
مقدمة
ومعروف  متنوع  ثقافي  لتراث  موطن  مصر  إن 
النهب  من  الثقافية  ممتلكاتها  وحماية  عالمياً، 
واإلتجار الغير مشروع أمر في غاية األهمية، وفى 
فإن  البالد   به  تمر  الذى  العادى  غير  الوضع  ظل 

التراث المصري يحتاج إلى المزيد من الحماية. 

تتنوع القطع األثرية المصرية المهددة وتتراوح ما 
بين قطع متعلقة بالحياة اليومية إلى قطع لها طابع 
مسروقة  القطع  هذه  تكون  وقد  طقسي،  أو  ديني 
من مواقع أثرية أو متاحف أو مؤسسات مشابهة. 
تلقى القطع االثرية المصرية المختلفة رواجاً كبيراً، 
وأكثرها شيوعاً هي القطع التى تعود الى العصور 
اليونانية-الرومانية،  وأيضاً  والنوبية،  الفرعونية 

والقبطية، واإلسالمية.

تدمر  قانونية  غير  بطريقة  الحفائر  بأن  تّقر مصر 
حالة األثر وتنقص من قيمته الثقافية والتاريخية، 
وقد نتج عن ذلك  فجوات فى المعرفة  أثرت على 
الفهم الصحيح  لماضي مصر الثري، وبالتالى عدم 
التعرف على فصول هامة فى تاريخ تطور البشرية.  

إطار  بتطوير  مصر  بدأت  1869م،  عام  في 
الثقافية، وضاعفت  عمل قانوني لحماية ممتلكاتها 
لآلثار،  المشروع  غير  االتجار لوقف  مجهوداتها 

مما يثبت عزمها والتزامها تجاه حماية تراثها.

السرقة  أن  إال  المجهودات،  هذه  من  وبالرغم 
تراث  يهددان  يزاالن  ال  المشروع  غير  والتصدير 
غير  اإلتجار  ومحاربة  بإستمرار،  الثقافي  مصر 
جماعية  مسئولية  الثقافية  القطع  في  المشروع 
وذلك لحماية تراث مصر الثري الذي يعتبر شاهداً 
والتاريخي  والعلمي  والفني  الثقافي  التطور  على 

الذي حققته البشرية.

الغرض
بالممتلكات  المشروع  غير  االتجار  مكافحة  تتطلب 
الثقافية تحسين اآلليات القانونية واألساليب العملية 
التي تستخدم لنشر المعلومات وزيادة الوعي العام.

الثقافية  للمتلكات  وتهدف قائمة الطوارئ الحمراء 
الفن  أخصائي  مساعدة  إلى  المهددة  المصرية 
والتراث وأفراد الشرطة لتحديد قطع اآلثار المصرية 
فتقوم  والعالمية،  المحلية  التشريعات  تحميها  التي 
القائمة الحمراء بوصف فئات أو أنواع الممتلكات 
الثقافية التي يمكن شرائها وبيعها بسهولة، وذلك 

لتسهيل التعرف على هذه القطع.

المزادات، وجامعي  المتاحف، ودور  من  نشجع كالً 
وتجار القطع الفنية على عدم شراء هذه القطع دون 
التأكد من أصولها وكل مستنداتها القانونية. بسبب 
الى عصور  وإنتمائها  القطع  وأشكال  أنواع  تنوع  
للمتلكات  الحمراء  الطوارئ  قائمة  فإن  مختلفة، 
الثقافية المصرية المهددة بعيدة تماماً عن أن تكون 
قائمة شاملة لكل القطع التي قد تكون معرضة للخطر، 
التي قد يكون  القطع  لذا يجب أن يتم فحص جميع 

مصدرها مصر بتمعن مع أخذ جميع اإلحتياطات.

الدولي  المجلس  قام  التي  حمراء  قائمة  اإلحدى عشر 
للمتاحف بنشرها حتى اآلن:

القائمة الحمراء للقطع االثرية اإلفريقية، عام 2000
القائمة الحمراء للمتلكات الثقافية المهددة بأمريكا الالتينية، 

عام 2003
قائمة الطوارئ الحمراء لآلثار العراقية المهددة، عام 2003

القائمة الحمراء لآلثار األفغانية المهددة، عام 2006
القائمة الحمراء لآلثار البيروفية المهددة، عام 2007

القائمة الحمراء لآلثار الكمبودية المهددة، عام 2009
القائمة الحمراء للممتلكات الثقافية المهددة بأمريكا الوسطى 

والمكسيك، عام 2009
قائمة الطوارئ الحمراء للممتلكات الثقافية المهددة بهاييتي، 

عام 2010
القائمة الحمراء للمتلكات الثقافية الصينية المهددة، عام 2010
الثقافية الكولومبية المهددة، عام  القائمة الحمراء للمتلكات 

2010
قائمة الطوارئ الحمراء للممتلكات الثقافية المصرية المهددة، 

عام 2011

قائمة الطوارئ الحمراء

الممتلكات الثقافية المصرية المهددة
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5. أوشابتي )تمثال جنائزي صغير( من الحجر الجيري الملون للمدعو “سندجم”، 
يعود إلى األسرة التاسعة عشرة )حوالي 1279-1213 ق.م(، 28.8×9سم.

المتحف المصري بالقاهرة/ تصوير أحمد أمين
6. تمثال كتلة من الجرانيت للمدعو “خنوم-إب-رع”، من الكرنك، يعود إلى 

العصر البطلمي )332-330 ق.م(، 55سم×24سم.
المتحف المصري بالقاهرة

3. رأس ألميرة من عصر العمارنة مصنوع من الكوارتزيت، يعود إلى األسرة 
الثامنة عشرة )حوالي 1353-1336 ق.م(، 7×9سم.

المتحف المصري بالقاهرة/ تصوير أحمد أمين
4. تمثال من الحجر الجيري للمدعو “كا-إم-حست” وزوجته وإبنه، يعود إلى 

األسرة السادسة )حوالي 2323-2200 ق.م(، 54×36×43سم.
المتحف المصري بالقاهرة/ تصوير أحمد أمين

3

1. أوشابتي ُمًذَهب ملك للمدعو “حقا-رشو”، يعود إلى األسرة الثامنة عشرة )حوالي 1550-1295 ق.م(، 17.5×5.5سم.
المتحف المصري بالقاهرة/ تصوير سامح عبد المحسن
تمثال برونزي يخطو يمثل اإللهة “نيث”، يعود إلى األسرة السادسة والعشرون )حوالي 688-525 ق.م(، 14سم. .2
المتحف المصري بالقاهرة/ تصوير سامح عبد المحسن

عصر ما قبل األسرات، العصر العتيق، العصر الفرعوني، العصر النوبي
)5200-332 ق.م(
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بمقتنيات  تم جردها  المصورة هى قطع  الثقافية  فالقطع  فعلياً،  المسروقة  بالقطع  قائمة  ليست  الحمراء  القائمة  )ملحوظة: 

يتقدم  مؤسسات معروفة عالمياً وتمثل أنواع الممتلكات الثقافية المحمية قانونياً والمعرضة لخطر اإلتجار غيرالمشروع(.
المجلس الدولي للمتاحف )ICOM( بالشكر إلى جميع المؤسسات واألفراد اللذين تكرموا بتوفير الصور التي تظهر بقائمة 

الطوارئ الحمراء المصرية.

تماثيل
أوشابتي )تماثيل جنائزية صغيرة( فخار:

مصقول أو مطلي من الخزف و/أو الفخار ]شكل رقم. 1]

تماثيل برونزية آللهة أو حيوانات أو  معادن:
على هيئة نصف حيوانية ]شكل رقم. 2]

أشكال آدمية من حجر الكوارتزيت، الحجر الجيري،  األحجار:
والجرانيت، ملونة و/أو منقوشة، تمثل أعضاء العائلة المالكة، 

أو كتبة، أو أفراد، أوآلهة ]أشكال رقم 3، 4، 5، 6]

قائمةالطوارئ الحمراء
للممتلكات الثقافية المصرية المهددة

قائمة  الحمراء

للممتلكات الثقافية 
المصرية
المهددة

المتاحف  وأخصائيين  للمتاحف  الرئيسية  العالمية  المنظمة  هو   (ICOM) للمتاحف  الدولي  المجلس  إن 
الملتزمين بحماية وتعزيز التراث الثقافي والطبيعي للعالم، الحالي والمستقبلي، المادي والغير مادي.

المجلس الدولي للمتاحف (ICOM) له ما يقرب من ثالثون ألف عضو في مائة وسبعة وثالثون دولة، 
فبذلك يكون المجلس الدولي للمتاحف شبكة عالمية ألخصائيين المتاحف، تتخصص في العديد من مجاالت 

التراث وعلم المتاحف.

تم إنشاء المجلس الدولي للمتاحف (ICOM) عام 1946م، وهي منظمة غير ربحية وغير حكومية لها 
عالقات رسمية مع اليونسكو (UNESCO)، ولها عالقة استشارية مع المجلس االقتصادي واالجتماعي 

باألمم المتحدة.

 ،(ICOM) تعد مكافحة اإلتجار الغير مشروع بالمواد الثقافية أحد أهم أولويات المجلس الدولي للمتاحف
فتم تصميم قائمة الطوارئ الحمراء للمتلكات الثقافية المهددة للتوعية حول التهريب واإلتجار بالممتلكات 

الثقافية المصرية، مما يساهم على المحافظة على التراث الثقافي والتاريخي.

المختصة  للمتاحف  الدولي  المجلس  لجنة  ألعضاء  بالشكر   (ICOM) للمتاحف  الدولي  المجلس  يتقدم 
بالمصريات (Committee for Egyptology  - CIPEG)، ومتاحف مصر، باإلضافة إلى وزارة الدولة 

لشؤون اآلثار بجمهورية مصر العربية إللتزامهم الحازم إلنجاح هذا المشروع.

قائمة الطوارئ الحمراء للمتلكات الثقافية المصرية المهددة هي الحادية عشرة من ضمن سلسلة القوائم 
أفريقيا  اآلتية:  الحمراء  القوائم  إعداد  بالفعل  فسبق  للمتاحف،  الدولي  المجلس  ينشرها  التي  الحمراء 
والصين  وهاييتي  والمكسيك  الوسطى  وأمريكا  وكمبوديا  وبيرو  وأفغانستان  والعراق  الالتينية  وأمريكا 
وكولومبيا. إن قائمة الطوارئ الحمراء للمتلكات الثقافية المصرية المهددة هي الثالثة ضمن سلسلة قوائم 

الطوارئ الحمراء، وتأتي بعد العراق وهاييتي والصين.

http://icom.museum

بدعم  من:

Maison de l’UNESCO
1, rue Miollis - 75732 Paris Cedex 15 - France

Tel: +33 (0)1 47 34 05 00 - Fax: +33 (0)1 43 06 78 62
http://icom.museum :الموقع - secretariat@icom.museum البريد اإللكتروني:
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وزارة الخارجية األمريكية
مكتب الشؤون الدراسية والثقافية
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تقوم القوانين المحلية والعالمية واإلتفاقيات الثنائية
اآلتية بحماية التراث الثقافي المصري:

التشريعات المحلية:
الئحة مارس 1869 التي صدرت بشأن “القطع األثرية”، متضمنًة قواعد 

تنظيمية للحفائر لمنع تهريب اآلثار.
الئحة مارس 1874 التي صدرت بشأن اآلثار غير المكتشفة بعد، بغض 

النظر عن مكان وجودها وأنها ملكاً للحكومة المصرية.
مرسوم عام 1835، والذي يحظر التصدير غير المصرح به لآلثار خارج 

مصر )15 أغسطس 1835).
مرسوم 1897 بشأن توقيع عقوبات على الحفائر الغير قانونية

(12 أغسطس 1897).
قانون رقم 14 لعام 1912 لحماية اآلثار، صدر بتاريخ

12 يونيو 1912.
مرسوم وزاري رقم 50 والذي صدر في  8 ديسمبر 1912 بشأن اإلتجار 

باآلثار والتراخيص.
مرسوم وزاري رقم 52 والذي صدر في 8 ديسمبر

1912 بشأن حكم الحفائر.
مرسوم وزاري صدر في 10 فبراير 1921  بشأن تصدير   •

اآلثار خارج مصر.
قانون رقم  14 والذي صدر في 29 يناير 1931 بشأن حماية الممتلكات 

الثقافية التي تم إكتشافها بالكنيسة المعلقة وما حولها.
قانون رقم 10613 في  6 مارس سنة 1952

بشأن قواعد اإلتجار باآلثار.
قانون رقم 215 في 31 أكتوبر 1951 بشأن حماية اآلثار، والذي تم 
تعديله بمادة رقم 10614 في  6 مارس 1952 بشأن تصدير اآلثار.

وزارة الدولة لشئون اآلثار
3 شارع العادل أبو بكر

الزمالك، القاهرة
جمهورية مصر العربية

مكتب الوزير 
+20 2 27 36 56 45 / +20 2 27 35 87 تليفون: 61

+20 2 27 35 72 فاكس: 39

إدارة اآلثار المستردة
+20 2 27 35 45 تليفون/فاكس: 33

+20 1 03 12 83 تليفون محمول: 48
redlistegypt@gmail.com :البريد اإللكتروني
schloss04@yahoo.com

قانون رقم 215 في  3 أكتوبر 1951 بشأن حماية اآلثار، والذي تم تعديله 
بمادة رقم 10614 في 6 مارس 1952 بشأن حماية اآلثار. 

قانون رقم 10827 الذي صدر في 17 أغسطس 1952 بشأن أحكام الحفائر.
قانون رقم 117 لسنة 1983 الخاص بحماية اآلثار ومنع تصديرها للخارج 

(11 أغسطس 1983).
المادة الثانية عشرة من الدستور، والتي تم تعديلها فى 25 مايو 2005.
(6 أغسطس 1983(، والذي تم تعديله  قانون رقم 117 لسنة 1983

بالقانون رقم 3 الذي صدر في 14 فبراير 2010 والخاص بحماية اآلثار 
وممارسة األنشطة بالمناطق األثرية، والئحته التنفيذية.

المعاهدات واإلتفاقيات الدولية:
معاهدة الهاى فى 14 مايو 1954 بشأن حماية الممتلكات الثقافية في 
حالة النزاع المسلح مع وضع القواعد التنفيذية لالتفاقية  )مصدق عليه 
فى 17 أغسطس 1955(، والبروتوكول األول )مصدق، 17 أغسطس 

1955(، والبروتوكول الثاني )مصدق، 3 أغسطس 2005).
اتفاقية اليونسكو )14 نوفمبر 1970( بشأن الوسائل التي تستخدم 

لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير 
مشروعة )تم قبولها، 5 أبريل 1973).

اتفاقية اليونسكو )16 نوفمبر 1972( بشأن حماية التراث العالمي 
الثقافي والطبيعي )مصدق عليها في 7 فبراير 1974).

اإلتفاقيات الثنائية:
النمسا – الصين – جزر القمر – كوبا – إكوادور – السلفادور – 

اليونان – الهند – ايرلندا – إيطاليا – األردن – كازاخستان – كوريا 
الجنوبية – بيرو – جزر المالديف – سويسرا

المتحف المصري
ميدان التحرير، القاهرة

جمهورية مصر العربية 
+20 2 25 79 69 تليفون: 48
+20 2 25 79 69 فاكس: 74

egyptianmuseum@hotmail.com :البريد اإللكتروني

 

اذا كنتم تشّكون أن احدى اآلثار  القادمة من مصر قد تكون مسروقة، منهوبة أو 
مصدرة بصورة غير قانونية، يرجى االتصال بـ :
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اإلسالمي العصر 
)640م – 1805م(

50

47

قطع من المالبس والملحقات الزخرفية
من القطن والكتان والحرير أو الصوف مصبوغة بألوان متنوعة. قد تشتمل التصميمات على اشرطة عليها  المنسوجات:

اسم ولقب الحاكم، وأشكال هندسية و/أو زخارف نباتية. ]شكل. 46]
الحلي: قالدات وأساور وحلقان وخواتم من الذهب والفضة والمعادن األخرى، أحياناً تصاحبها أحجار كريمة ]شكل. 47-48]

كتب ومستندات ومخطوطات
ورق ورق وبردي: مخطوطات من البردى أو الرق أو الورق )عادًة مصنوع من الكتان( مكتوبة بالحبر. كتب أو أوراق 

مغلفة بالجلد ذات خطوط عربية وتظليالت. ]شكل. 50-49]

48. أسورتان من الذهب مزخرفتان بأشكال شفتشي وأجزاء زنبركية متداخلة، 
العصر الفاطمي )القرن الخامس الهجري/القرن الحادي عشر الميالدي(، القطر ما 

بين 6.7-7.2 سم. متحف الفن اإلسالمي القاهرة

50. القرآن الكريم، مكتوب بخط ثلث بحبر أسود وأحمر به ورق مزخرف 
بالذهب، والتجليد من الجلد ومختوم، يعود إلى العصر المملوكي )842ـ-857هـ/ 

1438-1453م(، 8×11سم. متحف الفن اإلسالمي القاهرة

46. قطعة من الكتان عليها زخارف مطبوعة، العصر المملوكي 
)القرن الثامن الهجري/ القرن الرابع عشر الميالدي(، 33×21سم.

متحف الفن اإلسالمي القاهرة
47. قالدة من الذهب، تعود إلى العصر األيوبي 

)549-628هـ/ 1171-1250م(، 24سم. متحف الفن اإلسالمي القاهرة

49. وصف لدواء كتبه إبن العفيف، من الفسطاط، يعود إلى العصر المملوكي 
)القرن التاسع عشر الهجري/ القرن الخامس عشر الميالدي(، 16×10سم.

متحف الفن اإلسالمي القاهرة



مقدمة
ومعروف  متنوع  ثقافي  لتراث  موطن  مصر  إن 
النهب  من  الثقافية  ممتلكاتها  وحماية  عالمياً، 
واإلتجار الغير مشروع أمر في غاية األهمية، وفى 
فإن  البالد   به  تمر  الذى  العادى  غير  الوضع  ظل 

التراث المصري يحتاج إلى المزيد من الحماية. 

تتنوع القطع األثرية المصرية المهددة وتتراوح ما 
بين قطع متعلقة بالحياة اليومية إلى قطع لها طابع 
مسروقة  القطع  هذه  تكون  وقد  طقسي،  أو  ديني 
من مواقع أثرية أو متاحف أو مؤسسات مشابهة. 
تلقى القطع االثرية المصرية المختلفة رواجاً كبيراً، 
وأكثرها شيوعاً هي القطع التى تعود الى العصور 
اليونانية-الرومانية،  وأيضاً  والنوبية،  الفرعونية 

والقبطية، واإلسالمية.

تدمر  قانونية  غير  بطريقة  الحفائر  بأن  تّقر مصر 
حالة األثر وتنقص من قيمته الثقافية والتاريخية، 
وقد نتج عن ذلك  فجوات فى المعرفة  أثرت على 
الفهم الصحيح  لماضي مصر الثري، وبالتالى عدم 
التعرف على فصول هامة فى تاريخ تطور البشرية.  

إطار  بتطوير  مصر  بدأت  1869م،  عام  في 
الثقافية، وضاعفت  عمل قانوني لحماية ممتلكاتها 
لآلثار،  المشروع  غير  االتجار لوقف  مجهوداتها 

مما يثبت عزمها والتزامها تجاه حماية تراثها.

السرقة  أن  إال  المجهودات،  هذه  من  وبالرغم 
تراث  يهددان  يزاالن  ال  المشروع  غير  والتصدير 
غير  اإلتجار  ومحاربة  بإستمرار،  الثقافي  مصر 
جماعية  مسئولية  الثقافية  القطع  في  المشروع 
وذلك لحماية تراث مصر الثري الذي يعتبر شاهداً 
والتاريخي  والعلمي  والفني  الثقافي  التطور  على 

الذي حققته البشرية.

الغرض
بالممتلكات  المشروع  غير  االتجار  مكافحة  تتطلب 
الثقافية تحسين اآلليات القانونية واألساليب العملية 
التي تستخدم لنشر المعلومات وزيادة الوعي العام.

الثقافية  للمتلكات  وتهدف قائمة الطوارئ الحمراء 
الفن  أخصائي  مساعدة  إلى  المهددة  المصرية 
والتراث وأفراد الشرطة لتحديد قطع اآلثار المصرية 
فتقوم  والعالمية،  المحلية  التشريعات  تحميها  التي 
القائمة الحمراء بوصف فئات أو أنواع الممتلكات 
الثقافية التي يمكن شرائها وبيعها بسهولة، وذلك 

لتسهيل التعرف على هذه القطع.

المزادات، وجامعي  المتاحف، ودور  من  نشجع كالً 
وتجار القطع الفنية على عدم شراء هذه القطع دون 
التأكد من أصولها وكل مستنداتها القانونية. بسبب 
الى عصور  وإنتمائها  القطع  وأشكال  أنواع  تنوع  
للمتلكات  الحمراء  الطوارئ  قائمة  فإن  مختلفة، 
الثقافية المصرية المهددة بعيدة تماماً عن أن تكون 
قائمة شاملة لكل القطع التي قد تكون معرضة للخطر، 
التي قد يكون  القطع  لذا يجب أن يتم فحص جميع 

مصدرها مصر بتمعن مع أخذ جميع اإلحتياطات.

الدولي  المجلس  قام  التي  حمراء  قائمة  اإلحدى عشر 
للمتاحف بنشرها حتى اآلن:

القائمة الحمراء للقطع االثرية اإلفريقية، عام 2000
القائمة الحمراء للمتلكات الثقافية المهددة بأمريكا الالتينية، 

عام 2003
قائمة الطوارئ الحمراء لآلثار العراقية المهددة، عام 2003

القائمة الحمراء لآلثار األفغانية المهددة، عام 2006
القائمة الحمراء لآلثار البيروفية المهددة، عام 2007

القائمة الحمراء لآلثار الكمبودية المهددة، عام 2009
القائمة الحمراء للممتلكات الثقافية المهددة بأمريكا الوسطى 

والمكسيك، عام 2009
قائمة الطوارئ الحمراء للممتلكات الثقافية المهددة بهاييتي، 

عام 2010
القائمة الحمراء للمتلكات الثقافية الصينية المهددة، عام 2010
الثقافية الكولومبية المهددة، عام  القائمة الحمراء للمتلكات 

2010
قائمة الطوارئ الحمراء للممتلكات الثقافية المصرية المهددة، 

عام 2011

قائمة الطوارئ الحمراء

الممتلكات الثقافية المصرية المهددة

1

5. أوشابتي )تمثال جنائزي صغير( من الحجر الجيري الملون للمدعو “سندجم”، 
يعود إلى األسرة التاسعة عشرة )حوالي 1279-1213 ق.م(، 28.8×9سم.

المتحف المصري بالقاهرة/ تصوير أحمد أمين
6. تمثال كتلة من الجرانيت للمدعو “خنوم-إب-رع”، من الكرنك، يعود إلى 

العصر البطلمي )332-330 ق.م(، 55سم×24سم.
المتحف المصري بالقاهرة

3. رأس ألميرة من عصر العمارنة مصنوع من الكوارتزيت، يعود إلى األسرة 
الثامنة عشرة )حوالي 1353-1336 ق.م(، 7×9سم.

المتحف المصري بالقاهرة/ تصوير أحمد أمين
4. تمثال من الحجر الجيري للمدعو “كا-إم-حست” وزوجته وإبنه، يعود إلى 

األسرة السادسة )حوالي 2323-2200 ق.م(، 54×36×43سم.
المتحف المصري بالقاهرة/ تصوير أحمد أمين

3

1. أوشابتي ُمًذَهب ملك للمدعو “حقا-رشو”، يعود إلى األسرة الثامنة عشرة )حوالي 1550-1295 ق.م(، 17.5×5.5سم.
المتحف المصري بالقاهرة/ تصوير سامح عبد المحسن
تمثال برونزي يخطو يمثل اإللهة “نيث”، يعود إلى األسرة السادسة والعشرون )حوالي 688-525 ق.م(، 14سم. .2
المتحف المصري بالقاهرة/ تصوير سامح عبد المحسن

عصر ما قبل األسرات، العصر العتيق، العصر الفرعوني، العصر النوبي
)5200-332 ق.م(
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بمقتنيات  تم جردها  المصورة هى قطع  الثقافية  فالقطع  فعلياً،  المسروقة  بالقطع  قائمة  ليست  الحمراء  القائمة  )ملحوظة: 

يتقدم  مؤسسات معروفة عالمياً وتمثل أنواع الممتلكات الثقافية المحمية قانونياً والمعرضة لخطر اإلتجار غيرالمشروع(.
المجلس الدولي للمتاحف )ICOM( بالشكر إلى جميع المؤسسات واألفراد اللذين تكرموا بتوفير الصور التي تظهر بقائمة 

الطوارئ الحمراء المصرية.

تماثيل
أوشابتي )تماثيل جنائزية صغيرة( فخار:

مصقول أو مطلي من الخزف و/أو الفخار ]شكل رقم. 1]

تماثيل برونزية آللهة أو حيوانات أو  معادن:
على هيئة نصف حيوانية ]شكل رقم. 2]

أشكال آدمية من حجر الكوارتزيت، الحجر الجيري،  األحجار:
والجرانيت، ملونة و/أو منقوشة، تمثل أعضاء العائلة المالكة، 

أو كتبة، أو أفراد، أوآلهة ]أشكال رقم 3، 4، 5، 6]

قائمةالطوارئ الحمراء
للممتلكات الثقافية المصرية المهددة

قائمة  الحمراء

للممتلكات الثقافية 
المصرية
المهددة

المتاحف  وأخصائيين  للمتاحف  الرئيسية  العالمية  المنظمة  هو   (ICOM) للمتاحف  الدولي  المجلس  إن 
الملتزمين بحماية وتعزيز التراث الثقافي والطبيعي للعالم، الحالي والمستقبلي، المادي والغير مادي.

