
 

  

الطلب  استمارة  

نامج  التجريبية المرحلة  ع   دعم  لبر
التقليدية الصناعة مجمِّ  

ع  .1  تقديم المجمِّ

   االسم 
المؤسسات   

ع التسويق  مجمِّ ع  اإلنتاج  مجمِّ ع  طبيعة  المجمِّ  

 كة مساهمة  شر

  كة ذات مسؤولية محدودة  شر

 تعاونية 

  اتحاد تعاونيات 

  مجموعة ذات النفع االقتصادي 

 ………………………………………. : أخرى، مع التحديد 

القانونية  الصيغة  
 

اإلنشاء  تاري    خ   

للمقاولة  الموحد التعريف   

 
   بالسجل التسجيل رقم

الوطن   
التقليدية للصناعة  

 
المصدرين بسجل التسجيل رقم  

التقليدية للصناعة  

يدي  العنوان  البر  

اإلقليم/العمالة   

   الموقع 
وت  للمؤسسة  اإللكب   

Facebook : ………………………………………………………… 
Instagram : ………………………………………………………… 
Twitter : …………………………………………………………… 
LinkedIn : …………………………………………………………. 

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

التواصل مواقع عىل الحسابات  
 االجتماع  

   العنوان 
وت  للمؤسسة االلكب   

للمسب   والشخص   العائىل   االسم   

للمسب   الثابت أو النقال الهاتف رقم   

   العنوان 
وت  للمسب   االلكب   

 ية ز  اللغات المنطوقة والمكتوبة  العربية          الفرنسية         اإلنجلي 



 

 

 تقديم النشاط المزاول .2

 

 قواعد المشاركة  .3

نامج الدعم لفائدة مصدري الصناعة التقليدية  وط العامة لالستفادة من المرحلة التجريبية لير  تحدد هذه القواعد الشر

 

وط  األهلية   المستهدفون  و شر

نامج     :وفيما يلي معايي  األهلية للمرحلة التجريبية من هذا الير

 

 مجال النشاط

 فن المائدة األثات و الديكور البناء و  المعمار 

اميك، قرمود    الفخار والخزف   أثاث و  تنجيد   زليج، سير

 الزجاج   زراب     رخام، أحجارمقطعة أو  منحوتة  

 الفضيات   منسوجات وأغطية   زجاج  

لية   الجبص المنقوش   ز    من الخشب   مفروشات ميز
 أوابز

 الشموع   ثريات   تادالكت  

مفروشات المائدة مناديل، أغطية    مرايا  و إطارات   النقش عل  الخشب للمعمار 
 ............... المائدة

   للديكور   طالء الجدران واألسطح  
 نحاسيات و فن الدمشق 

 

 أخرى، مع التحديد: …………. 

ز   الحدادة للمعمار  يير ز  منتوجات جلدية للي 

 تطعيم الخشب   أخرى، مع التحديد: ………….  

 التحديد: …………. أخرى، مع  

 التصميم الداخل    المجوهرات   أخرى، مع التحديد: ………….  

 التجارية  العالمة 

   نعم                      تسجيل العالمة التجارية  ل 

 التجارية  تاري    خ تسجيل العالمة  

 وضع العالمة التجارية  

   بالجملة            بالتقسيط              نوعية المبيعات  متنوع 

 بالدرهم  2022المسجل برسم سنة  رقم المعامالت  

 
ي  رقم المعامالت 

)في   بالدرهم  2022التصدير برسم سنة  المسجل فز

 التقليدية(حالة تصدير منتجات الصناعات 

ز   عي     2022برسم سنة  عدد المجمَّ

 
ي حالة تصدير منتجات  للتصدير المنتوجات الرئيسية الموجهة 

)فز
 الصناعات التقليدية( 

  الوليات المتحدة األمريكية      فرنسا       إسبانيا     إيطاليا 

  ألمانيا     المملكة المتحدة     تغال  سويشا      الير

 المتحدة  العربية اإلمارات 

   :أخرى، مع التحديد .………… 

ي حالة تصدير منتجات الصناعات   األسواق الرئيسية المستهدفة
)فز

 التقليدية( 



 

 

عي 
  :اإلنتاجبالنسبة لمجمِّ

 ؛ خالل سنة 2022مليون درهم  2تحقيق رقم معمالت يتجاوز   •

ع •  ؛ (Agrégés/ أعضاء مشروع التجميع)مجموع  التوفر عل األقل  عل 20 مجمَّ

ي للصناعة التقليدية  •
 ؛ (RNA)التسجيل بالسجل الوطنز

ائب التوفر عل وضعية قانونية تجاه   • ي للضمان االجتماعي و تجاه    المديرية العامة للضر
 .(CNSS)  الصندوق الوطنر

 

