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املوقـر    علي بــن صـاحل الصـاحل  السيد صاحب املعايل
  رئيـــس جملـــس الشـــورى   
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  برجاء التكرم بالنظر واتخاذ الالزم لعرضه على المجلس الموقر.

  ، لتحية والتقديرابقبول فائق معاليكم وتفضلوا 
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1د  6ف  /خ تص ل  901الرقــــم:   
    م2023يناير   18التاريـخ: 

احملرتمة     هالة رمزي فايز  السيدة سعادة  
 اخلدمات رئيس جلنة  

وبركاته،السالم عليكم ورمحة اهلل 

ــم  رفـــــ  ل ـــــم ن ــانا  رقـــ ــام ن ـــ ــام  2022لســـــن  ( 34املرســـ نتعـــــعي  نعـــــ     ـــ
.نشأ   ماي  اآلثار1995( لسن  11املرسام ن انا  رقم  

ــم  ــمنا  ر ي ـــــ ــأند  ت ـــــ ــر نشـــــ ــعاد   ريـــــ ــتدم دمنـــــ ــتد ددراســـــ ــات  ناقشـــــ نرجـــــ
لعرضد نلى املجلس خالل  انع  قصاه ثالث   سانيع  ن  اريخد.

وبركاته، والسالم عليكم ورمحة اهلل  

 الصاحل علي بن صاحل     
رئيس جملس الشورى

18/1/2023



 اخلدمات جلنة لخص تقرير م

بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون   2022) لسنة 34المرسوم بقانون رقم (  العنوان
  بشأن حماية اآلثار 1995) لسنة 11رقم (

  الحكومة   املوضوع أصل 

  اإلحالة إىل اللجنة
  م 2023يناير  18

  سادس التشريعي الالفصل  –  ولدور االنعقاد العادي األ
 

انتهاء اللجنة من  
  املناقشة

  م 2023يناير  23

  سادس الفصل التشريعي ال –  ولدور االنعقاد العادي األ

    )1(  عدد االجتماعات

    موادثالث  ديباجة +   بنية املوضوع 

  مضمون املوضوع 

تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون المذكور ليتواكب مع التشريعات النافذة  .1
 صدرت بعده.التي  

تنظيم قطاع اآلثار ليكون أحد الروافد األساسية للمدخول غير النفطي لمملكة   .2
 . البحرين

حماية كل ما يتعلق بشؤون اآلثار في المملكة، من خالل تنظيم األحكام على   .3
  . النحو الذي يضمن المحافظة على هذه اآلثار

رأي جلنة الشؤون  
 التشريعية والقانونية  

  قانون من الناحيتين الدستورية والقانونيةب المرسومسالمة 

  قانونمرسوم بالموافقة على ال  قرار جملس النواب

 قانونمرسوم بالموافقة على ال  توصية اللجنة

 



  
 

 

  

 
 

 
 
 
 

 
 

 األولاملرفق 
 
 

 

 تقریر اللجنة

 



  

 ۱  

 

 
 م ۲۰۲۳ ینایر ۲٦التاریخ: 

 

 ) ۳الرقم: (

 
  اخلدمات  تقرير جلنة 

بتعديل بعض أحكام املرسوم    ٢٠٢٢) لسنة  ٣٤املرسوم بقانون رقم ( خبصوص  
 بشأن محاية اآلثار   ١٩٩٥) لسنة  ١١بقانون رقم ( 

 

 السادس التشريعي الفصل –  األولدور االنعقاد العادي 
 

 مقدمة:
لجنة   الكتاب    الخدمات استلمت  السیدصاحب  مجلس   معالي  رئیس  الصالح  صالح  بن  علي 

، والذي تم بموجبھ م۲۰۲۳ینایر    ۱۸  في  لمؤرخا،  )۱د    ٦/ ف    خ ت ص ل    ۰۱۹رقم (  الشورى

بدراسة ومناقشة   اللجنة  ( تكلیف  رقم  بقانون  لسنة  ۳٤المرسوم  أحكام   ۲۰۲۲)  بتعدیل بعض 

وإعداد تقریر یتضمن رأي اللجنة   ،بشأن حمایة اآلثار   ۱۹۹٥) لسنة  ۱۱(المرسوم بقانون رقم  

 بشأنھ.  

 

 

 



 

۲ 
 

 

 إجراءات اللجنة: -أوالً 

 التالي: في االجتماع تدارست اللجنة المرسوم بقانون المذكور ) ۱(

 الفصل  الدور  التاریخ  رقم االجتماع

 السادس األول  م ۲۰۲۳ینایر  ۲۳ رابعال
 

 اطلعت اللجنة أثناء دراستھا على الوثائق المتعلقة بالمرسوم بقانون، والتي اشتملت على: )۲(

 (مرفق)  خطاب عرض المرسوم بقانون على مجلس الشورى. -

 ) مرفق . (ومذكرتھ اإلیضاحیة، المرسوم بقانون المذكور -

 (مرفق)   أي لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة بمجلس الشورى.ر -

 (مرفق)قرار مجلس النواب ومرفقاتھ بشأن المرسوم بقانون.  -

قبل - من  معدة  بقانون،  المرسوم  بشأن  القانوني  بالرأي  محمد دال  مذكرة  أحمد  إسالم   كتور 

 (مرفق) للجنة. المستشار القانوني 

مقارن - قبل  جدول  من  معد  بقانون،  المرسوم  القانوني   بشأن  جمعة.   الباحث  علي    حوراء 

 (مرفق) 

 

 اللجنة من األمانة العامة بالمجلس: عاجتماحضر  -

 ھیئة المستشارین القانونیین 
 مستشار قانوني  محمد   إسالم أحمد د.

 أول باحث قانوني  الغریري علي محسن 
 باحث قانوني علي جمعة  حوراء

 إدارة شؤون اللجان 
 مشرف شؤون اللجان   محمد صالح  سھیرا عبداللطیفد.  

 واإلعالمإدارة العالقات 
 أخصائي إعالم وتواصل صادق جعفر الحلواجي 

 



 

۳ 
 

 

ا
ً
 رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية: -ثانيـ

قانون من الناحیتین المرسوم برأت لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة بمجلس الشورى سالمة       

 الدستوریة والقانونیة. 

 

ا
ً
 رأي اللجنة:  -ثالث

قرار مجلس النواب على  اطلعت  المرسوم بقانون موضوع الدراسة والبحث، وناقشت اللجنة       

الشورى  رأي  علىوومرفقاتھ،   بمجلس  والقانونیة  التشریعیة  الشؤون  مؤكدًا   ،لجنة  والذي جاء 

والقانونیة الدستوریة  الناحیتین  من  بقانون  المرسوم  للمستشار ،  لسالمة  القانوني  الرأي  وعلى 

 .القانوني للجنة

استبدال   المادة األولىمواد؛ تضّمنت    ثالث من    –فضالً عن الدیباجة–یتألف المرسوم بقانون       

) المواد  بنصوص  الرابعة و(۲) و(۱نصوص جدیدة  الفقرة  الثانیة ۳۲) و(۳۱) و( ۹)  الفقرة   (

و( ۳۳و( (ب)  الفقرة   (٥۲) رقم  بقانون  المرسوم  من  لسنة  ۱۱)  اآلثار،۱۹۹٥)  حمایة    بشأن 

بإحالل عبارات جدیدة محل بعض العبارات المستخدمة في المرسوم بقانون   المادة الثانیة  جاءت و

 تنفیذیة. ةثالث المادة ال، في حین جاءت المشار إلیھ

  

     ه: مبررات صدور و  المرسوم بقانونن الھدف م

إلىیھدف        بقانون  األساسیة    المرسوم  الروافد  أحد  لیكون  اآلثار  قطاع  غیر  تنظیم  للمدخول 

، وحمایة كل ما یتعلق بشؤون اآلثار في المملكة، من خالل تنظیم األحكام النفطي لمملكة البحرین

لمملكة  وتاریخ عریق  إرث  من  تشكلھ  لما  اآلثار،  ھذه  على  المحافظة  یضمن  الذي  النحو  على 

كل   حمایةولیة كاملة عن  ؤعالوة على ضرورة منح جھة متخصصة المس،  البحرین وحضارتھا

 عنصر من كتمثل أھمیة استثنائیة توجب حمایتھا  باعتبارھا    ، ون اآلثار في المملكةؤما یتعلق بش

یتطلب األمر منح الجھة المختصة بحمایة اآلثار كافة بما    ،التراث العالمي للبشریة جمعاء  عناصر



 

٤ 
 

 

السرعة  واالختصاصات   الصالحیات وجھ  تأخیر  ،على  المعتادة   ،دونما  باإلجراءات  التقید  أو 

إلصدار التعدیالت التشریعیة، في ظل ما تتضمنھ القوانین النافذة من تعطیل لعمل الجھة المختصة 

سرعة منح صفة الضبطیة   باإلضافة إلى  قانونًا، حفاًظا على إرث مملكة البحرین العریق من اآلثار.

ھم على القیام بواجباتھم المنوطة إلیھم على وجھ القضائیة للموظفین المختصین بحمایة اآلثار، لحمل

السرعة، وتفادیًا لما قد تشكلھ النصوص القائمة من تعطیل عمل الجھة المختصة وموظفیھا من 

 القیام بواجباتھم في حمایة اآلثار. 

 

 ما یلي: رأت اللجنة  

اإلشراف على جمیع ما یتعلق بشؤون اآلثار    -المرسوم بقانونبحسب  -تتولى الجھة المختصة   -۱

والمناطق   المواقع  أو مخازنھا، وفي  متاحفھا  المحافظة علیھا وحمایتھا في  وعلى األخص 

وتتولى الكشف عن اآلثار الكائنة فوق سطح األرض والتنقیب عّما ھو   ،األثریة والتاریخیة

وافق مع الوضع الحالي من ، وھو ما یتموجود منھا تحت سطح األرض، وفي البحر اإلقلیمي

، الذي أناط لھا م۲۰۱٥) لسنة ۱۰إنشاء ھیئة البحرین للثقافة واآلثار بموجب المرسوم رقم (

ون الثقافة واآلثار المنصوص علیھا في القوانین  ؤتُباشر كافة االختصاصات المتعلقة بشبأن  

في ھذا    وزارة اإلعالم، مع إلغاء دور  واللوائح والقرارات واألنظمة المعمول بھا في المملكة

الشأن توافقًا مع نھج مملكة البحرین في فصل وتوزیع االختصاصات الُموكلة إلى الجھات 

لمجلس علًما بتبعیة ھذه الھیئة  الحكومیة والوزارات، بما یحقق تحدیثًا وتطویًرا لدور كل منھا،  

طبقًا لنص المادة األولى من المرسوم    ،ةمباشرة من الناحیة المالیة واإلداریة والفنی  الوزراء

) لسنة  ۱۰رقم  للثقافة  ۲۰۱٥)  البحرین  ھیئة  بإنشاء  ووم،  في  اآلثار،  الھیئة  لرئیس  یكون 

)  ٤طبقًا لنص المادة رقم (  ممارسة صالحیاتھ سلطات الوزیر المقررة في القوانین واللوائح

م، بتاریخ ۲۰۲۲) لسنة  ٤۱رقم (  قرار رئیس مجلس الوزراءمن المرسوم، إال أنھ قد صدر  

أمام السلطة التشریعیة  ول  ؤون اإلعالم ھو الوزیر المسؤم، باعتبار وزیر ش۲۲/۸/۲۰۲۲

 عن ھیئة البحرین للثقافة واآلثار.  



