






 صاحب الجاللة الملك محمد السادس
نصره اهللا



تثمين صناعة الخشب
 والمحافظة على
 فنونها التقليدية



كلمة السيد الرئيس



الصناعة  غرفة  اتيجية  �س�� تفعي�  و  تجسيدا 

نعاش  � مجال ا��
التقليدية  لجهة فاس – مكناس ��

� إطار برنامج المعارض الموضوعاتية 
و التسويق. و ��

بتنسيق  تنظيمها  ع�  المؤسسة   هذه  دأبت   �
ال��

كائها . و تعاون مع ��

دورته   �
�� للخشب  الدو¤�  المعرض  تنظيم   �

يأ¦�

بفضاء   2019 أكتوبر   06 إ¤  شتن�»   27 من  الرابعة 

 � �̄ � بمدينة مكناس تحت شعار " تثم
صهريج السوا¦�

صناعة الخشب و المحافظة ع� فنونها التقليدية " 

� حلته الدولية ، لتكريس توجه الغرفة نحو تطوير 
��

منتوجات  تسويق  مجال   �
�� الجديدة  الدينامية 

باعتبارها  عليها،  والمحافظة  التقليدية  الصناعة 

جتماعي للجهة ، وجزء أساسيا من الهوية الثقافية  قتصادي وا�� � النسيج ا��
مكونا أساسيا ��

 �
�� ا  �Áوحا ماضيا  تجسدت   �

ال�� ى  الك�» الحضارية  وع�ماتها  تجلياتها  وأحد  المغربية 

� فن عيش المغاربة ع� مر العصور. 
� و �� العمران المغر¦»

هتمام بمرافقه  ي�ء هذا القطاع مزيدا من العناية و ا�� ورية �� �Á من هنا تبدو الحاجة

اتيجية  اس�� وضع  خ�ل  من  وذلك  فيه،  الفاعل  ي  �Êالب  Ëبالعن و  نتاجية  ا�� ووحداته 

للنهوض   2015-2009 رؤية  حققتها   �
ال�� نجازات  ل�� مثمن  و  مكمل  مخطط  أو  جديدة 

بقطاع الصناعة التقليدية .

كائنا  �Êل متنان  وا�� الشكر  بخالص  أخرى  مرة  �Ðتوجه  الميمونة  المناسبة  هذه  وأغتنم 

� وزارة السياحة و النقل الجوي 
�� � �̄ � الدو¤� ، ممثل

� تنظيم هذا الصالون المه��
ا�Ðوفياء ��

جتماعي ، كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية قتصاد ا�� و الصناعة التقليدية  و ا��

عمالة  ، مجلس  مكناس  ، جماعة  مكناس  فاس  ، مجلس جهة  جتماعي  ا�� قتصاد  ا�� و   

مكناس و جماعة المشور الستينية.

. � �̄ ف ا�Ðنبياء و المرسل باسم الله الرحمان الرحيم و الص�ة و الس�م ع� أ��

عبد المالك البوطیین
 رئیس غرفة الصناعة التقلیدیة

 لجھة فاس- مكناس
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الموقع الجغرافي



موقع جهة فاس مكناس
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� للجهة
التقسيم الجغرا��
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� بمكناس
الموقع  ا�Ðثري صهريج السوا¦�
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موقع المعرض
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�Ôالتصميم الهند
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الورقة التقنية



الورقة التقنية للمعرض
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الورقة التقنية للمعرض
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البالغ الصحفي
باللغتين العربية والفرنسية
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الب�غ الصحفي باللغة العربية

2019 06 27

 
 

160 6600
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الب�غ الصحفي باللغة الفرنسية

La Chambre d’Artisanat de la Région Fès-Meknès organise en partenariat avec le Ministère du Tourisme, du 
Transport Aérien, de l’Artisanat et de l’Economie Sociale - Le Secrétariat d’Etat chargé de l’Artisanat et de 
l’Economie Sociale, le Conseil Régional de Fès - Meknès, la Commune Urbaine de Meknès, le Conseil Préfectoral 
de Meknès et la Commune El Méchouar  de Meknès, la quatrième édition du Salon International du Bois , sous 
le thème " La Valorisation de l’Artisanat du Bois et la Préservation de ses Arts Traditionnels " à la place 
Sahrij Souani à Meknès, et ce du 27 Septembre au 06 Octobre 2019..

La quatrième édition du salon a pour objectif de promouvoir la dynamique de l’Artisanat du Bois dans 
l’ensemble des territoires du pays, d'établir des partenariats entre les différents acteurs de la filière bois, d'inciter 
à créer des réseaux territoriaux et d'encourager les activités collectives visant à offrir des opportunités d'emploi 
dans les quatre principaux métiers du Bois. 

Cette manifestation qui s'étend sur une superficie de 6.600 m² connaitra la participation de 160 exposants 
représentant des coopératives, des associations et des entreprises spécialisées dans la commercialisation des 
équipements techniques dédiés à la transformation du bois. Le salon accueillera également plusieurs 
personnalités très connues à l’échelle régionale et nationale et drainera un flux important de visiteurs et de 
professionnels du secteur à l’échelle régionale, Nationale et Internationale. 

