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 تقديم المعهد .1

إلشــراو وزارة  تخضــع عموميــة تات غــغية إيــر إ اريــة ةهــو مسسســ  والدراســات الكميــةالتونســي للقــدرة التنا ســية معهــد الإن 
بالدراســـات االقتيـــا ية الكميـــة اعتمـــا ا علـــ   1973تأسيســـن ســـنة واهـــتم المعهـــد منـــ  . واالســـتثمار والتعـــاون الـــدوليالتنميـــة 

 المنهجيات العلمية.

 مهام المعهد 
كمـا تـم معهـد الالتنظيم اإل اري والمالي وطرق سير ضغط بوالمتعلق  1998نو مبر  2المسرخ  ي  2134األمر عد  بموجب 

 التالي:عل  النحو ضغطت مهام المعهد   2008جويلية  1مسرخ  ي ال 2008لسنة  2474د  تنقيحن وإتمامن باألمر ع

المنتوج وعل   وتحليل واستشراو القدرة التنا سية لالقتيا  التونسي والعناغر المحد ة لها عل  مستوى  متابعة -
 المسسسة ومحيط األعمال،  المستويات الكلية والقطاعية والجهوية والقيام بغحوث حول تنا سية

التنمية والمسائل التنموية المدرجة  ي مخططات   إنجاز  راسات اقتيا ية واجتماعية تتعلق خاغة بآ اق  -
  تحقيق األهداو التنموية وخاغة واإلغالحات االقتيا ية واالجتماعية عل التنمية وبانعكاسات السياسات 

 الغشرية،  حول اقتيا  المعر ة واالندماج والسياسات المالية والتحوالت االجتماعية والموار   منها الدراسات 
 الالزمة إلنجاز الدراسات، إعدا  التقنيات والمسشرات وبنوك المعلومات وتطوير النماتج  -
العمومية والخاغة و قا للتشاريع والتراتيب الجاري بها   ياكل إنجاز  راسات اقتيا ية واجتماعية لفائدة اله  -

 العمل،
 عمل وتغا ل وتعاقد مع مراكز الغحوث والدراسات المماثلة والمسسسات المختية الوطنية  تنمية عالقات   -

 واألجنبية، 
 .عهد الجامعية وضمن مجاالت اختياص الم تأطير الغاحثين وأعمال الغحث  ي إطار الشراكة مع المسسسات   -

مــن خــالل إنجــاز كمركــز للغحــوث وتقيــيم السياســات وتحليــل القــدرة التنا ســية  ويســع  المعهــد  ــي هــ ا المجــال إلــ   عــم  ور 
 :العالمية. ولتجسيم ه   التوجهات يعمل المعهد بالتوازي عل القضايا المشاإل الوطنية و  ةمواكغتكثيف و الدراسات 

اعتغارا لدور  المحوري  ي تطوير قدرات المعهد عل  التحليل والمتابعة والرتغاط  مزيد تطوير نظام المعلومات  -
 .نجاعة الدراسات بالقدرة عل  رغد والتقاط واستيالل المعلومة المناسغة  ي الوقت المناسب 

 لالرتقاء بجو ة الخدمات.مزيد تأهيل الموار  الغشرية بالمعهد وتو ير الظروو المالئمة  -
 .والخبراء جنبية ومع الجامعييناألوطنية و المماثلة الكل اهيالمع تكثيف التعاون  -

 . تطوير موقع المعهد االلكتروني وتي يتنتكثيف عمليات التعريف بنتائج أشيال المعهد عبر  -

وضغط مسشرات لحسن األ اء تمكن من قياس الجدوى   مزيد إحكام التنظيم وتدعيم مقومات الرقابة الداخلية -
 .والتناسق بين األهداو والوسائل والنجاعة والترابط

 مزيد ترشيد التيرو اإل اري وإحكام التيرو  ي الموار   -

 له   االنشطة وتلك بـ: الالزم الدعم إل  تو ير المعهد، وبالتوازي مع أنشطة الدراسات، يسع 
 تنفي  حلقات تكوين خيوغية   •
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 مواغلة تطوير مواقع الواب واألنترانات  •

 2022-2020 المدى المتوسطعلى  ستراتيجيةاال .2

تموقع المعهد ضمن أهـم المراكـز الحكوميـة  ـي ميـدان الغحـوث  ي  2022-2020يتمثل الهدو الرئيسي لالستراتيجية للفترة 
مـن خـالل نتـائج السياسـات االقتيـا ية ويعزز مكانتن  ي  عـم وترشـيد القـرار  ـي مجـال  االقتيا ية واالجتماعية والدراسات 

ــ   ــد الـ ــع  المعهـ ــا يسـ ــات. كمـ ــالحات الدراسـ ــات اإلغـ ــ  اتخـ ــوميين علـ ــاعلين االقتيـــا يين العمـ ــي مســـاندة الفـ ــوير  ور   ـ تطـ
 واالجتماعية. التنمية االقتيا يةمخططات  الضرورية لتحقيق أهداو

قيامــن بمســاندة الحكومــة ووزارة  كمــا أن للمعهــد  ور  ــي رســم اي ــاق التــي يــتم إ راجهــا  ــي مخططــات التنميــة باإلضــا ة إلــ 
ــد ع نحــو اإلشــراو  ــي رســم اإلغــالحات الكبــرى ومتابعتهــا.  أمــا ميمــا يتعلــق بالخيــارات االقتيــا ية ميعمــل المعهــد علــ  ال

 دمج ومستدام مع التفاعل اإليجابي مع األحداث واستغاق المتييرات.ناقتيا  تنا سي وم
للدراسات تسندها هياكل للمتابعة والميالح  مركزية من خالل أربع إ ارات  ويتم تجسيم المهام الموكولة للمعهد باألساس 

 ه   اإل ارات  ي:  لالعامة وأنظمة المعلومات. وتتمث

 اإل ارة المركزية للدراسات االقتيا ية،  −
 اإل ارة المركزية للدراسات االجتماعية،  −
 اإل ارة المركزية للقدرة التنا سية،  −
  .للتوليف والنم جةاإل ارة المركزية  −

  ي :  2022-2020وتتمثل أهم المحاور االستراتيجية للمعهد للفترة  

 ،المبرمجةبرنامج العمل والدراسات يكون لن رأى  ي تفعيل المجلس العلمي بحيث  •
  عم اطارات المعهد من خالل برنامج تكوين مكثف،  •
 ،ل المعهد اعمقيمة أ ضل أل إلعطاء   النم جة ات تطوير تقني •
والبنك الدولي  البنك اال ريقي للتنميةعل  إرار  دوليةوالوطنية المنظمات الهياكل و التعاون مع البرامج تدعيم  •

  ...،EMNESمتوسطّية للّدراسات االقتيا ية -الشغكة األورو والوكالة األمريكية للتنمية و  الوكالة الفرنسية للتنميةو 
 ،مسشرات حول مخزون رأس المالليشمل  2022توسيع المسح حول مناخ االعمال  ي   •
 الدولية بالشراكة مع مكاتب  راسات  ولية، ت تمكين المعهد من المشاركة  ي االستشارا •
 ،بالمعهد وتركيزها القيام باستشارة لضغط استراتيجية اتيال ونشر  •
 ،القيام باستشارة إلعدا  مخطط مديري قيد تطوير نظام المعلومات بالمعهد  •
الحوكمة وحسن التيرو واإلطار المالئم للعمل وتو ير موار  بشرية تات كفاءة عالية مع ضمان  تعزير مغا ئ  •

 ، مايليات التحفيزية له 
االرتقاء بنوعية التقارير والدراسات التي ينتجها   قيد التركيز عل  تكوين عالي المستوى لفائدة اطارات المعهد  •

