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  ٢٠٢٠ لسنة ٩قانون رقم 
  بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصرى الكبير

  باسم الشعب
  رئيس اجلمهورية

   :قرر مجلس النواب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه
  ) :١(ادة ـــم

             المتحف المصرى الكبير هيئة عامة اقتصادية ، تكـون لهـا الشخـصية
ع الوزير المختص بـشئون اآلثـار ،         مقرها محافظة الجيزة ، وتتب      ، االعتبارية

  . ويشار إليها فى هذا القانون بهيئة المتحف
  ) :٢(ادة ـــم

  مجمع حضارى عـالمى متكامـل ، تهـدف إلـى التعـرف            هيئة المتحف   
  . وتوفير الخدمات واألنشطة الثقافية الالزمة للزائرين  ،على الحضارة المصرية

كزا للترميم ، ومخـازن     وتضم هيئة المتحف مبانى للعرض المتحفى ، ومر       
  اآلثار ، ومبانى لألنشطة الثقافيـة ، ومـساحات مكـشوفة ، وقاعـات لتقـديم               

  .الخدمات للزائرين 
ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون اآلثار إنشاء أو إضـافة مراكـز             

  .أخرى بعد موافقة مجلس اإلدارة 
  

  ) :٣(ادة ـــم
 نشئت من أجلهـا ، وتباشـر   تختص هيئة المتحف بتحقيق األغراض التى أ

   :اختصاصاتها على الوجه المبين بهذا القانون ، ويكون لها على األخص ما يأتى
 عرض المجموعات األثرية واستخدام أحدث أساليب وتقنيات العـرض     - ١

  .المتحفى للزائرين والدارسين المصريين واألجانب 
مينها ودراسـتها    التوثيق الرقمى ، وتسجيل القطع األثرية وحفظها وتأ        - ٢

وإجراء البحوث الالزمة لكل ما تقدم ، وذلك وفقًا لقـانون           ،  وصيانتها وترميمها   
  ١٩٨٣ لسنة ١١٧ادر بالقانون رقم حماية اآلثار الص
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 تنظيم المعارض المؤقتة والدائمة داخل مصر، وذلـك وفقًـا لقـانون             - ٣
  .حماية اآلثار المشار إليه 

 نـشطة الثقافيـة والعلميـة وغيرهـا        عقد الندوات والمـؤتمرات واأل     - ٤
  .من األنشطة 

  . توعية النشء والمجتمع المصرى بالحضارة المصرية - ٥
 إعادة إحياء الحرف والفنون التراثية المصرية ، من خـالل صـناعة             - ٦

  .وتسويق وبيع المستنسخات األثرية 
مل  إعداد وتدريب ورفع كفاءة الموارد البشرية فيما يتصل بمجاالت الع          - ٧

  .بهيئة المتحف 
 أى اختصاصات أخرى منصوص عليها فى قـانون حمايـة اآلثـار             - ٨

  .المشار إليه 
  :)٤(ادة ـــم

            يحدد بقرار من الوزير المختص بشئون اآلثار ، وبعد موافقة مجلس إدارة
هيئة المتحف وإخطار وزارة السياحة ، مقابل زيـارة المتحـف وفقًـا للحـدود              

   ١٩٨٣ لسنة ١١٧ادر بالقانون رقم اآلثار الصالمقررة بقانون حماية 
ويتم تحصيل المقابل المشار إليه بواسطة هيئة المتحف ، نقـدا أو بإحـدى              
وسائل الدفع اإللكترونى الواردة فى قانون تنظيم استخدام وسـائل الـدفع غيـر              

   ٢٠١٩ لسنة ١٨صادر بالقانون رقم النقدى ال
الرئيس التنفيذى لهيئة المتحـف ،      ويجوز للوزير المختص بشئون اآلثار أو       

بتفويض من مجلس اإلدارة ، منح تخفيض على مقابل الزيارة أو اإلعفـاء منـه              
  .وفقًا لما يراه من اعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة 

  ) :٥(ادة ـــم
   :تتكون أجهزة المتحف من

  .األمناء  مجلس - ١
  . مجلس اإلدارة - ٢
  . الرئيس التنفيذى - ٣
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  ) :٦(ادة ـــم
برئاسة رئيس الجمهورية ، وعـدد مـن        يكون لهيئة المتحف مجلس أمناء      
ويختص مجلس األمناء بإقرار السياسة     . األعضاء ال يزيد على عشرين عضوا       

