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 التجهيز واإلسكان والتهيئة الرتابيةوزارة 

 
 ).2008 أوت 22اريخ  بت68قرار صادر بالرائد الرسمي عدد . (لدى هذه المقاوالتالموافقة لها، والتي يمكن لمقاوالت البناء واألشغال العمومية الحصول فيها على المصادقة، وكذلك اإلمكانات البشرية والمادية والمالية الواجب توفرها                                المتعلق بضبط األنشطة واالختصاصات واألصناف والحدود القصوى          2008 أوت   18ملحق  لقرار وزيرة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في               الملحق المتعلق بالتراخيص  

 .الهيكل المعدني = 9ب الحماية من الحرائق، = 4ب التجهيز الصحي و السوائل و تكييف الهواء، = 3ب الكهرباء، = 2ب األسس الخاصة، = 1ب المقاولة العامة، = 0ب -*-*-*-*- بناء:   ب -النشاط  -*-*-*-*- اإلمكانات البشرية والمادية والمالية 

  العامةالمقاولة = 0ب 
 ت. د2.000.000 = 3الصنف   المقاولة العامة  = 0ب: االختصاص   البناء:النـشـاط  

 مقر اجتماعي ومستودع  رافعة أو رافعة تليسكوبيك،1عدد   ضاغط،1عدد   خالطة،2 خالطة أوتوماتيكية أو عدد 1عدد   طن،3≥ شاحنة ذات حمولة 1عدد  ت. د150.000رأس المال االجتماعي  اإلمـكـانـات البشـرية اإلمـكـانـات المـادية اإلمـكـانـات المـالـيـة 

 عون إداري   تقني سامي،5عدد  ،)هندسة مدنية و معمارية( مهندس 2عدد  رئيس مقاولة،
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 ت. د3.000.000 = 4الصنف   المقاولة العامة  = 0ب: االختصاص  البناء: النـشـاط 
 تودع، مقر اجتماعي ومس1عدد   موّلد كهربائي،1عدد   جرار مجهز بمجرفة آلية،1عدد   ضاغط،2عدد   رافعة تلسكوبيك01 رافعة ذات برج أو 1عدد  ساعة،  /3 م5 ≥ ممركزة خرسانة سعة 1عدد   طن،7 ≥ شاحنة ذات حمولة 1عدد  ت. د350.000رأس مال اجتماعي  اإلمـكـانـات البشـرية ات المـاديةاإلمـكـانـ اإلمـكـانـات المـالـيـة 

  إطــار إداري ومالي،1عدد   تقني سامي،6عدد  ،)هندسة مدنية و معمارية( مهندس 4عدد  رئيس مقاولة،

 

 دينار تونسي = ت .د
 ت. د6.000.000 = 5الصنف   المقاولة العامة = 0ب: االختصاص  البناء: النـشـاط  
 مقر اجتماعي  و مستودع،  ضاغط،2عدد   مولد كهرباء،1عدد   شاحن1عدد   جرار مجهز بمجرفة آلية أو حفارة آلية1عدد   رافعة ذات برج أو رافعة تليسكوبيك1عدد   أ ب40 رافعة ذات برج 1عدد ساعة،/ 3 م10 ≥ ممركزة خرسانة سعة 1عدد   طن،10 ≥شاحنة ذات حمولة 1عدد  ت. د600.000رأس مال اجتماعي  البشـريةاإلمـكـانـات  اإلمـكـانـات المـادية اإلمـكـانـات المـالـيـة 

  إطــار إداري  ومــالي،1عدد   تقني سامي،8عدد  ،)هندسة مدنية و معمارية( مهندس 5عدد  رئيس مقاولة،

 

  سنوات على األقل3للحصول على المصادقة في الصنف الخامس يجب على المقاولة أن تكون متحصلة على الصنف الرابع وذلك لمدة  : هام
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 دون سقف  = الصنف األعلى   المقاولة العامة = 0ب: االختصاص   البناء :اط النـشـ
  مستودع،1عدد   مقر اجتماعي 1عدد  شاحن2عدد   حفارة آلية2عدد تليسكوبيك رافعة  2 أ ب أو      15 رافعة ذات برج      2عدد    أ ب40 رافعة ذات برج 2عدد   ضاغط،4عدد  مولد كهرباء،4عدد  ساعة،/ 3 م50≥ ممركزة خرسانة 3عدد   طن، 25 ≥ شاحنة ذات حمولة 1عدد  طن،10 ≥ شاحنة ذات حمولة 1عدد ت. د3.000.000رأس مال اجتماعي   اإلمـكـانـات البشـرية اإلمـكـانـات المـادية اإلمـكـانـات المـالـيـة 

إجازة في التصرف، االقتصاد       ( إطــار مــالي       1عدد     إطــار إداري،  1عدد   إطار مختص في الصحة و السالمة، 1عدد   تقني سامي،15عدد   سنوات5 ≥ مهندس في الجودة ذو خبرة 1عدد   سنوات10 ≥  مهندس في التنظيم ذو خبرة1عدد  ،)هندسة مدنية و معمارية(  مهندس10عدد  رئيس مقاولة،  :ال يمكن للمقاولة الحصول على المصادقة في الصنف األعلى إال إذا كانت متحصلة على مصادقة في الصنف الخامس وتتوفر فيها الشروط التالية  القانون  الحقوق أو إطار مختص في         إطار مجاز في    1عدد   البشرية، إطار مختص في التصرف في الموارد                         1عدد      ،)أو ما يعادلها
 ، 2م30.000بمساحة جملية مغطاة تساوي أو تفوق  أو مشروع أو مشروعين         2م  10.000 مشاريع تساوي فيها المساحة الجملية المغطاة للمشروع الواحد أو تفوق                        3 ـ تمكنت من إنجاز           1

  ـ لم يتم بشأنها فسخ صفقة خالل الثالث سنوات األخيرة،   2

  سنوات في الصنف الخامس،3 ـ أمضت مدة 3

 .عام الذي تهمه المصادقة تقديم تقرير معلل بخصوص المقاولة يعرض على أنظار اللجنة الوطنية للمصادقةيتعين على المدير ال: مالحظة   المتعلق بنظام إدارة الجودة،(ISO9001) ـ متحصلة على شهادة الجودة 4
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 األسـس الخـاصـة  = 1ب
 دون سقف= الصنف وحيد    ـــ األسس الخاصة ـــ1ب: االختصاص  البناء : النـشـاط  

 دع، مقر اجتماعي و مستو1عدد  اهتزاز، طن أو حفارة    30 معدات طرق ذات وتادة      1عدد  آلة تنقيب مع التجهيزات مع ممركزة وحل،1عدد  ضاغط،1عدد   طن،40≥ رافعة مزنجرة 1عدد   موّلد كهرباء،1عدد   طن،10 ≥ شاحنة ذات حمولة 1عدد  ت. د300.000رأس مال اجتماعي  اإلمـكـانـات البشـرية اإلمـكـانـات المـادية اإلمـكـانـات المـالـيـة 

