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 الـــــفهـــــــــرس

 

 ورقة تقنية، -

 

 ،تقديم عام -

 

 املناقشة التفصيلية، -

 

 ،ةالوزير  ةعرض السيد -

 

 ،مشروع القانون كما أحيل على اللجنة -

 

 التعديالت املقترحة على مشروع القانون من طرف الفرق واملجموعات التالية:

 

 املغربي للشغل تعديالت مشتركة لكل من فريق األصالة واملعاصرة، فريق االتحاد ،         

 .مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل

 .فرق ومجموعة األغلبية 

 .الفريق االستقاللي 

.فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب 

 جدول التصويت. -

افقت عليه اللجنة معدال -  .مشروع القانون كما و

 جدول مقارن للمواد املعدلة. -

 أوراق حضور السادة املستشارين. -



 
 

 تقنيــــــــةبطاقــــــــة 

 

  العريب العراييش ملستشارا: اللجنــــــــة س ــــرئي   ▪

 املستشار محمد عبو :مقرر اللجنـــــــــــــــة    ▪

 :  نينواقال مشاريعالدراسة والتصويت على  تواريخ    ▪

 

 2018 وليوزي 10  لثالاثءا 

 2018 وليوزي  13 مجلعةا 

 2018يوليوز  18 لأربعاءا 

 

 03      : االجتماعـاتعدد     ▪

 يقة.دق  30ساعات و  07  :العملساعات عدد    ▪

                    :التقريرالطاقم اإلداري الذي أعد  ▪

 مصلحة اللجنة( )رئيسةرة زكي ـــــالسيدة زهي
 الس يد محمد ادعيجو -

 ايلامجلالس يد أأمحد  -

 الس يدة رجاء النيازي -



 

 

 

 

 

 

 تقديم عام
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 ،املحترم السيد الرئيس

 السيدات والسادة الوزراء املحترمون،

 السيدات والسادة املستشارون املحترمون،

 

يشرفني أن أعرض أمام أنظار مجلسنا املوقر نص التقرير الذي أعدته  

لجنة الفالحة والقطاعات اإلنتاجية بمناسبة دراستها ملشروع قانون رقم 

 يتعلق بتنظيم مهنة وكيل األسفار. 11.16

لك أيام لقد خصصت اللجنة لدراسة هذا املشروع ثالثة اجتماعات، وذ 

 ،2018يوليوز  18واألربعاء  2018يوليوز  13الجمعة  ،2018يوليوز  10الثالثاء 

رئيس اللجنة، وبحضور السيد محمد ساجد  برئاسة السيد العربي العرايش ي

وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي، 

والسيدة ملياء بوطالب كاتبة الدولة املكلفة بالسياحة، التي تفضلت خالل أول 

اجتماع للجنة  بتقديم املشروع السالف الذكر، تطرقت من خالله إلى اإلطار 

ه، ومنهجية اإلصالح القانوني، عالوة على أهم املستجدات الواردة العام إلعداد

 باملشروع.

ففيما يتعلق باإلطار العام، أوردت السيدة كاتبة الدولة أن التحول  

القوي لقطاع توزيع األسفار السياحية استوجب التوجه املتزايد للتخلي عن 



عزيز املزودين الذين الوسطاء، وان يتم اللجوء إلى التوزيع عبر األنترنيت، وت

 يستقطبون قيمة مضافة عبر القنوات اإللكترونية املباشرة.

وأضافت السيدة كاتبة الدولة أن االتجاهات الواردة في صناعة توزيع  

األسفار ترتكز على ثالثة مستويات رئيسية تتجلى في تطور سلوك املستهلك، 

 فاعلين.وتحول القنوات واملنتوجات، ثم تغير الدينامية بين ال

وأكدت أن تغير سلوك املستهلك من شأنه التأثير على خلق وتوزيع 

 املنتوجات، وبالتالي على الدينامية بين الفاعلين.

" 2020كما أفادت بأن نجاح وتحقيق طموحات استراتيجية رؤية "

يحتاج إلى تعزيز دينامية توطيد سلسلة القيم برمتها وليس الصناعة الفندقية 

السيدة كاتبة الدولة من جهة أخرى وضعية توزيع  فحسب، واستعرضت

 األسفار الوطنية.

وبخصوص منهجية إصالح اإلطار القانوني أكدت السيدة كاتبة الدولة 

على أهمية اعتماد اتجاهات ورهانات نظام توزيع األسفار على دراسات 

استراتيجية قوامها التشخيص وتحليل النسيج بغية إيجاد اآلليات املناسبة 

 حيين النصوص التنظيمية، وتأطير ودعم مهنة وكالء األسفار.كت

وارتباطا بأهم مستجدات مشروع هذا القانون، أوردت السيدة كاتبة 

الدولة أن تحقيق األهداف املرجوة يقتض ي شمولية نظام التوزيع املستهدف 

 ومرونته وسالسته.



ركائز وفي نفس السياق، تابعت ان مشروع هذا القانون ينبني على خمس 

أساسية تهدف إلى: وضع نظام لتدرج رخص وكالء األسفار، إدماج إجراءات 

البيع عن بعد وعبر األنترنيت، تحسين شروط ولوج املهنة، تحسين شروط 

تدبير نشاط وكالء األسفار، وأخيرا التماش ي مع مقتضيات القوانين ذات التأثير 

 على نشاط وكالء األسفار.

السيدة كاتبة الدولة البد من إجراءات ولتحقيق هذه الغاية تضيف 

و تقوية مواكبة تتمثل أساسا في هيكلة وكالء األسفار، وتعزيز كفاءاتهم، 

 تكوين وتثمين الرأسمال البشري. التنافسية ثمقدراتهم 

 

 ،املحترم السيد الرئيس

 السيدات والسادة الوزراء املحترمون،

 السيدات والسادة املستشارون املحترمون،

 

املتعلق بتنظيم  11.16القانون رقم  العامة ملشروعفي مستهل املناقشة  

الوزارة به  الذي قامتبالعمل  السادة املستشارون األسفار، نوهمهنة وكيل 

املتدخلين الفاعلين و  محط انتظاراتالذي كان هذا القانون  عدادإ واملتمثل في

 تنظيمقطاع   يعرفها التيالتغيرات و التطورات  سبيل مواكبةفي  سنوات منذ

 .  الخدمات السياحية و  توزيع األسفار 



مستوى نظام تدرج  الجديدة علىكما أشادوا بأهمية الخطوة التشريعية  

من حصر نشاط وكالة األسفار ب أ( وصنف )ب(. مطالبين) الرخص صنف

األسفار خلط بين مهنة وكيل الللحيلولة دون  التوزيع فقط)ب( في صنف

األنشطة التي يقوم بها وكيل األسفار أو وكالة  منطلق أن التجارية منواألنشطة 

 تجارية صرفه. تعد أعماالاألسفار 

اإليضاحات زيد من السادة املستشارون بم وارتباطا باملوضوع، طالب

الذي تسمح  وأنواع األنشطةالفرق بين هذين الصنفين من الرخص  لتدقيق

الفاعل  يعترضأن  تأويل يمكن لبس أوأي ديد نحو تب بمزاولتها سعياكل رخصة 

 املستهلك.أو السياحي 

الضمانات من  الكفيلة للرفع سبلالشارون عن تكما تساءل السادة املس 

لمعايير لتستجيب  ب( حتىمن صنف ) في الوكاالتيشترط توفرها  التي

الثقة بين الفاعلين  أفق تعزيزفي  بهااملنوطة  رادو األ ب املطلوبة، ولتأهيلها للقيام

 .وبين الزبناء في القطاع

مام الغاية من فتح املجال أ االستفسار عنتم  سياق منفصل،و في  

يزيحها عن دورها يمكن أن  األسفار مماأنشطة وكيل  الجمعيات ملمارسة

غير ما يمكن أن تشكله هذه املمارسة من منافسة   الجمعوي، باإلضافة إلى 

 .الوكاالت  متوازنة من شأنها أن تنعكس سلبا على عمل 

أن مراحل إعداد مشروع  املستشارون إلىأشار السادة من جهة أخرى  

 واملهتمين بالقطاعمقاربة تشاركية مع املهنيين تخضع لنهج  هذا القانون، لم



إذا ما السياحي، ناهيك عن غياب دراسة لجدوى األثر، وتم التساؤل حول 

 .تقييم قبلي لهذا املشروعالوزارة قد أقدمت على إعداد  كانت

يفتح املجال أمام  املشروع الذي أن هذااإلشارة إلى  أخرى تمتجهة  منو  

 على الضمانات شتمللم يوكيل األسفار  ملزاولة أنشطةاملقاولين الذاتيين 

الخدمات أو املنتوجات املقدمة مستوى  املستهلك علىحقوق  الكافية لحماية

 الشخصية.أو على مستوى حماية املعطيات له، 

للتطور األسفار  مواكبة وكاالتعلى أهمية املستشارون  وشدد السادة 

 ولتأهيلها أمام مكانتها، ال تفقدالحاصل على املستوى التكنولوجي حتى 

 هاتخدما سيساعدها على تطوير القطاع ممااملنافسة الشرسة التي يشهدها 

 .وتجويدها

 ،املحترم السيد الرئيس

 السيدات والسادة الوزراء املحترمون،

 السيدات والسادة املستشارون املحترمون،

 

في مستهل جوابه على مالحظات السادة املستشارين، توجه السيد الوزير  

للسادة أعضاء لجنة الفالحة و القطاعات اإلنتاجية  االمتنانبجزيل الشكر  و 

على االهتمام الكبير التي تدل بمجلس املستشارين  على مداخالتهم القيمة و 

و ملا يوفره من  قطاعا إنتاجيا بامتياز باعتبارهالذي يولونه لقطاع السياحة  



هر خالل األش دينامية كبيرة  شهدهذا القطاع  نا أكدمؤ  ،شغللل ةكبير فرص 

 و السنوات األخيرة .

ملواكبة هذه -حسب توضيح للسيد الوزير –املشروع  يأتي هذاو  

اإلجراءات الضرورية ملسايرة التطورات التي يعرفها بسن بعض الدينامية 

تنظيم و توزيع األسفار بشكل خاص  بغية قطاع السياحة بشكل عام و قطاع 

أمام  ،1996لسنة   القانون الحالي الذي يعود التي تعتري  تجاوز النقائص

مما استوجب تحيين و  امليدان،هذا  التي عرفها الكبرى  و التحوالتالتطورات 

األنماط الجديدة  االعتبارللقطاع مع األخذ بعين  القوانين املنظمةتحديث 

 كذلك لتسهيل الولوج لهذه املهنة . األسفار وو توزيع  تنظيمل

في  مختلف الفاعليناللقاءات مع من  سلسلةل الوزارة وأفاد بعقد 

 التشاور تجاوزت محطات من ومهنيين عبروكالء أسفار  القطاع، من

الذي  الحاليأن القانون  القانون، موضحاهذا  إعداد مشروع سنوات قبل10

هذه التطورات التي عرفتها يعد بإمكانه مواكبة لم  سنة  21أو  20يرجع إلى 

 الحديثة.وسائل التواصل 

 التمييز بينهذا املشروع يروم  الهدف األساس ي داخل وأكد أنهذا  

بالتوزيع، تكتفي  املنتوجات السياحة والوكاالت التيالوكاالت التي تنتج بعض 

ب( من صنف ) ووكيل أسفارنف )أ( أسفار من ص تصنيفين: وكيلإطار  في

 .ومهن مختلفةن أنشطة يمارسا اللذان



تسهيل إلى -يورد السيد الوزير –كما يرمي هذا املستجد التشريعي  

املستهلك وتعزيز  حماية حقوق  االعتبار ضمانات أخذا بعينالولوج لهذه املهنة 

 القطاع.الثقة بين جميع املتدخلين في  أواصر

 

 ،املحترم السيد الرئيس

 السيدات والسادة الوزراء املحترمون،

 السيدات والسادة املستشارون املحترمون،

 

عمال بمقتضيات النظام الداخلي ذات الصلة بتفعيل حق التعديل  

 التالية:من الفرق  تعديال 28مجموعه  البرملاني،توصلت اللجنة بما

فريق اإلتحاد  املعاصرة،تعديالت مشتركة لكل من فريق األصالة و - ➢

 تعديال.11:  مجموعة الكونفدرالية للشغل املغربي للشغل،و 

 تعديالت. 03فرق ومجموعة األغلبية : ➢

 تعديالت 07الفريق اإلستقاللي : ➢

 تعديالت. 07فريق اإلتحاد العام ملقاوالت املغرب:  ➢

 

السيد  ، برئاسة2018يوليوز  18 األربعاء ومو خالل اجتماعها املنعقد ي 

، و بحضور السيدة ملياء بوطالب كاتبة الدولة املكلفة العربي العرايش ي



مشروع القانون بالسياحة، و الذي خصص للبت في التعديالت  املقدمة حول 

تعديل  تمكنت اللجنة  من  ، املتعلق بتنظيم مهنة وكيل األسفار 11.16رقم 

 (.35،8، 5، 4، 2) املواد التالية :  همت  توافقية بصيغة  املواد مجموعة من 

 

يتعلق بتنظيم مهنة  11.16 القانون رقمشروع ممواد  وعند عرض

معدال صادقت عليه اللجنة  التصويت،على  واملشروع برمتهوكيل األسفار 

 .باإلجماع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املناقشة التفصيلية



 

 املناقشة التفصيلية

 الباب األول 

 أحكام عامة

 1املادة 

 املناقشة

إلى إعادة صياغة البند )و( بهدف نقل بعض املقتضيات املنصوص عليها في  دعوةتمت ال

هذا البند إلى بند مستقل جديد مشار إليه تحت بند)ر( مع مالءمتها مع تعديل مقترح على 

 البند )ب(. 3املادة 

 جواب الحكومة

 التعديل مرتبطقبول هذا  تعليل عدمكاتبة الدولة املكلفة بالسياحة بأن  السيدةأشارت 

 أدناه. 3التعديل املقدم بشأن املادة  بالتعليل حول 

 

 2املادة

 بدون مناقشة 

 الباب الثاني 

  3املادة 

 املناقشة

مع التأكيد على  3الثالثة من املادة  وتركيبة الفقرةتمت اإلشارة إلى إعادة صياغة  

ضرورة ممارسة وكيل األسفار لنشاطه بطريقة حصرية لضمان حماية املهنة و تعزيز الثقة 

 بين الزبناء ووكالء األسفار



 جواب الحكومة

 ون هذا القان يشكل جوهر بأن الطابع الحصري  كاتبة الدولة كدت السيدة أ 

ن صنف )أ(  لتفادي املشاكل املمكن حدوثها من طرف مضجميع وكاالت األسفار  صنف وست

وكاالت األسفار التي ستقوم بالتوزيع و ، و أضافت في نفس السياق أن وكاالت البعض 

 حماية املستهلك. غايتها األساسية شروط  صارمة خضع  لالتنظيم ست

 

    4املادة 

 املناقشة

جنسية الشركات التجارية و الحد األدنى لرأسمالها لتعزيز القدرة  اقتراح تحديدتم  

 غير املهنيين في ظل ما يرتبه الحصول على  التنافسية للمقاولة الوطنية و للحد من تدخل 

 . كبيرة من مسؤولياتالرخصة من صنف )ب( 

ية ضرورة التنصيص على توفر الوكاالت على منصة إلكترونو من جهة أخرى  تم اقتراح 

 حد أدنى من املستخدمين .يشتغل بها  مؤمنة للبيع عبر األنترنيت 

 جواب الحكومة

تعتبر شركة مغربية  أن كل شركة لها مقر في املغربة كاتبة الدولة السيد تأكد 

لها فرع في املغرب أو مقر أن تزاول هذا  ليسألي شركة أجنبية  في حين ال يمكن  الجنسية

النشاط. و كذلك الشأن بالنسبة لألشخاص الذاتيين بحيث ال يمكن ألي شخص أجنبي أن 

لك من أجل ذو  ما لم يكن مقيما بصفة نظامية في املغرب.رخصة وكيل أسفار  حصل علىي

 اللها رغبة لالستثمار في هذا املج األجنبية التياالنفتاح على الخبرات 

 

 

 



 

 5املادة

 املناقشة

( درهم  في  100000التنصيص على وجوب تقديم ضمانة بنكية بقيمة مائة  ألف )  تم 

 ضرورة التوفر على مقر الستقبال الزبناء . علىشكل كفالة،و 

 

 جواب الحكومة

أن  طريقة وحجم الكفالة غير  بخصوص هذه املادة ، ةكاتبة الدولةالسيدت اكد  

كان هناك نقاش حول  إلى أنهمشيرة محدد في القانون  و لكنها ستحدد بنص تنظيمي  ،  

 كفالة بنكية و  سيتم اتخاذ عبارة عن يا أو ل ستوضع مالحجم الكفالة و شروطها و ه

ألساس ، با الوكاالت مع مراعاة  و ضمان حقوق املستهلك  نشاطلتسهيل التدابير الالزمة 

عند املتوقع حدوثه  النقص أن الضمانة املالية ستضع حدا ملعاناة املستهلك  أمام مؤكدة

 .،ن تخل بالتزاماتها يمكن أبعض الوكاالت  التي  

 توقيع باتخاذ إجراءات احترازية على رأسها ت كاتبة الدولة أفاد  وفي هذا اإلطار  

اتفاقية مع جمعيات حماية املستهلك من أجل املساندة في تنزيل مضامين هذا املشروع 

بشأنه ة يحمالت  توعوية و تحسيسعلى إطالق  هذه الجمعيات عمل ستالذيقانون 

 .واجباتهو ب للتعريف بحقوق املستهلك 

 

 

 

 

 



  7و6املواد 

 بدون مناقشة

 

  8املادة 

 املناقشة

تحقيق الربح والتي إلى الجمعيات التي ال تهدف  حول هويةتمت املطالبة بالتدقيق  

، و التي أعاله أو بعضها لفائدة أعضائها 1األنشطة املنصوص عليها في املادة ممارسة هايمكن

عترف الجمعيات املفي  هاو اقترح حصر  على  رخصة وكيل األسفار ،تم إعفاؤها من الحصول 

 لها بصفة املنفعة العامة .