 ،المعهد 
 . اء بالمعهد لييغح مركزا متطورا للدراسات الكميةتطوير آليات الجو ة بما يمكن من االرتق •
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 2020سنة نشاط محاور وأهداف  .3

 : عل   2020يتركز نشاط المعهد خالل سنة 

 التالية: المجاالت ضمندراسات نجاز ا ❑

o الطاقة والتنمية المستدامة 
o  التشييل ورأس المال الغشري 
o  المالية العمومية 
o  االبتكار والتكنولوجيات الحديثة 
o  السياسات االجتماعية 
o  التنمية الجهوية 
o  التنا سية ومناخ األعمال 
o االستثمار والنمو واالستشراو 
o  السياسات العامة 
o  الدراسات المالية والنقدية 

 انجاز األعمال الدورية التالية: ❑

o الظرو االقتيا ي  شهرية حولقيا ة  ةلوح 

o  حول القدرة التنا سية نيف سنوية   قيا ةلوحة 

o  والدراسات القطاعية متابعة اإلنتاجية 

o  االجتماعي لوحة قيا ة حول الوضع 

تبعا للمستجدات الطارئة على مختلفة مواضيع في  اتمساهمانجاز مذكرات وتحاليل ومنابر و  ❑
  حسب الطلب الوارد ى المعهدالتي تطرح علدولية أو الساحتين الوطنية وال

 

  :المعهدالقيادة والمساندة داخل أنشطة تطوير  ❑

o  تو ير موار  بشرية تات كفاءة عالية مع  و تعزير مغا ئ الحوكمة وحسن التيرو واإلطار المالئم للعمل
 . ضمان ايليات التحفيزية لهم 
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o تطوير آليات الجو ة بما يمكن من االرتقاء بالمعهد لييغح مركزا متطورا للدراسات الكمية ، 

o  التكوين والتعاون مزيد تطوير نظام المعلومات وأنشطة التوثيق و ، 

o  تكثيف عمليات التعريف بنتائج أشيال المعهد عبر تنظيم ورشات العمل والندوات وتطوير الموقع
 ، اإللكتروني

o  مهارات االتيالو  الوسائل الحديثة لالتيالتطوير . 

 

  ةدوليمع هياكل ومنظمات وطنية أو تعاون دراسات ومساهمات في إطار برامج مشاريع  .4

 التعاون مع البنك االفريقي للتنمية 

 ي إطار إنجاز مشروع تيميم وتنفي  اإلغالحات االقتيا ية  الجاتبية الجهوية وتطوير مسشرات  إعدا  آليات نم جة
 واالجتماعية من أجل تحقيق النمو الشامل  ي تونس 

 للتنمية التعاون مع الوكالة الفرنسية 

 آثار التييرات المناخية عل  االقتيا  المتعلق ب GEMMESإعدا  أنموتج .  عم التحول الطاقي والبيئي

 ( USAIDالوكالة األمريكية للتنمية الدولية  )

  عم القدرات  ي مجال الدراسات حول القدرة التنا سية وإيرها 

 التعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

 التقرير الوطني حول التنمية الغشرية  ي تونس . إعدا  مسشرات التنمية الجهويةتطوير 

 IPEMEDمعهد التوقعات االقتصادية لدول المتوسط 

 األوروبي ''اليزالن''   -اإلنتاج المشترك التونسي 

 دراسات بالتعاون مع مجلس التحاليل االقتصادية 

 القيا ةولوحات  إنجاز مجموعة من الدراسات 

  



8 

 

 

 

 

 

 

 

 

املحور الثاني: أهداف ومؤشرات قيس األداء  

الخاصة باملعهد في إطار البرنامج الفرعي للتخطيط 

 والتوازنات الجملية والدراسات 
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 تقديم أهداف ومؤشرات قيس األداء .1

واالجتماعية. و ي ه ا اإلطار  يعمل المعهد عل  حسن إنجاز المهام الموكلة إلين والمتعلقة بإنجاز الدراسات االقتيا ية 
 إنن يحرص عل  أ اء ه   المهام عل  أحسن وجن وتلك بإنجاز الدراسات المبرمجة ليتم توظيفها  ي أشيال وزارة اإلشراو  

 والهياكل الحكومية والخاغة.
لمجال عل   ويب ل المعهد جهو ا قيوى لمواكغة التطورات والمشاإل االقتيا ية للمجموعة الوطنية ويعمل  ي ه ا ا

معالجة مواضيع جديدة تغعا للمستجدات الطارئة عل  الساحتين الوطنية والعالمية كما يواغل تطوير آليات ومناهج الغحث 
 المتغعة. 

المعهد بمساندة وزارة اإلشراو عن طريق المساهمة  ي  راسة المواضيع التي تطرح عليها وإعدا   يساهمو ي نفس اإلطار 
 لطلب الوار .م كرات وتقارير حسب ا

وباعتغار تفتح المعهد عل  المحيط واشتيالن  ي محيط تنا سي  إن علين تطوير التعريف بدراساتن و ي ه ا المجال  إنن  
 يجدر متابعة استيالل الدراسات المنجزة سواء باالستيالل المغاشر أو باالطالع. 

منظومة القيا ة والتيرو ول لك  إن تطوير   ومن جهة أخرى يرتكز النجاح  ي بلوغ األهداو لكل مسسسة عل  نوعية
القدرات الغشرية سواء عل  مستوى المعلومات أو المناهج أساسي لتطوير جو ة المنتوج ول لك يعمل المعهد عل  إحكام  

 توظيف موار   الما ية والغشرية من خالل  عم التكوين من جهة وأساليب المتابعة والمساندة من جهة أخرى. 

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

 

 عم القرار  ي المجالين االقتيا ي واالجتماعي من خالل إنجاز الدراسات المساهمة  ي  تقديم الهدف: 
والتحاليل المندرجة ضمن التوجهات العامة للدولة والمستجيغة لمشاإل التنمية  ي القطاعين العام  

 والخاص.
 المعهد التونسي للقدرة التنا سية والدراسات الكمية. مرجع الهدف:

مبررات اعتماد  
 المؤشرات:

عد  الدراسات المنجزة ونوعيتها تساهم  ي إنارة غانعي القرار وتو ير السند التخات اإلجراءات 
ي المناسغة باإلضا ة إل  ضرورة تبليغ نتائجها إل  المعنيين وتطوير جو تها من خالل الرق

 بالموار  الغشرية وتحسين مناخ العمل.
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 الوحدة مؤشر قيس األداء:  
 التقديـرات نجازاتاإل

2018 2019 2020 2021 2022 

 27 27 27 27 26 العدد  والمذكرات )*(  الدراسات عدد

 19 19 19 18.5 16.2 العدد )األلف(  النفاذ إلى موقع المعهد

 32 32 32 31 31 العدد  )**(عمليات اإلتصال 

معدل أيام   التكوين وتنمية الكفاءات
 10 10 10 9 8.6 ين و التك

 مرضية والقابلة إل  أن تساهم  ي  عم القرارالدراسات والم كرات التي لها قيمة علمية )*( يتم احتساب 
  والتشاركية األخرى.  واالتياليةعد  األنشطة اإلعالمية )**( يتم احتساب 

  

 المؤشرات  األهداف 
تقديرات  
 األنشطة 2020

االعتمادات )باأللف  
 دينار(

ــاهمة ــم  المســــ ــي دعــــ فــــ
القــــــرار فــــــي المجــــــالين 
االقتصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادي 

