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 السيد الرئيس املحترم،

 السيدات والسادة الوزراء املحترمون،

 السيدات والسادة املستشارون املحترمون،

 

يشرفني أن أعرض على أنظار مجلسنا املوقر نص التقرير الذي أعدته لجنة  

يتعلق بمزاولة  50.17القطاعات اإلنتاجية بعد انتهائها من دراسة مشروع قانون رقم 

 التقليدية )كما وافق عليه مجلس النواب(.أنشطة الصناعة 

  تاريخب ين على التواليها املنعقديتدارست اللجنة مشروع هذا القانون في اجتماع 

، وذلك برئاسة السيد أبوبكر اعبيد رئيس اللجنة وبحضور 2020يونيو  23و  16

 السيدة وزيرة السياحة والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي.

بحضور عدد املذكورين أعاله اللجنة  عقدت اجتماعيها  وجدير بالذكر أن 

محدود  من السيدات والسادة املستشارين فيما شارك باقي أعضاء اللجنة عبر تقنية 

لإلجراءات الوقائية واالحترازية املتخذة من طرف  ، تفعيال عن بعد التواصل املرئي

 املستجد.رونا جراء جائحة فيروس ك أجهزة املجلس في هذا الشأن ، 



، تفضلت السيدة الوزيرة بتقديم عرض حول املشروع في بداية االجتماع  

استهلته باستعراض اإلطار العام إلعداده حيث أكدت على أهمية قطاع الصناعة 

بحضور بارز ضمن باقي األنشطة ملاله من دور اقتصادي  يحظىالتقليدية الذي 

 لتاريخية الحضارية لبالدنا.واجتماعي، وبما يتميز به من تكريس للمقومات ا

وأردفت أن القطاع حظي بأهمية خاصة ضمن البرنامج الحكومي الذي أكد على 

ضرورة تعزيز إطاره القانوني والتنظيمي إلعادة هيكلة أنشطته وتأهيل مكوناته املهنية، 

ولتعزيز مكانته كفاعل وازن على صعيد باقي مكونات النسيج االقتصادي الوطني سعيا 

 ابته لشروط املنافسة والتنافسية.الستج

وعقب ذك تطرقت السيدة الوزيرة إلى األهداف املسطرة من وراء أهداف مشروع  

هذا القانون والتي أجملتها في السعي نحو االرتقاء بالقطاع وجعله أكثر تنظيما، والرفع 

طيات عمن القدرة االستهدافية للبرامج الخاصة املوجهة إليه، واملساعدة على ضبط امل

اإلحصائية املرتبطة به عبر إحداث السجل الوطني للصناعة التقليدية وإبرازه كمكون 

 قائم الذات ضمن التصنيف الوطني لألنشطة االقتصادية.

ومن جهة أخرى، أكدت السيدة الوزيرة أن فلسفة املشروع ترتكز على بعدين  

 على جودة املنتجات : حماية حرف الصناعة التقليدية، واملحافظةأولهماأساسيين، 



: حماية املستهلك من خالل توفير آليات وثانيهماوالخدمات، وتثمين عمل الحرفيين، 

 تـأهيلية تمكن من تصنيف الفاعلين بالقطاع وتكريس طابع املهنية واالحترافية.

وأضافت كذلك أن هذا املشروع من شأنه املساهمة في هيكلة وتنظيم النسيج  

طير أمثل للفاعلين وتسهيل عملية املواكبة والتأهيل، والرفع اإلنتاجي بالقطاع وتأ

بالتالي من جودة املنتوجات والخدمات، وتلميع أفضل لسمعة املنتوج الحرفي وتسريع 

 رواجه تطلعا نحو تحسين أوضاع الحرفيات والحرفيين.

ووقوفا عند مضامين مشروع هذا القانون، استعرضت السيدة الوزيرة عددا  

يات التي تندرج في خانة االهتمام بالقطاع وبالصناع التقليديين، حيث من املقتض

( مادة تم توزيعها على خمسة 38أفادت بأن هذه املقتضيات واألحكام الواردة ضمن )

( أبواب، همت أساسا تعريف نشاط الصناعة التقليدية وأصنافها وفئات الفاعلين 5)

ناف ية وشروط التقييد به، وكذلك أصفي القطاع، ثم السجل الوطني للصناعة التقليد

هيئات أنشطة الصناعة التقليدية ومهامها، وإحداث املجلس الوطني للصناعة 

التقليدية وتحديد اختصاصه فضال عن االمتيازات املمنوحة للصناع التقليديين، ثم 

 أخيرا األحكام الزجرية واالنتقالية والختامية. 

     



 السيد الرئيس املحترم،

 والسادة الوزراء املحترمون، السيدات

 السيدات والسادة املستشارون املحترمون،

 

يتعلق بمزاولة أنشطة   50.17 لقد شكلت مناسبة مناقشة مشروع قانون رقم  

فرصة أمام السيدات والسادة املستشارين إذ أعربوا عن صادق الصناعة التقليدية 

ية التي العملية الجراحالعاجل لصاحب الجاللة نصره هللا على إثر متمنياتهم بالشفاء 

 .وهلل الحمد والتي كللت بالنجاح أجراها 

وعقب ذلك أشاد السيدات والسادة املستشارون بأهمية مضامين مشروع هذا  

القانون التي ستساهم في إنصاف الصانعات والصناع التقليديين ثم تنمية وإقالع 

يروس تفش ي جائحة ف يشهد اليوم لحظة مفصلية وعصيبة بفعل القطاع برمته الذي

ة األثر على انتعاش بالغ  فمما خلكورونا على الصعيد الوطني واإلقليمي والدولي، 

القطاع الذي له ارتباط وثيق بالسياحة التي تعاني بدورها من االنكماش بسبب اتخاذ 

م أما حالة الطوارئ الصحيةغالبية الدول إجراءات احترازية صارمة في إطار تشديد 

 تنقل السياح الوافدين على الوجهات السياحية الوطنية.

ن إلى املجهودات الدؤوبة املبذولة من ما لفت السيدات والسادة املستشارو ك 

اليقظة، معتبرين مشروع هذا  طرف الوزارة للنهوض بالقطاعين معا داخل لجنة



ستوى أثر عميق في سد ثغرة كبيرة على املالقانون بمثابة محطة تشريعية وتنظيمية لها 

نا، ثم تثمين التراث الحضاري والتاريخي لبالد التقليدية التشريعي في مجال الصناعة

 الغني بتعدد روافده وتنوعها.

ن بضرورة إقرار مبدأ العدالة السيدات والسادة املستشارو لقد استأثر اهتمام  

ا  لفائدة جميع الفئات املنصوص عليه واإلنصاف وفقا ملقتضيات مشروع هذا القانون 

ي أو على مستوى املشاركة الوازنة فسواء فيما يتعلق باالمتيازات،  على قدم املساواة،

 معارض الصناعة التقليدية، وترويج وتسويق املنتجات داخل الوطن وخارجه.

وفي قراءة لبعض مقتضيات مشروع هذا القانون، أدلى السيدات والسادة 

 يلي: بعدد من املالحظات واالقتراحات وفقا ملااملستشارون 

تقزيمها أمام إحداث صالحيات غرف الصناعة التقليدية بدل ضرورة تقوية  -

 هيئات حرفية بمهام وصالحيات مماثلة.

 محل جامعة غرفوهل يحل الوطني للصناعة التقليدية املجلس التساؤل حول  -

 الصناعة التقليدية املؤطرة دستوريا وقانونيا؟

عليا املمارسين ف غياب سن تحفيزات لفائدة الصانعات والصناع التقليديين -

ألنشطة الصناعة التقليدية، وذلك عبر إقرار تسهيالت على مستوى التمويل 

 .البنكي مع إعفائهم من الفوائد أو تخفيضها



ة املتعلق بتعميم التغطيالتأخر الحاصل على مستوى إخراج القانون تسجيل  -

 ية لفائدة الصانعات والصناع التقليديين.جبار الصحية اإل 

ضرورة بلورة تصور شامل حول عملية تنظيم املعارض وطنيا وجهويا مع وضع  -

 تقييم موضوعي تنزيال ملبدأ الحكامة وترشيدا للنفقات.

تحديد أجل معقول لصدور النصوص التنظيمية تفاديا لتعطيل أجرأة وتفعيل  -

قانون لفائدة الصانعات والصناع عدد من املكتسبات داخل مشروع هذا ال

 التقليديين، وللقطاع ككل. 

 

 السيد الرئيس املحترم،

 السيدات والسادة الوزراء املحترمون،

 السيدات والسادة املستشارون املحترمون،

 

شكرها للسيدات والسادة  السيدة الوزيرة في مستهل جوابها عبرت عن  

تفاعلهم اإليجابي مع مقتضيات مشروع هذا القانون، الذي يعد  حول  ن املستشاري

أساسية لتكريس املكانة املتميزة لقطاع الصناعة التقليدية ضمن باقي  خطوة

األنشطة االقتصادية واالجتماعية، واملساهمة في التقعيد ملقوماتنا التاريخية 

 والحضارية.



األزمة على وضعية القطاع ومن جهة أخرى أوردت السيدة الوزيرة أن انعكاسات 

ن مو  ،بسبب تفش ي جائحة فيروس كورونا أفرزت عددا من الصعوبات واإلكراهات

التي تهم مزاولة  هاوانبا من جشأن مشروع هذا القانون املساهمة في معالجة عدد

  أنشطة الصناعة التقليدية.

 حكام مشروع هذا القانون، أكدتوفقا أل وعن دور غرف الصناعة التقليدية 

األساس ي لهاته الغرف كشريك محوري داخل القطاع،  على الدور  السيدة الوزيرة

 18.09املسندة إليها بموجب القانون رقم  الختصاصاتى ذلك في مراعاة مهامها وايتجلو 

عدة محطات داخل هذا  عبربمثابة النظام األساس ي لغرف الصناعة التقليدية 

ميز املهام املوكولة للهيئات الحرفية تت أن-الوزيرةتضيف السيدة  –املشروع، في حين 

 الغرف. هذه بالتكامل والتنسيق مع

أما بالنسبة لدور أمناء الحرف التقليدية كرؤساء للهيئات الحرفية، أشارت السيدة 

الوزيرة إلى أن مشروع هذا القانون حصر مهمتهم في مساعدة القطاع الوص ي على 

استعدادها للتجاوب مع أي مبادرة اقتراحية مستوى الجانب التنظيمي، معبرة عن 

 تروم ضبط وتدقيق هذا املنحى.

ومن جانب آخر، ركزت السيدة الوزيرة على أهمية إحداث املجلس الوطني 

للصناعة التقليدية كي يضطلع بدوره من أجل االنكباب على تسهيل وتيسير عملية 



قليدية لي أنشطة الصناعة التتنظيم الحرف سعيا نحو االرتقاء بالوضعية املهنية ملزاو 

وضمان االلتزام بمعايير السالمة والصحة املهنية، وكذا السهر على تحقيق معايير 

 الجودة مع الحفاظ على أسس وركائز األصالة والطابع التراثي للمنتوج الوطني.

وبخصوص املداخالت التي تناولت الجانب املتعلق بالنصوص التنظيمية، أفادت 

ة أن إعداد هذه النصوص تم باملوازاة مع إعداد مشروع القانون، وهي السيدة الوزير 

 جاهزة وعددها تسعة نصوص تنظيمية.

وتجدر اإلشارة، إلى انه تم االتفاق داخل اللجنة بعد االنتهاء من املناقشة العامة، 

في ، وبمزاولة أنشطة الصناعة التقليديةيتعلق  50.17والتفصيلية، ملشروع قانون رقم 

كآخر  2020يونيو  19على تحديد يوم الجمعة التعديل البرملاني،   ةتفعيل مسطر  إطار

ة ادة املستشارين لدى مصلحأجل لوضع التعديالت املقترحة من طرف السيدات والس

 اللجنة.
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وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي 

اململكة املغربية



محاور املشروع

2

أنشطة الصناعة التقليدية وأصنافها؛تعريف

فئات الفاعلين بالقطاع؛

السجل الوطني للصناعة التقليدية؛

شروط التقييد بالسجل الوطني للصناعة التقليدية

هيئات أنشطة الصناعة التقليدية؛

املجلس الوطني للصناعة التقليدية؛

االمتيازات املمنوحة للصناع التقليديين؛

أحكام مختلفة؛

.النصوص التنظيمية الواردة في مشروع القانون 
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اإلطار العام

الدور الوازن 

للقطاع 

اقتصاديا 

وتراثيا 
وحضاريا

يشكل موردا 

رئيسيا لعيش 

شريحة مهمة 

وواسعة من 

ساكنة المملكة 
سواء داخل 

المجال الحضري 

أو القروي

مهيكلقطاع غير 

في ظل غياب إطار

قانوني ينظم 

أنشطته وفاعليه

ويحدد مجال 
التدخل

تراجع دور 

مؤسسة الحسبة 

واألمين في مجال 

ة التنظيم والمحافظ

على الجودة 
بالقطاع

تأكيد الوزارة و 

الحكومة في 

برنامجها التنموي 

ز على ضرورة تعزي

اإلطار القانوني 
والتنظيمي 

والمؤسساتي 

للقطاع

قطاع الصناعة التقليدية
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أهداف املشروع

تعريف الصناعة التقليدية وأصنافها

تحديد الفئات المزاولة لنشاط الصناعة التقليدية

تثمين مزاولة حرف الصناعة التقليدية والمحافظة على جودة 

المنتجات والخدمات وكذا حماية المستهلك

تحسين أوضاع الصانعات والصناع التقليديين

هيكلة وتنظيم النسيج اإلنتاجي بالقطاع



نشاط الصناعة التقليدية تعريف
وأصنافها

5

الصناعة التقليدية

إلى كل نشاط يكون فيه العمل اليدوي راجحا، يهدف
.  صنع منتجات، أو تحويل مواد، أو تقديم خدمات

تنقسم الصناعة التقليدية 
إلى صنفين

الصناعة التقليدية 
الخدماتية

الصناعة التقليدية 
اإلنتاجية، وهي 

إما فنية أو نفعية

كللل نشللاط  يهلللدف إلللى تقللديم خدملللة ملل  خللل  
رميم القيللام بمعمللا  اإلصلل ل أو الصلليانة أو ال للل
قيلللام التللي تك يلللبي طانعلللا فنيللا، أو مللل  خللل   ال
.سيةبنشاط يعتمد العمل اليدوي بصفة أسا

كللللل نشللللاط هلللي الصلللناعة التقليديللللة اإلنتاجيلللة الفنيللللة،
تحويل مواد أولية إلى منتجاتيهدف إلى صنع منتجات أو

نلللللي أو نصلللللف مصللللنعة، تتميللللل  بطانعهللللا الفتامللللة الصللللنع 
.ماليةأو جتزيينيةواإلبداعي وال راثي األصيل، ألغراض 

كللل نشلللاط هلللي الصللناعة التقليديللة اإلنتاجيلللة النفعيللة،
تحويل مواد أولية إلى منتجاتيهدف إلى صنع منتجات أو

ق تامة الصنع أو نصف مصلنعة ألغلراض نفعيلة عل  طريل
.استعمالها واالستفادة منها



فئات الفاعلين بالقطاع

6

أربع فئات م  الفاعلين

الصانع 
التقليدي ملعلم

مقاولة الصناعة 
التقليدية 

تعاونية الصناعة 
التقليدية

ل ع كلل صللانع يكللون عالى درايللة  بجميل
مللرتط  املراحل التي يمر منها املنتلو  ا

