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 1433من شوال  16صادر في  1.12.34ظهير شريف رقم 

المتعلق  05.12 رقمبتنفيذ القانون  (2012سبتمبر  4)

 بتنظيم مهنة المرشد السياحي
 

 تعديله:كما 

 مهنة بتنظيم المتعلق 05.12 رقم القانون بتغيير القاضي 67.21القانون رقم  -

 من 15 في صادر 1.21.90 رقم شريفال ظهيرالصادر بتنفيذه ال  السياحي المرشد

 25بتاريخ  7010، الجريدة الرسمية عدد (  2021 يوليو 26)  1442 الحجة ذي

 . 5901( . ص 2021أغسطس  5ذو الحجة ) 

من  21بتاريخ  1.19.41رقم الصادر بتنفيذه الظهير الشريف  93.18القانون رقم  -

بتاريخ  6758(، الجريدة الرسمية عدد 2019فبراير  27) 1440جمادى اآلخرة 

 ؛1273(، ص 2019مارس  7)1440جمادى اآلخرة  29

 3بتاريخ  1.14.129الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  133.13القانون رقم  -

شوال  21بتاريخ  6283(، الجريدة الرسمية عدد 2014يوليو  31) 1435شوال 

 .6433(، ص 2014أغسطس  18)  1435
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 1433من شوال  16صادر في  1.12.34ظهير شريف رقم 

المتعلق  05.12 القانون رقمبتنفيذ  (2012سبتمبر  4)

 1بتنظيم مهنة المرشد السياحي
  

  

  

 الحمد هلل وحده،

 

 بداخله: -الطابع الشريف 

 )محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه(

  

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

 منه،  50و  42بناء على الدستور وال سيما الفصلين 

  

 أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

  

المتعلق  05.12 ذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقمفين

 بتنظيم مهنة المرشد السياحي، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

  

  

  

 (.2012سبتمبر  4) 1433من شوال  16وحرر بتطوان في 

  

 وقعه بالعطف:

  

 رئيس الحكومة،

 عبد اإلله ابن كيران. اإلمضاء:

  

                                                           

 .5192، ص (2012سبتمبر  24) 1433ذو القعدة  7بتاريخ  6085لجريدة الرسمية عدد ا - 1
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 يتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي 05.12 قانون رقم

 تعريف مهنة المرشد السياحي: األول الباب

 1المادة 

المرشد السياحي هو الشخص الطبيعي الذي يرافق السياح ويعمل على سالمتهم 

 الالزمة مقابل أجر.وطمأنينتهم وعلى تزويدهم بالمعلومات 

 تشتمل مهنة المرشد السياحي على فئتين:

 فئة مرشدي المدن والمدارات السياحية؛ -

 فئة مرشدي الفضاءات الطبيعية؛ -

  تزاول كل فئة من فئتي المهنة بصفة حصرية. 

 2المادة 

يتمثل نشاط مرشد المدن والمدارات السياحية في مد السياح بجميع المعلومات ذات 

الجغرافية أو التاريخية أو المعمارية أو الثقافية أو االجتماعية أو االقتصادية أو الصبغة 

غيرها وكذا مساعدة السياح ومرافقتهم راجال أو على متن سيارات النقل، في الطريق العام 

والمواقع السياحية وداخل المآثر والمتاحف واألماكن ذات الفائدة الثقافية أو الفنية 

  حية واألماكن العامة.والمؤسسات السيا

 3المادة 

يتمثل نشاط مرشد الفضاءات الطبيعية في مرافقة السياح ومساعدتهم أثناء رحالتهم أو 

جوالتهم في المواقع الطبيعية كالجبال والصحاري والقرى وغيرها، راجال أو على ظهر 

و الطرق الدواب أو على متن عربات نقل مالئمة، في تنقالتهم عبر السبل أو الممرات أ

السالكة دون االستعانة بتقنيات التوقل أو التسلق أو التزحلق وكذا مدهم بالمعلومات عن 

المناطق والمواقع التي يزورونها سواء كانت ذات صبغة طبيعية أو تاريخية أو جغرافية أو 

  ثقافية أو اقتصادية أو اجتماعية.
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 42المادة 

