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ظهري �شريف رقم 1.07.167
�صادر يف  19من ذي القعدة  30( 1428نوفمرب )2007
بتنفيذ القانون رقم  69.99املتعلق بالأر�شيف
الحمد هلل وحده،
الطابع الشريف  -بداخله:
( محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ،أسماه هللا وأعزأمره أننا:
بناء على الدستور والسيما الفصلين  26و 58منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية ،عقب ظهيرنا الشريف هذا ،القانون رقم  69.99املتعلق باألرشيف،
كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس املستشارين.
وحرر بكلميم في  19من ذي القعدة  30( 1428نوفمبر .)2007
وقعه بالعطف:
الوزيراألول،
اإلمضاء :عباس الفا�سي.
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القانون رقم 69.99
املتعلق بالأر�شيف *
الق�سم الأول
تنظيم الأر�شيف
الباب الأول
�أحكام عامة
املادة 1

يراد في مدلول هذا القانون ب « األرشيف» جميع الوثائق كيفما كان تاريخها وشكلها وحاملها املادي
التي ينتجها أو يتسلمها كل شخص طبيعي أو معنوي وكل مصلحة أو هيئة عامة أو خاصة خالل
مزاولة نشاطهم.
ويتم تكوين هذه الوثائق وحفظها ألجل الصالح العام رعيا ملا تستلزمه الحاجة إلى التدبير وإثبات
حقوق األشخاص الطبيعيين أو املعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص والبحث العلمي وملا
تقتضيه صيانة التراث الوطني.
يتم حفظ رصيد األرشيف املكون من لدن األشخاص والهيئات املشار إليها في هذه املادة مع احترام
تمامه وبنيته الداخلية.

املادة 2

يعتبر كل موظف أو مستخدم تابع لألشخاص الطبيعيين أو املعنويين املشار إليهم في املادة  3بعده
مسؤوال عن الوثائق التي أنتجها أو تلقاها أثناء ممارسة مهامه.

الباب الثاين
الأر�شيف العامة
املادة 3

تتمثل األرشيف العامة في جميع الوثائق التي تكونها في إطارمزاولة نشاطها:
•الدولة والجماعات املحلية واملؤسسات واملنشآت العامة؛
*  -الجريدة الرسمية عدد  02 - 5586ذو االحجة  13( 1428ديسمبر )2007
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•الهيئات الخاصة املكلفة بإدارة مرفق من املرافق العامة في ما يتعلق باألرشيف الناتجة عن
نشاط هذا املرفق.
وتشمل األرشيف العامة كذلك األصول والفهارس التي يكونها املوثقون والعدول وسجالت الحالة
املدنية وسجالت مصلحة التسجيل.
تعتبراألرشيف العامة غيرقابلة للتقادم أو التفويت.
يتعين على كل شخص خاص طبيعيا كان أو معنويا في حوزته أرشيف عامة بأية صفة من الصفات
أن يردها إلى الهيئة التي أنتجتها أو إلى « أرشيف املغرب » املنصوص عليها في املادة  26أدناه ألجل
حفظها.

املادة 4

يتعين على كل إدارة أو هيئة أو مؤسسة مشار إليها في املادة  3أعاله عند انتهاء نشاطها أن تسلم
أرشيفها إلى «أرشيف املغرب» ما لم تسند اختصاصاتها إلى هيئة تخلفها.

املادة 5

يجب على األشخاص والهيئات واملؤسسات املشارإليها في املادة  3أعاله أن تقوم بتعاون مع «أرشيف
املغرب » وفق مهامها بإعداد وتنفيذ برنامج لتدبيرأرشيفها العادية واألرشيف الوسيطة املشارإليها في
املواد  6و 7و 8بعده .ويحدد هذا البرنامج الهياكل والوسائل واإلجراءات التي تمكن من تدبيرالوثائق
من يوم إحداثها إلى تاريخ تصنيفها النهائي في مصلحة أرشيف عامة أو تاريخ إتالفها.

الفرع الأول
تنظيم الأر�شيف العامة

املادة 6

تتكون األرشيف العامة من أرشيف عادية ووسيطة ونهائية.

املادة 7

تعتبر أرشيفا عادية الوثائق املشار إليها في املادة الثالثة أعاله التي يستعملها بصفة اعتيادية وملدة
محددة األشخاص والهيئات واملؤسسات املشار إليها في املادة  3املذكورة أعاله ،في إطار مزاولة
نشاطها.
تناط مهمة حفظ األرشيف العادية بالهيئات التي أنتجتها أو تسلمتها.
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املادة 8

تعتبر أرشيفا وسيطة الوثائق التي لم تعد مصنفة ضمن األرشيف العادية والتي يمكن استعمالها
بصفة عرضية من قبل الهيئات التي أنتجتها والتي لم يحدد بعد مصيرها النهائي.
يجب أن تتولى حفظ وتدبيراألرشيف الوسيطة الهيئات التي أنتجتها في أماكن معدة لهذا الغرض وأن
تقوم بحمايتها وحفظها تدريجيا في شكل أرشيف إلكترونية.

املادة 9

يلزم األشخاص واملؤسسات والهيئات املشارإليها في املادة  3أعاله بإعداد وتحيين جدول زمني للحفظ
يحدد آجال حفظ األرشيف العادية واألرشيف الوسيطة ومآلها النهائي.
تحدد بنص تنظيمي كيفيات حفظ األرشيف العادية والوسيطة وكذا كيفيات إعداد جداول زمنية
للحفظ واملصادقة عليها.

املادة 10

تخضع هذه األرشيف بعد انصرام آجال الحفظ املنصوص عليها في الجدول الزمني املشار إليه في
املادة  9أعاله ،لفرز قصد تحديد الوثائق التي ينبغي حفظها نهائيا وتحديد الوثائق املجردة من كل
فائدة علمية أو إحصائية أو تاريخية والتي يتعين إتالفها.
تعتبر أرشيفا نهائية الوثائق التي تقرر حفظها بعد الفرز ،وتحدد قائمة بالوثائق التي يتعين إتالفها
وكذا شروط إتالفها باتفاق مشترك بين الهيئة التي أنتجتها أو تسلمتها و «أرشيف املغرب ».
تحدد بنص تنظيمي إجراءات فرز األرشيف وإتالفها وتسليمها إلى «أرشيف املغرب ».

املادة 11

يجب تسليم األرشيف النهائية إلى «أرشيف املغرب » .ويتعين على الهيئات املنتجة لهذه األرشيف
القيام بحفظها تدريجيا في شكل أرشيف إلكترونية.
تحدد بنص تنظيمي الحاالت التي تعهد فيها «أرشيف املغرب » إلى املصالح املختصة التابعة لبعض
اإلدارات أو الهيئات أو املؤسسات بحفظ األرشيف النهائية التي تنتجها أو تسلمها هذه األخيرة وكذا
شروط التعاون بين «أرشيف املغرب » وهذه اإلدارات أو الهيئات أو املؤسسات.

املادة 12

تلزم مصالح «أرشيف املغرب » ومصالح األرشيف العامة األخرى بجمع األرشيف النهائية وجردها
وتصنيفها ووضعها رهن إشارة الجمهور .وتلزم كذلك بحفظ األرشيف وصيانتها.
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الفرع الثاين
االطالع على الأر�شيف العامة

املادة 13

يلزم كل موظف أو مستخدم مكلف بجمع األرشيف أو باملحافظة عليها بكتمان السر املنهي في ما
يتعلق بكل وثيقة ال يمكن قانونيا وضعها رهن إشارة العموم.

