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 باسم الشعب

   رئيس الجمهورية

 ،رعلى الدستو االطالعبعد 

 ،المدنيوعلى القانون 

 وعلى قانون العقوبات،

 اجم والمحاجر،خاص بالمن 6598لسنة  68وعلى القانون رقم 

 ،6581لسنة  88وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 

 ،بشأن الموازنة العامة للدولة 6511لسنة  51وعلى القانون رقم 

 ،6561لسنة  661وعلى قانون حماية اآلثار الصادر بالقانون رقم 

 ،6568لسنة  668رقم تنظيم اإلعفاءات الجمركية الصادر بالقانون  وعلى قانون 

 ،ع ملكية العقارات للمنفعة العامةبشأن نز 6551لسنة  61وعلى القانون رقم 

 ، 6554لسنة  4رقم الصادر ب البيئة وعلى قانون

 ،8118لسنة  68الصادر بالقانون رقم وعلى قانون حماية حقوق الملكية الفكرية 

 يالمعمارتراث يلة للسقوط والحفاظ على الت غير اآلآوعلى قانون هدم المبانى والمنش
 ،8118لسنة  644رقم 

 ، 8116لسنة  665الموحد رقم  بناءوعلى قانون ال

 ،8168لسنة  81وعلى قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر برقم 

 ،ربإنشاء المجلس األعلى لآلثا 6554لسنة  68وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 

 ، 8168لسنة  861وعلى قرار رئيس المجلس األعلى للقوات المسلحة رقم 

المتحن   هيئنة بإنشناء وتنظنيم 8168لسننة  8159وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

  ،الكبير المصري
 هيئننة بإنشنناء وتنظننيم 8168لسنننة  8158وعلننى قننرار رئننيس مجلننس الننوزراء رقننم 

  ،للحضارة المصرية يالمتح  القوم
 وبعد موافقة مجلس الوزراء، 

  ،لدولةعلى ما ارتآه مجلس ا بناء  و
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 قـــــــــــــــرر 

 نصه وقد أصدرناه يقرر مجلس  النواب القانون اآلت

 ىــــــاألول لمادةا

بإصدار قانون حماية  6561لسنة  661الثانية من القانون رقم  المادةيستبدل بنص 

، 69،68، 64،(8/ بند 61)68، 61 ا ،مكرر 9 ،9، 4ثار وبنصوص المواد :) اآل

، 46 ،15، / فقرة ثانية(18،) 16، 11، 85 ،86، 88، 89، 86، 81، 65، 61

( من قانون حماية  98،  46،96، 41، 48، 49، مكررا  44، 41مكررا ، 48، 48

 .النصوص اآلتية إليه اآلثار المشار

 انيةـــالث المادة 

والعبننارات التاليننة   يقصنند بالكلمننات، والقننانون المرافننأتطبيننأ كحكننام هنناا القانون، فنني
 قرين كل منها: مبينالمعنى ال
 اآلثار. شؤونالوزير المختص  ب الوزير:

 .راآلثا شؤونالوزارة المختصة ب الوزارة:

 المجلس األعلى لآلثار. المجلس:

 مجلس إدارة المجلس األعلى لآلثار. مجلس اإلدارة:

 رئيس مجلس إدارة المجلس األعلى لآلثار. رئيس المجلس:

ي للحضنارة المصنرية، بينر، كو المتحن  القنومالك المصنريالمتحن   الهيئة المختصة:

 .بحسب األحوال

اللجنننة المعنيننة باآلثننار المصننرية واليونانيننة والرومانيننة، كواللجنننة  المختصةةة: اللجنةةة

 المعنية باآلثار اإلسالمية والقبطية واليهودية، بحسب األحوال.

كثريتهنا لوجنود يثبنت  التنيالمملوكنة للدولنة و األراضني لآلثةار: العامةة المنافع أراضى

 شواهد كثرية بها.

 المالصقة لألثر بما يحقأ الحماية الكافية لألثر. األراضي: األماكن كو األثر حرم

تحنيط بحنرم األثنر، وتمتند  لمسنافة  تضنمن  التنيالمسناحة  لألثةر: المعتمد التجميل خط

 عدم تشويه الناحية الجمالية  لألثر.
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تقننخ خننارا نطنناق  التنني األراضننيمنناكن كو األ خمةةة لألثةةر:االمت األراضةة األمةةا أ أو

تمتند حتنى مسنافة ثالثنة  التنياألثرية، و األراضيخطوط تجميل المواقخ كو األماكن كو 

تحندد فيمنا عندا النك، بمنا يحقنأ  التنيالمنناطأ غيرالمأهولنة، وللمسنافة  يكيلومترات فن

 حماية بيئة األثر.

 هاا  القانون.ألحكام  طبقا  كل موقخ تتقرر كثريته  :يثرالموقع األ 

 األثر المتصل باألرض وال يمكن نقله. :ياألثر العقـــار

 األثر المتصل باألرض  ويمكن نقله. :ياألثر المعمـار

تشننمل المواقننخ األثريننة وجميننخ المنشننآت القائمننة علننى  التننياألمنناكن  المنةةاطا األثريةةة:

 خدمتها والتابعة للمجلس.

 

 الثانية لمادةا

 شننؤوناآلثننارز  بعبننارة زالننوزير المخننتص ب شننؤونلمخننتص بتسننتبدل عبننارة زالننوزير ا

 المشار إليه.كينما وردت بقانون حماية اآلثارالثقافةز 

 الثالثة لمادةا

/ فقنرة 66)  بأرقنام جديندة قنرات ومنوادتضا  إلى قنانون حماينة اآلثنار المشنار إلينه ف

 .91(، 6) ا  ررمك 41مكررا ، 41، (6كررا  )م48،/ فقرة ثانية(18)مكررا ،86ثانية (، 

 الرابعة لمادةا

 لتاريخ نشره. يالجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التال في ينشر هاا القانون 

 و يبصم هاا القانون بخاتم الدولة، وينفا كقانون من قوانينها.

  ـه 6415رمضان سنة  88 في صدر برئاسة الجمهورية 

                                    م(.8166يونية  66)الموافأ 

                                                                                                           

                                                                            رئيس الجمهورية                                                                                                                       

 يعبد الفتاح السيس                                          
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 1  ادةــــــمال

تنوافرت فينه الشنروط كنل عقنار كومنقنول متنى  كثنرا  عند ي   ،في تطبيأ كحكنام هناا القنانون

 اآلتية:

        للفننننون كو نتاجنننا   ،للحضنننارة المصنننرية كو الحضنننارات المتعاقبنننة كن يكنننون نتاجنننا   -6

كوالعلوم كو اآلداب كو األديان التي قامت على كرض مصر منا عصنور منا قبنل التناريخ 

 وحتى ما قبل مائة عام.

مننن مظننناهر  اعتبنناره مظهننرا  كن يكننون اا قيمننة كثريننة كو فنيننة كو كهميننة تاريخيننة ب -8

 الحضارة المصرية كو غيرها من الحضارات األخرى التي قامت على كرض مصر.

 كو له صلة تاريخية بها. ،كو نشأ على كرض مصر نتجك  كن يكون األثر قد  -1

رفات السالالت البشرية والكائنات المعاصرة لها في حكم األثر الاي يتم تسجيله عتبري  و 

 اا القانون.ألحكام ه وفقا  

 0  ادةــــــمال

 شنؤونعنرض النوزير المخنتص ب علنى بنناء  -  يجوز بقرار منن رئنيس مجلنس النوزراء

كو كدبينة  عتبر كي عقار كو منقول اا قيمة تاريخية كو علمينة كو دينينة كو فنينةكن ي  - اآلثار

لزمني والك دون التقيد بالحد ا ،متى كانت للدولة مصلحة قومية في حفظه وصيانته كثرا  

وفني هناه الحالنة يعند مالنك  .ألحكام هاا القانون وفقا  ويتم تسجيله  ،السابقة المادةالوارد ب

به، والك من تاريخ إبالغه بهناا محافظة عليه وعدم إحداث كي تغييرعن ال األثر مسئوال  

 القرار بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.

 1  ادةــــــمال

    ت اقننراربننرت كثريننة بمقتضننى المملوكننة للدولننة التنني اعت   كثريننة األراضنني عتبننر كرضننا  ت  

كو التي يصدر باعتبارها كالك قرار من رئيس  ،كو كوامر سابقة على العمل بهاا القانون

ويجنوز بقنرار منن  ،اآلثنار شنؤونعلنى عنرض النوزير المخنتص ب بنناء  مجلس الوزراء 

إخنراا كينة  -راآلثنا نشنؤوالنوزير المخنتص بعلى عرض  بناء   - رئيس مجلس الوزراء

ثبننت للمجلننس  الآلثننار إاكو كراضنني المنننافخ العامننة  كرض مننن عننداد األراضنني األثريننة

 ها من اآلثار، كو كصبحت خارا كراضي خط التجميل المعتمد لألثر.و  ل  خ  

 

 

 



6 

 

 4  ادةــــــمال

 ت كو كوامنر سنابقة علنى العمنلقنراراجلت بمقتضى المباني األثرية هي المباني التي س  

 .ألحكنام هناا القنانون وفقنا   كثنرا  بهاا القانون، كو التي يصندر بتسنجيلها قنرار باعتبارهنا 

كن ، متنى كنان للدولنة مصنلحة قومينة فني النك يقندرها مجلنس اإلدارة ،ويجوز للمجلس

يقوم بتوفيأ كوضاع المسنتأجرين لألمناكن األثرينة التني لنم يتقنرر ننزع ملكيتهنا وإنهناء 

عام من تناريخ اإلجنراء الناي يصندر لتوفينأ األوضناع، والنك  العالقة اإليجارية خالل

 .عادال   بإيجاد كماكن بديلة لهم، كو تعويضهم تعويضا  
 

 5  ادةــــــمال

 ؤونـشننه راا القننانون، يتننولى المجلننس دون غيننمننن هنن (18) المننادةخ مراعنناة حكننم ـمنن

مواقنخ والمنناطأ فني ال كو وكل ما يتعلأ بها سواء كاننت فني متاحفنه كو مخازننهر، اـاآلث

ينناه اإلقليميننة األثرينة، كو فننوق سنطر األرض كو فنني باطنهننا كو فني المينناه الداخلينة كو الم

ي ـعلينننه بطرينننأ المصنننادفة، وكنننالك البحنننث والتنقينننب فننن ثنننرع   كو كي كثنننر  المصنننرية

كننان مالكهننا، كو كي نشنناط ثقننافي كو سننياحي كو دعننائي كو ترويجنني يتعلننأ  األراضنني كيننا  

 يقام على المواقخ األثرية وفي داخل حرم األثر وخطوط التجميل.اآلثار و شؤونب

وتنننظم الالئحننة التنفيايننة لهنناا القننانون شننروط ممارسننة هنناه األنشننطة بمننا يحقننأ تأهيننل 

 المنطقة األثرية وتأمينها.

القطننخ األثريننة المودعننة والمحفوظننة  شننؤونوتتننولى الهيئننة المختصننة بحسننب األحننوال 

 والمعروضة بها.

دون غيره حأ التفتيش على متناح  ومخنازن النوزارات والجهنات الحكومينة وللمجلس 

لضمان تسجيلها وتأمينها، ولنه دون غينره صنيانة تلنك  آثارا   يوالهيئات العامة التي تحو

 اآلثار وترميمها على نفقة الجهات المشار إليها.

 ا  مكرر  5  ادةــــــمال

كنية كو تجاريننة كو صننناعية كو للمجلننس الحننأ فنني إزالننة كي مخالفننات سننواء كانننت سنن
  .غيرها بالمواقخ والمناطأ األثرية

تواجد المركبات كو الباعة الجنائلين كو كي ننوع منن كننواع الندواب فني المواقنخ  ي حظرو
 األثرية والمتاح ، إال بالشروط التي تحددها الالئحة التنفياية لهاا القانون.
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   1  ادةــــــمال

بننرت مننة جميننخ اآلثننار العقاريننة والمنقولننة واألراضنني التنني اعت  عتبننر مننن األمننوال العات  

ننكو ملك نن عنندا مننا كننان وقفننا   ،كثريننة كننه وحيازتننه والتصننر  فيننه فنني ا فيجننوز تمل  ا خاص 

 األحوال والشروط المنصوص عليها في هاا القانون والئحته التنفياية.

 1  ادةــــــمال

والثانينة  ،المصرية واليونانية والرومانينةإحداهما لآلثار  ،تنشأ بالمجلس لجنتان دائمتان

تشنكيل واختصناص هناتين  التنفياينة   وتحدد الالئحة   .اإلسالمية والقبطية واليهوديةلآلثار

 اللجنتين.

 9  ادةــــــمال

         ألحكننام هنناا القننانون وفقننا  وفنني حنناالت الملكيننة الخاصننة  .اآلثننار ياالتجننار فنن ي حظننر

ال يجنوز  ،ألحكامنه وفقنا  كو التي تنشنأ  ،وقت العمل بهاا القانون الحيازة القائمة قانونا  كو

موافقنة كتابينة بعند كو حائز األثر التصر  فيه للغير كو إتالفنه كو تركنه إال األثر لمالك 

لإلجنراءات والشنروط والضنوابط  وفقا  والك  ،خالل ستين يوما  على األقل من المجلس

 ان العمل غير مشروع.وإال ك ،صدر بها قرار من الوزيرالتي ي  

شننترط كال يترتننب علننى العمننل المشننار إليننه فنني الفقننرة السننابقة ي   ،وفنني جميننخ األحننوال

 إخراا األثر من البالد بأية صورة كانت.

ويكننون للمجلننس فنني جميننخ األحننوال كولويننة الحصننول علننى األثننر مننن مالكننه كو حننائزه 

 مقابل تعويض عادل.

نكن ي   -ألحكنام هناا القنانون  وفقنا   -كثرينة  وعلى كنل منن يملنك قطعنا   ر بهنا المجلنس خط 

على كن يلتزم بالمحافظة عليها حتنى ، 8161خالل ستة كشهر تبدك من كول مارس سنة 

 يقوم المجلس بتسجيلها.

ننويجننوز للمجلننس اسننترداد القطننخ األث كو اآلثننار ، ك كو الحننائزينال  ريننة التنني لنندى الم 

متى توافرت مصلحة قومينة فني النك  ،همالمنتزعة من عناصر معمارية والموجودة لدي

على عرض اللجنة الدائمنة المختصنة مقابنل تعنويض  بناء  والك  ،يقدرها مجلس اإلدارة

 عادل.

 

 (1)ملغاه  8  ادةــــــمال
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 12  ادةــــــمال

نشننأ بننالمجلس لجنننة فنيننة للمعننارض الخارجيننة، تخننتص بتحدينند اآلثننار التنني يجننوز ت  

المقابننل المننادي لعرضننها فنني ضننوء القيمننة التأمينيننة عرضننها بالخننارا لمنندة محننددة و

وتحدد الالئحة التنفياينة لهناا القنانون تشنكيل هناه  .ة الزمنية وعدد القطخ المختارةوالمد

 اللجنة واختصاصاتها األخرى.

علنى عنرض  بنناء  ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية، بعد كخنا ركي مجلنس النوزراء 
لمعننارض الخارجيننة ومجلننس اإلدارة، عننرض بعننض الننوزير وموافقننة اللجنننة الفنيننة ل

لإلجنراءات التني تحنددها الالئحنة  طبقنا  القطخ األثرينة فني الخنارا لمندة محنددة، والنك 
 التنفياية لهاا القانون.

 11  ادةــــــمال

الهيئات واألفراد عن ملكية عقناراتهم التاريخينة عنن  بل  حأ قبول التنازل من ق   للمجلس

ل ال يقل عنن ج  أل   ،المجلسكو الوضخ تحت تصر   ،خ بثمن رمزيطريأ الهبة كو البي

 خمسين سنة، متى كانت للدولة مصلحة قومية في الك.

 10  ادةــــــمال

علننى اقتننرال مجلننس اإلدارة وبعنند  بننناء  يننتم تسننجيل األثننر العقنناري بقننرار مننن الننوزير 

      اري إلننى مالكننهعلننن القننرار الصننادر بتسننجيل األثننر العقننموافقننة اللجنننة المختصننة، وي  

ر علنى هنامش ؤش ننشر في الوقائخ المصرية، وي  كو المكل  باسمه بالطريأ اإلداري، وي  

 تسجيل العقار في الشهر العقاري.

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مكررا . 40جديدة برقم  مادةبإضافة  0212لسنة  11( ملغاه بالقانون رقم 1)
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 11  ادةــــــمال

علنى تسنجيل األثنر التعنويض العنادل، يترتنب  يفن مخ عدم اإلخالل بحأ مالنك األثنر
 السابقة األحكام اآلتية: المادةألحكام  طبقا  المالك  بالك وإعالن  يالعقار

 ر مصنن كو إخننراا جننزء منننه مننن جمهوريننة ،عنندم جننواز هنندم العقننار كلننه كو بعضننه -1
 العربية.

عدم جواز ننزع ملكينة األرض كو العقنار كو الحنرم لصنالر كي جهنة عندا المجلنس،  -2
علننى اقتننرال مجلننس اإلدارة وبعنند موافقننة اللجنننة  بننناء  والننك بعنند موافقننة الننوزير 

 المختصة.
 عدم جواز ترتيب كي حأ ارتفاق للغير على العقار.  -3
وجننه إال بتننرخيص مننن رئننيس  عنندم جننواز تجدينند العقننار كو تغييننر معالمننه علننى كي -4

ويكنون إجنراء األعمنال التني رخنص  ،د موافقة اللجنة الدائمنة المختصنةبع المجلس
منن  فإاا كجنرى صناحب الشنأن عمنال  ، المجلسبها تحت اإلشرا  المباشر لمندوب 
بإعادة الحنال إلنى منا كاننت علينه  المجلسقام  ،األعمال بغير الترخيص المشار إليه

وعننندم اإلخنننالل  ،منننخ عننندم اإلخنننالل بنننالحأ فننني التعنننويض ،علنننى نفقنننة المخنننال 
 بالعقوبات المقررة في هاا القانون.

عنن كنل تصنر  ينرد علنى  المجلسالتزام المالك بالحصول على موافقة كتابية من  -5
مخ اكر اسم المتصر  إليه ومحل إقامته، وعلينه عنند التصنر  فينه إبنال   ،العقار

ركيننه خننالل  يبننديكن  المجلننسعلننى و ،مننن حصننل التصننر  لننه كن العقننار مسننجل
عتبر انقضاء هاا الميعاد بغينر رد وي   ،من تاريخ إبالغه بطلب التصر  ثالثين يوما  

 بمثابة قرار بالرفض.
 ،لصيانة األثنر راه من األعمال الزما  يباشر في كي وقت على نفقته ما يكن  للمجلس -6

 .ال  وتظل هاه األحكام سارية ولو كصبر ما بالعقار من كثر منقو
 

 14  ادةــــــمال

علنى اقتنرال  بنناء  يجوز شطب تسجيل األثر العقاري كو جنزء مننه، بقنرار منن النوزير 

الوقنننائخ زنشنننر قنننرار الشنننطب فننني مجلنننس اإلدارة وبعننند موافقنننة اللجننننة المختصنننة، وي  

ت النك علنى ثب ن، وي  بنل  ت بتسجيله من ق  غ  بل  غ إلى األفراد والجهات التي ك  ل  ب  ، وي  زالمصرية

 .ل العقار في مصلحة الشهر العقاريهامش تسجيل األثر بالمجلس وعلى هامش تسجي
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 15  ادةــــــمال

 كو مبنان   ل األفنراد كو الهيئنات لمواقنخ كو كراض  ب نال يترتب على كي استغالل قائم من ق  

كثرية كي حأ في تملكها بالتقادم، ويحنأ للمجلنس إخالؤهنا مقابنل تعنويض عنادل، كلمنا 

 رة لالك.ركى ضرو

 

 11  ادةــــــمال

ترتينب حقنوق  -على اقتنرال النوزير بناء   -للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية العمرانية 

ارتفاق على العقارات المجاورة للمواقخ والمباني األثرية في حدود حرم األثر، لضمان 

دد حنوي   .ا العام والنك مقابنل تعنويض عنادلالمحافظة على خصائصها الفنية كو مظهره

القرار الصادر بالك العقارات كو كجزاء العقارات التي يترتنب عليهنا حنأ كو ككثنر منن 

 د علنى حنأ المالنك كو الحنائز تبعنا  ر  حقوق االرتفاق، ونطناق هناا الحنأ والقينود التني ت ن

 لالك.

 11  ادةــــــمال

ي بوق  كعمال التعدي على كي موقخ كو عقنار كثنر قرارا  وضه صدر الوزير كو من يف  ي  

فننور تحريننر محضننر بالمخالفننة لحننين استصنندار قننرار اإلزالننة، ويكننون للننوزير كو مننن 

على كي موقخ كو عقار  د  ع  يفوضه بعد موافقة اللجنة المختصة إصدار قرار إزالة ألي ت  

كثري بالطريأ اإلداري خالل عشنرة كينام منن تناريخ موافقنة اللجننة المختصنة، وتلتنزم 

يا قرار اإليقا  كو اإلزالة، بحسب األحوال، بتنأمين منن األجهزة المحلية المختصة بتنف

       الشنننرطة خنننالل فتنننرة ال تتجننناوز عشنننرة كينننام منننن تننناريخ إخطنننار المحافظنننة بنننالك 

 القرار، ويكون التنفيا، في جميخ األحوال، على نفقة المخال . 

       ومنننخ عننندم اإلخنننالل بالعقوبنننات المنصنننوص عليهنننا فننني هننناا القنننانون كو كي قنننانون 

على الجهات المعنية منر تراخيص مرافأ كو غيرها لألعمال الناتجة عنن  ي حظرآخر، 

 التعدي.
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 19  ادةــــــمال

كمنا يجنوز بقنرار منن  ،يجوز نزع ملكية األراضني المملوكنة لألفنراد ألهميتهنا األثرينة

عتبننر وت   ،إلننى كن تننتم إجننراءات نننزع الملكيننة رئننيس الجمهوريننة االسننتيالء عليهننا مؤقتننا  

وال ينندخل فنني تقنندير  ،األرض فنني حكننم اآلثننار مننن تنناريخ االسننتيالء المؤقننت عليهننا

 التعويض احتمال وجود آثار في األرض المنزوعة ملكيتها.

   ويننتم تقنندير قيمننة التعويضننات فنني هنناه الحالننة بمعرفننة اللجنننة المنصننوص عليهننا فنني 

العقارات للمنفعة العامنة، بشأن نزع ملكية  6551لسنة  61( من القانون رقم 8) المادة

 لإلجراءات الواردة به. وفقا  والك 

 18  ادةــــــمال

على اقترال مجلنس اإلدارة وبعند موافقنة اللجننة المختصنة، إصندار قنرار  بناء  للوزير، 

بتحديد حرم األثر كو خطوط التجميل لآلثار والمناطأ األثرينة، وفني هناه الحالنة تعتبنر 

ة تسري عليهنا كحكنام كثري األثر كو خطوط التجميل كرضا   األراضي الواقعة داخل حرم

 هاا القانون.

 02  ادةــــــمال

 في المواقخ كو األراضي األثرية. بناءيجوز منر تراخيص للال

كو الزراعنة  طنرق على الغير إقامة منشنآت كو مندافن كو شنأ قننوات كو إعنداد ي حظرو

كو األراضنني الداخلننة  العامننة لآلثننار فنني المواقننخ كو األراضنني األثريننة كو فنني المنننافخ

 ضمن حرم األثر كو خطوط التجميل المعتمدة.

كما ال يجوز غرس كشجار كو قطعها كو رفخ كنقاض كو كحجار كو كخنا كتربنة كو كسنمدة 

كو رمال، كو القيام بأي عمل يترتب علينه تغيينر فني معنالم هناه المواقنخ واألراضني إال 

 بترخيص من المجلس وتحت إشرافه.