المجلس الدولي للمتاحف (ICOM) له ما يقرب من ثالثون ألف عضو في مائة وسبعة وثالثون دولة، 
فبذلك يكون المجلس الدولي للمتاحف شبكة عالمية ألخصائيين المتاحف، تتخصص في العديد من مجاالت 

التراث وعلم المتاحف.

تم إنشاء المجلس الدولي للمتاحف (ICOM) عام 1946م، وهي منظمة غير ربحية وغير حكومية لها 
عالقات رسمية مع اليونسكو (UNESCO)، ولها عالقة استشارية مع المجلس االقتصادي واالجتماعي 

باألمم المتحدة.

 ،(ICOM) تعد مكافحة اإلتجار الغير مشروع بالمواد الثقافية أحد أهم أولويات المجلس الدولي للمتاحف
فتم تصميم قائمة الطوارئ الحمراء للمتلكات الثقافية المهددة للتوعية حول التهريب واإلتجار بالممتلكات 

الثقافية المصرية، مما يساهم على المحافظة على التراث الثقافي والتاريخي.

المختصة  للمتاحف  الدولي  المجلس  لجنة  ألعضاء  بالشكر   (ICOM) للمتاحف  الدولي  المجلس  يتقدم 
بالمصريات (Committee for Egyptology  - CIPEG)، ومتاحف مصر، باإلضافة إلى وزارة الدولة 

لشؤون اآلثار بجمهورية مصر العربية إللتزامهم الحازم إلنجاح هذا المشروع.

قائمة الطوارئ الحمراء للمتلكات الثقافية المصرية المهددة هي الحادية عشرة من ضمن سلسلة القوائم 
أفريقيا  اآلتية:  الحمراء  القوائم  إعداد  بالفعل  فسبق  للمتاحف،  الدولي  المجلس  ينشرها  التي  الحمراء 
والصين  وهاييتي  والمكسيك  الوسطى  وأمريكا  وكمبوديا  وبيرو  وأفغانستان  والعراق  الالتينية  وأمريكا 
وكولومبيا. إن قائمة الطوارئ الحمراء للمتلكات الثقافية المصرية المهددة هي الثالثة ضمن سلسلة قوائم 

الطوارئ الحمراء، وتأتي بعد العراق وهاييتي والصين.

http://icom.museum

بدعم  من:

Maison de l’UNESCO
1, rue Miollis - 75732 Paris Cedex 15 - France

Tel: +33 (0)1 47 34 05 00 - Fax: +33 (0)1 43 06 78 62
http://icom.museum :الموقع - secretariat@icom.museum البريد اإللكتروني:
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وزارة الخارجية األمريكية
مكتب الشؤون الدراسية والثقافية
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تقوم القوانين المحلية والعالمية واإلتفاقيات الثنائية
اآلتية بحماية التراث الثقافي المصري:

التشريعات المحلية:
الئحة مارس 1869 التي صدرت بشأن “القطع األثرية”، متضمنًة قواعد 

تنظيمية للحفائر لمنع تهريب اآلثار.
الئحة مارس 1874 التي صدرت بشأن اآلثار غير المكتشفة بعد، بغض 

النظر عن مكان وجودها وأنها ملكاً للحكومة المصرية.
مرسوم عام 1835، والذي يحظر التصدير غير المصرح به لآلثار خارج 

مصر )15 أغسطس 1835).
مرسوم 1897 بشأن توقيع عقوبات على الحفائر الغير قانونية

(12 أغسطس 1897).
قانون رقم 14 لعام 1912 لحماية اآلثار، صدر بتاريخ

12 يونيو 1912.
مرسوم وزاري رقم 50 والذي صدر في  8 ديسمبر 1912 بشأن اإلتجار 

باآلثار والتراخيص.
مرسوم وزاري رقم 52 والذي صدر في 8 ديسمبر

1912 بشأن حكم الحفائر.
مرسوم وزاري صدر في 10 فبراير 1921  بشأن تصدير   •

اآلثار خارج مصر.
قانون رقم  14 والذي صدر في 29 يناير 1931 بشأن حماية الممتلكات 

الثقافية التي تم إكتشافها بالكنيسة المعلقة وما حولها.
قانون رقم 10613 في  6 مارس سنة 1952

بشأن قواعد اإلتجار باآلثار.
قانون رقم 215 في 31 أكتوبر 1951 بشأن حماية اآلثار، والذي تم 
تعديله بمادة رقم 10614 في  6 مارس 1952 بشأن تصدير اآلثار.

وزارة الدولة لشئون اآلثار
3 شارع العادل أبو بكر

الزمالك، القاهرة
جمهورية مصر العربية

مكتب الوزير 
+20 2 27 36 56 45 / +20 2 27 35 87 تليفون: 61

+20 2 27 35 72 فاكس: 39

إدارة اآلثار المستردة
+20 2 27 35 45 تليفون/فاكس: 33

+20 1 03 12 83 تليفون محمول: 48
redlistegypt@gmail.com  :البريد اإللكتروني
schloss04@yahoo.com

قانون رقم 215 في  3 أكتوبر 1951 بشأن حماية اآلثار، والذي تم تعديله 
بمادة رقم 10614 في 6 مارس 1952 بشأن حماية اآلثار. 

قانون رقم 10827 الذي صدر في 17 أغسطس 1952 بشأن أحكام الحفائر.
قانون رقم 117 لسنة 1983 الخاص بحماية اآلثار ومنع تصديرها للخارج 

(11 أغسطس 1983).
المادة الثانية عشرة من الدستور، والتي تم تعديلها فى 25 مايو 2005.
(6 أغسطس 1983(، والذي تم تعديله  قانون رقم 117 لسنة 1983

بالقانون رقم 3 الذي صدر في 14 فبراير 2010 والخاص بحماية اآلثار 
وممارسة األنشطة بالمناطق األثرية، والئحته التنفيذية.

المعاهدات واإلتفاقيات الدولية:
معاهدة الهاى فى 14 مايو 1954 بشأن حماية الممتلكات الثقافية في 
حالة النزاع المسلح مع وضع القواعد التنفيذية لالتفاقية  )مصدق عليه 
فى 17 أغسطس 1955(، والبروتوكول األول )مصدق، 17 أغسطس 

1955(، والبروتوكول الثاني )مصدق، 3 أغسطس 2005).
اتفاقية اليونسكو )14 نوفمبر 1970( بشأن الوسائل التي تستخدم 

لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير 
مشروعة )تم قبولها، 5 أبريل 1973).

اتفاقية اليونسكو )16 نوفمبر 1972( بشأن حماية التراث العالمي 
الثقافي والطبيعي )مصدق عليها في 7 فبراير 1974).

اإلتفاقيات الثنائية:
النمسا – الصين – جزر القمر – كوبا – إكوادور – السلفادور – 

اليونان – الهند – ايرلندا – إيطاليا – األردن – كازاخستان – كوريا 
الجنوبية – بيرو – جزر المالديف – سويسرا

المتحف المصري
ميدان التحرير، القاهرة

جمهورية مصر العربية 
+20 2 25 79 69 تليفون: 48
+20 2 25 79 69 فاكس: 74

egyptianmuseum@hotmail.com :البريد اإللكتروني

 

اذا كنتم تشّكون أن احدى اآلثار  القادمة من مصر قد تكون مسروقة، منهوبة أو 
مصدرة بصورة غير قانونية، يرجى االتصال بـ :
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اإلسالمي العصر 
)640م – 1805م(

50

47

قطع من المالبس والملحقات الزخرفية
من القطن والكتان والحرير أو الصوف مصبوغة بألوان متنوعة. قد تشتمل التصميمات على اشرطة عليها  المنسوجات:

اسم ولقب الحاكم، وأشكال هندسية و/أو زخارف نباتية. ]شكل. 46]
الحلي: قالدات وأساور وحلقان وخواتم من الذهب والفضة والمعادن األخرى، أحياناً تصاحبها أحجار كريمة ]شكل. 47-48]

كتب ومستندات ومخطوطات
ورق ورق وبردي: مخطوطات من البردى أو الرق أو الورق )عادًة مصنوع من الكتان( مكتوبة بالحبر. كتب أو أوراق 

مغلفة بالجلد ذات خطوط عربية وتظليالت. ]شكل. 50-49]

48. أسورتان من الذهب مزخرفتان بأشكال شفتشي وأجزاء زنبركية متداخلة، 
العصر الفاطمي )القرن الخامس الهجري/القرن الحادي عشر الميالدي(، القطر ما 

بين 6.7-7.2 سم. متحف الفن اإلسالمي القاهرة

50. القرآن الكريم، مكتوب بخط ثلث بحبر أسود وأحمر به ورق مزخرف 
بالذهب، والتجليد من الجلد ومختوم، يعود إلى العصر المملوكي )842ـ-857هـ/ 

1438-1453م(، 8×11سم. متحف الفن اإلسالمي القاهرة

46. قطعة من الكتان عليها زخارف مطبوعة، العصر المملوكي 
)القرن الثامن الهجري/ القرن الرابع عشر الميالدي(، 33×21سم.

متحف الفن اإلسالمي القاهرة
47. قالدة من الذهب، تعود إلى العصر األيوبي 

)549-628هـ/ 1171-1250م(، 24سم. متحف الفن اإلسالمي القاهرة

49. وصف لدواء كتبه إبن العفيف، من الفسطاط، يعود إلى العصر المملوكي 
)القرن التاسع عشر الهجري/ القرن الخامس عشر الميالدي(، 16×10سم.

متحف الفن اإلسالمي القاهرة



مقدمة
ومعروف  متنوع  ثقافي  لتراث  موطن  مصر  إن 
النهب  من  الثقافية  ممتلكاتها  وحماية  عالمياً، 
واإلتجار الغير مشروع أمر في غاية األهمية، وفى 
فإن  البالد   به  تمر  الذى  العادى  غير  الوضع  ظل 

التراث المصري يحتاج إلى المزيد من الحماية. 

تتنوع القطع األثرية المصرية المهددة وتتراوح ما 
بين قطع متعلقة بالحياة اليومية إلى قطع لها طابع 
مسروقة  القطع  هذه  تكون  وقد  طقسي،  أو  ديني 
من مواقع أثرية أو متاحف أو مؤسسات مشابهة. 
تلقى القطع االثرية المصرية المختلفة رواجاً كبيراً، 
وأكثرها شيوعاً هي القطع التى تعود الى العصور 
اليونانية-الرومانية،  وأيضاً  والنوبية،  الفرعونية 

والقبطية، واإلسالمية.

تدمر  قانونية  غير  بطريقة  الحفائر  بأن  تّقر مصر 
حالة األثر وتنقص من قيمته الثقافية والتاريخية، 
وقد نتج عن ذلك  فجوات فى المعرفة  أثرت على 
الفهم الصحيح  لماضي مصر الثري، وبالتالى عدم 
التعرف على فصول هامة فى تاريخ تطور البشرية.  

إطار  بتطوير  مصر  بدأت  1869م،  عام  في 
الثقافية، وضاعفت  عمل قانوني لحماية ممتلكاتها 
لآلثار،  المشروع  غير  االتجار لوقف  مجهوداتها 

مما يثبت عزمها والتزامها تجاه حماية تراثها.

السرقة  أن  إال  المجهودات،  هذه  من  وبالرغم 
تراث  يهددان  يزاالن  ال  المشروع  غير  والتصدير 
غير  اإلتجار  ومحاربة  بإستمرار،  الثقافي  مصر 
جماعية  مسئولية  الثقافية  القطع  في  المشروع 
وذلك لحماية تراث مصر الثري الذي يعتبر شاهداً 
والتاريخي  والعلمي  والفني  الثقافي  التطور  على 

الذي حققته البشرية.

الغرض
بالممتلكات  المشروع  غير  االتجار  مكافحة  تتطلب 
الثقافية تحسين اآلليات القانونية واألساليب العملية 
التي تستخدم لنشر المعلومات وزيادة الوعي العام.

الثقافية  للمتلكات  وتهدف قائمة الطوارئ الحمراء 
الفن  أخصائي  مساعدة  إلى  المهددة  المصرية 
والتراث وأفراد الشرطة لتحديد قطع اآلثار المصرية 
فتقوم  والعالمية،  المحلية  التشريعات  تحميها  التي 
القائمة الحمراء بوصف فئات أو أنواع الممتلكات 
الثقافية التي يمكن شرائها وبيعها بسهولة، وذلك 

لتسهيل التعرف على هذه القطع.

المزادات، وجامعي  المتاحف، ودور  من  نشجع كالً 
وتجار القطع الفنية على عدم شراء هذه القطع دون 
التأكد من أصولها وكل مستنداتها القانونية. بسبب 
الى عصور  وإنتمائها  القطع  وأشكال  أنواع  تنوع  
للمتلكات  الحمراء  الطوارئ  قائمة  فإن  مختلفة، 
الثقافية المصرية المهددة بعيدة تماماً عن أن تكون 
قائمة شاملة لكل القطع التي قد تكون معرضة للخطر، 
التي قد يكون  القطع  لذا يجب أن يتم فحص جميع 

مصدرها مصر بتمعن مع أخذ جميع اإلحتياطات.

الدولي  المجلس  قام  التي  حمراء  قائمة  اإلحدى عشر 
للمتاحف بنشرها حتى اآلن:

القائمة الحمراء للقطع االثرية اإلفريقية، عام 2000
القائمة الحمراء للمتلكات الثقافية المهددة بأمريكا الالتينية، 

عام 2003
قائمة الطوارئ الحمراء لآلثار العراقية المهددة، عام 2003

القائمة الحمراء لآلثار األفغانية المهددة، عام 2006
القائمة الحمراء لآلثار البيروفية المهددة، عام 2007

القائمة الحمراء لآلثار الكمبودية المهددة، عام 2009
القائمة الحمراء للممتلكات الثقافية المهددة بأمريكا الوسطى 

والمكسيك، عام 2009
قائمة الطوارئ الحمراء للممتلكات الثقافية المهددة بهاييتي، 

عام 2010
القائمة الحمراء للمتلكات الثقافية الصينية المهددة، عام 2010
الثقافية الكولومبية المهددة، عام  القائمة الحمراء للمتلكات 

2010
قائمة الطوارئ الحمراء للممتلكات الثقافية المصرية المهددة، 

عام 2011

قائمة الطوارئ الحمراء

الممتلكات الثقافية المصرية المهددة

1

5. أوشابتي )تمثال جنائزي صغير( من الحجر الجيري الملون للمدعو “سندجم”، 
يعود إلى األسرة التاسعة عشرة )حوالي 1279-1213 ق.م(، 28.8×9سم.

المتحف المصري بالقاهرة/ تصوير أحمد أمين
6. تمثال كتلة من الجرانيت للمدعو “خنوم-إب-رع”، من الكرنك، يعود إلى 

العصر البطلمي )332-330 ق.م(، 55سم×24سم.
المتحف المصري بالقاهرة

3. رأس ألميرة من عصر العمارنة مصنوع من الكوارتزيت، يعود إلى األسرة 
الثامنة عشرة )حوالي 1353-1336 ق.م(، 7×9سم.

المتحف المصري بالقاهرة/ تصوير أحمد أمين
4. تمثال من الحجر الجيري للمدعو “كا-إم-حست” وزوجته وإبنه، يعود إلى 

األسرة السادسة )حوالي 2323-2200 ق.م(، 54×36×43سم.
المتحف المصري بالقاهرة/ تصوير أحمد أمين

3

1. أوشابتي ُمًذَهب ملك للمدعو “حقا-رشو”، يعود إلى األسرة الثامنة عشرة )حوالي 1550-1295 ق.م(، 17.5×5.5سم.
المتحف المصري بالقاهرة/ تصوير سامح عبد المحسن
تمثال برونزي يخطو يمثل اإللهة “نيث”، يعود إلى األسرة السادسة والعشرون )حوالي 688-525 ق.م(، 14سم. .2
المتحف المصري بالقاهرة/ تصوير سامح عبد المحسن

عصر ما قبل األسرات، العصر العتيق، العصر الفرعوني، العصر النوبي
)5200-332 ق.م(
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بمقتنيات  تم جردها  المصورة هى قطع  الثقافية  فالقطع  فعلياً،  المسروقة  بالقطع  قائمة  ليست  الحمراء  القائمة  )ملحوظة: 

يتقدم  مؤسسات معروفة عالمياً وتمثل أنواع الممتلكات الثقافية المحمية قانونياً والمعرضة لخطر اإلتجار غيرالمشروع(.
المجلس الدولي للمتاحف )ICOM( بالشكر إلى جميع المؤسسات واألفراد اللذين تكرموا بتوفير الصور التي تظهر بقائمة 

الطوارئ الحمراء المصرية.

تماثيل
أوشابتي )تماثيل جنائزية صغيرة( فخار:

مصقول أو مطلي من الخزف و/أو الفخار ]شكل رقم. 1]

تماثيل برونزية آللهة أو حيوانات أو  معادن:
على هيئة نصف حيوانية ]شكل رقم. 2]

أشكال آدمية من حجر الكوارتزيت، الحجر الجيري،  األحجار:
والجرانيت، ملونة و/أو منقوشة، تمثل أعضاء العائلة المالكة، 

أو كتبة، أو أفراد، أوآلهة ]أشكال رقم 3، 4، 5، 6]

قائمةالطوارئ الحمراء
للممتلكات الثقافية المصرية المهددة

قائمة  الحمراء

للممتلكات الثقافية 
المصرية
المهددة

المتاحف  وأخصائيين  للمتاحف  الرئيسية  العالمية  المنظمة  هو   (ICOM) للمتاحف  الدولي  المجلس  إن 
الملتزمين بحماية وتعزيز التراث الثقافي والطبيعي للعالم، الحالي والمستقبلي، المادي والغير مادي.

المجلس الدولي للمتاحف (ICOM) له ما يقرب من ثالثون ألف عضو في مائة وسبعة وثالثون دولة، 
فبذلك يكون المجلس الدولي للمتاحف شبكة عالمية ألخصائيين المتاحف، تتخصص في العديد من مجاالت 

التراث وعلم المتاحف.

تم إنشاء المجلس الدولي للمتاحف (ICOM) عام 1946م، وهي منظمة غير ربحية وغير حكومية لها 
عالقات رسمية مع اليونسكو (UNESCO)، ولها عالقة استشارية مع المجلس االقتصادي واالجتماعي 

باألمم المتحدة.

 ،(ICOM) تعد مكافحة اإلتجار الغير مشروع بالمواد الثقافية أحد أهم أولويات المجلس الدولي للمتاحف
فتم تصميم قائمة الطوارئ الحمراء للمتلكات الثقافية المهددة للتوعية حول التهريب واإلتجار بالممتلكات 

الثقافية المصرية، مما يساهم على المحافظة على التراث الثقافي والتاريخي.

المختصة  للمتاحف  الدولي  المجلس  لجنة  ألعضاء  بالشكر   (ICOM) للمتاحف  الدولي  المجلس  يتقدم 
بالمصريات (Committee for Egyptology  - CIPEG)، ومتاحف مصر، باإلضافة إلى وزارة الدولة 

لشؤون اآلثار بجمهورية مصر العربية إللتزامهم الحازم إلنجاح هذا المشروع.

قائمة الطوارئ الحمراء للمتلكات الثقافية المصرية المهددة هي الحادية عشرة من ضمن سلسلة القوائم 
أفريقيا  اآلتية:  الحمراء  القوائم  إعداد  بالفعل  فسبق  للمتاحف،  الدولي  المجلس  ينشرها  التي  الحمراء 
والصين  وهاييتي  والمكسيك  الوسطى  وأمريكا  وكمبوديا  وبيرو  وأفغانستان  والعراق  الالتينية  وأمريكا 
وكولومبيا. إن قائمة الطوارئ الحمراء للمتلكات الثقافية المصرية المهددة هي الثالثة ضمن سلسلة قوائم 

الطوارئ الحمراء، وتأتي بعد العراق وهاييتي والصين.

http://icom.museum

بدعم  من:

Maison de l’UNESCO
1, rue Miollis - 75732 Paris Cedex 15 - France

Tel: +33 (0)1 47 34 05 00 - Fax: +33 (0)1 43 06 78 62
http://icom.museum :الموقع - secretariat@icom.museum البريد اإللكتروني:
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وزارة الخارجية األمريكية
مكتب الشؤون الدراسية والثقافية
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تقوم القوانين المحلية والعالمية واإلتفاقيات الثنائية
اآلتية بحماية التراث الثقافي المصري:

التشريعات المحلية:
الئحة مارس 1869 التي صدرت بشأن “القطع األثرية”، متضمنًة قواعد 

تنظيمية للحفائر لمنع تهريب اآلثار.
الئحة مارس 1874 التي صدرت بشأن اآلثار غير المكتشفة بعد، بغض 

النظر عن مكان وجودها وأنها ملكاً للحكومة المصرية.
مرسوم عام 1835، والذي يحظر التصدير غير المصرح به لآلثار خارج 

مصر )15 أغسطس 1835).
مرسوم 1897 بشأن توقيع عقوبات على الحفائر الغير قانونية

(12 أغسطس 1897).
قانون رقم 14 لعام 1912 لحماية اآلثار، صدر بتاريخ

12 يونيو 1912.
مرسوم وزاري رقم 50 والذي صدر في  8 ديسمبر 1912 بشأن اإلتجار 

باآلثار والتراخيص.
مرسوم وزاري رقم 52 والذي صدر في 8 ديسمبر

1912 بشأن حكم الحفائر.
مرسوم وزاري صدر في 10 فبراير 1921  بشأن تصدير   •

اآلثار خارج مصر.
قانون رقم  14 والذي صدر في 29 يناير 1931 بشأن حماية الممتلكات 

الثقافية التي تم إكتشافها بالكنيسة المعلقة وما حولها.
قانون رقم 10613 في  6 مارس سنة 1952

بشأن قواعد اإلتجار باآلثار.
قانون رقم 215 في 31 أكتوبر 1951 بشأن حماية اآلثار، والذي تم 
تعديله بمادة رقم 10614 في  6 مارس 1952 بشأن تصدير اآلثار.

وزارة الدولة لشئون اآلثار
3 شارع العادل أبو بكر

الزمالك، القاهرة
جمهورية مصر العربية

مكتب الوزير 
+20 2 27 36 56 45 / +20 2 27 35 87 تليفون: 61

+20 2 27 35 72 فاكس: 39

إدارة اآلثار المستردة
+20 2 27 35 45 تليفون/فاكس: 33

+20 1 03 12 83 تليفون محمول: 48
redlistegypt@gmail.com  :البريد اإللكتروني
schloss04@yahoo.com

قانون رقم 215 في  3 أكتوبر 1951 بشأن حماية اآلثار، والذي تم تعديله 
بمادة رقم 10614 في 6 مارس 1952 بشأن حماية اآلثار. 

قانون رقم 10827 الذي صدر في 17 أغسطس 1952 بشأن أحكام الحفائر.
قانون رقم 117 لسنة 1983 الخاص بحماية اآلثار ومنع تصديرها للخارج 

(11 أغسطس 1983).
المادة الثانية عشرة من الدستور، والتي تم تعديلها فى 25 مايو 2005.
(6 أغسطس 1983(، والذي تم تعديله  قانون رقم 117 لسنة 1983

بالقانون رقم 3 الذي صدر في 14 فبراير 2010 والخاص بحماية اآلثار 
وممارسة األنشطة بالمناطق األثرية، والئحته التنفيذية.

المعاهدات واإلتفاقيات الدولية:
معاهدة الهاى فى 14 مايو 1954 بشأن حماية الممتلكات الثقافية في 
حالة النزاع المسلح مع وضع القواعد التنفيذية لالتفاقية  )مصدق عليه 
فى 17 أغسطس 1955(، والبروتوكول األول )مصدق، 17 أغسطس 

1955(، والبروتوكول الثاني )مصدق، 3 أغسطس 2005).
اتفاقية اليونسكو )14 نوفمبر 1970( بشأن الوسائل التي تستخدم 

لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير 
مشروعة )تم قبولها، 5 أبريل 1973).

اتفاقية اليونسكو )16 نوفمبر 1972( بشأن حماية التراث العالمي 
الثقافي والطبيعي )مصدق عليها في 7 فبراير 1974).

