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كلمة العدد

كلمة العدد
يشكل العدد األول من » مجلة التنمية الجهوية « تجسيما 

للتنمية  العامة  المندوبية  تحقيقه  إلى  سعت  طالما  لمطمح 

الجهوية  المسألة  في  المشترك  للتفكير  منبرا  لتكون  الجهوية 

ميدانيين  من  التنموي  الميدان  في  الفاعلون  فيه  يساهم  ببالدنا 

وفنيين وخبراء وباحثين ...

وهي فرصة لمن يأنس في نفسه القدرة على المساهمة في 

إثراء الرصيد المعرفي حول مسألة التنمية بالجهات في ظل ظرف 

وطنى إنتقالي أملى على المندوبية العامة للتنمية الجهوية رهان 

تجسيم المقاربة التشاركية فى العمل التنموي مع مكونات المجتمع 

المدني، المحلي والوطني، ومع قطاع األعمال بما يسمح بمساهمة 

مختلف جهات  فى  بالتنمية  المعنية  لألطراف  وفاعلة  موسعة 

الرشيدة  اإلدارة  للمقتضيات  مالئمة  آليات  إستنباط  في  الوطن 
بالجهات.

محتوى  إثراء  في  للمساهمة  للجميع  مفتوحة  إذن،  فالدعوة، 

الفاعلين في ميدان  للتواصل مع  »المجلة« بما يجعل منها أداة 

التنمية الجهوية والمحلية وللتفاعل فيما بينهم حول المسائل ذات 

الصلة بالسياسات العمومية للتنمية ببالدنا. 
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النشاط

العليـا للتجـارة بتونس )جامعـة منوبة( يوما دراسيا حول »مرافقة  المدرسـة  احتضنت 
باعثي المشاريع« )17 نوفمبر 2011( وذلك في نطـاق فعاليـات األسبـوع العالمي للمؤسسة 
الجهوية  للتنمية  العامة  المندوبية  أشغاله  في  ساهمت  المؤسسات«  لبعث  »معا  شعار  تحت 
بمداخلتين حول دورها في مساندة وتنشيط العمل التنموي بالجهات ليطلع عليه الحضور من 

جامعيين وطلبة، من ذلك:
• اإلحاطة باالستثمار الخاص وحفز المبادرة.

• الترويج للميزات التفاضلية للجهات وإلمكانات االستثمار بها بنشر وثائق في الغرض.
• رصد الظرف التنموي الجهوي ) » والية ... في أرقام«...(

• تشخيص وبرمجة مشاريع التنمية المندمجة مع متابعة وتقييم االنجازات.
كما تم اإلعالن عن شراكة مع المدرسة العليا للتجارة بتونس ضمن تجسيم مقاربة االنفتاح 
على المحيط المؤسساتي للمندوبية العامة للتنمية الجهوية  عموما والجامعة العمومية خصوصا 
بما يساهم في تثمين رصيدها من خبرة في دفع االستثماروالمساهمة في تحسين ظروف العيش 
في الجهات وفي تطوير معارف ومهارات طلبة المرحلة الثالثة )ماجستير مهني »مستشار في 

التنمية الجهوية«( فضال عن إثراء محتوى »مجلة التنمية الجهوية«.
وساهمت المندوبية العامة للتنمية الجهوية في تنشيط هذا اليوم الدراسي بعرض إلصداراتها 
لسنة 2011 من وثائق ترويجية لمقومات وفرص االستثمار بجهات الشمال الشرقي والوسط 

الشرقي ببالدنا. 

