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السیدة  عفاة�بن�عرفة،   وھي�نتائج�عمل�فر�ق��امل�مؤلف�من  :  السیدة�حنان�الطرابل����البقلوطي ، 

السیدة�ھاجر  املحوا���  ،  السید�حلمي�بن�صا��  و�السید�نورالدین�املغراوي    



يتشرف المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية أن يتقدم بجزيل 

الشكر إلى كل الذين ساهموا في إنجاح المسح السنوي حول القدرة التنافسية 

ونخص بالذكر أصحاب المؤسسات المستجوبة والذين تولوا اإلجابة عن جملة 

األسئلة المضمنة باإلستمارة لما أبدوه من تفهم وسعة صدر وحسن استقبال. 

وقد تم استغالل كل المعطيات لتحليل وضبط واقع مناخ األعمال وتنافسية 

المؤسسة لسنة  9102وإبراز جملة اإلخالالت التي وجبت معالجتها من أجل 
تحسين هذا المناخ ودعم القدرة التنافسية للمؤسسة.
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مقدمة

 اعلى الصعيدين الوطني والدولي، يعد إرساء مناخ أعمال مالئم في بيئة يغلب عليها التنافس ويشتد

ونظام قضائي فعال، وقوة عاملة تلبي  ستثمار يتميز بنظام مالي متطور، وبنية تحتية أساسية متينة،لل 

، ضرورة أساسية لتحسين القدرة اإلقتصادي  احتياجات املؤسسات، وإدارة تهتم وتخدم النسيج 

لذلك، فإن التقييم املستمر الذي يرتكز على سبر آراء . اإلقتصادي التنافسية للمؤسسات ولتحفيز النمو 

حول مجاالت مختلفة من بيئة األعمال يساعد على إنارة صانعي  ورصد انطباعاتهمأصحاب املؤسسات 

مدى تحقيقها لألهداف املرجوة منها وكذلك بشأن اعتمادها و القرار بشأن نتائج اإلصالحات التي تم 

 .مواطن الشغلستثمار وخلق اإل اإلجراءات الواجب  اتخاذها من أجل دفع 

نجاز إ،على 2000سنة  ذنافسية والدراسات الكمية، مناملعهد التونس ي للقدرة الت في هذا اإلطار، دأب

عينة من املؤسسات املهيكلة الناشطة في القطاع  حول مناخ األعمال وتنافسية املؤسسة لدى مسح سنوي 

وتحديد أهم مناخ األعمال  تقييم لىإ. ويهدف هذا املسح الخاص موزعة على كامل تراب الجمهورية

اإلجراءات واإلستراتيجيات املعتمدة  متابعةاملؤسسات أثناء قيامها بأنشطتها والصعوبات التي تتعرض لها 

على توقعات  الحصول من قبل املؤسسات ملجابهة احتدام املنافسة وتعزيز قدرتها التنافسية إلى جانب 

 .أصحاب املؤسسات في ما يتعلق بآفاق تطور النشاط واالستثمار والتشغيل

لى النتائج إباإلضافة ، 2019 املسح املنجز سنة  الوثيقة أهم نتائجوفي ما يلي نعرض عليكم ضمن هذه 

 ضمن املرفقات.املفصلة بكراس الرسوم البيانية 
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عرض العينة املستهدفة باملسح

وقد  ،2020جانفي  03لى إ 2019نوفمبر  18فترة املمتدة من ميدانيا خالل ال 2019وقع إنجاز مسح سنة 

الخدمات، موزعة على كامل تراب الجمهورية و الصناعة  يمؤسسة خاصة ناشطة في مجال 1200شمل 

مؤسسة منها اإلجابة عن مجمل األسئلة  1077هذا و قد قبلت  .عمال فما أكثر 6التونسية وتشغل 

  . % 90املضمنة باستمارة املسح، مما جعل نسبة اإلجابة تبلغ 

: وتتوزع املؤسسات التي شملها املسح كما يلي 

مصدرة  ٪ 23مصدرة جزئيا و  ٪18 ٪ ناشطة في السوق املحلية، 59من حيث النظام التصديري :   -

  كليا

٪ في القطاع 58٪ من املؤسسات في قطاع الخدمات و 42: تعمل  من حيث التوزيع  القطاعي-

 الصناعي.

مقارنة بـ املستجوبة ٪ من العينة 61 ى نسبة تساوي الصغر  مثل املؤسساتت :من حيث الحجم  -

 .املتوسطة والكبيرة مؤسسات٪ على التوالي لل11٪ و 28

23%

18%59%

توزيع املؤسسات املستجوبة وفقا لنظام التصدير

مصدرة كليا

مصدة جزئيا

محلية
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٪ في الشمال 46الساحلي )  ٪( على الشريط82: توجد غالبية املؤسسات ) من حيث التوزيع اإلقليمي

  ٪ منتشرة في املناطق الغربية لتونس.18٪ في الجنوب الشرقي( و 6في الوسط الشرقي و ٪30، الشرقي

61%
28%

11%

توزيع املؤسسات املستجوبة و فقا للحجم

صغرى 

متوسطة

كبيرة

46%

30%

6%

6% 6%

6%

توزيع املؤسسات املستجوبة حسب األقاليم الشمال الشرقي

الوسط الشرقي

الشمال الغربي

الوسط الغربي

الجنوب الشرقي

الجنوب الغربي
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عمالمناخ األ حول ح نتائج املس همحوصلة أل 

 ضمنه،نطباعات أصحاب املؤسسات حول اإلطار التشريعي واملؤسساتي الذي ينشطون اتبر سبر آراء و يع

فرصة لتقييم منسوب الرضا الذي يبديه هؤالء حول املناخ الذي ينشطون في إطاره، بحيث أنه كلما كانت 

درجات الرضا لديهم مرتفعة كلما كانت لديهم رغبة في توسعة أنشطتهم و في املساهمة في التشغيل و 

 اإلقدام على دفع أدائهم الضريبي.

:  الذي تنشط ضمنه املؤسسات قة بمناخ األعمالاملسح املتعل نتائج نستعرض أهمفي ما يلي و

( يشهد تراجعا هذه السنة ...IPCA)املؤشر التأليفي إلدراك مناخ األعمال  ▪

سجل املؤشر انخفاضا سنة ، 2018سنة  (IPCA)مؤشر إدراك مناخ األعمال الذي شهده عد التحسن ب

عن مناخ صحاب املؤسسات أيعكس تراجعا طفيفا لرضا  مما ،59.5 حيث استقر عند الدرجة 2019

 100 و 0يتراوح بين درجتي أليفي ذكر أن هذا املؤشر التن. السنة مقارنة بالسنة التي سبقتهاهذه  األعمال

  .كلما اعُتبر مناخ األعمال مالئما 100بحيث كلما اقترب املؤشر من درجة 

مقارنة  2019 ( خالل سنة IPCAات التي شهدها املؤشر )تطور التحليل ، إمكانية أدناه الرسم البيانييتيح 

، اإلطار : البنية التحتية 12وعددها  جزئيةال همكوناتمختلف تطور رصد من خالل  2018 سنة ب

والتشريعي، التمويل البنكي، الجباية واألعباء اإلجتماعية، الوضع األمني، املوارد البشرية، اإلقتصادي 

جتماعي. ساد، املناخ السياس ي و املناخ اإل اإلدارية، النظام القضائي، املمارسات بالسوق، الفاإلجراءات 

إذا كان هذا املجال قد شهد تطورا إيجابيا لون باللون األخضر ييتم تمثيل كل مجال بعمود عائم حيث 

60,5

58,558,3

60,1

59,5

20152016201720182019

(IPCA)تطور مؤشر مناخ األعمال
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تحديد املجاالت ى عليساعد بالنسبة للمجاالت التي سجلت تراجعا، مما  األحمرباللون و  2018 ـمقارنة ب

 .(IPCA) مناخ األعمال إدراك مؤشر التي ساهمت بشكل سلبي في تطور تلك التي ساهمت بشكل إيجابي و 

هي املسؤولة عن التراجع الذي شهده  12مجاالت )باللون األحمر( من أصل  8ن وبناءا على ذلك، يتبين أ

: الفساد، والنظام القضائي،  أهمها ،2018مقارنة بسنة  2019( سنة IPCAمؤشر إدراك مناخ األعمال )

   بنكي و اإلجراءات اإلدارية.ي، والتمويل الشريعالتو اإلقتصادي واإلطار 

مناخ األعمالالرئيس ي الذي يحول دون تطور  : العائق لفسادا▪

لدى أصحاب املؤسسات خالل مناخ األعمال إدراك  تدهور الذي ساهم في السبب الرئيس ي شكل الفساد 

سنة  52.8من الفرعي أهم انخفاض مقارنة باملؤشرات الجزئية األخرى،  مؤشرهحيث سجل  2019 سنة 

.2019سنة  47.7إلى  2018

ا التراجع الحاد الذي سجله مؤشر إدراك الفساد إلى أن أصحاب املؤسسات الزالوا يحملون نفس شير هذي