اإلتفاقيات الثنائية:
النمسا – الصين – جزر القمر – كوبا – إكوادور – السلفادور – 

اليونان – الهند – ايرلندا – إيطاليا – األردن – كازاخستان – كوريا 
الجنوبية – بيرو – جزر المالديف – سويسرا

المتحف المصري
ميدان التحرير، القاهرة

جمهورية مصر العربية 
+20 2 25 79 69 تليفون: 48
+20 2 25 79 69 فاكس: 74

egyptianmuseum@hotmail.com :البريد اإللكتروني

 

اذا كنتم تشّكون أن احدى اآلثار  القادمة من مصر قد تكون مسروقة، منهوبة أو 
مصدرة بصورة غير قانونية، يرجى االتصال بـ :
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اإلسالمي العصر 
)640م – 1805م(

50

47

قطع من المالبس والملحقات الزخرفية
من القطن والكتان والحرير أو الصوف مصبوغة بألوان متنوعة. قد تشتمل التصميمات على اشرطة عليها  المنسوجات:

اسم ولقب الحاكم، وأشكال هندسية و/أو زخارف نباتية. ]شكل. 46]
الحلي: قالدات وأساور وحلقان وخواتم من الذهب والفضة والمعادن األخرى، أحياناً تصاحبها أحجار كريمة ]شكل. 47-48]

كتب ومستندات ومخطوطات
ورق ورق وبردي: مخطوطات من البردى أو الرق أو الورق )عادًة مصنوع من الكتان( مكتوبة بالحبر. كتب أو أوراق 

مغلفة بالجلد ذات خطوط عربية وتظليالت. ]شكل. 50-49]

48. أسورتان من الذهب مزخرفتان بأشكال شفتشي وأجزاء زنبركية متداخلة، 
العصر الفاطمي )القرن الخامس الهجري/القرن الحادي عشر الميالدي(، القطر ما 

بين 6.7-7.2 سم. متحف الفن اإلسالمي القاهرة

50. القرآن الكريم، مكتوب بخط ثلث بحبر أسود وأحمر به ورق مزخرف 
بالذهب، والتجليد من الجلد ومختوم، يعود إلى العصر المملوكي )842ـ-857هـ/ 

1438-1453م(، 8×11سم. متحف الفن اإلسالمي القاهرة

46. قطعة من الكتان عليها زخارف مطبوعة، العصر المملوكي 
)القرن الثامن الهجري/ القرن الرابع عشر الميالدي(، 33×21سم.

متحف الفن اإلسالمي القاهرة
47. قالدة من الذهب، تعود إلى العصر األيوبي 

)549-628هـ/ 1171-1250م(، 24سم. متحف الفن اإلسالمي القاهرة

49. وصف لدواء كتبه إبن العفيف، من الفسطاط، يعود إلى العصر المملوكي 
)القرن التاسع عشر الهجري/ القرن الخامس عشر الميالدي(، 16×10سم.

متحف الفن اإلسالمي القاهرة



مقدمة
ومعروف  متنوع  ثقافي  لتراث  موطن  مصر  إن 
النهب  من  الثقافية  ممتلكاتها  وحماية  عالمياً، 
واإلتجار الغير مشروع أمر في غاية األهمية، وفى 
فإن  البالد   به  تمر  الذى  العادى  غير  الوضع  ظل 

التراث المصري يحتاج إلى المزيد من الحماية. 

تتنوع القطع األثرية المصرية المهددة وتتراوح ما 
بين قطع متعلقة بالحياة اليومية إلى قطع لها طابع 
مسروقة  القطع  هذه  تكون  وقد  طقسي،  أو  ديني 
من مواقع أثرية أو متاحف أو مؤسسات مشابهة. 
تلقى القطع االثرية المصرية المختلفة رواجاً كبيراً، 
وأكثرها شيوعاً هي القطع التى تعود الى العصور 
اليونانية-الرومانية،  وأيضاً  والنوبية،  الفرعونية 

والقبطية، واإلسالمية.

تدمر  قانونية  غير  بطريقة  الحفائر  بأن  تّقر مصر 
حالة األثر وتنقص من قيمته الثقافية والتاريخية، 
وقد نتج عن ذلك  فجوات فى المعرفة  أثرت على 
الفهم الصحيح  لماضي مصر الثري، وبالتالى عدم 
التعرف على فصول هامة فى تاريخ تطور البشرية.  

إطار  بتطوير  مصر  بدأت  1869م،  عام  في 
الثقافية، وضاعفت  عمل قانوني لحماية ممتلكاتها 
لآلثار،  المشروع  غير  االتجار لوقف  مجهوداتها 

مما يثبت عزمها والتزامها تجاه حماية تراثها.

السرقة  أن  إال  المجهودات،  هذه  من  وبالرغم 
تراث  يهددان  يزاالن  ال  المشروع  غير  والتصدير 
غير  اإلتجار  ومحاربة  بإستمرار،  الثقافي  مصر 
جماعية  مسئولية  الثقافية  القطع  في  المشروع 
وذلك لحماية تراث مصر الثري الذي يعتبر شاهداً 
والتاريخي  والعلمي  والفني  الثقافي  التطور  على 

الذي حققته البشرية.

الغرض
بالممتلكات  المشروع  غير  االتجار  مكافحة  تتطلب 
الثقافية تحسين اآلليات القانونية واألساليب العملية 
التي تستخدم لنشر المعلومات وزيادة الوعي العام.

الثقافية  للمتلكات  وتهدف قائمة الطوارئ الحمراء 
الفن  أخصائي  مساعدة  إلى  المهددة  المصرية 
والتراث وأفراد الشرطة لتحديد قطع اآلثار المصرية 
فتقوم  والعالمية،  المحلية  التشريعات  تحميها  التي 
القائمة الحمراء بوصف فئات أو أنواع الممتلكات 
الثقافية التي يمكن شرائها وبيعها بسهولة، وذلك 

لتسهيل التعرف على هذه القطع.

المزادات، وجامعي  المتاحف، ودور  من  نشجع كالً 
وتجار القطع الفنية على عدم شراء هذه القطع دون 
التأكد من أصولها وكل مستنداتها القانونية. بسبب 
الى عصور  وإنتمائها  القطع  وأشكال  أنواع  تنوع  
للمتلكات  الحمراء  الطوارئ  قائمة  فإن  مختلفة، 
الثقافية المصرية المهددة بعيدة تماماً عن أن تكون 
قائمة شاملة لكل القطع التي قد تكون معرضة للخطر، 
التي قد يكون  القطع  لذا يجب أن يتم فحص جميع 

مصدرها مصر بتمعن مع أخذ جميع اإلحتياطات.

الدولي  المجلس  قام  التي  حمراء  قائمة  اإلحدى عشر 
للمتاحف بنشرها حتى اآلن:

القائمة الحمراء للقطع االثرية اإلفريقية، عام 2000
القائمة الحمراء للمتلكات الثقافية المهددة بأمريكا الالتينية، 

عام 2003
قائمة الطوارئ الحمراء لآلثار العراقية المهددة، عام 2003

القائمة الحمراء لآلثار األفغانية المهددة، عام 2006
القائمة الحمراء لآلثار البيروفية المهددة، عام 2007

القائمة الحمراء لآلثار الكمبودية المهددة، عام 2009
القائمة الحمراء للممتلكات الثقافية المهددة بأمريكا الوسطى 

والمكسيك، عام 2009
قائمة الطوارئ الحمراء للممتلكات الثقافية المهددة بهاييتي، 

عام 2010
القائمة الحمراء للمتلكات الثقافية الصينية المهددة، عام 2010
الثقافية الكولومبية المهددة، عام  القائمة الحمراء للمتلكات 

2010
قائمة الطوارئ الحمراء للممتلكات الثقافية المصرية المهددة، 

عام 2011

قائمة الطوارئ الحمراء

الممتلكات الثقافية المصرية المهددة

1

5. أوشابتي )تمثال جنائزي صغير( من الحجر الجيري الملون للمدعو “سندجم”، 
يعود إلى األسرة التاسعة عشرة )حوالي 1279-1213 ق.م(، 28.8×9سم.

المتحف المصري بالقاهرة/ تصوير أحمد أمين
6. تمثال كتلة من الجرانيت للمدعو “خنوم-إب-رع”، من الكرنك، يعود إلى 

العصر البطلمي )332-330 ق.م(، 55سم×24سم.
المتحف المصري بالقاهرة

3. رأس ألميرة من عصر العمارنة مصنوع من الكوارتزيت، يعود إلى األسرة 
الثامنة عشرة )حوالي 1353-1336 ق.م(، 7×9سم.

المتحف المصري بالقاهرة/ تصوير أحمد أمين
4. تمثال من الحجر الجيري للمدعو “كا-إم-حست” وزوجته وإبنه، يعود إلى 

األسرة السادسة )حوالي 2323-2200 ق.م(، 54×36×43سم.
المتحف المصري بالقاهرة/ تصوير أحمد أمين

3

1. أوشابتي ُمًذَهب ملك للمدعو “حقا-رشو”، يعود إلى األسرة الثامنة عشرة )حوالي 1550-1295 ق.م(، 17.5×5.5سم.
المتحف المصري بالقاهرة/ تصوير سامح عبد المحسن
تمثال برونزي يخطو يمثل اإللهة “نيث”، يعود إلى األسرة السادسة والعشرون )حوالي 688-525 ق.م(، 14سم. .2
المتحف المصري بالقاهرة/ تصوير سامح عبد المحسن

عصر ما قبل األسرات، العصر العتيق، العصر الفرعوني، العصر النوبي
)5200-332 ق.م(
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بمقتنيات  تم جردها  المصورة هى قطع  الثقافية  فالقطع  فعلياً،  المسروقة  بالقطع  قائمة  ليست  الحمراء  القائمة  )ملحوظة: 

يتقدم  مؤسسات معروفة عالمياً وتمثل أنواع الممتلكات الثقافية المحمية قانونياً والمعرضة لخطر اإلتجار غيرالمشروع(.
المجلس الدولي للمتاحف )ICOM( بالشكر إلى جميع المؤسسات واألفراد اللذين تكرموا بتوفير الصور التي تظهر بقائمة 

الطوارئ الحمراء المصرية.

تماثيل
أوشابتي )تماثيل جنائزية صغيرة( فخار:

مصقول أو مطلي من الخزف و/أو الفخار ]شكل رقم. 1]

تماثيل برونزية آللهة أو حيوانات أو  معادن:
على هيئة نصف حيوانية ]شكل رقم. 2]

أشكال آدمية من حجر الكوارتزيت، الحجر الجيري،  األحجار:
والجرانيت، ملونة و/أو منقوشة، تمثل أعضاء العائلة المالكة، 

أو كتبة، أو أفراد، أوآلهة ]أشكال رقم 3، 4، 5، 6]

قائمةالطوارئ الحمراء
للممتلكات الثقافية المصرية المهددة

قائمة  الحمراء

للممتلكات الثقافية 
المصرية
المهددة

المتاحف  وأخصائيين  للمتاحف  الرئيسية  العالمية  المنظمة  هو   (ICOM) للمتاحف  الدولي  المجلس  إن 
الملتزمين بحماية وتعزيز التراث الثقافي والطبيعي للعالم، الحالي والمستقبلي، المادي والغير مادي.

المجلس الدولي للمتاحف (ICOM) له ما يقرب من ثالثون ألف عضو في مائة وسبعة وثالثون دولة، 
فبذلك يكون المجلس الدولي للمتاحف شبكة عالمية ألخصائيين المتاحف، تتخصص في العديد من مجاالت 

التراث وعلم المتاحف.

تم إنشاء المجلس الدولي للمتاحف (ICOM) عام 1946م، وهي منظمة غير ربحية وغير حكومية لها 
عالقات رسمية مع اليونسكو (UNESCO)، ولها عالقة استشارية مع المجلس االقتصادي واالجتماعي 

باألمم المتحدة.

 ،(ICOM) تعد مكافحة اإلتجار الغير مشروع بالمواد الثقافية أحد أهم أولويات المجلس الدولي للمتاحف
فتم تصميم قائمة الطوارئ الحمراء للمتلكات الثقافية المهددة للتوعية حول التهريب واإلتجار بالممتلكات 

الثقافية المصرية، مما يساهم على المحافظة على التراث الثقافي والتاريخي.

المختصة  للمتاحف  الدولي  المجلس  لجنة  ألعضاء  بالشكر   (ICOM) للمتاحف  الدولي  المجلس  يتقدم 
بالمصريات (Committee for Egyptology  - CIPEG)، ومتاحف مصر، باإلضافة إلى وزارة الدولة 

لشؤون اآلثار بجمهورية مصر العربية إللتزامهم الحازم إلنجاح هذا المشروع.

قائمة الطوارئ الحمراء للمتلكات الثقافية المصرية المهددة هي الحادية عشرة من ضمن سلسلة القوائم 
أفريقيا  اآلتية:  الحمراء  القوائم  إعداد  بالفعل  فسبق  للمتاحف،  الدولي  المجلس  ينشرها  التي  الحمراء 
والصين  وهاييتي  والمكسيك  الوسطى  وأمريكا  وكمبوديا  وبيرو  وأفغانستان  والعراق  الالتينية  وأمريكا 
وكولومبيا. إن قائمة الطوارئ الحمراء للمتلكات الثقافية المصرية المهددة هي الثالثة ضمن سلسلة قوائم 

الطوارئ الحمراء، وتأتي بعد العراق وهاييتي والصين.

http://icom.museum

بدعم  من:

Maison de l’UNESCO
1, rue Miollis - 75732 Paris Cedex 15 - France

Tel: +33 (0)1 47 34 05 00 - Fax: +33 (0)1 43 06 78 62
http://icom.museum :الموقع - secretariat@icom.museum البريد اإللكتروني:
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وزارة الخارجية األمريكية
مكتب الشؤون الدراسية والثقافية
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تقوم القوانين المحلية والعالمية واإلتفاقيات الثنائية
اآلتية بحماية التراث الثقافي المصري:

التشريعات المحلية:
الئحة مارس 1869 التي صدرت بشأن “القطع األثرية”، متضمنًة قواعد 

تنظيمية للحفائر لمنع تهريب اآلثار.
الئحة مارس 1874 التي صدرت بشأن اآلثار غير المكتشفة بعد، بغض 

النظر عن مكان وجودها وأنها ملكاً للحكومة المصرية.
مرسوم عام 1835، والذي يحظر التصدير غير المصرح به لآلثار خارج 

مصر )15 أغسطس 1835).
مرسوم 1897 بشأن توقيع عقوبات على الحفائر الغير قانونية

(12 أغسطس 1897).
قانون رقم 14 لعام 1912 لحماية اآلثار، صدر بتاريخ

12 يونيو 1912.
مرسوم وزاري رقم 50 والذي صدر في  8 ديسمبر 1912 بشأن اإلتجار 

باآلثار والتراخيص.
مرسوم وزاري رقم 52 والذي صدر في 8 ديسمبر

1912 بشأن حكم الحفائر.
مرسوم وزاري صدر في 10 فبراير 1921  بشأن تصدير   •

اآلثار خارج مصر.
قانون رقم  14 والذي صدر في 29 يناير 1931 بشأن حماية الممتلكات 

الثقافية التي تم إكتشافها بالكنيسة المعلقة وما حولها.
قانون رقم 10613 في  6 مارس سنة 1952

بشأن قواعد اإلتجار باآلثار.
قانون رقم 215 في 31 أكتوبر 1951 بشأن حماية اآلثار، والذي تم 
تعديله بمادة رقم 10614 في  6 مارس 1952 بشأن تصدير اآلثار.

وزارة الدولة لشئون اآلثار
3 شارع العادل أبو بكر

الزمالك، القاهرة
جمهورية مصر العربية

مكتب الوزير 
+20 2 27 36 56 45 / +20 2 27 35 87 تليفون: 61

+20 2 27 35 72 فاكس: 39

إدارة اآلثار المستردة
+20 2 27 35 45 تليفون/فاكس: 33

+20 1 03 12 83 تليفون محمول: 48
redlistegypt@gmail.com  :البريد اإللكتروني
schloss04@yahoo.com

قانون رقم 215 في  3 أكتوبر 1951 بشأن حماية اآلثار، والذي تم تعديله 
بمادة رقم 10614 في 6 مارس 1952 بشأن حماية اآلثار. 

قانون رقم 10827 الذي صدر في 17 أغسطس 1952 بشأن أحكام الحفائر.
قانون رقم 117 لسنة 1983 الخاص بحماية اآلثار ومنع تصديرها للخارج 

(11 أغسطس 1983).
المادة الثانية عشرة من الدستور، والتي تم تعديلها فى 25 مايو 2005.
(6 أغسطس 1983(، والذي تم تعديله  قانون رقم 117 لسنة 1983

بالقانون رقم 3 الذي صدر في 14 فبراير 2010 والخاص بحماية اآلثار 
وممارسة األنشطة بالمناطق األثرية، والئحته التنفيذية.

المعاهدات واإلتفاقيات الدولية:
معاهدة الهاى فى 14 مايو 1954 بشأن حماية الممتلكات الثقافية في 
حالة النزاع المسلح مع وضع القواعد التنفيذية لالتفاقية  )مصدق عليه 
فى 17 أغسطس 1955(، والبروتوكول األول )مصدق، 17 أغسطس 

1955(، والبروتوكول الثاني )مصدق، 3 أغسطس 2005).
اتفاقية اليونسكو )14 نوفمبر 1970( بشأن الوسائل التي تستخدم 

لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير 
مشروعة )تم قبولها، 5 أبريل 1973).

اتفاقية اليونسكو )16 نوفمبر 1972( بشأن حماية التراث العالمي 
الثقافي والطبيعي )مصدق عليها في 7 فبراير 1974).

اإلتفاقيات الثنائية:
النمسا – الصين – جزر القمر – كوبا – إكوادور – السلفادور – 

اليونان – الهند – ايرلندا – إيطاليا – األردن – كازاخستان – كوريا 
الجنوبية – بيرو – جزر المالديف – سويسرا

المتحف المصري
ميدان التحرير، القاهرة

جمهورية مصر العربية 
+20 2 25 79 69 تليفون: 48
+20 2 25 79 69 فاكس: 74

egyptianmuseum@hotmail.com :البريد اإللكتروني

 

اذا كنتم تشّكون أن احدى اآلثار  القادمة من مصر قد تكون مسروقة، منهوبة أو 
مصدرة بصورة غير قانونية، يرجى االتصال بـ :
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اإلسالمي العصر 
)640م – 1805م(

50

47

قطع من المالبس والملحقات الزخرفية
من القطن والكتان والحرير أو الصوف مصبوغة بألوان متنوعة. قد تشتمل التصميمات على اشرطة عليها  المنسوجات:

اسم ولقب الحاكم، وأشكال هندسية و/أو زخارف نباتية. ]شكل. 46]
الحلي: قالدات وأساور وحلقان وخواتم من الذهب والفضة والمعادن األخرى، أحياناً تصاحبها أحجار كريمة ]شكل. 47-48]

كتب ومستندات ومخطوطات
ورق ورق وبردي: مخطوطات من البردى أو الرق أو الورق )عادًة مصنوع من الكتان( مكتوبة بالحبر. كتب أو أوراق 

مغلفة بالجلد ذات خطوط عربية وتظليالت. ]شكل. 50-49]

48. أسورتان من الذهب مزخرفتان بأشكال شفتشي وأجزاء زنبركية متداخلة، 
العصر الفاطمي )القرن الخامس الهجري/القرن الحادي عشر الميالدي(، القطر ما 

بين 6.7-7.2 سم. متحف الفن اإلسالمي القاهرة

50. القرآن الكريم، مكتوب بخط ثلث بحبر أسود وأحمر به ورق مزخرف 
بالذهب، والتجليد من الجلد ومختوم، يعود إلى العصر المملوكي )842ـ-857هـ/ 

1438-1453م(، 8×11سم. متحف الفن اإلسالمي القاهرة

46. قطعة من الكتان عليها زخارف مطبوعة، العصر المملوكي 
)القرن الثامن الهجري/ القرن الرابع عشر الميالدي(، 33×21سم.

متحف الفن اإلسالمي القاهرة
47. قالدة من الذهب، تعود إلى العصر األيوبي 

)549-628هـ/ 1171-1250م(، 24سم. متحف الفن اإلسالمي القاهرة

49. وصف لدواء كتبه إبن العفيف، من الفسطاط، يعود إلى العصر المملوكي 
)القرن التاسع عشر الهجري/ القرن الخامس عشر الميالدي(، 16×10سم.

متحف الفن اإلسالمي القاهرة



 الحياة اليومية 
أوستراكا )شقف من الفخار أو األحجار عليها نصوص(، النصوص غالباً ما تكون ملحوظات قصيرة أو حسابات  الفخار واألحجار:

أو مقتطفات أدبية ]شكل. 33]
أو  حيوانية  أو  آدمية  بأشكال  مزخرفة  ومالبس  ُمَعلًًقات  النسيج:

نباتية أو أشكال هندسية أو صلبان أو نصوص ]شكل. 34]

 الحياة اليومية 
بالفضة أو  الذهب، أحيانا تطعم  الفضة أو  الحديد أو  النحاس أو  البرونز أو  شمعدانات ومصابيح وسكاكين وتمائم وحلى من 

الذهب أو األلوان ]شكل. 40]
[41 أثاث من النحاس، مزخرف بعناصر هندسية ونباتية، وعليها كتابات مشبكة، مطعمة بالفضة والذهب ]شكل.

[42 أسلحة من الصلب، قد تكون مطعمة بنقوش كتابية من الذهب ]شكل.
[43 عمالت وميداليات من الذهب، أو الفضة أو معادن أخرى عليها كتابات باللغة العربية ]شكل.

 المخطوطات 
مسيحية. رموز  أو  إنجيلية،  مشاهد   أو  هندسية  بأشكال  مزخرفة  عربية،  أو  قبطية  نصوص  عليه  بردي  أو  رق،  أو  ورق 

]شكل. 36-35]

 آواني وحاويات 
أطباق وآواني خزفية ببريق خزف السيالدون أو البورسالين، عليها نصوص أو زخرفة ]شكل. 37] الخزف:

زجاجات ودوارق من النحاس والبرونز، عليهم زخرفة نباتية من الفضة والذهب. أحياناً تكون القماقم مطعمة بالذهب  المعادن:
والفضة، وتحمل رنك مالكه ]شكل. 38]

مصابيح وزهريات وزجاجات وقارورات من الزجاج والمينا مزخرفة و/أو ملونة ]شكل. 39] الزجاج:

33. أوستراكا فخارية عليها نص باللغة القبطية )إيصال ضريبي(، من طيبة، النصف األول 
من القرن الثامن الميالدي، 7.7×5.6×0.9سم.

المتحف الملكي للفن والتاريخ، بروكسل 

34. قطعة منسوجة من الصوف والكتان، العصر القبطي )القرن الثالث إلى القرن التاسع 
الميالدي(، 96×102سم. المتحف الملكي بماريمونت، مورالنفلز

35. رق مزدوج الصفحات عليه نص من العهد القديم )سفر الخروج(، غالباً من سوهاج، 
يعود إلى القرن السابع الميالدي، 32.8×53.8سم.

متحف والترز للفن ببالتيمور

40. شمعدان من النحاس المنقوش، العصر المملوكي )265-860هـ/ 887-1482م(، 
48سم× قطر القاعدة 40سم. متحف الفن اإلسالمي القاهرة

41. طاولة من النحاس مطعمة بالفضة والذهب، من بيمارستان  قالوون، تعود إلى ما 
بين القرني الثالث والثالث عشر الهجري/ وما بين القرني التاسع والتاسع عشر الميالدي، 

81×40 سم. متحف الفن اإلسالمي القاهرة

44. لوحة من الخشب مطعمة بالعاج على هيئة أشكال هندسية ونباتية، عصر مملوكي 
)القرن الثامن الهجري/ القرن الرابع عشر الميالدي(، 27×27×3سم

متحف الفن اإلسالمي القاهرة

37. طبق كبير ذو بريق معدني، العصر الفاطمي )القرن الخامس الهجري/ القرن الحادي 
عشر الميالدي(، 15سم×قطر 40سم.

متحف الفن اإلسالمي القاهرة

38. زجاجة عطر من النحاس مزخرفة بالذهب والفضة تعود إلى 
-708هـ ـ / 1299- 1309م أو 709-  العصر المملوكي ) 698

×11 سم  741هـ ـ/ 1309-1340م( 23.5
متحف الفن اإلسالمي القاهرة

39. مشكاة مذهبة ومطلية بالمينا، جامع السلطان حسن، العصر 
المملوكي )622-894هـ/1250-1516م(، 35.5سم×قطر 26سم

متحف الفن اإلسالمي القاهرة

36. كتاب أدعية من الرق، من قصر الوز بالنوبة، يعود إلى ما بين القرن 
الرابع ميالدياً والقرن السادس ميالدياً، 11.6×16.5سم.

متحف النوبة بأسوان 

42. سيف من الصلب المذهب بنصل من الفضة المذهبة ومقبض من العاج، 
عصر مملوكي، )907هـ/ 1501م (، 95سم.

متحف الفن اإلسالمي القاهرة
43. عملة ذهبية )دينار(، العصر الفاطمي، )403هـ/1012م(، قطر 2.5سم.

متحف الفن اإلسالمي القاهرة

45. لوحة من بالطات خزفية عليها طبقة زخارف تحت الطالء، وعليها طبقة 
مزججة شفافة، العصر العثماني، )1087هـ/1676م(، 240×144سم.