يوم دراسي حول »مرافقة باعثي المشاريع«
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ة والتخطيط  نظمت وزارة التنمية الجهويـّ
وأفاق  إمكانات  حول  إقليميان  ملتقيان 
والمجتمع  األوروبي  االتحاد  بين  الشراكة 
الشرقي  الوسط  بإقليمى  التنموي  المدنى 
)سوسة، 25 جانفى 2012( والشمال الشرقي 
)نابل، 26 جانفى 2012( حضر فعالياتهما  ما 

يزيد عن 300 ناشط مدنى.
محاور  إستعراض  بالمناسبة  تم  وقد 
للتنمية  الجديدة  الوطنية  اإلستراتيجية 
ا،  ـّ وجهوي مركزيا  الموكول  والدور 
للهياكل العمومية كالمندوبية العاّمة للتنمية 
الجمعيات  مبادرات  مساندة  في  ة،  الجهويـّ
يجسم  بما  والمحلية،  الوطنية  التنموية، 
المؤسساتية  للمنظومة  التشاركي  التمشى 
الوطنية للتنمية وبما يدعم أداءها في تفعيل 
المدني  المجتمع  مشاريع  تمويل  آليات 
وقد  األوروبي.  االتحاد  قبل  من  الممنوحة 
األشغال  عن  المنبثقة  ات  ـّ التوصي تمحورت 

حول  :
الجمعيات  مع  تواصل  آلية  وضع  1. 

التنموية وموقع إلكتروني موحد،
وضع »دليل اإلجراءات« ودعم القدرة  2. 

على التقدم بمشاريع للتمويل )»إجابة 
طلب العروض«( ،

الفاعل  للتنسيق  مدنية  شبكة  تفعيل  3. 
بين الجمعيات،

مدنية  هياكل  فى  الجمعيات  تجميع  4. 
إقليمية تؤهلها لالستفادة بفاعلية من 

آليات التمويل،
 بلورة وإنجاز مشاريع تنموية وبحوث .5 

ة مشتركة، جهويـّ
الهياكل  مع  متكافئة  شراكة  إرساء  6. 
أوروبية  الوطنية وجمعيات  العمومية 

مماثلة،
نة   ـّ وضع »قاعدة بيانات إحصائية« محي 7. 
دوريا حول الجمعيات التنموية لتوفير 
المعلومة الناجعة حول آليات التمويل 

المتاحة،
الذاتي  التمويل  لتأمين  آلية  وضع  8. 

للجمعيات.

نحو إرساء شراكة فاعلة
 مع المجتمع المدني بالجهات



62012 الأوىل  ال�سدا�سية  الأول-  العدد 

التأمت بصفاقس وزغوان وتونس فعاليات 
أليام اإلقليمية للشراكة األعمال واالستثمار 
بمشاركة ممثلين عن هياكل وطنية وجهوية 
ومنظمات مهنية ومدنية ومؤسسات إستثمار 
وأعمال وما يزيد عن ألف باعث و مستثمر 

وذلك أيام 21 و22 و23 فيفري 2012.
الجهوية  التنمية  وزير   السيد  وأكد 
بدفع   الحكومة  إلتزام  على  والتخطيط 
حركية االستثمار وشراكة  األعمال إلحداث 
المشاريع  المشغلة مستعرضا خطة الوزارة 
لمعالجة مسألة التفاوت بين الجهات بتثمين 
من  الفاعلين  وبتشريك  الكامنة  طاقاتها 
أصحاب األعمال والمجتمع المدني والهياكل 
وبرمجة  تشخيص  في  المعنية  العمومية 

ومتابعة المشاريع التنموية.
)فرص  العمل  ورشات  أشغال  أفضت  وقد 
المتعثرة(  المؤسسات  الشراكة،  االستثمار، 
إلى توصيات عملية تمحورت باألساس حول: 
• تعصير البنية األساسية  وتهيئة المناطق 
الصناعية إلستقطاب اإلستثمار المحلي 

واألجنبي،
• مراجعة مجلة حفز االستثمار لمالئمتها 

للظرف االقتصادي الحالي،
• تبسيط إجراءات إحداث المشاريع،

• تسوية األوضاع العقارية، 
وتأهيل  اإلدارية  الالمركزية  • تدعيم 

اإلدارة العمومية الجهوية،
التمويل  مطالب  دراسة  • إستحثاث 

البنكي،
لمتابعة  جهوية  بيانات  قاعدة  • وضع 

المشاريع المحدثة،
البيئية  التفاضلية،  الميزات  • توظيف 

والثقافية إلرساء سياحة مستدامة.
العلمي  البحث  هياكل  دور  • تفعيل 
تشخيص  في  التكنولوجي  والتطوير 

المكامن الواعدة لإلستثمار بالجهات،
واالستثمار  المساندة  هياكل  • تجميع 

ضمن فضاء إداري مرجعي،
لمناطق  الترابي  التقسيم  • مراجعة 

تشجيع التنمية الجهوية.

