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تراثنا ثراؤنا

بفكرة أن البلد الذي ال يملك تراثاً، ال يملك سياحة، وأن الذي ال 
يبحث عن األثر بين حنايا مدينته تتالشى ذاكرته مع مرور األيام، 

خصصت هيئة البحرين للثقافة واآلثار عام 2015م لالحتفاء 
بتراث مملكة البحرين العريق تحت شعار»تراثنا ثراؤنا«.

لتتعرّف على ما نملكه من عناوين إلرثنا الحضاري الذي يمتد 
آلالف السنين، بين يديك هذا الدليل، يأخذك في رحلة حول 

مغاصات التاريخ قديمه وحديثه، أحجاره، آثاره ومواقعه التي 
شهدت على تنّوع ثقافة البحرين حاضنة اإلنسان، الذي قصد 

أرض الخلود فسكنها وعّمرها.

يضّم هذا الدليل 21 محطة ثقافية. في كل مرة تصل إلى 
واحدة منها، ضع ختم المكان في الصفحة المخصصة له 

واستكمل جولتك في المحطات كلها حتى آخر نوفمبر 
2015م. تأكد من تََضمُّن جواز سفرك المختوم على اسمك 
كامالً، بطاقة الهوية أو الرقم الوطني خاصتك، رقم هاتفك، 

وبريدك االلكتروني. قم بتسليم دليل »عبر البحرين« في متحف 
البحرين الوطني، وكن واحداً من الفائزين ال 21 برحالت سياحية 

الكتشاف معالم ومقاصد أخرى إقليمية وعالمية.

تجّول في دروب البحرين وراقب عماراتها، تذوق طعم أكالتها 
واستنشق عبير جّوها. توقف عند تاريخها وخذ منه قصصا 

تحكيها ألبنائك كي يكتشفوا أيضا هذا الوطن.

A country without heritage is a country without 
tourism and identity. The memories of  our towns 
and cities survive only if  we remember, visit and 
retell their stories. This is the spirit behind the 
Bahrain Authority for Culture and Antiquities’ 
dedication of  the year 2015: to celebrate the 
deep-rooted and rich heritage of  Bahrain under 
the theme ‘Our Heritage, Our Wealth’.
Let us discover the sites that bear witness to the 
heritage of  our ancient civilization and take 
pride in our unified accomplishments. After 
all, we are all children of  Dilmun who seek the 
pearls buried deep within our collective memory. 
In your hands is a valuable guide that takes you 
on a journey into the recesses of  history, both 
ancient and contemporary, that attests to the 
diversity of  Bahraini culture. With this guide, we 
invite you to travel back through history to the 
time when the first settlers arrived on our shores 
looking for a land of  immortality. 

Our Heritage, Our WealtH



This guide contains 21 sites of  cultural 
significance. When you visit each of  them, get 
your passport stamped on the page dedicated 
to the site, and continue on with your journey. 
Complete your explorations by 30 November and 
deliver the stamped guide to Bahrain National 
Museum. Make sure your stamped passport 
includes your full name, CPR or National 
Identification Number, phone number and email.  
Give the stamped passport to the reception of  the 
Bahrain National Museum for a chance to enter 
the raffle and be one of  the 21 lucky people who 
will win a trip and experience other wonderful 
cultural tourism destinations around the world.
Come and walk the paths of  Bahrain, observe its 
architecture, breathe in its aroma, and take away 
stories to tell your children so that they too may 
discover this land.  
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BaHrain natiOnal MuseuM

متحف البحرين الوطني

The first museum of  its kind in the GCC region, the 
Bahrain National Museum opened in 1988. The 

museum exemplifies Bahrain’s historical development, 
and showcases artefacts spanning the Dilmun, Tylos and 
Islamic Periods. The building is known for its large-scale 
sculpted design, overlooking a picturesque lagoon, which 

complements its stone façades. 
Passport Stamp Location: National Museum Information Desk 

Opening Hours: 8:00am - 8:00pm

متحف البحرين الوطنّي هو أّول متحف من نوعه في منطقة 
الخليج العربّي، افتُتِح في العام 1988، وهو يُبِرز التسلسل التاريخي 

للبحرين على مر العصور الزمنية المختلفة، حيث يحتوي 
معروضاٍت من عصر دلمون وعصر تايلوس والعصر اإلسالمي. 