اف بحرفتله و يكلون قللادرا عالى اإلشللر 
عالللللى وحللللللدة لانتللللللا  وعاللللللى القيللللللام 

 سلا  بتلقين التكوي  الضلروري ال 
ين مهارات الحرفة وعاى تجديد وتحس

املنتو  وتنويعه

لللللللار   لللللللاري يمل لللللللل اللللللللخ  اعتطل كل
نشلللللللللللاطا للصلللللللللللناعة التقليديللللللللللللة 

م اإلنتاجيلللللة     أو الخدماتيلللللة، ويلللللت
ة فيهللا لزومللا  اإلشللراف عاللى عمليللل

نع صا"اإلنتا   أو الخدمة م  قطل 
".ديصانع تقلي"أو " تقليدي معلم

دة كل تعاونية تمار  نشاطا أو ع
أنشللللللطة تنلللللللدر   للللللم   أنشلللللللطة 

.الصناعة التقليدية

الصانع التقليدي

ه كللل اللخ   اتللي يللزاو  لحسللاب
ا الخللللاص أو لفاالللللدة الغيللللر نشلللللاط

.للصناعة التقليدية



السجل الوطني للصناعة التقليدية

7

 يفيات ال سجيلالجهة املختصة

ي يتم إحداث السجل الوطن
ومسكه وتدبيره م  طرف
اإلدارة، حسب الكيفيللات 

.املحددة بن  تنظيمي

ي تطاشر عملية ال سجيل ف
ة السجل الوطني عبر منص
إلك رونية، ويحصل كل 
ي مسجل عاى الرقم التعريف

. الحرفي الخاص به



السجل الوطني للصناعة التقليدية
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شروط ال سجيل بالسجل الوطني يدي بالنسطة للصانع التقل
ملعلم

أن يتتتتتتتتتتتعل   ع تتتتتتتتتتت ي    تتتتتتتتتتت  
ة   عت  مكعسبات تجربعه   حرفيت

يجتتتتتتق أع ت تتتتتتت    تتتتتتت    تتتتتتتر 
ستتتت،  ت  متتتتن  بتتتت   ج،تتتتة متتتتن 

 جان   عأهي    حرف  

يديالتقلصانعللبالنسطة 
بنااااء علاااى إحااادت الشاااهادا  التاااي 
يحملهااااااا الشااااااخ  الاااااا ي يطلااااااب 

ه الحصاول علاى الصا ةل المسالمة لا
ي من قبال مؤسساا  التكاوين المهنا

العمومياااااة أو مؤسساااااا  التكاااااوين 
المهناااااي الخاصاااااة المااااارخ  لهاااااا

علااى شاااهادة مسااالمة مااان قبااال أو 

ل ائااااادة األشاااااخا  أمااااين الحرفاااااة 
هم علاى ال اتيين ال ين يثبتاون تاوفر

ساانوا  علاااى األقاال مااان 3أقدميااة 
إحاادت شااعبالممارساة ال عليااة فااي 

.التقليديةللصناعة 

بالنسطة ملقاولة الصناعة التقليدية
ساة التوفر على مقر اجتمااعي دائام باالم،ربل إثباا  الممار

إلنتاا  لنشاط للصناعة التقليدياةل أن يكاون المشارل علاى ا

ة التقييد معلمل اإلدالء بشهادصانع تقليدي أو صانع تقليدي

.بالسجل التجاري

بالنسطة لتعاونية الصناعة التقليدية
إثطلللللللات املمارسللللللللة لنشللللللللاط الصللللللللناعة التقليديللللللللة، وأن

,تحدث وفق ال شريع الجاري به العمل



هيئات أنشطة الصناعة التقليدية 
ومهامها
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أصناف الهيئات

الهيئات الحرفية الوطنيةالهيئات الحرفية الجهويةةالهيئات الحرفية اإلقليمي

تخضع التجمعات الحرفية املنتظمة في شكل هيئات حرفية، فيما يخ  قواعد
تنظيمها و يفيات سيرها ألنظمة أساسية خاصة، يحدد نمو جها بن  تنظيمي



هيئات أنشطة الصناعة التقليدية
ومهامها
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ةالهيئات الحرفية اإلقليمي

ل  إلستاا  فتت    ع، تتي
  ما،تتتتتت      تتتتتت ة 

.  حرفية

ت، تتتتتتتتيل    تتتتتتتتات 
تك ي،يتتتتتتتتة   ا تتتتتتتت   

. ين   ،اع   ع  ي ي

يل  إل ر ف     ت، 
د   ت تك ي،يتتتتتتتتتتتتتتتة 
معخ  تتتة    ا تتت  
ة تعا  يتتات    تت،ا 

.  ع  ي ية

ت، تتتتتتتتتتتتتتتتتتتيل د   ت 
تك ي،يتتتتتتتتة  تحتتتتتتتت  
إ تتتتتتتتتتر ف  تتتتتتتتتترف 
ة     ت،ا ة   ع  ي يتت

  ا تتتتتتت   م تتتتتتتتا عت 
.ة   ،ا ة   ع  ي ي

ت تتتت يل  عسع تتتتا  ت
  م   بتتتتتتتة   تتتتتتتأن 
  ،ز  تتتتتات   ما،يتتتتتة 
  معر ضتتتتتتة   تتتتتت  
 تتتتتتترف    تتتتتتت،ا ة 
ار   ع  ي يتة      ستت

  تتتت  ت يتتتت   ميتتتت  
ين    تتت،اع   ع  يتتت ي

 ا     تتتت    ف تتتتر ف 
  فخال يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات 

.  ما،ية

:وتتولى الهيئا  الحرفية اإلقليميةل المهام التالية



هيئات أنشطة الصناعة التقليدية
ومهامها
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ىلالولل ل ىلال ا ا للللاىل الئة لللاىلال لاللالىل لل  
ا ىلىلىلىلىلىلالتوصللإىل حىلولللوصىلة وللدلىل  للللللىلىلللوا ا تقليللل ن  

.لابشأنىلالم تجلاىل الئ ة زب لئهمأ ىلتعل نيلاىلأ ىلةقل الاىلالو ل لىلالتقلي يل،ىل

ىل تعل نيلللللللاىل ةقللللللل الاىلالولللللل ل لىلالت ا قلي يللللللللىلالسللللللهسىل لللللللىلوسلللللللىلتقيلللللل ىلالوللللللل ل ىلالتقليلللللل ن  
.بمقتضيلاىلال الئإىلالئلصلىلبلألخةقيلاىلالمه يل

ىل أ سافىلوسفىلالو  ىلكإىلخةفىلأ ىلنزا ىلنتعلقىل تطبيقىلقوا  ىل ةعلنو  ي
ا
.ل لىلالتقلي يلالبتىلف

. تسليمىلاهللةىلصدلىلصلنعىلتقلي ي

ىلأةي لللللىللهلللللىلبق لللللمىلالقلللللنون،ىل  تللللوحىلبللئ وللللومىلالمهلللللل ىلرئلللللهىلالهيالللللىلالقس يلللللىلارقليميللللللىليعتللللون
:التلليل

ميةالهيئات الحرفية اإلقلي
-اختصاصات األمين-



هيئات أنشطة الصناعة التقليدية
ومهامها
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الهيئات الحرفية الجهوية

ا  التنسااايي باااين الهيئااا

الحرفيااااااااااة اإلقليميااااااااااة 
.االمنضوية تح  لوائه

القياااام بااادور المخاطاااب 

ة باسااام الهيئااااة الحرفياااا

ة تجاااا الساالطا  المحلياا

.على صعيد الجهة

ير القياااام بجمياااع التاااداب

التي مان شاأنها الح ااظ

علاااااى بعااااا  الحااااارل 

.المهددة باالنقرا 

ة تنظااايم دورا  تكوينيااا

ل ائاادة رؤساااء الهيئااا 

حا  الحرفياة اإلقليمياة ت

إشرال غرل الصناعة 

.التقليدية

:هام التاليةتتألل الهيئا  الحرفية الجهوية من أمناء الهيئا  الحرفية اإلقليميةل وتتولى الم



هيئات أنشطة الصناعة التقليدية
ومهامها
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الهيئات الحرفية الوطنية

اقتراح كل تدبير من 

شأنه تطوير أداء 

الصناع التقليديين 

  عر ح بر مج 
 ط،ية  عأهي  
   ،اع 
  ع  ي يين

اقتراح تعزيز إدما  

الصناع والتعاونيا  

والمقاوال  في النسيج

االقتصادي واالجتماعي

  ع،سي  بين مخع ف 
  ايئات   حرفية 
  م،ض ية تح      اا

  عر ح 
      س  ات   عم مية 
ف   أن   ع  بير   ك ي ة 
 إ عاش م،عجات    ،ا ة 

  ع  ي ية

 سعر اديةإ   د دع   
ن  ك    اط م ت صي ية

أ   ة    ،ا ة 
  ع  ي ية بع،سي  م  

  غرف

:ام التاليةتتألل الهيئا  الحرفية الوطنية من رؤساء الهيئا  الحرفية الجهويةل وتتولى المه



املجلس الوطني للصناعة التقليدية
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التمليف

ض من   يس بع  ي  س  ة   حك مية   مك  ة  ا  ،ا ة   ع  ي يةأ    يسا  يس   حك مة    عه-
؛  حك مة

  س  ة   حك مية   مك  ة  ا  ،ا ة   ع  ي ية؛ممث  -
  يس  امعة  رف    ،ا ة   ع  ي ية؛-
م ير د      ا  ؛-
 ؤساء  رف    ،ا ة   ع  ي ية؛-
  يس ف    ية م ا عت    ،ا ة   ع  ي ية؛ -
ممث    إلد   ؛-
؛ممث  أكاديمية    ، ن   ع  ي ية-
.ممث   ن تعا  يات    ،ا ة   ع  ي ية-



املجلس الوطني للصناعة التقليدية
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االختصاصات

ة غرف    ،ا  ت  يل ك  ت صية 
ا ف    ع  ي ية تعع   بععزيز د  ه

 ية  ،ا ض    اع    ،ا ة   ع  ي

    ععزيز   ععا ن    ي عرح آ يات  
با ف د ل   مجا د ت    ط،ية ف  
ةمجال   ،ا ض  ا  ،ا ة   ع  ي ي

جات عساي  تر يج م،عي عرح إ ر ء ت  
خ ية    ،ا ة   ع  ي ية ف   فس  ق     
 تعزيز    تاا       م،افسة ف  

 فس  ق  ف ،بية

يجية   ع  اات  عسعر تي عرح 
  عامة  سياسة      ة ف  
 يةمجال ت،مية    ،ا ة   ع  ي

ي عرح تحسين    ضعية 
 يين  ع عما ية    ،اع   ع  ي

 ضمان محيط مال ل   عم 

عية    ضايا   ع  تال  ضد  سة 
باا     ،ا ة   ع  ي ية    ،ا ض
 إ   د ت ا ير   أ اا



دييناالمتيازات املمنوحة للصناع التقلي
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    ل   ع ،     خبر ت   عسع ا  ؛❖
المشاركة في المعار  داخل وخار  المملكة؛❖
 عسع اد  من بر مج تر يج  تس ي  م،عجات    ،ا ة   ع  ي ية؛❖
المشاركة في الجوائز والمسابقا  التح يزية التي تنظم ل ائدة القطاع؛❖
. عسع اد  من م،اط   ف   ة   حرفية   ع  تح ثاا      ة❖
  جتا   باتا  عسع اد  من   ا    عغ ية    حية   ع عما ية  ذ ك  ف تا   ، ت ا   ع تريعية    ع، يميتة❖

  عم  
 ن   تل  عسع اد  من  مي    خت مات   عمعيتات ت   م تر     ا ت   هتفئ    ئتات    م، ت ا   ياتا فت     تا ❖

.  مثا ة   ، ا   فساس   غرف    ،ا ة   ع  ي ية18.09
  معع ت  ب، تا    م تا ل 114.13 عسع اد  من  عمعيات ت   ع  اء ت   م،  ا   ياا ف     تا  ن   تل ❖

..  ف ت 
متت  مخع تتف تعا تت    ستعر تيج  معكامتت هتف   اإلضتتافة إ تت  تت  بير أختترة تح يزيتتة ستععم       تتة   تت  ب   تاتتا فت  إطتتا  ❖

.   ركاء     ا  ين



أحكام مختلفة
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تتمثل في

إجلللللراجات زجريلللللة فللللللي حاللللللة مخالفللللللة مقتضللللليات هلللللل ا -
يللللللللر القلللللللانون والسلللللللليما فيملللللللا يخلللللللل  اإلدالج ب يانلللللللات غ

؛صحيحة في السجل وعدم إرجاع الططاقة املهنية

بمثابلة النظلام 18.09م  القلانون رقلم 3نسخ أحكام الطند األو  م  املادة -
ف هل ه األساسبي لغرف الصناعة التقليدية املتعلقة بمسل  السلجل مل  طلر 

الغرف
نشلمن حلل 1.57.177نسخ أحكام الجلزج الثلاني مل  الظهيلر الشلريف رقلم -

ناعة املكتلللب املغربللللي للصللللناعة التقليديللللة و حللللداث مجلللللس وطنللللي للصلللل
27)1376مل   ي القعلدة 29التقليدية وتمسيس دار الصانع الصلادر فلي 

(.1957يونيو 
املتعلللللللق 02.82اسلللللتأناج أمنللللللاج الحلللللرف ملللللل  مقتضللللليات القللللللانون رقلللللم -

الشلريف باختصاصات املح سب وأمناج الحرف، الصادر ب نفي ه الظهير 
(.1982يونيو 21)1402شعطان 28بتاريخ 1.82.70رقم 



النصوص التنظيمية 
الواردة في مشروع ه ا القانون 
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تحديد قاامة أنشطة الصناعة التقليدية؛✓

ناعة تحديللللللد  يفيللللللات مسلللللل  وتلللللللدبير قاعللللللدة املعطيللللللات الخاصلللللللة بالسللللللجل الللللللوطني للصللللللل✓
التقليدية؛

تحديد نمو   الشهادة املسلمة م  قطل األمين؛✓

فيللللة تحديلللد أصلللناف وقلللواام أنشلللطة الصلللناعة التقليديللللة التلللي يمكللل  إحلللداث هيئلللات حر ✓
إقليمية وجهوية ووطنية خاصة بها؛

األنظمة االساسية الخاصة بالهيئات الحرفية؛✓

تحديد ممثاي اإلدارة في لجنة التمهيل الحرفي و يفيات سيرها؛✓

قليدية؛تحديد عدد ممثاي اإلدارة وممثل التعاونيات في املجلس الوطني للصناعة الت✓

تحديد أجل إعداد اإلطار التعاقدي االس راتيجي؛✓

.تحديد شكل وبيانات الططاقة املهنية✓



شكرا



 

 

 

 

 

 ملخص املناقشة العامة

 وجواب السيدة الوزيرة

 

 



 ملخص المناقشة العامة

 

ًخِلم بمصاولت  51.07خالٌ اإلاىاكؼت الِامت إلاؼسوَ اللاهىن زكم   

أوؼوت الـىاُت الخللُدًت، ُبر الظُداث والظادة اإلاظدؼازون ًُ ؿادق 

لِملُت ظساخُت مخمىُاتهم بالؼفاء الِاظل لـاخب الجاللت هـسه هللا بِد ئظساءه 

 وهلل الخمد . وللذ بالىجاح 

لب  ذلً، زمً الظُداث والظادة اإلاظدؼازون ملخلُاث هرا اإلاؼسوَ ُو

عي في مجاٌ الـىاُت  خُض أهدوا ُلى أهمُتها في طد سغسة هبحرة ُلى اإلاظخىي الدؼَس

ت في اججاه جىٌُم وجأهحر وجأهُل مىٌىمت اللواَ هيل،  الخللُدًت، وئُواء دفِت كٍى

ت واطِت مً الـاوِاث مما طُترجب ُىه ئكفاء كُمت ملافت للنهىق بأوكاَ فئ

م وجشمحن جسازىا الخلازي  والـىاَ الخللُدًحن وئوِاغ الظُاخت الىهىُت، وهرا حظٍى

 والشلافي الغني بخِدد وجىَى زوافده.