أيام الشراكة واالستثمار : 
من أجل مساندة فاعلة للباعثين

النشاط
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الفالحية  المشاريع  منح  • مراجعة 
وطريقة جدولة الديون.

• الترويج لعروض الشراكة عبر الشبكات 
للتجارة  والعربية  األورومتوسطية 

والصناعة،
كيز خاليا إستطالع األسواق وفرص  تر• 

االستثمار، وطنيا ودوليا،
وإختتمت أشغال كل من الملتقيات الثالثة 
بالتوقيع على اتفاقيات شراكة بين المندوبية 
العامة للتنمية الجهوية وكل من مركز األعمال 
بصفاقس والقطب التنموي ببنزرت والمدرسة 

العليا للتجارة بتونس )جامعة منوبة(.
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واكبت المندوبية العامة للتنمية الجهوية 
إلتئم  الذي   2012 المؤسسة  فعاليات صالون 
بمعرض صفاقس   2012 مارس  1 و2  يومي 
صفاقس  أعمال  مركز  من  بمبادرة  الدولي 
والصناعة  التجارة  غرفة  مع  باإلشتراك 
للصناعة  الجهوي  واإلتحاد  بصفاقس 
والتجارة والمندوبية العامة للتنمية الجهوية 
والتجديد  بالصناعة  النهوض  ووكاالت 
والتشغيل  الفالحية  باإلستثمارات  والنهوض 
والعمل المستقل  والديوان الوطني للصناعات 
التقليدية والديوان الوطني للسياحة  وجامعة 

صفاقس.

 ويهدف الصالون إلى اإلسهام في المجهود 
التنافسية  والقدرة  اإلستثمار  لدعم  الوطني 
الجهوي  اإلقتصاد  ولتنشيط  للمؤسسات 
والمنظمات  الهياكل  بخدمات  والتعريف 
المؤسسة  لفائدة  والتنمية  باألعمال  المعنية 
االقتصادية وأصحاب األعمال وباعثي المشاريع 
ولتبادل التجارب بين الفاعلين اإلقتصاديين.

وقد إفتتح وزير الصناعة والتجارة، السيد 

الصالون  فعاليات  الشخاري،  األمين  محمد 
واطلع على مختلف أجنحته التي تم تنظيمها 
منها  واحدة  كل  تهتم  »قرى«  شكل   في 

بمجال يهم المؤسسة واألعمال، من ذلك :
 : والمرافقة  والمساندة  • اإلحاطة 
العارضين  من  على مجموعة  وتحتوي 
كالمندوبية العامة للتنمية الجهوية ، 
ووكالة  بالصادرات  النهوض  ومركز 

النهوض بالصناعة والتجديد...
الصندوق   : للمؤسسة  موجهة  • خدمات 
الشركة  اإلجتماعي،  للضمان  الوطني 

التونسية للكهرباء والغاز...
• التجديد : القطب التكنولوجي بصفاقس، 

مركز البيوتكنولوجيا بصفاقس...
للتكوين  التونسية  الوكالة   : • التكوين 
للتكوين  الوطني  المركز  المهني، 

المستمر والترقية المهنية...
• »الفرانشيز« : تنشطها مؤسسات تعمل 

حسب هذا النموذج لألعمال.
 وساهم 117 عارضا في تنشيط الفعاليات 
مساندة  وهياكل  وإدارات  وزارات  من 
تكوين  ومراكز  تأمين  وشركات  وبنوك 
ومؤسسات جامعية ومراكز فنية ومؤسسات 

اقتصادية...
أساسا  تتعلق  ملتقيات  خمس  وإنتظمت 
الموجهة  والخدمات  »الفرانشيز«  بنظام 
المؤسسة  وحماية  وتمويل  والتجديد  للفرد 
تنظيم  تم  اإلستثمار. كما  وحفز  والتأمين 
ندوات تتعلق ببعث وتمويل وتطوير المؤسسة 

صالـون المؤسسـة بصفاقـس
)1-2 مارس 2012 (
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التكنولوجي  والتجديد  المستثمر  وبمساندة 
واألنترنات والمعلومة اإلقتصادية.

