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إفتـتـاحية
تعمــل تونــس مــن خــالل سياســتها الجديــدة عــىل 
ــع  ــع م ــوي يقط ــي وتنم ــوذج مجتمع ــ د � اعت
النمــوذج الســابق الــذي أثبــت محدوديتــه بالنظــر 
ــة  ــىل املقارب ــا ع ــد أساس ــوذج الجدي ــذا النم ــز ه ــج. ويرتك إىل النتائ

ــة. ــع األطــراف الفاعل التشــاركية املنفتحــة عــىل جمي
ويــأ¦ اختيــار هــذا التوجــه التنمــوي الجديــد يف ظــل التحديــات التــي 
ــا وذلــك يف إطــار املتغــ©ات الجغراسياســية يف  تواجههــا تونــس إقليمي
ــات  ــالل التوازن ــب واخت ــي املتقل ــادي العامل ــع االقتص ــة والوض املنطق
وتراجــع الطلــب الخارجــي للمنتوجــات مــن الــدول الرشيكــة، وداخليــا 
يف ظــل تفــيش اإلرهــاب والوضــع األمنــي الصعــب مــع ارتفــاع عجــز 
امليزانيــة وامليــزان التجــاري والزيــادة يف املديونيــة واســتفحال ظاهــرة 

التهريــب واالقتصــاد املــوازي.
أن  يجــب  ال  بالضبابيــة  املوصــوف  املتحــّول  العــام  الوضــع  هــذا 
يحجــب عنــا بعــض املــؤرشات اإليجابيــة التــي عرفتهــا تونــس مؤخــرا 
منهــا خاصــة االســتقرار يف نســب البطالــة ونســب التضخــم وتســجيل 
زيــادات يف الصــادرات يف بعــض القطاعــات وتحســن يف بعــض األنشــطة 
مثــل القطــاع الســياحي وقطــاع الطاقــة والفســفاط. ويبقــى التحــدي 
قائــم الــذات مــن أجــل بلــوغ األهــداف االســرتاتيجية املنصــوص 
ــارات  ــق االختي ــن منطل ــوي 2016 - 2020 وم ــط التنم ــا باملخط عليه

ــاج. ــة قرط ــا وثيق ــي أفرزته ــات الت والتوصي
ــر  Ëــج مؤ ــذ ونتائ ــز التنفي ــتث ر حي ــون االس ــول قان ــرب دخ ــ  يعت ك
االســتث ر «تونــس 2020» مــن البــوادر الهامــة الباعثــة عــىل التفــاؤل 
واملشــجعة الســتقطاب املســتثمرين األجانــب وجــذب اهت مهــم 
ــة،  واســرتجاع ثقتهــم إلنجــاز مشــاريع كــربى ذات قيمــة مضافــة عالي
ــّ   ــة م ــاريع العمومي ــداث املش ــق إح ــن نس ــة إىل تحس ــذا باإلضاف ه
ســيعطي دفعــا إيجابيــا لالقتصــاد الوطنــي ولدفــع النمــو يف مختلــف 

ــات. ــاالت والقطاع املج
إن مــن أهــم الرهانــات التــي تعمــل حكومــة الوحــدة الوطنيــة عــىل 
تحقيقهــا حاليــا هــي دعــم االســتث ر والتشــجيع عــىل التصديــر 
والتجديــد وضــ ن تحقيــق األهــداف االســرتاتيجية فيــ  يتعلــق بدفــع 

الحركــة االقتصاديــة والتنميــة والتشــغيل خاصــة بالجهــات الداخليــة. 
ــك  ــق ذل ــات لتحقي ــم القطاع ــÓ أه ــن ب ــة م ــاع الصناع ــرب قط ويعت
باعتبارهــا مســاهمة Õعــدل 17 % مــن الناتــج املحــيل الخــام ســنويا.
وعــىل هــذا األســاس، تــربز أهميــة االســتث ر يف الصناعــة يف مجــاالت 
ــة  ــات امليكانيكي ــك الصناع ــن ذل ــة م ــا ذات أولوي ــّم اعتباره ــتى ت ش
ــدة  ــات الواع ــن القطاع ــرب م ــي تعت ــيارات الت ــات الس ــة مكون وصناع
ــالل  ــة واحت ــد إيجابي ــؤرشات ج ــق م ــن تحقي ــا م ــت بالدن ــي مكن الت
مرتبــة متميــزة عــىل الصعيــد العاملــي يف هــذا املجــال، وهــو مــا مــن 
شــانه أن يســاهم يف دفــع الحركــة االقتصاديــة وخلــق النمــو وإحــداث 
مواطــن شــغل عديــدة خاصــة بالجهــات الداخليــة. هــذا باإلضافــة إىل 
صناعــة مكونــات الطائــرات والصناعــات الصيدالنيــة وشــبه الصيدالنيــة 
ــة  ــات الغذائي ــال الصناع ــتث ر يف مج ــجيع االس ــي وتش ــيج الفن والنس

ودفــع االقتصــاد األخــرض.

تجســيم توّجــه حكومــة الوحــدة الوطنيــة يبقــى رهــÓ توزيــع األدوار 
وتحديــد مجــاالت التدخــل بــÓ مختلــف األطــراف الفاعلــة يف منظومــة 
التنميــة واالســتث ر. فإضافــة إىل دور الدولــة األســايس، يظهــر دور 
القطــاع الخــاص كمســاند للمبــادرة الخاصــة وريــادة األعــ ل بهــدف 
فتــح آفــاق جديــدة للنفــاذ لألســواق املحليــة والخارجيــة والتنميــة يف 
منظومــات اإلنتــاج وسالســل القيــم وكداعــم لالســتث ر يف القطاعــات 

الواعــدة وذات القيمــة املضافــة العاليــة.

 Óــدور القطاعــ ــث» املكمــل ل ــا أن ننــىس «القطــاع الثال كــ  ال يفوتن
العمومــي والخــاص يف منظومــة خلــق الــáوة وتوفــ© مواطــن الشــغل 
وهــو االقتصــاد االجت عــي والتضامنــي ومــن الــرضوري إيــالءه املكانــة 

املتميــزة التــي يســتحقها. 

إن نجــاح التوجــه التنمــوي الجديــد الــذي تريــد إرســاءه تونــس 
املتدخلــÓ مــن حساســيات سياســية  يتطلــب تظافــر جهــود كل 
وأطــراف اقتصاديــة واجت عيــة ومكونــات املجتمــع املــدå يف مختلــف 
ــن  ــع م ــد الرف ــة قص ــة واملحلي ــة والجهوي ــدة الوطني ــن واألصع امليادي
القــدرة التنافســية لالقتصــاد الوطنــي وتحقيــق تنميــة شــاملة وعادلــة.

 سناء الخم©
مركز املساندة لبعث املؤسسات 
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تطور سياسات
دعم اإلستثمار 
في الصناعة 

عملــت البــالد التونســية منــذ اإلســتقالل عــىل وضــع سياســات وبرامــج لتطويــر الصناعــة مــن خــالل تركيــز أقطــاب صناعيــة يف 

البدايــة اىل التفتــح عــىل املبــادرة الخاصــة ووضــع قوانــÄ وبرامــج لتشــجيع االســتث�ر وركــزت يف الســنوات األخــ³ة عــىل تطويــر 

القطاعــات واألنشــطة الواعــدة لإلرتقــاء يف سلســلة القيــم والرتفيــع يف القيمــة املضافــة واملحتــوى التكنولوجــي لقطــاع الصناعــة.

التخطيط المركزي وتركيز الصناعة
من  خاص  بإهت م  اإلستقالل  منذ  بتونس  الصناعي  القطاع  يحىض 
السياسات  مستوى  عىل  عديدة  تغ©ات  وشهد  املتعاقبة،  الحكومات 
البالد  بها  مرت  التي  املراحل  مع  Ëاشيا  املتخذة  والقرارات  والربامج 

والظروف االقتصادية العاملية واملناخ املحيط بها.

الحديثة   الدولة  وتركيز  اإلستقالل  بعد  الستينيات  بداية  يف  Ëيز  وقد 
ببذل مجهود كب© للتصنيع واإلعت د عىل املخططات التنموية املركزية 
وإيالء القطاع العمومي دورا محوريا لدفع التنمية بالبالد.وتم أثناء هذه 
الفرتة تركيز أقطاب صناعية يف الفوالذ والنسيج وتكرير النفط وتحويل 
الفسفاط وصناعة الورق.إال أن هذه السياسة اإلشرتاكية عرفت العديد 

من الصعوبات إىل أن وقع التخيل عنها يف أواخر الستينيات.

اإلنفتاح اإلقتصادي
حيث  السبعينيات  يف  االقتصادية  السياسة  يف  تغي©ات  الّدولة  أحدثت 
إعتمدت عىل اإلنفتاح عىل اإلستث ر الخاص يف الصناعات التحويلية من 
 Óخالل سن قانون أفريل 1972 لتشجيع املستثمرين األجانب واملحلي
ملفهوم  وتم طرح جدي  للتصدير.  كليا  املوجهة  املشاريع  يف  لإلستث ر 
امليزات التفاضلية. وإلكساب هذه النوعية من املؤسسات قدرة تنافسية 
Ëكنها من تسويق منتوجاتها بالسوق العاملية وخاصة منها األوروبية تم 

إسنادها إمتيازات هامة تتمثل خاصة يف:
عىل  الرضيبة  أساس  من  التصدير  من  املتأتية  املداخيل  كل  طرح   -
للمعدات  قمرقية  أداءات  أي  دفع  ودون  بحرية  واإلست©اد  الرشكات 

واملواد الالزمة لإلنتاج .
- تكفل الدولة Õساهمة األعراف يف النظام القانوå للض ن االجت عي 

.Óبعنوان األجور املدفوعة لألعوان التونسي
إىل جانب إحداث هياكل لتطبيق سياسات الدولة يف مجال التشجيع عىل 
اإلستث ر وإنجاز البنى التحتية عىل غرار وكالة النهوض باإلستث ر ومركز 
النهوض بالصادرات والوكالة العقارية الصناعية ك  تم إحداث صندوق 
واملتوسطة  الصغرى  باملؤسسات  للنهوض  الصناعية  التطوير واالمركزية 

ولتشجيع جيل جديد من الباعثÓ الشبان الذين لديهم مؤهالت وليس 
للحساب  واإلنتصاب  مشاريعهم  لتمويل  املنقوالت  من  كاف  قدر  لهم 
الخاص ولتشجيع املستثمرين عىل اإلنتصاب يف مناطق التنمية الجهوية.
ومن خالل القوانÓ التي تم سنها خالل السبعينيات وبداية الث نينات 
شهد إنتاج الصناعات التحويلية تطورا هاما يقارب 11،7٪ سنويا خالل 
بـ٪7،4  هاما  �وا  اإلقتصاد  وشهد   .1981  -  1970 من  املمتدة  الفرتة 
وتضاعفت الصادرات من 95،8 مليون دينار سنة 1970 إىل 904 مليون 
الخام  الداخيل  الناتج  من   ٪11،9 الصناعة  ومثلت   1980 سنة  دينار 

سنة 1980 مقابل  8،4٪ سنة 1970.
إال أن هذه النتائج ال ìكن أن تحجب  أن أغلب املؤسسات ال تتوفر عىل 
رأس مال كاف ìكنها من مواجهة األزمات وتتعاطى أنشطة ذات قيمة 
تعتمد عىل  إذ  الكب©ة  التشغيلية  قدرتها  ميزتها  وأهم  مضافة ضعيفة. 
كلفة يد عاملة ذات أجور متدنية ال Ëلك مهارات خاصة. وبالتايل تنحرص 
قدرتها التنافسية عىل كلفة اإلنتاج ومناخ اإلستث ر والقرب الجغرايف من 

السوق األوروبية.

برامج اإلصالحات الهيكلية
Õناخ  Ëيزت  الث نينات  خالل  صعبة  إقتصادية  بظروف  تونس  مرت 
ضد  دوالر   15 من  أقل  إىل  البرتول  أسعار  وإنهيار  مضطرب  إجت عي 
وتسجيل   1986 سنة  الدولة  ميزانية  إعداد  عند  دوالر  بـ26  توقعات 
والصناعات  الفالحي  اإلنتاج  عىل  سلبيا  أثرت  الجفاف  من  سنوات 
عىل  األوسط  الرشق  ويف  العاملي  الوضع  إنعكاس  جانب  إىل  الغذائية 
السياحة. وعىل سبيل املثال بلغت نسبة التضخم سنة 1984 ما يقارب 
من 10٪ وتطور املديونية إىل 46٪ من الناتج الخام للدخل وعجز ميزان 

الدفوعات بـ٪11.

البالد  إنتهجت  العاملية  اإلقراض  وÕواكبة مؤسسات  الوضع  وأمام هذا 
منذ سنة 1987 برامج إعادة هيكلة إقتصادية تعتمد عىل إقتصاد السوق 
وتخيل الدولة عىل القطاعات التنافسية وإعداد برامج للنهوض بالقطاع 
ومراجعة  وخوصصتها  العمومية  املؤسسات  هيكلة  وإعادة  الخاص 

 رشيد الصغ©
مركز الّدراسات واإلسترشاف الصناعي
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 Óب ومن  والتوزيع.  اإلنتاج  عند  السلع  ïن  وتحرير  الجبائية  السياسة 
أهم القوانÓ واإلجراءات التي أتخذت:

باإلستث ر عوضا  الترصيح  بإعت د مبدأ  اإلستث ر  تحرير عمليات   -
بعد  عن  الترصيح  إمكانية  مع  املرشوع  عىل  األولية  املوافقة  عن 

بإستع ل األنرتنات.

بالصناعة  النهوض  وكالة  مقرات  صلب  موحدة  شبابيك  تركيز   -
التكوين  عملية  املتدخلÓ يف  كل  تضم  والجهوية  املركزية  والتجديد 
يوم  إىل  الرشكات من شهر  تكوين  آجال  وتقليص  للرشكات   åالقانو

واحد.

جل  تشمل   1993 سنة  اإلستث ر  لتشجيع  موحدة  مجلة  إصدار   -
اإلستث رات  إىل  هامة  ومالية  جبائية  إمتيازات  وتسند  القطاعات 

إلحداث املشاريع أو التوسعة.

- توقيع إتفاقيات رشاكة للتبادل الحر مع اإلتحاد األوروñ سنة 1995.

- إنطالق برنامج التأهيل الصناعي وتخصيص صندوق تنمية القدرة 
التنافسية لتمويل هذا الربنامج.

- إنطالق برنامج تركيز الجودة داخل املؤسسات الصناعية.

خالل   Óالباعث ومساعدة  ملواكبة  للمؤسسات  محاضن  إحداث   -
مراحل إنجاز املشاريع.

وصندوق  واملتوسطة  الصغرى  املؤسسات  لتمويل  بنك  إحداث   -
 .Óويل مشاريع الباعثË لض ن القروض للمساعدة عىل

- إحداث صناديق لتمويل تركيز خاليا داخل املؤسسة تهتم بالتصدير 
وإحداث  والنقل  املعارض  يف  واملساهمة  الخارجية  األسواق  ودراسة 

Ëثيليات بالخارج.

ونتيجة لهذه الربامج واإلجراءات املصاحبة يف ميادين تطوير الترشيعات 
الصناعي  النسيج  حقق   ، اإلستث ر  مناخ   Óوتحس اإلجراءات  وتبسيط 
�وا مطردا حيث تم تسجيل 5700 مؤسسة صناعية تشغل 10 أشخاص  
ف  فوق خالل سنة 2009 مقارنة بـ1085 مؤسسة سنة1987 وتضاعفت 
سنة  دينار  إىل18,7مليار  دينار  مليار   1،3 من  مرة   14 التصدير  مبالغ 
2009 واإلستث ر يف القطاع الصناعي من 0،28 مليار إىل 1،4 مليار دينار 

وتطورت مواطن الشغل من 140 ألف إىل 488 ألف سنة 2009.

يف  الرتتيب  تصدر  من  التونيس  االقتصاد  اإلجراءات  هذه  مكنت  ك  
إفريقيا عىل مستوى القدرة التنافسية والتمركز يف املرتبة  35 عامليا  سنة 
 ñاإلتحاد األورو نتائج أفضل لوال توسع  باإلمكان تحقيق  2009. وكان 
إنتهاء  إىل جانب  الرشقية   أوروبا  بلدان  لإلستث ر يف  األولوية  وإعطاء 
أثر عىل  م   النسيج  يخص  ما  يف  األلياف  متعددة  بإإلتفاقيات  العمل 
هذه  من  املصدرة  الكب©ة  البلدان  لتحرر  نتيجة  األول  املصدر  القطاع 
ببلدان  مقارنة  أقل  إنتاج  كلفة  Ëلك  والتي  والهند   Óالص مثل  القيود 
يف  واملالبس  النسيج  قطاع  يف  املتوسط  األبيض  للبحر  الجنوبية  الضفة 

ذلك الوقت.

برامج تحسين القدرة التنافسية
حرصت   1995 سنة    ñاألورو اإلتحاد  مع  الرشاكة  إتفاقية  توقيع  منذ 
القدرة   Óلتحس أوروبا  مع  إسرتاتيجية  وضع  عىل  التونسية   الحكومة 

التنافسية للصناعة التونسية ومن أبرزها:

- مواصلة برنامج تأهيل املؤسسات الصناعية لتنمية القدرة التنافسية  عرب 
حث املؤسسات عىل تطوير وسائل اإلنتاج ومواكبة التكنولوجيا الحديثة  

وإرساء نظام الجودة. وقد مكن هذا الربنامج املؤسسات من تحديث 
وسائل اإلنتاج وتطوير طريقة التسي© وإقتناء والتحكم يف الربمجيات 
املعدة للتصميم والتصنيع...إىل جانب صنع منتوج مطابق للمواصفات 
العاملية وساهم هذا الربنامج يف تطورها  وتصدير منتوجاتها. وأسند هذا 
الربنامج مبلغ منح يقارب 1،5 مليار دينار حتى شهر جوان لسنة 2017.

- برنامج التحديث الصناعي ويرمي إىل مساعدة املؤسسات الصناعية 
الجودة  يخص  ما  يف  واألوروبية  التونسية  املعاي©   Óب التوفيق  عىل 
الربنامج من 2003 إىل 2009  واإلبتكار وامللكية الصناعية وإمتد هذا 
 áوتم تخصيص 32 مليون يورو(ما يقارب 50 مليون دينار) وشمل أك

من 1300 مؤسسة.

- برنامج دعم القدرة التنافسية للمؤسسات وتسهيل النفاذ إىل السوق 
والرفع من  اإلنتاج  لتحسÓ مردودية   املؤسسات  إىل مساندة  ويرمي 
ووضع  الطاقة  يف  والتحكم  اإلنتاج  كلفة  يف  والتحكم  املضافة  القيمة 
الطرق الحديثة للتسويق . وقد  تم القيام Õا يقارب من 740 عملية 

تدخل ضمن هذا اإلطار من سنة 2012 إىل سنة2015. 

البحث  مساهمة   Óلتحس والتجديد  البحث  نظام  دعم  برنامج   -
هذه   يف  الحوكمة  إدخال  خالل  من  االقتصادية  التنمية  يف  والتجديد 
العملية  وتدعيم اإلمكانيات البرشية  وإرساء عدة عمليات �وذجية 
إلحداث مهن جديدة يف التسي© ونقل التكنولوجيا وتقريب مؤسسات 
البحث من املؤسسات االقتصادية  وتركيز خلية للبحث والتجديد يف 

عينة تتكون من 200 مؤسسة صناعية صغرى ومتوسطة.

- تنظيم مسابقة وطنية للتجديد ورصد جوائز للفائزين سنويا لتشجيع 
بوابة  وإحداث  والتجديد.  البحث  تطوير  عىل  واملؤسسات   Óالباحث
 Óمختلف املتدخل Óإلكرتونية للنهوض بالتجديد وإلدخال ديناميكية ب

.(www.tunisieindustrie.nat.tn) يف عملية التجديد

التوجه نحو القطاعات واألنشطة الواعدة
البالد  بها  مرت  التي  املراحل  مختلف  يف  الترشيعات  سن  جانب   إىل 
لتشجيع اإلستث رات والربامج املوجهة لتطوير وتحسÓ القدرة التنافسية 
دراسات  بإنجاز  والتجديد  بالصناعة  النهوض  وكالة  قامت  للصناعة 
الصناعية  القطاعات  مختلف  لتطوير  القطاعات  كل  يف  إسرتاتيجية 
ولإلندماج  الصناعية  امليادين  العاملية يف  والتوجهات  التحوالت  ومواكبة 
أكá يف االقتصاد العاملي . وبعد أكá من 40 دراسة إسرتاتيجية قامت بها 
مصالح وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، توجت بإنجاز دراستÓ، األوىل 
تتعلق باإلسرتاتيجية الصناعية التونسية يف أفق 2016 والثانية تتمحور 

حول القطاعات الواعدة.

وقد برز من خاللها مفهوم القطاعات الواعدة لإلشارة إىل وجود قطاعات 
تعاطيها وتطويرها تحتوي عىل مقومات عالية  وأنشطة صناعية ìكن 
القطاعات  لهذه  وìكن  عالية.  مضافة  وقيمة  ربحية  وذات  للتطور 
املساهمة يف اإلنتقال من صناعة تعتمد عىل املناولة وإستع ل عنارص 
تكلفة ضعيفة للمنتوج إىل قطاعات ذات محتوى تكنولولوجي وقيمة 
تتعلق  معاي©  عدة  وضع  تم  القطاعات  هذه  ولتحديد  عالية.  مضافة 
من  التنموية  األهداف  تحقيق  عىل  قدرتها  ومدى  اإلستث ر  بجاذبية 
هذه  يف  اإلستث ر  لنجاح  وعنارص  البالد  يف  إمكانيات  ووجود  ناحية، 
األنشطة من ناحية أخرى. و تم األخذ يف الحسبان تطور السوق املحلية 
والعاملية، ونوعية املنتوجات وإمكانية دìومتها والقيمة املضافة املرتتبة 
والتنمية  البيئة  املحافظة عىل  التصدير ومساهمتها يف  وإمكانية  عنها، 
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بالبالد  تتوفر  التي  البرشية  واإلمكانيات  املهارات  جانب  إىل  الجهوية 
وجود  وإمكانيات  األنشطة  هذه  يف  والتجديد  التكنولوجي  واملستوى 
رشاكة أجنبية يف هذه امليادين. وتم ضبط قاöة يف األنشطة الصناعية 

الواعدة وسبل تطويرها.

النسيج الصناعي التونسي الحالي
يقــدر عــدد املؤسســات  الصناعيــة التــي تشــغل عــىل األقــل 10 
أشــخاص فــ  فــوق حســب آخــر اإلحصاءيــات 5444 مؤسســة توفــر 
أكــá مــن 500ألــف موطــن شــغل. مــن بينهــا 2383 مؤسســة موجهــة 
ــة يف رأس  ــاهمة األجنبي ــات ذات املس ــد املؤسس ــر. وتع ــا للتصدي كلي
مالهــا أكــá مــن 1628 مؤسســة. وأمنــت  الصــادرات الصناعيــة مبلــغ 

ــل    ــا ìث ــة ســنة 2016 وهــو م ــة الصعب ــن العمل ــار م ــار دين 26,4 ملي
ــن الســلع. ــالد م ــن مجمــوع صــادرات الب 90٪ م

ورغــم تفتــح االقتصــاد التونــيس وإندماجــه يف االقتصــاد العاملــي 

وتحســن املنتــوج الصناعــي مــن ناحيــة الجــودة إال أن القيمــة املضافــة 

واملحتــوى التكنولوجــي للمنتوجــات الصناعيــة ÷ تتطــور بنفس النســبة 

ــتوى  ــن مس ــالد  م ــب الب ــرج ترتي ــي  وتدح ــيج الصناع ــور النس لتط

البلــدان ذات الدخــل املتوســط  العــايل إىل مســتوى البلــدان ذات 
الدخــل املتوســط  الضعيــف نظــرا لرتاجــع قيمــة الدينــار وإلعت دهــا 
حتــى اآلن يف أغلــب األحيــان عــىل األنشــطة الصناعيــة التــي تركــن إىل 

ــع. ــة والتجمي ــة واملناول ــد العامل ــة الي كثاف

وضعية تونس حسب الدخل والتطور الصناعي والتكنولوجي

اإلعت�د عىل الفالحة 

واملساعدة األجنبية

أقل البلدان 
�وا

البلدان ذات 
الدخل املتوسط 
القسط األسفل

 البلدان 
البلدان املصنعة

املتقدمة

البلدان ذات 
الدخل املتوسط 

القسط األعىل

اإلعت�د عىل الصناعات 
التحويلية البسيطة

تطور قطاعات 
صناعية معينة 
قاطرة للتنمية

تونس 2015

تحكم يف التكنولوجيا 
وإنتاج سلع ذات 
قيمة مضافة عالية

إمكانيات كب�ة يف 
البحث 

2017

 إقتباس من دراسة 
حول تشخيص 

منظومة التجديد 
بتونس

ـــم  ـــة تتس ـــة صعب ـــة إنتقالي ـــن Õرحل ـــرف الراه ـــاد يف الظ ـــر االقتص ìو
بتدهـــور امليـــزان التجـــاري وتطـــور املديونيـــة وضعـــف نســـبة 
التنميـــة وتراجـــع القـــدرة التنافســـية (إنحـــدار تونـــس مـــن املرتبـــة 
ــؤرش  ــتوى مـ ــىل مسـ ــنة 2017 عـ ــة 95 سـ ــنة2010 إىل املرتبـ 32 سـ

ــذي  ــي الـ ــيج الصناعـ ــىل النسـ ــر عـ ــ  أثـ ــة). مـ ــية العامليـ التنافسـ
ـــة  ـــدد املؤسســـات الناشـــطة (5700 رشك ـــا ملحوظـــا يف ع شـــهد تراجع

ــنة 2017). ــل 5444 سـ ــنة 2009 مقابـ سـ

  ترتيب تونس حسب بعض املؤرشات

املؤرش
الرتتيب

عدد  البلدان
2016 - 20152017 - 2016

7477189مؤرش سهولة انجاز األع ل

9295137مؤرش القدرة التنافسية

7677141املؤرش العام للتجديد

107114178مؤرش الحرية االقتصادية

6342137مؤرش ريادة األع ل

7881192مؤرش العوملة

املصدر: عدة مصادر عىل غرار منتدى دافوس و املنظمة العاملية للتنمية الفكرية
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منــاخ األعــ ل. وضمــن محــاور اإلســرتاتيجيات التنموية الشــاملة التي تم 
إعت دهــا لبلــوغ أهــداف هــذا املخطــط تــم تخصيــص محــور لإلنتقــال 
مــن إقتصــاد ضعيــف الكلفــة إىل إقتصــاد دويل محــوري ذو قيمــة مضافة 
عاليــة وإنتاجيــة تســمح بالتنافس الجــدي اإلقليمــي يف عديــد القطاعات. 
ولكســب هــذا الرهــان يتحتــم إنتهــاج إســرتاتيجية جديــدة إلعــادة Ëوقع 
ــىل  ــل ع ــب العم ــة . ووج ــم العاملي ــل القي ــي يف سالس ــاد الوطن االقتص
تعزيــز القــدرات املكتســبة لألنشــطة ذات التنافســية العاليــة واملحتــوى 
ــىل  ــوي ع ــي تحت ــدة الت ــطة الواع ــىل األنش ــز ع ــع والرتكي ــريف الرفي املع
إمكانيــات تجديــد كبــ©ة وفــرص هامــة لإلســتث ر عــىل غــرار املنتوجــات 
الفالحيــة والبيولوجيــة، أجهــزة االتصــاالت، مكونــات الســيارات، مكونــات 
الطائــرات، الصناعــات الصيدالنيــة، الطاقــات املتجــددة، البيوتكنولوجيــا، 

النانوتكنولوجيا.....

ــات  ــة مقرتح ــة الصناعي ــة للتنمي ــان الفرعي ــل للج ــرق العم ــدت ف واع
ــا يف: ــل أهمه ــدة تتمث ــات الواع ــتث ر يف القطاع ــع اإلس ــات لدف وتوصي

- تحيــÓ الدراســات اإلســرتاتيجية والقطاعيــة يف األنشــطة الواعــدة وذات 
محتــوى تكنولوجــي وتــم وضــع برنامــج يف الغــرض ìتــد بــÓ ســنة 2017 
ــار. مــن بينهــا 1،7 مليــون  و ســنة 2019 وبكلفــة تتجــاوز 7 مليــون دين

دينــار مخصصــة لوكالــة النهــوض بالصناعــة والتجديــد.

- التنســيق بــÓ الهيــاكل املعنيــة بهــذه القطاعــات إلنجاز برنامــج متكامل 
للرتويــج لتونــس كقطــب لهــذه األنشــطة وإســتقطاب الــرشكات األجنبية 
ــج  ــدة يف هــذا املجــال ومســاعدة املؤسســات التونســية عــىل تروي الرائ

منتوجاتهــا باألســواق الخارجيــة.

- تطويــر البنيــة التحتيــة وإحــداث مراكــز املــوارد التكنولوجيــة باألقطــاب 
ــة  ــز الرشاك ــة لتعزي ــبكات العنقودي ــر الش ــم وتطوي ــة ودع التكنولوجي

.Óمختلــف املتدخلــ Óالصناعيــة والتعــاون بــ
- دعــم التقــارب بــÓ املؤسســات االقتصاديــة ومؤسســات البحــث العلمي 
بهــدف الرتفيــع مــن املســتوى التكنولوجــي والقيمــة املضافــة للمنتــوج 
التونــيس وتشــجيع القطــاع الخــاص عــىل اإلســتث ر يف البحــث والتجديــد 
يف هــذه القطاعــات مــن خــالل مراجعــة آليــات Ëويــل التجديــد والرفــع 

يف ســقف املنــح وتبســيط إجراءاتهــا. 

- إحـــداث آليـــات جديـــدة لتمويـــل التجديـــد عـــىل غـــرار صناديـــق 
ـــة  ـــات اإللكرتوني ـــرب املنص ـــارù ع ـــل التش ـــالق والتموي ـــل اإلنط ـــا قب م

.(Crédit d’impôt) واإلئت ن الرضيبي (Crowfunding)
- وضــع برنامــج قــادر عــىل مواكبــة تطــور حاجيــات األنشــطة الواعــدة 
مــن املــوارد البرشيــة يرتكــز عىل التنســيق بــÓ املؤسســات واإلدارة ومؤسســات 

التكويــن والتعليــم العــايل.

                                                  ويرمي مخطط التنمية إىل بلوغ األهداف  املدرجة بالجدول التايل:

 األهداف املأمول إنجازها خالل مخطط التنمية 2016 - 2020

2020 2019 2018 2017 2016 املؤرشات

3 2،5 2،1 1،8 1،6 قيمة اإلستث رات املنجزة(مليار دينار)

40 35 31 28 11،5 عدد مواطن الشغل املزمع إحداثها(1000)

36 33 30 28 26،4 قيمة الصادرات الصناعية(مليار دينار)

% 50 % 44 % 39 % 35 % 32 نسبة الصادرات يف األنشطة الواعدة واملجددة وذات 

املحتوى التكنولوجي

املصدر: اللجنة الفرعية إلعداد املخطط املتعلقة بوضع االسرتاتجيات الصناعية

ويف ظــل هــذا الرتاجــع ÷ تشــهد البــالد طيلــة الفــرتة اإلنتقاليــة تفعيــل 
التوصيــات التــي إنبثقــت عــن الدراســات الســابقة الذكــر والتــي مــا زالت 
صالحــة و قاöــة الــذات إال مؤخــرا حيــث أوىل قانــون اإلســتث ر واملخطط 

الخــ يس للتنميــة 2016 - 2020 عنايــة خاصــة لهــذه القطاعــات. 

تشجيع اإلستثمار في هذه القطاعات
أوىل القانـــون عــدد 71 لســنة 2016 املــؤرخ يف 30 ســبتمرب 2016 املتعلــق 
ــة  ــة خاص ــة أهمي ــدة ذات األولوي ــات الواع ــتث ر القطاع ــون االس بقان
وتــم إســنادها Õوجــب  الفصــل 19 مــن هــذا القانــون منحــة الرتفيــع 
ــات  ــاز عملي ــوان إنج ــية: بعن ــدرة التنافس ــة والق ــة املضاف ــن القيم م
األداء  وبعنــوان  األولويــة  ذات  القطاعــات  يف  املبــارش  االســتث ر 
االقتصــادي يف مجــال االســتث رات املاديــة للتحكــم يف التكنولوجيــات 
والبحــث  الالماديــة  واإلســتث رات  اإلنتاجيــة،   Óوتحســ الحديثــة 
والتطوير(مــع اإلشــارة إىل أن املنــح بعنــوان األداء اإلقتصــادي هــي 

ــة). أفقي

وتتمثل هذه اإلمتيازات يف:

ــادق  ــتث رات املص ــة اإلس ــن كلف ــل  15٪ م ــتث ر Ëث ــة إس - منح
ــار. ــون دين ــقف 1ملي ــا وبس عليه

ــم يف  ــة للتحك ــتث رات املادي ــة اإلس ــن كلف ــل 50٪ م ــة Ëث - منح
التكنولوجيــا الحديثــة وتحســÓ اإلنتاجيــة املصــادق عليهــا وبســقف 

ــار. ــف دين 500 أل

ــادق  ــة املص ــتث رات الالمادي ــة اإلس ــن كلف ــل 50٪ م ــة Ëث - منح
ــار. ــف دين ــقف 500 أل ــا وبس عليه

ــادق  ــر املص ــث والتطوي ــف البح ــن مصاري ــل 50٪ م ــة Ëث - منح
ــار. ــف دين ــقف 300 أل ــا وبس عليه

ــوå للضــ ن  ــام القان ــراف يف النظ ــة  Õســاهمة األع ــل الدول ــ  تتكف ك
االجت عــي بعنــوان األجــور املدفوعــة لألعــوان مــن ذوي الجنســية 
التونســية املنتدبــÓ ألول مــرة وبصفــة قــارة  ملــدة الثــالث ســنوات األوىل 
ــبة  ــيل بالنس ــاط الفع ــور النش ــرشوع ط ــول امل ــخ دخ ــن تاري ــداء م ابت

ــة. ــات ذات األولوي للقطاع

أهداف مخطط التنمية في مجال األنشطة الواعدة 
2020 - 2016

يهــدف املخطــط الخــ يس للتنميــة إىل تحقيــق معــدل نســبة �و ســنوي 
يســاوي3،9٪ وتطــور الصناعــات املعمليــة بنســبة 3،5٪. ويرتكــز تجســيم 
هــذه األهــداف عــىل وضــع  سياســات محفــزة لدفــع اإلســتث ر وتطويــر 
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تطوير المقاربة
إن املتأمــل للسياســات االقتصاديــة والصناعيــة يف تونــس يالحــظ 
مرورهــا بأزمــات دوريــة وتفاقــم هــذا الوضــع خاصــة خــالل الســنوات 
ــ د  ــة و اإلعت ــة وداخلي ــل خارجي ــدة عوام ــا بع ــرا لتأثره ــ©ة نظ األخ
طيلــة الســنوات األخــ©ة عــىل سياســات وبرامــج ظرفيــة ÷ تهتــم 
ــر  ــة لتوات ــادي ونتيج ــور االقتص ــباب التده ــق ألس ــة يف العم باملعالج
ــة  ــيق واملتابع ــبق والتنس ــا س ــىل م ــاء ع ــات ودون البن ــ© الحكوم تغي
ــت هــذا التمــيش  ــد أثب ــÓ ملعالجــة اإلشــكاليات املتشــعبة. وق والتحي
محدوديتــه .إن مواصلــة هــذا املنــوال قــد يحقــق بعــض النمــو يف فــرتة 
ــدى املتوســط  ــه النهــوض باإلقتصــاد عــىل امل ــة لكــن ال ìكــن ل معين
ــادة ســيناريو  ــن إع ــة م ــت هــذه الوضعي ــد ويخــىش إن تواصل والبعي
اإلصالحــات الهيكليــة مــن جديــد. وال بــد مــن تطويــر املقاربــة 
ــة تشــاركية ومنســجمة  عــىل  ــة تنموي ــ د إســرتاتيجية  إقتصادي وإعت
ــد وذات بعــد تنمــوي وإجت عــي  ــب و املتوســط والبعي املــدى القري
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ــع،  ــة واملجتم ــرد واملؤسس ــة الف ــبان مصلح ــذ يف الحس ــي. وتأخ وبيئ
وتســتوعب املتغــ©ات العامليــة واملحليــة يف ظــل إســتقرار ســيايس 
ــة  ــة املبني ــل اإلقتصادي ــف التحالي ــب تكثي ــإلدارة. إىل جان ــل ل وتواص
ــة  ــة االقتصادي ــة الوضعي ــة واملتجانســة ملعرف ــات الدقيق ــىل املعلوم ع
ــك  ــتوجب ذل ــان. ويس ــار يف اإلب ــح املس ــب وتصحي ــت املناس يف الوق
بنــاء منظومــة  فعالــة ملصــادر املعلومــات يف جميــع املياديــن وتركيــز 
املعلومــات  لهــذه  العــايل  التدفــق  إلكرتونيــة تســتوعب  منصــات 
وتحليلهــا وإصــدار نرشيــات ودراســات يف هــذا املجــال موجهــة 
ــة.  ــدان املتقدم ــه يف البل ــول ب ــو معم ــ  ه ــتعملÓ مثل ــف املس ملختل
فــال يعقــل إىل حــد اآلن تواجــد معلومــات مبعــáة  وغــ© محينــة  
ومتضاربــة يف بعــض األحيــان ومحتكــرة عنــد مؤسســات القطــاع العــام 
والخــاص  وغــ© مســتغلة بالكيفيــة املطلوبــة ويجــد الفاعــل االقتصادي 
مشــقة يف البحــث عنهــا يف صــورة وجودهــا مــ  ìثــل إهــدار للوقــت 
 ùــار ــترشاف التش ــتع ل اإلس ــتقبل بإس ــرب املس ــي س ــرص. وينبغ والف
وتصــور ملختلــف الســيناريوات املمكنــة واإلعتــ د عــل الســيناريوات 
ــ   ــة. ك ــدرات املحلي ــن الظــروف والق ــá م ــرتب أك ــي تق ــبة الت املناس
ــوى  ــة قص ــادرة أهمي ــل  واملب ــة العم ــر ثقاف ــوع تطوي ــيس موض يكت
لتطــور املجتمــع واإلقتصــاد. وتحتــاج إىل القيــام بدراســات لفهــم 
عقليــة املواطــن  وخاصــة الشــباب  ورؤيتــه ملفهــوم العمــل  واملفاضلــة 
ــرتاتيجية   ــع إس ــا ووض ــي يحبذه ــ ل الت ــة األع ــن  وطبيع ــÓ امليادي ب
لتغيــ© بعــض القيــم واملفاهيــم  والتقاليــد والعــادات املعيقــة للتنميــة 
ــراز  ــة وإب ــن واملؤسس ــ ء للوط ــة اإلنت ــيخ  ثقاف ــر و ترس ــذ الصغ من
ــودات  ــذل مجه ــب بب ــرد مطال ــع وكل ف ــؤولية الجمي ــة مس أن التنمي
لتحســÓ اإلنتــاج والتــرصف يف املــوارد بحكمــة وتبــرص. وتشــجيع 
ــي  ــز الظــروف الت ــق فــرص العمــل وتعزي ــذات  لخل ــ د عــىل ال اإلعت
ــتوى  ــىل املس ــد. وع ــكار والتجدي ــات إىل اإلبت ــراد واملؤسس ــود األف تق
ــاخ اإلســتث ر واإلســتقرار  ــل كل يشء يجــب تحســÓ من الصناعــي وقب
والحــد مــن تدهــور املــؤرشات املذكــورة ســابقا لجلــب املســتثمرين .

كــ  ينبغــي األخــذ بعــÓ اإلعتبــار مــا تضمنتــه الدراســة التــي قامــت 
ــول  ــنة 2017 ح ــالل س ــد خ ــة والتجدي ــوض بالصناع ــة النه ــا وكال به
ــي  ــات الت ــل التوصي ــا وتفعي إشــكاليات إحــداث املؤسســات ودìومته

واملرافقــة  األعــ ل  ريــادة  و  التمويــل  املتعلقــة Õحــاور  أفرزتهــا 
والتجديــد واإلجــراءات والرتاخيــص والبنيــة التحتيــة الصناعيــة. إىل 
لتحديــد  القطاعــات  إســرتاتيجية يف كل  بدراســات  القيــام  جانــب 
التوجهــات واألهــداف والسياســات والربامــج التــي يجــب توخيهــا 
لتنميــة هــذه القطاعــات واألخــذ بعــÓ اإلعتبــار مخرجــات وتوصيــات 
هــذه الدراســات لتزويــد اإلســرتاتيجية األفقيــة للصناعــة 2030 مثلــ  
ــق  ــس يف أف ــة لتون ــد إعــداد اإلســرتاتيجية الصناعي ــه العمــل عن ــم ب ت
2016  ودراســة القطاعــات الواعــدة حتــى ال يكــون هنــاك تضــارب يف 
املقاربــات لتطويــر القطاعــات الصناعيــة . واألهــم مــن ذلــك  الســهر 
ــا   ــا وتحيينه ــا مرحلي ــات وتقييمه ــذه التوصي ــذ ه ــة تنفي ــىل متابع ع
ــا.  ــÓ وهــو مــا هــو مفقــود حالي ــزم األمــر مــع مختلــف املتدخل إن ل
ولتــاليف هــذه الثغــرة يقــرتح تكليــف هيــكل مســاندة ودعــم اإلســتث ر 
للمتابعــة والتقييــم املرحــيل للسياســات املعتمــدة يف ميــدان الصناعــة 
والقطاعــات األخــرى بالنســبة لهــذه النوعيــة مــن املؤسســات. وأفقيــا 
ــر منظومــة التعليــم العــايل والتكويــن وجعلهــا مســايرة  ينبغــي تطوي
يف  املؤسســات  وإلحتياجــات  والتكنولولجيــة  العلميــة  للتطــورات 
األنشــطة الصناعيــة ذات املحتــوى املعــريف والتكنولوجــي العــايل ودعــم 

ــد. ــث والتجدي ــة البح منظوم

تكنولوجــي وقيمــة  الواعــدة ذات محتــوى  للقطاعــات  وبالنســبة 
مضافــة عاليــة تبقــى األنشــطة التــي تــم إعت دهــا لتحضــ© املخطــط 
ــىل  ــة ع ــورات التكنولوجي ــة التط ــع مواكب ــذات م ــة ال öــوي قا التنم
ــر  ــل وتطوي ــات التموي ــاخ األعــ ل وآلي ــر من املســتوى العاملــي وتطوي
ــي  ــث العلم ــة البح ــارات ومنظوم ــة وامله ــة التكنولوجي ــة التحتي البني
والتجديد...وينبغــي العمــل عــىل عــدم اإلقتصــار عــىل الســوق املحليــة 
ــع األســواق  ــىل تنوي ــرضوري البحــث ع ــن ال ــل م ــط ب ــة فق واألوروبي
ــ   ــر. ك ــىل التصدي ــجيع ع ــة للتش ــة كامل ــر منظوم ــة وتطوي الخارجي
ــ د  ــية واإلعت ــوق التونس ــم الس ــر حج ــة صغ ــن معضل ــروج م أن الخ
ــام  ــيض القي ــة يقت ــا املنافس ــد فيه ــدة تحت ــة واح ــوق خارجي ــىل س ع
ــل عمــل هــذه الؤسســات الصغــرى  ــدروس لتدوي ــالå وم بتصــور عق

ــدة. ــواق الواع ــا يف األس ــدة حرفائه ــيع قاع ــطة لتوس واملتوس
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تعتــرب الســيارة مــن أهــم املخرتعــات التــي وفــرت عــىل اإلنســان عنــاًءا 
وتعبــاً كان يتكبــده فيــ  مــىض. وقــد راجــت هــذه الصناعــة يف عــدد 
كبــ© مــن دول العــا÷. فبعــد انتهــاء الحــرب العامليــة الثانيــة اســتمرت 
أمريــكا بإنتــاج أعــداد مرتفعــة مــن الســيارات، ونشــهد اليــوم تنوعــا 
ــة بشــكل  ــث تتنافــس الــرشكات العاملي ــواع الســيارات، حي ــ©ا يف أن كب
هائــل مــع بعضهــا البعــض، هــذا وتحتــل الصــÓ املرتبــة األوىل يف قاöــة 
ــن  ــة م ــز 30 باملائ ــبة تناه ــيارات بنس ــة للس ــة املنتج ــدول العاملي ال
ــارب   ــبة تق ــة بنس ــدة األمريكي ــات املتح ــا الوالي ــاج تليه ــ يل اإلنت إج

ــة . ــا بنســبة 6 باملائ ــة وأملاني ــان بنســبة 10 باملائ ــة والياب 13باملائ

ــا ــل تويوت ــا مث ــة عاملي ــرشكات املعروف ــÓ ال ــة املصنع öــدر قا وتتص
وفولزفســقاغن           General Motors متــورز   وجــ]ال    Toyota
  ...  Ford وفــورد   NISSANونيســان  Renault Wolsvagenورونــو 
ــرار ســايك م.س ودون  ــÓ عــىل غ ــور مصنعــÓ صيني ــة إىل ظه باإلضاف

فانــغ م س و هيــوم.س.

وترتكــز منظومــة إنتــاج الســيارات عــىل ثــالث فاعلــÓ أساســيÓ تشــمل 
مصنعــي الســيارات واملزوديــن ومتاجــر بيــع الســيارات ووفقــا للبيانات 
الصــادرة عــن املنظمــة العامليــة لصناعــة الســيارات  ســنة 2016 بلــغ 
اإلنتــاج 95 مليــون وحــدة مــن بينهــا 76 باملائــة ســيارات ركاب و 24 
ــن  ــة م ــن 51.4  باملائ ــá م ــل آســيا أك ــة. وËث ــة شــاحنات تجاري باملائ

اإلنتــاج العاملــي للســيارات.

ويشــهد هــذا القطــاع تحــوالت ترشيعيــة وتكنولوجيــة وتســويقية مــن 
بينهــا القــرب أكــá مــن متطلبــات املســتهلك واالبتــكارات املتتاليــة Õــا 
يف ذلــك  األنظمــة اإللكرتونيــة املحمولــة والــذكاء االصطناعــي و�ذجة 
ــوزن . وعــىل  ــف ال ــة لتخفي ــواد املركب ــاج واســتع ل امل منصــات اإلنت
املســتوى الترشيعــي ترمــي إىل  الحــد مــن إنبعاثــات غــازات الكربــون 

واســتهالك الطاقــة و تعزيــز األمــان...