ويسننري حكننم الفقننرة السننابقة علننى األراضنني المتاخمننة التنني تقننخ خننارا نطنناق المواقننخ 

المشار إليها، والتي تمتد حتى مسافة ثالثنة كيلنومترات فني المنناطأ غينر المأهولنة، كو 

 للمسافة التي يحددها المجلس بما يحقأ حماية بيئة األثر في غيرها من المناطأ.
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على األراضني التني يتبنين للمجلنس،  المادةحكام هاه ويجوز بقرار من الوزير تطبيأ ك

علننى الدراسننات التنني يجريهننا، احتمننال وجننود آثننار بهننا، كمننا يسننري حكمهننا علننى  بننناء  

 األراضي الصحراوية، وعلى المناطأ المرخص بعمل محاجر فيها.

شترط موافقة اللجنة المختصنة قبنل صندور التنرخيص كو القنرار وفي جميخ األحوال، ت  

، والنك كلنه المنادةي المنصوص عليهما في الفقنرتين الثالثنة والخامسنة منن هناه الوزار

بالتنسيأ مخ وزارة الدفاع ألخا ركيها فيمنا يتعلنأ بالمنناطأ اإلسنتراتيجية اات األهمينة 

 العسكرية واألراضي التي تخص وزارة الدفاع.

 

 01  ادةــــــمال

مراعناة مواقنخ اآلثنار واألراضني يجب عند تغيير تخطنيط المندن كو األحيناء كو القنرى 

      كو التوسننخ  ،والمبنناني األثريننة التنني توجنند بهننا. وال يجننوز تنفيننا التخطننيط المسننتحدث

التعننديل فنني المننناطأ األثريننة والتاريخيننة ومننا فنني زمامهننا إال بموافقننة كتابيننة مننن  كو

 المجلس بالك، مخ مراعاة حقوق االرتفاق التي يرتبها المجلس.

 بند  كن يبدي ركيه خنالل ثالثنة كشنهر منن تناريخ العنرض علينه، فنإاا لنم ي  وعلى المجلس 

 في هاا الشأن. قرارا  ر ركيه خالل هاه المدة، جاز عرض األمر على الوزير ليصد

 

 00  ادةــــــمال

ر عنن المجلنس األعلني للتخطنيط والتنمينة صند  ي ت  شنتراطات الخاصنة الت نمخ مراعاة اال

فني األمناكن  بنناءالتنرخيص بال - المجلنسبعند كخنا موافقنة  -للجهة المختصة العمرانية 

 المتاخمة للمواقخ األثرية داخل المناطأ المأهولة.

ننوعلننى الجهننة المختصننة كن ت   ل كف ننكنهننا ت   يننري المجلننسمن التننرخيص الشننروط التنني ض 

 مظهنره ويضنمن لنه حرمنا   ى علنى األثنر كو يفسندطغ نإقامة المبنى على وجه مالئنم ال ي  

 ،مننخ مراعنناة المحننيط األثننري والتنناريخي والمواصننفات التنني تضننمن حمايتننه، مناسننبا  

نبي  كن  المجلسوعلى  ا منن تناريخ تقديمنه دي ركيه في طلنب التنرخيص خنالل سنتين يوم 

 بالرفض. قرارا  بر فوات هاه المدة وإال اعت   إليه
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 01  ادةــــــمال

آلثنار بنه، األعلي ل مجلسالعلى كل شخص يعثر على كثر عقاري غير مسجل كن يبلغ 

 .تخا اإلجنراءات الالزمنة للمحافظنة علينهيللدولة، وعلى المجلس كن  عتبر األثر ملكا  وي  

خالل ثالثة كشهر إما رفخ هاا األثر الموجود في ملك األفراد، كو اتخاا اإلجراءات  وله

اا ألحكنام هن طبقنا  ه فني مكاننه منخ تسنجيله ؤاجند فيهنا كو إبقنلنزع ملكينة األرض التني و  

 وال يدخل في تقدير قيمة األرض المنزوع ملكيتها قيمة ما بها من آثار. ،القانون

منر من كرشد عن األثر مكافأة تحددها اللجننة الدائمنة المختصنة إاا ركت يوللمجلس كن 

 كن هاا األثر او كهمية خاصة. 

 

 04  ادةــــــمال

كو كجزاء من كثنر ثابنت كو يعثر على جزء  ،على كل من يعثر مصادفة على كثر منقول

ننكن ي   ،فيمننا يتواجنند بننه مننن مكننان وكربعننين  بننالك كقننرب سننلطة إداريننة خننالل ثمننان   ر  خط 

بننر وإال اعت   ،وكن يحننافظ عليننه حتننى تتسننلمه السننلطة المختصننة ،عليننهسنناعة مننن العثور

، لمنناكورة إخطنننار المجلننس بنننالك فنننورا  دون تننرخيص، وعلنننى السنننلطة األثنننر  حننائزا  

ني  كهمية األثر كن  ر  د  وللمجلس إاا ق   .للدولة ويصبر األثر ملكا ن عثنر علينه وكبلنغ مننر م 

 حددها اللجنة الدائمة المختصة.ت   عنه مكافأة  

 

 05  ادةــــــمال

( مننن 68، 69، 61، 6، 4)التعنويض المنصننوص علينه فني المنواد:يتنولى تقندير قيمنة 

ولنناوي الشننأن . مجلننس اإلدارةل فيهننا مث ننل بقننرار مننن الننوزير ي  ك  ش ننهنناا القننانون لجنننة ت  

 ىمن تاريخ إبالغهنم بكتناب موصن التظلم من تقدير اللجنة إلى الوزير خالل ستين يوما  

. وال تجننوز بعلننم الوصننول بقيمننة التعننويض، وإال كصننبر التقنندير نهائيننا   عليننه مصننحوبا  

المنازعننة فنني قيمننة التعننويض بعنند مضنني ثننالث سنننوات مننن تنناريخ صننيرورة التقنندير 

 .نهائيا  

 وفي جميخ األحوال، تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها.
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 01  ادةــــــمال

يتننولى كننل مننن المجلننس كو الهيئننة المختصننة، بحسننب األحننوال، حصننر اآلثننار المنقولننة 

   دة ع ننبيانننات المتعلقننة بهننا فنني السننجالت الم  وتصننويرها ورسننمها وتسننجيلها وتجميننخ ال

منهننا اآلثننار المقينندة فنني تنناريخ العمننل بهنناا القننانون بالسننجالت  عتبننر مسننجال  لننالك، وي  

 المخصصة لها.

ويتولى المجلس تعمنيم المسنر األثنري للمواقنخ واألراضني األثرينة، وتحديند مواضنعها 

لوحندة المحلينة المختصنة والهيئنة منن ا لثباتها على الخرائط، منخ موافناة كنومعالمها وإ

العامننننة للتخطننننيط العمراننننني بصننننورة منهننننا لمراعاتهننننا عننننند مباشننننرة كننننل منهمننننا 

 الختصاصاتهما.

 ويسجل المجلس البيانات البيئية والعمرانية والعوامل المؤثرة فني كنل موقنخ كثنري تبعنا  

 ألهميته.
 

 01  ادةــــــمال

والمواقنننخ األثرينننة والمبننناني التاريخينننة  آلثنننار إعنننداد المعنننالماألعلننني لمجلنننس اليتننولى 

عمننل علننى إظهننار يمننخ تأمينهننا وصننيانتها، و ىف يتننناالمسننجلة للزيننارة والدراسننة بمننا ال

 خصائصها ومميزاتها الفنية والتاريخية.

ستخدم المجلس إمكانيات المواقخ والمتاح  األثرية في تنمية النوعي األثنري بكنل يكما 

 الوسائل. 
 

 09  ادةــــــمال

حفنننظ اآلثنننار المنقولنننة فننني متننناح  ومخنننازن المجلنننس كو الهيئنننة المختصنننة، بحسنننب ت  

األحوال، وكاا اآلثار المعمارية التي تتطلب االعتبارات الموضوعية نقلها إليهنا، والنك 

 للضوابط والشروط التي يضعها المجلس وبترخيص منه.  وفقا  للقواعد العلمية و وفقا  

المختصننة، بحسننب األحننوال، تنظننيم العننرض فنني  ويتننولى كننل مننن المجلننس كو الهيئننة

المتنناح  وإدارتهننا باألسنناليب العلميننة، وصننيانة محتوياتهننا، ومباشننرة وسننائل الحمايننة 

 واألمن الضرورية لها، وإقامة معارض داخلية مؤقتة.

وللمجلس كن يعهد إلى الجامعات المصرية بتنظيم وإدارة المتاح  الكائنة بها، وتسنري 

 ( من هاا القانون.9) المادةكام في هاا الشأن كح

 وتعتبر متاح  اآلثار ومخازنها، في كل هاه األحوال، من كمالك الدولة العامة.
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 مكررا   09  ادةــــــمال

ولى إدارة المتنناح  العسننكرية جميننخ مسننئوليات ومهننام كعمننال اإلشننرا  واإلدارة ت ننت  

 ص المتاح  العسكرية.خ  والتأمين فيما ي  

 

   08  ادةــــــمال

يتننولى المجلننس الحفنناظ علننى اآلثننار والمتنناح  والمخننازن والمواقننخ والمننناطأ األثريننة 

والمباني األثرية المسجلة، كما يتولى حراستها عن طريأ الشرطة المختصة والخفنراء 

 ويضخ المجلس حدا   للقواعد المنظمة لالك. وفقا  منه  والحراس الخصوصيين المعتمدين

 آلثار بما يكفل سهولة التحرك في منطقتها ومراقبة آثارها.كقصى المتداد كل تفتيش ل

د بقرار من مجلس اإلدارة محيط كل موقخ كثري يتولى المجلنس حراسنته ويجنوز حد  وي  

السنياحة كن يتضنمن هناا القنرار فنرض رسنم  شنؤونبعد كخنا ركي النوزارة المختصنة ب

نينه كو منا يعادلهنا لدخول الموقخ، والك بحد كقصى خمسة جنيهات للمصنريين ومائنة ج

ننمننن العمننالت الحننرة بالنسننبة لألجانننب، وال ي      طبقننا  ل هنناا الرسننم بالرسننوم المقننررة خ 

 ( من هاا القانون.15) للمادة

 

 12  ادةــــــمال

حمل كل من النوزارة المختصنة باألوقنا  وهيئنة األوقنا  المصنرية وهيئنة األوقنا  ت  ت  

هننات األخننرى المالكننة كو الحننائزة لعقننارات القبطيننة والكنننائس المصننرية واألفننراد والج  

كثريننة كو تاريخيننة مسننجلة نفقننات ترميمهننا وصننيانتها إاا ركى المجلننس ضننرورة لننالك 

 ويكون الك تحت إشرافه.

وفنني حنناالت الخطننر الننداهم يقننوم المجلننس بننإجراء كعمننال التننرميم والصننيانة الالزمننة 

كو الجهنات المالكننة كو الحننائزة للعقنارات المشننار إليهنا لحننين سنداد النفقننات منن األفننراد 

 .كثرا  للعقارات المسجلة 

ويجننوز للننوزير كو مننن يفوضننه، بعنند موافقننة اللجنننة المختصننة، كن يننرخص للهيئننات 

    والبعثنننات العلمينننة المتخصصنننة بالقينننام بعملينننات التنننرميم والصنننيانة تحنننت إشنننرا  

لقواعنند التنني ل وفقننا  المجلننس، كمننا يجننوز التننرخيص بننالك كتابننة لألفننراد المتخصصننين 

 تحددها الالئحة التنفياية لهاا القانون.
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 11  ادةــــــمال

يرتننب المجلننس، وبعنند الرجننوع إلننى وزارة النندفاع والجهننات األمنيننة المعنيننة، كولويننات 

ألخطنار  بالمنناطأ األكثنر تعرضنا   التصرير للبعثات والهيئات بالتنقيب عن اآلثار بندءا  

لدولننة فنني االمتننداد العمراننني وفننأ جنندول زمننني بمشننروعات ا أثرا  البيئننة واألكثننر تنن

 وموضوعي يقرره مجلس اإلدارة بعد موافقة اللجنة المختصة.
 

  10  ادةــــــمال

والتنقيب عما هو موجنود  ،يتولى المجلس الكش  عن اآلثار الكائنة فوق سطر األرض

مجلنس ويجنوز ل ،منها تحنت سنطر األرض وفني الميناه الداخلينة كو اإلقليمينة المصنرية

للضننوابط والشننروط التنني تحننددها الالئحننة التنفيايننة لهنناا القننانون، وبعنند  طبقننا   - اإلدارة

 -رخص للهيئات العلمية المتخصصة والجامعات كن ي   -موافقة اللجنة الدائمة المختصة 

بالبحث عن اآلثار كو التنقيب عنها في مواقنخ معيننة ولفتنرات  - الوطنية منها واألجنبية

مننر هناا التنرخيص إال بعند وال ي   ،ص خاص غير قابل للنزول عنه للغينرمحددة بترخي

         التحقنننأ منننن تنننوافر الكفاينننة العلمينننة والفنينننة والمالينننة والخبنننرة األثرينننة العملينننة للهيئنننة 

ويسنري هناا الحكنم حتنى وإن كنان البحنث كو التنقينب فني  ،الجامعة طالبة التنرخيصكو

 كرض غير كثرية.

خص لها دراسة اآلثار التي اكتشفتها ورسمها وتصنويرها وترميمهنا ويكون للجهة المر

خالل مدة الترخيص والك تحت اإلشنرا  الكامنل للمجلنس األعلنى لآلثنار، كمنا يكنون 

 لها النشر العلمي الكامل عنها لمدة خمس سنوات من تاريخ كول كش  لها في الموقخ.

 

  11  ادةــــــمال

شنتراطات وااللتزامنات التني يجنب مراعاتهنا وتنفيناها باال قنرارا   اإلدارةصدر مجلس ي  

بحندود المنطقنة التني يجنري البحنث  في تراخيص الحفر بحيث يتضمن التنرخيص بياننا  

ل بها، والحد األدنى للعمل بها، والتأمينات الواجب إيداعها لصنالر فيها، والمدة المصر  

ة حتنى إتمنام العمنل وشروط مباشنرة الحفنر، منخ االقتصنار علنى منطقنة معينن ،المجلس

وتزويننند المجلنننس  ،بهنننا، وااللتنننزام بالتسنننجيل المتتنننابخ والمتكفنننل بالحراسنننة والصنننيانة

 مي شامل عن األعمال محل الترخيص.بتسجيل متكامل وتقرير عل
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  14  ادةــــــمال
 يخضخ الترخيص للبعثات األجنبية بالكش  والتنقيب عن اآلثار للقواعد اآلتية:     

كل بعثة بترميم وصيانة ما تقوم بالكشن  عننه منن اآلثنار المعمارينة واآلثنار ك( التزام )

ل وقبنننل كن تنتهننني مواسنننم عملهنننا، والنننك بإشنننرا  األجهنننزة بنننأو   ال  المنقولنننة، كو  

 وبالتعاون معه. المجلسالمختصة في 

اقتران خطة كل بعثة كجنبية ألعمال التنقينب األثنري فني مصنر بخطنة مكملنة لهنا  ب()

     عنهنا لكشن ها البعثة بعمل منن كعمنال التنرميم لآلثنار القائمنة التني سنبأ اتقوم في

للمنطقنة  المسنر كو الحصنر والتسنجيل األثنري كو ما يناسب استعدادها من كعمال

 كو بالمشاركة معه. المجلسالتي تعمل بها كو بقربها، ويتم الك بموافقة 

تنقينننب بمعرفنننة اللجننننة الدائمنننة ص لهنننا باليكنننون تقينننيم كعمنننال الجهنننة المنننرخ   جنننـ( كن)

 المختصة.
 

  15  ادةــــــمال

تكون جميخ اآلثار المكتشفة التي تعثر عليها بعثات الحفائر العلمية األجنبية والمصرية 

 للدولة. ملكا  
 

  11  ادةــــــمال

نتجها المجلس وصور القطخ والمواقخ األثرية تسري على النمااا األثرية التي ي  

جميخ حقوق الملكية الفكرية والعالمة التجارية وحماية استغاللها لصالحه المملوكة له 

 68والمنصوص عليها في قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 

 وتضخ الالئحة التنفياية الضوابط المقررة في هاا الشأن.، 8118لسنة 

ختص بتطبيأ كحكام قانون وفي تطبيأ كحكام الفقرة السابقة، يكون الوزير هو الم

 الملكية الفكرية المشار إليه.

 مكررا   11  ادةــــــمال

تحدد  ،للمجلس في سبيل تحقيأ كهدافه كن ينشئ وحدات إنتاجية اات طبيعة خاصة

 القواعد الخاصة بإنشائها ونظام عملها. التنفياية   الالئحة  

 

 

 

 



19 

 

  11  ادةــــــمال

إنهاء تراخيص العمل الممنوحة للهيئات والبعثات  - دارةاإلبقرار من مجلس  -يجوز

في الحفائر لمخالفات وقعت منها كثناء العمل. ومخ عدم اإلخالل بالعقوبات المقررة 

يكون للمجلس حرمان كية بعثة كثرية  ،لالستيالء على اآلثار دون وجه حأ كو تهريبها

ة مصر العربية كو كي متح  آثار خارجي من مزاولة الحفائر األثرية في جمهوري

لمدة ال تقل عن خمس سنوات إاا ثبت اشتراك كحد كفرادها كو إعانته على ارتكاب كية 

 جريمة من الجرائم المشار إليها بهاا القانون.

 (0) ملغاه   19  ادةــــــمال

 18  ادةــــــمال

حدد بقنرار منن النوزير بعند موافقنة مجلنس اإلدارة منخ إخطنار وزارة السنياحة رسنوم ت  

يارة المتاح  والمواقخ والمناطأ األثرية للمصنريين واألجاننب، والنك بمنا ال يجناوز ز

مبلغ كلفني جنينه للمصنري، ومبلنغ عشنرة آال  جنينه كو منا يعادلهنا بنالعمالت األجنبينة 

 لألجنبي للمتح  كو الموقخ الواحد.

مجلنس  قندرص تحصيل رسوم الزينارة، ي  مخ عدم اإلخالل بحكم الفقرة السابقة، فيما يخ  

اإلدارة رسوم فتر المناطأ والمواقخ األثرية والمتاح  في غير كوقات العمنل الرسنمية 

بما ال يجاوز مبلغ مليوني جنيه للمتح  كو الموقخ الواحد، والك كلنه علنى النحنو الناي 

 تحدده الالئحة التنفياية لهاا القانون.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بإصدار قانوأ تنظيم اإلعفاءات الجمر ية. 1886لسنة  186بالقانوأ رقم  ملغاه(2)
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  42  ادةــــــمال

ب يعاق ن ،مخ عندم اإلخنالل بأينة عقوبنة كشند يقررهنا قنانون العقوبنات كو كي قنانون آخنر

 على مخالفة كحكام هاا القانون بالعقوبات المبينة في المواد التالية:

 41  ادةــــــمال

ب بالسجن المؤبند وبغرامنة ال تقنل عنن ملينون جنينه وال تزيند علنى عشنرة مالينين يعاق  

          جنينننه كنننل منننن قنننام بتهرينننب كثنننر إلنننى خنننارا جمهورينننة مصنننر العربينننة منننخ علمنننه

ه الحالنننة بمصنننادرة األثنننر محنننل الجريمنننة واألجهنننزة واألدوات حكنننم فننني هنننابنننالك، وي  

 ات المستخدمة فيها لصالر المجلس.واآلالت والسيار

 40  ادةــــــمال

ب بالسجن المؤبند وبغرامنة ال تقنل عنن ملينون جنينه وال تزيند علنى خمسنة مالينين يعاق  

مسنجلة المملوكنة من كثر سواء كان األثر من اآلثنار ال جزءا  كو  كثرا  جنيه كل من سرق 

ة للتسجيل، كو المستخرجة من الحفائر األثرينة للنوزارة، كو منن كعمنال د  ع  للدولة، كو الم  

 البعثات والهيئات والجامعات المصرل لها بالتنقيب، والك بقصد التهريب.

وتكون العقوبة السجن المشدد لكل من قنام بنالحفر خلسنة كو بإخفناء األثنر كو جنزء مننه 

حكم في جميخ األحوال بمصادرة األثر واألجهزة واألدوات واآلالت وي   بقصد التهريب،

 والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالر المجلس.

         ال تقننننل عننننن ثننننالث سنننننوات، وال تزينننند علننننى سننننبخ  السننننجن منننندة   وتكننننون العقوبننننة  

سنوات، وبغرامة ال تقل عن خمسمائة كلن  جنينه وال تزيند علنى ملينون جنينه لكنل منن 

 قام بأي من األفعال اآلتية:

مننه  جنزءا   ل  ص  معالمه كو ف   ر  ي  كو غ   ه  ه  و  كو ش   كو ثابتا   منقوال   كثرا   عمدا      كو كتل   م  د  ه   -6

 .عمدا  

صد الحصول على اآلثار دون ترخيص، وفي هاه الحالة ينتم فر بق  كجرى كعمال الح   -8

  على نفقنة الفاعنل. كعمال الحفائريام المجلس بإجراء التحفظ على موقخ الحفر لحين ق

وتكون العقوبنة فني البنندين السنابقين السنجن المشندد والغرامنة التني ال تقنل عنن ملينون 

جنيه وال تزيد على مليوني جنيه، إاا كان الفاعل من العاملين بنالوزارة كو بنالمجلس كو 

      الهيئنننة المختصنننة بحسنننب األحنننوال، كو مننننن مسنننئولي كو منننوظفي كو عمنننال بعثننننات

 .متعاقدين مخ المجلس كو من عمالهم، كو من المقاولين الرالحفائ
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 ًامكرر 42  ادةــــــامل

ب بالسجن المشدد وبغرامة ال تقل عن مليون جنيه وال تزيد على مليوني جنيه كل عاق  ي  

 من كثر مملوك للدولة. جزءا  كو  كثرا  من سرق 

نصوص عليها في ة السجن لمدة ال تجاوز سبخ سنوات والغرامة الموتكون العقوب  

 من كي جريمة. منه إاا كان متحصال   جزءا  األثر كو  ىفمن كخ الفقرة األولى لكل

حكم في جميخ األحوال بمصادرة األثر واألجهزة واألدوات واآلالت والسيارات وي   

 المستخدمة فيها لصالر المجلس.

  (1)  ًامكرر 42  ادةــــــامل

     إدارتهنننا  كو بةب بالسنننجن المؤبننند كنننل منننن قنننام ولنننو فننني الخنننارا بتشنننكيل عصننناعاق ننني  

التنندخل فننني إدارتهننا كو تنظيمهنننا كو االنضننمام إليهنننا كو االشننتراك فيهنننا، وكننان منننن كو

 كغراضها تهريب اآلثار إلى خارا البالد كو سرقتها بقصد التهريب.

  (2)  ًامكرر 42  ادةــــــامل

المشدد وبغرامة التقل عن مليون جنيه والتزيد على عشرة ماليين جنيه  ب بالسجنعاق  ي  

كل من حاز كو كحرز كو بناع كثنرا  كو جنزءا  منن كثنر خنارا جمهورينة مصنر العربينة، 

مننالم يكننن بحوزتننه مسننتند رسننمى يفينند خروجننه مننن مصننر بطريقننة مشننروعة، ويحكننم 

  فضال  عن الك بمصاردة األثر محل الجريمة.

 43  ادةــــــملا

      ب بالسننجن منندة ال تقننل عننن ثننالث سنننوات وال تزينند علننى سننبخ سنننوات، وبغرامننةعاق نني  

ل منن قنام بنأي منن األفعنال ال تقل عنن مائنة كلن  جنينه وال تزيند علنى ملينون جنينه، ك ن

 اآلتية:

 عمندا  ه ع نز  كو ن   ال  للدولنة كو مسنج   مملوكنا   كثرا  بغير إان كتابي صادر من المجلس  ل  ق  ن   -6

 من مكانه.

