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تعليمات المشاريع األثرية في األردن
صادره وفقا ً ألحكام قانون اآلثار األردني رقم  12لسنه  2811وتعديالته
الماده ()2
تسمى هذه التعليمات تعليمات المشاريع األثرية في األردن ويعمل بها من تاريخ .6112/1/1
الماده ()1
تكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تم
القرينة على غير ذلك:
 الوزير :وزير السياحة واآلثار. الدائرة :دائرة اآلثار العامة. المدير العام :م ير عام دائرة اآلثار العامة. القانون :قانون اآلثار األردني رق  61لسنة  1811وتع يالته. التصريح :الموافقة الخطية الممنوحة لتنفيذ المشروع من ال ائرة للبعثة األثرية. المندوب :الموظف الذي تسميه ال ائرة من وبا عنها لمراقبة سير إجراءات تنفيذ المشروعاألثري.
 المدير المشارك :الموظف الذي تسميه ال ائرة منم وبا عنهما لمراقبمة سمير إجمراءات تنفيمذالمشممروع األثممري ويتمتممع بوقممون النشممر العلمممي ويكممون ل يممه خبممرة ال تقممل عممن عشممرة
سنوات في العمل األثري ل ى ال ائرة.
 مدير المشروع :هو الشخص المختص المسؤو قانونيا واداريا أممام الم ائرة عمن سمالمةتنفيمممذ خطمممة عممممل المشمممروع وااللتممم ام ممممع بممماقي أع ممماء الفريممم بمممالقوانين واألنظممممة
والتعليمات المعمو بها في المملكة األردنية الهاشمية.
 البعثه األثرية :الفري اآلثاري المختص العامل في المشروع األثري. اللجنة :اللجنة المشكلة بموجب أحكام همذه التعليممات للنظمر فمي قمل مقترحمات المشماريعالمق مة.
 المشروع األثري :هو العمل األثري العلمي الخاضع للمعايير العلمية والقوانين واألنظمةوالتعليمات المعمو بها في المملكة األردنية الهاشمية ،ويشمل اآلتي:
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 .1التنقيبات :أعما الوفر العلمي في الموقع األثري وتومل صفة مشاريع البوم
العلمي ،و لها أهم ا

وخطمت تنفيذيمة وزمنيمة واضموة والممولمة ممن الجامعمات

والمؤسسات والمعاه .
والتوثي العلمي للبقايا األثرية الظاهرة على

 .6المسوحات :أعما اإلستكشا

السطح باستخ ام وسائل وتقنيات ال تؤثر سلبيا على البقايا األثرية .يسمح بوفر
مجسات مو ودة وحسب ما هو مبين في البن  1من المادة  11من هذه
التعليمات.
 .3المشاريع اإلنقاذية :أعما المسح والتنقيب عن مخلفات أثرية في منطقة أثريمة
مه دة ،ت الكشف عنها خال أعما انشاءات خاصة أو عاممة او أعمما تطموير
أو عوامل طبيعية.
 .4مشاريع الصيانه والترميم :وهي المشاريع العلمية المقترحة لترمي أو صيانة أو
نقممل أو إعممادة بنمماء موقممع أو معل م أثممري بممما ال يتعممار

مممع المعممايير الموليممة

وال ولية المعتم ة ل ى ال ائرة.
 .5مشاريع التدريبية :وهي مشاريع تقوم بها الجامعمات والمعاهم ال وليمة األردنيمة
التممي تعطممي بممرام أقاديميممة فممي علم اآلثممار والصمميانة والتممرمي وذلممك لت م ريب
الطالب على تقنيات العمل المي اني باالشتراك مع ال ائرة.
 .2مشاريع التوثيق األثري :وهمي المشماريع التمي يمت فيهما توثيم المواقمع األثريمة
باستخ ام التقنيات الو يثمة وأخمذ العينمات الالزممة للتوليمل العلممي وعلمى نطمان
مو ود.
 .1مشاااريع تيليااد وةدارة المواقااع األثريااة والمتاااح  :وهممي المشمماريع التممي تعنممي
بتأهيل وتطوير وإدارة المواقع األثرية والمتاحف.
 .1مشاريع أخار دراياية وثيثياة سمواء قانم لمخلفمات أثريمة أونقمو

أو توليمل

أودراسات مقارنة .
الماده ()3
على قل متق م للوصو على التصريح الالزم للقيام بمشروع اثري ان يوق المعايير التالية:
أ -أن يمتلك م ير المشروع ومساع ه المؤهالت العلمية والعملية المناسبة لذلك ،وان يكون
ل يهما خبرة وقفاءة واضوة في مجا عل اآلثار ومنهجية التنقيب والمسح األثري.
ب -الق ره المتمي ة على التخطيت واإلدارة والتجهي
واإلشرا

