مشروع قانون
يتعلق بتنظيم مزاولة أنشطة الصناعة التقليدية
مذكرة تقديم

إن الصناعة التقلٌدٌة ،إضافة إلى كونها تشكل موردا لعٌش شرٌحة مهمة
وواسعة من ساكنة المملكة ،فهً كذلك مرآة تعكس حضارة أمة وأصالة شعب ،
وبذلك تبقى أحد رهانات التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة محلٌا ووطنٌا.
لقد حظً قطاع الصناعة التقلٌدٌة ،تبعا للتوجٌهات الملكٌة السامٌة،
بإستراتٌجٌة تنموٌة خاصة ضمن رؤٌة  ، 5102تضمنت عددا من التدابٌر من
بٌنها تلك التً تهم الجانب التنظٌمً ،تمكن من إعادة هٌكلة أنشطة القطاع وتأهٌل
مكوناته المهنٌة ،لٌعزز مكانته كفاعل وازن ضمن النسٌج االقتصاد الوطنً
وٌستجٌب لشروط المنافسة والتنافسٌة.
وتجسٌدا لمحاور هذه اإلستراتٌجٌة ،جعلت الحكومة من عنصر تنظٌم
وتقنٌن تعاطً األنشطة الحرفٌة ،أحد أولوٌات برامجها التنموٌة ،انطالقا لٌس
فقط من اقتناعها بأهمٌته من حٌث تثمٌن عمل الصناع وجودة منتجات الصناعة
التقلٌدٌة والرفع من تنافسٌتها ،وإنما كذلك لحماٌة الزبون وتعزٌز ثقته فً المنتوج
الوطنً.
فقد أدى افتقار القطاع إلطار تنظٌمً مالئمٌ ،ستجٌب للتحوالت التً عرفها
فً السنٌن األخٌرة ،إلى التأثٌر على فعالٌة البرامج التنموٌة الموجهة للصناعة
التقلٌدٌة ،خاصة فً ظل تعاطً الموارد البشرٌة غٌر المؤهلة للحرف وما رافق
ذلك من تدنً للجودة مع تدهور مؤسسة الحنطة وعلى رأسها األمٌن لدوره
الوازن فً المراقبة والتأطٌر والحد من ظاهرة التطفل على القطاع وتحسٌن
صورته بجعله أكثر مهنٌة .

ومن هنا تم إعداد مشروع القانون هذا تنظم بمقتضاه ممارسة أنشطة
الصناعة التقلٌدٌة ،فً إطار مقاربة تشاركٌة بٌن مختلف الفاعلٌن المعنٌٌن لجعله
أكثر واقعٌة وقابال للتطبٌق ولٌسجٌب لإلنتظارات الحقٌقٌة للقطاع.
وتتمحور مضامٌن هذا المشروع حول مجموعة من التدابٌر تهم:
-

-

-

-

تعرٌف "الصناعة التقلٌدٌة" بصنفٌها اإلنتاجً والخدماتً و"الصانع"
و"الصانع المعلم" و" معاون الصانع" و" المتدرب أوالمتدرج" و"مقاولة
الصناعة التقلٌدٌة".
تحدٌد شروط المزاولة ألنشطة الصناعة التقلٌدٌة بالنسبة لألشخاص
الذاتٌٌن والمعنوٌٌن من خالل إجبارٌة الحصول على الصفة والتقٌٌد
بسجل مقاوالت وتعاونٌات الصناعة التقلٌدٌة والصناع التقلٌدٌٌن.
إحداث "لجن محلٌة للتأهٌل" تبت فً طلبات االعتراف بصفة صانع أو
الحصول على صفة صانع معلم وكذا إبداء الرأي للجهات المعنٌة حول
الحصول على ترخٌص لممارسة أنشطة الصناعة التقلٌدٌة ولجنة
التحكٌم الوطنٌة للبث فً الطعون المرفوعة إلٌها من طرف األشخاص
الذٌن تم رفض منحهم الصفة من طرف لجن التأهٌل المحلٌة.
ربط استفادة الصناع التقلٌدٌٌن من دعم الدولة بالتكتل داخل تنظٌمات
حرفٌة.
التنصٌص على بعض العقوبات فً حالة مخالفة مقتضٌات القانون
باإلضافة إلى أحكام انتقالٌة.

