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تقديم

يتضمــن دليــل مواقــع وبنايــات ســا التاريخيــة املقيــدة واملرتبــة يف الســجل الوطنــي للــراث الــذي 
نضعــه بــن أيديكــم النصــوص التنظيميــة املتعلقــة مبكونــات هــذا الــراث املــادي التــي صــدرت يف 

شــكل ظهائــر ومراســيم وقــرارات وزاريــة كــا نــرت بالحــرف يف الجريــدة الرســمية للمملكــة. 

ــة ســا  ــة ملدين ــات التاريخي ــار والبناي ــون أن نــر قامئــة اآلث ونعتــر يف مؤسســة ســا للثقافــة والفن
املســجلة ضمــن الــراث الوطنــي خطــوة للتعريــف باملجهــود الــذي بــذل منــذ أزيــد مــن قــرن لحايــة 

الــراث وتثمينــه، وباملجهــودات التــي يتعــن القيــام بهــا للمحافظــة عليــه وتعزيــزه.

وقــد اســتفادت املدينــة العتيقــة لســا مــن تفعيــل مضامــن التريعــات التي وضعتهــا مبكــرا الحاية 
ــات  ــع والبناي ــن املواق ــة م ــم مجموع ــب وترمي ــد وترتي ــال تقيي ــن خ ــال م ــذا املج ــية يف ه الفرنس
التاريخيــة، بحيــث أقدمــت مــن 1914 إىل 1948 عــى ســن حايــة قانونيــة لجــزء مــن الــراث املــادي 

للمدينــة وعــى ترميــم بعــض مآثرهــا عــى غــرار املدرســة املرينيــة التــي كانــت مهــددة باالنهيــار. 

بعــد االســتقال، بلــورت الدولــة املغــرب املســتقلة قانونــا جديــدا ســنة 1980، لكنهــا مل تقــم مبجهــود 
يذكــر لتعزيــز عمليــة الحايــة لبقيــة آالف املآثــر والبنايــات التاريخيــة املتواجــدة باملغــرب، بحيــث 
بقــي عــدد العنــارص املثبتــة يف ســجل الــراث الوطنــي املــادي يــزداد بوتــرة بطيئــة ومخجلــة.  وبالتايل، 
مل تعــرف ســا بدورهــا أي تحســن يف هــذا املجــال، إذ خــال أزيــد مــن نصــف قــرن، مل يتــم ترتيــب 
وال تقييــد أي عنــر مــادي وال غــر مــادي جديــد مــع اســتثناءين اثنــن فقــط هــا ترتيــب الحدائــق 
العجيبــة بســيدي بوقنــادل ســنة 2003، وتقييــد املدينــة العتيقــة ضمــن الــراث الوطنــي ســنة 2017 .

ــة  ــة واملعاري ــات ذات القيمــة التاريخي ــع والبناي ــد مــن املواق ــاك العدي  وتجــدر اإلشــارة إىل أن هن
والرمزيــة الكــرى التــي مل تــدرج بعــد  يف ســجل الــراث الوطنــي، كاملســجد األعظــم، وأفــران الفخــار، 
وبــرج الدمــوع، ورضيحــي ســيدى بنحســون وســيدي بنعــارش، ومنــزل الوزيــر ابــن الخطيــب، والــدور 
ــارى،  ــة النص ــود، وكنيس ــرة اليه ــم، ومق ــي وغره ــايض والصبيح ــواد وبلق ــزواوي وع ــة آلل ال الفخم

وكــذا عنــارص مــن الــراث غــر املــادي كموكــب الشــموع، الــخ... 

ويف هــذا املجــال، تتقاســم الدولــة والجاعــات املحليــة والجمعيــات الثقافيــة مســؤولية هــذا الوضــع، 
فمــن جهــة، مل تجتهــد الدولــة يف مجــال التقييــد والرتيــب ومل تعمــل  عــى تحســيس الجهــات األخــرى 
املعنيــة بأهميــة ورضورة القيــام مببــادرات واقراحــات يف هــذا الشــأن، ومــن جهــة ثانيــة، مل تضطلــع 

الجاعــات الرابيــة واملجتمــع املــدين املهتــم بالــراث بالــدور املحــوري الــذي أســنده إليهــم القانــون.

وللمســاهمة يف تجــاوز هــذا الركــود، قــررت مؤسســة ســا للثقافــة والفنــون أن تضطلــع براكــة مــع 
فعاليــات أخــرى باملهــام التاليــة :
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ــة التــي 	  ــر والقــرارات الوزاري ــة القــراح تحيــن مضامــن الظهائ مراســلة الجهــات املعني
وضعــت خــال فــرة الحايــة ؛

القيام بجرد دقيق للراث املادي والطبيعي والحي ملدينة سا وأحوازها ؛	 

تهيئ ملفات طلب ترتيب بعض البنايات التاريخية لسا ضمن السجل الوطني ؛	 

تهيــئ ملفــات طلــب ترتيــب املدرســة املرينيــة وزاويــة النســاك والجامــع األعظــم وبــرج 	 
الدمــوع وبــاب املريســة ضمــن الــراث اإلســامي.

ــراث العاملــي 	  ــارص ال ــب تســجيل موكــب الشــموع ضمــن الئحــة عن ــف طل ــئ مل تهي
الحــي.

وضع مقرح قانون بشأن إنشاء سجل محيل للراث.	 

محمد لطفي املريني
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ظهائر، مراسم وقرارات تقييد وترتيب

المواقع والمباني التاريخية في سجل التراث

الوطني
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سنة 1914
قرار وزيري في إجراء البحث على جعل منطقة وقائية خارج 

أسوار مدينة سال1

 ،1332 عــام  األول  ربيــع  عــر  بســابع  املــؤرخ  الريــف  الظهــر  مبقتــى 
رئيــس  مــن  املقــدم  للطلــب  ونظــرا   ،1914 فرايــر  عــر  ثالــث  املوافــق 
يــأيت. مــا  قررنــا  التاريخيــة  واألبنيــة  الجميلــة  والفنــون  القدميــة  اآلثــار   إدارة 

الفصل األول:

يقــع إجــراء البحــث بخصــوص االقــراح املعــروض يف جعــل منطقــة وقائيــة عرضهــا ثاثــون مــرا، 
خــارج أســوار مدينــة ســا.

الفصل الثاني: 
ــة وإن  ــر رخص ــن غ ــة م ــه املنطق ــل هات ــة بداخ ــن الكائن ــر أدىن يشء يف األماك ــوز تغي ال يج
ــون  ــة والفن ــار القدمي ــة إدارة اآلث ــت مراقب ــا إال تح ــل به ــا يعم ــك ف ــة يف ذل ــت رخص أعطي
الجميلــة واألبنيــة التاريخيــة طبــق الفصــل الثامــن مــن الظهــر الريــف املــؤرخ بســابع عــر 
ربيــع األول عــام 1332، زيــادة عــى مراعــاة القوانــن العســكرية الجــاري بهــا العمــل يف املنطقة 

املذكــورة.

الفصل الثالث: 
كل مــن لــه حــق يف هــذا الشــأن ميكــن لــه أن يعــرض علينــا جميــع ماحظاتــه فيــا ذكــر أعــاه، 

بواســطة الكاتــب العــام لــدى الدولــة الريفــة املكلفــة بهــذا الغرض.

الفصل الرابع: 
نظــرا للحــوادث الحــارضة يبقــى البحــث املشــار لــه بالفصــل األول جاريــا مــدة الحــرب كلهــا 

و بعــد انتهائهــا بشــهر.

الفصل الخامس: 
إن الكاتب العام لدى الدولة الريفة هو املكلف بإجراء العمل بهذا القرار.

وحرر برباط الفتح يف 17 ذي القعدة عام 1332 املوافق أكتوبر سنة 1914

محمد بن محمد الجباص
اطلع عليه املقيم العام، وأذن بنره.

الرباط فيالثالث عر منأكتوبر 1914

ليوطي

الجريدة الرسمية عدد 77 بتاريخ 19 أكتوبر 1914. «  1
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سنة 1914
ظهير شريف في تقييد أسوار مدينة سال في عداد األبنية 

التاريخية2

يعلــم مــن كتابنــا هــذا أســاه اللــه وأعــز أمــره أنــه مبقتــى مــا يظهــر عــن املنفعــة الفنيــة 
ــؤرخ يف  ــف امل ــا الري ــى ظهرن ــا ومبقت ــة س ــوار مدين ــة أس ــن صيان ــة م ــة الناتج والتاريخي
ــار القدميــة  ــر إدارة اآلث ــاء عــى استشــارة مدي ــام 1332 وبن ــع األول ع الســابع عــر مــن ربي

ــة ــة التاريخي ــة واألبني ــون الجميل والفن

وبناء عى طلب الصدر األعظم أصدرنا أمرنا الريف مبا يأيت :

فصــل فريــد : تقيــد يف عــداد األبنيــة التاريخيــة أســوار مدينــة ســا وأبراجهــا وحصونهــا الداخــل 
فيهــا الــرج الكبــر وبــاب شــعفة وبــاب ســبتة وبويــب الريــح وبــاب فــاس وبــاب املــاح وبــرج 

املــاح وبــاب ســيدي بوحاجــة وبــاب الجديــد وبــاب معلقــة والــرج القديــم والــرج الجديــد

وحرر برباط الفتح يف 19 قعدة الحرام عام 1332

قد سجل هذا الظهر الريف بالوزارة الكرى بتاريخ 20 قعدة عامه صح به.

محمد بن محمد الجباص

اطلع عليه املقيم العام، وأذن بنره.

الرباط فيالثالث عر منأكتوبر 1914

ليوطي

الجريدة الرسمية عدد 77 بتاريخ19 أكتوبر 1914. «  2
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سنة 1914
ظهير شريف في تقييد قناة مدينة سال في عداد األبنية 

التاريخية3

يعلــم مــن كتابنــا هــذا أســاه اللــه وأعــز أمــره أنــه مبقتــى مــا يظهــر عــن املنفعــة الفنيــة 
والتاريخيــة الناتجــة مــن صيانــة قنــاة مدينــة ســا ومبقتــى ظهرنــا الريــف املــؤرخ يف الســابع 
عــر مــن ربيــع األول عــام 1332 وبنــاء عــى استشــارة مديــر إدارة اآلثــار القدميــة والفنــون 

الجميلــة واألبنيــة التاريخيــة

وبناء عى طلب الصدر األعظم أصدرنا أمرنا الريف مبا يأيت :

ــي بنيــت يف عهــد ســاطن القــرن  ــاة الت ــة القن ــة التاريخي ــد يف عــداد األبني ــد : تقي فصــل فري
ــة واملــكان  ــن مدخــل املدين ــد ب الســادس والقــرن الثامــن مــن الهجــرة خصوصــا الجــزء املمت

ــرأس املاءوالســام. ــه ب املعــر علي

وحرر برباط الفتح يف 19 قعدة الحرام عام 1332

قد سجل هذا الظهر الريف بالوزارة الكرى بتاريخ 20 قعدة عامه صح به.

محمد بن محمد الجباص

اطلع عليه املقيم العام وأذن بنره

الرباط يف الثالث عر من أكتوبر سنة 1914 

الجريدة الرسمية عدد 77 بتاريخ19 أكتوبر 1914 . «  3
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سنة 1914
قرار وزيري في إجراء البحث على جعل منطقة وقائية داخل 

أسوار مدينة سال4

مبقتــى الظهــر الريــف املــؤرخ بســابع عــر ربيــع األول عــام 1332، املوافــق ثالــث عــر 
ــة و  ــون الجميل ــار القدميــة و الفن ــس إدارة اآلث ــب املقــدم مــن رئي ــر 1914، ونظــرا للطل فراي

األبنيــة التاريخيــة قررنــا مــا يــأيت.

الفصل األول:
يقــع إجــراء البحــث بخصــوص االقــراح املعــروض يف جعــل منطقــة وقائيــة عرضهــا ثاثــون مــرا، 

داخــل أســوار مدينة ســا.

الفصل الثاني: 
ال يجوز بناءأعا من األسوار املشار لها بهاته املنطقة.

الفصل الثالث: 
ــار  ــى إدارة اآلث ــورة ع ــة املذك ــه باملنطق ــل إحداث ــاء قب ــورة كل بن ــان ص ــرض بي ــب أن يع يج

ــه. ــة علي ــة للموافق ــة التاريخي ــة واألبني ــون الجميل ــة والفن القدمي

الفصــل الرابــع: كل مــن لــه حــق يف هــذا الشــأن ميكــن لــه أن يعــرض علينــا جميــع ماحظاتــه 
فيــا ذكــر أعــاه بواســطة الكاتــب العــام لــدى الدولــة الريفــة املكلــف بهــذا الغــرض.

ــا  ــه بالفصــل األول جاري الفصــل الخامس:نظــرا للحــوادث الحــارضة يبقــى البحــث املشــار إلي
مــدة الحــرب كلهــا وبعــد انتهائهــا بشــهر.

الفصــل الســادس:أن الكاتــب العــام لــدى الدولــة الريفــة هــو املكلــف بإجــراء العمــل بهــذا 
القــرار والســام.

محمد بن محمد الجباص

اطلع عليه املقيم العام وأذن بنره

الرباط يف الثالث عر من أكتوبر سنة 1914.

ليوطي

الجريدة الرسمية عدد 77 بتاريخ19 أكتوبر 1914. «  4
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دليل المواقع والمباني التاريخية المقيدة والمرتبة في سجل التراث الوطني

سنة 1915
ظهير شريف في تقييد الباب المعروف بباب جامع سيدي أبي 

العباس بسال
في عداد األبنية التاريخية5

ظهــر رشيــف يف تقييــد البــاب املعــروف ببــاب جامــع ســيدي بلعبــاس بســا يف عداداألبنيــة 
ــة. التاريخي

يعلــم مــن كتابنــا هــذا اســاه اللــه و اعــز أمــره انــه مبقتــى مــا يظهــر مــن املنفعــة الفنيــة 
والتاريخيــة الناتجــة عــن صيانــة البــاب املعــروف ببــاب جامــع ســيدي أيب العبــاس مبدينــة ســا.

و مبقتــى ظهرنــا الريــف املــؤرخ بســابع عــر ربيــع األول عــام 1332 املوافــق للثالــث عــر 
ــة و  ــون الجميل ــة و الفن ــار  القدمي ــر إدارة اآلث ــى استشــارة مدي ــاء ع ــر  ســنة 1914 وبن فراي

األبنيــة التاريخيــة.

