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 تقديم المعهد  .1

إلشــراو وزارة  تخضــع عموسيــة تا  غــغية إيــر إداريــة ةهــو سسسســ التونســي للرــدرة التنا ســية والدراســا  الكميــةمعهــد الإن 
بالدراســـا  االقتصـــادمة الكميـــة اعتمـــادا علـــ   1973تأسيســـن ســـنة واهـــتم المعهـــد سنـــ  . واالســـتثمار والتعـــاون الـــدوليالتنميـــة 

 المنهجيا  العلمية.

 مهام المعهد 
كمـا تـم معهـد الالتنظيم اإلداري والمالي وطرق سير ضغط بوالمتعلق  1998نو مبر  2المسرخ  ي  2134األسر عدد بموجب  

 التالي:عل  النحو ضغطت سهام المعهد   2008جويلية  1خ  ي مسر ال 2008لسنة  2474دد تنقيحن وإتماسن باألسر ع

المنتوج وعل   وتحليل واستشراو الردرة التنا سية لالقتصاد التونسي والعناغر المحددة لها عل  سستوى  ستابعة -
 المسسسة وسحيط األعمال،  المستويا  الكلية والرطاعية والجهوية والقيام بغحوث حول تنا سية

بآ اق  - خاغة  تتعلق  واجتماعية  اقتصادمة  دراسا   سخططا    إنجاز  المدرجة  ي  التنموية  والمسائل  التنمية 
السياسا   وبانعكاسا   وخاغة  التنمية  التنموية  األهداو  تحريق  عل   واالجتماعية  االقتصادمة  واإلغالحا  

 الغشرية،  ال  االجتماعية والموارد حول اقتصاد المعر ة واالندساج والسياسا  المالية والتحو  سنها الدراسا  
 الالزسة إلنجاز الدراسا ، إعداد الترنيا  والمسشرا  وبنوك المعلوسا  وتطوير النماتج  -
الهياكل   - لفائدة  واجتماعية  اقتصادمة  دراسا   بها   إنجاز  الجاري  والتراتيب  للتشاريع  و را  والخاغة  العموسية 

 العمل، 
عالقا    - سع تنمية  وتعاقد  وتغادل  الوطنية   عمل  المختصة  والمسسسا   المماثلة  والدراسا   الغحوث   سراكز 

 واألجنبية، 
 .الجاسعية وضمن سجاال  اختصاص المعهد  تأطير الغاحثين وأعمال الغحث  ي إطار الشراكة سع المسسسا    -

سن خالل التنا سية   وتحليل الردرةاالقتصادمة  كمركز للغحوث وترييم السياسا    ويسع  المعهد  ي ه ا المجال إل  دعم دوره
كما معمل المعهد عل  اقتراح سغـادرا  لتطـوير المنظوسـة االقتصـادمة ودعـم الرـرار السياسـي بدراسـا  تا    .إنجاز الدراسا  

 :. ولتجسيم ه ه التوجها  معمل المعهد بالتوازي عل غغية علمية
 ،لالرتراء بجودة الخدسا  سزيد تأهيل الموارد الغشرية بالمعهد وتو ير الظروو المالئمة  -
 ،والخبراء جنبية وسع الجاسعييناألوطنية و المماثلة الكل اهيالتكثيف التعاون سع  -

 دعم المعهد  ي االعتماد عل  النماتج االقتصادمة المتطورة إلنجاز الدراسا ،  -

 راشا  والحوارا  حول تحدما  االقتصاد التونسي الراهنة،سساهم  ّعالة للمعهد  ي الن -

الداخلية - الرقابة  سروسا   وتدعيم  التنظيم  إحكام  الجدوى    سزيد  قياس  سن  تمكن  األداء  لحسن  سسشرا   وضغط 
 ،والنجاعة والترابط والتناسق بين األهداو والوسائل

المعلوسا   - والمتابعة والرتغاط   سزيد تطوير نظام  التحليل  المعهد عل   المحوري  ي تطوير قدرا   لدوره  اعتغارا 
 ،اسغة  ي الوقت المناسب نجاعة الدراسا  بالردرة عل  رغد والتراط واستيالل المعلوسة المن

 ، تطوير سوقع المعهد االلكتروني وتي يتنتكثيف عمليا  التعريف بنتائج أشيال المعهد عبر  -

  .سزيد ترشيد التصرو اإلداري وإحكام التصرو  ي الموارد -
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 له ه االنشطة وتلك بـ: الالزم الدعم إل  تو ير المعهد، وبالتوازي سع أنشطة الدراسا ، مسع 

 حسب الحاجيا  حلرا  تكوين خصوغية  برسجة •
 سواغلة تطوير سواقع الواب واألنترانا   •

 2023-2021 على المدى المتوسط ستراتيجيةاال .2

أن يلعــب المعهــد دورا سهمــا  ــي توجيــن األولويــا  والرهانــا   ــي  2023-2021يتمثــل الهــدو الرئيســي لالســتراتيجية للفتــرة 
المســاهمة  ـي إعـداد المخطــط التنمـوي لرـادم وكـ لك  ــي إنجـاز دراسـا  تطبيقيــة وعمليـة تسـاعد علــ  االقتصـادمة سـن خـالل 

كما مسع  المعهد إل  تطوير تموقعن  ي سنطرة الغحر األبيض المتوسط والشرق األوسـط سـن   .أخ  الررار بصفة سوضوعية
 خالل دعم الشراكا  سع هياكل سماثلة  ي سختلف الدول.

تركيــز األولويــا  علــ  اســتحراقا  الشــغاب والف ــا  أســا ميمــا يتعلــق بالخيــارا  االقتصــادمة ميعمــل المعهــد علــ  الــد ع نحــو 
 .المهمشة

تجس  إدارا  ويتم  أربع  باألساس سن خالل  للمعهد  الموكولة  المهام  والمصالح   سركزية  يم  للمتابعة  هياكل  تسندها  للدراسا  
 ه ه اإلدارا   ي:  لالعاسة وأنظمة المعلوسا . وتتمث

 اإلدارة المركزية للدراسا  االقتصادمة،  −
 اإلدارة المركزية للدراسا  االجتماعية،  −
  سية، اإلدارة المركزية للردرة التنا −
  .اإلدارة المركزية للتوليف والنم جة −

  ي :  2023-2021وتتمثل أهم المحاور االستراتيجية للمعهد للفترة  
خالل  .1 سن  المتوسط  المدى  عل   الحكوسي  للعمل  االستراتيجية  البرسجة  المعهد  اعاًل  ي  مكون  أن  عل   العمل 

االقتصادمة اإلغالحا   تتالئم    .المشاركة  ي  جديدة  سيناريوها   باقتراح  المفروضة والمغادرة  اإلكراها   سع 
 والفرص المتاحة.

 .رئيسيا  ي النراش االقتصادي وأن مشارك بروة  ي التوجها  االقتصادمة للبالد   اعالالعمل عل  أن مكون المعهد  .2
سمن خالل تطوير نماتج وأدوا  تحليلية    االقتصادمةالعمل عل  أن مكون المعهد سركًزا أساسيا للخبرا  والتحاليل   .3

 ستطورة.
عل    .4 قادرا  المعهد  مكون  أن  عل   وتنظيم    اقتراحالعمل  الررار،  آلخ ي  ترييم    النراشا  توغيا   والمساهمة  ي 

 العموسية.  السياسا  
جتماعي الموجن العمل عل  أن مكون المعهد  ي طليعة االبتكار  ي الغحث العلمي  ي المجالين االقتصادي واال .5

 . غغية دوليةلتردمم الحلول سواء كانت عاجلة أو آجلة للسلط التنفي مة، والعمل عل  أن معطي نشاطن 
  



6 

 2021سنة نشاط محاور وأهداف  .3

 : عل   2021يتركز نشاط المعهد خالل سنة 

 التالية:  المجاالت ضمندراسات نجاز ا ❑

 المبرمجة  الدراسات البرنامج 
 سناخ األعمال وتنا سية المسسسة التنافسية القدرة 

 االقتصاد الريعي   الدراسات االقتصادية

 الردرة  الشرائية الدراسات االجتماعية 

 بناء نموتج ستكاسل إلعداد سيناريوها  تتالءم سع األوضاع االقتصادمة  النمذجة

 األشغال األفقية 
 التنمية الجهوية

 الهياكل الوطنية والدولية دراسا  بالتعاون سع 

 ( 8انجاز مذكرات بحثية مختصرة )معدل   ❑

الطارئة على الساحتين  مختلفة  مواضيع  في    ات مساهم و انجاز مذكرات وتحاليل   ❑ تبعا للمستجدات 
 ( 8)معدل    حسب الطلب الوارد ى المعهدالتي تطرح علدولية أو الوطنية وال

