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 إعالن عن فتح باب الترشيح لالستغالل املؤق  للمحالت املهنية

 ميدل بلصناعة التقليدية ا قريةب 
 

 

 العام  اإلطار .1
 

في أحسن الظروف، ورغبة في جعله  بميدلتلصناعة التقليدية ا قريةفي إطار املجهودات الرامية إلى تشغيل 

توجهات االستراتيجية الجديدة ال، و تماشيا مع ميدلتأداة للتنمية االقتصادية و االجتماعية لساكنة إقليم 

لقطاع الصناعة التقليدية، التي تهدف إلى تمكين الشباب حاملي املشاريع في مجاالت الصناعة التقليدية ذات 

ة ثقافية واالقتصاد االجتماعي، لالندماج في سوق العمل وتيسير ولوجهم لبرامج التنمية املعدة من طرف حمول

للجنة االقليمية  ا ، تعتزم14/04/2022بتاريخ  80 العاملي رقمالوزارة ومن طرف الدولة عموما، وتبعا للقرار 

باب الترشيح لالستغالل املؤقت للمحالت املهنية  ، فتحبميدل لصناعة التقليدية ا قريةلتدبير وتسيير 

 وعرض و بيع منتوجات الصناعة التقليدية واملنتوجات املجالية. ألعمال النهائيةا وألإلنتاج املخصصة 

 باب الترشيح مفتوح أمام الفئات التالية: 

 تعاونيات الصناعة التقليدية،  -

 التجمعات ذات النفع االقتصادي، -



 التقليدية،مقاوالت الصناعة  -

 الصناع التقليديين الفرادى،  -

 : تي تزاول األنشطة املذكورة أسفلهال

 (النهائية األعمال) تقليدية بطريقةوالرخام  األحجار على والنقش لنحتا، 

 ،خياطة املالبس التقليدية 

  صنع منتجات من ألياف نباتية"، 

 ،"النسيج التقليدي "الدرازة 

  التقليدية،صنع املنتوجات الجلدية 

  و الحنديرة، والحنبلصنع تقليدي للزرابي 

 ،صنع املجوهرات من مادة الفضة بطريقة تقليدية 

 ،صنع املنتوجات املجالية 

  (األعمال النهائية) ات من الخشبجصنع املنتو، 

  غير مزعجة وغير ملوثة ات حمولة ثقافيةذحرف أخرى فنية وإنتاجية. 
 

 

  القريةوضعية  .2
 

 : مكناس ميدلتطريق   املوقع.  

 :محل منهي 20 عدد املحالت.  

  بالقريةاملرافق االخرى املتواجدة:  

 ، مكاتب ادارية  -

 مقصف،  -

الصناعة التقليدية، ستستفيد منها التكتالت  قاعة للعرض مخصصة لعرض مختلف منتوجات -

 .لقريةمن املحالت املهنية با واديستفيلم والصناع التقليديين الذين الحرفية 

  ،التكوينقاعة  -

 ،قاعة للصالة -

 .مرافق صحية -

 

 

 

 



 مراحل انتقاء املستفيدين  .3
 

للصناعة  القريةتسهر اللجنة االقليمية  لتدبير وتسيير  ،14/04/2022بتاريخ   80 للقرار العاملي رقمتبعا 

على عملية انتقاء املستفيدين وفق املعايير املوضوعة لهذه الغاية، أسفله، وذلك وفق  بميدلتالتقليدية 

 مرحلتين :

 :لشروط االنتقاء املتوصل بها تقوم اللجنة السالفة الذكر بدراسة مدى استيفاء امللفات  املرحلة األولى

واحتوائها على جميع الوثائق املطلوبة. كل ملف غير كامل أو ال يتوفر على شروط الترشيح، يعرض 

وتضع الئحة أولية صاحبه لإلقصاء. بعد ذلك، تقوم اللجنة بتقييم أولي بناء على املعايير املتفق عليها، 

ا ذالحرف املعنية بهاكبر عدد ممكن من على تمثيلية  حرص، مع المترشحا حسب األحقية 40 تضم

 االعالن.

 تقوم اللجنة، بزيارة ميدانية لوحدات إنتاج املعنيين باألمر، إلعداد تقرير للتأكد من املرحلة النهائية :

 مصداقية املعلومات التي تم اإلدالء بها واستكمال عملية االنتقاء.