يتميّز المتحف بتصميمه المعماري، وهو يقع قبالة بحيرٍة جميلٍة 
تتكامل مع واجهاته الحجريّة.

موقع ختم الجواز: مكتب المعلومات في متحف البحرين الوطني 
أوقات الدوام: 8:00 صباحاً - 8:00 مساًء
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Bu MaHer FOrt & VisitOrs’ Centre

قلعة بوماهر ومركز الزّوار

The Bu Maher Fort (c.a. 1840) constitutes the maritime 
entrance of  the “Pearling, Testimony of  an Island 

Economy” site enlisted UNESCO World Heritage in 
2012. The Pearling path extends over 3 kilometres within 
the city of  Muharraq and connects 17 monuments. The 

visitors’ centre is accessed by boats which regularly depart 
from the Bahrain National Museum. 

Passport Stamp Location: Visitors’ Centre  
Opening Hours: 9:00am - 4:30pm

تَُعّد قلعة بوماهر )يعود تاريخ بناؤها إلى العام 1840 تقريباً( بمثابة 
المدخل البحري إلى موقع »طريق اللؤلؤ – شاهٌد على اقتصاد 
جزيرة« الُمدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو منذ العام 

2012. يمتد الطريق على مسافة 3 كيلومتراٍت داخل مدينة 
المحرّق ويربط بين 17 معلماً. يمكن الوصول الى القلعة ومركز 

المعلومات عن طريق القوارب التي تغادر بشكٍل دورٍي من 
متحف البحرين الوطني.

موقع ختم الجواز: مركز الزوار 
أوقات الدوام: 9:00 صباحاً - 4:30 مساًءً
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BaHrain natiOnal tHeatre

مسرح البحرين الوطني

Opened in 2012, the Bahrain National Theatre is 
considered one of  the most important cultural landmarks 

in the Kingdom. The architectural masterpiece sits 
between the sea and the Bahrain National Museum 

lagoon and is organized around a void central space in the 
style of  an Arabian Palace. It features a main auditorium 

with 1001 seats. 
Passport Stamp Location: Reception Desk

Opening Hours: 10am - 5pm

افتُتِح مسرح البحرين الوطني في العام 2012، وهو يعّد تحفًة 
معماريًة وأحد أهّم الصروح الثقافية للمملكة. ويتميّز بموقعه 

المطّل على البحر وبحيرة المسرح وتصميمه الذي يتمحور حول 
فضاٍء مركزٍي يحاكي الطراز المعماري للقصور العربية، وهو 

يحتوي على قاعٍة رئيسيٍة تتسع لـ 1001 شخص.

موقع ختم الجواز: مكتب االستقبال
أوقات الدوام: 10:00 صباحاً - 5:00 مساًء
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Qal’at al BaHrain site

موقع قلعة البحرين

Located north of  the island, Qal’at Al Bahrain (Bahrain 
Fort) is the most important archaeological site in the 

Arabian Gulf  and the first enlisted UNESCO World 
Heritage Site in Bahrain. The fort was built atop an 

artificial hill that was built over 4000 years of  continuous 
occupation.  The site was once the capital of  Dilmun and 

its ancient harbour. 
Passport Stamp Location: Guide’s Office

Opening Hours: 8:00am - 6:00pm 

تقع قلعة البحرين في الجزء الشمالي من جزيرة البحرين، وهي 
تعتبر أهّم موقٍع أثرٍي في منطقة الخليج العربي على اإلطالق، 

وقد أدرجت على قائمة التراث العالمي لليونسكو في 2005. 
تتربّع القلعة على قّمة تٍل صنعه اإلنسان الذي استوطن المكان 

على مدى أكثر من 4000 عام متواصلة. وكانت عاصمة دلمون 
وميناءها القديم. 

موقع ختم الجواز: مكتب الدليل السياحي
أوقات الدوام: 8:00 صباحاً - 6:00 مساًء
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Qalat al BaHrain site MuseuM

متحف موقع قلعة البحرين 

The Site Museum constitutes the gateway to the 
UNESCO World Heritage Site, Qal’at Al Bahrain. With 
over 500 artefacts showcased, the long settlement history 

of  the site (2200BC- 17th century AD) is evoked to the 
unique backdrop of  a Tell Wall, which recreates the 
different archaeological layers uncovered at the site.

