
 

 

 إعالن 

 دعوة للتعبي   عن االهتمام 

ع   الصناعة التقليدية
نامج دعم مجمِّ  اختيار المستفيدين من المرحلة التجريبية لير

 

الصناعة    هيكلة قطاع  إلى  سلسلة من اإلجرآت الهادفة التقليدية و االقتصاد االجتماعي والتضامني    الصناعة و أطلقت وزارة السياحة  

 بهدف وضع األسس الداعمة لتطور مستدام للقطاع.  يه ف ومواكبة الفاعلين التقليدية

وباإلضافة إلى ذلك، اعتمدت دار الصانع، تحت رعاية الوزارة، استراتيجية جديدة لتحديث وتعزيز دورها في مواكبة الفاعلين في  

 القطاع. 

ة  وكجزء من هذه االستراتيجية، وكذلك من خطة اإلنعاش المتكاملة لقطاع الصناعة التقليدية، تم تحديد العديد من البرامج المهيكلة الهادف

عي قطاع الصناعة التقليديةبرنامج  لدعم مختلف فئات الحرفيين، وال سيما  ِّ  . دعم مجم 

إلى    البرنامج  للفاعيهدف هذا  التنافسية  القدرة  لتجميع  تحسين  القطاع من خالل هيكلة وتطوير نظام وطني    تسويق  و  إنتاج لين في 

 . الصناعة التقليدية

 يتم تعريف المفردات التالية كما يلي : في هذا السياق، 

-  : طرف   التجميع  من   » عين  المجمَّ  « المسماة  الفاعلة  للجهات  اإلرادي  التجمع  على  المبني  التنظيم  أشكال  من                أي شكل 

ِّع»   ؛، مجموعة المصالح االقتصادية...(اتحاد التعاونيات« حول مشروع تجميع )مثل تعاونية،  مجم 
ِّع - عأي    اإلنتاج :   مجم  ِّ عين  اتحاد  التعاونيات )تعاونية،   (Agrégateur) مجم  ، مجموعة المصالح االقتصادية...( يجمع المجمَّ

 ؛ من أجل تعزيز القدرات اإلنتاجية للمجموعة
ِّع - عأي    :  ق التسوي  مجم  ِّ االقتصادية اتحاد  التعاونيات)تعاونية،   (Agrégateur) مجم  المصالح  متجر    ، مقاولة  ،، مجموعة 

عين من أجل تعزيز قوة مبيعات المجموعة في متخصص، منصة رقمية  . و/أو الدولية  الوطنيةألسواق ا...( يجمع المجمَّ

المرحلة التجريبية لبرنامج الدعم، بهدف تنزيل  تفعيل  هذه الدعوة للتعبير عن االهتمام كجزء من  الصانع  ، تطلق دار  اإلطارفي هذا  

عين مجموعة من   لصالحمجموعة أولى من التدابير  ِّ  .   (Agrégateurs) المجم 

 :   وتتعلق هذه التدابير أساسا بما يلي

 ؛ بشروط تفضيليةتوفير خدمات لوجستية  -
 ؛ ربط عالقات تجاريةدعم   -

   ؛ مواكبة تقنية من أجل الولوج إلى التمويل -
   ؛تنمية التجارة اإللكترونيةحول  تكوين  إلىالولوج  -
   .الولوج إلى تكوين حول رقمنة العمليات -

   :  وفيما يلي معايير األهلية للمرحلة التجريبية من هذا البرنامج

عي  ِّ  :  اإلنتاج بالنسبة لمجم 

 ؛ خالل سنة  2022  درهممليون   2  زاوجيت  معامالت رقم  تحقيق •

ع )مجموع أعضاء مشروع التجميع / 20التوفر على األقل على  •    ؛ ( Agrégésمجمَّ

 ؛ (RNA) التسجيل بالسجل الوطني للصناعة التقليدية •

 .(CNSS)   الصندوق الوطني للضمان االجتماعيو تجاه  المديرية العامة للضرائبعلى وضعية قانونية تجاه  التوفر •

 

ِّعيما أ  :  التسويق   بالنسبة لمجم 

 ؛ خالل سنة  2022  مليون درهم 5  رقم معمالت يتجاوز تحقيق •

عين 10التوفر على األقل على  •  ؛ ( Agrégés/  مجموع أعضاء مشروع التجميع) مجمَّ



 

 

 

 ؛ (RNA) التسجيل بالسجل الوطني للصناعة التقليدية •

الصناعات   (RLEPA)   التسجيل  بالسجل  المحل   لمصدري منتجات  الصناعة  التقليدية • منتجات  تصدير  حالة  )في 

 ؛التقليدية(

 .(CNSS)  الصندوق الوطني للضمان االجتماعيو تجاه  المديرية العامة للضرائبالتوفر على وضعية قانونية تجاه  •

 

عي    المعنيي    و المهتمي    تقديم  ملف  الطلب إىل مؤسسة  دار الصانع، والذي يتضمن  العنارص التالية :  عل المجمِّ

 

1.   
 
ون  استمارة الطلب مملوؤة مع ختم  وتوقيع الشخص المخول له ذلك، المتوفرة للتحميل عل  مستوى الموقع االلكير

عنوان  الصانع دار  لمؤسسة :    URLعبر  la-a-a/fr/appelshttps://www.mda.gov.m-التالي 

dinterets-anifestationm/؛ 
   للصناعة التقليدية .2

 ؛(RNA)  إثبات التسجيل بالسجل الوطن 

منتجات   (RLEPA)  إثبات التسجيل بالسجل المحل   لمصدري منتجات الصناعة التقليدية .3 تصدير  حالة  )في 

 ؛  التقليدية(الصناعات 
   للضمان االجتماع   .4

 ؛ (CNSS) إثبات التسجيل بالصندوق  الوطن 

  ؛نسخة من السجل التجاري أو سجل التعاونيات ومحضر آخر جمع عام  .5
 ؛ (2022 و  2021)  الموجزة عن السنتين الماليتين األخيرتين  المالية  التقارير  .6

 ؛ مشروع التجميعلتقنية   بطاقة .7
عين  .8  .(Agrégés/  التجميعأعضاء مشروع ) قائمة شاملة للمجمَّ

، إلى العنوان  على الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال  2023مارس   30 عن طريق البريد اإللكتروني، قبلال يمكن إرسال الطلب إال  

 a.farhane@mda.gov.ma :التالي

 .ستتم دراسة الطلبات من قبل لجنة مختصة معينة لهذا الغرض

 

https://www.mda.gov.ma/fr/appels-a-la-manifestation-dinterets/
https://www.mda.gov.ma/fr/appels-a-la-manifestation-dinterets/