على نوع ومجا المشروع المقترح.
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ت -الخبرة الكافيمة فمي قيفيمة التعاممل ممع عمليمة تخم ين وحفمل القطمع األثريمة التمي تكتشمف
خال عمليات التنقيب من تسجيل وتوثي وتصنيف وحفل.
ث -امتالك الكفاءة العلمية في مجا البو والنشر العلمي.
ج -الق رة على وضع الخطت العلمية والعملية لصيانة وترمي الموقع بالتنسي مع ال ائرة.
المادة ()4
أ -يتعين على من يرغمب بتنفيمذ مشمروع أثمري فمي المملكمة األردنيمة الهاشممية مممن تنطبم
عليه الشروط الورادة أعاله في المادة ( ،)3أن يتق م بطلب الوصو على تصمريح ممن
دائرة اآلثار العاممة قبمل التماريخ المنموي البم ء بمه بمم ة ال تقمل عمن ( )81يومما (وحسمب
النموذج المع ل ى ال ائرة والمعتم من قبلها) ،على أن يوتوي على:
-1

نموذج تق ي طلب ورقي أو الكتروني للموافقة على المشروع.

-6

رسممالة رسمممية ممممن الجهممة المشممرفة او الممولمممه للمشممروع (مؤسسممة تعليميمممة،
مؤسسممة ثقافيممة ،متمماحف متخصصممة ،أو مؤسسممات مانوممة) ،وال تمممنح تصمماريح
ألفراد بصفته الشخصية إال في حاالت خاصة تواف عليها اللجنة.

 -3تو ي الموقع المنوي العمل فيه والفترة التاريخية.
 -4تو ي فئة المشروع األثري او نوعه قما هو مبين بالمادة ( )6من هذه التعليمات.
 -5تو ي الفترة ال منية المطلوبة لتنفيذ المشروع.
 -2تو ي ملكية الموقع األثري.
 -1تو ي م موقممع المشممروع المقتممرح والغايممة منممه بم ما فممي ذلممك خممرائت وإح م اثيات
المنطقة التي سيت العمل فيها وأهمية المشروع المقترح مع ملخص عمن أهم ا
المشروع وملخص عن الغاية األثرية والتاريخية والتعليمية للمشروع.
 -1خطه مفصله عن حالة الموقع وقيفية الوفاظ عليه مستقبال.
 -8ملخص تعريفي عن الباح الرئيسي ومساع ه والمشرفين والباحثين المختصمين
في الفري ومؤهالته العلمية.
 -11استراتيجية مقترحة ألخذ العينات ونقل القطع األثرية.
 -11تقم ي موازنمة ماليمة أو قتماب ممن الجهمة المانومة والممولمة للمشمروع يفيم بتموفر
المخصصات المالية لتغطية نفقات المشروع.
ب -يت تقيي طلبات الوصو على تصريح العمل في المشروع األثري المق م من مختلمف
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الجهات من قبل اللجنة أو م يرية التنقيبات والمسموحات األثريمة فمي الم ائرة ليمت تقم ي
التنسيبات الالزمة للم ير العام.
ت -في حا الرغبة باستخ ام أجه ة وأدوات تقنية فمي المشمروع األثمري مثمل الطمائرات،
المنطمماد ،أجهم ة مسمماحة،وح ة تو يم االحم اثيات ،أجهم ة قشممف معممادن ،وعلممى مم ير
المشمروع التقم م بطلمب منفصممل موضموا فيممه أنمواع األجهم ة واألرقمام المتسلسمملة لكممل
جهاز مرفقا معه قتالوج ،وذلك قبل ثالثة أشهر من ب أ العمل الفعلي.
الماده ()5
على صاحب الطلب ان يقوم بتعبئة نماذج األمن العسكري مطبوعة وليس
إلكترونيا ،مرفقة بصورتين شخصيتين له ولكل ع و من أع اء الفري

بخت الي أو

األثري المقترح،

موضوا أرقام جوازات السفر واألماقن التي سب وعملوا بها في األردن أو الخارج ،إضافة إلى
وظائفه الوالية ومكان عمله  ،والمؤهالت العلمية .بوي يكون تق ي النماذج قبل ( )81يوم من
الموع المقترح للمباشرة بالمشروع ،علما بأن تق ي هذه النماذج ال تعني بأي حا من االحوا
الموافقة من ال ائرة على مقترح المشروع األثري المق م.
الماده ()6
على م ير المشروع بالتعاون مع ال ائرة ان يق م موافقة خطية من مالك قطعة األر
ملكية خاصة) المنوي التنقيب فيها مبينا فيها االتفان على دفع قيمة ب
لغايات التنقيب (اجرة المثل) وب

