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أوًال: الس�اق العام  

للثقافة والحضارة    الصناعة التقلید�ة في صلب الهو�ة المعّبرة عن ��ان مجتمعي، وتجّسد مصدًرا غنً�اتدخل  

الحرف والصناعات  .  التي یتمّیز بها شعٌب ما مع ما ینتجه من موروٍث حضاري وثقافي �عّبر عنه إلى حدٍّ �بیر

تحتلو .  عادات التار�خ و ال�شكل مفصلي مع    تشا�كو�نسان�ة مهمة تثقاف�ة    اوق�مً   اضخمً   امرآة تعكس تراثً التقلید�ة  

الصناعات واألعمال الحرف�ة التقلید�ة مكانة مهمة في تار�خ البلد والمنطقة وتراثهما. فصناعة الصابون والسجاد 

التنم�ة االجتماع�ة  ا في ا أساس�ً رً والسالل والنحاس واألثاث ونفخ الزجاج هي جم�عها أمثلٌة عن حرف لعبت دو 

�ان للتطور الصناعي وظاهرة العولمة تأثیٌر سلبي على    ولكنوالحضار�ة والثقاف�ة لمناطق مختلفة في البلد.  

الطلب على منتجات الصناعة الیدو�ة و/أو المنتجات المصنوعة    معهاتراجع    قد الحرف التقلید�ة في لبنان، ف 

  .1ر�ن على االستمرار في إنتاج الحرف الیدو�ةعدد الحرفیین القاد  �ذلكحسب الطلب، وتراجع 

ا في السنوات الماض�ة نت�جة معط�ات متعددة،  أخذت الصناعات التقلید�ة والتراث�ة اتجاهَا جدیدً   وقد 

ا تشكل رمزً ل  متعددة  �اتجاهات ت �عض هذه المنتوجات  حَ أهمها الر�ط بینها و�ین الهو�ة الوطن�ة لبلد ما، ونَ 

ا، إضافة إلى ر�طه �المسار التار�خي والحضاري لشعب ما، فال �مكن ز�ارة  ا وقوم�ً ثقاف�ً   نتاًجاا �ختصر  وطن�ً 

الكوف�ة الفلسطین�ة   وغدت یرمز إلى الحق�ة الفرعون�ة،    جٍ ت منحوتة أو من �إلى الد�ار    تعود دون أن  من  مصر  

إلى   ومن بینها بلدان عر��ة،  ،من العالم  عّدةبلدان  من هنا عمدت    الفلسطیني.  النضال  من أوجها  تشكل وجهً 

 .تشج�ع الصناعات التقلید�ة والتراث�ة وتقد�م الدعم الالزم لها

لورین    1  Traditional handicrafts in Lebanon: Something old, something“).  2019نیسان،    5(ھولتمیر، 
new”  مجلة  ،جدید] [الِحرف الیدویة التقلیدیة في لبنان: شيٌء قدیم، شيٌءExecutive . 

lebanon-in-handicrafts-report/traditional-magazine.com/special-https://www.executive 
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الجدیدة بوصفها   انط�عت   ذاكرة األج�ال  الوقت في  التراث�ة مع  التقلید�ة  الیدو�ة والصناعات  الحرف 

والمجوهرات المتنوعة   يیدوي إلى الحلمن مال�س مزخرفة بتطر�ز    ،االمتداد التار�خي ألنماط ح�اة الشعوب 

إلى    ،ستعمل لألكل وإلعداد الطعامتُ إلى األدوات التي �انت    ،البیئة المحل�ة  تتوفر في�مواد �س�طة   المصنوعة

 .الفخار�ات 

من    ولكّن مساهمته تتقّلص تار�خً�ا، �ان قطاع الحرف الیدو�ة مساهًما رئ�سً�ا في االقتصاد المحلي اللبناني،  

الصناعات الحرف�ة التقلید�ة في لبنان یؤثر على البلد من عدة    تراجعوال شك في أن  .  2تناقص الطلب   جراء

والتنم�ة عبر إنتاج و��ع منتجات فر�دة وأصل�ة ذات جودة  من فرص النمو االقتصادي     �حدّ زوا�ا. فهو أوال� 

 .  ا، �عتبر اندثار الحرف خسارة لر�ن أساسي من أر�ان التار�خ اللبناني والتراث الثقافي غیر الماديثان�ً و عال�ة.  

الفئات  ضمن    ُتصّنفالحرف التقلید�ة    تجني معظم دخلها منن العائالت التي  ألى  إا  ال بد من اإلشارة أ�ًض 

  3.في المناطق التي تقطنهامعدالت فقر أعلى �كثیر من المتوسط وتسجل   ،االجتماع�ة األكثر حرماًنا

إن .  تقدم هذه اإلحصائ�ات صورة واضحة للوضع االجتماعي واالقتصادي الصعب للحرفیین التقلیدیین وأسرهم

  تحظى نادًرا �الدعم و�قترح طرًقا    ،القضا�اتخط�ط استرات�جي في صیدا �فشل في حل هذه  أو  أي استرات�ج�ة  

 .  لتعز�ز الظروف االجتماع�ة واالقتصاد�ة لهذه األسر

 
لقدیمة تحول الزجاج المصھور إلى أشكال وألوان زجاجیة الزجاج المنفوخ: موجود في صور وصیدا وطرابلس، ھذه التقنیة ا 2

النسیج: یستخدم في صناعة مفارش المائدة والقفطان التقلیدي والعباءات من صوف الماعز والغنم.   -مختلفة، ألغراض مختلفة،  
لبنان، مثل بسكنتا والذوق وعرسال وشحیم،   أنحاء  القرى والمدن في جمیع  منتشًرا في المناطق   الفخار: ال یزال  -منتشر في 

أشھر  الصابون:   -  الطین؛والمیناء. إنتاج األواني واألوعیة واألطباق من    ،وخلدة  ،ودوما  ،الریفیة، خاصة في بیت شباب وراشیا
األشغال الخشبیة: تتركز في طرابلس    -المواقع ھي صیدا وطرابلس، حیث تنتج الصابون بأشكال ھندسیة مختلفة وعطور وألوان،  

 واألرز والضواحي وبیروت، وتشمل األعمال أنواع التصنیع والنحت واللوحات.
 التي تشھد أعلى انخفاض في الطلب.  مقابض أدوات مائدة منحوتة: تتركز في جزین، وھي الحرف الیدویة التقلیدیة -
في المائة من أسر العمال   56.2في صیدا، یصل الفقر المدقع بین العمال الحرفیین إلى مستویات عالیة للغایة، حیث یعیش  3

في  33 في المائة لعامة السكان في صیدا. أكثر من 16.5دوالر للفرد في الیوم، مقارنة بـ  2.4الحرفیین التقلیدیین على أقل من  
دوالرات للفرد في الیوم،   4المائة من أسر صیدا التي تعتمد على األشغال الیدویة التقلیدیة تعیش تحت خط الفقر األعلى البالغ 

 في المدینة.وھو أیًضا أعلى من المتوسط 
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تدابیر فعالة لتحسین مستوى الحرف   غ�اب في ظل    القطاع األسر المع�ش�ة العاملة في هذا    وستستمر معاناة 

٪ من الحرفیین  65.6ً�ا، �ع�ش  هذه المهنة حال   دّره�سبب الدخل المحدود الذي تو .  التقلید�ة وخلق طلب محلي

 النهوض س�ساعد في    وتسو�ق منتجاتهمظروف عمل هؤالء الحرفیین    تحسین  لذا فإن.  تحت خط الفقر الوطني

 .نوع�ة ح�اة العدید من األسرب

والقانوني  انطالقً  التنظ�مي  المستوى  على  لبنان  في  الحرف�ة  الصناعات  قطاع  یواجهها  التي  التحد�ات  من  ا 

 .�عض الدول العر��ة في هذا المجالل التجارب الرائدةعرض  إلىوالعملي، تهدف هذه الورقة 

 التقلید�ة ودورها في الحفاظ على الهو�ة  ثان�ًا: الصناعات الیدو�ة والتراث�ة 

  ح�انٍ �عض األوفي    ،من الدول العر��ة من أزمة الهو�ة  �ثیرالدین�ة في  و اإلثن�ة  /ةالعرق�  لجماعات ا�عض    �عاني

 . القوم�ة/اإلثن�ةأو الدین�ة، أو ن مختلف إن من الناح�ة اللغو�ة، من إنكار لهو�تها ووجودها �مكوّ 

براز االختالف  إل محاوالت    مجّرد الهدف من ممارسة هذا النوع من الصناعات    لم �كن  ،ففي مراحل تار�خ�ة معینة

كمصدر رزق ومع�شة،   و�زاولونها   االقتصاد�ة التي یتقنها هؤالء  األنشطةمن أنواع    انوعً   ت ما �انوالتمایز، إنّ 

، فامتزج التفوق في األداء مع التخصص  اإلتقان المتزاید وصقل المهارات الحًقا نت�جة  إال    تلك المحاوالت   ولم تأتِ 

 ..المجموعات  ال تفارق هذه میزةالجودة نت�جة التراكم المهني لیتحول إلى و 

األكراد في و األرمن في لبنان،  و الیهود في تونس،  و في لیب�ا وتونس،    4الطوارق و فاألماز�غ في الجزائر والمغرب،  

ولبنان،  و   سور�ا المحتلة،  و الفلسطینیو العراق  فلسطین  في  العرب  والتراث�ة  تص�حن  الیدو�ة    لدیهم   الصناعات 

 
  اتشاد شرقً   إلىتمتد من موریتانیا في الغرب الطوارق من األمازیغ (البربر) وھم شعب من الرحل یقطنون في مساحة شاسعة من الصحراء األفریقیة   4

ا  ا اسم "الشعب األزرق"، نظرً وتشمل الجزائر ولیبیا والنیجر وبوركینا فاسو ومالي التي یطلق علیھا الطوارق اسم "أزواد". ویطلق على الطوارق احیانً 
 .الصطباغ جلودھم بالصبغة الزرقاء للباس التقلیدي الذي درجوا على ارتدائھ
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ا  ا في الحفاظ على الهو�ة المختلفة �منطلقات متنوعة ومختلفة، لذا یلعب الحیز الجغرافي دورً ا ومحورً هاجسً 

 .  ساس�ًا في تمایز المنتوجأو 

ن�ة في ناحیتین جغرافیتین، فتتمایز جز�رة جر�ة  الدی/األثن�ة-تتمظهر المواد الفن�ة ذات األ�عاد الثقاف�ة  ،في تونس

من  �بیر  قسم  في  فارقة  �عالمة  السداس�ة  النجمة  وتبرز  والمجوهرات  الفض�ة  �الحلي  الیهودي  التراث  ذات 

المنتوجات التونس�ة التي مصدرها الجز�رة الصغیرة، في حین �متزج الجنوب التونسي بتراث السكان الممتزج  

 .  تتبلور في الرموز الخاصة بهذه األقل�ةو تراث�ة تعبر عنه،  �الطوارق فنجد منتجات 

الثقاف�ة لالحتالل اإلسرائیلي    أشكال  إحدى،  ...)الملبوسات والكوف�ة(�شكل التطر�ز    ،وفي فلسطین المقاومة 

الشعوب التضامن مع القض�ة الفلسطین�ة لدى    رمز من رموزل مع الوقت إلى  ، وتحوّ الغر��ة  للقطاع والضفة

 .العر��ة وشعوب العالم

 في االقتصاد المحلي تها وأهمی ثالثًا: دور الصناعات التقلید�ة والتراث�ة 

رة  ی أو الجزئي في مس/ي ودوي الكلّ یدة اساًسا على العمل الالتقلید�ة والتراث�ة المعتمِ   الصناعات   أهم�ة  وتتجلى 

 :متعددة نذ�ر منهاعن طر�ق مساهماتها في جوانب االقتصاد المحلي 

 مداخیل لمجموعة من المواطنین  توفیر 

  دخول سوق العمل  ل خفض نس�ة ال�طالة، �ونها تفتح المجال لفئات متنوعة 

  ّأو عائل�ة، ف�قاء المواطنین  /من هجرة الر�ف إلى المدینة عن طر�ق تأمین فرص عمل فرد�ة و  الحد

ما    ، و�تمظهر هذا الضغط فيعلى المدنتخف�ف الضغط    في�شكل أو �آخر    �ساعد في مناطقهم  

 . �أحزمة البؤس التي تحاصر المدن في المنطقة العر��ة ُ�عَرف
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   تأمین في  والمساهمة  للعمل  للنساء  إعال/لألسرة و  دخلتوفیر فرص مالئمة  من    تهاأو  العمل  عبر 

