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 بالغ

 2022التكوين و الرسكلة لسنة استشارات 

 

رنامج المصاحب حسب الب 2022تعتزم الشركة الجهوية للنقل بمدنين إجراء حلقات تكوينية لفائدة أعوانها وإطاراتها لسنة   

 :وتحتوي العروض المقدمة من طرف مكاتب التكوين على عرضين: فني و مالي

 يحتوي كل عرض فني على:العروض الفنية:  /1

 .Agrément)رخصة مكتب التكوين ) -

 (patenteبطاقة التعريف الجبائية ) -

 (CV Malek-code QR)السيرة الذاتية للمكونين المسجلين وجوبا على موقع "مالك"  -

 المحتوى الفني لموضوع التكوين. -

 )أكيد جدا(.التكوينية المنجزة للشركة  بطاقات التقييم للحلقةالتكوين بتسليم  إلتزام مكتب -

 : تمكين المتكون في كل حلقة تكوين من األدوات التالية

 USB   Bloc Note / Stylo / Cléمحفظة /شهادة في التكوين /موضوع الحلقة التكوينية مسجل في

 :العرض المالي /2

 .إعتبار األداء اليوم الواحد لحلقة التكوين بدونيتضمن العرض المالي سعر 

 ( على حساب مكتب التكوين.Pause café( علما وأن مصاريف اإلستراحة

 : منهجية التقييم/3

عتمد تالي و الم العرضين الفني ولمتحصل عليها في يتم تقييم العروض الواردة على اللجنة تفاضليا حسب مجموع النقاط ا

 المقاييس التالية في عملية التقييم:

 نقطة ) تحديد عدد الساعات النظرية و التطبيقية كل على حده(. 30برنامج التكوين المقترح:  -

 .لمطلوب(جزة من طرف المكون في الموضوع انقطة )تحديد عدد الحلقات التكوينية المن 50السيرة الذاتية للمكون:  -

 (.لمطلوبوضوع االم من طرف المكون في نقطة ) تحديد عدد المشاريع المنجزة 20المشاريع المنجزة من قبل المكون:  -

 نقطة. 100العرض المالي المقترح:  -

 نقطة. 200وبالتالي يكون مجموع النقاط 

 :  العناصر التاليةعلى يحتوي العرض المقدم لكل محور 

  ممضاة و مختومةمن كراس الشروط  3-2-1المالحق 

 (.أداء)العرض المالي دون  إمضائهو  الملحق الخاص بالمحور الذي سيشارك فيه المكتب بعد تعميره 

 وفقا للنموذج المعتمد لدى مصالح   برنامج التكوينCNFCPP 

 يجب أن تحتوي على رمز  الذاتية للمكون السيرة (QR) 

  (47)ملحق الجدول التفصيلي للحلقات المنجزة من طرف المكون في الموضوع المطلوب 

 (48)ملحق  في الموضوع المطلوب الجدول التفصيلي للمشاريع المنجزة من طرف المكون. 
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 1952نفي جا 18ارع شالرئيس المدير العام للشركة الجهوية للنقل بمدنين بإسم السيد :  الفنية و المالية العروض ترسل  

فتح إستشارات يفي ظرف يكتب عليه عبارة ال  2022جانفي  28يوم الجمعة في أجل أقصاه  البريد السريع عبر 4100مدنين 

 .2022تكوين لسنة 

 .يمكن للمكتب المشاركة في محور تكوين أو أكثر ويتم تقييم العروض لكل محور على حده 

 :مالحظـــــــة

  ري.إلى جانب النظ )مع تقديم أمثلة تطبيقية( أساسا على الجانب التطبيقيتكون حلقة التكوين مرتكزة 

 ب.المكت يمكن للشركة أن تقوم بتغيير موعد إنجاز الحلقة التكوينية حسب ما تقتضيه الضرورة وبالتنسيق مع 

 الشركة قاعة مجهزة بكامل مستلزمات التكوين. توفر 

  أو الورشة المركزية. بمقر الشركة بمدنينجميع الحلقات التكوينية تكون داخل المؤسسة 
 


