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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.