 

٥ 
 

 

وحدھا مسؤولیة تقریر الصفة األثریة    الجھة المختصة باآلثار  تفعیًال لھذا الدور الذي أناط بھذه -۲

والتاریخیة لألشیاء والمواقع والمباني، والحكم بأھمیة كل أثر، وتقدیر اآلثار الواجب تسجیلھا 

القانون  ھذا  بأجاز    فقد؛  طبقًا ألحكام  المرسوم  اقتراحً   قانونھذا  تقدم  أن  في  رئیس  ل  احقھا 

  ،أي عقار أو منقول أثًراباعتبار    ،خیةألسباب فنیة أو تاریبأن یصدر قراره  مجلس الوزراء  

، دون التقید بالحد الزمني، أي حتى ولو إذا كانت للدولة مصلحة وطنیة في حفظھ وصیانتھ

 ثًرا وفقًا لما نص علیھ القانون.ألم یمر علیھ خمسون سنة میالدیة حتى یعتبر 

عقار لرئیس الجھة المختصة باآلثار أن یطلب استمالك أي    -أیًضا-  قانونأعطى المرسوم ب -۳

بصفٍة مباشرة، دون تقدیم طلب إلى أي جھة أخرى أي إلغاء أو منقول، واعتباره أثًرا، وذلك  

، وذلك في حالتین یمكن حصرھما  اإلعالم، ودور وزیر اإلسكان في ھذا الشأن  یرلدور وز

 على النحو التالي: 

وما یلزمھ من عقارات یوجد في أراضي مملكة البحرین    الذي  ثابت ال  ثرالحالة األولى: حالة األ

رقم    وفقًا ألحكام قانون استمالك العقارات للمنفعة العامةفیتم االستمالك    للمرور والتجمیل،

م، أي نزع ملكیتھ للمنفعة العامة، واعتباره من أمالك الدولة (أثًرا)، التي  ۲۰۰۹) لسنة  ۳۹(

على أن یتم نزع ملكیة ھذا العقار وفقًا للدستور والقانون بمقابل ،  اھا القانون بسیاج حصینمح

 .قانون استمالك العقارات للمنفعة العامةعادل، وفقًا للقواعد التي یحددھا 

، یوجد في مملكة البحرین مقابل تعویض مالي  حّق استمالك أّي أثر منقول الثانیة:    الحالة 

 ) من قانون حمایة األثار. ٥۱تحدده اللجنة المختصة المنصوص علیھا في المادة (

الجھة المعنیة المملوكة لغیر الدولة إلى  الثابتة  الجھة المختصة باآلثار قرار تسجیل اآلثار  تبلغ   -٤

واعتباره من أمالك الدولة العامة    للتأشیر بھ في السجل العقاري  ، وذلك بالتسجیل العقاري

كما  (أثًرا) أیًضا  تبلغ  ،  اآلثاربھ  تلك  أن  ،  أصحاب  الجریدة  على  في  التسجیل  قرار  یُنشر 

 الرسمیة. 



 

٦ 
 

 

  جزء منھ،ھدم العقار كلھ أو    یترتــب على تسجیل األثر العقاري، وإعالن المالك عدم جواز -٥

 استمالك األرض أو العقار  وأأو التصرف فیھ، أو ترتیب أي حق شخصي أو عیني علیھ،  

فیجوز استمالكھا بعد موافقة الجھة  لألرض التي اعتبرت أثًرا، أما األراضي المتاخمة، ذاتھ

على األرض التي اعتبرت أثًرا،  سلطة مباشرة  وحدھا (فأصبح لھذه الجھة    المختصة باآلثار

لھا، وذلك حفاًظا على ما لآلثار من خصوصیة، واستقاللیة، وما  وعلى   المتاخمة  األرض 

 .یلزم ذلك من المرور والتجمیل)

بناء على  -٦ المختصین باآلثار،  للموظفین  القضائیة  بقانون صفة الضبطیة  المرسوم  منح ھذا 

لمحاضر  قرار یصدر من (وزیر العدل) باالتفاق مع (رئیس الجھة المختصة)، على أن تحال ا

 الرسمیة المحررة إلى النیابة العامة بقرار من رئیس الجھة المختصة أو من یفوضھ.

) لسنة ٤٦) من قانون اإلجراءات الجنائیة رقم (۳،  ٤٥/۲توافق ھذا التعدیل مع نص المادة (

 :یكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصھم"  م، التي نصت على أنھ:۲۰۰۲

بقرار من وزیر العدل باالتفاق مع الوزیر المختص تخویل بعض الموظفین صفة  ویجوز  ،  ...

مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصھم وتكون متعلقة 

وتعتبر النصوص الواردة في القوانین والمراسیم والقرارات األخرى بشأن    .بأعمال وظائفھم

ص مأموري الضبط القضائي بمثابة قرارات صادرة من وزیر  تخویل بعض الموظفین اختصا 

 ".العدل باالتفاق مع الوزیر المختص

فوفقًا لھذا التعدیل، فقد أصبح للموظفین (حاملین صفة الضبطیة القضائیة) الحق في تحریر  

محاضر لھا صفة الرسمیة إذا ما صدرت أي مخالفة من أي شخص للقانون، وارتكب جرائم  

متعلقة باآلثار، وعلیھ یجب أن یصدر قرار الجھة المختصة، التي أناط لھا القانون الحق في 

المحضر   القضائي  إحالة  الضبط  مأمور  بمعرفة  إلعمال مباشرة  الُمحرر  العامة  النیابة  إلى 

العقوبة  لتطبیق  جنائیًا؛  المختصة  المحكمة  إلى  المحرر  الرسمي  المحضر  بإحالة  شؤونھا 

مع  ) من ھذا القانون،  ٥۰،  ٤۹،  ٤۸،  ٤۷،  ٤٦(  أرقام  المناسبة المنصوص علیھا في المواد



 

۷ 
 

 

العقوبات أو أي قانون آخر یعاقب على مخالفة عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد یقرر  ھا قانون 

 . ا لھالقانون والقرارات الصادرة تنفیذً  أحكام ھذا

أكدت التعدیالت على ضرورة التزام التشریعات الحدیثة بما توافقت علیھ جموع الشعب منذ   -۷

م، والمنشور بالجریدة الرسمیة  ۱٤/۲/۲۰۰۲  بتاریخلمملكة البحرین  صدور الدستور الحالي  

)، وبناء على ذلك، فإنھ یجب أن تُعدل جمیع قوانین  ۲٥۱۷، في عدد خاص رقم (ھ ذات  التاریخب

 .)مملكة البحرین(البالد التي یرد فیھا ذكر عبارة (دولة البحرین) إلى عبارة 

) ۱۲الواردة في المادة () محل عبارة (دولة البحرین)  مملكة البحرینتحل عبارة (وبناء علیھ،  

 .)۳٥ومحل كلمة (البحرین) الواردة في المادة (

حالة تلك االختصاصات إلى (رئیس  إوطبقًا لما تم تعدیلھ من اختصاص (وزیر اإلعالم)، و

) محل عبارة  فلرئیس الجھة المختصَّةعبارة (فقد ترتب على ذلك، أن تحل  ؛  الجھة المختصة)

) محل عبارة لرئیس الجھة المختصَّة)، وعبارة (۱۹المادة ((فلوزیر اإلعالم) الواردة في  

) محل عبارة (وزارة  الجھة المختصَّة )، وعبارة (۲۱(لوزیر اإلعالم) الواردة في المادة ( 

)  رئیس الجھة المختصَّةا تحل عبارة ()، كم۳۳اإلعالم) الواردة في الفقرة (ھـ) من المادة (

م،  ۱۹۹٥لسنة  )  ۱۱رقم (في مواد المرسوم بقانون    محل عبارة (وزیر اإلعالم) أینما وردت 

 .بشأن حمایة اآلثار

  في   ،الدستور) من  ۳۸المادة (  وفق الشروط والضوابط التي تضمنتھا  صدر المرسوم بقانون -۸

، خالل فترة عدم انعقاد مجلسي الشورى والنواب، بعد فض الدور الرابع  ۲۰۲۲  أغسطس  ۲۱

كما تم    بدایة الدور األول من الفصل التشریعي السادس.من الفصل التشریعي الخامس، وقبل  

لما أوجبتھ المادة  ـًا، طبق ۲۰۲۲  أغسطس ۲۸عرضھ على مجلسي الشورى والنواب بتاریخ 

الدستور۳۸( من  مدى    ،)  الدستور.ت وبحث  ألحكام  بقانون  المرسوم  تضمنھ  ما  وقد    وافق 

الدستور النص  ف  ياشترط  بقانون أن یحدث ما یوجب اإلسراع  المراسیم  اتخاذ   يإلصدار 

عمًال   جاللتھ رأس الدولة  باعتبارتدابیر ال تحتمل التأخیر، وھذه األمور یقدرھا جاللة الملك  

 . /أ) من الدستور۳۳بنص المادة (



 

۸ 
 

 

 

ومبررات إصداره، وتوصي بالموافقة    المرسوم بقانون  تتفق مع أھدافأنھا  ختاًما تؤكد اللجنة،       

 علیھ.

     

ا
ً
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: -رابع

ــورى، اتفـقت اللجـنة على اختـیار ۳۹إعـماالً لنص الـمادة (       ) من الالئـحة اـلداخلـیة لمجلس الشــ

 كل من:

 مقرًرا أصلیـًا.    عينا السید طالل محمد الم سعادة  . ۱

 مقرًرا احتیاطیًا.    لسیدة لینـا حبیب قاسـما سعادة  . ۲

 

ا
ً
 توصية اللجنة: -خامس

المرسوم    الموافقة علىب  فإن اللجنة توصي،  أبدي من آراءفي ضوء ما دار من مناقشات وما         

 ۱۹۹٥) لسنة  ۱۱بتعدیل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (  ۲۰۲۲) لسنة  ۳٤بقانون رقم (

 . بشأن حمایة اآلثار

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،،

 
 ز ــزي فايــة رمــهال                                    حممد صاحل الداللد. ابتسام      
 لجنةال رئيس                                           لجنة ال نائب رئيس              

 



  
 

 

  

 
 

 
 
 
 
 

 
 ثاينلا املرفق

 
 

 

 خطاب عرض المرسوم  
 بقانون على مجلس الشورى

 

 















  
 

 

  

 
 

 
 
 
 
 

 
 الثالث املرفق

 
 

 

رأي لجنة الشؤون التشریعیة 
 والقانونیة بمجلس الشورى
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 م2023 يناير 21 التاريخ: 
 

 

 احملرتمة  هالة رمزي فايزة/ سيدسعادة ال
 رئيــس جلنة اخلدمات  

 
 

بعض أحكام المرسوم بقانون رقم  بتعديل    2022( لسنة  34المرسوم بقانون رقم )الموضوع:  

 بشأن حماية اآلثار.  1995لسنة  (  11)

 تحية طيبة وبعد،، 

 
 

، ضمن معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلسأرفق    م2023يناير    18بتاريخ       

  2022( لسنة  34المرسوم بقانون رقم )نسخة من  (،  1د    6ص ل ت ق/ ف    020) م  كتابه رق

)بتعديل   رقم  بقانون  المرسوم  أحكام  اآلثار  1995لسنة  (  11بعض  لجنة ،  بشأن حماية  إلى 

 . للجنة الخدماتالشؤون التشريعية والقانونية، وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات عليه 

، حيث مسا خالعقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية اجتماعها    م2023يناير    21وبتاريخ      

المذكور بقانون  المرسوم  النواب بشأنهاطلعت على  المذكرة ،  ، وقرار مجلس  كما اطلعت على 

القانوني المستشار  قبل  من  المساعدالمعدة  القانوني  والمستشار  األول ،  القانوني  والباحث   ،  ،

المرسوم بقانون   بين نصوص  ةجدول مقارن  علىواطلعت كذلك    بشأنه.للجنة    والباحث القانوني

(  34رقم )  النصوص الواردة بالمرسوم بقانونبين  و  بشأن حماية اآلثار،  1995( لسنة  11رقم )

 بشأن حماية اآلثار.   1995( لسنة  11بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم )  2022لسنة  

 



2 

 

لمبتاد  وأحكتام  المرستتتتوم بقتانون  إلى عتدم مختال تة    –بعتد المتداولتة والنقتا     –وانتهتت اللجنتة        

 .رالدستو

      

 

 

 رأي اللجنة:

بعض أحكام المرسوم  بتعديل    2022( لسنة  34المرسوم بقانون رقم )ترى اللجنة سالمة        

  .من الناحيتين الدستورية والقانونية، بشأن حماية اآلثار 1995لسنة  (  11بقانون رقم )

