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 ٨/١٥ اإدارة الهيئة رقم )٣٨/١٤( وتاريخ  �صادرة بقرار جمل�س 

العمراين  والرتاث  واملتاحف  الآثار  لنظام  تنفيذًا  هـ،   ١٤٣6/

ال�صادر باملر�صوم امللكي رقم )م/٣( وتاريخ ١٤٣6/١/9ه

الف�صل الأول

التعريفـــات

املادة الأوىل:

تكون للكلمات والعبارات التالية - اأينما وردت يف هذه الالئحة 

- املعنى املو�صح اأمام كل منها ما مل يقت�س ال�صياق معنى اآخر: 

الهيئة:الهيئة العامة لل�صياحة والرتاث الوطني.

الرئي�س:رئي�س الهيئة.

النظام:نظام الآثار واملتاحف والرتاث العمراين

اجلهات املخت�صة:اجلهات ذات ال�صلة بن�صاط ا�صتثمار املواقع 

يف  الزوار  خدمات  مواقع  وت�صغيل  والرتاثية،  الأثرية  واملباين 

املوقع الأثرية والرتاثية واملتاحف. 

واملطمورة،  واملنقولة،  الثابتة  الأعيان  الآثار:  مواقع  الآثار/ 

البحرية اخلا�صعة  املناطق  اململكة، ويف  والغارقة داخل حدود 

ل�صيادتها، اأو وليتها القانونية، التي بناها الإن�صان، اأو �صنعها، 

اأثرية  لها خ�صائ�س  وتكونت  ر�صمها،  اأو  كيفها،  اأو  اأنتجها،  اأو 

بفعل تدخل الإن�صان عرب الع�صور، واإن امتد تاريخها اإىل فرتة 

متاأخرة، على األ تقل عن مئة �صنة، وللهيئة اأن ُتعد ما يرجع اإىل 

التاريخية،  املواقع  الآثار  ا�صم  اآثارًا، وتدخل حتت  اأحدث  عهد 

ومواقع الرتاث ال�صعبي وقطعه.

وقرى،  مدن،  من  الإن�صان  �صيده  ما  كل  العمراين:  الرتاث 

وقطع  ومن�صاآت،  فراغات،  من  تت�صمنه  ما  مع  ومبان  واأحياء، 

لها قيمة عمرانية، اأو تاريخية، اأو علمية، اأو ثقافية، اأو وطنية.

اأو  فنية،  اأو  اأثرية،  مواد  فيه  تعر�س  الذي  املكان  املتحـــف: 

عر�صها  ويحقق  دائم،  ب�صكل  علمية  اأو  تاريخية،  اأو  ثقافية، 

للجمهور  اأبوابه  ويفتح  ترفيهية،  اأو  تربوية،  اأو  ثقافية،  اأهدافًا 

يف مواعيد ثابتة.

ممار�صة  له  املرخ�س  تخول  الهيئة  ت�صدرها  وثيقة  الرتخي�ص: 

ن�صاط ا�صتثمار املواقع، واملباين الأثرية، والرتاثية، اأو ت�صغيل مواقع 

خدمات الزوار يف املوقع الأثرية، والرتاثية، واملتاحف، اأو كليهما.

على  حا�صل  اعتباري  اأو  طبيعي،  �صخ�س  كل  له:  املرخ�ص 

املواقع،  ا�صتثمار  ن�صاط  ملمار�صة  املفعول  �صاري  ترخي�س 

واملباين الأثرية، والرتاثية، اأو ت�صغيل مواقع خدمات الزوار يف 

املواقع الأثرية، والرتاثية، واملتاحف - اأو كليهما - وفقًا لأحكام 

النظام، وهذه الالئحة.

وحدودها،  معاملها،  املو�صحة  املنطقة  الرتخي�ص:  منطقة 

واأو�صافها يف الرتخي�س املمنوح للمرخ�س له.

مواقع خدمات الزوار: 

زوار  يحتاجها  التي  اخلدمية  للمرافق  تخ�ص�س  التي  املواقع 

املواقع، واملباين الأثرية، والرتاثية، واملتاحف.

والرتاثية  الأثرية  واملباين  املواقع  ل�صتثمار  الدائمة  اللجنة 

وت�صغيل مواقع خدمات الزوار يف املواقع الأثرية واملتاحف. 

الف�صل الثاين

التـرخـيــ�س

املادة الثانية:

بجميع  القيام  يف  الأ�صيل  احلق  �صاحبة  هي  وحدها  الهيئة 

وت�صغيل  والرتاثية،  الأثرية،  واملباين  املواقع،  ا�صتثمار  اأعمال 

مواقع خدمات الزوار يف املواقع الأثرية، والرتاثية، واملتاحف، 

وملحقاتها، ويجوز لها اأن تعهد لأي من الأ�صخا�س الطبيعية، اأو 

العتبارية - من داخل اململكة، اأو خارجها - با�صتثمار، وت�صغيل 

املواقع واملباين التي حتددها لال�صتثمار وتكون حتت اإ�صرافها، 

وفقًا لأحكام النظام، وهذه الالئحة، وما ت�صدره م�صتقباًل من 

قواعد، و�صوابط، واآليات بالتن�صيق مع اجلهات املخت�صة.

املادة الثالثة :

اأو  املوقع،  ا�صتثمار  اعتباري،  اأو  طبيعي،  �صخ�س  لأي  يجوز  ل 

املبنى الأثري، اأو الرتاثي، اأو املتحف الذي ميتلكه، اأو يكون يف 

حيازته اإل بعد احل�صول على ترخي�س من الهيئة.

املادة الرابعة:

لذلك، . 1 املعد  النموذج  على  طلبه  الرتخي�س  طالب  يقدم 

به،  الرتخي�س  املطلوب  الن�صاط  نوع  فيه  ُيحدد  اأن  على 

ومكان مزاولته يف املوقع، اأو املبنى حمل الرتخي�س.

يرفق طالب الرتخي�س بطلبه امل�صتندات التالية: . 2
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�صورة طبق الأ�صل من هويته، اأو �صورة م�صدقة من  . 

�صجله التجاري. 

تعتمدها  .  جهة  من  اأعماله  ل�صابق  خربة  �صهادة 

الهيئة.

وا�صتيفاء  .  للرتخي�س،  املايل  املقابل  �صداد  يثبت  ما 

ال�صمانات املطلوبة.

ودرا�صة  .  ال�صتثمارية،  خطته  عن  تف�صيليًا  تقريرًا 

جدوى لها.

اأي م�صتند اآخر حتدده الهيئة وفقًا لظروف كل حالة  . 

على حدة.

املادة اخلام�صة:

ُت�صدر الهيئة الرتخي�س بعد التحقق من ا�صتيفاء ال�صرتاطات 

املطلوبة، واإرفاق امل�صتندات املوؤيدة للطلب، وذلك خالل �صتني 

يومًا من تاريخ ا�صتيفاء ال�صرتاطات وامل�صتندات املطلوبة.

عدم  اأو  املدة  تلك  خالل  الرتخي�س  اإ�صدار  عدم  حالة  ويف 

اإخطار الهيئة لطالب الرتخي�س بقبول طلبه، فاإن ذلك يعترب 

عدم موافقة على طلبه.

املادة ال�صاد�صة:

ي�صدر الرتخي�س بقرار من الرئي�س، وي�صتمل على تاريخ . 1

ومنطقة  له،  املرخ�س  وبيانات  �صريانه،  ومدة  �صدوره، 

التي  واللتزامات  وال�صوابط  وال�صرتاطات  الرتخي�س، 

يتعني على املرخ�س له اللتزام بها.

اإذا كانت لدى املرخ�س له الرغبة يف جتديد الرتخي�س . 2

بعد انتهاء مدته، فعليه التقدم بطلب التجديد اإىل الهيئة 

اأن  على  انتهائه،  تاريخ  من  الأقل  على  اأ�صهر  ثالثة  قبل 

يتم  واأن  الغر�س،  لهذا  املعد  النموذج  على  ذلك  يكون 

اإرفاق جميع امل�صتندات املوؤيدة للطلب.

طويل . 3 والتاأجري  لال�صتثمار  املعتمدة  الآلية  الهيئة  تطبق 

ال�صوؤون  ووزارة  املالية،  وزارة  بني  عليها  املتفق  الأجل، 

العامة  والهيئة  الزراعة،  ووزارة  والقروية،  البلدية 

الأثرية  للمواقع  بالن�صبة  الوطني،  والرتاث  لل�صياحة 

تلك  بحماية  التام  اللتزام  يراعى  اأن  على  والرتاثية، 

املواقع واملحافظة عليها، وفقًا للنظام وهذه الالئحة.

املادة ال�صابعة:

بعد  للغري  الرتخي�س  اأو جزئيًا عن  كليًا  التنازل  له  للمرخ�س 

موافقة الهيئة اخلطية على ذلك، ب�صرط اأن تتوافر يف املتنازل 

اإليه جميع ال�صرتاطات واملتطلبات وال�صوابط املطلوب توافرها 

يف املرخ�س له، وبعد ت�صفية ما يكون قد ترتب على املرخ�س 

له يف هذه  للمرخ�س  يحق  ول  تعوي�صات.  اأو  له من غرامات، 

جزء  اأو  للرتخي�س،  املايل  املقابل  با�صرتداد  املطالبة  احلالة 

منه.

املادة الثامنة:

الن�صاط  ممار�صة  عن  توقفه  حالة  يف  له  للمرخ�س  يجوز 

املرخ�س به ب�صبب قوة قاهرة، اأو حادث فجائي ل دخل لإرادته 

مدة  تعادل  ملدة  الرتخي�س  �صالحية  فرتة  متديد  طلب  فيه؛ 

توقفه.

املادة التا�صعة:

ُي�صدر الرئي�س قرارًا يحدد فيه املقابل املايل الذي يتعني على 

طالب الرتخي�س �صداده واآلية ال�صداد، وذلك بالن�صبة اإىل ما 

يلي:

املقابل املايل للرتخي�س.. 1

املقابل املايل لتجديد الرتخي�س.. 2

املقابل املايل للتنازل عن الرتخي�س.. 3

املقابل املايل ل�صتخراج بدل فاقد، اأو تالف للرتخي�س.. 4

املادة العا�صرة:

يف  عليها  املن�صو�س  للجنة  نظامية،  عقوبة  باأي  الإخالل  دون 

املادة الت�صعون من النظام، اأن ت�صدر قرارًا باإلغاء، اأو اإيقاف 

اأي حالة من  اأ�صهر، وذلك يف  الرتخي�س ملدة ل تتجاوز ثالثة 

احلالت الآتية: 

�صبيل . 1 يف  مزورة  اأوراقا  له  املرخ�س  تقدمي  ثبت  اإذا 

احل�صول على الرتخي�س.

اإذا ثبت تقدمي املرخ�س له يف طلبه اأو يف الإقرارات، اأو . 2

اأو  كاذبة،  معلومات  اأو  لبيانات،  منه  املقدمة  امل�صتندات 

م�صللة.

على . 3 خطورة  املرخ�س  الن�صاط  ا�صتمرار  يف  اأن  ثبت  اإذا 

الأمن، اأو ال�صحة العامة، اأو البيئة، اأو ال�صالمة.
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الأمن، اأو ال�صحة العامة، اأو البيئة، اأو ال�صالمة.
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اإذا فقد اأحد ا�صرتاطات، اأو متطلبات الرتخي�س، ومل يقم . 4

مبعاجلة و�صعه خالل املدة التي حتددها الهيئة.

اإذا تنازل عن الرتخي�س للغري كليًا، اأو جزئيًا دون موافقة . 5

م�صبقة من الهيئة.

اإذا �صدرت بحقه ثالثة قرارات باإيقاف الن�صاط، اأو تعليق . 6

الرتخي�س خالل �صنة واحدة.

اإذا �صدر بحقه حكم نهائي يف اأي من اجلرائم املن�صو�س . 7

عليها يف النظام.

اإذا مل يبداأ يف ا�صتخدام الرتخي�س خالل �صتة اأ�صهر من . 8

تاريخ ح�صوله عليه.

حمل . 9 باملوقع  الإ�صرار  اإىل  يوؤدي  عمل  باأي  قام  اإذا 

الرتخي�س. 

املادة احلادية ع�صرة:

تعليق  اأو  الن�صاط،  اإيقاف  قرار  �صدور  عند   - الهيئة  على 

الرتخي�س، اأو اإلغائه - اإبالغ املرخ�س له بالقرار على عنوانه 

الثابت مبلف الرتخي�س.

الف�صل الثالث

اإلتزامات املرخ�ص لــه

املادة الثانية ع�صرة:

ُين�صق املرخ�س له مع اجلهات املخت�صة قبل مبا�صرة الن�صاط 

املرخ�س به؛ ل�صمان �صالمة الأفراد، واملوقع حمل الرتخي�س، 

و�صمان ُح�صن ممار�صة الن�صاط املرخ�س به.

املادة الثالثة ع�صرة: 

على املرخ�س له اأثناء مزاولته للن�صاط التقيد مبا ياأتي:

عدم ممار�صة اأي ن�صاط غري الن�صاط املرخ�س به.. 1

اللتزام بحدود منطقة الرتخي�س.. 2

وال�صوابط، . 3 واملتطلبات،  املعايري،  بجميع  اللتزام 

الن�صاط  �صاأن  يف  الهيئة  حتددها  التي  وال�صرتاطات 

واخلدمات  والآلت،  املعدات،  به، مبا يف ذلك  املرخ�س 

التي يتعني عليه ا�صتخدامها، اأو تقدميها.

املادة الرابعة ع�صرة:

اإ�صدار . 1 تاريخ  اأيام من  له - خالل خم�صة  املرخ�س  على 

الرتخي�س- املبادرة اإىل التاأمني ال�صامل على املوقع، اأو 

املبنى حمل الرتخي�س، وعلى ما فيه من اآلت، ومعدات، 

وعمال، وذلك طوال مدة الرتخي�س.

ومتطلبات . 2 الالزمة  ال�صيانة  بتوفري  له  املرخ�س  يلتزم 

الأمن وال�صالمة للموقع حمل الرتخي�س«.

املادة اخلام�صة ع�صرة:

ُيحظر على املرخ�س له ما يلي:

القيام باأي عمل من اأعمال احلفر، اأو البناء، اأو الرتميم، . 1

بعد  اإل  الرتخي�س  حمل  املبنى  اأو  للموقع،  الإ�صافة  اأو 

احل�صول على موافقة خطية من الهيئة.

يرتتب . 2 اإ�صاءات  اأو  لوحات،  تركيب  اأو  ن�صاط،  اأي  ممار�صة 

حمل  املبنى  اأو  املوقع،  على  خطر  اأو  �صرر،  حدوث  عليها 

الرتخي�س، اأو ما بداخله من اآثار، اأو عنا�صر اأثرية، اأو تراثية 

اإل بعد احل�صول على موافقة خطية م�صبقة من الهيئة.

املادة ال�صاد�صة ع�صرة:

يلتزم املرخ�س له بالتايل:

واملعايري، . 1 واملتطلبات،  ال�صرتاطات،  بجميع  التام  التقيد 

وال�صوابط التي ت�صعها الهيئة.

اأو . 2 املعلومات،  على  ي�صتجد  ما  بجميع  الهيئة  اإخطار   -2

على  اأجل احل�صول  من  تقدميها  له  �صبق  التى  البيانات 

الرتخي�س.

اإخطار الهيئة - خالل خم�صة ع�صر يومًا - مبا ي�صتجد على . 3

يبا�صرها،  التي  الأعمال  حيث  من  به  املرخ�س  الن�صاط 

واملعدات واملرافق التي ي�صتخدمها.

تزويد الهيئة - عند طلبها - باملعلومات، اأو امل�صتندات، اأو . 4

الإح�صاءات املتعلقة بالن�صاط املرخ�س به.

تدوين نوع الرتخي�س الذي ح�صل عليه، ورقمه، وتاريخه . 5

على جميع م�صتنداته الر�صمية، ووثائق تعامالته مع الهيئة.

خالل . 6 الهيئة  تفر�صه  جديد  متطلب  اأو  �صرط،  اأي  تنفيذ 

املدة التى حتددها.

9

ل
ا
حئ
ة
ا 
تس
مث
ر 
  
ا
تس
قا
و م
س 
م
ب
ن 
ة
س 
ل
ثس
ا 
ة
  
لس
رئ
ا
ث
مس
ب
ن 
ر
يس
 ث
وم
اا
تس
مث
ر 
  
ا
تس
قا
و م
س 
ا
مئ
ة
ا 
مس
ب
ن 
ة
س 
ئث
و
حا
رم
س 
ت
ة
و 

طريقة . 7 باأي  اإح�صاء  اأو  بيان  اأو  معلومة،  اأي  ن�صر  عدم 

خطية  موافقة  على  احل�صول  بعد  اإل  الن�صر  طرق  من 

من الهيئة، وتن�صق الهيئة مع دارة امللك عبدالعزيز قبل 

اإ�صدار املوافقة فيما يتعلق بتاريخ اململكة احلديث.

اللتزام بالأن�صطة الثقافية، اأو ال�صياحية، اأو الدعائية، اأو . 8

الرتويجية التي حتددها الهيئة.

املادة ال�صابعة ع�صرة:

حمل  املبنى  اأو  للموقع،  اإدارته  يف  يلتزم  اأن  له  املرخ�س  على 

الرتخي�س مبا يلي: 

تعيني مدير يتوىل اأعمال الإدارة يف املوقع حمل الرتخي�س، . 1

وال�صوابط  التعليمات،  التقيد بجميع  م�صوؤوَل عن  ويكون 

فيه  تتوافر  اأن  على  به،  املرخ�س  بالن�صاط  اخلا�صة 

ال�صرتاطات التالية:

اأن يكون حا�صال على موؤهل علمي منا�صب. . 

الن�صاط  .  اإدارة  يف  الكافية  اخلربة  لديه  تكون  اأن 

دورات  على  حا�صاًل  يكون  اأن  اأو  به،  املرخ�س 

متخ�ص�صة يف هذا املجال.

اللغتني  .  من  اأي  اإىل  بالإ�صافة  العربية  اللغة  اإجادة 

الإجنليزية اأو الفرن�صية.

اأن يكون ح�صن ال�صرية وال�صلوك. . 

األ يكون قد �صبق احلكم عليه بعقوبة يف جرمية من  . 

اأو الأمانة ما مل يكن قد  اجلرائم املخلة بال�صرف، 

رد اإليه اعتباره.

على . 2  - الن�صاط  ممار�صة  يف  البدء  قبل   - احل�صول 

موافقة الهيئة امل�صبقة على جميع العاملني يف املوقع حمل 

الرتخي�س.

واللوائح . 3 الأنظمة،  وجميع  النظام  باأحكام  اللتزام 

ال�صارية يف اململكة، وجميع املواثيق الدولية، واملعاهدات، 

والتفاقيات التي تكون اململكة طرفًا فيها.

احرتام النظام العام وعادات املجتمع وتقاليده.. 4

العلمية، . 5 الأ�صاليب  اإليه  تو�صلت  ما  اأحدث  ا�صتخدام 

والتقنية احلديثة يف الن�صاط حمل الرتخي�س. 

الن�صاط . 6 يقت�صيها  واأبحاث  درا�صات  من  يلزم  ما  اإجراء 

املرخ�س به، وذلك مبا ل ي�صر باملوقع حمل الرتخي�س.

داخل . 7 الالزمة  والتحذيرية  الإر�صادية  العالمات  و�صع 

وا�صم  ا�صمه،  على  يدل  ما  وكل  الرتخي�س،  حمل  املوقع 

اجلهة التي يتبع لها.

املهنية . 8 وال�صالمة  وال�صحة  الأمن  احتياطات  اتخاذ 

للعاملني يف املوقع حمل الرتخي�س.

اأكانت . 9 �صواء   - متحركة  اأو  ثابتة،  اإن�صاءات  اإقامة  عدم 

بعد  اإل  الرتخي�س  املوقع حمل  داخل   - موؤقتة  اأم  دائمة 

ما  ومراعاة  الهيئة،  من  م�صبقة  موافقة  على  احل�صول 

تن�س عليه الأنظمة ذات العالقة.

قدمية . 10 اأو  حديثة،  نقل  و�صائل  اأو  اآليات،  اإدخال  عدم 

�صمن الن�صاط املرخ�س به اإل بعد موافقة الهيئة 

اأو . 11 تقارير،  من  الهيئة  تطلبه  ما  تقدمي  اإىل  امل�صارعة 

تتعلق  اإح�صاءات  اأو  درا�صات،  اأو  معلومات،  اأو  بيانات، 

بالن�صاط املرخ�س به.

الهيئة، . 12 حتددها  التي  وال�صوابط  بالتعليمات،  اللتزام 

واجلهات املخت�صة، وخا�صة ما يتعلق بالأمن، وال�صالمة، 

وال�صحة، والبيئة.

اللتزام مبواعيد بدء الن�صاط ،واإنهائه.. 13

عدم اإحداث اأي �صرر باملوقع حمل الرتخي�س.. 14

اجلهات . 15 مل�صلحة  مقر  مايل  مقابل  اأو  ر�صم،  اأي  �صداد 

املخت�صة.

اإبالغ الهيئة فورًا عن اأي اكت�صاف اأثري، اأو تراثي جديد . 16

يظهر يف املوقع حمل الرتخي�س، واملحافظة عليه، وعدم 

ورود  حني  اإىل  عنه  معلومة  اأي  اإف�صاء  اأو  به،  امل�صا�س 

تعليمات الهيئة بهذا ال�صاأن.

لنظام . 17 وفقًا  معتمدة،  مدنية  اأمنية  حرا�صة  توفري 

احلرا�صة الأمنية املدنية اخلا�صة.

املادة الثامنة ع�صرة:

يلتزم املرخ�س له يف حالة تلف الرتخي�س، اأو فقده لأي �صبب 

اأو  للهيئة بطلب احل�صول على ترخي�س بدل تالف،  اأن يتقدم 

بدل فاقد، وذلك بعد تقدمي كافة امل�صتندات املطلوبة، وما يفيد 

�صداد املقابل املايل امل�صتحق.
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طريقة . 7 باأي  اإح�صاء  اأو  بيان  اأو  معلومة،  اأي  ن�صر  عدم 

خطية  موافقة  على  احل�صول  بعد  اإل  الن�صر  طرق  من 

من الهيئة، وتن�صق الهيئة مع دارة امللك عبدالعزيز قبل 

اإ�صدار املوافقة فيما يتعلق بتاريخ اململكة احلديث.

اللتزام بالأن�صطة الثقافية، اأو ال�صياحية، اأو الدعائية، اأو . 8

الرتويجية التي حتددها الهيئة.

املادة ال�صابعة ع�صرة:

حمل  املبنى  اأو  للموقع،  اإدارته  يف  يلتزم  اأن  له  املرخ�س  على 

الرتخي�س مبا يلي: 

تعيني مدير يتوىل اأعمال الإدارة يف املوقع حمل الرتخي�س، . 1

وال�صوابط  التعليمات،  التقيد بجميع  م�صوؤوَل عن  ويكون 

فيه  تتوافر  اأن  على  به،  املرخ�س  بالن�صاط  اخلا�صة 

ال�صرتاطات التالية:

اأن يكون حا�صال على موؤهل علمي منا�صب. . 

الن�صاط  .  اإدارة  يف  الكافية  اخلربة  لديه  تكون  اأن 

دورات  على  حا�صاًل  يكون  اأن  اأو  به،  املرخ�س 

متخ�ص�صة يف هذا املجال.

اللغتني  .  من  اأي  اإىل  بالإ�صافة  العربية  اللغة  اإجادة 

الإجنليزية اأو الفرن�صية.

اأن يكون ح�صن ال�صرية وال�صلوك. . 

األ يكون قد �صبق احلكم عليه بعقوبة يف جرمية من  . 

اأو الأمانة ما مل يكن قد  اجلرائم املخلة بال�صرف، 

رد اإليه اعتباره.

على . 2  - الن�صاط  ممار�صة  يف  البدء  قبل   - احل�صول 

موافقة الهيئة امل�صبقة على جميع العاملني يف املوقع حمل 

الرتخي�س.

واللوائح . 3 الأنظمة،  وجميع  النظام  باأحكام  اللتزام 

ال�صارية يف اململكة، وجميع املواثيق الدولية، واملعاهدات، 

والتفاقيات التي تكون اململكة طرفًا فيها.

احرتام النظام العام وعادات املجتمع وتقاليده.. 4

العلمية، . 5 الأ�صاليب  اإليه  تو�صلت  ما  اأحدث  ا�صتخدام 

والتقنية احلديثة يف الن�صاط حمل الرتخي�س. 

الن�صاط . 6 يقت�صيها  واأبحاث  درا�صات  من  يلزم  ما  اإجراء 

املرخ�س به، وذلك مبا ل ي�صر باملوقع حمل الرتخي�س.

داخل . 7 الالزمة  والتحذيرية  الإر�صادية  العالمات  و�صع 

وا�صم  ا�صمه،  على  يدل  ما  وكل  الرتخي�س،  حمل  املوقع 

اجلهة التي يتبع لها.

املهنية . 8 وال�صالمة  وال�صحة  الأمن  احتياطات  اتخاذ 

للعاملني يف املوقع حمل الرتخي�س.

اأكانت . 9 �صواء   - متحركة  اأو  ثابتة،  اإن�صاءات  اإقامة  عدم 

بعد  اإل  الرتخي�س  املوقع حمل  داخل   - موؤقتة  اأم  دائمة 

ما  ومراعاة  الهيئة،  من  م�صبقة  موافقة  على  احل�صول 

تن�س عليه الأنظمة ذات العالقة.

قدمية . 10 اأو  حديثة،  نقل  و�صائل  اأو  اآليات،  اإدخال  عدم 

�صمن الن�صاط املرخ�س به اإل بعد موافقة الهيئة 

اأو . 11 تقارير،  من  الهيئة  تطلبه  ما  تقدمي  اإىل  امل�صارعة 

تتعلق  اإح�صاءات  اأو  درا�صات،  اأو  معلومات،  اأو  بيانات، 

بالن�صاط املرخ�س به.

الهيئة، . 12 حتددها  التي  وال�صوابط  بالتعليمات،  اللتزام 

واجلهات املخت�صة، وخا�صة ما يتعلق بالأمن، وال�صالمة، 

وال�صحة، والبيئة.

اللتزام مبواعيد بدء الن�صاط ،واإنهائه.. 13

عدم اإحداث اأي �صرر باملوقع حمل الرتخي�س.. 14

اجلهات . 15 مل�صلحة  مقر  مايل  مقابل  اأو  ر�صم،  اأي  �صداد 

املخت�صة.

اإبالغ الهيئة فورًا عن اأي اكت�صاف اأثري، اأو تراثي جديد . 16

يظهر يف املوقع حمل الرتخي�س، واملحافظة عليه، وعدم 

ورود  حني  اإىل  عنه  معلومة  اأي  اإف�صاء  اأو  به،  امل�صا�س 

تعليمات الهيئة بهذا ال�صاأن.

لنظام . 17 وفقًا  معتمدة،  مدنية  اأمنية  حرا�صة  توفري 

احلرا�صة الأمنية املدنية اخلا�صة.

املادة الثامنة ع�صرة:

يلتزم املرخ�س له يف حالة تلف الرتخي�س، اأو فقده لأي �صبب 

اأو  للهيئة بطلب احل�صول على ترخي�س بدل تالف،  اأن يتقدم 

بدل فاقد، وذلك بعد تقدمي كافة امل�صتندات املطلوبة، وما يفيد 

�صداد املقابل املايل امل�صتحق.
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املادة التا�صعة ع�صرة:

يلتزم املرخ�س له - عند انتهاء مدة الرتخي�س، اأو عدم رغبته 

يف ال�صتمرار يف ممار�صة الن�صاط املرخ�س به - اإعادة املوقع 

وقت  عليها  كان  التي  احلالة  اإىل  الرتخي�س  حمل  املبنى  اأو 

ت�صليمه له، ما مل تكن هناك موافقة من الهيئة على ت�صلم املوقع 

بحالته الراهنة. 

املادة الع�صرون:

مل�صتثمر الأثر، اأو موقع الرتاث العمراين اأن يح�صل على مقابل 

مايل لزيارته بعد موافقة الهيئة عليه بقرار من الرئي�س.

مع  متنا�صب  كتعوي�س  يكون  اأن  املقابل  حتديد  عند  يراعى 

العمراين،  الرتاث  موقع  اأو  الأثر،  على  املحافظة  م�صروفات 

واأن يكون بطريقة ت�صجع اأكرب �صريحة من اجلمهور لزيارته.

الف�صل الرابع

اللجان

املادة احلادية والع�صرون

ت�صكل بقرار من الرئي�س جلنة ت�صمى )اللجنة الدائمة ل�صتثمار 

املواقع واملباين الأثرية والرتاثية وت�صغيل مواقع خدمات الزوار 

رئي�س  نائب  برئا�صة  واملتاحف(،  والرتاثية  الأثرية  املواقع  يف 

الهيئة لالآثار واملتاحف وع�صوية كل من:

نائبًا للرئي�س  مدير عام الت�صجيل وحماية الآثار 

ع�صوًا مدير عام املتاحف 

ع�صوًا ٣- مدير عام مركز الرتاث العمراين الوطني 

ع�صوًا ٤- مدير عام الإدارة القانونية 

ع�صوًا ٥- مدير عام الإدارة املالية 

بالهيئة ال�صياحي  والتطوير  ال�صتثمار  قطاع  عن  ممثل   -6

ع�صوًا   

املادة الثانية والع�صرون:

الذي . 1 املكان  يف  الأقل  على  �صهر  كل  مرة  اللجنة  جتتمع 

يحدده رئي�صها، ويحدد يف القرار مكان الجتماع وزمانه، 

ويخطر به اأع�صاوؤها.

جتتمع اللجنة بدعوة من رئي�صها، اأو من نائبه عند غيابه، . 2

اأع�صائها  اإل بح�صور ن�صف  ول يكون اجتماعها �صحيحا 

تو�صياتها  وتتخذ  الجتماع،  رئي�س  الأقل عالوة على  على 

ت�صاوى  حالة  ويف  احلا�صرين،  اأع�صائها  اأ�صوات  باأغلبية 

الأ�صوات، يرجح اجلانب الذي �صوت معه رئي�س الجتماع.

من . 3 اجتماعاتها  حل�صور  يراه  من  دعوة  اللجنة  لرئي�س 

املتخ�ص�صني، وذوي اخلربة لال�صتئنا�س باآرائهم، دون اأن 

يكون لهم حق الت�صويت.

خالل . 4 وذلك  الرئي�س،  اإىل  تو�صياتها  اللجنة  رئي�س  يرفع 

مدة ل تتجاوز خم�صة ع�صر يومًا من تاريخ �صدورها.

املادة الثالثة والع�صرون:

تخت�س اللجنة مبا يلي: 

املواقع، . 1 ل�صتثمار  العامة  وال�صيا�صات  اخلطط،  اقرتاح 

واملباين الأثرية، والرتاثية، وت�صغيل مواقع خدمات الزوار 

يف املواقع الأثرية، والرتاثية، واملتاحف، وتطويرها.

اقرتاح الآليات املنا�صبة لن�صر الوعى ال�صتثماري للمواقع، . 2

واملباين الأثرية، والرتاثية، وت�صغيل مواقع خدمات الزوار 

يف املواقع الأثرية، والرتاثية، واملتاحف.

اقرتاح املواقع واملباين الأثرية، والرتاثية، ومواقع خدمات . 3

الزوار يف املواقع الأثرية، والرتاثية، واملتاحف ال�صاحلة 

لال�صتثمار. 

ممار�صتها . 4 جتوز  التي  واملهن  الأعمال،  وح�صر  حتديد، 

من خالل الرتاخي�س ال�صادرة بناًء على هذه الالئحة. 

ترى . 5 التي  العمل  وور�س  واملوؤمترات،  الندوات،  اقرتاح 

ال�صتثمارى  الن�صاط  لتطوير  اململكة؛  داخل  تنظيمها 

خدمات  ومواقع  والرتاثية،  الأثرية،  واملباين  املواقع،  يف 

واقرتاح  واملتاحف،  والرتاثية  الأثرية،  املواقع  يف  الزوار 

اإبرام التفاقات، والعقود يف هذا املجال.

املوافقة على اإعداد الن�صرات، والإح�صاءات، وور�س العمل . 6

ب�صاأن ا�صتثمار املواقع، واملبانى الأثرية، والرتاثية، ومواقع 

خدمات الزوار يف املواقع الأثرية، والرتاثية، واملتاحف.

اقرتاح ت�صكيل اللجان الفنية، واعتماد تقاريرها. . 7

اإبداء الراأي يف �صاأن املنازعات التي تن�صاأ بني الهيئة واأي . 8

من املرخ�س لهم وفقًا لأحكام هذه الالئحة.
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تعد . 9 اأي  اإزالة  تتطلب  التي  �صاأن احلالت  الراأي يف  اإبداء 

على املوقع، اأو املبنى حمل الرتخي�س، اأو اإخالءه.

اأو . 10 الرئي�س،  الراأي يف جميع ما يعر�س عليها من  اإبداء 

جمل�س اإدارة الهيئة. 

واملباين . 11 املواقع،  ل�صتثمار  التقديرية  القيمة  اقرتاح 

املواقع  يف  الزوار  خدمات  ومواقع  والرتاثية،  الأثرية، 

الأثرية، والرتاثية، واملتاحف.

اقرتاح مبلغ التعوي�س يف احلالت التي تقرر فيها الهيئة . 12

اإلغاء الرتخي�س، اأو تقلي�س مدته.

املادة الرابعة والع�صرون:

تراعي اللجنة - يف اقرتاحها ت�صكيل اللجان الفنية التي . 1

تن�س عليها الفقرة )7( من املادة الثالثة والع�صرون- اأن 

ت�صم اللجنة ثالثة اأع�صاء على الأقل، واأن يكون من بني 

املواقع،  ا�صتثمار  وفنيون يف جمال  اأع�صائها خمت�صون، 

يف  الزوار  خدمات  ومواقع  والرتاثية،  الأثرية،  واملباين 

املواقع الأثرية، والرتاثية، واملتاحف.

تخت�س اللجان الفنية بدرا�صة ما يحال اإليها من اللجنة، . 2

اأو من رئي�صها، واإبداء املرئياتها حيالها.

للجان الفنية الطالع على امل�صتندات الالزمة، والنتقال . 3

اإىل املوقع حمل الرتخي�س ملعاينته. ولها ال�صتعانة مبن 

واملباين  املواقع،  ا�صتثمار  جمال  يف  اخلرباء  من  تراه 

املواقع  يف  الزوار  خدمات  ومواقع  والرتاثية،  الأثرية، 

الأثرية، والرتاثية، واملتاحف.

الف�صل اخلام�س

الأحكام العامة

املادة اخلام�صة والع�صرون:

من  والرتاثية  الأثرية،  واملواقع  للمتاحف،  مبا  الإخالل  دون 

وعلمية،  وترويجية،  واقت�صادية،  واجتماعية،  ثقافية،  اأهداف 

وتربوية، تتوىل الهيئة حتديد مواقع خدمات الزوار داخل نطاق 

املتاحف واملواقع الأثرية، والرتاثية قبل طرحها لال�صتثمار.

املادة ال�صاد�صة والع�صرون:

داخل  الزوار  خدمات  مواقع  ا�صتثمار  �صبيل  يف  الهيئة  »تتخذ 

التدابري  واملتحف؛  والرتاثي،  الأثري،  واملبني  املوقع،  حرم 

و�صكلها  حمتوياتها،  وعلى  عليها،  للحفاظ  الالزمة  الوقائية 

اجلمايل، ون�صاطها، بحيث ل يوؤثر ال�صتثمار �صلبًا على الن�صاط 

الأ�صلي.

ول يجوز منح املوافقة على اأي ا�صتثمار يف تلك املواقع اإذا كان 

يرتتب على ال�صتثمار الإ�صرار باأي منها، اأو التقليل من قيمته، 

اأو من اأهميته التاريخية، اأو الرتاثية.

املادة ال�صابعة والع�صرون:

ا�صتثمار  و�صوابط  قواعد،  املخت�صة  اجلهات  مع  الهيئة  ت�صع 

مواقع الآثار والرتاث العمراين، ومواقع الزوار.

املادة الثامنة والع�صرون:

الن�صاط  ا�صتمرار  اأن  فيها  تكت�صف  التي  احلالت  يف  للهيئة 

املرخ�س به �صيرتتب عليه على املدى الطويل الإ�صرار باملوقع 

حمل الرتخي�س، اأن تلغي الرتخي�س، اأو تقل�س مدته اإىل املدة 

التي تنا�صب احلالة، مع تعوي�س املرخ�س له، بح�صب ما يقرره 

الرئي�س بناًء على اقرتاح اللجنة.

املادة التا�صعة والع�صرون:

تتوىل الهيئة تنظيم دورات متخ�ص�صة - داخل مقر الهيئة اأو 

خارجه - يف جمال ا�صتثمار املواقع واملباين الأثرية، والرتاثية، 

ومواقع خدمات الزوار يف املواقع الأثرية، والرتاثية، واملتاحف؛ 

اإك�صاب الراغبني يف ال�صتثمار اخلربة الكافية يف هذا  بهدف 

املجال. 

املادة الثالثون:

والإح�صاءات  والأبحاث،  الدرا�صات،  اإجراء  الهيئة  تتوىل 

والرتاثية،  الأثرية،  واملباين  املواقع  عن  لالإعالن  الالزمة 

ومواقع خدمات الزوار يف املواقع الأثرية، والرتاثية، واملتاحف 

تنفيذها  التي يجب  الت�صورات  ال�صاحلة لال�صتثمار، واقرتاح 

وي�صدر  ا�صتثماري.  عائد  اأعلى  على  احل�صول  اأجل  من  فيها 

قرار من الرئي�س باملوافقة على تلك املواقع.

املادة احلادية و الثالثون:

اأي من العاملني يف املوقع حمل الرتخي�س  اأن تتوافر يف  يجب 

ال�صرتاطات التالية:

اأن يكون حا�صال على موؤهل ينا�صب العمل امل�صند اإليه، اأو . 1
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تعد . 9 اأي  اإزالة  تتطلب  التي  �صاأن احلالت  الراأي يف  اإبداء 

على املوقع، اأو املبنى حمل الرتخي�س، اأو اإخالءه.

اأو . 10 الرئي�س،  الراأي يف جميع ما يعر�س عليها من  اإبداء 

جمل�س اإدارة الهيئة. 

واملباين . 11 املواقع،  ل�صتثمار  التقديرية  القيمة  اقرتاح 

املواقع  يف  الزوار  خدمات  ومواقع  والرتاثية،  الأثرية، 

الأثرية، والرتاثية، واملتاحف.

اقرتاح مبلغ التعوي�س يف احلالت التي تقرر فيها الهيئة . 12

اإلغاء الرتخي�س، اأو تقلي�س مدته.

املادة الرابعة والع�صرون:

تراعي اللجنة - يف اقرتاحها ت�صكيل اللجان الفنية التي . 1

تن�س عليها الفقرة )7( من املادة الثالثة والع�صرون- اأن 

ت�صم اللجنة ثالثة اأع�صاء على الأقل، واأن يكون من بني 

املواقع،  ا�صتثمار  وفنيون يف جمال  اأع�صائها خمت�صون، 

يف  الزوار  خدمات  ومواقع  والرتاثية،  الأثرية،  واملباين 

املواقع الأثرية، والرتاثية، واملتاحف.

تخت�س اللجان الفنية بدرا�صة ما يحال اإليها من اللجنة، . 2

اأو من رئي�صها، واإبداء املرئياتها حيالها.

للجان الفنية الطالع على امل�صتندات الالزمة، والنتقال . 3

اإىل املوقع حمل الرتخي�س ملعاينته. ولها ال�صتعانة مبن 

واملباين  املواقع،  ا�صتثمار  جمال  يف  اخلرباء  من  تراه 

املواقع  يف  الزوار  خدمات  ومواقع  والرتاثية،  الأثرية، 

الأثرية، والرتاثية، واملتاحف.

الف�صل اخلام�س

الأحكام العامة

املادة اخلام�صة والع�صرون:

من  والرتاثية  الأثرية،  واملواقع  للمتاحف،  مبا  الإخالل  دون 

وعلمية،  وترويجية،  واقت�صادية،  واجتماعية،  ثقافية،  اأهداف 

وتربوية، تتوىل الهيئة حتديد مواقع خدمات الزوار داخل نطاق 

املتاحف واملواقع الأثرية، والرتاثية قبل طرحها لال�صتثمار.

املادة ال�صاد�صة والع�صرون:

داخل  الزوار  خدمات  مواقع  ا�صتثمار  �صبيل  يف  الهيئة  »تتخذ 

التدابري  واملتحف؛  والرتاثي،  الأثري،  واملبني  املوقع،  حرم 

و�صكلها  حمتوياتها،  وعلى  عليها،  للحفاظ  الالزمة  الوقائية 

اجلمايل، ون�صاطها، بحيث ل يوؤثر ال�صتثمار �صلبًا على الن�صاط 

الأ�صلي.

ول يجوز منح املوافقة على اأي ا�صتثمار يف تلك املواقع اإذا كان 

يرتتب على ال�صتثمار الإ�صرار باأي منها، اأو التقليل من قيمته، 

اأو من اأهميته التاريخية، اأو الرتاثية.

املادة ال�صابعة والع�صرون:

ا�صتثمار  و�صوابط  قواعد،  املخت�صة  اجلهات  مع  الهيئة  ت�صع 

مواقع الآثار والرتاث العمراين، ومواقع الزوار.

املادة الثامنة والع�صرون:

الن�صاط  ا�صتمرار  اأن  فيها  تكت�صف  التي  احلالت  يف  للهيئة 

املرخ�س به �صيرتتب عليه على املدى الطويل الإ�صرار باملوقع 

حمل الرتخي�س، اأن تلغي الرتخي�س، اأو تقل�س مدته اإىل املدة 

التي تنا�صب احلالة، مع تعوي�س املرخ�س له، بح�صب ما يقرره 

الرئي�س بناًء على اقرتاح اللجنة.

املادة التا�صعة والع�صرون:

تتوىل الهيئة تنظيم دورات متخ�ص�صة - داخل مقر الهيئة اأو 

خارجه - يف جمال ا�صتثمار املواقع واملباين الأثرية، والرتاثية، 

ومواقع خدمات الزوار يف املواقع الأثرية، والرتاثية، واملتاحف؛ 

اإك�صاب الراغبني يف ال�صتثمار اخلربة الكافية يف هذا  بهدف 

املجال. 

املادة الثالثون:

والإح�صاءات  والأبحاث،  الدرا�صات،  اإجراء  الهيئة  تتوىل 

والرتاثية،  الأثرية،  واملباين  املواقع  عن  لالإعالن  الالزمة 

ومواقع خدمات الزوار يف املواقع الأثرية، والرتاثية، واملتاحف 

تنفيذها  التي يجب  الت�صورات  ال�صاحلة لال�صتثمار، واقرتاح 

وي�صدر  ا�صتثماري.  عائد  اأعلى  على  احل�صول  اأجل  من  فيها 

قرار من الرئي�س باملوافقة على تلك املواقع.

املادة احلادية و الثالثون:

اأي من العاملني يف املوقع حمل الرتخي�س  اأن تتوافر يف  يجب 

ال�صرتاطات التالية:

اأن يكون حا�صال على موؤهل ينا�صب العمل امل�صند اإليه، اأو . 1
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١2

تكون لديه خربة �صابقة يف هذا املجال.

اإجادة القراءة، والكتابة.. 2

اأن يكون لئقًا طيبًا.. 3

اأن يكون ح�صن ال�صرية، وال�صلوك.. 4

اأن يكون ح�صن املظهر.. 5

اجلرائم . 6 من  جرمية  يف  عليه  احلكم  �صبق  قد  يكون  األ 

املخلة بال�صرف، اأو الأمانة ما مل يكن قد رد اليه اعتباره.

املادة الثانية والثالثون:

تتوىل الهيئة - يف �صبيل تطبيق اأحكام النظام، وهذه الالئحة، 

والإ�صراف على تنفيذهما - ما يلي: 

املواقع، . 1 ا�صتثمار  �صاأن  يف  الالزمة  القرارات  اإ�صدار 

واملباين الأثرية، والرتاثية، وت�صغيل مواقع خدمات الزوار 

يف املواقع الأثرية، واملتاحف.

توفري املعلومات الالزمة لال�صتثمار.. 2

املوقع . 3 بح�صب  الرتخي�س،  ملنح  املايل  املقابل  حتديد 

امل�صتثمر، واأهميته، وم�صاحته.

اأن�صطة . 4 جميع  على  واملالية  الفنية،  واملراقبة  الإ�صراف، 

ال�صتثمار املرخ�س بها.

حت�صيل املقابل املايل، والغرامات املفرو�صة وفقًا لأحكام . 5

النظام.

لطرح . 6 الالزمة  وال�صوابط  ال�صرتاطات،  جميع  حتديد 

املوقع املراد ا�صتثماره للمزايدة.

املادة الثالثة والثالثون:

التنفيذية،  ولوائحه  النظام،  يف  ن�س  �صاأنه  يف  يرد  مل  ما  كل 

من  الهيئة  من  ي�صدر  ما  �صانه  يف  فيطبق  الهيئة،  وتنظيم 

يف  بال�صتثمار  تتعلق  ودوريات  ون�صرات،  وتعليمات،  قرارات، 

املواقع، واملباين الأثرية، والرتاثية، ومواقع خدمات الزوار يف 

املواقع الأثرية، والرتاثية، واملتاحف يف اململكة.

املادة الرابعة الثالثون:

الالئحة،  هذه  تعديل  اأو  تف�صري،  حق  الهيئة  اإدارة  ملجل�س 

وللرئي�س اإ�صدار ما يلزم من قرارات تنفيذية لها.

املادة اخلام�صة والثالثون:

ما  �صاأنه  يف  فيطبق  الالئحة،  هذه  يف  �صاأنه  يف  يرد  مل  ما  كل 

ي�صدره الرئي�س من قرارات، وتعليمات، وفقًا لأحكام النظام.