و بناء عى طلب وزيرنا الصدر األعظأمصدرناأمرنا الريف مبا يأيت:

فصل فريد

ــة و  ــة التاريخي ــاس بســا يف عــداد األبني ــاب جامــع ســيدي أيب العب ــاب املعــروف بب ــد الب يقي
الســام.

وحرر برباط الفتح يف 28 ربيع األول عام 1333

قد سجل هذا الظهر  الريف بالوزارة الكرى بتاريخ 29 ربيع األول عامه صح به.

محمد بن محمد الجباص

اطلع عليه املقيم العام و أذن بنره

الرباط يف 18 فراير سنة 1915

ليوطي

ظهر رشيف بتاريخ 18 فراير 1915، الجريدة الرسمية عدد 94 و95 بتاريخ 22فراير 1915. «  5
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دليل المواقع والمباني التاريخية المقيدة والمرتبة في سجل التراث الوطني

سنة 1920
قرار وزيري في إجراء بحث يتعلق بطلب جعل مناطق وقائية و 

مناطق حريم يمنع فيها البناء حول أسوار مدينة سال6

مبقتــى الظهــر الريــف املــؤرخ بســابع عــر ربيــع األول عــام 1332 املوافــق لثالــث عــر 
فرايــر ســنة 1914 الصــادر بشــأن املحافظــة عــى األبنيــة التاريخيــة. و مبقتــى الظهــر الريف 
املــؤرخ بســادس ربيــع الثــاين عــام 1334 املوافــق لحــادي عــر فرايــر 1916 الصــادر يف تغيــر و 
تتميــم الظهــر املشــار إليــه. وبنــاء عــى القــرارات  الوزيريــة املؤرخــة بســابع عــر  ذي القعــدة 
عــام 1332 املوافــق 8 أكتوبــر ســنة 1914 الصــادرة بإجــراء بحــث يتعلــق بجعــل منطقــة وقائية 

خارجيــة وأخــرى وقائيــة داخليــة حــول أســوار مدينــة ســا.

و بنــاء عــى القــرار  الوزيــري املــؤرخ بثامــن عــر جــادى األوىل عــام 1338 املوافــق لتاســع 
فرايــر 1920 الصــادر بإجــراء بحــث يتعلــق بجعــل بعــض مناطــق حريــم مينــع فيهــا البنــاء و 

مناطــق وقائيــة حــول أســوار مدينــة ســا قررنــا مــا يــأيت:

الفصل األول: 
تجعــل منطقــة حريــم مينــع فيهــا البنــاء متتــد بخــط مــوازي لألســوار و خارجــا عنهــا ابتــداء مــن 

جــدار هــذه األســوار كــا يــأيت:

ــة  ــداء مــن الــرج الكبــر إىل الزاوي ــة مــر ابت ــة عــى عــرض مائ أوال: بالجهــة الشــالية الرقي
ــة لألســوار. الرقي

ــة  ــن الزاوي ــداء م ــرا ابت ــن م ــة وأربع ــرض خمس ــى ع ــة ع ــة الرقي ــة الجنوبي ــا: بالجه ثاني
الرقيــة لألســوارإىل بــاب فــاس ثــم متتــد املنطقــة املشــار إليهــا مــع الطريــق التــي بحاشــية 

ــح. ــاب الري ــاس إىل ب ــاب ف ــن ب ــة م ــرة اإلرسائيلي املق

ثالثا: بالجهة الجنوبية مبلتقى الطريق بباب الريح عى مسافة خمسة وأربعن مرا.

رابعــا: بالجهــة الجنوبيــة الغربيــة بخــط ميتــد مــن الطريــق بزاويــة بــاب الريــح متجهــا إىل بــاب  
بوحاجــة وذلــك عــى بعــد خمســة وأربعــن مــرا مــن البــاب املذكــور إىل البــاب الجديــد بحــد 

املقــرة اإلســامية.

قرار  وزيري بتاريخ 02 أكتوبر 1920 القايض بإجراء بحث لرتيب املنطقة،  الجريدة الرسمية عدد 390  «  6
بتاريخ 19 أكتوبر 1920.
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دليل المواقع والمباني التاريخية المقيدة والمرتبة في سجل التراث الوطني

خامســا: بالجهــة الغربيــة مــن الحــد املشــار إليهأعــاه مــن البــاب الجديــد إىل شــاطئ البحــر 
وضفــة الــوادي تابعــا لصــف البيــوت الخشــبية للمعســكر بالجهــة الغربيــة الخارجيــة املمتــد 

الصــف املذكــور مــع صــف الطريــق املؤديــة إىل رصيــف القــوارب.

سادســا: بالجهــة الغربيــة و بالجهــة الشــالية الغربيــة مــن األســوارإىل البحــر املحيــط، وهــذه 
املنطقــة املذكــورة معلــم عــى جميعهــا بلــون أخــر يف الخريطــة.

الفصل الثاني: 
يجعــل خارجــا عــن األســوار وتباعــا للمنطقــة الســابقة التــي مينــع فيهــا البنــاء منطقــة أخــرى 

متعلقــة بعلــو األبنيــة يف الجــزء املعلــم عليــه باللــون األصفــر مشــتملة عــى مــا يــأيت:

أوال: بالجهــة الجنوبيــة مســتنقعات ســا و املعســكر و كثبــان الرمــل ابتــداء مــن الحــد الخارجي 
للبيــوت الخشــبية و الطريــق املؤديــة إىل رصيــف القــوارب إىل الجهــة الرقيــة عــى خــط ميتــد 

مــن بــاب فــاس بحاشــية الطريــق إىل وادي بورقــراق.

ثانيــا: بالجهــة الشــالية الرقيــة األرايض الكائنــة يف مســافة عرضهــا أربعائــة مــرا ابتــداء مــن 
املنطقــة التــي مينــع فيهــا البنــاء وبخــط عمــودي لألســوار.

أمااألبنية يف املنطقة املذكورة فا يجب أن يتجاوز علوها تسعة أمتار.

الفصل الثالث:
تجعل منطقة وقائية متتد بخط موازي لألسوار و بداخلها و تقسم كا يأيت:

ــدران  ــا ج ــار و مبدؤه ــتة أمت ــا س ــون عرضه ــاء يك ــا البن ــع فيه ــم مين ــة أوىل حري أوال: منطق
ــواق. األس

ــا  ــع فيه ــابقة مين ــة الس ــة للمنطق ــرا موازي ــرون م ــة وع ــا أربع ــة عرضه ــة ثاني ــا: منطق ثاني
إحــداث بنــاء يجــاوز علــوه أربعةأمتــار و خمســن ســنتيمرا و هــو علــو دار أهليةبغــر طابــق 

ــون مــرا. ــن بتامهــا ثاث ــغ عــرض مجمــوع املنطقتــن املذكورت ــوي. ويبل عل

الفصل الرابع: 
تبيض سائر األبنية الكائنة باملناطق املشار إليه بالجر عى كيفية واحدة.

الفصل الخامس:

ال يجــوز تغيــر يشء يف هيــأة األماكــن الكائنــة يف املناطــق املشــار إليهــا مــن غــر رخصــة مــن 
إدارة الفنــون الجميلــة و بغــر مراقبتهــا و ذلــك طبــق الفصــل التاســع مــن الظهــر الريــف 

املــؤرخ بســابع عــر ربيــع األول عــام 1332 املوافــق لثالــث عــر فرايــر ســنة 1914.
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الفصل السادس: 
كل مــن لــه مصلحــة مبــا ذكــر ميكنــه أن يقــدم ماحظاتــه لرئيــس إدارة اآلثــار القدميــة و الفنــون 
الجميلــة و األبنيــة التاريخيــة و ذلــك يف أثنــاء البحــث التــي قدرهــا شــهران اثنــان ابتــداء مــن 

يــوم نــر هــذا القــرار بالجريــدة الرســمية.

الفصل السابع: 
يلغــى القــرار املــؤرخ بســابع عــر ذي القعــدة عــام 1332 املوافــق لثامــن أكتوبــر ســنة 1914 و 
القــرار املــؤرخ بثامــن عــر جــادى األوىل عــام 1338 املوافــق لتاســع يرايــر ســنة 1920 املشــار 

إليهأعــاه الصــادر يف إجــراء بحــث يتعلق: 

أوال بجعل منطقة داخلية حول أسوار مدينة سا.

ثانيا.بتقييــد منطقــة وقائيــة خارجيــة حــول األســوار املشــار إليهاأعــاه ويعــوض عنهــا بهــذا 
القــرار والســام.

وحرر برباط الفتح يف 18 محرم عام 1339 املوافق لثاين أكتوبر 1920.

نائب الصدر: أبو شعيب الدكايل.

اطلع عليه وأذن بنره.

الرباط بثاين أكتوبر سنة 1920 

ليوطي.
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سنة 1922
قرار وزيريفي جعل ضابط للطرقات بالمنطقة المعدة لتوسيع 

مدينة سال7

مبقتــى الظهــر الريــف املــؤرخ بعــري جــادى األوىل عــام 1332 املوافــق لســادس عــر 
ــأة املــدن و  ــة لتحســن هي ــط املجعول ــة و الخرائ ــف األبني ــق بتصفي ــل ســنة 1914 املتعل ابري
توســيعها و الحرمــات  و الرائــب املرتبــة عــن الطــرق املعــر بالظهــر الريــف املــؤرخ بتاســع 
وعــري شــعبان عــام 1334 املوافــق لخامــس و عــري يونيــو ســنة 1916 و بالظهــر  الريــف 
ــادر يف  ــنة 1920 الص ــر س ــري أكتوب ــث و ع ــق لثال ــام 1339 املواف ــر ع ــارش صف ــؤرخ بع امل

العقوبــات و خصوصــا الفصــل الثــاين عــر منــه.

ــة  ــون الجميل ــة و الفن ــار القدمي ــارف و اآلث ــوم و املع ــام إلدارة العل ــر الع ــراح املدي ونظــرا الق
ــة  ــس اإلدارة الخاص ــة و رئي ــور املدني ــر إدارةاألم ــارة مدي ــد استش ــة و بع ــة التاريخي و األبني

ــأيت: ــا ي ــا م ــدن قررن ــط امل ــة و بخرائ ــة البنائي بالهندس

فصل فريد: 
إن الحرمــات الخارجيــة )إي املنطقــة املعــدة للتوســيع( املحدثــة حــول مدينــة ســا تحــد كــا 

يــأيت:

ــون  ــا بالل ــم عليه ــا معل ــاء فيه ــع البن ــة األســوار وهــي منطقــة مين أوال. حرمــات لوقاي
ــرار. ــذا الق ــة به ــر بالخريطــة امللحق األصف

إن املنطقــة الوقائيــة التــي مينــع فيهــا البنــاء حــول األســوار الخارجيــة ملدينــة ســا متتــد حــول 
املدينــة األهليــة بتامهــا عــى طــول متفــاوت بــدون أن يقــل أبــدا عــن خمســن مــرا وحــدود 

هــذه املنطقــة تعــن كــا يــأيت:

شــاال خــط يبتــدأ مــن البحــر املحيــط و كائــن عــى بعــد عريــن مــرا مــن الــرج الكبــر و 
هــذا الخــط ميــر بالتتابــع عــى األماكــن اآليت ذكرهــا: الزاويــة املتابعــة مــن الطريــق املتجهــة 
نحــو البحــر املحيــط ومحــج البحر)فــرون دومــر( و املحــل الكائــن عــى بعــد خمســن  مــرا 
مــن الســور فــوق القنــاة و املحــل الكائــن عــى بعــد خمســن مــرا مــن بــرج بــاب ســبتة عــى 
الطريــق عــدد 2  و املحــل املعلــم عيــه بحــرف A الكائــن عــى بعــد خمســن مــرا مــن األســوار

قرار وزيري بتاريخ 22 فراير 1922 القايض بتسوية الشبكة، الجريدة الرسمية عدد 463 بتاريخ 14 مارس  «  7
.1922
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ــه  ــم علي ــاب ســبتة و املحــل املعل ــار مــن ب ــن وعــرة  أمت  وبخــط عمــودي عــى بعــد مائت
 C الكائــن عــى بعــد ســتن مــرا مــن األســوارواملنتهى باملحــل املعلــم عيــه بحــرف B بحــرف
و هــو ملتقــى خــط الســكة الحديديــة ذات العــرض االعتيــادي عــى بعــد مائــة و مثانــن مــرا 
مــن الجهــة الشــالية لقطــب الطريــق عــدد 14 و املحــل عيــه بحــرف C الكائــن عــى امتــداد 

. B و A الخــط املســتقيم املعلــم عليــه بالحرفــن

و رشقــا يبتــدأ مــن املحــل املعلــم عليــه بحــرف ويســر مــع خــط الســكة الحديديــة ذات العرض 
االعتيــادي مــارا عــى املحــل املعلــم عليــه بحــرف D الكائــن مبلتقــى خــط الســكة الحديديــة 
ذات العــــرض االعتيــادي بخــط مســــتقيم معلــم عيــه بالحــــروف E-F-D مــواز للطريــق عدد 
2 عــى بعــد خمســة عــر مــرا مــن قطــب هــذه الطريــق، ويقــف الحــد الرقــي للمنطقــة 
الوقائيــة عنــد املحــل املعلــم عليــه بحــرف F الكائــن مبلتقــى الخــط املســتقيم املعلــم عليــه 
ــه  ــم علي ــل املعل ــنتمرا )و املح ــتون س ــا س ــي عرضه ــة الت ــكة الحديدي ــن D و E بالس بالحرف
بحــرف E كائنــا عــى بعــد عــرة أمتــار مــن الجهــة الغربيــة لــرج ســيدي مخلــوف بالربــاط.(

ــم  ــن مبلتقــى الخــط املعل ــه بالحــرف F الكائ ــم علي ــدأ مــن املحــل املعل ــا الخــط املبت و جنوب
ــة نحــو  ــا ســتون ســنتيمرا و املتجه ــي عرضه ــة الت ــه بالحرفــن D  و E  بالســكة الحديدي علي
املحــل املعلــم عليــه بحــرف C الكائــن بالطريــق قبالــة بــاب بوحاجــة عــى بعــد خمســن مــرا 
مــن األســوار مــارا عــى املحــل املعلــم عليــه بحــرف H الــذي هــو الزاويــة الجنوبيــة للمقــرة 
قــرب بــاب الجديــد و منتهيــا باملحــل املعلــم عليــه بحــرف I )البحــر املحيــط( و غربــا منطقــة 

كائنــة بــن األســوار و البحــر املحيــط.

ثانيا: الحرمات الراجعة للعلو.

حرمــات ارتفاعهــا أربعةأمتــار و خمســون ســنتيمرا و هــو القســم املعلــم عليــه باللــون األزرق 
بالخريطــة امللحقــة بهــذا القــرار.