 
 

 

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                                   
 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                              

 

 



  
 

 

  

 
 

 
 
 
 
 

 
 رابعلا املرفق

 
 

 

مذكرة بالرأي القانوني بشأن 
قبل المرسوم بقانون، معدة من 

 للجنةالمستشار القانوني 

 



 General  -  عام 

 

 

 

   23/1/2023التاريخ: 
 

 الموقرة األستاذة / هالة رمزي سعادة 
 رئيسة لجنة الخدمات بمجلس الشورى 

 
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،، 
 
 

 2022( لسنة 34رقم )الموضوع: مذكرة بالرأي القانوني بخصوص المرسوم بقانون 

 1995( لسنة 11بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم )

 بشأن حماية اآلثار 

 
 
بناًء على تكليف سعادتكم بتقديم مذكرة بالرأي القانوني بشأن الموضوع أعاله، وبعد االطالع    

 بشأن حماية اآلثار،  1995( لسنة 11وعلى المرسوم بقانون رقم )على الدستور،  
( رقم  القانون  لسنة39وعلى  العامة  2009  (  للمنفعة  العقارات  استمالك  سعادتكم  بشأن  نفيد   ،

 :باآلتي
 

 :محتوى المرسوم بقانون   -أوالً 
الديباجة    –يتألف المرسوم بقانون   متضمنة    جاءت المادة األولى من ثالث مواد،    - فضاًل عن 

(  33الثانية و)( الفقرة  32( و)31( و)9( الفقرة الرابعة و)2( و)1نصوص المواد )استبدال  
 بشأن حماية اآلثار.  1995( لسنة 11( من المرسوم بقانون رقم )52الفقرة )ب( و)

الثانية منه مؤكدة على أن:   المادة  البحرين( محل عبارة )دولة  ثم جاءت  تحل عبارة )مملكة 
( المادة  في  الواردة  )12البحرين(  المادة  في  الواردة  )البحرين(  كلمة  ومحل  وعبارة 35(   ،)

(، وعبارة )لرئيس  19رئيس الجهة المختصَّة( محل عبارة )فلوزير اإلعالم( الواردة في المادة ))فل
(، وعبارة )الجهة المختصَّة(  21الجهة المختصَّة( محل عبارة )لوزير اإلعالم( الواردة في المادة )
قانون رقم  (، من المرسوم ب 33محل عبارة )وزارة اإلعالم( الواردة في الفقرة )هـ( من المادة )

 بشأن حماية اآلثار.  1995( لسنة 11)
مواد  في  وردت  أينما  اإلعالم(  )وزير  عبارة  محل  المختصَّة(  الجهة  )رئيس  عبارة  تحل  كما 

 المرسوم بقانون المشار إليه.
 وجاءت المادة الثالثة تنفيذية. 



 General  -  عام 

 
 
 

  21الموافق:   ،هـ1444محرم   23بتاريخ:  علًما بأن هذا المرسوم بقانون صدر في قصر الرفاع  
م، العدد  2022أغسطس    25، ونشر بالجريدة الرسمية يوم الخميس الموافق  م 2022أغسطس  

 (، على أن يعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره.3624)
 

 
 :أهداف ومبررات المرسوم بقانون -ثانياً  

 أما بشأن أهداف المرسوم بقانون: 
يهدف المرسوم بقانون إلى تنظيم قطاع اآلثار ليكون أحد الروافد األساسية للمدخول غير النفطي  

لمملكة البحرين، ولحماية كل ما يتعلق بشئون اآلثار في المملكة من خالل تنظيم األحكام على 

ن  النحو الذي يضمن المحافظة على هذه اآلثار لما تشكله من إرث وتاريخ عريق لمملكة البحري 

 وحضارتها. 

التشريعات   القضائية وغيرها من  السلطة  لتتواءم مع قوانين  للتشريعات  تحديثًا  أنه يضيف  كما 

النافذة في المملكة، عالوة على ما فيها من تحديدات للجهة المختصة بشؤون اآلثار، والتسجيل 

 العقاري وفقًا ألحدث التعديالت. 

لمؤتمر  ، التابعة لالتراث العالمي الثقافي والطبيعي  اتفاقية حمايةالبحرين إلى    مملكةوبعد انضمام  

الثقافي  التراث  ممتلكات  أن  اعتبار  على  والثقافة،  والعلم  للتربية  المتحدة  األمم  لمنظمة  العام 

والطبيعي، تمثل أهمية استثنائية توجب حمايتها باعتبارها عنصًرا من التراث العالمي للبشرية  

 .جمعاء

اهتمام   على  من   اليونسكومنظمة  وبناء  هاًما  جزًءا  تمثل  التي  العريقة،  البحرين  مملكة  بأثار 

المرفأ القديم، وعاصمة    -: قلعة البحرين  ال الحصر  الموروث اإلنساني، وذلك على سبيل المثال

 اللؤلؤ ، وتالل مدافن دلمون.  ، وطريقدلمون

لبحرين،  علًما بأن البحرين تحوي الكثير من المواقع األثرية كمسجد الخميس، معبد باربار، قلعة ا

 بيت سيادي، بيت الشيخ عيسى بن علي، قلعة عراد، قلعة الرفاع. 

فكان لزاًما على الدولة أن تتخذ تدابير فعالة ونشطة لحماية التراث الثقافي والطبيعي الواقع في  

ضرورة تزويد الموظفين المختصين   اقليمها والمحافظة عليه وعرضه، وإن هذا الدور يتطلب

ة القضائية، وذلك لتمكينهم من القيام بأداء واجباتهم الوظيفية الملقاة على باآلثار بصفة الضبطي 

 عاتقهم، وذلك حفاًظا على الموروث التاريخي الذي يعد شاهًدا على تطور حضارة مملكة البحرين. 

 

 



 General  -  عام 

 

 

 أما بشأن مبررات إصداره بأداة المرسوم بقانون: 

 ( من الدستور على: 38نصت المادة )  

فيما بين أدوار انعقاد كل من مجلس الشورى ومجلس النواب أو في فترة حل مجلس  إذا حدث    "

للملك أن يصدر في شأنها   التأخير، جاز  تدابير ال تحتمل  اتخاذ  النواب ما يوجب اإلسراع في 

  .مراسيم تكون لها قوة القانون، على أال تكون مخالفة للدستور

رى ومجلس النواب خالل شهر من تاريخ ويجب عرض هذه المراسيم على كل من مجلس الشو 

صدروها إذا كان المجلسان قائمين أو خالل شهر من أول اجتماع لكل من المجلسين الجديدين في  

حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي، فإذا لم تعرض زال ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة 

 .ن زال كذلك ما كان لها من قوة القانونإلى إصدار قرار بذلك. وإذا عرضت ولم يقرها المجلسا

( من الدستور، والتي تتطلب توافر شروط عدة لصحة إصدار المرسوم بقانون،  38فوفقًا للمادة )

 والتي يمكن أن نحددها على النحو التالي: 

 غياب البرلمان. -1

 حدوث مايوجب اإلسراع في اتخاذ تدابير التحتمل التأخير.  -2

خالل شهر من تاريخ صدروها عرض المراسيم بقوانين على كل من مجلسي الشورى والنواب،   -3

إذا كان المجلسان قائمين أو خالل شهر من أول اجتماع لكل من المجلسين الجديدين في حالة  

 الحل أو انتهاء الفصل التشريعي. 

 عدم مخالفة المرسوم بقانون للدستور.  -4

 

 

( من الدستور، وتحقق تلك الشروط  38ص المادة )لن قًا  موافالمرسوم بقانون  صدر  فقد  وبناء عليه،  

كون األمر يتعلق بضرورة إزالة أي غموض أو لبس  ،  جميعًا في المرسوم بقانون محل العرض

بشأن حماية اآلثار، وأن يتم تطبيقه    1995( لسنة  11المرسوم بقانون رقم )يكتنف قراءة كل من  

 لمرسوم بقانون على وجه السرعة. على نحو سليم قانوًنا، فإن ذلك يدعو لتعديل هذا ا

القوانين النافذة تحتاج إلى سرعة تعديلها لما تتضمنه تطبيقاتها من تعطيل لعمل الجهة المختصة  أن  

 قانوًنا، والتي لطالما وجدت صعوبات تنفيذية في القيام بعملها وفقًا للقانون النافذ. 

صين بحماية  سرعة منح صفة الضبطية القضائية للموظفين المخت من  األمر    هيتطلب ، ما  عالوة على

تشكله   قد  لما  وتفادًيا  السرعة،  وجه  على  إليهم  المنوطة  بواجباتهم  القيام  على  لحملهم  اآلثار، 

 النصوص القائمة من تعطيل عمل الجهة المختصة وموظفيها من القيام بواجباتهم في حماية اآلثار. 



 General  -  عام 

 

 

 

 

اصات على واإلختص  الصالحياتمنح الجهة المختصة بحماية اآلثار كافة  فضاًل عن، ضرورة  

وجه السرعة، دونما تأخير، أو التقيد باإلجراءات المعتادة إلصدار التعديالت التشريعية، حفاًظا 

 على إرث مملكة البحرين العريق من اآلثار.

 

 :النصوص الدستورية والقانونية ذات الصلة –ثالثا 

 ( من الدستور على أنه: 6نصت المادة )
العربي   التراث  الدولة  وتعمل على  "تصون  اإلنسانية،  الحضارة  في ركب  وتسهم  واإلسالمي، 

 " .تقوية الروابط بين البالد اإلسالمية، وتحقيق آمال األمة العربية في الوحدة والتقدم
 /ب ، ج( من الدستور على: 9كما نصت المادة )

 .لألموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن -"ب
 يمنع أحد من التصرف في ملكه إال في حدود القانون، وال ينـزع الملكية الخاصة مصونة، فال  -ج

عن أحد ملكه إال بسبب المنفعة العامة في األحوال المبينة في القانون، وبالكيفيـة المنصوص عليها  
 ." وبشرط تعويضه عنه تعويضا عادالفيه، 

 ( من الدستور على أنه: 11عالوة على ما نصت عليه المادة )
الطب  استثمارها، "الثروات  وحسن  حفظها  على  تقوم  للدولة،  ملك  كافة  ومواردها  جميعها  يعية 

 بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني."
 /أ( من الدستور على أنه: 48فضاًل عما نصت عليه المادة )

  يتولى كل وزير اإلشراف على شئون وزارته، ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، كما  -"أ
 " .يرسم اتجاهات الوزارة، ويشرف على تنفيذها

 /ب( من الدستور على أنه: 50تأكيًدا لدور المؤسسات ذات النفع العام، فقد نصت المادة )
الدولة    -"ب العامتوجه  النفع  ذات  ومصلحة    المؤسسات  للدولة  العامة  والسياسة  يتفق  بما 

 " .المواطنين
 

( منه على 33للدستور، عند تناول تفسير المادة )  توافقًا مع ما جاءت به المذكرة التفسيرية
 أنه: 

"أن الحكم يهدف إلى صيانة البالد، ورفعة شأن الدولة، والحفاظ على الوحدة الوطنية، وتحقيق  
 وغيرها."  والثقافية التنمية الشاملة في المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية  

 
 
 
 



 General  -  عام 

 
 
 
 

ا من الفصل الثالث من ميثاق العمل الوطني، والذي جاء فيها  تماشيًا مع ما جاء بالفقرة ثانيً 
 أنه: 

"الملكية الخاصة مصونة، ولكل شخص حرية التصرف في ممتلكاته في حدود القانون، وال يجوز 
، وفي الحدود وبالكيفية التي يبينها القانون،  ألغراض المنفعة العامةالخاصة إال    نزع الممتلكات

 " .تعويض عادلمقابل وبشرط أن يتم ذلك 
 

 رأي هيئة التشريع والرأي القانوني بمشروع القانون:  -رابعًا 
 وقد بينت في رأيها أن المرسوم بقانون اليتعارض مع أحكام الدستور.   -

 
 الرأي القانوني: -خامًسا 

بحسب المرسوم بقانون، تتولى الجهة المختصة اإلشراف على جميع ما يتعلق بشؤون اآلثار   -1