تلكم هً الغاٌة من مشروع القانون هذا.
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مشروع قانون رقم  48.83يتعلق
بتـنظيم مزاولة أنشطة الصناعة التقليدية
البـــاب األول
مقتضيات عامة
المـــادة ٌ : 8حدد هذا القانون اإلطار القانونً لمزاولة أنشطة الصناعة التقلٌدٌة من قبل
الصناع التقلٌدٌٌن أو مقاوالت الصناعة التقلٌدٌة وإلزامٌة التقٌٌد بسجل مقاوالت وتعاونٌات
الصناعة التقلٌدٌة والصناع التقلٌدٌٌن ،وحاالت التشطٌب من السجل والكفاءات المهنٌة
الواجب توفرها فً الصانع التقلٌدي وكذا الجزاءات المطبقة فً حالة مخالفة مقتضٌات هذا
القانون.
المادة ٌ :2راد بما ٌلً ،ألجل تطبٌق هذا القانون:
" ) 8الصناعة التقليدية" :هً كل نشاط ٌكون فٌه العمل الٌدوي راجحاٌ ،هدف إلى
اإلنتاج أو إلى إنجاز خدمات وٌمارس من قبل األشخاص الذاتٌٌن أو المعنوٌٌن المشار
إلٌهم فً الفقرات التالٌة من هذه المادة.
وتنقسم إلى صنفٌن:
 الصننننناعة التقلٌدٌننننة اإلنتاجٌننننة  ،هننننً كننننل طرٌقننننة لجنتنننناج ،تهنننندف إلننننى
تحوٌنننل المنننواد األولٌنننة إلنننى منتجنننات وسنننلع مصننننعة أو نصنننف مصننننعة،
لتلبٌة حاجٌات نفعٌة أوتزٌٌنٌة فنٌة؛
 الصنننناعة التقلٌدٌنننة الخدماتٌنننة وتهننندف إلنننى اإلصنننأو أو الصــــٌـــنننـانة أو
الترمٌم أوتقدٌم خدمات.
" )2الصانع التقليدي لمعلم" :كل صانع ٌكون على دراٌة بجمٌع المراحل التً ٌمر منها
المنتوج المرتبط بحرفته وٌكون قادرا على اإلشراف على وحدة لجنتاج أو للخدمة فً
مجال الصناعة التقلٌدٌة وعلى القٌام بتلقٌن التكوٌن الضروري الكتساب مهارات الحرفة
وعلى تجدٌد وتحسٌن المنتوج وتنوٌعه.
" )4الصانع التقليدي" :كل شخص ذاتً ٌزاول لحسابه الخاص أو لفائدة الغٌر نشاطا
للصناعة التقلٌدٌة.
" )3معاون الصانع " :هو الشخص الذي ٌمارس نشاطا للصناعة التقلٌدٌة والذي ٌحمل
بطاقة مهنٌة وٌعمل لفائدة مصدر أمر أو فً الوقت نفسه ،لفائدة عدة مصدري أوامر،
وٌمارس نشاطه فً محأت مصدر األمر وبأدواته مع استعمال المواد التً ٌزوده بها عند
الضرورة وٌتقاضى أجره على أساس العمل المنجز أو القطعة.
" )5المتدرب أو المتدرج " :هو الذي ٌتلقى تكوٌنا لدى الصانع التقلٌدي المعلم أو الصانع
التقلٌدي بموجب عقد للتدرج المهنً ،دون أن تكون له صفة معاون الصانع ،بحكم خضوعه
لمقتضٌات القانون  00.11المحدث والمنظم للتدرج المهنً.
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 " )6مقاولة الصناعة التقليدية " :كل شخص معنوي ٌمارس نشاطا للصناعة التقلٌدٌة
اإلنتاجٌة أوالخدماتٌة ،بما فً ذلك التعاونٌات الحرفٌة ،وٌتم فٌها لزوما اإلشراف على
عملٌة اإلنتاج أو الخدمة من قبل"صانع تقلٌدي" أو "صانع تقلٌدي معلم".
تحدد الئحة أنشطة الصناعة التقلٌدٌة بنص تنظٌمً.

