
977 الجريدة الرسمية عدد)6904 - 9)ذو الحجة)1441 )30)يوليو)2020( 

ظهيرلشريفلرقم)3.68).9)صادرلفي) )جيلا وذ )9  9 )5))و3 30)3)3)) 

املتعلقلبمزاح  لأنشط لا صناع ) (53.97 بتنف0ذلا قان3نلرقم)

ا تقل0دو .

ه وحده،
ّ
الحمد لل

الطابع الشريف - بداخله :
)محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه(

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا،)أسماه هللا وأعز أمره أننا): (

بناء)على الدستور وال سيما الفصلين)42)و)50)منه،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي): (

هذا،) الشريف  ظهيرنا  عقب  الرسمية،) بالجريدة  وينشر  ينفذ 
القانون رقم)50.17)املتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية،)كما)

وافق عليه مجلس النواب ومجلس املستشارين.

وحرر بتطوان في)4)ذي الحجة)1441 )25)يوليو)2020(.

وقعه بالعطف) :)

رئيس الحكومة،

اإلمضاء) : سعد الدين العثماني.)

*
*  *

قان3نلرقمل53.97
وتعلقلبمزاح  لأنشط لا صناع لا تقل0دو 

البـــاب األول

أحكاملعام ل

املادة األولى)

التقليدية وأصنافها وكذا) الصناعة  القانون تعريف  يحدد هذا 
تعريف الصانع التقليدي والصانع التقليدي)»ملعلم«)وتعاونية ومقاولة)
الوطني) السجل  في  التقييد  وكيفيات  وشروط  التقليدية  الصناعة 
واالمتيازات) القانون،) هذا  بموجب  املحدث  التقليدية  للصناعة 

املمنوحة عن التسجيل فيه.

التقليدية) الصناعة  أنشطة  هيئات  القانون  هذا  يحدث  كما 
واملجلس الوطني للصناعة التقليدية ويحدد مهامهما.

املادة)2

يراد من أجل تطبيق هذا القانون باملصطلحات التالية ما يلي):

كل نشاط يغلب عليه العمل اليدوي،) (: الصناعة التقليدية) (- (1
وهي) تقديم خدمات.) أو  أو تحويل مواد،) إلى صنع منتجات،) يهدف 
صناعة تقليدية إنتاجية فنية أو نفعية،)أو صناعة تقليدية خدماتية).

)كل نشاط) ويعتبر في حكم الصناعة التقليدية اإلنتاجية الفنية،)

مكتملة) منتجات  إلى  أولية  مواد  أوتحويل  منتجات  إلى صنع  يهدف 

الصنع أو غير مكتملة الصنع،)تتميز بطابعها الفني واإلبداعي والتراثي)

األصيل،)ألغراض تزيينية أو جمالية.

ويعتبر في حكم الصناعة التقليدية اإلنتاجية النفعية،)كل نشاط)

 يهدف إلى صنع منتجات أوتحويل مواد أولية إلى منتجات مكتملة الصنع

أو غير مكتملة الصنع ألغراض نفعية عن طريق استعمالها واالستفادة)

منها.

)يهدف  ويعتبر في حكم الصناعة التقليدية الخدماتية،)كل نشاط)

 إلى تقديم خدمة من خالل القيام بأعمال اإلصالح أو الصيانة أو الترميم،

أو من خالل القيام بنشاط يعتمد العمل اليدوي بصفة أساسية.

هذا) مدلول  حسب  التقليدية  الصناعة  أنشطة  قائمة  تحدد 

القانون،)بموجب نص تنظيمي.

2)-)الصانع))التقليدي:)كل شخص ذاتي يزاول لحسابه الخاص أو)

الوطني) بالسجل  ومسجل  التقليدية،) للصناعة  الغير نشاطا  لفائدة 

للصناعة التقليدية بعد استيفاء)الشروط املنصوص عليها في البند)»أ«)

من املادة)6)من هذا القانون.

كل شخص ذاتي يزاول لحسابه) (: »ملعلم«) الصانع التقليدي) (- (3

الخاص أو لفائدة الغير نشاطا للصناعة التقليدية،))ومسجل بالسجل)

الوطني للصناعة التقليدية،)بعد استيفاء)الشروط املنصوص عليها في)

البند)»ب«)من املادة)6)من هذا القانون.

4)-)تعاونية الصناعة التقليدية):)كل تعاونية تمارس نشاطا أو عدة)

أنشطة تندرج ضمن))أنشطة الصناعة التقليدية،)ومسجلة بالسجل)

الوطني للصناعة التقليدية بعد استيفاء)الشروط املنصوص عليها في)

البند)»ج«)من املادة)6)من هذا القانون.)

5)-)مقاولة الصناعة التقليدية):)كل مقاولة تمارس نشاطا أو عدة)

أنشطة تندرج ضمن أنشطة الصناعة التقليدية،)ومسجلة بالسجل)

الوطني للصناعة التقليدية بعد استيفاء)الشروط املنصوص عليها في)

البند)»د«)من املادة)6)من هذا القانون.)

املادة)3

الطابع) املغربية  التقليدية  الصناعة  في منتجات  تراعى  أن  يجب 

املغربية) الهوية  عناصر  أو  عنصرا  يعكس  الذي  األصيل،) التراثي 

بمختلف مقوماتها وروافدها الحضارية والثقافية.
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الباب الثاني 

ا سذللا 3طنيل لصناع لا تقل0دو 

املادة)4

يحدث سجل وطني للصناعة التقليدية،)يشار إليه في هذا القانون)

ب)»)السجل الوطني)«،)تتولى اإلدارة تدبيره ومسك قاعدة املعطيات)

املتعلقة به،)حسب الكيفيــات املحددة بنص تنظيمي.

املادة)5

يمارس) »ملعلم«) تقليدي) أو صانع  تقليدي  كل صانع  على  يتعين 

مقاولة) وكل  تعاونية  وكل  التقليدية،) الصناعة  أنشطة  من  نشاطا 

التسجيل في السجل الوطني املنصوص عليه في) للصناعة التقليدية،)

املادة)4)من هذا القانون.

تباشر عملية التسجيل في السجل الوطني عبر منصة إلكترونية)

تحدث لهذا الغرض من قبل اإلدارة،)وذلك طبقا للشروط املنصوص)

عليها في املادة)6)من هذا القانون.

لكل) »الرقم التعريفي الحرفي«) يخصص رقم وطني موحد يسمى)

يمارس نشاطا من أنشطة) »ملعلم«) تقليدي) أو صانع  تقليدي  صانع 

تم) التقليدية،) وكل تعاونية ومقاولة للصناعة  التقليدية،) الصناعة 

تسجيلهم في السجل املذكور.)

ال يمنح الرقم التعريفي الحرفي للمعني به إال مرة واحدة حسب)

نشاط الصناعة التقليدية الذي يمارسه بصفة رئيسية ومنتظمة،)وال)

يمكن إعادة منحه ألي شخص آخر،)وال يجوز استعماله إال من قبل)

صاحبه.

املادة)6

يتم التسجيل في السجل الوطني بعد استيفاء)الشروط التالية:

أ)()بالنسبة للصانع التقليدي):

- أن يكون حاصال على شهادة أو دبلوم مسلم من إحدى مؤسسات 

التكوين أو التكوين املنهي التابعة للقطاع العام أو القطاع الخاص، 

املرخص لها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها 

العمل ؛

- أو أن يتوفر على شهادة في إحدى أنشطة الصناعة التقليدية التي 

يزاولها املعني باألمر، مسلمة من قبل أمين الحرفة املنصوص عليه 

في املادة 17 من هذا القانون، والتي تثبت توفر الصانع املعني على  

أقدمية  ثالث ) 3 ( سنوات على األقل من املمارسة الفعلية لنشاط 

من أنشطة الصناعة التقليدية.

يحدد نموذج هذه الشهادة وكيفيات تسليمها بنص تنظيمي.

يتعين على أمين الحرفة البت في طلب تسليم الشهادة املشار إليها)

في البند الثاني أعاله داخل أجل ال يتجاوز ثالثين))30()يوما من تاريخ)

توصله بالطلب،)وإذا انصرم األجل املذكور دون تسليم هذه الشهادة)

اعتبر ذلك بمثابة رفض.)

يمكن للمعني باألمر أن يطلب إعادة النظر في قرار أمين الحرفة)

برفض تسليم الشهادة لدى لجنة التأهيل الحرفي املنصوص عليها في)

يوما ابتداء) ()30( وذلك داخل أجل أقصاه ثالثون) بعده،) »ب«) البند)

من تاريخ تبليغ الشخص بقرار الرفض أو من تاريخ انصرام األجل)

املنصوص عليه في الفقرة))الثالثة أعاله،)حسب الحالة.

تبت لجنة التأهيل الحرفي في طلب إعادة النظر داخل أجل ثالثين)

)30()يوما من تاريخ توصلها به.

إذا تبين للجنة أن املعني باألمر يستوفي الشرط املنصوص عليه)

في البند الثاني أعاله،)طلبت اللجنة من أمين الحرفة تسليم الشهادة)

املختصة) اإلدارة  قامت  ذلك،) رفض  وإذا  باألمر،) للمعني  املذكورة 

مقامه في تسليم الشهادة املذكورة.

وفي حالة عدم وجود أمين الحرفة بالنسبة لنشاط من أنشطة)

تقوم اإلدارة املختصة) الصناعة التقليدية ألي سبب من األسباب،)

مقامه في تسليم الشهادة املذكورة.))

ب()بالنسبة للصانع التقليدي)»ملعلم«):

أن يتم االعتراف بتجربة الصانع الحرفية من قبل لجنة من لجان)

التأهيل الحرفي املحدثة لهذا الغرض على صعيد كل عمالة أو إقليم،)

بعد التثبت من توفره على الشروط التالية):

الفعلية  10 ( سنوات على األقل من املمارسة   ( - أقدمية عشر 

لنشاط من أنشطة الصناعة التقليدية؛

إطار  في  يمارسه  الذي  املنهي  النشاط  جوانب  بمختلف  درايته   -

الصناعة التقليدية ؛

مجال  في  للخدمة  أو  لإلنتاج  وحدة  على  اإلشراف  على  قدرته   -

الصناعة التقليدية ؛

- قدرته على تلقين التكوين الضروري الكتساب املهارات والكفايات 

الالزمة ملمارسة نشاط من أنشطة الصناعة التقليدية.
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ج()بالنسبة لتعاونيات الصناعة التقليدية):

- أن يكون النشاط الذي تمارسه التعاونية املعنية بصفة رئيسة 

مندرجا ضمن أنشطة الصناعة التقليدية؛

- أن تكون التعاونية املعنية مؤسسة ومسيرة طبقا للتشريع الجاري 

به العمل ولنظامها األسا�صي.

ذاتيين) أشخاصا  التقليدية  الصناعة  تعاونيات  تضم  أن  يمكن 

أو اعتباريين،)يمارسون نشاطا من أنشطة الصناعة التقليدية.

د()بالنسبة ملقاوالت الصناعة التقليدية):

رئيسة  املعنية بصفة  املقاولة  تمارسه  الذي  النشاط  يكون  أن   -

مندرجا ضمن أنشطة الصناعة التقليدية ؛

- أن تتوفر على مقر اجتماعي باملغرب ؛

- أن تدلي بشهادة تقييدها بالسجل التجاري ؛

- أن يكون املشرف على عملية اإلنتاج أو تقديم الخدمة املندرجة 

صانعا  املعنية  املقاولة  في  التقليدية  الصناعة  أنشطة  ضمن 

تقليديا أو صانعا تقليديا »ملعلم«.

املادة)7

من) »ب«) البند) في  التأهيل الحرفي املنصوص عليها  تتألف لجنة 

املادة)6)أعاله من ممثل عن غرفة الصناعة التقليدية وأمين الحرفة)

املعني وممثلين عن اإلدارة.

يحدد بنص تنظيمي ممثلو اإلدارة في هذه اللجنة وكذا كيفيات)

سيرها.

املادة)8

يتعين على كل صانع تقليدي أو صانع تقليدي)»ملعلم«،)وكل تعاونية)

أو مقاولة للصناعة التقليدية،)أن يطلبوا إدخال تغييرات أو معلومات)

تتعلق بهم في السجل الوطني،)سواء)تعلق األمر بالتغييرات) ( تكميلية)

التي طرأت على وضعيتهم،)أو على النشاط أو األنشطة التي يزاولونها،)

 وذلك وفق نفس الكيفية املنصوص عليها في الفقرة الثانية من املادة)5

من هذا القانون.

املادة)9

يحذف تلقائيا من قبل اإلدارة كل تسجيل في السجل الوطني في)

الحاالت التالية):

- وفاة الصانع التقليدي أو الصانع التقليدي »ملعلم« ؛

- ثبوت توقف الصانع التقليدي أو الصانع التقليدي املعلم عن 

مزاولة نشاطه ملدة تزيد عن ثالث سنوات ؛

- ثبوت توقف تعاونية أو مقاولة الصناعة التقليدية عن مزاولة 

نشاط من أنشطة الصناعة التقليدية الذي أحدثت من أجله، 

والذي تم تسجيلها بالسجل الوطني على أساسه، ملدة تزيد عن 

سنتين ؛

-  صدور مقرر قضائي نهائي يق�صي باإلدانة من أجل اإلدالء بسوء 

نية ببيانات غير صحيحة من أجل التسجيل في السجل الوطني 

أو أدلى بمعلومات غير مطابقة لوضعيته ؛

يق�صي  قضائي  مقرر  صدور  أو  الكلي  إغالقها  أو  املقاولة  حل   -

بتصفيتها أو ببطالنها؛ 

- حل التعاونية.

املادة)10

مقاولة) أو  »ملعلم«) تقليدي) صانع  أو  تقليدي  صانع  لكل  يمكن 

أو تعاونية للصناعة التقليدية أن يطلب حذفه من السجل الوطني،)

وذلك وفق نفس الكيفيات املنصوص عليها في املادة)5)من هذا القانون.

وفي هذه الحالة،)يتعين على الصانع التقليدي أو الصانع التقليدي)

»ملعلم«)املعني،)سواء)كان يعمل بصفة فردية لحسابه الخاص،)أو بصفته)

 أجيرا لدى مقاولة أو بصفته عضوا في تعاونية للصناعة التقليدية

من (36 املادة) في  املنصوص عليها  املهنية  البطاقة  لإلدارة  يرجع   أن 

هذا القانون.

البــــاب الثالث

ه0ئاتلأنشط لا صناع لا تقل0دو 

الفرع األول 

له0ئاتلحرفلا صناع لا تقل0دو لاإلقل0م0 لحا ذه3ي ل

حا 3طن0 

املادة)11

ينتظم الصناع التقليديون والصناع التقليديون)»ملعلمين«)وتعاونيات)

املمارسون لنشاط أو مجموعة من) ومقاوالت الصناعة التقليدية،)

أنشطة الصناعة التقليدية على صعيد كل عمالة أو إقليم،)في تجمعات)

الشريف الظهير  تخضع ألحكام  في شكل جمعيات  تحدث   حرفية،)

رقم)1.58.376)الصادر بتاريخ)3)جمادى األولى)1378 )15)نوفمبر)1958()

بتنظيم حق تأسيس الجمعيات كما وقع تغييره وتتميمه،)وأحكام هذا)

القانون،)وتسمى)»هيئات حرفية«.