هما هىهىا بمظاهمت اللواَ في الخىمُت الاكخـادًت والاظخماُُت، ألامس الري 

حن باللواَ ختى الًوالهم ًدخم ئًالء ألاهمُت اإلاظخدلت للفاُلحن واإلاهىُحن والِامل

ً أو الخأهحر  أو  التهمِؽ وذلً ُبر جىشُف الِىاًت اإلاولىبت ال مً خُض الخيٍى

 الدُم.



ومً ظهت أخسي أُسب الظُداث والظادة اإلاظدؼازون ًُ ُمُم ػىسهم 

للظُدة الىشٍسة بمىاطبت اطخجابتها الفىزٍت لخلىز الاظخماَ مً أظل اطخىماٌ 

اإلاؼسوَ الهام، هما أػادوا باملجهىداث الخشِشت اإلابرولت  مظوسة اإلاـادكت ُلى هرا

للنهىق بلواَ الـىاُت الخللُدًت واُخماد اإلالازبت الدؼازهُت مّ مخخلف الفاُلحن 

واإلاهىُحن في ًل الٌسفُت الساهىت والاطخصىائُت مً أظل بلىزة مؼسوَ مؼترن ًخولّ 

هبتها أمام ماٌِسفه الِالم ئلى النهىق بلواعي الظُاخت والـىاُت الخللُدًت ومىا

 الُىم مً اوِياطاث ظائدت  وىزوها.

للد اطخأزس اهخمام الظُداث والظادة اإلاظدؼازون بلسوزة ئكساز مبدأ 

الِدالت وؤلاهـاف داخل مؼسوَ هرا اللاهىن، ُبر خماًت خلىق ظمُّ الفئاث 

ً الدُم طىاء حِلم ألامس باالطخفادة مً هٌام الخغوُت الصخُت والاظخماُُت، أوم

اإلاِازق داخل أزق الىهً الخلني والخبراث والاطدؼازة، وأًلا اإلاؼازهت في 

م مىخجاث الـىاُت الخللُدًت.لوخازظه،   الطخفادة مً جسوٍج وحظٍى

وأظمّ  ظل اإلاخدخلحن ُلى أهمُت ئخساط هرا اللواَ مً الهؼاػت ومِالجت 

خِلم بالخىٌُم أو ُلى ول اإلاُِلاث وؤلاهساهاث التي ٌِاوي منها الُىم طىاء ماً

مظخىي الِملُت ؤلاخـائُت ليل الِاملحن واإلاهىُحن بؼيل دكُم للىكىف ُلى مخخلف 

 اإلاؼاول والـِىباث.



هما لفذ أخد  الظادة اإلاظدؼازون ئلى أهمُت  ملترح كاهىن السامي ئلى حِدًل 

، خخـتللغسف واملخاٌ ُلى اللجىت امل وجخمُم بِم ملخلُاث اللاهىن ألاطاس ي

سبا ًُ جخىفه مً الخىاكم الخاؿل داخل ملخلُاث مؼسوَ هرا اللاهىن مّ مِ

 ًترجب ُىه مً ئكـاء لدوز الغسف. الىٌام ألاطاس ي لغسف الـىاُت الخللُدًت، وما

هرا، وجم الخىبُه ئلى كسوزة ئُادة الىٌس خٌى دوز املخدظبحن وألامىاء، ُلما بأن 

ؿُِد ؤلادازة الترابُت، بظبب ُدم مإطظت الخظبت وألامىاء لم حِد مِخمدة ُلى 

اإلامازطت أو الىفاة، خُض أؿبدذ طلوت اإلاساكبت بُد أظهصة مشل ألاكظام 

الاكخـادًت بالِماالث والجماُاث الترابُت، مما ٌظخدعي مِه حِمُم الىلاغ خٌى 

.  ألاخيام ذاث الـلت باإلاىكَى

في هفع فُما حظاءٌ البِم ًُ دواعي اطخعجاٌ مىاكؼت اإلاؼسوَ، مسجلحن 

 الىكذ اطخغسابهم باخالخه باألطبلُت ُلى مجلع الىىاب.

ً خٌى هسح ُدد مً الىلان  هما جمدىزث مىاكؼت الظُداث والظادة اإلاظدؼاٍز

 المظذ ُددا مً ظىاهب مؼسوَ هرا اللاهىن هماًلي:   واإلاالخٌاث

لت خظب  - ت للـىاَ الخللُدًحن الرًً زاهمىا ججسبت هٍى ئُواء ألاولٍى

لخسفُت وذلً بخدفحزهم ودُمهم دون ئغفاٌ أهمُت الخخــاث ا

ً اإلانهي مً أظل ًد ُاملت مإهلت  جي مإطظاث الخيٍى اطخلواب خٍس



وطُِا هدى جدلُم الجىدة واللدزة ُلى الخىافظُت، وؤلاطهام في املجهىد  

 الىهني للخىمُت الاكخـادًت والاظخماُُت.

وق بىىُت مِفاة ئكساز حظهُالث لفائدة الـىاَ والـاوِاث ُبر مىذ كس  -

 مً الفىائد لخجىِب اللواَ مً الؼلل الخام.

بلىزة جـىز ػامل ودكُم بؼأن جىٌُم اإلاِازق ُلى الـُِد الجهىي مّ  -

ال إلابدأ الخيامت وجسػُد الىفلاث.  وكّ جلُُم مىكىعي ججًز

الخأخحر الخاؿل ُلى مظخىي ئخساط اللاهىن اإلاسجبى بخِمُم الخغوُت  -

ت لفائد  ة هره الفئت مً الـاوِاث والـىاَ الخللُدًحن.الصخُت ؤلاظباٍز

ئغفاٌ اللواَ الىص ي وكّ زؤٍت واضخت لخشمحن مىخىظاث الـىاُت  -

الخللُدًت في ًل اطخغالٌ الخجاز إلاِاهاة الـىاَ باكخىاءهم لهره 

 جسقى ئلى حجم املجهىداث اإلابرولت في ؿىاُتها. اإلاىخىظاث بأطِاز بخظت  ال

ت بغُت جمىُنهم مً ولىط  ىتىاد أولُت بأزمحن بمدُم الـىاَ الخللُدً - جدفحًز

ظس.  ألاطىاق الىهىُت والدولُت بيل طهىلت َو

ئلصام ؤلادازاث واإلاإطظاث الِمىمُت الكخىاء مىخىظاث الـىاُت الخللُدًت  -

 بدٌ اإلاىخىظاث ألاظىبُت لخىمُت اللواَ وجأهُله.



ل  البد مً جددًد أظل مِلٌى لـدوز الىـىؾ الخىٌُمُت اإلاسجبوت - بخجًز

ُدد مً ألاخيام الهامت داخل هرا اإلاؼسوَ لفائدة الـاوِاث والـىاَ 

 ًبلى جىفُر ملخلُاجه ملُدا بـدوز هره الىـىؾ. الخللُدًحن، وختى ال

 

 ملخص جواب السيدة الوزيرة    

  

ً، أُسبذ  في مظتهل ظىابها ُلى مداخالث الظُداث والظادة اإلاظدؼاٍز

والـىاُت الخللُدًت والىلل الجىي والاكخـاد الاظخماعي الظُدة وشٍسة الظُاخت 

 51.07ًُ ػىسها ُلى الخفاُل ؤلاًجابي مّ ملخلُاث مؼسوَ اللاهىن زكم 

ًخِلم بمصاولت أوؼوت الـىاُت الخللُدًت، وذلً مً خالٌ اإلاداخالث اللُمت، 

 مِبرة ًُ مؼاهستها ُدد مً الىلان واإلاالخٌاث اإلاوسوخت للىلاغ.

الظُدة الىشٍسة ُلى أهمُت كواَ الـىاُت الخللُدًت الري  هما أهدث 

مياهت مخمحزة وبازشة كمً باقي ألاوؼوت الاكخـادًت والاظخماُُت،    ًدبىأ   ئما فت

ت    ُالوة ُلى ئطهامه في الخىَسع والخأطِع خُت والخلاٍز إلالىماجىا الخاٍز

 والترازُت.



        فحروض وىزوها    وأكافذ أن الىكُِت الخالُت لللواَ في ًل ظائدت

"، وفي طُاق ئكلُمي ودولي مخللب، أباهذ ًُ حجم الخأخس الخاؿل في 09"وىفُد 

النهىق بهرا اللواَ، مإهدة أن مؼسوَ هرا اللاهىن طِظاُد ُلى زفّ ُدد مً 

الخددًاث وؤلاهساهاث زغم الخأخحر في اطخىماٌ مظوسة مىاكؼخه واإلاـادكت 

ّ هره اإلاظوسة جولِا هدى ُلُه، مىاػدة الظُداث والظ ً بدظَس ادة اإلاظدؼاٍز

دون مـادزة  الخللُدًحن،جدلُم آماٌ فئاث ٍُسلت مً الـاوِاث والـىاَ 

 الخم في اإلاىاكؼت والخِدًل داخل اللجىت.

أما ًُ ئخالت مؼسوَ هرا اللاهىن باألطبلُت ُلى مجلع الىىاب، أوزدث 

ُت لخسف الـىاُت الخللُدًت ُلى الظُدة الىشٍسة أن هرا اإلاؼسوَ له هبُِت جىٌُم

ؼيل مدوت بازشة حظخجُب إلاوالب واهخٌازاث اإلاهىُحن، والـىاَ  وظه الخددًد، َو

 الخللُدًحن داخل اللواَ.

ً دوز غسف الـىاُت الخللُدًت، أهدث الظُدة الىشٍسة ُلى الدوز الفِاٌ  ُو

ا داخل اللواَ، مىزدة أن  يا مهما وكسوٍز ُددا مً اإلاىاد لهره الغسف باُخبازها ػٍس

كمً مؼسوَ هرا اللاهىن جمذ فيها مساُاة دوز الغسف ومهامها واخخـاؿاتها 

بمشابت الىٌام ألاطاس ي لغسف الـىاُت  08.19اإلاظىدة ئليها بمىظب اللاهىن زكم 



الخللُدًت، خُض أفادث بأن ُمل ومهام الهُئاث الخسفُت ًبلى جياملُا مّ مهام 

يا أطاطُا   في الخىٌُم والخأهحر.الغسف التي حِد ػٍس

هما اطخِسكذ أهمُت ئخدار املجلع الىهني للـىاُت الخللُدًت لُلولّ 

بدوزه في حظهُل وجِظحر ُملُت جىٌُم الخسف بظبب جباًً الخـىؿُاث، 

لالزجلاء بالىكُِت اإلاهىُت للـىاَ الخللُدًحن وكمان بها،  والخاظُاث اإلاسجبوت

اإلاهىُت، وجدلُم مِاًحر الجىدة والخفاي بالخالي الالتزام بمِاًحر  الظالمت والصخت 

 ُلى أؿالتها وهابِها التراسي اإلاغسبي.

ددها  وبخـىؾ الىـىؾ الخىٌُمُت، أفادث الظُدة الىشٍسة بأنها ظاهصة ُو

حظِت هـىؾ جم ئُدادها باإلاىاشاة مّ ئُداد مؼسوَ هرا اللاهىن، جم فيها اطخدزان 

 فش ي ظائدت فحروض وىزوها.ُدد مً الىلان والاخخالالث في ًل ج

وفُما ًخِلم بأمىاء الخسف بـفتهم زؤطاء الهُئاث الخسفُت ؤلاكلُمُت، 

أوضخذ الظُدة الىشٍسة أن مؼسوَ هرا اللاهىن خـس مهمتهم   في مظاُدة اللواَ 

الىص ي ُلى اإلاظخىي الخىٌُمي، مِسبت ًُ اطخِدادها للخجاوب مّ ول الاكتراخاث 

. التي جـب في اججاه جدكُم  وكبى بِم الجىاهب اإلاسجبوت باإلاىكَى
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 ملخص املناقشة التفصيلية

: أخيام ُامت  (3اإلاادة  –اإلاىاد: )اإلاادة ألاولى  الباب ألاٌو

 اإلاادة الاولى:

 املناقشة>

مً  جم اكتراح ئُادة ؿُاغت الفلسة ألاولى، مّ خرف الفلسة الشاهُت، ئهوالكا

مياهت غسف الـىاُت الخللُدًت دطخىزٍا، ووفلا ألخيام اللاهىن ألاطاس ي للغسف زكم 

( مً مهام مظً 3الري مىً غسف الـىاُت الخللُدًت في مادجه الشالشت ) 08.19

 سجالث ملاوالث وحِاوهُاث الـىاُت الخللُدًت والـىاَ الخللُدًحن.

 جواب السيدة الوزيرة >

أن السجل الىهني ًخولب الخىفس ُلى ئمياهُاث أوضخذ الظُدة الىشٍسة 

ت وأهس مخخــت وهى ما ًلخض ي مظىه مً  ووطائل جلىُت مهمت ومىازد بؼٍس

هسف ؤلادازة ـ وأكافذ أن مظً السجل مً هسف ؤلادازة هى كمان لِىـسي 

ت والخُاد وهى كماهت هرلً ُلى أن اإلامازطحن باللواَ هم خسفُىن  الاطخمساٍز

ت مً هسف الغسف مً ػأهه أن ئلى أن مظً السجالث اخلُلُىن، وأػازث  لجهٍى

 ؼيل ُلبت أمام مىذ السكم الىهني اإلاىخد.ٌ



 :2اإلاادة 

 املناقشة>

( 3( اإلاخِلم بالـاوّ الخللُدي، والبىد )2ئُادة ؿُاغت البىد )جم اكتراح 

( اإلاسجبى بخِاوهُت الـىاُت 4اإلاخِلم بالـاوّ الخللُدي "إلاِلم" وأًلا البىد )

( الري ًىضح مفهىم ملاولت الـىاُت الخللُدًت، 5الخللُدًت، والبىد )

همت في جىٌُم ، وطُِا هدى اإلاظا08.19( مً اللاهىن زكم 3اوسجاما مّ اإلاادة )

اللواَ وهُيلخه، واُخبازا لىكُِت الـاوّ إلاِلم اإلاإهل للخلُُد في السجل 

 الخجازي.