Passport Stamp Location: Ticketing Desk
Opening Hours: 8:00am - 8:00pm (Closed on Mondays)

يَُعّد متحف موقع قلعة البحرين بمثابة البّوابة المؤّدية إلى موقع 
قلعة البحرين الُمدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو. 

تتمحور العروض حول »حائط التل« الذي يمثّل الطبقات األثرية 
المختلفة في الموقع ويشكّل خلفيًة مميزًة لقُرابة 500 قطعة 
أثرية، مستحضراً بذلك التاريخ الطويل للحضارات المتعاقبة على 

الموقع )2200 ق.م. – القرن السابع عشر ميالدي(،  

موقع ختم الجواز: مكتب التذاكر
أوقات الدوام: 8:00 صباحاً - 8:00 مساًء )مغلق ايام االثنين(



06
sHaikH salMan Bin aHMed  

al FateH FOrt - riFFa

قلعة الشيخ سلمان بن أحمد الفاتح – الرفاع

Shaikh Salman Al Fateh’s Fort (Riffa Fort) stands witness 
to one of  the most important junctures in Bahrain’s 

history. A series of  interactive displays, installed in a free 
standing pavilion in the courtyard, documents the history 
and traditions of  the Al Khalifa family and highlights the 

historical architectural features of  the fort. 
Passport Stamp Location: Saffron Café  

Opening Hours: Sun - Wed 7:00am - 2:00pm;  
Thurs & Sat 9:00am - 6:00pm; Fri 3:00pm - 6:00pm

تقف قلعة الشيخ سلمان بن أحمد الفاتح شاهداً على إحدى أهّم 
المحّطات التاريخية في تاريخ البحرين. يوثّق المكان تاريخ وتقاليد 

عائلة آل خليفة وخصائص القلعة المعمارية التاريخية بواسطة 
سلسلٍة من العروض التفاعلية التي تم إعدادها داخل فناء القلعة. 

موقع ختم الجواز: مقهى زعفران
 أوقات الدوام: األحد إلى األربعاء 7:00 صباحاً - 2:00 مساًء، 

الخميس والسبت 9:00 صباحاً - 6:00 مساًء، الجمعة 3:00 - 6:00 مساًء
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tree OF liFe VisitOrs’ Centre

 شجرة الحياة ومركز الزوار

A marvel in the desert, the Tree of  Life is famous for 
surviving for over 100 years despite its existence with 
no source of  water. Visitors can observe this natural 

beauty from inside the visitors’ centre, which includes 
information about the artefacts discovered at the site in 

addition to a small amphitheatre to host outdoor events.
Passport Stamp Location: Security Personnel  

Opening Hours: 8:00am - 6:00pm 

شجرة الحياة معجزٌة حيٌّة في قلب الصحراء، حيث صمدت ألكثر 
من 100 عاٍم على الرغم من عدم وجود أي مصدر مياٍه تتغّذى 

منه. باستطاعة الزوار تأّمل الشجرة واالستمتاع بجمالها الطبيعي 
من داخل مركز الزوار، والذي يحتوي معلوماٍت عن القطع األثرية 

التي اكتُِشفت في الموقع، باإلضافة إلى مدرٍج صغيٍر إلقامة 
العروض والفعاليات في الهواء الطلق.  

موقع ختم الجواز: حارس األمن
أوقات الدوام: 8:00 صباحاً - 6:00 مساًء
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sHaikH eBraHiM Bin MOHaMMed 

Centre FOr Culture & researCH

مركز الشيخ إبراهيم بن محمد للثقافة والبحوث

Built on the site of  the majlis of  Shaikh Ebrahim bin 
Mohammed, the Shaikh Ebrahim bin Mohammed Al 
Khalifa Centre for Culture & Research is a non-profit 

organization that functions as a forum for multi-disciplinary 
dialogue. The extended sites are located in Muharraq and 

Manama, each showcasing an aspect of  Bahrain’s rich 
cultural heritage. 

Passport Stamp Location: Shaikh Ebrahim bin  
Mohammed Al Khalifa Centre

Opening Hours: Sat - Thurs 8:00am - 1:00pm & 4:00pm - 7:00pm

ُشيِّد المركز في موقع مجلس الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة 
في مدينة المحرّق، وهو مؤسسة أهلية غير ربحيٍة ترمي إلى 

تشجيع الحوار متعّدد التخّصصات. يختّص كل مبنًى متفرع عن 
مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث جانباً 

مختلفاً من تراث مملكة البحرين الغني. 

