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 لمحالت املهنيةل فتح باب الترشيح لالستغالل املؤقتإعالن عن 

 صويرةالب بأركانةلصناعة التقليدية باملركب املندمج ل 
 

 

  العام اإلطار .1
 

 ،بالصويرة في أحسن الظروف بأركانة املركب املندمج للصناعة التقليديةفي إطار املجهودات الرامية إلى تشغيل 

ية و تماشيا مع توجهات االستراتيج، الصويرةإقليم لساكنة  ةاالجتماعي ة واالقتصاديأداة للتنمية ه ورغبة في جعل

 في مجاالت الصناعة التقليديةتمكين الشباب حاملي املشاريع إلى التي تهدف  ،الصناعة التقليديةالجديدة لقطاع 

 وتيسير ولوجهم لبرامج التنمية املعدة من طرف ندماج في سوق العمللل  ،واالقتصاد االجتماعيذات حمولة ثقافية 

ة  للجنة االقليمياتعتزم  ،2022يوليوز  13بتاريخ   39تبعا للقرار العاملي رقمو ، ومن طرف الدولة عموما الوزارة

للمحلت  ستغلل املؤقتلل فتح باب الترشيح  ،لتدبير وتسيير املركب املندمج للصناعة التقليدية بأركانة بالصويرة

 .واملنتوجات املجالية منتوجات الصناعة التقليديةبيع  عرض وو لألعمال النهائية  املخصصة املهنية

  التالية:الفئات مام مفتوح أ باب الترشيح

 ، الصناعة التقليدية تعاونيات -

 ،التجمعات ذات النفع االقتصادي -

 ،قاوالت الصناعة التقليديةم -

 الصناع التقليديين الفرادى،  -
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  أسفله: املذكورة التي تزاول األنشطة

 ، صنع منتوجات من خشب العرعار 

 ،صنع املجوهرات من مادة الفضة بطريقة تقليدية 

 التقليدية سخياطة امللب، 

 الرافيا" صنع منتجات من ألياف نباتية"، 

 الكديمو  السمار" صنع منتجات من ألياف نباتية"، 

 ،"النسيج التقليدي "الدرازة 

 ،صنع املنتوجات الجلدية التقليدية 

 ،صنع تقليدي للزرابي و الحنبل و الحنديرة 

  الشموع و منتجات مختلفة من الشمعصنع، 

  املنتوجات املجاليةصنع. 
 

 

  ركبوضعية امل .2
 

 

  تجزئة أركانة، الصويرة.  :املوقع 

 محل منهي 19 املحالت:دد ع.  

 افق   : باملركباملتواجدة  االخرى  املر

 ، صويرةلللصناعة التقليدية با اإلقليميةاملديرية  مقر -

 الصناعة التقليدية،ملحق غرفة  -

 ، مقصف  -

 ،مركز للتكوين املنهي -

الصناعة التقليدية،  متواجدة بالطابق العلوي مخصصة لعرض مختلف منتوجاتعرض للقاعة  -

 جمعية املستفيدين من مرافق املركب املندمج للصناعة التقليدية " اركانة " بالصويرةستشرف عليها 

تحت اشراف لجنة التدبير والتسيير للمركب وستستفيد منها التكتلت الحرفية التي لم تستفد من 

 .هنية باملركباملحلت امل

جمعية املستفيدين من مرافق املركب لعرض متواجدة بالطابق السفلي، ستشرف عليها لقاعات  7 -

تحت اشراف لجنة التدبير والتسيير للمركب، وستعطى  ،املندمج للصناعة التقليدية " اركانة " بالصويرة

هنية باملركب، قصد عرض د من املحلت املاألولوية للستفادة منها للتكتلت الحرفية التي لم تستفــــــــــــ

    .منتوجاتها
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  مراحل انتقاء املستفيدين .3
 

اللجنة االقليمية  لتدبير وتسيير املركب املندمج للصناعة تسهر  ،2022يوليوز  13بتاريخ   39رقمتبعا للقرار العاملي 

، وذلك وفق ، أسفله املعايير املوضوعة لهذه الغايةعلى عملية انتقاء املستفيدين وفق التقليدية بأركانة بالصويرة 