الفضاءات الطبيعية عمله في مجموع  يزاول مرشد المدن والمدارات السياحية ومرشد

  .3 وذلك ضمن الحدود المقررة بنص تنظيمي ،التراب الوطني، كل حسب اختصاصه

المشار  اإلنتقاليةيمكن لمرشد الفضاءات الطبيعية ، وبطلب منه وبعد انقضاء المرحلة 

إليها  في الفقرة الرابعة من هذه المادة ، تغيير فئة اختصاصه إلى مرشد المدن والمدارات 

 السياحية وفق الشروط التالية : 

 أن يتوفر المعني على خبرة عشر سنوات  -

أن يجتاز المرشد السياحي بنجاح امتحان ينظم من طرف السلطة الحكومية  -

 الحاجة  المكلفة بالسياحة كل سنتين أو حسب

أن يخضع المرشد السياحي لتكوين تأهيلي مدته القصوى ثالثة أشهر تنظمه  -

 السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة ، حضوريا أو عن بعد

يمكن في حاالت استثنائية قبول طلب تغيير الفئة ألسباب صحية دون األخذ بعين  

صاحب الطلب بشهادة طبية تفيد االعتبار مدة الخبرة المشار إليها ، أعاله وذلك بعد إدالء 

عجزه وعدم قدرته على مزاولة معنه مرشد الفضاءات الطبيعية صالحة لمدة ثالثة أشهر 

 وبعد خضوعه لتكوين تأهيلي تنظمه السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة .

                                                           

الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  133.13رقم بمقتضى المادة األولى من القانون  ،أعاله 4تم تغيير المادة  - 2

 1435شوال  21بتاريخ  6283(، الجريدة الرسمية عدد 2014يوليو  31) 1435شوال  3 بتاريخ 1.14.129

 .6433ص  ،(2014أغسطس  18)
( بتطبيررق  2015يونيررو  18)  1436صررادر فرري فرراتن رمضرران  2.14.553مرسرروم رقررم مررن ال 4 أنظررر المررادة - 3

رمضران )  26بتراريخ  6377المتعلرق بتنظريم مهنرة المرشرد السرياحي . الجريردة الرسرمية عردد  05.12القانون رقم 

 . 6439( . ص  2015يوليو  13

 ) الفقرة الثانية (  4المادة 

رات السررياحية أو مرشررد الفضرراءات الطبيعيررة المرافررق لمجموعررة مررن غيررر أنرره يجررب علررى مرشررد المرردن و المرردا

السررياح ، الترري يررتم تحديررد عررددهم بقرررار للرروزير المكلررف بالسررياحة، خرراري نفرروذ الجمعيررة الجهويررة المنخرررط فيهررا ، 

سرياحي. اإلستعانة بمرشد سياحي آخر منخرط في الجمعية الجهوية التابعة لنفوذها األماكن التي تدخل في مدارهم ال

 عردد بتحديرد(  2016 فبرايرر فراتن)  1437 اآلخرر ربيرع مرن 21 فري صرادر 334.16 رقرم السرياحة لروزير قرار -

 11بتراريخ  6449 . الجريدة الرسمية عدد آخر سياحي مرشد بخدمات االستعانة السياحي المرشد يلزم الذي السياح

 . 2717ص  ( . 2016مارس  21)  1437جمادى اآلخرة 

 األولى : المادة 

المشار إليه أعاله ، يجب على مرشرد المردن و المردارات السرياحية  2.14.553من المرسوم رقم  4تطبيقا للمادة 

 سائحا ، خراي نفوذ الجمعية الجهوية المنخررط فيهرا ، اإلسرتعانة 20المرافق لمجموعة من السياح المتجاوز عددهم 

 ابعة لنفوذها األماكن التي تدخل مدارهم السياحي.بمرشد سياحي آخر منخرط في الجمعية الجهوية الت

 المادة الثانية :

المشار إليه أعاله ، يجب على مرشد الفضاءات الطبيعيرة المرافرق  2.14.553من المرسوم رقم  4تطبيقا للمادة 

اإلسرتعانة بمرشرد سائحا ، خراي نفوذ الجمعيرة الجهويرة المنخررط فيهرا ،  15لمجموعة من السياح المتجاوز عددهم 

 سياحي آخر منخرط في الجمعية الجهوية التابعة لنفوذها األماكن التي تدخل مدارهم السياحي
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مرحلة انتقالية مدة ثالث سنوات تمكن مرشدي الفضاءات  يتم بصفة استثنائية تحديد

ل سنة ، دون اجتياز امتحان من تغيير فئة اشتغالهم إلى مرشدي المدن والمدارات الطبيعية ك

 السياحية بشروط وتكوين تأهيلي تنظمه السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة .

