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»الفصل)54.)-

»I)-)يعاقب بغرامة).............)درهم):

»- كل شخص لم يخبر ....................................... ملنقوا ؛

»- كل حائز ملنقوالت مقيدة أو مرتبة لم يقم.............الفصل 5-32.

)الباقي ال تغيير فيه.(

املادة)30

تنسخ وتعوض،)على النحو التالي،)أحكام الفصل)32-5)من القانون)

رقم)22.80)السالف الذكر):

-)يجب على حائزي املنقوالت املقيدة أو املرتبة) (.5 (- (32 »الفصل)

بالتراث،) املكلفة  املصالح  إلى  منه  نسخة  وتسليم  بها  جرد  »مسك 

لهم) املأذون  واألشخاص  الباحثين  وكذا  املصالح  لهذه  »والسماح 

»باالطالع عليها بغرض البحث والدراسة ومتى دعت الحاجة إلى ذلك.

»ويجوز لإلدارة،)في نطاق اتفاقيات،)أن تقدم لحائزي املنقوالت)

والخبرة) والعلمية  التقنية  املساعدة  طلبهم،) على  بناء) »املذكورة،)

»الالزمة إلعداد جرد يستجيب للمعايير الدولية.«

املادة)31

 تستثنى املتاحف الخاضعة للظهير الشريف رقم)1.99.266)الصادر في

للتاريخ) املغربية  اللجنة  بإحداث  ()2000 ماي) (3(  1421 من محرم) (28

العسكري من تطبيق أحكام هذا القانون.

املادة)32

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ داخل أجل ستة أشهر من تاريخ)

نشر النصوص املتخذة لتطبيقه بالجريدة الرسمية.

 يجب على كل شخص من األشخاص الخاضعين للقانون العام

أو الخاص مطابقة وضعية املتحف أو املتاحف التابعة له،)والقائمة قبل)

تاريخ دخوا هذا القانون حيز التنفيذ مع أحكامه خالا أجل ال يتعدى)

 سنتين من التاريخ املذكور،)تحت طائلة قيام اإلدارة بإغالق املتحف

أو املتاحف املعنية.

ظهيرش ريفشرقم)7ا. ). )ص3درشفي)8)ر ض3ن))اا  ) ))أبريل) )1)) 

بتنفيذشتلق3نحنشرقم)1).55)بتغييرشواتميمشتلق3نحنشرقم)19. 1 

تلق3�سيشبإحدتثشتملؤسسةشتلحطنيةشللمت3حف.

ه وحده،
ّ
الحمد لل

الطابع الشريف - بداخله :

)محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه(

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا،)أسماه هللا وأعز أمره أننا):

بناء)على الدستور وال سيما الفصلين)42)و)50)منه،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

هذا،) الشريف  ظهيرنا  عقب  الرسمية،) بالجريدة  وينشر  ينفذ 

القا�ضي) (01.09 رقم) القانون  وتتميم  بتغيير  (55.20 رقم) القانون 

بإحداث املؤسسة الوطنية للمتاحف،)كما وافق عليه مجلس النواب)

ومجلس املستشارين.

وحرر بفاس في)8)رمضان)1442 )21)أبريل)2021(.

وقعه بالعطف :

رئيس الحكومة،

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

*

*  *
ق3نحنشرقمش1).55

 بتغييرشواتميمشتلق3نحنشرقم)19. 1)تلق3�سي

بإحدتثشتملؤسسةشتلحطنيةشللمت3حف

املادة األولى

و11  و9) (3 و) (2 املواد) أحكام  التالي،) النحو  على  وتتمم،) تغير 

الوطنية) »املؤسسة  بإحداث) القا�ضي  (01.09 رقم) القانون  من 

بتاريخ) (1.10.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم) للمتاحف«،)

14)من جمادى األولى)1432 )18)أبريل)2011():

»املادة)2.)-)تقوم املؤسسة).....................................)وبنفس الكيفية.

الخاص) لحسابها  للقيام  ذلك،) على  عالوة  املؤسسة،) »تؤهل 

»بإحداث متاحف جديدة في مختلف مجاالت التراث املتحفي بصفة)

»خاصة،)والتراث الثقافي املادي والالمادي بوجه عام.
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»ال يشمل نطاق).................................................)للتاريخ العسكري.

»املادة)3.)-)تتولى املؤسسة،)................................................)بما يلي):

»• تلقي امللفات املتعلقة بإحداث املتاحف طبقا للتشريع الجاري 

»به العمل ؛

»• جرد وحصر وتوثيق الرصيد املتحفي املوجود باملتاحف التابعة 

واملحافظة  به  والتعريف  ودراسته  طبيعته،  كانت  كيفما  »لها، 

مجاا  في  عليها  املتعارف  املعايير  وفق  وحمايته  وصيانته  »عليه 

»حفظ التراث ؛

»• إغناء املجموعات املتحفية التابعة …………………….. مجموعات 

»تلك املتاحف ؛

»• القيام، تحت مسؤوليتها، إما بمبادرة منها أو بطلب من أي سلطة 

»عمومية أو جهة معنية أخرى، بالنقل الفوري ألي قطعة متحفية 

»أو تراثية أو مجموعات متحفية أو لقى أثرية تم العثور عليها، 

»عن طريق األبحاث األركيولوجية املنجزة فوق التراب الوطني من 

»لدن الباحثين أو فرق البحث التابعة للمعهد الوطني لعلوم اآلثار 

»والتراث، أو من لدن أي شخص ذاتي أو هيئة عامة أو خاصة، 

»وطنية كانت أو أجنبية.