  إطار إداري ومالي1عدد   تقني سامي،2عدد    مهندس هندسة مدنية،1عدد  رئيس مقاولة،

 

 الكـهـربـــاء :  2ب  
 ت. د200.000 = 3الصنف   الكهرباء = 2ب : االختصاص  البناء : النـشـاط  
  مقر اجتماعي ومستودع،1عدد  والتجربة، معدات وأدوات صالحة للمراقبة والحماية      1عدد    آلة رفع وجر،1عدد   سيارة شحن صغيرة،1عدد  ت. د20.000تماعي رأس مال اج اإلمـكـانـات البشـرية اإلمـكـانـات المـادية اإلمـكـانـات المـالـيـة 

 

  تقني سامي في االختصاص،3عدد   مهندس في االختصاص،1عدد  رئيس مقاولة،

 :غال التالية يمكن لهذا الصنف من المقاوالت أن يقوم بإنجاز األش
 ،)تيار قوي و ضعيف(ـ كهرباء البناء  
 ـ كهرباء صناعية، 
 ،)تجهيز(ـ مركز تحويل  
 ـ إنجاز الشبكات الهوائية، ضغط منخفض وضغط متوسط، 
 ـ إنجاز شبكات تحت األرض، ضغط منخفض وضغط متوسط، 
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 ضغط منخفض وضغط عالي  ت. د500.000 = 4الصنف   الكهرباء = 2ب : االختصاص  البناء  : النـشـاط 
  مقر اجتماعي ومستودع،1عدد  ماية،والح معدات وأدوات صالحة للمراقبة والتجربة       1عدد    شاحنة مجهزة بآلة رفع وجر،1عدد   سيارة شحن صغيرة، 1عدد   طن،3 ≥ شاحنة ذات حمولة 1عدد  ت. د50.000رأس مال اجتماعي  اإلمـكـانـات البشـرية اإلمـكـانـات المـادية اإلمـكـانـات المـالـيـة 

  إطار إداري ومالي،1عدد   تقني سامي في االختصاص،4عدد   مهندس في االختصاص،2عدد  رئيس مقاولة،

 

 :يمكن لهذا الصنف من المقاوالت أن يقوم بإنجاز األشغال التالية 
 ،)تيار قوي وضعيف(ـ كهرباء البناء  
 ـ كهرباء صناعية، 
 ،)تجهيز(ـ مركز تحويل  
 ـ إنجاز الشبكات الهوائية، ضغط منخفض، ضغط متوسط وضغط عالي، 
 ـ إنجاز شبكات تحت األرض، ضغط منخفض، ضغط متوسط وضغط عالي، 

 ضغط منخفض وضغط عالي  دون سقف = 5الصنف   الكهرباء = 2ب : االختصاص  البناء  : النـشـاط  
  مقر اجتماعي ومستودع،1عدد والحماية،معدات وأدوات صالحة للمراقبة والتجربة                                جرار مجهز بمجرفة آلية،1عدد   شاحنة مجهزة بآلة رفع وجر،1عدد   سيارة شحن صغيرة،2عدد   طن،3 ≥ شاحنة ذات حمولة 2عدد  ت. د100.000رأس مال اجتماعي  اإلمـكـانـات البشـرية ديةاإلمـكـانـات المـا اإلمـكـانـات المـالـيـة 

  إطار إداري و مالي 1عدد    تقني سامي في االختصاص،5عدد   مهندس في االختصاص،3دد ع رئيس مقاولة،

 

  سنوات على األقل3ك لمدة  للحصول على المصادقة في الصنف الخامس يجب على المقاولة أن تكون متحصلة على الصنف الرابع وذل:هام  يمكن لهذا الصنف من المقاوالت أن يقوم بإنجاز كافة األشغال المتعلقة بهذا االختصاص 
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 التجهيز الصحي والسوائل وتكييف الهواء :  3ب 
 ت. د500.000 = 3الصنف   ـــ التجهيز الصحي والسوائل وتكييف الهواء 3ب : االختصاص  البناء : النـشـاط  

  مقر اجتماعي و مستودع،1عدد  والحماية،  معدات وأدوات صالحة للمراقبة والتجربة       1عدد    سيارة شحن صغيرة،1عدد  ت. د75.000ي رأس مال اجتماع اإلمـكـانـات البشـرية اإلمـكـانـات المـادية اإلمـكـانـات المـالـيـة 

  تقني سامي في االختصاص،3عدد   مهندس في االختصاص،1عدد  رئيس مقاولة،
 

 ت. د1.000.000 = 4الصنف  لهواء  التجهيز الصحي والسوائل وتكييف ا= 3ب : االختصاص  البناء  : النـشـاط  
  مقر اجتماعي ومستودع،1عدد  والحماية، معدات وأدوات صالحة للمراقبة والتجربة       1عدد    طن،3 ≥حمولة  سيارة شحن صغيرة أو شاحنة ذات                            2عدد ت. د150.000رأس مال اجتماعي  اإلمـكـانـات البشـرية اإلمـكـانـات المـادية اإلمـكـانـات المـالـيـة 

  إطار إداري ومالي،1عدد   تقني سامي في االختصاص،6عدد   مهندس في االختصاص،2عدد  رئيس مقاولة،
 
 دون سقف  = 5الصنف   التجهيز الصحي والسوائل وتكييف الهواء  = 3ب : االختصاص  البناء  : النـشـاط  

  مقر اجتماعي ومستودع،1عدد  والوقاية،  معدات وأدوات صالحة للمراقبة والتجربة      1عدد    سيارة شحن صغيرة،3عدد   طن،3 ≥ شاحنة ذات حمولة 1عدد  ت. د300.000رأس مال اجتماعي  يةاإلمـكـانـات البشـر اإلمـكـانـات المـادية اإلمـكـانـات المـالـيـة 

  إطار إداري ومالي،1عدد   تقني سامي في االختصاص،7عدد   مهندس في االختصاص،3عدد  رئيس مقاولة،
  سنوات على األقل3 للحصول على المصادقة في الصنف الخامس يجب على المقاولة أن تكون متحصلة على الصنف الرابع وذلك لمدة :هام  
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 الحماية من الحرائق :  4ب 
 ت. د200.000 = 3الصنف   الحماية من الحرائق = 4ب : االختصاص  البناء : النـشـاط  
  مقر اجتماعي ومستودع،1عدد  والتجربة والحماية، مجموعة معدات خاصة للمراقبة            1عدد     سيارة،1عدد  ت. د40.000رأس مال اجتماعي  اإلمـكـانـات البشـرية اإلمـكـانـات المـادية اإلمـكـانـات المـالـيـة 