 جواب الحكومة

 هذهطبيعة  أن كان هناك نقاش كبير منذ البداية حول  ة كاتبة الدولةالسيد تأكد 

و ذلك ألن السماح لها بممارسة نشاط وكاالت األسفار ، كان ممكناو ما إذا الجمعيات،

و ،و لبعض املؤسسات العمومية في غالب األحيان  تابعة لشركات كبرى تكون لجمعيات ا

 تم السماح لها بممارسة هذا النشاط أن  تأضافو  ،االجتماعية تعمل على تقديم الخدمات 

 ة حصرية لفائدة منخرطيها فقط  .بصف

 

 

 

 

 

 



 9ادة امل

 بدون مناقشة

 الباب الثالث 

  11و املادة 10املادة 

 بدون مناقشة

 

 12املادة

 املناقشة

صنف  مناالت لوك ينبغي أن ينحصر على ا التوزيع مجالفتح الفروع لتوسعة  لوحظ أن 

 التي توفر منتوجات خاصة  و متفردة لتقوية قدراتها التجارية. )أ(

 جواب الحكومة

يهدف فتح فروع لوكيل األسفار من صنف )ب(  كاتبة الدولة إلى أن إمكانيةاشارت السيدة  

لتشجيع املستهلك على اإلقبال على الخدمات املقدمة  توسيع شبكة التوزيع  أساسا إلى 

 تفضيلية . بأثمنة تنافسية و 

 

  16إلى  13املواد من 

 بدون مناقشة 

 الرابع  الباب

 23إلى  17املواد من 

 بدون مناقشة



 الباب الخامس 

 26إلى  24املواد من 

 بدون مناقشة

 الباب السادس 

 33إلى 27املواد من 

 بدون مناقشة 

 الباب السابع 

  35إلى  34املواد من 

 بدون مناقشة

  36املادة 

 املناقشة 

تمت اإلشارة إلى ضرورة التنصيص على إخضاع هذا القانون للتقييم كل ثالث  

املرجوة  األهدافتنزيل وتحقيق في من أجل تقييم أثره  التنفيذ،سنوات من دخوله حيز 

 منه،

 جواب الحكومة 

القانون  تقييم هذا إعادةالرامي إلى  االقتراح هذاكاتبة الدولة بوجاهة  السيدةقرت أ 

 خالل الثالث سنوات الالحقة على دخوله حيز التنفيذ  من أجل تحسينه وتجويده.

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 ةالوزير  ةعرض السيد
 



 المملكة المغربية
وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة 

 التقليدية واالقتصاد االجتماعي

 

 

ROYAUME DU MAROC 
 

Ministère du Tourisme, du Transport Aérien,  

de l’Artisanat et de l’Economie Sociale 

 
 م مهنة وكيل األسفارينظالمتعلق بت 11-16رقم القانون   مشروع تقديم 

 القطاعات االنتاجية بمجلس المستشارينأمام لجنة الفالحة و 
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 .IIاإلطار القانونيإصالح  جيةمنه   

 

: محتوى العرض   
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تطور في سلوك 

....المستهلكين  

 على خلق وتوزيع المنتوجات، وبالتالي على الدينامية بين الفاعلين تغير سلوك المستهلك يؤثر

 

توزيع األسفارهات صناعة اتجا  

 

يقيد تحول القنوات …
 .....  والمنتوجات

جديدة بين  ديناميةيفرض  …
 الفاعلين

 

وتأهيل ، دراية أكثر سائح 

 ،وثقة

السائح متناول في سفر، 

أكثر تصبح السائح أذواق 

 ،تنوعا

للوقت السائح تمديد 

 .للشراء  المخصص

 

التخلي عن الوساطة، 

،إزالة الطابع المادي 

 المنتوجتدقيق في انتقاء، 

تقارب خدمات التوزيع، 

 المنتوجتمييز. 

 

بالنسبة الحواجز تقليص 

 ،للمزودين

 منظمي تقييم في النظر إعادة 

 ،األسفار ووكاالت األسفار

نماذج وتقارب عمودي  اندماج 

 ،المعامالت

جديدة وتحالفات جدد متدخلين، 

وتكثيف األسعار على ضغوط 

 .المنافسة

I.   العامإلطار ا : 
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 توزيع األسفار الوطنية وضعية

 

ال يساير التوجهات الحالية والمستقبلية للتوزيعنظام   

 تعقيد شروط تدبير و ولوج المهنة

داخليةغياب فاعلين متخصصين في السياحة ال  

(األنترنيتعبر )لقنوات المباشرة للتوزيع غير كاف لتطور  

 األرقام المحورية الثغرات األساسية المسجلة

 وزارة السياحة        

 

، فعال ومتطور       حديث ضرورة إرساء نظام للتوزيع

 إصالح اإلطار القانوني

 84:وكاالت األسفار

 24:الفروع

 

  1434الوطني يتضمن  األسطول 

 :وكالة لألسفار موزعة كالتالي

     1076:عدد الوكاالت•

 358 :عدد الفروع•

وكاالت 

 329:األسفار

   76:الفروع

   148:وكاالت األسفار

   43: الفروع

 92:وكاالت األسفار

 50:الفروع

 219:وكاالت األسفار

 55:الفروع

 79:وكاالت األسفار

 43:الفروع

 الدار البيضاء  

 الرباط  

 طنجة 

 مراكش 

 أكادير

I.   العامإلطار ا : 
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  II.   منهجية إصالح اإلطار القانوني  

1 

2 

 

توزيع األسفارنظام  ورهانات  اتجاهات  
 

 دراسات إستراتيجية
 

 دراسات إستراتيجية
 

 : المهنيين مع مشاورات

 مع تبادل دورات إجراء و تشاور

 ورشات و اجتماعات،) المهنيين

 .اإلصالح آليات حول (الخ عمل،

 

 

 التشخيص
 

 

 تحليل النسيج
 

3 
 اآلليات

 تأطير ودعم المهنة تحيين النصوص التنظيمية
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 :نظام التوزيع المستهدف أن يكون  على يجب

 شامال
يجب على نظام توزيع األسفار أن يضمن مشاركة جميع 

الفاعلين المختصين في توزيع األسفار السياحية، صغارا 

  .وكبارا

  سلسا

أن يمكن من تواصل بسيط، فعال 

 وطبيعي

 

 مرنا
أن يتكيف مع التوجهات 

االستهالكية الجديدة، واألسواق 

 الجديدة والفاعلين الجدد

 آمنا

ن يسهر على تحقيق تجربة ذات جودة أ

عالية  للسائح الزبون ومنحه الثقة الكاملة 

 شرائهفي المنتوج الذي قام ب

 .III األهداف   :القانونمستجدات مشروع أهم 
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نوع النشاط والمسؤوليةل وفقاوضع نظام لتدرج رخص وكالء األسفار   

 إدماج إجراءات البيع عن  بعد وعبر األنترنيت

 تحسين شروط ولوج مهنة وكيل األسفار

 تحسين شروط تدبير نشاط وكيل األسفار

القوانين ذات تأثير على نشاط وكيل األسفار مقتضياتمع  ماشيالت  

:ما يليمشروع القانون في ل األساسيةالخمس  الركائزتتمثل   

3 

2 

5 

 األساسيةالخمس  الركائز

1 

4 

 .III القانونمستجدات مشروع أهم :  
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 طرف من المقدمة الخدمات وطبيعة والمسؤولية، التبعات، لدرجة وفقا يينامستو على الرخص نظام تدرج

 .األسفار وكيل

 .األسفار منظمي جميع وانخراط لجلب شمولية أكثر القانوني اإلطار جعل هو والهدف

 

 : (أ) صنف من رخصة

 .(األسفار منتجي) لألسفار والموزعين بالمنتجين تتعلق          

   .النشاط هذا لمزاولة  الحصرية و االعتيادية الصفة على الحفاظ ويتم          

 

 : (ب) صنف من رخصة           

   .السياحية الخدمات بيع في باإلنفراد التزام أي دون يزاولون الذين األسفار بموزعي األمر يتعلق           

 سبيل على) التزاماتهم مالئمة مع اإلنترنيت عبر أو بعد عن نشاطهم بمزاولة األسفار لوكالء السماح

 .(التداول منصات وفي االلكترونية المواقع في الرخصة رقم ابراز : المثال

 

 

 

  تدرج نظام الرخص

 

 

 

1 

 

 

 

 

إجراءات البيع عن بعد 

  وعبر اإلنترنيت

 

 

                          

               

2 

 .III القانونمستجدات مشروع أهم :  
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  في نهمع غنى ال ذينلا (إلخ الرقمي، المجال في المنمين ) جديدة كفاءات إشراك شأنها من تدابير إدخال

 يعرفها التي الطفرة عن الناجمة تلك وخاصة السوق، وتطورات ،جديدال الواقع ومواجهة المهنة مستقبل

                    (إلخ... الذاتية والخدمات الرقمي، والتسويق اإللكترونية التجارة) الرقمي االقتصاد

  طلب سيما ال الرخصة، على حصولهم بمجرد مربح نشاط وتطوير العمل من األسفار وكالء تمكين

   .الجوي للنقل الدولية الوكالة لدى االعتماد

 السياحة في التخصص في الراغبين األسفار وكالء لمهنة الولوج تسهيلب الوقت نفس في األمر ويتعلق

 .الداخلية

   .تهمعابيم رقم من والرفع المحليين الفاعلين تموقع و تنافسية دعم اإلجراء هذا شأن منو

 وقانون المستهلك، حماية إلجراءات المنظم قانونال :العمل بها الجاري القوانين مقتضيات مع المواءمة

 العام القانوني اإلطار مع االنسجام ضمان من المواءمة هذه ستمكن و .الخ ...اإللكترونية، التجارة

 .األسفار وكيل لنشاط المنظم

 

 

 

تحسين شروط تسيير 

  نشاط وكيل األسفار 

 

 

  

 

 

تحسين شروط الولوج  

  لمهنة وكيل األسفار 

 

 

 

4 

 

 

    

مع القوانين مواءمة ال

نشاط ذات تأثير على 

األسفار  كيلو   

 

 

 

5 

3 

 .III القانونمستجدات مشروع أهم :  
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الرخصة/االعتماد      

المتعلق بالنظام األساسي  31-96رقم مضمون القانون 

 لوكاالت األسفار

 :مرحلتين على الرخصة تسليم   

 واحدة، سنة لمدة :المؤقتة الرخصة -1

 الرخصة تسليم من سنة بعد :النهائية الرخصة -2

 على دائمة شغل مناصب 5 خلق شريطة  المؤقتة

 معامالت رقم من األقل على %50 وتحقيق األقل

 الصعبة بالعملة

 نطاق مزاولة النشاط
 على نشاطها األسفار وكالة مزاولة نطاق يقتصر

 بيع نقطة عبر مباشرة تقدم أن يمكن التي العمليات

 (أسفار وكالة ) ذاتية

 يمكن التي العمليات مع األنترنيت وعبر بعد عن التوزيع إدماج

 األسفار وكيل طرف من تنجز أن

 

 

 وفقا اقتصادي نفع ذات مجموعات خلق األسفار لوكالء يمكن

 المتعلق 13 -97  القانون في عليها المنصوص للمقتضيات

 على الحصول ضرورة دون االقتصادي النفع ذات بالمجموعات

 السياحة وزارة من أخرى رخصة

 

   

 يتعلق بتنظيم مهنة  11-16مضمون مشروع القانون رقم 

 وكيل األسفار

 :من المؤقتة الرخصة إلغاء سيمكن

 التي األسفار لوكاالت بالنسبة للمهنة الولوج تسهيل-

 ضرورة إلغاء) الداخلية السياحة في التخصص في ترغب

 ،(الصعبة بالعملة معامالت رقم من %50 تحقيق

 شغل مناصب خلق ضرورة إلغاء) التدبير شروط تخفيف-

 (دائمة

 خلق تكتالت

 .III مستجدات مشروع القانونأهم 

1 

2 

3 
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 المتعلق بوكاالت األسفار 31 -96رقم مضمون القانون 

 

 

 يتعلق بتنظيم مهنة 11-16مشروع القانون رقم مضمون 

 وكيل األسفار

 

 

 
 

 

  شروط تسليم الرخصة

 

 
 

تستند رخصة وكالة األسفار في جزء كبير منها على 

الخبرة، والتكوين األكاديمي، والنزاهة، )طلب المدير 

(الخ  

ويتم استغالل فرع وكالة األسفار تحت مسؤولية مدير 

 يستوفي نفس المعايير الخاصة بمدير الوكالة 

 

 :ل الرخصة طلب مجال يفتح

 على المتوفرين االعتباريين لألشخاص :(أ) صنف من رخصة

 الحصول لشروط والمستوفين “وكالة” للبيع محل على األقل

 .عليها

 واالعتباريين الذاتيين لألشخاص :(ب) صنف من رخصة

 .عليها الحصول لشروط والمستوفين المتوفرين

 بالنسبة سيما ال (ب) صنف من رخصة نشاط نطاق ينسجم

 المقاولين بنظام المتعلق القانون أحكام مع الذاتيين لألشخاص

 .(144-13 رقم القانون) الذاتيين

 .عنوان طريق عن العمل إمكانية الترخيص من النوع هذا ويوفر

 ويلغي اإلنترنت عبر الفاعلين اإلجراء هذا بالتالي ويستثني

 ."وكالة" للبيع محل على التوفر ضرورة

   

 

 االستغالل

  و الذاتيين لألشخاص الرخصة طلب مجال يفتح

 والمستوفين محل على المتوفرين االعتباريين

 عليها الحصول لشروط

  رخصة على للحصول المرشحين االعتباريين األشخاص إعفاء

 شروط تتحقق     لالستغالل مدير تعيين من لألسفار وكيل

 .مسير أو مدير طرف من إما  النشاط مزاولة

 .فرع كل الستغالل مدير تعيين من األسفار وكيل إعفاء

 .III مستجدات مشروع القانونأهم 

4 

5 
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 المتعلق بوكاالت األسفار 31 -96رقم مضمون القانون 

 

 

 يتعلق بتنظيم مهنة  11-16مشروع القانون رقم مضمون 

 وكيل األسفار

 

 

 اآلجال

 

 

 

 

 

 

 

 

   أشهر 6            المسلمة الرخص استغالل آجال 

 

 اإلجراء هذا يهم        األسفار وكيل أنشطة توقيف أو تعليق

 .متتالية أشهر 6 لمدة استغاللها يتم لم التي الرخص

 

 وزارة إشعار      األسفار وكيل لرخصة الكلي التفويت

 .التفويت تاريخ من ابتداء يوما 30 أجل خالل السياحة

 

 وزارة إشعار       اقتصادي نفع ذات مجموعات إنشاء

 .واحد شهر أجل داخل السياحة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شهرا 12آجال استغالل الرخص المسلمة           

 

 هذا يهم       األسفار وكالة أنشطة توقيف أو تعليق

 .أشهر 6 لمدة استغاللها يتم لم التي الرخص اإلجراء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 .III مستجدات مشروع القانونأهم 

6 

 أحكام انتقالية

7 
 القانون هذا ألحكام االمتثال األسفار وكاالت على يجب

 تاريخ من ابتداء الجارية شهرا عشر 12 أجل خالل

 .لتنفيذه الصادرة التنظيمية النصوص نشر

 

 

 

 القانون هذا ألحكام االمتثال األسفار وكاالت على يجب

 من ابتداء شهرا 24 أجل خالل لتطبيقه، الصادرة والنصوص

 .التنفيذ حيز دخوله تاريخ

 نشر تاريخ في نشاطها تزاول التي األسفار وكاالت رخص

 ما ،(أ) الصنف من األسفار وكيل رخصة تعادل القانون، هذا

 على الحصول المذكور، األجل داخل  الوكاالت، هذه تطلب لم

 (ب) الصنف من األسفار وكيل رخصة
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أحكام عامة:  الباب األول   

تسليم رخصة وكيل األسفار والتصريح بأنشطة وكيل األسفار : الباب الثاني   

شروط استغالل رخص وكيل األسفار:  الباب الثالث   

واجبات وكيل األسفار:  الباب الرابع   

العقوبات : الباب السادس   

نظام التمثيل:  الباب الخامس   

أحكام انتقالية وختامية : الباب السابع   

  11-16محتوى مشروع القانون رقم  

2 

4 

3 

5 

6 

7 

1 

IV 
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 V  .  إجراءات مواكبة المهنة 
 

 ءتعزيز كفاءات وكال

 األسفار

تكوين وتثمين 

 الرأسمال البشري

األسفار  ءهيكلة وكال 

  من خالل نظام تدرج

 الرخص

1 

2 

3 

  اإللكترونية المنصات) األسفار تسوق التي مهيكلة غيرال وحداتال وضعية لتسوية وطنية حملة تنظيم

 .(إلخ... اإلنترنت عبر الحجز و

 حاملو) األسفار وكالء لفائدة – السياحية المقاوالت دعم شبكة عبر - واإلرشاد للتوجيه برنامج تصميم

 والتوافق، المهنة، مزاولة نطاق) األسفار وكالء رخص تدرج بنظام يتعلق فيما (المشاريع ومستغلو

 .(إلخ... واالمتثال،

  تدريبية ودورات إعالمية ندوات لتنظيم (الخ والمالية، الصناعة،) المعنية القطاعات مع التنسيق

 مزاولة على تؤثر التي العمل بها الجاري القانونية األحكام مع انسجامها لتسهيل األسفار لوكالء

 .(إلخ... بعد، عن المبرمة  العقود سيما ال المستهلك حماية ممارسات) المهنة

 : السليمة والممارسات التوجهات حول التواصل

 التنافسية؛ قوافل -

 .(إلخ...اإللكترونية، والسياحة /التكتالت ) جهوية  عمل أوراش -

  جديدة برامج وإدماج السوق متطلبات مع تماشيا األسفار وكالء لتكوين جديد سلك وضع 

 .(إلخ... الرقمي، واالقتصاد الحديثة التكنولوجيات)



 شكرا على انتباهكم



 

 

 

11.16مشروع القانون رقم   

يتعلق بتنظيم مهنة وكيل األسفار   

 كما أحيل على اللجنة 
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القانون  التعديالت املقترحة على مشروع  

11.16رقم   

 يتعلق بتنظيم مهنة وكيل األسفار
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 المملكــــة المغربيــــــــة
 البرلمـــــــــان

 مجلـــــس المستشــــــــــــارين
********* 

 

 خبصوص  للشغلوجمموعة الكونفدرالية الدميقراطية وفريق االحتاد املغريب للشغل   تعديالت فريق األصالة واملعاصرة
 .األسفاروكيل يتعلق بتنظيم مهنة  11.16مشروع القانون رقم 

 
 

 تربير التعديل التعديل املقرتح صليالنص األ املادة ر/ت
يقصد يف مدلول هذا القانون خبدمة سياحية جزافية،  2 1

ساعة أو تشمل قضاء  24اخلدمة اليت تزيد مدهتا على 
 ................أو تعرض تباعواليت ليلة 

 .قلنغري اتبعة لإليواء و ال ...............

 

يقصد يف مدلول هذا القانون خبدمة سياحية جزافية، 
ساعة أو تشمل قضاء  24اخلدمة اليت تزيد مدهتا على 

 ................أو تعرض واليت تباعسياحيةليلة 

 .قلنغري اتبعة لإليواء و ال ...............

