
  

 

 بيــــــان صحفـــــي

 

 نتائج Konrad Adenauer) مؤسسة و (CJD) الشبان القادة مركز يقدم

 المؤسسات مع التونسية والمتوسطة الصغرى الشركات تجربة حول الدراسة

 معهد أجراها التي ، العمومية

One To One 

 Konrad ومؤسسة (CJD) الشبان القادة مركز دعا نوفمبر، 14 األربعـاء يوم صبيحـة نهاية في

Adenauer (KAS) حول 2019 سنة نسخة تقديم حفل إلى التونسية اإلعالم وسائل مختلف بتونس 

 بالبحيرة. Mövenpick بفندق "والمتوسطة الصغرى الشركات عن دراسة- اإلدارة إصالح"

 و الشبان ةالقاد مركز من بطلب التونسية، العمومية للشركات الدراسة نتائج لتبادل فرصة اللقاء كان

KAS ، التحقيقات، و اآلراء لسبر المستقل لمعهدا إدارة تحت One to One، شمال في ينشط الذي 

 .األوسط والشرق أفريقيا

 وزيتجا ال حيث) ومتوسطة صغرى مؤسسات ورؤساء مسؤول تونسي 500 مع االستبيان هذا إجراء تم

 هذا أن ةوتجدر اإلشار. 2019 نوفمبر 6 إلى أكتوبر 17 من الممتدة الفترة في( 200 الموظفين عدد

 الصغرى كاتالشر هذه عاشته الذي للتعاون ملموسة تجارب على بل مشاعر على مبنيًا يكن لم االستطالع

 .الدراسة سبقت التي الماضية شهراً  عشر االثني خالل العمومية اإلدارات مع والمتوسطة

 خالل يشجع منو الشبان. القادة مصالح شامل إطار يف يدعم الشبان القادة مركز أن أوالً  التذكير ويجب

 .شركاتهم وأداء أدائهم تحسين على والمعلومات، والمؤتمرات والتشبيك التدريب

 لهاتمو   بحثية مؤسسة ،1955 سنة Bruno Heck  أسسها التي ،Konrad Adenauer تعتبر

 المعلنة ألهدافا بين ومن. دولة 100 من أكثر في وبرامج العالم حول مكتبًا 78 ولها األلمانية الحكومة

 في يهف ترغب الذي الوقت نفس في والعدالة والسالم تطوير الحرية تعزيز في KAS ترغب للمؤسسة،

 .البلدان مختلف في التنمية أجل من التعاون تعميق

ح السيد  صالحإ من ءكجز جريتأ   التي الدراسة هذه من الرابعة الدورة هي ههذ»الغــالــي:  معز وصر 

 العمومية داراتاإل بعض أبرزتها التي الجهود لتقدير اإلدراك من يكفي ما اآلن لدينا. التونسية اإلدارة

 هذه تواجه لتزا ال أنها نالحظ لكننا التونسية، والمتوسطة الصغرى الشركات توقعات لتلبية التونسية

 الذي ،( RNE) مؤسساتلل الوطني السجل حتى. الرضا من عال مستوى ضمان في مشكلة الشركات

 التي ، دالفسا حوافز أن نالحظ كمـا. للغاية واضحة غير نتاجه كانت ، مرة ألول النشاط في انطلق

اد يطمئننا ال وهذا ، أخرى مرة تتزايد وكأنها تبدو ، الماضية السنة في تراجعت  ال ، ذلك ومع. مالأع كرو 

 و التونسي المواطن لخدمة يكفي ما الالزمة والمهارات ردالموا من لديها التونسية اإلدارة بأن مقتنعا أزال

 إدارةو والمرافقة للتدريب ملموسة مخططات توجد كما ،. كشريك معها والتعامل التونسية المؤسسة

 ".التغيير

 



  

 الدراسة حول رضا الشركات الصغرى والمتوسطة التونسية؟ One to One كيف أجرت

 

 غرىص شركـة 500 من عينة رضا حول بدراسة التوالي على لثةالثا للسنة One to One مؤسسة تقوم

 للشركات ميةالعمو اإلدارات تقدمها التي الخدمة جودة لتقييم الدراسة هذه تهدف و. تونسية متوسطة و

 .المعيار حسب وأيًضا العام الرضا قياس طريق عن التقييم تم و. والمتوسطة ىالصغر

 

 :  الدراسة لهذه رضا معايير خمسة اعتماد تم و

 الخدمة، تقديم سرعة  

 اإلجراءات، وضوح 

 ،الرقمنة 

 االستقبال، جودة 

  الترحيب، نوعية 

 ،الكفاءة 

 تحديد تم مـاك. والمتوسطة الصغرى الشركات قادة مع الهاتف عبر االستبيانات تعميــر من االنتهاء تم

 لمؤسســاتل الوطني السجل من البيانات ألحدث وفقًا العاملة اليد و والواليــة النشاط حسب الحصص

(RNE.) 

