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 :توطئة
 

تتجه استراتيجية النهوض بقطاع الصناعات التقليدية نحو النهوض بمردودية الاقتصادية والاجتماعية    

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

 

وإلاجتماعية في  وتبرز 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 

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

 .لقطاعات إلاقتصادية وإلاجتماعية داخل الواليةوكذلك حسب ا( بلدية أو حتى والية, معتمدية, عمادة)

 

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

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

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

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

 .ت الجهوية وإلادارات املركزية للديوانالصناعات التقليدية بالجهات وذلك بالتعاون مع كافة املندوبيا

 

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 

 .التنموية
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 1027إنجازات سنة  خالصة
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 :الحرفيون واملؤسسات الحرفية -2
 

 :الحرفيون  - أ
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  أي  1106سنة  نفس الفترة من خالل 1.817مقابل  1.171 بسجل الحرفيين 1107بلغ عدد املرسمين خالل سنة

 1107إلى موفى  0988حرفيا وذلك منذ سنة  061.870ليصبح بذلك العدد الجملي للمسجلين  % 6,1بلغت  تراجعبنسبة 

 . % 1,8 أدنى نسبة حيث لم تتجاوز  منوبةفي حين مثلت والية %  9,6 أعلى نسبة حيث بلغتالقيروان مثلت منهم والية 
 

  نسبة حيث مثلت  1107املرتبة ألاولى من حيث عدد املرسمين بسجل الحرفيين خالل سنة  املنستيرتحتل والية

 .1106وذلك مقارنة بنفس الفترة من سنة  %0,7بلغت  تطور من مجموع املرسمين في حين سجلت نسبة  01,0%
 

  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  1107
 

  سنةموفى إلى  0988من العدد الجملي للمرسمين بالسجل الوطني للحرفيين منذ سنة  %87,1بلغت نسبة املرأة 

1107. 

 

 :املؤسسات الحرفية - ب
 

 1026 1027 
العدد التراكمي إلى 

 1027  موفى

 نسبة التطور 

(1026-1027) 

 %61,7 0979 96 19 عدد املؤسسات املسجلة

 %1 %71,7 %71,7 %71,7 نسبة املرأة
 

  خالل  مؤسسة 19مقابل  1107سنة خالل  96بلغ عدد املؤسسات الحرفية املسجلة بدفاتر املندوبيات الجهوية

 سنة وذلك إلى موفى 0979العدد الجملي للمؤسسات املسجلة  بلغ بذلكلي % 61,7أي بنسبة تطور بلغت  1106سنة 

ز أدنى نسبة حيث لم تتجاو  سليانةفي حين مثلت والية  %01,6 أعلى نسبة حيث بلغت صفاقسمثلت منهم والية  1107

1,0 %. 

 

 
 العدد التراكمي

 (2987- 1027) 

 711.111 العدد التقديري للحرفيين

 061.870 عدد املرسمين

 %16,1 نسبة التأطير

 %87,1 نسبة املرأة
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 :تنمية الكفاءات -1
 

   

  7.798مقابل  1107سنة خالل  7.181بلغ عدد املنتفعين ببرامج التكوين في قطاع الصناعات التقليدية 

 .% 7,1بلغت  تراجعأي بنسبة  1106خالل سنة 

 

 01,8حيث بلغت  1107 نةأعلى نسبة من حيث عدد املنتفعين ببرامج التكوين خالل س قفصة مثلت والية% 

وزغوان وسيدي بوزيد  وجندوبة أريانة و منوبة اتوالي نسبة املنتفعين فيفي حين % 00بنسبة  توزرتليها والية 

 .%0 وتونس لم تتجاوز 

 

 1107سنة  متكونا خالل 187ر في اختصاصات الصناعات التقليدية بلغ عدد املنتفعين بالتكوين املستم 

ويعزى هذا التراجع إلى تأخر إلانطالق في تنفيذ  % 19 تراجع بلغت أي بنسبة 1106متكونا خالل سنة  690مقابل 

 .البرنامج في العديد من الواليات

 

 متكونا  0.071الصناعات التقليدية  اختصاصات في قصد إلادماج بلغ عدد املنتفعين ببرنامج التأهيل املنهي

 .%61,9 تطور بلغت أي بنسبة 1106متكونا خالل سنة  691مقابل  1107سنة  اللخ

 

  متكونا خالل  117مقابل  1107سنة  اللخمتكونا  171تكوين الباعثين الجدد بلغ عدد املنتفعين ببرنامج

 .% 7,7 تطور بلغت  أي بنسبة 1106سنة 

 

 0.067قابل م 1107سنة  اللخمتكونا  0.168( في إطار الشراكة)الخصوصية برامج البلغ عدد املنتفعين ب 

 .%8,1 بلغت تراجع بنسبةأي  1106متكونا خالل سنة 

 

 التطور نسبة  1027 1026 

 CAIP 691 0.071 +62,9%برنامج التأهيل املنهي قصد إلادماج 

 %59- 187 690 برنامج التكوين املستمر

 %3,3+ 171 117 برنامج تكوين الباعثين الجدد

 %8,2- 0.168 0.067 (في إطار الشراكة)البرامج الخصوصية 

 %36,4- 711 100 برامج أخرى 

 %3,5- 3.180 3.398 املجموع
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 :التأطير الفني واملنهي -3

 :التأطير الفني - أ

 نسبة التطور  1027 1026 

 %7,9- 1.011 1.198 املنتفعينعدد 

 

  أي بنسبة  1106خالل سنة  1.198قابل م 1107سنة  اللخحرفيا  1.011بلغ عدد املنتفعين بالتأطير الفني

منوبة والية  في حين مثلت %00,1أعلى نسبة تأطير حيث بلغت  باجةوالية منهم وقد مثلت  %7,9تراجع بلغت 

 %.1 وهيأدنى نسبة تأطير 
 

 :التأطير املنهي - ب

 نسبة التطور  1027 1026 

 %52,5+ 07.717 00.611 املنتفعينعدد 

 

  أي  1106خالل سنة  00.611قابل م 1107سنة  اللحرفيا خ 07.717بلغ عدد املنتفعين بالتأطير املنهي

في حين مثلت % 11,1أعلى نسبة تأطير حيث بلغت  املنستيروالية منهم وقد مثلت % 11,1بنسبة تطور بلغت 

 %.1,7 وهيأدنى نسبة تأطير  ات أريانةوالي
 

 :جودة املنتوج -4

 :من الزربية والنسيج إلانتاج املطبوع - أ
 

 نسبة التطور  1027 1026 

 %12,2+ 16.771 10.711 1املساحة املحولة بالم
 
 

 1م 10.711ل قابم 1107سنة  اللخ  ²م 16.771 مساحة محولةج بلغ إلانتاج املطبوع من الزربية والنسي 

 .% 01,1بلغت  تطور أي بنسبة  1106سنة خالل 

  تليها والية  % 71,9حيث بلغت  1107خالل سنة  إنتاجنسبة  أعلى القيروانمن حيث إلانتاج مثلت والية

منوبة ونابل وبنزرت وزغوان وقبلي في حين مثلت كل من واليات  %00,1ووالية املهدية بنسبة  %01,1قابس بـ 

 .%1 وهيأدنى نسبة إنتاج  وتطاوين
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 :الجمليةالصادرات  - ب

 نسبة التطور  1027 1026 

 %4,4- 11,0 16,6 (د.م) الصادرات املباشرة قيمة

 %23+ 178,1 177,8 (د.م)قيمة الصادرات غير املباشرة 

 %19,9+ 59196 49494 (د.م)القيمة الجملية للصادرات 

 %18,2+ 71.116,6 19.011,6 (د.م)الصادرات الجملية للبالد 

 **** %1,72 %1,96 الحصة من الصادرات الجملية للبالد

 

 مقـابل  1107مليون دينـار خالل سنة  191,6 لصناعـات التقليديـةا ملنتوجات بلغت قيمة الصادرات الجملية

 %. 09,9بلغت  تطور أي بنسبة  1106مليون دينار خالل سنة  191,1

 

 مليون  11,0 املراقبة من طرف مصالح الديـوان الوطني للصناعـات التقليديـة بلغت قيمة الصادرات الجملية

 %. 1,1بلغت  تراجعأي بنسبة  1106مليون دينار خالل سنة  16,6مقـابل  1107دينـار خالل سنة 

 

  مليون دينار خالل  191,1مقـابل  1107مليون دينـار خالل سنة  191,6 غير املباشرةبلغت قيمة الصادرات

 %. 17بلغت  تطور أي بنسبة  1106سنة 

 

  1107خالل سنة  %0,71 من الصادرات الجملية للبالد نسبة التقليديـة املنتوجاتصادرات حصة بلغت 

 .نقطة 1,11بلغ  تطورا بذلكمحققة  1106خالل سنة %0,96مقـابل 

 

تليها  % 77حيث بلغت  املباشرة قيمة الصادراتمن حيث  ةنسب أعلىة نابل سجلت والي 1107سنة  خالل

 .% 71,1بنسبة   صفاقسوالية 
 

 :الاستثمـــــــار والتمويــــــــل -5

 :ستثمارات الجملية في القطاعالا  - أ
 

 نسبة التطور  1027 1026 

 %131+ 01.060 1.761 عدد املشاريع

 %65,9+ 18.769,7 07.198,6 (د.أ)قيمة الاستثمارات 

 %122,3+ 01.911 1.818 عدد مواطن الشغل
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 بقيمة استثمار جملية قدرت بحوالي  مشروعا في الصناعات التقليدية 10.161إنجاز  1107خالل سنة تم

مشروعا بقيمة استثمار جملية بلغت  4.365موطن شغل مقابل  12.955مكنت من إحداث  مليون دينار 28,4

من  %070أي بنسب تطور بلغت  1106موطن شغل خالل سنة  5.828مليون دينار مكنت من إحداث  17,1

 .في عدد مواطن الشغل املحدثة % 011,7في قيمة إلاستثمارات و  % 61,9حيث عدد املشاريع و 

 

 نسبة مقارنة ببقية الواليات حيث  أعلى قابسمثلت والية  1107خالل سنة من حيث عدد املشاريع املنجزة

أدنى نسبة  وسليانة وسيدي بوزيد ومدنين وقبلي بن عروسات منوبة وأريانة و واليفي حين مثلت  %17,9بلغت 

 .من العدد الجملي للمشاريع املنجزة في القطاع % 0حيث لم تتجاوز 

 

 نسبة مقارنة ببقية الواليات  أعلى قابسمثلت والية  1107خالل سنة من حيث قيمة الاستثمارات املنجزة

أدنى  سليانة وقبلي والقصرين ومنوبة وسيدي بوزيد ومدنينفي حين مثلت كل من واليات  %11,8حيث بلغت 

 .من القيمة الجملية لإلستثمارات في القطاع %0نسبة حيث لم تتجاوز 

 

 مثلت والية قابس أعلى نسبة مقارنة ببقية الواليات  1107خالل سنة من حيث عدد مواطن الشغل املحدثة

أدنى نسبة حيث  وبن عروس في حين مثلت كل من واليات قبلي منوبة وسيدي بوزيد ومدنين %71,7حيث بلغت 

 .في القطاع عدد مواطن الشغل الجملية املحدثةمن  %0لم تتجاوز 

 :املسجل لدى الديوانالاستثمار  - ب

 نسبة التطور  1027 1026 

 %37,2- 080 188 عدد املشاريع

 %6,0- 6.011,1 6.111,1 (د.أ)قيمة الاستثمارات 

 %25,4- 617 871 عدد مواطن الشغل

 

 

 

  موطن شغـل 617إلحداث  مليون دينار 6,01 نية استثمـار بقيمة قدرت بـ 080تسجيل  1107خالل سنة تم 

 تراجعأي بنسبة  1106موطن شغل خالل سنة  617مليون دينار إلحداث  6,11نية استثمار بقيمة  188مقابل 

 .%11,1بنسبة  املحدثة وفي عدد مواطن الشغل  %6قيمة الاستثمارات بنسبة  وفي %77,1عدد النوايا بلغت  في

 

  09,7أعلى نسبة حيث بلغت  تطاوينمثلت والية  1107خالل سنة نوايا إلاستثمار املسجلة من حيث عدد% 

 .%06,6بنسبة  صفاقستليها والية  من مجموع املشاريع
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  09,7أعلى نسبة حيث بلغت  أريانةمثلت والية  1107خالل سنة الاستثمارات املسجلة نوايا من حيث قيمة% 

 .%08بنسبة  تونستليها والية 

 

  11,1أعلى نسبة حيث بلغت  أريانةمثلت والية  1107خالل سنة من حيث عدد مواطن الشغل املحدثة% 

 .%07,8بنسبة  سوسةتليها والية 
 
 

 :تدخالت البنك التونس ي للتضامن - ت

 نسبة التطور  1027 1026 

 %528 + 770 19 عدد املشاريع

 %144,5 + 0.711,1 697,6 (د.أ)قيمة الاستثمارات 

 %40,7 + 097 011 عدد مواطن الشغل

 

 ألف 0.711,1لغت ب بقيمة استثمار جمليةفي قطاع الصنـاعات التقليدية  مشروعا 371هذه آلالية  مولت 

بقيمةإستثمار جملية بلغت  مشروعا 19مقابل  1107خالل سنة موطن شغل  097 إحداثساهمت في  دينار

في عدد املشاريع  %118تطور بلغت أي بنسبة موطن شغل  011إلحداث  1106دينارا خالل سنة  ألف 697,6

 .املحدثة مواطن الشغلفي عدد  % 11,7 و في قيمة إلاستثمارات  %011و

 

  من  % 78,9أعلى نسبة حيث بلغت  مدنينمثلت والية  1107خالل سنة املشاريع املحدثة من حيث عدد

 .% 6,1تليها والية نابل بنسبة  مجموع املشاريع

 

  17,0أعلى نسبة حيث بلغت  مدنينمثلت والية  1107خالل سنة من حيث قيمة الاستثمارات املسجلة % 

 .% 06,1تليها والية قابس بنسبة 

 

  00,7أعلى نسبة حيث بلغت  قفصةمثلت والية  1107خالل سنة من حيث عدد مواطن الشغل املحدثة% 

 .%00,1بنسبة  قابستليها والية 
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  :قروض املال املتداول  - د

 نسبة التطور  1027 1026 

 %35,4 + 1.077 7.187 املنتفعينعدد 

 %29,5 + 00.111,1 8.691,8 (د.أ)قيمة القروض 

 %43,6 + 1.900 1001 عدد مواطن الشغل

 

  مكنت من مليون دينارا  00,1قرضا للحرفيين بعنوان املـال املتـداول بقيمة جملية بلغت  1.077تم إسناد

 11.001إلحداث مليون دينارا  8,7قرضا بقيمة  7.187مقابل  1107خالل سنة موطن شغل  1.900إحداث 

 في القيمة %19,1و في عدد القروض املسندة  % 71,1بلغت  تطور أي بنسبة  1106سنة خالل موطن شغل 

 .في عدد مواطن الشغل إلاضافية املحدثة %17,6و

 

   من  %01,7أعلى نسبة حيث بلغت  صفاقسمثلت والية  1107خالل سنة القروض املسندة من حيث عدد

 .% 9تليها والية تونس بنسبة  مجموع املشاريع

 

  تليها  % 00,1أعلى نسبة حيث بلغت  صفاقسمثلت والية  1107خالل سنة من حيث قيمة القروض املسندة

 .% 01,0بنسبة  تونسوالية 

 

  07,1مثلت والية تونس أعلى نسبة حيث بلغت  1107خالل سنة من حيث عدد مواطن الشغل املحدثة% 

 .% 01,7بنسبة  صفاقستليها والية 

 

  :قروض املنظومات إلاقتصادية -هــ 

 1027 

 171 عدد املنتفعين

 0.111,7 (د.أ)قيمة القروض 

 610 عدد مواطن الشغل

 

  مكنت مليون دينارا  0,1بقيمة جملية بلغت  املنظومات إلاقتصاديةقرضا للحرفيين بعنوان  171تم إسناد

 1107خالل سنة موطن شغل  610من إحداث 

  من  % 18,7أعلى نسبة حيث بلغت  توزرمثلت والية  1107خالل سنة القروض املسندة من حيث عدد

 .% 17,1بنسبة  قابستليها والية  مجموع املشاريع



7102سنة                                                         دليل الصناعات التقليدية في الجهات      

 

 وحدة الرصد واإلستشراف                                                                                       13     

  تليها  % 77,1أعلى نسبة حيث بلغت  توزرمثلت والية  1107خالل سنة من حيث قيمة القروض املسندة

 .%06,7بنسبة  قابسوالية 
 

  تليها  %11,1أعلى نسبة حيث بلغت  توزرمثلت والية  1107خالل سنة من حيث عدد مواطن الشغل املحدثة

 .% 11,8بنسبة  قابسوالية 
 

 :القرى الحرفية -6

 
 

  والية بين ناشطة وبصدد إلانجاز  09موزعة على  1107قرية إلى موفى  71بلغ العدد الجملي للقرى الحرفية

 .الفعلي ومبرمجة وفي طور الدراسات
 

 :املعارض والتظاهرات بالداخل -7
 نسبة التطور  1027 1026 

 %11,69 + 767 711 دد التظاهرات الجهوية التي تم تنظيمهاع

 %27,35 + 198 171 عدد التظاهرات الجهوية التي تمت املشاركة فيها

 %60,94 + 116 018 التظاهرات الوطنية التي تمت املشاركة فيهاعدد 

 %26,20 + 867 687 املجموع

 

  بمختلف  بلغ العدد الجملي للتظاهرات الجهوية والوطنية التي تم تنظيمها أو املشاركة فيها 1107خالل سنة

في عدد التظاهرات بلغت  تطور أي بنسبة  1106تظاهرة خالل سنة  687مقابل  تظاهرة 867 جهات الجمهورية

16,1 % . 

  أعلى  نابل ةمثلت والي  1107خالل سنة التي تمت املشاركة فيها والوطنية التظاهرات الجهوية من حيث عدد

 .% 9بنسبة   صفاقسا والية متليه % 11,9نسبة حيث بلغت 
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 الملحقات
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 حسب الوالياتحرفيين المسجلين تطور عدد ال

 
 نسبة التطور  1027 1026 الوالية

 %387,1 151 31 القيروان 

 %144,1 119 011 الكاف

 %105,8 107 52 زغوان

 %54,4 400 259 تونس

 %50,0 111 74 بن عروس

 %48,1 111 071 جندوبة

 %44,3 010 71 أريانة

 %29,6 071 071 قابس

 %24,7 338 170 نابل

 %13,5 160 010 مدنين 

 %8,6 076 061 تطاوين

 %1,9 53 52 سليانة  

 %1,7 111 110 املنستير

 %1,4 70 69 القصرين

 %0,9 235 233 قفصة

 %0,6 167 166 باجة

 %20,6- 110 171 صفاقس

 %26,2- 96 071 بنزرت 

 %26,2- 135 087 املهدية 

 %38,5- 59 96 منوبة

 %42,1- 77 133 قبلي 

 %50,6- 117 191 سوسة 

 %63,9- 226 626 توزر

 %78,7- 35 164 سيدي بوزيد

 %6,4- 4535 4847 املجموع
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 توزيع عدد المرسمين بسجل الحرفيين حسب الواليات

 0217 إلى موفى

 

 الوالية
العدد التقديري 

 للحرفيين

العدد الجملي 

 للمرسمين
 نسبة التأطير

النسبة من 

 املجموع

 %9,6 %38,2 15654 000 41 القيروان

 %7,5 %67,4 12133 000 18 قابس 

 %7,1 %54,8 11518 000 21 سوسة

 %6,4 %58,0 10431 000 18 املنستير

 %6,4 %59,1 10348 500 17 قفصة

 %6,1 %58,3 9910 000 17 صفاقس

 %5,9 %68,5 9590 000 14 الكاف

 %5,7 %66,1 9249 000 14 القصرين

 %4,5 %66,7 7335 000 11 توزر

 %4,3 %54,4 7071 000 13 سيدي بوزيد

 %4,0 %59,6 6551 000 11 باجة

 %3,8 %47,4 6162 000 13 املهدية

 %3,7 %54,2 5961 000 11 بنزرت

 %3,5 %17,9 5713 000 32 نابل

 %3,2 %27,2 5175 000 19 تونس

 %3,0 %37,6 4889 000 13 سليانة

 %2,9 %34,3 4800 000 14 مدنين

 %2,6 %40,1 4208 500 10 جندوبة

 %2,2 %44,0 3516 000 8 زغوان

 %2,0 %40,2 3216 000 8 تطاوين

 %1,9 %30,6 3057 000 10 قبلي

 %1,7 %44,8 2687 000 6 بن عروس

 %1,5 %39,6 2373 000 6 أريانة

 %0,8 %32,1 1284 000 4 منوبة

 %100,0 %46,5 831 162 000 350 املجموع
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 المسجلة حسب الواليات الحرفية تطور عدد المؤسسات

 
 نسبة التطور  1027 1026 الوالية

 *** 10 0 مدنين

 *** 5 0 القصرين 

 *** 1 0 زغوان

 *** 2 0 باجة

 %500,0 6 1 القيروان

 %400,0 5 1 الكاف

 %160,0 13 1 نابل

 %100,0 6 3 سوسة

 %50,0 01 01 أريانة

 %11,1 01 9 تونس

 %0,0 5 5 بن عروس

 %0,0 6 6 املنستير 

 %0,0 3 3 املهدية

 %0,0 2 2 تطاوين

 %0,0 1 1 بنزرت

 %0,0 3 3 صفاقس

 *** 0 0 قفصة

 *** 0 0 قبلي

 *** 0 0 جندوبة 

 %40,0- 3 5 سيدي بوزيد

 %100,0- 0 1 منوبة 

 %100,0- 0 1 سليانة 

 %100,0- 1 1 قابس

 %100,0- 0 1 توزر

 %62,7 96 59 املجموع
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  المؤسسات الحرفية المسجلة حسب الوالياتتوزيع عدد 

 0217الى موفى 
 النسبة العدد الوالية

 %14,6 289 صفاقس

 %9,3 184 املنستير

 %8,7 172 تونس

 %8,4 167 نابل

 %6,3 124 قابس

 %6,2 122 قبلي

 %5,9 116 سوسة

 %5,4 107 مدنين

 %4,9 97 أريانة

 %4,3 86 باجة

 %3,9 78 القصرين

 %3,8 75 املهدية

 %2,9 58 قفصة

 %2,5 50 جندوبة

 %2,4 48 سيدي بوزيد

 %2,3 46 بنزرت

 %2,2 43 منوبة

 %1,9 37 بن عروس

 %1,6 32 توزر

 %0,9 18 القيروان

 %0,6 11 تطاوين

 %0,5 10 الكاف

 %0,4 7 زغوان

 %0,1 2 سليانة

 %100,0 1979 املجموع
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 حسب الواليات المصدرةتوزيع عدد المؤسسات الحرفية 

 0217الى موفى 

 النسبة عدد املؤسسات املصدرة الوالية

 %33,5 240 نابل

 %16,1 115 تونس

 %16,1 115 صفاقس

 %10,3 74 املنستير

 %8,4 60 سوسة 

 %3,8 27 مدنين

 %2,9 21 القيروان

 %2,7 19 املهدية

 %1,4 10 أريانة

 %1,1 8 سيدي بوزيد

 %0,8 6 منوبة

 %0,8 6 قابس

 %0,7 5 جندوبة

 %0,6 4 بنزرت

 %0,3 2 باجة

 %0,3 2 الكاف

 %0,1 1 زغوان

 %0,1 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

 %100,0 716 املجموع
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 توزيع عدد المغازات المعتمدة حسب الواليات

 0217الى موفى 

 النسبة العدد الوالية

 %54,0 74 املنستير

 %16,8 23 نابل

 %8,0 11 تونس

 %7,3 10 سوسة

 %6,6 9 القيروان

 %3,6 5 مدنين

 %2,2 3 املهدية

 %0,7 1 قبلي

 %0,7 1 قفصة

 %0,0 0 أريانة

 %0,0 0 منوبة

 %0,0 0 بن عروس

 %0,0 0 زغوان

 %0,0 0 بنزرت

 %0,0 0 باجة

 %0,0 0 الكاف

 %0,0 0 جندوبة

 %0,0 0 سليانة

 %0,0 0 صفاقس

 %0,0 0 القصرين

 %0,0 0 سيدي بوزيد

 %0,0 0 قابس

 %0,0 0 تطاوين

 %0,0 0 توزر

 %100,0 137 املجموع
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 توزيع العدد الجملي للمنتفعين ببرامج التكوين حسب الواليات 

  0217 سنة خالل
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 الصناعات التقليديةتطور عدد المنتفعين ببرامج التكوين في 

 

 نسبة التطور  1027 1026 الوالية

 %350,0 117 26 بن عروس

 %320,0 105 25 القيروان

 %125,0 117 91 مدنين

 %116,4 303 140 قابس

 %105,7 761 076 توزر

 %81,0 78 10 بنزرت

 %62,5 486 299 قفصة

 %47,8 102 69 سوسة

 %35,8 330 243 القصرين 

 %25,9 010 001 الكاف

 %3,5 168 259 صفاقس

 %37,8- 97 156 املنستير 

 %40,1- 232 387 باجة

 %41,5- 228 390 املهدية

 %44,0- 81 011 قبلي

 %51,5- 32 66 نابل

 %73,7- 91 711 تطاوين

 %74,2- 8 31 سيدي بوزيد

 %74,8- 36 143 سليانة 

 %85,7- 10 70 تونس

 %97,8- 4 180 زغوان

 %100,0- 0 21 جندوبة 

 *** 0 0 أريانة

 *** 0 0 منوبة 

 %3,5- 3280 3398 املجموع
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 توزيع عدد المنتفعين بالتأطير الفني 

