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 تـقـريــرتـقـريــر
 

 لجنة الفالحة والقطاعـات إلاهتاجيـة
 

 

 

  حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول                                                                                                                                          

    05.1205.12 بتغيير القاهون رقم  بتغيير القاهون رقم 93.1893.18مشروع قاهون رقم مشروع قاهون رقم 

  املتعلق بتنظيم مهنة املرشد السياحياملتعلق بتنظيم مهنة املرشد السياحي

 

 رئيس اللجنت

 السيد أبوبكر اعبيد

 

 مقرر اللجنت

 السيد محمد عبو
 

 األمانــــــــت العامــــــــــــــــــت

 مديريت التشريع والمراقبت

قســم اللجــان 
 الفالحة والقطاعات اإلنتاجيةمصلحة لجنة 

 

 2021 -2015الــواليت التشريعيت

 2019-2018السنت التشريعيت 

 =2018دورة أكتوبر= 
 

 



 
 
 

 تقنيــــــــةبطاقــــــــة 

 

 

 

 املستشار أ بوبكر اعبيد: اللجنــــــــة س ــــرئي 

  املستشار دمحم عبو :مقزر اللجنـــــــــــــــة 

  2019فرباير  11االثنني : االجتمـــــــــــاعتاريخ. 

 

  01:االجتماعـاتعدد  

  التقزيزالطاقم اإلداري الذي أعد: 

 (مصلحة اللجنة رئيسة)الس يدة زهرية زيك  -

 الس يد دمحم ادعيجو -

 الس يد أ محد جاميل -

 الس يدة رجاء النيازي -



 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 

 السيد الرئيس املحترم،

 السيدات والسادة الوزراء املحترمون،

 السيدات والسادة املستشارون املحترمون،

 

ش الزي أعذجه لجىت  هصٌششفني أن أعشض على أهظاس مجلعىا املىكش   الخلٍش

بتغيير  93.18قاهون رقم الفالحت واللطاعاث إلاهخاحُت بمىاظبت دساظتها ملششوع 

كما وافم علُه مجلغ  املتعلق بتنظيم مهنة املرشد السياحي 05.12القاهون رقم 

 .2019فبراًش  05الىىاب في 

خ   ورلك بشئاظت  2019فبراًش  11جذاسظذ اللجىت مششوع هزا اللاهىن بخاٍس

وصٍش العُاحت والىلل  دمحم ظاحذالعُذ أبىبكش اعبُذ سئِغ اللجىت، وبحظىس العُذ 

الجىي والصىاعت الخللُذًت والاكخصاد الاحخماعي، الزي جفظل بإللاء عشض جلذًمي 

حىل املششوع العالف الزكش جطشق مً خالله إلى الشهاهاث الخاصت بمهىت املششذ 

العُاحي الزي باث ٌشكل حللت وصل هامت بين العائح واملىخىج، كما ٌعاهم في 

والثلافي الىطني باعخباسه بمثابت ظفير للثلافت املغشبُت لذي  جثمين الترار املادي

 .العُاح



العُاحي حشكل سافعت احخماعُت  إلاسشادوأطاف العُذ الىصٍش كزلك أن مهىت  

 . ملالها مً دوس مهم في خلم فشص الشغل

املتعلق بتنظيم مهنة  05.12رقم هزا، وأكذ العُذ الىصٍش أن حعذًل اللاهىن  

ًأحي جفعُال للخىحيهاث امللكُت العامُت الهادفت إلى خلم فشص  حياملرشد السيا

الشغل للشباب، ومىح ألاشخاص الزًً ساكمىا ججشبت في اللطاع الغير املهُكل فشصت 

 .الاهذماج في اللطاع املهُكل بغُت جثمين خبراتهم وملكاتهم

ششوع كما أوضح العُذ الىصٍش بأن الهذف مً الخعذًل امللترح الىاسد طمً م 

ظىىاث والتي  6هزا اللاهىن ًىذسج في إطاس جمذًذ الفترة الاهخلالُت مً ظيخين إلى 

خ ط   .2022ماسط  7حعخىفي أحلها بخاٍس

 السيد الرئيس املحترم،

 السيدات والسادة الوزراء املحترمون،

 السيدات والسادة املستشارون املحترمون،

املتعلق  05.12القاهون رقم بتغيير  93.18رقم مىاكشت مششوع اللاهىن خالل  

، هىه العُذاث والعادة املعدشاسون بهزه الخطىة بتنظيم مهنة املرشد السياحي

عُت الهامت، ملا لها مً اوعكاط إًجابي على جىظُم مهىت إلاسشاد  العُاحي، كما  الدشَش



