
فئات المعاییر حسب مستوى التأشیر
1-معاییر المستوى1

تحدید معاییر "األساس" یعتبر أساسي لضمان القیمة المضافة المرتبطة بالشارة الوطنیة.  یجب أن تطمئن المعاییر"األساس" الزبون الوطني والدولي بخصوص طبیعة ومراجع 
 الثالث. المستويات بعد ما وهذا المغربية التقليدية الصناعة منتوج

معيار اقصائي, يجب على المرشح احترام جل المعايير االقصائية. ال يقبل االستثناء من طرف 
 "لجنة تدبير الشارة" اال في حاالت خاصة يتم شرحها و تبريرها من طرف  المرشح.

:التالية العناصر "األساس"المعايير  تتضمن

 مالحظات ال نعم منها للتأكد خاصة متطلبات معايير
 )المغرب في صنع (الوطني الجغرافي التحديد .أ

 التراب على للصانع اإلداري التوطين •
 الوطني

  التجاري السجل أو الباتانتا -

 الوطني (بما التراب على المنتوج تشكيل •
  معها) المتعاقد المقاوالت فيها

  المنتوج تشكيل سلسلة -

 الكفاءات (ماعدا الوطنية العاملة اليد تشغيل •
 المغرب) في موجودة غير

  .الوطنية العاملة اليد من أدنى كحد  50% -

 الحرفي اإلنتاج نظم / اإلنتاج طريقة .ب
 العصرية أو التقليدية األدوات استعمال •

 اإلنتاج الخدمة (خارج نفس تقدم والتي
 .)الصناعي

 حدود في  التقليدية األدوات إلى اللجوء -
 .المستعملة األدوات مجموع من 50%

 

 الصناعة مهن الئحة/قائمة إلى االنضمام •
 العالية الثقافية القيمة ذات الوطنية التقليدية

 التقليدي (خارج الصناعي النشاط طبيعة -
 )الخدماتية التقليدية الصناعة

 

 التشكيل التقليدي  مهام تنفيذ - التقليدي التشكيل معارف العمل يستخدم •

 داخل التعلم خالل المهنة يتم تلقين  •
ت رشا الوالمقاوالت/ 

 أن قبل متعلمايكون  أن المعلم على -
 معترفا يكون أو الخاص، نشاطه يسير

 القطاع "أمين" طرف من  حرفيتهب
 .المعني

 

 العمل  أدوات/آالت استعمال من التحقق -ة شاقال المهام في فقط اآللة إلى اللجوء •



 الوطنية  األولية المواد وتثمين األولية المواد في التحكم .ت
 ثم (محلية المغربية األولية المواد استعمال •

وطنية) 
 للمواد الموردين مراجع أو فواتير -

األولية 
 

 خارج) المقبولة (ةبديلال األولية الئحة المواد •
المغرب  خارج أو /و الجغرافية المنطقة

  ةبديلال األولية موادال من مائوية نسبة -
والموردين)  األولية المواد (الئحة

 

 في حالة  ةبديلال األولية موادال تفضيل •
توفرها على نفس الجودة و تنافسية األسعار 

 األول السؤال مع ذلك من التحقق يمكن -
المعايير  من الفئة لهذه

 

 . للمستهلك بالنسبة للمنتوج والكيماوية الفيزيائية بالخصوصيات المرتبطة الخطورة أسباب كل غياب .ث
 على المطبقة القانونية المتطلبات احترام •

 : (مثال نسبةتسممال بخصوص المنتوجات
 الثقيلة) المعادن

 

 المستعملة األولية المواد شهادات -
المتوفر)  التفتيش (تقارير

 

  المغربي للمعهد التقنية المعايير احترام •
 قطاع بكل ةالخاص للتقييس

 التفتيش المطابقات(تقارير من التحقق -
 المتوفرة)

 من أقصى لحد المطابقة من التحقق -
اإلجبارية  التطبيقات معايير

 



 



 الجماعية العالمات متطلبات احترام •
) دائم تحقق (بالمنتوج المتصلة للتصديق

 الجماعية التصديق اتعالم الحصول -
 "مضمون", مثل تواجدها’ حالة(في 

"أصيل",.....) 

