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إعالن
للتعبري عن اإلهتمام

إلنجاز دليل منتوجات الصناعة التقليدية

ــورة دليــل  يف إطــار إنجــاز عمليــات التواصــل وإنعــاش تســويق منتجــات الصناعــة التقليديــة،  تســعى مؤسســة دار الصانــع إىل بل
ــة موجــه للمقتنيــني الفــرادى واملهنيــني واملؤسســاتيني. ملنتوجــات الصناعــة التقليدي

ــار املشــريات بالنســبة  ــاع التقليديــني مــن جهــة و تســهيل اختي ــل هــو تســويق منتوجــات الصن الهــدف مــن إنجــاز هــذا الدلي
للراغبــني يف اقتنــاء هــذه املنتوجــات مــن جهــة أخــرى. وســيتم نشــر هــذا الدليــل علــى جميــع املواقــع وقنــوات التواصــل الخاصــة 

ــة مرجــع لــكل خطــوات البحــث عــن اإلســواق ســواء يف املغــرب أو يف العالــم. بمؤسســة دار الصانــع حيــث ســتكون بمثاب

ــرادى و  ــني الف ــاع التقليدي ــة - الصن ــة التقليدي ــني يف قطــاع الصناع ــم الفاعل ــا يه ــع إعالن ــق مؤسســة دار الصان ــرض تطل ــذا الغ له
ــيتم  ــذي س ــل ال ــذا الدلي ــام له ــني يف االنضم ــاء الراغب ــام النتق ــن االهتم ــري ع ــات - للتعب ــة والتعاوني ــة التقليدي ــاوالت الصناع مق

ــة. ــة املغربي ــة التقليدي ــات الصناع ــن منتوج ــدم أحس ــل تق ــة دالئ ــه يف خمس تجميع

سيمثل كل دليل مكونات مختلفة وسيكون مجزئا حسب نوعية املنتوجات والزبناء املستهدفني:

• املنتوجات املوجهة للهدايا

• البناء واملعمار

• التأثيث والتصميم الداخلي

• الزرابي

• املوضة والتجميل

شروط املشاركة:

ستقوم مؤسسة دار الصانع باختيار املرشحني حسب جودة منتوجاتهم وأهميتها.

 يتكون ملف الرشيح من الوثائق التالية :

استمارة طلب املشاركة معبئة مع التوقيع والختم يتم تحميلها من موقع مؤسسة دار الصانع، . 	
 https://www.mda.gov.ma/fr/appels-a-la-manifestation-dinterets/a               

ــي . 	 ــدوق الوطن ــة اتجــاه الصن ــة تثبــت الوضعي ــة، ووثيق ــي للصناعــة التقليدي ــد يف الســجل الوطن ــت التقيي ــة تثب وثيق
ــان االجتماعــي للضم

الئحة مفصلة للنشاط باللغة الفرنسية و االنجليزية. 	
صور املنتوجات بدقة عالية ثالت صور لكل منتوج. 	
ــات . 	 ــاج واملواصف ــخ اإلنت ــوج )تاري ــكل منت ــم ل ــع تقدي ــة م ــة الفرنســية و االنجليزي ــة باللغ ــة عالي ــل املنتوجــات بدق دلي

ــة( ــيط والجمل ــدة بالتقس ــة املعتم ــال: األثمن ــدة )مث ــة املعتم ــع األثمن ــم...( م ــات والحج واملكون

ويجــب أن تبعــث امللفــات عــن طريــق الربيــد اإللكرونــي قبــل تاريــخ 27 يونيــو 2022 علــى الســاعة الرابعــة بعــد الــزوال للعنــوان 
 maisonartisan@mda.gov.ma التالي: 

ستعني لجنة لغرض انتقاء املرشحني اعتمادا على ملف الرشيح املقدم.

للحصــول علــى معلومــات إضافيــة املرجــو االتصــال بمديريــة اإلستكشــاف والتســويق عــرب الهاتــف 0537686008 – 0537686010 
 n.lahrichi@mda.gov.ma / s.moukasse@mda.gov.ma :أو عــرب الربيــد اإللكرونــي