  حسب الواليات 

 نسبة التطور  1027 1026 الوالية

 %11,5- 610 711 باجة

 %17,0 111 788 قابس

 %60,2- 787 967 تطاوين

 %10,9- 718 111 قفصة

 %8,9 356 327 صفاقس

 %419,6 291 56 توزر

 %18,7 260 109 املهدية

 %16,7- 179 187 سوسة

 %20,0- 061 111 جندوبة

 %33,6 151 007 املنستير

 %93,6 010 78 القيروان

 %40,8 100 71 القصرين

 %42,9 100 70 تونس

 %4,3- 91 91 بنزرت

 %350,0 91 11 بن عروس

 %25,0 71 61 سليانة

 %54,2- 70 153 زغوان

 %71,1- 50 077 نابل

 %43,8- 11 81 الكاف

 %81,8 11 11 قبلي

 %66,7 11 01 أريانة

 *** 22 1 مدنين

 *** 7 1 سيدي بوزيد

 *** 0 0 منوبة

 %7,9- 4142 4498 املجموع
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  المهنيتوزيع عدد المنتفعين بالتأطير 

  حسب الواليات
 

 نسبة التطور  1027 1026 الوالية

 *** 4000 1 مدنين

 %5,0 1011 1111 صفاقس

 %5,7 1924 1820 املهدية 

 %45,0 0061 811 تونس

 %12,0 0010 987 املنستير

 %3,2 997 961 تطاوين

 %24,7 971 711 زغوان

 *** 911 0 منوبة

 %42,6- 711 0111 قبلي

 %75,3 611 768 سوسة 

 %4,0 190 171 باجة

 %0,6 171 171 جندوبة

 %4,5 797 781 قابس

 %22,0- 298 382 توزر

 %5,1 189 171 قفصة 

 %39,2 177 099 بنزرت

 *** 118 1 القيروان

 *** 200 1 سيدي بوزيد

 %25,0 150 011 نابل

 %22,4 011 98 القصرين

 %37,5- 011 061 الكاف

 %11,1 011 91 بن عروس

 %14,3 81 71 سليانة

 %150,0 61 11 أريانة

 %52,5 17753 11645 املجموع
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 تطور إنتاج الزربية والنسيج حسب الواليات

المساحة المحولة بالم)
0
) 

 

 نسبة التطور  1027 1026 الوالية
  1027نسبة إنتاج 

 من املجموع   

 %32,9 %14,2 118,1 01 711,0 07 القيروان

 %14,4 %32,0 666,1 6 119,1 1 قابس

 %11,5 %2,2- 320,1 5 110,7 1 املهدية

 %8,3 %229,9 818,1 7 069,6 0 قفصة

 %7,5 %5,1- 454,0 3 678,1 7 مدنين 

 %5,2 %12,8- 798,8 1 710,1 1 سليانة

 %4,7 %69,6 111,1 1 197,1 0 القصرين

 %3,6 %13,7- 681,0 1 917,1 0 سيدي بوزيد

 %2,8 %6,2 171,8 0 111,1 0 الكاف

 %2,7 %14,5- 116,0 0 117,1 0 أريانة

 %1,8 %0,6 817,8 808,9 سوسة

 %1,8 %117,7 807,9 771,7 بن عروس

 %1,3 %39,9- 617,9 004,4 1 صفاقس

 %0,8 %42,9- 787,1 670,1 باجة

 %0,4 %37,9- 081,1 196,6 جندوبة

 %0,3 %54,9- 011,1 771,9 املنستير

 %0,0 %97,9- 10,8 111,8 تونس

 %0,0 *** 9,5 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 %12,2 330,9 46 305,8 41 املجموع
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 دينار حسب الوالياتل  صادرات المنتوجات التقليدية باألتطور 
 

 نسبة التطور  1027 1026 الوالية
الحصة من 

 1027مجموع 

 %37,0 %0,3- 000,0 20 063,2 20 نابل 

 %32,5 %1,3 594,0 17 360,6 17 صفاقس

 %11,8 %15,2 361,5 6 523,6 5 املنستير

 %7,8 %81,4 225,6 4 329,4 2 تونس

 %4,0 %41,4 156,7 2 525,5 1 املهدية 

 %3,4 %30,2 861,0 1 428,8 1 سوسة

 %2,0 %15,8- 058,6 1 256,7 1 سيدي بوزيد

 %0,6 %56,9- 316,2 733,0 مدنين

 %0,5 %40,3 285,0 203,1 القيروان

 %0,2 %10,2- 101,5 113,0 جندوبة

 %0,2 %79,1 88,3 49,3 بنزرت

 %0,1 %50,0 30,0 20,0 القصرين

 %0,0 %77,6 19,6 11,0 قابس

 %0,0 *** 0,0 0,0 أريانة

 %0,0 %100,0- 0,0 11,1 تطاوين

 %0,0 *** 0,0 0,0 منوبة

 %0,0 %100,0- 0,0 984,2 5 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 %4,4- 098,0 54 612,5 56 املجموع
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 االستثمارات الجملية حسب الوالياتتطور 

 

نسبة التطور20162017نسبة التطور20162017نسبة التطور20162017

%365735101,4%650,527,6 293,31 1%161349116,8نابل 

%45681879,4%267,335,5 673,02 1%29846154,7صفاقس

%38047023,7%11,6-557,0 761,71 1%33645134,2املنستير

%100869769,0%269,7371,1 481,82%193921963,2تونس

%50755910,3%20,2-136,2907,0 1%20126129,9املهدية 

%2,7-624607%886,19,7 719,41 1%39853133,4سوسة

%74,1-22458%61,4-415,6160,5%68,4-15248سيدي بوزيد

%108240122,2%297,3320,07,6%10416053,8القيروان

%21,8-188147%42,3-884,1509,7%21,8-188147جندوبة

%65,8-14650%26,8-179,3131,2%90,2-515مدنين

%3,5-144139%688,5717,94,3%11412913,2بنزرت

%12315022,0%185,0195,05,4%1021052,9القصرين

%19932060,8%104,283,5 601,71%17030579,4تطاوين

%5711631,4 2644%047,31266,3 515,87%23944671769,0قابس

%44,3-7039%51,5-397,9193,0%47,2-7238منوبة

%2,9-136132%212,915,1 053,81 1%2,1-4847أريانة

%50100100,0%274,6568,7107,1%456748,9بن عروس

%425011092,9%179,41498,1 73,81%71952685,7زغوان

%37,6-348217%22,4-617,0479,0%37,3-220138باجة

%125268114,4%185,0390,0110,8%8913652,8الكاف

%130300130,8%167,5245,046,3%608948,3سليانة

%24636247,2%556,0779,240,1%24636247,2قفصة

%759121,3%162,5234,944,6%739023,3قبلي 

%21255,8 7781%363,833,0 777,82 1%1002118818,6توزر

%955122,3 82812 5%369,365,9 098,628 17%439510161131,2املجموع

الوالية
عدد مواطن الشغلقيمة الاستثمار )أ.د(عدد املشاريع
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 حسب الواليات تدخالت البنك التونسي للتضامن تطور 

 (إحداث المشاريع)

 

نسبة التطور20162017نسبة التطور20162017نسبة التطور20162017الوالية

***010***0394,8***0293مدنين

%61066,7%73,8276274,0%25150,0بن عروس

%19190,0%56225301,8%3433,3باجة

%33,3-32%509590,0%110,0املنستير

%26200,0%4083,4108,5%14300,0نابل 

***010***068,6***05تطاوين

%76,9-133%6667,52,3%2350,0بنزرت

%42,9-148%66,4-169,657%42,9-74سيدي بوزيد

***05***055***02الكاف

***023***054,7***023قفصة

***04***050***02قبلي 

***022***042***04قابس

%61066,7%33,7-62,741,6%33,3-32صفاقس

%330,0%38405,3%110,0سوسة

%515200,0%1040300,0%14300,0أريانة

%50,0-2010%36,2-4730%50,0-21تونس

***01***030***01جندوبة

***012***026,8***06زغوان

%132053,8%515200,0%4525,0القصرين

%75,0-164%60,0-32,513%96,7-301املهدية 

***00***00***00القيروان

***00***00***00منوبة

***00***00***00سليانة

%100,0-200%100,0-470%100,0-20توزر

%14019740,7%697,61705,4144,5%59371528,8املجموع

عدد مواطن الشغلقيمة الاستثمار )أ.د(عدد املشاريع
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  حسب الواليات تدخالت البنك التونسي للتضامنتطور 

 (قروض المال المتداول)

 

نسبة التطور20162017نسبة التطور20162017نسبة التطور20162017

%41172676,6%267,062,6 779,01%27942953,8صفاقس

%44580079,8%133,093,3 586,01%178376111,2تونس

%300665121,7%021,073,6 588,01%147332125,9نابل 

%27733219,9%704,5908,028,9%27733219,9املنستير

%24633937,8%556,0724,530,3%24633937,8قفصة

***0289***0,0662,0***0289توزر

%41,2-364214%38,7-056,5648,0 1%41,2-364214سوسة

%27,5-138100%146,5521,1255,7%48149210,4مدنين

%21,9-187146%41,8-824,1479,7%21,9-187146جندوبة

%19126438,2%311,2470,151,1%18322523,0قابس

%31134711,6%370,8451,021,6%1611779,9املهدية 

%8411031,0%292,5417,042,6%8411031,0تطاوين

%108240122,2%297,3320,07,6%10416053,8القيروان

%10,0-120108%16,2-380,0318,4%1,8-110108بنزرت

%15818215,2%252,0254,00,8%11013421,8باجة

%130300130,8%167,5245,046,3%608948,3سليانة

%12518044,0%185,0240,029,7%8912034,8الكاف

***0160***0,0211,0***080زغوان

%44,3-7039%51,5-397,9193,0%44,1-6838منوبة

%718722,5%143,5193,034,5%718722,5قبلي 

%11013018,2%180,0180,00,0%981002,0القصرين

%447059,1%127,0175,238,0%415226,8بن عروس

%1533120,0%99,5120,020,6%334330,3أريانة

%76,2-21050%57,9-246,0103,5%69,7-14544سيدي بوزيد

%91143,6 1155 4%255,529,5 690,811 8%17335,4 0834 3املجموع

الوالية
عدد مواطن الشغلقيمة القروض )أ.د(عدد املشاريع



7102سنة                                                         دليل الصناعات التقليدية في الجهات      

 

 وحدة الرصد واإلستشراف                                                                                       30     

 نوايا اإلستثمار اإلستثمار المسجلة لدى الديوانتطور 

 حسب الواليات 

 الوالية

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

1026 1027 
نسبة 

 التطور 
1026 1027 

نسبة 

 التطور 
1026 1027 

نسبة 

 التطور 

 %13,8 071 006 %28,4 212,9 1 944,3 %21,4 07 01 ريانةأ

 %26,3- 19 81 %154,5 106,7 1 434,8 %11,8- 01 07 تونس

 %110,3 81 79 %15,3 958,6 831,3 %87,5 71 06 صفاقس

 %52,4- 20 42 %689,7 582,8 73,8 %28,6- 1 7 زغوان

 %3,4 90 87 %32,9 580,5 436,7 %27,3- 16 11 سوسة

 %1,6 61 67 %17,9- 546,1 665,3 %0,0 07 07 نابل 

 %40,6- 10 69 %66,4- 325,0 968,1 %25,0- 10 18 املنستير

 *** 0 0 %274,0 276,0 73,8 %150,0 1 1 بن عروس

 %17,5 71 67 %2,5- 186,9 191,7 %12,9 71 70 تطاوين

 %67,6- 35 018 %72,7- 173,2 633,7 %93,8- 5 81 املهدية 

 %5,4 79 77 %44,6- 94,8 171,2 %40,0- 01 11 قابس

 %44,4- 5 9 %65,6- 57,0 165,7 %42,9- 4 7 سيدي بوزيد

 %85,0- 12 81 %88,5- 50,0 434,8 %82,4- 3 07 توزر

 *** 0 0 *** 0,0 0,0 *** 1 1 القيروان

 %100,0- 0 2 %100,0- 0,0 60,0 %100,0- 1 0 جندوبة

 %100,0- 0 8 %100,0- 0,0 32,8 %100,0- 1 7 مدنين

 %100,0- 1 00 %100,0- 0,0 242,5 %100,0- 1 1 بنزرت

 *** 0 0 *** 0,0 0,0 *** 1 1 القصرين

 *** 0 0 *** 0,0 0,0 *** 1 1 منوبة

 %100,0- 0 61 %100,0- 0,0 183,9 %100,0- 0 8 باجة

 *** 0 0 *** 0,0 0,0 *** 1 1 الكاف

 *** 0 0 *** 0,0 0,0 *** 1 1 سليانة

 *** 0 0 *** 0,0 0,0 *** 1 1 قفصة

 *** 0 0 *** 0,0 0,0 *** 1 1 قبلي 

 %25,4- 653 875 %6,0- 150,5 6 544,4 6 %37,2- 181 288 املجموع
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 حسب الواليات 0217قروض المنظومات اإلقتصادية المسندة خالل سنة تطور 
 

 عدد مواطن الشغل (د.أ)القيمة  عدد املشاريع الوالية
حصة قيمة القروض 

 من املجموع 

 %37,5 259 546 259 توزر

 %16,3 146 237,5 146 قابس

 %14,7 22 214 8 املنستير

 %14,2 140 206,3 63 املهدية 

 %8,1 20 117,4 10 بن عروس

 %7,1 50 103,5 44 سيدي بوزيد

 %2,1 4 30 2 زغوان

 %0,0 0 0 0 نابل 

 %0,0 0 0 0 تونس

 %0,0 0 0 0 صفاقس

 %0,0 0 0 0 سوسة

 %0,0 0 0 0 بنزرت

 %0,0 0 0 0 أريانة

 %0,0 0 0 0 مدنين

 %0,0 0 0 0 جندوبة

 %0,0 0 0 0 القيروان

 %0,0 0 0 0 القصرين

 %0,0 0 0 0 تطاوين

 %0,0 0 0 0 منوبة

 %0,0 0 0 0 باجة

 %0,0 0 0 0 الكاف

 %0,0 0 0 0 سليانة

 %0,0 0 0 0 قفصة

 %0,0 0 0 0 قبلي 

 %100,0 641 454,7 1 532 املجموع
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القروض الصغرى المسندة من قبل الجمعيات التنمويةتطور   

  حسب الواليات  

 الوالية

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

 1027 1026 نسبة التطور  1027 1026 نسبة التطور  1027 1026
نسبة 

 التطور 

 %8,6 609 561 %55,1 1004,8 648 %8,6 609 561 توزر

 %76,5 300 071 %228,2 607,6 088,1 %170,3 711 000 سوسة

 %150,0 071 11 %267,4 170,7 007,1 %150,0 071 11 تطاوين

 *** 171   *** 191   *** 007 1 مدنين

 *** 010 1 *** 079,0 1 *** 010 1 زغوان

 *** 69 1 *** 011   *** 16 1 أريانة

 %221,4 91 18 %204,7 001 36,1 %221,4 91 18 املنستير

 %5,6 78 76 %54,8 10,7 77,1 %5,6 78 76 قابس

 %68,4- 18 17 %62,3- 18,3 18,1 %64,0- 9 11 املهدية 

 *** 0 0 *** 1 1 *** 1 1 نابل 

 *** 0 0 *** 1 1 *** 1 1 صفاقس

 *** 0 0 *** 1 1 *** 1 1 تونس

 *** 0 0 *** 1 1 *** 1 1 سيدي بوزيد

 *** 0 0 *** 1 1 *** 1 1 القيروان

 *** 0 0 *** 1 1 *** 1 1 جندوبة

 *** 0 0 *** 1 1 *** 1 1 بنزرت

 *** 0 0 *** 1 1 *** 1 1 القصرين

 *** 0 0 *** 1 1 *** 1 1 منوبة

 *** 0 0 *** 1 1 *** 1 1 بن عروس

 *** 0 0 *** 0 0 *** 0 0 باجة

 *** 0 0 *** 1 1 *** 1 1 الكاف

 *** 0 0 *** 1 1 *** 1 1 قفصة

 *** 0 0 *** 1 1 *** 1 1 قبلي 

 ***     ***     *** 1 1 سليانة

 %75,3 1585 904 %166,8 2859,2 1071,7 %77,1 1440 813 املجموع
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 حسب الواليات 0217إلى موفى  توزيع عدد المجمعات

 

 الحصة من املجموع عدد املجمعات الوالية

 %17,4 19 صفاقس

 %16,5 18 املهدية

 %9,2 10 باجة

 %8,3 9 الكاف

 %7,3 8 تونس

 %7,3 8 تطاوين

 %6,4 7 أريانة

 %4,6 5 القيروان

 %4,6 5 منوبة

 %3,7 4 سوسة

 %2,8 3 نابل

 %2,8 3 بنزرت

 %2,8 3 املنستير

 %1,8 2 زغوان

 %0,9 1 القصرين

 %0,9 1 بن عروس

 %0,9 1 جندوبة

 %0,9 1 قفصة

 %0,9 1 مدنين

 %0,0 0 قابس

 %0,0 0 سليانة

 %0,0 0 سيدي بوزيد

 %0,0 0 قبلي

 %0,0 0 توزر

 %100,0 109 املجموع
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 حسب الوالياتتوزيع عدد القرى الحرفية               
 

 الوالية
القرى الحرفية 

 الناشطة

القرى الحرفية بصدد 

 إلانجاز الفعلي

القرى الحرفية 

في طور 

 الدراسات

القرى الحرفية 

 املبرمجة
 املجموع

 5   3 1 1 القيروان

 4 1 1 1 1 باجة

 3   1 2   تطاوين

 3     1 2 مدنين

 2 1     1 نابل

 2 1   1   قفصة

 2   1 1   قابس

 1       1 منوبة

 1       1 الكاف

 1     1   املهدية

 1       1 توزر

 2     2   بن عروس

 1     1   زغوان

 1     1   القصرين

 1     1   قبلي

 1   1     جندوبة

 1   1     سيدي بوزيد 

 0         تونس

 0         أريانة

 0         بنزرت

 0         سوسة

 0         املنستير

 0         سليانة

 0         صفاقس

 32 3 8 13 8 املجموع
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 توزيع المشاركات في التظاهرات الجهوية والوطنية

 حسب الواليات

  

 

عدد التظاهرات الجهوية 

التي تم تنظيمها

عدد التظاهرات الجهوية التي 

تمت املشاركة فيها

عدد التظاهرات 

الوطنية التي تمت 

املشاركة فيها

املجموع

عدد 

التظاهرات 

الجهوية التي 

تم تنظيمها

عدد التظاهرات 

الجهوية التي 

تمت املشاركة 

فيها

عدد التظاهرات 

الوطنية التي تمت 

املشاركة فيها

املجموع

%26475153542661091539010,2نابل

***000022134378صفاقس

%2411760245206711,7قبلي

%161611432020165630,2املنستير

%001616003838137,5القصرين

%10108281314103732,1املهدية

%52042972723624,1قابس

%16,7-211112456920تونس

%13,6-614222511319سوسة

%2512191414190,0زغوان

%1181014121770,0تطاوين 

%472135931730,8مدنين 

%283135731515,4توزر

%118103381440,0قفصة

%31,3-31211619111بنزرت

%253102631110,0سيدي بوزيد

***000025310أريانة

%152806280,0سليانة

%2013301433,3منوبة

***00000000باجة

***00000000الكاف

%100,0-23490بن عروس

***00000000جندوبة

***00000000القيروان

%32523412868736329820686726,2املجموع

الوالية

20162017

نسبة التطور في 

مجموع التظاهرات
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 تونسوالية 

 

 
 :                                            حول املندوبية معطيات عامة -2

  منذر بن موس ى(: ة)السيد : املندوب الجهوي 

 : عدد أعوان التنفيذ

 :عدد أعوان التسيير

 إطارات  7:      عدد إلاطارات
                    

 :عامةمعطيات  -1
 1027إلى موفى  نسبة التطور  1027 1026 البرنامج              

 1071 54 400 259 املرسمين بسجل الحرفيين

 071 11 01 9 املؤسسات املسجلة

 001 - - - املؤسسات ااملصدرة

 00 - - - املغازات املعتمدة

 7 - - - مجالس الحرف

 7 - - - عدد ألامناء  

 8 - - - عدد املجمعات

 

 :  أهم اختصاصات الجهة  -3   
      العطورات  –النجارة التقليدية  –السكاجة التقليدية  –الشاشية  –النحاس  –الفضيات  

 

 :تنمية الكفاءات -4
 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  البرنامج              

 - 11 01 (CAIP): برنامج التأهيل املنهي قصد إلاماج 

 - - 01 :برنامج التكوين املستمر

 - - 11 تكوين الباعثين الجدد برنامج

 - - 1 (في إطار الشراكة)البرامج الخصوصية 

 - - 1 برامج اخرى 

 - 20 70 املجموع

 

 

  أعوان 9
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 : التأطير الفني واملنهي   -5
 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  البرنامج

 %43 011 71 (  تأطير فني وتقني لتطوير املنتوج) التأطير الفني 

 %45 0061 811 (  تأطير لتنمية النشاط الحرفي ) التأطيراملنهي  

 %45 2160 870 املجموع

 

 : مراقبة الجودة   -6 
 :إلانتاج املطبوع من الزربية والنسيج*              

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

 %96,27- 11 071 عدد القطع

 %97,88- 4.78 111,061 1املساحة الفعلية بالم

 %97,86- 10,75 111,819 1املساحة املحولة بالم

 

 :صادرات منتوجات الصناعات التقليدية املراقبة*         

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

 %328,6 011 71 عدد املصدرين

 %81,4 1111,6 1719,1 (د.أ)القيمة 

 

 :الاستثمار والتمويل في الصناعات التقليدية  - 5 

 :الاستثمارات الجملية*             

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

 %1963,2 791 09 عدد املشاريع

 %371,1 1169,7 180,8 (د.أ)القيمة 

 %769,0 869 011 مواطن الشغل

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

 البرامج التنموية+ قروض الجمعيات التنموية  +قروض املنظومات إلاقتصادية + BTSاملشاريع الصغرى املمولة من 

 

 :تدخالت البنك التونس ي للتضامن*            

 إحداث املشاريع*                   

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

 %50,0- 10 1 عدد املشاريع

 %36,2- 71 17 (د.أ)القيمة 
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 %50,0- 01 11 مواطن الشغل

 :قروض املال املتداول املسندة*      

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

 %000 776 078 عدد املشاريع

 %97 0077 186 (د.أ)القيمة 

 %81 811 111 مواطن الشغل

     

 :املنظومات إلاقتصاديةقروض * 

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

 - - - عدد املشاريع

 - - - (د.أ)القيمة 

 - - - مواطن الشغل

             

 :نوايا الاستثمار املسجلة لدى الديوان*             
 

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

 %11,8- 01 07 عدد املشاريع

 %154,5 0016,7 171,8 (د.أ)القيمة 

 %26,3- 19 81 مواطن الشغل

 

 :املخاطب الوحيدنوايا الاستثمار املسجلة لدى *             
 

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

 - - - عدد املشاريع

 - - - (د.أ)القيمة 

 - - - مواطن الشغل

 

 :قروض الجمعيات التنموية*             

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

 - - - عدد املشاريع

 - - - (د.أ)القيمة 

 - - - مواطن الشغل
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 :املواد ألاولية * 

 : من السوق املحلية واملتمتعة باالمتيازات الجبائية   اقتناؤهااملواد ألاولية التي تّم  - 

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

    املزودينعدد 

    (د.أ)القيمة 

   

 : الجمركيةاملواد ألاولية املوردة واملتمتعة باالمتيازات  -   

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

  03 7 املوردينعدد 

  - - (د.أ)القيمة 

 

 :القرى الحرفية - 6    

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

 - - - القرى عدد 

 - - - عدد املحالت

 - - - مواطن الشغل

 

 : التظاهرات الجهوية والوطنية  -7

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

 %150,0 11 11 التظاهرات الجهوية التي تم تنظيمها

 %45,5- 16 00 التظاهرات الجهوية التي تمت املشاركة فيها

 %18,2- 19 00 التظاهرات الوطنية التي تمت املشاركة فيها

 %16,7- 11 11 املجموع

 :إلاشكاليات  - 8

   /                              
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 أريانةوالية 
 

 
 :                                            حول املندوبية معطيات عامة -2

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

 : عدد أعوان التنفيذ

 :عدد أعوان التسيير

 :عدد إلاطارات
                

 :معطيات عامة -1

 1027موفى إلى نسبة التطور  1027 1026 البرنامج              

 1777 %11,7 101 71 املرسمين بسجل الحرفيين

 97 %11,1 15 10 املؤسسات املسجلة

 01 - 1 1 املؤسسات ااملصدرة

 1 - 1 1 املغازات املعتمدة

 0 - 1 1 مجالس الحرف

 0 - 1 1 عدد ألامناء  

 7 - 1 1 عدد املجمعات

 

 :  أهم اختصاصات الجهة  -3

املصوغ  –تزويق على جميع املحامل  –صنع الحلويات التقليدية  –تقطير ألاعشاب والزهور  –الخياطة الرفيعة  –النسيج 

       والحلي 

 

 

 

 

 

11 

 



7102سنة                                                         دليل الصناعات التقليدية في الجهات      

 

 وحدة الرصد واإلستشراف                                                                                       42     

 :تنمية الكفاءات -4

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  البرنامج              

 - 1 1 (CAIP): برنامج التأهيل املنهي قصد إلاماج 

 - 1 1 :برنامج التكوين املستمر

 - 1 1 برنامج تكوين الباعثين الجدد

 - 1 1 (في إطار الشراكة)البرامج الخصوصية 

 - 1 1 برامج أخرى 

 - 0 0 املجموع

 

