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  ::توطئةتوطئة
  

تتجه استراتيجية النهوض بقطاع الصناعات التقليدية نحو النهوض بمردودية الاقتصادية والاجتماعية تتجه استراتيجية النهوض بقطاع الصناعات التقليدية نحو النهوض بمردودية الاقتصادية والاجتماعية       

  ..والثقافية في خضم التحوالت التي تشهدها الساحة الدولية والتوجه الاقتصادي العالميوالثقافية في خضم التحوالت التي تشهدها الساحة الدولية والتوجه الاقتصادي العالمي

  

وإلاجتماعية في وإلاجتماعية في   وتبرز أهمية املعطيات إلاحصائية بكل جهة من جهات البالد حسب خصوصياتها إلاقتصاديةوتبرز أهمية املعطيات إلاحصائية بكل جهة من جهات البالد حسب خصوصياتها إلاقتصادية      

صياغة سياسة تنموية جهوية ومحلية مبنية على أسس سليمة، إال أن املعطيات املتوفرة على الصعيد الجهوي صياغة سياسة تنموية جهوية ومحلية مبنية على أسس سليمة، إال أن املعطيات املتوفرة على الصعيد الجهوي 

تشوبها نقائص على مستوى إنتاج املعلومة إلاحصائية الدقيقة، الوؤشرات بالخصوص، حسب الوحدات إلادارية تشوبها نقائص على مستوى إنتاج املعلومة إلاحصائية الدقيقة، الوؤشرات بالخصوص، حسب الوحدات إلادارية 

  ..لقطاعات إلاقتصادية وإلاجتماعية داخل الواليةلقطاعات إلاقتصادية وإلاجتماعية داخل الواليةوكذلك حسب اوكذلك حسب ا( ( بلدية أو حتى واليةبلدية أو حتى والية, , معتمديةمعتمدية, , عمادةعمادة))

  

ونظرا ألهمية املعطيات الكمية والنوعية لكل والية في إبراز خصوصياتها إلاقتصادية وإلاجتماعية والثقافية ونظرا ألهمية املعطيات الكمية والنوعية لكل والية في إبراز خصوصياتها إلاقتصادية وإلاجتماعية والثقافية 

، ، ""دليل الصناعات التقليدية في الجهاتدليل الصناعات التقليدية في الجهات""يصفة عامة وبقطاع الصناعات التقليدية بصفة خاصة يندرج إنجاز يصفة عامة وبقطاع الصناعات التقليدية بصفة خاصة يندرج إنجاز 

فر املعطى الجهوي بصفة عامة حول القطاع باإلضافة إلى قلة تواتر إيفادها بصفة منتظمة من فر املعطى الجهوي بصفة عامة حول القطاع باإلضافة إلى قلة تواتر إيفادها بصفة منتظمة من ونظرا لصعوبة تو ونظرا لصعوبة تو 

محاولة للم شتات املعطيات املتوفرة حول محاولة للم شتات املعطيات املتوفرة حول ( ( الخامسالخامسفي عدده في عدده ))قبل بعض املصالح الجهوية، يعتبر هذا الدليل قبل بعض املصالح الجهوية، يعتبر هذا الدليل 

  ..ات املركزية للديوانات املركزية للديوانالصناعات التقليدية بالجهات وذلك بالتعاون مع كافة املندوبيات الجهوية وإلادار الصناعات التقليدية بالجهات وذلك بالتعاون مع كافة املندوبيات الجهوية وإلادار 

  

وتهدف هذه الوثيقة باألساس إلى إبراز خصوصيات الجهات وبالتالي توفير املعلومة الكمية والنوعية ووضعها على وتهدف هذه الوثيقة باألساس إلى إبراز خصوصيات الجهات وبالتالي توفير املعلومة الكمية والنوعية ووضعها على 

ذمة املتدخلين باعتبارها ركيزة أساسية في إعداد البرامج والخطط لتجسيم وتحقيق أهداف إلاستراتيجيات ذمة املتدخلين باعتبارها ركيزة أساسية في إعداد البرامج والخطط لتجسيم وتحقيق أهداف إلاستراتيجيات 

  ..التنمويةالتنموية

 

  10210277سنة سنة األول لاألول لالسداسي السداسي خالصة إنجازات خالصة إنجازات 
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  ::الحرفيون واملؤسسات الحرفيةالحرفيون واملؤسسات الحرفية  --22
 

  ::الحرفيون الحرفيون   --  أأ
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  نفس الفترة  خالل 4.274مقابل  4.780 بسجل الحرفيين 4107سنة السداس ي الاول من بلغ عدد املرسمين خالل

حرفيا وذلك منذ سنة  060.170ليصبح بذلك العدد الجملي للمسجلين  % 4,0بلغت  تراجعأي بنسبة  4106سنة  من

أدنى  منوبةفي حين مثلت والية %  9,7 أعلى نسبة حيث بلغتالقيروان مثلت منهم والية  4107جوان إلى موفى  0988

 . % 1,8 نسبة حيث لم تتجاوز 
 

  4107سنة السداس ي ألاول من املرتبة ألاولى من حيث عدد املرسمين بسجل الحرفيين خالل  املنستيرتحتل والية 

وذلك مقارنة بنفس الفترة من  %02,4في حين سجلت نسبة تراجع بلغت  من مجموع املرسمين %07,2نسبة حيث مثلت 

 .4106سنة 
 

  موفى إلى  0988من العدد الجملي للمرسمين بالسجل الوطني للحرفيين منذ سنة %  67,6بلغت نسبة حرفيي النسيج

 خالل نفس الفترة% 1,0في حين لم تتجاوز حرف الزجاج نسبة  4107 جوان
 

  موفى جوانإلى  0988من العدد الجملي للمرسمين بالسجل الوطني للحرفيين منذ سنة  %87,2بلغت نسبة املرأة 

4107. 

 

  ::املؤسسات الحرفيةاملؤسسات الحرفية  --  بب
 

 
السداس ي 

 1026ألاول 

السداس ي 

 1027ألاول 

العدد التراكمي إلى 

 1027جوان   موفى

 نسبة التطور 

(1026-1027) 

 %1 0910 24 24 عدد املؤسسات املسجلة

 %1 %74,7 %74,7 %74,7 نسبة املرأة
 

  24مقابل  4107سنة السداس ي ألاول من خالل  24بلغ عدد املؤسسات الحرفية املسجلة بدفاتر املندوبيات الجهوية 

العدد الجملي للمؤسسات  بلغ بذلكلي % 7,77أي بنسبة تطور بلغت  4106سنة نفس الفترة من خالل  مؤسسة

 
 العدد التراكمي

 (1027جوان  -2987) 

 741.111 العدد التقديري للحرفيين

 060.170 عدد املرسمين

 %26 نسبة التأطير

 %87,2 نسبة املرأة
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في حين مثلت  % 04,04 أعلى نسبة حيث بلغت صفاقسمثلت منهم والية  4107 جوان وذلك إلى موفى 0910املسجلة 

 .%  0,11أدنى نسبة حيث لم تتجاوز  سليانةوالية 
  

  ::تنمية الكفاءاتتنمية الكفاءات  --11
 

   

 

  مقابل  4107سنة السداس ي ألاول من خالل  0.201بلغ عدد املنتفعين ببرامج التكوين في قطاع الصناعات التقليدية

 .%0,2بلغت  تطور أي بنسبة  4106سنة نفس الفترة من خالل  0.791
 

 حيث  4107 نةسالسداس ي ألاول من أعلى نسبة من حيث عدد املنتفعين ببرامج التكوين خالل  قفصة مثلت والية

وجندوبة وبن عروس وسيدي  أريانة و منوبة اتكل من واليفي حين مثلت %  08,4بنسبة  باجةتليها والية  % 08,6بلغت 

 .%1 وهيأدنى نسبة  بوزيد وزغوان
 

 السداس ي ألاول من  متكونا خالل 074ر في اختصاصات الصناعات التقليدية بلغ عدد املنتفعين بالتكوين املستم

 .%24,0 تراجع بلغت أي بنسبة 4106سنة نفس الفترة من متكونا خالل  477مقابل  4107سنة 
 

  اللخمتكونا  602الصناعات التقليدية  اختصاصات في قصد إلادماج املنتفعين ببرنامج التأهيل املنهيبلغ عدد 

 .%018,8 تطور بلغت أي بنسبة 4106سنة نفس الفترة من متكونا خالل  492مقابل  4107سنة السداس ي ألاول من 
 

  044مقابل  4107سنة السداس ي ألاول من  اللخمتكونا  440تكوين الباعثين الجدد بلغ عدد املنتفعين ببرنامج 

 .%24,2 تطور بلغت  أي بنسبة 4106سنة نفس الفترة من متكونا خالل 
 

 قابل م 4107سنة السداس ي ألاول من  اللخمتكونا  221( في إطار الشراكة)الخصوصية برامج البلغ عدد املنتفعين ب

 .%24,9 بلغت تراجع أي بنسبة 4104متكونا خالل سنة  771
 

 

 

 نسبة التطور  1027السداس ي ألاول  1026السداس ي ألاول  

 CAIP 492492  602602  108,8%برنامج التأهيل املنهي قصد إلادماج 

 %42,0-  074074  477477 برنامج التكوين املستمر

 %45,2  440440  044044 برنامج تكوين الباعثين الجدد

 %42,9-  221221  771771 (في إطار الشراكة)البرامج الخصوصية 

 %100,00- 0 37 برامج أخرى 

  %%44,,22 1410 1390 املجموع
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  ::التأطير الفني واملنهيالتأطير الفني واملنهي  --33

  ::التأطير الفنيالتأطير الفني  --  أأ

  

 نسبة التطور  1027السداس ي ألاول  1026السداس ي ألاول  

 %49,8- 4481 7676 املنتفعينعدد 

  

  نفس خالل  7.676قابل م 4107سنة السداس ي ألاول من  اللخحرفيا  4.481بلغ عدد املنتفعين بالتأطير الفني

في  %04,8أعلى نسبة تأطير حيث بلغت  باجةوالية منهم وقد مثلت  %49,8أي بنسبة تراجع بلغت  4106سنة الفترة من 

 %.1 وهيأدنى نسبة تأطير  نابل وبن عروس ومنوبة وسيدي بوزيد ومدنينات والي كل من حين مثلت
 

 

  ::التأطير املنهيالتأطير املنهي  --  بب

  

 نسبة التطور  1027السداس ي ألاول  1026السداس ي ألاول  

 %07,8 4.287 2.646 املنتفعينعدد 

  

  نفس الفترة خالل  2.646قابل م 4107سنة السداس ي ألاول من  اللحرفيا خ 4.287بلغ عدد املنتفعين بالتأطير املنهي

في حين % 41,0أعلى نسبة تأطير حيث بلغت  املنستيروالية منهم وقد مثلت % 07,8أي بنسبة تطور بلغت  4106سنة من 

 %.1 وهيأدنى نسبة تأطير مدنين و  سيدي بوزيدو  القيروان ونابل وبن عروس و أريانةات مثلت والي
 

  ::جودة املنتوججودة املنتوج  --44

  ::من الزربية والنسيجمن الزربية والنسيج  إلانتاج املطبوعإلانتاج املطبوع  --  أأ
 

 نسبة التطور  1027السداس ي ألاول  1026السداس ي ألاول  

 %4,7 01.270 9.914 عدد القطع

 %08,9 71.988,4 46.160,2 4املساحة املحولة بالم
 
 
 سنة السداس ي ألاول من  اللخ  ²م 20.078 قطعة بمساحة محولة 01.270ج بلغ إلانتاج املطبوع من الزربية والنسي

أي بنسبة  4106سنة نفس الفترة من خالل  4م 71.988,4 قطعة بمساحة جملية محولة بلغت  9.914ل قابم 4107

 .من حيث املساحة املحولة %08,9من حيث عدد القطع و %4,7بلغت  تطور 

  في  %70,0حيث بلغت  4107خالل السداس ي ألاول من سنة  إنتاجنسبة  أعلى القيروانمن حيث إلانتاج مثلت والية

 .%1 وهيتطاوين وتوزر أدنى نسبة إنتاج و  قبليو  بنزرتو  نابلو  زغوانو  حين مثلت كل من واليات منوبة
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  ::الصادرات املراقبةالصادرات املراقبة  --  بب

 نسبة التطور  1027السداس ي ألاول  1026السداس ي ألاول  

 %77,6 - 400 809 املصدرينعدد 

 %7,4- 41,7 40,9 (د.م)القيمة 

 

 مليون دينـار  41,7 بلغت قيمة الصادرات الجمليةاملراقبة من طرف مصالح الديـوان الوطني للصناعـات التقليديـة

بلغت  تراجعأي بنسبة  4106سنة نفس الفترة من مليون دينار خالل  40,9مقـابل  4107سنة السداس ي ألاول من خالل 

7,4.% 
 

24,4قيمة الصادرات حيث بلغت من حيث  ةنسب أعلىة نابل سجلت والي 4107سنة السداس ي ألاول من  خالل% 

 .%09,2بنسبة  املنستير تليها والية 

 

  مصدرا 809مقـابل  4107سنة السداس ي ألاول من خالل  400 لصناعـات التقليديـةا عدد املصدرين ملنتوجاتبلغ 

 %.77,6بلغت  تراجعأي بنسبة  4106سنة  نفس الفترة من خالل
 

تليها  %44,2حيث بلغت  عدد املصدرينمن حيث  ةنسب ة نابل أعلىسجلت والي 4107سنة السداس ي ألاول من  خالل

 .%06,2بنسبة   سوسةوالية 
 

 

  ::والتمويــــــــلوالتمويــــــــلالاستثمـــــــار الاستثمـــــــار   --55

  ::ستثمارات الجملية في القطاعستثمارات الجملية في القطاعالا الا   --  أأ
  

 نسبة التطور  1027السداس ي ألاول  1026السداس ي ألاول  

 %6,2 7.770 7.074 عدد املشاريع

 %00,7 04.477,4 01.988,6 (د.أ)قيمة الاستثمارات 

 %01,1 4.408 2.724 عدد مواطن الشغل

                          

 بقيمة استثمار جملية قدرت  مشروعا في الصناعات التقليدية 7.770إنجاز  4107سنة السداس ي ألاول من خالل تم

مشروعا بقيمة استثمار جملية بلغت  7.074موطن شغل مقابل  4.408مكنت من إحداث  مليون دينار 04,47بحوالي 

 6,2أي بنسب تطور بلغت  4106سنة خالل نفس الفترة من  موطن شغل 2.724مليون دينار مكنت من إحداث  01,98

 .في عدد مواطن الشغل املحدثة %01في قيمة إلاستثمارات و  %00,7من حيث عدد املشاريع و 
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 نسبة مقارنة ببقية  أعلى قابسمثلت والية  4107سنة السداس ي ألاول من خالل من حيث عدد املشاريع املنجزة

 %0أدنى نسبة حيث لم تتجاوز  وصفاقس بن عروسمنوبة وأريانة و ات واليفي حين مثلت  %01,4الواليات حيث بلغت 

 .من العدد الجملي للمشاريع املنجزة في القطاع

 

 نسبة مقارنة ببقية  أعلى تونسمثلت والية  4107سنة السداس ي ألاول من خالل من حيث قيمة الاستثمارات املنجزة

سيدي بوزيد أدنى نسبة حيث لم تتجاوز منوبة وصفاقس و في حين مثلت كل من واليات  %04,2الواليات حيث بلغت 

 .من القيمة الجملية لإلستثمارات في القطاع 0%

 

  ::الاستثمار املسجل لدى الديوانالاستثمار املسجل لدى الديوان  --  بب

 نسبة التطور  1027السداس ي ألاول  1026السداس ي ألاول  

 %42,1- 94 044 عدد املشاريع

 %8,1 4.962,79 4.726,14 (د.أ)قيمة الاستثمارات 

 %74,7- 492 247 مواطن الشغلعدد 

  

  

  

  492إلحداث  مليون دينار 4,9 نية استثمـار بقيمة قدرت بـ 94تسجيل  4107سنة السداس ي ألاول من خالل تم 

سنة نفس الفترة من موطن شغل خالل  247مليون دينار إلحداث  4,7نية استثمار بقيمة  044مقابل  موطن شغـل

وفي عدد  %42,1عدد املشاريع بنسبة رغم التراجع امللحوظ في  %8,1الاستثمارات بنسبة قيمة أي بنسبة تطور في  4106

 .%74,7بنسبة  املحدثة مواطن الشغل
 

  أعلى نسبة حيث  تطاوينمثلت والية  4107سنة السداس ي ألاول من خالل نوايا إلاستثمار املسجلة من حيث عدد

 .%06,8تليها والية املنستير بنسبة  من مجموع املشاريع %07,9بلغت 
 

  أعلى نسبة حيث  تونسمثلت والية  4107سنة السداس ي ألاول من خالل الاستثمارات املسجلة نوايا من حيث قيمة

 .%04,9بنسبة  سوسةتليها والية  % 47,4بلغت 

 

  أعلى نسبة حيث بلغت  نابلمثلت والية  4107سنة السداس ي ألاول من خالل  عدد مواطن الشغل املحدثةمن حيث

 .%07,7بنسبة  باجةتليها والية  % 07,9
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  ::تدخالت البنك التونس ي للتضامنتدخالت البنك التونس ي للتضامن  --  تت

 نسبة التطور  1027السداس ي ألاول  1026السداس ي ألاول  

 %84,6 270 476 عدد املشاريع

 %78,4 4.119,0 0.047,2 (د.أ)قيمة الاستثمارات 

 %82,0 751 408 عدد مواطن الشغل

 

 

 ساهمت  دينار مليون  4لغت ب بقيمة استثمار جمليةفي قطاع الصنـاعات التقليدية  مشروعا 270هذه آلالية  مولت

 0,0بقيمةإستثمار جملية بلغت  مشروعا 476مقابل  4107سنة السداس ي ألاول من خالل موطن شغل  740 إحداثفي 

في قيمة   %78,4في عدد املشاريع و %84,6بلغت تطور أي بنسبة  4106سنة نفس الفترة من مليون دينارا خالل 

 .املحدثة مواطن الشغلفي عدد  %82,0 و إلاستثمارات
 

  أعلى نسبة حيث بلغت  قابسمثلت والية  4107سنة السداس ي ألاول من خالل املشاريع املحدثة من حيث عدد

 .%76,9تليها والية نابل بنسبة  من مجموع املشاريع 79,2%
 

  مثلت والية نابل أعلى نسبة حيث بلغت  4107سنة السداس ي ألاول من خالل من حيث قيمة الاستثمارات املسجلة

 .%02,4تليها والية قابس بنسبة  % 21,2

 

  مثلت والية نابل أعلى نسبة حيث بلغت  4107سنة السداس ي ألاول من خالل من حيث عدد مواطن الشغل املحدثة

 .%74,4بنسبة  قابستليها والية  % 22,0
 

    ::قروض املال املتداول قروض املال املتداول   --  دد

 نسبة التطور  1027السداس ي ألاول  1026السداس ي ألاول  

 %4 4.727 4.476 عدد املنتفعين

 %8,0 6.917,2 6.791,7 (د.أ)قيمة القروض 

 %00,7 7.674 7.444 عدد مواطن الشغل

  

  مكنت من إحداث مليون دينارا  6,9قرضا للحرفيين بعنوان املـال املتـداول بقيمة جملية بلغت  4.727تم إسناد

خالل نفس مليون دينارا  6,79قرضا بقيمة  4.476مقابل  4107سنة السداس ي ألاول من خالل موطن شغل  7.674

في عدد مواطن  %00,7و القيمةفي  %8,0و في عدد القروض املسندة  %4بلغت  تطور أي بنسبة  4106سنة الفترة من 

 .الشغل إلاضافية املحدثة
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   أعلى نسبة حيث بلغت  قفصةمثلت والية  4107سنة السداس ي ألاول من خالل  القروض املسندةمن حيث عدد

 .%9,4بنسبة  تونستليها والية  من مجموع املشاريع 9,7%
 

  أعلى نسبة حيث بلغت  تونسمثلت والية  4107سنة السداس ي ألاول من خالل  املسندة القروضمن حيث قيمة

 .%7,0بنسبة  قفصةتليها والية  % 04,7

 

  أعلى نسبة حيث  تونسمثلت والية  4107سنة السداس ي ألاول من خالل من حيث عدد مواطن الشغل املحدثة

 .%7,9بنسبة  نابلتليها والية  % 04,9بلغت 

 

  ::القرى الحرفيةالقرى الحرفية  --66

  
  

  والية بين ناشطة وبصدد إلانجاز  09موزعة على  4107جوان قرية إلى موفى  70بلغ العدد الجملي للقرى الحرفية

 .الفعلي ومبرمجة وفي طور الدراسات
  

  ::املعارض والتظاهرات بالداخلاملعارض والتظاهرات بالداخل  --77
 نسبة التطور  1027السداس ي ألاول  1026السداس ي ألاول  

 %01,4 079 064 عدد التظاهرات

 %6,4- 4.809 7.116 املشاركينعدد 

  

  

  سنة السداس ي ألاول من خالل  تم تنظيمها بمختلف جهات الجمهورية تظاهرة داخلية 4.809حرفيا في  079شارك

أي بنسبة تطور في عدد التظاهرات بلغت  4106تظاهرة خالل نفس الفترة من سنة  064مشاركا في  7.116مقابل  4107

 .%6,4رغم التراجع في عدد املشاركين بنسبة  01,4%
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  مثلت   4107سنة السداس ي ألاول من خالل التي تمت املشاركة فيها والوطنية التظاهرات الجهوية من حيث عدد

 .% 01بنسبة   زغوانا والية متليه %02,4أعلى نسبة حيث بلغت واملهدية  املنستير تيوالي
  

  املنستيرمثلت والية    4107سنة السداس ي ألاول من خالل  املعارض الجهوية والوطنيةمن حيث عدد املشاركين في 

 . % 9,4بنسبة  قابستليها والية  %06,4أعلى نسبة حيث بلغت 
  

  ::10261026خارج خالل سنة خارج خالل سنة املعارض والتظاهرات بالاملعارض والتظاهرات بال  --88
  

 نسبة التطور  1027السداس ي ألاول  1026السداس ي ألاول  

 %06,7 40 08 عدد الصالونات بالخارج

 %66,7 24 47 عدد املشاركين

  

  

  صالونا خالل  08مشاركا في  47مقابل  4107سنة السداس ي ألاول من خالل  صالونا دوليا 24حرفيا في  24شارك

 .%66,7و في عدد املشاركين بنسبة  %06,7أي بنسبة تطور في عدد التظاهرات بلغت  4106نفس الفترة من سنة 

 

  مثلت والية تونس   4107سنة السداس ي ألاول من خالل من حيث عدد الصالونات الدولية التي تمت املشاركة فيها

 .% 47,8تليها والية نابل  بنسبة  %48,4أعلى نسبة حيث بلغت 
  

  مثلت والية تونس أعلى نسبة    4107سنة السداس ي ألاول من خالل من حيث عدد املشاركين في الصالونات الدولية

 .% 42,2تليها والية نابل  بنسبة  %71حيث بلغت 
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 حسب الوالياتحرفيين المسجلين عدد ال طورت

 

 طور نسبة الت 1027السداس ي ألاول  1026السداس ي ألاول  الوالية

 %02,41-  709709  777777 املنستير

 %47,11  424424  046046 نابل

 %74,41 191 109 تونس

 %22,71-  076076  706706 سوسة 

 %09,61  064064  078078 قفصة

 %467,21 149 41 باجة

 %007,61  046046  4949 توزر

 %69,81  017017  6767 جندوبة

 %08,61  014014  8686 تطاوين

%22  010010 70 أريانة  

 %74,41-  8282  042042 املهدية 

 %4,71-  8282  8686 مدنين 

 %7,81-  8787  9191 بنزرت 

 %044,81  7878  7474 القصرين

 %71,61  6262  2929 قابس

 %72,71-  4848  446446 الكاف

 -  2929  11 صفاقس

 %40,11  2626  7878 القيروان 

 %40,41- 41 84 بن عروس

 %27-  2121  7070 منوبة

 %46  7979  4444 سليانة  

 %87,61-  4444  072072 سيدي بوزيد

 %79,71-  0404  4949 قبلي 

 - 0 0 زغوان

 %2,10- 2381 2432 املجموع

 

 الواليات توزيع عدد المرسمين بسجل الحرفيين حسب
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 0217 جوان إلى موفى

 

 الوالية
العدد التقديري 

 للحرفيين

العدد الجملي 

 للمرسمين
 نسبة التأطير

النسبة من 

 املجموع

 %9,7 %37,9 549 15 000 41 القيروان

 %7,5 %66,9 038 12 000 18 قابس 

 %7,1 %54,5 451 11 000 21 سوسة

 %6,4 %57,3 308 10 000 18 املنستير

 %6,4 %58,7 278 10 500 17 قفصة

 %5,9 %68,2 542 9 000 14 الكاف

 %5,9 %56,1 538 9 000 17 صفاقس

 %5,8 %66,7 333 9 000 14 القصرين

 %4,5 %66,1 267 7 000 11 توزر

 %4,4 %54,0 025 7 000 13 سيدي بوزيد

 %4,1 %59,6 551 6 000 11 باجة

 %3,8 %47,0 111 6 000 13 املهدية

 %3,7 %54,1 946 5 000 11 بنزرت

 %3,4 %17,4 555 5 000 32 نابل

 %3,1 %26,3 002 5 000 19 تونس

 %3,0 %37,5 874 4 000 13 سليانة

 %2,9 %33,8 726 4 000 14 مدنين

 %2,6 %39,3 123 4 500 10 جندوبة

 %2,2 %43,3 464 3 000 8 زغوان

 %2,0 %39,3 141 3 000 8 تطاوين

 %1,9 %29,9 992 2 000 10 قبلي

 %1,6 %42,9 576 2 000 6 بن عروس

 %1,5 %39,2 350 2 000 6 أريانة

 %0,8 %33,3 331 1 000 4 منوبة

 %100,0 %46,0 071 161 000 350 املجموع
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 حسب الوالياتالمؤسسات المسجلة عدد  طورت

 

 طور نسبة الت 1027السداس ي ألاول  1026السداس ي ألاول  الوالية

 %1,1 10 10 أريانة

 %741,1  99  44 نابل

 %02,7 8 7 تونس

 %1,1 2 2 بن عروس

 %41,1-  44  22 املنستير 

 %1,1  44  44 سوسة

 -  44  11 مدنين

 %74,1-  00  22 سيدي بوزيد

 %41,1-  00  44 املهدية

 %41,1-  00  44 تطاوين

 -  00  11 بنزرت

 -  00  11 القصرين 

 %011,1-  11  00 منوبة 

 - 0 0 سليانة 

 %011,1-  11  44 قابس

 - 0 0 الكاف

 -  11  11 توزر

 - 0 0 زغوان

 %011,1- 0 2 باجة

 -  11  11 القيروان

 -  11  11 قفصة

 -  11  11 قبلي

 -  11  11 صفاقس

 - 0 0 جندوبة 

 %0,0 42 42 املجموع

 

  توزيع عدد المؤسسات الحرفية المسجلة حسب الواليات
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 0217 جوانالى موفى 

 
 النسبة العدد الوالية

 %14,57 277 صفاقس

 %9,42 179 املنستير

 %9,00 171 تونس

 %8,57 163 نابل

 %6,52 124 قابس

 %6,42 122 قبلي

 %5,94 113 سوسة

 %4,89 93 مدنين

 %4,58 87 أريانة

 %4,52 86 باجة

 %3,84 73 القصرين

 %3,84 73 املهدية

 %3,00 57 قفصة

 %2,63 50 جندوبة

 %2,47 47 سيدي بوزيد

 %2,42 46 بنزرت

 %1,95 37 منوبة

 %1,89 36 بن عروس

 %1,68 32 توزر

 %0,63 12 القيروان

 %0,53 10 تطاوين

 %0,32 6 زغوان

 %0,26 5 الكاف

 %0,11 2 سليانة

 %100,00 1901 املجموع
 

 حسب الواليات المصدرةتوزيع عدد المؤسسات الحرفية 
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 النسبة عدد املؤسسات املصدرة الوالية

 %38,3 245 نابل

 %18,0 115 تونس

 %12,5 80 صفاقس

 %9,4 60 سوسة 

 %7,8 50 املنستير

 %4,2 27 مدنين

 %1,9 12 املهدية

 %1,9 12 أريانة

 %1,1 7 القيروان

 %1,1 7 سيدي بوزيد

 %0,9 6 منوبة

 %0,8 5 جندوبة

 %0,6 4 بنزرت

 %0,6 4 قابس

 %0,3 2 باجة

 %0,2 1 زغوان

 %0,2 1 الكاف

 %0,2 1 القصرين

 %0,0 0 بن عروس

 %0,0 0 سايانة

 %0,0 0 تطاوين

 %0,0 0 قفصة

 %0,0 0 توزر

 %0,0 0 قبلي

 %100,0 639 املجموع
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 توزيع عدد المغازات المعتمدة حسب الواليات

 

 النسبة املغازات املعتمدة الوالية

%  47 نابل 37,01 

%  00 تونس 17,72 

%  01 سوسة 16,07 

%  9 القيروان 14,44 

% 8,16 4 مدنين  

%  7 املهدية 4,82 

%  0 قبلي 1,60 

% 1,11 1 أريانة  

% 1,11 0 منوبة  

% 1,11 0 بن عروس  

% 1,11 0 زغوان  

% 1,11 1 بنزرت  

% 1,11 0 باجة  

% 1,11 0 الكاف  

% 1,11 0 جندوبة  

% 1,11 0 سليانة  

% 1,11 0 املنستير  

% 1,11 0 صفاقس  

% 1,11 1 القصرين  

% 1,11 0 سيدي بوزيد  

% 1,11 0 قابس  

% 1,11 0 تطاوين  

% 1,11 0 قفصة  

% 1,11 0 توزر  

% 200 61 املجموع  
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 توزيع العدد الجملي للمنتفعين ببرامج التكوين حسب الواليات 

  0217 سنة السداسي األول من خالل
 

 الوالية 
برنامج  التأهيل 

 املنهي

برنامج التكوين 

 املستمر

تكوين برنامج 

 الباعثين الجدد

البرامج 

 الخصوصية
 النسبة املجموع برامج أخرى 

 %18,6 161 0 1 4 1 461 قفصة

 %18,5 162 0 472 47 1 1 باجة

 %14,5 104 0 004 94 1 1 املهدية

 %12,8 280 0 71 04 74 61 الكاف

 %12,1 270 0 1 1 1 071 توزر

 %4,5 64 0 1 2 61 1 القيروان

 %2,9 42 0 78 1 1 7 قبلي

 %2,8 39 0 1 7 1 74 مدنين 

 %2,6 36 0 1 4 1 72 سليانة

 %2,6 36 0 1 76 1 1 سوسة

 %2,1 30 0 6 4 1 44 صفاقس

 %1,8 15 0 1 44 1 1 نابل

 %1,6 13 0 1 1 1 47 قابس

 %1,1 25 0 01 4 1 1 بنزرت

 %0,7 20 0 01 1 1 1 املنستير

 %0,7 20         01 تونس

 %0,3 4 0 1 2 1 1 تطاوين

 %0,0 0 0 1 1 1 1 القصرين

 %0,0 0 0 1 1 1 1 زغوان

 %0,0 0 0 1 1 1 1 سيدي بوزيد

 %0,0 0 0 1 1 1 1 بن عروس 

 %0,0 0 0 1 1 1 1 جندوبة

 %0,0 0 0 1 1 1 1 منوبة

 %0,0 0 0 0 0 0 0 أريانة
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 %100 1410 0 440 221 135 614 املجموع 
 

 ببرامج التكوين في الصناعات التقليديةالمنتفعين عدد  طورت

 

 طور نسبة الت 1027السداس ي ألاول  1026السداس ي ألاول  الوالية

 %94,61  464464  076076 قفصة

 %2,21 261 250 باجة

 %09,21-  412412  447447 املهدية

 %021 180 75 الكاف

 -  071071  11 توزر

 %97,91  6262  7777 القيروان

 %07,01  2020  7474 قبلي

 %4,61  7979  7878 مدنين

 %411  7676  0404 سوسة

 %77,91-  7676  4848 سليانة 

 %84,01-  7171  068068 صفاقس

 %71,41-  4444  7676 نابل

 %761  4747  44 قابس

 %87,41  0404  88 بنزرت

 %68,71-  0101  7474 املنستير 

 - 10 0 تونس

 %98,01-  22  407407 تطاوين

 -  11  11 سيدي بوزيد

 -  11  11 بن عروس

   0 0 أريانة

 -  11  11 منوبة 

 -  11  11 زغوان

 0  11  4949 جندوبة 

 0  11  44 القصرين 

 %1,44 1410 1390 املجموع
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 توزيع عدد المنتفعين بالتأطير الفني 

  حسب الواليات 

 
 نسبة التطور  1027السداس ي ألاول  1026السداس ي ألاول  الوالية

 %7,2 408 380 باجة

 %42,7-  714714  210210 تطاوين

 %00,1  474474  419419 قفصة

 %46,2  444444  078078 قابس

 %84,4-  406406  02940294 صفاقس

 %9,4  407407  094094 سوسة

 %46,9  098098  046046 املهدية

 %07,6  027027  044044 توزر

 %40,4  017017  6868 املنستير

 %44,0-  8888  007007 جندوبة

 %076,0  8484  7676 القصرين

 %22,2-  6161  018018 زغوان

 %041,1 50 20 تونس

 - 50 0 أريانة

 %44,1-  2828  6262 بنزرت

 %41,1- 40 50 الكاف

 %47,8  2121  4646 القيروان

 %80,8  2121  4444 قبلي

 %06,7  7474  7171 سليانة

 - 0 0 نابل

 - 0 0 بن عروس

 - 0 0 منوبة

 - 0 0 سيدي بوزيد

 - 0 0 مدنين

 %29,8- 2580 3676 املجموع
  



7102السداسي األول                                                          دليل الصناعات التقليدية في الجهات      

 

وحدة الرصد                                                                                              25     

 واإلستشراف

  المهنيتوزيع عدد المنتفعين بالتأطير 

 حسب الواليات 

 

 التطور نسبة  1027السداس ي ألاول  1026السداس ي ألاول  الوالية

 %48,0  00100010  861861 املنستير

 %6,0  711711  661661 قبلي

 %46,7  621621  414414 زغوان

 %86,4  261261  427427 سوسة 

 %48,4-  248248  496496 تطاوين

 %27,0 362 253 باجة

 %02,7- 300 350 منوبة

 %6,9- 242 260 جندوبة

 %7,2  446446  408408 توزر

 -  404404  11 قابس

 %42,7  404404  071071 بنزرت

 %04,2  081081  046046 تونس

 %47,7  081081  026026 املهدية 

 %74,0- 95 140 الكاف

 %81,1  9191  4141 القصرين

 %41,1  7171  4141 سليانة

 %04,1-  4444  4444 قفصة 

 -  11  11 صفاقس

 - 0 0 نابل

 - 0 0 بن عروس

 - 0 0 أريانة

 -  11  11 القيروان

 - 0 0 سيدي بوزيد

 - 0 0 مدنين

 %17,8 5483 4656 املجموع
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 والنسيج حسب الوالياتتطور إنتاج الزربية 

المساحة المحولة بالم)
0
) 

 

 نسبة التطور  1027السداس ي ألاول  1026السداس ي ألاول  الوالية
من   1027نسبة إنتاج 

 املجموع   

 %31,1 %4,4 652,0 9 170,5 9 القيروان

 %13,0 %72,7 035,1 4 005,4 3 قابس

 %12,0 %7917,1 730,1 3 93,2 بن عروس

 %9,7 %4,4- 995,6 2 170,3 3 املهدية

 %8,1 %1,6 518,0 2 503,0 2 مدنين 

 %6,6 %476,7 038,0 2 541,0 قفصة

 %4,7 %02,4 471,1 1 287,7 1 سليانة

 %2,9 %1,8 903,5 896,7 القصرين

 %2,7 %9,8- 842,2 933,9 أريانة

 %2,7 %44,2- 831,1 114,3 1 سيدي بوزيد

 %2,5 %74,9- 768,9 200,4 1 الكاف

 %1,3 %47,1- 416,3 570,7 صفاقس

 %1,0 %71,2 317,0 455,7 باجة

 %0,8 %44,9- 253,9 575,4 سوسة

 %0,3 %66,4-  44,,110077  44,,332200 جندوبة

 %0,3 %28,8- 97,4 190,3 املنستير

 %0,0 %66,9- 10,8 32,5 تونس

 %0,0 - 0,0 0,0 توزر

 %0,0 - 0,0 0,0 منوبة

 %0,0 - 0,0 0,0 نابل

 %0,0 - 0,0 0,0 بنزرت

 %0,0 - 0,0 0,0 زغوان

 %0,0 - 0,0 0,0 قبلي

 %0,0 - 0,0 0,0 تطاوين

 %100,0 %18,9 988,2 30 061,4 26 املجموع
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 حسب الواليات دينارل  صادرات المنتوجات التقليدية باألتطور 
 