ال يمكن إحداث إال هيئة حرفية واحدة لكل نشاط أو مجموعة من)

أنشطة الصناعة التقليدية على صعيد كل عمالة أو إقليم.
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وتنتظم الهيئات الحرفية اإلقليمية املذكورة ضمن هيئة حرفية)
وذلك وفق) تحدث على صعيد كل جهة من جهات اململكة،) جهوية،)

نفس الكيفيات املشار إليها في الفقرة األولى أعاله.)

كما تنتظم الهيئات الحرفية الجهوية املذكورة ضمن هيئة حرفية)
وطنية،)حسب كل نشاط أو مجموعة من أنشطة الصناعة التقليدية)

وذلك وفق))نفس الكيفيات املشار إليها في الفقرة األولى أعاله.

املادة)12

أنشطة الصناعة التقليدية) ( تحدد بنص تنظيمي أصناف وقوائم)
التي يمكن إحداث هيئات حرفية إقليمية وجهوية ووطنية خاصة بها.)

املادة)13

تخضع التجمعات الحرفية املنتظمة في شكل هيئات حرفية،)فيما)
يخص قواعد تنظيمها وكيفيات سيرها ألنظمة أساسية خاصة،)يحدد)

نموذجها بنص تنظيمي،)مع مراعاة أحكام املادة)17)من هذا القانون.

املادة)14

الصناعة) لغرف  املسندة  واالختصاصات  املهام  مراعاة  مع 
التقليدية بموجب القانون رقم)18.09)بمثابة النظام األسا�صي لغرف)

الصناعة التقليدية،)تناط بالهيئات الحرفية اإلقليمية املهام التالية):

أنشطة  ضمن   املندرجة  لألنشطة  املنهي  التنظيم  في  اإلسهام   -
الصناعة التقليدية على صعيد العمالة أو اإلقليم؛

- تنظيم ورشات تكوينية لتبادل الخبرات وتطوير املهارات لفائدة 
حسب  »ملعلمين«  التقليديين  والصناع  التقليديين  الصناع 

النشاط الذي يزاولونه؛

مع  بتعاون  متخصصة،  تكوينية  دورات  تنظيم  على  اإلشراف   -
مكتب تنمية التعاون والهيئات املعنية األخرى، لفائدة تعاونيات 
التقليدية، وال سيما في مجال التدبير اإلداري واملالي،  الصناعة 

وتطوير األداء وتحسين الجودة، وتقنيات تسويق املنتجات؛ 

التقليدية،  الصناعة  بتعاون مع غرف  تكوينية،  تنظيم دورات   -
 لفائدة مقاوالت الصناعة التقليدية، في مجال حكامة املقاولة،
وال سيما قواعد تنظيمها وتدبيرها وتطوير أدائها وتقييم مردوديتها؛

املعروضة  املهنية  النزاعات  بشأن  املطلوبة  االستشارات  تقديم   -
على غرف الصناعة التقليدية في إطار مهامها املتعلقة بالوساطة 

والتحكيم؛ 

للهيئة  املنضمين  التقليديين  الصناع  جميع  تقيد  على  السهر   -
الحرفية املعنية، بالقواعد واألعراف واألخالقيات املهنية، واتخاذ 
كل التدابير الالزمة من أجل الحفاظ على سمعة أنشطة الصناعة 

التقليدية وأصالتها.

املادة)15

الصناعة) لغرف  املسندة  واالختصاصات  املهام  مراعاة  مع 
التقليدية بموجب القانون رقم)18.09)بمثابة النظام األسا�صي لغرف)

الصناعة التقليدية،)تناط بالهيئات الحرفية الجهوية املهام التالية):

- القيام بجميع أعمال التنسيق ألنشطة الهيئات الحرفية اإلقليمية 
املنضوية تحت لوائها؛

- القيام بدور املخاطب باسم الهيئة الحرفية تجاه السلطات املحلية 
واإلدارات واملؤسسات العمومية على صعيد الجهة؛

- تنظيم دورات تكوينية لفائدة رؤساء الهيئات الحرفية اإلقليمية 
بتعاون مع غرف الصناعة التقليدية؛

- القيام بجميع التدابير التي من شأنها الحفاظ على بعض أنشطة 
الصناعة التقليدية املهددة باالنقراض، والتشجيع على مزاولتها، 

وتحفيز املمارسين لها.

املادة)16

الصناعة) لغرف  املسندة  واالختصاصات  املهام  مراعاة  مع 
التقليدية بموجب القانون رقم)18.09)بمثابة النظام األسا�صي لغرف)

الصناعة التقليدية،)تناط بالهيئات الحرفية الوطنية املهام التالية):

- اقتراح برامج وطنية لإلسهام في تأهيل الصناع التقليديين وتنمية 
قدراتهم وتحسين مهاراتهم ؛

- اقتراح كل تدبير من شأنه تطوير أداء الصناع التقليديين وتحسين 
شروط عملهم والوقاية من األخطار املهنية التي قد يتعرضون لها ؛

- اقتراح التدابير التي من شأنها اإلسهام في تعزيز إدماج الصناع 
التقليدية في النسيج  التقليديين وتعاونيات ومقاوالت الصناعة 

االقتصادي واالجتماعي ؛

الحرفية  الهيئات  مختلف  بين  التنسيق  أعمال  بجميع  القيام   -
املنضوية تحت لوائها من أجل تحفيز الصناع التقليديين وتعاونيات 

ومقاوالت الصناعة التقليدية على تثمين منتجاتهم ؛

- تقديم كل اقتراح إلى السلطات العمومية في شأن التدابير الكفيلة 
بإنعاش وترويج منتجات الصناعة التقليدية وتشجيع تصديرها 

وتسويقها في املحافل واملعارض واألسواق الخارجية ؛

- اإلعداد، بتنسيق مع اإلدارة وغرف الصناعة التقليدية، لدالئل 
استرشادية وتوصيفية لكل نشاط من أنشطة الصناعة التقليدية، 

ووضع  دالئل خاصة باألخالقيات املهنية املتعلقة بها.

املادة)17

يعتبر رئيس كل هيئة من الهيئات الحرفية اإلقليمية،)أمينا للحرفة)
الذي انتخب على رأسها.
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ويشترط في املرشح لالضطالع بمهمة أمين الحرفة):

- أن يتوفر على صفة صانع تقليدي »ملعلم« ؛

- أن يكون مزاوال لنشاط من أنشطة الصناعة التقليدية، بكيفية 
فعلية ولحسابه الخاص ؛

- أال يكون قد صدر في حقه حكم نهائي باإلدانة من أجل ارتكاب 
أفعال مخلة بالشرف أو األمانة.

املادة)18

ينتخب رئيس كل))هيئة من الهيئات الحرفية اإلقليمية والجهوية)
طبقا ألحكام) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة،) (6 والوطنية ملدة)

النظام األسا�صي الخاص بالهيئة املعنية.

املادة)19

يتولى رئيس الهيئة الحرفية اإلقليمية بصفته أمينا للحرفة،)عالوة)
على املهام املسندة إليه بموجب النظام األسا�صي للهيئة املنصوص)
عليه في املادة)13)من هذا القانون،)املهام التالية بتنسيق مع املحتسب،)

عند االقتضاء):

من  التوفيقية  الوساطة  دور  و  الودية  املساعي  بجميع  القيام   -
والخالفات  للنزاعات  وعادلة   منصفة  حلول  إلى  التوصل  أجل 
الناشئة بين الصناع التقليديين أو تعاونيات أو مقاوالت الصناعة 
التقليدية، وزبنائهم بشأن املنتجات والخدمات التي يقدمونها لهم 

في إطار أنشطة الصناعة التقليدية التي يزاولونها ؛

- السهر على حسن تقيد الصناع التقليديين وتعاونيات ومقاوالت 
باألخالقيات  الخاصة  الدالئل  بمقتضيات  التقليدية  الصناعة 
الصناعة  بأنشطة  املتعلقة  االسترشادية  والدالئل  املهنية، 

التقليدية، املنصوص عليها في املادة 16 من هذا القانون ؛

- البت في كل خالف أو نزاع يتعلق بتطبيق قواعد ومعايير وأعراف 
حرف الصناعة التقليدية، خالل مرحلة اإلنتاج أو الصنع أو تقديم 
الخدمة، والعمل على توجيه األطراف املعنية بالخالف أو النزاع، 

واقتراح الحلول والتوجيهات املناسبة له. 

الفرع الثاني 

املذلسلا 3طنيل لصناع لا تقل0دو 

املادة)20

يعاد تنظيم املجلس الوطني للصناعة التقليدية املحدث بمقت�صى)
حل) بشأن  (1.57.177 رقم) الشريف  الظهير  من  الرابع  الفصل 
املكتب املغربي للصناعة التقليدية وإحداث مجلس وطني للصناعة)
 1376 29)من ذي القعدة) التقليدية وتأسيس دار الصانع الصادر في)
)27)يونيو)1957()وفق أحكام هذا القانون،)ويعهد إليه باملهام التالية،)
مع مراعاة االختصاصات املوكولة للسلطات والهيئات واملؤسسات)
األخرى بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل):

- تقديم كل اقتراح بشأن التوجهات االستراتيجية العامة لسياسة 
الدولة في مجال تنمية الصناعة التقليدية وتطويرها، والرفع من 
االقتصادية  التنمية  في  مساهمتها  من  والرفع  وتثمينها،  أدائها، 

واالجتماعية والثقافية الوطنية ؛

- تقديم كل اقتراح للسلطات العمومية املعنية من شأنه :

التقليدي، وتحسين شروط  للصانع  املهنية  بالوضعية  االرتقاء   •
ممارسته لنشاطه ؛

• ضمان االلتزام بمعايير السالمة والصحة املهنية في ممارسة كل 
نشاط من أنشطة الصناعة التقليدية ؛

• تحقيق معايير الجودة في منتجات وخدمات الصناعة التقليدية، 
والحفاظ على أصالتها وطابعها التراثي املغربي ؛

• تحسين الوضعية االجتماعية للصناع التقليديين وسائر العاملين 
بقطاع الصناعة التقليدية ؛

- دراسة كل قضية من القضايا التي تهم وضعية الصناعة التقليدية 
والنهوض بها، وإعداد تقارير بشأنها ؛

الصناعة  منتجات  ترويج  تسهيل  إلى  يرمي  تدبير  كل  اقتراح   -
في  املنافسة  الداخلية وتعزيز قدرتها على  في األسواق  التقليدية 

األسواق الخارجية ؛

- تقديم كل اقتراح بشأن التدابير الالزم اتخاذها لتعزيز التعاون 
الدولي بهدف دعم املجهودات الوطنية في مجال النهوض بالصناعة 

التقليدية وتطويرها ؛

بتعزيز  تتعلق  التقليدية  إلى غرف الصناعة  - تقديم كل توصية 
دورها في النهوض بقطاع الصناعة التقليدية.

املادة)21

الذي يرأسه رئيس) يتألف املجلس الوطني للصناعة التقليدية،)
الحكومة أو السلطة الحكومية املكلفة بالصناعة التقليدية،)املفوض)

إليها من لدنه،)من األعضاء)التالي بيانهم):

- ممثل السلطة الحكومية املكلفة بالصناعة التقليدية ؛

- رئيس جامعة غرف الصناعة التقليدية ؛

- مدير دار الصانع ؛

- رؤساء غرف الصناعة التقليدية ؛

رئيس فدرالية مقاوالت الصناعة التقليدية؛ (-

- ممثلي اإلدارة ؛

- مدير أكاديمية الفنون التقليدية التابعة ملؤسسة مسجد الحسن 
الثاني بالدار البيضاء ؛

- ممثل عن تعاونيات الصناعة التقليدية ؛
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يحدد عدد ممثلي اإلدارة وكيفيات اختيار ممثل تعاونيات الصناعة)

التقليدية ومدة عضويته،)بنص تنظيمي.

املادة)22

رئيسه،) من  بدعوة  التقليدية  للصناعة  الوطني  املجلس  يجتمع 

كلما اقتضت الضرورة ذلك،)وعلى األقل مرة كل سنة،)ويحدد رئيس)

األعمال) جدول  ويوجه  اجتماعاته،) أعمال  جدول  الوطني  املجلس 

يوما على األقل قبل) (15 إلى األعضاء) به  املتعلقة  املذكور والوثائق 

التاريخ املحدد لالجتماع.

يمكن للرئيس أن يدعو،)للمشاركة،)بصفة استشارية،)في اجتماعات)

املجلس،)كل شخص يرى فائدة في حضوره.

تحدث لدى املجلس لجنة علمية للصناعة التقليدية تختص بإبداء)

الرأي في القضايا الكبرى التي تهم قطاع الصناعة التقليدية التي يحيلها إليه)

املجلس وتقديم كل اقتراح أو توصية من شأنها االرتقاء)بالهوية املغربية)

للصناعة التقليدية وتثمين أصالتها وتطوير أدائها).)وتضم هذه اللجنة)

باإلضافة إلى مدير أكاديمية الفنون التقليدية التابعة ملؤسسة مسجد)

الحسن الثاني شخصيات مشهود بكفاءتها وخبرتها في مجال الصناعة)

التقليدية و أساتذة باحثين من جامعات مغربية يعينهم رئيس املجلس.

لجانا) أعضائه،) بين  من  لديه،) يحدث  أن  للمجلس  يمكن  كما 

ضمن) يدخل  معين  موضوع  بدراسة  تكلف  مؤقتة  موضوعاتية 

اختصاصاته.

)املادة)23

ال تكون اجتماعات املجلس الوطني))صحيحة إال بحضور نصف)

االجتماع) أجل  النصاب،) هذا  يتحقق  لم  وإذا  األقل،) على  أعضائه 

ويتم عقده عندئذ بصفة) )48()ساعة على األقل،) ملدة ثمان وأربعين)

صحيحة كيفما كان عدد األعضاء)الحاضرين.

يتخذ املجلس الوطني قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين،)

وفي حالة تعادل األصوات،)يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

تتولى السلطة الحكومية املكلفة بالصناعة التقليدية مهام الكتابة)

الدائمة للمجلس.

البـــاب الرابع

االمت0ازاتلاملمن3ح ل لصناعلا تقل0دوين

املادة)24

يستفيد الصناع التقليديون من أنظمة التغطية االجتماعية وذلك)

وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

املادة)25

الصناعة) ومقاوالت  وتعاونيات  التقليديون  الصناع  يستفيد 

التقليدية من مختلف برامج الدعم واملواكبة التي تخصصها الدولة)

لقطاع الصناعة التقليدية واملتمثلة خصوصا في):

- الدعم التقني والخبرات واالستشارة ؛

-  املشاركة في املعارض داخل وخارج اململكة ؛

- االستفادة من برامج ترويج وتسويق منتجات الصناعة التقليدية؛

لفائدة  تنظم  التي  التحفيزية  واملسابقات  الجوائز  في  املشاركة   -

القطاع ؛

- االستفادة من مناطق األنشطة الحرفية التي تحدثها الدولة.

املادة)26

تستفيد مقاوالت الصناعة التقليدية من االمتيازات املنصوص)

املنهي) التدرج  وتنظيم  إحداث  بشأن  (12.00 رقم) القانون  في  عليها 

ونصوصه التطبيقية.