املادة ال�صاد�صة والثالثون:

التعامالت  اللغة الر�صمية املعتمدة يف جميع  العربية هي  اللغة 

الناجتة عن تطبيق هذه الالئحة.

املادة ال�صابعة والثالثون:

تن�صر هذه الالئحة يف اجلريدة الر�صمية ويعمل بها من تاريخ 

ن�صرها.

لئحة الجتار بالآثار املنقولة وقطع الرتاث ال�شعبي 

وتبادلها واإعارتها



لئحة الجتار بالآثار املنقولة وقطع الرتاث ال�شعبي 

وتبادلها واإعارتها
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وتاريخ   )٣٨/٨( رقم  الهيئة  اإدارة  جمل�س  بقرار  �صادرة   

١٤٣6/٨/١٥هـ تنفيذًا لنظام الآثار واملتاحف والرتاث العمراين، 

ال�صادر باملر�صوم امللكي رقم )م/٣( وتاريخ ١٤٣6/١/9هـ

الف�صل الأول

تعريفات واأحكام عامة

املادة الأوىل:

تكون للكلمات، والعبارات التالية. اأينما وردت يف هذه الالئحة. 

املعاين املبينة اأمام كل منها، ما مل يقت�س ال�صياق معنى اآخر:

الهيئة:الهيئة العامة لل�صياحة والرتاث الوطني.

الرئي�س:رئي�س الهيئة.

النظام: نظام الآثار واملتاحف والرتاث العمراين.

واإيقاع  النظام،  اأحكام  خمالفات  يف  النظر  اللجنة:جلنة 

العقوبات الواردة فيه.

القطاع:قطاع الآثار واملتاحف.

لتكون  الأ�صل؛  يف  نعت  �صُ التي  الأثرية  املنقولة:القطع  الآثار 

والتي  الثابتة،  الآثار  عن  اأو  الأر�س،  عن  منف�صلة  بطبيعتها 

والكتابات،  وامل�صكوكات،  كاملنحوتات،  مكانها،  تغيري  ميكن 

قيمة  ت�صكل  التي  الرتاثية  والقطع  الزينة،  واأدوات  واحللي، 

اأو اجلمايل، اأو  اأو العلمي،  وطنية من حيث طابعها التاريخي، 

الفني، اأو التقليدي، اأو قدم ال�صتخدام.

اأو الرتخي�س  اإنتاجه،  الهيئة  تتوىل  الأثرية:جميع ما  النماذج 

باإنتاجه ا�صتن�صاخا للقطع الأثرية وقطع الرتاث ال�صعبي، �صواء 

يف  لها  مغايرة  اأو  الأ�صلية،  القطع  ملوا�صفات  مطابقة  اأكانت 

بع�س تفا�صيلها.

الإن�صان،  التي �صنعها  والقطع  ال�صعبي:الأدوات  الرتاث  قطع 

مناطق  من  منطقة  اأي  يف  املتاأخرة  الع�صور  يف  ا�صتخدمها  اأو 

وم�صكن،  وملب�س،  مطعم،  من  املعي�صية،  اأموره  لت�صيري  اململكة 

وتعليم، ودفاع عن النف�س، وحمافظة على �صحة البدن، واأدوات 

ترويحية.

الت�صنيف:حتديد درجة اأهمية الأثر املنقول، اأو قطعة الرتاث 

ال�صعبي، وذلك وفقًا لقيمة اأي منهما التاريخية، اأو الثقافية، اأو 

الفنية، اأو العلمية، اأو الوطنية.

الجتار  له  املرخ�س  تخول  الهيئة  ت�صدرها  الرتخي�س:وثيقة 

بالآثار املنقولة وقطع الرتاث ال�صعبي.

على  حا�صل  اعتباري  اأو  طبيعي،  �صخ�س  له:كل  املرخ�ص 

املنقولة  بالآثار  لالجتار  الهيئة  من  املفعول  �صاري  ترخي�س 

وقطع الرتاث ال�صعبي، وفقًا لأحكام النظام وهذه الالئحة.

املادة الثانية:

الالئحة،  وهذه  النظام،  اأحكام  تطبيق  �صبيل  يف  الهيئة  تتوىل 

والإ�صراف على تنفيذهما؛ ما يلي: 

اإ�صدار القرارات الالزمة يف �صاأن الجتار بالآثار املنقولة، . 1

وقطع الرتاث ال�صعبي.

حتديد موا�صفات، وا�صرتاطات املواقع التي يرخ�س فيها . 2

بالجتار بالآثار املنقولة، وقطع الرتاث ال�صعبي.

ودرا�صات، . 3 واإح�صاءات،  معلومات،  من  يلزم  ما  توفري 

ال�صعبي  الرتاث  وقطع  املنقولة،  بالآثار  خا�صة  واأبحاث 

امل�صموح بالجتار بها، وتن�صق الهيئة مع دارة امللك عبد 

العزيز فيما يتعلق بتاريخ اململكة احلديث.

والأن�صطة . 4 املواقع،  على  الفنية  واملراقبة  الإ�صراف، 

املرخ�س بها.

حت�صيل املقابل املايل، والغرامات املفرو�صة وفقًا لأحكام . 5

النظام.

حتديد الإجراءات واإعداد النماذج الالزمة لتنفيذ اأحكام . 6

النظام وهذه الالئحة.

املادة الثالثة:

املثمنني  اخلرباء  معلومات  فيه  تقيد  �صجاًل  القطاع  ين�صئ 

املتخ�ص�صني يف الآثار املنقولة وقطع الرتاث ال�صعبي، على اأن 

يكونوا من املرخ�س لهم وفقًا لنظام املقيمني املعتمدين.

الف�صل الثاين

الرتاخي�ص

املادة الرابعة:

ل يجوز لأي �صخ�س طبيعي، اأو اعتباري ممار�صة ن�صاط الجتار 

بيع  مزاد  اإقامة  اأو  ال�صعبي،  الرتاث  وقطع  املنقولة،  بالآثار 
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الآثار املنقولة، وقطع الرتاث ال�صعبي، اأو ترميم الآثار املنقولة 

لأغرا�س جتارية؛ اإل بعد احل�صول على ترخي�س من الهيئة.

املادة اخلام�صة:

اإ�صدار   - الالئحة  وهذه  النظام  لأحكام  وفقًا   - الهيئة  تتوىل 

الرتاخي�س التالية:

ترخي�س اجتار بالآثار املنقولة.. 1

ترخي�س اجتار بقطع الرتاث ال�صعبي.. 2

الرتاث . 3 وقطع  املنقولة،  الآثار  بيع  مزاد  اإقامة  ترخي�س 

ال�صعبي.

ترخي�س ترميم الآثار املنقولة لأغرا�س جتارية.. 4

ترخي�س ن�صخ الآثار، اأو �صنع مناذج لها لأغرا�س جتارية.. 5

ترخي�س  من  اأكرث  على  احل�صول  الرتخي�س  لطالب  وبجوز 

واملتطلبات  ال�صرتاطات  فيه  توافرت  ما  متى  واحد؛  وقت  يف 

الالزمة.

املادة ال�صاد�صة:

يقدم طلب الرتخي�س اإىل الهيئة على النموذج املعد لذلك، . 1

على اأن ُيحدد الطلب نوع الن�صاط املطلوب الرتخي�س به، 

وموقع مزاولته. 

يرفق طالب الرتخي�س بطلبه امل�صتندات التالية:. 2

بعد  .  الهيئة  عليه  ت�صادق  الهوية  اثبات  من  �صورة 

�صجله  من  م�صدقة  �صورة  اأو  بالأ�صل،  مقارنتها 

التجاري على اأن يت�صمن ن�صاط الجتار.

تقريرًا مف�صاًل عن خطة العمل التي ينوي تنفيذها،  . 

وموقع مزاولته.

ما يثبت �صداد املقابل املايل للرتخي�س. . 

ترخي�س البلدية والدفاع املدين �صاري املفعول. . 

وامل�صتندات  .  الأخرى  ال�صرتاطات  جميع  ا�صتيفاء 

الالزمة والتي ترى الهيئة �صرورتها بح�صب كل حالة 

على حدة.

املادة ال�صابعة:

ُت�صدر الهيئة الرتخي�س بعد التحقق من ا�صتيفاء ال�صرتاطات 

املطلوبة، واإرفاق امل�صتندات املوؤيدة للطلب، وذلك خالل ت�صعني 

يومًا من تاريخ ا�صتيفاء تلك ال�صرتاطات وامل�صتندات.

ويف حالة عدم اإ�صدار الرتخي�س خالل تلك املدة، اأو عدم اإبالغ 

الهيئة لطالب الرتخي�س بقبول طلبه، فاإن ذلك يعد رف�صًا له.

املادة الثامنة:

ي�صدر الرتخي�س بقرار من الرئي�س، وي�صتمل على تاريخ . 1

وموقع  له،  املرخ�س  وبيانات  �صريانه،  ومدة  �صدوره، 

التي  واللتزامات  وال�صوابط  وال�صرتاطات  الرتخي�س، 

يتعني على املرخ�س له اللتزام بها.

ي�صدر الرتخي�س ملدة ثالث �صنوات، ويجوز جتديـده بعد . 2

تقل  ل  ملدة  اأو  اأو مدد مماثلة،  ملدة  وذلك  مدته،  انتهاء 

عن �صنة. وعلى املرخ�س له التقدم بطلب التجديد قبل 

�صهرين - على الأقل - من تاريخ انتهاء الرتخي�س، على 

اأن يكون ذلك على النموذج املعد لهذا الغر�س، واأن يرفق 

بطلبه جميع امل�صتندات املوؤيدة له.

املادة التا�صعة:

يجوز للمرخ�س له بعد موافقة الرئي�س، بناًء على تقرير . 1

يعر�س عليه من القطاع - التنازل عن الرتخي�س للغري، 

ال�صرتاطات  جميع  له  املتنازل  يف  تتوافر  اأن  ب�صرط 

وبعد  له،  املرخ�س  يف  املطلوبة  وال�صوابط  واملتطلبات 

ت�صفية ما على املرخ�س له من التزامات جتاه الهيئة. 

اأجزاء املوقع حمل . 2 يجوز للمرخ�س له التنازل عن بع�س 

الرتخي�س للغري يف حالة ثبوت عدم حاجته اإليها، �صريطة 

اأن تتوافر يف املتنازل له جميع ال�صرتاطات، واملتطلبات، 

وال�صوابط املطلوبة يف املرخ�س له، ول يحق له يف هذه 

اأو  للرتخي�س،  املايل  املقابل  با�صرتداد  املطالبة  احلالة 

جزء منه. 

املادة العا�صرة:

على املرخ�س له، يف حالة تلف الرتخي�س، اأو فقده لأي �صبب، 

اأو  للهيئة بطلب احل�صول على ترخي�س بدل تالف،  اأن يتقدم 

وما  املطلوبة،  امل�صتندات  جميع  تقدمي  بعد  وذلك  فاقد،  بدل 

يفيد �صداد املقابل املايل امل�صتحق.
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الآثار املنقولة، وقطع الرتاث ال�صعبي، اأو ترميم الآثار املنقولة 

لأغرا�س جتارية؛ اإل بعد احل�صول على ترخي�س من الهيئة.

املادة اخلام�صة:

اإ�صدار   - الالئحة  وهذه  النظام  لأحكام  وفقًا   - الهيئة  تتوىل 

الرتاخي�س التالية:

ترخي�س اجتار بالآثار املنقولة.. 1

ترخي�س اجتار بقطع الرتاث ال�صعبي.. 2

الرتاث . 3 وقطع  املنقولة،  الآثار  بيع  مزاد  اإقامة  ترخي�س 

ال�صعبي.

ترخي�س ترميم الآثار املنقولة لأغرا�س جتارية.. 4

ترخي�س ن�صخ الآثار، اأو �صنع مناذج لها لأغرا�س جتارية.. 5

ترخي�س  من  اأكرث  على  احل�صول  الرتخي�س  لطالب  وبجوز 

واملتطلبات  ال�صرتاطات  فيه  توافرت  ما  متى  واحد؛  وقت  يف 

الالزمة.

املادة ال�صاد�صة:

يقدم طلب الرتخي�س اإىل الهيئة على النموذج املعد لذلك، . 1

على اأن ُيحدد الطلب نوع الن�صاط املطلوب الرتخي�س به، 

وموقع مزاولته. 

يرفق طالب الرتخي�س بطلبه امل�صتندات التالية:. 2

بعد  .  الهيئة  عليه  ت�صادق  الهوية  اثبات  من  �صورة 

�صجله  من  م�صدقة  �صورة  اأو  بالأ�صل،  مقارنتها 

التجاري على اأن يت�صمن ن�صاط الجتار.

تقريرًا مف�صاًل عن خطة العمل التي ينوي تنفيذها،  . 

وموقع مزاولته.

ما يثبت �صداد املقابل املايل للرتخي�س. . 

ترخي�س البلدية والدفاع املدين �صاري املفعول. . 

وامل�صتندات  .  الأخرى  ال�صرتاطات  جميع  ا�صتيفاء 

الالزمة والتي ترى الهيئة �صرورتها بح�صب كل حالة 

على حدة.

املادة ال�صابعة:

ُت�صدر الهيئة الرتخي�س بعد التحقق من ا�صتيفاء ال�صرتاطات 

املطلوبة، واإرفاق امل�صتندات املوؤيدة للطلب، وذلك خالل ت�صعني 

يومًا من تاريخ ا�صتيفاء تلك ال�صرتاطات وامل�صتندات.

ويف حالة عدم اإ�صدار الرتخي�س خالل تلك املدة، اأو عدم اإبالغ 

الهيئة لطالب الرتخي�س بقبول طلبه، فاإن ذلك يعد رف�صًا له.

املادة الثامنة:

ي�صدر الرتخي�س بقرار من الرئي�س، وي�صتمل على تاريخ . 1

وموقع  له،  املرخ�س  وبيانات  �صريانه،  ومدة  �صدوره، 

التي  واللتزامات  وال�صوابط  وال�صرتاطات  الرتخي�س، 

يتعني على املرخ�س له اللتزام بها.

ي�صدر الرتخي�س ملدة ثالث �صنوات، ويجوز جتديـده بعد . 2

تقل  ل  ملدة  اأو  اأو مدد مماثلة،  ملدة  وذلك  مدته،  انتهاء 

عن �صنة. وعلى املرخ�س له التقدم بطلب التجديد قبل 

�صهرين - على الأقل - من تاريخ انتهاء الرتخي�س، على 

اأن يكون ذلك على النموذج املعد لهذا الغر�س، واأن يرفق 

بطلبه جميع امل�صتندات املوؤيدة له.

املادة التا�صعة:

يجوز للمرخ�س له بعد موافقة الرئي�س، بناًء على تقرير . 1

يعر�س عليه من القطاع - التنازل عن الرتخي�س للغري، 

ال�صرتاطات  جميع  له  املتنازل  يف  تتوافر  اأن  ب�صرط 

وبعد  له،  املرخ�س  يف  املطلوبة  وال�صوابط  واملتطلبات 

ت�صفية ما على املرخ�س له من التزامات جتاه الهيئة. 

اأجزاء املوقع حمل . 2 يجوز للمرخ�س له التنازل عن بع�س 

الرتخي�س للغري يف حالة ثبوت عدم حاجته اإليها، �صريطة 

اأن تتوافر يف املتنازل له جميع ال�صرتاطات، واملتطلبات، 

وال�صوابط املطلوبة يف املرخ�س له، ول يحق له يف هذه 

اأو  للرتخي�س،  املايل  املقابل  با�صرتداد  املطالبة  احلالة 

جزء منه. 

املادة العا�صرة:

على املرخ�س له، يف حالة تلف الرتخي�س، اأو فقده لأي �صبب، 

اأو  للهيئة بطلب احل�صول على ترخي�س بدل تالف،  اأن يتقدم 

وما  املطلوبة،  امل�صتندات  جميع  تقدمي  بعد  وذلك  فاقد،  بدل 

يفيد �صداد املقابل املايل امل�صتحق.
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الف�صل الثالث

التزامات املرخ�ص له

املادة احلادية ع�صرة:

يلتزم املرخ�س له مبا يلي:

بحدود . 1  - به  املرخ�س  للن�صاط  ممار�صته  يف   - التقيد 

املوقع حمل الرتخي�س.

التي حتددها . 2 املواعيد  به يف  املرخ�س  الن�صاط  ممار�صة 

دون  ال�صاأن  هذا  يف  تعديل  اأي  اإجراء  وعدم  الهيئة، 

احل�صول على موافقة كتابية م�صبقة منها.

اللتزام بالبدء مبمار�صة الن�صاط واإنهائه خالل املواعيد . 3

التي حتددها الهيئة.

وال�صوابط، . 4 واملعايري،  ال�صرتاطات،  بجميع  التقيد 

واملتطلبات التي حتددها الهيئة.

بعد . 5 الهيئة  تراه  متطلب  اأو  ا�صرتاط،  اأي  بتنفيذ  اللتزام 

منح الرتخي�س.

والبيانات . 6 املعلومات،  على  يطراأ  تغيري  باأي  الهيئة  اإبالغ 

به،  املرخ�س  الن�صاط  �صاأن  يف  للهيئة  منه  املقدمة 

التي ي�صتخدمها، وذلك خالل مدة ل  واملعدات واملرافق 

تتجاوز خم�صة ع�صر يومًا من تاريخ حدوث هذا التغيري.

اأو . 7 بيانات،  اأو  تقارير،  الهيئة بجميع ما تطلبه من  تزويد 

بالن�صاط  تتعلق  اإح�صاءات  اأو  درا�صات،  اأو  معلومات، 

املرخ�س به.

عدم ن�صر اأي معلومة، اأو بيان، اأو اإح�صاء باأي طريقة من . 8

طرق الن�صر اإل بعد احل�صول على موافقة كتابية �صريحة 

من الهيئة، وتن�صق الهيئة مع دارة امللك عبدالعزيز قبل 

اإ�صدار املوافقة فيما يتعلق بتاريخ اململكة احلديث.

تدوين نوع الرتخي�س ال�صادر له، ورقمه، وتاريخه، وذلك . 9

على جميع وثائق تعامالته مع الهيئة.

الالزمة، . 10 والتحذيرية  الإر�صادية،  العالمات  و�صع 

الن�صاط املرخ�س به؛  ا�صمه ونوع  الدالة على  والالفتات 

داخل موقع الرتخي�س.

املهنية . 11 وال�صالمة  وال�صحة،  الأمن،  احتياطات  اتخاذ 

للعاملني يف موقع الرتخي�س.

احلكومية . 12 اجلهات  ومتطلبات  با�صرتاطات،  التقيد 

الأخرى ذات العالقة.

التقيد باأحكام النظام وجميع الأنظمة، واللوائح ال�صارية . 13

يف اململكة.

اللتزام بالنظام العام، وعادات املجتمع، وثقافته، وتقاليده.. 14

الف�صل الرابع

ت�صنيف قطع الرتاث ال�صعبي

املادة االثانية ع�صرة:

عدد  يقل  ل  فنية  جلنة  الرئي�س  من  بقرار  القطاع  يف  ت�صكل 

اأع�صائها عن ثالثة من اخلرباء واملتخ�ص�صني يف جمال الآثار، 

تخت�س بت�صنيف قطع الرتاث ال�صعبي وفقًا للفئات املن�صو�س 

كل  واإعطاء  النظام،  من  والثالثني  الرابعة  املادة  يف  عليها 

الت�صنيف،  دليل  به  يق�صي  ما  بح�صب  ثابتًا،  كوديًا  رقمًا  فئة 

والرتقيم الذي يعده القطاع، ويحدد القرار مقر عمل اللجنة، 

واآلية مبا�صرتها ملهامها.

املادة الثالثة ع�صرة:

حتدد اللجنة امل�صار اإليها يف املادة الثانية ع�صرة من هذه . 1

وفقًا  ال�صعبي،  الرتاث  لقطع  الت�صنيف  فئات  الالئحة 

ملدى توافر معيار، اأو اأكرث مما يلي:

املعيار التاريخي. . 

املعيار الفني والزخريف. . 

املعيار الوطني. . 

معيار اجلودة. . 

معيار الندرة والتفرد. . 

املعيار التقني. . 

معيار العمومية واخل�صو�صية. . 

معيار القيمة املالية. . 

املعيار النوعي. . 

2- دون اإخالل باأحكام املواد: الرابعة ع�صرة، واخلام�صة ع�صرة، 

وال�صاد�صة ع�صرة، من هذه الالئحة، ت�صع اللجنة - لتحديد فئة 

املعايري  معيار من  كل  التي ميثلها  املئوية  الن�صبة   - الت�صنيف 

املن�صو�س عليها يف الفقرة )١( من هذه املادة.
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املادة الرابعة ع�صرة:

فئة  )اأ( وهي  الفئة  ال�صعبي على  الرتاث  لت�صنيف قطع  يجب 

القطع ذات الأهمية العالية اأن تتوافر فيها ال�صرتاطات التالية:

خم�صة . 1 عن  تقل  ل  مدة  �صنعها  على  م�صى  قد  يكون  اأن 

وثمانني عامًا.

اأن تكون دالة دللة قاطعة على ما ي�صري اإىل ن�صبتها اإىل . 2

�صخ�صية  اإىل  اأو  تاريخية،  واقعة  اإىل  اأو  بعينه،  ع�صر 

معروفة.

اأن تكون حمتفظة بجودتها، و�صفاتها، و�صكلها املميز.. 3

اأن تكون على درجة عالية من اجلودة والإتقان.. 4

اأو . 5 ومالكها،  م�صدرها،  حيث  من  معروفة  تكون  اأن 

واليقني،  القطع،  اأو حمرزها، وذلك على وجه  حائزها، 

وب�صند �صحيح.

األ تكون م�صروقة، اأو خمتل�صة، اأو م�صتوىل عليها.. 6

اأن يكون قد �صبق توثيقها، وت�صجيلها مبعرفة الهيئة.. 7

املادة اخلام�صة ع�صرة:

وهي   - )ب(  الفئة  على  ال�صعبي  الرتاث  قطع  لت�صنيف  يجب 

فئة القطع ذات الأهمية املتو�صطة اأن تتوافر فيها ال�صرتاطات 

التالية:

�صبعني . 1 عن  تقل  ل  مدة  �صنعها  على  م�صى  قد  يكون  اأن 

مئة  من  اأكرث  �صنعها  على  م�صى  قد  يكون  اأن  اأو  عامًا، 

الك�صر  اأو  للتلف،  تعر�صت  اأو  رديئة،  حالتها  ولكن  عام؛ 

مبا ل يوؤهل لت�صنيفها على الفئة )اأ(.

اأن تكون من�صوبة اإىل زمن بعينه، اأو اإىل واقعة بعينها، اأو . 2

اأن تدل على  اأو  اإىل �صخ�صية تاريخية مميزة ومعروفة، 

حدث معروف.

وخ�صائ�صها . 3 و�صفاتها،  بجودتها،  حمتفظة  تكون  اأن 

الرتاثية املميزة.

األ تكون م�صروقة، اأو خمتل�صة، اأو م�صتوىل عليها.. 4

اأن تكون معروفة من حيث م�صدرها، ومالكها، اأو حائزها . 5

ب�صند ر�صمي �صحيح.

اأن يكون قد �صبق توثيقها، وت�صجيلها مبعرفة الهيئة.. 6

املادة ال�صاد�صة ع�صرة:

يجب لت�صنيف قطع الرتاث ال�صعبي على الفئة )ج( وهي فئة 

القطع ذات الأهمية القليلة اأن تتوافر فيها ال�صرتاطات التالية:

عامًا، . 1 خم�صني  من  اأكرث  �صنعها  على  م�صى  قد  يكون  اأن 

ذلك؛  من  اأكرث  مدة  �صنعها  على  م�صى  قد  يكون  اأن  اأو 

ولكن حالتها رديئة جدًا، وتعر�صت للطم�س واختفت اأكرث 

معاملها وخ�صائ�صها، �صواء اأكان ذلك بفعل الطبيعة، اأو 

الإن�صان.

ع�صر . 2 اإىل  وت�صري  والتاريخ،  امل�صدر،  معروفة  تكون  اأن 

معني، اأو واقعة تاريخية حمددة، اأو �صخ�صية معروفة، اأو 

حدث م�صهور.

وخ�صائ�صها . 3 وحالتها،  بجودتها،  حمتفظة  تكون  اأن 

املميزة.

األ تكون م�صروقة، اأو خمتل�صة، اأو م�صتوىل عليها.. 4

اأن تكون معروفة امل�صدر من حيث مالكها، اأو حائزها.. 5

اأن يكون قد �صبق توثيقها، وت�صجيلها مبعرفة الهيئة.. 6

املادة ال�صابعة ع�صرة:

امل�صنفة، . 1 ال�صعبي  الرتاث  قطعة  حائز  اأو  مالك،  على 

املبادرة - خالل مدة  اأو �صرقتها،  تلفها،  اأو  عند فقدها 

من  اأي  اأو  القطاع،  اإبالغ  اإىل   - اأيام  �صبعة  تتجاوز  ل 

الإدارات التابعة له يف اململكة.

التابعة له يف اململكة - . 2 اأي من الإدارات  اأو  على القطاع، 

بعد ورود البالغ - اإجراء التحريات الالزمة للوقوف على 

اأو �صرقة القطعة امل�صنفة، وحتديد  اأو تلف  اأ�صباب فقد 

الذي  النموذج  بذلك على  تقرير  واإعداد  امل�صوؤول عنها، 

نحو  الالزم  لتخاذ  وذلك  الغر�س،  لهذا  القطاع  يعده 

اإثبات الأمر يف �صجل الآثار.
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املادة الرابعة ع�صرة:

فئة  )اأ( وهي  الفئة  ال�صعبي على  الرتاث  لت�صنيف قطع  يجب 

القطع ذات الأهمية العالية اأن تتوافر فيها ال�صرتاطات التالية:

خم�صة . 1 عن  تقل  ل  مدة  �صنعها  على  م�صى  قد  يكون  اأن 

وثمانني عامًا.

اأن تكون دالة دللة قاطعة على ما ي�صري اإىل ن�صبتها اإىل . 2

�صخ�صية  اإىل  اأو  تاريخية،  واقعة  اإىل  اأو  بعينه،  ع�صر 

معروفة.

اأن تكون حمتفظة بجودتها، و�صفاتها، و�صكلها املميز.. 3

اأن تكون على درجة عالية من اجلودة والإتقان.. 4

اأو . 5 ومالكها،  م�صدرها،  حيث  من  معروفة  تكون  اأن 

واليقني،  القطع،  اأو حمرزها، وذلك على وجه  حائزها، 

وب�صند �صحيح.

األ تكون م�صروقة، اأو خمتل�صة، اأو م�صتوىل عليها.. 6

اأن يكون قد �صبق توثيقها، وت�صجيلها مبعرفة الهيئة.. 7

املادة اخلام�صة ع�صرة:

وهي   - )ب(  الفئة  على  ال�صعبي  الرتاث  قطع  لت�صنيف  يجب 

فئة القطع ذات الأهمية املتو�صطة اأن تتوافر فيها ال�صرتاطات 

التالية:

�صبعني . 1 عن  تقل  ل  مدة  �صنعها  على  م�صى  قد  يكون  اأن 

مئة  من  اأكرث  �صنعها  على  م�صى  قد  يكون  اأن  اأو  عامًا، 

الك�صر  اأو  للتلف،  تعر�صت  اأو  رديئة،  حالتها  ولكن  عام؛ 

مبا ل يوؤهل لت�صنيفها على الفئة )اأ(.

اأن تكون من�صوبة اإىل زمن بعينه، اأو اإىل واقعة بعينها، اأو . 2

اأن تدل على  اأو  اإىل �صخ�صية تاريخية مميزة ومعروفة، 

حدث معروف.

وخ�صائ�صها . 3 و�صفاتها،  بجودتها،  حمتفظة  تكون  اأن 

الرتاثية املميزة.

األ تكون م�صروقة، اأو خمتل�صة، اأو م�صتوىل عليها.. 4

اأن تكون معروفة من حيث م�صدرها، ومالكها، اأو حائزها . 5

ب�صند ر�صمي �صحيح.

اأن يكون قد �صبق توثيقها، وت�صجيلها مبعرفة الهيئة.. 6

املادة ال�صاد�صة ع�صرة:

يجب لت�صنيف قطع الرتاث ال�صعبي على الفئة )ج( وهي فئة 

القطع ذات الأهمية القليلة اأن تتوافر فيها ال�صرتاطات التالية:

عامًا، . 1 خم�صني  من  اأكرث  �صنعها  على  م�صى  قد  يكون  اأن 

ذلك؛  من  اأكرث  مدة  �صنعها  على  م�صى  قد  يكون  اأن  اأو 

ولكن حالتها رديئة جدًا، وتعر�صت للطم�س واختفت اأكرث 

معاملها وخ�صائ�صها، �صواء اأكان ذلك بفعل الطبيعة، اأو 

الإن�صان.

ع�صر . 2 اإىل  وت�صري  والتاريخ،  امل�صدر،  معروفة  تكون  اأن 

معني، اأو واقعة تاريخية حمددة، اأو �صخ�صية معروفة، اأو 

حدث م�صهور.

وخ�صائ�صها . 3 وحالتها،  بجودتها،  حمتفظة  تكون  اأن 

املميزة.

األ تكون م�صروقة، اأو خمتل�صة، اأو م�صتوىل عليها.. 4

اأن تكون معروفة امل�صدر من حيث مالكها، اأو حائزها.. 5

اأن يكون قد �صبق توثيقها، وت�صجيلها مبعرفة الهيئة.. 6

املادة ال�صابعة ع�صرة:

امل�صنفة، . 1 ال�صعبي  الرتاث  قطعة  حائز  اأو  مالك،  على 

املبادرة - خالل مدة  اأو �صرقتها،  تلفها،  اأو  عند فقدها 

من  اأي  اأو  القطاع،  اإبالغ  اإىل   - اأيام  �صبعة  تتجاوز  ل 

الإدارات التابعة له يف اململكة.

التابعة له يف اململكة - . 2 اأي من الإدارات  اأو  على القطاع، 

بعد ورود البالغ - اإجراء التحريات الالزمة للوقوف على 

اأو �صرقة القطعة امل�صنفة، وحتديد  اأو تلف  اأ�صباب فقد 

الذي  النموذج  بذلك على  تقرير  واإعداد  امل�صوؤول عنها، 

نحو  الالزم  لتخاذ  وذلك  الغر�س،  لهذا  القطاع  يعده 

اإثبات الأمر يف �صجل الآثار.
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الف�صل اخلام�س

مزادات بيع الآثار املنقولة وقطع الرتاث ال�صعبي

املادة الثامنة ع�صرة: 

الآثار  لبيع  مزادات  بتنظيم  الرتخي�س  وحدها  الهيئة  تتوىل 

املنقولة، وقطع الرتاث ال�صعبي، وحتدد املقابل املايل امل�صتحق 

على طالب الرتخي�س، وفقًا لقرار ي�صدر من الرئي�س.

املادة التا�صعة ع�صرة:

وقطع  املنقولة،  الآثار  بيع  مزادات  بتنظيم  له  املرخ�س  يلتزم 

املادة  عليه  ن�صت  مبا  التزامه  اإىل  -اإ�صافة  ال�صعبي  الرتاث 

)احلادية ع�صرة( من هذه الالئحة - مبا يلي: 

اإم�صاك ال�صجالت التي تقررها الهيئة لهذا الغر�س.. 1

تقدمي ال�صجالت ملفت�صي الهيئة عند طلبها.. 2

الرتاث . 3 وقطع  املنقولة،  الآثار  جميع  ب�صور  الهيئة  تزويد 

ال�صعبي التي يف حوزته.

و�صع ن�صخة من الرتخي�س يف مكان ظاهر يف موقع املزاد.. 4

تقدمي ح�صر �صهري للهيئة بالآثار، والقطع التي مت بيعها، . 5

واملتبقية لديه.

ال�صماح ملفت�صي الهيئة بدخول موقع املزاد، ومعاينته. . 6

اتخاذ احتياطات الأمن، وال�صحة وال�صالمة داخل موقع . 7

املزاد.

اأن حددتها الهيئة . 8 فرز الآثار، والقطع النادرة التي �صبق 

قبل بدء املزاد عن غريها.

عدم بيع، اأو �صراء اأي اأثر منقول، اأو قطعة تراث �صعبي اإل . 9

بعد التحقق من �صرعية ملكيتها.

تزويد الهيئة بفواتري بيع القطع النادرة.. 10

املادة الع�صرون:

على كل مرخ�س له بتنظيم مزادات بيع الآثار املنقولة، وقطع 

الرتاث ال�صعبي؛ يرغب يف تنظيم مزاد، اإبالغ الهيئة بذلك قبل 

تاريخ تنظيم املزاد مبدة ل تقل عن �صتني يومًا، على اأن ُيرفق 

امل�صتندات التالية:

�صورة الرتخي�س.. 1

�صورة من اإثبات هويته، اأو �صجله التجاري.. 2

�صورة لعقد ملكية، اأو اإيجار املوقع حمل املزاد، اأو موافقة . 3

من مالك املوقع، اأو املنتفع به على اإقامة املزاد فيه.

بيانًا بالآثار املنقولة، وقطع الرتاث ال�صعبي التي �صتعر�س . 4

يف املزاد، و�صورًا لها، و�صورًا ل�صندات ملكيتها.

املادة احلادية والع�صرون:

املطلوب  ال�صعبي  الرتاث  وقطع  املنقولة  الآثار  تكون  اأن  يجب 

عر�صها يف املزاد مملوكة للمرخ�س له، اأو لأي من الأ�صخا�س 

وفقًا  وذلك  خالله،  من  املزاد  يف  قطعهم  يطرحون  الذين 

بالرتاث  بالجتار  املعنية  الدولية  والتفاقيات  النظام  لأحكام 

الثقايف التي تكون اململكة طرفًا فيها.

الف�صل ال�صاد�س

تداول الآثار املنقولة وقطع الرتاث ال�صعبي

املادة الثانية والع�صرون:

على كل من يرغب يف تداول اأثر منقول، اأو قطعة تراث �صعبي 

لها  ملكيته  يثبت  اأن  اعتباري  اأو  طبيعي،  �صخ�س  لأي  مملوك 

القطعة  اأو  الأثر،  يكون  اأن  ويجب  الدللة.  قاطع  ر�صمي  ب�صند 

قد �صبق ت�صجيله لدى الهيئة، و�صدر ترخي�س ي�صمح بتداوله.

املادة الثالثة والع�صرون:

�صعبي  تراث  قطعة  اأو  منقول،  اأثر  نقل  يف  يرغب  من  كل  على 

ميلكه ب�صند ر�صمي قاطع الدللة من مكان اإىل اآخر اأن يح�صل 

على ت�صريح من الهيئة.

املادة الرابعة والع�صرون:

 - ال�صعبي  الرتاث  قطعة  اأو  املنقول،  الأثر  مالك  رغب  اإذا   -١

امل�صجلة يف �صجل الآثار بو�صفها تراثًا وطنيًا - يف تداولها باأي 

و�صيلة من و�صائل التداول، فعليه التقيد مبا يلي: 

اأ- احل�صول على ترخي�س من الهيئة.

ب- اأن يكون التداول داخل حدود اململكة فقط.

ج- عر�س الأثر، اأو القطعة على الهيئة اأوًل اإذا كان يرغب يف 

بيعها.

د- اإبالغ من تنتقل اإليه ملكية الأثر، اأو القطعة باأنها م�صجلة يف 

�صجل الآثار، وتزويده برقم ت�صجيلها يف ال�صجل. 

باإجراءات  القطعة  اأو  الأثر،  ملكية  اإليه  تنتقل  من  اإبالغ  هـ- 
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احلماية املتخذة يف �صاأنها.

و- اإنهاء الإجراءات الالزمة لنقل امللكية.

ز- اإبالغ الهيئة - خالل مدة ل تتجاوز ثالثني يومًا من تاريخ 

اإنهاء اإجراءات نقل امللكية - بتمام عملية نقل امللكية، وتزويدها 

با�صم املالك اجلديد، وبامل�صتندات التي تطلبها لإثبات ذلك.

ملكية  نقل  يفيد  مبا  الآثار  �صجل  يف  التاأ�صري  الهيئة  تتوىل   -2

املالك  ا�صم  بيان  مع  ال�صعبي،  الرتاث  قطعة  اأو  املنقول،  الأثر 

اجلديد، و�صند امللكية، وتاريخه.

املادة اخلام�صة والع�صرون:

١- ل يجوز تداول اأي اأثر منقول، اأو قطعة تراث �صعبي نقل من 

موقع اأثري داخل اململكة.

2- ل يجوز تداول اأي اأثر منقول، اأو قطعة تراث �صعبي نقل اإىل 

اململكة بطريقة غري نظامية.

املادة ال�صاد�صة والع�صرون:

يجب على كل من يرغب يف تداول قطعة اأثرية تتوافر يف �صاأنها 

من  والع�صرين  الرابعة  املادة  وفق  ال�صادرة،  التداول  �صروط 

اأن يلتزم يف تداولها بجميع الأحكام التي ن�صت  هذه الالئحة 

عليها اتفاقية منع الجتار غري امل�صروع ونقل املمتلكات الثقافية 

بطرق غري م�صروعة واإعادتها اإىل بلدها الأ�صلي ال�صادرة عن 

منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة.

املادة ال�صابعة والع�صرون:

يجوز تداول الآثار املنقولة التالية يف �صوء ما حتدده الهيئة من 

�صوابط يتعني مراعاتها يف التداول:

العمالت النقدية القدمية.. 1

منتجات الفنون القدمية.. 2

منتجات الفنون الإ�صالمية.. 3

الأحافري.. 4

ال�صخور.. 5

الطوابع القدمية.. 6

ويجوز للهيئة اإ�صافة اأي قطع اأثرية اأخرى للتداول م�صتقبال اإذا 

بقرار  الرئي�س  يحددها  التي  وال�صروط  بال�صوابط،  ذلك  راأت 

ي�صدر منه.

املادة الثامنة والع�صرون:

الرتاث  قطعة  اأو  املنقول،  الأثر  �صراء  يف  الهيئة  رغبت  اإذا 

ال�صعبي امل�صنفة؛ فيقدر ثمنها بو�صاطة ثالثة خرباء مثمنني، 

على اأن يكون اأحدهم من من�صوبي الهيئة، ويكون الآخران من 

املرخ�س لهم وفقًا لنظام املقيمني املعتمدين.

الف�صل ال�صابع

النماذج الأثرية

املادة التا�صعة والع�صرون:

الهيئة هي �صاحبة احلق الأ�صيل يف اإنتاج النماذج الأثرية، . 1

وعليها اأن ت�صع ختم، اأو �صعار الهيئة على تلك النماذج؛ 

لالأ�صخا�س  الرتخي�س  وللهيئة  غريها.  عن  لتمييزها 

اأو  اململكة،  داخل  من   - العتباريني  اأو  الطبيعيني، 

خارجها - باإنتاج النماذج الأثرية، وفقًا لأحكام النظام 

وهذه الالئحة.

الهيئة، . 2 تنتجها  التي  و�صورها  الأثرية،  النماذج  تخ�صع 

امللكية  حلقوق  تداولها  وكيفية  بذلك  لهم  املرخ�س  اأو 

يف  عليها  املن�صو�س  التجارية  والعالمات  الفكرية، 

واملعاهدات  التفاقيات،  وجميع  ال�صلة،  ذات  الأنظمة 

الدولية ذات العالقة التي تكون اململكة طرفًا فيها.

املادة الثالثون:

ت�صتخدم يف جميع عمليات اإنتاج النماذج الأثرية اأحدث الطرق 

العلمية والتقنية احلديثة، وجميع املعدات والآلت التي ت�صاعد 

اأ�صرار  اأي  على الرتقاء بهذا الن�صاط والنهو�س به دون وقوع 

التعرية  وعوامل  البيئية،  تاأثريات  نتيجة  الأ�صلية  القطع  على 

اأو  اأو�صافها،  اأو  �صكلها،  تغيريات يف  التي يرتتب عليها حدوث 

جودتها، اأو الإقالل من قيمتها.

املادة احلادية والثالثون:

يف . 1 الأثرية  النماذج  �صور  -ا�صتثمار  غريها  -دون  للهيئة 

املجالني التجاري، والإعالمي؛ للرتويج عن منتجاتها يف 

هذا املجال.

ال�صماح . 2 للهيئة  املادة،  الفقرة )1( من هذه  ا�صتثناًء من 

املجالني  يف  الأثرية  النماذج  �صور  با�صتثمار  لغريها 
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احلماية املتخذة يف �صاأنها.

و- اإنهاء الإجراءات الالزمة لنقل امللكية.

ز- اإبالغ الهيئة - خالل مدة ل تتجاوز ثالثني يومًا من تاريخ 

اإنهاء اإجراءات نقل امللكية - بتمام عملية نقل امللكية، وتزويدها 

با�صم املالك اجلديد، وبامل�صتندات التي تطلبها لإثبات ذلك.

ملكية  نقل  يفيد  مبا  الآثار  �صجل  يف  التاأ�صري  الهيئة  تتوىل   -2

املالك  ا�صم  بيان  مع  ال�صعبي،  الرتاث  قطعة  اأو  املنقول،  الأثر 

اجلديد، و�صند امللكية، وتاريخه.

املادة اخلام�صة والع�صرون:

١- ل يجوز تداول اأي اأثر منقول، اأو قطعة تراث �صعبي نقل من 

موقع اأثري داخل اململكة.

2- ل يجوز تداول اأي اأثر منقول، اأو قطعة تراث �صعبي نقل اإىل 

اململكة بطريقة غري نظامية.

املادة ال�صاد�صة والع�صرون:

يجب على كل من يرغب يف تداول قطعة اأثرية تتوافر يف �صاأنها 

من  والع�صرين  الرابعة  املادة  وفق  ال�صادرة،  التداول  �صروط 

اأن يلتزم يف تداولها بجميع الأحكام التي ن�صت  هذه الالئحة 

عليها اتفاقية منع الجتار غري امل�صروع ونقل املمتلكات الثقافية 

بطرق غري م�صروعة واإعادتها اإىل بلدها الأ�صلي ال�صادرة عن 

منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة.

املادة ال�صابعة والع�صرون:

يجوز تداول الآثار املنقولة التالية يف �صوء ما حتدده الهيئة من 

�صوابط يتعني مراعاتها يف التداول:

العمالت النقدية القدمية.. 1

منتجات الفنون القدمية.. 2

منتجات الفنون الإ�صالمية.. 3

الأحافري.. 4

ال�صخور.. 5

الطوابع القدمية.. 6

ويجوز للهيئة اإ�صافة اأي قطع اأثرية اأخرى للتداول م�صتقبال اإذا 

بقرار  الرئي�س  يحددها  التي  وال�صروط  بال�صوابط،  ذلك  راأت 

ي�صدر منه.

املادة الثامنة والع�صرون:

الرتاث  قطعة  اأو  املنقول،  الأثر  �صراء  يف  الهيئة  رغبت  اإذا 

ال�صعبي امل�صنفة؛ فيقدر ثمنها بو�صاطة ثالثة خرباء مثمنني، 

على اأن يكون اأحدهم من من�صوبي الهيئة، ويكون الآخران من 

املرخ�س لهم وفقًا لنظام املقيمني املعتمدين.

الف�صل ال�صابع

النماذج الأثرية

املادة التا�صعة والع�صرون:

الهيئة هي �صاحبة احلق الأ�صيل يف اإنتاج النماذج الأثرية، . 1

وعليها اأن ت�صع ختم، اأو �صعار الهيئة على تلك النماذج؛ 

لالأ�صخا�س  الرتخي�س  وللهيئة  غريها.  عن  لتمييزها 

اأو  اململكة،  داخل  من   - العتباريني  اأو  الطبيعيني، 

خارجها - باإنتاج النماذج الأثرية، وفقًا لأحكام النظام 

وهذه الالئحة.

الهيئة، . 2 تنتجها  التي  و�صورها  الأثرية،  النماذج  تخ�صع 

امللكية  حلقوق  تداولها  وكيفية  بذلك  لهم  املرخ�س  اأو 

يف  عليها  املن�صو�س  التجارية  والعالمات  الفكرية، 

واملعاهدات  التفاقيات،  وجميع  ال�صلة،  ذات  الأنظمة 

الدولية ذات العالقة التي تكون اململكة طرفًا فيها.

املادة الثالثون:

ت�صتخدم يف جميع عمليات اإنتاج النماذج الأثرية اأحدث الطرق 

العلمية والتقنية احلديثة، وجميع املعدات والآلت التي ت�صاعد 

اأ�صرار  اأي  على الرتقاء بهذا الن�صاط والنهو�س به دون وقوع 

التعرية  وعوامل  البيئية،  تاأثريات  نتيجة  الأ�صلية  القطع  على 

اأو  اأو�صافها،  اأو  �صكلها،  تغيريات يف  التي يرتتب عليها حدوث 

جودتها، اأو الإقالل من قيمتها.

املادة احلادية والثالثون:

يف . 1 الأثرية  النماذج  �صور  -ا�صتثمار  غريها  -دون  للهيئة 

املجالني التجاري، والإعالمي؛ للرتويج عن منتجاتها يف 

هذا املجال.

ال�صماح . 2 للهيئة  املادة،  الفقرة )1( من هذه  ا�صتثناًء من 

املجالني  يف  الأثرية  النماذج  �صور  با�صتثمار  لغريها 
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بعد احل�صول على موافقة  وذلك  والإعالمي،  التجاري، 

م�صبقة منها.

ت�صتثنى من تطبيق اأحكام الفقرتني )1( و)2( من هذه . 3

املادة احلالت التي يقت�صر فيها ا�صتخدام �صور النماذج 

لأغرا�س  اأو  ال�صخ�صي،  ال�صتخدام  حالت  يف  الأثرية 

من  ال�صياحي،  الرتويج  لأغرا�س  اأو  ثقافية،  اأو  تعليمية، 

خالل الأجهزة احلكومية. 