 المنزل، وهو أمر محَبذ في العدید من المجتمعات الر�ف�ة المحافظة

   تأمین العملة الصع�ة 

 الناتج المحلي  تنم�ة 

 النائ�ة، عبر توظ�ف المواد األول�ة المحل�ة في صناعة منتوج    المناطق  فيالتنم�ة المحل�ة وخاصة    الدفع �عجلة

 .ثنيا اال ثقاف�ة ترت�ط �المح�ط الجغرافي والثقافي وأح�انً -أ�عاد فن�ة  يمحلي ذ 

 

 الس�اسات العامة للصناعات التقلید�ة والتراث�ة دور الدولة في رسم را�عًا: 

، وترافق ذلك مع تعاظم القطاع  فني  –ثقافي   –�منحى تراثي  شهد دور الحرف الیدو�ة تطوًرا ملحوًظا و�رزت  

العمل من  تأمین فرص  المحل�ة عبر  والتنم�ة  الیدو�ة  الحرف  بین قطاع  التقاطع واضًحا  فأص�ح  الس�احي، 

من جهة،   ،عبر إتاحة الفرصة للمرأة في العمل ولو من داخل المنزل أو خارجه  دري،التمكین الجن:  ناحیتین

إلى جزء مؤثر في    ت الحرف الیدو�ةلمن جهة أخرى، ومن ثم تحوّ   ، وعبر تثبیت �عض السكان في األر�اف

 أخذ دور السلطات التدخلي یتوسع، حتى في األنظمة ذات   . وفي ظل هذه المعط�ات،الدخل القومي للدول

التوجهات االقتصاد�ة اللیبرال�ة القائمة على حر�ة التجارة وعدم التدخل في السوق، فتوجهت الحكومات إلى دعم 

 .من المنافسة الخارج�ة  وتحم�هعبر تشر�عات وقوانین تنظم أسس العمل ونوعیته    هاوتنظ�م  هاوتعز�ز المهن  هذه  
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�انوا ، أفراًدا  ن في هذا القطاعو العامل  ینضوي فیهات  إلقامة اتحادات وتجمعا   برز اتجاه متنامٍ   ولهذه الغا�ات،

ومجموعات إلقامة   الت أفرادً دول شجعت وموّ في عدة  والمالحظ أن هذه الظاهرة توسعت    .أو مؤسسات صغیرة

 )..، إلخالسعود�ةو الكو�ت، مثل ( القطاعمشار�ع صغیرة تعمل ضمن هذا 

دت مواد خاصة �التجمعات والمجالس والنقا�ات فرِ ، أُ هموتحمی  العاملینفمع إصدار القوانین والمراس�م التي تنظم  

في هذا النطاق والشروط الالزمة   تندرجالتي    وصنفت األنشطة، فحددت آل�ات عمل  بهذه األنشطةالمختصة  

 .كافة

ا  حقً مت عمل�ة تأل�فه وآل�ات عمله، والونظّ   ،الحكومة الدیوان المهني للصناعات التقلید�ة  أسست   ،في تونس

، وعملت هوتطو�ر   عنى بتنظ�م هذا القطاعتُ   ،الجامعة الوطن�ة للصناعات التقلید�ة، وهي  أنشأت مؤسسة حكوم�ة

ا �عمل في هذا القطاع ما وحال�ً   ،التقلید�ة  �الصناعات على تقد�م قروض �مساعدة الصندوق الوطني للنهوض  

نسي "�سهر على تنم�ة األنشطة الحرف�ة  فمجلس الحرفة حسب التعبیر التو .  ألف حرفي  400إلى    300بین  

 : 5وص�انة المظهر المعماري والهندسي لألسواق واختصاصاتها وذلك بتقد�م اقتراحات حول

  ،تحدید األسواق واألنشطة التي �مكن أن تتعاطى بها 

 ،إعداد برامج التكو�ن في األنشطة الحرف�ة 

  القطاع، دعم التشغیل واالستثمار ودفع التصدیر في 

  ،النماذج التي تسجل �المعهد الوطني للمواصفات والملك�ة الصناع�ة 

  ،حما�ة أنشطة الصناعات التقلید�ة المهددة �االندثار 

  .الق�ام بدراسات متعلقة �األنشطة الراجعة له �النظر 

 
 2005فیفري  16مؤرخ في  2005لسنة  15) من القانون التونسي عدد 20صل (الف 5
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لسلط ذات كما یبدي المجلس رأ�ه �صفة عامة في �ل المواض�ع التي تهم القطاع والتي تطرح عل�ه من قبل ا

 النظر.

 و�مكن أن ینتصب مجلس الحرفة �مجلس تأدیب للنظر في العقو�ات التأدیب�ة التي قد تسلط على أمین الحرفة. 

  التقلید�ة  للصناعة الوطني المجلس إعادة تنظ�م  ت م لعمل هذه الصناعات تمالمنظّ   6للقانون   اوفي المغرب ووفقً 

 : ومن صالح�اته 1957منذ عام   القائم

o وتطو�رها، التقلید�ة الصناعة تنم�ة مجال في لس�اسة الدولة العامة االسترات�ج�ة التوجهات  �شأن اقتراح كل تقد�م 

 الوطن�ة؛  والثقاف�ة االقتصاد�ة واالجتماع�ة  التنم�ة في مساهمتها من والرفع وتثمینها، من أدائها، والرفع

o شأنه من المعن�ة العموم�ة للسلطات  اقتراح كل تقد�م: 

 لنشاط؛  شروط ممارستها وتحسین التقلیدي، للصانع المهن�ة �الوضع�ة االرتقاء 

 التقلید�ة؛  الصناعة أنشطة من كل نشاط ممارسة في المهن�ة والصحة السالمة �معاییر االلتزام ضمان 

 المغر�ي؛  التراثي وطا�عها أصالتها على التقلید�ة، والحفاظ الصناعة وخدمات  منتجات  في الجودة معاییر تحقیق 

 التقلید�ة  الصناعة العاملین �قطاع وسائر التقلیدیین للصناع االجتماع�ة  الوضع�ة تحسین 

o شأنها؛  تقار�ر و�عداد  بها، التقلید�ة والنهوض  الصناعة وضع�ة تهم التي القضا�ا  من قض�ة كل دراسة� 

o على قدرتها وتعز�ز الداخل�ة األسواق في  التقلید�ةالصناعة  منتجات  ترو�ج تسهیل إلى یرمي تدبیر كل اقتراح 

 الخارج�ة؛  في األسواق المنافسة

o مجال في الوطن�ة المجهودات  دعم بهدف التعاون الدولي لتعز�ز اتخاذها الالزم التدابیر �شأن اقتراح كل تقد�م 

 وتطو�رها؛  �الصناعة التقلید�ة النهوض 

 
 2002المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقلیدیة، 50.17) من القانون المغربي رقم 20(المادة  6
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o التقلید�ة الصناعة �قطاع النهوض  في بتعز�ز دورها تتعلق التقلید�ة الصناعة غرف إلى توص�ة كل تقد�م. 

 : الواقع القانوني والتنظ�مي في لبنان  خامساً 

،  �احًثا عن مكان له  هذا القطاع  لّ على الرغم من دوره المهم في التنم�ة االقتصاد�ة واالجتماع�ة للبالد، �ظ

هذه الممارسة   تالشى. نت�جة لذلك، تینهض �هبین إهمال المؤسسات العامة وعدم وجود إطار    اعالقً فنجده  

 م للبنان للخطر. تدر�جً�ا، مما �عرض التراث الثقافي غیر المادي الق�ّ 

لیونسكو  ا  منظمةهي معاهدة لو   ،على اتفاق�ة صون التراث الثقافي غیر المادي  2007صادق لبنان في عام  

. 2006دخلت االتفاق�ة حیز النفاذ في عام  .  2003أكتو�ر  /تشر�ن األول  17في   العام   مؤتمرهاالذي اعتمدها  

ا منه  عد الحرف التقلید�ة جزءً منظمة إلى أهم�ة الحفاظ على التراث الثقافي غیر المادي الذي تُ الوقد أشارت  

وما یرت�ط بها من آالت وقطع    -الممارسات والتصورات وأشكال التعبیر والمعارف والمهارات  : "والذي �قصد �ه

.  ا من تراثهم الثقافي ا األفراد، جزءً التي تعتبرها الجماعات والمجموعات، وأح�انً   -ومصنوعات وأماكن ثقاف�ة  

لمجموعات من جدید �صورة   عن جیل، تبدعه الجماعات واوهذا التراث الثقافي غیر المادي المتوارث جیُال 

والشعور  بهو�تها  اإلحساس  لدیها  ینمي  وهو  وتار�خها،  الطب�عة  مع  وتفاعالتها  بیئتها  مع  یتفق  �ما  مستمرة 

 7" �استمرار�تها، و�عزز من ثم احترام التنوع الثقافي والقدرة اإلبداع�ة ال�شر�ة

تنم�ة قدرات الحرفیین في البلد، �قي عملهم في حالة من  وعلى الرغم من الجهود الدول�ة والمحل�ة الرام�ة إلى  

تجمعات  لتحلیل    أجري ،  2015وفي إطار دراسة أجرتها منظمة األمم المتحدة للتنم�ة الصناع�ة عام  .  التراجع

 
 ". اتفاقیة صون التراث الثقافي غیر المادي"، 2المادة ). 2003(منظمة الیونسكو  7
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عن عدم وجود س�اسة عامة لدعم تطو�ر الحرفیین على الصعید    ة أخرى ثقاف�ة و�بداع�ة في البلد، و�شفت دراس

  .8الوطني 

�النس�ة للعدید من القطاعات الفرع�ة  تقاسم عدة ��انات حكوم�ة فعلً�اعلى الرغم من   �خضع   ،المسؤول�ات 

  .9قطاع الصناعات الحرف�ة والتقلید�ة لوصا�ة وزارة الشؤون االجتماع�ة

الوزارة بتطو�ر  �شأن تنظ�م وزارة الشؤون االجتماع�ة، تتكفل    1994الصادر عام    5734ف�موجب المرسوم رقم  

التنم�ة   لمدیر�ة  الیدو�ة"  والصناعات  الحرف  "مصلحة  وتخضع  الحرفیین.  ودعم  الحرف�ة  األعمال  قطاع 

، تتألف مصلحة الحرف والصناعات الیدو�ة من دائرتین: دائرة تنم�ة الحرف 43االجتماع�ة. و�حسب المادة  

 ئرة تنم�ة الحرف التي تشمل:من المرسوم مهام دا 44ودائرة تصر�ف اإلنتاج. وتحدد المادة 

وضع جدول الحرف والصناعات الیدو�ة وتحدید أماكن توزعها وعدد العاملین فیها، والعمل على وضع  •

     دراسة شاملة عن هذه الحرف والصناعات الیدو�ة واقتراح ما �ساعد على تطو�رها واستمرارها.

النقد�ة   • والقروض  المساعدات  �افة  واقتراح  الحرفیین  الحرف  تشج�ع  لتطو�ر  الالزمة  والفن�ة  والعین�ة 

 والصناعات الیدو�ة من جهة وتحسین أوضاعهم من جهة أخرى. 

وتنفیذ   • اخت�ار  المنتجین ومساعدتهم على  تدر�ب  ومتا�عة  وتأهیلهم  العمل  الراغبین في  تدر�ب  تأمین 

 النماذج القابلة للتنفیذ وذات المردود االقتصادي المرتفع.   

 
8 ) الصناعیة  للتنمیة  المتحدة  األمم   Development of Clusters in Cultural and Creative“).  2015منظمة 

Industries in the South Mediterranean”    .[تطویر التجمعات في الصناعات الثقافیة واإلبداعیة في دول جنوب المتوسط]
 . 55ص. 

شكل خاص في دعم المنتجات الغذائیة المنزلیة التقلیدیة، وھي مسؤولة بشكل  على سبیل المثال، كانت وزارة الزراعة نشطة ب  9
لسوء الحظ، كان النھج السیاسي   .مباشر عن اإلشراف على أنشطة تعاونیات الحرف الیدویة من خالل المدیریة العامة للتعاونیات

إ الخیریة، حیث یُنظر  الیدویة ھو نھج االعتماد على األعمال  الحرف  بدًال من  تجاه قطاع  أنھ شخص محتاج  الحرفي على  لى 
تدیره   الذي  الیدویة  الحرف  قطاع  كبیر من  على جزء  النھج  ھذا  یرتكز  إلى خلق فرص عمل.  یؤدي  قد  مناسبًا  عمًال  اعتباره 

 المنظمات الخیریة التقلیدیة التي تستفید من دعم وزارة الشؤون االجتماعیة.
The Handicraft Sector in Lebanon Market Research and Feasibility Study Report November 2018, 

p. 43 
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المراكز االجتماع�ة التا�عة للوزارة إلنتاج الحرف والصناعات الیدو�ة الخف�فة �إتقان    توج�ه التدر�ب في •

 وجودة وقابل�ة للتسو�ق. 