املادة 14

تظل الوثائق املسلمة إلى «أرشيف املغرب » ومصالح األرشيف العامة األخرى موضوعة بالرغم من
أحكام املادتين  16و 17أدناه ،رهن تصرف األشخاص واإلدارات والهيئات واملؤسسات التي قامت
بتسليمها.

املادة 15

يمكن لكل شخص راغب في االطالع ،دون مراعاة أي أجل ،على بعض الوثائق التي توضع عادة رهن
إشارة الجمهور أو على الوثائق التي يرخص قانون خاص باالطالع عليها.

املادة 16

مع مراعاة أحكام املادة  15أعاله ،يمكن للجمهور أن يطلع بكل حرية على األرشيف العامة عند
انصرام أجل ثالثين سنة من تاريخ إنتاجها ،باستثناء الحاالت املنصوص عليها في املادة  17بعده.

املادة 17

يرفع أجل الثالثين سنة الذي يمكن عند انتهائه االطالع بكل حرية على األرشيف العامة إلى:
1 .1مائة سنة:
	) أابتداء من تاريخ والدة املعني باألمرفيما يتعلق بالوثائق املشتملة على معلومات فردية ذات
طابع طبي وبملفات املستخدمين؛
	)ب فيما يتعلق باألصول والفهارس لدى املوثقين والعدول وسجالت الحالة املدنية وسجالت
مصلحة التسجيل.
1 .1ستين سنة:
	) أابتداء من تاريخ العقد فيما يتعلق بالوثائق التي قد يمس االطالع عليها بما يلي:
• أسرارالدفاع الوطني؛
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•
•
•
•

استمرارية سياسة املغرب الخارجية؛
أمن الدولة أو السالمة العامة أو سالمة األشخاص؛
املساطرالقضائية واملساطرالتمهيدية املتعلقة بها؛
سريرة الحياة الخاصة.

	)ب ابتداء من تاريخ اإلحصاء أو البحث املتعلق بالوثائق التي تم جمعها في إطار األبحاث
اإلحصائية للمرافق العامة واملشتملة على معلومات فردية لها عالقة بالحياة الشخصية
والعائلية وبصفة عامة باألفعال والتصرفات الخاصة.

املادة 18

استثناء من أحكام املادتين  16و 17أعاله ،يمكن أن تسمح «أرشيف املغرب » ألغراض البحث
العلمي ،وبعد موافقة اإلدارة األصلية ،باالطالع على األرشيف العامة على أال يمس ذلك بأسرار
الدفاع الوطني أو أمن الدولة أو الحياة الخاصة.

املادة 19

يجوز لكل شخص مرخص له باالطالع على األرشيف العامة أن يطلب إعداد نسخ أو مستخرجات
منها على نفقته مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية املنظمة لحقوق امللكية الصناعية
والفكرية والحقوق املجاورة.

املادة 20

تؤهل «أرشيف املغرب » لتسليم نسخ ومستخرجات مشهود بصحتها من وثائق األرشيف املحفوظة
لديها مع مراعاة أحكام املادتين  16و 17أعاله.
يتحمل من يطلب الوثائق املذكورة مصاريف استنساخها والتأشيرعليها.

املادة 21

تحدد بنص تنظيمي كيفيات السماح للمستعملين باالطالع على األرشيف العامة وتسليم النسخ
واملستخرجات املشهود بصحتها.

املادة 22

ال تطبق مقتضيات هذا الباب على األرشيف العامة املتعلقة بالتاريخ العسكري التي تظل خاضعة
فيما يتعلق بتحديدها وتصنيفها واملحافظة عليها وتيسير االطالع عليها ملقتضيات الظهير الشريف
رقم 1.99.266الصادر في  28من محرم  3( 1424مارس  )2000بإحداث اللجنة املغربية للتاريخ
العسكري.
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الباب الثالث
الأر�شيف اخلا�صة
املادة 23

تعتبر أرشيفا خاصة مجموع الوثائق املحددة في املادة األولى أعاله والتي ال تدخل في نطاق تطبيق
املادة  3من هذا القانون.

املادة 24

تؤهل «أرشيف املغرب » ألجل صيانة تراث األرشيف الوطني أن تتملك عن طريق الشراء وأن تتلقى
على سبيل الهبة أو الوصية أو الوديعة القابلة لالسترجاع أرشيفا خاصة تتولى حفظها ومعالجتها
والتمكين من االطالع عليها.
كل اقتناء لألرشيف الخاصة من طرف «أرشيف املغرب » بالشراء أو تلقيها لها على سبيل الهبة أو
الوصية أو الوديعة القابلة لالسترجاع يكون باسم الدولة ولحسابها.
تحدد شروط وكيفيات اقتناء األرشيف الخاصة واالطالع عليها باتفاق مشترك بين األطراف املعنية
و«أرشيف املغرب».

املادة 25

يمكن أن تصنف في عداد األرشيف التاريخية ،األرشيف الخاصة التي تعتبر ألسباب تاريخية ذات
منفعة عامة وفق الشروط واألشكال املنصوص عليها في القانون رقم  22.80املتعلق باملحافظة على
املباني التاريخية واملواقع والكتابات املنقوشة والتحف الفنية والعاديات ،كما تم تغييره وتتميمه
بالقانون رقم  19.05والسيما تلك املتعلقة بآثارالتصنيف وتفويت األرشيف املصنف وحق الشفعة
والتصديرغيراملشروع وكذا العقوبات املطبقة على مخالفة هذه املقتضيات.
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الق�سم الثاين
«�أر�شيف املغرب»
الباب الأول
التعريف واملهام
املادة 26

تحدث مؤسسة عمومية تسمى «أرشيف املغرب » وتتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املالي.
وتخضع «أرشيف املغرب » لوصاية الدولة التي تهدف إلى ضمان تقيد األجهزة املختصة بهذه املؤسسة
بأحكام هذا القانون وخصوصا منها ما يتعلق باملهام املسندة إليها ،والسهر فيما يخصها على تطبيق
النصوص التشريعية والتنظيمية املتعلقة باملؤسسات العمومية.
وتخضع املؤسسة أيضا ملراقبة الدولة املالية الجارية على املؤسسات العمومية والهيئات األخرى
بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل.
ويحدد مقرها بالرباط.