العامة والخطط الالزمة لهيئة المتحف ، وله أن يتخذ ما يـراه مـن القـرارات                
 تها والقيـام بعملهـا ،     الالزمة فى هذا الشأن لتمكين هيئة المتحف من أداء رسال         

  .ما يراه من توجيه فى هذا الشأن كما يختص بدعم ومتابعة نشاطها وإسداء 
 ويصدر بتشكيل مجلس األمناء ومـدة عـضويته وتنظـيم عملـه قـرار             

  .من رئيس الجمهورية 
  ) :٧(ادة ـــم

يكون لهيئة المتحف مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص بـشئون اآلثـار،       
ء ال يقل عن عشرة وال يزيد على عشرين عـضوا مـن ذوى   وعدد من األعضا 

المكانة العلمية والخبرة الدولية ، ويكون الرئيس التنفيذى من بيـنهم ، علـى أن               
  .يكون نصفهم على األقل من خارج هيئة المتحف 

ويصدر بتشكيل مجلس اإلدارة ، وتحديد مدة عضويته ، وتنظـيم عملـه ،              
  .سه وأعضائه قرار من رئيس مجلس الوزراء وتحديد المعاملة المالية لرئي

  ) :٨(ادة ـــم
 مجلس اإلدارة هو السلطة العليا المهيمنة علـى شـئون هيئـة المتحـف ،              

   :وله أن يصدر القرارات الالزمة لتحقيق أهدافه ، وله على األخص ما يلى
شراف على تنفيذ السياسات العامة ، والخطط االسـتراتيجية لهيئـة            اإل - ١

  .التى يقرها مجلس األمناء المتحف 
  .د الهيكل التنظيمى لهيئة المتحف  اعتما- ٢
 الموافقة على مشروع الموازنة السنوية لهيئـة المتحـف ، واعتمـاد             - ٣

  .مشروع الحساب الختامى 
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 قبول المنح والتبرعات والوصايا والهبات والهدايا التى تحقق أغراض          - ٤
  ،، طبقًا للقرارات والقواعد المنظمة لذلكهيئة المتحف من داخل البالد وخارجها 

  .وبالتنسيق مع الجهات المختصة 
 إدارة موارد هيئة المتحف المالية ووضع القواعد الخاصـة السـتخدام     - ٥

  .صافى الفائض الناتج عن نشاط هيئة المتحف بعد عرض الرئيس التنفيذى 
 وضع أسس التعاون بين هيئـة المتحـف والمتـاحف والمؤسـسات             - ٦

  .والشركات المصرية واإلقليمية والعالمية 
 الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالـشئون اإلداريـة           - ٧

والفنية والمالية ، ومشروعات اللوائح المتعلقة بنظام العـاملين بهيئـة المتحـف             
  .وتنظيم جميع شئونهم الوظيفية ، وغير ذلك من مشروعات اللوائح التنظيمية 

 الموافقة على القروض التى تعقد لصالح هيئة المتحف وفقًـا للقـوانين       - ٨
  .المنظمة لذلك 

 النظر فى كل ما يرى رئيس مجلس اإلدارة عرضه من مسائل تـدخل             - ٩
  .فى اختصاص هيئة المتحف 

  ) :٩(ادة ـــم
ديـد  نائبان للرئيس، يصدر بتعيينهم وتح    يكون لهيئة المتحف رئيس تنفيذى و     

م والمعاملة المالية المقررة لهم قرار من رئيس مجلـس الـوزراء ،          اختصاصاته
على ترشيح وعرض الوزير المختص بشئون اآلثار بناء .  

  .ويكون تعيين الرئيس التنفيذى ونائبيه لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد 
  .اء وفى صالتها بالغير ضويمثل الرئيس التنفيذى هيئة المتحف أمام الق



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة فبرایر ١٢ى   ف)ج(مكرر  ٦ العدد –الجریدة الرسمیة  
 

 

٦

   :)١٠(ادة ـــم
صدر اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون اإلدارية والفنية والمالية وغير ذلك          ت

من اللوائح التنظيمية ، وكذلك اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بهيئـة المتحـف ،              
وتنظيم جميع شئونهم الوظيفية بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، بعد العـرض             

