
 

 

 

  إعالن

 دعوة للتعبيرعن االهتمام 

التقليدية الصناعة مصدري دعم لبرنامج التجريبية المرحلة من المستفيدين اختيار  

 

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

 فيه بهدف وضع األسس الداعمة لتطور مستدام للقطاع.  الفاعلينالتقليدية ومواكبة 

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

 القطاع. 

قليدية، تم تحديد العديد من البرامج المهيكلة الهادفة  وكجزء من هذه االستراتيجية، وكذلك من خطة اإلنعاش المتكاملة لقطاع الصناعة الت 

 . برنامج دعم مصدري الصناعة التقليدية لدعم مختلف فئات الحرفيين، وال سيما 

يهدف هذا البرنامج إلى توفير مجموعة من التدابير الداعمة و التي من شأنها تلبية حاجيات المصدرين على كافة مستويات سلسلة القيمة  

على الرفع من تنافسيتهم في األسواق العالمية و  مساعدتهم  و كذا  في تصدير منتجاتهم   ن تجاوز العقبات التي يواجهونها  وتمكينهم م

 تمكينهم من تحسين قدراتهم التسويقية بهدف الرفع من صادرات الصناعة التقليدية. 

المرحلة التجريبية لبرنامج الدعم، بهدف تنزيل  تفعيل  هذه الدعوة للتعبيرعن االهتمام كجزء من  الصانع  تطلق دار   في هذا السياق، 

 :   . وتتعلق هذه التدابير أساسا بما يليمن مصدري القطاع  مجموعة  لصالح  مجموعة أولى من التدابير التجريبية الداعمة

 ؛ تفضيليةبشروط توفير خدمات لوجستية  -

 الترويج على  المستوى  الدولي  من  خالل  اإلدراج  على منصة إلكترونية  بارزة؛  -

   ؛ الولوج إلى التمويلمواكبة تقنية من أجل  -

 ؛ قطاع الصناعة التقليديةب الخاصة اليقظة االستراتيجية وبيانات  إحصائياتالولوج إلى   -

   ؛الولوج إلى تكوين حول رقمنة العمليات -

 ؛ تعزيز حماية الملكية الفكرية والتجاريةحول   الولوج إلى ورشة عمل  -

   .المنتجات دعم إحداث الشارات وتصديق حول   الولوج إلى ورشة عمل  -

   :  وفيما يلي معايير األهلية للمرحلة التجريبية من هذا البرنامج

  : مليون درهم 2عن صادراتهم تقل لمصدرين الذين بالنسبة ل

 ؛ خالل سنة 2022 مليون درهم  2و درهم   100 000 تراوح بين ت صادرات  تحقيق •

 ؛ خالل سنة 2022 عمليات تصدير  5ال يقل عن  القيام بما •

 ؛ ( RNA) التسجيل بالسجل الوطني للصناعة التقليدية •

 ؛ (RLEPA) التسجيل بالسجل  المحلي  لمصدري منتجات الصناعة  التقليدية •

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

 

    مليون درهم : 2صادراتهم  تتجاوز أما بالنسبة للمصدرين الذين 

 ؛ خالل سنة  2022 مليون درهم  2عن تزيد صادرات تحقيق  •

 ؛ خالل سنة 2022 تصدير عملية  15ال يقل عن  القيام بما •

 ؛ ( RNA)التسجيل بالسجل الوطني للصناعة التقليدية  •

 ؛ (RLEPA) التسجيل بالسجل  المحلي  لمصدري منتجات الصناعة  التقليدية •

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

 



 

 

 

 :   على المصدرين المهتمين تقديم ملف  الطلب إلى مؤسسة دار  الصانع، والذي يتضمن العناصر  التالية

 استمارة الطلب مملوؤة مع  ختم وتوقيع الشخص المخول له  ذلك، المتوفرة للتحميل على مستوى الموقع االلكتروني .1

عنوان  الصانع دار لمؤسسة :  URLعبر  la-a-https://www.mda.gov.ma/fr/appels-  التالي 

dinterets-anifestationm/ ؛ 

 ؛ (RNA) إثبات  التسجيل بالسجل  الوطني  للصناعة  التقليدية  .2

 ؛ (RLEPA)  إثبات  التسجيل بالسجل  المحلي لمصدري  منتجات الصناعة  التقليدية  .3

 ؛ (CNSS)  إثبات  التسجيل بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي .4

 ؛جمع عام ومحضر آخر  نسخة من السجل التجاري أو  سجل التعاونيات   .5

 ؛ ( 2022 و   2021)  التقارير الموجزة عن السنتين الماليتين األخيرتين .6

  .على المستوى الدولي  تقنية لمشروع  التطويربطاقة  .7

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

 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/
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