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توجــه مؤسســة دار الصانــع، املؤسســة العموميــة املكلفــة بإنعــاش قطــاع الصناعــة التقليديــة علــى املســتوى الوطنــي والدولــي، نــداء 

للتعبــري عــن االهتمــام الختيــار التظاهــرات ذات القيمــة املضافــة العاليــة لقطــاع الصناعــة التقليديــة، التــي يمكــن أن تدعــم مــن طــرف 

املؤسســة خــال ســنة 2023. 

هــذا النــداء للتعبــري عــن االهتمــام موجــه إىل الجمعيــات أو الفدراليــات أو املؤسســات أو الهيئــات الغــري املــدرة للربــح وذات املؤهــات 

الازمــة لتنظيــم تظاهــرات ذات عاقــة بقطــاع الصناعــة التقليديــة والتــي عليهــا ان تقــدم ملؤسســة دار الصانــع قبــل اآلجــال املحــددة 

يف 17 مــارس 2023 ، ملــف ترشــيح كامــل يشــمل العناصــر التاليــة :

 طلب دعم التظاهرة )sponsoring( موقع ومختوم من طرف املنظم؛ . 	

ــاعدات . 	 ــوال واملس ــتخدام األم ــة باس ــابات الخاص ــى للحس ــس األعل ــر للمجل ــن باألم ــت إدالء املعني ــي تثب ــق الت الوثائ

العموميــة برســم ســنة 2022 )موضــوع : تفعيــل منشــور رئيــس الحكومــة رقــم 13/2022 الصــادر بتاريــخ 12 يوليــوز 2022( ؛ 

تقديــم للمنظــم مــع الوثائــق اإلداريــة التــي تعــر عــن نشــاطه )الئحــة األعضــاء ، التقريــر األدبــي والمالــي للســنة الفارطــة، . 	

الوضــع القانونــي، شــهادة الحســاب البنكــي "RIB" ، وصــل اإليــداع القانونــي(؛

تقديم للتظاهرة بما يف ذلك برنامج التظاهرة والئحة الشركاء وامليزانية االجمالية للتظاهرة؛. 	

تقارير حول أنشطة السنوات الثالث األخرية؛. 	

الرنامــج التواصلــي املؤقــت للتظاهــرة مــع وســائل التواصــل املعتمــدة وأماكــن إدراج العالمــة املؤسســاتية لقطــاع الصناعــة . 	

التقليديــة »حــرف املغــرب«؛

نوعية الفضاء املخصص للصناعة التقليدية. . 	

تودع ملفات الرتشيح مباشرة لدى مكتب الضبط للمؤسسة أو ترسل عرب العنوان اإللكرتوني للمؤسسة :

  sponsoring@mda.gov.ma أو عــن طريــق الربيــد العــادي مــع االشــارة التاليــة "نــداء للتعبــري عــن االهتمــام لدعــم التظاهــرات 

خــال عــام 2023 "  إىل :

السيد املدير العام،

مؤسسة دار الصانع، 	 طريق املرسى، الوداية، الرباط،

ــف غــري  ــا رفــض أي مل ــدم. وســيتم تلقائي ــف الرتشــيح املق ــى أســاس مل ــة متخصصــة، عل ــاء التظاهــرات مــن طــرف لجن ــم انتق ويت

ــي.  ــد املوعــد النهائ ــم إرســاله بع مكتمــل أو ت

آخر أجل لقبول طلبات الرتشيح هو يوم الجمعة 17 مارس 2023 على الساعة الرابعة زواال.
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