
 

 

  مذكرة تقديم

  الثقافي التراثحماية ب تعلقي قانون مشروع

  والمحافظة عليه وتثمينه

  

عرف املغرب منذ القدم، حبكم موقعه عند ملتقى كل من حوض البحر األبيض املتوسط وقاريت إفريقيا وأوروبا، 

ورث املغرب من ماضيه هذا تراثا ثقافيا متعدد  تعاقبا ومتازجا للحضارات قل أن جيود به التاريخ واجلغرافيا. وقد

املشارب ومعرتفا بتنوعه وغناه على املستوى العاملي. يشكل هذا الرتاث، الذي يعترب رمزا للهوية وعنصرا أساسيا 

  لذاكرتنا، حامال ملبادئنا وقيمنا املشرتكة وقابال للنقل إىل األجيال القادمة.

، تاريخ نشر الظهري الشريف 1912نونرب 29قويا بالرتاث. ويعود ذلك إىل  وقد أوىل املغرب، تارخييا، اهتماما

املتعلق باحملافظة على املواقع والنقائش التارخيية، ومنذ هذا التاريخ عرف التشريع املغريب تطورا ملحوظا توج بإصدار 

  جمموعة من النصوص التشريعية وهي كالتايل:

املتعلق باحملافظة على املباين التارخيية والنقائش والتحف  1914فرباير  13الظهري الشريف املؤرخ ب -

 الفنية والعاديات للمملكة الشريفة ومحاية األماكن احمليطة باملآثر واملواقع واملعامل الطبيعية ؛

رخيية والنقائش والتحف الفنية املتعلق باحملافظة على املباين التا 1945يوليو  21الظهري الشريف املؤرخ ب -

 والعاديات ومحاية املدن العتيقة واملعمار اجلهوي ؛

 الفنية والتحف املنقوشة والكتابات واملناظر التارخيية املباين على باحملافظة املتعلق 22.80 رقم القانون -

 .والعاديات

الل العشريات األخرية، وألخطار لقد كان للتطور الطبيعي للمجتمع املغريب وللتوسع العمراين املتسارع خ 

  .العوملة اجلارفة، عواقب غري حممودة على الرتاث الوطين الثقايف



وتطرح مسالة مصري اإلرث الوطين الثقايف بإحلاح شديد أمام عدم مواكبة النصوص التشريعية للتطورات الراهنة 

ا عامليا، لتشمل اجلوانب  واحنصارها يف البعد "املعماري" للرتاث بينما متتد القواعد املعيارية احلالية، املعرتف 

غري املادية للرتاث وكذا املرتبطة باجلماعات وحاملي املدارك واملهارات واجلوانب املرتبطة باملناظر الطبيعية 

  الثقافية. 

 املتعلق 22.80 رقم القانونوهكذا، يأيت مشروع هذا القانون ليعوض ويعزز املقتضيات املنصوص عليها يف 

 القانوين اإلطار ، وليالءموالعاديات الفنية والتحف املنقوشة والكتابات واملناظر التارخيية املباين على حملافظةبا

بتوافق مع االلتزامات الدولية  الدولية املعايري مع الوطين الثقايف الرتاث ونقل وتثمني مايةتعلق حبملا الوطين

 الرتاثفيما يتعلق ب دوليا ا املعرتف اجلديدة املفاهيم دمجليكذا و  املصادق عليها من قبل اململكة املغربية

 الثقايف الرتاثو  ،"الثقافية الطبيعية املناظر"و" والتقليدية التارخيية موعاتا" ومحاية إحداث وخاصة الثقايف،

  ... املادي غري الثقايف والرتاث باملياه املغمور

   الفهرس التايل:  مشروع هذا القانون حسبو يعرض 

  ديباجة

  عامة أحكام:  األول الباب

  والتعاريف املوضوع:  األول القسم

  الثقايف الرتاث أصناف بشأن:  الثاين القسم

   الثقايف الرتاث محاية آليات بشأن:  الثالث القسم

   الثقايف الرتاث محاية وشرطة الوطنية اللجنة بشأن:  األول الفرع -

    الثقايف الرتاث محاية أنظمة بشأن:  الثاين الفرع -

  املنقول غري الثقايف الرتاث وتثمني محاية بشأن:  الثاين الباب

  املنقول غري الثقايف الرتاث ومحاية وترتيب جرد بشأن:  األول القسم

   املنقول غري الثقايف الرتاث جرد بشأن:  األول الفرع -

  املنقولة غري الثقافية املمتلكات ترتيب بشأن:  الثاين الفرع -



   املرتبة غري املنقولة غري الثقافية املمتلكات محاية بشأن:  الثالث الفرع -

   املنقولة غري الثقافية املمتلكات حميط بشأن:  الرابع الفرع -

   املنقول غري الرتاث ترتيب أثار بشأن:  اخلامس الفرع -

موعات" ومحاية إحداث بشأن:  الثاين القسم   " الثقافية املناظر"و" والتقليدية التارخيية ا

  وتثمينه عليه واحملافظة املنقول الثقايف الرتاث محاية بشأن الثالث الباب

  املنقولة الثقافية املمتلكات محاية بشأن:  األول القسم

  املنقولة الثقافية املمتلكات جرد بشأن:   األول الفرع -

  .املنقولة الثقافية املمتلكات ترتيب وآثار الرتتيب بشأن:   الثاين الفرع -

  ا واالجتار املنقولة الثقافية املمتلكات تفويت بشأن:  الثاين القسم

  واإلعارة التصدير بشأن:    الثالث القسم

  وتثمينه ومحايته باملياه املغمور الثقايف الرتاث بشأن:  الرابع الباب

  باملياه املغمورة املنقولة الثقافية واملمتلكات املائية حتت الثقافية املواقع بشأن:  األول القسم

  باملياه املغمور الثقايف الرتاث محاية بشأن:  الثاين القسم

  باملياه املغمور الثقايف الرتاث تثمني بشأن:  الثالث القسم

  واالكتشافات واحلفريات األحباث بشأن:  اخلامس الباب

  الربية األركيولوجية واالكتشافات واحلفريات األحباث بشأن:    األول القسم

   باملياه املغمورة باملناطق واالكتشافات واحلفريات األحباث بشأن:  الثاين القسم

  وتثمينه عليه واحلفاظ املادي غري الثقايف الرتاث إحداث بشأن السادس الباب

  املادي غري الثقايف الرتاث عناصر إحداث بشأن:  األول القسم

  املادي غري الثقايف الرتاث على احملافظة بشأن:    الثاين القسم



  املادي غري الثقايف الرتاث تثمني بشأن:  الثالث القسم

  الضريبية واإلجراءات املالية املقتضيات بشأن:   السابع الباب

  محائية ألغراض واإلعانات املساعدات بشأن:  األول القسم

  الضريبية اإلجراءات بشأن:   الثاين القسم

  الشفعة يف الدولة حق بشأن:   الثامن الباب

  والعقوبات املخالفات مراقبة بشأن:  التاسع الباب

   املخالفات مراقبة بشأن:  االول القسم

   العقوبات بشأن:  الثاين القسم

 وانتقالية خمتلفة أحكام:   العاشر الباب
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  مشروع قانون رقم........

  التراث الثقافيحماية تعلق بي

  والمحافظة عليه وتثمينه
  مشمشمش
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 ديباجة

  
  
  

  ؛   مزدوجاتراثا  أو مادي غري ماديا أو ثقافيا كان تراثا سواء وتنوعه، الوطين الرتاث لثراء اعتبارا
  ؛   نية وحتقيق التنمية املستدامةالوط اهلوية احلفاظ على يف به يضطلع الذي األساسي للدور واعتبارا

  ؛   مجعاء اإلنسانية تراث من يتجزأ ال وجزء وطنية ثروةونطرا لكون هذا الرتاث 
   ؛  الوطنية ةالثقاف وتثمني إثراء يف ومسامهتها املغربية ململكةا روافد بتنوع اعرتافاو
  ؛  عليها عامليا متعارف يه كما اإلنسان حبقوق املغربية دستوريا اململكة العرتاف اعتباراو
 واحملافظة وحفظه وصيانته أشكاله مبختلف  الثقايف الرتاث حلماية نظام إقامة إىل باإلرادة الدولية الرامية تذكرياو

 أو منه ينال أن شأنه من ما وكل والتدهور، التغيري أشكال خماطر كافة ملواجهة التدابري الوقائية وكذا توفري عليه،
   ؛  زواله إىل يؤدي
  ؛  الثقايف  الرتاث محاية يف وامتداداته بالدولة املنوط العامة املصلحة بدور اعرتافاو
 اليت بينهما واألمهية العميق لرتابطوا الطبيعيو الثقايف  الرتاث ملفهوم ه دولياتعارف عليامل للتطور استحضاراو

  ؛  القادمة األجيال إىل نقلهما يكتسيها
   ؛  الرتاث الثقايف  هذا لصيانة مالئمة ومناسبة قانونية أدوات على رللتوف األساسية لألمهية واعتبارا

  ؛   عليها متت املصادقة اليت الثقايف  الرتاث محاية جمال يف املغربية للمملكة الدولية لاللتزامات اعتباراو
   .خاصة ديباجتهو بناء على الدستور و 
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  عامة أحكام :  األول الباب
 

  التعاريفالموضوع و  :  األول القسم
  

 1المادة 
 سن إىلو  الثقايف الوطين الرتاث تسمية حتت به الواردة الثقافية املمتلكات كافة تعريف إىل القانون هذا يهدف
  .القواعد تلك تنفيذ شروط وحتديد وتأهيلها عليها واحملافظة وصيانتها حلمايتها العامة القواعد

  
 2المادة 

 :  القانون هذا مبوجب يعترب
 غايتها، أو بطبيعتها املادية، وغري املنقولة وغري املنقولة الثقافية املمتلكات مجيع يشملو الوطين  الثقايف الرتاث 

 الدولة وصاية حتت اإلثنية اجلماعات ملكية يف أو للدولة اخلاص أو العمومي امللك عقارات فوق املوجودة وتلك
املوجودة يف  وتلك ،هاته العقارات باطناخلاص أويف  للقانون خاضعني معنويني أو طبيعيني أشخاص ملكية يف أو

 منذ املاضية األجيال خلفتها اليت الوطنية، البحرية اإلقليمية واملياه الداخلية املياه يف واملغمورة باملياه، باطن األرض
 .اإلنسانية أو الوطنية للحضارة بالنسبة فائدة تكتسي واليت هذا، يومنا إىل التاريخ قبل ما عصور
 طبيعي، ليشكت أو منطقة أو خلفتها الطبيعة اليت املآثر من آثار أو موقع كل ويراد به ،الوطين الطبيعي الرتاث
 .استثنائيا طابعا تكتسي اليت الطبيعية واملناظر املكونات من مكون كل وكذا

   ؛  ترابطهما الطبيعي يف والرتاث شمل الرتاث الثقايفيو  زدوجالرتاث امل -

  
 3المادة 

 أن قانونيا ثبت الذي  الثقايف الرتاث باستثناء للدولة، ملكا أعاله، تعريفه مت كما باملغرب،  الثقايف الرتاث يعترب
  .إثنية جلماعة أو لألحباس ملكاً  باعتباره ُخصوصي أو خاص نظام هو ملكيته نظام

  

  الثقافي  التراث أصناف بشأن  :  الثاني القسم
  

 4المادة 
 :  من 3 و 2 املادتان عليها تنص كما الرتاث أصناف تتشكل
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 الثقافي التراث :  األول الفرع
  :  الثقافي غير المنقول التراث

  الفنية أو العلمية التارخيية أو الناحية من استثنائية إنسانية أو/و وطنية قيمة ،ُمتثل ليتاكل املمتلكات الثقافية 
 :  وخصوصا

 وأعمال اجلهوي واحمللي املتميز املعمار وخاصة هاطبيعت كانت أيا املعمارية املعامل واملنشآتاملواقع و  -
 الصخرية والرسوم النقائش والنقوش ( أثري طابع ذات هياكل وأ عناصرو املعماري  والرسم النحت

املنشآت ذات الطابع  )...األسوارو  احلصون ( ير العسك الطابع ذات البناياتو  ،)...واملدافن واملغارات
 ..) املنشآت ذات الطابع واملخازن التارخيية واحلدائق واألحواض املاء وقنوات واخلطارات القناطر ( املدين

 املواقع ذات الطابع...و األحباس أمالك لنظام التابعة غري أو التابعة العبادة قدس وأماكناملديين أو ال
 ؛   ...)املناجم و  املصانعو  املعامل( الصناعي

موعات - تمعة أو املعزولة املبنية، غري أو املبنيةة العقاري املمتلكات من وتتكون والتقليدية، التارخيية ا  ا
 اليت تكتسي، و وغريها ريفيةوال احلضريةاألنسجة العتيقة و  والقصبات صوروالق والقرىة العتيق املدن مثل
 .مع حميطهااندماجها  وأانسجامها  وأتفردها  أومحولتها التارخيية  أوكم طابعها املعماري حب أمهية

موعة مفهوم يشمل  :  يلي ما الواسع "باملعىن "ا
 ؛   اليت هي شواهد أثرية ظاهرة تؤرخ لفرتة زمنية املندثرة، املدن -
 ؛   احلّية التارخيية املدن -
 معمارية وفنية . ،اليت تتميز بسمات تارخيية اجلديدة دنامل -

  :   خصوصاالمنقول و  الثقافي التراث
 احلجرية واألدوات احلفريات األثرية كاألحافري أو لقى املسوحات أو اللقى العرضية من املتكّونة املنقولة املمتلكات 

  ، ...)القيم النوميةو  واملسكوكات، كالنقوش العاديات (و  اآلدميةاإلحاثية و  والبقايا  قبل التاريخ ما إىل تعود اليت
 رسوم(  الفنية واألعمال املتعلق باالرشيف) 66.99(كما هي معرفة بالقانون رقم   ملخطوطات واألرشيفوا

 جمموعات(  اليومية احلياة وأدوات؛   )رقمي إلكرتوين حامل كل أو وأفالم، فوتوغرافية وصور ورواشم ومنحوتات
 أو التارخيية أو العلمية الناحية من تكتسي، واليت الوطنية للثقافة املادي اإلنتاج من قطع أو؛  )إتنوغرافية

 .جمموعات أو معزولة عناصر كانت سواء وإنسانية، وطنية قيمة التقليدية، أو اجلمالية أو الفنية أو ربولوجيةثاألن
موعة وتعد ا شاهدالفرتة التارخيية،  أوالنتمائها لنفس املكان  للتجزيءغري قابل  كال ا  تيارات على ةولكو
  .حدث أو وفن ومهارة وذوق وهوية وأعراف وعادات فكرية
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 :  المغمور بالمياه الثقافي التراث
 أو جزئيا تكون مغمورة، أثريا واليت أو تارخييا أو ثقافيا طابعا اليت تكتسيو  وجود إنساين على الدالة اآلثار كل هو

 البحرية اإلقليمية أو الداخلية املياه حتت واملوجودة األقل على سنة100 منذ ،اصلةمتو  أو بصفة دورية كليا،
 أية أو الطائرات أو السفن وحطام احليوانية أو والبقايا اآلدمية واملواد والبنايات والبنيات املواقع وخاصة الوطنية،
ا مع كاملة، أو جمزئة أخرى، آالت أو مركبات  .والطبيعي األركيولوجي سياقها وكذا ،آخر أي حمتوى أو محوال

  :  المادي غير الثقافي التراث
املصنوعات وكذا األدوات والقطع و   ،املهاراتاملعارف و و التعبري  أشكالالتمثالت و هو جمموع املمارسات و 

موعات اجلماعات تعتربها اليت ا املرتبطة الثقافية والفضاءات ال إىل املنتمون واألفراد، وا  حدوده يف املغريب ا
 .الثقايف تراثهم من جزءا الطبيعية،

 الفنون وباقي واالحتفاالت والرقص ايةواحلك والغناء واملوسيقى واألدب اللغة من كل الرتاث، هذا من جزءا تعترب 
 واهلندسة التقليدية للحرف املتوارثة واملعرفة واملهارات واملمارسات والعادات والطقوس واألساطري األلعاب كذاو 

الثقافية  واملسالك  الفضاءات وكذا التقليدية، والصيدلة والطب املنتوجات ختزين وكذا ،واإلنتاج الطبخ وفن املعمارية
ا عامليا يف واملسامهة ،الثقافة املغربية جتذر على للداللةو  الوطنية اهلوية استمرارية لتأكيد كأماكن    .التعريف 

  : المزدوج التراث الثاني الفرع
تفاعل  ، تشهد علىالطبيعةات من إبداع اإلنسان و هي منجز و  الطبيعية الثقافية املناظريقصد بالرتاث املزدوج   

  ؛  إنسانية أو/و وطنية قيمةوهلا التقاليد،  أوالفن  للتاريخ أو العلم أو اإلنسان مع حميطه وتكتسي أمهية بالنسبة
 

