
 

 
 

 إعالن 
 للتعبير عن االهتمامدعوة 

 "  للصناعة التقليدية املغربيةاالبتكار  لقاءات" الربط بشبكات األعمال  مليةع في املشاركة 

 بمراكش  Palmeraie Rotana Resort باملوري روتانا روسور  بفندق 2022  دجنبر   06

الساميةتحت   السادس،  امللكالجاللة    لصاحب   الرعاية  وأيده  محمد  هللا  تنظم  نصره  االجتماعي  ،  واالقتصاد  التقليدية  والصناعة  السياحة  وزارة 

  األعمالبشبكات   الربط  سيتم تنظيم  ،طار في هذا ال     . صناعة التقليدية من األسبوع الوطني لل   السابعة  الدورةالصانع،  دار    عبر مؤسسة،  والتضامني

   املمولين، املستثمرين و املشترين الدوليينبالتي ستجمع الفاعلين بالصناعة التقليدية املغربية،  "للصناعة التقليدية املغربية"ملتقى االبتكار 

 بمراكش.  2022  دجنبر  06 الثالثاء يوم  و ذلك

  لفائدة الفاعلين بالصناعة التقليدية املغربية   ، املذكور أعاله  الحدثفي  للمشاركة    (،AMI)   الدعوة للتعبير عن االهتمام   هذه   مؤسسة دار الصانع تطلق  

 : املستجيبين للشروط أدناه 

 ؛التوفر على منتوجات و مهارات إبداعية و مبتكرة موجهة للتصدير  •

 ؛االستجابة للمعايير الدولية من حيث الجودة و التصميم •

 . لدى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي (  AMOوالتسجيل في التأمين الصحي الجباري ) (  RNA)   صناعة التقليديةالسجل الوطني لل التسجيل ب •

الرابعة بعد  الساعة    على   2022  نونبر  10  مؤسسة دار الصانع، داخل أجل أقصاهتقديم ملف طلب إلى  ه الورشات  املهتمين باملشاركة في هذ   على الفاعلين 

 يتضمن العناصر التالية:  الزوال،

   (؛املؤسسة )مقاولة أو تعاونية على مستوى   ذلك له    الشخص املخول  وتوقيع  ختممع  استمارة الطلب اململوءة   .1

 ؛مع محضر آخر جمع عام  نسخة من السجل التجاري أو سجل التعاونيات  .2

 لدى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي؛ (  AMOوالتسجيل في التأمين الصحي الجباري ) (  RNAإثبات التسجيل في السجل الوطني للحرف )  .3

 إلكتروني؛صور عالية الجودة للمنتوجات على حامل  .4

  .دليل املنتجات  .5

 a.farhane@mda.gov.ma  فرحان عائشة على العنوان التالي ةعبر البريد اللكتروني إلى السيد فقطيمكن إرسال الطلب            

 الغرض. لهذا   معينة  صةت الطلبات من قبل لجنة مخ دراسة تم تس              

 الفاعلون الذين سيقع عليهم االختيار سيستفيدون من: 

 ؛فضاء مجهز للقاء رجال األعمال  •

  ؛  (  ..إلخ ، أثاث، ض معدات العر الفتات تعريفية،   (خدمات مساعدة لتيسير اللقاءات مع رجال األعمال •

 ؛تأطير كامل لتيسير إبرام الصفقات  •

 خدمات الترجمة الفورية.  •

"   Marrakech International Art and Craft Connect من دعوة لحضور املنتدى الدولي "أعاله    املذكورةالذين تختارهم لجنة    شاركون كما سيستفيد امل

   . بمراكش Palmeraie Rotana Resort  باملوري روتانا روسور   بفندق   2022دجنبر    05الذي سينظم يوم 

االتصال   يرجى  املعلومات،  من  الرقم  ملزيد  على  هاتفيا  العلمية  التالي:   0537686008باللجنة  العنوان  على  اللكتروني  بالبريد  أو 

a.farhane@mda.gov.ma 
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