متحف الفن اإلسالمي القاهرة
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اإلسالمي العصر 
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 العناصر المعمارية 
أجزاء من لوحات خشبية مطعمة، قد تكون من أبواب، أو منابر، أو أسقف ذات زخارف هندسية و/أو نباتية ]شكل. 44] األخشاب:

قطع زخرفية مزينة برسومات هندسية ومعمارية و/أو  الخزف:
نباتية ]شكل. 45]

المهددة المصرية  الثقافية  للممتلكات  الحمراء  الطوارئ  قائمة  المهددة المصرية  الثقافية  للممتلكات  الحمراء  الطوارئ  قائمة 
العمالت

عمالت رومانية مصرية من النحاس أو البرونز أو الفضة أو الذهب.عادة تصور القطع النقدية الرومانية تماثيل نصفية لإلمبراطور 
أو أحد أفراد األسرة، مع كتابة يونانية.  الوجه اآلخر يكون مختلف وقد يمثل آلهة أو تجسيد للفضائل ]شكل. 29-28]

 النقوش واأليقونات 
أحياناً  آدامية،  نباتية وصلبان وعناقيد عنب وحيوانات ووأشكال  أو عالية تمثل زخرفة  بنقوش غائرة  أفاريز ولوحات  األحجار: 

تصاحبها نقوش كتابية ]شكل. 30]

ألواح خشبية: نقوش بزخارف على هيئة آدمية أو حيوانية أو نباتية، أو مناظر طبيعية ]شكل. 31]

أيقونات مطلية عليها مشاهد إنجيلية وقديسين ]شكل. 32]

28. عملة برونزية، من االسكندرية، عصر بطليموس الثالث يورجتيس )حوالي 246-222 ق.م(، 
قطر 3.5سم. المتحف القومي لآلثار، لشبونة 

29. عملة فضية، من االسكندرية، عصر بطليموس األول سوتير )حوالي 367-283 ق.م(، قطر 
2.8سم. المتحف القومي لآلثار، مدريد 

30. إفريز من الحجر الجيري بنقش عالي عليه زخارف نباتية، من البهنسا 
أو باويط، يعود إلى حوالي عام 390 ميالدياً، 35×90سم.

   المتحف الملكي للفن والتاريخ، بروكسل 

31. منظر منقوش على الخشب يمثل أسد يهاجم ظباء، من أفروديتوبوليس )كوم اشقاو(، 
القرن السادس أو السابع الميالدي، 35.2×26.3سم. المتحف القبطي بالقاهرة

32. أيقونة مصنوعة بأسلوب التمبرا، القرن التاسع عشر الميالدي، 
84×55.5×1سم. المتحف القبطي بالقاهرة/ تصوير ساندرو فانيني

32 31

30

القبطي العصر 
العصر القبطي )من القرن الرابع الميالدي إلى القرن السابع الميالدي( والفن القبطي من العصور الالحقة

2829

التماثيل 
آلهة،  تمثل  الرملي  والحجر  )أالبستر(  والكالسيت  واكي  والجراي  والجرانيت  الجيري  والحجر  الرخام  من  تماثيل  األحجار:

أشخاص، أنصاف حيوانات وطيور ]شكل 20-19]
تماثيل على شكل آدمي، أو على شكل أجزاء من جسد اإلنسان ]شكل.22-21] التيراكوتا:

19. تمثال نصفي لإلله سيرابيس، مصنوع من األلبستر )الكالسيت(، يعود إلى 
العصر الروماني )القرن الثاني الميالدي(، 21.2×15.8×5.8سم.

متحف رويمر بلتزايوس بهلدسهايم
20. تمثال من الحجر الرملي يمثل “با” للنائب “مالوتون”، من الكارتوناج، يعود 

إلى العصر المروي القرن الثاني أو الثالث الميالدي، 74.1×22×56.7سم.
متحف النوبة بأسوان

21. تمثال لإلله “حربوقرات”، من الفيوم، يعود إلى العصر الروماني )حوالي 
القرن األول أو الثاني الميالدي(، 15.5سم

المتحف اليوناني الروماني باإلسكندرية 
22. تمثال تناجرا، من الحضرة باالسكندرية، يعود إلى العصر البطلمي )حوالي 

275-200 ق.م(، 21.5×6.9سم
المتحف اليوناني الروماني باإلسكندرية 

22 21

المروي والعصر  اليوناني-الروماني  العصر 
)حوالي 332 ق.م – 395م(

19
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اآلواني والحاويات 
قارورات وآواني أخرى من الفخار، الفاينس، الكالسيت )األالبستر(....إلخ، مزخرفة و/أو منقوشة ]شكل. 25-24-23]

بورتريهات دينية أو طقسية 
أقنعة جنائزية مصنوعة من الجص أو لوحات خشبية،  تمثل رأس أو النصف العلوي للمتوفي،

واأليدي موضوعة على الصدر. يظهر على االقنعة جواهر، تيجان، وأكاليل من الزهور
للتزيين. أحياناً تكون العيون مطعمة ]شكل. 27-26]

23. قارورة حجاج عليها زوج افريقى، من االسكندرية، تعود إلى العصر 
اليوناني الروماني )القرن األول أو الثاني ق.م(، 9.6سم×قطر 7.6سم.
متحف جاير اندرسون - القاهرة
24. آنية فخارية كروية عليها زخرفة نباتية وحيوانية وطيور. تعود إلى 
العصر المروي )حوالي 270 ق.م – 320م(، 14.7سم×قطر 15.7سم.
المتحف المصري بالقاهرة/ تصوير أحمد أمين
25. قنينة من الخزف المطلي، من ميت رهينة أو منف )ممفيس(، العصر 
الروماني )حوالي القرن الثاني الميالدي(، 16.6×17×قطر 14.5سم.
متحف رويمر بلتزايوس بهلدسهايم

26. قناع جصي ملون، من تونة الجبل، يعود إلى “إسكندر سيفيريوس” )حوالي 222م – 235م(، 26×17سم.
   المتحف الملكي للفن والتاريخ، بروكسل 

27. قناع مومياء )بورتريه( خشبي يظهر رجل ملتحي، يعود إلى العصر الروماني
)حوالي 170م-180م(، 40.5×20سم.
متحف والترز للفن بمدينة بالتيمور

المهددة المصرية  الثقافية  للممتلكات  الحمراء  قائمةالطوارئ 
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األواني والحاويات
آواني وأطباق، قد تكون مطلية و/أو عليها أشكال آدمية أو هندسية ]أشكال. رقم 8-7] الفخار:

آواني وزهريات وأطباق وآواني كانوبية مصنوعة من الكالسيت )األلبستر( وحجر الغرين والحجر الجيري  األحجار:
والجراي واكي والهايدريت ]شكل رقم. 9]

عناصر جنائزية 
قطع خشبية لالستخدام الديني أو الطقسي تمثل نماذج لقوارب وتصور أشخاص في أعمالهم )طحانون، جزارون، موسيقيون(  أخشاب:

وحاملي القرابين وورش عمل وغيرها من المشاهد اليومية ]شكل. 13]

عناصر معمارية 
أحجار ولوحات وكتل حجرية منقوشة و/أو ملونة تمثل لقطات من الحياة اليومية أو 

[18-17 مناسبات خاصة ]شكل.

مومياء آدمية أو أجزاء من مومياوات ملفوفة، أحياناً لها زخرفة وقناع من الكارتوناج )ورق مقوى  بقايا آدمية والقطع المرتبطة بها:
بالجص(، ولها تابوت من الكارتوناج أو الخشب ]شكل. 14]

[15 حيوانات مختلفة مثل: طائر اإليبيس، قطط، تماسيح...إلخ، ملفوفين في رباطات من الكتان ]شكل. مومياوات الحيوانات:

[16 بردي عليه نصوص دينية أو طقسية ]شكل. البردي:

الحياة اليومية
شباك أو قالدات بخرز أو تمائم من الفايينس )الخزف المزجج( واألحجار الشبه كريمة والفضة والذهب،  مواد مختلفة:

مطعمة بمواد مختلفة ]شكل. 11-10]

قطع لالستخدام اليومي تشمل مساند للرأس، مناضد، كراسي، أخشاب وأحجار:
 مقاعد، دواليب، مصابيح ...إلخ ]شكل. 12]

9. آواني كانوبية من الحجر الجيري الملون، حوالي 900-800 ق.م، 
“قبح-سنو-إف”: 32×11.7×13 سم، 

“دوات-موت-إف”: 36×14.4×13.5 سم، 
“حابي”: 34×12.3×13.5سم،

“إمستي”: 34.5×12×13.2 سم.
متحف والترز للفن بمدينة بالتيمور

13. نموذج لمركب ملون به طاقم مكون من إثني عشرة فرد، من بني 
حسن، يعود إلى الدولة الوسطى )حوالي 2066-1781 ق.م(، 64سم.
المتحف المصري بالقاهرة/ تصوير أحمد أمين

7. طبق من الفخار عليه زخرفة هندسية، من النوبة السفلى
)عنيبة( )حوالي 2300-1500 ق.م(، 9.4سم×19.5سم.

المتحف المصري بالقاهرة/ تصوير أحمد أمين
8. آنية ذات فوهة سوداء، تعود إلى عصر نقادة األول/ العصر العمرتية

)حوالي 3850-3650 ق.م(، 38سم×15سم.
المتحف المصري بالقاهرة/ تصوير أحمد أمين

10. شبكة مكونة من قطع الفايينس والخرز، من سقارة، تعود إلى العصر 
المتأخر، األسرة السادسة والعشرين )حوالي 688-525 ق.م(، 21×21سم.

المتحف المصري بالقاهرة/ تصوير أحمد أمين

14. مومياء “دوا-موت-حتب”، إبنة “إيري-حيرو”، لها قناع مذهب، من أخميم، 
تعود إلى العصر البطلمي )حوالي 304-30 ق.م(، 155سم.

المتحف المصري بالقاهرة/ تصوير أحمد أمين

16. جزء من كتاب الموتى ملك أحد منشدات آمون، من طيبة، 
يعود إلى الدولة الحديثة )حوالي 1550-1069 ق.م(، 70×30سم.
المتحف المصري بالقاهرة/ تصوير أحمد أمين

17. جدارية من الحجر الجيري، من سقارة، تعود إلى الدولة 
القديمة، األسرة الخامسة أو السادسة )حوالي 2471-2195ق.م(، 
47×86سم.
تصوير سليمة إكرام

18. لوحة من الحجر الجيري الملون ذات جزء علوي مستدير، 
للمدعو “با-حر-إيب-جد”، من أبيدوس، تعود إلى األسرة التاسعة 
عشرة )حوالي 1295-1186 ق.م(، 66×36سم.
المتحف المصري بالقاهرة/ تصوير أحمد أمين

12. مسند رأس خشبي للمدعو “خنو”، من سقارة، يعود إلى عصر اإلنتقال األول )حوالي 2100-2030 ق.م(، 
20×27×7 سم. المتحف المصري بالقاهرة/ تصوير سوزانا توماس

11. قالدات من الذهب والفايينس واألحجار، الدولة الحديثة، تعود إلى األسرة 
الثامنة عشرة )حوالي 1550-1295 ق.م(، من 15 سم إلى 38سم.

المتحف المصري بالقاهرة/ تصوير أحمد أمين

15. مومياء لطائر اإليبيس، من سقارة، تعود إلى العصر المتأخر
)525-332 ق.م(، 40×13سم. متحف التحنيط باألقصر
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 الحياة اليومية 
أوستراكا )شقف من الفخار أو األحجار عليها نصوص(، النصوص غالباً ما تكون ملحوظات قصيرة أو حسابات  الفخار واألحجار:

أو مقتطفات أدبية ]شكل. 33]
أو  حيوانية  أو  آدمية  بأشكال  مزخرفة  ومالبس  ُمَعلًًقات  النسيج:

نباتية أو أشكال هندسية أو صلبان أو نصوص ]شكل. 34]

 الحياة اليومية 
بالفضة أو  الذهب، أحيانا تطعم  الفضة أو  الحديد أو  النحاس أو  البرونز أو  شمعدانات ومصابيح وسكاكين وتمائم وحلى من 

الذهب أو األلوان ]شكل. 40]
[41 أثاث من النحاس، مزخرف بعناصر هندسية ونباتية، وعليها كتابات مشبكة، مطعمة بالفضة والذهب ]شكل.

[42 أسلحة من الصلب، قد تكون مطعمة بنقوش كتابية من الذهب ]شكل.
[43 عمالت وميداليات من الذهب، أو الفضة أو معادن أخرى عليها كتابات باللغة العربية ]شكل.

 المخطوطات 
مسيحية. رموز  أو  إنجيلية،  مشاهد   أو  هندسية  بأشكال  مزخرفة  عربية،  أو  قبطية  نصوص  عليه  بردي  أو  رق،  أو  ورق 

]شكل. 36-35]

 آواني وحاويات 
أطباق وآواني خزفية ببريق خزف السيالدون أو البورسالين، عليها نصوص أو زخرفة ]شكل. 37] الخزف:

زجاجات ودوارق من النحاس والبرونز، عليهم زخرفة نباتية من الفضة والذهب. أحياناً تكون القماقم مطعمة بالذهب  المعادن:
والفضة، وتحمل رنك مالكه ]شكل. 38]

مصابيح وزهريات وزجاجات وقارورات من الزجاج والمينا مزخرفة و/أو ملونة ]شكل. 39] الزجاج:

33. أوستراكا فخارية عليها نص باللغة القبطية )إيصال ضريبي(، من طيبة، النصف األول 
من القرن الثامن الميالدي، 7.7×5.6×0.9سم.

المتحف الملكي للفن والتاريخ، بروكسل 

34. قطعة منسوجة من الصوف والكتان، العصر القبطي )القرن الثالث إلى القرن التاسع 
الميالدي(، 96×102سم. المتحف الملكي بماريمونت، مورالنفلز

35. رق مزدوج الصفحات عليه نص من العهد القديم )سفر الخروج(، غالباً من سوهاج، 
يعود إلى القرن السابع الميالدي، 32.8×53.8سم.

متحف والترز للفن ببالتيمور

40. شمعدان من النحاس المنقوش، العصر المملوكي )265-860هـ/ 887-1482م(، 
48سم× قطر القاعدة 40سم. متحف الفن اإلسالمي القاهرة

41. طاولة من النحاس مطعمة بالفضة والذهب، من بيمارستان  قالوون، تعود إلى ما 
بين القرني الثالث والثالث عشر الهجري/ وما بين القرني التاسع والتاسع عشر الميالدي، 

81×40 سم. متحف الفن اإلسالمي القاهرة

44. لوحة من الخشب مطعمة بالعاج على هيئة أشكال هندسية ونباتية، عصر مملوكي 
)القرن الثامن الهجري/ القرن الرابع عشر الميالدي(، 27×27×3سم

متحف الفن اإلسالمي القاهرة

37. طبق كبير ذو بريق معدني، العصر الفاطمي )القرن الخامس الهجري/ القرن الحادي 
عشر الميالدي(، 15سم×قطر 40سم.

متحف الفن اإلسالمي القاهرة

38. زجاجة عطر من النحاس مزخرفة بالذهب والفضة تعود إلى 
-708هـ ـ / 1299- 1309م أو 709-  العصر المملوكي ) 698

×11 سم  741هـ ـ/ 1309-1340م( 23.5
متحف الفن اإلسالمي القاهرة

39. مشكاة مذهبة ومطلية بالمينا، جامع السلطان حسن، العصر 
المملوكي )622-894هـ/1250-1516م(، 35.5سم×قطر 26سم

متحف الفن اإلسالمي القاهرة

36. كتاب أدعية من الرق، من قصر الوز بالنوبة، يعود إلى ما بين القرن 
الرابع ميالدياً والقرن السادس ميالدياً، 11.6×16.5سم.

متحف النوبة بأسوان 

42. سيف من الصلب المذهب بنصل من الفضة المذهبة ومقبض من العاج، 
عصر مملوكي، )907هـ/ 1501م (، 95سم.

متحف الفن اإلسالمي القاهرة
43. عملة ذهبية )دينار(، العصر الفاطمي، )403هـ/1012م(، قطر 2.5سم.

متحف الفن اإلسالمي القاهرة

45. لوحة من بالطات خزفية عليها طبقة زخارف تحت الطالء، وعليها طبقة 
مزججة شفافة، العصر العثماني، )1087هـ/1676م(، 240×144سم.

متحف الفن اإلسالمي القاهرة
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اإلسالمي العصر 
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 العناصر المعمارية 
أجزاء من لوحات خشبية مطعمة، قد تكون من أبواب، أو منابر، أو أسقف ذات زخارف هندسية و/أو نباتية ]شكل. 44] األخشاب:

قطع زخرفية مزينة برسومات هندسية ومعمارية و/أو  الخزف:
نباتية ]شكل. 45]

المهددة المصرية  الثقافية  للممتلكات  الحمراء  الطوارئ  قائمة  المهددة المصرية  الثقافية  للممتلكات  الحمراء  الطوارئ  قائمة 
العمالت

عمالت رومانية مصرية من النحاس أو البرونز أو الفضة أو الذهب.عادة تصور القطع النقدية الرومانية تماثيل نصفية لإلمبراطور 
أو أحد أفراد األسرة، مع كتابة يونانية.  الوجه اآلخر يكون مختلف وقد يمثل آلهة أو تجسيد للفضائل ]شكل. 29-28]

 النقوش واأليقونات 
أحياناً  آدامية،  نباتية وصلبان وعناقيد عنب وحيوانات ووأشكال  أو عالية تمثل زخرفة  بنقوش غائرة  أفاريز ولوحات  األحجار: 

تصاحبها نقوش كتابية ]شكل. 30]

ألواح خشبية: نقوش بزخارف على هيئة آدمية أو حيوانية أو نباتية، أو مناظر طبيعية ]شكل. 31]

أيقونات مطلية عليها مشاهد إنجيلية وقديسين ]شكل. 32]

28. عملة برونزية، من االسكندرية، عصر بطليموس الثالث يورجتيس )حوالي 246-222 ق.م(، 
قطر 3.5سم. المتحف القومي لآلثار، لشبونة 

29. عملة فضية، من االسكندرية، عصر بطليموس األول سوتير )حوالي 367-283 ق.م(، قطر 
2.8سم. المتحف القومي لآلثار، مدريد 

30. إفريز من الحجر الجيري بنقش عالي عليه زخارف نباتية، من البهنسا 
أو باويط، يعود إلى حوالي عام 390 ميالدياً، 35×90سم.

   المتحف الملكي للفن والتاريخ، بروكسل 

31. منظر منقوش على الخشب يمثل أسد يهاجم ظباء، من أفروديتوبوليس )كوم اشقاو(، 
القرن السادس أو السابع الميالدي، 35.2×26.3سم. المتحف القبطي بالقاهرة

32. أيقونة مصنوعة بأسلوب التمبرا، القرن التاسع عشر الميالدي، 
84×55.5×1سم. المتحف القبطي بالقاهرة/ تصوير ساندرو فانيني

32 31
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القبطي العصر 
العصر القبطي )من القرن الرابع الميالدي إلى القرن السابع الميالدي( والفن القبطي من العصور الالحقة

2829

التماثيل 
آلهة،  تمثل  الرملي  والحجر  )أالبستر(  والكالسيت  واكي  والجراي  والجرانيت  الجيري  والحجر  الرخام  من  تماثيل  األحجار:

أشخاص، أنصاف حيوانات وطيور ]شكل 20-19]
تماثيل على شكل آدمي، أو على شكل أجزاء من جسد اإلنسان ]شكل.22-21] التيراكوتا:

19. تمثال نصفي لإلله سيرابيس، مصنوع من األلبستر )الكالسيت(، يعود إلى 
العصر الروماني )القرن الثاني الميالدي(، 21.2×15.8×5.8سم.

متحف رويمر بلتزايوس بهلدسهايم
20. تمثال من الحجر الرملي يمثل “با” للنائب “مالوتون”، من الكارتوناج، يعود 

إلى العصر المروي القرن الثاني أو الثالث الميالدي، 74.1×22×56.7سم.
متحف النوبة بأسوان

21. تمثال لإلله “حربوقرات”، من الفيوم، يعود إلى العصر الروماني )حوالي 
القرن األول أو الثاني الميالدي(، 15.5سم

المتحف اليوناني الروماني باإلسكندرية 
22. تمثال تناجرا، من الحضرة باالسكندرية، يعود إلى العصر البطلمي )حوالي 

275-200 ق.م(، 21.5×6.9سم
المتحف اليوناني الروماني باإلسكندرية 

22 21

المروي والعصر  اليوناني-الروماني  العصر 
)حوالي 332 ق.م – 395م(
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اآلواني والحاويات 
قارورات وآواني أخرى من الفخار، الفاينس، الكالسيت )األالبستر(....إلخ، مزخرفة و/أو منقوشة ]شكل. 25-24-23]

بورتريهات دينية أو طقسية 
أقنعة جنائزية مصنوعة من الجص أو لوحات خشبية،  تمثل رأس أو النصف العلوي للمتوفي،

واأليدي موضوعة على الصدر. يظهر على االقنعة جواهر، تيجان، وأكاليل من الزهور
للتزيين. أحياناً تكون العيون مطعمة ]شكل. 27-26]

23. قارورة حجاج عليها زوج افريقى، من االسكندرية، تعود إلى العصر 
اليوناني الروماني )القرن األول أو الثاني ق.م(، 9.6سم×قطر 7.6سم.
متحف جاير اندرسون - القاهرة
24. آنية فخارية كروية عليها زخرفة نباتية وحيوانية وطيور. تعود إلى 
العصر المروي )حوالي 270 ق.م – 320م(، 14.7سم×قطر 15.7سم.
المتحف المصري بالقاهرة/ تصوير أحمد أمين
25. قنينة من الخزف المطلي، من ميت رهينة أو منف )ممفيس(، العصر 
الروماني )حوالي القرن الثاني الميالدي(، 16.6×17×قطر 14.5سم.
متحف رويمر بلتزايوس بهلدسهايم

26. قناع جصي ملون، من تونة الجبل، يعود إلى “إسكندر سيفيريوس” )حوالي 222م – 235م(، 26×17سم.
   المتحف الملكي للفن والتاريخ، بروكسل 

27. قناع مومياء )بورتريه( خشبي يظهر رجل ملتحي، يعود إلى العصر الروماني
)حوالي 170م-180م(، 40.5×20سم.
متحف والترز للفن بمدينة بالتيمور

المهددة المصرية  الثقافية  للممتلكات  الحمراء  قائمةالطوارئ 
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األواني والحاويات
آواني وأطباق، قد تكون مطلية و/أو عليها أشكال آدمية أو هندسية ]أشكال. رقم 8-7] الفخار:

آواني وزهريات وأطباق وآواني كانوبية مصنوعة من الكالسيت )األلبستر( وحجر الغرين والحجر الجيري  األحجار:
والجراي واكي والهايدريت ]شكل رقم. 9]

عناصر جنائزية 
قطع خشبية لالستخدام الديني أو الطقسي تمثل نماذج لقوارب وتصور أشخاص في أعمالهم )طحانون، جزارون، موسيقيون(  أخشاب:

وحاملي القرابين وورش عمل وغيرها من المشاهد اليومية ]شكل. 13]

عناصر معمارية 
أحجار ولوحات وكتل حجرية منقوشة و/أو ملونة تمثل لقطات من الحياة اليومية أو 

[18-17 مناسبات خاصة ]شكل.

مومياء آدمية أو أجزاء من مومياوات ملفوفة، أحياناً لها زخرفة وقناع من الكارتوناج )ورق مقوى  بقايا آدمية والقطع المرتبطة بها:
بالجص(، ولها تابوت من الكارتوناج أو الخشب ]شكل. 14]

[15 حيوانات مختلفة مثل: طائر اإليبيس، قطط، تماسيح...إلخ، ملفوفين في رباطات من الكتان ]شكل. مومياوات الحيوانات:

[16 بردي عليه نصوص دينية أو طقسية ]شكل. البردي:

الحياة اليومية
شباك أو قالدات بخرز أو تمائم من الفايينس )الخزف المزجج( واألحجار الشبه كريمة والفضة والذهب،  مواد مختلفة:

مطعمة بمواد مختلفة ]شكل. 11-10]

قطع لالستخدام اليومي تشمل مساند للرأس، مناضد، كراسي، أخشاب وأحجار:
 مقاعد، دواليب، مصابيح ...إلخ ]شكل. 12]

9. آواني كانوبية من الحجر الجيري الملون، حوالي 900-800 ق.م، 
“قبح-سنو-إف”: 32×11.7×13 سم، 

“دوات-موت-إف”: 36×14.4×13.5 سم، 
“حابي”: 34×12.3×13.5سم،

“إمستي”: 34.5×12×13.2 سم.
متحف والترز للفن بمدينة بالتيمور

13. نموذج لمركب ملون به طاقم مكون من إثني عشرة فرد، من بني 
حسن، يعود إلى الدولة الوسطى )حوالي 2066-1781 ق.م(، 64سم.
المتحف المصري بالقاهرة/ تصوير أحمد أمين

7. طبق من الفخار عليه زخرفة هندسية، من النوبة السفلى
)عنيبة( )حوالي 2300-1500 ق.م(، 9.4سم×19.5سم.

المتحف المصري بالقاهرة/ تصوير أحمد أمين
8. آنية ذات فوهة سوداء، تعود إلى عصر نقادة األول/ العصر العمرتية

)حوالي 3850-3650 ق.م(، 38سم×15سم.
المتحف المصري بالقاهرة/ تصوير أحمد أمين

10. شبكة مكونة من قطع الفايينس والخرز، من سقارة، تعود إلى العصر 
المتأخر، األسرة السادسة والعشرين )حوالي 688-525 ق.م(، 21×21سم.

المتحف المصري بالقاهرة/ تصوير أحمد أمين

14. مومياء “دوا-موت-حتب”، إبنة “إيري-حيرو”، لها قناع مذهب، من أخميم، 
تعود إلى العصر البطلمي )حوالي 304-30 ق.م(، 155سم.

