
 

 5  نم 1 ةحفصلا
 

 

 

          ةكراشملا بلط ةرامتسا

 …..……………………………………………………… : لوح ةي-,و+تلا ةشرولاب

 ةيديلقتلا ةعانصلل FGطولا عوبسألل ةع@اسلا ةرودلا راطإ 89 ةمظنملا
 

                                                           )ةينواعتلا وأ ةلواقملا( ةسسؤملا ميدقت .1

 

      ي*اسسؤملا مسالا 

 ةينوناقلا ةغيصلا ةينواع6   �                  ةدودحم ةيلوؤسم تاذ ةكرش   �                      ةم(اسم ةكرش  �

 ةلواقملل دحوملا ف7رعتلا  

 
 ةعانصلل FGطولا لABلاب ليAB@لا مقر

                  ةيديلقتلا

 
 ةعانصلل ن7ردصملا لKAB ليAB@لا مقر

 ةيديلقتلا

 يديNOلا ناونعلا 

 ميلقإ / ةلامع 

 ةسسؤملل ينورتكلإلا عقوملا 

Facebook : ………………………………………………………………..……………………………… 

Instagram : ………………………………………………………….…………………………………… 

Twitter : …………………………………………………………………………..……………………… 

LinkedIn : ………………………………………………………………………………..………………. 

Autre, à préciser : ……………….…………..……………………………….….. ديدحتلا عم ،ىرخأ  

 

 

 abامتجالا لصاوتلا عقاوم ^[ع تاباس]Zا

 ةسسؤملل يeوdOكلالا ناونعلا 

 kOسملل ghijGلاو b[ئاعلا مسالا 

 kOسملل تباثلا وأ لاقنلا فتاlلا مقر 

 kOسملل يeوdOكلالا ناونعلا 

 



 

 5  نم 2 ةحفصلا
 

 لوازملا طاش:لل ميدقت .2
 

                                                                                                                      طاش)لا لاجم

       روكيدلا و ثاثألا                رامعملا و ءانبلا

   ديجنت و ثاثأ  �   دومرق ،كيماkOس ،جيلز � 

    ي}ارز  �  ةتوحنم وأ ةعطقم راyBأ ،ماخر  �

   ةيطغأ و تاجوس{م �   جاجز  �

    ةيل��م تاشورفم  �   شوقنملا صبZBا  �

   تا7رث  �   تكالدات  �

    تاراطإ و ايارم  � رامعملل بشZhا ^[ع شقنلا  �

 رو�يدلل يقشمدلا نف و تايساحن  � حطسألا و ناردZBا ءالط  �

   نkي�dلل ةيدلج تاجوتنم  �    رامعملل ةداد]Zا  �

    بشZhا ميعطت  � ..……….: ………………………ىرخأ  �

 ...................................:ىرخأ  �  

                                              ةدئاملا نف

  CDخادلا ميمصتلا � 

                      فزZhا و راخفلا  �

                                                     جاجزلا  �

                                                تايضفلا  �

                         بشZhا نم يeاوأ  �

                               عومشلا  �

 ............... ةدئاملا ةيطغأ ،ليدانم :ةدئاملا تاشورفم   �

 …………………………………… ديدحتلا عم ،ىرخأ �                   تارGوEFا   �

                          ة7راجتلا ةمالعلا  

�  eال   �                   مع *ABة7راجتلا ةمالعلا لي 

    ة7راجتلا ةمالعلا ليAB* خ7رات 

 ةمالعلا عقومت  

                                     تاعيبملا ةيعون عونتم �             طيسقتلاب �           ةلمZBاب   �

 م�ردلاب 2021 ةنس مسرب لABملا تالماعملا مقر  



 

 5  نم 3 ةحفصلا
 

 م�ردلاب 2021 ةنس مسرب ريدصتلا �b لABملا تالماعملا مقر  

 
 ريدصتلل ةlجوملا ةيس ئرلا تاجوتنملا 

 
 

  ةيك7رمألا ةدحتملا تايالولا  �

     اينابسإ  �                   اسeرف �

 ايناملأ  �                  ايلاطيإ �

    لاغ*NOلا �       ةدحتملا ةكلمملا �

 ارس¡وس �

   ةدحتملا ةي£رعلا تارامإلا  �

 ..........................ديدحتلا عم ،ىرخأ  �

   ةفد¦¥سملا ةيس ئرلا قاوسألا

 

 

 

                                                          تاCراشملا خAرات .3
 

 G¨لا تايلاعفلا �b تا§راشملا ددع

 ةنس ذنم عeاصلا راد ةسسؤم ا¦¥مظن

2020 

 

  ةيلاعفلا عون
 ة7راجت ضراعم  �            ةينlم ضراعم �        تان7و�ت  �

 ................................................ ،ىرخأ �

  ا¦ف كراشملا ةkOخألا ةيلاعفلا ةيمس*

 