املادة الثانية والثالثون:

اخلا�صة . 1 وال�صروط  واملوا�صفات  ال�صوابط،  الهيئة  ت�صع 

ال�صعبي  الرتاث  وقطع  املنقولة،  الآثار  �صور  با�صتغالل 

كعالمات جتارية خا�صة بالهيئة.

الأثرية . 2 النماذج  بانتاج  الرتخي�س  يف  احلق  للهيئة 

وفق  اخلا�س  النتاج  موؤ�ص�صات  بوا�صطة  وا�صتخداماتها 

الجراءات التالية:

اإنتاجها مع  .  للنماذج املراد  تقدمي ت�صاميم مبدئية 

طلب الرتخي�س.

النهائية،  .  للت�صاميم  الهيئة  واعتماد  موافقة،  بعد 

جتارية،  كعالمات  النماذج  ت�صاميم  ت�صجيل  يتم 

وملكية فكرية خا�صة بالهيئة.

ت�صدر الهيئة ترخي�س اإنتاج النماذج الأثرية للجهة  . 

املرخ�س لها، ول يجوز تداول هذه النماذج جتاريا 

اإل بعد ف�صحها بوا�صطة الهيئة.

املادة الثالثة والثالثون:

بنماذج . 1 اخلا�صة  واملوا�صفات  ال�صوابط،  الهيئة  ت�صع 

التي  ال�صعودي  للموروث  املقلدة  ال�صعبي  الرتاث  قطع 

يتم ا�صتريادها من اخلارج، وت�صدر بقرار من الرئي�س، 

وتن�صر يف اجلريدة الر�صمية. 

يحظر تداول، اأو دخول مناذج قطع الرتاث ال�صعبي التي . 2

يف  اإليها  امل�صار  واملوا�صفات  لل�صوابط  باملخالفة  نعت  �صُ

الفقرة )1( من هذه املادة.

الف�صل الثامن

ا�صترياد وت�صدير القطع الأثرية وقطع الرتاث 

ال�صعبى

املادة الرابعة والثالثون:

غري  اأو  �صعودي،  اعتباري  اأو  طبيعي،  �صخ�س  اأي  على  يحظر 

وت�صدير  ا�صترياد،  بعمليات  يتعلق  ن�صاط  اأي  مزاولة  �صعودي 

على  احل�صول  دون  ال�صعبي  الرتاث  قطع  اأو  الأثرية،  القطع 

ترخي�س من الهيئة، وثبوت ملكيته، وحيازته لها.

ت�صدير  اأو  ا�صترياد،  مهنة  مزاولة  يف  يرغب  من  على  ويجب 

للهيئة  بطلبه  يتقدم  اأن  ال�صعبي  الرتاث  وقطع  الأثرية،  القطع 

مرافقًا له جميع امل�صتندات املطلوبة، وما يفيد قيده يف �صجالت 

امل�صدرين، اأو امل�صتوردين؛ وفقا لالأنظمة املعنية بذلك.

طالب  يف  املطلوبة  ال�صروط  توافر  حالة  يف  الهيئة  وتتوىل 

تاريخ  من  يومًا  ت�صعني  خالل  الرتخي�س  اإ�صدار  الرتخي�س 

ا�صتيفاء جميع الأوراق، وامل�صتندات املطلوبة.

املادة اخلام�صة والثالثون: 

اأعمال  ملزاولة  الالزم  الرتخي�س  اإ�صدار  القطاع  يتوىل 

يف  الالزمة  ال�صروط  توافر  حالة  يف  والت�صدير  ال�صترياد، 

طالبه.

الهيئة  من  معتمدة  �صجالت  باإم�صاك  له  املرخ�س  ويلتزم 

الرتاث  قطع  من  حيازته  اأو  ملكيته،  يف  ما  لقيد  تخ�ص�س 

ال�صعبي، وبيان م�صدرها واأو�صافها.

املادة ال�صاد�صة والثالثون:

اأو  ا�صترياد،  اعتباري  اأو  طبيعي،  �صخ�س  لأي  مطلقا  يجوز  ل 

وال�صوابط،  للمعايري،  وفقا  اإل  ال�صعبي  الرتاث  قطع  ت�صدير 

وال�صروط التي ت�صعها الهيئة.

اأرا�صي  من  ا�صتخرجت  التي  الأثرية  القطع  ت�صدير  يجوز  ول 

اململكة، وت�صتثنى من ذلك القطع الأثرية غري املو�صوفة كرتاث 

وطني بعد موافقة الهيئة.

املادة ال�صابعة والثالثون:

يجوز للهيئة الرتخي�س بالت�صدير يف احلالت الآتية: 

اإذا كانت القطع املطلوب ت�صديرها �صت�صارك بها اململكة . 1

ُتعاد  اأن  على  الدولية  واملتاحف  واملحافل،  املعار�س،  يف 
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مرة اأخرى بعد انتهاء املهمة التي �صدرت من اأجلها.

ال�صعبي . 2 الرتاث  وقطع  الأثرية،  القطع  ت�صدير  كان  اإذا 

يهدف اإىل مبادلتها بقطع اأخرى لدى املتاحف، والهيئات 

ال�صعودي  الثقايف  الن�صاط  اإثراء  اأجل  من  الأجنبية 

وازدهاره.

تخ�صي�صها . 3 �صبق  ت�صديرها  املطلوب  القطع  كانت  اإذا 

اإجراء  نتيجة  العلمية  البعثات  لإحدى  الهيئة  مبعرفة 

حفائر، اأو تنقيب اأثري.

الهيئة . 4 وافقت  قد  ت�صديرها  املطلوب  القطع  كانت  اإذا 

اأو  العلمية،  البعثات  لإحدى  موؤقتة  اإعارة  اإعارتها  على 

الدول الأجنبية، اأو العربية لإجراء الدرا�صات، والأبحاث 

ب�صددها.

املادة الثامنة والثالثون:

وقطع  الأثرية،  بالقطع  بيان  اإعداد  له  املرخ�س  على  يجب 

القطع  هذه  و�صع  وعليه  الهيئة،  عليه  توافق  ال�صعبي  الرتاث 

داخل �صناديق مغلقة من اأجل حمايتها، ويتم جتميعها واإغالقها 

بال�صمع الأحمر بخامت الهيئة.

املادة التا�صعة والثالثون:

ال�صعبي  النماذج والقطع الأثرية وقطع الرتاث  اأن تكون  يتعني 

التي يتم ا�صتريادها من خارج اململكة غري مطابقة ملوا�صفات 

الأثر الأ�صلي درءًا للت�صابه والختالط والتزييف.

وتتوىل الهيئة دون غريها اإ�صدار الرتاخي�س الالزمة لت�صنيع 

تلك القطع خارج اململكة وفقًا للموا�صفات القيا�صية التي تراها 

الهيئة يف هذا ال�صدد، كما ت�صدر الهيئة املوافقة على الف�صح 

للموا�صفات  مطابقتها  من  التاأكد  بعد  والقطع  النماذج  على 

التي اأ�صدرتها الهيئة.

الف�صل التا�صع

اإيقاف الن�صاط اأو تعليق الرتخي�ص اأو اإلغاوؤه

املادة الأربعون:

دون الإخالل باأي عقوبة نظامية، للجنة املن�صو�س عليها . 1

يف املادة الت�صعني من النظام، للنظر يف �صدور قرار منها 

الرتاث  قطع  اأو  املنقولة،  بالآثار  الجتار  ن�صاط  باإيقاف 

ال�صعبي، اأو تعليقه، اأو اإلغائه، وذلك يف اأي من احلالت 

التالية: 

اإذا ثبت تقدمي املرخ�س له اأوراقا مزورة يف �صبيل  . 

احل�صول على الرتخي�س.

يف  .  اأو  طلبه،  يف   - له  املرخ�س  تقدمي  ثبت  اإذا 

الإقرارات، اأو امل�صتندات املقدمة منه - لبيانات، اأو 

معلومات كاذبة، اأو م�صللة.

اإذا فقد املرخ�س له اأحد ا�صرتاطات، اأو متطلبات  . 

املدة  خالل  و�صعه  بت�صحيح  يقم  ومل  الرتخي�س، 

التي حتددها الهيئة.

اإذا تنازل عن الرتخي�س للغري - كليًا، اأو جزئيًا -  . 

دون موافقة م�صبقة من الهيئة.

اأو  .  الهيئة،  عليها  توافق  بت�صنيع مناذج مل  قام  اإذا 

خمالفة للموا�صفات التي ا�صرتطتها الهيئة.

به  .  املرخ�س  الن�صاط  ا�صتمرار  يف  اأن  ثبت  اإذا 

خطورة على الأمن، اأو ال�صحة العامة، اأو البيئة، اأو 

ال�صالمة.

قرارات  .  ثالث  له  املرخ�س  حق  يف  �صدرت  اإذا 

�صنة  خالل  الرتخي�س  تعليق  اأو  الن�صاط  باإيقاف 

واحدة.

اأي من  .  نهائي يف  له حكم  اإذا �صدر بحق املرخ�س 

اجلرائم املن�صو�س عليها يف النظام.

اإيقاف  .  ي�صتوجب  فعاًل  له  املرخ�س  ارتكب  اإذا 

الن�صاط، اأو تعليق الرتخي�س، اأو اإلغاوؤه غري الأفعال 

املن�صو�س عليها يف هذه املادة من هذه الالئحة. 

املادة احلادية والأربعون:

تعليق  اأو  الن�صاط،  باإيقاف  اللجنة  من  قرار  �صدور  حالة  يف 

�صتة  التعليق  اأو  الإيقاف،  مدة  تتجاوز  األ  فيجب  الرتخي�س، 

اأ�صهر.

املادة الثانية والأربعون:

اإبالغ  باإلغاء الرتخي�س،  على الهيئة، عند �صدور قرار اللجنة 

املرخ�س له بالقرار على عنوانه الثابت يف ملف الرتخي�س.
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مرة اأخرى بعد انتهاء املهمة التي �صدرت من اأجلها.

ال�صعبي . 2 الرتاث  وقطع  الأثرية،  القطع  ت�صدير  كان  اإذا 

يهدف اإىل مبادلتها بقطع اأخرى لدى املتاحف، والهيئات 

ال�صعودي  الثقايف  الن�صاط  اإثراء  اأجل  من  الأجنبية 

وازدهاره.

تخ�صي�صها . 3 �صبق  ت�صديرها  املطلوب  القطع  كانت  اإذا 

اإجراء  نتيجة  العلمية  البعثات  لإحدى  الهيئة  مبعرفة 

حفائر، اأو تنقيب اأثري.

الهيئة . 4 وافقت  قد  ت�صديرها  املطلوب  القطع  كانت  اإذا 

اأو  العلمية،  البعثات  لإحدى  موؤقتة  اإعارة  اإعارتها  على 

الدول الأجنبية، اأو العربية لإجراء الدرا�صات، والأبحاث 

ب�صددها.

املادة الثامنة والثالثون:

وقطع  الأثرية،  بالقطع  بيان  اإعداد  له  املرخ�س  على  يجب 

القطع  هذه  و�صع  وعليه  الهيئة،  عليه  توافق  ال�صعبي  الرتاث 

داخل �صناديق مغلقة من اأجل حمايتها، ويتم جتميعها واإغالقها 

بال�صمع الأحمر بخامت الهيئة.

املادة التا�صعة والثالثون:

ال�صعبي  النماذج والقطع الأثرية وقطع الرتاث  اأن تكون  يتعني 

التي يتم ا�صتريادها من خارج اململكة غري مطابقة ملوا�صفات 

الأثر الأ�صلي درءًا للت�صابه والختالط والتزييف.

وتتوىل الهيئة دون غريها اإ�صدار الرتاخي�س الالزمة لت�صنيع 

تلك القطع خارج اململكة وفقًا للموا�صفات القيا�صية التي تراها 

الهيئة يف هذا ال�صدد، كما ت�صدر الهيئة املوافقة على الف�صح 

للموا�صفات  مطابقتها  من  التاأكد  بعد  والقطع  النماذج  على 

التي اأ�صدرتها الهيئة.

الف�صل التا�صع

اإيقاف الن�صاط اأو تعليق الرتخي�ص اأو اإلغاوؤه

املادة الأربعون:

دون الإخالل باأي عقوبة نظامية، للجنة املن�صو�س عليها . 1

يف املادة الت�صعني من النظام، للنظر يف �صدور قرار منها 

الرتاث  قطع  اأو  املنقولة،  بالآثار  الجتار  ن�صاط  باإيقاف 

ال�صعبي، اأو تعليقه، اأو اإلغائه، وذلك يف اأي من احلالت 

التالية: 

اإذا ثبت تقدمي املرخ�س له اأوراقا مزورة يف �صبيل  . 

احل�صول على الرتخي�س.

يف  .  اأو  طلبه،  يف   - له  املرخ�س  تقدمي  ثبت  اإذا 

الإقرارات، اأو امل�صتندات املقدمة منه - لبيانات، اأو 

معلومات كاذبة، اأو م�صللة.

اإذا فقد املرخ�س له اأحد ا�صرتاطات، اأو متطلبات  . 

املدة  خالل  و�صعه  بت�صحيح  يقم  ومل  الرتخي�س، 

التي حتددها الهيئة.

اإذا تنازل عن الرتخي�س للغري - كليًا، اأو جزئيًا -  . 

دون موافقة م�صبقة من الهيئة.

اأو  .  الهيئة،  عليها  توافق  بت�صنيع مناذج مل  قام  اإذا 

خمالفة للموا�صفات التي ا�صرتطتها الهيئة.

به  .  املرخ�س  الن�صاط  ا�صتمرار  يف  اأن  ثبت  اإذا 

خطورة على الأمن، اأو ال�صحة العامة، اأو البيئة، اأو 

ال�صالمة.

قرارات  .  ثالث  له  املرخ�س  حق  يف  �صدرت  اإذا 

�صنة  خالل  الرتخي�س  تعليق  اأو  الن�صاط  باإيقاف 

واحدة.

اأي من  .  نهائي يف  له حكم  اإذا �صدر بحق املرخ�س 

اجلرائم املن�صو�س عليها يف النظام.

اإيقاف  .  ي�صتوجب  فعاًل  له  املرخ�س  ارتكب  اإذا 

الن�صاط، اأو تعليق الرتخي�س، اأو اإلغاوؤه غري الأفعال 

املن�صو�س عليها يف هذه املادة من هذه الالئحة. 

املادة احلادية والأربعون:

تعليق  اأو  الن�صاط،  باإيقاف  اللجنة  من  قرار  �صدور  حالة  يف 

�صتة  التعليق  اأو  الإيقاف،  مدة  تتجاوز  األ  فيجب  الرتخي�س، 

اأ�صهر.

املادة الثانية والأربعون:

اإبالغ  باإلغاء الرتخي�س،  على الهيئة، عند �صدور قرار اللجنة 

املرخ�س له بالقرار على عنوانه الثابت يف ملف الرتخي�س.
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الف�صل العا�رش

اأحكام ختامية

املادة الثالثة والأربعون:

التنفيذية،  ولوائحه  النظام،  يف  ن�س  �صاأنه  يف  يرد  مل  ما  كل 

وتنظيم الهيئة، فيطبق يف �صاأنه ما ي�صدره الرئي�س من قرارات، 

وتعليمات وفقًا لأحكام النظام.

املادة الرابعة والأربعون:

ملجل�س اإدارة الهيئة حق تف�صري، اأو تعديل هذه الالئحة، واإ�صدار 

ما يلزم من قرارات تنفيذية لها.

املادة اخلام�صة والأربعون:

التعامالت  اللغة الر�صمية املعتمدة يف جميع  العربية هي  اللغة 

الناجتة عن تطبيق هذه الالئحة.

املادة ال�صاد�صة والأربعون:

تن�صر هذه الالئحة يف اجلريدة الر�صمية، ويعمل بها من تاريخ 

ن�صرها.
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لئحة امل�شح الأثري والتنقيب عن الآثار



ال
ةحئ

ا 
ل

م
حا

ا 
أل

ي ث
وا

ئا
ةت

ا 
ب

ع 
ن

ا 
ل
آ

ةث
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 ٨/١٥ الهيئة رقم )٣٨/9 ( وتاريخ  اإدارة  �صادرة بقرار جمل�س 

العمراين،  والرتاث  واملتاحف  الآثار  لنظام  تنفيذًا  /١٤٣6هـ 

ال�صادر باملر�صوم امللكي رقم )م/٣( وتاريخ ١٤٣6/١/9هـ

الف�صل الأول

تعريفات واأحكام عامة

املادة الأوىل: 

الالئحة  هذه  وردت يف  اأينما  التالية  والعبارات  للكلمات  تكون 

املعاين املو�صحة اأمام كل منها، ما مل يقت�ِس ال�صياق معنى اآخر:

الهيئة: الهيئة العامة لل�صياحة والرتاث الوطني.

الرئي�ص : رئي�س الهيئة.

النائب: نائب الرئي�س لالآثار واملتاحف.

القطاع: قطاع الآثار واملتاحف بالهيئة.

النظام: نظام الآثار واملتاحف والرتاث العمراين.

واملطمورة،  واملنقولة،  الثابتة،  الأعيان  الآثار:  مواقع  الآثار/ 

البحرية اخلا�صعة  املناطق  اململكة، ويف  والغارقة داخل حدود 

ل�صيادتها، اأو وليتها القانونية، التي بناها الإن�صان، اأو �صنعها، 

اأثرية  لها خ�صائ�س  وتكونت  ر�صمها،  اأو  كيفها،  اأو  اأنتجها،  اأو 

بفعل تدخل الإن�صان عرب الع�صور، واإن امتد تاريخها اإىل فرتة 

متاأخرة، على األ تقل عن مائة �صنة. وللهيئة اأن تعد ما يرجع 

اإىل عهد اأحدث اآثارًا. وتدخل حتت ا�صم الآثار املواقع التاريخية 

ومواقع الرتاث ال�صعبي وقطعه.

الآثار الثابتة: الآثار املت�صلة بالأر�س، مثل: الكهوف الطبيعية، 

ر�صم،  التي  وال�صخور  الإن�صان،  ا�صتخدمها  التي  املحفورة  اأو 

والدوائر  والرجوم،  كتابية،  نقو�صًا  اأو  �صورًا،  عليها  حفر  اأو 

اأو  الظاهرة،  واملن�صاآت  والقرى،  املدن،  واأطالل  احلجرية، 

التجارة،  وطرق  املائية،  واملن�صاآت  الأر�س،  حتت  املطمورة 

والأبنية  التقليدية،  والأحياء  والقرى،  واملدن  القدمية،  واحلج 

بها  يت�صل  وما  املباين،  تلك  واأطالل  خمتلفة،  لغايات  املن�صاأة 

من عنا�صر معمارية.

لتكون  الأ�صل؛  نعت يف  �صُ التي  الأثرية  القطع  املنقولة:  الآثار 

والتي  الثابتة،  الآثار  عن  اأو  الأر�س،  عن  منف�صلة  بطبيعتها 

والكتابات،  وامل�صكوكات،  كاملنحوتات،  مكانها،  تغيري  ميكن 

قيمة  ت�صكل  التي  الرتاثية،  والقطع  الزينة،  واأدوات  واحللي، 

اأو اجلمايل، اأو  اأو العلمي،  وطنية من حيث طابعها التاريخي، 

الفني، اأو التقليدي، اأو قدم ال�صتخدام.

الرتخي�ص: وثيقة ت�صدرها الهيئة، تخول املرخ�س له مزاولة 

اأعمال امل�صح الأثري، اأو التنقيب عن الآثار، اأو كليهما.

على  حا�صل  اعتباري  اأو  طبيعي،  �صخ�س  كل  له:  املرخ�ص 

ترخي�س �صاري املفعول من الهيئة ملمار�صة ن�صاط امل�صح الأثري، 

اأو التنقيب عن الآثار - اأو كليهما - وفقًا لأحكام النظام وهذه 

الالئحة.

امل�صح  اأعمال  يزاول  اإعتباري  اأو  طبيعي،  �صخ�س  كل  البعثة: 

الأثري، اأو التنقيب عن الآثار يف اململكة.

معاملها،  املو�صحة  املنطقة  الرتخي�س  الرتخي�ص:  منطقة 

وحدودها، واأو�صافها يف الرتخي�س املمنوح للمرخ�س له.

امل�صح الأثري: جميع اأعمال ا�صتك�صاف مواقع الآثار، وتوثيقها 

يف  اأو  الأر�س،  �صطح  على  �صواًء  املختلفة،  العلمية  بالو�صائل 

باطنها، اأو حتت املاء.

اأعمال احلفر، وال�صرب، والتحري،  التنقيب عن الآثار: جميع 

على  العثور  وت�صتهدف  علمية،  اأ�ص�س  وفق  تتم  التي  والغو�س 

اآثار يف باطن الأر�س، اأو على �صطحها، اأو يف جماري املياه، اأو 

البحريات، اأو يف املناطق البحرية اخلا�صعة ل�صيادة اململكة، اأو 

وليتها القانونية.

املنقب عن الآثار: كل �صخ�س طبيعي، اأو اعتباري موؤهل علميًا 

ومهنيًا يف جمال التنقيب عن الآثار.

لقيمته  وفقًا  وذلك  الأثر،  اأهمية  درجة  حتديد  الت�صنيف: 

التاريخية، اأو الثقافية، اأو الفنية، اأو العلمية، اأو الوطنية.

بها  يقوم  التي  والبحثية  العلمية  الدرا�صة  الأثرية:  الدرا�صة 

باحث ملوقع، اأو ملادة اأثرية يف متحف اأو يف م�صتودعات القطاع، 

دون اأن تتطلب الدرا�صة م�صحًا اأثريًا اأو تنقيبًا عن الآثار.

املتحف: املكان الذي تعر�س فيه مواد اأثرية، اأو فنية، اأو ثقافية، 

اأهدافًا  عر�صها  ويحقق  دائم،  ب�صكل  علمية  اأو  تاريخية،  اأو 

ثقافية، اأو تربوية، اأو ترفيهية، ويفتح اأبوابه للجمهور يف مواعيد 

ثابتة، ويطلق ا�صم )جمموعة خا�صة( على ما عدا ذلك.

ال�صجل: �صجل الآثار.
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الن�صر العلمي: ن�صر التقارير العلمية لالأعمال امليدانية، ون�صر 

يف  والرتاث  الآثار  عن  للهيئة  املقدمة  والدرا�صات  الأبحاث 

اململكة.

املادة الثانية: 

اأحـــــــكام النظام، وهذه الالئحة  للهيئة - يف �صبيل تطبيــــــــق 

والإ�صـــــــراف على تنفيذهما - اتخاذ ما يلي: 

والدوريات . 1 والن�صرات،  التنفيذية،  القرارات  اإ�صدار 

الالزمة.

خرائط، . 2 من  لديها  يتوافر  مبا  له  املرخ�س  تزويد 

لزمة  واأبحاث  ودرا�صات،  واإح�صاءات،  ومعلومات، 

لإجراء عمليات امل�صح الأثري، اأو التنقيب عن الآثار.

البنية . 3 مرافق  لتوفري  املخت�صة  اجلهات  مع  التن�صيق 

الأ�صا�صية الالزمة للمناطق التي جُترى فيها اأعمال امل�صح 

الأثري، والتنقيب عن الآثار.

الإ�صراف واملراقبة الفنية، واملالية على الأن�صطة املرخ�س . 4

بها مبوجب اأحكام النظام، وهذه الالئحة.

حت�صيل املقابل املايل للرتاخي�س، والغرامات املفرو�صة . 5

مبوجب اأحكام النظام. 

جُترى . 6 الذي  املوقع  حلماية  الالزمة  الإجراءات  حتديد 

فيه الأعمال املرخ�س بها، واإعادته - قدر الإمكان - اإىل 

احلالة التي كان عليها قبل مبا�صرة تلك الأعمال.

لتنفيذ . 7 الالزمة  النماذج  واإعداد  الإجراءات،  حتديد 

اأحكام النظام وهذه الالئحة.

حتديد حمتوى و�صكل وموا�صفات الدرا�صات، والأبحاث، . 8

والتقارير املطلوبة لالأعمال املرخ�س بها.

املعنيني، . 9 والعتباريني  الطبيعيني،  الأ�صخا�س  تزويد 

التي  الرتاخي�س  من  بن�صخ  العالقة  ذات  واجلهات 

ت�صدرها.

املادة الثالثة:

اإذا اأبقت الهيئة الأبنية واملواقع الأثرية حتت ت�صرف مالكيها، 

يلتزم املالك، اأو املنتفعون بها باملحافظة عليها، وعدم القيام 

باأي ت�صرف ميكن اأن يهدد �صالمتها، ويف حال عدم حتقق ذلك 

تتخذ الهيئة التدابري الالزمة حلماية املوقع اأو املبنى. 

الف�صل الثاين

الرتخي�ص

املادة الرابعة:

ل يجوز لغري الهيئة القيام باأي عمل من اأعمال امل�صح الأثري، اأو 

التنقيب عن الآثار داخل حدود اململكة، اأو يف املناطق البحرية 

اخلا�صعة ل�صيادتها، اأو وليتها القانونية؛ اإل بعد احل�صول على 

ترخي�س من الهيئة. وتقوم الهيئة - يف احلالت التي ت�صتدعي 

ذلك - بالتن�صيق مع اجلهات ذات العالقة قبل منح الرتخي�س. 

املادة اخلام�صة:

متنح الهيئة الرتاخي�س بناًء على ما ت�صعه من اأولويات تت�صل 

باملواقع حمل الرتخي�س، مثل: اأهمية املوقع بالن�صبة اإىل تاريخ 

بامل�صروعات  تاأثره  اأو  البيئة،  لأخطار  تعر�صه  ومدى  اململكة، 

التنموية، وغريها.

املادة ال�صاد�صة:

اإ�صدار  الالئحة  وهذه  النظام  لأحكام  وفقًا  الهيئة  تتوىل 

الرتاخي�س التالية: 

ترخي�س م�صح اأثري. . 1

ترخي�س تنقيب عن الآثار. . 2

ترخي�س م�صح اأثري، وتنقيب عن الآثار.. 3

املادة ال�صابعة:

واملوؤ�ص�صات،  والهيئات،  للجامعات،  الرتخي�س  للهيئة 

والبعثات  الآثار،  عن  واملنقبني  الوطنية،  العلمية  واجلمعيات 

الأجنبية - �صواًء مبفردهم اأو بال�صرتاك معها - بامل�صح الأثري 

والتنقيب عن الآثار، وفقًا لالإجراءات التالية:

يقدم طالب الرتخي�س طلبه اإىل الهيئة، مت�صمنًا حتديدًا . 1

املطلوبة،  واملدة  فيها،  العمل  املراد  املنطقة  اأو  للموقع، 

البعثة،  يف  امل�صاركني  واأ�صماء  املخ�ص�صة،  وامليزانية 

الأهداف  فيها  مو�صحًة  العمل  وخطة  الذاتية،  و�صريهم 

املرجو حتقيقها. 

يقدم الطلب قبل ابتداء العمل يف امل�صروع املراد الرتخي�س . 2

له مبدة ل تقل عن �صتة اأ�صهر.

لدرا�صته . 3 القطاع  يف  العلمية  اللجنة  اإىل  الطلب  يحال 

والتو�صية يف �صاأنه.
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الن�صر العلمي: ن�صر التقارير العلمية لالأعمال امليدانية، ون�صر 

يف  والرتاث  الآثار  عن  للهيئة  املقدمة  والدرا�صات  الأبحاث 

اململكة.

املادة الثانية: 

اأحـــــــكام النظام، وهذه الالئحة  للهيئة - يف �صبيل تطبيــــــــق 

والإ�صـــــــراف على تنفيذهما - اتخاذ ما يلي: 

والدوريات . 1 والن�صرات،  التنفيذية،  القرارات  اإ�صدار 

الالزمة.

خرائط، . 2 من  لديها  يتوافر  مبا  له  املرخ�س  تزويد 

لزمة  واأبحاث  ودرا�صات،  واإح�صاءات،  ومعلومات، 

لإجراء عمليات امل�صح الأثري، اأو التنقيب عن الآثار.

البنية . 3 مرافق  لتوفري  املخت�صة  اجلهات  مع  التن�صيق 

الأ�صا�صية الالزمة للمناطق التي جُترى فيها اأعمال امل�صح 

الأثري، والتنقيب عن الآثار.

الإ�صراف واملراقبة الفنية، واملالية على الأن�صطة املرخ�س . 4

بها مبوجب اأحكام النظام، وهذه الالئحة.

حت�صيل املقابل املايل للرتاخي�س، والغرامات املفرو�صة . 5

مبوجب اأحكام النظام. 

جُترى . 6 الذي  املوقع  حلماية  الالزمة  الإجراءات  حتديد 

فيه الأعمال املرخ�س بها، واإعادته - قدر الإمكان - اإىل 

احلالة التي كان عليها قبل مبا�صرة تلك الأعمال.

لتنفيذ . 7 الالزمة  النماذج  واإعداد  الإجراءات،  حتديد 

اأحكام النظام وهذه الالئحة.

حتديد حمتوى و�صكل وموا�صفات الدرا�صات، والأبحاث، . 8

والتقارير املطلوبة لالأعمال املرخ�س بها.

املعنيني، . 9 والعتباريني  الطبيعيني،  الأ�صخا�س  تزويد 

التي  الرتاخي�س  من  بن�صخ  العالقة  ذات  واجلهات 

ت�صدرها.

املادة الثالثة:

اإذا اأبقت الهيئة الأبنية واملواقع الأثرية حتت ت�صرف مالكيها، 

يلتزم املالك، اأو املنتفعون بها باملحافظة عليها، وعدم القيام 

باأي ت�صرف ميكن اأن يهدد �صالمتها، ويف حال عدم حتقق ذلك 

تتخذ الهيئة التدابري الالزمة حلماية املوقع اأو املبنى. 

الف�صل الثاين

الرتخي�ص

املادة الرابعة:

ل يجوز لغري الهيئة القيام باأي عمل من اأعمال امل�صح الأثري، اأو 

التنقيب عن الآثار داخل حدود اململكة، اأو يف املناطق البحرية 

اخلا�صعة ل�صيادتها، اأو وليتها القانونية؛ اإل بعد احل�صول على 

ترخي�س من الهيئة. وتقوم الهيئة - يف احلالت التي ت�صتدعي 

ذلك - بالتن�صيق مع اجلهات ذات العالقة قبل منح الرتخي�س. 

املادة اخلام�صة:

متنح الهيئة الرتاخي�س بناًء على ما ت�صعه من اأولويات تت�صل 

باملواقع حمل الرتخي�س، مثل: اأهمية املوقع بالن�صبة اإىل تاريخ 

بامل�صروعات  تاأثره  اأو  البيئة،  لأخطار  تعر�صه  ومدى  اململكة، 

التنموية، وغريها.

املادة ال�صاد�صة:

اإ�صدار  الالئحة  وهذه  النظام  لأحكام  وفقًا  الهيئة  تتوىل 

الرتاخي�س التالية: 

ترخي�س م�صح اأثري. . 1

ترخي�س تنقيب عن الآثار. . 2

ترخي�س م�صح اأثري، وتنقيب عن الآثار.. 3

املادة ال�صابعة:

واملوؤ�ص�صات،  والهيئات،  للجامعات،  الرتخي�س  للهيئة 

والبعثات  الآثار،  عن  واملنقبني  الوطنية،  العلمية  واجلمعيات 

الأجنبية - �صواًء مبفردهم اأو بال�صرتاك معها - بامل�صح الأثري 

والتنقيب عن الآثار، وفقًا لالإجراءات التالية:

يقدم طالب الرتخي�س طلبه اإىل الهيئة، مت�صمنًا حتديدًا . 1

املطلوبة،  واملدة  فيها،  العمل  املراد  املنطقة  اأو  للموقع، 

البعثة،  يف  امل�صاركني  واأ�صماء  املخ�ص�صة،  وامليزانية 

الأهداف  فيها  مو�صحًة  العمل  وخطة  الذاتية،  و�صريهم 

املرجو حتقيقها. 

يقدم الطلب قبل ابتداء العمل يف امل�صروع املراد الرتخي�س . 2

له مبدة ل تقل عن �صتة اأ�صهر.

لدرا�صته . 3 القطاع  يف  العلمية  اللجنة  اإىل  الطلب  يحال 

والتو�صية يف �صاأنه.
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 يرفع رئي�س اللجنة تو�صيتها اإىل الرئي�س.. 4

الرتخي�س . 5 طالب  مع  النائب  يوقع  املوافقة،  حالة  يف 

اتفاقية خا�صة بعملية امل�صح، اأو التنقيب.

املادة الثامنة:

لذلك، . 1 املعد  النموذج  على  طلبه  الرتخي�س  طالب  يقدم 

على اأن ُيحدد فيه نوع الن�صاط املطلوب الرتخي�س به.

يرفق طالب الرتخي�س بطلبه امل�صتندات التالية: . 2

�صورة من اإثبات هويته، اأو الوثائق املثبتة ل�صخ�صيته،  . 

ت�صادق عليها الهيئة بعد مقارنتها بالأ�صل. 

�صهادة خربة ل�صابق اأعماله. . 

وال�صمانات  .  الالزم  التاأمني  ا�صتيفاء  يفيد  ما 

املطلوبة.

تقريرًا تف�صيليًا عن خطة العمل املطلوب الرتخي�س  . 

به، ومنطقة الرتخي�س.

تعهدًا بتوفري م�صادر التمويل للعمل املرخ�س به. . 

اأي م�صتند اآخر حتدده الهيئة وفقًا لظروف كل حالة  . 

على حدة.

املادة التا�صعة:

ُت�صدر الهيئة الرتخي�س بعد التحقق من ا�صتيفاء ال�صرتاطات 

املطلوبة، واإرفاق امل�صتندات املوؤيدة للطلب، وذلك خالل �صتني 

يومًا من تاريخ ا�صتيفاء ال�صرتاطات وامل�صتندات املطلوبة.

ويف حالة عدم اإ�صدار الرتخي�س خالل تلك املدة، اأو عدم اإبالغ 

الهيئة لطالب الرتخي�س بقبول طلبه، فاإن ذلك يعد رف�صًا له.

املادة العا�صرة:

تزيد . 1 ل  ملدة   - الرئي�س  من  بقرار   - الرتخي�س  ي�صدر 

حمل  الأعمال  تتطلبه  ما  ح�صب   - �صنوات  خم�س  عن 

تاريخ  على  وي�صتمل  للتجديد،  قابلة  وتكون   - الرتخي�س 

ومنطقة  له،  املرخ�س  وبيانات  �صريانه،  ومدة  �صدوره، 

الرتخي�س، وال�صرتاطات، وال�صوابط، واللتزامات التي 

يتعني على املرخ�س له اللتزام بها.

اإذا كانت لدى املرخ�س له الرغبة يف جتديد الرتخي�س . 2

بعد انتهاء مدته، فعليه التقدم بطلب التجديد اإىل الهيئة 

قبل �صتة اأ�صهر على الأقل من تاريخ انتهائه، على اأن يكون 

ذلك على النمــوذج املعد لهذا الغر�س، واأن ترافق الطلب 

جميع امل�صتندات املوؤيدة له.

املادة احلادية ع�صرة:

على املرخ�س له يف حالة تلف الرتخي�س، اأو فقده لأي �صبب اأن 

يتقدم للهيئة بطلب احل�صول على ترخي�س اآخر بديل، وذلك 

املقابل  �صداد  يفيد  وما  املطلوبة  امل�صتندات  جميع  تقدمي  بعد 

املايل امل�صتحق.

املادة الثانية ع�صرة:

للغري  اأو جزئيًا - عن الرتخي�س  التنازل - كليًا  له  للمرخ�س 

ب�صرط  ذلك،  على  واخلطية  ال�صريحة  الهيئة  موافقة  بعد 

واملتطلبات،  ال�صرتاطات،  جميع  اإليه  املتنازل  يف  تتوافر  اأن 

له، وبعد ت�صفية ما  وال�صوابط املطلوب توافرها يف املرخ�س 

تعوي�صات.  اأو  غرامات،  من  له  املرخ�س  على  ترتب  قد  يكون 

ول يحق للمرخ�س له يف هذه احلالة املطالبة با�صرتداد املقابل 

املايل للرتخي�س، اأو جزء منه.

الف�صل الثالث

التزامات املرخ�ص له وحقوقه

املادة الثالثة ع�صرة:

يلتزم املرخ�س له مبا يلي:

تعيني مدير للم�صروع من بني اأع�صاء البعثة، يتوىل اأعمال . 1

للبعثة،  ممثاًل  ويكون  الرتخي�س،  منطقة  يف  الإدارة 

وم�صوؤوًل عن تنفيذ جميع التعليمات، وال�صوابط اخلا�صة 

لديه  تكون  اأن  على  به،  املرخ�س  والن�صاط  بالرتخي�س، 

منطقة  يف  امليداين  العمل  جمال  يف  الكافية  اخلربة 

الرتخي�س.

جميع . 2 يف  متخ�ص�صني  خرباء  البعثة  ع�صوية  ت�صمني 

التخ�ص�صات الالزمة لتنفيذ العمل املرخ�س به. 

التقيد باأحكام النظام، وجميع الأنظمة واللوائح ال�صارية . 3

يف اململكة.

وثقافته، . 4 املجتمع،  وعادات  العام،  النظام  احرتام 

وتقاليده.
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التاأكيد على جميع مرافقيه، والعاملني معه بخ�صوعهم ملا . 5

يخ�صع له من التزامات.

ل جميع النفقات املالية لعمل البعثة.. 6 حتمُّ

والأماكن . 7 املواعيد،  يف  به  املرخ�س  الن�صاط  مزاولة 

وال�صوابط،  واملعايري،  لال�صرتاطات  ووفقًا  املحددة، 

التي  اأو  عليها،  بناًء  الرتخي�س  �صدر  التي  واملتطلبات 

اأي  اإجراء  وعدم  الرتخي�س،  منح  بعد  الهيئة  حتددها 

ال�صاأن دون احل�صول على موافقة كتابية  تعديل يف هذا 

من الهيئة.

والبيانات . 8 املعلومات،  على  يطراأ  تغيري  باأي  الهيئة  اإبالغ 

به،  املرخ�س  الن�صاط  �صاأن  يف  للهيئة  يقدمها  التي 

التي ي�صتخدمها، وذلك خالل مدة ل  واملعدات واملرافق 

تتجاوز ع�صرة اأيام من تاريخ حدوث التغيري.

يف . 9 احلديثة  والتقنية  العلمية  الأ�صاليب  اأحدث  ا�صتخدام 

العمل داخل منطقة الرتخي�س.

واأ�صاليب . 10 والتقنيات،  واملتطلبات،  ال�صوابط،  اتباع 

التحليل احلديثة يف عملية حتليل املعثورات الأثرية.

باأول . 11 اأوًل  الأولية  والرتميم  ال�صيانة  باأعمال  القيام 

اأو منقولة، وذلك حتت  ثابتة  اآثار  ُيعرث عليه من  لكل ما 

اإ�صراف خمت�صني من الهيئة.

احل�صول على موافقة الهيئة على جميع العاملني لديه يف . 12

الأعمال املرخ�س له بها.

تدوين نوع الرتخي�س ال�صادر له، وتاريخ املوافقة عليه، . 13

ورقمه على جميع وثائق تعامالته مع الهيئة. 

و�صع العالمات الإر�صادية والتحذيرية الالزمة، وكل ما . 14

يدل على ا�صمه، وا�صم اجلهة التي يتبع لها، داخل منطقة 

الرتخي�س.

يعرث عليها يف منطقة . 15 التي  املنقولة  الآثار  ت�صليم جميع 

الرتخي�س اإىل الهيئة مبا�صرة.

الثابتة . 16 الآثار  حلماية  الالزمة  الإجراءات  جميع  اتخاذ 

التي يعرث عليها من عوامل التعرية، كالرياح، والأمطار، 

والرطوبة، واحلرارة، وغريها.

ل�صتقبال . 17 وتهيئتها  الرتخي�س،  منطقة  على  املحافظة 

الزوار اأثناء تنفيذ العمل.

املهنية . 18 وال�صالمة  وال�صحة،  الأمن،  احتياطات  اتخاذ 

للعاملني يف منطقة الرتخي�س.

تزويد الهيئة باأي معلومة تطلبها، �صواء اأكانت اإح�صائية، . 19

اأو  باملرافق،  اأو  به،  املرخ�س  بالن�صاط  تتعلق  مالية  اأو 

املعدات امل�صتخدمة، اأو غريها، وذلك خالل خم�صة اأيام 

من تاريخ طلبها.

عدم ن�صر اأي معلومة، اأو بيان، اأو اإح�صاء - باأي طريقة . 20

من الطرق - اإل بعد احل�صول على موافقة كتابية �صريحة 

من الهيئة، وتن�صق الهيئة مع دارة امللك عبدالعزيز قبل 

اإ�صدار املوافقة فيما يتعلق بتاريخ اململكة احلديث.

تقدمي التقارير التالية اإىل الهيئة:. 21

الأولية  .  النتائج  �صاأن  يف  موثق  علمي  تقرير 

لال�صتطالع وامل�صح.

تقرير اأ�صبوعي عن �صري العمل يف امل�صروع. . 

مو�صم،  .  كل  نتائج  يت�صمن  مو�صمي  علمي  تقرير 

ويكون م�صفوعًا باملخططات، والر�صومات، وال�صور، 

وال�صرائح امللونة، وامل�صودات، وب�صجل خا�س ببيان 

البطاقات  وتعبئة  عليها،  عرث  التي  الأثرية  القطع 

�صكل  تقدم جميعها فى  اأن  بال�صجل، على  اخلا�صة 

تخزين  وعاء  اأي  يف  اأو   ،)CD( مدجمة  اأقرا�س 

ن�صختني  اإىل  بالإ�صافة  الهيئة،  تقبله  للمعلومات 

العربية  باللغة  مدونة  اإحداهما  تكون  ورقتني 

والأخرى باللغة التي حتددها الهيئة.

و�صع خمططات لبيان حدود، وموقع العمل، واأبعاده،  . 

ومعامله ال�صطحية والآثار العمرانية املكت�صفة فيه.

داخل  .  العمل  نتائج  �صاأن  يف  مف�صلة  نهائية  تقارير 

املوقع.

تعبئة ال�صتمارات اخلا�صة بال�صجل. . 

عدم اإزالة اأي من املباين، اأو الإن�صاءات التي نفذها يف . 22

منطقة الرتخي�س اإل بعد اأخذ موافقة الهيئة.

العمل . 23 جمال  يف  الهيئة  من�صوبي  تدريب  يف  امل�صاهمة 

من  البعثة  يف  منهم  امل�صاركني  ومتكني  به،  املرخ�س 
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التاأكيد على جميع مرافقيه، والعاملني معه بخ�صوعهم ملا . 5

يخ�صع له من التزامات.

ل جميع النفقات املالية لعمل البعثة.. 6 حتمُّ

والأماكن . 7 املواعيد،  يف  به  املرخ�س  الن�صاط  مزاولة 

وال�صوابط،  واملعايري،  لال�صرتاطات  ووفقًا  املحددة، 

التي  اأو  عليها،  بناًء  الرتخي�س  �صدر  التي  واملتطلبات 

اأي  اإجراء  وعدم  الرتخي�س،  منح  بعد  الهيئة  حتددها 

ال�صاأن دون احل�صول على موافقة كتابية  تعديل يف هذا 

من الهيئة.

والبيانات . 8 املعلومات،  على  يطراأ  تغيري  باأي  الهيئة  اإبالغ 

به،  املرخ�س  الن�صاط  �صاأن  يف  للهيئة  يقدمها  التي 

التي ي�صتخدمها، وذلك خالل مدة ل  واملعدات واملرافق 

تتجاوز ع�صرة اأيام من تاريخ حدوث التغيري.

يف . 9 احلديثة  والتقنية  العلمية  الأ�صاليب  اأحدث  ا�صتخدام 

العمل داخل منطقة الرتخي�س.

واأ�صاليب . 10 والتقنيات،  واملتطلبات،  ال�صوابط،  اتباع 

التحليل احلديثة يف عملية حتليل املعثورات الأثرية.

باأول . 11 اأوًل  الأولية  والرتميم  ال�صيانة  باأعمال  القيام 

اأو منقولة، وذلك حتت  ثابتة  اآثار  ُيعرث عليه من  لكل ما 

اإ�صراف خمت�صني من الهيئة.

احل�صول على موافقة الهيئة على جميع العاملني لديه يف . 12

الأعمال املرخ�س له بها.

تدوين نوع الرتخي�س ال�صادر له، وتاريخ املوافقة عليه، . 13

ورقمه على جميع وثائق تعامالته مع الهيئة. 

و�صع العالمات الإر�صادية والتحذيرية الالزمة، وكل ما . 14

يدل على ا�صمه، وا�صم اجلهة التي يتبع لها، داخل منطقة 

الرتخي�س.

يعرث عليها يف منطقة . 15 التي  املنقولة  الآثار  ت�صليم جميع 

الرتخي�س اإىل الهيئة مبا�صرة.

الثابتة . 16 الآثار  حلماية  الالزمة  الإجراءات  جميع  اتخاذ 

التي يعرث عليها من عوامل التعرية، كالرياح، والأمطار، 

والرطوبة، واحلرارة، وغريها.

ل�صتقبال . 17 وتهيئتها  الرتخي�س،  منطقة  على  املحافظة 

الزوار اأثناء تنفيذ العمل.

املهنية . 18 وال�صالمة  وال�صحة،  الأمن،  احتياطات  اتخاذ 

للعاملني يف منطقة الرتخي�س.

تزويد الهيئة باأي معلومة تطلبها، �صواء اأكانت اإح�صائية، . 19

اأو  باملرافق،  اأو  به،  املرخ�س  بالن�صاط  تتعلق  مالية  اأو 

املعدات امل�صتخدمة، اأو غريها، وذلك خالل خم�صة اأيام 

من تاريخ طلبها.