املادة 27

تناط ب «أرشيف املغرب» أساسا مهمة صيانة تراث األرشيف الوطني والقيام بتكوين أرشيف عامة
وحفظها وتنظيمها وتيسيراالطالع عليها ألغراض إدارية أو علمية أو اجتماعية أو ثقافية .ولهذه الغاية
تمارس «أرشيف املغرب» االختصاصات التالية:
1 .1النهوض ببرنامج تدبير األرشيف العادية واألرشيف الوسيطة التي بحوزة األشخاص
الطبيعيين واملعنويين املشارإليهم في املادة  3من هذا القانون وتنسيقها وإعطاء التعليمات
في هذا املجال.
ولهذا الغرض يعهد إلى «أرشيف املغرب » ب:
•تقديم املساعدة التقنية الالزمة فيما يتعلق باألرشيف إلى األشخاص الطبيعيين واملعنويين
املذكورين أعاله؛
•	 تقديم املساعدة لألشخاص الطبيعيين واملعنويين املذكورين فيما يتعلق بإعداد جداول
زمنية للحفظ وضمان املصادقة عليها؛
•	 مراقبة شروط حفظ األرشيف العادية والوسيطة التي بحوزة هؤالء األشخاص الطبيعيين
واملعنويين.
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2 .2صيانة تراث األرشيف الوطني والعمل على النهوض به.
ولهذا الغرض يعهد إلى أرشيف املغرب ب:
•القيام بجمع وحفظ ومعالجة األرشيف النهائية لألشخاص الطبيعيين واملعنويين املشارإليهم
في املادة  3من هذا القانون وذلك في مصالح األرشيف العام التي تقوم بتدبيرها أو املوضوعة
تحت مراقبتها؛
•السهرعلى املحافظة على األرشيف الخاصة ذات النفع العام؛
•إعداد ونشرأدوات البحث قصد تسهيل الولوج إلى األرشيف؛
•الحرص بالوسائل املالئمة على تيسير االطالع على األرشيف وتثمين قيمتها العلمية والثقافية
والتربوية طبقا ملقتضيات الفرع الثاني من القسم األول من هذا القانون ؛
•صيانة وترميم رصيد األرشيف املحفوظ لديها.
3 .3وضع معايير لعمليات جمع األرشيف وفرزها وإتالفها وتصنيفها ووصفها وحفظها
الوقائي وترميمها ونقلها في حوامل مخصصة لألرشيف.
4 .4النهوض بجمال األرشيف عن طريق البحث العلمي والتكوين املنهي والتعاون الدولي.
تناط ب «أرشيف املغرب» مهام جمع مصادر األرشيف املتعلقة باملغرب واملوجودة في الخارج،
ومعالجتها وحفظها وتيسيراالطالع عليها.

الباب الثاين
�أجهزة الإدارة والت�سيري
املادة 28

يدير «أرشيف املغرب» مجلس إداري ويسيرها مدير.

يتألف املجلس اإلداري للمؤسسة باإلضافة إلى رئيسه من ممثلين عن الدولة ومن شخصيات يعينها
الوزير األول يتم اختيارها من القطاع العام أو الخاص بناء على كفاءتها فيما يتعلق باملحافظة على
األرشيف ويعينون ملدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

املادة 29

يتمتع مجلس اإلدارة بجميع الصالحيات واالختصاصات الضرورية إلدارة املؤسسة ،ويحدد
التوجهات العامة التي تهم «أرشيف املغرب » وخصوصا منها:
•حصربرنامج العمليات التقنية واملالية املتعلقة ب «أرشيف املغرب» ؛
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•حصرامليزانية وكذا طريقة تمويل برنامج نشاط املؤسسة ونظام االهتالكات؛
•حصرالحسابات وإصدارقرارات تخصيص النتائج إن اقت�ضى الحال؛
•تحديد النظام األسا�سي ملستخدمي «أرشيف املغرب» ؛
•إعداد تنظيم املؤسسة الذي يحدد الهياكل التنظيمية واختصاصاتها؛
•وضع النظام املحدد لقواعد وطرق إبرام الصفقات؛
•تحديد شروط إصدار االقتراضات واللجوء إلى أشكال أخرى من القروض البنكية
كالتسبيقات أو املكشوفات؛
•تحديد أسعارالخدمات املقدمة للغير.
يمكن ملجلس اإلدارة أن يفوض سلطات خاصة ملديراملؤسسة لتسوية قضايا معينة.

املادة 30

يجتمع مجلس اإلدارة بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة إلى ذلك ،وعلى األقل مرتين في السنة:
•قبل  30يونيو لحصرالقوائم التركيبية للسنة املالية املختتمة؛
•قبل  15أكتوبرلدراسة وحصرامليزانية والبرنامج التقديري للسنة املالية املوالية.
يشترط لصحة مداوالت املجلس أن يحضرها على األقل ثلثا أعضائه أو يمثل فيها.
تتخذ قرارات مجلس اإلدارة بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين أو املمثلين ،فان تعادلت رجح
الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.

املادة 31

يمكن أن يقرر مجلس اإلدارة إحداث أية لجنة في حظيرته يحدد تأليفها وكيفية سيرها ،ويجوز
له أن يفوض إليها بعض سلطه واختصاصاته وخاصة اللجنة االستشارية التي تدلي برأيها في كل
القضايا املسندة إلى املؤسسة بموجب هذا القانون ،وكذا فيما يتعلق بمشاريع النصوص التشريعية
والتنظيمية املتعلقة باألرشيف.
وتدلى اللجنة االستشارية كذلك برأيها فيما يخص كل قضية معروضة على أنظارها من لدن «أرشيف
املغرب».

املادة 32

يسير مؤسسة «أرشيف املغرب» مدير يعين طبقا للمادة  30من الدستور ،ويتمتع بجميع السلط
واالختصاصات الالزمة لتسييراملؤسسة.
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ولهذه الغاية:
•يتولى تنفيذ مقررات املجلس اإلداري؛
•يديراملؤسسة ويتصرف باسمها ويقوم بتسييرمجموع املصالح وينسق بين أنشطتها ويعين في
مناصب املؤسسة طبقا للقانون األسا�سي للمستخدمين؛
•ينجز أو يأذن بإنجاز جميع األعمال والعمليات املتعلقة بغرضه ويمثل املؤسسة إزاء الدولة
وكل اإلدارات العامة أو الخاصة وإزاء الغيرويقوم بجميع األعمال التحفظية؛
•يمثل املؤسسة أمام القضاء ويمكنه أن يقوم برفع الدعاوى التي يكون الغرض منها الدفاع
عن مصالحها على أن يخبربذلك فورا رئيس مجلس اإلدارة؛
•يحضر بصفة استشارية اجتماعات املجلس اإلداري ويقوم بتحضير أشغاله ويحرر محضرا
عن القضايا التي تمت دراستها خاللها؛
•يمكن أن يفوض تحت مسؤوليته كل أوبعض سلطه واختصاصاته إلى املستخدمين العاملين
تحت إمرته ؛
•يحضر في نهاية كل سنة مالية تقريرا حول نشاط املؤسسة ويعرض هذا التقرير على أنظار
الوزيراألول.

الباب الثالث
التنظيم املايل والإداري
املادة 33

تتضمن ميزانية «أرشيف املغرب » على ما يلي:
• في باب املداخيل:
»»العائدات واملوارد املتأتية من املمتلكات املنقولة والعقارية؛
»» حاصل األجور عن الخدمات املقدمة؛
»» حاصل الرسوم شبه الضريبية املحدثة لفائدتها؛
»»االقتراضات املأذون بها وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛
»»اإلعانات املالية التي تقدمها الدولة أو األشخاص املعنويين الخاضعين للقانون العام أو
الخاص وكذا الهبات والوصايا والعائدات املختلفة؛
»»جميع املداخيل األخرى املرتبطة بنشاطها.
•في باب النفقات:
»»نفقات االستغالل واالستثمار؛
»»املبالغ املرجعة من التسبيقات والقروض؛
»»جميع النفقات األخرى املرتبطة بنشاطها.
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يتألف مستخدمو املؤسسة من:

املادة 34

•األعوان الذين يتم توظيفهم وفقا للنظام األسا�سي ملستخدميها؛
•املوظفين امللحقين باملؤسسة من اإلدارات العامة وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها
العمل.