البــــاب الثانـــي
شروط مزاولة أنشطة الصناعة التقليدية
المادة  :4تخضع مزاولة أنشطة الصناعة التقلٌدٌة ،بالنسبة لألشخاص الذاتٌٌن ،للشروط
التالٌة:
 حمل صفة صانع تقلٌدي أو صانع تقلٌدي معلم ؛ التقٌٌننند فنننً سنننجل مقننناوالت وتعاونٌنننات الصنننناعة التقلٌدٌنننة والصنننناع التقلٌننندٌٌنطبقا للمادة  5أدناه.
الماااااادة  :3تمنننننن صنننننفة "صنننننانع تقلٌننننندي معلنننننم" أو "صنننننانع تقلٌننننندي" أو " مقاولنننننة
للصناعة التقلٌدٌة" وفق ما ٌلً:
 ") 0صاااانع تقليااادي معلااام" :للصنننانع النننذي ٌتقننندم بطلنننب للحصنننول علنننى هنننذه الصنننفة
والنننذي ٌ بنننت أننننه زاول فنننً نفنننس شنننعبة الصنننناعة التقلٌدٌنننة موضنننوع طلنننب الحصنننول
على الصفة خأل مدة فعلٌة ال تقل عن  01سنوات؛
" )0صاااانع تقليااادي" :بنننناء علنننى إحننندى الشنننهادات التنننً ٌحملهنننا الشنننخص النننذي ٌطلنننب
الحصنننول علنننى الصنننفة ،مسنننلمة لنننه منننن قبنننل ماسسنننات التكنننوٌن المهننننً العمومٌنننة أو
الخاصننننة المننننرخص لهننننا بننننذلك ،أو بننننناء علننننى اختبننننار مهنننننً تنظمننننه لجنننننة التأهٌننننل
المنصنننوص علٌهنننا فنننً المنننادة  8منننن هنننذا القنننانون ،وفنننق الكٌفٌنننة المنصنننوص علٌهنننا فنننً
نننننص تنظٌمننننً ،لفائنننندة األشننننخاص الننننذاتٌٌن الننننذٌن ٌ بتننننون تننننوفرهم علننننى أقدمٌننننة 3
سنننننوات علننننى األقننننل مننننن الممارسننننة الفعلٌننننة فننننً شننننعبة الصننننناعة التقلٌدٌننننة موضننننوع
طلب الحصول على الصفة ،للتحقق من كفاءتهم المهنٌة.
 " )4مقاولة الصناعة التقليدية"  :كل مقاولة تستجٌب للشروط التالٌة:
 أن تتوفر على مقر اجتماعً دائم بالمغرب؛ أن ت بت ممارستها لنشاط من أنشطة الصناعة التقلٌدٌة؛ أن ٌكون صاحب المقاولة أو المشرف على عملٌة اإلنتاج "صانع تقلٌدي" أو"صانع تقلٌدي معلم"؛
 أن تدلً بشهادة التقٌٌد بالسجل التجاري أو بأي و ٌقة إ باتٌة تسلم من طرفالجهة اإلدارٌة المختصة بالنسبة لتعاونٌات الصناعة التقلٌدٌة؛
 -أال ٌكون صاحب المقاولة قد صدر فً حقه حكم بالتصفٌة القضائٌة.
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المــادة ٌ :5لزم الصناع التقلٌدٌون ومقاوالت وتعاونٌات الصناعة التقلٌدٌة الذٌن ٌزاولون
أنشطة الصناعة التقلٌدٌة ،مغاربة كانوا أوأجانب ،داخل أجل ال ٌتعدى  6أشهرٌ ،سري
ابتداء من تارٌخ منحهم هذه الصفة بموجب هذا القانون ،بالتقٌٌد فً سجل مقاوالت
وتعاونٌات الصناعة التقلٌدٌة والصناع التقلٌدٌٌن ،المحدث على صعٌد كل غرفة للصناعة
التقلٌدٌة.
المادة ٌ :6طلب التشطٌب من سجل مقاوالت وتعاونٌات الصناعة التقلٌدٌة والصناع
التقلٌدٌٌن بالنسبة:
 لألشخاص الذاتٌٌن :إما من قبل الصناع أو الصناع المعلمٌن أو من قبل ذويحقوقهم؛
 لألشخاص المعنوٌٌن :من لدن المسٌرٌن أو أعضاء أجهزة اإلدارة أو التدبٌرأوالتسٌٌر لمقاولة الصناعة التقلٌدٌة المعنٌة.
المادة ٌ :7شطب تلقائٌا من سجل مقاوالت وتعاونٌات الصناعة التقلٌدٌة والصناع
التقلٌدٌٌن على صعٌد كل غرفة للصناعة التقلٌدٌة فً الحاالت التالٌة:
 بوت وفاة الصانع التقلٌدي؛ بوت توقفه عن مزاولة الحرفة لمدة أك ر من أث سنوات؛ سننننحب صننننفة "صننننانع تقلٌنننندي معلننننم" أو "صننننانع تقلٌنننندي" أو "مقاولننننةالصناعة التقلٌدٌة"؛
 صدور حكم قضائً نهائً ٌقضً بالتشطٌب؛ -حل المقاولة أو التعاونٌة أوتصفٌتها قضائٌا.

