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تعريفات واأحكام عامة

الف�صل الأول
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املادة األوىل:
 - النظام  هذا  يف  وردت  أينام   - اآلتية  والعبارات  باأللفاظ  يقصد 

املعاين املوضحة أمام كل منها، ما مل يقتض السياق خالف ذلك:

الهيئة: الهيئة العامة للسياحة واآلثار.

املجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الرئيس: رئيس الهيئة.

اللوائح: اللوائح التنفيذية لهذا النظام.

والغارقة  واملطمورة  واملنقولة  الثابتة  األعيان  اآلثار:  مواقع  اآلثار/ 
أو  لسيادتها  الخاضعة  البحرية  املناطق  ويف  اململكة  حدود  داخل 
واليتها القانونية، التي بناها اإلنسان، أو صنعها، أو أنتجها، أو كيفها، 
عرب  اإلنسان  تدخل  بفعل  أثرية  خصائص  لها  وتكونت  رسمها،  أو 
العصور، وإن امتد تاريخها إىل فرتة متأخرة، عىل أال تقل عن )مائة( 
سنة. وللهيئة أن تعد ما يرجع إىل عهد أحدث آثاراً، وتدخل تحت 

اسم اآلثار املواقع التاريخية ومواقع الرتاث الشعبي وقطعه.

أو  الطبيعية،  الكهوف  مثل:  باألرض،  املتصلة  اآلثار  الثابتة:  اآلثار 
املحفورة التي استخدمها اإلنسان، والصخور التي رسم أو حفر عليها 
صوراً أو نقوشاً كتابية ، والرجوم ، والدوائر الحجرية، وأطالل املدن 
واملنشآت   ، األرض  تحت  املطمورة  أو  الظاهرة  واملنشآت  والقرى، 
واألحياء  والقرى  واملدن  القدمية،  والحج  التجارة  وطرق  املائية، 
التقليدية، واألبنية املنشأة لغايات مختلفة، وأطالل تلك املباين وما 

يتصل بها من عنارص معامرية.

اآلثار املنقولة: القطع األثرية التي ُصنعت يف األصل لتكون بطبيعتها 
منفصلة عن األرض أو عن اآلثار الثابتة، والتي ميكن تغيري مكانها، 
الزينة،  وأدوات  والحيل،  والكتابات،  واملسكوكات،  كاملنحوتات، 
والقطع الرتاثية التي تشكل قيمة وطنية من حيث طابعها التاريخي، 

أو العلمي، أو الجاميل، أو الفني، أو التقليدي، أو قدم االستخدام.
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وأحياء،  وقرى،  مدن،  من  اإلنسان  شيده  ما  كل  العمراين:  الرتاث 
قيمة  لها  وقطع  ومنشآت،  فراغات،  من  تتضمنه  ما  مع  ومباٍن، 

عمرانية، أو تاريخية، أو علمية، أو ثقافية، أو وطنية.

أو  مهمة  تاريخية  أحداثاً  شهدت  التي  األماكن  التاريخية:  املواقع 
وطنية، أو وردت يف الرتاث األديب وال تحوي بالرضورة آثاراً ظاهرة 

أو مطمورة.

نشاطات  فيها  تنظم  أو  تقام  التي  األماكن  الشعبي:  الرتاث  مواقع 
اجتامعية، أو ثقافية، أو حرفية، أو اقتصادية مرتبطة بالرتاث الشعبي.

أو  اإلنسان،  صنعها  التي  والقطع  األدوات  الشعبي:  الرتاث  قطع 
اململكة  مناطق  من  منطقة  أي  يف  املتأخرة  العصور  يف  استخدمها 
لتسيري أموره املعيشية، من مطعم، وملبس، ومسكن، وتعليم، ودفاع 

عن النفس، ومحافظة عىل صحة البدن ، وأدوات ترويحية.

املتحف: املكان الذي تعرض فيه مواد أثرية، أو فنية، أو ثقافية، أو 
أو  ثقافية،  تاريخية، أو علمية بشكل دائم، ويحقق عرضها أهدافاً 
تربوية، أو ترفيهية، ويفتح أبوابه للجمهور يف مواعيد ثابتة. ويطلق 

اسم )مجموعة خاصة( عىل ما عدا ذلك.

التنقيب عن اآلثار: جميع أعامل الحفر، والسرب، والتحري، والغوص 
باطن  آثار يف  العثور عىل  وتستهدف  علمية،  أسس  تتم وفق  التي 
يف  أو  البحريات،  أو  املياه،  مجاري  يف  أو  سطحها،  عىل  أو  األرض، 

املناطق البحرية الخاضعة لسيادة اململكة، أو واليتها القانونية.

وتوثيقها  اآلثار  مواقع  استكشاف  أعامل  جميع  األثري:  املسح 
بالوسائل العلمية املختلفة، سواء عىل سطح األرض أو يف باطنها أو 

تحت املاء.

املنقب عن اآلثار: كل شخص طبيعي أو اعتباري مؤهل علمياً ومهنياً 
يف مجال التنقيب عن اآلثار.

التصنيف: تحديد درجة أهمية األثر، وذلك وفقاً لقيمته التاريخية، 
أو الثقافية، أو الفنية، أو العلمية، أو الوطنية.

أو  العام،  االعتباري  أو  الطبيعي،  الشخص  األشخاص:  الشخص/ 
الخاص.
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املادة الثانية:
تعد جميع اآلثار الثابتة واملنقولة املوجودة يف اململكة، أو يف املناطق 
البحرية الخاضعة لسيادتها، أو واليتها القانونية من األمالك العامة 

للدولة، ويستثنى من ذلك ما يأيت:

الجهات . 1 أمام  لها  ملكيتهم  أصحابها  يثبت  التي  الثابتة  اآلثار 
املختصة.

اآلثار املنقولة التي سجلت من قبل مالكيها لدى الهيئة.. 2

اآلثار املنقولة التي ال ترى الهيئة رضورة لتسجيلها.. 3

وعىل كل من ميلك أثراً منقوالً أن يعرضه عىل الهيئة لتسجيله خالل 
سنتني من تاريخ نفاذ هذا النظام.

املادة الثالثة:
ملكية  نزع  نظام  عليها يف  املنصوص  لإلجراءات  وفقاً  للهيئة  يجوز 
امتالك  العقار؛  املؤقت عىل  اليد  العامة ووضع  للمنفعة  العقارات 
أو وضع اليد مؤقتاً عىل أي موقع أثري، أو موقع تراث عمراين، أو 
شعبي، أو مبنى تاريخي، كام يجوز لها امتالك أو وضع اليد مؤقتاً 

عىل املباين، أو األرايض املجاورة لآلثار الثابتة املسجلة.

املادة الرابعة:
إذا اقتىض األمر إخالء مواقع اآلثار من شاغليها؛ فللهيئة - بالتنسيق 
والتعاون مع الجهات املختصة - القيام بذلك لقاء تعويض عادل وفقاً 
للمنفعة  العقارات  املنصوص عليها يف نظام نزع ملكية  لإلجراءات 
تلك  إبقاء  للهيئة  ويجوز  العقار،  عىل  املؤقت  اليد  ووضع  العامة 
األبنية واملواقع تحت ترصف مالكيها، أو املنتفعني بها وفق اللوائح.