نن -8       منهننا إلننى مسننكن كو حظيننرة كو مخننزن جننزءا  ل المبنناني كو األراضنني األثريننة كو و  ح 

أ كو ش ن رنا  كو اتخاها ج   فيها كشجارا   س  ر  ها للزراعة كو غ  د  ع  ها، كو ك  ع  ر  كو ز   كو مصنخ
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ي كو كقنام بهنا كي إشنغاالت كخنرى كو اعتندى عليهنا بنأي صنورة اق  س نبها مصنار  كو م  

 ألحكام هاا القانون. طبقا  كانت بدون ترخيص 

 صد االحتيال.بق   كثرا      ي  ز   -1

 44  ادةــــــمال

كنل  -كو بإحنداهما  -( منن هناا القنانون41) المادةب بالعقوبة المنصوص عليها في عاق  ي  

 .( منن هناا القنانون81( و)61( و)61( و)6( و)8منن كحكنام المنواد ) ن خال  حكما  م  

ألثر محل الجريمنة واألجهنزة واألدوات واآلالت حكم بمصادرة اي   ،وفي جميخ األحوال

 والسيارات المستخدمة فيها لصالر المجلس.

 مكررا   44  ادةــــــمال

ال تقنل عنن سننة، وبغرامنة ال تقنل عنن خمسنين كلن  جنينه وال تزيند  ب بالحبس مندة  عاق  ي  

 منوادمنن كحكنام ال كنل منن خنال  كينا  على مائتي كل  جنيه، كو بإحدى هناتين العقنوبتين، 

م بمصننادرة األثننر حك نن(، مننن هنناا القننانون، وفنني جميننخ األحننوال، ي  84، 81، مكننررا   9)

 محل الجريمة واألجهزة واألدوات واآلالت والسيارات المستخدمة فيها لصالر المجلس.

 

 45  ادةــــــمال

ال تقل عنن سننة، وبغرامنة ال تقنل عنن عشنرة آال  جنينه وال تزيند  ب بالحبس مدة  عاق  ي  

خمسننمائة كلنن  جنيننه، كو بإحنندى هنناتين العقننوبتين، كننل مننن قننام بننأي مننن األفعننال علننى 

 اآلتية:

 على األثر إعالنات كو لوحات للدعاية. خ  ض  و   -6

 دهانات على األثر. خ  ض  و  كو  ش  ق  كو ن   ب  ت  ك   -8

 منه. جزءا   ل  ص  كو ف   كو منقوال   اريا  عق كثرا  كو كتل  بطريأ الخطأ  ه  و  ش   -1

كثرينة دون  ى على كنقاض كو رمال كو مواد كخرى من موقخ كثنري كو كراض  استول -4

تننرخيص مننن المجلننس، كو تجنناوز شننروط التننرخيص الممنننول لننه فنني المحنناجر، كو 

 كو نفايات كو مواد كخرى. كضا  إلى األرض كو الموقخ األثري رماال  

ه، والتعنويض الناي م في جميخ األحوال بإلزام الجاني بتكنالي  رد الشنيء ألصنلحك  وي      

 تقدره المحكمة.
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  ا  مكرر 45  ادةــــــمال

ن يقنوم ( من هاا القانون م  48( و)46من العقوبة المنصوص عليها في المادتين ) ىفعي  

بإبال  السلطات المختصة كو جهنات التحقينأ بالجريمنة التني ارتكبهنا قبنل الشنروع فني 

إاا اعتنر  بالجريمنة بحينث ينؤدي  ويجوز للمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة ،التحقيأ

سننواء  ،الننك االعتننرا  إلننى ضننبط اآلثننار محننل الجريمننة كو المسنناعدة علننى اسننتردادها

 بالداخل كو بالخارا.

 (1) ا  مكرر 45  ادةــــــالم

اقننب بننالحبس منندة التقننل عننن شننهر وبغرامننة التزينند علننى مائننة كلنن  جنيننه كو بإحنندي عي  

 الفعلين اآلتيين:هاتين العقوبتين كل من قام بأى من 

 تواجد بإحدي المواقخ األثرية كو المتاح  دون تصرير بالك -6

 تسلأ كثرا  دون الحصول على ترخيص بالك -8

(بفعننل 8، 6وتضنناع  العقوبننة حننال إرتبنناط كى مننن الفعلننين المشننار إليهمننا بالبننندين)

 مخال  لألداب العامة واإلساءة للبالد.

 41  ادةــــــمال

/ فقنرة كولنى، 81، 61): من كحكام المنواد ن خال  من العاملين بالدولة كيا  م ب كل  اق  ع  ي  

ال تقنل عنن سننتين، وبغرامنة ال تقنل عنن كلن   ( من هاا القنانون بنالحبس مندة  88، 86

جنيه وال تزيد على خمسة آال  جنيه، مخ إلزامنه بنالتعويض عنن األضنرار التني تنشنأ 

 عن المخالفة.

 

 44  ادةــــــمال
لس االحتفاظ بالقطخ األثرية المضبوطة على امة قضايا عقب انتهاء فحصها على المج

بمعرفة اللجان الفنية التي تشكلها جهات التحقيأ والمحاكم، والك لحفظها على نحو 

يحميها من التل ، وتخزينها بمخازن المجلس كو الهيئة المختصة بحسب األحوال على 

ين الفصل النهائي في القضايا وصدور ح لقضايا المنظورة بصورة مؤقتة إلىامة ا

 حكم بمصادرتها لصالحه كو تسليمها إلى حائزيها.
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 مكررا     41  ادةــــــمال

قدرها كافأ كل من كرشد عن كي من الجرائم المنصوص عليها في هاا الباب بمكافأة ت  ي  

 اللجنة المختصة.

 (1)ا  مكرر 41  ادةــــــمال
 كو االتجار فيها ال تسقط بالتقادم.جرائم االعتداء على اآلثار 
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 49  ادةــــــمال

يكون لمفتشي اآلثار وكمناء المتاح  المعينين على درجة مالية، ولرؤسائهم المتدرجين 

صفة الضبطية القضائية فيما يتعلأ بضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في 

 له. الصادرة تنفياا   قراراتالقانون والئحته التنفياية والهاا 
 

 48  ادةــــــمال

ول إلى صندوق تمويل مشروعات اآلثار والمتاح  بالمجلس الغرامات المحكوم بها ؤ  ت  

وللمجلس كن ، منه (15)، (85)المادتين ألحكام هاا القانون والرسوم المقررة ب طبقا  

اهم في دارة لمن ساإلافآت يقدرها رئيس مجلس منر من حصيلة هاه المبالغ مكي

صدر بها قرار من للشروط واألوضاع التي ي   طبقا  والك ، اإلرشاد كو ضبط المخالفات

 مجلس اإلدارة.
 

 52  ادةــــــمال

لهاا القانون يجوز تحصيلها بطريأ الحجز  أ للمجلس تطبيقا  ح  ست  جميخ المبالغ التي ت  

 اإلداري.
 

 51  ادةــــــمال

يتننولى المجلننس تنسننيأ العمننل مننخ الهيئننات والجهننات المختصننة بننالتخطيط واإلسننكان 

والمرافأ والسنياحة واألوقنا  واألمنن ومجنالس المحافظنات وغيرهنا منن الجهنات بمنا 

ببات س نيكفل حماية اآلثار والمتاح  والمباني األثرينة منن االهتنزازات واالختناقنات وم  

واألثننري، وبمننا يحقننأ  التنناريخي طغييننر المحننيوتر والتلننوث وكخطننار الصننناعة شننر  ال

 التوازن بين مطالب العمران وبين ضرورات صيانة اآلثار والتراث.
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 50  ادةــــــمال

خ األثرية ط  يتولى المجلس دون غيره تشكيل اللجان الفنية واألثرية التي تقوم بفحص الق  

اسننة وتقيننيم ترميمهننا وصننيانتها والمبنناني والمواقننخ األثريننة، وكناا درمحنل جننرائم اآلثار

وحفظها وتقوم هاه اللجان بإعداد التقارير الفنينة واألثرينة بنتنائج الفحنص وتقندمها إلنى 

وتنظم الالئحة التنفياية لهاا القانون إجراءات  .س كو إلى جهات التحقيأ والمحاكمالمجل

 كل إجراء يخال  الك. تشكيل تلك اللجان، ويعد باطال  

 

 51  ادةــــــمال

  مخ عدم اإلخالل بأي عقوبة كشد منصوص عليها في كي قانون آخر، يعاقب بغرامة

ال تقل عن ثالثة آال  جنيه وال تزيد على عشرة آال  جنيه كل من قام بالتعرض 

عنهم  للسائحين والزائرين كثناء وجودهم بالمواقخ األثرية كو المتاح  بإلحال رغما  

 بيخ سلعة كو خدمة لصالحه كو لصالر الغير.بقصد التسول كو ترويج كو عرض كو 
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 وزارة اآلثار

 2118لسنة  365القرار الوزارى

 بتعديل بعض أح ام الالئحة التنفيذية لقانوأ حماية اآلثار

 2111لسنة  412ى لآلثار  رقم  الصادرة بقرار رئيس المجلس األعل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وزير اآلثـــار 

 بعد االطالع على الدستور؛

 وعلى القانون المدني؛ 

 ؛ 6561لسنة  661وعلى قانون حماية اآلثار الصادر بالقانون رقم 

بإنشنناء المجلننس 6554لسنننة  68وعلننى قننرار رئننيس جمهوريننة مصننر العربيننة رقننم 

 على لآلثار ؛األ

لسنة  168الصادرة بقرار وزير الثقافة رقم الالئحة التنفياية لقانون حماية اآلثاروعلى 

 ؛8161

 ؛86/6/8166وبعد موافقة المجلس األعلى لآلثار بجلسته المعقودة بتاريخ 

 على ما ارتآه مجلس الدولة؛ بناء  و

 قـــــــــــــرر

 ولىاأل  ادةــــــالم

، 88، 89، 6لتمهيندي، وبنصنوص المنواد كرقنام )ات الواردة بالفصل استبدل بالتعريفي  

81 ،86 ،18 ،11 ،14 ،18 ،16 ،15 ،49 ،48 ،46 ،98 ،81 ،81 ،81 ،86 ،

11 ،11 ،14 ،19 ،18 ،16 ،15 ،61 ،66 ،69 ،68 ،51 ،614 ،619 ،611 ،

615 ،661 ،668 ،669 ،661 ،684 ،688 ،681 ،684 ،689 ،688 ،681 ،

لقنننانون  ( مننن الالئحنننة التنفياينننة664، 615، 616، 614، 611، 618 ،685، 686

 .8161لسنة   168حماية اآلثارالصادرة بقرار وزير الثقافة رقم 
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 الثانية  ادةــــــالم

ت ضا  إلي الالئحة التنفياية لقنانون حماينة اآلثنار الصنادرة بقنرار وزينر الثقافنة رقنم 

مكنررا ،  51مكنررا ،  15،  6مكررا   6،  مكررا   6مواد بأرقام ) 8161لسنة  168

 .مكررا ( 664، 6مكررا   685مكررا ،  685

 الثالثة  ادةــــــالم

من الالئحة التنفياية لقانون حماينة  85، 84، 95، 96، 91، 98ت لغى المواد كرقام  

 .8161لسنة  168اآلثار الصادرة بقرار وزير الثقافة رقم 
 

 الرابعة  ادةــــالم

العندد  -ن شنر بالوقنائخ المصنرية ، و81/66/8166ا القرار بالقاهرة بتاريخ صدر ها

 . ، وتم العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره8/68/8166بتاريخ  819رقم 

 
 

 

 

                                                 

                                                                                    

 ثاراآلوزير

 

 د / خالد العناني .أ     
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 الالئحة التنفيذية 

ل عد  والم   1883لسنة  114لقانوأ حماية اآلثار رقم 
لسنة  61والقانوأ رقم  2111لسنة  3بالقانوأ رقم 
 2118لسنة  81، والقانوأ رقم 2111
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 التعريفات
 أ قريأ  د بال لمات والعبارات التالية المعنى المبي  قص  ي  ، ف  تطبيا أح ام هذه الالئحة

 : ل منها

 :اآلثار. شؤونالوزير المختص بالوزير 

 :المجلس األعلى لآلثار. المجلس 

 :مجلس إدارة المجلس األعلى لآلثار. مجلس اإلدارة 

 :على لآلثار.رئيس مجلس إدارة المجلس األ رئيس المجلس 

 :كمين عام المجلس األعلى لآلثار. األميأ العام 

 :6561لسنة  661قانون حماية اآلثار الصادر بالقانون رقم  القانوأ. 

 :المتح  المصري الكبير، كو المتح  القنومي للحضنارة المصنرية،  الهيئة المختصة

 .بحسب األحوال

 : صننرية واليونانيننة والرومانيننة اللجنننة الدائمننة المختصننة باآلثارالم اللجنةةة المختصةةة

 كواللجنة الدائمة المختصة باآلثار اإلسالمية والقبطية واليهودية، بحسب األحوال.

 :األمناكن كو األراضنني المالصنقة لألثننر، التني يصنندر بتحديندها قننرار مننن  حةرم األثةةر

علننى اقتننرال مجلننس اإلدارة وبعنند موافقننة اللجنننة الدائمننة المختصننة، بمننا  بننناء  الننوزير 

 قأ الحماية الكاملة لألثر.يح

 :المسناحة التني تحنيط بحنرم األثنر، وتمتند لمسنافة يصندر  خط التجميةل المعتمةد لألثةر

على اقترال مجلس اإلدارة وبعد موافقة اللجننة الدائمنة  بناء  بتحديدها قرار من الوزير 

 المختصة، بما يضمن عدم تشويه الناحية الجمالية لألثر.

 ت كثريتهنا لوجنود ثب ناألراضي المملوكنة للدولنة والتني ي   ثار:أراض  المنافع العامة لآل

 شواهد كثرية بها.

 األمنناكن كو األراضنني التنني تقننخ خننارا نطنناق األمةةا أ أو األراضةة  المتاخمةةة لألثةةر :

خطننوط تجميننل المواقننخ كو األمنناكن كو األراضنني األثريننة، وتمتنند حتننى مسننافة ثالثننة 

لمسافة التي تحدد فيمنا عندا النك، بمنا يحقنأ كيلومترات في المناطأ غير المأهولة، ول

 حماية بيئة األثر.
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 :ل كف نالمساحة التي تمتند لمسنافة بعند خنط التجمينل المحنيط بحنرم األثنر، وت   بيئة األثر

عليه وتمنخ إظهار خصائصنه الفنينة،  غىتط حمايته وعدم إفساد مظهره كو إقامة مبان  

 والتي تحددها اللجنة الدائمة المختصة.

 ألحكام القانون. طبقا  كل موقخ تقرركثريته  األثري: الموقع 

 :األمناكن التني تشنمل المواقنخ األثرينة وجمينخ المنشنآت القائمنة علنى  المناطا األثرية

 خدمتها التابعة للمجلس.

 :األثر المتصل باألرض وال يمكن نقله. األثر العقاري 

 :األثر المتصل باألرض ويمكن نقله. األثر المعماري 

  المناطأ المأهولة بالسكان. المأهولة:المناطا 

 :المناطأ غير المأهولة بالسكان. المناطا غير المأهولة 

 :هنا المجلنس وتحمنل خاتمنه وشنعاره النمااا والمستنسنخات التني ينتج النماذج األثرية

التي يصرل بإنتاجها سواء كانت مطابقنة لمواصنفات األثنر األصنلي كو بمواصنفات كو

 مختلفة عنه.

 

 

 

 

 

 



37 

 

 





39 

 

 1  ادةــــــمال

ثنننار والحفننناظ عليهنننا وحمايتهنننا وترميمهنننا اآل شنننؤونيخنننتص المجلنننس دون غينننره ب

ختص بالتنسيأ مخ ا ي  ا وتقدير كهميتها األثرية واإلشرا  عليها، كمهحصوصيانتها وف  

فننناظ علنننى اآلثنننار والمواقنننخ واألراضننني األثرينننة جهنننزة الدولنننة المختلفنننة بشنننأن الح  ك

    والمتنناح  التابعننة لننه، وإصنندار التننراخيص الخاصننة بننأي تصننر  كو نشنناط بمواقننخ 

كثرية، ويضخ المجلس الضوابط والمعايير واالشنتراطات واللنوائر الواجبنة  كو كراض  

ة وعرض وزيارة وترميم اآلثار بجميخ المناطأ والمواقخ والمبناني االتباع بشأن حماي

 األثرية والمتاح  التابعة له.

 ا   مكرر 1  ادةــــــمال

القطنخ األثرينة المودعنة والمحفوظنة  شنؤون ،حسنب األحنوال، بتتنولى الهيئنة المختصنة

كلنه  والمعروضة بهنا، كمنا تتنولي الحفناظ عليهنا وحمايتهنا وترميمهنا وصنيانتها، والنك

ثنار والتني توافنأ عليهنا اللجننة ن حماينة اآلأللضوابط والمعايير الواجبة االتباع بش وفقا  

 الدائمة المختصة.

  (1) ا  مكرر 1  ادةــــــمال

( بالثقافننة المخننتص الننوزير)عبننارة ( اآلثننار شننؤونب المخننتص الننوزير)  بعبننارة سننتبدلي  

  لسننة 661 رقنم  بالقنانون الصنادر ثناراآل حماينة لقنانون التنفياينة بالالئحنة وردت كينما

 .8166 لسنة 56 رقم بالقانون والمعدل 6561

 المصنرية لآلثنار الدائمنة اللجننة) عبنارة( المختصنة الدائمنة اللجننة) بعبنارة سنتبدلي   كما

 حسنب ،( واليهودينة والقبطينة اإلسنالمية لآلثنار الدائمنة اللجنة كو والرومانية واليونانية

 .اآلثار حماية لقانون التنفياية بالالئحة تاورد كينما األحوال
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 0  ادةــــــمال

األثننر هننو كننل عقننار كو منقننول كنتجتننه الحضننارة المصننرية القديمننة كو الحضننارات 

األخرى المتعاقبة عليها والتني قامنت علنى كرض مصنر مننا عصنور منا قبنل التناريخ 

 علنننى وادي النينننل والعصننور الحجرينننة المختلفنننة والحضنننارة الفرعونيننة التننني قامنننت

والحضارات والعصور اليونانينة والرومانينة والقبطينة واإلسنالمية حتنى حكنم األسنرة 

 .وإلى ما قبل مائة عام ويةل  الع  

 .منا بدء العمل بالقانون -المائة عام  -حتسب الفترة الزمنية وت  

 1  ادةــــــمال

العتبنار  قنانون مجتمعنة  منن ال (6)رقنم  المادةيتعين توافر جميخ الشروط الواردة بنص 

 .خصائصه إاا ما تخل  كي شرط منها ىحدإ، ويفقد األثر كثرا  كي عقار كو منقول 

 4  ادةــــــمال

ر بتشكيلها قرار من الوزير كو األمين العام كو من يفوضنه صد  ر اللجان الفنية التي ي  د  ق  ت  

للعقنننار كو المنقنننول القيمنننة األثرينننة كو الفنينننة كو األهمينننة التاريخينننة  ،حسنننب األحنننوال

بشرط كن يكون الك كحد مظاهر الحضارة المصرية كو غيرها  ،المطلوب تسجيله كأثر

من الحضارات التي قامت على كرض مصنر كو لهنا صنلة تاريخينة بهنا. وكن يكنون قند 

 .وكن تكون له قيمة تاريخية كو كثرية كو فنية ،نتج كو نشأ على كرض مصرك  

 5  ادةــــــمال

من القانون جميخ المتاح  والمخنازن  (9) المادةصاص المنصوص عليه بيشمل االخت

        والمواقنننننخ والمنننننناطأ األثرينننننة ومنننننا فننننني حكمهنننننا التابعنننننة للمجلنننننس كو الخاضنننننعة 

جمينخ  كعمنال التنقينب والبحنث األثنري فني إلشرافه، ويكون للمجلس الحنأ فني إجنراء

    دراسنننات األثرينننة التننني علنننى ال بنننناء   -حتنننى ولنننو كاننننت مملوكنننة للغينننر - األراضننني

 .لإلجراءات المنصوص عليها بتلك الالئحة وفقا  و ،يجريها
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 1  ادةــــــمال

حأ لمالكها كو للغير في تملك كو حيازة منا فني باطنهنا منن  ىاألرض ك كسب ملكية  ال ت  

      عتبننر جميننخ اآلثننار التنني فنني بنناطن األرض كو الموجننودة فنني المينناه الداخليننةآثننار، وت  

 لالتفاقيننات الدوليننة اات  وفقننا  كو  -مننيال  بحريننا   68اإلقليميننة المصننرية إلننى مسننافة وك

  فه.وتخضنننخ الختصننناص المجلنننس وإشنننرا ،منننن األمنننالك العامنننة للدولنننة - الصنننلة

عثننر عليهننا علننى جميننخ اآلثننار الثابتننة كو المنقولننة التنني ي   المننادةوتسننري كحكننام هنناه 

 .بالمصادفة
 

 1  ادةــــــمال

ت عتبر جميخ العقارات األثرية  ،ألحكام القانون وفقا  ا األوقا  واألمالك الخاصة ا عدمفي

مننن األمننوال  ألحكننام القننانون وفقننا  بننرت كثريننة واآلثننار المنقولننة واألراضنني التنني اعت  

لقننانون العقوبننات كو غيننره مننن  وفقننا  أ عليهننا جميننخ كحكننام المننال العننام وتطب نن ،العامننة

 .القوانين اات الصلة

 9  ادةــــــمال

ويتعنين فني جمينخ هناه  ،دون مقابنلازل ملكية األثر تنتقل فقط بالميراث كو الهبة كو التن

 .الحاالت كن يقوم مالك األثر الجديد بإخطار المجلس قبل اتخاا كي إجراء لنقل الملكية

 8  ادةــــــمال

عيون لحنائز تنتقل الملكية في حالة الوراثة بموجب إعالم شرعي مبين به الورثنة الشنر

أ به طلب رسمي مسجل بالشنهر العقناري محندد بنه اسنم النوارث رف  وي   ،األثر كو مالكه

وفني حالنة االخنتال  بنين  .على موافقة باقي الورثنة بناء  الاي سو  تنتقل إليه الحيازة 

يحنتفظ المجلننس بناألثر بموجنب محضننر رسنمي باسنم ورثننة الحنائز بسننجالت  ، الورثنة

منننهم إال عننند تمننام االتفنناق علننى تحدينند الحننائز مننن بينننهم  يالمجلننس وال يسننلم إلننى ك

 .بموجب محضر مسجل بالشهر العقاري

 12  ادةــــــمال

الحائز كو المالك ولم يكن له وريث  فيوإاا ت ول ملكية األثر إلى المجلس مباشرة  ئ  ت  
 .شرعي
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 11  ادةــــــمال

المسننجل باسننمه طالمننا لننم يسننبأ  ال يمنننخ التسننجيل مننن احتفنناظ المالننك كو الحننائز بنناألثر

ه في كي من الجرائم المنصنوص عليهنا بالقنانون وتنوافر لدينه مكنان صنالر لحفنظ اتهام  

األثر به في ضوء ما تقرره إدارة المقتنيات األثرية في هناا الشنأن وعلنى ضنوء كحكنام 

 .تلك الالئحة
 

 10  ادةــــــمال

ال يجننوز للغيننر  -عقاريننة كو منقولننة  كانننت سننواء   -عامننة  بننرت كمننواال  اآلثننار التنني اعت  

ال يجنوز إخنراا اآلثنار المنقولنة  ،وفي جميخ األحوال .تملكها بالتقادم كو التصر  فيها

ويتعنين علنى المجلنس فني حالنة  ،من البالد بأية صورة كانت بالمخالفة ألحكنام القنانون

القضننائية خروجهننا بطننرق غيننر مشننروعة اسننتعادتها بكافننة الوسننائل والسننبل القانونيننة و

ألحكنننام القنننانون  وفقنننا  و، والدبلوماسنننية منننن خنننالل المجلنننس ولجاننننه الفنينننة القانونينننة

 .واالتفاقيات الدولية اات الصلة
 

 11  ادةــــــمال

كانت  كيا   - ال يسقط الحأ في إقامة دعوى استرداد اآلثار المهربة للخارا بالتقادم

لالتفاقيات اات الصلة في  ا  وفق - طريقة كو وقت خروجها من األراضي المصرية 

 .هاا الشأن
 

 14  ادةــــــمال

نن   وال يجننوز بيعهننا كو التنننازل عنهننا للغيننر  ،االتجننار فنني اآلثننار المنقولننة نهائيننا   ري حظ 

كو تركهنا مهملنة، ويتعنين علنى مالكهنا  مندا  ع  إتال  الملكية الخاصة  رظ  ي حكما ، بمقابل