موقع ختم الجواز: مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث
أوقات الدوام: السبت إلى الخميس 8:00 صباحاً - 1:00 عصراً و 4:00 - 7:00 مساًء
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BaB al BaHrain & VisitOrs’ Centre

 باب البحرين

Built in 1945, Bab Al Bahrain (Gate of  Bahrain) was 
historically used to house government offices. Today, Bab 

Al Bahrain is the gateway to the Manama Suq, which 
offers Bahrain’s most traditional shopping experience. Its 
visitors’ centre serves as a valuable source of  information 

regarding cultural tourism sites around Bahrain, and 
houses a display of  archaeological artefacts.

Passport Stamp Location: Visitors’ Centre 
Opening Hours: 8am - 2pm (Closed on Official Holidays)

بُنِي باب البحرين في العام 1945 ليكون مقرّاً لمختلف المكاتب 
الحكومية. أما اليوم، فهو البوابة المؤدية إلى سوق المنامة، 
أفضل تجربة تسّوٍق تقليديٍة في البحرين. يمثّل مركز زوار باب 

البحرين مصدراً قيّماً للمعلومات عن مواقع السياحة الثقافية في 
جميع أنحاء البحرين باإلضافة الى معرض لعدد من القطع األثرية.  

موقع ختم الجواز: مركز المعلومات
أوقات الدوام: 8:00 صباحاً - 2:00 ظهراً )مغلق ايام العطل الرسمية(
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a’ali Burial MOunds

تالل مدافن عالي

The Burial Mounds are considered the largest prehistoric 
cemetery in the world, spanning the Dilmun and Tylos 

Periods (third millennium BC - third century AD). The Royal 
Tombs in A’ali are Bahrain’s best preserved burials yielding 
distinguished finds and featuring an impressive floor plan. 

Next to the site, traditional pottery workshops are a must 
stop. The artisans in A’ali use traditional methods that have 

been handed down through generations. 
Passport Stamp Location: Delmon Pottery Shop 

Opening Hours: 7am - 7pm

تعتبر تالل المدافن في البحرين أكبر مقبرٍة أثريٍة في العالم، وهي 
تمتد عبر َعْصر ّي دلمون وتايلوس )األلفية الثالثة قبل الميالد - القرن 

الثالث الميالدي(، كما تعتبر المقابر الملكية في منطقة عالي على 
وجه الخصوص أفضل المدافن في البحرين من حيث حالة الحفظ، 
حيث تم استخراج العديد من االكتشافات المهمة منها، وهي تتميّز 

بمخّطٍط ضخٍم ومثيٍر لإلعجاب.
وتقع بجوار الموقع ورش الفخار التقليدية التي توفّر للزائرين فرصة 

مشاهدة الحرفيين وهم يؤدون عملهم، مستخدمين في ذلك الطرق 
التقليدية التي تم توارثها عبر األجيال.  

موقع ختم الجواز: دلمون للفخار 
أوقات الدوام: 7:00 صباحاً - :7:00 مساًء



11
saar settleMent

مستوطنة سار

The archaeological site in Saar is an outstanding example 
of  well-planned settlements which existed in the region 
towards the end of  the 3rd millennium BC. The main 

features of  the site are a Dilmun settlement, encompassing 
a main street, a temple and a number of  houses, 

and a cemetery with interlocking graves, often called 
“Honeycomb Cemetery”.

Passport Stamp Location: Security Personnel
Opening Hours: 8:00am - 6:00pm 

الموقع األثري في سار يعتبر نموذجاً على المستوطنات المنّظمة 
والمخّططة التي كانت موجودًة في المنطقة في أواخر األلفية 

الثالثة قبل الميالد. وتشمل المالمح الرئيسية لموقع سار طريقاً 
رئيسياً ومعبداً وعدداً من المنازل، باإلضافة إلى مقبرٍة تتميّز بقبورها 

المتشابكة والمرتّبة على شكل »قرص العسل«.  