 

 طور نسبة الت 1027السداس ي ألاول  1026السداس ي ألاول  الوالية
الحصة من املجموع 

 1027للسداس ي ألاول 

 %45,2 %7,4-  33,,118855  99  44,,889999  99 نابل 

 %19,4 %44,0  22,,994433  33  55,,115511  33 املنستير

 %13,6 %24,4-  00,,776600  22  88,,777755  44 تونس

 %7,1 %00,8-  00,,444488  11  00,,664411  11 صفاقس

 %5,4 %71,4  77,,009900  11  77,,883377 املهدية 

 %3,9 %79,7  11,,779922  66,,556688 سوسة

 %2,7 %4,2-  77,,555544  55,,556688 سيدي بوزيد

 %1,4 %07,7-  11,,228877  00,,333311 بنزرت

 %0,4   81,3 0,0 أريانة

 %0,4 %424,0  66,,7755  11,,2222 مدنين

 %0,3 %74,6-  33,,6666  99,,110022 جندوبة

 %0,1 %91,2  99,,1133  33,,77 قابس

 %0,0 %80,8-  77,,44  99,,2255 القيروان

 %0,0 -  00,,00  00,,2200 القصرين

 %0,0 - 0,0 0,0 تطاوين

 %0,0 - 0,0 0,0 منوبة

 %0,0 - 0,0 0,0 بن عروس

 %0,0 - 0,0 0,0 زغوان

 %0,0 - 0,0 0,0 باجة

 %0,0 - 0,0 0,0 الكاف

 %0,0 - 0,0 0,0 سليانة

 %0,0 - 0,0 0,0 قفصة

 %0,0 - 0,0 0,0 قبلي 

 %0,0 - 0,0 0,0 توزر

 %100,0 %7,5- 302,9 20 951,7 21 املجموع
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 حسب الوالياتاالستثمارات الجملية تطور 
 

 
 عدد مواطن الشغل (د.أ)قيمة الاستثمار  عدد املشاريع

 الوالية

السداس ي 

ألاول 

1026 

السداس ي 

ألاول 

1027 

نسبة 

 طور الت

السداس ي 

ألاول 

1026 

السداس ي 

ألاول 

1027 

نسبة 

 طور الت

السداس ي 

ألاول 

1026 

السداس ي 

 1027ألاول 

نسبة 

 طور الت

 %70,9  664664  414414 %27,7  44,,662255  11  44,,110000  11 %49,7  708708  426426 نابل 

 %8,4-  4747  2929 %86,7-  33,,9944  99,,668866 %02,8  7070  4747 صفاقس

 %0,6  427427  427427 %06,9-  00,,881188  99,,998833 %6,2  470470  407407 املنستير

 %60,4  616616  776776 %400,1  77,,889955  11  22,,660088 %76,2  442442  047047 تونس

 %70,6-  447447  771771 %27,1-  44,,336633  55,,663377 %00,8-  074074  047047 املهدية 

 %70,6-  202202  614614 %8,6-  11,,998822  22,,007755  11 %74,4-  400400  747747 سوسة

 %70,7-  2727  066066 %80,4-  00,,7733  22,,339944 %78,7-  4949  072072 سيدي بوزيد

 %48,7-  084084  442442 %04,9-  44,,331133  77,,337722 %08,9-  077077  069069 القيروان

  %%71,771,7--  7171  010010  %%46,746,7--  88,,223300  88,,553322  %%71,771,7--  7171  010010 جندوبة

 %07,6  087087  049049 %77,6  00,,442233  11,,223388 %21,7  8181  4747 مدنين

 %4,0  9898  9696 %07,7-  11,,228877  00,,333311 %06,7  9898  8282 بنزرت

 %006,1  074074  6060 %406,1  55,,227788  00,,8888 %94,1  9696  4141 القصرين

 %1,7  079079  078078 %1,7-  99,,441199  00,,442233 %4,4  044044  009009 تطاوين

 %0077,1  282282  7878 %067,1  44,,557700  00,,221177 %741,1  721721  2121 قابس

  %%78,678,6--  4747  2222  %%64,064,0--  00,,112200  11,,334444  %%78,078,0--  4646  2424 منوبة

 %40,4-  4400  8822 %20,7-  00,,223333  00,,440000 %08,7-  2266  3322 أريانة

 %74,9-  4444  7979 %414,1  00,,333333  00,,110099 %71,4-  4444  7676 بن عروس

 %001,1  068068  8989 %46,0  55,,442299  55,,113344 %64,1-  6969  2727 زغوان

 %08,4  700700  467467 %80,7  88,,888855  66,,448888 %72,4  418418  044044 باجة

 %61,1  411411  044044 %017,8  00,,337777  00,,118855 %29,2  077077  8989 الكاف

 %022,1  441441  9191 %069,1  00,,118866  00,,6699 %071,1  6969  7171 سليانة

 %06,0  424424  400400 %00,7  00,,553333  00,,447777 %06,0  424424  400400 قفصة

  %%081,1081,1  010010  7676  %%462,1462,1  22,,227755  55,,7755  %%089,1089,1  010010  7474 قبلي 

 %29,4-  717717  618618 %28,7-  00,,552266  00,,001177  11 %29,4-  717717  618618 توزر

 %10,0 5218 4745 %11,7 273,5 12 988,6 10 %6,4 331 3 132 3 املجموع
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 (إحداث المشاريع)تدخالت البنك التونسي للتضامن تطور 

 حسب الواليات 
 

 
 عدد مواطن الشغل (د.أ)قيمة الاستثمار  عدد املشاريع

 الوالية

السداس ي 

ألاول 

1026 

السداس ي 

ألاول 

1027 

نسبة 

 طور الت

السداس ي 

ألاول 

1026 

السداس ي 

ألاول 

1027 

نسبة 

 طور الت

السداس ي 

ألاول 

1026 

السداس ي 

 1027ألاول 

نسبة 

 طور الت

 %70,91  770770  440440 %27,71  804,7804,7  441,4441,4 %49,71  049049  047047 نابل 

 - 0 0 - 0 0 - 0 0 صفاقس

  %%011011--  11  77  %%011011--  11  4141  %%011011--  11  00 املنستير

 - 0 0 - 0 0 - 0 0 تونس

 - 0 0 - 0 0 - 0 0 املهدية 

 - 0 0 - 0 0 - 0 0 سوسة

 - 0 0 - 0 0 - 0 0 سيدي بوزيد

  %%02,8102,81  6464  4242  %%7,417,41  047,2047,2  028,7028,7  %%00,4100,41  4848  4444 القيروان

 - 0 0 - 0 0 - 0 0 جندوبة

  %%21,1121,11  77  44  %%080080  074074  2828  %%11  77  77 مدنين

  %%8181--  44  0101  %%9,719,71--  7979  2727  %%011011  44  00 بنزرت

 - 0 0 - 0 0 - 0 0 القصرين

  --  44  11  --  68,668,6  11  --  44  11 تطاوين

  %%00720072  424424  0909  %%067067  484,4484,4  018,4018,4  %%741741  071071  4141 قابس

 - 0 0 - 0 0 - 0 0 منوبة

  %%4747--  88  0000  %%011011  2121  4141  %%011011  22  44 أريانة

 - 0 0 - 0 0 - 0 0 بن عروس

  %%224224  7878  77  %%04180418  084084  00,400,4  %%6767  44  77 زغوان

  %%82,4182,41 35 19  %%714714 225 56  %%7777  22  77 باجة

 - 0 0 - 0 0 - 0 0 الكاف

 - 0 0 - 0 0 - 0 0 سليانة

  %%77,7177,71--  0808  4747  %%22,2122,21--  2424  8080  %%77,7177,71--  0808  4747 قفصة

  %%41,1141,11  77  44  %%94,2194,21  41,441,4  01,401,4  %%411411  77  00 قبلي 

 - 0 0 - 0 0 - 0 0 توزر

 %84,07 751 408 %78,21 2009,1 1127,4 %82,63 431 236 املجموع
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 (المتداولقروض المال )تدخالت البنك التونسي للتضامن تطور 

 حسب الواليات 
 

 
 عدد مواطن الشغل (د.أ)قيمة القروض  عدد املشاريع

 الوالية

السداس ي 

ألاول 

1026 

السداس ي 

ألاول 

1027 

نسبة 

 طور الت

السداس ي 

ألاول 

1026 

السداس ي 

ألاول 

1027 

نسبة 

 طور الت

السداس ي 

ألاول 

1026 

السداس ي 

 1027ألاول 

نسبة 

 طور الت

 %46,0  491491  471471 %47,0  496496  269269 %27,6  028028  006006 نابل 

  --  4444      --  86,486,4  --  --  7171  11 صفاقس

  %%00,900,9  404404  094094  %%07,407,4  461461  292,4292,4  %%00,900,9  404404  094094 املنستير

  %%74,874,8  481481  771771  %%074,1074,1  01880188  211211  %%87,087,0  407407  006006 تونس

  %%01,801,8--  416416  470470  %%4,64,6--  477,4477,4  482,8482,8  %%7,77,7--  002002  047047 املهدية 

  %%26,826,8--  477477  226226  %%40,840,8--  787787  814,4814,4  %%29,629,6--  071071  448448 سوسة

 %71,1-  2424  041041 %77,8-  4747  408408 %77,9-  4848  047047 سيدي بوزيد

  %%21,121,1--  041041  411411  %%48,648,6--  061061  442442  %%49,449,4--  7979  004004 القيروان

  %%71,771,7--  7171  010010  %%46,746,7--  471,8471,8  474,8474,8  %%71,771,7--  7171  010010 جندوبة

  %%41,141,1  081081  041041  %%44,844,8  488488  088,4088,4  %%24,724,7  7777  4747 مدنين

  %%09,409,4  9898  8484  %%08,408,4--  474,8474,8  484,4484,4  %%09,409,4  9898  8484 بنزرت

 %006,1  074074  6060 %406,1  478,4478,4  8888 %94,1  9696  4141 القصرين

  %%1,11,1  6868  6868  %%4,04,0  427,4427,4  474,4474,4  %%1,11,1  6868  6868 تطاوين

  --  000000      --  044,7044,7  --  --  7777  11 قابس

  %%78,678,6--  4747  2222  %%64,064,0--  041041  722,0722,0  %%78,078,0--  4646  2424 منوبة

  %%44,144,1  4444  4141  %%046,4046,4  7777  7272  --%%2,82,8  4141  4040 أريانة

  %%26,026,0--  4040  7979  %%79,279,2--  6666  019019  %%20,620,6--  4040  7676 عروسبن 

  %%29,229,2  042042  8787  %%77,277,2  069069  047047  %%44,144,1  6464  2121 زغوان

  %%09,009,0 162 136  %%7,77,7 252 234  %%70,470,4 121 92 باجة

 %049,7  411411  7777 %464,4  777777  012012 %044,8  077077  4444 الكاف

 %022,1  441441  9191 %069,1  086086  6969 %071,1  6969  7171 سليانة

  %%40,240,2  447447  087087  %%04,604,6  288288  244244  %%40,240,2  447447  087087 قفصة

  %%088,1088,1  9898  7272  %%494,1494,1  444444  6464  %%088,1088,1  9898  7272 قبلي 

  %%48,448,4--  047047  712712  %%48,448,4--  474,4474,4  667,4667,4  %%48,448,4--  047047  712712 توزر

 %11,7 3635 3255 %8,1 6907,4 6390,7 %5,0 2347 2236 املجموع
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 نوايا اإلستثمار اإلستثمار المسجلة لدى الديوانتطور 

 حسب الواليات 
 

 
 عدد مواطن الشغل (د.أ)قيمة الاستثمار  عدد املشاريع

 الوالية

السداس ي 

ألاول 

1026 

السداس ي 

ألاول 

1027 

نسبة 

 طور الت

السداس ي 

ألاول 

1026 

السداس ي 

ألاول 

1027 

نسبة 

 طور الت

السداس ي 

ألاول 

1026 

السداس ي 

 1027ألاول 

نسبة 

 طور الت

 %94,4  2020  4040 %067,1  406,7406,7  80,480,4 %47,0  0000  77 نابل 

 %94,8-  00  4242 %98,9-  7,87,8  646,4646,4 %90,7-  00  0404 صفاقس

 %44,6-  7474  2727 %21,4-  448448  277,9277,9 %04,8-  0606  0909 املنستير

  %%27,427,4--  4646  2626  %%488,1488,1  817,7817,7  418,4418,4  %%76,276,2--  77  0000 تونس

 %72,7-  4444  8787 %76,6-  67,967,9  474,7474,7 %61,1-  44  44 املهدية 

 %77,7-  7878  6060 %444,1  277,4277,4  024,7024,7 %9,0-  0101  0000 سوسة

 %87,4-  44  0606 %91,9-  06,1706,17  076,42076,42 %84,7-  00  77 سيدي بوزيد

 - 0 1 - 1 1 - 1 1 القيروان

 - 0 1 - 1 1 - 1 1 جندوبة

 %011,1-  11  22 %011,1-  11  0,60,6 %011,1-  11  00 مدنين

 %411,1  99  77 %4621,1  027,4027,4  4,44,4 %011,1  44  00 بنزرت

 - 0 1 - 1 1 - 1 1 القصرين

 %04,1-  7272  2121 %78,0-  77,777,7  042,9042,9 %09,1-  0707  4040 تطاوين

 %401,1  7070  0101 %26,4-  47,6647,66  99,6899,68 %76,2-  77  0000 قابس

 - 0 1 - 1 1 - 1 1 منوبة

 %86,7-  77  4040 %66,4-  006006  726726 %77,8-  44  99 أريانة

 - 4 1 - 467 1 - 2 1 بن عروس

 %47,8-  66  0707 %027,1  76,676,6  7070 %41,1-  44  22 زغوان

  %%8,78,7 39 36  %%074,1074,1 356,7 151,9  %%021,1021,1 12 5 باجة

 - 0 1 - 1 1 - 1 1 الكاف

 - 0 1 - 1 1 - 1 1 سليانة

 - 0 1 - 1 1 - 1 1 قفصة

 - 0 1 - 1 1 - 1 1 قبلي 

 %1,1  44  44 %002,1  7171  0202 %1,1  00  00 توزر

 %35,7- 294 457 %8,0 2964,39 2746,02 %24,0- 95 125 املجموع
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 الجمعيات التنمويةالقروض الصغرى المسندة من قبل تطور 

 حسب الواليات 
 

 
 عدد مواطن الشغل (د.أ)قيمة الاستثمار  عدد املشاريع

 الوالية

السداس ي 

ألاول 

1026 

السداس ي 

ألاول 

1027 

نسبة 

 طور الت

السداس ي 

ألاول 

1026 

السداس ي 

ألاول 

1027 

نسبة 

 طور الت

السداس ي 

ألاول 

1026 

السداس ي 

 1027ألاول 

نسبة 

 طور الت

  -- 0 1  -- 1 1   1 1 نابل 

  --      4444  --      71,471,4  --      0404 صفاقس

  %%011011--  11  44  %%011011--  11  4,44,4  %%011011--  11  44 املنستير

  --      --          --      11 تونس

  %%24,9124,91--  0404  4040  %%70,7170,71--  04,704,7  0808  %%44,1144,11--  66  88 املهدية 

  %%26,7126,71  079079  9494  %%77,4177,41  044,0044,0  8989  %%42,6142,61  7070  4747 سوسة

  -- 0 1  -- 1 1  -- 1 1 سيدي بوزيد

  -- 0 1  -- 1 1  -- 1 1 القيروان

  -- 0 1  -- 1 1  -- 1 1 جندوبة

  -- 0 1  -- 1 1  -- 1 1 مدنين

  -- 0 1  -- 1 1  -- 1 1 بنزرت

  -- 0 1  -- 1 1  -- 1 1 القصرين

  %%72,0172,01--  77  4747  %%47,7147,71--  46,446,4  64,764,7  %%72,0172,01--  77  4747 تطاوين

  %%01000100  011011  99  %%811811  79,479,4  8,88,8  %%911911  9191  99 قابس

  -- 0 1  -- 1 1  -- 1 1 منوبة

  -- 0 0  -- 0 0  -- 0 0 أريانة

  -- 0 1  -- 1 1  -- 1 1 بن عروس

  -- 0 1  -- 1 1  -- 1 1 زغوان

  %%41,9141,91 75 62  %%00,6100,61 52,1 46,7  %%4949 71 55 باجة

  -- 0 1  -- 1 1  -- 1 1 الكاف

  -- 0 1  -- 1 1  -- 1 1 سليانة

  -- 0 1  -- 1 1  -- 1 1 قفصة

  -- 0 1  -- 1 1  -- 1 1 قبلي 

  %%22,0122,01--  071071  712712  %%21,2121,21--  448,4448,4  787,4787,4  %%22,0122,01--  071071  712712 توزر

 %8,21- 503 548 %19,23- 520,7 644,7 %13,54- 415 480 املجموع
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 توزيع عدد المجمعات حسب الواليات

 
 

 الحصة من املجموع عدد املجمعات الوالية

% 06,01 19 صفاقس  

% 07,46 16 املهدية  

% 8,27 10 باجة  

% 8,27 10 قابس  

% 7,67 9 الكاف  

% 6,78 8 تونس  

% 4,97 7 أريانة  

% 4,97 7 تطاوين  

% 2,42 5 القيروان  

% 2,42 5 منوبة  

% 4,42 3 نابل  

% 4,42 7 بنزرت  

% 4,42 3 املنستير  

% 4,42 3 القصرين  

% 0,69 2 زغوان  

% 0,69 2 سوسة  

% 0,69 2 سليانة  

% 1,84 0 بن عروس  

% 1,84 1 جندوبة  

% 1,84 1 قفصة  

% 1,84 1 مدنين  

% 1,11 0 سيدي بوزيد  

% 1,11 0 قبلي  

% 1,11 0 توزر  

% 200 228 املجموع  
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 توزيع عدد القرى الحرفية حسب الواليات              
 

 الوالية
القرى الحرفية 

 الناشطة

القرى الحرفية بصدد 

 إلانجاز الفعلي

القرى الحرفية في 

 طور الدراسات

القرى 

 الحرفيةاملبرمجة
 املجموع

 3 1 1 القيروان
 

5 

 4 1 1 1 1 باجة

 تطاوين
 

4 0 
 

3 

 0 4 مدنين
  

3 

 0 نابل
  

0 2 

 قفصة
 

0 
 

1 2 

 قابس
 

1 1 
 

1 

 0 منوبة
   

1 

 0 الكاف
   

1 

 املهدية
 

0 
  

1 

 0 توزر
   

1 

 بن عروس
 

0 
  

1 

 زغوان
 

1 
  

1 

 القصرين
 

1 
  

1 

 قبلي
 

0 
  

1 

 جندوبة
  

0 
 

1 

 سيدي بوزيد 
  

0 
 

1 

 تونس
    

0 

 أريانة
    

0 

 بنزرت
    

0 

 سوسة
    

0 

 املنستير
    

0 

 سليانة
    

0 

 صفاقس
    

0 

 31 3 8 11 8 املجموع
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 توزيع المشاركات في التظاهرات الجهوية والوطنية

 حسب الواليات

 

 الوالية

 نسبة التطور  1027السداس ي ألاول  1026السداس ي ألاول 

عدد 

 التظاهرات

عدد 

 املشاركين
 عدد املشاركين التظاهراتعدد 

عدد 

 التظاهرات

عدد  

 املشاركين

 %07,6- %07,7- 220 26 267 30 املهدية

 %27,6 %71,1 458 26 319 20 املنستير

 %21,9- %24,0- 215 11 364 19 سوسة

 %48,6 %8,7 261 13 203 12 قابس

 %76,7 %41,1 164 9 120 6 تطاوين 

 %4,7 %044,1 184 18 174 8 زغوان

 - - 0 0 0 0 صفاقس

 - -   5 209 8 نابل

 %08,7 %66,7 213 5 180 3 تونس

  %%94,794,7  %%04,404,4 209 9 107 8 باجة

 %67,7- %41,1- 90 3 245 6 الكاف

 %26,1 %24,8 73 10 50 7 قبلي

 %74,4- %21,1- 52 3 77 5 بن عروس

 %41,1 %711,1 60 4 40 1 بنزرت

 %27,4- %61,1 65 5 115 4 أريانة

 %46,4 %1,1 62 4 49 4 مدنين 

  %%044,1044,1  %%77,777,7 73 4 29 3 قفصة

     41 1 0 0 جندوبة

 %48,7 %1,1 76 2 48 2 منوبة

 - - 0 2 0 0 سيدي بوزيد

 %29,0- %44,1- 60 3 118 4 سليانة

 %44,1- %211,1 150 5 200 1 توزر

 %66,7 %77,7 85 8 51 6 القصرين

 %81,4- %21,1- 8 3 41 5 القيروان

 %6,2- %10,5 2819 179 3006 162 املجموع
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 والمعارض بالخارجتوزيع المشاركات في التظاهرات 

 حسب الواليات

 

 الوالية

 نسبة التطور  1027السداس ي ألاول  1026السداس ي ألاول 

عدد 

 الصالونات

عدد 

 املشاركين

عدد 

 الصالونات
 عدد املشاركين

عدد 

 الصالونات

عدد 

 املشاركين

 - - 8 3     املهدية

 %41,11- %77,81- 5 2 10 9 املنستير

             سوسة

 - - 0 0 0 0 قابس

             تطاوين 

 - - 0 0 0 0 زغوان

 - - 1 1     صفاقس

     11 5     نابل

 %04,21 %1 15 6 13 6 تونس

 - - 0 0 0 0 باجة

 - - 0 0 0 0 الكاف

             قبلي

 %1 %1 3 2 3 2 عروسبن 

 %1 %1 1 1 1 1 بنزرت

     0 0 0 0 أريانة

 - - 1 1 0 0 مدنين 

 - - 0 0 0 0 قفصة

 - - 0 0 0 0 جندوبة

 - - 0 0 0 0 منوبة

 - - 0 0 0 0 سيدي بوزيد

 - - 0 0 0 0 سليانة

 - - 0 0 0 0 توزر

 - - 0 0 0 0 القصرين

 - - 0 0 0 0 القيروان

 %66,7 %16,7 45 21 27 18 املجموع
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 المعطيات الجهوية 
 

 

 

 

 

 

  
 

  تونستونسوالية والية 
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                                                                                          ::حول املندوبيةحول املندوبية  معطيات عامةمعطيات عامة  --22

    محمود غرس هللامحمود غرس هللا(: (: ةة))السيد السيد : : املندوب الجهوي املندوب الجهوي 

  : : عدد أعوان التنفيذعدد أعوان التنفيذ

  ::عدد أعوان التسييرعدد أعوان التسيير

 إطارات إطارات   77:      :      عدد إلاطاراتعدد إلاطارات
                                        

  (:(:10271027جوان جوان إلى موفى إلى موفى ))  معطيات عامةمعطيات عامة  --11

  العددالعدد  البرنامجالبرنامج

  0911109111  العدد التقديري للحرفيينالعدد التقديري للحرفيين

  41144114  املرسمين بسجل الحرفييناملرسمين بسجل الحرفيين

  070070  املؤسسات املسجلةاملؤسسات املسجلة

  004004  صدرةملاملؤسسات ا

  0000  املغازات املعتمدة

  1616  مجالس الحرف

  1616  عدد ألامناء    

  1919  عدد املجمعات

  44  أسواق الصناعات التقليدية

  1212  مؤسسات التكوين املنهي ذات العالقة

  1010  العالقة مؤسسات التعليم العالي ذات 

  1414  الجمعيات الناشطة

  

  :  :  أهم اختصاصات الجهة أهم اختصاصات الجهة   --33   
      العطورات  –النجارة التقليدية  –السكاجة التقليدية  –الشاشية  –النحاس  –الفضيات  

 

  ::الحرفيون واملؤسسات الحرفية املسجلةالحرفيون واملؤسسات الحرفية املسجلة  --44

 نسبة التطور   10271027السداس ي ألاول السداس ي ألاول   10261026السداس ي ألاول السداس ي ألاول   البرنامجالبرنامج                            

 % 74,4+   090090  019019  الحرفيون املسجلون 

 % 02,7+   1818  1717  املؤسسات الحرفية املسجلة

  

  

  ::تنمية الكفاءاتتنمية الكفاءات  --66

 نسبة التطور   10271027ألاول ألاول السداس ي السداس ي   10261026السداس ي ألاول السداس ي ألاول   البرنامجالبرنامج

 

  أعوان 9
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 /  0101  //  (CAIP): ماج دبرنامج التأهيل املنهي قصد إلا 

 /  //  //  :برنامج التكوين املستمر

 /  //  //  برنامج تكوين الباعثين الجدد

 /  //  //  (في إطار الشراكة)البرامج الخصوصية 

 /  //  // برامج أخرى 

 /  2020  // املجموع

  

  : : التأطير الفني واملنهي  التأطير الفني واملنهي    --77  

 نسبة التطور   10271027السداس ي ألاول السداس ي ألاول   10261026السداس ي ألاول السداس ي ألاول   البرنامجالبرنامج

 %041+   4141  4141  (  تأطير فني وتقني لتطوير املنتوج) التأطير الفني 

 %04,2+   081081  046046  (  تأطير لتنمية النشاط الحرفي ) التأطيراملنهي  

 %71,7+   130130  276276 املجموع

  

  : : مراقبة الجودة  مراقبة الجودة    --88      
  ::إلانتاج املطبوع من الزربية والنسيجإلانتاج املطبوع من الزربية والنسيج**                            

 نسبة التطور   10271027السداس ي ألاول السداس ي ألاول   10261026السداس ي ألاول السداس ي ألاول  

 % 1 10 10 الخواصالخواص  عدد املنتجينعدد املنتجين

 % 1 10 10 عدد العامالت باملنازل عدد العامالت باملنازل 

 % 62,7 - 14 02 عدد القطععدد القطع

 % 67,6 - 2,78 02,72 44املساحة الفعلية بالماملساحة الفعلية بالم

 % 66,9 - 01,74 74,42 44املساحة املحولة بالماملساحة املحولة بالم

  

  ::صادرات منتوجات الصناعات التقليدية املراقبةصادرات منتوجات الصناعات التقليدية املراقبة  **        

 نسبة التطور   10271027السداس ي ألاول السداس ي ألاول   10261026السداس ي ألاول السداس ي ألاول  

 %77,7-  2121  6161 عدد املصدرينعدد املصدرين

 % 24,4 -  4761,14761,1  2774,82774,8 ((دد..أأ))القيمة القيمة 

 

 

 

 

 

 

 

  ::الاستثمار والتمويل في الصناعات التقليدية الاستثمار والتمويل في الصناعات التقليدية   --  99  
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        ::الاستثمارات الجمليةالاستثمارات الجملية* *                         
 

 

 نسبة التطور   10271027السداس ي ألاول السداس ي ألاول   10261026السداس ي ألاول السداس ي ألاول  

 % 76,2 +  442442  047047  عدد املشاريععدد املشاريع

 % 400,7  +  0894,70894,7  618,4618,4  ((دد..أأ))القيمة القيمة 

 % 60,4 +  616616  776776  مواطن الشغلمواطن الشغل

  

  ::تدخالت البنك التونس ي للتضامنتدخالت البنك التونس ي للتضامن* *                       

 إحداث املشاريع -                  

 نسبة التطور   10271027السداس ي ألاول السداس ي ألاول   10261026السداس ي ألاول السداس ي ألاول  

      //  عدد املشاريععدد املشاريع

    //    ((دد..أأ))القيمة القيمة 

  //      مواطن الشغلمواطن الشغل

  

  ::قروض املال املتداول املسندةقروض املال املتداول املسندة  --          

  التطور التطور نسبة نسبة   10271027السداس ي ألاول السداس ي ألاول   10261026السداس ي ألاول السداس ي ألاول  

  %%  87,087,0+ +   407407  006006  عدد املشاريععدد املشاريع

  %%  074,1074,1  + +   01880188  211211  ((دد..أأ))القيمة القيمة 

  %%  74,874,8  + +   481481  771771  مواطن الشغلمواطن الشغل

 

  ::نوايا الاستثمار املسجلة لدى الديواننوايا الاستثمار املسجلة لدى الديوان* *                         

 نسبة التطور   10271027السداس ي ألاول السداس ي ألاول   10261026السداس ي ألاول السداس ي ألاول  

 %%  22,,7676  --  1717  0000  عدد املشاريععدد املشاريع

 %%  99,,487487+ +   817,7817,7  418,4418,4  ((دد..أأ))القيمة القيمة 

 %%  44,,2727  --  4646  2626  مواطن الشغلمواطن الشغل

 

  ::ألاوليةألاوليةاملواد املواد * * 

  : : الجمركيةالجمركيةاملواد ألاولية املوردة واملتمتعة باالمتيازات املواد ألاولية املوردة واملتمتعة باالمتيازات   --   

 نسبة التطور   10271027السداس ي ألاول السداس ي ألاول   10261026السداس ي ألاول السداس ي ألاول  

   1717  //  املورديناملوردينعدد عدد 

 /      ((دد))القيمة القيمة 

  : : التظاهرات الجهوية والوطنية التظاهرات الجهوية والوطنية   --2020
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  التاريخالتاريخ  املكاناملكان اسم املعرض

  عدد املشاركينعدد املشاركين

ألاول ألاول السداس ي السداس ي 

10261026  

السداس ي ألاول السداس ي ألاول 

10271027  

 أيام الصناعات التقليدية

 

 

  0707  0101  مارسمارس  0606--0404--0202  قاعة ألاخبارقاعة ألاخبار

 ROBERT DESNOSمعرض  مدرسة 

 بمدرسة  

  0404  //  ماي ماي   RROOBBEERRTT  DD  0808مدرسة مدرسة 

  0404  4141  مايماي  0808--0707  مؤسسة بوعبدليمؤسسة بوعبدلي معرض مؤسسة بوعبدلي

  0707  //  مايماي  0808  ساحة معقل الزعيمساحة معقل الزعيم معرض بمناسبة اختتام شهر التراث

 الصالون الوطني للصناعات التقليدية

 ّية

  061061  041041  مايماي  --أفريلأفريل  قصر املعارض بالكرمقصر املعارض بالكرم

         

         

         

 :.................................:.................................املصدراملصدر

  

  

  

  : :   الدوليةالدوليةالتظاهرات التظاهرات   --2323

  

 اسم الصالون أو التضاهرة

/ / منهي منهي ))النوع النوع 

  التاريخالتاريخ  املكاناملكان  ((تجاري تجاري 

  عدد املشاركينعدد املشاركين

السداس ي ألاول السداس ي ألاول 

10261026  

السداس ي ألاول السداس ي ألاول 

10271027  

Maison et objet  1717  1717  جانفي جانفي   باريسباريس  منهيمنهي  

  1717  1010  جوانجوان  الياباناليابان  منهي منهي  الصالون الدولي للتزويق الداخلي

  1414  1414  جانفي جانفي   إيطالياإيطاليا  منهيمنهي الصالون الدولي للتزويق الداخلي

  1717  1717  فيفري فيفري   فرنكفورتفرنكفورت  منهيمنهي الصالون الدولي للمواد إلاستهالكّية

  1414  1414  جوانجوان  فرنكفورتفرنكفورت  منهي منهي  الصالون الدولي للمواد الاإستهالكية

  1414  1414  مايماي  دبيدبي  منهيمنهي معرض فنون الزينة بدبي

  //  //  فيفري فيفري   نيويوركنيويورك  منهيمنهي صالون الصناعات التقليدّية 

           

  :.................................:.................................املصدراملصدر

  ::  املسابقاتاملسابقات  --  2424
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  ::مسابقة إلابتكارمسابقة إلابتكار* *                         

 10261026  10271027  

  7171  4444  املترشحيناملترشحينعدد عدد 

  0808  0404  املشاركيناملشاركينعدد عدد 

  :...................................:...................................املصدراملصدر

  

  ::مسابقات الخمسة الذهبيةمسابقات الخمسة الذهبية* *                       

   10261026  10271027  

  اللباس اليومياللباس اليومي
  0404  0404  عدد املترشحينعدد املترشحين

  1414  1616  عدد املشاركينعدد املشاركين

  اللباس املناسباتياللباس املناسباتي
  0101  1717  عدد املترشحينعدد املترشحين

  1414  1717  املشاركيناملشاركينعدد عدد 

  املجموعاملجموع
  4444  0404  عدد املترشحينعدد املترشحين

  0101  1919  عدد املشاركينعدد املشاركين

  :...................................:...................................املصدراملصدر
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  أريانةأريانةوالية والية 
  

  
                                                                                          ::حول املندوبيةحول املندوبية  معطيات عامةمعطيات عامة  --22

  املنذر بن موس ى املنذر بن موس ى (: (: ةة))السيد السيد : : املندوب الجهوي املندوب الجهوي 

  : : عدد أعوان التنفيذعدد أعوان التنفيذ

  ::عدد أعوان التسييرعدد أعوان التسيير

 ::عدد إلاطاراتعدد إلاطارات
                                

  (:(:10271027جوان جوان إلى موفى إلى موفى ))  معطيات عامةمعطيات عامة  --11

  العددالعدد  البرنامجالبرنامج

  20112011  العدد التقديري للحرفيينالعدد التقديري للحرفيين

  47414741  املرسمين بسجل الحرفييناملرسمين بسجل الحرفيين

  8787  املؤسسات املسجلةاملؤسسات املسجلة

  0404  صدرةملاملؤسسات ا

  11  املغازات املعتمدة

  00  الحرفمجالس 

  00  عدد ألامناء    

  77  عدد املجمعات

  11  أسواق الصناعات التقليدية

  44  مؤسسات التكوين املنهي ذات العالقة

  11  العالقة مؤسسات التعليم العالي ذات 

  0101  الجمعيات الناشطة

  

  :  :  أهم اختصاصات الجهة أهم اختصاصات الجهة   --33   
املصوغ  –تزويق على جميع املحامل  –صنع الحلويات التقليدية  –تقطير ألاعشاب والزهور  –الخياطة الرفيعة  –النسيج 

       والحلي 

 

  ::الحرفيون واملؤسسات الحرفية املسجلةالحرفيون واملؤسسات الحرفية املسجلة  --44

 نسبة التطور   10271027السداس ي الاول السداس ي الاول   10261026السداس ي الاول السداس ي الاول   البرنامجالبرنامج                            

 % 22+   010010  7171  الحرفيون املسجلون 

 % 1+   0101  0101  املؤسسات الحرفية املسجلة

11 
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  ::تنمية الكفاءاتتنمية الكفاءات  --55

 نسبة التطور   10271027السداس ي الاول السداس ي الاول   10261026السداس ي الاول السداس ي الاول   البرنامجالبرنامج

 -  11  11  (CAIP): ماج دبرنامج التأهيل املنهي قصد إلا 

 -  11  11  :برنامج التكوين املستمر

 -  11  11  برنامج تكوين الباعثين الجدد

 -  11  11  (في إطار الشراكة)البرامج الخصوصية 

 -  11  11 برامج أخرى 

 -  00  00 املجموع

  : : التأطير الفني واملنهي  التأطير الفني واملنهي    --66  

 نسبة التطور   10271027السداس ي الاول السداس ي الاول   10261026السداس ي الاول السداس ي الاول   البرنامجالبرنامج

 -  4141  11  (  تأطير فني وتقني لتطوير املنتوج) التأطير الفني 

 -  11  11  (  تأطير لتنمية النشاط الحرفي ) التأطيراملنهي  

 -  5050  00 املجموع

    ::الجودةالجودةمراقبة مراقبة   --77      
  ::إلانتاج املطبوع من الزربية والنسيجإلانتاج املطبوع من الزربية والنسيج**                            

 نسبة التطور   10271027السداس ي الاول السداس ي الاول   10261026السداس ي الاول السداس ي الاول  

 % 1 2 2 الخواصالخواص  عدد املنتجينعدد املنتجين

 % 1 24 24 عدد العامالت باملنازل عدد العامالت باملنازل 

 % 07,2 - 478 474 عدد القطععدد القطع

 % 9,8 - 772,71 204,0 44املساحة الفعلية بالماملساحة الفعلية بالم

 % 9,8 - 824,08 977,97 44بالمبالماملساحة املحولة املساحة املحولة 

 

  ::الصادرات املراقبةالصادرات املراقبة**                            

 نسبة التطور   10271027السداس ي الاول السداس ي الاول   10261026السداس ي الاول السداس ي الاول  

 % 1 7 1 عدد املصدرينعدد املصدرين

 % 1 80,7 1 ((دد..أأ))القيمة القيمة 

 

  ::الاستثمار والتمويل في الصناعات التقليدية الاستثمار والتمويل في الصناعات التقليدية   --  88  

  ::الاستثمارات الجمليةالاستثمارات الجملية* *                         

 نسبة التطور   10271027السداس ي الاول السداس ي الاول   10261026الاول الاول السداس ي السداس ي  