تخاذها وقع الرغم من التدابير التي الرضا باينظرون إليه بكثير من عدم و نطباع السلبي  ملعضلة الفساد اإل 

من أجل مجابهته والحد من تأثيراته السلبية على مناخ األعمال الش يء الذي جعل النسبة الغالبة منهم 

 كثر عوض التراجع واإلنحصار.أن الفساد تفاقم أ يعتبرون

60,159,5

74,7474,48
68,18

64,3662,19

58,7456,91
53,25

52,92

50,6

49,74

47,72

مؤشر إدراك 

مناخ األعمال 

2018

اإلجراءات يةاملوارد البشر يةالبنية التحت

اإلدارية

املمارسات يةاألوضاع األمن

داخل السوق 

النظام 

القضائي

الجباية و 

األعباء 

اإلجتماعية

اإلطار 

اإلقتصادي و 

التشريعي

املناخ 

اإلجتماعي

مؤشر إدراك الفسادياملناخ السياس كيالتمويل البن

مناخ األعمال 

2019

و املؤشرات الجزئية  ( IPCA)تطور مؤشر إدراك مناخ األعمال 
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أصحاب املؤسسات املستجوبة تجاه الفساد داخل الهياكل العمومية يأخذ هذا املنحى  انطباعو مع أن 

منهم بأنه قد تفاقم، فإن النتائج املستقاة من املسح واملسوحات املتعاقبة قد خلصت  %51السلبي بإقرار

والواقع فيما يتعلق بهذه الظاهرة. املفارقة تبرز حين مقارنة هذه  نطباعيقية ما بين اإل إلى وجود مفارقة حق

السلبية بما صدر عنهم من تصريحات حول ما إذا كانوا قد تعرضوا فعال إلى ممارسات تتعلق  نطباعاتاإل 

ه املمارسات حيث تقلصت من ذالنتائج لتراجع مستمر له أشارتبالفساد كطلب رشاوى أو ما شابهها، وقد 

   .2019باملائة سنة  20إلى  2014ئة سنة باملا 29

وبدرجة أقل مصالح الديوانة تتعامل مع تتجلى خاصة لدى املؤسسات التي املمارسات تراجع مثل هذه 

إلى  2014في  ٪15و  ٪ 36حيث انخفضت النسب املئوية على التوالي من ا يتعلق بالصفقات العمومية مفي

عتماد الخدمات على اذلت من أجل تي بُ ج إلى أن الجهود الائالنتتشير هذه . 2019٪ فقط في 7و ٪ 20

51%

11%

38%

حسب تصور أصحاب املؤسسات 2019و 2018تطور ظاهرة الفساد ما بين 

املستجوبة  

تفاقم

تراجع

إستقرار

29%

25%25%

23%

21%
20%

201420152016201720182019

لف املؤسسات التي وجدت نفسها مضطرة لدفع رشاوى أثناء تعامالتها مع مخت

مصالح الهياكل العمومية
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وفقا ملا  بدأت تؤتي ثمارهاالخط فيما يتعلق بالتعامالت الديوانية و تلك املرتبطة بالصفقات العمومية قد 

 .صرح به املستجوبون من أصحاب املؤسسات 

على مناخ األعمالأثر سلبا  عائق ذو وزن:  النظام القضائي ▪

 في  2.8قدره بما ي فرعنخفاض هذا املؤشر الإ 
ً
لدى أصحاب الرضا نسب نقطة، يعكس انخفاضا

حاليا، على مستوى آجال فض النزاعات كما على  عن النظام القضائي املعمول بهاملؤسسات املستجوبة 

مستوى تنفيذ األحكام .

36%

23%

20%
19%

15%

18% 15%
15%

7%

13%

8%

8%

201420152016201720182019

ا مع املؤسسات التي وجدت نفسها مضطرة لدفع الرشاوى أثناء تعامله

مختلف مصالح الهياكل العمومية

الديوانة الخدمات العمومية الصفقات العمومية اقبة التفقد و املر

61,5
61

62

58,7
58

59,4

النظام القضائي آجال فض النزاعات تنفيذ األحكام

تطور املؤشر الجزئي املتعلق بالنظام القضائي

2018

2019
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مستمرةالتأثيرات السلبية على مناخ األعمال ال تزال  : التشريعيو  اإلقتصادي طار اإل  ▪

سنة  56.3من تدحرج التنازلي، حيث  والتشريعي منحاهاإلقتصادي طار املتعلق باال  فرعييواصل املؤشر ال

استمرار  الذي شهده املؤشر . ويعكس هذا التدهور 2019سنة  53.25ثم إلى  2018سنة  54.9إلى  2017

نخفاض قيمة الدينار وارتفاع اميزت هذا املجال على امتداد السنوات املاضية كوالتقلبات التي شاكل امل

، صرحت حدوث اضطرابات متعددة لعمليات التزود باملؤسسات. وفي هذا اإلطاراألسعار، مما تسبب في 

اضطراب في  إلىنصف املؤسسات املستجوبة أن تراجع سعر الصرف كان من أهم األسباب التي أدت 

 .ضطراباتاإل األسعار كان أيضا وراء هذه  ارتفاع٪ بأن 25 في حين صرح 2019 سنةد عملية التزو

مناخ األولى التي أثرت سلبا على  الثالثة ساسية املعوقات األ  أحد: بنكي التمويل ال ▪

األعمال

يعزى . و 2019و  2018سنتي بين ما نقطة  1.1قدره بنكي تراجعا املتعلق بالتمويل ال فرعيسجل املؤشر ال

"كلفة تفاقم الشعور بعدم الرضا الذي يبديه أصحاب املؤسسات تجاه نخفاض بشكل أساس ي إلى هذا اإل 

 نقطة. 2.6ـبنخفاضا احيث سجل " بنكيالتمويل ال

54,9

56,14

53,5853,25

54,76

51,82

اإلطار اإلقتصادي و التشريعي اإلطار التشريعي اإلطار اإلقتصادي

تطور املؤشر الفرعي املتعلق باإلطار اإلقتصادي و التشريعي

2018

2019
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رتفاع نسب او يعزى هذا اإلنطباع السلبي الذي أبداه أصحاب املؤسسات تجاه كلفة التمويل البنكي إلى 

من هذه  في عدة مناسبات املديريةسعر الفائدة البنك املركزي قد عمد إلى رفع الفائدة البنكية حيث أن 

أن الصعوبة الرئيسية التي واجهتها املرحلة الزمنية، ما جعل نسبة هامة من املؤسسات املستجوبة تصرح ب

سات علما أن نسب املؤس، على القرضالفائدة رتفاع نسبة اإلمكانية الحصول على تمويل بنكي، تتمثل في 

٪ في 83إلى  2009٪ في عام 57استمرت في الزيادة على مر السنين، حيث ارتفعت من املتذمرة من ذلك قد 

املطلوب من طرف أن معدل الضمان . على عكس النسب املسجلة حول املؤسسات التي تعتبر 2019عام 

حيث كانت أقل حدة كما شهدت هذه النسب  عائقا رئيسيا بالنسبة لها للحصول على قرض،يمثل البنوك 

 تراجعا خالل السنوات األخيرة. 

51,7

44,1

59,3
50,6

41,5

59,7

التمويل البنكي كلفة القروض البنكية إمكانية النفاذ إلى التمويل

تطور املؤشر الفرعي املتعلق بالتمويل البنكي

2018

2019

57%
65%63%

73%
80%83%

45%
53%51%

58%
50%48%

200920102012201320182019

اقيل املصرح بها من طرف املؤسسات املستجوبة فيما يتعلق   ب التمويل أهم العر

البنكي 

نسبة الفائدة املفروضة من طرف البنوك الضمانات املطلوبة



10 

يثقل كاهل أصحاب املؤسسات  عبء:  اإلجراءات اإلدارية ▪

، وفق ما صرح به أصحاب املؤسسات املستجوبةا على الرغم من أن اإلجراءات اإلدارية تبدو مقبولة نسبي  

:  مجاالت فرعية 4أن مجال اإلجراءات اإلدارية يشمل  ةاإلشار . وتجدر إال أنها تخفي بعض أوجه القصور 

بعث ) واإلجراءات اإلدارية األخرى جتماعي الصندوق الوطني للضمان اإل ، إدارة الجباية، إدارة ديوانةال

... إلخ( وتظهر النتائج تراجعا للمؤشر الفرعي الخاص بهذا املجال  راقبة، عمليات امل، التراخيصاملؤسسة

التي  ةالبيروقراطيوهذا إن دل على ش يء فهو يدل على  2019سنة  68.8إلى  2018سنة  69.2حيث مر من 

 
ُ
جراءات ظهر نتائج املسح أنه على خالف اإل تعترض املؤسسة خالل قيامها بنشاطها. وفي هذا السياق ت

ا مقارنة بسنة لتي عرفت تحسنا ملحوظا فإن بقية املؤشرات الفرعية األخرى عرفت تراجعالديوانية ا

2018 .