تحدد شروط وكيفيات تغيير الفئة من مرشدي الفضاءات الطبيعية إلى مرشدي المدن 

 .لية السالفة الذكر ، بنص تنظيمي والمدارات السياحية داخل المرحلة اإلنتقا

تحتسب مدة ثالث سنوات ابتداء من تاريخ نشر النص التنظيمي السالف الذكر بالجريدة 

 4الرسمية 

 السياحي شروط مزاولة مهنة المرشد: الثاني الباب

 5المادة 

ال يجوز ألحد أن يزاول مهنة المرشد السياحي ما لم يكن حاصال على اعتماد مسلم من 

  .5 اإلدارة المختصة طرف

 66المادة 

يجب على المترشن أعاله،  5ألجل الحصول على االعتماد المنصوص عليه في المادة 

 أن: السياحيلمزاولة مهنة المرشد 

 يكون مغربي الجنسية؛ -

 سنة؛ 18ال يقل سنه عن  -

 يتوفر على القدرة البدنية لمزاولة المهنة؛ -

 ؛7 نص تنظيمي يثبت توفره على تكوين كما يحدده -

                                                           
 رقم الشريف الظهير بتنفيذه الصادر 67.21 رقم القانونأعاله ، بمقتضى المادة األولى من  4تم تغيير المادة  - 4

 ذو 25 بتاريخ 7010 عدد الرسمية الجريدة ،(  2021 يوليو 26)  1442 الحجة ذي من 15 في صادر 1.21.90

 . 5901 ص( . 2021 أغسطس 5)  الحجة
 السالف الذكر . 2.14.553مرسوم رقم من ال 9 و ) الفقرة األولى(  3 تينأنظر الماد - 5

 ) الفقرة األولى (  : 3المادة 

كذا اعتماد شركة المرشدين السياحيين المنصوص عليهما على  المرشد السياحي و ةيسلم اعتماد مزاولة مهن

. من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة بعد  05.12من القانون السالف الذكر  14و  5التوالي في المادتين 

  .من هذا المرسوم . 9استطالع رأي اللجنة التقنية اإلستشارية للمرشدين السياحيين المنصوص عليها في المادة 

 : 9المادة 

تحدث لجنة تقنية استشارية للمرشدين السياحيين تكلف بإبداء رأيها في كل مقرر يتعلق بمنن أو تجديد اعتماد 

مرشد المدن والمدارات السياحية أو مرشد الفضاءات الطبيعةي أو شركة المرشدين السياحيين أو بسحب مؤقت أو 

 .نهائي لالعتماد المذكور 

 .من هذا المرسوم بخصوص تشكيلة اللجنة وبرنامجها  11و 10 أنظر أيضا المادتين

 السالف الذكر.، 133.13المادة األولى من القانون رقم بمقتضى  ،أعاله 6تم تغيير المادة  - 6
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ال يكون قد صدر في حقه حكم بالحبس من أجل جناية أو جنحة ماعدا الجرائم  -

 غير العمدية.

 . 8 يسلم االعتماد وفقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها بنص تنظيمي 

يجب أن يكون كل رفض بتسليم االعتماد معلال وداخل اآلجال القانونية الجاري بها 

  العمل.

 79المادة 

قصى لمزاولة مهنة المرشد السياحي في ستين سنة. عند تجاوز هذا السن يحدد السن األ

يمكن أن يرخص له باالستمرار في مزاولة نشاطه وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة 

  بنص تنظيمي.

                                                                                                                                                                                     
 السالف الذكر  2.14.553مرسوم رقم من ال 1أنظر المادة - 7

 المادة األولى :

المشار إليه أعاله ، تحدد السلطة الحكومية المكلفة  05.12من القانون رقم  6" ألجل تطبيق أحكام المادة 

 بالسياحة ، بالنسبة للكل فئة من فئتي المرشدين السياحيين ، الدبلوم الذي يمنن حق مزاولة كل مهنة ." 