عدم ن�صر اأي معلومة، اأو بيان، اأو اإح�صاء - باأي طريقة . 20

من الطرق - اإل بعد احل�صول على موافقة كتابية �صريحة 

من الهيئة، وتن�صق الهيئة مع دارة امللك عبدالعزيز قبل 

اإ�صدار املوافقة فيما يتعلق بتاريخ اململكة احلديث.

تقدمي التقارير التالية اإىل الهيئة:. 21

الأولية  .  النتائج  �صاأن  يف  موثق  علمي  تقرير 

لال�صتطالع وامل�صح.

تقرير اأ�صبوعي عن �صري العمل يف امل�صروع. . 

مو�صم،  .  كل  نتائج  يت�صمن  مو�صمي  علمي  تقرير 

ويكون م�صفوعًا باملخططات، والر�صومات، وال�صور، 

وال�صرائح امللونة، وامل�صودات، وب�صجل خا�س ببيان 

البطاقات  وتعبئة  عليها،  عرث  التي  الأثرية  القطع 

�صكل  تقدم جميعها فى  اأن  بال�صجل، على  اخلا�صة 

تخزين  وعاء  اأي  يف  اأو   ،)CD( مدجمة  اأقرا�س 

ن�صختني  اإىل  بالإ�صافة  الهيئة،  تقبله  للمعلومات 

العربية  باللغة  مدونة  اإحداهما  تكون  ورقتني 

والأخرى باللغة التي حتددها الهيئة.

و�صع خمططات لبيان حدود، وموقع العمل، واأبعاده،  . 

ومعامله ال�صطحية والآثار العمرانية املكت�صفة فيه.

داخل  .  العمل  نتائج  �صاأن  يف  مف�صلة  نهائية  تقارير 

املوقع.

تعبئة ال�صتمارات اخلا�صة بال�صجل. . 

عدم اإزالة اأي من املباين، اأو الإن�صاءات التي نفذها يف . 22

منطقة الرتخي�س اإل بعد اأخذ موافقة الهيئة.

العمل . 23 جمال  يف  الهيئة  من�صوبي  تدريب  يف  امل�صاهمة 

من  البعثة  يف  منهم  امل�صاركني  ومتكني  به،  املرخ�س 
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تقارير  وتقدمي  بها،  املكلفني  الأعمال  جميع  مبا�صرة 

مف�صلة دورية عن العمل يف منطقة الرتخي�س، ومتابعة 

على  والعمل  اآثار،  من  ا�صتخراجه  اأو  اكت�صافه،  يتم  ما 

تاأمينها، ورعايتها، واملحافظة عليها، وتوثيقها.

مراحل . 24 يت�صمن  للم�صروع،  زمني  تنفيذي  جدول  تقدمي 

التقارير  تقدمي  وتاريخ  وامليداين،  املكتبى،  الإجناز 

الأولية، والدرا�صات النهائية للم�صروع.

كيفية . 25 فيه  يدّون  العمل،  ملجريات  يومي  �صجل  توفري 

وت�صجيل  املكت�صفات احلديثة،  وتوثيق  يوميًا،  العمل  �صري 

ال�صجل  هذا  وي�صلم  و�صورة،  وتوثيقًا  و�صفًا  املعثورات؛ 

للهيئة.

اأخرى . 26 اإ�صافة اإىل خطة عمله الأ�صا�صية خطة  اأن يقدم 

اأعمال  من  البعثة  به  �صتقوم  ما  فيها  يو�صح  تكميلية 

اأعمال  اأي  اأو  تكت�صفها،  التي  لالآثار  والرتميم  ال�صيانة 

موافقة  على  احل�صول  بعد  وذلك  جتهيزاتها،  تنا�صب 

الهيئة، اأو بامل�صاركة معها.

بعد . 27 الهيئة  تراه  متطلب  اأو  �صرط،  اأي  بتنفيذ  اللتزام 

منح الرتخي�س.

املادة الرابعة ع�صرة:

على املرخ�س له اللتزام - قبل بدء عملية امل�صح الأثري، اأو 

التنقيب عن الآثار - مبا يلي: 

احل�صول على الت�صاريح واملوافقات الالزمة من اجلهات . 1

املعنية للبدء يف عملية احلفر.

منطقة . 2 حدود  داخل  التنقيب  اأو  امل�صح،  موقع  اختيار 

الرتخي�س.

تعبئة ال�صتمارات اخلا�صة بالعمل املرخ�س به.. 3

و�صع خطة منا�صبة لتنفيذ العمل املرخ�س به، وعر�صها . 4

على القطاع لإقرارها.

اأو . 5 امل�صح،  املراد  املوقع  عن  املتوافرة  املعلومات  جمع 

التنقيب فيه.

العمل . 6 لتنفيذ  الالزمة  والأدوات  امل�صتلزمات،  توفري 

املرخ�س به.

�صبط اإحداثيات املوقع.. 7

املادة اخلام�صة ع�صرة:

اأو  الأثري،  امل�صح  عملية  خالل   - اللتزام  له  املرخ�س  على 

التنقيب عن الآثار - مبا يلي: 

عمل م�صح اأويل للموقع.. 1

عمل رفوعات م�صاحية للموقع وخارطة كنتورية.. 2

الطبقات . 3 للتعرف على  اإجراء بع�س املج�صات الختبارية 

الأثرية يف املوقع، يف حالة عدم القيام بها �صابقًا.

تق�صيم املوقع اإىل �صبكة مربعات، وتوقيع النقطة الثابتة، . 4

واخلط الثابت.

حتديد مكان اإلقاء املخلفات الناجتة عن احلفر.. 5

تنفيذ اأعمال امل�صح، اأو التنقيب با�صتخدام الطرق الأثرية . 6

العلمية، والتقنية احلديثة املختلفة ح�صب طبيعة منطقة 

الرتخي�س.

اأخذ القيا�صات الالزمة.. 7

اإعداد الر�صومات الدقيقة للموقع وما يعرث عليه فيه من . 8

تبني  والتي  الآثار،  عن  التنقيب  عملية  اأثناء  اأثرية  قطع 

امل�صاقط، والقطاعات الأفقية والراأ�صية.

وبعد . 9 واأثناء  قبل  مربعاته  بجميع  الأثرى  املوقع  ت�صوير 

عملية التنقيب عن الآثار.

قراءة الطبقات.. 10

بالرنني . 11 وامل�صح  امل�صح اجليوفيزيائي  اأ�صاليب  ا�صتخدام 

حتددها  التي  الأ�صاليب  من  ذلك  غري  اأو  املغناطي�صي، 

الهيئة. 

مواقعها . 12 يف  واملنقولة  الثابتة  الأثرية  املعثورات  توثيق 

وجمع عيناتها بطريقة منظمة. 

عدم جتريد املوقع من املعثورات ال�صطحية. . 13

التغيريات . 14 ودرا�صة  اخلام،  الطبيعية  املواد  حتليل 

البيئي  الإطار  اإىل  للو�صول  اجليومورفلوجية؛  ال�صطحية 

الكامل الذي عا�صر كل زمن من الأزمنة املعروفة.

اإعداد التقارير اليومية، والأ�صبوعية.. 15

اإعداد التقرير الأويل العام، وتقدميه للقطاع لن�صره يف . 16

حولية الآثار ال�صعودية )اأطالل(.
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اإعداد التقارير النهائية وعر�صها على القطاع لإقرارها.. 17

امل�صح . 18 اأعمال  انتهاء  بعد  للحفر  العام  التقرير  اإعداد 

القطاع  على  وعر�صه  الآثار،  عن  التنقيب  اأو  الأثري، 

لإقراره قبل ن�صره.

املادة ال�صاد�صة ع�صرة:

يلتزم املرخ�س له بن�صر نتائج العمل امليدانى بعد موافقة . 1

الهيئة، وذلك وفقًا للمراحل وال�صوابط التالية:

املرحلة الأوىل: يقدم فيها املرخ�س له تقريرًا اأوليًا يو�صح فيه 

الظواهر املكت�صفة، ونتائج قراءة الطبقات، واملعثورات الأثرية، 

وفرتات ال�صتقرار باملوقع، وال�صتنتاجات العامة. وين�صر هذا 

ن�صر  وميكن  )اأطالل(،  ال�صعودية  الآثار  حولية  يف  التقرير 

التقرير يف اإ�صدار م�صتقل اإذا كان حجمه ي�صمح بذلك، مع ن�صر 

ملخ�س له يف حولية )اأطالل(.

املرحلة الثانية: يعد فيها املرخ�س له درا�صًة تخ�ص�صية �صاملة 

جملدات  اأو  جملد  يف  تن�صر  اأن  على  امليداين،  العمل  �صاأن  يف 

م�صتقلة بعد اإقرارها من القطاع ووفقًا ملا تق�صي به الأنظمة. 

املرحلة الثالثة: يعد فيها املرخ�س له تقريرًا نهائيًا يف �صاأن ما 

اأو  اأن ين�صر يف جملد  اأ�صفر عنه العمل امليداين ونتائجه، على 

به  تق�صي  ملا  ووفقًا  القطاع؛  من  اإقراره  بعد  م�صتقلة  جملدات 

الأنظمة.

بدرا�صة . 2  - مقامه  يقوم  من  اأو   - البعثة  لرئي�س  يرخ�س 

الآثار املعثور عليها، والقيام بر�صمها وت�صويرها، ويحفظ 

اأو  امل�صح،  لأعمال  الكامل  العلمي  الن�صر  للبعثة حقها يف 

انتهاء  تاريخ  من  �صنوات  ثالث  اأق�صاها  ملدة  التنقيب 

الرتخي�س، وي�صقط بعدها حقها يف الأ�صبقية يف الن�صر.

املادة ال�صابعة ع�صرة:

يجوز للمرخ�س له القيام مبا يلي:

اإىل . 1 بالن�صبة  �صواء  الرتخي�س،  حمل  املوقع  فح�س 

يحدده  ملا  وفقًا  وذلك  منها،  معني  لنوع  اأو  الآثار،  جميع 

الرتخي�س. 

فح�س الآثار يف املوقع حمل الرتخي�س، ودرا�صتها.. 2

الطالع على ما يلزم من اخلرائط والبيانات والإح�صاءات . 3

املقابل  بعد دفع  الهيئة،  لدى  املتوافرة  ال�صرية -  - غري 

املايل لها.

الك�صف . 4 �صاأنه  يكون من  اأو فني  ن�صاط علمي،  اأي  مزاولة 

عن الآثار يف منطقة الرتخي�س.

بعد . 5 الآثار  عن  الك�صف  و�صائل  من  و�صيلة  اأي  ا�صتخدام 

احل�صول على موافقة الهيئة.

اإن�صاء املرافق الثابتة وغري الثابتة الالزمة حلفظ الآلت . 6

واملعدات ومبا�صرة العمل املرخ�س به، وذلك بعد موافقة 

الهيئة.

منطقة . 7 يف  املتاحة  الطبيعية  املواد  من  ال�صتفادة 

الرتخي�س، مثل: الرمل واحل�صى والأحجار وما �صابهها 

- مما ل يدخل يف الأمالك اخلا�صة - يف مبا�صرة العمل 

املرخ�س به.

املادة الثامنة ع�صرة:

ال�صادر  املوقع  فيها  يكون  التي  احلالت  فى  له  املرخ�س  على 

يف �صاأنه الرتخي�س مملوكًا ملكية خا�صة ثابتة ب�صك �صرعي، 

يتفق  اأن  ثابت �صرعًا عليه  انتفاع  الأ�صخا�س حق  اأو كان لأحد 

مع مالك املوقع، اأو املنتفع به - كتابيًا - على تعوي�صه تعوي�صًا 

العمل  بدء  قبل  الهيئة  اإىل  التفاق  من  ن�صخة  وتقدم  عادًل. 

املرخ�س به على املوقع.

واإذا مل يتم التو�صل اإىل اتفاق بني املرخ�س له ومالك املوقع، اأو 

املنتفع به حول قيمة التعوي�س، فتقدر قيمته وفقًا لالإجراءات 

املن�صو�س عليها يف نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، 

وو�صع اليد املوؤقت على العقار. 

حقوقه  ممار�صة  له  املرخ�س  على  يجب  الأحوال،  جميع  ويف 

بالقدر الذي ل يكون من �صاأنه الإ�صرار مب�صالح مالك املوقع، 

اأو املنتفع به.

الف�صل الرابع

الآثار املرتتبة على امل�صح الأثري والتنقيب عن الآثار

املادة التا�صعة ع�صرة:

ت�صنف املعثورات الأثرية الناجتة عن اأعمال امل�صح الأثري، اأو 

التنقيب عن الآثار؛ وفقًا لفئات الت�صنيف التالية: 

ت�صنيف نوعي: ويتم على اأ�صا�س نوع املادة امل�صتخدمة يف ال�صناعة.. 1
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اإعداد التقارير النهائية وعر�صها على القطاع لإقرارها.. 17

امل�صح . 18 اأعمال  انتهاء  بعد  للحفر  العام  التقرير  اإعداد 

القطاع  على  وعر�صه  الآثار،  عن  التنقيب  اأو  الأثري، 

لإقراره قبل ن�صره.

املادة ال�صاد�صة ع�صرة:

يلتزم املرخ�س له بن�صر نتائج العمل امليدانى بعد موافقة . 1

الهيئة، وذلك وفقًا للمراحل وال�صوابط التالية:

املرحلة الأوىل: يقدم فيها املرخ�س له تقريرًا اأوليًا يو�صح فيه 

الظواهر املكت�صفة، ونتائج قراءة الطبقات، واملعثورات الأثرية، 

وفرتات ال�صتقرار باملوقع، وال�صتنتاجات العامة. وين�صر هذا 

ن�صر  وميكن  )اأطالل(،  ال�صعودية  الآثار  حولية  يف  التقرير 

التقرير يف اإ�صدار م�صتقل اإذا كان حجمه ي�صمح بذلك، مع ن�صر 

ملخ�س له يف حولية )اأطالل(.

املرحلة الثانية: يعد فيها املرخ�س له درا�صًة تخ�ص�صية �صاملة 

جملدات  اأو  جملد  يف  تن�صر  اأن  على  امليداين،  العمل  �صاأن  يف 

م�صتقلة بعد اإقرارها من القطاع ووفقًا ملا تق�صي به الأنظمة. 

املرحلة الثالثة: يعد فيها املرخ�س له تقريرًا نهائيًا يف �صاأن ما 

اأو  اأن ين�صر يف جملد  اأ�صفر عنه العمل امليداين ونتائجه، على 

به  تق�صي  ملا  ووفقًا  القطاع؛  من  اإقراره  بعد  م�صتقلة  جملدات 

الأنظمة.

بدرا�صة . 2  - مقامه  يقوم  من  اأو   - البعثة  لرئي�س  يرخ�س 

الآثار املعثور عليها، والقيام بر�صمها وت�صويرها، ويحفظ 

اأو  امل�صح،  لأعمال  الكامل  العلمي  الن�صر  للبعثة حقها يف 

انتهاء  تاريخ  من  �صنوات  ثالث  اأق�صاها  ملدة  التنقيب 

الرتخي�س، وي�صقط بعدها حقها يف الأ�صبقية يف الن�صر.

املادة ال�صابعة ع�صرة:

يجوز للمرخ�س له القيام مبا يلي:

اإىل . 1 بالن�صبة  �صواء  الرتخي�س،  حمل  املوقع  فح�س 

يحدده  ملا  وفقًا  وذلك  منها،  معني  لنوع  اأو  الآثار،  جميع 

الرتخي�س. 

فح�س الآثار يف املوقع حمل الرتخي�س، ودرا�صتها.. 2

الطالع على ما يلزم من اخلرائط والبيانات والإح�صاءات . 3

املقابل  بعد دفع  الهيئة،  لدى  املتوافرة  ال�صرية -  - غري 

املايل لها.

الك�صف . 4 �صاأنه  يكون من  اأو فني  ن�صاط علمي،  اأي  مزاولة 

عن الآثار يف منطقة الرتخي�س.

بعد . 5 الآثار  عن  الك�صف  و�صائل  من  و�صيلة  اأي  ا�صتخدام 

احل�صول على موافقة الهيئة.

اإن�صاء املرافق الثابتة وغري الثابتة الالزمة حلفظ الآلت . 6

واملعدات ومبا�صرة العمل املرخ�س به، وذلك بعد موافقة 

الهيئة.

منطقة . 7 يف  املتاحة  الطبيعية  املواد  من  ال�صتفادة 

الرتخي�س، مثل: الرمل واحل�صى والأحجار وما �صابهها 

- مما ل يدخل يف الأمالك اخلا�صة - يف مبا�صرة العمل 

املرخ�س به.

املادة الثامنة ع�صرة:

ال�صادر  املوقع  فيها  يكون  التي  احلالت  فى  له  املرخ�س  على 

يف �صاأنه الرتخي�س مملوكًا ملكية خا�صة ثابتة ب�صك �صرعي، 

يتفق  اأن  ثابت �صرعًا عليه  انتفاع  الأ�صخا�س حق  اأو كان لأحد 

مع مالك املوقع، اأو املنتفع به - كتابيًا - على تعوي�صه تعوي�صًا 

العمل  بدء  قبل  الهيئة  اإىل  التفاق  من  ن�صخة  وتقدم  عادًل. 

املرخ�س به على املوقع.

واإذا مل يتم التو�صل اإىل اتفاق بني املرخ�س له ومالك املوقع، اأو 

املنتفع به حول قيمة التعوي�س، فتقدر قيمته وفقًا لالإجراءات 

املن�صو�س عليها يف نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، 

وو�صع اليد املوؤقت على العقار. 

حقوقه  ممار�صة  له  املرخ�س  على  يجب  الأحوال،  جميع  ويف 

بالقدر الذي ل يكون من �صاأنه الإ�صرار مب�صالح مالك املوقع، 

اأو املنتفع به.

الف�صل الرابع

الآثار املرتتبة على امل�صح الأثري والتنقيب عن الآثار

املادة التا�صعة ع�صرة:

ت�صنف املعثورات الأثرية الناجتة عن اأعمال امل�صح الأثري، اأو 

التنقيب عن الآثار؛ وفقًا لفئات الت�صنيف التالية: 

ت�صنيف نوعي: ويتم على اأ�صا�س نوع املادة امل�صتخدمة يف ال�صناعة.. 1
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يف . 2 الأثر  ظهور  تتبع  اأ�صا�س  على  ويتم  زمني:  ت�صنيف 

الطبقات الأثرية املنقبة، اأو بح�صب الفرتة الزمنية التي 

يتبع لها اإذا كانت معروفة.

من . 3 واحد  نوع  درا�صة  بق�صد  وي�صتخدم  تقني:  ت�صنيف 

املادة الأثرية درا�صة تف�صيلية ملعرفة تطور �صناعة هذا 

النوع من املعثورات.

ذات . 4 الأثرية  املادة  فرز  خالله  من  يتم  �صكلي:  ت�صنيف 

الطبيعة الواحدة اإىل اأمناط؛ وفقًا لت�صابه اأ�صكالها.

واحد . 5 نوع  درا�صة  يف  وي�صتخدم  اإح�صائي:  ت�صنيف 

اإح�صاء  خالل  من  تنفيذه  ويجرى  الأثرية،  املادة  من 

اأخرى، ثم النظر  اإىل  اأثرية  خ�صائ�س معينة من قطعة 

يف مقدار الوجود والغياب.

الزخرفية . 6 العنا�صر  ا�صتخدام  يقت�صي  زخريف:  ت�صنيف 

بعد  الواحد  النمط  على  ويطبق  الواحدة،  الطبيعة  ذات 

تقنينه من خالل ا�صتخدام طرق ت�صنيف اأخرى.

املادة الع�صرون:

ُيتبع يف �صاأن املعثورات الأثرية والتعامل معها ما يلي: 

اإعداد املذكرات الالزمة عنها يف جميع املراحل.. 1

ملوقع . 2 الدقيق  والتوثيق  لها،  الدقيقة  الر�صومات  اإعداد 

العثور عليها.

متطلبات . 3 مع  متوافقة  خا�صة  بطاقات  يف  ت�صجيلها 

ت�صجيلها يف ال�صجل.

املادة احلادية والع�صرون:

يجب على املرخ�س له اتباع اأحدث الأ�صاليب الأثرية والتقنية 

واملراحل  حالتها،  ومراعاة  املكت�صفة،  املعثورات  مع  تعامله  يف 

التي مرت بها حتى مت العثور عليها )مرحلة الت�صنيع، ومرحلة 

ت�صرف  اأي  على  يرتتب  ل  كي  تركها(  ومرحلة  ال�صتخدام، 

خاطئ تلفها، اأو تغيري معاملها، اأو �صكلها، اأو التاأثري على كل، اأو 

بع�س معاملها الأثرية.

املادة الثانية والع�صرون:

ال�صوابط  اتباع  الأثري  للمعثور  الدرا�صة  اإجراء  عند  يتعني 

التالية:

اأن تكون درا�صته مبعرفة اأحد اأع�صاء البعثة املرخ�س لها، . 1

باإعدادها  فيقوم  �صبب،  لأي  بها  قيامه  تعذر  حالة  ويف 

�صخ�س تر�صحه الهيئة لديه دراية باملوقع.

الدرا�صات . 2 عن  خلفية  عنه  درا�صة  يعد  فيمن  تتوافر  اأن 

ال�صابقة حول املواقع الأثرية يف منطقة البحث.

اأ�صحاب . 3 من  باحثًا  بالدرا�صة  القائم  يكون  اأن  يجب 

الخت�صا�س يف نوع املعثور الأثري.

املادة الثالثة والع�صرون:

على املرخ�س له - عند حتليل املعثور الأثري - مراعاة ما يلي:

�صكله، وطريقة �صناعته.. 1

العنا�صر والنماذج الزخرفية التي يحملها.. 2

مكان العثور عليه وطبيعته.. 3

تتبع ال�صفات التي ت�صاعد يف درا�صته، واإجراء املقارنات . 4

واملقارنات  اإليه،  ينتمي  الذى  املكان  مواد  مع  الداخلية 

اخلارجية مع املعثورات الأخرى التي �صبقت درا�صتها.

املادة الرابعة والع�صرون:

على املرخ�س له عند اإجراء التحاليل لعينات الطبقات والرتبة 

واإر�صالها  ال�صليمة،  العلمية  بالطريقة  العينات  اأخذ  املوقع  من 

اإىل املعامل املتخ�ص�صة.

املادة اخلام�صة والع�صرون:

الأثرية  القطع  من  اأكرث  اأو  قطعة  ا�صتعارة  له  للمرخ�س  يجوز 

العمل  مبا�صرة  اأثناء  الرتخي�س  منطقة  يف  عليها  عرث  التي 

املرخ�س به، وذلك وفقًا لل�صوابط التالية: 

علمية . 1 درا�صة  اإجراء  اإما  ال�صتعارة  من  الهدف  يكون  اأن 

لالأثر؛ لبيان اأهميته، وتاريخه، وقيمته الأثرية، اأو اإجراء 

حتاليل خمربية ل ميكن القيام بها مبعرفة الهيئة داخل 

غري  حديثة  تقنيات  اإىل  لحتياجها  اأو  لندرتها،  اململكة 

متوافرة.

بناًء . 2 الرئي�س  من  قرار  الإعارة  على  باملوافقة  ي�صدر  اأن 

اتفاق  واأن يربم  القطاع،  العلمية يف  اللجنة  تو�صية  على 

بني الهيئة واملرخ�س له، حتدد فيه على وجه الدقة مدة 

الإعارة، والأعمال، اأو الدرا�صات التي �صيتم اإجراوؤها.

اأن يتعهد املرخ�س له كتابيًا مبا يلي:. 3

اإعادة الأثر بعد انتهاء مدة الإعارة، اأو املهمة التي  . 
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متت الإعارة لأجلها، اأيهما اأ�صبق.

الأثر،  .  ترميم  �صبيل  يف  الالزمة  العناية  بذل 

واملحافظة عليه، وعدم التاأثري على قيمته اإذا كانت 

الإعارة بهدف ترميمه.

تزويد الهيئة باأ�صل الدرا�صة الالزمة لالأثر، و�صورة  . 

مرتجمة منها باللغة التي حتددها الهيئة، اإذا كانت 

الإعارة بهدف اإجراء درا�صة على الأثر.

املادة اال�صاد�صة والع�صرون:

لالآثار  تنتج مناذج حديثة  اأن  له  املرخ�س  دون  وحدها  للهيئة 

املكت�صفة يف احلفائر، اأو الناجتة عن امل�صح الأثري؛ وذلك بعد 

اأن يقوم املرخ�س له بالن�صر العلمي عنها، ويجوز للهيئة - بعد 

موافقة الرئي�س، اأو من يفو�صه - اإهداء املرخ�س له ن�صخًا من 

تلك النماذج.

املادة ال�صابعة والع�صرون:

يجوز بقرار من الرئي�س، وبعد احل�صول على املوافقات الالزمة 

ال�صماح للمرخ�س له بعر�س مكت�صفاته من الآثار، �صواء داخل 

اململكة، اأو خارجها. ويحدد القرار ال�صرتاطات الالزمة لذلك، 

ومدة ال�صماح.

املادة الثامنة والع�صرون:

يف  وكان  الرتخي�س  جتديد  يف  له  املرخ�س  يرغب  مل  اإذا 

الثابتة املوجودة يف منطقة الرتخي�س  اإىل املرافق غري  حاجة 

على  ح�صل  اأخرى  منطقة  يف  نف�صه  للغر�س  ل�صتخدامها 

ترخي�س يف �صاأنها، فللهيئة ال�صماح له بذلك اإذا كانت منطقة 

ومعايري  و�صوابط  ل�صرتاطات  مطابقًة  اجلديدة  الرتخي�س 

منطقة الرتخي�س ال�صابقة.

املادة التا�صعة والع�صرون:

الأعمال  جميع  عن  كاملة  م�صوؤولية  م�صوؤوًل  له  املرخ�س  يكون 

التي يقوم بها هو، اأو اأحد تابعيه.

الف�صل اخلام�س

اإيقاف الن�صاط اأو تعليق الرتخي�ص اأو اإلغاوؤه

املادة الثالثون:

املن�صو�س  للجنة  اأخرى،  باأي عقوبة نظامية  الإخالل  ١- دون 

عليها يف املادة )الت�صعني( من النظام، للنظر يف �صدور قرار 

منها باإيقاف الن�صاط، اأو تعليق الرتخي�س، اأو اإلغائه يف اأي من 

احلالت التالية: 

اإذا ثبت تقدمي املرخ�س له اأوراقا مزورة يف �صبيل  . 

احل�صول على الرتخي�س.

يف  .  اأو  طلبه،  يف   - له  املرخ�س  تقدمي  ثبت  اإذا 

الإقرارات، اأو امل�صتندات املقدمة منه - لبيانات، اأو 

معلومات كاذبة، اأو م�صللة.

اأو متطلبات الرتخي�س،  .  ا�صرتاطات،  اأحد  ُفقد  اإذا 

املدة  خالل  و�صعه  بت�صحيح  له  املرخ�س  يقم  ومل 

التي حتددها الهيئة.

اإذا تنازل املرخ�س له عن الرتخي�س للغري - كليًا اأو  . 

جزئيًا - دون موافقة م�صبقة من الهيئة.

اإذا ثبت اأن يف ا�صتمرار الن�صاط املرخ�س به خطرًا  . 

على الأمن اأو ال�صحة العامة اأو البيئة اأو ال�صالمة.

من  .  اأثر  اأي  على  ا�صتوىل  له  املرخ�س  اأن  ثبت  اإذا 

الآثار التي عرث عليها، اأو اأتلفه، اأو هربه، اأو �صاعد 

على اأي من ذلك. 

قرارات  .  ثالثة  له  املرخ�س  حق  يف  �صدرت  اإذا 

�صنة  خالل  الرتخي�س  تعليق  اأو  الن�صاط،  باإيقاف 

واحدة.

 اإذا �صدر يف حق املرخ�س له حكم نهائي يف اأي من  . 

اجلرائم املن�صو�س عليها يف النظام.

اإذا ارتكب املرخ�س له فعاًل غري الأفعال املن�صو�س  . 

ي�صتوجب  الالئحة،  هذه  من  املادة  هذه  يف  عليها 

اإيقاف الن�صاط، اأو تعليق الرتخي�س، اأو اإلغاءه. 

املادة احلادية والثالثون:

تعليق  اأو  الن�صاط،  باإيقاف  اللجنة  من  قرار  �صدور  حالة  يف 

�صتة  التعليق  اأو  الإيقاف،  مدة  تتجاوز  األ  فيجب  الرتخي�س، 

اأ�صهر.
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متت الإعارة لأجلها، اأيهما اأ�صبق.

الأثر،  .  ترميم  �صبيل  يف  الالزمة  العناية  بذل 

واملحافظة عليه، وعدم التاأثري على قيمته اإذا كانت 

الإعارة بهدف ترميمه.

تزويد الهيئة باأ�صل الدرا�صة الالزمة لالأثر، و�صورة  . 

مرتجمة منها باللغة التي حتددها الهيئة، اإذا كانت 

الإعارة بهدف اإجراء درا�صة على الأثر.

املادة اال�صاد�صة والع�صرون:

لالآثار  تنتج مناذج حديثة  اأن  له  املرخ�س  دون  وحدها  للهيئة 

املكت�صفة يف احلفائر، اأو الناجتة عن امل�صح الأثري؛ وذلك بعد 

اأن يقوم املرخ�س له بالن�صر العلمي عنها، ويجوز للهيئة - بعد 

موافقة الرئي�س، اأو من يفو�صه - اإهداء املرخ�س له ن�صخًا من 

تلك النماذج.

املادة ال�صابعة والع�صرون:

يجوز بقرار من الرئي�س، وبعد احل�صول على املوافقات الالزمة 

ال�صماح للمرخ�س له بعر�س مكت�صفاته من الآثار، �صواء داخل 

اململكة، اأو خارجها. ويحدد القرار ال�صرتاطات الالزمة لذلك، 

ومدة ال�صماح.

املادة الثامنة والع�صرون:

يف  وكان  الرتخي�س  جتديد  يف  له  املرخ�س  يرغب  مل  اإذا 

الثابتة املوجودة يف منطقة الرتخي�س  اإىل املرافق غري  حاجة 

على  ح�صل  اأخرى  منطقة  يف  نف�صه  للغر�س  ل�صتخدامها 

ترخي�س يف �صاأنها، فللهيئة ال�صماح له بذلك اإذا كانت منطقة 

ومعايري  و�صوابط  ل�صرتاطات  مطابقًة  اجلديدة  الرتخي�س 

منطقة الرتخي�س ال�صابقة.

املادة التا�صعة والع�صرون:

الأعمال  جميع  عن  كاملة  م�صوؤولية  م�صوؤوًل  له  املرخ�س  يكون 

التي يقوم بها هو، اأو اأحد تابعيه.

الف�صل اخلام�س

اإيقاف الن�صاط اأو تعليق الرتخي�ص اأو اإلغاوؤه

املادة الثالثون:

املن�صو�س  للجنة  اأخرى،  باأي عقوبة نظامية  الإخالل  ١- دون 

عليها يف املادة )الت�صعني( من النظام، للنظر يف �صدور قرار 

منها باإيقاف الن�صاط، اأو تعليق الرتخي�س، اأو اإلغائه يف اأي من 

احلالت التالية: 

اإذا ثبت تقدمي املرخ�س له اأوراقا مزورة يف �صبيل  . 

احل�صول على الرتخي�س.

يف  .  اأو  طلبه،  يف   - له  املرخ�س  تقدمي  ثبت  اإذا 

الإقرارات، اأو امل�صتندات املقدمة منه - لبيانات، اأو 

معلومات كاذبة، اأو م�صللة.

اأو متطلبات الرتخي�س،  .  ا�صرتاطات،  اأحد  ُفقد  اإذا 

املدة  خالل  و�صعه  بت�صحيح  له  املرخ�س  يقم  ومل 

التي حتددها الهيئة.

اإذا تنازل املرخ�س له عن الرتخي�س للغري - كليًا اأو  . 

جزئيًا - دون موافقة م�صبقة من الهيئة.

اإذا ثبت اأن يف ا�صتمرار الن�صاط املرخ�س به خطرًا  . 

على الأمن اأو ال�صحة العامة اأو البيئة اأو ال�صالمة.

من  .  اأثر  اأي  على  ا�صتوىل  له  املرخ�س  اأن  ثبت  اإذا 

الآثار التي عرث عليها، اأو اأتلفه، اأو هربه، اأو �صاعد 

على اأي من ذلك. 

قرارات  .  ثالثة  له  املرخ�س  حق  يف  �صدرت  اإذا 

�صنة  خالل  الرتخي�س  تعليق  اأو  الن�صاط،  باإيقاف 

واحدة.

 اإذا �صدر يف حق املرخ�س له حكم نهائي يف اأي من  . 

اجلرائم املن�صو�س عليها يف النظام.

اإذا ارتكب املرخ�س له فعاًل غري الأفعال املن�صو�س  . 

ي�صتوجب  الالئحة،  هذه  من  املادة  هذه  يف  عليها 

اإيقاف الن�صاط، اأو تعليق الرتخي�س، اأو اإلغاءه. 

املادة احلادية والثالثون:

تعليق  اأو  الن�صاط،  باإيقاف  اللجنة  من  قرار  �صدور  حالة  يف 

�صتة  التعليق  اأو  الإيقاف،  مدة  تتجاوز  األ  فيجب  الرتخي�س، 

اأ�صهر.
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املادة الثانية والثالثون:

باإلغاء  اللجنة  من  اأو  منها،  قرار  �صدور  عند  الهيئة  على 

يف  الثابت  عنوانه  على  بالقرار  له  املرخ�س  اإبالغ  الرتخي�س 

ملف الرتخي�س.

املادة الثالثة والثالثون:

يكون املرخ�س له م�صوؤوًل عن املخالفات، واجلزاءات املن�صو�س 

عليها يف النظام، وهذه الالئحة، وذلك يف احلالت التي ُت�صدر 

تعليق  اأو  به،  املرخ�س  الن�صاط  باإيقاف  قرارًا  الهيئة  فيها 

الرتخي�س، اأو اإلغائه، اأو تعديله.

الف�صل ال�صاد�س

اللجنة العلمية

املادة الرابعة والثالثون:

علمية . 1 جلنة  القطاع  يف   - الرئي�س  من  بقرار   - ت�صكل 

دائمة برئا�صة النائب، وع�صوية مدير عام مركز البحوث 

من  الأقل  على   - اأع�صاء  وخم�صة  الأثرية،  والدرا�صات 

اخلرباء املتخ�ص�صني ال�صعوديني.

طلبات، . 2 من  عليها  يعر�س  ما  بدرا�صة  اللجنة  تخت�س 

امل�صح  اأعمال  �صاأن  يف  واأبحاث  ودرا�صات،  وتقارير، 

اأو التنقيب عن الآثار، والتو�صية بن�صر الأبحاث  الأثري، 

والدرا�صات املتخ�ص�صة يف الآثار، واملتاحف، اأو موجودات 

املتاحف، وم�صتودعات القطاع.

عن . 3 الأثرية  والدرا�صات  البحوث  مركز  عام  مدير  ينوب 

النائب يف رئا�صة اللجنة يف حالة غيابه، ويتعني - يف هذه 

احلالة - عر�س تو�صيات اللجنة على النائب قبل رفعها 

اإىل الرئي�س.

جتتمع اللجنة كل ثالثة اأ�صهر - على الأقل - يف القطاع، اأو . 4

يف املكان الذي يحدده رئي�صها.

اجتماعها . 5 يكون  ول  رئي�صها،  من  بدعوة  اللجنة  جتتمع 

 - الأقل  -على  اأع�صائها  ن�صف  بح�صور  اإل  �صحيحًا 

بخالف رئي�صها، وتتخذ اللجنة تو�صياتها باأغلبية اأ�صوات 

اأع�صائها احلا�صرين، ويف حالة ت�صاوى الأ�صوات، يرجح 

يف  ويحدد  الجتماع.  رئي�س  معه  �صوت  الذي  اجلانب 

الدعوة مكان الجتماع وزمانه، وُيبلغ به اأع�صاوؤها.

من . 6 اجتماعاتها  حل�صور  يراه  من  دعوة  اللجنة  لرئي�س 

املتخ�ص�صني وذوي اخلربة لال�صتئنا�س باآرائهم، دون اأن 

يكون لهم حق الت�صويت.

ل . 7 مدة  خالل  الرئي�س  اإىل  تو�صياتها  اللجنة  رئي�س  يرفع 

تتجاوز خم�صة ع�صر يومًا من تاريخ �صدورها.

الف�صل ال�صابع

الدرا�صات يف جمال الآثار واملتاحف

املادة اخلام�صة والثالثون:

للهيئة املوافقة على اإجراء درا�صات متخ�ص�صة يف جمال . 1

�صواء  املجال،  الباحثني يف هذا  واملتاحف من قبل  الآثار 

اأكانت الدرا�صة داخل موقع اأثري اأو اأكرث، اأو كانت ملادة 

م�صتودعات  يف  اأو  املتاحف،  اأحد  داخل  مودعة  اأثرية 

القطاع.

 تقدم الهيئة امل�صاعدة املمكنة للباحث يف اإعداد درا�صته، . 2

درا�صة  لإجراء  اآخر  لباحث  املوافقة  منح  عدم  وت�صمن 

اإل بعد مرور خم�س �صنوات من تاريخ  يف املو�صوع نف�صه 

موافقتها على الدرا�صة الأوىل.

املادة ال�صاد�صة والثالثون:

موافقة . 1 يرغب احل�صول على  تتوافر يف كل من  اأن  يجب 

واملتاحف  الآثار،  جمال  يف  درا�صة  اإجراء  على  الهيئة 

توؤهله  التي  والكافية  الالزمة  واخلربة  العلمية،  املعرفة 

للقيام بالدرا�صة.

لذلك؛ . 2 املعد  النموذج  على  طلبه  املوافقة  طالب  يقدم 

مرافقًة له امل�صتندات التالية:

الوثائق  .  اأو  هويته،  اإثبات  من  الأ�صل  طبق  �صورة 

املثبتة ل�صخ�صيته.

�صورة طبق الأ�صل من موؤهله العلمي. . 

يرغب  .  التي  الدرا�صة  مو�صوع  عن  مف�صلة  خطة 

القيام بها.

تقرير تف�صيلي عن خطة العمل البحثي الذي يرغب  . 

القيام به، واملوقع، اأو املتحف الذي يرغب البحث فيه.
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تو�صية علمية من الكلية، والق�صم املقيد به اإذا كان  . 

من طالب الدرا�صات العليا.

املادة ال�صابعة والثالثون:

ت�صدر الهيئة املوافقة الالزمة لإجر اء الدرا�صة يف جمال الآثار 

واملتاحف ملدة ل تتجاوز ثالث �صنوات، وللهيئة متديد املوافقة 

اإذا كانت الدرا�صة ت�صتدعي لإمتامها  - ملدة ل تتجاوز �صنة - 

مدة اإ�صافية، على اأن يتقدم الباحث بطلب التمديد اإىل الهيئة 

- م�صفوعًا مب�صوغاته - على النموذج املعد لذلك قبل �صهرين 

- على الأقل - من تاريخ انتهاء املوافقة.

املادة الثامنة والثالثون:

يلتزم من �صدرت له املوافقة على اإجراء درا�صة يف جمال الآثار 

واملتاحف مبا يلي:

واملتطلبات . 1 وال�صرتاطات  واملعايري  بال�صوابط  التقيد 

ال�صادرة من الهيئة يف جمال البحث الأثري.

تزويد الهيئة باملعلومات التي تطلبها منه.. 2

عدم اإف�صاء اأي معلومة، اأو بيان مت التو�صل اإليه مبنا�صبة . 3

الدرا�صة دون موافقة الهيئة.

تقدمي ن�صخة من الدرا�صة بعد اإمتامها اإىل الهيئة.. 4

املواد . 5 لإعادة  الهيئة  من  املعد  النموذج  على  التوقيع 

يف  الأ�صلي  مكانها  اإىل  الدرا�صة  يف  امل�صتخدمة  الأثرية 

حالة جمعها يف اأحد املواقع الأثرية ل�صتخدامها معًا يف 

الدرا�صة.

تقدمي تقرير مبدئي للهيئة عن العمل والنتائج التي تو�صل . 6

اإليها خالل مدة ل تتجاوز ثالثة اأ�صهر من تاريخ انتهاء 

عمله امليداين.

الإ�صارة يف الدرا�صة اإىل ح�صوله على موافقة من الهيئة . 7

لإجرائها، وما قدمته له من دعم، اأو م�صاعدة.

املادة التا�صعة والثالثون:

وال�صرتاطات  بال�صوابط،  الباحث  اإخالل  حالة  يف   - للهيئة 

اأو  باإلغائها،  اأن ت�صدر قرارًا  التي �صدرت مبوجبها املوافقة - 

تعليقها بح�صب احلال. ويف حالة �صدور القرار بتعليق املوافقة، 

فعلى الباحث ت�صحيح و�صعه خالل املدة التي حتددها الهيئة، 

واإل األغيت املوافقة.

الف�صل الثامن

الن�صر العلمي املتخ�ص�ص

املادة الأربعون:

ن�صر  للهيئة  العالقة،  ذات  واللوائح  بالأنظمة  الإخالل  دون 

اأو  موؤلفون،  بها  يتقدم  التي  املتخ�ص�صة  والكتب  الدرا�صات، 

باحثون يف املو�صوعات التي تدخل �صمن اخت�صا�صات الهيئة، 

منها  تو�صية  و�صدور  العلمية  اللجنة  على  عر�صها  بعد  وذلك 

بطباعتها.

املادة احلادية والأربعون:

وفقًا  والدرا�صات  الكتب  اإعداد  يف  امل�صاهمني  مكافاآت  تكون 

لالئحة مكافاآت اإ�صدارات اجلهات احلكومية، ال�صادرة بقرار 

جمل�س الوزراء رقم )2٨9( وتاريخ ١٤22/١١/2٨هـ، مقابل متلك 

الهيئة حقوق امللكية الفكرية لهذه الكتب والدرا�صات.

الف�صل التا�صع

اأحكام ختامية

املادة الثانية والأربعون:

التعامالت  اللغة الر�صمية املعتمدة يف جميع  العربية هي  اللغة 

الناجتة عن تطبيق هذه الالئحة.

املادة الثالثة والأربعون:

الالئحة،  هذه  تعديل  اأو  تف�صري،  حق  الهيئة  اإدارة  ملجل�س 

وللرئي�س اإ�صدار ما يلزم من قرارات تنفيذية لها وملا مل يرد به 

ن�س يف هذه الالئحة؛ وفقا لأحكام النظام.

املادة الرابعة والأربعون:

تن�صر هذه الالئحة يف اجلريدة الر�صمية ويعمل بها من تاريخ 

ن�صرها.
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تو�صية علمية من الكلية، والق�صم املقيد به اإذا كان  . 

من طالب الدرا�صات العليا.

املادة ال�صابعة والثالثون:

ت�صدر الهيئة املوافقة الالزمة لإجر اء الدرا�صة يف جمال الآثار 

واملتاحف ملدة ل تتجاوز ثالث �صنوات، وللهيئة متديد املوافقة 

اإذا كانت الدرا�صة ت�صتدعي لإمتامها  - ملدة ل تتجاوز �صنة - 

مدة اإ�صافية، على اأن يتقدم الباحث بطلب التمديد اإىل الهيئة 

- م�صفوعًا مب�صوغاته - على النموذج املعد لذلك قبل �صهرين 

- على الأقل - من تاريخ انتهاء املوافقة.

املادة الثامنة والثالثون:

يلتزم من �صدرت له املوافقة على اإجراء درا�صة يف جمال الآثار 

واملتاحف مبا يلي:

واملتطلبات . 1 وال�صرتاطات  واملعايري  بال�صوابط  التقيد 

ال�صادرة من الهيئة يف جمال البحث الأثري.

تزويد الهيئة باملعلومات التي تطلبها منه.. 2

عدم اإف�صاء اأي معلومة، اأو بيان مت التو�صل اإليه مبنا�صبة . 3

الدرا�صة دون موافقة الهيئة.

تقدمي ن�صخة من الدرا�صة بعد اإمتامها اإىل الهيئة.. 4

املواد . 5 لإعادة  الهيئة  من  املعد  النموذج  على  التوقيع 

يف  الأ�صلي  مكانها  اإىل  الدرا�صة  يف  امل�صتخدمة  الأثرية 

حالة جمعها يف اأحد املواقع الأثرية ل�صتخدامها معًا يف 

الدرا�صة.

تقدمي تقرير مبدئي للهيئة عن العمل والنتائج التي تو�صل . 6

اإليها خالل مدة ل تتجاوز ثالثة اأ�صهر من تاريخ انتهاء 

عمله امليداين.

الإ�صارة يف الدرا�صة اإىل ح�صوله على موافقة من الهيئة . 7

لإجرائها، وما قدمته له من دعم، اأو م�صاعدة.

املادة التا�صعة والثالثون:

وال�صرتاطات  بال�صوابط،  الباحث  اإخالل  حالة  يف   - للهيئة 

اأو  باإلغائها،  اأن ت�صدر قرارًا  التي �صدرت مبوجبها املوافقة - 

تعليقها بح�صب احلال. ويف حالة �صدور القرار بتعليق املوافقة، 

فعلى الباحث ت�صحيح و�صعه خالل املدة التي حتددها الهيئة، 

واإل األغيت املوافقة.

الف�صل الثامن

الن�صر العلمي املتخ�ص�ص

املادة الأربعون:

ن�صر  للهيئة  العالقة،  ذات  واللوائح  بالأنظمة  الإخالل  دون 

اأو  موؤلفون،  بها  يتقدم  التي  املتخ�ص�صة  والكتب  الدرا�صات، 

باحثون يف املو�صوعات التي تدخل �صمن اخت�صا�صات الهيئة، 

منها  تو�صية  و�صدور  العلمية  اللجنة  على  عر�صها  بعد  وذلك 

بطباعتها.