 

 المطابقة او شهادات المختبرات شهادات •
 المعبر المعنية حول المتطلبات المحتملة 

 البلدان أو الزبناء قبل بعض من عنها
 و اليابان أوروبا، خاصة المستوردة (

 المتحدة) الواليات
 نوع( مارك وول :الزرابي قطاع مثال   

الزراب لمصدري بالنسبة ) الصوف

 المتطلبات (مسلمة لهذه المطابقة شهادة -
بها)  المعترف المختبرات طرف من





 الوطني القانون حيال القانونية المطابقة .ج
 به الجاري (القانون األقل على سنة 15 - القاصرين  تشغيلعدم •

العمل) 
 

الحرفة  الحرفي الذي يتلقن -
والتطبيقي)  بالتناوب (النظري التعلم -

 

 باب والتهوية (وجود الهواء متجدد مكان - العمل في للسالمة أساسية قواعد •
 مفتوحة أكثر أو نافذة أو أكثر، أو واحدة

 مثبتة مراوح أو فتحات الخارج، اتجاه في
 ونظيفة). جيدا

 

نسبة ضيق ( وغير جيد بشكل مهيأ مكان -
 لكل العمل مساحة من 2m2 حوالي

 شخص)

 

 أو الورشة داخل مرحاض وجود -
منها  بالقرب

 

  اإلنقاذطفايات  وجود -

 مواد أو لهب ( الخطيرة األنشطة عزل -
 البعض عن بعضها كيماوية)

 

 داخل والكيماوية الصلبة النفايات رمي -أساسية  بيئية متطلبات •
 منعزلة صناديق

 

  بشبكة الصرف الصحي الورشة ربط -

 /و للقطاع المهنية الجمعية إلى االنتماء -
 المحلية التقليدية الصناعة غرفة أو





.

.

2- معاییر المستوى 2
یتوجھ ھذا المستوى على حد سواء إلى الصناع الحرفیین الفرديین و كذا إلى التعاونیات، و المقاوالت الصغیرة جدا، والمقاوالت الصغیرة والمتوسطة .الھدف ھو تعزیز وتثمین 

الممارسات المقاوالتیة الجیدة وذلك لتطویر القیمة المضافة االقتصادیة واالجتماعیة للصانع التقلیدي  
لھذه الغایة، سیكون مفیدا تحدید مستویین للتطبیق بالنسبة للمعاییر المتوقعة حسب نوعیة الفاعل المعني )وھذا لكي یتم التمییز بین الحرفیین الفرديین و المقاوالت المتوسطة 

والصغیرة(، 
ھذه المعاییر في الواقع لیست موجھة إلى المستھلكین ,لكن إلى الصناع التقلیدیین أنفسھم و لشركائھم التجاریین والمستوردین  والذین یرغبون في العمل مع وحدات صناعیة 

 . تقلیدیة قویة من حیث التدبیر
یمكن لمعاییر ھذا المستوى الثاني أن تتضمن متطلبات بعض عالمات التصدیق  الجماعیة "صانع مسؤول" و"جھوي" .وھذا سیضمن اندماجا جیدا  للمجھودات التي بذلت في 

السابق  
 . كما سیكون ممكنا إدماج شھادة إیسو9001  ضمن  مستوى الشارة بالنسبة للمقاوالت الصغرى والمتوسطة

وتتضمن معاییر ھذا المستوى العناصر التالیة: 

 مالحظات ال نعم منها للتأكد خاصة متطلبات معايير
 العمل في والسالمة الصحة تدبير .أ

 السالمات على العمل التٱو  تجهيزات توفر •
 المتوسطة (المقاوالت الضرورية
 و جدا الصغيرة المقاوالت /والصغيرة

 تمويالت انظر برنامج(يين)فردال الصناع
 المتعلقة بالتجهيز التقليدية الصناعة وزارة

 )اآلالتي للحرفيين

 السالمة نظامحتوي على ت تجهيزات   -
 االتحاد تنقيط (مع االستعجالي، والتوقف

 شابهها) ما أو األوروبي

 

