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 قاعة المطالعة نظام

 

 العموماستقبال 

المستفیدین من الترخیص الحق  أو قراء الحاصلین على بطاقات االنخراط السنویةلل : 1المادة 
 .بالمؤسسة في القاعة المخصصة للمطالعةفي االطالع على الوثائق الموجودة 

 حدود التاسعة صباحا إلىتفتح القاعة في وجھ العموم من االثنین إلى الجمعة ابتداء من الساعة 
 الق السنویة ).شھر غشت ( فترة اإلغ طیلةما عدا أیام العطل و ،زواال الرابعةالساعة 

عالن إلویتم ا ،: یمكن لمدیر أرشیف المغرب أن یعلن عن إغالق المؤسسة عند االقتضاء2المادة 
 غالق.إلأسبوع قبل موعد اعالنات الخاصة بالمؤسسة في أجل ال یقل عن إلعن ذلك للعموم بسبورة ا

 الولوج إلى قاعة المطالعة 

عند مصلحة االستقبال  مستعالاالقارئ یتعین على القبل ولوج قاعة المطالعة  :3المادة 
لتسجیل االخاصة بسنویة ال االستمارة یقوم بملء   ھامن وجودعند التأكد و، ھمھالوثائق التي ت بخصوص 

 واجبات االنخراط . مع أداء، إلثبات الھویةة رسمیة تحمل صورة وثیقب مرفوقة

بطاقة و دریخ االزدیاتااالسم و النسب و اآلتیة:دالء بالمعلومات كل قارئ مطالب باإل :4المادة 
 إثبات الھویة تتضمن العنوان المؤقت أو الدائم للقارئ. یتوجب إعادة التسجیل كل سنة.

اإلداریة وال یمكن أن  لضرورة لإال  وال تستعمل األشخاص التي أدلى بھا معلومات تحفظ ال
 المعني. شخصیطلع علیھا العموم إال بموافقة ال

 والمراجع والوثائقعلى قوائم الجرد  واإلطالعلبحث ل مخصص فضاءقاعة المطالعة  :5المادة 
 منسوخة).أصلیة أو (

قاعة المطالعة    ال یسمح بإدخال األغراض التي قد تساعد على إخفاء وثیقة ما إلى  : 6المادة 
 ).لیست حصریة الالئحة(  ... اتملفالعطف ومحفظة الحاسوب و مالك

وغیر محروسة إلیداع األغراض الشخصیة خالل مقفولة  صنادیقتوضع رھن إشارة العموم 
ال  .إخالئھا عند مغادرة المؤسسة مع داخلھا،تجنب إیداع األشیاء الثمینة یتعین على القراء  و .الزیارة

یمكن و .أو ضیاع أغراض القراء أرشیف المغرب أیة مسؤولیة في حالة السرقةمؤسسة تحمل ت
 .أمنیةعند االقتضاء لدواعي  ھذه الصنادیقلمستخدمي أرشیف المغرب فتح 

وفي حالة امتالء مقاعد ة في حدود المقاعد الشاغرة. یسمح للقراء بولوج قاعة المطالع : 7المادة 
 أو الرجوع في وقت الحق. المطالعةیتعین على القراء االنتظار خارج قاعة القاعة 
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 قاعة المطالعة فضاءالتي ال تدخل في  إلى مرافق المؤسسة بالولوجلعموم ال یسمح ل : 8المادة 
 .المرافق المخصصة لفرز وحفظ األرشیفخصوصا ،  (المعارض المؤقتة)ورواق األرشیف 

 بإدخال ما یلي یسمحلذلك ال وقابلة للتالشي، فھشة لكنھا ثمینة قیمة ووثائق األرشیف  :9المادة 
 المطالعة:إلى قاعة 

 و المشروبات. تالوأكمال -
من شانھ  وكل ما ، أقالم لبدیة أو ملونة،مقص، قاطع،: حبر التصحیح ومحتویاتھا المقلمة  -

 إلحاق الضرر بوثائق األرشیف.
 الحیوانات. -

قاعة المطالعة موضوعة تحت مسؤولیة رئیس القاعة الذي یواكب و یوجھ القراء  : 10المادة 
 دون أن یقوم مقامھم في البحث.