 الدورية التالية: انجاز األعمال  ❑

o الظرو االقتصادي حولقيادة  ةلوح 

o  حول الردرة التنا سية نصف سنوية   قيادةلوحة 

o  كل ثالثية  والدراسا  الرطاعيةستابعة اإلنتاجية 

   : القيادة والمساندة داخل المعهدأنشطة تطوير  ❑

o تعزير سغادئ الحوكمة وحسن التصرو واإلطار المالئم للعمل  . 

o  المعلوسا  وأنشطة التوثيق والتكوين والتعاون سزيد تطوير نظام ، 

o  الموقع وتطوير  والندوا   العمل  ورشا   تنظيم  عبر  المعهد  أشيال  بنتائج  التعريف  عمليا   تكثيف 
 ، اإللكتروني

o  سهارا  االتصالو  الوسائل الحديثة لالتصالتطوير . 
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 تقديم أهداف ومؤشرات قيس األداء .1

معمل المعهد عل  حسن إنجاز المهام الموكلة إلين والمتعلرة بإنجاز الدراسا  االقتصادمة واالجتماعية. و ي ه ا اإلطار  
أحسن وجن وتلك بإنجاز الدراسا  المبرسجة ليتم توظيفها  ي أشيال وزارة اإلشراو   إنن محرص عل  أداء ه ه المهام عل   

 والهياكل الحكوسية والخاغة.
عل    المجال  ه ا  ويعمل  ي  الوطنية  للمجموعة  االقتصادمة  والمشاإل  التطورا   لمواكغة  قصوى  جهودا  المعهد  ويب ل 

الساحتين الوطنية والعالمية كما يواغل تطوير آليا  وسناهج الغحث سعالجة سواضيع جديدة تغعا للمستجدا  الطارئة عل   
 المتغعة. 

المعهد بمساندة وزارة اإلشراو عن طريق المساهمة  ي دراسة المواضيع التي تطرح عليها وإعداد   مساهمو ي نفس اإلطار  
 س كرا  وترارير حسب الطلب الوارد. 

سحيط تنا سي  إن علين تطوير التعريف بدراساتن و ي ه ا المجال  إنن  وباعتغار تفتح المعهد عل  المحيط واشتيالن  ي  
 مجدر ستابعة استيالل الدراسا  المنجزة سواء باالستيالل المغاشر أو باالطالع. 

تطوير   ول لك  إن  والتصرو  القيادة  لكل سسسسة عل  نوعية سنظوسة  األهداو  بلوغ  النجاح  ي  يرتكز  وسن جهة أخرى 
الغشرية س المعهد عل  إحكام  الردرا   معمل  المنتوج ول لك  لتطوير جودة  المناهج أساسي  أو  المعلوسا   واء عل  سستوى 

 توظيف سوارده المادمة والغشرية سن خالل دعم التكوين سن جهة وأساليب المتابعة والمساندة سن جهة أخرى. 

 
 في دعم القرار في المجالين االقتصادي واالجتماعي  المساهمة:  3-1-1الهدف 

 

دعم الررار  ي المجالين االقتصادي واالجتماعي سن خالل إنجاز الدراسا  المساهمة  ي  تقديم الهدف: 
والتحاليل المندرجة ضمن التوجها  العاسة للدولة والمستجيغة لمشاإل التنمية  ي الرطاعين العام  

 والخاص. 
 الكمية.المعهد التونسي للردرة التنا سية والدراسا   مرجع الهدف:

مبررات اعتماد  
 المؤشرات:

عدد الدراسا  المنجزة ونوعيتها تساهم  ي إنارة غانعي الررار وتو ير السند التخات اإلجراءا  
المناسغة باإلضا ة إل  ضرورة تبليغ نتائجها إل  المعنيين وتطوير جودتها سن خالل الرقي 

 بالموارد الغشرية وتحسين سناخ العمل.
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 الوحدة  مؤشر قيس األداء:  
 التقديـرات نجازاتال 

محين  2020 2020 2019
 )***( 2021 2022 2023 

 22 22 20 18 27 23 العدد  والمذكرات )*(  الدراسات عدد
 19 18 16.5 15 19 15.8 العدد )األلف(  النفاذ إلى موقع المعهد
 10 10 8 6 10 13.5 التكوينمعدل أيام  التكوين وتنمية الكفاءات

 سرضية والرابلة إل  أن تساهم  ي دعم الررارالدراسا  والم كرا  التي لها قيمة علمية )*( يتم احتساب 
  والتشاركية األخرى. واالتصاليةعدد األنشطة اإلعالسية )**( يتم احتساب 

 ( وتلك نظرا للظروو اإلستثنائية المرتغطة بوباء كورونا 18إل    27)سن  2020)***( تم تحيين ترديرا  عدد الدراسا  والم كرا  بالنسغة لسنة 

  

تقديرات   المؤشرات  األهداف 
االعتمادات   األنشطة 2021

 )باأللف دينار( 

ــاهمة ــم  المســــ ــي دعــــ فــــ
القــــــرار فــــــي المجــــــالين 
االقتصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادي 

 واالجتماعي

عــــــــدد الدراســــــــات  -1
   20 والمذكرات

 إنجاز الدراسات التالية:
 مناخ األعمال وتنافسية المؤسسة -
 االقتصاد الريعي  -
 القدرة  الشرائية -
ــت ءم  - بنـــاء نمـــوذم متكامـــل لعـــداد ســـيناريوهات تـ

 مع األوضاع االقتصادية
 التنمية الجهوية -
 دراسات بالتعاون مع الهياكل الوطنية والدولية -

3213 
 ( 8انجاز مذكرات بحثية مختصرة )معدل  •
ــي  • ــاهمات فــــــ ــل ومســــــ ــذكرات وتحاليــــــ ــاز مــــــ انجــــــ

ــى  ــة علـ ــتجدات الطارئـ ــا للمسـ ــة تبعـ ــيع مختلفـ مواضـ
ــة والدوليـــة أو التـــي تطـــرح علـــى  الســـاحتين الوطنيـ

 (8المعهد حسب الطلب الوارد )معدل 
 :األعمال الدورية التاليةانجاز  •

 لوحة قيادة حول الظرف االقتصادي -
ــول القــــــدرة  - ــف ســــــنوية حــــ ــة قيــــــادة نصــــ لوحــــ

 التنافسية
- o  متابعــــة النتاجيــــة والدراســــات القطاعيــــة كــــل

 ث ثية

النفـــــاذ إلـــــى موقـــــع -2
المعهــــــــــد وعمليــــــــــات 

 االتصال

ألف   16.5
 زيارة 

 موقع المعهدتطوير 

 المعهد ووضعها بالموقعتنويع منتوجات  716

 إعداد وتنفيذ مخطط اتصال 

التكوين وتنمية  -3
 الكفاءات 

8 
 لإلطار يوم/

 إنجاز عمليات تكوين وتأهيل 
659 

 الندوات والملتقيات الدراسية  المشاركة



10 

 المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية : 1بطاقة عدد
 التوازنا  الجملية واالحصاء : البرنامج .1

I. التعريف 
 الدراسا  والتحاليل الكميةالنشاط الرئيسي:  .1
 ترتيب المنشأة: أ .2
كما تم تنقيحن   1968المتعلق بتصرو سنة  1967دمسمبر   30المسرخ  ي  1967 لسنة  57قانون المالية عدد   مرجع الحداث: .3

 . 1973المتعلق بتصرو سنة  1972دمسمبر  27 المسرخ  ي 1972لسنة   87برانون المالية عدد 
التنظيم اإلداري والمالي وطرق  ضغط بالمتعلق  1998نو مبر  2المسرخ  ي  2134األسر عدد  مرجع التنظيم الداري والمالي: .4

 . 2008 جويلية 1مسرخ  ي ال 2008لسنة   2474دد كما تم تنقيحن وإتماسن باألسر عمعهد السير 
 2007برنامج أو أهداف بين الوزارة والمنشأة المؤسسة:  تاريخ إمضاء آخر عقد  .5

