
 
 1002لسنة  84و تعدٌالته رقم  نظام هٌئة موقع المغطس

 
 2المادة 

( وٌعمل به من تارٌخ  1002ٌسمى هذا النظام ) نظام هٌئة موقع المغطس لسنة 
 نشره فً الجرٌدة الرسمٌة .

 
 1المادة 

ٌكون للكلمات التالٌة حٌثما وردت فً هذا النظام المعانً المخصصة لها ادناه ما لم 
 رٌنة على غٌر ذلك :تدل الق

 الوزارة : وزارة السٌاحة واالثار .
 الوزٌر : وزٌر السٌاحة واالثار .

 الهٌئة : هٌئة موقع المغطس .
 المجلس : مجلس امناء المغطس .

 الرئٌس : رئٌس المجلس .
 المدٌر : مدٌر الهٌئة .

 اللجنة : لجنة االدارة المشكلة بموجب احكام هذا النظام .
 قة موقع المغطس المحددة بموجب احكام هذا النظام .المحمٌة : منط

 
 3المادة 

أ . تؤسس فً المملكة هٌئة تسمى ) هٌئة موقع المغطس ( تهدف الى الحفاظ على 
 الموقع وادارته وتطوٌره واستثمار مرافقه 

 وادامته بما ٌتالءم واهمٌته الحضارٌة واالثرٌة والبٌئٌة وتهٌئته الستقبال الزوار .
 ون مركز الهٌئة فً موقع المغطس .ب. ٌك

 
 8المادة 

 أ . تتكون حدود منطقة موقع المغطس من :
( من اراضً مشروع قناة الملك 12اوالً : قطع االرض التالٌة من الحوض رقم )

 كم :( 28ر1عبد هللا ) المشروع الزراعً ( )
 ( الخرار الجنوبً .31( حوض رقم )22. قطعة االرض رقم )2
 ( الخرار الجنوبً .31( حوض رقم )1رض رقم ). قطعة اال1
 . الوحدات الزراعٌة ذوات االرقام :3

302 303 301 303 305 322 323 321 323 324 315 
362 363 361 363 365 332 333 331 333 335 360 
361 368 366 364 330 331 338 336 334 340 810 
811 818 816 814 812 813 811 813 815 830 838 
835 841 868 866 864 830 831 831 833 840 843 



841 843 832 833 836 834 842 848 846 843 126 
124 110 111 118 116 114 130 

 
 . 314 - 313 - 155. اجزاء من الوحدات الزراعٌة ذوات االرقام : 8

( من اراضً الكفرٌن 30( من الحوض رقم )5ثانٌا : اجزاء من القطعة رقم )
 متداد الوحدات الزراعٌة وحتى الواقعة على ا
 نهر االردن .

ب. لمجلس الوزراء بناء على تنسٌب المجلس تعدٌل حدود منطقة موقع المغطس 
 باضافة أي مناطق او اراض او احواض او 

قطع الى الموقع او اخراجها منه وتنشر قرارات مجلس الوزراء فً الجرٌدة 
 الرسمٌة .

 
 1المادة 

تحقٌق اهدافها وبالتعاون والتنسٌق مع الجهات المعنٌة القٌام  تتولى الهٌئة فً سبٌل
 بالمهام التالٌة :

أ . المحافظة على المكتشفات االثرٌة فً موقع المغطس من بقاٌا الكنائس والمرافق 
 الخاصة بالعماد المسٌحً ومن لوحات 

 الفسٌفساء وغٌرها من المكتشفات .
وعلى تكوٌن الصخور والتربة والغطاء  ب. المحافظة على الجمال الطبٌعً للموقع

 النباتً والحٌاة البرٌة فٌه .
ج. اعداد الدراسات والمشارٌع الالزمة لتطوٌر الموقع واتخاذ االجراءات الالزمة 

 لتنفٌذها .
د. حماٌة البٌئة الطبٌعٌة والمكتشفات االثرٌة فً الموقع من التاثٌرات السلبٌة 

 وٌر ومن المحتملة نتٌجة تنفٌذ اعمال التط
 االنشطة العمرانٌة والزراعٌة وحركة الزوار .