وحؼمل ئُادة الـُاغت خرف ؿفت الـاوّ وؤلابلاء ُلى ؿفت الـاوّ 

"اإلاِلم"، زم مىذ ؿفت الـاوّ الخللُدي "إلاِلم" إلاهىيي الـىاُت الخللُدًت 

 "خسفي مِلم" إلاهىيي ؿىف الخدماث.ؤلاهخاظُت الىفُِت والفىُت، ومىذ ؿفت 

 

 ظىاب الظُد الىشٍسة :

 

باللواَ ولِع  ئاث اليؼوتفأن ألامس ًخِلم بخٍِسف فئت مً الأوضخذ 

ت.بوبُِت هُفُت اإلام  ازطت أو الِالكت ألاظٍس

 

 

 



 >5املادة 

 املناقشة>

لوابّ الخاؾ  الري جخمحز به خسف لح بدرف هره اإلاادة، وذلً مساُاة اكترا

الـىاُت الخللُدًت، ؤلاهخاظُت منها والخدماجُت، والتي حِد في مٌِمها خدماث خسفُت 

لللسب لفائدة الظاهىت مما ًـِب الِمل بأخيام هره اإلاادة، ُلما بأن اختزاٌ خسف 

ُبر الـىاُت الخللُدًت في الوابّ التراسي ًىفي ُنها دوزها في ئهخاط كُمت ملافت 

 الدؼغُل وؤلاهخاط وجلبُت الخاظُاث الاطتهالهُت للظاهىت ُلى ؿُِد التراب الىهني. 

 جواب السيدة الوزيرة >

هدف ئلى املخافٌت ُلى الوابّ التراسي ألاؿُل تأوضخذ أن هره اإلاادة 

 .ومً ظهت أخسي فهي تهم اإلاىخجاث ولِع الخدماث  الخللُدًت،للـىاُت 

 

 (01 – 4الشاوي: السجل الىهني للـىاُت الخللُدًت )اإلاىاد  الباب

 :4اإلاادة 

 اإلاىاكؼت:

( مً الىٌام 3اإلاوالبت باُادة ؿُاغت هره اإلاادة ختى جخالءم مّ أخيام اإلاادة ) 

ألاطاس ي لغسف الـىاُت الخللُدًت، ختى ًدظنى لهره الغسف ئمياهُت جدبحر ومظً 



ت، في خحن جلىم الظلوت الخيىمُت كاُدة اإلاِوُاث اإلاخِللت بالسجالث  الجهٍى

ت اإلايلفت بالـىاُت الخللُدًت جدبحر ومظً كاُدة اإلاِوُاث اإلاخِللت بالسجل  اإلاسهٍص

 الىهني إلالاوالث وحِاوهُاث الـىاُت الخللُدًت، والـىاَ الخللُدًحن.

 :5اإلاادة 

 اإلاىاكؼت:

لي زئاطت جم اكتراح ػسن الخىفس ُلى ؿفت ؿاوّ مِلم أو خسفي مِلم لخى  

 حِاوهُت للـىاُت الخللُدًت داخل هره اإلاادة.

 ظىاب الظُدة الىشٍسة :

تهفع اإلاالخٌت اإلاشازة خٌى   السجالث الجهٍى

 :6اإلاادة 

 اإلاىاكؼت:

جمذ اإلاوالبت بدرف الدبلىم هؼسن مً ػسون الدسجُل في السجل الىهني  

باليظبت للـىاَ الخللُدًحن والاهخفاء بالؼهادة، وهرلً كسوزة الخىـُف ُلى مىذ 

الؼىاهد مً هسف أُلاء غسف الـىاُت الخللُدًت ُىق أمىاء الخسف باُخبازه 

جمىذ هره الؼىاهد مً  أكحى ئظساء مخجاوشا بظبب الىفاة أو ُدم اإلامازطت، وأن



هسف لجان الخأهُل داخل هره الغسف، مّ جللُف مدة البذ في هلباث الخـٌى 

طاُت  48ُلى هره الؼىاهد داخل أظاٌ مِلىلت، خُض اكترح خـس هره آلاظاٌ في 

 ًىما.  31هدد أكص ى بدٌ 

فُما هالب أخد اإلاخدخلحن بخىكُذ وجدكُم مً هي ؤلادازة املخخـت التي جلىم  

ألامحن في حظلُم الؼىاهد في خالت السفم، واكترح في اإلالابل خـس هرا  ملام

 الاخخـاؾ للجىت الخأهُل.

وباليظبت لؼسون حسجُل الـاوّ الخللُدي "إلاِلم"، جم اكتراح جللُف مدة 

( ُؼس 01( خمع طىىاث بدٌ )5أكدمُت اإلامازطت الفِلُت هؼسن للدسجُل ئلى )

 طىىاث.

ر الخِاوهُت أو زئِع مجلع ئدازتها أو اإلاؼسف ُلى هما جم اكتراح أن ًيىن مظح

ت ئلى  ؤلاهخاط أو ملدم الخدمت مً ذوي الاخخـاؾ، ومسجال بالسجالث الجهٍى

 ظاهب باقي الؼسون اإلاىـىؾ ُليها كمً أخيام هره اإلاادة.

 جواب السيدة الوزيرة >

ت مً  اإلاِاهد أهدث ُلى كسوزة ؤلابلاء ُلى مـولح الدًبلىم باُخباز أن مجمُى

 واإلادازض حظلم دًبلىماث للمخخسظحن



 :7اإلاادة 

 اإلاىاكؼت:

وألاكالُم  ؿُِد الِماالثلىخٍ أن مىذ زئاطت لجان الخأهُل الخسفي ُلى  

ًجب أن جىول للغسف التي جبلى لها الـالخُت في حُِحن باقي أُلاء هره اللجان، 

اإلاظىدة ئلى لجان  باُخباز الغسف هي الجهت اإلاإهلت للىٌس في ظمُّ الاخخـاؿاث

 الخأهُل وفلا ألخيام اللاهىن الجازي به الِمل.

 :8إلاادة ا

 اإلاىاكؼت:

اكتراح بادخاٌ ُبازة "إلاِلمت" داخل هره اإلاادة وباقي اإلاىاد ذاث الـلت  ئلى  

ظا إلابدأ اإلاظاواة وؤلاهـاف.  ظاهب الـاوّ الخللُدي "إلاِلم" جىَس

 ظىاب الظُدة الىشٍسة :

ُبازة "إلاِلم" حؼمل ول الـاوِاث والـىاَ الخللُدًحن دون  أن أهدث  

 اطخصىاء.

 :9اإلاادة 

 )بدون مىاكؼت( 



 :01اإلاادة 

 اإلاىاكؼت:

اطخىماال إلاظوسة ئزظاَ البواكت اإلاهىُت مً لدن الـىاَ الخللُدًحن، أو 

الـىاَ الخللُدًحن "إلاِلمحن"، الرًً هالبىا بدرفهم مً السجل الىهني بمدم 

جم اكتراح باكافت فلسة ظدًدة تهم ألاشخاؾ الرًً جم خرفهم بىاء ُلى ئزادتهم 

 ( أُاله.9خالت مً الخاالث اإلاىـىؾ ُليها باإلاادة )

 ظىاب الظُدة الىشٍسة :

جىف ؿساخت ُلى كسوزة ئزظاَ البواكت طىاء في خالت  34أوضخذ أن اإلاادة 

 الخرف الخللائي أو بولب مً اإلاِني باألمس.

 (23-00هُئاث أوؼوت الـىاُت الخللُدًت: )اإلاىاد الباب الشالض: 

 : ت والىهىُت.الفَس الاٌو  هُئاث خسف الـىاُت الخللُدًت ؤلاكلُمُت والجهٍى

 : 00اإلاادة 

 بدون مىاكؼت.

 

 



 :02اإلاادة 

 اإلاىاكؼت:

اإلاوالبت بلسوزة مساُاة اللواَ الخيىمي الىص ي إلابادزاث الـىاَ  جمذ         

الخللُدًحن املخدزت البخيازاث ظدًدة مً الـىاُاث الخللُدًت، داخل الىف 

الخىٌُمي املخدد ألؿىاف وكىائم أوؼوت الـىاُت الخللُدًت التي بىاء ُليها جددر 

 الهُئاث الخسفُت.

                                                                                                       ظىاب الظُدة الىشٍسة :

أفادث أن الابخيازاث الجدًدة التي ًمىً أن جخدٌى ئلى أوؼوت للـىاُت الخللُدًت 

جدُحن للائمت ألاوؼوت الش يء الري طُمىنها مً الاهخماء ئلى هُأة  طخيىن مىكَى

 كائمت أو ئلى هُئت جددر لهرا الغسق خسفُت

 (38 – 37 – 36 – 35املواد )

 بدون مىاكؼت. 

 

 

 



 > 39املادة 

 اإلاىاكؼت:

جم اكتراح ئكافت ػسن الاكواَل ُلى آلازاز اللاهىهُت والاخخـاؿاث اإلاىوىلت ألمحن 

 الخسفت مً هسف الـاوّ الخللُدي "إلاِلم".

 (;3 – :3املواد )

 بدون مىاكؼت  

 (23 – 21: املجلع الىهني للـىاُت الخللُدًت )اإلاىاد الشاويالفَس 

  :21اإلاادة 

 بدون مىاكؼت

 20اإلاادة 

 اإلاىاكؼت:

ازجباها بخألُف املجلع الىهني للـىاُت الخللُدًت وفلا ألخيام هره اإلاادة، 

لىخٍ غُاب ممشلحن ًُ ؤلادازاث الخيىمُت اإلاِىُت كمً حؼىُلت املجلع، خُض جم 

س اإلاىخىط الىهني  اكتراح ئكافت كواُاث خيىمُت واشهت هفُلت باإلاظاهمت في جوٍى

 للـىاُت الخللُدًت في بِده الىهني وؤلاكلُمي والدولي.



وفُما ًخِلم بخمشُلُت فدزالُت ملاوالث الـىاُت الخللُدًت داخل املجلع  

ُت الىهني، جم الترهحز ُلى كسوزة ئكافت ؿفت ألاهثر جمشُلُت مً بحن اإلاىٌماث اإلاهى

اث الخمشُلُت  للمؼغلحن، اُخبازا ليىن هره الـفت هي املخدد الىخُد إلاِاًحر ومظخٍى

 داخل اإلاإطظاث والهُئاث واملجالع باليظبت للمىٌماث اإلاهىُت للمؼغلحن.

هما الخٍ البِم أن ئكدام زئِع ظامِت غسف الـىاُت الخللُدًت كمً 

ازب في الاخخـاؿاث، جألُف املجلع الىهني مً ػأهه أن ًسجب هىُا مً الخل

ظسي هفع ألامس ُلى جمشُلُت زؤطاء غسف الـىاُت الخللُدًت.  َو

 :السيدة الوزيرة جواب

في ئهاز جىكُدها، هفذ الظُدة الىشٍسة وظىد جىاكم أو جلازب بحن  

الاخخـاؿاث املخىلت للغسف مّ اخخـاؿاث الهُئاث الخسفُت بل هىان جيامل 

مِللت كىلها بما جلمىخه ُدة مىاد داخل هرا  وجيظُم وههج اإلالازبت الدؼازهُت،

( هـذ ُلى جمشُلُت الغسف داخل لجىت 7اإلاؼسوَ، وأكافذ أن اإلاادة الظابِت )

الخأهُل الخسفي بؼيل واضح هٌسا لدوزها ألاطاس ي واملخىزي للنهىق للواَ 

ت بىاء  الـىاُت الخللُدًت، وأن جمشُلُت الغسف باملجلع الىهني حؼيل دُامت مسهٍص

ى أطع مً الؼساهت لإلطهام في وكّ وجلدًم الاكتراخاث بؼأن الخىظيهاث ُل

سه.  الاطتراجُجُت الِامت في مجاٌ جىمُت اللواَ وجوٍى



 :22اإلاادة 

 بدون مىاكؼت. 

 :23اإلاادة 

 بدون مىاكؼت. 

 (54 – 46الباب الرابع> الامتيازات املمنوحة للصناع التقليديين )املواد 

 >46املادة 

 اإلاىاكؼت:

جمذ الدُىة ئلى طلىن مظوسة ؤلالصامُت إلظباز الـىاَ الخللُدًحن طىاء  

الفسادي أو أصخاب اإلالاوالث أو اإلاىخسهىن بالخِاوهُاث، في الاهخسان في أهٌمت 

 الخغوُت الاظخماُُت.

هما هبه الظُداث والظادة اإلاظدؼازون ئلى كسوزة اطخفادة الـىاَ  

ُِت والخلىكُت اإلالسزة في مدوهت الؼغل، الخللُدًحن أًلا مً وافت اللماهاث ال دؼَس

لىد الؼغل لفائدة الِاملحن  والطُما في مجاٌ الخماًت والظالمت الاظخماُُت ُو

.ً  باللواَ، وخماًت اليظاء الِامالث، وألاهفاٌ اللاؿٍس

 



 >47املادة 

 اإلاىاكؼت:

بىد جم اكتراح ئكافت ُبازة "اللىظظدُيي" ئلى ظاهب الدُم الخلني، زم ئكافت  

ظدًد كمً الامخُاشاث اإلامىىخت للـىاَ الخللُدًحن بهره اإلاادة، واإلاخمشل في وكّ 

 بسامج للدُم خاؿت بالـىاُت الخللُدًت.

اإلاوالبت بلسوزة ؤلاػازة ئلى دوز الغسف في الخيظُم والؼساهت مّ الظلوت  -

الخيىمُت الىؿُت ُلى اللواَ في وكّ بسامج الدُم واإلاىاهبت لفائدة الـىاَ 

 الخللُدًحن والخِاوهُاث واإلالاوالث.

 > 48املادة 

 بدون مىاكؼت.

 > 49املادة 

 بدون مىاكؼت.

 

 

 



 >:4املادة 

 اإلاىاكؼت:

وؤلاهـاف جمذ الدُىة ئلى ئكساز اطخفادة الـىاَ  إلابدأ الِدالتججظُدا 

اإلاخِلم  004.03في اللاهىن زكم  الخللُدًحن اإلاظخىفحن للؼسون اإلاىـىؾ ُليها

فاءاث اإلاىـىؾ ُليها في هرا اللاهىن ئلى ظاهب  بىٌام اإلالاٌو الراحي مً هفع ؤلُا

 28الىٌام الجبائي الخاؾ، وهٌام الخغوُت الاظخماُُت والصخُت وفلا ألخيام اإلاادة 

هاث مً هرا اإلاؼسوَ، وذلً مساُاة إلاا ٌِاهُه الـىاَ الخللُدًىن مً ؿِىباث وئهسا

 مالُت هبحرة.