 : التأطير الفني واملنهي   -5

 نسبة التطور  1027 1026 البرنامج

 %66,7 11 01 (  تأطير فني وتقني لتطوير املنتوج) التأطير الفني 

 %011,1 61 11 (  تأطير لتنمية النشاط الحرفي ) التأطيراملنهي  

 %007,9 85 39 املجموع

 

 

 : مراقبة الجودة   -6

 :إلانتاج املطبوع من الزربية والنسيج*              

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

 %07,1- 711 108 عدد القطع

 %07,7- 111,90 611,78 1املساحة الفعلية بالم

 %01,1- 0116,19 0117,19 1املساحة املحولة بالم

 

 :صادرات منتوجات الصناعات التقليدية املراقبة*         

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

    عدد املصدرين

    (د.أ)القيمة 
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 :الاستثمار والتمويل في الصناعات التقليدية  -7

 :الاستثمارات الجملية*             

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

 %1,0- 17 18 عدد املشاريع

 %01,0 0101,9 0117,8 (د.أ)القيمة 

 %1,9- 071 076 مواطن الشغل

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

 البرامج التنموية+ قروض الجمعيات التنموية  +قروض املنظومات إلاقتصادية + BTSاملشاريع الصغرى املمولة من 

 

 :التونس ي للتضامنتدخالت البنك *            

 إحداث املشاريع*                   

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

 %711,1 1 0 عدد املشاريع

 %711,1 11 01 (د.أ)القيمة 

 %111,1 01 1 مواطن الشغل

 

 :قروض املال املتداول املسندة*      

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

 %71,7 17 77 املشاريععدد 

 %11,6 011 99,1 (د.أ)القيمة 

 %011,1 77 01 مواطن الشغل

     

 :املنظومات إلاقتصاديةقروض * 

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

    عدد املشاريع

    (د.أ)القيمة 

    مواطن الشغل
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 :نوايا الاستثمار املسجلة لدى الديوان*             
 

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

 %10,1 07 01 عدد املشاريع

 %18,1 0101,9 911,7 (د.أ)القيمة 

 %07,8 071 006 مواطن الشغل

 :املخاطب الوحيدنوايا الاستثمار املسجلة لدى *             
 

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

    عدد املشاريع

    (د.أ)القيمة 

    مواطن الشغل

 

 

 :قروض الجمعيات التنموية*             

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

 - 16  عدد املشاريع

 - 011  (د.أ)القيمة 

 - 69  مواطن الشغل

 

 :املواد ألاولية * 

 : من السوق املحلية واملتمتعة باالمتيازات الجبائية   اقتناؤهااملواد ألاولية التي تّم  - 

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

 - 1  املزودينعدد 

 - 10  (د.أ)القيمة 

   

  

 : الجمركيةاملواد ألاولية املوردة واملتمتعة باالمتيازات  -  

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

 %66,7 5 7 املوردينعدد 

 %81,1- 233,6 0716,6 (د.أ)القيمة 

 

 

 :القرى الحرفية -8
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 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

    القرى عدد 

    عدد املحالت

    مواطن الشغل

 

 

 : التظاهرات الجهوية والوطنية  -9

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

  2  التظاهرات الجهوية التي تم تنظيمها

  5  التظاهرات الجهوية التي تمت املشاركة فيها

  3  التظاهرات الوطنية التي تمت املشاركة فيها

    املجموع

 

 :إلاشكاليات واملقترحات -20

 تعزيز املندوبية بإطار إداري وآخر فني لإلحاطة أكثر بالحرفيين -

 ضرورة رسكلة أعوان املندوبيات من حين آلخر حتى يواكبوا التطورات الحاصلة -

 دعوة بعض املصالح املركزية للكف عن لعب الدور املوكول للمندوبية -

 إعطاء الفرصة لحرفيي الجهة لنيل الجائزة الوطنية للنهوض بالصناعات التقليدية   -

 في بعض ألاحيان والعمل على توفيرها بانتظام النظر في نقص بعض املواد ألاولية وافتقادها -

 التسريع بتحيين منظومة التكوين والتدريب بما يتالءم مع قطاع الصناعات التقليدية -

 الترفيع في سقف القروض املمنوحة للحرفيين واملؤسسات الحرفية تبعا الرتفاع ألاسعار  -

 نتمين والناشطين بالقطاعتحديث وصل التسجيل الحرفي بغاية إعادة إحصاء وضبط امل -



7102سنة                                                         دليل الصناعات التقليدية في الجهات      

 

 وحدة الرصد واإلستشراف                                                                                       46     

 منوبةوالية 

 
 :                                            حول املندوبية معطيات عامة -2

 سفيان قربوج (: ة)السيد : املندوب الجهوي 

 10: عدد أعوان التنفيذ

 11:عدد أعوان التسيير

 11:عدد إلاطارات
                    

 :معطيات عامة -2
 1027إلى موفى  نسبة التطور  1027  1026 البرنامج              

 0181  59 96 املرسمين بسجل الحرفيين

 17  - 0 املؤسسات املسجلة

 6  - - املؤسسات ااملصدرة

 1  - - املغازات املعتمدة

 1  - - مجالس الحرف

 1  - - عدد ألامناء  

 1  - - عدد املجمعات

 

 :  أهم اختصاصات الجهة  -3
      حرف الطين  –حرف الخشب  –حرف الاكساء  –حرف املعادن  –صناعة الشاشية 

  

 :املواد ألاولية املتواجدة بالجهة -4
 الحجارة  –الطين  –الخشب الغابي  –ألالياف النباتية 

 

 :تنمية الكفاءات -5
 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  البرنامج              

  - 1 (CAIP): برنامج التأهيل املنهي قصد إلاماج 

  - 1 :برنامج التكوين املستمر

  - 1 برنامج تكوين الباعثين الجدد

  - 1 (في إطار الشراكة)البرامج الخصوصية 

  - 1 برامج أخرى 

  - 0 املجموع

 : التأطير الفني واملنهي   -3  

80 
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 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  البرنامج

    (  تأطير فني وتقني لتطوير املنتوج) التأطير الفني 

  900  (  تأطير لتنمية النشاط الحرفي ) التأطيراملنهي  

  900  املجموع

 

 

 : مراقبة الجودة   -4   
 :إلانتاج املطبوع من الزربية والنسيج*              

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

    عدد القطع

    1املساحة الفعلية بالم

    1املساحة املحولة بالم

 

 :صادرات منتوجات الصناعات التقليدية املراقبة*         

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

    عدد املصدرين

    (د.أ)القيمة 

 

 :الاستثمار والتمويل في الصناعات التقليدية  - 5 

 :الاستثمارات الجملية*             

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

 %47,2- 38 71 عدد املشاريع

 %51,5- 193,0 797,9 (د.أ)القيمة 

 %44,3- 39 71 مواطن الشغل

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

 البرامج التنموية+ قروض الجمعيات التنموية  +قروض املنظومات إلاقتصادية + BTSاملشاريع الصغرى املمولة من 

 

 :التونس ي للتضامنتدخالت البنك *            

 إحداث املشاريع*                   

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

    عدد املشاريع

    (د.أ)القيمة 

    مواطن الشغل
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 :قروض املال املتداول املسندة*      

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

 %44,1- 38 68 عدد املشاريع

 %51,5- 193,0 797,9 (د.أ)القيمة 

 %44,3- 39 71 مواطن الشغل

     

 :املنظومات إلاقتصاديةقروض * 

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

    عدد املشاريع

    (د.أ)القيمة 

    مواطن الشغل

             

 :نوايا الاستثمار املسجلة لدى الديوان*             
 

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

  - 1 عدد املشاريع

   - (د.أ)القيمة 

    مواطن الشغل

 

 :املخاطب الوحيدنوايا الاستثمار املسجلة لدى *             
 

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

    عدد املشاريع

    (د.أ)القيمة 

    مواطن الشغل

 

 

 :الجمعيات التنمويةقروض *             

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

  - - عدد املشاريع

    (د.أ)القيمة 

    مواطن الشغل
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 :املواد ألاولية * 

 : من السوق املحلية واملتمتعة باالمتيازات الجبائية   اقتناؤهااملواد ألاولية التي تّم  - 

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

 %0,0 2 2 املزودينعدد 

    (د.أ)القيمة  

   

 : الجمركيةاملواد ألاولية املوردة واملتمتعة باالمتيازات  -   

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

 %0,0 1 1 املوردينعدد 

   - (د.أ)القيمة 

 

 :القرى الحرفية - 6    

 نسبة التطور  1027 1026 

  - - القرى عدد 

  - - عدد املحالت

  - - مواطن الشغل

 

 

 : التظاهرات الجهوية والوطنية  -7

 نسبة التطور  1027 1026 

  03 02 التظاهرات الجهوية التي تم تنظيمها

  - - التظاهرات الجهوية التي تمت املشاركة فيها

  01 01 التظاهرات الوطنية التي تمت املشاركة فيها

  03 02 املجموع

 

  :إلاشكاليات  - 8

 

 .غياب منظومة التكوين والتدريب في مجال قطاع الصناعات التقليدية -

 .غالء املواد ألاولية و صعوبة تزود الحرفيين بها -

 عدم استغالل القرى الحرفية الخمسة املتواجدة بالوالية كفضاءات لتدريب وتأهيل اليد العاملة املتوفرة -

غياب منظومة للتربصات التطبيقية لطلبة املدارس العليا لعلوم وتكنولوجيات التصميم ومعاهد الفنون  -

الجميلة ومعاهد التراث تمكن املؤسسات الحرفية املؤطرة من امتيازات تحفيزية مما أدى إلى عزوف هذه 

 .  ألاخيرة عن استقطابهم 
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 . لقطاع على تجديد وتنمية منتوجاتهمغياب خدمات التاطير الفني ملساعدة العاملين في ا -

مراجعة كراس الشروط الخاص بإحداث القرى الحرفية والعمل على وضع إطار قانوني يظبط مسؤوليات   -

 .كل ألاطراف بالقرى الحرفية

 .إرساء برنامج إعالمي وإشهاري وتنشيطي للتعريف بالقرى الحرفية بوالية منوبة -

 .رقات الرئيسية للتعريف بالقرى الحرفية بوالية منوبةإرساء إشارات توجيهية في مفترق الط -

 .ربط القرية الحرفية بالدندان باملسلك السياحي -

 .تغيير واجهة القرية الحرفية و إبرازها للمواطنين -
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بن عروس والية  

 
 :                                            حول املندوبية معطيات عامة -2

  خالد التولقي(: ة)السيد : املندوب الجهوي 

 11: عدد أعوان التنفيذ

 10:عدد أعوان التسيير

 17:عدد إلاطارات
                    

  :معطيات عامة -1

 1027إلى موفى  نسبة التطور  1027  1026 البرنامج              

 1687 %50 111 71 بسجل الحرفييناملرسمين 

 77 %0 05 11 املؤسسات املسجلة

 -   - املؤسسات ااملصدرة

 -   - املغازات املعتمدة

 -  0 - مجالس الحرف

 -   - عدد ألامناء  

 0  0 - عدد املجمعات

 :  أهم اختصاصات الجهة   -3
     النسيج  –الفسيفساء  –النجارة التقليدية  –الجلد  –الاكساء  –الخزف  –الرسم على جميع املحامل   

  

 :املواد ألاولية املتواجدة بالجهة -4

 ألاعشاب الطبيعية  –الحجارة  –الطين  –الحرير  –الخيزران 
 

 :تنمية الكفاءات -5

 نسبة التطور  1027 1026 البرنامج              

 1 04 0,0% (CAIP): برنامج التأهيل املنهي قصد إلاماج 

 - 33 1 :برنامج التكوين املستمر

 %13,6 25 11 برنامج تكوين الباعثين الجدد

 - 40 1 (في إطار الشراكة)البرامج الخصوصية 

 - GERM 0 15برامج أخرى 

 %350,0 117 16 املجموع

 

عون + إداريين  1+  ةاملندوب) 7

 (حارس+ نظافة 
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 : التأطير الفني واملنهي   -6

 نسبة التطور  1027 1026 البرنامج

 %350,0 90 11 (  تأطير فني وتقني لتطوير املنتوج) التأطير الفني 

 %11,1 100 91 (  تأطير لتنمية النشاط الحرفي ) التأطيراملنهي  

 %72,7 190 220 املجموع

 

 : مراقبة الجودة   -7

 :إلانتاج املطبوع من الزربية والنسيج*              

 نسبة التطور  1027 1026 

 %407,6 533 011 عدد القطع

 %144,1 817,95 771,011 1املساحة الفعلية بالم

 %117,7 817,9 771,7 1املساحة املحولة بالم

 

 :صادرات منتوجات الصناعات التقليدية املراقبة*         

 نسبة التطور  1027 1026 

    عدد املصدرين

   5984,2 (د.أ)القيمة 

 

 :التقليدية الاستثمار والتمويل في الصناعات  -8

 :الاستثمارات الجملية*             

 نسبة التطور  1027 1026 

 %48,9 67 11 عدد املشاريع

 %107,1 168,7 171,6 (د.أ)القيمة 

 %100,0 100 11 مواطن الشغل

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

 البرامج التنموية+ قروض الجمعيات التنموية  +قروض املنظومات إلاقتصادية + BTSاملشاريع الصغرى املمولة من 
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 :تدخالت البنك التونس ي للتضامن*            

 إحداث املشاريع*                   

 نسبة التطور  1027 1026 

 %150,0 5 1 عدد املشاريع

 %274,0 276,0 73,8 (د.أ)القيمة 

 %66,7 10 6 مواطن الشغل

 

 :قروض املال املتداول املسندة*      

 نسبة التطور  1027 1026 

 %26,8 52 10 املشاريععدد 

 %38,0 175,2 127,0 (د.أ)القيمة 

 %59,1 70 11 مواطن الشغل

     

 :املنظومات إلاقتصاديةقروض * 

 نسبة التطور  1027 1026 

  10  عدد املشاريع

  117,44  (د.أ)القيمة 

  20  مواطن الشغل

             

 :نوايا الاستثمار املسجلة لدى الديوان*             
 

 نسبة التطور  1027 1026 

 %150 05 1 عدد املشاريع

 %9, 273 276,0 77,8 (د.أ)القيمة 

   - مواطن الشغل

 

 :املخاطب الوحيدنوايا الاستثمار املسجلة لدى *             
 

 نسبة التطور  1027 1026 

    عدد املشاريع

    (د.أ)القيمة 

    مواطن الشغل
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 :قروض الجمعيات التنموية*             

 نسبة التطور  1027 1026 

    عدد املشاريع

    (د.أ)القيمة 

    مواطن الشغل

 :املواد ألاولية * 

 : من السوق املحلية واملتمتعة باالمتيازات الجبائية   اقتناؤهااملواد ألاولية التي تّم  - 

 نسبة التطور  1027 1026 

 %0,0 2 1 املزودينعدد 

 %11,0 33000 19711,1 (د.أ)القيمة  

    

 : الجمركيةاملواد ألاولية املوردة واملتمتعة باالمتيازات  -   

 نسبة التطور  1027 1026 

 %66,7 5 7 املوردينعدد 

 %27,6- 124340 070711 (د.أ)القيمة 

 

 :القرى الحرفية - 6    

 نسبة التطور  1027 1026 

  - 2 القرى عدد 

  - (14_13 )27 عدد املحالت

  - ( -  _21)21 مواطن الشغل

 

 : التظاهرات الجهوية والوطنية  -7

 نسبة التطور  1027 1026 

   2 التظاهرات الجهوية التي تم تنظيمها

   3 التظاهرات الجهوية التي تمت املشاركة فيها

   4 التي تمت املشاركة فيها التظاهرات الوطنية

    املجموع

 

 :إلاشكاليات  - 8
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 زغوانوالية 

 
 :                                            حول املندوبية معطيات عامة -2

 الطاهر عمري (: ة)السيد : املندوب الجهوي 

 : عدد أعوان التنفيذ

 :عدد أعوان التسيير

 :عدد إلاطارات
                    

 :عامةمعطيات  -2
 1027إلى موفى  نسبة التطور  1027 1026 البرنامج              

 7106 016.1 017 52 املرسمين بسجل الحرفيين

 7 011 10 - املؤسسات املسجلة

 0   - املؤسسات ااملصدرة

 1   - املغازات املعتمدة

 1   - مجالس الحرف

 1   - عدد ألامناء  

 1   - عدد املجمعات

 

 :  أهم اختصاصات الجهة  -3   
 –الشباكة  –التطريز اليدوي  –ألاقفاص التقليدية  –الفسيفساء  –الحلفاء  –تقطير ألاعشاب والزهور  –صنع كعك الورقة 

  منتوجات مزوقة 

 

 :املواد ألاولية املتواجدة بالجهة -4
 الصوف  –الرمل  –الطين  –الحجارة  –الحلفاء  –الثروات الغابية  –النسري 

 :تنمية الكفاءات -5
 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  البرنامج              

   1 (CAIP): ماج دبرنامج التأهيل املنهي قصد إلا 

  لم ينطلق بعد 61 :برنامج التكوين املستمر

  11 1 برنامج تكوين الباعثين الجدد

   1 (في إطار الشراكة)الخصوصية البرامج 

   011 برامج أخرى 

  4 280 املجموع

 : التأطير الفني واملنهي   -3  
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 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  البرنامج

 %54,2- 71 017 (  تأطير فني وتقني لتطوير املنتوج) التأطير الفني 

 %24,7 971 711 (  تأطير لتنمية النشاط الحرفي ) التأطيراملنهي  

 %11,3 2005 903 املجموع

 

 : مراقبة الجودة   -4   
 :إلانتاج املطبوع من الزربية والنسيج*              

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

    عدد القطع

    1املساحة الفعلية بالم

    1املحولة بالماملساحة 

 

 :صادرات منتوجات الصناعات التقليدية املراقبة*         

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

    عدد املصدرين

    (د.أ)القيمة 

 

 :الاستثمار والتمويل في الصناعات التقليدية  - 5 

 :الاستثمارات الجملية*             

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

 %2685,7 195 7 عدد املشاريع

 %1498,1 1179,4 77,8 (د.أ)القيمة 

 %1092,9 110 11 مواطن الشغل

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

 البرامج التنموية+ قروض الجمعيات التنموية  +قروض املنظومات إلاقتصادية + BTSاملشاريع الصغرى املمولة من 

 

 :التونس ي للتضامنتدخالت البنك *            

 البرنامج الخصوص ي لدعم املبادرة الاقتصادية النسائية*                   

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

  16 1 عدد املشاريع

  16,8 1 (د.أ)القيمة 

  01 1 مواطن الشغل
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 :قروض املال املتداول املسندة*      

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

  81 1 عدد املشاريع

  100 1 (د.أ)القيمة 

  061 1 مواطن الشغل

     

 :املنظومات إلاقتصاديةقروض * 

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

  11  عدد املشاريع

  71  (د.أ)القيمة 

  11  مواطن الشغل

 :1025برنامج بادر ضمن قانون املالية التكميلي لسنة *  

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

  10  عدد املشاريع

  011  (د.أ)القيمة 

  01  مواطن الشغل

            

 :نوايا الاستثمار املسجلة لدى الديوان*             
 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

 %28,6- 11 7 عدد املشاريع

 %689,7 181,8 77,8 (د.أ)القيمة 

 %52,4- 11 11 مواطن الشغل

 

 :املخاطب الوحيدنوايا الاستثمار املسجلة لدى *             
 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

  عدد املشاريع
تمت مراسلة الجهة املعنية في 

عديد املرات غير أنه لم يتم 

 املطلوب تمكيننا من

 

   (د.أ)القيمة 

   الشغلمواطن 

 

 

 :قروض الجمعيات التنموية*             

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

  010 1 عدد املشاريع
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  079,0 1 (د.أ)القيمة 

  010 1 مواطن الشغل

 :املواد ألاولية * 

 : من السوق املحلية واملتمتعة باالمتيازات الجبائية   اقتناؤهااملواد ألاولية التي تّم  - 

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

    املزودينعدد 

    (د.أ)القيمة 

   

 : الجمركيةاملواد ألاولية املوردة واملتمتعة باالمتيازات  -   

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

    املوردينعدد 

    (د.أ) القيمة

 

 :القرى الحرفية - 6    

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

  القرى عدد 
 بصدد قرية واحدة

  الانجاز

    عدد املحالت

    مواطن الشغل

 

 

 : التظاهرات الجهوية والوطنية  -7

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

 %50,0- 10 11 التظاهرات الجهوية التي تم تنظيمها

 %20,0- 11 11 التظاهرات الجهوية التي تمت املشاركة فيها

 %16,7 01 01 التظاهرات الوطنية التي تمت املشاركة فيها

 %0,0 09 09 املجموع
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 بنزرت والية 

 
 :                                            حول املندوبية معطيات عامة -2

 عماد شقرون(: ة)السيد : املندوب الجهوي 

 17: عدد أعوان التنفيذ

 10:عدد أعوان التسيير

 11:عدد إلاطارات
                    

 :معطيات عامة -1

 1027إلى موفى  نسبة التطور  1027   1026 البرنامج              

 1960 %2 ,26- 96 071 املرسمين بسجل الحرفيين

 16 %0 1 0 املؤسسات املسجلة

 1 - 0 - املؤسسات ااملصدرة

 1 -  - املغازات املعتمدة

 0 - 0 - مجالس الحرف

 1 -  - عدد ألامناء  

 7 - 1 - عدد املجمعات

 :  أهم اختصاصات الجهة  -3

الطالء والتزويق على محامل  –ألاقفاص التقليدية  –الحدادة الفنية  –الفخار التقليدي  –الشباكة اليدوية  –التطريز اليدوي 

       مختلفة 

 :املواد ألاولية املتواجدة بالجهة -4

 مواد الرسم على محامل مختلفة  –الطين 

 :تنمية الكفاءات -5

 نسبة التطور  1027 1026 البرنامج              

 - 1 1 (CAIP): برنامج التأهيل املنهي قصد إلاماج 

 %1 1 1 :برنامج التكوين املستمر

 %-11 01 11 برنامج تكوين الباعثين الجدد

 %91 10 00 (في إطار الشراكة)البرامج الخصوصية 

 - 0 1 برامج أخرى 

 %220 38 12 املجموع
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 : التأطير الفني واملنهي   -6

 نسبة التطور  1027 1026 البرنامج

 %4,2- 91 91 (  تأطير فني وتقني لتطوير املنتوج) التأطير الفني 

 %39,2 177 099 (  تأطير لتنمية النشاط الحرفي ) املنهي   التأطير

 %11,9 367 318 املجموع

 

 : مراقبة الجودة   -7

 :إلانتاج املطبوع من الزربية والنسيج*              

 نسبة التطور  1027 1026 

    عدد القطع

    1املساحة الفعلية بالم

    1املساحة املحولة بالم

 

 :صادرات منتوجات الصناعات التقليدية املراقبة*         

 نسبة التطور  1027 1026 

 %0 3 7 عدد املصدرين

 %79,2 88,3 49,3 (د.أ)القيمة 

 

 :الاستثمار والتمويل في الصناعات التقليدية  -8

 :الاستثمارات الجملية*             

 نسبة التطور  1027 1026 

 %13,15 129 114 عدد املشاريع

 %4,27 717,9 688,5 (د.أ)القيمة 

 %3,47- 139 144 مواطن الشغل

 

 :تدخالت البنك التونس ي للتضامن*            

 إحداث املشاريع*                   

 نسبة التطور  1027 1026 

 %50 3 02 عدد املشاريع

 %2,27 67,5 66 (د.أ)القيمة 

 %76,92- 3 13 مواطن الشغل
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 :قروض املال املتداول املسندة*      

 نسبة التطور  1027 1026 

 %1,81- 108 110 عدد املشاريع

 %16,21- 318,4 380 (د.أ)القيمة 

 %10- 108 120 مواطن الشغل

     

 :املنظومات إلاقتصاديةقروض * 

 نسبة التطور  1027 1026 

    عدد املشاريع

    (د.أ)القيمة 

    مواطن الشغل

 :نوايا الاستثمار املسجلة لدى الديوان*  
 نسبة التطور  1027 1026 

  0 1 عدد املشاريع

  0 111,1 (د.أ)القيمة 

  0 00 مواطن الشغل

 

 :املخاطب الوحيدنوايا الاستثمار املسجلة لدى *             
 نسبة التطور  1027 1026 

    عدد املشاريع

    (د.أ)القيمة 

    مواطن الشغل

 

 

 :قروض الجمعيات التنموية*             

 نسبة التطور  1027 1026 

    عدد املشاريع

    (د.أ)القيمة 

    مواطن الشغل
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 :املواد ألاولية * 

 : من السوق املحلية واملتمتعة باالمتيازات الجبائية   اقتناؤهااملواد ألاولية التي تّم  - 

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

    املزودينعدد 

    (د.أ)القيمة 

   

 : الجمركيةاملواد ألاولية املوردة واملتمتعة باالمتيازات  -   

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

    املوردينعدد 

    (د.أ)القيمة 

 

 :القرى الحرفية -9

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

    القرى عدد 

    عدد املحالت

    مواطن الشغل

 

 

 : التظاهرات الجهوية والوطنية  -20

 نسبة التطور  1027 1026 

 %66,7- 01 03 التظاهرات الجهوية التي تم تنظيمها

 %25- 09 12 التظاهرات الجهوية التي تمت املشاركة فيها

 %0 01 01 التظاهرات الوطنية التي تمت املشاركة فيها

 %31,2- 11 16 املجموع

 