المتحف المصري بالقاهرة/ تصوير أحمد أمين

16. جزء من كتاب الموتى ملك أحد منشدات آمون، من طيبة، 
يعود إلى الدولة الحديثة )حوالي 1550-1069 ق.م(، 70×30سم.
المتحف المصري بالقاهرة/ تصوير أحمد أمين

17. جدارية من الحجر الجيري، من سقارة، تعود إلى الدولة 
القديمة، األسرة الخامسة أو السادسة )حوالي 2471-2195ق.م(، 
47×86سم.
تصوير سليمة إكرام

18. لوحة من الحجر الجيري الملون ذات جزء علوي مستدير، 
للمدعو “با-حر-إيب-جد”، من أبيدوس، تعود إلى األسرة التاسعة 
عشرة )حوالي 1295-1186 ق.م(، 66×36سم.
المتحف المصري بالقاهرة/ تصوير أحمد أمين

12. مسند رأس خشبي للمدعو “خنو”، من سقارة، يعود إلى عصر اإلنتقال األول )حوالي 2100-2030 ق.م(، 
20×27×7 سم. المتحف المصري بالقاهرة/ تصوير سوزانا توماس

11. قالدات من الذهب والفايينس واألحجار، الدولة الحديثة، تعود إلى األسرة 
الثامنة عشرة )حوالي 1550-1295 ق.م(، من 15 سم إلى 38سم.

المتحف المصري بالقاهرة/ تصوير أحمد أمين

15. مومياء لطائر اإليبيس، من سقارة، تعود إلى العصر المتأخر
)525-332 ق.م(، 40×13سم. متحف التحنيط باألقصر
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 الحياة اليومية 
أوستراكا )شقف من الفخار أو األحجار عليها نصوص(، النصوص غالباً ما تكون ملحوظات قصيرة أو حسابات  الفخار واألحجار:

أو مقتطفات أدبية ]شكل. 33]
أو  حيوانية  أو  آدمية  بأشكال  مزخرفة  ومالبس  ُمَعلًًقات  النسيج:

نباتية أو أشكال هندسية أو صلبان أو نصوص ]شكل. 34]

 الحياة اليومية 
بالفضة أو  الذهب، أحيانا تطعم  الفضة أو  الحديد أو  النحاس أو  البرونز أو  شمعدانات ومصابيح وسكاكين وتمائم وحلى من 

الذهب أو األلوان ]شكل. 40]
[41 أثاث من النحاس، مزخرف بعناصر هندسية ونباتية، وعليها كتابات مشبكة، مطعمة بالفضة والذهب ]شكل.

[42 أسلحة من الصلب، قد تكون مطعمة بنقوش كتابية من الذهب ]شكل.
[43 عمالت وميداليات من الذهب، أو الفضة أو معادن أخرى عليها كتابات باللغة العربية ]شكل.

 المخطوطات 
مسيحية. رموز  أو  إنجيلية،  مشاهد   أو  هندسية  بأشكال  مزخرفة  عربية،  أو  قبطية  نصوص  عليه  بردي  أو  رق،  أو  ورق 

]شكل. 36-35]

 آواني وحاويات 
أطباق وآواني خزفية ببريق خزف السيالدون أو البورسالين، عليها نصوص أو زخرفة ]شكل. 37] الخزف:

زجاجات ودوارق من النحاس والبرونز، عليهم زخرفة نباتية من الفضة والذهب. أحياناً تكون القماقم مطعمة بالذهب  المعادن:
والفضة، وتحمل رنك مالكه ]شكل. 38]

مصابيح وزهريات وزجاجات وقارورات من الزجاج والمينا مزخرفة و/أو ملونة ]شكل. 39] الزجاج:

33. أوستراكا فخارية عليها نص باللغة القبطية )إيصال ضريبي(، من طيبة، النصف األول 
من القرن الثامن الميالدي، 7.7×5.6×0.9سم.

المتحف الملكي للفن والتاريخ، بروكسل 

34. قطعة منسوجة من الصوف والكتان، العصر القبطي )القرن الثالث إلى القرن التاسع 
الميالدي(، 96×102سم. المتحف الملكي بماريمونت، مورالنفلز

35. رق مزدوج الصفحات عليه نص من العهد القديم )سفر الخروج(، غالباً من سوهاج، 
يعود إلى القرن السابع الميالدي، 32.8×53.8سم.

متحف والترز للفن ببالتيمور

40. شمعدان من النحاس المنقوش، العصر المملوكي )265-860هـ/ 887-1482م(، 
48سم× قطر القاعدة 40سم. متحف الفن اإلسالمي القاهرة

41. طاولة من النحاس مطعمة بالفضة والذهب، من بيمارستان  قالوون، تعود إلى ما 
بين القرني الثالث والثالث عشر الهجري/ وما بين القرني التاسع والتاسع عشر الميالدي، 

81×40 سم. متحف الفن اإلسالمي القاهرة

44. لوحة من الخشب مطعمة بالعاج على هيئة أشكال هندسية ونباتية، عصر مملوكي 
)القرن الثامن الهجري/ القرن الرابع عشر الميالدي(، 27×27×3سم

متحف الفن اإلسالمي القاهرة

37. طبق كبير ذو بريق معدني، العصر الفاطمي )القرن الخامس الهجري/ القرن الحادي 
عشر الميالدي(، 15سم×قطر 40سم.

متحف الفن اإلسالمي القاهرة

38. زجاجة عطر من النحاس مزخرفة بالذهب والفضة تعود إلى 
-708هـ ـ / 1299- 1309م أو 709-  العصر المملوكي ) 698

×11 سم  741هـ ـ/ 1309-1340م( 23.5
متحف الفن اإلسالمي القاهرة

39. مشكاة مذهبة ومطلية بالمينا، جامع السلطان حسن، العصر 
المملوكي )622-894هـ/1250-1516م(، 35.5سم×قطر 26سم

متحف الفن اإلسالمي القاهرة

36. كتاب أدعية من الرق، من قصر الوز بالنوبة، يعود إلى ما بين القرن 
الرابع ميالدياً والقرن السادس ميالدياً، 11.6×16.5سم.

متحف النوبة بأسوان 

42. سيف من الصلب المذهب بنصل من الفضة المذهبة ومقبض من العاج، 
عصر مملوكي، )907هـ/ 1501م (، 95سم.

متحف الفن اإلسالمي القاهرة
43. عملة ذهبية )دينار(، العصر الفاطمي، )403هـ/1012م(، قطر 2.5سم.

متحف الفن اإلسالمي القاهرة

45. لوحة من بالطات خزفية عليها طبقة زخارف تحت الطالء، وعليها طبقة 
مزججة شفافة، العصر العثماني، )1087هـ/1676م(، 240×144سم.

متحف الفن اإلسالمي القاهرة
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 العناصر المعمارية 
أجزاء من لوحات خشبية مطعمة، قد تكون من أبواب، أو منابر، أو أسقف ذات زخارف هندسية و/أو نباتية ]شكل. 44] األخشاب:

قطع زخرفية مزينة برسومات هندسية ومعمارية و/أو  الخزف:
نباتية ]شكل. 45]

المهددة المصرية  الثقافية  للممتلكات  الحمراء  الطوارئ  قائمة  المهددة المصرية  الثقافية  للممتلكات  الحمراء  الطوارئ  قائمة 
العمالت

عمالت رومانية مصرية من النحاس أو البرونز أو الفضة أو الذهب.عادة تصور القطع النقدية الرومانية تماثيل نصفية لإلمبراطور 
أو أحد أفراد األسرة، مع كتابة يونانية.  الوجه اآلخر يكون مختلف وقد يمثل آلهة أو تجسيد للفضائل ]شكل. 29-28]

 النقوش واأليقونات 
أحياناً  آدامية،  نباتية وصلبان وعناقيد عنب وحيوانات ووأشكال  أو عالية تمثل زخرفة  بنقوش غائرة  أفاريز ولوحات  األحجار: 

تصاحبها نقوش كتابية ]شكل. 30]

ألواح خشبية: نقوش بزخارف على هيئة آدمية أو حيوانية أو نباتية، أو مناظر طبيعية ]شكل. 31]

أيقونات مطلية عليها مشاهد إنجيلية وقديسين ]شكل. 32]

28. عملة برونزية، من االسكندرية، عصر بطليموس الثالث يورجتيس )حوالي 246-222 ق.م(، 
قطر 3.5سم. المتحف القومي لآلثار، لشبونة 

29. عملة فضية، من االسكندرية، عصر بطليموس األول سوتير )حوالي 367-283 ق.م(، قطر 
2.8سم. المتحف القومي لآلثار، مدريد 

30. إفريز من الحجر الجيري بنقش عالي عليه زخارف نباتية، من البهنسا 
أو باويط، يعود إلى حوالي عام 390 ميالدياً، 35×90سم.

   المتحف الملكي للفن والتاريخ، بروكسل 

31. منظر منقوش على الخشب يمثل أسد يهاجم ظباء، من أفروديتوبوليس )كوم اشقاو(، 
القرن السادس أو السابع الميالدي، 35.2×26.3سم. المتحف القبطي بالقاهرة

32. أيقونة مصنوعة بأسلوب التمبرا، القرن التاسع عشر الميالدي، 
84×55.5×1سم. المتحف القبطي بالقاهرة/ تصوير ساندرو فانيني

32 31
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القبطي العصر 
العصر القبطي )من القرن الرابع الميالدي إلى القرن السابع الميالدي( والفن القبطي من العصور الالحقة
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التماثيل 
آلهة،  تمثل  الرملي  والحجر  )أالبستر(  والكالسيت  واكي  والجراي  والجرانيت  الجيري  والحجر  الرخام  من  تماثيل  األحجار:

أشخاص، أنصاف حيوانات وطيور ]شكل 20-19]
تماثيل على شكل آدمي، أو على شكل أجزاء من جسد اإلنسان ]شكل.22-21] التيراكوتا:

19. تمثال نصفي لإلله سيرابيس، مصنوع من األلبستر )الكالسيت(، يعود إلى 
العصر الروماني )القرن الثاني الميالدي(، 21.2×15.8×5.8سم.

متحف رويمر بلتزايوس بهلدسهايم
20. تمثال من الحجر الرملي يمثل “با” للنائب “مالوتون”، من الكارتوناج، يعود 

إلى العصر المروي القرن الثاني أو الثالث الميالدي، 74.1×22×56.7سم.
متحف النوبة بأسوان

21. تمثال لإلله “حربوقرات”، من الفيوم، يعود إلى العصر الروماني )حوالي 
القرن األول أو الثاني الميالدي(، 15.5سم

المتحف اليوناني الروماني باإلسكندرية 
22. تمثال تناجرا، من الحضرة باالسكندرية، يعود إلى العصر البطلمي )حوالي 

275-200 ق.م(، 21.5×6.9سم
المتحف اليوناني الروماني باإلسكندرية 

22 21

المروي والعصر  اليوناني-الروماني  العصر 
)حوالي 332 ق.م – 395م(

19
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اآلواني والحاويات 
قارورات وآواني أخرى من الفخار، الفاينس، الكالسيت )األالبستر(....إلخ، مزخرفة و/أو منقوشة ]شكل. 25-24-23]

بورتريهات دينية أو طقسية 
أقنعة جنائزية مصنوعة من الجص أو لوحات خشبية،  تمثل رأس أو النصف العلوي للمتوفي،

واأليدي موضوعة على الصدر. يظهر على االقنعة جواهر، تيجان، وأكاليل من الزهور
للتزيين. أحياناً تكون العيون مطعمة ]شكل. 27-26]

23. قارورة حجاج عليها زوج افريقى، من االسكندرية، تعود إلى العصر 
اليوناني الروماني )القرن األول أو الثاني ق.م(، 9.6سم×قطر 7.6سم.
متحف جاير اندرسون - القاهرة
24. آنية فخارية كروية عليها زخرفة نباتية وحيوانية وطيور. تعود إلى 
العصر المروي )حوالي 270 ق.م – 320م(، 14.7سم×قطر 15.7سم.
المتحف المصري بالقاهرة/ تصوير أحمد أمين
25. قنينة من الخزف المطلي، من ميت رهينة أو منف )ممفيس(، العصر 
الروماني )حوالي القرن الثاني الميالدي(، 16.6×17×قطر 14.5سم.
متحف رويمر بلتزايوس بهلدسهايم

26. قناع جصي ملون، من تونة الجبل، يعود إلى “إسكندر سيفيريوس” )حوالي 222م – 235م(، 26×17سم.
   المتحف الملكي للفن والتاريخ، بروكسل 

27. قناع مومياء )بورتريه( خشبي يظهر رجل ملتحي، يعود إلى العصر الروماني
)حوالي 170م-180م(، 40.5×20سم.
متحف والترز للفن بمدينة بالتيمور

المهددة المصرية  الثقافية  للممتلكات  الحمراء  قائمةالطوارئ 
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األواني والحاويات
آواني وأطباق، قد تكون مطلية و/أو عليها أشكال آدمية أو هندسية ]أشكال. رقم 8-7] الفخار:

آواني وزهريات وأطباق وآواني كانوبية مصنوعة من الكالسيت )األلبستر( وحجر الغرين والحجر الجيري  األحجار:
والجراي واكي والهايدريت ]شكل رقم. 9]

عناصر جنائزية 
قطع خشبية لالستخدام الديني أو الطقسي تمثل نماذج لقوارب وتصور أشخاص في أعمالهم )طحانون، جزارون، موسيقيون(  أخشاب:

وحاملي القرابين وورش عمل وغيرها من المشاهد اليومية ]شكل. 13]

عناصر معمارية 
أحجار ولوحات وكتل حجرية منقوشة و/أو ملونة تمثل لقطات من الحياة اليومية أو 

[18-17 مناسبات خاصة ]شكل.

مومياء آدمية أو أجزاء من مومياوات ملفوفة، أحياناً لها زخرفة وقناع من الكارتوناج )ورق مقوى  بقايا آدمية والقطع المرتبطة بها:
بالجص(، ولها تابوت من الكارتوناج أو الخشب ]شكل. 14]

[15 حيوانات مختلفة مثل: طائر اإليبيس، قطط، تماسيح...إلخ، ملفوفين في رباطات من الكتان ]شكل. مومياوات الحيوانات:

[16 بردي عليه نصوص دينية أو طقسية ]شكل. البردي:

الحياة اليومية
شباك أو قالدات بخرز أو تمائم من الفايينس )الخزف المزجج( واألحجار الشبه كريمة والفضة والذهب،  مواد مختلفة:

مطعمة بمواد مختلفة ]شكل. 11-10]

قطع لالستخدام اليومي تشمل مساند للرأس، مناضد، كراسي، أخشاب وأحجار:
 مقاعد، دواليب، مصابيح ...إلخ ]شكل. 12]

9. آواني كانوبية من الحجر الجيري الملون، حوالي 900-800 ق.م، 
“قبح-سنو-إف”: 32×11.7×13 سم، 

“دوات-موت-إف”: 36×14.4×13.5 سم، 
“حابي”: 34×12.3×13.5سم،

“إمستي”: 34.5×12×13.2 سم.
متحف والترز للفن بمدينة بالتيمور

13. نموذج لمركب ملون به طاقم مكون من إثني عشرة فرد، من بني 
حسن، يعود إلى الدولة الوسطى )حوالي 2066-1781 ق.م(، 64سم.
المتحف المصري بالقاهرة/ تصوير أحمد أمين

7. طبق من الفخار عليه زخرفة هندسية، من النوبة السفلى
)عنيبة( )حوالي 2300-1500 ق.م(، 9.4سم×19.5سم.

المتحف المصري بالقاهرة/ تصوير أحمد أمين
8. آنية ذات فوهة سوداء، تعود إلى عصر نقادة األول/ العصر العمرتية

)حوالي 3850-3650 ق.م(، 38سم×15سم.
المتحف المصري بالقاهرة/ تصوير أحمد أمين

10. شبكة مكونة من قطع الفايينس والخرز، من سقارة، تعود إلى العصر 
المتأخر، األسرة السادسة والعشرين )حوالي 688-525 ق.م(، 21×21سم.

المتحف المصري بالقاهرة/ تصوير أحمد أمين

14. مومياء “دوا-موت-حتب”، إبنة “إيري-حيرو”، لها قناع مذهب، من أخميم، 
تعود إلى العصر البطلمي )حوالي 304-30 ق.م(، 155سم.

المتحف المصري بالقاهرة/ تصوير أحمد أمين

16. جزء من كتاب الموتى ملك أحد منشدات آمون، من طيبة، 
يعود إلى الدولة الحديثة )حوالي 1550-1069 ق.م(، 70×30سم.
المتحف المصري بالقاهرة/ تصوير أحمد أمين

17. جدارية من الحجر الجيري، من سقارة، تعود إلى الدولة 
القديمة، األسرة الخامسة أو السادسة )حوالي 2471-2195ق.م(، 
47×86سم.
تصوير سليمة إكرام

18. لوحة من الحجر الجيري الملون ذات جزء علوي مستدير، 
للمدعو “با-حر-إيب-جد”، من أبيدوس، تعود إلى األسرة التاسعة 
عشرة )حوالي 1295-1186 ق.م(، 66×36سم.
المتحف المصري بالقاهرة/ تصوير أحمد أمين

12. مسند رأس خشبي للمدعو “خنو”، من سقارة، يعود إلى عصر اإلنتقال األول )حوالي 2100-2030 ق.م(، 
20×27×7 سم. المتحف المصري بالقاهرة/ تصوير سوزانا توماس

11. قالدات من الذهب والفايينس واألحجار، الدولة الحديثة، تعود إلى األسرة 
الثامنة عشرة )حوالي 1550-1295 ق.م(، من 15 سم إلى 38سم.

المتحف المصري بالقاهرة/ تصوير أحمد أمين

15. مومياء لطائر اإليبيس، من سقارة، تعود إلى العصر المتأخر
)525-332 ق.م(، 40×13سم. متحف التحنيط باألقصر
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 الحياة اليومية 
أوستراكا )شقف من الفخار أو األحجار عليها نصوص(، النصوص غالباً ما تكون ملحوظات قصيرة أو حسابات  الفخار واألحجار:

أو مقتطفات أدبية ]شكل. 33]
أو  حيوانية  أو  آدمية  بأشكال  مزخرفة  ومالبس  ُمَعلًًقات  النسيج:

نباتية أو أشكال هندسية أو صلبان أو نصوص ]شكل. 34]

 الحياة اليومية 
بالفضة أو  الذهب، أحيانا تطعم  الفضة أو  الحديد أو  النحاس أو  البرونز أو  شمعدانات ومصابيح وسكاكين وتمائم وحلى من 

الذهب أو األلوان ]شكل. 40]
[41 أثاث من النحاس، مزخرف بعناصر هندسية ونباتية، وعليها كتابات مشبكة، مطعمة بالفضة والذهب ]شكل.

[42 أسلحة من الصلب، قد تكون مطعمة بنقوش كتابية من الذهب ]شكل.
[43 عمالت وميداليات من الذهب، أو الفضة أو معادن أخرى عليها كتابات باللغة العربية ]شكل.

 المخطوطات 
مسيحية. رموز  أو  إنجيلية،  مشاهد   أو  هندسية  بأشكال  مزخرفة  عربية،  أو  قبطية  نصوص  عليه  بردي  أو  رق،  أو  ورق 

]شكل. 36-35]

 آواني وحاويات 
أطباق وآواني خزفية ببريق خزف السيالدون أو البورسالين، عليها نصوص أو زخرفة ]شكل. 37] الخزف:

زجاجات ودوارق من النحاس والبرونز، عليهم زخرفة نباتية من الفضة والذهب. أحياناً تكون القماقم مطعمة بالذهب  المعادن:
والفضة، وتحمل رنك مالكه ]شكل. 38]

مصابيح وزهريات وزجاجات وقارورات من الزجاج والمينا مزخرفة و/أو ملونة ]شكل. 39] الزجاج:

33. أوستراكا فخارية عليها نص باللغة القبطية )إيصال ضريبي(، من طيبة، النصف األول 
من القرن الثامن الميالدي، 7.7×5.6×0.9سم.

المتحف الملكي للفن والتاريخ، بروكسل 

34. قطعة منسوجة من الصوف والكتان، العصر القبطي )القرن الثالث إلى القرن التاسع 
الميالدي(، 96×102سم. المتحف الملكي بماريمونت، مورالنفلز

35. رق مزدوج الصفحات عليه نص من العهد القديم )سفر الخروج(، غالباً من سوهاج، 
يعود إلى القرن السابع الميالدي، 32.8×53.8سم.

متحف والترز للفن ببالتيمور

40. شمعدان من النحاس المنقوش، العصر المملوكي )265-860هـ/ 887-1482م(، 
48سم× قطر القاعدة 40سم. متحف الفن اإلسالمي القاهرة

41. طاولة من النحاس مطعمة بالفضة والذهب، من بيمارستان  قالوون، تعود إلى ما 
بين القرني الثالث والثالث عشر الهجري/ وما بين القرني التاسع والتاسع عشر الميالدي، 

81×40 سم. متحف الفن اإلسالمي القاهرة

44. لوحة من الخشب مطعمة بالعاج على هيئة أشكال هندسية ونباتية، عصر مملوكي 
)القرن الثامن الهجري/ القرن الرابع عشر الميالدي(، 27×27×3سم

متحف الفن اإلسالمي القاهرة

37. طبق كبير ذو بريق معدني، العصر الفاطمي )القرن الخامس الهجري/ القرن الحادي 
عشر الميالدي(، 15سم×قطر 40سم.

متحف الفن اإلسالمي القاهرة

38. زجاجة عطر من النحاس مزخرفة بالذهب والفضة تعود إلى 
-708هـ ـ / 1299- 1309م أو 709-  العصر المملوكي ) 698

×11 سم  741هـ ـ/ 1309-1340م( 23.5
متحف الفن اإلسالمي القاهرة

39. مشكاة مذهبة ومطلية بالمينا، جامع السلطان حسن، العصر 
المملوكي )622-894هـ/1250-1516م(، 35.5سم×قطر 26سم

متحف الفن اإلسالمي القاهرة

36. كتاب أدعية من الرق، من قصر الوز بالنوبة، يعود إلى ما بين القرن 
الرابع ميالدياً والقرن السادس ميالدياً، 11.6×16.5سم.

متحف النوبة بأسوان 

42. سيف من الصلب المذهب بنصل من الفضة المذهبة ومقبض من العاج، 
عصر مملوكي، )907هـ/ 1501م (، 95سم.

متحف الفن اإلسالمي القاهرة
43. عملة ذهبية )دينار(، العصر الفاطمي، )403هـ/1012م(، قطر 2.5سم.

متحف الفن اإلسالمي القاهرة

45. لوحة من بالطات خزفية عليها طبقة زخارف تحت الطالء، وعليها طبقة 
مزججة شفافة، العصر العثماني، )1087هـ/1676م(، 240×144سم.

متحف الفن اإلسالمي القاهرة
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 العناصر المعمارية 
أجزاء من لوحات خشبية مطعمة، قد تكون من أبواب، أو منابر، أو أسقف ذات زخارف هندسية و/أو نباتية ]شكل. 44] األخشاب:

قطع زخرفية مزينة برسومات هندسية ومعمارية و/أو  الخزف:
نباتية ]شكل. 45]

المهددة المصرية  الثقافية  للممتلكات  الحمراء  الطوارئ  قائمة  المهددة المصرية  الثقافية  للممتلكات  الحمراء  الطوارئ  قائمة 
العمالت

عمالت رومانية مصرية من النحاس أو البرونز أو الفضة أو الذهب.عادة تصور القطع النقدية الرومانية تماثيل نصفية لإلمبراطور 
أو أحد أفراد األسرة، مع كتابة يونانية.  الوجه اآلخر يكون مختلف وقد يمثل آلهة أو تجسيد للفضائل ]شكل. 29-28]

 النقوش واأليقونات 
أحياناً  آدامية،  نباتية وصلبان وعناقيد عنب وحيوانات ووأشكال  أو عالية تمثل زخرفة  بنقوش غائرة  أفاريز ولوحات  األحجار: 

تصاحبها نقوش كتابية ]شكل. 30]

ألواح خشبية: نقوش بزخارف على هيئة آدمية أو حيوانية أو نباتية، أو مناظر طبيعية ]شكل. 31]

أيقونات مطلية عليها مشاهد إنجيلية وقديسين ]شكل. 32]

28. عملة برونزية، من االسكندرية، عصر بطليموس الثالث يورجتيس )حوالي 246-222 ق.م(، 
قطر 3.5سم. المتحف القومي لآلثار، لشبونة 

29. عملة فضية، من االسكندرية، عصر بطليموس األول سوتير )حوالي 367-283 ق.م(، قطر 
2.8سم. المتحف القومي لآلثار، مدريد 

30. إفريز من الحجر الجيري بنقش عالي عليه زخارف نباتية، من البهنسا 
أو باويط، يعود إلى حوالي عام 390 ميالدياً، 35×90سم.

   المتحف الملكي للفن والتاريخ، بروكسل 

31. منظر منقوش على الخشب يمثل أسد يهاجم ظباء، من أفروديتوبوليس )كوم اشقاو(، 
القرن السادس أو السابع الميالدي، 35.2×26.3سم. المتحف القبطي بالقاهرة

32. أيقونة مصنوعة بأسلوب التمبرا، القرن التاسع عشر الميالدي، 
84×55.5×1سم. المتحف القبطي بالقاهرة/ تصوير ساندرو فانيني

32 31

30

القبطي العصر 
العصر القبطي )من القرن الرابع الميالدي إلى القرن السابع الميالدي( والفن القبطي من العصور الالحقة

2829

التماثيل 
آلهة،  تمثل  الرملي  والحجر  )أالبستر(  والكالسيت  واكي  والجراي  والجرانيت  الجيري  والحجر  الرخام  من  تماثيل  األحجار:

أشخاص، أنصاف حيوانات وطيور ]شكل 20-19]
تماثيل على شكل آدمي، أو على شكل أجزاء من جسد اإلنسان ]شكل.22-21] التيراكوتا:

19. تمثال نصفي لإلله سيرابيس، مصنوع من األلبستر )الكالسيت(، يعود إلى 
العصر الروماني )القرن الثاني الميالدي(، 21.2×15.8×5.8سم.