   آليات حماية التراث الثقافي بشأن:  القسم الثالث
  

  شرطة التراث الثقافي الوطنية و جنة الل بشأن:  األولالفرع 
  

 5ة الماد
 : السلطة احلكومية املكلفة بالثقافة  لدى حتدث
 حلماية مقرتحات وبتقدمي رأيها بإبداء وُتكلف استشاري، طابع ذات "  الثقافي للتراث وطنية لجنة" -

 حتددها كما املادية، غري أو املادية غري املنقولة، أو واملنقولة ة الثقافية أبعاده يف، وتصنيفه الثقايف الرتاث
 ؛  القانون من هذا 4 املادة
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 واحملافظة الرتاث حبماية املتعلقة واملشاريع الربامج حول برأيها اإلدالء اللجنة يف هلذه األساسيةوتتمثل املهمة 
 تتم اليت تلك ذلك يف مبا األركيولوجية، واحلفريات باألحباث الرتخيص طلبات حول وكذا وتأهيله وترميمه عليه
 ؛   وقائية بصفة

 مهمتها ضبط خروقات مقتضيات هذا القانون. و  " الثقافي التراث حماية شرطة" -
 .تنظيمي بنص وتسيريمها وتكوينهما  الثقايف الرتاث وشرطة الرتاث الثقايف اللجنة الوطنية  اختصاصات ددحت

  

   التراث الثقافيأنظمة حماية  :بشأن الفرع الثاني
  

 6المادة 
 أجل من القانوين، وضعها كان أيا ،4املادة  حتددها كما ،املنقولة وغري املنقولة الثقافية املمتلكات ختضع أن ُميكن
  :   إليها تنتمي اليت والفئة طبيعتها حسب وذلك أسفله املذكورة احلماية أنظمة ألحد والتثمني احلماية

  ؛  البيانية ئحةالتسجيل يف الال -
 ؛   الوطين للجرد السجل يف التقييد -
ائيا للحماية الرتتيب -   .ويعترب إجراءا 

موعات ال الذي  األمر، التثمنيبغرض احلماية و  "جماال حمميا"املناظر الثقافية و تارخيية التقليدية ميكن إحداث ا
  .يستدعي إعداد خمططات للتدبري

  .من محاية إضافية ،ةتستفيد مبوجب هذه الصفالعاملي، و  اثرت تسجل يف الئحة ال أنميكن للممتلكات الثقافية 
  

 7المادة 
السجل " املادي ويسمى بعده وغري املادي الثقايف الرتاث دجلر  سجال بالثقافة املكلفة احلكومية السلطة تضع

 جمموع حلماية الضرورية اإلجراءات مجيع تنظيمي نص قتضىمب وتتخذ ونشره، بتحيِينه وتقوم "،الوطني للجرد
  ؛  الوطين الثقايف  الرتاث

  :  يشمل هذا السجل
  ؛  الثقايف غري املنقول اجلرد الوطين للرتاث -
  ؛  املنقول اجلرد الوطين للرتاث الثقايف -
  ؛  طين للرتاث الثقايف الغري املادياجلرد الو  -

 املياهالسلطة احلكومية املكلفة بو  بالبيئة املكلفة احلكومية طةالسل مع شاوربت زدوجملا ينجز اجلرد الوطين للرتاث
  .باعتبارها مواقع خمتلطة توالغابا
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باجلريدة  للسلطة الثقافية املكلفة بالثقافة قرار مبقتضى ملمتلكات الثقافية اليت مت جردهااتنشر لوائح العناصر و 
  .الرمسية كل سنتني

  

  حماية و تثمين التراث الثقافي غير المنقول :بشأن الثاني الباب
  

  حماية التراث الثقافي غير المنقولجرد و  بشأن :  األولالقسم 
  

  جرد التراث الثقافي غير المنقول  بشأن :  األولالفرع 
  

 8لمادة ا
   .والتثمني احلماية ألغراض وذلك للجرد وطين سجل بوضع بالثقافة املكلفة احلكومية السلطة تقوم

املصاحل املختصة  حتددها بيانية الئحة من انطالقا بالسجل الوطين للجردالثقافية غري املنقولة  املمتلكات يتم تقييد
  .لدى السلطة احلكومية املكلفة بالثقافة

 ملك اختيار يف اجلهوي،و  الوطين الصعيد على األساسية، غايتها تتمثل وإدارية تقنية وسيلة البيانية الالئحة ُتشكل
 بصفة وتثمينه محايته يستلزم الذي األمر وهو الرتاثية، قيمته تثبت وتقنية علمية معرفة أساس على منقول غري ثقايف

 البيانية الالئحة تكون .أو الرتتيب التقييد يف السجل الوطين للجرد انتظار يف وضعه جمرد أو استعجالية
  سنتني كل رأس على حتيني موضوع للجرد الوطين السجل املرشحة للتقييد يف غري املنقولة، الثقافية للممتلكات

  
 9المادة 
 الثقافية غري املنقولة املمتلكات فوري، لرتتيب حاجة تكون يف أن دون ،للجرد الوطين السجل يف تقيد أن ُميكن
 إجراءات اختاذ وتستلزم ،الفن أو ربولوجياثاألن أو العلوم أو اآلثار مو عل أو التاريخ نظر وجهة من أمهية تكتسي اليت

  .والوقاية واحلفاظ للحماية
  
  
  

  
    10 المادة
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 مببادرة بالثقافة ، املكلفة احلكومية لسلطةل قرار مبوجب للجرد الوطين لسجلاملمتلكات الثقافية غري املنقولة با تقيد
 يف مصلحة له معنوي أو طبيعي شخص أي من مببادرة أو املعنية املمتلكات مالك من مببادرة أو منها خاصة

  .الثقافية غري املنقولة للممتلكات بالنسبة لرتاث الثقايف لاللجنة الوطنية  رأي إبداء ذلك، بعد
  تنظيمي. التقييد بالسجل الوطين للجرد بنصمقتضيات وشروط و  كيفيات ُحتدد

  

  11 المادة
 ،متتاليني شهرين ملدة العقار فيها يقع اليت اجلماعة قرمب إشهار موضوع للجرد الوطين سجلال يف التقييد قرار يكون

  .السلطة احلكومية املكلفة بالثقافةويتم إشعار صاحبه من قبل 
  

12المادة   
ال تفوت وال تتقادم املمتلكات  ،يف اجلريدة الرمسية  للجرد الوطين بالسجلالتقييد  قرار تاريخ نشر من ابتداء

لية أو اخلاضعة للجماعات احملآت العمومية وشبه العمومية أو ئالتابعة للدولة أو للهيالثقافية غري املنقولة املقيدة 
  ؛   الساللية اجلماعات على اإلدارية للوصاية املنظم 1919 أبريل  27ألحكام ظهريلنظام األحباس ا

الباب الثامن بالواردة ميكن تفويت املمتلكات الثقافية غري املنقولة املقيدة اململوكة للخواص مع مراعاة املقتضيات 
  ؛   املتعلق بالشفعة

 يف غيريت وأترميم  مشروع بأي بالثقافة احلكومية املكلفة إخبار السلطة اخلواص أو العموميني املالك على جيب 
دد واليت املذكور السجل يف بتسجيله مسحت اليت العناصر حذف أو اندثار أو إزالة نتيجته تكون قد العقار ُ 

  .عليه احلفاظ بررت اليت بالفائدة باملساس

  
 13المادة 

 التغيريات من تغيري، بأي يقوم أن للجرد الوطين السجل يف مقيدة غري منقولة ثقافية ممتلكات ملالك ميكن ال
 بالثقافة املكلفة احلكومية للسلطة املسبق الرتخيص على حصل قد يكون أن دون املمتلكات هلذه أعاله، املذكورة
ا داخل اليت يتوج   .إيداع الطلب تاريخكحد أقصى، من ، شهرين جلأب عليها إشعاره جبوا

 ا القيام املزمع األشغال على ،بالثقافة املكلفة احلكومية السلطة قبل من وُمعَلل، صريح اعرتاض وجود حالة يف
 هذا منا يليه وما 17املادة  ملقتضيات طبقا تلقائية ترتيب مسطرة يف الشروع ميكن على هذا املمتلك الثقايف،

  .القانون
  

  14المادة 
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 .سنوات مخس خالل الرتتيب آثار كل سريان للجرد، يف السجل الوطين منقول غري ثقايف ملك تقييد عن ترتتب
  .األجل ذلك اية عند غري املنقول امللك الثقايف يرتب مل إذا يتوقف سريان هذه اآلثارو 
  

 15 المادة
 بصيانة خواص، مأ عموميني أشخاصاسواء كانوا  ،نيكالامل السجل الوطين للجرد تكليف يف التقييد عن يرتتب
   .وحراسته املنقول الثقايف غري امللك

  
  16 المادة

 املطلوبة، بالشروط عليه احملافظة أجل من ،للملك الثقايف غري املنقول اخلواص املالك الصفة، ذه يستفيد أن كنمي
 .بالثقافة املكلفة احلكومية للسلطة التابعة املختصة للمصاحل التقنية املساعدة من

 
  غير المنقولة الثقافية الممتلكات ترتيب بشأن :  الفرع الثاني

  
 17المادة 

القانون،  هذا من 4 املادة يف حمددة هي كما ،يف عداد اآلثار الوطنية غري املنقولةاملمتلكات الثقافية  ترتيب يتم
 له معنوي أو طبيعي شخص أيمن  أو منها بالثقافة، مببادرة املكلفة احلكومية من السلطة مرسوم باقرتاح مبوجب
لس لرتاث الثقايف لاللجنة الوطنية  رأي إبداء بعد ذلك، يف مصلحة لس ، اجلماعي املعين وا  ويتعني على هذا ا
   .مبثابة موافقة داخل هذا األجل يأعدم اإلدالء بالر  يُعترب يوماً. 45 أقصاه أجل داخل رأيهإبداء 

 اليت يف ملك اخلواص يتعني على السلطة احلكومية املكلفة بالثقافة إشعار املنقولةغري بالنسبة للممتلكات الثقافية 
مخسة جل أ ترتيب امللك املعين داخل يف اإلدالء برأيه األخريمالك العقار ببدء مسطرة الرتتيب و يتعني على هذا 

  ي مبثابة موافقة .أاإلدالء بالر  . يعترب عدم) يوما45( وأربعني
  ظهري ينظمها اليت الساللية، واجلماعات واألحباس الدولة ملكية يف اليت ،غري املنقولةالثقافية  للممتلكاتبالنسبة 

فهي  أخرى، خاصة ألنظمة اخلاضعة أو/و الساللية اجلماعات على اإلدارية للوصاية املنظم 1919 أبريل 27
 )45مخسة و أربعون ( أقصاهجل أداخل  وصايتها حتت اآلثار يوجد اليت السلطة احلكومية رأي إبداء ترتب بعد

  املقتضيات املتعلقة برتتيب املمتلكات الثقافية غري املنقولة بنص تنظيمي.الكيفيات و حتدد الشروط و  يوما.

  
  

  18المادة 
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 نص مبوجبإجراءات حتدد  حسب للرتتيب مسبق ببحث القيام املكلفة بالثقافة احلكومية السلطة علىيتعني 
  .تنظيمي

يوما ابتداء من تاريخ نشر ) 45أربعني (مخس و  جل أيف ترتيب امللك املعين يف برأيه  اإلدالء املالك يتعني على 
داخل اآلجال املنصوص   بالرأيعدم اإلدالء  يعترب، و  ةالرتتيب باجلريدة الرمسي بشأناملقرر اإلداري بإجراء البحث 

   مبثابة موافقة.عليها 
  

  19المادة 
حبث قصد ترتيبه وذلك خالل  هبشأن كل ممتلك ثقايف أجري ت الثقافية غري املنقولة املرتبةاملمتلكايدخل يف حكم 

مدة سنة تبتدئ من التاريخ الذي ينشر فيه باجلريدة الرمسية املقرر اإلداري الصادر بإجراء البحث املذكور. ويسقط 
وال ميكن حينئذ أن يقرر  .ترتيب هذا املمتلك الثقايف مرسومأثر البحث إذا انصرم األجل املشار إليه ومل ينشر 

الرتتيب إال بعد إجراء حبث جديد طبق نفس املسطرة املتبعة يف البحث األول غري أن املمتلك الثقايف غري املنقول 
  املعين ال جيري عليه يف هذه احلالة حكم املمتلك املرتب حسبما ورد يف الفقرة السابقة.

  
   20المادة 

 احملافظة تكون اليت غري املبنية أو املبنية اخلاصة، أو العمومية املمتلكات الثقافية حميط ليشمل الرتتيب رسوممميتد 
محاية حتدد بناء على عالقة  الثقافية، وذلك داخل منطقة املمتلكات تلك وصيانة محاية أجل من ضرورية عليها

 .عنها ينفصل ال الذي وحميطها التارخيية املعلمة الرؤية بني
 املكلفة احلكومية السلطة لتقدير توسيعه ويرتك، مرت) 200( مائيت األدىن مسافة حدها يف الرؤية جمال ُحيدد

  .لرتاث الثقايف لاللجنة الوطنية  من باقرتاح بالثقافة
  

   21 المادة
من  40كما هو مبني يف املادة  للحماية، أخرى ومناطق ارتفاقات إقامة ،الضرورة عند الرتتيب، مرسوم يتضمن

  .هذا القانون
 احلكومية السلطة طرف من تبليغه ويتم ،الوطنية الصحافة اختياريا يفو  الرمسية، اجلريدة يف الرتتيب مرسوميُنشر 
 والسلطة بذلك، املعين للملك احملتملني املستغلني أو املكرتين بإخبار يتكلفون الذين املالك إىل بالثقافة املكلفة
 شهرينملدة  مبقرها القرار إشهارب األخرية الرتايب. تتكلف هذه نفوذها دائرة يف اليت يوجد املمتلك الثقايف اجلماعية

  .األقل على متتاليني )2(
  

 22المادة 
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ومع مراعاة مقتضيات املادة  ،غري املنقول يف اجلريدة الرمسية املمتلك الثقايف ابتداء من تاريخ نشر مرسوم ترتيب
 غري أو املبنية العقارات وعلى الثقايف غري املنقول امللك على الرتتيب آثار مجيع القانون بقوة ُتطبق ،أعاله 19
  .احلماية منطقة يف الواقعة املبنية

  

  23المادة 
  .حمميا كونه ملكا إىل املرتب تشري على املمتلك الثقايف لوحةتثبيت  الرتتيب عن مرسوم يرتتب

  
  24 المادة

 املرسوم الصادر بالرتتيب بالرسم العقاري إذا كان العقار حمفظا أو كان موضوع حتفيظ يف املستقبل.يسجل 
  الواجبات.و الرسوم ويعفى من مجيع ، بطلب من اإلدارة أو من مالك العقار ويباشر هذا التسجيل تلقائيا أو

  
  25المادة 
 على احلصول يف ،احلقَّ  منها الغاية أو األماكن حالة تغيريعنها  يرتتب ارتفاقات إقامة إىل املؤدي الرتتيب خيوِّل

  .تعويض
  

  26المادة 
منها بدءا  الغاية أو استعماهلا أو األماكن حالة ارتفاقات تغّري  إقامة سوى تعويض، على احلصول يف احلقَّ  خيوِّل ال
   .الرتتيب مرسوم نشر تاريخ من
 الفقرة يف إليها املشار االرتفاقات إقامة عن الناتج ينواآل املؤكد واملادي املباشر للضرر إال تعويض منح ُميكن وال

 تعويض أي يصرف وال  .امللك ترتيب من يستفيد املالك أن ثبت إذا رفضه أو التعويض قيمة ختفيض ويتم .األوىل
  اقتىن ملكا مرتبا.  قد املالك يكون عندما

  
  27المادة 

مرسوم  نشر تاريخ من ابتداء )4أجل أربع سنوات ( داخل العمل ا اجلاري للقوانني طبقا التعويض طلب مقدي 
 التوصل عدم حالة ويف ي.بالرتاض التعويض مبلغ وُحيدد األجل. لفوات احلق سقط وإال الرمسية، اجلريدة يف الرتتيب

 .القضاء طريق عن حتديده يتم اتفاق إىل
  

 28المادة 
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قامة االرتفاقات ،عامة وبصفة ،املرتبة، ارتفاقات تصفيف املباين املنقولةغري  املمتلكات الثقافية على ُتطبق ال
ُ
 امل

طبق التشريع يف عليها املنصوص
ُ
وثائق التعمري  يف وأ احملافظة يف املسجلة الثقافية غري املنقولة املمتلكات على امل