»ويجب أن تراعي املؤسسة في عملية نقل التحف واللقى املذكورة،)

»الضوابط والشروط املتعلقة بحفظها وتوثيقها وصيانتها وحمايتها)

»من التلف والضياع،)وذلك بتنسيق مع اإلدارات والهيئات املعنية)؛

املتحفي  الرصيد  للحفاظ على  الالزمة  الترميم  بأعماا  القيام   •«

»باملتاحف التابعة لها، والعمل على صيانته، واإلسهام في إطار 

»برامج للشراكة والتعاون في إنجاز أعماا الترميم املذكورة عن 

للمجموعات  بالنسبة  الالزمة،  التقنية  »طريق تقديم املساعدة 

»املتحفية املغربية اململوكة ألي شخص أو هيئة عامة أو خاصة، 

»متى كانت هذه املجموعات ذات قيمة فنية أو تاريخية نادرة ؛

»• العمل على استرجاع القطع املتحفية واللقى األثرية التي تصدر 

»أحكام قضائية بمصادرتها لفائدة الدولة أو لفائدة أي شخص 

للتشريع  طبقا  حجزها  أو  العام،  القانون  أشخاص  من  »آخر 

»الجاري به العمل، والقيام بجميع اإلجراءات الالزمة من أجل 

»ذلك، بتنسيق مع الجهات املعنية ؛

»• القيام، تحت مسؤوليتها، بنقل القطع املتحفية واملجموعات 

»املتحفية التي تتوفر عليها املتاحف التابعة لها، من متحف إلى 

»آخر بصفة مؤقتة، وذلك من أجل العرض أو اإلعارة ملدة محددة 

»أو ألغراض املشاركة في تظاهرات فنية أو ثقافية أو علمية، وذلك 

اتفاقيات للشراكة بين املؤسسة ومؤسسات أجنبية  »بناء على 

»طبقا للنصوص الجاري بها العمل.

الشروط) صريحة  بكيفية  االتفاقيات  هذه  تحدد  أن  »ويجب 

األطراف) والتزامات  التحف،) نقل  عملية  في  مراعاتها  »الواجب 

وتأمينها،) املنقولة  التحف  على  الحفاظ  يكفل  بما  »ومسؤولياتهم،)

»وضمان إرجاعها إلى املتاحف التي تم نقلها منها)؛

»• ممارسة حق الشفعة باسم الدولة فيما يخص اقتناء القطع 

 »املتحفية واللقى األثرية النادرة ذات القيمة العلمية أو الفنية

بأي  أو  العلني  املزاد  طريق  عن  للبيع  املعروضة  التاريخية،  »أو 

»طريقة أخرى، طبقا للتشريع الجاري به العمل ؛

»• التعريف بوظائف ودور املتاحف …………………………….. التراث 

»أو تدبيره ؛

……………………………………………………………………………………………«

»• إقامة عالقات شراكة …………........…………………………. التحف 

»والنفائس ؛

»• إقامة عالقات تعاون وشراكة على الصعيدين الوطني والدولي مع 

»املؤسسات التي تسعى إلى تحقيق نفس األهداف وتبادا الخبرات 

»فيما بينها، وال سيما في مجاا تدبير التراث املتحفي وصيانته ؛

»• القيام بجميع املساعي الالزمة من أجل استرجاع القطع املتحفية 

 »املهربة أو املسروقة أو املعارة أو املباعة سواء في الداخل أو في

»الخارج، وذلك بتنسيق مع السلطات العمومية والهيئات املعنية.«

»املادة)9.)-)يحدث).........................)ويتكون من ستة أعضاء)يعينون)

»..............)والرقي به.«

»املادة)11.)-)يقوم مجلس)................................)باملهام التالية):

..........................................................................................................«

» - إقرار القيام بأي عملية ................................... السلطة الحكومية 

»الوصية ؛

للتشريع  طبقا  املغرب«  »متحف  التميز  عالمة  وسحب  منو   -  «

»الجاري به العمل.«

املادة الثانية

من) (8 و) (7 و) (5 أحكام املواد) على النحو التالي،) تنسخ وتعوض،)

القانون السالف الذكر رقم)01.09 :
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»املادة)5.)-)تدير املؤسسة لجنة مديرية تتألف باإلضافة إلى رئيسها)

»من ستة أعضاء.

»يعين الرئيس بظهير شريف.