الق�سم الثالث
�أحكام زجرية
الباب الأول
معاينة املخالفات والعقوبات املطبقة عليها
املادة 35

كل شخص قام بإتالف أو اختالس أو سرقة أرشيف عمومي في عهدته بحكم مهامه ،ولو دون أن
يقصد إلى الغش ،يتعرض لعقوبة حبس تتراوح مدتها بين ثالث سنوات وست سنوات.

املادة 36

تعاقب كل مخالفة ألحكام املادة  13أعاله ،بالعقوبة املنصوص عليها في املادة  446من القانون
الجنائي.

املادة 37

كل من سرق وثيقة من األرشيف العام أو الخاص محفوظة في مصلحة عامة لألرشيف أو أتلفها أو
تسبب في اإلضراربها يتعرض لعقوبة حبس تتراوح مدتها بين سنتين وعشرسنوات.

املادة 38

يخول لألعوان املؤهلين بصفة قانونية لهذا الغرض من قبل «أرشيف املغرب» عالوة على ضباط
الشرطة القضائية صالحية معاينة مخالفات أحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.
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الباب الثاين
�إبرام امل�صاحلات
املادة 39

يحق ل «أرشيف املغرب» إبرام مصالحات فيما يتعلق بمخالفات أحكام هذا القانون والنصوص
الصادرة لتطبيقه سواء قبل صدور أحكام قضائية أو بعدها إذا تبين أن في ذلك فائدة للمحافظة
على أرشيف عامة أو إذا كانت هذه األخيرة ذات فائدة تاريخية أو علمية أو حضارية.
يلغي الصلح املبرم كتابة وبدون تحفظ الدعاوى املقامة من قبل النيابة العامة وكذلك تلك املرفوعة
من لدن اإلدارة.

الباب الثالث
مقت�ضيات خمتلفة
املادة 40

ينقل رصيد األرشيف املحفوظ لدى املكتبة الوطنية للمملكة املغربية بعد جرده إلى مؤسسة
«أرشيف املغرب» ابتداء من تاريخ نشرهذا القانون ،وذلك طبقا إلجراءات وشروط تحدد بمقت�ضى
نص تنظيمي.

املادة 41

تحل «أرشيف املغرب » محل املكتبة الوطنية للمملكة املغربية في حقوقها والتزاماتها املتعلقة بجميع
صفقات الدراسات واألشغال والتوريدات والنقل وبجميع العقود واالتفاقات خاصة املالية املبرمة
قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ واملرتبطة بأنشطة املكتبة الوطنية للمملكة املغربية في مجال
األرشيف.
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مر�سوم رقم 2.08.543
�صادر يف  25من جمادى الأوىل  21( 1430ماي )2009
بتحديد �أع�ضاء املجل�س الإداري لأر�شيف املغرب*
الوزيراألول،
بناء على القانون رقم  69.99املتعلق باألرشيف ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.167
الصادرفي  19من ذي القعدة  30( 1428نوفمبر  )2007والسيما املادتين  26و 28منه؛
وعلى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  1.77.185الصادر في  5شوال  19( 1397سبتمبر )1977
املتعلق برئاسة مجلس إدارة املؤسسات العامة الوطنية والجهوية؛
وبعد دراسة املشروع في املجلس الوزاري املنعقد في  11من جمادى األولى  7( 1430ماي .)2009
رسم ما يلي:

املادة الأوىل

تطبيقا ألحكام املادة  26من القانون رقم  69.99املتعلق باألرشيف املشارإليه أعاله ،تمارس السلطة
الحكومية املكلفة بالثقافة وصاية الدولة على مؤسسة «أرشيف املغرب».

املادة الثانية

تطبيقا ألحكام املادة  28من القانون رقم  69.99املتعلق باألرشيف املشار إليه أعاله ،يرأس مجلس
إدارة «أرشيف املغرب» الوزيراألول أو السلطة الحكومية املفوض إليها من قبله لهذا الغرض ،ويضم
املجلس اإلداري األعضاء التالي بيانهم:
•السلطة الحكومية املكلفة بالثقافة أو ممثلها؛
•السلطة الحكومية املكلفة بالشؤون الخارجية أو ممثلها؛
•السلطة الحكومية املكلفة بالداخلية أو ممثلها؛
•السلطة الحكومية املكلفة باملالية أو ممثلها؛
•السلطة الحكومية املكلفة بالعدل أو ممثلها؛
•السلطة الحكومية املكلفة باألوقاف والشؤون اإلسالمية أو ممثلها؛
•السلطة الحكومية املكلفة بتحديث القطاعات العامة أو ممثلها؛
*  -الجريدة الرسمية عدد  24 - 5744جمادى اآلخرة  18( 1430يونيو )2009
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•السلطة الحكومية املكلفة باالتصال أو ممثلها؛
•األمانة العامة للحكومة أو ممثلها؛
•السلطة الحكومية املكلفة بإدارة الدفاع الوطني أو ممثلها؛
•مديراملركزالوطني للتوثيق التابع للمندوبية السامية للتخطيط أو ممثله؛
•مديرمدرسة علوم اإلعالم التابع للمندوبية السامية للتخطيط أو ممثله؛
•مديراملكتبة الوطنية للمملكة املغربية أو ممثله؛
يمكن لرئيس مجلس اإلدارة أن يدعو لحضور اجتماعات هذا األخير كل شخص يمكن أن يفيد في
املناقشة ،وذلك بصفة استشارية.

املادة الثالثة

يسند تنفيذ هذا املرسوم الذي ينشربالجريدة الرسمية إلى وزيراملالية والخوصصة ووزيرة الثقافة،
كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في  25من جمادى األولى  21( 1430ماي .)2009
اإلمضاء :عباس الفا�سي.
وقعه بالعطف:
وزيراالقتصاد واملالية،
اإلمضاء :صالح الدين املزوار.
وزيرة الثقافة،
اإلمضاء :ثريا اقريتيف (جبران).
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الرباط في  8ذو القعدة 1432
املوافق :ل  6أكتوبر 2011

