
 2005لسنة  5رقم  قانون حماٌة التراث العمرانً والحضري
 

 1المادة 
( وٌعمل 2005ٌسمى هذا القانون ) قانون حماٌة التراث العمرانً والحضري لسنة 

 به من تارٌخ نشره فً الجرٌدة الرسمٌة .
 

 2المادة 
صصة لها ٌكون للكلمات والعبارات التالٌة حٌثما وردت فً هذا القانون المعانً المخ

 ادناه ما لم تدل القرٌنة على غٌر ذلك : 
 

 الوزارة وزارة السٌاحة واالثار .   
 الوزٌر وزٌر السٌاحة واالثار . 

اللجنة اللجنة الوطنٌة لحماٌة التراث العمرانً والحضري المشكلة بمقتضى احكام 
 هذا القانون .  

مقتضى احكام هذا الصندوق صندوق حماٌة التراث العمرانً والحضري المشكل ب
 القانون . 

الموقع التراثً المبنى او الموقع ذو القٌمة التراثٌة من حٌث نمط البناء او عالقته 
 1550بشخصٌات تارٌخٌة او باحداث وطنٌة او قومٌة او دٌنٌة هامة واقٌم بعد سنة 

 وفقا 1811( لسنة 21مٌالدٌة بما ال ٌتعارض مع قانون االثار النافذ المفعول رقم )
 الحكام هذا القانون وٌشمل ذلك ما ٌلً : 

المبنى التراثً     : المنشات والمفردات المعمارٌة ذات الخواص المعمارٌة او 
 التارٌخٌة او الثقافٌة التً تحكً احداثا معٌنة. 

الموقع الحضري   : النسٌج العمرانً والساحات العامة والمجاورات السكنٌة 
 قٌم الثابتة التً بنٌت علٌها ثقافة السكان . وتنسٌق المواقع التً تمثل ال

السلطات التنظٌمٌة  مجلس التنظٌم االعلى واللجان اللوائٌة والمحلٌة المشكلة 
 بموجب قانون تنظٌم المدن والقرى واالبنٌة النافذ المفعول .

 
 3المادة 

 نتها .ٌهدف هذا القانون الى الحفاظ على المواقع التراثٌة االردنٌة وحماٌتها وصٌا
 

 4المادة 
 اللجنة

( من الفقرة ) أ( من 1-4ب. ٌشترط فً االعضاء المنصوص علٌهم فً البنود من ) 
 هذه المادة ان ال تقل درجة أي منهم عن االولى من الفئة االولى . 

أ . تشكل فً الوزارة لجنة تسمى ) اللجنة الوطنٌة لحماٌة التراث العمرانً 
 وعضوٌة كل من : والحضري ( برئاسة الوزٌر 

 



 . مدٌر عام دائرة االثار العامة نائبا للرئٌس . 1
 . امٌن عام وزارة السٌاحة واالثار . 2
 . مدٌر عام المؤسسة العامة لالسكان والتطوٌر الحضري . 3
 . ممثل عن وزارة التخطٌط ٌسمٌه وزٌرها .4
 . ممثل عن وزارة الشؤون البلدٌة ٌسمٌه وزٌرها . 5
 زارة البٌئة ٌسمٌه وزٌرها . . ممثل عن و6
 . ممثل عن وزارة المالٌة ٌسمٌه وزٌرها . 5
 . ممثل عن امانة عمان الكبرى ٌسمٌه امٌن عمان 1
 . ممثل عن القوات المسلحة االردنٌة ٌسمٌه رئٌس هٌئة االركان المشتركة . 8

قرار . اربعة اشخاص من ذوي الخبرة واالهتمام بالتراث العمرانً ٌتم تعٌٌنهم ب10
 من مجلس الوزراء بناء على تنسٌب الوزٌر .

 
 5المادة 

 تتولى اللجنة المهام والصالحٌات التالٌة : 
أ. وضع االسس والمعاٌٌر الكفٌلة بالحفاظ على التراث العمرانً والحضري ورفعها 

 الى مجلس الوزراء القرارها ونشرها فً الجرٌدة الرسمٌة . 
باعتماد المواقع التراثٌة وتوثٌقها وادراجها فً ب. التنسٌب الى مجلس الوزراء 

سجل التراث العمرانً والحضري بعد دراستها وتقٌٌمها واعداد جداول تتضمن 
 اسماء المواقع التراثٌة وحدودها ونشرها فً الجرٌدة الرسمٌة . 

ج. العمل على توفٌر االموال الالزمة العمال الترمٌم واعادة االعمار للمواقع 
وما حولها وتقدٌم التعوٌض العادل الصحابها لتشجٌعهم على الحفاظ على التراثٌة 

 المبانً العائدة لهم . 
د. متابعة اعمال الترمٌم بتكلٌف مختصٌن لهذه الغاٌة ووفقا لالسس والمعاٌٌر 

 المعتمدة. 
هـ. توثٌق التراث العمرانً والحضري لمدٌنة القدس وابراز الهوٌة العربٌة 

 . واالسالمٌة فٌها 
و. متابعة تطبٌق االتفاقٌات والعقود المبرمة بٌن اللجنة واي من مالكً المبانً 

التراثٌة او المكاتب الهندسٌة او المقاولٌن المعتمدٌن فً مجال الدراسات المٌدانٌة 
 والتصامٌم المعمارٌة واعمال التنفٌذ للمبانً التراثٌة . 