 : مرحلتين

 اإلقليمية  الواردة على املديرية امللفاتمدى استيفاء  بدراسةالسالفة الذكر لجنة التقوم  :األولى املرحلة

، الترشيحيتوفر على شروط  ال أو غير كامل. كل ملف لوبةلشروط االنتقاء واحتوائها على جميع الوثائق املط

، وتضع الئحة املعايير املتفق عليها اء علىبن أولي تقييميعرض صاحبه لإلقصاء. بعد ذلك، تقوم اللجنة ب

 .ا االعلنذعلى تمثيلية جميع الحرف املعنية به حرصمع ال ،حسب األحقية امترشح 40ضم تأولية 

  لتأكد من لعداد تقرير إل  ،املعنيين باألمر إنتاج لوحدات ميدانية زيارةب ،لجنةالتقوم  : النهائيةاملرحلة

 .عملية االنتقاء بها واستكمالت التي تم اإلدالء مصداقية املعلوما

  املستفيدين  وسيتم إشعار بعد أسبوع من انتهاء عملية االنتقاء،يعلن على النتائج النهائية للمستفيدين

 ؛استمارات الترشيحاوين املدلى بها في العنبمراسلة عبر البريد العادي وفق 

 مع االحتفاظ بنفس الحرفة باملحل املنهي املعني  سيتم اللجوء للمترشحين املتواجدين في الئحة االنتظار

 :باألمر  وحسب ترتيب االستحقاق

 ،التوصل بإشعار االنتقاءن قبل املستفيد في ظرف شهر من تاريخ م حلتملاعدم استغلل في حالة  -

 املؤقت من أي مستفيد. في حالة سحب حق االستغلل -

 

   شروط الترشيح .4
 

ن الفرادى، تعاونيات الصناعة التقليدية الصناع التقليديو  ،املركب محلتمن االستغلل املؤقت من  سيستفيد

ن للشروط املستوفو ، إقليم الصويرةب املتواجدة ومقاوالت الصناعة التقليدية والتجمعات ذات النفع االقتصادي

 : التالية

  علما أنه ،إقليم الصويرةب، بإحدى األنشطة املذكورة أعله بالسجل الوطني للصناعة التقليديةالتسجيل 

التكتلت املنضوية تحت يتعين على جميع ، بالنسبة للتجمعات ذات النفع االقتصادي واتحاد التعاونيات

وبنفس بالسجل الوطني للصناعة التقليدية بإحدى األنشطة املذكورة أعله كذلك التسجيل ا، لوائه

 ؛الحرفة

  للدولةالتابعة عدم استغلل أي محل بإحدى البنيات التحتية. 
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 وثائق ملف الترشيح  .5
 

 

 تكون من الوثائق التالية:تاملديرية اإلقليمية للصناعة التقليدية بالصويرة و  الترشيح لدىيتم وضع ملفات 

  أو املقاولة؛ عاونيات أو التجمعات ذات النفع االقتصاديأو املمثل القانوني للت للمعني باألمرصورة شمسية 

  عاونيات أو التجمعات ذات النفع للمعني باألمر أو املمثل القانوني للتنسخة من بطاقة التعريف الوطنية

 أو املقاولة؛ االقتصادي

 التقليدية؛التسجيل بالسجل الوطني للصناعة  شواهد/ شهادة 

  ؛عـــــــــــــــاممحضر آخر جمع في ذلك  املنهي بماامللف القانوني بالنسبة للتكتل 

 تتضمن: استمارة الترشح  

 دير اإلقليمي للصناعة التقليدية بالصويرة،لسيد املموجه ل املؤقتتغلل طلب االس -

 ،أو املقاولةتكتل املنهي للملمثل القانوني التقليدي أو االصانع  مرشحللاملعلومات الشخصية  -

 املشار إليها في  للجمعية درهما( 200) الشهرية مبلغ املساهمةدفع التزام ب)مصادق عليه املترشح  زامالت

 ؛ (اتفاقية التدبير والقانون الداخلي للمركب جميع بنوداحترام و ، امللحظة أسفله

  مشروع اتفاقية االستغلل املؤقت موقعة من قبل الصانع التقليدي أو املمثل القانوني للتكتل املنهي أو