 العمل على وضع دراسة الجدوى االقتصاد�ة لهذه الحرف والصناعات الیدو�ة وتعم�مها على الحرفیین.  •

 ، تتولى دائرة تصر�ف اإلنتاج المهام التال�ة:  45و�حسب المادة 

لدراسة األسواق المحل�ة والخارج�ة، �غ�ة توج�ه    االعمل على تحدید األصناف التي �مكن تصر�فها استنادً ● 

 اإلنتاج الحرفي لتلب�ة حاجات السوق. 

 االطالع على ��ف�ة ونوع�ة العمل من حیث الجودة والوقت والكلفة.  ● 

و ●  النوع�ة  حیث  من  سلعة  �ل  في  توفرها  الواجب  المواصفات  المؤسسات  اعتماد  مع  �التنسیق  الجودة   

 المختصة. 

 تحدید سعر �ل سلعة وفق النوع والحجم والجودة �التنسیق والتعاون مع بیت المحترف اللبناني.● 

 اقتراح الوسائل اآلیلة إلى ز�ادة اإلنتاج�ة وتخف�ض سعر الكلفة.● 

ساهم في تصر�ف اإلنتاج �التنسیق  تشج�ع تنظ�م المعارض المحل�ة والمشار�ة في المعارض الخارج�ة التي ت ● 

 مع اإلدارات المختصة. 

إن التصن�ف الذي تت�عه وزارة الشؤون االجتماع�ة من الناح�ة االجتماع�ة (�اإلشارة إلى "الفئة المهمشة") أو  

  تعر�ف   في  یدخل  من  تحدید   عمل�ة  �عرقل  عاملٌ فئة من فئات الحرف الیدو�ة) هو    24من الناح�ة النمط�ة (

مقار�ة الوزارة تقوم على اعت�ار    أنوالسبب    .  الحرف�ة  األعمال  ضمن  تنضوي   التي  األعمال  وماه�ة  الحرفیین
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  األسر دعم  من منظار  الذي جعل الوزارة تقارب مسألة تدخلها    األمرا،  األكثر فقرً   أوهذه الفئة من الفئات الفقیرة  

 دعم القطاع �حد ذاته. هأكثر من

ا في لبنان في خطوة  ا فرع�� قطاع�   126ا وا حرف�� قطاعً   24، حددت وزارة الشؤون االجتماع�ة  2013في عام  

عالوة على ذلك، وفي س�اق الجهود المبذولة للمساعدة في تعلم  .  أولى نحو تصن�ف إنتاج الحرف في البلد 

ة العمل الدول�ة �التعاون  الحرف وتطو�رها، تشارك وزارة الشؤون االجتماع�ة في عدة حلقات نقاش تق�مها منظم 

. 202210-2018مع الیون�سف حول اإلطار االسترات�جي الوطني للتعل�م والتدر�ب التقني والمهني في لبنان  

قطاعات فقدت   ةثمان�تجمعات إبداع�ة مختلفة في لبنان، فحددت  لمسح    إجراءعلى    عملت إضافة إلى ذلك،  

 ).والنحاس واألثاث ونفخ الزجاج و�نتاج الجلود والفخار ونسج النول والحر�رصناعة السالل ( 11كتلتها الحیو�ة 

12  

ما    على �ل  من  نالحظ،  ذ�رناهالرغم  زلنا  في    ال  االجتماع�ة  الشؤون  وزارة  مشار�ة    دورها   تأد�ةمحدود�ة 

إصالح �بیر    تنفیذ قد �كون هذا النهج قد وصل اآلن إلى مستوى التش�ع و�لزم  تجاه هذا القطاع.    ووظ�فتها

 
 ". 2022-2018اإلطار االستراتیجي الوطني للتعلیم والتدریب التقني والمھني في لبنان ). "2018(منظمة العمل الدولیة  10
-ro---arabstates/---https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/

beirut/documents/publication/wcms_633487.pdf 
 .62المرجع نفسھ، ص.  11
أجل تأمین    الحلول منالنشاط الحرفي في الریف یمثل أحد    أن   إالوعلى الرغم من الطابع المدیني الغالب للحرف في لبنان،   12

ونظًرا ألنھ یمكن إنتاج العدید من المصنوعات الیدویة بشكل فردي في المنزل، .  الدخل المستدام في ظل موسمیة النشاط الزراعي
باإلضافة إلى الحد من الفقر، وفرت تنمیة الحرف الیدویة للنساء في  .  عي خالل فترات الخمولفیمكن إنتاجھا في القطاع الزرا

المناطق الضعیفة وسیلة للتعامل مع التغیرات في الطقس والكوارث الطبیعیة التي تجعل اإلیرادات من األنشطة الزراعیة غیر 
 . متوقعة
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الشؤون االجتماع�ة،   إلى    لذالتحسین إجراءات وزارة  الس�اسات  القطاع    هذا  فيالنظر    إعادة�حتاج صانعو 

 . 13ق�مة مضافة اقتصاد�ة وثقاف�ة وس�اح�ة  أنه ینطوي على  �اعت�ار

، صناعة  على النحو التالي: أوالً   تصنفهالحرف التقلید�ة و ا  تنظمقوانین  األخیرة  وفي مقارنة مع المغرب، حددت  

إلى  المواد األول�ة  إلى تحو�ل  تهدف  إنتاج  الفن�ة هي �ل طر�قة  فن�ة (الصناعات اإلنتاج�ة  إنتاج�ة  تقلید�ة 

صناعة تقلید�ة خدمات�ة   ،ا�ً ثان و   ؛تز�ین�ة فن�ة)منتجات وسلع مصنعة أو نصف مصنعة لتلب�ة حاج�ات نفع�ة أو  

سمح هذا التصن�ف الثنائي    .(هذا الصنف من الصناعة التقلید�ة یهدف إلى اإلصالح أو الص�انة أو الترم�م)

 ٍن.�إدخال �افة الصناعات في هذا التصن�ف الذي یتمیز �الشمول�ة والسهولة في آ

 الدقیق للصناعات الحرف�ة والتقلید�ة في لبنان : غ�اب التأطیر القانوني سادساً 

فمنها ما استعمل مصطلح    -   من جهة  البلدانا من تشا�ك المصطلحات واختالفها بین  تشا�كت التعر�فات انطالقً 

وضمن    –  الصناعات الحرف�ة ومنها ما استعمل الصناعات التقلید�ة وال�عض اآلخر استعمل الصناعات التراث�ة

 .من جهة أخرى، رافقه تنوع في وضع تعر�ف موحد لها الواحد البلد 

ففي دراسة حول   .الصناعات األخرى   سائر  والتمییز عن  التصن�فاألبرز في    المع�ارلكن �قي العمل الیدوي  

تلك التي استمرت فاعلة �آلیتها القد�مة، والتي تتمیز  "تجد فا�قة عو�ضة �أنها    ،الصناعات التقلید�ة اللبنان�ة 

على العمل   أّكدا  ،كل من راشد الشر�في �محمد العلي  15، وفي دراسة قام بها 14" وح عن الصناعات الحدیثةبوض

صناعات    و�عتبرانها"  صناعات محل�ة �غلب علیها الطا�ع الیدوي " أنها    الدراسة  الیدوي �منطلق للتصن�ف، فتجد 

 
13 The Handicraft Sector in Lebanon Market Research and Feasibility Study Report November 
2018, p. 43 

 2005عویضة، فائقة: أوضاع الصناعات التقلیدیة في لبنان، ورشة عمل حول الصناعات التقلیدیة في الوطن العربي، ال دار،   14
 2007ة، ال دار، الشریفي، راشد والعلي، محمد الصناعات الحرفیة في قضاء ابي الخصیب: دراسة في الجغرافیة الصناعی 15
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، بینما ُتشدد دراسة سعود�ة على دور  "خرى شعب�ة متوارثة بین أفراد األسرة ُتمارس في البیوت أو في أماكن أ"

القحطاني  ف�عتبر  الیدوي،  التي    16العمل  تلك  �أنها  التراث�ة  للصناعات  تعر�فه  الحرفي "في معرض  بها  �قوم 

الخامات األول�ة المتوافرة  "وُ�شدد على أهم�ة استخدام  "  معتمدًا في عمله على مهاراته الفرد�ة الذهن�ة والیدو�ة

أو    ة�ع�ة المحل�ة أو الخامات األول�ة المستوردة، �حیث یتم التعامل معها في اإلنتاج �صورة یدو�في البیئة الطب

 ". �استخدام �عض األدوات ال�س�طة

والثقافةلمنظمة  و�النس�ة   والعلم  للتر��ة  المتحدة  الحرف�ة  ف،  )الیونسكو( األمم  تلك  "هي    الیدو�ة  أوالمنتجات 

الحرفیون، إما یدوً�ا �الكامل، أو �استخدام األدوات الیدو�ة أو حتى الوسائل الم�كان�ك�ة، المنتجات التي �صنعها  

  أجل ومن  .  �شرط أن تظل المساهمة الیدو�ة الم�اشرة للحرفي هي العنصر األكثر أهم�ة في المنتج النهائي

م المواد الخام المأخوذة  األول هو استخدا: صفة الحرف�ة على المنتجات ال بد من توفر شرطان رئ�س�ان إس�اغ

 �خصائص تتمتع هذه المنتجات    أنوالثاني هو    ،تجم�عها  أو او تصن�عها    إنتاجها من الموارد المستدامة في  

صفات جمال�ة، وفن�ة، و�بداع�ة، وثقاف�ة،    أو خصائص متعلقة بوجهة االستعمال  ال   الخصائص ال س�ما    ممیزة

 .17" وذات أهم�ة دین�ة أو اجتماع�ةوزخرف�ة، ووظ�ف�ة، وتقلید�ة، ورمز�ة، 

المنتجات التي �قوم بتصن�عها الحرفي، سواء یدو�َا أو �استعمال أدوات تقن�ة،  : "وفي تحدید آخر لها تعتبر �أنها

  .18"على أن تكون عمل�ة التصن�ع الیدو�ة هي الجزء األكبر في اإلنتاج

 
القحطاني، سعید: الجدوى االقتصادیة لالستثمار في مشروع للحرف والصناعات الیدویة في المملكة العربیة السعودیة،  16

 2006المؤتمر الدولي للسیاحة والحرف الیدویة، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، ال دار، 
17design/-and-industries/crafts-http://www.unesco.org/new/fr/culture/themes/creativity/creative  
18lartisanat-de-produits-ou-term/artisanat-http://uis.unesco.org/fr/glossary    
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في ظل غ�اب  و .  أهم�ة العمل الیدوي واالبتكار في اإلنتاجُتشدد التعر�فات �افة على    أعاله،  ورد   ما  و�حسب 

ال س�ما المغر��ة    ،لى التجارب العر��ةإ  االتعر�ف القانوني الواضح في المنظومة التشر�ع�ة اللبنان�ة، واستنادً 

ى  �طغالصناعات التقلید�ة هي �ل نشاط    إنفي مجال التأطیر القانوني للصناعات التقلید�ة، �مكن القول    ،منها

الیدوي  العمل  إما  و   عل�ه  تقد�م خدمات، وهي  أو  أو تحو�ل مواد  إلى صنع منتجات  تقلید�ة  "�هدف  صناعة 

القانون یرجح المغر�ي الكفة للعمل   ،. بهذا التعر�ف19" إنتاج�ة أو فن�ة أو نفع�ة أو صناعة تقلید�ة خدمات�ة

یثة، �ما أنه فصل في أنواع الحرف التقلید�ة  الحد   ت الیدوي في الصناعة التقلید�ة أي عدم س�طرة المكننة واآلال

 .األر�عة ولنا عودة إلیها في المحور المتعلق �الحرف

عتبر "كل شخص ذاتي یزاول لحسا�ه  �الصانع التقلیدي، والذي �ُ   اخاًص   اكما أن القانون المغر�ي حدد تعر�فً 

فاء الشروط المنصوص علیها في البند  ا �عد است�ا للصناعة التقلید�ة وهذا ط�عً الخاص أو لفائدة الغیر نشاطً 

تجر�ة المغرب رائدة في المجال القانوني �ونها تستمر    نّ أ طار ی�قى  . في هذا اإل20المحدد لشروط الممارسة"

