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 ببرنامج اتفاقية  اإلنتفاع إجراءات
 الشراكة بين

 وزارة المـــرأة والطـــفولة واألســرة 
 و 

وزارة الــسياحــة والصنــاعـات 
 التقــليدية
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I       - إلاطــار العــام 

تندرج إتفاقية الشراكة بين وزارة املرأة وألاسرة والطفولة ووزارة السياحة والصناعات         

التقليدية في إطار خطة النهوض بالزربية والنسيج اليدوي وإعادة نسق إلانتاج الذي شهد تراجعا 

جال غير مسبوق خالل الثالث عقود ألاخيرة من خالل مساندة املؤسسات الحرفية العاملة في م

الزربية واملنسوجات اليدوية على توفير املوارد البشرية املختصة الالزمة لبعث وحدات إنتاجية 

نموذجية وتذليل الصعوبات التي تتعرض خالل نشاطها في مجال التزود باملواد ألاولية والابتكار 

 .والتسويق

 

        II- املمنوحة الامتيازات :  

ل في ما يلي 
ّ
ر برنامج الشراكة جملة من الامتيازات تتمث

ّ
 : يوف

 .دينار تمنح للمتدّربة شهريا ملّدة احدى عشرا شهرا 08منحة تدريب قدرها  -

دينار على كل متدّربة تمنح للمؤسسة الحرفية شهريا ملّدة احدى عشرا  51منحة تأطير قدرها  -

 .شهرا

البرنامج الوطني للتكوين  إطارتتمّتع الحرفية املتابعة للتكوين املستمّر باالمتيازات املمنوحة في  -

 .املستمّر 

 

III-  الانتفاعشروط : 

 :شروط تتعلق باملؤسسة الحرفية -1

 مسجلة بسجل املؤسسات الحرفية  -       

 عرف الجبائيلها م -       

 بالضمان الاجتماعي والتأمين ضد حوادث الشغل منخرطة -       

 

 :شـروط تتعلق بورشة إلانتاج -2

 املساحة وإلانارة والتهوئة، -       

 .معدات وأدوات العمل واملواد ألاولية ومستلزمات السالمة املهنية -       
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ق بمواطن الشغل -3
ّ
 :شروط تتعل

للمردودية إلانتاجية املضبوطة حسب الذي يستجيب فير الحد ألادنى من مواطن الشغل تو -

 :الاختصاص كما يلي

 

الشغل من بين الحرفيات املنتجات والحرفيات توفير العدد إلاضافي الستكمال الحد ألادنى ملواطن 

 .الالتي يتطلبن تكوينا تكميليا عن طريق التكوين املستمر

 :شروط تتعلق باملشرفين على التدريب املنهي - 4

 خبرة مهنية عالية في الاختصاص ال تقل عن خمس سنوات ومستوى تعليم أدنى،-

والتنظيم والتسيير وتكنولوجيات  وجوب متابعة تكوين تكميلي في املجال البيداغوجي-

 .املواد ألاولية والتصميم

 :شروط تتـعلـق باملتدربــة -5

 سنة، 45و 16سن تتراوح بين  -

 متفرغة بصفة كلية للتدريب والعمل في الاختصاص، -

 دون تكوين سابق أو خبرة في الاختصاص، -

استكمال النقائص في املكتسبة و  ر الى تقييم املؤهالتتخضع الحرفية املنتفعة بالتكوين املستم -6

 .إطار تدخالت البرنامج الوطني للتكوين املستمر

 

النسيج 

 اليدوي 

ألالياف 

 النباتية

النسيج 

 الحائطي

 الاختصاص الزربية املرقوم الكليم

 عدد املتدربين 08 08 08 51 58 80

 الحد ألادنى ملواطن الشغل 18 08 08 08 08 80
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  V   I الاجراءات التنظيمّية:  

 :الوثائق املطلوبة .5

 :املتدرب -

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية* 

 وصل فتح حساب جاري بريدي* 

 شهادة تسجيل في مكتب التكوين املنهي والتشغيل* 

 :املؤسسة الحرفية -

 نسخة من وصل تسجيل حرفي * 

 نسخة من املعرف الجبائي للمؤسسة* 

 بالضمان الاجتماعي والتأمين ضد حوادث الشغل الانخراط نسخة من*

 فتح حساب جاري بريدي وصل* 

   :إجراءات التسيير  .0

تبرم عقود تدريب منهي بين املؤسسة الحرفية واملركز الفني للزربية تلتزم بموجبها *   

 .الحرفية باحترام البنود الواردة في عقد التدريب املعّد للغرضاملؤسسة 

 تقليدية مراقبة حضور تتولى املندوبيات الجهوية للديوان الوطني للصناعات ال -             

      تفعين وإرسالها إلى املركز الفنيوإعداد قائمات الحضور وجداول خالص املن املتدربين              

 .ةكايحلاو  للزربية               

 بريدي عن طريق حساب  التأطير صرف منح التدريب و  يتولى املركز الفني للزربية  -               

 . للمتدربة واملؤسسة الحرفية                 

V -  واملتابعةآليات التنفيذ : 

 .تسهر على سير هذا البرنامج لجان متابعة ولجان تنفيذ لضمان الشفافية والنجاعة      

 : على مستوى التنفيذ.1            

     تتكون هذه اللجنة من املنتفعين بالبرنامج و يعهد لها إلاشراف على انتقاء لجنة انتقاء  -                      

 : ممثلين عن                           

 ،ةكايحلاو  املركز الفني للزربية - 

 الديوان الوطني للصناعات التقليدية، -

 الجامعة الوطنية للصناعات التقليدية، - 

 ،إلادارة الجهوية للتكوين املنهي والتشغيل - 
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 .والطفولةإلادارة الجهوية لوزارة املرأة وألاسرة  -

املتكونة من  وذلك على ضوء امللفات الفنية للمترشحين تعّدها اللجان الجهوية

لين عن
ّ
 :ممث

 ،املركز الفني للزربية والحياكة -

  ،الوطني للصناعات التقليدية للديوان الجهوّيةاملندوبيات  -

 .التشغيلللتكوين املنهي و  الادارة الجهوية -

 :يعهد لها بإحاطة ومتابعة سير التدريب املنهي والتكوين املستمر الفنيةحاطة إلا لجنة   -

 : وتتكون هذه اللجنة من ممثلين عن              

 والحياكةللزربية املركز الفني  -

 الديوان الوطني للصناعات التقليدية، -

 ،إلادارة الجهوية للتكوين املنهي -

 الجامعة الوطنية للصناعات التقليدية، -                              

 

 :على مستوى املتابعة والتقييم -2

وتقييم ألانشطة البرنامج التنفيذي وحسن سير البرنامج السنوي يعهد لها  :مشتركة لجنة-أ        

 .املنجزة

  :عنتتكّون هذه اللجنة من ممثلين 

 ألاسرة والطفولة، وزارة املرأة و -            

 الصناعات التقليدّية،وزارة السياحة و  -            

 وزارة التكوين املنهي والتشغيل، -            

 .امعة الوطنية للصناعات التقليديةالج -            