 % 08,7 -  2266  3322  عدد املشاريععدد املشاريع

 % 20,7 -  223333  440000  ((دد..أأ))القيمة القيمة 
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 % 40,4 -  4400  8822  مواطن الشغلمواطن الشغل

 

 

  ::تدخالت البنك التونس ي للتضامنتدخالت البنك التونس ي للتضامن* *                       

  إحداث املشاريعإحداث املشاريع  --                                    

 التطور نسبة   10271027السداس ي الاول السداس ي الاول   10261026السداس ي الاول السداس ي الاول  

  %%  011011  ++  1212  1414  عدد املشاريععدد املشاريع

  %%  011011  ++  2121  4141  ((دد..أأ))القيمة القيمة 

  %%  77,,4747  --  1818  0000  مواطن الشغلمواطن الشغل

  

  ::قروض املال املتداول املسندةقروض املال املتداول املسندة  --          

  التطور التطور نسبة نسبة   10271027السداس ي الاول السداس ي الاول   10261026السداس ي الاول السداس ي الاول  

  %%  88,,22  --  4141  4040  عدد املشاريععدد املشاريع

  %%  44,,046046+ +   7777  7272  ((دد..أأ))القيمة القيمة 

  %%  4444  ++  4444  4141  مواطن الشغلمواطن الشغل

 

  ::نوايا الاستثمار املسجلة لدى الديواننوايا الاستثمار املسجلة لدى الديوان* *                         

 نسبة التطور   10271027السداس ي الاول السداس ي الاول   10261026السداس ي الاول السداس ي الاول  

 %77,8-  1414  1919  عدد املشاريععدد املشاريع

 %66,4-  006006  726726  ((دد..أأ))القيمة القيمة 

 %%  86,786,7  --  1717  4040  مواطن الشغلمواطن الشغل

 

  ::القرى الحرفيةالقرى الحرفية  --  88        

  عدد مواطن الشغل عدد مواطن الشغل   قيمة التمويالت قيمة التمويالت   عدد املحالت عدد املحالت   تاريخ إلانجازتاريخ إلانجاز القرية الحرفية 

  تم إقتراح مشروع قرية حرفية بمعتمدية سكرةتم إقتراح مشروع قرية حرفية بمعتمدية سكرة

 

  : : التظاهرات الجهوية والوطنية التظاهرات الجهوية والوطنية   --99

 تظاهراتال
  10271027السداس ي الاول السداس ي الاول   10261026السداس ي الاول السداس ي الاول 

عدد عدد   عدد املشاركينعدد املشاركين

  التظاهراتالتظاهرات

  عدد التظاهراتعدد التظاهرات  عدد املشاركينعدد املشاركين

  00  4141  00  7676  التي تم تنظيمهاالتي تم تنظيمها
  44  77  44  22  التي تمت املشاركة فيهاالتي تمت املشاركة فيها

  44  2424  00  7474  املشاركة في الوطنيةاملشاركة في الوطنية
  55  6565  44  225225  املجموعاملجموع
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  منوبةمنوبةوالية والية 

  
                                                                                          ::حول املندوبيةحول املندوبية  معطيات عامةمعطيات عامة  --22

  سفيان قربوج سفيان قربوج (: (: ةة))السيد السيد : : املندوب الجهوي املندوب الجهوي 

  1010: : عدد أعوان التنفيذعدد أعوان التنفيذ

  1414::التسييرالتسييرعدد أعوان عدد أعوان 

 1414::عدد إلاطاراتعدد إلاطارات
                                        

  (:(:10271027جوان جوان إلى موفى إلى موفى ))  معطيات عامةمعطيات عامة  --11

  العددالعدد  البرنامجالبرنامج

  21112111  العدد التقديري للحرفيينالعدد التقديري للحرفيين

  07700770  املرسمين بسجل الحرفييناملرسمين بسجل الحرفيين

  7777  املؤسسات املسجلةاملؤسسات املسجلة

  66  ملصدرةاملؤسسات ا

  11  املغازات املعتمدة

  11  مجالس الحرف

  11  عدد ألامناء    

  44  املجمعاتعدد 

  00  أسواق الصناعات التقليدية

  --  مؤسسات التكوين املنهي ذات العالقة

  00  العالقة مؤسسات التعليم العالي ذات 

  44  الجمعيات الناشطة

  

  :  :  أهم اختصاصات الجهة أهم اختصاصات الجهة   --33
      حرف الطين  –حرف الخشب  –حرف الاكساء  –حرف املعادن  –صناعة الشاشية 

  

  ::املواد ألاولية املتواجدة بالجهةاملواد ألاولية املتواجدة بالجهة  --44
 الحجارة  –الطين  –الخشب الغابي  –ألالياف النباتية 
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  ::الحرفيون واملؤسسات الحرفية املسجلةالحرفيون واملؤسسات الحرفية املسجلة  --55

 نسبة التطور   10261026  10251025  البرنامجالبرنامج                            

 %27-  2121  7070  الحرفيون املسجلون 

 %011-  11  00  املؤسسات الحرفية املسجلة

  ::تنمية الكفاءاتتنمية الكفاءات  --66

  البرنامجالبرنامج
السداس ي ألاول السداس ي ألاول 

10261026  

السداس ي ألاول السداس ي ألاول 

10271027  
 نسبة التطور 

 -  --  --  (CAIP): ماج دبرنامج التأهيل املنهي قصد إلا 

 -  --  --  :برنامج التكوين املستمر

 -  --  --  برنامج تكوين الباعثين الجدد

 -  --  --  (في إطار الشراكة)البرامج الخصوصية 

 -  --  -- برامج أخرى 

 -  --  -- املجموع

 

  : : التأطير الفني واملنهي  التأطير الفني واملنهي    --77    

  10271027السداس ي ألاول السداس ي ألاول   10261026السداس ي ألاول السداس ي ألاول   البرنامجالبرنامج

املندوبية تفتقر الى املندوبية تفتقر الى   (  تأطير فني وتقني لتطوير املنتوج) التأطير الفني 

  مختص في التأطير الفنيمختص في التأطير الفني

املندوبية تفتقر الى املندوبية تفتقر الى 

  مختص في التأطير الفنيمختص في التأطير الفني

  711711  741741  (  تأطير لتنمية النشاط الحرفي ) التأطيراملنهي  

  335500  335500 املجموع

 املندوبية الجهوية للصناعات التقليدية يمنوبةاملندوبية الجهوية للصناعات التقليدية يمنوبة:.:.املصدراملصدر

  : : مراقبة الجودة  مراقبة الجودة    --88      
  ::إلانتاج املطبوع من الزربية والنسيجإلانتاج املطبوع من الزربية والنسيج**                        

  10271027السداس ي ألاول السداس ي ألاول   10261026السداس ي ألاول السداس ي ألاول  

 ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ الخواصالخواص  عدد املنتجينعدد املنتجين

 ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ عدد العامالت باملنازل عدد العامالت باملنازل 

 ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ عدد القطععدد القطع

 ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ 44املساحة الفعلية بالماملساحة الفعلية بالم

 ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ 44املساحة املحولة بالماملساحة املحولة بالم

  :...................................:...................................املصدراملصدر

 

  ::الشاشيةالشاشيةإلانتاج املطبوع من إلانتاج املطبوع من **                    

  10271027السداس ي ألاول السداس ي ألاول   10261026السداس ي ألاول السداس ي ألاول  

 ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ عدد القطععدد القطع
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  ::النحاسالنحاسإلانتاج املطبوع من إلانتاج املطبوع من **

  10271027السداس ي ألاول السداس ي ألاول   10261026السداس ي ألاول السداس ي ألاول  

 ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ عدد القطععدد القطع

  :..............................:..............................املصدراملصدر

 

  ::صادرات منتوجات الصناعات التقليدية املراقبةصادرات منتوجات الصناعات التقليدية املراقبة  **        

  10271027السداس ي ألاول السداس ي ألاول   10261026السداس ي ألاول السداس ي ألاول  

  ــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ عدد املصدرينعدد املصدرين

  ــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ((دد..أأ))القيمة القيمة 

 :...................................:...................................املصدراملصدر

 ال تتوفر بالمندوبية معطيات حول التصدير: مالحضة 

 

  ::الاستثمار والتمويل في الصناعات التقليدية الاستثمار والتمويل في الصناعات التقليدية   --  99

  ::الاستثمارات الجمليةالاستثمارات الجملية* *                         

 نسبة التطور   10271027السداس ي ألاول السداس ي ألاول   10261026السداس ي ألاول السداس ي ألاول  

 -  --  --  عدد املشاريععدد املشاريع

 -  --  --  ((دد..أأ))القيمة القيمة 

 -  --  --  مواطن الشغلمواطن الشغل

  

  ::تدخالت البنك التونس ي للتضامنتدخالت البنك التونس ي للتضامن* *                       

  ::إحداث املشاريعإحداث املشاريع  --    

 
السداس ي السداس ي 

  10261026ألاول ألاول 

السداس ي السداس ي 

  10271027ألاول ألاول 
  العدد التراكميالعدد التراكمي

  4107جوان  -0998

  ــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ  عدد املشاريععدد املشاريع

  ــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ  ((دد..أأ))القيمة القيمة 

  ــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ  مواطن الشغلمواطن الشغل

  :...................................:...................................املصدراملصدر

  ::قروض املال املتداول املسندةقروض املال املتداول املسندة  --        

  التطور التطور نسبة نسبة   10271027السداس ي ألاول السداس ي ألاول   10261026السداس ي ألاول السداس ي ألاول  

  %%78,078,0--  2266  2424  عدد املشاريععدد املشاريع

  %%64,064,0--  112200  722,0722,0  ((دد..أأ))القيمة القيمة 

  %%78,678,6--  2277  2222  مواطن الشغلمواطن الشغل
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  ::نوايا الاستثمار املسجلة لدى الديواننوايا الاستثمار املسجلة لدى الديوان* *                         

 نسبة التطور   10271027السداس ي ألاول السداس ي ألاول   10261026السداس ي ألاول السداس ي ألاول  

  ــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ  عدد املشاريععدد املشاريع

  ــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ  ((دد..أأ))القيمة القيمة 

 

  ::املخاطب الوحيداملخاطب الوحيدنوايا الاستثمار املسجلة لدى نوايا الاستثمار املسجلة لدى * *                         
 

  10271027السداس ي ألاول السداس ي ألاول   10261026السداس ي ألاول السداس ي ألاول  

  ــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ  عدد املشاريععدد املشاريع

  ــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ  ((دد..أأ))القيمة القيمة 

  ــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ  مواطن الشغلمواطن الشغل

 

 

  ::التنمويةالتنمويةقروض الجمعيات قروض الجمعيات * *                         

 
السداس ي السداس ي 

  10261026ألاول ألاول 

السداس ي السداس ي 

  10271027ألاول ألاول 

  العدد التراكميالعدد التراكمي

  1027جوان  -1000

  ــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ  عدد املشاريععدد املشاريع

  ــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ  ((دد..أأ))القيمة القيمة 

  ــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ  مواطن الشغلمواطن الشغل

  :..............:..............املصدراملصدر

 

  ::ألاوليةألاوليةاملواد املواد * * 

  : : من السوق املحلية واملتمتعة باالمتيازات الجبائية من السوق املحلية واملتمتعة باالمتيازات الجبائية     اقتناؤهااقتناؤهااملواد ألاولية التي تّم املواد ألاولية التي تّم   --  

نسبة التطور نسبة التطور   10271027السداس ي ألاول السداس ي ألاول   10261026السداس ي ألاول السداس ي ألاول     

  %%  00  1010  1010  املزوديناملزودينعدد عدد 

  --  --  --  ((دد..أأ))القيمة القيمة 

 التقليدية يمنوبةالتقليدية يمنوبة  املندوبية الجهوية للصناعاتاملندوبية الجهوية للصناعات  ::املصدراملصدر  

 

  : : الجمركيةالجمركيةاملواد ألاولية املوردة واملتمتعة باالمتيازات املواد ألاولية املوردة واملتمتعة باالمتيازات   -- 

السداس ي ألاول السداس ي ألاول  

10261026  

السداس ي ألاول السداس ي ألاول 

10271027  

 نسبة التطور 

 % 1  00  00  املورديناملوردينعدد عدد 

 -  --  --  ((دد..أأ))القيمة القيمة 
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  ::القرى الحرفيةالقرى الحرفية  --2020        

عدد  الاختصاصات

 املحالت

 كلفة إلانجاز

 (د.أ)

تاريخ 

 إلانجاز

 القرية الحرفية

خشب -الحدادة -التطريز-النحاس-الفضيات-الخزف-صناعة الفوانيس

-التخشيش على الخشب -السكاجة-اللباس التقليدي-التزويق-الزيتون 

-ألاقفاص التقليدية-الجبة-املرجان-الزربية-العنبر-النسيج الحائطي

 .التعليب-الشاشية-الفسيفساء-آلاالت املوسيقية-الخيزران

 2005 011 محل 27
القرية الحرفية 

 بالدندان

 

  : : التظاهرات الجهوية والوطنية التظاهرات الجهوية والوطنية   --2222

 التظاهرة التاريخ املكان املشاركين

 ماي 17 -أفريل  48 الكرم 46
  72الصالون الوطني للصناعات التقليدية الدورة 

4107 بعنوان سنة  

مارس  09إلى  07من  القرية الحرفية بالدندان  41  أيام الصناعات التقليدية و اللباس الوطني  
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  بن عروسبن عروس  واليةوالية

  
                                                                                          ::حول املندوبيةحول املندوبية  معطيات عامةمعطيات عامة  --22

    بثينة اللوز بثينة اللوز (: (: ةة))السيد السيد : : املندوب الجهوي املندوب الجهوي 

  1414: : عدد أعوان التنفيذعدد أعوان التنفيذ

  1010::التسييرالتسيير  عدد أعوانعدد أعوان

 1717::عدد إلاطاراتعدد إلاطارات
                                        

  (:(:10271027جوان جوان إلى موفى إلى موفى ))  معطيات عامةمعطيات عامة  --11

  العددالعدد  البرنامجالبرنامج

  61116111  العدد التقديري للحرفيينالعدد التقديري للحرفيين

  44764476  املرسمين بسجل الحرفييناملرسمين بسجل الحرفيين

  7676  املؤسسات املسجلةاملؤسسات املسجلة

  11  ملصدرةاملؤسسات ا

  11  املغازات املعتمدة

  11  مجالس الحرف

  11  عدد ألامناء    

  00  املجمعاتعدد 

  11  أسواق الصناعات التقليدية

  44  مؤسسات التكوين املنهي ذات العالقة

  11  العالقة مؤسسات التعليم العالي ذات 

  44  الجمعيات الناشطة

  

  :  :  أهم اختصاصات الجهة أهم اختصاصات الجهة   --33   
     النسيج  –الفسيفساء  –النجارة التقليدية  –الجلد  –الاكساء  –الخزف  –الرسم على جميع املحامل   

  

  ::املواد ألاولية املتواجدة بالجهةاملواد ألاولية املتواجدة بالجهة  --44
 ألاعشاب الطبيعية  –الحجارة  –الطين  –الحرير  –الخيزران 

 

  ::الحرفيون واملؤسسات الحرفية املسجلةالحرفيون واملؤسسات الحرفية املسجلة  --55

1026السداس ي ألاول   البرنامجالبرنامج                             1027السداس ي ألاول    نسبة التطور  

 %40,4- 20 82  الحرفيون املسجلون 

 %1 12 12  املؤسسات الحرفية املسجلة

 

عون + إداريين  4+  ةاملندوب) 7

 (حارس+ نظافة 
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  ::تنمية الكفاءاتتنمية الكفاءات  --66

1026السداس ي ألاول   البرنامجالبرنامج 1027السداس ي ألاول    نسبة التطور  

 -  --  --  (CAIP): ماج دبرنامج التأهيل املنهي قصد إلا 

 -  --  --  :برنامج التكوين املستمر

 -  --  --  برنامج تكوين الباعثين الجدد

 -  --  --  (الشراكةفي إطار )البرامج الخصوصية 

 -  --  -- املجموع

  

  : : التأطير الفني واملنهي  التأطير الفني واملنهي    --77  

1026السداس ي ألاول   البرنامجالبرنامج 1027السداس ي ألاول    نسبة التطور  

 -  --  --  (  تأطير فني وتقني لتطوير املنتوج) التأطير الفني 

 -  --  --  (  تأطير لتنمية النشاط الحرفي ) التأطيراملنهي  

 -  --  -- املجموع

  

    ::الجودةالجودةمراقبة مراقبة   --88      
  ::إلانتاج املطبوع من الزربية والنسيجإلانتاج املطبوع من الزربية والنسيج**                            

1026السداس ي ألاول   1027السداس ي ألاول    نسبة التطور  

 %0 80 80 الخواصالخواص  عدد املنتجينعدد املنتجين

 %100+ 80 81 عدد العامالت باملنازل عدد العامالت باملنازل 

 %407+ 082 08 عدد القطععدد القطع

 %3903+ 2028.83 92.10 44املساحة الفعلية بالماملساحة الفعلية بالم

 %3903+ 2028.83 92.10 44املساحة املحولة بالماملساحة املحولة بالم

 

 

  ::الاستثمار والتمويل في الصناعات التقليدية الاستثمار والتمويل في الصناعات التقليدية   --  99  

  ::الاستثمارات الجمليةالاستثمارات الجملية* *                         

1026السداس ي ألاول   1027السداس ي ألاول    نسبة التطور  

 % 71,4 -  4444  3366  عدد املشاريععدد املشاريع

 % 414,4+   777777  019019  ((دد..أأ))القيمة القيمة 

 % 74,9 -  4444  7979  مواطن الشغلمواطن الشغل

+ املخاطب الوحيد  نوايا الاستثمار املسجلة لدى+ نوايا الاستثمار املسجلة لدى الديوان = الاستثمارات الجملية : مالحظـة 

 البرامج التنموية + قروض الجمعيات التنموية + املشاريع الصغرى املمولة من بنك التضامن + قروض املال املتداول 
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  ::تدخالت البنك التونس ي للتضامنتدخالت البنك التونس ي للتضامن* *                       

 إحداث املشاريع -                  

1026السداس ي ألاول   1027السداس ي ألاول    1027جوان  – 2998العدد التراكمي  

  --  --  ----  عدد املشاريععدد املشاريع

  --  --  --  ((دد..أأ))القيمة القيمة 

  --  --  --  مواطن الشغلمواطن الشغل

  

  ::قروض املال املتداول املسندةقروض املال املتداول املسندة  --          

1026السداس ي ألاول   1027السداس ي ألاول     4107جوان  – 0988العدد التراكمي  

  --  4040  7676  عدد املشاريععدد املشاريع

  --  6666  019019  ((دد..أأ))القيمة القيمة 

  --  4040  7979  مواطن الشغلمواطن الشغل

 

  ::نوايا الاستثمار املسجلة لدى الديواننوايا الاستثمار املسجلة لدى الديوان* *                         

1026السداس ي ألاول   1027السداس ي ألاول    نسبة التطور  

 -  1212  --  عدد املشاريععدد املشاريع

 -  467467  --  ((دد..أأ))القيمة القيمة 

 -  1212  --  مواطن الشغلمواطن الشغل

 

  ::ألاوليةألاوليةاملواد املواد * * 

 
  : : من السوق املحلية واملتمتعة باالمتيازات الجبائية من السوق املحلية واملتمتعة باالمتيازات الجبائية     اقتناؤهااقتناؤهااملواد ألاولية التي تّم املواد ألاولية التي تّم   --  

1026السداس ي ألاول   1027السداس ي ألاول    نسبة التطور  

 -  1010  --  املزوديناملزودينعدد عدد 

 -  47,747,7  --  ((دد..أأ))القيمة القيمة 

 

 

  : : الجمركيةالجمركيةاملواد ألاولية املوردة واملتمتعة باالمتيازات املواد ألاولية املوردة واملتمتعة باالمتيازات   --   

1026السداس ي ألاول   1027السداس ي ألاول    نسبة التطور  

 % 011 +  1414  1010  املورديناملوردينعدد عدد 

 % 91,6 +  74,274,2  0707  ((دد..أأ))القيمة القيمة 

 



7102السداسي األول                                                          دليل الصناعات التقليدية في الجهات      

 

وحدة الرصد                                                                                              58     

 واإلستشراف

 

  ::القرى الحرفيةالقرى الحرفية  --  2020        

 عدد مواطن الشغل قيمة التمويالت عدد املحالت تاريخ إلانجاز القرية الحرفية

 09 أد 211 02 - القرية الحرفية بمعتمدية حمام ألانف

 - أد 641 06 - القرية الحرفية بالزهراء

 

  : : التظاهرات الجهوية والوطنية التظاهرات الجهوية والوطنية   --2222

 التاريخ املكان  التظاهرة

 املشاركين عدد

السداس ي 

1026ألاول   

السداس ي 

1027ألاول   

 تطاوين معرض تطاوين
إلى  46/14من 

12/17/4107  
- 14 

 الكـــــرم الزربية والنسيج اليدوي 
إلى  44/17من 

41/12/410  
14 - 

الاحتفال باليوم الوطني للصناعات التقليدية 

 واللباس الوطني
مارس 06 الكــــرم  04 08 

 املعرض الجهوي بأوذنة

 
4106أفريل  48 أوذنـــة  01 - 

الصناعات الصالون الوطني لالبتكار في 

77التقليدية في دورته   
 الكــــرم

 10إلى   44/12من

/12/4106  
26 74 

 زغــوان املعرض الجهوي بزغوان 
 48إلى  08من 

4106ماي   
12 - 

  

  

  

  

  

  

  

  : :   الدوليةالدوليةالتظاهرات التظاهرات   --2121

 املشاركين عدد املكان التاريخ عرضامل

 املشاركين عدد

السداس ي 

1026ألاول   

السداس ي 

1026ألاول   

Salon maison et objet  14 46إلى  44من  باريس تجاري - 
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Paris  4106جانفي  

الصالون الدولي لفنون 

 الزينة والجمال

 07إلى  04من  دبي تجاري 

4106ماي   

10 - 

 معرض الجزائر
إلى  47/17من  الجزائر تجاري 

49/17/4107  

- 14 

 NY NOWمعرض 
إلى  14/14من  أمريكا منهي

18/14/4107  

 10 

 

  ::  املسابقاتاملسابقات  --2323

  مسابقة إلابتكارمسابقة إلابتكار::    

 التطور  1027 1026 

  %%64,464,4++  7979  4242  املترشحيناملترشحينعدد عدد 

  %%74,474,4++  7070  0808  عدد املشاركينعدد املشاركين

  

  مسابقات الخمسة الذهبيةمسابقات الخمسة الذهبية::    

 التطور  1027 1026  

  %%2121++  77  44  املترشحيناملترشحينعدد عدد   اللباس اليومياللباس اليومي

  %%11  44  44  عدد املشاركينعدد املشاركين

  %%0707--  44  66  املترشحيناملترشحينعدد عدد   اللباس املناسباتياللباس املناسباتي

  %%011011--  11  44  عدد املشاركينعدد املشاركين

  %%99++  2121  2222  املترشحيناملترشحينعدد عدد   املجموعاملجموع

  %%5050--  11  44  عدد املشاركينعدد املشاركين
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زغوانزغوانوالية والية    

  

  
                                                                                          ::حول املندوبيةحول املندوبية  معطيات عامةمعطيات عامة  --22

  الطاهر عمري الطاهر عمري (: (: ةة))السيد السيد : : املندوب الجهوي املندوب الجهوي 

  : : عدد أعوان التنفيذعدد أعوان التنفيذ

  ::التسييرالتسييرعدد أعوان عدد أعوان 

 ::عدد إلاطاراتعدد إلاطارات
                                        

  (:(:10271027جوان جوان إلى موفى إلى موفى ))  معطيات عامةمعطيات عامة  --11

  العددالعدد  البرنامجالبرنامج

  81118111  العدد التقديري للحرفيينالعدد التقديري للحرفيين

  72627262  املرسمين بسجل الحرفييناملرسمين بسجل الحرفيين

  66  املؤسسات املسجلةاملؤسسات املسجلة

  00  ملصدرةاملؤسسات ا

  11  املغازات املعتمدة

  11  مجالس الحرف

  11  عدد ألامناء    

  44  املجمعاتعدد 

  11  أسواق الصناعات التقليدية

  11  مؤسسات التكوين املنهي ذات العالقة

  11  العالقة مؤسسات التعليم العالي ذات 

  11  الجمعيات الناشطة

  

  :  :  أهم اختصاصات الجهة أهم اختصاصات الجهة   --33   
 –الشباكة  –التطريز اليدوي  –ألاقفاص التقليدية  –الفسيفساء  –الحلفاء  –تقطير ألاعشاب والزهور  –صنع كعك الورقة 

  منتوجات مزوقة 

 

  ::املواد ألاولية املتواجدة بالجهةاملواد ألاولية املتواجدة بالجهة  --44
 الصوف  –الرمل  –الطين  –الحجارة  –الحلفاء  –الثروات الغابية  –النسري 

 

3 
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  ::الحرفيون واملؤسسات الحرفية املسجلةالحرفيون واملؤسسات الحرفية املسجلة  --55

 التطور نسبة   10271027السداس ي ألاول السداس ي ألاول   10261026السداس ي ألاول السداس ي ألاول   البرنامجالبرنامج                            

 -  --  --  الحرفيون املسجلون 

 -  --  --  املؤسسات الحرفية املسجلة

  

  ::تنمية الكفاءاتتنمية الكفاءات  --66

 نسبة التطور   10271027السداس ي ألاول السداس ي ألاول   10261026السداس ي ألاول السداس ي ألاول   البرنامجالبرنامج

 -  --  --  (CAIP): ماج دبرنامج التأهيل املنهي قصد إلا 

 -  --  --  :برنامج التكوين املستمر

 -  --  --  برنامج تكوين الباعثين الجدد

 -  --  --  (في إطار الشراكة)البرامج الخصوصية 

 -  --  -- برامج أخرى 

 -  --  -- املجموع

  

  : : التأطير الفني واملنهي  التأطير الفني واملنهي    --77  

 نسبة التطور   10271027السداس ي ألاول السداس ي ألاول   10261026السداس ي ألاول السداس ي ألاول   البرنامجالبرنامج

 % 22,2 -  6161  018018  (  تأطير فني وتقني لتطوير املنتوج) التأطير الفني 

 % 46,7+   621621  414414  (  تأطير لتنمية النشاط الحرفي ) التأطيراملنهي  

 % 02,4+   700700  623623 املجموع

 

  ::الاستثمار والتمويل في الصناعات التقليدية الاستثمار والتمويل في الصناعات التقليدية   --  88  

  ::الاستثمارات الجمليةالاستثمارات الجملية* *                         

 نسبة التطور   10271027السداس ي ألاول السداس ي ألاول   10261026السداس ي ألاول السداس ي ألاول  

 % 64 -  6969  2727  عدد املشاريععدد املشاريع

 % 46,0+   249,4249,4  072,4072,4  ((دد..أأ))القيمة القيمة 

 % 001+   068068  8989  مواطن الشغلمواطن الشغل

  

  ::تدخالت البنك التونس ي للتضامنتدخالت البنك التونس ي للتضامن* *                       

 إحداث املشاريع -                  

 نسبة التطور   10271027السداس ي ألاول السداس ي ألاول   10261026السداس ي ألاول السداس ي ألاول  
  %%    6767  ++  1414  0033  عدد املشاريععدد املشاريع

  %%  04180418++  084084  00,400,4  ((دد..أأ))القيمة القيمة 

  %%  224224++  7878  1717  مواطن الشغلمواطن الشغل
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  ::قروض املال املتداول املسندةقروض املال املتداول املسندة  --          

  التطور التطور نسبة نسبة   10271027السداس ي ألاول السداس ي ألاول   10261026السداس ي ألاول السداس ي ألاول  

  %%  4444  ++  6464  2121  عدد املشاريععدد املشاريع

  %%  77,277,2  ++  069069  047047  ((دد..أأ))القيمة القيمة 

  %%    29,229,2  ++  042042  8787  مواطن الشغلمواطن الشغل

 

  ::نوايا الاستثمار املسجلة لدى الديواننوايا الاستثمار املسجلة لدى الديوان* *                         

 نسبة التطور   10271027السداس ي ألاول السداس ي ألاول   10261026السداس ي ألاول السداس ي ألاول  

 %41 -  1414  1212  عدد املشاريععدد املشاريع

 %027+   76,676,6  7070  ((دد..أأ))القيمة القيمة 

 %47,8 -  1616  0707  مواطن الشغلمواطن الشغل

 

  ::القرى الحرفيةالقرى الحرفية  --  99        

 عدد املحالت تاريخ إلانجاز القرية الحرفية
قيمة 

 التمويالت

عدد مواطن 

 الشغل
 املالحظات

 بزغوانالقرية الحرفية 
-  د.أ 741 محل 02 -

تّم القبول الوقتي للقسط ألاّول وذلك في 

 .أشغال القسط الثاني انطالقانتظار 

 

  : : التظاهرات الجهوية والوطنية التظاهرات الجهوية والوطنية   --2020

 املكان التاريخ التظاهرة

 عدد املشاركين

السداس ي السداس ي 

  10261026ألاول ألاول 
السداس ي السداس ي 

  10271027ألاول ألاول 

 معرض دار العروسة
فيفري  01إلى  10من 

0813 
  0022 81 فضاء مركز المعارض بالشرقية

 أيام الصناعات التقليدية واللباس الوطني
مارس  13- 11- 10

0813 
 بهو المغازة العاّمة

 مقر الوالية
11 2255  

 للصالون الوطني للصناعات التقليدية 22الدورة 
ماي  81أفريل إلى  08من 

0813 
  1155 12 قصر المعارض بالكرم

  1155 10 معبد المياه بزغوان 0813أفريل  10 افتتاح شهر التراث

  1100 18 الزريبة العليا 0813أفريل  00 "خرجة الفجة"افتتاح تظاهرة 

  1155 12 معبد المياه 0813ماي  81 إفتتاح مهرجان النسري

  1155 18 الموقع األثري تيبربوماجيس بالفحص 0813ماي  11 إختتام شهر التراث

 .بزغوانالمعرض التجاري للصناعات التقليدية 
ماي  00إلى  10من 

0813 
  --  188 أمام فضاء الملعب البلدي بزغوان

 معرض إبداعات حرفية بدوز
جانفي  13إلى  18من 

0810 
  0022 - وسط مدينة دوز قرب اتصاالت تونس

  0077 - المنطقة السياحية بتوزرجانفي  08إلى  12من  معرض أيّام الصناعات التقليدية بتوزر
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0810 

 الباعثين الجدد في الصناعات التقليديةصالون 
جانفي  03إلى  00من 

0810 

المقر اإلجتماعي لإلتحاد التونسي 
للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية 

 بحي الخضراء بتونس

- 0033  

  0066 - معبد المياه بزغوان 0810جانفي  00 معرض للنساء صاحبات المشاريع

  1100 - ساحة الفنون بزغوان 0810فيفري  80 ساحة الفنون بزغوان  تدشين

 معرض الصفصاف
فيفري  10إلى  11من 

0810 
 80 - بالمرسى أمام مقهى الصفصاف

مارس  40فيفري إىل  62من  املعرض الوطين للصناعات التقليدية بتطاوين
 40 - ساحة الفنون بتطاوين 6402

 00 - أمام مقر اندي األطفال النموذجي بزغوان 6402أفريل  40 "ترايل زغوان"للماراطون اإليكولوجي  00الدورة 

 معرض الصناعات التقليدية بالقطار
أفريل  11إلى  10من 

0810 
 80 - القطار

 دورة تكوينية في تقنيات الفسيفساء
أفريل  00إلى  08من 

0810 
 10 - دار الثقافة بئر مشارقة

 08 - الحبيب بورقيبة تونسشارع  0810أفريل  09 يوم إعالمي وتنشيطي لمهرجان النسري

    

  : :   الدوليةالدوليةالتظاهرات التظاهرات   --2222

  

 اسم الصالون أو التظاهرة

/ / منهي منهي ))النوع النوع 

  التاريخالتاريخ  املكاناملكان  ((تجاري تجاري 

  عدد املشاركينعدد املشاركين

السداس ي ألاول السداس ي ألاول 

10261026  

السداس ي ألاول السداس ي ألاول 

10271027  

           

           

           

           

           

           

           

           

  

  ::  املسابقاتاملسابقات  --  2121

  ::مسابقة إلابتكارمسابقة إلابتكار* *                         

 10261026  10271027  

  0404  0066  املترشحيناملترشحينعدد عدد 

  0000  0055  املشاركيناملشاركينعدد عدد 
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  ::مسابقات الخمسة الذهبيةمسابقات الخمسة الذهبية* *                       

   10261026  10271027  

  اللباس اليومياللباس اليومي
  1414  1919  عدد املترشحينعدد املترشحين

  1414  1717  عدد املشاركينعدد املشاركين

  اللباس املناسباتياللباس املناسباتي
  --  --  عدد املترشحينعدد املترشحين

  --  --  عدد املشاركينعدد املشاركين

  املجموعاملجموع
  0055  0099  عدد املترشحينعدد املترشحين

  0022  0033  عدد املشاركينعدد املشاركين

  :...................................:...................................املصدراملصدر

 

 

 :هذا ونشير إلى املالحظات التالية

ارتفاع عدد ملفات قروض املال املتداول املحالة إلى البنك التونس ي للتضامن خالل السداس ي ألاول من  -

وذلك نتيجة للحمالت التحسيسية لدى الحرفيين لالنتفاع  4106سنة مقارنة بالسداس ي ألاول من  4107سنة 

 .بهذه آلالية

تراجع عدد حلقات التأطير الفني املوجهة للحرفيين نتيجة إلفتقار املندوبية لعون تأطير بعد مغادرة  -

 .العون الفني السابق

 .انجاز حلقات التكوين املستمر للحرفيين خالل السداس ي الثاني -

نظرا لعدم توفر فضاء  4107عرض التجاري للصناعات التقليدية بزغوان خالل سنة عدم تنظيم امل -

 .مالئم وذلك التزاما بما جاء بتقرير اللجنة املركزية املكلفة بتقييم املعارض والتظاهرات الجهوية

ارتفاع عدد املشاركين بمختلف التظاهرات واملعارض التجارية للصناعات التقليدية خالل السداس ي  -

 .4106مقارنة بنفس الفترة من سنة  4107ول من سنة ألا 



7102السداسي األول                                                          دليل الصناعات التقليدية في الجهات      

 

وحدة الرصد                                                                                              65     

 واإلستشراف

غياب املعطيات وإلاحصائيات حول آليات وبرامج الوكالة التونسية للتشغيل والعمل املستقل وأيضا  -

 . املخاطب الوحيد نظرا لعدم توصلنا بأية إجابات من هذه املصالح

  بنزرت بنزرت والية والية 

  

  
                                                                                          ::حول املندوبيةحول املندوبية  معطيات عامةمعطيات عامة  --22

  عماد شقرونعماد شقرون(: (: ةة))السيد السيد : : املندوب الجهوي املندوب الجهوي 

  1717: : عدد أعوان التنفيذعدد أعوان التنفيذ

  1010::عدد أعوان التسييرعدد أعوان التسيير

 1414::عدد إلاطاراتعدد إلاطارات
                                        

  (:(:10271027جوان جوان إلى موفى إلى موفى ))  معطيات عامةمعطيات عامة  --11
  

  

  :  :  أهم اختصاصات الجهة أهم اختصاصات الجهة   --33   
الطالء والتزويق على محامل  –ألاقفاص التقليدية  –الحدادة الفنية  –الفخار التقليدي  –الشباكة اليدوية  –التطريز اليدوي 

       مختلفة 

  العددالعدد  البرنامجالبرنامج

  0011100111  العدد التقديري للحرفيينالعدد التقديري للحرفيين

  49264926  املرسمين بسجل الحرفييناملرسمين بسجل الحرفيين

  2266  املؤسسات املسجلةاملؤسسات املسجلة

  22  ملصدرةاملؤسسات ا

  11  املغازات املعتمدة

  00  مجالس الحرف

  11  عدد ألامناء    

  77  عدد املجمعات

  11  أسواق الصناعات التقليدية

  00  مؤسسات التكوين املنهي ذات العالقة

  11  العالقة مؤسسات التعليم العالي ذات 

  11  الناشطةالجمعيات 

 

9 
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  ::املواد ألاولية املتواجدة بالجهةاملواد ألاولية املتواجدة بالجهة  --44
 مواد الرسم على محامل مختلفة  –الطين 

 

  ::الحرفيون واملؤسسات الحرفية املسجلةالحرفيون واملؤسسات الحرفية املسجلة  --55

 نسبة التطور   10271027السداس ي ألاول السداس ي ألاول   10261026السداس ي ألاول السداس ي ألاول   البرنامجالبرنامج                            

 %7,8 -  8787  9191  الحرفيون املسجلون 

 -  00  11  املؤسسات الحرفية املسجلة

  

