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 للقصور والقصبات. إلعادة االعتبار مقترح قانون تحدث بموجبه الوكالة الوطنية 

 

إلى   الداعية  السامية  امللكية  للتعليمات  استجابة  قانون  املقترح  هذا  يأتي 

تحسين   وكذا  للمملكة،  والثقافي  والهندس ي  املعماري  التراث  على  املحافظة  وجوب 

حرص فريق األصالة يندرج في إطار  الظروف السكنية ملختلف الفئات االجتماعية، كما  

على   املستشارين  بمجلس  القصور  واملعاصرة  بإنقاذ  املتزايدة  للمطالب  االستجابة 

أعماق   في  الضاربة  الحضارية  الهندسية  املعالم  لهذه  االعتبار  وإعادة  والقصبات 

ألف   250قصر وقصبة، متكونة من    4000حوالي  يضم  املغرب    خاصة وأنالتاريخ،  

املغاربة الذين امتلكوا  تميز بغنى فني ينم عن عبقرية  مة، تمسكن تأوي قرابة مليون نس

عن   وأبانوا  املتميزة،  التاريخية  املعالم  هذه  إخراج  في  خالله  من  أبدعوا  فنيا  حسا 

إمكانيات عالية  في مجال الهندسة العمرانية األصيلة وقدرتهم البارعة على االستجابة  

الحماية من األخطار  ب  رتبطة أساساوامل  ،ذلك الوقت للحاجيات التي فرضت نفسها في  

ملتطلبات   واالستجابة  الطبيعة،  من طرف  أو  االنسان  من طرف  تهددهم سواء  التي 

، في مزاوجة فريدة بين سحر الطبيعة وابتكار اإلنسان، املناخ الحار صيفا والبارد شتاء

التي يمكن بديعة  من خالل تشكيل لوحات   النادرة  التاريخية   تجسد مالمح املشاهد 

 .خاصة في مناطق الواحات  معاينتها بشكل مباشر

وطنية  وكالة  إلى  ماسة  بحاجة  أصبحت  والقصبات  القصور  هذه  أن  إال 

في البديعة من خالل إصالحها    ينحصر دورها  الهندسية  الكنوز  لهذه  االعتبار  إعادة 

اريخها وإعادة تأهيلها وبعث الروح فيها من جديد، وإعادتها إلى زمنها املتميز وروعتها وت

املغربي الشعب  ببطولة  ارتبط  الذي  البرامج  املجيد  حكامة  ضعف  ظل  في  خاصة   ،

املوجهة نحو هذه الفضاءات وتعدد املتدخلين مما يشتت جهود التأهيل ويجعل بعض  

 أخرى يتم إقصاؤها مما يعرضها للهدم والتالش ي.  و   دائما،تستفيد  والقصبات  القصور  



 
 

الحفاظ على مختلف دور بارز في  الوكالة أن تقوم بمن هذه  أيضا  من املنتظر  

والتكوين  التكوين  للبناء املحلي وتعزيز  والبيئية  الثقافية واالجتماعية  الخصوصيات 

الطيني البناء  مجال  في  مل  ،املستمر  االعتبار  واملعارف  خوإعادة  املهارات  أنواع  تلف 

األمثل الذي يعود بالنفع   املحلية، والعمل على توظيف هذا النوع من املعمار التوظيف

بالسياحة   أساسا  مرتبطة  تنموية  وغايات  ألهداف  باستثماره  الواحات  مجتمع  على 

 .اإليكولوجية والسياحة الثقافية في املنطقة

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

مقترح قانون تحدث بموجبه الوكالة الوطنية إلعادة االعتبار 

 للقصور والقصبات

 

 الباب األول: 

 املهامالتسمية و  

 : 1املادة

:" الوكالة الوطنية   للقصور و القصبات" مؤسسة  إلعادة االعتبار  تحدث تحت إسم 

 عمومية تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املالي و يشار إليها بعده بالوكالة.

 .بإقليم الرشيدية  بمدينة الريصانييكون املقر الرئيس ي للوكالة 

 : 2املادة

الوكالة   العمل على احترام  تخضع  الوصاية  الغرض من هذه  الدولة، ويكون  لوصاية 

أجهزتها املختصة ألحكام هذا القانون، وال سيما املتعلقة باملهام املنوطة بها، وبشكل 

باملؤسسات  املتعلقة  والتنظيمية  التشريعية  النصوص  تطبيق  على  الحرص  عام، 

 العمومية.