  (53-53-;4املواد )

 بدون مىاكؼت 

 :32اإلاادة 

 اإلاىاكؼت:

جمذ الدُىة ئلى ئكفاء هابّ ؤلالصامُت في خم ؤلادازاث واإلاإطظاث والهُئاث 

ت في اكخىاء واطخِماٌ مىخجاث الـىاُت الخللُدًت الىهىُت  الِمىمُت باُواء ألاولٍى

 ظىبُت مىخفلت ألاطِاز والجىدة.ودُمها أمام غصو الظىق الىهىُت بمىخجاث أ



 (:5 – 55أحكام زجرية وانتقالية وختامية )املواد> : الباب الخامس 

 :33اإلاادة 

 اإلاىاكؼت:

جم الدظاٌؤ خٌى ما ئذا واهذ الِلىبت حؼمل  ؤلادازة أًلا أم جلخـس فلى  

حن. خباٍز  ُلى ألاشخاؾ الراجُحن والُا

هما جمذ الدُىة ئلى جخفُم مبلغ الغسامت في خم ألاشخاؾ املخالفحن  

ئُماال  للاُدة الخىاطب بحن الِلىباث اإلاالُت والفِل اإلاسجىب مّ اكتراح غسامت بحن 

 دزهم. 2511و 511

 :34اإلاادة 

 اإلاىاكؼت:

دزهم  511و  251الِلىبت جتراوح بحن  الغسامت بجِلجم اكتراح جخفُم مبلغ 

مً السجل  خرفهمفي خم املخالفحن لِدم  ئزظاُهم للبواكت اإلاهىُت بِد  فلى، 

ظا  للاُدة الخىاطب مّ الفِل اإلاسجىب.  الىهني وذلً جىَس

 

 



 :الظُدة الىشٍسة ظىاب

ت في خم املخالفحن، والتي  للد أهدث الظُدة الىشٍسة ُلى أهمُت ألاخيام الصظٍس

اإلامازطحن الفِلُحن ألوؼوت  تهدف ئلى ئكساز أطع خماًت الـىاَ الخللُدًحن

الـىاُت الخللُدًت مً أولئً ألاشخاؾ اإلاخواولحن ُلى اللواَ، وذلً بدرفهم مً 

السجل الىهني، وطً ُلىباث مالُت في خم مً حظٌى له هفظه ؤلاطاءة لظمِت 

 وظاذبُت اللواَ هيل.

   :5– 59 – 58 – 57املواد> 

 بدون مىاكؼت.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعديالت الفرق املقترحة

 مشروع القانون  على



1 

 

اململكــــت املغزبُــــــــت 
البرملـــــــــان 

 ً مجلـــــس املسدشــــــــــــاٍر
 *********

ــــق ألاصــــــــــالت واملعــــــــــــاصزة  فٍز
 

ق ألاصالت واملعاصزةبخصىصمشزوع قاهىن   حعذًالث فٍز

 بمشاولت أوشطت الصىاعت الخقلُذًتًخعلق  50.17رقم 

 

ز الخعذًل  الخعذًل املقترح املادة ألاصلُت ث /ر جبًر

1 

املادة ألاولى 

وششوؽ وهُفُاث ..........................................ًدذد هزا اللاهىن 

الخلُُذ في السجل الىؾني للطىاعت الخللُذًت املحذر بمىحب هزا 

..............................................  اللاهىن 

هما ًدذر هزا اللاهىن هُأث ؤوشؿت الطىاعت الخللُذًت 

 ...................

املادة ألاولى 

وششوؽ ..........................................ًدذد هزا اللاهىن 

السجالث الجهىٍت والسجل الىطني وهُفُاث الخلُُذ في 

وحعاوهُاث الصىاعت الخقلُذًت والصىاع ملقاوالث 

على صعُذ الغزف املحذزت بمىحب هزا اللاهىن   الخقلُذًين

..............................................  الجهىٍت للصىاعت الخقلُذًت

جلغى الفلشة الشاهُت 

 

بمشابت الىظام ألاظاس ي لغشف  18.09على اعخباس ؤن اللاهىن 

ت الطىاعت الخللُذًت  مىً هزه التي حعخبر مؤظعاث دظخىٍس

الغشف غمً مادجه الشالشت مً مهام معً سجل ملاوالث 

 .وحعاوهُاث الطىاعت الخللُذًت والطىاع الخللُذًحن

2 

 2املادة 

ول شخظ راحي ًضاٌو لحعابه الخاص ؤو   :الصاوع الخقلُذي ( 2

لفائذة الغحر وشاؾا للطىاعت الخللُذًت، ومسجل بالسجل الىؾني 

" ؤ"للطىاعت الخللُذًت بعذ اظدُفاء الششوؽ اإلاىطىص عليها في البىذ 

. مً هزا اللاهىن  6مً اإلاادة 

 2املادة 

ول شخظ راحي ًضاٌو لحعابه الخاص  :الصاوع الخقلُذي ( 2

وشاؾا للطىاعت   في إطار هظام املىاولت،ؤو لفائذة الغحر 

بالسجالث الجهىٍت والسجل الىطني الخللُذًت ومسجل 

ملقاوالث وحعاوهُاث الصىاعت الخقلُذًت والصىاع 

" ؤ"بعذ اظدُفاء الششوؽ اإلاىطىص عليها في البىذ  الخقلُذًين

.   مً هزا اللاهىن  6مً اإلاادة 

اإلاادة الشالشت مً  اوسجاما معًإحي هزا الخعذًل 

 18.09اللاهىن 

ظعُا مىا إلى اإلاعاهمت في جىظُم كؿاع الطىاعت و

وباعخباس الطاوع إلاعلم هى اإلاؤهل الخللُذًت وهُيلخه، 

للخلُُذ في السجل الخجاسي، وخلم ملاولت للطىاعت 

الخللُذًت بمفهىمها الجذًذ، فئهىا هلترح خزف ضفت 

الطاوع، وؤلابلاء على ضفت الطاوع إلاعلم، واعخباس 

عشي علُه كاهىن  الطاوع عامال لذي الطاوع إلاعلم، َو

.  الشغل



2 

 

عخدب جدذًذ الحذ الفاضل ما  بحن ألاوشؿت َو

الحشفُت اإلامىىت راث الؿابع الحشفي املحؼ ظىاء 

عبر الفػاءاث املخططت إلاضاولتها و عذد اإلاشخغلحن 

بها ؤو كىة املحشواث آلالُت اإلاعخعملت، وألاوشؿت 

الطىاعُت الخابعت مبذئُا للؿاع الطىاعت الحذًشت  
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 2املادة 

ًضاٌو لحعابه ول شخظ راحي " : ملعلم"الصاوع الخقلُذي ( 3

الخاص ؤو للائذة الغحر وشاؾا للطىاعت الخللُذًت، ومسجل بالسجل 

الىؾني للطىاعت الخللُذًت بعذ اظدُفاء الششوؽ اإلاىطىص عليها في 

 .مً هزا اللاهىن  6مً اإلاادة " ؤ"البىذ 

 

 2املادة 

ول شخظ راحي ًضاٌو لحعابه " : ملعلم"الصاوع الخقلُذي ( 3

وشاؾا   في إطار هظام املىاولت،س الخاص ؤو للائذة الغي

بالسجالث الجهىٍت والسجل للطىاعت الخللُذًت ومسجل 

الىطني ملقاوالث وحعاوهُاث الصىاعت الخقلُذًت والصىاع 

" ؤ"بعذ اظدُفاء الششوؽ اإلاىطىص عليها في البىذ  الخقلُذًين

.  مً هزا اللاهىن  6مً اإلاادة 

 

 18.09 اإلاادة الشالشت مً اللاهىن اوسجاما مع -

إلاهىيي  "ملعلم"الصاوع الخقلُذي " هلترح مىذ ضفت  -

الطىاعت الخللُذًت ؤلاهخاحُت الىفعُت والفىُت، وضفت 

 . باليعبت إلاهىيي ضىف الخذماث"  حزفي معلم" 
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 2املادة 

ول حعاوهُت جماسط وشاؾا ؤو عذة  :حعاوهُت الصىاعت الخقلُذًت (4

ؤوشؿت جىذسج غمً ؤوشؿت الطىاعت الخللُذًت، ومسجلت بالسجل 

الىؾني للطىاعت الخللُذًت بعذ اظدُفاء الششوؽ اإلاىطىص عليها في 

. مً هزا اللاهىن  6مً اإلاادة " ج"البىذ 

 2املادة 

ول حعاوهُت جماسط وشاؾا ؤو  :حعاوهُت الصىاعت الخقلُذًت ( 4

وشؿت جىذسج غمً ؤوشؿت الطىاعت الخللُذًت، عذة ؤ

بالسجالث الجهىٍت والسجل الىطني ملقاوالث ومسجلت 

بعذ  وحعاوهُاث الصىاعت الخقلُذًت والصىاع الخقلُذًين

مً  6مً اإلاادة " ج"اظدُفاء الششوؽ اإلاىطىص عليها في البىذ 

.  هزا اللاهىن 

 

اللاهىن اإلاادة الشالشت مً ًإحي هزا الخعذًل اوسجاما مع 

18.09 
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 2املادة 

ول ملاولت جماسط وشاؾا ؤو عذة  :مقاولت الصىاعت الخقلُذًت ( 5

ؤوشؿت جىذسج غمً ؤوشؿت الطىاعت الخللُذًت، ومسجلت بالسجل 

الىؾني للطىاعت الخللُذًت بعذ اظدُفاء الششوؽ اإلاىطىص عليها في 

. مً هزا اللاهىن  6مً اإلاادة " ج"البىذ 

 2املادة 

ول ملاولت جماسط وشاؾا ؤو  :مقاولت الصىاعت الخقلُذًت ( 5

عذة ؤوشؿت جىذسج غمً ؤوشؿت الطىاعت الخللُذًت، 

بالسجالث الجهىٍت والسجل الىطني ملقاوالث ومسجلت 

بعذ  وحعاوهُاث الصىاعت الخقلُذًت والصىاع الخقلُذًين

مً  6مً اإلاادة " ج"اظدُفاء الششوؽ اإلاىطىص عليها في البىذ 

. اللاهىن هزا 

ش  هفغ الخبًر



3 

 

6 

 3املادة 

ًجب ؤن جشاعى في مىخجاث الطىاعت الخللُذًت اإلاغشبُت الؿابع التراسي 

ت اإلاغشبُت بمخخلف  ألاضُل، الزي ٌعىغ عىطشا ؤو عىاضش الهٍى

ت والشلافُت . ملىماتها وسوافذها الحػاٍس

ًجب مشاعاة الؿابع الزي جخمحز به خشف الطىاعت هذه املادة  حذف

الخللُذًت، ؤلاهخاحُت منها والخذماجُت، فهي في معظمها 

خذماث خشفُت لللشب لفائذة العاهىت باألخُاء الشعبُت 

وبالبىادي، وبالخالي، ٌعخبر الؿابع التراسي ؤمش ًطعب العمل 

به، علما ؤن اختزاٌ خشف الطىاعت الخللُذًت في الؿابع 

بش الدشغُل التراسي ًىفي عنها دوسها في إهخاج كُمت إغافُت ع

وؤلاهخاج وجلبُت الحاحاث الاظتهالهُت للعاهىت في املجالحن 

الحػشي واللشوي، علما ؤن الطىائع والخلالُذ والعاداث 

اإلاغشبُت مىدعب لجمُع اللؿاعاث ولِعذ خىشا على كؿاع 

دون آخش، وبالخالي فئن كؿاع الطىاعت الخللُذًت كؿاع 

الطىاعت  إهخاجي كائم بزاجه غمً اليعُج الاكخطادي

. والخذماحي الىؾني
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 4املادة 

ًدذر سجل وؾني للطىاعت الخللُذًت، ٌشاس إلُه في هزا اللاهىن ب 

، جخىلى ؤلاداسة جذبحره ومعً كاعذة للمعؿُاث "السجل الىؾني " 

. اإلاخعللت به، خعب الىُفُاث املحذدة بىظ جىظُمي

جحذر سجالث جهىٍت وسجل وطني ملقاوالث وحعاوهُاث 

وجخىلى غزف . الصىاعت الخقلُذًت والصىاع الخقلُذًين

الصىاعت الخقلُذًت جذبير ومسك قاعذة املعطُاث املخعلقت 

ت  بالسجالث الجهىٍت، وجقىم السلطت الحكىمُت املزكٍش

املكلفت بالصىاعت الخقلُذًت جذبير ومسك قاعذة املغطُاث 

املخعلقت بالسجل الىطني ملقاوالث وحعاوهُاث الصىاعت 

خعب الىُفُاث املحذدة جقلُذًت والصىاع الخقلُذًين،ال

. بىظ جىظُمي

 

 18.09اإلاادة الشالشت مً اللاهىن  اوسجاما مع
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 5املادة 

ًماسط وشاؾا " إلاعلم " ًخعحن على ول ضاوع جللُذي ؤو ضاوع جللُذي 

مً ؤوشؿت الطىاعت الخللُذًت، وول حعاوهُت وول ملاولت للطىاعت 

مً  4في السجل الىؾني اإلاىطىص علُه في اإلاادة الخللُذًت، الدسجُل 

. هزا اللاهىن 

جباشش عملُت الدسجُل في السجل الىؾني عبر مىطت إلىتروهُت 

جدذر لهزا الغشع مً كبل ؤلاداسة، ورلً ؾبلا للششوؽ اإلاىطىص 

 5املادة 

ًماسط " إلاعلم " ًخعحن على ول ضاوع جللُذي ؤو ضاوع جللُذي 

وشاؾا مً ؤوشؿت الطىاعت الخللُذًت، وول حعاوهُت وول 

السجالث الجهىٍت ملاولت للطىاعت الخللُذًت، الدسجُل في 

والسجل الىطني ملقاوالث وحعاوهُاث الصىاعت الخقلُذًت 

ن هزا م 4في اإلاادة  عليهااإلاىطىص  والصىاع الخقلُذًين

اشتراؽ غشوسة الخىفش على ضفت ضاوع ًلترح هزا الخعذًل 

 معلم ؤو خشفي معلم لخىلي سئاظت حعاوهُت للطىاعت الخللُذًت
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. مً هزا اللاهىن  6عليها في اإلاادة 

في الحشفي " ًخطظ سكم وؾني مىخذ ٌعمى  ضاوع  ليل" الشكم الخعٍش

ًماسط وشاؾا مً ؤوشؿت الطىاعت " إلاعلم " جللُذي ؤو ضاوع جللُذي 

الخللُذًت، وول حعاوهُت وملاولت للطىاعت الخللُذًت، جم حسجُلهم في 

. السجل اإلازوىس 

 ......................................................................................