 :إلاشكاليات  -22
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 نابلوالية 

 
 :                                            حول املندوبية معطيات عامة -2

 دمحم مديمغ(: ة)السيد : املندوب الجهوي 

 : عدد أعوان التنفيذ

 :عدد أعوان التسيير

 :عدد إلاطارات
                    

 :حول القطاع معطيات عامة -2
 1027إلى موفى  نسبة التطور  1027 1026 البرنامج              

 1707 %11 338 170 املرسمين بسجل الحرفيين

 067 %160 13 1 املؤسسات املسجلة

 111 - - - املؤسسات ااملصدرة

 17 - - - املغازات املعتمدة

 1 - - - مجالس الحرف

 1 - - - عدد ألامناء  

 7 - - - عدد املجمعات

 

 :  أهم اختصاصات الجهة  -3   

النجارة التقليدية +الحدادة الفنية +ألالياف النباتية + التطريز اليدوي + الفخار التقليدي + الخزف الفني 

   حرف مختلفة + النقش على الحجارة +

 :املواد ألاولية املتواجدة بالجهة -4

 السمار + الجمار + القصب+ الطين + الحجارة 

 :الكفاءاتتنمية  -5
 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  البرنامج              

    07 - - 100% (CAIP): برنامج التأهيل املنهي قصد إلاماج 

 0 - 1 :برنامج التكوين املستمر

 %15,8- 32 78 برنامج تكوين الباعثين الجدد

 - - 1 (في إطار الشراكة)البرامج الخصوصية 

 - - 01 برامج أخرى 

 %51- 32 66 املجموع

 : التأطير الفني واملنهي   -6  

11 
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 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  البرنامج

 %71- 50 077 (  تأطير فني وتقني لتطوير املنتوج) التأطير الفني 

 %25 150 011 (  تأطير لتنمية النشاط الحرفي ) التأطيراملنهي  

 %32- 200 193 املجموع

 

 

 

 

 : مراقبة الجودة   -7   
 :إلانتاج املطبوع من الزربية والنسيج*              

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

    عدد القطع

    1املساحة الفعلية بالم

    1املساحة املحولة بالم

 

 :صادرات منتوجات الصناعات التقليدية املراقبة*         

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

 %1,8 عملية 850قرابة  871 (عدد عمليات التصدير ) عدد املصدرين

 10000 11167,1 (د.أ)القيمة 
-0,3% 

 

 عملية تصديرية 640(=1027موفى سبتمبر ) عدد العمليات التصديرية 

 ألف دينار14225810.018 =(1027موفى سبتمبر ) القيمة الجملية للصادرات 

 

 :الاستثمار والتمويل في الصناعات التقليدية  - 8 

 :الاستثمارات الجملية*             

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

 %116,8 719 060 عدد املشاريع

 %27,6 0611,1 0197,7 (د.أ)القيمة 

 %101,4 771 761 مواطن الشغل

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

 البرامج التنموية+ قروض الجمعيات التنموية  +قروض املنظومات إلاقتصادية + BTSاملشاريع الصغرى املمولة من 

 

 :تدخالت البنك التونس ي للتضامن*            

 إحداث املشاريع*                   
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 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

 %300 1 0 عدد املشاريع

 %108 87,1 11 (د.أ)القيمة 

 %200 6 11 مواطن الشغل

 

 

 :قروض املال املتداول املسندة*      

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

 %126 771 017 عدد املشاريع

 %74 0110 188 (د.أ)القيمة 

 %122 661 711 مواطن الشغل

     

 :املنظومات إلاقتصاديةقروض * 

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

    عدد املشاريع

    (د.أ)القيمة 

    مواطن الشغل

             

 :نوايا الاستثمار املسجلة لدى الديوان*             
 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

 %0,0 07 07 عدد املشاريع

 %17,9- 116,0 661,7 (د.أ)القيمة 

 %1,6 61 67 مواطن الشغل

 

 :املخاطب الوحيدنوايا الاستثمار املسجلة لدى *             
 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

    عدد املشاريع

    (د.أ)القيمة 

    مواطن الشغل

 

 

 :قروض الجمعيات التنموية*             

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  
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    عدد املشاريع

    (د.أ)القيمة 

    مواطن الشغل

 :املواد ألاولية * 

 : من السوق املحلية واملتمتعة باالمتيازات الجبائية   اقتناؤهااملواد ألاولية التي تّم  - 

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

 %55- 01 17 املزودينعدد 

 %39 0091,7 817,8 (د.أ)القيمة 

   

 : الجمركيةاملواد ألاولية املوردة واملتمتعة باالمتيازات  -   

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

 %5- 18 09 املوردينعدد 

 %27- 2237,9 7176,6 (د.أ)القيمة 

 

 :القرى الحرفية - 9    

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

 - - 1 القرى عدد 

 - - 22 عدد املحالت

 - - 22 مواطن الشغل

 

 

 :  و الدولية التظاهرات الجهوية والوطنية -20

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

 %0,8 266 161 التظاهرات الجهوية التي تم تنظيمها

 %45,3 017+6 71 التي تمت املشاركة فيها الوطنيةالتظاهرات 

 %0,0 01قرابة  مشارك 11قرابة  التي تمت املشاركة فيها الدوليةالتظاهرات 

 %10,2 390قرابة  354 املجموع

 

 :إلاشكاليات  - 22
 املشاغل واملقترحات للنهوض بالقطاع بالجهة: 

I- على مستوى الترويج و التصدير  : 

  تراجع القطاع السياحي  -
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اكتساح البضائع ألاجنبية في أسواق الصناعات التقليدية  -   

نقص اليد العاملة  -  

: على املدى القريب◄   

 . a la carte"جهوية و حمالت إعالمية حسب الطلب تخصيص ميزانية مستقلة باملندوبية الجهوية لتنظيم معارض  -

تكثيف مشاركات الديوان فى املعارض الجهوية والدولية  -  

إستغالل برامج التعاون الدولى لتمكين الحرفيين من  النفاذ إلى  أسواق خارجية جديدة -  

التشجيع على التصدير نظرا لألرقام املتطورة املسجلة خالل السنوات ألاخيرة -  

: على املدى املتوسط ←  

ضرورة إيجاد الضوابط الفعالة لقطع قنوات التجارة املوازية حماية لألسواق املحلية و السياحية من تدفق املنتوجات  -

 .املستوردة 

.توظيف املنتوج من السوق السياحية إلى السوق املحلية -   

للتفاخر و التباهى  املنتوج التونس ي مبعث : إرساء ثقافة إستهالك املنتوج املحلى  -  

القيام بندوات تكوينية حول إجراءات التصدير و الحوافز  -  

II- على مستوى تنمية الكفاءات : 

.النقص الفادح لليد العاملة  في القطاع و خاصة في اختصاص الخزف و الفخار وألالياف النباتية و التطريز -  

غياب منظومة خاصة بالتدريب املنهي تتالءم و خصوصيات قطاع الصناعات التقليدية  -  

غياب منظومة للتربصات التطبيقية و املهنية صلب ورشات املؤسسات الحرفية لفائدة الشبان الراغبين في بعث مشاريع في  -

 القطاع 

الحقيقة للقطاع  عدم إقبال حاملى الشهائد العليا على هذه البرامج نظرا للوضعية -  

مشروع مقترح من طرف الديوان الوطنى للصناعات ) هيكلة منظومة تنمية املوارد البشرية فى قطاع الصناعات التقليدية◄

:من خالل (  التقليدية  

يتالئم و خصوصيات القطاع على أن  إحداث نظام خاص بالتدريب املنهى فى قطاع الصناعات التقليدية ←:  التدريب املنهى

تشجيع الحرفيين و املؤسسات الحرفية على إحتضان الشبان املتدربين من خالل تمكينهم ) يتضمن هذا النظام صيغ تحفيزية 

و إحالة ( تشجيع الشبان لإلقبال على التدريب املنهى و ذلك من خالل منحة مالية تسندها الدولة لفائدتهم +من منح مالية 

شراف على تسيير منظومة التدريب املنهى إلى الديوان الوطنى للصناعات التقليدية نظرا لصلته العضوية بالحرفيين و إلا 

. املؤسسات الحرفية و معرفته عن كثب لكفاءاتهم و إمكانياتهم املادية واللوجستية   

: جهاز التعليم العالى   

 

ائدة الباعثين الجدد من خريجى التعليم العالى و هي الالية التى تمكن خريجى إحداث آلية التاهيل املنهى باملؤسسات الحرفية لف -

التعليم العالى من إلانتفاع بدورات تأهيل منهى ميدانى صلب املؤسسات الحرفية بهدف إثراء تكوينهم النظرى بآخر تطبيقى و منهى 

.  لصناعات التقليدية و ذلك بما يعزز قابليتهم لإلندماج فى القطاع من خالل بعث مشاريع فى ا  
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*CAIP  " إلغاء التسجيل بالنظام العام للضمان إلاجتماعى كشرط أساس ى إلنتفاع  ←" :عقود التـأهيل و إلادماج املنهى

إلابقاء على املنحة ( +د 11) حذف املنحة الشهرية التى تتعهد بها املؤسسة الحرفية + املؤسسة الحرفية بهذا النوع من العقود

د على كل  111) ج لفائدة املؤسسة الحرفية إسناد منحة تشجيع على إلادما+ د لفائدة الشخص املؤهل   011الشهرية املقدرة بــ 

(    شخص مؤهل   

إحالة منظومة إمتحانات إجراء إثبات الكفاءة املهنية للديوان الوطنى للصناعات التقليدية بوصفه املشرف املباشر على  - 1

 تنمية الكفاءات

III-  على مستوى إلاستثمار و التمويل : 

على املدى القريب ◄  

تنظيم حمالت تحسيسية لإلستثمار فى القطاع لفائدة حاملى الشهائد العليا و خريجى مراكز التكوين املنهى ذات العالقة و 

 الحرفيين للتعريف باإلمتيازات الجبائية و الديوانية املوضوعة على ذمتهم  

على املدى املتوسط←  

سن تشجيعات خاصة بالباعثين فى القطاع و تمكينهم من دخول دائرة املنافع بمجلة تشجيع الاستثمارات على غرار املستثمرين -

 في القطاعات الاقتصادية ألاخرى 

يمة تمكين الحرفيين و املؤسسات الحرفية من الانتفاع بقروض ألاموال املتداولة دون شرط الضامن أو الباتيندة و الترفيع في ق-

 .د  1111د عوضا عن  7111القروض املسندة بالنسبة للحرفي شخص طبيعي إلى 

 

  IV- على املستوى اللوجستى: 

إدارة التجهيز و السياحة إرساء منظومة مستقلة إلدارة املندوبية الجهوية للصناعات التقليدية و القرية الحرفية على غرار  - . 

تأهيل و تكوين أعوان و إطارات املندوبية الجهوية للصناعات التقليدية بنابل  -  

.تدعيم آلامركزية فى الجهات لحسن التصرف و التسيير -  

 

V-  على مستوى املواد ألاولية: 

: على املدى القريب←  

.مادة الطين و ألالوانللقيام بتجارب في مجال تنمية املزودة للمواد ألاولية  ؤسسات املتوفير خبير لفائدة   

:على املدى البعيد←-  

إحداث مؤسسة عمومية مختصة في املجال تساعد الحرفيين و املؤسسات الحرفية على سد حاجياتهم من املواد ألاولية و ترويج  

.منتوجاتهم  

إحداث مركز فني ملراقبة جودة املنتوج التقليدي  -  

« ACCREDITE » حسب املواصفات العاملية (conformité des produits الخزف ، ) و خاصة بالنسبة للمنتوج املعد للتصدير

  .....(الفخار ، خشب الزيتون ، ألالياف النباتية ، صنع العطورات



7102سنة                                                         دليل الصناعات التقليدية في الجهات      

 

 وحدة الرصد واإلستشراف                                                                                       69     

 باجةوالية 

 

 
 :حول املندوبية معطيات عامة -2

 كمال العوادي (:      ة)السيد : املندوب الجهوي 

 18: عدد أعوان التنفيذ          

 10: عدد أعوان التسيير          

 01: عدد إلاطارات                 
 

 (1027موفى )معطيات عامة -1
 1027املجموع إلى موفى  نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  البرنامج              

 6110 +%0,6 067 066 املرسمين بسجل الحرفيين

 86 - 1 1 املؤسسات املسجلة

 1 - - - ااملصدرةاملؤسسات 

 - - - - املغازات املعتمدة

 - - - - مجالس الحرف

 - - - - عدد ألامناء  

 01 - - - عدد املجمعات

 

 :  أهم اختصاصات الجهة  -3   
 –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 بالجهة -4
عود الرمان  –خشب الزيتون  –الحلفاء  –القصب  –الطرفة  –الديس  –السمار  –شب الغابي الخ –الجلود  –الصوف 

 الحجارة  –الطين  –الرخام  –والسفرجل 
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 :تنمية الكفاءات -5
 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  البرنامج              

 0 01 900,0% (CAIP): برنامج التأهيل املنهي قصد إلاماج 

 %0,0 71 71 :برنامج التكوين املستمر

 %36,4- 71 11 برنامج تكوين الباعثين الجدد

 017 710 (في إطار الشراكة)البرامج الخصوصية 
-47,8% 

 - - 1 برامج أخرى 

 131 387 املجموع
-40,1% 

 : التأطير الفني واملنهي   -6  
 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  البرنامج

 %11,5- 610 711 (  تأطير فني وتقني لتطوير املنتوج) التأطير الفني 

 190 171 (  تأطير لتنمية النشاط الحرفي ) التأطيراملنهي  
4,0% 

 %5,3- 2221 2274 املجموع

 

 

 : مراقبة الجودة   -7   
 :إلانتاج املطبوع من الزربية والنسيج*              

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

 %41,2- 001 091 عدد القطع

 %40,6- 171 791,11 1املساحة الفعلية بالم

 %42,9- 787 670,01 1املساحة املحولة بالم

تم تسجبل تراجع غي عدد القطع املراقبة من الزربية واملنسوجات اليدوية بالجهة لعدد من الاسباب املوضوعية نوجزها في : مالحظات 

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 اليين استقطبوا غالبية العالمالت بالقطعة والراغبين في التكوين القطاعات امل

 فضال غن افتقار الجهة اللية تعنى بالتكوين وتوفر حوافز مادية للغرض 

 

 :الاستثمار والتمويل في الصناعات التقليدية  - 8 

 :لجمليةالاستثمارات ا*             

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

 %37,3- 078 111 عدد املشاريع

 %22,4- 179 606,91 (د.أ)القيمة 

 %37,6- 107 718 مواطن الشغل
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املشاريع + قروض املال املتداول + نوايا إلاستثمار املسجلة لدى املخاطب الوحيد + نوايا إلاستثمار املسجلة لدى الديوان = إلاستثمارات الجملية : مالحظة

 البرامج التنموية+ قروض الجمعيات التنموية  +قروض املنظومات إلاقتصادية + BTSالصغرى املمولة من 

 

 :التونس ي للتضامنتدخالت البنك *            

 إحداث املشاريع*                   

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

 %33,3 1 7 عدد املشاريع

 %301,8 111 16 (د.أ)القيمة 

 %0,0 09 09 مواطن الشغل

 

 

 :قروض املال املتداول املسندة*      

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

 %21,8 071 110 املشاريععدد 

 %0,8 111 111 (د.أ)القيمة 

 %15,2 081 018 مواطن الشغل

           

 :نوايا الاستثمار املسجلة لدى الديوان*             
 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

 - - 8 عدد املشاريع

 - - 087,91 (د.أ)القيمة 

 - - 60 مواطن الشغل

 

 :القرى الحرفية - 9     

 1027إلى موفى  

 3 القرى عدد 

 10 عدد املحالت

 15 مواطن الشغل

 

 

 

 

 

 

 : املسابقات -20
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 :مسابقة إلابتكار*             

 نسبة التطور  1027 1026 

 %16,7 17 16 املترشحينعدد 

 %66,7 11 17 املشاركينعدد 

  

 :مسابقات الخمسة اليهبية*            

 نسبة التطور  1027 1026  

 اللباس اليومي
 %50,0 17 11 عدد املترشحين

 %50,0- 10 11 عدد املشاركين

 اللباس املناسباتي
 %100,0 11 10 عدد املترشحين

 %0,0 10 10 عدد املشاركين

 املجموع
 %66,7 11 17 عدد املترشحين

 %66,7- 10 17 عدد املشاركين

 

 

:للنهوض بالقطاع في الجهةالمشاغل و المقترحات    -11        

           

 :مشاغل الجهة  -0-

 

 : مدخرات املنطقة من ثروات الطبيعية واملوارد البشرية يعترض القطاع عدد من الصعوبات أهمها رغم تنوع 

  (للنشاط الضامن ، الباتيندة ، توفير فضاء ) تشعب إجراءات الحصول على التمويل في القطاع... 

   افتقار الجهة لنقاط بيع املواد ألاولية والتجهيزات الخاصة بالنشاط  الحرفي. 

   تشتت الحرفيين وتباعدهم عن املسلك السياحي  بالجهة ومواقع  ترويج املنتوج . 

  ندرة الفضاءات املعدة لألنشطة الحرفية وغالئها. 

 ب على مقربة من مواقع الترويج افتقار املنطقة للفضاءات الحرفية املختصة لالنتصا. 

 حاجة الجهة لنقاط مختصة في  بيع املواد الاولية والتجهيزات الخاصة باألنشطة الحرفية. 

  ضعف إمكانيات الحرفيات املادية خصوصا العامالت باملنازل وباألرياف واملناطق الجبلية والغابات

 .ولية وترويج منتجاتهم الحرفية والفجوات الغابية لتلبية حاجيات مشاريعهن من املواد الا 

  عدم تالؤم النسيج الحرفي الحالي وطبيعة املوارد الطبيعية املتوفرة لعدم استجابة منظومة التكوين الحالية

 .ملتطلبات القطاع 
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  افتقار الجهة ملراكز تكوين مختصة في الصناعات التقليدية الواعدة واملستغلة للثروات الطبيعية املحلية 

 ات املؤسسات الحرفية والحرفيين على استقطاب وتكوين املتربصين واملتدربين الجدد  لغياب تراجع طلب

 .الحافز املادي املسند لصاحب املؤسسة او الحرفي

   افتقار الجهة لفضاء للمعارض وأكشاك املختصة في ترويج املنتجات الحرفية بوسط املدينة وعلى املحاور

 .الرئيسية 

  راقب من الزربية لتراجع عدد العملة وغياب فرص التدريب لتعويض النقص في تراجع حجم الانتاج امل

 .اليد العاملة املنتجة  

 املقترحات  -2

 

اقتراح برامج للتدريب والتأهيل تتالؤم وخصوصيات القطاع وفي الاختصاصات الواعدة بهدف إدماجهم 

 :باملؤسسات اوالانتصاب للحساب الخاص 

  العامالت باملنازل وصلب املؤسسات الحرفية للرفع من مستوى املراة التقني ومن جودة تاهيل منهي للحرفيات

 .املنتوج لتيسير ترويجه 

  اقرار برامج  تكوين تكميلي في املجاالت التقنية الصحاب املؤسسات الحرفية من حامالت الشهائد العليا

افز املالية لالقبال عليها والتشجيع و من مستويات مختلفة لضمان ديمومة مشاريعهن مع اقرار بعض الحو 

 .على استقطاب الباعثين الجدد

   تمكين الجهة من حصة مجانية وسنوية قارة باملعارض والتظاهرات املختصة في ترويج املنتجات الحرفية

 .مع املساعدة  على التكفل بنفقات الاقامة والنقل 

 لتكوين في الاختصاصات الواعدة واملستعملة ادخال شعب تكوينية باملراكز التابعة لوزارة التربية وا

 للموارد الطبيعية املحلية مثل ألالياف النباتية والتطريز على الجلد والنقش على البلور 

  اجراء عمليات تكوينية نموذجية تعني بتكوين دفعات من املتربصات  في الاختصاصات املستعملة للموارد

 : الطبيعية املحلية مثل  

 .اطة خشب الزيتون خر     -       

 . صناعة الطين والسيراميك   -       

 .النحت والنقش على الرخام    -       

 .الدباغة التقليدية للجلود    -       

 .السكاجة التقليدية   -       
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 الفسيفساء   -       

 النقش على الرخام والحجارة  -       

   تركيز مجموعة من ألاكشاك من الخشب الغابي  توزع بوسط املدن وبمداخلها تختص بترويج منتجات

 .الحرفيات

  بصفة مجانية الحتضان عملية ( مقر الكنيسة ) تخصيص احد الفضاءات  العمومية بمدينة باجة

 .مرات في السنة 1عرض وبيع املنتجات الحرفية بمعدل 
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 جندوبةوالية 

 

 
 :                                            حول املندوبية معطيات عامة -2

 أنيس الجديدي (: ة)السيد : املندوب الجهوي 

 : عدد أعوان التنفيذ

 :عدد أعوان التسيير

 :عدد إلاطارات
                    

 :معطيات عامة -1

 1027إلى موفى  نسبة التطور  1027 1026 البرنامج

 01111    التقديري للحرفيين العدد

 1118 %48,1 111 071 املرسمين بسجل الحرفيين

 11  1 1 املؤسسات املسجلة

 1  1 1 ملصدرةاملؤسسات ا

 1  1 1 املغازات املعتمدة

 1  1 1 مجالس الحرف

 1  1 1 عدد ألامناء  

 0  1 1 عدد املجمعات

 0    أسواق الصناعات التقليدية

 0    التكوين املنهي ذات العالقةمؤسسات 

 0    العالقة مؤسسات التعليم العالي ذات 

 1    الجمعيات الناشطة

 

 :  أهم اختصاصات الجهة  -3   
       التقطير  –العود ألاصفر  –الطين  –ألالياف النباتية  –النسيج  –الفسيفساء  –املرجان  –الخيزران  –الخشب 

 

 :املواد ألاولية املتواجدة بالجهة -4
 ألاصباغ  –الرخام  –العود ألاصفر  –الزيوت  –الحجارة  –الصوف  –الخشب الغابي بأنواعه  –املرجان  –الطين 

 

11 
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 :تنمية الكفاءات
 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  البرنامج              

   09 (CAIP): ماج دبرنامج التأهيل املنهي قصد إلا 

   1 :برنامج التكوين املستمر

   1 برنامج تكوين الباعثين الجدد

   1 (في إطار الشراكة)البرامج الخصوصية 

   1 برامج أخرى 

   12 املجموع

 : التأطير الفني واملنهي   -3  
 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  البرنامج

 %20- 164 111 (  تأطير فني وتقني لتطوير املنتوج) التأطير الفني 

 %0.63 475 171 (  تأطير لتنمية النشاط الحرفي ) التأطيراملنهي  

 %5.6- 639 667 املجموع

 

 : مراقبة الجودة   -4   
 :إلانتاج املطبوع من الزربية والنسيج*              

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

 %36,8- 72 001 عدد القطع

 %37,5- 081,17 191,11 1املساحة الفعلية بالم

 %37,9- 081,10 196,17 1املساحة املحولة بالم

 

 :صادرات منتوجات الصناعات التقليدية املراقبة*         

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

 %25,0 05 1 عدد املصدرين

 %10,2- 010,1 007 (د.أ)القيمة 

 

 :الاستثمار والتمويل في الصناعات التقليدية  - 5 

 :الاستثمارات الجملية*             

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

 %21.80- 017 188 عدد املشاريع

 %42.34- 119,7 884,1 (د.أ)القيمة 

 %21.80 017 188 مواطن الشغل
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+ قروض املال املتداول + نوايا إلاستثمار املسجلة لدى املخاطب الوحيد + نوايا إلاستثمار املسجلة لدى الديوان = إلاستثمارات الجملية : مالحظة

 البرامج التنموية+ قروض الجمعيات التنموية  +قروض املنظومات إلاقتصادية + BTSاملشاريع الصغرى املمولة من 

 

 :تدخالت البنك التونس ي للتضامن*            

 إحداث املشاريع*                   

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

 - 10 - عدد املشاريع

 - 71 - (د.أ)القيمة 

 - 10 - مواطن الشغل

 

 :قروض املال املتداول املسندة*      

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

 %21.92- 016 187 عدد املشاريع

 %41.79- 479,7 824,1 (د.أ)القيمة 

 %21.92- 146 187 مواطن الشغل

     

 :املنظومات إلاقتصاديةقروض * 

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

    عدد املشاريع

    (د.أ)القيمة 

    مواطن الشغل

             

 :نوايا الاستثمار املسجلة لدى الديوان*             
 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

 - - 01 عدد املشاريع

 - - 60 (د.أ)القيمة 

 - - 02 مواطن الشغل

 :املخاطب الوحيدنوايا الاستثمار املسجلة لدى *             
 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

 - - - املشاريع عدد

 - - - (د.أ)القيمة 

 - - - مواطن الشغل

 

 



7102سنة                                                         دليل الصناعات التقليدية في الجهات      

 

 وحدة الرصد واإلستشراف                                                                                       78     

 :قروض الجمعيات التنموية*             

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

 - - - عدد املشاريع

 - - - (د.أ)القيمة 

 - - - مواطن الشغل

 :املواد ألاولية * 

 : من السوق املحلية واملتمتعة باالمتيازات الجبائية   اقتناؤهااملواد ألاولية التي تّم  - 

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

    املزودينعدد 

    (د.أ)القيمة 

   

 : الجمركيةاملواد ألاولية املوردة واملتمتعة باالمتيازات  -   

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

    املوردينعدد 

    (د.أ) القيمة

 

 :القرى الحرفية - 6    

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

    القرى عدد 

    عدد املحالت

    مواطن الشغل

 

 

 : التظاهرات الجهوية والوطنية  -7

إنجازات  

1026 

إنجازات 

1027 

نسبة 

التطور 

1026/

1027 

    التظاهرات الجهوية التي تم تنظيمها

    الجهوية التي تمت املشاركة فيهاالتظاهرات 

    التظاهرات الوطنية التي تمت املشاركة فيها

    املجموع

 

 :إلاشكاليات  - 8
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 الكافوالية 

 