أصحاب ثالثة أرباع وتتمثل أهم العراقيل التي ساهمت في تعطيل سير عمل املؤسسة حسب تصريحات 

 .٪(54املوظفين )٪( وغياب 54)على الخط البطء اإلداري، يليه نقص الخدمات املؤسسات املستجوبة في 

69,2
69,84

63,98

69,8

71,47

68,8

65,18

67,89
68,46

70,43

اإلجراءات اإلدارية اإلجراءات اإلدارية 

األخرى 

الديوانة إدارة الجباية إدارة الصندوق الوطني

للضمان اإلجتماعي

تطور املؤشر املتعلق باإلجراءات اإلدارية 

2018

2019
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نتيجة لوجود كل هذه العراقيل اإلدارية، يخصص صاحب املؤسسة أو أحد مساعديه املكلف بمتابعة 

٪ من وقت عمله لتنفيذ اإلجراءات اإلدارية وإعداد امللفات ذات الصلة. في حين  27العمل اإلداري ما يعادل

على   ت٪ فقط لو يتم تنفيذ جميع اإلجراءا10.56أن هذه النسبة بإمكانها أن تنزل إلى معدل ال يتجاوز 

 لزوم التنقل إلى اإلدارات املعنية.ن الخط عن دو 

، ال سيما فيما يتعلق وجبت معالجتها: العديد من أوجه القصور  البنية التحتية ▪

بالنقل

مما يشير إلى  74.7 إلى 75.6من  2018انخفاضا طفيفا مقارنة بسنة املؤشر الفرعي للبنية التحتية سجل 

لى إ نخفاضهذا اإل يعود  . عن البنية التحتية بشكل عامتراجع منسوب الرضا لدى أصحاب املؤسسات 

، حيث كأحد مكونات البنية التحتيةلكهرباء أصحاب املؤسسات تجاه ا الذي يبديه ملتزايداإلدراك السلبي ا

التي دخلت حيز و ٪( 15و  12فة الكهرباء )بين يتعر  التي شهدتهالزيادة كنتيجة ل  67.89إلى  72.19من تراجع 

 .2019 جوانالتنفيذ منذ بداية 

35%

35%

36%

48%

54%

54%

74%

عدم ضبط املسؤوليات املوكلة للموظفين بالشكل املطلوب

ء الخدمات ضبابية و تعقيد النصوص واملناشير املنظمة لكيفية إسدا

اإلدارية 

اإلضرابات املتكررة للعاملين بها

ضعف التنسيق الحاصل بين مختلف الوزارات  

الغيابات املتكررة للعاملين باإلدارة

نقص في الخدمات اإلدارية املقدمة على الخط 

البطء اإلداري 

اقيل التي واجهتها املؤسسات أثناء تعاملها مع اإلدارة طبيعة العر
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ضمن سلسلة املكونات التي  األضعفحلقة فهي ال تزال تمثل الما يتعلق بالبنية التحتية للنقل، أما في

بداه أالذي  نطباععلى الرغم من التحسن الطفيف في اإل تشكل املؤشر الفرعي  للبنية التحتية، و ذلك 

ضرورة تعهدها بمزيد من اإلهتمام حتى ال تكون تأثيراتها على  مما يدعو إلى، أصحاب املؤسسات تجاهها

 .مناخ األعمال أكثر سلبية

تدني في مستوى الرضا لدى أصحاب املؤسسات:  جتماعيةاإل  ألعباءواالجباية ▪

في جتماعية األعباء اإل املتعلق بالجباية و الفرعي ، ساهم املؤشر 56.9 مستوى  إلى 57.4 بتراجعه من مستوى 

تدني مستوى الرضا الذي أبداه إلى املسجل نخفاض هذا اإل  عود. وي2019سنة  IPCA املؤشر العام تدهور 

نخفض ا، حيث عباء اإلجتماعية على وجه الخصوصأصحاب املؤسسات املستجوبة فيما يتعلق باأل 

 .2019ة  سن 59.77إلى 2018سنة  60.52مؤشره الفرعي من 

57,4

54,7

60,52

56,9

54,12

59,77

الجباية و األعباء اإلجتماعية الجباية  األعباء اإلجتماعية

تطور املؤشر الفرعي املتعلق بالجباية و األعباء اإلجتماعية

2018

2019
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لهذا املجال يشهد تراجعا الفرعي : املؤشر  املوارد البشرية▪

ا تراجعا، هو األدنى مقارنة باملؤشرات الفرعية األخرى التي سجلت تراجعمؤشر "املوارد البشرية"   شهد

والتأهيل" من  كوينحول "التنطباع أصحاب املؤسسات ا. هذا اإلنخفاض الطفيف شمل 2019سنة 

  من ناحية أخرى.  "شغل"قانون الكذلك حول ، و ناحية

مجاالت 4تحسن في اإلدراك يشهده مناخ األعمال على مستوى ▪

 من بين اإلثني عشر املعتمدة لبناء مؤشر إدراك مناخ األعمال، شهدت أربعة مجاالت 
ً
على مستوى تحسنا

مقارنة  2019تجاهها سنة اتها الفرعية كنتيجة لتحسن اإلنطباع الذي أبداه أصحاب املؤسسات مؤشر 

" و "املناخ ياألمناملناخ جتماعي" و ""املناخ اإل و يشمل هذا التحسن كل من مجاالت،  .2018بسنة 

 السياس ي" و "املمارسات في السوق".

 أصحاب املؤسسات من قبل  يجابينطباع إااألخير بهذا ، فقد حظي جتماعي"فيما يتعلق "باملناخ اإل ف

ما هذا اإلنطباع  يعكس و، 2018في عام  50.4مقابل  52.9إلى رتفع ي لفرعيا هؤشر املستجوبة مما جعل م

 .خالل هذه الفترة جتماعيلتوتر اإل ملنسوب انسبي  شهدته البالد من تراجع 

ملحوظا  اسنوفيما يتعلق باملناخ األمني فقد شهد اإلنطباع الذي يبديه أصحاب املؤسسات تجاهه تح

يعني أن ، وهو ما 2018في عام  62.4 قابلم 64.4مستوى  ه الفرعيمؤشر بلغ  حيث ،خالل سنة املسح هذه

أصحاب املؤسسات يثمنون جيدا الجهود املبذولة من قبل رجال املؤسستين العسكرية و األمنية في 

ر الذي تحتاجه املؤسسات تحقيق اإلستقرامقاومة اإلرهاب والجريمة، بما يساهم في بسط األمن و 

 . للنشاط

74,8

77,29

72,22

74,48

77,19

71,73

املوارد البشرية قانون الشغل التكوين و التأهيل

تطور املؤشر الفرعي املتعلق باملوارد البشرية 

2018

2019
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 2019بالرغم من أن اإلدراك تجاه هذا املجال قد شهد تحسنا سنة ف ،املناخ السياس ي يخص مافيأما 

ستقر دون املتوسط وهو ما ا( إال أن مؤشره الفرعي قد 48.1مقابل  49.7مقارنة بالسنة التي سبقته )

 سلبية. يعكس استمرار التوترات على الساحة السياسية بما يجعل تأثيراتها على مناخ األعمال تكون 

فقد شهدت بعض مكوناته تحسنا املتعلق بـاملمارسات في السوق،  فرعيوفيما يتعلق باملؤشر ال ،خيًراأ

، بينما تم املوازى السوق طفيفا على غرار املنافسة غير الشريفة واملمارسات املخلة بمبدأ التنافس و 

، دون أن يغير ذلك من نقطة 1.4 ـب قدرتراجع فيما يتعلق باملؤشر الفرعي للصفقات العمومية تسجيل 

كونه ال يزال يحظى بالنسبة األغلب من اإلنطباع اإليجابي مقارنة باملؤشرات الفرعية األخرى املتعلقة 

 باملمارسات في السوق.