Cette quatrième édition du salon sera composée de plusieurs espaces  dédiés aux antiquités et des articles 
menacés de disparition, des produits des lauréats des centres de formation de l’Artisanat et de la Fondation 
Mohammed VI pour la Réinsertion des Détenus, un espace commercial pour les artisans et un autre pour le 
désigne.  

Cette édition est distinguée par l’organisation de plusieurs conférences et tables rondes autour de la filière 
du bois et des moyens susceptibles à accélérer son développement, animées par des chercheurs et des 
spécialistes dans le domaine. En parallèle, plusieurs séances de formation seront organisées en faveur des 
artisans pour améliorer leurs capacités et élargir leurs connaissances dans le domaine du bois. L'ambiance 
festive sera au rendez-vous avec des spectacles artistiques toute la période du salon.  
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معطيات حول قطاع الخشب لسنة 2017



نبذة عن قطاع الخشب بمدينة مكناس

20

� صناعة ا�Ðثاث، حيث تستعمل 
� و�� � المعمار المغر¦»

تحتل صناعة الخشب مكانة هامة ��

صيع، وذلك  فيه تقنيات مثل النحت والنقش والتثقيب والخرط والتقطيع والزخرفة وال��

 �
�� مختصة  وتعاونيات  حرف  مي�د  إ¤  الصناعة  هذه  أدت  وقد  سحيقة.  عصور  منذ 

الجميلة  العلب  صناعة  وكذلك  وترصيعه،  وصباغته  الخشب  ع�  والنقش  النجارة 

والصناديق.

يزخر خصوصا  والذي  المتوسط،  ا�Ðطلس  من  بالقرب  مكناس  مدينة  تواجد  بفضل  و 

 � �̄ بشجر ا�Ðرز، فإن هذه المادة الخام تعت�» ا�Ðك�� استعما� من طرف الصناع التقليدي

للمدينة ونواحيها نظرا لجودته وص�بته وقدرته ع� تحمل العوامل المناخية. 

المناضد  مثل  الديكور   �
�� يستعمل  ما  منها  وجميلة،  ة  كث�� الصناعة  هذه  تحف  إن 

ا�Ðبواب  صناعة  فن  هناك  النحت،  إ¤  ضافة  وبا�� وا�Ðعمدة.  المنقوشة  وا�Ðفاريز 

� يتم 
الملونة، وال�� بالزخارف  � تتكون من أجزاء عديدة مزينة 

ال�� وا�Ðسقف الخشبية، 

تجميعها بشكل رائع. ولكن التعب�� ا�Ðك�� جما� وجاذبية لفن الخشب يوجد بالمساجد 

� تحمل 
والمدارس القرآنية والقصور الملكية، من خ�ل أبوابها وأسقفها المذهبة، و ال��

ة ومهارة عالية. � منتهى الدقة، و تتطلب صناعتها جهودا كب��
زخارف ��

الصناعة  ات  � مم�� أحد  الخشب)  ع�  الصباغة  أو  (الزواق  المصبوغ  الخشب  يعد 

 � �̄ ي � � مكناس وفاس خاصة، يستعمل ل��
� المغرب عامة وبمدين��

التقليدية المعمارية ��

الجدران وأسقف المنازل الراقية والمساجد أو المآثر كما يزين الصناديق أيضا وإطارات 

المرايا والمهود والمقلمات والخزانات والكرا�Ô وا��Ðة.
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� يمارس فيها النقش ع� الخشب. حيث 
� أهم المراكز ال�� �̄  وتعت�» مدينة مكناس من ب

العرائس   �Ôوكر المقاعد  والمكتبات،  الرفوف  والصناديق،  الفاخرة  العلب  تمثل 

� هذه المدينة حاليا. حيث تشهد هذه 
والمقارئ، من أبرز ما تنتجه صناعة الخشب ��

التحف الجميلة ع� استمرار تقاليد النقش ع� الخشب وتطورها.

مثل  النباتات  من  المستقاة  ا�Ðشكال   � �̄ ب يجمع  زال   � بدقة  المنحوت  فالخشب 

المستقيمة،  التشابيك  مثل  الهندسية،  وا�Ðشكال  الورقية  والتشابيك  السعيفات 

والسواري والنجوم.

� من أجمل 
وتعت�» الزخارف والنقوش الهندسية وا�æيات القرآنية المكتوبة بالخط الكو��

� تنجز ع� خشب ا�Ðرز.
الزخارف ال��

بالدربوز.  كان يسمى  ، حيث  � �̄ المريني  Ëع �
ابيا شائعا بمدينة فاس �� المو�� كان فن 

وهو ع� شكل شبابيك مزينة ومرصعة تتكون من بكارات خشبية أو شبكات ذات حلقات 

� المدارس، أو تستعمل  كحاجز 
متجاورة ومنتظمة تفصل الطابق السف�� عن الصحن ��

ع�»  خاصة  الزمن  مع  تطور  الفن  هذا  الباحة.  فراغ  عن  للبيوت  العلوي  الجزء  يفصل 

� لمدينة مكناس. �̄ الصناع التقليدي

�ها  � فنون الخشب و تشكي�ته، تم��
ه مدينة مكناس �� � إن هذا الرصيد الكب�� الذي تكت��

� هذه المادة النبيلة. 
� الحوا�Á المغربية ��

عن با��
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التقليدية ودور هذه  الصناعة  نسيج   �
�� الخشب  فنون  تحتلها   �

ال�� ة  الكب�� للمكانة  اعتبارا 

وا�Ðثاث  العمران  ميادين   �
��  � المغر¦» والحضاري   �

الثقا�� الموروث  إغناء   �
�� الفنون 

� للخشب 
ين اللذين حققهما المعرض الوط�� شعاع الكب�� والديكور.... وتكريسا للنجاح وا��

� دورته ا�Ðو¤ المنظمة من طرف مؤسسة دار الصانع بتنسيق وتعاون مع غرفة الصناعة 
��

� 23 نون�» و2 دجن�» 2012، ومن  �̄ التقليدية لجهة مكناس – تافي�لت بمدينة مكناس ما ب

حد  ع�  وللعموم  الخشب  بمادة   � �̄ المهتم لكل   �
وط�� ملتقى  التظاهرة  هذه  جعل  أجل 

الوصية  الوزارة   � �̄ ب اكة  �Êب مكناس  فاس  لجهة  التقليدية  الصناعة  غرفة  نظمت  سواء، 

ية لمكناس الدورة  �Ëومجلس جهة مكناس- تافي�لت ومجلس عمالة مكناس والجماعة الح

ة من 29شتن�» إ¤ 8 أكتوبر 2017. � الف��
� للخشب ��

الثانية للمعرض الوط��

 �
� للخشب ��

و تفعي� للتوصيات الصادرة عن الندوات المنظمة ع� هامش المعرض الوط��

اعتبارا  دوليا  ملتقى  وجعلها  ى  الك�» التظاهرة  � هذه  �̄ توط إ¤  دعت   �
ال�� و  الثانية  دورته 

� نسيج الصناعة التقليدية المغربية ، خصوصا بجهة 
� يحتلها قطاع الخشب ��

للمكانة ال��

� تزخر بمؤه�ت جد هامة منها توفرها ع� المادة الخام - شجر ا�Ðرز - 
فاس – مكناس ال��

إضافة إ¤ ذلك فإن للخشب استعما�ت متنوعة و متعددة وطنيا و دوليا ، خاصة لدى 

ستوائية نظمت غرفة الصناعة التقليدية لجهة  شعوب البحر ا�Ðبيض المتوسط و إفريقيا ا��

وا�قتصاد  التقليدية  والصناعة  الجوي  والنقل  السياحة  وزارة   � �̄ ب اكة  �Êب فاس-مكناس 

ا�جتماعي- كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية وا�قتصاد ا�جتماعي، مجلس جهة 

ية بمكناس  النسخة الثالثة  لمعرض  �Ëفاس-مكناس، مجلس عمالة مكناس، الجماعة الح

ة الممتدة من 26 أكتوبر إ¤ 4 نون�» 2018. � الف��
الخشب بطابع دو¤� وذلك ��
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بطاقة تقنية حول الدورات السابقة للمعرض 2018/2017

الجهات والدول المشاركة
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: � �̄ صفة المشارك

الحرف الممثلة:



أسماء المدخل 
والممرات والورشات
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أسماء المدخل و الممرات و الورشات



سير ذاتية للمكرمين
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نبذة عن المرحوم محمد أجانا 

ولد المرحوم محمد أجانا  بن عبد الس�م سنة 1938، امتهن حرفة النجارة ع� 

الصناعات  من  المستنبط   � والمتم�� المتقن  بعمله  المرحوم  عرف  ا�Ðرز،  خشب 

التقليدية ا�Ðخرى كالزليج البلدي وا�Ðشكال الجبسية التقليدية، تخرج ع� يده ثلة 

محمد  البطاحي،  الفتاح  عبد  استيتو،  محمد  أمثال   � �̄ التقليدي الصناع  كبار  من 

الركرا�ì وآخرون.

 � �̄ التقليدي الصناع  لدى  طيب  صدى  وراءه  تاركا   2005 سنة  الله  رحمه   �
تو��

� به. �̄ والمحيط
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� نبذة عن المرحوم امحمد الشاوي الخطا¦»

� سنة 1925 ، له سبعة أبناء، لقن  ولد المرحوم المعلم امحمد الشاوي الخطا¦»

 � �̄ � منهم أصول حرفة النجارة، تعلم ع� يده العديد من الصناع التقليدي �̄ اثن

منها  ا�Ðعمال  من  مجموعة  إنجاز   �
�� ساهم  العلج،  الطيب  المرحوم  منهم 

القصور الملكية بكل من الدار البيضاء وفاس حي طارق.

� به. �̄ � والمحيط �̄ � رحمه الله سنة 1998 مخلفا أثرا طيبا لدى الصناع التقليدي
تو��
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نبذة عن ا المرحـــوم امحمد الصق��

ولد المرحوم المعلم امحمد بن عبد القادر الصق�� سنة 1919 ، تلقن أصول حرفة 

 �
� ورشته بباب الخوخة، ساهم ��

ي �� النجارة ع� يد المعلم الحاج محمد الخم��

الباشا  بالرباط مدرسة الصفارين، قË إفران، دار  يح محمد الخامس  �Á أشغال

� درب بلمطي ثم انتقل لمدينة الخميسات قبل أن يستقر 
التازي ...، أسس مقاولته ��

بباب الكيسة.