 .املرتبة بالعقارات املساس إىل تؤدي أن ميكن واليت

  
 29المادة 

 أشغال ىلإحيتاج  كان مالكه، أيا ملكا ثقافيا غري منقول، أن بالثقافة املكلفة احلكومية للسلطة عندما يتبني
 جل ثالثةأافظة أو الرتميم أومها معا يف ل احملن توجه إعذارا إىل مالك العقار للقيام بإشغاأ ميكنها ،ترميم أوحمافظة 

لسلطة احلكومية تقوم ا املطلوبة،باألشغال يف حالة امتناع املالك عن القيام هذا األجل و انصرام  . بعد) أشهر3(
  .فيذ تلك األشغال على نفقة املالكبتن املكلفة بالثقافة

  
  30المادة 

  .تأهيلهاحملافظة على امللك املرتب وترميمه و  أشغاليف تساهم  أنميكن للدولة  
بة مئوية يتم بنس ،حدة على حالة كل يف بالثقافة، املكلفة احلكومية السلطة املسامهة باقرتاح من نسبة وُحتدد

  .بالثقافة املكلفة احلكوميةقرار للسلطة مبوجب حتديدها 
   

 31المادة 
املادة  يف املقررة األشغال بتنفيذ قرار مبوجب تأمر بالثقافة أن املكلفة احلكومية للسلطة ميكن االستعجال، حالة يف

وهلذا الغرض ميكن أن تأذن السلطة احلكومية املكلفة  .نفقة الدولة بعد إشعار املالكعلى بنفسها و  أعاله 29
اورة له. ويبلغ اإلذن يف االحتالل املؤقت إىل املالك  بالثقافة، باالحتالل املؤقت للعقار املعين أو العقارات ا

 وال ميكن أن تتجاوز مدة االحتالل سنة واحدة. املعنيني باألمر.
  عن طريق القضاء. بالرتاضي أوإما  كالالتعويض الذي قد يستحقه املوحيدد 

  

  32 المادة
 أو العمومي وامللك األحباس لنظام 30و 29باملادتني افظة على األمالك املشار إليها احملختضع أشغال الرتميم و 

قبل اجلهة اليت تتبع هلا، وعلى  الدولة، اليت تتم من وصاية حتت الساللية أو احمللية للجماعات أو للدولة اخلاص
 للسلطة احلكومية املكلفة بالثقافة.  التابعة املختصة نفقتها، للمراقبة التقنية للمصاحل

  
 33المادة 
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 امللكية العمل، بنزع ا اجلاري للقوانني وطبقا الدولة، باسم تقوم ،  بالثقافة أن املكلفة احلكومية للسلطة ُميكن
 ممتلكات ثقافية  ألية عامة وبصفة للرتتيب، مقرتحة أو مرتبةملمتلكات ثقافية غري منقولة  العامة، ملنفعةا جل أل

  .باملغرب والتقاليد الفنون أو اآلثار مو عل أو العلم أو للتاريخ بالنسبة قيمة تكتسي
 تثمني أو تطهري أو إجالء أو لعزل املخصصة احلماية مناطق بشأنإىل مسطرة نزع امللكية  اللجوء أيضاميكن 
   رؤيته. جمال يقع يف مبين أو غري مبين عقار كل بشأن عامة، وبصفة غري منقول، ثقايف ممتلك

 وتطبق باملماثلة، العقار املرتب نفس اآلثار السارية على  امللكية، نزع موضوع املرتب، العقار غريتسري على  
  .الرتتيب آثار كل القانون، بقوة بالتايل، عليه
  

  34المادة 
 السلطة تدخُّل واحلماية، احملافظة ملعايري ال تستجيب الستعماالت لغري منقو  ثقايف ممتلك ختصيص يقتضي
  .املخالفة لالستعماالت حد لوضع أو الضرورية بالتغيريات لألمر بالثقافة املكلفة احلكومية

  
 35المادة 
 املكلفة احلكومية السلطة تتخذ مستعجال، تدخال يتطلب حمقق غري منقول خلطر ثقايف ملك يتعرض عندما
 ديدات التخريب جتنب أجل من التلقائي الرتتيب فيها مبا الوقائية اإلجراءات مجيع ،إشعار وبدون سابق ،بالثقافة

  .للمالك، يُبلغ قرار مبوجب التغيري، أو التشويه أو اهلدم أو

  
 36 المادة

 ملك كيان مسا جبوهر ُتشكل اليت األشغال علىمن هذا القانون  35تسري نفس املقتضيات الواردة يف املادة 
ويته املعمارية، أو/و الزخرفية بعناصره ثقايف غري منقول أو   .عامة بصفة األصلية و

 37المادة 
 يف أو ثقايف موقع يف املوجودة والعقارات التقليدية الدور يف تتم اليت والرتميم، اإلصالح أشغال تؤدي أن جيب ال

 باألشكال وال األصلي بالتصميم ال املساس إىل ،"جماال حمميا"احملددة  منها خاصة تقليدية،أو  تارخيية جمموعة
   .األخرى املعمارية والعناصر والِفناء الرياض مثل العتيقة اهلندسية

  ختضع رخص البناء املسلمة من طرف اجلهات املختصة لتأشري السلطة احلكومية املكلفة بالثقافة . أنجيب 
 مراقبة السلطة احلكومية املكلفة حتت والرتميم املرخص هلا اهليكلة إعادة أشغال تبعا لذلك أن تنجز يتعنيو 

  .ةبالثقاف

 38المادة 
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 املعنويني، أو الطبيعيني اخلواص، واألشخاص العمومية واملؤسسات احمللية واجلماعات الدولة مصاحل خمتلف تكون
ا اليت غري املنقولة  الثقافية املمتلكات وتثمني وترميم وحفظ مجيع التدابري الالزمة حلماية باختاذ ملزمني  أو ميلكو

 أو/و الوطنية احلضارة أو الفن أوالعلم  أوللتاريخ  بالنسبة قيمة تكتسي اليتو عليها  يؤمتنون أو فيها يتصرفون
   اإلنسانية.

  
 39المادة 
 اخلواص املعنويون أو الطبيعيون األشخاص أو العمومية املؤسسة أو احمللية اجلماعة القطاع احلكومي أو يتحمل
تتطلبها التدابري  اليت النفقات ،عليها املؤمتنون أو فيها املتصرفون هلذه املمتلكات الثقافية غري املنقولة أو املالكون

 العمومية املساعدات وذلك بغض النظر عن .والرتميم احملافظة مصاريف وخاصة أعاله ، 38املذكورة يف املادة 
 املكلفة احلكومية للسلطة التابعة املختصة املصاحلمراقبة  حتت  األشغال هذهويتم إجناز الغرض، هلذا املرصودة
 بالثقافة .

  .تنظيمي بنص اإلجراءات ذه تتعلق الدولة تقدمها مساعدة أية حتديد يتم
  

   غير المنقولة الثقافية الممتلكات محيط بشأن :  رابعالفرع ال
  

  40المادة 
 حول اخلاصة،وكذا أو العمومية املبنية، غري أواملبنية  ،أو املرتبة احملمية غري املنقولة الثقافية املمتلكات حول حتدث

موعات  اخلاصة الشروط الرتتيب رسوممبوتُلحق  .مرت مائيت إىل مخسمائة من للحماية مناطق والتقليدية، التارخيية ا
  .احلماية منطقة داخل أقيمت اليت واملناظر املعمارية اهلندسة جمال يف
   

 41 املادة
 احلكومية اتالسلط ورأي لرتاث الثقايف لاللجنة الوطنية  رأي إبداء بعد بالثقافة، املكلفة احلكومية للسلطة ُميكن
الية املكلفة لس ورأي والتعمري والبيئة بالتهيئة ا  منطقة تقليص أو بتوسيع الضرورة، عند القيام املعين، اجلماعي ا
 السلطة احلكومية املكلفة رأي أيضا يُطلب غابوي مبجال التوسيع أو التقليص يتعلق وعندما .األصلية احلماية
  والغابات. باملياه
 املكلفة احلكومية السلطة من موافقة صرحية على احلصول دون مرتب ثقايف ملك على ارتفاق أي إقامة ُميكن ال

  .بالثقافة



 مشروع قانون التراث الثقافي 
 

15 
 

 42المادة 
 بعد إال أعاله 40 املادة مبوجب تئأُنش اليت احلماية مناطق مدار يف األشغال من نوع بأي القيام ميكن ال

 :  اخلصوص وعلى بالثقافة، املكلفة احلكومية السلطة عن صادر صريح ترخيص
 اخلصائص التارخيية ُيشكل الذي املظهر تعديل أو تغيري أو األشجار اقتالع أو اهلدم أو البناء أشغال -

  ؛  األصيلةأو  األصلية الثقافية أو الفنية أو اجلمالية
  ؛  مقالع إقامة -
  ؛  العمومية املطارح يئة -
 واإلستبارات. املناجم حفر -

ال على األشغال دراسات أثر هذه يلزم إجراء   .أعاله املذكور الرتخيص طلب قبل والطبيعي الثقايف ا
  

  43المادة 
خمططات التنمية ضرية و احل التهيئة وخمططات املديرية املخططات منها وخاصة التعمري، تدرج ضمن وثائق أن جيب

 واحملافظة وتثمني مايةاحل تفرضها اليت املقتضيات ،الغابوية أو البحريةأو  السياحية ةالتهيئ وُخمططات اجلماعية
  .خاصة بصفة للرتتيب املقرتحة أو املرتبة واآلثار عامة بصفة  الثقايف الرتاث

  

 44المادة 
الية املكلفة احلكومية يتعني على السلطة  بالسياحة، املكلفة احلكومية والسلطة والتعمري والبيئة بالتهيئة ا

 احلكومية السلطة برأي األخذ أعاله، 43 املادة يف املذكورة الوثائق مراجعة أو إعداد عند احمللية، واجلماعات
 فائدة تكتسي أو للرتتيب أو مقرتحة مرتبة ثقافية غري منقولة  ممتلكات ختص اليت احلاالت مجيع يف بالثقافة املكلفة
  . الطبيعي أو/و الثقايف للرتاث بالنسبة

  
  غير المنقول  أثار ترتيب التراث بشأن :  الخامسالفرع 

  
 45المادة 

  .منه عناصر أو برت رتبغري منقول م ثقايف متلكمل كلي أو جزئي ،تشويه أو ختريب أو هدم كل  منعا تاما ُمينع

 46المادة 
 بدون ثقايف غري منقول مرتب لكمتاإلضافة مل أوالبناء  أواإلصالح  أوألي كان أن يقوم بأشغال للرتميم  ُميكن ال

 .بالثقافة املكلفة احلكومية السلطة عن صادر مسبق ترخيص
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 عن صادر مسبق ترخيص دار الرتتيب بدونم داخل التقسيم أو بالتجزئة خاصة كانت، أيا بتغيريات، القيام ُميَنع
 .بالثقافة املكلفة احلكومية السلطة

اليت يتعني  بالثقافة املكلفة احلكومية للسلطة التابعة املختصة املصاحل مراقبة حتت ا املرخص باألشغال القيام يتم
   الطلب. إيداع تاريخ من ابتداء شهرين، عليها الرد داخل أجل

  
 47المادة 
كلفة احلكومية للسلطة الصريح الرأي إبداء وبعد العمل ا اجلاري للقوانني طبقاً  املختصة، السلطة ُتسلِّم

ُ
 امل

 أو البناء يستجيب عندما إال التجزئة أو البناء رخصة ُتسلَّم وال .التجزئة أو للبناء املسبق الرتخيص بالثقافة،
  .عليه واحملافظة الثقايف املرتب وتثمينه الرتاث حبماية ية املتعلقةالقانون للمقتضيات ا القيام املزمع التجزئة

  
 48المادة 
التابعة  املختصة املصاحل طرف من إجنازها يتم مل إذا املبين، الثقايف الرتاث وحفظ ترميم أشغال تُنَجزَ  أن لزوما جيب

 خمتص مرمِّم معماري مهندس أو خمتصة مقاولة طرف من ،اإشرافه حتت أو/للسلطة احلكومية املكلفة بالثقافة و
ال يف كافية جتربة أو/و كفاءة على يتوفر  بتلك للقيام بالثقافة املكلفة السلطة طرف من ومقبولني وُمؤهلني ا

 احلكومية السلطة طرف من سنويا وحتيينها املؤهلني املعماريني واملهندسني املقاوالت قائمة مسك ويتم.األشغال
  الرمسية. اجلريدة يف وتُنشر بالثقافة، املكلفة
 نص مبقتضى أعالهاريني املشار إليهم واإلنتقاء بالنسبة للمقاوالت واملهندسني املعم معايري الكفاءة والتأهيل ُحتدَّد

  .تنظيمي
  

 49المادة 
 السلطة من خاصة رخصة على احلصول بعد إال منقول مرتب ثقايف غري ملك يف جديد بناء أي إقامة ُميكن ال

 املختصة للمصاحل التقنية املراقبة حتت األشغال تُنجز أن جيب الرخصة، منح حالة ويف ة.بالثقاف املكلفة احلكومية
  .بالثقافة املكلفة احلكومية للسلطة التابعة

  
 50المادة 

اورة للممتلكات الثقافية البنايات تعرف ُميكن أن ال التعلية أو  أو البناء واملناطق املفروضة عليها ارتفاقات منع ا
جيوز  والة. بالثقاف املكلفة احلكومية السلطة عن صادر ترخيص على احلصول وبعد للصيانة، أشغاال إال مها معا،
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 املذكورة اخلصائص على أجل تعزيز احملافظة من وذلك هدمها مت اليت البنايات مكانعوض و  جديدة بنايات تشييد
  .املعنية للممتلكات الثقافية واملناطق

  
 51المادة 
 للشرب الصاحل املاء وقنوات ة،الظاهر  أو املدفونة االتصاالت، شبكات أو/و الكهربائية الشبكات إقامة ختضع

ا املساس من اليت األشغال ومجيع املواصالت وطرق احلضري لالستعمال أخرى قنوات أية أو والتطهري  ملظهربا شأ
 صراحة منعها يتم مل إذا بالثقافة، املكلفة احلكومية السلطة من لرتخيص الثقايف غري املنقول، للملك اخلارجي
املمتلكات  رؤية جمال احرتام آخر، عتاد أي أو الكهربائية األعمدة وضع عند وجيب، ب.الرتتيمرسوم  مبوجب
  .ومظهرها التارخيية واملآثر

  

 52المادة 
 طريقة مكّونة بأية أو مرسومة أو مطبوعة وطابعها، طبيعتها كانت مهما ملصقات، أو إشهارية لوحات ثبيتت ُميَنع

 احلكومية السلطة من صريح برتخيص إال ا حييط وما املرتبة الثقافية غري املنقولة املمتلكات واجهات على أخرى،
  .بالثقافة املكلفة

  
 53المادة 

 احلكومية السلطة من خاص ترخيص على احلصول بعد إال مرتب ال جيوز إسناد أي بناء جديد إىل ملك ثقايف
 والميكن أن تسند الرتتيب.تضيات الواردة يف مرسوم يتعارض هذا الرتخيص مع املق أالبالثقافة، شريطة  املكلفة

 ،  إال يف حالة أشغالفيها أشغالمباشرة إىل امللك الثقايف  املذكور عند مباشرة  ،البناءات املوجودة قبل الرتتيب
  .الصيانة
اور اجلزء يف اخلاصة أرضهم فوق باألشغال القائمني طرف من للبنايات سندا ليكون داعم جدار بناء جيب  ا

وميكن يف هذه احلالة منح تعويض عن احلرمان من مرفق اإلسناد إىل املعنيني باألمر.  ،املنقول الثقايف غري للملك
  .القانون هذا من 25 املادة مقتضيات وحيدد هذا التعويض حسب

  
 54المادة 

اورين، املالكني على يلزم  أجل من املالئمةمجيع التدابري  أعاله، املذكورة باألشغال القيام مبناسبة يتخذوا، أن ا
 من هذه التدابري فرض ميكن االقتضاء، وعند له يتعرض قد إتالف أي من املرتب غري املنقول الثقايف امللك محاية
  .بالثقافة املكلفةاحلكومية   للسلطة التابعة املختصة املصاحل طرف
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 55المادة 
 نفقة وعلى املختصة مصاحلها طرف من التلقائي، بالتنفيذ تأمر أن بالثقافة املكلفة احلكومية للسلطة ُميكن

 إصالح أشغال جلميع القانون، هذا من 30 املادة يف عليها املنصوص للدولة املالية املسامهة مراعاة مع املعنيني،
 أن لإلدارة ميكن الغاية، وهلذه .اليت ليست يف ملكية الدولة املرتبة غري املنقولة الثقافية محاية املمتلكاتو  وحفظ
اورة العقارات أو املعنية ممتلكات الثقافية غري املنقولةللاملؤقت  باالحتالل تُرخص  املالكني إخبار بعد هلا ا
 تعويض على احلصول يف احلق لضرر، التعرض حالة يف االحتالل، وخيول ة.احمللي السلطة وإخبار بذلك املعنيني
  .سنة مدة يتجاوز أن لالحتالل ميكن وال بالثقافة، املكلفة احلكومية السلطة ُحتدده