اإل تطو�ر  التشر�عي �مدخل  في  �المغرب إطار  التقلید�ة  �الصناعة  للنهوض  �مكن .  لزامي  اإلطار  هدا  وفي 

تم تحدیث   2019سنة    في  ،نون�ة الخاصة �قطاع الصناعة التقلید�ة، مثًال الحدیث عن تحدیث المنِظومة القا

تجدید   شهدي  ذ ال  50.17المتعلق بتنظ�م أنشطة الصناعة التقلید�ة �قانون جدید    38.14  رقم  القانون القد�م

الحرفي، تصن�ف الحرف، ووضع�ة    ا وتحدیث العدید من القضا�ا المتعلقة �قطاع الصناعة التقلید�ة خصوًص 

 قطاع الصناعة.  علىا التوس�ع من صالح�ات �عض المؤسسات الوص�ة  ذ و�

 : إلى وجود خصائص معینة هيتقاطع �ل هذه التعر�فات �شیر  إن في المحصلة �مكن القول 

 
 38.14من القانون المنظم ألنشطة الصناعة التقلیدیة رقم  2من المادة  19
 38.14ون المنظم ألنشطة الصناعة التقلیدیة رقم من القان 2من المادة  20
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  اعتماد هذه المنتجات في الغالب على مواد أول�ة �س�طة 

  معظمها مهن متوراثة عبر األج�ال 

  ها ییها، �عمل السواد األعظم من األسرة فس�طرة المنظومة العائل�ة عل 

  یهمین علیها الذوق واإلبداع الفردي 

  ذات أجور منخفضة 

 حاالت التوسع ة تشمل تتمیز �خاص�ة العمل من المنزل �استثناءات قلیل 

 ًتت�ح فرص عمل مناس�ة للمرأة، �ون اإلنتاج یتم في المنازل 

  السلطات المحل�ة ال تستوجب شهادات أو تراخ�ص عمل من 

  متواضع ) رأس مال ( تعتمد على تمو�ل 

  مرونة جیدة في دوام العمل 

  األر�اف والمناطق المح�طة �المدن الكبرى (تمر�ز جغرافي في غالب�ة الدول ( 

 شروط وضوا�ط ممارسة المهنة : را�عا

ترتكز "وهذه الممارسة    21" رئ�س�ةتتم مزاولتها �اعت�ارها مهنة  "لممارسة هذه المهن �أن    اشترط القانون األردني

�عدت المؤسسات الكبیرة التي تعتمد اآلالت في عمل�ة التصن�ع،  �صورة أساس�ة، و�ذلك استُ "  على العمل الیدوي 

أو غیر  /و"  مادة أول�ة إلى منتج مصَنع �صورة نهائ�ة  "من  )  التصن�ع الیدوي (ور�ط القانون عمل�ة التحو�ل  

نتاج المواد لكي تدخل ضمن إي أن األساس هو العمل الیدوي في  دقیق وجلّ منتهي التصن�ع، و�تبین �شكل  

 
 2002لسنة  36نظام الحرف والصناعات التقلیدیة والشعبیة والمتاجرة بھا رقم  21
ب. ان ترتكز   ؛): لمقاصد ھذا النظام، یشترط في الصناعة التقلیدیة ما یلي: أ. ان تتم مزاولتھا باعتبارھا مھنة رئیسة3المادة (

ج. ان تھدف الى تحویل مادة اولیة الى منتج مصنع بصورة نھائیة او یكون   ؛سیة على العمل الیدويممارستھا بصورة اسا
 نصف مصنع
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التقلید�ة والتراث�ة التونسي في االتجاه  .نطاق الصناعات  القانون  في تحدیده لنطاق الصناعات    نفسه  و�نحو 

قت نفسه ا في الو ، مشترطً 22"تعتمد على العمل الیدوي "التقلید�ة �أن أنشطة اإلنتاج أو التحو�ل أو اإلصالح  

 . اا وثقاف��  فن�� ر�ط هذه المنتوجات �الهو�ة التونس�ة و�التراث الوطني، �اعت�ارها عمًال 

القانون المغر�ي في   الیدوي  المنحى محددً   هذالم �ختلف  العمل  لى صنع منتجات، أو إیهدف  "نشاط    �أيا 

المغر�ي في الوصف إنما حدد �شكل دقیق ع  المشرّ   ، ولم �كتفِ "تقد�م خدمات "، لكنه أضاف إل�ه  23"تحو�ل مواد 

فأدخل في نطاق الصناعات التقلید�ة اإلنتاج�ة الفن�ة �ل األنشطة التي تهدف إلى   .ماه�ة هذه المصطلحات 

تتمیز �طا�عها  " منتجات مكتملة الصنع أو غیر مكتملة، واشترط �أن    إلىصنع منتجات أو تحو�ل مواد أول�ة  

في نطاق الصناعات التقلید�ة اإلنتاج�ة    و�ندرج  ".أو جمال�ة  ةیل، ألغراض تز�ن�الفني اإلبداعي والتراثي األص

  مكتملة، أي نشاط أو عمل یهدف إلى صنع منتجات أو تحو�ل مواد أول�ة إلى منتجات  )تحو�ل مواد (النفع�ة  

أو غیر   منها"وذلك    ومكتملةالتصن�ع  واالستفادة  استعمالها  نفع�ة عن طر�ق  �النس"  .ألغراض  لتقد�م  أما  �ة 

الق�ام �أعمال اإلصالح أو  "الخدمات فقد أدرج ضمنها �ل نشاط أو عمل یهدف إلى تقد�م خدمات من خالل  

 . الص�انة أو الترم�م أو من خالل الق�ام �أنشطة تعتمد على العمل الیدوي �صفة أساس�ة

عضًوا وتعمل �هیئة تمثیل�ة للدفاع    230في لبنان، وعلى الرغم من وجود نقا�ة الحرفیین اللبنانیین التي تضم  

  واعتمدوامعظم أعضائها قد تر�وا قطاع الحرف    أن  إالعن حقوق الحرفیین والدعوة لتغییر الس�اسات واإلعانات،  

تمثیلي الكافي للدفاع عن حقوق القطاع أو الضغط  الحجم ال  إلى  تفتقرال    أنها�عني    ما  ،على مصدر آخر للدخل

 
 2005فیفري  16مؤرخ في  2005لسنة  15قانون عدد  22

أو التحویل أو اإلصالح أو إسداء الخدمات التي   اإلنتاج): یقصد بالحرف الصغرى حسب مفھوم ھذا القانون أنشطة 12(الفصل 
 تعتمد أساسا على العمل الیدوي.  

 2002المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقلیدیة، 50.17القانون رقم  23
الصناعة التقلیدیة: كل نشاط یغلب علیھ العمل الیدوي، یھدف إلى صنع منتجات، أو تحویل مواد، أو تقدیم خدمات،  -1): "2(المادة  

 و صناعة تقلیدیة خدماتیة....."وھي صناعة تقلیدیة إنتاجیة فنبة أو نفعیة، أ
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لفرض س�اس�ات جدیدة. واكتفت النقا�ة �المطال�ة �فرض رسوم جمر��ة متزایدة على الحرف الیدو�ة الصین�ة  

  ص�اغةاللبنان�ة، و�ذلك عبر  التقالید  المستوردة وخاصة الحرف الیدو�ة التي تشیر إلى تقالید الشرق األوسط و 

 للسماح للمستهلكین �التمییز بوضوح بین الحرف الیدو�ة اللبنان�ة والمستوردة. وتطب�قها شأالئحة ختم المن

الحرفیین    عدموفي   من  عدد  �ادر  القائمة،  النقا�ة  بهدف جمع    إلىفعال�ة  لبنان  في  الحرفیین  نقا�ة  تأس�س 

حوالي  همو�شراك  الحرفیین حالً�ا  تضم  وهي  لتطو�ر    120.  ومناصر�ن  لألعمال.   ةاسترات�ج�حرفً�ا  موجهة 

القطاع وتحسین جودة    إصالح  إلى   أكثر�اإلضافة إلى س�اسة التنفیذ أو الحما�ة، فإن النقا�ة المستحدثة تمیل  

 .24المنتجات وتنفیذ استرات�ج�ات تسو�ق تنافس�ة

في المنظمات الخیر�ة التقلید�ة أو في المنظمات    جراء العاملینال تتعامل مع األ  أنهاومن أبرز االنتقادات للنقا�ة  

في المحصلة، وفي ظل  �اتوا �شكلون شر�حة مهمة من القطاع.  أنهمغیر الحكوم�ة �صفتهم حرفیین في حین 

غ�اب وضع قانوني رسمي واضح للحرفیین، ت�قى األولو�ة الیوم هي لتطو�ر الوضع القانوني الذي من شأنه  

 .25ع و�ذلك وصول الحرفیین إلى الصحة والضمان االجتماعيأن �سمح �فهم أفضل للقطا 

ما تدخل في نطاق    إنتاجما إذا �انت عمل�ة    تصن�فتتوضح مما ورد أعاله شروط محددة وجازمة لعمل�ة  

   :ومنهاأو ال، الصناعات التقلید�ة والتراث�ة  

الحزم التي ضمنها القانون للعاملین في هذا  تتم مزاولتها �مهنة رئ�س�ة، وهذا األمر ینتج عنه مجموعة من    أن -

 .المجال

 
24The Handicraft Sector in Lebanon Market Research and Feasibility Study Report November  

2018, p. 43 
25The Handicraft Sector in Lebanon Market Research and Feasibility Study Report November  

2018, p. 44 
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االعتماد األساسي على العمل الیدوي، و�التالي است�عدت المنتوجات التي تقوم مصانع ومعامل تعتمد �لً�ا أو   -

 .جزئً�ا على اآلالت 

 . أن تقوم عمل�ة اإلنتاج بتحو�ل مادة ما إلى منتج مصَنع جزئي أو �َلي -

  .�الهو�ة الوطن�ة من جهة و�التراث �شكل أو �آخر ةعام   �صورةترت�ط  أن -

 .الفرصة للمنتج المحلي �أن �كون على مستوى منتوجات عالم�ة مشابهة إتاحةاحترام الجودة والنوع�ة بهدف  -

أدرجت   �المنتوج،  المتعلقة  الشروط  إلى  ومحدثة�اإلضافة  متعددة   في  المتوفرة  الصفات   تحدد   آل�ات   قوانین 

 . اإلنتاج  فیها یتم  التي واألمكنة المستعملة �األدوات   المح�طة والبیئة المجال هذا  في العاملین

 واإلعدادسا�عًا: أهم�ة تنظ�م التدر�ب 

إال أنها تُت�ح فرص �بیرة للتدر�ب والتمكین  أن هذه الصناعات تتطلب توافر ید عاملة ماهرة،    من  رغمعلى ال

أجهزة  و ال تتطلب راس مال ضخم    الیدوي،تعتمد على العمل    ف�ما أنهاللوصول إلى درجة اإلتقان والمهارة،  

تاج غیر معقدة إنمساحات جغراف�ة متواضعة، ومواد  و ماهرة،  /�ةعاملة مدرّ   ما تتطل�ه أیدٍ   جلّ ولكن  تقن�ة حدیثة،  

 .مجملهافي 

نمطً  المهني  �التدرج  التدر�ب  �مكّ   ا �عتبر  تعلّ للتدر�ب  من  و�ستهدف ن  بها.  المتعلقة  والمدارك  معینة  م حرفة 

الشروط الضرور�ة الكتساب المهارات الضرور�ة للحصول على    و�ستوفون الش�اب الراغبین في تعلم الحرف  

د�ة أحد ر�ائز التنم�ة االقتصاد�ة واالجتماع�ة للمغرب التدر�ب المهني في قطاع الصناعة التقلی  عدّ �ُ الدبلوم. �ما  

وذلك �مساهمته الكبیرة في ضمان ع�ش الساكنة وتقل�ص الفقر وخلق فرص التشغیل وتثمین المنتوجات المحل�ة 

 و�ذلك المحافظة على الموروث الوطني والق�م الثقاف�ة. 
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لبنان لإلعداد والتدر�ب المنظم    لّ ظ  وفي بدّ دار�ً �ا و قانون�ً افتقار  لى التجر�ة المغر��ة التي  إمن اإلشارة    ا، ال 

أنشأت أكاد�م�ة الفنون التقلید�ة والتي تعتبر مؤسسة لتكو�ن األطر العل�ا في میدان الصناعة التقلید�ة وتوفر 

جیل   تأهیلا في  وتتمثل مهمته  .ا من المستوى الرف�ع في مهن الصناعة التقلید�ةا وأكاد�م�ً مهن�ً   عدادا� و   ادر��ً ت

قادر�ن على حما�ة وتطو�ر تراث الفنون التقلید�ة  المؤهلین لخلق مقاوالت و الجدید من المعلمین الحرفیین الش�اب  

وتضم األكاد�م�ة عدة تخصصات في القطاع وأهمها �عتبر الصانع التقلیدي   .ا عن جد الوطن�ة المتوارثة أ�ً 

أو مقاولة أو تعاون�ة �حكم أنه �شكل    افردً   اقلید�ة سواء �ان صانعً الفاعل الرئ�سي والمحوري لقطاع الصناعة الت 

في تنظ�م القطاع وه�كلته عبر التكتل في    امحرك اإلنتاج في القطاع، وهذا ما �جعل الصانع التقلیدي مساهمً 

ممثلة    ،التقلید�ةجمع�ات وتعاون�ات أو مجموعات اقتصاد�ة. ومن ناح�ة أخرى تشكل وزارة الس�احة والصناعة  

التا�عة لها، أبرز المؤسسات   "كتا�ة الصناعة التقلید�ة والمدیر�ات الجهو�ة واإلقل�م�ة والمصالح الخارج�ة"في  

 .القطاع  علىالوص�ة 

استرات�ج�ة التعل�م والتدر�ب   التي تدورسجل حرفي هما جزٌء من المناقشات    و�نشاءإن مأسسة المؤشرات الحرف�ة  

ا تساعد المؤشرات على منح الممارسین حق الحصول على �طاقة العضو�ة الرسم�ة  والتقني. وهي حتمً المهني  

  التي تسمح لهم �االستفادة من برامج التدر�ب وتصر�ف اإلنتاج والحوافز االقتصاد�ة على المواد الخام، إلخ.