9

املادة الخامسة:
ال تُكسب األرض مالكها أو املنتفع بها حرية الترصف يف اآلثار الثابتة 
منهام  ألي  يجوز  وال  باطنها،  يف  أو  سطحها  عىل  التي  املنقولة  أو 
الهيئة بنفسها أو من تخوله  التنقيب عن اآلثار فيها، وتقوم بذلك 
بالتنقيب فيها، وما يعرث عليه من آثار يصبح ملكاً للدولة، وللهيئة أن 
تتخىل عن اآلثار الثابتة يف األرض إذا اقتضت الرضورة ذلك بعد أن 
تحدد أهميتها، وتبت يف تصنيفها، وتوثقها، وتسجلها وفقاً ألحكام 

هذا النظام ولوائحه.

املادة السادسة:
يحظر التعدي عىل مواقع اآلثار والرتاث العمراين، أو تحويرها، . 1

أو إزالتها، أو إلحاق الرضر بها، أو تشويهها بالكتابة أو الطالء 
أو النقش أو إلصاق اإلعالنات عليها، أو افتعال الحريق فيها، أو 

تغيري معاملها، أو طمسها. 

عالمات . 2 من  غريها  أو  اللوحات،  أو  الالفتات،  وضع  يجوز  ال 
موافقة  بعد  إال  العمراين  والرتاث  اآلثار  مواقع  عىل  الدعاية 

الهيئة.

املادة السابعة:
العمراين وتحديد ما يجب  اآلثار والرتاث  أثرية  تقرير  الهيئة  تتوىل 
بأهميته  الدولة  إقرار  ما  أثٍر  تسجيل  عىل  ويرتتب  منها،  تسجيله 
عليه،  واملحافظة  الفنية،  أو  الثقافية،  أو  التاريخية،  أو  الوطنية، 

وصيانته، وعرضه وفقاً ألحكام هذا النظام ولوائحه.
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املادة الثامنة: 
1- تضع الهيئة سجالً يسمى )سجل اآلثار( تسجل فيه جميع اآلثار، 

ويشمل ما يأيت:

أ- اآلثار الثابتة، واملنقولة. 

تصنيفها  بحسب   ، الشعبي  الرتاث  ومواقع  التاريخية،  املواقع  ب- 
الوارد يف املادة )الخامسة والعرشين( من هذا النظام. 

ج- قطع الرتاث الشعبي ، بحسب تصنيفها الوارد يف املادة )الرابعة 
والثالثني( من هذا النظام.

2- تعد الهيئة قوائم التسجيل، ويقرها الرئيس. 

3- يجوز إلغاء التسجيل الكيل أو الجزيئ لألثر، ويصدر قرار اإللغاء 
من الرئيس، وتبني اللوائح ضوابط التسجيل الكيل أو الجزيئ.

4- إذا رأت الهيئة - استثناًء من الفقرة )1( من هذه املادة - عدم 
رضورة تسجيل األثر، أو صدر قرار بإلغاء التسجيل الكيل أو الجزيئ 

له؛ فتجيز الترصف فيه وفق نصوص هذا النظام ولوائحه.

املادة التاسعة:
العمراين، وتنسق مع وزارة . 1 الهيئة مواقع اآلثار والرتاث  تحدد 

الشؤون البلدية والقروية، والجهات املعنية األخرى - كل فيام 
يخصه - يف شأن ذلك. 

العمراين عند وضع . 2 اآلثار والرتاث  املحافظة عىل مواقع  تجب 
مرشوعات تخطيط املدن والقرى، أو توسيعها، أو تجميلها، كام 
تجب مراعاة حقوق االرتفاق لها، ومنها إيجاد منطقة حامية 
غري مبنية حول هذه املواقع بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية 
والقروية، وال يجوز إقرار مرشوعات التخطيط التي فيها - أو يف 
نطاقها - مواقع آثار أو تراث عمراين إال بعد أخذ موافقة الهيئة.

ال يجوز إصدار رخص البناء أو الرتميم يف األماكن املجاورة ملواقع . 3
اآلثار والرتاث العمراين املحددة إال بعد االتفاق مع الهيئة.
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املادة العارشة: 
والرتاث . 1 اآلثار  مواقع  والتوزيع عىل  املنح  قرارات  تطبيق  مينع 

العمراين املتفق عليها مع وزارة الشؤون البلدية والقروية. 

تنسق وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الزراعة مع الهيئة . 2
مناطق  يف  الزراعية  واملخططات  املنح  مخططات  إعداد  عند 

اآلثار والرتاث العمراين املحددة واملناطق املجاورة لها.

املادة الحادية عرشة: 
الثابتة إال مبوافقة  ال تجوز إقامة منشآت خطرة بالقرب من اآلثار 

الهيئة، وتبني اللوائح الضوابط الخاصة بذلك.

املادة الثانية عرشة : 
عىل كل من وزارة الزراعة ووزارة النقل التنسيق مع الهيئة عند . 1

إعداد دراسات املرشوعات الحقلية. 

قبل . 2 الهيئة  مع  التنسيق  املعدنية  والرثوة  البرتول  وزارة  عىل 
إصدار رخص التعدين، ورخص محاجر مواد الكسارات، وتحديد 
مجمعاتها. وعىل الهيئة إجابة الوزارة برأيها خالل )ثالثني( يوماً 
من تاريخ تسلّم طلب التنسيق، وال يخل ذلك مبسؤولية الجهة 
التي تعمل يف املوقع عن املحافظة عىل اآلثار والرتاث العمراين 

املوجودة فيه. 

الحكومية . 3 والجهات  والقروية،  البلدية  الشؤون  وزارة  عىل 
األخرى، والجهات الخاصة عند إقامة مرشوعاتها وظهور آثار أو 
مواقع تراث عمراين يف مواقع تلك املرشوعات؛ املحافظة عىل 
تلك اآلثار أو املواقع وإبالغ الهيئة بذلك، وعىل الهيئة اإلجابة 

برأيها خالل )ثالثني( يوماً من تاريخ تسلّم البالغ.
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املادة الثالثة عرشة: 
تنسق الهيئة مع وزارة الداخلية، والجهات ذات العالقة لوضع آلية 

تكفل حامية مواقع اآلثار والرتاث العمراين.

املادة الرابعة عرشة: 
تضع الهيئة - بالتنسيق مع الجهات املعنية - قواعد استثامر مواقع 

اآلثار والرتاث العمراين.

املادة الخامسة عرشة:
ال يجوز تنظيم مزادات بيع اآلثار املنقولة، وقطع الرتاث الشعبي إال 

برتخيص من الهيئة.

املادة السادسة عرشة: 
عىل  تعمل  أن   - املختصة  الجهات  مع  بالتنسيق   - الهيئة  عىل 
استعادة اآلثار الوطنية، وأن تساعد عىل إعادة اآلثار األجنبية املهربة 
واملنقولة بطرق غري رشعية من اململكة وإليها، وذلك وفقاً لالتفاقيات 

واملعاهدات الدولية ذات العالقة التي تكون اململكة طرفاً فيها.

املادة السابعة عرشة: 
التنازل للهيئة عن ملكية مواقع اآلثار، أو  للمجلس الحق يف قبول 
عن  العمراين  والرتاث  الشعبي  الرتاث  مواقع  أو  التاريخية،  املواقع 
طريق الهبة أو الرشاء بثمن رمزي، أو وضعها تحت ترصف الهيئة، 

وذلك مبا ال يتعارض مع النصوص النظامية.
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املادة الثامنة عرشة:
أو . 1 أثر  سلطته  تحت  أو  ملكيته  يف  يقع  الذي  الشخص  عىل 

موقع تراث عمراين مسجل يف سجل اآلثار، أو الرتاث العمراين ؛ 
املحافظة عليه.

إال . 2 تشغيله  أو  العمراين،  الرتاث  األثر وموقع  استثامر  يجوز  ال 
برتخيص من الهيئة، وتحدد اللوائح رشوط منح هذا الرتخيص. 