ــكك  ــرب التف ــم ع ــلة القي ــ©ات يف سلس ــوالت تغ ــذه التح ــملت ه وش
العمــودي لنظــام إنتــاج الســيارات حيــث أن مصنعــي الســيارات 
ــيارات  ــات الس ــع مكون ــن لصن ــىل املزودي ــ د ع ــوا إىل االعت اتجه
وأصبحــت تلعــب دور  القيــادة والتوجيــه يف إطــار مفهــوم املؤسســة 

ــيارات  ــات الس ــاع مكون ــكار يف قط ــث و االبت ــ  أن البح ــعة. ك املوس
أصبــح مســؤولية مشــرتكة بــÓ املصنعــÓ واملزوديــن وعــىل ســبيل املثال 
 Óــ ــة ب ــار رشاك ــف  املحــرك واالنطــالق يف إط ــام توق ــر نظ ــم تطوي ت
فاليــو ورشكــة بيجــو. كــ  شــهد القطــاع  يف الســنوات األخــ©ة دخــول 
  Googleــل ــل قوق ــي الســيارات مث ــة مصنع öــىل قا ــدد ع ــن ج وافدي

ــة. ــادة ذاتي ــة وذات قي ــيارات  املتصل ــة الس ــالTesla  لصناع وتاس

ــلة  ــز سلس ــيارات : ترتك ــة الس ــم يف صناع ــلة القي * سلس
القيمــة عــىل األنشــطة التــي تبــدأ مــن املــواد الخــام 
ــال إىل سلســلة  ــن، واالنتق ــن املوردي ــة م األساســية القادم
مــن األنشــطة ذات القيمــة املضافــة التــي تشــارك يف 
 Óإنتــاج وتســويق املنتــج أو الخدمــة، وتنتهــي مــع املوزعــ
يف الحصــول عــىل الســلع النهائيــة إىل يــد املســتهلك 
النهــا\. تشــمل سلســلة القيــم يف صناعــة الســيارات أربــع 

ــة كاآل¦: ــراف الفاعل ــن األط ــربى م ــات ك مجموع

املــزودون واملناولــون /مصنعــو الســيارات الذيــن يقومــون 
واملاليــة/  التوزيــع  يف  الفاعلــة  /األطــراف  بالتجميــع 

األطــراف الفاعلــة يف قطــاع الغيــار

  أهم االبتكارات في عالم صناعة السيارات
ظهــرت عمليــة تصنيــع الســيّارات ألول مــرٍة يف القــرن التاســع عــرش، 
حيــث يعــود الفضــل يف تصنيعهــا إىل العديــد مــن العلــ ء واملفكريــن 
ــة  ــع أول عرب ــام بصن ــن  ق ــأول م ــكار، ف ــن أســهموا يف هــذا االبت الّذي
ــة ذاتيــة الحركــة بثــالث عجــالت، حيــث اســتخدم فيهــا محــرك  بخاريّ
دفــع بخــارّي تصــل رسعتــه لحــوايل 4كم/ســاعة هــو  العــا÷ واملهنــدس 

الفرنــيس نيكــوالس جوزيــف كوينــو ســنة 1769. 
ــتمرة  ــورات مس ــيارات تط ــة الس ــت صناع ــخ عرف ــك التاري ــذ ذل  ومن

ــان. ــة واألم ــن الرفاه ــد م ــق املزي ــدف تحقي به
عاما  عرشين  مدار  عىل  السيارات  صناعة  يف  االبتكارات  أهم  فجاءت   

 إìان عوå جوادي
مركز الّدراسات واإلسترشاف الصناعي

 صناعة مكونات السيارات

  منتوج ذو جودة عالية

 صناعة مكونات السيارات

  منتوج ذو جودة عالية
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ماضية، كاآل¦:

ــر  ــة تطوي ــات بداي ــذه البطاري ــرب ه ــون: تعت ــوم- أي ــات الليثي بطاري
ــا\. ــام الكهرب ــل بالنظ ــي تعم ــيارات الت الس

فهــي تتميــز بكفــاءة عاليــة، وكلفــة منخفضــة وتوفــ© ملســتويات طاقــة 
قياســية  كــ  ìكــن إعــادة شــحنها. 

الحقــن املبــارش للبنزيــن: هــي آليــة جديــدة يف املحــركات تتيــح 
التحكــم بدقــة يف املزيــج بــÓ الوقــود والهــواء، مــ  يزيــد مــن معيــار 

ــة. ــاءة الطاق كف

الســيارات الهجينــة:  تضــم  الســيارة الهجينــة  محركــÓ، أحدهــ  
بنزينــي، والثــاå كهربــا\، كــ  تحتــوي عــىل مجموعــة بطاريــة 
الليثيــوم- أيــون، لتخزيــن الطاقــة أثنــاء عمــل املحــرك البنزينــي وبذلــك 

ــة. ــار بالبيئ ــيارة الض ــ© الس ــل تأث ــود وتقلي ــتهالك الوق ــ© اس توف

هيــاكل املــواد املركبــة أليــاف الكربــون: تــم اســتخدام أليــاف الكربــون 
يف صناعــة هيــاكل الســيارات نظــرًا لقوتهــا ولوزنهــا الخفيــف، ولقدرتهــا 
ــوالذ إال أن  ــن الف ــة م ــل كثاف ــادة أق ــذه امل ــرب ه ــل، وتعت ــىل التحم ع

كلفتهــا تســاوي 15 مــرة نظــرًا إىل خفــة وزنهــا وصالبتهــا.

شــاحن الســيارة الكهربــا\: تــم بــذل العديــد مــن املحــاوالت والجهــود 
ــيارات  ــركات الس ــل مح ــتبدال عم ــنوات الس ــدار س ــىل م ــة ع املضني
ــا  ــن أجــل تحســÓ كفاءته ــدي، م ــود التقلي ــن الوق ــدًال م ــاء ب بالكهرب
وخفــض معــدل التلــوث، مــ  ســاهم يف صنــع شــاحن مخصــص لهــذه 

الســيارات. 

ــات  ــاص الصدم ــه امتص ــاز ìكن ــو جه ــات: ه ــاص الصدم ــاز امتص جه
أثنــاء القيــادة، وذلــك بفضــل قــوة الســوائل املغناطيســية التــي ìكنهــا 
أن تزيــل التيبــس Õقــدار ألــف مــرة يف الثانيــة عــن طريــق تيــار 
كهربــا\ لتصبــح أكــá مرونــة عنــد الصدمــات، وقامــت رشكــة «جــ]ال 
موتــورز» األمريكيــة بابتــكار هــذا الجهــاز ، ويســتخدم حاليًــا يف كافــة 

الســيارة.

ــة  ــا بواســطة رشك ــم تصميمه ــدة ت ــة جدي ــزر: هــي تقني ــح اللي مصابي
«ñ إم دبليــو»، و Ëكــن هــذه املصابيــح مــن رؤيــة تصــل إىل 600 مــرت 
ــا  ــغ حجمه ــبة 30 % ويبل ــل بنس ــة أق ــا تســتخدم طاق ــًة إىل أنه إضاف

ُعــرش حجــم املصابيــح العاديــة.

ســيارة املــاء املالــح :هــي أحــدث االبتــكارات يف تاريــخ صناعــة الســيارة، 
ــا، وتعتمــد تلــك الســيارة عــىل العمــل باملــاء  ــغ قوتهــا 920 حصانً تبل
املالــح، دون اســتخدام البنزيــن وËتــاز بطاريتهــا بالقــدرة عــىل تشــغيل 
الســيارات Õقــدار 3 أضعــاف بطاريــات الليثيوم-أيــون، وبتكلفــة الربــع 

. يبًا تقر

ــورة  ــات متط ــات وتطبيق ــىل تقني ــوي ع ــة: تحت ــيارات املتصل الس
وحساســة متصلــة بشــبكة اإلنرتنــت تســمح للســائق بالتحكــم يف 
الســيارة عــن بعــد و تنبــه عــرب تطبيقــات الخرائــط والتطبيقــات 
ــ   ــة . ك ــوادث الطارئ ــة والح ــوارع املزدحم ــادي الش ــة لتف املتخصص
ــة كاملكاملــات  يســتطيع الســائق إنجــاز مــا يريــد عــرب األوامــر الصوتي
ــا.  ــá أمن ــادة أك ــايل قي ــر بالت ــت. توف ــىل اإلنرتن ــار ع ــة واإلبح الهاتفي

القيــادة الذاتيــة: هــي طريقــة التحكــم يف الســيارة آليــا بــدون تدخــل 
ــة  مــن اإلنســان وابتكــرت لتفــادي أخطــاء اإلنســان يف الســياقة وبدق
إضافــة  الــرشكات يف ســنة 2014 يف  بــدأت معظــم  عاليــة. وقــد 

ــىل  ــادة ع ــة القي ــيارات الذاتي ــد الس ــيارات. تعتم ــرة للس ــذه الفك ه
خوارزميــات رســم الخرائــط والبيانــات التــي تحصــل عليهــا مــن أجهــزة 
ــق، وتتضمــن  ــد مســار الطري ــا لتحدي استشــعار متعــددة مدمجــة به
ــرادار،  ــدار»، وهــو أشــبه بال ــة نظــام «لي أجهــزة االستشــعار النموذجي
 ñ ــة (جــي ــع الجغرافي ــد املواق ــة مجســمة، ونظــام تحدي ونظــام رؤي
أس)، ونظــام التعــرف البــرصي عــىل األشــياء، ونظــام تحديــد املوقــع يف 

ــي. ــت الحقيق الوق

ســوف تشــهد الســنوات القليلــة القادمــة ثــورة هامــة يف عــا÷ 
الســيارات الذكيــة التــي تجمــع بــÓ الســيارة املتصلــة والقيــادة 

الذاتيــة.

 لمحة حول تاريخ صناعة السيارات في تونس
االســتقالل  منــذ  تونــس  الســيارات يف  بصناعــة  االهتــ م  بــدأ 
ــب  ــنة 1961 لرتكي ــع الســيارات بسوســة س ــة صن ــم إحــداث رشك وت
شــاحنات رينــو-Renault. ويف جانفــي 1964 بــدأ تركيــب ســيارة 
ــاال حســنا مــن طــرف مختلــف  ــو Renault4- 4 التــي القــت إقب رين
املســتعملÓ نظــرا النخفــاض كلفتهــا وقدرتهــا عــىل التكيــف مــع 

ــتخدميها. ــات مس احتياج

وتــم إحــداث وحــدة لصناعــة الحافــالت بالزهــراء ســنة  1976 وخــالل 
الث نينــات تــم إحــداث وحــدة لرتكيــب الشــاحنات الخفيفــة بالقــ©وان 
 Óــة عــدة مصنعــ ووحــدة لصناعــة الجــرارات Õاطر.كــ  دعــت الدول

مــن أوروبــا لبعــث وحــدات لرتكيــب الســيارات بتونــس.
وحــدة  مليــون   2 الســيارات  أســطول  يعــد  لإلحصائيــات  ووفقــا 
يف أواخــر 2015 مــن بينهــا 60 باملائــة ســيارات ركاب و22 باملائــة 
شــاحنات ومركبــات و7 باملائــة آالت زراعيــة. وســجل ســوق الســيارات 
إضافــة مــا يقــارب 61 ألــف تســجيل جديــد ســنة 2016.إال أن هــذه 
السياســة الغــ© مدروســة رسعــان مــا أظهــرت محدوديتهــا وفشــلت.
ــدات  ــث وح ــىل بع ــد ع ــيش املعتم ــس التم ــاع نف ــوم إتب ــهد الي ونش
لرتكيــب الســيارات و الشــاحنات الخفيفــة دون رؤيــا واضحــة وخارطــة 

ــه. ــر قطــاع الســيارات ومكونات ــق لتطوي طري

 صناعة مكونات السيارات في تونس باألرقام 

 ñتعتــرب تونــس واحــدا مــن املزوديــن العــرش األوائــل لإلتحــاد األورو
ــد  ــن الي ــة م ــغل 55 باملائ ــي تش ــة الت ــر الكهربائي ــالك والضفائ باألس
ــرب  ــا. ويعت ــدرة كلي ــة مص ــوع 62 رشك ــاع Õجم ــذا القط ــة يف ه العامل
أهــم نشــاط مــن حيــث التصديــر إذ حقــق خــالل ســنة 2016 مبلغــا 

ــارا. ــار دين يناهــز 4.5 ملي
ــن  ــرايف م ــا الجغ ــم قربه ــة بحك ــة الثاني ــالل األلفي ــس خ ــزت تون رك
أوروبــا والعالقــة املعقولــة بــÓ تكلفــة عوامــل اإلنتــاج واملردوديــة عــىل 
صناعــة مكونــات  الســيارات التــي  شــهدت تطــورات هامــة بــدأت مــن  
اإلنتــاج البســيط برتخيــص أجنبــي مــرورا إىل تنميــة النســيج الصناعــي 
برشاكــة أجنبيــة والتحكــم يف التكنولوجيــا وصــوال إىل منتــوج ذو جــودة 
ــي تنشــط يف هــذا القطــاع خــالل  ــرشكات الت ــدد ال ــة .فتطــور ع عالي
الـــ7 ســنوات األخــ©ة مــن 124  رشكــة ســنة 2000 إيل 255 رشكــة (دون 
ــا  ــÓ به ــدد العامل ــور ع ــنة 2017، وتط ــب) س ــاب رشكات الرتكي احتس
مــن 1600 إىل 67627 عامــال. منهــا 171 مصــدرة كليــا وتشــغل 60055 

مــن اليــد العاملــة أي بنســبة 89 باملائــة.
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 التوزيع القطاعي 
يتضمــن قطــاع أجــزاء مكونــات الســيارات أربعــة فــروع رئيســية 
متمثلــة يف الفــرع امليكانيــ` والفــرع الكهربــا\ وفــرع املطــاط وفــرع 
النســيج. ويوضــح الجــدول أســفله صناعــة مكونــات الســيارات حســب 

النشــاط  خــالل ســنة 2016.

 عدد مواطن 
الشغل

عدد الرشكات* النشاط

31024 51  األسالك و الضفائر الكهربائية

4252 38 والبالســتيك العجــالت   صناعــة 
 واملطــاط

1822 12 الجلد والنسيج

9506 33  قطاع الغيار وتصميم وتطوير
 صناعي

12113 95 امليكانيك

5464 16  اإللكرتونيك

181 2 البلور

املصدر: وكالة النهوض بالصناعة والتجديد2017 
*¿كن أن يكون للرشكة الواحدة أكÝ من نشاط 

 التوزيع الجغرافي 
نالحــظ أن توزيــع رشكات هــذا القطــاع  لســنة 2017 مــن حيــث 
العــدد واليــد العاملــة متفــاوت بــÓ الواليــات.إذ تتصــدر واليــة تونــس 
ــة مــن حيــث عــدد الــرشكات بـــ 49 و43  ــة األوىل والثاني ونابــل املرتب
وحــدة عــىل التــوايل .يف حــË Óثــل بنــزرت 17 باملائــة مــن حيــث اليــد 

ــة. العامل

 التوزيع الجغرايف لرشكات قطاع مكونات السيارات سنة 2017 

9

38

11
13

19
22

2425

43

49

بن عروسنابلزغوانسوسةتونسبنزرتأريانةاملنست�باجة  واليات
 أخرى

املصدر: وكالة النهوض بالصناعة والتجديد2017 

 التوزيــع الجغــرايف ملواطــن الشــغل بقطــاع مكونــات الســيارات 
ســنة 2017

بن عروس

نابل

زغوان

سوسة
تونس

بنزت

اريانة

املنست�

باجة
%15

%8

%10

%11

%10

%17

%3

%2

%7

 واليات أخرى%17

املصدر: وكالة النهوض بالصناعة والتجديد2017

لســـيارات ا تأهيـــل شـــركات مكونـــات   
دليـــل علـــى كفاءتهـــا   

لقــد Ëكنــت صناعــة مكونــات الســيارات التونســية مــن التطــور مــن 
حيــث اإلنتــاج بفضــل تأهيــل الــرشكات. وبالتــايل قــد Ëــت هيكلتهــا 
 Óــ ــن األوربي ــدى اآل مري ــودة ل ــ© الج ــات و معاي ــال للموصف لالمتث
الــرشكات  مــن   %  58 فــإن  ألوروبا.وهكــذا  كمصــدر  والتموقــع 
الناشــطة يف هــذا القطــاع ســنة 2016 حاصلــة عــىل شــهادة الجــودة 
إيــزو 14001 أو9001 أو 9002 أو شــهادة TS16949 مقابــل %16 

ــنة 1999. س

الوضعية
 خالل 
2016

الوضعية
 خالل 
2006

الوضعية
 خالل 
1999

 

255رشكة 
منها 

171مصدرة 
كليا

200رشكة 
منها 

126مصدرة 
كليا

124رشكة 
منها  

33مصدرة 
كليا

 العدد اإلج يل للرشكات

148 76 20
 شهادة الجودة إيزو

14001،9001،9002،TS16949

املصدر: وكالة النهوض بالصناعة والتجديد 2017

املصدر: وكالة النهوض بالصناعة والتجديد 2017

11%

89%

عدد الرشكات املصدرة

 عدد الرشكات غ�  املصدرة

ــة  ــرب الرشاك ــة ع ــية أجنبي ــن 20 جنس ــá م ــد أك تتواج
واالســتث ر يف قطــاع أجــزاء و مكونــات الســيارات .حيــث 

ــبة 41 %.  ــك األول بنس ــا الرشي ــل فرنس Ëث

لكــن يحتــاج هــذا القطــاع يف الوضــع الراهــن إىل جلــب 
املزيــد مــن االســتث رات األجنبيــة املبــارشة وذلــك عــرب 
إعــداد إســرتاتجية وطنيــة منبثقــة عــن دراســة قطاعيــة 
لتطويــر القــدرة التنافســية للموقــع الصناعــي التونــيس.
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الســـيارات  لمكونـــات  المصنعـــة  المنتجـــات   

ــس ــي تونـ فـ
ــن  ــة م ــن 40 باملائ ــá م ــس أك ــيارات بتون ــات الس ــاع مكون ــج قط ينت

ــيارة. ــزاء الس ــوع أج مجم
يتمحور اإلنتاج يف مجال مكونات السيارات كاآل¦:

فروع كهربائية

أسالك  - ضفائر

مكونات أنظمة كهربائية أخرى 
للسيارات 

الكتل البرصية، املصابيح، البطاريات، 
املحوالت املوصالت، رشارة املقابس، 

بطاقات إلكرتونية، مكربات 
الصوت،موقد السجائر،مفاتيح

فروع ميكانيكية

أكسسوارات

املحاور والهياكل

املنافذ واألوعية

 مكونات املحركات وقطع الغيار

آلية ح ية هيكل السيارة 
والفرامل

التوصيالت والقاطرات

صباغة وزيوت التشحيم

فرع قطع املطاط

إسطوانات، عجالت، قطع مطاطية 

فرع نسيج وجلود

جراب جلدي للمقود

أغشية للسيارة 

 المبادالت التجارية
لقــد Ëكنــت صناعــة مكونــات الســيارات التونســية مــن تطويــر 
حجــم  الصــادرات. حيــث أرتفــع مبلــغ الصــادرات مــن2460 مليــون 
دينــارا يف ســنة 2010 إىل4547 مليــون دينــارا خــالل ســنة 2016.

أمــا متوســط النمــو الســنوي للصــادرات فقــد كان 13 باملائــة خــالل 
ــة خــالل  ــÓ  2000و2006 وتراجــع إىل 10.3باملائ ــرتة املرتاوحــة ب الف

ــÓ  2010إىل 2016.   ــة ب ــرتة املرتاوح الف

 وتتجىل املنتجات الرئيسية املصدرة  عىل النحو التايل :

2016 2010 الصادرات (Þليون دينار)

3 348 1 850 األسالك والضفائر الكهربائية 

8 62 البطاريات والفاصل واملغناطيس 

1 073 427 مكونات السيارة امليكانكية

106 77 مكونات السيارة الكهربائية

4 38 العجالت واألجزاء املطاطية 

8 6 مقاعد للسيارات

4 547 2 460 املجموع (Þليون دينار)

 الصادرات (Þليون دينار) لسنة 2016

                                                                                  املصدر: املعهد الوطني لإلحصاء

البطاريات والفاصل 
واملغناطيس ومقاعد للسيارات 
والعجالت واألجزاء املطاطية 

مكونات  السيارة امليكانكية

مكونات السيارة الكهربائية

األسالك والضفائر الكهربائية 

البلــدان الرئيســية التــي توجــه إليهــا الصــادرات التونســية هــي 
فرنســا بنســبة 40 باملائــة وأملانيــا 22 باملائــة تليهــا إيطاليــا.

أمــا بالنســبة لــواردات مكونــات الســيارات وإذا مــا اســتثنينا توريــد 

الســيارات الــذي بلــغ 3.139مليــون دينــارا ســنة 2015 يعتــرب القطــاع 
مصــدرا فقــد بلــغ معــدل تغطيــة الــوردات بواســطة الصــادرات 

ــنة 2016.       ــة س إىل265 باملائ
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2016 2010 الواردات (Þليون دينار)

702 325 573 933 األسالك و الضفائر الكهربائية 

9 621 32 054 البطاريات و الفاصل واملغناطيس 

905 929 583 230 مكونات  السيارات امليكانيكية

101 722 84 937 مكونات السيارات الكهربائية

78 802 27 418 العجالت و األجزاء املطاطية 

878 1 995 مقاعد للسيارات

املجموع (Þليون دينار) 303 1 799 1

املصدر: املعهد الوطني لإلحصاء

 معدل تغطية الواردات للصادرات

%116

2000 2006 2010 2016

%152

%200

معدل تغطية الواردات %265
للصادرات

املصدر: املعهد الوطني إلحصاء

 المميزات والنقائص الرئيسية لهذا القطاع 

ــة  ــات الســيارات صناعــة ذات قيمــة مضافــة عالي تعــّد صناعــة مكون
ومصــدر مهــم لخلــق الــáوات. ولتتمكــن تونــس مــن مجــارة النســق 
العاملــي املرتفــع لالبتــكار والتطويــر عليهــا Õزيــد دعــم أنشــطة 
التخطيــط والتصميــم والهندســة والتوجــه إىل األنظمــة اإللكرتونيــة 

ــة.  ــكا الدقيق ــة وامليكاني املحمول

نقاط الضعفنقاط القوة

- القرب من أوروبا

- وسائل إنتاج عرصية مطابقة 
للمعاي© الدولية

- حركة تجارية داعمة للتصدير

- قدرتها عىل التأقلم مع األسواق 
الحديثة

- تنافسية اليد العاملة

- بيئة مؤسساتية مشجعة للقطاع

- محدودية نشاط سالسل التجميع

- محدودية حجم الرشكات (ماعدا 
قطاع الضفائر)

- تأخر تكنولوجي عىل مستوى 
الرشكات غ© املصدرة

- مشاكل يف التكوين والبحث

-مشاكل لوجستيكية (الضغط عىل 
ميناء رادس)

 أفاق قطاع مكونات السيارات في تونس

يعتــرب قطــاع صناعــة مكونــات الســيارات مــن أهــم القطاعــات 
الواعــدة يف تونــس، فهــي تجمــع مابــÓ آخــر التطــورات التكنولوجيــة 
والقيمــة املضافــة العاليــة وËثــل قاطــرة تنميــة يف امليــدان الصناعــي 

ــرى . ــة األخ ــات الصناعي ــب القطاع ــا  بأغل ــرا الرتباطه نظ

لــذا ينبغــي إيــالء أهميــة  كــربى للنهــوض بقطــاع مكونــات الســيارات 
يف ظــل تواجــد منافســة عامليــة قويــة ووضــع رؤيــة مســتقبلية تعمــل 
عــىل تطويــر هــذه الصناعــة، وتخلــق قيمــة مضافــة صناعيــة حقيقيــة 
وتعمــل عــىل تحفيــز اســتث ر الــرشكات وجــذب اســتث رات خارجيــة  
لتحويــل هــذا القطــاع مــن صناعــة مكونــات و تركيــب الســيارات إىل 

صناعــة حقيقيــة .

تهدف إســرتاتيجية تطوير مكونات السيارة إىل:

• تحســني منــاخ األعــامل وتحســني القــدرة التنافســية لهــذا القطــاع 
ونســبة التصنيــع املحــيل لجلــب االســتث رات يف هــذا امليــدان،

• تطويــر املهــارات و الكفــاءات يف األنشــطة املســتقبلية لهــذا 
القطــاع عــىل غــرار املــواد املركبــة و األنظمــة األلكرتونيــة  املحمولة 
وحــث رجــال األعــ ل عــىل االســتث ر يف هــذه األنشــطة الواعــدة

• العمــل عــىل إعــداد عــرض محــيل متعــدد الجوانــب  يــربز مزايــا 
وإمكانيــات تونــس لجلــب مؤسســات عامليــة لصناعــة الســيارات 

• تطويــر القطــا ع اللوجســتي وتقليــص اآلجــال الديوانية عنــد التوريد 
وتصديــر مكونات الســيارات،

• وضــع برامــج خصوصيــة للتشــجيع عــىل إنشــاء تجمعــات عنقودية 
لصناعــة مكونــات الســيارات تهــدف إىل البحــث عــن أســواق جديــد 
والتكامــل و توســيع فئــات املنتجــات وخفــض كلفة اإلنتــاج و تجميع 
التصديــر والتوريــد والتكامــل يف فئــات املنتجــات و تقاســم تكليــف 

البحــث والتجديــد و تكاليــف التكويــن،

• تشــجيع املؤسســات التونســية العاملــة يف هــذا امليــدان عــىل االرتقاء 
إىل صنــف املزوديــن مــن فئــة املــزود املبــارش ملصنعي الســيارات.
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بها لض ن االستنساخ الكامل لعملية التصنيع.
- يتعلق الثاå بالسالمة وينص عىل الدراسات التي أجريت والتجارب قبل 

الرسيرية.
- الجزء الثالث املتعلق بالكفاءة ويشتمل عىل نتائج الدراسات الرسيرية 

التي أجريت عىل البرش والتي حددت كيفية استخدام الدواء.

مكونات الدواء:
 (Principe Actif) من مواد حيوية áيتكون الدواء من عنرص واحد أو أك

.(Excipient) وسواغات
 املادة الحيوية أو العنرص النشط: هي مادة كيميائية أو طبيعية تضبط 
خالل  من  عليها  الحصول  ويتم  للدواء  الوقائية  أو  العالجية  الخصائص 

التفاعالت الكيميائية لتكوين الجزيء وهو أحد خصائص األدوية.
تعرض معظم املنتجات املتحصل عليها يف شكل مسحوق، ويتم توجيهها 
وتتبع  النهائية.  املنتجات  عىل  الحصول  بهدف  التطبيقية  الوحدات  إىل 
املصانع طريقة تصنيع عرصية وآليات تتطلب استث رات ضخمة ويد عاملة 
مختصة ومرافق ذات جودة عالية.  ك  تضبط كل مادة فعالة بتسمية 
  (DCI) Dénomination Commune Internationale متداولة دوليا
Õختلف اللغات.ك  يجب االلتزام برشوط وم رسات التصنيع الجيدة 
B) حتى تتطابق مع املواصفات  onnes  prat iques  de  fabrication)
واملنتجات  األدوية  لسالمة  الوطنية  الوكالة  تفرضها  والتي  الدولية 
(CHMP) البرشي لالستخدام  الطبية  املنتجات  ولجنة   (ANSM)الصحية

بفرنسا والوكالة األوروبية لألدوية (EMA) بلندن ووكالة األدوية األمريكية 
.(FDA)

أما يف مجال البيوتكنولوجيا، فإن األدوية الحيوية (Bio médicament) تصنع 
يف عدد قليل من الدول التي تسمح باستخدام األدوية الجنسية. وتتصدر كل 

الصناعـات الصيدالنية
ركيزة التنمية الصحية في تونس

الصناعـات الصيدالنية
ركيزة التنمية الصحية في تونس

تعريف الدواء: 
التوجيه  وحسب  لألدوية  العاملية  الصحة  منظمة  معجم  لتعريف  وفقا 
األوروñ عدد 65/65، يعرف الدواء عىل أنه « أي مادة أو تركيبة مقدمة 

Ëتلك خصائص عالجية أو وقائية ضد األمراض التي تصيب اإلنسان». 
أما بالنسبة لقانون الصحة العامة الفرنسية يعرف الدواء بأنه «أي مادة أو 
تركيبة لها خصائص عالجية أو وقائية تتعلق باألمراض التي تصيب اإلنسان 
والحيوان، وكذلك أي مادة أو مركب ìكن استخدامه لعالج البرش أو الحيوان 
أو تعديل  أو تصحيح  أو الستعادة  الطبي  للتشخيص  استع له  أو ìكن 

الوظائف الفيزيولوجية».

لذلك فإن الدواء هو مادة ìكن أن Ëنع أو تعالج أو Ëكن من اكتشاف املرض 
البرشي أو الحيواå وìكن استخدامه ملحاربة البكت©يا والجراثيم وتخفيف 
األ÷ والحد من انتشار املرض أو التغلب عىل نقص املناعة أو عجز يف الجسم.

اإلذن بتصنيع وتسويق الدواء
:(Autorisation de Mise sur le Marché -AMM)

يتحتم عىل الرشكة الصيدالنية املصنعة للدواء الحصول عىل إذن لتسويق 

املنتوج أو ما يعرف بـــ (AMM) للمصادقة عىل جودته وفعاليته وسالمته. 
هذا ويتم إسناد رمز أو عالمة خاصة لكل دواء.

ìنح هذا الرتخيص أو اإلذن بالتسويق الحق لحامله يف تصنيع وتسويق منتج 
طبي. وهو Õثابة الضامن لفعالية وسالمة الدواء.  

ويتضمن ملف الرتخيص ثالثة بنود:
- يتضمن األول معلومات حول الجودة وكافة مراحل س©ورة تصنيع الدواء: 
أساسا املرتبطة بإنتاج املواد الخام واملنتج النها\ وإجراءات الرقابة املعمول 

 إ¿ان الغضبان بن سليمة 
مركز الّدراسات واإلسترشاف الصناعي

تعترب الصناعات الصيدالنية أو الدوائية من بÓ الصناعات العاملية التي تسعى معظم الدول إىل تنميتها وتطويرها بشكل مستمر، فمن جهة Ëثل ميدان 
نشاط اسرتاتيجي باعتبارها املنتج األكá طلبا اجت عيا واقتصاديا وال ìكن االستغناء عنها نظرا الرتباطها بحياة اإلنسان وصحته. ومن جهة أخرى ملا لها 
من تأث© يف اقتصاديات الدول، فهي مصدر هام لتحقيق قيمة مضافة عالية عىل الدخل الوطني سواء بالتصدير أو باالستث ر املبارش يف األسواق الخارجية. 
وترتكز الصناعات الصيدالنية عىل تطوير وإنتاج األدوية وترويجها إال أنها معقدة وشائكة نظرا ملا تتطلبه من بحوث وتجارب لتستجيب لرضوريات 
الحياة اإلنسانية والبيطرية. وللتمكن من فهم أهمية هذه الصناعة، من الرضوري معرفة أهم مصطلحاتها ومفاهيمها قبل املرور لتقديم أهم مؤرشاتها 

العاملية والوطنية.



بريد الصناعة العدد 15 - جانفي 162018

من اململكة املتحدة وأملانيا املراتب األوىل يف إنتاج هذا النوع من األدوية 
وتليه  كل من فرنسا وسويرسا وإيطاليا.

 السواغات: هي مواد كيميائية أو طبيعية ليس لها فوائد عالجية أو 
وقائية. بل تعمل عىل نقل العنرص النشط والتحكم يف امتصاصه من قبل 

الجسم.  هذا وتلعب السواغات دورا يف:  
- إعطاء مذاق مقبول ولطيف للدواء

- تسهيل عملية استع ل الدواء (عىل سبيل املثال عن طريق زيادة 
قابلية الذوبان)

- تسهيل وترسيع امتصاص املواد الحيوية
- تحسÓ فعالية املكونات النشطة

- الحصول عىل شكل الجرعة املطلوبة
للدواء  العمل ك دة حافظة عن طريق ح ية املكونات األخرى   -

.ñمن التفاعل الكيميا\ (مثل أكسدة الهواء) أو التلوث امليكرو
- سهولة Ëييز الدواء عن غ©ه.

أشكال الدواء وطرق استعماالته:
يتم اختيار الشكل الصيدالå املالئم للدواء أساسا حسب خصائص املادة 
الدوائية الفيزيائية والكيميائية ومدى مقاومتها للمرض الذي تعالجه. ك  
تلعب رسعة إيصال الدواء والراحة إضافة لسن املريض دورا هاما يف تحديد 

شكل الجرعة املناسبة.
ك  تختلف أشكال الدواء حسب طرق االستع ل العديدة والتي تكون 
عادة عن طريق الفم والحقن وموضع األ÷ واالستنشاق وعن طريق الرشج 

.Óواألذن Óواملهبل وأخ©ا عن طريق األنف والعين
وتصنف أشكال الدواء عىل النحو التايل: 

• األشكال الصيدالنية السائلة: مثل املحاليل (Solutions) – الرشاب 
 –  (Colloïdes) الغرويات   (Suspensions) املعلقات   –  (Sirops)
 (Gouttes) القطرات – (Elixirs) ©اإلكس – (Emulsions) املستحلبات
• األشكال الصيدالنية الصلبة: مثل املساحيق – (Poudres) الحث©ات –

 (Capsules) –الكبسوالت–(Comprimés) املضغوطات (Granulés)
(Pastilles)األقراص السكرية

•  األشكال الصيدالنية الشبه صلبة: مثل املراهم (Pommades)– الكريم 
 (Gels) الهالميات – (Pattes) Óاملعاج –(Crèmes)

 (Suppositoires) التحاميل –
•  األشكال الصيدالنية األخرى: منها املستحرضات الحقنية 
 (Aérosols) الهوائية  الحالالت   –  (Parentéraux)
النواقل النانو مرتية (Nanovecteurs) – املستحرضات 

(Lyophilisation) املجدفة

التعبئة والتغليف في القطاع الصيدالني: 
تستند صناعة األدوية عىل عديد التجارب الختيار العبوة والغالف املناسب 
للدواء بهدف الحفاظ عىل خصائصه العالجية. ك  أن التغليف األويل هو 
الشكل  وتصنيع   (AMM) بالتسويق  اإلذن  عىل  للحصول  أسايس  رشط 
الصيدالå. وترتكز مرحلة التعليب والتغليف عىل اختبارات عديدة (ظروف 
مختلفة من درجات الحرارة والرطوبة) للتأكد من االختيار السليم للغالف 

األويل نظرا لصلته املبارشة بالدواء.
نظرا لألشكال الصيدالنية املختلفة وللحفاظ عىل امليزات الوقائية والستخدام 
ناجع من قبل املرىض، نجد صنفÓ من التعبئة والتغليف الصيدالå: التغليف 

األويل والتغليف الثانوي.

وتختلف املعلومات التي تظهر عىل عبوة الدواء حسب ما إذا كان هو 
التغليف األويل للدواء أو التعبئة الثانوية. يجب أن تشمل العبوة األولية 
اسم املادة الفعالة املتداولة دوليا (DCI) وشكل الدواء والجرعة ورقم 
الدفعة وتاريخ انتهاء الصالحية. و يتم مراقبة هذه املعلومات اإللزامية 

من قبل مصالح الصحة العمومية املختصة.
أما في  يتعلق بالتعبئة الثانوية يجب إدراج الحد األد+ من املعلومات 
اإللزامية وتعلي ت االستع ل املفيدة للمرىض. ك  يتم التأكد من صحة 

�وذج العبوة من قبل السلطات التنظيمية.
باعت د  املختربات  تقوم  املقلدة،  واألدوية  العقاق©  ونظرا الرتفاع عدد 
أنظمة التتبع يف تصاميم الصناديق الصيدالنية (الرمز الرشيطي والصور 

ثالثية األبعاد والعالمات األمنية وما إىل ذلك).

مراحل تصنيع الدواء أو سلسلة الدواء:
ــإن  ــة، ف ــة واألدوي ــول الصح ــاالت ح ــات واملق ــد الدراس ــتنادا لعدي اس
صناعــة األدويــة قبــل تســويقها Ëــر Õراحــل عديــدة وتخضــع إلجــراءات 
طويلــة وصارمــة انطالقــا مــن الفكــرة، مــن مخابــر ومؤسســات البحــث 
العلمــي الصيــدالå وصــوال إىل مرحلــة التصنيــع والرتويــج. وتــرتاوح 
الفــرتة الزمنيــة الالزمــة إلنتــاج الــدواء بــÓ 15 و20 ســنة وترتكــز أساســا 

عــىل املراحــل التاليــة:

 املرحلة األوىل: تحديد املواد املرجحة ملعالجة املرض:
وتتطلب هذه املرحلة ما ييل: 

ــم  ــو أو األنزي ــد العض ــع تحدي ــتهدف: يق ــو املس ــد العض 1) تحدي
املصــاب والــذي يتســبب يف ظهــور األعــراض املرضيــة باالعتــ د عــىل 

ــة  املعلومــات البيولوجي
2) اســتعراض املــواد الطبيعيــة أو املصنعــة التــي ìكنهــا التأثــ© عــىل 
ــا:  ــص منه ــواد لعــدة خصائ العضــو املصــاب.  وتســتجيب هــذه امل
قابليــة التأثــ© عــىل الجــزء املســتهدف برسعــة ونجاعــة، مــدى قــدرة 
الجســم عــىل امتصاصهــا برسعــة، القــدرة عــىل البقــاء يف الجســم فرتة 
ــادة  ــة امل ــة إىل قابلي ــة باإلضاف ــا الجانبي ــة أعراضه ــ©، قل ــة للتأث كافي

للتصنيــع مــع الحفــاظ عــىل نجاعتهــا لفــرتة زمنيــة كافيــة.  

 املرحلة الثانية: التجارب األولية غ© الرسيرية:

 تهــدف هــذه املرحلــة والتــي تســتغرق مــن 3 إىل 6 ســنوات، إىل تحديــد 
املــادة أو املــواد ذات الفاعليــة البيولوجيــة لألغــراض العالجيــة. وتعتمــد 
هــذه املرحلــة عــىل عــدة تجــارب للتمكــن مــن معرفــة كيفيــة تفاعــل 
ــا  ــجة وغ©ه ــة واألنس ــة البيولوجي ــع األنظم ــارة م ــواد املخت ــادة/ امل امل

للعضــو املصــاب. 

 املرحلة الثالثة: التجارب الرسيرية املعمقة:

ترتكز هذه املرحلة عىل تجارب رسيرية تجرى عىل املرىض Õوجب خطة 
تفصيلية تنقسم إىل ثالث مراحل، مصادق عليها من قبل لجنة متخصصة، 
يضعها الباحثون الذين أجروا اختبارات املواد يف املرحلتÓ األوىل والثانية.  

وتدوم هذه املرحلة ما بÓ 6 و7 سنوات.

 املرحلة الرابعة: الحصول عىل الرتاخيص الالزمة:

ينبغي الحصول عىل الرتخيص من الجهات الرسمية املختصة بإجازة استع ل 
املستحرض الذي Ëت املصادقة عليه ضمن املرحلة الثالثة. وللحصول عىل هذا 
الرتخيص، يجب عىل الجهة املصنعة أن تقدم الوثائق التفصيلية له واملتمثلة يف وصف 

دقيق للحالة املرضية التي يعالجها املستحرض والتحذيرات الواجب اتخاذها عند 

 .Ó6 أشهر وسنت Óاالستع ل، وغ©ها من التفاصيل. وتستغرق هذه املرحلة ما ب
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 املرحلة الخامسة: التصنيع والتسويق

يف هذه املرحلة، يكون املستحرض قابال للتصنيع والتسويق مع السهر عىل مراقبة 

ما ينجم عن استع ل الدواء من آثار جانبية ÷ يقع التفطن إليها خالل التجارب 
من قبل املصنع.

إنتاج األدوية الجنيسة 
: (Les Médicaments Génériques)

حسب الوكالة الوطنية لسالمة األدوية واملنتجات الصحية(ANSM)، الدواء 
الجنيس هو دواء تم تصميمه انطالقا من جزيء دواء يسمى الدواء األصيل 
أو املنشئ والذي Ëت املوافقة عليه ورفعت عنه ح ية براءات اخرتاعه 

ويتم بيعه باالسم النوعي للدواء وليس باالسم التجاري.
يجب أن تكون لألدوية الجنيسة نفس الرتكيبة النوعية والكمية للمكونات 
النشطة، ولها نفس الشكل الصيدالå للدواء األصيل ولديها نفس الفعالية 

العالجية.
عرفت صناعة األدوية الجنيسة ازدهارا منذ بداية السبعينات حيث بلغ 
حجم هذه املبيعات يف الواليات املتحدة حوايل 22 % و27 % بفرنسا 
و10 % باليابان. إال أنه ÷ يبدأ العمل بها يف أغلب بلدان ش ل إفريقيا إال 

يف العرشية األخ©ة. 
ووفقا لتقرير األكادìية للدراسات اإلنسانية واالجت عية، تصنف األدوية 

عامليا إىل ثالث فئات قانونية:
- األدوية املحمية (Ethiques): وهي أدوية محمية برباءات ترتاوح مدتها 
بÓ 5و20 سنة وال يسمح ألي مؤسسة غ© التي اكتشفتها بتصنيعها 

خالل هذه الفرتة. وتتسم هذه األدوية بكلفتها الباهظة.
انطالقا من  الجنيسة (Génériques): وهي أدوية مصنعة  - األدوية 
األدوية املحمية ولكن بعد انتهاء فرتة براءتها وانتقالها للمجال العمومي. 

ويعرف هذا الصنف من األدوية بانخفاض أسعاره.
يف  تباع  أدوية  وهي   :(Au Comptoir -OTC) الحرة  األدوية   -
الصيدليات ويف الفضاءات التجارية دون االستظهار بوصفة طبية. وتتميز 
بأسعار مرتفعة وسوق محدودة وال تحظى بتغطية الض ن االجت عي. 

وصفات الدواء:
ìكن استع ل األدوية إما بوصفة طبية أو من دونها. وذلك حسب طبيعة 

الدواء:
- أدوية ذات وصفة طبية اختيارية 

وهي   :(Les médicaments à prescription facultative (MPF))
مستخدمة أساسا للتطبيب الذا¦ (automédication)، وتكون أقل سموما 
 Óمن العقاق© التي تستوجب وصفة طبية وعادة ما تكون غ© آمنة أخذا بع

االعتبار الجرعة واحتياطات االستخدام.
 Les médicaments à prescription) أدوية ذات وصفة طبية إلزامية -
obligatoire(MPO):ال Ëنح إال باالعت د عىل الوصفة الطبية نظرا لنسبة 
السموم أو خصائص االدمان أو اآلثار الجانبية لها. وتكون منصوصا عليها 

:Óالتاليت Óتöيف القا

• العقاقري املدرجة يف القامئة 1: هي األكá خطورة. وال ìكن تسليمها إال 
مرة واحدة من قبل الصيديل أو يف حالة التجديد بوصفة طبية.

• العقاقري املدرجة يف القامئة 2: قابلة للتجديد ملدة 6 أشهر. ولكن يف 
كل تجديد، يسلم الصيديل الكمية الالزمة لشهر واحد من العالج فقط، 
باستثناء وسائل منع الحمل التي ìكن أن تعطى ملدة أقصاها ثالثة 

أشهر. 

لمحة حول الصناعات الصيدالنية في العالم:
تصنف الصناعات الصيدالنية أو الدوائية كجزء من الصناعات الكي وية 
بشكل   (Chimie $ne) الدقيقة  الكي وية  الصناعات  ومن  عام،  بشكل 
خاص. وتتميز عن الصناعات الكيميائية الثقيلة بأسعارها املرتفعة وبقيمتها 

املضافة العالية وÕحدودية كميتها باإلضافة لتعدد مراحل تصنيعها. 
وقد بلغ حجم مبيعات سوق الدواء يف العا÷ حوايل 941 مليار دوالر خالل 
سنة 2016 مسجال بذلك زيادة بـــ 3 % مقارنة بسنة 2015.  ك  حافظت 
السوق العاملية لصناعة األدوية، خالل نفس السنة عىل نفس نسق االرتفاع 

Õا يف ذلك يف أوروبا باستثناء فرنسا.  

 التوزيع الجغرايف للسوق العاملية لصناعة األدوية (2016)

21%

22%

4%

3%

1%

49%

إفريقيا

املحيط الهادي

التوزيع الجغرايف للسوق العاملية لصناعة األدوية (2016) 

تركيا والرشق األوسط

أمريكا الالتينية

أوروبا

أمريكا الش�لية

(Quintiles IMS ) املصدر: الرشكة األمريكية للدراسات واالستشارات يف قطاع األدوية والصحة



بريد الصناعة العدد 15 - جانفي 182018

تعتــرب الســوق األمريكيــة القاطــرة األساســية للنمــو املســجل يف صناعــة 
األدويــة مــع احتاللهــا املرتبــة األوىل بنســبة 49 % مــن الســوق العاملية، 
متقدمــة بفــارق كبــ© عــن باقــي األســواق األوروبيــة الرئيســية املكونــة 
ــبانيا،  ــدة وإس ــة املتح ــا واململك ــا وإيطالي ــا وفرنس ــن أملاني ــا م أساس
والتــي ال Ëثــل ســوى 15.4 % مــن حصــة الســوق.  كــ  Ëثــل الــدول 

الناشــئة (الصــÓ والربازيــل) 8.4 %والســوق اليابانيــة و10.1 %.
هــذا وتبقــى فرنســا ثــاå أكــرب ســوق أوروبيــة بعــد أملانيــا خــالل ســنة 
2016 رغــم أن حصتهــا يف الســوق العامليــة ســجلت انخفاضــا بنســبة 
2.2 نقطــة خــالل العرشيــة األخــ©ة، حســب نتائــج الدراســة املنجــزة 
مــن طــرف الرشكــة االمريكيــة للدراســات واالستشــارات يف قطــاع 

.«QuintilesIMS» ــة ــة والصح األدوي

ــتحرضات  ــة كمس ــة املصنف ــوق األدوي ــات س ــم مبيع ــجل حج ــ  س ك
صيدالنيــة بيولوجيــة 197 مليــار دوالر خــالل 2016 مــع العلــم أن 
هــذا الصنــف مــن األدويــة ìثــل 24 %مــن الســوق العامليــة لألدويــة. 