ض ، الرضا تتناول سؤااًل  15 حوالي على القياس أداة تحتوي و  توسطةوالم الصغرى الشركات وتعر 

 .العمومية اإلدارات وتوقعات للفساد

 

 : يلي كما الفائزة المؤسسات وكانت

  ،|BNEC اإلطارات، لتشغيل الوطني المكتب -

  ، INNORPI الصناعية، والملكية للمواصفات الوطني المعهد -

 ،APII التجديد و باالستثمارات النهوض وكالة -

 التونســي المركزي البنك -

 ، CEPEX بالصادرات، النهــوض مركز - 

 

 أخرى، ىإل موجة من مؤكد تطور بفضل األولى المرتبة على اإلطارات لتشغيل الوطني وتحصل المكتب 

 يتقاسم كان تاإلطارا لتشغيل الوطني المكتب أن .وتجدر اإلشارة2017 سنـة منذ٪  11 بـ تطور بنسبة أي

 . المالية القباضـة مع تقريبا األولى المرتبة

 اقتربو الجارية السنة خالل تحسنا INNORPI الصناعية والملكية للمواصفات الوطني المعهد وسجل

 بشكل قهقرت المعهد ترتيب أن إلى هنـا اإلشارة تجدر و. 2017 سنـة عليه تحصل الذي األول مركزه من

ـــد بالشباك المتعلقة اإلجراءات في تغيير بسبب الماضية السنة في كبير  .الموح 

 

 صادراتبال النهوض مركز و المركزي البنك و التجديد و باالستثمارات النهوض وكالة من ويحتل كل

 .البعض بعضها جدا من قريبة نتائج مع الثالثة المرتبة

 

 إلى الشكر بخالص نتقدم نحن: "بقولـه One to One لمؤسسة العـام المدير المؤدب، فيوس ختم و

 من الرابعة الدراسـة، هذه إجراء في ثقتهم على Konrad Adenauer مؤسسـة و الشبان القادة مركز

 71)كبيرة  أغلبية هناك لكن . العمومية اإلدارة تصور في طفيفًا تحسنًا هناك أن أبرزت والتي نوعهـا،

 هذه كانت قد و. معتدلة أو كبيرة أو شديدة عقبة أنها على العمومية اإلدارة إلى تنظر تزال ال (بالمائة

 مائة من 70 درجـة إلى إدارة أي تصل لم أنه النتائج أظهرت كما. 2017 سنـة بالمائة 79 بـ تقد ر النسبة

 مائة من 67 برصيد األخرى إلداراتا مع مقارنة اإلطارات لتشغيل الوطني المكتب يبرز لكن.  نقطـة

 الرقابة، عمليات أثناء العمومية اإلدارات جانب من الفساد حوافز أن إلى أيًضا اإلشارة تجدر و. نقطة



  

 لقادة وفقًا التصدير /التوريد عمليات أو الخدمات إلى للنفـاذ و ، العمومية الصفقات في المشاركة وعند

 إلى لتصل المتوسطة و الصغرى الشركات مسؤولي حسب ارتفعت والمتوسطة الصغرى الشركات

 .2018 سنـة كبير بشكل انخفاضها بعد ، 2017 سنـة مستويات

 20.9ة مع في عملية واحدة على األقل مقارن بالمائة من الشركات 28.8تم طلب ذلك من  وفي الواقع،

 اتخاذها ات العموميةعين على اإلدار. أمـا فيما يتعلق باإلجراءات ذات األولوية التي يت2018 بالمائة سنـة

 41بة نة بنسأظهرت النتائج أن األولوية تكون للرقم والمتوسطة،لتحسين العالقة مع الشركات الصغرى 

 "بالمائة. 18بالمائة وشفافية اإلجراءات بنسبـة  23بالمائة وتحسين جودة الخدمة بنسبة 
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