  ::تنمية الكفاءاتتنمية الكفاءات  --66

 نسبة التطور   10271027السداس ي ألاول السداس ي ألاول   10261026السداس ي ألاول السداس ي ألاول   البرنامجالبرنامج

 -  11  11  (CAIP): ماج دبرنامج التأهيل املنهي قصد إلا 

 -  11  11  برنامج التكوين املستمر

 % 77,4 -  44  88  برنامج تكوين الباعثين الجدد

 -  0101  11  (في إطار الشراكة)البرامج الخصوصية 

 -  11  11 برامج أخرى 

 % 87,4 +  2525  88 املجموع

  

  : : التأطير الفني واملنهي  التأطير الفني واملنهي    --77  

 نسبة التطور   10271027السداس ي ألاول السداس ي ألاول   10261026ألاول ألاول السداس ي السداس ي   البرنامجالبرنامج

 % 44 -  2828  6262  (  تأطير فني وتقني لتطوير املنتوج) التأطير الفني 

 % 42,7+  404404  071071  (  تأطير لتنمية النشاط الحرفي ) التأطيراملنهي  

 % 00,0 +  160160  134134 املجموع

  

    ::الجودةالجودةمراقبة مراقبة   --88      
  ::الصناعات التقليدية املراقبةالصناعات التقليدية املراقبةصادرات منتوجات صادرات منتوجات   **                    

 نسبة التطور   10271027السداس ي ألاول السداس ي ألاول   10261026السداس ي ألاول السداس ي ألاول  

 % 77,7-  44  77 عدد املصدرينعدد املصدرين

 % 40,2 -  99,,4242  77,,7070 ((دد..أأ))القيمة القيمة 

 

  ::الاستثمار والتمويل في الصناعات التقليدية الاستثمار والتمويل في الصناعات التقليدية   --  99  

  ::الاستثمارات الجمليةالاستثمارات الجملية* *                         

 نسبة التطور   10271027ألاول ألاول السداس ي السداس ي   10261026السداس ي ألاول السداس ي ألاول  



7102السداسي األول                                                          دليل الصناعات التقليدية في الجهات      

 

وحدة الرصد                                                                                              67     

 واإلستشراف

 % 06,7  +  9898  8282  عدد املشاريععدد املشاريع

 % 07,7  -  487,0487,0  770770  ((دد..أأ))القيمة القيمة 

 % 4,0 +  9898  9696  مواطن الشغلمواطن الشغل

  ::تدخالت البنك التونس ي للتضامنتدخالت البنك التونس ي للتضامن* *                       

 إحداث املشاريع -                  

 نسبة التطور   10271027السداس ي ألاول السداس ي ألاول   10261026السداس ي ألاول السداس ي ألاول  

  %%  011011  ++  44  00  املشاريعاملشاريععدد عدد 

  %%  9,79,7    --  7979  2727  ((دد..أأ))القيمة القيمة 

  %%  8181    --  44  0101  مواطن الشغلمواطن الشغل

  

  ::قروض املال املتداول املسندةقروض املال املتداول املسندة  --          

  التطور التطور نسبة نسبة   10271027السداس ي ألاول السداس ي ألاول   10261026السداس ي ألاول السداس ي ألاول  

  %%  0909,4,4  ++  9898  8484  عدد املشاريععدد املشاريع

  %%  44,,0808    --  474,8474,8  484,4484,4  ((دد..أأ))القيمة القيمة 

  %%  44,,0909  ++  9898  8484  مواطن الشغلمواطن الشغل

 

  ::نوايا الاستثمار املسجلة لدى الديواننوايا الاستثمار املسجلة لدى الديوان* *                         

 نسبة التطور   10271027السداس ي ألاول السداس ي ألاول   10261026السداس ي ألاول السداس ي ألاول  

 % 011 +  44  00  عدد املشاريععدد املشاريع

 % 4621+  027,4027,4  4,44,4  ((دد..أأ))القيمة القيمة 

 %, 411+  99  77  مواطن الشغلمواطن الشغل

 

  : : التظاهرات الجهوية والوطنية التظاهرات الجهوية والوطنية   --2020

 املكان التاريخ التظاهرة
 املشاركين عدد

  10271027السداس ي ألاول السداس ي ألاول   10261026السداس ي ألاول السداس ي ألاول 

  1414  11  قبليقبلي  41074107//1010//0606--0101 ابداعات حرفية بدوز 

  1717  11  توزرتوزر  41074107//1010//4141--0707 أيام الصناعات التقليدية

  1414  11  تطاوينتطاوين  41074107مارس مارس   22--فيفري فيفري   4646 معرض الصناعات التقليدية

  4141  2121  الكرمالكرم  41074107ماي ماي   77  --أفريل أفريل   4848 صالون الابتكار في الصناعات التقليدية

  6060  4040  ********  ******** املجموع
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  : :   الدوليةالدوليةالتظاهرات التظاهرات   --2222

  

 اسم الصالون أو التضاهرة
  ((تجاري تجاري / / منهي منهي ))النوع النوع 

  التاريخالتاريخ  املكاناملكان
  عدد املشاركينعدد املشاركين

  10271027السداس ي ألاول السداس ي ألاول   10261026السداس ي ألاول السداس ي ألاول 

Salon Tendence 1010  11  41074107//1616//4646--4242  فرنكفورتفرنكفورت  منهيمنهي  

Foire de Paris  ماي ماي   88  --أفريلأفريل  4949  باريسباريس  تجاري تجاري

41064106  
1010  11  

  املندوبية الجهوية ببنزرتاملندوبية الجهوية ببنزرتاملصدراملصدر

  

  ::  املسابقاتاملسابقات  --  2121

  ::مسابقة إلابتكارمسابقة إلابتكار* *                         

 10261026  10271027  

  1199  1144  املترشحيناملترشحينعدد عدد 

  0077  1111  املشاركيناملشاركينعدد عدد 

  :...................................:...................................املصدراملصدر

  

  ::الذهبيةالذهبيةمسابقات الخمسة مسابقات الخمسة * *                       

   10261026  10271027  

  اللباس اليومياللباس اليومي
  1010  11  عدد املترشحينعدد املترشحين

  0011  11  عدد املشاركينعدد املشاركين

  اللباس املناسباتياللباس املناسباتي
  11  0044  عدد املترشحينعدد املترشحين

  11  0022  عدد املشاركينعدد املشاركين

  املجموعاملجموع
  1010  0044  عدد املترشحينعدد املترشحين

  11  0022  عدد املشاركينعدد املشاركين
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  نابلنابلوالية والية 

  

  
                                                                                          ::حول املندوبيةحول املندوبية  معطيات عامةمعطيات عامة  --22

  دمحم مديمغدمحم مديمغ(: (: ةة))السيد السيد : : املندوب الجهوي املندوب الجهوي 

  : : عدد أعوان التنفيذعدد أعوان التنفيذ

  ::عدد أعوان التسييرعدد أعوان التسيير

 ::عدد إلاطاراتعدد إلاطارات
                                        

  (:(:10271027جوان جوان إلى موفى إلى موفى ))  معطيات عامةمعطيات عامة  --11

  العددالعدد  البرنامجالبرنامج

  7411174111  العدد التقديري للحرفيينالعدد التقديري للحرفيين

  4.4444.444  بسجل الحرفيينبسجل الحرفييناملرسمين املرسمين 

  067067  املؤسسات املسجلةاملؤسسات املسجلة

  424424  ملصدرةاملؤسسات ا

  4747  املغازات املعتمدة

  11  مجالس الحرف

  11  عدد ألامناء    

  77  عدد املجمعات

  00  أسواق الصناعات التقليدية

  44  مؤسسات التكوين املنهي ذات العالقة

  00  العالقة مؤسسات التعليم العالي ذات 

  22  الجمعيات الناشطة

  

  :  :  أهم اختصاصات الجهة أهم اختصاصات الجهة   --33   
النقش على  –النجارة التقليدية  –الحدادة الفنية  –ألالياف النباتية  –التطريز اليدوي  –الفخار التقليدي  –الخزف الفني 

       حرف مختلفة  –الحجارة 

 

  ::املواد ألاولية املتواجدة بالجهةاملواد ألاولية املتواجدة بالجهة  --44
 السمار  –الجمار  –القصب  –الطين  –الحجارة 
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  ::الحرفيون واملؤسسات الحرفية املسجلةالحرفيون واملؤسسات الحرفية املسجلة  --55

 نسبة التطور   10271027السداس ي ألاول السداس ي ألاول   10261026السداس ي ألاول السداس ي ألاول   البرنامجالبرنامج                            

 % 47,1+   424424  046046  الحرفيون املسجلون 

 % 741  0099  0022  املؤسسات الحرفية املسجلة

  

  ::تنمية الكفاءاتتنمية الكفاءات  --66

 نسبة التطور   10271027السداس ي ألاول السداس ي ألاول   10261026السداس ي ألاول السداس ي ألاول   البرنامجالبرنامج

 % 0707  11  - 011  (CAIP): ماج دبرنامج التأهيل املنهي قصد إلا 

 -  11  11  :برنامج التكوين املستمر

 % 44+   4444  4141  برنامج تكوين الباعثين الجدد

 -  11  11  (في إطار الشراكة)البرامج الخصوصية 

 -  11  11 برامج أخرى 

 % 14,1 -  1515  3333 املجموع

  

  : : التأطير الفني واملنهي  التأطير الفني واملنهي    --77  

 نسبة التطور   10271027السداس ي ألاول السداس ي ألاول   10261026السداس ي ألاول السداس ي ألاول   البرنامجالبرنامج

  --  --  --  (  تأطير فني وتقني لتطوير املنتوج) التأطير الفني 

  --  --  --  (  تأطير لتنمية النشاط الحرفي ) التأطيراملنهي  

  --  --  -- املجموع

  

    ::الجودةالجودةمراقبة مراقبة   --88      
  ::منتوجات الصناعات التقليدية املراقبةمنتوجات الصناعات التقليدية املراقبة  صادراتصادرات  **            

 نسبة التطور   10271027السداس ي ألاول السداس ي ألاول   10261026السداس ي ألاول السداس ي ألاول  

 % 28,0 -  226688  551166 عدد املصدرينعدد املصدرين

 % 7,4 -  9084,79084,7  9899,29899,2 ((دد))القيمة القيمة 

 

  ::الاستثمار والتمويل في الصناعات التقليدية الاستثمار والتمويل في الصناعات التقليدية   --  99  

  ::الاستثمارات الجمليةالاستثمارات الجملية* *                         

 نسبة التطور   10271027السداس ي ألاول السداس ي ألاول   10261026السداس ي ألاول السداس ي ألاول  

 % 49,7+   708708  426426  عدد املشاريععدد املشاريع

 % 27,7+   0644,20644,2  0011,20011,2  ((دد..أأ))القيمة القيمة 

 % 70,9 +  664664  414414  مواطن الشغلمواطن الشغل



7102السداسي األول                                                          دليل الصناعات التقليدية في الجهات      

 

وحدة الرصد                                                                                              72     

 واإلستشراف

  ::تدخالت البنك التونس ي للتضامنتدخالت البنك التونس ي للتضامن* *                       

 إحداث املشاريع -                  

 التطور  نسبة  10271027السداس ي ألاول السداس ي ألاول   10261026السداس ي ألاول السداس ي ألاول  

 %29,3  049049  047047  عدد املشاريععدد املشاريع

 %47,7  804,7804,7  441,4441,4  ((دد..أأ))القيمة القيمة 

 %31,9  770770  440440  مواطن الشغلمواطن الشغل

  

  ::قروض املال املتداول املسندةقروض املال املتداول املسندة  --          

  التطور التطور نسبة نسبة   10271027السداس ي ألاول السداس ي ألاول   10261026السداس ي ألاول السداس ي ألاول  

 %27,6  114488  111166  عدد املشاريععدد املشاريع

 %27,1  559966  446699  ((دد..أأ))القيمة القيمة 

 %26,1  229900  223300  مواطن الشغلمواطن الشغل

 

  ::نوايا الاستثمار املسجلة لدى الديواننوايا الاستثمار املسجلة لدى الديوان* *                         

 نسبة التطور   10271027السداس ي ألاول السداس ي ألاول   10261026السداس ي ألاول السداس ي ألاول  

 %57,1  1111  0077  عدد املشاريععدد املشاريع

 %166,9  406,7406,7  80,480,4  ((دد..أأ))القيمة القيمة 

 %95,2  4411  2211  مواطن الشغلمواطن الشغل

 

  ::ألاوليةألاوليةاملواد املواد * * 

  : : من السوق املحلية واملتمتعة باالمتيازات الجبائية من السوق املحلية واملتمتعة باالمتيازات الجبائية     اقتناؤهااقتناؤهااملواد ألاولية التي تّم املواد ألاولية التي تّم   --  

 نسبة التطور   10271027السداس ي ألاول السداس ي ألاول   10261026السداس ي ألاول السداس ي ألاول  

 %50,0  0066  0044  املزوديناملزودينعدد عدد 

 %7,6  772772  727,4727,4  ((دد..أأ))القيمة القيمة 

 

  : : الجمركيةالجمركيةاملواد ألاولية املوردة واملتمتعة باالمتيازات املواد ألاولية املوردة واملتمتعة باالمتيازات   --   

 نسبة التطور   10271027السداس ي ألاول السداس ي ألاول   10261026السداس ي ألاول السداس ي ألاول  

 %36,4-  77  1111  املورديناملوردينعدد عدد 

 %34,3-  0184,40184,4  0644,40644,4  ((دد))القيمة القيمة 
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    ::القرى الحرفيةالقرى الحرفية  --  2020        

  1027جوان  إلى موفى  العدد التراكميالعدد التراكمي  10271027السداس ي ألاول السداس ي ألاول   10261026السداس ي ألاول السداس ي ألاول  

  11  11  0011  القرى القرى عدد عدد 

  2222  2222  2222  عدد املحالتعدد املحالت

        مواطن الشغلمواطن الشغل

 

  : : التظاهرات الجهوية والوطنية التظاهرات الجهوية والوطنية   --2222

  

  التاريخالتاريخ  املكاناملكان اسم املعرض
  عدد املشاركينعدد املشاركين

  10271027السداس ي ألاول السداس ي ألاول   10261026السداس ي ألاول السداس ي ألاول 

معرض نابل معرض نابل  معرض نابل الدولي 

  الدولي الدولي 

  تت..خيمة صخيمة ص  0202      41074107ماي ماي   77--0909

معرض الفنانين الخزفيين بالوطن 

الدورة الثالثة  بالتعاون "  القبلي 

 مع جمعية نابل للتراث 

رواق الحرفي رواق الحرفي 

  بنابل بنابل 

ماي ماي   0202و و   0707--0404

41074107        

 مهرجان الخزف بنابل 

 بالتعاون مع جمعية نابل للتراث 

شارع الحبيب شارع الحبيب 

  بورقيبة بورقيبة 

ماي ماي   0202و و   0707--0404

41074107        

صالون إلابتكار فى الصناعات 

 " 72الدورة " التقليدية 

فضاء معرض فضاء معرض 

  الكرم الكرم 

  ماي ماي   77  ––أفريل أفريل   4848
    

L’expo –vente ART &Crafts  
BBrriittiisshh  

iinntteerrnnaattiioonnaall  

sscchhooooll    ooff  

TTuunniiss    

ماي ماي   4040و و   4141  --0909

41074107      
من مجمع فن من مجمع فن   22) )   1414

  ((الطاولة بنابل الطاولة بنابل 

  

  : :   الدوليةالدوليةالتظاهرات التظاهرات   --2121

  

 اسم الصالون أو التضاهرة

/ / منهي منهي ))النوع النوع 

  التاريخالتاريخ  املكاناملكان  ((تجاري تجاري 

  عدد املشاركينعدد املشاركين

السداس ي ألاول السداس ي ألاول 

10261026  

السداس ي ألاول السداس ي ألاول 

10271027  

Maison& Objet   1414    سبتمبر سبتمبر   0404--88  باريسباريس  منهي منهي  

  1010    سبتمبر سبتمبر   0808--0404  ميالنوميالنو  منهيمنهي الصالون الدولي للتزويق 

الصالون الدولي للتزويق الداخلي 

 بجدة 

  سبتمبرسبتمبر  99--66  جدةجدة  منهيمنهي
  1414  
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الصالون الدولي للتزويق الداخلي 

 بطوكيو 

 

  جوانجوان  0606--0202  طوكيوطوكيو  منهيمنهي

  1010  

الصالون الدولي للصناعات 

 التقليدية  بالجزائر 

  مارسمارس  4949--4747  الجزائرالجزائر  
  1414  

           

           

  0000         املجموع 

  :.................................:.................................املصدراملصدر

  ::  املسابقاتاملسابقات  --  2424

  ::مسابقة إلابتكارمسابقة إلابتكار* *                         

 10261026  10271027  

    0909    املترشحيناملترشحينعدد عدد 

  1199    املشاركيناملشاركينعدد عدد 

  :...................................:...................................املصدراملصدر

  

  ::مسابقات الخمسة الذهبيةمسابقات الخمسة الذهبية* *                       

   10261026  10271027  

  اللباس اليومياللباس اليومي
  1717    عدد املترشحينعدد املترشحين

  1717    عدد املشاركينعدد املشاركين

  اللباس املناسباتياللباس املناسباتي
  22    عدد املترشحينعدد املترشحين

  22    عدد املشاركينعدد املشاركين

  املجموعاملجموع
  1717    عدد املترشحينعدد املترشحين

  0077    عدد املشاركينعدد املشاركين
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  باجةباجةوالية والية 

  

  
                                                                                          ::حول املندوبيةحول املندوبية  معطيات عامةمعطيات عامة  --22

  كمال العواديكمال العوادي  (:(:ةة))السيد السيد : : املندوب الجهوي املندوب الجهوي 

  : : عدد أعوان التنفيذعدد أعوان التنفيذ

  ::عدد أعوان التسييرعدد أعوان التسيير

 ::عدد إلاطاراتعدد إلاطارات
                                        

  (:(:10271027جوان جوان إلى موفى إلى موفى ))  معطيات عامةمعطيات عامة  --11

  العددالعدد  البرنامجالبرنامج

  0011100111  العدد التقديري للحرفيينالعدد التقديري للحرفيين

  64406440  املرسمين بسجل الحرفييناملرسمين بسجل الحرفيين

  8686  املؤسسات املسجلةاملؤسسات املسجلة

  44  املصدرةاملؤسسات 

  11  املغازات املعتمدة

  11  مجالس الحرف

  11  عدد ألامناء    

  0101  عدد املجمعات

  11  أسواق الصناعات التقليدية

  00  مؤسسات التكوين املنهي ذات العالقة

  11  العالقة مؤسسات التعليم العالي ذات 

  1818  الجمعيات الناشطة

  

  :  :  أهم اختصاصات الجهة أهم اختصاصات الجهة   --33   
 –الطين –السكاجة  –النقش والنحت على الخشب   -خياطة املالبس التقليدية  –التطريز اليدوي  –النسيج اليدوي  –الزربية 

تقطير  –الحلويات التقليدية  –الرسم والتزويق  –الفضيات  –الحدادة الفنية  –السمار والحلفاء  –النقش على الحجارة 

       صنع املنتوجات الخاصة باألكلة التقليدية  –صناعة ألاجبان التقليدية  –ألاعشاب والزهور 

 

  ::املواد ألاولية املتواجدة بالجهةاملواد ألاولية املتواجدة بالجهة  --44
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عود الرمان  –خشب الزيتون  –الحلفاء  –القصب  –الطرفة  –الديس  –السمار  –الخشب الغابي  –الجلود  –الصوف 

 الحجارة  –الطين  –الرخام  –والسفرجل 

  ::الحرفيون واملؤسسات الحرفية املسجلةالحرفيون واملؤسسات الحرفية املسجلة  --55

  10271027السداس ي ألاول السداس ي ألاول   10261026السداس ي ألاول السداس ي ألاول   البرنامجالبرنامج                            

  64406440  64216421  الحرفيون املسجلون 

  8686  8686  املؤسسات الحرفية املسجلة

  املندوبية الجهوية بباجة املندوبية الجهوية بباجة :.:.املصدراملصدر

   

  ::تنمية الكفاءاتتنمية الكفاءات  --66

  10271027السداس ي ألاول السداس ي ألاول   10261026السداس ي ألاول السداس ي ألاول   البرنامجالبرنامج

  --  1010  (CAIP): برنامج التأهيل املنهي قصد إلاماج 

  --  7171  :برنامج التكوين املستمر

  4747  0202  برنامج تكوين الباعثين الجدد

  472472  414414  (في إطار الشراكة)الخصوصية البرامج 

  162162  150150 املجموع

  مندوبية الصناعات التقليدية مندوبية الصناعات التقليدية : : املصدراملصدر    

لم تكن لم تكن     ccaaiippالجهة تفتقر الليات تعنى بالتكوين املنهي في الصناعات التقليدية والاليات املحدثة والتابغة لوزارة التشغيل مثل الجهة تفتقر الليات تعنى بالتكوين املنهي في الصناعات التقليدية والاليات املحدثة والتابغة لوزارة التشغيل مثل : : مالحظات مالحظات 

 محل طلب من املؤسسات او املتدربية للشروط غير املمكن تامينها من الطرفين  لالنتفاع بها محل طلب من املؤسسات او املتدربية للشروط غير املمكن تامينها من الطرفين  لالنتفاع بها 

  : : التأطير الفني واملنهي  التأطير الفني واملنهي    --77    

  10271027السداس ي ألاول السداس ي ألاول   10261026السداس ي ألاول السداس ي ألاول   البرنامجالبرنامج

  408408  380380  (  تأطير فني وتقني لتطوير املنتوج) التأطير الفني 

  361361  153153  (  تأطير لتنمية النشاط الحرفي ) التأطيراملنهي  

  770770  633633 املجموع

 مندوبية الصناعات التقليديةمندوبية الصناعات التقليدية: : املصدراملصدر

  : : مراقبة الجودة  مراقبة الجودة    --88      
  ::إلانتاج املطبوع من الزربية والنسيجإلانتاج املطبوع من الزربية والنسيج**                        

  10271027السداس ي ألاول السداس ي ألاول   10261026السداس ي ألاول السداس ي ألاول  

 03 03 الخواصالخواص  عدد املنتجينعدد املنتجين

 - - العامالت باملنازل العامالت باملنازل عدد عدد 

 90 217 عدد القطععدد القطع

 292.59 164.61 11املساحة الفعلية بالماملساحة الفعلية بالم

 326.95 455.71 11املساحة املحولة بالماملساحة املحولة بالم

  مندوبية الصناعات التقليديةمندوبية الصناعات التقليدية: : املصدراملصدر
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تم تسجبل تراجع غي عدد القطع املراقبة من الزربية واملنسوجات اليدوية بالجهة لعدد من الاسباب املوضوعية نوجزها في تم تسجبل تراجع غي عدد القطع املراقبة من الزربية واملنسوجات اليدوية بالجهة لعدد من الاسباب املوضوعية نوجزها في : : مالحظات مالحظات 

عدم توفر اليد العاملة الكفاة للعمل بالورشات الحرية بالجهة وعزوف الشابات عن الاتحاق  بالتكوين  لضعف املدخول الشهري امام اهمية عدم توفر اليد العاملة الكفاة للعمل بالورشات الحرية بالجهة وعزوف الشابات عن الاتحاق  بالتكوين  لضعف املدخول الشهري امام اهمية 

نافسة الاخرى مثل الفالحة والخدمات والصناعة والتجارة الذين استقطبوا غالبية العالمالت بالقطعة والراغبين في التكوين نافسة الاخرى مثل الفالحة والخدمات والصناعة والتجارة الذين استقطبوا غالبية العالمالت بالقطعة والراغبين في التكوين القطاعات املالقطاعات امل

 فضال غن افتقار الجهة اللية تعنى بالتكوين وتوفر حوافز مادية للغرض فضال غن افتقار الجهة اللية تعنى بالتكوين وتوفر حوافز مادية للغرض 

  ::الشاشيةالشاشيةإلانتاج املطبوع من إلانتاج املطبوع من **                    

  10210277السداس ي ألاول السداس ي ألاول   10261026السداس ي ألاول السداس ي ألاول  

   عدد القطععدد القطع

  :...................................:...................................املصدراملصدر

  ::النحاسالنحاسإلانتاج املطبوع من إلانتاج املطبوع من **

  10271027السداس ي ألاول السداس ي ألاول   10261026السداس ي ألاول السداس ي ألاول  

   عدد القطععدد القطع

  :..............................:..............................املصدراملصدر

  عرائض السواحعرائض السواح**                  

  10271027السداس ي ألاول السداس ي ألاول   10261026السداس ي ألاول السداس ي ألاول  

   العرائضالعرائضعدد عدد 

 :...................................:...................................املصدراملصدر

  ::صادرات منتوجات الصناعات التقليدية املراقبةصادرات منتوجات الصناعات التقليدية املراقبة* *         

  10271027السداس ي ألاول السداس ي ألاول   10261026السداس ي ألاول السداس ي ألاول  

     عدد املصدرينعدد املصدرين

     ((دد..أأ))القيمة القيمة 

  :...................................:...................................املصدراملصدر

 

  ::الاستثمار والتمويل في الصناعات التقليدية الاستثمار والتمويل في الصناعات التقليدية   --  99  

  ::الاستثمارات الجمليةالاستثمارات الجملية* *                         

  10271027السداس ي ألاول السداس ي ألاول   10261026السداس ي ألاول السداس ي ألاول  

  418418  044044  عدد املشاريععدد املشاريع

  884800884800  288611288611  ((دد..أأ))القيمة القيمة 

  700700  467467  مواطن الشغلمواطن الشغل

 مندوبية الصناعات التقليدية مندوبية الصناعات التقليدية : : املصدراملصدر    

+ قروض املال املتداول + نوايا إلاستثمار املسجلة لدى املخاطب الوحيد + نوايا إلاستثمار املسجلة لدى الديوان = إلاستثمارات الجملية : مالحظة

 البرامج التنموية + قروض الجمعيات التنموية +  BTSاملشاريع الصغرى املمولة من 

 

  تدخالت البنك التونس ي للتضامنتدخالت البنك التونس ي للتضامن* *                       

 إحداث املشاريع*                  
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  العدد التراكميالعدد التراكمي  10271027السداس ي ألاول السداس ي ألاول   10261026السداس ي ألاول السداس ي ألاول 

  4107جوان  -0998

    22  77  عدد املشاريععدد املشاريع

    444.111444.111  46.11146.111  ((دد..أأ))القيمة القيمة 

    7474  0909  مواطن الشغلمواطن الشغل

  

  ::قروض املال املتداول املسندةقروض املال املتداول املسندة* *           

 
  التراكميالتراكميالعدد العدد   10271027السداس ي ألاول السداس ي ألاول   10261026السداس ي ألاول السداس ي ألاول 

  1027جوان  -2988

    040040  9494  عدد املشاريععدد املشاريع

    444.111444.111  472472  ((دد..أأ))القيمة القيمة 

    064064  070766  مواطن الشغلمواطن الشغل

 مندوبية الصناعات التقليدية مندوبية الصناعات التقليدية : : املصدراملصدر                                

  ::نوايا الاستثمار املسجلة لدى الديواننوايا الاستثمار املسجلة لدى الديوان* *                         

  10271027السداس ي ألاول السداس ي ألاول   10261026السداس ي ألاول السداس ي ألاول  

  44  عدد املشاريععدد املشاريع

44  

0404  

  746.700746.700  040.911040.911  ((دد..أأ))القيمة القيمة 

  7979  7676  مواطن الشغلمواطن الشغل

 مندوبية الصناعات التقليدية مندوبية الصناعات التقليدية : : املصدراملصدر    

 

  ::املخاطب الوحيداملخاطب الوحيدنوايا الاستثمار املسجلة لدى نوايا الاستثمار املسجلة لدى * *                         

  10271027السداس ي ألاول السداس ي ألاول   10261026السداس ي ألاول السداس ي ألاول  

      عدد املشاريععدد املشاريع

      ((دد..أأ))القيمة القيمة 

      مواطن الشغلمواطن الشغل

 :...................................:...................................املصدراملصدر

  ::قروض الجمعيات التنمويةقروض الجمعيات التنموية* *                         

 
  العدد التراكميالعدد التراكمي  10271027السداس ي ألاول السداس ي ألاول   10261026السداس ي ألاول السداس ي ألاول 

  1027جوان  -1000

    7070  4444  عدد املشاريععدد املشاريع

    44.01144.011  26.71126.711  ((دد..أأ))القيمة القيمة 

    7474  6464  مواطن الشغلمواطن الشغل

 الجمعيات املعنية املسندة للقروض الجمعيات املعنية املسندة للقروض : : املصدر املصدر 
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  ::ألاوليةألاوليةاملواد املواد * * 

  : : من السوق املحلية واملتمتعة باالمتيازات الجبائية من السوق املحلية واملتمتعة باالمتيازات الجبائية     اقتناؤهااقتناؤهااملواد ألاولية التي تّم املواد ألاولية التي تّم   --  

  10271027السداس ي ألاول السداس ي ألاول   10261026السداس ي ألاول السداس ي ألاول  

      املزوديناملزودينعدد عدد 

      ((دد..أأ))القيمة القيمة 

  : : الجمركيةالجمركيةاملواد ألاولية املوردة واملتمتعة باالمتيازات املواد ألاولية املوردة واملتمتعة باالمتيازات   --   

  10271027السداس ي ألاول السداس ي ألاول   10261026السداس ي ألاول السداس ي ألاول  

      املورديناملوردينعدد عدد 

      ((دد..أأ))القيمة القيمة 

  

  ::((على مستوى النقلعلى مستوى النقل))دعم صندوق النهوض بالصادرات دعم صندوق النهوض بالصادرات   ––2020

  10271027السداس ي ألاول السداس ي ألاول   10261026السداس ي ألاول السداس ي ألاول  

      املطالب املقدمةاملطالب املقدمةعدد عدد 

      ((دد))املسندة املسندة مجموع املنح مجموع املنح 

      ((دد))قيمة الصادرات املدعمة قيمة الصادرات املدعمة 

      نسبة الدعمنسبة الدعم

      عدد املؤسسات املنتفعةعدد املؤسسات املنتفعة

      عدد ألاسواق املستهدفةعدد ألاسواق املستهدفة

 

  ::القرى الحرفيةالقرى الحرفية  --  2222        

 
  العدد التراكميالعدد التراكمي  10271027السداس ي ألاول السداس ي ألاول   10261026السداس ي ألاول السداس ي ألاول 

  1027جوان  إلى موفى

    1010  1010  القرى القرى عدد عدد 

    0101  0101  عدد املحالتعدد املحالت

    0707  0707  مواطن الشغلمواطن الشغل

 مندوبية الصناعات التقليدية مندوبية الصناعات التقليدية : : املصدراملصدر    

  : : التظاهرات الجهوية والوطنية التظاهرات الجهوية والوطنية   --2121

  التاريخالتاريخ  املكاناملكان اسم املعرض
  عدد املشاركينعدد املشاركين

السداس ي ألاول السداس ي ألاول 

10261026  

السداس ي ألاول السداس ي ألاول 

  1818  1616  41074107فيفري فيفري   معارض الشمال معارض الشمال  وألاثاث  تمغرض املوبيليا  10271027

  0202  0404  41074107فيفري فيفري   املركب الثقافي بباجة املركب الثقافي بباجة  تظاهرة الاقتصاد ألاخضر 

  0707  0101  41074107مارس مارس   قصر املعارض باجة قصر املعارض باجة  املعرض الوطني للفالحة بباجة
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الاحتفاالت بايام الصناعات 

 التقليدية واللباس الوطني 

  4444  7474  41074107مارس مارس   القرية الحرفية بباجة 

  7272  4444  41074107افريل افريل   دار الشباب  تستور دار الشباب  تستور  مهرجان الزهر  بتستور 

  0000  1919  ماي ماي / / افريل افريل   الكرم تونس الكرم تونس  صالون الابتكار  

  --  1414  41074107ماي ماي   بفصر املعارض الكاف بفصر املعارض الكاف   41074107ماي ماي  مهرجان ميو بالكاف 

  2424  --  41074107مايماي  بباحة  بباحة    41074107ماي ماي  ملتقى اقليمي لالسرة املنتجة 

امللتقى الاقليمية  للمنتوج البيولوجي 

 بنفزة 

  0909  --  41074107جوان جوان   نفزة نفزة 

  0606  1414  41074107جوان جوان   معارض الشمال معارض الشمال  معرض العروسة بباجة 

 مندوبية الصناعات التقليدية مندوبية الصناعات التقليدية : : املصدراملصدر    

  : :   الدوليةالدوليةالتظاهرات التظاهرات   --2323

 اسم الصالون أو التضاهرة
/ / منهي منهي ))النوع النوع 

  التاريخالتاريخ  املكاناملكان  ((تجاري تجاري 
  عدد املشاركينعدد املشاركين

  10271027السداس ي ألاول السداس ي ألاول   10261026السداس ي ألاول السداس ي ألاول 

           

           

           

           

           

           

           

           

  :.................................:.................................املصدراملصدر

  ::  املسابقاتاملسابقات  --  2424

  ::مسابقة إلابتكارمسابقة إلابتكار* *                         

 10261026  10271027  

  1717  1616  املترشحيناملترشحينعدد عدد 

  1414  1717  املشاركيناملشاركينعدد عدد 

 مندوبية الصناعات التقليدية مندوبية الصناعات التقليدية : : املصدراملصدر    

  

  ::مسابقات الخمسة الذهبيةمسابقات الخمسة الذهبية* *                       

   10261026  10271027  

  اللباس اليومياللباس اليومي
  1717  1414  عدد املترشحينعدد املترشحين

  1010  1414  عدد املشاركينعدد املشاركين

  1414  1010  عدد املترشحينعدد املترشحين  اللباس املناسباتياللباس املناسباتي
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  1010  1010  عدد املشاركينعدد املشاركين

  املجموعاملجموع
  1414  1717  عدد املترشحينعدد املترشحين

  1010  1717  عدد املشاركينعدد املشاركين

 مندوبية الصناعات التقليدية مندوبية الصناعات التقليدية : : املصدراملصدر    

  

  جندوبةجندوبةوالية والية 

  

  
                                                                                          ::املندوبيةاملندوبيةحول حول   معطيات عامةمعطيات عامة  --22

  أنيس الجديدي أنيس الجديدي (: (: ةة))السيد السيد : : املندوب الجهوي املندوب الجهوي 

  : : عدد أعوان التنفيذعدد أعوان التنفيذ

  ::عدد أعوان التسييرعدد أعوان التسيير

 ::عدد إلاطاراتعدد إلاطارات
                                        

  (:(:10271027جوان جوان إلى موفى إلى موفى ))  معطيات عامةمعطيات عامة  --11

  العددالعدد  البرنامجالبرنامج

  0141101411  العدد التقديري للحرفيينالعدد التقديري للحرفيين

  20472047  املرسمين بسجل الحرفييناملرسمين بسجل الحرفيين

  4141  املؤسسات املسجلةاملؤسسات املسجلة

  44  ملصدرةاملؤسسات ا

  11  املغازات املعتمدة

  11  مجالس الحرف

  11  عدد ألامناء    

  00  عدد املجمعات

  00  أسواق الصناعات التقليدية

  00  مؤسسات التكوين املنهي ذات العالقة

  00  العالقة مؤسسات التعليم العالي ذات 

  44  الناشطةالجمعيات 

  

11 
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  :  :  أهم اختصاصات الجهة أهم اختصاصات الجهة   --33   
       التقطير  –العود ألاصفر  –الطين  –ألالياف النباتية  –النسيج  –الفسيفساء  –املرجان  –الخيزران  –الخشب 

 

  ::املواد ألاولية املتواجدة بالجهةاملواد ألاولية املتواجدة بالجهة  --44
 ألاصباغ  –الرخام  –العود ألاصفر  –الزيوت  –الحجارة  –الصوف  –الخشب الغابي بأنواعه  –املرجان  –الطين 

 

  ::الحرفيون واملؤسسات الحرفية املسجلةالحرفيون واملؤسسات الحرفية املسجلة  --55

 نسبة التطور   10271027السداس ي ألاول لسنة السداس ي ألاول لسنة   10261026السداس ي ألاول لسنة السداس ي ألاول لسنة   البرنامجالبرنامج                            

 %69,8  017017  6767  الحرفيون املسجلون 

 -  11  11  املؤسسات الحرفية املسجلة

  

  ::تنمية الكفاءاتتنمية الكفاءات  --66

 نسبة التطور   10271027السداس ي ألاول لسنة السداس ي ألاول لسنة   10261026السداس ي ألاول لسنة السداس ي ألاول لسنة   البرنامجالبرنامج

       (CAIP): ماج دبرنامج التأهيل املنهي قصد إلا 

       برنامج التكوين املستمر

       برنامج تكوين الباعثين الجدد

       (في إطار الشراكة)البرامج الخصوصية 

      برامج أخرى 

      املجموع

  