أشادو باملجهىداث اللُمت املبزولت مً طشف كطاع العُاحت للنهىض بأوطاع 

شخغلىن في ظشوف غير مىظمت ٌعاهىن الهشاشت الزًً ،هزه املهىتالعاملين في   .َو

مً لذن  بالعُاحت الجبلُت الاهخمام هجاعتوأكذوا مً حهت أخشي على مذي  

باالعخىاء بفئت املششذًً العُاحُين العاملين باملىاطم الجبلُت  كطاع العُاحت ورلك

ومشصوكت على ظبُل املثال، جلك وبالىاحاث بعذد مً املىاطم املغشبُت كضاكىسة وجىغير 

 مما ٌعخىحب ألاحىبُتاملىاطم التي جضخش بطاكاث شابت جخلً عذدا مً اللغاث 

 .خالل هزه املشحلت الاهخلالُت إدماحها 

في  اعخماد ملاسبت الىىع طشوسة كما هبه العُذاث والعادة املعدشاسون إلى 

م الاعخىاء بالعىصش مجال إلاسشاد العُاحي باملىاطم  خاصت اليعىي ، عً طٍش

 .مشحلت الاهخلالُتاملىظم للاملشظىم الخطبُلي ب وشمىلهمالجبلُت 

 السيد الرئيس املحترم،

 السيدات والسادة الوزراء املحترمون،

 السيدات والسادة املستشارون املحترمون،

ً حىل  للذ  جلذم العُذ الىصٍش بشكش العُذاث والعادة املعدشاٍس

مالحظاتهم الىحيهت، التي جيبع مً اوشغالهم واهخمامهم بفئت املششذًً العُاحُين 

 اء ــــــــــــــــــــــــــــــــاج اليغــــــــــــــــحشص الىصاسة على إدمالظُما العاملين باملىاطم الجبلُت، حُث أكذ 
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المملكة المغربٌة
وزارة السٌاحة والنقل الجوي والصناعة 

التقلٌدٌة واالقتصاد االجتماعً

ROYAUME DU MAROC

Ministère du Tourisme, du Transport Aérien, 

de l’Artisanat et de l’Economie Sociale

المتعلق بتنظٌم مهنة  05.12بتغٌٌر القانون رقم   93.18رقم القانون  مشروعتقدٌم 
.القطاعات االنتاجٌة بمجلس المستشارٌنأمام لجنة الفالحة و المرشد السٌاحً

2019
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: محتوى العرض 

.I 

   

. IIIالمقترح التعدٌل

  II .  المتعلق بتنظٌم مهنة المرشد السٌاحً 05.12مضمون القانون رقم

رهانات المهنة
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السائح المرشد

/  المغرب

اإلدارة

الوطنًتثمٌن التراث المادي والثقافً  -

.بمثابة سفٌر للثقافة المغربٌة لدى السٌاح -
ٌبحث عن  قٌمة مضافة -

الرهانات الخاصة باإلرشاد السٌاحً

هٌكلة النسٌج المهنً و جعله أكثر احترافٌة - 

السٌاحًوتقوٌة العرض دعم  -

الخدماتمستوى جودة تحسٌن  - 

مواكبة مهنًٌ القطاع - 

المنتوجٌشكل حلقة وصل هامة بٌن السائح و  -

الطلبالعرض

السائح  انتظاراتتطور سلوك و  -

على المستوى المحلً  اجتماعٌة و تمكن من خلق فرص شغل اإلرشاد كرافعة تعتبر مهنة 

.I رهانات المهنة
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12-05أهداف القانون رقم 

