الجمهورية التونسية
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إعــــــالن اوتــــــذاب مثاشر محذد انمذج
في إطار إنجاز المسح السنوي حول مناخ األعمال وتنافسية المؤسسة لسنة 2019وعمال بأحكام الفصل 45من النظام األساسي ألعوان
المعهد ،واألمر عدد  567لسنة  1997المؤرخ في  31مارس  1997ونظرا للصبغة الظرفية والموسمية للمسح يعتزم المعهد التونسي
للقدرة التنافسية والدراسات الكمية إنتداب أعوان عن طريق التعاقد المحدد المدة(تنتهي كل عالقة شغلية بانتهاء خدمات المضمنة
بالعقد) وذلك في الخطط التالية :
انعذد
انمطهىب

مذج انعمذ

عىن إستمصاء ميذاوي

54

يٍ َٕ 12فًثش 2019
إنٗ  03جاَف2020 ٙ

عىن تأكيذ تياواخ

3

يٍ  02دٚسًثش 2019
إنٗ  10جاَف2020 ٙ

عىن إدخال تياواخ

3

يٍ  02جاَف2020 ٙ
إنٗ 31جاَف2020 ٙ

انخطح

سائك

 27يٍ َٕ 18فًثش 2019
إنٗ  03جاَف2020ٙ

انشروط انخاصح نهمشاركح

انؼًش  45سُح ػهٗ األكثش ف ٙغشج جاَف2019 ٙ يرذظم ػهٗ شٓادج اإلجاصج أٔ األسرارٚح ف ٙيجالاإللتصاد وانتصرف.

مكان انعمم
طثما نهجذٔل انًظادة
يمش انًؼٓذ انرَٕس ٙنهمذسج
انرُافسٛح ٔانذساساخ انكًٛح
يمش انًؼٓذ انرَٕس ٙنهمذسج
انرُافسٛح ٔانذساساخ انكًٛح

انؼًش  45سُح ػهٗ األكثش ف ٙغشج جاَف2019 ٙ يرذظم ػهٗ سخظح سٛالح طُف "ب" يُز أكثش يٍػاي ٍٛف ٙغشج جاَف.2019 ٙ
انًسرٕٖ انذساس ٙال ٚمم ػٍ انسُح انساتؼح أساسَٙظاو جذٚذ أٔ انسُح األٔنٗ يٍ انرؼهٛى انثإَ٘(َظاو
لذٚى).

طثما نهجذٔل انًظادة

* ٚجة ػهٗ انشاغث ٍٛف ٙانرششخ ٔانذاطه ٍٛػهٗ انشٓاداخ ٔاالخرظاطاخ انًطهٕتح ٔانًسرجٛث ٍٛنهششٔط انًثُٛح أػالِ ،إٚذاع يهفاخ
ذششذٓى إيا يثاششج تًكرة انضثظ نهمعهذ انتىوسي نهمذرج انتىافسيح وانذراساخ انكميح ،انعىىان 27 :وهج نثىان  1002الفياخ تىوس
أٔ إسسانٓا تٕاسطح انثشٚذ انؼاد٘ أٔانثشٚذ انًضًٌٕ انٕطٕل أٔ انثشٚذ انسشٚغ ػهٗ انؼُٕاٌ سانف انزكش .ذٕضغ انًطانة ف ٙظشٔف
يغهمح ذذًم ػثاسج " إوتذاب أعىان انمسح  "2019يغ ضشٔسج ركش انخطح انًرششخ نٓا.
* ٚرى إلظاء تظفح آنٛح أ٘ يطهة ذششخ ال ٚرضًٍ انٕثائك انًطهٕتح ٔكم يطهة ٔسد تؼذ األجم األلظٗ انًذذد نمثٕل انرششذاخ
ٔانًذذد تٕٛو 07أكتىتر ٚٔ ،2019ؼرًذ ف ٙرنك خرى يكرة انضثظ نهًؼٓذ .
ويعهم انمعهذ انمترشحيه أوه يعتثر الغيا:
 كم يطهة ذى إٚذاػّ لثم طذٔس ْزا انثالؽ. كم يطهة ال ٚرضًٍ انٕثائك انًُظٕص ػهٓٛا. كم يطهة ال ُٚض طشادح ػهٗ انخطح انًطهٕتح أٔ يكاٌ انؼًم (انٕالٚح ) أٔ ٚرششخ إنٗ أكثش يٍ خطح أٔ ألكثش يٍ يكاٌ ػًم. كم يطهة ال ٚسرجٛة نششٔط االخرظاص انًُظٕص ػهٓٛا أٔ لنشٓادج انؼهًٛح انًطهٕتح. كم يطهة ٚظم تؼذ ذاسٚخ غهك انرششذاخ تاػرثاس خرى ذاسٚخ اإلٚذاع تًكرة انضثظ نهًؼٓذ. ٚرى إنغاء لثٕل كم يرششخ لذو يؼطٛاخ يغهٕطح أٔ يرُالضح أٔ نى ٚمذو يهفّ ف ٙاٜجال. ًٚكٍ ػُذ االلرضاء ،دػٕج انًرششذ ٍٛنرمذٚى ٔثائك إضافٛح. -تانُسثح نخطح سائك ٚرى إنغاء لثٕل كم يرششخ لذو سخظح سٛالح يُرٓٛح انظالدٛح.