( بتحديد الدبلوم  2016) فاتن فبراير  1437من ربيع اآلخر  21صادر في  335.16قرار وزير السياحة رقم  -

جمادى  27بتاريخ  6445الذي يمنن الحق في مزاولة مهنة مرشد الفضاءات الطبيعية . الجريدة الرسمية عدد 

 1203( .ص  2016مارس  7) 1437األولى 

 المادة األولى :

المترشحين لمزاولة مهنة مرشد المشار إليه أعاله ، يجب على  2.14.553تطبيقا للمادة األولى من المرسوم رقم 

الفضاءات الطبيعية أن يكونوا حاصلين على دبلوم تقني متخصص في شعبة " مرشد الفضاءات الطبيعية " الذي 

 المشار إليه أعاله . 296تسلمه المعاهد المتخصصة للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية والسياحية وفقا للقرار 
 السالف الذكر  2.14.553 مرسوم رقممن ال 2أنظر المادة  - 8

 :  2المادة 

يوجه طلب اإلعتماد لمزاولة مهنة المرشد السياحي إلى السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة، بواسطة رسالة  

 مضمونة مع إشعار بالتوصل أو يودع لدى مقر الوزارة المكلفة بالسياحة مقابل وصل .

 يرفق الطلب السالف الذكر بالوثائق التالية : 

 بالنسبة لألشخاص الذاتيين (أ

 نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف اإللكترونية مصادق على مطابقتها لألصل  -

 بطاقة السوابق يقل تسليمها عن ثالثة أشهر -

 نسخة من الدبلوم المنصوص عليه في المادة األولى أعالة حسب الحالة ، مصادق على مطابقتها ألصل  -

 البدنية لمزاولة مهنة المرشد السياحي يقل تسليمها عن ثالثة أشهر شهادة طبية تثبت القدرة  -

 ب( بالنسبة لشركات المرشدين السياحيين 

 نسخة من القانون األساس للشركة المعنية مصادق على مطابقتها لألصل -

تها قائمة بأسماء الشركاء مرفقة بنسخ من اعتماداتهم لمزاولة مهنة المرشد السياحي مصادق على مطاق -

 لألصل 

نسخة مصادق على مطابقتها لألصل من دفتر تحمالت شركة المرشدين السياحيين المنصوص عليه في  -

. الذي يجب إعداده وفق النموذي المحدد بقرار للوزير المكلف  05.12من القانون السالف الذكر رقم  14المادة 

 "بالسياحة وتوقيعه من طرف مسير الشركة أو وكيلها المفوض 
 السالف الذكر 67.21 رقم القانونأعاله ، بمقتضى المادة الثانية من  7تم نسخ المادة  - 9
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 السياحي مهنة المرشد طرق مزاولة: الثالث الباب

 8المادة 

 يزاول نشاط المرشد السياحي:

 مستقلة؛ إما بصفة -

إما في شكل شركة مرشدين سياحيين كما هي محددة في الباب الرابع من هذا  -

 القانون؛

إما بصفة أجير لدى هيئة سياحية أو منشأة سياحية أو لدى شركة مرشدين  -

  سياحيين.

 9المادة 

يجب أن يكون المرشد السياحي العامل بصفة أجير لدى هيئة سياحية أو منشأة سياحية 

ركة مرشدين سياحيين مرتبطا بمشغله بعقد عمل وفقا للنصوص التشريعية أو لدى ش

  والتنظيمية الخاصة بالشغل الجاري بها العمل.

 10المادة 

مع موازاة  حذف(  في نفس الوقت ) تصة إلى المرشد السياحيختسلم اإلدارة الم

حذف(  اللتين يجب عليهالبطاقة المهنية والشارة )أعاله،  5 االعتماد المشار إليه في المادة

، واإلدالء بهما متى حذف(  عمله   نشاطه)  حملهما أثناء مزاولة  يتوجب عليه 10شارة 

  .11 بصفة قانونية من طرف اإلدارة لهذا الغرضطلب منه ذلك األعوان المحلفون المنتدبون 

                                                           
 السالف الذكر . 2.14.553مرسوم رقم من ال 6و  5أنظر المادتين  - 10

 :  5المادة 

 يتم تسليم اعتماد مزاولة مهنة المرشد السياحي وكذلك البطاقة المهنية والشارة لمدة ثالث سنوات 

وعند انقضاء هذه المدة ، يمكن تجديد اإلعتماد و البطاقة المهنية والشارة ، بطلب من المعني باألمر ، من طرف 

 السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة بعد استطالع رأي اللجنة التقنية اإلستشارية للمرشدين السياحيين .