 .اللاهىن 

السجالث الجهىٍت والسجل جباشش عملُت الدسجُل في 

الىطني ملقاوالث وحعاوهُاث الصىاعت الخقلُذًت والصىاع 

إلىتروهُت جدذر لهزا الغشع مً  مىصاثعبر  الخقلُذًين

 6كبل ؤلاداسة، ورلً ؾبلا للششوؽ اإلاىطىص عليها في اإلاادة 

. مً هزا اللاهىن 

في الحشفي " ًخطظ سكم وؾني مىخذ ٌعمى  " الشكم الخعٍش

ًماسط وشاؾا " إلاعلم " ليل ضاوع جللُذي ؤو ضاوع جللُذي 

مً ؤوشؿت الطىاعت الخللُذًت، وول حعاوهُت وملاولت 

 .السجالث املذكىرةللطىاعت الخللُذًت، جم حسجُلهم في 

...................................................... ................................
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 6املادة 

 :ًخم الدسجُل في السجل الىؾني بعذ اظدُفاء الششوؽ الخالُت 

 :باليعبت للطاوع الخللُذي  ( ؤ

ؤن ًيىن خاضال على شهادة ؤو دبلىم معلم مً إخذي مؤظعاث  -

ً اإلانهي الخاص، اإلاشخظ لها ؾبلا  ً اإلانهي ؤو الخيٍى الخيٍى

عُت والخىظُمحن الجاسي بها العمل،   للىطىص الدشَش

على شهادة في إخذي ؤوشؿت الطىاعت الخللُذًت  أو أن ًخىفز -

الحشفت اإلاعني باألمش، معلمت مً كبل ؤمحن  التي ًشاولها

مً هزا اللاهىن، والتي جشبذ جىفش  17اإلاىطىص علُه في اإلاادة 

ظىىاث على ألاكل مً اإلاماسظت ( 3)اإلاعني على ؤكذمُت زالر 

 .الفعلُت ليشاؽ مً ؤوشؿت الطىاعت الخللُذًت

. ًدذد همىرج هزه الشهادة وهُفُاث حعلُمها بىظ جىظُمي

هادة اإلاشاس إليها ًخعحن على ؤمحن الحشفت البذ في ؾلب حعلُم الش

ًىما مً ( 30)في البىذ الشاوي ؤعاله داخل ؤحل ال ًخجاوص زالزحن 

خ جىضله بالؿلب، وإرا اهطشم ألاحل اإلازوىس دون حعلُم هزه  جاٍس

. الشهادة اعخبر رلً بمشابت سفؼ

 6املادة 

السجالث الجهىٍت والسجل الىطني ًخم الدسجُل في 

ملقاوالث وحعاوهُاث الصىاعت الخقلُذًت والصىاع 

 :بعذ اظدُفاء الششوؽ الخالُت  الخقلُذًين

 :باليعبت للطاوع الخللُذي  ( ؤ

مً إخذي مؤظعاث مسلمتؤن ًيىن خاضال على شهادة  -

ً اإلانهي الخاص، اإلاشخظ لها ؾبلا  ً اإلانهي ؤو الخيٍى الخيٍى

عُت والخىظُمحن الجاسي بها العمل،  للىطىص الدشَش

شاول فعلُا وشاطا مً أوشطت الصىاعت الخقلُذًت   ٍو

على شهادة في إخذي ؤوشؿت الطىاعت  أو أن ًخىفز -

لجً اإلاعني باألمش، معلمت مً كبل  التي ًشاولهاالخللُذًت 

 الخأهُل املحذزت على صعُذ غزف الصىاعت الخقلُذًت،

ظىىاث على ( 3)والتي جشبذ جىفش اإلاعني على ؤكذمُت زالر 

ألاكل مً اإلاماسظت الفعلُت ليشاؽ مً ؤوشؿت الطىاعت 

 .الخللُذًت

 

 "دبلىم " خزف مطؿلح  -

  اعخماد شهادة ؤمىاء الحشف ؤمش ًجب ججاوصه

والخىطُظ على مىذ الشهاداث ؤلازباجُت إلاضاولت الحشف 

مً ؾشف ؤعػاء غشف الطىاعت الخللُذًت اإلاىخخبحن وفم 

 :ؤخيام مذوهت الاهخخاباث بدىم 

جىفش حهاصها ؤلاداسي على مياجب وؤؾش ومىظفحن  -

افخلاد العذًذ مً الحشف لألمىاء ظىاء بعبب عذم  -

اإلاماسظت ؤو الىفاة، علما ؤن عذدا مهما مً املحدعبحن 

جىفىا ولم جلم العلؿاث اإلاعىُت بخعُحن خلف لهم، 

مش لم ٌعذ وبالخالي، فئن مؤظعت الحعبت وألامىاء ؤ

معخمذا على ضعُذ ؤلاداسة الترابُت، خُث ؤضبدذ ظلؿت 

اإلاشاكبت بُذ ؤحهضة مشل ألاكعام الاكخطادًت بالعماالث 

والجماعاث الترابُت، ومعإلت الخدىُم بُذ اللػاء عبر 

 جىفُز ملخػُاث كاهىن اإلاعؿشة اإلاذهُت

  البذ في ؾلباث الحطٌى على الشهادة مً ؾشف
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ًمىً للمعني باألمش إعادة الىظش في كشاس ؤمحن الحشفت بشفؼ 

لحشفي اإلاىطىص عليها في حعلُم الشهادة لذي لجىت الخإهُل ا

ًىما ( 30)بعذه، ورلً داخل ؤحل ؤكطاه زالزىن " ب"البىذ 

خ اهطشام  خ جبلُغ الصخظ بلشاس الشفؼ ؤو مً جاٍس ابخذاء مً جاٍس

. ألاحل اإلاىطىص علُه في الفلشة الشالشت ؤعاله، خعب الحالت

................................................................. .................

 ................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

همىرج هزه الشهادة وهُفُاث حعلُمها بىظ ًدذد 

. جىظُمي

البذ في ؾلب حعلُم الشهادة  لجً الخأهُلًخعحن على 

داخل  بالزفف أو الققىل اإلاشاس إليها في البىذ الشاوي ؤعاله 

خ ( 48)زماهُت وأربعين ؤحل ال ًخجاوص  ساعت مً جاٍر

، وإرا اهطشم ألاحل اإلازوىس دون حعلُم جىصلها بالطلب

. هادة، اعخبر رلً بمشابت سفؼهزه الش

لجً إعادة الىظش في كشاس  جقذًم طلبًمىً للمعني باألمش 

لجىت الخإهُل  هفسبشفؼ حعلُم الشهادة لذي  الخأهُل 

بعذه، ورلً داخل ؤحل " ب"الحشفي اإلاىطىص عليها في البىذ 

خ جبلُغ الصخظ بلشاس ( 30)ؤكطاه زالزىن  ًىما ابخذاء مً جاٍس

ًخ اهطشام ألاحل اإلاىطىص علُه في الفلشة الشفؼ ؤو مً جاس

خعين على صاحب الطلب . الشالشت ؤعاله، خعب الحالت ٍو

. جقذًم كل ما ًثبذ اسخحقاقه الحصىل على الشهادة

. ، ٌعخبر هذا القزار نهائُاةزاويالوفي حالت رفف الطلب للمزة 

مكً للمعني اسخئىاف طلقه أمام لجىت الخأهُل الىطىُت  ٍو

كىن ( 30)الطلب داخل أجل زالزين  التي جبذ في ًىما ٍو

. قزارها معلال ونهائُا وإلشامُا

ت ملمثلي الحزفُين بغزف الصىاعت وجققى  السلطت الخقذًٍز

الخقلُذًت مىأجل معاًىت وامخحان طالبي شهاداث إزقاث 

مشاولت الحزف كافُت للحصىل على هذه الىزائق باليسقت 

في السجالث  للطلقاث التي ال جكىن مىضىع الدسجُل

الجهىٍت والسجل الىطني ملقاوالث وحعاوهُاث الصىاعت 

 الخقلُذًت والصىاع الخقلُذًين

 

 

 

 اوص ؤحال معلىالالغشف ال ًجب ؤن ًخج

آلاحاٌ الضمىُت للحطٌى على وزائم إزباث مضاولت الحشف  -

 ، ظاعت وإكص ى ؤحل  48ًجب ؤن جيىن في خذود اإلاعلٌى

 حذ معلىلت لخلٍشب ؤلاداسة مً اإلاىاؾىحن
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 " :إلاعلم " باليعبت للطاوع الخللُذي  ( ب

مً لجان  ؤن ًخم الاعتراف بخجشبت الطاوع الحشفُت مً كبل لجىت

الخإهُل الحشفي املحذزت لهزا الغشع على ضعُذ ول عمالت ؤو 

 :إكلُم، بعذ الخشبذ مً جىفشه على الششوؽ الخالُت 

ظىىاث على ألاكل مً اإلاماسظت الفعلُت ( 10)ؤكذمُت عشش  -

 ليشاؽ مً ؤوشؿت الطىاعت الخللُذًت،

.......................................................... .....................

 

 " :إلاعلم " باليعبت للطاوع الخللُذي  ( ب

ؤن ًخم الاعتراف بخجشبت الطاوع الحشفُت مً كبل لجىت 

مً لجان الخإهُل الحشفي املحذزت لهزا الغشع على 

ضعُذ ول عمالت ؤو إكلُم، بعذ الخشبذ مً جىفشه على 

 :الششوؽ الخالُت 

على ألاكل مً اإلاماسظت  سىىاث( 5)خمس ؤكذمُت   -

 الفعلُت ليشاؽ مً ؤوشؿت الطىاعت الخللُذًت،

( القاقي ال حغُير فُه)

 

 

ظىىاث هدى الخخفُؼ باليعبت  10مشاحعت ؤكذمُت 

إلزباث ؤو الحطٌى على ضفت الطاوع الخللُذي اإلاعلم 

ؤو ضفت الحشفي اإلاعلم، واإلاخمشل في إزباث ؤكذمُت 

اإلاماسظت الفعلُت للحشفت خمغ ظىىاث على ألاكل مً 

 .لذي الطاوع اإلاعلم والحشفي اإلاعلم
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: باليعبت لخعاوهُاث الطىاعت الخللُذًت ( ج

ؤن ًيىن اليشاؽ الزي جماسظه الخعاوهُت اإلاعىُت بطفت سئِعت  -

مىذسحا غمً ؤوشؿت الطىاعت الخللُذًت، 

ع  - الجاسي به ؤن جيىن الخعاوهُت اإلاعىُت مؤظعت ومعحرة ؾبلا للدشَش

. العمل ولىظامها ألاظاس ي

ًمىً ؤن جػم حعاوهُاث الطىاعت الخللُذًت ؤشخاضا راجُحن ؤو 

حن، ًماسظىن وشاؾا مً ؤوشؿت الطىاعت الخللُذًت . اعخباٍس

( ...................... د

: باليعبت لخعاوهُاث الطىاعت الخللُذًت ( ج

بطفت ؤن ًيىن اليشاؽ الزي جماسظه الخعاوهُت اإلاعىُت -

سئِعت مىذسحا غمً ؤوشؿت الطىاعت الخللُذًت، 

ع  - ؤن جيىن الخعاوهُت اإلاعىُت مؤظعت ومعحرة ؾبلا للدشَش

. الجاسي به العمل ولىظامها ألاظاس ي

أن ًكىن مسير الخعاوهُت أو رئِس مجلس إدارتها أو املشزف  -

على إلاهخاج أو جقذًم الخذمت املىذرجت ضمً أوشطت 

في الخعاوهُت صاوعا جقلُذًا أو صاوعا الصىاعت الخقلُذًت 

مسجل بالسجالث الجهىٍت والسجل " ملعلم " جقلُذًا 

الىطني ملقاوالث وحعاوهُاث الصىاعت الخقلُذًت والصىاع 

. الخقلُذًين

ًمىً ؤن جػم حعاوهُاث الطىاعت الخللُذًت ؤشخاضا راجُحن 

حن، ًماسظىن وشاؾا مً ؤوشؿت الطىاعت الخللُذًت . ؤو اعخباٍس

 (....د

 

معحر الخعاوهُت ؤو سئِغ ًلترح هزا الخعذًل ؤن ًيىن 

، مً  الخذمت ملذممجلغ إداستها ؤو اإلاششف على ؤلاهخاج ؤو 

 روي الاخخطاص



7 

 

12 

 7املادة 

 6مً اإلاادة " ب"جخإلف لجىت الخإهُل الحشفي اإلاىطىص عليها في البىذ 

اإلاعني ؤعاله مً ممشل عً غشفت الطىاعت الخللُذًت وؤمحن الحشفت 

. وممشلحن عً ؤلاداسة

. ًدذد بىظ جىظُمي ممشلى ؤلاداسة في هزه اللجىت وهزا هُفُاث ظحرها

مً " ب"جخإلف لجىت الخإهُل الحشفي اإلاىطىص عليها في البىذ 

غزفت الصىاعت الخقلُذًت ؤعاله مً ممشلحن عً  6اإلاادة 

. وممثلين عً إلادارة الىصُت على القطاع

مكً لهذه اللجىت أن  حسخذعي أي شخص جزي حضىره ٍو

ا مً أجل القذ في الطلقاث املعزوضت على أهظار  ضزوٍر

. اللجىت

ًدذد بىظ جىظُمي ممشلى ؤلاداسة في هزه اللجىت وهزا هُفُاث 

. ظحرها

 

جدذر هزه اللجً على ضعُذ ول عمالت ؤو إكلُم وجػم في 

تها ممشل الغشفت وممشل ؤلاداسة الىضُت مدلُا خم . عػٍى ٍو

. ن بىظ جىظُميجدذًذ رٌ

 

ومً اإلاعخدب مىذ سئاظت لجان الخإهُل الحشفي على 

ضعُذ العماالث وألاكالُم  للغشفت، التي جبلى لها 

ضالخُاث حعُحن باقي ؤعػائها اإلامشلحن لها بدظحرة هزه 

اللجً، ورلً ليىن الغشفت هي الجهت اإلاؤهلت للىظش في 

حمُع الاخخطاضاث اإلاعىذة إلى هزه اللجىت في هزا 

 .للاهىن ا
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هُأث ؤوشؿت الطىاعت الخللُذًت : الباب الشالث 

 23إلى غاًت اإلاادة  11اإلاادة 
واد هذه الم جخذف

مهام واخخطاضاث هزه الهُأث واملجلغ الىؾني ظخفلذ 

غشف الطىاعت الخللُذًت ؾابعها الذظخىسي وظخيلف واهل 

الذولت اعخماداث إغافُت، علما ؤن هزه الىُاهاث ظدىافغ 

غشف الطىاعت الخللُذًت في اللُام بمهامها املخىلت لها وفم 

.  فيوظخخلم جػاسبا في اإلاطالح وخاالث الخىا 18.09اللاهىن 

باإلغافت إلى ؤن مؤظعت حامعت غشف الطىاعت الخللُذًت 

هفُلت باللُام  18.09اإلاىطىص عليها بملخػُاث اللاهىن 

 50.17بمهام املجلغ الىؾني اإلالترح غمً مششوع اللاهىن 

. لخفادي اصدواحُت اإلاهام وجػاسبها إن لم ًىً جىافعها

ًت هما ؤن حعذد املخاؾبحن باظم كؿاع الطىاعت الخللُذ

ٌعخبر ظببا في بؿئ اإلاعاؾش  وجػاسب وحهاث الىظش التي مً 

شإنها عشكلت اإلاعاس الخىمىي لللؿاع بىثرة اإلاخذخلحن إن 

ا ؤو وؾىُا . مدلُا وحهٍى

ت للخدىُم الحشفي إلامشل  - إظىاد سئاظت اللجىت الجهٍى

 العلؿت الحيىمُت اإلايلفت بلؿاع الطىاعت الخللُذًت

الهُأث واملجلغ إعادة الىظش في إخذار هزه  -

 الىؾني للطىاعت الخللُذًت

،  ورلً ليىن الخجشبت 15إلى  12خزف اإلاىاد مً  -
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العابلت العاعُت إلى جىظُم الطىاع والحشفُحن في 

حمعُاث خشفُت ؤو اجداداث ؤو فُذسالُاث كذ ؤباهذ 

 عً مدذودًتها 
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 24املادة 

الاحخماعُت ورلً ٌعخفُذ الطىاع الخللُذًىن مً ؤهظمت الخغؿُت 

عُت والخىظُمُت الجاسي بها العمل . وفلا للىطىص الدشَش

ًىخزط الصىاع الخقلُذًىن الفزادي وأصحاب املقاوالث 

مً ؤهظمت الخغؿُت  واملىخزطىن بالخعاوهُاث إلشامُا

عُت والخىظُمُت  الاحخماعُت ورلً وفلا للىطىص الدشَش

.  الجاسي بها العمل

بىظام الخإمحن ؤلاحباسي ألاظاس ي اإلاخعلم  98.15اللاهىن  -

الخاص بفئاث اإلاهىُحن والعماٌ اإلاعخللحن  AMOعً اإلاشع 

وألاشخاص غحر ألاحشاء الزًً ًضاولىن وشاؾا خاضا 

اإلاخعلم بئخذار هظام للمعاشاث لفائذة  99.15اللاهىن  -

اإلاهىُحن والعماٌ اإلاعخللحن وألاشخاص غحر ألاحشاء الزًً 

ًضاولىن وشاؾا خاضا 
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 25املادة 

ٌعخفُذ الطىاع الخللُذًىن وحعاوهُاث وملاوالث الطىاعت الخللُذًت 

مً مخخلف بشامج الذعم واإلاىاهبت التي جخططها الذولت للؿاع 

: الطىاع الخللُذًت واإلاخمشلت خطىضا في 

 .......................................................................