الجمهورية التونسية
وزارة التنمية واإلستثمار والتعاون الدولي
المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية

جذول تىزيع أعىان اإلستمصاء و انسىاق حسة مراكس انعمم
مكان انعمم
ذَٕس انكثشٖ ٔصغٕاٌ
َاتم
تُضسخ
تاجح
انكاف
سهٛاَح
سٕسح
انًُسرٛش
طفالس
انمٛشٔاٌ
انمظشٍٚ
سٛذ٘ تٕصٚذ
لاتس
يذٍَٛ
ذطأٍٚ
لفظح
ذٕصس
لثهٙ
انمجمىع

عذد األعىان في خطح عىن
إستمصاء ميذاوي
20
3
2
2
1
1
6
4
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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عذد األعىان في خطح
سائك
9
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
0
1
1
1
1
1
1
27

انىثائك انمكىوح نمهف انترشح:
تانىسثح نخطط  :عىن إستمصاء – عىن تأكيذ تياواخ – عىن إدخال تياواخ
.1
.2
.3
.4
.5

إسرًاسج ذششخ ٚرى سذثٓا ٔذؼًٛشْا (تكم ٔضٕح) ٔ إيضاؤْا ٔإسسانٓا يغ يهف انرششخ
انسٛشج انزاذٛح
َسخح يٍ تطالح انرؼشٚف انٕطُٛح
َسخح يٍ شٓادج األسرارٚح أٔ اإلجاصج (يظذٕتح تشٓادج يؼادنح تانُسثح نهشٓاداخ األجُثٛح أٔ انشٓاداخ انًمذيح يٍ انجايؼاخ
انخاطح انرَٕسٛح) (ٚمظٗ كم يرششخ نى ٚرضًٍ يهفّ ْزِ انٕثٛمح).
َسخح يٍ كشف أػذاد سُح ذخشج األسرارٚح أٔ اإلجاصج.