 واالجتماعي

عــــــــدد الدراســــــــات  -1
   27 والمذكرات

 إنجاز دراسات ضمن المجاالت التالية:
 التنمية المستدامة -
 التشغيل ورأس المال البشري  -
 المالية العمومية -
 والتكنولوجيات الحديثةاالبتكار  -
 السياسات االجتماعية -
 التنمية الجهوية -
 التنافسية ومناخ األعمال -
 االستثمار والنمو واالستشراف -
 السياسات العامة -
 الدراسات المالية والنقدية -

3253 

االســــتجابة للطلبــــات العرضــــية الــــواردة مــــن وزارة 
 أو الهياكل الوطنية والدولية األخرى  اإلشراف

النفـــــاذ إلـــــى موقـــــع -2
 المعهد

ألف   19
 زيارة 

 66.1 موقع المعهدتطوير 
 تنويع منتوجات المعهد ووضعها بالموقع

 32 عمليات االتصال -3
 اتصال مخطط وتنفيذ إعداد 

562 
األنشطة اإلعالمية واالتصالية والتشاركية  تكثيف 
 األخرى 

التكوين وتنمية  -4
 الكفاءات 

10  
 لإلطار يوم/

 إنجاز عمليات تكوين وتأهيل 
705 

 الندوات والملتقيات الدراسية  المشاركة
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 المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية : 1بطاقة عدد
 : التوازنات الجملية واالحياء البرنامج .1

I. التعريف 
 والتحاليل الكميةالدراسات النشاط الرئيسي:  .1
 ترتيب المنشأة: أ .2
كما تم تنقيحن   1968المتعلق بتيرو سنة  1967 يسمبر   30المسرخ  ي  1967 لسنة  57قانون المالية عد    مرجع اإلحداث: .3

 . 1973المتعلق بتيرو سنة  1972 يسمبر  27 المسرخ  ي 1972لسنة   87بقانون المالية عد  
التنظيم اإل اري والمالي وطرق  ضغط بالمتعلق  1998نو مبر  2المسرخ  ي  2134ر عد  األم مرجع التنظيم اإلداري والمالي: .4

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

 
II.  األداءإطار القدرة على 

 
 : إنجاز الدراسات والتحاليل بما يتوا ق مع أهداو مخططات التنمية وأولويات المرحلة.االستراتيجية العامة .1
 : مساهمة مغاشرة. تحديد المساهمة في أهداف البرنامج .2
  ي  عم القرار  ي المجالين االقتيا ي واالجتماعي.  المساهمة: أهم األولويات واألهداف .3
 :  مؤشرات قيس األداء وأهم األنشطة .4

 :ـالمجاالت التالية ضمن ومذكرات دراسات إعداد  ❑
 التنمية المستدامة •

 التشييل ورأس المال الغشري  •

 المالية العمومية •

 االبتكار والتكنولوجيات الحديثة •

 السياسات االجتماعية •

 الجهويةالتنمية  •

 التنا سية ومناخ األعمال •

 االستثمار والنمو واالستشراو •

 السياسات العامة •

 الدراسات المالية والنقدية •

المجموعـــة الوطنيـــة والتحـــديات المطروحـــة علـــ  االقتيـــا   انشـــياالت تنـــدرج ضـــمن  مســـاهماتإنجـــاز  ❑
 .التونسي
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 : اإلجراءات المصاحبة .5

 تحيين التنظيم اإل اري، •
 تحيين الهيكل التنظيمي،   •
بعد الميا قة   2023-2019تدعيم الهيكل بالموار  الغشرية الضرورية عبر تفعيل قانون اإلطار للفترة   •

 . علين
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لمعهد التونسي للقدرة التنافسية لبطاقات مؤشرات قيس األداء للبرنامج الفرعي للدراسات  .2

 والدراسات الكمية

 -1-بطـاقة مـؤشر قيس أداء 

 1/1/3/1 رمز المؤشر :   
 والم كرات  عد  الدراسات تسمية المؤشر : 

 2019-05-24 تاريخ تحيين المؤشر :
  

I. اخلصائص العامة للمؤشر 

  
 التوازنات الجملية واالحياء   : الربنامج .1
 والدراساتالتخطيط والتوازنات الجملية    : الربنامج الفرعي .2
  ي  عم القرار  ي المجالين االقتيا ي واالجتماعي المساهمة  :اهلدف .3
 والم كرات المنتجة عد  الدراسات 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

يتم احتساب الدراسات والم كرات التي لها قيمة علمية مرضية  
 .والقابلة إل  أن تساهم  ي  عم القرار

 العد  وحدة املؤشر: .2

   املعطيات األساسية  الحتساب املؤشر: .3

المساهمات التي تقوم بها بما  يها المنشورة، والم كرات الدراسات 
 ي إطار التعاون مع الهياكل والمنظمات  اإلطارات العليا بالمعهد

 . الوطنية والدولية

األساسية الحتساب  ملعطياتطريقة جتميع ا .4

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

 تقرير.

 اإل ارات المركزية للدراسات.  األساسية الحتساب املؤشر:  ملعطياتمصدر ا .5
 كل نهاية ثالثية. املؤشر:تاريخ توّفر  .6

 Valeur cible deالقيمة املستهدفة للمؤشر ) .7

l’indicateur :) 

27 

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

  
سلسلة النتائج )اإلجنازات( والتقديرات اخلاصة  .1

 باملؤشر
 

  
حتليل النتائج وتقديرات اإلجنازات اخلاصة  .2

 باملؤشر:

اإلضامية  يتأثر المسشر باإلمكانيات الغشرية المتاحة وبحجم الطلغات 
 وبتو ر المعطيات

  
  رسم بياني لتطور املؤشر .3
  

 
  
أهم األنشطة املربجمة لتحقيق القيمة املنشودة  .4

 للمؤشر: 

 القيام بمتابعة مستمرة من خالل الهيئة المديرية.

التأكد و  آلية تمكن من الميا قة عل  الدراسات المنجزة عدم تو ر :املتعلقة باملؤشر( limites)حتديد أهم النقائص  .5
حد أ ن  من االستقاللية والموضوعية بما يضمن  تو رها عل  من

 . الجو ة

 
  

27 27 27 27

26

2022 2021 2020 2019 2018

عدد الدراسات

 مؤشر: ال
 الوحدة

 التقديـرات اإلنجازات

 2018 2019 2020 2021 2022 

   27   27  27 27 26 العدد والم كرات عد  الدراسات  -1/2/1/1
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 -2-بطـاقة مـؤشر قيس أداء 

  
 1/1/3/2 رمز المؤشر : 

 النفات إل  موقع المعهد تسمية المؤشر : 
 2019-05-24 تاريخ تحيين المؤشر :

  
I. اخلصائص العامة للمؤشر 

  
 التوازنات الجملية واالحياء   : الربنامج .1
 التخطيط والتوازنات الجملية والدراسات  : الربنامج الفرعي .2

  :اهلدف .3

 ي  عم القرار  ي المجالين االقتيا ي   المساهمة
 واالجتماعي 

 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 للمعهدإل   النا  ينعد     (:Formuleطريقة احتساب املؤشر ) .1

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

األساسية الحتساب  ملعطياتطريقة جتميع ا .4

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

 تقرير.