 شهادة في الوقاية من الحرائق، تقني سامي في االختصاص متحصل على                     3عدد     رئيس مقاولة،
 

 ت. د500.000 = 4الصنف   الحماية من الحرائق = 4ب : االختصاص  البناء : النـشـاط  
 ، مقر اجتماعي ومستودع1عدد  والتجربة والحماية، مجموعة معدات خاصة للمراقبة           1عدد     سيارة،2عدد  ت. د80.000رأس مال اجتماعي  اإلمـكـانـات البشـرية اإلمـكـانـات المـادية اإلمـكـانـات المـالـيـة 

 إطار إداري و مالي، شهادة في الوقاية من الحرائق، تقني سامي في االختصاص متحصل على                     4عدد     في الوقاية من الحرائق، مهندس في االختصاص متحصل على شهادة                 1عدد رئيس مقاولة،
 دون سقف  = 5الصنف   الحماية من الحرائق = 4ب : االختصاص  البناء : النـشـاط  
  مقر اجتماعي ومستودع،1عدد  والتجربة والحماية، مجموعة معدات خاصة للمراقبة                           1عدد         سيارة،3عدد  ت. د120.000رأس مال اجتماعي  اإلمـكـانـات البشـرية اإلمـكـانـات المـادية مـالـيـةاإلمـكـانـات ال 

في االختصاص متحصل في              تقني سامي             5عدد      من الحرائق، مهندس في االختصاص متحصل في الوقاية               2عدد    رئيس مقاولة،   سنوات على األقل3 للحصول على المصادقة في الصنف الخامس يجب على المقاولة أن تكون متحصلة على الصنف الرابع وذلك لمدة :هام   إطار إداري ومالي،1عدد  الوقاية من الحرائق،
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 الهيكل المعدني  :  9ب 
 ت. د200.000 = 3الصنف  لمعدني  الهيكل ا= 9ب : االختصاص  البناء : النـشـاط  
  مقر اجتماعي وورشة،1عدد   سيارة شحن صغيرة،2عدد  ت. د75.000رأس مال اجتماعي  اإلمـكـانـات البشـرية اإلمـكـانـات المـادية اإلمـكـانـات المـالـيـة 

  تقني سامي،1عدد   مهندس،1عدد  رئيس مقاولة،

 ت. د500.000 = 4الصنف  الهيكل المعدني  = 9ب : االختصاص  البناء : النـشـاط  
  مقر اجتماعي وورشة،1عدد   ملفاف،1عدد   سيارة شحن صغيرة،1عدد   طن،3 ≥ شاحنة ذات حمولة 1عدد  ت. د100.000رأس مال اجتماعي  اإلمـكـانـات البشـرية اإلمـكـانـات المـادية اإلمـكـانـات المـالـيـة 

 إطار إداري ومالي،   تقني سامي،2 عدد  مهندس،1عدد  رئيس مقاولة،

 دون سقف = 5الصنف   الهيكل المعدني = 9ب : االختصاص  البناء : النـشـاط  
  مقر اجتماعي وورشة،1عدد  جهزة بمحرك ذاتي، رافعة م1عدد  واحدة، طن لكل        3  ≥ شاحنة ذات حمولة                2عدد     ت. د200.000رأس مال اجتماعي  اإلمـكـانـات البشـرية اإلمـكـانـات المـادية اإلمـكـانـات المـالـيـة 

  سنوات على األقل3للحصول على المصادقة في الصنف الخامس يجب على المقاولة أن تكون متحصلة على الصنف الرابع وذلك لمدة  : هام  إطار إداري ومالي،1عدد   تقني سامي،4عدد   مهندس،2عدد  رئيس مقاولة،
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 -*-*- طرقات: النشاط ــ ط  لمادية والمالية اإلمكانيات البشرية وا
 
 التنوير العمومي، = 4ط المنشآت الفّنية، = 3ط تعبيد الطرقات، = 2ط أعمال الحفر والردم، = 1ط المقاولة العامة، = 0ط 
 
 
 المقاولة العامة = 0ط 
 
 ت. د2.500.000 = 3الصنف   المقاولة العامة= 0 ط: االختصاص  طرقات : النـشـاط  
 ،) شاحن1جرار مجهز بمجرفة آلية و(  شاحن أو 2عدد   مسوى،1عدد   جرافة،1عدد   طن،10 ≥ شاحنة ذات حمولة 1عدد  ت. د400.000رأس مال اجتماعي  اإلمـكـانـات البشـرية اإلمـكـانـات المـادية اإلمـكـانـات المـالـيـة 

  مقر اجتماعي ومستودع،1عدد   لتر 7000 ≥ شاحنة مجهزة بصهري سعة 1عدد   لتر7000 ≥ آلة تزفيت سعة 1عدد   طن18≥ آلة دك مطاطية 1عدد  مطاطية، طن أو آلة دك 10≥ آلة دك حديدية 1عدد   حفارة آلية1

  إطار إداري ومالي 1عدد    تقني سامي،7عدد   مهندس،3عدد  رئيس مقاولة،
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 ت. د5000.000 = 4الصنف  عامة  المقاولة ال= 0ط: االختصاص  طرقات : النـشـاط 
 مقر اجتماعي و مستودع ،  ل،7000 ≥شاحنة مجهزة بصهري سعة   ل،7000≥ آلة تزفيت سعة  1عدد   طن،18≥ آلة دك مطاطية 1عدد   طن،10 ≥ آلة دك حديدية 1عدد  ة، حفارة  آلي1عدد  ) جرار مجهز بمجرفة آلية وشاحن(  شاحن أو 2عدد   مسوى،2عدد   جرافة،1عدد   طن لكل واحدة،15 ≥ شاحنة ذات حمولة 2عدد  ت. د600.000رأس مال اجتماعي  اإلمـكـانـات البشـرية اإلمـكـانـات المـادية اإلمـكـانـات المـالـيـة 

  إطـــاري إداري ومــالي  1عدد    تقني سامي،8عدد   مهندس،5عدد  رئيس مقاولة،

 ت. د8.000.000 =  5الصنف   المقاولة العامة = 0ط: االختصاص  طرقات : النـشـاط  
  لتر،7000 آلة تزفيت سعة 1عدد   طن،18 ≥ آلة دك مطاطية 2عدد   طن،10≥ حديدية  آلة دك2عدد   حفارة  آلية،2عدد    شاحن،2عدد   مسوى،2عدد   جرافة،2عدد   طن لكل واحدة،15 ≥  شاحنة ذات حمولة 3عدد ت. د1.000.000رأس مال اجتماعي  اإلمـكـانـات البشـرية اإلمـكـانـات المـادية اإلمـكـانـات المـالـيـة 

 ساعة،/  طن 100 ممركزة خراسانة الحمريتي بـ 1عدد   لتر،20.000صهري زفت سعة   لتر،7000 ≥ شاحنة مجهزة بصهري سعة 1
  صقال،1
  مقر اجتماعي ومستودع،1