املادة)27

أو تعاونية »ملعلم«)  يستفيد كل صانع تقليدي أو صانع تقليدي)

أو مقاولة للصناعة التقليدية،)مسجل بالسجل الوطني طبقا ألحكام)

من جميع الخدمات واالمتيازات املقررة لفائدة هذه) هذا القانون،)

الفئات،)املنصوص عليها في القانون رقم)18.09)بمثابة النظام األسا�صي)

لغرف الصناعة التقليدية.)

املادة)28

»ملعلمين«) التقليديون) والصناع  التقليديون  الصناع  يستفيد 

 114.13 الذين يستوفون الشروط املنصوص عليها في القانون رقم)

املتعلق بنظام املقاول الذاتي من نظام جبائي خاص ومن نظام للتغطية)

االجتماعية والصحية وكذا من اإلعفاءات املنصوص عليها في القانون)

املذكور.

املادة)29

»ملعلمين«) التقليديين) والصناع  التقليديين  الصناع  على  يتعين 

االستفادة من) أجل  من  التقليدية،) الصناعة  وتعاونيات ومقاوالت 

القانون،) هذا  في  عليها  املنصوص  التحفيزية  والتدابير  االمتيازات 

التسجيل بالسجل الوطني طبقا ألحكام هذا القانون.
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املادة)30

ومختلف) التقليدية  الصناعة  غرف  مع  بشراكة  الدولة  تسهر 

الفاعلين في قطاع الصناعة التقليدية،)وباقي الهيئات املعنية األخرى،)

يتم من خالله تحديد) على وضع إطار تعاقدي استراتيجي متكامل،)

األهداف املراد تحقيقها للنهوض بالقطاع وااللتزامات املتبادلة بين)

نظام تحفيزي لفائدة القطاع من أجل) ( األطراف املعنية وكذا وضع)

والتشجيع على استقطاب خريجي مؤسسات) تطويره والنهوض به،)

تحقيق) من  وتمكينه  مؤهلة،) عاملة  يد  على  التوفر  قصد  التكوين 

الجودة والقدرة على التنافسية،)واإلسهام في املجهود الوطني للتنمية)

االقتصادية واالجتماعية.

املادة)31

تحدث لجنة خاصة تضم ممثلين عن السلطات الحكومية وممثلين)

عن الفاعلين املشار إليهم في املادة)30)أعاله،)يعهد إليها بإعداد اإلطار)

التعاقدي االستراتيجي املشار إليه في املادة املذكورة،)وذلك داخل أجل)

يحدد بنص تنظيمي.

ويعهد إلى املجلس الوطني للصناعة التقليدية بمهمة تتبع تنفيذ)

اإلطار التعاقدي املذكور.

املادة)32

تعمل إدارات الدولة وسائر املؤسسات والهيئات العمومية على)

التقليدية) الصناعة  منتجات  واستعمال  اقتناء) في  األولوية  إعطاء)

التقليدية الصناعة  قطاع  دعم  في  اإلسهام  أجل  من   الوطنية 

والنهوض به،)وذلك في إطار التقيد باملقتضيات القانونية الجاري بها)

العمل.

البـــاب الخامس

أحكاملزجري لحانتقا 0 لحختام0 

املادة)33

يعاقب بغرامة من)1000)إلى)5000)درهم كل شخص ذاتي أو اعتباري)

 أدلى بسوء)نية ببيان غير صحيح،)قصد التسجيل أو إدخال تغييرات

أو معلومات تكميلية في السجل الوطني.

املادة)34

 يعاقب بغرامة من)500)إلى)1000)درهم كل صانع تقليدي أو صانع

تقليدي)»معلم«)لم يرجع لإلدارة البطاقة املهنية املسلمة له،)بعد حذفه)

من السجل الوطني طبقا ألحكام املادتين)9)و)10)من هذا القانون.

املادة)35

أمينا) بصفته  اإلقليمية  الحرفية  الهيئة  رئيس  انتخاب  إلى حين 

تقوم اإلدارة املختصة بتسليم الشهادة املنصوص عليها في) للحرفة،)

املادة)6)من هذا القانون.

املادة)36

تنسخ أحكام البند األول من املادة)3)من القانون رقم)18.09)بمثابة)

النظام األسا�صي لغرف الصناعة التقليدية وتعوض باألحكام التالية):

»)املادة)3.)-

»)1)-)فيما يتعلق بالسجل الوطني للصناعة التقليدية):

»ملعلمين«  التقليديين  والصناع  التقليديين  الصناع  مواكبة   -  «

»املزاولين لنشاط من أنشطة الصناعة التقليدية، قصد مساعدتهم 

»وتحفيزهم من أجل القيام بإجراءات تسجيلهم في السجل الوطني 

»بتنسيق وثيق مع اإلدارة املعنية ؛

» - تقديم مختلف أشكال الدعم الالزم لتمكين تعاونيات ومقاوالت 

لتسجيلها  الالزمة  باإلجراءات  القيام  من  التقليدية  »الصناعة 

»ملعلمين«  التقليديين  والصناع  التقليديين  الصناع  »وتسجيل 

»العاملين لديها في السجل الوطني ؛

» - تسليم البطاقة املهنية للصناع التقليديين والصناع التقليديين 

»»ملعلمين«، املسجلين في السجل الوطني، يحدد شكلها والبيانات 

»الواجب تضمينها فيها بنص تنظيمي.«

املادة)37

تنسخ أحكام الجزء)الثاني من الظهير الشريف رقم)1.57.177)بشأن)

حل املكتب املغربي للصناعة التقليدية وإحداث مجلس وطني للصناعة)

 1376 29)من ذي القعدة) التقليدية وتأسيس دار الصانع الصادر في)

)27)يونيو)1957(.

املادة)38

باختصاصات) املتعلق  (02.82 رقم) القانون  تطبيق  من  يستثنى 

الشريف) الظهير  بتنفيذه  الصادر  الحرف،) وأمناء) املحتسب 

رقم)1.82.70)بتاريخ)28)شعبان)1402 )21)يونيو)1982()أمناء)حرف)

الصناعة التقليدية املشار إليهم في املادة)17)من هذا القانون مع مراعاة)

أحكام الفقرة الثانية بعده.

تدخل أحكام الفقرة أعاله حيز التنفيذ ابتداء)من تاريخ انتخاب)

الصناعة) حرف  أمناء) بصفتهم  اإلقليمية  الحرفية  الهيئات  رؤساء)

التقليدية.
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مرسوم رقم 2.21.437 صادر في 4 جمادى األولى 1443 )9 ديسمبر 2021( 
الصناعة  أنشطة  بمزاولة  املتعلق   50.17 رقم  القانون  بتطبيق 

التقليدية.

رئيس الحكومة،

الصناعة  أنشطة  بمزاولة  املتعلق   50.17 رقم  القانون  على  بناء 
بتاريخ  1.20.68 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر   التقليدية 
 4 ذي الحجة 1441 )25 يوليو 2020(، وال سيما املواد 2 و 4 و 6 و 7

و 12 و 13 و 21 و 31 و 36 منه ؛

1417 الحجة  ذي   9 في  الصادر   2.97.316 رقم  املرسوم   وعلى 
التقليدية  الصناعة  أنشطة  توزيع  بتحديد  املتعلق   )1997 أبريل   17(
على صنف الصناعة التقليدية الفنية واإلنتاجية وعلى صنف الصناعة 

التقليدية الخدماتية ؛

وبعد استشارة غرف الصناعة التقليدية ؛

ربيع من   26 بتاريخ  املنعقد  الحكومة  مجلس  في  املداولة   وبعد 
اآلخر 1443 )2 ديسمبر 2021(،

رسم ما يلي :

الباب األول

أحكام عامة

املادة األولى

 36 31 و  21 و  13 و  12 و  7 و  6 و  4 و  2 و  تطبيقا ألحكام املواد 
أنشطة  بمزاولة  املتعلق  أعاله،  إليه  املشار   50.17 رقم  القانون  من 

الصناعة التقليدية، يحدد هذا املرسوم :

- قائمة أنشطة الصناعة التقليدية ؛

- كيفيات تدبير السجل الوطني للصناعة التقليدية ومسك قاعدة 
املعطيات املتعلقة به ؛

التقليدية  الصناعة  أنشطة  من  نشاط  مزاولة  شهادة  نموذج   -
وكيفيات تسليمها ؛

- شكل البطاقة املهنية والبيانات الواجب تضمينها فيها ؛

كل  صعيد  على  املحدثة  الحرفي  التأهيل  لجان  في  اإلدارة  ممثلي   -
عمالة أو إقليم وكيفيات اشتغال هذه اللجان ؛

إحداث  يمكن  التي  التقليدية  الصناعة  أنشطة  وقوائم  أصناف   -
نماذج  وكذا  بها،  خاصة  ووطنية  وجهوية  إقليمية  حرفية  هيئات 

األنظمة األساسية لهذه الهيئات ؛

وكيفيات  التقليدية،  للصناعة  الوطني  املجلس  في  اإلدارة  ممثلي   -

املذكور  املجلس  في  التقليدية  الصناعة  تعاونيات  ممثل  اختيار 

ومدة عضويته ؛

- أجل إعداد اإلطار التعاقدي االستراتيجي املتعلق بقطاع الصناعة 

التقليدية من قبل اللجنة الخاصة املحدثة لهذا الغرض، وكيفيات 

تعيين ممثلي اإلدارة والفاعلين في قطاع الصناعة التقليدية.

املادة 2

 ،50.17 رقم  الذكر  السالف  القانون  من   2 املادة  أحكام  لتطبيق 

من  باقتراح  يتخذ  بمرسوم  التقليدية  الصناعة  أنشطة  قائمة  تحدد 

وزير الداخلية والسلطة الحكومية املكلفة بالصناعة التقليدية.

الباب الثاني

السجل الوطني للصناعة التقليدية

املادة 3

أعاله،  إليه  املشار   50.17 رقم  القانون  4 من  املادة  طبقا ألحكام 

يحدث سجل وطني للصناعة التقليدية يشار إليه بعده بـاسم »السجل 

والصناع  التقليديين  الصناع  تقييدات  خالله  من  تمسك  الوطني«، 

التقليديين »ملعلمين« وتعاونيات ومقاوالت الصناعة التقليدية.

املادة 4

تطبيقا ألحكام املادة 4 من القانون رقم 50.17 املشار إليه أعاله، 

السجل  تدبير  التقليدية  بالصناعة  املكلفة  الحكومية  السلطة  تتولى 

التقليدية املحدث طبقا لألحكام املذكورة، والعمل  الوطني للصناعة 

على مسك املعطيات املتعلقة به، طبقا للقواعد املحددة بموجب هذا 

من  لتطبيقها  املتخذة  اإلدارية  والتدابير  اإلجراءات  وكذا  املرسوم، 

قبل السلطة املذكورة.

املادة 5

الذكر،  السالف   50.17 رقم  القانون  من   5 املادة  ألحكام  تطبيقا 

منصة  إعداد  التقليدية  بالصناعة  املكلفة  الحكومية  السلطة  تتولى 

التي  التقنية  للمواصفات  طبقا  الوطني  السجل  إليواء  إلكترونية 

الالزمة  اتخاذ جميع اإلجراءات  تحددها. وتسهر من أجل ذلك، على 

لضمان حق الولوج إليه عبر هذه املنصة من قبل الصناع التقليديين 

الصناعة  ومقاوالت  وتعاونيات  »ملعلمين«  التقليديين  والصناع 

التقليدية.

نصوص عامة
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استرشادیا  دليال  املستعملين  إشارة  رھن  السلطة  هذه  تضع  كما 

اإللكترونية  املنصة  إلى  الولوج  كیفیات  الخصوص  على  یتضمن 

وكیفیات استخدامها.

كما توضع البيانات، ذات الطابع العام، املضمنة في السجل الوطني 

املذكور رهن إشارة العموم من أجل االطالع.

املادة 6

بالسجل  املتعلقة  والعمليات  البيانات  معالجة  في  تراعى  أن  يجب 

به،  املتعلقة  اإللكترونية  املنصة  عبر  املقدمة  والخدمات  الوطني 

الذاتيين  األشخاص  بحماية  املتعلق   09.08 رقم  القانون  مقتضيات 

تجاه معالجة املعطيات ذات الطابع الشخ�صي الصادر بتنفيذه الظهير 

الشريف رقم 1.03.15 بتاريخ 22 من صفر 1430 )18 فبراير 2009(، 

املعلومات  نظم  بأمن  املتعلقة  والتنظيمية  التشريعية  واملقتضيات 

والتوجيهات الوطنية في هذا الشأن.

املادة 7

یمكن للسلطة الحكومیة املكلفة بالصناعة التقلیدیة اتخاذ جمیع 

اإلجراءات الالزمة التي تمكن من القیام بكل عملیة للربط اإللكتروني 

من  غيرھا  مع  الوطني  السجل  تأوي  التي  اإللكترونیة  املنصة  بين 

املنصات اإللكترونیة التي تشرف علیھا إدارات أو ھیئات عمومیة كلما 

دعت الضرورة ذلك.

املادة 8

والبيانات  املعطيات  التقليدية  للصناعة  الوطني  السجل  يتضمن 

التالية :

- املعلومات املتعلقة بهوية الصناع التقليديين والصناع التقليديين 

» ملعلمين«، والبيانات املتعلقة بأنشطتهم الحرفية وكل املعلومات 

االستمارات  لنماذج  طبقا  وذلك  بهم،  الخاصة  املنهي  الطابع  ذات 

املعدة إلكترونيا لهذا الغرض ؛

التقليدية،  الصناعة  ومقاوالت  بتعاونيات  املتعلقة  البيانات   -

إدارتها،  مجلس  أعضاء  أو  مسيريها  والئحة  االجتماعية،  ومقراتها 

وأنظمتها األساسية، وطبيعة األنشطة الحرفية التي تزاولها، وعدد 

العاملين بها.

صانع  كل  طرف  من  بها  املدلى  والبيانات  املعلومات  ترفق  أن  يتعين 

تقليدي أو صانع تقليدي »ملعلم« أو تعاونية للصناعة التقليدية أو مقاولة 

الحكومية  للسلطة  بقرار  قائمتها  املحددة  بالوثائق  التقليدية،  للصناعة 

املكلفة بالصناعة التقليدية.

عالوة على املعلومات والبيانات املشار إليها أعاله، يتعين التصريح 

من قبل املعنيين باألمر من حاملي شهادة أو دبلوم التكوين أو التكوين 

وذلك ال،  أم  فعلية  بصفة  نشاطهم  يزاولون  كانوا  إذا  ما  في   املنهي، 

في الخانة املخصصة لذلك في السجل املذكور.

املادة 9

يتعين على املعنيين باألمر التصريح، تحت مسؤوليتهم، بكل تغيير 

داخل  بوضعيتهم،  املتعلقة  بها  املدلى  والبيانات  املعلومات  على  يطرأ 

أجل ثالثين )30( يوما من تاريخ وقوع التغيير املذكور.

وفي هذه الحالة تطبق نفس اإلجراءات املتعلقة بمسطرة التسجيل 

عبر املنصة اإللكترونية املشار إليها في الباب الرابع من هذا املرسوم.

تغيير  كل  إدخال  التقليدية  بالصناعة  املكلفة  لإلدارة  يمكن  كما 

يطرأ على وضعية املعنيين باألمر بمبادرة منها بناء على معطيات مؤكدة 

 تم التوصل بها أو اإلدالء بها لديها من قبل أمين الحرفة أو التعاونية

أو املقاولة املعنية.