 ةي:Aوكتلا ةشرولا KL ةكراشملل GHرملا .4

  بقللاو مسالا

  CIN oN ةينطولا ف7رعتلا ةقاطب مقر

  ھلغش± يذلا بصنملا

 5 دئاز ا7رولا§اب �    4 دئاز ا7رولا§اب �      3 دئاز ا7رولا§اب �    2 دئاز ا7رولا§اب � ميلعتلا ىوتسم

   صصختلا و مولبدلا ديدحت

 ةي�kلجنإلا �             ةيسeرفلا  �             ةي£رعلا � ة£وتكملا وأ/و ةقوطنملا تاغللا

   لاقنلا فتاlلا مقر

  يeوdOكلالا ديNOلا ناونع



 

 5  نم 4 ةحفصلا
 

 ةكراشملا دعاوق .5

 FGطولا عوبسألا نم ةعKاسلا ةAh{لا تايلاعف نمض مظنت G¨لا ةي{7و�تلا ةشرولا �b ةكراشملل ةماعلا طورشلا دعاوقلا هذ� ددحت

 .ةيديلقتلا ةعانصلل
 

 ع^اصلا راد ا]جمXYت VWلا تايلاعفلا نع تامولعم

 و www.mda.gov.ma :يeوdOكلإلا اlعقوم NOع ةي£رغملا ةيديلقتلا ةعانصلاب نkلعافلا معدل ا¦¥جمرب نع عeاصلا راد ةسسؤم نلع*

 .مامت�الا نع kOبعتلل ةوعدلا ةرطسم NOع ةكراشملا تابلط يقلت متي ثيح abامتجالا لصاوتلا عقاوم ^[ع ا¦Àاباسح
 

 لوبقلاو نcفدa`سملا

 ةعانصلا عاطق �b ةلماعلاو ،اlل ارقم برغملا نم ذختت G¨لا )تاينواع* وأ تالواقم( تاسسؤملا ةي{7و�تلا تاشرولا �b ةكراشملل نول�ؤم

  .ةيجراZhا قاوسألا ^Åإ ةي£رغملا ةيديلقتلا ةعانصلا تاجتنم ريدصت �b لثمتملا اlطاشe زNOت نأ ةسسؤملا ^[ع نkعتي امك .ةيديلقتلا

 لخاد اlلغش± G¨لا ةفيظولل ةبس{لاب ةي{7و�تلا ةشرولا نم ةوجرملا ةدئافلا زاربإ ةي{7و�تلا تاشرولا �b ةكراشملل ÆÇرملا ^[ع بجي 

 .)ةينواعتلا وأ ةكرشلا( ةسسؤملا

 مظن س يذلا " Åb " Marrakech International Art and Craft Connectودلا ىدتنملا روض]Z ةوعد نم نو§راشملا ديفتس س امك

  .شكارمب Palmeraie Rotana Resort  روسور اناتور يروملاب قدنفب NO 2022نجد 05 موي
 

 ةكراشملا تافلم

 وأ ةلواقم( ةسسؤملا ىوتسم ^[ع كلذ ھل لوÉhا صghلا عيقوتو متخ و كراشملا عيقوت عم ةءولمملا بلطلا ةرامتسا -

 ؛)ةينواع*
 FGطولا قودنصلا ىدل )AMO( يرابجإلا Ðbصلا نkمأتلا �b ليAB@لاو )RNA( فر]Ìل FGطولا لABلا �b ليAB@لا تابثإ -

 ؛abامتجالا نامضلل
  ؛ةيديلقتلا ةعانصلل ن7ردصملا ل�b ÓB ليAB@لا تابثإ -
- eAhلا نم ةABوأ يراجتلا ل ÓB؛تاينواعتلا ل 
 ،ا¦لع لوص]Zا مت G¨لا تاداlشلا ،ÔjGاردلا ىوتسملا كلذ �b امب ةشرولا �b ةكراشملل ÆÇرملا صghلل ةيتاذلا ةkOسلا -

  ؛ ةينواعتلا /ةلواقملا لخاد ھلغش± يذلا بصنملل فصو كلذكو ةينlملا ةZhNOا
- eAhةينطولا ةقاطبلا نم ة CIN رمللÆÇ ةكراشملل �b ةشرولا.  