وحســب توقعــات شــبكة الــرشكات املتخصصــة يف التدقيــق واملحاســبة 
واالستشــارات (PwC) واملعطيــات الخاصــة بصناعــة األدويــة يف العــا÷، 
ــه مــن املحتمــل أن يصــل حجــم هــذه الســوق إىل حــدود 1400  فإن
ــدرة  ــز الق ــا سيســاعد عــىل تعزي ــق 2020، وهــو م ــار دوالر يف أف ملي
أن  إال  الناميــة.  الــدول  االســتث ر خاصــة يف  التنافســية وتشــجيع 
الســوق الفرنســية ســترتاجع ÕرتبتــÓ يف الرتتيــب العاملــي بحلــول 2020 

ــرتا.  ــا وانڤل وســتتجاوزها كل مــن إيطالي

هــذا ويتوقــع أن تــرتاوح نســبة النمــو بــÓ 4 و16 % حســب البلــدان، 
يف أفــق 2020، وهــو مــا يبينــه الجــدول البيــاå التــايل:

 نسبة ßو الصناعات الصيدالنية يف أفق 2020

نسبة النمو البلدان 

 ما بÓ 4 و7 %البلدان املتقدمة ما عدى اليابان وفرنسا

 ما بÓ 6 و9 %البلدان املصنعة للمستحرضات الصيدالنية

 ما بÓ 10 و13 %الهند

 ما بÓ 13 و16 %تركيا

املصدر: توقعات الرشكة االمريكية للدراسات واالستشارات 

(Quintiles IMS) يف قطاع األدوية والصحة

ويف أفــق 2020، ســتنضم كل مــن الصــÓ والربازيــل والهنــد 
األدويــة.  العاملــي ملصنعــي  للتصنيــف 

واســتنادا للتقريــر االقتصــادي واالجت عــي الســنوي حــول صناعــة 
 ،«LEEM » ــة ــي أعــده اتحــاد املؤسســات الصيدالني ــة الت األدوي
ورشكــة   «Novartis» الســويرسية  املجموعــة  مــن  كال  فــإن 
«P$zer» األمريكيــة ورشكــة «$Sano» الفرنســية تحتــل املراتــب 
األوىل ضمــن التصنيــف العاملــي للــرشكات العــرش األوائــل يف هــذا 

القطــاع خــالل ســنة 2016: 

 التصنيف العاملي للرشكات العرش األوائل يف الصناعات الدوائية 2016 

حصة السوق 

(%)

رقم املعامالت 

(مليار دوالر)
اسم املجموعة املرتبة 

 5,5 52
 (Novartis) نوفارتيس 

(سويرسا)

1

 5,3 50 (P$zer) بفايزر (أمريكا)
2

 4,8 45  ($Sano) سانويف (فرنسا)
3

4,4 41
 (Johnson & Johnson) 

جونسن & جونسن (أمريكا)

4

4,4 41
 (Gilead Sciences) جليد 

العلوم (أمريكا)

5

4,2 40
 (Mark &Co) مارك & كو 

(أمريكا)

6

4,1 39  (Roche) روش (سويرسا)
7

3,8 36

 (GlaxoSmithKline) 

جالسوسميتكلÓ (اململكة 

املتحدة)

8

3,2 30
9 (Abbive) أبيف  (أمريكا)

3,2 30
 (Astra Zeneca) أسرتازنكا  

(اململكة املتحدة)

10

 ،«LEEM » املصدر: اتحاد املؤسسات الصيدالنية

ــه  ــذي أعدت ــنة 2016، ال ــة لس ــاذ إىل األدوي ــؤرش النف ــف م ــ  صن ك
رشكــة   20 أكــرب   ،«Access to Medicine Foundation» منظمــة 
ــة يف  ــة للحصــول عــىل األدوي ــة اســتنادا للجهــود املبذول ــرب أدوي ومخت

ــل. ــطة الدخ ــة واملتوس ــدان املنخفض البل

وتتصــدر الرتتيــب للمــرة الخامســة عــىل التــوايل رشكــة «GSK» تليهــا 
 Novartisو Johnson & Johnson ــن ــة رشكات تضــم كل م مجموع

وMerck KGaA. كــ  بــÓ تقريــر اتحــاد املؤسســات الصيدالنيــة  
ــوق  ــا يف الس ــم تداوله ــي ت ــة الت ــات العالجي «LEEM» أن الــــ10 فئ
 åــا ــم البي ــن الرس ــة ضم ــنة 2016 ملخص ــالل س ــة خ ــة لألدوي العاملي

ــايل: الت
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 الفئات العالجية املتداولة يف السوق العاملية لألدوية

TNF مضادات

مضادات الرصع

األنسول� البرشي 

مضادات األورام - األجسام  
املضادة وحيدة النسلية  

مضادات القرحة 

مضادات الكلست ول  

مضادات األورام - مثبطات 
kinase بروتي�

مضادات ف وس نقص 
املناعة البرشية

مضادات الف وسات 
باستثناء مضادات ف وس 

نقص املناعة البرشية

املصدر: الرشكة االمريكية للدراسات واالستشارات
 يف قطاع األدوية والصحة /اتحاد املؤسسات الصيدالنية

إن رس التطــور الحــايل واملســتقبيل للقطــاع الصيــدالå بشــكل عــام ولصناعــة 
األدويــة خصوصــا يتعلــق بالبحــث والتطويــر حيــث اســتثمرت 15 رشكــة يف 
هــذا املجــال 86 مليــار دوالر ســنة 2016 مقابــل 81 مليــار دوالر ســنة 2015، 

وهــو مــا ìثــل 20.5 % مــن مجمــوع مبيعــات الــدواء يف العــا÷. 
 (Pharmaceutical Innovation Index-PII)åكــ  يــربز مــؤرش االبتــكار الصيــدال
والخــاص برتتيــب الــرشكات الصيدالنيــة حســب قدرتهــا عــىل تطوير وتســويق 
أدويــة جديــدة، احتــالل رشكــة «BIOGEN « املرتبــة األوىل خــالل ســنة 2017، 

.«GILEAD»و « ABBVIE» تليهــا عــىل التــوايل رشكتــا

åترتيب الرشكات حسب مؤرش االبتكار الصيدال 

املرتبة (2017)  اسم الرشكة

1 (BIOGENE) بيوجان

2 (ABBIVE) آبفي

3 (GILEAD Sciences) جليد العلوم

4 (Johnson&Johnson) جونسن & جونسن

5 (Takeda) تاكيدا

6 (Baxter)باكسرت

7 (Mark &CO) مارك & كو

8 (Novo Nordisk) نوفو نوردسك

9 (Bristol Mayers Squibb) بريستول

10 Óسلج (Celgene)
 

IDEA Pharma :املصدر

بعيدا ع  وصلت  العربية  بالدول  األدوية  يزال مستوى صناعة  وال  هذا 
إليه بقية الدول عىل الصعيد العاملي. وذلك نظرا الفتقارها ملراكز األبحاث 
والتطوير الصيدالå التي Ëكن من تصنيع املادة الدوائية الخام واكتشاف 
أمصال جديدة لألمراض.  إضافة للتكلفة املرتفعة لهذه الصناعة واملرتبطة 
كربى  واحتكار  تتطلبها  التي  الخاصة  واملواصفات  املستخدمة  بالتقنيات 
الرشكات العاملية لهذه التقنيات الدوائية وما تفرضه من رشوط عىل الدول 

والرشكات التي ترغب يف صناعتها. 

وأخ©ا عدم تحفيز وتشجيع مصانع األدوية املحلية بالطريقة التي Ëكنها من 
منافسة مثيالتها األجنبية واالقتصار عىل األدوية املستوردة.

أمام هذه التحديات، وككل بلدان الوطن العرñ، تطرقت تونس لتطوير 
منظومتها الصحية وسن قوانÓ واسرتاتيجيات للنهوض بقطاع الصحة بصفة 

عامة وبالصناعات الصيدالنية واألدوية بصفة خاصة. 

بسطة حول قطاع الصحة في تونس:
التي انطلقت منذ عدة سنوات من  السياسة الصحية يف تونس،  مكنت 
ومن  الجمهورية  واليات  جميع  لتشمل  الصحية  التغطية  نطاق  توسيع 
الحياة  أمل  ارتفاع مؤرش  املعدية ومن  األمراض  العديد من  القضاء عىل 
وبالتايل انخفاض مؤرش الوفيات واعت د إجبارية التلقيح وتحسÓ معدل 

التغطية الطبية.
 Óباإلضافة لهذا التحسن امللحوظ يف املؤرشات الصحية، تم تسجيل تحس
البنية التحتية للمستشفيات العامة واملصحات الخاصة وذلك باقتناء معدات 
حديثة باإلضافة العت د نظم تكوينية ذات جودة عالية يف مختلف املهن 
الصحية وتدعيم القطاعات الواعدة م  ساهم يف ارتفاع حجم االستث رات 
يف قطاع الصناعة الصيدالنية واملعالجة Õياه البحر. هذا ما ساهم يف جعل 

تونس يف مقدمة البلدان املصدرة للخدمات الصحية.

 البنية التحتية الصحية
 

2016 2015 2014 2013 املؤرش

14 14 14 12 عدد املستشفيات العمومية

21 21 21 21
 عدد املعاهد واملراكز واملستشفيات

املختصة

32 32 32 34 عدد املستشفيات الجهوية

108 108 108 108 عدد املستشفيات املحلية

2 135 2 123 2 109 2 104  عدد مراكز الصحة األساسية

7 727 7 675 7 283 7 119 عدد العيادات الطبية الخاصة

91 90 82 81  عدد املصحات الخاصة

2 802 2 800 2 539 عدد عيادات طب األسنان الخاصة

2 038 2 006 1 975 1 972  عدد الصيدليات

1 737 1 710 1 681 عدد صيدليات النهار (فئة أ)

301 296 291 عدد صيدليات الليل (فئة ب)

83 75 Óعدد التجار املوزع

املصدر: املعهد الوطني لإلحصاء – وزارة الصحة(2017/10/18)

 مؤرشات قطاع الصحة يف تونس

11,4 عدد السكان (مليون 2016)

1،1% نسبة النمو الدìغرايف (2016)

75 متوسط أمل الحياة عند الوالدة (2015)

3 688،60 معدل الدخل بالدوالر

305،30 املصاريف الصحية للفرد الواحد (دوالر/2013)

7% نسبة املصاريف الصحية مقارنة بالناتج املحيل اإلج يل (2014)

1،6 عدد األطباء لـــ1000 ساكن (2014)

0،4 عدد أطباء األسنان لـــ1000 ساكن

2،1  عدد أرسة املستشفيات/1000 ساكن

80،3%            - منها يف القطاع العام (2015)
%19،7           - منها يف القطاع الخاص(2015)

املصدر: مؤرشات التنمية العاملية 
  املقدمة من طرف البنك العاملي-منظمة الصحة العاملية-وزارة الصحة
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 ترتيب تونس من بلدان املنطقة حسب مؤرش التنمية البرشية

فرنسا

لبنان

الجزائر

األردن

تونس

ليبيا

مرص

املغرب

فرنسا

لبنان

الجزائر

األردن

تونس

ليبيا

مرص

املغرب

0,763

0,745

0,741

0,725

0,716

0,691

0,647

0,897

áاßاملصدر: تقرير حول التنمية البرشية لسنة 2016 -برنامج األمم املتحدة اإل

وك  يربز الرسم البياå املدرج أعاله وحسب تقرير برنامج األمم املتحدة 
اإل�ا\ لسنة 2016، تصنف تونس من بÓ البلدان التي لديها مؤرش مرتفع 

للتنمية البرشية وتحتل املرتبة 97 عامليا بعد الجزائر ولبنان واألردن.
الصحي شهد  القطاع  اإلستث ر يف  أن  إال  اإليجابية  املؤرشات  رغم هذه 
ركودا خالل العقدين املاضيÓ م  أدى إىل نقص واضح يف املعدات الطبية 

باملستشفيات ما نتج عنه توترات اجت عية يف بعض الواليات. 
وأمام تردي هذا الوضع، Ëت برمجة عديد االستث رات يف هذا امليدان 
بقيمة جملية تقدر Õليار دينار، حسب ترصيحات وزيرة الصحة السابقة 

يف فيفري 2017. وتتمثل أساسا يف:
-  بناء 12 مستشفى منها 8 مستشفيات جهوية باإلضافة إىل اقتناء املعدات 
الطبية الالزمة من ماسحات ضوئية وأجهزة التصوير بالرنÓ املغناطييس 

النووي وأجهزة العالج اإلشعاعي
- دعم الطب االستعجايل باملكانيات البرشية واملعدات الطبية الالزمة

وحسب وزارة الدفاع الوطني فقد تم الرشوع يف بناء مستشفى عسكري 
يورو  مليون   2 تناهز  استث رات جملية  بقيمة  القرصين  بوالية  جهوي 

باإلضافة إىل برمجة بناء مستشفى ثاå بوالية قبيل.
هذا وتساهم عديد الجهات املانحة يف دعم وتطوير القطاع الصحي يف 
تونس عىل غرار تحديث قطاع الصحة العمومية بوالية سيدي بوزيد من 
طرف الوكالة الفرنسية للتنمية وبناء مستشفى بوالية قفصة ممول من 

.ñطرف االتحاد األورو
 ك  تم دعم القطاع باقتناء معدات طبية وهو ما يؤكده ارتفاع حجم 
ارتفاعا   وارداتها  نسبة  شهدت  حيث  تونس  يف  الطبية  املعدات  سوق 
بــ 8.3 % بÓ 2015 و2016 باإلضافة إىل �و الصادرات بــ15 % خالل 

نفس الفرتة.
 سوق املعدات الطبية  يف تونس 

2016
2015

(باملليون يورو)

الواردات

الصادرات

املصدر: املجلة االقتصادية التونسية األملانية
 عدد 3/2017  واملعهد الوطني لإلحصاء

ويعترب القطاع الصحي الخاص يف تونس أكá حداثة من القطاع العمومي 
نظرا لقيمة األرباح والعائدات املالية املتأتية من الخدمات املسداة.  حيث 
سجلت املصحات الخاصة ارتفاعا يف عدد األرسة، من 2578 سنة 2008 إىل 
5020 رسيرا سنة 2015. ك  بلغ عدد األجانب الذين توافدوا عىل تونس 
العالج 100000 مريضا سنة 2008، ليصل بعد ست سنوات إىل  بهدف 
400000 مريضا.  م  جعل تونس وجهة محبذة من بÓ البلدان املغاربية 
عىل غرار الجزائر واملغرب نظرا لجودة العناية والخدمات الطبية املسداة.

تونس: وجهة صحية واعدة
االقتصادية  السياسة  يف  الصحي  للقطاع  املتميزة  للمكانة  نظرا 
الدول  لدائرة  االنض م  من  تونس  Ëكنت  للبالد،  واالجت عية 
املصدرة للخدمات الصحية لتصبح وجهة صحية معروفة. ويعود 

ذلك أساسا لــــ: 

        كفاءة األطباء وتوفر كافة االختصاصات،
        توفر البنية التحتية الصحية يف القطاعÓ العام والخاص،

        قدرة تنافسية ذات جودة عالية
        التكوين ذو الجودة العالية يف هذا املجال 

        قدرة تنافسية هامة يف مجال خدمات املعالجة Õياه البحر
        وجهة هامة ومحبذة يف مجال السياحة الصحية

وللمحافظة عىل املرتبة املرموقة بÓ دول ش ل إفريقيا وحرًصا منها عىل 
فاعلية نظام الرعاية الصحية للمواطنÓ واملقيمÓ عىل أرضها، تويل تونس 
حجم  خالل  من  ذلك  ويتجىل  الطبية  الخدمات  لتطوير  بالًغا  اهت ًما 
امليزانية املخصصة لقطاع الصحة التي ناهزت 1.7 مليار دينار خالل سنة 
2017.  ك  راهنت الحكومة عىل تشجيع القطاع الخاص عىل االستث ر 
يف الصناعات الصيدالنية والدوائية، التي أدرجت ضمن قانون االستث ر 

ومخطط التنمية (2016 - 2020) كقطاع واعد واسرتاتيجي وذي أولوية. 

ــراتها  ــس ومؤش ــي تون ــة ف ــات الصيدالني الصناع
ــة: اإلقتصادي

واالقتصادية  االجت عية  السياسات  ضمن  أولوية  الدواء  صناعة  تعترب 
والبيئية للدولة، نظرا الرتباطها الوثيق برفاهية وصحة التونسيÓ. ك  أنها 
تقدم فرصا هامة يف مجاالت نقل التكنولوجيا والتعاون التقني والشبكات 

العنقودية. 
أنشأت صناعة صيدالنية  التي  األوائل  األفريقية  الدول  وتعد تونس من 
ترتكز باألساس عىل سن إطار قانوå وتنظيمي وحوافز م  شجع خصخصة 
الصناعات  تبقى  ذلك  ورغم  التسعينات.  أوائل  منذ  وتنميته  القطاع 
الصيدالنية التونسية حديثة العهد نسبيا وتوفر إمكانيات تطور و�و هامة.

 عدد وحدات اإلنتاج:
يتعد   ÷ إذ   Óواضح و�وا  ازدهارا  تونس  الصيدالنية يف  الصناعة  عرفت 
عدد الوحدات اإلنتاجية سنة 1987 الثالثة والتي ال تغطي سوى 8 % من 
احتياجات الدولة من املنتجات الصيدالنية، لتصل سنة 2017 إىل 62 وحدة 

صناعية تغطي قرابة 40 % من االحتياجات املحلية. 
وËثل هذه الرشكات 11 % من مجموع املؤسسات الصناعية الناشطة يف 
قطاع الصناعات الكيميائية (574 وحدة) و1 % فقط من النسيج الصناعي 

(5407 مؤسسة تشغل 10 أشخاص ف  فوق).
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كليا  مصدرة  مؤسسة   15 التونسية  الصيدالنية  الوحدات  تضم  ك    
وتشغل 24 % من اليد العاملة الجملية يف القطاع.

 توزيع وحدات الصناعات الصيدالنية حسب املنتج ونظام التصدير

منتجات صيدالنيات أخرى

املستحرضات الصيدالنيات 
لإلستع�ل البرشي

األدوية البيطرية

املنتجات الصيدالنية ذات 
اإلستخدام الواحد 

الرشائط والغازات املكيفة

الض�دات والقطن

7

26

6

2

2

4 مصدرة جزئيا

مصدرة كليا

املصدر: وكالة النهوض بالصناعة والتجديد (نوفمرب 2017)

 الطاقة التشغيلية:
بلغ عدد مواطن الشغل يف قطاع الصناعات الصيدالنية 9641 عامال، ما 
ìثل 20 %من مجموع مواطن الشغل يف قطاع الصناعات الكيميائية 

و2 % من مجموع اليد العاملة يف القطاع الصناعي ككل. 
وتستقطب وحدات تصنيع األدوية البرشية التي تحتوي عىل الفيتامينات 
واملضادات الحيوية والبنسلÓ واللقاحات واألمصال عىل 54 % من اليد 
االستع ل  ذات  الصيدالنية  املستحرضات  إنتاج  وتليها رشكات  العاملة 
الواحد مثل الحقن وخطوط نقل الدم بـــ25 %، ك  هو مبÓ بالجدول 

املوايل:

 توزيع مواطن الشغل حسب املنتج ونظام  التصدير

 عدد مواطن الشغل
املنتج

مصدرة جزئيا مصدرة كليا

202 20 الض دات والقطن

543 0 الرشائط والغازات املكيفة

269 2 192
 املنتجات الصيدالنية ذات

 االستع ل الواحد

235 0 األدوية البيطرية

5 094 70
 املستحرضات الصيدالنية

لالستخدام البرشي

943 73 منتجات دوائية أخرى

7 286 2 355 املجموع

املصدر: وكالة النهوض بالصناعة والتجديد (نوفمرب 2017)

عىل املستوى الجغرايف، تحتل منطقة تونس الكربى املرتبة األوىل بـــ 24 
وحدة إنتاج وبطاقة تشغيلية تقدر بـ 4357 فردا.  وتأ¦ يف املرتبة الثانية 
واليتي سوسة وصفاقس كل بـــ8 مؤسسات و تشغل 1603 و791 عامال 

عىل التوايل.

 الرشاكة:

يعد قطاع الصناعات الصيدالنية 30 وحدة تصنيع ذات رشاكة أجنبية 
تستقطب 60 % من اليد العاملة الجملية. ويربز الرسم البياå التايل أن 
فرنسا هي الرشيك الرئييس لتونس يف هذا املجال، تليها كل من إيطاليا 

وسويرسا وأملانيا واألردن.

 توزيع املؤسسات الصيدالنية حسب بلد الرشاكة 

1923

530

288

939

14 414413112

602

1246

284

بلدان 
أخرى

كنداإيطاليااألردنبلجيكيا
أملانيافرنساسويرسا

عدد مواطن الشغل     عدد املؤسسات

املصدر: وكالة النهوض بالصناعة والتجديد (نوفمرب2017)

 ك  نالحظ أن معظم الوحدات الصناعية ذات الرشاكة تنشط يف إنتاج 

املستحرضات الصيدالنية البرشية واملنتجات الصيدالنية ذات االستع ل 
الواحد ك  هو مبÓ بالجدول التايل:

 توزيــع وحــدات االنتاج الصيدالÇ ومواطن الشــغل ذات الرشاكة 

حسب املنتج

 عدد مواطن
الشغل

 عدد وحدات
اإلنتاج

املنتج

437 1 الض دات والقطن

2 192 12
 املنتجات الصيدالنية ذات

 االستع ل الواحد

66 2 األدوية البيطرية

2 316 13
 املستحرضات الصيدالنية

لالستخدام البرشي

815 2 منتجات دوائية أخرى

5 826 30 املجموع

املصدر: وكالة النهوض بالصناعة والتجديد (نوفمرب 2017)

 االستث�رات:
ترتكز  التي  الرأس لية  القطاعات   Óب من  الصيدالنية  الصناعات  تعترب 
أساسا عىل االستث ر يف البحث والتطوير أكá من غ©ها من القطاعات 

األخرى وذلك بهدف تنمية القدرة التنافسية للمؤسسات. 
 Óخالل السنت åتجاوزت شهادات الترصيح باالستث ر يف القطاع الصيدال
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األخ©تÓ 50 ترصيحا منها:
خالل سنة 2016:

- توسيع وحدة لتصنيع املنتجات الصيدالنية بوالية نابل بكلفة استث ر 
تناهز 22 مليون دينار وبطاقة تشغيلية لـ 30 عامال. 

- بعث وحدة لتصنيع األدوية يف الق©وان بقيمة استث رات تقارب 
10 مليون دينار وبطاقة تشغيلية لــ 78 عامال.

- توسيع وحدة لتصنيع األدوية بوالية صفاقس باستث ر متوقع يناهز 
12 مليون دينار وبطاقة تشغيلية لــ 50 عامال. 

- بعث وحدة إنتاج مكمالت غذائية يف الق©وان بقيمة استث ر تناهز 
2 مليون دينار وخلق 36 موطن شغل.

- بعث وحدة لتصنيع األدوية بوالية صفاقس باستث ر يساوي 9.6 
مليون دينار وبطافة تشغيلية تقدر لــ 50 عامال.

خالل العرش أشهر األوىل من سنة 2017:

باستث ر  باجة  بوالية  الكىل  لغسل  معدات  لتصنيع  بعث وحدة   -
متوقع يناهز 10 مليون دينار وبطاقة تشغيلية لـ 65 عامال.

- توسيع وحدة لتصنيع األدوية بوالية سوسة باستث ر متوقع يناهز 5 
مليون دينار وخلق 15 موطن شغل. 

- بعث وحدة ال نتاج مكمالت غذائية يف باجة بكلفة استث ر تناهز 7 
مليون دينار ا وخلق حوايل 40 موطن شغل.

- بعث وحدة لتصنيع األدوية يف صفاقس بقيمة استث رات تساوي 
12 مليون دينار وبطاقة تشغيلية تقدر بــ45 عامال.

تونس  بوالية  الصيدالنية  املستحرضات  لتصنيع  وحدة  توسيع   -
باستث ر متوقع يف حدود 9 مليون دينار وتشغيل 10 أفراد. 

القطاع  يف  املبارش  األجنبي  االستث ر  حجم  أن  إىل  اإلشارة  تجدر  ك  
الصيدالå بلغ 590.7 مليون دينار يف مويف سنة 2016 م  ساهم يف بعث 
40 رشكة وخلق 6724 موطن شغل، وذلك حسب تقرير وكالة النهوض 
باالستث رات الخارجية. حسب التوزيع الجغرايف، تتمركز حوايل 84 % من 
هذه االستث رات يف الش ل وخاصة يف املناطق الساحلية منه. ك  تربز كل 
من فرنسا وإيطاليا من بÓ البلدان الرئيسية التي استثمرت يف هذا القطاع 

بنسبة 17.8 % و16.1 % عىل التوايل.

وقد أبرز املسح السنوي املنجز من قبل وكالة النهوض بالصناعة والتجديد 
أن ثالث مؤسسات دخلت طور اإلنتاج الفعيل خالل سنة 2015 م  ساهم 

يف خلق 133 موطن شغل بوالية باجة.

 السوق املحلية إلنتاج األدوية:

من  تونس  احتياجات  تغطية  نسبة  ارتفعت  الصحة،  قطاع  لتطور  نظرا 
األدوية، حيث مرت من 14 % سنة 1990 إىل 40 % سنة 2016.

وقدر اإلنتاج املحيل للصناعات الصيدالنية بــ 497 مليون دينارا سنة 2016 
مقابل 414 مليون دينارا سنة 2012، مسجلة بذلك نسبة �و سنوية تناهز 

5 %. ويبÓ الجدول املوايل تطور اإلنتاج خالل الخمس سنوات األخ©ة: 

 تطور إنتاج الصناعات الصيدالنية بتونس (2016-2012)
الوحدة: مليون دينار

2016 2015 2014 2013 2012  املؤرش 

497 443 403 497 414
إنتاج الصناعات 

الصيدالنية (مليون 
دينار)

5 327 4 935 5 306 5 610 5 313
إنتاج الصناعات 

الكيميائية (مليون 
دينار)

9 9 8 9 8
حصة الصناعات 

الصيدالنية (%)

املصدر: وزارة التنمية واالستث�ر والتعاون الدويل (نوفمرب 2017)

ك  بلغت قيمة االستهالك السنوي لألدوية قرابة 1.4 مليار دينارا أي حوايل 
بوزارة  والدواء  الصيدلة  إدارة  اإلج يل وحسب  املحيل  الناتج  من   % 2

الصحة بتونس، يتوزع إنتاج األدوية عىل النحو التايل:

62%61%
39%

28%

10%

األدوية السائلة
األدوية الجافة

األدوية املعجنة والرطبة

الجنيسة
املرخصة

املصدر: من إنشاء الكاتب /إدارة الصيدلة والدواء (2015)

 املبادالت التجارية:

أما في  يتعلق باملبادالت التجارية لهذا القطاع، فقد بلغ حجم الصادرات 
الصيدالنية قرابة 102 مليون دينارا موىف سنة 2016 مقابل 68 مليون دينارا 
سنة 2012، أي بنسبة �و سنوية تساوي 11 % وبالنسبة للواردات، فقد 
بلغ حجمها 988 مليون دينارا سنة 2016 مقابل 831 مليون دينارا سنة 

2012، مسجلة بذلك نسبة �و تقدر بـ 4 %. 

 املبادالت التجارية لقطاع الصناعات الصيدالنية (2016-2012)
الوحدة: مليون دينار
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معدل التغطية 

 واردات الصناعات الكيميائية (مليون دينار)                

صادرات الصناعات الصيدالنية (مليون دينار) 
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أعدت  أدوية  املصدرة هي  املنتجات  أن معظم  التايل  الجدول  يربز  ك  
ألغراض عالجية ووقائية ومن بينها ما تحتوي عىل هرمونات ومضادات 

وأمصال وغ©ها.

 أهم املنتوجات الصيدالنية املصّدرة (2016) 
الوحدة: مليون دينار

حجم الصادرات  أنواع األدوية

51

أدوية مكونة من منتجات مخلوطة 

أو غ© مخلوطة أعدت لالستخدام 

العالجي أو الوقا\ 

22
منتجات طبية تحتوي عىل 

الهرمونات 

7
أدويــة تحتوي عىل قلويدات 

(alcaloïdes) أو مشتقاتها

5 ض دات

10  صناديق صيدلية لإلسعافات األولية

7 منتجات صيدالنية أخرى

املصدر: املعهد الوطني لإلحصاء

وتحتــل فرنســا املقدمــة كحريــف رئيــيس للمنتجــات الصيدالنيــة 
ــدان املجــاورة مــن الوجهــات  ــرب البل التونســية بنســبة 32 %. كــ  تعت
الهامــة للصناعــات الصيدالنيــة عــىل غــرار ليبيــا بنســبة 22  % والجزائــر 

ــن إجــ يل صــادرات القطــاع. بنســبة 14 % م

البلــدان اإلفريقيــة وجهــة هامــة لتصديــر املنتجــات  كــ  Ëثــل 
الصيدالنيــة التونســية خاصــة وأن 80 % مــن األدويــة املســتهلكة غــ© 
ــئ  ــر وينب ــدة للتصدي ــواق واع ــرش بأس ــا يب ــو م ــارة. وه ــة بالق مصنع
ــوار  ــن الكوتيف ــربز كل م ــياق، ت ــذا الس ــا. ويف ه ــتث ر فيه ــرص اس بف
والســنيغال ضمــن حرفــاء تونــس لهــذه الصناعــات بـــ 7 % و3 % مــن 

ــادرات.  الص

 إن الصناعــة الصيدالنيــة مكنــت مــن تغطيــة نصــف 
احتياجــات البــالد مــن األدويــة وتطويــر وتصديــر العقاق³ اىل 
االســواق التــي يصعــب الوصــول اليها مثــل الســوق االوروبية 

التــي تســتقطب جــزءا كبــ³ا مــن صادراتنــا. 

ترصيحات السيد زياد العذاري عىل هامش جلسة عمل حول الصناعات 
(Webmanager center) 2017الصيدالنية بدار املصدر بتاريخ 27 جانفي

أمــا فيــ  يتعلــق باملنتوجــات الصيدالنيــة املســتوردة، نجــد باألســاس 
إىل  إضافــة  واألمصــال  للهرمونــات  املتضمنــة  العالجيــة  األدويــة 

اللقاحــات البرشيــة والحيوانيــة: 

 أهم املنتوجات الصيدالنية املستوردة (2016) 
الوحدة: مليون دينار

منتجات صيدالنية أخرى
% 49

 أدوية مكونة من منتجات
 مختلطة أو غ� مخلوطة أعدت
 لالستخدام العالجي أو الوقا�

41 %

أمصال مضادة وغ�ها من مكونات 
الدم واملنتجات املناعية املعدلة 4 %

 
لقاحات حيوانية

% 3

لقاحات برشية
% 3

املصدر: املعهد الوطني لإلحصاء

وال تزال فرنسا وأملانيا وسويرسا أهم املوردين للمنتجات الصيدالنية يف 
تونس بنسب 23 % و16 % و11 % عىل التوايل.

 أهم املوردين للمنتجات الصيدالنية (2016)
الوحدة: مليون دينار

حجم الواردات البلد

228 فرنسا

159 أملانيا

111 سويرسا

98 إيطاليا

56 الد�ارك

36 إيرلندا

300 بلدان أخرى

988 املجموع

املصدر: املعهد الوطني لإلحصاء

الهياكل التنظيمية والرقابية لقطاع الصناعات 
الصيدالنية: 

ــكيل  ــم هي ــس إىل تنظي ــة يف تون ــات الصيدالني ــاع الصناع ــع قط يخض
ــاñ محكــم، يرتكــز أساســا عــىل خمــس منشــآت رئيســية، تقــوم  ورق
بتحديــد السياســة الوطنيــة للقطــاع ومراقبــة مطابقــة املنتجــات 

ــي: ــة وه ــات العاملي ــة للمواصف الدوائي

 1-إدارة الصيدلــة والــدواء: هــي خليــة فنيــة وإداريــة أنشــأت ســنة 
1981 تحــت إرشاف وزارة الصحــة وتعنــى أساســا بـــ :

- تطوير ومراقبة مدى تطبيق السياسة الدوائية الوطنية 
- منــح جميــع الرتاخيــص الالزمــة للصيدلــة والــدواء واألنشــطة ذات 

. لصلة ا
- تسجيل األدوية
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- مراقبة األدوية املستوردة

- مراقبة الترصف يف العقاق© واألدوية (تصنيع وتوزيع وترويج)

 2- املخــرب الوطنــي ملراقبــة األدويــة: هــو مؤسســة عموميــة 

ــة  ــل الجه ــة وìث ــت إرشاف وزارة الصح ــنة 1990 تح ــت س تأسس
املســؤولة عــن مراقبــة األدويــة واختبــار جودتهــا وترتكــز تدخالتــه 

يف: 
ــويق  ــف اإلذن بالتس ــن مل ــدالå م ــزء الصي ــي للج ــم منهج -تقيي

 (AMM)
ــة املقدمــة عنــد إيــداع طلــب الحصــول  - فحــص العينــات الطبي

ــة  عــىل اإلذن بالتســويق أو عنــد توريــد األدوي

 3- املركــز الفنــي لليقظــة الدوائيــة: تــم إنشــاؤه ســنة 1984 ومــن 
مهامــه نذكــر:

ــدوا\  ــال ال ــة يف املج ــق باليقظ ــات تتعل ــتخدام بيان ــع واس - جم
ــة ــاكل صحي ــاف مش ــد اكتش ــر عن ــي والتحذي ــتوى الوطن ــىل املس ع

- رصد اآلثار الجانبية املحتملة لألدوية

ــة  ــي مؤسس ــة: ه ــة والبيئي ــة الصحي ــة للمراقب ــة الوطني 4-  الوكال
عموميــة تحــت إرشاف وزارة الصحــة تأسســت ســنة 1999. تســهر 
الوكالــة عــىل مراقبــة مــدى مطابقــة املنتجــات املســتوردة للنظــم 
واملواصفــات الصحيــة العامليــة. كــ  تقــوم بالبــت يف املشــاكل 
والنزاعــات املتعلقــة بتطبيــق املعايــ© العامليــة واملســاهمة يف 
تطويــر العالقــات العلميــة والتقنيــة مــع مثيالتهــا مــن املنظــ ت 

ــة. الدولي

5- إدارة التفقــد الصيــديل: هــي إدارة تتمتــع باالســتقالل املــايل 
مجــال  رقابيــا يف  دورا  وتلعــب  الصحــة  وزارة  داخــل  واإلداري 
ــة  ــوص املنظم ــÓ والنص ــق القوان ــرتام وتطبي ــن اح ــة وتضم الصح
البــرشي  لالســتخدام  املوجهــة  الصيدالنيــة  واملنتجــات  للمهــن 
والبيطــري.  وتشــمل الرقابــة املصنعــÓ املوزعــÓ والصيدليــات 
ــطة  ــة إىل أنش ــة باإلضاف ــات األدوي ــة ومخزون ــات الصحي واملؤسس
اللــذان يقومــان بتوريــد  باســتور  املركزيــة ومعهــد  الصيدليــة 

ــة. األدوي

 نظام التزويد في القطاع الصيدالني:
حرصــت تونــس عــىل تنظيــم ســوق املنتجــات الصيدالنيــة رغــم 
ــات حــول  ــا عــىل اتفاقي ــة وتوقيعه ــا ملنظمــة التجــارة العاملي انض مه
حريــة التجــارة، حيــث حافظــت الصيدليــة املركزيــة التونســيةعىل دور 

ــة. ــد األدوي ــا لتوري ــوق باحتكاره ــادة يف الس الري

هــذا ويتــم تزويــد الســوق يف هــذا القطــاع مــن خــالل اإلنتــاج املحــيل 
وعــن طريــق الــواردات:

- يقــوم معهــد باســتور بتونــس حرصيا بتوريــد اللقاحــات واألمصال 
واملــواد املســببة للحساســية (allergènes) ومنتجات الدم

- تقــوم الصيدليــة املركزيــة التونســية بتوريــد جميــع أنــواع األدويــة 
األخــرى املطلوبــة لالســتع ل البــرشي والبيطري.

أمــا بالنســبة للســوق املحليــة فيتــم توفــ© األدويــة والعقاقــ© مــن قبــل 

  .Óكل مــن الصيدليــة املركزيــة التونســية والتجــار واملوزعــ

 شبكة توزيع األدوية يف السوق التونسية

 اإلنتاج
املحيل

 التجار
املوزع�

 هياكل الصيدليات
أخرى

 املستشفيات

 معهد
باستور

الصيدلية املركزية

الواردات

املصدر: إدارة الصيدلة والدواء/الصيدلية املركزية التونسية

وتلعب  كل من الصيدلية املركزية التونسية ومعهد باستور دورا هاما يف 
تعديل وتزويد السوق التونسية باألدوية حيث:

 * تتوىل الصيدلية املركزية التونسية تجميع األدوية املستوردة واملنتجة 
محليا وتوزيعها يف السوق بهدف تلبية االحتياجات الوطنية من األدوية 

وتستخدم إجراءين لرشاء األدوية:

العام  القطاع  العروض يف مشرتيات  إجراءات طلب  استخدام  يتم   -
وكذلك يف حالة رشاء بعض الجزيئات املستعملة بكáة من قبل القطاع 

الخاص. 
- يستخدم اإلجراء الخاص « gré à gré » يف رشاء ات القطاع الخاص.

والتي  الحديثة  األدوية  رشاء  التونسية  املركزية  للصيدلية  ìكن  ك  
(أمراض  تكون رضورية  ما  بتونس وعادة  بالتسويق  إذن  لها  ليست 

نادرة أو خط©ة أو حاالت الطوارئ) من خالل أوامر ثابتة. 
التونسية  املركزية  الصيدلية  معامالت  رقم  بلغ   ،2015 سنة  خالل 

1199 مليون دينارا تتوزع عىل النحو التايل: 

النسبة املصدر

% 50 مستشفيات

% 41 صيدليات

% 8 لقاحات وأمصال

% 1 أدوية بيطرية

 املصدر: الصيدلية املركزية التونسية

تحت  عمومية  مؤسسة  فهو  بتونس،  باستور  لـمعهد  بالنسبة  أما   *
إرشاف وزارة الصحة تعنى بالصحة والبحث العلمي ويتمثل دورها يف 
إجراء جميع الدراسات واالختبارات والبحوث العلمية املتعلقة بالصحة 

البرشية والبيطرية. 
واألمصال  اللقاحات  مثل  بيولوجية  ومنتجات  أدوية  بإنتاج  تقوم  ك  
 BCG لقاح  غرار  عىل  املحلية  السوق  لتزويد  الرضورية  واملضادات 
داخل الجلد و BCG للعالج املناعي لرسطان املثانة واألمصال العالجية 
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املضادة لداء الكلب وللدغات العقارب واألفاعي. ك  يعد معهد باستور 
بتونس عضوا بشبكة معاهد باستور الدولية وعددها 32.

تحديد أسعار األدوية:
 (Homologation des prix) لألسعار  تسجيل  لنظام  األدوية  تخضع 
وزار¦  ممثلÓ عن  تضم  األدوية  أسعار  بتحديد  توافقية  لجنة  وتقوم  

الصحة والتجارة و حسب املراحل التالية: 
- مرحلة التوريد

- مرحلة التصنيع عىل املستوى املحيل
- مرحلة التوزيع بالجملة والتجزئة

ك  تقوم الصيدلية املركزية التونسية باحتساب واقرتاح أسعار األدوية 
البيع للعموم) وتقدìها للموافقة عليها ثم  (من سعر الرشاء إىل سعر 
تقوم بنرش األسعار وتعميمها رسميا عىل جميع املهنيÓ الصحيÓ خالل 

خمسة عرش يوما.
وتجدر اإلشارة أن السعر العمومي للمنتج الطبي املعتمد وفقا إلجراءات 
أن  رغم  الحق  تعديل  ألي  يخضع  ال   (Prix Public) األسعار  تحديد 
املستوردة  األدوية  سعر  يف  زيادات  تتكبد  التونسية  املركزية  الصيدلية 

:Óويرجع ذلك خصوصا إىل عامل

- تذبذب الدينار التونيس مقابل العمالت األجنبية 
- إعادة التقييم الدوري لسعر رشاء األدوية من قبل لجنة الرشاءات 

بالصيدلية املركزية التونسية بناءا عىل طلب الرشكة املصنعة .
السعر املحدد  بالحفاظ عىل  الصيدلية املركزية مطالبة  رغم ذلك، فإن 
عىل  سلبيا  يؤثر  م    (Compensation) املعاوضة  خالل  من  سابقا 
املحيل  التصنيع  وعىل  التونسية  املركزية  للصيدلية  املالية  الوضعية 

لألدوية الجنيسة وعىل إمكانية الحصول عىل العقاق© األساسية.

 عىل غرار الواليات املتحدة وكندا والدول األوروبية، تم  تشجيع واعت د 
األدوية الجنيسة يف تونس كخيار هام نظرا النخفاض تكلفته حيث تكون 
أقل بنسبة 20 % و يف بعض الحاالت 80 % من تكلفة املنشأ. ويتيح هذا 
الخيار ملختلف املواطنÓ إمكانية الحصول عىل الرعاية الصحية والحد 
من التكاليف اإلضافية بنسب مقبولة وìكن للجميع استع لها ورشاؤها  

بغض النظر عن مستوى الدخل. 

بيئة مالئمة لتطوير الصناعات الصيدالنية:
 الحوافز والتشجيعات الخاصة بالقطاع:

يحظى القطاع ببيئة مالöة للنمو وبامتيازات وتداب© تشجيعية تتمثل 
أساسا يف:

التغليف  ومواد  األولية  املواد  املوظفة عىل  األداءات  من  اإلعفاء   -
والتعليب املستوردة من الخارج

- االستفادة من النسبة التفاضلية لألداء عىل القيمة املضافة (6 %) 
املوظفة عىل املبيعات بالسوق املحلية 

للمعدات  بالنسبة  األد+  الحد  إىل  الديوانية  األداءات  تخفيض   -
املستوردة

- الس ح بالتعاقد بÓ املخابر
تواجد  حال  يف  الوطنية  العروض  طلبات  إجراء  اعت د  إمكانية   -

مصنعÓ محليÓ عىل األقل
- التمتع بهامش تفاضيل بنسبة 10 % للمؤسسات املحلية املشاركة 

يف طلبات العروض الدولية.

- إطار ترشيعي يوفر ض نات فعالة للمستثمرين األجانب من بينها: 
وتحويل  املال  رأس  من   %  100 امتالك  وإمكانية  االستث ر  حرية 
األرباح ونقل عائدات رأس املال اىل بلدانهم وحرية الرصف يف مستوى 
العمليات الجارية مع إمكانية القيام Õعامالت باالستناد اىل حساباتهم 

املرصفية بالخارج. 
املؤرخ يف   71 عدد  االستث ر  قانون  يف  تم ضبطها  هامة  - حوافز 

30 سبتمرب 2016 وتخص القطاعات الواعدة وذات األولوية .
مع  وبالتعاون  بتونس  الواعدة  القطاعات  دعم  برنامج  إطار  ويف  أيضا 
القطاع   Óب الحوار  تعتمد عىل  رائدة  تجربة  إطالق  تم  العاملي،  البنك 
العام والخاص حول قطاع الصناعات الصيدالنية. وقد خصصت املرحلة 
األوىل من الحوار لتحسÓ إجراءات الحصول عىل ترخيص التسويق الذي 

 .Óثل عائقا رئيسيا لكل من القطاعì
 (AMM) وقد أفضت هذه املرحلة إىل تقليص آجال منح اإلذن بالتسويق

من 3 سنوات إىل سنة واحدة:

 آجال منح اإلذن بالتسويق  

الفرتة الزمنية للرد طبيعة املطلب

 سنة واحدة لإلجابة األوىل بعد

تقييم سجل الجودة

 شهرين للرد عىل التحفظاتإذن جديد بالتسويق

 الصادرة عن املخرب الوطني ملراقبة

األدوية

شهرين

بالتســويق  اإلذن  تقديــم  Ëديــد 

دون تغيــ© التغليــف األويل (النــوع/

املادة/املــورد)

15 يوما تجديد اإلذن بالتسويق

املصدر:  دليل تسجيل األدوية يف تونس – إدارة الصيدلة والدواء (فيفري 2016)

الصيدالنية  الصناعات  آفاق  يف  النظر  القادمة  املرحلة  يف  سيتم  ك  
التونسية وسبل دخول أسواق تصدير جديدة يف أفق 2030.

وتجدر اإلشارة أنه تم خالل سنة 2016 التثبت يف 600 ملف للحصول 
عىل اإلذن بالتسويق ومنح 60 ترخيصا بالرتويج مقابل معدل 50 ملفا 

يف السنوات املاضية.

 خربات مثبتة:

مكنت املنظومة التعليمية الطبية والشبه طبية املتكونة من 4 جامعات 
للطب وكلية للصيدلة وجامعة لطب األسنان باإلضافة إىل 3 معاهد عليا 
للتمريض و19 مدرسة مهنية للصحة من تكوين عديد املهارات الطبية. 

وتعد تونس حاليا:
- 14559 طبيبا منهم 47 % يف الصحة العمومية

- 45642 إطارا شبه طبيا
- أكá من 5000 صيدالنيا

- حوايل 4000 طبيب أسنان

 البحث واالبتكار:
تعزيز  إىل  الهادفة  واملالية  القانونية  التداب©  من  جملة  تونس  اتخذت 
البحث والتطوير يف مجال الصحة وأصبح لديها حاليا 281 مركزا للبحوث 
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منها 53 ناشطة يف العلوم الطبية والصيدالنية و35 يف علوم البيولوجيا 
التحتية  البنية  دعم  تم  ك   مخربا.   309 إىل  باإلضافة  والبيوتكنولوجيا 
البيوتكنولوجي  القطب  غرار  عىل  قطاعية  أقطاب  ببعث  التكنولوجية 

بسيدي ثابت.