الخدمات الموجهة للفرد )التجربة الفرنسية( 

هذا  في  العاملة  المؤسسات  عدد  تطور 
سنة  مؤسسة   5000 ليبلغ  بفرنسا  القطاع 
أجير  ألف  مليون و600  تشغل حوالي   2011
)المعينة  للفرد  الموّجه  الخدمات  عديد  في 
وإسداء  مساعدة  البستنة،  أشغال  المنزلية، 
والشيوخ  األطفال  مرافقة  للمعاقين،  خدمات 

في تنقالتهم...(

الفرانشيز )التجربة الفرنسية( 
التجاري«       اإلمتياز   « أو  الفرانشيز  يعتبر 
الخدمات،  )السلع،  للتسويق  نموذجا 
مختلفة  أشكاال  يشمل  التكنولوجيا...( 
وبموجب  والوكالة.  والتوزيع  كالترخيص 
هذا النظام فإنه يسمح للمرّخص له  بإستعمال 
اإلسم التجاري أو العالمة التجارية أو حقوق 
)أو  المرّخص  ملك  على  الصناعّية  الملكّية 
المانح( الذين بلغ عددهم بفرنسا 1570 سنة 
2011 بينما تجاوز عـدد المرّخص لهـم 62 

ألف. 
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ورشات التكوين في صور...

النشاط
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انطالقا من المكاسب المسجلة في إطار البرامج التنموية المجّسمة من خالل تدخالت برنامجي 
التنمية الريفية المندمجة )1984-2007( والتنمية الحضرية المندمجة )1993-2007( واعتمادا 
على ما أفرزته الدراسة التقيمية في مرحلة ما بعد اإلنجاز تم وضع برنامجا جديدا للتنمية 
المندمجة لفائدة 90 معتمدية موزعة على واليات الجمهورية ويقطنها حوالي مليونين و860 

ألف ساكن بالوسطين الريفي والحضري.
ويهدف البرنامج الجديد إلى توفير فرص للشغل لفائدة صغار الفالحين والحرفيين والشباب 
األساسية، وتحسين  والبنية  اإلنتاج  تطوير  إلى  باإلضافة  من حاملي شهادات جامعية ومهنية 

جودة الحياة.
ولبلوغ األهداف المرسومة، تّم ضبط مراحل إعداد البرنامج وطرق تنفيذه ومتابعة إنجازه 
مع تحديد دور ومجاالت تدخل الهياكل المعنية محليا وجهويا ووطنيا في مختلف مراحل 

التشخيص واإلنجاز والمتابعة والتقييم. 

األهداف والتكلفة والتمويل
َيهدف برنامج التنمية المندمجة إلى : 

بعث حركية اقتصادية محلية،  1 .
دعم التشغيل بالجهات عبر النهوض بالتشغيل المحلي، 2 .

تعزيز مؤشرات التنمية البشرية لتحسين نوعية الحياة  والمحافظة على المحيط.  3 .
ومن المنتظر أن يساهم برنامج التنمية المندمجة في إحداث وتدعيم حوالي 25 ألف موطن 

شغل مباشر منـها ما يزيد عن األلفين لفائدة حامـلي الشهادات الجامعية. 

