
الرقم 
 الترتیبي

اسم القرار 
 المجال المراجع القانونیة للقرار اإلداري اإلداري

01 

الحصول على قرار 
االعتراف بالعالمات 
الممیزة لمنتوجات 
 الصناعة التقلیدیة

  133.12 ) بتنفیذ القانون رقم2016أبریل  27( 1437رجب  19صادر في  1.16.50ظھیر شریف رقم 
 ؛2016ماي  19بتاریخ  6466المتعلق بالعالمات الممیزة لمنتوجات الصناعة التقلیدیة، ج ر ع 

  بتطبیق القانون رقم 2018فبرایر  13( 1439من جمادى األولى  26صادر في  2.17.411مرسوم رقم (
فبرایر  26 بتاریخ 6651المتعلق بالعالمات الممیزة لمنتوجات الصناعة التقلیدي ج ر ع  133.12

 ؛2018
  1439شعبان  3صادر في  1309.18قرار لوزیر السیاحة والصناعة التقلیدیة واالقتصاد االجتماعي رقم 

) بتحدید نموذج طلب االعتراف بالعالمة الممیزة لمنتوجات الصناعة التقلیدیة، ج ر ع 2018أبریل  20(
 .2018یونیو  11بتاریخ  6681

 التقلیدیة الصناعة
 (الجودة

والعالمات 
 الممیزة)

02 

الحصول على 
شھادة اعتماد 

ھیئات المصادقة 
والمراقبة للعالمات 
الممیزة لمنتوجات 
 الصناعة التقلیدیة

  133.12 ) بتنفیذ القانون رقم2016أبریل  27( 1437رجب  19صادر في  1.16.50ظھیر شریف رقم 
 ؛2016ماي  19بتاریخ  6466المتعلق بالعالمات الممیزة لمنتوجات الصناعة التقلیدیة، ج ر ع 

  بتطبیق القانون رقم 2018فبرایر  13( 1439من جمادى األولى  26صادر في  2.17.411مرسوم رقم (
فبرایر  26 بتاریخ 6651المتعلق بالعالمات الممیزة لمنتوجات الصناعة التقلیدي ج ر ع  133.12

 ؛2018
  1439شعبان  3صادر في  1311.18قرار لوزیر السیاحة والصناعة التقلیدیة واالقتصاد االجتماعي رقم 

كیفیات منح االعتماد لھیئات المصادقة والمراقبة أو تعلیقھ  أو وضع حد لتعلیقھ ) بتحدید 2018أبریل  20(
 .2018یونیو  11بتاریخ  6681أو سحبھ، ج ر ع 

 التقلیدیةالصناعة 
(الجودة 

والعالمات 
 الممیزة)

03 

الحصول على 
شھادة حق 

استعمال العالمات 
الممیزة لمنتوجات 
 الصناعة التقلیدیة

  133.12 ) بتنفیذ القانون رقم2016أبریل  27( 1437رجب  19صادر في  1.16.50ظھیر شریف رقم 
 ؛2016ماي  19بتاریخ  6466المتعلق بالعالمات الممیزة لمنتوجات الصناعة التقلیدیة، ج ر ع 

  بتطبیق القانون رقم 2018فبرایر  13( 1439من جمادى األولى  26صادر في  2.17.411مرسوم رقم (
فبرایر  26 بتاریخ 6651المتعلق بالعالمات الممیزة لمنتوجات الصناعة التقلیدي ج ر ع  133.12

 ؛2018
  1439شعبان  3صادر في  1312.18قرار لوزیر السیاحة والصناعة التقلیدیة واالقتصاد االجتماعي رقم 

شكل وكیفیات المصادقة على العالمات الممیزة لمنتوجات الصناعة التقلیدیة من ) بتحدید 2018أبریل  20(
یونیو  11بتاریخ  6681وسحبھا، ج ر ع  طرف ھیئة المصادقة والمراقبة وكذا تعلیق االستفادة منھا

2018. 

