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1. املقدمـــــــة 

انطالقا من اجلهود اإلمنائية اليت يبذهلا مركز املرأة العربية للتدريب والبحوث »كوثر«، 
إفريقيا حنو  األوسط ومشال  الشرق  األعمال يف منطقة  رائدات  إطار مشروع »متكني  ويف 
حتلياًل  التقرير  هذا  يقّدم  والتجارة«،  األعمال  أسواق  إىل  الرجال  مع  املتساوي  الوصول 
 : وهي  املشاريع،   املؤسسات/  وإلنشاء  النساء  ملشاركة  إمكانات  على  تنطوي  اليت  للقطاعات 
التقرير  املعلومات واالتصال. ويتضمن  3( تكنولوجيا  النسيج و   )2 1( الصناعات الغذائية و 
للفرص  وتقييمًا  للبالد  االقتصادية  املنظومة  ضمن  الثالثة  القطاعات  لواقع  استعراضًا 
املتاحة على صعيد اإلنتاج والتجارة. كما يرّكز التقرير بشكل خاص على حتليل اجتاهات 
السوق اجلديدة واملنتجات اليت ظهرت مؤخرا يف عالقة جبائحة كورونا، مع إبراز الفرص 

التجارية احملتملة لسيدات األعمال.

2. املنهجيـــــــة

يف  األعمال  رائدات  »متكني  وهو  الدراسة  من  اهلدف  مع  يتماشى  نوعي  تصميم  اعتماد  مّت 
أسواق  إىل  الرجال  مع  املتساوي  الوصول  حنو  إفريقيا  ومشال  األوسط  الشرق  منطقة 
األعمال  ريادة  بيئة  يف  اجلنسني  بني  الفجوة  تضييق  أجل  من  وذلك  والتجارة«،  األعمال 
السائدة يف املنطقة. وقد ُأجريت الدراسة خالل الفرتة املمتدة بني أكتوبر وديسمرب 2021، 
ومّت االعتماد فيها على البحث النوعي واستخدام منهجيات موّحدة. ومت إجراء البحث النوعي 

بواسطة األدوات التالية :

• االستعــــراض الوثــــائقـي 	

مّت إجراء دراسة وثائقية شاملة للمصادر الثانوية بهدف صياغة خلفية عامة حول اجتاهات 
تأثريات جائحـــة  الرتكيز على  والعاملي، مع  االقليمي  الصعيدين  االقتصاديــة على  السوق 
يف  األخرية  والتطورات  للبالد  الدميغرافية  املعطيات  الوثائقية  الدراسة  وتشمـــل  كورونا. 
اجملال السياسي وعلى مستوى االقتصاد الكلي، باإلضافة إىل تأثريات اجلائحة على النشاط 

االقتصادي، مع الرتكيز على القطاعات الثالثة اآلنف ذكرها. 

مّت إجراء حتليل شامل الجتاهات السوق يف كّل من القطاعات الثالثة، بهدف تقييم اإلمكانات 
اليت ينطوي عليها كل قطاع )من حيث القدرة على توفري فرص العمل واملساهمة يف الناتج 
والضعف  القوة  نقاط  أبرز  ومعرفة  الفرعية،  القطاعات  أهم  وحتديد  اإلمجالي...(،  احمللي 
جائحة  تأثريات  تقييم  إىل  باإلضافة  قطاع،  كل  عليها  ينطوي  اليت  واملخاطر  والفرص 

كورونا على القطاعات الثالثة والفرص احملتملة الناشئة يف كّل منها. 
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ويتطلب اكتساب فهم أعمق للفرص التجارية املتاحة معرفًة أفضل بشأن اجتاهات السلوك 
االستهالكي يف الفرتة األخرية. وهلذا الغرض، مت حتديد االجتاهات احلالية على مستوى 
ابتكارات  هناك  كانت  إذا  وما  للجائحة،  بسبب  احلاصلة  التحوالت  ونوعية  االستهالك 

وتطورات تكنولوجية هامة يف القطاع ومدى تأثريها على السوق.

