
 3 من  1 الصفحة

 

 املشاركة           استمارة طلب

 " للصناعة التقليدية املغربيةاالبتكار  لقاءات" الربط بشبكات األعمال بعملية

 بعة لألسبوع الوطني للصناعة التقليدية في إطار الدورة السااملنظمة 

 

  املؤسسةتقديم  .1

 االسم املؤسساتي       

   شركة مساهمة                        ذات مسؤولية محدودة ةشرك                      الصيغة القانونية تعاونية 

 التعريف املوحد للمقاولة   

 رقم التسجيل بالسجل الوطني للصناعة التقليدية                   

 رقم التسجيل بسجل املصدرين للصناعة التقليدية 

 
 رقم االنتساب للصندوق الوطني للضمان االجتماعي    

 العنوان البريدي 

 عمالة / إقليم 

 مؤسسةالموقع اإللكتروني لل  

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

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

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

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

Autre, à préciser : ……………….…………..……………………………….…..أخرى، مع التحديد 

 الحسابات على مواقع التواصل االجتماعي 

 العنوان االلكتروني للمؤسسة  

 للمسير والشخص ياالسم العائلي  

 الهاتف النقال أو الثابت للمسير رقم  

 العنوان االلكتروني للمسير  

 الفرنسية            اإلنجليزية   اللغات املنطوقة واملكتوبة                 العربية    

 

 تقديم للنشاط املزاول  .2

 

                                                                                                             مجال النشاط          

 ثاث و الديكور       األ البناء و املعمار                

  سيراميك، قرمود   زليج ،   أثاث و تنجيد    

  مقطعة أو منحوتة   رخام، أحجار     زرابي   

    زجاج  أغطية و منسوجات    

     الجبص املنقوش       مفروشات منزلية 

     تادالكت      ثريات 

  النقش على الخشب للمعمار    إطارات    مرايا و 



 3 من  2 الصفحة

 

  طالء الجدران و األسطح    فن الدمشقي للديكور نحاسيات و 

      الحدادة للمعمار   زيين   منتوجات جلدية للت 

   أخرى……………………… :.………..   خشب    تطعيم ال 

     أخرى: ............................... .... 

                                                ئدةفن املا

    التصميم الداخلي 

                        الفخار و الخزف 

                                                       الزجاج 

                                                  الفضيات 

                           أواني من الخشب 

   الشموع                                

    ئدة ، أغطية املا: مناديلمفروشات املائدة ............... 

                     املجوهرات    أخرى، مع التحديد…………………………………… 

 العالمة التجارية                            

    نعم                      التجارية تسجيل العالمة  ال 

     التجارية العالمة تسجيل تاريخ  

 تموقع العالمة   

             بالجملة             بالتقسيط   نوعية املبيعات                                      متنوع 

 بالدرهم 2021رقم املعامالت املسجل برسم سنة   

 بالدرهم  2021رقم املعامالت املسجل في التصدير برسم سنة   

 
 املنتوجات الرئيسية املوجهة للتصدير  

 
 

  تحدة األمريكيةالواليات امل  

                    فرنسا       إسبانيا 

 إيطاليا                     أملانيا 

   اململكة املتحدة           البرتغال 

 سويسرا 

     اإلمارات العربية املتحدة 

   التحديد.......................... أخرى، مع 

 األسواق الرئيسية املستهدفة  

 

 

 

 تاريخ املشاركات                                                           .3

 

مؤسسة دار  ها تعدد املشاركات في الفعاليات التي نظم

 2020 سنةمنذ  الصانع
 

   فعاليةنوع ال 
          تكوينات  مهنية           معارض    معارض تجارية 

  ................................................ ،أخرى 

  تسمية الفعالية األخيرة املشارك فيها 

 

 

 



 3 من  3 الصفحة

 

 قواعد املشاركة .4

للصناعة من األسبوع الوطني  ضمن فعاليات النسخة السابعة  تنظم    تيال"  للصناعة التقليدية املغربيةاالبتكار    لقاءات"  الربط بشبكات األعمال  ي عمليةفتحدد هذه القواعد الشروط العامة للمشاركة  

 التقليدية.

 الصانع برمجها دار تالتي  لفعالياتمعلومات عن ا

  طلباتيتم تلقي  حيث    مواقع التواصل االجتماعيحساباتها على    و   www.mda.gov.maموقعها اإللكتروني:    عبر فاعلين بالصناعة التقليدية املغربية  لدعم ال  تهاعن برمج  مؤسسة دار الصانعتعلن  

 االهتمام. دعوة للتعبير عن ال عبر مسطرة املشاركة

 والقبول  املستهدفين

في   للمشاركة  املؤسساتاالبتكار    لقاءات"  الربط بشبكات األعمال  عمليةمؤهلون  املغربية"  التقليدية  تعاونيات(  للصناعة  أو  املغرب مقرا    تتخذالتي    )مقاوالت  ال  لها،من  في قطاع  صناعة  والعاملة 