 ,قفازات ,نظارات :الذاتية الحماية تجهيزات •
 )العمال إشارة رهن (الخ

 يوفرها (الذاتية الحماية تجهيزات الئحة   -
 )العمل رب 

 

 التجهيزات حالة /الجودة من التحقق   -
الموفرة 

 

 لتجهيزات بالنسبة المراقبة استمارة -
التجهيزات تجديد أجل مع الذاتية الحماية

 

(المساحة, تنظيم  مريح و مؤمن العمل مكان •
 ,الهواء نظافة ,فضاءات األنشطة المختلفة

 )الخ

 مالئمة ميكانيكية أو /و طبيعية تهوية -
 اصطناعية (إضاءة األنشطة و لألماكن
 ستة لكل واط 50 األقل على بالنيون

 ,متوفرة طبيعية إضاءة مربعة، أمتار
 زجاج األعلى، نحو مفتوحة نوافذ

 سلم ونصف، متر علو حدود في السالمة
 الخ) يد، مقبض مع

األنشطة  تنظيم فضاءات -

 



 





 مكان داخل المستنشق الهواء جودة -
العمل 

 

 السالمة لتدبير رسميا معين شخص -السالمة  عن معين مسؤول وجود •
من  (قصير تكوين على األقل على يتوفر

 )أيام3يوم إلى 

 

 التوصيات و األخطار تحليل استمارة -العمل  في والسالمة الصحة أخطار تحليل •
 المواكبة 

 

 "العمل في وسالمة صحة  "تكوين دورات •
     المهنية الجمعيات طرف من منجز

 من الجاهز المستمر التكوين نموذج :انظر(
التقليدية)  الصناعة وزارة طرف

 قد التي باألخطار العمال تحسيس -
لها  يتعرضون

 من تقدم التي األنشطة تكوين أو دورات -
المهنية  الجمعية طرف

 التي السالمة و الصحة لوائح عرض -
 مندوبية /العمل طبيب قسم ينجزها
التقليدية  الصناعة وزارة

 



 



 



 األولية بالمواد التموين تدبير .ب
 األولية المواد و بياناتهم مع الموردين الئحة •

 المقتناة
 الموردين الئحة -
 األولية المواد من عينة -

 مع بالمستودع األولية المواد التحكم في كمية •
 الشراء تاريخ

 الشراء سجل -
 المخزون تدبير وثيقة -

 األولية المواد بقايا حجم -األولية  المواد استعمال تحسين و ترشيد •
النفايات تدويرو تصنيع إعادة -

 


 


 اإلنتاج تجهيزات و أدوات صيانة .ت
 الصيانة تاريخ مواصفاتها، مع اآلالت الئحة •

التتبع  و
 المستعملة  اآلالت تقادم /جودة -

  كهربائي عداد وجود - يةكهربائال التجهيزات من التحقق •
الكهربائية المناشب مواقع -

 


 


 بالصرف والربط للشرب الصالح الماء •
المتوفر  الصحي

 الماء عداد وجود -
السائل  تطهير نظام بشبكة المكان ربط -

 


 


الجدران و األرض وغسل صيانة جودة - ) الخ زيت ,(غبار الجدران و األرض نظافة •
 والغسل الصيانة وتيرة -

 


 


 األجور سياسة .ث
 لألجراء  مسلمة األداء ورقة -متوفرة  األداء أوراق •



جور المصاريف العامة لأل ورقة -  سميك /محترم لألجور األدنى الحد •
األجور   أداء ورقة -




 


 االجتماعية الحماية ظروف .ج
 للضمان الوطني الصندوق في التسجيل •

 المرض عن اإلجباري التأمين و االجتماعي
 و ص االشتراكات أداء بيان أو شهادة -

 تأمينمقاوالت لل بالنسبة المو و / ا ض
اإلعاقة  /الحوادث

 

 مصرف  أو تأمين شركة مع التأمينات عقد -تأمين  ضد الحوادث  •

 العمل أوقات و للعمال اإلداري التتبع .ح
 الموسميين و الدائمين العمال بعدد الئحة -العمال  الئحة •