تانىسثح نخطح  :سائك
.1
.2
.3
.4

.5

إسرًاسج ذششخ ٚرى سذثٓا ٔذؼًٛشْا (تكم ٔضٕح) ٔ إيضاؤْا ٔإسسانٓا يغ يهف انرششخ
َسخح يٍ تطالح انرؼشٚف انٕطُٛح.
َسخج يٍ انشٓادج انؼهًٛح أٔ انًذسسٛح أٔ انركُٕٛٚح
َسخح يٍ شٓادج ػًم أٔ ػمذ ػًم أٔ شٓادج ف ٙانخثشج انًُٓٛح تانُسثح نهز ٍٚسثك نٓى انؼًم تانمطاػ ٍٛانؼاو أٔ انخاص اٌ
ٔجذخ
َسخح يٍ سخظح انسٛالح
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مىهجيح انفرز وانتمييم :
 )1انمرحهح األونى :انفرز األوني
ػُذ انمٛاو تؼًهٛح انفشص األٔنٚ ٙرى إسرثؼاد جًٛغ انًهفاخ انًُمٕطح أٔ انٕاسدج تؼذ األجم أٔ انر ٙلذو طادثٓا سخظح
سٛالح يُرٓٛح انظالدٛح (تانُسثح نهسٕاق) أٔ انر ٙذضًُد إسرًاسج ذششخ يُمٕصج .
 )2انمرحهح انثاويح  :ترتية انمترشحيه
ٚرى ذشذٛة انًرششذ ٍٛف ٙكم خطح ( عىن إستمصاء – عىن تأكيذ تياواخ – عىن إدخال تياواخ) ٔف ٙكم يكاٌ ػًم
(انٕالٚح) دسة يؼذل سُح ذخشج األسرارٚح أٔ اإلجاصج.
تانُسثح نخطح سائك ٚرى ذشذٛة انًرششذ ٍٛف ٙكم يكاٌ ػًم (انٕالٚح) دسة ذاسٚخ انذظٕل ػهٗ سخظح انسٛالح .
 )3انمرحهح انثانثح  :اإلختثار انشفاهي
ذرى دػٕج انًرششذ ٍٛدسة انرشذٛة انرفاضه ٙف ٙدذٔد خًسح أضؼاف انؼذد انًطهٕب ف ٙكم خطح ٔف ٙكم يكاٌ
ػًم إلجشاء اخرثاس شفاْ ٙف ٙاالخرظاص ٔانثمافح انؼايح ٔانًؤْالخ انشخظٛح .
 إسُاد ػذد يٍ  0إنٗ  20نكم يرششخ لاو تاالخرثاس انشفاْ. ٙ
 ف ٙطٕسج ذسأ٘ انؼذد انًسُذ نإلخرثاس انشفاْ ٙت ٍٛيرششذ ٍٛأٔ أكثش ذؼطٗ األٔنٕٚح نألكثش سُا.
ٔ ال ًٚكٍ انرظشٚخ تمثٕل يرششخ نى ٚرذظم ػهٗ ػذد ٚسأ٘ أٔ ٚفٕق  10يٍ .20
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إستمارج ترشح
نخطح سائك
مكان انعمم(*) :واليح ...........................................

سلى تطالح انرؼشٚف انٕطُٛح :
اإلسى ..............................................................................:
انهمة ..............................................................................:
انجُس:

أَثٗ

ركش

ذاسٚخ انٕالدج ............./..../.... :
انذانح انًذَٛح :

أػضب

يرضٔج

يطهك

أسيم

ػذد األتُاء :
ػُٕاٌ انًشاسهح.................................................................... ............................................................:
انرشلٛى انثشٚذ٘ :
انٓاذف انجٕال ...........................................................................................:
انثشٚذ اإلنكرشَٔ.........................................................................................: ٙ
انًسرٕٖ انرؼه....................................................................................... : ًٙٛ
سلى سخظح انسٛالح .................................................. :
طُف سخظح انسٛالح .......................................................... :
ذاسٚخ سخظح انسٛالح .........................................................:
انخثشج إٌ ٔجذخ.................................................................................................:

إمضاء المترشح

(*) ال ًٚكٍ نهًرششخ انًشاسكح ف ٙأكثش يٍ يكاٌ ػًم ٔأكثش يٍ خطح ٔادذج يٍ انخطظ انًؼشٔضح نهرُاظش ٔف ٙخالف رنك ٚهغٗ
ذششذّ ف ٙجًٛغ انخطظ.
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إستمارج ترشح
(عىن إستمصاء)
مكان العمل المطلوب (*):والية ............................................