اململكة املغربية
رئيس الحكومة		
منشور رقم2011/11 :
إلى
السيدين وزيري الدولة

والسيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة
واملندوبين السامين واملندوب العام واملندوب الوزاري
املوضوع :الوثائق اإلدارية واألرشيف.
سالم تام بوجود موالنا اإلمام،
وبعد ،فكما تعلمون ،صدر بالجريدة الرسمية عدد  5586بتاريخ  13دجنبر  ،2007القانون رقم
 69.99املتعلق باألرشيف والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.07.167املؤرخ في  19من ذي
القعدة  1428بتاريخ  30نونبر .2007
وقد نصت املادة  3من هذا القانون على أن األرشيف العامة تتمثل في جميع الوثائق التي تكونها
الدولة والجماعات الترابية واملؤسسات واملنشآت العامة ،وكذا الهيآت الخاصة املكلفة بإدارة مرفق
من املرافق العامة فيما يتعلق باألرشيف الناتجة عن نشاط هذا املرفق.
كما نصت املادة  5منه على أنه يجب على اإلدارات والهيآت واملؤسسات املذكورة أن تقوم بتعاون مع
مؤسسة «أرشيف املغرب» ،وفق مهامها ،بإعداد وتنفيذ برنامج لتدبير أرشيفها ،تحدد فيه الهياكل
والوسائل واإلجراءات التي تمكن من تدبيرالوثائق من يوم إحداثها إلى تاريخ تصنيفها النهائي.
إال أنه لوحظ في الواقع العملي ،أن جل املصالح اإلدارية بإدارات الدولة والجماعات الترابية
واملؤسسات العمومية ال تلتزم بمقتضيات القانون املذكور وال تعطي ما يلزم من عناية لهذا املوضوع
الهام.
وأود بهذه املناسبة ،التأكيد على األهمية البالغة التي توليها الدولة للحفاظ على الوثائق اإلدارية
واألرشيف وصيانتها وتنظيمها ،ملا لذلك من أثر إيجابي على عمل اإلدارة وشفافيتها ،وملا توفره هذه
الوثائق من دعامة لذاكرتنا الجماعية وإلنجازاتنا التنموية واإلصالحات الديمقراطية التي انخرطت
فيها بالدنا.
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ولتمكين هذه املؤسسة الجديدة من القيام بالدور املنوط بها على الوجه األكمل ،واالضطالع بمهامها
في أحسن الظروف ،وفي انتظار صدور النصوص التنظيمية ،السيما تلك املنصوص عليها في املواد
9و 10و  11من القانون رقم  69.99املذكور ،والتي تحدد منهجية العمل املتمثلة في كيفيات حفظ
األرشيف العادية والوسيطة وكيفيات إعداد جداول زمنية للحفظ واملصادقة عليها ،وإجراءات
فرز األرشيف وإتالفها وتسليمها إلى «أرشيف املغرب» ،وكذا شروط التعاون بين «أرشيف املغرب»
واإلدارات والهيئات واملؤسسات املعنية بحفظ األرشيف ،فإني ألفت انتباهكم إلى الضرورة امللحة
التخاذ ما يلزم من إجراءات من أجل:
 -1التعامل اإليجابي مع «مؤسسة أرشيف املغرب» وفق ما ينص عليه القانون املنظم لألرشيف
واملشار إليه أعاله ،والتعاون معها رعيا ملا تستلزمه الحاجة إلى تدبير الوثائق ،وملا تقتضيه صيانة
التراث الوطني؛
 -2صيانة وتنظيم األرشيف الجاري والوسيط ،وكذلك السهر على تجميع وحفظ األرشيف النهائي
املوجود لدى إدارتكم في أماكن مالئمة تعد لهذا الغرض وفق املعايير املتعارف عليها دوليا ،إلى أن
يتسنى فرزه ونقله إلى مؤسسة «أرشيف املغرب»؛
 -3تعيين مسؤول عن األرشيف يكون من بين أهل االختصاص الذين تلقوا تكوينا في هذا امليدان،
ليكون محاورا رئيسيا ملؤسسة «أرشيف املغرب».
وفي األخير ،أدعوكم إلى حث مصالحكم على التقيد بمقتضيات هذا املنشور الهادف إلى النهوض
بأرشيفنا الوطني والحفاظ عليه ،وإلى العمل على تعميمه على أوسع نطاق لدى املصالح التابعة
لكم ،سواء على املستوى املركزي أو الالممركز ،أو لدى الجماعات الترابية ،أو املؤسسات العمومية
الخاضعة لوصايتكم.

ومع خالص التحيات والسالم.
رئيس الحكومة
عباس الفا�سي
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مر�سوم رقم � 2.14.267صادر يف  21من حمرم  4( 1437نوفمرب
 )2015بتحديد �شروط و�إجراءات تدبري وفرز و�إتالف الأر�شيف
العادي والو�سيط و�شروط و�إجراءات ت�سليم الأر�شيف النهائي*
رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم  69.99املتعلق باألرشيف الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.167
بتاريخ  19من ذي القعدة  30( 1428نوفمبر  )2007والسيما املواد  5و 9و 10و 11و 27و 40منه؛
وباقتراح من وزيرالثقافة؛
وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد في  18من ذي القعدة  3( 1436سبتمبر،)2015
رسم ما يلي:

الباب الأول
�إعداد برنامج تدبري الأر�شيف والهياكل املكلفة بتنفيذه
املادة الأوىل

طبقا ملقتضيات املادة الخامسة من القانون املشار إليه أعاله رقم  69.99املتعلق باألرشيف ،تتولى
إدارات الدولة والجماعات الترابية واملؤسسات واملقاوالت العمومية ،والهيئات الخاصة املكلفة
بإدارة مرفق من املرافق العامة ،بتعاون مع مؤسسة أرشيف املغرب ،إعداد وتنفيذ برامج لتدبير
أرشيفها العادي والوسيط كما حددتهما املادتان السابعة والثامنة من القانون رقم  69.99املشار
إليه.
ولهذه الغاية تحدث لدى إدارات الدولة لجنة لألرشيف وبنية إدارية مكلفة به.
كما َ
يح َّد د برنامج لتدبيراألرشيف الخاص بكل جماعة ترابية أو مؤسسة أو مقاولة عمومية أو هيئة
خاصة مكلفة بإدارة مرفق من املرافق العامة بواسطة اتفاقيات-إطار بين هذه الهيئات ومؤسسة
أرشيف املغرب.
تعد هذه االتفاقيات وفق نموذج تصادق عليه السلطات الحكومية الوصية املعنية.

املادة 2

تتكون لجنة األرشيف الخاصة بكل إدارة من إدارات الدولة من األعضاء التالي بيانهم:
•الكاتب العام للقطاع الوزاري املعني أو من يمثله بصفته رئيسا؛
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•ممثل واحد عن كل مديرية مركزية بالقطاع الوزاري املعني؛
•املسؤول عن البنية اإلدارية املشار إليها في املادة األولى من هذا املرسوم بصفته كاتبا دائما
للجنة؛
•ممثلين عن املصالح غيراملمركزة ،يعينون من طرف رئيس اإلدارة املعنية.
يمكن لرئيس لجنة األرشيف املذكورة أن يستعين ،على سبيل االستشارة وكلما اقتضت الضرورة
ذلك ،بممثل عن مؤسسة أرشيف املغرب وبكل شخص ذي كفاءة وخبرة في مجال تدبيراألرشيف.

املادة 3

تجتمع لجنة األرشيف مرتين في السنة على األقل ،وتتولى:
•دراسة برنامج تدبير األرشيف الخاص بالقطاع الوزاري املعني الذي يتم إعداده بتعاون مع
مؤسسة أرشيف املغرب والعمل على تتبع تنفيذه؛
•تقييم حصيلة األنشطة املنجزة من قبل القطاع املعني في مجال تدبير األرشيف الخاص به،
واقتراح اإلجراءات الواجب اتخاذها لتحسين أساليب التدبيروضمان فعاليتها؛
•املصادقة على تقريرأنشطة البنية اإلدارية املشارإليها في املادة األولى أعاله.

املادة 4

تدرج البنية اإلدارية املشار إليها في املادة األولى أعاله ضمن الهياكل التنظيمية للقطاعات الوزارية
املحدثة بموجب النصوص التنظيمية املتعلقة بتنظيم واختصاصات هذه القطاعات.
تضع اإلدارة املعنية رهن إشارة البنية اإلدارية املذكورة الوسائل املادية والتقنية الالزمة ،كما تضع
رهن إشارتها املوارد البشرية املؤهلة في مجال األرشيف أو التي تلقت تكوينا متخصصا فيه ،قصد
تمكينها من ممارسة املهام املنوطة بها.