يلتزم كل مستخدم أو مشغل أو مستثمر لألثر، أو موقع الرتاث . 3
العمراين؛ بصيانته، وترميمه، واستعامله وفقاً للوائح. 

ملستثمر األثر، أو موقع الرتاث العمراين أن يحصل عىل مقابل . 4
لزيارته؛ ليكون تعويضاً عن مرصوفات املحافظة عليه، وتحدد 

اللوائح ضوابط ذلك.

املادة التاسعة عرشة: 
عىل كل شخص يشغل موقعاً أثرياً، أو تاريخياً، أو موقع تراث شعبي، 
لالطالع  بالدخول؛  املختصني  الهيئة  ملوظفي  يسمح  أن  عمراين؛  أو 

عليه ودراسته وفقاً لإلجراءات النظامية.

املادة العرشون:
واملتاحف  اآلثار  )صندوق  يسمى  صندوق  الهيئة  يف  ينشأ   -1
والرتاث العمراين(؛ لإلنفاق منه عىل حامية اآلثار، والرتاث العمراين، 
واملحافظة عليها، وصيانتها، وعرضها، وتوظيفها بصفة دامئة، وكذلك 
إلنشاء متاحف جديدة، ودعم املتاحف التي تحمل شعار “متحف 
ومؤسسات  أفراد  من  الخاص  القطاع  جهود  ودعم  سعودي”، 
وجمعيات أهلية؛ مبا يسهم يف تحقيق األهداف والغايات املنصوص 

عليها يف هذا النظام.

2- تتكون املوارد املالية للصندوق مام يأيت: 

أ- ما يخصص للصندوق من إيرادات املرشوعات التي تديرها الهيئة.
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ب- مبالغ التعويضات التي يحكم بها مقابل إحداث أرضار باآلثار، 
ومواقع الرتاث العمراين. 

ج- املساعدات، والتربعات، واملنح، والهبات، واألوقاف التي تقدم إىل 
الصندوق من األفراد، واملؤسسات العامة والخاصة، والهيئات األهلية 
الوطنية، والعربية، واإلقليمية، والدولية التي يوافق عليها املجلس، 

ومبا ال يتعارض مع النصوص النظامية.

الصندوق،  بأموال  املتعلقة  والتعليامت  القواعد  اللوائح  تحدد   -3
وإدارتها، وإيداعها، وأوجه إنفاقها، واستثامرها.

املادة الحادية والعرشون:
تشجع الهيئة - وفقاً لألنظمة القامئة - إنشاء جمعيات متخصصة يف 
االستفادة  الجمعيات  لهذه  اآلثار والرتاث واملتاحف، ويكون  مجال 

من دعم صندوق اآلثار واملتاحف والرتاث العمراين.
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مواقع الآثار واملواقع التاريخية 

ومواقع الرتاث ال�شعبي

الف�صل الثاين
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املادة الثانية والعرشون: 
استعامل  أو  العمراين،  والرتاث  اآلثار،  مواقع  يف  اإلحداث  يجوز  ال 
األنقاض التي فيها، أو أخذ أتربة، أو أحجار، أو أي مادة أخرى منها 

إال مبوافقة الهيئة وتحت إرشافها.

املادة الثالثة والعرشون: 
عىل كل من يكتشف أثراً ثابتاً أو منقوالً، أو يعلم باكتشافه، أن يبلغ 
الهيئة أو أقرب سلطة حكومية إليه فوراً، وعىل هذه السلطة توفري 

الحامية لألثر، وإحاطة الهيئة علامً بذلك عىل وجه الرسعة.

املادة الرابعة والعرشون: 
1- ال يجوز القيام بأي من األعامل اآلتية داخل حدود مواقع اآلثار 

والرتاث العمراين إال بعد الحصول عىل موافقة مسبقة من الهيئة:

 أ- أعامل الهدم الكيل، أو الجزيئ. 

 ب- متديدات خدمات املاء، والكهرباء، والغاز، واالتصاالت، وأعامل 
الطرقات، وجميع ما من شأنه تغيري املظهر الخارجي ملواقع اآلثار، 
والرتاث العمراين، واملباين التي فيها، أو قلب محتوى طبقاتها األثرية.

 ج- أي عمل جديد يتعلق بالبناء، وتصميم املواقع، والتشجري. 

طلب  تسلّم  تاريخ  من  يوماً  )ستني(  خالل  اإلجابة  الهيئة  عىل   -2
القيام بأي من األعامل املحددة يف الفقرة )1( من هذه املادة. 

أثناء   ، املادة  هذه  من   )1( الفقرة  يف  املحددة  األعامل  تخضع   -3
عملية تنفيذها، ملراقبة الهيئة.

الشؤون  ووزارة  الداخلية،  وزارة  مع  بالتنسيق   - الهيئة  تضع   -4
البلدية والقروية - اآللية الفنية واإلجرائية للتعامل مع املباين الرتاثية 

اآليلة للسقوط.
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املادة الخامسة والعرشون: 
عىل  الشعبي  الرتاث  ومواقع  التاريخية،  املواقع  تصنيف  يكون   -1

النحو اآليت: 

الفئة )أ( املواقع ذات األهمية العالية. 

الفئة )ب( املواقع ذات األهمية املتوسطة.

الفئة )ج( املواقع ذات األهمية القليلة.

اآلثار  الخاصة مبواقع  الحامية  أنظمة  املواقع  تطبق عىل هذه    -2
الواردة يف هذا النظام. 

3-  تحدد اللوائح ضوابط تصنيف هذه املواقع.
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الآثار الغارقة

الف�صل الثالث
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املادة السادسة والعرشون: 
تعد اآلثار الغارقة الثابتـة واملنقولة ، املكتشفة وغري املكتشفة، يف املناطق 

البحرية الخاضعة لسيادة اململكة أو واليتها القانونية؛ ملكاً للدولة.

املادة السابعة والعرشون: 
عىل كل من يكتشف موقعاً أثرياً تحت املاء، أو حطاماً لسفن، أو . 1

قطعة أثرية منقولة؛ أن يرتكها يف مكانها، وأالّ يلحق بها أي رضر 
أو تغيري، وأن يبلغ الهيئة أو أقرب سلطة حكومية بوجودها فوراً، 
وعىل هذه السلطة أن تحيط الهيئة علامً بذلك عىل وجه الرسعة.

عىل كل من ينتشل من تحت املاء عن طريق الصدفة قطعة أثرية . 2
أن يبلغ عنها، ويسلمها إىل الهيئة أو أي سلطة حكومية قريبة منه 

خالل أسبوع من تاريخ انتشالها.

املادة الثامنة والعرشون :
الخاضعة  البحرية  املناطق  املنتشلة من  أو  الغارقة  اآلثار  تعرضت  إذا 
القانونية، ألخطار تهدد سالمتها أو بقاءها؛  لسيادة اململكة أو واليتها 

فعىل الهيئة اتخاذ التدابري الالزمة للمحافظة عليها.