 علـى موافقـة مجلـس اإلدارة ،         ءمن الوزير المختص بشئون اآلثار ، وبنـا       
وبمراعاة ما تقتضيه الطبيعة الخاصة لعمل هيئة المتحـف أو متطلبـات األمـن      
القومى ، وذلك كله دون التقيد بجميع القواعد والنظم والقوانين واللوائح المطبقـة     

  .فى الجهاز اإلدارى للدولة 
  ) :١١(ادة ـــم

   التنفيـذى ، الموافقـة     لمجلس إدارة هيئة المتحف ، بعد عـرض الـرئيس         
فى حالة الضرورة على التعاقد مع غير المصريين لتحقيق أهداف هيئة المتحـف   
كمجمع عالمى متكامل ، أو أن يعهد إليهم ببعض المهام أو األعمـال المؤقتـة ،           

وذلك كله طبقًا للقواعد التى تحددها      ،  بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية       
  .اللوائح الداخلية 

  ) :١٢(ادة ـــم
لهيئة المتحف فى سبيل تحقيق أغراضها تأسيس شركات مساهمة بمفردهـا           
أو مع شركاء آخرين أو المشاركة فى شركات قائمـة ، وفقًـا ألحكـام قـانون              
شركات المساهمة وشـركات التوصـية باألسـهم والـشركات ذات المـسئولية        

ـ  ١٥٩المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم          ،  ١٩٨١سنة   ل
  .وبما ال يتعارض مع أغراض هيئة المتحف 

ة المصرية  ى الشركات أو جهات الخبرة المتخصص     كما يكون لها أن تعهد إل     
أو األجنبية بتقديم وإدارة وتشغيل الخدمات بهيئة المتحف ، وذلك علـى النحـو              

  .مية الذى تنظمه اللوائح التنظيمية العامة ، ودون التقيد بالنظم والقواعد الحكو
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  ) :١٣(ادة ـــم
  :  تتكون موارد هيئة المتحف من

  .ة لخزانة العامة للدولة لها كمساهمما قد تخصصه ا - ١
 ف وفقًا للقوانين المنظمة لذلك ،     القروض التى تعقد لصالح هيئة المتح      - ٢

  . وبالتنسيق مع الجهات المعنية
بية والمحليـة ،  المنح المقدمة من األفراد ، والجهات والمؤسسات األجن  - ٣

والمجتمع المدنى واإلعانات والتبرعات ، والهبـات والهـدايا والوصـايا غيـر            
 لـذلك   المشروطة التى يقبلها مجلس اإلدارة ، طبقًا للقرارات والقواعد المنظمـة          

  .ة بالتنسيق مع الجهات المعني
  مقابل أداء األعمال والخدمات التى تؤديهـا هيئـة المتحـف للغيـر             - ٤

  .ا راضهوتتفق وأغ
   .عائد استثمار أموال هيئة المتحف - ٥
   .حصيلة أنشطة هيئة المتحف ومقابل الزيارة - ٦

  ) :١٤(ادة ـــم
يكون لهيئة المتحف موازنة مستقلة تعد علـى نمـط موازنـات الهيئـات              
 االقتصادية ، وتبدأ السنة المالية للهيئـة مـع بدايـة الـسنة الماليـة للدولـة ،                 

وتودع أموال هيئة المتحف فى حساب خاص بالبنك المركزى          ،   ابانتهائهوتنتهى  
 أو فى حساب بأحد البنوك التجارية بموافقة وزير الماليـة ، ويرحـل الفـائض              

   .من عام إلى آخر
  ) :١٥(ادة ـــم

أموال هيئة المتحف أمواٌل عامة ، ويكون لها تحقيقًا ألغراضها حق اتخـاذ             
   .إجراءات الحجز اإلدارى وفقًا للقانون
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  ) :١٦(ادة ـــم
  در القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هـذا القـانون خـالل سـتة أشـهر              تص

من تاريخ العمل به ، وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمـل بـالقرارات               
   . القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون ، فيما ال يتعارض مع أحكامه

  ) :١٧(ادة ـــم
لقانون لغى كل حكم يخالف أحكام هذا اي.  

  ) :١٨(ادة ـــم
اليـوم التـالى    مـن ويعمـل بـه      فى الجريدة الرسمية ،      القانونهذا   نشري  

  .لتاريخ نشره 
  .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها 

  ه ١٤٤١ سنة ةجمادى اآلخر ١٨ فى الجمهوريةصدر برئاسة 
  ) . م ٢٠٢٠ سنة فبراير ١٢الموافق (   

  تاح السيسىعبد الف
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