  إطـــاري إداري ومالي1عدد  ي سامي،  تقن10عدد   مهندس،6عدد  رئيس مقاولة،

  سنوات على األقل3للحصول على المصادقة في الصنف الخامس يجب على المقاولة أن تكون متحصلة على الصنف الرابع وذلك لمدة  : هام
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 دون سقف= الصنف األعلى  المقاولة العامة  = 0ط: االختصاص  طرقات : النـشـاط 
  لتر،7000 آلة تزفيت سعة 2عدد   طن،18 ≥ آلة دك مطاطية 3عدد   طن 10 ≥ آلة دك حديدية 3عدد   حفارة  آلية،3عدد    شاحن،5عدد   مسوى،5عدد   جرافة،3عدد   طن لكل واحدة،25 ≥ شاحنة ذات حمولة 4عدد  ت. د4.000.000رأس مال اجتماعي  اإلمـكـانـات البشـرية اإلمـكـانـات المـادية اإلمـكـانـات المـالـيـة 

  ل 7000 ≥ شاحنة مجهزة بصهري سعة 2
 ساعة،/  طن 100 ممركزة خراسانة الحمريتي بـ 1عدد   لتر200.000 صهري زفت سعة 1
  صقال 2
  مقر اجتماعي ومستودع،1

إجازة في التصرف،          ( إطــار مــالي              1عدد       إطــار إداري،  1عدد   إطار مختص في الصحة والسالمة، 1عدد   تقني سامي،15عدد  واتسن 5  ≥ مهندس في الجودة ذو خبرة                   1عدد     سنوات 10  ≥ مهندس في التنظيم ذو خبرة               1عدد     مهندس،12عدد  رئيس مقاولة،  في القانون  إطار مجاز في الحقوق أو إطار مختص             1عدد البشرية، إطار مختص في التصرف في الموارد             1عدد    ،)االقتصاد أو ما يعادلها

 :ة الحصول على المصادقة في الصنف األعلى إال مقاولة متحصلة على مصادقة في الصنف الخامس وتتوفر فيها الشروط التالية ال يمكن للمقاول 
  ـ تمكنت من إنجاز طريق سيارة 1

  ـ لم يتم بشأنها فسخ صفقة خالل الثالث سنوات األخيرة   2

  سنوات في الصنف الخامس3 ـ أمضت مدة 3

 .يتعين على المدير العام الذي تهمه المصادقة تقديم تقرير معلل بخصوص المقاولة يعرض على أنظار اللجنة الوطنية للمصادقة: مالحظة   المتعلق بنظام إدارة الجودة (ISO9001) الجودة  ـ متحصلة على شهادة4
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 أعمال الحفر والردم :  1ط 
 
 ت. د1.500.000 = 3الصنف  فر و الردم    أعمال الح= 1 ط: االختصاص  طرقات : النـشـاط  
  مقر اجتماعي ومستودع،1عدد  لتر 7000  ≥ شاحنة مجهزة بصهري سعة 1عدد طن،10 ≥حديدية  آلة دك       طن أو     18  ≥ آلة دك مطاطية           1عدد     شاحن،1عدد   مسوى،1عدد   حفارة آلية،1عدد   جرافة،1عدد  طن،10 ≥ شاحنة  ذات حمولة 1عدد  ت. د300.000رأس مال اجتماعي  اإلمـكـانـات البشـرية اإلمـكـانـات المـادية اإلمـكـانـات المـالـيـة 

  إطـــاري إداري ومالي 1عدد   تقني سامي،4عدد   مهندس،2عدد  رئيس مقاولة،

 

 

 ت. د3.000.000 = 4الصنف   ـــ أعمال الحفر و الردم  ـــ1 ط: االختصاص  طرقات ـــ: النـشـاط  
  مقر اجتماعي ومستودع،1عدد  لتر 7000 ≥ شاحنة مجهزة بصهري سعة 1عدد   مسوى،2عدد   شاحن،2عدد   طن،10 ≥حديدية  آلة دك    2 طن أو      18  ≥ آلة دك مطاطية        2عدد    حفارة  آلية،1عدد   جرافة،2عدد   طن لكل واحدة،10 ≥ شاحنة ذات حمولة 2عدد ت. د400.000رأس مال اجتماعي  اإلمـكـانـات البشـرية اإلمـكـانـات المـادية اإلمـكـانـات المـالـيـة 

  إطـــاري إداري ومالي 1عدد   تقني سامي 5عدد   مهندس3عدد  رئيس مقاولة،
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 دون سقف = 5الصنف   أعمال الحفر و الردم  = 1 ط: االختصاص  طرقات  : النـشـاط 
   ومستودع،ي مقر اجتماع1عدد  جهزة بصهري، شاحنة م2عدد   مسوى،2عدد   شاحن،2عدد  ،)طن 18  ≥ آلة دك مطاطية         1 طن و       10  ≥حديدية    آلة دك    2( طن أو     18  ≥ آلة دك مطاطية       3عدد    حفارة  آلية،2عدد   جرافة،2عدد   طن لكل واحدة،10 ≥ شاحنة ذات حمولة 3عدد  ت. د600.000رأس مال اجتماعي  اإلمـكـانـات البشـرية المـاديةاإلمـكـانـات  اإلمـكـانـات المـالـيـة 

  إطـــاري إداري ومالي1عدد   تقني سامي،7عدد   مهندس4عدد  رئيس مقاولة،

 . سنوات على األقل3للحصول على المصادقة في الصنف الخامس يجب على المقاولة أن تكون متحصلة على الصنف الرابع وذلك لمدة  : هام
 تعبيد الطرقات :  2ط  
 ت. د1.000.000 = 3الصنف   تعبيد الطرقات  = 2 ط: االختصاص  طرقات  : لنـشـاط ا 

  مقر اجتماعي ومستودع،1عدد   لتر،20.000 صهري زفت سعة 1عدد   لتر،7000 آلة تزفيت سعة 1عدد   طن،18 ≥مطاطية  آلة دك 1عدد   طن 10 ≥ آلة دك حديدية بإطار أملس 1عدد   طن،7 ≥شاحنة ذات حمولة 1عدد  ت. د200.000رأس مال اجتماعي  اإلمـكـانـات البشـرية اإلمـكـانـات المـادية اإلمـكـانـات المـالـيـة 