نية للمرشدين السياحيين بتعاون مع السلطة يتوقف التجديد على متابعة تكوين مستمر تقوم به الجامعة الوط

 الحكومية المكلفة بالسياحة "

  : 6المادة 

يجب توجيه طلب تجديد اإلعتماد و البطاقة المهنية والشارة ، ثالثة أشهر قبل نهاية مدة صالحيتها إلى السلطة 

مقر الوزارة المكلف  الحكومية المكلفة بالسياحة بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو يودع لدى

 بالسياحة مقابل وصل .

 يرفق الطلب السالف الذكر بالوثائق التالية .

 بطاقة السوابق يقل تسليمها عن ثالثة أشهر  -

 شهادة اإلنخراط في الجمعية الجهوية للمرشدين السياحيين  -

 هذا المرسوم  5شهادة تثبت متابعة التكوين المستمر المشار إليه في المادة  -

 شهادة تثبت القدرة البدنية لمزاولة مهنة مرشد سياحي يقل تسليمها عن ثالثة أشهر -
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 11المادة 

 ( ) حذف  تكون البطاقة المهنية والشارة إسميتين وتسلمان بصفة شخصية.

تتضمن الشارة هوية المرشد السياحي وتسلم له شخصيا من طرف اإلدارة المختصة 
12. 

 12المادة 

تحدد األجرة عن الخدمات التي يقدمها المرشد السياحي على سبيل البيان من طرف 

 من هذا القانون. 18الجامعة الوطنية للمرشدين السياحيين المنصوص عليها في المادة 

  

 شروط خاصة متعلقة بشركات المرشدين السياحيين: الباب الرابع

 13المادة  

يجوز للمرشدين السياحيين المعتمدين بصفة قانونية أن يؤسسوا فيما بينهم شركات 

 أشخاص.

 يجب على هذه الشركات تحت طائلة البطالن:

 أن تكون خاضعة للقانون المغربي؛ -

شرة بمهنة أن يكون غرضها محصورا في مزاولة األنشطة المرتبطة مبا -

 المرشد السياحي؛

أن يكون مجموع حصصها مملوكا بصفة حصرية إما لمرشدي المدن  -

والمدارات السياحية المعتمدين بصفة قانونية وإما لمرشدي الفضاءات الطبيعية 

 المعتمدين بصفة قانونية؛

  أن تختار مسيرها أو وكيلها المفوض من بين الشركاء. -

 14المادة 

ات لنشاط اإلرشاد السياحي على الحصول على اعتماد تسلمه تتوقف مزاولة الشرك

 اإلدارة المختصة على أساس دفتر للتحمالت يحدد على الخصوص:

                                                                                                                                                                                     

إذا لم يقدم المرشد المعني باألمر عند انقضاء أجل ثالثة أشهر المنصوص عليها في الفقرة األولى أعاله ، 

احة رسالة إعذار مع إشعار أو إيداع طلب التجديد السالف الذكر ، توجه له السلطة الحكومية المكلفة بالسي هبتوجي

 بالتوصل تمنن له أجال أقصاه ثالثة أشهر لتقديم هذا الطلب 

في حالة عدم احترام المعني باألمر لهذا األجل ، يصبن اإلعتماد الذي سلم له الغيا ، وتقوم السلطة الحكومية 

 بذلك . المكلفة بالسياحة بإخبار المعني باألمر 
 السالف الذكر  67.21 رقم القانونأعاله ، بمقتضى المادة األولى من  10تم تغيير المادة  - 11
 السالف الذكر 67.21 رقم القانونأعاله ، بمقتضى المادة األولى من  11تم تغيير المادة  - 12
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 المعلومات والوثائق التي يجب موافاة اإلدارة المختصة بها سنويا؛ -

سجالت ووثائق الشركة الواجب وضعها رهن إشارة أعوان اإلدارة المخولين  -

 لالطالع عليها؛

 ظروف التي يتم فيها استقبال السياح؛ال -

 .ة والتجهيزات الواجب وضعها تحت تصرف السياحآالمنش -

 يحدد بنص تنظيمي كيفيات تسليم االعتماد المذكور. 

يجب أن يكون كل رفض بتسليم االعتماد معلال وداخل اآلجال القانونية الجاري بها 

  العمل.

 15المادة 

لشخص أو عدة أشخاص تتوفر فيهم الشروط ال يجوز تفويت حصص الشركة إال 

المطلوبة للحصول على صفة شريك في شركة المرشدين السياحيين وبشرط موافقة جميع 

 الشركاء.