باملعطيات  أدلت  التي  الجهة  على  يتعين  األخيرة،  الحالة  هذه  وفي 

التغيير  تثبت  التي  بالوثائق  تصريحها  إرفاق  اإلدارة،  لدى  املذكورة 

الذي طرأ على وضعية املعني باألمر.

الباب الثالث

نموذج شهادة مزاولة نشاط من أنشطة الصناعة 

التقليدية وكيفيات تسليمها

املادة 10

 ،50.17 رقم  الذكر  السالف  القانون  من   6 املادة  ألحكام  تطبيقا 

في الحصول على شهادة مزاولة نشاط من  يمكن لكل شخص يرغب 

الوطني بصفة  بالسجل  التسجيل  التقليدية بغرض  أنشطة الصناعة 

صانع تقليدي، أن يقدم طلبا من أجل ذلك.

قضاء املذكورة   6 للمادة  طبقا  باألمر،  املعني  في  تتوفر  أن   يجب 

ثالث )3( سنوات على األقل من املمارسة الفعلية في نشاط الصناعة 

التقليدية املراد الحصول على شهادة املزاولة فيه.

يقدم هذا الطلب إلى أمين الحرفة، أو عند عدم وجوده إلى اإلدارة 

الذي  الترابي  النفوذ  بدائرة  املوجودة  التقليدية  بالصناعة  املكلفة 

بقرار  املحدد  للنموذج  طبقا  وذلك  نشاطه،  باألمر  املعني  فيه  يزاول 

للسلطة الحكومية املكلفة بالصناعة التقليدية، املعد لهذا الغرض عبر 

املنصة اإللكترونية، مرفقا بأي وثيقة تثبت مزاولته للنشاط املذكور 

ملدة ال تقل عن ثالث )3( سنوات بصفة فعلية.



10191الجريدة الرسمية عدد 7047 - 8 جمادى األولى 1443 )13 ديسمبر 2021(  

املادة 11

يسلم أمين الحرفة أو اإلدارة املكلفة بالصناعة التقليدية عند عدم 

وجوده، شهادة مزاولة نشاط من أنشطة الصناعة التقليدية بناء على 

في  املذكورة  الشروط  على  توفره  من  التأكد  بعد  باألمر،  املعني  طلب 

النموذج والكيفيات  10 أعاله، وذلك وفق  املادة  الفقرة األخيرة من 

املحددة بقرار للسلطة الحكومية املكلفة بالصناعة التقليدية.

املادة 12

يبت أمين الحرفة أو اإلدارة املكلفة بالصناعة التقليدية في طلبات 

القانون  من   6 املادة  ألحكام  طبقا  املزاولة  شهادة  على  الحصول 

السالف الذكر رقم 50.17.

قرار  يكون  أن  يجب  املذكورة،  الشهادة  تسليم  رفض  حالة  وفي 

في املقررة  اآلجال  وداخل  الكيفيات  وفق  وصادرا  معلال   الرفض 

املادة 6 من القانون السالف الذكر.

يمكن للمعني باألمر طلب إعادة النظر في قرار الرفض لدى لجنة 

التي  املرسوم،  بعده من هذا   22 املادة  في  إليها  املشار  الحرفي  التأهيل 

تبت فيه طبقا ألحكام املادة 6 من القانون السالف الذكر.

الباب الرابع

 طلبات التسجيل في السجل الوطني

ومسطرة البت فيها

املادة 13

السجل  في  التسجيل  أجل  اإللكترونية من  املنصة  إلى  الولوج  يتم 

الوطني من قبل كل صانع تقليدي أو صانع تقليدي »ملعلم« أو املمثل 

القانوني لتعاونية الصناعة التقليدية أو ملقاولة الصناعة التقليدية، 

وذلك في الفضاء املخصص لكل فئة.

لها  يمكن  التي  املذكورة  الفئات  من  فئة  كل  في  تتوفر  أن  يجب 

الولوج إلى املنصة اإللكترونية، الشروط املنصوص عليها في املادتين 2 

و 6 من القانون السالف الذكر رقم 50.17.

املادة 14

يجب على كل راغب في التسجيل ملء استمارة الطلب املخصصة 

لذلك في املنصة اإللكترونية، مع إرفاقها بنسخة إلكترونية من الوثائق 

الواجب اإلدالء بها طبقا للمادة 8 من هذا املرسوم.

بوصل  املذكورة  باإلجراءات  القيام  بعد  باألمر  املعني  يتوصل 

أخرى  وسيلة  بأي  أو  إلكترونية  بطريقة  إليه  يبعث  ومرقم،  مؤرخ 

متاحة، يشهد بإيداع ملف تسجيله.

املادة 15

تبت اإلدارة املكلفة بالصناعة التقليدية في طلب التسجيل املودع 
لديها عبر املنصة اإللكترونية داخل أجل ال يتعدى ثالثين )30( يوما، 
إيداعه، ويمكن تمديد هذا األجل بقرار من اإلدارة  تاريخ  ابتداء من 

املعنية عند االقتضاء ملدة مماثلة.

ومن أجل ذلك، تقوم اإلدارة بدراسة كل طلب والتأكد من صحة 
تراها مناسبة،  التي  الوسائل  املعلومات والبيانات املتضمنة فيه بكل 
هذا  ألحكام  طبقا  املطلوبة  للشروط  باألمر  املعني  استيفاء  ومدى 

املرسوم.

املادة 16

تنقصه  باألمر  املعني  طلب  ملف  أن  لإلدارة  تبين  إذا  ما  حالة  في 
معلومات أو بيانات أو وثائق الزمة من أجل التأكد من استيفاء الشروط 
عبر  منه  تطلب  أن  لها  يمكن  الوطني،  السجل  في  للتسجيل  املطلوبة 
املنصة اإللكترونية في حسابه الخاص أو بأي طريقة إلكترونية أو أي 
 وسيلة أخرى متاحة، استكمال ملفه واإلدالء باملعلومات أو البيانات

 )15( عشر  خمسة  أجل  داخل  وذلك  املطلوبة،  التكميلية  الوثائق  أو 
يوما من تاريخ إيداع الطلب.

 وفي هذه الحالة، يوقف احتساب اآلجال املنصوص عليها في املادة 15
البيانات أو  باملعلومات  إلى حين إدالء املعني باألمر   من هذا املرسوم، 

ألحكام  طبقا  طلبه،  في  للبت  والالزمة  املطلوبة  التكميلية  الوثائق  أو 
هذا املرسوم.

املادة 17

تقليدي صانع  لكل  التقليدية  بالصناعة  املكلفة  اإلدارة   تسلم 
التقليدية،  للصناعة  مقاولة  أو  تعاونية  أو  »ملعلم«  تقليدي  صانع  أو 
رقما تعريفيا حرفيا خاصا وشهادة للتسجيل بالسجل الوطني يتضمن 
التسجيل  طلب  ملف  استيفاء  من  تأكدها  بعد  وذلك  املذكور،  الرقم 

للشروط املطلوبة.

املضمنة  البيانات  وطبيعة  املذكورة  الشهادة  نموذج  يحدد 
بالصناعة  املكلفة  الحكومية  للسلطة  بقرار  تسليمها  وكيفيات  فيها 

التقليدية.

املادة 18

تقليدي  صانع  لكل  املختصة  التقليدية  الصناعة  غرفة  تسلم 
الوطني بطاقة مهنية،  بالسجل  أو صانع تقليدي » ملعلم« تم تسجيله 
طرف  من  موقعة  تكون  به،  الخاص  الحرفي  التعريفي  رقمه  تحمل 

رئيس الغرفة.

بقرار  فيها  تضمينها  الواجب  والبيانات  البطاقة  هذه  شكل  يحدد 
للسلطة الحكومية املكلفة بالصناعة التقليدية.



عدد 7047 - 8 جمادى األولى 1443 )13 ديسمبر 2021(الجريدة الرسمية   10192

املادة 19

إذا تبين لإلدارة أن ملف طلب التسجيل ال يستوفي الشروط املطلوبة 

البيانات أو  باملعلومات  اإلدالء  بضرورة  باألمر  املعني  مطالبة   رغم 

معلال  قرارا  اتخذت  ذلك،  األمر  اقت�صى  كلما  التكميلية،  الوثائق  أو 

 برفض طلب التسجيل، يخبر به املعني باألمر عبر حسابه اإللكتروني

أو بأي طريقة إلكترونية أو أي وسيلة أخرى متاحة.

املادة 20

بالسجل  التسجيل  أجل  من  طلبه  رفض  تم  شخص  لكل  يمكن 

حالة  أي  وفي  األسباب،  من  سبب  ألي  التقليدية،  للصناعة  الوطني 

من الحاالت، تقديم طلب إعادة النظر في طلبه إلى اإلدارة املعنية عبر 

املنصة اإللكترونية في الفضاء املخصص لذلك، مرفقا بالوثائق املبررة 

لهذا الطلب.

تبت اإلدارة في طلب إعادة النظر املذكور خالل أجل ثالثين )30( 

يوما من تاريخ توصلها به بقرار معلل.

املادة 21

تقليدي  التقليدية كل صانع  الوطني للصناعة  يحذف من السجل 

التقليدية، للصناعة  مقاولة  أو  تعاونية  أو  م« 
َّ
َعل

ْ َ
»مل تقليدي  صانع   أو 

في  التقليدية  بالصناعة  املكلفة  اإلدارة  قبل  من  تلقائية  بصفة  إما 

الذكر السالف  القانون  من   9 املادة  في  عليها  املنصوص   الحاالت 

القانون  من   10 للمادة  طبقا  باألمر  املعني  من  بطلب  أو   ،50.17 رقم 

التي تراها  املذكور، وفي كلتا الحالتين تتخذ اإلدارة جميع اإلجراءات 

مناسبة من أجل ذلك، كما تعمل على تحيين قاعدة البيانات املتعلقة 

بالسجل في ضوء ذلك.

الباب الخامس

لجنة التأهيل الحرفي

املادة 22

السالف  القانون  من   7 املادة  من  الثانیة  الفقرة  ألحكام  تطبیقا 

صعید  على  املحدثة  الحرفي  التأھیل  لجنة  تتألف   ،50.17 رقم  الذكر 

كل عمالة أو إقلیم، عالوة على ممثل غرفة الصناعة التقلیدیة وأمين 

الحرفة املعني من األعضاء التالي بیانھم :

التقلیدیة،  للصناعة  اإلقلیمیة  أو  الجھویة  التمثیلیة  عن  ممثل   -

حسب الحالة، رئیسا ؛

- ممثل عن السلطة الحكومیة املكلفة بالتكوین املھني ؛

املكلفة  الحكومیة  للسلطة  التابعة  التكوین  مراكز  أحد  في  مكون   -

بالصناعة التقلیدیة.

یمكن  األسباب،  الحرفة ألي سبب من  أمين  حالة عدم وجود  في 

»ملعلم«  تقلیدي  بصانع  االقتضاء،  عند  تستعين،  أن  اللجنة  لھذه 

یمارس نفس نشاط الصناعة التقلیدیة، أو عند عدم وجوده، بصانع 

تقليدي مشهود بتجربته املهنية في النشاط املذكور.

كما یمكن لرئیس اللجنة أن یدعو للمشاركة في اجتماعات اللجنة، 

كل شخص یرى فائدة في حضوره، وذلك بصفة استشاریة.

املادة 23

الجھویة التمثیلیة  بمقر  اجتماعاتھا  الحرفي  التأھیل  لجنة   تعقد 

كل مرة  التقلیدیة  بالصناعة  املكلفة  الحكومیة  للسلطة  اإلقلیمیة   أو 

خمسة عشر )15( يوما على األقل، بدعوة من رئیسھا.

ویدعو  االجتماعات  أعمال  وجدول  تاریخ  اللجنة  رئیس  یحدد 

أعضاء اللجنة ثمانية )8( أيام على األقل، قبل التاریخ املحدد لالجتماع، 

وترفق ھذه الدعوة بقائمة النقط املدرجة في جدول األعمال.

املكلفة  الحكومیة  للسلطة  اإلقلیمیة  أو  الجھویة  للتمثیلیة  یعھد 

الحرفي  التأھیل  لجنة  كتابة  الحالة،  حسب  التقلیدیة،  بالصناعة 

ومسك وحفظ وثائقها.

املادة 24

نصف  بحضور  صحیحة  بكيفية  الحرفي  التأھیل  لجنة  تجتمع 

أعضائھا على األقل، وفي حالة عدم اكتمال ھذا النصاب، یدعو الرئیس 

 إلى اجتماع ثان داخل أجل ال یتجاوز سبعة )7( أيام، وتجتمع اللجنة،

في ھذه الحالة، مهما كان عدد الحاضرین.

تتخذ اللجنة قراراتھا بأغلبیة األصوات، وفي حالة تعادل األصوات 

یعتبر صوت الرئيس مرجحا.

املادة 25

التأهيل الحرفي الخاص بمنح  يحدد نموذج محضر اجتماع لجنة 

وكذا  »ملعلم«  التقليدي  للصانع  املهنية  بالتجربة  االعتراف  شهادة 

الحكومية  للسلطة  بقرار  تسليمها  وكيفيات  الشهادة  هذه  نموذج 

املكلفة بالصناعة التقليدية.

املادة 26

االعتراف  شهادة  منحهم  رفض  تم  الذين  لألشخاص  يمكن 

إعادة  طلب  »ملعلمين«،  تقليديين  صناع  بصفتهم  الحرفية  بتجربتهم 

لدى  ذلك،  تبرر  جديدة  عناصر  توفرت  إذا  الرفض،  قرار  في  النظر 

لجنة التأهيل الحرفي التي تبت في الطلب املذكور خالل الثالثين )30( 

يوما من تاريخ التوصل به.
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الباب السادس

هيئات الصناعة التقليدية

املادة 27

الذكر السالف  القانون  من  و13   12 املادتين  ألحكام   تطبيقا 

التي  التقليدية  الصناعة  أنشطة  وقوائم  أصناف  تحدد   ،50.17 رقم 

يمكن إحداث هيئات حرفية إقليمية وجهوية ووطنية خاصة بها وكذا 

نموذج أنظمتها األساسية بقرار للسلطة الحكومية املكلفة بالصناعة 

التقليدية.

املادة 28

تطبيقا للمادة 21 من القانون السالف الذكر رقم 50.17، يتكون 

ممثلو اإلدارة األعضاء في املجلس الوطني للصناعة التقليدية من :

- ممثل السلطة الحكومية املكلفة بالفالحة ؛

- ممثل السلطة الحكومية املكلفة بالصناعة والتجارة ؛

- ممثل السلطة الحكومية املكلفة بالطاقة واملعادن ؛

- ممثل السلطة الحكومية املكلفة بالسياحة ؛

- ممثل السلطة الحكومية املكلفة بالتكوين املنهي ؛

- ممثل عن مكتب تنمية التعاون.

املادة 29

يعين ممثل تعاونيات الصناعة التقليدية في املجلس الوطني بقرار 

من  اقتراح  على  بناء  التقليدية  بالصناعة  املكلفة  الحكومية  للسلطة 

مدير مكتب تنمية التعاون، يختار من بين أعضاء تعاونيات الصناعة 

التقليدية على أساس عدد املتعاونين بها، ورقم معامالتها.

تحدد مدة عضويته في أربع )4( سنوات غير قابلة للتجديد.