هـ. وضع خطة تثقٌفٌة وتعلٌمٌة مالئمة لتمكٌن زوار الموقع من معرفة مكوناته 
 الدٌنٌة والتارٌخٌة والطبٌعٌة واتخاذ 

 االجراءات الكفٌلة بتنفٌذ الخطة دون أي تاثٌر على مكونات الموقع .
 .الذي ٌتفق مع المعاٌٌر العالمٌة الموقع بالمستوى و. توفٌر الخدمات المالئمة لزوار

ز. المحافظة على الحوض المائً المحٌط بالموقع ومنع أي استخدام جائر للمٌاه 
 الجوفٌة فً تلك المنطقة وذلك بالتعاون 

 والتنسٌق مع الجهات المعنٌة .
ذ االعمال ح. التنسٌق مع الجهات المعنٌة لتنظٌم المحٌط المباشر للموقع بمنع تنفٌ

 واالنشاءات التً تتعارض مع انشطة 
 .ر المٌت والحفاظ على هذه االنشطةاالستثمار السٌاحً على الشاطىء الشمالً للبح

ط. المشاركة مع الجهات ذات العالقة فً حماٌة المنطقة الزراعٌة فً الموقع من 
 الزحف العمرانً واي نشاط غٌر زراعً .



ٌة ذات العالقة والقطاع السٌاحً لتوفٌر التموٌل ي. التعاون مع المؤسسات الرسم
 الالزم الدارة الموقع وصٌانته وادامته .

ك. توثٌق المكتشفات االثرٌة واعداد النشرات واالفالم والكتٌبات والملصقات 
 السٌاحٌة وانتاج وسائل التروٌج السٌاحً 

التنسٌق مع ونشرها وتوزٌعها وبٌعها واصدار المجالت والنشرات الدورٌة وذلك ب
 هٌئة تنشٌط السٌاحة .

 ل. التنسٌق والتعاون مع الوزارة لتحقٌق اهداف الهٌئة .
 

 6المادة 
أ . ٌتولى االشراف على الهٌئة مجلس امناء ٌعٌن رئٌسه واعضاؤه بارادة ملكٌة 

 سامٌة لمدة اربع سنوات قابلة للتجدٌد 
وٌجوز بالطرٌقة ذاتها استبدال أي عضو فً المجلس بتعٌٌن بدٌل له للمدة المتبقٌة 

 من عضوٌته .
 ب. ٌنتخب المجلس من بٌن اعضائه نائبا للرئٌس .

 
 3المادة 

 ٌمارس المجلس الصالحٌات التالٌة :
أ . وضع الخطط والبرامج الدارة الموقع والحفاظ علٌه وصٌانته وتطوٌره واقرار 

 رٌع الالزمة لهذه الغاٌة .المشا
ب. استثمار المنشات والمبانً فً الموقع وتاجٌرها بمقتضى عقود تبرم مع الغٌر 

 لهذه الغاٌة .
ج. الترخٌص بتعبئة مٌاه المغطس حسب الشروط التً ٌراها المجلس مناسبة 

 وبالتنسٌق مع الجهات المعنٌة وذلك على 
 الرغم مما ورد فً أي تشرٌع اخر .

د بدل الخدمات التً تستوفٌها الهٌئة او المستثمرٌن من الخدمات المقدمة د. تحدٌ
 لزوار الموقع .

هـ. وضع اسس تعٌٌن الموظفٌن الالزمٌن فً الهٌئة الدارة موقع المغطس وادامته 
 وتنفٌذ الخطط والمشارٌع الموضوعة .

ٌتم و. فتح حساب خاص باسم الهٌئة لدى بنك او اكثر الٌداع اموالها على ان 
 الصرف من هذا الحساب بموجب تعلٌمات 

 ٌضعها المجلس .
 ز. تعٌٌن مدقق حسابات قانونً للهٌئة وتحدٌد اتعابه .

 ح. اقرار الحسابات التقدٌرٌة السنوٌة للهٌئة .
 ط. المصادقة على التقرٌر السنوي والحسابات الختامٌة للهٌئة .

 ي. أي امور اخرى ٌتطلبها تحقٌق اهداف الهٌئة .
 
 



 4المادة 
أ . ٌجتمع المجلس بدعوة من رئٌسه او نائبهه عنهد غٌابهه مهرة واحهدة علهى االقهل كهل 

 ثالثة اشهر او كلما دعت الحاجة الى ذلك 
وٌكون اجتماعه قانونٌا بحضور اكثرٌة اعضائه على ان ٌكون مهن بٌهنهم الهرئٌس او 

 نائبه وٌتخذ قراراته باكثرٌة 
تسههاوي االصههوات ٌههرجح الجانههب الههذي  اصههوات االعضههاء الحاضههرٌن وفههً حههال

 صوت معه رئٌس االجتماع .
ب. ٌعٌن الرئٌس امٌن سر للمجلس ٌتولى االعداد لعقد اجتماعاته وتدوٌن محاضهرها 

 والقرارات المتخذة فٌها ومتابعة 
 تنفٌذها .

