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 النتائج الجملية للمسح -1

ي تم إنجازه بقطاع النسيج ذمسح الاليتبين من خالل  
أن مستوى   2009شهر جوان أواخر في  والمالبس
 ببداية السنة .مقارنة  %1قد انخفض بـ التشغيل

 ما يلي: كما تشير نتائج المسح إلى  

 نقاط يقابلو ارتفاع في  8انخفاض في حصة العمل القار بـ
حصتي العمل في إطار عقود محدودة اآلجال والمتربصون 

من   % 45يمثل العمل القار نقاط. حيث  4والمتدربون بـ
بالنسبة للعاملين في إطار  %44مقابل   جملة مواطن الشغل

بالنسبة للمتدربين  %11قود محدودة اآلجال وع
 والمتربصين.

 عدد   مقابل انخفاض في %2تطور عدد اإلطارات بـ
 . %1و %2بـالتنفيذ على التوالي  أعوان التسيير وأعوان

عامال في بداية  1000كما تبين التحاليل أنو على كل  
  85وتم تسريح عامال   75انتداب  تم، السنة الحالية 

 عامال.
 2009 :حركية التشغيل خالل السداسية  األولى  من سنة 1جدول               

 

 االنتدابات      

 
 المغادرات  

 العدد
12138 13721 

مجموع  من النسبة
 %5,8 %5,7 المشتغمين

من جملة  9%4وتخص مجمل االنتدابات أعوان التنفيذ )
من  %3االنتدابات( في حين بلغت نسبة اإلطارات  

 مجموع المنتدبين.

وتجدر اإلشارة إلى أن حصة أصحاب الشهادات العليا  
 من جملة االنتدابات. %4.2 تمثل

 
 

 التأطير داخل المؤسسات -2

  %6.6من مجموع المشتغلين مقابل  .4%6يمثل اإلطارات 
 أعوان تنفيذ.  %88.8أعوان تسيير و 

تبين نتائج المسح أن نسبة التأطير داخل المؤسسات المصدرة 
 بالنسبة للمؤسسات غير المصدرة. %6مقابل  %4.4بلغت 

مقابل  %4.2وتمثل نسبة التأطير داخل قطاع الخياطة  
 بالنسبة لبقية القطاعات. 6.6%

وفيما يخص التأطير حسب حجم المؤسسة، تبين المعطيات 
يلها بالمؤسسات المشغلة لما بين أن أعلى نسبة تأطير تم تسج

. أما المؤسسات %5.8عامال وذلك في حدود  300و  200
عامال فتبلغ نسبة التأطير بها  300المشغلة ألكثر من 

3.4%. 

 

 التشغيل حسب الجهة – 3

العاملة  المؤسساتمن    45%تشير نتائج المسح إلى تمركز     
 بقطاع

 النسيج والمالبس بالساحل.  

من اليد  %21كما يبين التوزيع الجهوي للمشتغلين أن       
العاملة بقطاع النسيج والمالبس تتواجد بوالية المنستير تليها كل 

 . %14بـ  وبنزرت %17بـ  من والية نابل 

         
 تـوزيع المشتغلين حسب الجهة

22,5% 21,5%

6%

14%
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10%
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تستقطب والية المنستير حوالي  وعلى مستوى االنتدابات
ثلث إنجازات القطاع تليها واليتي صفاقس و نابل على 

 التوالي 

 من جملة االنتدابات. %10.5و %13.2بـ

فتحتل والية المنستير المرتبة األولى  أما بالنسبة للمغادرات
وتليها في ذلك واليات بنزرت وبن عروس  %39بحوالي 

من  %9.4و % 9.6   و %10.6بـ وسوسة على التوالي
 مجموع المغادرات.

 
 حركية التشغيل حسب حجم المؤسسة    -4

 

من  %68عامال  100تمثل المؤسسات التي تشغل أقل من 
من  % 31جملة المؤسسات العاملة بالقطاع وتشغل 

في حين ال تتجاوز  المؤسسات  مجموع اليد العاملة بالقطاع
من مجموع   %6عامال  300التي تشغل أكثر من 

 جملة اليد العاملة بالقطاع من  %26.4وتشغل  المؤسسات

. 

وشهدت جل المؤسسات بمختلف أحجامها تراجعا في 
في أواخر   %2.3و %0.5مستوى التشغيل تراوح بين 

 .  2009شهر جوان 

 
 عدد المؤسسات وتطور مستوى التشغيل  حسب حجم المؤسسة :2جدول      

 2009 األولى  من سنةخالل السداسية        

حجم 
 المؤسسة

 المؤسسات
تطور مستوى 

 التشغيل

 النسبة النسبة العدد

أقل من 
 عامل100

1481 7.01% .05%- 

100-300 
 عامل

521 
24.7% .05%- 

 300أكثر من 
 عامل

111 
503% 203%- 

 2113 المجموع
1..% 1%- 

 

 

فتبين نتائج المسح استقطاب  ،أما بالنسبة لحركية اليد العاملة
من المنتدبين % 42عامال  100المؤسسات المشغلة ألقل من 

 من جملة المغادرين.  %40بالقطاع وتسريح ىذه المؤسسات لـ

وتجدر اإلشارة إلى أن أعلى نسبة انتداب  تم تسجيلها 
عامال وأقل نسبة مغادرة  100بالمؤسسات المشغلة ألقل من 

 عامال.   300و   100ا بين  بالمؤسسات المشغلة لم
 سب حجم المؤسسةح 2009الل السداسية األولى من سنة :حركية التشغيل  خ3جدول       