  إطـــاري إداري ومــالي 1عدد   تقني سامي،3عدد   مهندس،1عدد  رئيس مقاولة،
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 ت. د3.000.000 = 4الصنف   تعبيد الطرقات  = 2 ط: االختصاص  طرقات : النـشـاط 
  مقر اجتماعي ومستودع،1عدد   ضاغط،1عدد   صقال،1عدد   لتر20.000 زفت سعة  صهري1عدد   لتر 7000 ≥ آلة تزفيت 1عدد   طن،18 ≥ آلة دك مطاطية  1عدد   طن،10 ≥ آلة دك حديدية بإطار أملس 1عدد   طن لكل واحدة،10 ≥ شاحنة ذات حمولة 2عدد  ت. د500.000رأس مال اجتماعي  اإلمـكـانـات البشـرية اإلمـكـانـات المـادية اإلمـكـانـات المـالـيـة 

  إطـــاري إداري ومالي،1عدد   تقني سامي،5عدد   مهندس،2عدد  رئيس مقاولة،

 دون سقف  = 5الصنف   تعبيد الطرقات  = 2 ط: االختصاص  طرقات : النـشـاط  
  مقر اجتماعي و مستودع،1عدد   صقال،1عدد  ساعة،/  طن100 ≥ ممركزة خراسانة الحمريتي سعة 1عدد   لتر  40.000 ≥ صهري زفت سعة 1عدد   لتر،7000 ≥ آلة تزفيت سعة 1عدد   طن،18 ≥ آلة دك مطاطية  1عدد   طن،10 ≥ آلة دك حديدية بإطار أملس 1عدد   طن 25 ≥ شاحنة ذات حمولة 1عدد   طن لكل واحدة،10 ≥ شاحنة ذات حمولة 2عدد  ت. د800.000رأس مال اجتماعي  اإلمـكـانـات البشـرية اديةاإلمـكـانـات المـ اإلمـكـانـات المـالـيـة 

  إطاري إداري ومالي 1عدد   تقني سامي،7عدد   مهندس،3عدد  رئيس مقاولة،

 

  سنوات على األقل3لرابع وذلك لمدة للحصول على المصادقة في الصنف الخامس يجب على المقاولة أن تكون متحصلة على الصنف ا : هام
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 المنشآت الفّنية :  3ط 
 
 
 ت. د1.000.000 = 3الصنف   المنشآت الفّنية   = 3 ط: االختصاص  طرقات : النـشـاط  
  مقر اجتماعي ومستودع1عدد   ضاغط،1عدد    موّلد  كهربائي،1عدد   خالطة آلية،1 خالطة أو 2عدد   رافعة آلية أو بزنجبير،1عدد   جرار مجهز بمجرفة آلية أو حفارة آلية،1عدد   طن،10 ≥ات حمولة  شاحنة ذ1عدد  ت. د200.000رأس مال اجتماعي  اإلمـكـانـات البشـرية اإلمـكـانـات المـادية اإلمـكـانـات المـالـيـة 

  إطـــاري إداري ومالي،1عدد   تقني سامي،4عدد   مهندس،2عدد  رئيس مقاولة،

 ت. د2.000.000 = 4الصنف   المنشآت الفّنية   = 3 ط: االختصاص  طرقات  : ـشـاط الن 
  مقر اجتماعي ومستودع،1عدد   ضاغط،1عدد   موّلد  كهربائي،1عدد   خالطة أو خالطة آلية،2عدد   رافعة آلية أو مزنجرة  1عدد   شاحن أو جرار مجهز بمجرفة آلية،1عدد   حفارة آلية،1عدد  ، جرار مجهز بمجرفة آلية أو حفارة آلية1عدد   طن لكل واحدة،10 ≥ شاحنة ذات حمولة 2عدد  ت. د300.000رأس مال اجتماعي  اإلمـكـانـات البشـرية اإلمـكـانـات المـادية اإلمـكـانـات المـالـيـة 

  إطـــاري إداري ومالي،1عدد   تقني سامي،6عدد   مهندس،3عدد  رئيس مقاولة،
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 ت. د4.000.000 = 5الصنف   المنشآت الفّنية  = 3 ط: االختصاص  طرقات : ـشـاط الن
  مقر اجتماعي ومستودع،1عدد  ساعة /3 م50 ممركزة خرسانة 1عدد   ضاغط،2عدد    موّلد  كهربائي،1عدد   رافعة آلية أو بزنجبير،1عدد   شاحن،1عدد   حفارة آلية،1عدد  آلية، حفارة 2 جرار مجهز بمجرفة آلية أو عدد 2عدد   طن لكل واحدة،10 ≥ شاحنة ذات حمولة 3عدد  ت. د500.000رأس مال اجتماعي  اإلمـكـانـات البشـرية اإلمـكـانـات المـادية اإلمـكـانـات المـالـيـة 

  إطـــاري إداري ومالي، 1عدد   تقني سامي،8عدد   مهندس،5عدد  رئيس مقاولة،

 

 

 دون سقف= الصنف األعلى   المنشآت الفّنية   = 3 ط: االختصاص  طرقات  : النـشـاط   سنوات على األقل3دقة في الصنف الخامس يجب على المقاولة أن تكون متحصلة على الصنف الرابع وذلك لمدة للحصول على المصا : هام
  مقر اجتماعي ومستودع،1عدد  ساعة، / 3 م50 ≥ ممركزة خرسانة 2عدد   ضاغط3عدد    موّلد  كهربائي،2عدد    شاحن 2عدد    رافعة آلية أو مزنجرة 2عدد    حفارة آلية 2عدد  واحدة، طن لكل    10  ≥ شاحنة  ذات حمولة         4عدد   ت. د3.000.000تماعي  رأس مال اج اإلمـكـانـات البشـرية اإلمـكـانـات المـادية اإلمـكـانـات المـالـيـة 

إجازة في التصرف، االقتصاد أو ما       ( إطــار مــالي    1عدد    إطــار إداري،  1عدد   إطار مختص في الصحة و السالمة، 1عدد  تقني سامي،15عدد   سنوات5 ≥ مهندس في الجودة ذو خبرة 1عدد   سنوات10 ≥دس في التنظيم ذو خبرة  مهن1عدد   مهندس،8عدد  رئيس مقاولة،  :ال يمكن للمقاولة الحصول على المصادقة في الصنف األعلى إال مقاولة متحصلة على مصادقة في الصنف الخامس وتتوفر فيها الشروط التالية  القانون  إطار مجاز في الحقوق أو إطار مختص في                              1عدد ، إطار مختص في التصرف في الموارد البشرية1عدد  ،)يعادلها
 )محول( ـ تمكنت من إنجاز منشآت فنية 1

 سنوات األخيرة    ـ لم يتم بشأنها فسخ صفقة خالل الثالث 2

  سنوات في الصنف الخامس3 ـ أمضت مدة 3

 .يتعين على المدير العام الذي تهمه المصادقة تقديم تقرير معلل بخصوص المقاولة يعرض على أنظار اللجنة الوطنية للمصادقة: مالحظة   المتعلق بنظام إدارة الجودة (ISO9001) ـ متحصلة على شهادة الجودة 4
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 وير العموميالتن :  4ط 
 ت. د300.000 = 3الصنف   التنوير العمومي  = 4 ط: االختصاص  طرقات  : النـشـاط  