 الصناعة التقلیدیة
(الجودة 

والعالمات 
 الممیزة)

04 

الحصول على 
شھادة حق 

استعمال العالمة 
 الجماعیة للتصدیق

  15( 1420ذي الحجة  9بتاریخ  1.00.19 الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 17-97القانون رقم 
)، كما تم تعدیلھ 2000مارس  9بتاریخ ( 4776) المتعلق بحمایة الملكیة الصناعیة، ج ر ع 2000فبرایر 

 ).170؛ 166، (المادتین 31.05و 23.03بالقانونین 
    لقانون من ا 166و 169أنظمة استعمال العالمات الجماعیة للتصدیق حسب  ما نصت علیھ المادتین

17.97. 

 الصناعة التقلیدیة
(الجودة 

والعالمات 
 الممیزة)

05 

الحصول على نظیر 
الدبلومات 

والشھادات المتعلقة 
المھنیة  بالتكوینات

في حرف الصناعة 
 التقلیدیة

 

 12.00) بتنفیذ القانون 2000ماي  19( 1421من صفر  15صادر في  1.00.206شریف رقم  ظھیر 
 .2000ماي  25، بتاریخ 4798بشأن إحداث وتنظیم التدرج المھني، ج ر ع 

  بسن نظام عام لمؤسسات 1987ینایر  9( 1407جمادى األولى  8صادر في  2.86.325مرسوم رقم (
 ، كما وقع تغییره وتتمیمھ ؛1987فبرایر  25خ بتاری 3878التكوین المھني.ج ر ع 

  بتطبیق  )2001یونیو  21(1422من ربیع األول  28صادر في  2.00.1017من المرسوم رقم  3المادة
 .2001یولیو  19بتاریخ  4918بشأن إحداث وتنظیم التدرج المھني ج ر ع  12.00القانون رقم 

  محرم  18صادر في  1196.89لشؤون االجتماعیة رقم من قرار لوزیر الصناعة التقلیدیة وا 15المادة
) بشأن احداث وتنظیم مراكز التأھیل في فنون الصناعة التقلیدیة، كما تم تغییره  1989غشت  21( 1410

 وتتمیمھ؛
  صادر  1181.01المادة األولى من قرار وزیر التشغیل والتكوین المھني والتنمیة االجتماعیة والتضامن رقم

بشأن تحدید الحرف والتأھیالت موضوع التدرج  )2001أغسطس  27( 1422آلخرة   جمادى ا 7في 
المھني والمدد اإلجمالیة للتكوین المرتبطة بھا والدبلومات التي یختتم بھا التدرج المھني والشھادات التي 

 4948تثبت المؤھالت المحصل علیھا وشروط ولوج كل حرفة أو تأھیل موضوع التدرج المھني ج ر ع 
 ، كما تم تغییره وتتمیمھ.2001بتاریخ فاتح نوفمبر 

  3814.18من قرار لوزیر السیاحة والنقل الجوي والصناعة التقلیدیة واالقتصاد االجتماعي رقم  17المادة 
) بشأن احداث وتنظیم ومعاھد متخصصة في 2018دیسمبر  18( 1440من ربیع اآلخر  10صادر في 

 . حسبما تم تغییره وتعدیلھ.2019فبرایر  11بتاریخ  6751فنون الصناعة التقلیدیة، ج ر ع 
  بشأن نظیر دبلوم التكوین النظامي ونظیر دبلوم التدرج المھني ونظیر  2020دجنبر  10مذكرة عمل بتاریخ

 شھادة التدرج المھني في حرف الصناعة التقلیدیة.

 التكوین المھني

 في

فنون الصناعة 
 التقلیدیة

 الئحة القرارات اإلداریة



06 

الحصول على 
متابعة شھادة 
 النظامي  التكوین

الصادرة عن 
التكوین  مؤسسات

 المھني 

  غشت  21( 1410محرم  18صادر في  1196.89قرار وزیر الصناعة التقلیدیة والشؤون االجتماعیة رقم
 ) بشأن احداث وتنظیم مراكز التأھیل في فنون الصناعة التقلیدیة، حسبما وقع تغییره وتتمیمھ؛ 1989

  10صادر في  3814.18قرار وزیر السیاحة والنقل الجوي والصناعة التقلیدیة واالقتصاد االجتماعي رقم 
) بشأن إحداث وتنظیم معاھد متخصصة في فنون الصناعة 2018دیسمبر  18( 1440من ربیع اآلخر 
 ، حسبما تم تغییره وتتمیمھ.2019فبرایر  11بتاریخ  6751التقلیدیة، ج ر ع 