(اذا قان

استخ ام قطعة األر

قيمة إعادة الوا الى ما قان عليه سابقا اذا رأت ال ائرة ذلك،

دون ان تتومل ال ائرة أية نفقات ماليه وذلك تنفيذا لما جاء في الماده ( )11من القانون.
الماده ()7
يتومل م ير المشروع قافة المسؤوليات القانونية المعنية بمشروعه أثناء تنفيذه.
الماده ()1
أ -تلت م البعثات األثرية االجنبية التي ترغب بمججراء التنقيبمات األثريمة فمي األردن بم فع
المبالغ المالية المطلوبة (وفقا للج و رق  )1قمساهمة في األعمما العلميمة والتمرمي ،
يممت اي م اعها ل م ى قس م األمانممات فممي م يريممة الشممؤون الماليممة فممي ال م ائرة ليصممار إلممى
رصمم ها فممي حسمماب خمماز فممي وزارة الماليممه تومم اسمم (أمانممات الصمميانة
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والترمي والنشر) الستعمالها من قبل ال ائرة لتمويل مشاريع الصيانة والترمي والنشر.
ب -تلت م البعثات األثرية األجنبية التي ترغب بججراء مسوحات أثرية ب فع المبالغ الماليمة
المطلوبممة (وفقمما للج م و رق م  )6إلممى مسمماهمة فممي الغممرا

العلميممة والتممرمي ويممت

اي اعها ل ى قس األمانات في م يرية الشمؤون الماليمة فمي الم ائرة ليصمار إلمى رصم ها
فممي حسمماب خمماز فممي وزارة الماليممه تو م اس م (امانممات الصمميانة والتممرمي والنشممر)
الستعمالها من قبمل الم ائرة لتمويمل مشماريع الصميانة والتمرمي والنشمر التمي تقموم بهما.
وفي حا اشتمل عمل المسح األثري على إجمراء مجسمات أثريمة أقثمر ممن المقمرر فمي
البن رق ( )1من المادة رق ( ، )11للجنة الوم بفمر

مبمالغ اضمافية تبعما للتفاصميل

المق مة في الطلب وعلى أن يت طمرها في نهاية الموس نفسه.
ت -تعفى الجامعمات والمعاهم والمؤسسمات األثريمة األردنيمة فمي المملكمة ممن دفمع المبمالغ
المشار اليها في البن ين (أ ،ب) أعماله ممن همذه الممادة مما عم ا بم
وب

اإلشمرا

والمتابعمة

األتعاب والخ مات اإلدارية  ،علمى أن تلتم م همذه الجهمات بمسماع ة دائمرة اآلثمار

في حماية وصيانة المواقع التي تعمل بها.
ث -يجوز للم ير العام بتنسيب من اللجنة إعفاء المشمروع المقم م للم ائرة ممن دفمع المبمالغ
قاملة أو ج ء منها والمشار اليها في البن ين أعاله (أ ،ب) سواء قمان المشمروع المقم م
مشمروع صميانة وتمرمي أو يشممل أعمما صميانة وتمرمي  ،وتممنح الجامعمات والمعاهم
األجنبيممة العاملممة مممع الجامعممات األردنيممة خصممما مق م اره خمسممون بالمئممة ( )%51مممن
المبالغ المشار إليها في البن ين أعاله (أ ،ب) ،في حا قان المشروع ت ريبيا.
ج -يلت م م ير المشروع ب فع ب

اإلشرا

والمتابعة وبم

األتعماب والخم مات اإلداريمة

لكامممل فتممرة المشممروع بممما فممي ذلممك العطممل الرسمممية (وحسممب الج م و رق م  1أو،)6
وتعفممى الجامعممات األردنيممة مممن دفممع ب م

األتعمماب و الخم مات اإلداريممة فممي حمما قممان

المشروع ت ريبيا.
ح -يلت م م ير المشروع بتأمين من وب /من وبي ال ائرة بكافة مستل مات اإلقامة والطعام
والشراب قباقي أفراد فريقه في حا تطلب االمر مبي من وب أو من وبي ال ائرة.
خ -توضممع مخصصممات بم