موقع ختم الجواز: موظف األمن
أوقات الدوام: 8:00 صباحاً - 6:00 مساًء
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Beit al Qur’an (HOuse OF Quran)

بيت القرآن

Beit Al Qur’an (House of  Quran) is a unique museum, 
nestled within a magnificent building decorated with 

inscriptions of  Arabic calligraphy. This site showcases 
a significant collection of  Quranic manuscripts and 

scriptures dating back to the seventh century. The 
museum hosts an exhibition space, a library and an 

educational space for Islamic teaching. 
Passport Stamp Location: Information Desk  

Opening Hours: Sat - Wed 9am - 12pm & 4pm - 6pm,  
Thurs 9am - 12pm

يقع هذا المتحف المميّز في مبنًى رائٍع ُمزداٍن بنقوٍش جميلٍة من 
الخّط العربي، وهو يعرض مجموعًة هامًة من المخطوطات 

والنصوص القرآنية التي يعود تاريخها إلى القرن السابع الميالدي، 
إضافة إلى احتوائه مساحًة إلقامة المعارض ومكتبة ومكاناً 

لتدريس الدين اإلسالمي.  

موقع ختم الجواز: مكتب االستقبال
أوقات الدوام: السبت الى االربعاء 9:00 صباحاً – 12:00 ظهراً و 4:00 - 6:00 

ً مساًء، الخميس 9:00 صباحاً – 12:00ظهرا
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MOHaMMed Bin Fares Hall
قاعة محمد بن فارس لفن الصوت 

The Mohammed bin Fares Hall is located near the 
Mohammed bin Faris House for Fan al Sawt (The 

Art of  Voice), and is part of  the Shaikh Ebrahim bin 
Mohammed Al Khalifa Centre. The building regularly 

hosts free musical concerts every thursday evening 
featuring the popular bands that keep the traditions of 

the GCC region alive. 
Passport Stamp Location: Mohammed bin Faris Hall  Personnel

Opening Hours: Sat - Thurs 8:00am - 1:00pm & 4:00pm - 7:00pm

تقع قاعة محمد بن فارس على مقربٍة من بيت محمد بن فارس 
لفّن الصوت، وهي متفرعة عن مركز الشيخ إبراهيم بن محمد 
آل خليفة للثقافة والبحوث. تقام فيها بشكٍل منتظٍم أمسياٌت 
موسيقيٌة مجانيٍة تُحييها فرقة محمد بن فارس الشعبية التي 

تحافظ على التقاليد الخليجية العريقة واألَصيلة.  

موقع ختم الجواز: موظف القاعة
أوقات الدوام: السبت إلى الخميس 8:00 صباحاً - 1:00 عصراً و 4:00 - 7:00 مساًء
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al QaisariYa sOuQ

سوق القيصرية

One of  the oldest parts of  Muharraq market, Al 
Qaisariya Suq features a range of  shops that sell a variety 

of  products and trade goods ranging from pearls to 
spices and teas. Al Qaisariya Suq is part of  the Pearl path 
“Pearling, Testimony to an Island Economy” - UNESCO 

World Heritage Site.
Passport Stamp Location: Saffron Café 

Opening Hours: Sun - Wed 7:00am - 2:00pm;  
Thurs & Sat 9:00am - 6:00pm; Fri 3:00pm - 6:00pm

سوق القيصرية أحد أقدم مناطق سوق المحرّق، وهو يضّم 
مجموعًة من المتاجر التي تبيع مختلف المنتجات والبضائع 
والّسلع، من اللّؤلؤ وحتّى التّوابل والّشاي. وهو أيضاً جزٌء من 

»طريق اللؤلؤ - شاهٌد على إقتصاد جزيرة« الُمْدرج على قائمة 
التراث العالمي لليونسكو.  

موقع ختم الجواز: مقهى زعفران
أوقات الدوام: األحد إلى األربعاء 7:00 صباحاً - 2:00 عصراً، 

الخميس والسبت 9:00 صباحاً - 6:00 مساًء، الجمعة 3:00 - 6:00 مساًء
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iBraHiM al arraYed HOuse OF POetrY

بيت الشعر – بيت إبراهيم العرّيض

A gathering place for poetry and poets, the Poetry House 
was the residence of  Ibrahim Al Arrayed, Bahrain’s foremost 
figure in poetry and literature for over half  a century. Guests 

can explore his private office and peruse the volumes of 
poetry collections housed within its library. The house is part 

of  the Shaikh Ebrahim Centre for Culture and Research.
Passport Stamp Location: Poetry House Personnel  