48,1 50,4

62,4

49,7 52,9

64,4

املناخ السياس ي املناخ اإلجتماعي املناخ األمني

واملناخ األمنياملناخ السياس ي، املناخ اإلجتماعي:  تطور املؤشرات الفرعية املتعلقة بـ 

2018 2019

61,6

52,4
57,6

75,8

62,19
54,1

59,2

74,4

املمارسات بالسوق  املنافسة غير الشريفة و 

افساملمارسات املخلة بمبدأ التن

السوق املوازى  الصفقات العمومية 

تطور املؤشر الفرعي املتعلق باملمارسات بالسوق 

2018 2019
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اتالبيانو  كراس الرسوم
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حسب القطاع  عدد المؤسسات

 625 الصناعة

 452 الخدمات 

حسب الحجم  عدد المؤسسات

 657 ( 49 - 6المؤسسات الصغرى ) 

( 199- 50المؤسسات المتوسطة  )  302 

فما أكثر ( 200المؤسسات الكبرى  )  118 

حسب نظام التصدير  عدد المؤسسات

 248 المؤسسات المصدرة كليا

المؤسسات المصدرة جزئيا 194 

 635 المؤسسات المحلية 

 عدد المؤسسات حسب الجهات

الشمال الشرقي 495 

الوسط الشرقي 323 

 65 الشمال الغربي

يالوسط الغرب 65 

الجنوب الشرقي

الجنوب الغربي

65 

65 

58%

42%

الصناعة 

الخدمات

61%
28%

11%
صغرى

متوسطة

كبيرة

23%

18%59%

المصدرة كليا

المصدرة جزئيا

المحلية 

46%

30%

6%
6%

6%

6%
الشمال الشرقي

الوسط الشرقي

الشمال الغربي

الوسط الغربي

الجنوب الشرقي

الجنوب الغربي

% 90=   مؤسسة : نسبة اإلستجابة 1077
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طهاانشيحول دون تطور  ارئيسي اعائقالتي تعتبر مجاالت مناخ األعمال املؤسسات 

النسبة المئوية مقارنة بمجموع المؤسسات 

(2019)المستجوبة 
2017-2019 

الفساد 46

المناخ السياسي
42 

التمويل البنكي

النفاذ للتمويل البنكي 31 

كلفة القروض البنكية 54 

المناخ اإلجتماعي 38 

و التشريعي اإلقتصادي طار اإل

شريعيالتاإلطار  34 

اإلقتصادي اإلطار  38 

و األعباء اإلجتماعية الجباية

مستوى األعباء اإلجتماعية 30 

جبائيالنظام ال 33 

ضريبةمستوى ال 34 

النظام القضائي

تنفيذ األحكام 35 

التجارية  آجال فض النزاعات 37 

464141

424445

313025

545041

384148

343331

3836
34

3029
32

33
35

38

3435
38

353132

373132
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الممارسات بالسوق
النسبة المئوية مقارنة بمجموع المؤسسات 

( 2019)  المستجوبة 
2017-2019 

الصفقات العمومية 19 

السوق الموازي 36 

يفة و الممارسات المخلة بمبدأ المنافسة غير الشر

 ةنافسالم
40 

األوضاع األمنية     25 

اإلجراءات اإلدارية المؤسسات النسبة المئوية مقارنة بمجموع 

(2019المستجوبة )
2017-2019 

إدارة صندوق الضمان اإلجتماعي 18 

يوانيةداآلجال ال 21 

لجبايةإدارة ا 21 

اإلدارية اإلجراءات
22 

اإلجراءات الديوانية 26 

الكلفة الديوانية 27 

الموارد البشرية النسبة المئوية مقارنة بمجموع المؤسسات 

( 2019المستجوبة )
2017-2019 

العمل أوقاتمرونة  11 

 13 تشغيلال

التسريح
15 

حاملي الشهائد العليامؤهالت تكوين و 17 

المهني خريجي مراكز التكوينمؤهالت تكوين و 18 

191723

3636
42

404145

252626

181920

212524

211924

221719

262826

272826

11
8

11

131817

151619

171313

18
1617
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البنية التحتية
النسبة المئوية مقارنة بمجموع المؤسسات 

(2019المستجوبة )
2017-2019 

خدمات البريديةال 8

اتالمقرات و البناي 10 

الهاتف
11 

مشاكل ذات صبغة عقارية 11 

الماء 12

المناطق الصناعية المهيئة 13

التطهير 18

األنترنات 21  

 النقلوسائل 
21 

الكهرباء 25

لنقلالبنية التحتية ل 35

عائق في تراجع

 عائق في إستقرار

عائق في إشتداد و إستفحال

8810

109
12

1110
13

111215

121215

1313
15

1818
19

211822

211918

251925

353529
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عائقا  الفساد المؤسسات التي تعتبر  

حسب القطاع : يمثل عائقا حادا الفساد  المؤسسات التي صرحت بأن

 100 الهندسة المعمارية

 83 اإليجار المالي

 80 اإلشهار

 56 اإلستشارات و الهندسة 

 50 البناء واألشغال العامة

 50 النقل

 49 الصناعات التحويلية المختلفة

 49 السياحة

 47 التجارة

 47 النسيج و المالبس و الجلود

صناعة مواد البناء و الخزف و البلور 45 

 45 الكهربائيةالصناعات الميكانيكية و 

 45 الصناعات الغذائية

 40 اإلعالمية

 37  الصناعات الكيميائية

 34 الصحة

 33 اإلتصاالت

 17 شركات التأمين

 11 البنوك

 حسب نظام التصدير حسب الحجم

50
43

33

كبرىمتوسطةصغرى

35

4850

محليةمصدرة جزئيامصدرة كليا

38

16

46

عائق بسيط

عائق متوسط

عائق حاد

(%)الفساد 
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عائقا ي المناخ السياس المؤسسات التي تعتبر     

حسب القطاع :يمثل عائقا حادا  المناخ السياسي التي صرحت بأن المؤسسات

 100 الهندسة المعمارية

 60 اإلشهار

 51 البناء واألشغال العامة

 50 الصناعات الميكانيكية و الكهربائية

صناعة مواد البناء و الخزف و البلور 50 

 50 شركات التأمين

 50 اإلستشارات و الهندسة 

 45 التجارة

 45 السياحة

 39 الصحة

 38 الصناعات التحويلية المختلفة

 36 الصناعات الغذائية

 36 النسيج و المالبس و الجلود

 35  الصناعات الكيميائية

 33 اإليجار المالي

 33 اإلعالمية

 28 النقل

 22 اإلتصاالت

 11 لبنوكا

التصديرحسب نظام  حسب الحجم  

39

20

42

عائق بسيط

عائق متوسط

عائق حاد

45
3735

كبرىمتوسطةصغرى

32

49
43

محليةمصدرة جزئيامصدرة كليا

(%)املناخ الس ياس ي 
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 عائقا  النفاذ للتمويل البنكي المؤسسات التي تعتبر  

حسب القطاع : يمثل عائقا حادا  النفاذ للتمويل البنكي المؤسسات التي صرحت بأن

 45 الصناعات الغذائية

 40 اإلشهار

 37 التجارة

و الخزف و البلور صناعة مواد البناء 36 

 36 الصناعات الميكانيكية و الكهربائية

 36 البناء واألشغال العامة

 35 السياحة

 30 النقل

 29  الصناعات الكيميائية

 27 مؤسسات ميكانيكية مختلفة

 26 النسيج و المالبس و الجلود

 22 اإلتصاالت

 17 الصحة

 17 البنوك

 17 اإليجار المالي

 15 اإلستشارات و الهندسة 

 14 اإلعالمية

حسب الحجم حسب نظام التصدير

49

20

31

عائق بسيط

عائق متوسط

عائق حاد

35

24
27

كبرىمتوسطةصغرى

22

37
33

محليةمصدرة جزئيامصدرة كليا

 (%) التمويل البنكي : ا لنفاذ للتمويل
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عائقاكلفة القروض البنكية المؤسسات التي تعتبر 

حسب القطاع :  تمثل عائقا حادا  كلفة القروض البنكيةالمؤسسات التي صرحت بأن 

 83 اإليجار المالي

 80 اإلشهار

 67 الصناعات الغذائية

 62 الصحة

صناعة مواد البناء و الخزف و البلور 61 

 59 التجارة

 58 الصناعات الميكانيكية و الكهربائية

 58 السياحة

 58 الصناعات التحويلية المختلفة

 57 البناء واألشغال العامة

 53  الصناعات الكيميائية

 46 النسيج و المالبس و الجلود

 45 النقل

 40 الهندسة المعمارية

 33 اإلتصاالت

 33 البنوك

 27 اإلستشارات و الهندسة 

 24 اإلعالمية

 20 شركات التأمين

 حسب نظام التصدير حسب الحجم

31

16

54

عائق بسيط

عائق متوسط

عائق حاد

5553
46

كبرىمتوسطةصغرى

33

69
57

محليةمصدرة جزئيامصدرة كليا

 %)( التمويل البنكي : كلفة القروض البنكية 
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عائقا  اإلجتماعيالمناخ  المؤسسات التي تعتبر   