املادة التاسعة والعرشون:
)حرس  الداخلية  ووزارة  الدفاع،  وزارة  من:  كل  مع  الهيئة  تنسق 
والهيئة  الزراعة،  ووزارة  املعدنية،  والرثوة  البرتول  ووزارة  الحدود(، 
واملؤسسة  السعودية،  الجيولوجية  املساحة  وهيئة  للمساحة،  العامة 
العامة  والرئاسة  الفطرية،  للحياة  السعودية  والهيئة  للموانئ،  العامة 
تكفل حامية  آلية  لوضع  الجامرك؛  ومصلحة   ، البيئة  لألرصاد وحامية 
اآلثار الغارقة، وعىل هذه الجهات إبالغ الهيئة أو أقرب جهة أمنية عن 
آثار غارقة،  الذين يف حوزتهم  أثر غارق مكتشف، وعن األشخاص  أي 

وحجز ما يُعرث عليه من آثار، وتسليمها إىل الهيئة.
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الآثار املنقولة، وقطع الرتاث 

ال�شعبي، والجتار بها

الف�صل الرابع
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املادة الثالثون: 
يجوز للهيئة تبادل اآلثار املنقولة املكررة، أو التي لها مناذج مع املتاحف 
املنقولة  الداخلية والخارجية، وكذلك إعارة اآلثار  العلمية  واملؤسسات 
اإلجراءات  اللوائح  وتحدد  العاملية،  واملعارض  املتاحف  يف  لعرضها 

املنظمة لذلك.

املادة الحادية والثالثون: 
للهيئة قبول اآلثار املنقولة التي تقدم إليها عىل سبيل اإلهداء أو اإلعارة 

، ولها أن تحفظها أو تعرضها باسم مقدمها.

املادة الثانية والثالثون: 
للهيئة ترك األثر املنقول املكتشف عن طريق الصدفة يف حيازة مكتشفه 

بعد تسجيله، وال يجوز ملكتشفه الترصف فيه دون موافقة الهيئة.

املادة الثالثة والثالثون: 
بعد  إال  تجارية  ألغراض  املنقولة  اآلثار  ترميم  نشاط  مزاولة  تجوز  ال 

الحصول عىل ترخيص من الهيئة، وتبني اللوائح ضوابط ذلك.

املادة الرابعة والثالثون: 
1- يكون تصنيف قطع الرتاث الشعبي يف سجل اآلثار عىل النحو اآليت: 

الفئة )أ( القطع ذات األهمية العالية. 

الفئة )ب( القطع ذات األهمية املتوسطة. 

الفئة )ج( القطع ذات األهمية القليلة.
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للحامية  اآلثار  سجل  ضمن  املصنفة  الشعبي  الرتاث  قطع  تخضع   -2
الخاصة باآلثار املنقولة الواردة يف هذا النظام.

وعرضها،  ودراستها  الشعبي،  الرتاث  قطع  توثيق  يف  الهيئة  تسهم   -3
وتدعم برامج التوثيق والبحث العلمي التي يقوم بها األفراد، واملؤسسات 

املهتمة بهذا املجال.

4- تحدد اللوائح ضوابط تصنيف قطع الرتاث الشعبي.

املادة الخامسة والثالثون: 
ال يجوز بيع اآلثار املنقولة املسجلة التي متلكها الدولة. . 1

دون إخالل باالتفاقيات التي تكون اململكة طرفاً فيها، ال يجـــوز . 2
إهداء اآلثار املنقولة املسجلة التي متلكها الدولة إال مبوافقة رئيس 

مجلس الوزراء.

املادة السادسة والثالثون: 
ال يجوز اقتناء أي أثر منقول بأي شكل من أشكال االقتناء دون حمل ما 
يثبت رشعية ملكيته، عىل أن يعرض عىل الهيئة لتسجيله، ويعد حائز 
فيه،  تغيري  له إحداث أي  املحافظة عليه، وال يجوز  األثر مسؤوالً عن 
فإن تعرض األثر للضياع، أو التلف، أو الرسقة؛ وجب عىل املقتني إبالغ 

الهيئة فوراً ، وفقاً لإلجراءات التي تحددها اللوائح.

املادة السابعة والثالثون:
طبقاً  وذلك  منقول،  أثر  أي   - التبادل  أو  بالرشاء   - متتلك  أن  للهيئة 

للرشوط التي تحددها اللوائح.
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املادة الثامنة والثالثون:
يجوز االتجار باآلثار املنقولة التي يثبت حائزها رشعية ملكيتها، وقطع 
وفقاً  الهيئة،  من  ترخيص  عىل  الحصول  بعد  وذلك  الشعبي،  الرتاث 

للرشوط واألحكام التي تبينها اللوائح.

املادة التاسعة والثالثون: 
الرتاث . 1 الهيئة - تداول اآلثار املنقولة وقطع  يجوز - برتخيص من 

اآلثار  سجل  يف  واملسجلة  الخاصة  لألشخاص  اململوكة  الشعبي 
البيع؛  اململكة فقط، ويف حالة  وطنياً، داخل حدود  تراثاً  بوصفها 

يكون للهيئة حق األولوية يف الرشاء. 

يتعني عىل كل من يبيع قطعة مسجلة يف سجل اآلثار بوصفها تراثاً . 2
التداول؛ إبالغ من  وطنياً، أو ينقل ملكيتها بأي شكل من أشكال 
تنتقل إليه امللكية بقرار التسجيل وإجراءات الحامية، وإبالغ الهيئة 

بتامم عملية التداول، وذلك وفقاً للوائح.

املادة األربعون: 
تراثية  أو  أثرية  قطعة  اململكة  إىل  معه  يُحرض  من  كـل  عىل  يجب 
طرفاً  اململكة  تكون  التي  لذلك،  املنظمة  الدولية  باالتفاقيات  االلتزام 
فيها، والترصيح بها ملوظفي الجامرك، وتسجيلها لدى الهيئة أو فروعها 
يف املناطق خالل )ثالثة أسابيع( من تاريخ إدخالها، وله حـق إخراجها 

من اململكة بعد الحصول عىل موافقة الهيئة.

املادة الحادية واألربعون: 
ال يجوز نسخ اآلثار، أو صنع مناذج لها ألغراض تجارية إال بعد الحصول 

عىل ترخيص من الهيئة، وتبني اللوائح رشوط وأحكام ذلك.



25

امل�شح الأثري، والتـنقيب عن الآثار

الف�شل اخلام�س
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املادة الثانية واألربعون: 
عن  والتنقيب  األثري  املسح  يف  الحق  صاحبة  هي  وحدها  الهيئة 
الخاضعة  البحرية  املناطق  يف  الغارقة  اآلثار  ذلك  ويتضمن  اآلثار، 
لسيادة اململكة أو واليتها القانونية، ويجوز للهيئة - بالتنسيق مع 
واملؤسسات،  والهيئات،  للجامعات،  الرتخيص   - املختصة  الجهات 
والجمعيات العلمية الوطنية، واملنقبني عن اآلثار، والبعثات األجنبية؛ 
باملسح األثري والتنقيب عن اآلثار، إما بصورة منفردة، أو باالشرتاك 

معها، وفقاً ألحكام هذا النظام ولوائحـه.

املادة الثالثة واألربعون: 
للهيئة والجهات املرخص لها حق املسح األثري والتنقيب عن اآلثار 
يف األمالك العامة والخاصة، وذلك بالتنسيق مع أصحابها أو من تقع 
تحت سلطتهم، فإن كانت هناك رضورة لالحتفاظ باألثر املكتشف 
الثابت؛ فيعوض أصحاب األمالك الخاصة عن قيمة األرض التي فيها 
األثر، وإن مل تكن هناك رضورة لذلك؛ فيقدر التعويض عن األرضار 
املنصوص عليها  لإلجراءات  التنقيب، وذلك وفقاً  انتهاء أعامل  بعد 
اليد املؤقت  العامة ووضع  العقارات للمنفعة  يف نظام نزع ملكية 

عىل العقار.