الباب السابع

اإلطار التعاقدي االستراتيجي للصناعة التقليدية

املادة 30

50.17، يحدد  31 من القانون السالف الذكر رقم  تطبيقا للمادة 
من  التقليدية  للصناعة  االستراتيجي  التعاقدي  اإلطار  إعداد  أجل 
القانون في مدة أقصاها اللجنة الخاصة املنصوص عليها في هذا   قبل 

إثنا عشر )12( شهرا ابتداء من اليوم األول من الشهر املوالي لتاريخ 
دخول هذا املرسوم حيز التنفيذ.

إليهم املشار  الفاعلين  وممثلو  الحكومية  السلطات  ممثلو   يعين 
في املادة 30 من القانون السالف الذكر رقم 50.17، في حظيرة اللجنة 

الخاصة املذكورة بقرار لرئيس الحكومة.

املادة 31

القرارات  تاريخ نشر  ابتداء من  التنفيذ  يدخل هذا املرسوم حيز 
وزير  إلى  تنفيذه  ويسند  الرسمية،  بالجريدة  لتطبيقه  املتخذة 
الداخلية ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي 

والتضامني.

وحرر بالرباط في 4 جمادى األولى 1443 )9 ديسمبر 2021(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

 وزيرة السياحة والصناعة التقليدية

واالقتصاد االجتماعي والتضامني،

اإلمضاء : فاطمة الزهراء عمور.
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املادة الخامسة

تحتسب االشتراكات الواجب أداؤها إلى الصندوق الوطني للضمان)
االجتماعي من طرف كل صانع تقليدي،)بناء)على الدخل الجزافي املحدد)

في املادة الرابعة أعاله.

املادة السادسة

تطبيقا ألحكام الفقرة األولى من املادة)12)من القانون رقم)98.15 
واملادة)14)من القانون رقم)99.15)السالفي الذكر،)تؤدى االشتراكات)

شهريا ابتداء)من اليوم األول من كل شهر مستحق.

املادة السابعة

تطبيقا ألحكام املادة)11)من القانون رقم)98.15)السالف الذكر،)
االجتماعي) واالقتصاد  التقليدية  والصناعة  السياحة  وزارة  تعتبر 
والتضامني)-)قطاع الصناعة التقليدية،)هيئة االتصال املكلفة بموافاة)
لديها) املتوفرة  باملعلومات  االجتماعي  للضمان  الوطني  الصندوق 
املتعلقة بالصناع التقليديين املعنيين،)والالزمة لتسجيلهم،)وذلك وفق)

الكيفيات املحددة بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

املادة الثامنة

يسند تنفيذ هذا املرسوم،)الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير)
الصحة والحماية االجتماعية ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية)
وزيرة) لدى  املنتدب  والوزير  والتضامني  االجتماعي  واالقتصاد 

االقتصاد واملالية املكلف بامليزانية،)كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في فاتح جمادى اآلخرة)1443 )4)يناير)2022(.
اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير الصحة والحماية االجتماعية،

اإلمضاء : خالد ايت طالب.

وزيرة السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد 
االجتماعي والتضامني،

اإلمضاء : فاطمة الزهراء عمور.

 الوزير املنتدب لدى وزيرة االقتصاد واملالية
املكلف بامليزانية،

اإلمضاء : فوزي لقجع.

 م1سومدرقمد)99.)).)دص  ردفيدف تحدآل  ىدامج01د001)د)0د3ي 13د))1))
بتحد3ددق ئلةدأنشطةدالصي عةدالتقليد3ة

رئيس الحكومة،
القانون بتطبيق  ()2021 ديسمبر) (9(  1443 األولى) جمادى  (4 في) الصادر  (2.21.437 رقم) املرسوم  على  االطالع   بعد 

رقم)50.17)املتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.20.68)بتاريخ)4)ذي الحجة)1441 
)25)يوليو)2020(،)ال سيما املادة)2)منه)؛

وباقتراح من وزير الداخلية ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني)؛

وبعد استشارة غرف الصناعة التقليدية)؛

وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ)11)من جمادى األولى)1443 )16)ديسمبر)2021(،
رسم ما يلي :

املادة األولى

تطبيقا ألحكام املادة)2)من املرسوم رقم)2.21.437)املشار إليه أعاله،)تحدد قائمة أنشطة الصناعة التقليدية وفق امللحق)
املرفق بهذا املرسوم).

املادة الثانية

التقليدية) والصناعة  السياحة  ووزيرة  الداخلية  وزير  إلى  الرسمية،) بالجريدة  ينشر  الذي  املرسوم،) هذا  تنفيذ  يسند 
واالقتصاد االجتماعي والتضامني.

وحرر بالرباط في فاتح جمادى اآلخرة)1443 )4)يناير)2022(.

اإلمضاء: عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

 وزيرة السياحة والصناعة التقليدية
واالقتصاد االجتماعي والتضامني،

اإلمضاء : فاطمة الزهراء عمور.

*
*  *

lenovo
Zone de texte
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 قائمة أنشطة الصناعة التقليدية يحددملحق 
 

 النفعيةو  أنشطة الصناعة التقليدية اإلنتاجية الفنية -1
 

 القطاع األنشطة
 الغزل التقليدي للصوف وغيرها من المواد

 النسيج

 النسيج التقليدي لألقمشة )الخرقة(
 التقليدي لإلستبرق )البروكار(النسيج 

 الصباغة التقليدية للصوف واألقمشة
 الرسم التقليدي على األقمشة

 الطباعة التقليدية على األقمشة
 الصناعة التقليدية للزرابي والحنبل والحنديرة

 الطرز التقليدي للزرابي بالتوفتي
 صنع الخيام التقليدية

 صنع تقليدي لمنتجات التخييم
 صنع المجدول

 التطريز اليدوي
 التطريز باآللة

 من مواد غير النباتية صنع تقليدي للقنب والحبال وللشباك
 صنع تقليدي للدانتيل

 تنبيت األقمشة بطريقة تقليدية
 اللبادة بطريقة تقليدية

 خياطة تقليدية للمالبس العصرية المفصلة للرجال
 العصرية المفصلة للنساءخياطة تقليدية للمالبس 

 خياطة المالبس التقليدية للرجال
 خياطة المالبس التقليدية للنساء 

 الحياكة اليدوية للجوارب
 حياكة الجوارب باآللة

 الحياكة اليدوية أللبسة أخرى
 الحياكة باآللة أللبسة أخرى 

 صناعة المفروشات المنزلية بطريقة تقليدية 
 والدمى بطريقة تقليديةصنع األلعاب 

 صنع القرميد بطريقة تقليدية من الطين المطهي 

 الطين و الحجر

 صنع البجماط بطريقة تقليدية من الطين المطهي
 صناعة الزليج التقليدي

 صناعة الفخار والخزف التقليديين
 صنع تقليدي لمادة الجير

 صنع تقليدي لمنتوجات من الجبس موجهة للبناء 
 تقطيع وتشكيل الرخام بطريقة تقليدية

 تقطيع وتشكيل أحجار أخرى بطريقة تقليدية
 النحت والنقش على الرخام بطريقة تقليدية

 النحت والنقش على األحجار األخرى بطريقة تقليدية
 صنع وتركيب الصفائح لحوافر الدواب

 المعادن
 

 

 

 

 غير الحديديةأشغال التذويب والتفريغ التقليدي للمعادن 
 نجارة األليمنيوم بطريقة تقليدية

 المعالجة السطحية  بالفضة للمعادن بطريقة تقليدية
 بطريقة تقليدية معالجات سطحية أخرى للمعادن

 نجارة معادن أخرى بطريقة تقليدية
 البنادق التقليدية الخاصة بالفنتازياصنع 

 النقش التقليدي على المعادن 
 تقليدي لألدوات القاطعة بما في ذلك السكين والخنجر التقليديين صنع 
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 تقليدية بطريقة المعدنية اليدوية األدوات صنع
 صنع منتوجات من القصدير بما فيها الفوانيس المعدنية

 صنع النحاسيات
 صنع األقفاص

 صنع المنتجات من الحديد الدمشقي
 تقليديةصنع الموازين والمكاييل بطريقة 
 الكروصة،...( بطريقة تقليدية ’ صنع العربات المعدنية )الكوتشي

 صنع أثاث المكاتب والمتاجر المعدنية بطريقة تقليدية
 صنع األثاث من المواد المعدنية بطريقة تقليدية

 صنع المجوهرات من الفضة بطريقة تقليدية
 األخرى بطريقة تقليديةصنع المجوهرات والحلي من المعادن الثمينة 

 صنع الحلي من المعادن غير النفيسة بطريقة تقليدية
 صنع آالت النفخ الموسيقية المعدنية بطريقة تقليدية

 الحدادة التقليدية للمباني
 الصناعة التقليدية للمالبس الجلدية 

 الجلد

 الدباغة التقليدية
 صنع المنتوجات الجلدية التقليدية

 السروج التقليديةصنع 
 التطريز التقليدي على الجلد

 صنع تقليدي لألحذية العصرية
 لبيصنع تقليدي للبلغة والشر

 صنع تقليدي للنعال )الصنادل(
 تجليد الكتب والتذهيب على الجلد بطريقة تقليدية

 نجارة تقليدية  للخشب 

 الخشب

 من الخشبصنع تقليدي للبراميل ومنتوجات أخرى للتعبئة 
 الخراطة التقليدية للخشب

 صنع منتوجات من خشب العرعار وخشب الجداري 
 نقش ونحث وتطعيم الخشب

 صنع خاليا النحل
 صنع المراكب "الفاليك" بطريقة تقليدية

 صنع العربات الخشبية ) الكروصة،...( بطريقة تقليدية
 صنع أثاث المكاتب والمتاجر الخشبية بطريقة تقليدية 

 مختلف التخصصات المرتبطة  بصناعة األثاث بطريقة تقليدية
 نجارة المقاعد الخشبية بطريقة تقليدية

 النجارة التقليدية الفنية
 صنع آالت النفخ الموسيقية الخشبية بطريقة تقليدية

 بطريقة تقليدية   صنع الغربال والرابوز والقرشال
 صنع منتوجات من قرون الحيوانات بطريقة تقليدية

 من مواد نباتية وللشباك والحبال للقنب تقليدي صنع

 النباتية المصنوعات

  تقليدية بطريقة الفلين من منتجات وصنع الفلين تحويل
 الروطان من منتجات صنع
  النباتية األلياف من البردعة صنع

 القصب من منتجات صنع

 تقليدية بطريقة القصبية الموسيقية النفخ آالت صنع
 أخرى نباتية ألياف من منتجات صنع

 إعداد اللحوم الحمراء المحفوظة بطريقة تقليدية

 الغذائية

 إعداد لحوم الدواجن المحفوظة بطريقة تقليدية
 تقليديةبطريقة  والخضر وكذا الفواكه غير الجافةإعداد الزيتون 

 إعداد الفواكه المجففة
 إنتاج زيت الزيتون بطريقة تقليدية

 )الغذائي أو غيره( ومشتقاته إنتاج تقليدي لزيت األركان
 إعداد منتجات األلبان بطريقة تقليدية

 إعداد الخبز بطريقة التقليدية
 إعداد الحلويات التقليدية
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 اللبادة بطريقة تقليدية

 خياطة تقليدية للمالبس العصرية المفصلة للرجال
 العصرية المفصلة للنساءخياطة تقليدية للمالبس 

 خياطة المالبس التقليدية للرجال
 خياطة المالبس التقليدية للنساء 

 الحياكة اليدوية للجوارب
 حياكة الجوارب باآللة

 الحياكة اليدوية أللبسة أخرى
 الحياكة باآللة أللبسة أخرى 

 صناعة المفروشات المنزلية بطريقة تقليدية 
 والدمى بطريقة تقليديةصنع األلعاب 

 صنع القرميد بطريقة تقليدية من الطين المطهي 

 الطين و الحجر

 صنع البجماط بطريقة تقليدية من الطين المطهي
 صناعة الزليج التقليدي

 صناعة الفخار والخزف التقليديين
 صنع تقليدي لمادة الجير

 صنع تقليدي لمنتوجات من الجبس موجهة للبناء 
 تقطيع وتشكيل الرخام بطريقة تقليدية

 تقطيع وتشكيل أحجار أخرى بطريقة تقليدية
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 النحت والنقش على األحجار األخرى بطريقة تقليدية
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 غير الحديديةأشغال التذويب والتفريغ التقليدي للمعادن 
 نجارة األليمنيوم بطريقة تقليدية

 المعالجة السطحية  بالفضة للمعادن بطريقة تقليدية
 بطريقة تقليدية معالجات سطحية أخرى للمعادن

 نجارة معادن أخرى بطريقة تقليدية
 البنادق التقليدية الخاصة بالفنتازياصنع 

 النقش التقليدي على المعادن 
 تقليدي لألدوات القاطعة بما في ذلك السكين والخنجر التقليديين صنع 
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 والكسكس بطريقة تقليدية  صنع العجائن الغذائية
 صنع تقليدي للعطور

 أنشطة إنتاجية فنية ونفعية مختلفة

 صنع مواد التجميل بطريقة تقليدية
 صنع الزيوت العطرية

 تحضير تقليدي لألعشاب ذات االستعماالت الطبية 
 صنع تقليدي لمنتجات مختلفة من المطاط

 تقليديةتقطيع ونقش وطالء الزجاج بطريقة 
 صنع المرايا و الزجاج بطريقة تقليدية

 الصباغة التقليدية على الزجاج
 صنع تقليدي لمنتوجات إسمنتية موجهة للبناء 

 الغير المعدنية بطريقة تقليديةصنع المصابيح الفنية  والثريات من مختلف المواد والفوانيس 
 صنع اآلالت الوترية الموسيقية بطريقة تقليدية

 بطريقة تقليديةصنع اآلالت اإليقاعية الموسيقية 
 صنع الشموع ومنتجات مختلفة من مادة الشمع و عجائن اصطناعية بطريقة تقليدية

 صنع الزهور والنباتات االصطناعية بطريقة تقليدية
 بطريقة تقليديةصنع المجسمات 
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 صنع األثاث من المواد المعدنية بطريقة تقليدية

 صنع المجوهرات من الفضة بطريقة تقليدية
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 صنع العربات الخشبية ) الكروصة،...( بطريقة تقليدية
 صنع أثاث المكاتب والمتاجر الخشبية بطريقة تقليدية 

 مختلف التخصصات المرتبطة  بصناعة األثاث بطريقة تقليدية
 نجارة المقاعد الخشبية بطريقة تقليدية

 النجارة التقليدية الفنية
 صنع آالت النفخ الموسيقية الخشبية بطريقة تقليدية

 بطريقة تقليدية   صنع الغربال والرابوز والقرشال
 صنع منتوجات من قرون الحيوانات بطريقة تقليدية

 من مواد نباتية وللشباك والحبال للقنب تقليدي صنع

 النباتية المصنوعات

  تقليدية بطريقة الفلين من منتجات وصنع الفلين تحويل
 الروطان من منتجات صنع
  النباتية األلياف من البردعة صنع

 القصب من منتجات صنع

 تقليدية بطريقة القصبية الموسيقية النفخ آالت صنع
 أخرى نباتية ألياف من منتجات صنع

 إعداد اللحوم الحمراء المحفوظة بطريقة تقليدية

 الغذائية

 إعداد لحوم الدواجن المحفوظة بطريقة تقليدية
 تقليديةبطريقة  والخضر وكذا الفواكه غير الجافةإعداد الزيتون 

