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( لسىة 12قرار جمهىري بالقاوىن رقم )

   م بشأن اآلثار2991
 

 

 ـ7997( لسنة 8عدؿ ىذا القرار بالقانوف رقـ )

  

 ـ7991( لسنة 17القرار الجميوري بالقانوف رقـ )

 بشأف اآلثار

  

 رئيس الجميورية :

 بعد االطالع عمى دستور الجميورية اليمنية .

 وبناًء عمى عرض رئيس مجمس الوزراء .

 .  وبعد موافقة مجمس الوزراء

 ) قػرر (

 الباب األوؿ

 التسمية والتعاريؼ

 واألحكاـ التمييديػة

 ( : يسمى ىذا القانوف )قانوف اآلثػار(.7مادة )

ذا الواردة في ى  ( : تكوف لؤللفاظ والعبارات1مادة )
إذا دلت القرينة   المعاني المبينة إزاء كؿ منيا إالا   القانوف

 عمى خالؼ ذلؾ :

 الجميورية اليمنية .   الجميورية:

 وزير الثقافة والسياحة .  الوزيػر:

 الييئة العامة لآلثار ودور الكتب .  الييئػة:

 .  رئيس الييئة  الرئيػس:

 الييئة العامة لآلثار ودور الكتب.  السمطة األثريػة:

 أي مبنى يستخدـ لحفظ وعرض اآلثار .  المتحؼ:

أي مبنى تعده الييئة لحفظ وعرض   دار المخطوطات:
 .  المخطوطات

( : يعتبر أثرًا أي مادة منقولة أو ثابتة خمفتيا 3مادة )
اليمف مما تـ صنعو   الحضارة أو تركتيا األجياؿ السابقة في

سنة ، ويشمؿ ذلؾ الوثائؽ  122كتابتو قبؿ أو نقشو أو 
والمخطوطات وبقايا السالالت البشرية والحيوانية والنباتية ، 

أية مادة منقولة أو   ويجوز لمييئة أف تعتبر مف اآلثار أيضاً 
سنو ميالدية إذا رؤي أف المصمحة  122ثابتة يقؿ عمرىا عف 

ية أو العامة تقتضي المحافظة عمييا بسبب قيمتيا التاريخ
 الفنية عمى أف يتـ ذلؾ بقرار مف الرئيس .

المنفصؿ عف   أ ػ يقصد باألثر المنقوؿ األثر  (:1مادة )
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األرض أو المبنى ويمكف نقمو دوف تمؼ كالمنحوتات 
والمسكوكات والصور والنقوش والمخطوطات والمنسوخات ميما 

كانت مادتيا والغرض مف صنعيا ووجوه استعماليا ، وكذلؾ 
السالالت البشرية والحيوانية والنباتية وسائر أنواع بقايا 

اإلبداعات التي تدؿ عمى أحواؿ العمـو واآلداب والفنوف 
 والصناعات والتقاليد .

يقصد باألثر الثابت األثر المتصؿ باألرض كبقايا المدف  -ب
والمباني والتالؿ األثرية والكيوؼ والمغارات والقالع واألسوار 

المدنية والمدارس وغيرىا ويشمؿ ذلؾ ما والحصوف واألبنية 
وتعتبر في حكـ   وجد منيا تحت المياه الداخمية أو اإلقميمية

اآلثار المنقولة اآلثار التي تشكؿ جزء مف آثار ثابتة أو زخارؼ 
. 

( : تتولى الييئة تقدير الصفة األثرية لآلثار المنقولة 5مادة )
 وغير المنقولة وتقدير أىمية كؿ اثر .

  

 باب الثانيال

 ممكية اآلثػار

( : جميع اآلثار المنقولة والثابتة الموجودة عمى سطح 6مادة )
لمدولة ممثمة بالييئة وىي   األرض أو في باطنيا ممكا

المختصة باإلشراؼ عمى اآلثار وحمايتيا وصيانتيا وتسجيميا 
وعرضيا عمى الناس ويستثنى مف ذلؾ اآلثار التي يجوز لغير 

 ا وفقًا ألحكاـ القانوف .الدولة اقتناؤى

(: ممكية األرض أو حيازتيا أو استعماليا ال تكسب 7مادة )
صاحبيا حؽ التصرؼ في اآلثار الموجودة وال تخولو حؽ 

 التنقيب عنيا.