املادة 5

تمارس البنية اإلدارية املشار إليها في املادة األولى أعاله مهامها تحت سلطة الكاتب العام للقطاع
الوزاري املعني ،وبتعاون وتنسيق وثيق مع مؤسسة أرشيف املغرب.
وفي هذا اإلطار ،تقوم البنية اإلدارية باملهام التالية:
•إعداد املعطيات اإلدارية والتقنية الخاصة بأرشيف القطاع الوزاري املعني وجعلها رهن
إشارة مؤسسة أرشيف املغرب؛
•تنفيذ برنامج تدبيراألرشيف املصادق عليه من قبل لجنة األرشيف؛
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•تقديم الدعم التقني الالزم ملختلف الوحدات اإلدارية باإلدارة املعنية من أجل ضمان حسن
تطبيق قواعد وإجراءات تدبيرأرشيفها العادي؛
•اإلشراف على عمليات نقل األرشيف العادي ،الذي أصبح بموجب الجدول الزمني للحفظ
املشارإليه في املادة  9أسفله أرشيفا وسيطا ،إلى املستودعات املعدة خصيصا لحفظه؛
•تدبير وفرز األرشيف الوسيط حسب اآلجال املنصوص عليها في الجدول الزمني للحفظ
السالف ذكره؛
•اإلشراف على عمليات إتالف األرشيف الوسيط الذي ال تتوفر فيه شروط الحفظ الدائم،
طبقا ملقتضيات الباب الثالث من هذا املرسوم؛
•القيام بعمليات تسليم األرشيف النهائي املوجود بحوزة اإلدارة املعنية ،والذي يتعين على
هذه األخيرة تسليمه إلى مؤسسة أرشيف املغرب طبقا ألحكام الفقرة األولى من املادة  11من
القانون رقم  69.99املشارإليه أعاله؛
•العمل على إعداد وتحيين جدول تصنيف الوثائق وفق مقتضيات املادة الثامنة أدناه،
وعرضه على لجنة األرشيف العتماده؛
•العمل على إعداد وتحيين الجدول الزمني للحفظ ،وفق مقتضيات املادة التاسعة بعده.
تمارس البينة اإلدارية املعنية املهام املذكورة أعاله بتنسيق وثيق مع باقي البنيات اإلدارية األخرى
للقطاع الوزاري املعني ،والسيما الوحدة اإلدارية املكلفة بمكتب الضبط.

الباب الثاين
تدبري الأر�شيف العادي والأر�شيف الو�سيط
الفرع الأول
تدبري الأر�شيف

املادة 6

من أجل تنفيذ برنامج تدبير األرشيف العادي والوسيط املنصوص عليه في املادة الخامسة من
القانون املشار إليه أعاله رقم َ ،69.99
تح َّدد عمليات تدبير األرشيف في الجرد والتصنيف واملعالجة
وإعداد أدوات البحث املتعلقة به ،وكذا في الحفظ واالستغالل والتثمين والفرز والرقمنة ،وتحويله
إلى مؤسسة أرشيف املغرب أو إتالفه حسب الحالة.
يجب أن تتم جميع العمليات السالفة الذكر وفق الشروط واملعايير واإلجراءات املنصوص عليها
في الدليل املرجعي املشار إليه في املادة السابعة بعده ،مع مراعاة مقتضيات القانون رقم 69.99
ومقتضيات هذا املرسوم.
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املادة 7

تطبيقا ملقتضيات البند الثالث من املادة السابعة والعشرين من القانون رقم  ،69.99تحدد املعايير
املتعلقة بعمليات تدبير األرشيف بموجب دليل مرجعي تعده مؤسسة أرشيف املغرب ،وتضعه رهن
إشارة اإلدارات والهيآت واملؤسسات املشارإليها في املادة األولى من هذا املرسوم قصد العمل به.

الفرع الثاين
�أدوات تدبري الأر�شيف العادي والأر�شيف الو�سيط

املادة 8

تطبيقا ألحكام الفقرة الثانية من املادة التاسعة من القانون رقم  69.99املتعلق باألرشيف ،يتعين
على اإلدارات والهيآت واملؤسسات املشارإليها في املادة األولى من هذا املرسوم إعداد جدول لتصنيف
الوثائق وجدول زمني لحفظها.
ُيعد جدول تصنيف الوثائق وفق النموذج املحدد في الدليل املرجعي املشار إليه في املادة السابعة
أعاله ،ويتضمن عناصرتعريف كل وثيقة أو مجموعة من الوثائق ،وترتيبها ،وترميزها من أجل تحديد
مصدرها ومكان إيداعها.
يتعين اآلخذ بعين االعتبار ،عند إعداد هذا الجدول أو تحيينه ،طبيعة مهام وأنشطة اإلدارة أو الهيئة
أو املؤسسة املعنية.

املادة 9

يحدد الجدول الزمني للحفظ ،الذي تعده اإلدارات واملؤسسات والهيآت املشار إليها في املادة األولى
أعاله ،مدة حفظ الوثائق إما بصفتها أرشيفا عاديا أو أرشيفا وسيطا.
كما يحدد املآل النهائي لهذه الوثائق ،إما بتحويلها إلى مؤسسة أرشيف املغرب باعتبارها أرشيفا نهائيا
أو بإتالفها حسب الحالة.
َ
وتح َّدد مدة الحفظ أخذا بعين االعتباربصفة خاصة العناصرالتالية:
•اآلجال التي تحددها النصوص التشريعية أو التنظيمية الخاصة الجاري بها العمل؛
•طبيعة القطاع املنتج للوثائق املراد حفظها؛
•مضمون الوثائق وقيمتها.
تعرض الجداول الزمنية للحفظ ،سواء عند إعدادها أو بعد تحيينها ،على مؤسسة أرشيف املغرب
للمصادقة عليها.
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املادة 10

تودع الوثائق ،التي أصبحت أرشيفا وسيطا بموجب الجدول الزمني للحفظ املتعلق بها ،في
مستودعات خاصة .ويجب أن تتوفرهذه املستودعات على معاييروشروط حفظ الوثائق املنصوص
عليها في الدليل املرجعي املشارإليه في املادة السابعة أعاله.

املادة 11

بعد التأشير على جدول الحفظ من لدن مؤسسة أرشيف املغرب ،ينشر هذا الجدول في الجريدة
الرسمية بموجب قراريتخذه رئيس اإلدارة املعنية.

الباب الثالث
فرز و�إتالف الأر�شيف
الفرع الأول
فرز الأر�شيف

املادة 12

تطبيقا ملقتضيات الفقرة األخيرة من املادة العاشرة من القانون رقم  ،69.99تتم عملية فرز الوثائق
بقصد تحديد ما ينبغي حفظه منها نهائيا وما يتعين إتالفه منها ،وذلك وفق معطيات الجدول الزمني
للحفظ وطبقا لإلجراءات التالية:
•التأكد من املآل النهائي للوثائق وفق الجدول الزمني للحفظ؛
•حصر الوثائق التي يتعين تسليمها إلى مؤسسة أرشيف املغرب ،قصد حفظها نهائيا ،طبقا
للمقتضيات املنصوص عليها في الباب الرابع من هذا املرسوم؛
•حصرالوثائق التي يتعين إتالفها وفق اإلجراءات املنصوص عليها في املادتين  14و  15أدناه.
تتم عملية الفرز من طرف اإلدارات واملؤسسات والهيآت املشار إليها في املادة األولى أعاله ،وذلك
بتنسيق مع مؤسسة أرشيف املغرب.

