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إعالن
للتعبري عن اإلهتمام

املشاركة يف عمليات التسويق
05-25 دجنرب 2022

يف إطار النســــخة الســــابعة لألسبوع الوطنــــي للصناعــــة التقليديــــة )SNA( التي ستنظمها وزارة السـياحة والصناعـة 
التقليديـــة واالقتصـــاد االجتماعـــي والتضامنـــي، تحـــت الرعايـــة السامية لصاحـــب الجاللـــة امللـــك محمـــد السـادس 
نصـــره اهلل، توجــــه مؤسســــة دار الصانــع دعــوة إلبـداء االهتمـام للمشـــاركة يف عمليـات التسـويق ملنتجـات الصناعـة 

التقليديـــة املغربيـــة يف  عــدد مــن مراكـــز التســـوق الكبـــرى والتجمعــات الحاشــدة بالزوار.

ســــتمتد فعاليات هــــذه التظاهرة ملــــدة 3 أســــابيع ابتــــداء مــــن  5 دجنرب  2022 يف 14 مدينــــة كالتالــــي: أكاديــــر، 
بنــــي مــــالل، الدار البيضاء، الجديــــدة، فــــاس، كلميــــم، القنيطــرة، مراكــــش، مكنــاس، الناظــــور، الربــاط، آســفي، 

طنجــــة وتطــــوان، موجهــــة للفاعلني يف قطــاع الصناعــــة التقليديــة املغربيــــة بمــا يف ذلــك:

مسريو متاجر الصناعة التقليدية املغربية.	 
مجمعني تسويق منتجات الصناعة التقليدية املغربية.	 

 وعلـى املهتمني باملشاركة يف هـذه العمليـة إرسـال طلــب الرتشـيح كامـال قبـل اآلجـال املحـددة يف   24  أكتوبـر  2022   مـع الوثائـق
التاليـة: 

اســتمارة طلــب املشــاركة معبــأة و موقعــة  مــن طــرف الشــخص املعتمــد، يتــم تحميلهــا مــن املوقــع اإللكرتونــي . 	
ملؤسســة دار الصانــع عــر عنــوان URL التالــي:

https://www.mda.gov.ma/ar/appels-a-la-manifestation-dinterets/
السجل التجاري بالنسية للمقاوالت.. 	
شــهادة إثبــات التســجيل يف الســجل الوطنــي لحــرف الصناعــة التقليديــة )RNA( وشــهادة إثبــات اإلنخــراط . 	

)CNSS( لــدى الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي )AMO( يف التأمــني اإلجبــاري عــن املــرض
قائمة مفصلة باملنتوجات املزمع عرضها مع أسعارها وكمياتها وأوصافها. 	
	 .)HD( دليل املنتوجات على الصيغة االلكرتونية مع صور عالية الدقة

ويتــم انتقــاء الطلبــات مــن طــرف لجنــة متخصصــة وأي طلــب ترشــيح غــري مكتمــل أو لــم يتــم إرســاله يف االجــل املحــدد 
لــن يتــم النظــر فيه.

m.elalaoui@mda.gov.ma : يمكن إرسال ملف الرتشيح فقط عرب الربيد اإللكرتوني التالي

وسيستفيد املرشحني الذين تم انتقاؤهم على ما يلي:

رواق مجهز باملجان.	 
شحن ونقل البضائع يف حدود 00	 كيلوغرام.	 
ملصق ألثمنة املنتوجات املعروضة للبيع.	 

ومن ناحية أخرى، يتعني على املرشح الذي تم انتقاؤه أن يتحمل كل التكاليف املتعلقة بتنقله وإقامته. 

ــد  ــق الربي ــن طري ــى 08/10 60 68 0537  أو ع ــف عل ــرب الهات ــع ع ــدار الصان ــال ب ــى االتص ــات، يرج ــن املعلوم ــد م ملزي
m.elalaoui@mda.gov.ma التالــي:  اإللكرتونــي 