الصحي  للمجال  املطبقة  البيوتكنولوجيا  يف  القطب  هذا  ويختص 
والصيدالå ومن مهامه نذكر:

ومؤسسات  الجامعات   Óب والتكنولوجيا  املعرفة  نقل  عىل  التشجيع   -
البحث والتطوير واملؤسسات االقتصادية

- العمل عىل تطوير املهارات الخاصة للموارد البرشية الالزمة لالبتكار 
التكنولوجي 

- مرافقة ودعم أصحاب املزمع بعثها والتي تعتمد عىل االبتكار، وذلك 
من خالل محاضن املؤسسات املوزعة عىل كامل الجمهورية

البيولوجية Ëسح 30 هكتارا عىل ذمة  بالصناعات  توف© منطقة خاصة 
املستثمرين التونسيÓ واألجانب

- توف© بنية تحتية وخدمات ذات قيمة مضافة عالية

ك  مكن البحث والتجديد واإلطار القانوå والرتتيبي يف هذا القطاع من 
إرساء نظام وطني لض ن جودة األدوية ومطابقتها للمعاي© واملواصفات 
العاملية.  وتتوىل إدارة الصيدلة والدواء عملية التنسيق يف هذا املجال. 
هذا باإلضافة إىل وجود هيكل عمومي يعنى بتسجيل براءات االخرتاع 
يف شتى املجاالت Õا يف ذلك املجال الصيدالå أال وهو املعهد الوطني 

للمواصفات وامللكية  الصناعية. 

هذا وتبقى  الجهود املبذولة يف البحث و االبتكار يف مجال تصنيع 
الدواء يف تونس محتشمة مقارنة Õا تقوم به بلدان املنطقة و مصنعي 

األدوية يف العا÷.

5 براءات اخرتاع دولية يف مجال طب العيون 
بعديد  الرقيق  رؤوف  العيون  وجراحة  طب  وأستاذ  الباحث  قام 
العيون والتي  العلمية يف السنوات األخ©ة يف مجال طب  البحوث 
تّوجت بحصول تونس عىل 5 براءات اخرتاع دولية تّم تسجيلها ألّول 
أوروبية،  األمريكية واليابان ودول   املتحدة  الواليات  بكّل من  مرّة 
هذا  وìثل   تونسية.  رشكة  تنتجها  جديدة  بأدوية  وتتعلق  أخرى 
ترّوج  نقلة نوعية يف مجال صناعة األدوية حيث أصبحت  االنجاز 
أدوية تونسية املنشأ والتصنيع باألسواق العاملية Õا فيها البلدان التي 

تحتّل املراكز األوىل يف مجال الصناعات الصيدالنية والبحوث الطبية

 µثورة حقيقية يف مجال العالج الجلدي يف العا  

نجح فريق طبي من قسم األمراض الجلدية Õستشفى الهادي شاكر 
اخرتاع عالج طبي  مديحة مصدي يف  األستاذة  برئاسة  يف صفاقس 
إزالتها يف غضون  التي يصعب  الجروح  آثار  إزالة  قادر عىل  جديد 
أسابيع قليلة. وبفضل هذا االخرتاع التونيس، ÷ تعد هناك حاجة إىل 

جراحة تجميلية أو عالجات ليزر.
العلمية  املجلة  قبل  من  الطبي  االكتشاف  هذا  تصنيف  تم  وقد 
 Annales de Dermatologie et de Vénérologie الفرنسية 

واحدة من أفضل 20 ابتكارا خالل سنة 2016.

 نظام التأمÄ الصحي بتونس:

:Óالصحي بتونس عىل منظومتي تأم Óيرتكز نظام التأم
الشؤون  وزارة  إرشاف  تحت  الوطنية  الصحي  التأمني  منظومة   •
االجت عية: حيث يتكفل الصندوق الوطني للتأمÓ عىل املرض بنفقات 
واملزمنة  الثقيلة  األمراض  غرار  عىل  والتخصيص  العادي  الطبي  العالج 
وترتاوح نسبة التغطية بÓ 75 و100 %. وتتكفل الدولة بتكاليف الرعاية 

الصحية لضعاف الحال عىل مستوى املرافق الصحية العمومية.
• منظومة التأمني املزدوج: باإلضافة للتأمني الصحي الذي توفره الدولة 
ìكن للمنتفع أن يتعاقد أيضا مع رشكة تأمÓ أو رشكة تأمÓ تعاوå م  
يتيح له اسرتجاع الفارق بÓ املصاريف ومبلغ التعويض املتحصل عليه 

مع االستفادة من شبكة خدمات صحية تكميلية.

قطاع الصناعات الصيدالنية من بÄ القطاعات الحائزة عىل الجوائز 
انعقد  الذي  لالستث ر  تونس  ملنتدى  السادسة  الدورة  عىل هامش 
يومي 9 و10 نوفمرب 2017، تم تكريم الرشكة العربية للصناعات 
واالستث�ر  التنمية  وزير  السيد  الصيدالنية (SAIPH) من طرف 
قطاع  يف  بتونس  مستثمر  أفضل  جائزة  ومنحها  الدويل  والتعاون 
 .(FIPA TUNISIA 2017 Awards Ceremony) صناعة األدوية
عل� وأنها أول مصنع ألدوية القلب والرشايÄ واملضادات الحيوية 

الجنيسة ببالدنا. 

Çأول شبكة عنقودية يف مجال البحث الصيدال

تكوين  عن   2017 لالستث�ر  تونس  منتدى  اإلعالن خالل  تم  ك� 
 .Çشبكة عنقودية تعنى أساسا بالبحث واالبتكار يف القطاع الصيدال
تضم هذه املجموعة كال من القطاع الخاص والعام عىل غرار القطب 
الصيدلة  بتونس وكلية  باستور  ثابت ومعهد  التكنولوجي بسيدي 
باملنست³ واملعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس. وتهدف هذه 
املبادرة إىل بعث مشاريع تشاركية مثل البحث والتطوير يف مجال 
األدوية وتصنيعها بتونس م� يوطد العالقات بÄ املهنيÄ ويدعم 

مكانة تونس يف هذا املجال.

:(E-santé) الصحة الرقمية في تونس
 åوالصيدال الطبي  املجال  يف  العا÷  يشهدها  التي  للتطورات  نظرا 
وخاصة منها يف مجال الصحة الرقمية، من الرضوري أن تستفيد تونس 
الرقمية  اإلقليمية  الشبكة  ومن  الجديدة  الرقمية  التكنولوجيات  من 
املتوفرة لديها ومن جودة أنظمتها االتصالية لتنخرط يف منظومة رقمنة 
«تونس  الوطنية  االسرتاتيجية  ضمن  هذا  ويندرج  الصحي.   املجال 
الرقمية 2020»، م  سيمكنها من رفع التحديات الصحية واالجت عية 

والدìوغرافية واالقتصادية التي يواجهها قطاع الصحة. 
للصحة   åالثا الدويل  املنتدى  انعقاد  هامش  وعىل  السياق  هذا  ويف 
الرقمية بالح مات، تم اإلعالن عن برمجة إحداث وحدة للصحة الرقمية 
صلب وزارة الصحة بهدف التنسيق بÓ كل األطراف املتدخلة يف القطاع. 

الصحية  الخدمات   Óتحس من  املنظومة  هذه  يف  االنخراط  وسيمكن 
وخاصة  الشفافية  وتدعيم  الصحية  للمنظومة  حوكمة  وإرساء  املسداة 
اإلطار  وضع  إىل  باإلضافة  األدوية  تصنيع  منظومة  تطوير  خالل  من 
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القانوå الذي ينظم الصحة الرقمية خصوصا املتعلق باملسؤولية الطبية.
ويرتكز هذا املرشوع عىل تطوير املنظومة املعلوماتية الصحية بتونس 
 %  30 تفوق  بنسبة  للصحة  العمومية  املصاريف  من  التقليص  بهدف 
تحديد  يف  الرشوع  إىل  إضافة  السابقة  الصحة  وزيرة  ترصيحات  حسب 
مصاريف العالج الخاصة ببعض األمراض يف عدد من املستشفيات الجهوية 

مع تنظيم العمل مع الصندوق الوطني للتأمÓ عىل املرض.  
ك  تجدر اإلشارة إىل أنه تم توقيع اتفاقيتي تعاون بÓ تونس وفرنسا 
يف مجال الصحة الرقمية. هذا ما أكده سف© فرنسا بتونس يف ترصيح 
عىل أن هذا املرشوع الذي يندرج يف إطار اسرتاتيجية «تونس الرقمية 
تنمية  التونسية يف  الدولة  اىل مساندة جهود  باألساس  يهدف   «2020
الرقمية ووضع تقنيات Ëكن من عالج املرىض خارج  منظومة الصحة 
الثانية  الدورة  تنظيم  سيتم  اإلطار،  هذا  االستشفائية.ويف  الفضاءات 
« Tunisia E-Health Challenge 2018 » من قبل املعهد العايل  لــ 
للتكنولوجيا الطبية بتونس بالتعاون مع القطب التكنولوجي بالغزالة وكلية 
الطب بتونس حول عدة مواضيع منها: األنظمة املعلوماتية باملستشفيات 
واملصحات والتطبيب عن بعد (Télémédecine) وتطبيق الصحة املتنقلة 
(M-Santé) والصناعة الذكية يف مجال الطب والصحة وغ©ها من املواضيع 

يف هذا املجال.

 كانت تونس أول من قام بتطوير الصناعات الدوائية يف أفريقيا 
للنمو  محركا  الصناعة  هذه  لجعل  قدما  للميض  الوقت  حان  وقد 
 Äيف القطاع Äوالتنمية. وما تم إنجازه إىل حد اآلن يعكس وعي املعني
العام والخاص بالحاجة إىل ترسيع تنمية الصناعات الدوائية وتعزيز 
قدرتها عىل املنافسة  عن السيدة إيناس فرادي، املديرة العامة إلدارة 

الصيدلة والدواء بوزارة الصحة.

األفاق والتحديات: 
تشهد الصناعات الصيدالنية عديد التحديات نظرا الرتفاع نسبة الشيخوخة 
وانتشار عديد األمراض املزمنة وتأث©ها عىل التنمية عىل الصعيد الوطني 
والعاملي.  لذلك وللنهوض بالقطاع الصحي والصيدالå وتلبية االحتياجات 
الصحية والدوائية املتزايدة للمواطنÓ، أصبح البحث واالبتكار يف هذا املجال 
بروز عديد  العالية. وهو ما ساهم يف  تكلفته  رضورة عاملية ملحة رغم 
االبتكارات املرتبطة بالصحة الرقمية التي تهدف إىل الوقاية ورصد وتشخيص 

املرض والعالج. 

 (Chirurgie robotique) الروبوتية  الجراحة  املثال  سبيل  عىل  نذكر 
والطباعة ثالثية األبعاد واألجهزة املزروعة وغ©ها. باإلضافة إىل ذلك، فإن 
الكربى  والتحاليل  البيانات  واستخدام  الجديدة  والتطوير  البحث  مناهج 
تخلق فرصا لالبتكار.  وقد سجلت الطباعة الحيوية ثالثية األبعاد باألساس 
�وا ملحوظا خالل السنوات القليلة املاضية وهي Ëثل أمال كب©ا يف ميدان 

الطب التجديدي والتجارب الصيدالنية. 
وتتمثل الطباعة الحيوية يف طباعة املواد الخلوية الحية إلنتاج أنسجة ثالثية 
األبعاد ذات خصائص قريبة من األنسجة األصلية ويكتسح هذا النشاط 
لألنسجة  املطبوعة  الن ذج  وتعترب  االستع الت.  واسعا من  حاليا مجاال 
البيولوجية املستخدمة يف البحث والتطوير يف علم التجميل وعلم األدوية 
أهم التطبيقات لهذه التكنولوجيا عىل غرار توليد وزرع عدة أنسجة Õا 
يف ذلك الجلد والعظام وجبائر القصبة الهوائية واألنسجة القلبية وهياكل 

الغرضوف.

هذا  باإلضافة إىل العمل عىل إدراج التثقيف الصحي ضمن املناهج الدراسية 
أشمل  ملعرفة  والرقمية  والبرصية  السمعية  الوسائل  كافة  باالعت د عىل 

للفوائد الصحية لألدوية وتحسÓ نوعية الحياة وتخفيض التكاليف املنجرة 
عنها.

االحتياجات  تلبية  جعلت  التي  النمو  ومرحلة  اإليجابية  املؤرشات  رغم 
املحلية من األدوية ممكنة وحتى تتمكن تونس من مجابهة  التطورات 
كغ©ها من بلدان العا÷ ، يجب العمل عىل تطوير مراكز البحث واتخاذ 
تداب© وإجراءات لدعم Ëوقعها كمنصة هامة يف هذا املجال نحو البلدان 

اإلفريقية و األوروبية . ويتجىل ذلك من خالل:
- إصــالح املنهجيــة الخاصــة بتحديــد أســعار األدويــة وكيفيــة مراجعتهــا 
وذلــك بهــدف تحســÓ القــدرة التنافســية خاصــة مــن خــالل الفصــل 

بــÓ أســلوب التقييــم االقتصــادي والتقييــم النوعــي لألدويــة
 «séparation des processus d’évaluation qualitative et écono-
mique des médicaments »
- دراسة كيفية تحديث كيفية إسناد رخصة تسويق املنتجات الصيدلية 
والتي  املعتمدة  الخاصة  املخابر  ترشيك  إمكانية  يف  والنظر   (AMM)
تخفيف  بهدف  وذلك  املراقبة  إجراءات  يف  مؤهلة  شغل  مواطن  توفر 

الضغط عىل املخرب الوطني ملراقبة األدوية
املركزية  الصيدلية  Õشرتيات  املتعلقة  اإلجراءات  يف  النظر  إعادة   -
يف  واالستث ر  التجديد  من   Óاملحلي  Óاملصنع Ëكن  بصفة  التونسية 

البحوث التنموية وذلك عرب:
• الحذف التدريجي للمعاوضة «Compensation» أثناء التوريد

• دراسة إمكانية توزيع املشرتيات العمومية من األدوية عىل أقساط 
وذلك بهدف تشجيع املصنعÓ املحليÓ عىل املشاركة فيها

- توف© محيط مالئم إلنجاز التجارب الرسيرية وذلك من خالل:
• مراجعة اإلطار الترشيعي وجعله متطابقا مع ما هو معمول به عامليا

• تنمية املوارد البرشية وتطوير املهن يف مجال البحث الرسيري
التعاون  وض ن   «performance» األداء  عىل  القدرة   Óتحس  -
املجددة  الصيدالنية  الصناعات  مؤسسات  نقابة   Óب املتواصل 
 «CNIP» والغرفة الوطنية للصناعات الصيدلية «SEPHIRE» والبحثية
 «Budget mixte de fonctionnement» مع تخصيص ميزانية وظيفية

«Cluster» لدعم القدرة التنافسية لشبكة الصناعات الصيدلية
«Sous-traitance et façonnage » حذف القيود الترشيعية تجاه املناولة -

البحث  والنانوتكنولوجيا عىل  امليكروإلكرتونيك  البحث يف  مركز  - حث 
واستع ل تقنيات النانو نظرا ملا للجزيآت النانو تكنولوجية من قدرة عىل 

إيصال الدواء إىل الخاليا املصابة والحد من اآلثار الجانبية.
- استع ل تقنيات النانو تكنولوجية يف صناعة األجهزة الطبية متناهية 

الصغر 
التي  العالجية  البحوث  املتقدمة يف ميدان  البلدان  النسج عىل منوال   -
ترتكز عىل استع ل الخاليا الجذعية والتي Ëكن من عالج مرض السكري 
ملا  اعت دا  القلبية  األزمات  ومعالجة  هارفارد  من  بحث  فريق  حسب 

توصلت إليه كوريا.
- دعم و تشجيع  البحث يف املجال الدوا\ وتكثيف الرشاكة مع مراكز 

البحوث العاملية. 
أمام التحديات التي يشهدها املجال الصحي، أضحى من الرضوري تكثيف 
الرشاكة بÓ القطاع العام والخاص ودعم Ëوقع تونس خاصة وأنها تضم 
مهارات طبية عالية معرتف بها عامليا. ذلك مع السعي إىل تطوير اسرتاتيجية 
التصنيع يف مجال األدوية البديلة والبيولوجية وربط عالقات رشاكة مع أكرب 

املصنعÓ العامليÓ يف هذا املجال عىل غرار الهند والصÓ وكوريا. 
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ìثــل ســوق مســتحرضات املــواد الشــبه الصيدالنيــة 3.5 ٪ مــن 
ســنة  وخــالل  طبيــة.  الشــبه  واملــواد  لالدويــة  العاملــي  الســوق 
ــو  ــغ النم ــث بل ــاص حي ــكل خ ــة بش ــوق ديناميكي ــت الس 2015عرف
ــاج  ــرة يف االنت ــة طف ــت هــذه الديناميكي ــي نحــو 4.8 ٪، وأحدث العامل
فاقــت االســتهالك (+ 3.9 ٪). هــذه الديناميكيــة تحركهــا حيويــة ســوق 
ــكا  ــÓ وأمري ــة الص ــدة، وخاص ــواق جدي ــي أس ــة وتنام ــا الغربي أوروب

ــة. الالتيني
ومن بÓ ابرز املنتجÓ العامليÓ يف هذا أملجال ìكننا أن نذكر:

  أهم املنتجÄ عىل املستوى العاملي:

 رقم املعامالت (مليون اورو)/سنة

2014
املنتج

82 119 URIAGE

21 847 SVR

19 855 DUCRAY

172 914 BIODERMA

22 449 AVENE

25 300 L’OREAL

ــة   ــواد الشــبه الصيدالني ــة  وامل ــوت العطري ــاج الزي يعكــس قطــاع انت
صــورة قطــاع «صديــق للبيئــة » عــىل نقيــض القطاعــات االخــرى 
املكونــة للصناعــات الكيميائيــة يف تونــس. ذلــك ألنــه يســتخدم جــزءا 
كبــ©ا مــن املــواد الخــام الطبيعيــة والنباتــات اىل جانــب املــواد  االخرى.

ويعتــرب اإلتقــان وتقــدم التكنولوجيــا وأهميــة البحــث والتطويــر 
ــد  ــه تعتم ــي فمنتجات ــال ألصناع ــذا املج ــن رضورات ه ــويق م والتس
عــىل الجــودة والتطويــر باســتمرار للمحافظــة عــىل قدرتهــا التنافســية 

ــا . ــة وغ©ه ــات الطبيعي ــع املنتج م
وìثــل هــذا القطــاع الواعــد أيضــا بديــال محتمــال لصناعــة بعــض مــواد 

ــو  ــة وه ــواد كيميائي ــىل م ــد ع ــرشة املعتم ــة  بالب ــل و العناي التجمي
مجــال يقــوده االبتــكار لتلبيــة الطلــب املســتمر عــىل منتجــات جديــدة 
مــن املســتهلكÓ ومفاهيــم جديــدة آخــذة يف الظهــور ، كــ  هــو الحــال 
يف قطــاع التوزيــع مــع التجــارة االلكرتونيــة وتطبيــق تكنولوجيــا النانــو، 
ونــرش املنتجــات املبتكــرة عــىل نطــاق واســع مثــل املكمــالت  الغذائيــة  
ــل  ــات التجمي ــة (منتج ــل العضوي ــتحرضات التجمي ــيلوليت أو مس ، الس
 Óــايل، هــي تســهم يف تحســ ــد، ....). وبالت ــة، املضــادة للتجاعي العضوي

ــة. الراحــة اليومية،النظافــة أو الرفاهي

 تطور اإلنتاج المحلي والقيمة المضافة
يشــهد قطــاع املــواد الشــبه صيدالنيــة تطــورا ملحوظــا  يف االنتــاج وقــد 
ســجل خــالل فــرتة 2013 - 2015 ارتفاعــا ملحوظــا Õعــدل �ــو ســنوي 
يقــدر ب 4.5 ٪ حيــث تطــور مــن 266.8 مليــون دينــار ســنة 2013 إىل 
ــة بنفــس  ــة املضاف ــار ســنة 2015. وتطــورت القيم ــون دين 303.1 ملي

معــدل أإلنتــاج وËثــل يف املتوســط 31 ٪ للفــرتة نفســها.

 تطور االنتاج املحيل

 معدل ßو
سنوي

2015 2014 2013 االقطاع

4،5% 303،1 292،2 266،8
 مواد التجميل واملواد الشبه

صيدالنية
                                                    املصدر:املعهد  الوطني لإلحصاء

 المبادالت التجارية
الصادرات

يبقــى حجــم صادراتنــا ضعيفــا بقيمــة 9.2 مليــون دينــار ســنة 2016 
ــدة  ــرتة املمت ــم تســجيل نســبة �ــو تطــور ســنوي ب 8.6 ٪ يف الف رغ

. 2016 - 2012 Óــ ب

 عيل القمري 
مركز الّدراسات واإلسترشاف الصناعي

المواد الشبه الصيدالنية
قطــاع صديــق للبيئة

المواد الشبه الصيدالنية
قطــاع صديــق للبيئة
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   توزيع الصادرات :

2016 2015 2014 2013 2012

13195 633 - 155704 298547 كرìات خاصة  ضد األمراض الجلدية املهنية لح ية الجلد

84226 31977 43588 7371 2061 كرìات للوقاية من  واكتساب اللون الربنزي الشمس

2649046 2471865 2210155 2833288 3148372 مواد للتجميل وملاكياج

 

6456607 5716729 6788036 4226785 3429495 منتجات للعناية بالبرشة

9203074 8221204 9041779 7223148 6878475 املجموع (بالدينار التونيس)

املصدر:املعهد الوطني لإلحصاء
 التوزيع الجغرافي للصادرات التونسية

Ëثــل فرنســا (18 ٪) ليبيــا (14 ٪) ايطاليــا (6 ٪) و املغــرب (6 ٪) اهــم االســواق الرئيســية التــي تســوق منتجاتنــا يف هــذا القطــاع يف حــÓ تصــدر 
النســبة املتبقيــة اىل دول اخــرى كاإلمــارات العربيــة املتحــدة والجزائــر ومــرص وأملانيــا...

 الواردات 

ارتفعــت واردات تونــس مــن املســتحرضات و املــواد الشــبه صيدالنيــة بنســبة 8.1 ٪ مســجلة قيمــة واردات بـــ 58.8 مليــون دينــار ســنة 2016 
مقابــل 41.6 مليــون دينــار ســنة 2012.

 جدول توزيع الصادرات

2016 2015 2014 2013 2012  

39630 51969 50850 135653 246373 مسحوق  ضد األمراض الجلدية املهنية

7573837 8590273 8251009 8403769 7161109 مسحوق واقي من الشمس واكتساب اللون الربنزي

11626868 11385753 10916110 9410097 7920897 مواد للتجميل واملاكياج

39349269 30682780 33672337 31971842 26297110 منتجات للعناية بالبرشة 

58589604 50710775 52890306 49921361 41625489 املجموع (بالدينار التونيس)

املصدر: املعهد  الوطني لإلحصاء

املصدر:املعهد  الوطني لإلحصاء

 أهم أسواق التصدير

وتتألف هذه الواردات من املواد التالية:

*مسحوق  للوقاية من الشمس واكتساب اللون الربونزي
* مواد التجميل و املاكياج
* منتجات العناية بالبرشة

ورغــم االرتفــاع امللحــوظ يف حجــم االنتــاج Õعــدل �ــو ســنوي بلــغ 
4.5 ٪،  إال أّن اغلــب مكونــات وارداتنــا يف هــذا للقطــاع يف ارتفــاع 

نســبي نتيجــة لتزايــد الطلــب عــىل هــذه املنتجــات .

مسحوق خاصة لح�ية الجلد ضد 
األمراض الجلدية املهنبة

مسحوق واقي من الشمس 
واكتساب اللو الربنزي

مواد التجميل واملكياج
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املصدر:املعهد  الوطني لإلحصاء

2016 - 2012 Äتطور الوردات خالل الفرتة ب  
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سنة 2016 مقابل 41.6 مليون دينار سنة 2012.

 معدل
 النمو

السنوي
2016 2015 2014 2013 2012 سنوات

8،1 58،8 50،7 52،9 49،9 41،6
الواردات (مليون 

دينار)

8،6 9،2 8،2 9 7،2 6،8 الصادرات (مليون 
دينار)

15،6 16،2 17،0 14،4 16،3 نسبة التغطية٪

ــة  ــة قيم ــدل تغطي ــان مع ــادرات، ف ــم الص ــبي لحج ــاع النس ــم االرتف و رغ
الــواردات بالصــادرات  يبقــى ضعيفــا  و ÷ يتجــاوز يف اقــىص الحــاالت 17 ٪  
ســنة 2014 مــ  يدعــو اىل مزيــد حــث الصناعيــÓ عــىل االســتث ر يف هــذا 

ــدة . القطــاع الواعــد و البحــث عــن اســواق جدي

تحسن  مع  للتطور  بيئة مالئمة  المحلي:    االستهالك 
واعت د  احتياجاتها ورغباتها  وتنويع  للتونسيÓ و �و  العيش  مستوى 
عادات استهالكية جديدة للتونيس. يف هذا السياق انجزت دراسة لفهم 
في   التونيس  سلوك  ìيز  ما  عىل  تعتمد  والتصورات  املواقف  وكشف 

يتعلق Õنتجات التجميل واملواد الشبه صيدالنية .
ــب الدراســات «ت ب س»  ــا مكت ــام به ــي ف ــت الدراســة الت ــد بين وق
TBS يف التعاطــي واإلقبــال عــىل هــذه املنتجــات ان نســبة االســتع ل 
ــذا  ــتهلكون ه ــن ال يس ــيÓ الذي ــن التونس ــل 13 ٪ م ــل 87 ٪ مقاب ìث

النــوع مــن املنتجــات.  
ومــن ناحيــة أخــري، ìثــل اســتخدام هــذه املنتجــات ترجمــة 
لســلوك واســع االنتشــار وهــذا بغــض النظــر عــن االعتبــارات 
املتعلقــة بصــورة العالمــة التجاريــة و جــودة املنتجــات املســتهلكة.

وتجــدر اإلشــارة إىل أن اســتهالك هــذه املنتجــات تلبــي االحتياجــات 
ــة. ــة االجت عي ــية واملكان ــة النفس ــق بالراح ــي تتعل الت

ــظ ان 52 ٪  ــات ، نالح ــذه املنتج ــتهالك ه ــر اس ــع تربي ــل دواف وتحلي

مــن اســتهالك هــذه املنتجــات متاتيــة مــن مســالة «العنايــة والرفاهيــة ». 
وباإلضافــة إىل ذلــك 27 ٪ مــن املســتجوبÓ تــربر اســتهالكها لهــذه 
املــواد بدافــع الحصــول عــىل املتعــة، وìكــن ان نالحــظ أيضــا وجــود 
دوافــع أخــرى مثــل «وجودمشــاكل خاصــة »أو «البحــث عــن القيمــة 
ــل»  ــدو أن «التجمي ــه يب ــة ان ــذه الدراس ــت ه ــة »، وخلص االجت عي
ــوع  ــةيف اســتهالك هــذا الن ــم املطلوب ــاه» و«املتعــة» هــي القي و«الرف

ــات. ــن املنتج م
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العناية والرفاهية

وجود مشاكل خاصة

املتعة

 التوزيع الجغرافي للوادرات
اســتوردت تونــس ســنة 2016 بقيمــة 58.8 مليــون دينــار وهــي متأتيــة مــن 
اكــá مــن 60 بلــدا تتقدمهــا فرنســا (31 ٪) ،  أملانيــا (12 ٪) ، اســبانيا (9 ٪) 

وإيطاليــا (8 ٪)
  أهم البلدان املوردة

%31

%20

%12
%9 %8

%5 %5 %4 %4
%2

1

2

3

4

5

6

%40

%35

%30

%25

%20

%15

%10

%5

%0

%5-

 نسبة التغطية بين حجم الصادرات وحجم الواردات

رغم تطور قيمة  الصادرات خالل الخمس السنوات االخ©ة من 6.8 مليون 
دينار سنة 2012 اىل 9.2 مليون دينار سنة 2016 أي بزيادة 8.6 ٪ .  يبقى 
حجم الصادرات ضعيفا مقارنة مع قيمة الواردات التي سجلت تقريبا ارتفاعا 
Õعدل سنوي 8.1 ٪ خالل نفس الفرتة مسجلة قيمة واردات بـ 58.8 مليون دينار 

9
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2012

الواردات (مليون دينار)

الصادرات (مليون دينار)

  تطور حجم التغطية
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ــات  ــاز املنتج ــى بامتي ــات تبق ــات واملنتج ــق باالحتياج ــ  يتعل وفي
ــواد  ــتحرضات وم ــامبو مس ــور والش ــمل العط ــي تش ــائية والت النس
تليهــا منتجــات   ٪ 70 بنســبة  املنتجــات طلبــا   áالتجميــل وأكــ

الرعايــة والعنايــة بالبــرشة والشــعر بنســبة 16 ٪ .

هذا وترتاوح نسبة االستهالك كاأل¦:

  توزيع املواد:

 % النسبة  املواد نوعية 

% 70 للتجميل  مواد 

% 16 منتجــات الرعاية والعناية بالبرشة والشــعر

% 14 مواد أخرى

ــل  ــات التجمي ــتهالك منتج ــن اس ــزوف ع ــباب الع ــبة الس ــا بالنس أم
ــزال  ــي ال ت ــة الت ــة بالبــرشة، يعــد وجــود املنتجــات الطبيعي والعناي
ــبة35 ٪. ــباب بنس ــم االس ــة اه ــا الصحي ــوة يف عاداتن ــتعملة بق مس
ويعتــرب 26 ٪. مــن املســتجوبÓ انهــا ليســت  مــواد رضوريــة باالضافــة 

أن ارتفــاع األســعار تشــكل مكابــح كبــ©ة  بنســبة21 ٪.

  اسباب العزوف

النسبة %  اسباب العزوف

% 18 عزوف من املكونات الكيميائية

% 35 يحبذون مواد طبيعية

% 21 غالء االسعار

% 26 ليست رضورية

ويبقــى وجــود املنتجــات الطبيعيــة يف متنــاول الجميــع و Ëثــل 
ــب  ــيس يتجن ــتهلك التون ــل املس ــي يجع ــوروث الصح ــن امل ــزءا م ج
مــواد كيميائيــة تجعــل نســبةالعزوف  لوجــود  املنتجــات  هــذه 
ــة  ــة التوعي ــو قل ــس ه ــذا  الهاج ــباب ه ــن اس ــدر ب 18 ٪ . و م تق
ــواد  ــات هــذه املســتحرضات هــي باألســاس م ــب مكون ــث ان اغل حي

ــة. ــع للمراقب ــة وتخض ــة االدوي ــتعمل يف صناع ــة و تس حيوي

عزوف من املكونات الكيميائية

يحبذون مواد طبيعية

غالء األسعار

ليست رضورية

%35
%26

%21 %18

ــة  ــبه صيدالني ــات الش ــىل املنتج ــاق ع ــتوى اإلنف ــة مس ــÓ دراس وتب
أن 31 % مــن االشــخاص تخصــص يف املتوســط ميزانيــة شــهرية تقــل 
عــن 20 دينــارا، مقابــل 30 %تنفــق مــا بــÓ 20 و30 دينــارا  يف الشــهر

النسبة %  معدل االنفاق بالدينار (د.ت)

% 31 اقل من 20

% 30 من 20  - 30

% 14 من 30  - 40

% 10 من 40  - 50

% 9 من 50  - 100

% 6 اكá من 100

ــات  ــتهالك منتج ــة الس ــج أن امليزانيــة املخصص ــذه النتائ ــح ه وتوض
النظافــة والجــ ل تظــل منخفضــة نســبيا يف هيــكل اإلنفــاق التونــيس. 
وال تــزال هــذه املنتجــات تعتــرب «ثانويــة» مقارنــة باملنتجــات األساســية

 معدل االنفاق بالدينار (د.ت)

 
أقل من20

من 20 -30

من40-30

من50-40

من 100-50

أك� من 100
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 المخاطر ونقص المراقبة
تشهد السوق التونسية  انتشارا كب©املنتجات مستوردة من دول أجنبية 
يصفها  التي  األدوية  تنافس  وصارت  عليها،  اإلقبال  زاد  حيث  وعربيه 
األطباء رغم نتائجها غ© املضمونة  وتُستورد عىل أنها مواد شبه صيدالنيه 

م  يعفيها من الرقابة رغم خطورتها عىل صحة املستهلك.

إقباال  املنتجات تعرف  النوع من  تبيع هذا  التي  املحالت  أن  واملالحظ 
من املواطنÓ فالجميع يبحث عن دواء ملعالجة مرضه، والباعة يقومون 
 Óبوصف املنتج املناسب، بل و يقدمون نصائح طبية و يخ©ون الزبون ب

أخذ هذا املُعلب أو ذاك.

وتوصـــف املنتجـــات املتوفـــرة لـــدى هـــذه املحـــالت لجميـــع أنـــواع 
ـــية،  ـــة أو نفس ـــت عضوي ـــواء كان ـــا، س ـــتعصية منه ـــى املس ـــراض حت األم
ــل  ــة آلالم املفاصـ ــد وألبـــرشة و أدويـ ــراض الجلـ ــة ألمـ ــاك أدويـ فهنـ
وألعظـــام وأخـــرى توصـــف ملـــرىض الربـــو، كـــ  أن هنـــاك منتجـــات 
تقـــدم ملـــن يعانـــون مـــن مشـــاكل يف الجهـــاز الهضمـــي والقولـــون، 
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ـــد والربوســـتاتا، وحتـــى  ـــة والكب ـــك ملـــرىض الـــكىل واملســـالك البولي وكذل
ضغـــط الـــدم والســـكري والكولســـرتول والروماتيـــزم.

ــل  ــة، كالعسـ ــات معروفـ ــذه املنتجـ ــض هـ ــات بعـ ــم أن مكونـ ورغـ
والزنجبيـــل والبقدونـــس وبعـــض أنـــواع الزيـــوت و الخـــل، كزيـــت 
ــك  ــل، وكذلـ ــن العسـ ــددة مـ ــواع متعـ ــاح وأنـ ــل التفـ ــون وخـ الزيتـ
ـــ©  ـــات اكáهاغ ـــود مكون ـــا وج ـــج، الحظن ـــل والبابون ـــاب كاإلكلي األعش
ــدان  ــÓ أو بلـ ــد والصـ ــيوية كالهنـ ــدان آسـ ــو يف بلـ ــة، وتنمـ معروفـ
ـــيغ  ـــة الجينس ـــل نبت ـــة مث ـــكا ألجنوبي ـــة ألمري ـــط، إضاف ـــرشق األوس ال

ــ©ا. ــوال واألوليفـ والقرافيـ

ـــة  ـــاروا طريق ـــة اخت ـــر األجنبي ـــض املخاب ـــوكالء بع ـــرى ف ـــة أخ ـــن جه م
ــم  ــخص مهتـ ــع أي شـ ــد مـ ــم التعاقـ ــث يتـ ــب` حيـ ــويق ألشـ التسـ
ـــل  ـــاح مقاب ـــن األرب ـــبة م ـــن نس ـــتفيد م ـــىل أن يس ـــويق ع ـــال ألتس Õج
كميـــة معينـــة مـــن املنتجـــات التـــي يقـــوم ببيعهـــا، و توجـــد عـــدة 
ــوم  ــات تقـ ــي ومؤسسـ ــل االجت عـ ــع التواصـ ــىل مواقـ ــات عـ صفحـ
ـــ©ا»  ـــمى «األوليف ـــدة تس ـــة واح ـــن نبت ـــة م ـــا املصنع ـــويق منتجاته بتس
كـــ  أن لديهـــا أدويـــة ملعظـــم أنـــواع األمـــراض و بأïـــان باهظـــة، 
وبالرغـــم مـــن ذلـــك فاإلقبـــال عليهـــا كبيـــ© خاصـــة أن األشـــخاص 
ــاع  ــ©ا يف إقنـ ــون دورا كبـ ــات يلعبـ ــذه املنتجـ ــوقون هـ ــن يسـ الذيـ

زبائنهـــم برشائهـــا.

ويعـــد هـــذا النـــوع مـــن املنتجـــات مـــواد شـــبه صيدالنيـــة ويتـــم 
اســـت©ادها عـــىل أنـــه مكمـــالت غذائيـــة أو مـــواد شـــبه طبيـــة 
و بالتـــايل ال يتـــم مراقبتهـــا عـــىل مســـتوى املخـــرب ألوطنـــي حيـــث 
ـــرا  ـــكل خط ـــد يش ـــا ق ـــو م ـــارة وه ـــة وزارة ألتج ـــط لرخص ـــع فق تخض
عـــىل صحـــة أملســـتهلكÓ ومعظمهـــا يحتـــوي عـــىل مـــواد تســـتعمل 
يف صناعـــة أألدويـــة كـــ  أن طريقـــة تغليفهـــا تشـــبه إىل حـــد كبـــ© 
ــر مخالـــف  ــو أمـ ــات وهـ ــاع يف ألصيدليـ ــي تبـ ــة التـ ــكال األدويـ أشـ
ـــال  ـــرب تحاي ـــا يعت ـــي تنظـــم هـــذا النشـــاط وهـــو م ـــÓ الت حســـب القوان
مـــن بعـــض ممتهنـــي النشـــاط شـــبه ألصيـــدالå كـــ  أن هـــذا النشـــاط 
الـــذي ال يقـــدم أي ض نـــات صحيـــة للمســـتهلكÓ وخلـــق منافســـة 
ــة أن  ــة خاصـ ــة ألصيدلـ ــوازي ملهنـ ــاع مـ ــة و قطـ ــ©ة غـــ© رشيفـ كبـ
ــي  ــة التـ ــاب الطبيـ ــتهالك األعشـ ــؤون السـ ــوا يلجـ ــÓ أصبحـ املواطنـ

انتـــرشت بكـــáة.

 اشكاليات

ـــو  ـــاع وه ـــذا القط ـــه ه ـــاå من ـــذي يع ـــّم ال ـــكل األه ـــى املش ـــن يبق لك
ـــات  ـــع متطلب ـــق م ـــة وال تتواف ـــت تقليدي ـــي ال زال ـــاج الت ـــات االنت تقني
ـــية  ـــات التونس ـــب املنتوج ـــة اىل أّن أغل ـــذا باالضاف ـــة ه ـــوق العاملي الس
يف هـــذا القطـــاع ال تتـــ ىش مـــع املواصفـــات العامليـــة مـــن حيـــث 
مراحـــل اإلنتـــاج لذلـــك فهـــو يف حاجـــة أكيـــدة اىل إعـــادة الهيكلـــة 
والتنظيـــم واىل تدخـــل األطـــراف املســـؤولة يف هـــذا املجـــال بهـــدف 
ــىل  ــجيعهم عـ ــÓ وتشـ ــبان والباعثـ ــÓ الشـ ــه الفالحـ ــ© وتوجيـ تأطـ
االســـتث ر باعتـــ د الطـــرق العرصيـــة خصوصـــا وأّن الظـــروف املناخيـــة 
وËوقـــع تونـــس يف البحـــر املتوســـط عوامـــل تســـاعد عـــىل زراعـــة 
ــرا  ــة نظـ ــة طيبـ ــمعة تجاريـ ــبها سـ ــات وتكسـ ــذه النباتـ ــعة لهـ واسـ

لجـــودة أصنـــاف عديـــدة مـــن هـــذه النباتـــات

  توفـــر المـــواد الطبيعيـــة فـــي تونـــس : بيئـــة 

مالئمـــة لنمـــو القطـــاع
ــل  ــة، كالعسـ ــات معروفـ ــذه املنتجـ ــات بعـــض هـ ــم أن مكونـ ورغـ
والزنجبيـــل والبقدونـــس وبعـــض أنـــواع الزيـــوت والخـــل، كزيـــت 
الزيتـــون وخـــل التفـــاح وأنـــواع متعـــددة مـــن العســـل، وكذلـــك 
األعشـــاب كاإلكليـــل والبابونج،ìكـــن أن نذكـــر «الـــورود» وأزهـــار 
الـــذي  والقرنفـــل  و«الســـت©يليزيا»،  و«القاليـــول»  «القرنفـــل» 
ــك  ــع كذلـ ــل الربيـ ــر يف فصـ ــذور ويزهـ ــق البـ ــن طريـ ــر عـ يتكاثـ
«الـــورد العـــرñ »الـــذي يتواجـــد يف جميـــع أنحـــاء العـــا÷ مـــا عـــدا 
املناطـــق الحـــارة وìتـــاز برسعـــة �ـــو أغصانـــه الشـــوكية ويـــزرع يف 
ـــاف  ـــة أصن ـــن املســـتثمرين إىل تجرب ـــد م عـــدة مناطـــق. ويســـعى عدي
جديـــدة مـــن الزهـــور التـــي تجـــد طريقهـــا نحـــو األســـواق حيـــث 

يتـــم اســـتع لها كزهـــور طازجـــة أو مجففـــة. 

وتجـــدر اإلشـــارة إىل أن فالحـــة الزهـــر والنباتـــات العطريـــة تعـــد 
قطاعـــا واعـــدا يتطلـــب مزيـــدا مـــن العنايـــة ســـي  بالجوانـــب املتصلـــة 
ــة  ــات الزراعيـ ــاتل والتقنيـ ــة املشـ ــة نوعيـ بالبحـــث العلمـــي وخاصـ
إضافـــة إىل العمـــل عـــىل تحســـÓ طـــرق وأســـاليب ترويـــج املنتـــوج 

باألســـاس يف األســـواق الخارجيـــة.
Ëثـــل أغصـــان الكلتـــوس والـــذرو والخلنـــج ثـــروات غابيـــة طبيعيـــة 
تقـــدر بحـــوايل مليـــون و32 ألـــف هكتـــار  وغ©هـــا مـــن النباتـــات 
العطريـــة والطبيـــة األخـــرى مســـاحات هائلـــة ÷ يتـــّم اســـتغاللها يف 
ـــي  ـــور الت ـــوت والعط ـــ© الزي ـــة تقط ـــتع الت وخاص ـــن االس ـــد م العدي
ـــتهلك  ـــا املس ـــل عليه ـــة ويقب ـــواق العاملي ـــزة يف األس ـــة ممي ـــل مكان تحت

ـــة. ـــة والج لي ـــا الصحي ـــرا لقيمته نظ
ـــة صالحـــة للمـــداواة، ìكـــن تســـويقها،  كـــ  يوجـــد أكـــá مـــن 350 نبت

الســـتع لها يف صناعـــة مـــواد التجميـــل والصناعـــات الطبيـــة.

ـــات  ـــن القطاع ـــس م ـــة يف تون ـــة والعطري ـــات الطبي ـــاع النبات ـــرب قط يعت
ـــا  ـــة باعتباره ـــدان املنتج ـــّم البل ـــن أه ـــس م ـــّد تون ـــث تع ـــدة حي الواع
Ëلـــك ثـــروة طبيعيـــة بنباتـــات ال تتوفـــر يف مناطـــق أخـــرى مـــن العـــا÷ 
لكـــن رغـــم أهميـــة هـــذا القطـــاع فهـــو ÷ يشـــهد تطـــورا وذلـــك راجـــع 
ـــاج  ـــة يف اإلنت ـــة والعطريّ ـــات الطبيّ ـــاع النبات ـــاهمة قط ـــف مس اىل ضع

ـــث ÷ تتجـــاوز  ٪1. الفالحـــي حي

ــودات  ــي مجهـ ــال الفالحـ ــة يف املجـ ــلط املرشفـ ــذل السـ ــذا وتبـ هـ
ـــة املزروعـــة  ـــة والعطريّ ـــات الطبي ـــة للنبات ـــة املســـاحات الجملي ملضاعف
ـــا يف مجـــال  ـــة 32 عاملي ـــس املرتب ـــل تون ـــار وتحت ـــدر بــــ 5000 هكت وتق
ـــة األوىل  ـــال املرتب ـــر الربتق ـــدر زه ـــد تّص ـــة وق ـــوت الروحي ـــر الزي تصدي

ـــة. ـــوت الروحي ـــر الزي ـــال تصدي ـــبة يف مج بنس

ـــل  ـــر واإلكلي ـــل الزه ـــات مث ـــىل نبات ـــدا ع ـــا متزاي ـــس طلب ـــرف تون وتع
ـــات  ـــن النبات ـــا م ـــورد وغ©ه ـــاع وال ـــمÓ والنعن ـــل والياس ـــرت والف والزع
وتســـعى وكالـــة النهـــوض باالســـتث رات الفالحيـــة اىل العمـــل عـــىل 
ـــاف هـــذه  ـــة أصن ـــاج البيولوجـــي وتحســـÓ إنتاجي تحســـÓ جـــودة اإلنت
ـــر  ـــتوى التصدي ـــىل مس ـــنافسية ع ـــدرة التـ ـــم الق ـــدف دع ـــات به النبات
ــرشق  ــة الـ ــواق يف منطقـ ــدة أسـ ــن عـ ــددة مـ ــت مهـ ــي أصبحـ التـ
ـــواق  ـــّم األس ـــة األوىل كأه ـــية يف املرتب ـــوق الفرنس ـــأ¦ الس ـــط وت األوس

املســـتوردة لهـــذه النباتـــات تليهـــا ايطاليـــا واملانيـــا. 
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ــا أدى  ــا هام ــنة 2015 تراجع ــة يف س ــات الحيوي ــل القطاع ــهدت ج ش
إىل تدهــور الوضــع االقتصــادي يف البــالد عــىل غــرار القطــاع الســياحي، 
ــات  ــاع الصناع ــل قط ــا بفض ــىل توازنه ــة ع ــت الصناع ــÓ حافظ يف ح
ــل  ــ©ة ليتواص ــنوات األخ ــردا يف الس ــوا مط ــرف � ــذي ع ــة، ال الغذائي
ــاد  ــم االقتص ــة لدع ــا ايجابي ــجال أرقام ــنة 2015 مس ــر س ــى أواخ حت
ــي، غــ© أن هــذا التطــور ÷ يتواصــل ســنة 2016 نظــرا لرتاجــع  الوطن

ــون خاصــة. ــت الزيت ــاج زي إنت
ــة  ــن 1060 مؤسس ــá م ــا أك ــة حالي ــات الغذائي ــاع الصناع ــم قط ويض
ــا 200  ــي منه ــي الوطن ــيج الصناع ــن النس ــل 19 % م ــة Ëث صناعي
ــادرات  ــاهم ص ــ  تس ــة. ك ــاه ت خارجي ــا و Õ 166س ــدرة كلي مص

ــات. ــكل القطاع ــادرات ل ــوع الص ــن مجم ــبة 9 % م ــاع بنس القط

ــة  ــهائد املصادق ــىل ش ــت ع ــدة تحصل ــىل 122 وح ــاع ع ــوي القط يحت
ــزو 14001،  ــزو 22000، إي ــزو 9001، إي ــة: إي ــات التالي ــىل املواصف ع

HACCP ،BRC ،  .IFS
يبلــغ معــدل قيمــة إنتــاج قطــاع الصناعــات الغذائيــة حــوايل 10 مليــار 

دينــار يف الســنة.
ونظــرا الرتباطــه الوثيــق بجملــة مــن القطاعــات الحيويــة، يعــد قطــاع 
الصناعــات الغذائيــة عنــرصا داعــ  للفالحــة التونســية ووســيلة هامــة 
لكســب تحــدي األمــن الغــذا\ واالســتقرار االقتصــادي، وتشــمل 
ــا  ــا بالدن ــي تزخــر به ــة الت ــة كل املنتجــات الفالحي ــات الغذائيّ الصناع
ــة  ــة الغذائي ــون والتمــور والصناعــات التحويلي ــت الزيت عــىل غــرار زي
ــوب  ــتّقات الحب ــان ومش ــب واألجب ــ ك والحلي ــم واألس ــل الط ط مث

ــات.  واملعجن
ويســاهم القطــاع بنســبة 3.7 % مــن الناتــج املحــّيل الخــام وبنســبة 
19 % يف القيمــة املضافــة وبنســبة 22 % يف قيمــة االســتث رات يف 

ســنة  األنشــطة يف  بعــض  وســجلت  املعمليــة،  الصناعــات  قطــاع 
2016 نتائــج إيجابيــة، فقــد عرفــت منظومــة األلبــان تطــورا هامــا يف 
ــ© مخــزون  ــن توف ــت م ــي مكن ــة بنســبة + 7 % الت ــات املحول الكمي
ــ   ــف، ك ــع التجفي ــغيل مصن ــادة تش ــب إع ــايس إىل جان ــيل، قي تعدي
أفــرزت بعــض مواســم التحويــل وفــرة كبــ©ة تعتــرب قياســية بالنســبة 

ــم. ــون الط ط ــادة معج مل
وعــرف القطــاع �ــوا بــارزا يف عــدة أنشــطة أخــرى عــىل غــرار تحويــل 
الحبــوب وتكييــف التمــور وتعليــب الزيــوت النباتيــة ومنتجــات البحــر 
وإنتــاج األجبــان املذوبــة نظــرا لتوفــر الكميــات مــن هــذه املنتجــات 

املوجهــة للتصديــر.