المكان مما یحتم توفیر الھدوء التام ونظافة  ،للعملمخصص  فضاءقاعة المطالعة  :11المادة 
 .ینالالئق والتصرف المظھرب والعنایة

لذلك یمنع منعا كلیا التدخین الجماعي. مخصص لالستعمال  مكانقاعة المطالعة ھي  :12المادة
 .الجاري بھا العملداخل القاعة طبقا لمقتضیات القوانین 

 قصوىلضرورة العند او .یمنع استعمال الدیكتافون و الھاتف المحمول بقاعة المطالعة :13المادة
أو استقبالھا  دون السماح بإجراء المكالمات الھاتفیة، في وضعیة صامتیسمح االحتفاظ بالھاتف مشغال 

 .داخل القاعة

لھ عالقة باألرشیف،  فیمافقط  حصورالحواسیب الموجودة بقاعة المطالعة ماستعمال  : 14المادة 
األقراص  باستعمالأو البحث  االلكترونیة على قوائم الجرد قواعد بیانات األرشیف واالطالعفي كالبحث 

بالمقابل یسمح و .استعمالھا ألغراض شخصیة بتاتا ال یسمح لھذا .المدمجة المعدة لھذا الغرض بالمؤسسة
 .بالقاعةلذلك مآخذ كھربائیة  خصصتوقد ، باستعمال الحواسیب الشخصیة

اتخاذ  الحق في بقاعة المطالعةالمكلفین  المستخدمینأرشیف المغرب ومؤسسة لمدیر  : 15المادة 
بما في ذلك التوقیف الفوري لالطالع  ،عند اللزومجمیع إجراءات السالمة المتعلقة باألشخاص و الوثائق 

 وإخالء البنایة.

 مستخدمو أرشیف المغرب بإعطاء تعلیمات السالمة الضروریة یقوم ،التنبیھ بالخطر في حالة 
في كافة األضرار التي قد  ةمسؤولیالكامل  ونیتحمل ، فھمبھا بعضھم لتزاموفي حالة عدم ا .للقراء
 .المؤسسةخدمات من قصاء واإلللطرد  معرض لتعلیماتكل مخالف لو .تلحقھم

 االطالع على الوثائق

أنواع الوثائق  ببعض، إال فیما یتعلق رھن إشارة القراءاالطالع على الوثائق مجاني و :16 المادة
  .داریة والخاصة، حیث یحدد القانون آجال االطالع علیھااإل

مطبوع مأل على كل قارئ ویتعین  االطالع على وثائق األرشیف حصریا بقاعة المطالعة،یتم 
 .اعلیھ لإلطالع علبة (أو رزمة)الخاص بكل  الطلب
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 .على الوثائق عند الساعة الثالثة والنصف زواالتتوقف خدمة الحصول  :17 المادة

 رھن إشارة القراء بقاعة المطالعة. ضوعةأدوات ودالئل البحث مو :18المادة 

علبة (أو كل  مطبوعلء إلى رئاسة القاعة لتسجیل طلبھ ومالتوجھ القارئ  على  : 19المادة 
فیما لھ الحق في  عند كل طلب،علب (أو رزم)  دون أن یتجاوز ثالث ،ااالطالع علیھ یرغب في رزمة)

 . یومیا علب (أو رزم) 10االطالع على 

مراعاة لدواعي حفظ األرشیف، ال یمكن االطالع على النسخة األصلیة لوثیقة ما إذا  : 20المادة 
ما تم نقلھا أو نسخھا على دعامة أقل ھشاشة، كما الیتسنى االطالع على الوثائق الھشة أو في حالة 

 إن وجدت. المنسوخةفي حین یسمح باالطالع على الوثائق  ،متدھورة

، إال وثائق األرشیف المحصل علیھا من المؤسسة لیست مجردة من حقوق الملكیة  :21المادة 
 في الحاالت التي تتم فیھا اإلشارة إلى عكس ذلك.

 رشیف واستعمالھاالطالع على األ

شخصیا بملء طلب االطالع  القارئ التي قامإال على الوثائق االطالع  ال یمكن : 22المادة 
 .علیھا

على یلزم كما  ،أو الكتابة علیھا وشمھایمنع منعا باتا تبادل الوثائق بین القراء أو  :23المادة 
 مرتكبھیعرض  إضرار باألرشیفكل سرقة أو و .علبةترتیب الوثائق داخل العلى  اإلبقاءالقارئ 

لمستخدمین القائمین على قاعة المطالعة إعداد محاضر المخالفات المضبوطة لیفوض و جنائیة.لمتابعات 
المداخل المؤدیة إلى القاعة أو مراقبة خروج القراء والزوار في انتظار وإغالق إذا دعت الضرورة لذلك 
 وصول الشرطة القضائیة.