  مقر اجتماعي ومستودع 1عدد  مراقبة والتجربة والوقاية معدات و أدوات صالحة لل1عدد   آلة رفع وجر 1عدد   سيارة شحن صغيرة 1عدد  ت. د100.000رأس مال اجتماعي  اإلمـكـانـات البشـرية اإلمـكـانـات المـادية اإلمـكـانـات المـالـيـة 

  تقني سامي في االختصاص 3عدد   مهندس في االختصاص 2عدد  رئيس مقاولة،
 ت. د500.000 = 4الصنف   التنوير العمومي  = 4 ط: االختصاص  طرقات  : النـشـاط  

  مقر اجتماعي ومستودع،1عدد   أدوات ومعدات صالحة للمراقبة والتجربة والوقاية، 1عدد   شاحنة ناسال مجهزة بسلم،1عدد   شاحنة مجهزة بآلة رفع و جر،1عدد   سيارة شحن صغيرة 2عدد  ت. د200.000رأس مال اجتماعي  ت البشـريةاإلمـكـانـا اإلمـكـانـات المـادية اإلمـكـانـات المـالـيـة 

  إطار إداري ومالي،1عدد   سامي في االختصاص  تقني4عدد   مهندس في االختصاص 3عدد  رئيس مقاولة،
 دون سقف  = 5الصنف   التنوير العمومي  = 4 ط: االختصاص  طرقات  : النـشـاط  

  مقر اجتماعي ومستودع،1عدد  أدوات ومعدات صالحة للمراقبة والتجربة والوقاية،   شاحنة ناسال مجهزة بسلم،1عدد   شاحنة مجهزة بآلة رفع وجر،1عدد   جرار مجهز بمجرفة آلية،1عدد   طن 3 ≥حمولة    شاحنة ذات 1عدد   سيارة شحن صغيرة،2عدد  ت. د300.000رأس مال اجتماعي  اإلمـكـانـات البشـرية اإلمـكـانـات المـادية اإلمـكـانـات المـالـيـة 

  إطـــاري إداري ومالي،1عدد   تقني سامي في االختصاص، 6عدد   مهندس في االختصاص، 4عدد  رئيس مقاولة،
 

  سنوات على األقل3للحصول على المصادقة في الصنف الخامس يجب على المقاولة أن تكون متحصلة على الصنف الرابع وذلك لمدة  : هام
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 م الطرقات والشبكات المختلفة. ش . ط : النشاط  اإلمكانيات البشرية والمادية والمالية 
 * -   ـ*ـ  

 وضع قنوات االتصاالت واتصاالت التوزيع   :  4م  ــ . ش . ط  المنشآت المائية   :  3م  ــ . ش . ط  وضع قنوات الغاز   :  2م  ــ . ش . ط  وضع القنوات المائية    :  1م  ــ . ش . ط  مقاولة عامة   :  0م  ــ . ش . ط  
 
 مقاولة عامة   :   0م  ــ . ش . ط  
 
 ت. د2.000.000 = 3الصنف   مقاولة عامة = 0ط ش م : االختصاص  ات المختلفة الطرقات والشبك: النـشـاط  
 اإلمـكـانـات البشـرية اإلمـكـانـات المـادية اإلمـكـانـات المـالـيـة 

  مقر اجتماعي ومستودع،1عدد   لتر 7000 ≥ شاحنة مجهزة بصهري 1عدد   لتر،7000 ≥ آلة تزفيت 1عدد   ضاغط،2عدد   خالطة آلية،1 خالطة أو 2عدد   طن18 ≥ آلة دك مطاطية 1عدد   طن،10 ≥ آلة دك حديدية 1عدد   جرار مجهز بمجرفة آلية،1عدد   مسوى،1دد ع  حفارة آلية،1عدد   شاحن 1عدد   جرافة،1عدد   طن لكل واحدة 7 ≥ شاحنة ذات حمولة 2عدد    ت. د400.000رأس مال اجتماعي  
 

  إطــار إداري ومالي،1عدد    تقني  سامي،7عدد  س،  مهند4عدد  رئيس مقاولة، 
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 ت. د3.000.000 = 4الصنف   مقاولة عامة  = 0ط ش م : االختصاص  الطرقات والشبكات المختلفة  : النـشـاط 
  مقر اجتماعي ومستودع،1عدد   لتر 7000 ≥شاحنة مجهزة بصهري  1عدد   لتر،7000 ≥ آلة تزفيت 1عدد   ضاغط،2عدد   خالطة آلية،1 خالطة أو 2عدد   طن18 ≥ آلة دك مطاطية 1عدد   طن،10 ≥ آلة دك حديدية 1عدد   جرار مجهز بمجرفة آلية،2عدد   مسوى،1عدد   حفارة آلية،2عدد   شاحن 1عدد   جرافة،1عدد   طن لكل واحدة 7 ≥ شاحنة ذات حمولة 3دد ع ت. د500.000رأس مال اجتماعي  اإلمـكـانـات البشـرية اإلمـكـانـات المـادية اإلمـكـانـات المـالـيـة 

  إطــار إداري ومالـي،1عدد    تقني  سامي،9عدد   مهندس، 5عدد  رئيس مقاولة،

 

 

 

 

 دون سقف  = 5الصنف   مقاولة عامة = 0ط ش م : االختصاص  الطرقات والشبكات المختلفة : النـشـاط  
  مقر اجتماعي ومستودع،1عدد   ل 7000 ≥ شاحنة مجهزة بصهري 1عدد   ل،7000 ≥ آلة تزفيت 1عدد   خالطة آلية،1 خالطة أو 2عدد   ضاغط،2دد ع  طن18 ≥ آلة دك مطاطية 2عدد   طن،10 ≥ آلة دك حديدية 2عدد   مسوى،2عدد   جرار مجهز بمجرفة آلية،2عدد   حفارة آلية،2عدد   شاحن، 2عدد   جرافة،2عدد   طن لكل واحدة  10 ≥ شاحنة ذات حمولة 3عدد  ت. د800.000رأس مال اجتماعي  اإلمـكـانـات البشـرية مـكـانـات المـاديةاإل اإلمـكـانـات المـالـيـة 

  إطــار إداري ومالـي،1عدد    تقني سامي،10عدد   مهندس، 6عدد  رئيس مقاولة،

 

 

 

 

  سنوات على األقل3مقاولة أن تكون متحصلة على الصنف الرابع وذلك لمدة  للحصول على المصادقة في الصنف الخامس يجب على الهام
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 وضع القنوات المائية  :  1ط ش م 
 ت. د500.000 = 3الصنف   وضع القنوات المائية = 1ط ش م : االختصاص  الطرقات والشبكات المختلفة  : النـشـاط  