يف بفاس الجديد. �Êنادي مو�ي ع�� ال �
 مارس المرحوم هواية الم�كمة ��

� به. �̄ � والمحيط �̄ � رحمه الله سنة  1981 مخلفا أثرا طيبا لدى الصناع التقليدي
تو��
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Ôنبذة عن ا المرحـــوم ادريس بنمو

ة  خ�� يد  ع�  النجارة  حرفة  تعلم   ،1926 سنة   Ôبنمو ادريس  المرحوم  ولد 

يح محمد الخامس  �Á أشغال كل من �
� منهم أحمد اليازغي ، ساهم �� �̄ المعلم

 �
��  �¤ � الم�� ل�Ðثاث  إعداده  إ¤  ضافة  با��  ، الملكية  القصور  من  والعديد  بالرباط 

ورشته. عرف بشغفه بالسماع وذكر الله والمولوديات.

� رحمه الله سنة 1995.
تو��



Ôنبذة عن ا المرحـــوم عبد الرحمان بنمو

ولد المرحوم المعلم عبد الرحمان بنموÔ سنة 1928 ، تعلم حرفة النجارة ع� 

أشغال   �
�� ، ساهم  الس�وي  محمد  إبنه  و  الس�وي  الكريم  بنعبد  المعلم  يد 

� العديد من 
� كل من الرباط وفاس وأكادير والبيضاء ...،  وكذا ��

القصور الملكية ��

 Ëبالق اشتغل كذلك  كما  السينغال.  الكوديفوار،  السودان،  بكل من  المساجد 

� بفرنسا. المل�ï المغر¦»

� بفاس للذكر والص�ة . �̄ � مسجد القروي
ة تواجده ��  عرف بك��

وافته المنية رحمه الله سنة 2001.
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نبذة عن المرحوم عبد الكريم أبراز 

ولد المرحوم المعلم  عبد الكريم أبراز بمدينة  مكناس سنة 1912 وهو معلم  

� سن مبكرة، وقد 
� قطاع النجارة وفنونها ، حيث زاول المهنة ��

نجار، اشتغل ��

عاÁ كبار معلمي قطاع النجارة مثل المرحوم بنسالم اليازغي، كما تعلم ع� 

النجارة  حرفة  وقواعد  أصول  تلقوا  حيث   � �̄ التقليدي الصناع  من  مجموعة  يديه 

� جمال اشما¤� ، لحسن  �̄ � القطاع منهم المعلم
�� � �̄ � بفضلها أصبحو معلم

وال��

عبادي وحسن بنحيضة.

� رحمه الله بمدينة مكناس سنة 1991 .
              تو��
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�ïنبذة عن المرحوم الحاج عبد القادر ع

� يمكن الحديث عن الصناعة التقليدية و مجا�تها داخل مدينة تازة التاريخية و 

ا�Ðثرية دون استحضار أحد الرموز البارزين الذين ابدعوا و أتقنوا و طوروا مهنة 

فة ع�  �Êوساط الممتهنة و المÐالنجارة و هذه شهادة أدلت بها و �زالت كل ا�

هذا القطاع. إنه المرحوم الحاج عبد القادر ع�ï المنحدر من عائلة تازية عريقة، 

� احضانها سنة 1926.
ازداد ��

القرن  سبعينيات  مند  بفاس  التقليدية  الصناعة  غرفة  داخل  مناصب  عدة  تقلد 

لحرفة  أمينا  و  بالغرفة  مستشار  عضو  فيها  بما   1992 سنة  حدود  إ¤   �
�ðالما

� لتعاونية إنتاج  �̄ النجارة بتازة، كما أنه رحمه الله يعت�» أحد المبادرين و المؤسس

و تسويق منتجات الصناعة التقليدية  بتاريخ 01 نون�» 1982، كما تقلد منصب 

خ�ل   ، �
�ðالما القرن  ستينيات   �

�� للنجارة  الوحدة  لتعاونية  المؤسس  الرئيس 

داخل  بها  له  مشهود  بصمات  خلف  و  المهنة  هذه  عناء  تكبد   �
المه�� مساره 

ع�  المعارض  أروقة  داخل  و  دارية  ا�� المنشآت  و  حة  �ÁÐا� و  المساجد 

� مجموعة من المعارض الخارجية 
، إذ مثل المغرب �� � و الدو¤�

الصعيدين الوط��

� إطار التمثيلية المغربية بمدينة بوردو الفرنسية 
أهمها عرض منتوجات النجارة ��

سنة 1983.