Opening Hours: Sat - Thurs 8:00am - 1:00pm & 4:00pm - 7:00pm

بيت الشعر هو ملتقًى للشعر والشعراء، وكان فيما مضى منزل 
إبراهيم العريّض الذي كان وألكثر من نصف قرن أهّم شاعٍر وأديٍب 

في البحرين. يستطيع الزوار استكشاف محتويات مكتب العريّض 
الخاص واالطالع على مجلدات دواوين الشعر الكثيرة التي تحتويها 

مكتبة البيت. البيت متفرع عن مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل 
خليفة  للثقافة والبحوث.  

موقع ختم الجواز: موظف بيت ألشعر
أوقات الدوام: السبت إلى الخميس 8:00 صباحاً - 1:00 عصراً و 4:00 - 7:00 مساًء



16
 MeMOrY OF ManaMa - kHalaF HOuse 

ذاكرة المنامة - بيت خلف

One of  Manama’s most unique houses, Khalaf  House 
exemplifies the city’s strong ties to the history of  pearls and 

trade. The building was donated by the Khalaf  family to be a 
cultural landmark, honouring the significant role of  pearling 

merchants in the history of  Bahrain, and is now affiliated 
with the Shaikh Ebrahim Centre for Culture and Research.

Passport Stamp Location: Khalaf House Personnel 
Opening Hours: Sat - Thurs 8:00am - 1:00pm & 4:00pm - 7:00pm

بيت خلف من أكثر بيوت المنامة تميّزاً، إذ يجّسد ارتباط المدينة 
الوثيٍق بتاريخ وتجارة اللؤلؤ. تبرّعت بالبيت عائلة خلف ليكون معلماً 

ثقافياً يُبِرز الدور المهم الذي لعبه تجار اللؤلؤ في صياغة تاريخ 
البحرين. البيت متفرع من مركز الشيخ ابراهيم بن محمد آل خليفة  

للثقافة والبحوث.

موقع ختم الجواز: موظف بيت خلف
أوقات الدوام: السبت إلى الخميس 8:00 صباحاً - 1:00 عصراً و 4:00 - 7:00 مساًء



17
al HedaYa al kHaliFia sCHOOl

مدرسة الهداية الخليفيّة

Founded in 1919 in the northern part of  the city of 
Muharraq, Al Hedaya Al Khalifia is the first modern school 

in Bahrain, and is considered a significant milestone of 
modern education in the Kingdom. The building is currently 

being restored to host a permanent display dedicated to 
documenting the history of  education in the Kingdom.

Passport Stamp Location: Security Personnel
Opening Hours: 8:00am - 2:00pm

تأّسست مدرسة الهداية الخليفية في العام 1919 في شمال 
المحرق كأول مدرسٍة حديثٍة لتعليم البنيين في البحرين، وهي 
تعتبر محطًة مهمًة في مسيرة التعليم الحديث في المملكة. 

يتم حالياً ترميم مبنى المدرسة إلقامة معرٍض دائٍم فيه يوثّق 
تاريخ التعليم في المملكة.  

موقع ختم الجواز: موظف األمن
ً أوقات الدوام: 8:00 صباحاً - 2:00 عصرا



18
al kHaMis MOsQue

مسجد الخميس

Al Khamis Mosque is the oldest mosque found on the island 
and, according to the local tradition, dates to the early 8th 

century AD. The structures that stand today are the result of 
several phases of  rebuilding, with columns and arches being 
added in the 10th century and a second minaret in the 14th.

Passport Stamp Location: Site Guard 
Opening Hours: 8:00am - 2:00pm

مسجد  الخميس هو أقدم مسجد في البحرين، ويعود تاريخ بنائه 
وفقاً للمعلومات التاريخية إلى أوائل القرن الثامن الميالدي. أما 

أجزاء هيكل المسجد الماثلة اليوم فهي نتاج العديد من عمليات 
إعادة البناء التي تمت على مراحل زمنية مختلفة، حيث تمت 

إضافة األعمدة واألقواس في القرن العاشر الميالدي ومئذنة ثانية 
في القرن الرابع عشر الميالدي.  