 .حيازته لها إهداؤها للمجلس إاا لم يرغب في استمرار

 15  ادةــــــمال

       ال تجنننوز التصنننرفات المنصنننوص عليهنننا فننني تلنننك الالئحنننة إال علنننى األثنننر المسنننجل

ل جمينخ التصنرفات بط نوت   ،عتبر العمل غير مشنروعي   ،فإاا كان األثر غير مسجل، فقط

 .بمعرفة المجلس اه كية تعويضات عنه عند استردادهوال يستحأ حائز   ،د عليهر  التي ت  
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 11  ادةــــــمال

نغينر مسنجلة كن ي   عنا  ط  ن يتملك ق  على م   ر بهنا المجلنس لتسنجيلها فني حيازتنه خنالل خط 

   عتبننر ملكننه ي  بننأن مننا ي    - حسننب األحننوال  - كوعلمننه سننتة كشننهر مننن تنناريخ تملكننه لهننا

وتخننتص إدارة المقتنيننات األثريننة بننإجراءات تسننجيله بالنندفاتر المخصصننة لهنناا  ،كثننرا  

كما تتولى تلك اإلدارة إبداء الركي بشأن تصرفات الحائزين عند نقنل الحينازة الغرض، 

لنوعية األثنر المطلنوب فحصنه ومكنان وجنوده ومندى كهميتنه علنى ضنوء كحكنام  وفقا  و

 .هاه الالئحة

 11  ادةــــــمال

يتعين الحصول علنى موافقنة كتابينة معتمندة منن إدارة المقتنينات األثرينة بنالمجلس عنند 

والنك علنى  ،بطلب من الحائز للتصر  فني القطنخ األثرينة المسنجلة فني حيازتنهالتقدم 

ضوء ركي اللجنة الدائمة المختصة واعتماد مجلس اإلدارة هاا التصر ، ويتعين على 

منن تناريخ تقنديم الطلنب  المجلس إبداء الركي بالرفض كو القبول خالل مندة سنتين يومنا  

 .مصحوب بعلم الوصول لتاب مسج  ر الحائز بركي المجلس بكخط  وي   ،رسميا  

 19  ادةــــــمال

، ووص  األثر وصورته ورقمه وبياناتنه ،يتضمن طلب نقل الحيازة اسم وصفة الحائز

  .وكالك جميخ بيانات الشخص كو الجهة المطلوب نقل الحيازة إليها بالكامل

در مننن والتنني تصنن -ويجننب كن تتضننمن الموافقننة الكتابيننة بنقننل الحيننازة كو جننزء منهننا 

وركي اللجننة الدائمنة المختصنة  ،حفظ القطنخ األثرينة بنها للمكان الاي ت  وصف   -المجلس 

حفننظ شننترط كن ت  ي   ،وفنني جميننخ األحننوال .علننى تقريننر إدارة المقتنيننات األثريننة بننناء  فيننه 

المصننوعة  المادةاآلثار المسجلة باسم الحائز بأماكن مناسبة لكميتها وكحجامها ونوعية 

عنرض ي  ، وفني حالنة عندم تنوافر االشنتراطات السنابقة .ها بمنا يكفنل حمايتهنامنها وتأمين

األمر على اللجنة الدائمة المختصة ومجلس اإلدارة السترداد األثنر منن حنائزه دون كن 

 .يكون له حأ في طلب تعويض من المجلس
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 18  ادةــــــمال

 ، كثنرا  لعامنة كو الخاصنة في حالة اعتبنار المنقنول الناي فني حينازة األفنراد كو الهيئنات ا

ويحننتفظ بننه مالكننه إال إاا تننوافرت مصننلحة قوميننة فنني  ،يننتم تسننجيله بمعرفننة المجلننس

  .االحتفننننننناظ بنننننننه فيجنننننننوز للمجلنننننننس اسنننننننترداده مقابنننننننل تعنننننننويض عنننننننادل

صندر بتشنكيلها قنرار منن األمنين العنام وفي حالة إاا ما انتهى ركي اللجان الفنية التني ي  

بعد اعتمناد  كثرا  عتبر كو الهيئات العامة كو الخاصة ال ي   فرادإلى كن المنقول المملوك لأل

للضنوابط  وفقنا  يتم إعطاء مالكه شهادة إدارية تفيد عدم كثريتنه  ،اللجنة الدائمة المختصة

 .التي تضعها إدارة المقتنيات األثرية في هاا الشأن

 02  ادةــــــمال

لننة كو نقننل الحيننازة عننن خمسننة يتعننين كال يزينند عنندد كعضنناء لجنننة فحننص اآلثننار المنقو

ية، ويجوز لألمنين العنام القانون شؤونمن إدارة ال على كن يكون كحدهم عضوا   ،كعضاء

سننواء مننن  ،مننن المختصننين ا  يننك - علننى عننرض مننن رئيسننها بننناء  كو  -جنننة لل  كن يضننم 

 .ثريين كو الخبراء الفنيين من العاملين بالمجلس كو من خارجهاأل

 01  ادةــــــمال

األولوية في الحصول على األثر إاا رغب حائزه كو مالكه التصنر   ن للمجلس دائما  يكو

 .والك مقابل تعويض عادل ،ألحكام القانون وتلك الالئحة وفقا  فيه 

 00  ادةــــــمال

يلتزم مالك األثر في جميخ األحوال بالمحافظنة علنى اآلثنار التني لدينه خنالل مهلنة سنتة 

لألثنر، وتسنري علينه كحكنام الحينازة المقنررة قانوننا  عقنب  كشهر تبدك منن تناريخ تملكنه

 .تسجيله
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 01  ادةــــــمال

     يجنننوز  ،منننن القنننانون وكحكنننام الحينننازة بتلنننك الالئحنننة (6) المنننادةمنننخ مراعننناة كحكنننام 

وبعنند موافقننة  ،علننى عننرض إدارة الحيننازة كو إدارة المقتنيننات األثريننة بننناء   -للمجلننس 

إنشاء حاالت حيازة جديدة لمن يمتلك قطعا  كثرينة قنام بإخطنار  -صة اللجنة الدائمة المخت

 .إدارة المجلس بها

 04  ادةــــــمال

خ األثرينننة التننني لننندى ط نننفننني حننناالت اسنننترداد الق   ،يكفننني لتنننوافر المصنننلحة القومينننة

ننننن ك كو الحنننننائزين كو اآلثنننننار المنتزعنننننة منننننن عناصنننننر معمارينننننة والموجنننننودة ال  الم 

      هميتهننننننا التاريخيننننننة كو األثريننننننة كو الفنيننننننة كو لننننننندرتها كن يكننننننون الننننننك أل، لننننننديهم

رضنننها ع  كو لضنننرورة عرضنننها كو حفظهنننا بمتننناح  الدولنننة كو لحيازتهنننا بصنننورة ت  

 .مهااللتل  الجزئي كو الكلي كو إساءة استخد

يتعننننننين الحصنننننول علننننننى موافقنننننة مجلننننننس اإلدارة قبننننننل  ،وفننننني جميننننننخ األحنننننوال

 .دائمة المختصةعلى عرض اللجنة ال بناء  االسترداد 

  05  ادةــــــمال

 ع اإلجراءات التالية عند تسجيل أي عقار ف  عداد اآلثار:ب  ت  ت  

 بنناء  التي يقخ بدائرتها العقار المراد تسجيله رئيس القطناع المخنتص  خطر المنطقةت   .6

خرفينننة عايننننة مبيننننا  بنننه عناصنننر العقنننار المعمارينننة والتاريخينننة والز  علنننى محضنننر م  

لونة وواضحة مخ بيان ماهينة بتقرير علمي وفني وصور م   ا  دعمكمكن، م   ريغها إنوتف  

 تية:للضوابط اآل وفقا  كل صورة بأسفلها للعقارالمراد تسجيله 

 ك. الوص  الدقيأ للعقار على النحو اآلتي:

 .(إن وجد)موقخ العقار المراد تسجيله ورقمه  -

 نباة عن إنشائه كو تشييده. -

 ر.للعقا العامالتخطيط  -

 الوص  الخارجي والداخلي للعقار. -

 ستخدمة فيه على وجه التحديد.والمواد الم   بناءنظام ال -

 مك الحوائط وارتفاعاتها.س   -
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 طريقة التسقي  والتبليط. -

 عتمدة من المساحة واألمالك.ب. خريطة مساحية موقعة ومختومة وم  

 .ا  ومختوم ا  عتمدا. محضر معاينة باالشتراك مخ المساحة واألمالك م  

 من اإلدارة الهندسية المختصة بقطاع المشروعات بالمجلس.عتمد م  د . تقرير هندسي 

 راد تسجيله بمقياس رسم.قي للمبنى الم  هـ. المسقط األف  

ت كثريتهنا ثب نصرها، منخ تسنجيل القطنخ التني ت  وح  ر و.وص  للقطخ المنقولة داخل العقا

 ( من هاه الالئحة.88) المادةلحكم  وفقا  

 يتم تشكيل لجنة من القطاع المخنتص لمراجعنة منا قامنت بنه المنطقنة منن إجنراءات  .8

 ختصة إلبداء الركي الفني.ئمة الم  وإعداد تقرير للعرض على اللجنة الدا

خنناا إجننراءات التسننجيل، يتعننين ات   ختصننة علننىفنني حالننة موافقننة اللجنننة الدائمننة الم   .1

 العرض على مجلس اإلدارة  إلبداء الركي.

علنى عنرض  بنناء  صندر النوزير، ة موافقنة مجلنس اإلدارة علنى التسنجيل  ي  في حالن .4

      بالنسننبة للمبنناني التنني  كثننرا  وزاريننا  بتسننجيل العقننار واعتبنناره  قننرارا  األمننين العننام، 

       عليهننننا ككثننننر مننننن مائننننة عننننام بعنننند تننننوافر بنننناقي الشننننروط المنصننننوص عليهننننا مر

بتسنجيل  قنرارا  علنى عنرض النوزير،  بنناء  ر رئيس مجلس الوزراء، صدبالقانون، وي  

حننال وجننود مصننلحة قوميننة العقننارات التنني لننم يمرعلننى إنشننائها تلننك المنندة الزمنيننة، 

 الك. يتقتض

ة للجنننة الدائمننا قننراركلنن  باسننمه بر مالننك العقننار كو الم  خط ننجميننخ األحننوال ي   فننيو  

ه لحنين صندور م بالمحافظنة علينلتنز  ي   ، وكثرا  المختصة ومجلنس اإلدارة باعتبارالعقنار

 قرار التسجيل.

ن .9  ر بنه مالنك العقناركوالمكل  باسنمه يتم نشر قرار التسجيل بـالوقائخ المصرية وي خط 

 بموجب كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.

يتم التأشير بهامش تسجيل العقار في مصلحة الشهر العقاري بالتسجيل، مخ إخطنار  .8

 المالك بهاا اإلجراء.
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  01  ادةــــــمال

 تّبع اإلجراءات التالية عند تسجيل أي منقول ف  عداد اآلثار:ت  

ثننر ت ثب ننت كثريننة القطعننة المنقولننة، المكتشننفة كو المضننبوطة كو المسننتردة  كو التنني ع   .6

دها اللجنان األثرينة عنلمينة ت  كو نتيجة الحفر خلسة، من خالل تقاريرع   عليها مصادفة  

تضننمن وصننفا  كثريننا  للقطعننة والحقبننة تالتنني اكتشننفتها،  بننالمجلس كو البعثننات العلميننة

 ( من القانون.8(، )6للمادتين ) وفقا  الزمنية والتاريخية التي ترجخ اليها، 

 يتم تصوير القطعة من جميخ اتجاهاتها. .8

دة لهاا الغرض، والنك بعند العنرض علنى ع  ل القطعة في سجالت قيد اآلثار الم  سج  ت   .1

 دارة.عتماد مجلس اإلااللجنة الدائمة المختصة و

        سنننترداد القطعنننة اكتشنننا  كو ضنننبط كو اتشنننمل بياننننات التسنننجيل مكنننان وتننناريخ  .4

   المصننننوعة منهنننا، والرسنننوم والنقنننوش التننني المنننادةعليهنننا، والوصننن  وكوالعثور

 عليها، وصورها الفوتوغرافية، ومقاساتها وكبعادها ووزنها إاا كانت معدنا  نفيسا .

 01  ادةــــــمال

سنلم النسنخة حتفظ إدارة الحينازة بنالمجلس بإحنداها، وت  دفتر التسجيل، ت   سختان منت عد ن  

األخننرى لحننائز األثننر كومالكننه لالحتفنناظ بهننا، ويؤشننر بخانننة خاصننة بهننا عننند المننرور 

الحظنات الخاصنة بناألثر الندوري علنى الحنائز منن إدارة الحينازة بنالمجلس، وت بندي الم  

 وسبل حفظه وحيازته له.

ي مرتين علنى األقنل سننويا  لمراجعنة منا لندى الحنائزين منن آثنار ويكون المرور الدور

نن بنتننائج  جمعننا  اإلدارة المعنيننة بالحيننازة بننه تقريننرا  م   دمنقولننة مننن واقننخ السننجالت، وت ع 

 عرض على اللجنة الدائمة المختصة العتماده.كعمالها لكل المقتنيات ي  

 09  ادةــــــمال

( منن القنانون، 8و) (6) لننص المنادتين وفقا   ثرا  كيترتب على تسجيل العقار كو المنقول 

كن يستمر في حوزة مالكه كوحائزه، ويكون مسئوال  عن المحافظة عليه من التلن ، وال 

 يجوز له إحداث كية تغييرات به في جميخ األحوال.

ه بقنرار التسنجيل بموجنب كتناب وتبدك مسنئولية مالنك األثنر كو حنائزه منن تناريخ إبالغ ن

 تصة بالمجلس.رسل إليه من الجهة المخ  علم الوصول م  مسجل مصحوب ب
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 08  ادةــــــمال

كمنا ال يجننوز لنه نقنل ملكيتننه  ،ال يجنوز لمالنك األثننر ترميمنه إال تحنت إشننرا  المجلنس

ألحكننام القننانون وتلننك  وفقننا  للغيننر إال بعنند الحصننول علننى موافقننة كتابيننة مننن المجلننس 

 .الالئحة
 

 12  ادةــــــمال

ت وزارينة كو منن رئنيس مجلنس النوزراء قنرارابرت كثرية بموجنب التي اعت   األراضي

 .تظل كالك في تطبيأ كحكامه وال تفقد صفتها األثرية ،قبل صدور القانون

ألحكنام القنانون بقنرار يصندر منن رئنيس مجلنس النوزراء  وفقنا  عتبر األراضي كثرية وت  

ر بهنا قنرار صند  تمدة لألثر التي ي  عل خطوط التجميل الم  ام  ع  وت   ،على عرض الوزير بناء  

 .من الوزير معاملة األراضي األثرية

 11  ادةــــــمال

عتبر األرض كثرية إاا ما ثبت للمجلنس منن خنالل الدراسنات واألبحناث والمجسنات ال ت  

والحفننائر األوليننة التنني يجريهننا بنناألرض كنهننا خاليننة مننن اآلثننار كو كيننة شننواهد كثريننة، 

نصند  وي    بننناء  منن رئنيس مجلنس النوزراء  راد األراضني األثريننة قنراد  ر بإخراجهنا منن ع 

طنر خ  وت  ل، على عرض الوزير على ضوء ركي اللجنة الدائمة المختصنة حسنب األحنوا

إدارة كمالك الدولة الخاصة كو جهة الوالية بهناا القنرار للتصنر  فني األرض بموجبنه 

 .في غضون ستة كشهر من تاريخ صدوره

 10  ادةــــــمال

كو كوامر سابقة على العمل  قراراتجلت بمقتضى برت كثرية وس  التي اعت   المبانيجميخ 

إعادة تسنجيلها كنأثر منرة  يلزمظل لها الصفة األثرية في تطبيأ كحكامه، وال بالقانون، ت  

 كخرى.
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 11  ادةــــــمال

عنند مجلننس اإلدارة ب جميننخ اآلثننار المنقولننة يننتم تسننجيلها بسننجالت قينند اآلثننار بقننرار مننن

حسننب األحننوال، وبعنند موافقننة اللجنننة الدائمننة بختصننة الفحننص مننن اللجننان الفنيننة الم  

 .ل مصحوب بعلم الوصولج  س  تاب م  كموجب بر مالك األثر بالك خط  ختصة، وي  الم  

 

 14  ادةــــــمال

ألحكنام القنانون، يترتنب  وفقنا  فني التعنويض  مخ عدم اإلخالل بحأ مالك األثنر العقناري

 تية:األحكام اآلر وإعالن المالك بالك القرا كثرا  عقار على تسجيل ال

 .عدا المجلسرم لصالر كى جهة كو الح   يجوز نزع ملكية األرض كو العقار ال -

 عدم جواز ترتيب كي حأ من حقوق االرتفاق للغير على العقار األثري. -

 خننارا كجننزاء منننه   ةعنندم جننواز هنندم العقننار كلننه كو بعضننه كو ملحقاتننه كو إخننراا كينن -

 جمهورية مصر العربية.

و القينام بأعمنال كتجديند العقنار كو تطنويره كو تغيينر معالمنه علنى كي وجنه،  عدم جواز -

المجلننس بعنند رئننيس أليننة عناصننر زخرفيننة، إال بتننرخيص كتننابي مننن  الفننني التنظينن 

 المختصة. موافقة اللجنة الدائمة

ت اإلشنرا  المباشنر يكون إجراء جميخ األعمال المرخص بها تح، في جميخ األحوالو  

 لمندوب من المجلس يختاره رئيس القطاع المختص.

شننار إليهننا سننلفا  دون تننرخيص مننن إاا كجننرى صنناحب الشننأن عمننال  مننن األعمننال الم  و   

كانت عليه على  المجلس كو في غيبة مندوب المجلس، قام المجلس بإعادة الحال إلى ما

التعنويض، وبالعقوبنات المقنررة فني نفقة المخال ، مخ عدم اإلخالل بحأ المجلنس فني 

 كحكام القانون.

راه الزمننا  مننن األعمننال التنني ي نن باشننر منناكن ي   ،مننن خننالل القطنناع المخننتص ،للمجلننس -

، كما يكنون ختصةتستهد  صيانة وترميم األثر كو حمايته بعد موافقة اللجنة الدائمة الم  

التي تهدد خطورة الداهمة له اتخاا اإلجراءات الالزمة لحماية األثر في حالة تعرضه لل

 .ختصة بهاه االجراءاتر اللجنة الدائمة الم  خط  ن ي  كعلى ه، سالمت

حسننب بيلتننزم مالننك األثننر بالحصننول علننى موافقننة كتابيننة مننن اللجنننة الدائمننة المختصننة  -

المتصنر  إلينه ومحنل إقامتنه،  اسمكر د على العقار، مخ ا  راألحوال عن كل تصر  ي  
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، والنك كثرا    له بأن العقار مسجل صر  إبال  من حصل الت    صر  الت  ويتعين عليه عند 

 .ل مصحوب بعلم الوصولبموجب خطاب مسج  

حسنب األحنوال خنالل ثالثنين ببدي المجلس ركيه منن خنالل اللجننة الدائمنة المختصنة ي  و  

عناد بغينر رد بمثابنة عتبنر انقضناء هناا المييوما  منن تناريخ إبالغنه بطلنب التصنر ، وي  

 فض.قرار بالر

 15  ادةــــــمال

سنتحأ إال فنني حالننة رفننض ( مننن القننانون ال ي  61) المننادةالتعنويض المشننار إليننه بصندر 

  المالنك فني العقنار بنالبيخ كو اإليجنار للغينر بعند انقضناء مهلنة الثالثنين رالمجلس تص  

  .سالفة البيان المادةالمشار إليها بنص  يوما  

كي حننأ لمالكننه فنني  كثننرا  سننجيل العقننار ال يترتننب علننى مجننرد ت ،وفنني جميننخ األحننوال

 .التعويض

 11  ادةــــــمال

لمنا  وفقنا  و جزء منه إاا منا فقند خصائصنه األثرينة ك األثر العقاريتسجيل شطب يجوز 

كو جنزء مننه بقنرار العقاري المختصة، ويكون شطب تسجيل األثر  تقرره اللجان الفنية

 موافقة اللجنة الدائمة المختصة. بعدوعلى اقترال مجلس اإلدارة  بناء  من الوزير 

 11  ادةــــــمال

غ إلى األفراد كو الجهات التني سنبأ ل  ب  وي   ز،الوقائخ المصريةـ زنشر قرار شطب األثر بي  

 ،ت الننك اإلخطننار علننى هننامش تسننجيل األثننر بننالمجلسثب ننوي   ،كثننرا  ت بتسننجيله غ ننبل  وكن ك  

عقننناري، ويتنننولى القطننناع علنننى هنننامش تسنننجيل العقنننار فننني مصنننلحة الشنننهر ال وكنننالك

 .المختص هاا اإلجراء بالتنسيأ مخ إدارة الشؤون القانونية بالمجلس

 19  ادةــــــمال

الالزمة بتحديد حرم األثر كو خطوط التجميل لآلثار والمناطأ  قراراتيصدر الوزير ال
مجلنننس اإلدارة، وبعننند موافقنننة اللجننننة الدائمنننة   قتنننرالعلنننى  ا بنننناء  والمواقنننخ األثرينننة 

 .المختصة
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 18  ادةــــــمال 

ثرينة تسنري عليهنا ك رضنا  كوخطوط التجمينل كتعتبر األراضي الواقعة داخل حرم األثر 
يصندر بتحديندها  التني المسنافة إلنى التجميل خطوط ، وتمتدالالئحةهاه كحكام القانون و
 مختصنةال الدائمة اللجنة على اقترال مجلس اإلدارة وبعد موافقة  بناء  قرار من الوزير 

 له. البيئية الحماية ويحقأ لألثر الجمالية الناحية تشويه عدم يضمن بما

  42  ادةــــــمال
غير مسجل كن يبلغ المجلنس بنالك  اعقاري   كثرا  يجب على كي شخص يتبين له كن هناك 
سننتدل علننى مالكننه يعتبننر األثننر بعنند التسننجيل ملكننا  التخنناا إجننراءات تسننجيله، وإاا لننم ي  

 .لمجلس كن يتخا من اإلجراءات ما يراه الزما  للمحافظة عليهول ،للدولة

 41  ادةــــــمال

ثنر علينه فني للمجلس خالل ثالثة كشهر كحد كقصى كن يقوم برفخ كو نقنل األثنر الناي ع  

وإن تعننار الننك بسننبب طبيعننة األثننر يقننوم المجلننس باتخنناا  ،ملننك األفننراد كو الجهننات

مخ اتخاا إجراءات  ،ها األثر كو إبقاؤه في مكانهإجراءات نزع الملكية لألرض الكائن ب

 .ألحكام القانون وتلك الالئحة وفقا  تسجيله 

نوي   بحسنب  -ن كرشند عنن األثنر مكافنأة تحنددها اللجننة الدائمنة المختصنة منر المجلس م 

كانننت تاريخيننة كو دينيننة كو  سننواء   ،بشننرط كن يكننون األثننر اا كهميننة خاصننة - األحننوال

 .كثرية كو فنية

 40  ادةــــــمال
ال يدخل في تقدير قيمة األرض عنند ننزع الملكينة قيمنة منا بهنا منن  ،في جميخ األحوال

 .آثار ثابتة كو منقولة كو مدفونة في باطنها
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 41  ادةــــــمال

ر بالك كقنرب خط  على كثر منقول كو جزء من كثر ثابت كن ي   ن يعثر مصادفة  على كل م  

 - كانت الشرطة كو األجهزة المحلية بالمحافظات سواء   -ارية إد  منطقة كثرية كو سلطة

  .والك خالل ثمان وكربعين ساعة من تاريخ العثور عليه

فنإاا منا انقضنت تلنك المندة دون  ،ويجب كن يحافظ عليه حتى تتسلمه السنلطة المختصنة

خطنرت بنالعثور بر حائزا  ألثر بغير ترخيص، وعلنى السنلطة اإلدارينة التني ك  إبال  اعت  

 .على األثر إبال  المجلس بالك فورا  
 

 44  ادةــــــمال

ويجنوز لنه تقندير مكافنأة  ،في المجلنس للدولة ممثلة    يصبر األثر فور العثور عليه ملكا  

 .ألهمية األثر وفقا  لمن عثر عليه تحددها اللجنة الدائمة المختصة 
 

 45  ادةــــــمال

حصننر جميننخ اآلثننار المنقولننة  ،بحسننب األحننوال ،صننةيتننولى المجلننس كو الهيئننة المخت

عندة لهناا وتسجيلها وتوثيأ البياننات المتعلقنة بهنا فني السنجالت الم  ا رسمهووتصويرها 

 الغرض وبقاعدة بيانات على الحاسب اآللي الخاص بالمجلس.