الصناعة التقلید�ة حیث تنص معظم الشروط    حسین لمستمر تاعداد  تنظ�م مسألة التدر�ب المهني واإل  من شأن

إحدى مؤسسات التدر�ب، أو مؤسسات التدر�ب المهني    صادرة عنعلى ضرورة حصول الحرفي على شهادة  

 التا�عة للقطاع العام أو الخاص.
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 ثامنًا: الخالصات والتوص�ات 

التكنولوجي و�روز قطاعات جدیدة  رغم القفزة الهائلة التي قامت بها ال�شر�ة في المئة سنة األخیرة، من التطور  

 .حافظ على وجودهو   مساًرا لم یتوقعه ال�عض قطاع الصناعات التقلید�ة والحرف�ة    سلكوانقراض قطاعات أخرى،  

وفي دول معینة ذات التار�خ الحضاري الطو�ل، برز هذا القطاع �إحدى اآلل�ات التي �متزج بها التار�خ الثقافي  

لشعب ما، مما جعلها واحدة من أوجه الحفاظ على الهو�ة، ال بل الت�اهي بها والتمایز  واالجتماعي والمهني  

 . عن �ق�ة الشعوب األخرى 

ال�شري   التطور  والتراث�ة دورها في مسار  التقلید�ة  الحرف�ة والصناعات  الصناعات    ومواد   أدوات   عبرأخذت 

 العمل   أمام فرص المجال    وأفسحت اح،  �الس   تقصیها من اهتمامات المواطنین أو  أن  اآلالت   ، فلم تستطع�س�طة

 .  متعددة ومتنوعة معّوقات  في األر�اف والمناطق النائ�ة، متخط�ةً  ةً خاّص ، التنم�ة المحل�ة وتدع�م

أعاله، یوصى �اعتماد خ�ارات ال�حث التال�ة المتعلقة �الس�اسات العامة الهادفة   الواردةإلى التحلیالت    ااستنادً 

 حرفي و�دارته:إلى تنظ�م القطاع ال

االخذ �التجر�ة المغر��ة والتونس�ة واالعتراف �القطاع الحرفي على أنه جزٌء من التراث الثقافي غیر  ●

 المادي اللبناني. 

  المدخل إلى ذلك �كون    أنعلى    ،القانوني الناظم لقطاع الصناعات الحرف�ة  اإلطارضرورة تعدیل   ●

وضع تعر�ف واضح وشامل للصناعات الحرف�ة في لبنان واالستفادة من التجارب العر��ة في توس�ع  

ما من   ،وفي تطو�ر التدر�ب المهني الحرفي  ،السجل الحرفي  إنشاءالمنظومة القانون�ة للقطاع عبر  

ر �ضائعهم  لهم تصدیا �خوّ ا تجار�ً شأنه دعم الحرفیین للحصول على شهادة المنشأ، التي تشكل تصن�فً 

 إلى األسواق الدول�ة.
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االستفادة من التجر�ة األردن�ة والمغر��ة في عمل�ة التنسیق بین الوزارات المختلفة المعن�ة �إنتاج الحرف   ●

 . ال س�ما بین وزارتي الصناعة والشؤون االجتماع�ة

خاص سن قانون واعتماد س�اسات فعالة تنص على تعر�ف الحرفي �جهة مسجلة تتمتع بنظامها ال ●

 للرعا�ة االجتماع�ة. 
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 الجدول المقارن 

 

 تنظیم القطاع والعالقات بین مختلف الجھات  الشروط  فھ وتصنی تحدید القطاع ة القانونی اتالتعریف الدولة  
 المغرب 

 
  

كل شخص  الحرفي: ھو  
لحسابھ   یزاول  ذاتي 
الغیر   لفائدة  أو  الخاص 
التقلیدیة   للصناعة  نشاطا 

بعد   طبعا    استیفاء وھذا 
المنصوص   الشروط 

في   المحدد    البندعلیھا 
 . لشروط الممارسة

كل   التقلیدیة:الصناعة   -
العمل  علیھ  یغلب  نشاط 
الیدوي، یھدف إلى صنع 
تحویل  أو  منتجات، 
خدمات.  تقدیم  أو  مواد، 
تقلیدیة  صناعة  وھي 
إنتاجیة فنیة أو نفعیة، أو 

 .صناعة تقلیدیة خدماتیة
ویعتبر في حكم الصناعة 

الفنیة،   اإلنتاجیةالتقلیدیة  
إلى  یھدف  نشاط  كل 

منتجات    وتحویلصنع 
منتجات  إلى  أولیة  مواد 
غیر  أو  الصنع  مكتملة 
تتمیز  الصنع،  مكتملة 

 واإلبداعيبطابعھا الفني  
، األصیل والتراثي  

أو   غراضأل تزیینیة 
حكم  .جمالیة في  ویعتبر 

التقلیدیة  الصناعة 
كل   اإلنتاجیة النفعیة، 

صنع  إلى  یھدف  نشاط 
تحویمنتجات   مواد   لأو 

أولیة إلى منتجات مكتملة 

التقلیدیون   الصناع  ینتظم 
التقلیدیون وتعاونیات   والصناع 

التقلیدیة،    ومقاوالت الصناعة 
مجموعة    الممارسون أو  لنشاط 

أنشطة   التقلیدیة  من  الصناعة 
  إقلیم في على صعید كل عمالة أو  

تجمعات حرفیة، تحدث في شكل  
الجمعیات   تأسیس  حق  بتنظیم 

حرفی وتسمى یمن ھیئات    ة. 
لكل   واحدة  حرفیة  ھیئة  إحداث 
أنشطة   من  مجموعة  أو  نشاط 
صعید   على  التقلیدیة  الصناعة 

 .كل عمالة أو إقلیم
شخص   كل  التقلیدي:  الصانع 

لح یزاول  أو  ذاتي  الخاص  سابھ 
للصناعة   نشاطا  الغیر  لفائدة 
بالسجل   ومسجل  التقلیدیة، 

 . الوطني للصناعة التقلیدیة
التقلیدي    كل  (معلم)الصانع   :

لحسابھ   یزاول  ذاتي  شخص 
نشاطا   الغیر  لفائدة  أو  الخاص 
ومسجل   التقلیدیة،  للصناعة 
للصناعة   الوطني  بالسجل 

 الشروط   التقلیدیة، بعد استیفاء
ا التقلیدیة:تعاونیة  كل    لصناعة 

عدة   أو  نشاطا  تمارس  تعاونیة 
أنشطة   ضمن  تندرج  أنشطة 
ومسجلة   التقلیدیة،  الصناعة 
للصناعة   الوطني  بالسجل 

 التقلیدیة بعد استیفاء الشروط 
التقلیدیة:   الصناعة  كل  مقاولة 

عدة   أو  نشاطا  تمارس  مقاولة 

یحدث سجل وطني للصناعة التقلیدیة، یشار 
ب القانون  ھذا  في  الوطني"  ـإلیھ  ، "السجل 

ومس  اإلدارةتتولى   قاعدة تدبیره  ك 
الكیفیـات   المتعلقة  المعطیات حسب  بھ، 

 .بنص تنظیمي المحددة
 المذكورة   اإلقلیمیةوتنتظم الھیئات الحرفیة  

على  تحدث  جھویة،  حرفیة  ھیئة  ضمن 
جھات   من  جھة  كل  كما المملكةصعید   ،

الجھویة   الحرفیة  الھیئات   المذكورة تنتظم 
ضمن ھیئة حرفیة وطنیة، حسب كل نشاط 

 أنشطة الصناعة التقلیدیةأو مجموعة من 
 

تشرف على القطاع وزارة السیاحة والصناعة التقلیدیة والنقل 
المغرب  ھي الوزارة المكلفة في   الجوي واالقتصاد االجتماعي

یخص السیاحة، وتأطیر   فیمابإعداد وتنفیذ السیاسة الحكومیة  
 السیاحة والصناعة التقلیدیة،  مھنيودعم 

الحكومیة المكلفة بالصناعة التقلیدیة مھمة إعداد تناط بالسلطة  
وتنفیذ السیاسة الحكومیة في مجال الصناعة التقلیدیة وتمارس  
الوصایة على المؤسسات العمومیة والمنظمات األخرى التي  
القانونیة  النصوص  لمقتضیات  طبقا  السلطة  بھذه  عالقة  لھا 

 والتنظیمیة الجاري بھا العمل. 
لھذا   الى  وتتولى  المسندة  االختصاصات  ومراعاة  الغرض، 

 وزارات اخرى القیام بالمھام التالیة: 
 • تنفیذ إستراتیجیة تنمیة قطاع الصناعة التقلیدیة؛
 • تنشیط االقتصادي لمقاوالت الصناعة التقلیدیة؛

المتعلقة   واإلحصائیات  واألبحاث  الدراسات  جمیع  انجاز   •
 ن الوطني والجھوي؛بمجال الصناعة التقلیدیة على الصعیدی

شانھا   من  التي  الدولي  التعاون  عمل  برامج  وتنفیذ  وضع   •
 المساھمة في تنمیة القطاع؛

• السھر على تتبع أنشطة غرف الصناعة التقلیدیة وجامعتھا 
 ودعمھا؛ 

• ممارسة الوصایة على المؤسسات العمومیة التابعة لمحال  
 اختصاص قطاع الصناعة التقلیدیة. 

.............. ............................................................ 
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مكتملة  غیر  أو  الصنع 
نفعیة   ألغراضالصنع  

استعمالھا  طریق  عن 
 منھا  واالستفادة

حكم  . في  ویعتبر 
التقلیدیة  الصناعة 

نشاط الخدمات كل  یة، 
خدمة  تقدیم  إلى  یھدف 

بأعمال   خاللمن   القیام 
الصیانة   الصالح أو 

من  والترمیم  أو   خالل، 
القیام بنشاط یعتمد العمل 

 .الیدوي بصفة أساسیة
 
 

أنشطة   ضمن  تندرج  أنشطة 
ومسجلة   التقلیدیة،  الصناعة 
للصناعة   الوطني  بالسجل 
الشروط   استیفاء  بعد  التقلیدیة 

 في القانون. علیھا  المنصوص
 

بھ صالحیات    المجلس تناط  الذي  التقلیدیة  للصناعة  الوطني 
المعنیة   26عدة األطراف  كافة  ممثلي  من  عدد  ویضم  كما 

 27الرسمیة وكذلك أصحاب المصلحة
 

الصناعة  األردن  في  یشترط 
 التقلیدیة ما یلي: 
تتم   ان  مزاولتھا  أ. 

 باعتبارھا مھنة رئیسة. 
ب. ان ترتكز ممارستھا 
على  اساسیة  بصورة 

 العمل الیدوي. 
ج. ان تھدف الى تحویل 
منتج  الى  اولیة  مادة 
مصنع بصورة نھائیة او 

 یكون نصف مصنع.
 