 :على الوثائق حتیاطات التالیة خالل عملیة االطالع على القارئ االلتزام باال : 24المادة 

على األجزاء المكتوبة او  امیتسبب وضعھأال ، ون وغیر مبللتینأن تكون الیدان نظیفتا -
 .بالوثیقةفي إلحاق الضرر  المرسومة من الوثیقة

 الوثائق.أو تصفح اال تبلل األصابع باللعاب من أجل قلب  -
نشر الوثائق على  ة خالل اطالعھ على الوثائق (تجنبان یشتغل القارئ في وضعیة صحیح -

 األرض ...)
بنفس الترتیب  علبإعادة الوثائق إلى الملفات والاالطالع یتعین على القارئ  نبعد االنتھاء م -

 الذي كانت علیھ وبطریقة منظمة.

 الوثائق نسخ 

من باب  ھيأرشیف المغرب، بل إجباریة على مؤسسة ثائق الو نسخال تعتبر خدمة  :25المادة 
 شریطة:التسھیالت المتاحة للعموم، 

 .الوثائق نسخ كمیات كبیرة منال یسمح للقارئ بأ -
 النسخ بالوثیقة.تضر عملیة أال  -
 السیر العادي والطبیعي لقاعة المطالعة.النسخ خدمة  تعرقلأال  -



4 

 

اآللي مع مراعاة حالتھا المادیة  النسخ التصویر أو عن طریقالوثائق نسخ تست :26المادة 
 التالیة:الوثائق  نسخمنع یوعلیھ  بھا. إلحاق الضررواحتمال 

 في حالة متدھورة. ھي الوثائق الھشة أو التي -
 األعمال المجلدة. -
الموصولة برابط أو الوثائق التي یؤدي استغاللھا الوثائق المختومة أو الملونة أو الملصقة او  -

 إلى إتالفھا.
 ). A3التصامیم و الوثائق من الحجم الكبیر (أكبر من  -
  األرشیف الخاص حسب رغبة المانح او المودع. -

 .الیدويعن طریق التصویر أو النسخ  المذكورة الوثائق هھذ نسخیمكن 

 ، شریطة أن یكون ھذا الرفض مبررا.النسخلرئیس القاعة صالحیة رفض طلب  تخول

األرشیف  مستخرجاتمقرر كیفیات االطالع وتعریفات "الوثائق محددة في نسخ  تعریفات
)، وعلى الراغبین في االطالع علیھ التوجھ إلى رئاسة 2013فبرایر  18(المصادق علیھ في  "النھائي
 القاعة.

(  ومیضال بشرط عدم تشغیلبمعداتھ الخاصة،  یسمح للقارئ بتصویر الوثائق  :27المادة 
أال لقاعة ول الطبیعي سیرال ھذه العملیة عرقلویجب أال ت وذلك بعد ترخیص من رئیس القاعة. ، فالش)

 .بالوثائقلحق ضررا ت

مأل المطبوع المخصص مع الوثائق إلى رئیس قاعة المطالعة لنسخ : یوجھ كل طلب 28المادة 
 الغایة.لھذه 

، سواء تلك التي قامت وثائقال یسمح باستعمال النسخ أو الصور المأخوذة عن ال :29 المادة
 خاصة.مصالح أرشیف المغرب بإعدادھا للقارئ أو تلك المأخوذة بمعدات شخصیة، إال ألغراض 

مكتوب من  ترخیص ھذه النسخ موضوع طلبكل استغالل أو إعادة استعمال یجب أن یكون و
من لدن یتعین الحصول على ترخیص صریح  خ ألغراض تجاریة،استعمال النس عند و قبل المستعمل.

 أرشیف المغرب.

 نظام قاعة المطالعةتطبیق 

وأي إخالل بھ قد یؤدي  ،كل قارئ مسجل بالمؤسسة باحترام القانون الداخليیلتزم :  30المادة 
ق ، أو إلى متابعات جنائیة في حالة السرقة أو إتالف الوثائمن خدماتھا بصفة مؤقتة أو دائمة هإلى إقصاء

 المتعلق باألرشیف.  69/99من القانون رقم  – 38 – 37 – 36 – 35حسب مقتضیات المواد 

مستخدمي المؤسسة إلى  یعھد تطبیق ھذا القانون إلى مدیر مؤسسة أرشیف المغرب و :31المادة 
 وتعلق نسخة منھ في قاعة المطالعة. ،المكلفین باألرشیف