وُتقدر التكلفة الجملية إلنجاز مشاريع البرنامج بـ 520 م.د تتوزع حسب العناصر كما يلي: 

      )%(    التكلفـة )م.د(العناصـر

136.44526.2المشاريع الفردية المنتجة

100.50519.3البنية األساسية المنتجة

200.65038.6البنية األساسية والتجهيزات الجماعية

82.40015.9الدراسات والتسيير والإلحتياطي 

520.000100.0الجملــة 

برنامج جديد لفائدة 90 معتمدية

تحقيقات
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االقتصادي  لإلنماء  العربي  والصندوق  الدولة  ميزانية  من  البرنامج كل  تمويل  وتؤمن 
وجمعيات  أخرى  تمويل  لمؤسسات  مساهمة  مع   )  %72,6 أي  م.د،   377,6( واالجتماعي 

)142,4 م.د، أي %27,7(.

القسط األكبر للجهات الداخلية

تنتفع الجهات الداخلية للبالد باألولوية إذ خصصت لها 73 مشروعا أي 81% من المشاريع 
المدرجة بالبرنامج وذلك على النحو التالي :

النسبة %عدد المشاريع

55100,0القسط األول

3869,1الجهات الداخلية

1730,9الجهات الساحلية

35100,0القسط الثاني

)100,0()35()الجهات الداخلية(

90100,0المجمـــــوع

7381,1الجهات الداخلية

1718,9الجهات الساحلية
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التنمية  برنامج   إنجاز  يتواصل 
معتمدية    90 يشمل  الذي  المندمجة 
موزعة على مختلف واليات الجمهورية 
ألف  و800  مليونين  حوالي  يؤمها 

ساكن بتكلفة قدرها 520 م.د. 
وتحظى الجهات الداخلية باألولوية 
إذ خصصت لها 73 مشروعا أي 81 % 
من المجموع المبرمج. ومن المنتظر 
أن يساهم البرنامج الجديد في إحداث 
مباشر  شغل  موطن  ألف   25 حوالي 
انتاجية  حركية  استحثاث  خالل  من 
محلية  فضال عن تحسين جودة الحياة 

للمنتفعين بمناطق التدخل.
ثالث  بإنجاز  الكاف  والية  وتنتفع 
)قلعة  المندمجة  للتنمية  مشاريع 
سنان والقلعة الخصبة وساقية سيدي 

الثقافي  والمخزون  البشرية  الموارد  تثمين  إلى  تهدف  م.د   15,2 قدرها  بتكلفـة  يوسف( 
والطبيعي وإلى مساندة أنشطة واعدة.

وسينتفع حوالي 20 ألف ساكن بتدخالتها من خالل توفير 391 موطن شغل  جديد وبإحداث 
19 منشأة صغرى و5 مشاريع مهن صغرى و13 مشروعا للصناعات التقليدية و97 مشروعا 

فالحيا فضال عن تحسين محيط اإلنتاج. 
كما ستساهم المشاريع في :

بناء محل صناعي) 660 م²( ومنطقتين حرفيتين )24•  ورشة( 
تهيئة وتعبيد المسالك الريفية )20,5•   كلم(

نقطة    •100 وتركيز  كلم(   6( الطرقات  وتعبيد  تهيئة  عبر  شعبية  أحياء   4 تهذيب 
إضاءة.

تزويد 830•  عائلة  بالماء الصالح للشرب.
• ناء داري شباب  )القلعة الخصبة وقلعة سنان( وناديين للشباب الريفي )المحجوبة وسيدي 
الكرفاح( وقاعة رياضة  العمال وبحي  أحياء  )بن خليفة و  الصالح( و3 مالعب  أحمد 

لأللعاب الفردية
تهيئة دار ثقافة ومركز للصحة األساسية.• 

والية الكاف :
دفع جديد للتنمية المحلية

تحقيقات
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التكوين : الرسم على المحامل...
... وصنع الخيزران

مسلك »البياض - الحزيم« : مبرمج...مالعب األحياء : أشغال إنجاز

مشاريع فردية منجزة : نماذج



15 2012 الأوىل  ال�سدا�سية  الأول-  15العدد 

التطهير : أشغال إنجاز 

قلعة سنان : تهيئة وتوسعة
 دار الثقافة )مبرمج(

»حي السنابل« : طرقات مبرمجة

مسلك »سيدي احمد الصالح« : مبرمج

مسلك »عين سنان -
 مائدة يوغرطة« :  مبرمج 

تحقيقات
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تحقيقات

تطمح والية املهدية اإىل حتقيق تنمية عادلة و�شاملة اأ�شا�شها احلوكمة الر�شيدة وامل�شاركة الفعالة 

للمجتمع املدين واالإ�شتثمار اخلا�س و قطاع االأعمال...