 إنجـــازات قطاع الصناعـــات الغذائية للفترة 
:2016-2011

*عىل مستوى قيمة اإلنتاج والقيمة املضافة:

بلغــت قيمــة اإلنتــاج يف قطــاع الصناعــات الغذائيــة ســنة 2011، 
9403 مليــون دينــار مقابــل 13018 مليــون دينــار ســنة 2015 مســجلة 

بذلــك نســبة �ــو تقــدر بــــ38 % .
هــذا و قــد تراجعــت هــذه القيمــة ســنة 2016 لتبلــغ 12745 مليــون 

دينــار، وذلــك بســبب التــدå امللحــوظ يف إنتــاج زيــت الزيتــون .

املؤرشات 
(الوحدة:

 مليون دينار)
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 تطور قيمة اإلنتاج والقيمة املضافة يف قطاع الصناعات الغذائية للفرتة 
2016 - 2011

(الوحدة: مليون دينار)
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 على مستوى قيمة االستثمارات:
ــتث رات  ــت االس ــاع، بلغ ــتث رات يف القط ــة االس ــق بقيم ــا يتعل يف م
الـــ 462 مليــون دينــار خــالل ســنة 2015 مقابــل 450 مليــون دينــار 
خــالل ســنة 2014 مســجلة بذلــك �ــوا بحــوايل 3 % وارتفعــت ســنة 

ــار ــون دين ــغ 552 ملي 2016 لتبل

وبلغــت االســتث رات الخارجيــة املبــارشة يف القطــاع خــالل ســنة 
2014 قيمــة 61 مليــون دينــار بعــد أن كانــت يف حدودالـــ 18.6 مليون 
دينــار يف ســنة 2011 أي تضاعفــت ثــالث مــرات. وبخصــوص مواطــن 
الشــغل التــي يوفرهــا القطــاع، فهــي تناهــز 71544شــخصا يشــتغلون 
ــدود  ــوق ويف ح ــ  ف ــخاص ف 10أش ــغل  ــي تش ــات الت يف املؤسس

الـــ19925 موطــن شــغل يف املؤسســات املصــدرة كليــا. 

املؤرشات

 (الوحدة: مليون دينار)
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350387440450462552

 تطور اإلستث�رات يف قطاع  الصناعات الغذائية للفرتة 2011 - 2016
(الوحدة: مليون دينار)
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 على مستوى قيمة الصادرات و الواردات:
ســجل امليــزان التجــاري الغــذا\ تراجعــا ســنة 2016 حيــث بلغت نســبة 
تغطيــة الــواردات بالصــادرات 71%  خالفــا لســنة 2015 التــي شــهدت 

نســبة تغطيــة تقــدر ب %100 .
ــون بنســبة  ــت الزيت ــدات مــادة زي ــدå عائ ويعــود هــذا الرتاجــع إىل ت

ــة. ــة بالســنة املنقضي 63% مــن حجــم الصــادرات مقارن
ــة 2736  ــواد الغذائي ــادرات امل ــدات ص ــنة 2016 عائ ــالل س ــت خ بلغ
مليــون دينــار(-25% مقارنــة بســنة 2015) و3831 مليون دينار بالنســبة 

ــة بســنة 2015).  ــواردات (+2.5% مقارن لل
ــة  ــة لســنة 2016 مقارن ــة الصــادرات الغذائي و عــىل مســتوى تركيب

بـــ 2015 نســتنتج مــا ييل:
- تراجــع تصديــر زيــت الزيتــون «63%» . وقــع تصديــر113 ألــف طــن 
ــل 302 ألــف طــن بقيمــة  ــار ســنة 2016 مقاب ــون دين بقيمــة 872 ملي

1892 مليــون دينــار ســنة 2015
ــر 114 ألــف طــن بقيمــة  ــة «9%». وقــع تصدي ــر الدقل - ارتفــاع تصدي
487 مليــون دينــار ســنة 2016 مقابــل 103 ألــف طــن بقيمــة 445 

ــنة 2015 ــار س ــون دين ملي
ــر21 ألــف طــن بقيمــة  ــر القــوارص «7%». وقــع تصدي - ارتفــاع تصدي
25 مليــون دينــار ســنة 2016 مقابــل 24 ألــف طــن بقيمــة 23 مليــون 

ــار ســنة 2015 دين
- انخفاض تصدير العجÓ الغذا\ «%12».

ــف طــن  ــر 16 أل ــع تصدي ــر منتجــات البحــر«7%». وق ــاع تصدي - ارتف
بقيمــة 271 مليــون دينــار ســنة 2016 مقابــل 15,6 ألــف طــن بقيمــة 

ــنة 2015 . ــار س ــون دين 252 ملي
ìكن ترتيب الخمس حرفاء األوائل لتونس ســنة 2016  كاآل¦:

1 - إيطاليــا: 601 مليــون دينــار، مقابــل 846 مليــون دينــار 
ســنة 2015

ــار  ــون دين ــل 471 ملي ــار، مقاب ــون دين ــا: 456 ملي 2 - ليبي
ــنة 2015 س

ــار  ــار، مقابــل 246 مليــون دين 3 - فرنســا: 275 مليــون دين
ســنة 2015

4 - إســبانيا : 274 مليــون دينــار، مقابــل 865 مليــون دينــار 
ســنة 2015

5 - الواليــات املتحــدة األمريكيــة : 189 مليــون دينــار، 
مقابــل 353 مليــون دينــار ســنة 2015 .

ويعتــرب االتحــاد األوروñ الحريــف األول لتونــس يف ميــدان الصناعــات 
ــنة 2016  ــار س ــون دين ــة 1364 ملي ــت©اد بقيم ــام باس ــة إذ ق الغذائي

ــنة 2015 . ــار س ــون دين ــل 2150 ملي مقاب

املؤرشات
 (الوحدة: مليون 

دينار)
201120122013201420152016

212620652431204935002736الصادرات الغذائية 

282831513545342935003831الواردات الغذائية 

                                                                املصدر: املعهد الوطني لإلحصاء    
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ــايل  ــاس» اإليط ــج «كومب ــع برنام ــاون م ــد، بالتع ــة والتجدي بالصناع
الحمــراء  واللحــوم  ومشــتقاته  الحليــب  بقطاعــات  واملتعلقــة 
ــات  ــه القطاع ــتث ر يف هات ــة االس ــىل أهمي ــتقاته، ع ــوب ومش والحب

الواعــدة واملجــددة :

- بالنسبة ملنظومة اللحوم الحمراء:

يحتــل قطــاع اللحــوم الحمــراء مكانــة هامــة يف قطــاع الفالحــة 
والصناعــات الغذائيــة التونســية، إذ يف الواقــع يســاهم قطــاع اللحــوم 
الحمــراء بنســبة 44 ٪ عــىل مســتوى اإلنتــاج يف قطــاع تربيــة املاشــية 

ــي.                                                     ــاع الفالح ــاج يف القط ــتوى اإلنت ــىل مس ــبة 15 ٪ ع وبنس

ينطــوي هــذا القطــاع أيضــا عــىل العديــد مــن املشــاركÓ مــن فئــات 
مختلفــة: مربــÓ/ معلفــÓ (أكــá مــن 100000) وتجــار الجملــة للحــوم 

والجزاريــن (أكــá مــن 8000)،  وحــدات القطــع والتغيــ©، الــخ .

ــة  ــددت الدراس ــة، ح ــل املقرتح ــة العم ــرتاتيجية وخط ــن اإلس ــدءا م ب
ــة   ــا يف ïاني ــن تحقيقه ــي ìك ــاع والت ــذا القط ــتث ر يف ه ــرص لالس ف
واليــات معنيــة بهــذه الدراســة وقدمــت هــذه الفــرص يف شــكل 

مشــاريع وهــي كاآل¦ :

بعث مسلخ خاص:

واألغنــام،  األبقــار  لذبــح  متطــور  خــاص  مســلخ  بعــث  نقــرتح 
يحتــوي عــىل كل قواعــد حفــظ الصحــة واملحيــط. وتقــدر الطاقــة 
الجمليــة لهــذا املســلخ بـــ5000 طــن موزعــة بــÓ 2500 طــن 
لألبقــار و 2500 طــن لألغنــام أي مــا يقــارب 170 ألــف رأس غنــم و10 
 Óكــن إنجــاز هــذا املســلخ يف مناطــق تســمì .آالف رأس بقــر ســنويا
العجــول (باجــة ، جندوبــة، نابــل، بنــزرت) أو قــرب مناطــق اإلســتهالك 
(تونــس الكــربى). يقــدر عــدد املســالخ العموميــة بالبــالد 200 مســلخ، 

غــ© مؤهلــة لإلســتع ل وال تحــرتم قواعــد حفــظ الصحــة.

تبلــغ القيمــة الجمليــة لهــذا املســلخ 10 ماليــÓ دينــار، ونظــرا للطابــع 
االســرتاتيجي لهــذا املــرشوع، ينتظــر أن يتمتــع Õنحــة اســتث ر يف 
حــدود 25 يف املائــة مــن القيمــة الجمليــة. يشــغل هــذا املــرشوع 40 

شــخص مــن بينهــم 15 إطــار و تقنــي ســامي.

رشكة خاصة إلدارة مسلخ عمومي:

 نقــرتح تكويــن رشكــة خاصــة تتــرصف يف مســلخ عمومــي عــىل ملــك 
بلديــة مــا. وذلــك ملــدة طويلــة. و يقــع بعثهــا عــن طريــق صناعــي أو 
مجموعــة صناعيــÓ مــن ميــدان اللحــوم.  هــذا و يجــب أن توضــع كل 
ــلخ  ــذا املس ــي© ه ــن تس ــ ن حس ــة لض ــة و املادي ــات البرشي اإلمكاني

عــىل كل املســتويات ( صحيــة و حفــظ املحيــط) .
تقــدل تكاليــف هــذه الرشكــة 60 مليــون دينــار و تشــغل 40 شــخص 

مــن بينهــم 15 إطــار و تقنــي.

وحدة لتقطيع اللحوم:

ــث  ــان حي ــار والخرف ــوم األبق ــن لح ــدة م ــذه الوح ــد ه ــع تزوي يق
يقــع تقطيعهــا إىل أجــزاء حســب النوعيــة وحســب حاجيــات الحرفــاء. 

تقطــع هــذه الرشكــة يوميــا 10 أبقــار و50خــروف أي بطاقــة جمليــة 
تقــدر بحــوايل 1000 طــن مــن اللحــوم يوميــا.

يقــدر املبلــغ الجمــيل لهــذا املــرشوع بواحــد و نصــف مليــون دينــار 
ــاء  ــون حرف ــÓ .يتك ــارات و تقني ــم 10 إط ــن بينه ــخص م ــغل 30 ش ويش

هــذه الوحــدة خاصــة مــن سالســل للتوزيــع الكــربى.

 تطور قيمة الصادرات والواردات يف قطاع  الصناعات الغذائية للفرتة
2016 - 2011

 (الوحدة: مليون دينار)
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• الرشاكات الناجحة يف تونس

أهــم الــرشكات العامليــة يف ميــدان الصناعــات الغذائيــة التــي اختــارت 
دانــون،  كوكاكــوال،  كنديــا،  شــمبوريس  ألــزا،  بالدنــا:  يف  االســتث ر 
هاينيــكان، كايكــو، نســتيل، أورنجينــا ،بريزيــدون، صوديــال، صانصوكار، 
إìــي ،الكتاليــس، أجبــان بيــل، مجمــع إيفــن، جوتــا ،الصونــد، أونيلفــر، 

بســكوي يونايتــد

• القطاعات واملنظومات الواعدة

تطور الفالحة البيولوجية يف تونس

ــات  ــر املنتوج ــال تصدي ــا يف مج ــة إفريقي ــة الثاني ــس املرتب ــل تون تحت
الغذائيــة البيولوجيــة وهــي البلــد الثامــن عامليــا املصــادق عليــه 
بصفتــه مصــدر بيولوجــي نحــو ســوق االتحــاد األوروñ واألول إفريقيــا 
80% مــن اإلنتــاج البيولوجــي يف تونــس يصــدر إىل كل القــارات. أهــم 

ــة املصــدرة هــي: املنتوجــات البيولوجي

-  زيت الزيتون

- الدقلة

- الخرض

- الزيوت النباتية والطبية

- الخمور

مع العلم أن تونس تصدر أكá من 60 منتوج بيولوجي .
ــن  ــف ط ــن 35 أل ــá م ــنة 2016 أك ــة س ــا البيولوجي ــت صادراتن بلغ
بقيمــة 290 مليــون دينــار منهــا 26000 طــن زيــت زيتــون بيولوجــي 

ــة. ــة بيولوجي ــن دقل و7717 ط
تعتــرب إيطاليــا الحريــف األول لتونــس ثــم فرنســا فإســبانيا ثــم الواليات 

املتحــدة األمريكية .
ــر قطــاع  ــد تطوي ــي مــن شــانها مزي ــÓ األنشــطة الواعــدة الت ومــن ب
ــف  ــوت وتكيي ــب الزي ــر أنشــطة تعلي ــن ذك ــة ìك ــات الغذائي الصناع
الخــرض والغــالل ومشــتقات الط طــم Õــا يف ذلــك الط طــم املجففــة، 
فضــال عــن املنتجــات البيولوجيــة املحّولــة، إىل جانــب نصــف مصــربات 

الخــرض واألطبــاق الجاهــزة.
وأفــرزت نتائــج الدراســات االســرتاتيجية التــي قــام بإنجازهــا مؤخــرا 
مركــز الدراســات واالســترشاف الصناعــي التابــع لوكالــة النهــوض 
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- بالنسبة ملنظومة الحبوب و مشتقاته:

ــة  ــن األرايض الفالحي ــá مــن 50 ٪ م ــوب أك ــة الحب ــل نشــاط زراع  ìث
ــي  ــ يل الفالح ــاهم يف تكويــن الناتــج املحــيل اإلج املســتغلة، و يس
بنســبة 12 إىل 15 ٪   وتوفــر منتوجــات الحبــوب 51.7 ٪ مــن الســعرات 
ــاط  ــار نش ــيÓ، دون اعتب ــات التونس ــن بروتين ــة و 53،1 % م الحراري
تربيــة املاشــية املرتبــط بإنتــاج الحبــوب املحليــة واملســتوردة. إن 
األهميــة اإلســرتاتيجية للحبــوب جعــل منهــا مصــدر للتدخــل املفــرط، 
لدرجــة أنــه تــّم ترتيــب كّل يشء مــن أســعار البــذور إىل ســعر الخبــز 
 Óــ ــم تعي ــة. و يت ــتهالكية النهائي ــات االس ــذا\، واملنتوج ــÓ الغ والعج
 ،Óــ ــÓ، مخزّن ــÓ، مجمع ــة كمنتج ــاب املصلح ــع أصح ــش جمي هوام
ناقلــÓ واملعالجــÓ واملوزّعــÓ مــن مختلــف املســتويات مــن قبــل 

ــة. الســلطة العام

وحدة إلنتاج وتكييف بذور الحبوب

ــا 235000 قنطــار وهــذا  ــذور الحبــوب يف تونــس حالي ــاج ب يقــدر إنت
يغطــي مــا يعــادل 15 يف املئــة مــن حاجياتنــا الوطنيــة و يعتــرب هــذا 
ــوريا  ــبانيا و س ــا و إس ــدول كفرنس ــض ال ــة ببع ــا مقارن ــدل ضعيف املع

ــة) . (45 يف املئ
ــا  ــذا املــرشوع ب10 طــن يف الســاعة أي م ــة له ــة الجملي تقــدر الطاق

ــف قنطــار يف املوســم. ــادل 130 أل يع
وتبلغ قيمة االستث ر الجميل للمرشوع 6 ماليÓ دينار.

وحــدة إلنتــاج املحســنات للمخابــز وخ�ئــر أصليــة إلنتــاج الخمــ³ة 
لصناعــة الخبــز

تســتعمل املحســنات يف الخبــز ملســاعدة العجــÓ عــىل االنتفــاخ (ترسع 
عمليــة التخمــ©)، تلــÓ العجــÓ و تحســن لــون العجــÓ و تســاعد عــىل 

القضــاء عــىل الجراثيم.
املحســنات األكــá اســتع ال يف صناعــة الخبــز هــي دقيــق الحمــص أو 

الســوجا والقليتــان.
يتمثــل املــرشوع يف بعــث مخــرب تحاليــل للخ ئــر وتصب©هــا، يف 
مســاحة تــرتاوح بــÓ 200 و 300 مــرت مربــع مغطــى ومجهــز باملعــدات 

ــر. ــة جــودة الخ ئ ــة ملراقب الالزم
يشــغل املخــرب 03 مهندســÓ و05 تقنيــÓ مختصــÓ يف الصناعــات 

الغذائيــة.
تقدر قيمة االستث رات دون اعتبار البناءات 250 ألف دينار.

وحدة إلنتاج العجÄ الغذاá الطازج

يحتــوي العجــÓ الغــذا\ الطــازج عــىل كميــة أوفــر مــن املــاء مقارنــة 
ــك  ــن ولذل ــع التعف ــه رسي ــ  يجعل ــاف م ــذا\ الج ــÓ الغ ــع العج م
ــر  ــت الصف ــة) أو تح ــا (0 درج ــة دني ــة حراري ــه يف درج ــب حفظ وج

ــه. ــظ عــىل جودت ــى يحاف حت

وال زال هــذا القطــاع يتطــور مــن ســنة إىل أخــرى بحكــم تطــور مســالك 
التوزيــع و تطور مســتوى املعيشــة.

يستحســن تركيــز هــذه الوحــدة قــرب مطحنــة يف مســاحة تقــدر 
بـــ5000 مــرت مربــع منهــا 3000 مــرت مربــع مســاحة مغطــاة مخصصــة 
لتخزيــن املــواد األوليــة و اآلالت الصناعيــة. تشــغل هــذه الوحــدة 28 

ــي مختــص. ــا 21 تقن شــخص منه

تــرتاوح الطاقــة الجمليــة للوحــدة مــا بــÓ 300 و400 كــغ يف الســاعة 
مــن العجــÓ الطــازج أي مــا يقــارب 900 طــن يف الســنة.

يقــع توزيــع أغلبيــة املنتــوج يف أوعيــة تتســع لـــ250 غ و 500 غ بســعر 
مــن 3 إىل 4 دنانــ© للكــغ. وìكــن تصديــر 30 يف املائــة مــن املنتــوج إىل 

األســواق الخارجيــة كالجزائــر و ليبيــا.

تقــدر قيمــة االســتث رات الجمليــة للمــرشوع بـــ1500 ألــف دينــار ك  
ìكــن التمتــع Õنحــة تقــدر بـــ20 يف املائــة مــن القيمــة الجمليــة .

بعــث وحــدة الســتخراج مكونــات القمــح إلنتــاج النشــاء، الربوتينات 
ــان...) واأللياف (قلوت

ــتخراج  ــا. الس ــادة النش ــتخراج م ــذرة الس ــÓ و ال ــح الل ــتعمل القم يس
ــن  ــن م ــذرة أو 1.9 ط ــن ال ــن م ــتعمل 1.6 ط ــا يس ــن النش ــن م 1 ط
القمــح اللــÓ. يســتعمل النشــا لصناعــة الحلــوى و املرشوبــات الغازيــة  
والكرìــة املثلجــة ويســتعمل أيضــا يف بعــض القطاعــات األخــرى 

ــح. ــة والروائ ــة األدوي ــيمي وصناع كالبيوش

ــة  ــغ تكلف ــ  تبل ــل ك ــدس و100 عام ــدة 20 مهن ــذه الوح ــغل ه تش
املــرشوع 8 ماليــÓ دينــار و يستحســن بعــث هــذا املــرشوع و دمجــه 

ــة. يف مطحن

- بالنسبة ملنظومة الحليب ومشتقاته:

، يســاهم قطــاع  1.1 مليــار لــرت مــن الحليــب ســنويّا  بإنتــاج 
ــي و 25 %  ــاج الفالح ــن اإلنت ــبة 11 % م ــتقاته بنس ــب ومش الحلي
ــاج  ــن إنت ــب 11 % م ــع الحلي ــل تصني ــواå. و ìثّ ــاج الحي ــن اإلنت م
قطــاع الّصناعــات الغذائيّــة. و يقــّدر قطيــع األبقــار الحلــوب حــوايل 
424 ألــف رأس، منهــا 54 % مــن األبقــار األصيلــة الّتــي تتــوزع 
ــم مــن  ــع املنظّ ــف مــرñّ تقريبا.وìكــن قطــاع التّصني عــىل 112  أل

ــة. إحــداث 6000 فرصــة عمــل يف 34 رشك

وحدة إلنتاج األجبان

نقــرتح انتصــاب هــذه الوحــدة يف منطقــة إنتــاج للحليــب مثل الشــ ل 
الغــرñ. أهــم منتوجاتها :

- إيدام و قرييار

- كامومبار

- الريقوتة

ــع منهــا 2500  ــة للمــرشوع ب 3500 مــرت مرب تقــدر املســاحة الجملي
مغطــاة.

ìكن استع ل اللكتوس©وم املستخرج من األجبان إلنتاج الريقوتة.

ــغل  ــوم و تش ــرت يف الي ــف ل ــدة 20 أل ــذه الوح ــة له ــة الجملي ــغ الطاق تبل
قرابــة ال 45 شــخص منهــم 8 إطــارات عليــا و تقنيــÓ يف ميــدان الصناعــات 

ــة. ــودة و الصيان ــة و الج الغذائي

تركــز الوحــدة مبيعاتهــا عــىل الســوق الداخليــة نظــرا لقدرتهــا عىل اســتيعاب 
املزيــد مــن منتوجــات األجبــان ذات الجــودة العاليــة مــع إمكانيــة التصديــر 

إىل البلــدان املجــاورة.

تنتــج هــذه الوحــدة قرابــة ال 500 طــن مــن األجبــان (أي اســتع ل قرابــة 
5 ماليــÓ لــرت مــن الحليــب).

يقدر االستث ر الجميل لهذا املرشوع 2.5 مليون دينار.
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بعث مركزية إلنتاج الحليب

تبلــغ الطاقــة الجمليــة لهــذه الوحــدة 100 ألــف لــرت يف اليــوم والتــي 
ìكــن بعثهــا يف منطقــة إنتــاج للحليــب و ذلــك يف إطــار رشاكــة 

ــوق. ــذه الس ــول له ــن الدخ ــى ìك ــة حت ــية جزائري تونس
تساهم هذه املركزية يف إنتاج :

- الحليب املعقم
- الحليب املخمر

- الزبدة
- الكرìة الطازجة

تقدر املساحة الجملية للمرشوع 30000 مرت مربع منها 20000 مغطاة.

ــا  ــارات علي ــا 30 إط ــخص منه ــة ال 200 ش ــة قراب ــذه املركزي ــغل ه تش

.Óــ وتقني

يقدر االستث ر الجميل لهذا املرشوع 40 مليون دينار.

وحدة إلنتاج اللكتوس³وم

ــة مــن اللكتوســ©وم غــ© مســتغلة  ــات هام ــان كمي ــاج األجب ــرز إنت يف

ــط . ــا الخطــ©ة عــىل املحي رغــم تأث©اته

ìثــل اللكتوســ©وم 50 يف املائــة مــن مكونــات مــادة الحليــب ويتكــون 
أساســا مــن اللكتــوز والربوتــÓ واملــواد املعدنيــة.

10 لرت من الحليب= 1 كغ من الجì= 9 لرت من 
اللكتوس³وم= 600 غرام من اللكتوس³وم املجفف

الغذائيــة  املنتوجــات  بعــض  يف  اللكتوســ©وم  اســتع ل  ìكــن 
للحيوانــات. األكالت  لصناعــة  كذلــك  و  واملرطبــات  كالشــوكوالتة 

تستورد البالد 2500 طن من اللكتوس©وم.
ــدر املســاحة  ــن. وتق ــدة 3500 ط ــذه الوح ــة له ــة الجملي ــغ الطاق تبل

ــاة. ــا 15000 مغط ــع منه ــرت مرب ــة ب 20000 م الجملي
تشغل هذه الوحدة قرابة 50 شخص منها 8 إطارات عليا .

يقدر االستث ر الجميل لهذا املرشوع 20 مليون دينار.

وحدة إلنتاج اليوغرت ومرشوبات و مستحرضات الحليب

يستحســن تركيــز هــذه الوحــدة يف منطقــة إنتــاج للحليــب كالشــ ل 
ــال  ــة خاصــة يف املج ــة أجنبي ــك يف إطــار رشاك ــزرت و ذل ــرñ و بن الغ

الفنــي.

تقدر الطاقة الجملية للمرشوع بـ50000 لرت يف اليوم.
أهم منتوجات هذه الوحدة :

- اليوغرت العادي
- اليوغرت بالغلة

- مرشوب اليوغرت
Desserts lactés -

منهــا  مربــع  مــرت   30000 للمــرشوع  الجمليــة  املســاحة  تقــدر 

20000 مــرت مربــع مغطــاة.

ــامي  ــار س ــا 30 إط ــخص منه ــة 150 ش ــدة قراب ــذه الوح ــغل ه تش
.Óــ وتقني

يقدر االستث ر الجميل لهذا املرشوع 30 مليون دينار.

رشكة صيانة ألوعية تربيد الحليب

أفــرزت دراســة قامــت بهــا وكالــة النهــوض بالصناعــة والتجديــد حــول 
ــون  ــا بقيمــة 40 ملي ــم قطــاع الحليــب ومشــتقاته برنامجــا فعلي تنظي
ــار عــىل 05 ســنوات وذلــك لتوفــ© 10000 وعــاء لتربيــد الحليــب  دين

قصــد تحســÓ الجــودة.
ــة يف  ــة هــذه األوعي ــل املــرشوع يف بعــث رشكات مختصــة لصيان يتمث

ــاج. مناطــق اإلنت

ــزن  ــازة لخ ــة ومغ ــة صيان ــب وقاع ــدة إىل مكت ــة الواح ــاج الرشك تحت
ــخاص أي  ــغل 05 أش ــع وتش ــرت مرب ــاحة 250 م ــار يف مس ــع الغي قط

ــة. ــدة الـــ20 رشك ــة 100 شــخص عــىل قاع قراب
ــار أي 02  ــف دين ــدة 100 أل ــة الواح ــيل للرشك ــتث ر الجم ــدر االس يق

ــة. ــن رشك ــار بالنســبة للعرشي ــÓ دين مالي

املنتوجات املحلية

هــذا و قــد أنجــزت ســنة 2016 منظمــة األمــم املتحــدة للتنميــة 
الصناعيــة بالتعــاون مــع وزارة الفالحــة واملــوارد املائيــة و الصيــد 

البحــري ومــع وزارة الصناعــة دراســة حــول املنتجــات املحليــة. 
وقــد تــم هــذا البحــث يف كل واليــات البــالد حيــث وقــع الرتكيــز عــىل 

خصائــص كل جهــة.
وقــد وقــع االختيــار النهــا\ مــن طــرف لجنــة قيــادة عــىل 220 منتــوج 

محــيل غــذا\.
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ويف ما ييل عرض لبعض هذه القطاعات الواعدة : 

      - رب التÓ الشوù بالعالء
- إنتاج وتكييف الحلزون ببوفيشة

- تجفيف التÓ الشوù بزلفان
Óإنتاج و تجفيف املوز املحيل بسون -

- زيت الزيتون املاريس بقبيل
- إنتاج سمن الناقة بحزوة

- حليب الناقة بدوز
-القطانية الخرضاء املرحية بقفصة

• دعم منظومة الجودة والسالمة الغذائّية:

ــة  ــة املحولـ ــواد الغذائيـ ــودة للمـ ــزة للجـ ــية املميـ ــة التونسـ  العالمـ
(Food Quality Label)

ــة  * إحــداث عالمــة تونســية مميــزة للجــودة للمــواد الغذائيــة املحول
ــر عــدد 2525 لســنة 2010 املــؤرخ يف 28 ســبتمرب 2010. باألم

* خالل سنة 2014 نرش كرايس رشوط:
- كــراس الــرشوط الــذي يضبــط الــرشوط الواجــب توفرهــا للحصــول 
ــاج مصــرب الهريســة ذو  ــزة للجــودة إلنت عــىل العالمــة التونســية املمي

جــودة عاليــة 
- كــراس الــرشوط الــذي يضبــط الــرشوط الواجــب توفرهــا للحصــول 
ــة  ــاج مصــربات الرسدين ــزة للجــودة إلنت ــة التونســية املمي عــىل العالم

ــة . ــاز ذات جــودة عالي ــون البكــر املمت بزيــت الزيت
تــم خــالل شــهر جانفــي 2015 إســناد العالمــة التونســية املميــزة 
للجــودة إلنتــاج مصــرب الهريســة ذو جــودة عاليــة إىل مؤسســة صناعيــة 
والرتخيــص لهــا لوضــع هــذه العالمــة عــىل غــالف منتــوج الهريســة مــع 

احــرتام الترشيــع والرتاتيــب الجــاري بهــا العمــل يف مجــال االشــهار .

• العالقة بني مراكز البحوث والرشكات الصناعية

لقــد أدركــت بعــض املؤسســات يف مجــال الصناعــات الغذائيــة أن 
ــن  ــك عمــدت إىل تكوي ــر لذل ــاح النجــاح و التطوي ــد هــو مفت التجدي
ــض  ــدت بع ــد عم ــة. فق ــوث الوطني ــز البح ــض مراك ــع بع رشاكات م
الــرشكات الكــربى مثــل دانــون و بولينــا إىل إدمــاج البيوتكنولوجيــا يف 

ــاج. ــات اإلنت حلق

Ëتلــك تونــس 62 مخــرب تحاليــل و 270 وحــدة بحــوث يف مجــال علــوم 
ــن  ــة م ــن 50 يف املائ ــá م ــل أك ــا ìث ــا وهــو م ــاة والبيوتكنولوجي الحي

 - جانفي 

العــدد الجمــيل

• القطب التكنولوجي يف ميدان الصناعات الغذائية

باالضافــة ملختلــف الهيــاكل واإلدارات املختصــة يف الصناعــات الغذائيــة 

ــىل  ــد ع ــذي ìت ــزرت ال ــة بن ــي بجه ــب تكنولوج ــس بقط ــع تون تتمت
ــار. ــدر ب45 هكت مســاحة تق

 .Óيضــم هــذا القطــب ثــالث معاهــد عليــا و مدرســة وطنيــة للمهندســ
ويف إطــار االســرتاتيجية الوطنيــة للنهــوض بقطــاع الصناعــات الغذائيــة 

اهتــم القطــب بتســعة قطاعــات واعــدة وهــي :

1. زيت الزيتون

2. مصربات السمك

3. األجبان

4. الحبوب و مشتقاته

5. البطاطا و مشتقاتها

6. الخمور

7. األطباق الجاهزة

8. صناعة الط طم و مشتقاتها

9. تصب© املواد الغذائية

 Óكــ  يحتــوي هــذا القطــب عــىل مســاحات للبيــع مخصصــة للصناعيــ
تقــدر ب112 هكتــار مقســمة عــىل 130 جــزء (مــن 1500 مــرت مربــع 
ــب)  ــيا و7 أجان ــكا ( 23 تونس ــا 30 رشي ــم حالي ــار) ، ويض إىل 2 هكت

و100 مؤسســة صناعيــة  .

• تشخيص اإلشكاليات بالنسبة للقطاع ككل:

ــا  ــاع، أبرزه ــه القط ــي تواج ــة الت ــكاليات املطروح ــوص اإلش ــا بخص  أم

تتمثــل باألســاس يف عــدم انتظــام تزويــد وحــدات التحويــل األويل 
ــاج مــن موســم إىل آخــر  ــب اإلنت ــة الطازجــة مــع تقل باملــواد الفالحي
ــل  ــىل تحوي ــطة ع ــض األنش ــار بع ــة، واقتص ــ©ات املناخي ــرا للتأث نظ
فوائــض اإلنتــاج الفالحــي املوجــه باألســاس لالســتهالك الطــازج والــذي 

ال يســتجيب إىل متطلبــات التصنيــع.
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ــة  ــة الفالحي ــÓ يف املنظوم ــÓ املتدخل ــل ب ــف التعام ــب ضع إىل جان
الغذائيــة صلــب عقــود إنتــاج ونقــص يف اعتــ د تســع©ة املــواد 
الفالحيــة املوجهــة للتحويــل حســب جودتهــا، فضــال عــن قلــة تنويــع 
العــرض ومــواد اللــف للمنتجــات املحولــة ونقــص يف مراقبــة الجــودة، 
ــدود  ــور مح ــارج وتط ــع بالخ ــالك التوزي ــم يف مس ــة التحك ــك قل كذل

ــال. ــذا املج ــة يف ه للرشاك

وأمــام النمــو الهــام الــذي يشــهده القطــاع مقارنــة ببقيــة القطاعــات 
ــات  ــاع الصناع ــوم قط ــرب الي ــا، يعت ــة منه ــة الصناعي ــة خاص االقتصادي
الغذائيــة مطالبــا بإرســاء أحــدث األســاليب واملناهــج املعمــول بهــا عىل 
الصعيديــن اإلقليمــي والعاملــي لبنــاء منظومــات جــودة تســتجيب إىل 
متطلبــات األســواق الخارجيــة يف مجــال الصناعــات الغذائيــة خاصــة أن 
الخــروج إىل هــذه األســواق يفــرض التــزام بالدنــا بــرشوط ومواصفــات 

الجــودة .

•  اإلسرتاتيجّية للنهوض بقطاع الصناعات الغذائية

حظــي القطــاع باســرتاتيجية للنهــوض بــه. وشــملت هــذه االســرتاتيجية 
إجــراءات خّصوصيــة بالنســبة للمنتوجــات التــي ســيتم الرتكيــز عليهــا 
يف الفــرتة القادمــة وهــي: زيــت الزيتــون والرسدينــة والتمــور والكــروم 

والط طــم والهريســة ونصــف املصــربات والحليــب .

ك  شملت إجراءات أفقية تتلخص يف املحاور األساسيّة التالية : 

 محور 1 : إحكام تنظيم مواسم التحويل .

محور 2 : دعم منظومة الجودة والسالمة الغذائيّة .

 محور 3 : النهوض بالرشاكة وتطوير التكنولوجية والتشبيك . 

 محور 4 : دفع اإلنتاج والتصدير

إجراءات خّصوصية حســب املنتوجات

زيت الزيتون:

- إحداث عالمة مميزة للجودة ووضع طرق لتتبّع املنتجات 
- إحــداث جائــزة وطنيــة ألحســن زيــت زيتــون معلّــب ومجمــع 

تصديــري 
التونــيس يف األســواق  بزيــت زيتــون  للتعريــف  برنامــج  إنجــاز   -

التصديريــة 
- النهوض باالستث ر يف إطار الرشاكة 

- التوريــد يف إطــار القبــول املؤقـّـت لتغطيــة الطلبــات الخارجيــة وذلــك 

كلـّـ  تراجــع اإلنتــاج الوطنــي 
- تثمÓ منتوجات الزيتونة

الرسدينة:
ــد املصانــع بالقيــام بربــط إلكــرتوå بــÓ مصانــع  تســهيل عمليــة تزويّ

التحويــل وموانــئ اإلنتــاج 
- إحداث عالمة مميزة للجودة ومجمع تصديري 

- إخضــاع املؤسســات لوجــوب التحصــل عــىل شــهادة املصادقــة 
الصحيــة 

التمور:

- مصادقة فنية للمصانع حسب كراس رشوط 
- تنويـــع منتجـــات منظومـــة التمـــور والتخـــّيل عـــن اســـتع ل 

 Bromure de méthyle الـ
- إحداث عالمة مميزة للجودة ووضع طرق لتتبّع املنتجات

- تثمÓ منتوجات النخيل

الكروم:
ــود القطــاع الخــاص املصــّدر للخمــور بالخصــوص  - مســاندة مجه

يف إطــار الرشاكــة بهــدف تطويــر تصديــر الخمــور املعلّبــة 

 الط�طم: 

- مصادقة فنية ملصانع التحويل حسب كراس رشوط 
ــة عــرب دعــم االســتث ر  ــة الط طــم املحول ــاج منظوم ــع إنت -  تنوي

يف مجــال التعبئــة املعقمــة ملعجــون الط طــم الثــال� الرتكيــز 
- النهوض باالستث ر يف إطار الرشاكة 

الهريسة ونصف املصربات:

- مصادقة فنية للمصانع حسب كراس رشوط 
- إحداث عالمة مميزة للجودة بالنسبة للهريسة 

- النهوض باالستث ر يف إطار الرشاكة 

الحليب: 
- توظيــف املنــح املســندة لفائــدة املركزيــات لحثهــم عــىل املســاهمة 

الفاعلــة يف تنفيــذ سياســة النهــوض بجــودة الحليــب 
ــة اســتعدادا  ــاء معــدات مخربي ــع الحليــب القتن ــة مراكــز تجمي - إعان

ــه  ــق تســع©ة الحليــب حســب جودت لتطبي
- إرساء نظم ض ن الجودة باملؤسسات الصناعية 

- اعت د مبدأ حرية التصدير وتحرير سعر البيع املحيل الحقا .
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ــار دوالر  ــة 400 ملي ــه التجاري ــم مبادالت ــغ حج ــث يبل ــاµ حي ــة يف الع ــÝ حركي ــات األك ــد الصناع ــيج أح ــاع النس ــد قط يع
ــا املرتبــة األوىل يف قاïــة  ــة العامليــة الخامســة ومســجال نســبة ßــو ســنوية تقــدر بـــ 3 ٪. وتحتــل أوروب محتــال بذلــك املرتب
املصدريــن العامليــÄ بنســبة 40 ٪ مــن حجــم التجــارة العامليــة ملنتجــات النســيج واملالبــس، تليهــا مبــارشة الــدول االســيوية 

ــبة 9 ٪. ــة بنس ــكا الالتيني ــم دول امري ــبة 38 ٪، ث بنس

    قطاع النسيج والمالبس في تونس  :
ــدى  ــنوات، اح ــدة س ــدى ع ــىل م ــس، ع ــيج واملالب ــاع النس ــل قط مث
ــه  ــذي يلعب ــوي ال ــدور الحي ــك لل ــز االقتصــاد التونــيس، وذل أهــم ركائ
حيــث بلغــت عــدد مؤسســاته ســنة 2016، ألــف وســت مائــة (1.600) 
ــرشون 1.325  ــة وع ــة وخمس ــة مائ ــف وثالث ــا أل ــن بينه ــة م مؤسس
ــا 89 ٪  ــال منه ــف عام ــا. ويشــغل القطــاع حــوايل 160 أل مصــدرة كلي

ــا.  ــرشكات املصــدرة كلي ــة لل تابع
وتختــص أغلــب املؤسســات يف األكســاء بنســبة 78 ٪ فيــ  تنشــط بقيــة 
ــة وخمســون مؤسســة (350) يف  املؤسســات وهــي يف حــدود الثالïائ

بقيــة الفــروع وهــي الغــزل والنســيج والتكملــة وغ©هــا. 
كــ  يتصــدر قطــاع النســيج واملالبــس املرتبــة االوىل مــن حيــث حجــم 
ــة  ــة، مقارن ــة الصعب ــب العمل ــة وجل ــد العامل ــ© الي ــادرات وتوف الص

ــة االخــرى.  ــات املعملي بالقطاع

 تطور صادرات قطاع النسيج واملالبس من 2012 - 2016
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املصدر: املعهد الوطني لإلحصاء

وتعترب تونس من بÓ البلدان األوائل املصدرة للمالبس للسوق األوروبية 

ورومانيا  وتركيا   Óالص بعد  الخامسة  املرتبة  احتلت  حيث  أساسا 

ية»  المنسوجات «الذكّ
 آمال قمري مستقبل النسيج في تونس

مركز الّدراسات واإلسترشاف الصناعي
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وبنغالديش وتراجع ترتيبها يف السنوات االخ©ة محتلة املرتبة التاسعة. 
بنسبة  الصادرات  النسيج واملالبس تراجعا يف عائداته من  شهد قطاع 
28 ٪ سنة 2015 مقارنة بسنة 2014. ك  انخفضت واردات املواد األولية 
إىل 17 ٪ م  أدى إىل تراجع مساهمة القطاع يف امليزان التجاري إىل ٪24 

نظرا للعراقيل والصعوبات التي يجابهها واملتمثلة يف: 

.صعوبات داخلية :
املستوردة  الرشكات  عدد  ارتفاع  يف  الصعوبات  هذه  تتمثل 

جانب  اىل  املحلية  السوق  داخل  وبيعها  الجاهزة  للمالبس 
الهيكلية للمؤسسات  التهريب، إضافة اىل األزمة  تزايد ظاهرة 
التونسية م  تسبب يف غلق ما يناهز عن 400 مؤسسة صناعية 

وترسيح حوايل 40 ألف عامال.

.صعوبات خارجية:
تراجع  نتيجة  الخارجية  األسواق  من  العديد  تونس  فقدت   

الصادرات  �و  اىل  إضافة  األوروبية،  األسواق  داخل  االستهالك 
 ñالصينية وما ترتب عن ذلك من إعادة جدولة االتحاد األورو

لحصص الصادرات التونسية وبأسعار أقل.

 قطاع النسيج التقني
يعرف النسيج التقني بأنه أي منتج أو مادة نسيجية ترتكز عىل الخصائص 

الزخرفية. وقد ظهر  أو  الج لية  الخصائص  أكá من  والفنية  الوظيفية 
أجيال  وظهور  العلم  تقدم  مع  العرشين  القرن  بداية  يف  املنتج  هذا 
جديدة من ألياف النسيج، وازدهر بشكل كب© خالل النصف الثاå من 

نفس القرن.

كونه  من   áأك بذاته  مستقال  قطاعا  التقنية»  «املنسوجات  وتعترب   
مجرد امتداد لقطاع النسيج التقليدي وتغطي املنسوجات التقنية جل 
املنسوجات التي تشتمل يف تصنيعها عىل مواد مبتكرة وعمليات تصنيع 

متطورة ومتجددة، ك  لها مصطلحات كث©ة وهي:

ــتجيب  ــجية تس ــواد نس ــي م ــة» ه ــوجات التقني 1 - «املنس
ــدرة عــىل  ــا الق ــ  يعطيه ــة م ــاءة عالي ــة وكف ــات تقني ملتطلب
ــة،  ــة، حراري ــا (ميكانيكي ــة وبيئته ــة تقني ــع وظيف ــف م التكي

ــخ). ــة، إل ــة، متان كهربائي
2 - «املنســوجات الوظيفيــة» هــي املنســوجات التــي يجــب 
أن تلبــي مواصفــات وظيفيــة محــددة، مثــل املالبــس أو 
ــا إىل  ــان، وم ــزيل كاملفروشــات والســتائر والكت االســتخدام املن

ــك. ذل
3 - «املنســوجات الصناعيــة» هــي فئــة مــن املنســوجات 
التقنيــة املســتخدمة يف عمليــة صناعيــة أو تــدرج يف املنتجــات 

ــة. ــة النهائي الصناعي
4 -«املنســوجات الذكيــة» هــي منســوجات مــزودة بوظائــف 
ــرار كشــف  ــاز استشــعار عــىل غ ــرصف كجه ــا بالت تســمح له
ــا  ــا أو أحيان ــىل بيئته ــراء ع ــذ إج ــغل كتنفي ــارات، أو مش اإلش
كمعالــج أو مقارنــة أو تخزيــن املعلومــات. وهذه املنســوجات 
حساســة ومتكيفــة ومتطــورة. فهــي قــادرة عــىل تعديــل 
خصائصهــا الفيزيائيــة بشــكل تلقــا\، عــىل ســبيل املثــال 
شــكلها أو وصلتهــا أو لونهــا، اســتجابة للمتطلبــات الطبيعيــة 

ــا. ــادة ذاته ــن امل ــن الخــارج أوم ــة م أو املســتحدثة القادم

 تعد تونس حوايل    

 300
رشكة متخصصة 

يف النسيج التقني 

ــف  ــوجات تتأل ــي منس ــوجة» ه ــ³ منس ــوجات غ 6 - «منس
ــن  ــي  تضم ــة والت ــة أو كيميائي ــاف متشــابكة طبيعي ــن ألي م
االلتصــاق عــن طريــق الضغــط أو املعالجــة الحراريــة أو 

ــق.  ــة املوث إضاف

استع�الت املنسوجات التقنية:

للخصائص  نظرا  اتساعاً   áأك التقنية  األقمشة  استخدام  أصبح  لقد 
اختيار  من  النهائية  واالستع الت  التطبيقات  مختلف  مع  الوظيفية 
الجديدة  املنتجات  لتطوير  مفاتيح  وهي  املعالجة  طريقة  إىل  األلياف 
حساب  عىل  التقنية  املنسوجات  إنتاج  ويتمركز  النسيج.  مجال  يف 
املنسوجات التقليدية يف البلدان املتقدمة عىل سبيل املثال يف املانيا ìثل 

قطاع املنسوجات التقنية  (37 ٪).