عي أما بالنسبة 
   :  التسويقلمجمِّ

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

ز )  10التوفر عل األقل عل  • عي   ؛ (Agrégés/   أعضاء مشروع التجميعمجموع مجمَّ

ي للصناعة التقليدية  •
 ؛ (RNA)التسجيل بالسجل الوطنز

ي حالة تصدير منتجات الصناعات   ( RLEPA)  التسجيل بالسجل المحل   لمصدري منتجات الصناعة التقليدية •
ز
)ف

 ؛ التقليدية(

   للضمان االجتماع   •
يبية و تجاه الصندوق  الوطن   .(CNSS)  التوفر عل و ضع  منتظم تجاه السلطات  الض 

 

ز  تقديم  ملف  الطلب إىل مؤسسة  دار الصانع، والذي يتضمن  العنارص التالية  ز  و  المهتمير ز  المعنيير عير  عل  المجمِّ

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

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

dinterets-anifestationm/؛ 

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

منتجات   ( RLEPA)   إثبات التسجيل  بالسجل  المحىل   لمصدري منتجات  الصناعة  التقليدية  .3 تصدير  حالة  ي 
)فز

 ؛ الصناعات التقليدية(

   للضمان االجتماع   .4
 ؛ (CNSS)  إثبات التسجيل بالصندوق  الوطن 

 ؛ تعاونيات ومحضر آخر جمع عامنسخة من السجل التجاري أو سجل ال  .5

ر  .6 تير ر األخبر ر الماليتير  ؛ (2022و   2021) التقارير الموجزة عن السنتير

وع التجميع .7  ؛بطاقة وصفية لمشر

عينقائمة شاملة   .8  .(Agrégés/ أعضاء مشروع التجميع)  للمجمَّ

، قبل   ي
ونز يد اإللكير ، إىل العنوان  عىل الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال   2023مارس    30ل يمكن إرسال الطلب إل عن طريق الير

 a.farhane@mda.gov.ma:التاىلي 

   مطالبة المرشح بإكمال ملف  مشاركته بأي وثيقة إضافية أخرى تتعلق بالممارسة المهنية 
 تحتفظ مؤسسة دار الصانع بالحق فز

 لنشاط الصناعة التقليدية .

ر   اختيار المشاركير

ي  معينة مختصة قبل لجنة من الطلبات  ستتم دراسة
يتم استالمها   لهذا الغرض حيث تقوم الجنة بفحص ملفات الطلب الكاملة، النر

ي غضون
ز  فز  ما يلي :  المواعيد النهائية المحددة. تشمل معايي  اختيار المشاركي 

 ؛ ايي  األهليةاستيفاء مع -

 ؛ بالصناعة التقليدية بالمغرب  نشاط ممارسة  -

 ؛ الطابع االبداعي و / أو المبتكر للمنتجات -

ونية -  ؛ دليل المنتجات بالصيغة االلكير

ي للحرف   -
ي السجل الوطنز

ي حالة تصدير منتجات     (RLEPA)لمنتجات الصناعة التقليدية   كمصدر و  ((RNAالتسجيل فز
)فز

 ؛ الصناعات التقليدية(

ي تنظمها  -
امج النر ي األنشطة والير

 .مؤسسة دار الصانع عدد المشاركات السابقة فز

 تأكيد  المشاركة

ف.  ي باألمر بتأكيد مشاركته من خالل ترصي    ح بالشر
 بعد اإلخطار بقرار لجنة الختيار وقبول ملف الطلب، يتعهد الطرف المعنز

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


 

 إلغاء المشاركة

   االعتبار عند 
ز
ر  للمشارك  ف    حآلة القوة  القاهرة .حيث  سيتم  أخذ االنسحاب  أو  اإللغاء  غير  المي 

ز
 ال يتم  التسامح مع  أي  إلغاء،  إال ف

 تقييم طلبات المشاركة المستقبلية .و عل إثر ذلك، ستمأل مؤسسة دار الصانع مكان المشارك المنسحب .انطالقا  من قائمة 

 االنتظار المحددة  وفقا  لمقررات اللجنة المعينة لهذا  الغرض 

امات المستفيد   الب  

ام بالبنود التالية:  ز  يتعهد المستفيد بالير

ي  الستفادة والمشاركة •
ز
مجة ف ي إطار المرحلة التجريبية اإلجراءات المير

ز
 ؛ ف

 ؛ مطلوبة لتقييم أثر استفادته ملء وإرجاع نموذج التقييم الذي توزعه مؤسسة دار الصانع، باإلضافة إىل أي معلومات أخرى   •

المتثال لقواعد المشاركة بهذه الدعوة للتعبي  عن الهتمام وأي خرق سينتج عنه تحرير محرصز ويتحمل المستفيد جميع   •

 .العواقب الناشئة عن ذلك

 توقيع المؤسسة: 

الموقع   ي  ،  ........... .................... أسفلهأنا 
تخصنز ي 

النر المعلومات  بصحة  أشهد   ................................................ ي
بصفنر

ام بنود قواعد المشاركة.  م باحير ز  والمذكورة أعاله، وألير

ي .................... 
ز
 قراءة والموافقةالتم ف