 
 :                                            حول املندوبية معطيات عامة -2

 لطفي املناعي (: ة)السيد : املندوب الجهوي 

 : عدد أعوان التنفيذ

 :عدد أعوان التسيير

 :عدد إلاطارات
                    

 :معطيات عامة -2
 1027إلى غاية  نسبة التطور  1027إنجازات   1026انجازات  البرنامج              

 9191 %144,1 119 011 املرسمين بسجل الحرفيين

 01 %400,0 5 0 املؤسسات املسجلة

 1  1 - ااملصدرةاملؤسسات 

 1  0 - املغازات املعتمدة

 1  0 - مجالس الحرف

 1  0 - عدد ألامناء  

 9  9 - عدد املجمعات

 

 :  أهم اختصاصات الجهة  -3   
      ألالياف النباتية  –التطريز اليدوي  –الطين والحجارة  –اللباس التقليدي  –النسيج اليدوي  

  

 :املواد ألاولية املتواجدة بالجهة -4
 ألاعشاب الغابية  –الحلفاء  –الحجارة الرخامية  –الطين  –الصوف 

 :تنمية الكفاءات -5
 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  البرنامج              

 11 80 55,8% (CAIP): برنامج التأهيل املنهي قصد إلاماج 

 %16,7- 01 08 :برنامج التكوين املستمر

 %114,3 01 7 برنامج تكوين الباعثين الجدد

 %14,3- 30 71 (في إطار الشراكة)البرامج الخصوصية 

 - 0 1 برامج أخرى 

 %25,9 141 221 املجموع

 

0 
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 : التأطير الفني واملنهي   -3  
 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  البرنامج

 %43,8- 45 81 (  تأطير فني وتقني لتطوير املنتوج) التأطير الفني 

 %37,5- 100 061 (  تأطير لتنمية النشاط الحرفي ) التأطيراملنهي  

 %39,6- 145 140 املجموع

 

 : مراقبة الجودة   -4   
 :إلانتاج املطبوع من الزربية والنسيج*              

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

 %4,2- 669 698 عدد القطع

 %5,4 1249,5 0081 1املساحة الفعلية بالم

 %6,2 1274,8 0111,1 1املساحة املحولة بالم

 

 :صادرات منتوجات الصناعات التقليدية املراقبة*         

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

    عدد املصدرين

    (د.أ)القيمة 

 

 :الاستثمار والتمويل في الصناعات التقليدية  - 5 

 :الاستثمارات الجملية*             

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

 %52,8 136 89 عدد املشاريع

 %110,8 390 081 (د.أ)القيمة 

 %114,4 268 011 مواطن الشغل

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

 البرامج التنموية+ قروض الجمعيات التنموية  +قروض املنظومات إلاقتصادية + BTSاملشاريع الصغرى املمولة من 

 

 :تدخالت البنك التونس ي للتضامن*            

 إحداث املشاريع*                   

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

  11  عدد املشاريع

  11  (د.أ)القيمة 

  1  مواطن الشغل

 



7102سنة                                                         دليل الصناعات التقليدية في الجهات      

 

 وحدة الرصد واإلستشراف                                                                                       81     

 

 :قروض املال املتداول املسندة*      

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

 %34,8  011 89 املشاريع عدد

 %29,7 111 081 (د.أ)القيمة 

 %44,0 081 011 مواطن الشغل

     

 :املنظومات إلاقتصاديةقروض * 

 1026/1027نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

    عدد املشاريع

    (د.أ)القيمة 

    مواطن الشغل

             

 :نوايا الاستثمار املسجلة لدى الديوان*             
 1026/1027نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

   1 عدد املشاريع

   1 (د.أ)القيمة 

   1 مواطن الشغل

 

 :املخاطب الوحيدنوايا الاستثمار املسجلة لدى *             
 1026/1027نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

    عدد املشاريع

    (د.أ)القيمة 

    مواطن الشغل

 

 

 :قروض الجمعيات التنموية*             

 1026/1027نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

    عدد املشاريع

    (د.أ)القيمة 

    مواطن الشغل
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 :املواد ألاولية * 

 : من السوق املحلية واملتمتعة باالمتيازات الجبائية   اقتناؤهااملواد ألاولية التي تّم  - 

 1026/1027نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

    املزودينعدد 

    (د.أ)القيمة 

   

 : الجمركيةاملواد ألاولية املوردة واملتمتعة باالمتيازات  -   

 1026/1027نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

    املوردينعدد 

    (د.أ)القيمة 

 

 :القرى الحرفية - 6    

 1026/1027نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

   1 القرى عدد 

   53 عدد املحالت

   61_  71 مواطن الشغل

 

 

 : التظاهرات الجهوية والوطنية  -7

 1026/1027نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

    الجهوية التي تم تنظيمهاالتظاهرات 

    التظاهرات الجهوية التي تمت املشاركة فيها

    التظاهرات الوطنية التي تمت املشاركة فيها

    املجموع

 

  :إلاشكاليات  - 8
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 سليانةوالية 

 

 
 :                                            حول املندوبية معطيات عامة -2

 عادل القديري (: ة)السيد : املندوب الجهوي 

 : عدد أعوان التنفيذ

 :عدد أعوان التسيير

 :عدد إلاطارات
                    

 :معطيات عامة -1

 1027إلى موفى  التطور  1027 1026 البرنامج

 07111    العدد التقديري للحرفيين

 1889 %1,9 17 11 املرسمين بسجل الحرفيين

 1 %100,0-  0 املسجلة املؤسسات

 1    املؤسسات املصدرة

 1    املغازات املعتمدة

 1    مجالس الحرف

 1    عدد ألامناء  

 1    عدد املجمعات

 1    أسواق الصناعات التقليدية

 1    مؤسسات التكوين املنهي ذات العالقة

 0    العالقة مؤسسات التعليم العالي ذات 

 1    الجمعيات الناشطة

 

 :  أهم اختصاصات الجهة  -3   
الطالء والتزويق على  –صنع منتوجات من العنبر  –الفخار اليدوي  –( الزربية، املرقوم، النسيج الحائطي)حرف النسيج اليدوي 

       ...محامل مختلفة

  

 :املواد ألاولية املتواجدة بالجهة -4
 ... النباتات الغابية –الحجارة الرخامية  –الطين 

 

 

6 
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 :تنمية الكفاءات  -5
 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  البرنامج              

 +33 71 3% (CAIP): برنامج التأهيل املنهي قصد إلاماج 

 -%20 - 71 :برنامج التكوين املستمر

 -%80 11 01 برنامج تكوين الباعثين الجدد

 - - 11 (إطار الشراكةفي )البرامج الخصوصية 

 - - - برامج أخرى 

 -%33 36 143 املجموع

 

 : التأطير الفني واملنهي   -3  
 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  البرنامج

 +%25 71 61 (  تأطير فني وتقني لتطوير املنتوج) التأطير الفني 

 +%14 81 71 (  تأطير لتنمية النشاط الحرفي ) التأطيراملنهي  

 +%20 255 230 املجموع

 

 

 : مراقبة الجودة   -4   
 :إلانتاج املطبوع من الزربية والنسيج*              

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

 +%2 997 971 عدد القطع

 -%7 0777,17 0910,91 1املساحة الفعلية بالم

 -%13 1798,81 1710,06 1املساحة املحولة بالم

 
 

 :الاستثمار والتمويل في الصناعات التقليدية  - 5 

 :الاستثمارات الجملية*             

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

 +%48 89 61 عدد املشاريع

 +%46 111,1 067,1 (د.أ)القيمة 

 +%130 711 071 مواطن الشغل

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

 البرامج التنموية+ قروض الجمعيات التنموية  +قروض املنظومات إلاقتصادية + BTSاملشاريع الصغرى املمولة من 

 



7102سنة                                                         دليل الصناعات التقليدية في الجهات      

 

 وحدة الرصد واإلستشراف                                                                                       85     

 :التونس ي للتضامنتدخالت البنك *            

 إحداث املشاريع*                   

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

 - - - عدد املشاريع

 - - - (د.أ)القيمة 

 - - - مواطن الشغل

 

 :قروض املال املتداول املسندة*      

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

 +%48 89 61 عدد املشاريع

 +%46 111,1 067,1 (د.أ)القيمة 

 +%130 711 071 مواطن الشغل

     

 :القرى الحرفية - 6    

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

 - - - القرى عدد 

 - - - عدد املحالت

 - - - مواطن الشغل

 

 : التظاهرات الجهوية والوطنية  -7

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

 - - 01 التظاهرات الجهوية التي تم تنظيمها

 - 06 05 التظاهرات الجهوية التي تمت املشاركة فيها

 - 02 02 التظاهرات الوطنية التي تمت املشاركة فيها

 - 08 08 املجموع

 

 

 :إلاشكاليات  - 8
 :تعترض القطاع بالجهة مجموعة من الصعوبات التي تحد من نجاعته ولعل من أبرزها

 عدم توفر مسالك وفرص لترويج املنتوج الحرفي خاصة أمام غياب الطلب املحلي على هذا املنتوج، -

 ضعف إلامكانيات املالية واملادية للحرفيين وعدم قدرتهم على املشاركة باملعارض الداخلية والخارجية،  -

 ان الصناعات التقليدية،ضعف ثقافة بعث املشاريع لدى الشباب وأصحاب الشهائد العلمية وخاصة في ميد -

توفر أفكار مشاريع في مجاالت أخرى ال تتطلب الكفاءة واملهارة اليدوية استقطبت الباعثين الجدد مقابل تراجع بعث املشاريع في  -

 اختصاصات الصناعات التقليدية،

 مما أّدى إلى عدم توفر اليد العاملة الكفأة، تعدد املتدخلين في القطاع وتداخل ألادوار باإلضافة إلى التوظيف الخاطئ آلليات التكوين -
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 ،(املصانع والوحدات الصناعية ) توفر فرص العمل املؤجر بالجهة  -

 تراجع جودة بعض املنتوجات الحرفية، -

 .عدم توفر املواد ألاولية بالجودة وألاسعار املناسبة -

 

 :                         سبل تنمية القطاع

انّية) ذكره، ونظرا لهيمنة حرف املنسوجات اليدوية اعتبارا ملا سبق 
ّ
ز أكثر وحدات إنتاجها ... ( الزربية، املرقوم، الكليم، البط

ّ
التي تترك

باملناطق الّريفية وذلك في شكل ورشات جماعية أو في إطار العمل باملنازل، حيث يعود ذلك لعراقة هذه الحرفة وارتباطها بالعمل اليدوي 

 .ناطقللمرأة بهذه امل

 :القطاع والنهوض بمردوديته الاقتصادية، نسوق املالحظات التالية اهذا ولتنمية هذ

خاصة تطوير معدات )مراجعة منظومة إنتاج الزرابي واملنسوجات اليدوية في اتجاه تطوير نجاعتها وأقلمتها مع الظرف الاقتصادي الحالي  -

 ،...(العمل وتقنيات إلانتاج

التي " السمسرة " ن املنتجين على اقتحام ألاسواق الخارجية لضمان موارد مالية محترمة لهم، والتصدي لظاهرة مساعدة صغار الحرفيي -

 تؤدي الرتفاع أسعار بيع هذه املنتوجات،

ل الدولة، ولو بصفة ظرفية، لبعث منظومة مختصة تتكفل بتجميع املنتوج وتوجيهه لألسواق الخارجية، -
ّ
 النظر في إمكانية تدخ

رصد حوافز ومنح وتشجيعات ملنتجي املنسوجات اليدوية لدفعهم نحو مزيد إلانتاج، والنظر في إمكانية تكّفل الدولة بجزء من أجور  -

 الحرفيات،

التكثيف من التظاهرات واملعارض املختّصة، والّدعاية لهذا املنتوج للتعريف به لدى مختلف ألاوساط والحث على اقتنائه، مع مساعدة  -

 املناطق الّداخلية على املشاركة بهذه املعارض، حرفيي

ر فيها كل مستلزمات إلانتاج  -
ّ
ل على مستوى بعث مراكز إنتاج نموذجية تتوف

ّ
ظروف وأساليب العمل، ألاجور، الّضمان الاجتماعي، ) التدخ

 ،...(التأطير والرسكلة، أنشطة ثانوية موازية كبعث نوادي ترفيهية، محاضن ورياض أطفال

 ضغط على تكلفة إنتاج هذه املنسوجات لتسهيل ترويجها محليا،ال -

 إعادة توظيف هذه املنتوجات الستعماالت جديدة تستجيب لحاجيات املستهلك وذلك من خالل تشجيع الابتكار والتجديد في هذا املجال، -

للمعهد وتبني خريجيه ومساعدتهم على بعث  دفع الشراكة مع املعهد العالي للفنون والحرف واملساهمة في ضبط البرنامج التعليمي -

  مشاريعهم،  

 ...تخويل الديوان الوطني للصناعات التقليدية إسناد منح استثمار للباعثين الجدد وذلك على غرار قطاعات الفالحة، الصناعة -

ها على تجسيمها واعتبارها كمؤسسات تبني الديوان لعدد من املشاريع الجديدة لخريجي املعهد العالي للفنون والحرف ومساعدة أصحاب -

 نموذجية،

بعث محضنة للمؤسسات في مجال الصناعات التقليدية تركز بمقر املعهد العالي للفنون والحرف وإقرار حوافز وتشجيعات في الغرض  -

 للتشجيع على بعث املشاريع،

 نترنت والتجارة إلالكترونية،دعم املبادرات الخاصة في مجال الدعاية للمنتوج الحرفي باعتماد تقنيات إلا  -

تطوير بوابة الصناعات التقليدية وإفراد املنتوجات الحرفية بتسميات مميزة لها كمنتوجات املناطق الصحراوية، منتوجات املناطق  -

ي اقتناء املنتوجات كأن وتوفير خط تواصل لربط الصلة بين الحرفيين والراغبين ف... الجبلية، منتوجات املناطق البربرية، املنتوجات البدوية

 يتم التشجيع على بعث مكاتب خدمات خاصة في الغرض تختص في هذا املجال،

مواصلة دعوة البلديات التي تتواجد بها معالم ومواقع أثرية مرتبطة باملسلك السياحي على إيجاد محالت بهذه املواقع ألاثرية لبيع  -

  .املنتوج الحرفي
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 سوسةوالية 

 
 :                                            حول املندوبية عامةمعطيات  -2

 حشاد بن عثمان (: ة)السيد : املندوب الجهوي 

 : عدد أعوان التنفيذ

 :عدد أعوان التسيير

 :عدد إلاطارات
                    

 :معطيات عامة -2

 

 

 :  أهم اختصاصات الجهة  -3   
       املصوغ –النسيج اليدوي  –خياطة املالبس التقليدية  –التطريز اليدوي  –ألالياف النباتية 

  

 :املواد ألاولية املتواجدة بالجهة -4
 .خشب الزيتون  –الصوف  –الطين 

 

 :تنمية الكفاءات -5
 1026/1027نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  البرنامج              

   1 (CAIP): برنامج التأهيل املنهي قصد إلاماج 

   1 :برنامج التكوين املستمر

 %7,7 11 79 برنامج تكوين الباعثين الجدد

 %100,0 61 71 (في إطار الشراكة)البرامج الخصوصية 

   1 برامج أخرى 

 %47,8 102 69 املجموع

 : التأطير الفني واملنهي   -6  

 1027إلى موفى  نسبة التطور  1027  1026 البرنامج              

 00108 %50.6- 117 191 املرسمين بسجل الحرفيين

 006 %100 6 7 املؤسسات املسجلة

 61   - املؤسسات ااملصدرة

 01   - املغازات املعتمدة

 0   - مجالس الحرف

 0   - عدد ألامناء  

 1   - عدد املجمعات

 

6 
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 1026/1027نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  البرنامج

 %16,7- 179 187 (  تأطير فني وتقني لتطوير املنتوج) التأطير الفني 

 %75,3 611 768 (  تأطير لتنمية النشاط الحرفي ) التأطيراملنهي  

 %35,0 884 655 املجموع

 

 : مراقبة الجودة   -7
 :إلانتاج املطبوع من الزربية والنسيج*              

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

 %39,5- 78 019 عدد القطع

 %34,0- 016,71 090,91 1املساحة الفعلية بالم

 %0,6 817,781 808,881 1املساحة املحولة بالم

 

 :املراقبةصادرات منتوجات الصناعات التقليدية *         

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

 %10,3 071 016 عدد املصدرين

 %30,2 0860,1 0118,8 (د.أ)القيمة 

 

 :الاستثمار والتمويل في الصناعات التقليدية  - 8 

 :الاستثمارات الجملية*             

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

 %33,4 531 398 عدد املشاريع

 %9,7 1886,1 1719,4 (د.أ)القيمة 

 %2,7- 607 624 مواطن الشغل

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

 البرامج التنموية+ قروض الجمعيات التنموية  +إلاقتصادية قروض املنظومات + BTSاملشاريع الصغرى املمولة من 

 

 :تدخالت البنك التونس ي للتضامن*            

 إحداث املشاريع*                   

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

 %0,0 0 0 عدد املشاريع

 %5,3 11 78 (د.أ)القيمة 

 %0,0 7 7 مواطن الشغل
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 :قروض املال املتداول املسندة*      

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

 %41,2- 101 761 عدد املشاريع

 %38,7- 618,1 0116,1 (د.أ)القيمة 

 %41,2- 214 364 مواطن الشغل

     

 :املنظومات إلاقتصاديةقروض * 

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

 - - - عدد املشاريع

 - - - (د.أ)القيمة 

 - - - مواطن الشغل

             

 :نوايا الاستثمار املسجلة لدى الديوان*             
 

نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات 

1026/1027 

 %27,3- 16 11 عدد املشاريع

 %32,9 580,5 176,7 (د.أ)القيمة 

 %3,4 90 87 مواطن الشغل

 

 :املخاطب الوحيدنوايا الاستثمار املسجلة لدى *             
 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

 - - - عدد املشاريع

 - - - (د.أ)القيمة 

 - - - مواطن الشغل

 

 

 :قروض الجمعيات التنموية*             

 1026/1027نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

 %170,3 711 000 املشاريععدد 

 %228,2 607,6 088,1 (د.أ)القيمة 

 %76,5 300 071 مواطن الشغل
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 :املواد ألاولية * 

  

 : الجمركيةاملواد ألاولية املوردة واملتمتعة باالمتيازات  -   

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

 %0 1 1 املوردينعدد 

 %40,8- 118,1 818,1 (د.أ)القيمة 

 

 :القرى الحرفية -9    

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

 - - - القرى عدد 

 - - - عدد املحالت

 - - - مواطن الشغل

 

 

 : التظاهرات الجهوية والوطنية  -20

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

 %16,7- 1 6 التظاهرات الجهوية التي تم تنظيمها

 %21,4- 00 01 التظاهرات الجهوية التي تمت املشاركة فيها

 %50 7 1 التظاهرات الوطنية التي تمت املشاركة فيها

 %13,6- 09 11 املجموع
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 المنستيروالية 

 
 :                                            حول املندوبية معطيات عامة -2

 املصموديكاظم (: ة)السيد : املندوب الجهوي 

 : عدد أعوان التنفيذ

 :عدد أعوان التسيير

 :عدد إلاطارات
                    

 :معطيات عامة -2
 1027إلى موفى  نسبة التطور  1027 1026 البرنامج              

 01170 %1,7 111 110 املرسمين بسجل الحرفيين

 081 %0,0 06 06 املؤسسات املسجلة

 71 %22,6- 24 31 املؤسسات ااملصدرة

 1 - 0 1 املغازات املعتمدة

 00 - 0 1 مجالس الحرف

 01 - 1 1 عدد ألامناء  

 7 - 1 1 عدد املجمعات

 

 :  أهم اختصاصات الجهة  -3   
      الدباغة التقليدية –خياطة املالبس التقليدية والخياطة الرفيعة  –النسيج اليدوي  –الفضيات  –الفخار 

  

 :املواد ألاولية املتواجدة بالجهة -4
 الصوف  –الجلد الخام  –الطين 

 

 :تنمية الكفاءات -5
 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  البرنامج              

 7 17 -57,1% (CAIP): برنامج التأهيل املنهي قصد إلاماج 

 %100,0- 1 91 :برنامج التكوين املستمر

 %92,6 11 17 الباعثين الجددبرنامج تكوين 

 %31,3 11 71 (في إطار الشراكة)البرامج الخصوصية 

 - - - برامج أخرى 

 %37,8- 97 156 املجموع

 : التأطير الفني واملنهي   -3  

 

0 
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 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  البرنامج

 %33,6 151 007 (  تأطير فني وتقني لتطوير املنتوج) التأطير الفني 

 %12,0 0010 987 (  تأطير لتنمية النشاط الحرفي ) التأطيراملنهي  

 %14,2 1252 2096 املجموع

 : مراقبة الجودة   -4   
 :إلانتاج املطبوع من الزربية والنسيج*              

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

 %37,3- 89 011 عدد القطع

 %47,0- 019,98 111,71 1بالماملساحة الفعلية 

 %54,9- 011,111 771,81 1املساحة املحولة بالم

 

 :صادرات منتوجات الصناعات التقليدية املراقبة*         

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

 %22,6- 11 70 عدد املصدرين

 %15,2 6760,1 1117,6 (د.أ)القيمة 

 

 :الاستثمار والتمويل في الصناعات التقليدية  - 5 

 :الاستثمارات الجملية*             

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

 %34,2 451 776 عدد املشاريع

 %11,6- 1557,0 0760,7 (د.أ)القيمة 

 %23,7 470 781 مواطن الشغل

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

 البرامج التنموية+ قروض الجمعيات التنموية  +قروض املنظومات إلاقتصادية + BTSاملشاريع الصغرى املمولة من 

 

 :التونس ي للتضامنتدخالت البنك *            

 إحداث املشاريع*                   

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

 %0,0 01 01 عدد المشاريع

 %90,0 95,0 50,0 (د.أ)القيمة 

 %33,3- 02 7 مواطن الشغل
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 :قروض املال املتداول املسندة*      

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

 %19,9 332 277 املشاريععدد 

 %28,9 908,0 704,5 (د.أ)القيمة 

 %19,9 332 277 مواطن الشغل

 :املنظومات إلاقتصاديةقروض *     

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

 ** 08 1107برنامج جديد سنة  عدد املشاريع

 ** 214 ** (د.أ)القيمة 

 ** 22 ** مواطن الشغل

             

 :نوايا الاستثمار املسجلة لدى الديوان*             
 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

 %25,0- 10 18 عدد املشاريع

 %66,4- 711,1 968,0 (د.أ)القيمة 

 %40,6- 10 69 مواطن الشغل

 

 :املخاطب الوحيدنوايا الاستثمار املسجلة لدى *             
 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

 %100,0 1 1 عدد املشاريع

 %133,3 7 7 (د.أ)القيمة 

 %100,0 6 7 مواطن الشغل

 

 :قروض الجمعيات التنموية*             

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

 %221,4 91 18 عدد املشاريع

 %204,7 001,1 36,1 (د.أ)القيمة 

 %221,4 91 18 مواطن الشغل

 

 :املواد ألاولية * 

 : من السوق املحلية واملتمتعة باالمتيازات الجبائية   اقتناؤهااملواد ألاولية التي تّم  - 

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  
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 %50,0- 10 02 املزودينعدد 

 %4,4- 170,1 181 (د.أ)القيمة 

   

 : الجمركيةاملواد ألاولية املوردة واملتمتعة باالمتيازات  -   

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

 %25,0 05 04 املوردينعدد 

 %26,8 581,6 118,1 (د.أ)القيمة 

 

 :القرى الحرفية - 6    

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

 الش ئ الش ئ الش ئ القرى عدد 

 الش ئ الش ئ الش ئ املحالتعدد 

 الش ئ الش ئ الش ئ مواطن الشغل

 

 

 : التظاهرات الجهوية والوطنية  -7

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

 %25,0 11 06 التظاهرات الجهوية التي تم تنظيمها

 %25,0 11 06 التظاهرات الجهوية التي تمت املشاركة فيها

 %45,5 06 00 املشاركة فيهاالتظاهرات الوطنية التي تمت 

 %30,2 16 17 املجموع

 

 :إلاشكاليات  - 8
 : رغم ما سجلناه من مؤشرات إيجابية تبقى بعض الصعوبات تعرقل التطور الذي يعرفه القطاع بالجهة نذكر منها 

رغم ما سجله من ارتفاع ، يبقى حجم إلاستثمار في القطاع محدودا و قابال لإلرتفاع حيث سجلنا تراجع إقبال الشبان للتكوين * 

موطن شغل سنويا  011في القطاع النعدام حوافز خصوصية لذلك مما ولد نقصا حادا في اليد العاملة العادية أو الكفأة يتجاوز 

ة توفير الضامن للحرفيين الراغبين في إلانتفاع بقروض املال املتداول ، كما يبقى إلالتجاء إلى غير ملبى  ، إضافة إلى صعوب

 .  القروض البنكية من املشاريع الصغرى و املتوسطة الحجم محدود من طرف الباعثين 

السياحي أكبر سوق لترويج تزايد مديونية صغار الحرفيين و تفاقم عجزهم عن استخالصها نتيجة ألازمة التي مر بها القطاع * 

منتوجات الصناعات التقليدية و هو ما أثر سلبا على نشاط مغازات ترويج منتوجات القطاع و أدى إلى غلق العديد من نقاط 

 . البيع خاصة باملسالك السياحية باملنستير و الساحلين 

شكاالت تعيق تطوره و تحد من قدرته التنافسية رغم أهمية قطاع الفخار في الجهة تشغيال و تصديرا إال أنه يعاني عديد إلا * 