 .نترناتموقع المعهد عل  اال األساسية الحتساب املؤشر:  ملعطياتمصدر ا .5
 كل نهاية ثالثية. تاريخ توّفر املؤشر: .6

 Valeur cible deالقيمة املستهدفة للمؤشر ) .7

l’indicateur :) 

19 

 . ووحدة الرقابة على التصرف اإلعالميةإدارة   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 عمليات النشر واالتيال 

  
  رسم بياني لتطور املؤشر .2
  

 
  
أهم األنشطة املربجمة لتحقيق القيمة املنشودة  .3

 للمؤشر: 

 تطوير موقع المعهد
 .تنويع منتوجات المعهد ووضعها بالموقع

آلية تمكن من التعرو عل  عد  الدارسات التي وقع  عدم تو ر  :املتعلقة باملؤشر( limites)حتديد أهم النقائص  .4
 .تحميلها من الموقع

 
  

19 19 19
18,5

16,2

2022 2021 2020 2019 2018

النفاذ إلى موقع المعهد

 الوحدة مؤشر: ال
 التقديـرات اإلنجازات

2018 2019 2020 2021 2022 

 النفات إل  موقع المعهد   -1/1/3/2
العدد 
 )األلف(

16.2 18.5 19   19    19    
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 -3-بطـاقة مـؤشر قيس أداء 

  
 1/1/3/3 رمز المؤشر : 

 االتيال عمليات تسمية المؤشر : 
 2019-05-24 تاريخ تحيين المؤشر :

  
IV. اخلصائص العامة للمؤشر 

  
 واالحياء  التوازنات الجملية  : الربنامج .7
 التخطيط والتوازنات الجملية والدراسات  : الربنامج الفرعي .8

  :اهلدف .9

 ي  عم القرار  ي المجالين االقتيا ي   المساهمة
 واالجتماعي 

 عمليات االتيال  تعريف املؤشر:  .10
 (Indicateur d’activitéمؤشر نشاط ) نوع املؤشر:   .11
 indicateur d’efficacité)مؤشر جناعة ) طبيعة املؤشر:  .12

  
V. التفاصيل الفنية للمؤشر 

  
 . عد  األنشطة اإلعالمية واإلتيالية والتشاركية األخرى    (:Formuleطريقة احتساب املؤشر ) .9

 العدد  وحدة املؤشر: .10
 .الملتقيات اإلعالمية، العمليات االتيالية   املعطيات األساسية  الحتساب املؤشر: .11

األساسية الحتساب  ملعطياتجتميع اطريقة  .12

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

 تقرير.

 .نترناتاإل ارات المركزية، اإل ارة العامة وموقع المعهد عل  اال األساسية الحتساب املؤشر:  ملعطياتمصدر ا .13
 كل نهاية ثالثية. تاريخ توّفر املؤشر: .14

 Valeur cible deالقيمة املستهدفة للمؤشر ) .15

l’indicateur :) 

32 

 .إدارة النشر ووحدة الرقابة على التصرف  املسؤول عن املؤشر بالربنامج:  .16
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VI. قراءة يف نتائج املؤشر 

  
 سلسلة النتائج )اإلجنازات( والتقديرات اخلاصة باملؤشر

  
حتليل النتائج وتقديرات اإلجنازات اخلاصة  .5

 باملؤشر:

 يتواغل العمل عل  تطوير عمليات النشر واالتيال 

  
  رسم بياني لتطور املؤشر .6
  

 
  
أهم األنشطة املربجمة لتحقيق القيمة املنشودة  .7

 للمؤشر: 

 إعدا  مخطط اتيال 
 القيام بمتابعة مستمرة من خالل الهيئة المديرية

 .(Plan de communicationلمخطط اتيال )ا تقار  :املتعلقة باملؤشر( limites)حتديد أهم النقائص  .8

 
  

32 32 32

31 31

2022 2021 2020 2019 2018

عمليات اإلتصال

 الوحدة مؤشر: ال
 التقديـرات اإلنجازات

2018 2019 2020 2021 2022 

    32    32   32 31 31 العدد عمليات االتيال   -1/1/3/3



19 

 

 -4-بطـاقة مـؤشر قيس أداء 

  
 1/1/3/4 المؤشر : رمز 

 الكفاءاتالتكوين وتنمية  تسمية المؤشر : 
 2019-05-24 تاريخ تحيين المؤشر :

  
I. اخلصائص العامة للمؤشر 

  
 التوازنات الجملية واالحياء   : الربنامج .1
 التخطيط والتوازنات الجملية والدراسات  : الربنامج الفرعي .2

  :اهلدف .3

 ي  عم القرار  ي المجالين االقتيا ي   المساهمة
 واالجتماعي 

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

  
II. التفاصيل الفنية للمؤشر 

  
 . معدل عد  أيام التكوين بالنسغة لكل إطار   (:Formuleطريقة احتساب املؤشر ) .1

 .أيام التكوين  وحدة املؤشر: .2
 .تقارير الدورات والورشات التكوينية  اخل وخارج تونس   املعطيات األساسية  الحتساب املؤشر: .3

األساسية الحتساب  ملعطياتطريقة جتميع ا .4

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

 .الدورات التكوينيةتقارير 

 .اإل ارات المركزية األساسية الحتساب املؤشر:  ملعطياتمصدر ا .5
 كل نهاية ثالثية. تاريخ توّفر املؤشر: .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 

  
 سلسلة النتائج )اإلجنازات( والتقديرات اخلاصة باملؤشر

  
 تتطور أنشطة التعريف والتغا ل بيفن منتظمة حتليل النتائج وتقديرات اإلجنازات اخلاصة باملؤشر: .1
  

  رسم بياني لتطور املؤشر .2
  

 
  
أهم األنشطة املربجمة لتحقيق القيمة املنشودة  .3

 للمؤشر: 

 .مخطط التكوين وتنويعنتطوير 

 . مسشر كمي مجمع للعديد من األنشطة المتنوعة :املتعلقة باملؤشر( limites)حتديد أهم النقائص  .4

 
 

  

10 10 10

9
8,6

2022 2021 2020 2019 2018

التكوين وتنمية الكفاءات

 الوحدة مؤشر: ال
 التقديـرات اإلنجازات

2018 2019 2020 2021 2022 

 وتنمية الكفاءات التكوين      -1/1/3/4
معدل أيام 

    10    10   10 9 8.6 التكوين
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 الميزانية وبرمجة نفقات المعهد على المدى المتوسط .1

 2020تقديم ميزانية المعهد لسنة   .أ

ألـف  ينـار  490ألـف  ينـار لنفقـات التيـرو و 6262ألف  ينار تتوزع بـين6752، 2020تبلغ ميزانية المعهد الجملية لسنة 

محـين  2019بالمائـة نسـغة لسـنة  6 و تطـورا قـدر  2019بالمائـة نسـغة لسـنة  7.4لنفقـات التجهيـز مسـجلة بـ لك تطـورا قـدر  

 باعتغار تحيين التأجير.