وقد تم تصنيف هذه املنسوجات اعت داً عىل االستخدام النها\ للمنتج طبقا 
ملا ييل:  

* مجال الزراعة والبستنة أو إنشاء الحدائق وعلم الغابات. 
* مجال البنـاء والتعمــ©. 

* مجال املكونات التقنية للمالبس واألحذية.
* مجال الجيوتكستيل وبناء الطرق.

لألثاث  التقنية  (املكونات  الداخيل  والديكور  املنزل  مجال   *
والتنجيد وأغطية األرضيات).

صناعية  أغراض   – التنظيف   – (الرتشيح  الصناعة  مجال   *
أخرى).

* مجال املنسوجات الطبية والصحية.
الحديدية- -السكة  الشحن  (السيارات-سفن  النقل  مجال   *

الط©ان-الفضـاء).
* مجال منتجات الح ية البيئية.

* مجال التعبئة والتغليف.
* مجال الح ية الشخصية والخاصة.
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ــس  ــيج واملالب ــة النس ــور صناع ــه بتط ــع وتقدم ــور املجتم ــط تط يرتب
وتلعــب األقمشــة التقنيــة دوراً فعــاالً وحيويــاً يف كل مجــاالت الحيــاة.

 لمحة عن المنسوجات التقنية في العالم 
عــىل مــدى الســنوات املاضيــة، شــهدت صناعــة النســيج واملالبــس 

تغيــ©ات هيكليــة عميقــة مــن خــالل تحديــث عمليــات اإلنتــاج 
القطــاع.  املســتعملة وتنظيــم مختلــف مكونــات  والتكنولوجيــات 
وقــد أدت العوملــة اىل تدويــل بعــض فــروع اإلنتــاج مــ  أثــر إيجابيــا 
عــىل القــدرة التنافســية للبلــدان الناشــئة مقارنــة Õثيالتهــا األوروبيــة 
وخاصــة الفرنســية. هــذا اىل جانــب مــا شــهده قطــاع النســيج التقليدي 
مــن ركــود. مــ  دفــع كبــار املصنعــÓ اىل إعــادة صياغــة اســرتاتيجياتهم 
والتوجــه نحــو االبتــكار والتجديــد لخلــق منتوجــات ذات قيمــة 
إضافيــة عاليــة Ëكــن مــن اكتســاح أســواق جديــدة وذلــك باالســتث ر 

ــة. ــوجات التقني يف املنس

 Stratistics ووفقــا للدراســة التــي قــام بهــا لسرتاتيســتيكش مــرك
ــار  ــة بلــغ 28.99 ملي ــة العاملي MRC»، فــان ســوق املنســوجات التقني
ــام 2022  ــول ع ــار دوالر بحل ــل إىل 42.3 ملي ــام 2016 ليص دوالر يف ع
Õعــدل �ــو ســنوي قــدره 6.4 ٪. وتــوزع اإلنتــاج العاملــي للمنســوجات 

ــايل: ــة ســنة 2015 عــىل النحــو الت التقني

 توزع اإلنتاج العاملي من املنسوجات التقنية يف سنة 2015

غرار  عىل  التقنية.   للمنسوجات  ومستهلك  منتج  أول   Óالص وتعترب 

استع ل املنسوجات وألياف البوليمر يف قطاع السيارات. ك  تضاعف 
عامي 2010   Óب االمريكية  املتحدة  بالواليات  التقني  النسيج  استهالك 

و2017 (من 755 طنا إىل 1400 طن).
• وقد سجلت صادرات الواليات املتحدة االمريكية فقد سجلت صادراتها 
من املنسوجات التقنية تطورا بـ 8  %، حيث بلغت 8.6 مليار دوالرا يف 

2015 و9.3 مليار دوالرا يف سنة 2017.
• كام قدر االستهالك العاملي من األقمشة غري املنسوجة بـ 10,1 مليون 
توقع يف  بـ 6.5 % مع   2017 - طن وبنسبة تطور مسجلة من 2012 

 مراحل انتاج منسوج تقني ومجاالت استع�له
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الرياضة النقل الصحة الصناعة املالبس  مستلزمات
 الح�ية
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التطور االستهالك بÓ 2022-2017 بـ 6.2 %.
أما عىل الصعيد األوروñ أكرب مورد يف العا÷ للمالبس، فقد بلغت وارداته 
73 مليار يورو يف سنة 2014. ك  ان حجم معامالته بلغ 163 مليون 
املصدرة  األوروبية  الدول  أهم  من  أملانيا  وتعد   .2016 سنة  يف  يورو 
 % 40  Óب املالبس  مبيعاتها من  اج يل  ترتاوح نسب  للمالبس حيث 
و60 %. ومثلت مبيعات املنسوجات التقنية 22 %. تليها فرنسا بـ 24 % 

من اإلنتاج األوروñ من هذه املنسوجات التقنية.

 قطاع المنسوجات التقنية في تونس
يعترب قطاع صناعة النسيج التقني يف تونس من القطاعات الواعدة وذات 

القيمة املضافة العالية وتعترب تونس سباقة لالستث ر يف هذا القطاع ، 
حيث تُعد البالد التونسية حوايل 300 رشكة متخصصة يف صناعة النسيج 
(سوسة  الرشقي  الوسط  واليات  يف  منها   %  70 قرابة  تتواجد  التقني 

جزئيا  مصدرة   % و25  كليا  مصدرة  منها   %  63 واملهدية)  واملنست© 
املالبس  و12 % غ© مصدرة وتصنف كرشكات عاملة يف قطاع صناعة 
الجاهزة املخصصة للوقاية والح ية الشخصية والخاصة، تستعمل فيها 
عىل سبيل املثال مواد مقاومة للتمزق او غ© قابلة لالشتعال او عازلة 

او مضادة للجراثيم.
وتعمل بقية املؤسسات يف مجاالت عديدة من بينها املنسوجات املوجهة 
والرياضة  والح ية  والدفاع  والطب  الجوية  واملالحة  السيارات  لتجهيز 
واملنسوجات  البحري  والصيد  والتشييد  والبناء  والزراعة  والصناعة 

املتعلقة باملنزل. 
وتشتغل الغالبية العظمى من الرشكات يف فرع املنسوجات التقنية يف 
مجاالت مالبس العمل واألثاث (24 % و32 % عىل التوايل من مجموع 
للسيارات  املنسوجات  تنتج  الرشكات  النشطة) و11 % من  الوحدات 

10 % لالستع الت الطبية. 

 تطور االستهالك العاملي من املنسوجات التقنية Þليارات الدوالرات
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ويتطلب هذا القطاع نسبة تأط© عالية من حاميل الشهادات العليا تبلغ 50 % يف بعض الصناعات ملا تستعمله من آالت متطورة تستخدم فيها 
تكنولوجيا عالية. ك  يوفر قطاع النسيج التقني 28.000 موطن شغل ما ìثل 15 % من إج يل قطاع النسيج و5.5 % من قطاع الصناعات املعملية.

وتتوزع عىل النحو التايل:

عدد الع�ل النشاط

5377 املكونات التقنية لألثاث والتنجيد وأغطية األرضيات

4588 مالبس رياضية

2311 املنسوجات الطبية والصحية

5268 منسوجات السيارات

705 منتوجات التعبئة والتغليف

723 منتوجات من املشمع

869 التوت© والشبكات

2676 اغطية

5655 مالبس للعمل

753 منسوجات مختلفة
الرشاكة يف القطاع 

ــة  ــه الرشاك ــورت في ــاع تط ــو قط ــس ه ــي يف تون ــيج التقن ــاع النس قط

األورو متوســطية بشــكل هــام، وتحتــل فرنســا املرتبــة األوىل مــن حيــث 
عــدد املؤسســات بـــ33 وحــدة انتــاج تليهــا إيطاليــا بـــ 10 مؤسســات 
ــوجات  ــن املنس ــاع م ــادرات القط ــا ص ــات. أم ــا بـــ6 مؤسس وبلجيكي
التقنيــة ســجلت تطــورا ملحوظــا، حيــث بلغــت نســبة التطــور 3.13 % 
ــة بنفــس الفــرتة لســنة 2016.  خــالل ثالثــة أشــهر ســنة 2017 مقارن

أفاق تطور القطاع يف تونس

لقطاع  الواعدة  القطاعات  من  واحدة  التقنية  املنسوجات  صناعة  Ëثل 
تنافسية  وقدرة  مردودية  من  به  تتميز  ملا  تونس  يف  واملالبس  النسيج 
هامة وقيمة مضافة عالية.  ك  سيساهم املنسوج التقني يف إعادة Ëوقع 
قطاع النسيج واملالبس وتحسÓ ادئه عىل الصعيد الوطني والعاملي. لذلك 
تم ايالئه عناية خاصة من طرف الدولة بإدراجه ضمن القطاعات ذات 
االولوية من خالل اتخاذ جملة من اإلجراءات ومنحه امتيازات لدفع تطوره 

 توزيع اليد العاملة حسب االنشطة

 

املكونات التقنية لألثاث والتنجيد 
وأغطية األرضيات

مالبس رياضية

منسوجات السيارات

التويرت والشبكات

مالبس للعمل

أغطية

منسوجات مختلفة

منتوجات التعبئة والتغليف

املنسوجات الطبية والصحية

منتوجات من املشمع

%19

%18

%20

%8

%3

%3 %2%2

%9

%16

والعمل عىل:

- تحسÓ القدرة التحنافسية للرشكات العاملة يف ميدان النسيج التقني 
عرب تنمية املهارات والتحكم يف التزود وتطوير منتوجاتها.

- العمل عىل امكانية استغالل النباتات الطبيعية الغ© متداولة إلنتاج 
األلياف والخيوط املستعملة يف النسيج التقني عىل غرار الحلفاء املتوفرة 

.ñخاصة ببلدان املغرب العر
والتجديد  البحث  ميدان  املتدخلÓ يف  بÓ مختلف  الرشاكة  تطوير   -

والتسويق البتكار منتوجات جديدة يف مجال النسيج التقني.
-  دعم الشبكات العنقودية يف ميدان النسيج التقني.

- استخدام التكنولوجيات الحديثة مثل تكنولوجيات النانو والتكنولوجيا 
الوراثية وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واملواد  الحيوية والهندسة 

الجديدة.

املصدر: وكالة النهوض بالصناعة والتجديد

العمل»  «مالبس  فروع  توظف 
لسيارات»  و«املفروشات»و«ا

و«املالبس» وحدها 

 % 66
صناعة  يف  الوظائف  من 

التقني. النسيج 
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كيف تقدمÄ لنا القطب التكنولوجي للنسيج املنست³ ؟

ينــدرج إحــداث القطــب التكنولوجــي للنســيج ضمــن الربنامــج الوطني 

ــية  ــدرة تنافس ــىل ق ــد ع ــه يعتم ــاد وجعل ــر اإلقتص ــادف إىل تطوي اله

مبنيــة عــىل التجديــد والنهــوض بالقطاعــات الواعــدة يف مجــال النســيج 

وتطويــر مشــاريع الرشاكــة بــÓ مكونــات البحــث والتكويــن واإلنتــاج. 

ويف هــذا اإلطــار تــم إحــداث رشكــة القطــب التنمــوي املنســت©-الفجة 

بهــدف إنجــاز القطــب التكنولوجــي للنســيج وإحــداث فضــاءات 

صناعيــة داعمــة لــه مــن الجيــل الجديــد برشاكــة بــÓ الدولــة والقطــاع 

الخــاص.

وقــد تــم إحــداث رشكــة القطــب التنمــوي املنســت© – الفجــة، يف صيغة 

ــرأس مــال 1 م د تــم الرتفيــع  ــر 2006 ب ــة االســم، يف أكتوب رشكــة خفي

فيــه إىل20 م د ســنة 2013. ولتنفيــذ كل مكونــات املــرشوع، تــم الرتفيع 

يف رأس املــال مجــددا بتاريــخ 29 ديســمرب 2016 إىل 40 م د . وتتــوزع 

املســاه ت يف رأس املــال بعــد الرتفيــع األخــ© كــ  يــيل:

- مجمع بنك تونس العرñ الدويل45%

- الرشكة التونسية للبنك 20%

- بيات كابيتال ريسك 15%

- البنك التونيس 10%

- البنك الوطني الفالحي 10%

وìثــل القطــب التكنولوجــي للنســيج باملنســت© أحــد مكونــات القطــب 

التنموي.

 حيث يتضمن القطب التنموي: 

1- نيوتاكــس(neotex): القطــب التكنولوجــي للنســيج باملنســت© 

(50 هــك) ومنطقــة تكملــة النســيج (47) (zone de $nissage هــك).

ويتكون القطب التكنولوجي من:

 neotex ــات ــة املؤسس ــد: محضن ــث والتجدي ــن والبح ــاء التكوي • فض

 Centre de ressources)التكنولوجيــة املــوارد  مركــز   ،  Start’up

 ،(Laboratoires de recherche)مخابــر البحــث ،(technologiques

 centres de formation en) مراكــز التكويــن يف النســيج واملوضــة

رشيكــة:  معيــة  جا مؤسســات  نــب  جا إىل   (textile e t  mode

 ISET Ksar  Hel la l ,  Facu lté  des  Sc iences…ENIM,

كــة) رشا قيــات  تفا إ ر  طــا إ يف   ) ,IS3M

• فضــاء لإلنتــاج: ورشــات تنــاوب، فضــاء للمؤسســات الصناعيــة 

املجــددة

مركــب  للمعــارض،  مركــز  حيــاة،  مركــز  مشــرتكة:  فضــاءات   •

ت يــا للمنتد

2 -انتكــس (In’tex) : شــبكة رشاكــة للتجديــد يف مجــال النســيج تضــم  

حــوايل 100عضــو وطنيــا ودوليــا.

3 -مناطــق الدعــم الصناعيــة (neopark): نيوبــارك املنســت©(110هك) 

ونيوبــارك الفجة/منوبــة (116هــك)

ــوال تنميــة رشكــة القطــب التنمــوي املنســت©-الفجة عــىل  ويرتكــز من

ــة: الخصائــص التالي

• اختصــاص: القطــب التكنولوجــي، مكــون رئيــيس للقطــب التنمــوي، 

وهــو الوحيــد عــىل املســتوى الوطنــي واملتوســطي املتخصــص يف 

ــة. ــدة ذات الصل ــات الواع ــس والقطاع ــيج واملالب النس

• دميومــة: تعتمــد رشكــة القطــب عــىل منــوال تنمــوي يضمــن دìومــة 

ــام  ــÓ الع ــÓ القطاع ــة ب ــة فاعل ــىل رشاك ــا ع ــز أساس ــرشوع يرتك امل

ــل. ــ` يف التموي ــرب مســاهمة القطــاع البن والخــاص ع

ــات الســوق: يعتمــد القطــب يف إطــار مخطــط  • توجــه نحــو متطلب

ــاهم يف  ــي تس ــج الت ــات والربام ــع كل اآللي ــل ودف ــىل تفعي ــه ع أع ل

الرفــع مــن تنافســية املؤسســات وتكريــس دور التجديــد يف خلــق 

ــة. ــة املضاف القيم

وتتمثل أهم أهداف القطب في  ييل:

*األهداف النوعية

• الرفــع مــن تنافســية مؤسســات النســيج واملالبــس والنهــوض 

املجــددة باألنشــطة 

• خلــق ديناميكيــة تشــاركية بــني املؤسســات الصناعيــة ومؤسســات 

البحــث 

• دفع املبادرة واإلحاطة بحاميل املشاريع املجددة

• جلب االستثامر املبارش الوطني واألجنبي

• تركيــز بنيــة تحتيــة ذات مواصفــات عامليــة وخدمــات ذات قيمــة 

مضافــة.

*األهداف الكمية

• إســتثامرات يف أفــق 2025 بقيمــة جمليــة تبلــغ 149.3 مليــون 

ــار دين

• عدد املؤسسات املنتصبة يف أفق 2025: 300 مؤسسة

• مواطــن الشــغل املحدثــة يف أفــق 2025: 30.000 منهــا 9000 

لفائــدة حامــيل الشــهادات العليــا

السيدة نائلة القنجي؛ الرئيسة المديرة العامة للقطب 
التكنولوجي المنستير الفجة:

« نتائج ملموسة رغم الصعوبات »

حـوار
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ماهي أهم مهام القطب؟

• خلــق ديناميكيــة اقتصاديــة ترتكــز أساســا عــىل التكنولوجيــا املجــددة 

والبحــث العلمــي بــÓ مختلــف املؤسســات الفاعلــة يف قطــاع النســيج 

ــز  ــة ومراك ــات البحثي ــة واملؤسس ــة والجامعي ــة الصناعي ــم املؤسس تض

التكويــن املهنــي وغ©هــا،

بدراســات  القيــام  مــن خــالل  للقطــاع  القيمــة  دعــم سلســلة   •

ــاالت  ــن مج ــات ع ــر معطي ــÓ توف ــرباء عاملي ــاعدة خ ــرتاتيجية Õس إس

االســتث ر الواعــدة وذات القيمــة املضافــة العاليــة،

• املســاهمة يف تفعيــل برامــج تثمــني نتائــج البحــث العلمــي يف املجــال 

مــ  مــن شــانه أن يطــور املنتــوج املحــيل ويدعــم القــدرة التنافســية 

للــرشكات العاملــة يف القطــاع ويعــزز الــدورة التشــغيلية لحامــيل 

ــا، الشــهادات العلي
الخـــاص  للحســـاب  االنتصـــاب  لتشـــجيع  برامـــج  وضـــع   •
وذلـــك بتوفـــ© فضـــاءات انتصـــاب للباعثـــÓ الشـــبان (محضنـــة 

 (Hôtel d’entreprisesمؤسســـات neotex Start’Up وفضـــاء   -

بالتنســـيق مـــع الهيـــاكل الوطنيـــة املتخصصـــة  وبالرشاكـــة مـــع 

ــال.  ــس املجـ ــل يف نفـ ــة تعمـ ــات أوروبيـ مؤسسـ

وخارجهــا  البــالد  داخــل  مــن  املســتثمرين  وجلــب  اســتقطاب   •

ومرافقتهــم يف جميــع مراحــل تنفيــذ مشــاريعهم حيــث يلعــب القطب 

إن وجــدت وضــ ن  الصعوبــات  لتذليــل  الوحيــد  املخاطــب  دور 

انطــالق املشــاريع يف أقــرص وقــت ممكــن.

• تهيئــة مناطــق صناعيــة تُنجــز مبواصفــات عامليــة تُوفــر منــاخ مالئــم 

يســتجيب لتطلعــات املســتثمرين املحليــÓ واألجانــب.

ماهي أهم إنجازات القطب منذ تكوينه؟

* عىل مستوى اإلستث رات: 

ــا  ــه خصوص ــتث ري املوج ــه اإلس ــالل برنامج ــن خ ــب م ــاهم القط س

املتوســطة  و  الصغــرى  املؤسســات  و  الصناعــي  اإلســتث ر  لدعــم 

باإلنجــازات التاليــة:

• قيمــة اإلســتثامر الجمــيل 149.3 مليــون دينــار، حــددت قيمــة 

اإلســتث رات املنجــزة   بـــ 64 مليــون دينــار أي بنســبة 47 %. 

• توفــري فضــاءات صناعيــة جاهــزة حســب املواصفــات العامليــة تحتوي 

عــىل كل املرافــق األساســية لتشــجيع املســتثمرين عــىل اإلنتصــاب مــع 

قيــام القطــب بــدور الصيانــة الدوريــة واملرافقــة الشــاملة، تقــدر 

ــتك ل  ــدد إس ــك بص ــأة و60 ه ــك مهي ــأة بـــ 198 ه ــاءات املهي الفض

ــة تصــل إىل 285 هــك،  ــري 2018) أي Õســاحة جملي ــا (فيف تهيئته

ــاءات: 11350 م م منجــزة/ 5350 م م بصــدد  ــن البن ــدد م ــري ع • توف

ــة كاآل¦: ــوىف 2018) مفصل ــاز (م اإلنج

ــاحة (3000 م م)  ــىل مس ــات ع ــدد اإلختصاص ــاء متع ــاز الفض - إنج

إلحتضــان باعثــي املشــاريع املتجــددة يف النســيج Õحضنة املؤسســات 

ــن  ــرض و التكوي ــاء للع ــىل فض ــك ع ــوي كذل Neotex start’up يحت

وتنظيــم التظاهــرات.

- إنجــاز فضــاء املؤسســات بالفجــة عــىل مســاحة 3500 مــم الحتضان 

ــه األوىل و مســاندتها إضافــة إىل توفــ©  املشــاريع املجــددة يف مراحل

مكاتــب مؤثثــة وقاعــات للتكويــن مــع اإلنطــالق يف برنامــج محــدد 

لتوفــ© مرافقــة و إحاطــة شــاملة باملؤسســات الصغــرى و املتوســطة 

املتواجــدة بالقطــب (إحتضــان باعــث مــرشوع يف مجــال الروبوتيــك 

ــرش  ــق 2018 لع ــل يف أف ــÓ) لنص ــدد 5 مهندس ــغيلية ع ــة تش بطاق

باعثــي مشــاريع)،

- إنجــاز بنايــة صناعيــة (1850 م م) مخصصــة إلنتصــاب املســتثمرين 

بهــدف تنويــع الخدمــات املقدمــة.

- إنجــاز 2 ورشــات تنــاوب (3030 م م) يف إطــار طلبــات بعــض 

 .Óالصناعيــ

- بصــدد اإلنتهــاء مــن إنجــاز بنايــة بالقطــب التكنولوجــي عــىل 

مســاحة (3750 مــم) تضــم فضــاء للمؤسســات وفضــاء للعمل املشــرتك 

(Coworking-Space) ومحضنــة دوليــة يف إطــار الرشاكــة مــع بلديــة  

ــع  ــقر. م ــا و مدغش ــويرسا، بولوني ــيار بس ــة س Saint Etienne ، مدين

ــص 750 م م إلنجــاز ورشــات عمــل يف إطــار برنامــج تسلســيل  تخصي

ــة  ــودة باملحضن ــات املوج ــل للمؤسس ــاءات عم ــ© فض ــدف إىل توف يه

ــا. ــي إســتكملت مــدة إيوائه والت

ــح  ــة أرض متس ــة قطع ــة الدول ــىل ذم ــب ع ــة القط ــت رشك • وضع

7909 م م  لتشــييد بنايــة مخصصــة ملركــز املــوارد التكنولوجيــة عــىل 

ــق  ــة و القطــب لخل ــÓ الدول ــة ب مســاحة 2512 م م يف إطــار اإلتفاقي

ديناميكيــة إقتصاديــة بــÓ كافــة املتداخلــÓ يف قطــاع النســيج ( بنايــة 

ــذ شــهر جــوان 2017. يف طــور اإلســتغالل من

*ملحة حول عدد املؤسسات املوجودة بفضاءات القطب :

• عــدد املؤسســات بفضــاءات األنشــطة الصناعيــة باملنســتري والفجــة: 

التفويــت يف 178 مقســ  لفائــدة 98 مؤسســة/ 68 هــك/ 10800 

ــة 255 م د ــتث ر بقيم ــة/ اس ــغل متوقع ــن ش موط

• عــدد املؤسســات/ START UP بالقطــب التكنولوجــي: 09/ 97 

ــغل  ــن ش موط

ــت يف 3 مقاســم  ــة النســيج: التفوي ــة تكمل ــدد املؤسســات مبنطق • ع

ــات ــدة 5 مؤسس ــ  لفائ ــز 12 مقس ــات وحج ــدة 3 مؤسس لفائ

ماهي اهم املشاريع املجددة املنتصبة بالقطب؟

• رشكــة عامليــة متخصصــة يف صناعــة املالبــس الواقيــة لألشــخاص 

العاملــÓ يف قطــاع املطاعــم

• رشكة عاملية لتصنيع أرشعة القوارب

• مركز املوارد التكنولوجية التابع للمركز الفني للنسيج

• مخرب تحاليل ملكونات املنسوجات واملنتجات ذات العالقة

cosmo-textiles مخرب لتطوير املنسوجات يف مجال •

دور القطــب يف التعريــف بقطــاع النســيج التقنــي وأهــم التوجهــات 

االســرتاتيجية لدفــع االســتث�ر يف هــذا املجــال 

ــاور  ــم املح ــىل أه ــز ع ــرتاتيجيا يرتك ــا إس ــب توجه ــة القط ــع رشك تتب

ــة: التالي

ــدة  ــع القاع ــالل تنوي ــن خ ــات م ــية للمؤسس ــدرة التنافس ــع الق • رف
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ــواق  ــام أس ــىل اقتح ــاعدتها ع ــاع ومس ــات القط ــة ملؤسس االقتصادي

جديــدة واعــدة بالخصــوص تلــك املتعلقــة Õنتجــات النســيج الفنــي 

مختصــة  صناعيــة  مجمعــات  يف  املؤسســات  عربانخــراط  وذلــك 

.(clusters industriels)

• دعم الرشاكة والتجديد يف القطاع يرتكز عىل:

- تأســيس رشاكــة فعالــة بــÓ قطــاع اإلنتــاج وهيــاكل البحــث والتكوين 

ــة  ــة تكنولوجي ــا ولليقظ ــل التكنولوجي ــن لنق ــج تكوي ــالل برام ــن خ م

(تنظيــم دورات تكوينيــة وحلقــات عمــل وتظاهــرات يف مجــال نقــل 

االقتصاديــة  املؤسســات  لفائــدة  التنافســية  واليقظــة  التكنولوجيــا 

وهيــاكل البحــث والتكويــن املختصــة ومســاعدة املؤسســات عــىل 

ــة)، ــة املختص ــرات الدولي ــا بالتظاه ــرض منتجاته ع

ــر  ــث و تطوي ــاريع بح ــار مش ــة يف إط ــات الوطني ــاندة املؤسس - مس

قصــد تطويــر منتجــات و طــرق انتــاج جديــدة وذلــك يف إطــار أنشــطة 

،In’Tex شــبكة الرشاكــة والتعــاون

ــل  ــÓ بهــدف بعــث جي ــد تأطــ© الباحث ــج البحــث ومزي - تثمــÓ نتائ

ــة  ــة املضاف ــة ذات القيم ــاريع التكنولوجيةوالخدماتي ــن املش ــد م جدي

املرتفعــة ســواء صلــب محضنــة املؤسســات بالقطــب أو عــرب تدخــالت 

شــبكة التعــاون والرشاكــة انتكــس.

- دعم صورة تونس كقاعدة للنسيج الفني

- استقطاب االستث ر األجنبي املبارش وأهم املاركات العاملية.

- دعم شبكة التزود.

ونذكــر فيــ  يــيل أهــم األنشــطة املنجــزة مــن طــرف رشكــة القطــب 

لدفــع اإلســتث ر يف مجــال النســيج الفنــي:

• تنظيــم ورشــات عمــل وتظاهــرات عــىل مــدار الســنة قصــد تعريــف 

املمولــة  البنكيــة  واملؤسســات  املســتثمرين  لــدى  القطــاع  بهــذا 

ــال. ــذا املج ــتث ر يف ه ــرص االس ــم ف ــاريع لتقدي للمش

ــة الخاصــة بالقطــب، املعلومــات  ــواب والنرشي • توفــري عــرب موقــع ال

ــيج  ــاع النس ــع قط ــن Ëوق ــل ع ــاء الدالئ ــة بإعط ــات الكفيل واإلحصائي

الفنــي عــىل املســتويÓ الداخــيل والخارجــي عــالوة عــىل إعــداد دليــل 

(annuaire) للمؤسســات التونســية الناشــطة يف ميــدان النســيج الفنــي 

يف تونــس.

• تنظيــم مســابقة ســنوية باالشــرتاك مــع املعهــد العــايل ملهــن املوضــة 

باملنســت© واملدرســة الوطنيــة للمهندســÓ باملنســت© واملركــز القطاعــي 

للتكويــن يف االكســاء باملنســت© موجهــة للباعثــÓ الشــبان للوقــوف عىل 

أحســن3 مشــاريع مجــددة يف قطــاع النســيج الفنــي ومنحهــم فــرص 

ــة  ــك Õحضن ــة لذل ــه املخصص ــاص بفضاءات ــابهم الخ ــاب لحس االنتص

(Neotex Start-up).املؤسســات بالقطــب التمنولوجــي

• بعث منظومة لليقظة التكنولوجية

• إحــداث 3 مجمعــات رشاكــة  (clusters)يف مجــال النســيج واملالبــس 

ــل يف  ــة تعم ــة وبحثي ــات صناعي ــتقطاب مؤسس ــي واس ــيج الفن والنس

إطــار الربامــج املجــددة. 

• تطويــر 6 مشــاريع بحــث يف إطــار برامــج البحــث الوطنيــة والربامــج 

ــة بقطــاع النســيج  ــة ذات الصل ــر والرشاك ــة للبحــث والتطوي األوروبي

التقنــي.

• تجســيم مشــاريع دعــم وإحاطــة فنيــة لفائــدة القطــب مــن طــرف 

وغ©هالفائــدة   GIZوAFDو  ONUDI كـــ:   Óاألوروبيــ الــرشكاء 

ــي. ــيج التقن ــات النس مؤسس

• املشاركة يف مشاريع دولية مثل:

 TEXMEDClusters ،TECHTEXMED،SUSTEXNET،

C OM T E X HA

• املشــاركة يف مــرشوع جديــد يف إطــار H20-20 يخــص النســيج الفنــي 

املتصــل بصحــة اإلنســان (تــم قبولــه يف مرحلــة أوىل).

لألقمشــة  والفجــة  باملنســتري  دامئــة  عــرض  فضــاءات  تهيئــة   •

هــذه  توفــ©  وســيتم   (Showroom sourcing) واإلكسســوارات, 

املســاحة للمورديــن املحليــÓ والدوليــÓ لعــرض األقمشــة واملســتلزمات 

ــة  ــس  يف مرحل ــÓ املالب ــات للصناعي ــة االحتياج ــوارات لتلبي واإلكسس

أوىل للقطاعــات األربعــة التاليــة:

 (Textile technique) صناعة النسيج التقني•

 (Denim) مالبس الجينز•

 (Lingerie corsetterie) املالبس الداخلية•

  (Maille et prêt à porter) املالبس الجاهزة•

ماهي اهم اإلشكاليات املطروحة اليوم أمام القطب؟

ســعى القطــب إىل اإليفــاء بتعهداتــه رغــم الصعوبــات املعرتضــة 

ــودة  ــال املرص ــاريع يف األج ــض املش ــتك ل بع ــت دون إس ــي حال والت

ــة النســيج حيــث أن تأخــر محطــة التطهــ©  عــىل غــرار منطقــة تكمل

ــتثمرين.  ــاب املس ــغال و انتص ــدم األش ــال دون تق ــة ح الج عي

عــدم اســتك ل أشــغال الربط الخارجــي للمنطقــة الصناعيــة بالفجــة 

بشــبكة املــاء الصالــح للــرشاب بســبب عــدم تســوية اإلشــكاليات 

العقاريــة املتعلقــة Õســار القنــاة، رغــم انجــاز أكــá مــن 19 كم خطــي 

مــن القنــوات (قطــر 800مــم) مــن جملــة 20 كــم.

نظــرا لتعمــد املدابــغ املنتصبــة باملنطقــة الصناعية نــواة بالفجــة 

ــآت  ــة يف املنش ــطتها الصناعي ــن أنش ــة ع ــة الناتج ــاه امللوث ــكب املي س

املائيــة املخصصــة لح يــة القطــب الصناعــي بالفجــة مــن الفيضانــات 

فقــد تســبب ذلــك يف تلــوث هــذه املنشــآت وانبعــاث روائــح كريهــة 

تنفــر املســتثمرين إضافــة إىل تلــوث «واد الطــرب» وتحولــه إىل مصــدر 

لتلويــث املنطقــة.

إشــكالية توفــ© وســائل النقــل العمومــي لربــط فضــاءات القطــب بــكل 

ــك بالحافــالت وســيارات  مــن الفجــة واملنســت© باملــدن املجــاورة وذل

األجــرة Õــا يف ذلــك إســناد الرتاخيــص لســيارات األجــرة.
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ــي  ــة. وه ــاراملواد املركب ــدأ انتش ــايض ب ــرن امل ــن الق ــتينات م ويف الس
املــواد املؤلفــة مــن مادتــÓ مختلفتــÓ مت يزتــÓ أو أكá،أوالهــ  
مــادة تقويــة ìكــن أن تكــون عــىل شــكل أليــاف مصنوعــة مــن مــواد 
عاليــة املقاومة(كأليــاف الكربــون وأليــاف الزجاج)،واملــادة الثانيــة هــي 
إحــدى اللدائــن أو البوليمــرات الغرويــة(polymères colloîdes) ،التي 
تعطــي املنتــج النهــا\ شــكلها ملطلــوب وتســمى املــادة الحاضنة،وتكــون 
الخــواص امليكانيكيــة للمنتــج النهــا\ مغايــرة لخــواص أي مــن املــواد 

املؤلفــة.
نظــًرا  هائــال  انتشــاًرا  مؤخــرا  املركبــة  املــواد  انتــرشت  وقــد 
لخواصهاامليكانيكيةاملمتــازة مقارنــة بوزنهــا املنخفــض، فدخلــت يف 
ــيًا يف  ــوزن دوًرا رئيس ــة ال ــب خف ــث تلع ــة حي ــاالت الصناعي كل املج

ــواد. ــذه امل ــار ه اختي

المواد المركبة في خدمة الصناعة
يف امليــدان الصناعــي ولــدت املــواد املركبــة يف مجــال هندســة الطــ©ان 
والفضــاء بســبب خفــة وزنها،حيــث تلعــب خفــة الــوزن أهميــة 
ــذه  ــف ه ــة. وتتأل ــات الفضائي ــرات واملركب ــاءات الطائ ــوى يف إنش قص
املــواد كــ  هــو معلــوم مــن أليــاف ذات مقاومــة كبــ©ة وصالبــة 
مرتفعة،مثــل أليــاف الزجــاج وأليــاف الكربــون وأليــاف الكفالر،مغمــورة 
يف  مــادة لدنــة مضاعفــة  األصــل، أو بوليمــر أوراتنــج (résine) خفيفــة 
الوزن،مثــل البوليســرت تؤلــف القالــب أو املــادة الرابطــة بــÓ األليــاف، 
ــة. ومــن  ــة لهــا مــن أي مــادة ضــارة خارجي كــ  تقــوم بتأمــÓ الح ي
ــم، إذ  ــة التصمي ــة مرون ــواد املركب ــا امل ــف به ــي تتص ــا الت ــم املزاي أه
يســتطيع املهنــدس أن يصممهــا بحيــث يضــع األليــاف يف اتجــاه 

ــايل إىل  ــؤدي بالت ــل للــ دة، وي ــؤدي إىل اســتخدام أمث األحــ ل، مــ  ي
ــة  ــواد املركب ــرشت امل ــد انت ــا\. وق ــرب يف وزن اإلنشــاء النه ــاض أك انخف
يف كل التطبيقــات الهندســية ال ســي  يف اإلنشــاءات التــي تتطلــب 
مقاومــة مرتفعــة مخّففــة الــوزن. وبقــي أن يشــار إىل أن ّمــا يُعــاب عــىل 
املــواد املركبــة مــن الناحيــة الهندســية هــو ضعــف قدرتهــا عــىل تحمــل 
األحــ ل الصدميــة الديناميكيــة حيــث يتســبب ذلــك غالبًــا يف االنفصال 

ــ دة. الطبقــي لل
ــة  ــواد املركب ــتع ل امل ــاالت اس ــم مج ــال تقدي ــذا املق ــنحاول يف ه س
وذلــك مــن خــالل بســط مميــزات هــذه املــواد وحــدود اســتع التها.

ب أساسي لطائرات المستقبل القريب مركّ
ــة  ــة األداء، مكّون ــة عالي ــواّد مركّب تســتخدم صناعــة الطــ©ان أساســا م
مــن مصفوفــات اإليبوكــيس(matrice d’Epoxy) مقــّواة بنســبة عاليــة 

مــن أليــاف الكربــون. 

وتُســتعمل هــذه املكّونــات لصناعــة الهيــاكل األساســية للمركبــة، وذلك 
نظــرا لخّفــة وزنهــا ومرونــة تشــكيلها. كــ  أنّهــا تســّهل عمليّــة الصيانــة 
وتقلّــص مــن وت©تهــا (كمثــال لذلــك : يتــّم تغيــ© شــفرات املروحيــات 
ــن  ــة م ــفرات املصنوع ــÓ أّن الش ــ©ان يف ح ــاعة ط ــة كّل 50 س العادي
املــواد املركبــة يتواصــل العمــل بهــا لعــّدة أشــهر). ويعــود ذلــك 

ملقاومــة هــذه املــواد للتــآكل والنتشــار الشــقوق.
كــ  أّن املــواّد املركبــة تخّفــف مــن وزن هيــكل الطائــرة أو القاذفــات 

وتحّســن مردوديّتهــا عــىل اعتبــار أّن: 

ـــال  ـــح املج ـــرة يتي ـــكل الطائ ـــزان هي ـــن مي ـــغ م ـــاص 450 ك • إنق
،Óلــــ 6 ركّاب إضافيـــ

ــواد  ــن أع ــازل املشــيدة م ــم املن ــوى لدع ــا اســتخدام الطــÓ املق ــن أهمه ــة. م ــواد املركب ــن امل ــة ع ــي بأمثل ــخ العلم ــض التاري يفي
الخيــزران، واســتخدام الخشــب املنّضــد  مــن قبــل الفراعنــة (1500 ق.م.)، كــ  اســتخدم املعــدن املنضــد يف صناعــة الســيوف (القــرن 

التاســع عــرش). ثــم تتالــت تطبيقــات املركبــات باطــراد كبــ©، مــع تطــور أنــواع جديــدة مــن األليــاف واملركبــات.

المواد المركبة
مزايا متعددة وإستعماالت حديثة

 نادية بن ميالد املرابط 
إدارة النرش واإلتصال
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ــي  ــافة الت ــل املس ــاروخ يطي ــكل الص ــن هي ــغ م ــاص 100 ك • إنق
ــم.  ــا بـــ 200 ك ــه قطعه بإمكان

ــاكل  ــع الهي ــن قط ــا م ــة تدريجي ــواّد املركّب ــتع ل امل ــّد اس ــد امت وق
ــع  ــرة) إىل القط ــاث القم ــات، أث ــة، الجنيح ــح الهوائي ــة (املكاب الثانوي
ــة،  ــة (العارضــات الجوفي ــة العالي ــات امليكانيكي األساســية ذات املتطلب

ــوى، ...). ــة القص ــرة، األجنح ــكل الطائ هي
ــا  والجديــر بالذكــر أّن املــواّد املركّبــة شــديدة املقاومــة للنــار كــ  أنّه
تحــّد مــن االنبعاثــات الســامة وËّكــن مــن مالءمــة املــواّد مــع وظيفــة 
عــة وذلــك مــن خــالل تصنيــع قطــع متعــّدة الوظائــف.  القطعــة املصنَّ
عــالوة عــىل ذلــك فــإّن هــذه املــواّد تجّنــب اســتع ل عــدد كبــ© مــن 
عــة. الرباغــي واملثبّتــات التــي قــد تعتــرب نقطــة ضعــف يف القطعــة املصنَّ
ــة  ــاف الزجاجي ــن األلي ــة م ــواّد املركب ــة للم ــة العازل ــتغّل الخاصي وتس
ــة  املصّففــة بالبوليســرت(Polyster) أو اإليبوكــيس(Epoxy) لصناعــة قب

هــواّ\ الــرادار وغ©هــا. 
إالّ أّن الســتع ل املــواّد املركّبــة يف صناعــة الطــ©ان حــدودا تعــود 

ــة: ــل التالي ــا للعوام أساس
التشــقق  يــؤّدي إىل خطــر  للصدمــات، مــام  • ضعــف مقاومتهــا 
ــة، ــا بدق ــدى مقاومته ــع مل ــل املصّن ــرا إىل جه ــك نظ ــال وذل واالنفص

ــة  ــع املصّنع ــداد القط ــة إع ــط بصعوب ــودة املرتب ــة الج ــاع كلف • ارتف
ــة. ــة قويّ ــواّد كيميائي Õ ــا ــالء ورضورة معالجته للط

• صعوبــة تجميــع القطــع املصنَّعــة مــن املــواد املركّبــة مــاّم يحــّد مــن 
فاعليّةآدائهــا امليكانيــ`، خاصــة وأّن تقنيــات إلصــاق القطــع املصّنعــة 
مــن املــواد املركبــة مازالــت قليلــة االســتع ل بالنظــر إىل كلفتهــا 

ــة. ــة يدوي املرتفعــة باعتبارهــا عملي
ــتقبل  ــرات املس ــد أّن طائ ــن األكي ــإّن م ــق ف ــذه العوائ ــم كّل ه ورغ
القريــب ســوف تٌصنــع بشــكل تكــون فيــه نســبة عاليــة مــن مكّوناتهــا 
ــة  ــة، وعندهــا فقــط ســتكون االســتفادة مــن خاصي مــن املــواد املركّب
خفــة الــوزن شــاملة، عــىل اعتبــار أّن جميــع األجــزاء يف الطائــرة تتأثـّـر 
بخاصيــات أجــزاء أخــرى أو تدعمهــا، ومــن هنــا يكــون لتقليــص وزن 

ــّد ليشــمل كّل الطائــرة.  ــا ìت جــزء واحــد يف الطائــرة أثــرا تصاعدي

 التطبيقات الفضائية
إّن تخفيــض الــوزن هــو أمــر ذو أهميــة قصــوى يف ميــدان البنــى 
الفضائيــة، نظــرا للكلفــة الهائلــة التــي يتطلبهــا دفــع أيّــة مركبــة مــن 
ــة اســتخدام  ــا إلزامي ــÓّ لن ــا تتب األرض إىل الفضــاء الخارجــي. ومــن هن
ــور  ــع تط ــة م ــة، خاص ــاكل الفضائي ــة كّل الهي ــة يف صناع ــواّد املركّب امل

ــدة. ــات جدي ــتخدام تطبيق اس
ــن إيبوكــيس  ــة م ــاكل املكّون ــر ال الحــرص الهي ــر عــىل ســبيل الذك نذك
ــح  ــث يصب ــا بحي ــن تكييفه ــي ìك ــت(Epoxy-graphite) الت –غرافي
ــات  ــ©ة للهوائي ــدة كب ــ  يشــّكل فائ ــا، م ــا معدوم ــّدد فيه ــل التم عام
ــا أن Ëــّر إىل داخــل أشــّعة الشــمس وإىل  ــي يجــب عليه الضخمــة الت
خارجهــا مــع الحفــاظ عــىل ثبــات أبعادهــا واســتجابة لدقّــة مســارها. 

صناعة السيارات : المستفيد األكبر من المواد المركبة
تســتعمل صناعــة الســيارات بنســبة مرتفعــة مــواّد مركبــة مــن 

الحــراري. البالســتيك  ومــواد  البلــور،  وأليــاف  البوليســرت 

املركبــة بقطــاع  املــواد  اســتع ل  ومــن مزايــا 
وحريــة  الصيانــة  ســهولة  الســيارات  صناعــة 
يف  التخفيــف  فوائــد  عــىل  عــالوة  التصميــم، 

امليــزان. 
إّن اســتع ل املــواد املركبــة يف صناعــة الســيارات 
مســتوى  عــىل  أرحــب  مجــاال  للصانــع  تفتــح 

متعــّددة  مركّبــة  قطــع  إنجــاز  خــالل  مــن  وذلــك  التصميــ ت 
ــات  ــع مجموع ــع لصن ــدد القط ــن ع ــل م ــا يقلّ ــو م ــتع الت وه االس
جزئيــة. نذكــر عــىل ســبيل املثــال غطــاء حيّــز األمتعــة لســيارة 

 .  Classe A املرســيدس 
كــ  أّن اســتع ل املــواد املركبــة Ëّكــن املصّنعــÓ مــن إنتــاج سلســلة 
ــاض وزن  ــون انخف ــن ك ــل ع ــة. دون أن نغف ــيارة معين ــن س ــة م كامل
الســيارة ìّكــن مــن ترشــيد اســتهالك الوقــود وبالتــايل مــن االســتجابة 

ــة األكــá تشــددا.  للمواصفــات الدولي
مــادة  مــن  تصنيعهــا  ìكــن  التقنيــة  القطــع  مــن  العديــد  إّن 
وذلــك  الزجــاج  بأليــاف  مــة  املدعَّ  polypropylène  Óالبوليربوبيلــ
لتعزيــز مقاومتهــا للصدمــات (مثــال ذلــك مصــّد الصدمــات بالســيارة). 
ــا  ــّجل ارتفاع ــة تس ع ــيارات املصنَّ ــاكل الس ــة هي ــّدة صالحي ــ  أّن م ك
ــن  ــة م ــاكل املصنوع ــة بالهي ــة مقارن ــواّد املركّب ــا باســتع ل امل ملحوظ
األلومينيــوم أو الفــوالذ وذلــك دون اســتع ل أيــة مــادة إضافيــة. يعــود 

ــآكل.  ــا للت ــة مقاومته ــك إىل خاصي ذل
ــك  ــيارة وذل ــة الس ــهيلها لصيان ــك تس ــواد كذل ــذه امل ــا ه ــن مزاي وم
بفضــل ســهولة الرتكيــب والفــّك التــي يتيحهــا تصميــم أشــكال مركّبــة 
وبالتــايل يقــّل عــدد القطــع املســتلزمة للرتكيــب. وكذلــك بفضــل عــودة 
ــد  ــا يف العدي ــيل تلقائي ــكلها األص ــا إىل ش ــة م ــة لصدم ــع املعرّض القط

مــن الحــاالت.
غــ© أّن اســتخدام املــواّد املركبــة يف صناعــة الســيارات تحــّده صعوبــة 
ــك  ــىل ذل ــالوة ع ــع ورضورات الرســكلة. ع إدماجــه يف سلســلة التصني
ــوق اســتخدام  ــي تع ــع البيئ ــارات ذات الطاب ــن االعتب ــد م ــإّن العدي ف
ــواّد  ــذه امل ــا. إذ أّن ه ــيارات وبعده ــع الس ــل تصني ــة قب ــواد املركّب امل
ــ  أّن  ــل ك ــال النق ــة يف مج ث ــواد امللوِّ ــة امل öــن قا ــة ضم ف ــي مصنَّ ه

ــّد اآلن. ــكل كاف إىل ح ــّم بش ــكلتها ال تت رس
كّل هــذه العوائــق تقــف حجــر عáة أمــام تطــّور اســتع لها ودìومتها، 

خاصــة مــع تطــّور تكنولوجيات حديثة ملعالجــة الفــوالذ وااللومينيوم.