كرس الحاج ع�ï حياته لنهوض بقطاع النجارة بمدينة تازة و للدفاع عن مصالح 

قليم إ¤ أن وافته المنية بتاريخ  29 نون�» 1997. � بهذا ا�� �̄ الصناع التقليدي

34



 

ي نبذة عن المرحوم  امحمد الودغ��

ي "والمعروف ب "المعلم  هو المعلم"مو�ي امحمد بن أحمد بن قاسم الودغ��

ولعه  بدأ  ا�Ðب،  يتيم  بسيطة  أ�ة   �
��  1927 بمكناس سنة  "ولد  امحمد  مو�ي 

بحرفة النجارة منذ صغر سنه (ابن 6 سنوات) حيث نهل أصول  المهنة من كبار 

� آنذاك والذين كانوا يحبونه لشغفه بالتعلم و لفطنته، فلما صار شابا  �̄ المعلم

� معركة تحرير الوطن .
انخرط مع أبناء جيله ��

� ا�Ðصيل من زخرفة و نقش وقباب  � فن النجارة المغر¦»
 و قد تخصص رحمه الله ��

ف ع�  � ما قام به من أعمال  المسجد الكب�� لداكار بالسنغال والذي أ�� �̄ و من ب

� طيب الله ثراه سنة 1964، قبة وأبواب 
بنائه و تدشينه ج�لة الملك الحسن الثا¦�

يح السلطان مو�ي اسماعيل بمكناس و وزارة العدل بالجزائر ، مسجد السنة  �Á

العاصمة  مسجد  بالمحمدية،  الرضوان  مسجد  بالرباط،  رضا  مسجد  بالرباط، 

� حرفة النجارة بمكناس. �̄ بدولة النيجر ...، كما شغل رحمه الله منصب أم

� رحمه الله بتاريخ 13 شتن�» 2016.
تو��
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نبذة عن المرحوم محمد القطوطي

 المرحوم محمد القطوطي معلم  نجار من مواليد مدينة  مكناس سنة 1937 م،

� قطاع النجارة و فنونها بمدينة مكناس، حيث كان يمثل 
�� � �̄ يعدمن كبار المعلم

� تكوين و احتضان الشباب الذي امتهن حرفة النجارة ، و الذين أصبحوا 
مدرسة ��

� القطاع مثل المعلم  ابراهيم شاهيدي ، عزيز الهواري ، 
�� � �̄ فيما بعد معلم

محمد الزواق ...

� المناظرة الوطنية لتعاونيات الصناعة التقليدية بوجدة سنة 1976 .
شارك ��

وافته  المنية  رحمه الله بمدينة مكناس سنة 2012 مخلفا وراءه بصمات خالدة 

بقطاع الصناعة التقليدية.
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نبذة عن ا المرحـــوم براق موحى وعدي

ولد المرحوم براق موحى وعدي  سنة 1925 بمدينة آزرو، امتهن حرفة النجارة 

� الخراطة و النجارة وعمل ع� تطوير  �̄ ة الحماية، هو أول صانع يجمع ب منذ ف��

� سابق لحرفة النجارة. تعلمت ع� يديه أجيال   �̄ صناعة خشب ا�Ðرز ،كما أنه أم

. � �̄ من الصناع التقليدي

. � �̄ � الصناع التقليدي �̄ عرف المرحوم بأخ�قه الفاضلة وصيته الواسع ب

� رحمه الله سنة 2017 .
تو��
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� محمد بن التهامي نبذة عن المرحـــوم يعقو¦»

التهامي سنة 1929 بمدينة آزرو ،  زاول حرفة  � محمد بن  ولد المرحوم يعقو¦»

� تكوين أعداد 
� سابق للحرفة، ساهم �� �̄ � سنة ، وهو أم �̄ النجارة �Ðك�� من ست

� بهذه الحرفة ، إ¤ أن وافته المنية  بتاريخ 29 مارس  �̄ ة من الصناع التقليدي كب��

قليم.     � با�� �̄ 2013 . مخلفا وراءه انطباعا طيبا لدى جميع الصناع القليدي



نبذة عن ا المرحـــوم عز العرب بوزوبع

ولد المرحوم المعلم عز العرب بوزوبع سنة 1956 بمدينة فاس، عاش طفولته 

� منهم المرحوم  �̄ ة المعلم بالمدينة القديمة حيث تعلم حرفة النجارة ع� يد خ��

عبد الوهاب زاز، أسس مقاولته الخاصة سنة 1989 بمعية أحد أصدقائه. له أعمال 

� أشغال دار الحديث الحسنية 
ة داخل وخارج أرض الوطن منها مساهمته �� كث��

بالرباط، مسجد الحمد بالدار البيضاء ،مسجدان بآسفي، المجلس ا�Ðع� للقضاء 

بالرباط، المسجد ا�Ðعظم بدولة السينغال، قبة الصدر ا�Ðعظم بالعراق، مجالس 

� تكوين 
قطر، مسجد عمر بن العاص بدولة الكويت وأعمال أخرى. كما ساهم ��

� حرفة النجارة.
�� � �̄ جيل من الصناع التقليدي

� به  بطيبوبته  �̄ � والمحيط �̄ عرف المرحوم عز العرب بوزوبع  لدى الصناع التقليدي

وأخ�قه الحميدة . 