المحتملين 
 

 الطرفين  من موقع العمل عقد - العمل عقد •

 أوقات تحدد مذكرة أو داخلي نظام -العمل  أوقات حساب •
العمل 

 

 محاسباتي نظام على التوفر .خ
 و )الذاتي الصانع (عادي محاسباتي نظام •

 للمقاولة )  بالنسبة (مزدوج
 طرف من داخلي محاسباتي نظام اعتماد -

 خبير قبل من خارجي أو محاسب
معه  متعاقد حسابات

 

 خبير قبل من عليه مشهود سنوي تقرير •
 بالنسبة حسابات مندوب أو  محاسباتي
 للمقاوالت

 سنوي  محاسباتي تقرير -
 لدى التقرير / الحصيلة وضع شهادة -

المعنية  المختصة المصالح




 


 الضرائب إدارة طرف من موقعة شهادة -  الضريبيةالتحمالت أداء •

 بنكي مرجع .د
 عن يختلف مهني( بنكي حساب •

)الخصوصي
للنشاط  المهني االسم يحمل شيكات دفتر -

 الحرفي
 

 المنتوجات تقديم .ذ
 عبر أو ورقي ( للمنتوجات كتيب توفر •

 )الموقع
 الئحة تتضمن للترويج وثيقة أو كتيب -

المنتوجات 
 

 المنتوجات تقديم مكان أو عرض صالة •
المصنعة 

 عرض مكان أو /و زجاجية واجهة -
والمنتوجات  النماذج





 مواصفات نوع، :المنتوجات بطاقات •
 متطلبات مكونات، منطقة، أساسية،
 التصديق المحصل عالمات و قانونية
 عليها

 المنتوجات تعليب و  بطاقاتوضع -
 الجماعية ات التصديقعالم شهادات -

 /و لألصل أخرى اعترافات أو للشهادة
المنتوجات  جودة أو

 


 


 للزبناء  واضحة األثمنة الئحة -المنتوجات  أثمنة إبراز •

 تظاهراتال أو المعارض في المشاركة •
 أو الجهوي المحلي، المستوى على

الدولي 

 التي تظاهراتال و المعارض الئحة -
الوحدة  فيها شاركت

 

 الزبناء تتبع .ر
 ورقي) أو معلوماتي الكبار( الزبناء بيان •

المقتناة  والمنتوجات البيانات مع
 الزبناء لالئحة ورقي أو رقمي ملف -

والدوليين  الوطنيين الكبار
 

 به معموال كان إن للزبناء الذهبي الكتاب •
الزبناء  رضا مدى لتقييم

 الزبناء  تقديرات مع سجل -



,
.

.
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یمثل ھذا المستوى الثالث وضع أفضل الممارسات الدولیة و ینشرثقافة االمتیاز على الصعید الدولي .وال شك أن فكرة  المسؤولیة االجتماعیة للمقاولة أصبحت أداة تجاریة ومطلبا 
خاصا من قبل بعض األسواق و بعض الفئات من المستھلكین .یجب أن نأخذ بعین االعتبار أن المسؤولیة االجتماعیة للمقاولة فكرة تفترض مقاربة شاملة ,ونضجا تدبیریا عالیا 

باإلضافة إلى كفاءات واسعة .لھذا السبب، فإن ھذا المستوى یستھدف حالیا  عددا محدودا من المقاوالت  
غیر أن تطویر ھذا المستوى من الشارة الوطنیة سیستفید من وضع الظرفیة االقتصادیة المالئمة في المغرب .من ھنا، فإن العدید من البرامج الوطنیة تدمج ھذا البعد ,خاصة شارة 

 المسؤولیة االجتماعیة للمقاولة التابعة  للكونفدرالیة العامة للمقاوالت المغربیة  
ھذا المستوى مخصص للمقاوالت الصغرى والمتوسطة وللفاعلین المرجعیین ویجب أن یطبق بتعاون تام مع فیدرالیة مقاوالت الصناعة التقلیدیة التي تنتمي إلى الكونفدرالیة 