مــن ميزانيـــة التيـــرو بينمــا تتكـــون ميزانيـــة  % 83هــ ا وتشـــتمل ميزانيــة المعهـــد باألســـاس علــ  نفقـــات التـــأجير التــي تمثـــل 

من تكاليف االستبيان السنوي للقـدرة التنا سـية مـن جهـة ولـوازم اإلعالميـة وميـاريف التهيئـات والتجهيـزات اإل اريـة التجهيز 

 إل  جانب اقتناء وسائل النقل. من جهة أخرى 

 كالتالي:   2020وتتوزع نفقات سنة 

 2019 محين   4 799 000و  2019  سنة  4 718 000  مقابل    000 210 5:التأجير           -
 2019سنة    958 000  مقابل   937 000:التسيير    نفقات  -

 2019سنة    140 000  مقابل  115 000: التدخالت  نفقات  -

   2019سنة    470 000مقابل    490 000: نفقات التجهيزات  -
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 2020النفقات  لسنة   تقديرات
 

نسبة التطور حمني 
   )*(  2018اجنازات  2019قانون املالية  2019حمني  2020تقديرات  الفارق 2019/ 2020

 التأجير 976 366 4 000 718 4 000 799 4 000 210 5 000 411  8,6 %

 نفقات التسيير 453 751  000 958  000 958  000 937  000 21 - 2,2 %-

-% 17,9 - 25 000  115 000  140 000  140 000  140 000 
نفقات  

 التدخالت 

 نفقات اإلستثمار 921 137  000 470  000 470  000 490  000 20  4,3 %

 المجموع 350 396 5 000 286 6 000 367 6 000 752 6 000 385  6,0 %

    )*( أرقام إير نهائية 
 

 

 

  
 2020ميزانية  2019ق . م 

 500 336 6 000 816 5 نفقات التصرف  

 000 210 5 000 718 4 نفقات التأجير

 000 937 000 958 نفقات التسيير

 000 115 000 140 نفقات  التدخل

 000 490 000 470 نفقات اإلستثمار 

 000 60 000 200 ميزانية اإلعالمية 
 0 000 24 تجهيزات إعالمية

 0 000 26 تطوير و تحيين األنظمة و التطبيقات
 000 60 000 50 السالمة المعلوماتية

 0 000 50 تطوير نظام المعلومات 
 0 000 50 تطوير آليات النشر

 000 220 000 220 ميزانية المرصد الوطني للقدرة التنافسية

 000 40 000 50 تجهيزات و تهيئات مختلفة

 000 20 000 20 تجهيزات

 000 20 000 30 تهيئات

 وسائل النقل

  170 000 

 000 752 6 000 286 6 مجموع النفقات
 

  

file:///D:/mega/budget%202020/مقترح%20ميزانية%202020.xlsx%23RANGE!A1
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 التمويل الذاتي 
 

 2018بعنوان التأجير أ  اعتما ات متغقية 220أ  استرجاع أجور األعوان الملحقين بالوزارة  و 291 التأجير
 2018أ  من اإلعتما ات المتغقية من نفقات التسيير بعنوان سنة 20 نفقات التسيير

 2018أ  من المداخيل البنكية لسنة  25 نفقات  التدخالت
 2018أ  من االعتما ات المتغقية بعنوان نفقات المرغد الوطني للقدرة التنا سية لسنة 60 المرصد  

   2018سيارات  ي سنة  05ألف  ينار مبلغ التفويت  ي  70أ   واضل مجمدة لميزانيات سابقة للتجهيز و 67 وسائل النقل
 
 
 

 2020-2019تطور ميزانية  المعهد لسنتي 

 

  

0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

6 000 000

إعتمادات التأجير وسائل المصالح  نفقات التدخل نفقات التجهيز
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 حسب التفييل التالي:  %7.4يبلغ   طوراوب لك تسجل اعتما ات الد ع ت
 

 * حسب طبيعة النفقة  2020ميزانية المعهد لسنة 
 دينارالالوحدة:                                      اعتمادات الدفع(  (

 2018إنجازات  طبيعة النفقة
 2019ق م 

التبويب  النسبة )%(   الفارق  2020تقديرات *
 التبويب الجديد القديم

 %9,3 000 401 000 699 4 000 298 4   000 940 3 نفقات التأجير

 %23,6 000 175 000 917 000 742   600 593 *نفقات التسيير

 %18,4 000 14 000 90 000 76   000 93 **نفقات التدخالت

 %37,7- 000 177- 000 293 000 470   921 137 نفقات اإلستثمار

   0 0 0   0 نفقات العمليات المالية

   0 0 0   0 بقية النفقات

 %7,4 000 413 000 999 5 000 586 5   521 764 4 المجموع

إلعا ة برمجتها  2018نهاية سنة ينار إل  عدم تو ر  واضل  ي ألف  175والغالغ   2020*يعو  الفارق  ي اعتما ات الد ع بالنسغة لنفقات التسيير 
ألف  ينار. إت 216أين بليت االموار  ال اتية من  واضل ميزانية التسيير  2019عل  إرار ميزانية التسيير لسنة  2020ألف  ينار  قط( ضمن ميزانية 20)
 2019مقارنة بسنة  %2.2إنخفاضا ب 2020 . بينما سجلت نفقات التسيير لسنة 2018من االعتما ات الميا ق عليها لسنة  % 80يتم غرو سوى  مل
 (.2019ألف  ينار  ي 958مقابل  2020ألف  ينار  ي 937)

إلعا ة  2018ألف  ينار إل  عدم تو ر  واضل  ي نهاية سنة 14والغالغ   2020يعو  الفارق  ي اعتما ات الد ع بالنسغة لنفقات التدخالت ك لك **

لسنة   دخالتألف  ينار. بينما سجلت نفقات الت 64أين بليت الموار  ال اتية  2019 سنةعل  إرار  2020ألف  ينار  قط( ضمن ميزانية 25برمجتها )
 (.2019ألف  ينار  ي 140مقابل  2020ألف  ينار  ي 115) 2019مقارنة بسنة  %18بإنخفاضا  2020
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 حسب طبيعة النفقة عل  النحو التالي:  2020وتتوزع  االعتما ات المقترحة لسنة 

 حسب طبيعة النفقة  2020تركيبة ميزانية المعهد لسنة  
 

 
  

4 699 000

917 000

90 000

293 000

نفقات التأجير

نفقات التسيير

نفقات التدخالت

نفقات اإلستثمار
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 نفقات التأجي 

 زيا ة أي ب محين  2019  سنـة  4 799 000  مقـابل  5 210 000بـ  2020قدرت مرتغات األعـوان لسنة 
 :  (. وتم ضغط ه   التقديرات عل  أساس% 8.6  )بنسغة ينار  411 000 اقـدره

  2020على سنة  2019تأثير تعديالت ميزانية سنة   (1
 :2020عل  ميزانية  2019التكاليف الناتجة عن تأثير إجراءات سنة 

    3 600 :تقدم  ي الدرجة -
    52 400:   2019لسنة  الينف القسم و  ترقيات تأثير -

  . 23 500: 2020عل  سنة  2019سنة  تسميات تأثير -

  . 59 000: 2020عل  سنة  2019زيا ة أجور  تأثير -

  ينار. 138 500ويبلغ االنعكاس الجملي له   التعديالت 

 : 2020اجراءات جديدة سنة  (2
  ينار  ي: 273 020و التي تقدر بـ  2020تتمثل اإلجراءات الجديدة المقترحة لسنة 

 

   70 500 2020ترقيات  ي القسم والينف  لسنة  -

   6 500  2020التقدم  ي الدرجة و السلم لسنة  -

   400 21   2020تسميات   -

  800 174  2020زيا ة األجور لسنة  -
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   2019تحيين ميزانية 

   