 
 5المادة 

 :أ . تشكل فً الهٌئة لجنة تسمى ) لجنة االدارة ( برئاسة الوزٌر وعضوٌة كل من 
 . امٌن عام وزارة السٌاحة واالثار نائبا للرئٌس .2
 . امٌن عام سلطة وادي االردن .1
 . مدٌر عام دائرة االثار العامة .3
. اثنٌن من ذوي الكفاءة والخبرة ٌعٌنهما المجلس لمهدة سهنتٌن قابلهة للتجدٌهد وٌجهوز 8

 له خالل هذه المدة تغٌٌر أي منهما 
 ة من عضوٌته فً اللجنة .بتعٌٌن بدٌل له للمدة المتبقٌ

 ب. ٌتولى اللجنة المهام التالٌة :
 . متابعة تنفٌذ قرارات المجلس .2
 . اعداد الحسابات التقدٌرٌة للهٌئة .1
 . اعداد التقرٌر السنوي والحسابات الختامٌة للهٌئة .3
 . تعٌٌن الموظفٌن وفق االسس المحددة من قبل المجلس .8
 المجلس . . أي مهام اخرى ٌكلفها بها1
 

 20المادة 
أ . تجتمع اللجنة بدعوة من رئٌسها او نائبه عند غٌابه مرة علهى االقهل كهل اسهبوعٌن 

 وٌكون اجتماعها قانونٌا بحضور 
اكثرٌههة اعضههائها علههى ان ٌكههون مههن بٌههنهم رئههٌس اللجنههة او نائبههه وتتخههذ توصههٌاتها 

 باكثرٌة اصوات االعضاء الحاضرٌن 
 رجح الجانب الذي صوت معه رئٌس االجتماع .وفً حال تساوي االصوات ٌ

ب. ٌعهههٌن رئهههٌس اللجنهههة امهههٌن سهههر لهههها ٌتهههولى االعهههداد لعقهههد اجتماعاهههها وتهههدوٌن 
 محاضرها والقرارات المتخذة فٌها ومتابعة تنفٌذها .

 
 
 



 22المادة 
 ٌتولى المدٌر المهام والصالحٌات التالٌة :

 .أ . متابعة تنفٌذ القرارات الصادرة عن اللجنة 
ب. االشراف على ادارة موقع المغطس وتشغٌله واتخاذ االجهراءات الالزمهة للحفهاظ 

 علٌه وصٌانته وتطوٌره .
ج. اعداد برامج تروٌج موقهع المغطهس سهٌاحٌا ورفعهها الهى اللجنهة لدراسهتها وتقهدٌم 

 توصٌاتها بشانها الى المجلس .
المغطس ورفعهها الهى  د. اقتراح اسس استثمار المبانً والمنشات وتاجٌرها فً موقع

 اللجنة لدراستها وتقدٌم 
 التوصٌات الالزمة بشانها الى المجلس .

 هـ. أي مهام اخرى تكلفه بها اللجنة .
 

 21المادة 
 تتكون الموارد المالٌة للهٌئة مما ٌلً :

 أ . ما ٌرصد لها فً الموازنة العامة للدولة .
فههً الموقههع والمههوارد الطبٌعٌههة ب. االٌههرادات المتاتٌههة مههن بههدل الخههدمات المقدمههة 

 المتوافرة فٌه .
 ج. العوائد المتحققة من انشطة الهٌئة المختلفة .

د. االعانات والهبات التً ترد للهٌئة على ان تؤخذ موافقة مجلس الهوزراء علٌهها اذا 
 كانت من مصدر غٌر اردنً .

 
 23المادة 

 ظام بما فً ذلك ما ٌلً :ٌصدر المجلس التعلٌمات الالزمة لتنفٌذ احكام هذا الن
 أ . الشؤون االدارٌة والمالٌة فً الهٌئة .

 ب. اسس استثمار الموقع بما فً ذلك المنشات والمبانً القائمة علٌه .
 ج. تنظٌم الرقابة على االنشطة المختلفة فً الموقع .


