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ــداء  ــا إلب ــع إعالن ــق مؤسســة دار الصان ــة، تطل ــة يف األســواق الدولي ــة املغربي ــة التقليدي ــات الصناع ــم تســويق منتج ــا لدع ــار جهوده يف إط
ــوز 2022. ــو إىل 03 يولي ــن 25 يوني ــينظم م ــذي س ــبونة ال ــة بلش ــة التقليدي ــي للصناع ــرض الدول ــاركة يف املع ــأن املش ــام بش االهتم

وتفتــح الرتشــيحات للمشــاركة يف هــذه التظاهــرة يف وجــه الفاعلــن بقطــاع الصناعــة التقليديــة كل من الصنــاع التقليديــن الفــرادى والتعاونيات 
واملقاولــن الذاتــن و مقــاوالت الصناعــة التقليديــة بهــدف تمكينهــم مــن فرصــة لرتويــج وتســويق منتوجاتهم يف هــذا املعرض.

وعليه، يتعن على الراغبن يف املشاركة ارسال ملف طلبهم قبل تاريخ  13/05/2022، مرفق بالوثائق التالية:

طلب املشاركة مملوء بشكل تام وموقع من طرف الشخص املؤهل، يتم تحميله من موقع األنرتنيت للمؤسسة.. 	

دليــل للمنتوجــات مرفــوق بالئحــة باللغــة الفرنســية للمنتوجــات املزمــع عرضهــا مــع صــور واضحــة، و وصــف املنتــوج وكميــات . 	
املخــزون وســعر البيــع باليــورو مطابقــا لنمــوذج يتــم تحميلــه مــن موقــع األنرتنيــت للمؤسســة.

املستخرج من سجل التعاونيات. 	

شهادة التسجيل يف السجل الوطني للصناعة التقليدية. 	

نسخة من جواز السفر ساري الصالحية. 	

نسخة من جواز التلقيح ضد فريوس كورونا.. 	

يمكــن إيــداع ملــف الرتشــيح لــذى مكتــب الضبــط للمؤسســة أو إرســاله بالربيــد إىل الســيد املديــر العــام – مؤسســة دار الصانــع، 6 طريــق 
maisonartisan@mda.gov.ma : ــى العنــوان التالــي ــاط أو عــن طريــق الربيــد اإللكرتونــي عل املرســى، األودايــة. الرب

يف حالة انتقائهم سيستفيد العارضون وبشكل استثنائي من:

أروقة العرض مجهزة مجانا حيث تتوىل املؤسسة بتوزيع األروقة على املشاركن مع تحديد مساحة العرض،	 

نقل املنتوجات املزمع عرضها يف حدود 200 كيلوغرام.	 

مرافقة لتثمن املنتوجات يف أروقة العرض.	 

نظام موحد لصناديق اآلداء	 

حملة إعالمية إلبراز حضور الصناعة التقليدية يف املعرض.	 

للحصول على أي معلومات إضافية، يرجى االتصال بمديرية االستكشاف والتنمية التجارية عرب الهاتف :

أو عرب الربيد االلكرتوني : 

آخر أجل لقبول طلبات الرتشيح هو يوم الجمعة 13 ماي 2022 
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