
وزارة السياحة والنقل اجلوي
والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي

مؤسسة دار الصانع

املغربية اململكة 

إعالن
للتعبير عن اإلهتمام للمشاركة في المعارض المهنية و التجارية المقررة

في إطار برنامج عمل المؤسسة برسم الربع الثاني والثالث والرابع لسنة 2018

ــاب الرتشــيح  ــا فتحــت ب ــرادى أنه ــن الف ــاع التقليدي ــات والصن ــاوالت والتعاوني ــة املق ــم كاف ــع إىل عل تنهــي مؤسســة دار الصان
للمشــاركة يف املعــارض املهنيــة  والتجاريــة  للصناعــة التقليديــة املربمجــة برســم الربــع الثانــي و الثالــت و الرابــع لســنة 2018.

آخر أجل للرتشيح مكان املعرض التاريخ املعارض
 الرتشيح للمعارض املهنية

2018 - 02 - 15 الدار البيضاء 14 - 17 مارس ماروك اوتيل

2018 - 02 - 28 طوكيو / اليابان 14 - 16 ماي معرض بيوتي ورد طوكيو 

2018 - 02 - 28 طوكيو / اليابان 30 ماي - 01 يونيو معرض فن العيش الداخلي طوكيو

2018 - 03 - 15 فرانكفورت / املانيا 30 يونيو - 3 يوليوز معرض طوندونس

2018 - 03 - 15 أطالنطا / الواليات املتحدة االمريكية 10 - 17 يوليوز معرض أطالنطا للهدايا و فن العيش

2018 - 03 - 30 الس فيغاس / الواليات املتحدة االمريكية 29 يوليوز - 2 غشت معرض الس فيغاس ماركيت

2018 - 03 - 30 أكرا / غانا  16 - 18 غشت املعرض الدولي بغانا

2018 - 03 - 30 نيويورك / الواليات املتحدة االمريكية 18 - 22 غشت معرض نيويورك ناو

2018 - 03 - 30 لندن / اململكة املتحدة معرض طوب دراور 9 - 11 شتنرب

2018 - 03 - 30 برمنكهام / اململكة املتحدة 2 - 5 شتنرب معرض الخريف لربمنكهام

2018 - 03 - 30 باريس / فرنسا 7 - 11 شتنرب معرض ميزونو اوبجي

2018 - 03 - 30 طوكيو / اليابان 14 - 16 نونرب معرض فن العيش الداخلي

2018 - 03 - 30 الدار البيضاء 21 - 25 نونرب املعرض الدولي للبناء

2018 - 06 - 30 الدار البيضاء املعرض املهني »من يدنا« أكتوبر
الرتشيح للمعارض التجارية

2018 - 02 - 15 مسقط / سلطنة عمان 01 - 03 مارس املعرض الدولي للصناعات الحرفية بمسقط

2018 - 02 - 15 فلورنس / ايطاليا 21 ابريل - 1 ماي  املعرض الدولي للصناعة التقليدية بفلورنس
2018 - 02 - 15 باريس / فرنسا 27 ابريل - 8 ماي معرض باريس
2018 - 03 - 15 داكار/ السنغال 05 - 12 ماي املعرض الدولي للصناعة التقليدية بداكار

2018 - 02 - 15 الدار البيضاء 20 ماي - 17 يونيو معرض رمضان

2018 - 02 - 28 لشبونة / برتغال 23 يونيو - 1 يوليوز املعرض الدولي للصناعة التقليدية بلشبونة

2018 - 05 - 15 واغادوغو / بوركينا فاصو 26 أكتوبر - 04 نونرب معرض الدولي للصناعة التقليدية بواغادوغو

2018 - 05 - 15 جدة – اململكة العربية السعودية 19 - 22 نونرب املعرض التجاري الدولي لجدة

2018 - 05 - 15 ميالنو / إيطاليا 01 - 09 دجنرب معرض الصناعة التقليدية مليالنو

وعليــه فعلــى الفاعلــن يف قطــاع الصناعــة التقليديــة، الراغبــن يف املشــاركة يف إحــدى هــذه املعــارض أن 
يتقدمــوا ملؤسســة دار الصانــع بملــف الرتشــيح كامــل يشــمل العناصــر التاليــة:

طلب رسمي للمشاركة يف املعرض، يحمل اسم املعرض واملساحة املرغوب فيها؛. 1

نســخة مــن قــرار إنشــاء التعاونيــة ومحضــر آخــر جمــع عــام بالنســبة للتعاونيــات؛ و نســخة مــن . 2
ــاري  ــجل التج ــن الس ــخة م ــرادى؛ نس ــاع الف ــبة للصن ــة بالنس ــارية الصالحي ــع س ــة الصان بطاق
ــة  ــة املهني ــن املزاول ــة تب ــة تكميلي ــة إىل أي وثيق ــة باإلضاف ــة التقليدي ــاوالت الصناع ــبة ملق بالنس

ــة؛ ــة التقليدي ــاط الصناع لنش

دليــل للمنتجــات أو قــرص مدمــج يشــتمل علــى صــور ذات وضوحيــة عاليــة للمنتوجــات املزمــع . 3
عرضهــا.

تودع ملفات الرتشيح مباشرة لدى مكتب الضبط للمؤسسة أو ترسل عن طريق الربيد العادي:

إىل الســيد املديــر العــام، مؤسســة دار الصانــع، 6 طريــق املرســى، الودايــة – الربــاط، وذلــك ابتــداء 
مــن تاريــخ نشــر هــذا اإلعــالن إىل غايــة اآلجــال املبينــة يف الجــدول أعــاله.

يتــم انتقــاء املشــاركن يف املعــرض مــن طــرف لجنــة متخصصــة، علــى أســاس ملــف الرتشــيح املقــدم 
ــى أن تعطــى األســبقية للمرشــحن الحاملــن لشــارات الجــودة  الــذي يجــب أن يكــون متكامــال. عل

ــة،...(. ــق الجماعي ــة، شــارة الجــودة الجهوية،عالمــة التصدي )الشــارة الوطني

عنـــد قبـــول طلـــب املشـاركة، تتحمـل مؤسسـة دار الصانـع 80% مـــن تكاليـف الـرواق يف حيـن يتحمـل 
العــــارض 20% الباقيــــة منهــــا، كمــا تبقــــى كل التكاليــف األخــرى املتعلقــــة باملشــاركة يف املعــرض 

علــــى عاتــــق املشــــارك )اللقاح، اإلقامــة، النقــــل، نقــل و تعشري منتجــــات العــرض...(

ــة  ــاف والتنمي ــة اإلستكش ــال بمديري ــال اإلتص ــى االتص ــات، يرج ــن املعلوم ــد م ــار أو للمزي لالستفس

التجاريــة بمؤسســة دار الصانــع، الهاتــف : 05.37.68.60.08/10 

يجب إيداع ملفات الرتشيح قبل اآلجال املحددة