إجراء  التجارية احملتملة من خالل  والفرص  الطلب  ذلك، مّت حتديد حجم  باإلضافة إىل 
حتليل للسوق بالرتكيز على الصادرات والواردات بالنسبة لكل قطاع، وعلى إمكانات السوق 
الصعيدين  الطلب على  نوعية  ما يساعد على فهم  املستغلة يف كل قطاع فرعي، وهو  غري 
احمللي والعاملي، وبالتالي على حتديد الفرص التجارية احملتملة لرواد/رائدات األعمال. وقد 
مت هلذا الغرض استخدام عدد من املصادر ذات الصلة،  ومن بينها التصنيف الصناعي الدولي 
وخريطة   ،)OEC( االقتصادي  التعقيد  ومرصد   ،)ISIC( االقتصادية  األنشطة  املوحد جلميع 

.Trading Economics ومؤشرات ،)Trade-Map( التجارة

• البحــــث األّولــــــي 	

املعمقة  باملقابالت  اخلاصة  املقاييس  حتديد  مّت  للمشروع،  احملددة  األهداف  من  انطالقا 
اليت  املقابالت،  هذه  من  اهلدف  وكان  املعين.  البلد  يف  اجراؤها  سيتم  اليت  الثالث   )IDIs(
السوق  املختارة، اكتساب فهم أفضل الجتاهات  القطاعات  افرتاضيًا مع خرباء يف  ُأجريت 
يف كل قطاع، من خالل رصد التجارب املباشرة للخرباء يف السوق. وكان اخلرباء الذين 
متت مقابلتهم يف الغالب من رواد/رائدات األعمال أو املستشارين يف القطاعات املختارة. )ترد 

قائمة املستجيبني/ات يف اجلدول أدناه(.

اخلطـــةجهـــة االتصـــالالقطـــاعاملنهجيـــة

تونس

صاحبة مصنع نسيجمساح البجاويالنسيج 

تكنولوجيا املعلومات 
صاحبة ورشة للخياطة الرفيعةنايلةواالتصال 

الصناعات الغذائية
املديرة التنفيذية لـ IB Spaceغادة السايح

مدير شركة استشارية يف قطاع عمر حكيم
الصناعات الغذائية



7

الراهن واالتجاهـات في تونس : الوضع  الوصول إلى األسواق 

التنفيذي الملخص 

3. النتــــائج الرئيسيــــة

أظهر حتليل اجتاهات السوق اخلاص بتونس أّن جائحة كورونا أحدثت تغيريات يف السلوك 
اليت فرضتها اجلائحة، وهو ما  املستجدة  واملعايري والظروف  القيود  االستهالكي تتالءم مع 
املثال،  سبيل  على  الغذائية  الصناعات  قطاع  ففي  السوق.  يف  جديدة  اجتاهات  ظهور  إىل  أّدى 
لوحظ وجود اجتاه حنو استهالك األغذية الصحية والعضوية وذات القيمة الغذائية العالية، 
وهو ما مُيثل فرصة لرواد/رائدات األعمال إلنشاء مشاريع جتارية يف جمال املنتجات العضوية 
قطاع  ويف  والسليمة.  الصحية  والتعبئة  للتغليف  خاصة  عناية  إيالء  مع  املنزلية،  والوجبات 
النسيج، أدت اإلجراءات الصحية اليت صاحبت تفشي اجلائحة إىل ظهور سوق جديدة ملعدات 
اليومي،  لالرتداء  الرياضية  املالبس  وخاصة  املرحية،  للمالبس  وكذلك  الشخصية  الوقاية 
وهي أيضًا فرصة ميكن لرواد/رائدات األعمال االستفادة منها. أما بالنسبة لتكنولوجيا املعلومات 
واالتصال، وبالنظر إىل التوجه املتزايد حنو رقمنة االقتصاد العاملي خاصة بعد جائحة كورونا، 
تتوفر هلذا القطاع يف تونس فرص هامة إلنشاء تطبيقات األجهزة احملمولة واالستثمار فيها 
من أجل تلبية الطلب املتزايد عليها يف جمال التجارة اإللكرتونية ويف خمتلف جماالت احلياة 
مبا يف ذلك العمل والتعليم والتسوق. ويوضح القسم التالي نتائج التحليل مبزيد من التفصيل.