 : 3املادة 

للمراقبة املالية للدولة املطبقة على املنشآت العامة وهيئات أخرى طبقا  تخضع الوكالة  

 للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

 : 4املادة 

تأهيلها وإعادة اإلعتبار  و القصور والقصبات  ترميم  تسند إلى الوكالة مهمة التدخل في  

 .وتثمينها إليها

 لية:ولهذا الغرض تناط بالوكالة املهام التا



 
 

املجتمع املدني والهيئات    جمعياتالقيام، بتنسيق مع السلطات الحكومية واملحلية و   -

املعنية، بإعداد وتنفيذ استراتيجية شاملة للتدخل في كل القصور والقصبات باململكة  

التقليدي البناء  من  النوع  لهذا  االعتبار  إعادة  على  والعمل  وإصالحها    بهدف حمايتها 

القصور ، وتترجم هوتثمينه بالتناوب  ذه االستراتيجية من خالل برامج سنوية تحدد 

 املستهدفة. 

معطيات    - ووضع  والقصبات  بالقصور  الخاصة  للمعطيات  وطني  نظام  إحداث 

إحصائية ملعرفة عددها وأماكن تواجدها والوضعية التي توجد عليها وكل املعلومات 

 الضرورية لبلورة و تنفيذ أهداف الوكالة. 

توجهات العامة الواجب القيام بها من طرف السلطات الحكومية املعنية في  اقتراح ال  -

 مجال إعادة االعتبار للقصور والقصبات. 

امل  - املؤسسات  و  اإلدارات  أنشطة  تنسيق  و  املدني  توجيه  املجتمع  فعاليات  و  عنية 

مختلف املتدخلين غير الحكوميين في مجال حماية القصور و القصبات و تطويرها ،  و 

 جاما مع البرامج السنوية املصادق عليها من طرف مجلس اإلدارة.انس

وصيانة القصور و القصبات و البناء التقليدي  تشجيع و تحفيز التكوين في مجال    -

و املحافظة  إحياء املهن املرتبطة بها، وتشجيع استعمال األساليب التقليدية في البناء  

 .على البناء التقليدي 

القصبات    - و  القصور  على  الحفاظ  بأهمية  التحسيس  و  للتوعية  حمالت  تنظيم 

 والحفاظ على الطابع التقليدي لهذا النوع من البناء. 

تقديم دعم سنوي لحاملي املشاريع املبتكرة واملجددة في مجال تأهيل وتثمين القصور    -

 .والقصبات

برنامج    - كل  وتطوير  و الدعم  حمالتعاون  مجال  في  القصور  شراكة  وإصالح  اية 

 والقصبات.



 
 

 : 5املادة 

تعد الوكالة عند نهاية كل سنة مالية تقريرا سنويا حول وضعية القصور والقصبات  

والتدابير التي قامت بها الوكالة للنهوض بها، مع التذكير بأنشطة الوكالة خالل السنة  

 املنصرمة والقصور والقصبات املستهدفة. 

 : الباب الثاني 

 لتسييراإلدارة و ا

 : 6املادة 

 يدير الوكالة مجلس إدارة، ويسيرها مدير عام.

 : 7املادة 

 ممثلين عن القطاعات الحكومية التالية: يتألف مجلس إدارة الوكالة من

 . وسياسة املدينة اإلسكانإعداد التراب الوطني والتعمير و وزارة  •

 وزارة الداخلية •

 الوزارة املكلفة بالثقافة. •

 املكلفة بالبيئة والتنمية املستدامة.الوزارة  •

 الوزارة املكلفة بالسياحة. •

قابلة  سنوات  ثالث  ملدة  اإلدارة  تعينهم  شخصيات  ثالث  اإلدارة  مجلس  يضم  كما 

 للتجديد، اعتبارا لخبرتهم وكفاءتهم في مجال حماية وإصالح القصور والقصبات.

صفة استشارية، كل شخص ويمكن ملجلس اإلدارة أن يدعو للمشاركة في اجتماعاته، ب

 من القطاع العام أو الخاص، يرى فائدة في مشاركته.

 ،وتحدد كيفيات تعيين أعضاء مجلس اإلدارة بموجب نص تنظيمي



 
 

 : 8املادة 

ولهذه   الوكالة،  إلدارة  الالزمة  واالختصاصات  السلط  بجميع  اإلدارة  مجلس  يتمتع 

 الغاية يضطلع بما يلي:  

 النظام الداخلي للوكالة.وضع            -

 وضع برنامج العمل السنوي للوكالة.             -

برامج         - تمويل  وكيفيات  السنوات  متعددة  والبيانات  السنوية  امليزانية  حصر 

 الوكالة؛

 ،حصر الحسابات والبت فيها           -

وضع النظام األساس ي ملستخدمي الوكالة الذي يحدد على الخصوص شروط           -

 التوظيف  واألجر واملسار املنهي للمستخدمين.