  مقر اجتماعي ومستودع  1عدد   خالطة1عدد   حفارة آلية أو جرار مجهز بمجرفة آلية 1عدد   طن  7 ≥ شاحنة ذات حمولة 1عدد  ت. د75.000رأس مال اجتماعي  ـكـانـات البشـريةاإلم اإلمـكـانـات المـادية اإلمـكـانـات المـالـيـة 

  تقني سامي،4عدد   مهندس،1عدد  رئيس مقاولة،
 ت.د1.000.000 = 4الصنف   وضع القنوات المائية  = 1 ش م ط: االختصاص  الطرقات والشبكات المختلفة  : النـشـاط  

  مقر اجتماعي  ومستودع،1عدد   ضاغط، 1عدد  الطة آلية،  خالطة أو خ2عدد   جرار مجهز بمجرفة آلية،1عدد   حفارة آلية،1عدد  طن لكل واحدة 7 ≥ شاحنة ذات حمولة 2عدد  ت. د150.000رأس مال اجتماعي  اإلمـكـانـات البشـرية اإلمـكـانـات المـادية اإلمـكـانـات المـالـيـة 

  إطـار إداري ومالــي1عدد   تقني سامي،5عدد   مهندس، 2عدد  رئيس مقاولة،

 

 دون سقف  = 5الصنف   وضع القنوات المائية  = 1ط ش م : االختصاص  الطرقات والشبكات المختلفة  : النـشـاط 
  مقر اجتماعي ومستودع،1عدد    ضاغط، 2عدد   خالطة آلية،1  خالطة أو 2عدد   شاحن 1عدد   جرار مجهز بمجرفة آلية،2عدد   حفارة آلية،2عدد  طن لكل واحدة 7 ≥ شاحنة ذات حمولة 3عدد  ت. د300.000رأس مال اجتماعي  اإلمـكـانـات البشـرية كـانـات المـاديةاإلمـ اإلمـكـانـات المـالـيـة 

  إطـار إداري ومالــي 1عدد    تقني سامي،6عدد   مهندس، 3عدد  رئيس مقاولة،

  سنوات على األقل3للحصول على المصادقة في الصنف الخامس يجب على المقاولة أن تكون متحصلة على الصنف الرابع وذلك لمدة 
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 وضع قنوات الغاز  :  2ط ش م 
  بار20< ضغط منخفض وضغط متوسط  ت. د500.000 = 3الصنف   وضع قنوات الغاز  = 2 ط ش م: االختصاص  الطرقات والشبكات المختلفة : النـشـاط  

  مقر اجتماعي ومستودع،1عدد  معدات وأدوات صالحة للمراقبة والحماية والتجربة   ضاغط،1عدد   مجموعة للحام بالقوس الكهربائي، 1عدد  قة مائية،  مطو1عدد   جرار مجهز بمجرفة آلية،1 حفارة آلية أو 1عدد   طن 3 ≥ شاحنة ذات حمولة 1عدد  ت. د50.000رأس مال اجتماعي  اإلمـكـانـات البشـرية اإلمـكـانـات المـادية اإلمـكـانـات المـالـيـة 

   تقني سامي،3عدد   مهندس،1عدد  رئيس مقاولة،
 

 

 

 . يقع تسليم بطاقات الموافقة على اللحام من قبل هيئة رقابة مؤهلة : حظةمال .يمكن لهذا الصنف من المقاولة أن ينجز أشغال شبكات التوزيع بالحديد الصلب
 
 ضغط منخفض وضغط متوسط ت.د1000.000 = 4الصنف   وضع قنوات الغاز  = 2ط ش م : االختصاص  الطرقات والشبكات المختلفة  : النـشـاط  

  مقر اجتماعي ومستودع،1عدد  ة للمراقبة والحماية والتجربة معدات وأدوات صالح  ضاغط،1عدد   مجموعة للحام بالقوس الكهربائي، 1عدد   مطوقة مائية، 1عدد   آلة تعبئة،1عدد   رافعة، 1عدد   جرار مجهز بمجرفة آلية،1 حفارة آلية أو 1عدد   حفارة آلية 1عدد   طن لكل واحدة 3 ≥ شاحنة ذات حمولة 2عدد  ت. د100.000رأس مال اجتماعي  شـريةاإلمـكـانـات الب اإلمـكـانـات المـادية اإلمـكـانـات المـالـيـة 

 إطار إداري ومالي،   تقني سامي،4عدد   مهندس،2عدد  رئيس مقاولة،
 

 

 

 . افقة على اللحام من قبل هيئة رقابة مؤهلةيقع تسليم بطاقات المو : مالحظة . بار20يمكن لهذا الصنف من المقاولة أن ينجز أشغال شبكات النقل التوزيع بالحديد الصلب على مستوى ضغط يفوق 
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 دون سقف  = 5الصنف   وضع قنوات الغاز  = 2ط ش م : االختصاص  الطرقات والشبكات المختلفة : النـشـاط 
  مقر اجتماعي ومستودع،1عدد  معدات وأدوات صالحة للمراقبة والحماية والتجربة   ضاغط، 2عدد   مجموعة للحام بالقوس الكهربائي، 1عدد   مطوقة مائية، 1عدد   شاحن،1عدد   آلة رافعة،1عدد   جرار مجهز بمجرفة آلية 2عدد   طن لكل واحدة  5 ≥ شاحنة ذات حمولة 2عدد  شحن صغيرة  سيارة 2عدد  ت. د150.000رأس مال اجتماعي  اإلمـكـانـات البشـرية اإلمـكـانـات المـادية اإلمـكـانـات المـالـيـة       

  إطـار إداري ومالي 1عدد    تقني سامي،6عدد   مهندس،3عدد  ئيس مقاولة،ر

  سنوات على األقل3 على المصادقة في الصنف الخامس يجب على المقاولة أن تكون متحصلة على الصنف الرابع وذلك لمدة للحصول : هام . يقع تسليم بطاقات الموافقة على اللحام من قبل هيئة رقابة مؤهلة : مالحظة . بار20يمكن لهذا الصنف من المقاولة أن ينجز أشغال شبكات النقل التوزيع بالحديد الصلب على مستوى ضغط يفوق 

 
 المنشآت المائية  :  3ط ش م  

 ت.د1.000.000 = 3الصنف    المنشآت المائية  3ط ش م : االختصاص  الطرقات والشبكات المختلفة  : النـشـاط  
  مقر اجتماعي ومستودع،1عدد   ضاغط،1د عد  خالطة آلية، 1 خالطة أو 2عدد   طن،18 ≥ آلة دك مطاطية 1عدد   طن،10 ≥ آلة دك حديدية 1عدد   شاحن،1عدد   حفارة آلية أو جرار مجهز بمجرفة آلية،1عدد  طن 7 ≥ شاحنة ذات حمولة 1عدد  ت. د200.000رأس مال اجتماعي  اإلمـكـانـات البشـرية اإلمـكـانـات المـادية ـالـيـةاإلمـكـانـات الم 