 إعداد الفواكه المجففة
 إنتاج زيت الزيتون بطريقة تقليدية

 )الغذائي أو غيره( ومشتقاته إنتاج تقليدي لزيت األركان
 إعداد منتجات األلبان بطريقة تقليدية

 إعداد الخبز بطريقة التقليدية
 إعداد الحلويات التقليدية

غيـ1

تقليدية
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 قائمة أنشطة الصناعة التقليدية يحددملحق 
 

 النفعيةو  أنشطة الصناعة التقليدية اإلنتاجية الفنية -1
 

 القطاع األنشطة
 الغزل التقليدي للصوف وغيرها من المواد

 النسيج

 النسيج التقليدي لألقمشة )الخرقة(
 التقليدي لإلستبرق )البروكار(النسيج 

 الصباغة التقليدية للصوف واألقمشة
 الرسم التقليدي على األقمشة

 الطباعة التقليدية على األقمشة
 الصناعة التقليدية للزرابي والحنبل والحنديرة

 الطرز التقليدي للزرابي بالتوفتي
 صنع الخيام التقليدية

 صنع تقليدي لمنتجات التخييم
 صنع المجدول

 التطريز اليدوي
 التطريز باآللة

 من مواد غير النباتية صنع تقليدي للقنب والحبال وللشباك
 صنع تقليدي للدانتيل

 تنبيت األقمشة بطريقة تقليدية
 اللبادة بطريقة تقليدية

 خياطة تقليدية للمالبس العصرية المفصلة للرجال
 العصرية المفصلة للنساءخياطة تقليدية للمالبس 

 خياطة المالبس التقليدية للرجال
 خياطة المالبس التقليدية للنساء 

 الحياكة اليدوية للجوارب
 حياكة الجوارب باآللة

 الحياكة اليدوية أللبسة أخرى
 الحياكة باآللة أللبسة أخرى 

 صناعة المفروشات المنزلية بطريقة تقليدية 
 والدمى بطريقة تقليديةصنع األلعاب 

 صنع القرميد بطريقة تقليدية من الطين المطهي 

 الطين و الحجر

 صنع البجماط بطريقة تقليدية من الطين المطهي
 صناعة الزليج التقليدي

 صناعة الفخار والخزف التقليديين
 صنع تقليدي لمادة الجير

 صنع تقليدي لمنتوجات من الجبس موجهة للبناء 
 تقطيع وتشكيل الرخام بطريقة تقليدية

 تقطيع وتشكيل أحجار أخرى بطريقة تقليدية
 النحت والنقش على الرخام بطريقة تقليدية

 النحت والنقش على األحجار األخرى بطريقة تقليدية
 صنع وتركيب الصفائح لحوافر الدواب

 المعادن
 

 

 

 

 غير الحديديةأشغال التذويب والتفريغ التقليدي للمعادن 
 نجارة األليمنيوم بطريقة تقليدية

 المعالجة السطحية  بالفضة للمعادن بطريقة تقليدية
 بطريقة تقليدية معالجات سطحية أخرى للمعادن

 نجارة معادن أخرى بطريقة تقليدية
 البنادق التقليدية الخاصة بالفنتازياصنع 

 النقش التقليدي على المعادن 
 تقليدي لألدوات القاطعة بما في ذلك السكين والخنجر التقليديين صنع 

 تقليدية بطريقة المعدنية اليدوية األدوات صنع
 صنع منتوجات من القصدير بما فيها الفوانيس المعدنية

 صنع النحاسيات
 صنع األقفاص

 صنع المنتجات من الحديد الدمشقي
 تقليديةصنع الموازين والمكاييل بطريقة 
 الكروصة،...( بطريقة تقليدية ’ صنع العربات المعدنية )الكوتشي

 صنع أثاث المكاتب والمتاجر المعدنية بطريقة تقليدية
 صنع األثاث من المواد المعدنية بطريقة تقليدية

 صنع المجوهرات من الفضة بطريقة تقليدية
 األخرى بطريقة تقليديةصنع المجوهرات والحلي من المعادن الثمينة 

 صنع الحلي من المعادن غير النفيسة بطريقة تقليدية
 صنع آالت النفخ الموسيقية المعدنية بطريقة تقليدية

 الحدادة التقليدية للمباني
 الصناعة التقليدية للمالبس الجلدية 

 الجلد

 الدباغة التقليدية
 صنع المنتوجات الجلدية التقليدية

 السروج التقليديةصنع 
 التطريز التقليدي على الجلد

 صنع تقليدي لألحذية العصرية
 لبيصنع تقليدي للبلغة والشر

 صنع تقليدي للنعال )الصنادل(
 تجليد الكتب والتذهيب على الجلد بطريقة تقليدية

 نجارة تقليدية  للخشب 

 الخشب

 من الخشبصنع تقليدي للبراميل ومنتوجات أخرى للتعبئة 
 الخراطة التقليدية للخشب

 صنع منتوجات من خشب العرعار وخشب الجداري 
 نقش ونحث وتطعيم الخشب

 صنع خاليا النحل
 صنع المراكب "الفاليك" بطريقة تقليدية

 صنع العربات الخشبية ) الكروصة،...( بطريقة تقليدية
 صنع أثاث المكاتب والمتاجر الخشبية بطريقة تقليدية 

 مختلف التخصصات المرتبطة  بصناعة األثاث بطريقة تقليدية
 نجارة المقاعد الخشبية بطريقة تقليدية

 النجارة التقليدية الفنية
 صنع آالت النفخ الموسيقية الخشبية بطريقة تقليدية

 بطريقة تقليدية   صنع الغربال والرابوز والقرشال
 صنع منتوجات من قرون الحيوانات بطريقة تقليدية

 من مواد نباتية وللشباك والحبال للقنب تقليدي صنع

 النباتية المصنوعات

  تقليدية بطريقة الفلين من منتجات وصنع الفلين تحويل
 الروطان من منتجات صنع
  النباتية األلياف من البردعة صنع

 القصب من منتجات صنع

 تقليدية بطريقة القصبية الموسيقية النفخ آالت صنع
 أخرى نباتية ألياف من منتجات صنع

 إعداد اللحوم الحمراء المحفوظة بطريقة تقليدية

 الغذائية

 إعداد لحوم الدواجن المحفوظة بطريقة تقليدية
 تقليديةبطريقة  والخضر وكذا الفواكه غير الجافةإعداد الزيتون 

 إعداد الفواكه المجففة
 إنتاج زيت الزيتون بطريقة تقليدية

 )الغذائي أو غيره( ومشتقاته إنتاج تقليدي لزيت األركان
 إعداد منتجات األلبان بطريقة تقليدية

 إعداد الخبز بطريقة التقليدية
 إعداد الحلويات التقليدية
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 القطاع األنشطة
 إصالح وصيانة ميكانيك السيارات بطريقة تقليدية

 إصالح وسائل النقل الفردية والجماعية

 إصالح "الرادياتور والشاكمات" للسيارات بطريقة تقليدية
 إصالح كهرباء وإلكترونيك السيارات بطريقة تقليدية

 إصالح عجالت السيارات بطريقة تقليدية
 واألضواء األمامية ضبط توازي واتزان عجالت السيارة

 تركيب وإصالح "صالون" السيارات بطريقة تقليدية
 المطالة والصباغة التقليدية للسيارات

 إصالح وصيانة الدراجات النارية بطريقة تقليدية
 أشغال صناعية لخراطة وشحد وإصالح القطع المعدنية بطريقة تقليدية 

إصالح اآلالت والمحركات والتجهيزات 
 المختلفة

 إصالح "البوبينات" بطريقة تقليدية
 شحذ األدوات الحادة

 إصالح وصيانة المعدات الزراعية بطريقة تقليدية
 إصالح معدات الحفر بطريقة تقليدية

 إصالح اآلالت والمعدات المهنية بطريقة تقليدية 
 إصالح وصيانة المحركات الكهربائية بطريقة تقليدية

 والصيانة التقليدية للسفناإلصالح 
 تركيب األلواح الشمسية والتجهيزات الكهروضوئية بطريقة تقليدية

 بطريقة تقليدية تركيب الهوائيات
 تركيب أجهزة التدفئة وتكييف الهواء بطريقة تقليدية

 تركيب الستائر بطريقة تقليدية
 إصالح الحاسوب والمعدات الملحقة بطريقة تقليدية

 إصالح وصيانة تقليدية ألجهزة االتصال
 إصالح الراديو والتلفزيون ومختلف التجهيزات المرتبطة بالصوت والصورة بطريقة تقليدية

 إصالح األجهزة الكهربائية المنزلية بطريقة تقليدية
 إصالح الساعات بطريقة تقليدية

 إصالح المجوهرات بطريقة تقليدية
 المنزلية بطريقة تقليديةإصالح األدوات 

 إصالح المفاتيح واألقفال بطريقة تقليدية
إصالح األغراض واألدوات الشخصية غير مصنفة في موضع آخر بطريقة تقليدية بما فيها 

 إصالح األلعاب و الدراجات الهوائية 
 الحالقة التقليدية للرجال 

 الحالقة والتجميل

 الحالقة التقليدية للنساء
 التجميل التقليدي

 النقش بالحناء 
 استغالل تقليدي للحمامات، ومحالت التدليك والدوشات

 خدمات النكافات
 أشغال التركيب الكهربائي للمباني بطريقة تقليدية

 المعمار التقليدي

 أشغال تركيب الغاز والماء بطريقة تقليدية
 أشغال الجبس التقليدي

 التقليدية أشغال تادالكت
 النجارة العامة التقليدية للمبانيأشغال 

 أشغال نجارة األليمنيوم بطريقة تقليدية للمباني
 األشغال التقليدية لتغليف األرضيات والجدران

 أشغال التركيب التقليدي للزليج والموزاييك
 الصباغة التقليدية للمباني

 مختلفة أشغال التغطية و التسقيف التقليدي بمواد
 أنشطة البناء التقليدية بالطين

 أنشطة تقليدية أخرى من أعمال البناء 
 أشغال التركيب التقليدي لألحجار المقطعة

 أشغال الترصيف والتبليط التقليدي
 أنشطة خدماتية مختلفة  استغالل األفرنة التقليدية 
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 ق1اردلوزي1دالتعليمدالع ليدوالبحثدالعلليدواالبتك ردرقم))).1891)ص  ردفي))))مندآل  ىداألولى)001) )7)) يسلبر)))1)) 

في) الص  رد ((99(.(8 رقم) العلليد والبحثد الع ليد والتعليمد املنهيد والتكويند الوطييةد التربيةد وزي1د ق1ارد بتتليمد

1))مح1م)001) )1))سبتلبر)8)1)()بتحد3ددالئحةدمس لكدالتكوينداملعتلد0دبلؤسس تدالتعليمدالع ليدالخ ص)

ب1سمدالسيةدالج معية)7)1)/8)1).

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بعد االطالع على قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي رقم)2991.18)الصادر في)

بتحديد الئحة مسالك التكوين املعتمدة بمؤسسات التعليم العالي الخاص برسم) ()2018 )20)سبتمبر)  1440 10)محرم)

السنة الجامعية)2018/2017،)كما وقع تغييره وتتميمه)؛

وباقتراح من لجنة تنسيق التعليم العالي الخاص املنعقدة في)16)يوليو)2021)،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تتمم،)مقتضيات امللحق املرفق بقرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي املشار إليه)

أعاله رقم)2991.18)الصادر في)10)محرم)1440 )20)سبتمبر)2018(،)كما هو محدد بامللحق املرفق بهذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)12)من جمادى األولى)1443 )17)ديسمبر)2021(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

*

*       *

 خدمات تقليدية لتموين الحفالت
 التقليديالتصوير الفوتوغرافي 

 طبع، نسخ وإعداد تقليدي للوثائق
 الخرازة التقليدية
 المصبنة التقليدية

 الخطاط
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 القطاع األنشطة
 إصالح وصيانة ميكانيك السيارات بطريقة تقليدية

 إصالح وسائل النقل الفردية والجماعية

 إصالح "الرادياتور والشاكمات" للسيارات بطريقة تقليدية
 إصالح كهرباء وإلكترونيك السيارات بطريقة تقليدية

 إصالح عجالت السيارات بطريقة تقليدية
 واألضواء األمامية ضبط توازي واتزان عجالت السيارة

 تركيب وإصالح "صالون" السيارات بطريقة تقليدية
 المطالة والصباغة التقليدية للسيارات

 إصالح وصيانة الدراجات النارية بطريقة تقليدية
 أشغال صناعية لخراطة وشحد وإصالح القطع المعدنية بطريقة تقليدية 

إصالح اآلالت والمحركات والتجهيزات 
 المختلفة

 إصالح "البوبينات" بطريقة تقليدية
 شحذ األدوات الحادة

 إصالح وصيانة المعدات الزراعية بطريقة تقليدية
 إصالح معدات الحفر بطريقة تقليدية

 إصالح اآلالت والمعدات المهنية بطريقة تقليدية 
 إصالح وصيانة المحركات الكهربائية بطريقة تقليدية

 والصيانة التقليدية للسفناإلصالح 
 تركيب األلواح الشمسية والتجهيزات الكهروضوئية بطريقة تقليدية

 بطريقة تقليدية تركيب الهوائيات
 تركيب أجهزة التدفئة وتكييف الهواء بطريقة تقليدية

 تركيب الستائر بطريقة تقليدية
 إصالح الحاسوب والمعدات الملحقة بطريقة تقليدية

 إصالح وصيانة تقليدية ألجهزة االتصال
 إصالح الراديو والتلفزيون ومختلف التجهيزات المرتبطة بالصوت والصورة بطريقة تقليدية

 إصالح األجهزة الكهربائية المنزلية بطريقة تقليدية
 إصالح الساعات بطريقة تقليدية

 إصالح المجوهرات بطريقة تقليدية
 المنزلية بطريقة تقليديةإصالح األدوات 

 إصالح المفاتيح واألقفال بطريقة تقليدية
إصالح األغراض واألدوات الشخصية غير مصنفة في موضع آخر بطريقة تقليدية بما فيها 

 إصالح األلعاب و الدراجات الهوائية 
 الحالقة التقليدية للرجال 

 الحالقة والتجميل

 الحالقة التقليدية للنساء
 التجميل التقليدي

 النقش بالحناء 
 استغالل تقليدي للحمامات، ومحالت التدليك والدوشات

 خدمات النكافات
 أشغال التركيب الكهربائي للمباني بطريقة تقليدية

 المعمار التقليدي

 أشغال تركيب الغاز والماء بطريقة تقليدية
 أشغال الجبس التقليدي

 التقليدية أشغال تادالكت
 النجارة العامة التقليدية للمبانيأشغال 

 أشغال نجارة األليمنيوم بطريقة تقليدية للمباني
 األشغال التقليدية لتغليف األرضيات والجدران

 أشغال التركيب التقليدي للزليج والموزاييك
 الصباغة التقليدية للمباني

 مختلفة أشغال التغطية و التسقيف التقليدي بمواد
 أنشطة البناء التقليدية بالطين

 أنشطة تقليدية أخرى من أعمال البناء 
 أشغال التركيب التقليدي لألحجار المقطعة

 أشغال الترصيف والتبليط التقليدي
 أنشطة خدماتية مختلفة  استغالل األفرنة التقليدية 
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 القطاع األنشطة
 إصالح وصيانة ميكانيك السيارات بطريقة تقليدية

