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 للحرف المنشورة في الوسائط المتعددة برنامج تدعم وثائق

 عنوان االلكتروني )نسخة بالعربية( :ال

 

 

 يةالجلدالمنتوجات  صناعة

 
 http://www.dfp.gov.ma/artisanat :  التاليااللكتروني   العنوان على متاحة

 

 
  

http://www.dfp.gov.ma/artisanat


 المنتوجات الجلديةصانع   -للحرفااللكتروني العنوان  المنشورة في الوسائط المتعددة برنامج

 

2 

 
 

 

  

    
 

  

 

    
 

  

 

    

 

  

 



 المنتوجات الجلديةصانع   -للحرفااللكتروني العنوان  المنشورة في الوسائط المتعددة برنامج

 

3 

 بطاقة مهنية
 

 ؟صانع المنتوجات الجلديةمن هو  
 يكون وقد ،أدوات بواسطة لجلدا من منتوجات يصنع من هو الجلدية المنتوجات صانع

 المغربي"  الجلد على االشتغال" الجلدية المنتوجات صانع" كلمة وتعني. آليا أو يدويا الصنع

 التاسع، القرن منذ صنع الذي مغربيال جلدال األصل في" ماروكان"  كلمة تعني. وتشكيله" 

 .وقيمة نادرة أخرى وبخصائص بالليونة يتميز مظهرا هتمنح بطرق يعالج كان إذ

 

 ؟الجلدية المنتوجات صانع مواصفات ماهي 

هو صانع يملك مفاهيم فنية، وعليه أن يبرهن عن موهبة فنية حقيقية تحتاج إلى مهارات 

دقيقة وصارمة وحاذقة. تختلف وظيفة صانع المنتوجات الجلدية حسب نوع المقاولة التي 

 : يشتغل بها

يفترض أن يتمتع باستقاللية أكبر، وأن يكون متعدد إذا ما كان الصانع يملك ورشة خاصة، 

المهارات لينجز كل العمليات. ولذلك عليه أن يمتلك مختلف المهارات المعرفية ) الحساب، 

...(، وهي مهارات مالقياس، التحرير، حل المسائل( واليدوية ) القطع، الخياطة، الض

 يكتسبها من خالل التكوين والتجربة العملية.

 : المنتوجات الجلديةا للتجربة والكفاءة، يمكن التمييز بين ثالث فئات من صناع استناد  

  صانع يستثمر مهارته إلنتاج أو إصالح منتجات، مع احترامه الصارم لمراحل

االنجاز، بدء بالتموين وإعداد العتاد والمواد، وانتهاء باللمسات األخيرة، مرورا 

 بالفصالة وتركيب مكونات القطعة.

 ع المحترف الذي يقوم، إضافة لمساهمته في اإلنتاج، بالتنظيم وتدبير الوسائل الصان

 ومراقبة الجودة، ويتواصل قصد شراء مواد اإلنتاج، ويبيع المنتجات النهائية.

   .صانع المنتوجات الجلدية القادر على صنع كل منتجات الورشة، وعلى تدبير اإلنتاج

قطع أو الخياطة اآللية أو التركيب أو اللمسات يمكن أن يتوقف عند مهمة واحدة مثل ال

 األخيرة.

ديا أو إنتاجا لسلسلة كاملة، ولذلك عالقة وطيدة بحجم وسعة يمكن أن يكون اإلنتاج إنتاجا فر

الورشة وبعدد المستخدمين. يمكن لورشة أن تصنع منتجات جلدية صغيرة كم يمكنها أن 

بية يتقدم بها الزبون انطالقا من رسم أو تقترح منتجات جديدة أو االستجابة لمضمون طل

 صورة.  
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 الكفاياتالمهام 
 

 المهام العمليات

 اخذ طلبية  .1

 استقبال الزبون 

  تقديم  مختلف النماذج االولية 

  رسم نموذج 

 اختيار نوع الجلد 

 اختيار لون الجلد 

  اقتراح اإلكسسوار 

 حساب ثمن البيع 

  وضع طلبية 

 اختيار المعدات .2

 المدبغة تمييز 

  المنتوجات الجلديةاختيار ر 

 انتقاء اإلكسسوار 

  الدعم تحديد معدات 

 صبغ الجلد  .3

 تهيئة الجلد 

  اختيار صبغات  نوعية 

 تهيئة الصباغة 

  انجاز الصباغة 

    الصباغة مثبتوضع 

 تنشيف الجلد 

 صنع قطعة من الجلد  .4

 وضع قوالب للتقطيع 

  وضع القوالب على الجلد 

 قطع الجلد 

  وضع اإلكسسوار 

 لزج مكونات القطعة 

  جمع مكونات القطعة 

 خياطة الجلد 
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 تزيين الجلد .5

 رسم نموذج التزيين 

 اختيار تقنية التزيين 

  انجاز التزيين 

 تدبير  المنتوج .6

 و سلسلة االنتاج 

  توزيع العمل على الفريق 

 مراقبة العمل 

   التنفيذتدبير وقت 

  حل المشاكل 

 مراقبة الجودة 

 انهاء قطعة  جلد  .7

  الخيوطاختيار 

 تنظيف القطعة 

   القيام بالمراقبة النهائية للقطعة 

 تلميع القطعة 

  تهيئة  القطعة لإلرسال 
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 الكفايات الخاصة واالفقية للتكوين 

 

 الحرفة و التكوين .1

 و المعدات االخرى المنتوجات الجلديةتمييز   .2

 تطبيق مبادئ الصحة و االسالمة  .3

 المنتوجات الجلديةصباغة  .4

 استعمال االدوات و المعدات  .5

 تطبيق تقنيات  التركيب بواسطة الة الخياطة او اليد  .6

 تركيب  مكونات قطعة جلدية  .7

 تطبيق مبادئ الحساب في مختلف عمليات الحرفة  .8

 صنع قوالب  .9

 تقطيع مكونات قطعة .11

 صنع قطعة   .11

 تنسيق  الزخارف .12

 تطبيق  تقنيات التزيين .13

 مراقبة الجودة .14

 صنع قطعة معقدة  .15

 يق مبادئ التدبيرتطب .16

 تطبيق مبادئ المحاسبة البسيطة  .17

 صنع طلبية  .18

 تقنيات البحث عن عمل  .19

 االندماج في العمل  .21

 

 كفايات عامة 

 

 التواصل بالعربية في  اطار العمل .1

 التواصل  ببساطة بالفرنسية في اطار العمل .2

 