 41  ادةــــــمال

لمواقننخ بتعمننيم المسننر األثننري لجميننخ ا ،مننن خننالل إداراتننه المختصننة ،يقننوم المجلننس

، منخ والمناطأ األثرية وتحديد مواضعها ومعالمها وإثباتها على خرائط وتنقيحها دوريا  

 وفقنا   يوالعوامل المؤثرة في كنل موقنخ كثنر المحيطة تسجيل البيانات البيئية والعمرانية

للتخطنيط العمرانني بصنورة  هيئنة العامنةألهميته، وموافاة الوحدة المحلية المختصنة وال

 اتها عند مباشرة كل منهما الختصاصاته.منها لمراع
 

 41  ادةــــــمال

يجنوز لمجلنس اإلدارة كن يقننرر رسنوما  ألداء الخندمات اات الصننلة بنشناط المجلننس كو 

مثنل معايننة األراضني  ،كو مقابنل الخندمات التني يقندمها، اختصاصاته المقررة بالقانون

كو غيرها من الرسوم  ،روإجراء مجسات بها وإصدار الموافقات على ترخيص المحاج

 .التي يقررها مجلس اإلدارة لزيادة موارد المجلس في حدود القانون
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 49  ادةــــــمال

األثرينة التي تقنوم بفحنص القطنخ ، ثريةبتشكيل اللجان الفنية واأل قرارا  مين العام ر األصد  ي  

ميمهننا وصننيانتها دراسننة وتقيننيم تر لكثريننة، وكنناثننار والمبنناني والمواقننخ األمحننل جننرائم اآل

ثرينة بنتنائج الفحنص وعرضنها علنى وحفظها، وتقوم هاه اللجان بإعداد التقارير الفنية واأل

 .حالتها لجهات التحقيأ والمحاكمإثم  ، ومناللجنة الدائمة المختصة العتمادها
 

 المــــــادة  48 
ين العنام لجننة شنكل األمني   ،في حالة االختال  بين كعضاء اللجنة الفنينة فني النركي األثنري

ويجنب  ، عليا برئاسة رئيس القطاع المختص وبأعضناء مغنايرين ألعضناء اللجننة األولنى

 .ابب  س  م   اوفني   اعلمي   افي هاه الحالة كن يتضمن تقرير اللجنة العليا رد  
 

 المــــــادة  52
ضناء كع  - على عرض رئيس القطاع المختص حسب األحنوال بناء    - د األمين العامحد  ي  

اللجان الفنية واألثرية بكل وحدة كثرية بجميخ منافا الدولة البرية والبحرينة والجوينة تقنوم 

عننرض عليهننا مننن مصننلحة الجمننارك كو بمعاينننة وفحننص المقتنيننات والمضننبوطات التنني ت  

 .غيرها من الجهات الرسمية بالدولة

 ا  مكرر 52  ادةــــــمال

االحتفاظ بالقطخ األثرية المضبوطة على امنة  - مةبعد استئاان النيابة العا -يجوز للمجلس 

؛ جهنات التحقينأ والمحناكم شنكلهات  قضايا عقب انتهناء فحصنها بمعرفنة اللجنان الفنينة التني 

وتخزينها بمخازننه المتحفينة علنى امنة القضنايا  ،والك لحفظها على نحو يحميها من التل 

  قضايا وصدور قرار بمصادرتهالحين الفصل النهائي في ال  - وبصورة مؤقتة - المنظورة

 .لصالحه كو تسليمها لحائزيها
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 المــــــادة  51

ى كحكنام المننواد التالينة فنني توفيننأ راع ننت   ،( مننن القنانون89) المنادةدون اإلخنالل بنننص 

 .األوضاع ونزع الملكية والتعويضات

 المــــــادة  50
تننوافرت مصننلحة قوميننة للدولننة يقندرها مجلننس اإلدارة، يجننوز للمجلننس كن يقننوم  إاا منا

بتوفيأ كوضناع المسنتأجرين لألمناكن والمواقنخ األثرينة، والتني لنم يتقنرر ننزع ملكيتهنا 

 بعد.

ويكون توفيأ األوضاع بإيجاد كماكن بديلة، كو تعويضهم نقدا  تعويضا  عادال ، واليندخل 

 ثار به.آمن عناصر التعويض القيمة األثرية للمكان كو الموقخ كو احتمال وجود ض

 المــــــادة  51

شنترط ي  ، األمناكن التاريخينةللمستأجرين بالمواقخ األثرية كو في حاالت توفيأ األوضاع

تننوافر مصننلحة قوميننة إلنهنناء العالقننة اإليجاريننة خننالل عننام مننن تنناريخ اإلجننراء النناي 

ألوضاع بعد إخطار المستأجر به بموجب كتناب مسنجل مصنحوب بعلنم يصدر لتوفيأ ا

الوصننول، ويقنندر المجلننس مصننروفات تنندبير األمنناكن البديلننة كو التجهيننزات الالزمننة 

 .لتغيير النشاط كو التعويض النقدي العادل

 المــــــادة  54

مسنتأجر ( من القانون دون كن يقبنل ال4) المادةإاا ما انقضت المهلة المنصوص عليها ب

يجننوز للمجلننس اتخنناا مننا يلننزم مننن إجننراءات نننزع الملكيننة  ، إجننراء توفيننأ األوضنناع

 وتلتننزم الجهننة المالكننة كو، 6551لسنننة  61ألحكننام القننانون رقننم  طبقننا  للمنفعننة العامننة 

بتحمل نفقات توفيأ األوضناع للمسنتأجرين الناين رفضنوا  - حسب األحوال -المؤجرة 

 .بتوفيأ كوضاعهم م من المجلسقد  اإلجراء الم  
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 المــــــادة  55

ت كوضناعهم منن فق نيكون تدبير المسناكن كو األمناكن البديلنة كو تقندير التعنويض لمنن و  

خننالل اإلدارة المختصننة بالمحافظننة التنني يقننخ فنني دائرتهننا الموقننخ كو المكننان النناي تننم 

 .توفيأ كوضاع مستأجريه

األجهننزة المحليننة التابعننة لننه فنني ويجننوز لمجلننس اإلدارة تفننويض المحننافظ المخننتص و

 .القيام بهاه اإلجراءات

 ملغاة  (3) 51  ادةــــــمال

 ملغاة    51  ادةــــــمال

 ملغاة     59  ادةــــــمال

 ملغاة     58  ادةــــــمال

  12  ادةــــــمال

يض ل فيهنا مجلنس اإلدارة، تتنولى تقندير قيمنة التعنول لجنة بقنرار منن النوزير يمث نشك  ت  

 .( من القانون68، 69، 61، 6، 4د )المنصوص عليه في الموا

  11  ادةــــــمال

كو  - كو مواقنخ كثرينة علنى مبنان   ال يجوز التعويض عن حيازة غير قانونية تمثنل تعنديا  

 .كو حيازة آثار منقولة بصورة غير مشروعة -ما في حكمها 
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 .8166لسنة  189رقم ي القرار الوزارالثالثة من  المادةبموجب  ةملغا 95حتى  98( المواد من 1)



57 

 

   10  ادةــــــمال
ين لألمناكن كو المواقنخ األثرينة التني لنم يتقنرر ننزع في حالنة توفينأ كوضناع المسنتأجر

ال يجوز التعنويض إال عنن إنهناء عالقنة قانونينة كاننت قائمنة قبنل اعتبنار هناه ، ملكيتها

 .ألحكام القانون وفقا  صادرة  قراراتاألماكن والمواقخ كثرية بموجب 
 

  11  ادةــــــمال

إاا  ،( منن القنانون68، 69، 61، 6، 4التعنويض المقنرر بنالمواد )تقدير دعوى تسقط 

جنة المختصنة بتقندير دعوى خالل ثالث سنوات من تاريخ صيرورة تقدير اللالرفخ لم ت  

وإخطننار اوي الشننأن بننالك بموجننب خطنناب مسننجل مصننحوب بعلننم  ا  ئيننالتعننويض نها

 الوصول.
 

 ةملغا (4) 14  ادةــــــمال
 

  15  ادةــــــمال

مقنابر كو وضنخ رفنات  بنناءسنواء ب ، كثرينة اض  في حالة التعندي علنى كي مواقنخ كو كر

 . ال مت ع دينبشرية بها، ال يختص المجلس بتعويض 

يكون التنسيأ بين المجلنس وإدارة الجباننات بالمحافظنة المختصنة  ،وفي جميخ األحوال

لتنندبير مقننابر بديلننة علننى نفقننة المتعنندين ونقننل الرفننات إليهننا بعنند موافقننة اللجنننة الدائمننة 

 .المختصة

 

 11  ادةــــــملا

أ تعننويض عننن مقابننل عنندم االنتفنناع المترتننب علننى صنندور قننرار باالسننتيالء ح  سننت  ال ي  

إال مننن تنناريخ اسننتالم  ،المؤقننت علننى األمنناكن والمواقننخ األثريننة تمهينندا  لنننزع ملكيتهننا

 .ر بمعرفة مدير المنطقة األثرية المختصةللموقخ بموجب محضر يحر   االمجلس فعلي  
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 .8166لسنة  189رقم  يالقرار الوزارمن الثالثة  المادةبموجب  ةملغا 84 المادة(4) 
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 11  ادةــــــمال

 لآلثنارثنار همنا اللجننة الدائمنة ن باآلان مختصنتادائمتنان ل بقنرار منن النوزير لجنتنشنك  ت  

 .سالمية والقبطية واليهوديةاإل لآلثارالمصرية واليونانية والرومانية، واللجنة الدائمة 
 

 19  ادةــــــمال

كو مننن  مننين العننامالسننابقة برئاسننة األ المننادةنتننين المشننار إليهمننا فنني كننل مننن اللجل شننك  ت  

 :يحدده الوزير، وعضوية كل من

 .قلحد مساعدي الوزير على األك -

 .رؤساء القطاعات المعنية -

 .مالكمدير المساحة واأل -

 .عضو من اإلدارة القانونية -

 لوزير. اممثل عن مكتب  -

 .ممثل عن المتح  المصري الكبير -

 تح  القومي للحضارة.ممثل عن الم -

 .ثار النوبةآنقاا إممثل عن صندوق  -

يقل  كال عدد من المتخصصين في كافة المجاالت من خارا الوزارة والمجلس بشرط -

 .عددهم عن ثلث عدد األعضاء

 اللجان الدائمة المختصة كعمال مقرر اللجنتين. شؤونويتولى مدير إدارة البعثات و

 

 ةملغا  (5) 18  ادةــــــمال
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 .8166لسنة  189رقم  يالقرار الوزارالثالثة من  المادةبموجب ملغاة  85 المادة(9) 
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 12  ادةــــــمال

اآلثنار، وعلنى  شنؤونبنالنظر فني كنل منا يتعلنأ بفيمنا يخصنه،  ، كنل  تختص اللجنتان

 األخص الموضوعات اآلتية:

  ضنننمن الحفننناظ علنننى اآلثنننار وصنننيانتها وترميمهنننا وضنننخ السياسنننة العامنننة بمنننا ي   .6

 وحراستها.

 .وضخ خطة بأولويات العمل األثري .8

نن .1 ثننار، وإبننداء الننركي بشننأن داد اآلالموافقننة علنني تسننجيل العقننارات واألراضنني فنني ع 

 تسجيل القطخ المنقولة.

مننن القننانون إاا مننا  81 المننادةألحكننام  وفقننا  تحدينند األراضنني المطلننوب إخضنناعها  .4

 .على الدراسات التي يجريها المجلس بناء  توافرت بها شواهد كثرية 

الموافقننة علننى تحدينند حننرم األثننر، وخطننوط التجميننل، والمننناطأ المتاخمننة، ومحننيط  .9

 ثر، واألراضي المعتبرة منافخ عامة آثار والمطلوب إخضاعها.بيئة األ

 النظر في برامج صيانة وترميم اآلثار واعتمادها. .8

وضنخ نظننم الزيننارة للمنناطأ والمواقننخ األثريننة والمتناح ، واعتمنناد خطننوط السننير  .1

 .المقترحة من القطاع المختص

نناألثننر تسننجيل شننطب  علننيالموافقننة  .6 لنظننر فنني شننطب داد اآلثننار، واالعقنناري مننن ع 

 .تسجيل القطخ األثرية المنقولة

نن كراض  الموافقننة علننى إخننراا  .5 داد األراضنني األثريننة بعنند ثبننوت خلوهننا مننن مننن ع 

 اآلثار.

      و المضننبوطةكو المكتشننفة كثننار المسننتردة جننراءات تسننجيل اآلإشننرا  علننى اإل .61

 عمننال الجننرد علننى مخننازنكعنندة لننالك، وعلننى ننناتج الحفننر خلسننة بالسننجالت الم  كو

 .ثاراآل

 غير مسجل. يرشد عن كثر كو موقخ كثرتقدير مكافأة مالية لمن ي   .66

موضننننوعات األراضنننني األثريننننة التنننني تقننننام فيهننننا كو بجوارهننننا  علننننىالموافقننننة  .68

و تنموية، كو تلك التي تمر من خاللها خطوط كنابينب البتنرول كو كمشروعات عامة 

كو السنكك الحديدينة كو المياه كو الكهرباء كو الطنرق الرئيسنية كو الصنر  الصنحي 

 غيرها من كعمال البنية التحتية.

الالزمة في الموضوعات الخاصة بالمشروعات األثرية  قراراتواتخاا الالموافقة  .61

 كواألمين العام إحالتها للجنة. التي يرى الوزير
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كو  كراضي اآلثنار الموافقة على الموضوعات الخاصة بالمشروعات السياحية في .64

 أ األثرية.المواقخ كو المناط

فنني  الموضننوعات الخاصننة باسننتغالل المواقننخ كو المننناطأ األثريننةالموافقننة علننى  .69

األنشطة الثقافية كو السنياحية كو الترويجينة كو الدعائينة، ووضنخ الضنوابط الخاصنة 

 من القانون. (9) المادةألحكام  وفقا  بها 

للمنفعننة االسننتيالء  قننراراتالموافقننة علننى الموضننوعات الخاصننة بنننزع الملكيننة و .68

 العامة.

الموضوعات الخاصة باسترداد القطخ األثرية لدى الحنائزين اات  في إبداء الركي .61

األهميننة العاليننة، وتقنندير المصننلحة القوميننة بشننأن اسننتردادها منننهم لوضننعها فنني 

 متاح  كو مخازن تابعة للمجلس.

        اللجننان الفنيننة لفحننص اآلثننار المضننبوطة علننى امننة قضننايا قننراراتالنظننر فنني  .66

 عتمادها.او كو غيرها من الحاالت التي تستلزم الفحص الفني

مين ونظننم الحراسننة والرقابننة لجميننخ المواقننخ واألمنناكن األثريننة أاعتمنناد خطننط تنن .65

 والمتاح  الداخلة في اختصاصها.

        علنننى كي موقنننخ  عننند  اإلزالنننة اإلدارينننة ألى ت   قنننراراتالموافقنننة علنننى استصننندار  .81

 .يكثر كو عقار

علننى تننراخيص بعثننات الهيئننات والجمعيننات والمعاهنند والمراكننز البحثيننة الموافقننة  .86

        والجامعننات المتخصصننة، سننواء مصننرية كو كجنبيننة، للبحننث والتنقيننب عننن اآلثننار

 كو ترميمها كو صيانتها.

كو إيقافهنا ، المصنرية كو األجنبينة، إلغناء تنراخيص البعثنات العلمينةالموافقة علني  .88

 لحجم المخالفة. وفقا  اللجنة  لمدة زمنية محددة تقدرها

 سين.ارالموافقة على الموضوعات الخاصة بطلبات الباحثين والد .81

تشكيل لجان فرعية كو منبثقة من كعضائها لبحث منا يحنال إليهنا منن موضنوعات  .84

 وتقديم تقرير عنها.

و الهيئننة كإقامننة معننارض داخليننة مؤقتننة بأمنناكن غيننر تابعننة للمجلننس فنني النظننر  .89

 رية.لعرض القطخ األث

واستغاللها بعد ترميمهنا  األثرية الركي والموافقة على إعادة توظي  المباني بداءإ .88

 .ووضخ الضوابط الخاصة باالستغالل
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 11  ادةــــــمال  

تجتمخ كل لجنة من اللجنتين الندائمتين منرة واحندة شنهريا ، ويجنوز لهنا عنند الضنرورة 

ا حضننرها ككثنننر منننن نصننن  وتكننون اجتماعاتهنننا صنننحيحة إا، عقنند اجتمننناع اسنننتثنائي

ويكون مكان انعقاد اللجنتين الدائمتين بمقر األمانة العامة ، النص  + واحد()األعضاء 

ر وعننند التسناوي يننرج   ،هننا باألغلبينة المطلقننة لنآلراءقراراتللمجلنس بالقنناهرة، وتصندر 

 وفقنا  بنالتمرير فني حالنة االسنتعجال  قراراتالجانب الاي منه الرئيس، ويجوز لها كخا 

 .صدر القرار بإجماع األعضاء في حالة عرضه بالتمريروبشرط كن ي  ، ألحكام القانون

 10  ادةــــــمال

ال يجننوز ألعضنناء اللجننان الدائمننة كو الفنيننة  ،فيمننا عنندا مننا يننرخص بننه األمننين العننام

كو  ،قينند كسننمائهم بجننداول خبننراء وزارة العنندل ،كو كعضنناء مجلننس اإلدارة، بننالمجلس

           التحقينننأ إلنننى جهنننات - علنننى طلنننب الخصنننوم بنننناء   -رة استشنننارية تقنننديم تقنننارير خبننن

 .المحاكم بشأن فحص منقوالت كو عقارات محل جرائم اآلثار الواردة في القانونكو
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 11  ادةــــــمال

كية كعمنال دون تنرخيص منن المجلنس فني المواقنخ كو المنناطأ األثرينة، كو التعدي هو 

على األراضي األثرية كو ما في حكمها، كو المنشنآت األثرينة القائمنة بهنا، سنواء كاننت 

ارتفاعنات المبناني القائمنة  كو كو تشوين، كو تغيير طبيعنة األراضني بناءكعمال حفر كو 

رفنخ  ير حدود كو غنرس كشنجار كو قطعهنا كوعليها، كو شأ قنوات كو مصار ، كو تغي

كنقنناض كو نقننل كحجننار كو رمننال كو كتربننة كو سننماد منهننا، كو تغييننر واجهننات المبنناني 

القائمنننة بهنننا، كو عننندم االلتنننزام بالمواصنننفات القياسنننية التننني يضنننعها المجلنننس بشنننأنها 

 والمنصوص عليها بالقانون وهاه الالئحة.
 

 14  ادةــــــمال

قنرار إزالنة التعندي ر صند  ي  ، كمنا ا  التعدي من الوزير كو منن يفوضنهر قرار إيقصد  ي  

 .بعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة من الوزير كو من يفوضه
 

 15  ادةــــــمال

لجنتننين تتكننون كننل  ،حسننب األحننوال، باللجنتننان النندائمتان المختصننتان بننالمجلسل ك  ش ننت  

 .يعضو قانونا من  خمسة كعضاء على األقل، كحدهم ملجنة منه
 

 11  ادةــــــمال

اللجنتان المشكلتان منن اللجنتنين الندائمتين المختصنتين ببحنث مسنتندات اإلزالنة تختص 

د مشنروع ع  للتعديات التي ترد من مديري المناطأ األثرية على مستوى الجمهورية، وت  

التعندي القرار بإزالتها خالل فترة زمنية ال تتجاوز خمسة كيام منن تناريخ ورود كوراق 

 .كاملة من المنطقة األثرية المطلوب إزالة التعدي الواقخ بها

 11  ادةــــــمال

 : يجب فور وقوع التعدي تحرير محضر بالمعاينة يتضمن اآلتي  

  .ولقبه كلما كمكن ياسم المتعد .6

  ه.وبيان األضرار الناتجة عن ،لطبيعة التعدي تفصيال   ا  وصف .8

ن بهننا موقننخ التعنندي المطلننوب إزالتننه خ مبنني  صننورة مننن الخريطننة المسنناحية للموقنن .1

 .خ عليها من كعضاء لجنة المعاينةق  و  م  و



66 

 

 

 19  ادةــــــمال

يقوم مدير المنطقنة األثرينة الواقنخ بندائرتها التعندي كو منن يننوب عننه بنإجراء المعايننة 

المطلوبة وتحرير محضر بقسم الشرطة التنابخ لنه بشنأن التعندي، كمنا يقنوم فنور وقنوع 

ن يفوضه الستصدار م   كو ي بإخطار رئيس القطاع المختص للعرض على الوزيرالتعد

قرار بإيقا  التعدي مخ مخاطبة األجهزة المحلية المختصنة رسنميا  للتنبينه بعندم إدخنال 

 كية مرافأ من كي نوع إلى موقخ التعدي.

 18  ادةــــــمال

وز االكتفنناء بمحضننر رها منندير المنطقننة األثريننة، يجننفنني حنناالت االسننتعجال التنني يقنند  

لصفة الضنبطية القضنائية الممنوحنة  ن ينوب عنه استنادا  ر بمعرفته كو م  المعاينة المحر  

له قانونا ، ويتعين على مدير كل منطقة كثرية إرسال كوراق التعندي للجننة المشنكلة منن 

  اللجنة الدائمة المختصة خالل فترة ال تتجاوز ثالثنة كينام منن تناريخ وقوعنه، منخ إبنال

 النيابة العامة في جميخ األحوال.