متحف رويمر بلتزايوس بهلدسهايم
20. تمثال من الحجر الرملي يمثل “با” للنائب “مالوتون”، من الكارتوناج، يعود 

إلى العصر المروي القرن الثاني أو الثالث الميالدي، 74.1×22×56.7سم.
متحف النوبة بأسوان

21. تمثال لإلله “حربوقرات”، من الفيوم، يعود إلى العصر الروماني )حوالي 
القرن األول أو الثاني الميالدي(، 15.5سم

المتحف اليوناني الروماني باإلسكندرية 
22. تمثال تناجرا، من الحضرة باالسكندرية، يعود إلى العصر البطلمي )حوالي 

275-200 ق.م(، 21.5×6.9سم
المتحف اليوناني الروماني باإلسكندرية 

22 21

المروي والعصر  اليوناني-الروماني  العصر 
)حوالي 332 ق.م – 395م(

19

2627

2425 23
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اآلواني والحاويات 
قارورات وآواني أخرى من الفخار، الفاينس، الكالسيت )األالبستر(....إلخ، مزخرفة و/أو منقوشة ]شكل. 25-24-23]

بورتريهات دينية أو طقسية 
أقنعة جنائزية مصنوعة من الجص أو لوحات خشبية،  تمثل رأس أو النصف العلوي للمتوفي،

واأليدي موضوعة على الصدر. يظهر على االقنعة جواهر، تيجان، وأكاليل من الزهور
للتزيين. أحياناً تكون العيون مطعمة ]شكل. 27-26]

23. قارورة حجاج عليها زوج افريقى، من االسكندرية، تعود إلى العصر 
اليوناني الروماني )القرن األول أو الثاني ق.م(، 9.6سم×قطر 7.6سم.
متحف جاير اندرسون - القاهرة
24. آنية فخارية كروية عليها زخرفة نباتية وحيوانية وطيور. تعود إلى 
العصر المروي )حوالي 270 ق.م – 320م(، 14.7سم×قطر 15.7سم.
المتحف المصري بالقاهرة/ تصوير أحمد أمين
25. قنينة من الخزف المطلي، من ميت رهينة أو منف )ممفيس(، العصر 
الروماني )حوالي القرن الثاني الميالدي(، 16.6×17×قطر 14.5سم.
متحف رويمر بلتزايوس بهلدسهايم

26. قناع جصي ملون، من تونة الجبل، يعود إلى “إسكندر سيفيريوس” )حوالي 222م – 235م(، 26×17سم.
   المتحف الملكي للفن والتاريخ، بروكسل 

27. قناع مومياء )بورتريه( خشبي يظهر رجل ملتحي، يعود إلى العصر الروماني
)حوالي 170م-180م(، 40.5×20سم.
متحف والترز للفن بمدينة بالتيمور

المهددة المصرية  الثقافية  للممتلكات  الحمراء  قائمةالطوارئ 
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األواني والحاويات
آواني وأطباق، قد تكون مطلية و/أو عليها أشكال آدمية أو هندسية ]أشكال. رقم 8-7] الفخار:

آواني وزهريات وأطباق وآواني كانوبية مصنوعة من الكالسيت )األلبستر( وحجر الغرين والحجر الجيري  األحجار:
والجراي واكي والهايدريت ]شكل رقم. 9]

عناصر جنائزية 
قطع خشبية لالستخدام الديني أو الطقسي تمثل نماذج لقوارب وتصور أشخاص في أعمالهم )طحانون، جزارون، موسيقيون(  أخشاب:

وحاملي القرابين وورش عمل وغيرها من المشاهد اليومية ]شكل. 13]

عناصر معمارية 
أحجار ولوحات وكتل حجرية منقوشة و/أو ملونة تمثل لقطات من الحياة اليومية أو 

[18-17 مناسبات خاصة ]شكل.

مومياء آدمية أو أجزاء من مومياوات ملفوفة، أحياناً لها زخرفة وقناع من الكارتوناج )ورق مقوى  بقايا آدمية والقطع المرتبطة بها:
بالجص(، ولها تابوت من الكارتوناج أو الخشب ]شكل. 14]

[15 حيوانات مختلفة مثل: طائر اإليبيس، قطط، تماسيح...إلخ، ملفوفين في رباطات من الكتان ]شكل. مومياوات الحيوانات:

[16 بردي عليه نصوص دينية أو طقسية ]شكل. البردي:

الحياة اليومية
شباك أو قالدات بخرز أو تمائم من الفايينس )الخزف المزجج( واألحجار الشبه كريمة والفضة والذهب،  مواد مختلفة:

مطعمة بمواد مختلفة ]شكل. 11-10]

قطع لالستخدام اليومي تشمل مساند للرأس، مناضد، كراسي، أخشاب وأحجار:
 مقاعد، دواليب، مصابيح ...إلخ ]شكل. 12]

9. آواني كانوبية من الحجر الجيري الملون، حوالي 900-800 ق.م، 
“قبح-سنو-إف”: 32×11.7×13 سم، 

“دوات-موت-إف”: 36×14.4×13.5 سم، 
“حابي”: 34×12.3×13.5سم،

“إمستي”: 34.5×12×13.2 سم.
متحف والترز للفن بمدينة بالتيمور

13. نموذج لمركب ملون به طاقم مكون من إثني عشرة فرد، من بني 
حسن، يعود إلى الدولة الوسطى )حوالي 2066-1781 ق.م(، 64سم.
المتحف المصري بالقاهرة/ تصوير أحمد أمين

7. طبق من الفخار عليه زخرفة هندسية، من النوبة السفلى
)عنيبة( )حوالي 2300-1500 ق.م(، 9.4سم×19.5سم.

المتحف المصري بالقاهرة/ تصوير أحمد أمين
8. آنية ذات فوهة سوداء، تعود إلى عصر نقادة األول/ العصر العمرتية

)حوالي 3850-3650 ق.م(، 38سم×15سم.
المتحف المصري بالقاهرة/ تصوير أحمد أمين

10. شبكة مكونة من قطع الفايينس والخرز، من سقارة، تعود إلى العصر 
المتأخر، األسرة السادسة والعشرين )حوالي 688-525 ق.م(، 21×21سم.

المتحف المصري بالقاهرة/ تصوير أحمد أمين

14. مومياء “دوا-موت-حتب”، إبنة “إيري-حيرو”، لها قناع مذهب، من أخميم، 
تعود إلى العصر البطلمي )حوالي 304-30 ق.م(، 155سم.

المتحف المصري بالقاهرة/ تصوير أحمد أمين

16. جزء من كتاب الموتى ملك أحد منشدات آمون، من طيبة، 
يعود إلى الدولة الحديثة )حوالي 1550-1069 ق.م(، 70×30سم.
المتحف المصري بالقاهرة/ تصوير أحمد أمين

17. جدارية من الحجر الجيري، من سقارة، تعود إلى الدولة 
القديمة، األسرة الخامسة أو السادسة )حوالي 2471-2195ق.م(، 
47×86سم.
تصوير سليمة إكرام

18. لوحة من الحجر الجيري الملون ذات جزء علوي مستدير، 
للمدعو “با-حر-إيب-جد”، من أبيدوس، تعود إلى األسرة التاسعة 
عشرة )حوالي 1295-1186 ق.م(، 66×36سم.
المتحف المصري بالقاهرة/ تصوير أحمد أمين

12. مسند رأس خشبي للمدعو “خنو”، من سقارة، يعود إلى عصر اإلنتقال األول )حوالي 2100-2030 ق.م(، 
20×27×7 سم. المتحف المصري بالقاهرة/ تصوير سوزانا توماس

11. قالدات من الذهب والفايينس واألحجار، الدولة الحديثة، تعود إلى األسرة 
الثامنة عشرة )حوالي 1550-1295 ق.م(، من 15 سم إلى 38سم.

المتحف المصري بالقاهرة/ تصوير أحمد أمين

15. مومياء لطائر اإليبيس، من سقارة، تعود إلى العصر المتأخر
)525-332 ق.م(، 40×13سم. متحف التحنيط باألقصر
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 الحياة اليومية 
أوستراكا )شقف من الفخار أو األحجار عليها نصوص(، النصوص غالباً ما تكون ملحوظات قصيرة أو حسابات  الفخار واألحجار:

أو مقتطفات أدبية ]شكل. 33]
أو  حيوانية  أو  آدمية  بأشكال  مزخرفة  ومالبس  ُمَعلًًقات  النسيج:

نباتية أو أشكال هندسية أو صلبان أو نصوص ]شكل. 34]

 الحياة اليومية 
بالفضة أو  الذهب، أحيانا تطعم  الفضة أو  الحديد أو  النحاس أو  البرونز أو  شمعدانات ومصابيح وسكاكين وتمائم وحلى من 

الذهب أو األلوان ]شكل. 40]
[41 أثاث من النحاس، مزخرف بعناصر هندسية ونباتية، وعليها كتابات مشبكة، مطعمة بالفضة والذهب ]شكل.

[42 أسلحة من الصلب، قد تكون مطعمة بنقوش كتابية من الذهب ]شكل.
[43 عمالت وميداليات من الذهب، أو الفضة أو معادن أخرى عليها كتابات باللغة العربية ]شكل.

 المخطوطات 
مسيحية. رموز  أو  إنجيلية،  مشاهد   أو  هندسية  بأشكال  مزخرفة  عربية،  أو  قبطية  نصوص  عليه  بردي  أو  رق،  أو  ورق 

]شكل. 36-35]

 آواني وحاويات 
أطباق وآواني خزفية ببريق خزف السيالدون أو البورسالين، عليها نصوص أو زخرفة ]شكل. 37] الخزف:

زجاجات ودوارق من النحاس والبرونز، عليهم زخرفة نباتية من الفضة والذهب. أحياناً تكون القماقم مطعمة بالذهب  المعادن:
والفضة، وتحمل رنك مالكه ]شكل. 38]

مصابيح وزهريات وزجاجات وقارورات من الزجاج والمينا مزخرفة و/أو ملونة ]شكل. 39] الزجاج:

33. أوستراكا فخارية عليها نص باللغة القبطية )إيصال ضريبي(، من طيبة، النصف األول 
من القرن الثامن الميالدي، 7.7×5.6×0.9سم.

المتحف الملكي للفن والتاريخ، بروكسل 

34. قطعة منسوجة من الصوف والكتان، العصر القبطي )القرن الثالث إلى القرن التاسع 
الميالدي(، 96×102سم. المتحف الملكي بماريمونت، مورالنفلز

35. رق مزدوج الصفحات عليه نص من العهد القديم )سفر الخروج(، غالباً من سوهاج، 
يعود إلى القرن السابع الميالدي، 32.8×53.8سم.

متحف والترز للفن ببالتيمور

40. شمعدان من النحاس المنقوش، العصر المملوكي )265-860هـ/ 887-1482م(، 
48سم× قطر القاعدة 40سم. متحف الفن اإلسالمي القاهرة

41. طاولة من النحاس مطعمة بالفضة والذهب، من بيمارستان  قالوون، تعود إلى ما 
بين القرني الثالث والثالث عشر الهجري/ وما بين القرني التاسع والتاسع عشر الميالدي، 

81×40 سم. متحف الفن اإلسالمي القاهرة

44. لوحة من الخشب مطعمة بالعاج على هيئة أشكال هندسية ونباتية، عصر مملوكي 
)القرن الثامن الهجري/ القرن الرابع عشر الميالدي(، 27×27×3سم

متحف الفن اإلسالمي القاهرة

37. طبق كبير ذو بريق معدني، العصر الفاطمي )القرن الخامس الهجري/ القرن الحادي 
عشر الميالدي(، 15سم×قطر 40سم.

متحف الفن اإلسالمي القاهرة

38. زجاجة عطر من النحاس مزخرفة بالذهب والفضة تعود إلى 
-708هـ ـ / 1299- 1309م أو 709-  العصر المملوكي ) 698

×11 سم  741هـ ـ/ 1309-1340م( 23.5
متحف الفن اإلسالمي القاهرة

39. مشكاة مذهبة ومطلية بالمينا، جامع السلطان حسن، العصر 
المملوكي )622-894هـ/1250-1516م(، 35.5سم×قطر 26سم

متحف الفن اإلسالمي القاهرة

36. كتاب أدعية من الرق، من قصر الوز بالنوبة، يعود إلى ما بين القرن 
الرابع ميالدياً والقرن السادس ميالدياً، 11.6×16.5سم.

متحف النوبة بأسوان 

42. سيف من الصلب المذهب بنصل من الفضة المذهبة ومقبض من العاج، 
عصر مملوكي، )907هـ/ 1501م (، 95سم.

متحف الفن اإلسالمي القاهرة
43. عملة ذهبية )دينار(، العصر الفاطمي، )403هـ/1012م(، قطر 2.5سم.

متحف الفن اإلسالمي القاهرة

45. لوحة من بالطات خزفية عليها طبقة زخارف تحت الطالء، وعليها طبقة 
مزججة شفافة، العصر العثماني، )1087هـ/1676م(، 240×144سم.

متحف الفن اإلسالمي القاهرة
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 العناصر المعمارية 
أجزاء من لوحات خشبية مطعمة، قد تكون من أبواب، أو منابر، أو أسقف ذات زخارف هندسية و/أو نباتية ]شكل. 44] األخشاب:

قطع زخرفية مزينة برسومات هندسية ومعمارية و/أو  الخزف:
نباتية ]شكل. 45]

المهددة المصرية  الثقافية  للممتلكات  الحمراء  الطوارئ  قائمة  المهددة المصرية  الثقافية  للممتلكات  الحمراء  الطوارئ  قائمة 
العمالت

عمالت رومانية مصرية من النحاس أو البرونز أو الفضة أو الذهب.عادة تصور القطع النقدية الرومانية تماثيل نصفية لإلمبراطور 
أو أحد أفراد األسرة، مع كتابة يونانية.  الوجه اآلخر يكون مختلف وقد يمثل آلهة أو تجسيد للفضائل ]شكل. 29-28]

 النقوش واأليقونات 
أحياناً  آدامية،  نباتية وصلبان وعناقيد عنب وحيوانات ووأشكال  أو عالية تمثل زخرفة  بنقوش غائرة  أفاريز ولوحات  األحجار: 

تصاحبها نقوش كتابية ]شكل. 30]

ألواح خشبية: نقوش بزخارف على هيئة آدمية أو حيوانية أو نباتية، أو مناظر طبيعية ]شكل. 31]

أيقونات مطلية عليها مشاهد إنجيلية وقديسين ]شكل. 32]

28. عملة برونزية، من االسكندرية، عصر بطليموس الثالث يورجتيس )حوالي 246-222 ق.م(، 
قطر 3.5سم. المتحف القومي لآلثار، لشبونة 

29. عملة فضية، من االسكندرية، عصر بطليموس األول سوتير )حوالي 367-283 ق.م(، قطر 
2.8سم. المتحف القومي لآلثار، مدريد 

30. إفريز من الحجر الجيري بنقش عالي عليه زخارف نباتية، من البهنسا 
أو باويط، يعود إلى حوالي عام 390 ميالدياً، 35×90سم.

   المتحف الملكي للفن والتاريخ، بروكسل 

31. منظر منقوش على الخشب يمثل أسد يهاجم ظباء، من أفروديتوبوليس )كوم اشقاو(، 
القرن السادس أو السابع الميالدي، 35.2×26.3سم. المتحف القبطي بالقاهرة

32. أيقونة مصنوعة بأسلوب التمبرا، القرن التاسع عشر الميالدي، 
84×55.5×1سم. المتحف القبطي بالقاهرة/ تصوير ساندرو فانيني

32 31

30

القبطي العصر 
العصر القبطي )من القرن الرابع الميالدي إلى القرن السابع الميالدي( والفن القبطي من العصور الالحقة

2829

التماثيل 
آلهة،  تمثل  الرملي  والحجر  )أالبستر(  والكالسيت  واكي  والجراي  والجرانيت  الجيري  والحجر  الرخام  من  تماثيل  األحجار:

أشخاص، أنصاف حيوانات وطيور ]شكل 20-19]
تماثيل على شكل آدمي، أو على شكل أجزاء من جسد اإلنسان ]شكل.22-21] التيراكوتا:

19. تمثال نصفي لإلله سيرابيس، مصنوع من األلبستر )الكالسيت(، يعود إلى 
العصر الروماني )القرن الثاني الميالدي(، 21.2×15.8×5.8سم.

متحف رويمر بلتزايوس بهلدسهايم
20. تمثال من الحجر الرملي يمثل “با” للنائب “مالوتون”، من الكارتوناج، يعود 

إلى العصر المروي القرن الثاني أو الثالث الميالدي، 74.1×22×56.7سم.
متحف النوبة بأسوان

21. تمثال لإلله “حربوقرات”، من الفيوم، يعود إلى العصر الروماني )حوالي 
القرن األول أو الثاني الميالدي(، 15.5سم

المتحف اليوناني الروماني باإلسكندرية 
22. تمثال تناجرا، من الحضرة باالسكندرية، يعود إلى العصر البطلمي )حوالي 

275-200 ق.م(، 21.5×6.9سم
المتحف اليوناني الروماني باإلسكندرية 

22 21

المروي والعصر  اليوناني-الروماني  العصر 
)حوالي 332 ق.م – 395م(

19

2627

2425 23

20

اآلواني والحاويات 
قارورات وآواني أخرى من الفخار، الفاينس، الكالسيت )األالبستر(....إلخ، مزخرفة و/أو منقوشة ]شكل. 25-24-23]

بورتريهات دينية أو طقسية 
أقنعة جنائزية مصنوعة من الجص أو لوحات خشبية،  تمثل رأس أو النصف العلوي للمتوفي،

واأليدي موضوعة على الصدر. يظهر على االقنعة جواهر، تيجان، وأكاليل من الزهور
للتزيين. أحياناً تكون العيون مطعمة ]شكل. 27-26]

23. قارورة حجاج عليها زوج افريقى، من االسكندرية، تعود إلى العصر 
اليوناني الروماني )القرن األول أو الثاني ق.م(، 9.6سم×قطر 7.6سم.
متحف جاير اندرسون - القاهرة

24. آنية فخارية كروية عليها زخرفة نباتية وحيوانية وطيور. تعود إلى 
العصر المروي )حوالي 270 ق.م – 320م(، 14.7سم×قطر 15.7سم.
المتحف المصري بالقاهرة/ تصوير أحمد أمين
25. قنينة من الخزف المطلي، من ميت رهينة أو منف )ممفيس(، العصر 
الروماني )حوالي القرن الثاني الميالدي(، 16.6×17×قطر 14.5سم.
متحف رويمر بلتزايوس بهلدسهايم

26. قناع جصي ملون، من تونة الجبل، يعود إلى “إسكندر سيفيريوس” )حوالي 222م – 235م(، 26×17سم.
   المتحف الملكي للفن والتاريخ، بروكسل 

27. قناع مومياء )بورتريه( خشبي يظهر رجل ملتحي، يعود إلى العصر الروماني
)حوالي 170م-180م(، 40.5×20سم.
متحف والترز للفن بمدينة بالتيمور

المهددة المصرية  الثقافية  للممتلكات  الحمراء  قائمةالطوارئ 
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7

12

11 10

األواني والحاويات
آواني وأطباق، قد تكون مطلية و/أو عليها أشكال آدمية أو هندسية ]أشكال. رقم 8-7] الفخار:

آواني وزهريات وأطباق وآواني كانوبية مصنوعة من الكالسيت )األلبستر( وحجر الغرين والحجر الجيري  األحجار:
والجراي واكي والهايدريت ]شكل رقم. 9]

عناصر جنائزية 
قطع خشبية لالستخدام الديني أو الطقسي تمثل نماذج لقوارب وتصور أشخاص في أعمالهم )طحانون، جزارون، موسيقيون(  أخشاب:

وحاملي القرابين وورش عمل وغيرها من المشاهد اليومية ]شكل. 13]

عناصر معمارية 
أحجار ولوحات وكتل حجرية منقوشة و/أو ملونة تمثل لقطات من الحياة اليومية أو 

[18-17 مناسبات خاصة ]شكل.

مومياء آدمية أو أجزاء من مومياوات ملفوفة، أحياناً لها زخرفة وقناع من الكارتوناج )ورق مقوى  بقايا آدمية والقطع المرتبطة بها:
بالجص(، ولها تابوت من الكارتوناج أو الخشب ]شكل. 14]

[15 حيوانات مختلفة مثل: طائر اإليبيس، قطط، تماسيح...إلخ، ملفوفين في رباطات من الكتان ]شكل. مومياوات الحيوانات:

[16 بردي عليه نصوص دينية أو طقسية ]شكل. البردي:

الحياة اليومية
شباك أو قالدات بخرز أو تمائم من الفايينس )الخزف المزجج( واألحجار الشبه كريمة والفضة والذهب،  مواد مختلفة:

مطعمة بمواد مختلفة ]شكل. 11-10]

قطع لالستخدام اليومي تشمل مساند للرأس، مناضد، كراسي، أخشاب وأحجار:
 مقاعد، دواليب، مصابيح ...إلخ ]شكل. 12]

9. آواني كانوبية من الحجر الجيري الملون، حوالي 900-800 ق.م، 
“قبح-سنو-إف”: 32×11.7×13 سم، 

“دوات-موت-إف”: 36×14.4×13.5 سم، 
“حابي”: 34×12.3×13.5سم،

“إمستي”: 34.5×12×13.2 سم.
متحف والترز للفن بمدينة بالتيمور

13. نموذج لمركب ملون به طاقم مكون من إثني عشرة فرد، من بني 
حسن، يعود إلى الدولة الوسطى )حوالي 2066-1781 ق.م(، 64سم.
المتحف المصري بالقاهرة/ تصوير أحمد أمين

7. طبق من الفخار عليه زخرفة هندسية، من النوبة السفلى
)عنيبة( )حوالي 2300-1500 ق.م(، 9.4سم×19.5سم.

المتحف المصري بالقاهرة/ تصوير أحمد أمين
8. آنية ذات فوهة سوداء، تعود إلى عصر نقادة األول/ العصر العمرتية

)حوالي 3850-3650 ق.م(، 38سم×15سم.
المتحف المصري بالقاهرة/ تصوير أحمد أمين

10. شبكة مكونة من قطع الفايينس والخرز، من سقارة، تعود إلى العصر 
المتأخر، األسرة السادسة والعشرين )حوالي 688-525 ق.م(، 21×21سم.

المتحف المصري بالقاهرة/ تصوير أحمد أمين

14. مومياء “دوا-موت-حتب”، إبنة “إيري-حيرو”، لها قناع مذهب، من أخميم، 
تعود إلى العصر البطلمي )حوالي 304-30 ق.م(، 155سم.

المتحف المصري بالقاهرة/ تصوير أحمد أمين

16. جزء من كتاب الموتى ملك أحد منشدات آمون، من طيبة، 
يعود إلى الدولة الحديثة )حوالي 1550-1069 ق.م(، 70×30سم.
المتحف المصري بالقاهرة/ تصوير أحمد أمين

17. جدارية من الحجر الجيري، من سقارة، تعود إلى الدولة 
القديمة، األسرة الخامسة أو السادسة )حوالي 2471-2195ق.م(، 
47×86سم.
تصوير سليمة إكرام

18. لوحة من الحجر الجيري الملون ذات جزء علوي مستدير، 
للمدعو “با-حر-إيب-جد”، من أبيدوس، تعود إلى األسرة التاسعة 
عشرة )حوالي 1295-1186 ق.م(، 66×36سم.
المتحف المصري بالقاهرة/ تصوير أحمد أمين

12. مسند رأس خشبي للمدعو “خنو”، من سقارة، يعود إلى عصر اإلنتقال األول )حوالي 2100-2030 ق.م(، 
20×27×7 سم. المتحف المصري بالقاهرة/ تصوير سوزانا توماس

11. قالدات من الذهب والفايينس واألحجار، الدولة الحديثة، تعود إلى األسرة 
الثامنة عشرة )حوالي 1550-1295 ق.م(، من 15 سم إلى 38سم.

المتحف المصري بالقاهرة/ تصوير أحمد أمين

15. مومياء لطائر اإليبيس، من سقارة، تعود إلى العصر المتأخر
)525-332 ق.م(، 40×13سم. متحف التحنيط باألقصر
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 الحياة اليومية 
أوستراكا )شقف من الفخار أو األحجار عليها نصوص(، النصوص غالباً ما تكون ملحوظات قصيرة أو حسابات  الفخار واألحجار:

أو مقتطفات أدبية ]شكل. 33]
أو  حيوانية  أو  آدمية  بأشكال  مزخرفة  ومالبس  ُمَعلًًقات  النسيج:

نباتية أو أشكال هندسية أو صلبان أو نصوص ]شكل. 34]

 الحياة اليومية 
بالفضة أو  الذهب، أحيانا تطعم  الفضة أو  الحديد أو  النحاس أو  البرونز أو  شمعدانات ومصابيح وسكاكين وتمائم وحلى من 

الذهب أو األلوان ]شكل. 40]
[41 أثاث من النحاس، مزخرف بعناصر هندسية ونباتية، وعليها كتابات مشبكة، مطعمة بالفضة والذهب ]شكل.