  : : التأطير الفني واملنهي  التأطير الفني واملنهي    --77  

  البرنامجالبرنامج
السداس ي ألاول لسنة السداس ي ألاول لسنة 

10261026  
 نسبة التطور   10271027السداس ي ألاول لسنة السداس ي ألاول لسنة 

 -  8888  --  (  تأطير فني وتقني لتطوير املنتوج) التأطير الفني 

 -  424424  --  (  تأطير لتنمية النشاط الحرفي ) التأطيراملنهي  

 -  330330  -- املجموع

  

    ::الجودةالجودةمراقبة مراقبة   --88      
  ::إلانتاج املطبوع من الزربية والنسيجإلانتاج املطبوع من الزربية والنسيج**                            

 نسبة التطور   10271027السداس ي ألاول لسنة السداس ي ألاول لسنة   10261026السداس ي ألاول لسنة السداس ي ألاول لسنة  

   0044  0044 الخواصالخواص  عدد املنتجينعدد املنتجين

   --  -- عدد العامالت باملنازل عدد العامالت باملنازل 
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   4466  113344 عدد القطععدد القطع

   3377..110077  4422..332200 44املساحة الفعلية بالماملساحة الفعلية بالم

   3377..110077  4422..332200 44املساحة املحولة بالماملساحة املحولة بالم

  

 

 

 

 

  ::صادرات منتوجات الصناعات التقليدية املراقبةصادرات منتوجات الصناعات التقليدية املراقبة  **        

 نسبة التطور   10271027السداس ي ألاول لسنة السداس ي ألاول لسنة   10261026السداس ي ألاول لسنة السداس ي ألاول لسنة  

   22  77 عدد املصدرينعدد املصدرين

   77,,6666  99,,014014 ((دد..أأ))القيمة القيمة 

  ::الاستثمار والتمويل في الصناعات التقليدية الاستثمار والتمويل في الصناعات التقليدية   --  99  

  ::الاستثمارات الجمليةالاستثمارات الجملية* *                         

 نسبة التطور   10271027السداس ي ألاول لسنة السداس ي ألاول لسنة   10261026السداس ي ألاول لسنة السداس ي ألاول لسنة  

   7700  110011  عدد املشاريععدد املشاريع

   88,,223300  88,,553322  ((دد..أأ))القيمة القيمة 

   7700  110011  مواطن الشغلمواطن الشغل

  

  ::تدخالت البنك التونس ي للتضامنتدخالت البنك التونس ي للتضامن* *                       

  ::قروض املال املتداول املسندةقروض املال املتداول املسندة  --                        

  التطور التطور نسبة نسبة   10271027السداس ي ألاول لسنة السداس ي ألاول لسنة   10261026السداس ي ألاول لسنة السداس ي ألاول لسنة  

        عدد املشاريععدد املشاريع

        ((دد..أأ))القيمة القيمة 

        مواطن الشغلمواطن الشغل

 

  : : التظاهرات الجهوية والوطنية التظاهرات الجهوية والوطنية   --2020

 عدد املشاركين املكان التاريخ التظاهرة

  10271027//0202//2121  الاحتفال بالذكرى السادسة للثورة الاحتفال بالذكرى السادسة للثورة 
املركب الثقافي عمر سعيدي املركب الثقافي عمر سعيدي 

  جندوبةجندوبة
- 

 -  معتمدية جندوبة الشماليةمعتمدية جندوبة الشمالية  10271027//0202//2424  الاحتفال بعيد الثورة والشبابالاحتفال بعيد الثورة والشباب

  واللباس الوطنيواللباس الوطني  الاحتفال بايام الصناعات التقليديةالاحتفال بايام الصناعات التقليدية

2424--

2626//0303//10271027  

  

املندوبية الجهوية للصناعات املندوبية الجهوية للصناعات 

  بجندوبةبجندوبة    التقليديةالتقليدية
20 
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 واإلستشراف

  

 

  



7102السداسي األول                                                          دليل الصناعات التقليدية في الجهات      

 

وحدة الرصد                                                                                              85     

 واإلستشراف

  الكافالكافوالية والية 

  

  
                                                                                          ::حول املندوبيةحول املندوبية  عامةعامة  معطياتمعطيات  --22

  لطفي املناعي لطفي املناعي (: (: ةة))السيد السيد : : املندوب الجهوي املندوب الجهوي 

  : : عدد أعوان التنفيذعدد أعوان التنفيذ

  ::عدد أعوان التسييرعدد أعوان التسيير

 ::عدد إلاطاراتعدد إلاطارات
                                        

  (:(:10271027جوان جوان إلى موفى إلى موفى ))  معطيات عامةمعطيات عامة  --11

  العددالعدد  البرنامجالبرنامج

  0211102111  للحرفيينللحرفيينالعدد التقديري العدد التقديري 

  94249424  املرسمين بسجل الحرفييناملرسمين بسجل الحرفيين

  44  املؤسسات املسجلةاملؤسسات املسجلة

  00  املصدرةاملؤسسات 

  11  املغازات املعتمدة

  11  مجالس الحرف

  11  عدد ألامناء    

  99  عدد املجمعات

  11  أسواق الصناعات التقليدية

  00  مؤسسات التكوين املنهي ذات العالقة

  11  العالقة مؤسسات التعليم العالي ذات 

  22  الجمعيات الناشطة

  

  :  :  أهم اختصاصات الجهة أهم اختصاصات الجهة   --33   
      ألالياف النباتية  –التطريز اليدوي  –الطين والحجارة  –اللباس التقليدي  –النسيج اليدوي  

  

  ::املواد ألاولية املتواجدة بالجهةاملواد ألاولية املتواجدة بالجهة  --44
 ألاعشاب الغابية  –الحلفاء  –الحجارة الرخامية  –الطين  –الصوف 

 

0 
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  ::واملؤسسات الحرفية املسجلةواملؤسسات الحرفية املسجلةالحرفيون الحرفيون   --55

 نسبة التطور   10271027السداس ي ألاول لسنة السداس ي ألاول لسنة   10261026السداس ي ألاول لسنة السداس ي ألاول لسنة   البرنامجالبرنامج                            

 %72,7-  4848  446446  الحرفيون املسجلون 

 -  11  11  املؤسسات الحرفية املسجلة

  

  ::تنمية الكفاءاتتنمية الكفاءات  --66

 نسبة التطور   10271027السداس ي ألاول لسنة السداس ي ألاول لسنة   10261026السداس ي ألاول لسنة السداس ي ألاول لسنة   البرنامجالبرنامج

   6161    (CAIP): ماج دبرنامج التأهيل املنهي قصد إلا 

   7474    :برنامج التكوين املستمر

   0404    برنامج تكوين الباعثين الجدد

   7171    (في إطار الشراكة)البرامج الخصوصية 

      برامج أخرى 

   280280   املجموع

  

  : : التأطير الفني واملنهي  التأطير الفني واملنهي    --77  

 نسبة التطور   10271027السداس ي ألاول لسنة السداس ي ألاول لسنة   10261026  السداس ي ألاول لسنةالسداس ي ألاول لسنة  البرنامجالبرنامج

   2121    (  تأطير فني وتقني لتطوير املنتوج) التأطير الفني 

   9494    (  تأطير لتنمية النشاط الحرفي ) التأطيراملنهي  

      املجموع

  

    ::الجودةالجودةمراقبة مراقبة   --88      
  ::إلانتاج املطبوع من الزربية والنسيجإلانتاج املطبوع من الزربية والنسيج**                            

 نسبة التطور   10271027السداس ي ألاول لسنة السداس ي ألاول لسنة   10261026لسنة لسنة السداس ي ألاول السداس ي ألاول  

  04 04 الخواصالخواص  عدد املنتجينعدد املنتجين

  44 44 عدد العامالت باملنازل عدد العامالت باملنازل 

  217 698 عدد القطععدد القطع

    44املساحة الفعلية بالماملساحة الفعلية بالم

  768,9 0411,2 44املساحة املحولة بالماملساحة املحولة بالم

 



7102السداسي األول                                                          دليل الصناعات التقليدية في الجهات      

 

وحدة الرصد                                                                                              87     

 واإلستشراف

 

  ::الاستثمار والتمويل في الصناعات التقليدية الاستثمار والتمويل في الصناعات التقليدية   --  99  

  ::الاستثمارات الجمليةالاستثمارات الجملية* *                         

 نسبة التطور   10271027السداس ي ألاول لسنة السداس ي ألاول لسنة   10261026السداس ي ألاول لسنة السداس ي ألاول لسنة  

 %29,2+   077077  8989  عدد املشاريععدد املشاريع
 %017,8+   777777  084084  ((دد..أأ))القيمة القيمة 

 %61+   411411  044044  مواطن الشغلمواطن الشغل

  

  ::تدخالت البنك التونس ي للتضامنتدخالت البنك التونس ي للتضامن* *                       

  ::قروض املال املتداول املسندةقروض املال املتداول املسندة  --          

  التطور التطور نسبة نسبة   10271027السداس ي ألاول لسنة السداس ي ألاول لسنة   10261026السداس ي ألاول لسنة السداس ي ألاول لسنة  

    077077    عدد املشاريععدد املشاريع

    777777    ((دد..أأ))القيمة القيمة 

    411411    مواطن الشغلمواطن الشغل

 

  ::نوايا الاستثمار املسجلة لدى الديواننوايا الاستثمار املسجلة لدى الديوان* *                         

السداس ي ألاول السداس ي ألاول  

  10261026لسنة لسنة 

السداس ي ألاول السداس ي ألاول 

  10271027لسنة لسنة 

 التطور  نسبة

       عدد املشاريععدد املشاريع

       ((دد..أأ))القيمة القيمة 

       مواطن الشغلمواطن الشغل

 

  ::القرى الحرفيةالقرى الحرفية  --  2020

 عدد مواطن الشغل قيمة التمويالت عدد املحالت تاريخ إلانجاز القرية الحرفية

 (حسب توفر آليات التدريب)    61-74 د تهيئة.ا 411 53 2009 الكاف الشرقية

 

  : : التظاهرات الجهوية والوطنية التظاهرات الجهوية والوطنية   --2222

 املشاركين املكان التاريخ التظاهرة

 74 قاعة العرض باملندوبية 4107مارس  06-02 أيام الصناعات التقليدية

 71 القرية الحرفية بالكاف 4106ديسمبر   معرض التحف و الهدايا آلخر السنة

 44 متحف الساقية 18/14/4107 تنظيم معرض و حضور ندوة بمناسبة احياء أحداث الساقية

 

    



7102السداسي األول                                                          دليل الصناعات التقليدية في الجهات      

 

وحدة الرصد                                                                                              88     

 واإلستشراف

  سليانةسليانةوالية والية 

  

  
                                                                                          ::حول املندوبيةحول املندوبية  معطيات عامةمعطيات عامة  --22

  عادل القديري عادل القديري (: (: ةة))السيد السيد : : املندوب الجهوي املندوب الجهوي 

  : : عدد أعوان التنفيذعدد أعوان التنفيذ

  ::عدد أعوان التسييرعدد أعوان التسيير

 ::عدد إلاطاراتعدد إلاطارات
                                        

  (:(:10271027جوان جوان إلى موفى إلى موفى ))  معطيات عامةمعطيات عامة  --11

  العددالعدد  البرنامجالبرنامج

  0711107111  العدد التقديري للحرفيينالعدد التقديري للحرفيين

  28287272  املرسمين بسجل الحرفييناملرسمين بسجل الحرفيين

  44  املؤسسات املسجلةاملؤسسات املسجلة

  11  املؤسسات املصدرة

  11  املغازات املعتمدة

  11  مجالس الحرف

  11  عدد ألامناء    

  44  عدد املجمعات

  11  أسواق الصناعات التقليدية

  11  املنهي ذات العالقةمؤسسات التكوين 

  00  العالقة مؤسسات التعليم العالي ذات 

  44  الجمعيات الناشطة

  

  :  :  أهم اختصاصات الجهة أهم اختصاصات الجهة   --33   
الطالء والتزويق على  –صنع منتوجات من العنبر  –الفخار اليدوي  –( الزربية، املرقوم، النسيج الحائطي)حرف النسيج اليدوي 

       ...محامل مختلفة

  

  ::املواد ألاولية املتواجدة بالجهةاملواد ألاولية املتواجدة بالجهة  --44
 ... النباتات الغابية –الحجارة الرخامية  –الطين 

 

 

3 
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  ::الحرفيون واملؤسسات الحرفية املسجلةالحرفيون واملؤسسات الحرفية املسجلة  --55

 نسبة التطور   10271027السداس ي ألاول السداس ي ألاول   10261026السداس ي ألاول السداس ي ألاول   البرنامجالبرنامج                            

 % 46+   7979  4444  الحرفيون املسجلون 

 -  11  11  املؤسسات الحرفية املسجلة

  

  ::تنمية الكفاءاتتنمية الكفاءات  --66

 نسبة التطور   10271027السداس ي ألاول السداس ي ألاول   10261026السداس ي ألاول السداس ي ألاول   البرنامجالبرنامج

 4646  7272  -79,2%  (CAIP): ماج دبرنامج التأهيل املنهي قصد إلا 

       :برنامج التكوين املستمر

 % 1  44  44  برنامج تكوين الباعثين الجدد

       (في إطار الشراكة)البرامج الخصوصية 

      برامج أخرى 

 %77,9-  3636  5858 املجموع

  

  : : التأطير الفني واملنهي  التأطير الفني واملنهي    --77  

 نسبة التطور   10271027السداس ي ألاول السداس ي ألاول   10261026السداس ي ألاول السداس ي ألاول   البرنامجالبرنامج

 %06,7+   7474  7171  (  تأطير فني وتقني لتطوير املنتوج) التأطير الفني 

 %41+   7171  4141  (  تأطير لتنمية النشاط الحرفي ) التأطيراملنهي  

 %30+   6565  5050 املجموع

  

    ::الجودةالجودةمراقبة مراقبة   --88      

  ::إلانتاج املطبوع من الزربية والنسيجإلانتاج املطبوع من الزربية والنسيج**                            

 نسبة التطور   10271027السداس ي ألاول السداس ي ألاول   10261026السداس ي ألاول السداس ي ألاول  

 %04,2 - 00 07 الخواصالخواص  عدد املنتجينعدد املنتجين

 % 77,7+  18 16 عدد العامالت باملنازل عدد العامالت باملنازل 

 % 0,6 + 642 602 عدد القطععدد القطع

 % 47,7+  0029.66 974.69 44املساحة الفعلية بالماملساحة الفعلية بالم

 % 02,4+  0270.14 0487.71 44املساحة املحولة بالماملساحة املحولة بالم
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 واإلستشراف

 

  ::الاستثمار والتمويل في الصناعات التقليدية الاستثمار والتمويل في الصناعات التقليدية   --  99  

  ::الاستثمارات الجمليةالاستثمارات الجملية* *                         
 

 

 نسبة التطور   10271027السداس ي ألاول السداس ي ألاول   10261026السداس ي ألاول السداس ي ألاول  

 % 071  +  6969  7171  عدد املشاريععدد املشاريع

 % 069  +  086086  6969  ((دد..أأ))القيمة القيمة 

 % 022  +  441441  9191  مواطن الشغلمواطن الشغل

  

  ::تدخالت البنك التونس ي للتضامنتدخالت البنك التونس ي للتضامن* *                       

 إحداث املشاريع -                  

 نسبة التطور   10271027السداس ي ألاول السداس ي ألاول   10261026السداس ي ألاول السداس ي ألاول  

        عدد املشاريععدد املشاريع

        ((دد..أأ))القيمة القيمة 

        مواطن الشغلمواطن الشغل

  

  ::قروض املال املتداول املسندةقروض املال املتداول املسندة  --          

 نسبة التطور   10271027السداس ي ألاول السداس ي ألاول   10261026السداس ي ألاول السداس ي ألاول  

 % 071  +  6969  7171  عدد املشاريععدد املشاريع

 % 069  +  086086  6969  ((دد..أأ))القيمة القيمة 

 % 022  +  441441  9191  مواطن الشغلمواطن الشغل

 

  ::قروض الجمعيات التنمويةقروض الجمعيات التنموية* *                         

  التطور التطور نسبة نسبة   10271027السداس ي ألاول السداس ي ألاول   10261026السداس ي ألاول السداس ي ألاول  

        عدد املشاريععدد املشاريع

        ((دد..أأ))القيمة القيمة 

        مواطن الشغلمواطن الشغل
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  ::القرى الحرفيةالقرى الحرفية  --  2020        
  

 تاريخ إلانجاز القرية الحرفية
عدد 

 املحالت
 قيمة التمويالت

عدد مواطن 

 الشغل
 املالحظات

 حي صيار مكثر
10/01/

4110 
د 428.719 46  30 

نسيج ) محالت  12

 (الزربية

 

  : : التظاهرات الجهوية والوطنية التظاهرات الجهوية والوطنية   --2222

 التاريخ املكان اسم املعرض
 عدد املشاركين

السداس ي ألاول 

1026 

السداس ي ألاول 

1027 
 - 72 شهر ماي  مدينة سليانة  "املعرض الوطني للصناعات التقليدية"

 15 12 شهر ماي مدينة سليانة "ملتقى أحمد إبن أبي الضياف"

 10 22 شهر جوان مكثر "مهرجان الفروسية"

 25 25 شهر جوان مكثر "مهرجان  حبة امللوك"
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 واإلستشراف

  سوسةسوسةوالية والية 

  

  
                                                                                          ::حول املندوبيةحول املندوبية  معطيات عامةمعطيات عامة  --22

  حشاد بن عثمان حشاد بن عثمان (: (: ةة))السيد السيد : : املندوب الجهوي املندوب الجهوي 

  : : عدد أعوان التنفيذعدد أعوان التنفيذ

  ::عدد أعوان التسييرعدد أعوان التسيير

 ::عدد إلاطاراتعدد إلاطارات
                                        

  (:(:10271027جوان جوان إلى موفى إلى موفى ))  معطيات عامةمعطيات عامة  --11

  العددالعدد  البرنامجالبرنامج

  4011140111  العدد التقديري للحرفيينالعدد التقديري للحرفيين

  0024000240  املرسمين بسجل الحرفييناملرسمين بسجل الحرفيين

  007007  املؤسسات املسجلةاملؤسسات املسجلة

  6161  صدرةملاملؤسسات ا

  0101  املغازات املعتمدة

  00  مجالس الحرف

  00  عدد ألامناء    

  44  عدد املجمعات

  11  الصناعات التقليديةأسواق 

  66  مؤسسات التكوين املنهي ذات العالقة

  00  العالقة مؤسسات التعليم العالي ذات 

  22  الجمعيات الناشطة

  

  :  :  أهم اختصاصات الجهة أهم اختصاصات الجهة   --33   
       املصوغ –النسيج اليدوي  –خياطة املالبس التقليدية  –التطريز اليدوي  –ألالياف النباتية 

  

  ::املواد ألاولية املتواجدة بالجهةاملواد ألاولية املتواجدة بالجهة  --44
 .خشب الزيتون  –الصوف  –الطين 

 

3 
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  ::الحرفيون واملؤسسات الحرفية املسجلةالحرفيون واملؤسسات الحرفية املسجلة  --55

 نسبة التطور   10271027السداس ي الاول لسنة السداس ي الاول لسنة   10261026السداس ي الاول لسنة السداس ي الاول لسنة   البرنامجالبرنامج                            

 % 22,7 -  076076  706706  الحرفيون املسجلون 

 % 1  1414  1414  املؤسسات الحرفية املسجلة

  

  ::تنمية الكفاءاتتنمية الكفاءات  --66

 نسبة التطور   10271027السداس ي الاول لسنة السداس ي الاول لسنة   10261026السداس ي الاول لسنة السداس ي الاول لسنة   البرنامجالبرنامج

 -  11  11  (CAIP): ماج دبرنامج التأهيل املنهي قصد إلا 

 -  11  11  :برنامج التكوين املستمر

 % 411+   7676  0404  برنامج تكوين الباعثين الجدد

 -  11  11  (في إطار الشراكة)البرامج الخصوصية 

 -  11  11 برامج أخرى 

 %  100 +  3636  2121 املجموع

  

  : : التأطير الفني واملنهي  التأطير الفني واملنهي    --77  

 نسبة التطور   10271027السداس ي الاول لسنة السداس ي الاول لسنة   10261026السداس ي الاول لسنة السداس ي الاول لسنة   البرنامجالبرنامج

 % 9,4+   407407  094094  (  تأطير فني وتقني لتطوير املنتوج) التأطير الفني 

 % 86,4+   261261  427427  (  تأطير لتنمية النشاط الحرفي ) التأطيراملنهي  

 % 51,3+   673673  441441 املجموع

  

    ::الجودةالجودةمراقبة مراقبة   --88      
  ::إلانتاج املطبوع من الزربية والنسيجإلانتاج املطبوع من الزربية والنسيج**                            

 نسبة التطور   10271027السداس ي الاول لسنة السداس ي الاول لسنة   10261026السداس ي الاول لسنة السداس ي الاول لسنة  

 % 71 - 06 19 الخواصالخواص  عدد املنتجينعدد املنتجين

 % 41+  12 18 عدد العامالت باملنازل عدد العامالت باملنازل 

 % 66,7 - 32 94 عدد القطععدد القطع

 % 47,2 - 53.97 046.82 44املساحة الفعلية بالماملساحة الفعلية بالم

 % 44,9 - 253.892 474.27 44املساحة املحولة بالماملساحة املحولة بالم

  

  ::صادرات منتوجات الصناعات التقليدية املراقبةصادرات منتوجات الصناعات التقليدية املراقبة  **        

 نسبة التطور   10261026  10251025 

 % 4,7 -  8282  8686 عدد املصدرينعدد املصدرين

 % 79,7+   77,,794.047794.047  77,,468.609468.609 ((دد))القيمة القيمة 
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  ::الاستثمار والتمويل في الصناعات التقليدية الاستثمار والتمويل في الصناعات التقليدية   --  99  

  ::الاستثمارات الجمليةالاستثمارات الجملية* *                         

 نسبة التطور   10271027السداس ي الاول لسنة السداس ي الاول لسنة   10261026السداس ي الاول لسنة السداس ي الاول لسنة  

 % 74,4 -  400400  747747  عدد املشاريععدد املشاريع

 % 8,6 -  984,0984,0  0.174,40.174,4  ((دد..أأ))القيمة القيمة 

 % 70,6 -  202202  614614  مواطن الشغلمواطن الشغل

  

  ::تدخالت البنك التونس ي للتضامنتدخالت البنك التونس ي للتضامن* *                       

 إحداث املشاريع -                  

 نسبة التطور   10271027السداس ي الاول لسنة السداس ي الاول لسنة   10261026السداس ي الاول لسنة السداس ي الاول لسنة  

        عدد املشاريععدد املشاريع

        ((دد..أأ))القيمة القيمة 

        مواطن الشغلمواطن الشغل

  

  ::قروض املال املتداول املسندةقروض املال املتداول املسندة  --          

  التطور التطور نسبة نسبة   العدد التراكميالعدد التراكمي  10271027السداس ي الاول لسنة السداس ي الاول لسنة   10261026السداس ي الاول لسنة السداس ي الاول لسنة  

  %%  29,629,6  --  170170..44  071071  448448  عدد املشاريععدد املشاريع

  %%  40,840,8  --  44,,627627..99  11,,787787  44,,814814  ((دد..أأ))القيمة القيمة 

  %%  26,826,8  --  608608..66  477477  226226  مواطن الشغلمواطن الشغل

 

  ::نوايا الاستثمار املسجلة لدى الديواننوايا الاستثمار املسجلة لدى الديوان* *                         

 نسبة التطور   10271027السداس ي الاول لسنة السداس ي الاول لسنة   10261026السداس ي الاول لسنة السداس ي الاول لسنة  

 % 9,0 -  0101  0000  عدد املشاريععدد املشاريع

 % 442,9+   277,4277,4  024,7024,7  ((دد..أأ))القيمة القيمة 

 % 77,7 -  7878  6060  مواطن الشغلمواطن الشغل

 

  ::قروض الجمعيات التنمويةقروض الجمعيات التنموية* *                         

  نسبة التطور نسبة التطور   10271027السداس ي الاول لسنة السداس ي الاول لسنة   10261026الاول لسنة الاول لسنة السداس ي السداس ي  

  %%  42,642,6+ +   7070  4747  عدد املشاريععدد املشاريع

  %%  77,477,4+ +   044,0044,0  8989  ((دد..أأ))القيمة القيمة 

  %%  26,726,7+ +   079079  9494  مواطن الشغلمواطن الشغل
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  ::ألاوليةألاوليةاملواد املواد * * 

  : : الجبائيةالجبائيةاملواد ألاولية املوردة واملتمتعة باالمتيازات املواد ألاولية املوردة واملتمتعة باالمتيازات   --   

 نسبة التطور   10261026  10251025 

 % 1  1010  1010  املورديناملوردينعدد عدد 

 % 41,4 +  091091  048048  ((دد..أأ))القيمة القيمة 

 

  : : الجمركيةالجمركيةاملواد ألاولية املوردة واملتمتعة باالمتيازات املواد ألاولية املوردة واملتمتعة باالمتيازات   --   

 نسبة التطور   10261026  10251025 

 %  41-  1010  1414  املورديناملوردينعدد عدد 

 % 22,9 -  747,4747,4  629,4629,4  ((دد..أأ))القيمة القيمة 

 

  ::القرى الحرفيةالقرى الحرفية  --  2020        

 املالحظات عدد مواطن الشغل قيمة التمويالت املحالت عدد تاريخ إلانجاز القرية الحرفية

القنطاوي حمام 

 سوسة

ألف دينار  04تم رصد  211 مليون دينار 4 - -

 لدراسة املشروع 

 

  : : التظاهرات الجهوية والوطنية التظاهرات الجهوية والوطنية   --2222

 املكان التاريخ التظاهرة
 عدد 

 املشاركين

 61 معرض سوسة الدولي 4107جانفي  04الى  16من  املعرض الوطني للزربية و النسيج املحفوف بسوسة

 011 معرض سوسة الدولي 10/4107/ 04 ندوة وطنية حول النهوض بالزربية

 - UTICA SOUSSE 17/10/4107 بسوسة UTICAتدشن املقر الجديد 

 71 مرس ى القنطاوي  4107جانفي  02الى  07من  أيام الصناعات التقليدية بالقنطاوي 

 الدورة ألاولى ملعرض التشغيل 

 و بعث املؤسسات
 01 معرض سوسة الدولي 04/14/4107

 - نزل قمرت سوسة 47/14/4107 الندوة الوطنية حول النهوض بالزربية

 01 معرض سوسة الدولي 4107مارس  09الى  04من  الصالون الدولي للسياحة بسوسة

 إلاحتفال بايام الصناعات التقليدية

 و اللباس الوطني 
 - مقر الوالية 4107مارس  06

  مقر الوالية 4107مارس  41 للعيد الوطني لإلستقالل 60الذكرى 

-  معرض سوسة الدولي 18/12/4107 املعرض الوطني للكتاب

  ساحة املدن املوأمة 44/12/4107 مهرجان ألاصالة و التراث بسوسة

 14 دار الشرع باملدينة العتيقة سوسة 07/16/4107 املدينة العتيقةعروض لإلزياء التقليدية في اطار احياء 
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  المنستيرالمنستيروالية والية 

  

  
                                                                                          ::حول املندوبيةحول املندوبية  معطيات عامةمعطيات عامة  --22

  كاظم املصموديكاظم املصمودي(: (: ةة))السيد السيد : : املندوب الجهوي املندوب الجهوي 

  : : عدد أعوان التنفيذعدد أعوان التنفيذ

  ::عدد أعوان التسييرعدد أعوان التسيير

 ::عدد إلاطاراتعدد إلاطارات
                                        

  (:(:10271027جوان جوان إلى موفى إلى موفى ))  معطيات عامةمعطيات عامة  --11

  العددالعدد  البرنامجالبرنامج

  0811108111  العدد التقديري للحرفيينالعدد التقديري للحرفيين

  0171801718  املرسمين بسجل الحرفييناملرسمين بسجل الحرفيين

  070799  املؤسسات املسجلةاملؤسسات املسجلة

  4141  املصدرةاملؤسسات 

  11  املغازات املعتمدة

  0000  مجالس الحرف

  0101  عدد ألامناء    

  77  عدد املجمعات

  00  الصناعات التقليديةأسواق 

  66  مؤسسات التكوين املنهي ذات العالقة

  44  مؤسسات التعليم العالي ذات العالقة  

  22  الجمعيات الناشطة

  

  :  :  أهم اختصاصات الجهة أهم اختصاصات الجهة   --33   
      الدباغة التقليدية –خياطة املالبس التقليدية والخياطة الرفيعة  –النسيج اليدوي  –الفضيات  –الفخار 

  

  ::املواد ألاولية املتواجدة بالجهةاملواد ألاولية املتواجدة بالجهة  --44
 الصوف  –الجلد الخام  –الطين 

 

 

0 
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  ::الحرفيون واملؤسسات الحرفية املسجلةالحرفيون واملؤسسات الحرفية املسجلة  --55

 نسبة التطور   10271027السداس ي ألاول لسنة السداس ي ألاول لسنة   10261026السداس ي ألاول لسنة السداس ي ألاول لسنة   البرنامجالبرنامج                            

 % 02,4 -  709709  777777  الحرفيون املسجلون 

 % 41 -  1414  1212  املؤسسات الحرفية املسجلة

  

  ::تنمية الكفاءاتتنمية الكفاءات  --66

 نسبة التطور   10271027السداس ي ألاول لسنة السداس ي ألاول لسنة   10261026السداس ي ألاول لسنة السداس ي ألاول لسنة   البرنامجالبرنامج

 -  --  1010  (CAIP): ماج دبرنامج التأهيل املنهي قصد إلا 

 -  11  11  :برنامج التكوين املستمر

 -  --  0606  برنامج تكوين الباعثين الجدد

 %77-  0101  0404  (في إطار الشراكة)البرامج الخصوصية 

 % 68,7 -  2020  3131 املجموع

  

  : : التأطير الفني واملنهي  التأطير الفني واملنهي    --77  

 نسبة التطور   10271027السداس ي ألاول لسنة السداس ي ألاول لسنة   10261026السداس ي ألاول لسنة السداس ي ألاول لسنة   البرنامجالبرنامج

 % 40,4 +  017017  6868  (  تأطير فني وتقني لتطوير املنتوج) التأطير الفني 

 % 48,0+   00100010  861861  (  تأطير لتنمية النشاط الحرفي ) التأطيراملنهي  

 % 19,7+   21042104  918918 املجموع

  

  : : مراقبة الجودة  مراقبة الجودة    --88      
  ::إلانتاج املطبوع من الزربية والنسيجإلانتاج املطبوع من الزربية والنسيج**                            

 نسبة التطور   10271027السداس ي ألاول لسنة السداس ي ألاول لسنة   10261026السداس ي ألاول لسنة السداس ي ألاول لسنة  

 - - - الخواصالخواص  عدد املنتجينعدد املنتجين

 %46,7- 77 24 عدد العامالت باملنازل عدد العامالت باملنازل 

 % 48,9 - 49 87 عدد القطععدد القطع

 % 21,7 - 87,20 021,74 44املساحة الفعلية بالماملساحة الفعلية بالم

 % 48,8 - 97,22 091,44 44املساحة املحولة بالماملساحة املحولة بالم

  

  ::صادرات منتوجات الصناعات التقليدية املراقبةصادرات منتوجات الصناعات التقليدية املراقبة  **        

 نسبة التطور   10271027السداس ي ألاول لسنة السداس ي ألاول لسنة   10261026السداس ي ألاول لسنة السداس ي ألاول لسنة  

 % 02,7 -  4242  4848 عدد املصدرينعدد املصدرين

 % 44,0+   44,,7.9277.927  44,,7.0407.040 ((دد..أأ))القيمة القيمة 
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  ::الاستثمار والتمويل في الصناعات التقليدية الاستثمار والتمويل في الصناعات التقليدية   --  99  

  ::الاستثمارات الجمليةالاستثمارات الجملية* *                         

 نسبة التطور   10271027السداس ي ألاول لسنة السداس ي ألاول لسنة   10261026السداس ي ألاول لسنة السداس ي ألاول لسنة  

 % 6,2+   470470  407407  عدد املشاريععدد املشاريع

 % 06,9 -  808808  987,9987,9  ((دد..أأ))القيمة القيمة 

 % 0,6+   427427  427427  مواطن الشغلمواطن الشغل

  

  ::تدخالت البنك التونس ي للتضامنتدخالت البنك التونس ي للتضامن* *                       

 إحداث املشاريع -                  

 نسبة التطور   10271027السداس ي ألاول لسنة السداس ي ألاول لسنة   10261026السداس ي ألاول لسنة السداس ي ألاول لسنة  

  %%  011011    --  11  1010  عدد املشاريععدد املشاريع

  %%  011011    --  11  4141  ((دد..أأ))القيمة القيمة 

  %%011011    --  11  1717  مواطن الشغلمواطن الشغل

  

  ::قروض املال املتداول املسندةقروض املال املتداول املسندة  --          

  التطور التطور نسبة نسبة   10271027السداس ي ألاول لسنة السداس ي ألاول لسنة   10261026السداس ي ألاول لسنة السداس ي ألاول لسنة  

  %%  99,,0000+ +   404404  094094  عدد املشاريععدد املشاريع

  %%  44,,0707+ +   461461  292,4292,4  ((دد..أأ))القيمة القيمة 

  %%  99,,0000+ +   404404  094094  مواطن الشغلمواطن الشغل

 

  ::نوايا الاستثمار املسجلة لدى الديواننوايا الاستثمار املسجلة لدى الديوان* *                         

 نسبة التطور   10271027السداس ي ألاول لسنة السداس ي ألاول لسنة   10261026لسنة لسنة السداس ي ألاول السداس ي ألاول  

 % 04,8 -  0606  0909  عدد املشاريععدد املشاريع

 % 21,4 -  448448  277,9277,9  ((دد..أأ))القيمة القيمة 

 % 44,6 -  7474  2727  مواطن الشغلمواطن الشغل

 

  ::املخاطب الوحيداملخاطب الوحيدنوايا الاستثمار املسجلة لدى نوايا الاستثمار املسجلة لدى * *                         

 نسبة التطور   10271027السداس ي ألاول لسنة السداس ي ألاول لسنة   10261026السداس ي ألاول لسنة السداس ي ألاول لسنة  

 -  11  11  عدد املشاريععدد املشاريع

 -  11  11  ((دد..أأ))القيمة القيمة 

 -  11  11  مواطن الشغلمواطن الشغل
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  ::قروض الجمعيات التنمويةقروض الجمعيات التنموية* *     

  نسبة التطور نسبة التطور   10271027السداس ي ألاول لسنة السداس ي ألاول لسنة   10261026السداس ي ألاول لسنة السداس ي ألاول لسنة  

  %%  011011  --  11  1414  عدد املشاريععدد املشاريع

  %%  011011--  11  4,44,4  ((دد..أأ))القيمة القيمة 

  %%  011011  --  11  1414  مواطن الشغلمواطن الشغل
 

  ::ألاوليةألاوليةاملواد املواد * * 

  : : من السوق املحلية واملتمتعة باالمتيازات الجبائية من السوق املحلية واملتمتعة باالمتيازات الجبائية     اقتناؤهااقتناؤهااملواد ألاولية التي تّم املواد ألاولية التي تّم   --  

 نسبة التطور   10271027السداس ي ألاول لسنة السداس ي ألاول لسنة   10261026السداس ي ألاول لسنة السداس ي ألاول لسنة  

 %011-  11  1414  املزوديناملزودينعدد عدد 

 %011-  11  482482  ((دد..أأ))القيمة القيمة 
 

  : : الجمركيةالجمركيةاملواد ألاولية املوردة واملتمتعة باالمتيازات املواد ألاولية املوردة واملتمتعة باالمتيازات   --   

 نسبة التطور   10271027السداس ي ألاول لسنة السداس ي ألاول لسنة   10261026السداس ي ألاول لسنة السداس ي ألاول لسنة  
 -  1717  11  املورديناملوردينعدد عدد 

 -  66,466,4  11  ((دد..أأ))القيمة القيمة 
 

  ::القرى الحرفيةالقرى الحرفية  --  2222        

 

