
 الجمهورية التونسية
 وزارة 

 2016 أفريلللمصاريف العمومية،  عاماعداد السيد بلقاسم السماعيلي مراقب  –مؤيدات البرمجة السنوية للنفقات 

 البرنامج:

 رئيس البرنامج:

 2016البرمجة الخاصة بقسم التأجير لسنة 

 االعوان القارين 1

 2016االنتدابات  2016المغادرين  2015العدد الجملي  الرتبة

 

االعتمادات الجملية 
2015 

ة تطور كتلنسبة  2016االعتمادات 
 األجور

       

       
 

 السنوي لالنتدابات المخطط 

  الرتبة

 تاريخ فتح المناظرة

 تاريخ اجراء المناظرة

 اإلعالن عن النتائج

 تاريخ صرف األجور ألول مرة

 العدد الجملي لالنتدابات الجديدة

 2016التكاليف المتوقعة للمناظرات بعنوان 
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 االعوان الغير قارين 2

 الجمليالعدد 

 عدد المتعاقدين

 عدد العرضيين

 2016االنعكاس المالي لسنة 

 

 .نسخ من العقود :المصاحيب

 يمكن إدراج أي معطيات كمية أو نوعية تساعد على أخذ القرارات: مالحظة
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 2016لسنة  المخطط السنوي للشراءات الخصوصية

 )الصفقات باإلجراءات المبسطة(

 البرنامج:

 االسم والصفة البرنامج:رئيس 

تاريخ اإلعالن عن  المبلغ التقديري المسؤول عن الصفقة نوع الصفقة
 المنافسة

 آجال التنفيذ تاريخ االسناد

 يوم 30 2016مارس  1 2016فيفري  15 17000 السيد اقتناء أثاث 

اقتناء معدات تصرف 
 إداري

    200000 السيد

      

      
 

 

 رئيس برنامج         القيادة والمساندةرئيس برنامج 
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 2016لالستشارات بعنوان سنة المخطط السنوي 

 (الشراءات دون أسقف عقد صفقات عمومية)

 البرنامج:

 االسم والصفة رئيس البرنامج:

تاريخ اإلعالن عن  المبلغ التقديري المسؤول عن الصفقة نوع الصفقة
 المنافسة

 آجال التنفيذ تاريخ االسناد

 يوم 30 2016مارس  1 2016فيفري  15  السيد اقتناء أثاث 

اقتناء معدات تصرف 
 إداري

     السيد

      

      

 

 

 رئيس برنامج        رئيس برنامج القيادة والمساندة 

 

 

 

 

 اإلدارية واستهالك الماء والكهرباء والمحروقات حسب كل برنامج. : يمكن إضافة جداول خاصة بمتابعة الكراءاتمالحظة
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 2016لسنة  المخطط السنوي للصفقات العمومية

 )يعرض وجوبا على أنظار لجنة مراقبة الصفقات العمومية(

 

 البرنامج:

 االسم والصفة :البرنامج رئيس

عن تاريخ اإلعالن  التقديري المبلغ  المسؤول عن الصفقة نوع الصفقة
 المنافسة

تاريخ عرض الملف على 
أنظار لجنة مراقبة 
 الصفقات العمومية

 تاريخ االستالم الوقتي تاريخ بداية اإلنجاز

       

       

       

       

       

 

 الكتابة القارة للجنة الصفقاتالمسؤول عن   رئيس البرنامج         رئيس برنامج القيادة والمساندة

   )اختياري(                
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 البرنامج:

 رئيس البرنامج:

 حوصلة ألهم األنشطة حسب األهداف المرسومة

 2016الميزانية التقديرية لسنة  المسؤول عن النشاط النشاط / العمليات الهدف

    

    

    

    

    
 

 

 