حسب القطاع :  يمثل عائقا حادا  المناخ اإلجتماعيالمؤسسات التي صرحت بأن 

 80 الهندسة المعمارية

 80 اإلشهار

 50 اإليجار المالي

 50 اإلستشارات و الهندسة 

 46 الصناعات الميكانيكية و الكهربائية

 44 التجارة

و البلورصناعة مواد البناء و الخزف  42 

 40 البناء واألشغال العامة

 38 الصحة

 35 السياحة

 33 شركات التأمين

 33 النقل

 32 النسيج و المالبس و الجلود

 31 الصناعات الغذائية

 30 اإلعالمية

 30  الصناعات الكيميائية

 29 الصناعات التحويلية المختلفة

 22 اإلتصاالت

البنوك 22 

الحجمحسب   حسب نظام التصدير 

41

21

38

عائق بسيط

عائق متوسط

عائق حاد

40
3533

كبرىمتوسطةصغرى

28

44
40

محليةمصدرة جزئيامصدرة كليا

(%)املناخ اإلجتماعي 



25 

عائقا اإلقتصادي طار اإل المؤسسات التي تعتبر   

حسب القطاع :  يمثل عائقا حادا اإلقتصادي اإلطار المؤسسات التي صرحت بأن   

الصناعات الميكانيكية و الكهربائية 80 

 55 اإلشهار

 47 السياحة

 47 النسيج و المالبس و الجلود

 40 الصناعات التحويلية المختلفة

 35 الصناعات الغذائية

 35  الصناعات الكيميائية

 35 اإلتصاالت

 34 اإليجار المالي

 34 النقل

 33 اإلستشارات و الهندسة 

 33 الصحة

 32 البناء واألشغال العامة

 31 اإلعالمية

 30 شركات التأمين

 29 البنوك

الصناعات الميكانيكية و الكهربائية 26 

 17 اإلشهار

 11 السياحة

 حسب نظام التصدير حسب الحجم

41

21

38

عائق بسيط

عائق متوسط

عائق حاد

3939

27

كبرىمتوسطةصغرى

27

47
39

محليةمصدرة جزئيامصدرة كليا

(%)  اإلطار اإلقتصادي  والتشر يعي : اإلطار اإلقتصادي



26 

عائقا  اإلطار التشريعيالمؤسسات التي تعتبر 

:  حسب القطاع يمثل عائقا حادا  اإلطار التشريعيالمؤسسات التي صرحت بأن 

 60 الهندسة المعمارية

 42 الصناعات الميكانيكية و الكهربائية

 41  الصناعات الكيميائية

صناعة مواد البناء و الخزف و البلور 41 

 40 التجارة

 40 اإلشهار

 38 اإلستشارات و الهندسة 

 38 اإلعالمية

 34 النسيج و المالبس و الجلود

 33 اإليجار المالي

 33 شركات التأمين

 30 النقل

 29 الصناعات الغذائية

 28 الصناعات التحويلية المختلفة

 26 السياحة

 26 البناء واألشغال العامة

 20 الصحة

 11 اإلتصاالت

 11 البنوك

التصديرحسب نظام  حسب الحجم  

43

23

34

عائق بسيط

عائق متوسط

عائق حاد

3635

23

كبرىمتوسطةصغرى

33

42

32

محليةمصدرة جزئيامصدرة كليا

(%) اإلطار اإلقتصادي  والتشر يعي : اإلطار التشريعي



27 

عائقا الضريبةمستوى المؤسسات التي تعتبر 

:  حسب القطاع يمثل عائقا حادا الضريبةمستوى المؤسسات التي صرحت بأن 

 60 الهندسة المعمارية

 60 اإلشهار

 44 التجارة

 37  الصناعات الكيميائية

 36 الصناعات الميكانيكية و الكهربائية

 36 البناء واألشغال العامة

 34 اإلعالمية

 34 الصحة

 33 الصناعات التحويلية المختلفة

 33 اإليجار المالي

 30 النقل

 30 النسيج و المالبس و الجلود

 29 السياحة

صناعة مواد البناء و الخزف و البلور 27 

 26 الغذائيةالصناعات 

 23 اإلستشارات و الهندسة 

 11 اإلتصاالت

 11 البنوك

 حسب نظام التصدير حسب الحجم

42

24

34

عائق بسيط

عائق متوسط

عائق حاد

35
3230

كبرىمتوسطةصغرى

24

41
35

محليةمصدرة جزئيامصدرة كليا

(%) الجباية واألعباء اإلجتماعية : مستوى الضريبة



28 

عائقا ظام الجبائيالن المؤسسات التي تعتبر 

:  حسب القطاع يمثل عائقا حادا  النظام الجبائي المؤسسات التي صرحت بأن   

 80 اإلشهار

 60 الهندسة المعمارية

 44  الصناعات الكيميائية

 38 اإلستشارات و الهندسة 

 38 التجارة

 37 الصناعات الميكانيكية و الكهربائية

 36 البناء واألشغال العامة

 34 الصحة

 33 اإلتصاالت

 33 اإليجار المالي

 33 اإلعالمية

 32 النسيج و المالبس و الجلود

 30 النقل

صناعة مواد البناء و الخزف و البلور 30 

 28 الصناعات الغذائية

 26 الصناعات التحويلية المختلفة

 23 السياحة

 11 البنوك

 حسب نظام التصدير حسب الحجم

41

25

33

عائق بسيط

عائق متوسط

عائق حاد

36
31

28

كبرىمتوسطةصغرى

28

43

33

محليةمصدرة جزئيامصدرة كليا

(%) الجباية و األعباء اإلجتماعية : النظام الجبائي



29 

عائقااألعباء اإلجتماعية مستوى  المؤسسات التي تعتبر 

:  حسب القطاع تمثل عائقا حادا  األعباء اإلجتماعية  مستوىالمؤسسات التي صرحت بأن   

 50 اإليجار المالي

صناعة مواد البناء و الخزف و البلور 48 

 40 الهندسة المعمارية

 40 اإلشهار

 35 اإلعالمية

 32 الصناعات الميكانيكية و الكهربائية

 31 التجارة

 30 البناء واألشغال العامة

 29 النسيج و المالبس و الجلود

 29  الصناعات الكيميائية

 28 النقل

 28 الصحة

 26 الصناعات الغذائية

 25 الصناعات التحويلية المختلفة

 23 اإلستشارات و الهندسة 

 23 السياحة

 22 اإلتصاالت

 حسب نظام التصدير حسب الحجم

48

23

30

عائق بسيط

عائق متوسط

عائق حاد

29
33

22

كبرىمتوسطةصغرى

26

36

29

محليةمصدرة جزئيامصدرة كليا

(%) الجباية و األعباء اإلجتماعية : مستوى األعباء اإلجتماعية 



30 

عائقا التجارية آجال فض النزاعاتالمؤسسات التي تعتبر 

:  حسب القطاع تمثل عائقا حادا التجارية آجال فض النزاعاتالمؤسسات التي صرحت بأن   

صناعة مواد البناء و الخزف و البلور 48 

 45 التجارة

 45 الصناعات الميكانيكية و الكهربائية

 44 اإلتصاالت

 43 السياحة

 42 اإلستشارات و الهندسة 

 39  الصناعات الكيميائية

 38 النقل

 38 البنوك

 37 الصناعات التحويلية المختلفة

 35 البناء واألشغال العامة

 34 الصناعات الغذائية

 33 اإليجار المالي

 33 شركات التأمين

 30 الصحة

 26 اإلعالمية

 23 النسيج و المالبس و الجلود

 20 اإلشهار

 حسب نظام التصدير حسب الحجم

49

14

37

عائق بسيط

عائق متوسط

عائق حاد

38
33

42

كبرىمتوسطةصغرى

22

49

38

محليةمصدرة جزئيامصدرة كليا

(%)النظام القضائي : آجال فض النزاعات التجارية 



31 

  عائقا تنفيذ األحكام القضائية المؤسسات التي تعتبر 

:  حسب القطاع تمثل عائقا حادا  تنفيذ األحكام القضائيةالمؤسسات التي صرحت بأن   

صناعة مواد البناء و الخزف و البلور 45 

 45 الصناعات الميكانيكية و الكهربائية

 44 اإلتصاالت

 44 التجارة

 41 السياحة

 40 اإلشهار

 40 الصناعات الغذائية

 38 اإلستشارات و الهندسة 

 38 الصناعات التحويلية المختلفة

 38  الصناعات الكيميائية

 38 البنوك

 33 اإليجار المالي

 33 شركات التأمين

 31 البناء واألشغال العامة

 28 النقل

 24 الصحة

 21 النسيج و المالبس و الجلود

اإلعالمية 21 

 حسب نظام التصدير حسب الحجم

51

14

35

عائق بسيط

عائق متوسط

عائق حاد

36
33

37

كبرىمتوسطةصغرى

20

48

37

محليةمصدرة جزئيامصدرة كليا

(%)النظام القضائي : تنفيذ األحكام القضائية 



32 

عائقا  السوق الموازي المؤسسات التي تعتبر  

:  حسب القطاع يمثل عائقا حادا  السوق الموازيالمؤسسات التي صرحت بأن 

 53 التجارة

 46 الصناعات التحويلية المختلفة

 45 النقل

 44 الصناعات الغذائية

 40 الصناعات الميكانيكية و الكهربائية

 38  الصناعات الكيميائية

 34 النسيج و المالبس و الجلود

 34 السياحة

 29 البناء واألشغال العامة

 25 اإلستشارات و الهندسة 

صناعة مواد البناء و الخزف و البلور 24 

 20 المعماريةالهندسة 

 20 اإلشهار

 18 اإلعالمية

 17 البنوك

 17 اإليجار المالي

 11 اإلتصاالت

الصحة 7 

 حسب نظام التصدير حسب الحجم

54

10

36

عائق بسيط

عائق متوسط

عائق حاد

40

32
26

كبرىمتوسطةصغرى

18

49

40

محليةمصدرة جزئيامصدرة كليا

: السوق املوازي
 
 (%) املمارسات بالسوق 



33 

عائقا ةنافسمغير الشريفة و الممارسات المخلة بمبدأ ال المنافسة المؤسسات التي تعتبر    

تمثل عائقا  ةنافسمبمبدأ الالمنافسة غير الشريفة و الممارسات المخلة المؤسسات التي صرحت بأن 