خالفنات المنصنوص وتشمل صفة الضبطية القضائية المقررة قانونا  جمينخ الجنرائم والم

 .عليها في القانون

 مكررا   18  ادةــــــمال

ثبات صنفة الضنبطية القضنائية لمنأموري الضنبط القضنائي إصدار بطاقة إلألمين العام 

 .ألحكام القانون وفقا  

 92  ادةــــــمال

لتان علنى شنك  عدها اللجنتنان الم  ت   التيت إزالة التعديات قرارا مشروعات  عرض جميخت  

 .إزالة التعدي قراراتقبل صدور  اللجنة الدائمة المختصة للموافقة عليها
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 91  ادةــــــمال

 فني دائنرة محافظتنه بقنرار اإلزالنة إخطار المحافظ الاى يقخ التعدييتولى األمين العام 

لتنفياه خالل عشرة كيام من تاريخ وروده وبتأمين منن الشنرطة، وعلنى نفقنة المخنال ، 

 .و تكون العبرة بعين التعدي ال بشخص القائم به

رفنخ األمنر إلنى النوزير للتنسنيأ منخ وزارة حالة تعنار إزالنة التعندي ألى سنبب، ي   فيو

 .زالةالداخلية واتخاا التدابير المناسبة بشأن تنفيا اإل

 المــــــادة  90 

يتننولى مننديرو المننناطأ األثريننة التنسننيأ مننخ إدارة كمننالك الدولننة لعنندم ربننط كو تسننليم 

والك باقترال ، كراضي االستصالل الواقعة داخل الزمام للمواطنين قبل معاينة المجلس

ضم مديري المناطأ األثرية إلى عضنوية المجنالس التنفياينة للمحافظنات إلبنداء النركي 

 .الشأن في هاا ىالفن

رشر األمنين العنام منديري المنناطأ األثرينة لعضنوية المجنالس التنفياينة للمحافظنات وي  

 .بالتنسيأ مخ المحافظ المختص

 المــــــادة  91 

اتخنناا إجننراءات التعاقنند  - بعنند موافقننة األمننين العننام - يجننوز لمننديري المننناطأ األثريننة

نفيا الفوري إلزالة التعديات بندائرة باألمر المباشر مخ شركات تأجير معدات اإلزالة للت

 65مننن قننانون المناقصننات والمزاينندات رقننم  1 المننادةاختصاصننهم علننى ضننوء كحكننام 

 .والئحته التنفياية 6556لسنة 

 المــــــادة  94 

يتعين في جميخ األحوال إزالة التعديات التي تترتب علنى مخالفنة كحكنام الفصنل الثناني 

منن  61 المنادةئحة على نفقة المخال  على ضوء كحكام من الباب الخامس من هاه الال

 .القانون
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 95  ادةــــــمال

 يجوز للجنة المشكلة من اللجنة الدائمنة المختصنة ،مخ عدم اإلخالل بأحكام هاه الالئحة

كن تضخ ما تراه مناسبا  من ضوابط اإلزالنة للتعنديات بعند اعتمادهنا منن اللجننة الدائمنة 

 ل.حسب األحوابالمختصة 
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 91  ادةــــــمال

ن كو كي  للتعرينن  الننوارد لهننا بقننانون المننرور وفقننا   ءمركبننات النقننل البطننيتواجنند  ري حظ 

نوع من كنواع الدواب كوالباعة الجنائلين فني المواقنخ األثرينة والمتناح  دون تنرخيص 

نظمة الجهة اإلدارية المختصة وموافقة كتابية من المجلس، مخ االلتزام بالقواعد الم  من 

 .التي يضعها المجلس

 91  ادةــــــمال

علنى منا يقترحنه  بنناء  حدد المجلس كماكن وجود الدواب في كل موقخ كو منطقنة كثرينة ي  

وبمنا  ،طقنةلطبيعنة المن وفقنا  والنك  ،مديرو المناطأ من خنالل رئنيس القطناع المخنتص

 .وكمنيا   وسياحيا   يكفل تأهيلها كثريا  

  99  ادةــــــمال

خطنوط السنير الخاصنة  -منن خنالل رئنيس القطناع المخنتص  -تحدد كل منطقنة كثرينة 

وكعداد الدواب المسنمول بندخولها لكنل  ،ص لهم من جهة اإلدارةوعدد المرخ   ،بالدواب

 .ومواعيد ممارسة هاا النشاط ،منطقة

 98  دةاــــــمال

 -وبعد موافقة رئيس القطاع المختص  ،صدر المجلس من خالل مدير المنطقة األثريةي  
لمنطقة األثرية بعد صدور إلى االموافقات الالزمة لدخول الدواب  -األحوال  حسب  

 .التراخيص الخاصة بها من األجهزة المحلية المعنية

 82  ادةــــــمال

كن يضخ حدا  كقصى لعدد  - أ والمواقخ األثريةفي سبيل الحفاظ على المناط -للمجلس
 .وكعداد الدواب المسمول بدخولها لكل منطقة كثرية ،ص لهم من جهة اإلدارةالمرخ  

 81  ادةــــــمال

      منطقنننة كثرينننة فننني منطقنننة كثرينننة إلنننى ال يجنننوز اسنننتخدام الموافقنننة بننندخول الننندواب 
هننا كو تطبيقهننا فنني غيننر المنطقننة وال يجننوز تعمننيم الموافقننات كو االحتجنناا ب ، كخننرى

 .األثرية التي صدرت بشأنها
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 80  ادةــــــمال

يجب كال تكون خطوط سنير الزينارة باسنتخدام الندواب متداخلنة منخ  ،في جميخ األحوال

ويحدد القطاع المختص مسافة كافية تفصل بنين خنط  ،ينترجل  خطوط سير السائحين الم  

والنك منن  ،ويحافظ على نظافنة المنطقنة وهندوئهاسير الدواب واألثر بما يحقأ حمايته 

بتقدير حاالت إلغناء  -بحسب األحوال  -وتختص اللجنة الدائمة  .خالل لوحات إرشادية

لننوع المخالفنة  وفقنا  التراخيص نهائيا  كو إيقافها لفترة تتراول ما بين شنهر وسنتة كشنهر 

اإلخننالل بالعقوبننات  والننك كلننه دون ،وطبيعننة الضننرر النناي كحدثتننه بالمنطقننة األثريننة

 .المنصوص عليها بالقانون

 81  ادةــــــمال

الموافقات والتراخيص بشنأن ممارسنة  ،كو من يفوضانه، صدر الوزير كو األمين العامي  

األنشننطة الثقافيننة كو السننياحية كو الدعائيننة كو الترويجيننة كو الثقافيننة التنني تقننام بننالمواقخ 

لمتاح ، علي كن يكون النشاط المطلوب التصرير  األثرية كو في داخل حرم األثر كو با

  به يسهم في تنمية موارد المجلس كو زيادة الجاب السياحي للموقخ كو المنطقنة األثرينة

 و تنمية الوعي األثري كو الثقافي.ك

 .بالرعاية التجارية ىبتشكيل لجنة تعن قرارا  ويصدر الوزير 

 ا  مكرر  81  ادةــــــمال

عتمد من مجلنس ت  ، التجارية بإعداد الئحة للرعاية التجارية للرعاة تختص لجنة الرعاية
مننر تتضمن الشروط والمواصنفات الفنينة للمزاينا اإلعالنينة واإلعالمينة التني ت   ،اإلدارة

 .ن الرعاية التجاريةأفي العروض المقدمة بش يكالر بإبداء اللجنة للرعاة، كما تختص

 84  ادةــــــمال

 . الموجودة بهالموقخ األثري كواآلثار تمثل خطورة علىنشطة التي التصرير باألري حظ  
كو غينر مباشنر كو غيرهنا  سنواء بطرينأ مباشنر -وال يجوز تسليط كضواء علنى اآلثنار

 .إال بموجب موافقة كتابية من المجلس - من تلك الوسائل
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 المــــــادة  85

اسنم وطبيعنة  :علنى النشناط ر بالموافقنةصند  د فني طلنب التنرخيص الناي ي  حند  يجب كن ي  
 ،اونوعيننة النشنناط تحدينند   ،الجهننة والشننخص النناي يطلننب القيننام بننه -كو نشنناط  - عمننل

  .والفتننننننننرة التنننننننني سننننننننيتم اسننننننننتغالل الموقننننننننخ فيهننننننننا ،والهنننننننند  منننننننننه
ل إلقامننة يلتننزم طالننب التننرخيص بالنشنناط بإعننادة الموقننخ المسننتغ  ، وفنني جميننخ األحننوال

، وال يجننوز لمننن يحصننل علننى إليننهوقننت تسننليمه  النشنناط علننى الحالننة التنني كننان عليهننا
 .كن يتنازل عنه للغير - ا كان نوعهكي   -الموافقة بالترخيص بممارسة النشاط 

 81  ادةــــــمال

منن كي  - كو غيرها من وسائل الدعاية واإلعنالن ،وضخ كية إعالنات كو الفتات ري حظ  
بنداخل حنرم األثنر منن خنالل على اآلثار، ويكون وضخ اإلعالننات  -نوع وبأية وسيلة 

 موافقة كتابية من األمين العام كو من يفوضه.
ويحدد المجلس مساحة اإلعالن واأللوان المستخدمة فيه بما يتالءم مخ المنطقة األثرية  

 .وحماية بيئة األثر

 81  ادةــــــمال

وب حدد مجلنس اإلدارة الرسنوم الواجبنة التحصنيل نظينر الموافقنة علنى النشناط المطلني  

 .إقامته بالمواقخ األثرية كو اإلعالنات التي توضخ بداخل حرم األثر

 89  ادةــــــمال

عنند اربخال  منا يقنرره المجلنس منن ضنوابط وشنروط يراهنا مناسنبة للحفناظ علنى اآلث

إقامة كنشطة باألماكن والمواقخ والمناطأ والمباني والقصنور والمتناح  األثرينة وحنرم 

  :لترخيص بالنشاط باالشتراطات العامة اآلتيةيلتزم مقدم طلب ا ،األثر

 .االلتزام بقواعد النظام العام واآلداب العامة -

ومواعيد إقامة وإنهاء النشاط التي ، اللتزام بتعليمات األمن والصحة والدفاع المدنيا -

  .يقررها المجلس بالتنسيأ مخ وزارة الداخلية

 .منطقة كو موقخ كثري يقام به النشاط اللتزام بلوائر المجلس الداخلية المطبقة في كلا -

نن -  ىتقررهننا جهننات كو هيئننات عامننة كخننر كو ضننرائب مصننروفات كو سننومر كيننة لتحم 

 .نظير ممارسة هاا النشاط - بخال  المجلس - بالدولة
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 88  ادةــــــمال

بالتنسيأ مخ الجهنات األمنينة المختصنة بنوزارة الداخلينة بشنأن األنشنطة  -يقوم المجلس 

والسننياحية والدعائيننة الترويجينة التنني تقننام بالمننناطأ األثرينة كو فنني داخننل حننرم  الثقافينة

 .بما يضمن تأمين المنطقة األثرية واألفراد والنشاط - األثر

 

  122  ادةــــــمال

ويتضننمن االشننتراطات الالزمننة  ،األثريننة المحميننات الننوزير بتحدينند صنندر قننرار مننني  

 .للمحافظة عليها
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  121  ادةــــــمال

يكننون  ،فيمننا عنندا مقتنيننات دار الكتننب والوثننائأ القوميننة وغيرهننا مننن الهيئننات العامننة

بمنا فيهنا  - المجلس هو الجهة الوحيندة المختصنة بحصنر جمينخ اآلثنار الثابتنة والمنقولنة

تولى تصويرها ورسمها وتسجيلها وتجمينخ وي ،بجمهورية مصر العربية - المخطوطات

ومنن خنالل قاعندة بياننات موحندة ، ة لهناا الغنرضد  ع  البيانات الخاصة بها في سجالت م  

 .بمركز تسجيل اآلثار المختص حسب األحوال

  120  ادةــــــمال

بالتعنناون مننخ بنناقي قطاعننات المجلننس  - حسننب األحننوال -يخننتص مركننز تسننجيل اآلثننار

 ، ريننة لجميننخ المواقننخ والمننناطأ التابعننة لننه علننى مسننتوى الجمهوريننةإلعننداد خريطننة كث

ويننتم موافنناة المجلننس األعلننى للتخطننيط العمراننني والمحافظننات بصننورة منهننا لمراعنناة 

 .حدودها عند إعداد التخطيط العام
 

  121  ادةــــــمال

 - يجننوز للمجلنس فني سنبيل تحقينأ كهدافننه ،دون اإلخنالل باختصاصنات اللجننة الدائمنة

سنننواء بتنمينننة النننوعي األثنننري كو العمنننل علنننى إظهنننار الخصنننائص والممينننزات الفنينننة 

منن وضنخ  كن يتخنا منا ينراه مناسنبا   - والتاريخية للمواقنخ األثرينة كو المبناني التاريخينة

بما فيها التعاقد مخ شركات متخصصة  ،ضوابط واشتراطات معتمدة من مجلس اإلدارة

منخ تنأمين  ىفوبمنا ال يتننا ،اء لنإلدارة كو التشنغيلسنو ،كو هيئات عامة فني هناا المجنال

 .وصيانة تلك المواقخ

 124  ادةــــــمال

للهيئات والبعثات العلمينة المتخصصنة بالقينام بأعمنال فوضه الترخيص للوزير كو من ي  

الصننيانة والتننرميم لننبعض المواقننخ كو المننناطأ األثريننة كو المبنناني المسننجلة فنني عننداد 

 وفقنننا  والننك بعننند موافقننة اللجنننة الدائمننة المختصننة و ،المجلننساآلثننار، تحننت إشننرا  

 للضوابط والشروط التي تضعها في هاا الشأن.

لألفراد المتخصصين القيام بأعمنال التنرميم والصنيانة تحنت  كما يجوز الترخيص كتابة  

 .إشرا  المجلس وبعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة
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 125  ادةــــــمال

وهيئننة األوقننا  المصننرية وهيئننة األوقننا  القبطيننة  ة األوقننا وزارتتحمننل كننل مننن 

صنه، جمينخ نفقنات تنرميم فيمنا يخ   ل  ، ك نوالكنائس المصرية واألفراد والجهنات األخنرى

يجنوز للمجلنس إلنزام هناه ، وهناالمالكنة كو الحنائزة لوصيانة العقارات األثرية المسجلة 

ظنم األمنن ة وزيادة الحراسة وتطوير ن  األفراد بالقيام بأعمال الترميم والصيانالجهات كو

على تقرير من اللجنة الدائمنة المختصنة، وبعند اعتمناد مجلنس  بناء  ووسائل الحماية بها 

 اإلدارة.

ويقوم المجلنس بنإجراء كعمنال التنرميم والصنيانة الالزمنة علنى نفقتنه فني حالنة الخطنر 

 لحائزة لتلك العقارات.الداهم لحين سداد النفقات من األفراد كو الجهات المالكة كو ا

 121  ادةــــــمال

ائنة يضخ المجلس االشتراطات الخاصة بتنظيم وإدارة الجامعات المصرية للمتاح  الك

حكمهنا منن  فنيالخنارا ومنا  فنيالسنفارات المصنرية  فنيبها، وكالك المتاح  الكائننة 

تكون المتاح  كو جهات دبلوماسية، بما يكفل تأمينها والحفاظ عليها ورسوم زيارتها. و

تقيمهننننا الجامعننننات المصننننرية كو السننننفارات المصننننرية كو الجهننننات  التننننيالمعننننارض 

 د بموافقة مجلس اإلدارة.جد  ل بها، وت  صر  الدبلوماسية محددة بفترة زمنية ي  

  121  ادةــــــمال

باإلشنرا  الفنني علنى جمينخ  ،بالتنسيأ منخ النوزارات والهيئنات المعنينة ،يقوم المجلس

مقتنينات كثرينة، وللمجلنس إبنداء النركي  ياح  بجمهورية مصر العربينة التني تحنوالمت

ثار وطريقة عرضنها، والنك كلنه علنى آبشأن نظم الحماية والحفظ والترميم لما بها من 

 المتح . لهانفقة الجهة التابخ 

 129  ادةــــــمال

بإيقنا  المتحن   را  قنرار النوزير صند  يترتب على مخالفة كحكام المادتين السنابقتين كن ي  

كى وقنت  فنيواسترداد القطخ األثرينة المعروضنة بنه  يكو المعرض كو العرض المتحف

والننك بعنند العننرض علننى اللجنننة الدائمننة المختصننة وموافقننة  -حسننب األحننوال  -يقنندره 

 مجلس اإلدارة.
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 128  ادةــــــمال

يختص المجلس دون غيره بإصدار تراخيص العمل للبعثات المصرية واألجنبية لجميخ 

المناطأ والمواقخ األثرية بجمهورية مصر العربية للتنقيب والكش  عنن اآلثنار، سنواء 

تحت سطر األرض كو في الميناه الداخلينة واإلقليمينة المصنرية، حتنى وإن كنان البحنث 

نقيب في كرض غير كثرية، والك بموافقنة اللجننة الدائمنة المختصنة، وبعند الرجنوع والت

ثرينة، وإلني الجهنات األمنينة ولوينات البعثنات األكإلى وزارة الندفاع فيمنا يتعلنأ بتحديند 

 المعنية بالنسبة لتصارير العاملين بالبعثات.

 112  ادةــــــمال

العربية واإلنجليزينة إلنى األمنين العنام، م طلب الترخيص من رئيس البعثة باللغتين يقد  

ويجنب كن يشنتمل  ،د لنالكع نالبعثات بنالمجلس علنى النمنواا الم   شؤونوتتسلمه إدارة 

 هاا الطلب على اآلتي:

 .نوع ومكان العمل المطلوب الترخيص به .6

 .هدا  عمل البعثةك .8

 تحديد كعضاء البعثة. .1

سنناري المفعننول  وظيفننة كننل عضننو مننن كعضنناء البعثننة مننن خننالل إثبننات شخصننية .4

 باعيا  وجنسيته وتاريخ ميالده وصورة من جواز سفره.ر   واسمه

 التي يتبعها كعضاء البعثة. المؤسسة العلمية كو المتحفية .9

 مصدر تمويل البعثة. .8

 تحديد فترة العمل عند كل موسم حفائر وخطة عمل واضحة. .1

المننراد  رفننأ بالطلننب خريطننة مسنناحية بمقينناس رسننم مناسننب موقننخ عليهننا المسننطروت  

 العمل فيه وحدوده.

لعمنل  التناريخ المطلنوبقدم طلب القينام بأعمنال البحنث والتنقينب قبنل بندء ويجب كن ي  

 البعثة بستة كشهر على األقل.
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 111  ادةــــــمال

 –حسننب األحننوال  –ل للبعثننة بالعمننل قبننل موافقننة اللجنننة الدائمننة المختصننة ال يصننر  

مننن الجننانبين،  بالموافقننة عليهننا، وتوقيننخ العقنندوالحصننول علننى تصننرير إدارة األمننن 

حالننة عنندم حضننور رئننيس البعثننة ألى سننبب، يتعننين عليننه  فنني وإصنندار التننرخيص. و

 تفويض نائب له ليحل محله.

 110  ادةــــــمال

قوم إدارة البعثات بالمجلس بمخاطبة اإلدارة العامة لألمن بنالمجلس بكافنة المسنتندات ت   

ثننار فنور ورودهنا، والننك للرجنوع والتنسنيأ مننخ  تنقينب عنن اآلالمرفقنة بطلنب بعثننات ال

 .الجهات األمنية المعنية

 111  ادةــــــمال

خروا عينات من التربة المصرية بنالمواقخ محنل التنرخيص إال بموافقنة اللجننة  ري حظ  

 ى جمينخ التحالينل بمعامنلالدائمة المختصة إلجنراء تحالينل عليهنا خنارا النبالد، وت جنر  

بعند  -مصنر فيخرى من المعاهد العلمية األ كو بأي -والصيانة التابعة للمجلسالبحوث 

 موافقة اللجنة الدائمة المختصة.

 411  ادةــــــمال

اليجوز ضم كى كعضاء جدد للبعثة إال بعند موافقنة إدارة البعثنات بنالمجلس والحصنول 

افقننة اللجنننة ألحكننام هنناه الالئحننة ومو طبقننا  علننى كافننة بيانننات العضننو المطلننوب ضننمه 

الدائمننة المختصننة، كمننا اليجننوز إضننافة كعمننال جدينندة إال بعنند موافقننة اللجنننة الدائمننة 

 المختصة.
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 115  ادةــــــمال

 تلتزم البعثات العاملة في مناطأ الصحراء الشنرقية كو الغربينة كو المنناطأ السناحلية 

 باالشتراطات اآلتية: كو سيناء كو الحدودية

د عليهننا منطقننة ة مننن رئننيس البعثننة محنند  ع ننق  و  مسنناحية كصننلية م   ال كربننخ خننرائطإرسنن -

 .علي األقل قبل بدء العمل بستة كشهر 89111:  6العمل بمقياس رسم 

ومحدد  ةع  ق  و  م   89111: 6إرسال إحدى عشرة خريطة مساحية كصلية بمقياس رسم  -

ة لمننناطأ والننك بالنسننب علنني األقننل عليهننا منطقننة العمننل قبننل بنندء العمننل بسننتة كشننهر

 العمل الجديدة. 

 صرل المجلس بالعمل إال بعد الحصول علي موافقة وزارة الدفاع . ي  ال -

 111  ادةــــــمال

 فنيالسنة خالل فتنرة زمنينة واحندة تحنددها البعثنة  فيل للبعثة بالعمل مرة واحدة صر  ي  

نت  حالنة تجديند عقند البعثنة لفتنرة جديندة، ت   فيم منها. والطلب المقد   جمينخ اإلجنراءات ا خ 

 بعة عند الترخيص ألول مرة.السابقة المت  

 111  ادةــــــمال

البعثنات بإخطنار قطناع اآلثنار المخنتص بالموافقنات الالزمنة للعمنل،  شؤونتقوم إدارة 

ر رئننيس البعثننة خط ننمنخ إرفنناق صننورة منن خريطننة مسنناحية بموقنخ عمننل البعثننة، كمنا ي  

 تي تم الموافقة عليها من اللجنة الدائمة المختصة.به بنود العمل ال نا  بخطاب مماثل مبي  

 911  ادةــــــمال

مرافنأ واحند علنى  ييجب كن يرافأ كل  بعثة طوال فترة عملها وعلى مندار الينوم كثنر

اختياره ممنن سنبأ تلقنيهم دورات تدريبينة  فياألقل من إدارة الحفائر، وتكون األولوية 

 تخضخ إلشرافه.  التيلس كو تلك على الحفائر بمدارس الحفر التابعة للمج
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 811  ادةــــــمال

عنه منخ رئنيس البعثنة، ينتم بمقتضناه وصن  وتحديند المرافأ محضرا  يوق ي حرر األثري

العمنننل فينننه، وحننندود التنننرخيص الصنننادر منننن اللجننننة الدائمنننة  الننناي سنننيجريالموقنننخ 

ة كو المنطقننة فة، سننواء بمخننازن البعثننالمختصننة، ويحنندد بننه مكننان حفننظ اآلثننار المكتش نن

فة، وتتحمنل األثرية التابخ لها الموقخ. وتتعهد البعثة بإعداد صناديأ لحفظ اآلثار المكتش  

، وكناا تكنالي  نقنل تلنك األثرية كثنناء فتنرة عمنل البعثنة تكالي  تأمين الموقخ بالحراسة

 اآلثار إلى مخازن كو متاح  المجلس حسب األحوال.

 021  ادةــــــمال

خ األثريننة، وتتفننأ مننخ طبيعننة ط ننالبعثننة بمواصننفات تضننمن تننأمين الق   يننتم إنشنناء مخننزن

 .ما يكفل حمايتها والمحافظة عليهااآلثار ومادتها وكميتها وحجمها ب

 011  ادةــــــمال

المرافنأ، علنى كن ي خنتم المخنزن بخناتم  يوجنود األثنر فنييتم فتر وغلأ مخزن البعثة 

 المرافأ عند الغلأ. يالبعثة وخاتم األثر

 001  ادةــــــمال

عننن سننير عمننل البعثننة ومنندى التزامهننا بنناللوائر  دم األثننري المرافننأ تقريننرا  شننهري اقنني  

 والتعليمات، وي عرض على مدير المنطقة المختص حسب األحوال.

 -حسننب األحننوال  -لتننزم رئننيس البعثننة كو نائبننه ، ي  كشنن  كثننري ر علننى كيوعننند العثننو

كمنر إيقنا  عمنل  فيحالة المخالفة، تنظر اللجنة الدائمة  فيبإبال  األمين العام فورا . و

 لجسامة المخالفة. وفقا  البعثة مؤقتا  كو نهائيا  

 110  ادةــــــمال

كى موقنخ دون إبنداء  فنيجنة الدائمة المختصة رفنض طلبنات البعثنات بالتنقينب يجوز لل  

 األسباب.

 104  ادةــــــمال

ثيأ األثري لجميخ اآلثار المنقولة المكتشفة، والنك تلتزم كل بعثة بأعمال التسجيل والتو

بالسجل الخاص بالبعثة، مخ وضخ صور فوتوغرافية واضحة لألثنر منن جمينخ الزواينا 

والنناى يتننولى التنسننيأ مننخ القطنناع المخننتص  ،باالشننتراك مننخ األثننري المرافننأ للبعثننة

 .ثارالتخاا اجراءات تسجيلها بسجالت قيد اآل
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سنواء اآلثنار ، اء كعمال الترميم والصنيانة لمنا تقنوم بالكشن  عننهكما تلتزم البعثة بإجر

مننخ تطبيننأ  ،والننك خننالل منندة التننرخيص ،للمعننايير الدوليننة وفقننا   ،كو المنقولننة عقاريننةال

األساليب والتقنيات الحديثة، والك تحت إشرا  التفتنيش المخنتص، ويجنب كن تتضنمن 

التننرميم، والننك كلننه تحننت البعثننة فنني هنناه الحالننة متخصصننين فنني مجننال الصننيانة و

 اإلشرا  الكامل للمجلس.