في حالة وفاة أحد الشركاء، ال يكتسب ذوو حقوقه صفة شريك ماعدا إذا توفرت فيهم 

السياحيين، ويجب عليهم الشروط المطلوبة للحصول على صفة شريك في شركة المرشدين 

أن يفوتوا الحصص التي كانت مملوكة للهالك داخل أجل سنة من تاريخ الوفاة إما لشريك أو 

عدة شركاء وإما لشخص أو عدة أشخاص تتوفر فيهم الشروط المطلوبة للحصول على صفة 

شريك في شركة المرشدين السياحيين شريطة موافقة جميع الشركاء على مشروع التفويت. 

إذا لم يوجد عند انقضاء هذا األجل من يشتري الحصص، وجب على الشركة أن تشتريها 

  مقابل ثمن يحدد باتفاق ودي أو عن طريق القضاء.

 16المادة 

ال تحل شركة المرشدين السياحيين في حالة وفاة واحد أو بعض الشركاء أو الحكم 

بل تستمر بين الشركاء الباقين ما لم بغيبتهم أو الحجر عليهم أو إفالسهم أو سحب اعتمادهم، 

  ينص نظامها األساسي على غير ذلك.

 التمثيلي النظام: الخامس الباب

 17المادة 

يجب على المرشدين السياحيين في كل جهة من الجهات، أن ينتظموا في جمعية مهنية 

وكذا تضم المرشدين المزاولين بصفة مستقلة والمرشدين المزاولين باعتبارهم أجراء 

الصادر في  1.58.376 شركات المرشدين السياحيين وتخضع ألحكام الظهير الشريف رقم

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/159643.htm
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، كما تم 13( بتنظيم الحق في تأسيس الجمعيات1958نوفمبر  15) 1378جمادى األولى  3

 القانون. تغييره وتتميمه وألحكام هذا

تهدف هذه الجمعيات إلى ضمان مزاولة مهنة المرشد السياحي بصفة قانونية والدفاع 

عن مصالحه المشروعة وتمثيله لدى المصالن الالممركزة التابعة لإلدارة المختصة ولدى 

 مختلف السلطات على المستوى المحلي.

 ال يجوز تأسيس إال جمعية واحدة في كل جهة.

ظمتها األساسية على اإلدارة المختصة التي تتحقق من مطابقتها تحيل الجمعيات أن

  ألحكام هذا القانون.

 18المادة 

أعاله جامعة وطنية للمرشدين  17تؤسس الجمعيات الجهوية المشار إليها في المادة 

 3 الصادر في 1.58.376 الشريف السالف الذكر رقم السياحيين تسري عليها أحكام الظهير

 ( واألحكام الخاصة الواردة في هذا القانون.1958نوفمبر 15) 1378جمادى األولى 

تحيل الجامعة المذكورة أعاله نظامها األساسي على اإلدارة المختصة التي تتحقق من 

  مطابقته ألحكام هذا القانون.

 19المادة 

 تهدف الجامعة الوطنية للمرشدين السياحيين إلى:

تمثيل المهنة لدى اإلدارة المختصة ولدى مختلف السلطات على المستوى  -

 المركزي وكذا تمثيل المهنة في أية تظاهرة ذات طابع سياحي؛

إعداد مدونة أخالقيات المهنة التي تعرض على اإلدارة المختصة قصد الموافقة  -

رض منها صيانة التقاليد المرتبطة بالمروءة وصفات عليها والتي يكون الغ

 االستقامة المهنية، والسهر على حسن تطبيقها من قبل جميع أعضائها؛

الدفاع عن المصالن المعنوية ألعضاء الجمعيات المهنية المكونة لها والتقاضي  -

إذا تبين لها أن المصالن المشروعة للمهنة مهددة أو تعلق األمر بأحد هؤالء 

 عضاء؛األ

القيام بإدارة ممتلكاتها وإحداث جميع مشاريع التعاون أو المساعدة أو التعاضد  -

أو التقاعد لفائدة أعضاء الجمعيات المهنية المكونة لها وتنظيمها وتسييرها في 

 إطار النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛

معيات المهنية تنظيم ندوات وتداريب بهدف التكوين المستمر ألعضاء الج -

 المكونة لها بتعاون وثيق مع اإلدارة المختصة؛

                                                           