موقع متميز 

كلم²(  2878( المهدية  والية  تقع 
مساحة  على  الكبرى  الساحل  بجهة 
بإعتبار  مميزا  موقعا  بذلك  وتحتل 

إمتداد سواحلها )75 كلم(.
سوسة  واليتا  الشمال  من  وتحدها 
والمنستير ومن الجنوب والية صفاقس 
المتوسط  األبيض  البحر  الشرق  ومن 
ومن الغرب والية القيروان. وهي تؤم 

حوالي 400 ألف نسمة موزعين على 11 معتمدية.
  وتعاقبت عليها سلسلة من الحضارات العريقة )البونية، الرومانية، االسالميةـ  الفاطمية...( 

خلفت موروثا ثقافيا  وتاريخيا  ثريا ومميزا  في خدمة القطاع السياحي.

النفاذ للجهة عبر :

* 3 مطارات )المنستير، النفيضة، صفاقس(
* مينائين تجاريين )سوسة وصفاقس(

* الطريق السيارة وشبكة للطرقات المرقمة 
* النقل الحديدي 

اقتصاد متنوع ذو قدرة تنافسية

ألف  حوض ألبان متطور)أول منتج للحليب: 100 • 
طن/ السنة( 

البيولوجي  الزيتون  لزيت  وطني  منتج  •  أول 
)7500 طن/السنة( وبها 12 معصرة بيولوجية(   

إنتاج متنوع لألسماك•  )ثالث منتج للسمك األزرق(
صناعات معملية ناشئة )147 مؤسسة صناعية منها 103•  مصدرة كليا(

نشاط سياحي متكامل )منطقة سياحية: 250 هك وطاقة إيواء معتبرة )10638•  سرير( 

المهدية : والية واعدة ...
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ورصيد أثري مصنف عالميا )المسرح الروماني بالجم، القلعة الفاطمية، الميناء القديم، 
السقيفة الكحلة، البرج الكبير، الناظور، مساجد تاريخية، متاحف تقليدية...(

صناعات تقليدية واعدة )14000•  حرفي مختص وأول منتح للفسيفساء ومنسوجات الحرير 
وثاني منتج لنسيج الزربية(.

في  الجهة  ادماج  في  تساهم  أساسية  بنية 
محيطها 

• عبور الطريق السيارة تونس - صفاقس 
بالشمال  تربطها  الحديدية  للسكك  • شبكة 

والجنوب 
• المترو الخفيف  يربطها بمحيطها الساحلي 

)المنستير وسوسة( 
شبكة للطرقات المرقمة )540•  كلم( 

• مطارين  دوليين  )المنستيرو النفيضة( 
 مينائين تجاريين )سوسة وصفاقس(

6 مناطق صناعية )104•   هك( 
• شبكة للغاز الطبيعي 

• قطبا جامعي متعدد اإلختصاصات 
6•  مراكز للتكوين المهني 

• مستشفا جهويا
لتكنولوجيا  الوطني  للمعهد  جهويا  • فرعا 

وعلوم البحار. 
القطاع الفالحي

• زيت الزيتون البيولوجي
• النباتات العطرية والطبية 

• استخراج وتقطير الزيوت األساسية
• تربية األحياء المائية )أقفاص عائمة، أقفاص 

مغمورة( 
• األسمدة العضوية 

الفالحة  منتجات  وتجفيف  وتجميد  • تبريد 
والصيد البحري

• تربية األرانب واإلبل. 