اإلشممرا

والمتابعممة والخم مات اإلداريممة المسممان ه لم ى قسم

األمانات في م يرية الشؤون المالية قبل الب ء بالعمل في المشروع.
د -يجوز لمعالي الوزير بتنسيب من الم ير العام إعفاء المشروع المقترح من دفمع المبمالغ
الواردة في حماالت خاصمة ترتأيهما اللجنمة والمم ير العمام معما وتكمون لمصملوة
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ال ائرة .ويعتبر المشروع مشترقا مع الم ائرة ويكمون ممثمل الم ائرة فيمه مم يرا مشمارقا
للمشروع ويتمتع بكافة حقون النشر والبو العلمي.
الماده ()8
فممي حمما إحتمماج الفري م األثممري اإلسممتعانة بأح م مسمماحي ال م ائرة أو إسممتخ ام آليممات أو
سيارات الم ائرة أو المبيم فمي مناممات تابعمة للم ائرة ،فعلمى مم ير المشمروع تقم ي طلمب
خطي بذلك وقبل  31يوم ممن البم ء بالعممل ،ويلتم م مم ير المشمروع بم فع المبمالغ الماليمة
حسممب الج م و رق م (، )3وتوضممع فممي قس م األمانممات فممي م يريممة الشممؤون المالي مة ،مممع
ضرورة الت ام مم ير المشمروع بتمأمين المسماح أو سمائ اآلليمة بكافمة مسمتل مات اإلقاممة
والطعام والشراب قباقي أفراد فريقه في حا تطلب االمر مبيته.
الماده ()20
يلت م م ير المشروع أثناء تنفيذ المشروع بما يلي:
أ -تومل المسؤولية الكاملة عن تنفيذ المشروع األثري والتقي بالتصريح الممنوح له.
ب -تنفيذ الخطة العملية بالطريقة العلمية المبينة في طلب التصريح المواف عليه بالتنسي
مع من وب ال ائرة في الموقع.
ت -القيام بتنفيذ قافة مراحل المشروع األثري بما يتف مع المعايير األثرية العلمية.
ث -إع م اد أرشمميف متكامممل للمشممروع مممن خممال التسممجيل العلمممي لكافممة مراحممل تنفيممذ
المشروع.
ج -تطبي م اسممتراتيجيات ومنهجيممات علميممة مناسممبة ألخممذ العينممات والتممأريخ والتولمميالت
البيئية.
ح -التعامل مع المواد األثرية المكتشفة خال تنفيذ المشروع وحفظها بشمكل مناسمب توم
إشرا

المن وب الرئيسي لل ائرة.

خ -إجراء أعما الصيانة والترمي الالزمة ل مان تقوية قافمة أجم اء الموقمع األثمري ممن
خال وجود مختص بأعمما الصميانة والتمرمي ضممن أع ماء الفريم  ،وفم المعمايير
العلميممة المعتم م ة ل م ى ال م ائرة ،وإلت م ام مم ير البعثممة بتخصمميص موس م قامممل للصمميانه
والترمي لكافة أج اء الموقع ما ل يق بذلك بشكل دوري.
د -اتخممماذ الخطممموات المناسمممبة إلغمممالن الموقمممع بعممم انتهممماء المشمممروع أو الموسممم ممممن
ت ابيرالوماية مثل المردم والتقويمة بشمكل علممي وإزالمة األنقما
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خارج الموقع والتي ق تشكل خطرا على الموقع وال وار علمى حم سمواء ،إضمافة المى
خطوات أخرى ضرورية ل ممان حمايمة الموقمع خمال وبعم انتهماء المشمروع وتوم
إشرا

من وب ال ائرة.

ذ -إشراك المن وب وإطالعه على تفاصيل العمل والمكتشفات وقمل مما قم يعثمر عليمه ممن
خال المشروع أوال بأو .
ر -تو د ساعات العمل المي اني بثماني ساعات عمل قو أقصى ،تب أ بعم طلموع الشمم
وتنتهي قبل غروب الشم .
ز -أخممذ الموافقممة الخطيممة مممن المم ائرة فممي حمما تغييممر منهجيممة العمممل وم ممامين خطممة
المشروع المواف عليها مسبقا.
س -اعطمماء األولويممة بالتشممغيل ألبنمماء المجتمممع المولممي وخاصممة مممن خريجممي الجامعممات
بتخصص عل اآلثار ،وذلك ت ريبه على مهارات العمل األثري المي اني.
 إلت ام م ير المشروع والعاملين بالقوانين واألنظمة والتعليمات وإحترام عادات وتقاليالمجتمعات المولية في منطقة المشروع أو العمل.
ز -ع م القيام بالنشر أو التصريح لوسائل اإلعالم بشكل عام ومواقع التواصل اإلجتمماعي
إال بع أخذ الموافقة الخطية من ال ائرة أو بع تق ي التقارير العلمية المطلوبة.
 تق م ي خطممة إلدارة وتطمموير الموقممع فممي حمما اسممتمرار المشممروع لم م ة ت ي م عممن 11سنوات .
الماده ()22
يلت م م ير المشروع بتق ي ما يلي الى ال ائرة بع االنتهاء من موس العمل أو المشروع:
أ-

تقريرا اوليا عن نتائ قمل موسم  /مرحلمة ممن المشمروع وذلمك فمي موعم ال ي يم عمن
أربعة أسابيع من تاريخ انتهاء المشروع م عما بالمخططات والرسومات والصور ممع
الشروحات الالزمة وسمجل خماز يبمين جميمع القطمع األثريمة المكتشمفه بنسمخة ورقيمة
وإلكترونية ،حسب النموذج المعتم .