لمواقع التراثٌة وذلك باالضافة ز. تحدٌد انواع المهن التً ٌجوز ترخٌصها ضمن ا
لالستعمال المقرر حسب المخططات التنظٌمٌة للمواقع التراثٌة شرٌطة عدم المساس 

 بالقٌمة التراثٌة لها . 
 ح. االشراف على الصندوق وتنمٌة امواله . 

ط. المشاركة فً تمثٌل المملكة فً المؤتمرات العربٌة والدولٌة الخاصة بالتراث 
 ري . العمرانً والحض

ي. تبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة بحماٌة التراث العمرانً والحضري مع 
 الدول العربٌة واالجنبٌة . 



ك. العمل على نشر الوعً على مختلف المستوٌات للحفاظ على التراث العمرانً 
 والحضري باي من الطرق التالٌة : 

 ا واعادة تاهٌلها . تشجٌع السٌاحة فً المواقع التراثٌة التً تم ترمٌمه -
عقد المؤتمرات والندوات المحلٌة وورش العمل واعداد النشرات عن المواقع  -

 التراثٌة . 
تفعٌل العمل الشعبً التطوعً فً هذا المجال بمشاركة مؤسسات خاصة ذات  -

 عالقة . 
ل. اعتماد الجهات الرسمٌة والخاصة التً تتولى التنسٌب الى اللجنة بالمواقع 

 ٌة المراد تقٌٌمها . التراث
م. تشكٌل لجان فنٌة متخصصة لتقٌٌم المواقع التراثٌة وتقدٌم توصٌاتها الى اللجنة 

 التخاذ القرار المناسب بشانها . 
 ن . أي امور اخرى ذات عالقة بحماٌة التراث العمرانً والحضري .

 
 6المادة 

على االقل كل شهر او  أ. تجتمع اللجنة بدعوة من رئٌسها او نائبه عند غٌابه مرة
كلما دعت الحاجة وٌتكون النصاب القانونً الجتماعاتها بحضور ما ال ٌقل عن 
ثلثً اعضائها على ان ٌكون الرئٌس او نائبه من بٌنهم وتتخذ قراراتها باغلبٌة 

 اصوات اعضائها على االقل . 
عوة من ٌراه من ذوي الخبرة واالهتمام لحضور اجتماعات اللجنة ب. للرئٌس د

 لالستئناس براٌه فً االمور المعروضة علٌها دون ان ٌكون له حق التصوٌت .
 

 5المادة 
تتولى الوحدة االدارٌة المشكلة فً الوزارة متابعة جمٌع االجراءات والقرارات 

الفنٌة التً تشكلها اللجنة وٌكون  المتعلقة بمهام اللجنة وصالحٌاتها ومهام اللجان
 رئٌس الوحدة االدارٌة مقررا للجنة ومرتبطا برئٌسها .

 
 1المادة 

 الصندوق
ٌنشا صندوق ٌسمى ) صندوق حماٌة التراث العمرانً والحضري ( ٌهدف الى 

توفٌر التموٌل الالزم للحفاظ على المواقع التراثٌة وذلك بموجب نظام ٌصدر لهذه 
 الغاٌة.

 
 8لمادة ا

 تتكون الموارد المالٌة للصندوق مما ٌلً :
 أ. ما ٌرصد له من مخصصات فً موازنة الوزارة . 

 ب. االٌرادات المتاتٌة من تنمٌة اموال الصندوق . 
 ج. الغرامات المتاتٌة من مخالفة احكام هذا القانون . 



ة مجلس د. المساعدات والهبات والمنح التً ترد الٌه من اي جهة شرٌطة موافق
 الوزراء علٌها اذا كانت من مصدر غٌر اردنً .

 
 10المادة 

او أي  1884( لسنة 3ٌتم الصرف من الصندوق وفقا الحكام النظام المالً رقم )
 نظام ٌصدر لهذه الغاٌة ولالغراض التالٌة : 

 أ. المبالغ الالزمة لشراء أي من المواقع التراثٌة او ترمٌمها او اعادة اعمارها . 
تعوٌض مالكً المواقع التراثٌة مع مراعاة مناطق التنظٌم والقٌمة التراثٌة للمبنى  ب.

 والتكالٌف الالزمة العمال الترمٌم او اعادة االعمار . 
ج. تقدٌم القروض والمساعدات المالٌة لتشجٌع مالكً المواقع التراثٌة على اعمال 

 الترمٌم واعادة االعمار .
 