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

 ،املستفيدين بمراسلة عبر البريد العادي وفق العناوين املدلى بها في استمارات الترشيح

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

 :في حالة توفرها املعني باألمر وحسب ترتيب االستحقاق

في حالة عدم استغالل املحالت من قبل املستفيد في ظرف شهر من تاريخ التوصل بإشعار  -

 االنتقاء،

 في حالة سحب حق االستغالل املؤقت من أي مستفيد. -

 

   شروط الترشيح .4
 

تعاونيات الصناعة التقليدية والتجمعات ذات النفع ، القريةسيستفيد من االستغالل املؤقت من محالت 

، بإقليم ميدلت ون الصناع التقليديون الفرادى، املتواجدو  ومقاوالت الصناعة التقليدية االقتصادي

 املستوفون للشروط التالية :

  التسجيل بالسجل الوطني للصناعة التقليدية بإحدى األنشطة املذكورة أعاله، علما أنه شهادة

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



تحت لوائها، التسجيل كذلك بالسجل الوطني للصناعة التقليدية بإحدى األنشطة املذكورة أعاله 

 وبنفس الحرفة ؛

  التابعة للدولةعدم استغالل أي محل بإحدى البنيات التحتية. 

  ضرورة التوفر على شهادة   :املجاليةبالنسبة للمنتوجاتONSSA. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 وثائق ملف الترشيح  .5
 

 غرفة بملحقة أو الرشيديةاإلقليمية للصناعة التقليدية بيتم وضع ملفات الترشيح لدى املديرية 

 وتتكون من الوثائق التالية: .بميدلت اللتيلجهة درعة تاف التقليدية الصناعة

  نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمعني باألمر أو املمثل القانوني للتعاونيات أو التجمعات ذات

 ،االقتصادي أو املقاولةالنفع 

 شهادة التسجيل بالسجل الوطني للصناعة التقليدية، 

 ،امللف القانوني بالنسبة للتكتل املنهي بما في ذلك محضر آخر جمع عـــــــــــــــام 

  :استمارة الترشح تتضمن 

 ،لرشيديةطلب االستغالل املؤقت موجه للسيد املدير اإلقليمي للصناعة التقليدية با -

 املعلومات الشخصية للمرشح الصانع التقليدي أو املمثل القانوني للتكتل املنهي أو املقاولة، -

 ( في املالحظة  املشار إليها للجمعيةالتزام بدفع مبلغ املساهمة الشهرية التزام املترشح مصادق عليه

 ،(قريةوالقانون الداخلي لل ستغالل املؤقتواحترام جميع بنود اتفاقية اال  ،أسفله

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

، أن يقوموا بإيداع ملفات ترشيحهم مقابل وصل، لقريةاالستغالل املؤق  للمحالت املهنية با

أو بملحقة غرفة الصناعة أو   الرشيديةباملديرية االقليمية للصناعة التقليدية بمباشرة 

إلى   2023فبراير  20من ، وذلك خالل الفترة املمتدة بميدل لجهة درعة تافيالل  ية التقليد

  .على الساعة الرابعة و النصف بعد الزوال 2023مارس  20

 أخذ فكرة حول  املنهي و طلب االستغالل املؤق  للمحل  ملفسحب  وعلى املترشحين

عبر تحميله من املوقع اإللكتروني للوزارة على  ، خالل نفس الفترة أعالهقريةالفضاءات 

باملديرية اإلقليمية أو  /https://mtaess.gov.ma/ami-va-midelt :  الرابط التالي:

 الل يلجهة درعة تاف التقليدية الصناعة غرفة بملحقة أو للصناعة التقليدية بالرشيدية

 .بميدل 



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

 ،أو املقاولة ومصادق عليها

  التصريح بالشرف مصادق عليه، يبين أن املستفيد ال يستغل أي محل آخر بإحدى البنيات التحتية

 ،للدولةالتابعة 

 اء ومن شأنها املساهمة في تعزيز ملف املترشح )خبرة املترشح، أي وثيقة لها ارتباط بمعايير االنتق

النظام األساس ي بالنسبة للتكتل املنهي أو املقاولة، عدد املستخدمين، شارات الجودة، صور املنتوجات 

التي ينتجها املترشح أو املترشحة، شواهد املشاركة في املعارض، شهادة التخرج من مؤسسات التكوين 

( إلثبات درعة تافياللتئح النهائية للخريجين )تسحب من غرفة الصناعة التقليدية لجهة اللوا املنهي،

عدد الخريجين الذين سهر املترشح على تكوينهم خالل العشر سنوات األخيرة او شهادة تثبت بانه 

في الصناعة التقليدية املعتمدة من طرف الدولة، مخطط تنشيط  مكون بإحدى مراكز التكوين املنهي

ملحل، طريقة تدبير املحل، تجربة املترشح في مجال التسويق اإللكتروني، شهادة اداء املساهمات ا

 بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي  ....(؛

  شهادةONSSA .بالنسبة للمنتوجات املجالية 

  :اتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالحظ

 لصناعة التقليدية املتخذة خالل االجتماع املنعقد ا وتسيير القريةدبير طبقا لقرارات اللجنة اإلقليمية لت

، لن يؤخذ بعين االعتبار طلبات االستفادة من املحالت ميدلت باشويةبمقر  2023فبراير  03 بتاريخ 

