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توجــه مؤسســة دار الصانــع، املؤسســة العموميــة املكلفــة بإنعــاش قطــاع الصناعــة التقليديــة علــى املســتوى الوطنــي والدولــي، 

نــداء للتعبــري عــن االهتمــام الختيــار التظاهــرات ذات القيمــة املضافــة العاليــة لقطــاع الصناعــة التقليديــة، التــي يمكــن أن تدعــم 

مــن طــرف املؤسســة خــال ســنة 2022. 

ــح وذات  ــدرة للرب ــري امل ــات الغ ــات أو الهيئ ــات أو املؤسس ــات أو الفدرالي ــه إىل الجمعي ــام موج ــن االهتم ــري ع ــداء للتعب ــذا الن ه

املؤهــات الازمــة لتنظيــم تظاهــرات ذات عاقــة بقطــاع الصناعــة التقليديــة والتــي عليهــا ان تقــدم ملؤسســة دار الصانــع قبــل 

اآلجــال املحــددة يف 28 ينايــر 2022 ، ملــف ترشــيح كامــل يشــمل العناصــر التاليــة :

 طلب الدعم )sponsoring( موقع ومختوم من طرف املنظم؛ . 	

تقديــم للمنظــم مــع الوثائــق اإلداريــة التــي تعــر عــن نشــاطه )الئحــة األعضــاء ، التقريــر األدبــي والمالــي للســنة . 	

الفارطــة، الوضــع القانونــي، شــهادة الحســاب البنكــي "RIB" ، وصــل اإليــداع القانونــي(؛

تقديم للتظاهرة بما يف ذلك برنامج التظاهرة والئحة الشركاء وامليزانية االجمالية للتظاهرة؛. 	

ــاع . 	 ــاتية لقط ــة املؤسس ــن إدراج العالم ــدة وأماك ــل املعتم ــائل التواص ــع وس ــرة م ــت للتظاه ــي املؤق ــج التواصل الرنام

ــرب«؛ ــرف املغ ــة »ح ــة التقليدي الصناع

نوعية الفضاء املخصص للصناعة التقليدية. . 	

تودع ملفات الرتشيح مباشرة لدى مكتب الضبط للمؤسسة أو ترسل عرب العنوان اإللكرتوني للمؤسسة :

ــام لدعــم  ــري عــن االهتم ــداء للتعب ــة "ن ــع االشــارة التالي ــادي م ــد الع ــق الربي  maisonartisan@mda.gov.ma أو عــن طري

ــام 2022 "  إىل : ــال ع ــرات خ التظاه

السيد املدير العام،

مؤسسة دار الصانع، 6 طريق املرسى، الوداية، الرباط،

ويتــم انتقــاء التظاهــرات مــن طــرف لجنــة متخصصــة، علــى أســاس ملــف الرتشــيح املقــدم. وســيتم تلقائيــا رفــض أي ملــف غــري 

مكتمــل أو تــم إرســاله بعــد املوعــد النهائــي. 

آخر أجل لقبول طلبات الرتشيح هو يوم الجمعة 28 يناير 2022 

Royaume du Maroc
Ministère du Tourisme, de l'Artisanat
et de l'Economie Sociale et Solidaire

مؤسســة�دار�الصا�ــع

املغر�يــة اململكــة�
التقليديــة والصناعــة� الســياحة� وزارة�

والتضام�ــ� االجتما�ــ�� واالقتصــاد�

6, Tarik Al Marsa, les Oudayas, Rabat, Maroc - 6،�طر�ــق�املر��ــ�،�الودايــة،�الر�ــاط،�املغــرب
+212 (0)5 37 68 60 08 / 10 / 38       +212 (0)5 37 68 60 21
maisonartisan@mda.gov.ma
www.mda.gov.ma

Maison de l'Artisan