 105  ادةــــــمال

مجنننال األنثروبولنننوجى والمسنننر المغناطيسنننى  فننني حالنننة قينننام البعثنننات بأعمنننال فننني  

 مننن مركننز بحننوث وصننيانة عمننال الننرادار، يجننب كن يرافقهننا عضننووالجيننوفيزيقى وك

ال، ت ودع نسخة من ناتج جميخ األحو فيالمرافأ. و اآلثار بالمجلس، فضال  عن األثري

 األعمال بالمجلس لصالحه دون كن تكون للبعثة كية حقوق ملكية فكرية عليها.

 101  ادةــــــمال

 هاء من موسم العمل باآلتي:تلتزم البعثة فور االنت  

خ باللغنة اإلنجليزينة يقتصنر علنى إنجنازات البعثنة، س نتقديم تقرير مبدئي منن خمنس ن   .6

د ثالثة كشهر من انتهاء العمل بإرسال تقرير مفصل عن عمنل على كن تقوم البعثة بع

خ منندعوم بالصننور س ننرجم للغننة العربيننة مننن خمننس ن  ت ننالبعثننة باللغننة اإلنجليزيننة وم  

البعثات إلرسالها  شؤونالفوتوغرافية والرسوم البيانية والتخطيطية، والك إلى إدارة 

 ها.شؤونإلدارة النشر العلمي التخاا 

الترخيص بالعمل للبعثة إاا مضنى خمنس سننوات منن كول كشن  لهنا عاد النظر في ي   .8

بال  المجلس بإصدار النشر العلمي الكامنل ألعمنال الحفنائر فني حالنة االنتهناء إدون 

 ص به.من العمل في الموقخ المرخ  

والننك إلننى إدارة  ،تقننوم كننل بعثننة بتقننديم سننبخ  نسننخ مننن الكتننب الصننادرة والمقنناالت .1

يعهنننا علنننى مكتبنننات المراكنننز العلمينننة والمتننناح  التابعنننة البعثنننات لينننتم توز شنننؤون

 للمجلس.

 110  ادةــــــمال

، ويننتم الواحنندة ككثننر مننن موسننم علننى التننواليللبعثننة  ال يجننوز تكننرار مرافقننة األثننري

 كل موسم من مواسم العمل. فياستبداله 
 

 910  ادةــــــمال
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ن لهنا منن المجلنس مقابنل مبلنغ يتتحمل البعثنة األجنبينة تكنالي  تواجند األثنريين المنرافق

علنى عنرض موافقنة  بنناء  قرر مجلس اإلدارة هاه الرسوم طوال فترة العمل، وي   شهري

 اللجنة الدائمة المختصة.
 

 810  ادةــــــمال

ننند  حننند  ي   د كخنننرى باتفننناق د بنننالترخيص مننندة بدايتنننه ونهايتنننه، ويجنننوز تجدينننده لمننندة كو م 

ل نهاينة مندة التنرخيص بثالثنة ديند للمجلنس قبنالطرفين، علنى كن تقندم البعثنة طلنب التج

عنن  ص له التنازل كلي ا كو جزئي اجميخ األحوال، ال يجوز للمرخ   فيعلى األقل. وكشهر

 الترخيص الصادر له إلى الغير.

 121  ادةــــــمال

ص لها بسداد كجور وحصص التأمينات االجتماعية لمن تستعين بهنم تلتزم البعثة المرخ  

ين مصريين وعمال وحراس، مخ ضرورة إخطار المجلس كو المنطقة األثرية من عامل

 قبل بدء العمل بشهر على األقل. المعنية بأسمائهم وبياناتهم كاملة  

 111  ادةــــــمال

على رئيس وكعضاء البعثة كو مستخدميها من العمال الدخول إلى المنطقنة  انهائي   ري حظ  

 غير مواعيد العمل المحددة بالترخيص. في يهاص بالحفر والتنقيب فخ  ر  الم  

 101  ادةــــــمال

    حالنننة عننندم بننندء البعثنننة عملهنننا خنننالل سننننة منننن تننناريخ إخطارهنننا ببننندء العمنننل فننني

هناه الحالنة التقندم بطلنب  فنيالعمل بموجبه، ويتعنين عليهنا  في بالترخيص، يسقط حقها

 ترخيص جديد.

 قنراراتكام قانون حماية اآلثار وتعديالتنه والجميخ األحوال، تلتزم البعثة بكافة كح فيو

 المكملة له.

 111  ادةــــــمال

اكتشافات كثرية حديثة إال بعد إخطار المجلس وموافقنة  ال يجوز للبعثة اإلعالن عن كي

 األمين العام.

 141  ادةــــــمال

نتهنت مندة موقخ عمل البعثة متى ا فيمن كفرادها التواجد  عثة كو كي  ال يجوز لرئيس الب

لمقنررة ا -كسنبقية النشنر العلمنى  فني وحة للبعثنة، وتحنتفظ البعثنة بحقهناالترخيص الممن
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  خنالل فتنرة خمنس سننوات منن تناريخ كول كشن  لهنا  فني -بموجب قانون حماية اآلثار

نن فنني الموقننخ خننالل تلننك الفتننرة حننال انتهنناء منندة  فننيأ للبعثننة التواجنند الموقننخ، وال ي ح 

حالنة طلنب القينام بنأى كعمنال الزمنة  فيشترط موافقة المجلس الترخيص دون إان، وي  

 الستكمال النشر العلمى بعد انتهاء مدة الترخيص.

 151  ادةــــــمال

ننن بننناءال يجننوز للبعثننة إقامنننة كى  حة حنندودها بهننناا منننن كى نننوع علننى األرض الموض 

و خلننيحننددها المجلننس، وبعنند ثبننوت  التننيالتننرخيص إال بموافقننة المجلننس، وبالشننروط 

منن اآلثنار، علنى كن ي ئ نول المبننى إلنى المجلنس األعلنى  بنناءيقنام عليهنا ال التياألرض 

ا ، والنك فنور بناءلآلثار بعد انتهاء كعمال البعثة بالموقخ، وإال وجب على البعثة إزالة ال

 إنهاء الترخيص. في دون اإلخالل بحأ المجلس

 111  ادةــــــمال

شرا  والرقابة على كافة كعمال البعثات وكسناليبها، اإل فييكون للمجلس كامل السلطة 

ووضخ كافة االشتراطات الالزمة لضنمان سنالمة اآلثنار والمواقنخ األثرينة، ولمسنئولي 

دخول المناطأ األثرينة ومنا بهنا منن مخنازن  فيالمجلس المختصين دون غيرهم الحأ 

الت، وعلننى حضننور األثننري المرافننأ للبعثننة واالطننالع علننى السننج فننيخاصننة بالبعثننة 

ص لها بالتنقيب كن تطلعهم على الوثائأ والمعلومنات وكنل منا يمكننهم منن البعثة المرخ  

 كداء عملهم.

 111  ادةــــــمال

الينوم نفسنه  فني المجلنس ولة، يتعين نقلها تحت إشرا  ممثلنيعند العثور على آثار منق

موقننخ عمننل البعثننة  إلننى مخننزن البعثننة كو المخننزن التننابخ للمنطقننة األثريننة الموجننود بهننا

نهاية كل يوم بمعرفنة تفتنيش اآلثنار المخنتص، وي خنتم  فيأ المخزن تباعا ، على كن ي غل  

ش   المرافأ، وكن ي حفظ مفتال المخزن لدى  ل المجلس واألثريب  ة من ق  ل  ك  بخاتم اللجنة الم 

 مدير المنطقة األثرية.
 

 191  ادةــــــمال

ن حالة الكش  عن كثر ثابت يحتاا في  ص لهنا رخ  إلى حماية كو تأمين، تلتنزم البعثنة الم 

وبعننند العنننرض علنننى  -للمواصنننفات الفنينننة  طبقنننا  بأعمنننال الحماينننة والتنننأمين المطلوبنننة 

ننالعتمادهننا، كمننا يلتننزم رئننيس البعثننة  -المجلننس  م لننز  بتركيننب مننا ي   لهننا كيضننا   صرخ  الم 
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إشنننرا  المجلنننس كو تركيبنننات لحماينننة وتنننأمين األثنننر تحنننت  بنننناءتركيبنننه منننن لنننوازم 

 وبموافقته وعلى نفقة البعثة.
 

 181  ادةــــــمال

 اآلتية: القواعد   -حسب األحوال  - البعثة كو نائب ه يلتزم رئيس

فتنرة  منل، فنيانتهاء العتوقينخ محضنر بندء العمنل، وكناا محضنر فنيل البعثنة مثي   أوالً:

 الترخيص.

 التواجد بالموقخ طوال فترة العمل. ثانياً:

السنجل  فنيدا  بالصنور عليهنا البعثنة تسنجيال  علمينا  منزو  تعثنر  التيسجيل اآلثار ت ثالثاً:

اات الموسنم،  فنيالخاص بالبعثة، والتوقيخ على كل صنفحة منن صنفحات السنجل 

اإلنجليزينننة كو الفرنسنننية كو  -علنننى كن يكنننون التسنننجيل بإحننندى اللغنننات األجنبينننة 

 ى اللغة العربية.مخ مراجعتها واعتمادها وترجمتها إل -األلمانية 

 

 421  ادةــــــمال

 الحاالت اآلتية: فييتم إنهاء ترخيص البعثة ووق  كعمالها فورا        

               يصشنننننرط منننننن شنننننروط التنننننرخ كي   -كعضنننننائها  كو كحننننند -إاا خالفنننننت البعثنننننة  .6

 العقد الصادر به. في  كو االلتزامات الواردة تفصيال  

 .كو جزئيا   لها عن الترخيص إلى الغير كليا  ص إاا تنازلت البعثة المرخ   .8

إحدى الجرائم المنصوص عليها بقانون حماينة اآلثنار  في ين كحد كفراد البعثة د  إاا ك   .1

 قبل كو بعد صدور الترخيص.

بيان مخال  للحقيقة عند التقدم بطلنب التنرخيص واكتشن  النك  كي   إاا قدمت البعثة .4

 بعد صدوره.

علنننى موافقنننة اللجننننة الدائمنننة  بنننناءص ووقننن  األعمنننال صننندر قنننرار إنهننناء التنننرخيوي  

 المختصة.

 411  ادةــــــمال

تكتشننفها البعثننات األجنبيننة كو المصننرية، مملوكننة  التننيجميننخ اآلثننار الثابتننة والمنقولننة 

 المجلس األعلى لآلثار دون غيره. في مثلة للدولة م  
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 401  ادةــــــمال
، يج نمنااا حديثنة للقطنخ األثرينة مطابقنة تمامنا  لألثنر األصنلللمجلس دون غيره كن ي نت  

 ل تمييزها عن غيرها من النمااا كو اآلثناركف  على كن يتم ختمها بخاتمه كو شعاره بما ي  

     عليهننا جميننخ حقننوق الملكيننة الفكريننة والعالمننة التجاريننة لصننالحه  ياألصننلية، وتسننر  

ألحكننام القننانون واالتفاقيننات الدوليننة اات الصننلة، ويتننولى  وفقننا  الننداخل والخننارا  فنني

 تسجيلها تباعا  من خالل وحداته اإلنتاجية الخاصة اات الصلة.

  يديثة للقطخ األثرية مطابقة لألثنر األصنلوال يجوز استيراد كو إنتاا كو تداول نمااا ح

 الداخل كو الخارا إال بإان خاص من المجلس. في

 وفقننا  جميننخ األحننوال، ال يجننوز تننداول كو اسننتيراد نمننااا كثريننة مننن الخننارا إال  فنني و

 هاا الشأن. في يضعها المجلس  التيللمواصفات 

حظننر اسننتيراد وتننداول ويقننوم المجلننس بالتنسننيأ مننخ وزارة الصننناعة والتجننارة بشننأن 

 النمااا المخالفة لتلك المواصفات.
 

 411  ادةــــــمال
صنة يحنددها ص للغير، كو يتعاون منخ كى جهنة عامنة كو خارخ  للمجلس دون غيره كن ي  

للمواصنفات والشنروط  طبقنا  إنتاا كو تنداول هناه النمنااا  في من خالل مجلس اإلدارة،

 الوحدة اإلنتاجية للنمااا بالمجلس. يتضمنها الترخيص الصادر بالك من التي

ج تجارينا  نمنااا كن ي ننت   فنيجميخ األحوال، يكون للمجلس وحنده دون غينره الحنأ  فيو

را  لمنا كسنفرت عننه كعمنال البعثنات األجنبينة كو المصنرية منن اكتشنافات كثرينة و  كو ص  

     كثناء التنقيب.
 

 441  ادةــــــمال
لآلثنننار  اصنننفات الخاصنننة بالنمنننااا المقلننندةالمو يخنننتص المجلنننس دون غينننره بوضنننخ

تننداول كو دخننول كيننة نمننااا يننتم  ري حظ ننيننتم اسننتيرادها مننن الخننارا، و التننيالمصننرية 

 إنتاجها بالمخالفة لهاه المواصفات إلى البالد.

لمواصنفات  جميخ األحوال، يجب كن تكون النمااا المستوردة من الخارا مخالفنة   فيو

للمواصفات  وفقا  ة اإلنتاجية بإصدار التراخيص الخاصة األثر األصلى، وتختص الوحد

 هاا الشأن. فييضعها المجلس  التيالقياسية 
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 451  ادةــــــمال

، يجننوز لألفننراد بقننة تمامننا  لمواصننفات األثننر األصننليفيمننا عنندا النمننااا األثريننة المطا

ون التقيند دة بالنداخل دعية المصنرية إنتناا نمنااا كثرينة مقلنوالمنشآت التجارية والصنا

بالمواصفات الخاصة باالستيراد، كما يجوز لهم االسترشناد واالسنتعانة بتلنك الضنوابط 

تهم، والنك دون اجنجلس في هناا الشنأن بهند  تطنوير منتيضعها الم التيوالمواصفات 

 .فرض كية رسوم كو مصروفات عليهم نظير الك
 

 411  ادةــــــمال

اسننتغالل صننور القطننخ كو المواقننخ  - أ مننن المجلننسسننب  بغيننر إان خنناص م   -ال يجننوز

المجال التجاري واإلعالني بهد  الترويج  في األثرية كو اآلثار المصرية بصفة عامة 

 خ كو خدمات.ل  عن منتجات كو س  

سنتثنى مننن الننك األغننراض واالسنتخدامات الشخصننية والتعليميننة والتننرويج السننياحي وي  

 ئات العامة.واستخدامات األجهزة الحكومية كو الهي فيوالثقا
 

 411  ادةــــــمال

          ال  مننننن الملصننننقات كو المطبوعننننات رق التننننرويج التجنننناري واإلعالننننني ك ننننتشننننمل ط نننن

سواء من خنالل مواقنخ إلكترونينة كو كى وسنيلة  -كو التصوير الفوتوغرافي كوالضوئي 

 حتة.والك لألغراض التجارية الب  -كخرى من وسائل الدعاية واإلعالن كو ما يماثلها 
 

 491  ادةــــــمال

 التننيتنطبننأ علننى صننور اآلثننار والقطننخ األثريننة المملوكننة للمجلننس والنمننااا األثريننة 

نتجهننا جميننخ حقننوق الملكيننة الفكريننة والعالمننة التجاريننة واألحكننام المنصننوص عليهننا ي  

واالتفاقيننات الدوليننة اات الصننلة، باعتبنناره المالننك لهننا  8118لسنننة  68بالقننانون رقننم 

 للقانون. وفقا  لة لصالحه والمسج

 481  ادةــــــمال

صور اآلثار وعالمتها التجارية لمجلس المواصفات الخاصة الستغالل يضخ ا

وفأ  -نتاجية المختصة واستخداماتها، وتتولى الوحدة اإل والترخيص بالنمااا األثرية

سطوانات مطبوعات وحفظها على ك فيتسجيلها كعالمة تجارية وطبعها  -إنشائهاقرار 

 مدمجة.
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 521  ادةــــــمال

مجناالت  فني ت نشأ بالمجلس وحدات إنتاجية اات طبيعة خاصنة، تابعنة لألماننة العامنة، 

إنتنناا تصننوير األفننالم الوثائقيننة، وتسننويأ صننور القطننخ والمواقننخ والمننناطأ األثريننة 

ثرينة المسجلة كعالمة تجارية باسم المجلس، وتسويأ وإنتاا النمنااا والمستنسنخات األ

 والطباعة والنشر.

 ويجوز إنشاء وحدات كخرى خال  ما سبأ تحقيقا  ألهدا  المجلس ولزيادة موارده.

 ها والغرض منها.ها وكهداف  إنشاء كل وحدة اختصاص   قرارد ويحد
 

 151  ادةــــــمال

نن فننني   عننن إدارة شننؤونها، ويعاونننه منندير   مسننئول   تنفينناي   ن لكننل وحنندة منندير  ي عنني     ر  وآخ 

صدر بتعيينهم وتحديد رواتنبهم ومكافنآتهم قنرار ، وي  مالي   ر  وآخ   إداري   للتسويأ، ومدير  

 من الوزير كو األمين العام.
 

 150  ادةــــــمال

نن ة وكهنندافها سنننويا  بنشنناط الوحنند ا  المنندير المسننئول عننن إدارة شننؤون الوحنندة تقريننر د  ي ع 

، وت عرض علنى مجلنس اإلدارة إلبنداء أ منها والخطة السنوية الجديدةوخطتها وما تحق

 مالحظاته عليها واعتمادها.

 151  ادةــــــمال

 ا  ر، يتضنمن بياننا  تحليلينا  ماليني نشأ لكل وحدة سجل خاص بصنندوق قطناع تموينل اآلثنا

لكننل وحنندة إنتاجيننة وموازنتهننا، إضننافة إلننى النندفاتر التحليليننة إلظهننار مركزهننا المننالي 

 من كل عام. 11/8 فيوتنتهى  6/1 في السنة المالية الخاصة بها  وتبدك ونتائج كعمالها.
 

 154  ادةــــــمال

من اإلداريين والفنينين والخبنراء منن مختلن  التخصصنات،  كا    د كل وحدة بعدد  تزو  

ر النوزير كو صند  أ بها العمالنة الالزمنة سنواء منن المجلنس كو منن خارجنه، وي  لح  كما ت  

الزمنة إللحناق الخبنراء والفنينين واإلدارينين والعمنال بالوحندة ت القرارااألمين العام ال

 وتحديد رواتبهم ومكافآتهم.
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 155  ادةــــــمال

لطبيعنة كنل وحندة  وفقا   -نشأ لكل وحدة مقر دائم يتم إمداده بالتجهيزات الفنية الالزمة ي  

 خالل ستة كشهر من تاريخ صدور تلك الالئحة. -

 151  ادةــــــمال

  وحدة كن تشارك من خالل شركات مساهمة بالتعاون مخ جهات حكومية يجوز لكل

كو هيئات عامة لتحقيأ كغراضها، كما يجوز لها التعاون واالستعانة ببيوت خبرة 

 فيمجال تخصصها لتقديم االستشارات الفنية وإعداد دراسات جدوى. و فيكجنبية 

 على الك.جميخ األحوال، يتعين الحصول على موافقة مجلس اإلدارة 
 

 151  ادةــــــمال

يتم توفير التمويل الالزم للوحدة منن ميزانينة المجلنس األعلنى لآلثنار )صنندوق تموينل 

ر لهننا مننن مننوارد خاصننة كخننرى مننن صننندوق مشننروعات اآلثننار والمتنناح ( ومننا يننوف  

اا ما التنمية الثقافية التابخ لوزارة الثقافة، كو من الهيئات العامة كو الوزارات المختلفة إ

للغينر،  تنؤد ى التنيكو خاصنة ومقابنل الخندمات اتفاقيات شراكة عامة  في دخلت معها 

ن ات والتبرعنات وعائند اسنتثمار كمنوال الوحندة، كو كى منوارد ب نر واله  ن  كو من خنالل الم 

 كخرى بعد موافقة مجلس اإلدارة.

 159  ادةــــــمال

 يمماثل لنشاط الوحدة الت ريوحدة ممارسة كي نشاط تجا ين بأي  على العاملري حظ  

 يعملون بها إال بإان خاص من األمين العام، وبعد العرض على مجلس اإلدارة.

ي العالمة التجارية التيجوز لهم استخدام شعار المجلس كو جميخ األحوال، ال  فيو

 تخص منتجاته، سواء كثناء فترة عملهم بالوحدة كو بعد تركهم العمل بها.
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 815  ادةــــــمال

بتشننكيل مجلننس إدارة واحنند لجميننخ الوحنندات  قننرارا  ر الننوزير كو األمننين العننام ي صنند  

 اإلنتاجية اات الطبيعة الخاصة يختص بالموضوعات اآلتية:

 وضخ السياسة العامة للوحدات اإلنتاجية، وتطوير هاه الوحدات. -

ن - بهنا، تاجينة حسنب طبيعنة العمنل ة لعمنل كنل وحندة إنإعداد الالئحنة الداخلينة المنظم 

 النواحي الفنية والمالية واإلدارية. في والك

اعتمنناد دراسننات الجنندوى االقتصننادية لكننل وحنندة إنتاجيننة، واعتمنناد سياسننة تسننعير  -

 جة.الوحدات والخدمات المنت  

عتماد الميزانية ونتنائج تتم على كسس تجارية، وكاا ا التياعتماد الموازنة التقديرية  -

 المعمول بها. قراراتواللوائر والضوء كحكام القوانين  في األعمال،

 متابعة تنفيا التعاقدات الخاصة بالبيخ والتوزيخ، سواء بالداخل كو الخارا. -

إحندى الوحندات عرضنه منن كل ما ينرى رئنيس مجلنس اإلدارة كو مندير  النظر في -

 اختصاص هاه الوحدات. في مسائل تدخل
 

 112  ادةــــــمال

إنشننناء الوحننندات اات الطبيعنننة الخاصنننة  اتقنننرارر النننوزير كو األمنننين العنننام ي صننند  

 زالوقائخ المصريةز. فينشر ألحكام تلك الالئحة، وت   وفقا  ومهامها 
 

  111  ادةــــــمال

خ ط ندة لآلثارعلى كنها ق  تقليد كو تداول للنمااا المقل صد االحتيال كل  تزييفا  لألثر بق   ي عد  

 كحكام القانون. في كثرية كصلية
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 110  ادةــــــمال

ن فيعرض اآلثار  ضنه الخنارا ال يكنون إال بقنرار منن رئنيس الجمهورينة كو م   ن يفو 

 للقانون. وفقا  هاا الشأن  في

 111  ادةــــــمال

حننددها اللجنننة الفنيننة لتنني ت  المشنناركة فنني معننارض خارجيننة بننالقطخ األثريننة ا يجننوز

بقنرار منن  ، والنكللمعارض الخارجية ويوافأ مجلس اإلدارة على عرضنها بالخنارا

 على عرض الوزير. بناء  رئيس الجمهورية بعد كخا ركي مجلس الوزراء 

 114  ادةــــــمال

برئاسة األمنين العنام كو منن  ر،ل اللجنة الفنية للمعارض الخارجية بقرارمن الوزيشك  ت  

عضننويتها رؤسنناء قطاعننات التمويننل والمتنناح  م فنني علنني كن تضنن ر،يحنندده الننوزي

ثار اإلسنالمية والقبطينة واليهودينة ومنرمم ثار المصرية واليونانية والرومانية واآلواآل

من المجلس من اوي الخبرة، وثالثة كعضاء من خنارا المجلنس، وللجننة كن تسنتعين 

 ال يكون له صوت معدود في مداوالتها.و ،بمن ترى االستعانة به إلنجاز كعمالها

 115  ادةــــــمال

تخنننتص اللجنننة الفنينننة ختصاصنننات المنصننوص عليهنننا فنني القننانون، فضننال  عننن اال

 تية:ختصاصات اآلللمعارض الخارجية باال

 تحديد اآلثار التي يجوز عرضها بالخارا لمدة محددة. -6

زاينا والفوائند العائندة المعنرض الخنارجي والم المنادي عنن مقابلوتحديد الالتفاوض  -8

 في ضوء القيمة التأمينية. من إقامته،

 عمالها.كعليها من موضوعات تتعلأ بمجال العام مين األ وكما يعرضه الوزير  -1

 ها من مجلس اإلدارة.قراراتعتمد على كن ت     

 111  ادةــــــمال

كنام ثنار فني الخنارا ألحتخضخ جميخ إجراءات التنأمين والنقنل والتغلين  لعنرض اآل

 ل مجلس الدولة.ب  التي تم مراجعتها والموافقة عليها من ق   االتفاقية
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 111  ادةــــــمال

يجنب كن يكنون عنرض القطنخ األثرينة بالخنارا بعند موافقنة اللجننة الفنينة للمعننارض 

الخارجية، واليجوز مد فتنرة العنرض لفتنرة جديندة إال بقنرار منن رئنيس الجمهورينة 

علننى عننرض الننوزير وموافقننة اللجنننة الفنينننة  ننناء  ببعنند كخننا ركي مجلننس الننوزراء 

 للمعارض الخارجية ومجلس اإلدارة.