 
 إطار القدرة على األداء 

 
 : إنجاز الدراسا  والتحاليل بما يتوا ق سع أهداو سخططا  التنمية وأولويا  المرحلة.االستراتيجية العامة .1
 : سساهمة سغاشرة. تحديد المساهمة في أهداف البرنامج .2
  ي دعم الررار  ي المجالين االقتصادي واالجتماعي.  المساهمة: أهم األولويات واألهداف .3
 :  مؤشرات قيس األداء وأهم األنشطة .4

 :ـالتاليةدراسات  الإعداد   •

 
 المبرمجة  الدراسات البرنامج 

 سناخ األعمال وتنا سية المسسسة القدرة التنافسية 

 االقتصاد الريعي   الدراسات االقتصادية

 الردرة  الشرائية االجتماعية الدراسات 

 بناء نموتج ستكاسل إلعداد سيناريوها  تتالءم سع األوضاع االقتصادمة  النمذجة

 األشغال األفقية 
 التنمية الجهوية

 الهياكل الوطنية والدولية دراسا  بالتعاون سع 
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 (8)معدل  مذكرات بحثية مختصرةانجاز  •

تبعــا للمســتجدات الطارئــة علــى الســاحتين مختلفــة مواضــيع فــي  اتمســاهمانجــاز مــذكرات وتحاليــل و  •
 (8)معدل  حسب الطلب الوارد ى المعهدالتي تطرح علدولية أو الوطنية وال

 انجاز األعمال الدورية التالية: •

o الظرو االقتصادي حولقيادة  ةلوح 

o  حول الردرة التنا سية نصف سنوية   قيادةلوحة 

o  كل ثالثية  الرطاعيةوالدراسا  ستابعة اإلنتاجية 

 : التوجهات المستقبلية لقياس األداء بالمعهد .5
إعادة غياإة سسشرا  قيس األداء وإمجاد سسشرا  جديدة تمّكن سن الترييم الموضوعي ألشيال المعهد.  معتزم المعهد 

 المسشرا  التالية:اعتماد يرترح  ي ه ا اإلطار و 

  ي سا يتعلق بالدراسا : 

 والتاثيرا  المحتملة عل  اغحاب الررار  لإلنتظارا  المرسوسة ا  الدراسسدى تحريق  -
 جال اعدادها الدراسا  آل درجة احترام  -

  ي سا يتعلق بالنفات إل  سوقع المعهد:

 (عل  المستوين الوطني والدولي الدراسا    سدى اشعاععدد الدراسا  التي تم تحميلها سن الموقع ) -
 ل استجواب سغسط يتم تركيزه بالموقع عند التحميل(درجة الرضا عن الدراسة )سن خال -

  ي سا يتعلق بالتكوين وتنمية الكفاءا :

 سعدل أمام التكوين وتنمية الكفاءا  بالنسغة ألعوان المعهد  -
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لمعهد التونسي للقدرة التنافسية  لبطاقات مؤشرات قيس األداء للبرنامج الفرعي للدراسات  .2

 والدراسات الكمية 

 -1-بطـاقة مـؤشر قيس أداء 

 1/ 1/1/3 رمز المؤشر :   
 والم كرا   عدد الدراسا  تسمية المؤشر : 

 2020-06-09 تاريخ تحيين المؤشر :
  

I. اخلصائص العامة للمؤشر 

  
 التوازنا  الجملية واالحصاء   : الربنامج .1
 التنا سية والدراسا  الكميةالمعهد التونسي للردرة   : الفاعل العمومي الثاني .2
  ي دعم الررار  ي المجالين االقتصادي واالجتماعي المساهمة  :الرئيسي  اهلدف .3
 والم كرا  المنتجة عدد الدراسا  تعريف املؤشر:  .4
 (Indicateur d’activitéمؤشر نشاط ) نوع املؤشر:   .5
 indicateur d’efficacité)مؤشر جناعة ) طبيعة املؤشر:  .6

  II. التفاصيل الفنية للمؤشر 

  
   (:Formuleطريقة احتساب املؤشر ) .1

سرضية   علمية  قيمة  لها  التي  والم كرا   الدراسا   احتساب  يتم 
 .والرابلة إل  أن تساهم  ي دعم الررار

 العدد وحدة املؤشر: .2

   املعطيات األساسية  الحتساب املؤشر: .3

بها  بما  يها  المنشورة،  والم كرا   الدراسا    تروم  التي  المساهما  
بالمعهد العليا  والمنظما    اإلطارا   الهياكل  سع  التعاون  إطار   ي 

 . الوطنية والدولية

األساسية الحتساب  ملعطياتطريقة جتميع ا .4

 املؤشر )استمارة، تقرير، استبيان...( : 

 تررير. 

 اإلدارا  المركزية للدراسا .  األساسية الحتساب املؤشر:  ملعطياتمصدر ا .5
 كل نهامة ثالثية. تاريخ توّفر املؤشر: .6

 Valeur cible deالقيمة املستهدفة للمؤشر ) .7

l’indicateur :) 

20 

 .الدارات المركزية للدراسات ووحدة الرقابة على التصرف  املسؤول عن املؤشر بالربنامج:  .8
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III.  نتائج املؤشرقراءة يف 

  
سلسلة النتائج )اإلجنازات( والتقديرات اخلاصة  .1

 باملؤشر
 

  
حتليل النتائج وتقديرات اإلجنازات اخلاصة  .2

 باملؤشر:

سن جراء جائحة   2020سنة يتأثر المسشر سن المتوقع أن 
COVID19  2021ليعود إل  االرتفاع بدامة سن سنة 

  
  رسم بياني لتطور املؤشر .3
  

 
  
أهم األنشطة املربجمة لتحقيق القيمة املنشودة  .4

 للمؤشر: 

 القيام بمتابعة سستمرة سن خالل الهي ة المديرية.

تو ر :املتعلقة باملؤشر( limites)حتديد أهم النقائص  .5 المنجزة    عدم  الدراسا   عل   المصادقة  سن  تمكن  التأكد و آلية 
بما مضمن   تو رها عل سن   والموضوعية  االستراللية  أدن  سن  حد 

 الجودة. 

 
  

22 22
20

18

23

2023 2022 2021 2020 2019

عدد الدراسات

 مؤشر: ال
 الوحدة 

 التقديـرات  اإلنجازات

 2019 2020 2021 2022 2023 

   22   22  20 18 23 العدد  والم كرا   عدد الدراسا   -1/2/1/1
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 -2-بطـاقة مـؤشر قيس أداء 

  
 1/1/3/2 رمز المؤشر : 

 وعمليا  االتصال سوقع المعهدالنفات إل   تسمية المؤشر : 
 2020-06-09 تاريخ تحيين المؤشر :

  
I. اخلصائص العامة للمؤشر 

  
 التوازنا  الجملية واالحصاء   : الربنامج .1
 المعهد التونسي للردرة التنا سية والدراسا  الكمية  : الفاعل العمومي الثاني .2
 الرئيسي : اهلدف .3

  اهلدف العملياتي : 

 المساهمة  ي دعم الررار  ي المجالين االقتصادي واالجتماعي
 النفات إل  الدراسا  والتعريف بها 

 النفات إل  الموقع اإللكتروني للمعهد تعريف املؤشر:  .4
 (Indicateur d’activitéمؤشر نشاط ) نوع املؤشر:   .5
 indicateur d’efficacité)مؤشر جناعة ) طبيعة املؤشر:  .6

  
II. التفاصيل الفنية للمؤشر 

  
 .الموقع اإللكتروني للمعهدعدد النا  ين إل     (:Formuleطريقة احتساب املؤشر ) .1

 باأللف  العدد  وحدة املؤشر: .2
 .الموقع اإللكتروني للمعهد   املعطيات األساسية  الحتساب املؤشر: .3

األساسية الحتساب  ملعطياتطريقة جتميع ا .4

 املؤشر )استمارة، تقرير، استبيان...( : 

 تررير. 