لخللُذًىن وحعاوهُاث وملاوالث الطىاعت ٌعخفُذ الطىاع ا

الخللُذًت مً مخخلف بشامج الذعم واإلاىاهبت التي جخططها 

عبر السلطت الحكىمُت املكلفت بالصىاعت الخقلُذًت الذولت، 

وطىُا أو جهىٍا بخيسُق وشزاكت مع غزف الصىاعت 

:  لللؿاع واإلاخمشلت خطىضا في  الخقلُذًت،

 .....................................................................

 

ت غشف الطىاعت الخللُذًت و التي حعخبر على اعخباس دظخىٍس

ل العُاظاث العامت بمشابت  ً في ججًز على ممشلحن  جخىفششٍش

ً الزًً ٌشخغلىن على اإلاطادكت على  بمجلغ اإلاعدشاٍس

ع وملترخاث اللىاهحن  اإلاحزاهُاث العامت للذولت وعلى مشاَس

واللىاهحن ؤلاؾاس واللىاهحن الخىظُمُت والعُاظاث العامت 

للذولت 
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 28املادة 

الزًً " إلاعلمحن " ٌعخفُذ الطىاع الخللُذًىن والطىاع الخللُذًىن 

اإلاخعلم  114.13اللاهىن سكم  ٌعخىفىن الششوؽ اإلاىطىص عليها في

بىظام اإلالاٌو الزاحي مً هظام حبائي خاص ومً هظام للخغؿُت 

الاحخماعُت والصحُت وهزا مً ؤلاعفاءاث اإلاىطىص عليها في اللاهىن 

. اإلازوىس 

ٌسخفُذ الصىاع الخقلُذًىن الذًً ٌسخىفىن الشزوط 

املخعلق بىظام  114.13املىصىص عليها في القاهىن رقم 

ول الذاحي مً هظام جقائي خاص وكذا مً إلاعفاءاث املقا

املىصىص عليها في القاهىن املذكىر أعاله ومً هظام 

عُت  للخغطُت الاجخماعُت والصحُت وفقا للىصىص الدشَز

.   والخىظُمُت الجاري بها العمل

 

 

للملاولحن الزاجُحن اإلاعخىفحن للششوؽ  هلترح مىذ ؤلامياهُت

ت والسجل الىؾني  الخاضت بالخلُُذ في السجالث الجهٍى

إلالاوالث وحعاوهُاث الطىاعت الخللُذًت والطىاع الخللُذًحن 

 .الخلذم بؿلباث في اإلاىغىع للجً الخإهُل إلعادة الخطيُف

 

 

 

 32اإلاادة 

الهُئاث العمىمُت على حعمل إداساث الذولت و ظائش اإلاؤظعاث و 

 32اإلاادة 

ًجب على إداراث الذولت و سائز املؤسساث و الهُئاث 

الهُئاث ٌ إلى إلضام ؤلاداساث واإلاؤظعاث ويهذف هزا الخعذي

ت في اكخىاء واظخعماٌ مىخج اث العمىمُت بئعؿاء ألاولٍى
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............................................................ إعؿاء 17

الخلُذ باإلالخػُاث اللاهىهُت الجاسي بها العمل ....................................

.................................................. ................العمىمُت إعطاء

الخلُذ باإلالخػُاث اللاهىهُت الجاسي بها ....................................

العمل 

 

رلً مً ؤحل دعم الطىاعت الىؾىُت، و الطىاعت الخللُذًت

. الخللُذًت املحلُت
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إغافت مادة حذًذة 

 39املادة 

جذخل أحكام هذا القاهىن حيز الخىفُذ بعذ وشز الىصىص 

ذة الزسمُت في أجل ال ًخجاوس  الخىظُمُت الىاردة فُه بالجٍز

ذة الزسمُت خ وشز هذا القاهىن بالجٍز  .سخت أشهز مً جاٍر

الخعذًل إلى جفادي الاشياالث اإلاشجبؿت بإحشؤة يهذف هزا 

عُت اإلاطادق عليها والتي جدخاج  وجفعُل الىطىص الدشَش

لها وؤحشؤتها إلى إخشاج الىطىص الخىظُمُت  لخفعُلها وججًز

ع اللىاهحن  الىاسدة فيها وهى مالم ًخإحى في العذًذ مً مشاَس

 التي بلُذ دون جىفُز بعبب الخلاعغ في جفعُل اإلالخػُاث

. الخىظُمُت اإلاشجبؿت بها

 



زاوةل يتؼوق مب 50.17رمق فريق الاحتاد امؼام مللاوالت املغرب حول مرشوع كانون  تالتؼدي

 (2019يوميوز  22يف ق ػويه جموس امنواب كٌل واف) أ نشطة امطناػة امتلويدية

 امتؼويل امتؼديل امللرتح امنص ال ضًل 

 21املادة 

اجملوس اموطين نوطناػة امتلويدية، اذلي يتأ مف 

كومية امللكفة طة احلأ و امسلة احلكومرئيس  يرأ سه

من ههيا من دلنه، فوو اإ ابمطناػة امتلويدية، امل

 :اهنميب امتايل ال غضاء

 ؛ضناػة امتلويديةابل فةامللك ممثل امسوطة احلكومية-

 :رئيس جامؼة غرف امطناػة امتلويدية-

 ؛مدير دار امطانع-

 انػة امتلويدية؛رؤساء غرف امص-

 امطناػة امتلويدية؛ت اوالرئيس فيدرامية مق-

 ممثًل االإدارة؛-

اتبؼة ملؤسسة مدير أ اكدميية امفنون امتلويدية ال-

 مسجد احلسن امثاين ابدلار امبيضاء؛

 ممثل غن تؼاونية امطناػة امتلويدية؛-

ػدد ممثًل االإدارة، وكيفيات اختيار ممثل  حيدد

تؼاونيات امطناػة امتلويدية ومدة غضويته، 

. بنص تنظميي

 21ة املاد

اجملوس اموطين نوطناػة امتلويدية، اذلي يتأ مف 

كومية امللكفة طة احلأ و امسلرئيس احلكومة  يرأ سه

من ههيا من دلنه، فوو اإ ابمطناػة امتلويدية، امل

 :اهنميب امتايل ال غضاء

 ؛ضناػة امتلويديةابل فةامللك ممثل امسوطة احلكومية-

 :رئيس جامؼة غرف امطناػة امتلويدية-

 ؛عر امطانمدير دا-

 انػة امتلويدية؛رؤساء غرف امص-

من  ،اوالت امطناػة امتلويديةرئيس فيدرامية مق-

كرث بب املنظٌلت اململنية نولشغوب ال  

 ؛متثيال
 

 (امبايق بدون تغيري)

 

 

 

 يه ال كرث متثيوية ضفة

مؼايري دد حت يتال

 يويةمس توايت اهمتثو

داخل املؤسسات 

واممليئات واجملامس 

س بة نولنظٌلت مناب

   .هنية نولشغوبامل

  

 33ة املاد

ىل  1000من كب بغرامة يؼا درمه لك  5000اإ

 بسوء نية ببيان غري خشص ذايت أ و اغتباري أ دىل

دخ أ و ال تغيريات حصيح، كطد امتسجيل أ و اإ

 .مؼوومات تمكيوية يف امسجل اموطين

 

 

 33ة املاد

ىل  500من كب بغرامة يؼا درمه لك  2500اإ

 بسوء نية ببيان غري أ و اغتباري أ دىل خشص ذايت

دخ أ و ال تغيريات حصيح، كطد امتسجيل أ و اإ

 .مؼوومات تمكيوية يف امسجل اموطين

 

 

غٌلل ممدأ    بب  امتناسب اإ

وامفؼل امؼلوابت املامية 

 يف ػالكتهاملرتكب 

أ و  امطانع توكف خاطرمب

شاط غن امن امللاوةل

 ػىل وحفاظا املزاول

يف كطاع مناضب امشغل 

 .مطناػة امتلويديةا

 34 ةاملاد

ىل  500من كب بغرامة يؼا ضانع  درمه لك 1000اإ

دارة " مؼمل"تلويدي أ و ضانع تلويدي  مل يرجع مالإ

ػد حذفه من امسجل ب امبطاكة اململنية املسولة هل،

من هذا  10و 9 اموطين، طبلا ل حاكم املادتب

. كانونال

 34 ةاملاد

ىل  250من كب بغرامة يؼا ضانع  لكدرمه  500اإ

دارة " مؼمل"تلويدي أ و ضانع تلويدي  مل يرجع مالإ

ػد حذفه من امسجل ب امبطاكة اململنية املسولة هل،

من هذا  10و 9 اموطين، طبلا ل حاكم املادتب

. كانونال

 

 ملدار ببتناسب ال

ػل امفوبة املامية امؼلو

نوطانع امتلويدي امسويب 

. "ملؼمل"أ و 

 



 المملكة المغربية        

 البرلمان                

 المستشارين جلسم  

 االتحاد المغربي للشغلفريق 

 

 

 

 71.05مشروع قانون رقم لشغل بخصوص المغربي ل دالتحافريق اتعديالت 

 يتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية
 

 (2102يوليوز  22في  كما وافق عليه مجلس النواب)
 

 

 

 

 



قم ر
 التعديل

 تبرير التعديل التعديل المقترح المادة األصلية

1 

 6مادة ال

يتم التسجيل في السجل الوطني بعد استيفاء 
 الشروط التالية:

 التقليدي:  أ ( بالنسبة للصانع  

...................................... 

................................... 

تبت لجنة التأهيل الحرفي في طلب إعادة النظر 
( يوما من تاريخ 03داخل أجل ثالثين )

 توصلها به.

إذا تبين للجنة أن المعني باألمر يستوفي     
،ه  الالشرط المنصوص عليه في البند الثاني أع

طلبت اللجنة من أمين الحرفة تسليم الشهادة 
المذكورة للمعني باألمر  وإذا رفض ذلك  

مقامه في تسليم الشهادة قامت اإلدارة المختصة 
 .المذكورة

 

 

 6مادة ال

 :ليةالسجل الوطني بعد استيفاء الشروط التايتم التسجيل في 

  :للصانع التقليديبالنسبة  أ (  

...................................... 

................................... 

تبت لجنة التأهيل الحرفي في طلب إعادة النظر داخل أجل 
 .( يوما من تاريخ توصلها به03ثالثين )

إذا تبين للجنة أن المعني باألمر يستوفي الشرط المنصوص   
عليه في البند الثاني أعاله، طلبت اللجنة من أمين الحرفة 

امت ق تسليم الشهادة المذكورة للمعني باألمر، وإذا رفض ذلك
في تسليم الشهادة  قامت اإلدارة المختصة مقامه ،مقامه
 المذكورة.

توضيح االدارة المختصة مفيد ال سيما 
 في المرحلة االنتقالية 

واسناد هذ،ه المهمة للجنة التأهيل 
خولة لها الحرفي باعتبارها هي الم

االعتراف بتجربة الصانع التقليدي 
المعلم الذي يفوق مرتبة الصانع 

 التقليدي العادي.

 



قم ر
 التعديل

 تبرير التعديل التعديل المقترح المادة األصلية
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 01لمادة ا

 َلْمَعلَّم"" تقليدي أو صانع تقليدي كل صانعليمكن 
 طلبأن ي أو مقاولة أو تعاونية للصناعة التقليدية

من السجل الوطني، وذلك وفق نفس الكيفيات  هحذف
 من هذا القانون. 5 المنصوص عليها في المادة

أو  التقليدييتعين على الصانع  ،وفي هذه الحالة 
عمل يالمعني، سواء كان  "َلْمَعلَّم"الصانع التقليدي 

دى لبصفته أجيرا  بصفة فردية لحسابه الخاص، أو
 أو بصفته عضوا في تعاونية للصناعة التقليدية مقاولة

أن يرجع لإلدارة البطاقة المهنية المنصوص عليها في 
 من هذا القانون  63المادة 

 

 
 

 01المادة 

و مقاولة أ "َلْمَعلَّم" تقليدي أو صانع تقليدي كل صانعليمكن 
سجل من ال هحذف أن يطلب أو تعاونية للصناعة التقليدية

...... 

انع أو الص التقليدييتعين على الصانع  ،وفي هذه الحالة 
سابه كان يعمل بصفة فردية لح المعني، سواء "َلْمَعلَّم"التقليدي 
 أو بصفته عضوا في لدى مقاولةبصفته أجيرا  الخاص، أو

 أن يرجع لإلدارة البطاقة المهنية تعاونية للصناعة التقليدية
 من هذا القانون. 63المنصوص عليها في المادة 

كما يتعين على كل صانع تقليدي أو صانع تقليدي معلم تم 

ناعة التقليدية لألسباب الواردة حذفه من السجل الوطني للص

 أغاله إرجاع البطاقة المهنية لإلدارة 90في في المادة 

 

 

لتتميم المادة الخاصة بإرجاع البطاقات 
 .المهنية لإلدارة
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 12لمادة ا

 أنشدددددددددطةأصددددددددنا  وقددددددددوا م  تحدددددددددد مددددددددن  تنظيمددددددددي
هيئددددددددات  إحدددددددددا الصددددددددناعة التقليديددددددددة التددددددددي يمكددددددددن 

  خاصة مها. طنيةو و  جهويةحرفية إقليمية و 

 

 

 

 

 
 

 12المادة 

الصددددناعة  أنشددددطةأصددددنا  وقددددوا م  تحدددددد مددددن  تنظيمددددي
إحددددددددددا  هيئدددددددددات حرفيدددددددددة إقليميدددددددددة التقليديدددددددددة التدددددددددي يمكدددددددددن 

  خاصة مها. طنيةو و  جهويةو 

 

بناءا  من قبل الوزارة الوصية يحين هذا النص التنظيمي -

على مبادرات الصناع التقليديين المحدثة البتكارات جديدة من 

 الصناعات التقليدية. 

 

 

 

 

وتشجيع  احترام الحريات العامة
استمرارية االبداع واالبتكار المغربي 

 في الصناعات التقليدية



قم ر
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 01لمادة ا

، إلقليميةا كل هيئة من الهيئات الحرفيةر يس  يعتبر
 أمينا للحرفة الذي انتخب على رأسها. 