( : في حالة وجود آثار ثابتة في ارض ممموكة لؤلفراد 8مادة )
وتقتضي المصمحة العامة المحافظة عمى تمؾ اآلثار في 

موقعيا كمعمـ أثري فيحؽ لمييئة مباشرة إجراءات نزع ممكيتيا 
لمقانوف ، وال يدخؿ في   وتممكيا مقابؿ تعويض عادؿ وفقاً 

 ا بيا مف آثار.تقدير قيمة األرض المنزوع ممكيتيا قيمة م

( : عمى مف يعثر عمى اثر منقوؿ عمى سطح األرض 9مادة )
أو في باطنيا إبالغ الييئة عنو واالحتفاظ بو لحيف تسمميا لو، 
عمى أف تقـو بمنحو مكافأة مناسبة بصرؼ النظر عف قدمو أو 

 صنعتو أو قيمتو التاريخية .

 الباب الثالث

 حماية اآلثار وصيانتيا وترميميا

( : تختص الييئة وحدىا بحماية اآلثار وصيانتيا 72مادة)
وترميميا ويجوز ليا أف تسمح لمالؾ العقار األثري أو حائزه 



بإجراء الترميمات الالزمة لممحافظة عميو في الحدود التي تقرىا 
السمطة األثرية تحت إشرافيا المباشر ، كما يجوز ليا أف 

ذا  تطمب منو القياـ بالترميمات الناجمة عف سوء االستعماؿ وا 
امتنع قامت بإجرائيا عمى نفقتو مع جواز إعفاؤه مف النفقات 

 في الحاالت التي تدعو إلى ذلؾ .

( : يحظر اإلتالؼ المباشر أو غير المباشر لآلثار 77مادة )
الثابتة والمنقولة أو تشويييا أو إلحاؽ أي ضرر بيا سواء 

يا أو لصؽ بتغيير معالميا أو فصؿ جزء منيا أو أي تحوير ب
اإلعالنات أو وضع الفتات وغير ذلؾ وعمى السمطة األثرية 
االتفاؽ مع جميع الجيات المعنية في الدولة عمى تحديد 

 المناطؽ والمباني والتالؿ األثرية عمى الخرائط.

( : يتعيف عند وضع مشروعات تخطيط المدف والقرى 71مادة )
واألبنية أو توسيعيا أو تجميميا المحافظة عمى المناطؽ 

التاريخية والمعالـ األثرية الموجودة فييا وال يجوز إقرار ىذه 
 المشروعات إالا بعد الموافقة عمييا مف جانب السمطة األثرية .

( : يحظر إقامة صناعات ثقيمة أو خطيرة أو منشات 73مادة )
حربية أو أفراف كمس أو محاجر عمى مسافة تقؿ عف نصؼ 

، ويستثنى مف ذلؾ الحاالت التي كيمومتر مف أي موقع اثري 
تراىا السمطة األثرية مع مراعاة الشروط التي تضعيا ، كما 
يحظر مد خطوط أرضية كيربائية أو تمفونية أو تمغرافية في 

المناطؽ المتاخمة لممواقع األثرية إالا بعد الحصوؿ عمى موافقة 
 مف السمطة األثرية .

ؼ أي عمؿ يترتب (: لمسمطة األثرية الحؽ في وق71مادة )
عميو تشويو األثر أو المنطقة األثرية بصفة مباشرة أو غير 
مباشرة ويحؽ ليا إزالة المخالفة بالطرؽ اإلدارية مستعينة 

بسمطات األمف المختصة وليا أف تمـز المخالؼ بإعادة الشيء 
الا كاف ليا أف تقـو ىي بيذا العمؿ عمى نفقتو .  إلى أصمو وا 

ز استخداـ اآلثار الثابتة المسجمة في غير ( : ال يجو 75مادة )
الغاية التي تحددىا السمطة األثرية أيًا كاف مالكيا كما ال يجوز 

ىدـ أو تغيير أو نقؿ كؿ أو بعض األثر أو ترميمو وتجديده 
في الحدود التي تقرىا وتوافؽ عمييا ىذه السمطة وبإشراؼ   إالا 

جديد إلى العقار مباشر منيا وال يجوز أيضًا إسناد أي بناء 
األثري أو ترتيب حقوؽ ارتفاؽ عمى أي عقار أو أرض واقعة 

إليجاد حـر   عمى مقربة مف بناء تاريخي أثري وذلؾ ضماناً 
غير مبني حوؿ البناء التاريخي أو المنطقة األثرية ، كما ال 
يجوز فتح نوافذ أو شرفات عمى تمؾ المباني أو أخذ أتربة أو 

مفات مف المناطؽ األثرية إالا بترخيص أية مواد أنقاض أو مخ
 مسبؽ مف السمطة األثرية .