 :  حسب القطاع حادا

حسب الحجم  حسب نظام التصدير

46

14

40

عائق بسيط

عائق متوسط

عائق حاد

44

3433

كبرىمتوسطةصغرى

18

50
45

محليةمصدرة جزئيامصدرة كليا

 50 شركات التأمين

 49 التجارة

 46  الصناعات الكيميائية

 46 الصناعات الميكانيكية و الكهربائية

 45 الصناعات التحويلية المختلفة

 43 النقل

 42 السياحة

 41 الصناعات الغذائية

 40 اإلشهار

صناعة مواد البناء و الخزف و البلور 35 

 34 النسيج و المالبس و الجلود

 34 البناء واألشغال العامة

 33 الصحة

 29 اإلستشارات و الهندسة 

 22 اإلتصاالت

 20 الهندسة المعمارية

 18 اإلعالمية

 17 اإليجار المالي

(%)   املمارسات بالسوق : املنافسة غير الشري فة و املمارسات املخلة بمبدأ املنافسة 



34 

عائقا الصفقات العمومية المؤسسات التي تعتبر 

:  حسب القطاع تمثل عائقا حادا  الصفقات العموميةالمؤسسات التي صرحت بأن 

 33 اإليجار المالي

 33 شركات التأمين

 29 البناء واألشغال العامة

 26 التجارة

 25 اإلستشارات و الهندسة 

 23 الصناعات الميكانيكية و الكهربائية

صناعة مواد البناء و الخزف و البلور 23 

 20 الهندسة المعمارية

 20 اإلشهار

 20 النقل

 15 الصناعات الغذائية

 15 الصناعات التحويلية المختلفة

 13 النسيج و المالبس و الجلود

 13 اإلعالمية

 11 اإلتصاالت

 10 السياحة

 10 الصحة

 9 الصناعات الكيميائية

 حسب نظام التصدير حسب الحجم

69

12

19

عائق بسيط

عائق متوسط

عائق حاد

20
17

13

كبرىمتوسطةصغرى

8

24
21

محليةمصدرة جزئيامصدرة كليا

)(%املمارسات بالسوق : الصفقات العمومية 



35 

 عائقااألمنية  األوضاع المؤسسات التي تعتبر  

:  حسب القطاع تمثل عائقا حادا  األوضاع األمنيةالمؤسسات التي صرحت بأن 

 60 الهندسة المعمارية

 60 اإلشهار

 44 اإلتصاالت

 35 اإلستشارات و الهندسة 

 34 الصناعات الميكانيكية و الكهربائية

 33 اإليجار المالي

 30 السياحة

 26 التجارة

 26 الصناعات الغذائية

 25 اإلعالمية

 25 النسيج و المالبس و الجلود

 23 البناء واألشغال العامة

صناعة مواد البناء و الخزف و البلور 23 

 22 البنوك

 18 الصحة

 18  الصناعات الكيميائية

 17 النقل

 17 الصناعات التحويلية المختلفة

شركات التأمين 17 

الحجمحسب   حسب نظام التصدير 

56

18

25

عائق بسيط

عائق متوسط

عائق حاد

26
23

26

كبرىمتوسطةصغرى

23

29
25

محليةمصدرة جزئيامصدرة كليا

(%)الوضع األمني 



36 

عائقاالجباية إدارة  المؤسسات التي تعتبر    

:  حسب القطاع تمثل عائقا حادا  الجباية إدارة المؤسسات التي صرحت بأن  

 50 اإليجار المالي

 31 اإلستشارات و الهندسة 

 28  الصناعات الكيميائية

 23 التجارة

 23 النسيج و المالبس و الجلود

 23 الصناعات الميكانيكية و الكهربائية

 21 الصناعات التحويلية المختلفة

 20 الهندسة المعمارية

 20 اإلشهار

 20 البناء واألشغال العامة

 20 اإلعالمية

 19 النقل

صناعة مواد البناء و الخزف و البلور 18 

 17 الصناعات الغذائية

 16 الصحة

 11 اإلتصاالت

 6 السياحة

 حسب نظام التصدير حسب الحجم

60

19

21

عائق بسيط

عائق متوسط

عائق حاد

2020
23

كبرىمتوسطةصغرى

22

27

18

محليةمصدرة جزئيامصدرة كليا

(%) اإلجراءات اإلدارية : إدارة الجباية



37 

 

عائقا  اإلدارية اإلجراءات المؤسسات التي تعتبر 

:  حسب القطاع تمثل عائقا حادا  اإلدارية اإلجراءاتالمؤسسات التي صرحت بأن   

 50 اإليجار المالي

 40 الهندسة المعمارية

 34 اإلعالمية

 33 شركات التأمين

 31 البناء واألشغال العامة

 27 اإلستشارات و الهندسة 

 27 الصناعات الغذائية

 25 الكهربائيةالصناعات الميكانيكية و 

صناعة مواد البناء و الخزف و البلور 25 

 24 الصناعات التحويلية المختلفة

 23 التجارة

 22  الصناعات الكيميائية

 20 اإلشهار

 19 السياحة

 15 النسيج و المالبس و الجلود

 14 النقل

الصحة 10 

 حسب نظام التصدير حسب الحجم

56

22

22

عائق بسيط

عائق متوسط

عائق حاد

24

1918

كبرىمتوسطةصغرى

23
2222

محليةمصدرة جزئيامصدرة كليا

 (%) : الشكليات اإلدارية  اإلجراءات اإلدارية

) بعث املؤسسات ، التراخيص ، التفقد ... ( 



38 

 

عائقا االجتماعيإدارة صندوق الضمان  المؤسسات التي تعتبر  

:  حسب القطاع تمثل عائقا حادا  االجتماعيإدارة صندوق الضمان المؤسسات التي صرحت بأن 