والصناعات   الحرف  تشتمل 
بصورة   والشعبیة  التقلیدیة 

 رئیسیة على ما یلي: 
  عھا بأنواصناعة النسیج التقلیدیة 

تشكیل   التطریز،  المختلفة، 
الحجریة،   المنحوتات  المعادن، 
الصناعات الخشبیة، الحفر على 
على  الحفر  وتطعیمھ،  الخشب 
االبیض،   والمعدن  النحاس 
صناعة الفخار والخزف، تشكیل  
المزخرف   الیدوي  الزجاج 
القش،   حرفة  الغنم،  وفراء 
وزجاجات   بالرمل  الزخرفة 
الصدف،   الملونة،  الرمل 

تشكیل  الصنا الجلدیة،  عات 

مؤسسة  ترخیص  وشروط  اسس  تحدد 
تعلیمات  بمقتضى  التقلیدیة  الصناعات 
اللجنة،   تنسیب  على  بناء  الوزیر  یصدرھا 
 على ان تشتمل بصورة خاصة على ما یلي: 
أ. ان یكون لطالب الترخیص متجرا مستقال 

 مالئما لممارسة نشاطھ.
سن السیرة والسلوك وغیر ب. ان یكون ح 

محكوم علیھ بجنایة او بجنحة مخلة بالشرف  
   باإلفالسالعامة او   واآلداب

قد رد  یكن  لم  ما  التقصیري،  او  االحتیالي 
 الیھ اعتباره. 

دینار  بمبلغ خمسمائة  بنكیة  كفالة  تقدیم  ج. 
تجدد تلقائیا، وللوزیر اعادة النظر في قیمة 

 ا تلك الكفالة كلما دعت الحاجة ام

 وزارة السیاحة واالثار.
 

 
والثقافیة الوطنیة ؛   واالجتماعیة  االقتصادیة العامة لسیاسة الدولة في مجال تنمیة الصناعة التقلیدیة وتطویرھا، والرفع من أدائھا، وتثمینھا، والرفع من مساھمتھا في التنمیة  االستراتیجیة تقدیم كل اقتراح بشأن التوجھات  صالحیات المجلس: 26
في ممارسة كل نشاط من أنشطة الصناعة التقلیدیة ؛    المھنیة بمعاییر السالمة والصحة    االلتزامضمان   •للصانع التقلیدي، وتحسین شروط ممارستھ لنشاطھ    المھنیةبالوضعیة    االرتقاء • : ھمن شأن   المعنیةتقدیم كل اقتراح للسلطات العمومیة   -
دراسة كل قضیة من القضایا التي   -للصناع التقلیدیین وسائر العاملین بقطاع الصناعة التقلیدیة ؛   االجتماعیةتحسین الوضعیة   •؛   المغربيالتراثي  تحقیق معاییر الجودة في منتجات وخدمات الصناعة التقلیدیة، والحفاظ على أصالتھا وطابعھا   •

تقدیم كل اقتراح بشأن   -الخارجیة ؛    األسواقفي    المنافسةالداخلیة وتعزیز قدرتھا على    األسواقتقلیدیة في  اقتراح كل تدبیر یرمي إلى تسھیل ترویج منتجات الصناعة ال  -تھم وضعیة الصناعة التقلیدیة والنھوض بھا، وإعداد تقاریر بشأنھا ؛  
 .یدیة تتعلق بتعزیز دورھا في النھوض بقطاع الصناعة التقلیدیةتقدیم كل توصیة إلى غرف الصناعة التقل -الوطنیة في مجال النھوض بالصناعة التقلیدیة وتطویرھا ؛   المجھودات اتخاذھا لتعزیز التعاون الدولي بھدف دعم    الالزمالتدابیر 

رئیس جامعة - بالصناعة التقلیدیة ؛  المكلفةممثل السلطة الحكومیة   :- التالي بیانھماألعضاء من  إلیھا من لدنھ،  المفوضبالصناعة التقلیدیة،   المكلفةالوطني للصناعة التقلیدیة، الذي یرأسھ رئیس الحكومة أو السلطة الحكومیة  المجلسیتألف  27
ممثل عن   -الثاني بالدار البیضاء ؛  مسجد الحسن  مؤسسةمدیر أكادیمیة الفنون التقلیدیة التابعة  -؛   اإلدارةممثلي  -الصناعة التقلیدیة؛   مقاوالترئیس فدرالیة -رؤساء غرف الصناعة التقلیدیة ؛  -مدیر دار الصانع ؛  -غرف الصناعة التقلیدیة ؛ 

 تعاونیات الصناعة التقلیدیة ؛
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المیاه   تعبئة  الكریمة،  االحجار 
صناعة   الفسیفساء،  المقدسة، 
الشعبیة،   الموسیقیة  االدوات 
والخناجر،   السیوف  صناعة 
اعداد الخرائط والكتب السیاحیة  
والسجاد   البسط  نسج  واالثریة، 
المالبس   وصناعة  الیدوي 
حرفة   واي  واالفالم،  السیاحیة 

ع بناء  الوزیر  یقرر  لى  اخرى 
تنسیب اللجنة اعتبارھا حرفة او  

 صناعة تقلیدیة. 
 

فیحدد  الشعبیة  االسواق  لمحالت  بالنسبة 
یقل  بما ال  الكفالة  الوزیر مقدار  بقرار من 

 عن مائة دینار.
 تقسم رخصة المھنة الى ما یلي: 

 أ. انتاج التحف والصناعات التقلیدیة. 
التقلیدیة   والصناعات  التحف  متاجر  ب. 

 والشرقیة واالسواق الشعبیة. 
على  الوزیر  الى  الترخیص  طلب  یقدم 
الغایة   لھذه  الوزارة  لدى  المعد  االنموذج 

 وبعد التحقق من توافر الشروط المطلوبة 
اللجنة،   تنسیب  على  بناء  الوزیر،  یصدر 
سنة   لمدة  الترخیص  على  بالموافقة  قراره 

 واحدة. 
اصحاب   بأسماءب. ینظم في الوزارة سجل  

 بیة. الحرف والصناعات التقلیدیة والشع 
 

شخص   الحرفي: تونس  كّل 
بذات   طبیعي ھ مستقّل 
الخاص ھ  لحساب   یمارس

حرف وأّن یا نشاطا   ،
بالمؤّسسة  المقصود 

شخص   الحرفیة كّل 
 معنوي
الحرفّي   یمارس النشاط 

شكل   أو   تعاضدیةفي 
 .شركة

الحرفیة: تمثل   ألنشطة 
بطابعھ  یتمیز  منتوجا 

ویرتكز   أساسا التراثي 
الیدویة  المھارات  على 

 في كافة مراحل إنتاجھ 

وتضبط الحرف التقلیدیة بأمر     
حالیا   تعد  رسمیة  قائمة  یحدد 

على    60حوالي   موزعة  حرفة 
مجموعات من أھمھا حرف   10

والمعادن     ،والخشب النسیج 
النباتیة    ،والطین  ، واأللیاف 

القائمة   ھذه  وتتمیز  والحجارة. 
تحیینھا    بالمرونة باعتبار إمكانیة

بعد   جدیدة  لحرف  وتوسیعھا 
استشارة لجنة فنیة وطنیة تجتمع  

 للغرض.
 

أنشطة  یشمل  ونّص على أّن قطاع الحرف  
التي   التقلیدیةالحرف الصغرى والصناعات  

 تمارس من
أو    یعیین سواء كانوا أشخاصا طب   أصحابھا
بصفة    معنویین   رئیسیة (مؤّسسات) 

 ھ ومستمّرة وعلى وج
ا بحكم  أو  منھا   للتحصیللعادة  االحتراف 

 :األنشطة ھذه على ربح وتتمثّل 
أنشطة   - في  الصغرى  للحرف  بالنسبة 

أو   إسداء    التحویلاإلنتاج  أو  اإلصالح  أو 
التي العمل   الخدمات  على  أساسا  تعتمد 

 .الیدوي
للصناعات   - ذات    التقلیدیةوبالنسبة  في 

الخدمات الیدویة  األنشطة   إسداء  باستثناء 
تلبّي فن  نفعیة  حاجات  والتي  ا  یتحمل طابعا 

من    وثقافیا والتراث    الھویةمستوحى 
  .التقلیدیةالصناعات    الوطني بالنسبة لصنف

 

التقلیدیةتشرف   والصناعات  السیاحة  قطاع   وزارة  على 
دول كتابة  تحتضن  التي  التقلیدیة  بمواكبة الصناعات  مكلفة  ة 

 نشاط القطاع. 
ویقوم الدیوان الوطني للصناعات التقلیدیة الذي تم إحداثھ      

  بمھام التخطیط واستقراء واقع وآفاق القطاع   1959منذ سنة  
النواحي   وضبط  الحرفیة  والمؤسسات  الحرفیین  وتأطیر 
القانونیة للنشاط إلى جانب مھام الحث على االستثمار والقیام  

 تحفیز والمتابعة. بعملیات ال
التقلیدیة للصناعات  الوطني  شركة   الدیوان  تونسیة ھي 

إشراف تحت  إداریة  غیر  عامة  السیاحة   مساھمة  وزارة 
    ة التقلیدی  والصناعات

أحدث الدیوان القومي للصناعـة التقلیدیة بموجب القانون عدد  
لغرض تنفیذ   1959أكتوبر    14المؤرخ في    1959لسنة    133

 وأوكلت لھ المھام التالیة:  الوطنیة إلحیاء وتنمیة القطاعالخطة  

المعامل  مباشرة  غیر  بطریقة  أو  مباشرة  یستخدم  أن  أوال: 
المسیرة لإلنتاج التي سبق إحداثھا أو التي سیحدثھا ھذا الدیوان  

 .نفسھ أو بإشارة وسعیا منھ

الصناعیة  الشركات  على  فنیة  بمراقبة  القیام  ثانیا: 
 .یدیة والمنتوجات الموجھة للتصدیرللصناعات التقل

التقلیدیة   الصناعات  إنتاج  ترویج  على  المساعدة  ثالثا: 
والمحترفة   الصانعة  العاملة  الید  بتكوین  وخاصة 
وبتحسینھا وكذلك بتعمیم النتائج وبثھا في السوق الداخلیة 

 .والخارجیة
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في   الغیر  ولفائدة  الخاصة  لفائدتھ  االتجار  رابعا: 
 التقلیدیة   منتوجات الصنائع

إلى   ترمي  التي  التدابیر  جمیع  طلب  أو  اتخاذ  خامسا: 
 .حمایة وتحسین وتنمیة الصناعات التقلیدیة التونسیة
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 المالحق 

 األردن : 1ملحق رقم 

 2002لسنة   36نظام الحرف والصناعات التقلید�ة والشعب�ة والمتاجرة بها رقم 
 

 1المادة  
 .) و�عمل �ه من تار�خ نشره في الجر�دة الرسم�ة2002�سمى هذا النظام (نظام الحرف والصناعات التقلید�ة والشعب�ة والمتاجرة بها لسنة 

 2المادة  
 في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القر�نة على غیر ذلك:   �كون للكلمات والع�ارات التال�ة حیثما وردت

 الوزارة: وزارة الس�احة واالثار.
 الوز�ر: وز�ر الس�احة واالثار.

 اللجنة: لجنة الس�احة المشكلة �مقتضى قانون الس�احة المعمول �ه. 
 تاج التحف والمتاجرة بها. المهنة: مهنة الصناعات التقلید�ة والشعب�ة والحرف الیدو�ة وان 

 مؤسسة الصناعات التقلید�ة: أي شخص طب�عي او جمع�ة تعاون�ة او شر�ة او مؤسسة تمارس نشاطا یتعلق �المهنة.
 المتجر: المحل الذي �قوم بب�ع التحف ومنتجات الحرف والصناعات التقلید�ة والشعب�ة. 

 3المادة  
 �ة ما یلي:لمقاصد هذا النظام، �شترط في الصناعة التقلید

 أ. ان تتم مزاولتها �اعت�ارها مهنة رئ�سة. 
 ب. ان ترتكز ممارستها �صورة اساس�ة على العمل الیدوي.