( : يحظر استعماؿ األرض المسجمة مستودعًا 76مادة )
لؤلنقاض أو المخمفات كما يحظر إقامة مقابر أو وسائؿ لمري 
فييا أو أف تحفر أو تغرس أو أف يقطع منيا شجرة أو غير 

عالـ تمؾ األرض إالا ذلؾ مف األعماؿ التي يترتب عمييا تغيير م
 بترخيص مسبؽ مف السمطة األثرية .

( : إذا تعرض أحد المباني األثرية لمتخريب بما قد 77مادة )
يغير مف معالمو فعمى الييئة أف تتخذ كافة اإلجراءات لنقؿ ىذا 

األثر أو جزء منو بعد إطالع الوزير بذلؾ والحصوؿ عمى 
 موافقة مجمس الوزراء .

أي شخص يشغؿ أرضًا توجد بيا آثار ثابتة  ( : عمى78مادة )
أف يسمح لممثمي الييئة بالدخوؿ إلى تمؾ األرض بقصد 

فحصيا أو جمع معمومات عنيا أو رسـ خرائط ليا أو تصويرىا 
 أو القياـ بأي عمؿ آخر تراه السمطة األثرية ضروريًا .

( : تتخذ الييئة بالتعاوف والتنسيؽ مع السمطات 79مادة )
اإلدارات المحمية في زمف السمـ أو الحرب كؿ التدابير األمنية و 

 الالزمة لحماية المواقع األثرية واألبنية التاريخية والمتاحؼ.

  

 الباب الرابع

 حصر اآلثار وتسجيميا وعرضيا

( : عمى الييئة أف تقـو بحصر اآلثار وتحديد معالـ 12مادة )
 المواقع األثرية وحدودىا واف تعد السجالت الخاصة بذلؾ .

( : عمى مالكي اآلثار أو المتصرفيف فييا وفقا ليذا 17مادة )
القانوف تسجيؿ ما يممكوف مف آثار لدى الييئة خالؿ سنو مف 

 تاريخ صدور ىذا القانوف.

: عمى الييئة إقامة المتاحؼ ودور المخطوطات ( 11مادة )
والمعارض الثابتة والمتنقمة داخؿ الجميورية وخارجيا شريطو 
 اتخاذ كافو التدابير الالزمة لسالمو المعروضات األثرية فييا.

 الباب الخامس

 التنقيب عف اآلثار

(: يقصد بالتنقيب عف اآلثار جميع أعماؿ الحفر 13مادة )
يدؼ العثور عمى اآلثار منقولة كانت أو والسبر والتحري ب

ثابتة في باطف األرض أو مجاري المياه واألنيار أو المياه 
اإلقميمية ، وال يعتبر مجرد العثور عمى أثر أو آثار دوف ذلؾ 

 تنقيب .

( : الييئة وحدىا صاحبة الحؽ في القياـ بأعماؿ 11مادة )
ات العممية التنقيب أو الحفر وليا أف تسمح لمييئات والجمعي

والبعثات األثرية القياـ بالتنقيب عف األثر بترخيص خاص 
ألحكاـ ىذا القانوف ، ويحظر عمى أية جية أو أي فرد   وفقا



التنقيب عف األثر إالا بترخيص مف السمطة األثرية حتى ولو 
 كانت األرض ممموكة لفرد أو جية .

بعثات ( : ال تمنح التراخيص لمييئات والجمعيات وال15مادة)
األثرية واألفراد إالا بعد التأكد مف مقدرتيـ وكفاءتيـ مف 

الناحيتيف العممية والمادية ، ولمسمطة األثرية أف تشترط وجود 
عناصر فنية معينة في مف يقـو بإجراء الحفائر وينبغي عمومًا 

 أف يتضمف كؿ ترخيص تمنحو السمطة األثرية ما يمي :

 ثة المرخص ليا .صفة ىذا التنقيب والبع      -7

خدماتيا السابقة في ىذا الميداف داخؿ الدولة والدوؿ       -1
 األخرى .