املادة الرابعة واألربعون: 
عليها . 1 تعرث  التي   - املكتشفة  اآلثار  جميع  للدولة  ملكاً  تعد 

التنازل  يجوز  وال  اآلثار-  عن  بالتنقيب  له  املرخص  أو  الهيئة، 
عنها. ويجوز للرئيس أن يسمح للمرخص له بعرض مكتشفاته 

من اآلثار املنقولة ملدة يتفق عليها. 

ميكن إعارة املرخص له بالتنقيب عن اآلثار أو األفراد املرتبطني . 2
وذلك  عليها،  يتفق  ملدة  املنقولة  اآلثار  بعض  علمية؛  بجهة 
ثم  ومن  ترميمها،  أو  عليها  الالزمة  التحاليل  وإجراء  لدراستها 

إعادتها إىل الهيئة، وتبني اللوائح ضوابط ذلك.
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الرتاث العمراين

الف�شل ال�شاد�س:
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املادة الخامسة واألربعون: 
فيه  تسجل  العمراين(؛  الرتاث  )سجل  يسمى  الهيئة سجالً  تضع   -1
درجات  وتكون  ومناطقه،  العمراين  الرتاث  ومباين  مواقع  جميع 

التصنيف عىل النحو اآليت: 

الفئة )أ( املباين واملواقع ذات األهمية العالية. 

الفئة )ب( املباين واملواقع ذات األهمية املتوسطة.

الفئة )ج( املباين واملواقع ذات األهمية القليلة.

2- يشمل التصنيف ما يأيت: 

أ- املبنى، أو املوقع، أو أجزاء منهام، مبا فيها اآلثار املنقولــة املرتبطة 
واألثاث،  واألبواب،  والنوافذ،  والتجهيزات،  الرتكيبات،  مثل:  بهام، 

وأعامل الدهان، والزخارف.

وتَُكــــّوُن  مباٍن،  عــــدة  من  تتكون  التي  العمرانية  املناطق  ب- 
نسيجاً عمرانياً من مدن وقرى وأحياء، ويشمل ذلك املناطق املحيطة 
باملبنى أو املنطقة العمرانية، واملواقع املسجلة التي تشكل رضورة 

لحامية املبنى أو املوقع املسجل، أو عرضهام، أو استعاملهام. 

أو  العمرانية،  املنطقة  أو  باملبنى،  املحيطة  الطبيعية  املناطـق  ج-   
املكملة للبيئة املخططة، كالحــدائق واملزارع.

3- تحدد اللوائح معايري تصنيف مباين الرتاث العمراين ومناطقه.

4- تُعد الهيئة قوائم التسجيل، ويقرها الرئيس.

الرتاثية، ويصدر  الجزيئ للمواقع  أو  الكيل  التسجيل  إلغاء  5- يجوز 
أو  الكيل  التسجيل  اللوائح ضوابط  وتبني  الرئيس،  من  اإللغاء  قرار 

الجزيئ.

6- إذا رأت الهيئة - استثناًء من الفقرة )1( من هذه املادة - عدم 
رضورة تسجيل املوقع أو املبنى الرتايث، أو صدر قرار بإلغاء التسجيل 
النظام  نصوص هذا  وفق  فيه  الترصف  فتجيز  له؛  الجزيئ  أو  الكيل 

ولوائحه.
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املادة السادسة واألربعون: 
تحدد منطقة حاميــة الرتاث العمراين واألثري الثابت مبسافة . 1

)مائتي( مرت حول الحدود املبارشة للمبنى أو املوقع املصنف، 
وبخاصة الجهة التي تقع عليها واجهة املبنى أو املوقع، ويتم 
تحديد ضوابط منطقة الحامية واشرتاطاتها بالتنسيق مع وزارة 
الشؤون البلدية والقروية، وميكن متديد تلك املنطقة أو تقليصها 
بقرار من الرئيس بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية 

والجهات ذات العالقة.

املدن . 2 يف  العمراين  للرتاث  منطقة حامية  وتحديد  إحداث  يتم 
أو  فنية،  أو  ثقافية،  أو  تاريخية،  أهمية  لها  كانت  إذا  والقرى 
علمية تسوغ املحافظة عليها، ويصدر بذلك قرار من الرئيس - 
بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة الشؤون البلدية والقروية 
- يتضمن مخطط حامية الرتاث العمراين وتنميته.  وميكن إلغاء 

التصنيف الكيل أو الجزيئ ملنطقة الحامية بقرار من الرئيس.

ميكن تغيري منطقة الحامية بإرشاف الهيئة، وبقرار من الرئيس . 3
حدود  يف  وذلك   - العالقة  ذات  الجهات  مع  التنسيق  بعد   -
مقتضيات حامية األثر املعامري املصنف عند وضع املخططات 
العمرانية الهيكلية والتصاميم العمرانية املفصلة أو مراجعتها، 
ضمن  الحامية  منطقة  حدود  مقتضيات  تستوعب  أن  عىل 

الوثائق املذكورة.

املادة السابعة واألربعون: 
تقوم الهيئة - بعد التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية . 1

والجهات ذات العالقة - بإعداد وتطوير مخطط حامية الرتاث 
برنامج حامية وتطوير وتنمية شامل  ، وفق  العمراين وتنميته 

ومتكامل للمنطقة املعنية. 

تحدد يف مخطط حامية الرتاث العمراين املباين واملواقع املصنفة، . 2
وتوجهات الحامية ومقتضياتها، واالرتفاقات، وضوابط أساليب 
والتجديد  العمراين،  والتأهيل  الرتميم،  ذلك:  ويشمل  التدخل، 



30

العمراين، وأنظمة البناء ، ومحددات استعامالت األرايض، وطرق 
النقل،  ومخططات  االرتفاعات،  وتحديد   ، املباين  يف  التدخل 

والسري، والخدمات، وغريها.

يجوز تطبيق أنظمــة البناء واملواصفات الخاصة باملباين علــى . 3
تطبيقها  كـان  إذا  إال  املصنفة،  ومواقعه  العمراين  الرتاث  مباين 

يتعارض مع مقتضيات التصنيف أو الحامية.

املادة الثامنة واألربعون: 
التصاميم  أو  الهيكلية،  العمرانية  املخططات  إعداد  عند   - يجب 
واملواقع  املباين،  حامية  مبقتضيات  االلتزام   - املفصلة  العمرانية 
ومباين  اآلثار،  سجل  يف  املسجلة  الثابتة  اآلثار  وتدرج  املصنفة، 
الرتاث العمراين والشعبي ومواقـعهام ، واملواقع التاريخية املصنفة، 
ومنطقـة الحامية التابعة لها ضمن املخططات الهيكلية والتفصيلية 

لتنظيم املدن، ومخططات حامية الرتاث العمراين وتطويره.

املادة التاسعة واألربعون:
العمراين  الرتاث  حامية  منطقة  إحداث  قرار  صدور  عىل  يرتتب 
وتنميته؛ دمج مخططات حامية الرتاث العمراين ومقتضياتها ضمن 
، بحيث تحل محلها يف  الهيكلية والتفصيلية  العمرانية  املخططات 

املنطقة املصنفة.

املادة الخمسون:
يرتتب عىل تصنيف مبنى أو موقع تراث عمراين ضمن سجل اآلثار 

ما يأيت: 

التزام الدولة بحاميته، واملحافظة عليه وتطويره إذا كان ملكاً . 1
لها، واملشاركة يف جهود حاميته، واملحافظة عليه وتطويره إذا 
كان ملكاً للقطاع الخاص، ونزع ملكيته ملصلحة الدولة إذا كانت 
املنصوص  لإلجراءات  ظروف حاميته غري متوافرة، وذلك وفقاً 
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عليها يف نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد 
املؤقت عىل العقار.