  : : التظاهرات الجهوية والوطنية التظاهرات الجهوية والوطنية   --2121
 

 املكان التاريخ التظاهرة

 عدد الحرفيين املشاركين

السداس ي 

 1026ألاول 

السداس ي 

 1027ألاول 

ألايام إلاعالمية لدفع إلاستثمار الخاص 

 باملعتمديات

مارس  47-فيفري  14من 

4106 
 71 معتمديات والية املنستير

** 

مهرجان الحرف و الفنون باملؤسسات 

 الجامعية
 41 جامعات املنستير 4106فيفري  04-46

** 

 ** 14 تطاوين 4106مارس  41 – 07 معرض الصناعات التقليدية بتطاوين

معرض الصناعات التقليدية باملنستير 

ضمن أيام الصناعات التقليدية و 

 اللباس الوطني

 41 مارينا املنستيرميناء  4106مارس  00-07

*** 

 املالحظات مواطن الشغل التمويالتقيمة   املحالتعدد  تاريخ إلانجاز القرية الحرفية

 مشروع في انتظار توفر قطعة أرض - - - - القرية الحرفية باملكنين
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تظاهرة يوم الطفل و الصناعات 

التقليدية ضمن أيام الصناعات 

 التقليدية و اللباس الوطني

 46 مدرسة املحطة البقالطة 4106مارس  04

*** 

عرض أزياء ضمن أيام الصناعات 

 التقليدية و اللباس الوطني
 1026مارس  26

دار الشرع املدينة 

 العتيقة 
05 

*** 

 *** 04 قولدن توليب تونس 1026أفريل  05 تكوينية في مجال التصديردورة 

 *** 50 ساحة الفنون املنستير 1026أفريل  13 تظاهرة تعبيرات من التراث

 *** 20 دار الشباب بنبلة 1026أفريل  30-19 تظاهرة املوروث الغذائي صحة و أصالة

 *** 02 املنستير  1026أفريل  30 تظاهرة مون كرنفال

 **** 04 قمرت تونس 1026أفريل  Fashion belle et ronde   19تظاهرة 

 *** 10 قصيبة املديوني  1026ماي  02 نساء مبدعات’نساء كادحات "تظاهرة 

التراث الالمادي من خالل "ورشة عمل 

معروضات املتحف الجهوي للباس 

 التقليدي باملنستير

  15 مقر املندوبية املنستير 1026ماي  06

  08 ساحة الفنون باملنستير 1026ماي  8-6 تظاهرة خلخال

  31 الرباط ألاغلبي ملطة 1026ماي  25-20 مهرجان التراث الغذائي بلمطة

  01 الكاف 1026ماي  11-23 معرض الصناعات التقليدية بالكاف

  04 زغوان 1026ماي  18-28 معرض الصناعات التقليدية بزغوان

  50 املكنين 1026ماي  28-23 باملكنينمهرجان الفخار 

  05 الجنايحة بني حسان 1026ماي  25 إلاحتفال باليوم العالمي لألسرة

  22 معرض سوسة الدولي 1026ماي  18-14 الصالون الدولي للسياحة بسوسة

قبلي-دوز -ابداعات حرفية   03 *** دوز  20-26/02/1027 

 UTICA *** 03 16/02/1027-14 صالون الباعثين الجدد

املعرض الوطني للزربية و النسيج 

 املحفوف اليدوي بسوسة

 01 *** سوسة 06-25/02/1027

 04 *** توزر 10/02/1027-23 معرض الصناعات التقليدية بتوزر

الشرقية" دار العروسة"معرض   03 *** الشرقية 20-29/01/1027 

 03 *** تطاوين 04/03/1027-16/01 معرض الصناعات التقليدية تطاوين

صالون معدات الفنادق و املطاعم و 

 املناسبات

 06 *** قصر املعارض الساحل 09-21/03/1027

 17 *** سوسة 29/03/1027-25 الصالون الوطني للسياحة

 

 اليوم العالمي للمرأة

املنستير/زرمدين 07-22/03/1027  *** 42 

24أيام الصناعات التقليدية و اللباس 

- 

 215 *** املنستير 26/03/1027
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 الوطني

املبيت  -نزل الحبيب 04/1027/ 11-10 مهرجان تونس التراث

 الجامعي البساتين

*** 25 

الدورة الثانية لأليام التنشيطية و 

الترويجية للصناعات التقليدية 

 باملنستير

امليناء الترفيهي كاب  24-26/04/1027

 مارينا املنستير

 

*** 

 

32 

امليناء الترفيهي كاب  1027أفريل  Marina Fest   06 تظاهرة

 مارينا

** 10 

بوضر معتمدية قصيبة  07/05/1027-06 5تظاهرة السنة و العادة الدورة 

 املديوني

** 16 

 26 ** معرض الكرم  07/05/1027-18/04 صالون الصناعات التقليدية

 04 ** معرض الكرم 07/05/1027-18/04 فضاء الباعثين الشبان

 أوملبياد التطريز اليدوي 

 

 20 ** مقر املندوبية خالل شهر افريل

 معرض دار العروسة

 

 08 ** معرض سوسة الدولي 22-12/05/1027

 مهرجان التراث الغذائي بلمطة

 

 50 ** مدينة ملطة 20-24/05/1027

 ملتقى الفنون و الحرف

 

 10 ** البقالطة 28-29/05/1027

 الفنون  مهرجان ربيع التراث و 

 

 08 ** منزل كامل 26-27/05/1027

 09 ** املركب الثقافي باملنستير 08/14/4107 حفل اختتام شهر التراث باملنستير

 معرض التراث بقصر هالل

 

 32 ** قصر هالل 40-47/14/4107

ألايام التجارية باملنستير خالل شهر 

 رمضان

النصف الثاني من شهر 

 رمضان

 04 ** املنستير

ألايام التجارية بقصر هالل خالل شهر 

 رمضان

النصف الثاني من شهر 

 رمضان

 05 *** قصر هالل

النصف الثاني من شهر  ألايام التجارية بجمال خالل شهر رمضان

 رمضان

 03 *** جمال

 458 329 :املجمــــــــــــــــــــــــــــوع
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  : :   الدوليةالدوليةالتظاهرات التظاهرات   --2323
 

 اسم الصالون  النوع املكان التاريخ عدد املشاركين

السداس ي ألاول 

1027 

السداس ي 

1026ألاول   

الصالون الدولي للجمال و الفنون  منهي دبي 4106ماي   15-17 10 **

 و الزينة بدبي

  معرض باريس منهي فرنسا 4106ماي   18-أفريل  29 14 **

 للتحف و الهداياالصالون الدولي  منهي باريس 4106جانفي  22-26 01 **

فيفري  10-جانفي  29 01 **

4106 

الصالون الدولي للتزويق الداخلي  منهي إيطاليا

 ميالنو

فيفري  14-جانفي 30 01 **

4106 

معرض الصناعات التقليدية  منهي أمريكا

 بنيويورك

فيفري  10-جانفي 25 01 **

4106 

-الخرطوم 

 السودان

معرض الصناعات التقليدية  تجاري 

 بالسودان

معرض الصناعات التقليدية  تجاري  الهند  01 **

 بالهند

أفريل  10-مارس 22 01 **

4106 

Aschaffenburg  املعرض التجاري في الصناعات  تجاري

 التقليدية بأملانيا

 ألايام الثقافية التونسية  بتولوز  سياحي تنشيطي فرنسا 4106مارس  25-27 01 **

 معرض الصناعات التقليدية منهي أملانيا 4107فيفري  10-14 ** 03

Ambiente 

4107جوان   24-26 ** 02  TENDANCE الصالون الدولي منهي أملانيا 

 بفرنكفورت

:املجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع 20 05  
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  ::املسابقــاتاملسابقــات  --2244

  مسابقة إلابتكارمسابقة إلابتكار::  

1027 1026  

 عدد املترشحين 27 41

املشاركينعدد  00 44  
 

  مسابقات الخمسة الذهبيةمسابقات الخمسة الذهبية::  

  1026 1027 

 18 02 عدد املترشحين اللباس اليومي

 14 18 عدد املشاركين

 14 19 عدد املترشحين اللباس املناسباتي

 14 14 عدد املشاركين

 23 13 عدد املترشحين املجموع

 04 23 عدد املشاركين
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  المهديةالمهديةوالية والية 

  

  

  
                                                                                          ::حول املندوبيةحول املندوبية  معطيات عامةمعطيات عامة  --22

  لطيفة اللطيفلطيفة اللطيف(: (: ةة))السيد السيد : : املندوب الجهوي املندوب الجهوي 

  : : عدد أعوان التنفيذعدد أعوان التنفيذ

  ::عدد أعوان التسييرعدد أعوان التسيير

 ::عدد إلاطاراتعدد إلاطارات
                                        

  (:(:10271027جوان جوان إلى موفى إلى موفى ))  معطيات عامةمعطيات عامة  --11

  العددالعدد  البرنامجالبرنامج

  0711107111  العدد التقديري للحرفيينالعدد التقديري للحرفيين

  60006000  املرسمين بسجل الحرفييناملرسمين بسجل الحرفيين

  7777  املؤسسات املسجلةاملؤسسات املسجلة

  0404  املصدرةاملؤسسات 

  77  املغازات املعتمدة

  77  مجالس الحرف

  77  عدد ألامناء    

  0606  عدد املجمعات

  11  أسواق الصناعات التقليدية

  00  مؤسسات التكوين املنهي ذات العالقة

  00  العالقة مؤسسات التعليم العالي ذات 

  77  الجمعيات الناشطة

  

  :  :  أهم اختصاصات الجهة أهم اختصاصات الجهة   --33   
 حرف مختلفة  –الفضيات  –املصوغ  –الفسيفساء  –نسيج الزربية واملرقوم  –النسيج الحريري  –التطريز اليدوي  

 

  ::املواد ألاولية املتواجدة بالجهةاملواد ألاولية املتواجدة بالجهة  --44
 خشب الزيتون  –الصوف  –الطين 

 

12 
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  ::املسجلةاملسجلةالحرفيون واملؤسسات الحرفية الحرفيون واملؤسسات الحرفية   --55

 نسبة التطور   10271027السداس ي الاول لسنة السداس ي الاول لسنة   10261026السداس ي الاول لسنة السداس ي الاول لسنة   البرنامجالبرنامج                            

 % 74,4 -  8282  042042  الحرفيون املسجلون 

 % 41 -  1010  1414  املؤسسات الحرفية املسجلة

  

  ::تنمية الكفاءاتتنمية الكفاءات  --66

 نسبة التطور  10271027السداس ي الاول لسنة السداس ي الاول لسنة   10261026السداس ي الاول لسنة السداس ي الاول لسنة   البرنامجالبرنامج

 % 11  11  - 011  (CAIP): ماج دبرنامج التأهيل املنهي قصد إلا 

 % 011 -  11  064064  برنامج التكوين املستمر

 % 042,2+   9494  2020  برنامج تكوين الباعثين الجدد

 % 078,7+  004004  2727  (في إطار الشراكة)البرامج الخصوصية 

 -  11  11 برامج أخرى 

 % 09,2 -  104104  153153 املجموع

  

  : : التأطير الفني واملنهي  التأطير الفني واملنهي    --77  

 نسبة التطور  10271027السداس ي الاول لسنة السداس ي الاول لسنة   10261026السداس ي الاول لسنة السداس ي الاول لسنة   البرنامجالبرنامج

 % 46,9 +  098098  046046  (  تأطير فني وتقني لتطوير املنتوج) التأطير الفني 

 % 47,7+   081081  026026  (  تأطير لتنمية النشاط الحرفي ) التأطيراملنهي  

 % 15,1+   378378  301301 املجموع

  

    ::الجودةالجودةمراقبة مراقبة   --88      
  ::إلانتاج املطبوع من الزربية والنسيجإلانتاج املطبوع من الزربية والنسيج**                            

 نسبة التطور  10271027السداس ي الاول لسنة السداس ي الاول لسنة   10261026السداس ي الاول لسنة السداس ي الاول لسنة  

 % 1 14 14 الخواصالخواص  عدد املنتجينعدد املنتجين

 % 1 011 011 عدد العامالت باملنازل عدد العامالت باملنازل 

 % 7 - 0444 0477 عدد القطععدد القطع

 % 8,4 - 4867,78 7049,92 44املساحة الفعلية بالماملساحة الفعلية بالم

 % 4,4 - 4994,61 7071,74 44املساحة املحولة بالماملساحة املحولة بالم

  

  ::عرائض السواحعرائض السواح**                          

 نسبة التطور   10271027السداس ي الاول لسنة السداس ي الاول لسنة   10261026السداس ي الاول لسنة السداس ي الاول لسنة  

 - 1 1 عدد العرائضعدد العرائض
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  ::صادرات منتوجات الصناعات التقليدية املراقبةصادرات منتوجات الصناعات التقليدية املراقبة  **        

 نسبة التطور   10271027السداس ي الاول لسنة السداس ي الاول لسنة   10261026السداس ي الاول لسنة السداس ي الاول لسنة  

 % 20,7 +  0707  0404 عدد املصدرينعدد املصدرين

 % 71,4 +  0.191,70.191,7  877,7877,7 ((دد..أأ))القيمة القيمة 

 

  ::الاستثمار والتمويل في الصناعات التقليدية الاستثمار والتمويل في الصناعات التقليدية   --  99  

  ::الاستثمارات الجمليةالاستثمارات الجملية* *                         

 نسبة التطور  10271027السداس ي الاول لسنة السداس ي الاول لسنة   10261026السداس ي الاول لسنة السداس ي الاول لسنة  

 % 00,8 -  074074  047047  عدد املشاريععدد املشاريع

 % 27,1 -  767,2767,2  677,4677,4  ((دد..أأ))القيمة القيمة 

 % 70,6 -  447447  771771  مواطن الشغلمواطن الشغل

  

  ::تدخالت البنك التونس ي للتضامنتدخالت البنك التونس ي للتضامن* *                       

 إحداث املشاريع -                  

 نسبة التطور   10271027السداس ي الاول لسنة السداس ي الاول لسنة   10261026السداس ي الاول لسنة السداس ي الاول لسنة  

  --  --  --  عدد املشاريععدد املشاريع

  --  --  --  ((دد..أأ))القيمة القيمة 

  --  --  --  مواطن الشغلمواطن الشغل

  

  ::قروض املال املتداول املسندةقروض املال املتداول املسندة  --          

 نسبة التطور   10271027السداس ي الاول لسنة السداس ي الاول لسنة   10261026السداس ي الاول لسنة السداس ي الاول لسنة  

  %%  7,77,7  --  002002  047047  عدد املشاريععدد املشاريع

  %%  4,64,6  --  477,4477,4  482,8482,8  ((دد..أأ))القيمة القيمة 

  %%  01,801,8  --  416416  470470  مواطن الشغلمواطن الشغل

 

  ::نوايا الاستثمار املسجلة لدى الديواننوايا الاستثمار املسجلة لدى الديوان* *                         

 نسبة التطور  10271027السداس ي الاول لسنة السداس ي الاول لسنة   10261026السداس ي الاول لسنة السداس ي الاول لسنة  

 % 61 -  1414  1414  عدد املشاريععدد املشاريع

 % 76,6 -  67,967,9  474,7474,7  ((دد..أأ))القيمة القيمة 

 % 72,7 -  4444  8787  مواطن الشغلمواطن الشغل
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  ::الوحيدالوحيداملخاطب املخاطب نوايا الاستثمار املسجلة لدى نوايا الاستثمار املسجلة لدى * *                         

 نسبة التطور  10271027السداس ي الاول لسنة السداس ي الاول لسنة   10261026السداس ي الاول لسنة السداس ي الاول لسنة  

 % 011 -  11  1212  عدد املشاريععدد املشاريع

 % 011 -  11  4040  ((دد..أأ))القيمة القيمة 

 % 011 -  11  0404  مواطن الشغلمواطن الشغل

 

  ::قروض الجمعيات التنمويةقروض الجمعيات التنموية* *                         

  نسبة التطور نسبة التطور   10271027السداس ي الاول لسنة السداس ي الاول لسنة   10261026السداس ي الاول لسنة السداس ي الاول لسنة  

  %%  11,,4444  --  1616  1818  املشاريعاملشاريععدد عدد 

  %%  70,770,7  --  04,704,7  0808  ((دد..أأ))القيمة القيمة 

  %%  99,,2424  --  0404  4040  مواطن الشغلمواطن الشغل

 

  ::البرامج الجهوية للتنميةالبرامج الجهوية للتنمية* * 

  نسبة التطور نسبة التطور   10271027السداس ي الاول لسنة السداس ي الاول لسنة   10261026السداس ي الاول لسنة السداس ي الاول لسنة  

  --  0707  --  نتفعيننتفعينعدد املعدد امل

  --  9,79,7  --  ((دد..أأ))القيمة القيمة 

  --  0707  --  مواطن الشغلمواطن الشغل

 

  ::ألاوليةألاوليةاملواد املواد * * 

  : : من السوق املحلية واملتمتعة باالمتيازات الجبائية من السوق املحلية واملتمتعة باالمتيازات الجبائية   اقتناؤهااقتناؤهااملواد ألاولية التي تّم املواد ألاولية التي تّم   --  

 نسبة التطور   10271027السداس ي الاول لسنة السداس ي الاول لسنة   10261026السداس ي الاول لسنة السداس ي الاول لسنة  

 -  --  --  املزوديناملزودينعدد عدد 

 -  --  --  ((دد..أأ))القيمة القيمة 

 

  : : الجمركيةالجمركيةاملواد ألاولية املوردة واملتمتعة باالمتيازات املواد ألاولية املوردة واملتمتعة باالمتيازات   --   

 نسبة التطور   10271027السداس ي الاول لسنة السداس ي الاول لسنة   10261026السداس ي الاول لسنة السداس ي الاول لسنة  

 % 1  1212  1212  املورديناملوردينعدد عدد 

 % 47,2+   919,40919,40  777,14777,14  ((دد..أأ))القيمة القيمة 

 

  ::القرى الحرفيةالقرى الحرفية  --  2020        

 الحظاتامل عدد مواطن الشغل قيمة التمويالت عدد املحالت تاريخ إلانجاز القرية الحرفية

 21 4.441.111 44 4107-4106 القرية الحرفية باملهدية
انطلقت ألاشغال خالل شهر جويلية 

 وتدوم سنة 4106
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  : : التظاهرات الجهوية والوطنية التظاهرات الجهوية والوطنية   --2222

 عدد املشاركين املكان التاريخ التظاهرة

 14 قصر املعارض بسوسة 4107جانفي  04إلى  16 الصالون الوطني للزربية و النسيج املحفوف

 07 السقيفة الكحالء 4107جانفي  18-17 بالسقيفة الكحالءمعرض الصناعات التقليدية 

 10 قصر املعارض بالكرم 4107جانفي  04إلى  18من  معرض العروسة بالكرم

 17 دوز  4107جانفي  06إلى  01من  معرض إلابداعات الحرفية بدوز 

 12 بتوزر املنطقة السياحية 4107جانفي  41إلى  07من  معرض أيام الصناعات التقليدية بتوزر

 03 السقيفة الكحالء 4107جانفي  02 معرض الصناعات التقليدية بالسقيفة الكحالء

معرض الصناعات التقليدية بفضاء مقهى الشلي 

 بسوسة
 14 مقهى الشلي 4107فيفري  02و  07

 14 املعرض الدولي بسوسة 4107فيفري  07إلى  04من  صالون املؤسسة و التشغيل بسوسة

 الوطني للصناعات التقليدية بتطاويناملعرض 
مارس  12فيفري إلى  46من 

4107 
 14 ساحة الفنون بتطاوين

معرض الصناعات التقليدية باملسرح ألاثري 

 بالجم
 08 املسرح ألاثري بالجم 4107مارس  14إلى  17من 

 17 دار الشباب شيبة 4107مارس  00-01 معرض الصناعات التقليدية بشيبة

   4107مارس  06إلى  02من  الصناعات التقليدية باملهديةمعرض 
مقر املندوبية الجهوية للصناعات 

 التقليدية باملهدية
44 

 04 املركب الثقافي بملولش   4107مارس  06إلى  02من  معرض الصناعات التقليدية بملولش

 09 الفاطميين باملهديةبطحاء  4107مارس  46و  44 معرض إبداعات املرأة الحرفية باملهدية

 10  4107أفريل  06إلى  00من  مهرجان الحامة الدولي

 14 منتزه الواحة 4107أفريل  04إلى  04من  معرض الصناعات التقليدية بالقطار قفصة

ألايام الترويجية للصناعات التقليديلة بمارينا 

 املنستير
 14 املنستيراملركب السياحي مارينا  4107أفريل  06إلى  02من 

 17 مركب ميامي بصفافس 4107أفريل  47إلى  09من  بصفاقس" expoزينة "معرض 

 14 شارع الحبيب بورقيبة الحمامات 4107أفريل  71إلى  48من  مهرجان الربيع بالحمامات

 77 قصر املعارض بالكرم 4107ماي  17إلى  48من  الصالون الوطني لإلبتكار في الصناعات التقليدية 

 14 قصر املعارض بالساحل الساحلين 4107ماي  40إلى  00من  "زينة الدار " معرض 

 16 دار الثقافة بسيدي علوان 4107ماي  02إلى  04من  معرض صناعات تقليدية بسيدي علوان 

 04 منتزه العائلة و الطفل بالشابة 4107ماي  41إلى  04من  معرض إلابداعات الحرفية بالشابة
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 04 دار املنصورة بملولش 4107ماي  04إلى  04من  تقليدية بملولش معرض صناعات

 06 بلدية املهدية 4107ماي  49إلى  09من  معرض إلاقتصادي التكافلي باملهدية 

 ليالي رمضان
النصف الثاني من شهر 

 رمضان
 16 بومرداس

  

    ::الدوليةالدوليةالتظاهرات التظاهرات   --2121

 املالحظات عدد املشاركين املكان التاريخ التظاهرة

 museum connections 2017معرض 

 
 14 باريس 4107جانفي  09و  18

في اطلر برنامج التعاون الدولي 

مع منظمة الامم املتحدة 

 للتنمية 

 الصالون الدولي للسياحة بنانت
فيفري  14و  12و  17

4107 

Parc expo la 

beaujoure 
02 

في إطار برنامج التعريف 

 بالسياحة التونسية

مهرجان تبريز الدولي للفنون إلاسالمية و 

 الحرف و إلابداع

ماي  04إلى  16من 

4107 
 10 ايران

 -
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  صفاقسصفاقسوالية والية 

  

  
                                                                                          ::حول املندوبيةحول املندوبية  معطيات عامةمعطيات عامة  --22

  آمال دريرة آمال دريرة (: (: ةة))السيد السيد : : املندوب الجهوي املندوب الجهوي 

  : : عدد أعوان التنفيذعدد أعوان التنفيذ

  ::أعوان التسييرأعوان التسييرعدد عدد 

 ::عدد إلاطاراتعدد إلاطارات
                                        

  (:(:10271027جوان جوان إلى موفى إلى موفى ))  معطيات عامةمعطيات عامة  --11

  العددالعدد  البرنامجالبرنامج

  0711107111  العدد التقديري للحرفيينالعدد التقديري للحرفيين

  94789478  املرسمين بسجل الحرفييناملرسمين بسجل الحرفيين

  477477  املؤسسات املسجلةاملؤسسات املسجلة

  8181  املصدرةاملؤسسات 

  11  املغازات املعتمدة

  00  مجالس الحرف

  00  عدد ألامناء    

  0909  عدد املجمعات

  44  أسواق الصناعات التقليدية

  22  مؤسسات التكوين املنهي ذات العالقة

  77  مؤسسات التعليم العالي ذات العالقة  

  0202  الجمعيات الناشطة

  

  :  :  أهم اختصاصات الجهة أهم اختصاصات الجهة   --33   
   طالء وتزويق على محامل مختلفة  –املعادن  –التغليف بأنواعه  –إلاكساء  –الحلويات التقليدية  –املصوغ  –الخشب 

 

  ::املواد ألاولية املتواجدة بالجهةاملواد ألاولية املتواجدة بالجهة  --44
 مواد الرسم والتزويق منتوج محلي  –الجلود  –السمار  –زيت الزيتون  –اللوز  –حطب الزيتون 

 

18 
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  ::الحرفيون واملؤسسات الحرفية املسجلةالحرفيون واملؤسسات الحرفية املسجلة  --55

 نسبة التطور   10271027لسنة لسنة   السداس ي الاول السداس ي الاول   10261026السداس ي الاول لسنة السداس ي الاول لسنة   البرنامجالبرنامج                            

 -  2929  --  الحرفيون املسجلون 

 -  11  11  املؤسسات الحرفية املسجلة

  

  ::تنمية الكفاءاتتنمية الكفاءات  --66

 نسبة التطور   10271027السداس ي الاول لسنة السداس ي الاول لسنة   10261026السداس ي الاول لسنة السداس ي الاول لسنة   البرنامجالبرنامج

 % 9191  4444  - 74,4  (CAIP): ماج دبرنامج التأهيل املنهي قصد إلا 

 -  11  11  :برنامج التكوين املستمر

 % 94,0 -  1414  2020  برنامج تكوين الباعثين الجدد

 % 87,7-  1616  7777  (في إطار الشراكة)البرامج الخصوصية 

 -  11  11 برامج أخرى 

 % 81,2 -  3030  268268 املجموع

  

  : : التأطير الفني واملنهي  التأطير الفني واملنهي    --77  

 نسبة التطور   10271027السداس ي الاول لسنة السداس ي الاول لسنة   10261026السداس ي الاول لسنة السداس ي الاول لسنة   البرنامجالبرنامج

 % 84,4 -  406406  02940294  (  تأطير فني وتقني لتطوير املنتوج) التأطير الفني 

 -  11  11  (  تأطير لتنمية النشاط الحرفي ) التأطيراملنهي  

 % 85,5 -  126126  24952495 املجموع

  

    ::الجودةالجودةمراقبة مراقبة   --88      
  ::إلانتاج املطبوع من الزربية والنسيجإلانتاج املطبوع من الزربية والنسيج**                            

 نسبة التطور   10271027السداس ي الاول لسنة السداس ي الاول لسنة   10261026السداس ي الاول لسنة السداس ي الاول لسنة  

 % 1 14 14 الخواصالخواص  عدد املنتجينعدد املنتجين

 % 66,7+ 44 04 عدد العامالت باملنازل عدد العامالت باملنازل 

 % 77,7 - 019 074 عدد القطععدد القطع

 % 71,0 - 404,84 712,60 44املساحة الفعلية بالماملساحة الفعلية بالم

 % 47,1 - 206,72 471,66 44املساحة املحولة بالماملساحة املحولة بالم

  

  ::الصناعات التقليدية املراقبةالصناعات التقليدية املراقبةصادرات منتوجات صادرات منتوجات   **        

 نسبة التطور   10271027السداس ي الاول لسنة السداس ي الاول لسنة   10261026السداس ي الاول لسنة السداس ي الاول لسنة  

 %4,9-  7777  7272 عدد املصدرينعدد املصدرين

 % 00,8 -  0.2280.228  0.6200.620 ((دد..أأ))القيمة القيمة 
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  ::الاستثمار والتمويل في الصناعات التقليدية الاستثمار والتمويل في الصناعات التقليدية   --  99  

  ::الاستثمارات الجمليةالاستثمارات الجملية* *                         

 نسبة التطور   10271027السداس ي الاول لسنة السداس ي الاول لسنة   10261026السداس ي الاول لسنة السداس ي الاول لسنة  

 % 02,8 +  7070  4747  عدد املشاريععدد املشاريع

 % 86,7 -  92,792,7  686,9686,9  ((دد..أأ))القيمة القيمة 

 % 8,4 -  4747  2929  مواطن الشغلمواطن الشغل

  

  ::تدخالت البنك التونس ي للتضامنتدخالت البنك التونس ي للتضامن* *                       

 إحداث املشاريع -                  

 نسبة التطور   10271027السداس ي الاول لسنة السداس ي الاول لسنة   10261026السداس ي الاول لسنة السداس ي الاول لسنة  

  --  --  --  عدد املشاريععدد املشاريع

  --  --  --  ((دد..أأ))القيمة القيمة 

  --  --  --  مواطن الشغلمواطن الشغل

  

  ::قروض املال املتداول املسندةقروض املال املتداول املسندة  --          

  التطور التطور نسبة نسبة   10271027السداس ي الاول لسنة السداس ي الاول لسنة   10261026السداس ي الاول لسنة السداس ي الاول لسنة  

  --  7171  --  عدد املشاريععدد املشاريع

  --  86,486,4  --  ((دد..أأ))القيمة القيمة 

  --  4444  --  مواطن الشغلمواطن الشغل

 

  ::نوايا الاستثمار املسجلة لدى الديواننوايا الاستثمار املسجلة لدى الديوان* *                         

 نسبة التطور   10271027السداس ي الاول لسنة السداس ي الاول لسنة   10261026السداس ي الاول لسنة السداس ي الاول لسنة  

 % 90,7 -  1010  0404  عدد املشاريععدد املشاريع

 % 98,9 -  7,87,8  646,4646,4  ((دد..أأ))القيمة القيمة 

 % 94,8 -  1010  4242  مواطن الشغلمواطن الشغل

 

  ::قروض الجمعيات التنمويةقروض الجمعيات التنموية* *                         

  نسبة التطور نسبة التطور   10271027السداس ي الاول لسنة السداس ي الاول لسنة   10261026لسنة لسنة   السداس ي الاول السداس ي الاول  

  --  --  0404  عدد املشاريععدد املشاريع

  --  --  71,471,4  ((دد..أأ))القيمة القيمة 

  --  --  4444  مواطن الشغلمواطن الشغل
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  ::ألاوليةألاوليةاملواد املواد * * 

  : : الجمركيةالجمركيةاملواد ألاولية املوردة واملتمتعة باالمتيازات املواد ألاولية املوردة واملتمتعة باالمتيازات   --   

 نسبة التطور   10271027السداس ي الاول لسنة السداس ي الاول لسنة   10261026السداس ي الاول لسنة السداس ي الاول لسنة  

 % 92,7 -  1010  0909  املورديناملوردينعدد عدد 

 % 98,6 -  4,24,2  796,6796,6  ((دد))القيمة القيمة 

 

  ::القرى الحرفيةالقرى الحرفية  --2020

 املالحظات مواطن الشغل قيمة التمويالت عدد املحالت تاريخ إلانجاز القرية الحرفية

مشروع القرية الحرفية 

 بجبنيانة
 41 ألف دينار 241 06 4106مارس 

مشروع التنمية املندمجة 

 بجبنيانة

 

  : : التظاهرات الجهوية والوطنية التظاهرات الجهوية والوطنية   --2222

 املشاركين املكان التاريخ التظاهرة

- - - - 

  

  : :   الدوليةالدوليةالتظاهرات التظاهرات   --2121

 عدد املشاركين املكان التاريخ التظاهرة

 10 اليابان 4107جوان 06إلى  02من  الصالون الدولي للتزويق الداخلي  بطوكيو
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  القيروانالقيروانوالية والية 

  

  
                                                                                          ::املندوبيةاملندوبيةحول حول   معطيات عامةمعطيات عامة  --22

  طارق ناجي طارق ناجي (: (: ةة))السيد السيد : : املندوب الجهوي املندوب الجهوي 

  1414: : عدد أعوان التنفيذعدد أعوان التنفيذ

  1414::عدد أعوان التسييرعدد أعوان التسيير

 1717::عدد إلاطاراتعدد إلاطارات
                                        

  (:(:10271027جوان جوان إلى موفى إلى موفى ))  معطيات عامةمعطيات عامة  --11

  العددالعدد  البرنامجالبرنامج

  2011120111  العدد التقديري للحرفيينالعدد التقديري للحرفيين

  0404442929  املرسمين بسجل الحرفييناملرسمين بسجل الحرفيين

  0404  املؤسسات املسجلةاملؤسسات املسجلة

  1717  ملصدرةاملؤسسات ا

  99  املغازات املعتمدة

  99  مجالس الحرف

  99  عدد ألامناء    

  44  عدد املجمعات

  22  أسواق الصناعات التقليدية

  44  مؤسسات التكوين املنهي ذات العالقة

  00  العالقة مؤسسات التعليم العالي ذات 

  1717  الجمعيات الناشطة

  

  :  :  أهم اختصاصات الجهة أهم اختصاصات الجهة   --33   
       النسيج اليدوي  –التطريز اليدوي  –النحاس املطروق  –...( زربية، مرقوم)املفروشات 

  

  ::املواد ألاولية املتواجدة بالجهةاملواد ألاولية املتواجدة بالجهة  --44
 ألالياف النباتية  –النحاس  –الخشب  –القطن  –الصوف 

 

7 
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  ::املسجلةاملسجلةالحرفيون واملؤسسات الحرفية الحرفيون واملؤسسات الحرفية   --55

 نسبة التطور   10271027السداس ي الاول لسنة السداس ي الاول لسنة   10261026السداس ي الاول لسنة السداس ي الاول لسنة   البرنامجالبرنامج                            

 % 40,1+   2626  7878  الحرفيون املسجلون 

 -  11  11  املؤسسات الحرفية املسجلة

  

  ::تنمية الكفاءاتتنمية الكفاءات  --66

 نسبة التطور   10271027السداس ي الاول لسنة السداس ي الاول لسنة   10261026السداس ي الاول لسنة السداس ي الاول لسنة   البرنامجالبرنامج

 -  11  11  (CAIP): ماج دالتأهيل املنهي قصد إلا برنامج 

 -  6161  7171  :برنامج التكوين املستمر

 % 97,7+   1212  1717  برنامج تكوين الباعثين الجدد

 -  11  11  (في إطار الشراكة)البرامج الخصوصية 

 -  11  11 برامج أخرى 

 % 97,9 +  6464  3333 املجموع

  

  : : التأطير الفني واملنهي  التأطير الفني واملنهي    --77  

 نسبة التطور   10271027السداس ي الاول لسنة السداس ي الاول لسنة   10261026الاول لسنة الاول لسنة السداس ي السداس ي   البرنامجالبرنامج

 % 47,8+  2121  4646  (  تأطير فني وتقني لتطوير املنتوج) التأطير الفني 

 -  11  11  (  تأطير لتنمية النشاط الحرفي ) التأطيراملنهي  

 % 47,8+  4040  1616 املجموع

  

    ::الجودةالجودةمراقبة مراقبة   --88      
  ::الزربية والنسيجالزربية والنسيجإلانتاج املطبوع من إلانتاج املطبوع من **                            

 نسبة التطور   10271027السداس ي الاول لسنة السداس ي الاول لسنة   10261026السداس ي الاول لسنة السداس ي الاول لسنة  

 % 1 17 17 الخواصالخواص  عدد املنتجينعدد املنتجين

 % 1 611 611 عدد العامالت باملنازل عدد العامالت باملنازل 

 % 7,6+  4827 4722 عدد القطععدد القطع

 % 40,9+  9224,98 7724,64 44املساحة الفعلية بالماملساحة الفعلية بالم

 % 4,4+  9644,17 9071,44 44املساحة املحولة بالماملساحة املحولة بالم

  

  الانتاج املطبوع من النحاسالانتاج املطبوع من النحاس* * 

 نسبة التطور   10271027السداس ي الاول لسنة السداس ي الاول لسنة   10261026السداس ي الاول لسنة السداس ي الاول لسنة  

 %79,7+ 0718 976 عدد القطع
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  ::صادرات منتوجات الصناعات التقليدية املراقبةصادرات منتوجات الصناعات التقليدية املراقبة  **        

 نسبة التطور   10271027السداس ي الاول لسنة السداس ي الاول لسنة   10261026السداس ي الاول لسنة السداس ي الاول لسنة  

 %47,0-  4242  4646 املصدريناملصدرينعدد عدد 

 % 80,8 -  2,72,7  44,944,9 ((دد..أأ))القيمة القيمة 

 

  ::الاستثمار والتمويل في الصناعات التقليدية الاستثمار والتمويل في الصناعات التقليدية   --  99  

  ::الاستثمارات الجمليةالاستثمارات الجملية* *                         

 نسبة التطور   10271027السداس ي الاول لسنة السداس ي الاول لسنة   10261026السداس ي الاول لسنة السداس ي الاول لسنة  

 % 08,9  -  077077  069069  عدد املشاريععدد املشاريع

 % 04,9  -  707,2707,2  774,7774,7  ((دد..أأ))القيمة القيمة 

 % 48,7  -  084084  442442  مواطن الشغلمواطن الشغل

  

  ::تدخالت البنك التونس ي للتضامنتدخالت البنك التونس ي للتضامن* *                       

 إحداث املشاريع -                  

 نسبة التطور   10271027السداس ي الاول لسنة السداس ي الاول لسنة   10261026السداس ي الاول لسنة السداس ي الاول لسنة  

  %%  00,400,4  ++  4848  4444  عدد املشاريععدد املشاريع

  %%  7,47,4  ++  047,2047,2  028,7028,7  ((دد..أأ))القيمة القيمة 

  %%  02,802,8  ++  6464  4242  مواطن الشغلمواطن الشغل

  

  ::قروض املال املتداول املسندةقروض املال املتداول املسندة  --          

  التطور التطور نسبة نسبة   10271027السداس ي الاول لسنة السداس ي الاول لسنة   10261026السداس ي الاول لسنة السداس ي الاول لسنة  