 المواقع األثرية التي تنقب فييا مصحوبًا بخرائط.      -3

 برنامج التنقيب ومواعيده .      -1

 أية شروط أخرى ترى السمطة األثرية إثباتيا .      -5

المرخص ليا بالتنقيب  ( : تمتـز الجيات والبعثات16مادة )
بتصوير ورسـ المواقع األثرية المرخص بيا وتسجيؿ اآلثار 
المكتشفة أواًل بأوؿ في سجالت خاصة والقياـ بما تحتاجو 

اآلثار المكتشفة مف حفظ ورعاية وتزويد السمطة األثرية بنتائج 
تقرير موجز في نياية كؿ   التنقيب في فترات متقاربة وتقديـ

الذي تطمبو السمطة األثرية وتمكيف ممثؿ  موسـ عمى النحو
السمطة األثرية مف اإلشراؼ عمى أعماؿ التنقيب كما أف عمييا 
في نياية كؿ موسـ أف تنقؿ اآلثار المكتشفة إلى المكاف الذي 
تحدده السمطة األثرية مع اتخاذ االحتياطات الالزمة لسالمتيا 

 أثناء النقؿ .

أف تنشر النتائج العممية ( : عمى الجية المنِقبة 17مادة )
لتنقيباتيا خالؿ مدة معينة حدىا األقصى خمس سنوات مف 
الا جاز لمسمطة األثرية أف تقـو بذلؾ  تاريخ انتياء أعماليا وا 

بنفسيا أو عف طريؽ ىيئات أخرى دوف اعتراض الجية األولى 
وعمييا أيضًا أف توافي السمطة األثرية بنسخ مف البحوث 

مف الصور الفوتوغرافية والشرائح لآلثار المنشورة ، ونسخ 
المكتشفة ونسخ مما تعده مف أفالـ عف اكتشافاتيا ، ويكوف 
لمجية المنقبة الحؽ في الممكية العممية لنتائج الحفائر التي 
تجرييا ، كما أف ليا أيضًا األسبقية في نشر ىذه النتائج 

دولة وتعتبر جميع اآلثار التي يعثر عمييا المنقبوف ممكًا لم
ويجوز منح الفريؽ المنقب أو البعثة حؽ أخذ قوالب لممنقوؿ 
منيا واستنساخيا شريطة أالا يسبب ذلؾ أي تمؼ أو تشويو 

 لؤلثر.

( : يسمح لمبعثة األجنبية التي تمنح ترخيصًا 18مادة )
بالتنقيب باستيراد المستمزمات والمعدات التي تمزميا لمتنقيب 



جمركية عند دخوليا البالد عمى معفاة مف الضرائب والرسوـ ال
أف تؤوؿ ىذه المعدات والمستمزمات لمسمطات األثرية عند 

 مالـ يتفؽ عمى خالؼ ذلؾ .  انتياء أعماؿ التنقيب نيائياً 

 الباب السادس

 االتجار باآلثار

( : يحظر االتجار باآلثار المنقولة دوف حصوؿ عمى 19مادة )
االتجار إالا في أضيؽ إذف رسمي مف السمطة األثرية وال يجوز 

نطاؽ ويقتصر االتجار باآلثار عمى المنقوؿ منيا والمسجؿ 
لدى السمطة األثرية التي تجيز ىذه السمطة التصرؼ فييا 

والشروط التي يصدر بيا   ويصدر اإلذف باالتجار وفقًا لمقواعد
 قرار مف الوزير.

( : يجب عمى تاجر اآلثار عند مباشرة نشاطو أف 32مادة )
غ السمطة األثرية بكؿ أثر يبيعو مع تحديد أوصافو وبياف يبم

ذا كاف المشتري مف األجانب غير المقيميف أو  اسـ المشتري وا 
مف المقيميف الراغبيف في تصدير األثر فال يتـ عقد البيع إالا 
بعد الحصوؿ عمى ترخيص بالتصدير وفيما عدا ىؤالء يجب 

ار كتابي بعدـ عمى التاجر أف يحصؿ مف المشتري عمى إقر 
تصدير األثر قبؿ الحصوؿ عمى موافقة بذلؾ مف السمطة 

خطار المتجر بذلؾ ، كما يمتـز بمسؾ سجالت وفقًا  األثرية وا 
 لممواصفات والشروط التي يصدر بيا قرار مف الوزير .