املادة احلادية والأربعون:

وفقًا  والدرا�صات  الكتب  اإعداد  يف  امل�صاهمني  مكافاآت  تكون 

لالئحة مكافاآت اإ�صدارات اجلهات احلكومية، ال�صادرة بقرار 

جمل�س الوزراء رقم )2٨9( وتاريخ ١٤22/١١/2٨هـ، مقابل متلك 

الهيئة حقوق امللكية الفكرية لهذه الكتب والدرا�صات.

الف�صل التا�صع

اأحكام ختامية

املادة الثانية والأربعون:

التعامالت  اللغة الر�صمية املعتمدة يف جميع  العربية هي  اللغة 

الناجتة عن تطبيق هذه الالئحة.

املادة الثالثة والأربعون:

الالئحة،  هذه  تعديل  اأو  تف�صري،  حق  الهيئة  اإدارة  ملجل�س 

وللرئي�س اإ�صدار ما يلزم من قرارات تنفيذية لها وملا مل يرد به 

ن�س يف هذه الالئحة؛ وفقا لأحكام النظام.

املادة الرابعة والأربعون:

تن�صر هذه الالئحة يف اجلريدة الر�صمية ويعمل بها من تاريخ 

ن�صرها.
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�صادرة بقرار جمل�س اإدارة الهيئة رقم )٣٨/١0 ( وتاريخ ٨/١٥ 

العمراين،  والرتاث  واملتاحف  الآثار  لنظام  تنفيذًا  هـ   ١٤٣6/

ال�صادر باملر�صوم امللكي رقم )م/٣( وتاريخ ١٤٣6/١/9هـ

الف�صل الأول

التعريفات

املادة الأوىل: 

الالئحة  هذه  وردت يف  اأينما  التالية  والعبارات  للكلمات  تكون 

املعنى املو�صح اأمام كل منها، ما مل يقت�ِس ال�صياق خالف ذلك:

الهيئة: الهيئة العامة لل�صياحة والرتاث الوطني.

الرئي�س: رئي�س الهيئة.

املتحف: املكان الذي تعر�س فيه مواد اأثرية، اأو فنية، اأو ثقافية، 

اأهدافًا  عر�صها  ويحقق  دائم،  ب�صكل  علمية  اأو  تاريخية،  اأو 

ثقافية، اأو تربوية، اأو ترفيهية، ويفتح اأبوابه للجمهور يف مواعيد 

ثابتة. ويطلق ا�صم »جمموعة خا�صة« على ما عدا ذلك.

اأو  طبيعي،  �صخ�س  ميلكه  الذي  املتحف  اخلا�ص:  املتحف 

�صخ�س اعتباري غري حكومي.

اإن�صاء  له  املرخ�س  تخول  الهيئة  ت�صدرها  وثيقة  الرتخي�ص: 

متحف، اأو ت�صغيله.

حا�صل  خا�س،  اعتباري  اأو  طبيعي،  �صخ�س  كل  له:  املرخ�ص 

على الرتخي�س.

وتنوع  عرو�صه،  مل�صتوى  تبعًا  املتحف  فئة  حتديد  الت�صنيف: 

ن�صاطاته.

ال�صعار: الرمز الذي يحمل ا�صم )متحف �صعودي(، املعتمد من 

الهيئة.

الف�صل الثاين

الرتخي�ص

املادة الثانية: 

ذلك  يف  مبا  خا�س  اعتباري  اأو  طبيعي،  �صخ�س  لأي  يجوز  ل 

اجلهات احلكومية اإن�صاء متحف، اأو ت�صغيله؛ اإل بعد احل�صول 

على ترخي�س من الهيئة.

املادة الثالثة:

اإ�صدار  الالئحة  وهذه  النظام  لأحكام  وفقًا  الهيئةـ  تتوىل 

ترخي�س اإن�صاء متحف، اأو ت�صغيله.

املادة الرابعة:

ي�صرتط للرتخي�س باإن�صاء متحف اأو ت�صغيله ما يلي:

اأ�صماء . 1 من  يكون  ل  بحيث  املتحف،  ا�صم  على  املوافقة   

ملوك  اأو  الرا�صدين،  اخللفاء  اأو  الر�صل،  اأو  الأنبياء، 

الدولة، اأو ا�صم الدولة، اأو مرادف له، اأو ا�صم من اأ�صماء 

احلرمني ال�صريفني، اأو امل�صاعر املقد�صة، اأو من الأ�صماء 

التي ل ترى الهيئة منا�صبتها. 

 اأن يكون املتحف م�صتقاًل.. 2

 اأن يكون يف منطقة ي�صهل و�صول الزوار اإليها.. 3

 اأن يحوي قاعات ف�صيحة م�صاءة، ومكيفة بالكامل، على . 4

األ تقل م�صاحة القاعة الواحدة عن اأربعني مرتًا مربعًا، 

واأل يقل ارتفاع ال�صقف عن ثالثة اأمتار.

 اأن ت�صتمل قاعات العر�س على خزانات عر�س، اأو حوامل . 5

للتعليق منا�صبة للمواد املعرو�صة مع اإ�صاءة منا�صبة.

 اأن تكون له بوابة رئي�صية للدخول واخلروج، بالإ�صافة اإىل . 6

وجود خمارج للطوارئ.

مالئمة . 7 فيه  والرطوبة  احلرارة  درجات  تكون  اأن   

للمعرو�صات، بحيث ل يوؤثر ارتفاعها، اأو انخفا�صها على 

�صالمتها.

اأن تتوافر فيه جميع و�صائل الأمن وال�صالمة، مبا ي�صمن . 8

�صالمة الزوار، واملحتويات؛ وفقًا ل�صوابط، وا�صرتاطات 

والدفاع  البلدية،  من  وترخي�س  العالقة،  ذات  اجلهات 

املدين �صاري املفعول.

املادة اخلام�صة:

اأوًل: ُتتبع يف الرتخي�س لإن�صاء املتحف الإجراءات التالية:

املعد . 1 النموذج  على  الهيئة  اإىل  الرتخي�س  طلب  يقدم 

لذلك.

يرفق طالب الرتخي�س بطلبه امل�صتندات التالية:. 2

عليها  .  ت�صادق  الأ�صل  مع  الهوية  اإثبات  من  �صورة 
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الهيئة بعد مقارنتها بالأ�صل، اأو �صورة م�صدقة من 

�صجله التجاري.

يرغب  .  التي  للقطع  بال�صور  مزودة  مف�صلة  قائمة 

امللك  دارة  اإطالع  يتم  اأن  على  املتحف  يف  عر�صها 

اململكة  بتاريخ  املتعلقة  القائمة  على  عبدالعزيز 

احلديث.

تقريرًا مف�صاًل عن خطة العمل التي ينوي تنفيذها. . 

ما يثبت ا�صتيفاء جميع ال�صروط، واملوا�صفات التي  . 

تن�س عليها هذه الالئحة، اأو التي حتددها الهيئة، 

ومتطلبات اجلهات الأخرى ذات العالقة. 

كروكي يحدد موقع املتحف. . 

ما يثبت �صداد املقابل املايل للرتخي�س.  . 

اأي م�صتند اآخر حتدده الهيئة؛ وفقًا لكل حالة على  . 

حده.

ثانيًا: ُتتبع يف الرتخي�س لت�صغيل املتحف الإجراءات التالية:

على . 1 الهيئة  اإىل  املتحف  لت�صغيل  الرتخي�س  طلب  يقدم 

النموذج املعد لذلك.

من . 2 مرخ�صًا  ت�صغيله  املطلوب  املتحف  يكون  اأن  ي�صرتط 

الهيئة، وم�صنفًا.

يرفق طالب الرتخي�س بطلبه امل�صتندات التالية:. 3

�صورة م�صدقة من �صجله التجاري. . 

تقريرًا مف�صاًل عن خطة العمل التي ينوي تنفيذها،  . 

مت�صمنة الأن�صطة الت�صغيلية.

التي  .  واملوا�صفات  ال�صروط  ا�صتيفاء جميع  يثبت  ما 

تن�س عليها هذه الالئحة، اأو التي حتددها الهيئة، 

ومتطلبات اجلهات الأخرى ذات العالقة.

كروكي يحدد موقع املتحف. . 

ما يثبت �صداد املقابل املايل للرتخي�س. . 

لكل  .  وفقًا  الهيئة  حتدده  اآخر  م�صتند  اأو  �صرط  اأي 

حالة على حده.

ثالثًا: ُت�صدر الهيئة الرتخي�س بعد التحقق من ا�صتيفاء ال�صروط 

وذلك  للطلب،  املوؤيدة  امل�صتندات  واإرفاق  املطلوبة،  وال�صوابط 

خالل ت�صعني يومًا من تاريخ ا�صتيفاء تلك ال�صروط وال�صوابط 

واإرفاق امل�صتندات.

ويف حالة عدم اإ�صدار الرتخي�س خالل تلك املدة، اأو عدم اإبالغ 

الهيئة لطالب الرتخي�س بقبول طلبه، فاإن ذلك يعد رف�صًا له.

املادة ال�صاد�صة:

يفو�صه، . 1 من  اأو  الرئي�س،  من  بقرار  الرتخي�س  ي�صدر 

وبيانات  �صريانه،  ومدة  �صدوره،  تاريخ  على  وي�صتمل 

املرخ�س له، وموقع الرتخي�س.

مدة الرتخي�س ثالث �صنوات، ويجوز جتديده بعد انتهاء . 2

له  املرخ�س  وعلى  مماثلة.  مدد  اأو  ملدة،  وذلك  مدته، 

التقدم بطلب التجديد قبل �صهرين على الأقل من تاريخ 

انتهاء الرتخي�س، على اأن يكون ذلك على النموذج املعد 

لهذا الغر�س، واأن يرفق بطلبه جميع امل�صتندات املوؤيدة 

له.

الف�صل الثالث

التزامات املرخ�ص له

املادة ال�صابعة:

يلتزم املرخ�س له مبا يلي: 

و�صع بطاقات تعريفية للقطع املعرو�صة - باللغة العربية، . 1

الزائرين  لتعريف   - الإجنليزية  باللغة  ال�صرورة  وعند 

بتلك القطع.

اأرجاء . 2 يف  التنقل  لكيفية  اإر�صادية  ولوحات  اأ�صهم،  و�صع 

املتحف.

وفق . 3 العر�س  قاعات  يبني  املتحف،  ملبنى  خمطط  و�صع 

ترتيبها.

طباعة دليل تعريفي باملتحف واإتاحته لطالع الزائرين.. 4

 فتح املتحف للجمهور من )التا�صعة( �صباحًا اإىل )الثانية . 5

اإىل  م�صاًء  والن�صف(  )الرابعة  ومن  ظهرًا،  ع�صرة( 

)التا�صعة( م�صاًء.

تخ�صي�س اأوقات لزيارة الن�صاء فقط.. 6

مهما . 7 ا�صتعمالتها  بح�صب  ال�صعبي  الرتاث  مواد  عر�س 
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الهيئة بعد مقارنتها بالأ�صل، اأو �صورة م�صدقة من 

�صجله التجاري.

يرغب  .  التي  للقطع  بال�صور  مزودة  مف�صلة  قائمة 

امللك  دارة  اإطالع  يتم  اأن  على  املتحف  يف  عر�صها 

اململكة  بتاريخ  املتعلقة  القائمة  على  عبدالعزيز 

احلديث.

تقريرًا مف�صاًل عن خطة العمل التي ينوي تنفيذها. . 

ما يثبت ا�صتيفاء جميع ال�صروط، واملوا�صفات التي  . 

تن�س عليها هذه الالئحة، اأو التي حتددها الهيئة، 

ومتطلبات اجلهات الأخرى ذات العالقة. 

كروكي يحدد موقع املتحف. . 

ما يثبت �صداد املقابل املايل للرتخي�س.  . 

اأي م�صتند اآخر حتدده الهيئة؛ وفقًا لكل حالة على  . 

حده.

ثانيًا: ُتتبع يف الرتخي�س لت�صغيل املتحف الإجراءات التالية:

على . 1 الهيئة  اإىل  املتحف  لت�صغيل  الرتخي�س  طلب  يقدم 

النموذج املعد لذلك.

من . 2 مرخ�صًا  ت�صغيله  املطلوب  املتحف  يكون  اأن  ي�صرتط 

الهيئة، وم�صنفًا.

يرفق طالب الرتخي�س بطلبه امل�صتندات التالية:. 3

�صورة م�صدقة من �صجله التجاري. . 

تقريرًا مف�صاًل عن خطة العمل التي ينوي تنفيذها،  . 

مت�صمنة الأن�صطة الت�صغيلية.

التي  .  واملوا�صفات  ال�صروط  ا�صتيفاء جميع  يثبت  ما 

تن�س عليها هذه الالئحة، اأو التي حتددها الهيئة، 

ومتطلبات اجلهات الأخرى ذات العالقة.

كروكي يحدد موقع املتحف. . 

ما يثبت �صداد املقابل املايل للرتخي�س. . 

لكل  .  وفقًا  الهيئة  حتدده  اآخر  م�صتند  اأو  �صرط  اأي 

حالة على حده.

ثالثًا: ُت�صدر الهيئة الرتخي�س بعد التحقق من ا�صتيفاء ال�صروط 

وذلك  للطلب،  املوؤيدة  امل�صتندات  واإرفاق  املطلوبة،  وال�صوابط 

خالل ت�صعني يومًا من تاريخ ا�صتيفاء تلك ال�صروط وال�صوابط 

واإرفاق امل�صتندات.

ويف حالة عدم اإ�صدار الرتخي�س خالل تلك املدة، اأو عدم اإبالغ 

الهيئة لطالب الرتخي�س بقبول طلبه، فاإن ذلك يعد رف�صًا له.

املادة ال�صاد�صة:

يفو�صه، . 1 من  اأو  الرئي�س،  من  بقرار  الرتخي�س  ي�صدر 

وبيانات  �صريانه،  ومدة  �صدوره،  تاريخ  على  وي�صتمل 

املرخ�س له، وموقع الرتخي�س.

مدة الرتخي�س ثالث �صنوات، ويجوز جتديده بعد انتهاء . 2

له  املرخ�س  وعلى  مماثلة.  مدد  اأو  ملدة،  وذلك  مدته، 

التقدم بطلب التجديد قبل �صهرين على الأقل من تاريخ 

انتهاء الرتخي�س، على اأن يكون ذلك على النموذج املعد 

لهذا الغر�س، واأن يرفق بطلبه جميع امل�صتندات املوؤيدة 

له.

الف�صل الثالث

التزامات املرخ�ص له

املادة ال�صابعة:

يلتزم املرخ�س له مبا يلي: 

و�صع بطاقات تعريفية للقطع املعرو�صة - باللغة العربية، . 1

الزائرين  لتعريف   - الإجنليزية  باللغة  ال�صرورة  وعند 

بتلك القطع.

اأرجاء . 2 يف  التنقل  لكيفية  اإر�صادية  ولوحات  اأ�صهم،  و�صع 

املتحف.

وفق . 3 العر�س  قاعات  يبني  املتحف،  ملبنى  خمطط  و�صع 

ترتيبها.

طباعة دليل تعريفي باملتحف واإتاحته لطالع الزائرين.. 4

 فتح املتحف للجمهور من )التا�صعة( �صباحًا اإىل )الثانية . 5

اإىل  م�صاًء  والن�صف(  )الرابعة  ومن  ظهرًا،  ع�صرة( 

)التا�صعة( م�صاًء.

تخ�صي�س اأوقات لزيارة الن�صاء فقط.. 6

مهما . 7 ا�صتعمالتها  بح�صب  ال�صعبي  الرتاث  مواد  عر�س 
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تنوعت املواد، واختلفت الأنواع.

الف�صل الرابع

الت�صنيف وال�صعار

املادة الثامنة:

الفئـــــة  هي  املتاحف  ت�صنيف  فئات  �صمن  )اأ(  الفئة  تكون 

الأعلى، تليها الفئة )ب(، ثم الفئة )ج(. 

املادة التا�صعة:

يكون ت�صنيف املتحـــــــف على اأي من الفئات امل�صار اإليــــــــها يف 

املادة الثامنة تبعًا للمعايري التالية:

مبنى املتحف:. 1

اأو  .  منزل،  من  جزء  )م�صتقل،  ال�صتقاللية  مدى 

مبنى اآخر(.

 حالة املبنى )ممتازة ، جيدة ، مقبولة(. . 

وم�صتودعات،  .  )خمازن،  امل�صاندة  املباين  توافر 

دورات مياه(.

عن  .  بعيد  احلي،  و�صط  رئي�س،  )�صارع  املوقع 

املدينة(.

مدى تنا�صب م�صاحة املبنى مع املعرو�صات.  . 

2 . ، املطبوعات   ، الإر�صادية  )اللوحات  باملتحف  التعريف 

املوقع الإلكرتوين(.

الفنية . 3 وقيمتها  القطع،  )عدد  املتحفية  املجموعات 

والتاريخية، وطريقة عر�صها وتوثيقها والتعريف بها(.

العر�س املتحفي:. 4

 .  ، التهوية   ، )التكييف  للعر�س  البيئية  الظروف 

الإ�صاءة(.

خزائن العر�س )نوعها ، جودتها، كفايتها(. . 

�صيانة وترميم القطع املتحفية:. 5

توافر مكان ل�صيانة القطع وترميمها. . 

املواد الالزمة لل�صيانة والرتميم )طريقة تخزينها،  . 

�صالحيتها، التوعية بالوقاية من اأخطارها(.

وال�صاحات . 6 والقاعات،  املمرات،  )نظافة  املتحف  نظافة 

امللحقة به، ونظافة دورات املياه، واملخازن(.

وال�صبابيك، . 7 الأبواب  )جودة  ومقتنياته  املتحف،  حماية 

كامريات املراقبة، عدم وجود ما يعوق احلماية(.

توافر و�صائل ال�صالمة )خمارج الطوارئ وو�صوح امل�صارات . 8

اإليها لوحة تدل على خمارج الطوارئ(.

وحمتواها . 9 وفهر�صتها،  القطع،  ح�صر  )�صجل  ال�صجالت 

العلمي، �صجل دخول وخروج القطعة، �صجل املواد اخلام، 

والرتميم، وال�صيانة، ال�صجالت املالية، والإدارية، �صجل 

العاملني، �صجل الزوار، التقارير الإعالمية(.

والرتميم، . 10 ال�صيانة  )الإدارة، خمت�صو  الإداري  الهيكل 

عمال اخلدمات امل�صاندة(.

والفعاليات، . 11 الن�صاطات،  )اإقامة  املتحف  ر�صالة 

واملحا�صرات(.

بالتخطيط . 12 املتحف  قيام  )مدى  والتخطيط  التطوير 

مع  املتحف  ن�صاطات  توافق  ومدى  ن�صاطاته،  لتطوير 

ر�صالته واأهدافه(.

ا�صتخدام التقنيات )املرئية امل�صموعة عن بعد(.. 13

املادة العا�صرة:

من  اأو  الرئي�س،  من  بقرار  �صعودي(  متحف  )�صعار  مينح 

بعد  وذلك  امل�صنفة،  املتاحف  على  منحه  ويقت�صر  يفو�صه، 

ا�صتيفاء املتطلبات التالية:

املعد . 1 النموذج  على  ال�صعار  على  احل�صول  طلب  تقدمي 

لذلك.

اإذا مل ي�صبق تقدمي مثل . 2 تقدمي �صجل مبقتنيات املتحف، 

هذا ال�صجل.

عر�س القطع املعرو�صة يف املتحف ب�صفة دائمة يف مكان . 3

ثابت ومنا�صب وفقًا لل�صروط وال�صوابط التي تن�س عليها 

هذه الالئحة، اأو حتددها الهيئة.

اأن يكون املتحف مرخ�صًا باإن�صائه من قبل الهيئة.. 4

اأن تكون للمتحف اإدارة وفقًا لل�صروط التي حتددها الهيئة.. 5

املادة احلادية ع�صرة:

اإذا اأخل املرخ�س له باأي من متطلبات منح ال�صعار التي ن�صت 
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ال�صعار  الهيئة  فتعلق  الالئحة،  هذه  من  العا�صرة  املادة  عليها 

ملدة ل تتجاوز �صتة اأ�صهر. واإذا مل يقم املرخ�س له خالل هذه 

املدة بت�صحيح و�صعه، في�صدر قرار من الرئي�س، اأو من يفو�صه 

ب�صحب ال�صعار.

املادة الثانية ع�صرة:

اإىل  ملكيته  انتقلت  اإذا  املتحف  مع  وال�صعار  الت�صنيف،  ينتقل 

�صخ�س اآخر.

الف�صل اخلام�س

نقل ملكية املتحف

املادة الثالثة ع�صرة: 

لل�صوابط  وفقًا  اآخر؛  �صخ�س  اإىل  ملكيته  نقل  املتحف  ملالك 

التالية:

احل�صول على موافقة كتابية من الهيئة.. 1

الالزمة . 2 ال�صرتاطات  كافة  اإليه  املتنازل  يف  تتوافر  اأن 

للرتخي�س.

املتطلبات . 3 بجميع  باللتزام  اجلديد  املالك  تعهد 

واجلهات  الهيئة،  حتددها  التي  الالزمة  وال�صرتاطات 

الأخرى ذات العالقة.

تقدمي تقرير مف�صل يو�صح اخلطط امل�صتقبلية بعد انتقال . 4

امللكية.

تزويد الهيئة ب�صورة من عقد انتقال ملكية املتحف.. 5

�صداد املقابل املايل لنتقال ملكية املتحف.. 6

الف�صل ال�صاد�س

دعم املتاحف

املادة الرابعة ع�صرة:

يحمل . 1 الذي  اخلا�س  للمتحف  مادي  دعم  تقدمي  للهيئة 

التمويل  م�صادر  لدى  ودعمه  �صعودي(،  )متحف  �صعار 

قرو�س  اأو  اإعانات،  على  للح�صول  واخلا�صة  احلكومية 

توظف لتطوير املتحف.

تقدميه . 2 فاإن  ماليًا،  الهيئة  من  املطلوب  الدعم  كان  اإذا 

يتوقف على ما يتوافر لديها من موارد مالية.

ي�صدر قرار من الرئي�س بتحديد احلد الأعلى ملبلغ الدعم . 3

الذي ميكن اأن تقدمه الهيئة لكل فئة من فئات املتاحف.

املادة اخلام�صة ع�صرة:

الهيئة  من  مادي  دعم  على  اخلا�س  املتحف  حل�صول  ُي�صرتط 

ما يلي: 

اأن يكون حا�صاًل على ال�صعار.. 1

تطوير . 2 على  ي�صاعد  مما  الدعم  حمل  الأعمال  تكون  اأن 

وال�صالمة  الراحة  توفري  يف  ُت�صهم  واأن  املتحف،  ن�صاط 

للزوار. 

و�صالمة . 3 عمله  لأداء  للمتحف  الالزمة  اخلربات  توافر 

مقتنياته. 

ا�صتيفاء اأي متطلب اآخر حتدده الهيئة. . 4

املادة ال�صاد�صة ع�صرة:

عند دعم الهيئة لأي من املتاحف اخلا�صة لدى اأي من م�صادر 

فاإنها ل  اأو اخلا�صة للح�صول على قر�س،  التمويل احلكومية، 

ُتقدم يف �صبيل ذلك اأي كفالة، اأو �صمان.

املادة ال�صابعة ع�صرة:

يجــــــوز للمتاحـــــــف التي حتمل �صـــــعار )متحف �صعودي( فقط 

العينية من خارج اململكة،  قبــــــــــول الإعانات املالية، والهدايا 

وذلك بعد موافقة الهيئة، ووفقًا لل�صوابط املنظمة لذلك.

الف�صل ال�صابع

املقابل املايل لدخول املتاحف واملواقع التي تقام عليها 

عرو�ص موؤقتة

املادة الثامنة ع�صرة:

يجوز حتديد مقابل مايل لدخول املتحف، اأو املوقع الذي . 1

تقام فيه عرو�س موؤقته بعد موافقة الهيئة عليه بقرار من 

الرئي�س ح�صب التعليمات املنظمة لذلك.

معقوًل، . 2 يكون  اأن  املايل  املقابل  حتديد  عند  يراعى   

اإن�صائه  وتكاليف  املتحف،  ت�صنيف  درجة  مع  ومتنا�صبًا 

وت�صغيله، اأو مع م�صتوى املوقع، واأن يكون بطريقة ت�صجع 
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ال�صعار  الهيئة  فتعلق  الالئحة،  هذه  من  العا�صرة  املادة  عليها 

ملدة ل تتجاوز �صتة اأ�صهر. واإذا مل يقم املرخ�س له خالل هذه 

املدة بت�صحيح و�صعه، في�صدر قرار من الرئي�س، اأو من يفو�صه 

ب�صحب ال�صعار.

املادة الثانية ع�صرة:

اإىل  ملكيته  انتقلت  اإذا  املتحف  مع  وال�صعار  الت�صنيف،  ينتقل 

�صخ�س اآخر.

الف�صل اخلام�س

نقل ملكية املتحف

املادة الثالثة ع�صرة: 

لل�صوابط  وفقًا  اآخر؛  �صخ�س  اإىل  ملكيته  نقل  املتحف  ملالك 

التالية:

احل�صول على موافقة كتابية من الهيئة.. 1

الالزمة . 2 ال�صرتاطات  كافة  اإليه  املتنازل  يف  تتوافر  اأن 

للرتخي�س.

املتطلبات . 3 بجميع  باللتزام  اجلديد  املالك  تعهد 

واجلهات  الهيئة،  حتددها  التي  الالزمة  وال�صرتاطات 

الأخرى ذات العالقة.

تقدمي تقرير مف�صل يو�صح اخلطط امل�صتقبلية بعد انتقال . 4

امللكية.

تزويد الهيئة ب�صورة من عقد انتقال ملكية املتحف.. 5

�صداد املقابل املايل لنتقال ملكية املتحف.. 6

الف�صل ال�صاد�س

دعم املتاحف

املادة الرابعة ع�صرة:

يحمل . 1 الذي  اخلا�س  للمتحف  مادي  دعم  تقدمي  للهيئة 

التمويل  م�صادر  لدى  ودعمه  �صعودي(،  )متحف  �صعار 

قرو�س  اأو  اإعانات،  على  للح�صول  واخلا�صة  احلكومية 

توظف لتطوير املتحف.

تقدميه . 2 فاإن  ماليًا،  الهيئة  من  املطلوب  الدعم  كان  اإذا 

يتوقف على ما يتوافر لديها من موارد مالية.

ي�صدر قرار من الرئي�س بتحديد احلد الأعلى ملبلغ الدعم . 3

الذي ميكن اأن تقدمه الهيئة لكل فئة من فئات املتاحف.

املادة اخلام�صة ع�صرة:

الهيئة  من  مادي  دعم  على  اخلا�س  املتحف  حل�صول  ُي�صرتط 

ما يلي: 

اأن يكون حا�صاًل على ال�صعار.. 1

تطوير . 2 على  ي�صاعد  مما  الدعم  حمل  الأعمال  تكون  اأن 

وال�صالمة  الراحة  توفري  يف  ُت�صهم  واأن  املتحف،  ن�صاط 

للزوار. 

و�صالمة . 3 عمله  لأداء  للمتحف  الالزمة  اخلربات  توافر 

مقتنياته. 

ا�صتيفاء اأي متطلب اآخر حتدده الهيئة. . 4

املادة ال�صاد�صة ع�صرة:

عند دعم الهيئة لأي من املتاحف اخلا�صة لدى اأي من م�صادر 

فاإنها ل  اأو اخلا�صة للح�صول على قر�س،  التمويل احلكومية، 

ُتقدم يف �صبيل ذلك اأي كفالة، اأو �صمان.

املادة ال�صابعة ع�صرة:

يجــــــوز للمتاحـــــــف التي حتمل �صـــــعار )متحف �صعودي( فقط 

العينية من خارج اململكة،  قبــــــــــول الإعانات املالية، والهدايا 

وذلك بعد موافقة الهيئة، ووفقًا لل�صوابط املنظمة لذلك.

الف�صل ال�صابع

املقابل املايل لدخول املتاحف واملواقع التي تقام عليها 

عرو�ص موؤقتة

املادة الثامنة ع�صرة:

يجوز حتديد مقابل مايل لدخول املتحف، اأو املوقع الذي . 1

تقام فيه عرو�س موؤقته بعد موافقة الهيئة عليه بقرار من 

الرئي�س ح�صب التعليمات املنظمة لذلك.

معقوًل، . 2 يكون  اأن  املايل  املقابل  حتديد  عند  يراعى   

اإن�صائه  وتكاليف  املتحف،  ت�صنيف  درجة  مع  ومتنا�صبًا 

وت�صغيله، اأو مع م�صتوى املوقع، واأن يكون بطريقة ت�صجع 
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اأكرب �صريحة من اجلمهور على الدخول للمتحف اأو املوقع، 

ويف نف�س الوقت ت�صجع امل�صتثمرين يف هذا القطاع.

الف�صل الثامن

واجبات املتحف وحقوقه

املادة التا�صعة ع�صرة:

للقطع  ملكيته  تثبت  التي  بالوثائق  الحتفاظ  املتحف  على 

املقتناة.

املادة الع�صرون:

يقوم املتحف باتباع الأ�صلوب العلمي عند اإجرائه اأعمال الرتميم 

على القطع الأثرية املوجودة يف املتحف، ويحق للهيئة العرتا�س 

على ترميم اأي قطعة اأثرية تتم بغري الأ�صلوب العلمي.

يجوز  فال  الآثار  �صجل  يف  م�صجلة  الأثرية  القطعة  كانت  واإذا 

تقريرًا  تقدميه  بعد  اإل  عليها  ترميم  اأعمال  اإجراء  للمتحف 

واخلطوات  الطريقة،  على  وموافقتها  الهيئة،  اإىل  حالتها  عن 

املقرتحة لرتميمها.

املادة احلادية والع�صرون:

املتحف  معرو�صات  من  قطعة  اأي  �صالمة  اأن  الهيئة  راأت  اإذا 

مهددة باخلطر، فتبلغ املتحف بوجوب اتخاذ الإجراءات التي 

اأنها �صرورية لتاأمني �صالمة تلك القطعة. واإذا مل  ترى الهيئة 

يتخذ املتحف تلك الإجراءات خالل املدة التي حتددها الهيئة، 

فللرئي�س الأمر بنقل القطعة -على نفقة املتحف - اإىل املكان 

الذي تتحقق فيه �صالمتها. 

الإجراءات  اتخاذ  بعد  اإل  القطعة  ا�صتعادة  للمتحف  يجوز  ول 

الالزمة لتاليف تعر�صها للخطر.

املادة الثانية والع�صرون:

اإبرام  �صعودي(  )متحف  �صعار  حتمل  التي  للمتاحف  يجوز 

برامج  تنفيذ  اأو  وعملية،  علمية  و�صراكة  تعاون،  اتفاقيات 

ون�صاطات م�صرتكة، �صواء فيما بينها، اأو مع جهات علمية وثقافية 

داخلية اأخرى. وتزود املتاحف الهيئة بن�صخ من التفاقيات التي 

تربمها، وما يطراأ عليها من تعديالت. وللهيئة، اإذا تبني لها اأن 

يف اأيٍّ من تلك التفاقيات ما يتعار�س من ن�صو�س الأنظمة، اأو 

اللوائح ذات ال�صلة، اأو مع خطط الهيئة وتوجهاتها، اأن ت�صعر 

املتاحف ذات العالقة بتعديل تلك التفاقيات.

املادة الثالثة والع�صرون:

امل�صاركة  �صعودي(  )متحف  �صعار  يحمل  الذي  للمتحف  يجوز 

متاحف  مع  وامل�صاركة  اململكة،  خارج  ون�صاطات  معار�س،  يف 

خارجية، وذلك بعد موافقة الهيئة ووفقًا لل�صوابط التالية:

موافقة اجلهات املعنية.. 1

اإليه؛ . 2 املوجهة  الدعوة  من  �صورة  الهيئة  اإىل  يقدم  اأن 

مو�صحًا فيها ا�صم وعنوان املوؤ�ص�صة اخلارجية، مع حتديد 

مكان امل�صاركة ومدتها.

اأن يقدم بيانًا بالقطع التي �صي�صارك بها، مزودة بال�صور . 3

القطع،  على  �صتو�صع  التي  واملعلومات  املن�صاأ  و�صهادات 

وللهيئة احلق يف رف�س، اأو تعديل تلك املعلومات.

التاأمني على القطع امل�صاركة.. 4

التعهد ب�صحن القطع بح�صب الطرق املتبعة ل�صحن املواد . 5

الرتاثية، واإفادة الهيئة بعد امتام عملية ال�صحن.

اجلمارك . 6 مل�صلحة  الهيئة  من  خطاب  على  احل�صول 

العامة، لل�صماح باإخراج القطع امل�صاركة واإعادتها، تو�صح 

فيه مدة امل�صاركة اخلارجية.

تقدمي ما يفيد تن�صيق مالك املتحف مع ممثلية اململكة يف . 7

البلد الذي �صتتم فيه امل�صاركة.

حدوث . 8 اإىل  يوؤدي  حادث  باأي  فورًا  الهيئة  باإبالغ  التعهد 

�صرٍر، اأو فقٍد لأيٍّ من القطع امل�صاركة.

اإبالغ الهيئة مبا يثبت اإنتهاء القطع امل�صاركة، وعودتها اإىل . 9

مقر املتحف.

الف�صل التا�صع

اإيقاف ن�صاط املتحف نهائياً اأو ملدة طويلة

املادة الرابعة والع�صرون:

اإيقافه ملدة تتجاوز  اأو  اإيقاف ن�صاطه نهائيًا،  ل يجوز للمتحف 

�صتة اأ�صهر، قبل احل�صول على موافقة خطية م�صبقة من الهيئة، 

معرو�صات  م�صري  �صاأن  يف  الهيئة  مع  التن�صيق  يتم  اأن  على 

املتحف بعد الإيقاف النهائي، اأو خالل الإيقاف ملدة طويلة. 
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املادة اخلام�صة والع�صرون:

تكون �صوابط اإيقاف ن�صاط املتحف نهائيًا، اأو ملدة طويلة على 

النحو التايل:

 الإيقاف ملدة طويلة:. 1

املعد  .  النموذج  على  للهيئة  الإيقاف  طلب  يقدم 

لذلك، وحتدد فيه مدة الإيقاف، واأ�صبابه.

يجب تقدمي الطلب قبل �صهر على الأقل من التاريخ  . 

املحدد لالإيقاف.

يتعهد طالب الإيقاف باإعادة فتح املتحف بعد انتهاء  . 

مدة الإيقاف. 

للهيئة متديد الإيقاف ملدة ل تتجاوز ثالثة اأ�صعاف  . 

املدة املوافق عليها �صابقًا.

معرو�صات  .  على  باملحافظة  الإيقاف  طالب  يتعهد 

املتحف، وعدم تعري�صها للتلف خالل مدة الإيقاف. 

حتت�صب مدة الإيقاف �صمن مدة ترخي�س املتحف. . 

اأو جتاوز مدة  .  بالتزاماته،  الإيقاف  اأخل طالب  اإذا 

الإيقاف دون موافقة الهيئة، فللهيئة اعتبار الإيقاف 

نهائيًا.

الإيقاف النهائي:. 2

يقدم طلب الإيقاف للهيئة على النموذج املعد لذلك. . 

يرفق بالطلب بيان مف�صل عن معرو�صات املتحف. . 

على طالب الإيقاف ت�صليم جميع الوثائق وامل�صتندات  . 

ت�صليمه  يثبت  ما  وتقدمي  الهيئة،  من  له  ال�صادرة 

اجلهات  من  له  ال�صادرة  وامل�صتندات  للوثائق 

الأخرى ذات العالقة اإىل تلك اجلهات.

حتدده  .  اآخر  متطلب  باأي  الإيقاف  طالب  يلتزم 

الهيئة.

الف�صل العا�رش

اإيقاف الن�صاط اأو تعليق الرتخي�ص اأو اإلغاوؤه

املادة ال�صاد�صة والع�صرون:

دون الإخالل باأي عقوبة نظامية اأخرى، للهيئة اأن ترفع للجنة 

املن�صو�س عليها يف املادة الت�صعني من النظام، للنظر يف �صدور 

اإلغائه يف  اأو  اأو تعليق الرتخي�س،  قرار منها باإيقاف الن�صاط، 

اأي من احلالت التالية: 

اإذا ثبت تقدمي املرخ�س له اأوراقا مزورة يف �صبيل  . 

احل�صول على الرتخي�س.

يف  .  اأو  طلبه،  يف   - له  املرخ�س  تقدمي  ثبت  اإذا 

الإقرارات، اأو امل�صتندات املقدمة منه - لبيانات، اأو 

معلومات كاذبة، اأو م�صللة.

اإذا فقد املرخ�س له اأحد ا�صرتاطات، اأو متطلبات  . 

املدة  خالل  و�صعه  بت�صحيح  يقم  ومل  الرتخي�س، 

التي حتددها الهيئة.

اإذا تنازل املرخ�س له عن الرتخي�س للغري - كليًا اأو  . 

جزئيًا - دون موافقة م�صبقة من الهيئة.

به  .  املرخ�س  الن�صاط  ا�صتمرار  يف  اأن  ثبت  اإذا 

خطرًا على الأمن، اأو ال�صحة العامة، اأو البيئة، اأو 

ال�صالمة.

قرارات  .  ثالثة  له  املرخ�س  حق  يف  �صدرت  اإذا 

�صنة  خالل  الرتخي�س  تعليق  اأو  الن�صاط،  باإيقاف 

واحدة.

اإذا �صدر يف حق املرخ�س له حكم نهائي يف اأي من  . 

اجلرائم املن�صو�س عليها يف النظام.

اإذا ارتكب املرخ�س له فعاًل غري الأفعال املن�صو�س  . 

ي�صتوجب  الالئحة،  هذه  من  املادة  هذه  يف  عليها 

اإيقاف الن�صاط، اأو تعليق الرتخي�س، اأو اإلغاءه.

املادة ال�صابعة والع�صرون:

تعليق  اأو  الن�صاط،  باإيقاف  اللجنة  من  قرار  �صدور  حالة  يف 

�صتة  التعليق  اأو  الإيقاف،  مدة  تتجاوز  األ  فيجب  الرتخي�س، 

اأ�صهر.

املادة الثامنة والع�صرون:

الرتخي�س  باإلغاء  اللجنة  من  قرار  �صدور  عند   - الهيئة  على 

ملف  يف  الثابت  عنوانه  على  بالقرار  له  املرخ�س  اإبالغ   -

الرتخي�س.
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املادة اخلام�صة والع�صرون:

تكون �صوابط اإيقاف ن�صاط املتحف نهائيًا، اأو ملدة طويلة على 

النحو التايل:

 الإيقاف ملدة طويلة:. 1

املعد  .  النموذج  على  للهيئة  الإيقاف  طلب  يقدم 

لذلك، وحتدد فيه مدة الإيقاف، واأ�صبابه.

يجب تقدمي الطلب قبل �صهر على الأقل من التاريخ  . 

املحدد لالإيقاف.

يتعهد طالب الإيقاف باإعادة فتح املتحف بعد انتهاء  . 

مدة الإيقاف. 

للهيئة متديد الإيقاف ملدة ل تتجاوز ثالثة اأ�صعاف  . 

املدة املوافق عليها �صابقًا.

معرو�صات  .  على  باملحافظة  الإيقاف  طالب  يتعهد 

املتحف، وعدم تعري�صها للتلف خالل مدة الإيقاف. 

حتت�صب مدة الإيقاف �صمن مدة ترخي�س املتحف. . 

اأو جتاوز مدة  .  بالتزاماته،  الإيقاف  اأخل طالب  اإذا 

الإيقاف دون موافقة الهيئة، فللهيئة اعتبار الإيقاف 

نهائيًا.

الإيقاف النهائي:. 2

يقدم طلب الإيقاف للهيئة على النموذج املعد لذلك. . 

يرفق بالطلب بيان مف�صل عن معرو�صات املتحف. . 

على طالب الإيقاف ت�صليم جميع الوثائق وامل�صتندات  . 

ت�صليمه  يثبت  ما  وتقدمي  الهيئة،  من  له  ال�صادرة 

اجلهات  من  له  ال�صادرة  وامل�صتندات  للوثائق 

الأخرى ذات العالقة اإىل تلك اجلهات.

حتدده  .  اآخر  متطلب  باأي  الإيقاف  طالب  يلتزم 

الهيئة.

الف�صل العا�رش

اإيقاف الن�صاط اأو تعليق الرتخي�ص اأو اإلغاوؤه

املادة ال�صاد�صة والع�صرون:

دون الإخالل باأي عقوبة نظامية اأخرى، للهيئة اأن ترفع للجنة 

املن�صو�س عليها يف املادة الت�صعني من النظام، للنظر يف �صدور 

اإلغائه يف  اأو  اأو تعليق الرتخي�س،  قرار منها باإيقاف الن�صاط، 

اأي من احلالت التالية: 

اإذا ثبت تقدمي املرخ�س له اأوراقا مزورة يف �صبيل  . 

احل�صول على الرتخي�س.

يف  .  اأو  طلبه،  يف   - له  املرخ�س  تقدمي  ثبت  اإذا 

الإقرارات، اأو امل�صتندات املقدمة منه - لبيانات، اأو 

معلومات كاذبة، اأو م�صللة.

اإذا فقد املرخ�س له اأحد ا�صرتاطات، اأو متطلبات  . 

املدة  خالل  و�صعه  بت�صحيح  يقم  ومل  الرتخي�س، 

التي حتددها الهيئة.

اإذا تنازل املرخ�س له عن الرتخي�س للغري - كليًا اأو  . 

جزئيًا - دون موافقة م�صبقة من الهيئة.

به  .  املرخ�س  الن�صاط  ا�صتمرار  يف  اأن  ثبت  اإذا 

خطرًا على الأمن، اأو ال�صحة العامة، اأو البيئة، اأو 

ال�صالمة.

قرارات  .  ثالثة  له  املرخ�س  حق  يف  �صدرت  اإذا 

�صنة  خالل  الرتخي�س  تعليق  اأو  الن�صاط،  باإيقاف 

واحدة.

اإذا �صدر يف حق املرخ�س له حكم نهائي يف اأي من  . 

اجلرائم املن�صو�س عليها يف النظام.

اإذا ارتكب املرخ�س له فعاًل غري الأفعال املن�صو�س  . 

ي�صتوجب  الالئحة،  هذه  من  املادة  هذه  يف  عليها 

اإيقاف الن�صاط، اأو تعليق الرتخي�س، اأو اإلغاءه.

املادة ال�صابعة والع�صرون:

تعليق  اأو  الن�صاط،  باإيقاف  اللجنة  من  قرار  �صدور  حالة  يف 

�صتة  التعليق  اأو  الإيقاف،  مدة  تتجاوز  األ  فيجب  الرتخي�س، 

اأ�صهر.

املادة الثامنة والع�صرون:

الرتخي�س  باإلغاء  اللجنة  من  قرار  �صدور  عند   - الهيئة  على 

ملف  يف  الثابت  عنوانه  على  بالقرار  له  املرخ�س  اإبالغ   -

الرتخي�س.



٤2

ل
ا

حئ
ة

س 
ت

ة
و 

املادة التا�صعة والع�صرون:

يكون املرخ�س له م�صوؤوًل عن املخالفات واجلزاءات املن�صو�س 

عليها يف النظام، وهذه الالئحة، وذلك يف احلالت التي ُت�صدر 

تعليق  اأو  به،  املرخ�س  الن�صاط  باإيقاف  قرارًا  اللجنة  فيها 

الرتخي�س، اأو اإلغائه.

الف�صل احلادي ع�رش

املتحف الوطني ومتاحف املناطق

املادة الثالثون:

ي�صكل بقرار من جمل�س اإدارة الهيئة بناًء على تو�صية من . 1

اأمناء لكل من املتحف الوطني ومتاحف  الرئي�س جمل�س 

املناطق التي حتددها الهيئة. 

يتكون جمل�س الأمناء من عدد ل يقل عن ت�صعة اأع�صاء، ول . 2

يزيد على عن خم�صة ع�صر ع�صوًا، وتكون مدة الع�صوية 

فيه ثالث �صنوات قابلة للتجديد ملدة، اأو مدد مماثلة.

املادة احلادية والثالثون:

يخت�س جمل�س الأمناء باقرتاح برامج ت�صغيل املتحف، ومتابعة 

مع  التعاون  جمالت  واقرتاح  العلمية،  واأن�صطته  �صوؤونه  جميع 

املتاحف الداخلية، واخلارجية، ومتابعة تنفيذها.

املادة الثانية والثالثون:

الأقل - يف  ال�صنة - على  الأمناء مرتني يف  ١- يجتمع جمل�س 

الدعوة مكان الجتماع  رئي�صه، ويحدد يف  الذي يحدده  املكان 

وزمانه.

ينيبه  من  اأو  رئي�صه،  من  بدعوة  الأمناء  جمل�س  يجتمع   -2

ثلثي  بح�صور  اإل  �صحيحًا  اجتماعه  يكون  ول  الأع�صاء،  من 

اأع�صائه  اأ�صوات  باأغلبية  الأقل، ويتخذ تو�صياته  اأع�صائه على 

احلا�صرين، ويف حالة الت�صاوي يرجح اجلانب الذي �صوت معه 

رئي�س الجتماع.

٣- لرئي�س جمل�س الأمناء دعوة من يراه حل�صور اجتماعاته من 

م�صوؤويل الهيئة، اأو من غريهم من ذوي اخلربة والخت�صا�س، 

ولهم ال�صرتاك يف املناق�صات دون اأن يكون لهم حق الت�صويت.

حم�صر  الأمناء  جمل�س  اجتماعات  من  اجتماع  لكل  يعد   -٤

وترفع  احلا�صرون،  والأع�صاء  الجتماع  رئي�س  يوقعه  اجتماع 

يف  املخت�س  القطاع  اإىل  الأمناء  جمل�س  رئي�س  من  املحا�صر 

الهيئة لتخاذ ما يلزم يف �صاأنها.