  %%  44,,4949  --  7979  004004  عدد املشاريععدد املشاريع

  %%  66,,4848  --  061061  442442  ((دد..أأ))القيمة القيمة 

  %%  11,,2121  --  041041  411411  مواطن الشغلمواطن الشغل

 

  ::القرى الحرفيةالقرى الحرفية  --  2020        

 املالحظات مواطن الشغل قيمة التمويالت عدد املحالت تاريخ إلانجاز الحرفيةالقرية 

تهيئة القرية الحرفية 

 بروطة
 40 (د.ا)411 40 4102

انطلقت عملية الاستغالل ملحالت 

 4106القرية  منذ شهر دبسمبر 
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  ::التظاهرات الجهوية والوطنيةالتظاهرات الجهوية والوطنية  --2222

 

 

 املشاركين

السداس ي  اسم املعرض املكان التاريخ

4107ألاول   

السداس ي 

4106ألاول   

 الكرم 05/1026/ 02 -/11/04 47 

للصالون  34-33الدورة 

الوطني للصناعات 

 التقليدية

 الكاف 23-11/05/1026 14 
املعرض الوطني بوالية 

 الكاف

 سليانة 23-28/05/1026 14 
املعرض الوطني بوالية 

 سليانة

 17 28-18/05/1026  زغوان 
الوطني بوالية  املعرض

 بزغوان

 17 14-18/05/1026  معرض سوسة الدولي 
الدورة ألاولى للصالون 

 الدولي للسياجة بسوسة

14  20-26/02/1027  إبداعات حرفية بدوز  دوز  

14  14-16/02/1027  
املقر الاجتماعي لالتحاد 

 التونس ي للصناعة والتجارة

الدورة الاولى لصالون 

 الباعثين الجدد

10  21-25/04/1027  قفصة 
معرض الصناعات 

 التقليدية بالقطار قفصة
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  القصرينالقصرينوالية والية 

  
                                                                                          ::حول املندوبيةحول املندوبية  معطيات عامةمعطيات عامة  --22

  برهان بوعلي برهان بوعلي     (:(:ةة))السيد السيد : : املندوب الجهوي املندوب الجهوي 

  : : عدد أعوان التنفيذعدد أعوان التنفيذ

  ::عدد أعوان التسييرعدد أعوان التسيير

 ::عدد إلاطاراتعدد إلاطارات
                                        

  (:(:10271027جوان جوان إلى موفى إلى موفى ))  معطيات عامةمعطيات عامة  --11

  العددالعدد  البرنامجالبرنامج

  0211102111  العدد التقديري للحرفيينالعدد التقديري للحرفيين

  97779777  املرسمين بسجل الحرفييناملرسمين بسجل الحرفيين

  7777  املؤسسات املسجلةاملؤسسات املسجلة

  00  املصدرةاملؤسسات 

  11  املغازات املعتمدة

  11  مجالس الحرف

  11  عدد ألامناء    

  77  عدد املجمعات

  11  التقليديةأسواق الصناعات 

  77  مؤسسات التكوين املنهي ذات العالقة

  00  العالقة مؤسسات التعليم العالي ذات 

  0707  الجمعيات الناشطة

  

  :  :  أهم اختصاصات الجهة أهم اختصاصات الجهة   --33   
النقش على  –الخراطة  –الشباكة  –التطريز اليدوي  –الفليج  –الحايك  –القطيف  –النسيج اليدوي  –املرقوم  –الزربية 

  الخزف -النقش على الجبس  –النقش على الحجارة  –الحلفاء  –الرسم على جميع املحامل  –الطين  –خشب الزيتون 

  

  ::املواد ألاولية املتواجدة بالجهةاملواد ألاولية املتواجدة بالجهة  --44
 الطين  –الحجارة  –الجبس  –الحلفاء  –الصوف  –خشب الزيتون 

13 
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  ::الحرفيون واملؤسسات الحرفية املسجلةالحرفيون واملؤسسات الحرفية املسجلة  --55

 نسبة التطور   10271027السداس ي ألاول السداس ي ألاول   10261026السداس ي ألاول السداس ي ألاول   البرنامجالبرنامج                            

 % 044,8+   7878  7474  الحرفيون املسجلون 

 -  00  11  املؤسسات الحرفية املسجلة

  

  ::تنمية الكفاءاتتنمية الكفاءات  --66

 نسبة التطور   10271027السداس ي ألاول السداس ي ألاول   10261026السداس ي ألاول السداس ي ألاول   البرنامجالبرنامج

 -  11  11  (CAIP): ماج دبرنامج التأهيل املنهي قصد إلا 

 -  11  11  :برنامج التكوين املستمر

 -  11  44  برنامج تكوين الباعثين الجدد

 -  11  11  (في إطار الشراكة)البرامج الخصوصية 

 -  11  11 برامج أخرى 

 -  00  00 املجموع

  

  : : التأطير الفني واملنهي  التأطير الفني واملنهي    --77  

 نسبة التطور   10271027السداس ي ألاول السداس ي ألاول   10261026السداس ي ألاول السداس ي ألاول   البرنامجالبرنامج

 % 076,0+   8484  7676  (  تأطير فني وتقني لتطوير املنتوج) التأطير الفني 

 % 81,1+   9191  4141  (  تأطير لتنمية النشاط الحرفي ) التأطيراملنهي  

 % 017,4+   275275  8686 املجموع

  

    ::الجودةالجودةمراقبة مراقبة   --88      
  ::إلانتاج املطبوع من الزربية والنسيجإلانتاج املطبوع من الزربية والنسيج**                            

 نسبة التطور   10271027السداس ي ألاول السداس ي ألاول   10261026السداس ي ألاول السداس ي ألاول  

 % 04+  47 41 الخواصالخواص  عدد املنتجينعدد املنتجين

 - 10 - عدد العامالت باملنازل عدد العامالت باملنازل 

 % 22,2 + 774 417 عدد القطععدد القطع

 % 21,2 + 0004,82 794,82 44املساحة الفعلية بالماملساحة الفعلية بالم

 % 1,8 + 917,24 896,67 44املساحة املحولة بالماملساحة املحولة بالم

  

  ::التقليدية املراقبةالتقليدية املراقبةصادرات منتوجات الصناعات صادرات منتوجات الصناعات   **              

 نسبة التطور   10271027السداس ي ألاول السداس ي ألاول   10261026السداس ي ألاول السداس ي ألاول  

 -  --  1414 عدد املصدرينعدد املصدرين

 -  --  4141 ((دد..أأ))القيمة القيمة 
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  ::الاستثمار والتمويل في الصناعات التقليدية الاستثمار والتمويل في الصناعات التقليدية   --  99  

  ::الاستثمارات الجمليةالاستثمارات الجملية* *                         

 نسبة التطور   10271027السداس ي ألاول السداس ي ألاول   10261026السداس ي ألاول السداس ي ألاول  

 % 94,1+   9696  4141  املشاريعاملشاريععدد عدد 

 % 406,4+   478,4478,4  8888  ((دد..أأ))القيمة القيمة 

 % 006,2+   074074  6060  مواطن الشغلمواطن الشغل

  

  ::تدخالت البنك التونس ي للتضامنتدخالت البنك التونس ي للتضامن* *                       

 إحداث املشاريع -                  

 نسبة التطور   10271027السداس ي ألاول السداس ي ألاول   10261026السداس ي ألاول السداس ي ألاول  

  --  --  --  عدد املشاريععدد املشاريع

  --  --  --  ((دد..أأ))القيمة القيمة 

  --  --  --  مواطن الشغلمواطن الشغل

  

  ::قروض املال املتداول املسندةقروض املال املتداول املسندة  --          

  التطور التطور نسبة نسبة   10271027السداس ي ألاول السداس ي ألاول   10261026السداس ي ألاول السداس ي ألاول  

 % 94,1+   9696  4141  عدد املشاريععدد املشاريع

 % 406,4+   478,4478,4  8888  ((دد..أأ))القيمة القيمة 

 % 006,2+   074074  6060  مواطن الشغلمواطن الشغل

 

  ::القرى الحرفيةالقرى الحرفية  --  2020        

 املالحظات مواطن الشغل قيمة التمويالت عدد املحالت تاريخ إلانجاز القرية الحرفية

القرية الحرفية 

 بالقصرين
1024 21 695.573.297 - 

 تيمشروع ينقصه الربط بشبك

املياه الصالحة للشراب و 

 الكهرباء و الغاز

 

  : : التظاهرات الجهوية والوطنية التظاهرات الجهوية والوطنية   --2222

  

  التاريخالتاريخ  املكاناملكان اسم املعرض

  عدد املشاركينعدد املشاركين

السداس ي السداس ي 

  10261026ألاول ألاول 

السداس ي السداس ي 

  10271027ألاول ألاول 
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  1818  1212  جانفيجانفي  0404--1616  سوسةسوسة املعرض الوطني للزربية و النسيج

  1717  1010  جانفيجانفي  0606--0101  دوز قبليدوز قبلي إبداعات حرفية

  1717  1212  جانفيجانفي  4141--0707  توزرتوزر أيام الصناعات التقليدية

  2424  4646  مارسمارس  0606----0202  القصرينالقصرين الاحتفال بأيام الص ت و اللباس الوطني

  1010  1111  أفريلأفريل  0404--0404  قفصةقفصة للصناعات التقليديةمعرض القطار 

  1414  1717  مارسمارس  1212--فيفري فيفري 4646  تطاوينتطاوين معرض الصناعات التقليدية

  0404  0707  مايماي  1717--أفريلأفريل  4848  تونستونس املعرض التجاري الكرم

  1818  1111  مايماي  4747--4747  تونستونس معرض قاعة ألاخبار

  

  ::  املسابقاتاملسابقات  --  2121

  ::مسابقة إلابتكارمسابقة إلابتكار* *                         

 10261026  10271027  

  3344  1166  املترشحيناملترشحينعدد عدد 

  2244  0011  املشاركيناملشاركينعدد عدد 

  :...................................:...................................املصدراملصدر

  

  ::مسابقات الخمسة الذهبيةمسابقات الخمسة الذهبية* *                       

   10261026  10271027  

  اللباس اليومياللباس اليومي
  0022  --  عدد املترشحينعدد املترشحين

  0011  --  عدد املشاركينعدد املشاركين

  اللباس املناسباتياللباس املناسباتي
  0022  --  عدد املترشحينعدد املترشحين

  --  --  عدد املشاركينعدد املشاركين

  املجموعاملجموع
  0044  --  املترشحيناملترشحين  عددعدد

  0011  --  عدد املشاركينعدد املشاركين
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  سيدي بوزيدسيدي بوزيد  واليةوالية

  

  
                                                                                          ::حول املندوبيةحول املندوبية  معطيات عامةمعطيات عامة  --22

  خالد عمري خالد عمري (: (: ةة))السيد السيد : : املندوب الجهوي املندوب الجهوي 

  1212  : : عدد أعوان التنفيذعدد أعوان التنفيذ

  1414  ::عدد أعوان التسييرعدد أعوان التسيير

 ::عدد إلاطاراتعدد إلاطارات
                                        

  (:(:10271027جوان جوان إلى موفى إلى موفى ))  معطيات عامةمعطيات عامة  --11

  العددالعدد  البرنامجالبرنامج

  0711107111  العدد التقديري للحرفيينالعدد التقديري للحرفيين

  71447144  املرسمين بسجل الحرفييناملرسمين بسجل الحرفيين

  2727  املؤسسات املسجلةاملؤسسات املسجلة

  1717  املصدرةاملؤسسات 

  11  املغازات املعتمدة

  11  مجالس الحرف

  11  عدد ألامناء    

  11  عدد املجمعات

  11  أسواق الصناعات التقليدية

  44  مؤسسات التكوين املنهي ذات العالقة

  00  العالقة مؤسسات التعليم العالي ذات 

  77  الجمعيات الناشطة

  

  :  :  أهم اختصاصات الجهة أهم اختصاصات الجهة   --33   
  على الحجارة  –النقش  –السمار  –الرسم على جميع املحامل  –النقش على خشب الزيتون  –الزربية 

  

  ::املواد ألاولية املتواجدة بالجهةاملواد ألاولية املتواجدة بالجهة  --44
 الطين  –الحجارة  –الجبس  –الحلفاء  –الصوف  –خشب الزيتون 

 

 19 
 



7102السداسي األول                                                          دليل الصناعات التقليدية في الجهات      

 

وحدة الرصد                                                                                              123     

 واإلستشراف

 

  ::الحرفيون واملؤسسات الحرفية املسجلةالحرفيون واملؤسسات الحرفية املسجلة  --55

 نسبة التطور   10271027السداس ي ألاول السداس ي ألاول   10261026السداس ي الاول السداس ي الاول   البرنامجالبرنامج                            

 % 87,6 -  4444  072072  الحرفيون املسجلون 

 % 74,1 -  1010  1212  املؤسسات الحرفية املسجلة

  

  ::الكفاءاتالكفاءات  تنميةتنمية  --66

 نسبة التطور   10271027السداس ي ألاول السداس ي ألاول   10261026السداس ي الاول السداس ي الاول   البرنامجالبرنامج

 -  11  11  (CAIP): ماج دبرنامج التأهيل املنهي قصد إلا 

 -  11  11  :برنامج التكوين املستمر

 -  11  11  برنامج تكوين الباعثين الجدد

 -  11  11  (في إطار الشراكة)البرامج الخصوصية 

 -  11  11 برامج أخرى 

 -  00  00 املجموع

  

    ::الجودةالجودةمراقبة مراقبة   --77      

  ::إلانتاج املطبوع من الزربية والنسيجإلانتاج املطبوع من الزربية والنسيج**                            

 نسبة التطور   10271027السداس ي ألاول السداس ي ألاول   10261026السداس ي الاول السداس ي الاول  

 % 1 12 12 الخواصالخواص  عدد املنتجينعدد املنتجين

 - - - عدد العامالت باملنازل عدد العامالت باملنازل 

 % 04,2 - 027 069 عدد القطععدد القطع

 % 44,2 - 769,77 294,46 44املساحة الفعلية بالماملساحة الفعلية بالم

 % 44,2 - 870,18 0002,72 44املساحة املحولة بالماملساحة املحولة بالم

  

  ::صادرات منتوجات الصناعات التقليدية املراقبةصادرات منتوجات الصناعات التقليدية املراقبة* *         

 نسبة التطور   10271027السداس ي ألاول السداس ي ألاول   10261026السداس ي الاول السداس ي الاول  

 % 1  1717  1717 عدد املصدرينعدد املصدرين

 % 4,2 -  442,7442,7  468,4468,4 ((دد..أأ))القيمة القيمة 
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  ::الاستثمار والتمويل في الصناعات التقليدية الاستثمار والتمويل في الصناعات التقليدية   --  88  

  ::الاستثمارات الجمليةالاستثمارات الجملية* *                         

 نسبة التطور   10271027السداس ي ألاول السداس ي ألاول   10261026السداس ي الاول السداس ي الاول  

 % 78,7  -  4949  072072  عدد املشاريععدد املشاريع

 % 80,4  -  7777,17,17  4242,,792792  ((دد..أأ))القيمة القيمة 

 % 70,7  -  2727  006666  مواطن الشغلمواطن الشغل

  

  ::تدخالت البنك التونس ي للتضامنتدخالت البنك التونس ي للتضامن* *                       

 إحداث املشاريع -                  

 نسبة التطور   10271027السداس ي ألاول السداس ي ألاول   10261026السداس ي الاول السداس ي الاول  

  --  11  11  عدد املشاريععدد املشاريع

  --  11  11  ((دد..أأ))القيمة القيمة 

  --  11  11  مواطن الشغلمواطن الشغل

  

  ::قروض املال املتداول املسندةقروض املال املتداول املسندة  --          

  التطور التطور نسبة نسبة   10271027ألاول ألاول السداس ي السداس ي   10261026السداس ي الاول السداس ي الاول  

  % 77,9  -  4848  047047  عدد املشاريععدد املشاريع

  % 77,8  -  47,147,1  408,1408,1  ((دد..أأ))القيمة القيمة 

  % 71,1  -  2424  041041  مواطن الشغلمواطن الشغل

 

  ::نوايا الاستثمار املسجلة لدى الديواننوايا الاستثمار املسجلة لدى الديوان* *                         
 

 نسبة التطور   10271027السداس ي ألاول السداس ي ألاول   10261026السداس ي الاول السداس ي الاول  

 % 84,7  -  1010  1717  عدد املشاريععدد املشاريع

 % 91,9  -  06,1706,17  076,42076,42  ((دد..أأ))القيمة القيمة 

 % 87,4  -  1414  0606  مواطن الشغلمواطن الشغل

 

  ::القرى الحرفيةالقرى الحرفية  --  2020              

 القرية الحرفية
تاريخ 

 إلانجاز

عدد 

 املحالت

قيمة 

 التمويالت

مواطن 

 الشغل
 املالحظات

 - - - - ال يوجد قرية حرفية 

 .بمعتمدية بئر الحفي  4104 مبرمجة منذ

نظرا لعدم توفر رصيد عقاري و يقع  إلاحداثلم يتم 

 .إلاشكالالتنسيق مع السلط الجهوية و املحلية لتجاوز 
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  قفصةقفصةوالية والية 

  

  
                                                                                          ::حول املندوبيةحول املندوبية  معطيات عامةمعطيات عامة  --22

  نبيل حامد نبيل حامد   (:(:ةة))السيد السيد : : املندوب الجهوي املندوب الجهوي 

  : : عدد أعوان التنفيذعدد أعوان التنفيذ

  ::التسييرالتسييرعدد أعوان عدد أعوان 

   11: : عدد إلاطاراتعدد إلاطارات
                                        

  (:(:10271027جوان جوان إلى موفى إلى موفى ))  معطيات عامةمعطيات عامة  --11

  العددالعدد  البرنامجالبرنامج

  0741107411  العدد التقديري للحرفيينالعدد التقديري للحرفيين

  0147801478  املرسمين بسجل الحرفييناملرسمين بسجل الحرفيين

  4747  املؤسسات املسجلةاملؤسسات املسجلة

  11  املصدرةاملؤسسات 

  11  املغازات املعتمدة

  44  مجالس الحرف

  44  عدد ألامناء    

  00  املجمعاتعدد 

  11  أسواق الصناعات التقليدية

  00  مؤسسات التكوين املنهي ذات العالقة

  00  العالقة مؤسسات التعليم العالي ذات 

  44  الجمعيات الناشطة

  

  :  :  أهم اختصاصات الجهة أهم اختصاصات الجهة   --33   
       الطين  –النقش على الحجارة  –الزربية  –املرقوم البوسعيدي  –املعلقات الحائطية 

 

  ::املواد ألاولية املتواجدة بالجهةاملواد ألاولية املتواجدة بالجهة  --44
 الحجارة  –الطين  –الحلفاء  –مشتقات النخيل  –الصوف 

 

 عونا  07
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  ::الحرفيون واملؤسسات الحرفية املسجلةالحرفيون واملؤسسات الحرفية املسجلة  --55

 نسبة التطور   10271027السداس ي ألاول السداس ي ألاول   10261026السداس ي ألاول السداس ي ألاول   البرنامجالبرنامج                            

 % 09,6 +  064064  078078  الحرفيون املسجلون 

 -  11  11  املسجلةاملؤسسات الحرفية 

  

  ::تنمية الكفاءاتتنمية الكفاءات  --66

 نسبة التطور   10271027السداس ي ألاول السداس ي ألاول   10261026السداس ي ألاول السداس ي ألاول   البرنامجالبرنامج

 -  11  461461  (CAIP): ماج دبرنامج التأهيل املنهي قصد إلا 

 -  11  11  برنامج التكوين املستمر

 -  44  11  برنامج تكوين الباعثين الجدد

 %011 -  11  076076  (في إطار الشراكة)البرامج الخصوصية 

 -  11  11 برامج أخرى 

 % 91,6+   161161  236236 املجموع

  

  : : التأطير الفني واملنهي  التأطير الفني واملنهي    --77  

 نسبة التطور   10271027السداس ي ألاول السداس ي ألاول   10261026السداس ي ألاول السداس ي ألاول   البرنامجالبرنامج

 % 00,1+   474474  419419  (  تأطير فني وتقني لتطوير املنتوج) التأطير الفني 

 % 04,1 -  4444  4444  (  تأطير لتنمية النشاط الحرفي ) التأطيراملنهي  

 % 8,4+   154154  134134 املجموع

  

    ::الجودةالجودةمراقبة مراقبة   --88      
  ::إلانتاج املطبوع من الزربية والنسيجإلانتاج املطبوع من الزربية والنسيج**                            

 نسبة التطور   10271027السداس ي ألاول السداس ي ألاول   10261026السداس ي ألاول السداس ي ألاول  

 % 77,7+  12 17 الخواصالخواص  عدد املنتجينعدد املنتجين

 % 1+  19 19 العامالت باملنازل العامالت باملنازل عدد عدد 

 % 47,0+  707 462 عدد القطععدد القطع

 % 487,6+  4177 470 44املساحة الفعلية بالماملساحة الفعلية بالم

 % 476,7+  4178 420 44املساحة املحولة بالماملساحة املحولة بالم
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  ::الاستثمار والتمويل في الصناعات التقليدية الاستثمار والتمويل في الصناعات التقليدية   --  99  

  ::الاستثمارات الجمليةالاستثمارات الجملية* *                         
 

 نسبة التطور   10271027ألاول ألاول   السداس يالسداس ي  10261026السداس ي ألاول السداس ي ألاول  

 % 06,0+   424424  400400  عدد املشاريععدد املشاريع

 % 00,7+   477477  277277  ((دد..أأ))القيمة القيمة 

 % 06,0+   424424  400400  مواطن الشغلمواطن الشغل

  

  ::تدخالت البنك التونس ي للتضامنتدخالت البنك التونس ي للتضامن* *                       

 إحداث املشاريع -                  

 
  10271027السداس ي ألاول السداس ي ألاول   10261026السداس ي ألاول السداس ي ألاول 

 نسبة التطور 

  %%  77,777,7  --  0808  2277  املشاريعاملشاريععدد عدد 

  %%  22,222,2  --  2424  8811  ((دد..أأ))القيمة القيمة 

  %%  77,777,7  --  0808  2277  مواطن الشغلمواطن الشغل

  

  ::قروض املال املتداول املسندةقروض املال املتداول املسندة  --          

  التطور التطور نسبة نسبة   10271027السداس ي ألاول السداس ي ألاول   10261026السداس ي ألاول السداس ي ألاول  

  %%  40,240,2+ +   447447  118877  عدد املشاريععدد املشاريع

  %%  04,604,6+ +   288288  442222  ((دد..أأ))القيمة القيمة 

  %%  40,240,2+ +   447447  118877  مواطن الشغلمواطن الشغل

  

  ::القرى الحرفيةالقرى الحرفية  --  2020

 املالحظات مواطن الشغل قيمة التمويالت عدد املحالت تاريخ إلانجاز القرية الحرفية

القرية الحرفية بأم 

 العرائس

 د 474.111 41 06-6-4119
04 

 

القرية الحرفية 

 بالقطار

بصدد الربط بمختلف  1 د 411.111 17 04/4104

 الشبكات
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  : : التظاهرات الجهوية والوطنية التظاهرات الجهوية والوطنية   --2222

  التاريخالتاريخ  املكاناملكان اسم املعرض
  عدد املشاركينعدد املشاركين

  10271027السداس ي ألاول السداس ي ألاول   10261026السداس ي ألاول السداس ي ألاول 

املعرض الوطني للصناعات التقليدية 

 بتوزر

  1010  -- 0810جانفي  08 - 12  توزرتوزر

املعرض الوطني للصناعات التقليدية 

 بسوسة

  1414  -- 0810جانفي  11-3  سوسةسوسة

  4141  -- افريل 11 -افريل  10  القطارالقطار ربيع السياحة بالقطارمهرجان 

 معرض الزربية والنسيج اليدوي
قاعة فاضل موسى 

 بالمرسى
  1111  0022 0813افريل  20 -مارس  25

الفضاء التجاري بالصالون الوطني 
 لإلبتكار في الصناعات التقليدية

  0707 02 0813ماي  81 -افريل  00 معرض الكرم

  1111 80 0813ماي  00 -ماي  10 زغوان بزغوانالمعرض الوطني 

 

  : :   الدوليةالدوليةالتظاهرات التظاهرات   --2121

 اسم الصالون أو التضاهرة
/ / منهي منهي ))النوع النوع 

  التاريخالتاريخ  املكاناملكان  ((تجاري تجاري 
  عدد املشاركينعدد املشاركين

السداس ي ألاول السداس ي ألاول   10261026السداس ي ألاول السداس ي ألاول 

10271027  

      مايماي88--افريل افريل   PPaarriiss  4949  تجاري تجاري  foire de parisاملعرض الدولي 

41064106  
1414  1111  

  

  

  ::  املسابقاتاملسابقات  --  2323

  ::مسابقة إلابتكارمسابقة إلابتكار* *                         

 10261026  10271027  

  1155  55  املترشحيناملترشحينعدد عدد 

  1111  --  املشاركيناملشاركينعدد عدد 

  

  ::مسابقات الخمسة الذهبيةمسابقات الخمسة الذهبية* *                       

   10261026  10271027  

  اللباس اليومياللباس اليومي
  --  --  عدد املترشحينعدد املترشحين
  --  --  عدد املشاركينعدد املشاركين

  اللباس املناسباتياللباس املناسباتي
  --  --  عدد املترشحينعدد املترشحين

  --  --  عدد املشاركينعدد املشاركين

  املجموعاملجموع
  --  --  عدد املترشحينعدد املترشحين

  --  --  عدد املشاركينعدد املشاركين
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  توزرتوزروالية والية 

  

  
                                                                                          ::حول املندوبيةحول املندوبية  معطيات عامةمعطيات عامة  --22

  دمحم صديقي دمحم صديقي (: (: ةة))السيد السيد : : املندوب الجهوي املندوب الجهوي 

  11: : عدد أعوان التنفيذعدد أعوان التنفيذ

  1717::عدد أعوان التسييرعدد أعوان التسيير

 1010::عدد إلاطاراتعدد إلاطارات
                                        

  (:(:10271027جوان جوان إلى موفى إلى موفى ))  معطيات عامةمعطيات عامة  --11

  العددالعدد  البرنامجالبرنامج

  0011100111  العدد التقديري للحرفيينالعدد التقديري للحرفيين

  74677467  املرسمين بسجل الحرفييناملرسمين بسجل الحرفيين

  7474  املؤسسات املسجلةاملؤسسات املسجلة

  11  ملصدرةاملؤسسات ا

  11  املغازات املعتمدة

  11  مجالس الحرف

  11  عدد ألامناء    

  11  عدد املجمعات

  11  التقليديةأسواق الصناعات 

  11  مؤسسات التكوين املنهي ذات العالقة

  11  العالقة مؤسسات التعليم العالي ذات 

  11  الجمعيات الناشطة

  

  :  :  أهم اختصاصات الجهة أهم اختصاصات الجهة   --33   
       ( الحرام، الجبة، البرنس والفليج)النسيج اليدوي  –سعف النخيل  –خشب النخيل  –آلاجر التقليدي 

 

  ::املواد ألاولية املتواجدة بالجهةاملواد ألاولية املتواجدة بالجهة  --44
 الصوف والوبر  –السمار  –السعف  –الخشب  –الطين 

 

80 
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  ::الحرفيون واملؤسسات الحرفية املسجلةالحرفيون واملؤسسات الحرفية املسجلة  --55

 نسبة التطور   10271027السداس ي ألاول لسنة السداس ي ألاول لسنة   10261026السداس ي ألاول لسنة السداس ي ألاول لسنة   البرنامجالبرنامج                            

 % 007,6+  046046  4949  الحرفيون املسجلون 

 -  11  11  املسجلة املؤسسات الحرفية

  

  ::تنمية الكفاءاتتنمية الكفاءات  --66

 نسبة التطور   10271027السداس ي ألاول لسنة السداس ي ألاول لسنة   10261026السداس ي ألاول لسنة السداس ي ألاول لسنة   البرنامجالبرنامج

 -  11  071071  (CAIP): ماج دبرنامج التأهيل املنهي قصد إلا 

 -  11  11  :برنامج التكوين املستمر

 -  11  11  برنامج تكوين الباعثين الجدد

 -  11  11  (الشراكةفي إطار )البرامج الخصوصية 

 -  270270  00 املجموع

  

  : : التأطير الفني واملنهي  التأطير الفني واملنهي    --77

 نسبة التطور   10271027السداس ي ألاول السداس ي ألاول   10261026السداس ي ألاول السداس ي ألاول   البرنامجالبرنامج

 % 07,6+   027027  044044  (  تأطير فني وتقني لتطوير املنتوج) التأطير الفني 

 % 7,2+  446446  408408  (  تأطير لتنمية النشاط الحرفي ) التأطيراملنهي  

 %8,7+   373373  343343 املجموع
 

  ::الاستثمار والتمويل في الصناعات التقليدية الاستثمار والتمويل في الصناعات التقليدية   --  88  

  ::الاستثمارات الجمليةالاستثمارات الجملية* *                         

 نسبة التطور   10271027السداس ي ألاول السداس ي ألاول   10261026السداس ي ألاول السداس ي ألاول  

 % 29,4 -  717717  618618  عدد املشاريععدد املشاريع

 % 28,7 -  446446  01070107  ((دد..أأ))القيمة القيمة 

 % 29,4 -  717717  618618  مواطن الشغلمواطن الشغل

  

  ::تدخالت البنك التونس ي للتضامنتدخالت البنك التونس ي للتضامن* *                       

 :إحداث املشاريع -                 

 نسبة التطور   10271027السداس ي ألاول السداس ي ألاول   10261026السداس ي ألاول السداس ي ألاول  

  --  --  --  عدد املشاريععدد املشاريع

  --  --  --  ((دد..أأ))القيمة القيمة 
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  --  --  --  مواطن الشغلمواطن الشغل

  

  ::قروض املال املتداول املسندةقروض املال املتداول املسندة  --          

  التطور التطور نسبة نسبة   10271027ألاول ألاول السداس ي السداس ي   10261026السداس ي ألاول السداس ي ألاول  

  %%  44,,4848  --  047047  712712  عدد املشاريععدد املشاريع

  %%  44,,4848  --  474,4474,4  667,4667,4  ((دد..أأ))القيمة القيمة 

  %%  44,,4848  --  047047  712712  مواطن الشغلمواطن الشغل

  ::نوايا الاستثمار املسجلة لدى الديواننوايا الاستثمار املسجلة لدى الديوان* *                         

 نسبة التطور   10271027السداس ي ألاول السداس ي ألاول   10261026السداس ي ألاول السداس ي ألاول  

 % 1  1010  1010  عدد املشاريععدد املشاريع

 % 002,7+   7171  0202  ((دد..أأ))القيمة القيمة 

 % 1  1414  1414  مواطن الشغلمواطن الشغل

 

  ::املخاطب الوحيداملخاطب الوحيدنوايا الاستثمار املسجلة لدى نوايا الاستثمار املسجلة لدى * *                         

 نسبة التطور   10271027السداس ي ألاول السداس ي ألاول   10261026السداس ي ألاول السداس ي ألاول  

 % 081  0202  1414  عدد املشاريععدد املشاريع

 % 74,0+   7777  4848  ((دد..أأ))القيمة القيمة 

 % 018,7+   4444  0404  مواطن الشغلمواطن الشغل

 

  ::قروض الجمعيات التنمويةقروض الجمعيات التنموية* *                         

  نسبة التطور نسبة التطور   10271027السداس ي ألاول السداس ي ألاول   10261026السداس ي ألاول السداس ي ألاول  

  %%  00,,2222  --  071071  712712  عدد املشاريععدد املشاريع

  %%  22,,2121  --  448,4448,4  787,4787,4  ((دد..أأ))القيمة القيمة 

  %%  2222,0,0  --  071071  712712  مواطن الشغلمواطن الشغل

 

  ::القرى الحرفيةالقرى الحرفية  --  99    

 مواطن الشغلعدد  قيمة التمويالت عدد املحالت تاريخ إلانجاز القرية الحرفية

 21 مليون دينار 4,441 41 4104 القرية الحرفية بتوزر

 

 : : التظاهرات الجهوية والوطنية التظاهرات الجهوية والوطنية   --2020

 عدد املشاركين التاريخ املكان  اسم املعرض

السداس ي السداس ي 
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 4107ألاول  4106ألاول 

أيام الصناعات التقليدية 

 واللباس الوطني

  411 مارس  02-06 

التقليدية أيام الصناعات 

 بتوزر

 001  4107جانفي  41 07 املنطقة السياحية بتوزر

مقر إلاتحاد التونس ي  صالون الباعثين الجدد

للصناعة والتجارة 

 والصناعات التقليدية

 17  4107جانفي 

باملعرض الوطني للصناعات 

 بتطاوين   التقليدية  

مارس  12 -فيفري  46 تطاوين

4107 

 18 

التقليدية أيام والصناعات 

 واللباس الوطني
 القرية الحرفية بتوزر

   

معرض الصناعات 

التقليدية على هامش 

 مهرجان الخيام بحزوة

 حزوة املدينة

  

04 

الصالون الوطني لالبتكار في 

 الصناعات التقليدية 
 الكرم

  
07 

 

  ::ـ املسابقاتـ املسابقات2222

  مسابقات إلابتكارمسابقات إلابتكار**

  1026 1027 

 48 09 عدد املترشحين

 48 09 املشاركينعدد 

 

  ::مسابقة الخمسة الذهبيةمسابقة الخمسة الذهبية* * 

 
  1026 1027 

   اللباس اليومي

   اللباس املناسباتي

   املجموع
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  قابسقابسوالية والية 

  

  
                                                                                          ::حول املندوبيةحول املندوبية  معطيات عامةمعطيات عامة  --22

  زهير الروان زهير الروان (: (: ةة))السيد السيد : : املندوب الجهوي املندوب الجهوي 

  : : عدد أعوان التنفيذعدد أعوان التنفيذ

  ::عدد أعوان التسييرعدد أعوان التسيير

 ::عدد إلاطاراتعدد إلاطارات
                                        

  (:(:10271027جوان جوان إلى موفى إلى موفى ))  معطيات عامةمعطيات عامة  --11

  العددالعدد  البرنامجالبرنامج

  0811108111  العدد التقديري للحرفيينالعدد التقديري للحرفيين

  0417804178  املرسمين بسجل الحرفييناملرسمين بسجل الحرفيين

  042042  املؤسسات املسجلةاملؤسسات املسجلة

  22  ملصدرةاملؤسسات ا

  11  املغازات املعتمدة

  44  مجالس الحرف

  44  عدد ألامناء    

  0101  عدد املجمعات

  44  أسواق الصناعات التقليدية

  00  مؤسسات التكوين املنهي ذات العالقة

  00  العالقة مؤسسات التعليم العالي ذات 

  22  الجمعيات الناشطة

  

  :  :  أهم اختصاصات الجهة أهم اختصاصات الجهة   --33   
اللباس  –التطريز اليدوي  –السمار  –ضفيرة السعف  –( مرقوم وذرف، الزربية، البخنوق، الفليج، الغرارة)النسيج اليدوي 

       العطورات التقليدية  –الجلد والسكاجة التقليدية  –النقش على الحجارة  –صناعة الحلي والفضة  –التقليدي 

 

  ::املواد ألاولية املتواجدة بالجهةاملواد ألاولية املتواجدة بالجهة  --44

 

 متعاقد  10+ مرسمين  01
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 ... الجلود –شعر املاعز ووبر إلابل  –الصوف  –الرخام والجبس  –الحجارة  –السمار  –السعف 

  ::الحرفيون واملؤسسات الحرفية املسجلةالحرفيون واملؤسسات الحرفية املسجلة  --55

 نسبة التطور   10271027السداس ي ألاول السداس ي ألاول   10261026السداس ي ألاول السداس ي ألاول   البرنامجالبرنامج                            

 % 71,6+   6262  2929  الحرفيون املسجلون 

 %011-  11  1414  املسجلةاملؤسسات الحرفية 

  

  ::تنمية الكفاءاتتنمية الكفاءات  --66

 نسبة التطور   10271027السداس ي ألاول السداس ي ألاول   10261026السداس ي ألاول السداس ي ألاول   البرنامجالبرنامج

 % 1414  4747   +761  (CAIP): ماج دبرنامج التأهيل املنهي قصد إلا 

 -  11  11  :برنامج التكوين املستمر

 -  11  11  برنامج تكوين الباعثين الجدد

 -  11  11  (الشراكةفي إطار )البرامج الخصوصية 

 % 360 +  1313  0505 املجموع

  

  : : التأطير الفني واملنهي  التأطير الفني واملنهي    --77  

 نسبة التطور   10271027السداس ي ألاول السداس ي ألاول   10261026السداس ي ألاول السداس ي ألاول   البرنامجالبرنامج

 % 46,2 +  444444  078078  (  تأطير فني وتقني لتطوير املنتوج) التأطير الفني 

 -  404404  11  (  تأطير لتنمية النشاط الحرفي ) التأطيراملنهي  

 % 247,1 +  440440  278278 املجموع

  