( : يحؽ لمسمطة األثرية في حالة ارتكاب التاجر 37مادة )
ثار لفترة تحددىا لمخالفة أف تسحب منو إذف االتجار باآل

لجسامة المخالفة ، وليا أف تمغيو في حالة تكرار   وفقاً 
وليا أالا تجدده وفي حالة عدـ تجديد اإلذف أو إلغائو   المخالفة

تصفى اآلثار التي في حيازة التاجر بإحدى الوسيمتيف اآلتيتيف 
: 

 أيمولتيا إلى الدولة مقابؿ تعويض مناسب يدفع لو .       -أ 

أف تستمر اآلثار في حيازة التاجر أو ورثتو عمى أف       -ب 
تسجؿ باسمو أو أسماء ورثتو في سجؿ لدى السمطة األثرية 
مع عدـ جواز بيعيا أو نقميا أو ترميميا إالا بإذف خاص مف 
السمطة المختصة ، وتكوف ىذه اآلثار خاضعة لرقابة السمطة 

 التصرؼ فييا. األثرية مف حيف آلخر لمتأكد مف سالمتيا وعدـ

( : لمسمطة األثرية الحؽ في اقتناء أي اثر مف 31مادة )
اآلثار الموجودة في حوزة التاجر إما عف طريؽ الشراء 

 بالتراضي أو عف طريؽ االستمالؾ مقابؿ تعويض عادؿ .

( : يحظر تصدير اآلثار ومع ذلؾ يجوز بقرار مف 33مادة )
ص يصدر بو قرار الوزير التصريح بالتصدير وفقًا لنموذج خا

مف الوزير ويجب أف يتضمف ىذا النموذج أف لمسمطة األثرية 



الحؽ في إجازة التصدير أو رفضو وفي أف تشترى ما ترغب في 
شرائو مف ىذه اآلثار بالسعر الذي قدر في طمب ترخيص 

التصدير أو بالسعر الذي تقدره المجنة المختصة بدراسة طمبات 
 تصدير اآلثار.

مى السمطة األثرية االستفادة مف االتفاقيات ( : ع31مادة )
والمعاىدات وتوصيات المؤسسات الدولية الستعادة اآلثار 

الميربة إلى خارج الجميورية واف تساعد كذلؾ عمى إعادة 
 اآلثار األجنبية بشرط المعاممة بالمثؿ .

( : يحظر عمى السمطة األثرية إىداء اآلثار إالا في 35مادة )
أضيؽ الحدود ولتحقيؽ مصمحة عامو وبشرط أف يكوف األثر 

منقواًل ومسجاًل ومما يمكف االستغناء عنو لوجود ما يماثمو مف 
حيث المادة والصنع والداللة التاريخية والقيمة الفنية ويتـ ذلؾ 

 عمى عرض الوزير .بقرار مف مجمس الوزراء بناء 

 الباب السابع

 العقوبات

( : يعاقب عمى مخالفة أحكاـ ىذا القانوف بالعقوبات 36مادة )
المبينة في المواد التالية مع عدـ اإلخالؿ بأية عقوبة اشد 

 يقرىا قانوف العقوبات أو أي قانوف آخر.

( : يعاقب بالحبس مدة التزيد عف خمس سنوات أو 37مادة )
كؿ مف   ( لاير أو بالعقوبتيف معا52ر222بغرامة التقػؿ عف )

ىػرب أو اشترؾ في تيريب أثر إلى خارج الجميورية مع الحكـ 
بمصادرة األثر محؿ الجريمة وكذلؾ األشياء المستخدمة في 

 تنفيذ الجريمة لصالح صندوؽ دعـ اآلثار.