سلى تطالح انرؼشٚف انٕطُٛح :
اإلسى ..............................................................................:
انهمة ..............................................................................:
انجُس:

أَثٗ

ركش

ذاسٚخ انٕالدج ................/......./...... :
انذانح انًذَٛح :

يرضٔج (ج)

أػضب  /ػضتاء

أسيم (ج)

يطهك (ج)

ػذد األتُاء :
ػُٕاٌ انًشاسهح.................................................................... ............................................................:
انرشلٛى انثشٚذ٘ :
انٓاذف انجٕال ...........................................................................................:
انثشٚذ اإلنكرشَٔ.........................................................................................: ٙ
انًسرٕٖ انرؼه....................................................................................... : ًٙٛ
انشٓادج ....................................................................................................:
اإلخرظاص ..............................................................................................:
سُح ذخشج األسرارٚح أٔ اإلجاصج:

يؼذل سُح ذخشج األسرارٚح أٔ اإلجاصج:

,

انخثشج ف ٙانًسٕداخ.................................................................................................:
إمضاء المترشح

(*)ال ًٚكٍ نهًرششخ انًشاسكح ف ٙأكثش يٍ يكاٌ ػًم ٔ أكثش يٍ خطح ٔادذج يٍ انخطظ انًؼشٔضح نهرُاظش ٔف ٙخالف رنك ٚهغٗ
ذششذّ ف ٙجًٛغ انخطظ.
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إستمارج ترشح
(عىن تأكيذ تياواخ)
مكان العمل المطلوب (*) :والية ............................................

سلى تطالح انرؼشٚف انٕطُٛح :
اإلسى ..............................................................................:
انهمة ..............................................................................:
انجُس:

أَثٗ

ركش

ذاسٚخ انٕالدج ................/......./...... :
انذانح انًذَٛح :

يرضٔج (ج)

أػضب  /ػضتاء

أسيم (ج)

يطهك (ج)

ػذد األتُاء :
ػُٕاٌ انًشاسهح.................................................................... ............................................................:
انرشلٛى انثشٚذ٘ :
انٓاذف انجٕال ...........................................................................................:
انثشٚذ اإلنكرشَٔ.........................................................................................: ٙ
انًسرٕٖ انرؼه....................................................................................... : ًٙٛ
انشٓادج ....................................................................................................:
اإلخرظاص ..............................................................................................:
سُح ذخشج األسرارٚح أٔ اإلجاصج :

يؼذل سُح ذخشج األسرارٚح أٔ اإلجاصج:

,

انخثشج ف ٙانًسٕداخ.................................................................................................:
إمضاء المترشح

(*)ال ًٚكٍ نهًرششخ انًشاسكح ف ٙأكثش يٍ يكاٌ ػًم ٔ أكثش يٍ خطح ٔادذج يٍ انخطظ انًؼشٔضح نهرُاظش ٔف ٙخالف رنك ٚهغٗ
ذششذّ ف ٙجًٛغ انخطظ.
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استمارج ترشح
(عىن إدخال تياواخ)
مكان العمل المطلوب (*):والية............................................ :

سلى تطالح انرؼشٚف انٕطُٛح :
اإلسى ..............................................................................:
انهمة ..............................................................................:
انجُس:

أَثٗ

ركش

ذاسٚخ انٕالدج ................/......./...... :
انذانح انًذَٛح :

يرضٔج (ج)

أػضب  /ػضتاء

أسيم (ج)

يطهك (ج)

ػذد األتُاء :
ػُٕاٌ انًشاسهح.................................................................... ............................................................:
انرشلٛى انثشٚذ٘ :
انٓاذف انجٕال ...........................................................................................:
انثشٚذ اإلنكرشَٔ.........................................................................................: ٙ
انًسرٕٖ انرؼه....................................................................................... : ًٙٛ
انشٓادج ....................................................................................................:
اإلخرظاص ..............................................................................................:
سُح ذخشج األسرارٚح أٔ اإلجاصج :

يؼذل سُح ذخشج األسرارٚح أٔ اإلجاصج:

,

انخثشج ف ٙانًسٕداخ.................................................................................................:
إمضاء المترشح
(*)ال ًٚكٍ نهًرششخ انًشاسكح ف ٙأكثش يٍ يكاٌ ػًم ٔ أكثش يٍ خطح ٔادذج يٍ انخطظ انًؼشٔضح نهرُاظش ٔف ٙخالف رنك ٚهغٗ
ذششذّ ف ٙجًٛغ انخطظ.