 

نقرتح إضافة مصطلح سياحية من أجل جتويد 
 .واضحلغوي  وإعطاء مدلولالنص 

 

ال جيوز ألي شخص أن يزاول نشاط وكيل  3 2
 ..........................أسفار

من أنشطة وكيل األسفار املنصوص  .............
 أعاله 1عليها يف البندين )ه( أو )و( من املادة 

ال جيوز ألي شخص أن أدانه 8مع مراعاة أحكام املادة 
 ..........................يزاول نشاط وكيل أسفار

من أنشطة وكيل األسفار املنصوص عليها  .............
 أعاله 1يف البندين )ه( أو )و( من املادة 

يهدف هذا التعديل إىل اإلحالة على أحكام 
 واليت جتيزمن هذا املشروع  8املادة 

ال تستهدف الربح  ليتواهليئات اللجمعيات 
 1ممارسة األنشطة املنصوص عليها يف املادة 

دون أن تكون حاصلة على رخصة وكيل 
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 .أسفار  

 

 ........متنح رخصة وكيل األسفار 4 3

 . أن تكون شركة جتارية -أ

 

 ........متنح رخصة وكيل األسفار

مغربية خاضعة ألحكام مدونة أن تكون شركة جتارية -أ
 التجارة.

 

هذا التعديل إىل محاية وكاالت  يهدف
األسفار الوطنية من املنافسة اليت ميكن أن 
ختلفها الوكاالت األجنبية يف حالة استفادهتا 

 من العمل داخل املغرب

 ........متنح رخصة وكيل األسفار 4 4

 -أ

 -ب

أنتثبت توفرها على ضمانة  -ج
 ...................مالية

تنظيمي  وحيدد بنص، اخلدماتومقدمي الزبناء  عم ....
 .وسحبها....... إيداعها 

 

 ........متنح رخصة وكيل األسفار

 -أ

 -ب

أن تثبت توفرها على ضمانة  -ج
 ...................مالية

يستفيد منها ، ومقدمي اخلدمات......مع الزبناء 
 وحيدد بنص،إخالل الوكالة ابلتزاماهتابسبب املتضررون 

 .وسحبهاتنظيمي ....... إيداعها 

 

نقرتح من خالل هذا التعديل إقرار أحكام 
حلماية املتضررين من املمارسات اليت تقوم هبا 

هذه  وحىت تكون،بعض وكاالت األسفار
الضمانة ذات أمهية ميكن الرجوع إليها يف 

 .حالة إخالل الوكالة ابلتزاماهتا
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 ........متنح رخصة وكيل األسفار 4 5

 -أ

 -ب

 -ج

أن تثبت توفرها على أتمني..... مبناسبة مزاولتها -د
 بتنفيذ االلتزامات اإلخالللنشاط وكيل األسفار أو 

 الناجتة عن العقد.

 أن تتوفر ..........بصورة قانونية -ه

 

 ........متنح رخصة وكيل األسفار

 -أ

 -ب

 -ج

أن تثبت توفرها على أتمني..... مبناسبة مزاولتها -د
أو بسبب إخالهلا بتنفيذ لنشاط وكيل األسفار 

 االلتزامات الناجتة عن العقد.

 أن تتوفر ..........بصورة قانونية -ه

 

 من أجل جتويد النص

 

 .....متنح رخصة وكيل األسفار 5 6

 :ابلنسبة لألشخاص الذاتيني

 -أ

 -ب

  -ج

 -د

 .....متنح رخصة وكيل األسفار

 :ابلنسبة لألشخاص الذاتيني

 -أ

 -ب

  -ج

 -د

 4قتضي اإلحالة على البند ج من املادة ت
اإلحالة أيضا على املقتضى املتعلق ابلنص 
التنظيمي الذي حيدد مبلغ الضمانة املالية 

وسحبها لذلك نقرتح  وكيفية إيداعهاوشكلها 
  .سحب هذه الفقرة تفاداي للتكرار
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  ......يثبتوا توفرهمأن  -ه

وشكلها تنظيمي مبلغ الضمانة املالية  وحيدد بنص
 .وكيفية إيداعهاوسحبها

 

  ......أن يثبتوا توفرهم -ه

وشكلها وكيفية تنظيمي مبلغ الضمانة املالية  وحيدد بنص
 الفقرة(هذهحذف ) إيداعهاوسحبها

 .....متنح رخصة وكيل األسفار 5 7

 :الذاتينيابلنسبة لألشخاص 

 -أ

 -ب

  -ج

 -د

 -ه

 .......... أن يثبتوا توفرهم على أتمني-و

أثناء مزاولتهم لنشاط وكيل األسفار، أو .......
اإلخالل بتنفيذ االلتزامات الناجتة عن العقد كما هو 

 .أعاله 4منصوص عليه يف البند د من املادة 

 .....متنح رخصة وكيل األسفار

 :ابلنسبة لألشخاص الذاتيني

 -أ

 -ب

  -ج

 -د

 -ه

 .......... أن يثبتوا توفرهم على أتمني-و

أو بسبب ، أثناء مزاولتهم لنشاط وكيل األسفار.......
بتنفيذ االلتزامات الناجتة عن العقد كما هو إخالهلم

 .أعاله 4منصوص عليه يف البند د من املادة 

 جتويد النص
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 .....متنح رخصة وكيل األسفار 5 8

 :لألشخاص الذاتينيابلنسبة 

 :ابلنسبة لألشخاص االعتبارية

 .أعاله 4أن تثبت توفرها ........ من املادة -أ

و حيدد بنص تنظيمي مبلغ هذه الضمانة املالية و 
 .شكلها و كيفيات إيداعها و سحبها

 

 .....متنح رخصة وكيل األسفار

 :ابلنسبة لألشخاص الذاتيني

 :ابلنسبة لألشخاص االعتبارية

 .أعاله 4تثبت توفرها ........ من املادة أن -أ

وشكلها تنظيمي مبلغ هذه الضمانة املالية  وحيدد بنص
 هذه الفقرة( )حذف .وكيفيات إيداعهاوسحبها

 

 6نفس التربير املقدم للتعديل رقم 

 

 …...........جيب على كل وكيل أسفار أن يشري 11 9

 .و يف كل فرع من فروعه ...........

 

حتت طائلة توقيف الرخصة جيب على كل وكيل أسفار 
  …...........أن يشري أو سحبها

 .فرع من فروعه ويف كل ...........

 

نقرتح التنصيص على اجلزاء يف هذه احلالة 
لتفادي التجاوزات اليت تقوم هبا بعض 

من الشفافية  وضماان للمزيدوكاالت األسفار 
 والوضوح يف التعامل مع الزبناء.

10 24 

 

من اجلهات  جيب على مجيع وكالء األسفار يف كل جهة
احملدثة بقوة القانون أن يؤسسوا فيما بينهم مجعية جهوية 

وأن ينخرطوافيها تكون معتمدة لدى اإلدارة، 

من اجلهات  ميع وكالء األسفار يف كل جهةجلميكن
احملدثة بقوة القانون أن يؤسسوا فيما بينهم مجعية جهوية 

وأن ينخرطوافيها تكون معتمدة لدى اإلدارة، 

نرى أن التنصيص على إجبار وكاالت 
األسفار على خلق مجعيات على صعيد كل 

 اريوللقوانني اجلجهة يعترب خمالفا للدستور 
هبا العمل، فخلق مجعيات اخلاضعة لظهري 
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............ 

 .على اإلدارة قصد املصادقة عليها

 

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

 .على اإلدارة قصد املصادقة عليها

 

 حقا اختياراييبقى واالخنراط فيها  1958
 .لألفراد واجلماعات

 

 ............... يدخل هذا القانون حيز التنفيذ 36 11

 .يف اجلريدة الرمسية

 

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد مرور سنة من 
صدوره ابجلريدة الرمسية و جيب على السلطات 

يف  لتطبيقهاملختصة نشر النصوص التنظيمية املتخذة 
 .املذكور اجلريدة الرمسية داخل األجل

 

أثبتت املمارسة التشريعية ظهور إشكالية  
كربى مرتبطة ابلتأخر يف صدور املراسيم 
التطبيقية، األمر الذي أفرغ جمموعة من 

قابلة  وجعلها غريالقوانني من حمتواها 
للتطبيق، لذلك نقرتح دخول هذا املشروع 
قانون حيز التنفيذ بعد سنة من صدوره 

لسلطات ابجلريدة الرمسية على أن يتم تقييد ا
املختصة أبجل سنة لنشر النصوص التنظيمية 

 املتخذة لتطبيقه.
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 املادة نص املشروع التعديـل املقترح تعليل التعديل
رقم 

 التعديل

األنشطة التي  اختالف وتعدد

تمارسها مؤسسات مختلفة يقتض ي 

بين العمليات التي تندرج التمييز   

 ضمن كل نشاط.

على هذا األساس يقض ي التعديل 

املقترح إلى فصل العمليات التي 

مؤسسات النقل السياحي تقوم بها 

وخدمات اإلرشاد السياحي عن 

مؤسسات العمليات التي تقوم بها 

اإليواء السياحي واملطاعم 

 السياحية.

يقصد في مدلول هذا القانون ....كيفما كانت كيفيات أداء 

 أجره:

 جماعية؛تنظيم أو بيع ....  .أ

 تنظيم أو بيع خدمات ......... أو هما معا؛ .ب

 ..........................................................؛..... .ج

 ...............................................................؛ .د

 ................................................................؛ .ه

و.   بيع املنتجات والخدمات املقدمة من طرف واحدة أو 

أكثر من مؤسسات اإليواء السياحي أو املطاعم 

أو الناقلين السياحيين أو املرشدين السياحية 

 ، وذلك بإسمهم أو لحسابهم.السياحيين

بيع املنتجات والخدمات املقدمة من طرف واحدة ر.   

مات أو أكثر من مؤسسات النقل السياحي أو خد

 اإلرشاد السياحي، وذلك بإسمهم أو لحسابهم.

 )الباقي دون تغيير(

يقصد في مدلول هذا القانون ....كيفما كانت كيفيات 

 أداء أجره:

 تنظيم أو بيع .... جماعية؛ .أ

 تنظيم أو بيع خدمات ......... أو هما معا؛ .ب

 .......................................................؛..... .ج

 ...........................................................؛ .د

 ............................................................؛ .ه

و. بيع املنتجات والخدمات املقدمة من طرف 

واحدة أو أكثر من مؤسسات اإليواء السياحي أو 

املطاعم السياحية أو الناقلين السياحيين أو 

 السياحيين، وذلك بإسمهم أو لحسابهم. املرشدين

 )الباقي دون تغيير(

البند 

)و( من 

 1املادة 

 

 

 

إضافة 

بند 

 جديد

1.  
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 املادة نص املشروع التعديـل املقترح تعليل التعديل
رقم 

 التعديل

الحصول على إمكانية  حصر

( ب)الصنف  رخصة من

و ألألشخاص الذاتيين 

األشخاص االعتبارية الذين 

بيع يقتصر نشاطهم على 

املنصوص املنتجات والخدمات 

 )ر(. )ه( و)و( وعليها في البنود 

 ومنح هذه اإلمكانية فقط

التي تقدم  لألشخاص االعتبارية

الخدمات املنصوص عليها في 

بشكل ثانوي، البندين )ه( و )و( 

 عن بعد بطريقة إلكترونية.وذلك 

 :تمنح الرخصة من صنف )ب(

لألشخاص الذاتيين أو األشخاص االعتبارية  (أ

، نشاطا واحدا أو حصرية الذين يزاولون بصفة

نشطة وكيل األسفار املنصوص عليها في أكثر من أ

 أعاله؛ 1أو )ر( من املادة  )ه( أو )و( دو البن

لألشخاص االعتبارية الذين يزاولون بصفة  (ب

ثانوية لنشاطهم الرئيس ي، نشاطا واحدا أو أكثر 

من أنشطة وكيل األسفار املنصوص عليها في 

على أن تتم  ،أعاله 1البنود )ه( و )و( من املادة 

 عملية البيع عن بعد بطريقة إلكترونية.

لألشخاص الذاتيين أو  ب(تمنح الرخصة من صنف )

األشخاص االعتبارية الذين يزاولون بصفة ثانوية 

واحدا أو أكثر من أنشطة لنشاطهم الرئيس ي، نشاطا 

وكيل األسفار املنصوص عليها في البندين )ه( أو )و( 

 أعاله. 1من املادة 

ة الفقر 

الثالثة 

من 

 3املادة 

2.  

الشخص يتوفر الضروري أن من 

االعتباري الراغب في الحصول على 

رخصة وكيل أسفار من الصنف )ب( 

II  :بالنسبة لألشخاص االعتبارية 

 ......... وسحبها؛أن تثبت توفرها على ضمانة مالية  .أ

 أن تستوفي الشروط املنصوص عليها .... أعاله. .ب

.II  بالنسبة لألشخاص االعتبارية: 

أن تثبت توفرها على ضمانة مالية .........  .ث

 حبها؛وس

  .3 5املادة 
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 املادة نص املشروع التعديـل املقترح تعليل التعديل
رقم 

 التعديل

على منصة إلكترونية ملباشرة 

العمليات املنصوص عليها في البنود 

 )ه( و)و( و)ر( 

 

 

 

 

أن تتوفر على منصة بيع إلكترونية تمكن زبنائها  .ت

وموزعيها من الحجز والتأكيد واألداء عن بعد 

 بطريقة مؤمنة ومضمونة. ملنتجاتها

 تستوفي الشروط املنصوص عليها .... أعاله.أن  .ج

 

 

 



   

 
 

حول تعديالت الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية  
 المتعلق بتنظيم مهنة وكيل األسفار 11-16مشروع القانون رقم 

 

المادة المعتمدة من قبل مجلس 
  النواب

 الصيغة التوافقية و النهائية لمشروع القانون

 تعليل المقترحات التعديالت المقترحة
 

 الباب األول
 عــــامةأحكـــــــام 

 -1-المادة 
 

يقصد في مدلول هذا القانون بوكيل األسفار كل 
شخص ذاتي أو اعتباري يقوم بصورة اعتيادية 
قصد الحصول على ربح بالعمليات التالية أو بساعد 

  ه:على القيام بها و ذلك كيفما كانت كيفيات أداء أجر
 )أ( ....................... ال تغيير -

 )ب( ...................... ال تغيير  -

 )ج( .......................ال تغيير -

 )د( ....................... ال تغيير  -

 ال تغيير ..)هـ( .................... -

 

)و( بيع المنتوجات المقدمة من طرف واحدة أو  -
أكثر من مؤسسات ااإليواء السياحي أو المطاعم 

 الباب األول
 عــــامةأحكـــــــام 

 -1-المادة 
 

)و( بيع المنتوجات و الخدمات المقدمة من 
طرف واحدة أو أكثر من مؤسسات اإليواء 
السياحي أو المطاعم السياحية و ذلك 

 باسمهم و على حسابهم.
 

 
)ر( بيع المنتوجات و الخدمات المقدمة من 
طرف واحدة أو أكثر من مؤسسات النقل 

السياحي و ذلك السياحي أو خدمات اإلرشاد 
 باسمهم و على حسابهم.

 
 

 الباب األول
 أحكـــــــام عــــامة

 -1-المادة 
 

ثم التمييز في فصلين )و( و )ر( بين الخدمات 
المقدمة من طرف مؤسسات اإليواء السياحي و 
المطاعم السياحية و خدمات النقل السياحي و 
خدمات اإلرشاد السياحي اعتبارا للخصوصيات 
التي تميز كل واحدة منها فضال عن توضيحها 

 ذا التعديل توضيحا في مرماه و محدداهليكون 

 ؤسسة حسب نوعيتها وكل ملخدمات 
 .   خصوصياتها

 
 
 
 



   

السياحيين أو المرشدين السياحية أو الناقلين 
 .السياحيين، و ذلك باسمهم و لحسابهم

 

يمكن لوكالء األسفار إنجاز العمليات المنصوص 
عليها في هذه المادة عن بعد أو بوسيلة إلكترونية، 
مع التقيد بالنصوص التشريعية و التنظيمية 

 المعمول بها   
 

 ري: ال تغي 2المادة 
 

 
 تعديالت توضيحية

 .فقط و ال تغيير في مضامين البند

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 تعليل المقترحات التعديالت المقترحة النص التوافقي

 
 : 2المادة 

 
يقصد في مدلول فذا القانون بخدمة سياحية جزافية 

ساعة أو تشمل قضاء  24التي تزيد مدتها على  الخدمة
ليلة و التي تباع أو تعرض للبيع بثمن "يشمل جميع 
التكاليف" و الناتجة عن الجمع المسبق بين عمليتين 
على األقل تشكالن جزءا مهما من الخدمة السياحية 
الجزافية و تتعلقان على التوالي باإليواء و النقل أو 

 تابعة لإليواء أو النقل. خدمات سياحية أخرى غير 
 

 

 
 

 

  :  2المادة 
 
 

 
 
 
. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 



   

 تعليل المقترحات التعديالت المقترحة النص التوافقي

 الباب الثاني
 تسليم رخصة وكيل األسفار

 و التصريح بأنشطة وكيل األسفار
 

 
  -3-المادة 

 

ال يجوز ألي شخص أن يزاول نشاط وكيل أسفار ما 
من الصنف )أ( أو الصنف  لم يكن حاصال على رخصة

)ب( تسلمها لهذا الغرض اإلدارة المختصة وفقا 
 للكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

 

تمنح الرخصة من صنف )أ( لألشخاص اإلعتبارية 
التي تزاول بصفة حصرية واحدا أو أكثر من أنشطة 
وكيل األسفار المنصوص عليها في البنود  )أ( أو 

 -1-)و( من المادة  )ب( أو )ج( أو )د( أو )هـ( أو
 أعاله.  