ــاءات  ــى كل البن ــة ع ــنتيمرا مرتب ــون س ــار وخمس ــا أربعةأمت ــي ارتفاعه ــات الت و إن الحرم
ــأيت: ــا ي ــدودة م ــة املح ــل املنطق ــة بداخ الكائن

شــاال الخــط املعلــم عليــه بالحــروف P-C-H-I املشــار إليهاأعــاه الــذي هــو الحــد الجنــويب 
للمنطقــة املمنــوع البنــاء فيهــا.

ــو  ــه نح ــط( و املتج ــر املحي ــرف I )البح ــه بح ــم علي ــل املعل ــن املح ــدأ م ــط املبت ــا الخ و غرب
املحــل املعلــم عليــه بحــرف E الكائــن عــى بعــد عــرة أمتــار مــن الجهــة الغربيــة لــرج ســيدي 

مخلــوف بالربــاط.

ويقــف الخــط الغــريب عنــد املحــل املعلــم عليــه بحــرف J الــذي هــو ملتقــى الخــط املســتقيم 
املعلــم عليــه بالحرفــن I و E  بعــد رســم املدخــل الــذي ينتهــي هنالــك.
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ــم  ــط املعل ــا الخ ــى( . وجنوب ــة اليمن ــرىس )الضف ــب للم ــول املراك ــتقبا لدخ ــه مس ــون في يك
عليــه بالحرفــنK-J الذيهــو خــط رســم املحــل الــذي ينتهــي هنالــك لدخــول املراكــب للمــرىس 

بالضفــة اليمنــى. 

ورشقــا الخــط املعلــم عليــه بالحرفــن F-K و املحــان املعلــم عليهــا بالحرفــن F-K الكائنــان 
ــة  ــة الرقي ــد املنطق ــو ح ــابقا )وه ــن س ــن E-D املب ــه بالحرف ــم علي ــتقيم املعل ــط املس بالخ

املمنــوع البنــاء فيهــا(.

ثانيا: حرمات ارتفاعها تسعة أمتار

و هــو القســم املعلــم عليــه باللــون األحمــر بالخريطــة امللحقــة بهــذا القــرار  و إن الحرمــات 
التــي ارتفاعهــا تســعة أمتــار مرتبــة عــن كل البنــاءات الكائنــة بداخــل املنطقــة املشــار إليهــا 
مــن جهــة بالخريطــة املضافــة إىل هــذا القــرار أو املنطقــة البلديــة التــي تحــدث مســتقبا ومــن 
جهــة أخــرى بالخــط املبتــدئ مــن البحــر املحيــط الكائــن عــى بعــد عريــن مــرا مــن الــرج 
الكبــر  و املــار بالتتابــع باملحــات املعلــم عليهــا بالحــروف  K-F-D-C-B-A و بالحــل املعلــم 
عليــه بحــرف K يتبــع الخــط حــد رســم املدخــل الــذي ينتهــي هنالــك لدخــول املراكــب للمــرىس 

)بالضفــة اليمنــى(.

ثالثا: حرمات راجعة لتأخري البناءات.

إن جميــع البنــاءات التــي تحــدث بــراب املدينــة الجديــدة ترتــب عليهــا الحرمــات اآليت ذكرهــا 
وهي:

أوال: تؤخر خمسة عر مرا عى األقل من وسط الطرق الصغرة املوجودة حاليا.

ثانيا: تؤخر خمسة وعرون مرا عى األقل من وسط الطرقات. 

وزيــادة عــى مــا ذكــر فــان ســقف املحــات املعــدة للســكنى يجــب أن ال يكــون اقــل مــن ســتة 
أمتــار و خمســن ســنتيمرا عــن ســطح البحــر.

ويجــب أيضــا العمــل عــى البنــاءات املنــوي إحداثهــا بالضابــط املتعلــق بالطرقــات التــي تكــون 
منــواال لغرهــا و الســام.

ــن  ــاين وعري ــق لث ــام 1340 املواف ــة ع ــع وعــري جــادى الثاني ــح يف راب ــاط الفت وحــرر برب
ــنة 1922. ــر س يراي

محمد املقري.

اطلع عليه و أذن بنره الرباط يف سابع مارس سنة 1922.

بالنيابة عن املقيم باإلقامة العامة

الكاتب العام للحاية

دي سوربيي دي بونيادوريس.
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سنة 1922
قرار وزيري بجعل ضابط للطرقات بمدينة سال8

مبقتــى الظهــر الريــف املــؤرخ بعريــن جــادى األوىل عــام 1332 املوافــق لســادس عــر 
ابريــل ســنة 1914 املتعلــق بتصفيــف األبنيــة و الطرقــات و الخرائــط املجعولــة لتحســن هيــأة 
املــدن و الحرمــات املرتبــة عــى الطرقــات املغــر بالظهــر الريــف املــؤرخ بتاســع وعريــن 
ــؤرخ  ــف امل ــر الري ــو 1916 و بالظه ــن يوني ــس و عري ــق لخام ــام 1334 املواف ــعبان ع ش
بعــارش صفــر عــام 1339 املوافــق لثالــث وعــري أكتوبــر ســنة 1920 الصــادر بشــأن العقوبــات.

وحيــث كان مــن الواجــب عــى اإلدارةأن متنــع إحداثأبنيــة عــى النمــط االوروبــاوي التــي مــن 
شــانها أن تشــوه محاســن الحومــات الســاكن بهــا األهليــون و ذلــك مراعــاة لحســن مســتقبل 

هــذه البــاد.

وحيــث نــص يف الظهــر الريــف املشــار إليهأعــاه انه ميكــن اتخــاذ التدابــر النافعــة للمحافظة 
ــه  ــة بفصلي ــات املضمن ــك باملقتضي ــة لذل ــائل الراجع ــا الوس ــدن و كان يخولن ــال امل ــى ج ع
ــة الهندســية  ــه الثالــث إذ يفــوض أليناأمــر تعيــن الهيئ ــاين عــر مــن باب الحــادي عــر و الث
ــاءات. وحيــث كان مــن الواجــب أن ينتــج عــن التدابــر الوقائيــة املشــار إليهــا  لواجهــات البن

حايــة الحــرف  التــي يتعاطاهــا  املحرفــن و العملــة يف البنــاء

الذيــن يصطنعــون أو يســتعملون مــواد بنائيــة ترجــع بنوعهــا و شــكلها إىل اصطاحــات فنيــة 
تجميليــة.

ونظــرا القــراح املديــر العــام إلدارة العلــوم واملعــارف والفنــون الجميلــة واآلثــار القدميــة ومديــر 
إدارةاألمــور املدنيــة قررنــا مــا يــأيت:

الفصل األول: 
إن مدينــة ســا أي مجمــوع الديــار الكائنــة ضمــن أســوار هــذه املدينــة يرتــب عليهــا حرمــات 

مجعولــة لحســن الهيئــة و املنظــر.

و املقصــود مــن هــذه الحرمــات بقــاء املدينــة املذكــورة عــى هيأتهــا األصليــة بالتــزام ســكانها 
بــان ال يرممــوا ديارهــم أويبنــوا ديــارا جديــدة إالبإتبــاع  الــروط التــي تســاعد عــى التوصــل 
ــواع   ــاع و أن ــث االتس ــن حي ــة م ــة للمدين ــة اإلجالي ــاة الهيئ ــع مراع ــود م ــرض املقص إىل الغ

الزينــة والزخرفــة املميــزة للهندســة البنائيــة باملدينــة املشــار إليهــا.

قرار وزيري بتاريخ 27 فراير 1922، الجريدة الرسمية عدد 463 بتاريخ 14 مارس 1922 «  8
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الفصل الثاني: 
إن ســائر األشــياء الهندســية التــي يف البنــاءات الحاليــة املبنيــة عــى النمــط املحــيل و التــي متتــاز 
ــة عــى  ــات و الشــبابيك و األســتار املجعول ــروز و املداخــن و الطاق ــات كال ــة الواجه ــا هيئ به
الطاقــات واألطنــاف أي األكيــاب و األبــواب الــخ... مــا يســتعمل يف إحداثــه القرمــود املطــيل 
ــة  ــا القناطــر الحديدي ــة ليســتند إليه ــي تجعــل ناتئ ــرة أو قطــع الخشــب الت و الحجــارة الكب
ــد املطــرق و الخشــب املــزوق أو املنقــوش  ــة و الحدي ــة الناتئ أو الخشــبية و املســاند الخارجي
ــا  ــى حالته ــا ع ــا جميعه ــب ترميمه ــرف يج ــوش و املزخ ــص املنق ــامر و الجب ــن باملس أو املزي

القدميــة.

الفصل الثالث:
ال ميكــن إحداثــأي بنــاء جديــد إال عــى النمــط املحــيل ويجــب عــى البنــاء يف اســتعاله األشــياء 
الهندســية املبينــة أعاهــأن يتخــذ مثــاال لعملــه الرســوم واألشــكال القدميــة مــن غــر أن مينعــه 
مــا ذكــر مــن التــرف يف ذلــك ترفــا ينتــج عنــه انتشــار وتقــدم الفــن البنــايئ الخــاص بالبــاد.

الفصل الرابع: 
ــا يجــوز تجديدهــا إال عــى الشــكل  ــاوي ف ــي عــى النمــط االوروب ــاءات الت إذا تهدمــت البن

ــديس املحــيل. الهن

الفصــل الخامــس: ال ميكــن مبــارشة أي عمــل كان يتعلــق بالبنــاء أو الرميــم إال بــإذن اإلدارة ويف 
بــادئ األمــر مــن رئيــس إدارة الفنــون الجميلــة و تحــت مراقبتــه. و الســام.

وحــرر بربــاط الفتــح يف تاســع و عــري جــادى الثانيــة عــام 1340  املوافــق لســابع وعريــن 
يرايــر 1922.

محمد املقري

اطلع عليه وأذن بنره

الرباط يف سابع مارس 1922

بالنيابة عن املقيم العام باإلقامة العامة

الكاتب العام للحاية 

دي سوربيي دي بونيادوريس
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سنة 1922
ظهير شريففي تقييدالمدرسة المرينية الكائنة بسال في عداد 

األبنية التاريخية9

يعلــم مــن كتابنــا هــذا أســاه اللــه وأعــز أمــره أنــه مبقتــى ظهرنــا الريــف املــؤرخ بســابع 
ــر ســنة 1914 الصــادر يف املحافظــة  ــع األول عــام 1332 املوافــق لثالــث عــر  يراي عــر ربي

عــى األبنيــة التاريخيــة.

وبنــاء عــى القــرار الوزيــري املــؤرخ بتاســع وعــري رجــب عــام 1340 املوافــق لتاســع وعــري 
مــارس 1922 الصــادر يف اإلذن بإجــراء بحــث يف شــان تقييــد املدرســة املرينيــة الكائنــة بســا يف 

عــداد األبنيــة التاريخيــة.

ونظــرا  لنتائــج البحــث الــذي أجــري بنــاء عــى القــدر املذكــور و نظــرا إىل الــرأي الــذي ابــداه 
املديــر العــام إلدارة العلــوم و املعــارف و الفنــون الجميلــة و اآلثــار القدميــة.

و نظرا القراح وزيرينا الصدر االعظم أصدرنا أمرنا الريف مبا يأيت:

فصل فريد:
ــا  ــدودة طبق ــا و املح ــن بس ــن الكائ ــة أليب الحس ــة املريني ــة املدرس ــة التاريخي ــد يف األبني تقي
للخريطــة امللحقــة بالقــرار الوزيــري املشــار إليــه املــؤرخ بتاســع و عريــن رجــب عــام 1340 

ــارس 1922 . والســام. ــن م ــق لتاســع وعري املواف

وحرر برباط الفتح يف 16 محرم عام 1341 املوافق ل 9 شتنر سنة 1922 

نائب الصدر االعظم – ابو شعيب الدكايل.

اطلع عليه وأذن بنره املعتمد باإلقامة العامة – اوريان بان.

الرباط يف رابع عر شتنر سنة 1922.

ظهر  بتاريخ 09 شتنر 1922، الجريدة الرسمية عدد 490  بتاريخ 19شتنر 1922. «  9
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سنة 1922
ظهير شريف في تقييد منطقة وقائية لمنظر سال بداخل 

األسوار10

يعلــم مــن كتابنــا هــذا اســاه اللــه و اعــز أمــره انــه مبقتــى ظهرنــا الريــف املــؤرخ بســابع 
عــر ربيــع األول عــام 1332 املوافــق لثالــث عــر يرايــر ســنة 1914 الصــادر يف املحافظــة عــى 
األبنيــة التاريخيــة واملواقــع البهيجــة املتمــم بظهرنــا الريــف املــؤرخ بثامــن ذي القعــدة عــام 

1340 املوافــق لرابــع يوليــو 1922.

ــارس ســنة  ــح م ــق لفات ــام 1340 املواف ــح رجــب ع ــؤرخ بفات ــري امل ــرار الوزي ــى الق ــاء ع و بن
1922 الصــادر يف اإلذن بإجــراء بحــث بشــأن تقييــد منطقــة وقائيــة ملنظــر ســا بداخــل األســوار.

ونظرا لنتائج البحث الذي أجري مبقتى القرار املشار إليهأعاه.

ــة و  ــون الجميل ــارف و الفن ــوم و املع ــام إلدارة العل ــر الع ــداه املدي ــذي أب ــرأي ال ــرا إىل ال ونظ
ــار القدميــة. اآلث

وبناء عى اقراح وزيرنا الصدر األعظأممرنا الريف مبا يأيت:

فصل فريد: 
تقيــد منطقــة وقائيــة مبينــة ملنظــر ســا و يحــدث لذلــك حرمــات متتابعــة يف منطقــة داخليــة 
موازيــة ألســوار ســا مينــع البنــاء فيهــا أو يعــن فيهــا مقــدار ارتفــاع البنــاءات و ذلــك بحســب 
اإليضاحــات املذكــورة أســفله و املبينــة بالخريطــة امللحقــة بظهرنــا الريــف هــذا و أن املنطقة 
املشــار إليهــا التــي يتفــاوت عرضهــا بحســب االتســاع املبــن فيــا بعــد تقــاس جملــة مســاحتها 
ــوع كان يف  ــاء مــن أي ن ــق املعــدة للمســة باألســوار. وال يجــوز إحــداث بن ــط الطري مــن حائ

أقســام املنطقــة املرتبــة عليهــا الحرمــات املمنــوع فيهــا البنــاء.