البــــاب الثالث
تأهيل الصناع التقليديين
المادة : 8تحدث ،على صعٌد كل مدٌرٌة جهوٌة أوإقلٌمٌة للصناعة التقلٌدٌة" ،لجن التأهٌل
للصناعة التقلٌدٌة" ،تتكلف ب:
 البنننننت فنننننً طلبنننننات التأهٌنننننل أو االعتنننننراف بصنننننفة "صنننننانع تقلٌننننندي" أوالحصنننننول علنننننى صنننننفة "صنننننانع تقلٌننننندي معلنننننم" المقدمنننننة منننننن طنننننرف
األشننننخاص الننننذاتٌٌن الننننذٌن ٌمارسننننون أو ٌرغبننننون فننننً ممارسننننة نشنننناط
للصناعة التقلٌدٌة.
 إبننننداء الننننرأي للجهننننات المعنٌننننة حننننول طلبننننات الحصننننول علننننى تننننرخٌصلممارسة أنشطة الصناعة التقلٌدٌة بصنفٌها اإلنتاجً والخدماتً.
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المادة  : 9تتكون لجنة التأهٌل ،التً ٌرأسها مم ل السلطة الحكومٌة المكلفة بالصناعة
التقلٌدٌة من:
 مم ل غرفة الصناعة التقلٌدٌة المعنٌة ، مم ل السلطة الحكومٌة المكلفة بالتكوٌن المهنً، مم ل السلطة المحلٌة.وٌمكنننننن للنننننرئٌس اسنننننتدعاء ،بصنننننفة استشنننننارٌة ،كنننننل شنننننخص ٌنننننرى بنننننأن
خبرته تفٌد سٌر أشغال هذه اللجنة.
ال تصننن منننداوالت لجننننة التأهٌنننل إال بحضنننور أ نننة منننن أعضنننائها ،وتتخنننذ قراراتهنننا
بأغلبٌننننة األعضنننناء الحاضننننرٌن .وفننننً حالننننة تسنننناوي األصننننواتٌ ،ننننرج صننننوت جهننننة
الرئٌس ،وٌجب أن تكون قرارات اللجنة معللة.
تتكلف المدٌرٌة الجهوٌة أو اإلقلٌمٌة للصناعة التقلٌدٌة المعنٌة بمهام كتابة اللجنة.
الماااادة  : 81توضنننع طلبنننات االعتنننراف بصنننفة "صنننانع تقلٌننندي" أو طلبنننات الحصنننول
علنننى صنننفة "صنننانع تقلٌننندي معلنننم"  ،لننندى كتابنننة لجننننة التأهٌنننل التنننً ٌمنننارس المرشننن
نشننناطه بننندائرة نفوذهنننا الترابنننً .وتجتمنننع اللجننننة وجوبنننا للبنننت فنننً الطلبنننات ،بننندعوة منننن
رئٌسها ،داخل أجل أقصاه ٌ 91وما ابتداء من تارٌخ إٌداع الطلب.
المااااادة  : 88تمننننن شننننهادة االعتننننراف بصننننفة "صننننانع تقلٌنننندي" ،بعنننند دراسننننة ملننننف
المرشننن منننن طنننرف لجننننة التأهٌنننل ،بنننناء علنننى إحننندى الشنننواهد المسنننلمة لنننه منننن طنننرف
ماسسننننات للتكننننوٌن معتننننرف بهننننا ،أو بننننناء علننننى االعتننننراف بأقدمٌننننة  3سنننننوات مننننن