 :بمهمة أمين الحرفة عويشترط في المرشح لالضطال

 تقليددددددددددددددي صدددددددددددددفة صدددددددددددددانععلدددددددددددددى  أن يتدددددددددددددوفر-
 ؛"َلْمَعلَّم"

الصددددناعة  مددددن أنشددددطة نشدددداطل مدددد اواأن يكددددون -
 ؛لحسابه الخاص، بكيفية فعلية و التقليدية

أا يكددددددون قددددددد صدددددددر فددددددي حقدددددده حكددددددم نهددددددا ي  -
   مدددددن أجددددددل ارتكددددداش أفعددددددا  مخلدددددة بالشددددددر باإلداندددددة 

 .األمانة وأ

 
 

 01المادة 

أمينا  ،اإلقليمية كل هيئة من الهيئات الحرفيةر يس  يعتبر
 للحرفة الذي انتخب على رأسها. 

 بمهمة أمين الحرفة: عويشترط في المرشح لالضطال

 ؛"َلْمَعلَّم" تقليدي صفة صانععلى  أن يتوفر-

الصدددددددددددناعة  مددددددددددن أنشدددددددددددطة نشددددددددددداطل أن يكددددددددددون مددددددددددد اوا-
 ؛لحسابه الخاص، بكيفية فعلية و التقليدية

أا يكدددددون قدددددد صددددددر فدددددي حقددددده حكدددددم نهدددددا ي باإلداندددددة  -
 .األمانة وأ   من أجل ارتكاش أفعا  مخلة بالشر 

ويشترط في المرشح لرئاسة الهيئة لإلطالع بمعهمة 

 أمين الحرفة

 

 

تحصيل األثر القانوني المتمثل رئاسة 

اللجنة المترتب عنه االطالع بمهمة 

 أمين الحرفة

 



قم ر
 التعديل

 تبرير التعديل التعديل المقترح المادة األصلية

 

 

 

 

 

 

5 

 10لمادة ا

سه الذي يرأ ،المجلس الوطني للصناعة التقليديةيتألف 
ر يس الحكومة أو السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة 

 هم:من األعضاء التالي ميان ،المفوض إليها من لدنهالتقليدية، 

 السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية؛ممثل  -
 ر يس جامعة غر  الصناعة التقليدية؛ -
 مدير دار الصانع؛ -
 رؤساء غر  الصناعة التقليدية؛ -
 ر يس فدرالية مقاوات الصناعة التقليدية؛  -
 ممثلي اإلدارة؛ -
مدير أكاديمية الفنون التقليدية التابعة لمؤسسة  -

 البيضاء؛مسجد الحسن الثاني بالدار 
 التقليدية؛تعاونيات الصناعة  ممثل عن -
كيفيات اختيار ممثل تعاونيات و يحدد عدد ممثلي اإلدارة     

 تنظيمي. عضويته، من الصناعة التقليدية ومدة 

 

 10المادة 

ة الذي يرأسه ر يس الحكومة أو السلطة الحكومي ،المجلس الوطني للصناعة التقليديةيتألف 
 من األعضاء التالي ميانهم: ،المفوض إليها من لدنهالمكلفة بالصناعة التقليدية، 

 الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية؛ممثل السلطة  -
 ر يس جامعة غر  الصناعة التقليدية؛ -
 مدير دار الصانع؛ -
- ..................................... 
 التقليدية؛تعاونيات الصناعة  مثل عنم -

 المعنية: الحكومية االدارات ممثلو -     

واإلعالموزارة الثقافة  -  

ووزارة الفالحة والعالم القروي والصيد البحري  -  

ووزارة البيئة  -   

  وزارة الصحة العمومية  -

ممثل المكتب الوطني الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل  -  

ممثل المكتب الوطني المغربي للسياحة  -  

ممثل المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي  -  

لسامية للمياه والغابات ومحاربة التصحرممثل المندوبية ا -  

التقليدية.ممثل عن المؤسسات الجامعية والمعاهد العليا المحدثة لمراكز أبحاث جامعية تهم الصناعات  -  

وممثل الهيئات الحرفية الوطنية وكيفيات اختيار ممثل تعاونيات الصناعات التقليدية  اإلدارةممثلي  وأنواعيحدد عدد  

تنظيمي.بنص ومدة عضويتهما   

 

إشراك المؤسسات الوازنة والمعنية متطوير 
المنتوج الوطني لصناعات التقليدية في بعده 

 الوطني والقاري واألممي 

استراتيجي طموح  مشروعهو  مشروعهذا ألن 
 يهم استمرارية الحضارة المغربية مين األمم   

تعديل الفقرة الخاصة بالن  التنظيمي 
انواع اادارات على عددها ولتمكين  إلضافة

 الهيئات الحرفية الوطنية من التمثيل 

لتكريس البعد الديموقراطي التشاركي 
الهيئات الحرفية قيمتها وعدم  وإلعطاء

 تجريدها من أهمية هذا المشروع 
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 24لمادة ا

ة أنظمة التغطيالتقليديون من  يستفيد الصناع
مية للنصوص التشريعية والتنظيوذلك وفقا  االجتماعية

 الجاري مها العمل.

  
 

 

 24المادة 

ة الصحيأنظمة التغطية التقليديون من  يستفيد الصناع
وذلك وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري  االجتماعية

 .العملمها 

 كافة الضماناتيستفيد الصناع التقليديون من كما   -

التشريعية والحقوقية المقررة في عالم الشغل بالمغرب، ال 

سيما في مجال السالمة وعقود الشغل وحماية النساء 

  .العامالت والقاصرين 

 

 

 

  :التنصيص على

إقرار الضمانات التشريعية والحقوقية 

بصفة رسمية طالما ألن هذا المشروع 

  استراتيجي هو نقلة نوعية بالمغرب

ومن الضروري االشارة إلى كافة 
 الضمانات بصفة عامة 
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 25لمادة ا

يسددددددددددددددددتفيد الصددددددددددددددددناع التقليددددددددددددددددديون وتعاونيددددددددددددددددات 
ومقدددددداوات الصددددددناعة التقليديددددددة مددددددن مختلددددددف مددددددرام  
الددددددددعم والمواكبدددددددة التدددددددي تخصصدددددددها الدولدددددددة لقطددددددداع 

 :والمتمثلة خصوصا فيالصناعة التقليدية 

 الدعم التقني والخبرات وااستشارة؛ - 

 -...........   

 منتجدددددداتمددددددن مددددددرام  تددددددروي  وتسددددددويق  ااسدددددتفادة -
 الصناعة التقليدية؛

 ؛..............-

ااسددددددتفادة مددددددن مندددددداطق األنشددددددطة الحرفيددددددة التددددددي  -
 تحدثها الدولة. 

 

 25المادة 

يسدددددددددددددتفيد الصدددددددددددددناع التقليدددددددددددددديون وتعاونيدددددددددددددات ومقددددددددددددداوات 
الصددددددددناعة التقليديددددددددة مددددددددن مختلددددددددف مددددددددرام  الدددددددددعم والمواكبددددددددة 

الصددددناعة التقليديددددة والمتمثلدددددة التددددي تخصصددددها الدولددددة لقطدددداع 
 :خصوصا في

 والخبرات وااستشارة؛ واللوجستيكيالتقني الدعم  - 

  -................ 

الصدددددناعة  منتجددددداتمدددددن مدددددرام  تدددددروي  وتسدددددويق  ااسدددددتفادة -
 التقليدية؛

-............... 

ااسدددددددتفادة مدددددددن منددددددداطق األنشدددددددطة الحرفيدددددددة التدددددددي تحددددددددثها  -
 الدولة. 

 - برامج الدعم الخاصة بالصناعات التقليدية 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 جدول التصويت 

 

 



 جدول التصويت على التعديالت وعلى مواد مشروع قانون رقم 50.17

 يتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية

موقف صاحب  نتيجة التصويت على التعديل نتيجة التصويت على المادة
 التعديل

 

موقف 
 الحكومة

 المادة مقدم التعديل 
 الموافقون المعارضون الممتنعون الموافقون المعارضون الممتنعون

عنوان مشروع  لــــــم يـــــــرد بشـــــأنــــه أي تـــــعـــديــــل
 القانون
 

 المادة األولى فريق األصالة والمعاصرة غير مقبول التشبت 01 04 01 05 01 ال أحد
( 4)يق األصالة والمعاصرة فر غير مقبول التشبت 01 05 01 06 01 ال أحد

 تعديالت
2المادة   

 غير مقبول التشبت 01 04 01

 غير مقبول التشبت 01 04 01

 غير مقبول التشبت 01 04 01

اعــــــاإلجم سحبال - - -  3المادة  فريق األصالة والمعاصرة غير مقبول   

 

 لــــــم يـــــــرد بشـــــأنــــه أي تـــــعـــديــــل
 

الباب الثاني: 
السجل الوطني 

التقليدية للصناعة  

4المادة  فريق األصالة والمعاصرة غير مقبول التشبت 02 05 01 05 01 ال أحد  

5المادة  فريق األصالة والمعاصرة غير مقبول التشبت 02 05 01 06 01 01  

            06 01 ال أحد

 
 

( 3) ريق األصالة والمعاصرة ف غير مقبول التشبت 02 05 01

 تعديالت
6المادة   

 غير مقبول التشبت 02 05 01
 غير مقبول التشبت 02 05 01
 فريق االتحاد المغربي للشغل - سحب - - -

7المادة  فريق األصالة والمعاصرة غير مقبول التشبت 01 05 01 05 01 ال أحد  

اعــــــاإلجم   8المادة  لــــــم يـــــــرد بشـــــأنــــها أي تـــــعـــديــــل  



موقف صاحب  نتيجة التصويت على التعديل نتيجة التصويت على المادة
 التعديل

 

موقف 
 الحكومة

 المادة مقدم التعديل 
 الموافقون المعارضون الممتنعون الموافقون المعارضون الممتنعون

اعــــــاإلجم 9المادة  لــــــم يـــــــرد بشـــــأنــــها أي تـــــعـــديــــل   
 

اعــــــاإلجم االتحاد المغربي للشغلفريق  - سحب - - -   
 

10المادة   
 

 

 فريق األصالة والمعاصرة غير مقبول سحب - - - -
بحذف هذا الباب مقترح تعديل  

الباب الثالث: 
هيئات أنشطة 

الصناعة 
 التقليدية

 

اعــــــاإلجم تـــــعـــديــــللــــــم يـــــــرد بشـــــأنــــها أي    

 

11المادة   

 

اعــــــاإلجم االتحاد المغربي للشغلفريق  - سحب - - -  12المادة    

 لــــــم يـــــــرد بشـــــأنــــها أي تـــــعـــديــــل 
 

13المادة   

اعــــــاإلجم 14المادة  لــــــم يـــــــرد بشـــــأنــــها أي تـــــعـــديــــل   

اعــــــاإلجم 15المادة  لــــــم يـــــــرد بشـــــأنــــها أي تـــــعـــديــــل   

اعــــــاإلجم   16المادة  لــــــم يـــــــرد بشـــــأنــــها أي تـــــعـــديــــل 

اعــــــاإلجم 17المادة  فريق االتحاد المغربي للشغل - سحب - - -   

اعــــــاإلجم يـــــــرد بشـــــأنــــها أي تـــــعـــديــــللــــــم   18المادة    

اعــــــاإلجم 19المادة  لــــــم يـــــــرد بشـــــأنــــها أي تـــــعـــديــــل   

اعــــــاإلجم 20المادة  لــــــم يـــــــرد بشـــــأنــــها أي تـــــعـــديــــل   



 

 

التصويت على التعديلنتيجة  نتيجة التصويت على المادة  موقف صاحب التعديل 

 
 المادة مقدم التعديل  موقف الحكومة

 الموافقون المعارضون الممتنعون الموافقون المعارضون الممتنعون

اعــــــاإلجم فريق االتحاد العام  - سحب - - - 
 لمقاوالت المغرب

21المادة   
 

االتحاد المغربي فريق  - سحب - - -
 للشغل

اعــــــاإلجم أي تـــــعـــديـــل لــــــم يـــــــرد بشـــــأنــــها    

 

22المادة   

اعــــــاإلجم  لــــــم يـــــــرد بشـــــأنــــها أي تـــــعـــديــــل 
 

23المادة   

 

 لــــــم يـــــــرد بشـــــأنــــه أي تـــــعـــديــــل
 

الباب الرابع: 
الممنوحة االمتيازات 

 للصناع التقليديين
فريق األصالة  غير مقبول التشبت 02 05 01 06 01 ال أحد

 والمعاصرة
24المادة   

فريق االتحاد المغربي  - سحب - - -
 للشغل

فريق األصالة  غير مقبول التشبت 02 05 01 06 02 ال أحد
 والمعاصرة

25المادة   

فريق االتحاد المغربي  - سحب - - -
 للشغل

اعــــــاإلجم  لــــــم يـــــــرد بشـــــأنــــها أي تـــــعـــديــــل 
 

26المادة   

اعــــــاإلجم  لــــــم يـــــــرد بشـــــأنــــها أي تـــــعـــديــــل 
 

  27المادة 

األصالة فريق  غير مقبول التشبت 02 05 01 06 01 01
 والمعاصرة

28المادة   



 

التصويت على المادةنتيجة   موقف صاحب التعديل نتيجة التصويت على التعديل 
 

 المادة مقدم التعديل  موقف الحكومة
 الموافقون المعارضون الممتنعون الموافقون المعارضون الممتنعون

اعــــــاإلجم    لــــــم يـــــــرد بشـــــأنــــها أي تـــــعـــديــــل              
 

92المادة   

اعــــــاإلجم  لــــــم يـــــــرد بشـــــأنــــها أي تـــــعـــديــــل 
 

30المادة   

 

اعــــــاإلجم 31المادة  لــــــم يـــــــرد بشـــــأنــــها أي تـــــعـــديــــل   

اعــــــاإلجم فريق األصالة  غير مقبول سحب - - - 
 والمعاصرة

32المادة   

يـــــــرد بشـــــأنــــه أي تـــــعـــديــــللــــــم  الباب الخامس:  
أحكام زجرية 

 وانتقالية وختامية

فريق االتحاد العام  - سحب - - - اعــــــاإلجم
 لمقاوالت المغرب

33المادة   

اعــــــاإلجم فريق االتحاد العام  - سحب - - - 
 لمقاوالت المغرب

34المادة   

اعــــــاإلجم  لــــــم يـــــــرد بشـــــأنــــها أي تـــــعـــديــــل 
 

35المادة   

اعــــــاإلجم  لــــــم يـــــــرد بشـــــأنــــها أي تـــــعـــديــــل 
 

  36المادة 

اعــــــاإلجم  لــــــم يـــــــرد بشـــــأنــــها أي تـــــعـــديــــل 
 

37المادة   

اعــــــاإلجم 38المادة  لــــــم يـــــــرد بشـــــأنــــها أي تـــــعـــديــــل   

فريق األصالة  غير مقبول سحب - - - -
 والمعاصرة

اقتراح بإضافة مادة 
 (39جديدة )



 

 التصويت على

ةبمزاولة أنشطة الصناعة التقليدي يتعلق 50.17  مشروع قانون رقم     

    اع ـــــــــــــــــــــاإلجم   تعديل:كما أحيل بدون  ،برمته    

 



 

 

 

 

 

 مشروع القانىن كما أحيل على اللجنة 

 ووافقت  عليه بدون تعديل

 

 

































 

 

 

 

 

 

 ور ــــــــــــــــأوراق إثبات الحض
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