 
 تمنح الرخصة من الصنف )ب( لألشخاص الذاتيين

أو األشخاص اإلعتبارية الذين يزاولون بصفة ثانوية 
لنشاطهم الرئيسي،  نشاطا واحدا أو أكثر من أنشطة 
وكيل األسفار المنصوص عليها في البندين )هـ( أو 

   أعاله. -1-)و( من  المادة 

 الباب الثاني
 تسليم رخصة وكيل األسفار

  و التصريح بأنشطة وكيل األسفار

 
 :3المادة 

 
 تمنح الرخصة من صنف )ب(:

أ( لألشخاص الذاتيين أو األشخاص االعتباريين 
الدين يزاولون بطريقة حصرية نشاطا واحدا أو 

األسفار المنصوص  كالةأكثر من أنشطة و 
 1عليها في البنود )ه( أو )و( أو )ر( من المادة 

 أعاله
ب( لألشخاص االعتباريين الدين يزاولون 
بصفة ثانوية لنشاطهم الرئيسي نشاط توزيع 
المنتجات و الخدمات السياحية المنصوص 

أعاله و  1عليها في البند )ه( و )و( من المادة 
وسائل ال عبر دلك بطريقة البيع عن بعد

االلكترونية الحديثة ) مواقع االنترنت، المحطات 

      ، الخ (االجتماعية

ما دام مشروع القانون يتعلق بتنظيم مهنة 
سفار ( فواجب المهني  أن األ) مهنة وكيل 

حتى حصرية و مهنية بطريقة  هيزاول نشاط
مقتضيات سيما و أن ال ،يكتسب ثقة الزبناء

مدلول و كيل على ان هذا المشروع تنص 
عتباري إلاألسفار هو الشخص الذاتي أو ا

بأنشطة وكيل  اعتيادية فة الذي يقوم بص
من خالل قصد الحصول على ربح  أسفار

 في بنود المادةعليها لعمليات المنصوص ا
1 
 

بالنسبة لشركات التوزيع عن بعد عن أما 
طريق األنترنت أو أي تقنية حديثة أخرى 
التي تمارس ثانويا توزيع المنتوجات 

من  كوكالة هال ترخيصلاالسياحية فيمكن 
صنف )ب( على شرط أن يحصر نشاطها 
في عمليات البند)ه( و البند)ر(  من المادة 

1 
إبراز حصرية األنشطة التي تقوم بها كل 

 ة حسب تصنيفهاوكال

 



   

 
 
 
 
 

 

 تعليل المقترحات التعديالت المقترحة النص التوافقي
: 4المادة   

 
تمنح رخصة وكيل األسفار من صنف )ب(  

لألشخاص اإلعتبارية المنصوص عليها في الفقرة 
أعاله التي تتوفر فيها الشروط  3من المادة  2

 التالية :
 

 أن تكون شركة تجارية -أ
لمسطرة التصفية أال تكون قد خضعت  -ب

 القضائية
   أن تثبت توفرها على ضمانة مالية كافية في  -ج

   شكل كفالة مستمرة و غير منقطعة طيلة     
 مزاولة نشاط وكيل األسفار و المرصود     
 خصيصا لضمان اإللتزامات المبرمة من طرفها    

   مع الزبناء و مقدمي الخدمات و يحدد بنص     
 هذه الضمانة المالية و شكلها و تنظيمي مبلغ    
 فيات إيداعها و سحبهايك   
   أن تثبت توفرها على تأمين عن المسؤولية  -د

  المدينة يضمن التعويض عن اإلضرار التي يمكن    
 بزبنائها بمناسبة مزاولتها لنشاط وكيل  أن تلحق   

: 4المادة   
 

ن اننوخاضعة للقأ(  أن تكون شركة تجارية   
 الجاري بها العمل المغربية

ج(  أن تثبت توفرها على ضمانة مالية في  
 بنص تنظيمي شروطها حددت  شكل كفالة

 د(  ال تغيير   
ه(  ال تغيير    

 
و( أن تتوفر على منصة بيع الكترونية تمكن  

داء عن و األزبائنها و موزعيها من حجز، تأكيد 
 مة و مضمونة.يمنتجاتها بطريقة سل دبع
 

 

للقانون المغربي خضاع الشركات التجارية إ
الحد األدنى لرأس مالها ضمانة  تحديد و

 للحد من الغزو األجنبي للمهنة
, خصوصا و أن  يهاو لتدخل المتطفلين عل

الرخصة من صنف)أ( لها تبعيات و 
 مسؤوليات هامة.

 

موازاة مع المستجدات في نظام التوزيع, 
نعتبر انه من الضروري أن تتوفر الوكاالت 
)أ( على منصة بيع الكترونية عبر اإلنترنت 
تمكن زبائنها و موزعيها من حجز، تأكيد و 

مة و يمنتجاتها بطريقة سل دأداء عن بع
 مضمونة.

 

بالنسبة لألشخاص الذاتيين الحاصلين على 
فالمطلوب ان يكونوا رخصة من صنف)ب( 

خاضعين للقوانين الجاري بها العمل و ان 
بنص  شروطها يقدموا ضمانة بنكية تحدد

قانوني و أن يوفروا مقرا الستقبال زبائنهم 
 . مناصب شغل على األقل 3على  توفرهم مع



   

 ن عاألسفار أو اإلخالل بتنفيذ اإللتزامات الناتجة    
 العقد   
 على محل يخصص إلستقبال أن تتوفر  -هـ

زبنائها يشار إليه في هذا القانون بالوكالة و 
 الذي تعاينه اإلدارة المختصة بصورة قانونية.

 
 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 تعليل المقترحات التعديالت المقترحة النص التوافقي

: 5المادة   
 

رخصة وكيل األسفار من صنف )ب( لألشخاص تمنح 
الذاتيين أو األشخاص اإلعتبارية المنصوص عليهم 

أعاله و الذين تتوفر فيهم  3من المادة  3في الفقرة 
 الشروط التالية :

 

-I لنسبة لألشخاص الذاتيين : با 
 

 سنة على األقل 21أن يبلغ سنهم  -أ

 أن يتمتعوا باألهلية لممارسة التجارة  -ب

يثبتوا توفرهم على تكوين أو خبرة أو هما أن  -ج
 معا كما هو محدد بنص تنظيمي

الغش  أال يكون قد صدر في حقهم حكم من أجل -د
جنائية أو في ميدان مراقبة الصرف أو بعقوبة 

شهر دون أ( 3بعقوبة حبسية تفوق مدتها ثالثة )
( أشهر مع إيقاف التنفيذ 6إيقاف التنفيذ أو ستة )

جنحة بإستثناء الجنح غير أو دونه من أجل 
 العمدية

أن بثبتوا توفرهم على ضمانة مالية كافية  -هـ
)ج( من المادة  ندكما هو منصوص عليها في الب

أعاله و يحدد بنص تنظيمي مبلغ هذه الضمانة  4
 المالية و شكلها و كيفيات إيداعها و سحبها

: 5المادة   
 

 األشخاص الذاتيين :
أو  أ(  أن يكونوا حاملين للجنسية المغربية

 21 سنهم  ال يقلو أن مقيمين بصفة نظامية 
 سنة

 
 ب( ال تغيير 
 ج( ال تغيير

تغييرد(  ال   
على ه( أن يثبتوا توفرهم على ضمانة بنكية 

 بنص تنظيمي  شروطها  حددت شكل كفالة
 

 و( ال تغيير
يشار  ءانزبالر( أن يوفروا مقرات الستقبال 

 إليهم في هدا القانون بالوكاالت.
 

  
 
 
 
 
 

بالنسبة لألشخاص الذاتيين الحاصلين على 
رخصة من صنف )ب( فالمطلوب ان يكونوا 

و ان  اري بها العمل للقوانين الجخاضعين 
و قانوني يقدموا ضمانة بنكية تحدد بنص 

أن يوفروا مقرا الستقبال زبائنهم مع 
 مناصب شغل على األقل .   3 توفرهم على

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

عن المسؤولية  أن بثبتوا توفرهم على تأمين -و
التعويض عن اإلضرار التي يمكن المدني يضمن 

أن تلحق بزبنائها أثناء مزاولتهم لنشاط وكيل 
 األسفار

 

- II: بالنسبة األشخاص اإلعتبارية 
 
أن تثبت توفرها على ضمانة مالية كافية كما  -أ

هو منصوص عليها في البند )ج( من المادة 
أعاله و يحدد بنص تنظيمي مبلغ هذه  4

يفية إيداعها و الضمانة المالية و شكلها و ك
 سحبها

أن تستوفي الشروط المنصوص عليها في البنود   -ب
 .أعاله 4)أ( و )ب( و )د( من المادة 

   
 

 

 
 
 
 

 األشخاص االعتباريين :
 

 خاضعة للقوانين  أ(  أن تكون شركة تجارية  
   الجاري بها العمل مغربيةال

 علىب( أن تثبت توفرها على ضمانة مالية 
 بنص تنظيمي  شروطها حددتشكل كفالة 

 
ج( أن تستوفي الشروط المنصوص 

عليها في البنود )ب( و )د( و)ه(  من 
أعاله 4المادة   

 
 
 
 
 

الحاصلين  اإلعتباريينبالنسبة لألشخاص 
على رخصة من صنف )ب( فالمطلوب ان 

الشركة التجارية خاضعة للقوانين كون ت
قدم ضمانة بنكية تحدد تو ان المغربية 
وفر مقرا تو أن قانوني بنص شروطها 
 التوفر علىمع المزودين  ءانزبالالستقبال 

 مناصب شغل على األقل .   3

 
 
 
 
 
 
 
 



   

 تعليل المقترحات التعديالت المقترحة النص التوافقي

 : 6المادة 
 

اإلعتباري المرشح للحصول على تسند إدارة الشخص 
ص ذاتي خوكيل األسفار أو تسييره إلى ش رخصة

)أ( و )ب( و تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في 
و يثبت توفره على تكوين أو  أعاله 5)د( من المادة 

تنظيمي حسب  خبرة أو هما معا كما هو محدد بنص
نوع الرخصة المراد تسليمها إلى الشخص اإلعتباري 

 لف الذكرالسا
في حالة شغور منصب مدير أو مسير الشخص 
اإلعتباري الحاصل على رخصة وكيل األسفار يجب 

يوما ابتداء  30إشعار اإلدارة المختصة بذلك داخل أجل 
 من تاريخ توقفه عن ممارسة مهامه

و عالوة على ذلك يتم المدير أو المسير المنتهية 
 . التاريخاشهر ابتداء من نفس  3مهمته داخل أجل 

 

 

 ال تغيير  : 6المادة 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



   

 تعليل المقترحات التعديالت المقترحة النص التوافقي

 : 7المادة 
 

 تحدد بنص تنظيمي كيفيات تسليم رخصة وكيل األسفار
 
 
 
 
 
 

ال تغيير  : 7المادة   

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 تعليل المقترحات التعديالت المقترحة النص التوافقي

 : 8المادة 
 

يمكن للجمعيات و الهيئات التي ال تهدف إلى تحقيق 
أن تكون حاصلة على رخصة وكيل األسفار  دون الربح

عليها في المادة  أن تمارس جميع األنشطة المنصوص
أعاله أو بعضها لفائدة أعضائها حصريا شريطة أن  1

تصرح بذلك سلفا إلى اإلدارة المختصة داخل أجل شهر 
 قبل القيام بكل نشاط.على األقل 

 
يوما قصد تبليغ  15تتوفر اإلدارة المختصة على أجل 

  .رفضها المعلل عند اإلقتضاء

: 8المادة   
 

كل تجاوز يعاقب عليه طبقا لبنود هذا و 
  .القانون

 

 
ال يمكن فتح هذا الباب لكل الجمعيات و 

على شرط  عدل السادة النواب كما الهيئات
أن تقتصر هذه الجمعيات على تنظيم 

ألعضائها و منخرطيها حصريا و  األسفار
كل تجاوز يعاقب عليه طبقا لبنود هذا 

 .القانون
. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



   

 تعليل المقترحات التعديالت المقترحة النص التوافقي

 : 9المادة 
 

يجب التصريح لدى اإلدارة المختصة بالمجموعات ذات 
اإلقتصادي المؤسسة بين وكالء األسفار داخل النفع 

 .تقييدها بالسجل التجاري أجل شهر ابتداء من تاريخ
 
 
 

 

 ال تغيير  : 9المادة 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 



   

 تعليل المقترحات التعديالت المقترحة النص التوافقي

 الباب الثالث
 شروط استغالل رخص وكيل األسفار

 
 : 10المادة 

 
 يجب على كل صاحب رخصة وكيل األسفار أن يشرع 
في استغالل رخصته داخل الستة اشهر الموالية لتاريخ 
الحصول عليها و إال جاز لإلدارة المختصة أن تأمر 
بتوقيفها أو سحبها ما لم يثبت صاحب الرخصة حدوث 

 قوة قاهرة أو ظروف غير متوقعة.

 الباب الثالث
األسفارشروط استغالل رخص وكيل   

 

ال تغيير : 10المادة   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 تعليل المقترحات التعديالت المقترحة النص التوافقي

  : 11المادة 

 
رقم رخصته  أسفار أن يشير إلى يليجب على كل وك

في موقعه اإللكتروني و منصته و مطبوعاته و 
و عالوة منشوراته اإلشهارية و عقوده و مراسالته 

زة ذلك يجب عليه أن يعلق هذا الرقم بصورة بارعلى 
عند اإلقتضاء في نحالته المهنية و في كل فرع من 

 .فروعه
 

 

 ال تغيير  : 11المادة 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   

 تعليل المقترحات التعديالت المقترحة النص التوافقي

 : 12المادة 

 
ترخيص من على  ر أن يفتح بناءيجوز لكل وكيل أسفا

المختصة فرعا أو عدة فروع تقدم الخدمات اإلدارة 
 أعاله و ذلك حسب نوع رخصته. 1المعرفة في المادة 

   : 12المادة 
 
يجوز لكل وكيل أسفار من صنف )أ( أن  

اإلدارة المختصة  يفتح بناء على ترخيص من
, فرعا أو عدة فروع لتوزيع منتجاته و 

. يجب ا أن  1خدماته المنصوصة في المادة 
الفروع تحت مسؤولية الوكالة األم.تستغل   

 
 

 

 

 
 
عتبر فتح الفروع لتوسعة رقعة التوزيع ال ي

ال الوكاالت من صنف )أ( التي إ تهميمكن ان 
و ذلك لتقوية خاصة و منفردة  اتلها منتوج

 قدراتها التجارية.
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



   

 تعليل المقترحات التعديالت المقترحة النص التوافقي

 :  13المادة 

 
اإلدارة المختصة بكل تغيير قد يطرأ على  يجب أن تخبر

أجهزة إدارة أو تسيير الشخص الحاصل على رخصة 
 .وكيل األسفار أو رأسماله أو عنوانه

 
 
 
 
 

 

 ال تغيير:  13المادة 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 تعليل المقترحات التعديالت المقترحة النص التوافقي

 :  14المادة 

 
صاحب رخصة وكيل األسفار أن يطلع يجب على 

اإلدارة المختصة على توقيف نشاطه أو اإلنقطاع عن 
 مزاولته.

 
يترتب بقوة القانون على كل توقيف أو انقطاع لم يبلغ 

( أشهر متتالية 6غنه أو مضى عليه أكثر من سنة )
 سحب رخصة وكيل األسفار.

 
 
 

 ال تغيير:  14المادة 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 تعليل المقترحات التعديالت المقترحة التوافقي النص

  : 15المادة 

 
التفويت الكلي للشخص اإلعتباري الحاصل  في حالة

على رخصة وكيل األسفار ال يمكن للمشتري أن يستمر 
في استغالله إال بعد إخبار اإلدارة المختصة بذلك داخل 

 يوما ابتداء من تاريخ التفويت. 30أجل 
 
 
 
 
  

 ال تغيير : 15المادة 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 تعليل المقترحات التعديالت المقترحة النص التوافقي

 :  16المادة 

 
إذا توفي صاحب رخصة وكيل األسفار جاز لذوي 

أن يستمروا في استغاللها لمدة ستة يتعين  الحقوق
ذاتي أو  عليهم خاللها تقديم طلب تحويل الرخصة باسم

شخص اعتباري حسب الحالة تتوافر فيه الشروط 
 المطلوبة في هذا القانون و النصوص المتخذة لتطبيقه.

 
و في حالة عدم تقديم هذا الطلب أو رفضه بقرار معلل 

رخصة وكيل األسفار السالفة من طرف اإلدارة تصبح 
 الغية. الذكر

 

 

 ال تغيير:  16المادة 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



   

 تعليل المقترحات التعديالت المقترحة التوافقيالنص 

 الباب الرابع
 واجبات وكيل األسفار

 
 : 17المادة 

 
األسفار بالنسبة لكل مدار سياحي أو  يجب على وكيل

خدمة سياحية جزافية معروضة للبيع أن ينشر و يوزع 
للخدمة السياحية  سمه أو بإسم المؤسسة المنتجة‘ب

بوسيلة إلكترونية أ, في شكل كتيبات أو مطويات جميع 
المعلومات المتعلقة بالسفر و الخدمات و األسعار 

 المقترحة.
 
 

 

 الباب الرابع
 واجبات وكيل األسفار

 

 ال تغيير :  17المادة 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



   

 تعليل المقترحات التعديالت المقترحة النص التوافقي

 : 18المادة 
 

 1يجب أن يبرم في شأن العمليات المبينة في المادة 
أعاله و التي تدخل في إطار خدمة سياحية جزافية عقد 
تقدم قبل توقيعه معلومات مفصلة حول مضمون 
الخدمات المقترحة و أسعارها و كيفيات التسديد و 
شروط إبطال العقد و كذا الشروط المتعلقة بعبور 

 الحدود.
 

السالف ذكرها ملزمة لوكيل األسفار تعتبر المعلومات  
ما لم يتم إطالع الزبناء قبل إبرام العقد على التغييرات 

 التي تكون قد أخلت على مضمونه.
 

ال يمكن إدخال أي تغيير على المعلومات المسبقة 
السالف ذكرها إال إذا كان وكيل األسفار قد نص في 

 العقد صراحة على هذا.

  ال تغيير :  18المادة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 تعليل المقترحات التعديالت المقترحة النص التوافقي

 
 : 19المادة 

 
يجب أن يتضمن العقد المبرم بين وكيل األسفار و 
الزبون جميع البيانات االمتعلقة باسماء و عناوين 

و الضامن و المؤمن و وصف  المنظم و وكيل األسفار
مفصل لمضمون الخدمات المقدمة و حقوق و التزامات 

خاصة فيما يتعلق بالسعر و الجدول الزمني األطراف 
و إجراءات التسديد و المراجعة المحتملة لألسعار و 
إبطال العقد و إشعار الزبون بذلك قبل بداية السفر أو 

 ود.المقام و كذا الشروط المتعلقة بعبور الحد
 
  

 

 

 ال تغيير :  19المادة 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 تعليل المقترحات التعديالت المقترحة النص التوافقي

 : 20المادة 
 

يعتبر كل شخص ذاتي أو اعتباري يقوم بالعمليات 
أعاله مسؤوال إزاء  1المنصوص عليها في المادة 

زبنائه عن حسن تنفيذ اإللتزامات الناتجة عن العقد 
أن ينفذها شخصيا أو بواسطة مقدمي سواء كان عليه 

  .خدمات آخرين دون المساس بحقه في الرجوع عليهم
 

غير أنه يجوز له التبرؤ من مسؤوليته إذا أتى بما يثبت 
أن عدم تنفيذ العقد كال أو جزءا يرجع إما إلى الزبون 
و إما إلى عنصر غير متوقع ال يمكن التغلب عليه ناتجا 

يم الخدمات المنصوص عم شخص ال عالقة له بتقد
 و إما إلى حالة قوة قاهرة.عليها في العقد 

 
  

 

  ال تغيير :  20المادة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 تعليل المقترحات التعديالت المقترحة النص التوافقي

 
 : 21المادة 

 
أن يستعمل وكالء األسفار فيما يخص مرافقة  ال يمكن

و إرشاد زبناءهم الستثناء عمليات التحويل إال خدمات 
المرشدين السياحيين المعتمدين من لدن اإلدارة 

 المختصة وفقا للتشريع الجاري به العمل.