  
  56المادة 
 بأن ملزمني وتقليديةأ تارخيية جمموعة يف أو ثقايف موقع يفمتواجدة  غري منقولة ثقافية ملمتلكات املالكون يكون
ا ملكيتهم يف اجلارية األشغال على االطالع الرتاثو  بالثقافة املكلفة للمصاحل يسهلوا   .ومراقبتها وتفتيشها وزيار

 
57المادة   
 اليت اجلماعات أو احمللية اجلماعات األحباس أو أو املرتبة، اململوكة للدولة الثقافية غري املنقولة املمتلكات تكون
 على اإلدارية للوصاية املنظم 1919)  أبريل 133727 (رجب 26الشريف الصادر بتاريخ  الظهري ينظمها

  .التقادم وال للتفويت قابلة غري اجلماعية، املمتلكات وتفويت لتدبري واملقنِّن الساللية اجلماعات

  
 58المادة 
 هذا أن غري  .معنويون أو طبيعيون خواص أشخاص ميلكها اليت املرتبة غري املنقولة الثقافية املمتلكات تفويت ميكن

  .الشفعة يف الدولة قحب املتعلقة القانون هذا مقتضيات يف عليها املنصوص للشروط خيضع التفويت

  
 59 المادة
سرقة أحد  أو الضياع حالة ويف م.للتقاد قابلة اخلاصة، غري أو العمومية غري املنقولة املرتبة، الثقافية املمتلكات تعترب

 السلطة فورا، ،بذلك خيرب أن فيها املتصرف أو عليها املؤمتن أو مالكها على عناصر هذه املمتلكات الثقافية، جيب
هذه املصاحل اخلارجية، يتم إشعار السلطة  ويف حالة عدم وجود ،اخلارجية امصاحله أو بالثقافة املكلفة احلكومية

  .املعنية املصاحل بإخبار الفور على تقوم اليتاحمللية 
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 60المادة 
وُميكن  للتفويت قابلة غري العام للقانون خاضعني صشخاأل اململوكة غري املنقولة املرتبة الثقافية املمتلكات تكون

 السلطة من صريح ترخيص بعد أخرى عمومية شخصية أية أو الدولة لفائدة تفويت هذه املمتلكات استثناءا
 بالثقافة. املكلفة احلكومية

  
 61المادة

 األصلي املالك أو بالثقافة املكلفة احلكومية للسلطة وُميكن عالهأ 60 ةللماد خرقا يشكل اقتناء كل باطالً  يُعترب 
 حبسن املقتين حق من ويكون .االسرتداد أو البطالن دعوى بتحريك القيام كان، وقت أي ويف سواء، حد على
املقتين  طالبةم حالة يف بالثقافة، املكلفة احلكومية للسلطة وميكن. الشراء مثن اسرتداد املطلوب للملك احلائز نية،

 وُتطبق .نية حبسن للمقتين املؤدى للتعويض الكامل املبلغ اسرتجاع أجل من األصلي البائعإىل  الرجوع ،بذلك
  .املسروقة أو الضائعة املمتلكات على املقتضيات نفس

  

 62المادة 
 ُخيرب أن مرتبا ملكا يُفوت شخص أي على وجيب .ميلكه من كان أيا املرتب، غري املنقول امللكَ  الرتتيب آثار تتبع

 .التفويت بذلك بالثقافة املكلفة احلكومية السلطة ، مسبقا، يُبلغ وأن الرتتيب بوجود املقتين
  
  

  " ثقافيةال"المناظر و"المجموعات التاريخية والتقليدية"  وحماية إحداث بشأن :  الثاني القسم
  

 63المادة 
موعات التارخيية بتحديد و  ةثقافالاملكلفة ب احلكومية تقوم السلطة  ،كما " الثقافية"املناظر ووالتقليدية" إنشاء "ا

 والسلطة ةالثقافب املكلفة احلكومية السلطة عن صادر مشرتك مبوجب قرار مت تعريفها أعاله، كمجال حممي 
الية املكلفة احلكومية لس إبداء بعد والسكىن، والتعمري والبيئة بالتهيئة ا  دائرته الرتابية يف توجد الذي اجلماعي ا

موعات التارخيية والتقليدية، لس وجيب على .لرأيهما لرتاث الثقايف لاللجنة الوطنية و  ا  يديل برأيه أن اجلماعي ا
  .عليه الرأي إبداء لطلب السلطة احلكومية املكلفة بالثقافة  إحالة تاريخ من ) أشهر ابتداء3( ثالثة أجل داخل

لس اجلماعي داخل األجل احملدد أعاله مبثابة املوافقة.    يعترب عدم اإلدالء برأي ا
  .الرمسية اجلريدة "يف الثقافية"املناظر و» موعات التارخيية والتقليدية"ا ل املؤسس القرار يُنشر

موعات التارخيتنظم مسطرة حتديد و    .بنص تنظيمي كمجال حممي " الثقافية"املناظر و» ية والتقليديةإنشاء "ا
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  64 المادة
موعة التارخيية والتقليدية يؤدي خمطط  إعداد إىل ،4  باملادة حمددة هي كما "الثقايف و "املنظر "إحداث "ا

الية املكلفة السلطة احلكومية  مع السلطة احلكومية املكلفة بالثقافة بتشاور طرف من والتثمني حمايةلل  بالتهيئة ا
  أجل مخس سنوات . املخطط والسكىن دون أن يتجاوز والتعمري والبيئة

موعةاخلاص ب خمطط احلماية والتدبري عوضي  كل جماال حمميا نيثاحملد "الثقايفو "املنظر أ» التارخيية والتقليدية "ا
  .العمرانية التهيئة خمططات منها وخاصة التعمري وثائق

  
  65المادة 

موع"الالزمة حلماية  سرتاتيجيات واألدواتحتدد اإل هو وثيقةخمطط احلماية والتدبري  التارخيية  اتا
اليت تستجيب يف نفس الوقت إىل حاجيات احلياة املعاصرة دون املساس . و "ةظر الثقافيا"املنوأالتقليدية و 

 وثائق احملافظةو املالية و ويضم هذا املخطط بشكل خاص جمموعة من الوثائق القانونية واإلدارية  مبتطلبات احلماية.
 :   يلي مبا لقيتعو. وكذا آليات التتبع

 ومعايري الرتميم تتطلب اليت والبنايات ،احلماية تستوجب اليت املبنية غري أو املبنيةغري املنقولة  املمتلكات -
 األخرى واالرتفاقات احلماية ومناطق األساسية التحتية والبنيات احرتامها جيب اليت املعمارية اهلندسة
 الفضاءات يئة قواعد وكذلك كليا، أو جزئيا هدمها جيب اليت املباين ذلك يف مبا احرتامها، الواجب
 .العمومية والساحات الثقافية واملناظر التقليدية الثقافية

 بناء لسلطة احلكومية املكلفة بالثقافةا طرف من الرتاث، محاية مستلزمات مع لتعارضها احملظورة، األنشطة -
 .لرتاث الثقايف لاللجنة الوطنية  تبديه الذي الرأي على

  
  66المادة 

موعة التارخيية والتقليدية محاية خمطط على املصادقة تتم   "الثقايف و "املنظرأ» وتثمني "ا
 والتعمري والسكىن والداخلية بالثقافة املكلفة احلكومية للسلطات مشرتك تقرير على بناء مرسوم، مبقتضى -

 اليت احملمية للقطاعات بالنسبة لرتاث الثقايف لاللجنة الوطنية  تبديه باملوافقة رأي على وبناء والبيئة،
ا عدد يتجاوز   ؛  نسمة 50000 سكا

اللجنة الوطنية  بعد والبيئة، والسكىن والتعمري بالثقافة املكلفة احلكومية للسلطات مشرتك قرار مبوجب -
ا عدد يقل اليت احملمية للقطاعات بالنسبة باملوافقة الرأي لرتاث الثقايف ل   ؛  نسمة 50000 عن سكا
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  67المادة 
 نشره وشروط قبل املقررة  احلماية كذا إجراءاتتثمني، و الو  تدبريال ططخم وحتديد حمتوى وتنفيذ ودراسة يتم إعداد
  .تنظيمي نص مبقتضى وحتيينه ومراجعته تعديله

  
  68المادة 
 كل   ومراقبة بتتبع القيام املعنية، السلطات احلكومية مع بتنسيق بالثقافة، املكلفة احلكومية السلطة على يتوجب

ال احملمي" ري املنقولةغ الثقافية التصرف يف املمتلكات استعمال أوأوجه استغالل أو   دف املتواجدة داخل "ا
 التهيئة خمططات إطار يف باالستثمارات املتعلقة تلك اخلصوص وعلى خالل هذه العمليات احملافظة والتثمني

 .للسياحة خمصصة مناطق يف والتثمني والتجهيز

  
 69المادة 
 :   السلطة احلكومية املكلفة بالثقافة تصدره مسبق لرتخيص ختضع
 حدود داخل تقع لبناية الكلي أو اجلزئي اهلدم أو اجلديد والبناء واإلضافة والتأهيل الرتميم أشغال مجيع -

موعات  نطاق  .أعاله حتديدها مت "كماثقافية"املناظر الوالتقليدية" و التارخيية"ا
موعات التارخيية والتقليدية"  داخل اخلاصة، أو التجزئة العمرانية، العمومية أو/و التقسيم مشاريع - "ا

ا من اليت تلك أو "ةيثقافو"املناظر ال  .مستقبال كذلك تصبح أن شأ
 ذات األخرى القنوات ومجيع والتطهري املاء وبقنوات واهلاتفية الكهربائية بالشبكات املتعلقة األشغال -

 اإلشهارية اللوحات وبوضع واالتصاالت واملواصالت احلديدية والسكك والطرق العمراين االستعمال
 املوجودة املباين أو املعنية املنطقة منظر ُيشوه أو يُغّري  أن شأنه من عمل أي وكذا والتشوير، وامللصقات

 .فيها

  
 70المادة 
 تسُلم تاريخ من ابتداء شهرين أقصاه أجل داخل 69 يف املادة إليها املشار باألشغال الرتخيص ُمينح أن جيب

  بالثقافة.  املكلفة احلكومية السلطة طرف من الطلب
  
  
  



 مشروع قانون التراث الثقافي 
 

22 
 

 71المادة 
 إجنازها، للمراقبة مدة التهيئة خالل والرتميم أو البناء أشغال فيها مبا أعاله، إليها املشار األشغال مجيع ختضع
   .بالثقافة ةاملكلف احلكومية للسلطة املختصة التابعة للمصاحل والتقنية العلمية

، ، كتابيااألشغالبتاريخ بداية  سلطة احلكومية املكلفة بالثقافةيتعني على اجلهة املسؤولة عن األشغال إشعار ال 
  .إنطالقهايوما قبل  15مخسة عشر 

  

 وتثمينه عليه والمحافظة المنقول الثقافي التراث حماية بشأن الثالثالباب 
  

  المنقولة الثقافية الممتلكات حماية بشأن :  األول القسم

  
 72المادة 

  .احملافظة عليه ضمان أجل من وذلك منقول ثقايف ملك أي تشويه أو تدمري ُمينع

  
 73المادة 
ا كما املنقولة، الثقافية املمتلكات ختضع ، لتثمنياجل احلماية و أمن  ،عها القانوينكان وض  أيا،  4 املادة حدد
  . من هذا القانون 6إليها  باملادة احلماية املشار  أنظمة ألحد

  .باألرشيف املتعلق 69.99 رقم ملقتضيات القانون التثمني،بغرض احلماية و  ،فخيضع األرشي

  
 74المادة 
 أو الدولة متلكها اليت 4 املادة يف املذكورة املنقولة املمتلكات الثقافية   بالتقادم ُمتتلك وال للتصرف قابلة غري تكون

نظم )1999أبريل27 (1337  رجب 26 ظهري ينظمها اليت اجلماعات أو احمللية اجلماعات
ُ
 على للوصاية امل

قنن الساللية اجلماعات
ُ
  اجلماعية. املمتلكات وتفويت لتدبري وامل

   

  المنقولة الثقافية الممتلكات جرد بشأن :  األول الفرع
 

  75المادة 
   .والتثمني احلماية ألغراض وذلك جردلل وطين سجل بوضع بالثقافة املكلفة احلكومية السلطة تقوم
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املصاحل املختصة لدى السلطة احلكومية  حتددها بيانية الئحة من انطالقا الثقافية املنقولة املمتلكات يتم تقييد
  .بالثقافةاملكلفة 
 ملك اختيار يف جلهوي،وا الوطين الصعيد على األساسية، غايتها تتمثل وإدارية تقنية وسيلة البيانية الالئحة ُتشكل
 وتثمينه محايته يستلزم الذي األمر وهو ،والفنية الرتاثية قيمته تثبت وتقنية علمية معرفة أساس على منقول ثقايف
 البيانية الالئحة تكون. التقييد يف السجل  الوطين للجرد  أو الرتتيب انتظار يف وضعه جمرد أو استعجاليه بصفة

 سنتني. كل رأس على حتيني موضوع للجرد الوطين السجل املرشحة للتقييد يف ،املنقولة الثقافية للممتلكات

  
 76 المادة
 املنقولة اليت الثقافية املمتلكات ،فوري لرتتيب حاجة تكون يف أن دون ،دللجر  الوطين السجل يف تقيد أن ُميكن

 إجراءات اختاذ وتستلزم الفن، أو األنرتبولوجيا أو العلوم أو اآلثار مو عل أو التاريخ نظر وجهة من أمهية تكتسي
  .والوقاية واحلفاظ للحماية

  
 77 المادة
 مببادرة ،بالثقافة املكلفة احلكومية السلطة من قرار مبوجب للجرد الوطين السجل يفاملنقولة  الثقافية املمتلكات تقيد

 يف مصلحة له معنوي أو طبيعي شخص أي من مببادرة أو املعنية املمتلكات مالك من مببادرة أو منها خاصة
   .لرتاث الثقايف لاللجنة الوطنية  رأي إبداء ذلك، بعد

  تنظيمي. بنصبالسجل الوطين للجرد  التقييدب املتعلقة املقتضياتالكيفيات و الشروط و  ُحتدد

  
 78 المادة
 صاخلوا أو العموميني ال ميكن للمالك ،يف اجلريدة الرمسية للجرد الوطين التقييد بالسجل قرار رتاريخ نش من ابتداء

 السجل يف بتقييده مسحت اليت العناصر حذف أو اندثار أو برت نتيجته تكون قد يف املنقول املقيد تغيري القيام بأي
دد واليت املذكور من  املسبق الرتخيص على واحصل قد وايكون أن دون عليه، احلفاظ بررت اليت بالفائدة باملساس ُ

ا داخل  مبالثقافة اليت يتوجب عليها إشعاره املكلفة احلكومية لسلطةا ،كحد أقصى، من تاريخ  جل شهرينأجبوا
  إيداع الطلب.