ــا  ــن فيه ــي يع ــات الت ــا الحرم ــة عليه ــة املرتب ــام املنطق ــة بأقس ــة الكائن ــاءات الحالي ــا البن أم
مقــدار ارتفــاع البنــاءات فــا يجــوز أن يزيــد علوهــا عــى حائــط الســور الــذي يربــط ببعضهــا 
زاويتــن محصنتــن بحيــث ال يــرى منهــا يشء مــن الخــارج بــن الفــراغ الكائــن بجــدران األســوار 

حتــى و ال أعاليهــاأو ســطوحها املائلــة.

ظهر  بتاريخ 27 شتنر 1922،  الجريدة الرسمية عدد 494بتاريخ 17 أكتوبر 1922. «  10
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ــث  ــن حي ــة تحــد م ــة املنطق ــا لجمل ــراد منه ــي عــن امل ــا الت ــات املشــار إليه هــذا وان الحرم
ــأيت: ــا ي ــا ك ــا و عرضه طوله

ــنادها إىل  ــع بإس ــة املنتف ــاب بوحاج ــرىس وب ــاب امل ــن ب ــة م ــة الكائن ــاءات الحالي أوال: أن البن
ــو املعــن. ــا العل ــاء فيه ــات ال يجــاوز البن ــار حرم ــا عــى عــرض ســتة أمت ــب عليه الســور يرت

ثانيــا: انــه مــن بــاب بوحاجــة إىل الزاويــة املتألفــة مــن ملتقــى املقــرة اإلســامية بالســور يرتــب 
عــى متــام املســاحة الحاليــة للطــرق و األبنيــة املمتــدة مــع الســور حرمــات مينــع البنــاء فيهــا.

ثالثــا: انــه مــن زاويــة املقــرة املشــار إليهــا حتــى بــرج ســيدي ابــن عــارش و مــن هــذا املحــل 
ــة  ــة للمقــرة املتصل ــة الشــالية الرقي ــر إىل طــرف الجه ــرج الكب ــر و مــن ال ــرج الكب إىل ال
بالســور يرتــب عــى متــام قســم املقــرة املمتــدة مــع الســور،حرمات عرضهــا ســتة أمتــار مينــع 
ــى عــى  ــي تبن ــب الت ــواح واملشــاهد و القب ــك األرضحــة واألل ــن ذل ــا و يســتثنى م ــاء فيه البن

شــكل القبــور القدميــة.

ــى األرايض  ــب ع ــعفة يرت ــاب ش ــة إىل ب ــالية الرقي ــة الش ــرة بالجه ــة املق ــن زاوي ــا: م رابع
ــا. ــاء فيه ــع البن ــار مين ــا ســتة أمت ــات عرضه ــع الســور حرم ــدة م املمت

خامســا: انــه مــن بــاب شــعفة إىل بــاب ســبتة و مــن بــاب ســبتة إىل الــرج الرابــع الــذي يبتــدأ 
مــن هــذا البــاب يرتــب عــى جملــة املســاحة الحاليــة للطــرق و األبنيــة املمتــدة مــع الســور 

حرمــات مينــع البنــاء فيهــا.

سادســا:  مــن الــرج املشــار إليهــإىل بــاب فــاس بحســب منعطــف الســور يرتــب عــى األرايض 
املمتــدة مــع الســور حرمــات مينــع البنــاء فيهــا عــى عــرض ســتة أمتــار.

ســابعا: انــه مــن بــاب فــاس إىل املحــل الــذي يلتقــي فيــه الجــدار القديــم املحيــط باملــاح مــع 
ســور املدينــة يرتــب عــى األرايض املمتــدة مــع الســور حرمــات مينــع البنــاء فيهــا عــى عــرض 
ســتة أمتــار و يرتــب عــى البنــاءات التــي تــم بناؤهــا بقــرب الســور حرمــات عرضهــا أيضــا ســتة 

أمتــار ال يجــاوز فيهــا العلــو املعــن.

ــاءات  ــى البن ــب ع ــرىس يرت ــاب امل ــى ب ــاح حت ــط بامل ــم املحي ــن الجــدار القدي ــه م ــا: ان ثامن
الحاليــة املشــفع أربابهــا بإســنادها إىل الســور حرمــات عرضهــا ســتة أمتــار اليجــاوز البنــاء فيهــا 

االرتفــاع املعــن. والســام.

وحرر برباط الفتح يف خامس صفر عام 1341 املوافق 27 شتنر سنة 1922.
قد سجل هذا الظهر الريف يف الوزارة الكرى

بتاريخ 6 صفر عامه املوافق 28 شتنر 1922.

نائب الصدر- ابو شعيب الدكايل.
اطلع عليه وأذن بنره.

الرباط يف حادي عر أكتوبر سنة 1922.

املعتمد باإلقامة العامة أوريان بان
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سنة 1925
ظهير شريف فيترتيب واجهة فندق أسكور  بسال11

ــر  ــى الظه ــة، ومبقت ــا الريف ــره أن جالتن ــز أم ــه وأع ــاه الل ــذا أس ــا ه ــن كتابن ــم م يعل
الريــف املــؤرخ بســابع عــر ربيــع األول عــام 1332 املوافــق لثالــث عــر فرايــر ســنة 1914 
الصــادر بشــأن املحافظــة عــى األبنيــة التاريخيــة. و مبقتــى الظهــر الريــف املــؤرخ بثامــن 
ذي القعــدة عــام 1340 املوافــق لرابــع يوليــوز 1922 الصــادر يف تغيــر و تتميــم الظهــر املشــار 

إليــه؛

ــق 28  ــام 1342 املواف ــن شــوال عــر  ع ــث وعري ــؤرخ بثال ــري امل ــرار الوزي ــى الق ــاء ع وبن
مــاي 1924 الصــادر بإجــراء بحــث يتعلــق برتيــب واجهــة فنــدق أســكور مبدينــة ســا كبنايــة 

ــة ؛ تاريخي

و بناء عى نتائج البحث؛

وبعد رأي املدير العام للتعليم العمومي والفنون الجميلة واآلثار،

وباقراح من الصدر األعظم،

قررنا ما ييل :

فصــل فريــد : ترتــب كبنايــة تاريخيــة واجهــة فنــدق أســكور مبدينــة ســا كــا تــم تحديدهــا 
يف الرســم املرفــق للقــرار الوزيــري ل23 شــوال 1342 املوافــق ل28 مــاي 1924 الســابق الذكــر.

وحرر برباط الفتح يف 5 جادى األوىل عام 1343  املوافق لثاين ديسمر 1924.

اطلع عليه وأذن بنرشهوتنفيذه،

الرباط يف الثالث عر ديسمر سنة 1925.

مشر فرنسا الكوميسر،املقيم العام

ليوطي.

11  الجريدة الرسمية عدد 637 بتاريخ 6 يناير 1925 )ترجمة املؤسسة عن النص الفرنيس( «
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دليل المواقع والمباني التاريخية المقيدة والمرتبة في سجل التراث الوطني

سنة 1925
ظهير شريف في تقييد خراب صومعة بورمادا بسال في عداد 

األبنية التاريخية12

يعلــم مــن كتابنــا هــذا أســاه اللــه وأعــز أمــره أنــه مبقتــى ظهرنــا الريــف املــؤرخ بســابع 
عــر ربيــع األول عــام 1332 املوافــق لثالــث عــر يرايــر ســنة 1914 الصــادر يف املحافظــة عــى 
األبنيــة التاريخيــة و املواقــع املبهجــة املتمــم بظهرنــا الريــف املــؤرخ بثامــن ذي القعــدة عــام 

1340 املوافــق لرابــع يوليــو 1922.

  وبنــاء عــى القــرار الوزيــري املــؤرخ بثالــث عــر رجــب عــام 1343 املوافــق لســابع يرايــر 
ــادا بســا يف عــداد  ــب صومعــة  بورم ــد خرائ ســنة 1925 الصــادر يف اإلذنبإجــراء بحــث لتقيي

ــة. ــة التاريخي األبني

ونظرا إىل نتائج البحث الذي أجري بناء عى القرار املذكور.

وبعد استشارة املدير العام إلدارة العلوم واملعارف و الفنون الجميلة و اآلثار القدمية.

ونظرا القراح وزيرنا الصدر األعظأمصدرناأمرنا الريف مبا يأيت:

فصل فريد:

ــة ســا حســبا هــي  ــة مبدين ــادا الكائن ــة خــراب صومعــة بورم ــة التاريخي ــد يف عداداألبني تقي
مبينــة يف الخريطــة امللحقــة بالقــرار الوزيــري املــؤرخ بثالــث عــر رجــب عــام 1343 املوافــق 

لســابع يرايــر 1925 املشــار إليــه أعــاه و الســام.

و حرر بالرباط يف 19 ذي القعدة عام 1343 موافق 12 يونيه سنة 1925.

ــه  ــدة 1343 عام ــخ 21 ذي القع ــرى بتاري ــوزارة الك ــف يف ال ــر الري ــذا الظه ــجل ه ــد س ق
ــنته. ــه س ــق 15 يوني املواف

محمد املقري

اطلع عليه و اذن بنره

الرباط يف 22 يونيه 1925

مشر فرنسا الكوميسر املقيم العام

ليوطي.

ظهر بتاريخ 12 يونيو 1925، الجريدة الرسمية عدد 662بتاريخ 30 يونيو 1925. «  12
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دليل المواقع والمباني التاريخية المقيدة والمرتبة في سجل التراث الوطني

سنة 1925
ظهير شريف في اإلذن بإدخال قطعة أرض مجاورة لخرائب زاوية 
سيدي بن العباس بسال في مصاف هذه الخرائب منحيث تقييدها 

في عداد األبنية التاريخية13

يعلــم مــن كتابنــا هــذا أســاه اللــه وأعــز أمــره أنــه مبقتــى ظهرنــا الريــف املــؤرخ بســابع 
عــر ربيــع األول عــام 1332 املوافــق لثالــث عــر يرايــر ســنة 1914 الصــادر يف املحافظــة عــى 
األبنيــة التاريخيــة و املواقــع املبهجــة املتمــم بظهرنــا الريــف املــؤرخ بثامــن ذي القعــدة عــام 

1340 املوافــق لرابــع يوليــو 1922.

وبنــاء عــى القــرار الوزيــري املــؤرخ بخامــس رمضــان عــام 1343 املوافــق لثاثــن مــارس 1925 
ــن  ــيدي ب ــة س ــب زاوي ــاورة لخرائ ــة أرض مج ــال قطع ــث إلدخ ــراء بح ــادر يف اإلذن بإج الص

ــة. ــة التاريخي ــده يف عــداد األبني ــاس بســا يف مصــاف هــذه الخرائــب مــن حيــث تقيي العب

ونظــرا إىل نتائــج البحــث املذكــور، وبعــد موافقــة املديــر العــام إلدارة العلــوم واملعــارف 
ــا  ــا أمرن ــا الصــدر األعظــم أصدرن ــراح وزيرن ــار القدميــة، ونظــرا إىل اق ــة واآلث ــون الجميل والفن

ــأيت : ــا ي ــف مب الري

فصل فريد:
يــأذن جنابنــا الريــف بإدخــال قطعــة األرض املجــاورة لخرائــب زاويــة ســيدي بلعبــاس بســا 
ــا  ــا بظهرن ــة عم ــة التاريخي ــداد األبني ــا يف ع ــث تقييده ــن حي ــب م ــذه الخرائ ــاف ه يف مص
ــر 1915  ــر يراي ــث ع ــق لثال ــام 1333 املواف ــع األول ع ــري ربي ــاين وع ــؤرخ بث ــف امل الري
كــا هــو معلــم عــى قطعــة األرض املذكــورة بالخريطــة امللحقــة بالقــرار الوزيــري املشــار إليــه 
املــؤرخ بخامــس رمضــان عــام 1343 املوافــق لثاثــن مــارس ســنة 1925 وقــد أودعــت نســخة 

مــن الخريطــة املذكــورة مبكتــب اإلدارة البلديــة بســا والســام.

وحرر برباط الفتح يف 9 صفر عام 1344 املوافق ل 29 غشت 1925.

وقد سجل هذا الظهر يف الوزارة الكرى بتاريخ 15 صفر عامه املوافق 4 شتنر 1925.

نائب الصدر األعظم عبد الرحامن بن القريش.

اطلع عليه وأذن بنره،

املعتمد باإلقامة العامة أوريان بان.

الرباط يف 9 شتنر 1925.

ظهر  بتاريخ 29 غشت 1925، الجريدة الرسمية عدد 673 بتاريخ 15 شتنر 1925. «  13
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دليل المواقع والمباني التاريخية المقيدة والمرتبة في سجل التراث الوطني

سنة 1935
ظهير شريف في تقييد قيسارية سال في عداد األبنية التاريخية14

يعلــم مــن كتابنــا هــذا اســاه اللــه واعــز  أمــره انــه مبقتــى ظهرنــا الريــف املــؤرخ يف 17 
ــة  ــى األبني ــة ع ــق باملحافظ ــنة 1914 املتعل ــر س ــق ل 13 يراي ــام 1332 املواف ــع األول ع ربي

ــه. ــره أو تتميم ــادرة يف تغي ــة الص ــا الريف ــة و ظهائرن ــع البهيج ــة و املواق التاريخي

و بنــاء عــى القــرار الوزيــري املــؤرخ يف 20 محــرم عــام 1354 املوافــق ل24 ابريــل ســنة 1935 
الصــادر يف اإلذن بإجــراء بحــث يقصــد بــه تقييــد قيســارية ســا يف عــداد األبنيــة التاريخيــة.

ــو إىل 19 شــتنر ســنة  ــة بســا يف 20 يولي ــاإلدارة البلدي ــذي أجــري ب ــج البحــث ال ونظــرا لنتائ
.1935

وبنــاء عــى اقــراح وزيرنــا الصــدر األعظــم بعــد استشــارة املديــر العــام إلدارة العلــوم واملعــارف 
والفنــون الجميلــة واآلثــار القدميــة أصدرنــا أمرنــا الريــف مبــا يــأيت:

فصل فريد :

تقيــد يف عــداد األبنيــة التاريخيــة القيســارية الكائنــة بفنــاء ســوق الغــزل بســا املشــتملة عــى 
ــا كــا هــي معلــم عليهــا يف الخريطــة امللحقــة بأصــل القــرار الوزيــري  إحــدى وثاثــن حانوت

املشــار إليــه أعــاه املــؤرخ يف 20 محــرم عــام 1354 املوافــق ل24 ابريــل 1935 و الســام.