  
 
 
 
  

 

 

 ال تغيير :  21المادة 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 المقترحاتتعليل  التعديالت المقترحة النص التوافقي

 
 : 22المادة 

 
يجب على كل صاحب رخصة وكليل األسفار أن يضع 
سجالته و وثائقه رهن إشارة أعوان اإدارة المختصة 

 المؤهلين لمراقبتها. 
 
 
 
  

 

 

 ال تغيير :  22المادة 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 تعليل المقترحات التعديالت المقترحة النص التوافقي

 
 : 23المادة 

 
األسفار اإلمتثال ألحكام النصوص  يجب على وكالء

التشريعية و التنظيمية المتعلقة على الخصوص بحرية 
السعار و المنافسة و الشغل و حماية المستهلك و 

 البيئة.
 
  

 
 
  

 

 

 ال تغيير :  23المادة 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 تعليل المقترحات التعديالت المقترحة النص التوافقي

 الباب الخامس
 نظام التمثيل

 
 : 24المادة 

 
يجب على جميع وكالء األسفار في كل جهة من الجهات 
المدثة بموجب القانون أن يؤسسوا فيما بينهم جمعية 

لدى اإلدارة و أن ينخرطوا فيها جهوية تكون معتمدة 
 1.58.376 مري عليها أحكام الظهير الشريف رقست

نوفمبر  15) 1378جمادى األولى  3الصادر في 
 تأسيس الجمعيات و األحكام يق ف( تنظيم الح1958

 .الخاصة الواردة في هذا القانون
 

ساسية و األنظمة الداخلية أليجب أن تعرض األنظمة ا
قصد  للجمعيات المذكورة على اإلدارة المختصة

 المصادقة عليها.

 الباب الخامس
 نظام التمثيل

 

 ال تغيير :  24المادة 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



   

 تعليل المقترحات المقترحةالتعديالت  النص التوافقي

 
 : 25المادة 

 
أعاله  24تؤسس الجمعيات المشار إليها في المادة 

جامعة وطنية لوكالء األسفار تسري عليها أحكام 
 3الصادر في  1.58.376الظهير الشريف رقم 

و األحكام  (1958نوفمبر  15) 1378جمادى األولى 
 الخاصة الواردة في هذا القانون.

 
ساسي و النظام الداخلي أليعرض النظام ايجب أن 

للجامعة وطنية لوكالء األسفار على اإلدارة المختصة 
 .قصد المصادقة عليهما

 

 

 ال تغيير :  25المادة 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 تعليل المقترحات التعديالت المقترحة النص التوافقي

 : 26المادة 
 
 :المهام التالية  جامعة وطنية لوكالء األسفارناط للت
 

لدى اإلدارة و كل هيئة لها ارتباط  تمثيل المهنة -
بالسياحة و كذا في كل تظاهرات ذات طابع 

 سياحي،
صيانة التقاليد المرتبطة باإلستقامة و األخالق  -

في مزاولة المهنة و إعداد مدونة أخالقيات 
 المهنة تصادق عليها اإلدارة المختصة،

عن المصالح المعنوية ألعضائها و الدفاع  -
التقاضي عندما تكون مصالح المهنة 

 المشروعة مهددة،
السير على امتثال أعضائها لألحكام التشريعية  -

و التنظيمية الجاري بها العمل و ال سيما تلك 
 ،المنظمة لنشاطهم

 
القيام بإدارة ممتلكاتها و إحداث كل مشروع  -

التعاون أو اإلسعاف أو التعاضد أو التقاعد 
تنظيمه و تسييره في إطار لفائدة أعضائها و 

النصوص التشريعية و التنظيمبة الجاري بها 
 العمل،

 

 ال تغيير :  26المادة 
 



   

تنظيم ندوات و تداريب تهدف إلى التكوين  -
المستمر  ألعضائها في إطار تعاون وثيق مع 

 اإلدارة المختصة،
إبداء الرأي في جميع مشاريع النصوص  -

التشريعية و التنظيمية المتعلقة بانشطة وكالء 
 دمة من طرف الحكومة،األسفار المق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 

 تعليل المقترحات التعديالت المقترحة النص التوافقي

 الباب السادس
 العقوبات

 

 : 27المادة 
 

يترتب على كل مخالفة في مزاولة نشاط وكيل األسفار 
العقوبات اإلدارية التالية حسب جسامة المخالفة  تطبيق

: 
 

 اإلنذار .أ
 التوبيخ .ب

 السحب المؤقت للرخصةج. 
 د. السحب النهائي للرخصة

 

تحدد بنص تنظيمي كيفيات اإلنذار و التوبيخ و السحب 
 المؤقت للرخصة و السحب النهائي.

 

 الباب السادس
 العقوبات

 

 ال تغيير :  27المادة 

 

 
 
 
 
 
 
 



   

 تعليل المقترحات التعديالت المقترحة التوافقيالنص 

 
 : 28المادة 

 
تسحب اإلدارة المختصة الرخص الممنوحة تطبيقا 
ألحكام هذا القانون بعد إدالء صاحب الرخصة 

 بإيضاحاته و ذلك في الحاالت التالية :
 

إذا أصبحت الشروط المقررة لتسليمها غير  -
 متوافرة،

باإللتزامات إذا أخل صاحب الرخصة عمدا  -
 المفروضة عليه بكيفية خطيرة و متكررة،

إذا لم يف ببعض أو مجموع اإللتزامات المبرمة  -
 مع زبنائه أو مقدمي الخدمات

 

 
 ال تغيير :  28المادة 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 تعليل المقترحات التعديالت المقترحة النص التوافقي

 
 : 29المادة 

 
الممنوحة تسحب اإلدارة المختصة تلقائيا الرخص 

تطبيقا ألحكام هذا القانون في حالة إدانة صاحب 
الضريبي أو  من أجل الغش في الميدان الرخصة

 الجمركي أو من أجل مخالفة لنظام الصرف.
 
 

 

 
 ال تغيير :  29المادة 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



   

 تعليل المقترحات التعديالت المقترحة النص التوافقي

 
 : 30المادة 

 
 درهم : 5.000إلى  1.000مالية من يعاقب بغرامة 

 
كل متصرف مجموعة ذات نفع اقتصادي  -

مؤسسة بين وكالء أسفار القيام بالتصريح 
 من هذا القانون، 9المنصوص عليه في المادة 

 
كل وكيل أسفار أخل بإلتزاماته المتعلقة  -

 13و  6باإلخبار المنصوص عليها في المواد 
 .من هذا القانون 15و 

 

 
 ال تغيير :  30المادة 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



   

 تعليل المقترحات التعديالت المقترحة النص التوافقي

 : 31المادة 
 

درهم و في  50.000إلى  5.000يعاقب بغرامة من 
درهم  100.000إلى  50.000حالة العود بغرامة من 

( أشهر أو بإحدى 6و بالحبس من شهرين إلى ستة )
 هاتين العقوبتين فقط :

 
مباشرة أو بواسطة شخص آخر كل شخص قام  -

لحسابه الخاص أو لحساب الغير بإنجاز إحدى 
أعاله  1العمليات المنصوص عليها في المادة 

و لو على وجه التبعية دون أن  أو إنجازها
 يكون حاصال على رخصة وكيل األسفار،

 
 كل شخص قدم مساعدته في اي شكل كان إلى -

شخص ذاتي أو اعتباري غير حاصل على 
كيل اسفار في مزالولة نشاط أو أكثر رخصة و

 1من األنشطة المنصوص عليها في المادة 
 أعاله من هذا القانون.

 
كل شخص استمر في مزاولة أنشطة وكيل  -

 األسفار بعد سحب الرخصة منه،
 

  ال تغيير :  31المادة 



   

كل شخص أدلى بمعلومات كاذبة حول أنشطة  -
 كوكيل لألسفار

 

يعتبر في حالة عود كل شخص سبق الحكم عليه نهائي 
بعقوبة من أجل إحدى المخالفات المنصوص عليها في 
هذه المادة ثم ارتكب مخالفة مماثلة قبل خمس سنوات 
من تمام تنفيذ تلك العقوبة أو تقادمها و تعد مخالفات 
مماثلة ألجل تقرير العود جميع المخالفات المنصوص 

 عليها في هذه المادة.
 

إذا كان المخالف شخصا اعتباريا حاز أن تصدر 
عقوبات الحبس المنصوص عليها في هذه المادة على 

بصفة قانونية أو نظامية الشخص الذاتي الموكل إليه 
تمثيل الشخص اإلعتباري و السيما رئيس مجلس 
اإلدارة أو رئيس مجلس الرقابة أو المتصرف المنتدب 

 أو المدبر العام أو المسير المفوض.
 

لى تحقيق إذا تعلق األمر بجمعية أو هيئة ال تهدف إ
الربح تقوم مباشرة أو بواسطة شخص أخر لحساب 
أعضائها بإنجاز إحدى العمليات المنصوص عليها في 

أعاله أو ساعدت على إنجازها و لو على وجه  1المادة 
التبعية دون اإلدالء بالتصريح المنصوص عليه في 

من هذا القانون جاز أن تصدر عقوبات  8المادة 
هذه المادة في حق  الحبس المنصوص عليها في

الشخص الذاتي الموكل بصفة نظامية أمر إدارة 
 ف ذكرها باي صفة من الصفالجمعية أو الهيئة السال

 



   

 
 
 
 
 
 
 

 تعليل المقترحات التعديالت المقترحة النص التوافقي

 
 : 32المادة 

 
عالوة على ضباط الشرطة القضائية يؤهل للبحث عن 
المخالفات ألحكام هذا القانون و معاينتها األعوان 
المحلفون و المنتدبون خصيصا لهذا الغرض من لدن 

 اإلدارة المختصة.
 

 

 
 ال تغيير :  32المادة 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 تعليل المقترحات التعديالت المقترحة النص التوافقي

 
 : 33المادة 

 
من  267و  263تطبق العقوبات المقررة في الفصلين 

مجموعة القانون الحنائي على كل من اعترض على 
أعاله  32قيام األعوان المشار إليهم في المادة 

 .أو ارتكب عنفا أو إيذاء ضدهمبمهامهم 
 

 
 

 
 ال تغيير :  33المادة 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 المقترحاتتعليل  التعديالت المقترحة النص التوافقي

 الباب السابع
 احكام انتقالية و ختامية

 
 : 34المادة 

 
يجب على وكاالت األسفار الحاصلة في تاريخ نشر هذا 
القانون على إحدى الرخص المنصوص عليها في 

المتعلق بالنظام األساسي لوكاالت  31-96القانون رقم 
األسفار الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

فبراير  12) 1417شوال  4بتاريخ  1.97.64
هذا القانون و النصوص  ( اإلمتثال ألحكام1997

شهرا ابتداء من تاريخ  24المتخذة لتطبيقه داخل أجل 
 دخوله حيز التنفيذ.

 
 

و لهذه الغاية تكون رخصة وكاالت األسفار المزاولة 
لنشاطها عند تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية 

وكيل األسفار من صنف )ب( إال معادلة تلقائيا لرخصة 
إذا طلبت هذه الوكاالت داخل األجل المذكور الحصول 

 على رخصة وكيل أسفار من صنف )ب(.

 

 الباب السابع
 احكام انتقالية و ختامية

 
 ال تغيير :  34المادة 

 

 



   

 
 
 

 تعليل المقترحات التعديالت المقترحة النص التوافقي

 
 : 35المادة 

 

المتعلق بالنظام األساسي  31-96القانون رقم  نسخي
لوكاالت األسفار الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

فبراير  12) 1417شوال  4بتاريخ  1.97.64
1997.) 

 

 
 

 

  :  35المادة 
 
إلى عملية تقييم بعد ثالثة  خضع هذا القانوني

ز التنفيذ طبقا لمقتضيات سنوات من دخوله حي
  بها العمل. التنظيمية الجاري

 
 
 

( 35زيادة مادة في هذا الباب األخير ) نود
لتتمكن اإلدارة الوصية و المهنة من تقييم 
إيجابيات و سلبيات هذا القانون و إدخال 

 لتحسينه و تحديثه.التعديالت الالزمة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 تعليل المقترحات التعديالت المقترحة النص التوافقي

 
 : 36المادة 

 

القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر دخل هذا ي
  النصوص المتخذة لتطبيقه في الجريدة الرسمية.

 

 
 

 

 ال تغيير :  36المادة 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 الحــظــات عـــامـــةــم
 

الوزارة الوصية باألساس تستهدف هذه المالحظات التي تم اعتمادها من قبل قطاع وكاالت األسفار و التي عرضت على أنظار 
توضيح شروط التعاطي لهذا النشاط اإلقتصادي الهام و تقويته و تحصينه مع تحديد الشروط الواجب التوفر عليها للحصول 

 على الترخيص من أجل ذلك.
 

البرلمانية  و أن عرضت على أنظار أعضاء اللجنغير أن هذا المشروع ال يخلو من نقائص دستورية و قانونية و تنظيمية سبق 
 ذكر منها : نالمختصة 

 

التي تلزم الجهة الحكومية المعنية على اعتماد مقاربة تروم إشراك  13-12عدم احترام مقتضيات الدستور السيما البنود  -
 و كذا و تنفيذها و تفعيلها و تقييمهاات العمومية المجتمع المدني في إعداد السياس مختلف الفاعلين اإلجتماعيين و مؤسسات

 .التي تهمها اقتراح مشاريع القوانين
 

مشاريع القوانين المقترحة عدم األخذ بعين اإلعتبار و إعمال مقتضيات المرسوم الذي يلزم الجهات الحكومية إلى إخضاع  -
 .من قبل لجنة يترأسها السيد رئيس الحكومة قبل عرضها على المصادقة جدولمن قبلها إلى دراسة 

 
 
 
 
 
 
 



   

 

- 1 - 
 

متضاربا في مواضيعه. فاألنشطة التي يقوم  11-16الخلط بين "المهنة" و "األنشطة التجارية" يجعل من مشروع القانون  -
تجارية محضة و ليست مهنة بذاتها. لذا على الجهة المقترحة لهذا المشروع أن بها وكيل األسفار أو وكالة األسفار هي أعمال 

مما يستوجب مقاربة قانونية مختلفة عن  "مهنة معينة"ين هل تهدف إلى تأسيس توضح األهداف المتوخات من خالله و تب
  .  يتميز باختصاصات متعددةخدماتي المقاربة التي تنظم نشاطا تجاريا 

 

من بينها على وجه الخصوص  ،في مجملها نثمنهامشروع هذا القانون على خمس مبادئ و ركائز أساسية هامة  بني -
الذي يميز بين نوعين من الوكاالت وفقا لطبيعة النشاط و المسؤولية المرتبطة بكل واحد منهما. إال أن تدرج الرخص" نظام "

ر أنشطة وكيل األسفار مما قد يترتب عنه الخلط بين يألنشطة غ أن تتعاطى (بهذا  التدرج يسمح لوكالة األسفار من درجة )
( في باه واجباته فضال عن حصر نشاط وكالة األسفار من درجة )األنشطة  و تبخيس و تمييع مسؤوليات وكيل األسفار إتج

حرية التجارة المضمون بموجب القانون. فالوكالة هي قبل كل شيء مقاولة تنشط لمبدأ  صارخاالتوزيع دون غيره مما يعد حدا 
 في إطار مقنن و هي حرة في تجارتها مادامت تقوم بها في إطار قانوني.

 

المجال للمقاولين الذاتيين أن يزاولوا نشاط وكيل األسفار دون أي ضمانات كافية  تحفي أن المشروعو في نفس اإلطار نشير 
عين من رقم محدودة في سقف م السيما و أن أنشطة حماية المعطيات الشخصية ...( -لحماية حقوق الزبائن )حماية المستهلك

 بالتالي إلى مقتضيات النظام العام. معامالته و التي قد يتجاوزها ليصبح ملزما "ضرائبيا" و يخضع
 
 
 
 



   

 
-   2    - 

 
 

 

يدفعنا لطرح السؤال  رياصإن مبدأ اإلدماج المعتمد في هذا القانون و الخلط و التمييع في التعاطي ألنشطة وكيل األسفار ح -
أن أم الخاصة،  و المتطلبات الدولة تريد تأسيس لنشاط مقنن يخضع لشروط تهم ممارسة هذا النشاط ذات الطبيعة التالي : هل

 .الدولة تريد تحرير ممارسة هذا النشاط

 
     فالجواب على هذا السؤال يترتب عنه بالضرورة مراجعة هذا المشروع الذي يتميز بغموضه في هذا الشأن.

 
ل ا الفصهول كلمتتقبناء على هذه المالحظات العامة نرى من المجدي أن يعرض هذا المشروع على أنظار المحكمة الدستورية ل

    .إلعمالهفي بنوده و أهدافه تقوية لنجاعته و تسهيال 
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 المملكة المغربية
 البرلمان

 المستشارين مجلس
------- 

 فريق االتحاد العام لمقاوالت المغرب

 

حول مشروع فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب تعديالت 

  بتنظيم مهنة وكيل األسفار يتعلق 11.16 قانون رقم

افق عليه مجلس النواب(  )كما و
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 التعليل التعديل املقترح املادة األصلية

 الباب األول 

 أحكام عامه

 1املادة 

 يقصد في مدلول هذا القانون ............................................................

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

:.............. 

 ...................................  -أ

 ........................................................................  -ب

 ........................................................................ -ج

 ........................................................................ -د

 ........................................................................ -هـ

بيع املنتجات والخدمات املقدمة من طرف واحدة أو أكثر من مؤسسات  -و

اإليواء السياحي أو املطاعم السياحية أو الناقلين السياحيين أو املرشدين 

 السياحيين، وذلك باسمهم ولحسابهم.

ز العمليات املنصوص عليها في هذه املادة عن يمكن لوكالء األسفار إنجا

ريعية والتنظيمية شبعد أو بوسيلة إلكترونية، مع التقيد بالنصوص الت

 املعمول بها.