 املصادقة على التعيينات في مناصب املسؤولية داخل الوكالة.         -

 وضع النظام املحدد لقواعد وطرق إبرام الصفقات.          -

 القتراضات؛ حصر شروط ا         -

 التقرير في اقتناء وتفويت واستئجار العقارات لفائدة الوكالة.         -

 البت في التقرير السنوي الذي يقدمه مدير الوكالة.          -

املصادقة على تقرير مراقب الحسابات الذي يعهد إليه املجلس بمهمة مراقبة            -

 مطابقة محاسبة الوكالة. 

 قة على اتفاقيات الشراكة املبرمة مع أطراف أخرى. املصاد         -

 و يمكن ملجلس اإلدارة أن يمنح تفويضا إلى مدير الوكالة قصد تسوية قضايا معينة.

 



 
 

 

 : 9املادة 

يجتمع مجلس اإلدارة مرتين في السنة وكلما دعت الضرورة إلى ذلك بدعوة من رئيسه  

 أو بطلب من نصف أعضائه،

 : 10املادة 

مجلس اإلدارة قراراته بأغلبية األعضاء الحاضرين، فإن تعادلت األصوات، رجح يتخذ  

 الجانب الذي يكون فيه الرئيس. 

 : 11املادة 

مدير الوكالة  الوكالة،  ،  يسير  لتسيير  الالزمة  واالختصاصات  السلط  بجميع  يتمتع 

 ولهذه الغاية يقوم بما يلي:

 ينفذ قرارات مجلس اإلدارة؛           -

 يسير شؤون الوكالة ويتصرف باسمها؛           -

املجلس              - على  الوكالة  داخل  املسؤولية  مناصب  في  التعيينات  الئحة  يقترح 

 للمصادقة؛

يمثل الوكالة إزاء الدولة وجميع اإلدارات العمومية أو الخاصة وكل األغيار،              -

 ويقوم بجميع األعمال التحفظية؛ 

كالة أمام القضاء ويمكنه أن يرفع أي دعوى قضائية بهدف الدفاع عن  يمثل الو            -

 مصالح الوكالة. غير أنه يجب عليه أن يخبر بذلك فورا رئيس مجلس اإلدارة؛

 يعد مشروع ميزانية الوكالة .          -

 يوقع باسم الوكالة على اتفاقيات الشراكة؛          -



 
 

مالية، تقريرا سنويا يضمنه أنشطة الوكالة، ويعرضه يعد عند نهاية كل سنة            -

 على مجلس إدارة الوكالة؛

و يمكن للمدير أن يفوض تحت مسؤوليته بعض سلطه و اختصاصاته إلى مستخدمي 

 اإلدارة بالوكالة. 

 الباب الثالث 

 التنظيم املالي

 12املادة 

 تشمل ميزانية الوكالة ما يلي:

 .      في باب املوارد: 1

املخصصات السنوية التي تمنحها الدولة و املسجلة في ميزانية القطاع الحكومي          -

 الوص ي على الوكالة؛

 اإلعانات املالية التي تمنحها الجماعات املحلية واملؤسسات العمومية؛          -

 مساهمات الهيئات الوطنية واألجنبية املقدمة في إطار الشراكات والتعاون.        -  

 قتراضات املأذون في إصدارها وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل؛ اال         -

 الهبات والوصايا التي يقبل مجلس اإلدارة تلقيها؛         -

 الرسوم شبه الضريبية املحدثة لفائدة الوكالة كلما اقتض ى األمر ذلك؛         -

 تخصص للوكالة الحقا. جميع املداخيل األخرى التي يمكن أن         -

 .     في باب النفقات:2

 نفقات التسيير واالستثمار؛          -

 املبالغ املرجعة من االقتراضات؛          -



 
 

 اإلعانات واملساهمات التي تقدمها الوكالة؛         -

 جميع النفقات األخرى املرتبطة بمهام الوكالة.          -

 ون ـ الباب الرابع: املستخدم

 : 13دة املا

بموجب هذا القانون، تتوفر الوكالة على مستخدمين تقوم   للقيام باملهام املنوطة بها ،

بتشغيلهم وفقا للنظام األساس ي ملستخدميها أو ملحقين من اإلدارات العمومية وفقا 

 للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

   :14املادة 

العقار  تنظيمي،  بنص  املحددة  الكيفيات  ووفق  مجانا،  الوكالة  إشارة  رهن  ات توضع 

 .التابعة مللك الدولة الخاص أو امللك الجماعي والالزمة لتسييرها

 

 