 .المغربية للمقاوالتالعامة 
 .)فرنسا كولبير لجنة :مثال( الدولي الصعيد على المغربية التقليدية للصناعة للترويج كقاطرة ,فاعلين مجموعة تكوين هو التقليدية الصناعة وزارة هدف

:التالية العناصر يتضمن و للمقاولة االجتماعية بالمسؤولية المتعلق " 26000إيسو" التطوعي للتطبيق الدولي المعيار من الثالث المستوى هذا معايير وتستمد

 مالحظات ال نعم منها للتأكد خاصة متطلبات معايير
 للمقاولة االجتماعية المسؤولية سياق في التحكم .أ

  .المعنية األطراف الئحة على التوفر   - الرئيسية المعنية األطراف وتحليل تحديد •

  أوليتحليل أيضا الالئحة تتضمن أن يجب •
 المحددة المعنية األطراف و لحاجيات
 .المنتظرة

 المعنية األطراف مع الحوار أشكال   -
 الرئيسية

-  والمقترحة الكائنة التواصل أشكال وثيقة
 المعنية األطراف مع

 



 



 االجتماعية المقاولة شارة على الحصول -للمقاولة  االجتماعية المسؤولية مؤشر •
 للكونفدرالية العامة لمقاوالت المسؤولة
 المغرب

المتبعة من  المسؤولية مؤشرات الئحة -
المقاولة  طرف

 



 



 المسؤولية  المنضوية تحتالمسؤوليات -حكامة  •
 إدارة تتحملها التي للمقاولة االجتماعية

 خاص ميثاق في عنها معلن و المقاولة

 

 التنمية  مجالفي التكوين دورات -
.األجراء لفائدة المستدامة 

 

 بالنسبة خاصة التمييز، غياب -اإلنسان  حقوق •
 في الموضحة الهشة للمجموعات

مناسبة  مؤشرات

 

 األجير بين متصارعة غير عالقات -العمل  وظروف عالقات •
 حصة زمنية شهرية تخصيص (المدير و





 والعمال) اإلدارة بين للتواصل خاصة 
 اوفق العطل و مؤدى السنوية العطلة حق -

 .به المعمول الشغل لقانون
 و اإلدارة بين حوار و نقابة إنشاء حق -

النقابة
 حوادث و المدنية المسؤولية تأمين -

الشغل 
البشرية  الموارد لتدبير وحدة وجود -
 للموارد البشرية شفاف مسار تصميم -

 األقدمية، حسب األجور تحسين ترقية،(
 . ...)استحقاق، منحة

 



 


 



 



 


 الشكايات وحل مساعدة البيع، بعد خدمة -المستهلكين  احترام •
تعيين ( للمستهلكين بالنسبة النزاعات و

 مكلفين بالتتبع)
 التنمية و البيئة على والتربية التوعية -

 .المستدامة

 



 



لفائدة  خارجية أنشطة /األنشطة الئحة -المحلية  التنمية و ساكنةال •
 التمويل، االحتضان،( المحلية ساكنةال

)..الجمعيات دعم
 مع بتعاون شغل مناصب خلق تتبع -

 الوطنية الوكالة  والجماعات المحلية
 .والكفاءات الشغل إلنعاش

 الشغل مناصب الئحة نطلب أن يمكن -
 .األخيرة سنوات الثالث خالل المحدثة

 مع بتعاون الكفاءات تنمية نشاط -
 والوطني الجهوي التكوين منظمات

) ,...المستمر التكوين (مثال

 



 



 



 



 للمقاولة االجتماعية المسؤولية تقرير إنجاز •
 بتحقق  بخبرة و الشامل المبادرة تقرير (مثال

)دونه من أو خارجي

 للمقاولة االجتماعية المسؤولية تقرير -
 خبراء أو داخلي فريق طرف من منجز

 خارجيين
 /خبير طرف من التقرير من التحقق -

 ممكنا) كان إن ( محايد خارجي تقييم

 



 