 

 الباب األول 

 أحكام عامه

 1املادة 

 يقصد في مدلول هذا القانون ............................................................

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

:.............. 

 ...................................  -أ

 ........................................................................  -ب

 ........................................................................ -ج

 ........................................................................ -د

 ........................................................................ -هـ

بيع املنتجات والخدمات املقدمة من طرف واحدة أو أكثر من  -و

أو الناقلين السياحيين أو  ةلسياحي أو املطاعم السياحيمؤسسات اإليواء ا

 .احسابهلو  اباسمهلك ذو ، املرشدين السياحيين

ع املنتجات والخدمات املقدمة من طرف واحدة أو أكثر من بي -ر

لك باسمهم ذمؤسسات النقل السياحي أو املرشدين السياحيين و 

 حسابهم.لو 

صوص عليها في هذه املادة عن يمكن لوكالء األسفار إنجاز العمليات املن

ريعية والتنظيمية شبعد أو بوسيلة إلكترونية، مع التقيد بالنصوص الت

 .املعمول بها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يهدف هذا التعديل إلى إعادة صياغة 

البند )و( ونقل بعض املقتضيات 

املنصوص عليها في هذا البند إلى بند 

بند تحت "مستقل جديد مشار إليه 

 علىمع التعديل املقترح  ، للمالئمة"(ر)

 )البند )ب((. 3 املادة
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 التعليل التعديل املقترح املادة األصلية

 الباب الثاني

 تسليم رخصة وكيل األسفار

 التصريح بأنشطة وكيل األسفار

 :3املادة 

 .......ال يجوز ألي شخص .............................................................................

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

 تمنح الرخصة من صنف )أ(..........................................................

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

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

لألشخاص الذاتيين أو األشخاص  تمنح الرخصة من صنف )ب(

نشاطا واحدا أو ثانوية لنشاطهم الرئيس ي،  صفةين يزاولون بذاالعتبارية ال

املادة أكثر من أنشطة وكيل األسفار املنصوص عليها في البندين )ه( أو )و( من 

 .أعاله 1
 

 الباب الثاني

 تسليم رخصة وكيل األسفار

 التصريح بأنشطة وكيل األسفار

 :3املادة 

 ال يجوز ألي شخص ...................................................................................

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

 تمنح الرخصة من صنف )أ(..........................................................

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

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

 نح الرخصة من صنف )ب(:تم

 صفةب ين يزاولون ذالذاتيين أو األشخاص االعتبارية ال لألشخاص .أ

بطريقة حصرية نشاطا واحدا أو أكثر من أنشطة  ثانوية لنشاطهم الرئيس ي،

 1( من املادة روكيل األسفار املنصوص عليها في البندين )ه( أو )و( أو )

 .أعاله

لون بصفة ثانوية لنشاطهم ين يزاو ذلألشخاص االعتبارية ال .ب

الرئيس ي نشاط توزيع املنتجات والخدمات السياحية املنصوص عليها في 

لوسائل ابلك بطريقة البيع عن بعد ذو  ،أعاله 1البند )ه( و)و( من املادة 

اقع االنترناإل  .لخ(إ ..، املحطات االجتماعيةتيلكترونية الحديثة )مو
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ة صياغة يل إلى إعادديهدف هذا التع

مع  3وتركيبة الفقرة الثالثة من املادة 

التأكيد على ضرورة ممارسة وكيل 

األسفار لنشاطه بطريقة حصرية 

لضمان حماية املهنة وتعزيز الثقة بين 

 الزبناء ووكالء األسفار.
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 التعليل التعديل املقترح املادة األصلية

 : 4املادة 

شخاص االعتبارية املنصوص ( لألأتمنح رخصة وكيل األسفار من صنف )

 أعاله التي تتوفر فيها الشروط التالية: 3من املادة  2عليها في الفقرة 

 ؛ أن تكون شركة تجارية -أ

 أال تكون خضعت ملسطرة التصفية القضائية ؛ -ب

مستمرة وغير في شكل كفالة كافية  أن تثبت توفرها على ضمانة مالية -ج

ضمان لسفار واملرصودة خصيصا منقطعة طيلة مزاولة نشاط وكيل األ 

االلتزامات املبرمة من طرفها مع الزبناء ومقدمي الخدمات. ويحدد بنص 

 تنظيمي مبلغ هذه الضمانة املالية وشكلها وكيفيات إيداعها وسحبها ؛

 أن تثبت توفرها على تأمين ............................................................. -د

 ؛.......عن العقد ........................................................................................

 أن تتوفر على محل ............................................................................ -ه

 .....بصورة قانونية.....................................

 

 : 4ة املاد

( لألشخاص االعتبارية أتمنح رخصة وكيل األسفار من صنف )

أعاله التي تتوافر فيها الشروط  3من املادة  2املنصوص عليها في الفقرة 

 التالية:

خمس مائة ألف  مغربية ال يقل رأسمالها على أن تكون شركة تجارية -أ

 ؛درهم( 000.500)

 ؛أال تكون خضعت ملسطرة التصفية القضائية  -ب

خمس مائة ألف بقيمة  كافية ضمانة مالية أن تثبت توفرها على -ج

مستمرة وغير منقطعة طيلة مزاولة نشاط في شكل كفالة  درهم( 000.500)

ضمان االلتزامات املبرمة من طرفها مع لوكيل األسفار واملرصودة خصيصا 

 مبلغ هذه الضمانة املاليةالزبناء ومقدمي الخدمات. ويحدد بنص تنظيمي 

 ا ؛بهوسح لضمانةاهذه  إيداع إيداعهاكيفيات  ووشكلها 

 أن تثبت توفرها على تأمين ............................................................. -د

 .....................عن العقد ؛.........................................................................

 فر على محل ............................................................................أن تتو  -ه

 ................بصورة قانونية............................

ائها وموزعيها من نلكترونية تمكن زبإأن تتوفر على منصة بيع  -و

 .داء عن بعض منتجاتها بطريقة ساملة ومضمونةاأل حجز و ال

وي ذمستخدمين على األقل من  (10) عشرة أن تتوفر على -ر

 .االختصاص

 

 

 

يهدف هذا التعديل إلى تحديد جنسية 

الشركات التجارية والحد األدنى 

لرأسمالها، لتعزيز القدرة التنافسية 

للمقاولة والوطنية وللحد من تدخل 

، خصوصا أن املتطفلين على املهنة

الرخصة من صنف )أ( يترتب عنها 

 مسؤوليات هامة.

 

 

 

 

 

 

ويهدف التعديل املتعلق بالبند املضاف 

)و( إلى التنصيص على ضرورة توفر 

الوكاالت على منصة إلكترونية مؤمنة 

وعلى حد أدنى من  للبيع عبر االنترنيت

 من املستخدمين.
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 التعليل التعديل املقترح املادة األصلية

 :5املادة 

أو  الذاتيين( لألشخاص بتمنح رخصة وكيل األسفار من صنف )

الذين و أعاله  3من املادة  3في الفقرة  مالعتبارية املنصوص عليها ألشخاصا

 الشروط التالية: مفيهتتوفر 

I:بالنسبة لألشخاص الذاتيين . 

 على األقل ؛سنة  21أن يبلغ سنهم  -أ

 التجارة ؛أن يتمتعوا باألهلية ملمارسة  -ب

على تكوين أو خبرة أو هما معا، كما هو محدد بنص  أن يثبتوا توفرهم -ج

 تنظيمي ؛

قد صدر في حقهم حكم من أجل الغش في ميدان مراقبة أال يكون  -د

( 3الصرف أو بعقوبة جنائية أو بعقوبة حبسية تفوق مدتها ثالثة )

فيذ أو دونه ( أشهر مع إيقاف التن6أشهر دون إيقاف التنفيذ أو ستة )

 من أجل جنحة، باستثناء الجنح غير العمدية ؛

كما هو منصوص عليها في  مالية كافية،ضمانة أن يثبتوا توفرهم على  -ه

أعاله. ويحدد بنص تنظيمي مبلغ هذه الضمانة  4البند )ج( من املادة 

 املالية وشكلها وكيفيات إيداعها وسحبها ؛

التعويض ملسؤولية املدنية يضمن أن يثبتوا توفرهم على تأمين عن ا -و

وكيل  نشاطل تهماألضرار التي يمكن أن تلحق بزبنائهم أثناء مزاولعن 

  األسفار.

 :5املادة 

أو  الذاتيين( لألشخاص بتمنح رخصة وكيل األسفار من صنف )

 والذينأعاله  3من املادة  3في الفقرة  مالعتبارية املنصوص عليها ألشخاصا

 الشروط التالية: مفيهتتوفر 

I:بالنسبة لألشخاص الذاتيين . 

سنة على  21أن يبلغ سنهم و أن يكونوا حاملين للجنسية املغربية -أ

 ؛ األقل

 أن يتمتعوا باألهلية ملمارسة التجارة ؛ -ب

على تكوين أو خبرة أو هما معا، كما هو محدد  أن يثبتوا توفرهم -ج

 بنص تنظيمي ؛

د صدر في حقهم حكم من أجل الغش في ميدان مراقبة أال يكون ق -د

( 3الصرف أو بعقوبة جنائية أو بعقوبة حبسية تفوق مدتها ثالثة )

( أشهر مع إيقاف التنفيذ أو دونه 6أشهر دون إيقاف التنفيذ أو ستة )

 من أجل جنحة، باستثناء الجنح غير العمدية ؛

مائة ألف بقيمة  كيةبن مالية كافيةه( أن يثبتوا توفرهم على ضمانة 

كما هو منصوص عليها في البند  ،في شكل كفالة درهم (000.100)

مبلغ هذه الضمانة املالية أعاله. ويحدد بنص تنظيمي  4)ج( من املادة 

 ا ؛بهوسح الضمانةهذه إيداع  إيداعهاكيفيات  و وشكلها

التعويض أن يثبتوا توفرهم على تأمين عن املسؤولية املدنية يضمن  -و

لنشاط وكيل  مزاولتهمالتي يمكن أن تلحق بزبنائهم أثناء عن األضرار 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

يهدف هذا التعديل إلى التأكيد على 

ضرورة أن يكون األشخاص الذاتيين 

صة من صنف )ب( الحاصلين على رخ

حاملين للجنسية املغربية، لتعزيز خلق 

 فرص الشغل للشباب املغربي.

 

 

التنصيص على وجوب تقديم ضمانة  -

 درهم (100.000بنكية بقيمة مائة ألف )

 في شكل كفالة.
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II:بالنسبة لألشخاص االعتبارية . 

مالية كافية، كما هو منصوص عليها في على ضمانة  اتوفره ثبتتأن  -أ

ضمانة أعاله. ويحدد بنص تنظيمي مبلغ هذه ال 4البند )ج( من املادة 

 املالية وشكلها وكيفيات إيداعها وسحبها ؛

أن تستوفي الشروط املنصوص عليها في البنود )أ( و)ب( و)د( من املادة  -ب

 أعاله. 4

 ؛األسفار

في هدا القانون  اائنهم يشار إليهنأن يوفروا مقرات الستقبال زب -ر

 ؛بالوكاالت

وي ذمستخدمين على األقل من  (3ثالثة )على  وفرواتأن ي -ز

 .االختصاص

II:بالنسبة لألشخاص االعتبارية . 

مائة ألف مغربية ال يقل رأسمالها على  كة تجاريةأن تكون شر  -أ

 ؛درهم (000.100)

 درهم 100000بقيمة  كافية أن تثبت توفرها على ضمانة مالية -ب -أ

أعاله.  4كما هو منصوص عليها في البند )ج( من املادة  ،في شكل كفالة

كيفيات و  مبلغ هذه الضمانة املالية وشكلهاويحدد بنص تنظيمي 

 ا ؛بهوسح اع هذه الضمانةإيد إيداعها

)ب( و)د( و )أ(أن تستوفي الشروط املنصوص عليها في البنود  -ج

 .أعاله 4املادة  و)ه( من

وي ذمستخدمين على األقل من  (3ثالثة )على  وفر تأن ت -د

 .االختصاص

التنصيص على ضرورة التوفر على  -

مقر الستقبال الزبناء مع ضمان خلق 

 حد أدنى من مناصب الشغل.

 

 

 

شروط اليل إلى مالءمة هدف التعدي -

املطلوب استيفاؤها من قبل األشخاص 

التي يجب االعتبارية مع الشروط 

استيفاؤها من قبل األشخاص الذاتيين 

 املنصوص عليها في البنود أعاله.

 



6 

 

 التعليل التعديل املقترح املادة األصلية

 :8املادة 

، دون أن تكون ق الربحلتي ال تهدف إلى تحقيا والهيئاتيمكن للجمعيات 

 حاصلة على رخصة ...........................................................................................

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

 .........بكل نشاط...

يوما قصد تبليغ رفضها املعلل عند  15تتوفر اإلدارة املختصة على أجل 

 .االقتضاء

 :8املادة 

التي ال  املعترف لها بصفة املنفعة العامة والهيئات يمكن للجمعيات

 دون أن تكون حاصلة على رخصة .......................... ،تهدف إلى تحقيق الربح

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

 ........بكل نشاط....................

يوما قصد تبليغ رفضها املعلل عند  15تتوفر اإلدارة املختصة على أجل 

 .االقتضاء

 أن إلى التدقيق فييهدف هذا التعديل 

ال يمكن التأكد من كونها الجمعيات التي 

تهدف إلى تحقيق الربح والتي يمكن لها 

أن تمارس جميع األنشطة املنصوص 

أو بعضها لفائدة أعاله  1عليها في املادة 

أعضائها دون أن تكون حاصلة على 

هي الجمعيات  رخصة وكيل األسفار،

حيث  املعترف لها بصفة املنفعة العامة،

ال رقيب خارجي  ت األخرى أن الجمعيا

لهذا  ،ملزمة بتقديم حساباتها غيرو  ،لها

تحقيق  إلىالسبب فشرط "التي ال تهدف 

 ربح" صعب التأكد منه.
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 التعليل التعديل املقترح املادة األصلية

 الباب الثالث

 شروط استغالل رخص وكيل األسفار

 

 :12املادة 

 ،خيص من اإلدارة املختصةتر أن يفتح، بناء على يجوز لكل وكيل أسفار 

أعاله وذلك حسب نوع  1في املادة  تقدم الخدمات املعرفةفرعا أو عدة فروع 

 رخصته.

 .وكيل األسفارالفروع تحت مسؤولية الوكالة و يجب أن تستغل 
 

 الباب الثالث

 شروط استغالل رخص وكيل األسفار

 

 : 12املادة 

على ترخيص من  بناء ،أن يفتح من صنف )أ( يجوز لكل وكيل أسفار

أعاله  1في املادة  تقدم الخدمات املعرفة فرعا أو عدة فروع ،اإلدارة املختصة

في  عليها لتوزيع منتجاته وخدماته املنصوص وذلك حسب نوع رخصته.

 أعاله. 1املادة 

الوكالة  .وكيل األسفار الفروع تحت مسؤولية الوكالة و يجب أن تستغل

 األم.

 

 

 

 

ى حصر حق فتح يهدف هذا التعديل إل

لوكالء لتوسعة رقعة التوزيع الفروع 

  من صنف )أ(.األسفار 
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 التعليل التعديل املقترح املادة األصلية

 الباب السابع

 انتقالية و ختامية أحكام

 

 : 36املادة 

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النصوص 

 .الرسميةالتنظيمية املتخذة لتطبيقه في الجريدة 

 الباب السابع

 انتقالية و ختامية أحكام

 

 : 36املادة 

لى عملية تقييم هذا القانون إيخضع  يدخل هذا القانون حيز التنفيذ

ابتداء من تاريخ نشر  وذلك ،حيز التنفيذ بعد دخولهسنوات  (3) ثالث

 .في الجريدة الرسمية هالنصوص التنظيمية املتخذة لتطبيق
 

لى التنصيص على يهدف هذا التعديل إ

ضرورة إخضاع هذا القانون للتقييم 

بعد ثالث سنوات من دخوله حيز 

التنفيذ، في إطار تقييم أثر التشريعات 

في تحقيق أهدافها، والوقوف على 

تطبيق هذا القانون  ايجابيات وسلبيات

دخال في أفق تجويده من خالل إ

 التعديالت الالزمة لتحسينه وتحديثه.