 . نترنا سوقع المعهد عل  اال األساسية الحتساب املؤشر:  ملعطياتمصدر ا .5
 كل نهامة ثالثية. تاريخ توّفر املؤشر: .6

 Valeur cible deالقيمة املستهدفة للمؤشر ) .7

l’indicateur :) 

16.5 

 . ووحدة الرقابة على التصرف الع ميةإدارة   املسؤول عن املؤشر بالربنامج:  .8
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III. قراءة يف نتائج املؤشر 

  
 سلسلة النتائج )اإلجنازات( والتقديرات اخلاصة باملؤشر

  
حتليل النتائج وتقديرات اإلجنازات اخلاصة  .1

 باملؤشر:

 يتواغل العمل عل  تطوير عمليا  النشر واالتصال 

  
  رسم بياني لتطور املؤشر .2
  

 
  
أهم األنشطة املربجمة لتحقيق القيمة املنشودة  .3

 للمؤشر: 

 تطوير سوقع المعهد 
 تنويع سنتوجا  المعهد ووضعها بالموقع

 إعداد سخطط اتصال 

تو ر  :املتعلقة باملؤشر( limites)حتديد أهم النقائص  .4 وقع   عدم  التي  الدارسا   عدد  عل   التعرو  سن  تمكن  آلية 
 تحميلها سن الموقع.

 
  

19 18
16,5

15 15,8

2023 2022 2021 2020 2019

النفاذ إلى موقع المعهد

 الوحدة  مؤشر: ال
 التقديـرات  اإلنجازات

2019 2020 2021 2022 2023 

 المعهدالنفات إل  سوقع    -1/1/3/2
العدد 
 )األلف(

15.8 15 16.5   18    19    
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 -3-بطـاقة مـؤشر قيس أداء 

  
 1/1/3/4 رمز المؤشر : 

 الكفاءا  التكوين وتنمية  تسمية المؤشر : 
 2020-06-09 تاريخ تحيين المؤشر :

  
I. اخلصائص العامة للمؤشر 

  
 الجملية واالحصاء التوازنا    : الربنامج .1
 المعهد التونسي للردرة التنا سية والدراسا  الكمية  الفاعل العمومي الثاني : .2
 الرئيسي : اهلدف .3

  اهلدف العملياتي : 

  ي دعم الررار  ي المجالين االقتصادي واالجتماعي المساهمة
 تنمية الكفاءا  

 التكوين وتنمية الكفاءا   تعريف املؤشر:  .4
 (Indicateur d’activitéمؤشر نشاط ) نوع املؤشر:   .5
 indicateur d’efficacité)مؤشر جناعة ) طبيعة املؤشر:  .6

  
II. التفاصيل الفنية للمؤشر 

  
 . سعدل عدد أمام التكوين بالنسغة لكل إطار   (:Formuleطريقة احتساب املؤشر ) .1

 .أمام التكوين  وحدة املؤشر: .2
 .ترارير الدورا  والورشا  التكوينية داخل وخارج تونس   األساسية  الحتساب املؤشر:املعطيات  .3

األساسية الحتساب  ملعطياتطريقة جتميع ا .4

 املؤشر )استمارة، تقرير، استبيان...( : 

 .الدورا  التكوينيةترارير 

 .اإلدارا  المركزية األساسية الحتساب املؤشر:  ملعطياتمصدر ا .5
 كل نهامة ثالثية. توّفر املؤشر:تاريخ  .6

 Valeur cible deالقيمة املستهدفة للمؤشر ) .7

l’indicateur :) 

 لإلطار /أيام 10

 . ووحدة الرقابة على التصرف التكوينإدارة   املسؤول عن املؤشر بالربنامج:  .8
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III. قراءة يف نتائج املؤشر 

  
 باملؤشرسلسلة النتائج )اإلجنازات( والتقديرات اخلاصة 

  
 تتطور أنشطة التعريف والتغادل بصفن سنتظمة حتليل النتائج وتقديرات اإلجنازات اخلاصة باملؤشر: .1
  

  رسم بياني لتطور املؤشر .2
  

 
  
أهم األنشطة املربجمة لتحقيق القيمة املنشودة  .3

 للمؤشر: 

 . سخطط التكوين وتنويعنتطوير 

 . سسشر كمي سجمع للعديد سن األنشطة المتنوعة :املتعلقة باملؤشر( limites)حتديد أهم النقائص  .4

 
 

  

10 10 10 10

13,5

2023 2022 2021 2020 2019

 الوحدة  مؤشر: ال
 التقديـرات  اإلنجازات

2019 2020 2021 2022 2023 

 التكوين وتنمية الكفاءا       -1/1/3/4
معدل أيام  
    10    10   10 10 13.5 التكوين
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 املالحق 
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 نفقات المعهد على المدى المتوسطالميزانية وبرمجة  .1

 2021تقديم ميزانية المعهد لسنة   -أ
 

إعداد   أثناء  المعهد  المنشور عدد   2021ميزانية  حرص  بمقتضيات  العمل  في    16على  المتعلق و  2020ماي    14المؤرخ 

 أهدافه.تحقيق و مع السعي لتعبئة الموارد الالزمة لتطوير نشاطه  2021بإعداد ميزانية الدولة لسنة  

 

 

   

 

 

ألاف ديناار  955ألف ديناار لنفقاات التاا،ير، 5020ألف دينار تتوزع بين6626،  2021تبلغ ميزانية المعهد الجملية لسنة  و

تطااورا و 2020بالمائااة نساابة لساانة 4.6قاادر   ترا،عاااألااف دينااار لنفقااات التاادةالت مسااجلة باا ل  651لنفقااات التساايير و

  .محين 2020لسنة بالمائة نسبة 5.4قدر 

 

نظرا لطبيعة نشااط المعهاد   من الميزانية الجملية  %  76ه ا وتشتمل ميزانية المعهد باألساس على نفقات التأ،ير التي تمثل  

 من ،ملة األعوان.   % 67المديرة فيه وباعتبار  مؤسسة بحثية تمثل نسبة اإلطارات العليا 

تطاورا التسايير    ستشهد نفقاات   كماألف دينار  190بمبلغ    2020بقانون المالية لسنة  وستشهد نفقات التأ،ير إنخفاضا مقارنة  

 . 0.5%بنسبة 

 

ولاواز  اإلعالمياة ومصااريف من ،هة    الميزانية المخصصة للمشاريع تكاليف االستبيان السنوي للقدرة التنافسية  تتضمنو

. ويعتبر اإلستبيان برنامجا رئيسيا سانويا يقاو  باه المعهاد منا  من ،هة أةرى  ووسائل النقل  التهيئات والتجهيزات اإلدارية

 .سنوات، من أهم مخر،اته التقرير السنوي للقدرة التنافسية للمؤسسات 

 
 

  

نسبة التطور  

(%)2020-2021 

تقديرات  

2021 

قانون المالية  2020محين 

2020 

انجازات  

2019   )*( 
  

3-  نفقات التصرف  635 614 5 000 261 6 650 819 5 000 076 6 

19.9-  المشاريع 596 209 000 687 000 467 000 550 

-4.6 6 662  مجموع النفقات  231 824 5 000 948 6 650 286 6 000 
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 )بالدينار(  2021تقديرات النفقات  لسنة  

 
نسبة التطور  

محين 

2020 /2021 )%( 

الفارق   نسبة التطور 

بالنسبة  

 2020لمحين 

الفارق  

بالنسبة لق م 

2020 

تقديرات  

2021 

محين 

2020 

قانون  

المالية 

2020 

   2019انجازات 

 )*( 

  

 / 2020ق م 

2021 )%( 

 التأ،ير 427 720 4 000 210 5 000 862 4 000 020 5 000 190- 000 158 3,6%- 3,2%

 نفقات التسيير 208 754 000 950 650 856 000 955 000 5 350 98 0,5% 11,5%

0,0% 0,0% 0 0 101 000 101 000 101 000 140 000 
الودادية و نفقات التدةالت:  

 الجمعية الرياضية

 نفقات التدخالت:المشاريع  596 209 000 687 000 467 000 550 000 137- 000 83 19,9%- 17,8%

 ميزانية اإلعالمية  0 000 110 000 110 000 150 000 40 000 40 36,4% 36,4%

56,3% -10,7% 90 000 -30 000 
االستبيان السنوي للقدرة  205000 000 280 000 160 000 250

 التنافسية

0,0% 0,0% 0 0 60 000 60 000 60 000 4 596 

تجهيزات و تهيئات  

 مختلفة

 وسائل النقل 0 000 237 000 137 000 90 000 147- 000 47- 62,0%- 34,3%-

 مجموع النفقات  231 824 5 000 948 6 650 286 6 000 626 6 000 322- 350 339 4,6%- 5,4%