المحين بناء على شهر 

  2019مارس 

التعديالت إلى موفى  

 2019ديسمبر 

المحين إلى موفى ديسمبر 

2019   
حسب قانون المالية  

2019     

 164 819  920 16  244 802  000 840  األجر األساسي والتدرج

 997 815  753 13  244 802  000 835  ألساسيااألجر  

 167 3  167 3   000 5  التدرج 

 162 664 1 557 102  605 561 1 000 629 1 المنح القارة

 466 654 1 557 102  909 551 1 000 617 1 المنحة الخصوصية 

 696 9     696 9  000 12  منحة النقل 

 367 778  091 17  276 761  000 763  المنح المرتبطة بالوظيفة

 110 229  690 6  420 222  000 225  المنحة الوظيفية 

 125 61  753   372 60  000 67  المنحة الكيلومترية 

 080 220  540   540 219  000 230  منحة السكن 

           منحة التصرف 

 692 267  108 9  584 258  000 240  اإلمتيازات العينية 

 360      360   000 1  منحة الصندوق 

 787 511  343 12  444 499  000 537  المنح المتغيرة غير الخصوصية

 480 313  735 8  745 304  000 334  منحة اإلنتاج 

 678 161  608 3  070 158  000 167  منحة الشهر الثالث عشر 

 629 36     629 36  000 36  منحة الساعات اإلضافية 

 167 6     167 6  000 7  المنح العائلية

 927 019 1 929 52  998 966  000 942  المساهمات المحمولة على المشغل

 473 536  812 19  661 516  000 466  المساهمة في أنظمة التقاعد  

 383 147  856 4  527 142  000 142  المساهمة في أنظمة الحيطة اإلجتماعي 

 985 36  353 1  632 35  000 36  المساهمة في ص ن  م أ 

 663 280  301 26  362 254  000 280  المساهمة في أنظمة  التأمين على المرض 

 423 18  607   816 17  000 18  المساهمة في أنظمة  التأمين ضد فواجع الشغل 

 574 799 4 840 201  734 597 4 000 718 4 الجملة
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 بعد شهر مارس  2019تعديالت سنة 

    
تدرج 
2019 

ترقيات الصنف 
  2019والسلم 

ترقيات الكفاءة 
2019 

 2019تسميات 
األجور زيادة 

2019 
 المجموع

 920 16           753 13  167 3  األجر األساسي والتدرج 

 األجر ألساسي   
 

 13 753     13 753 

 167 3      167 3  التدرج  

 557 102  160 84     397 18        المنح القارة 

 557 102  160 84   397 18    المنحة الخصوصية   

         منحة النقل   

 091 17     091 17         المنح المرتبطة بالوظيفة 

 690 6  . 690 6     المنحة الوظيفية   

 753    753      المنحة الكيلومترية   

 540    540      منحة السكن   

         المنحة التكميلية  

 108 9   108 9     اإلمتيازات العينية  

         منحة الصندوق   

 343 12     514 3  599 4  438 3  792   المنح المتغيرة غير الخصوصية 

 735 8   849 2  066 3  292 2  528   منحة اإلنتاج   

 608 3   665   533 1  146 1  264   منحة الشهر الثالث عشر   

         منحة الساعات اإلضافية   

                 المنح العائلية 

 929 52  664 33  939 2  865 7  877 6  584 1  المساهمات المحمولة على المشغل 

 812 19  203 12  667 1  875 2  493 2  574   المساهمة في أنظمة التقاعد    

 856 4  366 3  460   184   688   158   المساهمة في أنظمة الحيطة اإلجتماعي  

 353 1  842   115   184   172   40   المساهمة في ص ن  م أ   

 301 26  832 16  640   599 4  438 3  792   المساهمة في أنظمة  التأمين على المرض  

 607   421   57   23   86   20   المساهمة في أنظمة  التأمين ضد فواجع الشغل   

 840 201  824 117  544 23  861 30  068 24  543 5  الجملة 
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 2020على   2019تأثير تعديالت سنة  

  2019تأثير تدرج  
 2020على 

تأثير ترقيات  
الصنف والكفاءة   

على   2019
2020 

تأثير تسميات  
على   2019

2020 

تأثير زيادة أجور  
على    2019سنة 

2020 
 1المجموع 

 619 13     565 11 054 2 األجر األساسي والتدرج 

 565 11   565 11   األجر ألساسي 

 054 2    054 2 التدرج

 60477 42080  18397   المنح القارة 

 477 60 080 42  397 18   المنحة الخصوصية 

        منحة النقل 

 17091  17091    المنح المرتبطة بالوظيفة 

 690 6  690 6    المنحة الوظيفية 

 753  753    المنحة الكيلومترية 

 540  540    منحة السكن 

        المنحة التكميلية

 108 9  108 9    اإلمتيازات العينية

        منحة الصندوق 

 11518  3514 7491 513 المنح المتغيرة غير الخصوصية 

 185 8  849 2 994 4 342 منحة اإلنتاج 

 333 3  665 497 2 171 منحة الشهر الثالث عشر 

         منحة الساعات اإلضافية 

        العائلية المنح 

 35780 16832 2939 14982 1027 المساهمات المحمولة على المشغل 

 572 13 102 6 667 1 431 5 372 المساهمة في أنظمة التقاعد  

المساهمة في أنظمة الحيطة  
 اإلجتماعي

103 1 498 460 1 683 3 744 

 937 421 115 375 26 المساهمة في ص ن  م أ 

أنظمة  التأمين على  المساهمة في 
 المرض

513 7 491 640 8 416 17 060 

المساهمة في أنظمة  التأمين ضد  
 فواجع الشغل 

13 187 57 210 467 

 485 138 912 58 544 23 435 52 594 3 الجملة 
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 2020إجراءات جديدة  

ترقيات الصنف و   
 الكفاءة  

التقدم  في الدرجة  

 والسلم  
 2020تسميات 

األجور  زيادة 

2020 
 2المجموع 

 235 7     743 3 492 3 األجر األساسي والتدرج 

 235 7   743 3 492 3 األجر ألساسي 

        التدرج

 593 161 800 124   793 36 المنح القارة 

 593 161 800 124   793 36 المنحة الخصوصية 

        منحة النقل 

 531 16  531 16    المنح المرتبطة بالوظيفة 

 160 2  160 2    المنحة الوظيفية 

 123 1  123 1    المنحة الكيلومترية 

         منحة السكن 

        المنحة التكميلية

 248 13  248 13    اإلمتيازات العينية

        منحة الصندوق 

 036 14  029 3 936 071 10 المنح المتغيرة غير الخصوصية 

 093 10  755 2 624 714 6 منحة اإلنتاج 

 943 3  274 312 357 3 منحة الشهر الثالث عشر 

         منحة الساعات اإلضافية 

        المنح العائلية 

 747 73 920 49 813 1 871 1 143 20 المساهمات المحمولة على المشغل 

 991 26 096 18 915 678 302 7 المساهمة في أنظمة التقاعد  

المساهمة في أنظمة الحيطة  
 اإلجتماعي

2 014 187 252 4 992 7 445 

 862 1 248 1 63 47 504 المساهمة في ص ن  م أ 

المساهمة في أنظمة  التأمين على  
 المرض

10 071 936 551 24 960 36 518 

المساهمة في أنظمة  التأمين ضد  
 فواجع الشغل 

252 23 32 624 931 

 142 273 720 174 373 21 550 6 499 70 الجملة 
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 2020أجور األعوان الملحقين لدى وزارة اإلشراف بعنوان سنة   

 المجموع   2020زيادة األجور  أعوان الملحقين لدى وزارة اإلشراف  6الـ  

 058 54    058 54 األجر األساسي والتدرج 

 058 54  058 54 األجر ألساسي 

       التدرج

 807 90 180 6 627 84 المنح القارة 

 627 90 180 6 447 84 المنحة الخصوصية 

 180  180 منحة النقل 

 104 51    104 51 المنح المرتبطة بالوظيفة 

 800 13  800 13 المنحة الوظيفية 

 838 3  838 3 المنحة الكيلومترية 

 600 12  600 12 منحة السكن 

     المنحة التكميلية

 866 20  866 20 العينية اإلمتيازات

     منحة الصندوق 

 487 31    487 31 المنح المتغيرة غير الخصوصية 

 980 20  980 20 منحة اإلنتاج 

 507 10  507 10 منحة الشهر الثالث عشر 

       منحة الساعات اإلضافية 

 68  68 المنح العائلية 

 836 63 472 2 364 61 المساهمات المحمولة على المشغل 

 981 32 896 085 32 المساهمة في أنظمة التقاعد  

المساهمة في أنظمة الحيطة  
 اإلجتماعي

8 851 247 9 098 

 275 2 62 213 2 المساهمة في ص ن  م أ 

المساهمة في أنظمة  التأمين على  
 المرض

17 109 1 236 18 345 

المساهمة في أنظمة  التأمين ضد  
 فواجع الشغل 

1 106 31 1 137 

 360 291 652 8 708 282 الجملة 
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    2020تقديرات  أجور األعوان  لسنة  