المواد المركبة وصناعة السكك الحديدية
أهــّم  مــن  النــار  مــع  الجيّــد  والتفاعــل  التصميــم  ســهولة  تعــّد 
الخاصيــات املشــّجعة عــىل اســتع ل املــواد املركبــة يف مجــال الســكك 
ــع  ــم قط ــع لتصمي ــاال أوس ــح مج ــواد تتي ــذه امل ــة. إذ أّن ه الحديدي
مركّبــة ثالثيــة األبعــاد، ســواء كانــت خارجيــة (واجهــة القطــارات فائقــة 
الرسعــة TGV، مقّدمــة عربــات املــرتو الخفيــف) أو داخليــة (املقاعــد، 
الرفــوف). كــ  أنّهــا Ëّكــن مــن تحســÓ درجــة مقاومــة الحرائــق مــن 
ــن  ــامة وم ــات الس ــن االنبعاث ــان وم ــة الدخ ــن كثاف ــّد م ــالل الح خ
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ــب. انتشــار ألســنة الله
كــ  ال ننــىس أّن التخفيــف مــن وزن العربــات يخــّول 
ــة  ــتوى الحمول ــىل مس ــتفادة ع ــل االس ــرشكات النق ل
ــة  ــن رسع ــص م ــ©ه يف التقلي ــة إىل تأث القصــوى، إضاف
لجــّر  املســتهلك  الوقــود  ومــن  الســكك،  تهتّــك 

العربــات. 
عــىل مســتوى آخــر نســّجل أّن اســتع ل املــواد املركبــة يتيــح لقطــاع 
ــة  ــار مقاوم ــفا باعتب ــá تقّش ــة أك ــات صيان ــة عملي ــكك الحديدي الس
ــات  ــق خاصــة بالنســبة للعرب ــو مــا ينطب ــآكل وه ــواّد للت هــذه امل

ــة. ــواد الكيميائي ــل امل ــة لنق املخصص
ــائل  ــتعميل وس ــة ملس ــة الرفاه ــن درج ــة م ــواد املركّب ــع امل ــذا وترف ه
النقــل الحديديــة باعتبارهــا عازلــة للصــوت، لــذا نالحــظ ارتفــاع نســبة 

اســتع ل هــذه املــواّد بعربــات املســافرين. 
ورغــم كّل هــذه امليــزات فــإّن نســبة اســتع ل املــواّد املركّبــة يف قطــاع 
الســكك الحديديــة ال تعــّد مرتفعــة مقارنــة ببقيــة املــواد. ويعــود ذلــك 
إىل ارتفــاع كلفــة اســتخدامها يف هــذا القطــاع مقارنــة بكلفــة اســتع ل 
الفــوالذ. عــالوة عــىل اقتصــار املصّنعــÓ عــىل اســتع ل املــواد املركبــة 
لتصميــم القطــع التــي يُســتعمل يف صناعتهــا عــادة الفــوالذ دون غ©هــا 

مــن املــواّد. 

 المواد المركبة واإلنشاءات المدنية
تضفــي املــواد املركبــة عــىل اإلنشــاءات املدنيــة ليونــة ملحوظــة عــىل 
ــل  ــ©ات العوام ــا لتأث ــة مقاومته ــن درج ــع م ــكال وترف ــتوى األش مس
ــد مــن  ــون تزي ــاف الكرب ــة. إضافــة إىل أّن املــواّد املدّعمــة بألي املناخي

ــزالزل. ــدرة هــذه االنشــاءات عــىل مجابهــة خطــر ال ق
تســاعد املــواد املركبــة عــىل ح يــة املنشــآت مــن التأثــ©ات الخارجيــة 

بفضــل خاصياتهــا التاليــة :
• مقاومتها للتآكل مام يّربر استعاملها يف ترميم الجسور الكربى،

• منعها لتّرسب املياه وعزلها الحراري،
• العزل الصويت،

ــرارة أو  ــق بالح ــا يتعل ــواء يف م ــة س ــريات املناخي ــا للتغ • مجابهته
ــة. الرطوب

ومــن أهــّم خاصيــات هــذه املــواد صالبتهــا ومقاومتهــا لالرتجاجــات، 
خاصــة منهــا املــواد املركبــة املدعومــة بأليــاف الكربــون التــي تتميــز 
اســتع لها يف  يــّربر  الطاقــة، مــ   امتصــاص  بقــدرة عاليــة عــىل 
املنشــآت املقامــة باملناطــق الزلزاليــة كاليابــان مثــال. وتُســتخَدم هــذه 
املــواد لرتميــم املبــاå واألعــ ل الفنيــة كالعواميــد مثــال، وكذلــك لبنــاء 

ــدة.  ــاءات جدي إنش
كــ  تلعــب املــواد املركبــة دورا هامــا يف الح يــة مــن الحرائــق باعتبــار 

قدرتهــا عــىل الحــّد مــن االنبعاثــات الســامة وانتشــار النــ©ان. 
والجديــر بالذكــر أّن البنــاء باســتع ل هــذه املــواد يقلّــص مــن كلفــة 
اســتع ل التجهيــزات الثقيلــة Õــا انــه يتيــح اللجــوء إىل املعــدات 
الخفيفــة صغــ©ة الحجــم مقارنــة بالتجهيــزات الالزمــة للبنــاءات 
ــتع ل  ــن اس ــّد م ــ  يح ــمنت. ك ــن االس ــة م املقام
الرافعــات املكلفــة. وتُعــّد هــذه امليــزة بالغــة األهمية 

ــة.  ــة املكتظ ــاط الحرضي يف األوس

 غــ© أّن اســتخدام املــواد املركبــة يف ميــدان االنشــاءات املدنيــة محدود، 
ــز مــاّدة االســمنت عليهــا عــىل مســتوى بعــض الوظائــف  ــار Ëيّ باعتب
الهيكليــة، خاصــة منهــا املتعلّقــة Õقاومتهــا للتشــقق وهشاشــتها. كــ  
أّن عــىل هــذه املــواد فــرض وجودهــا الســي  أمــام القــدرة التنافســية 
ــل  ــن قب ــá م ــة أك ــمنت واملعروف ــن االس ــة م ــواع الخاص ــض األن لبع

القاöــÓ عــىل هــذا القطــاع الحيــوي.

المواد المركبة والهياكل الصناعية
ــع  ــض املواق ــالمة ببع ــتوى الس ــÓ مس ــة يف تحس ــواد املركب ــاهم امل تُس
الصناعيــة الحساســة إذ أنّهــا ترفــع مــن درجــة موثوقيــة املعــدات 

ــة  :  ــا التالي ــل ميزاته ــك بفض ــة، وذل ــا الحياتي ودورته
 • مقاومة الرطوبة (نواعري الهواء)،

 • العزل الحراري،
 • مقاومتها للتأثريات الكيميائية الضارة ولعامل التآكل،

 • الصالبــة والقــدرة عــىل مقاومــة الضغــط القــوي ورجــات الــزالزل 
(خاصــة بالنســبة ألنابيــب املفاعــالت النوويــة). 

ــه أهميــة  ــة ل ــاكل مــن املــواد املركب ــر بالذكــر أّن اســتع ل هي والجدي
ــال  ــية (مث ــة مغناطيس ــب حيادي ــي تتطل ــر الت ــبة للمخاب ــة بالنس بالغ

ــفيات). ــيس باملستش ــÓ املغناطي ــر بالرن ــر التصوي ــك مخاب ذل
كــ  أّن املــواد املركبــة تســّهل عمــل املصممــÓ بالنظــر إىل الخاصيــات 

التاليــة : 
 • التكيّف مع األشكال املعّقدة 
 • سهولة تجميع القطع املصنَّعة

 • تخفيف الهياكل كبرية الحجم. 
وبفّصــل صالبتهــا فــإّن القطــع املصّنعــة مــن املــواد املركبــة مــن 
مصفوفــات اإليبوكــيس(matrices d’Epoxy) املدّعــم بأليــاف الكربــون 
ــيطة  ــات بس ــوى ارتجاج ــك س ــن ذل ــج ع ــا دون أن ينت ــن تحريكه ìك
(مثــال ذلــك أذرع الروبوتــات بخطــوط اإلنتــاج، نواعــ© الهــواء، املروحــة 

ــّالط). ــة، أذرع الخ الكهربائي
إّال أّن الكلفــة املرتفعــة الســتع ل املــواد املركبــة مقاربــة باملــواد 
الكالســيكية (كالفوالذ)تبقــى كذلــك مــن أهــّم العوائــق أمــام اســتع لها 
ــا  ــدة، عــالوة عــىل أّن مميزاته ــة جي ــة بصف ــاكل الصناعي ــاج الهي يف إنت

ــة كــ  يجــب.  ــت غــ© معروف مازال

المواد المركبة والهياكل المالحية
تحتــّل املــواد املركّبــة مكانــة هامــة يف مجــال تصنيــع الهيــاكل املالحيــة، 
ــا  ــم قاعدته ــاوز حج ــي ال يتج ــوارب الت ــا (كالق ــة منه ــة الرتفيهي خاص

األربعــÓ مــرتا).
 وتعتــرب خاصيــة خفــة الــوزن الدافــع الرئيــيس الســتخدام املــواد املركبــة 
ــركاب،  ــع وال ــة للبضائ ــة الناقل ــب التجاري ــة كاملراك ــاكل املالحي يف الهي
وكاســحات األلغــام والقــوارب الســياحية ومراكــب املســابقات الرياضية. 
عــالوة عــىل أنّهــا تتيــح ملصّنعيهــا مجــاال أرحــب النجــاز أشــكال وهياكل 
ــة بفضــل  ــاكل املالحي ــة هــذه الهي ــة صيان ــ  تســّهل عملي ــدة. ك معّق
ــف  ــب Õختل ــ©ة إصــالح املراك ــن وت ــص م ــ  يقلّ ــآكل م ــا للت مقاومته

أنواعهــا ويطيــل يف دورتهــا الحياتيــة.  
البيئة قد تضع حّدا  الهادفة لح ية  الترشيعات األوروبية  أّن بعض  إال 
املالحية. عالوة عىل مشكل  الهياكل  املركّبة يف صناعة  املواّد  الستع ل 
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 (Résine polyster)البوليسرت راتنج  أّن  إذ  األولية،  املواّد  تخزين 
املستعمل بكáة يف هذا امليدان ال ìكن أن يخزّن إّال ملّدة ال تتجاوز الثالثة 
أشهر وبدرجة حرارة ال تتجاوز الـ18درجة مئوية، وهو ما يشّكل عائقا 

أمام اعت د هذه املاّدة. 

بة في خدمة القطاع الطبي المواد المركّ
ــد.  ــي إىل زمــن بعي ــة يف القطــاع الطب ــواّد املركب ال يعــود اســتخدام امل

ــة األداء. كــ  أّن اســتع لها ظــّل حــرصا عــىل املــواّد عالي
ومــن فوائــد اســتخدام هــذه املــواّد تحســينها لدرجــة موثوقيــة اآلالت 

ودقّتهــا، وذلــك بفضــل :
 • متانتها يف مجابهة الصدمات،

 • تحسينها لدرجة صالبة املعدات الجراحية الدقيقة،
ــا للصــدأ مــام يشــجع عــىل اســتعاملها يف زراعــة األعضــاء   • مقاومته

ــات. واآللي
كــ  مّكــن اســتخدام املــواّد املركّبــة يف صناعــة قواريــر األوكســيجÓ مــن 
تســهيل مهّمــة املســعفÓ باعتبــار أّن القــارورة املصنوعــة مــن الفــوالذ 
تــزن 10 كــغ عــىل األقــّل يف حــÓ ال يتجــاوز وزنهــا الـــ 3 كــغ إذا كانــت 

مصنوعــة مــن املــواّد املركّبــة. دون أن ننــىس Ëاســكها أمــام الّضغــط.
ومــن أهــّم الخاصيــات املشــّجعة عــىل اســتخدام املــواّد املركّبــة 
الكهرومغناطيســية  املوجــات  أمــام  شــفافيّتها  الطبّــي،  املجــال  يف 

الضوئيــة). واملاســحات  إيكــس  أشــّعة  (تطبيقــات 
ــة  ــل الكابح ــّم العوام ــن أه ــة م ــواّد املركّب ــة امل ــاع كلف ــى ارتف ويبق

لتعميــم اســتع لها بامليــدان الطبــي.

ولكن ....
عة من املواّد املركبة عمر طويل، باعتبار أّن  من املفرتض أّن للقطع املنصنَّ
املواّد املكّونة لها هي مواّد غ© متحلّلة. لكّن هذه الخاصيّة أصبحت يف 
اآلونة األخ©ة غ© مرغوب فيها نظرا لصعوبة التخلّص من املواد املركبة 
انتهاء عمرها االفرتايض. وهناك طريقتان تقليديتان للتخلص منها  بعد 
أواله  بوضعها يف مدافن خاصة والثانية بحرقها يف محارق مخّصصة. 
ولكن كال الطريقتÓ مرتفعة الكلفة من ناحية وملّوثة للبيئة من ناحية 

ثانية. 

إضافة إىل ذلك فإنّه يصعب إعادة استخدام املواد املركبة التقليدية نظرا 
 .Óمختلفت Óألنّها تتألّف من ماّدت

التوّصل  نحو  األخ©ة  اآلونة  يف  األبحاث  اتّجهت  فقد  األسباب  لهذه 
الرتبة  يف  تتحلّل  بحيث  عضويا  للتحلّل  قابلة  تكون  مركّبة  مواّد  إىل 
للرسكلة  قابلة  تكون  أو  موتها،  بعد  الحية  كالكائنات  أي  دفنها،  بعد 
املركبة  باملواد  املواد  هذه  سميت  وقد  االفرتايض.  عمرها  انتهاء  بعد 
 Óالخرضاء. وهذه األبحاث جاءت نتيجة ازدياد رصامة األنظمة والقوان
للبيئة  صديقة  تكون  ومنتجات  مواد  إنتاج  عىل   Óاملصنع تجرب  التي 
أصبح  وقد  استخدامها.  فرتة  انتهاء  بعد  حتى  عمرها  مراحل  كل  يف 
الصديق  التصميم  االستخدام،وموضوع  وإعادة  الرسكلة  موضوع 
السيارات هي  ولكون صناعة  هذا  اليوم.  الصناعة  عا÷  للبيئةمه  يف 
السيارات  قطع  كل  تجعل  ألن  تسعى  فإنها  للمواد  األكرب  املستهلك 

قابلة للرسكلة بسبب األنظمة الجديدة يف االتحاد األورñ وخارجه. 

ــوع  ــذا املوض ــورات يف ه ــدث التط ــم أح ــيل تقدي ــا ي ــنحاول يف م س
بأليــاف  املقــواة  اللدائــن  هــو  األول  مهمــة:  مجــاالت  ثالثــة  يف 
طبيعية،والثــاå هــو املــواد املركبــة الحيوية،والثالــث هــو املــواد املركبــة 

القابلــة للرســكلة وإعــادة االســتخدام.

اللدائن المقواة باأللياف الطبيعية
 :Óتنقســم إىل نوعــ (Polymères)املعــروف أن اللدائــن أو البوليمــرات
ــد  ــد وتأخــذ شــكلها النهــا\ عن ــد الحــراري وهــذه تتصل ــن التصل لدائ
ــن  ــخÓ، ولدائ ــكيلها بالتس ــادة تش ــن إع ــرة وال ìك ــكيلها ألول م تش
حراريــة وهــذه ìكــن إعــادة تشــكيلها بإعــادة التســخÓ. وحيــث أننــا 
ــد الحــراري ال  ــا إىل إعــادة التصنيــع فــإن لدائــن التصل نتطــرّق إىل هن
تصلــح يف هــذا املجــال. وبالفعــل كانــت نقطــة البدايــة إلنتــاج مــواد 
مركبــة هــي اســتخدام اللدائــن الحراريــة مثــل البــويل بروبيلÓ,والبــويل 
أولوفــÓ والبــويل إثيلــÓ والبــويل يوريثــÓ والبــويل أميــد والبــويل فينيــل 
كلورايــد، مــع أليــاف مــن أصــل نبــا¦ وقابلــة للتحلــل حيويــاً. يف بدايــة 
ــتخدمت  ــة اس ــاف الطبيعي ــواة باأللي ــن املق ــال اللدائ ــور يف مج التط
نشــارة الخشــب أو األليــاف الخشــبية الناتجــة مــن املنتجــات الخشــبية 
ــبية أو  ــة الخش ــق التعبئ ــم أو صنادي ــاث القدي ــل األث ــتعملة مث املس

ــا األخشــاب املســتخدم يف اإلنشــاءات. بقاي
الخشب  نسبة  البالستي`، وتكون  الخشب  املركبة تسمى  املواد  وهذه 
فيها بÓ ثالثÓ وسبعÓ يف املائة. وìكن أن تستخدم يف إطارات األبواب 
هذه  كل  تتعرض  ال  حيث  األثاث،  وقطع  السيارات،  وهياكل  والنوافذ 
املنتجات إىل إجهادات عالية أثناء االستخدام، م  يسهل استخدام مواد 
اللدنة  للمواد  النفايات  ملشكلة  لدنة مرسكلة، وهذا يعطي حالً جزئياً 
ذات األصل البرتويل. وقد �ا سوق هذه املواد املركبة بشدة يف السنوات 
القليلة املاضية. وكذلك استخدمت ألياف الخشب ونشارة الخشب مع 
متوسطة  األلياف  من  ألواح  إلنتاج  أنواع  عدة  من   (résines)راتنجات
الكثافة كبديل عن الخشب، ويدخل يف تركيبها نفايات الخشب بشكل 

أسايس. 
واأللياف الطبيعية من أصل نبا¦ معروفة منذ القدم يف صناعة الحبال 
من  أو  النباتات  ساق  من  عليها  ويُحصل  السفن.  وأرشعة  والخيوط 
أوراقها، وهي بالتايل متجددة سنوياً، بل إن الخيزران مثالً متجدد كل 
بضعة أشهر، يف حÓ أن خشب األشجار ال يتجدد إال كل حوايل عرشين 
سنة حتى ìكن قطعه واالستفادة منه. وهذا يعني أن األلياف الطبيعية 
متوفرة باستمرار عىل مدار العام، وهي باإلضافة لذلك رخيصة الثمن. 
غ©  األجزاء  صناعة  يف  الطبيعية  باأللياف  املقواة  اللدائن  وتُستخدم 

اإلنشائية يف السيارات منذ فرتة. 
يتوقع كث©ون بأن اللدائن املقواة باأللياف الطبيعية لن يقترص استخدامها 
عىل األجزاء غ© اإلنشائية يف السيارات، بل سوف تصبح مادة إنشائية 
ألن مقاومتها النوعية املرتفعة تؤهلها لخفض وزن األجزاء املصنوعة من 
املواد املركبة بحوايل 40 %.وإذا كانت هذه املواد مازالت يف بدايتها من 
حيث االنتشار فإن أمامها مجال كب© للتطور والتحسن واالستخدام يف 

تطبيقات إنشائية مختلفة كث©ة. 

المواد المركبة الحيوية
برزت املواد املركبة الحيوية من الحاجة ملواد قابلة للتحول بعد انتهاء 
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ألياف  املواد من  للبيئة. وتتألف هذه  لتكون صديقة  االفرتايض  عمرها 
طبيعية مغمورة يف مواد مبلَمرة (polymérisé) حيويةوكان طبيعيا أن 
يتم اختيار ألياف التقوية من مواد ذات أصل نبا¦، أي متجدد وهذه 
العا÷  بلدان  معظم  يف  تتوفر   (celluloisiques)السيلولوزية األلياف 
وهي رخيصة الكلفة نسبياً، إضافة إىل خواص أخرى مهمة Ëت اإلشارة 
إليها آنفاً، مثل كونها ال تخدش أدوات اإلنتاج، وكونها قابلة لالحرتاق بعد 
انتهاء عمرها االفرتايض، وخفيفة الوزن وعازلة للحرارة والصوت. وتأ¦ 
خفة الوزن وخاصية العزل من كونها ألياف مسامية أسطوانية مجوفة أو 
مفرغة. صحيح أن هذه املواد ليست ذات خواص عالية كاملواد املركبة 
املتقدمة، لكن كث©ا من التطبيقات التي تستخدم فيها املواد املركبة ال 
تتطلب خواصا ميكانيكية عالية. واختيار األلياف املناسبة يعتمد عىل قيم 
مقاومة الكثافة املطلوبة من املادة املركبة. وهناك طبعاً معاي© أخرى 
التفاعل عند االنكسار،  األلياف مثل مقدار  تلعب دوراً يف اختيار نوع 
والتوازن الحراري، وشدة التصاق األلياف باملادة الرابطة، وسلوك املادة 
املركبة عىل املدى الطويل، وطرق التصنيع املناسبة وكلفة اإلنتاج. لكن 
تجدر اإلشارة إىل أن األلياف الطبيعية ìكن أن تكون حيوانية املصدر، 
كالشعر والحرير والصوف والريش، وهذه كلها تتألف من بروتينات. ويف 
املواد املركبة الحيوية يجب أن تكون املادة الرابطة حيوية أيضالتحقيق 
متطلبات البيئة بشكل كامل. وك  هو الحال يف تصنيف البوليمرات ذات 
لدائن  الحيوية ìكن تقسيمها إىل  البوليمرات  البرتوكيميا\ فإن  األصل 
حرارية، ولدائن تصلد حراري. واللدائن الحرارية الحيوية تم تطويرها 
املناسبة الستع لها  املواصفات  Ëلك  ال  التغليف، وهي  لصناعة  أساساً 
ك دة رابطة يف املواد املركبة الحيوية. أما لدائن التصلد الحراري فهي 
  polymérisé مبلَمرة  تكون  وإ�ا  كامالً  تصنيعها  يتم  ال  لكن  املناسبة، 
التصليد  يتم  املركبة حيث  املادة  يف  بعد وضعها  لتتصلد  وذلك  جزئياً، 

بالطرق املعروفة يف صناعة املواد املركبة.
والدهون  النباتية  الزيوت  من  الحيوية  الحراري  التصلد  لدائن  تُصنع 
برتوكيميائية  مواد  وإضافة  مختلفة  بطرق  معالجتها  وتتم  الحيوانية، 
لتحسÓ خواصها. والهدف يف هذا كله هو الحصول عىل خواص معقولة 
مع املحافظة عىل أن يكون املحتوى الحيوي أكرب ما ìكن. لكن األبحاث 
مزج  دراسة  ويتم  باملائة.  مائة  مركبات حيوية  إىل  الوصول  إىل  تسعى 

أنواع مختلفة من املواد للوصول إىل الهدف املنشود.

المواد المركبة القابلة إلعادة االستخدام
رغم وجاهة األبحاث املتعلّقة باستخدام األلياف الطبيعية ألنها صديقة 
عىل  املحافظة  يف  اآلخر  االتجاه  فإن  داöة،  نفايات  تخلف  وال  للبيئة 
البيئة واملحافظة عىل املصادر الطبيعية ال يقل أهمية. هذا االتجاه هو 

استخدام مواد قابلة إلعادة االستخدام. 

ويف هذا املجال برزت مادة البويل بروبيلpolypropylène(PP) Ó التي 
نوع  مبلَمرة من  مادة  استخدامها. وهي  وإعادة  تصنيعها  إعادة  ìكن 
تقويتها  يتم  الرابطة  املادة  هذه  للتحلل.  قابلة  وغ©  الحرارية  اللدائن 

بألياف من جنسها لتشكل مادة مركبة قابلة إلعادة االستخدام.
ولهذه املادة مزايا اقتصادية وبيئية أكá من املواد املركبة املقّواة بألياف 
الناتج  قابلة إلعادة االستخدام. وعند إعادة تصنيعها فإن  الزجاج ألنها 
استخدامها ك دة  إعادة  والتي ìكن  نفسها   PP مادة إال  ما هو  منها 
مركبة أو ك دة رابطة أو غ© ذلك من استخدامات اللدائن. وقد أمكن 
تصنيع هذه املادة املركبة بصورة رشيط تنتظم أليافه بشكل ممتاز م  
 PP يعني ارتفاع مقاومته ومتانته،ويغطي األلياف طبقة رقيقة من مادة
،وìكن استخدام الرشيط إلنتاج املواد املركبة بعدة طرق منها الطرق 

الحرارية وطريقة لف الخيوط. 

إن اللدائن الحرارية عامة ìكن صهرها بالتسخÓ وإعادة تشكيلها من 
جديد، لكن ذلك يبقى محدوداً بإمكانية فصل األلياف، وهو أمر صعب. 
ولذا فقد بدأ اتجاه نحو استخدام مواد مصنوعة من مادة واحدة. ومن 
املادة رخيصة  املادة املركبة كليا من PPوهذه  هنا برزت أهمية مادة 
وìكن إعادة تصنيعها عدداً كب©اً من املرات دون فقدان كب© لخواصها.

إن إحدى القواعد املهمة يف التصميم من أجل الرسكلة وإعادة التصنيع 
هو استخدام أقل عدد ممكن من العنارص املختلفة الداخلة يف تركيب 
املواد. وهذا يعني يف حالة اللدائن استخدام لدائن متناسقة مع بعضها. 
أي عمليا استخدام مادة وحيدةعوضاً عن مزيج من املواد. ومن هنا 
برزت فكرة تقوية PP بألياف مرتفعة الخواص من مادة PP نفسها. 
بشكل  االستخدام  إلعادة  قابلة  مادة  الطريقة  بهذه  املركبة  واملادة 
االستخدام  إعادة  لخواص  وإضافة  مهمة.  بيئية  مزايا  لها  أي  كامل، 
يف  خدشاً  تسبب  ال  بأنها  الزجاج  ألياف  عن   PP ألياف  Ëتاز  املهمة 
إذ  عمرها  انتهاء  بعد  منها  الطاقة  اسرتجاع  وìكن  التصنيع.  آالت 
القيمة الحرارية لها تساوي القيمة الحرارية للزيوت.وهي ذات كثافة 

منخفضة، م  يعني خفة وزن القطع املصنوعة منها. 

 ،(ductile) ــة ــادة مطيلي ــي م ــة فه ــث الخــواص امليكانيكي ــن حي وم
ــا  ــظياً (éclaté) ،م ــس متش ــرن ولي ــا م ــإن انهياره ــارت ف أي إذا انه
يعنــي أنهــا أكــá أمانــاً مــن أليــاف الزجــاج يف حــاالت الصــدم. وهــذا 
أمــر مهــم جــداً يف تصميــم الســيارات، وهــذا أيضــاً يعنــي مــن ناحيــة 
ثانيــة امتصــاص قــدر أكــرب مــن طاقــة االصطــدام مــ  ينعكــس 

ــركاب. ــاً عــىل ســالمة ال إيجاب
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 حاتم اللّوا¦
إدارة الشؤون اإلدارية واملالية

جمعت بÓ الطاقة والصناعة عالقة تاريخية وطيدة، جسمتها الثورات 
الطاقة  استخراج  تطور  ملا  الصناعة  تطور  فلوال  املتعاقبة،  الصناعية 

واستغاللها، ولوال وفرة الطاقة ملا Ëكنت الصناعة من تطوير انتاجها.

وساهمت الثورات الصناعية وخاصة منها األوىل والثانية، يف إضفاء بعد 
حيوي عىل قطاع الطاقة يف حياة األمم، حيث اعتمدت الثورة الصناعية 

األوىل عىل الفحم الحجري، يف حÓ اعتمدت الثانية عىل البرتول.

التوجهات  تحديد  يف  عدمها  من  الطاقة  مصادر  وفرة  ساهمت  وقد 
الصناعية للدول، فسمحت للدول املنتجة للطاقة بالتوجه نحو الصناعات 
املستهلكة للطاقة، غ© عابئة بالكلفة واكتفت دول أخرى بصناعات غ© 

مستهلكة للطاقة .

الطاقة حكرا عىل  استغالل  اإلنسانية، ÷ يعد  الذي عرفته  التطور  ومع 
الصناعة، بل امتد ملجاالت أخرى أهمها النقل واالستع ل املنزيل، م  
زاد يف محورية الطاقة، وبرزت مفاهيم ومصطلحات جديدة كاالكتفاء 

الذا¦ الطاقي1 وامليزان الطاقي2 واالمن الطاقي3.

املفرط  االستهالك  تسبب  وامام  املايض  القرن  سبعينيات  من  وانطالقا 
مفهوم  ظهور  مع  وتزامنا  مناخية،  وتغ©ات  بيئية  تقلبات  يف  للطاقة 
التنمية املستدامة الذي يدعم �وا اقتصاديا يرتكز أساسا عىل املحافظة 
البحث عن  بيئي، وهو ما جعل  بُعد  الطاقة  البيئة، أصبح لقطاع  عىل 
حلول بديلة للطاقة التقليدية وتعويضها بطاقات نظيفة وصديقة للبيئة 

من أولويات الدول النامية منها واملتقدمة عىل حد السواء.

للطاقات  االقتصادية  الجدوى  والتقارير،  الدراسات  من  العديد  وتربز 

املتجددة، فحسب تقرير «االستث ر يف املناخ، استث ر يف النمو»، الصادر 
 ،42017 ماي  يف   « OCDE» االقتصادية  والتنمية  التعاون  منظّمة  عن 
شاملة،  تنمية  تحقيق  بهدف  مساندة  اقتصادية  إجراءات  اتخاذ  فان 
ُمتمحورة حول االستث ر يف بنية تحتية ذات انبعاثات ضعيفة ومالöة 
للمناخ تعتمد اساسا عىل الطاقات البديلة النظيفة، من شأنه أن يؤثر 
إيجابيا عىل نسق النمو االقتصادي، عىل املدى املتوسط والطويل، وهو 
ما سيمكن دول مجموعة العرشين من الرتفيع يف الناتج الداخيل الخام 
بنسبة 1 % يف حدود سنة 2021، وبنسبة 2,8 % يف حدود سنة  2050. 

ورغم بعض سلبيات الطاقات املتجددة واملتمثلة أساسا يف عدم انتظام 
اإلنتاج ويف مشكلة التخزين فان جل دول العا÷ تسعى جاهدة لالستث ر 
يف قطاع الطاقات املتجددة، جاعلة منه قطاعا اسرتاتيجي، يحتل املراتب 

األوىل يف جداول أولوياتها ومخططاتها التنموية.

  تعريف الطاقات المتجددة
وìكن تعريف الطاقات املتجددة بكونها نوع من أنواع الطّاقة التي ال 
تنضب وال تنفد، وتش© تسميتها إىل تجددها الدائم واملستمر، ويكون 
ما  وأهّم  والّشمس،  واملياه،  كالّرياح،  الطبيعيّة،  املوارد  أحد  مصدرها 
 åكثا غازات ضارّة  تخلّف  للبيئة، ال  نظيفة وصديقة  أنّها طاقة  ìيزها 
أكسيد الكربون، وال تؤثّر سلباً عىل البيئة املحيطة بها، ك  أنّها ال تأثر 
ملصادر  الشأن  هو  ك   االرضية  الكرة  حرارة  درجات  مستوى  يف  سلبا 
الحراري  االنحباس  ظاهرة  وراء  افرازاتها  كانت  التي  التقليدية  الطاقة 
وما انجر عنها من انعكاسات سلبية عىل املحيط و من كوارث طبيعية. 

 آفـاق مفتـوحة لقطاع 
الطـاقـات المتجـددة 

 آفـاق مفتـوحة لقطاع 
الطـاقـات المتجـددة 

1 - يقصــد باالكتفــاء الــذا¦ الطاقــي، اعتــ د بلــد مــا عــىل إمكانياتــه الخاصــة للحصــول عــىل احتياجاتــه مــن الطاقــة بهــدف التقليــل مــن مســتوى التبعيــة السياســية 
ــة. ــة والداخلي ــه ومواقفــه الدولي ــايل تحقيــق درجــة أعــىل مــن االســتقاللية يف قرارات ــة للــدول األخــرى وبالت واالقتصادي

2 - امليــزان الطاقــي هــو جــدول أو رســم ì ،euqihpargثـّـل جــردا ملجمــل انتــاج، تحويــل، نقــل واســتهالك الطاقــة يف منطقــة جغرافيــة معينــة (دولــة عــىل ســبيل املثــال) 
وذلــك خــالل مــدة محــددة، وهــو يصــف مســار مختلــف املــوارد الطاقيــة مــن اســتخراجها اىل اســتهالكها النهــا\.

(https://fr.wikipedia.org/wiki/Bilan_%C3%A9nerg%C3%A9tique_(statistique)
3 -   يعرف االمن الطاقي غالبا بض ن التمويل بالطاقة األولية الكافية لسد الحاجيات من الطاقة النهائية (القابلة لالستهالك)، لشعب وصناعة دولة ما.

(http://www.numad.eu/wp-content/uploads/2015/02/CES-Rapport.pdf).
4-http://www.oecd-i l ibrary.org/sites/0a005a03-ar/index.html?itemId=/content/summary/0a005a03-
ar&mimeType=text/html
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وìكن تلخيص اهم مميزات الطاقات املتجددة يف النقاط التالية:

- تتواجد الطاّقة املتجّددة بشكل جيّد يف كافّة أنحاء العا÷. 

- تعترب الطّاقة املتجّددة صديقًة للبيئة ونظيفًة. 

- تتواجد بشكل دائم، وتكون قابلًة للتجّدد. 

- يسهل استخدامها باالعت د عىل تقنيات وآليات بسيطة، وتساهم 
التكنولوجيا الحديثة يف مزيد واحكام استغاللها. 

- Ëتاز بأنّها طاقة اقتصاديّة جّداً عىل املدى البعيد. 

- تعّد عامالً مهّ ً يف التّنمية البيئيّة، واالجت عيّة. 

- تساعد عىل خلق فرص عمل جديدة. 

- تساعد عىل التّخفيف من أرضار االنبعاثات الغازيّة والحراريّة. 

- Ëنع هطول األمطار الحامضيّة الّضارّة. 

- تحّد من تجّمع الّنفايات بكّل أشكالها. 

اإلنتاجيّة  ترفع  وبالتّايل  الكيميائيّة،  امللّوثات  من  املزروعات  تخّيل   -
الزراعيّة.

الّدول  يف  محليّاً  تصنيعها  وìكن  معّقدة،  غ©  تقنيات  تستخدم   -
الّنامية. 

االنتقادات  العديد من  فإنها تعرف  البديلة،  الطاقات  وعىل مزايا هذه 
املتمحورة أساسا حول عدم انتظام مصادرها وحول مشكلة تخزينها.

األصعدة،  مختلف  عىل  كب©ة  تحديات  املتجددة  الطاقة  تواجه  ك    
من  ïناً  أرخص  حديثة  تكنولوجيا  لتطوير  املستمر  السعي  من  تبدأ 
الحالية لتصبح التكلفة األولية للمشاريع التي تدعم هذه الطاقة أد+ 
النامية  البلدان  يف  العا÷ وخصوصاً  أكá حول  بتمددها  يسمح  بشكل 

والفق©ة.

الرشكات  غ© معلنة من  تواجه حرباً  املتجددة  فالطاقات  لذلك  إضافة 
النفطية الكربى وحكومات البلدان املنتجة للوقود األحفوري، فاالعت د 
املتزايد الذي قد يصل إىل االعت د الكيل عىل الطاقات املتجددة؛ سيؤدي 
إىل انهيار رشكات الطاقة التقليدية الحالية، ك  أنه سيشكل رضبة كب©ة 
تعتمد  التي  تلك  األحفوري، خصوصاً  للقود  واملصدرة  املنتجة  للبلدان 

عليه كمصدر أسايس للدخل.

  أنـواع الطاقـات المتجـددة 
فتختلف  املختصة،  األوساط  يف  جدال  املتجددة  الطاقات  تصنيف  يث© 
ادراج  عىل  التصنيفات  كل  تجمع   Óح ففي  والتسميات،  التقسي ت 
الطاقات الشمسية، الهوائية، املائية، الحيوية والجيوحرارية دون سواها 
ضمن الطاقات املتجددة، تضيف اليها بعض التصنيفات، الطاقة القمرية.  

  الطّاقة الشمسّية :

الطاقة الشمسية هي الضوء والحرارة املنبعثان من الشمس اللذان قام 
اإلنسان بتسخ©ه  ملصلحته منذ العصور القدìة باستخدام مجموعة 

من وسائل التكنولوجيا التي تتطور باستمرار. 

الحرارية  الطاقة  استخدام  الشمسية  الطاقة  تسخ©  تقنيات  وتضم 
للشمس سواء للتسخÓ املبارش أو ضمن عملية تحويل ميكاني` لحركة 
أو لطاقة كهربائية، أو لتوليد الكهرباء عرب الظواهر الكهروضوئية باستخدام 
ألواح الخاليا الضوئية الجهدية باإلضافة إىل التصمي ت املع رية التي تعتمد 

عىل استغالل الطاقة الشمسية، وهي تقنيات تستطيع املساهمة بشكل بارز 

يف حل بعض من أكá مشاكل العا÷ إلحاحا اليوم.

بداية من  الطرق،  بالعديد من  الشمسية  الطاقة  االستفادة من   ìكن 
تصميم املباå واملساحات لتحقيق االستفادة الكربى من حرارة الشمس 
يف الشتاء مقابل عزل حراري جيد يف الشتاء؛ م  يسهم يف تقليل االعت د 
عىل أنظمة التكييف والتدفئة والتربيد، وانتهاء باستغالل أشعة الشمس 

بشكل مبارش.

فاالستغالل املبارش ألشعة الشمس يكون إما عن طريق استغاللها حرارياً 
لتسخÓ املياه أو تبخ©ها لتستخدم الحقاً يف التوربينات البخارية أو عن 
طريق الخاليا الكهروضوئية التي اخرتعت بعد اكتشاف التأث© الكهربا\ 

للضوء.

خصوصاً  استث راً،  املتجددة  الطاقات  أقل  من  الشمسية  الطاقة  تعد 
يف القارة االفريقية ويف منطقة الرشق األوسط، حيث تساعد الصحاري 
من  كب©  كم  إنتاج  السنة عىل  أوقات  معظم  املشمس  والجو  الواسعة 

الطاقة؛ يف حال استث ر هذه املساحات الواسعة املرتوكة.
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  الطّاقة الحيويّة:

وتسمى أيضا حسب بعض التصنيفات، الطاقة البيولوجية. 

(النباتات  الحية  الكائنات  عىل  اعت دها  من  الطاقة  هذه  اسم  يأ¦ 
املحاصيل  من  الكث©  تحويل  ìكن  حيث  الطاقة،  إلنتاج  بالتحديد) 
وقود  إلنتاج  كالذرة؛  نسبياً  الرخيصة  للزيوت  املنِتجة  تلك  وخصوصاً 

بيولوجي ال يطلق غازات سامة عند استهالكه.

الحيوي  للوقود  مرادفة  معانيها  أضيق  يف  الحيوية  الطاقة  تعد 
وÕعناها  الحيوية.  املصادر  من  املشتق  الوقود  وهو   ،(BIODIESEL)
املواد  وهي   ،(BIOMASSE) الحيوية  الكتلة  تتضمن  فهي  األشمل 
املجاالت  أيًضا  تتضمن  ك   حيوي،  كوقود  تستخدم  التي  الحيوية 
املصادر  باستخدام  املرتبطة  والتقنية  والعلمية  واالقتصادية  االجت عية 
الطاقة  إن  حيث  شائًعا؛  خطأ  هذا  ويعد  للطاقة.  كمصادر  الحيوية 
الحيوية  فالكتلة  الحيوية،  الكتلة  من  املستخرجة  الطاقة  الحيوية هي 
هي الوقود والطاقة الحيوية هي تلك الطاقة التي يحتوي عليها الوقود.

  الطاقة الهوائية :

وتسمى أيضا طاقة الرياح.

عمالقة يف  هوائية  (مراوح)  توربينات  األسلوب عىل وضع  هذا  يعتمد 
واملرتفعات  البحار  مثل  نسبياً  ومنتظمة  قوية  رياح  فيها  تهب  أماكن 
الجبلية أو الفوهات بÓ السالسل الجبلية، ليؤدي دوران املراوح إىل توليد 
الطاقة الكهربائية التي يتم استخدامها الحقاً يف مجاالت متعددة، عادة 
ما تكون ساعات العمل للتوربÓ الهوا\ بÓ 16 و57 % من الساعات 

الكلية سنوياً، وأظهرت الدراسات أنه من املمكن توليد حوايل 5 أضعاف 
إنتاج الطاقة الكيل اليوم باستخدام التوربينات الهوائية، لكنها رغم ذلك ÷ 

تشكل إال نسبة 3 % من اإلنتاج العاملي للطاقة يف عام 2014.

وتعتـرب الدا�ـارك أكá دول العا÷ اسـتخداماً لطاقة الرياح، بحسـب إحصاءات 

ثلـث  مـن   áأكـ توليـد  اىل  توصلـت  قـد  كانـت  الد�ـارك  فـإن   2013 عـام 

احتياجاتهـا مـن الكهربـاء مـن الريـاح.

  الطّاقة املائيـة :

الطاقة املائية هي الطاقة املستمدة من حركة املياه املستمرة والتي ال 
الطاقة  وتعد  املتجددة،  الطاقة  مصادر  أهم  من  تنفد. وهي  ان  ìكن 
فقد  استخداماً،  املتجددة  الطاقة  أنواع   áأك املياه  باستخدام  املولدة 
ساهمت سنة 2015 يف انتاج نسبة 16.6 % من الكهرباء ومثلت حوايل 

70 % من إج يل الطاقة املتجددة املنتجة يف العا÷ يف نفس السنة.

وفقد استخدمت الطاقة املائية قبل انتشار الطاقة الكهربائية التجارية، 
وذلك يف الري وطحن الحبوب، وصناعة النسيج.

وتولد هذه الطاقة اساسا الطاقة الكهرومائيّة، ويستخدم هذا الّنوع من 
الطّاقة يف استغالل الطّاقة املائيّة لتوليد الطّاقة الكهربائيّة، وتعترب طاقًة 
نظيفًة للغاية، وذات انتشار واسع. ويف عملية استغالل هذه الطاقة يتّم 
االعت د كليّاً عىل الطّاقة الكامنة يف املياه، أو طاقة الوضع، وتحويلها إىل 
طاقة حركيّة من خالل سقوط املاء وانسيابه من أعىل إىل أسفل، لتتّم 
إدارة توربينات التّوليد، فيبدأ املولد الكهرباّ\ بالّدوران، وبالتّايل يعمل 

عىل إنتاج الطّاقة الكهربائيّة.

  الطّاقة الحراريّة األرضّية:

وتسّمى أيضاً الطاقة الحراريّة الجوفيّة أو الطاقة الجيوحرارية.

األنواع  األرض، وتعترب من  باطن  الطّاقة من  الّنوع من   يستخرج هذا 
درجة  بارتفاع  وËتاز  وتجّددها،  لنظافتها  نظراً  وذلك  للبيئة،  الّصديقة 
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حرارتها، وتزداد ارتفاعاً كلّ  زاد العمق يف جوف األرض، ويُعتمد عليها 
بشكل كب© يف توليد التّيار الكهرباّ\، وتحتاج هذه العملية إىل الوصول 
إىل أع ق باطن األرض، إىل عمق قد يصل اىل خمسة كيلومرتات، وذلك 

من خالل حفر األنابيب املوصلة اليها.

الحراريّة  الطّاقة  اإلشعاعّي،  الّنشاط  الحراريّة:  املصادر  أهّم هذه  ومن 
الجيولوجيّة والطّاقة الحراريّة للصخور الجيولوجيّة الّساخنة. 

  الطاقة القمرية:

املرتبطة  والجزر  املد  حركة  من  املتولدة  الطاقة  هي  القمرية  الطاقة 
تكون  التي  امليكانيكية  الحركة  طاقة  من  نوع  وهي  القمر،  بجاذبية 
مخزونة يف التيارات الناتجة عن املد والجزر الناتجة بطبيعة الحال عن 
وعليه تـُصنف  محورها  حول  األرض  ودوران  والشمس  القمر  جاذبية 
عمل  فكرة  نلخص  أن  وìكن  متجددة.  طاقة  انها  عىل  الطاقة  هذه 
محطة طاقة املد والجزر ببناء سد يف املناطق التي تحدث عندها املد 
تتألف من  بالحاجز والتي  التي تدعى «املصب» والسد يدعى  والجزر 
توربينات املوجودة يف أنفاق خاصة داخل الجرس، وعندما يأ¦ املد تدور 

التوربينات م  يولد الطاقة الكهربائية.

  قطاع الطاقات المتجددة وتطور استهالكها في 
العالم

بلغـت نسـبة اسـتهالك الطاقـات املتجـددة سـنة 2014، 14 % مـن جملـة 

االسـتهالك العاملـي للطاقـة األوليـة، مقابـل 13 % قبـل عـرشة سـنوات، منها 

لبقيـة  و1.3 %  املائيـة  الطاقـة  مـن   %  2.4 الحيويـة،  الطاقـة  مـن   % 10

الوكالـة  وتتوقـع  والهوائيـة)،  الجوفيـة  (الشمسـية،  املتجـددة  الطاقـات 

الدوليـة للطاقـة أن ترتفـع نسـبة الطاقـات املتجـددة مـن جملة االسـتهالك 

العاملـي للطاقـة األوليـة اىل 30 % بحلـول سـنة 2030.

وقـد ارتفـع انتـاج الكهربـاء انطالقا مـن الطاقات املتجـددة يف الفـرتة املمتدة 

مـن 2002 اىل 2012 بنسـبة تجـاوزت 58 %، ويتوقع ان يصـل هذا االنتاج اىل 

نسـبة 26 % بحلول سـنة 2020.

