وسارةانتجهٍشواإلسكبن وانتهٍئت انتزابٍت

بالغ
فتح الترشحات للمشاركة في البرنامج الوطني التحفيزي للشباب أصحاب الشهائد
العليا لبعث مقاوالت صغرى في مجال الصيانة العادية للطرقات
 القسط الثاني-ثؼذ َجبح انزجشثخ انًُٕرجٛخ األٔنٗ انز ٙثؼضذ سُخ ٔ 6102انز ٙرًضهذ ف ٙرًك )26( ٍٛيٍ االَزصبة نذسبثٓى انخبص
كًقبٔالد صغشٖ ف ٙصالس اخزصبصبد ف ٙانصٛبَخ انؼبدٚخ نهطشقبد ;رؼزضو ٔصاسح انزجٓٛض ٔاإلسكبٌ ٔانزٓٛئخ انزشاثٛخ ثؼش
ثشَبيج رذفٛض٘ صبَ ٙنهشجبة أصذبة انشٓبئذ انؼهٛب .
ٔسًٛكٍ ْزا انجشَبيج انجذٚذ يٍ إدذاس ( )93ششكخ صغشٖ ف ٙأسثغ اخزصبصبد ف ٙيجبل انصٛبَخ انؼبدٚخ نهطشقبد ثًب
ًٚكٍ يٍ رٕفٛش غبقخ رشغٛهٛخ نذٕان )600( ٙشبة ٔشبثخ.
ٔسزقٕو ٔصاسح انزجٓٛض ٔاإلسكبٌ ٔانزٓٛئخ انزشاثٛخ ثًشافقخ انجبػض ٍٛانجذد إنٗ د ٍٛرشكٛض انًقبٔنخ ٔانجذاٚخ ف ٙاألشغبل ثًب
ف ٙرنك رًكُٓٛى يٍ دٔساد ركُٕٛٚخ.
رسُذ نٓزِ انًؤسسبد انًذذصخ ف ٙإغبس ْزا انجشَبيج صفقبد إغبسٚخ يغ انٕصاسح رًزذ ػهٗ صالس سُٕاد ف ٙيجبل انؼُبٚخ
ٔ انصٛبَخ انؼبدٚخ نهطشقبد دست االخزصبص ػهٗ أٌ ٚهزضو انجبػضٌٕ انشجبٌ ثكشاط انششٔغ انًزؼهق ثًًبسسخ َشبغ
يقبٔالد صغشٖ ٔثجُٕد انصفقخ.
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شزوط انتزشخ
ًٚكٍ نكم شبة ٔشبثخ انزششخ نهجشَبيج انزذفٛض٘ نجؼش يششٔػّ ف ٙاخزصبصّ ;ف ٙانٕالٚخ انقبغٍ ثٓب ارا كبٌ:
ٚ زشأح سُّ ث 01ٔ 62 ٍٛسُخ.
 دبيم(ح) نشٓبدح ػهٛب ف ٙيجبالد انجُبء ٔاألشغبل انؼًٕيٛخ ٔانجسزُخ ٔانكٓشثبء أٔ انكٓشٔيٛكبَٛك ٙأٔ انطبقخ (شٓبدح
يُٓذط أٔ شٓبدح رقُٗ سبي ٙأٔ شٓبدح يؤْم رقُ ٙسبي. )ٙ
 ػبغم ػٍ انؼًم يُز سُخ أٔ أكضش.
ٚ هزضو ثئيعبء ارفبقٛخ انقشض انخبص ثجؼش انًششٔع ف ٙصٕسح قجٕل رششذّ َٓبئٛب.
ٚ هزضو ثئيعبء ٔرطجٛق كشاط انششٔغ انًزؼهق ثًًبسسخ َشبغ يقبٔالد صغشٖ.
ٚ هزضو ثبنؼًم ف ٙانٕالٚخ انقبغٍ ثٓب (دست يب جبء ف ٙثطبقخ رؼشٚفّ) ٔ ،ف ٙاالخزصبص انًطهٕةٔ ،ثبألسؼبس
انًزفق ػهٓٛب فٗ إغبس صفقخ إغبسٚخ نًذح صالس سُٕاد.

آخز أجم نقبىل مهفبث انمشبركت  17 :جبنفً 7102
فؼهٗ انشاغج ٍٛف ٙانًشبسكخ ف ٙانجشَبيج ٔ انز ٍٚرزٕفش فٓٛى انششٔغ انًطهٕثخ انُفبر انٗ يٕقغ ٔصاسح انزجٓٛض ٔاإلسكبٌ
ٔانزٓٛئخ انزشاثٛخ ػُذ صذٔس ْزا انجالؽ نزذًٛم يهف انًشبسكخ ٔ االغالع ػهٗ انششٔغ ٔكٛفٛخ انًشبسكخ ف ٙانجشَبيج
http://www.equipement.tn/index.php?id=3
ٚشفط آنٛب كم يطهت رششخ ٚصم ثؼذ ربسٚخ قجٕل انزششذبد أٔ رعًٍ ركش اسى أٔ أ٘ يؼطٛبد نهًزششخ أٔ إظبفخ أ٘إشبسح أخشٖ ثبنظشف انخبسج.ٙ

 هذا انبزنبمج ال ٌعتبز انتذابب ببنىظٍفت انعمىمٍت بم هى بزنبمج تحفٍشي نتشجٍع أصحبة انشهبئذ انعهٍب عهى روحانمببدرة نبعث مشبرٌع نحسببهم انخبص فً انصٍبنت و انعنبٌت ببنطزقبث.
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