محمد املقري

اطلع عليه وأذن بنره

الرباط يف 30 دجنر سنة 1935

الكوميسر املقيم العام هرني بونسو

ظهر  بتاريخ 10 ديسمر 1935، الجريدة الرسمية عدد 673بتاريخ 10 يناير 1936. «  14



28

دليل المواقع والمباني التاريخية المقيدة والمرتبة في سجل التراث الوطني

سنة 1941
ظهير شريف في تقييد مقاطع الحجر القديمة الكائنة بالكرنة 

بسال15

يعلــم مــن كتابنــا هــذا اســاه اللــه واعــز أمــره انــه مبقتــى الظهــر الريــف املــؤرخ يف 17 
ــة  ــق باملحافظــة عــى األبني ــر ســنة 1924 املتعل ــع األول عــام 1332 املوافــق ل17 يراي ربي

التاريخيــة و عــى املناظــر البهيجــة و الظهائــر الريفــة الصــادرة يف تغيــره و تتميمــه.

وبنــاء عــى القــرار الوزيــري املــؤرخ يف 25 يرايــر ســنة 1941 الصــادر يف اإلذن بإجــراء بحــث 
بقصــد تقييــد منظــر مقاطــع الحجــر القدميــة الكائنــة بالكرنــة بســا.

ــر إدارة  ــد استشــارة مدي ــر، وبع ــا ذك ــأن م ــذي أجــري يف ش ــج البحــث ال ــى نتائ ــاء ع وبن
العلــوم واملعــارف، ونظــرا القــراح وزيرنــا الصــدر األعظــم أصدرنــا أمرنــا الريــف مبــا يــأيت:

فصل فريد:
يقيــد منظــر مقاطــع الحجــر القدميــة الكائنــة بالكرنــة بســا وتحــد مســاحته بشــكل كثــر 
الزوايــا واألضــاع معلــم عليــه بلــون اصفــر يف الخريطــة امللحقــة بأصــل ظهرنــا الريــف 
هــذا واملقصــود مــن التقييــد املذكــور هــو إحــداث حرمتــن بداخــل الشــكل املذكــور األوىل 
حرمــة مينــع فيهــا البنــاء والثانيــة حرمــة تبقــى فيهــا األشــجار عــى حالهــا كــا كانــت مــن 

قبــل والســام.

ــذا  ــجل ه ــد س ــر 1941، ق ــح دجن ــق لفات ــام 1360 املواف ــدة ع ــاط يف 12 قع ــرر بالرب وح
الظهــر الريــف يف الــوزارة الكــرى بتاريــخ 21 قعــدة عامــه املوافــق ل10 دجنــر ســنته.

محمد املقري

اطلع عليه و أذن بنره

الرباط يف فاتح دجنر سنة 1941

الكوميسر املقيم العامنوكيس.

ظهر بتاريخ 01 ديسمر 1941،  الجريدة الرسمية عدد 1523بتاريخ 02 يناير 1942 «  15
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دليل المواقع والمباني التاريخية المقيدة والمرتبة في سجل التراث الوطني

سنة 1948
قرار وزيري في نظم المنظر الساحلي الكائن في شمال مدينة 

سال وضريح سيدي موسى الدكالي وقصبة كناوة في سلك 
المناظر الطبيعية واآلثار التاريخية.16

ــدكايل  ــوىس ال ــيدي م ــح س ــا و رضي ــة س ــال مدين ــن يف ش ــاحيل الكائ ــر الس ــم املنظ يف نظ
ــة. ــار التاريخي ــة واآلث ــر الطبيعي ــلك املناظ ــا يف س ــاوة به ــة كن وقصب

مبقتــى الظهــر الريــف الصــادر يف 11 شــعبان مــن عــام 1364 املوافــق ل21 يونيــه مــن ســنة 
ــات املنقوشــة والطــرف  ــة و الكتاب ــة و املناظــر الطبيعي ــار التاريخي 1945 باملحافظــة عــى اآلث
الفنيــة والتحــف العتيقــة و بصيانــة األمصــار القدميــة و فنــون العــارة الخاصــة بــكل قطــر و 

الســيا البــاب الثــاين منــه.

و بنــاء عــى القــرار الصــادر مــن مديــر إدارة العلــوم واملعــارف يف 17 ينايــر مــن ســنة 1948 
بــاإلذن يف إجــراء بحــث بقصــد نظــم املنظــر الســاحيل الكائــن يف شــال مدينــة ســا ورضيــح 
ســيدي مــوىس الــدكايل وقصبــة كنــاوة يف ســلك املناظــر الطبيعيــة واآلثــار التاريخيــة وبنــاء عــى 

مــا نتــج مــن البحــث املذكــور قررنــا مــا يــيل:

الفصل األول:
ينظــم يف ســلك اآلثــار التاريخيــة واملناظــر الطبيعيــة املنظــر الســاحيل الكائــن يف شــال مدينــة 
ــاوة مبــا هــو مبــن يف القــرار املذكــور أعــاه  ــة كن ــدكايل وقصب ــح ســيدي مــوىس ال ســا ورضي

الصــادر مــن مديــر إدارة العلــوم واملعــارف ويف الخريطــة املضافــة إلىأصــل هــذا القــرار.

الفصل الثاني:
تجــري عــى املنظــر الســاحيل الكائــن يف شــال مدينــة ســا ورضيــح ســيدي مــوىس الــدكايل 
وقصبــة كنــاوة أحــكام حرمــات الصيانــة املشــار إليهــا يف القــرار الصــادر مــن مديــر إدارة العلــوم 

واملعــارف والســام.

وحرر بالرباط يف 12 حجة عام 1367 املوافق ل16 أكتوبر 1948.

محمد املقري

اطلع عليه و أذن بنره،

الرباط يف 12 نونر سنة 1948 

الكوميسر املقيم العام : أ. جوان

قرار وزيري بتاريخ 16 أكتوبر 1948، الجريدة الرسمية عدد 1882بتاريخ 19 نوفمر 1948. «  16
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سنة 2003
مرسوم يقضي بترتيب الحدائق العجيبة بسيدي بوقنادل بعمالة 

سال الجديدة في عداد اآلثار17

الوزير األول،

بنــاء عــى القانــون رقــم 22.80 املتعلــق باملحافظــة عــى املبــاين التاريخيــة واملناظــر والكتابــات 
ــم 1.80.341  ــف رق ــر الري ــذه الظه ــادر بتنفي ــات الص ــة والعادي ــف الفني ــة والتح املنقوش

ــمر 1980(. ــر 1401 )25 ديس ــخ 17 صف بتاري

وعــى املرســوم رقــم 2.81.25 الصــادر يف 23 مــن ذي الحجــة 1401 )22 أكتوبــر 1981( بتطبيــق 
القانــون املشــار إليــه أعاه؛

وبعــد االطــاع عــى الطلــب الــذي تقدمــت بــه جمعيــة أصدقــاء الحدائــق العجيبــة بتاريــخ 5 
يوليــو 1999؛

وعى محر لجنة الرتيب خال اجتاعها املنعقد بتاريخ 29 مارس 2000؛

وعــى مداولــة املجلــس القــروي لســيدي بوقنــادل خــال دورتــه العاديــة املنعقــدة بتاريــخ 21 
فرايــر 2001؛

وباقــراح مــن وزيــر الثقافــة وبعــد استشــارة وزيــر الداخليــة والوزيــر املنتــدب لــدى الوزيــر 
األول املكلــف باإلســكان والتعمــر،

رسم ما ييل:

المادة األولى
ترتــب يف عــداد اآلثــار الحدائــق العجيبــة بســيدي بوقنــادل بعالــة ســا الجديــدة كــا هــي 
ــط  ــددة بالنق ــوم واملح ــذا املرس ــل ه ــاف إىل أص ــاس 1/200املض ــم ذي املقي ــة يف التصمي مبين

ــة : التالي

B2A : X = 373926.70B1 : X = 373946.68
Y = 389116.78Y = 389141.79

B6 : X = 373761.63B3 : X = 373785.61
Y = 389249.55Y = 389229.20

B5 : X = 373507.70B7 : X = 373735.50
Y = 389417.40Y = 389218.30

مرسوم بتاريخ 30 يونيو 2003، الجريدة الرسمية عدد 5136بتاريخ 21 غشت 2003. «  17
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المادة الثانية 
تحدث داخل مدار الرتيب ارتفاقات الحاية التالية :

ــة  ــر طبيع ــاف أو تغي ــوز إت ــا ال يج ــق، ك ــل الحدائ ــد داخ ــاء جدي ــييد أي بن ــوز تش - ال يج
النباتــات. غــر أنــه ميكــن تعويــض عــدد األشــجار والنباتــات التــي تــم إتافهــا بفعــل حــوادث 

ــة.  ــوارث طبيعي ــة وك مفاجئ

ــن  ــة األماك ــى وظيف ــودة أو ع ــات املوج ــى البناي ــا كان ع ــر كيف ــال أي تغي ــن إدخ - ال ميك
الواقعــة داخــل املــدار املرتــب للحدائــق إال تحــت مراقبــة مفتــش املعــامل واملواقــع التاريخيــة 
وبعــد صــدور اإلذن بذلــك ويف هــذه الحالــة، بجــب أن تنســجم أشــغال صيانــة الحدائــق مــع 

مظهرهــا العــام الحــايل؛

-غــر أن املصلحــة املســؤولة عــن الحدائــق العجيبــة يرخــص لهــا باألعــال املتعلقــة باالســتغال 
أو التجديــد أو الصيانــة املدرجــة يف برنامــج علمــي للحدائــق.

المادة الثالثة
يعهــد بتنفيــذ هــذا املرســوم الــذي ينــر بالجريــدة الرســمية إىل وزيــر الثقافــة ووزيــر الداخلية 
والوزيــر املنتــدب لــدى الوزيــر األول املكلــف باإلســكان والتعمــر كل واحــد منهــم فيــا يخصه.

وحرر بالرباط يف 29 من ربيع اآلخر 1424 )30 يونيو 2003(

اإلمضاء : إدريس جطو

ووقعه بالعطف وزير الثقافة 

اإلمضاء :  محمد األشعري

وزير الداخلية 

اإلمضاء : املصطفى ساهل

الوزير املنتدب لدى الوزير األول املكلف باإلسكان والتعمر

اإلمضاء :  أحمد توفيق حجرة
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سنة 2017
قرار وزاري بتقييد المدينة العتيقة لسال في عداد اآلثار18

وزير الثقافة،

بنــاء عــى القانــون رقــم 22.80 املتعلــق باملحافظــة عــى املبــاين التاريخيــة واملناظــر والكتابــات 
ــم 1.80.341  ــف رق ــر الري ــذه الظه ــادر بتنفي ــات الص ــة والعادي ــف الفني ــة والتح املنقوش

ــره ؛ ــخ 17 مــن صفــر 1401 )29 نوفمــر 1980( كــا وقــع تتميمــه وتغي بتاري

وعــى املرســوم رقــم 2.81.25 الصــادر يف 23 مــن ذي الحجــة 1401 )22 أكتوبــر 1981( بتطبيــق 
القانــون رقــم 22.80 املشــار إليــه أعــاه ؛

وبعــد اإلطــاع عــى طلــب التقييــد الــذي تقدمــت بــه جمعيــة ذاكــرة الربــاط -  ســا بتاريــخ 
7 يوليــو 2015 ؛

وبعد استشارة لجنة التقييد والرتيب خال اجتاعها املنعقد بتاريخ 31 مارس 2016،

قرر ما ييل :

المادة األولى 
ــم 2.81.25  ــه أعــاه رق ــع مــن املرســوم املشــار إلي ــا للفصــل الراب ــار، طبق ــد يف عــداد اآلث تقي

ــم املرفــق بأصــل هــذا القــرار. ــن يف التصمي ــة العتيقــة لســا كــا هــو مب املدين

المادة الثانية
ال ميكــن تغيــر املكونــات الراثيــة والبنيــات املتواجــدة باملدينــة العتيقــة لســا وفقــا للتصميــم 
املذكــور أعــاه، أو ترميمهــا أو إدخــال أي تغيــر عليهــا مــا مل تعلــم بذلــك وزارة الثقافــة قبــل 
التاريــخ املقــرر للــروع يف األعــال بســتة أشــهر عــى األقــل كــا هــو منصــوص عليــه بالفصــل 

الســادس مــن القانــون رقــم 22.80 املشــار إليــه أعــاه.

المادة الثالثة
ينر هذا القرار بالجريدة الرسمية

وحرر بالرباط يف 29 من صفر 1438 )29 نوفمر 2016(

اإلمضاء : محمد األمني الصبيحي

قرار وزير الثقافة بتاريخ  29 نونر 2016، الجريدة الرسمية عدد  6552 بتاريخ  16 مارس 2017 . «  18
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مرفقات متعلقة بترتيب وتقييد
العقارات والمباني التاريخية

في عداد اآلثار
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 مقتطف من القانون رقم 80-22
 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية

والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات19

الجزء األول
أحكام عامة

الفصل 1
ميكــن أن تقيــد أو ترتــب يف عــداد اآلثــار العقــارات باألصــل أو التخصيــص وكــذا املنقــوالت التــي 

يف املحافظــة عليهــا فائــدة بالنســبة لفنــون املغــرب أو تاريخــه أو حضارتــه.

الفصل 2
تجرى أحكام الفصل األول :

-1  فيا يخص العقارات :

- عى املباين التاريخية أو املعامل الطبيعية ؛

- عــى املناظــر التــي لهــا طابــع فنــي أو تاريخــي أو أســطوري أو طريــف أو تهــم العلــوم التــي 
تعنــى باملــايض والعلــوم اإلنســانية بوجــه عــام.

وتدخــل يف حكــم املبــاين التاريخيــة مــن حيــث التقييــد أو الرتيــب الصــور املنقوشــة والرســوم 
الصخريــة واألحجــار املكتوبــة والكتابــات عــى املبــاين التاريخيــة أو عــى القبــور أو غرهــا أيــا 
كان العهــد الــذي ترجــع إليــه واللغــة التــي كتبــت بهــا أو الخطــوط أو األشــكال التــي تصورهــا 
ــوم التــي  ــة أو أســطورية أو طريفــة أو كانــت تهــم العل ــة أو تاريخي إذا كانــت لهــا قيمــة فني

تعنــى باملــايض والعلــوم اإلنســانية بوجــه عــام.

2 - فيما يخص المنقوالت:
ــايض  ــي بامل ــي تعن ــوم الت ــم العل ــي أو ته ــي أو تاريخ ــع فن ــا طاب ــي له ــوالت الت ــى املنق - ع

والعلــوم اإلنســانية بوجه عــام.