والمناطق   المواقع  وفي  مخازنها،  أو  متاحفها  في  وحمايتها  عليها  المحافظة  األخص  وعلى 

الكائنة فوق سطح األرض والتنقيب عّما هو   الكشف عن اآلثار  والتاريخية وتتولى  األثرية 

طح األرض، وفي البحر اإلقليمي، وهو ما يتوافق مع الوضع الحالي من  موجود منها تحت س

، الذي أناط م2015( لسنة  10إنشاء هيئة البحرين للثقافة واآلثار بموجب المرسوم رقم )

لها بأن تُباشر كافة االختصاصات المتعلقة بشئون الثقافة واآلثار المنصوص عليها في القوانين  

في هذا   وزارة اإلعالممة المعمول بها في المملكة، )مع إلغاء دور  واللوائح والقرارات واألنظ

الشأن( توافقًا مع نهج مملكة البحرين في فصل، وتوزيع االختصاصات الُموكلة إلى الجهات 

منها،   كل  لدور  وتطويًرا  تحديثًا  يحقق  بما  والوزارات،  الهيئة  الحكومية  هذه  بتبعية  علًما 

طبقًا لنص المادة األولى من    حية المالية واإلدارية والفنية،مباشرة من النا  لمجلس الوزراء

م، بإنشاء هيئة البحرين للثقافة اآلثار، ويكون لرئيس الهيئة  2015( لسنة  10المرسوم رقم )

في ممارسة صالحياته سلطات الوزير المقررة في القوانين واللوائح )طبقًا لنص المادة رقم  

م،  2022( لسنة  41رقم )   قرار رئيس مجلس الوزراء  ( من المرسوم(، إال أنه قد صدر4)

المسئول  22/8/2022بتاريخ   الوزير  هو  اإلعالم  شئون  وزير  باعتبار  السلطة    أمامم، 

 عن هيئة البحرين للثقافة واآلثار.   التشريعية

وحدها مسؤولية تقرير الصفة األثرية    الجهة المختصة باآلثارتفعياًل لهذا الدور الذي أناط بهذه   -2

لتاريخية لألشياء والمواقع والمباني، والحكم بأهمية كل أثر، وتقدير اآلثار الواجب تسجيلها وا

 طبقًا ألحكام هذا القانون. 

اقتراح   -3 بأن يصدر    لرئيس مجلس الوزراءفقد أجاز هذا المرسوم بقانون حقها في أن تقدم 

إذ أثًرا،  أو منقول  باعتبار أي عقار  تاريخية،  أو  فنية  للدولة مصلحة قراره ألسباب  ا كانت 

سنة(    50وطنية في حفظه وصيانته، دون التقيد بالحد الزمني، أي حتى ولو لم يمر عليه )

 خمسون سنة ميالدية حتى يعتبر آثًرا وفقًا لما نص عليه القانون. 



 General  -  عام 

 

 

لرئيس الجهة المختصة باآلثار أن يطلب   -أيًضا    –عالوة على ما أعطى المرسوم بقانون   -4

بصفٍة مباشرة، دون تقديم طلب إلى أية  ار أو منقول، واعتباره أثًرا، وذلك  استمالك أي عق

، وذلك في  جهة أخرى )أي إلغاًء لدور وزارة اإلعالم، و دور وزير اإلسكان في هذا الشأن(

 حالتين يمكن حصرهما على النحو التالي: 

الثابت األثر  حالة  األولى:  البحرين  الحالة  مملكة  أراضي  في  يوجد  الذي  من  :  يلزمه  وما 

للمنفعة   العقارات  استمالك  قانون  وفقًا ألحكام  االستمالك  فيتم   ، والتجميل  للمرور  عقارات 

م، أي نزع ملكيته للمنفعة العامة، واعتباره من أمالك الدولة  2009( لسنة  39العامة رقم )

 الحماية.  )أثًرا(، التي حباها القانون بسياج حصين من

التي  للقواعد  وفقًا  بمقابل عادل،  والقانون  للدستور  وفقًا  العقار  هذا  ملكية  نزع  يتم  أن  على 

 يحددها قانون استمالك العقارات للمنفعة العامة. 

يوجد في مملكة البحرين مقابل تعويض مالي،    الحالة الثانية: حّق استمالك أّي أثر منقول

 ( من قانون حماية األثار. 51يها في المادة )تحدده اللجنة المختصة المنصوص عل

تبلغ -5 أن  اآلثار    على  تسجيل  قرار  باآلثار  المختصة  إلى    الثابتةالجهة  الدولة  لغير  المملوكة 

للتأشير به في السجل العقاري واعتباره من أمالك    الجهة المعنية بالتسجيل العقاري، وذلك

، على أن يُنشر قرار التسجيل في  أصحاب تلك اآلثاربه أيًضا    تبلغالدولة العامة )أثًرا(، كما  

 الجريدة الرسمية. 

علًما بأنه يترتــب على تسجيل األثر العقاري، وإعالن المالك عدم جواز )هدم العقار كله أو   -6

أواستمالك األرض  فيه، أو ترتيب أي حق شخصي أو عيني عليه(،    جزء منه، أو التصرف

العقار أثًرا،ذاته،   أو  اعتبرت  التي  لألرض  المتاخمة  األراضي  بعد    أما  استمالكها  فيجوز 

على األرض التي    سلطة مباشرةموافقة الجهة المختصة باآلثار وحدها )فأصبح لهذه الجهة  

لها المتاخمة  األرض  وعلى  أثًرا،  خصوصية،  اعتبرت  من  لآلثار  ما  على  حفاًظا  وذلك   ،

 واستقاللية، وما يلزم ذلك من المرور والتجميل(.

بناء على   -7 باآلثار،  المختصين  للموظفين  القضائية  الضبطية  بقانون صفة  المرسوم  هذا  منح 

قرار يصدر من )وزير العدل( باالتفاق مع )رئيس الجهة المختصة(، على أن تحال المحاضر  

 حررة إلى النيابة العامة بقرار من رئيس الجهة المختصة أو من يفوضه. الرسمية الم

( لسنة  46( من قانون اإلجراءات الجنائية رقم )3،  45/2توافق هذا التعديل مع نص المادة )

 م، التي نصت على أنه: 2002

  :يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم "

... 

با العدل  بقرار من وزير  الموظفين صفة  ويجوز  تخويل بعض  المختص  الوزير  التفاق مع 

مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة 

 .بأعمال وظائفهم



 General  -  عام 

 

 

 

بعض   تخويل  بشأن  األخرى  والقرارات  والمراسيم  القوانين  في  الواردة  النصوص  وتعتبر 

ائي بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل باالتفاق  الموظفين اختصاص مأموري الضبط القض

 " .مع الوزير المختص

فوفقًا لهذا التعديل، فقد أصبح للموظفين )حاملين صفة الضبطية القضائية( الحق في تحرير  

محاضر لها صفة الرسمية إذا ما صدرت أية مخالفة من أي شخص للقانون، وارتكب جرائم  

صدر قرار الجهة المختصة، التي أناط لها القانون الحق في  متعلقة باآلثار، وعليه يجب أن ي 

القضائي   الضبط  بمعرفة مأمور  الُمحرر  المحضر  العامة إلعمال    مباشرةإحالة  النيابة  إلى 

العقوبة   لتطبيق  جنائًيا؛  المختصة  المحكمة  إلى  المحرر  الرسمي  المحضر  بإحالة  شؤونها 

( من هذا القانون، مع عدم  50،  49،  48،  47،  46المناسبة المنصوص عليها في المواد )

اإلخالل بأية عقوبة أشد يقررها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب على مخالفة أحكام  

 هـــــذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له . 

أكدت التعديالت على ضرورة التزام التشريعات الحديثة بما توافقت عليه جموع الشعب منذ   -8
الد الحالي  صدور  البحرين((ستور  بالجريدة  14/2/2002بتاريخ    ))لمملكة  والمنشور  م، 

(، وبناء على ذلك، فإنه يجب أن تُعدل  2517الرسمية بذات التاريخ، في عدد خاص رقم )
 ))مملكة البحرين((. جميع قوانين البالد التي يرد فيها ذكر عبارة )دولة البحرين( إلى عبارة  

( 12عبارة )مملكة البحرين( محل عبارة )دولة البحرين( الواردة في المادة )وبناء عليه، تحل  
 (.35ومحل كلمة )البحرين( الواردة في المادة )

وطبقًا لما تم تعديله من اختصاص )وزير اإلعالم(، واحالة تلك االختصاصات إلى )رئيس  
 الجهة المختصة( 

ختصَّة( محل عبارة )فلوزير اإلعالم(  فقد ترتب على ذلك، أن تحل عبارة )فلرئيس الجهة الم
( المادة  في  اإلعالم(  19الواردة  )لوزير  عبارة  محل  المختصَّة(  الجهة  )لرئيس  وعبارة   ،)
(، وعبارة )الجهة المختصَّة( محل عبارة )وزارة اإلعالم( الواردة في 21الواردة في المادة )

المختصَّة( محل عبارة )وزير  (، كما تحل عبارة )رئيس الجهة  33الفقرة )هـ( من المادة ) 
 م، بشأن حماية اآلثار.1995( لسنة 11اإلعالم( أينما وردت في مواد المرسوم بقانون رقم )
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والجدول التالي يوضح التعديالت الواردة على القانون النافذ بموجب المرسوم بقانون رقم  
 م2022( لسنة 34)

 

( لسنة  11)النص النافذ في القانون رقم 
 م1995

النص المعدل بموجب المرسوم بقانون  
 م2022( لسنة 34رقم )

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 1مادة )
المختصة   الجهة  هي  االعالم  وزارة 
بشئون   يتعلق  ما  جميع  على  باإلشراف 
عليها  المحافظة  األخص  وعلى  اآلثار، 
وفي   أو مخازنها،  متاحفها،  في  وحمايتها 
والتاريخية،   األثرية  والمناطق  المواقع، 
فوق   الكائنة  اآلثار  عن  الكشف  وتتولى 
سطح األرض، والتـنقيب عما هو موجود  
البحر   وفي  األرض،  سطح  تحت  منها 

وعليه تقرير  اإلقليمي،  مسئولية  وحدها  ا 
لألشياء   والتاريخية  األثرية  الصفة 
والمواقع والمباني، والحكم بأهمية كل أثر،  
طبقا   تسجيليها  الواجب  اآلثار  وتقدير 

 ألحكام هذا القانون.            
 

 ( فقرة رابعة2مادة)
الوزراء   بقرار من رئيس مجلس  ويجوز 

أن يعتبر    عرض وزير االعالمبناء على  
 ألسباب فنية أو تاريخية، أي عقار أو 

 

 المادة األولى
( الفقرة 2( و)1يُستبَدل بنصوص المواد )

( الفقرة الثانية  32( و) 31( و) 9الرابعة و) 
و) 33و) الفقرة )ب(  المرسوم  52(  من   )

حماية  بشأن    1995( لسنة  11بقانون رقم )
 اآلثار، النصوص اآلتية: 

 
 

 (: 1مادة )
يصدر  التي  المختصة  الجهة  تتولى 

، اإلشراف على جميع ما  بتسميتها مرسوم 
األخص   وعلى  اآلثار،  بشئون  يتعلق 
المحافظة عليها وحمايتها في متاحفها، أو  
مخازنها، وفي المواقع، والمناطق األثرية  
اآلثار  عن  الكشف  وتتولى  والتاريخية، 

نة فوق سطح األرض، والتنقيب عما  الكائ 
هو موجود منها تحت سطح األرض، وفي  
مسئولية   وحدها  وعليها  اإلقليمي.  البحر 
لألشياء  والتاريخية  األثرية  الصفة  تقرير 
والمواقع والمباني، والحكم بأهمية كل أثر،  
وتقدير اآلثار الواجب تسجيلها طبقاً ألحكام  

 هذا القانون.
 