»ويعين باقي األعضاء)بمرسوم كما يلي):

» - ممثالن عن اإلدارة ؛

بين  ومن  املتاحف  محافظي  بين  من  أعضاء يختارون  -أربعة   «

اختصاص  مجاا  في  وخبرتها  بكفاءتها  املشهود  »الشخصيات 

»املؤسسة، وذلك باقتراح من رئيس املؤسسة ملدة أربع سنوات 

»قابلة للتجديد مرة واحدة.

»ويمكن لرئيس اللجنة املديرية أن يدعو للمشاركة في اجتماعات)

»اللجنة،)على سبيل االستشارة،)كل شخص يرى فائدة في حضوره.

على) الذي يعين بمرسوم بناء) »يمارس الكاتب العام للمؤسسة،)

مهام الكتابة الدائمة للجنة املديرية،) »اقتراح من رئيس املؤسسة،)

»ويسهر على مسك محاضر مداوالتها،)وحفظ وثائقها،)والسهر على)

»تنفيذ قراراتها تحت سلطة رئيس املؤسسة.«

»املادة)7.)-)تجتمع اللجنة املديرية بدعوة من رئيسها بمبادرة منه،)

»أو بناء)على طلب من ثالثة أعضاء)على األقل كلما اقتضت الضرورة)

»ذلك،)ومرة على األقل كل ثالثة أشهر في السنة.

»ويشترط لصحة مداوالتها حضور األغلبية املطلقة ألعضائها على)

»األقل،)وإذا لم يتوافر هذا النصاب في االجتماع األوا،)يدعو الرئيس)

مداوالت) وتكون حينئذ  أسبوعا،) يتعدى  ال  أجل  في  ثان  »الجتماع 

»اللجنة صحيحة أيا كان عدد األعضاء)الحاضرين.

»تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات األعضاء)الحاضرين،)فإن)

»تعادلت األصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

»تحرر في شأن مداوالت اللجنة محاضر،)يوقعها كل من الرئيس)

»والكاتب العام.

»املادة)8.)-)يسهر الرئيس على تسيير املؤسسة،)ويتصرف باسمها،)

»ويباشر أو يأذن في مباشرة جميع األعماا والعمليات املتعلقة بهدفها،)

»ويمثلها أمام القضاء)وأمام الدولة وكل إدارة عامة أو خاصة وإزاء)

»الغير.

املوارد) بقبض  اآلمر  وهو  التحفظية،) األعماا  بجميع  »ويقوم 

مساعدا) آمرا  يعين  أن  وله  املؤسسة،) بميزانية  النفقات  »وصرف 

»بالصرف لديه.

»يعد مشروع ميزانية املؤسسة،)ومشروع برنامج عملها،)وتقارير)

»األنشطة،)والتقرير املالي السنوي وكذا تقرير الجرودات،)ويعرضها)

»على مجلس التوجيه والتتبع قصد الدراسة واملصادقة.

»ويوقع على مشاريع االتفاقيات التي تعتزم املؤسسة إبرامها في)

ويخبر اللجنة املديرية ومجلس التوجيه) »إطار التعاون والشراكة،)

»والتتبع بمضمونها.

»يتعين أن يراعى في االتفاقيات املراد إبرامها تحقيق التوجهات)

»العامة املحددة من قبل مجلس التوجيه والتتبع للمؤسسة.

»يتولى الرئيس أيضا وضع جدوا أعماا اجتماعات اللجنة املديرية)

»ومجلس التوجيه والتتبع،)الذي يعمل على تنفيذ مقرراتهما.

»يساعد الرئيس في مهامه الكاتب العام للمؤسسة.)ويقوم مقامه)

»بتفويض منه،)في حالة غيابه أو إذا عاقه عائق.

والتتبع) التوجيه  ومجلس  املديرية  اللجنة  اجتماعات  أن  »غير 

»يرأسهما الرئيس،)وفي حالة غيابه ألي سبب من األسباب يتولى رئاسة)

»اجتماعاتهما عضو من اللجنة املديرية أو مجلس التوجيه والتتبع،)

»حسب الحالة،)يعينه الرئيس.

تدبير مصالح) »يتولى الكاتب العام تحت سلطة رئيس املؤسسة،)

شؤون) بتدبير  يقوم  كما  سيرها،) حسن  على  والسهر  »املؤسسة،)

»العاملين بها.

»يجوز لرئيس املؤسسة أن يفوض جزءا من سلطه إلى الكاتب)

»العام للمؤسسة.«

املادة الثالثة

يتمم القانون رقم)01.09)السالف الذكر،)باملادة)19)املكررة التالية):

»الباب السادس

» قتضي3تش ختلفة

اللجنة املديرية ومجلس) تكون مهام أعضاء) (- املكررة.) (19 »املادة)

»التوجيه والتتبع مجانية،)على أنه يجوز أن تمنو تعويضات عن كل)

»مأمورية خاصة أو تنقالت تقتضيها حاجة املؤسسة.«


