
 2442لسنة  44و تعدٌالته رقم  نظام رسوم الدخول الى المتاحف والمواقع االثرٌة
 

 1المادة 
( وٌعمل به 2442تاحف والمواقع االثرٌة لسنة ٌسمى هذا النظام ) نظام رسوم الدخول الى الم

 من تارٌخ نشره فً الجرٌدة الرسمٌة .
 

 2المادة 
هذا النظام المعانً المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرٌنة ٌكون للكلمات التالٌة حٌثما وردت فً 

 على غٌر ذلك :
 الوزٌر : وزٌر السٌاحة واالثار .

 الدائرة : دائرة االثار العامة .
 الزائر : أي شخص اردنً او غٌر اردنً .

 
 3المادة 

ز الثانٌة ( من هذا النظام تستوفً الدائرة من كل زائر تجاو4أ . مع مراعاة احكام المادة )
عشرة سنة من عمره عند زٌارته الي متحف او موقع اثري او سٌاحً رسوم دخول وفق 

 الجدول التالً :
 الزائر غٌر االردنً        الزائر االردنً                                                           

 ف            د         د                ف                              الموقـــع           الرقم    
__________________________________________________ 

 2        444           444        154          متحف االثار االردنً وجبل          1
 القلعة فً عمان             

 1        444         444        154     ٌة والمتحف  متحف الحٌاة الشعب          2
 الشعبً للحلً واالزٌاء الشعبٌة            
 والمدرج والمدرج الرومانً             
 الصغٌر ) االودٌوم( .            

 2         444          444       254   متحف اثار مادبا ومنتزه مادبا             3
 االثري وكنٌسة الرسل            

 3         444            444       444                       ام قٌس               4
 1        444           444         254           قلعة عجلون                     5
 8         444            444         544                          جرش           6
   2            444         444         254    برنامج الصوت والضوء              7

 فً جرش              
 1        444              444        154   قلعة ومتحف الكرك                    8
 1            444            444         154    متحف منزل الشرٌف حسٌن           9

 بن علً وقلعة العقبة                  
  21           444              1           444     محمٌة البتراء االثرٌة            14



  26بطاقة لٌوم واحد .                               
  31بطاقة لٌومٌن .                                 
 بطاقة لثالثة اٌام .          

 1          444            444           254     القصور الصحراوٌة              11
  2                                    2          برنامج البتراء فً اللٌل                12
  2           444             444           544    متحف اثار السلط                 13
  2          444        444        544متحف دار السراٌا فً محافظة اربد         14

  
 . لمملكة الرسوم المقررة لالردنٌٌن. ٌستوفى من رعاٌا الدول العربٌة واالجنبٌة المقٌمٌن فً اب

 ج. ٌستوفى من الدبلوماسٌٌن المعتمدٌن فً المملكة الرسوم المقررة لالردنٌٌن .
  

 ا ٌلً :د . لمجلس الوزراء بناء على تنسٌب الوزٌر ان ٌقرر م
 . تعدٌل الجدول الوارد فً الفقرة ) أ ( من هذه المادة .1     
. تعدٌل الرسوم المنصوص علٌها فً الجدول الوارد فً الفقرة ) أ ( من هذه المادة لمدد 2     

 محددة بهدف تنشٌط الحركة السٌاحٌة وزٌارة المتاحف والمواقع السٌاحٌة واالثرٌة .
ري او سٌاحً غٌر منصوص علٌه فً الفقرة ) أ ( من هذه المادة . اضافة أي موقع اث3     

 وان ٌحدد فً القرار مبلغ الرسوم الواجب استٌفاؤها .
 على ان ٌنشر القرار فً أي حالة من هذه الحاالت فً الجرٌدة الرسمٌة .         

 
 
 

 4المادة 
 ( من هذا النظام :3ٌعفى من رسوم الدخول الواردة فً المادة )

 المعوق.الزائر أ . 
ب. الرحالت الجامعٌة التً ٌقوم بها طلبة المدارس وكلٌات المجتمع والجامعات فً المملكة 

 لالردنٌٌن وغٌر االردنٌٌن .
 ج. اعضاء الفرق االثرٌة االردنٌة وغٌر االردنٌة العاملة فً المملكة .

 ة من اعمارهم .د . ابناء الزوار المرافقٌن لذوٌهم الذٌن لم ٌتجاوزوا الخامسة عشر
 
 

 5المادة 
أ . ٌتم تحصٌل الرسوم المنصوص علٌها فً هذا النظام من قبل الدائرة بموجب اٌصاالت 

 رسمٌة وتعتبر الرسوم واٌرادا للخزٌنة .
%( عشرٌن فً 24ب. لمجلس الوزراء بناء على تنسٌب الوزٌر تخصٌص نسبة ال تقل عن )

هذا النظام النفاقها على تحسٌن وتجمٌل وصٌانة  المائة من حصٌلة الرسوم المستوفاة بمقتضى
 المواقع االثرٌة ورفع مستوى الخدمات فٌها بالتعاون مع المجالس البلدٌة .

 



 
 6المادة 

للوزٌر بناء على تنسٌب مدٌر عام الدائرة اصدار التعلٌمات الالزمة لتنفٌذ احكام هذا النظام بما 
 واالشخاص المكلفٌن بتحصٌلها . فً ذلك كٌفٌة تحصٌل الرسوم ومكان اٌداعها

 
 

 7المادة 
والتعدٌالت  1993( لسنة 31ٌلغى ) نظام رسوم الدخول الى المتاحف والمواقع االثرٌة ( رقم )

 التً طرات علٌه .