، السابقة لصدور هذا اإلعالن الرسمي إلبداء االهتمام، حيث يتعين على املعنيين باألمر بالقريةاملهنية 

 .وضع ملفات جديدة وفق شروط ومقتضيات هذا اإلعالن

 .يلــغى كل ملف ترشيــــح غير كامـــــل او يتضمن وثيقة غير قانـــــونية 

  اللجنة بعد عملية االنتقاء واإلعالن على الئحة املستفيدين، سيتم إبرام اتفاقيات االستغالل املؤقت مع

 قرية، وتنظيم املستفيدين في إطار جمعية املستفيدين من مرافق القريةاالقليمية لتدبير وتسيير 

 .بميدلتلصناعة التقليدية ا
 

  القرية الستغالل املؤق  للمحالت املهنية بإيداع امللفات لالجدول الزمني لعملية  .6
 

على الساعة  2023مارس  20إلى  2023فبراير  20من  مرحلة إيداع امللفات:

 الرابعة و النصف بعد الزوال

 



 معايير االنتقاء  .7
 

، بتاريخ ميدلت باشوية، واملنعقد بمقر القريةتمت املصادقة خالل اجتماع اللجنة اإلقليمية لتدبير وتسيير 

 :التالية، على اعتماد سلم تنقيط مدقق لكل من معايير االنتقاء 03/02/2023

 :معايير االنتقاء األولي 1.1

 مرجع التنقيط املعيار

 معايير ذات عالقة باملترشحين

 شهادة التسجيل بالسجل الوطني للصناعة التقليدية املجال الجغرافي للمزاولة )اإلقليم(

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

الصناعة التقليدية التكوين في أحد أنشطة 

)بالنسبة للصناع الفرادى واملسير القانوني 

 للتكتل(

 الشواهد والديبلومات املدلى بها

عمر املترشح )بالنسبة للصناع الفرادى واملسير 

 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 

 القانوني للتكتل(
 شهادة التسجيل بالسجل الوطني للصناعة التقليدية

 معايير ذات عالقة بقدرة املترشحين على التكوين

عدد الخريجين الذين سهر املرشح على تكوينهم 

 خالل العشر سنوات األخيرة

تسحب من غرفة و اللوائح النهائية للخريجين  : الوثائق املثبتة لعدد املتدرجين

مكون بإحدى او شهادة تثبت بانه  درعة تافياللتالصناعة التقليدية لجهة 

 املعتمدة من طرف الدولةمراكز التكوين املنهي   في الصناعة التقليدية 

 معايير ذات عالقة بجودة املنتجات

 شارات الجودة و شهادة االثبات شارات الجودة )جودة املنتجات(

الحصول على جوائز في حرف الصناعة التقليدية 

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

 على التسويقمعايير ذات عالقة بقدرة املترشح 

 شواهد املشاركة في املعارض سنوات االخيرة 10املشاركة في املعارض خالل 

 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 ....(......(، 

 

 



 معايير االنتقاء النهائي 7.2

تقوم اللجنة بزيارة ميدانية لوحدات إنتاج املعنيين باألمر، إلعداد تقرير للتأكد من مصداقية س

 سيتم معاينة: املعلومات التي تم اإلدالء بها واستكمال عملية االنتقاء،

 مرجع التنقيط املعيار

املنتجات )عدد أنواع املنتوجات تنوع 

 املعروضة(

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

 للتقرير(

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

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

 تقرير اللجنة )يتم تبرير النقطة انطالقا من املعاينة امليدانية للمرشح خالل اشتغاله(. الكفاءة املهنية

 

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

املرشحين في النقط سيتم اعتماد نقطة التقييم النهائي في إعطاء األسبقية، وفي في حالة تساوي  7.3

 حالة صعوبة االختيار، يتم اللجوء الى القرعة.

  واستالم امللفات:إيداع  .8
 

 تودع ملفات الترشيح بكل من:

 املديرية اإلقليمية للصناعة التقليدية بالرشيدية  .1

 بميدل  -الل يتاف ملحقة غرفة الصناعة التقليدية لجهة درعة .2

 

 

 

 

 

 

 



  للمزيد من املعلومات .9

 

 

البريد اإللكتروني ملديرية 

 الرشيديةالصناعة التقليدية ب
dperrachidia@artesnet.gov.ma 

املصلحة املختصة باستالم 

 امللفات 

 التقليدية الرشيدية ملديرية اإلقليمية للصناعة ا 

 :الرشيدية  -الشريفموالي علي  شارع العنوان 

  :06.65.27.13.56الهاتف 

  لجهة درعة تافالل  بميدل ملحقة غرفة الصناعة التقليدية 

 ميدل   -مكرر 136رقم   شارع اوتحلي :العنوان 

 05.35.58.11.16: الهاتف 