على  ا القيام املزمع األشغال على بالثقافة املكلفة احلكومية قبل السلطة من وُمعَلل صريح اعرتاض وجود حالة يف
 هذا من ايليهوما  35و 13 املواد ملقتضيات طبقا تلقائية ترتيب مسطرة يف الشروع ميكن هذا امللك املنقول،

  .القانون
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 79 المادة
 وينتهي  .سنوات مخس خالل الرتتيب آثار كل للجرد، يف السجل الوطين منقول ثقايف ملك تقييد عن ترتتب
  .األجل ذلك اية عند املنقول امللك الثقايف يرتب مل إذا تطبيقها

  

 80 المادة
 بصيانة االلتزام خواص، أو كانوا عموميني أشخاصا احلائزين، السجل الوطين للجرد تكليف يف التقييد عن يرتتب
   .وحراسته املنقول الثقايف امللك

  
  81 المادة
 التقنية املساعدة من املطلوبة، بالشروط عليه احملافظة أجل من ،لك املنقولمتللم اخلواص املالك يستفيد أن ميكن

  .بالثقافة املكلفة احلكومية للسلطة التابعة املختصة للمصاحل
  

  .المنقولة الثقافية الممتلكات ترتيب وآثار الترتيب:  الثاني الفرع

  
 82المادة 
 السلطة عن صادر قرار مبوجب أخرى عمومية هيئات أية أو الدولة متلكها اليت املنقولة الثقافية املمتلكات ترتب

اللجنة بعد إدالء  ذلك، يف مصلحة له معنوي أو طبيعي شخص أيمن  أو منها بالثقافة، مببادرة املكلفة احلكومية
 إىل ويُبلغ ،الوطنية الصحافة يف اختيارياو  ،الرمسية اجلريدة يف الرتتيب ويُنشر قرار ،برأيها لرتاث الثقايف لالوطنية 
  ر. باألم املعنيني

   املقتضيات املتعلقة برتتيب املمتلكات الثقافية املنقولة بنص تنظيمي.والكيفيات و  حتدد الشروط 

  
 83المادة 
 عن صادر قرار مبوجب معنويون، أو طبيعيون خواص، صأشخا ميلكها اليت املنقولة الثقافية املمتلكات ترتب

 بعد ذلك، يف مصلحة له معنوي أو طبيعي شخص أيمن  أو منها بالثقافة، مببادرة املكلفة احلكومية السلطة
تلقائيا مبوجب  الرتتيب يتم املالك، عدم موافقة حالة ويف. لرتاث الثقايف لاللجنة الوطنية  رأي وإبداء، املالك موافقة

  .املنقول الثقايف امللك مالك فيه يوجد الذي باملكان املختص القاضي عن صادر أمر قرار، بواسطة
  باألرشيف. املتعلق  69.99رقم القانون من 25 املادة ملقتضيات اخلاص األرشيف خيضع
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     84 المادة
 تأمر الضياع، اإلمهال أو أو التشويه أو باإلتالف مهدداً  خاص أو عمومي، ،منقول ثقايف ملك يكون عندما
  . مبقتضى قرار تلقائيا برتتيبه ،لرتاث الثقايفلاللجنة الوطنية  إبداء رأي وبعد بالثقافة، املكلفة احلكومية السلطة

  
  85المادة 
 عن الناتج الضرر الثابت ميثل تعويض أداء ،خاصة منقولة ثقافية ملمتلكات التلقائي الرتتيب عن يرتتب أن ميكن
وحيدد  ،األجلوإال سقط احلق لفوات  الرتتيب، جل سنة من نشر قرارأداخل  التعويض طلب ويقدَّم .بيالرتت

   ،يتم حتديده عن طريق القضاء. اتفاق. يف حالة عدم التوصل إىل مبلغ التعويض بالرتاضي
 أن ثبت إذا رفضه أو التعويض قيمة ختفيض ويتم .ينواآل املؤكد واملادي املباشر للضرر إال تعويض منح ُميكن وال

   .لكمتامل ترتيب من يستفيد املالك

  
  86المادة 

 أوحمافظة  أشغالكان حائزه، حيتاج إىل   أيا ممتلكا ثقافيا منقوال ، أنعندما يتبني للسلطة احلكومية املكلفة بالثقافة 
املقرتح للرتتيب، للقيام بإشغال احملافظة أو  أوأن توجه إعذارا إىل صاحب امللك املنقول املرتب نها كمي ،ترميم

سلطة تقوم ال ،باألشغاليف حالة امتناع املالك عن القيام أشهر. بعد هذا األجل و  جل ثالثةأا يف الرتميم أومها مع
  بتنفيذ تلك األشغال على نفقة املالك .احلكومية املكلفة بالثقافة 

  
  87المادة 

املسامهة  نسبة حتددو ترميمه الثقايف املنقول املرتب و املمتلك على احملافظة  أشغاليف  تساهم أنميكن للدولة   
   .بة مئوية يتم حتديدها بنص تنظيميبنس ،يف كل حالة على حدة ،بالثقافة املكلفة احلكومية السلطة باقرتاح من

  
 88المادة 

 للجماعات أو األحباس لنظام للدولة أوالتابعة  متلكات الثقافية املنقولةاحملافظة على املختضع أشغال الرتميم و 
للسلطة احلكومية التابعة املختصة  اليت تتم من قبل اجلهة املالكة هلا، وعلى نفقتها، للمراقبة التقنية للمصاحل احمللية،

  املكلفة بالثقافة. 
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  89المادة 
 ملادةا يف املقررة األشغال بتنفيذ قرار مبوجب تأمر بالثقافة أن املكلفة احلكومية للسلطة ميكن ،االستعجال حالة يف

  .نفقة الدولة بعد إشعار املالك علىبنفسها و  أعاله 88
 حبجز مؤقت، ء على مقرر معلل يبلغ إىل املالكميكن أن تقوم السلطة احلكومية املكلفة بالثقافة، بنا ،وهلذا الغرض

  ألجل حيدد حسب احلالة.  الثقايف املنقوللملك ل
املنصوص عليه يف املقرر يتجاوز األجل  ى أن الجل إضايف علألسلطة احلكومية املكلفة بالثقافة حتديد لوميكن 

  . اإلداري السابق
  

  90المادة 
 العامة، املنفعة جلألامللكية  ، بنزعمبقتضى مرسوم عند الضرورة، ،بالثقافة أن تقوم املكلفة احلكومية للسلطة كنمي

 للتاريخ بالنسبة قيمة تكتسي أية ممتلكات ثقافية عامة وبصفة للرتتيب، مقرتحة مرتبة أومنقولة  ملمتلكات ثقافية
  .باملغرب والتقاليد الفنون أو اآلثار مو عل أو العلم أو
  

  91المادة
رتبة املنقولة الثقافية املمتلكات تشويه أشكال من آخر شكل أي أو حتريف أو تزوير كليا منعاً  ُمينع

ُ
  .امل

 السلطة من ترخيص على احلصول بعد جتارية ألغراض أو التزيني أو العرض ألغراض ممتلك أي استنساخ وُميكن
 .بالثقافة املكلفة احلكومية

  
 92المادة 

 مسبق ترخيص بدون إيداعه مكان من نقله أو مرتب منقول ثقايف ممتلك تقوية أو ترميم أو إصالح كليا منعاً  ُمينع
  .بالثقافة املكلفة احلكومية السلطة عن صادر

  
  93المادة 

  .مبقتضى نص تنظيمي املذكورة خيصاالرت شروط وآليات منح حتدد 
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 94 المادة
  احلائزين وعلى ،يعيني أو معنويني عامني أو خاصنيسواء كانوا أشخاص طب املتاحف، مالكي على جيب
م دوري جرد مسك منقولة ثقافية متلكاتمل  التابعة املختصة املصاحل إىل منه نسخة وإرسال وحتيينه موعا

   .بالثقافة كل ثالث سنوات املكلفة احلكومية للسلطة
موعات املشار إليهم مالك املتاحف و  يتعني على م كلما دعت  أعالهحائزي ا الرتخيص بالولوج إىل جمموعا

أو لغرض الدراسة لفائدة  لسلطة احلكومية املكلفة بالثقافةاملراقبة لفائدة املصاحل املختصة التابعة لبغرض الضرورة 
 املؤهلني. واألشخاص الباحثني
 التقنية املساعدة منهم، بطلب وللخواص، اخلاصة للمتاحف تقدم أن بالثقافة املكلفة احلكومية للسلطة ميكن

ا العملأخ ملعايري يستجيب جبرد للقيام الضرورية واخلربة والعلمية  هذه كيفيات وُحتدد .القيات التحافة اجلاري 
  .الطرفني بني مشرتك باتفاق املساعدة

  
 95المادة 

   .ميلكه من كان أيا املرتب، املنقول امللكَ  الرتتيب آثار تتبع
 

  بها واالتجار المنقولة الثقافية الممتلكات تفويت بشأن :  الثاني القسم

  
 96المادة 
 مع الوطنية، احلدود داخل تفويت موضوع اخلواص ميلكها املرتبة اليت املنقولة الثقافية املمتلكات تكون أن ُميكن
 على جيب التفويت، حالة ويف ،القانون هذا يف عليها املنصوص الشفعة يف الدولة حبق املقتضيات املتعلقة مراعاة
 بالثقافة املكلفة احلكومية أن يبلغ السلطةو  امللك، هلا خيضع اليت الرتتيب عن املرتتبة باآلثار املشرتي ُخيرب أن البائع
 .عمل أيام )8(مثانية أجل داخل التفويت بذلك

  
 97 المادة
ثقايف  ممتلك وأي املرتبة املقيدة يف السجل الوطين للجرد أو وخصوصا املنقولة، الثقافية املمتلكات جتارة ختضع
حتدد مكان شخصية و  الرخصة تكون.بالثقافة املكلفة احلكومية السلطة عن صادر ، لرتخيصذي قيمة منقول،

  . سنوات مخس جتديدها كل ويتم االجتارقائمة املمتلكات موضوع و 
  .يف هذه املادة مبقتضى نص تنظيمي شروط وآليات منح الرتخيص املنصوص عليه حتدد
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 98 المادة
 عمومي بيع بأي األقل، على أسابيع ثالثة أجل داخل مسبقا، بالثقافة املكلفة احلكومية السلطة إشعار جيب

 املفيدة املعلومات يضم مجيع )كاطالوغ( فهرس شكل على اإلشعار يكون أن وجيب مرتبة منقولة ملمتلكات
 للسلطة ُمرتبة احلق منقولة ملمتلكات عمومي بيع كل وخيولع. البي ومكان وساعة وكذا تاريخ باملمتلك املتعلقة

سمى اخلاص للحساب ويُرَصد يؤدى 2,5% قدره خاص رسم على احلصول يف بالثقافة املكلفة احلكومية
ُ
 امل

 املكلفة احلكومية للسلطة التابعة املختصة اإلدارة املذكور الرسم باستخالص تقوم .الثقايف للعمل الوطين بالصندوق
  .العمل ا اجلاري والتنظيمات للقوانني طبقا باملالية

  
 99 المادة
 املكلفة احلكومية لسلطةلمشرتك  بقرار منوذجه ُحيدد سجل، مسك املنقولة الثقافية املمتلكات جتار على جيب

من  وعنوان كل وهوية املنجزة والبيع الشراء عمليات مجيع يومياً  فيه تُقّيد ،باملالية املكلفة احلكومية والسلطة بالثقافة
 بدون ه،تالسجل على حال يُقدم هذا أن وجيب .اههلذه املمتلكات وسعر  الدقيق الوصف وكذا واملشرتي، البائع 

 حيازة أو تفتيش بأي القيام عند بالثقافة املكلفة احلكومية للسلطة التابعة املختصة املصاحل إىل شطب، أو بياض
 .األخرية هذه عن صادر طلب أي أو
 قيمة متثل ،غري مرتبة كانت وإن حىت واألرشيف، املخطوطات وخاصة منقولة، ثقافية ملمتلكات تداول أي إن

أو  إخفاء هو ذلك من اهلدف ويكون ،97-96واد امل يف أعاله إليها املشار املسطرة عن قصدا حجبها يتم تراثية
ا طمس هويتها  غري خروجها تسهيل أو ومحايتها أثرها دون تتبع احليلولة قصد والفنية التارخيية أو العلمية وفائد

 املنصوص صاحبه للعقوبات ملمتلكات الثقافية يعرضيف ا مشروع غري اجتار مبثابة يعترب الوطين،ُ  الرتاب من املرخص
  .القانون هذا يف عليها

  
  100المادة 
موعات اتاملمتلك ةهبأو إيداع  اخلواص للمالكني ميكن م ،ملرتبةا ريغاملرتبة و  الثقافية املنقولة وا لفائدة  اليت حبوز

 وتثمينها عليها احملافظة اللذان يلتزمان بضمان خيتارونه، أي متحف عمومي أو بالثقافة املكلفة احلكومية السلطة
 .األصلي مالكها إىل اإلشارة مع للعموم، ونشرها

  
  واإلعارة التصدير:    الثالث القسم
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 101 المادة
 احلكومية السلطة من مسبق ترخيص بدون أعاله، 4 املادة يف إليها املشار املنقولة، املمتلكات الثقافية تصدير مينع

 ألغراض أو ثقايف طابع ذات معارض مبناسبة خاصة املؤقت، للتصدير رخص منح وميكن .بالثقافة املكلفة
 املكلفة احلكومية للسلطة التابعة تلك غري للدولة اإلدارية املصاحل من يُطلب .الدراسة أو الرتميم أو الفحص
 هذا يف حمددة هي كما املنقولة، الثقافية للممتلكات الضرورية باملراقبة خيصها، ما يف واحدة كل القيام، بالثقافة
  .الثقايف الرتاث حبماية املكلفة املختصة املصاحل إىل االقتضاء، عند والرجوع، القانون،

  حتدد  شروط وآليات منح الرتخيص املنصوص عليه يف هذه املادة مبقتضى نص تنظيمي .

  
 102 المادة
 عليها املنصوص للعقوبات يتعرض السابقة، للمقتضيات خرقا ثقافية، ممتلكات تصدير حاول أو رصدّ  من كل

 املتعلق 69.99 رقم القانون من 3 املادة يف وكذا القانون هذا من 169 املادة يف عليها املنصوص تلك وخاصة
 .احلكومية املكلفة بالثقافة السلطة املختصة التابعةاملصاحل  لفائدة املمتلكات تلك منه وتُنزع باألرشيف،

  
 103 المادة
 خالفا يتم الذيو  إليها أو اململكة من الثقافية املمتلكات ملكية ونقل واسترياد بتصدير القيام مشروع غري يُعترب

 .القانون هذا ملقتضيات

  
 104 المادة

صدرة الثقافية املمتلكات اسرتجاع يتم
ُ
 ا اجلاري الدولية للمعاهدات طبقا اململكة خارج إىل مشروعة غري بطرق امل

  .املعنية والبلدان املغربية اململكة بني العمل

  
    105 المادة

 إقامة مبناسبة خصوصا إعارة، عملية أية موضوع تكون أن الدولة متلكها اليت املنقولة الثقافية للممتلكات ميكن ال
دف إىل الربح ،واليت  ثقايف طابع ذات مؤقتة معارض  من برتخيص إال ،اخلارج يف أو املغرب يف منظمة ال 
 من املستفيد على جيب .وشروطها اإلعارة مدة حتدد، مبوجب نص تنظيمي، اليت بالثقافة املكلفة احلكومية السلطة
عار املمتلك إتالف الضياع أو أو لسرقةا مجيع خماطر ضد تأمني يف يكتتب أن اإلعارة

ُ
 من قيمته حتدد الذي امل

 متلكها اليت املمتلكات تستفيد أن وجيب .بالثقافة املكلفة احلكومية للسلطة التابعة املختصة املصاحل طرف
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 األشخاص ميلكها اليت تلك وكذلك العامة املنفعة ذات أو ،العموميةشبه العمومية و  تاهليئاو  احمللية اجلماعات
 أعاله، املذكورة االلتزامات لىع عالوة اخلاصة، املتاحف جمموعات منها وخاصة املعنويون، أو الطبيعيون اخلواص

ا مبناسبة بالثقافة املكلفة احلكومية للسلطة الصرحية املوافقة من  يف ثقافية منظمة تظاهرة يف املشاركة لغرض إعار
دف إىل الربح.   اخلارج ال 

  
 106 المادة

ا، الوطنية أو العمومية املتاحف من اإلعارات على املوافقة تتم ال  إال ثقايف طابع ذات مؤقتة معارض مبناسبة لفائد
 انتهاء وبعد ض.العر  مكان يف واحلراسة بالنقل املتعلقة تلك منها وخاصة متوفرة، األمن ضمانات مجيع كانت إذا
عارة املمتلكات تعود أن جيب اإلعارة، رخصة مدة

ُ
  .األمن ظروف نفس يف األصلية املتاحف إىل امل

 

107 المادة  
   بالثقافة. املكلفة احلكومية السلطة عن صادر قرار مبوجب للخارج اإلعارة قرارات تتخذ

  

  وتثمينه بالمياه المغمور الثقافي التراث حماية بشأن :  الرابعالباب 
 

   بالمياه المغمور ثقافيال تراثال بشأن :  األول القسم
  

  108 المادة
 املياه يف املكتشفة استقراره على أو/و اإلنسان على الدالة اآلثار كل ثقافية مغمورة باملياه ممتلكات مبثابة تعترب

  .أعاله 4البحرية، كما هو حمدد يف املادة  أو الداخلية الوطنية، اإلقليمية
   رقم قانون مبثابة الظهري وينظمها ينص عليها اليت تلك عدا القانون، هذا يف عليها املنصوص الوطنية املياه تشمل

 الصيد ومنطقة اإلقليمية املياه حلدود احملدِّد  1973) مارس1393 ( 2 حمرم  26 يف الصادر 211 . 73 .1 
اورة واملنطقة األرخبيلية واملياه الداخلية املياه اخلالصة، املغربية    .اخلالصة االقتصادية واملنطقة القارية واهلضبة ا
  الوطين. الثقايف الرتاث من يتجزأ ال باملياه جزءً املغمور  الثقايف الرتاث يعترب
 البحرية أو الداخلية الوطنية، اإلقليمية يف املياه عليها العثور يتم اليت املغمورة باملياه البحرية الثقافية املمتلكات تعترب
  .للدولة ملكا
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  109 المادة
 بناء بالثقافة املكلفة احلكومية السلطة إىل القانون الثقايف املغمور باملياه حبكم املمتلك صفة حتديد اختصاص يعود
 والبحرية، الداخلية املياه بتدبري استشارة القطاعات احلكومية املعنية وبعد لرتاث الثقايف لاللجنة الوطنية  رأي على
  .خيصها ما يف واحدة كل
 