طبيعته، . 2 مع  يتناسب  مبا  وتشغيله  وترميمه،  صيانته،  رضورة 
الالزم  بالقدر  إال  عنارصه  من  عنرص  أي  يف  تغيري  دون  وذلك 

لعملية التشغيل. 

تعرضه . 3 إىل  يؤدي  الحامية  منطقة  يف  تغيري  أي  إحداث  منع 
ألرضار، أو تشويه، أو إعاقة تشغيله، أو استعامله.

املادة الحادية والخمسون:
مباين . 1 يف  الرتميم  أو  البناء  أعامل  من  عمل  أي  إجراء  يجوز  ال 

عىل  الحصول  بعد  إال  املصنفة  العمراين  الرتاث  وقرى  وأحياء 
الوزارة  وتتفق  والقروية،  البلدية  الشؤون  وزارة  من  رخصة 

والهيئة عىل رشوط منح الرخصة وإجراءاته. 

ال يجوز إجراء أي عمل من أعامل الصيانة أو التجزئة والتقسيم . 2
يف مباين وأحياء وقرى الرتاث العمراين املصنفة إال بعد موافقة 
الهيئة ، وعىل الهيئة اإلجابة عىل الطلب خالل )تسعني( يوماً 

من تاريخ تقدميه. 

تخضع األعامل  املنصوص عليها يف الفقرتني )1( و )2( من هذه . 3
املادة ملراقبة الهيئة وإرشافها، وذلك وفقاً لقواعد تعدها الهيئة 

باالتفاق مع الجهات املعنية.

املادة الثانية والخمسون: 
تبني اللوائح آلية املساهمة يف تكاليف صيانة مبنى أو موقع الرتاث 
القيام  عن  مالكه  عجز  إذا  وترميمه  وإصالحه،  املصنف،  العمراين 

بذلك.



32

املادة الثالثة والخمسون: 
مع عدم اإلخالل بالنصوص النظامية ذات العالقة:

املصنفة . 1 العمراين  الرتاث  مواقع  أو  املباين  ملكية  نقل  يجوز  ال 
االعتبارية  أو  الطبيعية  األشخاص  إىل  الدولة؛  متلكها  التي 
الحصول  بعد  إال  امللكية،  نقل  أشكال  بأي شكل من  الخاصة، 
الجديد برشوط  املالك  أو  الهيئة، ويلتزم املشرتي  عىل موافقة 

التصنيف املبينة يف هذا النظام ولوائحه. 

يجوز بيع أو تأجري مباين ومواقع الرتاث العمراين املصنفة التي . 2
عىل  الحصول  بعد  ملكيتها،  نقل  أو  الخاص،  القطاع  ميلكها 
موافقة الهيئة، ويلتزم املالك الجديد أو املستأجر برشوط البيع 

أو نقل امللكية أو التأجري التي تحددها اللوائح.

املادة الرابعة والخمسون:
تنسق الهيئة مع وزارة البرتول والرثوة املعدنية عند تصنيف وتسجيل 
مباين الرتاث العمراين التي تقع ضمن مناطق امتيازات ومحجوزات 
لتلك  الحامية  مناطق  تحديد  عند  وكذلك  والغاز،  الزيت  رشكات 
اآلثار  مواقع  بني  الفاصلة  الحامية  منطقة  تحديد  وعند  املواقع، 

ومنشآت تلك الرشكات.

املادة الخامسة والخمسون:
بعد  إال  وصيانتها  الرتاثية  املباين  ترميم  مجال  يف  العمل  يجوز  ال 

الحصول عىل موافقة وتصنيف من الهيئة، وفقاً ملا تبينه اللوائح.



33

املتاحف

الف�شل ال�شابع:
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املادة السادسة والخمسون:
غري  أو  علمي،  أو  ترايث،  أو  متحف حضاري،  إنشاء  للشخص  يجوز 
ذلك )كمرشوع ثقايف، أو استثامري، أو كليهام( وذلك بعد الحصول 
العالقة  ذات  الجهات  ومن  الهيئة  من  وترخيص  تصنيف  عىل 
والرتخيص  التصنيف  وضوابط  رشوط  اللوائح  وتبني  لألنظمة،  وفقاً 

الصادرين من الهيئة.

املادة السابعة والخمسون: 
ملستوى  تبعاً  و)ج(  و)ب(  )أ(  فئات:  ثالث  إىل  املتاحف  تصنف 
)مجموعات خاصة(،  يعد  نشاطاتها، وما عدا ذلك  وتنوع  عروضها 

وتحدد اللوائح معايري تصنيف املتاحف.

املادة الثامنة والخمسون: 
تعتمد الهيئة شعاراً باسم )متحف سعودي( مينح للمتاحف العامة 
وتبني  ملكيته،  انتقلت  إذا  املتحف  مع  الشعار  وينتقل  والخاصة، 

اللوائح األحكام املتعلقة مبنح الشعار، وتعليقه، وإلغائه.

املادة التاسعة والخمسون: 
يجب عىل املتحف القيام باآليت: 

حفظ املجموعات التي ميتلكها ، وصيانتها، وترميمها، ودراستها، . 1
وإثراؤها. 

عرض مجموعاته، وجعلها متاحة ألكرب فئة من الجمهور. . 2

الجهات . 3 مع  التنسيق  بعد   ، وتربوية  ثقافية  نشاطات  تنفيذ 
املعنية. 

املشاركة يف البحث العلمي ، واإلسهام  يف تطوير املعرفة ونرشها.. 4
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املادة الستون: 
التي . 1 الخاصة  للمتاحف  املادي  الدعم  تقديم  للهيئة  يجوز 

تحمل شعار )متحف سعودي(، ودعمها لدى مصادر التمويل 
توظف  قروض  أو  إعانات،  عىل  للحصول  والخاصة  الحكومية 

لتطوير املتاحف، وفق ضوابط تحددها اللوائح. 

يحق للمتحف الذي يحمل شعار )متحف سعودي( االستفادة . 2
يف  والفني  العلمي  دعمها  عىل  والحصول  الهيئة  خربات  من 
وترميمها،  وصيانتها،  املعروضات،  وحفظ  العرض،  مجاالت 
وكذلك التشغيل واإلدارة، والحصول عىل خربات دولية يف هذه 
املجاالت يف إطار برامج التعاون املشرتكة بني الهيئة، واملتاحف 

العاملية، والجهات الدولية ذات االختصاص.

املادة الحادية والستون: 
يجوز تحديد مقابل مايل للدخول إىل املتاحف، وألي مواقع أخرى 

تقام فيها عروض مؤقتة، وتحدد اللوائح ضوابط ذلك.

املادة الثانية والستون: 
الوطنية من  اآلثار  عليه مواصفات قطع  تنطبق  ما  للهيئة تسجيل 
بيع هذه  للمتحف  يجوز  وال  اآلثار،  املتاحف يف سجل  معروضات 

القطع، أو إخراجها خارج اململكة إال بعد موافقة الهيئة.

املادة الثالثة والستون: 
يجوز للمتاحف التي تحمل شعار )متحف سعودي( فقط املشاركة 
يف معارض خارج اململكة، ونشاطات مشرتكة مع متاحف خارجية ، 

وذلك بعد موافقة الهيئة، وتبني اللوائح ضوابط ذلك.
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املادة الرابعة والستون: 
قبول  فقط  سعودي(  )متحف  شعار  تحمل  التي  للمتاحف  يجوز 
بعد  وذلك  اململكة،  خارج  من  العينية  والهدايا  املالية  اإلعانات 

موافقة الهيئة، ووفقاً للضوابط املنظمة لذلك.

