
 1 

 يجـــــي للنســـــز الفنــــالمرك : اإلدارة

 .(تحاليل مخبرية إنجاز ، دراسات إعداد، معاينة إجراءإحاطة فنية ، تكوين ،)خدمات فنية  : الخدمة

 ال  :ى مدرجة بمنظومة أخر نعم  : مدرجة بموقع الواب

عبر  أو مكتب الضبط :الملف  عإيدامكان 

  .البريد اإللكتروني

لدى المركز أو  بمقر :الخدمة ىعلمكان الحصول 

  .المؤسسة

حسب طبيعة  :أجال االنتفاع بالخدمة 

 .المؤسسة تو احتياجاالخدمة 

 

 المنتفع بالخدمة
شروط االنتفاع 

 بالخدمة
 مراحل الخدمة

 الوثائق المطلوبة

 مصدرها الوثيقة

 الصناعية مؤسساتال  -

 قطاع النسيج والمالبس

 مؤسسات عمومية ال  -

 

 

 

 

 

  

توقيع الكشف 

التقديري لكلفة الخدمة 

ة مؤسسمن قبل ال

 .المعنية

إسداء خدمة تقديم مطلب  (1

 .من قبل المؤسسة

المؤسسة بكشف  ةموافا (2

 .حول كلفة الخدمة

توقيع المؤسسة على كشف  (3

  كلفة الخدمة

  .انجاز الخدمة (4

لمؤسسة لالوثائق اإلدارية 

السجل التجاري، )ونشاطها 

كشوفات  ،...(البيانات المالية،

  .اإلنتاج

 .المؤسسة المعنية بالخدمة

 .1444.نوفمبر  22بتاريخ  123-44قانون  ( / المجلة التجارية )التشريع الجاري به العمل في المجال التجاري  : اإلطار التشريعي

 1449جويلية  24بتاريخ  1324- 49األمر عدد 

 :  المالحظات

 .إلى  صيغة أو نموذج معين المؤسسات الصناعية أو العمومية ال تخضع  مطالب الخدمة المقّدمة من قبل  -

 .من قبل المركز ةتنطبق هذه الجذاذة على مختلف أصناف الخدمات الفنية المسدا -
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 المركز الفني للنسيج: الهيكل 
 

 ات المراقبة و المتابعةـآلي اتخاذ القرار تإجراءا الخدمة

الصناعية  تقديم خدمات فنية للمؤسسات  (1

  .و الهياكل العمومية

و التحاليل المخبرية لتحديد المراقبة  (2

 .جيةيجودة و مكونات المنتجات النس

مصاحبة المؤسسات في مجاالت  (3

 .التصميم و االبتكار و اختيار األقمشة

 اتاعداد البطاقات الفنية و كراس (4

 .الفنية الشروط

 .التدريب و الرسكلة (5

دعم مؤسسات القطاع في تنفيذ المشاريع  (9

 .الصناعية

مشاريع دعم المؤسسات في إنجاز  (7

 و تطوير البحوث التطبيقية التجديد

  .إعداد دراسات إستراتجية قطاعية (2

المساهمة في مختلف البرامج   (4

دعم و ترويج القطاع على المخصصة ل

   .الدولي الصعيد

 دراسة المطالب .1

 زيارة المؤسسة قصد تشخيص .2

 .حاجيات المؤسسة

مساعدة المؤسسة على بلورة مطالب  .3

و اإلحاطة و  التمويل لعمليات التأهيل

  .التكوين المستمر لدى الهياكل العمومية

العرض المالي بالمؤسسة  ةموافا .4

  .لخدمةل

المؤسسة على العرض مصادقة   .5

 .(فاقيةتوقيع العرض أو االت)المالي 

 .ع في اإلنجازوالشر .9

 

 تقديم تقارير ميدانية إثر زيارة .1

  .المؤسسات

مشاغل  لإلطالع على تالقيام باستبيانا .2

  .لقطاعشركات ا

خدمات الإنجاز  ثرإتقييم أداء الخبراء  .3

 .لمؤسساتلفائدة ا

المشاركة في اجتماعات العمل مع  .4

هياكل الدولة الداعمة للقطاع و  مختلف 

و تقديم مقترحات لتطوير متابعة االنجازات 

 القطاع و تحسين قدرته التنافسية
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 المركز الفني للنسيج: الهيكل 
 المخططات القطاعية خططات التنميةم عقود البرامج السياسات

  و التنمية التكنولوجية  االبتكارحفز

 .في مؤسسات القطاع

  تطوير الموضة التونسية و إشعاعها

 .على المستوى الدولي

  تدعيم األنشطة ذات القيمة المضافة

 العالية

 تعزيز قطاع التكملة 

 و مساندتها لتحسين  حث المؤسسات

من  االنتقالالتنافسية و قدرتها 

 المناولة  إلى تصنيع المنتج الكامل 

  توجيه و دعم المستثمرين األجانب

 .تونسباالستثمار في الراغبين 

  توفير معلومات حول القطاع عبر

و  شهرية إخبارية ـ  ةنشريإصدار 

تنظيم ندوات  وموقع الواب ـ 

 .إعالمية

 الصناعية دعم انتصاب المؤسسات 

 في المناطق الداخلية

 لمركز متخصصة في البحث  و التجديدإنشاء خلية با. 

  متوسطي للمالبس  األوروالمشاركة في تنظيم الصالونTEXMED   و 

 .أيام الموضة في تونس و تنظيم مسابقة وطنية لمصممي األزياءدورة 

  إدارة مشاريع البحث التطبيقي لمؤسسات القطاع في اطار البرنامج الوطني

 للبحث و التجديد

 في مختص  القطب التكنولوجي بالمنستيرب لتكنولوجيةبعث مركز للموارد ا

 التكملة 

 في برنامج دعم القدرة التنافسية  نخراطحث المؤسسات و مرافقتها لال

PCAM و مختلف برامج التأهيل و الجودة 

 خبراتها في مجال التكنولوجيا السليمة تطوير ل مؤسسات قطاع التكملة مساعدة

 .بيئيا

 المستمر في إعداد برنامج التكوين هني و التشغيلمشاركة وزارة التكوين الم 

 .لفائدة قطاع النسيج و المالبس

 المباشرة في القطاع  ةملاالعيد ال برامج تكوينية حسب الطلب لفائدة إعداد

 .ةبالتعاون مع مراكز التكوين الجهوي

  

دعم القطاعات الواعدة على  -

 غرار المنسوجات التقنية

تمر المس لتكوينا اعداد  برنامج -

 حسب احتياجات القطاع

تطوير صادرات القطاع و  -

 .واعدة فتح أسواق جديدة

تعزيز قطاع النسيج عبر  -

استقطاب مشاريع أجنبية ذات 

 قيمة مضافة عالية

 

 