[42 أسلحة من الصلب، قد تكون مطعمة بنقوش كتابية من الذهب ]شكل.
[43 عمالت وميداليات من الذهب، أو الفضة أو معادن أخرى عليها كتابات باللغة العربية ]شكل.

 المخطوطات 
مسيحية. رموز  أو  إنجيلية،  مشاهد   أو  هندسية  بأشكال  مزخرفة  عربية،  أو  قبطية  نصوص  عليه  بردي  أو  رق،  أو  ورق 

]شكل. 36-35]

 آواني وحاويات 
أطباق وآواني خزفية ببريق خزف السيالدون أو البورسالين، عليها نصوص أو زخرفة ]شكل. 37] الخزف:

زجاجات ودوارق من النحاس والبرونز، عليهم زخرفة نباتية من الفضة والذهب. أحياناً تكون القماقم مطعمة بالذهب  المعادن:
والفضة، وتحمل رنك مالكه ]شكل. 38]

مصابيح وزهريات وزجاجات وقارورات من الزجاج والمينا مزخرفة و/أو ملونة ]شكل. 39] الزجاج:

33. أوستراكا فخارية عليها نص باللغة القبطية )إيصال ضريبي(، من طيبة، النصف األول 
من القرن الثامن الميالدي، 7.7×5.6×0.9سم.

المتحف الملكي للفن والتاريخ، بروكسل 

34. قطعة منسوجة من الصوف والكتان، العصر القبطي )القرن الثالث إلى القرن التاسع 
الميالدي(، 96×102سم. المتحف الملكي بماريمونت، مورالنفلز

35. رق مزدوج الصفحات عليه نص من العهد القديم )سفر الخروج(، غالباً من سوهاج، 
يعود إلى القرن السابع الميالدي، 32.8×53.8سم.

متحف والترز للفن ببالتيمور

40. شمعدان من النحاس المنقوش، العصر المملوكي )265-860هـ/ 887-1482م(، 
48سم× قطر القاعدة 40سم. متحف الفن اإلسالمي القاهرة

41. طاولة من النحاس مطعمة بالفضة والذهب، من بيمارستان  قالوون، تعود إلى ما 
بين القرني الثالث والثالث عشر الهجري/ وما بين القرني التاسع والتاسع عشر الميالدي، 

81×40 سم. متحف الفن اإلسالمي القاهرة

44. لوحة من الخشب مطعمة بالعاج على هيئة أشكال هندسية ونباتية، عصر مملوكي 
)القرن الثامن الهجري/ القرن الرابع عشر الميالدي(، 27×27×3سم

متحف الفن اإلسالمي القاهرة

37. طبق كبير ذو بريق معدني، العصر الفاطمي )القرن الخامس الهجري/ القرن الحادي 
عشر الميالدي(، 15سم×قطر 40سم.

متحف الفن اإلسالمي القاهرة

38. زجاجة عطر من النحاس مزخرفة بالذهب والفضة تعود إلى 
-708هـ ـ / 1299- 1309م أو 709-  العصر المملوكي ) 698

×11 سم  741هـ ـ/ 1309-1340م( 23.5
متحف الفن اإلسالمي القاهرة

39. مشكاة مذهبة ومطلية بالمينا، جامع السلطان حسن، العصر 
المملوكي )622-894هـ/1250-1516م(، 35.5سم×قطر 26سم

متحف الفن اإلسالمي القاهرة

36. كتاب أدعية من الرق، من قصر الوز بالنوبة، يعود إلى ما بين القرن 
الرابع ميالدياً والقرن السادس ميالدياً، 11.6×16.5سم.

متحف النوبة بأسوان 

42. سيف من الصلب المذهب بنصل من الفضة المذهبة ومقبض من العاج، 
عصر مملوكي، )907هـ/ 1501م (، 95سم.

متحف الفن اإلسالمي القاهرة
43. عملة ذهبية )دينار(، العصر الفاطمي، )403هـ/1012م(، قطر 2.5سم.

متحف الفن اإلسالمي القاهرة

45. لوحة من بالطات خزفية عليها طبقة زخارف تحت الطالء، وعليها طبقة 
مزججة شفافة، العصر العثماني، )1087هـ/1676م(، 240×144سم.

متحف الفن اإلسالمي القاهرة
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 العناصر المعمارية 
أجزاء من لوحات خشبية مطعمة، قد تكون من أبواب، أو منابر، أو أسقف ذات زخارف هندسية و/أو نباتية ]شكل. 44] األخشاب:

قطع زخرفية مزينة برسومات هندسية ومعمارية و/أو  الخزف:
نباتية ]شكل. 45]

المهددة المصرية  الثقافية  للممتلكات  الحمراء  الطوارئ  قائمة  المهددة المصرية  الثقافية  للممتلكات  الحمراء  الطوارئ  قائمة 
العمالت

عمالت رومانية مصرية من النحاس أو البرونز أو الفضة أو الذهب.عادة تصور القطع النقدية الرومانية تماثيل نصفية لإلمبراطور 
أو أحد أفراد األسرة، مع كتابة يونانية.  الوجه اآلخر يكون مختلف وقد يمثل آلهة أو تجسيد للفضائل ]شكل. 29-28]

 النقوش واأليقونات 
أحياناً  آدامية،  نباتية وصلبان وعناقيد عنب وحيوانات ووأشكال  أو عالية تمثل زخرفة  بنقوش غائرة  أفاريز ولوحات  األحجار: 

تصاحبها نقوش كتابية ]شكل. 30]

ألواح خشبية: نقوش بزخارف على هيئة آدمية أو حيوانية أو نباتية، أو مناظر طبيعية ]شكل. 31]

أيقونات مطلية عليها مشاهد إنجيلية وقديسين ]شكل. 32]

28. عملة برونزية، من االسكندرية، عصر بطليموس الثالث يورجتيس )حوالي 246-222 ق.م(، 
قطر 3.5سم. المتحف القومي لآلثار، لشبونة 

29. عملة فضية، من االسكندرية، عصر بطليموس األول سوتير )حوالي 367-283 ق.م(، قطر 
2.8سم. المتحف القومي لآلثار، مدريد 

30. إفريز من الحجر الجيري بنقش عالي عليه زخارف نباتية، من البهنسا 
أو باويط، يعود إلى حوالي عام 390 ميالدياً، 35×90سم.

   المتحف الملكي للفن والتاريخ، بروكسل 

31. منظر منقوش على الخشب يمثل أسد يهاجم ظباء، من أفروديتوبوليس )كوم اشقاو(، 
القرن السادس أو السابع الميالدي، 35.2×26.3سم. المتحف القبطي بالقاهرة

32. أيقونة مصنوعة بأسلوب التمبرا، القرن التاسع عشر الميالدي، 
84×55.5×1سم. المتحف القبطي بالقاهرة/ تصوير ساندرو فانيني

32 31
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القبطي العصر 
العصر القبطي )من القرن الرابع الميالدي إلى القرن السابع الميالدي( والفن القبطي من العصور الالحقة
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التماثيل 
آلهة،  تمثل  الرملي  والحجر  )أالبستر(  والكالسيت  واكي  والجراي  والجرانيت  الجيري  والحجر  الرخام  من  تماثيل  األحجار:

أشخاص، أنصاف حيوانات وطيور ]شكل 20-19]
تماثيل على شكل آدمي، أو على شكل أجزاء من جسد اإلنسان ]شكل.22-21] التيراكوتا:

19. تمثال نصفي لإلله سيرابيس، مصنوع من األلبستر )الكالسيت(، يعود إلى 
العصر الروماني )القرن الثاني الميالدي(، 21.2×15.8×5.8سم.

متحف رويمر بلتزايوس بهلدسهايم
20. تمثال من الحجر الرملي يمثل “با” للنائب “مالوتون”، من الكارتوناج، يعود 

إلى العصر المروي القرن الثاني أو الثالث الميالدي، 74.1×22×56.7سم.
متحف النوبة بأسوان

21. تمثال لإلله “حربوقرات”، من الفيوم، يعود إلى العصر الروماني )حوالي 
القرن األول أو الثاني الميالدي(، 15.5سم

المتحف اليوناني الروماني باإلسكندرية 
22. تمثال تناجرا، من الحضرة باالسكندرية، يعود إلى العصر البطلمي )حوالي 

275-200 ق.م(، 21.5×6.9سم
المتحف اليوناني الروماني باإلسكندرية 

22 21

المروي والعصر  اليوناني-الروماني  العصر 
)حوالي 332 ق.م – 395م(

19

2627

2425 23

20

اآلواني والحاويات 
قارورات وآواني أخرى من الفخار، الفاينس، الكالسيت )األالبستر(....إلخ، مزخرفة و/أو منقوشة ]شكل. 25-24-23]

بورتريهات دينية أو طقسية 
أقنعة جنائزية مصنوعة من الجص أو لوحات خشبية،  تمثل رأس أو النصف العلوي للمتوفي،

واأليدي موضوعة على الصدر. يظهر على االقنعة جواهر، تيجان، وأكاليل من الزهور
للتزيين. أحياناً تكون العيون مطعمة ]شكل. 27-26]

23. قارورة حجاج عليها زوج افريقى، من االسكندرية، تعود إلى العصر 
اليوناني الروماني )القرن األول أو الثاني ق.م(، 9.6سم×قطر 7.6سم.
متحف جاير اندرسون - القاهرة
24. آنية فخارية كروية عليها زخرفة نباتية وحيوانية وطيور. تعود إلى 
العصر المروي )حوالي 270 ق.م – 320م(، 14.7سم×قطر 15.7سم.
المتحف المصري بالقاهرة/ تصوير أحمد أمين
25. قنينة من الخزف المطلي، من ميت رهينة أو منف )ممفيس(، العصر 
الروماني )حوالي القرن الثاني الميالدي(، 16.6×17×قطر 14.5سم.
متحف رويمر بلتزايوس بهلدسهايم

26. قناع جصي ملون، من تونة الجبل، يعود إلى “إسكندر سيفيريوس” )حوالي 222م – 235م(، 26×17سم.
   المتحف الملكي للفن والتاريخ، بروكسل 

27. قناع مومياء )بورتريه( خشبي يظهر رجل ملتحي، يعود إلى العصر الروماني
)حوالي 170م-180م(، 40.5×20سم.
متحف والترز للفن بمدينة بالتيمور

المهددة المصرية  الثقافية  للممتلكات  الحمراء  قائمةالطوارئ 

9 8

7

12

11 10

األواني والحاويات
آواني وأطباق، قد تكون مطلية و/أو عليها أشكال آدمية أو هندسية ]أشكال. رقم 8-7] الفخار:

آواني وزهريات وأطباق وآواني كانوبية مصنوعة من الكالسيت )األلبستر( وحجر الغرين والحجر الجيري  األحجار:
والجراي واكي والهايدريت ]شكل رقم. 9]

عناصر جنائزية 
قطع خشبية لالستخدام الديني أو الطقسي تمثل نماذج لقوارب وتصور أشخاص في أعمالهم )طحانون، جزارون، موسيقيون(  أخشاب:

وحاملي القرابين وورش عمل وغيرها من المشاهد اليومية ]شكل. 13]

عناصر معمارية 
أحجار ولوحات وكتل حجرية منقوشة و/أو ملونة تمثل لقطات من الحياة اليومية أو 

[18-17 مناسبات خاصة ]شكل.

مومياء آدمية أو أجزاء من مومياوات ملفوفة، أحياناً لها زخرفة وقناع من الكارتوناج )ورق مقوى  بقايا آدمية والقطع المرتبطة بها:
بالجص(، ولها تابوت من الكارتوناج أو الخشب ]شكل. 14]

[15 حيوانات مختلفة مثل: طائر اإليبيس، قطط، تماسيح...إلخ، ملفوفين في رباطات من الكتان ]شكل. مومياوات الحيوانات:

[16 بردي عليه نصوص دينية أو طقسية ]شكل. البردي:

الحياة اليومية
شباك أو قالدات بخرز أو تمائم من الفايينس )الخزف المزجج( واألحجار الشبه كريمة والفضة والذهب،  مواد مختلفة:

مطعمة بمواد مختلفة ]شكل. 11-10]

قطع لالستخدام اليومي تشمل مساند للرأس، مناضد، كراسي، أخشاب وأحجار:
 مقاعد، دواليب، مصابيح ...إلخ ]شكل. 12]

9. آواني كانوبية من الحجر الجيري الملون، حوالي 900-800 ق.م، 
“قبح-سنو-إف”: 32×11.7×13 سم، 

“دوات-موت-إف”: 36×14.4×13.5 سم، 
“حابي”: 34×12.3×13.5سم،

“إمستي”: 34.5×12×13.2 سم.
متحف والترز للفن بمدينة بالتيمور

13. نموذج لمركب ملون به طاقم مكون من إثني عشرة فرد، من بني 
حسن، يعود إلى الدولة الوسطى )حوالي 2066-1781 ق.م(، 64سم.
المتحف المصري بالقاهرة/ تصوير أحمد أمين

7. طبق من الفخار عليه زخرفة هندسية، من النوبة السفلى
)عنيبة( )حوالي 2300-1500 ق.م(، 9.4سم×19.5سم.

المتحف المصري بالقاهرة/ تصوير أحمد أمين
8. آنية ذات فوهة سوداء، تعود إلى عصر نقادة األول/ العصر العمرتية

)حوالي 3850-3650 ق.م(، 38سم×15سم.
المتحف المصري بالقاهرة/ تصوير أحمد أمين

10. شبكة مكونة من قطع الفايينس والخرز، من سقارة، تعود إلى العصر 
المتأخر، األسرة السادسة والعشرين )حوالي 688-525 ق.م(، 21×21سم.

المتحف المصري بالقاهرة/ تصوير أحمد أمين

14. مومياء “دوا-موت-حتب”، إبنة “إيري-حيرو”، لها قناع مذهب، من أخميم، 
تعود إلى العصر البطلمي )حوالي 304-30 ق.م(، 155سم.

المتحف المصري بالقاهرة/ تصوير أحمد أمين

16. جزء من كتاب الموتى ملك أحد منشدات آمون، من طيبة، 
يعود إلى الدولة الحديثة )حوالي 1550-1069 ق.م(، 70×30سم.
المتحف المصري بالقاهرة/ تصوير أحمد أمين

17. جدارية من الحجر الجيري، من سقارة، تعود إلى الدولة 
القديمة، األسرة الخامسة أو السادسة )حوالي 2471-2195ق.م(، 
47×86سم.
تصوير سليمة إكرام

18. لوحة من الحجر الجيري الملون ذات جزء علوي مستدير، 
للمدعو “با-حر-إيب-جد”، من أبيدوس، تعود إلى األسرة التاسعة 
عشرة )حوالي 1295-1186 ق.م(، 66×36سم.
المتحف المصري بالقاهرة/ تصوير أحمد أمين

12. مسند رأس خشبي للمدعو “خنو”، من سقارة، يعود إلى عصر اإلنتقال األول )حوالي 2100-2030 ق.م(، 
20×27×7 سم. المتحف المصري بالقاهرة/ تصوير سوزانا توماس

11. قالدات من الذهب والفايينس واألحجار، الدولة الحديثة، تعود إلى األسرة 
الثامنة عشرة )حوالي 1550-1295 ق.م(، من 15 سم إلى 38سم.

المتحف المصري بالقاهرة/ تصوير أحمد أمين

15. مومياء لطائر اإليبيس، من سقارة، تعود إلى العصر المتأخر
)525-332 ق.م(، 40×13سم. متحف التحنيط باألقصر
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مقدمة
ومعروف  متنوع  ثقافي  لتراث  موطن  مصر  إن 
النهب  من  الثقافية  ممتلكاتها  وحماية  عالمياً، 
واإلتجار الغير مشروع أمر في غاية األهمية، وفى 
فإن  البالد   به  تمر  الذى  العادى  غير  الوضع  ظل 

التراث المصري يحتاج إلى المزيد من الحماية. 

تتنوع القطع األثرية المصرية المهددة وتتراوح ما 
بين قطع متعلقة بالحياة اليومية إلى قطع لها طابع 
مسروقة  القطع  هذه  تكون  وقد  طقسي،  أو  ديني 
من مواقع أثرية أو متاحف أو مؤسسات مشابهة. 
تلقى القطع االثرية المصرية المختلفة رواجاً كبيراً، 
وأكثرها شيوعاً هي القطع التى تعود الى العصور 
اليونانية-الرومانية،  وأيضاً  والنوبية،  الفرعونية 

والقبطية، واإلسالمية.

تدمر  قانونية  غير  بطريقة  الحفائر  بأن  تّقر مصر 
حالة األثر وتنقص من قيمته الثقافية والتاريخية، 
وقد نتج عن ذلك  فجوات فى المعرفة  أثرت على 
الفهم الصحيح  لماضي مصر الثري، وبالتالى عدم 
التعرف على فصول هامة فى تاريخ تطور البشرية.  

إطار  بتطوير  مصر  بدأت  1869م،  عام  في 
الثقافية، وضاعفت  عمل قانوني لحماية ممتلكاتها 
لآلثار،  المشروع  غير  االتجار لوقف  مجهوداتها 

مما يثبت عزمها والتزامها تجاه حماية تراثها.

السرقة  أن  إال  المجهودات،  هذه  من  وبالرغم 
تراث  يهددان  يزاالن  ال  المشروع  غير  والتصدير 
غير  اإلتجار  ومحاربة  بإستمرار،  الثقافي  مصر 
جماعية  مسئولية  الثقافية  القطع  في  المشروع 
وذلك لحماية تراث مصر الثري الذي يعتبر شاهداً 
والتاريخي  والعلمي  والفني  الثقافي  التطور  على 

الذي حققته البشرية.

الغرض
بالممتلكات  المشروع  غير  االتجار  مكافحة  تتطلب 
الثقافية تحسين اآلليات القانونية واألساليب العملية 
التي تستخدم لنشر المعلومات وزيادة الوعي العام.

الثقافية  للمتلكات  وتهدف قائمة الطوارئ الحمراء 
الفن  أخصائي  مساعدة  إلى  المهددة  المصرية 
والتراث وأفراد الشرطة لتحديد قطع اآلثار المصرية 
فتقوم  والعالمية،  المحلية  التشريعات  تحميها  التي 
القائمة الحمراء بوصف فئات أو أنواع الممتلكات 
الثقافية التي يمكن شرائها وبيعها بسهولة، وذلك 

لتسهيل التعرف على هذه القطع.

المزادات، وجامعي  المتاحف، ودور  من  نشجع كالً 
وتجار القطع الفنية على عدم شراء هذه القطع دون 
التأكد من أصولها وكل مستنداتها القانونية. بسبب 
الى عصور  وإنتمائها  القطع  وأشكال  أنواع  تنوع  
للمتلكات  الحمراء  الطوارئ  قائمة  فإن  مختلفة، 
الثقافية المصرية المهددة بعيدة تماماً عن أن تكون 
قائمة شاملة لكل القطع التي قد تكون معرضة للخطر، 
التي قد يكون  القطع  لذا يجب أن يتم فحص جميع 

مصدرها مصر بتمعن مع أخذ جميع اإلحتياطات.

الدولي  المجلس  قام  التي  حمراء  قائمة  اإلحدى عشر 
للمتاحف بنشرها حتى اآلن:

القائمة الحمراء للقطع االثرية اإلفريقية، عام 2000
القائمة الحمراء للمتلكات الثقافية المهددة بأمريكا الالتينية، 

عام 2003
قائمة الطوارئ الحمراء لآلثار العراقية المهددة، عام 2003

القائمة الحمراء لآلثار األفغانية المهددة، عام 2006
القائمة الحمراء لآلثار البيروفية المهددة، عام 2007

القائمة الحمراء لآلثار الكمبودية المهددة، عام 2009
القائمة الحمراء للممتلكات الثقافية المهددة بأمريكا الوسطى 

والمكسيك، عام 2009
قائمة الطوارئ الحمراء للممتلكات الثقافية المهددة بهاييتي، 

عام 2010
القائمة الحمراء للمتلكات الثقافية الصينية المهددة، عام 2010
الثقافية الكولومبية المهددة، عام  القائمة الحمراء للمتلكات 

2010
قائمة الطوارئ الحمراء للممتلكات الثقافية المصرية المهددة، 

عام 2011

قائمة الطوارئ الحمراء

الممتلكات الثقافية المصرية المهددة

1

5. أوشابتي )تمثال جنائزي صغير( من الحجر الجيري الملون للمدعو “سندجم”، 
يعود إلى األسرة التاسعة عشرة )حوالي 1279-1213 ق.م(، 28.8×9سم.

المتحف المصري بالقاهرة/ تصوير أحمد أمين
6. تمثال كتلة من الجرانيت للمدعو “خنوم-إب-رع”، من الكرنك، يعود إلى 

العصر البطلمي )332-330 ق.م(، 55سم×24سم.
المتحف المصري بالقاهرة

3. رأس ألميرة من عصر العمارنة مصنوع من الكوارتزيت، يعود إلى األسرة 
الثامنة عشرة )حوالي 1353-1336 ق.م(، 7×9سم.

المتحف المصري بالقاهرة/ تصوير أحمد أمين
4. تمثال من الحجر الجيري للمدعو “كا-إم-حست” وزوجته وإبنه، يعود إلى 

األسرة السادسة )حوالي 2323-2200 ق.م(، 54×36×43سم.
المتحف المصري بالقاهرة/ تصوير أحمد أمين

3

1. أوشابتي ُمًذَهب ملك للمدعو “حقا-رشو”، يعود إلى األسرة الثامنة عشرة )حوالي 1550-1295 ق.م(، 17.5×5.5سم.
المتحف المصري بالقاهرة/ تصوير سامح عبد المحسن
تمثال برونزي يخطو يمثل اإللهة “نيث”، يعود إلى األسرة السادسة والعشرون )حوالي 688-525 ق.م(، 14سم. .2
المتحف المصري بالقاهرة/ تصوير سامح عبد المحسن

عصر ما قبل األسرات، العصر العتيق، العصر الفرعوني، العصر النوبي
)5200-332 ق.م(

456

2

بمقتنيات  تم جردها  المصورة هى قطع  الثقافية  فالقطع  فعلياً،  المسروقة  بالقطع  قائمة  ليست  الحمراء  القائمة  )ملحوظة: 

يتقدم  مؤسسات معروفة عالمياً وتمثل أنواع الممتلكات الثقافية المحمية قانونياً والمعرضة لخطر اإلتجار غيرالمشروع(.
المجلس الدولي للمتاحف )ICOM( بالشكر إلى جميع المؤسسات واألفراد اللذين تكرموا بتوفير الصور التي تظهر بقائمة 

الطوارئ الحمراء المصرية.

تماثيل
أوشابتي )تماثيل جنائزية صغيرة( فخار:

مصقول أو مطلي من الخزف و/أو الفخار ]شكل رقم. 1]

تماثيل برونزية آللهة أو حيوانات أو  معادن:
على هيئة نصف حيوانية ]شكل رقم. 2]

أشكال آدمية من حجر الكوارتزيت، الحجر الجيري،  األحجار:
والجرانيت، ملونة و/أو منقوشة، تمثل أعضاء العائلة المالكة، 

أو كتبة، أو أفراد، أوآلهة ]أشكال رقم 3، 4، 5، 6]

قائمةالطوارئ الحمراء
للممتلكات الثقافية المصرية المهددة

قائمة  الحمراء

للممتلكات الثقافية 
المصرية
المهددة

المتاحف  وأخصائيين  للمتاحف  الرئيسية  العالمية  المنظمة  هو   (ICOM) للمتاحف  الدولي  المجلس  إن 
الملتزمين بحماية وتعزيز التراث الثقافي والطبيعي للعالم، الحالي والمستقبلي، المادي والغير مادي.

المجلس الدولي للمتاحف (ICOM) له ما يقرب من ثالثون ألف عضو في مائة وسبعة وثالثون دولة، 
فبذلك يكون المجلس الدولي للمتاحف شبكة عالمية ألخصائيين المتاحف، تتخصص في العديد من مجاالت 

التراث وعلم المتاحف.

تم إنشاء المجلس الدولي للمتاحف (ICOM) عام 1946م، وهي منظمة غير ربحية وغير حكومية لها 
عالقات رسمية مع اليونسكو (UNESCO)، ولها عالقة استشارية مع المجلس االقتصادي واالجتماعي 

باألمم المتحدة.

 ،(ICOM) تعد مكافحة اإلتجار الغير مشروع بالمواد الثقافية أحد أهم أولويات المجلس الدولي للمتاحف
فتم تصميم قائمة الطوارئ الحمراء للمتلكات الثقافية المهددة للتوعية حول التهريب واإلتجار بالممتلكات 

الثقافية المصرية، مما يساهم على المحافظة على التراث الثقافي والتاريخي.

المختصة  للمتاحف  الدولي  المجلس  لجنة  ألعضاء  بالشكر   (ICOM) للمتاحف  الدولي  المجلس  يتقدم 
بالمصريات (Committee for Egyptology  - CIPEG)، ومتاحف مصر، باإلضافة إلى وزارة الدولة 

لشؤون اآلثار بجمهورية مصر العربية إللتزامهم الحازم إلنجاح هذا المشروع.