ب -تقريرا نهائيا عن قل موس  /مرحلة من مواس  /مراحمل المشمروع خمال فتمرة ال ت يم
عن سنة من تاريخ انتهاء الموس  /العمل على أن يكون همذا التقريمر صمالوا للنشمر فمي
حوليممة دائممرة اآلثممار العامممة ،وان يكممون موضمموا بشممكل مناسممب وأن يفسممر الموقممع
والمكان وي عه في سياقه األثري والتاريخي بعي ا عمن االشمكاليات التاريخيمة ،حسمب
النموذج المعتم .
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ت -تقممم ي ملخصممما مممموج ا عمممن نتمممائ أعمممما المشمممروع األثمممري لنشمممرها فمممي النشمممرات
والمجالت الصادره عن ال ائرة ،على أن يكون الملخص مناسمب للنشمر وفم متطلبمات
ال ائرة ،ونسخة إلى م ير م يرية آثار الموافظة ،وحسب النموذج المعتم .
ث -في حا ع م قيام م ير المشروع بالنشر العلمي خال م ة اقصاها خم

سمنوات يوم

لل م ائرة القيممام بالنشممر العلمممي عممن الموقممع مس متعينة بالتقممارير العلميممة ومممن تممراه مممن
مختصين.
ج-

يلت م م ير المشروع بتق ي مواضرة سواء فمي الم ائرة أو فمي إحم ى المعاهم األثريمة
المتخصصة في األردن عن أه نتائ المشروع الذي يعمل فيه.

الماده ()21
من وب أو من وبي ال ائرة:
أ -تنت ب ال ائرة من وبا ممثال عنها ل مان ومراقبة سير العمل في المشروع األثري وفمي
حا تطلب المشروع أقثر من من وب يكون المن وب األو ذو األق مية المسمؤو عمن
ضمان سير العمل في المشروع.
ب -يجب ان يكون من وب ال ائرة المسؤو ملت ما بالمسؤوليات المناطمة بمه وفقما للقمانون
ويومممل مممؤهال علميمما يتناسممب وطبيعممة المشممروع المنتم ب اليممه ،و أن يكممون قم انتم ب
سابقا قمن وب ثاني في ثالثة مشاريع اثرية على األقل.
ت -يجب على المن وب مراقبة جميع حقمو العممل ومم ى التم ام الفريم األثمري بمالطرن
والمصرح للعمل بها وف قانون اآلثار والتعليمات الصادرة.
العلمية وبالخطة المق مة
ّ
ث -علممى المن م وب تسممهيل العالقممة ممما بممين م م ير المشممروع والعممما والجهممات الوكوميممة
والمجتمعات المولية بويادية.
ج -حمممل الهويممة التعريفيممة البممادج ( )Badgeالخاصممة بممه وإبرازه ما طيلممة فتممرة العمممل
المي اني.
ح -المساهمة في حمل أي مشمكلة علميمة أو إداريمة قم تنشمأ فمي الموقمع وذلمك بالتعماون ممع
م ير المشروع.
خ -متابعه توثي وتسمجيل الفريم للقطمع األثريمة التمي يمت العثمور عليهما ممن خمال إعم اد
قائمممه جممرد ،وتخم ين القطممع فممي أممماقن مناسممبة لوفظهما وتسممليمها لمسممتودع التنقيبممات
األثرية التابع لل ائرة بالتنسي مع م ير المشروع.
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د -علممى المن م وب تق م ي تقريممر فنممي لل م ائرة خممال شممهر قو م أقصممى مممن تمماريخ انتهمماء
المشممروع ،يت مممن سممير عمممل المشممروع م م عما بالصممور والمخططممات التوضمميوية
وقائمة جرد باللقى االثرية المكتشفة ،مع نسمخة اسمتالم وتسملي ممن قبمل أممين مسمتودع
التنقيبات في المنطقة أو م يرية اآلثار التابع لها المشروع .مع االلت ام بتقيي العمل فمي
الموقممع وم م ى الت م ام الفري م بالخطممة المق مممة واألسمملوب العلمممي المتبممع والتعليمممات
واألنظمة والقوانين وتوصيات مستقبلية تخص الفري .
ذ -فمي حمما تغيمب المنم وب عممن العممل بم ون أخمذ موافقممة الم ائرة ،فعلمى مم ير المشممروع
ابممالم ممم ير م يريممة التنقيبممات خممال ثمممان واربعممين سمماعة ،ليممت اتخمماذ االجممراءات
القانونية بوقه حسب األصو .
ر -فممي حمما رغممب المنم وب فممي االنسممواب مممن المشممروع واعفمماءه مممن االنتم اب ،فعليممه
التق م بطلب خطي للم ير العام مبينا فيه األسباب الموضوعية لذلك.
ز -تقمموم م يريممة التنقيبممات والمسمموحات أو ممم راء ممم يريات اآلثممار المعنيممة بال يممارات
المي انيممة للمشمماريع القائمممة للتأقمم مممن التمم ام البعثممات األثريممة والمنمم وبين بممالقوانين
واألنظمة والتعليمات.
س -إبالم المن وب قبل  4أيام من ب أ العمل بجنت ابه بالعمل في المشروع.
 في حا وجود مخالفات علمية وإداريمة ،يوم للمنم وب التنسميب للمم ير العمام بجيقماالمشروع.
الماده ()23
تشكل في ال ائرة لجنة فنية متخصصة بقرار من الم ير العام برئاسة مساع الم ير العام للشؤون
الفنيممة وع مموية قممل مممن م م ير م يريممة التنقيبممات والمسمموحات االثريممة وم م ير م يريممة الهن سممة
والوفاظ واثنين يختاره الم ير العام إمما ممن مموظفي الم ائرة أو ممن خارجهما ،ل راسمة المشماريع
المولية وال ولية المق ممة ،وتقم ي التنسميبات الالزممة للمم ير العمام ،علمى أن تصمر