. ظهر رشيف رقم 1-80-341 بتاريخ 17 صفر 1401 )25 دجنر 1980( يتضمن األمر بتنفيذ القانون رقم  «  19
22-80 املتعلق باملحافظة عى املباين التاريخية واملناظر والكتابات املنقوشة والتحف الفنية والعاديات، الجريدة 

الرسمية رقم 3564 الصادرة يوم األربعاء 18 فراير 1981
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الجزء الثاني

تقييد المنقوالت والعقارات

الباب األول
مسطرة التقييد

الفصل 3
يبارش تقييد املنقوالت والعقارات وفقا للنصوص التنظيمية املعمول بها.

 الباب الثاني
اآلثار املرتبة عى التقييد

 الفصل 4
يجــوز نــر جميــع الوثائــق املتعلقــة مبنقــول أو عقــار مقيــد، وليــس ملالكــه أن يطالــب بــأي 

حــق عــن ذالــك.

 الفصل 5
يتعــن عــى مــاك العقــارات واملنقــوالت املقيــدة أن ييــروا اإلطــاع عليهــا ودراســتها للباحثــن 

املــأذون لهــم يف ذلــك.

  الفصل 6
ال يجــوز تغيــر طبيعــة العقــار أو املنقــول املقيــد وال إتافــه وال ترميمــه وال إدخــال تغيــر عليــه 
ــروع يف األعــال بســتة  ــرر لل ــخ املق ــل التاري ــك قب ــك أو املــاك اإلدارة بذل ــم املال ــا مل يعل م

أشــهر عــى األقــل.

 الفصل7
ــم  ــد ترمي ــدة قص ــوالت املقي ــارات أو املنق ــاك العق ــة مل ــات مالي ــح اإلدارة إعان ــن أن متن ميك

أماكهــم أو املحافظــة عليهــا. 

وميكــن أن تتكفــل اإلدارة بعــد موافقــة املــاك بجميــع األعــال الراميــة إىل صيانــة العقــار أو 
املنقــول املقيــد وتحســن قيمتــه .

الفصل  8    
يجــوز للمــاك املشــار إليهــم يف الفصــل 5 أن يقومــوا وفقــا للنصــوص التنظيميــة املعمــول بهــا 
باســتغال أماكهــم ألغــراض تــدر عليهــم ربحــا طبــق الــروط املحــددة يف النصــوص التنظيميــة 

املذكورة.



36

دليل المواقع والمباني التاريخية المقيدة والمرتبة في سجل التراث الوطني

الفصل 9
ميكــن تفويــت العقــارات واملنقــوالت املقيــدة التــي ميلكهــا الخــواص. غــر أنــه تجــري 
ــق  ــق بح ــس املتعل ــزء الخام ــا يف الج ــوص عليه ــروط املنص ــت ال ــذا التفوي ــى ه ع

ــة. الشــفعة املخــول للدول

 

الجزء الثالث
ترتيب المنقوالت والعقارات

الباب األول
أحكام عامة

الفصل 10
يقرر ترتيب العقارات واملنقوالت طبقا للنصوص التنظيمية املعمول بها.

الفصل11
يدخــل يف حكــم العقــارات أو املنقــوالت املرتبــة العقــار أو املنقــول الــذي أجــري بحــث 
بشــأنه قصــد ترتيبــه وذلــك خــال مــدة ســنة تبتــدئ مــن التاريــخ الــذي ينــر فيــه 
ــر  ــقط أث ــور. ويس ــث املذك ــراء البح ــادر بإج ــرر اإلداري الص ــمية املق ــدة الرس بالجري
البحــث إذا انــرم األجــل املشــار إليــه ومل ينــر املقــرر اإلداري الصــادر برتيــب العقــار 

أو املنقول . 

وال ميكــن حينئــذ أن يقــرر الرتيــب إال بعــد إجــراء بحــث جديــد طبــق نفــس الكيفيــات 
ــة  ــه يف هــذه الحال ــار أو املنقــول ال يجــري علي املتبعــة يف البحــث األول غــر أن العق

حكــم العقــار أو املنقــول املرتــب حســبا ورد يف املقطــع الســابق .

الفصل 12
يجــب أن يبــدي املجلــس الجاعــي التابــع لــه موقــع العقــار رأيــه يف مــروع الرتيــب 
خــال مــدة البحــث. ويعتــر املجلــس موافقــا عــى هــذا املــروع إذا مل يبــد رأيــه خال 

األجــل املذكور. 

وميكــن أن تطلــب اإلدارة اســتدعاء ممثلهــا لحضــور اجتــاع املجلــس الجاعــي املعنــي 
باألمــر قبــل أن يبــدي هــذا املجلــس رأيــه.

الفصل 13
إن املواقــع الطبيعيــة أو املناظــر الطبيعيــة أو الحريــة التــي لهــا طابع فنــي أو تاريخي 
أو أســطوري أو طريــف أو تهــم العلــوم التــي تعنــى باملــايض والعلــوم اإلنســانية بوجــه 
عــام وكــذا املناطــق املحيطــة باملبــاين التاريخيــة ينتــج عنــد الحاجــة عــن ترتيبهــا فــرض 
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ــآت  ــة املنش ــع إقام ــاء من ــد االقتض ــب وعن ــادر بالرتي ــرر اإلداري الص ــدد يف املق ــات تح ارتفاق
املشــار إليهــا يف املقطــع األخــر مــن الفصــل 23 وذلــك ألجــل حايــة منــط البنــاء الخــاص بجهــة 

أو محــل معــن أو طبيعــة النباتــات أو الربــة.

الفصل 14
إن مخططــات التهيئــة والتنميــة وغرهــا مــن وثائــق التعمــر أو إعــداد الــراب الوطنــي ميكــن 
أن تغــر اإلرتفاقــات املفروضــة عمــا بالفصــل 13 طبــق الــروط املحــددة يف النصــوص 

ــا. ــول به ــة املعم التنظيمي

الفصل 15
ال تخــول الحــق قــي التعويــض إال االرتفاقــات التــي تغــر الغــرض املعدة لــه األماكن واســتعالها 

وحالتهــا يف تاريــخ نــر املقــرر اإلداري الصــادر بالرتيب.

ــج عــن فــرض  ــارش املــادي املحقــق الحــايل النات ــح التعويــض إال عــن الــرر املب وال ميكــن من
ــع األول. ــا يف املقط ــار إليه ــات املش االرتفاق

الفصل 16
ال ميكــن أن يطالــب بالتعويــض إال األفــراد الذيــن أبــدوا ماحظــات مــن خــال البحــث الســابق 

للرتيب.

ويجــب أن يقــدم طلــب التعويــض يف أجــل ســتة أشــهر يبتــدئ مــن تاريــخ نــر املقــرر اإلداري 
الصــادر بالرتيــب يف الجريــدة الرســمية طبــق الــروط املحــددة يف النصــوص التنظيميــة 

املعمــول بهــا وإال ســقط الحــق يف ذلــك .

وال يوقــف طلــب التعويــض تنفيــذ املقــرر اإلداري الصــادر بالرتيــب وكــذا الشــأن عنــد االقتضــاء 
فيــا يخــص الدعــوى املقامــة فيــا بعــد أمــام املحاكــم.

الفصل17
يحدد مبلغ التعويض باملراضاة أو عى يد املحكمة.

ويرتب عى االتفاق الحاصل بعد عرض األمر عى القضاء رفع يد املحكمة عن الدعوى.

الفصل 18
ــون  ــم القان ــة بحك ــات املفروض ــع االرتفاق ــام جمي ــه ع ــاين وبوج ــف املب ــات تصفي إن االرتفاق
واملبينــة يف الظهــر الريــف الصــادر يف 19مــن رجــب 1333 )2 يونيــه 1915( بتحديــد التريــع 
ــة إذا كان مــن شــأن هــذه  ــارات املرتب ــق عــى العق ــارات املحفظــة ال تطب ــق عــى العق املطب

االرتفاقــات أن تــؤدي إىل تاشــيها.
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الفصل 19
ــا أو كان  ــار محفظ ــاري إذا كان العق ــم العق ــب يف الرس ــادر بالرتي ــرر اإلداري الص ــجل املق يس

ــظ يف املســتقبل. موضــع التحفي

ويبــارش هــذا التســجيل تلقائيــا أو بطلــب مــن اإلدارة أو مــن مالــك العقــار. ويعفــى مــن جميــع 
. الواجبات 

 

الباب الثاني
ما ينتج عن الرتيب

 

القسم األول
العقارات

 

الفرع األول
أثر الرتيب عى العقارات

 

الفصل 20
ال يجــوز هــدم العقــار املرتــب ولــو جزئيــا إال إذا خــرج ســلفا طبقــا ألحــكام الفصــل 36 مــن 

هــذا القانــون.

 الفصل 21
ال يجوز ترميم العقار أو تغيره إال بعد الحصول عى رخصة إدارية.

 الفصل 22
ال ميكــن إنجــاز أي بنــاء جديــد يف عقــار مرتــب دون رخصــة متنــح وفقــا للنصــوص التنظيميــة 

املعمــول بها . 

ويتوقــف عــى الرخصــة املشــار إليهــا يف املقطــع الســابق تســليم الســلطة الجاعيــة املختصــة 
رخصــة البنــاء الازمــة عنــد االقتضــاء.

 الفصل 23
ال ميكــن إدخــال أي تغيــر كيفــا كان والســيا عــن طريــق التجزئــة أو التقســيم عــى مظهــر 

األماكــن الواقعــة داخــل دائــرة العقــارات املرتبــة إال بعــد الحصــول عــى رخصــة إداريــة. 
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ويتوقــف تســليم رخصــة البنــاء أو التجزئــة أو التقســيم مــن لــدن الســلطة الجاعيــة املختصــة 
عــى الرخصــة املشــار إليهــا يف املقطــع الســابق . 

وفيــا يخــص املناظــر واملناطــق املفروضــة عليهــا ارتفاقــات منــع البنــاء فــإن البنــاآت املوجــودة 
بهــا قبــل صــدور قــرار الرتيــب ال ميكــن القيــام فيهــا إال بأعــال الصيانــة بعــد الحصــول عــى 

رخصــة. وال يجــوز تشــييد بنــاآت جديــدة مــكان البنــاآت التــي تــم هدمهــا.

أمــا إقامــة خطــوط الكهربــاء واملواصــات الســلكية والاســلكية الخارجيــة أو الظاهــرة فتتوقــف 
باإلضافــة إىل مــا ذكــر عــى رخصــة مــا مل ينــص عــى منعهــا يف املقــرر اإلداري الصــادر بالرتيــب.

الفصل 24
إن اإلعانــات بواســطة ألــواح اإلشــهار أو الافتــات الخاصــة أو النقــاالت الخاصــة وبوجــه عــام 
جميــع اإلعانــات أو الشــارات كيفــا كان نوعهــا وصبغتهــا ســواء كانــت مطبوعــة أو مصــورة 
أو متألفــة بــأي طريقــة مينــع وضعهــا عــى العقــارات املرتبــة ماعــدا مبوجــب رخصــة إداريــة.

 الفصل 25
يجــوز أن تقــرر اإلدارة تلقائيــا القيــام عــى نفقــة الدولــة وبعــد إعــام املالــك بجميــع األعــال 

التــي تراهــا مفيــدة للمحافظــة عــى العقــار املرتــب أو صيانتــه.

ولهــذا الغــرض ميكــن أن تــأذن اإلدارة يف االحتــال املؤقــت للعقــار املذكــور أو العقــارات 
املجــاورة لــه. ويبلــغ اإلذن يف االحتــال املؤقــت إىل املــاك املعنيــن باألمــر.

وال ميكن أن تتجاوز مدة االحتال سنة واحدة. 

أما التعويض الذي قد يستحقه املاك فيحدد باملراضاة أو عند عدمها عى يد املحاكم.

  الفصل 26
ــات  ــة أو الجاع ــات املحلي ــاس أو الجاع ــة أو األحب ــا الدول ــي متلكه ــة الت ــارات املرتب إن العق
ــل 1919(  ــة عليهــا أحــكام الظهــر الريــف الصــادر يف 26 مــن رجــب 1337 )27 أبري الجاري
ــة  ــة وســن نظــام لتســير األمــاك الجاعي ــات القبلي ــة عــى الجاع ــة اإلداري ــم الوصاي بتنظي

ــادم. ــت وال التق ــل التفوي ــا ال تقب وتفويته

 الفصل 27
ميكــن تفويــت العقــارات املرتبــة التــي ميلكهــا الخــواص. غــر أنــه تجــري عــى هــذا 
 التفويــت الــروط املقــررة يف الجــزء الخامــس املتعلــق بحــق الشــفعة املخــول للدولــة.
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الفرع الثاني
آثار الرتيب عى العقارات املجاورة

الفصل 28
ال يجوز إسناد أي بناء جديد إىل عقار مرتب. 

أمــا البنــاءات املوجــودة قبــل الرتيــب فــا ميكــن أن تســند مبــارشة إىل العقــار املذكــور عنــد 
مبــارشة أعــال فيهــا باســتثناء أعــال الصيانــة .

ويف الجــزء املشــرك مــن العقــار املرتــب يجــب أن يشــيد املــاك يف األرض الخاصــة بهــم جــدارا 
داعــا لتحمل البنــاءات . 

وميكــن يف هــذه الحالــة منــح تعويــض عــن الحرمــان مــن مرفــق اإلســناد إىل املعنيــن باألمــر. 
ويحــدد هــذا التعويــض حســبا هــو مقــرر يف املقطــع األخــر مــن الفصــل 25. 

ويلــزم مــاك العقــارات املجــاورة خــال إنجــاز األعــال يف عقاراتهــم باتخــاذ جميــع التدابــر 
الازمــة لحايــة العقــار املرتــب مــن كل إتــاف قــد ينتــج عــن األعــال.

وميكن عند االقتضاء أن تفرض عليهم اإلدارة اتخاذ التدابر املذكورة.

 

 وحرر بالرباط يف 17 من صفر 1401 )25 دجنر 1980(

 

وقعه بالعطف 

 الوزير األول

اإلمضاء : املعطي بوعبيد
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  مقتطف من مرسوم رقم 25-81-2

 الصادر في 23 من ذي الحجة 1401 )22 أكتوبر 1981(
 بتطبيق القانون رقم 80-22

المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات 
المنقوشة والتحف الفنية والعاديات20

الفصل 1 :
يجــوز لــإدارات العامــة والجاعــات املحليــة واللجنــة الوطنيــة للمحافظــة عــى البيئــة 
املحدثــة باملرســوم رقــم 361-74-2 الصــادر يف 6 جــادى األوىل 1394 )28 مايــو 1974( وكــذا 
للمؤسســات العامــة ونقابــات اإلرشــاد والســياحة وللــركات والجمعيــات العلميــة والهيئــات 
الفنيــة أو أربــاب األشــياء املــراد تقييدهــا أو إدراجهــا يف عــداد اآلثــار أن يقرحــوا عــى الســلطة 
الحكوميــة املكلفــة بالشــؤون الثقافيــة أن تقيــد أو تــدرج يف عــداد اآلثــار املنقــوالت والعقــارات 

املنصــوص عليهــا يف الفصــل األول مــن القانــون رقــم 80-22 املشــار إليــه أعــاه.