الفرع الثاين
�إتالف الأر�شيف

املادة 13
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املادة 14

تتم عملية اإلتالف تحت املراقبة التقنية ملؤسسة أرشيف املغرب وفق اإلجراءات التالية:
•ملء وثيقة بيان اإلتالف في نظيرين وفق مطبوع نموذج تعده مؤسسة أرشيف املغرب،
وإرسالهما إلى هذه األخيرة قصد التأشيرعليهما؛
•تحضير األرشيف املقرر إتالفه بطريقة منظمة ،السيما عن طريق القيام باإلجراءات الالزمة
للتحقق منه في ضوء املعطيات املضمنة في بيان اإلتالف ؛
•القيام بعملية إتالف كلي لوثائق األرشيف املضمنة في بيان اإلتالف املؤشر عليه ،وذلك في
التاريخ الذي َ
يح َّد د باتفاق بين الجهة املعنية ومؤسسة أرشيف املغرب.
يوقع الطرفان محضرا لعملية اإلتالف يحرر في نظيرين وفق مطبوع نموذج تحدده مؤسسة أرشيف
املغرب ،يتضمن بصفة خاصة اإلشارة إلى تاريخ ومكان اإلتالف ،والوسائل التقنية املستعملة فيه
وأسماء األشخاص الذين قاموا بعملية اإلتالف وصفاتهم.
تحتفظ الجهات املعنية املشار إليها في املادة األولى من هذا املرسوم بنظير من بيان اإلتالف ومحضر
عملية اإلتالف؛ ويسلم النظيراآلخرمنهما إلى مؤسسة أرشيف املغرب.

الباب الرابع
ت�سليم الأر�شيف النهائي �إىل م�ؤ�س�سة �أر�شيف املغرب
املادة 15

تطبيقا ملقتضيات الفقرة األخيرة من املادة العاشرة من القانون رقم  ،69.99يتعين على اإلدارات
والهيآت واملؤسسات املشار إليها في املادة األولى أعاله تسليم األرشيف الذي أصبح نهائيا بموجب
الجدول الزمني للحفظ إلى مؤسسة أرشيف املغرب ،وذلك وفق الكيفيات املحددة في هذا الباب.
ُ
ُي َ
ض َّمن جميع األرشيف النهائي املقرر تسليمه في وثيقة تسمى بيان التسليم ،توقع بصفة مشتركة بين
الجهة املعنية ومؤسسة أرشيف املغرب.

املادة 16

تتم عملية تسليم األرشيف النهائي إلى مؤسسة أرشيف املغرب وفق اإلجراءات التالية:
•ملء وثيقة بيان التسليم وفق مطبوع نموذج تعده مؤسسة أرشيف املغرب ،وإرساله إلى هذه
األخيرة قصد التحقق من املعطيات املضمنة فيه وترقيمه وتأريخه؛
•تحضيراألرشيف النهائي املقرر تسليمه ،السيما عن طريق اإلجراءات التالية :
»»ترتيبه وفق جدول تصنيف الوثائق املشارإليه في املادة الثامنة أعاله؛
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»»وضعه في علب مالئمة تحترم املعاييرالتي تحددها مؤسسة أرشيف املغرب؛
»»وضع جذاذة بداخل كل علبة تلخص محتواها؛
»»تدوين املعلومات التالية على كل علبة أرشيف ؛
1.1اسم الجهة املعنية؛
2.2عنوان مختصرلألرشيف الذي تحتويه العلبة؛
3.3تاريخ أقدم وثيقة وتاريخ أحدث وثيقة بداخل العلبة؛
4.4رمزالعلبة.
•القيام بعملية التسليم في التاريخ املحدد؛
•إعداد ثالثة نظائر من بيان التسليم املشار إليه أعاله ،واالحتفاظ بواحد منها ،وإرسال
النظيرين اآلخرين إلى مؤسسة أرشيف املغرب.

املادة 17

يجوز ملؤسسة أرشيف املغرب أن ترفض ،بقرار معلل ،عمليات التسليم التي ال تتقيد باألحكام
التنظيمية السالفة الذكر.

املادة 18

تتحمل اإلدارات والهيآت واملؤسسات املشارإليها في املادة األولى أعاله مصاريف نقل األرشيف النهائي،
موضوع التسليم ،إلى املكان املحدد من قبل مؤسسة أرشيف املغرب.

املادة 19

لتطبيق مقتضيات الفقرة الثانية من املادة  11من القانون رقم  69.99السالف الذكرُ ،يعهد بصفة
استثنائية إلى بعض املصالح املختصة التابعة لإلدارات أو الهيآت أو املؤسسات املشار إليها في املادة
األولى من هذا املرسوم بحفظ أرشيفها الذي صارنهائيا طبقا للجدول الزمني للحفظ ،وذلك بموجب
ترخيص تمنحه لها مؤسسة أرشيف املغرب في الحالتين التاليتين:
•إذا كانت طبيعة األرشيف موضوع الترخيص تبرر ذلك؛
•إذا كانت املصالح املختصة املعنية املشار إليها أعاله تتوفر على اإلمكانيات التقنية الخاصة
ملعالجة أرشيفها وحفظه وإتاحة الولوج إليه.
يمنح هذا الترخيص بناء على طلب معلل ُي ّ
وجه إلى مؤسسة أرشيف املغرب.
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تقوم مؤسسة أرشيف املغرب ،بعد دراسة الطلب ،بإخباراإلدارة املعنية بالقراراملتخذ في املوضوع،
وفي حالة رفض منح الترخيص ،يتعين على املؤسسة أن تعلل قرارها.

املادة 20

يتعين على الجهة املرخص لها بحفظ أرشيفها النهائي أن:
•تحفظه في مستودعات تابعة لها؛
•تتقيد بأحكام القانون رقم  69.99والنصوص املتخذة لتطبيقه ،واملتعلقة باألرشيف النهائي؛
•تلتزم باحترام املعاييرالتي تعدها مؤسسة أرشيف املغرب بشأن األرشيف النهائي واألرشفة؛
•تبعث إلى مؤسسة أرشيف املغرب بجرد كامل لألرشيف النهائي املرخص لها بحفظه ،مرفق
بنسخ رقمية من هذا األرشيف.

املادة 21

تقوم مؤسسة أرشيف املغرب بتنسيق مع الجهات املرخص لها بحفظ أرشيفها النهائي ،بزيارات
ميدانية ملستودعات الحفظ ولألماكن التي يتاح فيها االطالع عليه ،من أجل التأكد من مدى تقيدها
بااللتزامات املنصوص عليها في املادة  20أعاله ،تحت طائلة سحب الترخيص املخول لها.

املادة 22

يجب على اإلدارات والهيآت واملؤسسات املشار إليها في املادة األولى أعاله ،في حالة معاينتها لوجود
أرشيف متخلى عنه في مقراتها ،لم تكن قد أنتجته أو تسلمته ،إشعارمؤسسة أرشيف املغرب بذلك
كتابة قصد التكفل به.
وتتكفل مؤسسة أرشيف املغرب أيضا بجميع األرشيف املتخلى عنه.