( : كؿ مف أجرى أعماؿ الحفر والتنقيب عف اآلثار 38دة )ما
دوف ترخيص أو اشترؾ فيو يعاقب بالحبس مدة التزيد عف 

( لاير أو بالعقوبتيف 32ر222سنتيف أو بغرامة التقؿ عف )
 .  معا

( : يعاقب بالحبس مدة التقؿ عف سنة أو بغرامة 39مادة )
 كؿ مف :  لاير أو بالعقوبتيف معا  (12ر222التقؿ عف )

ىدـ أو أتمؼ عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوه أو       -7
 غير أو طمس معالمو أو فصؿ جزءًا منو أو اشترؾ في ذلؾ .

سرؽ أثرًا أو جزًء مف أثر ممموؾ لمدولة أو تعمد       -1
إخفائو أو اشترؾ في ذلؾ مع الحكـ بمصادرة جميع األشياء 

 صالح صندوؽ دعـ اآلثار .المستخدمة في تنفيذ الجريمة ل

( : يعاقب بالحبس مدة التقؿ عف ستة اشير أو 12مادة )
 كؿ مف :  ( لاير أو بالعقوبتيف معا75.222بغرامة ال تتجاوز )

 حاز أثرًا منقواًل بالمخالفة ألحكاـ ىذا القانوف.      -7

 خالؼ شروط الترخيص لو في الحفر األثري.      -1



تابي صادر مف السمطة األثرية نقؿ بغير إذف ك      -3
 ممموكًا لمدولة أو نزعو مف مكانو .  أثراً 

َؿ المباني أو األراضي األثرية إلى مسكف أو       -1 حوا
حضيره أو مصنع أو مخزف أو زرعيا أو أعدىا لمزراعة أو 

أو أقدـ عمى االعتداء عمييا بأية صورة   غرس فييا أشجاراً 
 كانت.

حبس مدة التقؿ عف ثالثة اشير أو ( : يعاقب بال17مادة )
 كؿ مف:  ( لاير أو بالعقوبتيف معا72ر222بغرامة التقؿ عف )

 كتب أو نقش أو وضع دىانات عمى األثر.      -7

 وضع لوحات اإلعالنات عمى األثر أو ما أشبو ذلؾ.      -1

استولى عمى أنقاض أو أتربو أو رماؿ أو مواد أخرى       -3
 ف إذف مسبؽ مف الييئة.مف موقع أثري بدو

( لاير كؿ مف 72ر222( : يعاقب بغرامة التزيد عف )11مادة )
 خالؼ حكمًا آخر مف أحكاـ ىذا القانوف.

 الباب الثامف

 أحكاـ عامة وختامية

( : تثبت صفة مأموري الضبط القضائي لمموظفيف 13مادة )
التابعيف لمييئة والذيف يصدر بتسميتيـ قرار مف النائب العاـ 

ناء عمى طمب الوزير ويتولوف إثبات ما يقع مف مخالفات ب
ألحكاـ ىذا القانوف ، ويكوف ليـ في سبيؿ ذلؾ سمطة التفتيش 

والمالحظة عمى أعماؿ التنقيب واالكتشافات األثرية وكذلؾ 
دخوؿ المحاؿ المخصصة لتجارة اآلثار في األوقات المحددة 

اؿ والتفتيش قانونًا بغرض فحص اآلثار الموجودة بيذه المح
 عمييا .

( : ال يجوز لمييئات العممية أو غيرىا إقامة 11مادة )
المتاحؼ والمعارض األثرية إالا بعد موافقة الييئة وعمى 
الجيات القائمة وقت نفاذ ىذا القانوف أف تقـو بتسوية 
أوضاعيا وتسجيؿ محتويات المتاحؼ والمعارض األثرية 

أشير مف تاريخ صدور ىذا التابعة ليا لدى الييئة خالؿ ستة 
 القانوف .

ـ بشأف 7971( لسنة 71( : يمغى القانوف رقـ )15مادة )
ـ 7976( لسنة 11اآلثار الصادر في صنعاء والقانوف رقـ )

بشاف تنظيـ المركز اليمني لؤلبحاث الثقافية واآلثار والمتاحؼ 
الصادر في عدف ، كما يمغى كؿ نص أو حكـ يتعارض مع 

 نوف .أحكاـ ىذا القا

( : يعمؿ بيذا القرار بالقانوف مف تاريخ صدوره 16مادة )
 وينشر في الجريدة الرسمية.
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