 



 

 

 جدول التصويت

 



 

 

 
        

 

 

 

 جدول التصويت حول

 يتعلق بتنظمي همنة وكيل الأسفار 11.16مرشوع قانون رمق 

 

 نتيجة التصويت على المادة  التعديل صاحبموقف  موقف الحكومة صاحب التعديل المادة

 

1 

 فرق ومجموعة الأغلبية
 

 غري مقبول

 

 السحب

 

 

 ابلإجامع كام وردت ابملرشوع
 السحب غري مقبول الفريق الاس تقاليل

 السحب غري مقبول فريق الاحتاد العام ملقاولت املغرب

2 
الأصاةل واملعارصة والاحتاد املغريب للشغل فريق 

 ادلميقراطية للشغل ةومجموعة الكونفدرالي

 

عادة الصياغة   قبول التعديل مع اإ

 داخل اللجنة

 

---------------------- 

 

 ابلإجامع كام عدلت داخل اللجنة 

 بصيغة توافقية

3 

  السحب غري مقبول فرق ومجموعة الأغلبية

 

 ابملرشوعابلإجامع كام وردت 
 السحب غري مقبول الفريق الاس تقاليل

فريق الأصاةل واملعارصة والاحتاد املغريب للشغل 

 ادلميقراطية للشغل ةومجموعة الكونفدرالي

 --------- غري مقبول

 السحب غري مقبول فريق الاحتاد العام ملقاولت املغرب

 املغربية  اململكة
 الربملان

                                  جملس املستشارين

 الأمانة العامة

 مديرية الترشيع واملراقبة الربملانية

 الفالحة والقطاعات الإنتاجيةمصلحة جلنة 
 

 



 

 

 نتيجة التصويت على المادة  التعديل صاحبموقف  موقف الحكومة صاحب التعديل المادة

 

4 

  ------------- مقبول بصيغة توافقية الفريق الاس تقاليل

 ابلإجامع بعد تعديهل بصيغة توافقية

 داخل اللجنة 

فريق الأصاةل واملعارصة والاحتاد املغريب للشغل 

 ادلميقراطية للشغل ةومجموعة الكونفدرالي
 ------------- غري مقبول

 فريق الاحتاد العام ملقاولت املغرب

 
 السحب غري مقبول

5 

 فرق ومجموعة الأغلبية
  مقبول بصيغة توافقية

---------------- 

 

 

 ابلإجامع بعد تعديهل بصيغة توافقية

 داخل اللجنة 
 ---------------- مقبول بصيغة توافقية الفريق الاس تقاليل

فريق الأصاةل واملعارصة والاحتاد املغريب للشغل 

 ادلميقراطية للشغل ةومجموعة الكونفدرالي
 --------------- غري مقبول

 --------------- مقبول بصيغة توافقية فريق الاحتاد العام ملقاولت املغرب

 ابلإجامع ------------------ ------------------ مل يرد بشأأهنا أأي تعديل 6

 ابلإجامع ---------------- ----------------- مل يرد بشأأهنا أأي تعديل 7

8 
  ابلإجامع بعد تعديهل بصيغة توافقية السحب غري مقبول الفريق الاس تقاليل

 ------------- مقبول مع صياغة توافقية فريق الاحتاد العام ملقاولت املغرب داخل اللجنة

 ابلإجامع كام وردت ------------ --------------- مل يرد بشأأهنا أأي تعديل 9

 ابلإجامع كام وردت ------------- --------------- مل يرد بشأأهنا أأي تعديل 10

11 
فريق الأصاةل واملعارصة والاحتاد املغريب للشغل 

 ادلميقراطية للشغل ةومجموعة الكونفدرالي

 

 غري مقبول

 

------------- 

 

 ابلإجامع كام وردت

12 
  السحب  غري مقبول الفريق الاس تقاليل

 املغربفريق الاحتاد العام ملقاولت  ابلإجامع كام وردت

 
 السحب غري مقبول



 

 

 نتيجة التصويت على المادة  التعديل صاحبموقف  موقف الحكومة صاحب التعديل المادة

 

 ابلإجامع كام وردت ----------- ------------- مل يرد بشأأهنا أأي تعديل 23اإىل  13

24 
فريق الأصاةل واملعارصة والاحتاد املغريب للشغل 

 ادلميقراطية للشغل ةومجموعة الكونفدرالي
 ابلإجامع كام وردت ---------- غري مقبول

 ابلإجامع كام وردت ---------- ------------ أأي تعديلمل يرد بشأأهنا  34اإىل  25

 ابلإجامع كام عدلت ---------- مقـــبـــول الفريق الاس تقاليل 35

36 

فريق الأصاةل واملعارصة والاحتاد املغريب للشغل 

 ادلميقراطية للشغل ةومجموعة الكونفدرالي

  --------- غري مقبول

 ابلإجامع كام وردت 

 السحب غري مقبول الاحتاد العام ملقاولت املغربفريق 

 

 

 

 

 برمته كام عدل ابلإجامع وكيل الأسفار ةيتعلق بتنظمي همن 11.16قانون رمق مرشوع  وافقت اللجنة عىل



 

 

 

 

 

 

  11.16مشروع القانون رقم 

 يتعلق بتنظيم مهنة وكيل األسفار

افقت عليه اللجنة معدال  كما و

 



مشروع قانون رقم 11.16
يتعلق بتنظيم مهنة وكيل األسفار

اململكة املغربية

البرملان 

مجلس املستشارين



الباب األول

أحكام عامة

املادة 1

يقصد في مدلول هذا القانون بوكيل األسفار، كل شخص ذاتي أو 
اعتباري يقوم بصورة اعتيادية، قصد الحصول على ربح، بالعمليات 
التالية أو يساعد على القيام بها، وذلك كيفما كانت كيفيات أداء أجره :

تنظيم أو بيع أسفار أو مقامات فردية أو جماعية؛ أ	-	

أو  أسفار  بمناسبة  تقدم  أن  يمكن  خدمات  بيع  أو  تنظيم  ب	-	
مقامات، وال سيما حجز سندات النقل وتسليمها وإيجار وسائل النقل 
لحساب زبنائه وحجز غرف بمؤسسات اإليواء السياحي وتسليم سندات 

اإليواء أو اإلطعام أو هما معا؛

ج- تنظيم خدمات مرتبطة باالستقبال السياحي أو بيعها، وال سيما 
تنظيم مدارات سياحية أو زيارات املدن أو املواقع أو املآثر التاريخية وبيع 

خدمات املرشدين السياحيين؛

 2 املادة  في  تعريفها  تم  كما  إنتاج خدمات سياحية جزافية،  د- 
أدناه أو بيعها، وكذا تنظيم جميع األنشطة املرتبطة بتنظيم املؤتمرات 
أو التظاهرات الرياضية أو الفنية أو الثقافية أو الترفيهية أو تظاهرات 
الخدمات  مجموع  تشمل  األنشطة  هذه  جميع  كانت  إذا  مماثلة، 

املنصوص عليها في البنود )أ( و)ب( و )ج( من هذه املادة أو بعضها ؛

ه- بيع املنتجات أو الخدمات الواردة في البنود )أ( أو )ب( أو )ج( أو 
)د( من هذه املادة باسم وكيل أو عدة وكالء لألسفار ولحسابهم؛

و- بيع املنتجات والخدمات املقدمة من طرف واحدة أو أكثر من 
مؤسسات اإليواء السياحي أو املطاعم السياحية أو الناقلين السياحيين 

أو املرشدين السياحيين، وذلك باسمهم ولحسابهم.

هذه  في  عليها  املنصوص  العمليات  إنجاز  األسفار  لوكالء  يمكن 
املادة عن بعد أو بوسيلة إلكترونية، مع التقيد بالنصوص التشريعية 

والتنظيمية املعمول بها.

املادة 2

يقصد في مدلول هذا القانون بخدمة سياحية جزافية، الخدمة التي 
تزيد مدتها على 24 ساعة أو تشمل قضاء ليلة مبيت والتي تباع أو تعرض 

للبيع بثمن »يشمل جميع التكاليف« والناتجة عن الجمع املسبق بين 
عمليتين على األقل تشكالن جزءا مهما من الخدمة السياحية الجزافية 
وتتعلقان على التوالي باإليواء والنقل أو خدمات سياحية أخرى غير 

تابعة لإليواء أو النقل.

الباب الثاني

تسليم رخصة وكيل األسفار

والتصريح بأنشطة وكيل األسفار

املادة 3

ال يجوز ألي شخص أن يزاول نشاط وكيل أسفار ما لم يكن حاصال 
على رخصة من الصنف )أ( أو الصنف )ب( تسلمها لهذا الغرض اإلدارة 

املختصة وفقا للكيفيات املحددة بنص تنظيمي.

تزاول  التي  االعتبارية  لألشخاص  )أ(  صنف  من  الرخصة  تمنح 
بصفة حصرية واحدا أو أكثر من أنشطة وكيل األسفار املنصوص عليها 

في البنود )أ( أو )ب( أو)ج( أو)د( أو )ه( أو)و( من املادة 1 أعاله.

تمنح الرخصة من صنف )ب( لألشخاص الذاتيين أو األشخاص 
نشاطا  الرئي�سي،  لنشاطهم  ثانوية  بصفة  يزاولون  الذين  االعتبارية 
واحدا أو أكثر من أنشطة وكيل األسفار املنصوص عليها في البندين )ه( 

أو )و( من املادة 1 أعاله.

املادة 4

االعتبارية  لألشخاص  )أ(  األسفار من صنف  وكيل  تمنح رخصة 
املنصوص عليها في الفقرة 2 من املادة 3 أعاله التي تتوفر فيها الشروط 

التالية:

أن تكون شركة تجارية خاضعة للقوانين املغربية الجاري بها  أ	-	
العمل؛

أال تكون قد خضعت ملسطرة التصفية القضائية؛ ب	-	

ج- أن تثبت توفرها على ضمانة مالية كافية في شكل كفالة مستمرة 
وغير منقطعة طيلة مزاولة نشاط وكيل األسفار واملرصودة خصيصا 
الخدمات.  الزبناء ومقدمي  مع  املبرمة من طرفها  االلتزامات  لضمان 
وكيفيات  وشكلها  املالية  الضمانة  هذه  مبلغ  تنظيمي  بنص  ويحدد 

إيداعها وسحبها ؛
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يضمن  املدنية  املسؤولية  عن  تأمين  على  توفرها  تثبت  أن  د- 
التعويض عن األضرار التي يمكن أن تلحق بزبنائها بمناسبة مزاولتها 
لنشاط وكيل األسفار أو اإلخالل بتنفيذ االلتزامات الناتجة عن العقد؛

ه- أن تتوفر على محل يخصص الستقبال زبنائها يشار إليه في هذا 
القانون بالوكالة، والذي تعاينه اإلدارة املختصة بصورة قانونية.

املادة 5

تمنح رخصة وكيل األسفار من صنف )ب( لألشخاص الذاتيين أو 
األشخاص االعتبارية املنصوص عليهم في الفقرة 3 من املادة 3 أعاله 

والذين تتوفر فيهم الشروط التالية:

I. بالنسبة لألشخاص الذاتيين :

أ-  أن يكونوا حاملين للجنسية املغربية أو مقيمين بصفة نظامية 
باملغرب وأن يبلغ سنهم 21 سنة على األقل؛

ب- أن يتمتعوا باألهلية ملمارسة التجارة؛

ج- أن يثبتوا توفرهم على تكوين أو خبرة أو هما معا، كما هو محدد 
بنص تنظيمي؛

د- أال يكون قد صدر في حقهم حكم من أجل الغش في ميدان مراقبة 
الصرف أو بعقوبة جنائية أو بعقوبة حبسية تفوق مدتها ثالثة )3( أشهر 
دون إيقاف التنفيذ أو ستة )6( أشهر مع إيقاف التنفيذ أو دونه من أجل 

جنحة، باستثناء الجنح غير العمدية ؛

ه- أن يثبتوا توفرهم على ضمانة بنكية أو مالية كافية، كما هو 
منصوص عليها في البند )ج( من املادة 4 أعاله. و يحدد بنص تنظيمي 

مبلغ هذه الضمانة املالية و شكلها وكيفيات إيداعها وسحبها ؛

يضمن  املدنية  املسؤولية  عن  تأمين  على  توفرهم  يثبتوا  أن  و- 
مزاولتهم  أثناء  بزبنائهم  تلحق  أن  يمكن  التي  األضرار  عن  التعويض 

لنشاط وكيل األسفار.

II. بالنسبة لألشخاص االعتبارية :

أ- أن تكون شركة تجارية خاضعة للقوانين املغربية الجاري بها 
العمل؛

ب- أن تثبت توفرها على ضمانة بنكية أو مالية كافية، كما هو 
منصوص عليها في البند )ج( من املادة 4 أعاله. و يحدد بنص تنظيمي 

مبلغ هذه الضمانة املالية وشكلها وكيفيات إيداعها وسحبها.

ج- أن تستوفي الشروط املنصوص عليها في البنود )أ( و)ب( و)د( من 

املادة 4 أعاله.

املادة 6

تسند إدارة الشخص االعتباري املرشح للحصول على رخصة وكيل 
األسفار أو تسييره إلى شخص ذاتي تتوفر فيه الشروط املنصوص عليها 
في )أ( و)ب( و)د( من البند )I( من املادة 5 أعاله ويثبت توفره على تكوين 
أو خبرة أو هما معا، كما هو محدد بنص تنظيمي ، حسب نوع الرخصة 

املراد تسليمها إلى الشخص االعتباري السالف الذكر.

في حالة شغور منصب مدير أو مسير الشخص االعتباري الحاصل 
على رخصة وكيل األسفار، يجب إشعار اإلدارة املختصة بذلك داخل 

أجل 30 يوما ابتداء من تاريخ توقفه عن ممارسة مهامه.

وعالوة على ذلك، يتم تعويض املدير أو املسير املنتهية مهمته داخل 
أجل 3أشهر ابتداء من نفس التاريخ.

املادة 7

تحدد بنص تنظيمي كيفيات تسليم رخص وكيل األسفار.

املادة 8

يمكن للجمعيات والهيئات التي ال تهدف إلى تحقيق الربح، دون أن 
تكون حاصلة على رخصة وكيل األسفار، أن تمارس جميع األنشطة 
املنصوص عليها في املادة 1 أعاله أو بعضها لفائدة أعضائها حصريا، 
بترخيص من الوزارة املكلفة بالقطاع السياحي حسب شروط محددة 

بنص تنظيمي.

املادة 9

النفع  ذات  باملجموعات  املختصة  اإلدارة  لدى  التصريح  يجب 
االقتصادي املؤسسة بين وكالء األسفار داخل أجل شهر ابتداء من 

تاريخ تقييدها بالسجل التجاري.

الباب الثالث

شروط استغالل رخص وكيل األسفار

املادة 10

يجب على كل صاحب رخصة وكيل األسفار أن يشرع في استغالل 
رخصته داخل الستة أشهر املوالية لتاريخ الحصول عليها، وإال جاز 
لإلدارة املختصة أن تأمر بتوقيفها أو سحبها مالم يثبت صاحب الرخصة 

حدوث قوة قاهرة أو ظروف غير متوقعة.
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املادة 11

موقعه  في  رقم رخصته  إلى  يشير  أن  أسفار  وكيل  كل  على  يجب 
اإللكتروني ومنصته التجارية ومطبوعاته ومنشوراته اإلشهارية وعقوده 
ومراسالته. وعالوة على ذلك، يجب عليه أن يعلق هذا الرقم بصورة 

بارزة، عند االقتضاء، في محال ته املهنية وفي كل فرع من فروعه.

املادة 12

اإلدارة  من  ترخيص  على  بناء  يفتح،  أن  أسفار  وكيل  لكل  يجوز 
املختصة، فرعا أو عدة فروع تقدم الخدمات املعرفة في املادة 1 أعاله 

وذلك حسب نوع رخصته.

يجب أن تستغل الوكالة والفروع تحت مسؤولية وكيل األسفار.

املادة 13

يجب أن تخبر اإلدارة املختصة بكل تغيير قد يطرأ على أجهزة إدارة 
أو تسيير الشخص الحاصل على رخصة وكيل األسفار أو رأسماله أو 

عنوانه.

املادة 14

يجب على صاحب رخصة وكيل األسفار أن يطلع اإلدارة املختصة 
على توقيف نشاطه أو االنقطاع عن مزاولته.

يترتب، بقوة القانون، على كل توقيف أو انقطاع لم يبلغ عنه أو م�سى 
عليه أكثر من ستة )6( أشهر متتالية، سحب رخصة وكيل األسفار.

املادة 15

في حالة التفويت الكلي للشخص االعتباري الحاصل على رخصة 
وكيل األسفار، ال يمكن للمشتري أن يستمر في استغالله إال بعد إخبار 

اإلدارة املختصة بذلك داخل أجل 30 يوما ابتداء من تاريخ التفويت.

املادة 16

أن  الحقوق  لذوي  جاز  األسفار،  وكيل  رخصة  توفي صاحب  إذا 
يستمروا في استغاللها ملدة سنة، يتعين عليهم خاللها تقديم طلب تحويل 
الرخصة باسم شخص ذاتي أو شخص اعتباري، حسب الحالة، تتوافر 

فيه الشروط املطلوبة في هذا القانون والنصوص املتخذة لتطبيقه.

في حالة عدم تقديم هذا الطلب أو رفضه بقرار معلل من طرف 
اإلدارة املختصة، تصبح رخصة وكيل األسفار السالفة الذكر الغية.

الباب الرابع

واجبات وكيل األسفار

املادة 17

خدمة  أو  سياحي  مدار  لكل  بالنسبة  األسفار،  وكيل  على  يجب 
باسم  أو  باسمه  ويوزع  ينشر  أن  للبيع،  معروضة  جزافية  سياحية 
أو في شكل  إلكترونية  املؤسسة املنتجة للخدمة السياحية، بوسيلة 
والخدمات  بالسفر  املتعلقة  املعلومات  جميع  مطويات،  أو  كتيبات 

واألسعار املقترحة.

املادة 18

يجب أن يبرم في شأن العمليات املبينة في املادة 1 أعاله والتي تدخل 
معلومات  توقيعه  قبل  تقدم  عقد  جزافية  سياحية  خدمة  إطار  في 
مفصلة حول مضمون الخدمات املقترحة وأسعارها وكيفيات التسديد 

وشروط إبطال العقد وكذا الشروط املتعلقة بعبور الحدود.

تعتبر املعلومات السالف ذكرها ملزمة لوكيل األسفار، ما لم يتم 
إطالع الزبناء قبل إبرام العقد على التغييرات التي تكون قد أدخلت على 

مضمونه.

ال يمكن إدخال أي تغيير على املعلومات املسبقة السالف ذكرها إال 
إذا كان وكيل األسفار قد نص في العقد صراحة على هذا االحتمال.

املادة 19

والزبون جميع  األسفار  وكيل  بين  املبرم  العقد  يتضمن  أن  يجب 
والضامن  األسفار  ووكيل  املنظم  وعناوين  بأسماء  املتعلقة  البيانات 
واملؤمن ووصف مفصل ملضمون الخدمات املقدمة وحقوق والتزامات 
وإجراءات  الزمني  والجدول  بالسعر  يتعلق  فيما  خاصة  األطراف، 
الزبون  وإشعار  العقد  وإبطال  لألسعار  املحتملة  واملراجعة  التسديد 
بذلك قبل بداية السفر أو املقام وكذا الشروط املتعلقة بعبور الحدود.

املادة 20

يعتبر كل شخص ذاتي أو اعتباري يقوم بالعمليات املنصوص عليها 
في املادة 1 أعاله، مسؤوال إزاء زبنائه عن حسن تنفيذ االلتزامات الناتجة 
أو بواسطة مقدمي  ينفذها شخصيا  العقد سواء كان عليه أن  عن 

خدمات آخرين، دون املساس بحقه في الرجوع عليهم.

غير أنه، يجوز له التبرؤ من مسؤوليته إذا أتى بما يثبت أن عدم 
تنفيذ العقد كال أو جزءا يرجع إما إلى الزبون وإما إلى عنصر غير متوقع 
ناتجا عن شخص ال عالقة له بتقديم  ال يمكن التغلب عليه يكون 

الخدمات املنصوص عليها في العقد، وإما إلى حالة قوة قاهرة.
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املادة 21

وإرشاد  مرافقة  يخص  فيما  األسفار  وكالء  يستعمل  أن  اليمكن 
زبنائهم، باستثناء عمليات التحويل، إال خدمات املرشدين السياحيين 

املعتمدين من لدن اإلدارة املختصة وفقا للتشريع الجاري به العمل.

املادة 22

سجالته  يضع  أن  األسفار  وكيل  رخصة  صاحب  كل  على  يجب 
ووثائقه رهن إشارة أعوان اإلدارة املختصة املؤهلين ملراقبتها.

املادة 23

التشريعية  النصوص  ألحكام  االمتثال  األسفار  وكالء  على  يجب 
والتنظيمية املتعلقة على الخصوص بحرية األسعار واملنافسة والشغل 

و حماية املستهلك والبيئة.