جعل مهنة اإلرشاد السٌاحً أكثر مهنٌة بواسطة تقوٌة شروط الولوج للمهنة  -

ووضع تكوٌن مطابق للمعاٌٌر العالمٌة للجودة،

مرشدٌن سٌاحٌٌن، شركاتتحدٌث مزاولة المهنة من خالل خلق  -

.لإلختصاصاتتبسٌط مزاولة المهنة فً إطار تقسٌم جدٌد  -

3

2

1

.II المتعلق بتنظٌم مهنة المرشد السٌاح12ً-05مضمون القانون رقم
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  :فئتان 

الطبيعية الفضاءاتمرشد / 1

مرشد المدن والمدارات السياحية/ 2
  

:أساس على االعتماد تسليم

األولي التكوين دبلوم /1

المستمر التكوين إلزامية /2

الولوج و التكوٌن  

طبٌعة الخدمات

مرشدين شركات +ومأجور مستقل قواعد مزاولة المهنة

.II المتعلق بتنظٌم مهنة المرشد السٌاح12ً-05مضمون القانون رقم

تدابٌر انتقالٌة

 يتوفرون الذين األشخاص وضعية تسوية خاللها يتم انتقالٌة كمرحلة سنتٌن مدة حددت

 القانون لتطبٌق الالزم التنظٌمً النص نشر تارٌخ من ابتداءوذلكميدانية كفاءات على

.الرسمٌة بالجرٌدة

12-05أهم محاور القانون رقم 
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 1108 تسلٌم من 2018 مارس 7 بتاريخ أجلها استوفت التي االنتقالية المرحلة مكنت

. مهني اجتيازامتحان بعد ذلك و  سٌاحً مرشد مهنة لمزاولة اعتماد
تدابٌر انتقالٌة

مرشح 2554
ثم استدعاؤهم  

الجتياز الامتحان املنهي 

السياحية  مرشدي املدن و املدارات 905

الطبيعية الفضاءاتمرشدي  203

مرشح  اجتازوا  1108
جميع مراحل الامتحان 

بنجاح

تنظيم الامتحان املنهي

.II المتعلق بتنظٌم مهنة المرشد السٌاح12ً-05مضمون القانون رقم
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 القاوىن مشروع يأتي أيده، و هللا نصره السادس دمحم الملك الجاللة لصاحب السامية الملكية للتىجيهات تفعيال

 غير القطاع في تجربة على يتىفرون الذيه األشخاص مىخ و للشباب شغل فرص خلق في للمساهمة المقترح

   .وملكاتهم خبراتهم تثميه تم ومه المهيكل القطاع في االودماج فرصة المهيكل

 ستستوفً بحٌث سنوات ست إلى سنتٌن من الذكر السالفة االنتقالٌة الفترة تمدٌد من سيمكن المقترح التعديل إن

.2022 مارس 7 بتارٌخ أجلها

. IIIالتعدٌل المقترح

 الكيفيات وفق اعتمادات تسليم انتقالية بصفة يمكن

 يستوفون ال ألشخاص تنظيمي بنص المحددة

 من 6 المادة في عليه المنصوص التكوين شرط

.ميدانية كفاءات على يتوفرون لكن القانون هذا

 

 الفقرة في إليها المشار االعتمادات تسليم يجب

 تاريخ من يبتدئ  سنتان أقصاه أجل خالل السابقة

 القانون هذا لتطبيق  الالزم التنظيمي النص نشر

 .الرسمية بالجريدة

: (الثانية الفقرة) 31 المادة

 

 الفقرة في إليها المشار االعتمادات تسليم يجب

 يبتدئ سنوات ست أقصاه أجل خالل السابقة

 لتطبيق الالزم التنظيمي النص نشر تاريخ من

.الرسمية بالجريدة القانون هذا

الحاليمضمىن اإلطار القانىني

 12-05)رقمالقانىن (

اإلطار القانىني المقترحمضمون 

(93.18رقم قانىن  مشروع (

تدابٌر انتقالٌة



شكرا على انتباهكم



 

 

 

 

 

مشروع القانىن كما أحيل على اللجنة  

افقت عليه بدون تعديل  وو







 

 

 

 

أوراق إثبات الحضور 
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