   .التقليدية

بفندق باملوري    2022دجنبر    05" الذي سينظم يوم   Marrakech International Art and Craft Connect من دعوة لحضور املنتدى الدولي "  شاركون كما سيستفيد امل 

 بمراكش.  Palmeraie Rotana Resortروتانا روسور  

 املشاركة ملفات

 تكون من العناصر التالية: ، يطلب قبل املوعد النهائي املعلن عنه في الدعوة للتعبير عن االهتمام ملف تقديم  رشحينيجب على املت

 

 (؛على مستوى املؤسسة )مقاولة أو تعاونية  له ذلك وتوقيع الشخص املخول  ختم معاستمارة الطلب اململوءة  -

 ؛آخر جمع عاممع محضر  نسخة من السجل التجاري أو سجل التعاونيات -

 لدى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي؛ ( AMOوالتسجيل في التأمين الصحي اإلجباري )( RNAإثبات التسجيل في السجل الوطني للحرف ) -

 صور عالية الجودة للمنتوجات على حامل إلكتروني؛  -

 . دليل املنتجات -

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

 .صناعة التقليديةبالحق في مطالبة املرشح بإكمال ملف مشاركته بأي وثيقة إضافية أخرى تتعلق باملمارسة املهنية لنشاط ال صانعدار ال مؤسسة تحتفظ

 اختيار املشاركين 

اعيد النهائية املحددة. تشمل معايير اختيار املشاركين التي يتم استالمها في غضون املو   الكاملة،لجنة بفحص ملفات الطلب  حيث تقوم ا  ستتم دراسة الطلبات من قبل لجنة مختصة معينة لهذا الغرض 

   يلي :ما 

 ؛ بالصناعة التقليدية باملغربممارسة نشاط  -

 ؛الطابع االبداعي و / أو املبتكر للمنتجات -

 الخارجي؛ التوافق مع معايير الجودة للطلب  -

  ؛دليل املنتجات بالصيغة االلكترونية -

 لدى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي؛ ( AMOوالتسجيل في التأمين الصحي اإلجباري )( RNA)التسجيل في السجل الوطني للحرف  -

 . مؤسسة دار الصانعها تنظم يالفعاليات الت عدد املشاركات السابقة لهذا النوع من -

 تأكيد املشاركة 

 بتأكيد مشاركته.  باألمر  يتعهد الطرف املعني الطلب،بعد اإلخطار بقرار لجنة االختيار وقبول ملف 

 إلغاء املشاركة  

مؤسسة   مألست  على إثر ذلك،و  ستقبلية.االعتبار عند تقييم طلبات املشاركة امل  فيللمشارك  أخذ االنسحاب أو اإللغاء غير املبرر    سيتمحيث  ال يتم التسامح مع أي إلغاء، إال في حاالت القوة القاهرة.  

 اللجنة املعينة لهذا الغرض.   ملقرراتوفقا  املحددةمن قائمة االنتظار  املنسحب انطالقا املشارك مكان دار الصانع

 التزامات املشارك

 يتعهد املشارك بااللتزام بالبنود التالية: 

 باإلضافة إلى أي معلومات أخرى مطلوبة لتقييم أثر مشاركته؛  الصانع،توزعه مؤسسة دار الذي  نموذج التقييم وإرجاع ملء  -

 املشاركة   منمستقبال  . ويتحمل املشارك جميع العواقب الناشئة عن ذلك، والتي يمكن أن تصل إلى حد استبعاده  محضر  سينتج عنه تحريرخرق    وأي  .املشاركة هاته  االمتثال لقواعد -

 ؛ تظاهرات مماثلةأي ب

   لفائدة دار الصانع و ذلك ألهداف ترويجية ملنتجات الصناعة التقليدية املغربية. االهتمامللتعبير عن التنازل عن حقوق الصور املأخوذة أو املرسلة في اطار هذه الدعوة  -

 . املشارك املختار غير مخول بأي حال من األحوال بتقديم منتجات:إلى شخص اخر هو اسمي وشخص ي وغير قابل للتحويل االنتقاءقرار لجنة  -

o  الخارج؛مستوردة من 

o  التقليدية املغربية؛الصناعة من أنشطة أخرى غير 

o أساسها؛ تلك التي تم االختيار على ل مخالفة 

o تلك املشار إليها في طلب املشاركة؛ل مخالفة 

o  ؛أو تصاميملعالمات تجارية مزيفة أو تقليد 

o  .دون شهادة مطابقة سارية املفعول 

 االمتثال لجميع التدابير الصحية التي وضعتها السلطات املختصة.  -

  املؤسسة:  توقيع 

 ، بصفتي  ................................................  أنا املوقع أدناه............ ........

 أشهد بصحة املعلومات التي تخصني واملذكورة أعاله، و ألتزم باحترام بنود قواعد املشاركة.

افقة    تم في ....................قراءة واملو

http://www.mda.gov.ma/
mailto:a.farhane@mda.gov.ma