الف�صل الثاين ع�رش

التربع ب�صراء قطع اأثرية اأو تراثية اأو جمموعات

املادة الثالثة والثالثون:

اململكة؛  يف  العاملة  وال�صركات  واملوؤ�ص�صات  لالأفراد  يجوز   -١

مل�صلحة  جمموعات  اأو  تراثية،  اأو  اأثرية،  قطع  ب�صراء  التربع 

املتاحف. وي�صرتط لقبول التربع ما يلي: 

اأ- اأن تكون القطعة، اأو املجموعة ذات قيمة تاريخية، اأو علمية.

ب- األ تكون القطعة، اأو املجموعة جمهولة امل�صدر، ويف حال 

بعدم خمالفته يف  تعهد  املتربع  فيقدم  امل�صدر  كانت جمهولة 

ذلك لالأنظمة والتعليمات املرعية.

مماثلة  )مناذج(  بن�صخ  التربع  للمتربع  �صبق  قد  يكون  األ  ج- 

للقطعة، اأو املجموعة التي يرغب التربع بها.

املراد  املجموعة  اأو  للقطعة،  املتربع  ملكية  يثبت  ما  تقدمي  د- 

التربع بها.

نزاع،  حمل  لي�صت  املجموعة  اأو  القطعة  باأن  املتربع  تعهد  هـ- 

�صواء داخل اململكة اأو خارجها.

و- تعهد املتربع بتحمل جميع التبعات واملطالبات القانونية التي 

قد تن�صاأ م�صتقباًل على ملكية القطعة املتربع بها.

املادة الرابعة والثالثون:

يجوز منح املتربع مزايا وحوافز مقابل تربعه، وذلك وفقًا ملا 

ي�صدر من جمل�س الوزراء يف هذا ال�صاأن. 

الف�صل الثالث ع�رش

املجموعات اخلا�صة

املادة اخلام�صة والثالثون:

 - العتباريني  اأو  الطبيعيني،   - الأ�صخا�س  مقتنيات  تعد   -١

تعريف  عليها  ينطبق  ل  التي  ال�صعبي  والرتاث  الآثار  مواد  من 

)املتحف(؛ جمموعات خا�صة.

لدى قطاع  املجموعات اخلا�صة يف �صجالت حتفظ  ت�صجل   -2

الآثار واملتاحف يف الهيئة.
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املادة ال�صاد�صة والثالثون:

يلتزم مالك املجموعة اخلا�صة، اأو حائزها مبا يلي: 

بعد . 1 اإل  فيها  تغيري  اأي  اإحداث  وعدم  عليها،  املحافظة 

موافقة الهيئة.

ت�صجيل ما ي�صاف اإليها من مواد يف ال�صجل اخلا�س بذلك . 2

يف الهيئة.

3 ..)CD( ت�صوير حمتوى املجموعة، وو�صعه على قر�س مدمج

عدم الت�صرف يف اأي من حمتوياتها بالبيع، اأو الإهداء، اأو . 4

الإعارة دون اإذن م�صبق من الهيئة.

اإبالغ الهيئة فورًا يف حال تعر�س اأي من حمتوياتها للفقد، . 5

اأو التلف.

املادة ال�صابعة والثالثون:

يف حال رغبة مالك املجموعة اخلا�صة يف اإقامة متحف خا�س 

للعر�س  )�صيناريو(  ت�صورًا  ُيعد  اأن  فعليه  حمتوياتها،  لعر�س 

ترخي�س  على  باحل�صول  الهيئة طلبًا  اإىل  يقدم  واأن  املتحفي، 

لإقامة املتحف. 

الف�صل الرابع ع�رش

اأحكام ختامية

املادة الثامنة والثالثون:

التعامالت  اللغة الر�صمية املعتمدة يف جميع  العربية هي  اللغة 

الناجتة عن تطبيق هذه الالئحة.

املادة التا�صعة والثالثون:

الالئحة،  هذه  تعديل  اأو  تف�صري،  حق  الهيئة  اإدارة  ملجل�س 

وللرئي�س اإ�صدار ما يلزم من قرارات تنفيذية لها.

املادة الأربعون:

يطبق يف كل ما مل يرد يف �صاأنه ن�س، ما ي�صدره الرئي�س من 

قرارات وتعليمات، وفقا لأحكام النظام.

املادة احلادية والأربعون:

تن�صر هذه الالئحة يف اجلريدة الر�صمية، ويعمل بها من تاريخ 

ن�صرها.
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موافقة الهيئة.
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اإبالغ الهيئة فورًا يف حال تعر�س اأي من حمتوياتها للفقد، . 5
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اأحكام ختامية

املادة الثامنة والثالثون:

التعامالت  اللغة الر�صمية املعتمدة يف جميع  العربية هي  اللغة 

الناجتة عن تطبيق هذه الالئحة.
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الالئحة،  هذه  تعديل  اأو  تف�صري،  حق  الهيئة  اإدارة  ملجل�س 
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املادة احلادية والأربعون:
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�صادرة بقرار جمل�س اإدارة الهيئة رقم ) ٣٨/١١( وتاريخ ٨/١٥ 

العمراين،  والرتاث  واملتاحف  الآثار  لنظام  تنفيذًا  /١٤٣6هـ 

ال�صادر باملر�صوم امللكي رقم )م/٣( وتاريخ ١٤٣6/١/9هـ

املادة الأوىل: 

الالئحةـ  اأينما وردت يف هذه  التالية  والعبارات  للكلمات  تكون 

املعاين املو�صحة اأمام كل منها، ما مل يقت�ِس ال�صياق معنى اآخر:

الهيئة: الهيئة العامة لل�صياحة والرتاث الوطني.

املجل�ص: جمل�س اإدارة الهيئة.

الرئي�س:رئي�س الهيئة.

النظام:نظام الآثار واملتاحف والرتاث العمراين.

ال�صندوق:�صندوق الآثار واملتاحف والرتاث العمراين.

املادة الثانية:

يهدف ال�صندوق اإىل امل�صاهمة يف تاأمني املوارد املالية الالزمة 

لتحقيق الأغرا�س التالية:

عليها، . 1 واملحافظة  العمراين،  والرتاث  الآثار  حماية 

و�صيانتها، وعر�صها، وتوظيفها ب�صفة دائمة.

اإن�صاء متاحف جديدة.. 2

دعم املتاحف التي حتمل �صعار )متحف �صعودي(.. 3

وموؤ�ص�صات . 4 اأفراد،  من  اخلا�س  القطاع  جهود  دعم 

وجمعيات اأهلية؛ مبا ي�صهم يف حتقيق الأهداف، والغايات 

املن�صو�س عليها يف النظام.

دعم برامج، واأن�صطة اجلمعيات املتخ�ص�صة يف جمالت . 5

الآثار، والرتاث، واملتاحف.

املادة الثالثة:

تتكون موارد ال�صندوق مما يلي:

ما يخ�ص�س له من اإيرادات امل�صروعات التي تديرها الهيئة.. 1

اأ�صرار . 2 اإحداث  مقابل  بها  ُيحكم  التي  التعوي�صات  مبالغ 

بالآثار، ومواقع الرتاث العمراين. 

والأوقاف . 3 والهبات،  واملنح،  والتربعات،  امل�صاعدات، 

واملوؤ�ص�صات  الأفراد،  من  ال�صندوق  اإىل  تقدم  التي 

والعربية،  الوطنية،  الأهلية  والهيئات  واخلا�صة،  العامة 

ل  املجل�س، ومبا  يوافق عليها  التي  والدولية،  والإقليمية، 

يتعار�س مع الن�صو�س النظامية، والقواعد التي تنظم، 

التربعات  احلكومية  اجلهات  تلقي  على  الرقابة  وحتكم 

العينية، والنقدية.

املادة الرابعة:

حتدد بقرار من الرئي�س اإيرادات امل�صروعات التي تديرها . 1

الهيئة، التي تدخل �صمن موارد ال�صندوق.

والهبات، . 2 واملنح،  والتربعات،  امل�صاعدات،  قبول  يكون 

ال�صندوق - حتت  التي تدخل �صمن موارد  والأوقاف - 

بعد  وذلك   )... م�صاهمة  هدية،  هبة،  )تربع،  ا�صم  اأي 

موافقة املجل�س، ومبا ل يتعار�س مع القواعد التي تنظم 

تربعات  احلكومية  اجلهات  تلقي  على  الرقابة  وحتكم 

عينية اأو نقدية، وما ي�صدر عن جمل�س اإدارة الهيئة من 

قرارات ب�صاأن الهبات والتربعات

والهبات، . 3 واملنح،  والتربعات،  امل�صاعدات،  ربط  يجوز  ل 

والأوقاف املن�صو�س عليها يف الفقرة )2( من هذه املادة 

باأي �صرط، عدا �صرط التخ�صي�س لغر�س حمدد، على 

اأن يكون متوافقًا مع اأغرا�س ال�صندوق. 

املادة اخلام�صة:

تقدم  التي  والهبات  واملنح،  والتربعات،  امل�صاعدات،  تكون 

�صيكات  مبوجب  وذلك   - الإمكان  قدر   - نقدية  لل�صندوق 

م�صدقة م�صحوبة على اأحد البنوك املحلية ل�صالح ال�صندوق.

املادة ال�صاد�صة:

يجب نقل ملكية امل�صاعدات، والتربعات، واملنح، والهبات، والأوقاف 

العينية اإىل الهيئة قبل الت�صرف فيها باأي �صكل من الأ�صكال.

املادة ال�صابعة:

ت�صكل - بقرار من الرئي�س - جلنة لإدارة ال�صندوق من . 1

ال�صتثمار،  وقطاع  واملتاحف،  الآثار  قطاع  من:  ممثلني 

ومركز الرتاث العمراين، والإدارة املالية. ويحدد القرار 

رئي�س اللجنة واأمني ال�صندوق. 

تخت�س اللجنة باإدارة �صوؤون ال�صندوق، وت�صريف اأموره، . 2

ولها بوجه خا�س ما يلي:

درا�صة طلبات الدعم املقدمة لل�صندوق، والتو�صية  . 

يف �صاأنها.
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اقرتاح مبلغ الدعم اإذا اأو�صت بتقدميه. . 

اإعداد م�صروع املوازنة ال�صنوية لل�صندوق. . 

يف . 3 يراه  ما  لتخاذ  الرئي�س؛  اإىل  تو�صياتها  اللجنة  ترفع 

�صاأنها.

ت�صدر �صوابط عمل ال�صندوق بقرار من الرئي�س.. 4

املادة الثامنة:

يف  ح�صاب   - والتعليمات  لالأنظمة  وفقًا   - لل�صندوق  ُيفتح 

لتحقيق  منه  وي�صرف  اأمواله،  فيه  تودع  املحلية،  البنوك  اأحد 

هذه  من  )الثانية(  املادة  يف  عليها  املن�صو�س  الأغرا�س 

الالئحة.

املادة التا�صعة:

يتوىل اأمني ال�صندوق - مبوجب �صندات قب�س - ت�صلم املوارد 

النقدية لل�صندوق، واإيداعها يف احل�صاب البنكي يف يوم العمل 

التايل ليوم ت�صلمها.

املادة العا�صرة:

مبوجب . 1 لل�صندوق  البنكي  احل�صاب  من  ال�صرف  يتم 

�صيكات غري قابلة للتظهري، موقعة من الرئي�س - اأو من 

يفو�صه - ومدير عام ال�صوؤون املالية يف الهيئة جمتمعني.

ال�صرف . 2 املادة، يجوز  الفقرة )1( من هذه  ا�صتثناًء من 

الدفع  و�صائل  لل�صندوق من خالل  البنكي  من احل�صاب 

ا�صتكمال  بعد  وذلك  الآيل(،  التحويل  )مثل  الآلية 

اأ�صحاب  وموافقة  لل�صرف،  الالزمة  املتطلبات  جميع 

ال�صالحية.

املادة احلادية ع�صرة:

والأمانات  لل�صندوق  البنكي  احل�صاب  ر�صيد  تدوير  يجوز 

اإقفال  لتعليمات  وفقًا  تالية،  مالية  ل�صنة  للتربعات  املخ�ص�صة 

احل�صابات واإعداد احل�صابات اخلتامية.

املادة الثانية ع�صرة:

يكون لل�صندوق نظام حما�صبي، ي�صتمل على ما يلزم من برامج 

ويخ�صع  اأغرا�صه.  تخدم  وتقارير  ودفاتر  وم�صتندات  اآلية، 

ال�صندوق للرقابة الداخلية من الهيئة.

املادة الثالثة ع�صرة:

والأوقاف  والهبات،  واملنح،  والتربعات،  امل�صاعدات،  تقّوم 

املخ�ص�صة لل�صندوق حال ت�صّلمهاـ على النحو التايل:

تقّوم . 1 النقدية:  والهبات  واملنح،  والتربعات،  امل�صاعدات، 

وت�صجل على اأ�صا�س املبلغ امل�صتلم. 

والأوقاف . 2 والهبات،  واملنح،  والتربعات،  امل�صاعدات، 

وتقدر  ال�صوقية.  لقيمتها  وفقًا  وت�صجل  تقّوم  العينية: 

القيمة ال�صوقية بوا�صطة جلنة ت�صكل لهذا الغر�س بقرار 

من الرئي�س.

املادة الرابعة ع�صرة:

الهبة خم�ص�صة  اأو  اأو املنحة،  التربع،  اأو  اإذا كانت امل�صاعدة، 

ذلك  يف  �صرفها  فيتم  ال�صندوق،  اأغرا�س  من  حمدد  لغر�س 

كان  اأو   - اأخرى  بو�صيلة  الغر�س  حتقق  حالة  ويف  الغر�س. 

توجيه   - الرئي�س  من  بقرار   - فيجوز   - حمدد  غري  الغر�س 

اآخر من  الهبة لغر�س  اأو  اأو املنحة،  التربع،  اأو  تلك امل�صاعدة، 

اأغرا�س ال�صندوق.

املادة اخلام�صة ع�صرة:

يجوز بقرار من الرئي�س - يف حال ا�صتيفاء الغر�س من التربع، 

اإىل  التربع  مبالغ  توجه  اأن   - الغر�س  ذلك  حتديد  عدم  اأو 

الأغرا�س التالية:

اململكوكة . 1 ال�صعبي  الرتاث  وقطع   ، املنقولة  الآثار  �صراء 

لالأفراد، وامل�صجلة لدى الهيئة ح�صب ما ورد يف املادتني 

)ال�صابعة والثالثني(، و )التا�صعة والثالثني( من النظام.

برامج . 2 ودعم  ال�صعبي،  الرتاث  قطع  توثيق  يف  ال�صهام 

التوثيق والبحث العلمي التي يقوم بها الأفراد، واملوؤ�ص�صات 

املهتمة بهذا املجال، وفق ن�س الفقرة )الثالثة( من املادة 

)الرابعة والثالثني( من النظام، وذلك بتو�صية الرئي�س، 

وموافقة املجل�س.

الرتاث . 3 مواقع  اأو  التاريخية  املواقع  اأو  الآثار  مواقع  �صراء 

للمادة  وفقًا  رمزي،  بثمن  العمراين  والرتاث  ال�صعبي 

ال�صابعة ع�صرة من النظام. 

امل�صنفة . 4 العمراين  الرتاث  مواقع  تطوير  يف  امل�صاهمة 

اململوكة لالأفراد، واملحافظة عليها، و�صيانتها، وترميمها، 

املادة  ن�س  ح�صب  طبيعتها،  مع  يتوافق  مبا  وت�صغيلها 

)اخلم�صني( من النظام.



٤7
ا

ق 
و
 

  
وس

ر 
  
ا
لس

ا
حئ
ة

ا 
ثس
مئ
و 

س 
ل

ا
ا

م 
 

تس
ة

و 
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املادة التا�صعة:

يتوىل اأمني ال�صندوق - مبوجب �صندات قب�س - ت�صلم املوارد 

النقدية لل�صندوق، واإيداعها يف احل�صاب البنكي يف يوم العمل 

التايل ليوم ت�صلمها.

املادة العا�صرة:
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�صيكات غري قابلة للتظهري، موقعة من الرئي�س - اأو من 

يفو�صه - ومدير عام ال�صوؤون املالية يف الهيئة جمتمعني.

ال�صرف . 2 املادة، يجوز  الفقرة )1( من هذه  ا�صتثناًء من 

الدفع  و�صائل  لل�صندوق من خالل  البنكي  من احل�صاب 
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اأ�صحاب  وموافقة  لل�صرف،  الالزمة  املتطلبات  جميع 

ال�صالحية.

املادة احلادية ع�صرة:

والأمانات  لل�صندوق  البنكي  احل�صاب  ر�صيد  تدوير  يجوز 
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احل�صابات واإعداد احل�صابات اخلتامية.

املادة الثانية ع�صرة:

يكون لل�صندوق نظام حما�صبي، ي�صتمل على ما يلزم من برامج 

ويخ�صع  اأغرا�صه.  تخدم  وتقارير  ودفاتر  وم�صتندات  اآلية، 
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املادة الثالثة ع�صرة:

والأوقاف  والهبات،  واملنح،  والتربعات،  امل�صاعدات،  تقّوم 

املخ�ص�صة لل�صندوق حال ت�صّلمهاـ على النحو التايل:

تقّوم . 1 النقدية:  والهبات  واملنح،  والتربعات،  امل�صاعدات، 

وت�صجل على اأ�صا�س املبلغ امل�صتلم. 

والأوقاف . 2 والهبات،  واملنح،  والتربعات،  امل�صاعدات، 

وتقدر  ال�صوقية.  لقيمتها  وفقًا  وت�صجل  تقّوم  العينية: 

القيمة ال�صوقية بوا�صطة جلنة ت�صكل لهذا الغر�س بقرار 

من الرئي�س.

املادة الرابعة ع�صرة:

الهبة خم�ص�صة  اأو  اأو املنحة،  التربع،  اأو  اإذا كانت امل�صاعدة، 

ذلك  يف  �صرفها  فيتم  ال�صندوق،  اأغرا�س  من  حمدد  لغر�س 

كان  اأو   - اأخرى  بو�صيلة  الغر�س  حتقق  حالة  ويف  الغر�س. 

توجيه   - الرئي�س  من  بقرار   - فيجوز   - حمدد  غري  الغر�س 

اآخر من  الهبة لغر�س  اأو  اأو املنحة،  التربع،  اأو  تلك امل�صاعدة، 

اأغرا�س ال�صندوق.

املادة اخلام�صة ع�صرة:

يجوز بقرار من الرئي�س - يف حال ا�صتيفاء الغر�س من التربع، 

اإىل  التربع  مبالغ  توجه  اأن   - الغر�س  ذلك  حتديد  عدم  اأو 

الأغرا�س التالية:

اململكوكة . 1 ال�صعبي  الرتاث  وقطع   ، املنقولة  الآثار  �صراء 

لالأفراد، وامل�صجلة لدى الهيئة ح�صب ما ورد يف املادتني 

)ال�صابعة والثالثني(، و )التا�صعة والثالثني( من النظام.

برامج . 2 ودعم  ال�صعبي،  الرتاث  قطع  توثيق  يف  ال�صهام 

التوثيق والبحث العلمي التي يقوم بها الأفراد، واملوؤ�ص�صات 

املهتمة بهذا املجال، وفق ن�س الفقرة )الثالثة( من املادة 

)الرابعة والثالثني( من النظام، وذلك بتو�صية الرئي�س، 

وموافقة املجل�س.

الرتاث . 3 مواقع  اأو  التاريخية  املواقع  اأو  الآثار  مواقع  �صراء 

للمادة  وفقًا  رمزي،  بثمن  العمراين  والرتاث  ال�صعبي 

ال�صابعة ع�صرة من النظام. 

امل�صنفة . 4 العمراين  الرتاث  مواقع  تطوير  يف  امل�صاهمة 

اململوكة لالأفراد، واملحافظة عليها، و�صيانتها، وترميمها، 

املادة  ن�س  ح�صب  طبيعتها،  مع  يتوافق  مبا  وت�صغيلها 

)اخلم�صني( من النظام.
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املادة ال�صاد�صة ع�صرة:

يف  توظيفها  يجوز  ال�صندوق،  اأموال  يف  فائ�س  وجود  حال  يف 

ال�صتثمارات املاأمونة التي تتفق مع احكام ال�صريعة الإ�صالمية، 

هذه  من  ال�صابعة  املادة  يف  عليها  املن�صو�س  اللجنة  وتقرتح 

بقرار  تو�صياتها  وتعتمد  املنا�صبة،  واملبالغ  املجالت،  الالئحة 

من الرئي�س.

املادة ال�صابعة ع�صرة:

يف  الواردة  الأحكام  تطبق  ال�صندوق،  باأغرا�س  الإخالل  دون 

الالئحة املالية للهيئة، ال�صادرة بقرار املجل�س رقم )2/ت/٣١( 

وتاريخ ١٤٣١/٣/20هـ - وما يطراأ عليها من تعديالت - يف �صاأن 

كل ما مل يرد به ن�س خا�س يف هذه الالئحة.

املادة الثامنة ع�صرة:

ال�صنة املالية لل�صندوق هي ال�صنة املالية للدولة. وا�صتثناًء من 

ذلك، تبداأ ال�صنة املالية الأوىل لل�صندوق من تاريخ نفاذ هذه 

الالئحة، وتنتهي بنهاية ال�صنة املالية التالية للدولة.

املادة التا�صعة ع�صرة:

على  الرقابة  يف  العامة  املراقبة  ديوان  بحق  الإخالل  دون 

ح�صابات ال�صندوق، تتعاقد الهيئة مع اأحد املراجعني املرخ�س 

وترفع  ال�صندوق،  ح�صابات  ملراجعة  اململكة؛  يف  بالعمل  لهم 

نتائج املراجعة اإىل الرئي�س لعتمادها.

املادة الع�صرون:

للمجل�س حق تف�صري، اأو تعديل هذه الالئحة، وللرئي�س اإ�صدار 

ما يلزم من قرارات تنفيذية لها.

املادة احلادية والع�صرون:

هذه  يف  ن�س  به  يرد  مل  ملا  الالزمة  القرارات  الرئي�س  ي�صدر 

الالئحة، وفقا لأحكام النظام.

املادة الثانية والع�صرون:

تن�صر هذه الالئحة يف اجلريدة الر�صمية، ويعمل بها من تاريخ 

ن�صرها.

لئحة التفتي�ش، و�شبط خمالفات نظام الآثار واملتاحف 

والرتاث العمراين والنظر فيها



لئحة التفتي�ش، و�شبط خمالفات نظام الآثار واملتاحف 

والرتاث العمراين والنظر فيها
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 ٨/١٥ اإدارة الهيئة رقم )٣٨/١2( وتاريخ  �صادرة بقرار جمل�س 

العمراين،  والرتاث  واملتاحف  الآثار  لنظام  تنفيذًا  /١٤٣6هـ 

ال�صادر باملر�صوم امللكي رقم )م/٣( وتاريخ ١٤٣6/١/9هـ

الف�صل الأول

تعريفات

املادة الأوىل: 

تكون للكلمات والعبارات التالية - اأينما وردت يف هذه الالئحة 

اأمام كل منها، ما مل يقت�س ال�صياق معنى  - املعاين املو�صحة 

اآخر:

الهيئة: الهيئة العامة لل�صياحة والرتاث الوطني.

الرئي�س:رئي�س الهيئة.

النظام: نظام الآثار واملتاحف والرتاث العمراين.

واإيقاع  النظام،  اأحكام  خمالفات  يف  النظر  اللجنة:جلنة 

العقوبات الواردة فيه.

الف�صل الثاين

التفتي�ص وال�صبط

املادة الثانية:

يتوىل موظفو الهيئة - الذين ي�صدر بت�صميتهم قرار من . 1

والرتاثية،  الأثرية،  واملباين  املواقع،  مراقبة   - الرئي�س 

لأحكام  وفقًا  ممار�صتها؛  تتم  التي  والأن�صطة  واملتاحف، 

يقع من خمالفات لأحكام  ولوائحه، و�صبط ما  النظام، 

النظام.

للهيئة، بالتفاق مع اجلهات الأخرى، ال�صتعانة مبوظفي . 2

املهمات  ملمار�صة  جهاتهم؛  من  املخولني  اجلهات  تلك 

املن�صو�س عليها يف الفقرة )1( من هذه املادة. 

يعد املوظفون امل�صار اإليهم يف الفقرتني )1( و)2( من هذه . 3

املادة - اأثناء قيامهم باأعمالهم، ويف حدود اخت�صا�صهم 

من رجال ال�صبط اجلنائي.

�صورته، . 4 حتمل  بطاقة  ال�صبط  موظف  الهيئة  متنح 

�صفته  لإثبات  وذلك  للهيئة،  الر�صمي  باخلتم  وخمتومة 

الر�صمية عند قيامه مبهمات التفتي�س، وال�صبط، وعليه 

اإعادة هذه البطاقة عند تركه لعمله يف التفتي�س وال�صبط. 

املادة الثالثة:

الدوام  �صاعات  خالل  عمله  مهمات  ال�صبط  موظف  يبا�صر 

تعتمدها  م�صبقة  جداول  وفق  وذلك  خارجها،  اأو  الر�صمي، 

اجلداول  يف  ويراعى  املوظف،  لها  يتبع  التي  املخت�صة  الإدارة 

نطاق  �صمن  للتفتي�س  اخلا�صعة  واملباين  املواقع  وحجم  عدد، 

اخت�صا�س الإدارة املخت�صة. وميكن - يف احلالت ال�صتثنائية، 

التقيد  دون  التفتي�س  اإجراء   - العمل  مقت�صيات  وبح�صب 

باجلداول. 

املادة الرابعة:

مع مراعاة الأنظمة ذات العالقة، ملوظف ال�صبط - يف �صبيل 

مبا�صرته ملهماته - القيام مبا يلي:

واملتاحف، . 1 والرتاثية،  الأثرية،  واملباين  املواقع،  دخول 

الأن�صطة  اأيٌّ من  التي متار�س فيها  الأماكن  وغريها من 

اإبراز  بعد  وذلك  ولوائحه،  النظام،  لأحكام  اخلا�صعة 

من  اأو  املبنى  اأو  املوقع،  عن  للم�صوؤول  التعريفية  بطاقته 

منهم،  اأي  وجود  عدم  حال  ويف  الزيارة،  وقت  يف  ميثله 

اأو  املوقع،  يف  املوجود  لل�صخ�س  بنف�صه  املوظف  فيعرف 

املبنى وقت الزيارة.

والرتاخي�س، . 2 وال�صجالت،  امل�صتندات،  على  الطالع 

واملوافقات، واأي وثيقة اأخرى ذات �صلة.

عن . 3 امل�صوؤول  و�صوؤال  ومرافقه،  املبنى  اأو  املوقع،  معاينة 

العاملني؛  من  واأي   - ميثله  من  اأو   - املبنى  اأو  املوقع، 

الالزمة؛  واملتطلبات  ال�صرتاطات،  توافر  من  للتحقق 

وفقًا ملا يق�صى به النظام، ولوائحه، وتدوين ذلك - اإذا 

ا�صتدعى الأمر- يف حم�صر ال�صبط .

امل�صكو . 4 ومواجهة  منها،  والتحقق  ال�صاكني،  اأقوال  �صماع 

�صدهم بال�صكاوى.

املادة اخلام�صة:

على . 1 العالقة،  ذات  الأنظمة  به  تق�صي  مبا  اإخالل  دون 

مالك املواقع، واملباين الأثرية والرتاثية، واملرخ�س لهم، 

امل�صوؤول  واملدير  الهيئة،  من  موافقات  على  واحلا�صلني 
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فيه،  والعاملني   - ميثله  من  اأو   - املبنى  اأو  املوقع،  عن 

متكني موظفي ال�صبط من الدخول، ومبا�صرة مهماتهم، 

وتزويدهم مبا يطلبونه من �صجالت، وم�صتندات؛ وذلك 

النظام  باأحكام  اللتزام  من  والتحقق  عليها،  لالطالع 

ولوائحه.

اإذا اأعاق اأيٌّ من الأ�صخا�س امل�صار اإليهم يف الفقرة )1( . 2

من هذه املادة عمل موظف ال�صبط، فعلى املوظف تدوين 

ذلك يف حم�صر ال�صبط.

املادة ال�صاد�صة:

يف  والدقة  والأمانة،  احلر�س،  توخي  ال�صبط  موظف  على 

اأن يوؤ�ص�س ملحوظاته على  القيام مبهماته، وعليه بوجه خا�س 

اأي ملحوظة عن  اإبداء  ما ي�صاهده بنف�صه، واأن ميتنع كليًا عن 

الأمور التي ل يلم بها اإملامًا كافيًا.

املادة ال�صابعة:

الهيئة . 1 من  املعتمد  النموذج  على  ال�صبط  موظف  يحرر 

نوع  فيه  يبني  �صبطها،  يتم  التي  باملخالفات  حم�صرًا   ،

عن  امل�صوؤول  املدير  واإفادة  �صبطها،  وتاريخ  املخالفة، 

املوقع، اأو املبنى، اأو من ميثله.

املدير . 2 من  ويطلب  املح�صر،  على  ال�صبط  موظف  يوقع 

امل�صوؤول عن املوقع اأو املبنى،ـ اأو من ميثله - التوقيع عليه، 

اإثبات ذلك يف  التوقيع، فيتم  اأّي منهم  وفى حالة رف�س 

املح�صر- وت�صليم املدير امل�صوؤول عن املوقع، اأو املبنى - اأو 

من ميثله ن�صخة منه.

اإذا ات�صح ملوظف ال�صبط اأثناء التفتي�س وجود خمالفات، . 3

اأو جرائم معاقب عليها مبوجب اأنظمة اأخرى، فعليه اإبالغ 

الإدارة املخت�صة بذلك، وعلى الدارة املخت�صة اتخاذ ما 

يلزم لإحالتها اإىل اجلهات املعنية.

الإدارة . 4 اإىل  ال�صبط  حم�صر  ال�صبط  موظف  يرفع 

املخت�صة، متهيدًا ل�صتكمال الإجراءات الالزمة يف �صاأن 

عليها  املن�صو�س  اللجنة  اإىل  اإحالتها  ثم  ومن  املخالفة، 

يف الفقرة )1( من املادة )الثامنة( من هذه الالئحة، اأو 

اإذا كانت من  اإحالتها اإىل هيئة التحقيق والدعاء العام 

املخالفات املن�صو�س عليها يف املواد )احلادية وال�صبعني، 

والثانية وال�صبعني، والثالثة وال�صبعني( من النظام.

الف�صل الثالث

ت�صكيل اللجنة وجل�صاتها

املادة الثامنة:

يكون . 1 اأع�صاء،  ثالثة  من  جلنة  الرئي�س  من  بقرار  تكّون 

نظاميًا؛  اأو  �صرعيًا،  م�صت�صارًا   - الأقل  على   - اأحدهم 

للنظر يف املخالفات، وتطبيق الغرامات املن�صو�س عليها 

وال�صبعني،  واخلام�صة  وال�صبعني،  )الرابعة  املـــــواد  يف 

وال�صاد�صة وال�صبعني، وال�صابعة وال�صبعني( من النظام. 

يحل  الذي  الحتياطي  والع�صو  اللجنة  رئي�س  القرار  ويحدد 

حمل اأحد الأع�صاء حال غيابه.

للتجديد . 2 قابلة  �صنوات  اللجنة )ثالث(  الع�صوية يف  مدة 

ملدة، اأو مدد مماثلة.

املادة التا�صعة:

اأع�صاء،  ثالثة  بح�صور  الهيئة  مقر  يف  جل�صاتها  اللجنة  تعقد 

على اأن يكون من بينهم امل�صت�صار ال�صرعي، اأو النظامي. ويجوز 

للجنة اأن تعقد جل�صاتها يف مكان اآخر مبوافقة الرئي�س.

املادة العا�صرة:

ع�صويتها،  يف  ال�صتمرار  اللجنة  اأع�صاء  اأحد  على  تعذر  اإذا 

)خم�س(  اأو  متتالية،  جل�صات  )ثالث(  احل�صور  عن  تغيب  اأو 

الهيئة،  الواحدة دون عذر تقبله  ال�صنة  جل�صات متفرقة خالل 

اإ�صدار  يف  للنظر  الرئي�س  على  الأمر  اللجنة  رئي�س  فيعر�س 

قرار باإنهاء ع�صويته، وتعيني من يحل حمله للمدة املتبقية من 

ع�صويته.

الإدارة  فتعر�س  اللجنة،  رئي�س  هو  املتغيب  الع�صو  كان  واإذا 

باإنهاء  قرار  اإ�صدار  يف  للنظر  الرئي�س  على  الأمر  املخت�صة 

ع�صويته، وتعيني من يحل حمله للمدة املتبقية منها.

املادة احلادية ع�صرة:

اأ�صماء  فيه  ُتبني  حم�صر  اللجنة  جل�صات  من  جل�صة  لكل  يعد 

ومكان  اجلل�صة،  افتتاح  ووقت  وتاريخ  احلا�صرين،  اأع�صائها 

انعقادها، وجميع الإجراءات والوقائع التي تتم خاللها. ويوقع 

املح�صر من الأع�صاء احلا�صرين واأمني ال�صر، وكذلك املُخالف 

اإذا كان حا�صرًا للجل�صة.
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فيه،  والعاملني   - ميثله  من  اأو   - املبنى  اأو  املوقع،  عن 

متكني موظفي ال�صبط من الدخول، ومبا�صرة مهماتهم، 

وتزويدهم مبا يطلبونه من �صجالت، وم�صتندات؛ وذلك 

النظام  باأحكام  اللتزام  من  والتحقق  عليها،  لالطالع 

ولوائحه.

اإذا اأعاق اأيٌّ من الأ�صخا�س امل�صار اإليهم يف الفقرة )1( . 2

من هذه املادة عمل موظف ال�صبط، فعلى املوظف تدوين 

ذلك يف حم�صر ال�صبط.

املادة ال�صاد�صة:

يف  والدقة  والأمانة،  احلر�س،  توخي  ال�صبط  موظف  على 

اأن يوؤ�ص�س ملحوظاته على  القيام مبهماته، وعليه بوجه خا�س 

اأي ملحوظة عن  اإبداء  ما ي�صاهده بنف�صه، واأن ميتنع كليًا عن 

الأمور التي ل يلم بها اإملامًا كافيًا.

املادة ال�صابعة:

الهيئة . 1 من  املعتمد  النموذج  على  ال�صبط  موظف  يحرر 

نوع  فيه  يبني  �صبطها،  يتم  التي  باملخالفات  حم�صرًا   ،

عن  امل�صوؤول  املدير  واإفادة  �صبطها،  وتاريخ  املخالفة، 

املوقع، اأو املبنى، اأو من ميثله.

املدير . 2 من  ويطلب  املح�صر،  على  ال�صبط  موظف  يوقع 

امل�صوؤول عن املوقع اأو املبنى،ـ اأو من ميثله - التوقيع عليه، 

اإثبات ذلك يف  التوقيع، فيتم  اأّي منهم  وفى حالة رف�س 

املح�صر- وت�صليم املدير امل�صوؤول عن املوقع، اأو املبنى - اأو 

من ميثله ن�صخة منه.

اإذا ات�صح ملوظف ال�صبط اأثناء التفتي�س وجود خمالفات، . 3

اأو جرائم معاقب عليها مبوجب اأنظمة اأخرى، فعليه اإبالغ 

الإدارة املخت�صة بذلك، وعلى الدارة املخت�صة اتخاذ ما 

يلزم لإحالتها اإىل اجلهات املعنية.

الإدارة . 4 اإىل  ال�صبط  حم�صر  ال�صبط  موظف  يرفع 

املخت�صة، متهيدًا ل�صتكمال الإجراءات الالزمة يف �صاأن 

عليها  املن�صو�س  اللجنة  اإىل  اإحالتها  ثم  ومن  املخالفة، 

يف الفقرة )1( من املادة )الثامنة( من هذه الالئحة، اأو 

اإذا كانت من  اإحالتها اإىل هيئة التحقيق والدعاء العام 

املخالفات املن�صو�س عليها يف املواد )احلادية وال�صبعني، 

والثانية وال�صبعني، والثالثة وال�صبعني( من النظام.

الف�صل الثالث

ت�صكيل اللجنة وجل�صاتها

املادة الثامنة:

يكون . 1 اأع�صاء،  ثالثة  من  جلنة  الرئي�س  من  بقرار  تكّون 

نظاميًا؛  اأو  �صرعيًا،  م�صت�صارًا   - الأقل  على   - اأحدهم 

للنظر يف املخالفات، وتطبيق الغرامات املن�صو�س عليها 

وال�صبعني،  واخلام�صة  وال�صبعني،  )الرابعة  املـــــواد  يف 

وال�صاد�صة وال�صبعني، وال�صابعة وال�صبعني( من النظام. 

يحل  الذي  الحتياطي  والع�صو  اللجنة  رئي�س  القرار  ويحدد 

حمل اأحد الأع�صاء حال غيابه.

للتجديد . 2 قابلة  �صنوات  اللجنة )ثالث(  الع�صوية يف  مدة 

ملدة، اأو مدد مماثلة.

املادة التا�صعة:

اأع�صاء،  ثالثة  بح�صور  الهيئة  مقر  يف  جل�صاتها  اللجنة  تعقد 

على اأن يكون من بينهم امل�صت�صار ال�صرعي، اأو النظامي. ويجوز 

للجنة اأن تعقد جل�صاتها يف مكان اآخر مبوافقة الرئي�س.

املادة العا�صرة:

ع�صويتها،  يف  ال�صتمرار  اللجنة  اأع�صاء  اأحد  على  تعذر  اإذا 

)خم�س(  اأو  متتالية،  جل�صات  )ثالث(  احل�صور  عن  تغيب  اأو 

الهيئة،  الواحدة دون عذر تقبله  ال�صنة  جل�صات متفرقة خالل 

اإ�صدار  يف  للنظر  الرئي�س  على  الأمر  اللجنة  رئي�س  فيعر�س 

قرار باإنهاء ع�صويته، وتعيني من يحل حمله للمدة املتبقية من 

ع�صويته.

الإدارة  فتعر�س  اللجنة،  رئي�س  هو  املتغيب  الع�صو  كان  واإذا 

باإنهاء  قرار  اإ�صدار  يف  للنظر  الرئي�س  على  الأمر  املخت�صة 

ع�صويته، وتعيني من يحل حمله للمدة املتبقية منها.

املادة احلادية ع�صرة:

اأ�صماء  فيه  ُتبني  حم�صر  اللجنة  جل�صات  من  جل�صة  لكل  يعد 

ومكان  اجلل�صة،  افتتاح  ووقت  وتاريخ  احلا�صرين،  اأع�صائها 

انعقادها، وجميع الإجراءات والوقائع التي تتم خاللها. ويوقع 

املح�صر من الأع�صاء احلا�صرين واأمني ال�صر، وكذلك املُخالف 

اإذا كان حا�صرًا للجل�صة.
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املادة الثانية ع�صرة:

داخل  - من  اأو اخلرباء  املخت�صني،  تراه من  دعوة من  للجنة 

الهيئة، اأو خارجها - حل�صور اجتماعاتها.

الف�صل الرابع

اآلية عمل اللجنة

املادة الثالثة ع�صرة:

حتال املخالفات - بعد ا�صتكمال اإجراءات ال�صبط - اإىل . 1

اللجنة بناًء على توجيه من الرئي�س.

اأو . 2 الهيئة،  قطاعات  من  اأّي  خماطبة  اللجنة  لرئي�س 

اإداراتها لطلب ما حتتاجه اللجنة من وثائق، اأو بيانات، 

النظر.  حمل  باملخالفة  تتعلق  درا�صات  اأو  معلومات،  اأو 

وللجنة - من خالل الرئي�س - خماطبة اأي جهة )حكومية 

اأو خا�صة( يف هذا ال�صاأن.

يف . 3 التحقيق  ل�صتكمال  �صروريًّا  تراه  مبا  تقوم  اأن  للجنة 

بهيئتها  املعاينة  اإجراء  ولها  عليها،  املعرو�صة  املخالفة 

اأن  على  املهمة،  لهذه  اأع�صائها  اأحد  ندب  اأو  الكاملة، 

يقدم للجنة - خالل املدة التي حتددها - تقريرًا بنتيجة 

املعاينة.

�صبط . 4 اآلية  على  ملحوظات  وجود  لها  ات�صح  اإذا  للجنة 

اإىل القطاع املخت�س، م�صفوعًا  اإعادة املو�صوع  املخالفة؛ 

مبلحوظاتها.

املادة الرابعة ع�صرة:

)اأو . 1 املخالف  ا�صتدعاء   - الأمر  اقت�صى  اإذا   - للجنة 

ويكون  املخالفة.  حول  اأقواله  ل�صماع  نظامًا(  ميثله  من 

به املخالف قبل  ال�صتدعاء مبوجب خطاب ر�صمي يزود 

التاريخ املحدد لنظر املخالفة بـ)خم�صة ع�صر( يومًا على 

القل.

املوعد . 2 يف  احل�صور  نظامًا(  ميثله  من  )اأو  املخالف  على 

جاز  اللجنة؛  به  تقتنع  عذر  غري  من  غاب  فاإن  املحدد، 

لها ا�صتكمال النظر يف املخالفة اإذا كانت �صاحلة للنظر 

فيها.

التوايل . 3 على  الثانية  للمرة  املخالف  يف حال عدم ح�صور 

واقع  من  منا�صبًا  تراه  ما  وفق  قراراتها؛  اللجنة  ت�صدر 

امل�صتندات التي لديها.

املادة اخلام�صة ع�صرة:

ل يجوز لأّي من اأع�صاء اللجنة امل�صاركة يف نظر اأي خمالفة اإذا 

كانت له اأي عالقة، اأو خالف، اأو م�صلحة مع املخالف، اأو كان 

قريبًا له حتى الدرجة الرابعة. وعلى الع�صو الإف�صاح لرئي�س 

اللجنة عن ذلك قبل بدء نظر املخالفة.

املادة ال�صاد�صة ع�صرة:

خمالفٍة  اأو  جرميٍة،  على  تنطوي  املخالفة  اأن  راأت  اإذا  للجنة، 

معاقب عليها مبوجب اأنظمة اأخرى، اأو مبوجب اأحكام النظام 

طريق  عن   - حتيلها  اأن  اللجنة،  اخت�صا�س  عن  تخرج  لكنها 

يف  تف�صل  اأن  اللجنة  وعلى  املخت�صة.  اجلهة  اإىل   - الرئي�س 

املخالفة املعرو�صة عليها، ما مل يتبني لها اأنه ل ميكن الف�صل 

عن  تخرج  التي  اجلرمية  اأو  املخالفة،  يف  الف�صل  دون  فيها 

اخت�صا�صها.

املادة ال�صابعة ع�صرة:

على اللجنة عند تقدير العقوبة اأن تاأخذ يف العتبار التنا�صب 

الداعية  الظروف  ذلك  يف  تراعي  واأن  املخالفة،  وبني  بينها، 

لت�صديد العقوبة. وُتعد من الظروف امل�صددة: 

تكرار املخالفة.. 1

تعدد املخالفات. . 2

اإذا ترتب على املخالفة اإ�صرار بال�صحة العامة، اأو الأمن . 3

لأي  تهديد  اأو  املمتلكات،  اأو  العامة،  ال�صكينة  اأو  العام، 

منها.

اإذا اقرتنت املخالفة مبحاولة عرقلة عمليات التفتي�س، اأو . 4

عدم التعاون مع موظفي ال�صبط. 

اإذا كان ارتكاب املخالفة عمدًا، ولي�س نتيجة اإهمال.. 5

املادة الثامنة ع�صرة:

احلا�صرين،  اأع�صائها  اأ�صوات  باأغلبية  قراراتها  اللجنة  تتخذ 

مرجحًا،  اللجنة  رئي�س  �صوت  يكون  الأ�صوات؛  ت�صاوي  وعند 

وعلى من يتبنى من اأع�صاء اللجنة راأًيا خمالًفا اأن ي�صمن راأيه 

اخلا�س، واأ�صبابه يف حم�صر اجلل�صة.
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املادة التا�صعة ع�صرة:

تكون املداولة بني اأع�صاء اللجنة �صرية.. 1

وو�صف . 2 املخالف،  ا�صم  على  القرار  ي�صتمل  اأن  يجب 

املخالفة، وملخ�س وقائع النظر فيها، ومنطوقه.

جميع . 3 على  الرد  ومت�صمنًا  م�صببًا  القرار  يكون  اأن  يجب 

الدفوع التي تقدم بها املخالف اإن وجدت.

احلا�صرين . 4 واأع�صائها  اللجنة  رئي�س  من  القرار  يوقع 

واأمني ال�صر.

�صده . 5 �صدر  ملن  ويجوز  الرئي�س،  من  اللجنة  قرار  يعتمد 

خالل  الإدارية  املحكمة  اأمام  عليه  العرتا�س  القرار 

�صتني يومًا من تاريخ العلم به.

املادة الع�صرون:

التي  الأحوال  املعنية يف  اجلهات  مع  بالتن�صيق   - الهيئة  تتوىل 

ت�صتلزم ذلك - تنفيذ القرارات ال�صادرة من اللجنة.

الف�صل اخلام�س

اأمانة �صر اللجنة

املادة احلادية والع�صرون:

تكون للجنة اأمانة �صر تتكون من اأمنٍي لل�صر، وعدد من العاملني، 

ي�صدر بت�صميتهم قرار من الرئي�س.

املادة الثانية والع�صرون:

لأعمال  والإدارية  الفنية،  امل�صاندة  تقدمي  ال�صر  اأمانة  تتوىل 

اللجنة، وتقوم - على وجه اخل�صو�س - مبا يلي:

من . 1 للتاأكد  خمالفات؛  من  اللجنة  اإىل  يحال  ما  مراجعة 

اكتمال امل�صتندات، واملعلومات الالزمة يف �صاأنها، واإبالغ 

الإدارة املخت�صة - يف حال وجود نق�س فيها - ل�صتكمال 

الالزم خالل )ع�صرة( اأيام عمل من تاريخ الإبالغ بحد 

اأق�صى.