لهم مكافم ت

ماليه يو دها الم ير العام لقاء جه ه من أمانات الخ مات االدارية المسان ه.
الماده ()24
يلت م موظفوا ال ائرة بتق ي خطت علمية تفصيلية للمشاريع األثرية المقترح القيام بها في
م يرياته والغاية منها حسب البنود الواردة في نصوز المواد ( )11 ،11من هذه التعليمات
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 ،بوي

تكون هذه الخطت مع زة بالصور والمخططات التوضيوية والتكلفة المالية المق رة

للمشروع ،على أن تق م الخطت قبل ب ء السنة المالية ليصار إلى دراستها من قبل اللجنة المشكلة
بالمادة (.)13

المادة()25
لتنظي عملية إعارة اللقى األثرية لغايات ال راسة والصيانة والترمي والتوليل وتسهيلها على
الباحثين وال ارسين  ،يجب التقي بما يلي :
المصرح لها بالعمل بتسلي جميع اللقى
أ -بع اإلنتهاء من المشروع األثري تقوم الجهة
ّ
والعينات إلى المستودع الرئيسي للتنقيبات أو إلى مستودع التنقيبات األثرية في المنطقة
القريبة من مكان المشروع إن وج وعلى نفقة البعثة ،و ذلك بمرافقة من وب ال ائرة،
بع أن يت عمل قوائ م عمة بالصور لهذه المعثورات مبينا عليها المعلومات الالزمة
عن هذه اللقى ،وذلك على نسخة ورقية وأخرى إلكترونية ،ويقوم أمين المستودع
بالتوقيع على استالم اللقى بأقملها ،وال يجوز نقل هذه اللقى إلى أي مكان آخر دون أخذ
موافقة ال ائرة المسبقة.
ب -في حا رغب

الجهة الواصلة على التصريح إستعارة قطع أثرية من القطع المكتشفة

خال المشروع بشكل مؤق

لغايات ال راسة أو الصيانة والترمي  ،يت عمل قوائ

منفصلة لهذه القطع عن تسليمها ألمين المستودع ،و يكون موضح في هذه القوائ
معلومات تفصيلية عن قل قطعة (من حي

النوع ،مكان العثور عليها ،مادة الصنع)

مرفقة بالصور التوضيوية الملونه مع مقياس الرس  ،وتكون هذه القوائ على نسخة
ورقية والكترونية ،ليقوم الشخص المخو من قبل ال ائرة بالكشف الوسي على هذه
القطع ومقارنتها مع هذه القوائ .
ت -تقوم ال ائرة بعق إتفاقيات اإلعارة مع مؤسسات أو جامعات أو معاه علمية أو متاحف،
ولي