الباب الخامس

نظام التمثيل

املادة 24

يجب على جميع وكالء األسفار في كل جهة من الجهات املحدثة 
بموجب القانون أن يؤسسوا فيما بينهم جمعية جهوية تكون معتمدة 
لدى اإلدارة ، و أن ينخرطوا فيها ، تسري عليها أحكام الظهير الشريف 
رقم 1.58.376 الصادر في 3جمادى األولى 1378 )15 نوفمبر 1958( 
بتنظيم الحق في تأسيس الجمعيات واألحكام الخاصة الواردة في هذا 

القانون.

يجب أن تعرض األنظمة األساسية واألنظمة الداخلية للجمعيات 
املذكورة على اإلدارة املختصة قصد املصادقة عليها.

املادة 25

أعاله جامعة وطنية   24 املادة  في  إليها  املشار  الجمعيات  تؤسس 
لوكالء األسفار تسري عليها أحكام الظهير الشريف السالف الذكر رقم 
1.58.376 الصادر في 3جمادى األولى 1378 )15 نوفمبر 1958( واألحكام 

الخاصة الواردة في هذا القانون.

يجب أن يعرض النظام األسا�سي والنظام الداخلي للجامعة الوطنية 
لوكالء األسفار على اإلدارة املختصة قصد املصادقة عليهما.

املادة 26

تناط بالجامعة الوطنية لوكالء األسفار املهام التالية:

ارتباط  لها  أخرى  هيئة  وكل  اإلدارة  لدى  املهنة  تمثيل  	-
بالسياحة، وكذا في كل تظاهرة ذات طابع سياحي؛

صيانة التقاليد املرتبطة باالستقامة واألخالق في مزاولة املهنة  	-
وإعداد مدونة أخالقيات املهنة تصادق عليها اإلدارة املختصة؛

الدفاع عن املصالح املعنوية ألعضائها والتقا�سي عندما تكون  	-
مصالح املهنة املشروعة مهددة؛

السهر على امتثال أعضائها لألحكام التشريعية والتنظيمية  	-
الجاري بها العمل وال سيما تلك املنظمة لنشاطهم؛

مشاريع  من  مشروع  كل  وإحداث  ممتلكاتها  بإدارة  القيام  	-
التعاون أو اإلسعاف أو التعاضد أو التقاعد لفائدة أعضائها وتنظيمه و 

تسييره في إطار النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛

تنظيم ندوات وتداريب تهدف إلى التكوين املستمر ألعضائها في  	-
إطار تعاون وثيق مع اإلدارة املختصة؛

إبداء الرأي في جميع مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية  	-
املتعلقة بأنشطة وكالء األسفار، املقدمة من طرف الحكومة.

الباب السادس

العقوبات

املادة 27

تطبيق  األسفار  وكيل  نشاط  مزاولة  في  مخالفة  كل  على  يترتب 
العقوبات اإلدارية التالية، حسب جسامة املخالفة :

أ- اإلنذار؛

ب- التوبيخ؛

ج- السحب املؤقت للرخصة؛

د- السحب النهائي للرخصة.

تحدد بنص تنظيمي كيفيات اإلنذار و التوبيخ و السحب املؤقت 
للرخصة و السحب النهائي للرخصة.

املادة 28

هذا  ألحكام  تطبيقا  املمنوحة  الرخص  املختصة  اإلدارة  تسحب 
القانون، بعد إدالء صاحب الرخصة بإيضاحاته، وذلك في الحاالت 

التالية:

إذا أصبحت الشروط املقررة لتسليمها غير متوافرة؛ 	-

إذا أخل صاحب الرخصة عمدا بااللتزامات املفروضة عليه  	-
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بكيفية خطيرة ومتكررة؛

إذا لم يِف ببعض أو مجموع االلتزامات املبرمة مع زبنائه أو  	-
مقدمي الخدمات.

املادة 29

تسحب اإلدارة املختصة تلقائيا الرخص املمنوحة تطبيقا ألحكام 
هذا القانون في حالة إدانة صاحب الرخصة من أجل الغش في امليدان 

الضريبي أو الجمركي أو من أجل مخالفة لنظام الصرف.

املادة 30

يعاقب بغرامة مالية من 1.000 إلى 5.000 درهم:

كل متصرف مجموعة ذات نفع اقتصادي مؤسسة بين وكالء  	-
هذا  من   9 املادة  في  عليه  املنصوص  بالتصريح  القيام  أغفل  أسفار 

القانون؛

كل وكيل أسفار أخل بالتزاماته املتعلقة باإلخبار املنصوص  	-
عليها في املواد 6 و13 و 15 من هذا القانون.

املادة 31

يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم، وفي حالة العود بغرامة 
من 50.000 إلى 100.000 درهم و بالحبس من شهرين إلى ستة )6( أشهر 

أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:

لحسابه  آخر  بواسطة شخص  أو  مباشرة  قام  كل شخص  	-
الخاص أو لحساب الغير، بإنجاز إحدى العمليات املنصوص عليها في 
املادة 1 أعاله أو ساعد على إنجازها ولو على وجه التبعية دون أن يكون 

حاصال على رخصة وكيل أسفار؛

كل شخص قدم مساعدته في أي شكل كان إلى شخص ذاتي أو  	-
اعتباري غير حاصل على رخصة وكيل أسفار في مزاولة نشاط أو أكثر من 

األنشطة املنصوص عليها في املادة األولى 1 من هذا القانون؛

كل شخص استمر في مزاولة أنشطة وكيل األسفار بعد سحب  	-
الرخصة منه؛

كوكيل  أنشطته  حول  كاذبة  بمعلومات  أدلى  شخص  كل  	-
لألسفار.

يعتبر في حالة عود، كل شخص سبق الحكم عليه بموجب حكم 
نهائي بعقوبة من أجل إحدى املخالفات املنصوص عليها في هذه املادة، 
ثم ارتكب مخالفة مماثلة قبل م�سي خمس سنوات من تمام تنفيذ تلك 
العقوبة أو تقادمها. وتعد مخالفات مماثلة ألجل تقرير العود، جميع 

املخالفات املنصوص عليها في هذه املادة.

إذا كان املخالف شخصا اعتباريا، جاز أن تصدر عقوبات الحبس 
املنصوص عليها في هذه املادة على الشخص الذاتي املوكول إليه بصفة 
قانونية أو نظامية تمثيل الشخص االعتباري، والسيما رئيس مجلس 
اإلدارة أو رئيس مجلس الرقابة أو املتصرف املنتدب أو املدير العام أو 

املسير املفوض.

الربح تقوم  إلى تحقيق  إذا تعلق األمر بجمعية أو هيئة ال تهدف 
إحدى  بإنجاز  أعضائها  لحساب  آخر،  شخص  بواسطة  أو  مباشرة 
العمليات املنصوص عليها في املادة 1 أعاله أو ساعدت على إنجازها 
ولو على وجه التبعية دون اإلدالء بالتصريح املنصوص عليه في املادة 
8 من هذا القانون، جاز أن تصدر عقوبات الحبس املنصوص عليها في 
هذه املادة في حق الشخص الذاتي املوكول إليه بصفة نظامية أمر إدارة 

الجمعية أو الهيئة السالف ذكرها بأي صفة من الصفات.

املادة 32

عالوة على ضباط الشرطة القضائية، يؤهل للبحث عن املخالفات 
ألحكام هذا القانون ومعاينتها األعوان املحلفون واملنتدبون خصيصا 

لهذا الغرض من لدن اإلدارة املختصة.

املادة 33

مجموعة  من  و267   263 الفصلين  في  املقررة  العقوبات  تطبق 
القانون الجنائي على كل من اعترض على قيام األعوان املشار إليهم في 

املادة 32 أعاله بمهامهم أو ارتكب عنفا أو إيذاء ضدهم.

الباب السابع

أحكام انتقالية وختامية

املادة 34

يجب على وكاالت األسفار الحاصلة ،في تاريخ نشر هذا القانون، على 
إحدى الرخص املنصوص عليها في القانون رقم 31.96 املتعلق بالنظام 
األسا�سي لوكاالت األسفار الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.64 
بتاريخ 4 شوال 1417 )12 فبراير 1997(، االمتثال ألحكام هذا القانون 
والنصوص املتخذة لتطبيقه، داخل أجل 24 شهرا ابتداء من تاريخ 

دخوله حيز التنفيذ.

ولهذه الغاية، تكون رخصة وكاالت األسفار املزاولة لنشاطها عند 
تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية معادلة تلقائيا لرخصة وكيل 
األسفار من صنف )أ(، إال إذا طلبت هذه الوكاالت داخل األجل املذكور 

الحصول على رخصة وكيل أسفار من صنف )ب(.
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املادة 35

ينسخ القانون رقم 31.96 املتعلق بالنظام األسا�سي لوكاالت األسفار 
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.64 بتاريخ 4 شوال 1417 

)12 فبراير 1997(.

من  سنوات  ثالث  بعد  تقييم  عملية  إلى  القانون  هذا  يخضع 
دخوله حيز التنفيذ طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.

املادة 36

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النصوص 
التنظيمية املتخذة لتطبيقه في الجريدة الرسمية.



 

 

 

 

جدول مقارن    

يتعلق بتنظيم مهنة 11.16ملشروع قانون رقم    

وكيل األسفار   



 

 جدول مقارن  للمواد املعدلة

 يتعلق بتنظيم مهنة وكيل األسفار 11.16حول مشروع قانون رقم 

 رقم

 املادة

من مجلس  املادة كما أحيلت على اللجنة

 النواب

  املادة كما عدلتها اللجنة

 
 2املادة 

 
افية، الخدمة التي  يقصد في مدلول هذا القانو ن بخدمة سياحية جز

ساعة أو تشمل قضاء ليلة والتي تباع أو تعرض للبيع  24تزيد مدتها على 

 بثمن ...

افية، الخدمة التي تزيد مدتها على   24يقصد في مدلول هذا القانو ن بخدمة سياحية جز

 والتي تباع أو تعرض للبيع بثمن ...مبيت ساعة أو تشمل قضاء ليلة 

 

 4املادة 

 

 

 

اإلعتبارية املنصوص ( لألشخاص أتمنح رخصة وكيل األسفار من صنف ) 

 أعاله التي تتوفر فيها الشروط التالية : 3من املادة  2عليها في الفقرة 

 أن تكون شركة تجارية -أ

 ؛ أال تكون قد خضعت ملسطرة التصفية القضائية -ب

شكل كفالة مستمرة و غير     توفرها على ضمانة مالية كافية فيأن تثبت  -ج

مان خصيصا لض   ةمنقطعة طيلة  مزاولة نشاط وكيل األسفار و املرصود

  بناء و مقدمي الخدمات و يحدد بنصمع الز    اإللتزامات املبرمة من طرفها

 ؛تنظيمي مبلغ هذه الضمانة املالية و شكلها و كيفيات إيداعها و سحبها

يضمن التعويض عن  املدنيةأن تثبت توفرها على تأمين عن املسؤولية    -د

 2( لألشخاص اإلعتبارية املنصوص عليها في الفقرة أتمنح رخصة وكيل األسفار من صنف )

 أعاله التي تتوفر فيها الشروط التالية : 3من املادة 

خاضعة للقوانين املغربية الجاري بها أن تكون شركة تجارية  -أ

 العمل؛

 ؛ قد خضعت ملسطرة التصفية القضائية أال تكون  -ب

شكل كفالة مستمرة و غير منقطعة طيلة      توفرها على ضمانة مالية كافية فيأن تثبت  -ج

مع    مان اإللتزامات املبرمة من طرفهاخصيصا لض   ةمزاولة نشاط وكيل األسفار و املرصود

تنظيمي مبلغ هذه الضمانة املالية و شكلها و كيفيات   بناء و مقدمي الخدمات و يحدد بنصالز 



األسفار    أن تلحق بزبنائها بمناسبة مزاولتها لنشاط وكيلضرار التي يمكن  أل ا

 ؛أو اإلخالل بتنفيذ اإللتزامات الناتجة عن  العقد

 أن تتوفر على محل يخصص إلستقبال زبنائها يشار إليه في هذا القانون  -هـ

 بالوكالة و الذي تعاينه اإلدارة املختصة بصورة قانونية.
 

 ؛إيداعها و سحبها

ضرار التي يمكن  أل يضمن التعويض عن ا املدنيةأن تثبت توفرها على تأمين عن املسؤولية    -د

أن تلحق بزبنائها بمناسبة مزاولتها لنشاط وكيل   األسفار أو اإلخالل بتنفيذ اإللتزامات 

 ؛الناتجة عن  العقد

أن تتوفر على محل يخصص إلستقبال زبنائها يشار إليه في هذا القانون بالوكالة و الذي  -هـ

 تعاينه اإلدارة املختصة بصورة قانونية.

 
تمنح رخصة وكيل األسفار من صنف )ب( لألشخاص الذاتيين أو األشخاص  5املادة 

والذين تتوفر فيهم أعاله  3من املادة  3اإلعتبارية املنصوص عليهم في الفقرة 

 الشروط التالية :

-I  : بالنسبة لألشخاص الذاتيين 

 ؛سنة على األقل 21أن يبلغ سنهم  -أ

 ؛أن يتمتعوا باألهلية ملمارسة التجارة  -ب

أن يثبتوا توفرهم على تكوين أو خبرة أو هما معا كما هو محدد بنص  -ج

 ؛تنظيمي

اقبة أال يكون قد صدر في حقهم حكم من أجل الغش في  -د ميدان مر

( أشهر 3الصرف أو بعقوبة جنائية أو بعقوبة حبسية تفوق مدتها ثالثة )

( أشهر مع إيقاف التنفيذ أو دونه من أجل 6دون إيقاف التنفيذ أو ستة )

 ؛بإستثناء الجنح غير العمدية ،جنحة

أن بثبتوا توفرهم على ضمانة مالية كافية كما هو منصوص عليها في  -هـ

و يحدد بنص تنظيمي مبلغ هذه الضمانة  .أعاله 4املادة البند )ج( من 

 ؛املالية و شكلها و كيفيات إيداعها و سحبها

رخصة وكيل األسفار من صنف )ب( لألشخاص الذاتيين أو األشخاص اإلعتبارية تمنح 

 أعاله والذين تتوفر فيهم الشروط التالية : 3من املادة  3املنصوص عليهم في الفقرة 

-I  : بالنسبة لألشخاص الذاتيين 

أن يكونوا حاملين للجنسية املغربية أو مقيمين بصفة  -أ

 سنة على األقل؛ 21سنهم يبلغ وأن    نضامية باملغرب

 أن يتمتعوا باألهلية ملمارسة التجارة؛ -ب

 ؛أن يثبتوا توفرهم على تكوين أو خبرة أو هما معا كما هو محدد بنص تنظيمي -ج

اقبة الصرف أو بعقوبة  -د أال يكون قد صدر في حقهم حكم من أجل الغش في ميدان مر

( 6أشهر دون إيقاف التنفيذ أو ستة )( 3جنائية أو بعقوبة حبسية تفوق مدتها ثالثة )

 ؛بإستثناء الجنح غير العمدية ،أشهر مع إيقاف التنفيذ أو دونه من أجل جنحة

مالية كافية كما هو منصوص عليها في  بنكية أوأن بثبتوا توفرهم على ضمانة  -هـ

و يحدد بنص تنظيمي مبلغ هذه الضمانة املالية و شكلها و  .أعاله 4البند )ج( من املادة 

 ؛كيفيات إيداعها و سحبها

ضرار التي أل يضمن التعويض عن ا ةأن بثبتوا توفرهم على تأمين عن املسؤولية املدني -و



يضمن التعويض  ةأن بثبتوا توفرهم على تأمين عن املسؤولية املدني -و

ضرار التي يمكن أن تلحق بزبنائها أثناء مزاولتهم لنشاط وكيل أل عن ا

 .األسفار

- IIارية :بالنسبة األشخاص اإلعتب 

كما هو منصوص عليها في  ،أن تثبت توفرها على ضمانة مالية كافية -أ

و يحدد بنص تنظيمي مبلغ هذه  .أعاله 4البند )ج( من املادة 

 .الضمانة املالية و شكلها و كيفية إيداعها و سحبها

أن تستوفي الشروط املنصوص عليها في البنود )أ( و )ب( و )د( من املادة   -ب

 أعاله. 4

 

 

 .يمكن أن تلحق بزبنائها أثناء مزاولتهم لنشاط وكيل األسفار

- II: بالنسبة األشخاص اإلعتبارية 

شركة تجارية خاضعة للقوانين املغربية أن تكون  -أ

 الجاري بها العمل؛

كما هو منصوص عليها في  ،مالية كافية بنكية أوأن تثبت توفرها على ضمانة  -ب

و يحدد بنص تنظيمي مبلغ هذه الضمانة املالية و شكلها  .أعاله 4البند )ج( من املادة 

 .و كيفية إيداعها و سحبها

 .أعاله 4يها في البنود )أ( و )ب( و )د( من املادة أن تستوفي الشروط املنصوص عل 

 

يمكن للجمعيات و الهيئات التي ال تهدف إلى تحقيق الربح دون أن تكون   8املادة 

أن تمارس جميع األنشطة املنصوص  ،حاصلة على رخصة وكيل األسفار

شريطة أن تصرح  ،أعاله أو بعضها لفائدة أعضائها حصريا 1عليها في املادة 

بذلك سلفا إلى اإلدارة املختصة داخل أجل شهر على األقل قبل القيام بكل 

 نشاط.

يوما قصد تبليغ رفضها املعلل عند  15تتوفر اإلدارة املختصة على أجل 

 اإلقتضاء.

يمكن للجمعيات و الهيئات التي ال تهدف إلى تحقيق الربح دون أن تكون حاصلة على رخصة 

أعاله أو بعضها لفائدة  1أن تمارس جميع األنشطة املنصوص عليها في املادة  ،وكيل األسفار

بترخيص من الوزارة املكلفة بالقطاع السياحي  ،أعضائها حصريا

 حسب شروط محددة بنص تنظيمي.

 

 
 

املتعلق بالنظام األساس ي لوكاالت األسفار  31-96ينسخ القانون رقم   35 املادة

 1417شوال  4بتاريخ  1.97.64الشريف رقم الصادر بتنفيذه الظهير 

املتعلق بالنظام األساس ي لوكاالت األسفار الصادر بتنفيذه  31-96ينسخ القانون رقم 

 (.1997فبراير  12) 1417شوال  4بتاريخ  1.97.64الظهير الشريف رقم 



 (.1997فبراير  12)

 
يخضع هذا القانون إلى عملية تقييم بعد ثالث سنوات من 

يز التنفيذ طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري دخوله ح

 بها العمل.

 



 

 

 

 أوراق إثبات الحضور 
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