 ج. ان تهدف الى تحو�ل مادة اول�ة الى منتج مصنع �صورة نهائ�ة او �كون نصف مصنع.
 4المادة  

 تشتمل الحرف والصناعات التقلید�ة والشعب�ة �صورة رئ�س�ة على ما یلي: 
المختلفة، التطر�ز، تشكیل المعادن، المنحوتات الحجر�ة، الصناعات الخشب�ة، الحفر على الخشب وتطع�مه،    �أنواعها صناعة النس�ج التقلید�ة  

الحفر على النحاس والمعدن االب�ض، صناعة الفخار والخزف، تشكیل الزجاج الیدوي المزخرف وفراء الغنم، حرفة القش، الزخرفة �الرمل 
ت الرمل الملونة، الصدف، الصناعات الجلد�ة، تشكیل االحجار الكر�مة، تعبئة الم�اه المقدسة، الفس�فساء، صناعة االدوات الموس�ق�ة وزجاجا

الس�اح�ة  المال�س  الیدوي وصناعة  والسجاد  ال�سط  نسج  واالثر�ة،  الس�اح�ة  والكتب  الخرائط  اعداد  والخناجر،  السیوف  الشعب�ة، صناعة 
 حرفة اخرى �قرر الوز�ر بناء على تنسیب اللجنة اعت�ارها حرفة او صناعة تقلید�ة. واالفالم، واي

 5المادة  
على ان تشتمل �صورة    اللجنة،تحدد اسس وشروط ترخ�ص مؤسسة الصناعات التقلید�ة �مقتضى تعل�مات �صدرها الوز�ر بناء على تنسیب 

 خاصة على ما یلي: 
 مستقال مالئما لممارسة نشاطه. أ. ان �كون لطالب الترخ�ص متجرا  

 التقصیري، االحت�الي او  �اإلفالسالعامة او  واآلداب ب. ان �كون حسن السیرة والسلوك وغیر محكوم عل�ه �جنا�ة او �جنحة مخلة �الشرف 
 ما لم �كن قد رد ال�ه اعت�اره. 
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ر في ق�مة تلك الكفالة �لما دعت الحاجة اما �النس�ة لمحالت  وللوز�ر اعادة النظ  تلقائ�ا،ج. تقد�م �فالة بنك�ة �مبلغ خمسمائة دینار تجدد  
 االسواق الشعب�ة ف�حدد �قرار من الوز�ر مقدار الكفالة �ما ال �قل عن مائة دینار. 

 6المادة  
 تقسم رخصة المهنة الى ما یلي: 

 أ. انتاج التحف والصناعات التقلید�ة.
 والشرق�ة واالسواق الشعب�ة.ب. متاجر التحف والصناعات التقلید�ة 

 7المادة  
بناء  الوز�ر،أ. �قدم طلب الترخ�ص الى الوز�ر على االنموذج المعد لدى الوزارة لهذه الغا�ة و�عد التحقق من توافر الشروط المطلو�ة �صدر 

 على تنسیب اللجنة، قراره �الموافقة على الترخ�ص لمدة سنة واحدة. 
 اصحاب الحرف والصناعات التقلید�ة والشعب�ة. �أسماءب. ینظم في الوزارة سجل 

 8المادة  
 أ. �حظر على المرخص له �ممارسة المهنة مزاولة مهنة ادالء الس�اح. 

 ب. �جوز للمرخص له �ممارسة المهنة فتح فرع او اكثر له داخل المملكة شر�طة االلتزام �جم�ع االحكام والشروط الواردة 
 فالة.في هذا النظام �استثناء شرط الك

 9المادة  
 أ. یلتزم مالك المتجر او مدیره �ما یلي: 

 . تعلیق الرخصة في مكان ظاهر ف�ه.1
 . وضع الفتة تحمل االسم التجاري للمتجر �اللغتین العر��ة واالنجلیز�ة. 2
 . تثبیت ع�ارة (صنع في االردن) على �ل قطعة معروضة في المتجر وتم تصن�عها في المملكة.3
 �ل قطعة معروضة ف�ه.  . وضع سعر على4
 . االستجا�ة لطلب من �شتري من المتجر بتزو�ده �فاتورة تتضمن اصناف المواد التي ب�عت له واسعارها.5

 ب. و�لتزم مالك المتجر او مدیره و�ل من �عمل في انتاج التحف والصناعات التقلید�ة والشعب�ة �ما یلي:  
 الجودة المالئمة. . عرض هذه الصناعات و��عها �الشكل الالئق و� 1
 االردن�ة.تراث الصناعات التقلید�ة  �إح�اء. االهتمام  2
 . العمل على تحسین جودة المنتج وتطو�ره وفق اسس علم�ة مع اال�قاء على اصالته.3
وان    ضاتهمجموع معرو %) من  70. ان ال تقل نس�ة المعروضات في المتجر من المنتجات والصناعات التقلید�ة والشعب�ة االردن�ة عن (4

 ف�ه.في مكان �ارز  (مستورد)یتم وضع المستوردة منها في مكان محدد في المتجر مع تثبیت �لمة 
 منهم.الس�اح والزوار الجتذابهم الى المتجر او دفع عمولة الي  �إغراء. تقد�م تعهد خطي للوزارة �عدم تكل�ف أي شخص 5
 ع و�صورة واضحة.. وضع اسعار الب�ع �المفرق على �ل سلعة معروضة للب� 6

 10المادة  
 �حظر على مالك المتجر او مدیره او العاملین ف�ه ما یلي:  

 أ. تغییر االسم التجاري للمتجر دون موافقة الوز�ر.
 ب. تقاضي سعرا اعلى من السعر المبین على السلعة. 

 امامه. ج. استغالل المشتري او غشه او االحت�ال عل�ه او االساءة الى أي متجر اخر 
 د. التنازل عن الرخصة او تحو�لها دون موافقة خط�ة من الوز�ر. 
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 11المادة  
أ. �قدم طلب تجدید الرخصة خالل شهر �انون الثاني من �ل سنة و�ل من یتخلف عن تجدیدها حتى نها�ة شهر ش�اط یترتب عل�ه دفع 

 حتى نها�ة اذار من تلك السنة تعتبر الرخصة ملغاة حكما. %) من رسم الترخ�ص السنوي واذا لم �قم بتجدیدها50مبلغ اضافي بنس�ة (
 ب. ال تجدد الرخصة اذا تبین للجنة ان طالبها فقد أي شرط من شروط الترخ�ص المنصوص علیها في هذا النظام.

 12المادة  
 �جوز و�موافقة من الوز�ر ما یلي:

 والصناعات التقلید�ة والشعب�ة. أ. انشاء مراكز لتدر�ب المجتمع المحلي على انتاج التحف 
ابراز  بهدف  المحلي  المجتمع  مع  �التعاون  المملكة  أي من محافظات  في  والشعب�ة  التقلید�ة  والصناعات  للحرف  دائم  اقامة معرض  ب. 

 لصناعات امام الزوار والس�اح.ا
 13المادة  

التحف والحرف والصناعات التقلید�ة والشعب�ة ومتاجر التحف  للوز�ر او من �فوضه خط�ا بذلك اجراء المراق�ة والتفت�ش على مصانع انتاج  
ثبت للوز�ر مخالفة المصنع او المتجر فله    و�ذاقانون الس�احة وهذا النظام والتعل�مات الصادرة �مقتضاه    �أحكاممن التزامها    للتأكدالشرق�ة  

 �قررها.اغالقه فورا او �عد انذاره بوجوب ازالة المخالفة خالل المدة التي 
 14المادة  

نظام او اذا اقتنع الوز�ر ان مالك المتجر او مدیره او ا�ا من العاملین ف�ه قد خالف ا�ا من االلتزامات المترت�ة عل�ه �موجب القانون وهذا ال
دها الى السائح  استوفى من السائح او المشتري أي مبلغ دون وجه حق، فله ان �صادر ما �عادل ذلك المبلغ من الكفالة المقدمة من المتجر لر 

 او المشتري.
 15المادة  

 أ. تستوفي الوزارة الرسوم السنو�ة التال�ة: 
 . عشرون دینارا عن ترخ�ص مؤسسة الصناعات التقلید�ة وعشرة دنانیر عن ترخ�ص �ل فرع لها.1
 . عشرة دنانیر عن ترخ�ص الصانع الذي �مارس أي نشاط للصناعة التقلید�ة. 2
 ص متاجر التحف الشرق�ة وعشرون دینارا عن ترخ�ص �ل فرع. . خمسون دینارا عن ترخ� 3
 . خمسة وعشرون دینارا عن ترخ�ص محالت االسواق الشعب�ة. 4

 ب. �ما تستوفي الوزارة بدال مقداره خمسة دنانیر مقابل أي تغییر في ب�انات رخصة ممارسة المهنة او عن اصدار بدل فاقد او تالف. 
 ي عند الترخ�ص للمرة االولى �عتبر الجزء من السنة سنة �املة. ج. لغا�ات است�فاء الرسم السنو 

 16المادة  
 كل من �خالف احكام هذا النظام والتعل�مات الصادرة �مقتضاه �عاقب �العقو�ات المنصوص علیها في قانون الس�احة المعمول �ه. 

 17المادة  
لتنفیذ احكام هذا النظام �ما في ذلك تنظ�م عالقة هذه المهنة مع المهن الس�اح�ة �صدر الوز�ر بناء على تنسیب اللجنة التعل�مات الالزمة  

 االخرى، على ان ال تتعارض مع احكامه او تخالفه. 
 18المادة  

التحف الشرق�ة رقم ( المتاجر المرخصة �مقتضى احكامه و�انها مرخصة    1966) لسنة  47یلغى نظام متاجر  ت�قى  وتعدیالته على ان 
ام هذا النظام على ان �قوم اصحاب مصانع انتاج التحف والحرفیین والصناعات التقلید�ة والشعب�ة بتوفیق اوضاعهم مع احكامه  �مقتضى احك

 خالل مدة ال تز�د على تسعین یوما من تار�خ العمل بهذا النظام. 
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 : المغرب2ملحق رقم 

االولى    7صادر في    2.10.379مرسوم رقم   الدولة  2011ابر�ل    11(   1432جمادى  �تا�ة  اختصاصات وتنظ�م  بتحدید   (
 المكلفة �الصناعة التقلید�ة. 

 المادة األولى 
على  تناط �السلطة الحكوم�ة المكلفة �الصناعة التقلید�ة مهمة إعداد وتنفیذ الس�اسة الحكوم�ة في مجال الصناعة التقلید�ة وتمارس الوصا�ة 

 تي لها عالقة بهذه السلطة ط�قا لمقتض�ات النصوص القانون�ة والتنظ�م�ة الجاري بها العمل. المؤسسات العموم�ة والمنظمات األخرى ال
 وتتولى لهذا الغرض، ومراعاة االختصاصات المسندة الى وزارات اخرى الق�ام �المهام التال�ة:

 • تنفیذ إسترات�ج�ة تنم�ة قطاع الصناعة التقلید�ة؛
 لتقلید�ة؛• تنش�ط االقتصادي لمقاوالت الصناعة ا

 • انجاز جم�ع الدراسات واأل�حاث واإلحصائ�ات المتعلقة �مجال الصناعة التقلید�ة على الصعیدین الوطني والجهوي؛
 • وضع وتنفیذ برامج عمل التعاون الدولي التي من شانها المساهمة في تنم�ة القطاع؛

 • السهر على تت�ع أنشطة غرف الصناعة التقلید�ة وجامعتها ودعمها ؛ 
 • ممارسة الوصا�ة على المؤسسات العموم�ة التا�عة لمحال اختصاص قطاع الصناعة التقلید�ة.

 المادة الثان�ة 
 ممر�زة.تتكون �تا�ة الدولة �المكلفة �الصناعة التقلید�ة، عالوة على دیوان �اتب الدولة والمتفش�ة العامة من اإلدارة المر�ز�ة والمصالح الال

 من:تتألف اإلدارة المر�ز�ة 
 • �تا�ة عامة؛

 • مفتش�ة عامة؛
 • مدیر�ة اإلسترات�ج�ة والبرمجة والتعاون؛ 

 • مدیر�ة المحافظة على التراث واالبتكار واالنعاش؛ 
 • مدیر�ة التكو�ن المهني والتكو�ن المستمر للصناع الحرفیین؛ 

 • مدیر�ة الموارد وأنظمة المعلومات.
 المادة الثالثة 

) المشار إل�ه 1993أبر�ل  29(  1413ذي القعدة  7بتار�خ    2.93.44�مارس الكاتب العام الصالح�ات المسندة إل�ه �موجب المرسوم رقم 
 أعاله. 