 حجم المؤسسة

 المغادرات االنتدابات

 النسبة العدد النسبة العدد

 عامل 100أقل من 
5149 901% 5433 906 % 

 3827 عامل 100-300
602% 

4126 
606 % 

 3162 عامل 300أكثر من 
703% 

4162 
906% 

 12138 المجموع
705% 

13721 
805% 

 

 

 النتائج الخاصة بقطاع الخياطة -5

من  %70تمثل المؤسسات الناشطة بقطاع الخياطة أكثر من  
مجموع المؤسسات العاملة بقطاع النسيج والمالبس كما أنها 

 مجموع العاملين بالقطاع.من  %75تشغل أكثر من 

وشهدت المؤسسات العاملة في قطاع الخياطة في أواخر    
انخفاضا  في مستوى التشغيل مقارنة ببداية    2009شهر جوان  

ببقية  %2والي حمقابل انخفاض ب %1السنة الحالية بـ
 القطاعات.  

 وتمثل االنتدابات والمغادرات بقطاع الخياطة على التوالي 
7.8%  
  %6  مقابل بداية السنةمن مجموع المشتغلين في   8.5%

 بالنسبة لبقية القطاعات. %8.4و

 ئج الخاصة  بالمؤسسات المصذرة  كلياالنتا -6

من مجموع   %80تمثل المؤسسات المصدرة كليا حوالي   
المؤسسات الناشطة بقطاع النسيج والمالبس كما أنها تشغل 



 3 

 %43اليد العاملة بالقطاع. وتتمركز  من %80أكثر من  
بالنسبة  %34من ىذه المؤسسات بمنطقة الساحل مقابل  

 للمؤسسات غير المصدرة كليا.

  2009جوان شهر المؤسسات المصدرة في أواخر  وشهدت
مقابل ارتفاع  %1.2انخفاضا في مستوى التشغيل قدر بـ

طفيف في مستوى التشغيل بالنسبة للمؤسسات غير 
 .%0.8المصدرة قدر بـ

والمغادرات بالمؤسسات المصدرة  على  وتمثل االنتدابات
 التوالي

من مجموع المشتغلين في بداية السنة   % 8.7و  % 7.6 بـ 
 .بالمؤسسات غير المصدرة  % 6و %6.7 الحالية مقابل 

 

 التطور المنتظر للقطاع -7

 

 من أصحاب المؤسسات % 75أن   2009تبرز نتائج مسح جوان 

يرون استقرارا أو تحسنا في النشاط اإلجمالي لمؤسساتهم خالل 
منهم  %5.3في حين يرى   2009السداسية األولى من سنة   

 انخفاضا في النشاط .  

استقرارا أو تحسنا في النشاط اإلجمالي  %58في حين يتوقع 
انخفاضا  %12لمؤسساتهم خالل السداسية المقبلة في حين يتوقع 

 في النشاط.
وتجدر اإلشارة إلى أن انطباعات ممثلي المؤسسات غير المصدرة    

أكثر تفاؤال من ممثلي المؤسسات المصدرة كليا حول تحسن نشاط 
 مؤسساتهم في السداسية المقبلة.

 
 

 

  
ت حول النشاط خالل الفترة القادمةإنطباعات أصحاب المؤسسا   

 

المؤسسات  المصدرة كليا

12,7%

30,9%
35,6%

20,8%

عدم إجابة تراجع إستقرار تحسن
 

المؤسسات غير المصدرة كليا

11.8%

58.4%

13.9%

15.9%

عدم إجابة تراجع إستقرار تحسن

 

المؤسسات غير المصدرة كليا

16%

48,1%
27,7%

8,2%

عدم إجابة تراجع إستقرار تحسن
 

إعداد : السيد محمد اليحياوي
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ـــدة ــــة   المعتمـ  المنهجي
 

 

 ترتكز المنهجية التي تم اعتمادىا إلنجاز المسوحات أساسا على العناصر التالية :      

 عمال فما فوق، 10تشمل المسوحات مجموع المؤسسات العاملة في قطاع النسيج  والمالبس والتي تشغل 
 

، اعتماد سجل المؤسسات التابع لوكالة النهوض بالصناعة  وذلك قصد سحب العينة 

 بالقطاع مما يمكن من  مؤسسة وذلك قصد ضمان التمثيلية الالزمة لجميع المؤسسات العاملة 504تم سحب عينة متكونة من
 ، وقد تم أخذ العناصر التالية بعين االعتبار لسحب العينة: %2 تقدير تطور التشغيل بالقطاع مع ىامش خطأ ال يتجاوز  

 . حجم المؤسسة 1

 . صنف المؤسسة  2

 . نشاط المؤسسة  3
 مؤسسة المعنية بالمسح . 504يتم كل ستة أشهر زيارة الـ 

عينةيتم سنويا تجديد خمس ال 

النسبة إلى تحليل المعطيات تم اعتماد الطريقة اآلتية :ب 
حذف المعطيات الخاصة بالمؤسسات التي لم ترد عنها معلومات سواء امتنعت المؤسسة الجواب عن  يتم-أ

االستبيان أو لم يتم إرسال االستبيان. وبالتالي ولتعميم النتائج على القطاع، نعتبر أن ىذه المؤسسات لها نفس 
 التمشي كمثيالتها من نفس الصنف.

خذىا بعين االعتبار في قاعدة المعطيات عند عملية التحليل وعند تعميم أما المؤسسات المغلقة نهائيا فيتم أ -ب
 النتائج على القطاع ويكون مستوى التشغيل معادال للصفر. 

 

 

 

 

 

 

 

 