 جيد بيئي تدبير .ب
 إيسو" بيئية شهادة على التوفر -جيد  بيئي تدبير •

 غيرها أو "14001
  بيئي ميثاق على التوفر -
 للمقاولة البيئي التأثير عوامل تحديد -
 مناسبة بيئية عمل خطة على التوفر -

  المقاولة ألنشطة
 فرز، (حجم، للنفايات الصارم التدبير -

 أفق في و القانونية األحكام )حسبتدوير
 .تدوير و تقليص

 الممارسات على العمال تكوين و توعية -
 الجيدة البيئية

 .بالمقاولة البيئية المعلومة على التوفر -
 .أهمية األكثر البيئية اآلثار قياس -

 


 






 


 


 






 


 األقل األولية المواد عن بالبحث االلتزام •
 تلويثا

 األولية المواد موردي الئحة -
 المعنيين الموردين شهادة -




 


إدماج مقاربة النوع    .ت
 النساء عدد -العمل  نفس في الجنسين بين األجور تساوي •

الخاصة الحاجيات ذوي األشخاص عدد -



 


 النساء (عدد للجنس بالنسبة الفرص تكافؤ •
مسؤوليات)  لديهن التي

  للمسؤوليات و المهام هيكلي نظام -
 لمقاولةبا

 لديهن التي النساء نسبة يوضح مؤشر -
مسؤوليات 





 



 ذوي لألشخاص بالنسبة عمل أماكن منح •
المقلصة  المهنية القدرات

 البشرية والموارد التشغيل سياسة -
 لألشخاص مكرس تركيز (مع للمقاولة

المقلصة)  المهنية القدرات ذوي

 

 معلومة في هذا النساء عمل تثمين -المنتوجات  تقديم في النساء لعمل تثمين •
والتسويق اإلنتاج  

 

 االعتبار بعين يأخذ لكي العمل وقت تهيئة •
والعائلة  المغربي المجتمع في المرأة دور

  لألمهات الممنوحة الوالدة عطلة -
 للنساء بالنسبة العمل أوقات مرونة -

 (فترات الرضاعة مثال)




 التقليدي للصانع االجتماعي الدور .ث
 (نسبة المكونة المقاولة دور بتحمل االلتزام •

المتعلمين)  من مائوية
 سنويا المتدربين المتعلمين عدد -
 "مكون صانع" الالفتة إظهار -

 


 


 التحسيس و التكوين أنشطة في المشاركة •
 بين و عاهدالم في التقليدية الصناعة بجودة
 المجتمع فئات

 التدريس في المنخرطين األطر عدد -
  المهني والتكوين

 و المهني التكوين مكتب مع شراكة -
الشغل  إنعاش

 و االتجاهات حسب المستمر التكوين -
 .القطاع و السوق حاجيات

 



 



 



 الرفيع المنتوج بجودة عالقة لها متطلبات .ج
 تنحدر التي المغربية األولية المواد اختيار •

  عالية بجودة تصنيع مسار من
 األولية للمواد بالنسبة إتقان و جودة -

المستعملة 
المواد  جودة هذه شهادة -

 



 


 باستخدام العالية الجودة ذي المنتوج تشكيل •

  كبير بتحكم تقليدية مهارة
للمنتوجات  جيدةثمن/جودة وعالقة جودة   -
التعبئة و التغليف جودة   -
الكبار  الزبناء الئحة   -
الدوليين  الشركاء الئحة  -
للمقاولة  الفكرية والملكية العالمة سياسة  -

 

 

 


 

 


 التقليدية الصناعة وزارة مع موقعة شراكة •
  مرجعيا فاعال المقاولةباعتبار

 الصناعة وزارة طرف من موقع عقد   -
 اجل منالتقليدي  الصانع دار /التقليدية
 الترويج و االنعاش



 الدولية  األنشطة أروقة صور الئحة   -الدولية  المعارض في المشاركة •

تصميم يمزج  مهارة الصناعة التقليدية  •
 بالتصاميم الهندسية و الجمالية الحديثة

 التصميم الهندسي و الجمالي إقحام   -
المنتوج  تشكيل سلسلة ضمن الحديث 

المنتوج  في اإلبداع روح -

 



 