� رحمه الله سنة 2017.
تو��
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نبذة عن المرحوم مصطفى اللي��

إخوانه  تكلف  فاس،  بمدينة   1928 سنة  اللي��  مصطفى  المعلم  المرحوم  ولد 

بيته بعد وفاة والده، تلقن حرفة النجارة بمدرسة سيدي مج�» للتكوين وأكمل  ب��

بفاس  ي  الودغ�� عثمان  ومو�ي  اليازغي  الفقيه  المعلم  من  كل  يد  ع�  تعليمه 

الجديد. أنشأ ورشته الخاصة بفران ضويو بفاس الجديد ، إشتغل بالعديد من 

ضافة لعدة أشغال  ا�Ðسقف منها قË المشور السعيد بفاس وآخر بطنجة با��

أخرى.

� نفس 
� المهرة حيث كان معلما ومربيا �� �̄ تكون ع� يده جيل من الصناع التقليدي

بنه الذي بدوره لقنها �Ðبنائه الث�ثة. الوقت، وقد أورث حرفته ��

 � �̄ التقليدي الصناع   � �̄ ب الحميدة  وأخ�قه  بطيبته  اللي��  مصطفى  المعلم  عرف 

� به. �̄ والمحيط

وافته المنية بتاريخ 08 دجن�» 2017.
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نبذة عن المرحوم محمد كريمي

ولد المرحوم المعلم محمد كريمي سنة 1936 بمدينة مكناس، يعت�» أول صانع 

 � �̄ حرفي يد  ع�  الحرفة  تعلم  حيث  بالحاجب،  النجارة  حرفة  امتهن  تقليدي 

شغل  وفنونها،  النجارة  قطاع   �
��  1960 سنة  الخاصة  ورشته  وفتح   ، � �̄ فرنسي

المرحوم  يد  ع�  تعلم   ، الحاجب  بمدينة   1980 سنة  النجارة   � �̄ أم منصب 

� حيث 
� خاصة ع� مستوى التكوين بالتدرج المه�� �̄ مجموعة من الصناع التقليدي

� القطاع .
�� � �̄ � بفضلها أصبحوا معلم

تلقوا أصول و قواعد حرفة النجارة  و ال��

� رحمه الله بمدينة مكناس سنة 2017.
تو��
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نبذة عن المرحـــوم الطاهر بنطاهر علوي

العتيقة  بالمدينة   1928 سنة  علوي  بنطاهر  الطاهر  المعلم  المرحوم  ولد 

 � �̄ المعلم من  أصبح  ح��  صغره  منذ  الفنية  النجارة  حرفة  تعلم  بصفرو، 

� صفوف 
� عهده، عرف المرحوم بحسن أخ�قه الحميدة ��

� والمهرة �� �̄ الموهوب

� تلقينها إ¤ كل من ساروا 
� هذه الحرفة واجتهد ��

، راكم تجربة واسعة �� � �̄ الحرفي

أبرز مساهماته هو  استمراريتها وديمومتها، من  بذلك ع�   � �̄ دربه محافظ ع� 

العمل ع� ترميم أبواب ونوافذ البنايات التاريخية  كالفنادق والزوايا بالمدينة، 

� رحمه الله بتاريخ 16 يوليوز 2019 عن عمر يناهز 91 سنة. 
تو��
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نبذة عن المرحـــوم زمرو محمد

تازة،  إقليم  بوشفاعة  بجماعة   1932 سنة  زمرو  محمد  المعلم  المرحوم  ولد 

 � �̄ المعلم كبار  يد  ع�  تكون  حيث  ة  �Êع الخامسة  سن   �
�� النجارة  حرفة  امتهن 

أمليل  واد  مدينة  إ¤  1970عاد  سنة  الخشب،  ع�  النقش  حرفة   �
�� تازة  بمدينة 

� و يؤسس أول مقاولة للنجارة بهذه المدينة، كما أنه ساهم 
ليتمم مشواره المه��

� هذه الحرفة بما فيهم إبناه اللذان استلما 
�� � �̄ ة من المعلم � تكوين أعداد كب��

��

المشعل من أبيهما رحمه الله منذ وفاته بتاريخ 15 أكتوبر 2016.



برنامج العروض والمحاضرات 
بالمعرض الدولي للخشب
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ات بالمعرض الدو¤� للخشب �Áبرنامج العروض والمحا

 

 السبت 28 شتن�»  2019
� �̄ دارية للحرفي ورشة حول تعزيز المهارات التجارية وا��

 

�Ôة حليمة الهيتو  تأط�� ا�Ðستاذة الخب��

 ا�Ðحد  29 شتن�» 2019

عية ومقاربة تنموية  ة حول  :  فن صناعة الخشب رؤيا �� �Áمحا
 

�
تأط�� الدكتور محمد لخ�Ë درفو��

 

 الث�ثاء 1 أكتوبر 2019

عرض حول : ا�Ðعراف الحرفية لفن التسط�� بالمغرب 
 

تأط�� المعلم خالد السايب
 

ا�Ðربعاء  2 أكتوبر 2019
 

� المعمار التقليدي ، الخشب نموذجا
عرض حول التصميم ��

 

�
تأط�� ا�Ðستاذ عمر الحسو¦�

 

� 30 شتن�» 2019 �̄ ثن  ا��

� لمنتوجات الصناعة التقليدية 
و¦� لك�� ورشة حول : التسويق ا��

 