الباب اخلام�س
�أحكام ختامية وانتقالية
املادة 23

طبقا ملقتضيات املادة الثانية من القانون رقم  69.99السالف الذكر ،يلزم كل شخص يعمل بإحدى
اإلدارات أو الهيآت أو املؤسسات املشار إليها في املادة األولى من هذا املرسوم ،في حالة انتهاء مهامه
أو عند تكليفه بمهام أخرى ،بإعداد محضر تسليم الوثائق التي كان مسؤوال عنها وتوقيعه عليه إلى
جانب توقيع الشخص الذي تسلمها.
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املادة 24

في حالة وقوع كارثة أوأحداث خاصة تهدد وثائق األرشيف املحفوظة في اإلدارات واملؤسسات والهيآت
املشارإليها في املادة األولى أعاله ،يتعين على الجهة املعنية إشعارمؤسسة أرشيف املغرب بذلك فورا
قصد اتخاذ اإلجراءات الالزمة لصيانة األرشيف املهدد ،وذلك وفق املخطط االستعجالي الذي تعده
املؤسسة سلفا بتنسيق مع السلطات املعنية.

املادة 25

ُ
لتطبيق مقتضيات املادة  40من القانون رقم  69.99السالف الذكر ،تحدث لجنة مشتركة تضم في
ّ
عضويتها ُم َمثلين عن كل من املكتبة الوطنية للمملكة املغربية ومؤسسة أرشيف املغرب.
تناط بهذه اللجنة املهام التالية:
•القيام بجرد كلي للوثائق املكونة لرصيد األرشيف الواجب نقله؛
•السهرالفعلي على عمليات النقل؛
•إعداد محاضر تسليم رصيد األرشيف ،في ثالثة نظائر ،توقع من طرف مديري املؤسستين
السالفتي الذكروكذا من قبل وزيرالثقافة.

املادة 26

ُيسند إلى وزيرالثقافة ووزيراالقتصاد واملالية والوزيراملنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف بالوظيفة
العمومية وتحديث اإلدارة ،كل واحد منهم في ما يخصه ،تنفيذ هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة
الرسمية.
وحرر بالرباط في  21من محرم  4( 1437نوفمبر )2015
اإلمضاء :عبد اإلله ابن كيران.
وقعه بالعطف:
وزيرالثقافة،
اإلمضاء :محمد األمين الصبيحي.
وزيراالقتصاد واملالية،
اإلمضاء :محمد بوسعيد.
الوزيراملنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة،
اإلمضاء :محمد مبديع.
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مر�سوم رقم � 2.17.384صادر يف  15من ذي القعدة 1438
(� 8أغ�سط�س  )2017ب�إحداث املجل�س الوطني للأر�شيف*
رئيس الحكومة،
بناء على الدستور ،والسيما الفصل  90منه؛
وبعد االطالع على القانون رقم  69.99املتعلق باألرشيف ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم
 1.07.167بتاريخ  19من ذي القعدة  30( 1428نوفمبر )2007؛
وعلى املرسوم رقم  2.14.267الصادر في  21من محرم  4( 1437نوفمبر  )2015املتعلق بتحديد
شروط وإجراءات تدبيروفرز وإتالف األرشيف العادي والوسيط وشروط وإجراءات تسليم األرشيف
النهائي؛
وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ  3من ذي القعدة  27( 1438يوليو )2017؛
رسم ما يلي:

املادة الأوىل

تحدث لدى رئيس الحكومة هيئة استشارية تسمى «املجلس الوطني لألرشيف» يشار إليها بعده
باسم «املجلس» ،يتولى القيام بتتبع تنفيذ االستراتيجية الوطنية في مجال تكوين األرشيف وحفظه
وتنظيمه وحمايته وتثمينه ،وذلك بتنسيق وثيق مع مؤسسة «أرشيف املغرب» املحدثة بموجب
القانون رقم  69.99املشارإليه أعاله.
ولهذا الغرض ،يقوم املجلس بما يلي:
•اقتراح التدابيرالكفيلة بضمان حسن تنفيذ االستراتيجية الوطنية في مجال تكوين األرشيف
وحفظه وتنظيمه وحمايته وتثمينه ،على الصعيدين الوطني والجهوي؛
•السهر على ضمان التقائية وتناسق البرامج واملشاريع التي تهدف إلى النهوض باألرشيف
الوطني ،وإغنائه وترشيد أنظمة استغالله؛
•التداول بشأن البرامج التي تقترحها السلطات الحكومية في مجال تنظيم األرشيف املتعلق
بالقطاعات التابعة لها ،بتنسيق مع مؤسسة أرشيف املغرب؛
•اقتراح كل تدبير ذي طابع تشريعي أو تنظيمي من شأنه تطوير اإلطار القانوني املرجعي املنظم
لألرشيف؛
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•دراسة التقرير السنوي الذي يعرضه مدير مؤسسة أرشيف املغرب على رئيس الحكومة
بشأن حصيلة نشاط املؤسسة وآفاق عمله.

املادة الثانية

يتألف املجلس الذي يرأسه رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية التي ينتدبها لهذا الغرض ،من
السلطات الحكومية املكلفة بالقطاعات التالية أو من يمثلها من درجة كاتب عام على األقل:
•الداخلية؛
•الشؤون الخارجية والتعاون؛
•العدل؛
•األوقاف والشؤون اإلسالمية؛
•األمانة العامة للحكومة؛
•االقتصاد واملالية؛
•التعليم العالي والبحث العلمي؛
•التجهيز؛
•النقل؛
•الثقافة؛
•االتصال؛
•االقتصاد الرقمي؛
•إدارة الدفاع الوطني؛
•إصالح اإلدارة والوظيفة العمومية؛
باإلضافة إلى:
•رئيس اللجنة الوطنية ملراقبة حماية املعطيات ذات الطابع الشخ�صي أو من يمثله؛
•رئيس املجلس الوطني لحقوق اإلنسان أو من يمثله؛
•املندوب السامي للتخطيط أو من يمثله؛
•مديرمؤسسة أرشيف املغرب.
يمكن لرئيس املجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته ،بصفة استشارية ،كل سلطة حكومية أخرى وكل
شخص اعتباري أو ذاتي يرى فائدة في حضوره.
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املادة الثالثة

يجتمع املجلس في دورة عادية واحدة كل سنة حسب جدول أعمال يحدده رئيس املجلس باقتراح من
مديرمؤسسة «أرشيف املغرب».
كما يمكن له أن يجتمع كلما دعت الضرورة إلى ذلك ،بدعوة من رئيسه يوجهها إلى كافة أعضائه،
وذلك خمسة عشريوما قبل تاريخ االجتماع.
تتولى مؤسسة «أرشيف املغرب» كتابة املجلس ،وتقوم لهذه الغاية بما يلي:
•إعداد مشروع جدول أعمال اجتماعات املجلس الذي يعرضه على رئيس الحكومة؛
•إعداد محاضراجتماعات املجلس؛
•إعداد امللفات والقضايا التي ستعرض على املجلس طبقا لجدول أعماله؛
•تتبع تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن املجلس؛

املادة الرابعة

يمكن للمجلس ،كلما دعت الضرورة إلى ذلك ،أن يحدث لجانا متخصصة لديه ،يحدد مهامها
وتأليفها.

ينشرهذا املرسوم بالجريدة الرسمية.

املادة اخلام�سة

وحرر بالرباط في  15من ذي القعدة  8( 1438أغسطس )2017
اإلمضاء :سعد الدين العثماني.
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