 إصالح وسائل النقل الفردية والجماعية

 إصالح "الرادياتور والشاكمات" للسيارات بطريقة تقليدية
 إصالح كهرباء وإلكترونيك السيارات بطريقة تقليدية

 إصالح عجالت السيارات بطريقة تقليدية
 واألضواء األمامية ضبط توازي واتزان عجالت السيارة

 تركيب وإصالح "صالون" السيارات بطريقة تقليدية
 المطالة والصباغة التقليدية للسيارات

 إصالح وصيانة الدراجات النارية بطريقة تقليدية
 أشغال صناعية لخراطة وشحد وإصالح القطع المعدنية بطريقة تقليدية 

إصالح اآلالت والمحركات والتجهيزات 
 المختلفة

 إصالح "البوبينات" بطريقة تقليدية
 شحذ األدوات الحادة

 إصالح وصيانة المعدات الزراعية بطريقة تقليدية
 إصالح معدات الحفر بطريقة تقليدية

 إصالح اآلالت والمعدات المهنية بطريقة تقليدية 
 إصالح وصيانة المحركات الكهربائية بطريقة تقليدية

 والصيانة التقليدية للسفناإلصالح 
 تركيب األلواح الشمسية والتجهيزات الكهروضوئية بطريقة تقليدية

 بطريقة تقليدية تركيب الهوائيات
 تركيب أجهزة التدفئة وتكييف الهواء بطريقة تقليدية

 تركيب الستائر بطريقة تقليدية
 إصالح الحاسوب والمعدات الملحقة بطريقة تقليدية

 إصالح وصيانة تقليدية ألجهزة االتصال
 إصالح الراديو والتلفزيون ومختلف التجهيزات المرتبطة بالصوت والصورة بطريقة تقليدية

 إصالح األجهزة الكهربائية المنزلية بطريقة تقليدية
 إصالح الساعات بطريقة تقليدية

 إصالح المجوهرات بطريقة تقليدية
 المنزلية بطريقة تقليديةإصالح األدوات 

 إصالح المفاتيح واألقفال بطريقة تقليدية
إصالح األغراض واألدوات الشخصية غير مصنفة في موضع آخر بطريقة تقليدية بما فيها 

 إصالح األلعاب و الدراجات الهوائية 
 الحالقة التقليدية للرجال 

 الحالقة والتجميل

 الحالقة التقليدية للنساء
 التجميل التقليدي

 النقش بالحناء 
 استغالل تقليدي للحمامات، ومحالت التدليك والدوشات

 خدمات النكافات
 أشغال التركيب الكهربائي للمباني بطريقة تقليدية

 المعمار التقليدي

 أشغال تركيب الغاز والماء بطريقة تقليدية
 أشغال الجبس التقليدي

 التقليدية أشغال تادالكت
 النجارة العامة التقليدية للمبانيأشغال 

 أشغال نجارة األليمنيوم بطريقة تقليدية للمباني
 األشغال التقليدية لتغليف األرضيات والجدران

 أشغال التركيب التقليدي للزليج والموزاييك
 الصباغة التقليدية للمباني

 مختلفة أشغال التغطية و التسقيف التقليدي بمواد
 أنشطة البناء التقليدية بالطين

 أنشطة تقليدية أخرى من أعمال البناء 
 أشغال التركيب التقليدي لألحجار المقطعة

 أشغال الترصيف والتبليط التقليدي
 أنشطة خدماتية مختلفة  استغالل األفرنة التقليدية 

lenovo
Zone de texte
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االآتل عي) واالقتص  ) التقليد4ة) والصي عة) السي حة) لوزي12) ق2ار)

ج222  األولى) 9))من)آل  ى) في) رقم)10.22)ص  ر) والتض مني)

)ج)4ي 24)))2)()بتحد4د)ق ئلة)الوث ئق)الواآب)اإل الء)به )من)

أآل)التسجيل)ب لسجل)الوطني)للصي عة)التقليد4ة.

االجتماعي  واالقتصاد  التقليدية  والصناعة  السياحة  وزيرة 

والتضامني،

 بناء على املرسوم رقم2.21.437 الصادر في 4 جمادى األولى 1443

)9 ديسمبر 2021( بتطبيق القانون رقم 50.17 املتعلق بمزاولة أنشطة 

 1.20.68 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  التقليدية  الصناعة 

بتاريخ 4 ذي الحجة 1441 )25 يوليو 2020(، وال سيما املادة 8 منه،

قررت ما يلي :

املادة األولى

املشار  رقم2.21.437  املرسوم  من   8 املادة  ملقتضيات  تطبيقا 

الراغبين  االعتباريين  أو  الذاتيين  األشخاص  على  أعاله،يتعين  إليه 

بصفتهم  سواء  التقليدية،  للصناعة  الوطني  السجل  في  التسجيل  في 

صناعا تقليديين أو صناعا تقليديين ملعلمين أو تعاونيات أو مقاوالت 

في  إشارتهم  رهن  املوضوعة  االستمارة  ملء  التقليدية،  للصناعة 

إلكترونيا  وإرفاقها  املذكور  بالسجل  الخاصة  اإللكترونية  املنصة 

بالوثائق التالية :

أ()ب لنسبة)للصي ع)التقليد4ين):

- نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف اإللكترونية ؛

شهادة  أو  املنهي  التكوين  أو  التكوين  دبلوم  أو  شهادة  من  نسخة   -

أنشطة  من  نشاط  مزاولة  تثبت  الحرفة،  أمين  قبل  من  مسلمة 

الصناعة التقليدية ملدة ال تقل عن ثالث سنوات.

في  تسليمها،  رفضه  أو  الحرفة  أمين  وجود  عدم  حالة  وفي 

القانون 6 من  املادة  السادسة من  الفقرة  في  عليها  املنصوص   الحالة 

النشاط من قبل  إليه أعاله، تسلم شهادة مزاولة  50.17 املشار  رقم 

التقليدية  بالصناعة  املكلفة  الحكومية  للسلطة  الالممركزة  املصالح 

التي يزاول املعني باألمر نشاطه في دائرة نفوذها الترابي.

- صورة فوتوغرافية للمعني باألمر ؛

- كل وثيقة أخرى إضافية تتعلق بالنشاط الحرفي للمعني باألمر.

ب()ب لنسبة)للصي ع)التقليد4ين)ملعللين):

- نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف اإللكترونية ؛

- نسخة من شهادة االعتراف بالتجربة الحرفية للصانع التقليدي، 

بصفته صانعا تقليديا »ملعلم«، مسلمة له من قبل لجنة التأهيل 

الحرفي على صعيد العمالة أو اإلقليم الذي يزاول نشاطه في دائرة 

نفوذه الترابي ؛

- صورة فوتوغرافية للمعني باألمر ؛

- كل وثيقة أخرى إضافية تتعلق بالنشاط الحرفي للمعني باألمر.

ج()ب لنسبة)لتع وني ت)الصي عة)التقليد4ة):

- نسخة من شهادة التسجيل في السجل املحلي للتعاونيات ؛

- نسخة من النظام األسا�سي للتعاونية ؛

- الئحة األعضاء املسيرين للتعاونية أو أعضاء مجلس اإلدارة حسب 

الحالة ؛

- نسخة من محضر آخر اجتماع الجمعية العامة للتعاونية ؛

ملعلمين  التقليديين  والصناع  التقليديين  الصناع  بأسماء  الئحة   -

األعضاء بالتعاونية وغيرهم من العاملين بها موقعة من قبل املمثل 

القانوني للتعاونية.

 ()ب لنسبة)ملق والت)الصي عة)التقليد4ة):

- نسخة من شهادة التسجيل في السجل التجاري ؛

- نسخة من النظام األسا�سي للمقاولة ؛

- نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف اإللكترونية للممثل القانوني 

للمقاولة ومسيريها ؛

ملعلمين  التقليديين  والصناع  التقليديين  الصناع  بأسماء  الئحة   -

العاملين باملقاولة، مع اإلشارة إلى املشرفين منهم على عملية اإلنتاج 

التقليدية  الصناعة  أنشطة  ضمن  املندرجة  الخدمات  تقديم  أو 

في املقاولة املعنية، ويجب أن تكون هذه الالئحة موقعة من قبل 

املمثل القانوني للمقاولة.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 29 من جمادى األولى 1443 )3 يناير 2022(.

اإلمضاء : فاطمة الزهراء عمور.
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ق2ار)لوزي12)السي حة)والصي عة)التقليد4ة)واالقتص  )االآتل عي)والتض مني)رقم)11.22)ص  ر)في)9))من)آل  ى)األولى)ج222 

)ج)4ي 24)))2)()بتحد4د)نلوذج)شه  1)مزاولة)نش ط)الصي عة)التقليد4ة)ونلوذج)طلب)الحصول)عليه )وكيفي ت)تسليله 

وزيرة السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني،

بناء على املرسوم رقم 2.21.437 الصادر في 4 جمادى األولى 1443 )9 ديسمبر 2021( بتطبيق القانون رقم 50.17 املتعلق 

بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.68 بتاريخ 4 ذي الحجة 1441 )25 يوليو 2020(، 

وال سيما املادتين 10و 11 منه،

قررت ما يلي :

املادة األولى

إليه أعاله، يحدد نموذج شهادة مزاولة نشاط من  2.21.437 املشار  10 و11 من املرسوم رقم  املادتين  تطبيقا ملقتضيات 

أنشطة الصناعة التقليدية، وكذا نموذج طلب الحصول عليها وفق النماذج رقم 1 و2 و3 امللحقة بهذا القرار. 

املادة الثانية

2.21.437 السالف الذكر، يسلم شهادة مزاولة نشاط من أنشطة الصناعة  11 من املرسوم رقم  تطبيقا ملقتضيات املادة 

التقليدية، أمين الحرفة املشرف على النشاط املعني، وعند عدم وجوده أو رفضه تسليمها في الحالة املنصوص عليها في الفقرة 

السادسة من املادة 6 من القانون رقم 50.17 السالف الذكر، تسلمها املصالح الالممركزة للسلطة الحكومية املكلفة بالصناعة 

التقليدية التي يزاول بدائرة نفوذها الترابي صاحب الطلب نشاطه.

للسلطة  الالممركزة  املصالح  أو  املعني  الحرفة  أمين  يمسكه  كناش  في  توقيعه  بعد  باألمر  للمعني  املذكورة  الشهادة  تسلم 

الحكومية املكلفة بالصناعة التقليدية حسب الحالة. 

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 29 من جمادى األولى 1443 )3 يناير 2022(.

اإلمضاء : فاطمة الزهراء عمور.

*

*  *
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 1امللحق رقم 

 
 نموذج طلب شهادة مزاولة نشاط من أنشطة الصناعة التقليدية

 
 

 االسم الشخص ي:....................................................
 العائلي:.......................................................االسم 

 رقم:...................................................... االلكترونية للبطاقة الوطنية للتعريف )ة(الحامل 
 طبيعة نشاط الصناعة التقليدية )نوع الحرفة(: ............................... 

 وع في مزاولة الحرفة:...........................................تاريخ الشر 
 مدة املزاولة:..............................................................................

 العنوان الشخص ي: ...............................................................................
 وان املنهي: ................................................................................العن

 الوثائق املثبتة ملدة املزاولة*: ...............................................................
 

 حرر في:...............بتاريخ:.................       
 
 
 
 
 
 
 
 

 الحرفي. )ا(الطلب لنشاطه  )ة( *يتعين أن ترفق بهذا الطلب الوثيقة أو الوثائق املثبتة ملدة مزاولة صاحب
 
 
 
 
 

  
*  *  *
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 2امللحق رقم 
 

  مسلمة من قبل امين الحرفة نموذج شهادة مزاولة نشاط من أنشطة الصناعة التقليدية
 

الحرفة )ذكر الهيئة الحرفية املعنية(*...................................أن  )ة( اأمين )ا(...................بصفته)ة( السيد أو )تشهد ( يشهد
 ........................................،السيد)ة(.

 ........................:رقم االلكترونية الحامل)ة( للبطاقة الوطنية للتعريف
 ...............................................................................:الشخص ي )ا( عنوانه
 املنهي: ................................................................................ )ا( عنوانه

 فرة لدينا،أنه بناء على الوثائق املدلى بها، وعلى التحريات التي قمنا بها واملعلومات املتو 
)ذكر الحرفة(....................... منذ )ذكر  )ا( في قطاع الصناعة التقليدية بصفته )ا( نشاطهأو )تزاول ( أن املعني )ة( باألمر يزاول 

 املدة(.....................................................................
)ا( املقدم بتاريخ......................................من أجل التسجيل بالسجل الوطني  سلمت له )ا( هذه الشهادة بناء على طلبه و قد

 للصناعة التقليدية.
 

 وحرر في.......................بـتاريخ........................
 

 التوقيع:
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

*  *  *

ء
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 3امللحق رقم 
 

 

 
 

 
ممثل املصالح الالممركزة للسلطة الحكومية مسلمة من قبل  نموذج شهادة مزاولة نشاط من أنشطة الصناعة التقليدية

 املكلفة بالصناعة التقليدية
 

...................................أن ......................................................................... )ا(...................بصفته)ة( السيد أو )تشهد ( يشهد
 ........................................،السيد)ة(.

 ........................:رقم االلكترونية الحامل)ة( للبطاقة الوطنية للتعريف
 الشخص ي: ............................................................................... )ا( عنوانه
 املنهي: ................................................................................ )ا( عنوانه

 ومات املتوفرة لدينا،أنه بناء على الوثائق املدلى بها، وعلى التحريات التي قمنا بها واملعل
)ذكر الحرفة(....................... منذ )ذكر  )ا( في قطاع الصناعة التقليدية بصفته )ا( نشاطهأو )تزاول ( أن املعني )ة( باألمر يزاول 

 املدة(.....................................................................
)ا( املقدم بتاريخ......................................من أجل التسجيل بالسجل الوطني  سلمت له )ا( هذه الشهادة بناء على طلبه و قد

 للصناعة التقليدية.
 
 وحرر في.......................بـتاريخ........................

 
 التوقيع:

 
 
 

 

 
 
 

Royaume du Maroc 
 

Ministère du Tourisme de l’Artisanat  
et de l’Economie Sociale et Solidaire 

 
Direction Régionale de l’Artisanat à………….. 
Direction Provinciale de l’Artisanat   à ……… 

à………….. 

 المملكة المغربية
 

 الصناعة التقليدية ولسياحة وزارة ا
 والتضامنيواالقتصاد االجتماعي 

  
 التقليدية بـ.......................المديرية الجهوية  للصناعة 

المديرية اإلقليمية للصناعة التقليدية 
                                                            بـ.......................
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ق2ار)لوزي12)السي حة)والصي عة)التقليد4ة)واالقتص  )االآتل عي)والتض مني)رقم)12.22)ص  ر)في)9))من)آل  ى)األولى)ج222 

)ج)4ي 24)))2)()بتحد4د)نلوذج)شه  1)التسجيل)ب لسجل)الوطني)للصي عة)التقليد4ة)وطبيعة)البي ن ت)املضلية)فيه )

وكيفي ت)تسليله .

وزيرة السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني،

بناء على املرسوم رقم 2.21.437 الصادر في 4 جمادى األولى 1443 )9 ديسمبر 2021( بتطبيق القانون رقم 50.17 املتعلق 

بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.68 بتاريخ 4 ذي الحجة 1441 )25 يوليو 2020(، 

وال سيما املادة 17 منه،

قررت ما يلي :

املادة األولى

تطبيقا ملقتضيات املادة 17 من املرسوم رقم 2.21.437 املشار إليه أعاله، تحدد شهادة التسجيل بالسجل الوطني للصناعة 

التقليدية والبيانات املضمنة فيها طبقا للنموذجين امللحقين بهذا القرار.