 المادة الرا�عة 
ال المصالح  �انتظام على سیر  التقلید�ة، مهمة اطالعه  �الصناعة  المكلف  الدولة  لكاتب  التا�عة م�اشرة  العامة  �المتفش�ة  لقطاع  ناط  تا�عة 

 الصناعة التقلید�ة و�حث �ل طلب �عهد �ه الیها والق�ام بناء على تعل�ماته �جم�ع اعمال التفت�ش والتقصي والدراسة.
 المادة الخامسة 

 التقلید�ة.   �عهد إلى مدیر�ة اإلسترات�ج�ة والبرمجة مهمة السهر على إنجاز الدراسات ذات الطا�ع اإلسترات�جي الرام�ة إلى تنم�ة قطاع الصناعة
 و�هذا الخصوص یناط بها ما یلي:

 • إنجاز دراسات لرصد المح�ط االقتصادي لقطاع الصناعة التقلید�ة وانعكاساته على هذا األخیر؛
 • تت�ع وتقی�م تنفیذ اإلسترات�ج�ة تنم�ة الصناعة التقلید�ة بتنسیق مع مختلف الشر�اء المؤسساتیین والمهنیین؛ 

 على اتخاذ القرار المتعلق �االستثمارات في مختلف مجاالت الصناعة التقلید�ة؛ • تطو�ر آل�ات المساعدة
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 �ة ؛• اتخاذ اإلجراءات التنظ�م�ة الضرور�ة لتحسین األسواق والس�ما ف�ما یتعلق �التزود �الموارد األول�ة المتعلقة �حرف الصناعة التقلید
 یدیین ومقاوالت الصناعة التقلید�ة؛• تفعیل جم�ع اإلجراءات التشج�ع�ة لفائدة الصناع التقل

 • اقتراح وتنفیذ طرق تدخل القطاع العام في مجال البن�ات التحت�ة لإلنتاج أو الب�ع؛ 
مر�زة • إعداد برامج محل�ة لدعم تنم�ة قطاع الصناعة التقلید�ة وتت�ع تنفیذها، بتعاون وتنسیق مع مختلف المدیر�ات المر�ز�ة والمصالح الالم

 للوزارة، 
الصناعة التقلید�ة، سواء على المستوى الثنائي والمتعدد االطراف او على   تنم�ة التعاون الدولي في مجاالت تدخل السلطة الحكوم�ة المكلفة•  

المتعلقة مستوى المنظمات الدول�ة، وتت�ع المفاوضات االقتصاد�ة الدول�ة التي لها صلة �مجال اختصاصها والمساهمة في ص�اغة المشار�ع 
 بها وتت�ع انجازها،

 • تأطیر المصالح الال ممر�زة في المجاالت المتعلقة �اختصاصاتها؛
 • تجم�ع ومعالجة و�نتاج ونشر المعلومات اإلحصائ�ة المتعلقة �قطاع الصناعة التقلید�ة؛

 • تت�ع عمل المرصد الوطني لحرف الصناعة التقلید�ة.
 المادة السادسة 

ة على التراث واالبتكار واإلنعاش مهمة وضع إسترات�ج�ة تهدف إلى تطو�ر وتنم�ة نس�ج الفاعلین �قطاع الصناعة تحدد �مدیر�ة المحافظ 
 التقلید�ة. 

 و�عهد إلیها �المهام التال�ة:
 • التشج�ع على الرفع من عدد المقاوالت المه�كلة �قطاع الصناعة التقلید�ة،

ة التقلید�ة من أجل تحسین قدراتها اإلنتاج�ة وتنمیتها وتطو�ر أدوات إعالم�ة لوضعها رهن  • تقد�م االستشارة والمساعدة لمقاوالت الصناع
المتعلقة  الدولة  من طرف  المتخذة  واإلجراءات  القرارات  و�ذا  والتكنولوج�ة  التقن�ة  والمستجدات  �القطاع،  االستثمار  �فرص  تتعلق    إشارتها 

 �الصناعة التقلید�ة ؛ 
 لعاملة �القطاع بوضع وتطو�ر بنك معط�ات نوع�ة خاصة بها؛• تقی�م قدرات المقاوالت ا

• تنظ�م عرض منتوجات الصناعة التقلید�ة ومالئمتها لحاج�ات السوق والس�ما من خالل دعم جم�ع أشكال التشاور والتعاون بین المقاوالت 
 العاملة �قطاع الصناعة التقلید�ة ؛

 عالقات الصناع الفرادى وتحسین ظروف عملهم؛• تت�ع تنفیذ البرامج الرام�ة إلى تنم�ة 
 • اعداد ومسك المصنف الوطني لحرف الصناعة التقلید�ة

 • الق�ام بدراسات وتحالیل ذات طا�ع تقني تتعلق �المواد األول�ة وأنظمة اإلنتاج المعتمدة في مجال الصناعة التقلید�ة؛ 
 قلید�ة والرفع من جودتها؛ • إعداد وتنفیذ برامج تتعلق بتنش�ط منتوجات الصناعة الت 

 ؛ • إعداد وتت�ع تنفیذ اإلجراءات التنظ�م�ة المتعلقة �غرف الصناعة التقلید�ة وممارسة الوصا�ة علیها ط�قا للقوانیین الجاري بها العمل
 • دعم �ل اطار تنظ�مي للحرفیین یتماشى مع األهداف التنمو�ة و مختلف الحرف والشعب في مجال الصناعة التقلید�ة؛

ة • وضع أداة الجل مساعدة مختلف المصالح التا�عة للوزارة على تحدید فرص التعاون و�نجاز المشار�ع المترت�ة عنها ط�قا للقواعد الموضوع
 من طرف الشر�اء؛

الرسم�ة من مجال   • وضع أداة للتنسیق والتقنین ذات طا�ع أفقي �عهد إلیها �مهمة إعداد خالصة البرامج وحصیلة التعاون واالحتفاظ �الوثائق
 التعاون؛ 

 • وتختص وحدة “االستشارة القانون�ة” �المهام التال�ة:
 • تقد�م المساعدة لمختلف المدیر�ات من أجل إعداد مشار�ع النصوص التي تعدها؛ 

 ؛• تت�ع مسطرة المصادقة على النصوص التشر�ع�ة والتنظ�م�ة المتعلقة �مجال اختصاص قطاع الصناعة التقلید�ة ونشرها
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 • وضع وتحیین بنك المعط�ات والنصوص القانون�ة الخاصة �الوزارة وتسهیل عمل�ة اإلطالع علیها؛
 • إعداد عناصر الجواب على األسئلة الكتاب�ة والشفو�ة الصادرة عن مجلسي البرلمان المتعلقة بهذا القطاع.

 المادة السا�عة
 اع الحرفیین المساهمة في وضع إسترات�ج�ة تنم�ة التكو�ن. �عهد إلى مدیر�ة التكو�ن المهني والتكو�ن المستمر للصن 

 وتتكلف �المهام التال�ة:
 • وضع وتت�ع تنفیذ س�اسة و�رامج التكو�ن المهني على مستوى مؤسسات التكو�ن المهني التا�عة للقطاع ومالئمتها لحاج�ات هذا األخیر؛

 فیذ وتقی�م برامج التدرج المهني؛ • المساهمة بتنسیق مع غرف الصناعة التقلید�ة في إعداد وتن 
 • تت�ع وتقی�م أنشطة مؤسسات التكو�ن المهني التا�عة للقطاع؛

الموارد    • تحدید حاج�ات مؤسسات التكو�ن المهني ف�ما یتعلق �الموارد ال�شر�ة والمال�ة والماد�ة والعمل على تلب�ة حاج�اتها بتنسیق مع مدیر�ة
 وأنظمة المعلومات؛

 برامج التكو�ن المستمر للصناع الحرفیین وذلك بتنسیق مع مدیر�ة دعم اإلنتاج والجودة؛ • إعداد وتنفیذ
 • إعداد برامج تطو�ر أنشطة ترمي إلى المحافظة على التراث الوطني في مجال الصناعة التقلید�ة.

 المادة الثامنة
ي للمناصب والكفاءات، �حدد إطارا منسجما ألجل التوظ�ف  عهد الى مدیر�ة الموارد وأنظمة المعلومات مهمة وضع برنامج للتدبیر التوقع

، وتوقع تطور الوظائف وظهور وظائف جدیدة لها عالقة �المهام الجدیدة 2015و�عادة االنتشار والتكو�ن و�أخذ �عین االعت�ار أهداف رؤ�ة 
التقلید�ة ومشروع تدبیر المشار�ع والتنش�ط االقتصادي،   لكتا�ة الدولة المكلفة �الصناعة التقلید�ة، �تدبیر برنامج التنم�ة الجهو�ة للصناعة

ووضع   والتحكم في الموارد ال�شر�ة المتوفرة �الوزارة ل�س على المستوى اإلداري والد�مغرافي بل �ذلك على مستوى المؤهالت التنمو�ة المتوفرة
 أنظمة إعالم�ة مالئمة.

 وتناط بهذه المدیر�ة المهام التال�ة:
 شروط العمل والوسائل الموضوعة رهن إشارة المصالح التا�عة للوزارة؛ • تحسین 

 • التدبیر التوقعي للموظفین وتدبیر الكفاءات؛
 • تنم�ة الموارد ال�شر�ة العاملة �الوزارة من خالل مخططات التكو�ن؛

 • تدبیر شؤون الموظفین وتت�ع مسارهم المهني؛ 
 • إعداد میزان�ة الوزارة وتت�ع تنفیذها؛ 

 السهر على تدبیر وص�انة العقارات والممتلكات والمعدات التا�عة للوزارة؛ •
 • العمل على خلق وتدبیر وتطو�ر الوسائل المعلومات�ة وأنظمة المعلومات ألجل استعمالها من طرف المدیر�ات والمصالح الالممر�زة؛

 ة للوزارة؛ • وضع مخطط مدیري لنظم المعلومات الخاص �المصالح المر�ز�ة والالممر�ز 
 • تخط�ط و�دارة النظم المعلومات�ة لفائدة مصالح الوزارة؛ 

 • تدبیر التواصل الداخلي للوزارة؛ 
 • تت�ع تدبیر األعمال االجتماع�ة للموظفین؛
 • تت�ع ومعالجة المنازعات التي تهم الوزارة. 

 المادة التاسعة
للمدیر�ات المر�ز�ة لكتا�ة الدولة المكلفة �الصناعة التقلید�ة �موجب قرار للسلطة الحكوم�ة  تحدد اختصاصات وتنظ�م األقسام والمصالح التا�عة  

ت  المكلفة �الصناعة التقلید�ة تؤشر عل�ه �ل من السلطة الحكوم�ة المكلفة �االقتصاد والمال�ة والسلطة الحكوم�ة المكلفة بتحدیث القطاعا 
 العامة.
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 المادة العاشرة 
م المصالح الالممر�زة لكتا�ة الدولة المكلفة �الصناعة التقلید�ة �موجب قرار للسلطة الحكوم�ة المكلفة �الصناعة  تحدد اختصاصات وتنظ� 

 التقلید�ة تؤشر عل�ه �ل من السلطة الحكوم�ة المكلفة �االقتصاد والمال�ة والسلطة الحكوم�ة المكلفة بتحدیث القطاعات العامة. 
 المادة الحاد�ة عشر 

) بتحدیث اختصاصات وتنظ�م وزارة االقتصاد  2002د�سمبر  17(  1423رجب  9الصادر في  2.02.638المرسوم رقم  تنسخ مقتض�ات 
االجتماعي والمقاوالت الصغرى والمتوسطة والصناعة التقلید�ة (قطاع االقتصاد االجتماعي والمقاوالت الصغرى والمتوسطة وقطاع الصناعة 

 التقلید�ة). 
)  1978یولیوز    17(  1398من شع�ان    10الصادر في    181.79لشؤون االجتماع�ة والصناعة التقلید�ة رقم  تظل مقتض�ات قرار وز�ر ا

بتحدید اختصاصات وتنظ�م المصالح الخارج�ة التا�عة لمدیر�ة الصناعة التقلید�ة �ما وقع تغییره وتتم�مه، سار�ة المفعول إلى حین نشر  
 صالح الالممر�زة لكتا�ة الدولة المكلفة �الصناعة التقلید�ة والمتخذ تطب�قها لهذا المرسوم. القرار المتعلق بتحدید اختصاصات وتنظ�م الم

 المادة الثان�ة عشر
لدى    �سند تنفیذ هذا المرسوم الذي ینشر �الجر�دة الرسم�ة إلى وز�ر الس�احة والصناعة التقلید�ة ووز�ر االقتصاد والمال�ة والوز�ر المنتدب

 بتحدیث القطاعات العامة �ل واحد منهم ف�ما �خصه. الوز�ر األول المكلف 

 ). 2011أبر�ل  11( 1432جمادى األولى   7وحرر �الر�اط في 
 اإلمضاء: ع�اس الفاسي. 

 وقعه �العطف:
 وز�ر الس�احة والصناعة التقلید�ة،

 اإلمضاء: �اسر الزناكي. 
 وز�ر االقتصاد والمال�ة،

 اإلمضاء: صالح الدین المزوار.
 دب لدى الوز�ر األول المكلف بتحدیث القطاعات العامة،الوز�ر المنت 

 اإلمضاء: محمد سعد العلمي.
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