التي  التطورات  اهم  فان  للطاقة،  الدولية  الوكالة  دراسات  حسب  وداöا 

سيشهدها قطاع الطاقات املتجددة يف حدود سنة 2030 تتمثل يف اال¦1: 

- انتـاج الكهربـاء انطالقـا مـن الطاقـة الهوائيـة لتصـل اىل نسـبة 27 % من 

جملـة اإلنتـاج العاملـي للطاقـات املتجددة.

1-http://www.cemi-tunis.org/medias/files/bulletin-cemi-
oct-haddad-energie-fr.pdf

- انتاج الكهرباء انطالقا من الطاقة الحيوية لتصل اىل نسبة 23 % من جملة 

اإلنتاج العاملي للطاقات املتجددة.

- انتاج الكهرباء انطالقا من الطاقة املائية لتصل اىل نسبة 13 % من 
جملة اإلنتاج العاملي للطاقات املتجددة.

- تغطية 9 % من حاجيات قطاع الصناعة من خالل الطاقة الحيوية.

الخدمات من  املنزيل وقطاع  - تغطية 5 % من حاجيات االستع ل 
خالل الطاقة الشمسية.

وقــد تضاعــف عــدد الــدول التــي Ëتلــك سياســات يف قطــاع الطاقــات 
املتجــددة أربعــة مــرات بــÓ ســنتي 2005 و2015 ليمر مــن 43 اىل 164 
دولــة، وليصــل ســنة 2016 اىل 176، ويف ذات الســياق كانــت فرنســا قــد 
ــا ســمي بقانــون االنتقــال الطاقــي والنمــو  أصــدرت ســنة 2015 قانون
ــؤرخ يف 17 اوت 2015)،  ــدد 992 - 2015 م ــون ع األخــرض (القان

.La loi de transition énergétique pour le croissance verte

الطاقات  بقطاع  النامية  الدول  طرف  من  متزايد  اهت م  ل  ُسجِّ وقد   
أهدافا  ألنفسهم  حددوا  والذين  منهم   Óاملهتم عدد  ليبلغ  املتجددة، 
وقد  املتجددة،  للطاقة  الدولية  للوكالة  تقرير  دولة وذلك حسب   131
قطعت بعض الدول النامية وخاصة االفريقية منها اشواطا متقدمة يف 
تصنيفات  بعض  يف  األوىل  املراتب  احتالل  من  مكنها  م   املجال،  هذا 
الطاقات املتجددة، فعىل سبيل الذكر وحسب تقرير املنتدى االقتصادي 
العاملي لسنة 2017، تحتل اثيوبيا املرتبة األوىل من حيث نسبة مساهمة 
وذلك   ،(mix énergétique) الطاقي  خليطها  يف  املتجددة  الطاقات 
بنسبة فاقت 93 % ، وداöا حسب هذا التقرير فان سبعة دول افريقية 
زمبيا،  وهي  التصنيف،  هذا  األوائل يف  العرش  قاöة  تصدر  من  Ëكنت 

املوزمبيق, تنزانيا, كينيا، الطوقو ونيج©يا2.

 2016 سنة  املتجددة  الطاقات  قطاع  االستث رات يف  قيمة  بلغت  وقد 
قياسا  رق    2015 سنة  بلغت  قد  وكانت  دوالر،  مليار   287 جملته  ما 
 Óا قيمته 305 مليار دوالر، كان نصيب األسد منه للصÕ حيث قدرت
 ñبلغ قدره 110 مليار دوالر مقبل 58 مليار دوالر لدول االتحاد األوروÕ
مجتمعة، وتحتل الواليات املتحدة االمريكية املركز الثالث باستث رات 

قدرها 56 مليا دوالر.

بوفرة  املتميزة  األوسط،  الرشق  ودول  االفريقية  القارة  دول  وعرفت 
الطاقات املتجددة وخاصة منها الشمسية والهوائية، �وا  مخزونها من 
يف استث راتها يف هذا القطاع، ليبلغ سنة 2015 رق  قياسيا قيمته 13.4 

مليار دوالر، أي بارتفاع قدر بـ 54 %.

وقد كان البنك العاملي قد أعلن يف مؤËر املناخ COP 21 الذي انعقد 
مليار   16 قيمته  مبلغ  رصد  عن   2015 نوفمرب  يف  الفرنسية  بالعاصمة 
دوالر لالستث ر يف قطاع الطاقات املتجددة بالقارة االفريقية وذلك اىل 

حدود سنة 2018.

املتحدة  الواليات  تليها  املتجددة،  للطاقات  منتج  أكرب   Óالص وتعترب 
اليابان، وتحتل  املانيا،  الهند، ال]ويج،  االمريكية، الربازيل، كندا، روسيا، 
الطاقات  منتجي  ألكرب  العاملي  الرتتيب  هذا  يف  العارش  املركز  السويد 

املتجددة.

2-https://www.energies-renouvelables-afrique.com/7-
pays-africains- top-10-mondial-producteur-renouvelable/
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  قطاع الطاقات المتجددة في تونس
÷ تحد تونس عن هذا التوجه العاملي الرامي اىل إىل الضغط من كلفة 

واستبدالها  واملكلفة  امللوثة  التقليدية  الطاقات  التخيل عن  عرب  الطاقة 
بطاقات متجددة ونظيفة.

حيث أصبح انتاج الكهرباء انطالقا من مصادر الطاقة املتجددة أولوية 
وطنية منذ سنة 2004، وحددت الحكومة التونسية هدف الوصول اىل 
 ،2030 سنة  أفق  يف  املتجّددة  الطاقات  من  الكهرباء  من   % 30 انتاج 
وذلك تزامنا مع اصدار القانـون عدد 12 لسنة 2015 مؤرخ يف 11 ماي 
كلفة  وقدرت  املتجّددة.  الطاقات  من  الكهرباء  بإنتاج  املتعلق   2015
االستث ر لبلوغ هذه النسبة Õا يناهز 18 مليار دينار (6 مليار يورو)، 
قيمة  من  دينار  مليار   26 توف©  من  التونسية  الدولة  ما سيمكن  وهو 

الفاتورة االستهالكية اإلج لية للبالد.

وقد اوىل مخطط التنمية1 2016 - 2020 لقطاع الطاقة البديلة اهمية 
قطاع  أن  أكد  حيث  الطاقة،  لقطاع  الوطنية  االسرتاتيجية  يف  محورية 
الفرتة املمتدة من  التقليدية واملحروقات أساسا قد شهد خالل  الطاقة 
2011 إىل 2015 تراجعا هاما عىل مستوى االستكشاف والتطوير واالنتاج 
أدى اىل تنامي مطرد للعجز يف ميزان الطاقة األولية الذي ارتفع اىل أعىل 

مستوياته ليصل اىل حدود 4 مليون طن مكافئ نفط سنة 2015.

وعليه فقد حدد هذا املخطط يف توجهاته أهدافا Ëكن من استغالل أنجع 
ملصادر الطاقات املتجددة وذلك من خالل الرفع من مساهمة الطاقات 
بإنتاج  املتعلقة  منها  وخصوصا  األولية  الطاقة  إمدادات  يف  املتجددة 
الكهرباء إضافة إىل إرساء إصالحات هيكلية Ëكن من دفع االستث رات 
األخرى  باالستع الت  والنهوض  الكهرباء  إنتاج  يف  الخاصة  واملبادرات 
للطاقات املتجددة خصوصا منها يف مجال تسخÓ املياه إضافة اىل تنمية 
القدرات الوطنية Õا يسمح بتدعيم النتائج االيجابية الستغالل الطاقات 

املتجددة من الناحية االقتصادية واالجت عية والبيئية.

للدراسات  التونيس  املعهد  عن  الصادرة  االسترشافية  الدراسة  ك  عربت 
مع  ومتصالحة  صامدة  دولة صاعدة،  سنة 2025،  «تونس  االسرتاتيجية، 
ذاتها»2 عىل أهمية االستث ر يف قطاع الطاقات املتجددة، حيث تطمح 
هذه الدراسة اىل بلوغ مساهمة قطاع الطاقات املتجددة بنسبة 20 % سنة 
2025 يف إنتاج الكهرباء مقابل 1 % سنة 2015 مساهمة بذلك يف تحقيق 

استقاللية طاقية نسبتها 84 % يف افق 2025 مقابل 57 % سنة 2015.  

املنظمة  الرتتيبية  النصوص  جاءت  العامة  التوجهات  هذه  مع  Ëاشيا 
بتاريخ  صدر  والذي  باالستث ر  املتعلق   2016 لسنة   71 عدد  للقانون 
 ،2017 أفريل  غرة  يف  التطبيق  حيز  فعليا  ودخل   2016 سبتمرب   30
مسايرة لها، حيث خص األمر عدد 389 لسنة 2017 الصادر يف 9 مارس 
إطار  يف  املنجزة  االستث رات  لفائدة  املالية  بـالحوافز  واملتعلق   2017
قانون االستث ر، قطاع الطاقات املتجددة والتي تم تصنيفها فيه ضمن 
االستث ر  مالية تحث عىل  وامتيازات  بحوافز  األولوية  القطاعات ذات 

يف هذا القطاع. 

تتميز  التي  تلك  األمر،  هذا  معنى  األولوية عىل  ذات  قطاعات  وتعترب 
بطابعها االسرتاتيجي وقدرتها عىل الرفع من نسق النمو أو ذات تشغيلية 

عالية وتحيض بأولوية طبق املخططات التنموية.

1-http://www.mehat.gov.tn/fileadmin/user1/doc/Conte-
nus/NoteOrientationPlan20162020AR.pdf
2-http://www.ites.tn/wp-content/uploads/2017/09/TU-
NISIE-2025-ARABE.pdf

املتجددة،  الطاقات  إنتاج  املنجزة يف  تلك ìكن لالستث رات  وبصفتها 
التنافسية وذلك  والقدرة  املضافة  القيمة  الرتفيع من  تتمتع Õنحة  أن 
قطاع  يف  املبارش  االستث ر  عمليات  انجاز  األول  يهم   ،Óاثن  Óبعنوان
التمتع  القطاع  هذا  يف  للمستثمر  يخول  ما  وهو  املتجددة،  الطاقات 
Õنحة قدرها 15 % من قيمة املرشوع املزعم إنجازه مع سقف بواحد 
مليون دينار، ك  ìكن لهذه االستث رات إذا ما أنجزت يف معتمديات 
العنوان  التنمية الجهوية ان تتمتع بهذا  الثانية من مناطق  املجموعة 
Õنحة قدرها 30 % من قيمة املرشوع املزعم إنجازه مع سقف بثالثة 

مليون دينار.

وسيلعب القطاع الخاص دورا محوريا يف بلوغ األهداف املرسومة، حيث 
كانت وزارة الطاقة واملناجم والطاقات املتجددة قد أصدرت بتاريخ 11 
ماي 2017 طلب عروض خاص باالستث ر يف أكá من 210 ميغاوات من 

الطاقة املتجددة Õا يفوق 400 مليون دينار.

قد كشفت يف  املتجددة  والطاقات  واملناجم  الطاقة  وزارة  كانت  وقد   
املتجددة  الطاقات  الكهرباء من  برنامجها إلنتاج  أوائل سنة 2017 عن 
للفرتة املمتدة من 2017 - 2020، والرامي إلنتاج 1000 ميغاوات عن 
طريق عقود اللزمات التي ستمنح للقطاع الخاص، والتي كان قد اطرها 
القانون عدد 49 لسنة 2015 املؤرخ يف 27 نوفمرب 2015 واملتعلق بعقود 
الرشاكة بÓ القطاع العام والقطاع الخاص والقانـون عدد 12 لسنة 2015 
مؤرخ يف 11 ماي 2015 املتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات املتجّددة.

وعىل املدى الطويل، يرى جل املختصÓ يف مجال الطاقات املتجددة انه 
ìكن لتونس بحكم موقعها االسرتاتيجي ووفرة مصادر الطاقة املتجددة 
بها ان تلعب دور املنصة لتصدير انتاجها من الطاقات املتجددة وانتاج 
الدول املجاورة لها اىل الدول األوروبية خاصة بعد سنة 2020 حيث يتم 
تعليق العمل بتوجيه االتحاد األوروñ (Directive européenne) عدد 
CE/2009/28، والتي تحد من قدرة دول االتحاد األوروñ عىل است©اد 

الطاقات املتجددة من الدول املجاورة اىل حدود سنة 2020.

ويف نفس التميش كانت وزارة الطاقة واملناجم والطاقات املتجددة قد 
أعلنت يف أوت 2017 عن تلقيها طلبا رسميا من رشكة الطاقة املتجددة 
الربيطانية ”نور“ لبناء محطة للطاقة الشمسية يف جنوب البالد، ستكون 
األكرب عىل اإلطالق. وستمكن هذه املحطة املزعم انشائها Õنطقة رجيم 
معتوق من والية قبيل، من تحويل الطاقة الشمسية إىل طاقة كهربائية 

ومن ثم تصديرها نحو أوروبا.

وتبلغ تكلفة املرشوع نحو 10 مليارات يورو وتصل طاقة إنتاج املحطة، 
التي ستقام عىل أرض تقدر مساحتها بحوايل 10 آالف هكتار، إىل نحو 
2.25 جيجاوات، ويؤكد خرباء يف مجال الطاقة أن املرشوع الذي سيدخل 
حيث  من  العا÷  يف  األكرب  سيكون   ،2023 سنة  الفعيل  اإلنتاج  مرحلة 
ما  وهو  اآلن،  حتى  تونس  يف  خارجي  استث ر  أضخم  ويعد  الحجم، 

سيمكن االقتصاد التونيس من عوائد هائلة. 

وسيوفر املرشوع اآلالف من فرص العمل املبارشة وغ© املبارشة بوالية 
القبيل والواليات املجاورة املعروفة باقتصاد قائم عىل الزراعة والسياحة 
جديدة  صناعية  اقتصادية  حياة  إنشاء  أيضا  شأنه  من  ما  وهو  فقط. 

بالجهة.

ويتوقع أن يسهم املرشوع يف توف© أكá من 20 ألف فرصة عمل خالل 
فرتة اإلنجاز التي تقدر بنحو ست سنوات إىل جانب توف© نحو 1500 

فرصة عمل قارة بعد إËام بناء املحطة.
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التصنيع  طرق  يف  الجذري  التغي©  من  تاريخية  Õراحل  الصناعة  مرت 
الصناعية  الثورة  بدأت  الصناعية».  الثورات   » اإلنتاج سميت  وأساليب 
النسيج،  صناعة  يف  املكننة  ودخول  البخارية  اآلالت  اخرتاع  مع  األوىل 
ه]ي  إبداعات  مع  العرشين  القرن  أوائل  يف  الثانية  الصناعية  والثورة 
يف   (Automation)تةËاأل ودخول  املتحرك  اإلنتاج  خّط  يف  فورد 
الثالثة فقد بدأت يف أواخر القرن  الثورة الصناعية  التصنيع. أما  عملية 
مع   1973 سنة  النفط  أزمة  إثر  االقتصادي  الركود  فرتة  بعد  العرشين 
الحواسيب والروبوتات يف سلسلة اإلنتاج. وجاءت  دمج اإللكرتونيك و 
من  يتجزأ  ال  ومهمة وهي جزء  كتقنية جديدة  األبعاد  ثالثية  الطباعة 
من  واجهتها  التي  الصناعة  من مشاكل  الكث©  حلَّت  املستقبل،  صناعة 
قبل فأمكن من خاللها تصنيع أشياء كث©ة وبتصاميم ال محدودة بدءاً 
من الكؤوس مروراً بالسيارات واملحركات وانتهاًء باألعضاء الحية.  ومع 
بداية سنة 2009 بدأ اهت م اإلعالم يتزايد بشكل كب© بالطابعات ثالثية 
األبعاد وشهدت السنوات القليلة املاضية قفزات نوعية يف مجال الطباعة 
ثالثية األبعاد وما جعلها تغطي تقريبا جل املجاالت. ومع تطورها فإن 
تكنولوجيا الطباعة ثالثية األبعاد مهيأة لتحويل كل الصناعات الرئيسية 

تقريبا وتغي© طريقة عيشنا وعملنا يف املستقبل.

تعريف الطباعة ثالثية األبعاد
الطباعة ثالثية األبعاد هي إحدى أشكال تكنولوجيا اإلضافة أو التصنيع 
باإلضافة حيث ìكن تصنيع منتج ثال� األبعاد مجسم وملموس من خالل 
تصميمه عىل الحاسوب ومن ثم طباعته بالطابعة ثالثية األبعاد. وتتم عملية 
الطباعة عن طريق رص طبقات من املادة فوق بعضها البعض حتى يكتمل 
الغالب  املطلوب. وحتى وقت قريب، كانت تستخدم يف  الجسم  شكل 
البالستيك. و  لطباعة األجسام الصلبة مثل الن ذج واأللعاب باستخدام 

اليوم صارت الطابعات ثالثية األبعاد تستخدم مزيج من مواد مختلفة 
من خيوط وأنسجة أو حتى املعادن وتتيح هذه التكنولوجيا القدرة عىل 
طباعة أجزاء متداخلة و معقدة الرتكيب. وأصبح التصنيع باإلضافة ìثل 
التقليدية مثل  الطرق  بديال أرسع وأكá دقة من  الحاالت  يف كث© من 

النحت و الصب والحدادة باإلضافة إىل انخفاض التكلفة.

مراحل عملية الطباعة ثالثية األبعاد
التصميم  تطبيقات  بواسطة  األبعاد  ثال�  �وذج  بإنشاء  العملية  تبدأ 
األبعاد  ثال�  ماسح  بواسطة  أو   ،(CAO) الكمبيوتر بواسطة 
(Scanner 3D) أو بواسطة كام©ا رقمية مجهزة بنظام برمجيات. ويتم 

فحص األخطاء يف ملف النموذج بواسطة عملية تدعى إصالح.

وبعد ذلك، يتم معالجة امللف بواسطة برنامج يقوم عىل تقطيع النموذج 
 G-code إىل سلسلة من الطبقات الرقيقة. ويقوم هذا الربنامج بإنشاء ملف
يحتوي عىل التعلي ت لطابعة محددة. ويتم تزويد الطابعة بهذا امللف 
لتبدأ بإنشاء الجسم طبقة تلو األخرى. هذه الطبقات بالغة الرقّة (عادة 
0.1 مم وأقل) وكل  كانت الطبقة أرق، تكون الطبقات أقل وضوحاً يف 
الجسم. ويف جميع الحاالت تقريباً، يكون من الرضوري يف املرحلة النهائية 
 Recti$cation de) إزالة املواد الزائدة أو املواد الداعمة وصنفرة السطح

.(surface

أشهر األساليب المتداولة في الطباعة ثالثية األبعاد
 .(FDM-Deposition Modeling Fused) منذجة الرواسب املنصهرة •
وتعترب هذه التقنية أكá طريقة مستخدمة يف معظم الطّابعات ثالثية 
األبعاد املكتبية. ويف هذه التقنية، يتم استخدام الفوهة الساخنة إلذابة 

مادة الطباعة .

 الطباعة ثالثية األبعاد « صناعة المستقبل»
 املولدي الصمعي 

مركز الّدراسات واإلسترشاف الصناعي
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الطباعة ثالثية األبعاد مقابل عمليات التصنيع 
الشائعة

إن الطّباعة ثالثية األبعاد خالفا لعمليات التصنيع التقليدية التي تتضمن 
الصب و النحت و أسلوب حذف املادة والتصنيع عرب استخدام اآلالت 
املناسبة التي تبدأ بقطعة أو كتلة من املواد الخام وتقوم بإزالة أجزاء 
تلو  الواحدة  الطبقات  بإضافة  تقوم  املطلوب  الشكل  إىل  لتصل  منها 

األخرى حتى تشكل املنتوج املطلوب. 

يستخدم يف  والذي  باإلضافة،  التصنيع  وراء شعبية  الرئييس  السبب  إن 
من  العديد  تشكيل  استطاعة  الحقيقة  يف  هو  األبعاد،  ثالثية  الطباعة 
يكن   ÷ إن  الصعب،  من  يكون  والتي  سهولة  بكل  املعقدة  األجسام 
التقليدي وذلك باستخدام  إلىها عن طريق التصنيع  مستحيالً، الوصول 
ُمَقطّع الليزر وآالت التصنيع الرقمية. ك  أن التصنيع باإلضافة ìكن من 
ربح الوقت وخفض الكلفة عرب االستغناء عىل صنع األدوات املستعملة 

يف سلسلة اإلنتاج. 

 ورغم هذا، ال تعترب الطباعة ثالثية األبعاد داöا الحل الوحيد. والزالت 
التقليدية للتصنيع األكá مالöة لإلنتاج Õقدار كب© ومتكرر.  العمليات 
ك  أن األجزاء املصنعة بالطباعة ثالثية األبعاد تكون يف غالب األحيان 
الخراطة  تتطلب عمليات تشطيب أخرى مثل  ما  يف شكل خام وغالبا 

لجعلها وظيفية.

الميزات والنقائص للطباعة ثالثية األبعاد
ذات  أجزاء  تصنيع  األبعاد برسعتها وقدرتها عىل  ثالثية  الطباعة  تتميز 
أشكال داخلية معقدة بسهولة أكرب. ك  أنها تقلل من عمليات التجميع 
بعض  هناك  تزال  ال  ذلك،  ومع  التكلفة.  وتخفض  التخصيص  وتسهل 
العقبات التي تعرقل انتشار هذه التكنولوجيا وال سي  يف اإلنتاج بكمية 

كب©ة ومتكررة. وفي  ييل أبرز امليزات والنقائص لهذه التكنولوجيا :

امليزات والنقائص للطباعة ثالثية األبعاد

النقائصامليزات

تقليل التأخ© يف التصنيع- 
تصمي ت مبتكرة- 
متعددة -  أجزاء  تصنيع  إمكانية 

واحدة  قطعة  يف  مختلفة  وÕواد 
(الحد من التجميع)

إنتاج أجزاء هندسية معقدة- 
تصنيع املنتجات حسب الطلب- 
القدرة عىل تصنيع أجزاء صغ©ة- 
تصنيع -  إىل  الحاجة  دون  اإلنتاج 

الوقت  من حيث  (كسب  األدوات 
والقضاء عىل تكاليف األدوات)

سهولة نسبية يف رسكلة املساحيق - 
املستعملة

طريق -  عن  البيئي  األثر  من  الحد 
تقليل كمية املواد املستعملة

التقليص من تكاليف الخزن- 

سعر اآلالت ال يزال مرتفعا- 
أوقات اإلنتاج ال تزال طويلة جدا - 

مقارنة بتلك التي توفرها خطوط 
اإلنتاج Õقدار كب©

املواد مكلفة وغ© متنوعة- 
(مواد صمغية) -  الراتنجات  جميع 

Résines هي ذات استخدام واحد
حجم الطباعة محدود- 
تقنيات التصنيع املضافة ال تسمح - 

وìكن  معينة.  أجزاء  باستنساخ 
امليكانيكية  الخصائص  تظل  أن 
التي  السطحية  الحاالت  ونوعية 
تم الحصول عليها بعيدة عن تلك 
وخصائص  (خشونة،  املتوقعة 
ميكانيكية متباينة، وما إىل ذلك)

انتهاك حقوق الطبع والنرش- 
إنتاج املواد الخطرة- 

أسالك البالستيك املستخدمة يف الطباعة ثالثية األبعاد

 .(Extruder) ُمسّخن يطلق عليه الطارد åوترسيبها من خالل رأس معد
وعادة تتكون مادة الطباعة من اللدائن الحرارية وأحياناً الخزف أو املعدن 
األبعاد عىل هيئة أسالك رقيقة. الطابعة ثالثية  إدخالها إىل فوهة  يتم 

إىل جانب وجود أساليب أخرى للطباعة باستخدام مواد مختلفة بنفس 
املستخدمة  التقنية  النظر عن  بغّض  لكن  و  عام    العمل بشكل  مبدأ 
حيث يتم بناء الجسم الطبقة فوق األخرى من األسفل إىل األعىل. ولكن 
ال يتم  يف جميع الحاالت تسخÓ املواد وإدخالها عرب الفّوهة بل تتضمن 
بعض األساليب أشعة ليزر أو املجس ت (stereolithography) وعادة 

بعض املواد عىل هيئة مساحيق.

اإلنتقاá (Selective Laser Sintering-SLS) الذي  بالليزر  • التلبيد 
يستخدم الليزر لتلبيد مساحيق املواد مثل املعادن عن طريق توجيهه 
الليزر  النموذج ثال� األبعاد ويقوم  عىل املناطق املحددة إعت دا عىل 
بلحم جزيئات مسحوق املادة مع بعضها البعض ليشكل الجسم الصلب.

طابعات التي تقوم بتشكيل الجسم Þعالجة وتصليب الطبقة فوق األخرى 

وإخراجه من حوض الراتنج (مواد صمغية)

النموذج  بناء  يتم  هنا   :(Stereolithography) (SLA) َمة  • املَُجسِّ
  Résineالراتنج معالجة  طريق  عن  الواحد  الوقت  يف  واحدة  طبقة 
جهاز  أو  البنفسجية  فوق  الليزر  أشعة  باستخدام  بالضوء  يتأثر  والذي 

عرض رقمي وÕجرد تعريضه للضوء يتجمد الراتنج.
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مجاالت االستخدام 
كانت صناعة الطائرات والسيارات تستخدم الطباعة ثالثية األبعاد منذ 
ïانينيات القرن املايض وذلك بهدف إنتاج �اذج أولية برسعة وبتكلفة 
زهيدة. ومنذ سنة 2005، تم تأسيس طابعات ثالثية األبعاد خارج املصانع 
الطابعات ثالثية األبعاد أرخص وأقل  التصميم. وقد أصبحت  ومكاتب 
تكلفة ولهذا فقد أصبحت متاحة لجميع املستهلكÓ وتغطي تطبيقات 
الطباعة ثالثية األبعاد حاليا مجموعة واسعة من الصناعات ونستعرض 

في  ييل املجاالت الرئيسية لتطبيق التصنيع باإلضافة يف العا÷:

 طباعة مكونات السيارات 

 طباعة مكونات الطائرات 

 طباعة اإلكسسوارات مثل حافظات األجهزة الذكية وأغلفة الكابالت 
والصناديق وغ©ها.

  طباعة قطع الغيار

  طباعة أجزاء من الطابعة ثالثية األبعاد

  طباعة األلعاب واألدوات Õختلف أنواعها

  طباعة املجوهرات والقطع الفنية

  طباعة األقمشة

 تأث³ الطباعة ثالثية األبعاد عىل خط اإلنتاج
الطباعة ثالثية األبعاد

بترصف من كاتب املقال/ املصدر: الطباعة ثالثية األبعاد - الطبعة األوىل ملاتيلد ب³تشون  -دار النرش إيرولز

باإلضافة إىل ذلك تساعد  للغاية.  اقتناء معدات جديدة ومكلفة  تغي© 
الطباعة ثالثية األبعاد يف التقليل من تكلفة أدوات الرتكيب ألن املنتجات 
التكنولوجيا  التجميع. وساهمت هذه  قليال من  تتطلب عادة  املصنعة 
من  ìكن  بالوحدة  فالتصنيع  املنتجات.  إطالق  دورة  تقليص  يف  أيضا 
وعالية  ضخمة  الستث رات  الحاجة  بدون  املنتج  عىل  التجارب  إجراء 
املخاطر م  يساعد املصنعÓ واملؤسسات الناشئة الذين ÷ يكن لديهم 
إبداعاتهم يف  اإلنتاج عىل نطاق واسع من إطالق  الوصول إىل  إمكانية 

السوق.

استبدال  حاليا عىل  قادرة  غ©  األبعاد  ثالثية  الطباعة  تبقى  ذلك،  ومع 
التكنولوجيا الزالت يف  بدايتها، ويف  الصناعية بأكملها. فهذه  األساليب 

استع لها  نطاق  لتوسيع  جيد  بشكل  تتكيف  ال  هي  الراهن،  الوقت 
واالندماج يف سلسلة القيم الصناعية.

الطباعة الثالثية األبعاد في العالم
القليلة  السنوات  خالل  كب©ة  طفرة  األبعاد  الثالثية  الطباعة  شهدت 
املنقضية. فبحسب تقرير وولريز (Wohlers)، من املتوقع أن تنمو هذه 
صناعة يف العا÷ من 6.06 مليارا دوالرا سنة 2016 إىل 12.8 مليارا دوالرا 
العاملية  اإليرادات  من  دوالرا  مليارا   21 وستتجاوز   ،2018 عام  بحلول 

بحلول عام 2020. 

  طباعة صور شخصية ثالثية األبعاد

  طباعة منازل أو أجزاء من املنزل

  إنتاج املعدات يف الفضاء

  طباعة األطراف الصناعية وحتى أعضاء صناعية (مفصل حوض أو 
ركبة ـ  معصم -  مرفق و غ©ها)

 طباعة أجزاء من الجسم: طباعة حيوية

تأثيرات الطباعة ثالثية األبعاد على سلسلة اإلنتاج
يؤثر التصنيع باإلضافة إيجابيا عىل سلسة اإلنتاج يف املؤسسة من خالل 
ìكن  املثال  سبيل  وعىل  والتخزين.  التصنيع  وكلفة  وقت  من  التقليل 
للطباعة ثالثية األبعاد أن تساعد الرشكات عىل االستجابة لطلبات العمالء 
يف الوقت املطلوب و تجنب التأخ©ات. وìكن أن يساعد ذلك عىل الحد 

من االستث ر يف النقل والتخزين حيث يتم تصنيعها حسب الطلب. 

ويف الواقع، هذه اآلالت لديها ميزة أنها متعددة األغراض وقادرة عىل 
صنع قطع غيار السيارات أو حتى األطراف االصطناعية الطبية. وبفضل 
تنوعها فإنها Ëكن من خفض تكاليف االستث ر يف التصنيع عىل عكس 
تقنيات اإلنتاج الحالية، حيث يكون لكل جهاز دور دقيق ويتطلب كل 

النـقـلالنـقـلالنـقـلالنـقـلالنـقـل

املستخدمالبيعالتخزينالتوزيع التجميعالتصنيعالنموذج الفكرة/ 
التصميم 
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 تطور اإليرادات العاملية  من صناعة الطباعة ثالثية األبعاد باملليار دوالر

(Wohlers) املصدر: تقرير وولريز

يف  مستغلة  غ©  إمكانيات  هناك  تزال  ال  الكب©،  النمو  من  الرغم  عىل 
الطباعة ثالثية األبعاد. وËثل هذه التكنولوجيا حاليا 0,04 % من السوق 
ويقدر  الرئييس.  االستخدام  األولية  الن ذج  تزال  وال  العاملية  الصناعية 
الخرباء أن هذه التكنولوجيا سوف تحصل يف نهاية املطاف عىل 5 % من 

قدرة سوق التصنيع.

ألجزاء  أساسا  حاليا  األبعاد  ثالثية  بتقنية  املطبوعة  أجزاء  وتستخدم 
املنتج  صحة  من  وللتحقق   (%  18) أولية  ولن ذج   (%  29) وظيفية 
ثالثية  للطباعة  الهائل  باالعت د  واضح  بشكل  ذلك  ويرتبط   .(%  10)

األبعاد من قبل إدارات البحث والتطوير.

 أهم استخدامات الطباعة الثالثية األبعاد 

% 18
% 10

% 10

% 29

(Wohlers) املصدر: تقرير وولريز

وقد بينت الدراسة األخ©ة التي أجرتها رشكة سكولبتيو (Sculpteo)خالل 
النصف األول من هذا العام أن الرشكات الصناعية تستخدم تكنولوجيا 
الطباعة ثالثية األبعاد أساسا لترسيع تطوير املنتجات بنسبة (28 %)، 
وتقديم منتجات خصوصية بنسبة (16 %) وزيادة مرونة اإلنتاج بنسبة 
(13 %). وتشمل االستخدامات اإلضافية املساعدة عىل االبتكار املشرتك 
مع العمالء بنسبة (9 %)، وتخفيض االستث ر يف األدوات بنسبة (9 %)، 
وتخفيض مصاريف املنتج التجريبي  بنسبة (6 %) وتحسÓ الترصف يف 
قطع الغيار بنسبة (4 %). و يقارن الرسم التايل أهم األولويات للطباعة 

ثالثية األبعاد يف عام 2017 مقابل توقعات الدراسة يف عام 2022 :

 أهم األولويات للطباعة ثالثية األبعاد

يف عام Ë ،2015كنت اآلالت الصناعية من تبوب املرتبة األوىل لتصبح 
الصناعات  مع  باإلضافة  التصنيع  لتكنولوجيات  الرئييس  املستخدم 
بنسبة  السيارات  صناعة  قطاع  يليها   .% بـ17  االستهالكية  االلكرتونية 
16 %، حيث استخدمت التكنولوجيات ذات الصلة يف املقام األول  يف 
مرحلة الن ذج األولية، م  أدى إىل توف© الوقت والتكلفة. في  حلت 

صناعة الطائرات والفضاء رابعا بـ15 %. وتحتل صناعة األجهزة الطبية 
املركز الخامس بنسبة 13 % من سوق التطبيقات. حيث يتم تطبيقها 
التعويضية  األجهزة  صناعة  مثل  املتخصصة  النهائية  املنتجات  عىل 

وصناعة املفاصل. 

 (Sculpteo) 2017املصدر: دراسة استقصائية لرشكة سكولبتيو
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 توزيع استع�ل الطباعة الثالثية األبعاد حسب القطاع
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تستحوذ بلدان أمريكا الش لية وأوروبا الغربية عىل النصيب األكرب من 
عائدات سوق الطباعة ثالثية األبعاد بنسبة  تقارب 70  % تليها بلدان 

آسيا واملحيط الهادئ بنسبة 27 %.

 التوزيع الجغرايف إليرادات الطباعة  الثالثية األبعاد
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التجارب العاملية

نستعرض في  ييل أهم التجارب الحكومية الناجحة يف مجال الطباعة 
ثالثية األبعاد و التي ساهمت يف تطور و ازدهار هذه الصناعة يف هذه 

البلدان:

التجربة األمريكية

Ëثل الواليات املتحدة األمريكية أكرب سوق للطباعة ثالثية األبعاد نظرا 
 3D Systems) مثل  هناك  الكبار»   Óالصناعي  Óاملستخدم» لتواجد 
اإليرادات  حيث  من  عامليا  األوىل  املرتبة  تحتل  فهي   .(et Stratasys

ومبيعات الطابعات ثالثية األبعاد. 

ìكننا  («ال  الكب©ة  الحملة  منذ  آخر  بعدا  باإلضافة  التصنيع  أخذ  وقد 
اثر  الكونغرس  عىل  للضغط  أوباما   الرئيس  أطلقها  التي  االنتظار!») 
األزمة االقتصادية الدولية وإدراكا للحاجة إىل تنمية اليد العاملة. وقد 
لخلق  دوالر  مليون   447 بقيمة  طموحة  خطة  الحملة  هذه  صاحبت 
فرص عمل هائلة يف عام 2012. وقد أدى ذلك عىل وجه الخصوص إىل 
املؤسسات  لتعاون  العام والخاص   Óالقطاع  Óإقامة رشاكات جديدة ب
فقد  الفني،  املستوى  عىل  أما  العايل.  التعليم  ومؤسسات  وجامعات 

أقرت السلطات األمريكية إسرتاتيجية لالستث ر بكثافة يف هذه األنشطة 
لتعزيز امليزة التنافسية الوطنية. 

التجربة األملانية 
وضعت أملانيا خطة متكاملة من أجل االنتقال إىل الصناعة الذكية وإن 
÷ ترش هذه الخطة رصاحة إىل الطباعة ثالثية األبعاد فإنها تسعى عموما 
إىل تطوير تقنيات التصنيع الرقمي. غ© أن هذا البلد يعتمد تقليديا عىل 
نوعÓ من الفاعلÓ الرئيسيÓ من أجل دعم التقدم التكنولوجي و الذكاء 

الصناعي و نذكر منهم:

  مراكز البحث واالبتكار الالمركزية ممثلة عىل نطاق واسع من خالل
أو فرونهوفر   Steinbeis  مؤسسات  عىل غرار مؤسسة ستينبيس
املراكز  هذه  وتعترب   .Fraunhofer Gesellschaf جيسيلزشافت 
فعالة بشكل خاص من حيث التعاون بÓ الرشكات ومراكز الخربة 
العلمية والتكنولوجية م  يسمح لها بطبيعة الحال باالستفادة من 
ثالثية  بالطباعة  يتعلق  وفي   اإلقليمي.  أو  الوطني  العام  التمويل 
يف  خاص  بشكل   Fraunhofer فراونهوفر  معاهد  تشارك  األبعاد، 

تنمية هذا املجال.

  الجامعات التي قامت يف هذا املجال منذ عام 2008 بإنشاء هياكل
مخصصة مكنت تدريجيا من تشكيل ïانية أقطاب من الكفاءات 
و التي أصبحت حاليا الجزء األكá وضوحا من مشهد الخربة األملانية 
و لها فروع محلية تعمل منذ سنوات عىل تقنيات الليزر والضوئيات.  

التجربة الربيطانية 
بالنسبة  التحويلية  الصناعات  التي يحتلها قطاع  الحيوية  للمكانة  نظرا 
الالزمة  األجهزة  سنوات  منذ  الدولة  دعمت  فقد    åالربيطا لالقتصاد 
لرتشيد وزيادة كفاءة عمليات التصنيع السي  عن طريق التصنيع عايل 
ثالثية  للطباعة  الربيطانية  اإلسرتاتيجية  تعد  السياق،  هذا  ويف  القيمة. 
أداء   Óتحس إىل  تهدف  حيث  لالهت م  مث©ا  وسيطا  �وذجا  األبعاد 
للصناعة  املتاحة  التكنولوجيات  أفضل  توف©  من خالل  القاöة  الهياكل 
وتطوير تقنيات متخصصة كالطباعة الحيوية واألطراف الصناعية وما إىل 

ذلك، فضال عن كل ما يتعلق باستخدام الربمجيات والواجهات.

بعثت  التنافسية،  القدرة  لرفع  الرضورية  املجهودات  دعم  أجل  ومن 
بروز خمسة مواضيع شاملة  استشارة مكنت من  بريطانيا سنة 2012 
هذه  توجت  وقد  التصنيع.  وعمليات  نظم  ذلك  يف  Õا  قطاعات  لعدة 
يف   «2015/2012 القيمة  عالية  التصنيع  «إسرتاتيجية  باعت د  العملية 
من  وسلسلة  إسرتلينيا  جنيها  مليون   72 بـ  قدرت  Õيزانية   2012 ماي 
 High ا يف ذلك تعزيز آلية التصنيع عالية القيمةÕ ،اإلجراءات الرئيسية
Value Manufacturing Catapult ، التي أنشئت يف عام 2011. وكجزء 
من هذا، خصص مجلس إسرتاتيجية التكنولوجيا (TSB) يف أكتوبر 2012 
استث را اسرتاتيجيا قدره 7 ماليÓ جنيها إسرتلينيا للبحث والتطوير يف 
قطاع التصنيع باإلضافة باعتباره قطاعا واعدا. وال تزال تقنيات التصنيع 
املتقدمة تستفيد من الدعم القوي من السلطات التي أعلنت مؤخرا أن 
20 مرشوعا لسلسلة التوريد ستستفيد من تخصيص 176 مليون جنيها 

إسرتلينيا (منها 38 % مقدمة من طرف الدولة). 

االتجاهات في التصنيع باإلضافة
يبدو املستقبل مرشقا وواعدا لتطبيقات الطباعة ثالثية األبعاد . وتش© 
سيزيد  األبعاد  ثالثية  الطابعة  إنتاج  رسعة  متوسط    أن  إىل  التوقعات 
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بنسبة 88  % يف غضون 2023 م  سيساهم يف مزيد تطوير اإلنتاج.

وباإلضافة إىل ذلك، تركز البحوث مستقبال عىل تطوير تركيبات جديدة 
من مواد الطباعة  فضال عن تحسÓ املواد املوجودة و خاصة يف مجال 
طباعة املعادن، حيث بينت الدراسة التي أجريت عام 2015 من قبل 
رشكة Startasys  أن 84 % من املستجوبÓ يرغبون يف رؤية مزيد من 
التطور يف مجال الطباعة ثالثية األبعاد للمعادن مقابل 60 % للبالستيك. 
هذا ما سيمكن حت  من إنجاز تطبيقات ÷ يسبق لها مثيل يف مجال 

الطباعة ثالثية األبعاد وستساهم أيضا بنسبة كب©ة يف خفض التكلفة.

من ناحية أخرى، فإن التطور الرسيع لهذه التكنولوجيا مكنت من طباعة 
ثالثية األبعاد للمواد الحيوية والخاليا واملكونات الداعمة لألنسجة الحية 
الوظيفية. ك  يتم تطبيق الطباعة ثالثية األبعاد الحيوية حاليا يف الطب 
التجديدي لتلبية الحاجة إىل األنسجة واألعضاء. وتجدر اإلشارة إىل أن 
الطباعة الحيوية ثالثية األبعاد قد استخدمت مؤخرا لتوليد وزرع عدة 
األوعية  وطعوم  والعظام  الطبقات  متعدد  الجلد  ذلك  يف  Õا  أنسجة 
الدموية وجبائر القصبة الهوائية و األنسجة القلبية والهياكل الغرضوفية. 
يوفره من  ملا  الناشئ  املجال  البحث عىل مزيد دعم هذا  وتركز مراكز 

حلول للحاالت الصحية املعقدة واملستعصية.

الطباعة ثالثية األبعاد في تونس 
يف تونس, بدأت تكنولوجيا التصنيع باإلضافة يف الظهور مؤخرا وال يزال 
استغاللها متواضعا جدا مقارنة Õا هو موجود يف العا÷. وتقترص التجربة 
التونسية يف هذا املجال  يف الغالب عىل نوادي التصنيع الرقمي داخل 
مدارس تكوين املهندسÓ أو تنظيم التظاهرات التي تعنى بالتكنولوجيا 
وكالة  نظمتها  SMART Industrieالتي    2017 تظاهرة  مثل  الرقمية 
النهوض بالصناعة والتجديد من أجل نرش الوعي بأهمية الصناعة الذكية 

و رضورة مواكبة املؤسسات التونسية آلخر التطورات يف هذا املجال. 

تقنية  التي تستخدم  الرشكات  قليل من  تونس حاليا عدد  ويتواجد يف 
الطباعة ثالثية األبعاد ضمن أساليب اإلنتاج. وتعمل هذه الرشكات عىل 
إنشاء الن ذج األولية (القطع امليكانيكية أو الفنية واملجوهرات) وتكرار 
تسويق  إىل  باإلضافة   . الشخصية  اإلعالنات  أو  الزخرفية  األشياء  وبناء 

الطابعات واملاسحات الضوئية ثالثية األبعاد . 

البعض  تأخذ حظها مع ظهور  الرقمي  التصنيع  بدأت تجربة مختربات 
الذي أسسته مؤسسة         الشبابية يف تونس  العلوم  منها عىل غرار مخترب 
الخرضاء  حي  يف  التونسية  الشبابية  العلوم  وجمعية   Orange أورانج 

يف  لإلبداع  حقيقية  مساحة  وتوف©  االبتكار  دعم  أجل  من   2015 سنة 
املجال الرقمي لرجال األع ل والطلبة. ك  عرفت جهة صفاقس يف شهر 
أوت املنقيض إحداث أول مخترب للتصنيع الرقمي من قبل املعهد الدويل 
للتكنولوجيا الخاص Institut International de Technologie. وقد 
تم تجهيز هذا الفضاء Õجموعة من األدوات واآلالت املتطورة وضعت 
النظرية  ومعارفهم  قدراتهم  تطوير  أجل  من  الطلبة  ترصف  تحت 

وتجسيد �اذج أولية ملشاريع التخرج. 

وËثل تكنولوجيا التصنيع باإلضافة ثورة حقيقية يف املجال الصناعي وهي 
توفر عديد الفرص املستقبلية لالستث ر ملا تحتويه من مميزات تساعد 
تصنيع  وقت  من  التقليص  عرب  التنافسية  قدرتها  دعم  املؤسسات عىل 
األ�وذج وتخفيض التكلفة إىل جانب ميزة تصنيع منتجات خصوصية. 
وتعترب صناعة مكونات السيارات والطائرات أحد أبرز القطاعات الواعدة 
يف هذا املجال التي ìكن أن ترتكز عليها التوجهات العامة للنهوض بهذه 
التكنولوجيا يف تونس. حيث Ëكن هذه التقنية من إنتاج الن ذج األولية 
التي  للتصنيع  التقليدية  األساليب  عكس  عىل  أقل  وكلفة  أكرب  برسعة 
تتطلب تغي© كامل سلسة اإلنتاج. ك  يفتح قطاع صناعة املستلزمات 
األطراف  صناعة  مجال  يف  وخاصة  لالستث ر  واعدة  آفاقا  الطبية 
االصطناعية نظرا مليزة التخصص التي تحتويها هذه التكنولوجيا وقدرتها 
عىل تصنيع أعضاء عىل املقاس وذات خصائص ميكانيكية عالية تتكيف 

مع مورفولوجيا املريض.      

البحث  دعم  نحو  املجال  الحكومية يف هذا  اإلجراءات  تتجه  أن  يجب 
اإلنتاج  تقنيات  لتطوير  وطنية  إسرتاتجية  وضع  خالل  من  والتجديد 
الرقمية Õا يف ذلك التصنيع باإلضافة مع رصد التمويالت الالزمة  إضافة 
إىل دعم و تكث© امللتقيات التي تعنى بالصناعة الرقمية والتشجيع عىل 
برنامج  يجب وضع  الرقمي. ك   التصنيع  مختربات  من  املزيد  إحداث 
دمج  واملتوسطة عىل  الصغرى  الصناعية   املؤسسات  ومساندة  ملرافقة 
هذه التكنولوجيا ضمن أساليب اإلنتاج مع إقرار امتيازات جبائية عند 
رشاء اآلالت.  ك  يجب العمل عىل نرش ثقافة الطباعة الثالثية األبعاد 
للناشئة من خالل إدخالها ضمن برامج التعليم وتكوين مدربÓ يف هذا 
تحتوي  الرتبوية  املؤسسات  داخل  تجديد  مراكز  وإحداث  االختصاص 
موجهة  تصنيع  مختربات  بعث  ìكن  كم  األبعاد.  ثالثية  طابعات  عىل 
األطراف  لصنع  مرشوع  وبعث  املؤسسات  محاضن  داخل   Óللمحرتف
 Óقطاع Óاالصطناعية ملفاصل الركبة والورك و الكتف يف إطار الرشاكة ب

العام والخاص.       
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