فأغلب املؤسسات العاملة في القطاع هي مؤسسات فردية وغير مهيكلة وتستعمل أكثرها ألافران التقليدية وهي إحدى أهم العوائق 
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يعي و استعمال التي يعاني منها القطاع مع إحجام أصحاب القالالت على تطوير نشاطاتهم من خالل الربط بشبكة الغاز الطب

                .التكنولوجيات الحديثة في إلانتاج و تأهيل مواردهم البشرية  

 

 :املقترحات  - 9

 
إلحداث القرية الحرفية  متر مربع 1111العمل على توفير عقار أو قطعة أرض من قبل بلدية املكنين ال تقل مساحتها عن * 

ألف دينار إلنجاز دراسة الجدوى ، وهو مشروع سيوفر  01بـقيمة  1107باملكنين و التي رصدت لها مبدئيا اعتمادات مالية منذ 

تولت مصالح بلدية املكنين توفير قطعة ) موطن شغل نصفهم من أصحاب الشهائد العليا و خريجي مراكز التكوين  111أكثر من 

لم تحظى برضاء املهنيين و املتدخلين في القطاع باعتبار و أن موقعها الجغرافي ال ( متر مربع  1111حوالي ) دة املشروع أرض لفائ

 ( .يمثل الحل ألامثل و بالتالي سيتم تجديد البحث عن قطعة أرض أو عقار مناسب 

الدعم بالداخل و الخارج و املؤسسات العلمية و  بالشراكة مع هياكل التمويل وcluster دعم مقترح الجهة لتركيز مجمع منهي * 

صاحب مؤسسة حرفية بالجهة بما ييسر  11هياكل البحث و ذلك في مجال صناعة الفخار و الخزف باملكنين يجمع أكثر من 

 . موطن شغل إضافي 011إندماج هذا املنتوج في منظومة التصدير و يرفع من قدرته التنافسية و يساهم في إحداث أكثر من 

إعداد دراسة جدوى مع توفير إلاعتمادات املالية إلعادة تهيئة فضاءات تعود ملكيتها لديوان الصناعات التقليدية و تمسح * 

متر مربع بمدينة بوحجر إلحداث قطب حرفي متكامل في مهن النسيج التقليدي و حرف إلاكساء و املوضة  سيمكن  1111حوالي 

.ديدموطن شغل ج 011من إحداث أكثر من   

 يـيل و إدماج العاطلين عن العمل من خريجي التعليم العالــدعوة وزارة التكوين املنهي و التشغيل إلحداث برنامج خصوص ي لتأه*  

التقليدية و متابعتهم  حتى تنفيذ الفنية و الحرف إختصاصات الصناعات  ضمن من الشعب صعبة إلادماج أو من ذوي املواهب 

باعث جديد سنويا من خريجي التعليم العالي  11للحساب الخاص بما يمكن من استيعاب أكثر من مشاريعهم و وانتصابهم 

.بالجهة   

تطوير نسق إلاستثمار بكامل الوالية من خالل منوال للتنمية خاص بكل معتمدية ، مع ضبط خطة  لتأهيل بعض املؤسسات * 

  .دوي و صنع املصوغ و الدباغة و صناعة الجلد لتحسين آدائها الحرفية خاصة في أنشطة صناعة الفخار و الغزل و النسيج الي

استغالل الفضاءات باملواقع ألاثرية بإحداث مغازات بيع منتجات الصناعات التقليدية بأهم املواقع ألاثرية على أن * 

  احيفي نطاق الشراكة مع القطاع السي( تشجيع خاص للمجمعات الحرفية)تكون مغازات نموذجية في امليدان 
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 المهديةوالية 

 

 
 :                                            حول املندوبية معطيات عامة -2

 لطيفة اللطيف(: ة)السيد : املندوب الجهوي 

 : عدد أعوان التنفيذ

 :عدد أعوان التسيير

 :عدد إلاطارات
                    

 :معطيات عامة -2
 1027إلى موفى  نسبة التطور  1027 1026 البرنامج              

 6061 %26,2- 135 087 املرسمين بسجل الحرفيين

 71 %0,0 03 03 املؤسسات املسجلة

 09 %46,2 19 13 املؤسسات ااملصدرة

 7 %0,0 03 03 املغازات املعتمدة

 7 %0,0 03 03 مجالس الحرف

 7 %0,0 03 03 عدد ألامناء  

 08 %33,3- 02 03 عدد املجمعات

 

 :  أهم اختصاصات الجهة  -3   
 حرف مختلفة  –الفضيات  –املصوغ  –الفسيفساء  –نسيج الزربية واملرقوم  –النسيج الحريري  –التطريز اليدوي  

 

 :املواد ألاولية املتواجدة بالجهة -4
 خشب الزيتون  –الصوف  –الطين 

 :تنمية الكفاءات -5
 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  البرنامج              

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

 - - - :برنامج التكوين املستمر

 %18,7- 74 91 برنامج تكوين الباعثين الجدد

 %48,5- 154 299 (في إطار الشراكة)البرامج الخصوصية 

 - - 1 برامج أخرى 

 %41,5- 228 390 املجموع

 : التأطير الفني واملنهي   -3  

 

11 
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 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  البرنامج

 %18,7 260 109 (  تأطير فني وتقني لتطوير املنتوج) التأطير الفني 

 %5,7 1924 1820 (  تأطير لتنمية النشاط الحرفي ) التأطيراملنهي  

 %7,1 2184 2039 املجموع

 

 : مراقبة الجودة   -4   
 :إلانتاج املطبوع من الزربية والنسيج*              

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

 %4,6 2838 1701 عدد القطع

 %2,1- 5130,42 1178,76 1املساحة الفعلية بالم

 %2,2- 5320,14 1110,70 1املساحة املحولة بالم

 

 :الصناعات التقليدية املراقبةصادرات منتوجات *         

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

 %40,90 19 13 عدد املصدرين

 %29,26 2156,7 1525,5 (د.أ)القيمة 

 

 :الاستثمار والتمويل في الصناعات التقليدية  - 5 

 :الاستثمارات الجملية*             

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

 %29,9 261 201 عدد املشاريع

 %20,2- 907,0 1136,2 (د.أ)القيمة 

 %10,3 559 507 مواطن الشغل

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

 البرامج التنموية+ قروض الجمعيات التنموية  +قروض املنظومات إلاقتصادية + BTSاملشاريع الصغرى املمولة من 

 

 :تدخالت البنك التونس ي للتضامن*            

 إحداث املشاريع*                   

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

 %96,7- 01 70 عدد املشاريع

 %60,0- 13,0 71,1 (د.أ)القيمة 

 %75,0- 04 06 الشغلمواطن 
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 :قروض املال املتداول املسندة*      

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

 %9,9 177 060 عدد املشاريع

 %21,6 451,0 771,8 (د.أ)القيمة 

 %11,6 347 700 مواطن الشغل

     

 :املنظومات إلاقتصاديةقروض * 

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

 - 63 - عدد املشاريع

 - 206.317 - (د.أ)القيمة 

 - 140 - مواطن الشغل

             

 :نوايا الاستثمار املسجلة لدى الديوان*             
 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

 %93,8- 05 80 عدد املشاريع

 %72,7- 173,2 677,7 (د.أ)القيمة 

 %67,6- 35 018 الشغلمواطن 

 

 :املخاطب الوحيدنوايا الاستثمار املسجلة لدى *             
 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

 %50,0 06 1 عدد املشاريع

 %11,4- 45,2 51 (د.أ)القيمة 

 %0,0 15 01 مواطن الشغل

 

 

 :قروض الجمعيات التنموية*             

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

 %64,0- 09 11 عدد املشاريع

 %62,3- 18,3 18,1 (د.أ)القيمة 

 %68,4- 18 17 مواطن الشغل

 :املواد ألاولية * 

 : من السوق املحلية واملتمتعة باالمتيازات الجبائية   اقتناؤهااملواد ألاولية التي تّم  - 

 1026/1027التطور نسبة  1027إنجازات  1026إنجازات  
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 - - 02 املزودينعدد 

 - - 18,071 (د.أ)القيمة 

   

 : الجمركيةاملواد ألاولية املوردة واملتمتعة باالمتيازات  -   

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

 %0,0 04 04 املوردينعدد 

 %10,1 1886,3 0707,1 (د.أ)القيمة 

 

 :القرى الحرفية - 6    

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

 - - - القرى عدد 

 - - - عدد املحالت

 - - - مواطن الشغل

 

 

 : التظاهرات الجهوية والوطنية  -7

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

 %30,0 13 10 التظاهرات الجهوية التي تم تنظيمها

 %40,0 14 10 فيهاالتظاهرات الجهوية التي تمت املشاركة 

 %25,0 10 08 التظاهرات الوطنية التي تمت املشاركة فيها

 %32,1 37 28 املجموع

 

 :إلاشكاليات  - 8

 .ارتفاع أسعار املواد ألاولية -

 .غياب برنامج تكوين خصوص ي يراعي خصوصيات القطاع -

 .نقص في اليد العاملة املختصة -

 .باملخزون التقليدي للجهاتغياب فضاءات وواجهات للتعريف  -

 .ضعف التسويق لبعض املنتوجات التقليدية نظرا ملزاحمتها من ألاسواق املوازية -
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 صفاقسوالية 

 
 :                                            حول املندوبية معطيات عامة -2

 آمال دريرة (: ة)السيد : املندوب الجهوي 

 : عدد أعوان التنفيذ

 :عدد أعوان التسيير

 :عدد إلاطارات
                    

 :معطيات عامة -2
 1027إلى موفى  نسبة التطور  1027 1026 البرنامج              

 9901 %20,6- 110 171 املرسمين بسجل الحرفيين

 189 %0,0 17 7 املؤسسات املسجلة

 001 %43,8 001 81 املؤسسات ااملصدرة

 1 -- -  املعتمدةاملغازات 

 0 %0,0 10 10 مجالس الحرف

 0 %0,0 10 10 عدد ألامناء  

 09 -- -  عدد املجمعات

 

 :  أهم اختصاصات الجهة  -3   
   طالء وتزويق على محامل مختلفة  –املعادن  –التغليف بأنواعه  –إلاكساء  –الحلويات التقليدية  –املصوغ  –الخشب 

 

 :املواد ألاولية املتواجدة بالجهة -4
 مواد الرسم والتزويق منتوج محلي  –الجلود  –السمار  –زيت الزيتون  –اللوز  –حطب الزيتون 

 

 :تنمية الكفاءات -5
 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  البرنامج              

 061 081 15,6% (CAIP): برنامج التأهيل املنهي قصد إلاماج 

 - 1 1 :برنامج التكوين املستمر

 %24,2 77 61 برنامج تكوين الباعثين الجدد

 %83,8- 16 77 (في إطار الشراكة)البرامج الخصوصية 

 - 1 1 برامج أخرى 

 %3,5 168 259 املجموع

 : التأطير الفني واملنهي   -3  

18 
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 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  البرنامج

 %5.5 1116 1717 التأطير الفني و املنهي 

 

 : مراقبة الجودة   -4   
 :إلانتاج املطبوع من الزربية والنسيج*              

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

 %47,5- 019 284 عدد القطع

 %45,7- 717,71 559,05 1املساحة الفعلية بالم

 %39,9- 617,91 1004,40 1املساحة املحولة بالم

 

 :صادرات منتوجات الصناعات التقليدية املراقبة*         

 

 نسبة التطور  ( 1026سنة )   ( 1027سنة )   

 القيمة عدد القطع (د)القيمة  عدد القطع (د)القيمة  عدد القطع املنتوج

 %33- %48- 101.011.816 10330 171.011.179 1718 فسيفساء

 %1.9 %13- 06.701.777.179 2507.899 07.177.610.187 1.079716 خشب الزيتون 

 %53- %43- 7171.111 2510 0188.811 0117 الخزف التقليدي

 - --  - 17769.811 001001 القرمود التقليدي

 %70 %52 11.777.181 01111 71.177.861 06111 السكاجة التقليدية

 %0.14- %12 87.171.919 1111 86.917.101 6160 (فوطة ) منسوجات 

 %28 %120 11.007.111 6991 10.177.168 01117 منتجات مزخرفة

 %96- %96- 70.099.776 707 7.711.111 01 (كليم ومرقوم ) منسوجات 

 %644 %472 0771.111 77 01.108.811 101 لباس تقليدي

 %39- %673 7910.000 2440 4.762.600 22240 حلفاء

 - - 8403.935 1411- -  تقطير ألاعشاب و الزهور 

 - - 20.896.260 1230- -  طالء و تزويق 

 - -- -  2464.000 80 أحيية تقليدية 

 %1.3 %8.4- 27.360643.874 1550.231 27.594.047.290 1.335.702 املجموع

 

 

 

 :الاستثمار والتمويل في الصناعات التقليدية  - 5 
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 :الاستثمارات الجملية*             

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

 %54,7 461 298 عدد املشاريع

 %35,5 2267,3 1673,0 (د.أ)القيمة 

 %79,4 818 456 مواطن الشغل

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

 البرامج التنموية+ قروض الجمعيات التنموية + قروض املنظومات إلاقتصادية + BTSاملشاريع الصغرى املمولة من 

 

 :التونس ي للتضامنتدخالت البنك *            

 إحداث املشاريع*                   

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

 %33,3- 02 03 عدد املشاريع

 %33,7- 41,6 62,7 (د.أ)القيمة 

 %66,7 10 06 مواطن الشغل

 

 

 :قروض املال املتداول املسندة*      

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

 %53,8 429 279 عدد املشاريع

 %62,6 1267 779 (د.أ)القيمة 

 %76,6 726 411 مواطن الشغل

     

 :قروض املنظومات إلاقتصادية* 

 
 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات 

 عدد املشاريع

 (د.أ)القيمة 

 مواطن الشغل
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 :نوايا الاستثمار املسجلة لدى الديوان*             
 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

 %87,5 71 06 عدد املشاريع

 %15,3 918,6 870,7 (د.أ)القيمة 

 %110,3 81 79 مواطن الشغل

 

 :نوايا الاستثمار املسجلة لدى املخاطب الوحيد*             

 
إنجازات 

1026 

نسبة التطور  1027إنجازات 

1026/1027 

 عدد املشاريع

 (د.أ)القيمة 

 مواطن الشغل

 

 

 :قروض الجمعيات التنموية*             

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

 *** *** *** عدد املشاريع

 *** *** *** (د.أ)القيمة 

 *** *** *** مواطن الشغل

 :املواد ألاولية * 

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

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

 %12,5- 17 18 عدد املنتفعين

 *** ** ** (د.أ)القيمة  

   

 : املواد ألاولية املوردة واملتمتعة باالمتيازات الجمركية -   

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

 %11,1- 08 09 عدد املوردين

 
 %19,1- 1036,4 1280,7 (د.أ)القيمة 
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 :القرى الحرفية - 6    

 
نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات 

1026/1027 

 * * * عدد القرى 

 * * * عدد املحالت

 * * * مواطن الشغل

 

 

 : التظاهرات الجهوية والوطنية  -7
 

 عدد الحرفيين  املكان التاريخ التظاهرة        

 02 دوز  1107جانفي  06الى  01من معرض ابداعات حرفية بدوز 

 03 توزر  1027جانفي  10إلى  23من  أيام الصناعات التقليدية بتوزر

 03 ساحة الفنون بتطاوين 1027مارس  04إلى فيفري  16من  املعرض الوطني للصناعات التقليدية بتطاوين* 

 02 القطار قفصة  1027مارس  26إلى  24من  معرض الصناعات التقليدية بالقطار

 39 قصر املعارض بالكرم   1027ماي  07أفريل إلى  18من  لصالون الابتكار في الصناعات التقليدية  34الدورة 

تكار في لصالون الاب 34فضاء الباعثين الجددبالدورة 

 الصناعات التقليدية 

 04 قصر املعارض بالكرم   1027ماي  07أفريل إلى  18من 

فضاء الحرفيين ) ملعرض صفاقس الدولي  52الدورة 

 ( أصحاب الشهائد العليا 

 11 معرض صفاقس الدولي  1027ماي  07أفريل إلى  18من 

الدورة العاشرة للمعرض الوطني للصناعات 

 التقليدية بسوسة 

 01 معرض سوسة الدولي  1027جويلية  28إلى  04من 

الدورة الثامنة للمعرض الوطني لآلبداعات الحرفية 

 باملهدية

 السقيفة الكحلة املهدية 1027أوت   28إلى  24من 

 

03 

القرية الحرفية جربة  1027جويلية  28إلى  04من  الدورة الثانية أليام الصناعات التقليدية بمدنين

 حومة السوق 

03 

 02 قصر املعارض بالكرم  1027ديسمبر  14إلى  25 املعرض الوطني للزربية و املنسوجات التقليدية 

الدورة الثالثة ملعرض هدايا الصناعات التقليدية 

articadeau  

 01 ألاكروبليوم قرطاج  1027نوفمبر  29إلى  20من 

 الصناعات التقليدية بسيدي بوزيدالدورة الثانية أليام 

 

 02 سيدي بوزيد  1027ديسمبر  14إلى  25من 
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 1027التظـــاهرات الدوليــــــة سنة   -22  

 

 املكان التاريخ التظاهرة
عدد الحرفيين 

 املشاركين

 

 املالحظات

 

الصالون الدولي *

للتحف والهدايا 

 بباريس

 

الصالون الدولي *

للمواد آلاستهالكية 

بفرنكفورت 

AMBIANTE 

 

 10الصالون الدولي * 

للصناعات التقليدية 

 بالجزائر

 

الصالون الدولي *

للنزويق الداحلي 

 بطوكيوبطوكيو

 

 

صالون الصناعات * 

 التقليدية بنيويورك 

الصالون الدولي * 

للتحف والهدايا 

 بباريس

 

جانفي  11-11من 

1107 

 

 

فيفري  01-01من 

1107 

 

 

 

مارس  19-17من 

1107 

 

جوان  06-01من 

1107 

 

 

 

أوت  17-11من 

1107 

 

 

 

سبتمبر  01-18من 

1107 

 باريـس

 

 

 أملانيا

 

 

 الجـزائر

 

 

 اليابان

 

 

 

الواليات 

الآلمريكية 

 املتحدة

 

 

 باريس فرنسا

10 

 

 

11 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

 

10 

 

 

 

 

10 
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 :إلاشكاليات  - 8

 :املشاغل   
 

على أهمية حجم الاستثمار و ارتفاع حجم التصدير في قطاع الصناعات التقليدية بوالية صفاقس ، فقد سجلنا 

 :مجموعة من املشاغل ، و أهمها 

 

ضعف : صعوبة في ترويج املنتجات التقليدية في مجموعة من الاختصاصات نتيجة عدة عوامل و أبرزها  -0

تصادي العام للبالد، خلو صفاقس من اي واجهة ملنتجات القطاع أو املقدرة الشرائية للحريف ، الوضع الاق

قرية حرفية أو مغازة معتمدة تدعم مسالك التسويق و الترويج، تدني جودة و جمالية بعض املنتجات و فقدانها 

 .لروح الابتكار في اختصاصات معينة كاختصاص الطالء و التزويق على محامل مختلفة و صنع منتجات مزخرفة

 

 :من أبرز هذه الاختصاصات  : صعوبة التزود باملواد ألاولية في بعض الاختصاصات -1

فقد سجلنا صعوبة في التزود بحطب الزيتون في اختصاص الخراطة ( : حطب الزيتون )الخراطة التقليدية * 

 ،( حطب الزيتون )التقليدية 

 

خيرة صعوبة في توفير مادة الصوف شهدت السنوات  ألا : صعوبة التزود بالصوف و غالء أسعاره: النسيج *

الختصاص النسيــــــــج و غالء واضحا في أسعاره إضافة إلى تردي جودته عزوف الفتاة على هذا النشاط مقابل 

 .كنتيجة للفارق في ألاجر ...( جمع الزيتونزن جمع الجلبانة)التهافت وراء الانشطة الفالحية 

 

معينة خصوصا منها الطالء و التزويق على محامل مختلفة و صنع تدني الجودة و الذوق  في اختصاصات -7

 .منتجات مزخرفة 

 

 .نقص  في اليد العاملة املتكونة خصوصا في اختصاص خشب الزيتون -1

 

 :املقترحات 

 

مواصلة السعي إلحداث مشروع القرية الحرفية في والية صفاقس تكون  واجهة و منارة للقطاع تشع على كل  -0

الوالية و على جنوب الجمهورية و تكون بمثابة الحاضنة ملشاريع الباعثين الجدد ، كما تكون فيها معتمديات 

ملنظومة التسويق و الترويج نصيب ألاسد بالتوازي مع منظومة التكوين و التأطير الفني، إلى جانب إرساء قاعدة 

 ...للتزويد و التزود باملواد ألاولية و قاعدة ثانية للتصدير
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طلب  إصدار أمر أو نص ترتيبي في )متابعة تقدم تفعيل  الحلول الجذرية ملشكل التزود بحطب الزيتون   -1

 ( .الغرض و إحداث هيكل تجميع و معالجة و توزيع  خشب الزيتون بصفاقس 
 

 

يه  توفير كل اسباب النجاح املتاحة للدورة ألاولى لصالون الصناعات التقليدية بصفاقس بالشكل الذي نرتض -7

 .للقطاع في جهة صفاقس
 

 

متابعة إمكانية  تنفيذ مشروع اتفاقية التعاون بين الديوان الوطني للصناعات التقليدية و مركز  -1

.لفائدة القطاع   1108البيوتكنولوجيا بصفاقس و إبرام هذه الاتفاقية سنة   

 

 

الوطني للصناعات التقليدية و معهد متابعة إمكانية  تنفيذ مشروع اتفاقية التعاون بين الديوان  -5

 .لفائدة القطاع   1108الفنون و الحرف بصفاقس و إبرام هذه الاتفاقية سنة 
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 القيروانوالية 

 

 
 :                                            حول املندوبية معطيات عامة -2

 طارق ناجي (: ة)السيد : املندوب الجهوي 

 11: عدد أعوان التنفيذ

 11:عدد أعوان التسيير

 17:عدد إلاطارات
                    

 :معطيات عامة -1

 1027إلى موفى  نسبة التطور  1027 1026 البرنامج

 10111 - - - العدد التقديري للحرفيين

 01611 %387,1 010 70 املرسمين بسجل الحرفيين

 08 %500,0 6 0 املؤسسات املسجلة

 10  1 1 ملصدرةاملؤسسات ا

 9  1 1 املغازات املعتمدة

 9  1 1 مجالس الحرف

 9  1 1 عدد ألامناء  

 1  1 1 عدد املجمعات

 1    أسواق الصناعات التقليدية

 1    مؤسسات التكوين املنهي ذات العالقة

 0    العالقة مؤسسات التعليم العالي ذات 

 17    الجمعيات الناشطة

 

 :  أهم اختصاصات الجهة  -3   
       النسيج اليدوي  –التطريز اليدوي  –النحاس املطروق  –...( زربية، مرقوم)املفروشات 

  

 :املواد ألاولية املتواجدة بالجهة -4
 ألالياف النباتية  –النحاس  –الخشب  –القطن  –الصوف 

 

 

7 
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 :تنمية الكفاءات 5
 نسبة التطور  1027 1026 البرنامج              

 - 1 01 (CAIP): برنامج التأهيل املنهي قصد إلادماج 

 - 61 1 :برنامج التكوين املستمر

 %200,0 01 1 برنامج تكوين الباعثين الجدد

 %0,0 11 11 (في إطار الشراكة)البرامج الخصوصية 

  - 1 برامج أخرى 

 %320,0 205 15 املجموع

 : التأطير الفني واملنهي   -3  
 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  البرنامج

 %93,6 010 78 (  تأطير فني وتقني لتطوير املنتوج) التأطير الفني 

 - 118 1 (  تأطير لتنمية النشاط الحرفي ) التأطيراملنهي  

 %424,4 409 78 املجموع

 

 : مراقبة الجودة   -4   
 :إلانتاج املطبوع من الزربية والنسيج*              

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

 %1,8 1611 1111 عدد القطع

 %13,6 01681,91 01911,71 1املساحة الفعلية بالم

 %14,2 01118,79 07711,01 1املساحة املحولة بالم

 

 :املراقبة صادرات منتوجات الصناعات التقليدية*         

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

 - 777 - عدد املصدرين

 %40,3 181,1 117,0 (د.أ)القيمة 

 

 :الاستثمار والتمويل في الصناعات التقليدية  - 5 

 :الاستثمارات الجملية*             

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

 %53,8 061 011 عدد املشاريع

 %7,6 711,1 197,7 (د.أ)القيمة 

 %122,2 111 018 مواطن الشغل
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+ قروض املال املتداول + نوايا إلاستثمار املسجلة لدى املخاطب الوحيد + نوايا إلاستثمار املسجلة لدى الديوان = إلاستثمارات الجملية : مالحظة

 البرامج التنموية+ قروض الجمعيات التنموية + قروض املنظومات إلاقتصادية + BTSاملشاريع الصغرى املمولة من 

 

 :تدخالت البنك التونس ي للتضامن*            

 إحداث املشاريع*                   

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

   1 عدد املشاريع
   1 (د.أ)القيمة 

   1 مواطن الشغل

 

 :قروض املال املتداول املسندة*      

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

 %53,8 061 011 عدد املشاريع

 %7,6 711,1 197,7 (د.أ)القيمة 

 %122,2 111 018 مواطن الشغل

     

 :قروض املنظومات إلاقتصادية* 

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

    عدد املشاريع

    (د.أ)القيمة 

    مواطن الشغل

 :نوايا الاستثمار املسجلة لدى الديوان*                        

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

    عدد املشاريع

    (د.أ)القيمة 

    مواطن الشغل

 :نوايا الاستثمار املسجلة لدى املخاطب الوحيد*             
 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

    عدد املشاريع

    (د.أ)القيمة 

    مواطن الشغل
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 :قروض الجمعيات التنموية*             