  المغمور بالمياه الثقافي التراث حماية بشأن :  الثاني القسم

  
  110 المادة
  .التدابري املناسبة  مجيع ذاباخت الدولة، إىلواحملافظة عليه املغمور باملياه  الثقايف الرتاثمحاية  مسؤولية تعود

  
 111 المادة
من هذا  6 بالفقرة األوىل من املادة اه ألنظمة احلماية املنصوص عليهااملغمورة باملي الثقافية املمتلكات ختضع
  . القانون

 احلكومية السلطة عن صادر قرار مبوجب بالسجل الوطين للجرد الثقافية املغمورة باملياهتلكات يتم تقييد املم 
غري املنقول، املنصوص عليها يف املواد بتقييد الرتاث الثقايف املنقول و املتعلقة بالثقافة وفقا لنفس املقتضيات  املكلفة

  من هذا القانون  77و 76و 10و 9
وفقا لنفس  بالثقافة املكلفة احلكومية السلطة عن صادر قرار غمورة باملياه مبوجبيتم ترتيب املمتلكات الثقافية امل

من هذا  82و17املواد يف غري املنقول، املنصوص عليها و رتتيب الرتاث الثقايف املنقول املقتضيات املتعلقة ب
  .القانون

  
  112 المادة

 هي باملياهيف املناطق املغمورة   واالكتشافات واحلفريات األحباث جمال يف املطبقة احلماية وإجراءات معايريإن  
 املنصوص ،اإلجراءات الوقائية ذلك يف مبا ،138و 137و136و 135  املواد يف عليها املنصوص تلك نفسها
 املمتلكات جمال يف املطبقة باإلجراءات االقتضاء عند تتميمها وميكن .129و128و118املادتني يف عليها
 .الثقافية املمتلكات هذه بني الرتابط بسبب املادية غري أو املنقولةغري  الثقافية

  
  113 المادة

  استغالل غري مشروع للرتاث املغمور باملياه. أومينع كل اجتار 
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تعمل على توفري و  ،الدولة اإلجراءات الضرورية ملنع كل اجتار أو استغالل غري مشروع للرتاث املغمور باملياه ذتتخ
دد هذا  الصنف من لعمليات اليت تطال لالتصدي بلتكنولوجي و األدوات الكفيلة مبسايرة التقدم االوسائل و  و

  الرتاث الثقايف. 
  .القانون هذا عليها ينص اليت للعقوبات املخالفون يتعرض

 

  الثقافي المغمور بالمياه التراث تثمين بشأن :  الثالث القسم
 

  114 المادة
   .بذوي اإلختصاصو  الدولةة بمائي التحت الثقافية املمتلكات احملافظة على بأمهيةالتحسيس تناط مهمة التوعية و 

  
  115 المادة

  .به املرتبطة املعارف جماالت املغمورة باملياه ويف اآلثار مو عل يفاملهين  التكوينو  جلامعيا عليمولة التالد شجعت 

  
  116 المادة
، فيما املغمور باملياه الثقايف إىل مواقع الرتاث ضررا يلحق ال والذي املسؤول الولوج عملية مبقتضى مرسوم تنظَّم

 اجلماعات أو واملعادن والطاقة البحري والصيد والسياحة بالثقافة املكلفة احلكومية السلطات خيص تدخالت
ا ملهامها طبقا احمللية، املرتبطة باألنشطة العلمية   التدخالت وفيما خيص ،القطاع على لوصايتها أو واختصاصا

  .املرخص هلا

  
  117 المادة
منفعة  ذات باملمتلكات الثقافية املغمورة باملياه املتعلقة املتنقلة املعارض أو املتاحف وتنشيط وتدبري إحداث يعترب
  .العمل به اجلاري التشريع عليها ينص اليت واإلعانات املساعدات من وتستفيد عامة،

 

  واالكتشافات والحفريات األبحاث بشأن :  خامسالباب ال
 

  البرية ركيولوجيةواالكتشافات األ والحفريات األبحاث بشأن:  األول القسم
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 118 المادة
 أرضه يف حبفريات بالثقافة، املكلفة احلكومية السلطة عن صادر مسبق ترخيص بدون يقوم، أن كان ألي ميكن ال
 أو تارخيية فائدة تكتسي أن ُميكن غري منقولة  أومنقولة  ثقافية ممتلكات عن البحث دف الغري أرض يف أو

  .عامة بصفة اإلنسانية والعلوم املاضي علوم م أو ربولوجيةثأن أو أركيولوجية

  
 119 المادة
ا احلفريات أو باألحباثالرتخيص  طلب بالثقافة املكلفة احلكومية السلطة إىل يُوجه يتم . األركيولوجية املراد القيام 
  نص تنظيمي. مبقتضى ذه الرتاخيصاملقتضيات املتعلقة واآلليات و شروط ال حتديد
 احلفريات تنجز عندما بالطلب احلقوق ذوي من آخر شخص أي أو األرض ملالك املكتوبة املوافقة تُلحق أن جيب
 .الرخصة طلب صاحب ميلكها اليت تلك غري أرض يف

  
  120 المادة
 للسلطة التابعة بالرتاث املكلفة املختصة ركيولوجية من قبل املصاحلاإلستبارات اال أواحلفريات  أو األحباثجترى 

  .حتت مراقبتهابالثقافة و  املكلفة احلكومية
 بالكفاءة هلم املشهود أو الباحثني اآلثار لفائدة علماء إال اإلستبارات احلفريات أو أو األحباث رخص ُمتنح ال

  امليدان. هذا يف والتجربة

  
 121 المادة

 لتدبري خمطط يلزم املسؤول عنها بوضع حفريات أو استبارات، أو أحباث إجراء يف فيها ُيشرع اليت احلاالت مجيع يف
  اإلكتشافات حيدد  موضوعه ومعايريه مبقتضى قرار للسلطة احلكومية املكلفة بالثقافة. 

  

122 المادة  
 الرتخيص، قرار يف املتضمنة للشروط خالفا اليت تُنجز اإلستبارات أو احلفريات أو عمليات البحث عن يرتتب
 باألحباث للقيام املفروضة الشروط مراعاة لعدم املعلل الرتخيص سحب خيوِّل وال .سابقا املمنوح الرتخيص سحب

 .تعويض أي يف احلق احلفريات أو
 أشغال مواصلةو  سحب هذا الرتخيص االكتشافات، أمهية بسبب بالثقافة، املكلفة احلكومية لسلطةل ميكن

ا املختصة مصاحلها طرف من احلفريات   .تعويضا يعادل النفقات املصروفةهذا السحب خيول  ص.اخلا وحلسا
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 123 المادة
 االكتشافات غري املنقولة اليت إزاء اختاذها الواجب النهائية اإلجراءات يف بالثقافة املكلفة احلكومية السلطة تُبت
 17 املادة ملقتضيات طبقا التارخيية، املآثر ضمن ترتيبها ذلك يف مبا العرضية، أو ا املرخص احلفريات عنها أبانت
 أو أركيولوجية أو تارخيية فائدة متثل اليت املنقولة لالكتشافات بالنسبة اإلمكانية نفس وتتاح .أعاله املذكورة

  .عامة بصفة اإلنسانية والعلوم املاضي علوم م أو أنرتوبولوجية

  
 124المادة 
أو  احلفريات أو األحباث بعمليات الدولة، باسم تلقائيا، بالثقافة، املكلفة احلكومية السلطة تقوم أن ميكن

 أية عامة يف بصفة اإلنسانية والعلوم املاضي علوم أو واألنرتبولوجيا، اآلثار مو وعل التاريخ م قد اليت اإلستبارات
   .الغري ملكية يف أو ملكيتها يف و عقارأ أرض
 احلكومية السلطة من قرار مبوجب املنفعة طابع تكتسي احلفريات بأن اإلعالن يتم املالك، موافقة عدم حالة يف

 جيب وال .احملتملة االحتالل ومدة وتاريخ جمال احلفريات. بدقة حيددو  لألماكن، مؤقت احتالل مع بالثقافة املكلفة
  .سنوات مخس مدة احلالة هذه يف األراضي احتالل يتجاوز أن
 

125المادة   
 املؤقت احلرمان إثر على باملالك يلحق الذي الضرر عن بتعويض للمطالبة احلق راضيلأل املؤقت حتاللإلا خيول
 احلكومية السلطة إىل التعويض طلب تقدمي وجيب .األرض بسطح تلحققد  اليت األضرار عنو االستغالل  من

 ل.األشغا بنهاية التبليغ تاريخ من ابتداء أشهر )6 ( ستة أجل داخل ،احلق سقوط طائلة حتت، بالثقافة املكلفة
  .التعويض مبلغ تتوىل احملكمة املختصة حتديد بالرتاضي، اتفاق إىل التوصل يتم مل وإذا

  
 126المادة 

 إذا إال مالكها، إىل األصلية حالتها على األراضي إرجاع جيب واإلستبارات، واحلفريات البحث أشغال اية عند
مع  العقارية الثقافية املمتلكات ضمن ترتيبها الرتاثية، ألمهيتها بالثقافة، اعتبارا املكلفة احلكومية السلطة قررت

  .القانون هذا يف عليها املنصوص الرتتيب عن املرتتبة اآلثار من املالك استفادة
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  127 المادة
 املبادئ وتُنظمه ر.اآلثا مو عل من يتجزأ ال جزءا املرفق العمومي، مهام من هو الذي الوقائي، اآلثار علم ُيشكل
 الرب يف سواء كيولوجير األ الرتاث عناصر عن الكشف ضمان يف منه اهلدف البحث العلمي ويتمثل على املطبقة

ا من اليت أو تضررت ، واليتاملاء حتت أو بالتهيئة، من املرتبطة  اخلاصة، أو العمومية جراء األشغال تتضرر أن شأ
كما يهدف علم   .العلمية الدراسة بواسطة املالئمة، اآلجال داخل صيانتها أو عليها ها أو احملافظةخالل رصد
 املتعلق الوقائي، اآلثار لعلم واملايل املؤسسايت النظام ُحيدد .هاتعميمعليها و  احملصل إىل نشر النتائج ،اآلثار الوقائي
من هذا اليت ستحدد يف املواد التالية  أشغال التهيئة ب املرتبطة الوقائية احلفريات أو اإلنقاذ وحفريات بالتشخيصات

 .القانون 

  
  128المادة 

عقارات ذات أمهية  أو منقوالت أو ببقايا تتعلق بأية أشغال القيام أثناء عرضية، اكتشافات حصول حالة يف
 ،فورا، وجوبا و على املكتشف  يكون عامة، بصفة اإلنسانية العلوم أو علوم املاضي الفنون أو أوللتاريخ  بالنسبة
ويتعني على هذه ، االكتشاف فيه مت الذي لمكانلاحمللية السلطات  أو بالثقافة املكلفة احلكومية السلطة إخبار
  املصاحل املختصة. طارإخالضرورية فورا و  احلفاظ اختاذ تدابري األخرية

ا حتويل أو أو اللقى املكتشفة املواقع إتالف األحوال من حال أي يف املكتشف على جيب ال بغرض  إال مكا
 .الوقاية
من  مصاحلها لتمكني اجلارية األشغال بتوقيف ،االحرتازتأمر، من باب  أن بالثقافة املكلفة احلكومية للسلطة ميكن

ا تتجاوز أن جيب ال اليت اإلنقاذ حبفريات القيام ذلك يف مبا الضرورية، اختاذ التدابري  .أشهر ستة مد
 بصفة اإلنسانية والعلوم املاضي وعلوم للتاريخ بالنسبة استثنائية أمهية متثل املكتشفة كانت البنيات أو اللقى إذا

ا عامة،  احلكومية السلطة تتخذها أعاله، الواردة 122للمادة  طبقا مالئمة تدابري محائية موضوع تكون فإ
 احلق املالك له تعرض الذي الضرر وخيول. لرتاث الثقايف لاللجنة الوطنية  عن صادر رأي على بناء بالثقافة املكلفة

 شغالنوع من األ بأي القيام جيب وال ن.القانو  هذا من 27- 26-25 للمواد طبقا تعويض على احلصول يف
التابعة للسلطة احلكومية املختصة  اإلدارة صراحة من قبل ا املرخص تلك باستثناء الوقائي، التوقيف مدة خالل

  .املكلفة بالثقافة
  
  
  
  



 مشروع قانون التراث الثقافي 
 

36 
 

  129 المادة
 واملقاوالت واهليئات األخرى  القطاعات احلكومية قبل من بالثقافة املكلفة احلكومية السلطة إخبار يتم أنجب 
 واألنفاق السيارةوالطرق  والطرق واملطارات املوانئ مثل العمومية، املنشآت وإجناز للتهيئة الكربى األشغال بكافة

 .ا القيام تعتزم اليت والسدود
ا لتصدر مطلوبا بالثقافة املكلفة احلكومية السلطة رأي يكون لذلك، نتيجة  خبصوص املرحلة هذه يف مالحظا

 .املناسبة ةوبالطريق بسرعة التهيئة على القائمني إىل وإبالغها ا توصلت اليت املشاريع
 تتعلق ألهداف الوقاية سبيل على اختاذها الواجب واإلجراءات املعنية املواقع بدراسة أساسا املالحظات هذه تتعلق

  .ا القيام املزمع التهيئة عمليات خالل اكتشافها يتم قد اليت الثقافية املمتلكات ومحاية واحملافظة باحلفاظ
  

  130المادة 
 أثر دراسة يف األصول وفق مسجلة ا، القيام املزمع األشغال وطبيعة ومدى موقع املشروع ملف يتضمن أن جيب
 ستة بالثقافة املكلفة احلكومية السلطة إىل امللف وبعث 4 املادة يف احملدد باملعىن واملعامل املواقع التهيئات على هذه

  .األشغال بداية قبل األقل على أشهر )6(

  
 131 المادة
 تشخيص بعمليات إشراف مصاحلها املختصة حتت بالثقافة، املكلفة احلكومية السلطة من بطلب القيام، ميكن

  تقييم قصد األخري هذا نفقة على خاص أو عمومي من لدن شخصاجنازها  املزمعالتهيئة  حول جمال أشغال
  .ةة للمجال موضوع التهيئباطني كيولوجيةر أ لقى احتمال وجود

 راسة،والدفريات،مبا يف ذلك احل على نتائج تستدعي إجناز حفريات وقائية ( عمليات التشخيص أسفرتإذا 
 وبالشروط، شغالاألصاحب  نفقة ا علىكومية املكلفة بالثقافة القيام تقرر السلطة احل ،)والنشر والتعميم

  .القانون هذا عليها املنصوص املالية والضمانات

  
 132 المادة
أو  ذإنقا حفرياتتنفيذ  ألجلاخلاصة املؤهلة  ن متنح تراخيص للمقاوالتأ بالثقافة املكلفة احلكومية للسلطة ميكن

  :   يف هذه املقاوالت الشروط التالية تتوفر نأجيب و ، هاإشراف وقاية حتت
  ؛   باملغرب بصفة عامة األثريدراية يف جمال التنقيب خربة و  -
  ؛  حفره أوكيولوجي املراد استباره ر الفرتات التارخيية للموقع األ أوطة بطبيعة الفرتة بخربة مرت -
 . باملغربوالرتاث  اآلثارطر يف علوم أالتوفر على كفاءات و  -
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  هذه الرتاخيص بنص تنظيمي.واملقتضيات املتعلقة مبنح  كيفياتالشروط والوحتدد 

  
  133المادة 

القدمية  أو التنظيف أو اهلدم املنجزة يف األطالل غري املرتبة وكذا إزالة األحجار والبقايا إن أعمال رفع األنقاض
من هذا  118ادة املبعليها  على الرخصة املنصوص يات احلفر وتتوقفوكسرها واستعماهلا يسرى عليها حكم عمل

   .القانون

  
 134المادة 
 ،للدولة ملكا عرضية بكيفية املكتشفة أو هلا املرخص احلفريات خالل املكتشفة املنقولة الثقافية املمتلكات تصبح

  .بالثقافة املكلفة احلكومية السلطة طرف من حمددة مكافأة للمكتشف نحمتو 
  

   بالمناطق المغمورة بالمياه واالكتشافات والحفريات األبحاث بشأن :  الثاني القسم
  

  135المادة 
 املمتلكات الستخراج الوطنية اإلقليمية املياه يف تتم اليت األركيولوجية واألحباث احلفر أشغالو اإلستبارات  ختضع
 بالثقافة املكلفة احلكومية السلطة عن الصادر املسبق للرتخيص أعاله املذكورة 4املادة  يف حمددة هي كما الثقافية
  .العمليات بتلك القيام شروط حتدد اليت
  .األشغال انطالق قبل األقل على أشهر ثالثة بالثقافة املكلفة احلكومية السلطة إىل املشروع ملف يُبلَّغ أن جيب