     )*( أرقام إير نهائية
 

 

 
 2021-2020تطور ميزانية  المعهد لسنتي 

 
 

 
 
 
  

0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000
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إعتمادات التأجير وسائل المصالح  نفقات التدخالت 
الودادية والجمعية 

الرياضية 

نفقات المشاريع

2020

2021
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 2021ميزانية المعهد لسنة    مويلت
 

نسبة تطور   2021تمويل ميزانية  2020تمويل ميزانية   

الميزانية 

2020 /

2019 

نسبة تطور  

مساهمة  

 الدولة 

  
 الميزانية 

التمويل  

 الذاتي* 
مجموع  

 الموارد 
 الميزانية 

التمويل  

 الذاتي* 
مجموع  

 الموارد 

 %0,0 %3,0- 000 076 6 000 371 000 705 5 000 261 6 000 556 000 705 5 نفقات التصرف  

 %0,0 %3,6- 000 020 5 000 321 000 699 4 000 210 5 000 511 000 699 4 نفقات التأجير 

 %0,0 %0,5 000 955 000 25 000 930 000 950 000 20 000 930 نفقات التسيير 

الودادية   نفقات التدخالت: 

 و الجمعية الرياضية 
76 000 25 000 101 000 76 000 25 000 101 000 0,0% 0,0% 

نفقات 

 التدخالت:المشاريع 
490 000 197 000 687 000 100 000 450 000 550 000 -19,9% -79,6% 

 %72,7- %36,4 000 150 000 120 000 30 000 110 0 000 110 ميزانية اإلعالمية 

ميزانية المرصد 

الوطني للقدرة  

 التنافسية 
220 000 60 000 280 000 70 000 180 000 250 000 -10,7% -68,2% 

تجهيزات و تهيئات  

 مختلفة
60 000 0 60 000 0 60 000 60 000 0,0% -100,0% 

 وسائل النقل 

100 000 137000 237 000   90000 90 000     

 %6,3- %4,6- 000 626 6 000 821 000 805 5 000 948 6 000 753 000 195 6 مجموع النفقات 

 

 2021التمويل الذاتي  
 

 2019أد اعتمادات متبقية بعنوان التأ،ير 25أد استر،اع أ،ور األعوان الملحقين بالوزارة  و296 التأجير 

 2019أد من اإلعتمادات المتبقية من نفقات التسيير بعنوان سنة 25  نفقات التسيير

 2019اإلعتمادات المتبقية من نفقات التسيير بعنوان سنة أد من 25 نفقات التدخل  

ألف    40 وألف دينار  33في حدود  2019تمويلها من من المداةيل البنكية لسنة و  2021برمجة اقتناء سيارتين  وظيفيتين في  وسائل النقل   

                  2020الباقي من مبلغ التفويت في سيارتين في سنة ودينار من الفواضل السابقة  

 المشاريع 

 

  ذل  عبر إعادة برمجة االعتماداتومن فواضل الميزانيات السابقة للتجهيز  2021سيتم تمويل نفقات المشاريع بعنوان سنة 

   2021إدرا،ها ضمن ميزانية وألف دينار  400السنوات السابقة  والبالغة  و 2019المتبقية بعنوان نفقات التجهيز لسنة 

 

 
 

  

file:///D:/Google%20Drive/travail/budget%202021/مقترح%20ميزانية%202021.xlsx%23RANGE!A1


22 

 حسب التفصيل التالي:  6.3%وب لك تسجل اعتمادا  الد ع تراجعا يبلغ 
 * حسب طبيعة النفقة  2021ميزانية المعهد لسنة  

 ( على موارد الميزانية اعتمادات الدفع   (
 دينار الالوحدة:                                                                                                                        

 2019إنجازات  2018إنجازات  طبيعة النفقة 
 2020ق م 

التبويب  النسبة )%(   الفارق  2021تقديرات *
 التبويب الجديد  القديم 

 %0,0 0 000 699 4 000 699 4   000 298 4 000 940 3 نفقات التأجير 

 %0,0 0 000 930 000 930   600 593 600 593 نفقات التسيير

 %68,9- 000 390- 000 176 000 566   000 76 000 93 نفقات التدخ ت 

نفرا  التدخال :  
الودادمة والجمعية  

 الرياضية 
      76 000 76 000     

نفرا  التدخال :  
 المشاريع 

167 600 209 596   490 000 100 000     

 %6,3- 000 390- 000 805 5 000 195 6  196 177 5 200 794 4 المجموع 

 2021 لسنة بالنسغة دينار ألف 821ب المردرة ال اتية  الموارد اعتغار دون *

 حسب طبيعة النفرة عل  النحو التالي:  2021وتتوزع  االعتمادا  المرترحة لسنة 

 حسب طبيعة النفقة  2021تركيبة ميزانية المعهد لسنة  

  

4 699 000

930 000

176 000
نفقات التأجير

نفقات التسيير

نفقات التدخالت
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 نفقات التأجي 
  ( د من طرف مصالح ميزانية الدولة5020000)تمت الموافقة على    د   5  052  000با    2021قدرت مرتبات األعاوان لسنة  

 قادرها محيّن أي بزيادة   2020د سناة   4 862 000مقاابل 

ألف دينار مقارنة بالتقديرات 348إنخفاضا بمبلغ    2020%( بينما سجل محين التأ،ير لسنة    93,  دينار )بنسبة    190  000

 يعود ذل  أساسا لا :واألولية 

 إلحاق إطارين لدى مؤسسات أةرى  -

 إلحاق عون لدى الوكالة التونسية للتعاون الفني  -

 إنهاء إلحاق إطار عال لدى المعهد   -

 2020إحالة عون على التقاعد ةالل سنة  -

 2020عد  إ،راء التسميات المبرمجة ةالل السداسي األول من سنة  -

 2020عد  إ،راء ترقيات بالكفاءة ةالل السداسي األول من سنة  -

 تحيين سعر المحروقات  -

 

 وتم ضبط ه   التقديرات على أساس :  

  2021على سنة   2020تأثير تعديالت ميزانية سنة  (1

 دينار.  110  200يبلغ االنعكاس الجملي له   التعديالت        

 : 2021اجراءات جديدة سنة  (2

 دينار في:  79 040التي تقدر با و  2021تتمثل اإل،راءات الجديدة المقترحة لسنة 

  2021القسم والصنف  لسنة ترقيات في  -

  2021السلم لسنة والتقد  في الدر،ة  -

     2021تسميات   -
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 :  2021لسنة   الموارد البشرية (3

 عونا يتوزعون كالتالي:    121يقدّر عدد األعوان المباشرين بالمعهد مع موفى شهر مارس من السنة الجارية با 

 

اإلطارات العليا والمديرة    -  83 

اإلطارات المتوسطة وأعوان التسيير   -  15 

أعوان التنفي   -  23 

 ------ 

 121 المجموع 

 

 .والتعديالت ضمن المالحق()تجدون تفصيل األ،ور 
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 نفقات التسيي
 

نفرـا    لسنـة    التسييرتردر  ادينار    955 000بـ    2021بالنسغة  )   5  000  هقدر   رتفاعاسسجلة  سرـارنة  0.5دينــار    )%
 .   2020بالميـزانـية المصادق عليها لسنة 

 21/20الفارق التطور 
تقديرات  

2021 
   2019انجازات 2020 ق م 2020 محين

% 0.  نفقات التسيير   208 754 000 950  650 856 000 955 000 5   5

 
 وتخص هذه االعتمادات النفقات التالية : 