 مھنيالتكوین ال

 في

فنون الصناعة 
 التقلیدیة

07 

الحصول على 
شھادة االنقطاع 

عن التكوین 
الصادرة النظامي 

عن مؤسسات 
 التكوین المھني 

  21( 1410محرم  18صادر في  1196.89قرار لوزیر الصناعة التقلیدیة والشؤون االجتماعیة رقم 
 27بتاریخ  4013الصناعة التقلیدیة، ،ج ر ع ) بشأن احداث وتنظیم مراكز التأھیل في فنون  1989غشت 

 ، حسبما وقع تغییره وتتمیمھ؛1989سبتمبر 
  10صادر في  3814.18قرار لوزیر السیاحة والنقل الجوي والصناعة التقلیدیة واالقتصاد االجتماعي رقم 

) بشأن احداث وتنظیم ومعاھد متخصصة في فنون الصناعة 2018دیسمبر  18( 1440من ربیع اآلخر 
 ؛ حسبما تم تغییره وتتمیمھ.2019فبرایر  11بتاریخ  6751التقلیدیة، ج ر ع 

 التكوین المھني

 في

فنون الصناعة 
 التقلیدیة

08 

الحصول على 
شھادة االنقطاع 

عن التكوین 
المھني بالتدرج 

الصادرة عن 
مؤسسات التكوین 

 المھني

  12.00) بتنفیذ القانون 2000ماي  19( 1421من صفر  15صادر في  1.00.206ظھیر شریف رقم 
 .2000ماي  25، بتاریخ 4798بشأن إحداث وتنظیم التدرج المھني، ج ر ع 

  بشأن إحداث وتنظیم  12.00بتطبیق القانون رقم  2001یونیو  21 صادر في  2.00.1017مرسوم رقم
 التدرج المھني

  بشأن احداث وتنظیم ومعاھد متخصصة في فنون  2018دیسمبر  18صادر في  3814.18قرار رقم
 الصناعة التقلیدیة، حسبما وقع تغییره وتتمیمھ.

  لتأھیل في فنون الصناعة بشأن احداث وتنظیم مراكز ا 1989غشت   21صادر في  1196.89قرار
 التقلیدیة، حسبما وقع تغییره وتتمیمھ.

 التكوین المھني

 في

فنون الصناعة 
 التقلیدیة

09 

الحصول على 
شھادة صانع مكون 
في التدرج المھني 

 الصادرة عن
 التكوین مؤسسات

 المھني.

 12.00) بتنفیذ القانون 2000ماي  19( 1421من صفر  15صادر في  1.00.206شریف رقم  ظھیر 
 ؛2000ماي  25بتاریخ  4798بشأن إحداث وتنظیم التدرج المھني، ج ر ع 

  بشأن إحداث وتنظیم  12.00بتطبیق القانون رقم  2001یونیو  21صادر في   2.00.1017مرسوم رقم
 التدرج المھني؛

 مھني الموقعة بین مؤسسات التكوین وغرف الصناعة التقلیدیة والصناع المكونین.عقود التدرج ال 

 التكوین المھني

 في

فنون الصناعة 
 التقلیدیة

10 

الحصول على 
شھادة مكون 
مستضاف 

بمؤسسات التكوین 
 المھني 

 بمنح تعویض عن حصة التكوین للصناع التقلیدیین  2006ماي  3صادر في  2.05.1229رقم  مرسوم
، كما تم تغییره الذین یقومون بمھام التكوین بمعاھد ومراكز التكوین التابعة لقطاع الصناعة التقلیدیة

 ؛وتتمیمھ
 بتحدید مقادیر التعویضات عن الساعات اإلضافیة  2006ماي  3صادر في  2.05.1012رقم  مرسوم

 الممنوحة ألطر ھیئة التدریس؛
  بتحدید مقادیر التعویضات عن 2006ماي  3ٍ( 1427ربیع االخر  5صادر في  2.04.1010مرسوم رقم (