 املقاولة ومصادق عليها؛

  التابعة البنيات التحتية  املستفيد ال يستغل أي محل آخر بإحدى أن يبين ،عليهالتصريح بالشرف مصادق

 ؛ للدولة

  فعلى املعنيين الذين تتوفر فيهم الشروط املشار إليها أعاله والراغبين في االستفادة من

االستغالل املؤقت للمحالت املهنية باملركب، أن يقوموا بإيداع ملفات ترشيحهم مقابل وصل، 

، بتجزئة اركانة بالصويرةمباشرة باملديرية االقليمية للصناعة التقليدية بالصويرة الكائنة 

 .   2022/11/17إلى   2022/10/18ك خالل الفترة املمتدة من وذل

 مشروع املنهي  و  املؤقت للمحلنموذج طلب االستغالل لسحب املترشحين زيارة املركب  وعلى

  االلتزام والتصريح بالشرف ومشروع اتفاقية االستغالل املؤقت و أخذ فكرة حول فضاءات

 املركب، خالل نفس الفترة أعاله.
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  النظام املترشح، خبرة ) تعزيز ملف املترشحاملساهمة في من شأنها لها ارتباط بمعايير االنتقاء و أي وثيقة

التي ينتجها شارات الجودة، صور املنتوجات  ،املستخدمينعدد األساس ي بالنسبة للتكتل املنهي أو املقاولة، 

اللوائح  ،رشحة، شواهد املشاركة في املعارض، شهادة التخرج من مؤسسات التكوين املنهيترشح أو املتامل

الذين  خريجينعدد ال إلثباتالنهائية للخريجين )تسحب من غرفة الصناعة التقليدية لجهة مراكش اسفي( 

إحدى مراكز التكوين او شهادة تثبت بانه مكون ب سنوات األخيرةعشر رشح على تكوينهم خلل التسهر امل

تجربة طريقة تدبير املحل،  ،مخطط تنشيط املحل، في الصناعة التقليدية املعتمدة من طرف الدولة   املنهي

 .(.... املساهمات بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي  شهادة اداء التسويق اإللكتروني،املترشح في مجال 

 

  :اتالحظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

  طبقا لقرارات اللجنة اإلقليمية لتدبير و تسيير املركب املندمج للصناعة التقليدية اركانة  املتخذة خلل

فادة بمقر عمالة الصويرة، لن يؤخذ بعين االعتبار كل طلبات االست 28/09/2022االجتماع املنعقد بتاريخ 

السابقة لصدور هذا اإلعلن الرسمي إلبداء االهتمام، حيث يتعين  على من املحلت املهنية باملركب، 

 .وفق شروط ومقتضيات هذا اإلعلن جديدةاملعنيين باألمر وضع ملفات 

  ةغير قانـــــونين وثيقة ميتضيلــغى كل ملف ترشيــــح غير كامـــــل او. 

 للجنة امع االستغلل املؤقت يتم إبرام اتفاقيات سلن على الئحة املستفيدين، بعد عملية االنتقاء واإلع

وتنظيم املستفيدين في إطار  ،االقليمية  لتدبير وتسيير املركب املندمج للصناعة التقليدية بأركانة بالصويرة

 .بالصويرة"  اركانة"  التقليدية للصناعة املندمج املركبمن مرافق املستفيدين  جمعية
 

   الترشيح إيداع ملفاتعملية لالجدول الزمني  .6
 

 

 2022/11/17إلى   2022/10/18من  مرحلة إيداع امللفات :

 

 

 نتقاء معايير اال  .7
 

بتاريخ ، بمقر عمالة الصويرة املنعقد، و اإلقليمية لتدبير وتسيير املركب اجتماع اللجنةمت املصادقة خلل ت

 : التاليةمعايير االنتقاء تنقيط مدقق لكل من  اعتماد سلمعلى ، 14/10/2022
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 :معايير االنتقاء األولي 7.1
 