حسب قانون   
2019المالية    

المحين إلى موفى  
2019ديسمبر   

تأثير تعديالت  
2020على   2019  

إجراءات جديدة  
2020 

2020سنة   

 986 839 235 7 619 13 164 819 000 840 األجر األساسي والتدرج 

 785 834 235 7 565 11 997 815 000 835 األجر ألساسي 

 201 5   054 2 167 3 000 5 التدرج

 989 885 1 593 161 477 60 162 664 1 000 629 1 المنح القارة 

 385 876 1 593 161 477 60 466 654 1 000 617 1 المنحة الخصوصية 

 604 9     696 9 000 12 منحة النقل 

 874 811 531 16 091 17 367 778 000 763 المرتبطة بالوظيفة المنح 

 889 237 160 2 690 6 110 229 000 225 المنحة الوظيفية 

 965 62 123 1 753 125 61 000 67 المنحة الكيلومترية 

 595 220   540 080 220 500 238 منحة السكن 

           المنحة التكميلية

 025 290 248 13 108 9 692 267 000 240 العينية اإلمتيازات

 400     360 000 1 منحة الصندوق 

 320 537 036 14 518 11 787 511 000 537 المنح المتغيرة غير الخصوصية 

 750 331 093 10 185 8 480 313 000 334 منحة اإلنتاج 

 936 168 943 3 333 3 678 161 000 167 منحة الشهر الثالث عشر 

 634 36     629 36 000 36 منحة الساعات اإلضافية 

 198 6      167 6 000 7 المنح العائلية 

 401 129 1 747 73 780 35 927 019 1 000 942 المساهمات المحمولة على المشغل 

 018 577 991 26 572 13 473 536 000 466 المساهمة في أنظمة التقاعد  

المساهمة في أنظمة الحيطة  
 اإلجتماعي

142 000 147 383 3 744 7 445 158 549 

 821 39 862 1 937 985 36 000 36 المساهمة في ص ن  م أ 

المساهمة في أنظمة  التأمين على  
 المرض

280 000 280 663 17 060 36 518 334 207 

ضد   المساهمة في أنظمة  التأمين
 فواجع الشغل 

18 000 18 423 467 931 19 806 

 768 210 5 142 273 485 138 574 799 4 000 718 4 الجملة 
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 : 2020لسنة   ( الموارد البشرية3

 : عونا يتوزعون كالتالي 125شهر مارس من السنة الجارية بـ   يقّدر عد  األعوان المغاشرين بالمعهد مع مو  

 

 86 اإلطارات العليا والمديرة    -
 15 اإلطارات المتوسطة وأعوان التسيير    -
 24 أعوان التنفي   -
 ------ 

 125 المجموع
 

أعوان ملحقين لدى وزارة التنمية واإلستثمار والتعاون الدولي خمسة منهم   6ويجدر الت كيــر بأن مـن بين أعــوان المعهد 
 ينار يتم استرجاعها من الوزارة و تم   291 500بـحوالي  2020بموجب اتفاقية إلحاق جماعي وتقدر أجورهم بالنسغة لسنة 

 .ا راجها ضمن الموار  ال اتية للمعهد 
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 التسيينفقات 
%( مقـارنة  -2.2 ينــار  ) 21 000   قدر  مسجلة انخفاضا ينار  937 000بـ  2020بالنسغة لسنـة  التسيير تقدر نفقـات 

 .   2019بالميـزانـية الميا ق عليها لسنة 

   2018انجازات  2019ق انون المالية   2020تقديرات   الف ارق  التطور 

% 2.2-  000 21-   التسييرنفقات  147 751 000 958  000 937 

 
 وتخص هذه االعتمادات النفقات التالية : 

 التسيير تقديرات نفقات 

  

 2020تقديرات  2019ق م  2018إنجاز  التسيير نفقات 

 500 319 200 304 838 292 األكرية و األداءات البلدية

 500 82 500 81 500 64 إستهالك الماء و الكهرباء و الغاز

 اإلتصاالت 
69 646 77 000 75 000 

 إقتناء األثاث

11613 20 000 20 000 

 الوقود )وقود وسائل المصالح( 

6 000 10 000 10 000 

 000 25 000 25 999 17 مصاريف التأمين

 التعهد و الصيانة
22 123 39 800 46 000 

 000 23 000 21 6002 مصاريف التنظيف 

 لوازم المكاتب و النسخ و الطباعة 
26 158 23 000 26 000 

 التوثيق و الصحف ونشر اإلعالنات 

56 384 61 000 65 000 

 مصاريف اإلعالمية 

73 282 92 000 99 500 

 000 7 000 8 149 2 مصاريف اإلستقباالت و اإلقامة

 مصاريف المهمات 
7 797 10 000 10 000 

 000 16 000 16 653 12 إكساء أعوان و مصاريف التنقل

 تكوين و رسكلة األعوان 
43 982 76 000 54 000 

 000 12 000 12 140 8 ندوات و أيام دراسية 

 500 4 500 4 010 4 األداءات و معاليم الجوالن

 خبرات و إستشارات و تأجيرات مختلفة
24 179 70 000 35 000 

 نفقات التصرف األخرى 

1 998 7 000 7 000 

 000 937 000 958 453 751 مجموع نفقات التسيير
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 التنفقات التدخ
 التطور لفارقا 2020تقديرات  2019قانون المالية   2018انجاز  

 %-17.9 -25000 115000 140000 140000 خالتنفقات التد

 
ألف  ينار تنقسم بين مساهمة الو ا ية الخاغة بأعوان  115بـ  2020تقدر تكاليف نفقات التدخل لسنة 

 والجمعية الرياضية. 2017المعهد التي انطلق نشاطها بداية من سنة 
 د 100000وترفيهية وثقافية :       مساهمة الودادية للقيام بأنشطة إجتماعية-1

تتضمن نفقات الو ا ية إل  جانب المساهمة  ي ت اكر األكل منح وإعانات إجتماعية  ي 
األعيا  الدينية والعو ة المدرسية وك لك تكريم المتقاعدين وأنشطة تر يهية وتثقيفية لألعوان 

 ومياريف مختلفة أخرى. 
   15000مساهمة الجمعية الرياضية:                                        -2

 
 

 ودادية أعوان المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية
الميا قة عل  تكوين و ا ية خاغة بأعوان المعهد تتول  القيام بأنشطة  2016تم  ي أواخر شهر  يسمبر 

وتوزيع ت اكر  بتنظيم عملية إقتناء 2017نشاطها  عليا مع بداية سنة  انطلقإجتماعية وتر يهية وثقامية وقد 
األكل وتنظيم حفل تكريم األعوان المتقاعدين واإلحتفال بيوم العلم باإلضا ة لدعم األنشطة التر يهية 

و ك لك منح اإلعانات اإلجتماعية بمناسغة  والتثقيفية لفائدة أعوان المعهد بمناسغة العطل الدراسية والييفية
 األعيا  الدينية و العو ة المدرسية.