الصادرة  6085لجريدة الرسمية عدد ا ت،الجمعيا تأسيس يضبط بموجبه حق 1.58.376ظهير شريف رقم  - 13

 ، كما تم تغييره وتتميمه.(2012سبتمبر  24) 1433القعدة ذو  7بتاريخ 

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/159643.htm
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تحسيس أعضائها لالمتثال ألحكام هذا القانون والمساعدة على تطبيق العقوبات  -

 السياحيين؛ التأديبية الصادرة في حق المرشدين

 12تحديد األجرة عن الخدمات التي يقدمها المرشد السياحي وفقا ألحكام المادة  -

 أعاله؛

 يم اقتراحات لإلدارة المختصة والمهنيين قصد هيكلة وتطوير المهنة.تقد -

 العقوبات -معاينة المخالفات : السادس الباب

 20المادة 

عالوة على ضباط الشرطة القضائية يخول لمعاينة المخالفات ألحكام هذا القانون 

  المختصة.األعوان المحلفون المنتدبون بصفة قانونية لهذا الغرض من لدن اإلدارة 

 21المادة 

من مجموعة القانون  381 يعاقب على انتحال صفة مرشد سياحي وفقا للفصل

  الجنائي.

 22المادة 

  20.000درهم إلى   10.000يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 

حذف ( كل مرشد سياحي قام بتفويت شارته أو   فقط ) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين

المرشد السياحي الذي يقوم بتفويت أو إيجار أو إعارة  )،إيجارها أو إعارتها أو استمر 

بمزاولة المهنة خالل فترة السحب المؤقت ( البطاقة المهنية أو الشارة أو هما معا أو يقوم 

  .14 نمن هذا القانو  5المادة لالعتماد المشار إليه في 

 23المادة 

يعاقب على مزاولة نشاط مرشد سياحي من قبل شركة المرشدين السياحيين دون أن 

إلى   100.000من هذا القانون بغرامة من  14تتوفر على االعتماد المشار إليه في المادة 

 درهم. 200.000

تماد تعاقب شركة المرشدين السياحيين التي تقوم بتفويت أو بإيجار أو إعارة االع

السالف الذكر أو مزاولة نشاطها خالل فترة السحب المؤقت لهذا االعتماد بغرامة من 

  درهم.  100.000إلى   50.000

                                                           
 السالف الذكر 67.21 رقم القانونأعاله ، بمقتضى المادة األولى من  22تم تغيير المادة  - 14
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 24المادة 

أعاله إلى   23و  22في حالة العود ترفع العقوبات المنصوص عليها في المادتين 

  الضعف.

 25المادة 

حذف (  البطاقة المهنية و) أعاله وسحب  5يتم سحب االعتماد المشار إليه في المادة 

أعاله بصفة مؤقتة لمدة ال تتجاوز اثني عشر شهرا أو  10الشارة المشار إليهما في المادة 

سحبها بصفة نهائية من كل مرشد سياحي صدر في حقه حكم من أجل مخالفة للتشريع 

لحبس لمدة تفوق ثالثة المتعلق بالصرف أو كل إدانة من أجل جناية أو جنحة نتج عنها حكم با

  .15 أشهر دون إيقاف التنفيذ أو ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ ما عدا الجرائم غير العمدية

 26المادة 

في حالة ارتكاب خطإ مهني جسيم، يسحب االعتماد بمقرر لإلدارة المختصة إما بصفة 

ات المحددة بنص مؤقتة لمدة ال تتجاوز اثني عشر شهرا وإما بصفة نهائية وذلك وفق الكيفي

 تنظيمي.

ال يمكن اتخاذ مقرر السحب بصفة مؤقتة أو نهائية إال بعد إشعار صاحب االعتماد 

باألفعال المنسوبة إليه بكل الوسائل التي تثبت التوصل وتمكينه من االطالع على الملف ومن 

  .كتابة  مالحظاتهتقديم 

في حالة رفض تسلم التبليغ من طرف المرشد السياحي باألفعال المنسوبة إليه أو عدم 

( يوما مفتوحا ، يمكن  15تقديم المرشد السياحي مالحظاته كتابة داخل أجل خمسة عشر ) 

اتخاذ مقرر السحب المشار إليه في الفقرة الثانية أعاله بصفة مؤقتة أو نهائية ، يحتسب األجل 