قائمة الطوارئ الحمراء للمتلكات الثقافية المصرية المهددة هي الحادية عشرة من ضمن سلسلة القوائم 
أفريقيا  اآلتية:  الحمراء  القوائم  إعداد  بالفعل  فسبق  للمتاحف،  الدولي  المجلس  ينشرها  التي  الحمراء 
والصين  وهاييتي  والمكسيك  الوسطى  وأمريكا  وكمبوديا  وبيرو  وأفغانستان  والعراق  الالتينية  وأمريكا 
وكولومبيا. إن قائمة الطوارئ الحمراء للمتلكات الثقافية المصرية المهددة هي الثالثة ضمن سلسلة قوائم 

الطوارئ الحمراء، وتأتي بعد العراق وهاييتي والصين.

http://icom.museum

بدعم  من:

Maison de l’UNESCO
1, rue Miollis - 75732 Paris Cedex 15 - France

Tel: +33 (0)1 47 34 05 00 - Fax: +33 (0)1 43 06 78 62
http://icom.museum :الموقع - secretariat@icom.museum البريد اإللكتروني:
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وزارة الخارجية األمريكية
مكتب الشؤون الدراسية والثقافية
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تقوم القوانين المحلية والعالمية واإلتفاقيات الثنائية
اآلتية بحماية التراث الثقافي المصري:

التشريعات المحلية:
الئحة مارس 1869 التي صدرت بشأن “القطع األثرية”، متضمنًة قواعد 

تنظيمية للحفائر لمنع تهريب اآلثار.
الئحة مارس 1874 التي صدرت بشأن اآلثار غير المكتشفة بعد، بغض 

النظر عن مكان وجودها وأنها ملكاً للحكومة المصرية.
مرسوم عام 1835، والذي يحظر التصدير غير المصرح به لآلثار خارج 

مصر )15 أغسطس 1835).
مرسوم 1897 بشأن توقيع عقوبات على الحفائر الغير قانونية

(12 أغسطس 1897).
قانون رقم 14 لعام 1912 لحماية اآلثار، صدر بتاريخ

12 يونيو 1912.
مرسوم وزاري رقم 50 والذي صدر في  8 ديسمبر 1912 بشأن اإلتجار 

باآلثار والتراخيص.
مرسوم وزاري رقم 52 والذي صدر في 8 ديسمبر

1912 بشأن حكم الحفائر.
مرسوم وزاري صدر في 10 فبراير 1921  بشأن تصدير   •

اآلثار خارج مصر.
قانون رقم  14 والذي صدر في 29 يناير 1931 بشأن حماية الممتلكات 

الثقافية التي تم إكتشافها بالكنيسة المعلقة وما حولها.
قانون رقم 10613 في  6 مارس سنة 1952

بشأن قواعد اإلتجار باآلثار.
قانون رقم 215 في 31 أكتوبر 1951 بشأن حماية اآلثار، والذي تم 
تعديله بمادة رقم 10614 في  6 مارس 1952 بشأن تصدير اآلثار.

وزارة الدولة لشئون اآلثار
3 شارع العادل أبو بكر

الزمالك، القاهرة
جمهورية مصر العربية

مكتب الوزير 
+20 2 27 36 56 45 / +20 2 27 35 87 تليفون: 61

+20 2 27 35 72 فاكس: 39

إدارة اآلثار المستردة
+20 2 27 35 45 تليفون/فاكس: 33

+20 1 03 12 83 تليفون محمول: 48
redlistegypt@gmail.com  :البريد اإللكتروني
schloss04@yahoo.com

قانون رقم 215 في  3 أكتوبر 1951 بشأن حماية اآلثار، والذي تم تعديله 
بمادة رقم 10614 في 6 مارس 1952 بشأن حماية اآلثار. 

قانون رقم 10827 الذي صدر في 17 أغسطس 1952 بشأن أحكام الحفائر.
قانون رقم 117 لسنة 1983 الخاص بحماية اآلثار ومنع تصديرها للخارج 

(11 أغسطس 1983).
المادة الثانية عشرة من الدستور، والتي تم تعديلها فى 25 مايو 2005.
(6 أغسطس 1983(، والذي تم تعديله  قانون رقم 117 لسنة 1983

بالقانون رقم 3 الذي صدر في 14 فبراير 2010 والخاص بحماية اآلثار 
وممارسة األنشطة بالمناطق األثرية، والئحته التنفيذية.

المعاهدات واإلتفاقيات الدولية:
معاهدة الهاى فى 14 مايو 1954 بشأن حماية الممتلكات الثقافية في 
حالة النزاع المسلح مع وضع القواعد التنفيذية لالتفاقية  )مصدق عليه 
فى 17 أغسطس 1955(، والبروتوكول األول )مصدق، 17 أغسطس 

1955(، والبروتوكول الثاني )مصدق، 3 أغسطس 2005).
اتفاقية اليونسكو )14 نوفمبر 1970( بشأن الوسائل التي تستخدم 

لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير 
مشروعة )تم قبولها، 5 أبريل 1973).

اتفاقية اليونسكو )16 نوفمبر 1972( بشأن حماية التراث العالمي 
الثقافي والطبيعي )مصدق عليها في 7 فبراير 1974).

اإلتفاقيات الثنائية:
النمسا – الصين – جزر القمر – كوبا – إكوادور – السلفادور – 

اليونان – الهند – ايرلندا – إيطاليا – األردن – كازاخستان – كوريا 
الجنوبية – بيرو – جزر المالديف – سويسرا

المتحف المصري
ميدان التحرير، القاهرة

جمهورية مصر العربية 
+20 2 25 79 69 تليفون: 48
+20 2 25 79 69 فاكس: 74

egyptianmuseum@hotmail.com :البريد اإللكتروني

 

اذا كنتم تشّكون أن احدى اآلثار  القادمة من مصر قد تكون مسروقة، منهوبة أو 
مصدرة بصورة غير قانونية، يرجى االتصال بـ :

 

قائمةالطوارئ الحمراء
للممتلكات الثقافية المصرية المهددة

48

46

49

اإلسالمي العصر 
)640م – 1805م(

50

47

قطع من المالبس والملحقات الزخرفية
من القطن والكتان والحرير أو الصوف مصبوغة بألوان متنوعة. قد تشتمل التصميمات على اشرطة عليها  المنسوجات:

اسم ولقب الحاكم، وأشكال هندسية و/أو زخارف نباتية. ]شكل. 46]
الحلي: قالدات وأساور وحلقان وخواتم من الذهب والفضة والمعادن األخرى، أحياناً تصاحبها أحجار كريمة ]شكل. 47-48]

كتب ومستندات ومخطوطات
ورق ورق وبردي: مخطوطات من البردى أو الرق أو الورق )عادًة مصنوع من الكتان( مكتوبة بالحبر. كتب أو أوراق 

مغلفة بالجلد ذات خطوط عربية وتظليالت. ]شكل. 50-49]

48. أسورتان من الذهب مزخرفتان بأشكال شفتشي وأجزاء زنبركية متداخلة، 
العصر الفاطمي )القرن الخامس الهجري/القرن الحادي عشر الميالدي(، القطر ما 

بين 6.7-7.2 سم. متحف الفن اإلسالمي القاهرة

50. القرآن الكريم، مكتوب بخط ثلث بحبر أسود وأحمر به ورق مزخرف 
بالذهب، والتجليد من الجلد ومختوم، يعود إلى العصر المملوكي )842ـ-857هـ/ 

1438-1453م(، 8×11سم. متحف الفن اإلسالمي القاهرة

46. قطعة من الكتان عليها زخارف مطبوعة، العصر المملوكي 
)القرن الثامن الهجري/ القرن الرابع عشر الميالدي(، 33×21سم.

متحف الفن اإلسالمي القاهرة
47. قالدة من الذهب، تعود إلى العصر األيوبي 

)549-628هـ/ 1171-1250م(، 24سم. متحف الفن اإلسالمي القاهرة

49. وصف لدواء كتبه إبن العفيف، من الفسطاط، يعود إلى العصر المملوكي 
)القرن التاسع عشر الهجري/ القرن الخامس عشر الميالدي(، 16×10سم.

متحف الفن اإلسالمي القاهرة



مقدمة
ومعروف  متنوع  ثقافي  لتراث  موطن  مصر  إن 
النهب  من  الثقافية  ممتلكاتها  وحماية  عالمياً، 
واإلتجار الغير مشروع أمر في غاية األهمية، وفى 
فإن  البالد   به  تمر  الذى  العادى  غير  الوضع  ظل 

التراث المصري يحتاج إلى المزيد من الحماية. 

تتنوع القطع األثرية المصرية المهددة وتتراوح ما 
بين قطع متعلقة بالحياة اليومية إلى قطع لها طابع 
مسروقة  القطع  هذه  تكون  وقد  طقسي،  أو  ديني 
من مواقع أثرية أو متاحف أو مؤسسات مشابهة. 
تلقى القطع االثرية المصرية المختلفة رواجاً كبيراً، 
وأكثرها شيوعاً هي القطع التى تعود الى العصور 
اليونانية-الرومانية،  وأيضاً  والنوبية،  الفرعونية 

والقبطية، واإلسالمية.

تدمر  قانونية  غير  بطريقة  الحفائر  بأن  تّقر مصر 
حالة األثر وتنقص من قيمته الثقافية والتاريخية، 
وقد نتج عن ذلك  فجوات فى المعرفة  أثرت على 
الفهم الصحيح  لماضي مصر الثري، وبالتالى عدم 
التعرف على فصول هامة فى تاريخ تطور البشرية.  

إطار  بتطوير  مصر  بدأت  1869م،  عام  في 
الثقافية، وضاعفت  عمل قانوني لحماية ممتلكاتها 
لآلثار،  المشروع  غير  االتجار لوقف  مجهوداتها 

مما يثبت عزمها والتزامها تجاه حماية تراثها.

السرقة  أن  إال  المجهودات،  هذه  من  وبالرغم 
تراث  يهددان  يزاالن  ال  المشروع  غير  والتصدير 
غير  اإلتجار  ومحاربة  بإستمرار،  الثقافي  مصر 
جماعية  مسئولية  الثقافية  القطع  في  المشروع 
وذلك لحماية تراث مصر الثري الذي يعتبر شاهداً 
والتاريخي  والعلمي  والفني  الثقافي  التطور  على 

الذي حققته البشرية.

الغرض
بالممتلكات  المشروع  غير  االتجار  مكافحة  تتطلب 
الثقافية تحسين اآلليات القانونية واألساليب العملية 
التي تستخدم لنشر المعلومات وزيادة الوعي العام.

الثقافية  للمتلكات  وتهدف قائمة الطوارئ الحمراء 
الفن  أخصائي  مساعدة  إلى  المهددة  المصرية 
والتراث وأفراد الشرطة لتحديد قطع اآلثار المصرية 
فتقوم  والعالمية،  المحلية  التشريعات  تحميها  التي 
القائمة الحمراء بوصف فئات أو أنواع الممتلكات 
الثقافية التي يمكن شرائها وبيعها بسهولة، وذلك 

لتسهيل التعرف على هذه القطع.

المزادات، وجامعي  المتاحف، ودور  من  نشجع كالً 
وتجار القطع الفنية على عدم شراء هذه القطع دون 
التأكد من أصولها وكل مستنداتها القانونية. بسبب 
الى عصور  وإنتمائها  القطع  وأشكال  أنواع  تنوع  
للمتلكات  الحمراء  الطوارئ  قائمة  فإن  مختلفة، 
الثقافية المصرية المهددة بعيدة تماماً عن أن تكون 
قائمة شاملة لكل القطع التي قد تكون معرضة للخطر، 
التي قد يكون  القطع  لذا يجب أن يتم فحص جميع 

مصدرها مصر بتمعن مع أخذ جميع اإلحتياطات.

الدولي  المجلس  قام  التي  حمراء  قائمة  اإلحدى عشر 
للمتاحف بنشرها حتى اآلن:

القائمة الحمراء للقطع االثرية اإلفريقية، عام 2000
القائمة الحمراء للمتلكات الثقافية المهددة بأمريكا الالتينية، 

عام 2003
قائمة الطوارئ الحمراء لآلثار العراقية المهددة، عام 2003

القائمة الحمراء لآلثار األفغانية المهددة، عام 2006
القائمة الحمراء لآلثار البيروفية المهددة، عام 2007

القائمة الحمراء لآلثار الكمبودية المهددة، عام 2009
القائمة الحمراء للممتلكات الثقافية المهددة بأمريكا الوسطى 

والمكسيك، عام 2009
قائمة الطوارئ الحمراء للممتلكات الثقافية المهددة بهاييتي، 

عام 2010
القائمة الحمراء للمتلكات الثقافية الصينية المهددة، عام 2010
الثقافية الكولومبية المهددة، عام  القائمة الحمراء للمتلكات 

2010
قائمة الطوارئ الحمراء للممتلكات الثقافية المصرية المهددة، 

عام 2011

قائمة الطوارئ الحمراء

الممتلكات الثقافية المصرية المهددة

1

5. أوشابتي )تمثال جنائزي صغير( من الحجر الجيري الملون للمدعو “سندجم”، 
يعود إلى األسرة التاسعة عشرة )حوالي 1279-1213 ق.م(، 28.8×9سم.

المتحف المصري بالقاهرة/ تصوير أحمد أمين
6. تمثال كتلة من الجرانيت للمدعو “خنوم-إب-رع”، من الكرنك، يعود إلى 

العصر البطلمي )332-330 ق.م(، 55سم×24سم.
المتحف المصري بالقاهرة

3. رأس ألميرة من عصر العمارنة مصنوع من الكوارتزيت، يعود إلى األسرة 
الثامنة عشرة )حوالي 1353-1336 ق.م(، 7×9سم.

المتحف المصري بالقاهرة/ تصوير أحمد أمين
4. تمثال من الحجر الجيري للمدعو “كا-إم-حست” وزوجته وإبنه، يعود إلى 

األسرة السادسة )حوالي 2323-2200 ق.م(، 54×36×43سم.
المتحف المصري بالقاهرة/ تصوير أحمد أمين

3

1. أوشابتي ُمًذَهب ملك للمدعو “حقا-رشو”، يعود إلى األسرة الثامنة عشرة )حوالي 1550-1295 ق.م(، 17.5×5.5سم.
المتحف المصري بالقاهرة/ تصوير سامح عبد المحسن
تمثال برونزي يخطو يمثل اإللهة “نيث”، يعود إلى األسرة السادسة والعشرون )حوالي 688-525 ق.م(، 14سم. .2
المتحف المصري بالقاهرة/ تصوير سامح عبد المحسن

عصر ما قبل األسرات، العصر العتيق، العصر الفرعوني، العصر النوبي
)5200-332 ق.م(

456

2

بمقتنيات  تم جردها  المصورة هى قطع  الثقافية  فالقطع  فعلياً،  المسروقة  بالقطع  قائمة  ليست  الحمراء  القائمة  )ملحوظة: 

يتقدم  مؤسسات معروفة عالمياً وتمثل أنواع الممتلكات الثقافية المحمية قانونياً والمعرضة لخطر اإلتجار غيرالمشروع(.
المجلس الدولي للمتاحف )ICOM( بالشكر إلى جميع المؤسسات واألفراد اللذين تكرموا بتوفير الصور التي تظهر بقائمة 

الطوارئ الحمراء المصرية.

تماثيل
أوشابتي )تماثيل جنائزية صغيرة( فخار:

مصقول أو مطلي من الخزف و/أو الفخار ]شكل رقم. 1]

تماثيل برونزية آللهة أو حيوانات أو  معادن:
على هيئة نصف حيوانية ]شكل رقم. 2]

أشكال آدمية من حجر الكوارتزيت، الحجر الجيري،  األحجار:
والجرانيت، ملونة و/أو منقوشة، تمثل أعضاء العائلة المالكة، 

أو كتبة، أو أفراد، أوآلهة ]أشكال رقم 3، 4، 5، 6]

قائمةالطوارئ الحمراء
للممتلكات الثقافية المصرية المهددة

قائمة  الحمراء

للممتلكات الثقافية 
المصرية
المهددة

المتاحف  وأخصائيين  للمتاحف  الرئيسية  العالمية  المنظمة  هو   (ICOM) للمتاحف  الدولي  المجلس  إن 
الملتزمين بحماية وتعزيز التراث الثقافي والطبيعي للعالم، الحالي والمستقبلي، المادي والغير مادي.

المجلس الدولي للمتاحف (ICOM) له ما يقرب من ثالثون ألف عضو في مائة وسبعة وثالثون دولة، 
فبذلك يكون المجلس الدولي للمتاحف شبكة عالمية ألخصائيين المتاحف، تتخصص في العديد من مجاالت 

التراث وعلم المتاحف.

تم إنشاء المجلس الدولي للمتاحف (ICOM) عام 1946م، وهي منظمة غير ربحية وغير حكومية لها 
عالقات رسمية مع اليونسكو (UNESCO)، ولها عالقة استشارية مع المجلس االقتصادي واالجتماعي 

باألمم المتحدة.

 ،(ICOM) تعد مكافحة اإلتجار الغير مشروع بالمواد الثقافية أحد أهم أولويات المجلس الدولي للمتاحف
فتم تصميم قائمة الطوارئ الحمراء للمتلكات الثقافية المهددة للتوعية حول التهريب واإلتجار بالممتلكات 

الثقافية المصرية، مما يساهم على المحافظة على التراث الثقافي والتاريخي.

المختصة  للمتاحف  الدولي  المجلس  لجنة  ألعضاء  بالشكر   (ICOM) للمتاحف  الدولي  المجلس  يتقدم 
بالمصريات (Committee for Egyptology  - CIPEG)، ومتاحف مصر، باإلضافة إلى وزارة الدولة 

لشؤون اآلثار بجمهورية مصر العربية إللتزامهم الحازم إلنجاح هذا المشروع.

قائمة الطوارئ الحمراء للمتلكات الثقافية المصرية المهددة هي الحادية عشرة من ضمن سلسلة القوائم 
أفريقيا  اآلتية:  الحمراء  القوائم  إعداد  بالفعل  فسبق  للمتاحف،  الدولي  المجلس  ينشرها  التي  الحمراء 
والصين  وهاييتي  والمكسيك  الوسطى  وأمريكا  وكمبوديا  وبيرو  وأفغانستان  والعراق  الالتينية  وأمريكا 
وكولومبيا. إن قائمة الطوارئ الحمراء للمتلكات الثقافية المصرية المهددة هي الثالثة ضمن سلسلة قوائم 

الطوارئ الحمراء، وتأتي بعد العراق وهاييتي والصين.

http://icom.museum

بدعم  من:

Maison de l’UNESCO
1, rue Miollis - 75732 Paris Cedex 15 - France

Tel: +33 (0)1 47 34 05 00 - Fax: +33 (0)1 43 06 78 62
http://icom.museum :الموقع - secretariat@icom.museum البريد اإللكتروني:
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وزارة الخارجية األمريكية
مكتب الشؤون الدراسية والثقافية
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تقوم القوانين المحلية والعالمية واإلتفاقيات الثنائية
اآلتية بحماية التراث الثقافي المصري:

التشريعات المحلية:
الئحة مارس 1869 التي صدرت بشأن “القطع األثرية”، متضمنًة قواعد 

تنظيمية للحفائر لمنع تهريب اآلثار.
الئحة مارس 1874 التي صدرت بشأن اآلثار غير المكتشفة بعد، بغض 

النظر عن مكان وجودها وأنها ملكاً للحكومة المصرية.
مرسوم عام 1835، والذي يحظر التصدير غير المصرح به لآلثار خارج 

مصر )15 أغسطس 1835).
مرسوم 1897 بشأن توقيع عقوبات على الحفائر الغير قانونية

(12 أغسطس 1897).
قانون رقم 14 لعام 1912 لحماية اآلثار، صدر بتاريخ

12 يونيو 1912.
مرسوم وزاري رقم 50 والذي صدر في  8 ديسمبر 1912 بشأن اإلتجار 

باآلثار والتراخيص.
مرسوم وزاري رقم 52 والذي صدر في 8 ديسمبر

1912 بشأن حكم الحفائر.
مرسوم وزاري صدر في 10 فبراير 1921  بشأن تصدير   •

اآلثار خارج مصر.
قانون رقم  14 والذي صدر في 29 يناير 1931 بشأن حماية الممتلكات 

الثقافية التي تم إكتشافها بالكنيسة المعلقة وما حولها.
قانون رقم 10613 في  6 مارس سنة 1952

بشأن قواعد اإلتجار باآلثار.
قانون رقم 215 في 31 أكتوبر 1951 بشأن حماية اآلثار، والذي تم 
تعديله بمادة رقم 10614 في  6 مارس 1952 بشأن تصدير اآلثار.

وزارة الدولة لشئون اآلثار
3 شارع العادل أبو بكر

الزمالك، القاهرة
جمهورية مصر العربية

مكتب الوزير 
+20 2 27 36 56 45 / +20 2 27 35 87 تليفون: 61

+20 2 27 35 72 فاكس: 39

إدارة اآلثار المستردة
+20 2 27 35 45 تليفون/فاكس: 33

+20 1 03 12 83 تليفون محمول: 48
redlistegypt@gmail.com  :البريد اإللكتروني
schloss04@yahoo.com

قانون رقم 215 في  3 أكتوبر 1951 بشأن حماية اآلثار، والذي تم تعديله 
بمادة رقم 10614 في 6 مارس 1952 بشأن حماية اآلثار. 

قانون رقم 10827 الذي صدر في 17 أغسطس 1952 بشأن أحكام الحفائر.
قانون رقم 117 لسنة 1983 الخاص بحماية اآلثار ومنع تصديرها للخارج 

(11 أغسطس 1983).
المادة الثانية عشرة من الدستور، والتي تم تعديلها فى 25 مايو 2005.
(6 أغسطس 1983(، والذي تم تعديله  قانون رقم 117 لسنة 1983

بالقانون رقم 3 الذي صدر في 14 فبراير 2010 والخاص بحماية اآلثار 
وممارسة األنشطة بالمناطق األثرية، والئحته التنفيذية.

المعاهدات واإلتفاقيات الدولية:
معاهدة الهاى فى 14 مايو 1954 بشأن حماية الممتلكات الثقافية في 
حالة النزاع المسلح مع وضع القواعد التنفيذية لالتفاقية  )مصدق عليه 
فى 17 أغسطس 1955(، والبروتوكول األول )مصدق، 17 أغسطس 

1955(، والبروتوكول الثاني )مصدق، 3 أغسطس 2005).
اتفاقية اليونسكو )14 نوفمبر 1970( بشأن الوسائل التي تستخدم 

لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير 
مشروعة )تم قبولها، 5 أبريل 1973).

اتفاقية اليونسكو )16 نوفمبر 1972( بشأن حماية التراث العالمي 
الثقافي والطبيعي )مصدق عليها في 7 فبراير 1974).

اإلتفاقيات الثنائية:
النمسا – الصين – جزر القمر – كوبا – إكوادور – السلفادور – 

اليونان – الهند – ايرلندا – إيطاليا – األردن – كازاخستان – كوريا 
الجنوبية – بيرو – جزر المالديف – سويسرا

المتحف المصري
ميدان التحرير، القاهرة

جمهورية مصر العربية 
+20 2 25 79 69 تليفون: 48
+20 2 25 79 69 فاكس: 74

egyptianmuseum@hotmail.com :البريد اإللكتروني

 

اذا كنتم تشّكون أن احدى اآلثار  القادمة من مصر قد تكون مسروقة، منهوبة أو 
مصدرة بصورة غير قانونية، يرجى االتصال بـ :
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اإلسالمي العصر 
)640م – 1805م(

50

47

قطع من المالبس والملحقات الزخرفية
من القطن والكتان والحرير أو الصوف مصبوغة بألوان متنوعة. قد تشتمل التصميمات على اشرطة عليها  المنسوجات:

اسم ولقب الحاكم، وأشكال هندسية و/أو زخارف نباتية. ]شكل. 46]
الحلي: قالدات وأساور وحلقان وخواتم من الذهب والفضة والمعادن األخرى، أحياناً تصاحبها أحجار كريمة ]شكل. 47-48]

كتب ومستندات ومخطوطات
ورق ورق وبردي: مخطوطات من البردى أو الرق أو الورق )عادًة مصنوع من الكتان( مكتوبة بالحبر. كتب أو أوراق 

مغلفة بالجلد ذات خطوط عربية وتظليالت. ]شكل. 50-49]

48. أسورتان من الذهب مزخرفتان بأشكال شفتشي وأجزاء زنبركية متداخلة، 
العصر الفاطمي )القرن الخامس الهجري/القرن الحادي عشر الميالدي(، القطر ما 

بين 6.7-7.2 سم. متحف الفن اإلسالمي القاهرة

50. القرآن الكريم، مكتوب بخط ثلث بحبر أسود وأحمر به ورق مزخرف 
بالذهب، والتجليد من الجلد ومختوم، يعود إلى العصر المملوكي )842ـ-857هـ/ 

1438-1453م(، 8×11سم. متحف الفن اإلسالمي القاهرة

46. قطعة من الكتان عليها زخارف مطبوعة، العصر المملوكي 
)القرن الثامن الهجري/ القرن الرابع عشر الميالدي(، 33×21سم.

متحف الفن اإلسالمي القاهرة
47. قالدة من الذهب، تعود إلى العصر األيوبي 

)549-628هـ/ 1171-1250م(، 24سم. متحف الفن اإلسالمي القاهرة

49. وصف لدواء كتبه إبن العفيف، من الفسطاط، يعود إلى العصر المملوكي 
)القرن التاسع عشر الهجري/ القرن الخامس عشر الميالدي(، 16×10سم.

متحف الفن اإلسالمي القاهرة