الهندسة المعمارية 40 

 40 اإلشهار

 35 اإلعالمية

 33 اإليجار المالي

 27 اإلستشارات و الهندسة 

 23 الصناعات الميكانيكية و الكهربائية

 21 التجارة

صناعة مواد البناء و الخزف و البلور 18 

 18 النسيج و المالبس و الجلود

 18  الصناعات الكيميائية

 17 البناء واألشغال العامة

 16 الصناعات التحويلية المختلفة

 15 السياحة

 14 الصحة

 9 الصناعات الغذائية

 6 النقل

 حسب نظام التصدير حسب الحجم

63

19

18

عائق بسيط

عائق متوسط

عائق حاد

18
21

13

كبرىمتوسطةصغرى

18

25

16

محليةمصدرة جزئيامصدرة كليا

(%): إدارة صندوق الضمان اإلجتماعي اإلجراءات اإلدارية 



39 

عائقااآلجال الديوانية  المؤسسات التي تعتبر 

:  حسب القطاع تمثل عائقا حادا  اآلجال الديوانية المؤسسات التي صرحت بأن 

 31 التجارة

 31  الصناعات الكيميائية

 28 الصناعات الميكانيكية و الكهربائية

 26 النقل

 25 اإلشهار

 22 النسيج و المالبس و الجلود

 21 اإلستشارات و الهندسة 

 20 الهندسة المعمارية

صناعة مواد البناء و الخزف و البلور 18 

 18 الصحة

 17 اإليجار المالي

 14 الصناعات التحويلية المختلفة

 14 اإلعالمية

 13 الصناعات الغذائية

 11 اإلتصاالت

 10 البناء واألشغال العامة

 7 السياحة

 حسب نظام التصدير حسب الحجم

64

14

21

عائق بسيط

عائق متوسط

عائق حاد

22
19

22

كبرىمتوسطةصغرى

18

29

20

محليةمصدرة جزئيامصدرة كليا

(%) اإلجراءات اإلدارية : اآلجال الديوانية



40 

عائقااإلجراءات الديوانية  المؤسسات التي تعتبر  

:  حسب القطاع تمثل عائقا حادا  اإلجراءات الديوانيةالمؤسسات التي صرحت بأن 

 39  الصناعات الكيميائية

 35 الصناعات الميكانيكية و الكهربائية

 33 النقل

 33 اإليجار المالي

 33 التجارة

صناعة مواد البناء و الخزف و البلور 33 

 25 النسيج و المالبس و الجلود

 25 اإلستشارات و الهندسة 

 25 اإلشهار

 22 اإلتصاالت

 21 الصحة

 20 الهندسة المعمارية

 19 الصناعات التحويلية المختلفة

 17 اإلعالمية

 17 الصناعات الغذائية

 14 البناء واألشغال العامة

 13 السياحة

التصديرحسب نظام  حسب الحجم  

61

13

26

عائق بسيط

عائق متوسط

عائق حاد

27
2523

كبرىمتوسطةصغرى

22

35

25

محليةمصدرة جزئيامصدرة كليا

)(%اإلجراءات اإلدارية : اإلجراءات الديوانية 



41 

عائقاالكلفة الديوانية  المؤسسات التي تعتبر  

:  حسب القطاع تمثل عائقا حادا  الكلفة الديوانيةأن ب المؤسسات التي صرحت

 40  الصناعات الكيميائية

 37 التجارة

 33 النقل

 33 اإليجار المالي

 33 الصناعات الميكانيكية و الكهربائية

صناعة مواد البناء و الخزف و البلور 33 

 26 النسيج و المالبس و الجلود

 25 اإلشهار

 24 ميكانيكية مختلفة مؤسسات

 23 الصناعات الغذائية

 20 الهندسة المعمارية

 17 اإلعالمية

 17 السياحة

 17 اإلستشارات و الهندسة 

 15 الصحة

 13 البناء واألشغال العامة

اإلتصاالت 11 

 حسب نظام التصدير حسب الحجم

61

12

27

عائق بسيط

عائق متوسط

عائق حاد

29
2523

كبرىمتوسطةصغرى

18

37

27

محليةمصدرة جزئيامصدرة كليا

(%) اإلجراءات اإلدارية  : الكلفة الديوانية



42 

عائقاالتشغيل  المؤسسات التي تعتبر   

:  حسب القطاع يمثل عائقا حادا  التشغيل المؤسسات التي صرحت بأن

 24 الجلودالنسيج و المالبس و 

 20 الهندسة المعمارية

 20 اإلشهار

 19 اإلستشارات و الهندسة 

 17 اإلعالمية

 17 اإليجار المالي

 14 البناء واألشغال العامة

 14 الصناعات الغذائية

صناعة مواد البناء و الخزف و البلور 14 

 11 الصناعات الميكانيكية و الكهربائية

 11 النقل

 11 التجارة

 10 الصحة

 10 السياحة

 7  الصناعات الكيميائية

الصناعات التحويلية المختلفة 6 

 حسب نظام التصدير حسب الحجم

71

15

13

عائق بسيط

عائق متوسط

عائق حاد

12

17

8

كبرىمتوسطةصغرى

17

13
12

محليةمصدرة جزئيامصدرة كليا

(%) املوارد البشرية : التشغيل



43 

 عائقاإجراءات التسريح   المؤسسات التي تعتبر  

:  حسب القطاع تمثل عائقا حادا إجراءات التسريح المؤسسات التي صرحت بأن   
 22 البنوك

صناعة مواد البناء و الخزف و البلور 20 

 20 الهندسة المعمارية

 19 اإلستشارات و الهندسة 

 18 الصناعات التحويلية المختلفة

 18 الصحة

 17 الصناعات الغذائية

 17 اإليجار المالي

 17 شركات التأمين

 16 البناء واألشغال العامة

 16 السياحة

 16  الصناعات الكيميائية

 16 النسيج و المالبس و الجلود

 15 الصناعات الميكانيكية و الكهربائية

 15 اإلعالمية

 11 النقل

 11 التجارة

 11 اإلتصاالت

 حسب نظام التصدير حسب الحجم

71

13

15

عائق بسيط

عائق متوسط

عائق حاد

17

12
15

كبرىمتوسطةصغرى

13

19

15

محليةمصدرة جزئيامصدرة كليا

(%) املوارد البشرية : إجراءات التسريح



44 

عائقا العمل مرونة أوقات التي تعتبر المؤسسات    

:  حسب القطاع تمثل عائقا حادا  مرونة أوقات العملالمؤسسات التي صرحت بأن 

 20 اإلشهار

 17 اإليجار المالي

صناعة مواد البناء و الخزف و البلور 16 

 16 الصناعات الغذائية

 15 النقل

 15 اإلعالمية

 12 الصناعات التحويلية المختلفة

 12 البناء واألشغال العامة

 11 النسيج و المالبس و الجلود

 11 البنوك

 10 الصحة

 10 التجارة

 9 الصناعات الميكانيكية و الكهربائية

 8 السياحة

 8 اإلستشارات و الهندسة 

 7  الصناعات الكيميائية

الحجمحسب   حسب نظام التصدير 

77

12

11

عائق بسيط

عائق متوسط

عائق حاد

13

7

11

كبرىمتوسطةصغرى

8

1212

محليةمصدرة جزئيامصدرة كليا

%)(  املوارد البشرية :  مرونة أوقات العمل 



45

بالنسبة لها عائقا  الشهائد العلياحاملي تكوين  المؤسسات التي تعتبر   

بالنسبة لها :  حسب القطاعحادا مثل عائقا ي العليا حاملي الشهائدتكوين المؤسسات التي صرحت بأن 

 40 اإلشهار

 29 الصناعات التحويلية المختلفة

صناعة مواد البناء و الخزف و البلور 25 

 22 اإلعالمية

 21 السياحة

 20 الهندسة المعمارية

 20 الصناعات الميكانيكية و الكهربائية

 19 اإلستشارات و الهندسة 

 17 التجارة

 17 شركات التأمين

 16 الصناعات الغذائية

 14 النسيج و المالبس و الجلود

 12  الصناعات الكيميائية

 12 الصحة

 11 اإلتصاالت

 11 البنوك

 10 النقل

 7 البناء واألشغال العامة

 حسب نظام التصدير حسب الحجم

66

18

17

عائق بسيط

عائق متوسط

عائق حاد

1718

10

كبرىمتوسطةصغرى

17

24

14

محليةمصدرة جزئيامصدرة كليا

ملي الشهائد العليا  (%)املوارد البشرية : تكوين حا 



46 

  عائقا بالنسبة لها  المهني خريجي مراكز التكوينتكوين  المؤسسات التي تعتبر  

بالنسبة لها :  حادا مثل عائقاي المهني خريجي مراكز التكوينتكوين المؤسسات التي صرحت بأن 

حسب القطاع

 33 النسيج و المالبس و الجلود

 33 الصناعات الميكانيكية و الكهربائية

 28 التجارة

 15 الصناعات التحويلية المختلفة

 15 البناء واألشغال العامة

 12 السياحة

صناعة مواد البناء و الخزف و البلور 11 

 10 الصحة

 9 الصناعات الغذائية

 7  الصناعات الكيميائية

 7 اإلعالمية

 7 اإلستشارات و الهندسة 

 1 النقل

 1 البنوك

 1 اإلشهار

الحجمحسب   حسب نظام التصدير 

64

18

18

عائق بسيط

عائق متوسط

عائق حاد

18
20

13

كبرىمتوسطةصغرى

17

24

16

محليةمصدرة جزئيامصدرة كليا

يجي مراكز التكوين املنهي 
 
(%)املوارد البشرية : تكوين خر



47 

عائقا الهاتف  المؤسسات التي تعتبر 

: حسب القطاعيمثل عائقا حادا الهاتف أن المؤسسات التي تعتبر  

 20 الهندسة المعمارية

 20 اإلشهار

صناعة مواد البناء و الخزف و البلور 20 

 17 اإليجار المالي

 17 شركات التأمين

 16 الصناعات الغذائية

 14 الصناعات التحويلية المختلفة

 13  الصناعات الكيميائية

 13 الصناعات الميكانيكية و الكهربائية

 12 اإلعالمية

 11 التجارة

 11 اإلتصاالت

 11 النقل

 10 النسيج و المالبس و الجلود

 8 اإلستشارات و الهندسة 

 5  البناء واألشغال العامة

 4 الصحة

السياحة 2 

 حسب نظام التصدير حسب الحجم

81

8

11

عائق بسيط

عائق متوسط

عائق حاد

12
10

6

كبرىمتوسطةصغرى

9

15

10

محليةمصدرة جزئيامصدرة كليا

(%) البنية التحتية األساسية : الهاتف



48 

 