 

 ة: ( فقرة رابع2مادة )
الوزراء  رئيس مجلس  بقرار من  ويجوز 

  اقتراح رئيس الجهة المختصة بناًء على  
 أن يعتبر ألسباب فنية أو تاريخية، أيَّ 

 



 General  -  عام 

 
 
 

منقول أثرا إذا كانت للدولة مصلحة وطنية  
في حفظه وصيانته وذلك دون التقيد بالحد  

 الزمني الوارد في هذه المادة.
 
 
 

 (  9مادة )
وزيـ من  يطلب  أن  اإلعالم  ر  لوزير 

ثابت يوجد في  اإلسكان   أثر  استمالك أي 
من  دولة  أراضي   يلزمه  وما  البحرين 

ألحكام   وفقا  والتجميل  للمرور  عقارات 
العامة   للمنفعة  األراضي  استمالك  قانون 

( رقم  بقانون  بالمرسوم  لسنة  8الصادر   )
رقم    1970 بقانون  بالمرسوم  المعدل 

 . 1975( لسنة 24)
م أثر  أي  استمالك  حق  أيضا  نقول  ولــه 

في   تعويض    دولةيوجد  مقابل  البحرين 
المادة   اللجنة المنصوص عليها في  تحدده 

 ( من هذا القانون. 51)
 
 ( 31مادة ) 

اآلثار   تسجيل  قرار  المختصة  الجهة  تبلغ 
إلى   الدولة  لغير  المملوكة  إدارة  الثابتة 

والشئون   العدل  بوزارة  العقاري  التسجيل 
للتأشير به في السجل العقاري،    اإلسالمية

اآلثار.   تلك  أصحاب  أيضا  به  تبلغ  كما 
 وينشر قرار التسجيل في الجريدة الرسمية           

 
 ( فقرة ثانية 32مادة )

وفقا   التعويض،  استمالك  ويقدر  لقانون 
األراضي للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم 

 وتعديالته   1970( لسنة 8بقانــون رقم )
 
 

 
 
 
للدولة    كانت  إذا  أثراً  منقول  أو  عقار 

 مصلحة وطنية في ِحْفِظه وصيانته وذلك 
هذه    في  الوارد  الزمني  بالحد  التقيُّد  دون 

 المادة. 
 
 

 (: 9مادة )
ال يطلب لرئيس  أن  المختصَّة    جهة 

أراضي   في  يوجد  ثابت  أثر  أّيِ  استمالك 
عقارات    مملكة من  يلزمه  وما  البحرين 

القانون رقم للمرور والتجميل ِوْفقاً ألحكام  
لسنة  39) استمالك    2009(  بشأن 

 العقارات للمنفعة العامة. 
 
 

منقول   أثر  أّيِ  استمالك  حق  أيضاً  وله 
في   تع مملكة  يوجد  مقابل  ويض  البحرين 

المادة   المنصوص عليها في  اللجنة  ده  تحّدِ
 ( من هذا القانون. 51)
 

 (: 31مادة )
اآلثار  تسجيل  قرار  المختصة  الجهة  تُْبِلغ 

إلى   الدولة  لغير  المملوكة  الجهة  الثابتة 
للتأشير به في  المعنية بالتسجيل العقاري  

السجل العقاري، كما تُْبِلغ به أيضاً أصحاب  
اآلثار.   في  تلك  التسجيل  قرار  ويُنَشر 

 الجريدة الرسمية. 
 

 ( فقرة ثانية: 32مادة )
ألحكام القانون رقم ويقدَّر التعويض، ِوْفقاً 

لسنة  39) استمالك    2009(  بشأن 
 العقارات للمنفعة العامة. 
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 ( فقرة )ب( 33ة )ماد
أو      -ب    األرض  استمالك  جواز  عدم 

فيجوز   له  المتاخمة  أما األراضي  العقار، 
موافقة   بعد  بناء  استمالكها  اإلعالم  وزير 

            على اقتراح من الجهة المختصة باآلثار
 

 ( 52مادة )
يصدر بندبهم قرار  يكون للموظفين الذين  

ن  من وزير اإلعالم سلطة إثبات ما يقع م
والقرارات  القانون  هذا  ألحكام  مخالفات 
االدعاء  إلى  وإحالتها  له  تـنفيذا  الصادرة 

 العام للتحقيق 

 
 
 

 ( فقرة )ب(: 33مادة )
عدم جواز استمالك األرض أو العقار،    -ب

فيجوز   له  المتاخمة  األراضي  أما 
 . الجهة المختصَّةاستمالكها بعد موافقة 

 
 

 (: 52مادة )
الذين  للموظفين  الوزير   يكون  لهم  يخّوِّ

العدل باالتفاق مع رئيس   المعنِّي بشئون 
ْبط   الضَّ مأموري  صفة  المختصَّة  الجهة 

المنص للجرائم  بالنسبة  وص  القضائي 
عليها في هذا القانون والتي تقع في دوائر 
بأعمال   متعلقة  وتكون  اختصاصهم 

 وظائفهم. 
لهذه   بالنسبة  رة  المحرَّ المحاضر  وتحال 
الجرائم إلى النيابة العامة بقرار من رئيس  

 الجهة المختصَّة أو َمن يفّوِّضه. 
 

 المادة الثانية 
تحل عبارة )مملكة البحرين( محل عبارة 

))دولة   المادة  في  الواردة  ( 12البحرين( 
المادة  الواردة في  ومحل كلمة )البحرين( 

(، وعبارة )فلرئيس الجهة المختصَّة(  35)
محل عبارة )فلوزير اإلعالم( الواردة في 

( الجهة  19المادة  )لرئيس  وعبارة   ،)
اإلعالم(   )لوزير  عبارة  محل  المختصَّة( 

( المادة  في  )الجهة  21الواردة  (، وعبارة 
اإلعالم(  ال )وزارة  عبارة  محل  مختصَّة( 

المادة ) الفقرة )هـ( من  (،  33الواردة في 
( رقم  بقانون  المرسوم  لسنة 11من   )

 بشأن حماية اآلثار. 1995
المختصَّة(   الجهة  كما تحل عبارة )رئيس 
أينما وردت   محل عبارة )وزير اإلعالم( 

 في مواد المرسوم بقانون المشار إليه. 



 General  -  عام 

 
 
 

 المادة الثالثة 
والوزراء   الوزراء  مجلس  رئيس  على 

تنفيذ أحكام   –ُكلٌّ فيما يخصه    –والمعنيين  
التالي   اليوم  من  به  ويُعمل  القانون،  هذا 

 لتاريخ نْشِره في الجريدة الرسمية.
 

 
 

 وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،،، 

 

 واألمر متروك للجنة الموقرة 

 

     سالم أحمد حمد  إالمستشار الدكتور    
 

 المستشار القانوني لشؤون اللجان                                                             

 



  
 

 

  

 
 

 
 
 
 
 

 
 خلامسا املرفق

 
 

 

جدول مقارن بشأن المرسوم 
بقانون، معد من قبل الباحث 

 القانوني
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 2022( لسنة 34مرسوم بقانون رقم )

 1995( لسنة 11بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ) 

 بشأن حماية اآلثار 

 

 استناداً إلى ماسبق، تعني الكلمات اآلتية التعريفات القرينة بها و ذلك لغاية هذا الملخص البحثي:  •

 بشأن حماية اآلثار 1995( لسنة 11المرسوم بقانون رقم )سبقاً: م  التشريع النافذ  .1

( لسوووونة 11بتعووووبيض بعووووا محسووووام المرسوووووم بقووووانون رقووووم ) 2022( لسوووونة 34بقووووانون رقووووم )مرسوووووم : المرسوووووم بقووووانون .2

 بشأن حماية اآلثار 1995

 

عوووداً لوووبعض الموووواد  • ( لسووونة 11أحكوووام المرسووووم بقوووانون رقوووم )التعوووديات الياريوووة  لوووى و كانووو  جوووال المرسووووم بقوووانون م 

 : كالتالي "التشريع النافذ مسبقاً" بشأن حماية اآلثار 1995

 

 نص المادة في المرسوم بقانون  التعديل

رقم  

المادة  

في  

المرسوم  

 بقانون 

 ً  نص المادة في التشريع النافذ مسبقا

رقم المادة في  

التشريع النافذ 

إن -مسبقاً 

 - توجد

المختصة  اليهة  تعديل 

اإلشراف  لى شؤون اآلثار، ب

عبم  المشرع  اختار  منه  حيث 

تتولى اليهة المختصة التي يصدر بتسميتها   "

اإلشراف على جميع ما يتعلق بشئون اآلثار،  مرسوم،

وعلى األخص المحافظة عليها وحمايتها في متاحفها، 

المادة  

 األولى

وزارة اإل ام هي اليهة المختصة   "

باإلشراف على جميع ما يتعلق بشئون اآلثار،  

وعلى األخص المحافظة عليها وحمايتها في  

 المادة األولى

ً النافذ التشريع  عِدل  مسبقا  التشريع الم 

 بشأن حماية اآلثار 1995( لسنة 11المرسوم بقانون رقم ) 

 

المرسوم بقانون رقم  بتعديل بعض أحكام  2022( لسنة 34مرسوم بقانون رقم )

 بشأن حماية اآلثار   1995( لسنة 11)
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بقانون  بالمرسوم  تسميتها 

ل المسلوك مسبقاً مخالفاً  التجاه 

عبم تسميتها و استعاض بذلك ب

إليها    و ال باإلشارة  يهة  لفظ 

كما سيتم تحديدها  التي   احقاً 

وتحديد األداة القانونية لذلك و 

 هي المرسوم. 

مو مخازنها، وفي المواقع، والمناطق األثرية  

عن اآلثار السائنة فوق   والتاريخية، وتتولى السشف

سطح األرض، والتنقيب عما هو موجود منها تحت 

سطح األرض، وفي البحر اإلقليمي. وعليها وحبها  

مسئولية تقرير الصفة األثرية والتاريخية لألشياء  

والمواقع والمباني، والحسم بأهمية كض مثر، وتقبير 

 اآلثار الواجب تسجيلها طبقاً ألحسام هذا القانون." 

متاحفها، مو مخازنها، وفي المواقع، والمناطق 

األثرية والتاريخية، وتتولى السشف عن اآلثار  

السائنة فوق سطح األرض، والتونقيب عما هو  

د منها تحت سطح األرض، وفي البحر موجو

اإلقليمي، وعليها وحبها مسئولية تقرير الصفة  

األثرية والتاريخية لألشياء والمواقع والمباني،  

والحسم بأهمية كض مثر، وتقبير اآلثار الواجب  

 " .تسجيليها طبقا ألحسام هذا القانون

ااختصاص تعديل   صاحب 

لرئيس  ااقتراح  بتقديم 

أ با تبار  الوزرال   و أي  قار 

أثراً  لتعبيض وذلك    منقول  وفقاً 

المادة األولى الذي تم التطرق 

 له معاله.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناًء على  "

من يعتبر ألسباب فنية   اقتراح رئيس اليهة المختصة

للبولة مو تاريخية، ميَّ عقار مو منقول مثراً إذا كانت 

مصلحة وطنية في ِحْفِظه وصيانته وذلك دون التقيُّب 

 ".بالحب الزمني الوارد في هذه المادة

ويجوز بقرار من رئيس مجلس  "

من    رض وزير اإل امبناء على   الوزراء

يعتبر ألسباب فنية مو تاريخية، مي عقار مو 

منقول مثرا إذا كانت للبولة مصلحة وطنية في  

حفظه وصيانته وذلك دون التقيب بالحب الزمني 

 الوارد في هذه المادة"

الفقرة الرابعة 

 من المادة الثانية

ااختصاص  - ذو  تعديل 

ااستماك  طلب  بتقديم 

تم   التي  للتعبيالت  وفقاً 

 التطرق إليها معاله.  

وزير   - تسمية  إلغال 

كالمختص   ااسكان 

طلبات  باستقبال 

حيث منه يجبر ااستماك  

اإلجراءات   من  الذكر 

للقانونالمتبعة     وفقاً 

هي مدناه  المنصوص عليه  

ِ مثر   المختصَّةلرئيس اليهة  " من يطلب استمالك مي 

ثابت يوجب في مراضي مملسة البحرين وما يلزمه من  

ِوْفقاً ألحكام القانون رقم عقارات للمرور والتجميض 

بشأن استماك العقارات للمنفعة    2009( لسنة 39)

 العامة.