قيد ما يحال للجنة من خمالفات مكتملة امل�صتندات.. 2

اإبالغ اأع�صاء اللجنة مبواعيد اجلل�صات، وتنظيمها.. 3

كتابة حما�صر جل�صات اللجنة.. 4

من . 5 عنها  ي�صدر  وما  اللجنة  جل�صات  حما�صر  حفظ 

قرارات، واأحكام ديوان املظامل ال�صادرة يف �صاأنها.

من . 6 اأّي  حل�صور  له  املوجه  بال�صتدعاء  املخالف  تبليغ 

جل�صات اللجنة.

تبليغ القرارات ال�صادرة من اللجنة اإىل ذوي ال�صاأن.. 7

ا�صتقبال ذوي ال�صاأن والإجابة على ا�صتف�صاراتهم.. 8

املادة الثالثة والع�صرون:

1 . - الهيئة  فروع  خالل  من  اأو  بنف�صها،  ال�صر-  اأمانة  تبلغ 

املخالف بقرار اللجنة مبوجب مذكرة تبليغ ر�صمية ت�صلم 

له، اأو لوكيله، اأو من ميثله. ويبني يف املذكرة ا�صم امل�صتلم 

وتوقيعه، ويزود ب�صورة منها.

مذكرة . 2 ت�صّلم  ميثله  من  اأو  وكيله،  اأو  املخالف  رف�س  اإذا 

ليتوىل  املخت�س  ال�صرطة  مركز  اإىل  فتحال  التبليغ، 

ت�صليمها.

الف�صل ال�صاد�س

اأحكام عامة

املادة الرابعة والع�صرون:

ملح�صر . 1 منوذجًا   - الرئي�س  من  بقرار   - الهيئة  تعتمد 

لكيفية  الالزمة  التعليمات  يت�صمن  اأن  على  ال�صبط، 

ا�صتعماله وحفظه.

2 . - ملهماته  ممار�صته  خالل   - ال�صبط  ملوظف  يجوز  ل 

ا�صتعمال منوذج غري الذي اعتمدته الهيئة.

من . 3 ن�صخ  توافر  عدم  حالة  يف   - ال�صبط  ملوظف  يجوز 

و�صيلة  اأي  ا�صتخدام   - املعتمد  ال�صبط  حم�صر  منوذج 

ممكنة ل�صبط املخالفة، متى ما كان التاأخر يف �صبطها 

�صيوؤدي اإىل زوال اأو اإخفاء اأو تغيري معاملها.

املادة اخلام�صة والع�صرون:

على الهيئة متابعة املوقع، اأو املبنى الذي ثبتت خمالفته لأحكام 

النظام، ولوائحه، وذلك بزيارات متتالية للتحقق من ت�صحيح 

اأو�صاعه. 
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املادة التا�صعة ع�صرة:

تكون املداولة بني اأع�صاء اللجنة �صرية.. 1

وو�صف . 2 املخالف،  ا�صم  على  القرار  ي�صتمل  اأن  يجب 

املخالفة، وملخ�س وقائع النظر فيها، ومنطوقه.

جميع . 3 على  الرد  ومت�صمنًا  م�صببًا  القرار  يكون  اأن  يجب 

الدفوع التي تقدم بها املخالف اإن وجدت.

احلا�صرين . 4 واأع�صائها  اللجنة  رئي�س  من  القرار  يوقع 

واأمني ال�صر.

�صده . 5 �صدر  ملن  ويجوز  الرئي�س،  من  اللجنة  قرار  يعتمد 

خالل  الإدارية  املحكمة  اأمام  عليه  العرتا�س  القرار 

�صتني يومًا من تاريخ العلم به.

املادة الع�صرون:

التي  الأحوال  املعنية يف  اجلهات  مع  بالتن�صيق   - الهيئة  تتوىل 

ت�صتلزم ذلك - تنفيذ القرارات ال�صادرة من اللجنة.

الف�صل اخلام�س

اأمانة �صر اللجنة

املادة احلادية والع�صرون:

تكون للجنة اأمانة �صر تتكون من اأمنٍي لل�صر، وعدد من العاملني، 

ي�صدر بت�صميتهم قرار من الرئي�س.

املادة الثانية والع�صرون:

لأعمال  والإدارية  الفنية،  امل�صاندة  تقدمي  ال�صر  اأمانة  تتوىل 

اللجنة، وتقوم - على وجه اخل�صو�س - مبا يلي:

من . 1 للتاأكد  خمالفات؛  من  اللجنة  اإىل  يحال  ما  مراجعة 

اكتمال امل�صتندات، واملعلومات الالزمة يف �صاأنها، واإبالغ 

الإدارة املخت�صة - يف حال وجود نق�س فيها - ل�صتكمال 

الالزم خالل )ع�صرة( اأيام عمل من تاريخ الإبالغ بحد 

اأق�صى.

قيد ما يحال للجنة من خمالفات مكتملة امل�صتندات.. 2

اإبالغ اأع�صاء اللجنة مبواعيد اجلل�صات، وتنظيمها.. 3

كتابة حما�صر جل�صات اللجنة.. 4

من . 5 عنها  ي�صدر  وما  اللجنة  جل�صات  حما�صر  حفظ 

قرارات، واأحكام ديوان املظامل ال�صادرة يف �صاأنها.

من . 6 اأّي  حل�صور  له  املوجه  بال�صتدعاء  املخالف  تبليغ 

جل�صات اللجنة.

تبليغ القرارات ال�صادرة من اللجنة اإىل ذوي ال�صاأن.. 7

ا�صتقبال ذوي ال�صاأن والإجابة على ا�صتف�صاراتهم.. 8

املادة الثالثة والع�صرون:

1 . - الهيئة  فروع  خالل  من  اأو  بنف�صها،  ال�صر-  اأمانة  تبلغ 

املخالف بقرار اللجنة مبوجب مذكرة تبليغ ر�صمية ت�صلم 

له، اأو لوكيله، اأو من ميثله. ويبني يف املذكرة ا�صم امل�صتلم 

وتوقيعه، ويزود ب�صورة منها.

مذكرة . 2 ت�صّلم  ميثله  من  اأو  وكيله،  اأو  املخالف  رف�س  اإذا 

ليتوىل  املخت�س  ال�صرطة  مركز  اإىل  فتحال  التبليغ، 

ت�صليمها.

الف�صل ال�صاد�س

اأحكام عامة

املادة الرابعة والع�صرون:

ملح�صر . 1 منوذجًا   - الرئي�س  من  بقرار   - الهيئة  تعتمد 

لكيفية  الالزمة  التعليمات  يت�صمن  اأن  على  ال�صبط، 

ا�صتعماله وحفظه.

2 . - ملهماته  ممار�صته  خالل   - ال�صبط  ملوظف  يجوز  ل 

ا�صتعمال منوذج غري الذي اعتمدته الهيئة.

من . 3 ن�صخ  توافر  عدم  حالة  يف   - ال�صبط  ملوظف  يجوز 

و�صيلة  اأي  ا�صتخدام   - املعتمد  ال�صبط  حم�صر  منوذج 

ممكنة ل�صبط املخالفة، متى ما كان التاأخر يف �صبطها 

�صيوؤدي اإىل زوال اأو اإخفاء اأو تغيري معاملها.

املادة اخلام�صة والع�صرون:

على الهيئة متابعة املوقع، اأو املبنى الذي ثبتت خمالفته لأحكام 

النظام، ولوائحه، وذلك بزيارات متتالية للتحقق من ت�صحيح 

اأو�صاعه. 
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املادة ال�صاد�صة والع�صرون:

تكون مكافاآت اأع�صاء اللجنة بقرار ي�صدر من الرئي�س. . 1

تقدم اأمانة ال�صر للقطاع املعني تقريرًا دوريًا مف�صاًل عن . 2

عمل اللجنة، ويرفع القطاع املعني التقرير اإىل الرئي�س، 

ون�صخة اإىل الإدارة املالية.

املادة ال�صابعة والع�صرون:

م�صكلة  خمت�صة  جلنة  تقدرها  مالية  مكافاأة  الهيئة  متنح  اأ/ 

بقرار من الرئي�س لهذا الغر�س لكل من:

تداوله . 1 جرى  اأو  عليه،  العثور  مت  اأثر  �صبط  على  �صاعد 

ب�صورة خمالفة لأحكام النظام ولوائحه.

لأحكام . 2 خمالفة  اأي  اإكت�صاف  اإىل  اأدت  معلومات  قدم   

النظام ولوائحه.

بطريق . 3 مهمًا  غارقًا  اأو  منقوًل،  اأو  ثابتًا،  اأثرًا  اكت�صف 

ال�صدفة.

اأثرية . 4 قطع  اأو  مواقع،  على  العثور  على  �صاعد  اأو  اأر�صد، 

غري معروفة للهيئة.

والرتاث . 5 الآثار،  على  املحافظة  يف  ت�صهم  باأعمال  قام   

العمراين، وعدم العبث بها.

ب/ تقدر اللجنة املكافاآت وفق �صوابط ت�صدر من الرئي�س. 

املادة الثامنة والع�صرون:

ملجل�س اإدارة الهيئة حق تف�صري، اأو تعديل هذه الالئحة.

املادة التا�صعة والع�صرون:

للرئي�س اإ�صدار ما يلزم من قرارات ملا مل يرد به ن�س يف هذه 

الالئحة، وفق اأحكام النظام.

املادة الثالثون:

تن�صر هذه الالئحة يف اجلريدة الر�صمية، ويعمل بها من تاريخ 

ن�صرها.
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�صادرة بقرار جمل�س اإدارة الهيئة رقم ... و تاريخ... 

تنفيذا لنظام الآثار واملتاحف والرتاث العمراين ال�صادر 

 باملر�صوم امللكي 

رقم )م/٣( وتاريخ ١٤٣6/١/9هـ

الف�صل الأول

تعريفات واأحكام عامة

املادة الأوىل:

الالئحة  هذه  يف  وردت  اأينما  الآتية  والعبارات  لالألفاظ  تكون 

املعاين املبينة اأمام كل منها، ما مل يقت�س ال�صياق خالف ذلك:

الهيئة:الهيئة العامة لل�صياحة والرتاث الوطني. 

الرئي�س: رئي�س الهيئة.

النظام: نظام الآثار واملتاحف والرتاث العمراين.

لوائح النظام: اللوائح التنفيذية لنظام الآثار واملتاحف والرتاث 

العمراين بالإ�صافة اإىل هذه الالئحة.

املركز:مركز الرتاث العمراين الوطني.

وقرى،  مدن،  من  الإن�صان  �صيده  ما  كل  العمراين:  الرتاث 

واأحياء، ومبان، مع ما تت�صمنه من فراغات، ومن�صاآت، وقطع 

لها قيمة عمرانية، اأو تاريخية، اأو علمية، اأو ثقافية، اأو وطنية.

مبنى تراثي: كل مبنى له اأهمية تراثية عمرانية.

مباٍن  اأو جمموعة  مبنًى  يوحي  مكان  كل  تراث عمراين:  موقع 

تراثية. 

العمراين:امل�صافة  الرتاث  حماية  منطقة  احلماية/  منطقة 

املحددة حول حدود موقع الرتاث العمراين. 

ال�صجل: �صجل الرتاث العمراين.

للتعرف على  امليداين  وال�صتق�صاء  البحث  ال�صتطالع: عملية 

مواقع الرتاث العمراين.

والو�صف  والتتبع  والفح�س  ال�صتطالع  اأعمال  جميع  امل�صح: 

بناًء على م�صادر موثوقة - عن  واملعلومات -  البيانات  وجمع 

مواقع الرتاث العمراين.

احل�صول  مت  التي  واملعلومات  البيانات  جميع  تدوين  التوثيق: 

عليها ملواقع الرتاث العمراين.

الت�صنيف: حتديد درجة اأهمية موقع الرتاث العمراين، وذلك 

اأو  الفنية،  اأو  العلمية،  اأو  الثقافية،  اأو  التاريخية،  لقيمته  وفقًا 

الوطنية.

الت�صجيل:اإدراج موقع الرتاث العمراين يف ال�صجل ح�صب معايري 

اأهميته ودرجة ت�صنيفه.

تراث  موقع  ميتلك  اعتباري  اأو  طبيعي  �صخ�س  املالك:اأي 

عمراين.

احلائز:كل �صخ�س طبيعي اأو اعتباري يقع حتت يده موقع تراث 

عمراين.

املقاول:ال�صخ�س الطبيعي اأو العتباري الذي ي�صند اإليه تنفيذ 

اأعمال مرتبطة برتاث عمراين.

التاأهيل: جمموعة من الأعمال والإجراءات التي ميكن اتباعها 

يتوافق  مبا  وتوظيفه  الرتاثي،  املبنى  اأو  املوقع  على  للمحافظة 

مع اأ�صالته.

كود مباين الرتاث العمراين: ال�صرتاطات واملعايري واملوا�صفات 

الفنية العامة ملباين ومواقع الرتاث العمراين، ومواد وتقنيات 

البناء الرتاثية.

والكتل  العمرانية  الفراغات  بني  العالقة  العمراين:  الن�صيج 

البنائية وال�صكل العمراين العام.

يف  املقاول  درجة  العمراين:حتديد  الرتاث  اأعمال  ت�صنيف 

جمال ترميم املباين الرتاثية و�صيانتها.

املادة الثانية:

يعد جميع الرتاث العمراين املوجود �صمن حدود اململكة، . 1

وليتها  اأو  ل�صيادتها  اخلا�صعة  البحرية  املناطق  يف  اأو 

للدولة، با�صتثناء ما يثبت  العامة  القانونية من الأمالك 

اأمام اجلهات املخت�صة، من خالل  اأ�صحابه ملكيتهم له 

�صكوك امللكية، اأو حجج ال�صتحكام امل�صتكملة لإجراءاتها 

ال�صرعية.

املنقولة . 2 الآثار  العمراين  الرتاث  موقع  ملكية  ت�صمل 

املرتبطة به، ما مل يثبت خالف ذلك.

املادة الثالثة:

ب�صوؤون  يتعلق  ما  بكل  الخت�صا�س  �صاحبة  هي  الهيئة 

الرتاث العمراين، ولها يف �صبيل ذلك وفقًا لأحكام النظام 
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ولوائحه ما ياأتي:

وامل�صح، . 1 وال�صتطالعات  والبحوث،  الدرا�صات  اإجراء 

جميع  وا�صتكمال  لتحديث  الالزمة  الإح�صاءات  وجميع 

بيانات ومعلومات الرتاث العمراين، وتوثيقها.

عن . 2 املبكر  للك�صف  الالزمة  والأبحاث  الدرا�صات  اإجراء 

اإىل  توؤدي  التي  الطبيعية  وغري  الطبيعية  العوامل  جميع 

فيها؛  توؤثر  اأو  العمراين  الرتاث  مواقع  تهدم  اأو  تدهور 

وذلك من اأجل توفري العناية واحلماية الالزمة لها.

حتديد مواقع ومباين الرتاث العمراين، وحتديد ما يجب . 3

ت�صجيله منها، وت�صنيفه.

اإن�صاء قاعدة معلومات �صاملة للرتاث العمراين يف اململكة، . 4

به،  املتعلقة  والدرا�صات  املعلومات  جميع  على  حتتوي 

وحتديثها ب�صكل دائم، واإتاحتها للجميع لال�صتفادة منها.

وتوظيفه . 5 وتاأهيله  وترميمه  العمراين  الرتاث  �صيانة 

وا�صتثماره وحمايته واملحافظة عليه وعلى مناطق حمايته، 

وما يحتويه من اآثار منقولة اأو زخارف اأو عالمات ونقو�س 

اأثرية، وو�صع اخلطط والربامج واملعايري الالزمة لذلك.

ومرافق . 6 خدمات  من  يلزم  ما  جميع  توفري  على  العمل 

الإخالل  دون  وذلك  ومناطقه،  العمراين  الرتاث  ملواقع 

من  نظامًا  يلزم  ومبا  الأخرى،  اجلهات  باخت�صا�صات 

التن�صيق معها.

القيام وفقًا لالأنظمة وبالتن�صيق مع اجلهات ذات العالقة . 7

امل�صتويني  العمراين على  بالرتاث  العناية  ثقافة  بن�صر   -

املختلفة،  الإعالم  و�صائل  خالل  من  والدويل  املحلي 

خالل  ومن  التعليمية،  املراحل  خمتلف  يف  وتعزيزها 

دورات تدريبية وتاأهيلية واإن�صاء جمعيات متخ�ص�صة.

تنظيم الندوات وامللتقيات والربامج التي تهدف اإىل اتاحة . 8

اإحياء  جمال  يف  دوليًا  الرائدة  التجارب  على  الطالع 

الرتاث العمراين، وال�صتفادة من جتاربها يف هذا ال�صاأن. 

جمال . 9 يف  الوطنية  التقنية  اخلربات  تطوير  على  العمل 

الرفع  اأو  الرتميم،  جمال  يف  �صواء  العمراين،  الرتاث 

تطوير  اأو  العمراين،  الرتاث  ملواقع  وامل�صاحي  املعماري 

واإعادة تاأهيل تلك املواقع. 

املادة الرابعة:

املخت�صة . 1 والتن�صيق مع اجلهات  التعاون  بعد  الهيئة  ت�صع 

كود مباين الرتاث العمراين، مت�صمنًا جميع ال�صرتاطات 

العمراين  الرتاث  مباين  ل�صيانة  الالزمة  واملوا�صفات 

طراز  مثل:  وجتديدها،  وتاأهيلها  وترميمها  ومواقعه، 

الإن�صاء،  اإعادة  واأ�صاليب  والرتميم،  ال�صيانة  واأ�صاليب 

وموا�صفات املواد امل�صتخدمة، وتقنياتها.

ي�صتمر العمل بال�صرتاطات الفنية املعمول بها لدى الهيئة . 2

الرتاث  ومواقع  مباين  لرتميم   - ت�صدرها  التي  اأو   -

العمراين و�صيانتها وجتديدها واإعادة اإن�صائها وتاأهيلها، 

وذلك اإىل حني اعتماد كود مباين الرتاث العمراين. 

املادة اخلام�صة:

تقوم الهيئة مع وزارة ال�صوؤون البلدية والقروية، واجلهات ذات 

بني  امل�صرتك  العمل  لتنظيم  واإجراءات  اآليات  بو�صع  ال�صلة، 

الهيئة وتلك اجلهات، وبخا�صة فيما يتعلق باملو�صوعات الآتية:

حتديد مواقع الرتاث العمراين.. 1

و�صع . 2 عند  العمراين  الرتاث  مواقع  على  املحافظة 

املناطق  تخطيط  اأو  والقرى  املدن  تخطيط  م�صروعات 

الزراعية وال�صناعية اأو مناطق البرتول والتعدين، اأو عند 

تطوير  اأو  التحتية  بنيتها  تنفيذ  اأو  جتميلها،  اأو  تو�صيعها 

مرافقها اأو خدماتها، واآلية مراعاة حقوق الرتفاق لها، 

حول  مبنية  غري  حماية  منطقة  اإيجاد  اآلية  ذلك  يف  مبا 

مواقع الرتاث العمراين، وحتديد �صوابطها وا�صرتاطاتها 

وتوثيقها �صمن املخططات املعتمدة.

م�صروعات . 3 اإقرار  قبل  الهيئة  موافقة  على  احل�صول 

املكاين  نطاقها  اأو يف  فيها  تقع  التي  لالأماكن  التخطيط 

مواقع تراث عمراين. 

�صروط واإجراءات منح رخ�س البناء اأو الرتميم يف مباين . 4

واأحياء وقرى الرتاث العمراين امل�صنفة، اأو جتديدها اأو 

اإلغائها.

املجاورة . 5 الأماكن  يف  الرتميم  اأو  البناء  رخ�س  اإ�صدار 

ملواقع الرتاث العمراين.

حتديد �صوابط منطقة احلماية وا�صرتاطاتها. . 6
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ولوائحه ما ياأتي:
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اإىل  توؤدي  التي  الطبيعية  وغري  الطبيعية  العوامل  جميع 

فيها؛  توؤثر  اأو  العمراين  الرتاث  مواقع  تهدم  اأو  تدهور 

وذلك من اأجل توفري العناية واحلماية الالزمة لها.

حتديد مواقع ومباين الرتاث العمراين، وحتديد ما يجب . 3

ت�صجيله منها، وت�صنيفه.

اإن�صاء قاعدة معلومات �صاملة للرتاث العمراين يف اململكة، . 4

به،  املتعلقة  والدرا�صات  املعلومات  جميع  على  حتتوي 

وحتديثها ب�صكل دائم، واإتاحتها للجميع لال�صتفادة منها.

وتوظيفه . 5 وتاأهيله  وترميمه  العمراين  الرتاث  �صيانة 

وا�صتثماره وحمايته واملحافظة عليه وعلى مناطق حمايته، 

وما يحتويه من اآثار منقولة اأو زخارف اأو عالمات ونقو�س 

اأثرية، وو�صع اخلطط والربامج واملعايري الالزمة لذلك.

ومرافق . 6 خدمات  من  يلزم  ما  جميع  توفري  على  العمل 

الإخالل  دون  وذلك  ومناطقه،  العمراين  الرتاث  ملواقع 

من  نظامًا  يلزم  ومبا  الأخرى،  اجلهات  باخت�صا�صات 

التن�صيق معها.

القيام وفقًا لالأنظمة وبالتن�صيق مع اجلهات ذات العالقة . 7

امل�صتويني  العمراين على  بالرتاث  العناية  ثقافة  بن�صر   -

املختلفة،  الإعالم  و�صائل  خالل  من  والدويل  املحلي 

خالل  ومن  التعليمية،  املراحل  خمتلف  يف  وتعزيزها 

دورات تدريبية وتاأهيلية واإن�صاء جمعيات متخ�ص�صة.

تنظيم الندوات وامللتقيات والربامج التي تهدف اإىل اتاحة . 8

اإحياء  جمال  يف  دوليًا  الرائدة  التجارب  على  الطالع 

الرتاث العمراين، وال�صتفادة من جتاربها يف هذا ال�صاأن. 

جمال . 9 يف  الوطنية  التقنية  اخلربات  تطوير  على  العمل 

الرفع  اأو  الرتميم،  جمال  يف  �صواء  العمراين،  الرتاث 

تطوير  اأو  العمراين،  الرتاث  ملواقع  وامل�صاحي  املعماري 

واإعادة تاأهيل تلك املواقع. 

املادة الرابعة:

املخت�صة . 1 والتن�صيق مع اجلهات  التعاون  بعد  الهيئة  ت�صع 

كود مباين الرتاث العمراين، مت�صمنًا جميع ال�صرتاطات 

العمراين  الرتاث  مباين  ل�صيانة  الالزمة  واملوا�صفات 

طراز  مثل:  وجتديدها،  وتاأهيلها  وترميمها  ومواقعه، 

الإن�صاء،  اإعادة  واأ�صاليب  والرتميم،  ال�صيانة  واأ�صاليب 

وموا�صفات املواد امل�صتخدمة، وتقنياتها.

ي�صتمر العمل بال�صرتاطات الفنية املعمول بها لدى الهيئة . 2

الرتاث  ومواقع  مباين  لرتميم   - ت�صدرها  التي  اأو   -

العمراين و�صيانتها وجتديدها واإعادة اإن�صائها وتاأهيلها، 

وذلك اإىل حني اعتماد كود مباين الرتاث العمراين. 

املادة اخلام�صة:

تقوم الهيئة مع وزارة ال�صوؤون البلدية والقروية، واجلهات ذات 

بني  امل�صرتك  العمل  لتنظيم  واإجراءات  اآليات  بو�صع  ال�صلة، 

الهيئة وتلك اجلهات، وبخا�صة فيما يتعلق باملو�صوعات الآتية:

حتديد مواقع الرتاث العمراين.. 1

و�صع . 2 عند  العمراين  الرتاث  مواقع  على  املحافظة 

املناطق  تخطيط  اأو  والقرى  املدن  تخطيط  م�صروعات 

الزراعية وال�صناعية اأو مناطق البرتول والتعدين، اأو عند 

تطوير  اأو  التحتية  بنيتها  تنفيذ  اأو  جتميلها،  اأو  تو�صيعها 

مرافقها اأو خدماتها، واآلية مراعاة حقوق الرتفاق لها، 

حول  مبنية  غري  حماية  منطقة  اإيجاد  اآلية  ذلك  يف  مبا 

مواقع الرتاث العمراين، وحتديد �صوابطها وا�صرتاطاتها 

وتوثيقها �صمن املخططات املعتمدة.

م�صروعات . 3 اإقرار  قبل  الهيئة  موافقة  على  احل�صول 

املكاين  نطاقها  اأو يف  فيها  تقع  التي  لالأماكن  التخطيط 

مواقع تراث عمراين. 

�صروط واإجراءات منح رخ�س البناء اأو الرتميم يف مباين . 4

واأحياء وقرى الرتاث العمراين امل�صنفة، اأو جتديدها اأو 

اإلغائها.

املجاورة . 5 الأماكن  يف  الرتميم  اأو  البناء  رخ�س  اإ�صدار 

ملواقع الرتاث العمراين.

حتديد �صوابط منطقة احلماية وا�صرتاطاتها. . 6
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توفري جميع اخلدمات الالزمة ملواقع الرتاث العمراين وما . 7

يلزمها من مرافق كاملياه والكهرباء والغاز والت�صالت و 

مبا ل يوؤثر على �صالمة املباين الرتاثية.

املادة ال�صاد�صة: 

والأوقاف  الإ�صالمية  ال�صوؤون  وزارة  بالتن�صيق مع  الهيئة  تتوىل 

والدعوة والإر�صاد - ما ياأتي:

يف . 1 الإ�صالمي  العمراين  الرتاث  ومباين  مواقع  ت�صجيل 

�صجل الرتاث العمراين، وتوثيقها.

و�صع خطة تنفيذية لرتميم و�صيانة واإعادة اإعمار مواقع . 2

ومباين الرتاث العمراين الإ�صالمي.

املادة ال�صابعة:

اأوجب  التي  واخلا�صة  احلكومية  اجلهات  اإجابة  الهيئة  على 

تراث  مباين  اأو  مواقع  ظهور  عند  الهيئة  اإبالغ  النظام  عليها 

تاريخ  من  يومًا  ثالثني  خالل  م�صروعاتها  مواقع  يف  عمراين 

ت�صلمها البالغ، وذلك باإحدى الإجابات الآتية:

اأن ما ظهر اأو اكُت�صف غري خا�صع للنظام ولوائحه.. 1

اأو اكُت�صف يعد تراثًا عمرانيًا حمميًا مبوجب . 2 اأن ما ظهر 

اأحكام النظام ولوائحه.

لزوم املحافظة على ما ظهر اأو اكُت�صف؛ لحتمال اأن يكون . 3

تراثًا عمرانيًا، وذلك اإىل حني النتهاء من درا�صته وفقًا 

لأحكام النظام ولوائحه.

املادة الثامنة:

ت�صنيف  درا�صة  بنتيجة  �صاأن  ذي  كل  جتيب  اأن  الهيئة  على 

الإجابات  باإحدى  العمراين  الرتاث  مبنى  اأو  موقع  وت�صجيل 

الآتية:

١- اأن املوقع اأو املبنى غري خا�صع للنظام ولوائحه.

2- اأن املوقع يعد تراثًا عمرانيًا حمميًا مبوجب النظام ولوائحه. 

الف�صل الثاين

حماية الرتاث العمراين واملحافظة عليه

املادة التا�صعة: 

حمايتها  مناطق  اأو  العمراين  الرتاث  ملواقع  التعر�س  يجوز  ل 

باأي طريقة اأو عمل، كاأعمال الهدم الكلي اأو اجلزئي اأو البناء 

من  عليها  اأو  فيها  اإعالنات  و�صع  اأو  الت�صجري،  اأو  التق�صيم  اأو 

لفتات اأو لوحات اأو غريها من عالمات الدعاية، اأو الإحداث 

فيها، اأو ا�صتعمال اأو اأخذ اأو نقل اأية اأنقا�س اأو اإزالتها اأو مواد 

تخ�صها اأو قلب حمتوى طبقاتها، اأو اإقرار م�صروعات التخطيط 

فيها اأو يف نطاقها، اأو اإ�صدار رخ�س بناء اأو ترميم فيها اأو فيما 

اأو  لها  املجاورة  الأماكن  اأو يف  اإقامة من�صاآت فيها  اأو  يجاورها 

املراد  العمل  يو�صح  بطلب  للهيئة  التقدم  بعد  اإل  ذلك،  غري 

القيام به واحل�صول على موافقتها والتن�صيق معها وفقًا للنظام 

ولوائحه.

املادة العا�صرة:

الرتاث  مواقع  تهدد  التي  املن�صاآت  هي  اخلطرة  املن�صاآت   -١

اأو  اأو بكتلتها،  اأو مبحتواها،  العمراين، �صواء بطبيعة ن�صاطها، 

بارتفاعها، اأو بنظامها الإن�صائي.

من  بقرار  وت�صدر  اخلطرة،  املن�صاآت  قائمة  الهيئة  حتدد   -2

الرئي�س.

الرتاث  مواقع  من  بالقرب  خطرة  من�صاآت  اإقامة  جتوز  ٣-ل 

العمراين، اإل بعد ح�صول مالك املن�صاأة على موافقة من الهيئة 

وفق الآتي:

اأ- ا�صتيفاء ال�صرتاطات التي ت�صعها الهيئة.

ب- احل�صول على موافقة اجلهات الأخرى ذات العالقة.

ج- التعهد بعدم اإحداث تو�صعة يف املن�صاأة اأو اإ�صافة ن�صاط جديد 

الأخرى ذات  الهيئة واجلهات  اإليها دون احل�صول على موافقة 

العالقة.

د- التعهد بعدم اإحداث تغيري يف املن�صاأة يكون من �صاأنه تعديل 

كيفية ت�صغيلها كليًا اأو جزئيًا دون احل�صول على موافقة الهيئة 

واجلهات الأخرى ذات العالقة.

هـ- تعهد مالك املن�صاأة باإدارتها بنف�صه اأو بتعيني مدير �صعودي، 

مع تعهده باإبالغ الهيئة عند رغبته يف تغيري املدير.

بدخول  بالتفتي�س  املكلفني  الهيئة  ملوظفي  بال�صماح  التعهد  و- 

املن�صاأة دون اإعاقة عملهم.

املادة احلادية ع�صرة:

ت�صع الهيئة بالتن�صيق مع وزارة الداخلية ووزارة ال�صوؤون البلدية 
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الرتاثية  املباين  مع  للتعامل  والإجرائية  الفنية  الآلية  والقروية 

الآيلة لل�صقوط.

املادة الثانية ع�صرة:

مبوجبها  ميكن  اآلية  و�صع  على  العدل  وزارة  مع  الهيئة  تعمل 

موقع  ملكية  م�صتند  وعلى  الوزارة،  بيانات  قاعدة  يف  التاأ�صري 

حممي  عمراين  تراث  موقع  باأنه  امل�صنف؛  العمراين  الرتاث 

ناقل  بت�صرف  فيه  الت�صرف  يجوز  ل  واأنه  النظام،  مبوجب 

للملكية اأو احليازة اإل مبوجب موافقة الهيئة.

 الف�صل الثالث

ح�صر وتوثيق الرتاث العمراين

املادة الثالثة ع�صرة:

للهيئة - يف �صبيل ح�صر وتوثيق مواقع ومباين الرتاث العمراين 

ومناطق حمايتها - القيام مبا ياأتي: 

جميع اأعمال ال�صتق�صاء وامل�صح.. 1

الدخول اإىل مباين الرتاث العمراين اخلا�صة بعد التن�صيق . 2

مع مالكها اأو �صاكنيها لإجراء اأعمال امل�صح.

حتليل البيانات واملعلومات للتحقق من �صحتها ودقتها.. 3

توثيق البيانات واملعلومات املدققة وحفظها.. 4

اإىل خرائط رقمية . 5 البيانات واملعلومات املحفوظة  حتويل 

بح�صب احلاجة.

املادة الرابعة ع�صرة:

املت�صلة  واملعلومات  البيانات  التوثيق جميع  اأعمال  تت�صمن   -١

ا�صم  ذلك  وي�صمل  وحالته،  العمراين  الرتاث  مبنى  اأو  مبوقع 

املالك وا�صم احلائز، و�صند امللكية و�صند احليازة، واملعلومات 

املتعلقة بال�صتخدام ال�صابق واحلايل للموقع اأو املبنى، وتفا�صيل 

املحيطة  والبيئة  مكوناته  وتفا�صيل  وحدوده  اجلغرايف،  موقعه 

وما  ا�صتعمالته،  ومراحل  وتطوراته،  الإن�صائي  وتاريخه  به، 

كتب عنه، وما طراأ عليه من اإ�صافات اأو تغيريات اأو ترميمات 

وواجهات  م�صاقط  من  املعماري  والو�صع  واأ�صبابها،  ونوعيتها 

بناء  الإن�صائي من مواد  والو�صع  وقطاعات وزخارف وغريها، 

وتر�صبات  وفحو�صات  وحتاليل  وتفا�صيل  وقطاعات  وعنا�صر 

ومرافق.

الفقرة  يف  اإليها  امل�صار  واملعلومات  البيانات  جميع  2-ُتدعم 

اأحدث  ا�صتخدام  خالل  من  الفوتوغرافية  بال�صور  ال�صابقة 

التقنيات يف هذا املجال.

الف�صل الرابع

�صجل الرتاث العمراين

املادة اخلام�صة ع�صرة:

منطقة . 1 اأو  مبنى  اأو  ملوقع  الت�صنيف  درجة  الهيئة  حتدد 

وفقًا  ال�صجل  يف  منها  اأي  ت�صجيل  قبل  العمراين  الرتاث 

ملدى توافر معيار اأو اأكرث مما ياأتي:

العمر. . 

الندرة.  . 

الأهمية العمرانية. . 

الأهمية الدينية. . 

الأهمية التاريخية. . 

الأهمية العلمية. . 

الأهمية الثقافية. . 

الأهمية الوطنية. . 

الأهمية الفنية. . 

الأهمية اجلمالية. . 

الأهمية احل�صارية. . 

الأهمية الجتماعية. . 

الأهمية الوظيفية. . 

اإمكانية ال�صتثمار. . 

املوقع اجلغرايف و�صهولة الو�صول. . 

الطابع والتفا�صيل والت�صاميم املعمارية. . 

التفا�صيل والنقو�س والزخارف. . 

ن�صبة التهدم. . 

�صهولة احلركة داخل املوقع. . 

احلالة امل�صتقبلية املتوقعة. . 

اأي معيار اآخر تعتمده الهيئة. . 
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الرتاثية  املباين  مع  للتعامل  والإجرائية  الفنية  الآلية  والقروية 

الآيلة لل�صقوط.

املادة الثانية ع�صرة:

مبوجبها  ميكن  اآلية  و�صع  على  العدل  وزارة  مع  الهيئة  تعمل 

موقع  ملكية  م�صتند  وعلى  الوزارة،  بيانات  قاعدة  يف  التاأ�صري 

حممي  عمراين  تراث  موقع  باأنه  امل�صنف؛  العمراين  الرتاث 

ناقل  بت�صرف  فيه  الت�صرف  يجوز  ل  واأنه  النظام،  مبوجب 

للملكية اأو احليازة اإل مبوجب موافقة الهيئة.

 الف�صل الثالث

ح�صر وتوثيق الرتاث العمراين

املادة الثالثة ع�صرة:

للهيئة - يف �صبيل ح�صر وتوثيق مواقع ومباين الرتاث العمراين 

ومناطق حمايتها - القيام مبا ياأتي: 

جميع اأعمال ال�صتق�صاء وامل�صح.. 1

الدخول اإىل مباين الرتاث العمراين اخلا�صة بعد التن�صيق . 2

مع مالكها اأو �صاكنيها لإجراء اأعمال امل�صح.

حتليل البيانات واملعلومات للتحقق من �صحتها ودقتها.. 3

توثيق البيانات واملعلومات املدققة وحفظها.. 4

اإىل خرائط رقمية . 5 البيانات واملعلومات املحفوظة  حتويل 

بح�صب احلاجة.

املادة الرابعة ع�صرة:

املت�صلة  واملعلومات  البيانات  التوثيق جميع  اأعمال  تت�صمن   -١

ا�صم  ذلك  وي�صمل  وحالته،  العمراين  الرتاث  مبنى  اأو  مبوقع 

املالك وا�صم احلائز، و�صند امللكية و�صند احليازة، واملعلومات 

املتعلقة بال�صتخدام ال�صابق واحلايل للموقع اأو املبنى، وتفا�صيل 

املحيطة  والبيئة  مكوناته  وتفا�صيل  وحدوده  اجلغرايف،  موقعه 

وما  ا�صتعمالته،  ومراحل  وتطوراته،  الإن�صائي  وتاريخه  به، 

كتب عنه، وما طراأ عليه من اإ�صافات اأو تغيريات اأو ترميمات 

وواجهات  م�صاقط  من  املعماري  والو�صع  واأ�صبابها،  ونوعيتها 

بناء  الإن�صائي من مواد  والو�صع  وقطاعات وزخارف وغريها، 

وتر�صبات  وفحو�صات  وحتاليل  وتفا�صيل  وقطاعات  وعنا�صر 

ومرافق.

الفقرة  يف  اإليها  امل�صار  واملعلومات  البيانات  جميع  2-ُتدعم 

اأحدث  ا�صتخدام  خالل  من  الفوتوغرافية  بال�صور  ال�صابقة 

التقنيات يف هذا املجال.

الف�صل الرابع

�صجل الرتاث العمراين

املادة اخلام�صة ع�صرة:

منطقة . 1 اأو  مبنى  اأو  ملوقع  الت�صنيف  درجة  الهيئة  حتدد 

وفقًا  ال�صجل  يف  منها  اأي  ت�صجيل  قبل  العمراين  الرتاث 

ملدى توافر معيار اأو اأكرث مما ياأتي:

العمر. . 

الندرة.  . 

الأهمية العمرانية. . 

الأهمية الدينية. . 

الأهمية التاريخية. . 

الأهمية العلمية. . 

الأهمية الثقافية. . 

الأهمية الوطنية. . 

الأهمية الفنية. . 

الأهمية اجلمالية. . 

الأهمية احل�صارية. . 

الأهمية الجتماعية. . 

الأهمية الوظيفية. . 

اإمكانية ال�صتثمار. . 

املوقع اجلغرايف و�صهولة الو�صول. . 

الطابع والتفا�صيل والت�صاميم املعمارية. . 

التفا�صيل والنقو�س والزخارف. . 

ن�صبة التهدم. . 

�صهولة احلركة داخل املوقع. . 

احلالة امل�صتقبلية املتوقعة. . 

اأي معيار اآخر تعتمده الهيئة. . 
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التي . 2 النقاط  الت�صنيف عدد  الهيئة لتحديد درجة   تقدر 

ميثلها كل معيار من املعايري املن�صو�س عليها يف الفقرة 

)اأ( من هذه املادة.

املادة ال�صاد�صة ع�صرة:

اأو  مبنى  ت�صنيف  درجة  لتحديد  الالزمة  النقاط  عدد  يكون 

موقع اأو منطقة الرتاث العمراين وفقًا ملا ياأتي:

وهي . 1 )اأ(،  الفئة  على  للت�صنيف  نقطة   )250( من  اأكرث 

الفئة اخلا�صة باملباين واملواقع ذات الأهمية العالية.

اأكرث من )150( نقطة اإىل )250( نقطة للت�صنيف على . 2

ذات  واملواقع  باملباين  اخلا�صة  الفئة  وهي  )ب(،  الفئة 

الأهمية املتو�صطة.

الفئة . 3 للت�صنيف على  اإىل )150( نقطة  من )50( نقطة 

)ج(، وهي الفئة اخلا�صة باملباين واملواقع ذات الأهمية 

القليلة.

املادة ال�صابعة ع�صرة:

يكون تق�صيم ال�صجل واإدراج املعلومات فيه وفقًا ملا ياأتي:

يق�صم ال�صجل اإىل ثالثة اأق�صام بناء على درجة الت�صنيف.. 1

ي�صجل تراث كل منطقة من مناطق اململكة ب�صكل م�صتقل . 2

عن املناطق الأخرى.

ي�صجل تراث كل مدينة اأو قرية اأو حي ب�صكل م�صتقل عن . 3

غريه.

تعني حدود املوقع اأو املبنى ومنطقة حمايته ب�صكل دقيق.. 4

ترتب املعلومات يف ال�صجل بح�صب اأ�صبقية اإدراجها.. 5

وللهيئة اإ�صافة اأي �صوابط تف�صيلية اأخرى تراها منا�صبة.

املادة الثامنة ع�صرة:

ُترفع قوائم الت�صجيل للرئي�س لإقرارها، كما يرفع له اأي تعديل 

اأو اإ�صافة يف تلك القوائم لإقراره.

املادة التا�صعة ع�صرة:

اجلزئي  اأو  الكلي  الت�صجيل  باإلغاء  قرارًا  الهيئة  اأ�صدرت  اإذا 

ملوقع اأو مبنى الرتاث العمراين، اأو راأت عدم �صرورة ت�صجيله؛ 

فتقوم باإبالغ مالكه بعدم اعتباره تراثًا عمرانيًا، ومتكينه من 

الت�صرف فيه. 

 الف�صل اخلام�س

منطقة حماية الرتاث العمراين

املادة الع�صرون:

تراعى يف حتديد �صوابط منطقة احلماية وا�صرتاطاتها ملواقع 

الرتاث العمراين ومبانيه ومناطقه العتبارات الآتية: 

الأطوال والرتفاعات وامل�صاحة.. 1

املجال الب�صري.. 2

املكونات وتاأثريات �صقوطه وانت�صاره.. 3

مدى مال�صقة املوقع ملباٍن اأخرى.. 4

احلالة املناخية واآثارها.. 5

العمر واآثاره.. 6

البلدية . 7 ال�صوؤون  ووزارة  الهيئة  ت�صعه  اآخر  اعتبار  اأي 

والقروية بالتن�صيق بينهما.

املادة احلادية والع�صرون:

ل يجوز تقلي�س منطقة احلماية اإل يف احلالت الآتية:

اإذا كان ارتفاع املوقع اأو املبنى يقل عن ع�صرين مرتًا.. 1

اإذا كان طول وعر�س املوقع اأو املبنى يقل عن �صتني مرتًا.. 2

اإذا كان حجم املوقع اأو املبنى �صغريًا ول ي�صكل خطورة من . 3

حيث مكوناته.

اإذا كانت هناك عدة مبان مال�صقة لبع�صها ورئَي اأن من . 4

امل�صلحة �صمها يف منطقة حماية واحدة.

اإذا كانت حالة املوقع اأو املبنى جيدة ول ُيخ�صى من انهياره . 5

اأو �صقوط اأجزاء منه.

ي�صمح . 6 ل  عمراين  ن�صيج  �صمن  املبنى  اأو  املوقع  وجد  اإذا 

اأو  ا�صرتاطاتها،  اأو  احلماية  منطقة  �صوابط  كل  بتنفيذ 

بع�صها.

ذات . 7 اجلهات  مع  الهيئة  عليها  تتفق  اأخرى  حالة  اأي 

العالقة.

املادة الثانية والع�صرون: 

العمراين  الرتاث  منطقة حماية  ت�صنيف  اإلغاء  على  يرتتب  ل 

اأو  املوقع  وت�صنيف  بت�صجيل  يتعلق  فيما  اأثٍر  اأي  جزئيًا  اأو  كليًا 

املبنى الذي كانت تتبع له.
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الف�صل ال�صاد�س

�صوابط التعامل مع مالك وحائزي مواقع الرتاث 

العمراين

املادة الثالثة والع�صرون:

على مالك وحائزي مواقع الرتاث العمراين امل�صجلة املحافظة 

عليها والعناية بها وفقًا لأحكام النظام ولوائحه.

املادة الرابعة والع�صرون:

تعمل الهيئة بالتعاون والتن�صيق مع اجلهات ذات العالقة على 

املحافظة على مواقع الرتاث العمراين ميلكها اأو يحوزها القطاع 

الإجراءات  خالل  من  وحمايتها،  نظامية  بطريقة  اخلا�س 

التالية: 

مواقعهم . 1 باأهمية  واإعالمهم  واحلائزين،  املالك  توعية 

الرتاثية وب�صرورة املحافظة عليها واملبادرة اإىل ت�صنيفها 

وت�صجيلها وترميمها و�صيانتها وا�صتثمارها.

ت�صجيع املالك واحلائزين على تكوين جمعيات اأو �صركات . 2

مع  والتعاون  بال�صرتاك  اأو  غريهم،  مع  اأو  بينهم،  فيما 

الهيئة وفقًا لالأنظمة.

بح�صب . 3 تراخي�س  اأو  موافقات  واحلائزين  املالك  منح 

الرتاث  مواقع  ا�صتثمار  اأو  ترميم  اأو  لتاأهيل  احلال 

العمراين، وفقًا لأحكام النظام ولوائحه ومبا ل يتعار�س 

مع الأنظمة ذات العالقة. 

اإبرام عقود مع من يرغب من املالك واحلائزين يف هبة . 4

موقع اأو مبنى تراث عمراين اإىل الهيئة، اأو التنازل عنه 

ت�صرفها،  و�صعه حتت  اأو  بثمن رمزي،  لها  بيعه  اأو  لها، 

اأو جعله يف حيازتها ملدة معينة، اأو اإيجاره، اأو غري ذلك 

لأحكام  ووفقًا  املجل�س  موافقة  بعد  الرتا�صي؛  عقود  من 

النظام ولوائحه.

عنها . 5 املتنازل  اأو  املوهوبة  املباين  اأو  املواقع  ملكية  نقل 

للهيئة وفقًا لالإجراءات النظامية.

اإدراج مواقع ومباين الرتاث العمراين امل�صتلمة من املالك . 6

واحلائزين �صمن خطط الهيئة وم�صروعاتها.

اإذا . 7 امل�صجل  العمراين  الرتاث  مبنى  اأو  موقع  ملكية  نزع 

لنظام  وفقًا  وذلك  متوافرة،  غري  حمايته  ظروف  كانت 

املوؤقت  اليد  وو�صع  العامة  للمنفعة  العقارات  ملكية  نزع 

على العقار.