املادة الخامسة والستون: 
الهيئة،  تحددها  التي  املناطق  ومتاحف  الوطني،  للمتحف  يكون 
مجالس أمناء يكّونها املجلس بناًء عىل اقرتاح من الرئيس، ويقرتح 
شؤونه،  جميع  ويتابع  املتحف،  تشغيل  برامج  األمناء  مجلس 
وأنشطته العلمية املختلفة، ومجاالت التعاون مع املتاحف الداخلية 

والخارجية، وذلك وفقاً لالئحة املنظمة لذلك.

املادة السادسة والستون:  
يجوز لألفراد واملؤسسات والرشكات العاملة يف اململكة؛ التربع برشاء 
قطع أثرية أو تراثية، أو مجموعات ملصلحة املتاحف، ويجوز -مقابل 
ذلك- منح املتربع مزايا وحوافز. وتقرتح الهيئة - بعد التنسيق مع 
الجهات ذات العالقة- مثل هذه الحوافز، وترفعها إىل مجلس الوزراء 

العتامدها، وتحدد اللوائح ضوابط ذلك.

املادة السابعة والستون:  
يجب عىل كل متحف التنسيق مع الهيئة عند نقل مقره من مكان 

إىل آخر، أو إجراء تعديل جوهري يف عروضه.

املادة الثامنة والستون:  
ال يوقف نشاط املتحف نهائياً أو ملدة طويلة إال بعد موافقة الهيئة، 
وللهيئة تحديد مصري معروضات املتحف، وتحدد اللوائح ضوابط ذلك.
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املادة التاسعة والستون: 
ال يجوز ألي متحف إجراء أي عملية ترميم لقطعة ميلكها ومسجلة 

يف سجل اآلثار إال بعد موافقة الهيئة، وتحدد اللوائح ضوابط ذلك.

املادة السبعون:  
الهيئة،  من  برتخيص  إال  املتاحف  تشغيل  نشاط  مزاولة  تجوز  ال 

وتحدد اللوائح رشوط منح هذا الرتخيص.





العقوبات

الف�صل الثامن:
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املادة الحادية والسبعون:
يعاقب بالسجن ملدة ال تقل عن )ثالثة( أشهر وال تزيد عىل )سنتني(، 
عىل  تزيد  وال  ريـال  ألف(  وعرشين  )خمسة  عن  تقل  ال  وبغرامة 
استوىل  من  كل  العقوبتني؛  هاتني  بإحدى  أو  ريـال،  ألف(  )مائتي 

بصورة غري مرشوعة عىل أثر من ممتلكات الدولة.

املادة الثانية والسبعون: 
يعاقب بالسجن ملدة ال تقل عن )شهر( وال تزيد عىل )سنة(، وبغرامة 
ال تقل عن )عرشة آالف( ريـال وال تزيد عىل )مائة ألف( ريـال ، أو 

بإحدى هاتني العقوبتني؛ كل من:

تعدى عىل أثر، أو موقع أثري، أو موقع تراث عمراين؛ بإتالفه، . 1
تغيري  أو  به،  الرضر  إلحاق  أو  نبشه،  أو  إزالته،  أو  تحويره،  أو 

معامله، أو طمسه.

 مسح أو نقب عن اآلثار دون ترخيص.2. 

املادة الثالثة والسبعون:  
يعاقب بالسجن ملدة ال تزيد عىل )ستة أشهر( وبغرامة ال تزيد عىل 

)خمسني ألف( ريـال، أو بإحدى هاتني العقوبتني؛ كل من:

قلد أثراً أو زيفه مدعياً أثريته. . 1

قام بأي من أعامل الهدم الكيل أو الجزيئ داخل حدود مواقع . 2
اآلثار والرتاث العمراين، أو بنى عليها؛ دون الحصول عىل موافقة 

من الهيئة. 

 خالف رشوط االرتفاق وحقوقه املفروضة عىل األرايض املجاورة 	. 
ملواقع اآلثار.

انتشل- عمداً - أثراً غارقاً، أو نقله من مكانه.. 4
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املادة الرابعة والسبعون:
يعاقب بغرامة ال تزيد عىل )ثالثني ألف( ريـال كل من:

غرّي مبنى أو موقع تراث عمراين، أو أجرى يف البيئة املحيطة به . 1
تعديالً يؤدي إىل اإلرضار به دون أخذ موافقة الهيئة.

نقل أنقاضاً أو أحجاراً أو أتربة من مواقع اآلثار والرتاث العمراين . 2
دون موافقة الهيئة.

رمى أنقاضاً أو مخلفات يف مواقع اآلثار والرتاث العمراين.. 3

أو . 4 النقش،  أو  الطالء،  أو  بالكتابة،  عمرانياً  تراثاً  أو  أثراً  شّوه 
إلصاق اإلعالنات عليه، أو بافتعال الحريق.

املادة الخامسة والسبعون:
خالف  من  كل  ريـال  ألف(  )عرشين  عىل  تزيد  ال  بغرامة  يعاقب 
له  املمنوحة  الرخصة  العمراين يف  والرتاث  باآلثار  املتعلقة  الرشوط 

الخاصة برتميم املباين األثرية والرتاثية، وأحكامها.

املادة السادسة والسبعون:
يعاقب بغرامة ال تزيد عىل )خمسة عرش ألف( ريـال كل من: 

حاز أو صنع مناذج أو نسخاً لآلثار ألغراض تجارية دون ترخيص . 1
من الهيئة.

أخفى اآلثار التي اكتشفها أو عرث عليها، أو امتنع عن تسليمها  . 2
إىل الهيئة. 

صّدر أثراً منقوالً أو باعه أو ترصف فيه باملخالفة ألحكام هذا . 3
النظام ولوائحه.

عىل . 4 الدعاية  عالمات  من  غريها  أو  لوحات  أو  الفتات  وضع 
مواقع اآلثار والرتاث العمراين دون موافقة الهيئة.
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املادة السابعة والسبعون:
يعاقب بغرامة ال تزيد عىل )عرشة آالف( ريـال كل من: 

مل يقدم للهيئة بياناً باآلثار التي ميلكها. . 1

حاز قطعة أثرية أصلية غري مسجلة. . 2

حاز أثراً ال يحمل ما يثبت رشعية ملكيته. . 3

عمراين . 4 تراث  موقع  أو  ثابت،  أثر  ملكية  نقل  أو  أّجر  أو  باع 
مصنف، دون أخذ موافقة الهيئة. 

زاول نشاط ترميم اآلثار املنقولة ألغراض تجارية دون الحصول . 5
عىل ترخيص من الهيئة، أو خالف رشوط الرتخيص املمنوح له.

مباين . 6 يف  والتقسيم  التجزئة  أو  الصيانة،  أعامل  من  بعمل  قام 
عىل  الحصول  دون  املصنفة،  العمراين  الرتاث  وقرى  وأحياء 

موافقة الهيئة.

قام من املتاحف برتميم قطعة أثرية ميلكها ومسجلة يف سجل . 7
اآلثار دون الحصول عىل موافقة الهيئة.

من . 8 ترخيص  الحصول عىل  املتاحف دون  تشغيل  نشاط  زاول 
الهيئة، أو خالف رشوط الرتخيص املمنوح له.