مع أشخاز وال يو لممثل الجهة المستعيرة االحتفاظ بالقطع المستعارة خارج

مختبرات المؤسسات أو الجامعات أو المعاه العلمية المختصة ،مثل المباني الخاصة
(سواء داخل ح ود المملكة األردنية الهاشمية أو خارجها) دون أخذ موافقة دائرة اآلثار
العامة.
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ث -تقوم الجهة الراغبة باإلستعارة بتوضيح الغاية من إستعارة هذه القطع والمكان الذي
ستنقل اليه القطع بع عملية اإلعارة.
ج -تقوم ال ائرة بعق إتفاقيات اإلعارة ال ائمة لغايات ال راسة فقت للعينات الجيولوجية
والنباتية والتربة وعينات من الكسر الفخارية والكسر العظمية (البشرية والويوانية)
والكسر الصوانية التي ال تشكل ج ءا من قطع أثرية متكاملة.
ح -تقوم ال ائرة بعق إتفاقيات إعارة مؤقتة للقى األثرية لم ة يت اإلتفان عليها مع الجهة
المستعيرة على أن ال تتجاوز م ة اإلعارة سنة واح ة ،وفي حا رغبة الجهة المستعيرة
تم ي م ة اإلعارة عليها التق م بطلب خطي لل ائرة قبل إنتهاء م ة اإلعارة بـ 31يوما
على األقل ،وذلك في حا إرتأت ال ائرة ضرورة لهذا التم ي  ،حي يو لل ائرة تم ي
م ة اإلعارة بشكل سنوي بنف

اآللية ،وبو أقصى ثالث سنوات فقت.

خ -إعارة القطع األثرية لغايات العر

المتوفي للمتاحف والمعاه والمؤسسات األردنية

واألجنبية تت بموجب إتفاقيات خاصة تعق ها ال ائرة ،وبما يتناسب ورؤية ال ائرة بنشر
الموروث الو اري األردني والموافظة عليه ،ويت عق هذه اإلتفاقيات بع أخذ موافقة
مجل

الوزراء وذلك استنادا على نص المادة ( )11من القانون ،على أن ال تتجاوز

الم ة القصوى لهذه اإلتفاقيات عشر سنوات ،و يت تج ي ها بموافقة الطرفين.
د -تلت م الجهة المستعيرة بع م استخ ام تقنيات أو مواد من شأنها التأثير على حالة القطع
المستعارة (إعارة مؤقتة) أو اإلضرار بها.
ذ -قما تلت م بع م مشارقة القطع المعارة بأي معار

مولية أو دولية ،دون أخذ موافقة

ال ائرة والتنسي معها.
ر -تتومل الجهة المستعيرة قافة التكاليف المادية من تغليف وشون وتخليص وتأمين ونقل
من وإلى مستودعات دائرة اآلثار العامة.
ز -تلت م الجهة المستعيرة بالوفاظ على القطع المعارة وإعادتها إلى ال ائرة حا إنتهاء م ة
اإلعارة ،م ودة بتقرير علمي عن نتيجة ال راسة التي أجرتها على هذه القطع أو العينات
سواء ت نشر هذه ال راسة أم ال.
س -يو لل ائرة الطلب من الجهة المستعيرة إعادة القطع المعارة قبل إنتهاء م ة اإلعارة،
على أن يت إبالم الجهة المستعيرة قبل ذلك بثالثين يوما.
 في حا إنتهاء م ة اإلعارة ب ون إعادة القطع المعارة أو تق ي طلب لتم ي م ة اإلعارةأو اإلخال بأي بن من تعليمات اإلعارة أعاله ،يو لل ائرة مقاضاة المؤسسة التي ت
عق إتفاقية اإلعارة بجسمها حسب القوانين واألنظمة األردنية.
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المادة ()26
اضافة الى ما ورد في هذه التعليمات من بنود تلت م البعثات األثرية العاملة في المواقع الم رجة
على قائمة التراث العالمي بشروط ومعايير إضافية تو دها ال ائرة في قل موقع على ح ة بما
يتوائ مع الت ام ال ائرة باالتفاقيات ال ولية الموقعة.

المادة ()27
أحكام عامة
 .1ال يجوز الب ء بالعمل ب ون تواج من وب أو من وبي ال ائرة ألقثر من يوميين متتاليين
اإل باذن من الم ير العام.
 .6تلت م البعثات األثرية بع م العمل في أراضي الوقف أو القبور الو يثة إال بع موافقة
وزارة األوقا .
 .3يت اعفاء خمسة عشر شخصا فقت من أع اء البعثة األثرية من رسوم دخو المواقع
األثرية للموس الواح .
 .4يمنح م ير البعثة األثرية أو الم ير المشارك تصريح عمل لمرتين في السنة الواح ة قو
أقصى سواء بنف

الموقع أو مواقع أخرى.

 .5ال يت منح تصريح عمل أو إعارة للمؤسسات والهيئات التي ل تلت م باتفاقيات اإلعارة
الموقعة مع ال ائرة ،حتى تقوم بتصويب أوضاعها.
 .2ع م قطع األشجار الورجية أو المثمرة أثناء المشروع إال بموافقة خطية مسبقة من
ال ائرة ،وبالتنسي مع م يرية الوراج في وزارة ال راعة.
 .1عمل بوليصية تأمين على القطع األثرية النادرة أو الممي ة عن استعارتها لل راسة أو
الترمي .
 .1يسمح في حاالت خاصة بججراء مجسات تجريبية (1م×1م وبو أقصى ع د  )4خال
أعما المسح األثري شريطة إعادة طمرها وتو إشرا

المن وب.