موقع ختم الجواز: حارس الموقع
ً أوقات الدوام: 8:00 صباحاً - 2:00 عصرا



19
BarBar teMPle

معبد باربار

The Barbar Temple complex is comprised of  three successive 
temples built over five stages that date back to the third 
millennium BC. Architecturally, the temples were built 

on platforms surrounded by courtyards. At the centre of 
the courtyard is a room containing a fresh water spring, a 

configuration believed to be home of  the Mesopotamian god 
of  fresh water - Enki.

Passport Stamp Location: Site Guard 
Opening Hours: 8:00am - 6:00pm

يتكّون مجّمع معبد باربار  من ثالثة معابد متعاقبة تم بناؤها على 
خمس مراحل زمنية مختلفة يعود أقدمها إلى األلفية الثالثة قبل 
الميالد. من الناحية المعمارية، فقد ُشيّدت المعابد على منّصاٍت 

محاطٍة بأفنية يتمركز بداخل فناٍء منها حجرٌة فيها ينبوع مياٍه 
عذبة، وذلك اعتقاداً بأن هذا الترتيب هو موطن »أنكي«، إله المياه 

العذبة لحضارة بالد ما بين النهرين.  

موقع ختم الجواز: حارس الموقع
أوقات الدوام: 8:00 صباحاً - 6:00 مساًء



4420
sHaikH isa Bin ali al kHaliFa HOuse

 بيت الشيخ عيسى بن علي آل خليفة

Considered one of  the most impressive exemplifications 
of  Islamic architecture in the Gulf, Shaikh Isa bin Ali Al 

Khalifa House was built in the early 19th century and 
served as the residence of  the late ruler and the seat of  his 

government. The house offers a unique insight into the 
royal life at that time.

Passport Stamp Location: Ticketing Desk
Opening Hours: Sun – Wed 7am - 2pm, Thurs 9am - 2pm,  

Fri 3:00pm – 6:00pm

يعتبر بيت الشيخ عيسى بن علي آل خليفة من أفضل نماذج 
العمارة اإلسالمية في منطقة الخليج العربي. يعود تاريخ بناء البيت 
إلى مطلع القرن التاسع عشر وكان مكان إقامة األمير الراحل ومقّر 

حكومته، وهو يوفّر فرصًة فريدة لالطالع عن كثب على تفاصيل 
الحياة الملكية في تلك الفترة من الزمن.  

موقع ختم الجواز: مكتب التذاكر
 أوقات الدوام: األحد إلى األربعاء 7:00 صباحاً - 2:00 مساًء، 

الخميس والسبت 9:00 صباحاً - 2:00 مساًء، الجمعة 3:00 - 6:00 مساًء



21
MeMOrY OF tHe PlaCe 

– Bin Matar HOuse

ذاكرة المكان - عمارة بن مطر

Bin Matar House, previously owned by Salman Hussein 
Bin Matar, a recognized Bahraini figure and one of  the 

nation’s most prominent pearling merchants, is one of  the 
beautifully restored houses of  the Shaikh Ebrahim Bin 

Mohammed Al Khalifa Centre. The art gallery regularly 
houses distinguished local and international exhibitions.

Passport Stamp Location: Memory of the Place - Bin Matar House
Opening Hours: Sat - Thurs 8:00am- 1:00pm & 4:00pm - 7:00pm

يتفرع هذا البيت من مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة 
والبحوث وهو بيت سلمان بن حسين بن مطر، أحد أهم تجار اللؤلؤ 
في تاريخ البالد. تم ترميم البيت بشكٍل متقٍن وجميٍل وهو يستضيف 

العديد من المعارض الفنية المحلية والدولية على مدار السنة.  

موقع ختم الجواز: ذاكرة المكان - عمارة بن مطر
أوقات الدوام: السبت إلى الخميس 8:00 صباحاً - 1:00 عصراً و 4:00 - 7:00 مساًء



شروط وأحكام 
1.المسابقة مفتوحة للبحرينيين والمقيمين وزوار البحرين )باستثناء العاملين في هيئة البحرين للثقافة واآلثار - »المنظم«( ممن 

تتراوح أعمارهم بين 18 عاماً فما فوق. يحق ألي شخص دون سن 18 أن يشارك أيضاً بشرط أن يكون قد حصل على موافقة مسبقة 
من والديه أو وصيّه القانوني.

