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إعالن
للتعبري عن اإلهتمام

 NY NOW بشأن املشاركة يف املعرض املهني 
17-14 غشت 2022 بنيويورك بالواليات املتحدة األمريكية

تطلــق مؤسســة دار الصانــع إعالنــا إلبــداء االهتمــام بشــأن املشــاركة يف املعــرض املهنــي NY NOW املوجــه للمقــاوالت املغربيــة 
املهيكلــة واملؤهلــة للتصديــر الــذي ســيقام بنيويــورك بالواليــات املتحــدة األمريكيــة مــا بــن 14 و 17 غشــت 2022 بمركــز املعــارض 

. JAVITS CENTER

NY NOW هــو معــرض مهنــي متخصــص يف مجــال التصميــم و التزيــن الداخلــي و التأثيــث وهــو صلــة وصــل BTOB مــا بــن 
كبــار التجــار و املنتجــن و تجــار التقســيط.

ــئ  ــرض مهي ــك فضــاء الع ــا يف ذل ــرض بم ــف املشــاركة باملع ــع مصاري ــع ســتتكفل بجمي ــإن مؤسســة دار الصان ــرض ف ــذا الغ وله
بمســاحة تــراوح مــا بــن 6 و 12 مــر مربــع ومصاريــف نقــل ســلع املشــاركن يف حــدود 100 كيلوغــرام لــكل عــارض، بينمــا يتحمــل 

املشــاركون املصاريــف الخاصــة بتنقلهــم و مبيتهــم ومأكلهــم مــع كل الخطــوات للحصــول علــى التأشــرية.

علــى املقــاوالت الراغبــة يف املشــاركة يف هــذه الــدورة تقديــم ملفاتهــم إىل مؤسســة دار الصانــع قبــل تاريــخ 7 يونيــو 2022 علــى 
الســاعة الرابعــة بعــد الــزوال .

الوثائق املطلوبة:

ــع :             . 	 ــة دار الصان ــع مؤسس ــن موق ــا م ــم تحميله ــة يت ــم املقاول ــع خت ــة م ــة وموقع ــاركة معبئ ــب املش ــتمارة  طل اس
                          /https://www.mda.gov.ma/fr/appels-a-la-manifestation-dinterets

تقديم حول املقاولة. 	

السجل التجاري. 	

ــدوق . 	 ــة اتجــاه الصن ــة املالي ــت الوضعي ــة تثب ــة، ووثيق ــة التقليدي ــي للصناع ــد يف الســجل الوطن ــت التقيي ــة تثب وثيق
ــي ــان االجتماع ــي للضم الوطن

الئحة مفصلة للمنتجات املزمع عرضها. 	

دليل إلكرتوني حول املنتجات املزمع عرضها. 	

صور HD للمنتجات التي ستعرض.. 	

ــوان  ــي للعن ــد اإللكرون ــق الربي ــات عــن طري ــث امللف ــات املشــاركة. ويجــب أن تبع ــات طلب ــاء ملف ــرض انتق ــة لغ ســتعن لجن
s.moukasse@mda.gov.ma التالــي: 

وللحصــول علــى معلومــات إضافيــة االتصــال بمديريــة التســويق عــرب رقــم الهاتــف: 0537686008 - 0537686010 أو عــرب الربيــد 
   s.moukasse@mda.gov.ma: اإللكروني