ِ مثر منقول يوجب في  مملكة وله ميضاً حق استمالك مي 

ده اللجنة المنصوص عليها  مقابض تعويا تح البحرين ب ِ

 ( من هذا القانون." 51في المادة )

من وزيور  من يطلب  لوزير اإل ام "

استمالك مي مثر ثابت يوجب في  اإلسكان

مراضي دولة البحرين وما يلزمه من عقارات 

للمرور والتجميض وفقا ألحسام قانون استمالك  

األراضي للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم  

المعدل  1970( لسنة  8بقانون رقم )

 . 1975( لسنة 24بالمرسوم بقانون رقم ) 

ولووه ميضا حق استمالك مي مثر منقول 

مقابض تعويا تحبده  دولة البحرينيوجب في 

( من 51اللجنة المنصوص عليها في المادة )

 هذا القانون." 

 المادة التاسعة 
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الطلبات   للوزارة  تقبيم 

بشؤون  المختصة 

 البلديات.  

يتم  - الذي  القانون  تعديل 

الثابتة  اآلثار  استماك 

وفقاً بموجبه   ذلك  و 

المستجبات    للتعبيالت  و 

التشريعية حيث تم اصبار 

باستماك  خاص  قانون 

العامة  للمنفعة   العقارات 

متعلقة   نصوصه  وتعتبر 

بهذا الشق من المادة بشسض  

 مكبر. 

إلدارة تسمية  إلغال   المادة 

كاليهة   العقاري  التسييل 

بقرار  بإباغها  المختصة 

تسييل اآلثار الثابتة المملوكة 

الدولة   مقض لغير  يسون  بحيث 

"  اليهة المعنية تحبيب بعبارة "

التطورات وذلك   في   حسب 

 . ميالحسو الهيسض

تُْبِلغ الجهة المختصة قرار تسجيض اآلثار الثابتة  "

اليهة المعنية بالتسييل   المملوكة لغير البولة إلى

، كما تُْبِلغ به  العقاري للتأشير به في السيل العقاري

ميضاً مصحاب تلك اآلثار. ويُنَشر قرار التسجيض في 

 .الجريبة الرسمية

تبلغ الجهة المختصة قرار تسجيض اآلثار   "

إلى إدارة التسييل الثابتة المملوكة لغير البولة 

العقاري بوزارة العدل والشئون اإلسامية  

للتأشير به في السجض العقاري، كما تبلغ به  

ميضا مصحاب تلك اآلثار. وينشر قرار التسجيض  

 " .في الجريبة الرسمية

المادة الواحدة و  

 الثاثون

تعديل القانون الذي يتم تقدير 

به   ي طالب  الذي  التعويض  

المختصة  اليهة  األثر  مالك 

نتييةً لضرر نتج  ن تسييل 

( لسنة  39)، ِوْفقاً ألحكام القانون رقم ويقبَّر التعويا 

 .بشأن استماك العقارات للمنفعة العامة 2009

وفقا لقانون استماك ويقبر التعويا،  "

األراضي للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم  

 " .وتعدياته 1970( لسنة  8بقانووون رقم ) 

الفقرة الثانية من  

المادة الثانية و 

 الثاثون
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بموجبه  له  المملوك    األثر 

و  للتعبيالت  وفقاً  وذلك 

الالحقة  التشريعية  المستجبات 

   على القانون النافذ مسبقاً.

المختصة  اليهة  اسم  تعديل 

استماك  بالموافقة  لى 

المتاخمة   بحيث األراضي 

وذلك ،  سيتم تحديدها بمرسوم

وفقاً للتعبيالت التي تم التطرق 

  إليها معاله.

عبم جواز استمالك األرض مو العقار، مما  -ب  "

موافقة  األراضي المتاخمة له فيجوز استمالكها بعب 

 ." اليهة المختصَّة

 

يترتووب على تسجيض األثر العقاري،  "

(، 32وإعالن المالك بذلك طبقا لنص المادة )

 :األحسام اآلتية

عبم جواز استمالك األرض مو    -ب 

العقار، مما األراضي المتاخمة له فيجوز  

بناء على  وزير اإل اماستمالكها بعب موافقة  

 ” .اقتراح من الجهة المختصة باآلثار

الفقرة )ب( من  

المادة الثالثة و 

 الثاثون

يتم - الذي  الموظفين  إ طال 

لإلجرالات  وفقاً  تخويلهم 

صفة   القانون  في  المحددة 

مأموري الضبط القضائي كما 

 و تحديد حدود ذلك. 

إحالة   - إجرالات  تحديد 

بالنسبة   المحررة  المحاضر 

لليرائم المتعلقة بنصوص هذا 

 القانون.  

القانون - تسمية  استبدال 

كذو  اا ام  لوزير 

ااختصاص المنفرد فيه بندب 

المشار  الموظفين  تخويل  و 

إليهم أ اه و ااستعاضة  ن 

لهم الوزير المعنِي بشئون  "يسون للموظفين الذين  ِ يخو 

العدل بااتفاق مع رئيس اليهة المختصَّة صفة  

بْ  ط القضائي بالنسبة لليرائم المنصوص  مأموري الضَّ

 ليها في هذا القانون والتي تقع في دوائر  

 اختصاصهم وتكون متعلقة بأ مال وظائفهم. 

رة بالنسبة لهذه اليرائم إلى  وتحال المحاضر المحرَّ

النيابة العامة بقرار من رئيس اليهة المختصَّة أو َمن  

ِضه."   يفو 

 

"يسون للموظفين الذين يصبر بنببهم قرار 

وزير اإل ام سلطة إثبات ما يقع من  من 

مخالفات ألحكام هذا القانون والقرارات 

له وإحالتها إلى اإلد ال العام    الصادرة تونفيذا

 " للتحقيق

 

المادة الثانية و 

 الخمسون
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بشؤون  المعني  بالوزير  ذلك 

وذلك وفقاً الختصاصاته  العدل  

المخولة و   الصفة  طبيعة 

وذلك مع   للموظفين  بااتفاق 

رئيس اليهة المختصة والذي 

بمرسوم   تحديدها  وفقاً سيتم 

لتعبيالت المادة األولى التي تم  

   التطرق إليها معاله.

المسميات   بعض  ذلك وتعديل 

و و كما  معاله  للتعبيالت  فقاً 

و   تعبيالت ال البستورية 

 .  الحسومية

مملكة البحرين( محل  بارة )دولة تحض عبارة )

( ومحل كلمة  12البحرين( الواردة في المادة )

(، و بارة )فلرئيس  35)البحرين( الواردة في المادة )

اليهة المختصَّة( محل  بارة )فلوزير اإل ام( 

(، و بارة )لرئيس اليهة  19الواردة في المادة )

المختصَّة( محل  بارة )لوزير اإل ام( الواردة في  

(، و بارة )اليهة المختصَّة( محل  بارة  21المادة )

)وزارة اإل ام( الواردة في الفقرة )هو( من المادة 

  1995( لسنة  11(، من المرسوم بقانون رقم )33)

 بشأن حماية اآلثار. 

كما تحل  بارة )رئيس اليهة المختصَّة( محل  بارة  

مينما وردت في مواد المرسوم بقانون   زير اإل ام()و

 المشار إليه.

 

المادة  

 الثانية 
 

المادة الثانية  -

  شر

المادة   -

الخامسة و 

 الثاثون

المادة   -

التاسعة 

  شر

المادة   -

الحادية و 

 العشرون

المادة الثالثة  -

 و الثاثون

المادة   -

 الحادية  شر

باحث قانوني  –حوراء جمعة   



  
 

 

  

 
 

 
 
 
 
 

 
 سادسلا املرفق

 
 

 

قرار مجلس النواب 
 ومرفقاتھ
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 1/2023د –6ف –ت خ/5الرقم: 

 هـ 1444جمادى اآلخرة  16 التاريخ:

  م2023 يناير 9 الموافق:

 املوقر ممدوح عباس الصاحل /سعادة النائب
  اخلدماتجلنة رئيس    

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد،،،
 

 يف  ون التشريعية والقانونيةئالش رأي جلنةاملوضـوع: 
بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم  2022( لسنة 34املرسوم بقانون رقم )

 بشأن محاية اآلثار 1995( لسنة 11)

 أغسطس 30)بتاريخ  ون التشريعية والقانونيةئلجنة الشالموضوع المذكور أعاله إلى  ُأحيل
 القانوني بشأنه.إلبداء الرأي  (م2022

 

ناقشت فقد ، ( من الالئحة الداخلية لمجلس النواب29الفقرة أواًل( و) – 21واستنادًا إلى المادتين )
 األولفي دور االنعقاد السنوي العادي  (م2023 يناير 9الموضوع في اجتماعها المنعقد بتاريخ ) اللجنة

 .السادسالفصل التشريعي  من

رأي سعادة الدكتور و الالئحة الداخلية لمجلس النواب و االطالع على الدستور و  ،بعد البحث والمداولةو 
من الناحية  بقانون  المرسومسالمة ارتأت اللجنة  فقد، للجنة المستشار القانوني مهند صالح الطراونة

 .الدستورية

 وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحرتام
 
 

 

 
 

 للجنة. المستشار القانونيرأي سعادة مرفق: 

 هشام أمحد العشريي الدكتورالنائب 

 ون التشريعية والقانونيةئجلنة الشرئيس 

























 

  













 

  



 Legal Affairs Directorateإدارة الشؤون القانونية   

 
 

 

 الخدماتلجنة 

مقارنة بين املواد األصلية واملعدلة بموجب املرسوم بقانون رقم  دراسة قانونية 

( لسنة 11بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم )  2022( لسنة  34)

 بشأن حماية اآلثار 1995

4/1/2023 

 بوجيري احمد علي  / األول ي  الباحث القانون

 
 رئيس قسم البحوث القانونية  –علي أحمد الوداعي  

 إدارة الشؤون القانونية 

 

 

 صاحب الطلب

 

 املوضوع

 

 

 تاريخ تسليم الطلب

 

 إعداد

 

 إشراف

 

 اعتماد

 مذكرة تسليم
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( لسنة  34دراسة قانونية مقارنة بين املواد األصلية واملعدلة بموجب املرسوم بقانون رقم ) 

 بشأن حماية اآلثار   1995( لسنة  11بعض أحكام املرسوم بقانون رقم ) بتعديل    2022

 

 ملخص الدراسة القانونية 

بنية المرسوم  
   بقانون 

 عن ديباجته-القانون محل الدراسة  املرسوميتألف 
ً
 :مواد  ثالث من -فضال

( الفقرة  32و)(  31( و)9( الفقرة الرابعة و) 2( و)1الستبدال نصوص املواد )  األولىجاءت املادة   •

الفقرة )ب( و)33الثانية و) بقانون رقم52(  املرسوم  بتعديل بعض   2022( لسنة  34)  ( من 

 بشأن حماية اآلثار.  1995( لسنة 11أحكام املرسوم بقانون رقم ) 

الثانية   • املادة  في  تناولت  الواردة  البحرين(  )دولة  عبارة  محل  البحرين(  )مملكة  عبارة  إحالل 

كل(  12املادة ) املادة )ومحل  في  الواردة  )البحرين(  ة(  35مة  (، وعبارة )فلرئيس الجهة املختصَّ

ة( محل عبارة  19محل عبارة )فلوزير اإلعالم( الواردة في املادة ) (، وعبارة )لرئيس الجهة املختصَّ

( املادة  في  الواردة  اإلعالم(  اإلعالم(  21)لوزير  )وزارة  عبارة  ة( محل  املختصَّ )الجهة  وعبارة   ،)

بشأن حماية   1995( لسنة  11(، من املرسوم بقانون رقم )33ردة في الفقرة )هـ( من املادة )الوا

ة( محل عبارة )وزير اإلعالم( أينما وردت في مواد    حلتكما    اآلثار. عبارة )رئيس الجهة املختصَّ

 املرسوم بقانون املشار إليه. 