تأط�� ا�Ðستاذ عبد الله شاك�� مدير الكفاءات ا�جتماعية بمؤسسة التضامن

 التمويل ا�Ðصغر

ة صباحا ابتداءا من الساعة العا��

ة صباحا ابتداءا من الساعة العا��

ة صباحا ابتداءا من الساعة العا��

ة صباحا ابتداءا من الساعة العا��

ة صباحا ابتداءا من الساعة العا��
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ات بالمعرض الدو¤� للخشب �Áبرنامج العروض والمحا

 

 الخميس 3 أكتوبر 2019

عرض حول : تأهيل المدن العتيقة بفاس ومكناس لوكالة التنمية ورد ا�عتبار
 

 تأط�� وكالة التنمية ورد ا�عتبار لمدينة فاس

السبت 5 أكتوبر 2019
 

دارية والحرفية عرض مشاريع فرق ورشة تعزيز المهارات التجارية وا��

منسق العروض والورشات الحسن ساعو

ع�م بالغرفة  المكلف با��

ة صباحا ابتداءا من الساعة العا��

ة صباحا ابتداءا من الساعة العا��



مشاغل ومحارف



 

العروض ع� المشاغل
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عبد الحق العود :  المقربس 0644512951

عبد الكريم مسلك ليام: النحت ع� العود 0667376811

: الخراطة ع� الخشب                        �
عبد الحق التوا¦�

:النحت ع� الخشب                        �ðفاطمة الزهراء بنقا

عزيز البحراوي:الزواق  ع� الخشب 0673906578

حسن بنخالد: الطبع ع� الخشب  0660292183  

: النقش عل الخشب  0666422624 �
أحمد الشكرا¦�

:التخريم                             سماعي�� حسن العلوي ا��

: ا�Ðبعاد الث�ثية                       �
ف العمار¦� أ��  

0633080705

0690288515

0665649239

0642411756

حسن المضاق : التصميم ع� الخشب 0663671232



الئحة العارضين داخل 
جهة فاس مكناس
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الئحة العارضين خارج 
جهة فاس مكناس



 � سعيد بلمحجو¦»

السعيد العليوي 

بوجمعة الصادق 

ى  �Êهشام أب

 Ôعبد الرحيم أومو

السعيد سعدي   

عبد الرفيق مول العرض  

محمد واكريم 

عبد الرحيم استاية   

خليل ه�ل                                                                                                                                                                                                                                                  

تعاونية النجاح لمنتوجات خشب العرعار  

عبد الكب�� زكيكر   

ى   �Êاسماعيل اب

عبد الرحيم بزين  

تعاونية أزوكو مكادور 

تعاونية مهرة النقش 

فتاح عبيس   

تعاونية النجاح للنحث ع� الخشب  

تعاونية المستقبل للنجارة الفنية ا�نتاجية  

بوحميدي مو�ي يوسف 

يكة  بدر بو��

حسن العلوي 

تعاونية الليمون لنجارة الخشب 

تعاونية تكزيرت للنجارة الفنية و صناعة القوارب 

تعاونية مورو    

تعاونية النصح   

عبد الصمد التاه�� 

تعاونية بودي ديكور 

تعاونية مزوضة ديكور 

مو�ي خالد مي�ح 

محمد السعيد بنمشيش   

دري�õ الرباع    مو�ي الطيب ا��

محمد بوتيسا 

م عبد الله العلوي شاهيم 

 � �̄ عبد الله أو�م

و  �Áعبد ا�له انوا

عبد الرحيم صالوح 

سيدي محمد الناÁي   

 � النجارة الفنية و الخط العر¦»

النجارة الفنية 

النجارة الفنية 

النجارة الفنية 

النجارة الفنية 

النجارة الفنية   

النجارة التقليدية 

النجارة الفنية 

النجارة الفنية 

النجارة الفنية 

النجارة 

الزخرفة و الزواق ع� الخشب 

النجارة العامة 

الخشب المطعم بالمعادن 

النقش ع� الخشب 

النجارة العامة 

النجارة الفنية 

الديكور 

النجارة الفنية وتطعيم الخشب 

 ميدلت 

 خنيفرة 

الرشيدية 

بركان 

الناظور 

  � امزم��

مراكش 

مراكش 

مراكش 

مراكش 

مراكش 

مراكش 

 مراكش 

مراكش 

مراكش 

مراكش 

مراكش 

بن جرير 

 تحناوت 

 0660146240

 0622164732

 0661737239

 0662211043

 0661647375

 0682902232

 0666492728

 0625266099

 0665980596

 0661732209

 0668879398

 0668947500

0668886069

 0671300514

 0666422728

 0656492140

 0667647434

 0666035546

 0661248522
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 � سعيد بلمحجو¦»