القطاعـــات املختـــارة

1. الصنــــاعـــات الغذائيـــة

ُيعدُّ قطاع الصناعات الغذائية أحد أبرز قطاعات االنتاج يف تونس، حيث يساهم بنسبة 11.74 
يف الناتج احمللي اإلمجالي )2020( ويشّغل 13.3 يف املائة من القوى العاملة )2019(. ومتّثل 
أّن  التجارة  التصدير. وقد أظهر حتليل  إيرادات  املائة من إمجالي  6 يف  الغذائية  الصادرات 
الزيوت  وهي  عالية،  تصديرية  إمكانات  على  تنطوي  رئيسية  تونسية  منتجات  مخسة 
ما  وهو  واخلضروات،  األمساك  ومنتجات  الغذائية  واملنتجات  والفواكه  النباتية  والدهون 
كن لرائدات األعمال االستفادة منها.  أما بالنسبة  يعين وجود فرص جتارية غري مستغلة مُيْ
للواردات، فُيعَترب السكر اخلام من أكثر السلع اليت يتم استريادها، وهو ما مُيثل فرصة هامة 

إلنتاج السكريات الطبيعية من التمور واخلروب، وكالهما ُيزَرع بكميات كبرية يف تونس.

وقد واصل قطاع الصناعات الغذائية نشاطه بكثافة خالل أزمة اجلائحة، رغم بعض الرتاجع 
النسيب. ويف نفس الوقت، أّدت اجلائحة إىل تنامي الوعي الصحي والغذائي لدى املستهلكني، 
املستهلكون أكثر حذراً  العضوية. كما صار  املنتجات  الطلب على  انعكس يف زيادة  وهو ما 
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وجود  لوحظ  كما  السابق.  يف  شائعا  يكن  مل  سلوك  وهو  املعبأة،  غري  املنتجات  شراء  بشأن 
التغيري يف السلوك االستهالكي  اجتاه متزايد حنو استخدام خدمات توصيل األغذية. هذا 
كن للمنتجني احملليني االستفادة منها. وحسب خرباء القطاع، تشمل الفرص  أنشأ فرصًا مُيْ

احملتملة املتاحة يف السوق احمللية إنتاج ما يلي:

•  املنتجات الثانوية للتمور، مثل شراب/دبس التمر وسكر التمر	
• وميكن 	 اخلروب،  وسكر  اخلروب  شراب/دبس  مثل  للخروب،  الثانوية   املنتجات 

استخدامها كمضاف غذائي بيولوجي
•  منتجات اهلريسة	
•  الطماطم اجملففة بالشمس	
•  الشيبس حملي الصنع	
•  املربى العضوي	
•  البهارات املعبأة 	
•  منتجات »البسيسة«	
•  أغذية الطاقة مثل زبدة الفول السوداني والشوفان.	

2. النسيــــــــج

ُيعدُّ قطاع النسيج أحد احملركات الرئيسية للنمّو االقتصادي يف تونس، حيث يساهم بنسبة 
26.6 يف املائة يف الناتج احمللي اإلمجالي، وهو ثالث أكرب قطاع تصديري يف تونس. ومع ذلك 
املنافسة  بينها  القطاع، ومن  األعمال يف هذا  تؤثر على مناخ  اليت  التحديات  العديد من  توجد 

احلادة من املنتجات اآلسيوية ونقص إمكانيات احلصول على املواد اخلام.