 .الثالثة تنفيذيةاملادة  جاءت •

مبررات إصدار  
 المرسوم بقانون  

في كونه قد جاء لتنظيم قطاع   -مثلما ورد في املذكرة امللحقة به-تتمثل مبررات اصدار املرسوم بقانون 

الروافد األساسية للمدخول غير النفطي للمملكة ولحماية كل ما يتعلق بشئون اآلثار    أحداآلثار ليكون  

 على نحو يضمن املحافظة على كل اآلثار ملا تشكله من إرث وتاريخ عريق للمملكة وحضارتها.  

بقانون قد مر على صدوره ما يجاوز خمسة وعشرين سنة، األمر الذي يتطلب    فضال عن ان املرسوم

التعديالت املنصوص عليها في املرسوم بقانون بغية تحديثه ليتوائم مع قوانين السلطة    معه ادخال

 القضائية النافذة وغيرها من التشريعات في اململكة.  
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المالحظات  
 القانونية العامة 

، وجاءت مجمل التعديالت ملواكبة  على عدد من املواد ال  صدر املرسوم بقانون محل الدراسة معد  

التغيرات القانونية واالجرائية التي اسُتحِدثت بعد صدور القانونية ليكون مواكبا لها دون املساس  

 باألحكام املوضوعية التي نظمتها املواد محل التعديل.  

افق املرسوم بقانون مع أحكام الدستور:   يتو

االختصاص األصيل في إصدار التشريع في ظل الظروف  األصل أن السلطة التشريعية هي صاحبة  

ن في تولي السلطة التنفيذية مهام العمل التشريعي في ظل الظروف غير  العادية، واالستثناء يكُم 

 بالعطلة السنوية للبرملان ما بين الفصول التشريعية.   –   هذه الحالة في    - العادية املتمثلة  

وقد أوجد املشرع البحريني حلوال تشريعية ملواجهة الظروف غير العادية التي تتطلب من السلطة  

التأخير  التنفيذية   تحتمل  ال  التي  التدابير  لوائح  وضعها  إصدار  الى  النيابية  الحياة  عودة  لحين 

( من الدستور، التي تنص  38إصدار املراسيم بقوانين في املادة )  شروط من خالل تبيان   الطبيعي، 

" إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد كل من مجلس الشورى ومجلس النواب أو في فترة حل  على أنه:  

مجلس النواب ما يوجب اإلسراع في اتخاذ تدابير ال تحتمل التأخير، جاز للملك أن يصدر في شأنها  

"، والتي يمكن استقائها على النحو  لقانون، على أال تكون مخالفة للدستور مراسيم تكون لها قوة ا 

 اآلتي:  

البرملان:  • ارساله من مكتب    غياب  تم  بقانون قد  املرسوم  أن  الشرط، حيث  وقد تحقق هذا 

، وهي فترة العطلة السنوية  2022أغسطس    28رئيس مجلس الوزراء الى مجلس النواب بتاريخ  

 . والفصل التشريعي السادس   الخامس فصل التشريعي  ما بين ال 

االستعجال:  • حالة  افر  التشريع    تو رخصة  التنفيذية  السلطة  منح  تبرر  الضرورة  حالة  إن 

االستعجال   مبررات  توافر  خالل  من  الشرط  هذا  تحقق  وقد  صياغة  إلعداد  االستثنائي، 

 . ة الحديث   ة الوزاري   الهيكلية لتتناسب مع    املتأثرة بالتعديل الوزاري   قانونية للتشريعات 

    عدم مخالفة أحكام الدستور:  •
ً
يتوافق ما جاء به املرسوم بقانون مع أحكام الدستور نظرا

 الى ما تتمتع به القواعد الدستورية من سمو على غيرها من القوانين واللوائح والقرارات. 

البرملان:  • بقانون    تم الشرط متحقق، حيث    العرض على  املرسوم  النوا عرض  ب  على مجلس 

 . له خالل شهر من أول اجتماع  الجديد  



    

 

3              4/1/2023 

 مجلس النواب  –هيئة املستشارين القانونيين  – إدارة الشؤون القانونية|  قسم البحوث القانونية

  مجلس النواب أن يحال املرسوم بقانون إلى    ، في أنه بعد آلية التعامل مع املرسوم بقانون وتتمثل  

اللجان   إحدى  إلى  إحالته  املجلس  رئيس  الدائمة يتولى  كما    النوعية  فيه  رأيها  إلبداء  املجلس  في 

 . يحيله إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لدراسته من الناحية الدستورية 

  أ ويكون للمرسوم بقانون سواء في املجلس أو أمام اللجان األولوية على  
ً
ية أعمال أخرى. وذلك نظرا

القانونية   آثارها  صدورها.  لترتب  األعضاء و بمجرد  من  ألي  يجوز  اللجان    ال  نظر  أثناء  سواء 

املرسوم   لتعديل  اقتراحات  بأية  التقدم  املجلس  قبل  من  مناقشتها  أثناء  أو  بقانون  للمراسيم 

 واحدة   املوافقة أو الرفض التصويت عليه ب بقانون، وإنما يقتصر األمر على  
ً
ويصدر قرار    . جملة

هذ  وينشر  املجلس.  أعضاء  بأغلبية  بقانون  املرسوم  إقرار  بعدم  الجريدة  املجلس  في  القرار  ا 

 الرسمية.  
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بتعديل    2022( لسنة  34دراسة قانونية مقارنة بين املواد األصلية واملعدلة بموجب املرسوم بقانون رقم ) 

 بشأن حماية اآلثار   1995( لسنة  11بعض أحكام املرسوم بقانون رقم ) 

 : مقدمة  ❖
القانونية،   البحوث  رئيس قسم  تكليف  على  لجنة  بناء  املواد  بإعداد    الخدمات وطلب  بين  مقارنة  قانونية  دراسة 

( 11بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم )  2022( لسنة  34األصلية واملعدلة بموجب املرسوم بقانون رقم )

 اللجنة املوقرة الدراسة اآلتية:أن أعرض على يطيب لي ، بشأن حماية اآلثار 1995لسنة 

 
 جدول الدراسة:   

 عنوان املرسوم بقانون 

   2022( لسنة 34مرسوم بقانون رقم )

 ( لسنة  11بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم )

 بشأن حماية اآلثار  1995

 الديباجة 

 ملك مملكة البحرين.   نحن حمد بن عيس ى آل خليفة

 ( منه،38وعلى األخص املادة ) الدستور،بعد االطالع على  

 ،بشأن حماية اآلثار 1995( لسنة  11املرسوم بقانون رقم )وعلى  

 بشأن استمالك العقارات للمنفعة العامة، 2009( لسنة  39القانون رقم )وعلى  

 وبناًء على عرض رئيس مجلس الوزراء،

 وبعد موافقة مجلس الوزراء،

 رسمنا بالقانون اآلتي: 

 املادة األولى

ل بن تتتتتتتتتتتتو  املواد ) ( من  52( الفقرة )ب( و)33( الفقرة الثتتتانيتتتة و)32( و)31( و)9( الفقرة الرابعتتتة و)2( و)1ُيستتتتتتتتتتتتابتتتد)

 بشأن حماية اآلثار، الن و  اآلتية: 1995( لسنة  11املرسوم بقانون رقم )

 وفق النص األصلي (1)املادة  بقانون  املرسوم( وفق 1املادة )

، اإلشراف  تتولى الجهة املختصة التي يصدر بتسميتها مرسوم

املحافظة  األخص  وعلى  اآلثار،  بشئون  يتعلق  ما  جميع  على 

باإلشرا املختصة  الجهة  هي  اإلعالم  ما  وزارة  جميع  على  ف 

يتعلق بشئون اآلثار، وعلى األخص املحافظة عليها وحمايتها في  
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عليها وحمايتها في متاحفها، أو مخازنها، وفي املواقع، واملناطق  

فوق   الكائنة  اآلثار  عن  الكشف  وتتولى  والتاريخية،  األثرية 

األرض،   سطح  سطح  تحت  منها  موجود  هو  عما  والتنقيب 

تقرير   مسئولية  وحدها  وعليها  اإلقليمي.  البحر  وفي  األرض، 

والحكم  واملباني،  واملواقع  لألشياء  والتاريخية  األثرية  الصفة 

 ألحكام 
ً
بأهمية كل أثر، وتقدير اآلثار الواجب تسجيلها طبقا

 هذا القانون. 

األثرية   واملناطق  املواقع،  وفي  مخازنها،  أو  متاحفها، 

سطح  فوق  الكائنة  اآلثار  عن  الكشف  وتتولى  والتاريخية، 

األرض،  تحت سطح  منها  موجود  هو  عما  والتـنقيب  األرض، 

وحدها وعليها  اإلقليمي،  البحر  الصفة    وفي  تقرير  مسئولية 

بأهمية  واملواقع واملباني، والحكم  األثرية والتاريخية لألشياء 

هذا   ألحكام  طبقا  تسجيليها  الواجب  اآلثار  وتقدير  أثر،  كل 

 .القانون 

 املالحظات القانونية 

استبدال الجهة املختصة املعنية باإلشراف على شؤون    فاقتصر التعديل علىجديدة،  موضوعية  لم يأِت التعديل بأحكام  

 فبعد أن تم إنشاء هيئة الثقافة واآلثار لم تعد وزارة االعالم تتولى هذه املهمة مما استلزم تعديل القانون.   اآلثار،

 وفق النص األصلي  الفقر ة الرابعة  (2)املادة  بقانون  املرسوموفق الفقر ة الرابعة (  2املادة )

اقتراح رئيس  ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بنـــاًء على  

أن يعتبر ألســــــباب فنية أو تاريخية، أيَّ عقار  الجهة املختصــــــة  

ه  ظـــِ
ــــــلحـــة وطنيـــة في ِحف  ـكــانـــت للـــدولـــة مصـــــــ  إذا 

ً
أو منقول أثرا

د بالحد الزمني الوارد في هذه املادة.  وصيانته وذلك دون التقيُّ

الحضا خلفته  ش يء  أي  أثرا  األجيال  يعتبر  تركته  أو  رات 

السابقــة مما يكشف عنه أو يعثر عليه ســـواء أكان عقارا أو  

أو   األخالق  أو  اآلداب  أو  العلوم  أو  بالفنون  يتصــل  منقــوال 

مما   وغيرها  العامــة  األحــداث  أو  اليوميــة  الحياة  أو  العقائد 

سنة ميالدية على األقل متى كانت له قيمة   50يرجع تاريخه إلى  

 فنية أو تاريخية.

وجد  وما  واملخطوطات  التاريخية  الوثائق  اآلثار  من  وتعتبر 

 معها من أغطية لحفظها. 

والحيوانية   البشرية  السالالت  بقايا  اآلثار  من  تعتبر  كما 

وغيرها من الكائنات املعاصرة لها التي يرجع تاريخها إلى ما قـبل 

 سنة ميالدية. 600

مجلس   رئيس  من  بقرار  بناءويجوز  وزير    الوزراء  على عرض 

اإلعالم أن يعتبر ألسباب فنية أو تاريخية، أي عقار أو منقول  

أثرا إذا كانت للدولة مصلحة وطنية في حفظه وصيانته وذلك  

 دون التقيد بالحد الزمني الوارد في هذه املادة.