املادة الثانية

تسلم املصالح الالممركزة للسلطة الحكومية املكلفة بالصناعة التقليدية، التي يزاول الصانع التقليدي أو الصانع التقليدي 

شهادة  الترابي،  نفوذها  بدائرة  التقليدية  الصناعة  مقاولة  أو  للتعاونية  االجتماعي  املقر  يوجد  التي  أو  الحرفي،  نشاطه  ملعلم 

التسجيل بالسجل الوطني للصناعة التقليدية، بعد قبول تسجيله بالسجل املذكور، كما يمكن للمعني باألمر تحميل الشهادة 

املذكورة، املوضوعة رهن إشارته في الخانة املخصصة لذلك باملنصة اإللكترونية.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 29 من جمادى األولى 1443 )3 يناير 2022(.

اإلمضاء : فاطمة الزهراء عمور.

*

*  *
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 1امللحق رقم
 

 

 
 

 
 

الخاصة بالصناع التقليديينشهادة التسجيل بالسجل الوطني للصناعة التقليدية  
Attestation d’inscription au Registre National de l’Artisanat pour les artisans 

 
 
 

Numéro d’Identité de l’Artisanat :   التعريفي الحرفي:الرقم 
N° de la CNIE :   االلكترونية تعريفللرقم بطاقة الوطنية : 
Nom :  :االسم العائلي 
Prénom :  :االسم الشخصي 
Genre :  :الجنس 
Adresse personnelle :  :العنوان الشخصي 
Commune :  :الجماعة 
Préfecture ou Provence :  اإلقليم أو العمالة: 

 

Date d’inscription au RNA :   السجل الوطني للصناعة التقليدية:بتاريخ التسجيل 
Catégorie :  :الفئة 
Catégorie :  صنف:ال 
Secteur :  :القطاع 
Activité :  :النشاط 
Date de début d’activité :  تاريخ بداية النشاط : 
Adresse professionnelle :  :العنوان المهني 
Commune :  :الجماعة 
Préfecture ou Provence :  اإلقليم أو العمالة: 

  
 

 

 

Code QR 

 (السريع االستجابة رمز مسح عبر الشهادة هذه صالحية من التحقق يمكنكم ) 

 
Date d’émission de l’attestation/ الشهادةإصدار تاريخ   

 

 

 

 

  

Royaume du Maroc 
 

Ministère du Tourisme de l’Artisanat  
et de l’Economie Sociale et Solidaire 

 المملكة المغربية
 

 الصناعة التقليدية ولسياحة وزارة ا
 والتضامنيواالقتصاد االجتماعي 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

*  *  *
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2امللحق رقم  
 

 
 

 
 
 
 
 

بتعاونيات ومقاوالت الصناعة التقليديةالخاصة شهادة التسجيل بالسجل الوطني للصناعة التقليدية  
Attestation d’inscription au Registre National de l’Artisanat pour les coopératives et les 

entreprises de l’artisanat 
 
 
 

Numéro d’Identité de l’Artisanat :  :الرقم التعريفي الحرفي 

Date d’inscription au RNA :   السجل الوطني للصناعة التقليدية:بتاريخ التسجيل 
Catégorie :  :الفئة 
Nom de l’entreprise/ou de la 
coopérative:  التعاونية:أو اسم المقاولة / 

N° RC de l’entreprise / ou N° inscription 
au registre des coopératives:  أو/ السجل المحلي  لمقاولةل السجل التجاري رقم

 لتعاونية:ل

Catégorie :  صنف:ال 

Secteur :  :القطاع 

Activité :  :النشاط 
Date de début d’activité :  تاريخ بداية النشاط : 
Adresse professionnelle :  :العنوان المهني 
Commune :  :الجماعة 
Préfecture ou Provence :  اإلقليم أو العمالة: 

 
 
 

 

 

Code QR 

 (السريع االستجابة رمز مسح عبر الشهادة هذه صالحية من التحقق يمكنكم ) 

 
Date d’émission de l’attestation/ الشهادةإصدار تاريخ   

 

 

Royaume du Maroc 
 

Ministère du Tourisme de l’Artisanat  
et de l’Economie Sociale et Solidaire 

 المملكة المغربية
 

 الصناعة التقليدية ولسياحة وزارة ا
 والتضامنيواالقتصاد االجتماعي 
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ق2ار)لوزي12)السي حة)والصي عة)التقليد4ة)واالقتص  )االآتل عي)والتض مني)رقم)13.22)ص  ر)في)9))من)آل  ى)األولى)ج222 
)ج)4ي 24)))2)()بتحد4د)شكل)البط قة)املهيية)والبي ن ت)املتضلية)فيه 

وزيرة السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني،

بناء على املرسوم رقم 2.21.437 الصادر في 4 جمادى األولى 1443 )9 ديسمبر 2021( بتطبيق القانون رقم 50.17 املتعلق 
 بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.68 بتاريخ 4 ذي الحجة 1441 )25 يوليو 2020(،

وال سيما املادة  18 منه،

قررت ما يلي :

املادة األولى

البطاقة  القرار شكل  بهذا  إليه أعاله، يحدد كما هو ملحق  18 من املرسوم رقم2.21.437 املشار  املادة  تطبيقا ملقتضيات 
املهنية التي تسلم للصناع التقليديين والصناع التقليديين ملعلمين املسجلين بالسجل الوطني للصناعة التقليدية،  وكذا البيانات 

الواجب تضمينها فيها.

املادة الثانية

البيانات  أعاله  إليها  املشار  الشريحة  تتضمن  آلية.  بطريقة  تقرأ  وشفرة  إلكترونية  شريحة  على  املهنية  البطاقة  تحتوي 
الشخصية واملهنية التالية باللغتين العربية والفرنسية واملسجلة على وجه وظهر البطاقة املهنية. 

أ()على)الوآه):

- اإلسم الشخ�سي والعائلي لصاحب )ة( البطاقة ؛

- تاريخ ومكان الوالدة ؛

- صورة صاحب )ة( البطاقة ؛

- العنوان الشخ�سي ؛

- رقم البطاقة الوطنية للتعريف اإللكترونية ؛

- جنس وجنسية املعني )ة( باألمر.

ب()على)الظه2):

- الرقم التعريفي الحرفي ؛

- الصفة وطبيعة النشاط ؛

- العنوان املنهي ؛

- تاريخ تسليم البطاقة وتاريخ انتهاء صالحيتها.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 29 من جمادى األولى 1443 )3 يناير 2022(.

اإلمضاء : فاطمة الزهراء عمور.

*
*  *
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 الملحق
---- 

 نموذج البطاقة المهنية      
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ق2ار)لوزي12)السي حة)والصي عة)التقليد4ة)واالقتص  )االآتل عي)والتض مني)رقم)14.22)ص  ر)في)9))من)آل  ى)األولى)ج222 

)ج)4ي 24)))2)()بتحد4د)نلوذج)محض2)اآتل ع)لجية)التأهيل)الح2في)ونلوذج)شه  1)االعتراف)ب لتج2بة)املهيية)الح2فية)

للص نع)التقليدي)ملعلم)وكيفي ت)تسليله .

وزيرة السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني،

بناء على املرسوم رقم 2.21.437 الصادر في 4 جمادى األولى 1443 )9 ديسمبر 2021( بتطبيق القانون رقم 50.17 املتعلق 

بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.68 بتاريخ 4 ذي الحجة 1441 )25 يوليو 2020(، 

وال سيما املادة 25 منه،

قررت ما يلي :

املادة األولى

الحرفي،  التأهيل  لجنة  اجتماع  محضر  يحدد  أعاله،  إليه  املشار   2.21.437 رقم  املرسوم  من   25 املادة  ملقتضيات  تطبيقا 

املحدثة طبقا للمادة 6 من القانون السالف الذكر رقم 50.17، وكذا شهادة االعتراف بالتجربة املهنية الحرفية للصانع التقليدي 

ملعلم، التي تمنحها اللجنة املذكورة وفق النموذجين رقم 1 و 2 امللحقين بهذا القرار.

املادة الثانية

الحكومية  للسلطة  الالممركزة  املصالح  قبل  من  ملعلم  التقليدي  للصانع  الحرفية  املهنية  بالتجربة  االعتراف  شهادة  تسلم 

املكلفة بالصناعة التقليدية التي يزاول بدائرة نفوذها الترابي الصانع التقليدي ملعلم نشاطه بها، وذلك بناء على محضر لجنة 

التأهيل الحرفي املعنية. 

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 29 من جمادى األولى 1443 )3 يناير 2022(.

اإلمضاء : فاطمة الزهراء عمور.

*

*  *
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 1رقم  امللحق        
 
 
 
 
 
 
 
 

 في علممل التقليدي للصانعالحرفية  املهنية بالتجربة االعتراف شهادة ملنح الحرفي التأهيل لجنة اجتماع محضر  نموذج
 (الصنف ذكر )الحرفي النشاط صنف

 م ض ع االجتماع:............................................................................
 تاريخ ومكا  انعقاد االجتماع:...........................................................

 اللجنة الحاضرو  )ذكر االسم والصفة(:أعضا  
 ؛بصفته )ا( رئيسا للجنة.....................................................السيد)ة(.-
 ؛بصفته ممثال لغرفة الصناعة التقليدية......................................................السيد )ة(-
 ؛كر صن  النشاط الحرفي(بصفته أمينا للحرفة )ذ ...............................................السيد )ة(-
 ؛بصفته ممثال لقطاع التك ين املنهي......................................................السيد )ة(--
 ؛كز التك ين(بصفته مك نا بمركز التك ين التابع إلدارة الصناعة التقليدية )ذكر اسم مر ......................................................السيد )ة(--

 )ذكر االسم و الصفة(: ، بصفة استشاريةالحاضرو  السادة
 ......................................................؛-
 ......................................................؛ -

ذي الحجة  4الصادر في  1.20.68الصادر بتنفيذه الظهي  الشري  رقم  املتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية 50.17بنا  على القان   رقم 
 ،منه 6( وال سيما املادة 2020ي لي   25) 1441
 25ة   والسيما املاد ،50.17 رقم الذكر  السال  القان    بتطبيق( 2021 ديسم    9) 1443 األولى جماد  4 في الصادر  2.21.437رقم املرس   وعلى

 منه،
ونم ذج شهادة االعت اف بالتجربة املهنية الحرفية للصانع  الحرفي التأهيل اجتماع لجنة نم ذج محضر  بتحديد م.....الصادر في.....وعلى القرار رق

 التقليدي ملعلم وكيفيات تسليمها،
 ي  في صاااااااااااان  النشااااااااااااااطعلممل نااع التقلياديي صاااااااااااالل الطلباات املقادماة للجناة من أجال الحصاااااااااااا ل على شااااااااااااهاادة االعت اف باالتجرباة املهنياةبناا  على  و

 الحرفي........................... واملرفقة قائمة أسمائهم وصفاتهم بهذا املحضر،
ليدية الذي يزاول قوبنا  على ال ثائق واملعل مات واإلفادات املدلى بها لد  اللجنة بشأ  مؤهالت املعنيي  باألمر وتجربتهم املهنية في قطاع الصناعة الت

 األمر نشاطهم الحرفي ضمن صن ........................................................، اافيه املعني   ب
 ،فيما بينهم خالل اجتماعها املنعقد في التاريخ واملكا  املشار إليهما أعالهلجنة الأعضا   تداول وبعد 

 :إمات قرر 
 التقليديي  املعلمي  املرفقة قائمة أسمائهم وعناوينهم بهذا املحضر.بالتجربة املهنية الحرفية لفائدة الصناع  االعت اف شهادةمنح  -
 .حضرامل بهذا وعناوينهم أسمائهم قائمة املرفقة املعلمي  التقليديي  الصناع لفائدة املهنية الحرفية بالتجربة االعت اف شهادة رفض منح -

  
 ................................باتاريخ.......................ب وحرر 

 
 توقيع رئيس اللجنة

 
 

 أعضاء اللجنة توقيعات
 

 .بالرفض قرارها تعليل اللجنة على يتعي  ،" تقليدي صانع ألي املهنية بالتجربة االعت اف شهادة منح طلب رفض حالة في: مالحظة

  

Royaume du Maroc 
 

Ministère du Tourisme de l’Artisanat  
et de l’Economie Sociale et Solidaire 

 
Direction Régionale/Provinciale de l’Artisanat à…….. 

 

 المملكة المغربية
 

 الصناعة التقليدية ولسياحة وزارة ا
 والتضامنيواالقتصاد االجتماعي 

  
 للصناعة التقليدية بـ............. اإلقليمية /المديرية الجهوية 

*  *  *

وعلى القرار رقم 14.22 الصادر في 29 من جمادى األولى 1443 )3 يناير 2022( بتحديد نموذج محضر اجتماع لجنة التأهيل الحرفي ونموذج شهادة 

االعتراف بالتجربة املهنية الحرفية للصانع التقليدي ملعلم وكيفيات تسليمها،
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  2امللحق رقم 

 
 
 
 

                                            
 
 

(الصنف ذكر )الحرفي النشاط صنف في ملعلم تقليدي صانع"  لفائدة الحرفية املهنية بالتجربة االعتراف شهادة نموذج  
                                                                   

 ..............................................................................:( والصفة رئيس لجنة التأهيل الحرفي )ذكر االسميشهد 

 .............................................................................................................، :أ  السيد)ة(

 ........................:رقم االلكت ونية ( للبطاقة ال طنية للتعري الحامل)ة

 عن انه )ا( الشخص ي: ...............................................................................

 ................................................................................عن انه )ا( املنهي: 

في صن  النشاط الحرفي الذي يزاوله أو  الحرفية أنه بنا  على طلبه )ا( من أجل الحص ل على شهادة االعت اف بتجربته )ا( املهنية

 ....)تزاوله( في قطاع الصناعة التقليدية، واملؤرخ في..........

 وبنا  على ال ثائق واملعل مات واإلفادات املدلى بها، و التحريات التي قامت بها اللجنة،

 وبنا  على محضر اجتماع لجنة التأهيل الحرفي املنعقدة بتاريخ.......................................... 

دية بصفته)ا( صانعا )ة( تقليديا )ة(معلما )ة( في النشاط أ  املعني)ة( باألمر يزاول )تزاول( نشاطه )ا( في قطاع الصناعة التقلي

 الحرفي )ذكر الحرفة(........................................ ملدة )ذكر املدة(......................

لسجل ل بافي النشاط الحرفي املذك ر، من أجل التسجي الحرفية و قد سلمت له)ا( هذه الشهادة اعت افا بتجربته )ا( املهنية

 ال طني للصناعة التقليدية.

 .......................باتاريخ................................بوحرر 

 اإلمضا :                                                                     

 

Royaume du Maroc 
 

Ministère du Tourisme de l’Artisanat  
et de l’Economie Sociale et Solidaire 

 
Direction Régionale/Provinciale de l’Artisanat à…….. 

 

 المملكة المغربية
 

 الصناعة التقليدية ولسياحة وزارة ا
 والتضامنيواالقتصاد االجتماعي 

  
 التقليدية بـ.............اإلقليمية للصناعة  /المديرية الجهوية 


