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The Treasury (Arabic: al-Khazneh), the most magnificent of Petra's monuments. One of the most
elegant remains of the ancient world, it is carved out of solid rock and stands over 40 meters high.

The Treasury was probably constructed in the 1st century BC. As its design has no precedent in
Petra, it is thought that it was carved by Near-Eastern Hellenistic architects.

The purpose of the Treasury remains something of a mystery. One thing that is fairly certain,
however, is that it was not a treasury. In reality, the Treasury is generally believed to be a temple or
a royal tomb, but neither conclusion is certain.

The tomb/temple got its popular name from the Bedouin belief that pirates hid ancient pharoanic
treasures in the tholos (giant stone urn) which stands in the center of the second level. In an attempt
to release the treasure, Bedouins periodically fired guns at it — the bullet holes which are still
clearly visible on the urn.

When the first Western visitors arrived at Petra in the 19th century, a stream ran from Siq and
across the plaza. The stream has since been diverted and the plaza leveled for the sake of tourists.

To Θησαυροφυλάκειο (Αραβικά al-Khazneh) είναι το πιο αξιοθαύμαστο από τα μνημεία της
Πέτρας. Ένα από τα πιο κομψά απομεινάρια του αρχαίου κόσμου,  είναι σκαλισμένο στο βράχο και
στέκεται πάνω από 40 μέτρα ύψος .
Το Θησαυροφυλάκειο μάλλον κατασκευάστηκε τον 1ο αι. π. Χ. Καθώς το σχέδιο του δεν έχει
προηγούμενο στην Πέτρα, πιστεύεται ότι εγινε από αρχιτέκτονες της Ελληνιστικής Εγγύς
Ανατολής.
Ο σκοπός του Θησαυροφυλακείου παραμένει μυστηριώδης. Κάτι που είναι αρκετό σίγουρο, όμως,
είναι ότι δεν ήταν θησαυροφυλάκειο. Στην πραγματικότητα,  γενικά πιστεύεται ότι το
Θησαυροφυλάκειο ήταν ένας ναός ή ένας βασιλικός τάφος, αλλά κανένα συμπέρασμα δεν είναι
βέβαιο.
Ο τάφος/ναός πήρε το λαϊκό του όνομα από την βεδουΐνικη πεποίθηση ότι οι πειρατές έκρυψαν
αρχαίους φαραωνικούς θησαυρούς στον θόλο (γιγαντιαία πέτρινη δεξαμενή) που βρίσκεται στο
κέντρο του δεύτερου επιπέδου. Σε μια προσπάθεια να πάρουν το θησαυρό, οι Βεδουϊνοι κατά
διαστήματα το πυροβόλησαν- οι τρύπες απο τις σφαίρες ειναι ακόμα καθαρά ορατές στη δεξαμενή.