 التسيير تقديرات نفقات 
 

 2021تقديرات  2020 محين 2020ق م  2019إنجاز  نفقات التسيير 

 000 330 500 316 500 319 232 304 األداءات البلديةواألكرية  

 500 87 000 79 500 82 098 78 الغاز والكهرباء  وإستهالك الماء  

 000 75 000 72 000 75 000 71 اإلتصاالت 

 000 25 000 20 000 20 398 2 إقتناء األثاث 

 000 6 000 5 000 10 455 14 الوقود )وقود وسائل المصالح( 

 000 30 000 23 000 38 235 17 مصاريف التأمين 

 000 47 000 42 000 46 543 18 الصيانة والتعهد  

 000 23 000 10 000 23 994 4 مصاريف التنظيف 

 000 34 000 26 000 26 299 14 الطباعة والنسخ  ولوازم المكاتب  

 500 73 000 65 000 65 513 63 الصحف ونشر اإلعالنات والتوثيق 

 000 99 500 99 500 99 512 57 مصاريف اإلعالمية 

 000 7 000 7 000 7 647 2 اإلقامة ومصاريف اإلستقباالت 

 000 8 000 6 000 10 980 4 مصاريف المهمات 

 000 14 130 12 000 16 550 12 مصاريف التنقل وإكساء أعوان 

 000 40 500 30 000 54 640 58 رسكلة األعوان وتكوين  

 000 10 000 6 000 12 312 أيام دراسية وندوات  

 000 4 3020 500 4 750 2 معاليم الجوالن واألداءات  

 000 35 000 27 000 35 600 23 تأجيرات مختلفةوإستشارات  وخبرات  

 000 7 000 7 000 7 450 2 نفقات التصرف األخرى 

 000 955 650 856 000 950 208 754 مجموع نفقات التسيير 
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 الرياضيةالجمعية والودادية   : التدخالت نفقات 

 التطور لفارقا 2021تقديرات  2020قانون المالية   2019انجاز  

 %0.0 0 101000 101000 140000 خ تنفقات التد

 
ألف دينار تنرسم بين سساهمة الودادمة الخاغة بأعوان    101بـ    2021تردر تكاليف نفرا  التدخل لسنة  

 والجمعية الرياضية.  2017المعهد التي انطلق نشاطها بدامة سن سنة 
 د86 000وترفيهية وثقافية :       مساهمة الودادية للقيام بأنشطة إجتماعية -1

إجتماعية  ي   وإعانا   سنح  األكل  ت اكر  المساهمة  ي  جانب  إل   الودادمة  نفرا   تتضمن 
المتراعدين وأنشطة تر يهية وتثقيفية لألعوان   المدرسية وك لك تكريم  الدينية والعودة  األعياد 

 وسصاريف سختلفة أخرى.  
 د 15000   مساهمة الجمعية الرياضية:                                      -2

 
 ودادية أعوان المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية 

المصادقة عل  تكوين ودادمة خاغة بأعوان المعهد تتول  القيام بأنشطة    2016تم  ي أواخر شهر دمسمبر  
بتنظيم عملية إقتناء وتوزيع ت اكر    2017نشاطها  عليا سع بدامة سنة    انطلق إجتماعية وتر يهية وثرامية وقد  

التر يهية   األنشطة  لدعم  باإلضا ة  العلم  بيوم  واإلحتفال  المتراعدين  األعوان  تكريم  حفل  وتنظيم  األكل 
ك لك سنح اإلعانا  اإلجتماعية بمناسغة  و   والتثقيفية لفائدة أعوان المعهد بمناسغة العطل الدراسية والصيفية

 مدرسية. العودة الو األعياد الدينية  
 الجمعية الرياضية 

تشرو الجمعية الرياضية بالمعهد التونسي للردرة التنا سية والدراسا  الكمية سن  تكوينها خالل شهر ميفري  
عل   2015 أنشطتها  وتتركز  بالمعهد  والثرامية  الرياضية  األنشطة  الردم  عل   الراعة ،  كرة  داخل   الرياضة 

  .تعليم  نون الرسمو 
األنشطة   خالل  سن  أنن  إل   اإلشارة  والجمعية    االجتماعيةوتجدر  الودادمة  تساهم  والرياضية،  والتثقيفية 

  . بالمعهد  االجتماعيالرياضية بدرجة كبيرة  ي تحسين المناخ 
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 المشاريع : التدخالت نفقات 

ألف دينار بالنسبة لسنة  137بمبلغ   إنخفاضاألف دينار مسجلة 550بمبلغ    2021قدرت النفقات المخصصة للمشاريع لسنة 

2020. 

I- 2020و 2019أهم المعطيات حول مشاريع سنتيتذكير ب 

موارد          البيان 

2019 

إنجازات  

2019 * 

ق.م                 

2020 

طلبات المعهد  

2021 

نسبة تطور  

 مساهمة الدولة 

    % 

 المشاريع 
 100 490 210 345 ميزانية 

-79.6% 
 450 197 0 0 ذاتية 

ميزانية  

  اإلعالمية  

 30 110   100 ميزانية
-72.7% 

 120     0 ذاتية

تكاليف المسح  

حول القدرة  

  التنافسية* 

 70 220 205 220 ميزانية
-68.2% 

 180 60     ذاتية

تجهيزات  

 وتهيئات  

 0 60 5 25 ميزانية
100- % 

 60     0 ذاتية

  0  100   0 ميزانية وسائل النقل 
  90 137   0 ذاتية  

 بحساب األلف دينار نظرا لتواصل النفقات                                               2019*مبلغ غير نهائي بالنسبة لتكاليف المسح لسنة 

II  -  2021مشاريع سنة : 

سنة   ميزانية  وميزانية    550  000با    2021تقدّر  األعمال  ومناخ  التنافسية  للقدرة  السنوي  المسح  لتمويل  ستخصص  دينار 

ألف   137با  2020بالنسبة لسنة    نخفاضاوتسجل الميزانية ا   واقتناء سيارتين وظيفيتين.  اإلعالمية وتعويض بعض التجهيزات 

مقارنة    %   -79.6ألف دينار اي بنسبة390بينما تسجل مساهمة الدولة في المشاريع انخفاضا بمبلغ     %   19.9دينار أي بنسبة  

 . 2020لية لسنة ابقانون الم

 

 كالتالي :  2021مشاريع  وتفصل 

 

 :   ميزانية المسح السنوي للقدرة التنافسية (1

يتجن المعهد نحو توسيع سجاال  المسح و را لتعدد نشاطن وسختلف    ،في نطاق برنامج عمل المسح السنوي للقدرة التنافسية
التنافسية    قد و.  سحاور الدراسا  والغحوث  ي عالقة بتنا سية المسسسة القدرة  التقديرات المتعلقة باالستبيان حول  تم ضبط 

 دينار تفصل كالتالي:  280.000في حدود  2021لسنة 

 د  170 000                      التعاقد مع مكتب مسوحات مصاريف  -

 د  30  000واللواز  االعالمية            المكاتب  لواز  مصاريف -

                       2020طباعة التقرير النهائي لسنة و

 د  40 000                    العمل ورشات و  الندوات  مصاريف -

 د  10  000مصاريف مختلفة                                            -

 

 :  ميزانية اإلعالمية  (2

حاسوب مكتبي( وتهيئة قاعة اإلعالمية واقتناء موزع واقتناء    20)   تتمثل ميزانية اإلعالمية في اقتناء تجهيزات إعالمية

 .ألف دينار 150قدر ب  ،ملي  بمبلغوذل   outil de gestion des logsنظا  تدقيق ومسح ضوئي وك ل  اقتناء 
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   . 

 

 :  تجهيزات وتهيئات مختلفة (3

 ألف دينار.  60بعض التجهيزات القديمة بمبلغ ،ملي قدر   بتعويض يعتز  المعهد القيا         

 

 :  وسائل النقل (4

السيارات   تجديد أسطول  إقتناء سيارتين وظيفيتين في سنة  وفي إطار  المعهد  يعتز   التفويت في عدد منها،    2021إثر 

  . ألف دينار90بمبلغ  
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 ( للمعهد 2023-2021تقديم إطار النفقات متوسط المدى ) -ب
 

مسع  المعهد  ي إطار استراتيجيتن عل  المدى المتوسط إل  دعم بحوثن عل  المستوى اإلقتصادي واإلجتماعي            
 .  2023  -2021تحديد االعتمادا  للفترة  ي ه ا اإلطار تم  و وتو ير الحاجيا  الالزسة لتحريق أهدا ن 

 الوحدة:  الدينار    ( للمعهد: التوزيع حسب طبيعة النفقة)اعتمادات الدفع(            2023-2021إطار النفقات متوسط المدى) 

2018إنجازات  البيان  * 2019إنجازات   2020محين  2020ق م  
 تقديرات

2021 2022 2023 

 000 500 5 000 200 5 000 020 5 000 862 4 000 210 5 427 720 4 976 366 4 نفقات التأجير 
 000 116 1 500 059 1 000 955 650 856 000 950 208 754 288 739 نفقات التسيير