التصديرية  اإلمكانات  ذات  املنتجات  ُتعّد من  املالبس واألحذية  أّن  التجارة  وقد أظهر حتليل 
لرواد/رائدات  ميكن  مستغلة  غري  جتارية  فرص  وجود  يعين  ما  وهو  املستغلة،  غري  العالية 
اخلفيفة،  املطاطية  احملاكة  األقمشة  فإّن  بالواردات،  يتعلق  وفيما  منها.  االستفادة  األعمال 
واألقمشة املنسوجة من القطن الثقيل، واألقمشة املنسوجة من اخليوط الصناعية، واملنسوجات 
األكثر  املنتجات  ُتعَترب من  املالبس غري احملاكة،  البالستيكية، وإكسسوارات  باملواد  املغطاة 
طلبًا من السوق العاملية. وبناء على ذلك، ميكن لالجتاهات احلالية على مستوى االسترياد أن 

توّجه اإلنتاج احمللي حنو تلبية الطلب الداخلي.

يف  اختاذها  مّت  اليت  اإلغالق  بإجراءات  النسيج  قطاع  صادرات  تأثرت  كورونا،  أزمة  ظل  ويف 
البلدان األوروبية، حيث تراجعت الصادرات التونسية إىل دول االحتاد األوروبي بنسبة 25 يف 
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املتزايد على  استجابت للطلب  اليت  الدول  أوىل  أن تونس كانت من  بالذكر  املائة. واجلدير 
إنتاج هذه  املصانع نشاطها حنو  باملائة من   60 الشخصية، حيث حّولت حوالي  الوقاية  معدات 
املعدات. وخالل النصف األول من عام 2020، كانت تونس رابع مزّود لبلدان االحتاد األوروبي 

باألقنعة القابلة للغسل.

3. تكنولوجيــــا املعلومـــات واالتصــــال

على الرغم من أّن قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف تونس يعّد من القطاعات اجلديدة 
2015 إىل  الفرتة من  القطاع خالل  مّطرداً، فقد حقق  أنه يشهد تطوراً  إاّل  والصغرية نسبًيا، 
النمو بنسق متصاعد.  املتوقع أن يتواصل هذا  املائة، ومن  8 يف  2020 معدل منّو سنوي قدره 
وتشمل القطاعات الفرعية الرئيسية لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف تونس أجهزة 

االتصاالت السلكية والالسلكية واملكونات اإللكرتونية واملعدات احلاسوبية. 

وقد أظهر حتليل التجارة أّن أجهزة اهلاتف وخمتلف أجهزة نقل الصوت والصورة والبطاقات 
تنطوي على  اليت  املنتجات  LED هي من  املتكاملة ومصابيح  اإللكرتونية  والدارات  الذكية 
األعمال  لرواد/رائدات  ميكن  جتارية  فرص  وجود  يعين  ما  وهو  عالية.  تصديرية  إمكانات 
ومنها  منوه،  تعيق  اليت  التحديات  عديد  يواجه  القطاع  يزال  ال  ذلك،  ومع  منها.  لالستفادة 
على سبيل املثال النسبة غري الكافية النتشار اإلنرتنت على املستوى الوطين وضعف التمويل 

املخصص للبحث والتطوير.

وقد كان قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصال أحد القطاعات األقل تضرراً بأزمة كورونا. 
األساسية  باملشرتيات  للقيام  اإلغالق  فرتات  أثناء  اإلنرتنت  استخدام  زيادة  إىل  ذلك  ويعود 
استخدام  إىل  احلاجة  إىل  باإلضافة  التجارية،  احملالت  من  التسوق  إىل  الذهاب  عوض 
املنصات االلكرتونية ألغراض العمل، مثل منصة ZOOM. هذه التغرّيات السلوكية السريعة 
املرتبطة باالحتياجات اليت أنشأتها اجلائحة أّدت إىل تزايد اإلقبال على التجارة اإللكرتونية، 
فقط  ال  لشراء  االلكرتونية  املنصات  على  فأكثر  أكثر  يعتمدون  املستهلكون  صار  حيث 

الضروريات، بل الكماليات أيضًا.