الممارسنننة الفعلٌنننة فنننً نفنننس شنننعبة الصنننناعة التقلٌدٌنننة اإلنتاجٌنننة أو الخدماتٌنننة كمنننزاول
مستقل أوكأجٌر.
كمننننا ٌمكننننن ،مننننن صننننفة " صننننانع تقلٌنننندي" بننننناء علننننى اختبننننار مهنننننً ،تنظمننننه لجنننننة
التأهٌل لهذا الغرض.
الماااادة  :82تمنننن شنننهادة االعتنننراف بصنننفة "صنننانع تقلٌننندي معلنننم" للصنننناع التقلٌننندٌٌن
الننننذٌن ٌ بتننننون أنهننننم مارسننننوا فننننً نفننننس الحرفننننة خننننأل منننندة فعلٌننننة ال تقننننل عننننن 01
سنوات ،استنادا إلى اختبار مهنً تنظمه لجنة التأهٌل ،إذا اقتضى األمر ذلك.
الماااادة  :84تكنننون صنننفة "صنننانع تقلٌننندي" أو صنننفة "صنننانع تقلٌننندي معلنننم" موضنننوع
مقننننررات ممضنننناة مننننن طننننرف رئننننٌس لجنننننة التأهٌننننل ،علننننى ضننننوء محاضننننر لجنننننة
التأهٌل.
الماااادة ٌ :83مكنننن للمرشنننحٌن النننذٌن تنننم رفنننض طلبننناتهم ،منننن طنننرف لجننننة التأهٌنننل،
للحصنننول علنننى صنننفة "صنننانع تقلٌننندي" أو "صنننانع تقلٌننندي معلنننم" ،الطعنننن فنننً قنننرارات
الننرفض أمننام لجنننة التحكننٌم الوطنٌننة ،وذلننك داخننل أجننل أقصنناه أ ننٌن ٌومننا ابتننداء مننن
تننننارٌخ تبلٌغهننننا .وٌوجننننه الطعننننن بواسننننطة رسننننالة مضننننمونة إلننننى كتابننننة هننننذه اللجنننننة،
وٌجب أن تكون قرارات اللجنة معللة.
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وتتكنننننون لجننننننة التحكنننننٌم الوطنٌنننننة ،التنننننً ٌرأسنننننها مم نننننل السنننننلطة الحكومٌنننننة المكلفنننننة
بالصناعة التقلٌدٌة من :
 مم ل جامعة غرف الصناعة التقلٌدٌة، أ ننننة صننننناع تقلٌنننندٌٌن ٌعٌنننننون مننننن طننننرف السننننلطة الحكومٌننننة المكلفننننة بالصننننناعةالتقلٌدٌة،
وٌمكن للجنة االستعانة بكل شخص ترى بأن خبرته تفٌدها فً سٌر أشغالها.
الماااادة : 85تبنننث لجننننة التحكنننٌم الوطنٌنننة فنننً الطعنننون المعروضنننة علٌهنننا داخنننل أجنننل
ٌ 91ومنننننا ابتنننننداء منننننن تنننننارٌخ توصنننننلها بهنننننا .وتتخنننننذ قراراتهنننننا بأغلبٌنننننة األعضننننناء
الحاضرٌن ،وفً حالة تساوي األصوات ٌرج جانب الرئٌس.
تتكلف السلطة الحكومٌة المكلفة بالصناعة التقلٌدٌة بمهام كتابة اللجنة.