  
   136 المادة
 العمومية واهليئات األخرىالقطاعات احلكومية  قبل من بالثقافة املكلفة احلكومية السلطة إخبار يتم أن جيب

 القيام تعتزم اليت القناطر والسدوداملوانئ و  مثل العمومية، املنشآت وإجناز للتهيئة الكربى األشغال بكافة واملقاوالت
 .ا

ا بالثقافة املكلفة احلكومية السلطة رأي خذأ لذلك يتعني تبعا املشاريع  خبصوص املرحلة هذه يف لتبدي مالحظا
  .املناسبة وبالطريقة جل معقولأداخل  التهيئةشغال أب القائمني إىل تبلغهااملعروضة عليها و 

 تتعلق ألهداف الوقاية سبيل على اختاذها الواجب واإلجراءات املعنية املواقع بدراسة أساسا املالحظات هذه تتعلق
 .ا القيام املزمع التهيئة أشغال خالل اكتشافها يتم قد اليت الثقافية املمتلكات ومحاية احملافظةب
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 ةالتهيئأشغال  أثر دراسة يفمبينة   ا، القيام املزمع األشغال وطبيعةحجم و  موقع املشروع ملف يتضمن أن جيب
ذا  بالثقافة املكلفة احلكومية السلطةموافاة و  108و 4تني املاد يفاملغمورة باملياه كما هي حمددة  املواقع على

 .األشغال بداية قبل األقل على أشهر )6 ( ستة امللف 
 

137المادة   
 أو بالبحر ذلك أكان سواء ،الوطنية اإلقليمية املياه يف، ثقافية ممتلكات ،عرضيا،اكتشف شخص كل على يتعني
ار ومصبات املياه وجماري البحريات مياه يف ا يف يرتكها أنذلك  غري أو واملستنقعات واملرجات األ  أن بدون مكا

 )48( وأربعني مثانية يتجاوز ال أجل داخل ،الوسائل املمكنة وبكل بوجودها خيرب وأن تغيريا أو ضررا ا يلحق
 احمللية السلطات إخبار ، وجب ذلك تعذر وإن .بالثقافة املكلفة احلكومية للسلطة التابعة املختصة املصاحل ،ساعة
 .االكتشاف مكان إىل األقرب املينائية أو

 إىل السرعة بكامل يسلمه أن املياه، حتت من ثقافيا ممتلكا عرضية بكيفية استخرج شخص أي على يتعني
 ،املمتلك تسليم على يشهد حمضر بتحرير تقوم اليت االكتشاف مكان إىل األقرب احمللية أو املينائية السلطات
 للسلطة التابعة املختصة املصاحل إىل املعين املمتلك بتسليم ذلك بعد تقوم مث باألمر، املعين إىل منه نسخة وتسلم

  .بالثقافة املكلفة احلكومية السلطة طرف من حمددة مكافأة للمكتشف ُمتنح .بالثقافة املكلفة احلكومية

  
  138المادة 

 املمتلكات يهدد خطر وجود حالة يف ،بالثقافة املكلفة التابعة للسلطة احلكومية املختصة ملصاحليتعني على ا
  .االستعجال حالة هاتقتضي اليت ضروريةال الوقائية اإلجراءات كافة اختاذ ،املغمورة باملياهالثقافية 

  

 عليه والحفاظ المادي غير الثقافي التراث حمايةإحداث  بشأن الباب السادس
  وتثمينه

  

  المادي غير التراث الثقافي عناصرإحداث  : بشأن األول القسم
 

  139المادة 
 طبقا ا االعرتاف ويتم وتثمينها، عليها احلفاظ جيب املادي اليت عناصر الرتاث الثقايف غريبصفة قانونية  حتَدث

   .محاية الرتاث الثقايف غري املادي بشأنتفاقية اال، خصوصا املغرب عليها وقع اليت هلا املنظمة الدولية لالتفاقيات
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   :  التالية ادياملغري جماالت الرتاث الثقايف القانون بصفة خاصة  هذا من 4 طبقا للمادة االعتباربعني  ذخأت
 ؛   كواسطة للتعبري عن الرتاث الثقايف غري املاديواللهجات  وأشكال التعبري مبا يف ذلك اللغة  التقاليد -
 ؛   العروضفنون وتقاليد أداء   -
 ؛   الطقوس واالحتفاالتاملمارسات االجتماعية و  -
 ؛   املعارف واملمارسات املتعلقة بالطبيعة والكون  -
  ة.املهارات املرتبطة بالفنون احلرفية التقليدياملدارك و  -

  

  140المادة 
 اإلنتاج وإعادة واالستيعاب ، بالرتاكمجيل إىل جيل من مستمر للمعارفلتداول  غري املادي الثقايف الرتاث خيضع
موعات اجلماعات طرف من ،اإلبداع وإعادة والنقل  الطبيعية، حدوده يف املغريب للفضاء املنتمني واألفراد وا
 ،ميتهباستمرار  والشعور ويتهم اإلحساس لديهم ينمي وهو تارخيهم،مع و  الطبيعة مع وتفاعلهم حميطهم حسب
  والعاملي. احمللي مبعناها البشرية اإلبداعية والقدرة الثقايف التنوع احرتام مت من ويعزز

  

   141المادة 
 الســلطة مــن الســلطة احلكوميــة املكلفــة بالثقافــة أو مــن مببــادرة املــادي الــرتاث الثقــايف غــري حتــدد وحتــدث عناصــر

 آخـر شـخص أي أو املتخصصـة واهليئـات واملؤسسـات اجلمعيـات مـن احملليـة، أو اجلماعـات علـى الوصية احلكومية
  مؤهل.

  

  142المادة 
 مبقتضى قانون  منظومة "للكنوز االنسانية احلية" .حتدث 
 واخلربات ملعارفا من جدا عال ستوىمل بامتالكه له معرتف احلي" كل شخص اإلنساين ب"الكنز يقصد

  .من هذا القانون 4حمدد يف املادة املادي كما هو  غري الثقايف بالرتاث املتعلقة والكفاءات اليدوية واملهارات
 اخلصوص، وجه على اجتماعية حقوقا خيول لصاحبهو  االعرتاف بالكنز اإلنساين احلي بصفة شخصية ذاتية، يكون

 داركاستمرارية امل وإىل احلقوق لصاحب الكرمية احلياة ضمان إىل دف ومهنية أخالقية اللتزامات وخيضعه
 .املعنية واملهارات

املشار بالسجل الوطين للجرد يتم انتقاء الكنوز اإلنسانية احلية من بني حاملي الرتاث الثقايف غري املادي الواردين 
  هذا القانون.من  4إليه يف املادة 
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  المادي غير الثقافي على التراثالمحافظة  : بشأن الثاني القسم
  

   143المادة 
 وصيانتها التقليدية الثقافية واملواد التعبري أشكال دراسة يف املادية غري الثقافية املمتلكات محاية موضوع يتمثل

  :  يلي ما اخلصوص وجه على يهمو عليها،  واحملافظة
  ؛   تهامعرف لتعميق املتخصصة الباحثون واملؤسسات مجعها اليتعناصر الرتاث الثقايف غري املادي  دراسة -
 لطبيعتها مالئمة محاية تدابري موضوع ،بدقة حتديدها مت اليت عناصر الرتاث الثقايف غري املادي تكون -

ا على احملافظة معها تتم بكيفية   ؛  القادمة األجيال إىل ونقلها أشكاهلا بكافة ذاكر
 عند القيام طبيعتها ريتغي جتنب على احلرص مع عناصر الرتاث الثقايف غري املادي سالمة على احلفاظ -

   ؛  ونشرها بنقلها
وكل أشكال  واملنشورات املختلفة والتظاهرات الوسائل، (املعارض بكل املادي غري الثقايفالرتاث  نشر -

  ؛  أو أجنحة باملتاحف...) متاحف وإحداث ووسائل التواصل
   .الثقايف غري املادي الرتاث جماالت أحد يف احلاملني ملعرفة األشخاص مبجموعة أو باألشخاص االعرتاف -
 :  املتمثلة يف احملافظة بتدابري تنظيمي وتتعلق بنصاملادة  هذه مقتضيات حتدد

  ؛   التقييد يف السجل الوطين للجرد  -
  ؛  املادي غريالثقايف  الرتاث تثمني أجل من متعدد السنوات أو سنوي قطاعي ططخم إعداد -
 الذيوخصوصا  املادي، غري الرتاث على للمحافظة خمصصة والمركزية غري ممركزة خلق و أو دعم مصاحل -

  ؛  األولوية طابعمحايته  تكتسي
موعات واألاجلماعات و حتسيس و  إشراك -   ؛   فراد املعنيني بالرتاث الثقايف غري املاديا
 ؛   املادي غري بالرتاث املتعلقة املعارف ونقل والتعليم املالئمة التكوين بنياتإحداث  -
  .مبؤسسات التعليم العايل التكوين املتعلق مبجاالت الرتاث غري املاديإدماج  -

  
  144المادة 

السجل  يف التقييد ملسطرة احلالة، حسب ،أعاله139 املادة يف احملددة املادي غري الثقايف الرتاث عناصر ختضع 
  .ي اللجنة الوطنية للرتاث الثقايفبقرار من السلطة احلكومية املكلفة بالثقافة بعد أخد رألجرد لالوطين 

 .املقتضيات املتعلقة بالتقييد بالسجل الوطين للجرد بنص تنظيميالكيفيات و حتدد الشروط و 
بالتسجيل يف الالئحة التمثيلية للرتاث  دويل ن تكون موضوع اعرتافألعناصر الرتاث الثقايف غري املادي ميكن 

  العاملي غري املادي.
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  145 المادة
 ُمتَنح"،الثقافي غير المادي التراث "جائزة تسمى جائزة سنتني، كلبالثقافة   املكلفة احلكومية السلطة تنظِّم
 الرتاث جمال يف احملددة اإلبداعات وتثمني ومحاية لتكريس متميز بعمل قامت اليت الطبيعية أو املعنوية شخاصلأل

   .املادي غري الثقايف 
  .تنظيمي مبقتضى نص كيفية تنظيم ومنح هذه اجلائزة حتديد يتم
  
 

  المادي غير الثقافي التراث تثمين:  الثالث القسم
 

  146 المادة
 السلطة تتمكن حىت ،"املادي غري الثقايف الرتاث تثمني صندوق" أعاله، املذكورة ولألهداف للقانون طبقا ُحيَدث،
  .وتثمينها عليها افظةواحمل املادية غري الثقافية املمتلكات محاية عمليات بتمويل القيام من بالثقافة املكلفة احلكومية

  
  147المادة
 :  يلي مما الصندوق هذا موارد تتأتى

  ؛  الدولة ميزانية من املخصصات -
 املضافة القيمة على الضريبة مبلغ من 1 % أساس على حتتسب وهي سنويا، احمللية اجلماعات مسامهة -

  ؛  الدولة من تتسلمها اليت
 أصحاب يستخلصه الذي للرسم مطابقة مشاركة وهي بالسياحة، املكلفة احلكومية السلطة مسامهة -

  ؛  والفندقية السياحية املبيتات عن الفنادق
  ؛  السنوية مداخيلها من 0,5 % حدود يف للمتاحف الوطنية املؤسسة مسامهة -
  ؛  املادي غري الثقايف الرتاث لفائدة  الوصاياو  اهلبات -
 .اإلحسان العمومي الثقايف -
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 الضريبية واإلجراءات المالية المقتضيات بشأن :  الباب السابع
 

  حمائية ألغراض واإلعانات المساعدات بشأن:  األول القسم
 

  148المادة 
يتبني للسلطة احلكومية  بعمليات يقومون الذين ،وغري منقولة منقولة ثقافية ملمتلكات اخلواص نيمالكميكن لل  

م على حفاظللا الزمة املكلفة بالثقافة أ  أن يستفيدوا من  وتثمينها عليها واحملافظة وترميمها وإصالحها ممتلكا
 .اهليئات العمومية تقدمها مباشرة، غري أو مباشرة مالية، مساعدات

 َواملنقوالت العقارات منعشو أو ومقاولو العقاريون املنعشون أو املقاولون كذلك املزايا هذه من يستفيدن أميكن 
 املرتبة، أو، املقيدة  غري املنقولةو   املنقولة ةالثقافي املمتلكات على واحملافظة والتأهيل الرتميم بأشغال يقومون عندما
  .القانون هذا مبوجب

  

 149 المادة
 أو ةظفااحمل بأشغال القيام تستلزم اليت ،للرتتيب املقرتحة أو املرتبة ،وغري املنقولة املنقولة الثقافية املمتلكات درج ُ ت

   .، ويتم جتديدها سنويابالثقافة املكلفة احلكومية السلطة تعدها استعجالية قائمة يف الفوريني احلماية
الك يستفيد أن ميكن

ُ
 مساعدة من ،للرتتيب املقرتحة أو املرتبة ،ملنقولة وغري املنقولةا الثقافية للممتلكات اخلواص امل

 األشغال كلفة من، حسب كل حالة على حدة، أدىن كحد 30 % بنسبة احمللية اجلماعات من أو الدولة من
  .الكربى األشغال أو/و والتقوية بالتدعيم املتعلقة عليها واملصادق املنجزة

 

  150المادة 
الك يستفيد أن ميكن

ُ
 مساعدة من ،للرتتيب املقرتحة أو املرتبة ،املنقولة وغري املنقولة الثقافية للممتلكات اخلواص امل

 .اإلمجالية الكلفة من 50 % نسبة يف فيها سقف املسامهة ُحدد اليت التأهيل الرتميم وإعادة أشغال عن الدولة من
الك يستفيد أن ميكن

ُ
 يف هي اليتللرتتيب  املقرتحة أو املرتبة ،املنقولة وغري املنقولة الثقافية للممتلكات اخلواص امل

 املعمارية الزخارف ترميم عن تنجم قد اليت النفقات من50 %و 20 % بني ترتاوح إعانة من جيدة، حالة
  .الثقايف للممتلك الداخلية أو اخلارجية
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 151المادة 
 هذا أحكام مبقتضى ُمتَنح اليت العمومية املالية واإلعانات املساعدات وكيفيات شروط، مبقتضى نص تنظيمي، حتدَّد

  . القانون
 

  الضريبية اإلجراءات بشأن :  الثاني القسم
 

  152المادة 
 ،ة الثقافية، لممتلكاتل التثمنيميم واحملافظة وإعادة التأهيل و الرت  أشغال تستوجبها اليت والتكاليف النفقات تُعفى

 ماعاتواجل باألحباس اخلاص للنظام اخلاضعة تلك أو اخلواص أو الدولةمتلكها  اليتو  ،أو املقرتحة للرتتيباملرتبة 
   .للضرائب العامة املدونة يف حمددو ه ماوفق  املضافة القيمة على الضريبة من ثنيةاإل

الك كذلكاإلعفاء  هذا  من يستفيد
ُ
 وإعادة وحفاظ ترميم أشغال املقررة، واملعايري للقواعد طبقا يُنجزون الذين امل

م وتثمني تأهيل  حممية جماالت يف أو تقليديةو  تارخيية جمموعاتو خمتلطة أو  ثقافية مواقع داخل الواقعة لعقارا
  .أخرى

  

   153المادة 
 على يِعني أو يقوم شخص أي األشغال كلفة عن املضافة القيمة على الضريبة من اإلعفاء من كذلك يستفيد
 أخرى هيئة أية أو الالمركزية اجلماعات أو الدولة ملك يف هو الذي الثقايف للرتاث وتثمني تأهيل وإعادة ترميم

    .عمومية
  

  154 المادة
ال الثقايف  الرعايةو اإلحسان العمومي  بالثقافة املكلفة احلكومية السلطةتشجع   تأهيل وإعادة ترميم قصد يف ا
ماو  الثقايف للرتاث وتثمني   .بنص تنظيمياجلمركية إلعفاءات الضريبية و ا سيماالالتحفيزية  حتدد إجراءا

  

   155المادة 
 اليت ،مرتبة زدوجةمو  ثقافية ممتلكات تثمنيو  التأهيل وإعادة واحلفاظ الرتميم أشغال ،األرباحمن الضريبة على  تُعفى

الك  حلساب أو الدولة حلساب تنجزها املقاوالت
ُ
 املتعلق 17.89 رقم القانون ذلك على ينص كما،  اخلواصامل

على املقاوالت  اإلعفاءويسري هذا  الشركات. على بالضريبة املتعلق 24.86 رقم والقانون الدخل على بالضريبة
  .احلفريات الوقائيةو  اإلنقاذاليت تنجز حفريات 
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   156المادة 
 وجه على احمللي اجلبائي النظام حتكم اليت املقتضيات ومن األخرى الضريبية الرسوم كافة من ، الثقايف الرتاث يُعفى

  .اخلصوص
  

  157 المادة
 طلب على بناء باملالية املكلفة احلكومية للسلطة التابعة املختصة املصاحل من قبل  أعاله املذكورة نح اإلمتيازاتمت