�صاغليها . 8 من  العمراين  الرتاث  ومباين  مواقع  اإخالء 

دعت  اإذا  العالقة  ذات  اجلهات  مع  والتعاون  بالتن�صيق 

نزع  لنظام  وفقًا  عادل  تعوي�س  مقابل  وذلك  احلاجة، 

على  املوؤقت  اليد  وو�صع  العامة  للمنفعة  العقارات  ملكية 

العقار.

التي . 9 الأمنية اخلا�صة يف احلالت  ال�صتعانة باحلرا�صات 

تتطلب ذلك.

الرتاث . 10 مباين  اأو  مواقع  على  يتعدى  من  كل  اإلزام 

العقوبات  وتطبيق  ذلك،  عن  الفوري  بالتوقف  العمراين 

النظامية يف حقه.

املادة اخلام�صة والع�صرون: 

لي�س للمالك اأو احلائز ملوقع الرتاث العمراين حرية الت�صرف 

اأو  باطنه  يف  اأو  �صطحه  على  التي  املنقولة  الآثار  يف  اأو  فيه 

املرتبطة به اأو التنقيب فيه، اإل وفقًا للنظام ولوائحه. 

املادة ال�صاد�صة والع�صرون: 

تراث  موقع  اأو  مبنى  ملكية  نقل  يف  ترغب  التي  اجلهة  على 

بطلب  الهيئة  اإىل  التقدم  الدولة  متلكه  م�صنف  عمراين 

احل�صول على موافقتها قبل اإمتام عملية نقل امللكية، على اأن 

يرافق الطلب ما ياأتي: 

بيانات من �صتنتقل اإليه ملكية املبنى اأو املوقع.. 1

تقريرًا مف�صاًل عن حالة املبنى اأو املوقع.. 2

ن�صخة من م�صتند امللكية.. 3

بح�صب . 4 الهيئة  مبراجعة  امللكية  اإليه  �صتنتقل  ممن  تعهدًا 

النموذج املعد لذلك.

اأي وثائق اأخرى تطلبها الهيئة.. 5

املادة ال�صابعة والع�صرون:

يلتزم كل من يرغب يف بيع اأو تاأجري مبنى اأو موقع تراث عمراين 

اإىل  بالتقدم  ملكيته؛  نقل  اأو  اخلا�س  للقطاع  مملوك  م�صنف 

الهيئة بطلب احل�صول على موافقتها قبل اإمتام عملية البيع اأو 

التاأجري اأو نقل امللكية، على اأن يرافق الطلب ما ياأتي:

حتديدًا لالإجراء املراد املوافقة عليه.. 1
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الف�صل ال�صاد�س

�صوابط التعامل مع مالك وحائزي مواقع الرتاث 

العمراين

املادة الثالثة والع�صرون:

على مالك وحائزي مواقع الرتاث العمراين امل�صجلة املحافظة 

عليها والعناية بها وفقًا لأحكام النظام ولوائحه.

املادة الرابعة والع�صرون:

تعمل الهيئة بالتعاون والتن�صيق مع اجلهات ذات العالقة على 

املحافظة على مواقع الرتاث العمراين ميلكها اأو يحوزها القطاع 

الإجراءات  خالل  من  وحمايتها،  نظامية  بطريقة  اخلا�س 

التالية: 

مواقعهم . 1 باأهمية  واإعالمهم  واحلائزين،  املالك  توعية 

الرتاثية وب�صرورة املحافظة عليها واملبادرة اإىل ت�صنيفها 

وت�صجيلها وترميمها و�صيانتها وا�صتثمارها.

ت�صجيع املالك واحلائزين على تكوين جمعيات اأو �صركات . 2

مع  والتعاون  بال�صرتاك  اأو  غريهم،  مع  اأو  بينهم،  فيما 

الهيئة وفقًا لالأنظمة.

بح�صب . 3 تراخي�س  اأو  موافقات  واحلائزين  املالك  منح 

الرتاث  مواقع  ا�صتثمار  اأو  ترميم  اأو  لتاأهيل  احلال 

العمراين، وفقًا لأحكام النظام ولوائحه ومبا ل يتعار�س 

مع الأنظمة ذات العالقة. 

اإبرام عقود مع من يرغب من املالك واحلائزين يف هبة . 4

موقع اأو مبنى تراث عمراين اإىل الهيئة، اأو التنازل عنه 

ت�صرفها،  و�صعه حتت  اأو  بثمن رمزي،  لها  بيعه  اأو  لها، 

اأو جعله يف حيازتها ملدة معينة، اأو اإيجاره، اأو غري ذلك 

لأحكام  ووفقًا  املجل�س  موافقة  بعد  الرتا�صي؛  عقود  من 

النظام ولوائحه.

عنها . 5 املتنازل  اأو  املوهوبة  املباين  اأو  املواقع  ملكية  نقل 

للهيئة وفقًا لالإجراءات النظامية.

اإدراج مواقع ومباين الرتاث العمراين امل�صتلمة من املالك . 6

واحلائزين �صمن خطط الهيئة وم�صروعاتها.

اإذا . 7 امل�صجل  العمراين  الرتاث  مبنى  اأو  موقع  ملكية  نزع 

لنظام  وفقًا  وذلك  متوافرة،  غري  حمايته  ظروف  كانت 

املوؤقت  اليد  وو�صع  العامة  للمنفعة  العقارات  ملكية  نزع 

على العقار.

�صاغليها . 8 من  العمراين  الرتاث  ومباين  مواقع  اإخالء 

دعت  اإذا  العالقة  ذات  اجلهات  مع  والتعاون  بالتن�صيق 

نزع  لنظام  وفقًا  عادل  تعوي�س  مقابل  وذلك  احلاجة، 

على  املوؤقت  اليد  وو�صع  العامة  للمنفعة  العقارات  ملكية 

العقار.

التي . 9 الأمنية اخلا�صة يف احلالت  ال�صتعانة باحلرا�صات 

تتطلب ذلك.

الرتاث . 10 مباين  اأو  مواقع  على  يتعدى  من  كل  اإلزام 

العقوبات  وتطبيق  ذلك،  عن  الفوري  بالتوقف  العمراين 

النظامية يف حقه.

املادة اخلام�صة والع�صرون: 

لي�س للمالك اأو احلائز ملوقع الرتاث العمراين حرية الت�صرف 

اأو  باطنه  يف  اأو  �صطحه  على  التي  املنقولة  الآثار  يف  اأو  فيه 

املرتبطة به اأو التنقيب فيه، اإل وفقًا للنظام ولوائحه. 

املادة ال�صاد�صة والع�صرون: 

تراث  موقع  اأو  مبنى  ملكية  نقل  يف  ترغب  التي  اجلهة  على 

بطلب  الهيئة  اإىل  التقدم  الدولة  متلكه  م�صنف  عمراين 

احل�صول على موافقتها قبل اإمتام عملية نقل امللكية، على اأن 

يرافق الطلب ما ياأتي: 

بيانات من �صتنتقل اإليه ملكية املبنى اأو املوقع.. 1

تقريرًا مف�صاًل عن حالة املبنى اأو املوقع.. 2

ن�صخة من م�صتند امللكية.. 3

بح�صب . 4 الهيئة  مبراجعة  امللكية  اإليه  �صتنتقل  ممن  تعهدًا 

النموذج املعد لذلك.

اأي وثائق اأخرى تطلبها الهيئة.. 5

املادة ال�صابعة والع�صرون:

يلتزم كل من يرغب يف بيع اأو تاأجري مبنى اأو موقع تراث عمراين 

اإىل  بالتقدم  ملكيته؛  نقل  اأو  اخلا�س  للقطاع  مملوك  م�صنف 

الهيئة بطلب احل�صول على موافقتها قبل اإمتام عملية البيع اأو 

التاأجري اأو نقل امللكية، على اأن يرافق الطلب ما ياأتي:

حتديدًا لالإجراء املراد املوافقة عليه.. 1



62

ا
ق 
و
 
  
وس
ر 
  
تس
ة
و 
اس
ا
ع
و
ر

بيانات من �صتنتقل اإليه ملكية اأو حيازة املبنى اأو املوقع.. 2

تقريرًا مف�صاًل عن حالة املبنى اأو املوقع.. 3

ن�صخًة من م�صتند امللكية.. 4

مبراجعة . 5 احليازة  اأو  امللكية  اإليه  �صتنتقل  ممن  تعهدًا 

الهيئة بح�صب النموذج املعد لذلك.

اأي وثائق اأخرى تطلبها الهيئة.. 6

املادة الثامنة والع�صرون:

اأو  اأو حيازة مبنى  اإليه ملكية  تنتقل  اأن  على كل من يرغب يف 

موقع تراث عمراين م�صنف مملوك للقطاع اخلا�س اللتزام 

مبا ياأتي:

اأو نقل حيازته، . 1 املوقع،  اأو  املبنى  التعهد بعدم نقل ملكية 

اإل بعد احل�صول على موافقة الهيئة؛ وفقًا النموذج املعد 

لذلك.

وا�صتثمار . 2 لتوظيف  امل�صتقبلية  باخلطط  الهيئة  تزويد 

املبنى اأو املوقع.

التقيد بجميع ما كان يلتزم به املالك اأو احلائز ال�صابق من . 3

ولوائحه  النظام  �صوابط واعتبارات من�صو�س عليها يف 

يف �صاأن املحافظة على املبنى اأو املوقع الذي انتقل ملكيته 

اأو حيازته اإليه.

اأي متطلب اآخر حتدده الهيئة.. 4

املادة التا�صعة والع�صرون: 

الرتاث  ومباين  مواقع  وحائزي  مالك  م�صاعدة  الهيئة  تتوىل 

واملحافظة  حمايتها  جهود  يف  ودعمهم  امل�صنفة،  العمراين 

عليها وتطويرها، وذلك من خالل اأي مما ياأتي:

والرتاث . 1 واملتاحف  الآثار  �صندوق  من  تخ�ص�صه  ما 

العمراين لالإنفاق على حماية املواقع واملباين واملحافظة 

عليها و�صيانتها وعر�صها وتوظيفها ب�صفة دائمة.

خالل . 2 من  مي�صرة  قرو�س  على  للح�صول  املالك  دعم 

موؤ�ص�صات التمويل احلكومية اأو اخلا�صة.

تكاليف . 3 املبنى يف  اأو  املوقع  حائز  اأو  مالك  مع  ال�صرتاك 

القيام  عن  عجز  اإذا   - ترميمه  اأو  اإ�صالحه  اأو  �صيانته 

بذلك بح�صب الآتي:

)اأ(،  .  فئة  على  م�صنفًا  املبنى  اأو  املوقع  كان  اإذا 

بن�صبة  ت�صارك  اأن  تقديرها  بح�صب  للهيئة  فيمكن 

ترتاوح بني )60%( و)%80(.

)ب(،  .  فئة  على  م�صنفًا  املبنى  اأو  املوقع  كان  اإذا 

ت�صارك  اأن   - تقديرها  بح�صب   - للهيئة  فيمكن 

بن�صبة ترتاوح بني )40%( و)%60(.

)ج(،  .  فئة  على  م�صنفًا  املبنى  اأو  املوقع  كان  اإذا 

بن�صبة  ت�صارك  اأن  تقديرها  بح�صب  للهيئة  فيمكن 

ترتاوح بني )20%( و)%40(.

اأي اأ�صلوب اآخر تراه الهيئة.. 4

الف�صل ال�صابع

�صيانة الرتاث العمراين وا�صتغالله وا�صتثماره

املادة الثالثون:

وتاأهيل . 1 وترميم  �صيانة  عمليات  جميع  يف  التقيد  يجب 

ا�صتغاللها  اأو  العمراين  الرتاث  ومباين  مواقع  وتطوير 

واملعايري  وال�صرتاطات  بال�صوابط  ا�صتثمارها  اأو 

ومبا  ولوائحه،  النظام  عليها  ين�س  التي  والإجراءات 

وتعليمات  وال�صالمة  الأمن  وباأنظمة  عليه،  التفاق  مت 

جتاهل  واأي  العالقة.  ذات  والأنظمة  املخت�صة،  اجلهات 

الرتاث  على  �صلبًا  التاأثري  اإىل  يوؤدي  ذلك  يف  اإهمال  اأو 

العمراين يعد من الأ�صباب التي جتيز للهيئة ف�صخ العقود 

واإلغاء الت�صانيف اأو املوافقات، وذلك دون اإخالل بتطبيق 

العقوبات النظامية.

يف حالة ظهور ظروف اأو اأعمال طارئة خالفًا ملا مت التعاقد . 2

اأو التفاق عليه اأو الرتخي�س به، فال يجوز القيام بها اإل 

بعد احل�صول على املوافقات الكتابية الالزمة من الهيئة؛ 

بناًء على تقرير فني مف�صل. 

املادة احلادية والثالثون: 

)الثانية  املادة  عليه  تن�س  وما  النظام  اأحكام  مراعاة  مع   - اأ 

والثالثون( من هذه الالئحة، يجوز القيام بالأعمال الآتية يف 

مواقع الرتاث العمراين: 

اأعمال الهدم الكلي اأو اجلزئي.. 1
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اأعمال الرتميم الكلي اأو اجلزئي.. 2

اأو . 3 الكلي  البناء  واإعادة  والبناء  والرتكيب  الفك  اأعمال 

اجلزئي.

اأعمال ال�صيانة والنظافة الدورية والأعمال الوقائية.. 4

اأعمال تاأهيل وتوظيف املواقع وا�صتثمارها وت�صغيلها.. 5

متديد خدمات املاء اأو الكهرباء اأو الغاز اأو الطرقات اأو . 6

غريها مما من �صاأنه تغيري املظهر اخلارجي للموقع اأو قلب 

حمتوى طبقاته.

تاأهيل منطقة حماية الرتاث العمراين.. 7

اأعمال ت�صميم املواقع والت�صجري.. 8

بها . 9 القيام  اأهمية  الهيئة  ترى  التي  الأخرى  الأعمال 

للمحافظة على الرتاث العمراين وحمايته وا�صتثماره.

قبل  امل�صبقة  موافقتها  لأخذ  الهيئة  اإىل  التقدم  ي�صرتط  ب- 

ال�صروع يف اأي من الأعمال الواردة يف البند )١( و )٣( و )6( 

و )٨( من الفقرة )اأ( من هذه املادة، وعلى الهيئة اأن جتيب 

ت�صلمها  تاريخ  من  يومًا  �صتني  خالل  عدمها  من  باملوافقة 

رف�صًا  ذلك  فيعد  اإجابتها،  عدم  حالة  ويف  املذكور،  الطلب 

للطلب يرتتب عليه عدم جواز اإجراء اأي من تلك الأعمال.

املادة الثانية والثالثون:

قبل  موافقتها  على  للح�صول  الهيئة  اإىل  بطلب  التقدم  يجب 

مواقع  جتزئة  اأو  تق�صيم  اأو  �صيانة  اأعمال  من  عمل  اأي  اإجراء 

الطلب  على  الإجابة  الهيئة  وعلى  امل�صنفة،  العمراين  الرتاث 

الإجابة  تقدميه، ويف حالة عدم  تاريخ  يومًا من  ت�صعني  خالل 

فيعد ذلك رف�صًا للطلب يرتتب عليه عدم جواز اإجراء اأي من 

تلك الأعمال.

املادة الثالثة والثالثون:

يجب على كل مقاول م�صنف من وزارة ال�صوؤون البلدية والقروية 

اأن يح�صل  العمل يف ترميم املباين الرتاثية و�صيانتها،  يرغب 

على موافقة وت�صنيف من الهيئة. 

املادة الرابعة والثالثون: 

حتدد درجات ت�صنيف املقاولني على النحو التايل:

على  يزيد  عدد  على  املقاولني  من  يح�صل  ملن  )اأ(:  الدرجة 

وترميم  �صيانة  يف  للعمل  توؤهل  الدرجة  وهذه  نقطة.   )2٥0(

)اأ(،  الفئات  على  امل�صنفة  العمراين  الرتاث  مواقع  وتاأهيل 

و)ب(، و)ج( وفقًا لأحكام هذه الالئحة.

يزيد  عدد  على  املقاولني  من  يح�صل  ملن  )ب(:  الدرجة 

الدرجة  وهذه  نقطة،   )2٥0( على  يزيد  ول  نقطة  على)١٥0( 

توؤهل للعمل يف �صيانة وترميم وتاأهيل مواقع الرتاث العمراين 

امل�صنفة على الفئتنب )ب(، و )ج( وفقًا لأحكام هذه الالئحة.

عن  يقل  ل  عدد  على  املقاولني  من  يح�صل  ملن  )ج(:  الدرجة 

توؤهل  الدرجة  وهذه  نقطة،   )١٥0( على  يزيد  ول  نقطة   )٥0(

العمراين  الرتاث  مواقع  وتاأهيل  وترميم  �صيانة  يف  للعمل 

امل�صنفة على الفئة )ج( وفقًا لأحكام هذه الالئحة.

املادة اخلام�صة والثالثون:

يف  العمل  يف  يرغب  من  لتقييم  الفنية  املعايري  الهيئة  ت�صدر 

درجة  على  وح�صوله  الرتاثية  املباين  و�صيانة  ترميم  جمال 

ت�صنيف الهيئة.

املادة ال�صاد�صة والثالثون:

املادة  يف  الواردة  الدرجات  وفق  املقاول  ت�صنيف  يعني  ل 

)الرابعة والثالثني( من هذه الالئحة اإمكانية عمله نظاميًا يف 

جمال �صيانة وترميم وتاأهيل مواقع الرتاث العمراين امل�صنفة؛ 

الأخرى  والإجراءات  ال�صروط  جميع  فيه  تتوافر  اأن  يلزم  بل 

الواردة يف النظام ولوائحه والأنظمة الأخرى ذات العالقة.

املادة ال�صابعة والثالثون:

اأعمال  ت�صنيف  على  احل�صول  يف  يرغب  من  كل  على  يجب 

الرتاث العمراين وفق ما هو وارد يف املادة )الرابعة والثالثني( 

من هذه الالئحة اأن يرفق بطلبه امل�صتندات الآتية: 

اأ�صل بطاقة هوية طالب الت�صنيف، و�صورة منها.. 1

اأ�صل ال�صجل التجاري، و�صورة منه.. 2

ال�صوؤون . 3 وزارة  من  ال�صادرة  املقاولني  ت�صنيف  �صهادة 

البلدية والقروية.

وترميم . 4 �صيانة  جمال  يف  الفنية  اخلربة  يفيد  ما  تقدمي 

الرتاث العمراين واخلربات الأخرى. 

وتاأ�صرية . 5 الإقامة  ورخ�صة  ال�صفر  جواز  �صورة  تقدمي 

الدخول وت�صريح العمل، اأو ترخي�س ال�صتثمار اإذا كان 

طالب الت�صنيف اأجنبيًا. 
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اأعمال الرتميم الكلي اأو اجلزئي.. 2

اأو . 3 الكلي  البناء  واإعادة  والبناء  والرتكيب  الفك  اأعمال 

اجلزئي.

اأعمال ال�صيانة والنظافة الدورية والأعمال الوقائية.. 4

اأعمال تاأهيل وتوظيف املواقع وا�صتثمارها وت�صغيلها.. 5

متديد خدمات املاء اأو الكهرباء اأو الغاز اأو الطرقات اأو . 6

غريها مما من �صاأنه تغيري املظهر اخلارجي للموقع اأو قلب 

حمتوى طبقاته.

تاأهيل منطقة حماية الرتاث العمراين.. 7

اأعمال ت�صميم املواقع والت�صجري.. 8

بها . 9 القيام  اأهمية  الهيئة  ترى  التي  الأخرى  الأعمال 

للمحافظة على الرتاث العمراين وحمايته وا�صتثماره.

قبل  امل�صبقة  موافقتها  لأخذ  الهيئة  اإىل  التقدم  ي�صرتط  ب- 

ال�صروع يف اأي من الأعمال الواردة يف البند )١( و )٣( و )6( 

و )٨( من الفقرة )اأ( من هذه املادة، وعلى الهيئة اأن جتيب 

ت�صلمها  تاريخ  من  يومًا  �صتني  خالل  عدمها  من  باملوافقة 

رف�صًا  ذلك  فيعد  اإجابتها،  عدم  حالة  ويف  املذكور،  الطلب 

للطلب يرتتب عليه عدم جواز اإجراء اأي من تلك الأعمال.

املادة الثانية والثالثون:

قبل  موافقتها  على  للح�صول  الهيئة  اإىل  بطلب  التقدم  يجب 

مواقع  جتزئة  اأو  تق�صيم  اأو  �صيانة  اأعمال  من  عمل  اأي  اإجراء 

الطلب  على  الإجابة  الهيئة  وعلى  امل�صنفة،  العمراين  الرتاث 

الإجابة  تقدميه، ويف حالة عدم  تاريخ  يومًا من  ت�صعني  خالل 

فيعد ذلك رف�صًا للطلب يرتتب عليه عدم جواز اإجراء اأي من 

تلك الأعمال.

املادة الثالثة والثالثون:

يجب على كل مقاول م�صنف من وزارة ال�صوؤون البلدية والقروية 

اأن يح�صل  العمل يف ترميم املباين الرتاثية و�صيانتها،  يرغب 

على موافقة وت�صنيف من الهيئة. 

املادة الرابعة والثالثون: 

حتدد درجات ت�صنيف املقاولني على النحو التايل:

على  يزيد  عدد  على  املقاولني  من  يح�صل  ملن  )اأ(:  الدرجة 

وترميم  �صيانة  يف  للعمل  توؤهل  الدرجة  وهذه  نقطة.   )2٥0(

)اأ(،  الفئات  على  امل�صنفة  العمراين  الرتاث  مواقع  وتاأهيل 

و)ب(، و)ج( وفقًا لأحكام هذه الالئحة.

يزيد  عدد  على  املقاولني  من  يح�صل  ملن  )ب(:  الدرجة 

الدرجة  وهذه  نقطة،   )2٥0( على  يزيد  ول  نقطة  على)١٥0( 

توؤهل للعمل يف �صيانة وترميم وتاأهيل مواقع الرتاث العمراين 

امل�صنفة على الفئتنب )ب(، و )ج( وفقًا لأحكام هذه الالئحة.

عن  يقل  ل  عدد  على  املقاولني  من  يح�صل  ملن  )ج(:  الدرجة 

توؤهل  الدرجة  وهذه  نقطة،   )١٥0( على  يزيد  ول  نقطة   )٥0(

العمراين  الرتاث  مواقع  وتاأهيل  وترميم  �صيانة  يف  للعمل 

امل�صنفة على الفئة )ج( وفقًا لأحكام هذه الالئحة.

املادة اخلام�صة والثالثون:

يف  العمل  يف  يرغب  من  لتقييم  الفنية  املعايري  الهيئة  ت�صدر 

درجة  على  وح�صوله  الرتاثية  املباين  و�صيانة  ترميم  جمال 

ت�صنيف الهيئة.

املادة ال�صاد�صة والثالثون:

املادة  يف  الواردة  الدرجات  وفق  املقاول  ت�صنيف  يعني  ل 

)الرابعة والثالثني( من هذه الالئحة اإمكانية عمله نظاميًا يف 

جمال �صيانة وترميم وتاأهيل مواقع الرتاث العمراين امل�صنفة؛ 

الأخرى  والإجراءات  ال�صروط  جميع  فيه  تتوافر  اأن  يلزم  بل 

الواردة يف النظام ولوائحه والأنظمة الأخرى ذات العالقة.

املادة ال�صابعة والثالثون:

اأعمال  ت�صنيف  على  احل�صول  يف  يرغب  من  كل  على  يجب 

الرتاث العمراين وفق ما هو وارد يف املادة )الرابعة والثالثني( 

من هذه الالئحة اأن يرفق بطلبه امل�صتندات الآتية: 

اأ�صل بطاقة هوية طالب الت�صنيف، و�صورة منها.. 1

اأ�صل ال�صجل التجاري، و�صورة منه.. 2

ال�صوؤون . 3 وزارة  من  ال�صادرة  املقاولني  ت�صنيف  �صهادة 

البلدية والقروية.

وترميم . 4 �صيانة  جمال  يف  الفنية  اخلربة  يفيد  ما  تقدمي 

الرتاث العمراين واخلربات الأخرى. 

وتاأ�صرية . 5 الإقامة  ورخ�صة  ال�صفر  جواز  �صورة  تقدمي 

الدخول وت�صريح العمل، اأو ترخي�س ال�صتثمار اإذا كان 

طالب الت�صنيف اأجنبيًا. 
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وعلى املتقدم ا�صتيفاء جميع ال�صروط الأخرى التي تراها الهيئة 

للح�صول على ت�صنيف اأعمال الرتاث العمراين ، وت�صدر الهيئة 

مع  موافقتها،  تاريخ  من  �صنوات  ثالث  ملدة  الت�صنيف  �صهادة 

الأخذ يف العتبار مدة �صريان �صهادة ت�صنيف املقاول ال�صادرة 

من وزارة ال�صوؤون البلدية والقروية.

املادة الثامنة والثالثون:

املبنى  اأو  املوقع  �صيانة  اأو  ترميم  اأعمال  يف  البدء  قبل  يجب 

الرتاثي امل�صنف اتباع الآتي:

التوثيق . 1 واأعمال  التاريخية  الدرا�صات  على  الطالع 

والت�صجيل التي تخ�صه وتن�صق الهيئة مع دارة امللك عبد 

العزيز فيما يخ�س تاريخ اململكة احلديث.

اإعداد درا�صة معمارية لتكوينه؛ تو�صح الرتاكمات الزمنية . 2

له، كالإ�صافات والتعديالت والتغيري الوظيفي والإزالت 

والرتميمات ال�صابقة اأو تغيري الفراغات وتاأثرياتها عليه.

ارتفاعات . 3 على  واملعمارية  امل�صاحية  الرفوعات  اإعداد 

متعددة حتدد من خاللها اأماكن الأ�صرار املوجودة فيه.

اإعداد الدرا�صة الإن�صائية له، والك�صف على تربته واأ�صا�صاته . 4

ومواده من خالل املج�صات، مع اأخذ عينات منه، واإجراء 

الرطوبة  وم�صتوى  مكوناتها،  لتحديد  عليها؛  الختبارات 

فيها، ومدى متا�صكها، وحاجتها لل�صيانة اأو الرتميم.

اإعداد درا�صة خمربية لألوانه ومواده لتحديد مكوناتها.. 5

ر�صم . 6 مع  التف�صيلية،  الهند�صية  املخططات  اإعداد 

الواجهات والقطاعات الطولية والتف�صيلية له.

يت�صمن . 7 منا�صب،  ر�صم  مبقيا�س  له  خمطط  اإعداد 

والتفا�صيل  الزخرفية،  اأو  الإن�صائية  املعمارية  عنا�صره 

تو�صيحية،  ور�صومات  وقطاعات  م�صاقط  من  الهند�صية 

ويرفق به تقرير فني يو�صح مواد وتقنيات واأ�صلوب البناء 

امل�صتخدم.

توثيقه فوتوغرافيًا ب�صورة �صاملة من الداخل واخلارج.. 8

جميع . 9 على  ي�صتمل  اإلكرتوين  واآخر  ورقي  ملف  اإعداد 

تفا�صيل  لكل  وامل�صورة  املكتوبة  والتقارير  املخططات 

للو�صع  وتو�صيحًا  املادة،  اإليها يف هذه  امل�صار  الدرا�صات 

الراهن للموقع من الداخل واخلارج، والأخطار املحيطة 

واأ�صبابها،  املحتملة  اأو  احلالية  حلالته  وت�صخي�صًا  به، 

للمعاجلة  املقرتحة  واحللول  الرتميم  خطط  وبيان 

واأولوياتها.

املادة التا�صعة والثالثون:

ال�صيانة  باأعمال  له  الرتخي�س  اأو  املوافقة  تتم  من  على  يجب 

اإىل  بالإ�صافة  العمراين  الرتاث  ملواقع  التاأهيل  اأو  الرتميم  اأو 

ومعايري  ا�صرتاطات  من  الهيئة  حتدده  ما  بجميع  التزامه 

ومتطلبات اللتزام بالآتي: 

تعيني مدير للم�صروع، تكون مهمته تويل اأعمال الإدارة يف . 1

وال�صوابط  التعليمات  جميع  تنفيذ  من  والتحقق  املوقع، 

املطلوبة.

الأنظمة . 2 وجميع  ولوائحه،  النظام  باأحكام  التام  التقيد 

واللوائح ال�صارية يف اململكة.

احرتام النظام العام وعادات املجتمع وتقاليده.. 3

�صداد اأي ر�صم اأو مقابل مايل مقر مل�صلحة اأي من اجلهات . 4

الأخرى.

ح�صل . 5 التي  املوافقة  اأو  التعميد  اأو  الرخ�صة  نوع  تدوين 

عليها، ورقمها وتاريخها؛ على جميع وثائق تعامالته مع 

الهيئة.

التقيد التام بالأعمال املحددة له يف الرخ�صة اأو املوافقة . 6

وا�صرتاطاتها ومتطلباتها.

اأو . 7 املوافقة  �صريان  مدة  خالل  لأعماله  تاأديته  تكون  اأن 

الرخ�صة املمنوحة له، والتوقف عنها يف حالة انتهائها.

التقيد باملواعيد املتفق عليها للتنفيذ.. 8

ا�صتخدام اأف�صل الأ�صاليب يف التنفيذ.. 9

اأو . 10 دائمة  ب�صفة  متحركة  اأو  ثابتة  اإن�صاءات  اإقامة  عدم 

موؤقتة داخل املوقع؛ اإل بعد احل�صول على موافقة م�صبقة 

من الهيئة، ومراعاة ما تن�س عليه الأنظمة ذات العالقة.

عن . 11 ارتفاعه  يقل  ل  موؤقت  حماية  ب�صور  املوقع  اإحاطة 

الإ�صاءة  بو�صائل  تزويده  مع  منا�صبة،  مادة  من  مرتين 

بكامل  منا�صب  بغطاء  وتغطيته  حجبه  وكذلك  الكافية، 

ارتفاعه.

اتخاذ الحتياطات الإ�صافية حلماية املباين املجاورة يف . 12
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الناجتة عن  التنفيذ من جميع الأخطار  خمتلف مراحل 

التنفيذ.

وجوب �صلب اجلدران والأجزاء البارزة من املباين التي . 13

الالزمة  الحتياطات  جميع  واتخاذ  �صقوطها،  يخ�صى 

على  اأو  املوقع  يف  املوجودين  والأ�صخا�س  املارة  حلماية 

مقربة منه من جميع الأخطار التي ميكن اأن حتدث.

المتناع عن و�صع اأي مادة يف موقع امل�صروع، اأو اإزالتها . 14

منه، اإل بناًء على موافقة كتابية من الهيئة.

والإح�صاءات . 15 وامل�صتندات  باملعلومات  الهيئة  تزويد 

والتقارير التي تطلبها.

اأو . 16 معلومات  من  ي�صتجد  ما  بكل  الهيئة  باإبالغ  املبادرة 

بيانات تخ�صه اأو تخ�س الأعمال التي يبا�صرها، واملعدات 

التي ي�صتخدمها، واملرافق التي تخدم ن�صاطه، وغري ذلك 

مما قد يوؤثر �صلبًا على تنفيذ الأعمال املكلف بها.

اإبالغ الهيئة فورًا عن اأي اكت�صاف اأثري اأو تراثي جديد . 17

وعدم  عليه،  املحافظة  على  واحلر�س  املوقع،  يف  يظهر 

ورود  حني  اإىل  عنه؛  معلومة  اأي  اإف�صاء  اأو  به،  امل�صا�س 

تعليمات الهيئة بهذا ال�صاأن.

ال�صتعداد ملواجهة حالت الطوارئ واحلوادث العار�صة.. 18

وم�صتلزمات . 19 الأولية،  الإ�صعافات  م�صتلزمات  توفري 

الأماكن النائية.

وال�صحة . 20 الأمن  احتياطات  من  يلزم  ما  كل  تنفيذ 

كتزويدهم  امل�صروع  موقع  يف  للعاملني  املهنية  وال�صالمة 

الواقية،  )البدل  مثل:  ال�صخ�صية،  احلماية  باأجهزة 

واأحذية  الواقية،  والنظارات  والقفازات،  واخلوذات، 

ال�صالمة، والأقنعة، والكمامات(.

داخل . 21 الالزمة  والتحذيرية  الإر�صادية  العالمات  و�صع 

املوقع، وكل ما يدل على ا�صم من �صدرت له الرخ�صة اأو 

املوافقة، واجلهة التي يتبع لها.

اتباع قواعد ال�صالمة التي تن�س عليها الأنظمة واللوائح، . 22

وكذلك التي حتددها الهيئة.

طريقة . 23 باأي  اإح�صاء  اأو  بيان  اأو  معلومة  اأي  ن�صر  عدم 

كتابية  موافقة  على  احل�صول  بعد  اإل  الن�صر.  طرق  من 

�صريحة من الهيئة.

انتهاء . 24 بعد  عمل  باأي  القيام  اأو  املوقع،  يف  البقاء  عدم 

موعد التنفيذ اأو اإنهائه مبوجب قرار نهائي.

ت�صليم املوقع بعد النتهاء من التنفيذ خاليًا من املخلفات . 25

ت�صبب  قد  اأو  املوقع،  تخ�س  ل  مادة  اأي  ومن  الركام  اأو 

الإ�صرار به.

املادة الأربعون:

ل يجوز ملن �صدرت له رخ�صة، اأو موافقة من الهيئة، اأو تعاقد 

معها ملزاولة اأعمال ال�صيانة اأو الرتميم اأو التاأهيل ملواقع الرتاث 

العمراين؛ اأن يتنازل عنه للغري اإل مبوافقة �صريحة من الهيئة، 

اأو  املوافقة  اإلغاء  من  التنازل  على  يرتتب  ما  جميع  حتمل  واإل 

�صحب العمل، دون الإخالل بالعقوبات التي ن�س عليها النظام.

املادة احلادية والأربعون: 

تتفق الهيئة واجلهات املعنية على اآلية املراقبة والإ�صراف على 

الأعمال الواردة يف هذا الف�صل.

املادة الثانية والأربعون:

دون الإخالل باأي عقوبة نظامية، للهيئة اأن ت�صدر قرارًا باإلغاء 

املوافقة املمنوحة للقائم باأعمال ال�صيانة اأو الرتميم اأو التاأهيل 

ملواقع الرتاث العمراين، وذلك يف اأي من احلالت الآتية: 

اإذا ثبت تقدميه اأوراقًا مزورة.. 1

اإذا ثبت تقدميه - يف طلبه اأو يف الإقرارات اأو امل�صتندات . 2

املقدمة منه - لبيانات اأو معلومات كاذبة اأو مظللة.

اإذا ثبت اأن يف ا�صتمرار تنفيذه الأعمال خطرًا على الأمن . 3

اأو ال�صحة العامة اأو البيئة اأو ال�صالمة.

يقم . 4 ومل  املوافقة،  متطلبات  اأو  �صروط  اأحد  فقد  اإذا 

بت�صحيح اأو�صاعه.
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الناجتة عن  التنفيذ من جميع الأخطار  خمتلف مراحل 

التنفيذ.

وجوب �صلب اجلدران والأجزاء البارزة من املباين التي . 13

الالزمة  الحتياطات  جميع  واتخاذ  �صقوطها،  يخ�صى 

على  اأو  املوقع  يف  املوجودين  والأ�صخا�س  املارة  حلماية 

مقربة منه من جميع الأخطار التي ميكن اأن حتدث.

المتناع عن و�صع اأي مادة يف موقع امل�صروع، اأو اإزالتها . 14

منه، اإل بناًء على موافقة كتابية من الهيئة.

والإح�صاءات . 15 وامل�صتندات  باملعلومات  الهيئة  تزويد 

والتقارير التي تطلبها.

اأو . 16 معلومات  من  ي�صتجد  ما  بكل  الهيئة  باإبالغ  املبادرة 

بيانات تخ�صه اأو تخ�س الأعمال التي يبا�صرها، واملعدات 

التي ي�صتخدمها، واملرافق التي تخدم ن�صاطه، وغري ذلك 

مما قد يوؤثر �صلبًا على تنفيذ الأعمال املكلف بها.

اإبالغ الهيئة فورًا عن اأي اكت�صاف اأثري اأو تراثي جديد . 17

وعدم  عليه،  املحافظة  على  واحلر�س  املوقع،  يف  يظهر 

ورود  حني  اإىل  عنه؛  معلومة  اأي  اإف�صاء  اأو  به،  امل�صا�س 

تعليمات الهيئة بهذا ال�صاأن.

ال�صتعداد ملواجهة حالت الطوارئ واحلوادث العار�صة.. 18

وم�صتلزمات . 19 الأولية،  الإ�صعافات  م�صتلزمات  توفري 

الأماكن النائية.

وال�صحة . 20 الأمن  احتياطات  من  يلزم  ما  كل  تنفيذ 

كتزويدهم  امل�صروع  موقع  يف  للعاملني  املهنية  وال�صالمة 

الواقية،  )البدل  مثل:  ال�صخ�صية،  احلماية  باأجهزة 

واأحذية  الواقية،  والنظارات  والقفازات،  واخلوذات، 

ال�صالمة، والأقنعة، والكمامات(.

داخل . 21 الالزمة  والتحذيرية  الإر�صادية  العالمات  و�صع 

املوقع، وكل ما يدل على ا�صم من �صدرت له الرخ�صة اأو 

املوافقة، واجلهة التي يتبع لها.

اتباع قواعد ال�صالمة التي تن�س عليها الأنظمة واللوائح، . 22

وكذلك التي حتددها الهيئة.

طريقة . 23 باأي  اإح�صاء  اأو  بيان  اأو  معلومة  اأي  ن�صر  عدم 

كتابية  موافقة  على  احل�صول  بعد  اإل  الن�صر.  طرق  من 

�صريحة من الهيئة.

انتهاء . 24 بعد  عمل  باأي  القيام  اأو  املوقع،  يف  البقاء  عدم 

موعد التنفيذ اأو اإنهائه مبوجب قرار نهائي.

ت�صليم املوقع بعد النتهاء من التنفيذ خاليًا من املخلفات . 25

ت�صبب  قد  اأو  املوقع،  تخ�س  ل  مادة  اأي  ومن  الركام  اأو 

الإ�صرار به.

املادة الأربعون:

ل يجوز ملن �صدرت له رخ�صة، اأو موافقة من الهيئة، اأو تعاقد 

معها ملزاولة اأعمال ال�صيانة اأو الرتميم اأو التاأهيل ملواقع الرتاث 

العمراين؛ اأن يتنازل عنه للغري اإل مبوافقة �صريحة من الهيئة، 

اأو  املوافقة  اإلغاء  من  التنازل  على  يرتتب  ما  جميع  حتمل  واإل 

�صحب العمل، دون الإخالل بالعقوبات التي ن�س عليها النظام.

املادة احلادية والأربعون: 

تتفق الهيئة واجلهات املعنية على اآلية املراقبة والإ�صراف على 

الأعمال الواردة يف هذا الف�صل.

املادة الثانية والأربعون:

دون الإخالل باأي عقوبة نظامية، للهيئة اأن ت�صدر قرارًا باإلغاء 

املوافقة املمنوحة للقائم باأعمال ال�صيانة اأو الرتميم اأو التاأهيل 

ملواقع الرتاث العمراين، وذلك يف اأي من احلالت الآتية: 

اإذا ثبت تقدميه اأوراقًا مزورة.. 1

اإذا ثبت تقدميه - يف طلبه اأو يف الإقرارات اأو امل�صتندات . 2

املقدمة منه - لبيانات اأو معلومات كاذبة اأو مظللة.

اإذا ثبت اأن يف ا�صتمرار تنفيذه الأعمال خطرًا على الأمن . 3

اأو ال�صحة العامة اأو البيئة اأو ال�صالمة.

يقم . 4 ومل  املوافقة،  متطلبات  اأو  �صروط  اأحد  فقد  اإذا 

بت�صحيح اأو�صاعه.
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املادة الثالثة والأربعون:

اأن  للهيئة  النظام،  عليها  ن�س  التي  بالعقوبات  الإخالل  دون 

اأو تعليق املوافقة ال�صادرة يف �صاأن  ت�صدر قرارًا بوقف العمل 

اأعمال ال�صيانة اأو الرتميم اأو التاأهيل ملواقع الرتاث العمراين، 

وذلك يف حالة خمالفة من �صدرت له املوافقة لأحكام النظام 

اأو هذه الالئحة، اأو تق�صريه اأو اأي من التابعني له يف التنفيذ، اأو 

قيامه باأي فعل يرتتب عليه الإ�صرار مبوقع الرتاث العمراين اأو 

مبنطقة حمايته. وُينهى الوقف اأو التعليق بزوال �صببه.

الف�صل الثامن

مركز الرتاث العمراين الوطني

املادة الرابعة والربعون:

نظامًا  يلزم  ومبا  املعنية  اجلهات  باخت�صا�صات  الإخالل  دون 

القطاعات  باخت�صا�صات  الإخالل  ودون  معها،  التن�صيق  من 

الهيئة  مب�صوؤوليات  املركز  ي�صطلع  الهيئة،  يف  املختلفة 

عليها  ن�س  التي  العمراين  بالرتاث  املت�صلة  واخت�صا�صاتها 

النظام وهذه الالئحة، وب�صكل خا�س ما ياأتي:

حماية الرتاث العمراين واملحافظة عليه وتطويره.. 1

اإن�صاء ال�صجل وتطويره.. 2

والت�صنيف . 3 والتوثيق  وامل�صح  ال�صتطالع  اأعمال  تنفيذ 

والت�صجيل املتعلقة بالرتاث العمراين يف اململكة.

وتطوير . 4 اململكة،  يف  العمراين  الرتاث  معلومات  ح�صر 

البحث العلمي يف هذا املجال مبختلف الو�صائل املمكنة.

يف . 5 العليا  والدرا�صات  العلمي  البحث  تطوير  �صبل  اقرتاح 

جمال الرتاث العمراين، وتاأهيل وتدريب الكوادر الوطنية 

من خالل تنظيم واإعداد دورات تدريبية مكثفة.

حتتوي . 6 العمراين  للرتاث  �صاملة  معلومات  قاعدة  اإن�صاء 

على جميع املعلومات والدرا�صات املتعلقة به.

بالرتاث . 7 التعريف  خالل  من  املجتمع  وتثقيف  توعية 

املوؤمترات  وعقد  تنميته،  و�صرورة  واأهميته  العمراين 

بهذا  ال�صلة  ذات  العمل  وور�س  وامللتقيات  والندوات 

املجال.

تن�س . 8 التي  بالأعمال  القيام  على  املوافقة  منح  اقرتاح 

عليها كل من الفقرة )2( من املادة )التا�صعة( والفقرة 

)1( من املادة )الرابعة والع�صرين( من النظام.

عند . 9 املعدنية  والرثوة  البرتول  وزارة  مع  الهيئة  تن�صق 

ت�صجيل وت�صنيف مواقع الرتاث العمراين التي تقع �صمن 

وحتديد  والغاز،  الزيت  �صركات  وحمجوزات  امتيازات 

مناطق احلماية لتلك الماكن.

وزارة . 10 مع  والتعاون  العمل  برامج  تطوير  �صبل  اقرتاح 

ال�صوؤون البلدية والقروية.

اإن�صاء اجلمعيات املتخ�ص�صة يف جمال الرتاث . 11 ت�صجيع 

العمراين، واقرتاح �صبل التعاون معها.

تقدمي الدعم الفني والتقني والإداري للعاملني يف جمال . 12

املحافظة على الرتاث العمراين وتطويره.

امل�صاركة يف اإعداد وتطوير خمططات الرتاث العمراين . 13

ومناطق حمايته وتنميتها، واقرتاح حتديد منطقة حماية 

الرتاث العمراين اأو تطويرها.

العمراين . 14 الرتاث  مواقع  حيازة  اأو  ملكية  نقل  اقرتاح 

امل�صنفة التي ميلكها القطاع اخلا�س اإىل الهيئة، واقرتاح 

و�صع  اأو  العمراين  الرتاث  مواقع  ملكية  نزع  اأو  اإخالء 

اليد املوؤقت عليها، واإبداء الراأي جتاه حالت نقل ملكية 

مواقع الرتاث العمراين امل�صنفة التي متلكها الدولة اإىل 

الأ�صخا�س الطبيعية اأو العتبارية اخلا�صة.

اقرتاح اإ�صدار املوافقات الالزمة للعمل يف جمال ترميم . 15

و�صيانة وتاأهيل مواقع الرتاث العمراين.

مراقبة ومتابعة وتقومي جميع الأعمال املنفذة اأو اجلاري . 16

الرتاث  مواقع  يف  دورية  و�صيانة  ترميم  من  تنفيذها 

العمراين، والإ�صراف امل�صتمر عليها.

اأو . 17 الرتميم  اأو  التاأهيل  لأعمال  جدوى  درا�صات  اإعداد 

ال�صيانة؛ الالزمة ملواقع الرتاث العمراين.

العمراين . 18 الرتاث  حماية  جهود  يف  امل�صاركة  اقرتاح 

واملحافظة عليه.
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الف�صل التا�صع

اأحكام ختامية

املادة اخلام�صة والأربعون: 

التعامالت  اللغة الر�صمية املعتمدة يف جميع  العربية هي  اللغة 

الناجتة عن تطبيق هذه الالئحة.

املادة ال�صاد�صة والأربعون: 

للمجل�س حق تف�صري اأو تعديل هذه الالئحة.

املادة ال�صابعة والأربعون:

كل ما مل يرد ب�صاأنه ن�س يف هذه الالئحة، فيطبق ما ي�صدره 

الرئي�س من قرارات، وتعليمات، وفقًا لأحكام النظام.

املادة الثامنة والأربعون: 

تن�صر هذه الالئحة يف اجلريدة الر�صمية، ويعمل بها من اليوم 

التايل لتاريخ ن�صرها.
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