 املالحظات القانونية 
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 من عاقتراح رئيس الجهة املختصةبناًء على  ة )عبار   تبدالم است
ً
لتتوافق مع التشريعات    (على عرض وزير اإلعالم  بناء)ارة  ب ( بدال

 .رى في املستقبلج تهة أي تعديالت قد لنص في مواجإلعطاء مرونة لتسمية الجهة  ه النص إلى عدم توجوقد  ،رةالصاد

 وفق النص األصلي (9)املادة  بقانون  املرسوم( وفق 9املادة )

ة ِ أثر ثابت يوجد   لرئيس الجهة املختصَّ
أن يطلب استمالك أي 

للمرور  عقارات  من  يلزمه  وما  البحرين  مملكة  أراض ي  في 

 ألحكام القانون رقم )والتجميل  
ً
قا
 
بشأن    2009( لسنة  39ِوف

 . استمالك العقارات للمنفعة العامة

مملكة  في  يوجد  منقول  أثر   ِ
أي  استمالك  حق   

ً
أيضا وله 

الل ده  ِ
تحد  تعويض  مقابل  في البحرين  عليها  املنصوص  جنة 

 ( من هذا القانون. 51املادة )

اإلسكان  وزيـر  من  يطلب  أن  اإلعالم  أثر    لوزير  أي  استمالك 

عقارات   من  يلزمه  وما  البحرين  دولة  أراض ي  في  يوجد  ثابت 

والتجميل   األراض ي للمرور  استمالك  قانون  ألحكام  وفقا 

( رقم  بقانون  باملرسوم  الصادر  العامة  لسنة  8للمنفعة   )

 .1975( لسنة 24املعدل باملرسوم بقانون رقم ) 1970

ولــه أيضا حق استمالك أي أثر منقول يوجد في دولة البحرين  

( 51مقابل تعويض تحدده اللجنة املنصوص عليها في املادة ) 

 من هذا القانون. 

 املالحظات القانونية 

الذي استندت عليه املادة  -  1970( لسنة  8باملرسوم بقانون رقم )استمالك األراض ي للمنفعة العامة الصادر  قانون  تم إلغاء  

التعديل لِ   -قبل  أصبح  القانون  إلغاء  فمع  دستوريته،  بعد  الحكم  والقوانين  بسبب  التعديالت  لتواكب  املادة  تعديل   
ً
زاما

 الحديثة، كما تم تحويل اختصاص طلب االستمالك من وزير االعالم لرئيس الجهة املختصة. 

 وفق النص األصلي (31)املادة  بقانون  املرسوم( وفق 31) املادة

ِلغ الجهة املختصــة قرار تســجيل اآلثار الثابتة اململوكة لغير   ب 
ُ
ت

ــــــجيـل العقـاري الـدولـة إلى  للتـأشـــــــــــــير بـه في   الجهـة املعنيـة بـالتســـــــ

ــــــحـاب تلـك اآلثـار.    أ ـــــــ
ً
ــــــا ِلغ بـه أيضـــــــ ب 

ُ
ــــــجـل العقـاري، كمـا ت الســـــــ

ر قرار التسجيل في الجريدة الرسمية.
َ
 وُينش

تبلغ الجهة املختصة قرار تسجيل اآلثار الثابتة اململوكة لغير 

إلى   والشئون الدولة  العدل  بوزارة  العقاري  التسجيل  إدارة 

قاري، كما تبلغ به أيضا  للتأشير به في السجل الع  اإلسالمية 

الجريدة  في  التسجيل  قرار  وينشر  اآلثار.  تلك  أ حاب 

 الرسمية. 

 املالحظات القانونية 

ت املادة  جاء  سجيل العقاري وإنشاء جهاز املساحة والت  ي بإصدار قانون التسجيل العقار   2013( لسنة  13قانون رقم )  بموجب

 من عبارة  (سجيل العقاري ية بالتعبارة )الجهة املعن استبدلت حيث بالجدول املوضح بالتعديل 
ً
قاري  جيل العإدارة التس )بدال

 مية(.شئون اإلسال دل والبوزارة الع

 وفق النص األصلي  ( الفقرة الثانية32)املادة  بقانون  املرسوموفق  الفقرة الثانية  (32املادة )

 ألحكام القانون رقم )
ً
قا
 
ر التعويض، ِوف   2009( لسنة 39ويقدَّ

 للمنفعة العامة.بشأن استمالك العقارات  

إذا ترتب على تسجيل أثر عقاري ضرر ملالكه جاز له مطالبة  

يقدم  أن  بشرط  الضرر  هذا  عن  بتعويض  املختصة  الجهة 
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هذه املطالبة خالل سنتين على األكثر من تاريخ إبالغه بقرار  

 التسجيل أو من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية أيهما أسبق. 

وفقا   التعويض،  للمنفعة ويقدر  األراض ي  استمالك  لقانون 

( رقم  بقانــون  باملرسوم  الصادر  لسنة  8العامة   )1970 

 وتعديالته.

 املالحظات القانونية 

ــارة إلى   ــــ ــــــتمالك العقـارات   2009( لســـــــــــــنـة  39القـانون رقم )بموجـب املـادة تم اإلشـــــــ ــأن اســـــــ ــــ  من    للمنفعـة العـامـةبشـــــــ
ً
انون  قـ بـدال

 .الذي تم إلغاؤه  1970( لسنة  8استمالك األراض ي للمنفعة العامة الصادر باملرسوم بقانــون رقم )

 وفق النص األصليالفقرة )ب(   (33)املادة  بقانون  املرسوموفق الفقرة )ب(   (33املادة )

ــــــ ي   -ب ــــــتمالك األرض أو العقــــار، أمــــا األراضـــــــ عــــدم جواز اســـــــ

ةاملتاخمة له فيجوز استمالكها بعد موافقة    .الجهة املختصَّ

يترتــب على تسجيل األثر العقاري، وإعالن املالك بذلك طبقا  

 (، األحكام اآلتية:32لنص املادة ) 

بموافقة      -    أ إال  منه  أجزاء  أو  كله  العقار  هدم  عدم جواز 

 ية من الجهة املختصة. كتاب

األراض ي     -ب   أما  العقار،  أو  األرض  استمالك  جواز  عدم 

املتاخمة له فيجوز استمالكها بعد موافقة وزير اإلعالم بناء  

 على اقتراح من الجهة املختصة باآلثار. 

 .... 

 املالحظات القانونية 

باملوافقة على استمالك األراض ي   -التي سيصدر بتسميتها مرسوم-جعل الجهة املختصة  ي ل  النص  جاء صاحبة االختصاص 

ك بعد أن كان ذلك من اختصاص وزير االعالم بناًء على اقتراح الجهة املختصة.  
َ
ستمل
ُ
 املتاخمة لألرض أو العقار امل

 وفق النص األصلي (52)املادة  بقانون  املرسوموفق  (52)املادة 

ــــــئون العــدل   لهم الوزير املعِني بشـــــــ ِ
يكون للموظفين الــذين يخو 

ب     ة صــــــــــفة مأموري الضــــــــــَّ باالتفاق مع رئيس الجهة املختصــــــــــَّ

ــبة للجرائم املنصــــــــوص عليها في هذا القانون   ــائي بالنســــــ القضــــــ

بـــــأعمـــــال   ــــــهم وتكون متعلقـــــة  ــــــــــاصـــــــ في دوائر اختصـــــــ والتي تقع 

 وظائفهم.

ــبــة لهــذه الجرائم إلى النيــابــة  وتحــال   ــــ رة بــالنســـــــ ــــــر املحرَّ املحــاضـــــــ

ِضه.
ة أو َمن يفو   العامة بقرار من رئيس الجهة املختصَّ

اإلعالم   وزير  من  قرار  بندبهم  يصدر  الذين  للموظفين  يكون 

القانون  هذا  ألحكام  مخالفات  من  يقع  ما  إثبات  سلطة 

إلى   وإحالتها  له  تـنفيذا  الصادرة  لعام ا   االدعاء والقرارات 

 للتحقيق. 

 املالحظات القانونية 
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صاحب   العدل  وزير  تجعل  التي  الجنائية  اإلجراءات  قانون  في  الواردة  العامة  القواعد  على  ليسير  بقانون  املرسوم  جاء 

االختصاص األصيل بمنح صفة مأمور الضب  القضائي للموظفين باالتفاق مع الجهة املختصة، مما يمنحهم سلطة البحث  

لوزير االعالم ندب موظفين مختصين إلثبات املخالفات دون منحهم  والتحري عن الجرائم، فكان النص قبل التعديل يخول  

، وتم استبدال  2002صفة الضبطية القضائية مما بات يشكل إشكال قانوني وفق قانون اإلجراءات الجنائية الصادر عام  

 التعديالت الدستورية والقانونية.   ليتوافق مععبارة )النيابة العامة( بعبارة )االدعاء العام( 

 الثانية املادة 

( ومحل كلمة )البحرين( الواردة في املادة  12تحل عبارة )مملكة البحرين( محل عبارة )دولة البحرين( الواردة في املادة )

(35( املادة  في  الواردة  اإلعالم(  )فلوزير  عبارة  محل  ة(  املخت َّ الجهة  )فلرئيس  وعبارة  الجهة  19(،  )لرئيس  وعبارة   ،)

ة( محل عبار  ة( محل عبارة )وزارة اإلعالم( الواردة  21ة )لوزير اإلعالم( الواردة في املادة ) املخت َّ (، وعبارة )الجهة املخت َّ

 بشأن حماية اآلثار. 1995( لسنة 11(، من املرسوم بقانون رقم )33في الفقرة )هت( من املادة )

ة( محل عبارة )وزير   اإلعالم( أينما وردت في مواد املرسوم بقانون املشار إليه.كما تحل عبارة )رئيس الجهة املخت َّ

 املالحظات القانونية 

)من تاريخ صدور القانون(،    1991عام    ذجاءت املادة الستبدال مجموعة عبارات بعبارات أخرى ملواكبة التغيرات التي طرأت من 

 ر من وزير اإلعالم للجهات املختصة.  كتحول البحرين من دولة الى مملكة وكتحويل االختصاصات املتعلقة باآلثا 

 الثالثة املادة 

لٌّ فيما يخ ه    -على رئيس مجلس الوزراء والوزراء واملعنيين  
ُ
تنفيذ أحكام هذا القانون، وُيعمل به من اليوم التالي    -ك

ِره في الجريدة الرسمية
ْ
 .لتاريخ نش

 مادة تنفيذية. 

 

 ،،،
ً
 واألمر متروك لتقدير اللجنة املوقرة التخاذ ما تراه مناسبا

 بقبول جزيل االحترام والتقدير،،،  اوتفضلو 

 باحث قانوني أول  –علي احمد بوجيري 
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مر�سوم رقم )10( ل�سنة 2015 
باإن�ساء هيئة البحرين للثقافة واالآثار

نحن �سلمان بن حمد اآل خليفة        ملك مملكة البحرين بالنيابة.
بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )11( ل�شنة 1995 ب�شاأن حماية الآثار،
املعدل   ،2010 ل�شنة   )48( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  املدنية  اخلدمة  قانون  وعلى 

باملر�شوم بقانون رقم )69( ل�شنة 2014،
وعلى املر�شوم رقم )27( ل�شنة 2013 باإعادة تنظيم وزارة الثقافة،

وبناًء على عر�س رئي�س جمل�س الوزراء،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا باالآتي:
املادة االأولى 

ُتن�شا هيئة ت�شمى "هيئة البحرين للثقافة والآثار" تتبع جمل�س الوزراء، وُي�شار اإليها فيما بعد 
بالهيئة.

املادة الثانية 
تعني معايل ال�شيخة مي بنت حممد اآل خليفة رئي�شًا للهيئة.

املادة الثالثة
ُتبا�شر الهيئة كافة الخت�شا�شات املتعلقة ب�شئون الثقافة والآثار املن�شو�س عليها يف القوانني 
ل�شئون  املدرجة  العتمادات  اإليها  وتوؤول  اململكة،  يف  بها  املعمول  والأنظمة  والقرارات  واللوائح 
الثقافة والآثار يف امليزانية العامة للدولة وكافة حقوقها والتزاماتها، وُينقل اإليها جميع موظفي 

�شئون الثقافة والآثار بذات درجاتهم ورتبهم وعالواتهم واأية مزايا مالية مقررة لهم.

املادة الرابعة
يكون لرئي�س الهيئة يف ممار�شة �شالحياته �شلطات الوزير املقررة يف القوانني واللوائح.
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املادة اخلام�سة 
على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�شه – تنفيذ هذا املر�شوم، وُيعمل به من 

تاريخ �شدوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة البحرين بالنيابة
�سلمان بن حمد اآل خليفة         

رئي�ص جمل�ص الوزراء
خليفة بن �سلمان اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتــاريــخ: 13 ربيع الآخر 1436هـ
الموافق: 2 فــبـــــرايـــــــــر 2015م
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