 رياضيةالجمعية ال
تشرو الجمعية الرياضية بالمعهد التونسي للقدرة التنا سية والدراسات الكمية من  تكوينها خالل شهر ميفري 

 الرياضة  اخل القاعة ، كرة القدم عل  األنشطة الرياضية والثقامية بالمعهد وتتركز أنشطتها عل  2015
  .تعليم  نون الرسمو 
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وتجدر اإلشارة إل  أنن من خالل األنشطة اإلجتماعية والتثقيفية والرياضية، تساهم الو ا ية والجمعية 
 بالمعهد. االجتماعيالرياضية بدرجة كبيرة  ي تحسين المناخ 
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 نفقات اإلستثمار

 . 2019ألف دينار بالنسبة لسنة  20ألف دينار بزيادة 490ب  2020قدرت نفقات اإلستثمار لسنة 

I- 2019و 2018أهم المعطيات حول ميزانية التنمية لسنتي تذكير ب 

موارد        البيان 

2018 

إنجازات  

2018 * 

ق.م                 

2019 

طلبات المعهد  

2020 

نسبة تطور  

 مساهمة الدولة

% 

نفقات  

 اإلستثمار 

 293 470 138 260 ميزانية 
-37.7% 

 197 0 0 15 ذاتية 

ميزانية  

 اإلعالمية  

 60 200 0 0 ميزانية
-70% 

 0 0 0 0 ذاتية

تكاليف المسح  

حول القدرة  

 التنافسية*  

 %27- 160 220 138 200 ميزانية

 60 0 0 15 ذاتية

تجهيزات  

 وتهيئات  

 40 50 0 60 ميزانية
-20% 

 0 0 0 0 ذاتية

 وسائل النقل 
 33 0 0 0 ميزانية

-  
 137 0 0 0 ذاتية

 

تنظرا لتواصل النفقا 8201*مبلغ غير نهائي بالنسبة لتكاليف المسح لسنة   

2019بالنسبة لسنة  دفع إعتمادات دينار ألف 020 و تعهد إعتمادات دينار ألف270 اإلعالمية للتجهيزات بالنسبة ** 

 

 بحساب األلف دينار                                                                                                                               

 

II  -  2020لسنة  اإلستثماربرنامج : 

للقدرة التنا سية ومناخ األعمال وميزانية  خيص لتمويل المسح السنوي ت  ينار س 490 000بـ  2020تقّدر ميزانية سنة 
 بـ  2019لسنة بالنسغة   ارتفاعا ميزانية التنمية تسجلوب لك  و اقتناء سيارة وظيفية اإلعالمية وتعويض بعض التجهيزات 

 % وتفيل  كالتالي :  4.3 ينار أي بنسغة   20  000 
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 ميزانية المسح السنوي للقدرة التنا سية : (1
مسح السنوي للقدرة التنا سية، تم ضغط التقديرات المتعلقة باالستبيان حول القدرة التنا سية لسنة   ي نطاق برنامج عمل ال

  ينار تفيل كالتالي:  220.000 ي حدو   2020

    100 000مياريف وأجور األعوان                                   -

    100 000    مياريف وسائل النقل                                  -

    20 000مياريف مختلفة                                            -

 ميزانية اإلعالمية:   (2
 ألف  ينار.    60تتمثل ميزانية اإلعالمية  ي إنجاز توغيات تقرير تدقيق السالمة المعلوماتية بمبلغ قدر ب 

 تجهيزات وتهيئات مختلفة :  (3
 ألف  ينار.  40القيام بغعض التهيئات وتعويض بعض التجهيزات القديمة بمبلغ جملي قدر   يعتزم المعهد 

 :  وسائل النقل (4
 ألف  ينار. 170للمدير العام بمبلغ   إقتناء سيارة يعتزم المعهد 
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 ( للمعهد 2022-2020تقديم إطار النفقات متوسط المدى ) .ب
 

 الوحدة:  الدينار    ( للمعهد: التوزيع حسب طبيعة النفقة)اعتمادات الدفع(            2022-2020إطار النفقات متوسط المدى) 

2018إنجازات * 2017إنجازات  البيان  2019محين  2019ق م  
 تقديرات

2020 2021 2022 

 000 800 5 000 500 5 000 210 5 000 799 4 000 718 4 976 366 4 140 450 4 نفقات التأجير

 480 046 1 000 016 1 000 937 000 958 000 958 453 751 151 706 نفقات التسيير

 000 155 000 150 000 115 000 140 000 140 000 140 200 109 نفقات التدخالت

 000 750 000 560 000 490 000 470 000 470 921 137 436 227 نفقات اإلستثمار**

نفقات العمليات 
 المالية

0 0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 0 بقية النفقات

المجموع دون اعتبار 
 الموارد الذاتية

4 952 387 4 764 521 5 586 000 5 667 000 5 999 000 7 226 000 7 751 480 

المجموع باعتبار 
 الموارد الذاتية 

5 492 927 5 396 350 6 286 000 6 367 000 6 752 000 7 226 000 7 751 480 

 2018* أرقام إير نهائية بالنسغة لسنة 

 
ألف دينار ستخصص لتمويل المسح السنوي للقدرة التنافسية ومناخ األعمال وميزانية اإلعالمية  490بـ   2020** تقدّر ميزانية االستثمار لسنة 

%, بينما  4,3ألف دينار أي بنسبة 20بـ   2019تسجل ميزانية التنمية ارتفاعا بالنسبة لسنة وتعويض بعض التجهيزات و اقتناء سيارة وظيفية وبذلك 

 ( 2019ألف دينار في 470ألف دينار مقابل 293%) 38تسجل مساهمة الدولة تراجعا ب

 ليشمل مؤشرات حول مخزون رأس المال  2022*** سيتم توسيع المسح حول مناخ االعمال في 
 

إجتماعية  تتضمن نفقات التدخالت مساهمة الودادية الخاصة بأعوان المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية التي تتولى القيام بأنشطة 

 وترفيهية وثقافية و كذلك مساهمة الجمعية الرياضية 

 2019ألف دينار في  700ألف دينار مقابل 753ب 2020قدر التمويل الذاتي )فواضل ميزانيات سابقة( لتمويل ميزانية المعهد لسنة 

% من مجموع 77,% أساسا إلى إرتفاع األجور إثر الزيادات إذ أن نفقات التأجير تمثل 7.4البالغة     2019/ 2020تعود نسبة تطور ميزانية المعهد 

 النفقات

 %  14.8ب  2022-2020قدر تطور ميزانية المعهد للفترة 
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 2022-2020المشاريع المبرمجة للفترة  -3

 2022 2021 2020 األهداف  المشاريع المبرمجة  البرنامج 

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

         ترتيب تونس  ي مناخ االعمال 

 الدراسات االقتصادية
          راسة الظرو االقتيا ي

         اإلنتاجية  ي القطاع العمومي
         القدرة  الشرائية الدراسات االجتماعية 

 النمذجة

 ايثار االقتيا ية للمشاريع العمومية والخاغة 
إعدا  أنموتج لدراسة ايثار االقتيا ية للمشاريع العمومية 

 والخاغة 
      

 راسات  ي إطار  إنجاز مشروع تيميم وتنفي  اإلغالحات 
االقتيا ية واالجتماعية من أجل تحقيق النمو الشامل  ي  

 اال ريقي للتنميةتونس، بالتعاون مع البنك 
        

 األشغال األفقية 

         التنمية الجهوية
       مسشر التنمية الغشرية  راسات بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

  راسات بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية
آثار التييرات المناخية عل   GEMMESإعدا  أنموتج 

 االقتيا 
      

       مجموعة من الدراسات  راسات بالتعاون مع مجلس التحاليل االقتيا ية 
 