 الساعات اإلضافیة المخولة لبعض مكوني مؤسسات التكوین المھني؛
 21( 1410محرم  18صادر في  1196.89لوزیر الصناعة التقلیدیة والشؤون االجتماعیة رقم  قرار 

 ) بشأن إحداث وتنظیم مراكز التأھیل في فنون الصناعة التقلیدیة، 1989غشت 
  حسبما وقع تغییره وتتمیمھ ؛1989سبتمبر  27بتاریخ  4013ج ر ع ، 
 الصادر في  3814.18قلیدیة واالقتصاد االجتماعي رقم قرار لوزیر السیاحة والنقل الجوي والصناعة الت

) بشأن إحداث وتنظیم معاھد متخصصة في فنون الصناعة 2018دیسمبر  18( 1440ربیع االخر  10
 ، حسبما تم تغییره وتتمیمھ؛2019فبرایر  11بتاریخ  6751التقلیدیة، ج ر ع 

 التكوین المھني

 في

فنون الصناعة 
 التقلیدیة

11 

على الحصول 
شھادة التسجیل في 

السجل المحلي 
لمصدري منتوجات 
 الصناعة التقلیدیة

  تنقل بموجبھ 1975غشت  29( 1395شعبان  20بتاریخ  1-73-653ظھیر شریف بمثابة قانون رقم (
إلى السلطة الحكومیة المكلفة بالصناعة التقلیدیة اختصاصات مكتب التسویق والتصدیر فیما یتعلق بالمراقبة 

بتاریخ فاتح أكتوبر  3283على صنع منتوجات الصناعة التقلیدیة وتعبئتھا وتصدیرھا، ج ر ع  التقنیة
 ؛1975

  بتاریخ  2536مذكرة كاتب الدولة لدى الوزیر األول المكلف باإلنعاش الوطني والصناعة التقلیدیة تحت رقم
 ، حول المراقبة التقنیة لمنتوجات الصناعة التقلیدیة؛1973شتنبر  06

  حول تفویت المھام المتعلقة بتدبیر الصادرات لمندوبیات 2003أبریل//01بتاریخ  1048مذكرة تحت عدد ،
 الوزارة؛

  حول تدبیر السجل المحلي للمصدرین؛2003أبریل  28بتاریخ 1350مذكرة رقم ، 
  حول السجل المحلي لمصدري منتوجات الصناعة التقلیدیة.2003ماي  05بتاریخ  1443مذكرة رقم ، 

صادرات 
 الصناعة التقلیدیة



 

12 

 

الحصول على 
شھادة رقم 

المعامالت الخاصة 
بصادرات منتوجات 
الصناعة التقلیدیة 
الخاضعة للمراقبة 
التقنیة لمراقبي 
 المدیریات الترابیة

  تنقل بموجبھ 1975غشت  29( 1395شعبان  20بتاریخ  1-73-653ظھیر شریف بمثابة قانون رقم (
الحكومیة المكلفة بالصناعة التقلیدیة اختصاصات مكتب التسویق والتصدیر فیما یتعلق بالمراقبة إلى السلطة 

بتاریخ فاتح أكتوبر  3283التقنیة على صنع منتوجات الصناعة التقلیدیة وتعبئتھا وتصدیرھا، ج ر ع 
 ؛1975

 بتاریخ  2536لیدیة تحت رقم مذكرة كاتب الدولة لدى الوزیر األول المكلف باإلنعاش الوطني والصناعة التق
 ، حول المراقبة التقنیة لمنتوجات الصناعة التقلیدیة.1973شتنبر  06

صادرات 
 الصناعة التقلیدیة

13 

الحصول على 
شھادة التفتیش 

والتصفیة الخاصة 
بمنتوجات الصناعة 
التقلیدیة الموجھة 

 للتصدیر

  تنقل بموجبھ 1975غشت  29( 1395شعبان  20بتاریخ  1-73-653ظھیر شریف بمثابة قانون رقم (
إلى السلطة الحكومیة المكلفة بالصناعة التقلیدیة اختصاصات مكتب التسویق والتصدیر فیما یتعلق بالمراقبة 