ر ابتداء من تاريخ التوصل أو رفض التوصل باإلشعار الموجه من طرف السالف الذك

 . 16اإلدارة المختصة على المرشد المعني 

 27المادة 

في حالة إخالل شركة المرشدين السياحيين بالواجبات المفروضة عليها بمقتضى بنود 

قا ألحكام الفقرة أعاله، تباشر اإلدارة المختصة طب 14دفتر التحمالت المشار إليه في المادة 

  أعاله سحب االعتماد المسلم لها. 26الثانية من المادة 

                                                           
 السالف الذكر 67.21 رقم القانونأعاله ، بمقتضى المادة األولى من  25تم تغيير المادة  - 15
 السالف الذكر 67.21 رقم القانونبمقتضى المادة األولى من  أعاله ، 26تم تغيير المادة  - 16

 السالف الذكر  2.14.553من المرسوم رقم   7أنظر المادة 

 : 7المادة 

يتم سحب اعتماد المرشد السياحي من طرف السلطة  السالف الذكر ، 05.12من القانون  26تطبيقا للمادة 

 الحكومية المكلفة بالسياحة بعد استطالع رأي اللجنة التقنية اإلستشارية للمرشدين السياحيين .
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 مقتضيات انتقالية ونهائية: السابع الباب

 28المادة 

يدمج في فئة مرشدي المدن والمدارات السياحية المرشدون السياحيون والمرافقون 

  بالجريدة الرسمية.السياحيون المزاولون عملهم بصفة قانونية في تاريخ نشر هذا القانون 

 29المادة 

يدمج في فئة مرشدي الفضاءات الطبيعية مرشدو الجبال المزاولون عملهم بصفة 

  قانونية في تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.

 30المادة 

يجب على جمعيات المرشدين السياحيين وعلى الجامعة الوطنية للمرشدين السياحيين 

عند تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية تحيين أنظمتها المؤسسة بصفة قانونية 

األساسية وفقا ألحكام هذا القانون داخل أجل ستة أشهر من تاريخ نشر النصوص التنظيمية 

  المتخذة لتطبيق أحكام هذا القانون في الجريدة الرسمية.

 31المادة 

ألشخاص ال  المحددة بنص تنظيميوفق الكيفيات  اعتمادات يمكن بصفة انتقالية تسليم

من هذا القانون لكن يتوفرون على  6 يستوفون شروط التكوين المنصوص عليه في المادة

 . كفاءات ميدانية

( 6ست )يجب تسليم االعتمادات المشار إليها في الفقرة السابقة خالل أجل أقصاه 

  .17قانون بالجريدة الرسميةيبتدئ من تاريخ نشر النص التنظيمي الالزم لتطبيق هذا ال سنوات

 32المادة 

المتعلق بالنظام األساسي للمرافقين السياحيين والمرشدين  30.96ينسخ القانون رقم 

من   16يخ بتار 1.97.05 السياحيين ومرشدي الجبال الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم

 (.1997يناير   25) 1417رمضان 

                                                           
الصادر بتنفيذه  93.18القانون رقم أعاله، بمقتضى المادة الفريدة من  31تم نسخ الفقرة الثانية من المادة  - 17

(، الجريدة الرسمية عدد 2019فبراير  27) 1440من جمادى اآلخرة  21بتاريخ  1.19.41الظهير الشريف رقم 

 .1273(، ص 2019مارس  7)1440جمادى اآلخرة  29بتاريخ  6758

 السالف الذكر . 2.14.553مرسوم رقم من ال 12أنظر المادة 

 : 12المادة 

 .بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالسياحة 05.12من القانون السالف الذكر رقم  31تحدد كيفيات تطبيق المادة 

 كيفيرات بتحديد(  2016 فبراير فاتن)  1437 اآلخر ربيع من 21 في صادر 336.16 رقم السياحة لوزير قرار -

جمررادى  27بترراريخ  6445الجريرردة الرسررمية عرردد  . االنتقاليررة الفترررة خررالل السررياحيين المرشرردين اعتمررادات تسررليم

 1203( .ص  2016مارس  7) 1437األولى 

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/53348.htm
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 4 ............................................ يتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي 05.12قانون رقم 

 4 ....................................................... تعريف مهنة المرشد السياحيالباب األول: 

 6 .............................................. شروط مزاولة مهنة المرشد السياحيالباب الثاني: 
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 15 ............................................................................................... فهرس

 