 1026/1027نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

    عدد املشاريع

    (د.أ)القيمة 

    مواطن الشغل

 :املواد ألاولية * 

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

 1026/1027نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

    عدد املزودين

    (د.أ)القيمة 

   

 : املواد ألاولية املوردة واملتمتعة باالمتيازات الجمركية -   

 1026/1027نسبة التطور  1027 إنجازات 1026إنجازات  

    عدد املوردين

    (د.أ)القيمة 

 

 :القرى الحرفية - 6    

 1026/1027نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

   1 عدد القرى 

   21 عدد املحالت

    مواطن الشغل

 

 

 : التظاهرات الجهوية والوطنية  -7

 1026/1027نسبة التطور  1027 1026 

    التظاهرات الجهوية التي تم تنظيمها

    التظاهرات الجهوية التي تمت املشاركة فيها

    التظاهرات الوطنية التي تمت املشاركة فيها

    املجموع

 

 :إلاشكاليات  - 8
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 القصرينوالية 

 
 :                                            حول املندوبية معطيات عامة -2

 برهان بوعلي   (:ة)السيد : املندوب الجهوي 

 : عدد أعوان التنفيذ

 :عدد أعوان التسيير

 :عدد إلاطارات
                    

 (:1027إلى موفى ) معطيات عامة -1
 العدد البرنامج

 01111 العدد التقديري للحرفيين

 9119 املرسمين بسجل الحرفيين

 78 املؤسسات املسجلة

 0 املصدرةاملؤسسات 

 1 املغازات املعتمدة

 1 مجالس الحرف

 1 عدد ألامناء  

 0 عدد املجمعات

 1 أسواق الصناعات التقليدية

 7 مؤسسات التكوين املنهي ذات العالقة

 0 العالقة مؤسسات التعليم العالي ذات 

 07 الجمعيات الناشطة

 

 :  أهم اختصاصات الجهة  -3   
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 بالجهة -4
 الطين  –الحجارة  –الجبس  –الحلفاء  –الصوف  –خشب الزيتون 

 :الحرفيون واملؤسسات الحرفية املسجلة -5

16 
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 نسبة التطور  1027 1026 البرنامج              

 %1,4+ 71 69 الحرفيون املسجلون 

 - 1 1 املؤسسات الحرفية املسجلة

 

 

 

 :تنمية الكفاءات -5
 نسبة التطور  1027 1026 البرنامج

 - 1 011 (CAIP): برنامج التأهيل املنهي قصد إلاماج 

 - 11 1 :برنامج التكوين املستمر

 - 1 1 برنامج تكوين الباعثين الجدد

 %25,9- 081 117 (في إطار الشراكة)البرامج الخصوصية 

 %35,8+ 330 143 املجموع

 

 : التأطير الفني واملنهي   -6  
 نسبة التطور  1027 1026 البرنامج

  +%11,8 011 70 (  تأطير فني وتقني لتطوير املنتوج) التأطير الفني 

  +%11,1 011 98 (  تأطير لتنمية النشاط الحرفي ) التأطيراملنهي  

  +%71,1 220 169 املجموع

 - %27,3 %21,9 نسبة خريجي التعليم العالي

 

 : مراقبة الجودة   -7   
 :إلانتاج املطبوع من الزربية والنسيج*            

 نسبة التطور  1027 1026 

  +%16,1 0011 871 عدد القطع

  +%66,7 1011 0161 1املساحة الفعلية بالم

  +%69,6 1111 0197 1املساحة املحولة بالم

 

 :صادرات منتوجات الصناعات التقليدية املراقبة*         

 التطور نسبة  1027 1026 

 %1,1 1 1 عدد املصدرين

  +%11,1 71 11 (د.أ)القيمة 

 

 :الاستثمار والتمويل في الصناعات التقليدية  - 8 



7102سنة                                                         دليل الصناعات التقليدية في الجهات      

 

 وحدة الرصد واإلستشراف                                                                                       114     

 :الاستثمارات الجملية*             

 نسبة التطور  1027 1026 

  +%1,9 011 011 عدد املشاريع

  +%1,1 091 081 (د.أ)القيمة 

  +%11,1 011 017 مواطن الشغل

نسبة خريجي التعليم 

 العالي من املستثمرين
6% 30% 

- 

 

 :تدخالت البنك التونس ي للتضامن*            

 إحداث املشاريع*                   

 نسبة التطور  1027 1026 

 %11,1 1 1 عدد املشاريع

 %111,1 01 1 (د.أ)القيمة 

 %17,8 11 07 مواطن الشغل

 

 

 :قروض املال املتداول املسندة*      

 نسبة التطور  1027 1026 

  +%1,1 011 98 عدد املشاريع

 %1,1 081 081 (د.أ)القيمة 

  +%08,1 071 001 مواطن الشغل

                 

 : املسابقات - 9

 :مسابقة إلابتكار*             

 نسبة التطور  1027 1026 

 %001,1 34 16 املترشحينعدد 

 %1711,1 24 01 املشاركينعدد 

 

 :مسابقات الخمسة اليهبية*            

  1026 1027 

 02 - عدد املترشحين اللباس اليومي
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 01 - عدد املشاركين

 اللباس املناسباتي
 02 - عدد املترشحين

 - - عدد املشاركين

 املجموع
 04 - عدد املترشحين

 01 - عدد املشاركين

 

 :برامج التعاون الدولي   -10  
 

Cospé et Paca الشراكة  و تبادل الخبرات مع جمعية    -  

B.I.T   - 
 

 :إلاشكاليات واملقترحات للنهوض بالقطاع في الجهة  – 22

 :إلاشكاليات*
 .غالء املواد ألاولية   -

 .صعوبة ترويج املنتوج  -

 .العرض و إلاقامة العزوف على املشاركة في املعارض نظرا لغالء أجنحة   -

 . تأخر صرف منح الخالص للمكونين و املتكونين ملدة تصل حتى إلى ستة أشهر  -

 .في انتظار الانطالق الفعلي و توزيع املحالت على الحرفين  :ية الحرفية  مشروع القر  -

 .عدم توفير نقاط بيع  رسمية للمواد ألاولية  -

 .ن عدم توفر مسالك الترويج ملنتجات الحرفي -

 .نقص في اليد العاملة املختصة و عدم تالؤم آليات التدريب مع بعض الاختصاصات  -

 

 : املقترحات* 
 .التسريع في فتح القرية الحرفية بالجهة  -

 ...(الحلفاء / املرقوم / الزربية ) العمل على تكثيف عدد املجمعات في مختلف الاختصاصات  -

 .ومعارض جهوية العمل على خلق و برمجة تظاهرات  -

 .حث الحرفين على املشاركة في مختلف املعارض الجهوية و الوطنية و الدولية  -

 ( .صوف و قطن )إحداث نقاط بيع و تزويد باملواد ألاولية  -
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 سيدي بوزيد والية

 
 :                                            حول املندوبية معطيات عامة -2

 خالد عمري (: ة)السيد : املندوب الجهوي 

 11 : عدد أعوان التنفيذ

 11 :عدد أعوان التسيير

 :عدد إلاطارات
                    

 :معطيات عامة -2
 1027إلى موفى  نسبة التطور  1027 1026 البرنامج              

 7170 %78,7- 35 164 املرسمين بسجل الحرفيين

 18 %40,0- 03 05 املسجلةاملؤسسات 

 8 %100,0- 0 07 املؤسسات املصدرة

 1    املغازات املعتمدة

 1    مجالس الحرف

 1    عدد ألامناء

 1    عدد املجمعات

 

 :  أهم اختصاصات الجهة  -3   
  على الحجارة  –النقش  –السمار  –الرسم على جميع املحامل  –النقش على خشب الزيتون  –الزربية 

  

 :املواد ألاولية املتواجدة بالجهة -4
 الطين  –الحجارة  –الجبس  –الحلفاء  –الصوف  –خشب الزيتون 

 

 :تنمية الكفاءات -5
 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  البرنامج              

 31 07 -77,4% (CAIP):برنامج التأهيل املنهي قصد إلاماج 

 - 00 00 :املستمربرنامج التكوين 

 - 01 00 برنامج تكوين الباعثين الجدد

 - 0 0 (في إطار الشراكة)البرامج الخصوصية 

 - 0 0 برامج أخرى 

 %74,2- 08 31 املجموع

 

 19 
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 :التأطير الفني واملنهي   -3
 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  البرنامج

 - 07 0 (  تأطير فني وتقني لتطوير املنتوج) التأطير الفني 

 - 200 0 (  تأطير لتنمية النشاط الحرفي ) التأطيراملنهي  

 - 207 0 املجموع

 

 :مراقبة الجودة   -4
 :إلانتاج املطبوع من الزربية والنسيج*              

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

 %8,3- 176 710 عدد القطع

 %13,7- 717,11 861,19 1املساحة الفعلية بالم

 %13,7- 1681 0917,71 1املساحة املحولة بالم

 

 :صادرات منتوجات الصناعات التقليدية املراقبة*

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

 %00 07 07 عدد املصدرين

 %15- 1058,6 1256,7 (د.أ)القيمة 

 

 :الاستثمار والتمويل في الصناعات التقليدية  - 5

 :الاستثمارات الجملية*             

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

عدد 

املشاري

 ع

152 48 -68,4% 

القيمة 

 (د.أ)

415,6 160,5 -61,4% 

مواطن 

 الشغل

224 58 -74,1% 

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

 البرامج التنموية+ قروض الجمعيات التنموية  +قروض املنظومات إلاقتصادية + BTSاملشاريع الصغرى املمولة من 

 

 :لتونس ي للتضامنتدخالت البنك ا*            

 إحداث املشاريع*  

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

 %42,9- 04 07 عدد املشاريع

 %66,4- 57,0 169,6 (د.أ)القيمة 

مواطن 

 الشغل

14 08 -42,9% 
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 :قروض املال املتداول املسندة*      

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

 %69,7- 44 145 عدد املشاريع

 %57,9- 103,5 246,0 (د.أ)القيمة 

 %76,2- 50 210 مواطن الشغل

 

 :املنظومات إلاقتصاديةقروض * 

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

 %69,7- 44 145 عدد املشاريع

 %57,9- 103,5 246,0 (د.أ)القيمة 

 %76,2- 50 210 مواطن الشغل

 

 :نوايا الاستثمار املسجلة لدى الديوان*             
 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

 42%- 04 07 عدد املشاريع

 65%- 57,0 165,7 (د.أ)القيمة 

 44%- 05 09 مواطن الشغل

 

 :املخاطب الوحيدنوايا الاستثمار املسجلة لدى *             
 

إنجازات 

1026 

نسبة التطور  1027إنجازات 

1026/1027 

 عدد املشاريع

 (د.أ)القيمة 

 مواطن الشغل
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 :قروض الجمعيات التنموية*        
 ال شيئ

 
إنجازات 

1026 

نسبة  1027إنجازات 

التطور 

 عدد املشاريع 1026/1027

 (د.أ)القيمة 

 مواطن الشغل

 

 :املواد ألاولية * 
 

 : من السوق املحلية واملتمتعة باالمتيازات الجبائية   اقتناؤهااملواد ألاولية التي تّم  -
 

 
إنجازات 

1026 

نسبة التطور  1027إنجازات 

1026/1027 

 املزودينعدد 

 (د.أ)القيمة 

 

 : الجمركيةاملواد ألاولية املوردة واملتمتعة باالمتيازات  -

 

 
إنجازات  1026إنجازات 

1027 

نسبة التطور 

1026/1027 

    املوردينعدد 

    (د.أ)القيمة 

 

 :القرى الحرفية - 6

 

 
نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات 

1026/1027 

    القرى عدد 

    عدد املحالت

    مواطن الشغل

 

 

 

 :التظاهرات الجهوية والوطنية  -7



7102سنة                                                         دليل الصناعات التقليدية في الجهات      

 

 وحدة الرصد واإلستشراف                                                                                       120     

 

بـرنـامج  0212إنجازات   

0217 

 التطور نسبة  0217إنجازات 

0212/

0217 

 نسبـة اإلنجاز 

0217 
 0212توقعات 

التظاهرات 
الجهوية التي تم 

 تنظيمها

االحتفال  – 1
بايام الصناعات 
التقليدية واللباس 

 الوطني 
الدورة  – 2

االولى لاليام 
التجارية 

للصناعات 
 التقليدية 

االحتفال   - 1
بايام 

الصناعات 
التقليدية 
واللباس 
 الوطني 

الدورة  – 2
الثانية لاليام 

التجارية 
للصناعات 

 التقليدية

االحتفال بايام   - 1
الصناعات التقليدية 

 واللباس الوطني 
الدورة الثانية  – 2

لاليام التجارية 
 للصناعات التقليدية 

 
 

%  05 

 
 

100  % 

االحتفال بايام  – 1
الصناعات التقليدية 

 واللباس الوطني 
الدورة الثالثة لاليام  – 2

التجارية للصناعات 
 قليديةالت

التظاهرات 
الجهوية التي 

تمت المشاركة 
 فيها

المهرجان  – 1
المغاربي للولي 
الصالح سيدي 
 .علي بن عون 

االحتفال  – 2
بالعيد الوطني 

 .للمراة
لمسات  – 3

ترثية لذوي 
االحتياجات 
 الخصوصية 

معرض  – 4
الصناعات 

 التقليدية بزغوان 
المعرض  – 0

الوطني 
للصناعات 

 بسوسة 
 

1 – 
المهرجان 
المغاربي 

للولي الصالح 
سيدي علي بن 

 .عون 
االحتفال  – 2

بالعيد الوطني 
 .للمراة

معرض  – 3
الصناعات 

التقليدية 
 بالقطار 

معرض  – 4
الصناعات 

 التقليدية بتوزر 
المعرض  – 0

الوطني 
للصناعات 

 بسوسة 
معرض  – 6

الصناعات 
التقليدية 
 بمدنين 

 

المهرجان  – 1
المغاربي للولي 

الصالح سيدي علي بن 
 .عون 

االحتفال بالعيد  – 2
 .الوطني للمراة

معرض  – 3
الصناعات التقليدية 

 بالقطار 
معرض  – 4

الصناعات التقليدية 
 بتوزر 

المعرض الوطني  – 0
 للصناعات بسوسة 

معرض  – 6
الصناعات التقليدية 

 بمدنين 
 

 
 
 

%  20 

 
 
 

100  % 

المهرجان  – 1
 المغاربي للولي الصالح

 .سيدي علي بن عون 
االحتفال بالعيد  – 2

 .الوطني للمراة
معرض الصناعات  – 3

 التقليدية بالقطار 
معرض الصناعات  – 4

 التقليدية بتوزر 
المعرض الوطني  – 0

 للصناعات بسوسة 
معرض الصناعات  – 6

 التقليدية بمدنين 
 

 
التظاهرات 

التي  الوطنية 
تمت المشاركة 

 فيها
 

 
الدورة االولى -1

للصالون 
الوطني 

للصناعات 
التقليدية 

المخصص 
لهدايا اخر السنة 
ARTICADE

AU  
المعرض -2

المعرض -1
الوطني 
للزربية 

والمنسوجات 
 التقليدية

الصالون -2
الوطني 

لالبتكار في 
الصناعات 

 التقليدية 
ايام -3

 
المعرض الوطني -1

للزربية والمنسوجات 
 التقليدية

الصالون الوطني -2
لالبتكار في 

 الصناعات التقليدية 
ايام االلصناعات -3

التقليدية بقاعة االخبار 
 بتونس 

 
 
- 

 
 

100  % 

 
المعرض الوطني -1

والمنسوجات للزربية 
 التقليدية

الصالون الوطني -2
لالبتكار في الصناعات 

 التقليدية 
ايام االلصناعات -3

التقليدية بقاعة االخبار 
 بتونس
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الوطني للزربية 
والمنسوجات 

 التقليدية 
الصالون -3

الوطني لالبتكار 
في الصناعات 

 التقليدية 
 

االلصناعات 
التقليدية بقاعة 
 االخبار بتونس

 
 :المجموع 

 
10 

 

 

11 

 
22 

   
22 

 

 االشــكــاليـــات    - 8

 

 عـدم تـوفـر نقـاط بيع رسـميـة للمـواد الاوليــة * 

 عـدم تـوفـر مـسالك التـرويـج ملنـتجــات الحـرفييــن * 

 عــدم تـوفـر اطـار فنـي بـاملنـدوبيـة خـاص بتـاطيـر و متـابعـة املـشاريـع * 

 ذات الصلـة بالصناعات التقليدية    

 عـدم وجـود سـوق مـحليـة لتـرويـج منتـوجات الصناعات التقليدية على غرار * 

 بعض الواليات املجاورة   
 

 

 :المـقتـرحــات 
 تـوفيــر اعــوان للمنـدوبيـة الجهويـة للصناعات التقليديـة*           
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 قفصةوالية 

 

 
 :                                            حول املندوبية معطيات عامة -2

 نبيل حامد  (:ة)السيد : املندوب الجهوي 

 : عدد أعوان التنفيذ

 :عدد أعوان التسيير

  1: عدد إلاطارات
                    

 :معطيات عامة -2
 1027إلى موفى  نسبة التطور  1027إنجازات  1026انجازات  البرنامج

 01718 %0,9 235 177 املرسمين بسجل الحرفيين

 18  0 - املؤسسات املسجلة

 1   - املصدرةاملؤسسات 

 1   - املعتمدةاملغازات 

 1  0 - مجالس الحرف

 1   - عدد ألامناء  

 0   - عدد املجمعات

 :  أهم اختصاصات الجهة  -3   

 النسيج الحائطي واملرقوم

 :املواد ألاولية املتواجدة بالجهة -4

 الصوف ، مشتقات النخيل والطين والحجارة

 :تنمية الكفاءات -1
 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  البرنامج

 010 422 248,8% (CAIP): برنامج التأهيل املنهي قصد إلاماج 

 %100,0- 0 01 :برنامج التكوين املستمر

 %242,9 11 7 برنامج تكوين الباعثين الجدد

 %74,4- 11 016 (في إطار الشراكة)البرامج الخصوصية 

 - 1 1 برامج أخرى 

 %62,5 486 199 املجموع

 

 : التأطير الفني واملنهي   -3  

 

 عونا  07
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 نسبة التطور  1027 1026 البرنامج

 %10,9- 358 111 (  تأطير فني وتقني لتطوير املنتوج) التأطير الفني 

 %5,1 289 171 (  تأطير لتنمية النشاط الحرفي ) التأطيراملنهي  

 %4,4- 647 677 املجموع

 

 : مراقبة الجودة   -4   
 :إلانتاج املطبوع من الزربية والنسيج*              

 نسبة التطور  1027 1026 

 %49,4 1473 986 عدد القطع

 %231,9 3813,08 0018,87 1املساحة الفعلية بالم

 %229,9 3858,42 0069,18 1املساحة املحولة بالم

 

 :صادرات منتوجات الصناعات التقليدية املراقبة*         

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

 - - - عدد املصدرين

 - - - (د.أ)القيمة 

 

 :الاستثمار والتمويل في الصناعات التقليدية  - 5 

   الاستثمارات الجملية*             

 نسبة التطور  1027 1026 

 %47,2 362 116 عدد املشاريع

 %40,1 779,2 116 (د.أ)القيمة 

 %47,2 362 116 الشغلمواطن 

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

 البرامج التنموية+ قروض الجمعيات التنموية  +قروض املنظومات إلاقتصادية + BTSاملشاريع الصغرى املمولة من 

 

 :تدخالت البنك التونس ي للتضامن*            

 إحداث املشاريع*                   

 نسبة التطور  1027 1026 

  - 23 1 عدد املشاريع

 - 54,7 1 (د.أ)القيمة 

 - 23 1 مواطن الشغل

 :قروض املال املتداول املسندة*      

 نسبة التطور  1027 1026 
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 %37,8 339 116 عدد املشاريع

 %30,3 724,5 116 (د.أ)القيمة 

 %37,8 339 116 مواطن الشغل

     

 :املنظومات إلاقتصاديةقروض * 

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

 - - - عدد املشاريع

 - - - (د.أ)القيمة 

 - - - مواطن الشغل

             

 :نوايا الاستثمار املسجلة لدى الديوان*             
 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

 - - - عدد املشاريع

 - - - (د.أ)القيمة 

 - - - مواطن الشغل

 

 :املخاطب الوحيدنوايا الاستثمار املسجلة لدى *             
 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

 - - - املشاريععدد 

 - - - (د.أ)القيمة 

 - - - مواطن الشغل

 

 

 :قروض الجمعيات التنموية*             

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

 - - - عدد املشاريع

 - - - (د.أ)القيمة 

 - - - مواطن الشغل

 :املواد ألاولية * 

 : من السوق املحلية واملتمتعة باالمتيازات الجبائية   اقتناؤهااملواد ألاولية التي تّم  - 

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

 - - - املزودينعدد 

 - - - (د.أ)القيمة 
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 : الجمركيةاملواد ألاولية املوردة واملتمتعة باالمتيازات  -   

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

 - - - املوردينعدد 

 - - - (د.أ)القيمة 

 

 :القرى الحرفية - 6    

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

   2 القرى عدد 

   20 _ 8 عدد املحالت

   01 مواطن الشغل

 

 

 : التظاهرات الجهوية والوطنية  -7

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

 200 % 7 0 التظاهرات الجهوية التي تم تنظيمها

 200 % 7 0 التظاهرات الجهوية التي تمت املشاركة فيها

 - 8 8 التظاهرات الوطنية التي تمت املشاركة فيها

 40 % 24 20 املجموع

 

 :إلاشكاليات  - 8
 الجودة والكمية : التزود باملواد ألاولية  -

 غياب آليات التكوين  -

 صعوبة في ترويج املنتوج  -
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 توزروالية 

 
 :                                            حول املندوبية معطيات عامة -2

 دمحم صديقي (: ة)السيد : املندوب الجهوي 

 1: عدد أعوان التنفيذ

 17:عدد أعوان التسيير

 10:عدد إلاطارات
                    

 :عامةمعطيات  -2
 1027إلى موفى  نسبة التطور  1027 1026 البرنامج              

 7771 %63,9- 116 626 املرسمين بسجل الحرفيين

 71 %100,0-  1 املؤسسات املسجلة

 1   - املؤسسات ااملصدرة

 1   - املغازات املعتمدة

 1   - مجالس الحرف

 1   - عدد ألامناء  

 1   - عدد املجمعات

1-  

 :  أهم اختصاصات الجهة  -3   
       ( الحرام، الجبة، البرنس والفليج)النسيج اليدوي  –سعف النخيل  –خشب النخيل  –آلاجر التقليدي 

 

 :املواد ألاولية املتواجدة بالجهة -4
 الصوف والوبر  –السمار  –السعف  –الخشب  –الطين 

 

 :تنمية الكفاءات -5
 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  البرنامج              

 071 006 -31,8% (CAIP): برنامج التأهيل املنهي قصد إلاماج 

 -  1 :برنامج التكوين املستمر

 %20,0- 06 20 برنامج تكوين الباعثين الجدد

 -  1 (في إطار الشراكة)البرامج الخصوصية 

 %3733,3 171 6 برامج أخرى 

 %105,7 361 276 املجموع

 : التأطير الفني واملنهي   -3  

 

80 
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 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  البرنامج

 %419,6 291 56 (  تأطير فني وتقني لتطوير املنتوج) التأطير الفني 

 %22,0- 298 382 (  تأطير لتنمية النشاط الحرفي ) التأطيراملنهي  

 %36,5 598 438 املجموع

 

 : مراقبة الجودة   -4   
 :إلانتاج املطبوع من الزربية والنسيج*              

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

  13  عدد القطع

  9.5  1املساحة الفعلية بالم

  9.5  1املساحة املحولة بالم

 

 :صادرات منتوجات الصناعات التقليدية املراقبة*         

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

    عدد املصدرين

    (د.أ)القيمة 

 

 :الاستثمار والتمويل في الصناعات التقليدية  - 5 

 :الاستثمارات الجملية*             

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

 %18,6 1188 0111 عدد املشاريع

 %33,0 2363,8 0777,8 (د.أ)القيمة 

 %55,8 1212 778 مواطن الشغل

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

 البرامج التنموية+ قروض الجمعيات التنموية  +قروض املنظومات إلاقتصادية + BTSاملشاريع الصغرى املمولة من 

 

 :تدخالت البنك التونس ي للتضامن*            

 إحداث املشاريع*                   

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

   1 عدد املشاريع

   17 (د.أ)القيمة 

   11 مواطن الشغل
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 :قروض املال املتداول املسندة*      

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

  289 1 املشاريع عدد

  662,0 1 (د.أ)القيمة 

  289 1 مواطن الشغل

     

 :املنظومات إلاقتصاديةقروض * 

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

  259  عدد املشاريع

  546  (د.أ)القيمة 

  259  مواطن الشغل

             

 :نوايا الاستثمار املسجلة لدى الديوان*             
 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

 %82,4- 3 07 عدد املشاريع

 %88,5- 50 171,8 (د.أ)القيمة 

 %85,0- 12 81 مواطن الشغل

 

 :املخاطب الوحيدنوايا الاستثمار املسجلة لدى *             
 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

 %100,0 28 14 عدد املشاريع

 %98,0 101 51 (د.أ)القيمة 

 %38,7 43 31 مواطن الشغل

 

 

 :قروض الجمعيات التنموية*             

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

 %8,6 609 561 عدد املشاريع

 %55,1 1004,8 648,0 (د.أ)القيمة 

 %8,6 609 561 مواطن الشغل

 :املواد ألاولية * 

 : من السوق املحلية واملتمتعة باالمتيازات الجبائية   اقتناؤهااملواد ألاولية التي تّم  - 

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  
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    املزودينعدد 

    (د.أ)القيمة 

   

 : الجمركيةاملواد ألاولية املوردة واملتمتعة باالمتيازات  -   

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

   7 املوردينعدد 

   - (د.أ)القيمة 

 