 000 665 000 755 000 651 000 568 000 788 596 349 600 307 نفقات التدخ ت:  
نفقات التدخ ت: الودادية  

 000 135 000 115 000 101 000 101 000 101 000 140 000 140 والجمعية الرياضية 

نفقات التدخ ت:  
 000 530 000 640 000 550 000 467 000 687 596 209 600 167 المشاريع

 000 150 000 200 000 150 000 110 000 110     ميزانية الع مية 
االستبيان السنوي للقدرة  

 000 320 000 320 000 250 000 160 000 280 000 205 600 167 التنافسية 

تجهيزات و تهيئات  
 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 596 4   مختلفة 

 0 000 60 000 90 000 137 000 237     وسائل النقل 
المجموع دون اعتبار  

 000 281 7 500 014 7 000 805 5 650 753 5 000 195 6 196 177 5 200 794 4 الموارد الذاتية

المجموع باعتبار الموارد  
 000 281 7 500 014 7 000 626 6 650 286 6 000 948 6 231 824 5 864 413 5 الذاتية  
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 مالحق التأجير -3

   2020تحيين ميزانية 

  2020حسب قانون المالية   
    

المحين بناء على شهر  

   2020مارس 

التعديالت إلى موفى   

 2020ديسمبر 

المحين إلى موفى ديسمبر  

2020 

 046 840  384 7  662 832  000 840  األجر األساسي والتدرج 

 950 836  288 4  662 832  000 835  األ،ر ألساسي  

 096 3  096 3   000 5  التدرج 

 461 726 1 686 35  775 690 1 000 886 1 المنح القارة 

 185 717 1 686 35  499 681 1 000 876 1 المنحة الخصوصية  

 276 9     276 9  000 10  منحة النقل  

 616 751  165 26  451 725  000 812  المنح المرتبطة بالوظيفة 

 740 226  220 8  520 218  000 238  المنحة الوظيفية  

 259 60  385 1  874 58  000 63  المنحة الكيلومترية  

 130 215  810   320 214  000 220  منحة السكن  

 127 249  750 15  377 233  000 290  اإلمتيازات العينية 

 360      360   000 1  منحة الصندوق  

 178 510  997 15  181 494  000 537  المنح المتغيرة غير الخصوصية 

 693 311  540 11  153 300  000 332  منحة اإلنتاج 

 971 160  457 4  514 156  000 169  منحة الشهر الثالث عشر  

 514 37     514 37  000 36  منحة الساعات اإلضافية  

 079 6     079 6  000 7  المنح العائلية 

 258 028 1 921 23  337 004 1 000 128 1 المساهمات المحمولة على المشغل 

 387 550  074 10  313 540  000 577  المساهمة في أنظمة التقاعد   

 404 150  352 1  052 149  000 159  المساهمة في أنظمة الحيطة اإل،تماعي 

 869 37  606   263 37  000 40  المساهمة في ص ن    أ  

 798 270  720 11  078 259  000 334  المساهمة في أنظمة  التأمين على المرض  

 800 18  169   631 18  000 18  المساهمة في أنظمة  التأمين ضد فوا،ع الشغل  

 638 862 4 153 109  485 753 4 000 210 5 الجملة 
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 بعد شهر مارس  2020تعديالت سنة  

 2020تدرج  
ترقيات الصنف  

  2020والسلم 

ترقيات الكفاءة  

2020 
 المجموع  2020تسميات 

 384 7        288 4  096 3  األجر األساسي والتدرج 

 288 4    288 4   األ،ر ألساسي  

 096 3     096 3  التدرج 

 686 35     686 35        المنح القارة 

 686 35   686 35    المنحة الخصوصية  

        منحة النقل  

 165 26  165 26         المنح المرتبطة بالوظيفة 

 220 8  220 8     المنحة الوظيفية  

 385 1  385 1     المنحة الكيلومترية  

 810   810      منحة السكن  

        المنحة التكميلية 

 750 15  750 15     اإلمتيازات العينية 

        منحة الصندوق  

 997 15  229 5  922 8  072 1  774   المنح المتغيرة غير الخصوصية 

 540 11  361 4  948 5  715   516   منحة اإلنتاج 

 457 4  868   974 2  357   258   منحة الشهر الثالث عشر  

        منحة الساعات اإلضافية  

                المنح العائلية 

 921 23  080 4  149 16  144 2  548 1  المساهمات المحمولة على المشغل 

 074 10  268 2  468 6  777   561   المساهمة في أنظمة التقاعد   

 352 1  626   357   214   155   المساهمة في أنظمة الحيطة اإل،تماعي 

 606   156   357   54   39   المساهمة في ص ن    أ  

 720 11  952   922 8  072 1  774   المساهمة في أنظمة  التأمين على المرض  

 169   78   45   27   19   المساهمة في أنظمة  التأمين ضد فوا،ع الشغل  

 153 109  474 35  757 60  504 7  418 5  الجملة 
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 2021على   2020تأثير تعديالت سنة   
 

   

تأثير تدرج  

على   2020

2021 

تأثير ترقيات  

الصنف والكفاءة   

على   2020

2021 

تأثير تسميات  

على   2020

2021 

 1المجموع 

            

 998 6     465 3  533 3  األجر األساسي والتدرج

 465 3   465 3    األ،ر ألساسي  

 533 3    533 3  التدرج  

 686 35     686 35    المنح القارة 

 686 35   686 35    المنحة الخصوصية   

        منحة النقل  

 165 26  165 26        المرتبطة بالوظيفةالمنح 

 220 8  220 8     المنحة الوظيفية  

 385 1  385 1     المنحة الكيلومترية  

 810   810      منحة السكن  

        المنحة التكميلية  

 750 15  750 15     اإلمتيازات العينية   

        منحة الصندوق  

 900 15  229 5  788 9  883   المتغيرة غير الخصوصيةالمنح 

 475 11  361 4  525 6  589   منحة اإلنتاج   

 425 4  868   263 3  294   منحة الشهر الثالث عشر   

          منحة الساعات اإلضافية   

            المنح العائلية

 422 25  080 4  576 19  766 1  المساهمات المحمولة على المشغل

 004 10  268 2  096 7  640   المساهمة في أنظمة التقاعد    

 761 2  626   958 1  177   المساهمة في أنظمة الحيطة اإل،تماعي  

 689   156   489   44   المساهمة في ص ن    أ   

 623 11  952   788 9  883   المساهمة في أنظمة  التأمين على المرض  

 345   78   245   22   المساهمة في أنظمة  التأمين ضد فوا،ع الشغل   

 171 110  474 35  515 68  182 6  الجملة
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   2021إجراءات جديدة     

  
  

 ترقيات الصنف  

 الكفاءة  و

التقدم  في  

 الدرجة والسلم  

تسميات  

2021 
 2المجموع 

  
          

 630 6     547 2  083 4  والتدرج األجر األساسي 

  
 630 6   547 2  083 4  األ،ر ألساسي 

  
       التدرج

 686 35        686 35  المنح القارة 

  
 686 35      686 35  المنحة الخصوصية 

  
       منحة النقل 

 401 3  401 3        المنح المرتبطة بالوظيفة 

  
 360 3  360 3    المنحة الوظيفية 

  
 41   41     المنحة الكيلومترية 

  
         منحة السكن 

  
       المنحة التكميلية

  
         اإلمتيازات العينية

  
       منحة الصندوق 

 429 11  850   637   942 9  المنح المتغيرة غير الخصوصية 

  
 620 7  567   425   628 6  منحة اإلنتاج

  
 809 3  283   212   314 3  منحة الشهر الثالث عشر 

  
       منحة الساعات اإلضافية 

             المنح العائلية 

 163 22  005 1  274 1  884 19  المساهمات المحمولة على المشغل 

  
 286 8  616   462   208 7  المساهمة في أنظمة التقاعد  

  
 285 2  170   127   988 1  الحيطة اإل،تماعيالمساهمة في أنظمة 

  
 572   43   32   497   المساهمة في ص ن    أ 

  
 734 10  155   637   942 9  المساهمة في أنظمة  التأمين على المرض 

  
 286   21   16   249   المساهمة في أنظمة  التأمين ضد فوا،ع الشغل 

 309 79  256 5  458 4  595 69  الجملة 
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   2021أجور األعوان الملحقين لدى وزارة اإلشراف بعنوان سنة 

  
 أعوان الملحقين لدى وزارة اإلشراف  6الـ 

  
   