تحقيقات
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الصناعات المعملية 

• المالبس الجاهزة 
•  جمع ورسكلة بقايا األقمشة والنفايات المنزلية )البالستيك والزجاج...( 

•  اللف بأنواعه
•  تثمين مستخرجات اللوز )األغذية واألدوية( 

•  تثمين اللحوم الحمراء والبيضاء 
•  تعليب زيت الزيتون البيولوجي

•  تصنيع منتجات التجميل من األعشاب البحرية وقشور اللوز ... 

تحقيقات
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السياحة 

• السياحة الثقافية والبيئية والرياضية
• العالج بمياه البحر وأنشطة ذات صلة بالتجميل 

• الغطس تحت الماء 
• سياحة الصولجان

الصناعات التقليدية 

• منتجات حريرية وفضية )للتصدير(
• تنويع إستخدام الفسيفساء

• صنع الديكور واألثاث المنزلي بخشب الزيتون
• منتجات التطريز اليدوي

مشاريع سياحية مستقبلية ...

البيئية :•  فضاء مستقبلي واعد  الغضابنة...نموذج للسياحة 
)950 هك( بشواطئه الرملية ومحيطه الغابي الكثيف.

سبخة بن غياضة ...مشروع سياحي طموح :•  إنشاء منطقة 
سياحية جنوب مدينة المهدية  )142.3 هك(. 

سبخة بن غياضة

تحقيقات
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الوثائق والنشريات

 وثائق ترويجية لواليات إقليمي 
الشمال الشرقي والوسط الشرقي

تدخلها  مجال  للواليات  ترويجية  وثائق  بإعداد  الجهوية  للتنمية  العامة  المندوبية  بادرت 
الترابي بالشمال الشرقي )تونس، بن عروس، اريانة، منوبة، زغوان، نابل، بنزرت(  والوسط 
الشرقي  )سوسة، المنستير، المهدية، صفاقس( لمزيد التعريف بمقومات التنمية بهذه الواليات 
لدى المستثمرين والباعثين داخل البالد وخارجها من خالل إبراز المجاالت الواعدة لالستثمار 

بها وميزاتها التفاضلية الحافزة النتصاب مؤسسات ذات قدرة تشغيلية وتكنولوجية عالية.
األوساط   في  الوثائق  هذه  ترويج  على  الجهوية  للتنمية  العامة  المندوبية  وتحرص   
بالتنمية  المعنية  المدني  المجتمع  هياكل  ولدى  واألجنبية  الوطنية  والمالية  االقتصـــادية 
لمزيد التعريف بالمناخ الجديد لالستثمار في تونس وذلك وفق رؤية مجددة  تعتمد التسويق 

للجهات في اطار الالمركزية.

واليات الوسط الشرقي ...
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الوثائق والنشريات

... واليات الشمال الشرقي
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الوثائق والنشريات

والية   « إحصائية  وثائق  ونشر  إعداد  سنويا  الجهوية  للتنمية  العامة  المندوبية  تتولى 
نابل، بنزرت(  اريانة، منوبة، زغوان،  الشرقي)تونس، بن عروس،  الشمال  في أرقام« لواليات 
والوســـط الشـــرقي )سوسة، المنستير، المهدية، صفاقس(. وتستعرض هذه الوثيقة أهم 
القطاعات  العيش،  وظروف  السكان  مجاالت  في  واالجتماعية  االقتصادية  الجهوية  المؤشرات 
الشــــباب والطفولة  الصحة  التشغيل،  المهني،  التكوين  العالي،  التعليم  )التعليم،  االجتماعية 
الثــــقافة( والمنتجة )الفالحة، الصيد البحري، الطاقة، الصناعة، السيـــاحة، الصناعـــات 

التقليدية، النقـــل، الطرقات، البريـــد واالتصاالت، التجارة، القطاع المصرفي...(
وهي وثائق إحصائية مرجعية للمهتمين بالتنمية بالجهات من باحثين وخبراء وطلبة....

» والية…  في أرقام «

واليات الوســـط الشـــرقي ...
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...واليات الشمال الشـــرقي

الوثائق والنشريات
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الوثائق والنشريات


