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  الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد وزارة
  

قائمة األعوان المزمع ترقيتهم باالختيار إلى رتبة مراقب دولة عام 
  2016بعنوان سنة 

  ـ شكري عبد مواله،
  ـ بسمة الغزي،

  ـ فيصل السطنبولي،
  ـ سماح السكراني،
  ـ محمد المولهي،

  ء الذيب،ـ زكريا
  ـ نجالء السافي،

  .سفيان بوراويـ 
  

قائمة األعوان المزمع ترقيتهم باالختيار إلى رتبة مراقب عام للطلب 
  2016العمومي بعنوان سنة 

  ـ ريم الزهري،
  ـ سميرة الفندري،
  ـ أحمد الفهري،
  ـ سنيا بن سالم،

  ـ رفيق السلطاني،
  ـ سفيان الخياري،

  ـ نجاة بسية،
  ـ منير بن صالحة،
  ـ ريم الورويسي،

  ـ خالد عبد الرحمان،
  ـ صابر الزوق،

  ـ المعز لدين الّله المقدم،
  ـ نجالء البهلي،

  .ـ حازم بن السوسية
  

قائمة األعوان المزمع ترقيتهم باالختيار إلى رتبة مراقب عام 
  2016للمصاريف العمومية بعنوان سنة 

  ـ رضا الدريدي،
  ـ محمد الحجري،

  ـ وهبي الحمي،
  .حسينـ وجيه 

قائمة األعوان المزمع ترقيتهم باالختيار إلى رتبة مراقب دولة رئيس 
  2016بعنوان سنة 

  ـ زهراء ساسي،
  .ـ أيمن الديماسي

  
 للطلب قائمة األعوان المزمع ترقيتهم باالختيار إلى رتبة مراقب رئيس

  2016بعنوان سنة العمومي 
  .ـ فتحي المالكي

  
ختيار إلى رتبة مراقب رئيس قائمة األعوان المزمع ترقيتهم باال

  2016للمصاريف العمومية بعنوان سنة 
  ـ هناء شوشاني،

  .ـ ربيع بوفايد
  

قائمة األعوان المزمع ترقيتهم باالختيار إلى رتبة مراقب دولة بعنوان 
  2016سنة 

  .ـ زياد بن عبد الّله
  

  

  التجهيز واإلسكان والتهيئة الرتابية وزارة

  

 13 من وزير التجهيز واإلسكان و التهيئة الترابية مؤرخ في قرار
يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق  2016جويلية 

بممارسة نشاط المقاوالت الصغرى المحدثة في إطار البرامج الوطنية 
لتحفيز أصحاب الشهائد العليا في مجال البناء واألشغال 

  .)1(العمومية

  ،إن وزير التجهيز واإلسكان و التهيئة الترابية

   الدستور،علىطالع بعد اال

لة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد وعلى مج
 وعلى جميع 1973 ديسمبر 31 المؤرخ في 1973 لسنة 81

 لسنة 53 وتممتها وخاصة القانون عدد النصوص التي نقحتها
 والمتعلق بقانون المالية 2015 ديسمبر 25 المؤرخ في 2015
  ،2016لسنة 

 ديسمبر 27 المؤرخ في 2007 لسنة 69وعلى القانون عدد 
   المتعلق بحفز المبادرة االقتصادية،2007

ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ   ــ
  .نشرية خاصةفي  بهذا القرار يصدر كراس الشروط الملحق )1(



 سبتمبر 15 المؤرخ في 2015 لسنة 36وعلى القانون عدد 
   المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة واألسعار،2015

 نوفمبر 5 المؤرخ في 2011 لسنة 117وعلى المرسوم عدد 
 المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير كما تم 2011

 5 المؤرخ في 2014 لسنة 46تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 
  ،2014نوفمبر 

 فيفري 15 المؤرخ في 1974 لسنة 93األمر عدد    وعلى
 المتعلق بضبط مشموالت وزارة التجهيز، كما هو متمم 1974

  ،1992 فيفري 3 المؤرخ في 1992 لسنة 248باألمر عدد 

 جويلية 22 المؤرخ في 1988 لسنة 1413وعلى األمر عدد 
م وزارة التجهيز واإلسكان ، كما تم تنقيحه  المتعلق بتنظي1988

 فيفري 3 المؤرخ في 1992 لسنة 249و إتمامه باألمر عدد 
 جانفي 16 المؤرخ في 2008 لسنة 121 و األمر عدد 1992
2008،  

 جويلية 31 المؤرخ في 2008 لسنة 2656وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط معايير وصيغ منح وسحب المصادقة التي 2008
نجاز ء واألشغال العمومية للمشاركة في إ مقاوالت البناتؤهل

   لسنة 3105 باألمر عدد إتمامهالصفقات العمومية كما تم 
  ،2013 جويلية 12المؤرخ في  2013

 مارس 13 المؤرخ في 2014 لسنة 1039على األمر عدد و
   المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، 2014

 6 المؤرخ في 2015 لسنة 35وعلى األمر الرئاسي عدد 
   رئيس الحكومة وأعضائها،بتسمية المتعلق 2015فيفري 

 13المؤرخ في  2016 لسنة 676عدد الحكومي و على األمر 
المتعلق بضبط شروط وإجراءات إبرام صفقات  2016جوان 

الخدمات بالتفاوض المباشر مع المقاوالت الصغرى إلنجاز 
شهائد العليا  أصحاب الفي إطار البرامج الوطنية لتحفيز واألشغال

  . منه2وخاصة الفصل 

 : قرر ما يلي

تمت المصادقة على كراس الشروط  ـ الفصل األول    
المتعلق بممارسة نشاط المقاوالت الصغرى المحدثة في إطار 
البرامج الوطنية لتحفيز أصحاب الشهائد العليا في مجال البناء 

ختصاصات  في اال الملحق بهذا القرار وذلك واألشغال العمومية
  :التالية 

   والعمودي والتجهيزات الطرقية،األفقيأشغال التشوير   ـ1

أشغال الجهر والعناية  تنظيف الطرقات والحواشي وأشغال  ـ2
  ، صيانة المنشآت المائيةو بالمساحات الخضراء

  .إصالح قارعة الطريق  ـ3
ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية   ـ 2الفصل 

   .نسيةالتو
  .2016 جويلية 13تونس في 

  التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابيةوزير 
  محمد صالح العرفاوي

  اطلع عليه
  رئيس الحكومة
  الحبيب الصيد
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  "2016 جويلية 16تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر والية تونس العاصمة يوم "