الباب الرابع
المجموعات الحرفية
المادة  :86تشجع الدولة الحرفٌٌن على التك ل داخل جمعٌات مهنٌة وتعاونٌات حرفٌة
واتحادات محلٌة وجهوٌة ووطنٌة وذلك وفق القوانٌن المعمول بها فً هذا المجال.
المادة ٌ :87ستفٌد الصناع التقلٌدٌون المنظمون فً إطار جمعٌات مهنٌة أوتعاونٌات
حرفٌة أو اتحادات نشٌطة من برامج الدعم والمواكبة التً تخصصها الدولة لقطاع
الصناعة التقلٌدٌة بما فً ذلك الدعم التقنً والفنً واالستشارة وإنعاش وتسوٌق منتوجات
الصناعة التقلٌدٌة.

الباب الخامس
العقوبات
المادة ٌ : 88عاقب بغرامة مالٌة تتراوو ما بٌن  511و  5.111درهم  ،كل صانع أو
مقاولة للصناعة التقلٌدٌة  ،ملزمة بالتسجٌل بسجل الصناع التقلٌدٌٌن و مقاوالت الصناعة
التقلٌدٌة طبقا لمقتضٌات هذا القانون ،إن لم تطلب التقٌٌدات الواجبة فً اآلجال المنصوص
علٌها فً المادة  5أعأه.
المـادة ٌ :89عاقب بغرامة مالٌة تتراوو ما بٌن  0111و  01 .111درهم كل شخص
أومقاولة أدلت بسوء نٌة ببٌان غٌر صحٌ  ،قصد التسجٌل بسجل مقاوالت الصناعة
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التقلٌدٌة والصناع التقلٌدٌٌن أو مارس حرفة أو نشاطا للصناعة التقلٌدٌة خارج الشروط
المنصوص علٌها فً هذا القانون.
و ٌنننأمر الحكنننم الصنننادر باإلداننننة بتصنننحٌ البٌنننان الخننناطـ طبقنننا للشنننكل النننذي ٌحـنننـدده
القانون.
المادة ٌ : 21عاقب بغرامة مالٌة تتراوو ما بٌن  0111و  01. 111درهم كل شخص
ذاتً أو معنوي ٌمارس أنشطة للصناعة التقلٌدٌة خأفا لمقتضٌات االمادة  3من هذا
القانون و لم ٌحترم المهلة المنصوص علٌها فً المادة  00أدناه.
المادة  :28إضافة إلى ضباط الشرطة القضائٌةٌ ،جوز ألعوان اإلدارة الماهلٌن لهذا
الغرض والمحلفٌن طبقا لألشكال المحددة فً القانون الجاري به العمل ،أن ٌقوموا بالبحث
عن المخالفات ألحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبٌقه ومعاٌنتها بواسطة محاضر
توجه إلى وكٌل الملك خأل السبعة أٌام التً تلً عملٌات البحث والمعاٌنة.

الباب السادس
أحكام انتقالية وختامية
المادة ٌ :22جب على األشخاص الطبٌعٌٌن والمعنوٌٌن الذٌن ٌقومون بممارسة أنشطة
الصناعة التقلٌدٌة ،قبل نشر هذا القانون بالجرٌدة الرسمٌة ،دون توفرهم على صفة صانع
أو صانع معلم أو مقاولة الصناعة التقلٌدٌة وفقا للشروط المحددة فً هذا القانون ،أن ٌقوموا
بتسوٌة وضعٌتهم خأل اجل أقصاه سنتٌن تسري ابتداء من تارٌخ نشر هذا القانون
بالجرٌدة الرسمٌة ،وإال اعتبر استمرار ممارسة نشاطهم بم ابة تصرف ٌتم خارج
الشروط المنصوص علٌها فً هذا القانون وٌتعرضون للعقوبات المنصوص علٌها فً
المادة  01أعأه وٌحق لجدارة ،عأوة على ذلك ،أن تتخذ قرار إغأق المحل الذي
تمارس فٌه هذه األنشطة والذي ٌرجع أمر تنفٌذه إلى القوة العمومٌة.
المادة  :24تدخل أحكام هذا القانون حٌز التنفٌذ بعد سنة من تارٌخ نشره بالجرٌدة الرسمٌة.
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