 .8ال يجوز تغيير الم ير المشارك والمعين من قبل ال ائرة إال بناءا على رغبته أو تنسيبا من
اللجنة لفض ن اع بينه وبين م ير البعثة.
 .11يت إعتماد ع د المشارقين في المشروع حسب النماذج األمنية المق مة عن تق ي
طلب الموافقة ،وفي حا وجود ضرورة إلضافة مشارقين ج د فال ب من
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حصوله على موافقات أمنية مسبقة لمشارقته وتو طائلة المسؤولية ،وفي حا إشراك
أع اء ج د قبل الوصو على موافقات رسمية لمشارقته  ،سيت اتخاذ اجراءات صارمة
بو م ير المشروع تصل إلى إلغاء التصريح المعطى وع م تج ي ه مستقبال.
 .11في حا قان المشروع األثري يتطلب عمال متقطعا في المي ان وإجراء دراسات مخبرية
أو مكتبية فجن ب

االشرا

والخ مات االدارية للمن وب المسمى توسب على أساس ع د

أيام العمل الفعلية في المي ان.
المادة ()21
تفو

صالحيات التوقيع علمى ممنح أو إلغماء التصماريح الخاصمة بالمشماريع األثريمة فمي المملكمة

التي تقوم بها البعثات األجنبية والمولية للم ير العام.
المادة ()28
تلغي هذه التعليمات قافة التعليمات السابقة المتعارضة معها.
المادة()10
دائرة اآلثار العامة مكلفة بتنفيذ أحكام هذه التعليمات.

د .منذر جمياوي
مدير عام دائرة اآلثار العامة
مصدق ومعتمد
ناي

حميدي الفايز

وزير السياحة واآلثار
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5102  دائرة اآلثار العامة....................... تعليمات المشاريع األثرية في االردن

) المبالغ المطلوبة لمشاريع التنقيبات األثرية بالدينار األردني1(

(1) Archaeological Excavations Fees in JODs
Project Duration & Required Payment
Number of
Participants

2
weeks

3
weeks

4
weeks

5
weeks

6
weeks

7
weeks

8
weeks

Number of
Representatives

Representative(s)'
Perdium
(JOD/day)*

1

25 / day

2

50 / day

3

75 / day

Administrative
and office work
Costs
(JOD/day)

Payment For Conservation, Management and Publications (JOD)

1 - 10

500

750

1000

1250

1500

1750

2000

11 - 20

1000

1350

1700

2050

2400

2750

3100

21 - 30

1500

1950

2400

2850

3300

3750

4200

31 - 40

2000

2550

3100

3650

4200

4750

5300

41 - 50

2500

3150

3800

4450

5100

5750

6400

51 - 60

3000

3750

4500

5250

6000

6750

7500

61 - 70

3500

4350

5200

6050

6900

7750

8600

71 - 80

4000

4950

5900

6850

7800

8750

9700

81 - 90

4500

5550

6600

7650

8700

9750

10800

91-100
5000
6150
7300
8450
9600
10750 11900
* A (5 JODs/day) will be added to the Representative(s)' Perdium, if the project provides tent accommodation.

1

15 / day

5102  دائرة اآلثار العامة....................... تعليمات المشاريع األثرية في االردن
) المبالغ المطلوبة للمشاريع الميدانية األثرية األخرى بالدينار األردني2(

(2) Other Archaeological fieldwork Payments in JODs
Project Duration & Required Payment
Number of
Participants

1
week

2
weeks

3
weeks

4
weeks

5
weeks

6
weeks

7
weeks

8
weeks

Number of
Representatives

Representative(s)'
Perdium
(JOD/day)*

Administrative
and office work
Costs
(JOD/day)

1

25 / day

15 / day

Payment For Conservation, Management and Publications (JOD)

1-5

200

300

400

500

600

700

800

900

6 - 10

450

650

850

1050

1250

1450

1650

1850

11 - 15

800

1000

1300

1600

1900

2200

2500

2800

 لليوم الواحد/ ) اسعار بدل خدمات لوجستية من الدائرة بالدينار األردني3(

(3) Rates for logistics from DoA in JODs/day

#

Type of Logistics

Rate / Per Day in JODs

Remarks

1

A surveyor without using DoA equipments

50

Per Person

2

A surveyor using DoA equipments

100

Per Person

3

Sleeping in DoA Buildings and Dormitries

15

Per Room

4

Using DoA Bulldozer with a driver and without fuel

125

Per One

5

Using DoA Cars with a driver and without fuel

75

Per Car

6

Using DoA Cars with a driver to lift object to/from
the Airport

50

Per Round

* A (5 JODs/day) will be added to the Representative(s)' Perdium, if the project provides tent accommodation.

2