 355 54  األجر األساسي والتدرج 

 355 54  األ،ر ألساسي  

    التدرج 

 047 97  المنح القارة 

 867 96  المنحة الخصوصية  

 180   منحة النقل  

 074 50  المنح المرتبطة بالوظيفة 

 800 13  المنحة الوظيفية  

 808 2  المنحة الكيلومترية  

 600 12  منحة السكن  

  المنحة التكميلية 

 866 20  اإلمتيازات العينية 

  منحة الصندوق  

 283 31  المنح المتغيرة غير الخصوصية 

 838 20  منحة اإلنتاج 

 445 10  الثالث عشر منحة الشهر  

    منحة الساعات اإلضافية  

 68   المنح العائلية 

 680 63  المساهمات المحمولة على المشغل 

 750 33  المساهمة في أنظمة التقاعد   

 310 9  المساهمة في أنظمة الحيطة اإل،تماعي 

 328 2  المساهمة في ص ن    أ  

 128 17  المرض المساهمة في أنظمة  التأمين على  

 164 1  المساهمة في أنظمة  التأمين ضد فوا،ع الشغل  

 507 296  الجملة 
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 2021تقديرات  أجور األعوان  لسنة 

حسب قانون المالية    

2020      

المحين إلى موفى  

 2020ديسمبر  

تأثير تعديالت  

على   2020

2021 

إجراءات جديدة  

2021 
 2021سنة  

 674 853  630 6  998 6  046 840  000 840  والتدرج األجر األساسي 

 045 847  630 6  465 3  950 836  000 835  األ،ر ألساسي  

 629 6     533 3  096 3  000 5  التدرج 

 833 797 1 686 35  686 35  461 726 1 000 886 1 المنح القارة 

 557 788 1 686 35  686 35  185 717 1 000 876 1 المنحة الخصوصية  

 276 9        276 9  000 10  منحة النقل  

 182 781  401 3  165 26  616 751  000 812  المنح المرتبطة بالوظيفة 

 320 238  360 3  220 8  740 226  000 238  المنحة الوظيفية  

 685 61  41   385 1  259 60  000 63  المنحة الكيلومترية  

 940 215     810   130 215  500 238  منحة السكن  

                منحة التصرف  

 877 264     750 15  127 249  000 290  اإلمتيازات العينية 

 360         360   000 1  منحة الصندوق  

 507 537  429 11  900 15  178 510  000 537  المنح المتغيرة غير الخصوصية 

 788 330  620 7  475 11  693 311  000 332  منحة اإلنتاج 

 205 169  809 3  425 4  971 160  000 169  منحة الشهر الثالث عشر  

 514 37        514 37  000 36  منحة الساعات اإلضافية  

 079 6        079 6  000 7  المنح العائلية 

 843 075 1 163 22  422 25  258 028 1 000 128 1 المساهمات المحمولة على المشغل 

 677 568  286 8  004 10  387 550  000 577  المساهمة في أنظمة التقاعد   

 450 155  285 2  761 2  404 150  000 159  المساهمة في أنظمة الحيطة اإل،تماعي 

 130 39  572   689   869 37  000 40  المساهمة في ص ن    أ  

 155 293  734 10  623 11  798 270  000 334  المساهمة في أنظمة  التأمين على المرض  

 431 19  286   345   800 18  000 18  المساهمة في أنظمة  التأمين ضد فوا،ع الشغل  

 118 052 5 309 79  171 110  638 862 4 000 210 5 الجملة 
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 2023-2021المشاريع المبرمجة للفترة  -4

 2023 2022 2021 التوصياتالنقائص/ األهداف  المشاريع المبرمجة  البرنامج 

 سناخ األعمال وتنا سية المسسسة القدرة التنافسية 
ضغط أهم العراقيل التي تعترض 

 المسسسة
الكفاءا  - تطوير  بصفة   سزيد 

الحديثة سستمرة   الطرق  لمواكغة 
االقتصادمة  العلوم  سجال   ي 

 والمعلوساتية والتصرو 
لتحفيز - آلية  إمجاد  عل    العمل 

 داعوان المعه
 

      

       …  االقتصاد الريعي وتداعيتن الدراسات االقتصادية
       …  الردرة  الشرائية الدراسات االجتماعية 

بناء نموتج ستكاسل إلعداد سيناريوها  تتالئم سع   النمذجة
 األوضاع االقتصادمة 

…       

 األشغال األفقية 
       …  التنمية الجهوية

       … دراسا  بالتعاون سع الهياكل الوطنية والدولية 
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   ةدولي مع هياكل ومنظمات وطنية أو تعاون دراسات ومساهمات في إطار برامج مشاريع  .5

 التعاون مع البنك االفريقي للتنمية 

نماتج سختلفة حت     6بمنهجيا  علمية )تم  ي ه ا االطار تحديد  إعداد آليا  نم جة لترييم السياسا  االقتصادمة ودعمها  
االسترطاب الجهوي كما سيتم العمل  ي ه ا البرناسج عل  تطوير سسشرا     يتسن  للمعهد االجابة ال  اشكاليا  سختلفة( 

 الشاسل  ي تونس ي إطار إنجاز سشروع تصميم وتنفي  اإلغالحا  االقتصادمة واالجتماعية سن أجل تحريق النمو 

 التعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية 

 ي إطار التيييرا  المناخية التي معيشها العالم والتي ستكون لها تأثيرا  اقتصادمة إير سسبوقة مسع  المعهد بالتعاون سع  
وسيمكن ه ا  .القتصاد التييرا  المناخية عل  اممكن سن ترييم اثار  GEMMESإعداد أنموتج  الوكالة الفرنسية للتنمية ال 

 االنموتج سن بناء السياسا  التي تتماش  سع التييرا  المناخية عل  المدى المتوسط والغعيد.

 (IFPRIالمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية )التعاون مع 

( ووزارة التنمية واإلستثمار والتعاون  IFPRIيندرج المشروع  ي إطار التعاون بين المعهد الدولي لغحوث السياسا  الي ائية )
الدولي لدعم الردرا  وتو ير اآلليا  واألدوا  الخاغة ميما يتعلق بتصميم السياسا  وترييم األثر بالنسغة لإلستراتيجيا   

رونة عل   سا  وباء ك اوقد تم سسخرا نشر دراسة تتعلق بانعك   )الفالحية(  ي المناطق الريفية.  االستثماريةالوطنية والمشاريع  
 الدراسة بإعجاب سن طرو جميع االطراو ه ه االقتصاد التونسي وقد حظيت 

 ( USAIDالوكالة األمريكية للتنمية الدولية  )

دعم الردرا   ي سجال الدراسا  حول الردرة التنا سية وإيرها. ويعمل المعهد حاليا عل  اعداد سوقع واب خاص بترتيب  
 ه ا الموقع بمثابة سنصة الهم المسشرا  االقتصادمةتونس  ي الترارير الدولية وسيكون  

 التعاون مع برنامج األمم المتحدة النمائي 

 تطوير سسشرا  التنمية الجهوية. 

 .  التررير الوطني حول التنمية الغشرية  ي تونسإعداد 

   بناء سسشر تنمية بشري جهوي.برناسج األسم المتحدة اإلنمائي عل  معمل المعهد بالتعاون سع  
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 التعاون مع البنك الدولي 

. يهدو ه ا المسشر خاغة عل  تحليل سدى تأخر او تردم تونس  ي سجاال   "I.C.Hسشروع سسشر رأس المال الغشري "

 الصحة والتعليم  

 التعاون في إطار اتفاقيات أو عضوية المعهد مع هياكل دولية 

 FEMISEجمعية ”المنتدى األوروستوّسطي لمعاهد العلوم االقتصادّمة "

الخبرا  واالعمال سن طرو المعهدين ويتم تحيين ه ا   وقد تم العمل عل  برناسج تغادل  سعهد التخطيط الروسي المصري 

 البرناسج كل ثالث سنوا  

 دراسات بالتعاون مع مجلس التحاليل االقتصادية 

عل  اعداد سجموعة سن الدراسا  االقتصادمة وتحال ه ه  سجلس التحاليل االقتصادمة  معمل المعهد كعضو قار  ي 
 ورقا  شهرية تخص الظرو االقتصادي²الدراسا  سغاشرة ال  رئيس الحكوسة كما يتم إنجاز 