 :القرى الحرفية - 6    

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

   01 القرى عدد 

   20 عدد املحالت

   20 مواطن الشغل

 

 : التظاهرات الجهوية والوطنية  -7

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

 %150,0 5 2 التظاهرات الجهوية التي تم تنظيمها

 %12,5- 7 8 التظاهرات الجهوية التي تمت املشاركة فيها

 %0,0 3 3 التظاهرات الوطنية التي تمت املشاركة فيها

 %15,4 15 13 املجموع

 

 :إلاشكاليات  - 8
 .في مهارات التواصل والاشهارغياب ثقافة التسويق لدى الحرفي من خالل غياب التكوين -

 .غياب ثقافة املبادرة  -

 .ارتفاع كلفة ترويج املنتوج بالفضاءات الهامة - 

 .ضعف الكميات املنتجة بشكل ال يسمح باملشاركة بعرضه في املناسبات الوطنية -

 .ضعف  فرص ترويج املنتوج بالجهة واملناطق املجاورة -

 .بعة كافة املراحل من إلانتاج إلى التسويقعدم قدرة املراة الريفية على متا -

 ...(سعف النخيل. خشب النخيل) نقص في املواد الاولية ببعض الاختصاصات-

 .مشكل تدخل الوسطاء -
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 قابسوالية 

 

 
 :                                            حول املندوبية معطيات عامة -2

 زهير الروان (: ة)السيد : املندوب الجهوي 

 : عدد أعوان التنفيذ

 :عدد أعوان التسيير

 :عدد إلاطارات
                    

 : معطيات عامة -1

 1027إلى موفى  نسبة التطور  1027 1026 البرنامج

 08111 - - - العدد التقديري للحرفيين

 01077 %29,6 071 071 الحرفييناملرسمين بسجل 

 011 %100,0- 1 11 املؤسسات املسجلة

 1 %0,0 11 11 ملصدرةاملؤسسات ا

 1  ** ** املغازات املعتمدة

 1  ** ** مجالس الحرف

 1  ** ** عدد ألامناء  

 01  ** ** عدد املجمعات

 1    أسواق الصناعات التقليدية

 0    العالقةمؤسسات التكوين املنهي ذات 

 0    العالقة مؤسسات التعليم العالي ذات 

 1    الجمعيات الناشطة

 

 :  أهم اختصاصات الجهة  -3   
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 بالجهة -4
 ... الجلود –شعر املاعز ووبر إلابل  –الصوف  –الرخام والجبس  –الحجارة  –السمار  –السعف 

 

 متعاقد  10+ مرسمين  01
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 :تنمية الكفاءات 5
 نسبة التطور  1027 1026 البرنامج              

 11 17 360,0% (CAIP): برنامج التأهيل املنهي قصد إلاماج 

 %100,0- 1 071 :برنامج التكوين املستمر

 - 1 1 برنامج تكوين الباعثين الجدد

 - 181 1 (في إطار الشراكة)البرامج الخصوصية 

 %116,4 303 240 املجموع

 : التأطير الفني واملنهي   -3  
 نسبة التطور  1027 1026 البرنامج

 %17,0 111 788 (  تأطير فني وتقني لتطوير املنتوج) التأطير الفني 

 %4,5 797 781 (  تأطير لتنمية النشاط الحرفي ) التأطيراملنهي  

 %10,8 852 768 املجموع

 

 : مراقبة الجودة   -4   
 :إلانتاج املطبوع من الزربية والنسيج*              

 نسبة التطور  1027 1026 

 %52,6 7171 2341 عدد القطع

 %32,0 6666,08 5049,03 1املساحة الفعلية بالم

 %26,7 6867,70 5421 1املساحة املحولة بالم

 :صادرات منتوجات الصناعات التقليدية املراقبة*         

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

 %100,0 02 01 عدد املصدرين

 %77,6 19,562 11,012 (د.أ) القيمة

 

 :الاستثمار والتمويل في الصناعات التقليدية  - 5 

 :الاستثمارات الجملية*             

 نسبة التطور  1027 1026 

 %1769,0 1167 239 عدد املشاريع

 %1266,3 7117,7 515,8 (د.أ)القيمة 

 %1631,4 1170 264 مواطن الشغل

+ قروض املال املتداول + املسجلة لدى املخاطب الوحيد  الاستثمار نوايا + املسجلة لدى الديوان  الاستثمار نوايا = الجملية  الاستثمارات: مالحظة

 البرامج التنموية+ قروض الجمعيات التنموية  +قروض املنظومات الاقتصادية + BTSاملشاريع الصغرى املمولة من 

 



7102سنة                                                         دليل الصناعات التقليدية في الجهات      

 

 وحدة الرصد واإلستشراف                                                                                       132     

 :ضامنتدخالت البنك التونس ي للت*            

 إحداث املشاريع*                   

 نسبة التطور  1027 1026 

 ** 04 ** عدد املشاريع

 ** 42 ** (د.أ)القيمة 

 ** 22 ** مواطن الشغل

 

 

 :قروض املال املتداول املسندة*      

 نسبة التطور  1027 1026 

 %23,0 111 183 عدد املشاريع

 %51,1 171,0 311,2 (د.أ)القيمة 

 %38,2 161 191 مواطن الشغل

     

 :املنظومات إلاقتصاديةقروض * 

 نسبة التطور  1027 1026 

 ** 016 ** عدد املشاريع

 ** 177,111 ** (د.أ)القيمة 

 ** 016 ** مواطن الشغل

             

 :نوايا الاستثمار املسجلة لدى الديوان*             
 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

 40- 01 11 عدد املشاريع

 44- 91,8 070,1 (د.أ)القيمة 

 5 79 77 مواطن الشغل

 

 :املخاطب الوحيدنوايا الاستثمار املسجلة لدى *             
 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

 ** ** ** عدد املشاريع

 ** ** ** (د.أ)القيمة 

 ** ** ** مواطن الشغل
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 :قروض الجمعيات التنموية*             

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

 %5,6 78 76 عدد املشاريع

 %54,8 10,7 77,1 (د.أ)القيمة 

 %5,6 78 76 مواطن الشغل

 

 جمعية أندا-الاتحاد الوطني للتضامن -البرنامج الجهوي للتنمية :مصادر تمويل أخرى * 

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

 ** 1111 ** عدد املشاريع

 ** 6010,111 ** (د.أ)القيمة 

 ** 1161 *** مواطن الشغل

 

 :املواد ألاولية * 

 : من السوق املحلية واملتمتعة باالمتيازات الجبائية   اقتناؤهااملواد ألاولية التي تّم  - 

 
نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات 

1026/1027 

 %0,0 02 02 املزودينعدد 

 %0,0 23 23 (د.أ)القيمة 

   

 : الجمركيةاملواد ألاولية املوردة واملتمتعة باالمتيازات  -   

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

 ** ** ** املوردينعدد 

 ** ** ** (د.أ)القيمة 

 

 :القرى الحرفية - 6    

 1027إنجازات  1026إنجازات  

 

 نسبة التطور 

 ** 02 ** القرى عدد 

 ** 35 ** عدد املحالت

 ** 85 ** مواطن الشغل

سيتم تمويله في ) صاحب المشروع القطب التكنولوجي بقابس لم يتمكن من تمويل المشروع : القرية الحرفية بوذرف *    

.)PDI   مرحلة قادمة عن طريق  برنامج التنمية الحضرية المندمجة 

 

 : التظاهرات الجهوية والوطنية  -7
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 نسبة التطور  1027 1026 

 %40,0 17 11 التظاهرات الجهوية التي تم تنظيمها

 %35,0 17 11 التظاهرات الجهوية التي تمت املشاركة فيها

 %50,0- 02 04 التظاهرات الوطنية التي تمت املشاركة فيها

 %24,1 36 29 املجموع

 

 :إلاشكاليات  -

صعوبة التزود باملواد ألاولية الغير موجودة بالجهة إلى جانب الصعوبات في استثمار مخزون املواد ألاولية املحلية القابلة   *

 ...لالستغالل بالجهة على غرار السعف ، السمار ، القصب 

إجراء الاختبارات للحصول على شهادة الكفاءة املهنية في ألانشطة الحرفية من طرف املراكز التابعة للوكالة التونسية  *

للتكوين املنهي مما أدى إلى إقصاء بعض الاختصاصات وتشتت الحرفيين بين املركز كهيكل مسند للشهادة والديوان الوطني 

اع، إلى جانب إقصاء بعض ألانشطة وعدم تمتيعها بشهادة في الغرض من للصناعات التقليدية كهيكل مشرف على القط

 . قبل بعض املراكز لعدم توفر املؤطر املخول له إجراء الاختبار

عدم استجابة التكوين املنهي لحاجيات القطاع وعدم توفر آليات تكوين وتدريب في ألانشطة التقليدية تتماش ى مع  *

 .بة تبني البرامج املتوفرة من قبل املؤسسات الحرفية وصغار الحرفيين  خصوصية القطاع مما أدى إلى صعو 

تواضع نسبة اندماج خريجي املعاهد العليا والفنون والحرف ومراكز التدريب املنهي في الصناعات التقليدية في النسيج  *

 .الاقتصادي للجهة

أدى إلى تراجع املنتوج املحلي وعدم قدرته على تجاوز  غياب برامج التكوين املستمر للحرفيين وعزوفهم عن الابتكار مّما *

املستوى املحلي والجهوي للترويج، إلى جانب غياب الحوافز والبرامج الترويجية ملساعدة الحرفيين القتحام ألاسواق 

 .الخارجية

صة منتوجات النسيج عدم قدرة  املنتوج املحلي والجهوي على تجاوز الحدود الجهوية والوطنية في مستوى الترويج وخا *

وألالياف واملنتوجات الجلدية بسبب الافتقار ملؤسسات ومجمعات ذات قدرة مالية وتسويقية هامة إلى جانب صعوبات في 

 .الترويج باملناطق الداخلية نظرا الرتفاع كلفة ألاجنحة باملعارض الوطنية باإلضافة إلى مصاريف التنقل وإلاقامة
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 قبليوالية 

 
 :                                            حول املندوبية عامة معطيات -2

 عبد الكريم معالي (: ة)السيد : املندوب الجهوي 

 : عدد أعوان التنفيذ

 :عدد أعوان التسيير

 :عدد إلاطارات
                    

 :معطيات عامة -1

 1027إلى موفى  نسبة التطور  1027 1026 البرنامج

 01111 - - - التقديري للحرفيينالعدد 

 7117 %42,1- 77 077 املرسمين بسجل الحرفيين

 011 1 1 1 املؤسسات املسجلة

 1 1 1 1 ملصدرةاملؤسسات ا

 0 1 1 1 املغازات املعتمدة

 1 %100,0- 1 1 مجالس الحرف

 1 %100,0- 1 1 عدد ألامناء  

 1 %100,0- 1 0 عدد املجمعات

 0    التقليديةأسواق الصناعات 

 0    مؤسسات التكوين املنهي ذات العالقة

 1    مؤسسات التعليم العالي ذات العالقة  

 6    الجمعيات الناشطة

 

 :  أهم اختصاصات الجهة  -3

        -اللباس الصحراوي  –البلغة الصحراوية  –ألياف نباتية  –النسيج اليدوي 

 

 :املواد ألاولية املتواجدة بالجهة -4

 خشب النخيل –السعف  –الصمار  –الطعمة  –الوبر 

 :تنمية الكفاءات -5

 

1 
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 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  البرنامج              

 1 03 50,0% (CAIP): برنامج التأهيل املنهي قصد إلاماج 

 %7,0- 40 17 :برنامج التكوين املستمر

 - 03 1 برنامج تكوين الباعثين الجدد

 %52,0 38 11 (في إطار الشراكة)البرامج الخصوصية 

 %100,0- 1 81 برامج أخرى 

 %44,0- 84 250 املجموع

 : التأطير الفني واملنهي   -6

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  البرنامج

 %81,8 40 11 (  تأطير فني وتقني لتطوير املنتوج) التأطير الفني 

 %42,6- 700 0111 (  تأطير لتنمية النشاط الحرفي ) التأطيراملنهي  

 %40,4- 740 2141 املجموع

 

 : مراقبة الجودة   -7
 :إلانتاج املطبوع من الزربية والنسيج*              

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

    عدد القطع

    1املساحة الفعلية بالم

    1بالم املساحة املحولة

 

 :صادرات منتوجات الصناعات التقليدية املراقبة*         

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

    عدد املصدرين

    (د.أ)القيمة 

 

 :الاستثمار والتمويل في الصناعات التقليدية  -8

 :الاستثمارات الجملية*             

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

 %23,3 90 73 عدد املشاريع

 %44,6 234,9 162,5 (د.أ)القيمة 

 %21,3 91 75 مواطن الشغل
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+ قروض املال املتداول + نوايا إلاستثمار املسجلة لدى املخاطب الوحيد + نوايا إلاستثمار املسجلة لدى الديوان = إلاستثمارات الجملية : مالحظة

 البرامج التنموية+ قروض الجمعيات التنموية  +قروض املنظومات إلاقتصادية + BTSاملشاريع الصغرى املمولة من 

 

 :التونس ي للتضامنتدخالت البنك *            

 إحداث املشاريع*                   

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

 - 02 1 عدد املشاريع

  50,0 1 (د.أ)القيمة 

  04 1 مواطن الشغل

 

 :قروض املال املتداول املسندة*      

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

 %22,5 87 71 عدد املشاريع

 %34,5 193,0 143,5 (د.أ)القيمة 

 %22,5 87 71 مواطن الشغل

     

 :املنظومات إلاقتصاديةقروض * 

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

    عدد املشاريع

    (د.أ)القيمة 

    مواطن الشغل

             

 :نوايا الاستثمار املسجلة لدى الديوان*             
 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

   1 عدد املشاريع

   1 (د.أ)القيمة 

   1 مواطن الشغل

 :املخاطب الوحيدنوايا الاستثمار املسجلة لدى *             
 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

    عدد املشاريع

    (د.أ)القيمة 

    مواطن الشغل
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 :قروض الجمعيات التنموية*             

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

    عدد املشاريع

    (د.أ)القيمة 

    مواطن الشغل

 :املواد ألاولية * 

 : من السوق املحلية واملتمتعة باالمتيازات الجبائية   اقتناؤهااملواد ألاولية التي تّم  - 

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

    املزودينعدد 

    (د.أ)القيمة 

   

 : الجمركيةاملواد ألاولية املوردة واملتمتعة باالمتيازات  -   

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

    املوردينعدد 

    (د.أ)القيمة 

 

 :القرى الحرفية -9

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

   1 القرى عدد 

   9 عدد املحالت

   15 مواطن الشغل

 

 : التظاهرات الجهوية والوطنية  -20

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

 %0,0 02 02 التظاهرات الجهوية التي تم تنظيمها

 %9,8 45 41 التظاهرات الجهوية التي تمت املشاركة فيها

 %17,6 20 17 املشاركة فيهاالتظاهرات الوطنية التي تمت 

 %11,7 67 60 املجموع

 

 :إلاشكاليات  -22
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 مدنينوالية 

 
 :                                            حول املندوبية معطيات عامة -2

 سليم الغنجة (: ة)السيد : املندوب الجهوي 

 : عدد أعوان التنفيذ

 :عدد أعوان التسيير

 :عدد إلاطارات
                    

 :معطيات عامة -2
 1027إلى موفى  نسبة التطور  1027 1026 البرنامج              

 1811 %13,5 160 010 املرسمين بسجل الحرفيين

 017  01 1 املؤسسات املسجلة

 17    املؤسسات ااملصدرة

 1  5  املعتمدةاملغازات 

 1  -  مجالس الحرف

 1  -  عدد ألامناء  

 0  -  عدد املجمعات

 

 :  أهم اختصاصات الجهة  -3   
       الحياكة والبسكري  –البلغة وألاحذية التقليدية  –الغرارة  –املصوغ والحلي  –الفضيات  –الفخار  –التطريز  –الزربية 

 

 :املواد ألاولية املتواجدة بالجهة -4
 خشب الزيتون  –الجلد  –الجبس  –الطين ألاحمر  –الوبر  –الصوف 

 :تنمية الكفاءات -5
 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  البرنامج              

 77 119 221,6% (CAIP): برنامج التأهيل املنهي قصد إلاماج 

 %100,0- 1 91 :برنامج التكوين املستمر

 %0,0 8 8 برنامج تكوين الباعثين الجدد

 - - 1 (في إطار الشراكة)البرامج الخصوصية 

 %70,2 80 17 برامج أخرى 

 %125,0 107 91 املجموع

 

باملكتب  7+ باملندوبية  7) 01

 (املحلي بجربة
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 : التأطير الفني واملنهي   -3  
 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  البرنامج

  22 1 (  تأطير فني وتقني لتطوير املنتوج) التأطير الفني 

  4000 1 (  تأطير لتنمية النشاط الحرفي ) التأطيراملنهي  

  4022 0 املجموع

 

 : مراقبة الجودة   -4   
 :إلانتاج املطبوع من الزربية والنسيج*              

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

 %0,7 834 818 القطععدد 

 %4,2 1911 1787,67 1املساحة الفعلية بالم

 %5,1- 3454 7677,91 1املساحة املحولة بالم
 

 :صادرات منتوجات الصناعات التقليدية املراقبة*         

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

 %40,0- 08 71 عدد املصدرين

 %56,9- 316,195 771,96 (د.أ)القيمة 

 

 :الاستثمار والتمويل في الصناعات التقليدية  - 5 

 :الاستثمارات الجملية*             

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

 %90,2- 1 10 عدد املشاريع

 %26,8- 070,1 079,718 (د.أ)القيمة 

 %65,8- 11 016 مواطن الشغل

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

 البرامج التنموية+ قروض الجمعيات التنموية  +قروض املنظومات إلاقتصادية + BTSاملشاريع الصغرى املمولة من 

 

 :التونس ي للتضامنتدخالت البنك *            

 إحداث املشاريع*                   

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

  197 1 عدد املشاريع

  394,8 1 (د.أ)القيمة 

  10 1 مواطن الشغل
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 :قروض املال املتداول املسندة*      

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

 %210,4 149 18 عدد املشاريع

 %255,7 521,1 016,1 (د.أ)القيمة 

 %27,5- 011 078 مواطن الشغل

     

 :املنظومات إلاقتصاديةقروض * 

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

    عدد املشاريع

    (د.أ)القيمة 

    مواطن الشغل

             

 :نوايا الاستثمار املسجلة لدى الديوان*             
 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

  - 7 عدد املشاريع

  - 71,818 (د.أ)القيمة 

  - 8 مواطن الشغل

 

 :املخاطب الوحيدنوايا الاستثمار املسجلة لدى *             
 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

  20  املشاريع عدد

   611  (د.أ)القيمة 

  11  مواطن الشغل

 

 

 :قروض الجمعيات التنموية*             

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

  007  عدد املشاريع

  191  (د.أ)القيمة 

  171  مواطن الشغل

 :املواد ألاولية * 

 : من السوق املحلية واملتمتعة باالمتيازات الجبائية   اقتناؤهااملواد ألاولية التي تّم  - 

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  
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  10  املزودينعدد 

  071,0  (د.أ)القيمة 

   

 : الجمركيةاملواد ألاولية املوردة واملتمتعة باالمتيازات  -   

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

  10 - املوردينعدد 

  716,6 - (د.أ)القيمة 

 

 :القرى الحرفية - 6    

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

   7 القرى عدد 

   7 - 6 - 11 عدد املحالت

   77 مواطن الشغل

 

 

 : التظاهرات الجهوية والوطنية  -7

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

 %25,0 1 1 تنظيمهاالتظاهرات الجهوية التي تم 

 %28,6 9 7 التظاهرات الجهوية التي تمت املشاركة فيها

 %50,0 7 1 التظاهرات الوطنية التي تمت املشاركة فيها

 %30,8 07 07 املجموع

 

 :إلاشكاليات  - 8

 ضعف إلامكانيات  البشرية واملادية*

 تراجع في إنتاج الفراشية * 

 غياب استراتيجة واضحة للنهوض بفخار قاللة * 
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 تطاوينوالية 

 
 :                                            حول املندوبية معطيات عامة -2

 سامي املهدي(: ة)السيد : املندوب الجهوي 

 : عدد أعوان التنفيذ

 :عدد أعوان التسيير

 :عدد إلاطارات
                    

 :عامةمعطيات  -2
 1027إلى موفى  نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  البرنامج              

 7106 % 8.61 076 061 املرسمين بسجل الحرفيين

 00 - 1 1 املؤسسات املسجلة

 1 - -  املؤسسات ااملصدرة

 1 - - - املغازات املعتمدة

 1 - - - مجالس الحرف

 7 - - - عدد ألامناء  

 8 - 0 - عدد املجمعات

1-  

 :  أهم اختصاصات الجهة  -3   
الحدادة  –الخياطة التقليدية  –الفياللي  –البلغة وألاحذية التقليدية  –السكاجة التقليدية  –( الجبلي واليدوي )النسيج 

 السمارة  –الخشب  –الحلويات التقليدية  –املصوغ الفض ي  –التقليدية 
       

 :املواد ألاولية املتواجدة بالجهة -4
 حجارة الزينة  –الحجارة الرخامية  –الطين  –خشب الزيتون  –الجبس  –الجلود  –الصوف 

 

 :تنمية الكفاءات -5
 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  البرنامج              

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

 %52,0- 61 125 :التكوين املستمربرنامج 

 %25,0 30 24 برنامج تكوين الباعثين الجدد

 %100,0- - 091 (في إطار الشراكة)البرامج الخصوصية 

 - - 1 برامج أخرى 

 %73,7- 90 341 املجموع

 : التأطير الفني واملنهي   -3  

 

0 
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 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  البرنامج

 %60,2- 787 967 (  تأطير فني وتقني لتطوير املنتوج) التأطير الفني 

 %3,2 997 961 (  تأطير لتنمية النشاط الحرفي ) التأطيراملنهي  

 %28,5- 2376 2915 املجموع

 

 : مراقبة الجودة   -4   
 :إلانتاج املطبوع من الزربية والنسيج*              

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

    عدد القطع

    1املساحة الفعلية بالم

    1املساحة املحولة بالم

 

 :صادرات منتوجات الصناعات التقليدية املراقبة*         

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

   1 عدد املصدرين

   00,011 (د.أ)القيمة 

 

 :الاستثمار والتمويل في الصناعات التقليدية  - 5 

 :الاستثمارات الجملية*             

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

 %79,4 711 071 عدد املشاريع
 %83,5 0011,1 610,7 (د.أ)القيمة 

 %60,8 711 099 مواطن الشغل

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

 البرامج التنموية+ قروض الجمعيات التنموية  +قروض املنظومات إلاقتصادية + BTSاملشاريع الصغرى املمولة من 

 

 :تدخالت البنك التونس ي للتضامن*            

 إحداث املشاريع*                   

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

 - 5 1 عدد املشاريع
 - 68,6 1 (د.أ)القيمة 

 - 10 1 مواطن الشغل
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 :قروض املال املتداول املسندة*      

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

 %31,0 001 81 عدد املشاريع

 %42,6 107 191,1 (د.أ)القيمة 

 %31,0 001 81 مواطن الشغل

     

 :املنظومات إلاقتصاديةقروض * 

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

    عدد املشاريع

    (د.أ)القيمة 

    مواطن الشغل

             

 :نوايا الاستثمار املسجلة لدى الديوان*             
 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

 %12,9 71 70 عدد املشاريع

 %2,5- 086,9 090,71 (د.أ)القيمة 

 %17,5 71 67 مواطن الشغل

 

 :املخاطب الوحيدنوايا الاستثمار املسجلة لدى *             
 نسبة التطور  1027 إنجازات 1026إنجازات  

 % 777 11 7 عدد املشاريع

 - - - (د.أ)القيمة 

 - - - مواطن الشغل

 

 

 :قروض الجمعيات التنموية*             

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

 %150,0 071 11 عدد املشاريع

 %267,4 170,7 007,1 (د.أ)القيمة 

 %150,0 071 11 مواطن الشغل

 :املواد ألاولية * 

 : من السوق املحلية واملتمتعة باالمتيازات الجبائية   اقتناؤهااملواد ألاولية التي تّم  - 

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  
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    املزودينعدد 

    (د.أ)القيمة 

   

 : الجمركيةاملواد ألاولية املوردة واملتمتعة باالمتيازات  -   

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

    املوردينعدد 

    (د.أ)القيمة 

 

 :القرى الحرفية - 6    

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

 تواصل 0 0 القرى عدد 

 - 01 01 عدد املحالت

 - 71 71 مواطن الشغل

 

 

 : التظاهرات الجهوية والوطنية  -7

 نسبة التطور  1027إنجازات  1026إنجازات  

 %0,0 01 01 التظاهرات الجهوية التي تم تنظيمها

 %300,0 04 01 التظاهرات الجهوية التي تمت املشاركة فيها

 %50,0 12 08 التظاهرات الوطنية التي تمت املشاركة فيها

 %70,0 17 10 املجموع

 

 :إلاشكاليات  - 8
 (. مؤسسات فردية ) ضعف القدرات إلانتاجية للمؤسسات الحرفية  -

 .عدم وجود مزودين للمواد ألاولية بالجهة  -

 .تشتت جهود الحرفي أو املؤسسة بين كلفة التزود و املشاركة الظاهرات الترويجية -

 .إلانكماش الذي تشهده املبيعات املباشرة للسوق السياحية  -

 .(سلسلة القيمة)ديري للتأطير الفني و إلاقتصادي الحاجة املتأكدة لضبط مخطط م  -

 (.تنافسية/جودة)لإلحاطة و املرافقة و تنمية املنتوج( إلاطار الفني)تدعيم املوارد البشرية  -


