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  .2020 ديسمبر 10قرار من وزير النقل واللوجستيك مؤرخ في بمقتضى 

لغالي حرم العزوزي، متصرف مستشار في الوثائق واألرشيف، بمهام رئيس مصلحة التراتيب باإلدارة العامة تكلف السيدة سميرة ا
  .2020 جويلية 1لإلستراتيجية والمؤسسات والمنشآت العمومية بوزارة النقل واللوجستيك ابتداء من 

    

  .2020 ديسمبر 10قرار من وزير النقل واللوجستيك مؤرخ في بمقتضى 

يد محمود رياض بودن، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة التكوين في مجال السالمة باإلدارة العامة للنقل البري بوزارة يكلف الس
  .2020 نوفمبر 12النقل واللوجستيك ابتداء من 

  

  .2020 ديسمبر 10قرار من وزير النقل واللوجستيك مؤرخ في بمقتضى 

ام رئيس مصلحة الشؤون العامة باإلدارة العامة للطيران المدني بوزارة النقل تكلف اآلنسة ابتسام رجب، متصرف مستشار، بمه
  .2020 نوفمبر 12واللوجستيك ابتداء من 

  

  

  

 

 متعلقال  الشروط كراس على بالمصادقة يتعلق 2020 ديسمبر 10  في مؤرخ التحتية والبنية واإلسكان التجهيز وزير من قرار

 في والراغبين عمل عن الباحثين الباعثين من جديد جيل لبعث الوطنية البرامج إطار في المحدثة الصغرى المقاوالت نشاط بممارسة
 لوزارة التابعة العمومية التربوية بالمؤسسات الخاصة اإلعالمية والمعدات الشبكات صيانة مجال في صغرى مؤسسات إحداث

  .التربية

   التحتية، والبنية واإلسكان التجهيز وزير إن

   الدستور، على طالعاال بعد

 وعلى جميع النصوص التي 1973 ديسمبر 31 المؤرخ في 1973 لسنة 81 عدد القانون بمقتضى الصادرة العمومية المحاسبة مجلة وعلى
  ، 2016لمالية لسنة  المتعلق بقانون ا2015 ديسمبر 25  في المؤرخ2015 لسنة 53نقحتها وتممتها وخاصة القانون عدد 

 46 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 2001 جانفي 15 المؤرخ في 2001 لسنة 1وعلى مجلة االتصاالت الصادرة بالقانون عدد 
 2013 لسنة 10 والقانون عدد 2008 جانفي 15 المؤرخ في 2008 لسنة 1 والقانون عدد 2002 ماي 7 المؤرخ في 2002لسنة 

  ،2013 فريل أ12المؤرخ في 

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

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

علق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير كما تم تنقيحه  المت2011 نوفمبر 5 المؤرخ في 2011 لسنة 117وعلى المرسوم عدد 
  ،2014 نوفمبر 5 المؤرخ في 2014 لسنة 46وإتمامه بالقانون عدد 

 المتعلق بضبط مشموالت وزارة التجهيز كما هو متمم باألمر عدد 1974 فيفري 15 المؤرخ في 1974 لسنة 93وعلى األمر عدد 
  ، 1992 فيفري 3 المؤرخ في 1992 لسنة 248

 المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز واإلسكان كما تم تنقيحه وإتمامه 1988 جويلية 22 المؤرخ في 1988 لسنة 1413وعلى األمر عدد 
  ، 2008 جانفي 16 المؤرخ في 2008 لسنة 121 واألمر عدد 1992 فيفري 3 المؤرخ في 1992 لسنة 249باألمر عدد 
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   المتعلق بضبط مشموالت وزارة التربية والتكوين،2002 نوفمبر 11 في  المؤرخ2002 لسنة 2950وعلى األمر عــدد 

 المتعلق بضبط معايير وصيغ منح وسحب المصادقة التي تؤهل 2008 جويلية 31 المؤرخ في 2008 لسنة 2656وعلى األمر عدد 
 12 المؤرخ في 2013 لسنة 3105ألمر عدد مقاوالت البناء واألشغال العمومية للمشاركة في إنجاز الصفقات العمومية كما تم إتمامه با

  ،2013جويلية 
  ، واالتصالتعلق بتنظيم وزارة تكنولوجيا المعلومات الم 2012 سبتمبر 11مؤرخ في ال 2012 لسنة 1998عدد  وعلى األمر

ه وإتمامه باألمر  المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية كما تم تنقيح2014 مارس 13 المؤرخ في 2014 لسنة 1039  وعلى األمر عدد 
  ، 2018 ماي 11مؤرخ في ال 2018 لسنة 416الحكومي عدد 

 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إبرام صفقات بالتفاوض 2016 جوان 13 المؤرخ في 2016 لسنة 676وعلى األمر الحكومي عدد 
   منه،2ز أصحاب الشهائد العليا، وخاصة الفصل المباشر مع المقاوالت الصغرى إلنجاز الخدمات واألشغال في إطار البرامج الوطنية لتحفي

 المتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط 2019 ماي 28  في المؤرخ2019 لسنة 542وعلى األمر الحكومي عدد 
  ،2019 نوفمبر 4 المؤرخ في 2019 لسنة 1064 الحكومي عدد باألمر منه كما تم تنقيحه 44وصيغ االنتفاع بها وخاصة الفصل 

   المتعّلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2020 سبتمبر 2 المؤرخ في 2020 لسنة 84وعلى األمر الرئاسي عدد 

  وعلى رأي وزير التربية،
   .االتصالوعلى رأي وزير تكنولوجيات 

  :قرر ما يلي 

 المحدثة في إطار البرامج الوطنية لبعث تمت المصادقة على كراس الشروط  المتعلق بممارسة نشاط المقاوالت الصغرىـ الفصل األول 
جيل جديد من الباعثين الباحثين عن عمل والراغبين في إحداث مؤسسات صغرى في مجال صيانة الشبكات والمعدات اإلعالمية الخاصة  

  .بالمؤسسات التربوية العمومية التابعة لوزارة التربية الملحق بهذا القرار
  .س الشروط الملحق به بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيةوكرا  ينشر هذا القرارـ  2الفصل 

  .2020 ديسمبر 10تونس في 
  

   اطلع عليه
  رئيس الحكومة

 هشام مشيشي

والبنية وزير التجهيز واإلسكان 
  التحتية

                 كمال الدوخ