 مرجع التنقيط املعيار

 معايير ذات عالقة باملترشحين

التكوين في أحد أنشطة الصناعة التقليدية 

 )بالنسبة للصناع الفرادى واملسير القانوني للتكتل(
 الشواهد والديبلومات املدلى بها

)بالنسبة للصناع الفرادى واملسير  عمر املترشح

 القانوني للتكتل(
  CINنسخة من البطاقة الوطنية  

 فئة املترشحين
شهادة التسجيل بالسجل الوطني للصناعة التقليدية )والنظام األساس ي 

 بالنسبة للتجمعات ذات النفع االقتصادي( 

صفة املترشح )بالنسبة للصناع الفرادى واملسير 

 للتكتل(القانوني 
 شهادة التسجيل بالسجل الوطني للصناعة التقليدية

 شهادة اداء املساهمات بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي االنخراط بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي 

 معايير ذات عالقة بقدرة املترشحين على التكوين

عدد الخريجين الذين سهر املرشح على تكوينهم 

 سنوات األخيرةخالل العشر 

تسحب من و اللوائح النهائية للخريجين  : الوثائق املثبتة لعدد املتدرجين

مكون غرفة الصناعة التقليدية لجهة مراكش اسفي او شهادة تثبت بانه 

بإحدى مراكز التكوين املنهي   في الصناعة التقليدية املعتمدة من طرف 

 الدولة

 معايير ذات عالقة بجودة املنتجات

 شهادة االثباتو  شارات الجودة شارات الجودة )جودة املنتجات(

الحصول على جوائز في حرف الصناعة التقليدية 

 سنة  االخيرة  20)التميز("   خلل  
 شهادة الحصول على الجائزة

 معايير ذات عالقة بقدرة املترشح على التسويق

 املشاركة في املعارضشواهد  سنوات االخيرة 10املشاركة في املعارض خلل 

 الخبرة في مجال التسويق اإللكتروني

أي وثيقة أو مطبوع يثبت خبرة املعني باألمر في مجال التسويق )صفحة 

عبر مواقع التواصل االجتماعي، موقع إلكتروني خاص )تاريخ احداث 

 املوقع ......(، االنخراط بمنصة للتسويق االلكتروني ....(
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 النهائي معايير االنتقاء 7.2
 

عداد تقرير للتأكد من مصداقية املعلومات إل  ،بزيارة ميدانية لوحدات إنتاج املعنيين باألمر لجنةتقوم الس

 : معاينةسيتم  ،بها واستكمال عملية االنتقاءالتي تم اإلدالء 
 

 مرجع التنقيط املعيار

جات و تنوع املنتجات )عدد أنواع املنت

 املعروضة(

املترشح )تقوم اللجنة بأخذ صور ملختلف أنواع املنتجات نماذج من منتجات 

 وإضافتها للتقرير(

 وتدبير املحلمخطط تنشيط 
تقرير اللجنة )حسب املعلومات املصرح بها من طرف املرشحين، بحيث تعتمد 

 اللجنة على قدرة املترشح على ضمان استمرارية النشاط وتطويره....(

 )يتم تبرير النقطة انطلقا من املعاينة امليدانية للمرشح خلل اشتغاله(.تقرير اللجنة  الكفاءة املهنية

 

 .(الحرفي )حسب تقرير اللجنة الوسط في سيئ سيتم إقصاء املرشحين ذوي سلوك منهي، بناء على تحريات اللجنة : ةمــالحظ

 

 )النساء + ذوي االحتياجات الخاصة( في حالة تساوي املرشحين في النقط سيتم اعتماد مقاربة النوع.  7.3

 ونقطة التقييم النهائي في إعطاء األسبقية، وفي حالة صعوبة االختيار، يتم اللجوء الى القرعة.

 

  للمزيد من املعلومات .8
 

 

البريد اإللكتروني ملديرية الصناعة 

 بالصويرةالتقليدية 
dpessaouira@artesnet.gov.ma 

 ملصلحة املختصة باستلم امللفات ا
بالصويرة، الكائنة لصناعة التقليدية اإلقليمية لملديرية ا

 صويرةال، تجزئة أركانة، لصناعة التقليديةباملركب املندمج ل

 

 

 