الجزء األول
مسطرة تقييد المنقوالت والعقارات

الفصل 2 :
يجــب أن يوجــه طلــب تقييــد املنقــوالت والعقــارات إىل الســلطة الحكوميــة املكلفــة بالشــؤون 

لثقافية. ا

ويتضمــن هــذا الطلــب تعيــن املــكان الــذي يوجــد فيــه املوقــع أو املبنــى أو الــيء ، ووصفــه 
بتفصيــل ، وبيــان أصلــه وتاريخــه أو العهــد الــذي يرجــع إليــه ووضعيتــه القانونيــة.

الفصل 3 :
ــة  ــة املكلف ــلطة الحكومي ــل الس ــها ممث ــة يرأس ــارة لجن ــد استش ــيء بع ــى أو ال ــد املبن يقي
بالشــؤون الثقافيــة وتضــم ممثــا للســلطة الحكوميــة املكلفــة بإعــداد الــراب الوطنــي وممثــا 

ــة. ــر الداخلي لوزي

20   الجريدة الرسمية رقم 3601 الصادرة يوم األربعاء 4 نونر 1981. «
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الفصل 4 :
يتم تقييد املنقوالت والعقارات بقرار تتخذه السلطة الحكومية املكلفة بالشؤون الثقافية.

وينر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

الفصل 5 :
ــراث  ــام لل ــا ، يف ســجل الجــرد الع ــرار بتقييده ــي صــدر ق ــارات ، الت ــوالت والعق ــدرج املنق ت
ــات  ــة والكتاب ــار املكتوب ــة واألحج ــوم الصخري ــوش والرس ــي للنق ــرس الوطن ــايف أو يف الفه الثق
املنقوشــة عــى اآلثــار ، وتضطلــع الــوزارة املكلفــة بالشــؤون الثقافيــة بإحــداث وتعهــد كل مــن 

ــن. الســجل والفهــرس املذكوري

الجزء الثاني
مسطرة إدراج العقارات والمنقوالت

في عداد اآلثار وإخراجها منه
الباب األول
أحكام عامة

الفصل 6 :
ــة  ــار إىل الســلطة الحكومي ــداد اآلث ــارات يف ع ــوالت والعق ــب إدراج املنق يجــب أن يوجــه طل

ــة. ــة بالشــؤون الثقافي املكلف

ويتضمــن هــذا الطلــب تعيــن املــكان الــذي يوجــد فيــه املوقــع أو املبنــى أو الــيء ووصفــه 
بتفصيــل وبيــان أصلــه وتاريخــه أو العهــد الــذي يرجــع إليــه ووضعيتــه القانونيــة ، وإذا تعلــق 
األمــر بعقــار الحــق بالطلــب مخطــط تعــن فيــه حــدود العقــار املــراد إدراجــه يف عــداد اآلثــار 

وكــذا رقــم صكــه العقــاري أو مطلــب تحفيظــه ، إن كان ، وجميــع الوثائــق املتعلقــة بــه.

ــاه  ــل 3 أع ــا يف الفص ــوص عليه ــة املنص ــى اللجن ــار ع ــداد اآلث ــات اإلدراج يف ع ــرض طلب وتع
ــك. ــا يف ذل ــداء رأيه إلب

الفصل 7 :
يتــم إدراج العقــارات واملنقــوالت يف عــداد اآلثــار مبرســوم يتخــذ باقــراح مــن الســلطة الحكومية 

املكلفــة بالشــؤون الثقافيــة وبعــد استشــارة الوزيــر املكلف بإعــداد الــراب الوطني.

ويشــفع املرســوم القــايض بــاإلدراج مبخطــط تعــن فيــه حــدود الدائــرة التــي يشــملها اإلدراج 
وكــذا حــدود منطقــة الحايــة املحدثــة بداخــل الدائــرة املذكــورة إن اقتــى األمــر ذلــك.



43

دليل المواقع والمباني التاريخية المقيدة والمرتبة في سجل التراث الوطني

ــه ، إن اقتــى األمــر ذلــك  وتبــن يف املرســوم االرتفاقــات املرتبــة عــى اإلدراج كــا تحــدد في
ــذا أحــوال  ــار وك ــة العق ــة لحاي ــات الخاصــة الازم ــة ، االرتفاق ــة الحاي ــا يخــص منطق ، في
اإلعفــاء مــن االرتفاقــات العامــة املقــررة يف الفصــل 18 مــن القانــون رقــم 80-22 املشــار إليــه 

أعــاه.

الفصل 8 :
تقيــد العقــارات املدرجــة يف عــداد اآلثــار ، أو العقــارات الجــاري عليهــا حكمهــا مبقتــى الفصــل 
11 مــن القانــون رقــم 80-22 املشــار إليــه أعــاه ، يف قامئــة تضعهــا الســلطة الحكوميــة املكلفــة 
ــة  ــار املكتوب ــة واألحج ــوش والرســوم الصخري ــي للنق ــرس الوطن ــة أو يف الفه بالشــؤون الثقافي
والكتابــات املنقوشــة عــى اآلثــار ، وتضطلــع وزارة الشــؤون الثقافيــة بإحــداث وتعهــد كل مــن 

القامئــة والفهــرس املذكوريــن.

وميكــن ، عــاوة عــى مــا ذكــر ، أن يرتــب عــى إدراج النقــوش والرســوم والكتابــات املذكــورة 
وضــع عامــة خاصــة تتألــف مــن نجــم خــايس الفــروع تحيــط بــه عبــارة »اململكــة املغربيــة« 

يتلوهــا ، وفــق مقتــى الحــال ، عبــارة »نقــش أثــري« أو »رســم أثــري« أو »كتابــة أثريــة«.

الباب الثاني : 
إدراج العقــارات واملنقــوالت املوقوفــة أو التــي متلكهــا الدولــة أو الجاعــات العامــة املحليــة أو 

القبليــة يف عــداد اآلثــار

الفصل 9 :
ــات  ــة أو الجاع ــة املحلي ــات العام ــة أو الجاع ــا الدول ــي متلكه ــة أو الت ــارات املوقوف إن العق
القبليــة الجاريــة عليهــا أحــكام الظهــر الريــف الصــادر يف 26 مــن رجــب 1337 )27 أبريــل 
ــاك  ــير األم ــام لتس ــن نظ ــة وبس ــات القبلي ــى الجاع ــة ع ــة اإلداري ــم الوصاي 1919( بتنظي
الجاعيــة وتفويتهــا يتــم إدراجهــا يف عــداد اآلثــار ، دون إجــراء بحــث ، باقــراح مــن الســلطة 

ــة : ــة وبعــد موافق ــة بالشــؤون الثقافي ــة املكلف الحكومي

- وزير التجهيز فيا يخص العقارات التي تدخل يف ملك الدولة العام ؛

- وزيــر املاليــة أو الوزيــر املكلــف بالفاحــة ، وفــق مــا يقتضيــه اختصــاص كل منهــا ، فيــا 
يتعلــق بالعقــارات التــي تدخــل يف ملــك الدولــة الخــاص ؛

- وزيــر الداخليــة فيــا يخــص العقــارات التــي تدخــل يف امللــك العــام أو الخــاص للجاعــات 
املحليــة وعقــارات الجاعــات القبليــة ؛

- الوزير املكلف باألوقاف فيا يخص العقارات املوقوفة.
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ــروع  ــه يف م ــار رأي ــا العق ــد فيه ــي يوج ــة الت ــي للجاع ــس الجاع ــدي املجل ــب أن يب ويج
إدراجــه يف عــداد اآلثــار بعــد أن يســتدعى ســلفا لحضــور اجتاعــه ممثــل الســلطة الحكوميــة 

املكلفــة بالشــؤون الثقافيــة إذا مــا طلبــت منــه ذلــك.

ويجــب كذلــك أن يستشــار الوزيــر املكلــف بإعــداد الــراب الوطنــي عندمــا يرتــب عــى إدراج 
ــة أو  ــط للتهيئ ــن مخط ــة ع ــات ناتج ــر ارتفاق ــات أو تغي ــرض ارتفاق ــار ف ــداد اآلث ــار يف ع عق

التنميــة أو عــن وثائــق أخــرى تتعلــق بالتعمــر أو إعــداد الــراب الوطنــي.

الفصل 10 :
ــة أو الجاعــات  ــة املحلي ــة أو الجاعــات العام ــا الدول ــي متلكه ــة أو الت إن املنقــوالت املوقوف
ــة  ــلطة الحكومي ــن الس ــراح م ــث باق ــراء بح ــار دون إج ــداد اآلث ــا يف ع ــم إدراجه ــة يت القبلي

ــر. ــي باألم ــر املعن ــد استشــارة الوزي ــة وبع ــة بالشــؤون الثقافي املكلف

الفصل 11 :
تبلــغ الســلطة الحكوميــة املكلفــة بالشــؤون الثقافيــة املرســوم القــايض بــإدراج عقــار أو منقــول 
يف عــداد اآلثــار ، مبجــرد نــره بالجريــدة الرســمية ، إىل املصالــح املعنيــة والســلطة الجاعيــة 

املختصــة التابــع لهــا موقــع العقــار أو املنقــول املــدرج يف عــداد اآلثــار.

الباب الثالث
إدراج العقارات واملنقوالت الخاصة يف عداد اآلثار

القسم 1
أحكام مشركة

الفصل 12 :
يجــب أن يســبق إدراج العقــارات واملنقــوالت الخاصــة يف عــداد اآلثــار إجــراء بحــث تأمــر بــه 

الســلطة الحكوميــة املكلفــة بالشــؤون الثقافيــة مبوجــب قــرار ينــر بالجريــدة الرســمية.

ــك ،  ــه ، إن اقتــى األمــر ذل ــن في ــخ الــروع يف البحــث كــا تب ويحــدد يف هــذا القــرار تاري
ــة : ــق التالي ــه الوثائ ــي ســترتب عــى اإلدراج ، وتضــاف إلي ــات الت االرتفاق

ــة  ــة أو املجمل ــة املفصل ــوم اإلعدادي ــات والرس ــات والبيان ــارات : املخطط ــص العق ــا يخ - في
ــر ، الصــور الشمســية  ــى األم ــذا ، إن اقت ــظ وك ــب التحفي ــة ومطال ــوك العقاري ونســخ الصك
ــات إن  ــة االرتفاق ــار ومنطق ــداد اآلث ــدرج يف ع ــار امل ــدود العق ــا ح ــة فيه ــات املعين واملخطط

ــت ؛ كان
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- فيا يخص املنقوالت : الرسوم والصور الشمسية وجميع الوثائق املتعلقة بها.

وتستغرق مدة البحث يف العقارات شهرين ويف املنقوالت شهرا واحدا.

الفصل 13 :
تتــوىل الســلطة الجاعيــة املختصــة إجــراء البحــث بعــد أن تطلــب الســلطة الحكوميــة املكلفــة 
بالشــؤون الثقافيــة منهــا ذلــك وتوجــه إليهــا ملــف اإلدراج يف عــداد اآلثــار املشــتمل عــى القــرار 

الصــادر بإجــراء البحــث كــا نــر بالجريــدة الرســمية وكــذا الوثائــق املضافــة إليــه.

الفصل 14 :
يجــوز لــكل مــن يعنيــه األمــر االطــاع خــال مــدة إجــراء البحــث عــى ملــف اإلدراج يف عــداد 
اآلثــار وتضمــن مــا يعــن لــه مــن ماحظــات يف ســجل معــد لهــذا الغــرض ، كــا ميكنــه توجيــه 

ماحظــات برســالة مضمونــة إىل الســلطة الجاعيــة املختصــة.

الفصل 15 :
ــة إذا طلبــت هــذه  ــة املكلفــة بالشــؤون الثقافي يجــب أن يســتدعى ممثــل الســلطة الحكومي
الســلطة دعوتــه لحضــور اجتــاع املجلــس الجاعــي قبــل أن يبــدي املجلــس رأيــه يف مــروع 

اإلدراج يف عــداد اآلثــار.

الفصل 16 :
تقــرح الســلطة الحكوميــة املكلفــة بالشــؤون الثقافيــة عــى الوزيــر األول مبجــرد تســلم امللــف 

، إدراج العقــار أو املنقــول املقصــود يف عــداد اآلثــار.

وينر املرسوم القايض باإلدراج يف الجريدة الرسمية.

القسم 2
إدراج العقارات الخاصة في عداد اآلثار

الفصل 17 :
ــا يعــن  ــار إعان تنــر الســلطة الجاعيــة املختصــة مبجــرد تســلم ملــف اإلدراج يف عــداد اآلث
تاريــخ افتتــاح البحــث وتاريــخ اختتامــه ، ويشــار فيــه إىل إيــداع امللــف مبقــر الســلطة املذكــورة 

، كــا يتضمــن موجــز القــرار الصــادر بإجــراء البحــث.

ويجــب أن ينــر هــذا اإلعــان مرتــن تفصــل بينهــا مثانيــة أيــام يف جريدتــن مــأذون لهــا يف 
ــة املختصــة ، ويعمــل  ــة ، وأن يعلــق أيضــا مبكاتــب الســلطة الجاعي نــر اإلعانــات القانوني
ــوق  ــبوعية أو الس ــوق األس ــرات يف الس ــاث م ــه ث ــاداة ب ــى املن ــي ع ــس الجاع ــس املجل رئي

املحليــة إذا تعلــق األمــر بعقــارات قرويــة.
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ــغ إىل  ــام التبلي ــابقة مق ــرة الس ــا يف الفق ــوص عليه ــهار املنص ــق واإلش ــات التعلي ــوم عملي وتق
ــر. ــن باألم املعني

الفصل 18 :
ــة للشــؤون  ــام البحــث إىل املصلحــة الجهوي ــة املختصــة مبجــرد اختت توجــه الســلطة الجاعي
الثقافيــة أو ، إن مل توجــد ، إىل الســلطة الحكوميــة املكلفــة بالشــؤون الثقافيــة مبــارشة نظريــن 
ــا يف  ــوص عليه ــراءات املنص ــتيفاء اإلج ــت اس ــي تثب ــتندات الت ــع املس ــطرة م ــف املس ــن مل م
الفصــول 12 و13 و14 و15 أعــاه وكــذا نســخة مشــهود مبطابقتهــا لــكل مــن ســجل املطالبــات 

ورأي املجلــس الجاعــي.