  .بالثقافة املكلفة احلكومية للنفقات، املصادق عليها من قبل السلطة املربرة  الوثائقبمرفق 
 

   158المادة 
 أو التجارة أو للسكن تستعمل اليت األماكن ظروف لتحسني املخصصة التأهيل إعادة أو الرتميم أشغال ختول ال

  .الضريبية املزايا يف احلق التارخيية، املآثر يف الواقعة العمومية، لإلدارة
 ذلك، خالف يتقرر مل وإن مشرتك، باتفاق املذكورة األشغال تستلزمه الذي املبلغ حتديد ميكن اإلجيار، حالة ويف
  .واملستأجر املالك بني اقتسامه ميكن
   .الكمايل الطابع ذات واألشغال اجلديد البناء أشغال االمتيازاتهذه  من تستثىن

  

  الشفعة في الدولة حق الباب الثامن
 

  159 المادة
غري منقول، مقيد يف السجل  أو ملمتلك ثقايف، منقول تفويت أي خبصوص الشفعة حق للدولة ممارسة مكن

عليه  عملية  وحتل مبقتضاه حمل من رست للجنة الوطنية للرتاث الثقايف. صريح بعد رأي  ،أو مرتب الوطين للجرد
  .التفويت
 :  بعده الواردة للشروط طبقا حق الشفعة باستعمال التصريح بتقدمي بالثقافة املكلفة احلكومية السلطة وتقوم

 ؛  بالثقافة املكلفة احلكومية السلطة إىل يوجه مسبق لتصريح ثقايف ملمتلك إرادي تفويت أي خيضع -
 احملددة داخل والشروط باألسعار االقتناء مبواصلة بالثقافة املكلفة احلكومية السلطة قرار يصدر أن جيب -

 ؛  األجل النصرام احلق سقوط طائلة حتت يوما، )30( ثالثني أجل
ا الالمركزية اجلماعات من بطلب الدولة طرف من احلق نفس ممارسة ميكن -  ؛  ولفائد
 ؛  التصريح يف احملددة والشروط باألسعار الضمين، أو الصريح التخلي حالة يف البيع، إجناز يتم -
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 .جديد تصريح إىل سلفا احملددة التفويت لشروط تعديل أي يؤدي -
 

 160  المادة
عرب ت تصريح ناء علىب واملصاريف، األصلي البيع مثنمقابل  الدولة لفائدة الشفعة تتم العلين، باملزاد البيع حالة يف
املمتلك  مكان يف الواقعة االبتدائية باحملكمة الضبط كاتب إىل يوجه ممارسة حق الشفعة،ا إراد اإلدارة عن  فيه

 ويصبح .إىل اإلدارة اء املزادرسإ حمضراملوالية لتبليغ  يوما )30( الثالثني خالل ، املعين برسالة مضمونة الثقايف
 يوما  )30( الثالثني أجل انصرام عند ذلك، يتم مل إن أو، الضبط كاتب إىل اإلدارة قرار تبليغ بعد ائيا البيع

  .أعاله الفقرة يف عليه املنصوص
 

  161  المادة
 يشهد عقد أي تسجيل أوحترير  برفض ملزمون التسجيل قابضو وكذا العقارية، امللكية وحمافظو واملوثقون الُعدول
 من معلَّل بقرار مرفوقة غري ،مرتبة لةغري منقو  أو منقولة طبيعية،مناظر ثقافية  أوثقافية   ممتلكات تفويت على

  .الشفعة يف الدولة حق ممارسة عن ختليها على يشهد بالثقافة املكلفة احلكومية السلطة
  

  والعقوبات المخالفات مراقبة بشأن :  تاسعالباب ال
  

 162المادة 
عن العقوبات األقسى  ه. بغض النظربعد الواردة للعقوبات مرتكبها، القانون هذا ملقتضيات خمالفةتعرض كل 
 .اجلنائي القانونالواردة يف 

  
  المخالفات مراقبة بشأن :  األول القسم

 

 163المادة 
 املآثر وحمافظو تشومف بالرتاث، املكلفة اإلدارة أعوان على عالوة القانون، هذا ملقتضيات املخالفات مبعاينة يكلف
 :   املؤهلون املغرب أرشيف مؤسسة أعوانو  الثقايف  الرتاثمحاية  شرطة وأعوان املتاحف وحمافظو واملواقع التارخيية

 ؛   القضائية الشرطة ضباط -
 احمللية الشرطة أعوان بدور يقومون الذين املخالفات مبراقبة املكلفون ،اجلماعات احمللية املؤهلون أعوان -

 ؛  الثقايف للرتاث
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 هيئة ضمن والسكىن، والتعمري والبيئة الرتاب بتهيئة املكلفة احلكومية السلطة تؤهلهم الذين األعوان -
  ؛  التعمري إدارة وتقنيي وأعوان املعماريني املهندسني

 كل ،الثقايف املغمور باملياه للرتاث بالنسبة والغابات واملياه البحرية بالشؤون املكلفة اإلدارات أعوان -
  ؛  خيصها ما يف واحدة

 .خيصه ما يف واحد كل الوطنية، والشرطة امللكي والدرك اجلمارك إدارة أعوان -
 

 164المادة 
ا مبوجب تتوخى، قانونية بكيفية مؤسسة مجعية لكل ميكن  املمتلكات محاية أجل من العمل األساسي، قانو

 تنصب وأن ثقايف ممتلك حق يف واضح بشكل معاينتها متت ثابتة خمالفة بأي اإلدارية السلطات خترب أن الثقافية،
ذا  بالثقافة املكلفة احلكومية السلطةيتعني عليها  إخبار و  .القانون ذا املس خيص ما يف مدنيا طرفا نفسها

  اإلجراء.
  

    165 المادة
 املكلفة احلكومية السلطة إىل السرعة وجه على حماضر تُرفع بواسطة القانون هذاملقتضيات  املخالفات معاينة تتم
 املختص امللك وكيل بإخبار وتقوم، الثقايف  بالرتاث متس اليت األشغال لكل الفوري بالتوقيف تأمر اليت ةالثقافب

 .املذكورة احملاضر من نسخة له وترسل
 يف املذكورة اإلداراتأعوان  طرف من املخالفات تلك معاينة عند حجزها مت اليت الثقافية املمتلكات تلقائيا تردُ 

   .بالثقافة املكلفة احلكومية السلطة إىل163 املادة
 .العمل به اجلاري التشريع ينظمها اليت بالطرق عمومي بيع أي موضوعهذه احملجوزات  تكون أن ميكن ال
  

  .العقوبات بشأن :  الثاني القسم
  

    166 المادة
) 20000عشرين ألف (  إىل )10000( عشرة آالف من ترتاوح وبغرامة سنة إىل أشهر ستة من باحلبس يعاقب
 املذكورة مبهامها القيام من بالرتاث املكلفة املختصة املصاحل يعيق أو مينع من كل العقوبتني هاتني بإحدى أودرهم 

  .القانون هذا من128و 124، 94، 89، 86 ،71، 68، 56، 55، 35، 34، 31، 29:  املواد يف
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 167المادة 
عشرين ألف  إىل )10000( عشرة آالف من ترتاوح وبغرامة) أشهر 3من شهر إىل ثالث ( باحلبس يُعاقب

أو  مرتبا  ثقافيا ممتلكا فوت شخص كل البيع، بطالن مراعاة مع العقوبتني هاتني بإحدى أو ) درهم20000(
 رفع ويتم  .عنه املرتتبة وااللتزامات الرتتيب بوجود املقتين خيرب أن دون من ،غري منقول أو منقوال مقرتح للرتتيب،

  .املقتين طرف من أو اإلدارة طرف من تلقائيا إما البطالن دعوى
واملادة  94من املادة  األوىلمقتضيات الفقرة و  52املادة كل من خالف مقتضيات نفس العقوبات يف حق   تتخذ
  .99من املادة  األوىللفقرة وا 98

 

168 المادة  
عشرين ألف  إىل )10000( عشرة آالف من من ترتاوح وبغرامة سنة إىل أشهر ستة من باحلبس يعاقب

  59، 54، 53 ،51 ،48 ،37قتضيات املواد خالف م فرد كل  العقوبتني هاتني بإحدى أو ) درهم20000(
  .97الفقرة األوىل من املادة و  91الفقرة الثانية من املادة و  69مقتضيات الفقرة الثالثة من املادة و 
  

 169المادة 
ومائة )  35 000 مخسة وثالثني ألف ( بني ترتاوح وبغرامة سنوات )(5 مخس إىل )3( ثالث من باحلبس يعاقب

 متلكمل  ،جزئي أو كلي، تشويه أو برت أو هدم أو بتدمري عمدا، قام من كلدرهم   )150000( ومخسني ألف
 ،42 ،12 مقتضيات املواد انتهك من وكل مرتب أو مقيد يف السجل الوطين للجرد.غري منقول،  أو منقول ثقايف
 69والثانية من املادة  األوىلالفقرتني و 135، 118، 113، 103، 102، 101 ،78، 72، 50، 49 ،45

  .99الفقرة الثانية من املادة و  91األوىل من املادة والفقرة 
  

 170المادة 
 وبغرامة سنتني إىل أشهر ستة من باحلبس القانون هذا من 133و 92و 46 املواد ملقتضيات خرق كل يعاقب
   .العقوبتني هاتني بإحدى أو درهم )100000مائة ألف ( إىل10000(  أالفعشرة  من ترتاوح
 احلكومية السلطة مسبقا خيرب أن أو غري منقول، بدون منقوال ممتلكا فوت فرد أي حق يف العقوبات نفس تتخذ
   .الشفعة يف الدولة حق مسطرة عرقل أو بالثقافة املكلفة
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   171المادة  
 ذات محولة أرض فوق البناء أو التجزيء أو لتقطيعاب أو سهل رخص أمر أو من كل العقوبات لنفس يتعرض

  .حممية أخرى منطقة أوجمال  أي على أو وتقليدية تارخيية جمموعة يف أو موقع على وأ أركيولوجية
 طلب على بناء قرار، بواسطة يأمر أن ،على حدة حالة كل  حسب اجلماعة، رئيس أو العامل أو لوايلا يتعني على

 املمتلكات بني من طبيعي أو ثقايف ممتلك على أقيم بناء أي دم بالثقافة، املكلفة احلكومية السلطة به تتقدم
مقرتف اجلرمية بالقيام،   إلزام أجل من العمومية القوة استعمال إىل اللجوء اقتضى األمر نوإ أعاله إليها املشار

  على نفقته.رجاع الوضع إىل حالته األصلية إل األشغال الالزمة بكافةعلى نفقته، 
 

  172 المادة 
 مخسني ألف  من ترتاوح وبغرامة سنتني إىل سنة من باحلبس 137و 128و 105 املواد ملقتضيات خمالفة كل تعاقب

  درهم. )150000( مائة ومخسني ألف  إىل)  50000(
 مغمورا باملياه. أو بريا ثقافيا أثريا ممتلكا وعلم، دراية عن اقتىن أو فوت من كل حق يف العقوبات نفس وختصص 

 121املواد عند خمالفة املستعملة واألدوات العتاد حجز املادة، هذه يف عليها املنصوص العقوبات على عالوة ويتم،

السلطة  لفائدة املستخرجة املنقولة الثقافية املمتلكات ومصادرة حجز كذلك القانون. ويتم هذا من ،122و
  .احلكومية املكلفة بالثقافة

  

  173 المادة
 أو املؤقت السحب القانون هذا من 99و 98و 94 املادتني يف عليها املنصوص املقتضيات احرتام عدم وخيول
  .التجارة لرخصة النهائي

  

  174المادة 
ا سابقا.   يف حالة العود يعاقب املخالف بعقوبة ال ميكن أن تقل عن ضعف العقوبة احملكوم 

 
 

  وانتقالية مختلفة أحكام :  الباب العاشر
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 175المادة 
ة ثقافي اتممتلكرتيب ت أو محاية إلجراء اجلزئي أو الكلي بالرفع احلاالت، وحسب استثنائية، بصفة القيام ميكن
 أو امحايته بررت اليت الفائدة تنتهي عندما وأ طبيعي لضرر تعرضت عندما ية،طبيع -ثقافية أوة أو غري منقولة منقول
 بعد بالثقافة املكلفة احلكومية السلطة باقرتاح من مبرسوم الرتتيب أو احلماية إجراء رفع عن اإلعالن يتم ها.ترتيب
  .لرتاث الثقايف لاللجنة الوطنية  رأي إبداء

  

 176المادة 
أو  رإطا -اتفاقيات تربم أن ، لرتاث الثقايف لاللجنة الوطنية  رأي أخدبعد  بالثقافة املكلفة احلكومية للسلطة ُميكن

احملافظة ية بغاية محاية الرتاث الثقايف و عنم خاصة أخرى أو عمومية هيئة أية مع أو الوزارية القطاعات شراكة مع
 خيص العمل فيما ا اجلاري والتنظيمات للقوانني الشراكة املذكورةو   اإلطار -االتفاقيات وختضع ،تثمينهعليه و 
ا وحصر حتديد   .ومساطرها مضمو

  

  177 المادة
 للتشريع طبقا اللجنة الوطنية للرتاث الثقايف، رأي أخدبعد  تلجأ، أن بالثقافة املكلفة احلكومية للسلطة ميكن
 االقتصاد منط مثل مالئم آخر منط بأي أو االمتياز أومبنح املفوض باإلنابة ، التدبري أساليب إىل العمل، به اجلاري

 كيفيات حتددو  .التارخيية املآثرو  املواقع منها وخاصة ،أشكاله مجيع يف الثقايف، الرتاث تدبري من متكن املختلط،
  .تنظيمي نص مبوجب ضاملفو  التدبري

  178 المادة
اللجنة الوطنية  على ويُعرض ،الثقايف الرتاث لتثمني برنامج بإعداد سنويا بالثقافة املكلفة احلكومية السلطة تقوم
  .فيه رأيها لتبدي لرتاث الثقايف ل

  
  179المادة  

احلرف املرتبطة باملمتلكات الثقافية العقارية من الدولة تنمية التكوين املتخصص واملالئم يف جمال املهن و  تشجع
 :  خالل
 ؛   املهين للتكوين الوطنية املنظومة املهن واحلرف يف هلذه املتواصل اإلدماج -
 ؛   العقارية الثقافية املمتلكات تثمني ملسالك ُخمصَّصة ،اجلهوي الصعيد على للتكوين، مؤسسات إحداث -
 وخاصة الثقافية، املمتلكات وتثمني بتدبري تتعلق واالقتصاد والقانون اهلندسة يف متخصصة مسالك فتح -

 .العقارية منها
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 180المادة 
 اتفاقية مقتضيات وتفعيل بتطبيق مكلفة جلنة رئاستها، وحتت بالثقافة، املكلفة احلكومية السلطة لدى تشكَّل
 1954 سنة الصادرين وبروتوكوليها 1954 لسنة املسلح النزاع حالة يف الثقافية املمتلكات حبماية املتعلقة الهاي

ا اللجنة وتسيريهاحيدد تكوين هذه و  ،199و   .تنظيمي بنص واختصاصا
 

  181المادة 
الباب الوارد يف  تعريف الرتاث الثقايف وأصنافهت ممتلك ثقايف مندرج حت أي على القانون هذا مقتضيات تطبق

   املغربية واخلاصة العمومية املتاحف يف املودعة أو املعروضة املنقولة الثقافية مبا املمتلكاتمن هذا القانون األول 
  

  182المادة 
 القانون بتنفيذ) 1980  دجنرب 25(   1401 صفر 17 يف الصادر 1.80.341 رقم الشريف الظهري يُنسخ
 مت كما والعاديات، الفنية والتحف املنقوشة والكتابات واملناظر التارخيية املباين على باحملافظة املتعلق 22.80 رقم

 القانون بتنفيذ ) 2006 يونيو 1(  1427األوىل مجادى يف الصادر 1.06.102 رقم بالظهري وتتميمه تعديله
  .19.05 رقم

الصادرة مبقتضى  ثارهاآترتيب إحدى هذه املمتلكات و  أوتبقى سارية النفاذ مجيع املقررات اإلدارية الصادرة بتقييد 
 واملناظر التارخيية األبنية على احملافظة يف) 1914 فرباير 13 (  1332 األول ربيع 17 يف الصادر الظهري
  يوليوز (21 1364 شعبان11  يف الصادر والظهري الفنية، األشياء لوقاية املعدة احلرمات ويف البهيجة
 بتنفيذ ) 1980دجنرب (25 1401 صفر 17 يف الصادر1.80.341  رقم الشريف والظهري ،)1945
 والعاديات الفنية والتحف املنقوشة والكتابات واملناظر التارخيية املباين على باحملافظة املتعلق 22.08  رقم القانون

   .تتميمهكما مت تعديله و 
 

 