عرقل عمل فرق الهيئة يف مواقع اآلثار والرتاث العمراين.. 9

املادة الثامنة والسبعون:
تطبق عىل تهريب اآلثار األحكام الخاصة بالتهريب، املنصوص عليها 
يف نظام )قانون( الجامرك املوحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية، عىل أن تقوم مصلحة الجامرك بتسليم اآلثار املضبوطة إىل 

الهيئة.
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املادة التاسعة والسبعون: 
مع عدم اإلخالل بحقوق الغري )حسن النية( ؛ تصادر بحكم قضايئ 
اآلثار املنقولة التي خالف حائزها أحكام املواد )الثانية، والسادسة 
والثالثني، واألربعني( من هذا النظام، واألموال املتحصلة منها، وكذلك 
استخدمت  التي  النقل  ووسائط  واآلالت،  واملواد،  األدوات،  جميع 
يف املخالفات املنصوص عليها يف املواد )الحادية والسبعني، والثانية 

والسبعني، والثالثة والسبعني، والثامنة والسبعني( من هذا النظام.

املادة الثامنون:
مع عدم اإلخالل بالعقوبات املنصوص عليها يف هذا النظام:

يُلزم كل من عرث عىل آثار، أو استوىل عىل آثار مملوكة للدولة . 1
بصورة غري مرشوعة، أو حصل عىل آثار بطريقة مخالفة ألحكام 

هذا النظام؛ بتسليم ما يف حوزته  إىل الهيئة دون تأخري.

العمراين . 2 والرتاث  اآلثار  مواقع  يف  رضراً  أحدث  من  كل  يُلزم 
املسجلة بدفع ما يقابل الرضر الحاصل، وفقاً ملا تقرره املحكمة 
واملتاحف  اآلثار  صندوق  يف  التعويض  مبلغ  ويودع  املختصة، 

والرتاث العمراين، ويخصص إلصالح الرضر. 

يُلزم كل من قام بأي من أعامل الهدم الكيل أو الجزيئ داخل . 3
دون  عليها،  البناء  أو  العمراين،  والرتاث  اآلثار  مواقع  حدود 
رشوط  خالف  من  وكل  الهيئة،  من  موافقة  عىل  الحصول 
االرتفاق وحقوقه املفروضة عىل األرايض املجاورة ملواقع اآلثار 
والرتاث العمراين ؛ بإزالة ما أحدثه، وإعادة املوقع إىل ما كان 

عليه عىل نفقته، وتحت إرشاف الهيئة.

املادة الحادية والثامنون:
مع عدم اإلخالل بالعقوبات املنصوص عليها يف هذا النظام، يف حالة 
مخالفة األحكام والرشوط املتعلقة برتاخيص املسح، أو التنقيب، أو 
التصدير، أو االتجار، أو املتاحف؛ فللجنة املنصوص عليها يف املادة 
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أو  النشاط،  إيقاف  النظام إصدار قرار يتضمن  )التسعني( من هذا 
تعليق الرتخيص، أو إلغاءه بصورة نهائية، وذلك وفقاً ملا تبينه اللوائح.

املادة الثانية والثامنون: 
يعاقب كل من اشرتك بطريق االتفاق، أو التحريض، أو املساعدة يف 
ارتكاب أي من املخالفات املنصوص عليها يف هذا النظام بالعقوبة 

نفسها املقررة لها.

املادة الثالثة والثامنون:
املنصوص عليها يف هذا  املخالفات  أي من  الرشوع يف  يعاقب عىل 

النظام مبا ال يتجاوز نصف الحد األعىل للعقوبة املقررة لها.

املادة الرابعة والثامنون: 
آخر؛  ونظام  النظام  هذا  مبوجب  عليها  معاقباً  املخالفة  كانت  إذا 

فتطبق العقوبة األشد.

املادة الخامسة والثامنون: 
تجوز مضاعفة الحد األعىل للعقوبة يف حالة العود الرتكاب أي من 
تطبيق  يف  عائداً  ويعد  النظام،  هذا  يف  عليها  املنصوص  املخالفات 
ثالث  خالل  املخالفة  ارتكاب  إىل  عاد  من  كل  النظام  هذا  أحكام 

سنوات من تاريخ صدور حكم أو قرار نهايئ واجب النفاذ يف حقه.
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ال�شبط، والتحقيق، واملحاكمة

الف�صل التا�صع:



46

املادة السادسة والثامنون:
هذا  أحكام  مخالفات  بضبط  تخولهم  الذين  الهيئة  موظفو  يعد 
النظام - أثناء قيامهم بأعاملهم - من رجال الضبط الجنايئ، وذلك 
يف حدود اختصاصهم، وميكن للهيئة - باالتفاق مع الجهات األخرى 
- االستعانة مبوظفي تلك الجهات املخولني من جهاتهم لضبط تلك 

املخالفات.

املادة السابعة والثامنون: 
مخالفة  أي  بوقوع  علمها  عند  الهيئة  الحكومية  الجهات  تشعر 

ألحكام هذا النظام.

املادة الثامنة والثامنون:
كل أثر يضبط مبقتىض أحكام هذا النظام يسلم فوراً إىل الهيئة.

املادة التاسعة والثامنون: 
متنح الهيئة مكافأة مالية بحسب ما تبينه اللوائح لكل من : 

تداوله بصورة . 1 أو جرى  العثور عليه،  أثر تم  ساعد عىل ضبط 
مخالفة ألحكام هذا النظام ولوائحه. 

قدم معلومات أدت إىل اكتشاف أي مخالفة ألحكام هذا النظام . 2
ولوائحه. 

الصدفة، . 3 بطريق  مهامً  غارقاً  أو  منقوالً،  أو  ثابتاً،  أثراً  اكتشف 
وتكون املكافأة متناسبة مع قيمة األثر.
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أرشد أو ساعد عىل العثور عىل مواقع أو قطع أثرية غري معروفة . 4
للهيئة ، عىل أن تكون املكافأة التي متنح له متناسبة مع قيمة 

األثر.

العمراين، . 5 والرتاث  اآلثار  عىل  املحافظة  يف  تسهم  بأعامل  قام 
وعدم العبث بها.

املادة التسعون:
تكّون بقرار من الرئيس لجنة من ثالثة أعضاء، يكون أحدهم . 1

املخالفات  يف  للنظر  نظامياً؛  أو  رشعياً  مستشاراً  األقل  عىل 
وتطبيق الغرامات املنصوص عليها يف املواد )الرابعة والسبعني، 
والخامسة والسبعني، والسادسة والسبعني، والسابعة والسبعني( 

من هذا النظام. 

تعتمد قرارات اللجنة من الرئيس، ويحق ملن صدر ضده القرار . 2
التظلم منه أمام ديوان املظامل وفقاً لنظامه.

تحدد اللوائح آلية عمل اللجنة، ومكافآت أعضائها.. 3

املادة الحادية والتسعون: 
دون إخالل بالفقرة )1( من املادة )التسعني( من هذا النظام، تختص 
النظام،  هذا  مخالفات  يف  بالتحقيق  العام  واالدعاء  التحقيق  هيئة 

ومبارشة الدعوى يف شأنها أمام املحكمة الجزائية.
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اأحكام ختامية

الف�صل العا�رش:
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املادة الثانية والتسعون:
رقم  املليك  باملرسوم  الصادر  اآلثار،  نظام  محل  النظام  هذا  يحل 
)م/26( وتاريخ 1392/6/23هـ، ويلغي جميع ما يتعارض معه من 

أحكام.

املادة الثالثة والتسعون: 
تاريخ نرش  من  اللوائح خالل )مائة وعرشين( يوماً  يصدر املجلس 

هذا النظام يف الجريدة الرسمية.

املادة الرابعة والتسعون: 
يعمل بهذا النظام بعد ميض )مائة وعرشين( يوماً من تاريخ نرشه 

يف الجريدة الرسمية.
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