2.للمشاركة في المسابقة، إحصل على الجواز الثقافي خاصتك من المناطق المخصصة واكتب فيه البيانات التالية: االسم كامالً، 
رقم البطاقة الشخصية او الرقم الوطني خاصتك )بما في ذلك جواز السفر لغير المقيمين(، رقم الهاتف، وعنوان البريد اإللكتروني 

في الصفحة المخصصة لذلك.

3. المنظم غير مسؤول عن أي خسارة أو إصابات أو أضرار قد تلحق بالمشاركين أثناء مشاركتهم في المسابقة.

4. للتأهل للجائزة الكبرى، يجب على كل مشارك زيارة جميع المواقع الثقافية المحددة ضمن المسابقة والبالغ عدها 21 موقعاً 
وختم الجوازات الثقافية خاصتهم على الصفحة المخصصة لكل موقع. كما يجب على المشاركين تسليم الجواز خاصتهم إلى 

متحف البحرين الوطني قبل الساعة 8:00 مساء من 30 نوفمبر 2015.

5. أي جواز ثقافي يتم تسليمه بعد الساعة 8:00 مساء من 30 نوفمبر 2015 سيتم استبعاده من المشاركة في السحب.

6. يُسمح بالمشاركة بجواز واحد فقط لكل مشارك.

7. ال يُسمح باستبدال الجوائز أو استردادها مقابل أي قيمة نقدية، ولن يتم منح أي قيمة نقدية عن أي جزء من المبلغ ال يتم إنفاقه. 
كما يتحمل الفائزون جميع التكاليف والنفقات التي لم يتم تخصيصها كجزء من الجوائز، على سبيل المثال ال الحصر: وجبات 

الطعام، اإلكراميات، التأمين، المصاريف الشخصية، المصاريف، الضرائب، وسائل النقل.

8. يحتفظ المنظم بحق إلغاء أو تعليق و/ أو تعديل شروط وأحكام المسابقة، وتعتبر قرارات المنظم نافذة ونهائية، وال يسمح 
باالستئناف أو اللجوء ألية إجراءات قضائية أومراسالت حولها.

9. سيقوم المنظم بإخطار جميع الفائزين في موعد أقصاه الساعة 8:00 مساء يوم 16 ديسمبر 2015.

10. عند استالم جوائزهم من متحف البحرين الوطني، يجب على جميع الفائزين إبراز  البطاقة الشخصية أو أية إثبات آخر والتي 
يجب أن تتطابق مع البيانات المكتوبة في الجواز الثقافي. ويجب على جميع الفائزين استالم جوائزهم في موعد أقصاه 30 يناير 

2016، وإال فإنهم سيخسرون الحق في استالمها.

Terms and Conditions
1. The competition is open to both Bahrainis and non-Bahrainis (excluding employees of the Bahrain Authority for 
Culture and Antiquities – “the organiser”) aged 18 years or older.

2. To enter the competition, pick up a Cultural Passport from designated areas and write: full name, CPR or iden-
tification number (including passport for non residents), phone number and e-mail address on the page provided. 

3. The organiser will not be held liable for any loss, injuries or damages sustained by any participant while competing 
for the prize.  

4. To qualify, for the grand prize, each participant must visit each of the 21 cultural sites and get the passport stamped 
on the page dedicated to the site. Participants must submit the passport to the Bahrain National Museum before 
8 pm on 30 November 2015.

5. Any passport submitted after 30 November 2015 will not qualify for the raffle. 

6. Limit: one passport per participant. 

7. Prizes may not be substituted or redeemed for any cash value and no value or change will be given for any amount 
unspent. All costs and expenses not specifically paid for as part of the prizes including without limitation – meals, 
gratuities, insurance, personal expenses, taxes and any transportation are the sole responsibility of the winners. 

8. The organizer reserves the right to cancel, suspend and/or modify the competition terms and conditions. The 
organizer’s decisions are final with no appeal or further judicial proceedings.

9. The Bahrain Authority for Culture and Antiquities will notify all winners via e-mail or phone through the information 
provided by the participant in his or her passport by 16 December 2015 before 8pm. 

10. All winners must show CPR or Identification when picking up prize from Bahrain National Museum, which must 
match the Cultural Passport information. All winners must collect their prize before 30 January 2016 or forfeit the prize.

By signing this passport -  the Participant agrees to the terms and conditions listed above.
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