السعيد العليوي 

بوجمعة الصادق 

ى  �Êهشام أب

 Ôعبد الرحيم أومو

السعيد سعدي   

عبد الرفيق مول العرض  

محمد واكريم 

عبد الرحيم استاية   

خليل ه�ل                                                                                                                                                                                                                                                  

تعاونية النجاح لمنتوجات خشب العرعار  

عبد الكب�� زكيكر   

ى   �Êاسماعيل اب

عبد الرحيم بزين  

تعاونية أزوكو مكادور 

تعاونية مهرة النقش 

فتاح عبيس   

تعاونية النجاح للنحث ع� الخشب  

تعاونية المستقبل للنجارة الفنية ا�نتاجية  

النقش ع� العرعار 

النقش ع� خشب العرعار 

النقش ع� خشب العرعار 

النقش ع� خشب العرعار 

النقش ع� خشب العرعار 

النقش ع� خشب العرعار 

التخرام والنحت 

صناعة ا��ت الموسيقية 

النحث ع� العرعار 

النحث ع� العرعار 

النقش ع� خشب العرعار 

النقش ع� خشب العرعار 

النقش ع� خشب العرعار 

النحث ع� خشب العرعار 

النحث ع� خشب العرعار 

النجارة الفنية 

النحت ع� العرعار 

النحث ع� الخشب 

النجارة الفنية 

 الصويرة 

الصويرة 

الصويرة 

الصويرة 

الصويرة 

الصويرة 

الصويرة 

الصويرة 

الصويرة 

الصويرة 

الصويرة 

الصويرة 

الصويرة 

الصويرة 

الصويرة 

س� 

الخميسات 

الخميسات 

الخميسات  

 0666662488

 0671376934

 0651960347

 0601576675

 0668327229

 0673521023

          0623730884

 0610016288

 0666944024

 0675252126

 0672483631

 0671737399

 0662057083

 0667351944

 0658322871

 0618141220

 0668717390

 0671853652

 0670152918

56



تعاونية الشجرة المباركة للنجارة الفنية ا�نتاجية 

يقا  �Á محمد

تعاونية أدران تامنت أركانة   

محمد أحجام   

تعاونية تيفاوين  

 �
ابراهيم المنا¦�

عيش بوكرين    

عبد الفتاح رتنان 

  �
�Ôيوسف لمعا

سعيد جديدي 

المهدي بنصبيح   

عزيز عوية 

جمال الزعي��    

  �
عثمان اق��

محمد الوسطي 

نبيل شقور 

عبد ا��ه القايدي 

أكرم كوزي 

جمال أشتوك   

النجارة الفنية 

النجارة الفنية 

النحث ع� العرعار 

النقش ع� العرعار 

النقش ع� خشب العرعار 

النقش ع� خشب العرعار 

فن ا�Ðركيت 

النقش ع� خشب العرعار 

النحث ع� خشب العرعار 

النجارة الفنية 

النجارة الفنية 

خطاط ع� اللوحات الخشبية 

النجارة الفنية 

الزخرفة ع� الخشب 

النجارة الفنية 

الخشب المطعم 

الديكور 

الديكور 

� بالنقش ع� الخشب  الخط العر¦»

الخميسات 

 الخميسات 

تارودانت 

تارودانت 

تارودانت 

تارودانت 

إنزكان 

أكادير 

أكادير 

تزنيت 

طنجة 

طنجة 

تطوان 

تطوان 

تطوان 

تطوان 

وزان 

وزان 

الدار البيضاء 

 0661997809

 0622530734

 0648548697

 0660534433

 0642670016

 0648554232

 0662091832

 0695426875

 0670085689

 0667925167

 0666392852

 0657102534

 0671277819

 0666432323

 0665386968

 0673103919

 0670987556

 0642276572

 0699355169
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0617445257الرشيديةديكورات من خشب النخيلتعاونية فن النخيل
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الئحة العارضين الدوليين



خالد محمد محمد س�مة 

حامد عبد العاطي حامد 

صادق طلب  

� محمد  بن قرط�»

سعدودي سفيان  

بلقص��  عبد القادر عصام   

 KOFFI KOUADIO GUY

  SIDIME MOUSSA

  �ïي كة ميدا -كلثوم ال�� ��

كة الشاذ¤� بن صميدة   ��

كة اوليفيا  - زه�� العيادي   ��

  �
� هوم - عبد الس�م العا¦� �̄ كة ارم ��

كة وليد ديزاين - وليد الحاج خليل   ��

 Bienvenu Mayimbi Nkitulomba

 Magalie Mihingo Nyembo

Société Unilin - société Orac Decor - société 2tec2Belgique

MAGUETTE NDIAYE                          النجارة الفنية                السنغال

فن الديكور 

فن الديكور 

النجارة الفنية 

فن الديكور 

النحث ع� العود 

اكسيسوارات خشبية 

الزخرفة ع� الخشب 

النجارة الفنية 

النجارة الفنية 

الكونغو الديمقراطية 

الكونغو الديمقراطية 

كوت ديفــوار 

كوت ديفــوار 

تونس 

تونس 

تونس 

تونس 

تونس 

صناعة أدوات من الخشب 

  �
صناعة الخشب الف��

خشب مطعم بالنحاس و الزجاج 

مفروشات خشبية 

الجزائر 

الجزائر 

الجزائر 

الجزائر 

ا�Ðرابيسك 

فن الديكور 

 Ëم

 Ëم
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تم انجاز هذا العمل 
بمساهمة مختلف مكونات 

غرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس مكناس



الشركاء