 احكام عامة
 

 11المادة 
حظر هدم المواقع التراثٌة او اتالفها او تخرٌبها او الحاق أي ضرر بها او فصل ٌ

أي جزء منها او الصاق االعالنات علٌها ، وعلى من ٌشغل الموقع التراثً 
والسلطات التنظٌمٌة الحفاظ علٌه من أي عبث او اتالف ٌلحق الضرر بمكوناته 

 ومحٌطه .
 

 12المادة 
اقع التراثٌة او االضافة علٌها دون الحصول على موافقة ال ٌجوز تغٌٌر معالم المو

 مسبقة من اللجنة ووفقا للمعاٌٌر واالسس المعتمدة .
 

 13المادة 
على السلطات التنظٌمٌة التقٌد باالسس والمعاٌٌر المعتمدة عند دراسة التصامٌم 

ا وارتفاعها المعمارٌة للمواقع التراثٌة والمبانً الجدٌدة المحٌطة بها من حٌث انماطه
واشكالها وواجهاتها ومواد بنائها والوانها واستعمالها ومدى انسجامها مع البٌئة 

 العمرانٌة المحٌطة بها .
 

 14المادة 
أ. على الرغم مما ورد فً أي تشرٌع اخر ، تلتزم السلطات التنظٌمٌة بترخٌص 

الرتدادات الموقع التراثً كما هو فً واقعه واعفائه من غرامات التجاوز على ا
 القانونٌة او النسبة المئوٌة والطابقٌة والحجم المقررة . 

ب. على السلطات التنظٌمٌة مراعاة المواقع التراثٌة عند تخطٌط او تعدٌل او 
تصدٌق أي مخطط تنظٌم هٌكلً او تفصٌلً وعلى البلدٌات وأي جهة اخرى عدم 

 تصاصاتها .المساس بالموقع التراثً عند فتح الشوارع والطرق ضمن اخ



 15المادة 
  -أ. ٌمنح مالك الموقع التراثً الحوافز التالٌة : 

. االعفاء من ضرٌبة الدخل وضرٌبة الخدمات االجتماعٌة المتاتٌة من استغالل 1
 الموقع التراثً بما ٌتالءم وصفته . 

. االعفاء من رسوم نقل الملكٌة عند شراء المبنى التراثً لغاٌات ترمٌمه بقصد 2
 فاظ علٌه . الح
. اعفاء المواد االنشائٌة و ) الدٌكورات (المستخدمة ، فً اعادة تاهٌل الموقع 3

التراثً او ترمٌمه او الحفاظ علٌه ، من الضرٌبة العامة على المبٌعات واي رسوم 
 اخرى بما فٌها رسوم االستٌراد . 

المادة فً حال  ب. ٌتم استرداد مبالغ الحوافز المشار الٌها فً الفقرة )أ( من هذه
 .اقدٌة للحفاظ على الموقع التراثًمخالفة مالك الموقع التراثً للشروط القانونٌة والتع

 
 16المادة 

أ . ٌعاقب بغرامة ال تقل عن مائة دٌنار والتزٌد على خمسمائة دٌنار كل من قام 
 بالصاق أي اعالن على أي موقع تراثً او الكتابة علٌه . 

 على خمسة االلف دٌنار كل من :  تقل عن الفً دٌنار وال تزٌدب. ٌعاقب بغرامة ال 
 . اتلف او عبث او ساهم قصدا بالحقاق ضرر باي موقع تراثً او أي جزء منه . 1
. اجرى أي اضافة او تغٌٌر على معالم أي موقع تراثً دون الحصول على موافقة 2

 مسبقة من اللجنة . 
 ف الي استخدام تم تحدٌده من اللجنة . . استخدم الموقع التراثً بشكل مخال3

ج. ٌعاقب بغرامة ال تقل عن الفً دٌنار وال تزٌد على خمسة االف دٌنار او بالحبس 
مدة ال تقل عن اربعة اشهر او بكلتا هاتٌن العقوبتٌن كل من قام بهدم أي موقع تراثً 

 او أي جزء منه . 
لى ما كان علٌه على نفقته الخاصة د. ٌلتزم المخالف بازالة المخالفة واعادة الوضع ا

وفً حال امتناعه عن ذلك تقوم اللجنة باعادة الوضع الى ما كان علٌه على نفقته 
 وذلك باالضافة الى أي عقوبة توقع علٌه بمقتضى احكام هذا القانون .

 
 15المادة 

نون تسجل جمٌع المواقع التراثٌة التً ٌتم شراؤها من مالكٌها وفقا الحكام هذا القا
 لصالح الوزارة باسم الخزٌنة واذا كان المشتري بلدٌة ٌسجل باسم البلدٌة .

 
 11المادة 

ٌتم ، بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسٌب الوزٌر المستند الى توصٌة اللجنة ، 
صرف مكافات للجان الفنٌة وللمختصٌن المكلفٌن بمتابعة اعمال الترمٌم وذلك من 

 اموال الصندوق .
 
 



 18 مادةال
 ٌصدر مجلس الوزراء االنظمة الالزمة لتنفٌذ احكام هذا القانون .

 
 20المادة 

 رئٌس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفٌذ احكام هذا القانون .