بتاریخ فاتح أكتوبر  3283التقنیة على صنع منتوجات الصناعة التقلیدیة وتعبئتھا وتصدیرھا، ج ر ع 
 ؛1975

  حول المراقبة التقنیة لمنتوجات الصناعة التقلیدیة؛1973ر شتنب 06بتاریخ  2536مذكرة رقم ، 
  حول تفویت المھام المتعلقة بتدبیر الصادرات لمندوبیات 2003أبریل//01بتاریخ  1048مذكرة تحت عدد ،

 الوزارة؛
  حول تدبیر السجل المحلي للمصدرین؛2003أبریل  28بتاریخ 1350مذكرة رقم ، 
  حول السجل المحلي لمصدري منتوجات الصناعة التقلیدیة؛2003 ماي 05بتاریخ  1443مذكرة رقم ، 
  الخاصة بالنموذج الجدید لشھادة التفتیش والتصفیة. 2001مارس  26بتاریخ  1898/30مذكرة رقم 

صادرات 
 الصناعة التقلیدیة

14 

الحصول على 
مارسة شھادة الم

المھنیة من أجل 
الترشح النتخابات 
غرف الصناعة 

 التقلیدیة

  1997أبریل  2( 1417من ذي القعدة  23صادر في  1.97.83من  الظھیر الشریف رقم  260المادة (
، كما تم تعدیلھ 1997أبریل  3بتاریخ  4470المتعلق بمدونة االنتخابات، ج ر ع  9.97بتنفیذ القانون رقم 

 وتتمیمھ؛
 یتعلق بتحدید توزیع 1997أبریل  17( 1417ذي الحجة  9الصادر بتاریخ  2.97.316رقم  مرسوم (

أنشطة الصناعة التقلیدیة، صنف الصناعة الفنیة واالنتاجیة وعلى صنف الصناعة التقلیدیة الخدماتیة، ج ر 
 .1997أبریل  17بتاریخ  4474ع 

االنتخابات 
 المھنیة

15 

الحصول على 
 مارسةشھادة الم

 المھنیة من أجل
التسجیل باللوائح 

 الخاصةاالنتخابیة 
غرف الصناعة ب

 التقلیدیة

  أبریل  2( 1417من ذي القعدة  23صادر في  1.97.83من الظھیر الشریف رقم  228و 220المادتین
، كما 1997أبریل  3بتاریخ  4470المتعلق بمدونة االنتخابات، ج ر ع  9.97) بتنفیذ القانون رقم 1997

 تم تعدیلھ وتتمیمھ؛
 یتعلق بتحدید توزیع 1997أبریل  17( 1417ذي الحجة  9الصادر بتاریخ  2.97.316رقم  مرسوم (

أنشطة الصناعة التقلیدیة، صنف الصناعة الفنیة واالنتاجیة وعلى صنف الصناعة التقلیدیة الخدماتیة، ج ر 
 .1997أبریل  17بتاریخ  4474ع 

االنتخابات 
 المھنیة

16 

الحصول على شھادة 
خل الممارسة دا

فضاءات اإلنتاج 
والتسویق والتكوین 
التابعة للوزارة أو 
 المدبرة من طرفھا.

  المتعلقة بتدبیر البنیات التحتیة؛ 2008أبریل  30دوریة صادرة بتاریخ 
  المتعلقة بتدبیر البنیات التحتیة وانتقاء الصناع التقلیدیین من  2016أبریل  13بتاریخ  1474دوریة رقم

 مرافقھا؛
    مجمعات، فنادق، قرى، مركبات الصناعة التقلیدیة، دور الصانعة  -دلیل تدبیر فضاءات البنیات التحتیة)

 ھا.التقلیدیة وانتقاء الصناع المرتفقین من مرافقإلنتاج وتسویق منتوجات الصناعة  -ومراكز الدعم التقني) 
 الصانعة دور التقلیدیة، الصناعة مركبات فرى، فنادق، مجمعات،-التحتیة البنیات فضاءات تدبیر دلیل 

 مرافقھا. من المرتفقین الصناع وانتقاء التقلیدیة الصناعة منتوجات وتسویق إلنتاج-التقني الدعم ومراكز

تدبیر البنیات 
التحتیة لمرافق 
 الصناعة التقلیدیة