الفصل 19 :
إذا كانــت مميــزات اإلدراج يف عــداد اآلثــار املقــرح وفقــا للفصــل 16 تختلــف عــا هــو منصوص 
عليــه يف قــرار إجــراء البحــث وجــب أن يضــاف إىل املرســوم مخطــط جديــد تعــن فيــه حــدود 

مــا تشــمله عمليــة اإلدراج.

الفصل 20 :
ــة  ــوي برســالة مضمون ــا الجه ــة أو ممثله ــة بالشــؤون الثقافي ــة املكلف ــغ الســلطة الحكومي تبل
قــرار اإلدراج يف عــداد اآلثــار إىل املــاك املعنيــن باألمــر مبجــرد نــر املرســوم القــايض بذلــك.

ــع لهــا  ــة املختصــة التاب ــار ، إىل الســلطة الجاعي ــغ ، قصــد اإلخب وتوجــه نســخة مــن كل تبلي
ــار. موقــع العقــار املــدرج يف عــداد اآلث

الفصل 21 :
توجــه الســلطة الحكوميــة املكلفــة بالشــؤون الثقافيــة أو رب امللــك إىل املحافظــة عــى األمــاك 
ــايض  ــد املرســوم الق ــب تقيي ــار طل ــداد اآلث ــدرج يف ع ــار امل ــع العق ــا موق ــع له ــة التاب العقاري

بذلــك يف الصــك العقــاري.

القسم 3
إدراج المنقوالت في عداد اآلثار

الفصل 22 :
تقــوم الســلطة الجاعيــة املختصــة ، مبجــرد تســلم ملــف اإلدراج يف عــداد اآلثــار ، بتبليــغ القــرار 
الصــادر بإجــراء البحــث برســالة مضمونــة إىل مالــك املنقــول ، ويتضمــن هــذا التبليــغ تاريــخ 
ــه إىل االطــاع  ــداع امللــف ودعوت ــخ اختتامــه وإشــعار املعنــي باألمــر بإي إجــراء البحــث وتاري
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عليــه مبقــر الســلطة الجاعيــة املختصــة ، وتقــوم الســلطة املذكــورة ، عــاوة عــى مــا ذكــر ، 
بتعليــق القــرار املشــار إليــه أعــاه يف مكاتبهــا مشــفوعا بإعــان يتضمــن تاريــخ افتتــاح البحــث 

واختتامــه وتاريــخ إيــداع ملــف اإلدراج يف عــداد اآلثــار.

الفصل 23 :
توجــه الســلطة الجاعيــة املختصــة ، مبجــرد اختتــام البحــث ، إىل الســلطة الحكوميــة املكلفــة 
بالشــؤون الثقافيــة نظريــن مــن ملــف املســطرة مــع املســتندات التــي تثبــت اســتيفاء 
اإلجــراءات املقــررة يف الفصــل الســابق ونســخة مشــهودا مبطابقتهــا لــكل مــن ســجل املطالبــات 

ــي. ــس الجاع ورأي املجل

الفصل 24 :
تقــوم الســلطة الجاعيــة املختصــة ، بطلــب مــن الســلطة الحكوميــة املكلفــة بالشــؤون الثقافية 

، بتبليــغ املرســوم القــايض بــاإلدراج يف عــداد اآلثــار بعــد نــره إىل املــاك املعنيــن باألمر.

الباب الرابع
إخراج العقارات والمنقوالت من عداد اآلثار

الفصل 25 :
ــة  ــلطة الحكومي ــار إىل الس ــداد اآلث ــن ع ــول م ــار أو منق ــراج عق ــب إخ ــه طل ــب أن يوج يج

ــة. ــؤون الثقافي ــة بالش املكلف

الفصل 26 :
إن إخــراج العقــارات واملنقــوالت املوقوفــة أو التــي متلكهــا الدولــة أو الجاعــات العامــة املحلية 
أو الجاعــات القبليــة مــن عــداد اآلثــار يبــارش وفــق نفــس اإلجــراءات املتبعــة قصــد إدراجهــا 

يف عــداد اآلثــار.

الفصل 27 :
تخــرج العقــارات واملنقــوالت الخاصــة مــن عــداد اآلثــار مبرســوم يتخــذ باقــراح مــن الســلطة 
ــه موقــع  ــع ل ــة وبعــد استشــارة املجلــس الجاعــي التاب ــة املكلفــة بالشــؤون الثقافي الحكومي

العقــار أو املنقــول وكــذا املصالــح املعنيــة باألمــر.

وإذا اقتــرت عمليــة اإلخــراج مــن عــداد اآلثــار عــى جــزء مــن العقــار وجــب أن يضــاف إىل 
املرســوم مخطــط تعــن فيــه حــدود الجــزء املخــرج.

وينر يف الجريدة الرسمية املرسوم القايض بإخراج العقار أو املنقول من عداد اآلثار.
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الفصل 28 :
تتــوىل الســلطة الجاعيــة املختصــة مبجــرد نــر املرســوم القــايض بإخــراج عقــار أو منقــول مــن 
ــار يف الجريــدة الرســمية وبعــد أن تطلــب منهــا ذلــك الســلطة الحكوميــة املكلفــة  عــداد اآلث
بالشــؤون الثقافيــة تبليــغ عمليــة اإلخــراج بواســطة رســالة مضمونــة إىل األفــراد املعنيــن باألمــر 

وكــذا ، إن تعلــق األمــر بعقــار ، إىل املحافــظ عــى األمــاك العقاريــة التابــع لــه موقعــه.

الفصل 29 :
تحــذف العقــارات واملنقــوالت املخرجــة مــن عــداد اآلثــار مــن القوائــم والفهــارس التــي كانــت 

مقيــدة فيهــا.

الجزء الثالث
ما يترتب على اإلدراج في عداد اآلثار

الفصل 30 :
تنجــز تحــت مراقبــة أحــد مفتــي املبــاين التاريخيــة عمليــات ترميــم أو تغيــر العقــار املــدرج يف 

عــداد اآلثــار أو تغيــر مظهــر األماكــن التــي تشــملها دائــرة اإلدراج بعــد صــدور اإلذن يف ذلــك.

الفصل 31 :
يتوقــف عــى موافقــة الســلطة الحكوميــة املكلفــة بالشــؤون الثقافيــة إقــرار كل تغيــر تهــدف 
إىل إدخالــه عــى االرتفاقــات املرتبــة عــى اإلدراج يف عــداد اآلثــار مخططــات التهيئــة والتنميــة 

وغرهــا مــن وثائــق التعمــر وإعــداد الــراب الوطنــي.

الفصل 32 :
ــارة  ــد استش ــة بع ــؤون الثقافي ــة بالش ــة املكلف ــلطة الحكومي ــدره الس ــى إذن تص ــف ع تتوق
الوزيــر املكلــف بإعــداد الــراب الوطنــي إقامــة منشــآت تقتضيهــا املصلحــة العامــة يف عقــارات 
أو جــزء مــن عقــارات مدرجــة يف عــداد اآلثــار كاملبــاين التاريخيــة أو املعــامل الطبيعيــة أو املواقــع 
الحريــة أو الطبيعيــة التــي لهــا طابــع فنــي أو تاريخــي أو أســطوري أو طريــف أو تهــم العلوم 
التــي تعنــى باملــايض والعلــوم اإلنســانية بوجــه عــام وكــذا املناطــق املحيطــة باملبــاين التاريخيــة.

الفصل 33 :
ــد أن  ــار إال بع ــداد اآلث ــدرج يف ع ــار م ــة عق ــزع ملكي ــن أجــل ن ال يجــوز إجــراء أي بحــث م

ــك. ــا يف ذل ــداء ماحظاته ــة إب ــؤون الثقافي ــة بالش ــة املكلف ــلطة الحكومي ــن الس ــب م يطل
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الفصل 34 :
مينــح اإلذن املنصــوص عليــه يف الفصلــن 22 و34 مــن القانــون رقــم 80-22 املشــار إليــه أعــاه 
ــذا  ــة وك ــؤون الثقافي ــة بالش ــة املكلف ــلطة الحكومي ــن الس ــراح م ــذ باق ــوم يتخ ــب مرس مبوج
بعــد استشــارة الوزيــر املكلــف بإعــداد الــراب الوطنــي إذا كان املرســوم يرمــي إىل منــح اإلذن 

املنصــوص عليــه يف الفصــل 22.

الجزء الرابع
حق الشفعة المخول للدولة

الفصل 35 :
يوجــه التريــح الواجــب عــى املالــك تقدميــه قبــل اإلقــدام عــى أي تفويــت إرادي لعقــار أو 
ــة  ــة بالشــؤون الثقافي ــة املكلف ــار إىل الســلطة الحكومي ــد أو مــدرج يف عــداد اآلث ــول مقي منق

التــي تســلم عنــه وصــا يثبــت فيــه تاريــخ تســلم التريــح.

ــن  ــول ومث ــار أو املنق ــد أو إدراج العق ــم تقيي ــان رق ــور بي ــح املذك ــن التري ــب أن يتضم ويج
ــيتملكه. ــن س ــم م ــه واس ورشوط تفويت

الفصل 36 :
توجــه الســلطة الحكوميــة املكلفــة بالشــؤون الثقافيــة التبليــغ املنصــوص عليــه يف الفصــل 39 
مــن القانــون رقــم 80-22 املشــار إليــه أعــاه بواســطة رســالة مضمونــة مــع اإلعــام بالتســلم.

الجزء السادس
أحكام مختلفة

الفصل 41 :
ــة ، عــاوة عــى االختصاصــات املســندة  ــة املكلفــة بالشــؤون الثقافي ــاط بالســلطة الحكومي ين

إليهــا مبوجــب هــذا املرســوم :

- تلقــى الطلبــات وتســليم األذون املنصــوص عليهــا يف الفصــول 5 و21 و23 و24 و25 و31 و44 
و58 مــن القانــون رقــم 80-22 املشــار إليــه أعــاه ؛

- تلقى اإلعام السابق للقيام باألعال املشار إليها يف الفصل 6 من القانون املذكور ؛

ــدة أو املدرجــة يف عــداد  ــارات املقي ــق باملنقــوالت أو العق ــزاد املتعل ــغ إرســاء امل - تلقــى تبلي
ــر األخــذ بالشــفعة أو عــدم األخــذ بهــا ؛ ــار وتقري اآلث

- إعام املالك يف الحالة املنصوص عليها يف الفصل 32 من القانون املذكور ؛
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- القيام عند االقتضاء بنر الوثائق املتعلقة باملنقول أو العقار املقيد ؛

- تلقــي طلــب التعويــض املنصــوص عليــه يف الفصــل 16 مــن القانــون رقــم 80-22 املشــار إليــه 
أعــاه وإبــرام االتفاقــات باملراضــاة املنصــوص عليهــا يف الفصلــن 17 و49 مــن القانــون املذكــور 

مــع األفــراد املعنيــن باألمــر ؛

- اتخــاذ مقــررات ترمــي إىل تحديــد رشوط اســتغال أربــاب العقــارات أو املنقــوالت املقيــدة 
ملمتلكاتهــم هاتــه قصــد التكســب منهــا ؛

- منــح اإلعانــات ألربــاب املنقــوالت أو العقــارات املقيــدة والقيــام بجميــع األعــال الراميــة إىل 
صيانــة العقــار أو املنقــول املقيــد وإبــراز قيمتــه ؛

ــه  ــم 80-22 املشــار إلي ــون رق ــن القان ــا يف الفصــل 46 م ــة املنصــوص عليه ــام ، يف الحال - القي
أعــاه بتســلم اإلعــام الــذي توجهــه إليهــا الســلطة الجاعيــة املختصــة بشــأن اكتشــاف املبــاين 
أو النقــود أو التحــف الفنيــة أو العاديــات وتحديــد الــروط النهائيــة ملواصلــة أعــال التنقيــب 

أو تقريــر وقــف هــذه األعــال موقتــا ؛

- مارسة حق إبرام املصالحات.

الفصل 42 :
ــواردة يف الفصــل 51 مــن القانــون رقــم 80-22 املشــار إليــه أعــاه  يقصــد بكلمــة »اإلدارة« ال
الســلطة الحكوميــة املكلفــة بالشــؤون الثقافيــة أو وزيــر الداخليــة أو الوزيــر املكلــف بإعــداد 

الــراب الوطنــي أو وزيــر الفاحــة واإلصــاح الزراعــي أو الوزيــر املكلــف بالتجهيــز.

الفصل 43 :
يجــوز أن تفــوض الســلطة الحكوميــة املكلفــة بالشــؤون الثقافيــة االختصاصــات املســندة إليهــا 
ــة  ــة الجهوي ــح الثقافي ــاء املصال ــة وإىل رؤس ــاين التاريخي ــي املب ــم هــذا املرســوم إىل مفت بحك

التابعــة لهــا.

الفصل 44 :
ميــارس عامــل الربــاط وســا ، وفقــا للفصــل 67 مــن الظهــر الريــف رقــم 583-76-1 الصــادر 
يف 5 شــوال 1395 )30 شــتنر 1976( مبثابــة قانــون يتعلــق بالتنظيــم الجاعــي ، االختصاصــات 
املخولــة للســلطات الجاعيــة مبقتــى الفصــل 11 والفصــل 13 ومــا يليــه إىل الفصــل 16 

ــن هــذا املرســوم. والفصــول 20 و22 و23 و24 و27 و28 م
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الفصل 45 :
يســند تنفيــذ هــذا املرســوم الــذي ينــر بالجريــدة الرســمية إىل وزيــر الدولــة املكلف بالشــؤون 
الثقافيــة ووزيــر الداخليــة ووزيــر العــدل ووزيــر املاليــة ووزيــر األوقــاف والشــؤون اإلســامية 

ووزيــر الســكنى وإعــداد الــراب الوطنــي كل واحــد منهــم فيــا يخصــه.

وحرر بالرباط يف 23 من ذي الحجة 1401 )22 أكتوبر 1981(.

اإلمضاء : املعطي بوعبيد.

وقعه بالعطف :

وزير الدولة املكلف بالشؤون الثقافية ،

اإلمضاء : الحاج محمد اباحنيني.

وزير الداخلية ،

اإلمضاء : إدريس البرصي.

وزير العدل ،

اإلمضاء : املعطي بوعبيد.

وزير املالية ،

اإلمضاء : عبد الكامل الرغاي.

وزير األوقاف والشؤون اإلسامية ،

اإلمضاء : الدكتور أحمد رمزي.

وزير السكنى وإعداد الراب الوطني ،

اإلمضاء : عباس الفايس
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