 119  ادةــــــمال

اليجوز تغيير خط سير المعنرض الخنارجي كو المندن التني سنيزورها إال بقنرار منن 

علنى عنرض النوزير وموافقنة  بنناء  رئيس الجمهورية بعد كخنا ركي مجلنس النوزراء 

 ارجية ومجلس اإلدارة.اللجنة الفنية للمعارض الخ

 118  ادةــــــمال

ضننافة قطعننة كثريننة مشنناركة بمعننرض خننارجي إال بقننرار مننن إو ك اليجننوز اسننتبدال

علنى عنرض النوزير وموافقنة  بنناء  رئيس الجمهورية بعد كخنا ركي مجلنس النوزراء 

 اللجنة الفنية للمعارض الخارجية ومجلس اإلدارة.

 ا  مكرر 118  ادةــــــمال

إقامنة معنارض داخلينة مؤقتنة بأمناكن ، حسب األحنوال، بالهيئة المختصةللمجلس كو 

فني ضنوء  والنك بعند موافقنة اللجننة الدائمنة المختصنة ،والهيئنةك غينر تابعنة للمجلنس

 :يأتيوعلى األخص ما  ،الضوابط التي تقررها

نال  عند تقرينرا  علنى كن ت   ،ترل إلقامة المعرضل لجنة لمعاينة الموقخ المق  يشكت  -1 ف ص   م 

تنوافر  وبمراعناة يشمل مندى مالءمنة الموقنخ إلقامنة المعنرض والعنرض المتحفني،

تننأمين الموقننخ مننن كمننن المجلننس األعلننى لآلثننار  لكشننروط األمننن الصننناعي، وكننا

 والشرطة المختصة.

التني سنيتم عرضنها متحفينا  بنالمعرض  تتولى لجنة المعارض تحديد القطخ األثرينة  -2

 عرضها والعرض على مجلس اإلدارة للموافقة.المؤقت وتحديد المقابل المادي ل

مراعنناة كن يكننون كمننين المعننرض والعنناملين بننه مننن التننابعين للمجلننس كو الهيئننة   -3

 .حسب األحوالبالمختصة 
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 (1ا  )مكرر 118  ادةــــــمال

الننوزير  حنندده  مننين العننام كو مننن ي  ل بقننرار مننن الننوزير لجنننة علميننة برئاسننة األشننك  ت  

ص خننت  ت   ،العننرض المتحفننيواآلثننار،  صصننين فنني مجننالوعضننوية عنندد مننن المتخ

بإعننداد سننيناريوهات المتنناح  والعننرض المتحفنني لكافننة المتنناح  التابعننة للمجلننس 

 .حوالحسب األبوالهيئة المختصة ك
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 211  دةاــــــمال

علننى اقتننرال  بننناء   -ر قننرار مننن المجلننس األعلننى للتخطننيط والتنميننة العمرانيننة صنند  ي  

األمنناكن كواألراضنني كواألراضنني المتاخمننة للمواقننخ كو  د بننه األمنناكني حنند    -الننوزير

ل حماية بيئنة األثنر والمحافظنة كف  األثرية بما فيها خطوط التجميل المعتمدة لألثر، بما ي  

 المنطقة األثرية.على بانوراما 
 

 111  ادةــــــمال

بعد العرض على اللجنة الدائمة  –يكون للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية العمرانية 

إصدار قرار بترتيب حقوق ارتفاق على  -على اقترال الوزير بناء  المختصة، و

مان حدود حرم األثر لض في العقارات المجاورة للمواقخ األثرية والمباني التاريخية 

المحافظة على خصائصها الفنية كو مظهرها العام، ويحدد القرار الصادر بالك هاه 

يترتب عليها حأ كو ككثر من حقوق االرتفاق،  التيالعقارات كو كجزاء العقارات 

 د على حأ المالك كو الحائز تبعا  لالك.ر  ت   التيونطاق هاا الحأ، والقيود 
 

 110  ادةــــــمال

      ث سنننتحد  األعلنننى للتخطنننيط والتنميننة العمرانينننة تنفينننا التخطنننيط الم  ال يجننوز للمجلنننس 

 كو ومنا فني زمامهنا،والتاريخينة كو التوسخ كو التعنديل فني المواقنخ والمنناطأ األثرينة 

علنى خنرائط مسناحية كثرينة  بنناء  إال ، بنناءال صرخ   بمنر الخاصة االشتراطات وضخ

لمواقنخ والمنناطأ األثرينة ومنا فني حكمهنا، عليها المبناني وا ا  قدمة من المجلس موقعم  

وبموافقنة كتابينة منن المجلننس علنى النك بعند العننرض علنى اللجننة الدائمنة المختصننة، 

 .المترتبة للمجلسل بحقوق االرتفاق خ  وبما ال ي  
 

 111  ادةــــــمال

     سنتحدثيتعين علنى المجلنس األعلنى للتخطنيط والتنمينة العمرانينة عنرض التخطنيط الم  

ومنا فني زمامهنا علنى والتاريخينة لتوسخ كو التعديل فني المواقنخ والمنناطأ األثرينة كو ا

بند ركينه خنالل فإاا لنم ي  ، ثالثة كشهر من تاريخ العرض عليه المجلس ليبدي ركيه خالل

 في هاا الشأن. قرارا  صدر هاه المدة، يتم عرض األمر على الوزير لي  
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 114  ادةــــــمال

 في األماكن المتاخمة للمواقخ والمناطأ األثرية ومنا  بناءلال يجوز إصدار تراخيص ا

 طبقننا  حكمهننا داخننل المننناطأ المأهولننة إال بعنند كخننا موافقننة كتابيننة مننن المجلننس،  فنني

راعنى التنسنيأ منخ وي  ، حسب األحوالبللشروط المعتمدة من اللجنة الدائمة المختصة 

 ألهمينة العسنكرية واألراضنيوزارة الدفاع فيما يتعلأ بالمنناطأ االسنتراتيجية اات ا

 .اصهالتي تخ  
 

 511  ادةــــــمال

األمنناكن المتاخمننة  فنني  بننناءطلننب التننرخيص بال فنني  ييخننتص المجلننس بإبننداء الننرك

داخنل المنناطأ المأهولنة، منن خنالل  -حكمهنا  فني ومنا  -للمواقخ والمناطأ األثرينة 

ة واأللنننوان وضنننخ مواصنننفات قياسنننية تشنننمل واجهنننات المبنننانى والمحنننالت التجاريننن

       المسنننتخدمة وطنننالء الواجهنننات وارتفاعنننات المبننناني بمنننا يضنننمن حماينننة بيئنننة األثنننر 

ى طغ نل إقامنة المبننى علنى وجنه مالئنم ال ي  كف نيفسد منظر المنطقة األثرينة، وبمنا ي  وال

والتنناريخي بمننا  يعلننى األثننر ويضننمن لننه حرمننا  مناسننبا ، مننخ مراعنناة المحننيط األثننر

 يضمن حمايته.
 

 111  ادةــــــمال

ل وتحديث واستغالمواصفات قياسية دولية لسبل تطوير يختص المجلس بوضخ 

حكمها، ووضخ كسس ونظم التطوير التجاري  يفالمواقخ والمناطأ األثرية وما 

والثقافي واألثري واالقتصادي لها بما يؤهلها لتنمية الوعي األثري وزيادة الجاب 

 السياحي وزيادة موارد الدولة.
 

 111  ادةــــــمال

ننن خ الجهنننات المختصنننة بإصننندار جمي ننن -الدائمنننة منننن خنننالل اللجنننان  -س ر المجل ننني خط 

 يالسنابقة بالمواصنفات والشنروط التن المنادةاألماكن المشنار إليهنا ب في بناءتراخيص ال

ر فوات هاه المندة بعت  يضعها خالل ستين يوما  من تاريخ تقديم طلب الترخيص إليه، وي  

 بالرفض. قرارا  إ كيدون إبداء الر
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 119  ادةــــــمال 

التصنوير  مقابنلتحديند ب قنرارا   بعند موافقنة مجلنس اإلدارة صندررئيس مجلنس اإلدارةي  

 .جانبثرية وبالمتاح  للمصريين واألقامة الفعاليات في المناطأ والمواقخ األإو

شنهر منن تناريخ كال بعند منرور سنتة إ قررالم   مقابلدة اليجوز زياحوال الجميخ األ فيو

من وزارة السياحة والهيئة العامة لتنشيط السياحة وغرفنة  ر المجلس كال  خط  تطبيقه، وي  

 ا المقابنلوغيرها من الجهات اات الصلة بهنا، ء السياحة والسفر وهيئة المعارضوكال

 المجلسعالن عنه بموقخ تم اإلوتاريخ بدء تطبيقه عقب اعتماده من مجلس اإلدارة، وي

 .اإللكتروني

 118  ادةــــــمال

التصننوير  مقابننلمنننر تخفننيض علننى  لننرئيس مجلننس اإلدارة بعنند موافقننة مجلننس اإلدارة

لما يراه منن اعتبنارات  وفقا  ، ثرية وبالمتاح قامة الفعاليات في المناطأ والمواقخ األإو

والترويجنني والمننؤتمرات  السننياحيوالثقننافي والتنشننيط  األثننريي خاصننة بتنميننة الننوع

غيرهنننا منننن اعتبنننارات تتعلنننأ كوالحكومينننة كو ينننة والجمعينننات الخيرينننة األهلينننةالعلم

 بالمصلحة العامة.

 921  ادةــــــمال

تتنننولى إدارة العالقنننات الثقافينننة الخارجينننة واللجنننان الفنينننة المختصنننة باألماننننة العامنننة 

ائر وشننروط إقامننة الحفننالت، للمجلننس، تحدينند نوعيننة التصننوير ووضننخ ضننوابط ولننو

منهنا تفصنيال ، للعنرض علنى األمنين العنام قبنل اعتمادهنا  واقترال الرسوم المقررة لكل  

 من مجلس اإلدارة.

 911  ادةــــــمال

رة مقابنل تقنديم خندمات لنزوار يجوز للمجلس تحصيل مبالغ مالية خال  الرسوم المقنر  

غينر مواعيند العمنل الرسنمية. علنى كن ينتم  فيالمتاح  كو المناطأ كو المواقخ األثرية 

ننح  إضننافة المبننالغ الم   رة إلننى حسنناب اإليننرادات، ويكننون ة بخننال  الرسننوم المقننر  ل  ص 

ن فنيالصنر   صنر  ل خصنما  علنى بننود الموازننة المختصنة، وت  حندود المبلنغ المحص 

عيند غينر موا فنيالموقخ األثنري بالمجلس ممن تواجدوا بالمتح  كوالمنطقة كو للعاملين

إثبننات  -حسننب األحننوال  -العمنل الرسننمية، ويتننولى منندير المتحنن  كو المنطقننة األثريننة 

ن في كسمائهم  يضنعها مجلنس اإلدارة  التنيللضنوابط  وفقنا  ص لهناا الغنرض دفاتر تخص 

 هاا الشأن. في
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 901  ادةــــــمال

وابط، مخ عدم اإلخالل بأحكام القنانون وتلنك الالئحنة ومنا تضنعه اللجنان الفنينة منن ضن

      يتعننين علننى منننظم الحفننل مراعنناة االشننتراطات التاليننة عننند إقامننة حفننالت بالمتنناح  

 كو المواقخ كو المناطأ األثرية:

الحفاظ على اآلثار والمظهر الحضاري للموقخ وبيئة المنطقة األثرية المقام بها  -6

 الحفل.

إلقامة االحتفال  إخطار المجلس ببرنامج الحفل وفقراته بالكامل قبل الموعد المحدد -8

 بثالثة كيام على األقل.

 .إزالة جميخ مخلفات الحفل فور انتهائه مباشرة   -1

حالة  في جميخ األحوال، يجوز للمجلس إلغاء الحفل كو مصادرة قيمة التأمين  في و

من االشتراطات السابقة كو تلك الواردة بالقانون كو كحكام تلك  يعدم االلتزام بأ

 ض.الالئحة دون تعوي

 911  ادةــــــمال

رة قبنل منن القيمنة اإلجمالينة للرسنوم المقنر   %89يلتزم منظم الحفل بسداد تأمين قندره 

الحصننول علننى الموافقننة، ويخننتص منندير المتحنن  كو المنطقننة األثريننة بمتابعننة سننداد 

 الرسوم وإصدار التصارير بالتنسيأ مخ إدارة العالقات الثقافية الخارجية.

ر التننأمين ل ألسننباب خاصنة بننالمنظمين كو الجهنة الطالبننة، يصناد  حالنة إلغنناء الحفن فنيو

 واللوائر المنظمة لهاا األمر. قراراتلصالر المجلس على ضوء ال

 194  ادةــــــمال

بتحديد رسوم الزيارة والدخول إلى  قرارا  مجلس اإلدارة  بعد موافقةر الوزير صد  ي  

 المنصوص عليه فيلحد األقصى ضوء ا فيالمناطأ األثرية للمصريين واألجانب 

 من القانون. (15) المادة

شهر من كال بعد مرور ستة إال يجوز زيادة الرسوم المقررة  ،حوالجميخ األ فيو

من وزارة السياحة والهيئة العامة لتنشيط السياحة  ر المجلس كال  خط  تاريخ تطبيقها، وي  

الجهات اات الصلة بهاه  وغيرها من ،وغرفة وكالء السياحة والسفر وهيئة المعارض

عالن عنها ، ويتم اإلها عقب اعتمادها من مجلس اإلدارةالرسوم وتاريخ بدء تطبيق

 .بموقخ المجلس اإللكتروني
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 ا  مكرر 194  ادةــــــمال

بقرار من الوزير كو األمين العام  فتر المنناطأ والمواقنخ األثرينة والمتناح  فني  يجوز

ألخينرة منن حنددة بنالفقرة االمبالغ الم  كال يجاوز الرسم على  ،غير كوقات العمل الرسمية

 من القانون. 15 المادة

 519  ادةــــــمال

بطرينأ الحجنز اإلداري  -بمنا فيهنا الرسنوم  -يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للمجلنس 

 شأن الحجز اإلداري. في 6599لسنة  116ألحكام القانون رقم  طبقا  

 119  ادةــــــمال

جلس فنرض رسنوم مقابنل زينارة المحمينات األثرينة بالتنسنيأ والمشناركة منخ يجوز للم

 وزارة الدفاع ووزارة البيئة.
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 119  ادةــــــمال

 على لآلثار لتنظنيم كعمنال الجنرد،ل لجنة عليا بقرار من األمين العام للمجلس األك  ت ش  

 :وتختص هاه اللجنة العليا بما يلي

صدر بتشكيل هناه اللجنان ي بالجرد، وي  عن  رد فرعية من كل قطاع م  تشكيل لجان ج   -6

 قرار من األمين العام.

اإلشننرا  علننى جننرد مننا تحتننوى عليننه المتنناح  والمننناطأ األثريننة والمخننازن  -8

 من قطخ كثرية. - حكمها فيوما   -المتحفية والفرعية 

تقنوم اللجننة العلينا بوضنخ معننايير لتحديند المتناح  الكبينرة والصنغيرة والمخننازن  -1

المتحفية والمنناطأ األثرينة وغيرهنا منن األمناكن األثرينة المطلنوب جردهنا، والنك 

 خالل ستة كشهر من تاريخ سريان تلك الالئحة.

ر جانننب تسنناوي يننرج  حالننة ال فننيتلننك اللجنننة بأغلبيننة كعضننائها، و قننراراتصنندر وت  

 الرئيس.
 

 919  ادةــــــمال

ننن حفنننظ كى قطنننخ كثرينننة بالمخنننازن دون تسنننجيلها تسنننجيال  دقيقنننا  بسنننجالت قيننند  ري حظ 

 والصنننورة   والرسنننم   لمنننادة  الوصننن   وا ة لنننالك، علنننى كن يتضنننمن التسننجيل  د  ع نناآلثارالم  

زن والمتنناح  . ويننتم تصننوير سننجالت قينند اآلثننار المنقولننة بالمخنناوالمقاسننات والننوزن  

عهنندة منندير المخننزن كو منندير المتحنن ،  فننيبننالميكروفيلم، وتكننون سننجالت قينند اآلثننار 

 ن.مكان آم   فيحفظ وت  
 

 819  ادةــــــمال

نيجب على كمنناء المخنازن األثرينة والمتحفينة، كو كصنحاب الع   د األثرينة، كن يتسنلموا ه 

م ل  س نينتم التسنليم والت   التنيد اآلثنار بعد مطابقتها بسنجالت قين االقطخ األثرية استالما  فعلي  

     والرسنننم والصنننورة والمقاسنننات والنننوزن إن  المنننادةبموجبهنننا منننن حينننث الوصننن  و

 عجز كو اختال  يظهر عند الجرد. ي، وتنعقد مسئولية المستلم عند اكتشا  كد  ج  و  

 

 

 



111 

 

 821  ادةــــــمال

نن كشننط كو التعننديل، كو السننجل باإلضننافة كو الحننا  كو ال فننيتغييننر  يإجننراء ك ري حظ 

إضافة كى مالحظات، إال بعد عرض تقرير من لجننة الجنرد علنى اللجننة العلينا إلبنداء 

ثنم األمنين  -حسنب األحنوال  -فيه؛ تمهيدا  لعرضه على اللجنة الدائمة المختصة  يالرك

 العام العتماده.
 

 811  ادةــــــمال

ى عليهننا مننن التلنن ، كو خش ننحالننة وجننود سننجالت قديمننة كو متهالكننة كو باليننة كو ي   فنني

، كو المنادةالوص  كو المقاسات كو نوع  فيسجالت آثار تفتقد إلى دقة التسجيل، سواء 

بها رسوم كو صور غير واضحة، يقنوم القطناع المخنتص بعنرض مناكرة علنى اللجننة 

، ويجنوز لنرئيس القطناع المخنتص تشنكيل لجننة فرعينة ي نناط يالعليا للجرد إلبداء الرك

بعند موافقنة  -منخ االحتفناظ بالسنجالت القديمنة  -سجالت جديندة  فيالتسجيل  بها إعادة

 اللجنة العليا للجرد واللجنة الدائمة المختصة لالعتماد.
 

 801  ادةــــــمال

ل اللجان الفرعية المنوط بها كعمال الجرد من ثالثة كعضاء على األقل، منن بيننهم ك  ت ش  

رميم. وال يجننوز إجننراء الجننرد إال بحضننور صنناحب العهنندة، إضننافة إلننى كخصننائى التنن

حالنة وجنود كى مشنكالت تعنوق كعمنال  وفي. ا  العهدة شخصي صاحبكمين المخزن كو 

والعننرض علننى  يالجننرد، ي عننرض األمننر فننورا  علننى اللجنننة العليننا للنظننر وإبننداء الننرك

 األمين العام لالعتماد.
 

 811  ادةــــــمال

جننب محاضننر محننددة التنناريخ تتضننمن كافننة تقننوم لجنننة الجننرد بإثبننات كعمالهننا بمو

كعمالها، بدءا  من فتر المخنزن وحركنة اللجننة داخنل المخنزن كو مكنان الجنرد وسنائر 

خ هنناه المحاضننر مننن جميننخ كعضنناء اللجنننة كعمننال الجننرد حتننى غلننأ المخننزن، وتوق نن

ورئيسننها. وال يجننوز اسننتخدام كختننام خاصننة بأحنند كعضنناء لجنننة الجننرد إال بحضننور 

 شخصيا . صاحب الختم
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 841  ادةــــــمال

تلتزم اللجان الفرعية باالنتهناء منن الجنرد خنالل عنامين علنى األكثنر بالنسنبة للمتناح  

والمخازن المتحفية والمناطأ األثرية، علنى كن ينتم إعنادة الجنرد كنل عنامين. وبالنسنبة 

كنل  يللمتاح  الكبيرة، ينتم إنهناء الجنرد خنالل كربعنة كعنوام، ثنم إجنراء الجنرد الندور

نثالثنة كعننوام. وت   د كننل لجنننة تقرينرا  مفصننال  بنتيجننة كعمالهنا يتضننمن مننا قامنت بننه مننن ع 

كعمنننال الجنننرد ومنننا اتخاتنننه منننن خطنننوات ومنننا خلصنننت إلينننه منننن كعمنننال ومقترحنننات 

 وتوصيات للعرض على اللجنة العليا للجرد.

ن الفرعية من عقب انتهاء اللجا -إلى األمين العام  يوترفخ اللجنة العليا تقريرها الختام

مشفوعا  بمالحظاتها ومقترحاتها وتوصياتها لعرضه على مجلنس إدارة  -كعمال الجرد 

        المجلننس األعلننى لآلثننار للموافقننة علننى مننا جنناء بننه كو إبننداء مالحظننات كو مقترحننات

كو إيضاحات عليه، ولمجلس اإلدارة كن يعيد التقرير إلى اللجنة العليا للجرد للنظر فيما 

كعضاء المجلس منن مالحظنات ومقترحنات وإيضناحات لوضنعها موضنخ التنفينا، كبداه 

جننة الجنرد كن ت حيننل التقرينر ومنا ورد بنه مننن مالحظنات إلنى اللجننة الدائمننة ويجنوز لل  

 المختصة لتنفيا ما ورد به من مالحظات ومتابعتها.

 851  ادةــــــمال

المخنازن واقتنرال تطويرهنا بمنا تقوم اللجنة العليا باإلشرا  على سجالت قيد اآلثار ب

عملينة  فنيل تحقينأ الدقنة المتناهينة كف نيضمن سالمة قيد اآلثار بهاه السجالت، وبمنا ي  

 الجرد وفأ األصول المتحفية والمخزنية المتعار  عليها دوليا .

 811  ادةــــــمال

كمنا  - هاا البناب إاا اسنتدعت الضنرورة النك فيعدم التقيد بالميعاد المشار إليه يجوز

 فنيعلى ما تعرضه اللجنة العليا  بناء   -قد بعض القطخ األثرية حاالت السرقة كو ف   في

 هاا الشأن وما يقرره األمين العام.

 811  ادةــــــمال

ى هاه الضوابط على كل منا تحتنوى علينه المتناح  والمنناطأ األثرينة والمخنازن سر  ت  

أ الئحنة طب نخ كثرينة. وفيمنا عندا النك، ت  منن قطن -حكمهنا  فنيومنا  -المتحفية والفرعية 

المخازن الحكومية على األدوات والمهمات واألشياء وغيرها بمخازن المجلس األعلى 

 لآلثار وقطاعاته المختلفة.
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 891  ادةــــــمال

م من اإلجنراءات المالينة واإلدارينة لضنمان حسنن تنفينا هناه لز  يتخا األمين العام ما ي  

عتبنر سنرعة انتهناء اللجنان منن كعمالهنا علنى وجنه الدقنة، وت  الضوابط، وبمنا يضنمن 

 بمجرد اعتمادها من األمين العام. نافاة  

 

 881  ادةــــــمال

منن تناريخ بندء العمنل بتلنك الالئحنة لقينام كنل متحن  ومنطقنة كثرينة  عنام   ت منر مهلنة  

خ منن واقن -وإدارة المخازن المتحفينة بعمنل حصنر للقطنخ األثرينة المطلنوب جردهنا 

د األثرينة وكمنناء المخنازن ه  مقرونا  بأسماء كصحاب الع   -السجالت المخصصة لالك 

عنرض علنى د تقرير بنتيجة هاا الحصر ي  ع  كو متح ، وي   متحفيالمتحفية لكل مخزن 

 كعمال الجرد. فيعتمد من األمين العام للبدء اللجنة العليا للجرد، وي  
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