    ::الجودةالجودةمراقبة مراقبة   --88      
  ::إلانتاج املطبوع من الزربية والنسيجإلانتاج املطبوع من الزربية والنسيج**                            

 نسبة التطور   10271027السداس ي ألاول السداس ي ألاول   10261026السداس ي ألاول السداس ي ألاول  

 % 44+  14 12 الخواصالخواص  عدد املنتجينعدد املنتجين

 % 8,0 + 81 72 عدد العامالت باملنازل عدد العامالت باملنازل 

 % 47,4 + 0927 0470 عدد القطععدد القطع

 % 21,8+  7866,14 4724,7 44املساحة الفعلية بالماملساحة الفعلية بالم

 % 72,7 + 2174,04 7114,76 44املساحة املحولة بالماملساحة املحولة بالم

  

  ::صادرات منتوجات الصناعات التقليدية املراقبةصادرات منتوجات الصناعات التقليدية املراقبة  **        

 نسبة التطور   10271027السداس ي ألاول السداس ي ألاول   10261026السداس ي ألاول السداس ي ألاول  

 % 011+   1414  1010 عدد املصدرينعدد املصدرين
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 % 48,6 +  07849,407849,4  77047704 ((دد))القيمة القيمة 

 

  ::الاستثمار والتمويل في الصناعات التقليدية الاستثمار والتمويل في الصناعات التقليدية   --  99  

  ::الاستثمارات الجمليةالاستثمارات الجملية* *                         

 نسبة التطور   10271027السداس ي ألاول السداس ي ألاول   10261026السداس ي ألاول السداس ي ألاول  

 % 741 +  721721  2121  عدد املشاريععدد املشاريع

 % 067+   471,2471,2  406,98406,98  ((دد..أأ))القيمة القيمة 

 % 0077,1+   282282  7878  مواطن الشغلمواطن الشغل

  

  ::تدخالت البنك التونس ي للتضامنتدخالت البنك التونس ي للتضامن* *                       

 إحداث املشاريع -                  

 نسبة التطور   10271027السداس ي ألاول السداس ي ألاول   10261026السداس ي ألاول السداس ي ألاول  

  %%  741,1741,1+ +   071071  4141  عدد املشاريععدد املشاريع

  %%  064,9064,9+ +   484,4484,4  018,4018,4  ((دد..أأ))القيمة القيمة 

  %%  0077,70077,7+ +   424424  0909  مواطن الشغلمواطن الشغل

  

  ::قروض املال املتداول املسندةقروض املال املتداول املسندة  --          

  التطور التطور نسبة نسبة   10271027السداس ي ألاول السداس ي ألاول   10261026السداس ي ألاول السداس ي ألاول  

  --  7777  --  عدد املشاريععدد املشاريع

  --  044,7044,7  --  ((دد..أأ))القيمة القيمة 

  --  000000  --  مواطن الشغلمواطن الشغل

 

  ::نوايا الاستثمار املسجلة لدى الديواننوايا الاستثمار املسجلة لدى الديوان* *                         

 نسبة التطور   10271027السداس ي ألاول السداس ي ألاول   10261026السداس ي ألاول السداس ي ألاول  

 % 76,2 -  1717  0000  املشاريعاملشاريععدد عدد 

 % 26,4 -  47,66147,661  99,68199,681  ((دد..أأ))القيمة القيمة 

 % 401,1+   7070  0101  مواطن الشغلمواطن الشغل

 

  ::قروض الجمعيات التنمويةقروض الجمعيات التنموية* *                         

  نسبة التطور نسبة التطور   10271027السداس ي ألاول السداس ي ألاول   10261026السداس ي ألاول السداس ي ألاول  

  %%  11,,911911+ +   9191  1919  عدد املشاريععدد املشاريع
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  %%  11,,811811  ++  79,479,4  8,88,8  ((دد..أأ))القيمة القيمة 

  %%  00,,01000100  ++  011011  1919  مواطن الشغلمواطن الشغل

  ::القرى الحرفيةالقرى الحرفية  --2222

 تاريخ إلانجاز القرية الحرفية
قيمة التمويالت 

 (د.أ)

عدد 

 املحالت

مواطن 

 الشغل
 مراحل إلانجاز

 .في انتظار استكمال ألاشغال 45 41 911 4104 قابس املدينة

 40 04 0.111 4107 مارث 
وفي انتظار تسجيل العقود  ارض،تم التفويت في قطعة 

 وإعداد الاتفاقيات

 40 04 0.111 4107 الحامة 
وفي انتظار تسجيل العقود  ارض،تم التفويت في قطعة 

 وإعداد الاتفاقيات

 ألاشغال انطالقفي انتظار  40 04 0.111 4107 املطوية 

 40 04 0.111 4107 وذرف

 املشروع بصدد الدراسة من قبل مكتب دراسات حيث تم

توفير قطعة أرض ، كما تم عقد جلسات عمل مع مصالح 

القطب التكنولوجي بقابس حيث سيتولى تنفيذ املشروع 

 .وتمويله 

 

  : : التظاهرات الجهوية والوطنية التظاهرات الجهوية والوطنية   --2121

 املكان التاريخ التظاهرة
عدد الحرفيين 

 املشاركين

جانفي 06الى01من معرض إلابداعات الحرفية بدوز   12 دوز  

جانفي 41إلى  07من الصناعات التقليدية بتوزرمعرض أيام   17 توزر 

صالون الباعثين الجدد من تنظيم اتحاد الصناعة 

 والتجارة والصناعات التقليدية
جانفي 46إلى  42من   17 تونس -مقر الاتحاد 

فيفري  0جانفي إلى  46من منظم من قبل جمعيات تنموية" حرفة يدي"معرض   44 املندوبية الجهوية بقابس 

فيفري  09إلى  01من معرض دار العروسة  
بفضاء مركز املعارض 

 بالشرقية
14 

مارس 2فيفري إلى  46من معرض  الصناعات التقليدية بتطاوين  14 تطاوين 

مارس  2فيفري الى 07من معرض للصناعات التقليدية بالحامة  06 دار الثقافة بالحامة 

مارس 0فيفري الى  44من معرض للصناعات التقليدية   16 دار الثقافة بشنني 

مارس 7إلى  4من معرض للصناعات التقليدية  14 بن قردان 

افريل 00إلى  8من  معرض الصناعات التقليدية بمطماطة  46 مطماطة 

افريل 04إلى  00من معرض الصناعات التقليدية بمطماطة  011 الحامة 
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ماي  7الى  48من الصالون الوطني لالبتكار في الصناعات التقليدية  09 تونس -الكرم 

ماي 41 إختتام شهر التراث  41 بني زلطن 

  

  قبليقبليوالية والية 

  
                                                                                          ::حول املندوبيةحول املندوبية  معطيات عامةمعطيات عامة  --22

  عبد الكريم معالي عبد الكريم معالي (: (: ةة))السيد السيد : : املندوب الجهوي املندوب الجهوي 

  : : عدد أعوان التنفيذعدد أعوان التنفيذ

  ::عدد أعوان التسييرعدد أعوان التسيير

 ::إلاطاراتإلاطاراتعدد عدد 
                                        

  (:(:10271027جوان جوان إلى موفى إلى موفى ))  معطيات عامةمعطيات عامة  --11

  العددالعدد  البرنامجالبرنامج

  0111101111  العدد التقديري للحرفيينالعدد التقديري للحرفيين

  49944994  املرسمين بسجل الحرفييناملرسمين بسجل الحرفيين

  044044  املؤسسات املسجلةاملؤسسات املسجلة

  11  ملصدرةاملؤسسات ا

  00  املغازات املعتمدة

  11  مجالس الحرف

  11  عدد ألامناء    

  11  عدد املجمعات

  00  الصناعات التقليدية أسواق

  00  مؤسسات التكوين املنهي ذات العالقة

  11  مؤسسات التعليم العالي ذات العالقة  

  66  الجمعيات الناشطة

  

  :  :  أهم اختصاصات الجهة أهم اختصاصات الجهة   --33   
        -اللباس الصحراوي  –البلغة الصحراوية  –ألياف نباتية  –النسيج اليدوي 

 

1 
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  ::املواد ألاولية املتواجدة بالجهةاملواد ألاولية املتواجدة بالجهة  --44
 خشب النخيل –السعف  –الصمار  –الطعمة  –الوبر 

  ::الحرفيون واملؤسسات الحرفية املسجلةالحرفيون واملؤسسات الحرفية املسجلة  --55

 نسبة التطور   10271027السداس ي ألاول السداس ي ألاول   10261026السداس ي ألاول السداس ي ألاول   البرنامجالبرنامج                            

 % 79,7 -  0404  4949  الحرفيون املسجلون 

 -  11  11  املؤسسات الحرفية املسجلة

  

  ::تنمية الكفاءاتتنمية الكفاءات  --66

 نسبة التطور   10271027السداس ي ألاول السداس ي ألاول   10261026السداس ي ألاول السداس ي ألاول   البرنامجالبرنامج

 -  1717    (CAIP): ماج دبرنامج التأهيل املنهي قصد إلا 

 -      برنامج التكوين املستمر

 -      برنامج تكوين الباعثين الجدد

 %8,6+   7878  7474  (في إطار الشراكة)البرامج الخصوصية 

      برامج أخرى 

 % 27,2+   4242  3535 املجموع

  

  : : التأطير الفني واملنهي  التأطير الفني واملنهي    --77  

 نسبة التطور   10271027السداس ي ألاول السداس ي ألاول   10261026السداس ي ألاول السداس ي ألاول   البرنامجالبرنامج

 % 80,8+   2121  4444  (  تأطير فني وتقني لتطوير املنتوج) التأطير الفني 

 % 6,0+   711711  661661  (  تأطير لتنمية النشاط الحرفي ) التأطيراملنهي  

 % 8,5+   740740  681681 املجموع
 

  ::الاستثمار والتمويل في الصناعات التقليدية الاستثمار والتمويل في الصناعات التقليدية   --  88  

  ::الاستثمارات الجمليةالاستثمارات الجملية* *                         

 نسبة التطور   10271027السداس ي ألاول السداس ي ألاول   10261026السداس ي ألاول السداس ي ألاول  

 %%  088,6088,6+ +   010010  7474  عدد املشاريععدد املشاريع

 %%  462,4462,4  + +   474,4474,4  74,474,4  ((دد..أأ))القيمة القيمة 

 %%  081,4081,4+ +   010010  7676  مواطن الشغلمواطن الشغل

  

  ::تدخالت البنك التونس ي للتضامنتدخالت البنك التونس ي للتضامن* *                       

 :إحداث املشاريع -                  

 نسبة التطور   10271027السداس ي ألاول السداس ي ألاول   10261026السداس ي ألاول السداس ي ألاول  
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  %%  411,1411,1  ++  1717  1010  عدد املشاريععدد املشاريع

  %%  94,294,2  ++  41,441,4  01,401,4  ((دد..أأ))القيمة القيمة 

  %%  41,141,1  ++  1717  1414  مواطن الشغلمواطن الشغل

  ::قروض املال املتداول املسندةقروض املال املتداول املسندة  --          

  التطور التطور نسبة نسبة   10271027السداس ي ألاول السداس ي ألاول   10261026السداس ي ألاول السداس ي ألاول  

  %%  088,4088,4  + +   9898  7272  عدد املشاريععدد املشاريع

  %%  494,7494,7+ +   444444  6464  ((دد..أأ))القيمة القيمة 

  %%  088,4088,4+ +   9898  7272  مواطن الشغلمواطن الشغل

 

  ::نوايا الاستثمار املسجلة لدى الديواننوايا الاستثمار املسجلة لدى الديوان* *                         

 نسبة التطور   10271027ألاول ألاول السداس ي السداس ي   10261026السداس ي ألاول السداس ي ألاول  

     //  عدد املشاريععدد املشاريع

   //    ((دد..أأ))القيمة القيمة 

 /      مواطن الشغلمواطن الشغل

 

  ::القرى الحرفيةالقرى الحرفية  --  99        

 املالحظات عدد مواطن الشغل قيمة التمويالت عدد املحالت تاريخ إلانجاز القرية الحرفية

 ألاشغال متوقفة  04 أد 872.111 19 4104 القرية الحرفية بقبلي

 

  : : التظاهرات الجهوية والوطنية التظاهرات الجهوية والوطنية   --2020

  

  التاريخالتاريخ  املكاناملكان اسم املعرض

  عدد املشاركينعدد املشاركين

  10271027السداس ي ألاول السداس ي ألاول   10261026السداس ي ألاول السداس ي ألاول 

معرض الصناعات التقليدية إحتفاال بأيام 

 الصناعات التقليدية واللباس الوطني
 دار الثقافة قبلي

إلى  14من 

06/17/4107 
19 

 لم يتم تنظيم معرض

الصناعات التقليدية في إطار معرض 

 مهرجان الفرح إلافريقي

سوق الصناعات 

 التقليدية بدوز 

إلى  19من 

04/12/4107 
07 

01 

معرض الصناعات التقليدية في إطار 

 مهرجان سيدي حامد
 سوق ألاحد

إلى  00من 

07/12/4107 
4 

4 
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 مهرجان ألاغنية البدوية بالفوار
 الفوار

إلى  02من 

06/12/4107 
- 

16 

فضاء الباعثين الشبان في الصالون 

 الوطني لإلبتكار 
 تونس -الكرم

من 

48/12/4107 

إلى 

17/12/4107 

10 
10 

 فضاء الجهات بالصالون الوطني لإلبتكار
 تونس -الكرم

من 

48/12/4107 

إلى 

17/12/4107 

16 
18 

الفضاء التجاري بالصالون الوطني 

 لإلبتكار 
 تونس -الكرم

من 

48/12/4107 

إلى 

17/12/4107 

- 
10 

 معرض الصناعات التقليدية بسليانة
 سليانة

إلى 07من 

08/14/4107 
10 

- 

 معرض الصناعات التقليدية بزغوان
 زغوان

إلى  08من 

48/14/4107 
10 

- 

 معرض الصناعات التقليدية بدوز 
 مدينة دوز 

إلى  01من 

06/10/4107 
- 

04 

 معرض الصناعات التقليدية بتطاوين
 تطاوين

من 

إل46/14/4107

ى 

12/17/4107 

- 
14 

معرض الصناعات التقليدية على هامش 

 قبلي تظاهرة ذبذبات الصحراء
/46/14و44

4107 
- 

02 

معرض الصناعات التقليدية بالقطار 

 القطار قفصة
إلى  04من 

04/12/4107 
- 

10 

 :.................................:.................................املصدراملصدر

  

  

  : :   الدوليةالدوليةالتظاهرات التظاهرات   --2222

  

 الصالون أو التضاهرةاسم 

/ / منهي منهي ))النوع النوع 

  التاريخالتاريخ  املكاناملكان  ((تجاري تجاري 

  عدد املشاركينعدد املشاركين

السداس ي ألاول السداس ي ألاول 

10261026  

السداس ي ألاول السداس ي ألاول 

10271027  

MITT 
  MOSCOU  إلى  10من

10/82/0810 

- 81 

  :.................................:.................................املصدراملصدر
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  ::  املسابقاتاملسابقات  --  2121

  

  

  ::مسابقة إلابتكارمسابقة إلابتكار* *                         

 10261026  10271027  

  1111  8383  املترشحيناملترشحينعدد عدد 

  1010  8080  املشاركيناملشاركينعدد عدد 

  :...................................:...................................املصدراملصدر

  

  ::مسابقات الخمسة الذهبيةمسابقات الخمسة الذهبية* *                       

   10261026  10271027  

  اللباس اليومياللباس اليومي
  8080  8181  عدد املترشحينعدد املترشحين

  --  8181  عدد املشاركينعدد املشاركين

  اللباس املناسباتياللباس املناسباتي
  8282  8181  عدد املترشحينعدد املترشحين

  8181  8181  عدد املشاركينعدد املشاركين

  املجموعاملجموع
  8080  8080  عدد املترشحينعدد املترشحين

  8181  8080  عدد املشاركينعدد املشاركين
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  مدنينمدنينوالية والية 

  
                                                                                          ::حول املندوبيةحول املندوبية  معطيات عامةمعطيات عامة  --22

  سليم الغنجة سليم الغنجة (: (: ةة))السيد السيد : : املندوب الجهوي املندوب الجهوي 

  : : عدد أعوان التنفيذعدد أعوان التنفيذ

  ::عدد أعوان التسييرعدد أعوان التسيير

 ::عدد إلاطاراتعدد إلاطارات
                                        

  (:(:10271027جوان جوان إلى موفى إلى موفى ))  معطيات عامةمعطيات عامة  --11

  العددالعدد  البرنامجالبرنامج

  0211102111  العدد التقديري للحرفيينالعدد التقديري للحرفيين

  27462746  املرسمين بسجل الحرفييناملرسمين بسجل الحرفيين

  9797  املؤسسات املسجلةاملؤسسات املسجلة

  4747  ملصدرةاملؤسسات ا

  44  املغازات املعتمدة

  44  الحرفمجالس 

  44  عدد ألامناء    

  00  عدد املجمعات

  00  أسواق الصناعات التقليدية

  00  مؤسسات التكوين املنهي ذات العالقة

  11  مؤسسات التعليم العالي ذات العالقة  

  88  الجمعيات الناشطة

  

  :  :  أهم اختصاصات الجهة أهم اختصاصات الجهة   --33   
       الحياكة والبسكري  –البلغة وألاحذية التقليدية  –الغرارة  –املصوغ والحلي  –الفضيات  –الفخار  –التطريز  –الزربية 

 

  ::املواد ألاولية املتواجدة بالجهةاملواد ألاولية املتواجدة بالجهة  --44
 خشب الزيتون  –الجلد  –الجبس  –الطين ألاحمر  –الوبر  –الصوف 

  ::الحرفيون واملؤسسات الحرفية املسجلةالحرفيون واملؤسسات الحرفية املسجلة  --55

 نسبة التطور   10271027السداس ي ألاول السداس ي ألاول   10261026السداس ي ألاول السداس ي ألاول   البرنامجالبرنامج                            

 % 4,7 -  8282  8686  الحرفيون املسجلون 

 -  1144  11  املؤسسات الحرفية املسجلة

باملكتب  7+ باملندوبية  7) 01

 (املحلي بجربة
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  ::تنمية الكفاءاتتنمية الكفاءات  --66

 نسبة التطور   10271027السداس ي ألاول السداس ي ألاول   10261026السداس ي ألاول السداس ي ألاول   البرنامجالبرنامج

 % 7777  7474  - 7,1  (CAIP): ماج دبرنامج التأهيل املنهي قصد إلا 

 -      :برنامج التكوين املستمر

 %21,1+   1717  1414  برنامج تكوين الباعثين الجدد

 -      (في إطار الشراكة)البرامج الخصوصية 

 -     برامج أخرى 

 % 1,6 +  3939  3838 املجموع

  

  : : التأطير الفني واملنهي  التأطير الفني واملنهي    --77  

 نسبة التطور   10271027السداس ي ألاول السداس ي ألاول   10261026السداس ي ألاول السداس ي ألاول   البرنامجالبرنامج

 -  11  11  (  تأطير فني وتقني لتطوير املنتوج) التأطير الفني 

 -  11  11  (  تأطير لتنمية النشاط الحرفي ) التأطيراملنهي  

 -  00  00 املجموع
  

    ::الجودةالجودةمراقبة مراقبة   --88      
  ::إلانتاج املطبوع من الزربية والنسيجإلانتاج املطبوع من الزربية والنسيج**                            

 نسبة التطور   10271027السداس ي ألاول السداس ي ألاول   10261026السداس ي ألاول السداس ي ألاول  

 % 41,1 - 18 01 الخواصالخواص  املنتجيناملنتجين  عددعدد

 % 1 16 16 عدد العامالت باملنازل عدد العامالت باملنازل 

 %4,4+  470 420 عدد القطععدد القطع

 %0,6 - 0840 0880 44املساحة الفعلية بالماملساحة الفعلية بالم

 % 1,6 + 4408 4417 44املساحة املحولة بالماملساحة املحولة بالم
  

  ::صادرات منتوجات الصناعات التقليدية املراقبةصادرات منتوجات الصناعات التقليدية املراقبة  **        

 نسبة التطور   10271027ألاول ألاول السداس ي السداس ي   10261026السداس ي ألاول السداس ي ألاول  

 % 24,2 -  1616  0000 عدد املصدرينعدد املصدرين

 % 424,0 +  74,674,6  44,044,0 ((دد))القيمة القيمة 

  ::الاستثمار والتمويل في الصناعات التقليدية الاستثمار والتمويل في الصناعات التقليدية   --  99  

  ::الاستثمارات الجمليةالاستثمارات الجملية* *                         

 نسبة التطور   10271027السداس ي ألاول السداس ي ألاول   10261026السداس ي ألاول السداس ي ألاول  
 % 21,7 +  8181  4747  عدد املشاريععدد املشاريع
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 % 77,6+   247247  478,0478,0  ((دد..أأ))القيمة القيمة 

 % 07,6+   087087  049049  مواطن الشغلمواطن الشغل

  ::تدخالت البنك التونس ي للتضامنتدخالت البنك التونس ي للتضامن* *                       

 إحداث املشاريع -                  

 نسبة التطور   10271027السداس ي ألاول السداس ي ألاول   10261026السداس ي ألاول السداس ي ألاول  

  %%    11  1717  1717  عدد املشاريععدد املشاريع

  %%  080,4080,4  + +   074074  2828  ((دد..أأ))القيمة القيمة 

  %%  21,121,1  + +   1717  1414  مواطن الشغلمواطن الشغل

  

  ::قروض املال املتداول املسندةقروض املال املتداول املسندة  --          

  التطور التطور نسبة نسبة   10271027السداس ي ألاول السداس ي ألاول   10261026السداس ي ألاول السداس ي ألاول  

  %%  77,,2424+ +   7777  4747  عدد املشاريععدد املشاريع

  %%  88,,4444+ +   488488  088,4088,4  ((دد..أأ))القيمة القيمة 

  %%  11,,4141+ +   081081  041041  مواطن الشغلمواطن الشغل

 

  ::نوايا الاستثمار املسجلة لدى الديواننوايا الاستثمار املسجلة لدى الديوان* *                         

 نسبة التطور   10271027السداس ي ألاول السداس ي ألاول   10261026السداس ي ألاول السداس ي ألاول  

 % 011 -  11  1010  عدد املشاريععدد املشاريع

 % 011 -  11  0,60,6  ((دد..أأ))القيمة القيمة 

 %011 -  11  1212  مواطن الشغلمواطن الشغل

 

  ::ألاوليةألاوليةاملواد املواد * * 

  : : من السوق املحلية واملتمتعة باالمتيازات الجبائية من السوق املحلية واملتمتعة باالمتيازات الجبائية     اقتناؤهااقتناؤهااملواد ألاولية التي تّم املواد ألاولية التي تّم   --  

  10271027السداس ي ألاول السداس ي ألاول   10261026السداس ي ألاول السداس ي ألاول  

  1111  1010  املزوديناملزودينعدد عدد 

  1111  026,7026,7  ((دد..أأ))القيمة القيمة 

 :...................................:...................................املصدراملصدر  

 

  : : الجمركيةالجمركيةاملواد ألاولية املوردة واملتمتعة باالمتيازات املواد ألاولية املوردة واملتمتعة باالمتيازات   --   

  10271027السداس ي ألاول السداس ي ألاول   10261026السداس ي ألاول السداس ي ألاول  

  1010  1111  املورديناملوردينعدد عدد 
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  4,14,1  1111  ((دد..أأ))القيمة القيمة 

 

 

  ::القرى الحرفيةالقرى الحرفية  --  2020

 املالحظات مواطن الشغل قيمة التمويالت عدد املحالت تاريخ إلانجاز القرية الحرفية

 ناشطة-  ألف دينار 0241 41 4107 حومة السوق 

 --  ألف دينار 911 16 4107 مدنين الشمالية

 ناشطة -  ألف دينار  711 17 4107 بني خداش

 

  : : التظاهرات الجهوية والوطنية التظاهرات الجهوية والوطنية   --2222

  

  التاريخالتاريخ  املكاناملكان اسم املعرض

  عدد املشاركينعدد املشاركين

السداس ي ألاول السداس ي ألاول 

10261026  

السداس ي ألاول السداس ي ألاول 

10271027  

  4444  4141  41074107مارسمارس0606  مدنينمدنين معرض الصناعات التقليدية

  4444  4141  41074107ماي ماي 00  مدنينمدنين معرض الصناعات التقليدية

  0000  1616  41074107ماي ماي   الكرمالكرم صالون الابتكار 

  1010  1717  41074107جويلية جويلية     سوسةسوسة الصناعات التقليديةمعرص 

         

 :.................................:.................................املصدراملصدر

  

  : :   الدوليةالدوليةالتظاهرات التظاهرات   --2121

  

 اسم الصالون أو التضاهرة

/ / منهي منهي ))النوع النوع 

  التاريخالتاريخ  املكاناملكان  ((تجاري تجاري 

  عدد املشاركينعدد املشاركين

السداس ي ألاول السداس ي ألاول 

10261026  

السداس ي ألاول السداس ي ألاول 

10271027  

Maison et objet 00  11  جانفيجانفي  باريسباريس  منهيمنهي  

           

           

           

           

  :.................................:.................................املصدراملصدر
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  ::  املسابقاتاملسابقات  --  2323

  ::مسابقة إلابتكارمسابقة إلابتكار* *                         

 10261026  10271027  

  1717  1414  املترشحيناملترشحينعدد عدد 

  0101  1414  املشاركيناملشاركينعدد عدد 

  :...................................:...................................املصدراملصدر

  

  ::مسابقات الخمسة الذهبيةمسابقات الخمسة الذهبية* *                       

   10261026  10271027  

  اللباس اليومياللباس اليومي
  1010  11  عدد املترشحينعدد املترشحين

  1717  1212  عدد املشاركينعدد املشاركين

  اللباس املناسباتياللباس املناسباتي
  11  11  عدد املترشحينعدد املترشحين

  1717  1212  عدد املشاركينعدد املشاركين

  املجموعاملجموع
  1010  11  عدد املترشحينعدد املترشحين

  0202  1818  عدد املشاركينعدد املشاركين

  :...................................:...................................املصدراملصدر
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  تطاوينتطاوينوالية والية 

  

  
                                                                                          ::حول املندوبيةحول املندوبية  معطيات عامةمعطيات عامة  --22

  سامي املهديسامي املهدي(: (: ةة))السيد السيد : : املندوب الجهوي املندوب الجهوي 

  : : عدد أعوان التنفيذعدد أعوان التنفيذ

  ::عدد أعوان التسييرعدد أعوان التسيير

 ::عدد إلاطاراتعدد إلاطارات
                                        

  (:(:10271027جوان جوان إلى موفى إلى موفى ))  معطيات عامةمعطيات عامة  --11

  العددالعدد  البرنامجالبرنامج

  81118111  العدد التقديري للحرفيينالعدد التقديري للحرفيين

  70207020  املرسمين بسجل الحرفييناملرسمين بسجل الحرفيين

  0101  املؤسسات املسجلةاملؤسسات املسجلة

  11  املصدرةاملؤسسات 

  11  املغازات املعتمدة

  22  مجالس الحرف

  77  عدد ألامناء    

  77  عدد املجمعات

  00  أسواق الصناعات التقليدية

  00  مؤسسات التكوين املنهي ذات العالقة

  00  مؤسسات التعليم العالي ذات العالقة  

  0101  الجمعيات الناشطة

  

  :  :  أهم اختصاصات الجهة أهم اختصاصات الجهة   --33   
الحدادة  –الخياطة التقليدية  –الفياللي  –البلغة وألاحذية التقليدية  –السكاجة التقليدية  –( الجبلي واليدوي )النسيج 

 السمارة  –الخشب  –الحلويات التقليدية  –املصوغ الفض ي  –التقليدية 

       

  ::املواد ألاولية املتواجدة بالجهةاملواد ألاولية املتواجدة بالجهة  --44
 حجارة الزينة  –الحجارة الرخامية  –الطين  –خشب الزيتون  –الجبس  –الجلود  –الصوف 

 

0 
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  ::الحرفيون واملؤسسات الحرفية املسجلةالحرفيون واملؤسسات الحرفية املسجلة  --55

 نسبة التطور   10271027السداس ي ألاول السداس ي ألاول   10261026السداس ي ألاول السداس ي ألاول   البرنامجالبرنامج                            

 % 08,6+   014014  8686  الحرفيون املسجلون 

 % 41-  1010  1414  املؤسسات الحرفية املسجلة

  

  ::تنمية الكفاءاتتنمية الكفاءات  --66

 نسبة التطور   10271027السداس ي ألاول السداس ي ألاول   10261026السداس ي ألاول السداس ي ألاول   البرنامجالبرنامج

 /  //  //  (CAIP): ماج دبرنامج التأهيل املنهي قصد إلا 

 /  //  //  :برنامج التكوين املستمر

 % 78,9 -  1212  0909  الجددبرنامج تكوين الباعثين 

 % 011,1 -  //  098098  (في إطار الشراكة)البرامج الخصوصية 

 /  //  // برامج أخرى 

 % 98,2 -  0404  127127 املجموع

  

  : : التأطير الفني واملنهي  التأطير الفني واملنهي    --77  

 نسبة التطور   10271027السداس ي ألاول السداس ي ألاول   10261026السداس ي ألاول السداس ي ألاول   البرنامجالبرنامج

 % 42,7 -  714714  210210  (  تأطير فني وتقني لتطوير املنتوج) التأطير الفني 

 % 48,4 -  248248  496496  (  تأطير لتنمية النشاط الحرفي ) التأطيراملنهي  

 % 46,8 -  730730  997997 املجموع

  

    ::الجودةالجودةمراقبة مراقبة   --88      
  ::صادرات منتوجات الصناعات التقليدية املراقبةصادرات منتوجات الصناعات التقليدية املراقبة  **                                

 نسبة التطور   10271027السداس ي ألاول السداس ي ألاول   10261026السداس ي ألاول السداس ي ألاول  

 /  //  // عدد املصدرينعدد املصدرين

 /  //  // ((دد..أأ))القيمة القيمة 

 

  ::الاستثمار والتمويل في الصناعات التقليدية الاستثمار والتمويل في الصناعات التقليدية   --  99  

  ::الاستثمارات الجمليةالاستثمارات الجملية* *                         

 نسبة التطور   10271027السداس ي ألاول السداس ي ألاول   10261026السداس ي ألاول السداس ي ألاول  

 % 4,4+   044044  009009  عدد املشاريععدد املشاريع

 % 1,7 -  209,9209,9  247,1247,1  ((دد..أأ))القيمة القيمة 

 % 1,7+   079079  078078  مواطن الشغلمواطن الشغل
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  ::تدخالت البنك التونس ي للتضامنتدخالت البنك التونس ي للتضامن* *                       

 إحداث املشاريع -                  

 نسبة التطور   10271027السداس ي ألاول السداس ي ألاول   10261026السداس ي ألاول السداس ي ألاول  

  --  1414  11  عدد املشاريععدد املشاريع

  --  68,668,6  11  ((دد..أأ))القيمة القيمة 

  --  1414  11  مواطن الشغلمواطن الشغل

  

  ::قروض املال املتداول املسندةقروض املال املتداول املسندة  --          

  التطور التطور نسبة نسبة   10271027السداس ي ألاول السداس ي ألاول   10261026السداس ي ألاول السداس ي ألاول  

  %%  11+ +   6868  6868  عدد املشاريععدد املشاريع

  %%  4,04,0+ +   427,4427,4  474,4474,4  ((دد..أأ))القيمة القيمة 

  %%  11+ +   6868  6868  مواطن الشغلمواطن الشغل

 

  ::نوايا الاستثمار املسجلة لدى الديواننوايا الاستثمار املسجلة لدى الديوان* *                         

 نسبة التطور   10271027ألاول ألاول السداس ي السداس ي   10261026السداس ي ألاول السداس ي ألاول  

 % 09,1 -  0707  4040  عدد املشاريععدد املشاريع

 % 78,0 -  77,777,7  042,9042,9  ((دد..أأ))القيمة القيمة 

 % 04,1 -  7272  2121  مواطن الشغلمواطن الشغل

 

  ::املخاطب الوحيداملخاطب الوحيدنوايا الاستثمار املسجلة لدى نوايا الاستثمار املسجلة لدى * *                         

 نسبة التطور   10271027السداس ي ألاول السداس ي ألاول   10261026السداس ي ألاول السداس ي ألاول  

 % 777+   4444  1717  عدد املشاريععدد املشاريع

 -  --  --  ((دد..أأ))القيمة القيمة 

 -  --  --  مواطن الشغلمواطن الشغل

 

  ::قروض الجمعيات التنمويةقروض الجمعيات التنموية* * 

  نسبة التطور نسبة التطور   10271027السداس ي ألاول السداس ي ألاول   10261026السداس ي ألاول السداس ي ألاول  

  %%  00,,7272  --  1717  4747  عدد املشاريععدد املشاريع

  %%  47,747,7  --  46,446,4  64,764,7  ((دد..أأ))القيمة القيمة 

  %%  00,,7272  --  1717  4747  مواطن الشغلمواطن الشغل
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  ::القرى الحرفيةالقرى الحرفية  --  2020        

 املالحظات مواطن الشغل قيمة التمويالت عدد املحالت إلانجازتاريخ  القرية الحرفية

القرية الحرفية 

 بغمراسن 
-  ألف دينار 711-  4106

: نسبة التقدم ) في طور إلانجاز

71 )% 

القرية الحرفية 

 بتطاوين
-  ألف دينار 741 -- 

في مرحلة إجراءات إلاسناد 

 اتفاقيةإعداد  انتظارفي  للعقار و

 إلانجاز

 

 : : التظاهرات الجهوية والوطنية التظاهرات الجهوية والوطنية   --2222

 عدد املشاركين التاريخ املكان اسم املعرض

السداس ي ألاول 

1026 

السداس ي ألاول 

1027 

إلاحتفال بأيام الصناعات 

 التقليديةواللباس الوطني

ساحة الفنون 

 بتطاوين

الفضاءات الحرفية 

 بتطاوين

 

 74 47 4106مارس  06إلى  07من 

هامش املهرجان تنظيم معرض على 

 الدولي للقصور الصحراوية

ساحة الفنون 

 بتطاوين

 مقر الوالية

الفضاءات الحرفية 

 بتطاوين

 07/17/4106من 

 41/17/4106إلى 

*******         

 46/14/4107من 

 12/17/4107إلى 

66 90 

املشاركة في الصالون الوطني 

 للصناعات التقليدية

 44/12/4106من  قصر املعارض بالكرم

 10/14/4106إلى 

      ********* 

 48/12/4107من 

 17/14/4107إلى 

46 07 

املشاركة في مسابقة أوالمبياد املرقوم 

على هامش الصالون الوطني 

 للصناعات التقليدية

 

 44/12/4106من  قصر املعارض بالكرم

 10/14/4106إلى 

10 / 

املشاركة في املهرجان الوطني لألصالة 

 والتراث

 / 10 4106ماي  18إلى  16من  بجربةنزل فنش ي 

 08/14/4106من  معرض قابس الدولي املشاركة في معرض قابس الدولي

 14/16/4106إلى 

10 / 

 17 / 06/10/4107إلى  01من  دوز  معرض ابداعات حرفية 

معرض أيام الصناعات التقليدية 

 بتوزر

 14 / 41/10/4107إلى  07من  توزر
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صالون الباعثين الجدد في الصناعات 

 0التقليدية دورة 

UTICA 17 / 46/10/4107إلى  42من  تونس 

للمهرجان  78اليوم الترويجي للدورة 

 الدولي للقصور الصحراوية

شارع الحبيب 

بورقيبة تونس 

 العاصمة

00/14/4107 / 14 

معرض الصناعات التقليدية على 

ملهرجان ربيع  2هامس الدورة 

 السياحة 

 10 / 04/12/4107إلى  04من  القطار قفصة

الدورة الثانية ملهرجان الخوي 

 لألصالة والتراث

-السعادة-الخوي 

- تطاوين الشمالية

 قصر املعارض بالكرم

  44/12/4107من 

 17/14/4107إلى 

/ 12 

 المصدر المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية                                                                                              
 

  ::املسابقاتاملسابقات  ––  2211

  مسابقة إلابتكارمسابقة إلابتكار  --

 1026 1027 

 44 01 عدد املترشحين

 07 14 عدد املشاركين
 المصدر المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية                             

  مسابقات الخمسة الذهبيةمسابقات الخمسة الذهبية  --

  1026 1027 

 14 10 عدد املترشحين اللباس اليومي

 01 10 عدد املشاركين

اللباس 

 أملناسباتي

 06 14 عدد املترشحين

 05 14 عدد املشاركين

 08 17 عدد املترشحين املجموع         

 16 17 عدد امشاركين
 المصدر المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية                                 

 

 


