
إعالن عن طلب التعبير عن االهتمام بشأن المشاركة في عملية
بيع منتجات الصناعة التقليدية في العديد من المراكز التجارية

خالل شهر رمضان األبرك

يف إطــار جهودهــا لدعــم تســويق منتجــات الصناعــة التقليديــة املغربيــة، أطلقــت وزارة الســياحة والصناعــة التقليديــة والنقــل الجــوي 

واالقتصــاد االجتماعــي بشــراكة مــع مجموعــة ARADEI CAPITAL ومكتــب تنميــة التعــاون ومؤسســة دار الصانــع، إعالنــا إلبــداء 

 CAPITAL ــة ــة ملجموع ــة تابع ــز تجاري ــدة مراك ــة يف ع ــة املغربي ــة التقليدي ــات الصناع ــويق منتج ــة تس ــاركة يف عملي ــام للمش االهتم

ــة شــهر رمضــان املبــارك لســنة 2021. ARADEI طيل

ــن(  ــن الذاتي ــات واملقاول ــرادى والتعاوني ــن الف ــاع التقليدي ــة )الصن ــة التقليدي ــاع الصناع ــن بقط ــة يف وجــه الفاعل ــذه العملي ــح ه وتفت

بهــدف تمكينهــم مــن فرصــة لرتويــج وتســويق منتوجاتهــم باثنــي عشــر )12( مركــزا تجاريــا موزعــة عــر املــدن التاليــة: الربــاط والــدار 

البيضــاء ومراكــش وفــاس ومكنــاس وطنجــة وأكاديــر والجديــدة وآســفي وتمــارة.

وعليــه، يتعــن علــى الفاعلــن العاملــن يف قطــاع الصناعــة التقليديــة الراغبــن يف االســتفادة مــن هــذه العمليــة ارســال ملــف طلباتهــم 

قبــل 06 أبريــل 2021 علــى الســاعة الثانيــة عشــرة زوالا، مرفــق بالوثائــق التاليــة:

استمارة التسجيل وااللتزام مكتملة عر املوقع االلكرتوني :	 

https://www.maisonartisan.ma/ventes_ramadan/2021/  

نســخة مــن الســجل التجــاري أو بطاقــة الحــريف أو نســخة اســتمارة التســجيل يف الســجل التعاونــي أو أي مســتند  آخــر يــرر 	 

املمارســة املهنيــة للنشــاط الحريف؛

قائمة مفصلة باملنتجات املزمع عرضها مع أسعارها وعددها ووصفها؛	 

صور للمنتجات املزمع تسويقها.	 

فعلــى الراغبــن مــن االســتفادة إيــداع طلباتهــم لــدى مؤسســة دار الصانــع قبــل تاريــخ 06 أبريــل 2021 علــى الســاعة الثانيــة عشــرة 

https://www.maisonartisan.ma/ventes_ramadan/2021/  : ــي ــط التال ــى الراب زواال عل

ســيتم اختيــار املســتفيدين مــن قبــل لجنــة معينــة لهــذا الغــرض، ولــن يؤخــذ بعــن االعتبــار أي ملــف يــودع خــارج األجــل الســالف 

الذكــر.

ــي  ــكل عــارض( بمســاحة حوال ــة كشــك )كشــك واحــد ل ــي مائ ــن مــن حوال ــة املختاري ــن بقطــاع الصناعــة التقليدي سيســتفيد الفاعل

مرتيــن مربعــن تقريبــا، موزعــة علــى املــدن العشــر املذكــورة أعــاله، والتــي ســيتم وضعهــا رهــن إشــارتهم مجانــا، باإلضافــة إىل حمــالت 

ترويجيــة وإعالميــة بهــدف التشــجيع علــى اقتنــاء منتجاتهــم. وتبقــى جميــع التكاليــف األخــرى )تأمــن شــخصي ضــد الحــوادث، نقــل 

البضائــع، اإلقامــة عنــد االقتضــاء، إلــخ( علــى عاتــق العــارض.

وللمزيد من املعلومات، يرجى االتصال بمديرية االستكشاف والتنمية التجارية بدار الصانع عر رقم الهاتف التالي :

 08/10/ 05.37.68.60.38 أو عــر الريــد اإللكرتونــي mda@maisonartisan.org.ma أو املديريــات الجهويــة واإلقليميــة التابعــة 
ــاون. ــة التع ــب تنمي ــة ملكت ــات الجهوي ــة أو املديري ــة التقليدي لقطــاع الصناع

وزارة السياحة والصناعة التقليدية
والنقل اجلوي واالقتصاد االجتماعي

مؤسسة دار الصانع

املغربية اململكة 
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