 

 Åb:  m.ibnattya@mda.gov.maاتلا ناونعلا ^[ع ةيطع نبا يدlملا دمحم ديسلا ^Åإ يeوdOكلإلا ديNOلا NOع الإ بلطلا لاسرإ نكمي ال

 

 ةعانصلا طاش{ل ةينlملا ةسرامملاب قلعتت ىرخأ ةيفاضإ ةقيثو يأب ھتكراشم فلم لامكإب ÆÇرملا ةبلاطم �b ق]Zاب عeاصلا راد ظفتحت

 .ةيديلقتلا
 

 نcكراشملا رايتخا

 ثيح . ةشرو ل�ل ijÞقأ دحك ا§راشم )20( ن7رشع رايتخا مت س ثيح ضرغلا اذlل ةنيعم ةصتخم ةنZB لبق نم تابلطلا ةسارد مت@س

  :  b[ي ام نkكراشملا رايتخا kOياعم لمش* .ةدد]Éا ةيئا¦ßلا ديعاوملا نوضغ �b اlمالتسا متي G¨لا ،ةلما�لا بلطلا تافلم صحفب ةنZBا موقت

  ؛برغملاب ةيديلقتلا ةعانصلاب طاشe ةسرامم -
 نامضلل FGطولا قودنصلا ىدل )AMO( يرابجإلا Ðbصلا نkمأتلا �b ليAB@لاو )RNA( فر]Ìل FGطولا لABلا �b ليAB@لا -

 ؛abامتجالا
  ؛ةي{7و�تلا ةشرولا عوضومو حdOقملا ÆÇرملا ف7رع* فلم نkب قاس*الا -



 

 5  نم 5 ةحفصلا
 

 .عeاصلا راد ةسسؤم ا¦¥مظن G¨لا تايلاعفلا نم عونلا اذlل ةقباسلا تا§راشملا ددع -
 

 تافلملا لامتكاو ة]â نم ققحتلاب ان�رو ،بولطملا ددعلا زواجت مت اذáو .ا§راشم 20 عeاصلا راد ةسسؤم راتختس ،ةي{7و�ت ةشرو ل�ل

  .عeاصلا راد ةسسؤم ^Åإ اlلاسرإ خ7راتل اقفو تافلملا تا7ولوأ ديدحت مت س ،ةلسرملا
 

 ةكراشملا ديكأت

Kرارقب راطخإلا دع ZBعتي ،بلطلا فلم لوبقو رايتخالا ةنlعملا فرطلا دFG ھتكراشم ديكأتب رمألاب.  
 

  ةكراشملا ءاغلإ

 مييقت دنع رابتعالا �b كراشملل رNOملا kOغ ءاغلإلا وأ با]eAالا ذخأ مت س ثيح .ةر�اقلا ةوقلا تالاح �b الإ ،ءاغلإ يأ عم حماس@لا متي ال

 اقفو اذ�و راظتنالا ةمئاق نم اقالطنا ب]A{ملا كراشملا نا�م عeاصلا راد ةسسؤم ألمتس ،كلذ رثإ ^[عو .ةيلبقتسملا ةكراشملا تابلط

  .ضرغلا اذlل ةنيعملا ةنÌBلا لبق نم اlلامتكا و ا¦¥]â نم ققحتلاب ان�ر و ،بلطلا تافلم لاسرإ خ7راتب قلعتملا ة7ولوألا ب تdOل
 

 كراشملا تاماklلا

  :ةيلاتلا دونبلاب ما�dلالاب كراشملا دlعتي

 ىرخأ تامولعم يأ ^Åإ ةفاضإلاب ،ةي{7و�تلا ةشرولا ةيا¦�b ä عeاصلا راد ةسسؤم ھعزوت يذلا مييقتلا جذومن عاجرáو ءلم -

  ؛ھتكراشم رثأ مييقتل ة£ولطم

 G¨لاو ،كلذ نع ةئشانلا بقاوعلا عيمج كراشملا لمحت7و .رضحم ر7رحت ھنع جت{يس قرخ يأو .ھتا� ةكراشملا دعاوقل لاثتمالا -

 ؛ةي{7و�ت ةشرو وأ ن7و�ت يأب ةكراشملا نم البقتسم هداعب@سا دح ^Åإ لصت نأ نكمي

  .ةصتÉhا تاطلسلا ا¦¥عضو G¨لا ةي]æلا kOبادتلا عيمZB لاثتمالا -

 

   :ةسسؤملا عيقوت 

 ................................................  G¨فصب ، ........ ............هاندأ عقوملا انأ

 .ةكراشملا دعاوق دونب ماdOحاب م�dلأ و ،هالعأ ةرو§ذملاو FGصخت G¨لا تامولعملا ة]æب دlشأ

 

 .................... QD مت

   ةقفاوملاو ةءارق

 

 كراشملا عيقوت 

  ................................................................ G¨فصب ، ........ ............هاندأ عقوملا انأ

 .ةكراشملا دعاوق دونب ماdOحاب م�dلأو ،هالعأ ةرو§ذملاو FGصخت G¨لا تامولعملا ة]æب دlشأ

 

 .................... QD مت

   ةقفاوملاو ةءارق

 