عائقا األنترناتالمؤسسات التي تعتبر  

:  حسب القطاع تمثل عائقا حادا األنترناتالمؤسسات التي صرحت بأن 

 40 الهندسة المعمارية

 34 اإلعالمية

 27 اإلستشارات و الهندسة 

 25 الصناعات الميكانيكية و الكهربائية

 25  الصناعات الكيميائية

 24  النسيج و المالبس و الجلود

 23 التجارة

 22 الصناعات الغذائية

 22 اإلتصاالت

 21 النقل

 21 التحويلية المختلفةالصناعات 

 20 اإلشهار

 19 السياحة

 17 اإليجار المالي

 17 شركات التأمين

صناعة مواد البناء و الخزف و البلور 16 

 12 الصحة

 12 البناء واألشغال العامة

 حسب نظام التصدير حسب الحجم

63

15

21

عائق بسيط

عائق متوسط

عائق حاد

23
2019

كبرىمتوسطةصغرى

2625

19

محليةمصدرة جزئيامصدرة كليا

(%)بنية التحتية األساسية : األنترنات ال



49 

عائقاالخدمات البريدية  المؤسسات التي تعتبر  

:  حسب القطاع تمثل عائقا حادا الخدمات البريدية المؤسسات التي صرحت بأن   

 20 الهندسة المعمارية

 20 اإلشهار

صناعة مواد البناء و الخزف و البلور 16 

 15 الصناعات التحويلية المختلفة

 11 الكهربائيةالصناعات الميكانيكية و 

 11 اإلتصاالت

 9  الصناعات الكيميائية

 9 النسيج و المالبس و الجلود

 7 اإلعالمية

 7 التجارة

 6 البناء واألشغال العامة

 6 النقل

 5 الصناعات الغذائية

 5 السياحة

 4 الصحة

 4 اإلستشارات و الهندسة 

 حسب نظام التصدير حسب الحجم

81

11

8

عائق بسيط

عائق متوسط

عائق حاد

88

11

كبرىمتوسطةصغرى

99
7

محليةمصدرة جزئيامصدرة كليا

(%) البنية التحتية األساسية : الخدمات البريدية



50 

عائقا الكهرباء  المؤسسات التي تعتبر  

بالنسبة لها :  حسب القطاع حاداعائقا  مثل الكهرباء يالمؤسسات التي صرحت بأن 

صناعة مواد البناء و الخزف و البلور 34 

 32 اإلعالمية

 30 الصناعات التحويلية المختلفة

 30 الصحة

 28  الصناعات الكيميائية

 28 الصناعات الغذائية

 27 النسيج و المالبس و الجلود

 27 الصناعات الميكانيكية و الكهربائية

 26 التجارة

 22 اإلتصاالت

 20 اإلشهار

 19 السياحة

 17 النقل

 17 اإليجار المالي

 12 اإلستشارات و الهندسة 

واألشغال العامةالبناء  10 

 حسب نظام التصدير حسب الحجم

252423

كبرىمتوسطةصغرى

26
30

22

محليةمصدرة جزئيامصدرة كليا

63

12

25

عائق بسيط

عائق متوسط

عائق حاد

(%)  البنية التحتية األ ساسية : الكهرباء



51 

عائقا الماء  المؤسسات التي تعتبر  

:  حسب القطاع يمثل عائقا حادا الماء المؤسسات التي صرحت بأن 

 20 اإلشهار

صناعة مواد البناء و الخزف و البلور 16 

 16 الصناعات الغذائية

 14 الصناعات الميكانيكية و الكهربائية

 14 الصناعات التحويلية المختلفة

 14 النسيج و المالبس و الجلود

 13  الصناعات الكيميائية

 12 الصحة

 12 التجارة

 11 السياحة

 10 اإلعالمية

 8 البناء واألشغال العامة

 6 النقل

 4 اإلستشارات و الهندسة 

 حسب نظام التصدير حسب الحجم

78

10

12

عائق بسيط

عائق متوسط

عائق حاد

13

9

13

كبرى متوسطة صغرى 

10

17

11

محليةمصدرة جزئيامصدرة كليا

(%) البنية التحتية األساسية : املاء



52 

 

عائقا  التطهير المؤسسات التي تعتبر  

:  حسب القطاع يمثل عائقا حادا  التطهيرالمؤسسات التي صرحت بأن 

 38 الصناعات الغذائية

 27 المختلفة الصناعات التحويلية

صناعة مواد البناء و الخزف و البلور 25 

 24 الصحة

 22 الصناعات الميكانيكية و الكهربائية

 20 اإلشهار

 19 النقل

 18 النسيج و المالبس و الجلود

 15 التجارة

 14  الصناعات الكيميائية

 11 السياحة

 11 البنوك

 10 اإلعالمية

 8 اإلستشارات و الهندسة 

 6 البناء واألشغال العامة

 حسب نظام التصدير حسب الحجم

72

10

18

عائق بسيط

عائق متوسط

عائق حاد

17
19

16

كبرىمتوسطةصغرى

18

26

15

محليةمصدرة جزئيامصدرة كليا

(%)بنية التحتية األساسية : التطهير ال



53 

عائقا  وسائل النقل المؤسسات التي تعتبر  

:  حسب القطاع تمثل عائقا حاداوسائل النقل المؤسسات التي صرحت بأن   

 41 الصناعات الغذائية

 40 الهندسة المعمارية

 33 اإليجار المالي

 28 الصناعات الميكانيكية و الكهربائية

صناعة مواد البناء و الخزف و البلور 27 

 23 الصناعات التحويلية المختلفة

 21 اإلستشارات و الهندسة 

 21 اإلعالمية

 20 النقل

 20 شركات التأمين

 20 اإلشهار

 20 التجارة

 20  الصناعات الكيميائية

 17 النسيج و المالبس و الجلود

 15 البناء واألشغال العامة

 13 السياحة

 13 اإلتصاالت

الصحة 8 

 حسب نظام التصدير حسب الحجم

64

15

21

عائق بسيط

عائق متوسط

عائق حاد

2121

14

كبرىمتوسطةصغرى

17

29

19

محليةمصدرة جزئيامصدرة كليا

)(% البنية التحتية األسا سية : وسائل النقل



54 

عائقاالبنية التحتية للنقل  المؤسسات التي تعتبر 

:  حسب القطاع تمثل عائقا حاداالبنية التحتية للنقل المؤسسات التي صرحت بأن 

 60 اإلشهار

 47 النقل

 46 اإلعالمية

 40 الهندسة المعمارية

 40 الصناعات الغذائية

صناعة مواد البناء و الخزف و البلور 39 

 38 اإلستشارات و الهندسة 

 38 البناء واألشغال العامة

 38 الصناعات الميكانيكية و الكهربائية

 34 التجارة

 34 الصناعات التحويلية المختلفة

 33 اإليجار المالي

 32 السياحة

 29 النسيج و المالبس و الجلود

 29  الصناعات الكيميائية

 28 الصحة

 17 شركات التأمين

 11 اإلتصاالت

 حسب نظام التصدير حسب الحجم

44

21

35

عائق بسيط

عائق متوسط

عائق حاد

383029

كبرىمتوسطةصغرى

31

39
35

محليةمصدرة جزئيامصدرة كليا

(%)البنية التحتية األساسية : البنية التحتية للنقل 



55 

عائقا  ةئية المهيالمناطق الصناع المؤسسات التي تعتبر   

:  حسب القطاع تمثل عائقا حادا  المناطق الصناعية المهيئةالمؤسسات التي صرحت بأن 

 22 الصناعات التحويلية المختلفة

 21 الصناعات الميكانيكية و الكهربائية

 21 الصناعات الغذائية

 20 الهندسة المعمارية

 14 التجارة

 14  الصناعات الكيميائية

 13 البناء واألشغال العامة

 11 اإلتصاالت

 11 النسيج و المالبس و الجلود

الخزف و البلورصناعة مواد البناء و  9 

 8 اإلستشارات و الهندسة 

 5 اإلعالمية

 4 الصحة

 4 النقل

 2 السياحة

 حسب نظام التصدير حسب الحجم

77

10

13

عائق بسيط

عائق متوسط

عائق حاد

12
14

13

كبرىمتوسطةصغرى

14

18

10

محليةمصدرة جزئيامصدرة كليا

%)(البنية التحتية األساسية : املناطق الصناعية املهيئة 



56 

عائقاات  نايبالمقرات و ال المؤسسات التي تعتبر 

:  حسب القطاع تمثل عائقا حادا ات المقرات و البناي المؤسسات التي صرحت بأن 

 20 اإلشهار

 17 شركات التأمين

 17 الصناعات الميكانيكية و الكهربائية

 15 اإلستشارات و الهندسة 

 14 الصناعات التحويلية المختلفة

 12 التجارة

 11 اإلتصاالت

 10 اإلعالمية

 10 و المالبس و الجلود النسيج

 9 الصناعات الغذائية

 7  الصناعات الكيميائية

 7 البناء واألشغال العامة

 6 النقل

 4 الصحة

 3 السياحة

صناعة مواد البناء و الخزف و البلور 2 

 حسب نظام التصدير حسب الحجم

80

11

10

عائق بسيط

عائق متوسط

عائق حاد

9
1111

كبرىمتوسطةصغرى

1313

8

محليةمصدرة جزئيامصدرة كليا

(%) البنية التحتية األساسية : املقرات و البنايات



57 

عائقا عقاريةالصبغة المشاكل ذات ال المؤسسات التي تعتبر  

:  حسب القطاع تمثل عائقا حادا  عقاريةالصبغة المشاكل ذات الالمؤسسات التي صرحت بأن  

 17 اإليجار المالي

 15 الكهربائيةالصناعات الميكانيكية و 

 14  الصناعات الكيميائية

 14 البناء واألشغال العامة

 14 الصناعات التحويلية المختلفة

 14 التجارة

 13 البنوك

 12 الصناعات الغذائية

 12 اإلستشارات و الهندسة 

صناعة مواد البناء و الخزف و البلور 11 

 11 اإلتصاالت

 10 الجلودالنسيج و المالبس و 

 8 السياحة

 6 الصحة

 4 النقل

اإلعالمية 3 

 حسب نظام التصدير حسب الحجم

78

11

11

عائق بسيط

عائق متوسط

عائق حاد

10

13
11

كبرىمتوسطةصغرى

11

17

10

محليةمصدرة جزئيامصدرة كليا

(%)البنية التحتية األساسية : املشاكل ذات الصبغة العقارية 