   تقني سامي،4عدد   مهندس،2عدد  رئيس مقاولة،
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 ت.د2000.000 = 4الصنف   المنشآت المائية  = 3ط ش م : االختصاص  الطرقات والشبكات المختلفة  : النـشـاط 
  مقر اجتماعي ومستودع،1عدد  احنة مجهزة بصهري، ش1عدد   طن،18 ≥ آلة دك مطاطية 1عدد   طن، 10 ≥ آلة دك حديدية 1عدد   ضاغط،1عدد   خالطة آلية،1 خالطة  أو 2عدد   شاحن،1عدد   جرار مجهز بمجرفة آلية،1عدد   حفارة آلية، 1عدد   جرافة، 1عدد   طن لكل واحدة 7 ≥ شاحنة ذات حمولة 2عدد  ت. د300.000رأس مال اجتماعي  ريةاإلمـكـانـات البشـ اإلمـكـانـات المـادية اإلمـكـانـات المـالـيـة 

  إطـار إداري ومالـي 1عدد   تقني سامي 5عدد   مهندس،3عدد  رئيس مقاولة،

 

 دون سقف  = 5الصنف   المنشآت المائية  = 3ط ش م : االختصاص  الطرقات والشبكات المختلفة  : النـشـاط  
  مقر اجتماعي ومستودع،1عدد   طن،18 ≥ آلة دك مطاطية 1عدد   طن، 10 ≥ آلة دك حديدية 1عدد  رسانة،  ممركزة خ1عدد   ضاغط،2عدد   لتر7000 ≥ شاحنة مجهزة بصهري 1عدد   شاحن،2عدد   جرار مجهز بمجرفة آلية،1عدد   حفارة آلية، 1عدد   شاحنة حاملة لرافعة،1عدد   جرافة 1عدد   طن لكل واحدة 7 ≥ شاحنة ذات حمولة 3عدد  ت.د400.00رأس مال اجتماعي  اإلمـكـانـات البشـرية ـاديةاإلمـكـانـات الم اإلمـكـانـات المـالـيـة 

  إطـار إداري ومالــي 1عدد   تقني سامي7عدد   مهندس،5عدد  رئيس مقاولة،

 

  سنوات على األقل3وذلك لمدة للحصول على المصادقة في الصنف الخامس يجب على المقاولة أن تكون متحصلة على الصنف الرابع  : هام
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  ــ وضع قنوات االتصال واتصاالت التوزيع4ط ش م 
 ت.د500.000 = 3الصنف   وضع القنوات وقنوات التوزيع   = 4ط ش م : االختصاص  الطرقات والشبكات المختلفة  : النـشـاط  
  مقر اجتماعي ومستودع ،1عدد   خالطة، 2عدد   ضاغط،2عدد   مدك وثاب أو صفيحة مرتجة، 2عدد   جرار مجهز بمجرفة آلية،2عدد   طن، 3 ≥ شاحنة ذات حمولة 1 عدد  ت .د150.000رأس مال اجتماعي  ةاإلمـكـانـات البشـري اإلمـكـانـات المـادية اإلمـكـانـات المـالـيـة 

   تقني سامي  5عدد    مهندس 2عدد  رئيس مقاولة،
 

 

 ت.د1000.000 = 4الصنف   وضع القنوات وقنوات التوزيع    = 4ط ش م : االختصاص  لمختلفة  الطرقات والشبكات ا: النـشـاط 
  مقر اجتماعي ومستودع،1عدد   مدك وثاب أو صفيحة مرتجة، 2عدد   خالطة، 2عدد   ضاغط،2عدد   بمجرفة، جرار مجهز2عدد   حفارة آلية،1عدد   طن لكل واحدة 7 ≥ شاحنة ذات حمولة 2 عدد  ت .د300.000رأس مال اجتماعي  اإلمـكـانـات البشـرية اإلمـكـانـات المـادية اإلمـكـانـات المـالـيـة 

  إطـار إداري ومالــي1عدد    تقني سامي  7عدد    مهندس 3عدد  رئيس مقاولة،
 

 

 

 دون سقف  = 5الصنف    وضع القنوات وقنوات التوزيع = 4ط ش م : االختصاص  الطرقات والشبكات المختلفة  : النـشـاط 
  مقر اجتماعي ومستودع،1عدد   صفيحة مرتجة، 2  مدك وثاب أو3عدد   خالطة، 3عدد   ضاغط،3عدد   شاحن،1عدد   جرار مجهز بمجرفة،2عدد   حفارة آلية،1عدد   طن لكل واحدة 7 ≥ شاحنة ذات حمولة 2عدد  ت.د500.000رأس مال اجتماعي  اإلمـكـانـات البشـرية اإلمـكـانـات المـادية اإلمـكـانـات المـالـيـة 

  إطـار إداري ومالــي1عدد    تقني سامي،10عدد    مهندس،4عدد  رئيس مقاولة،

  سنوات على األقل3للحصول على المصادقة في الصنف الخامس يجب على المقاولة أن تكون متحصلة على الصنف الرابع وذلك لمدة  : هام
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 رية األشغال البح: أ ب 
 

 ت. د1.500.000 = 3الصنف   المقاولة العامة  =أ ب : االختصاص  األشغال البحرية  :  النـشـاط  
 ت. د250.000 رأس مال اجتماعي  اإلمـكـانـات البشـرية اإلمـكـانـات المـادية اإلمـكـانـات المـالـيـة 

 
  مقر اجتماعي ومستودع، 1عدد   ضاغط،1عدد   خالطة،1عدد   زورق للتجسير، 1عدد   شاحن، 1عدد   حفارة آلية،1دعد  طن، 40 رافعة مزنجرة 1عدد   طن 7 ≥ شاحنة ذات حمولة 1 عدد 

   تقني سامي، 5عدد   مهندس، 2عدد  رئيس مقاولة،
 
 

 

 ت. د3.000.000 = 4الصنف   المقاولة العامة   =أ ب : االختصاص  األشغال البحرية :  النـشـاط  
 ت. د400.000 رأس مال اجتماعي  اإلمـكـانـات البشـرية اإلمـكـانـات المـادية المـالـيـةاإلمـكـانـات  

 
 مقر اجتماعي ومستودع،  1عدد   خالطة،2عدد   ضاغط،1عدد   قارب مسطح،1عدد   زورق للتجسير،1عدد   جرافة،1عدد   شاحن،1عدد   حفارة آلية، 1عدد   طن، 40 رافعة مزنجرة 1عدد   طن 10 ≥ شاحنة ذات حمولة 1عدد 

  إطار إداري ومالي، 1عدد    تقني سامي،6عدد   مهندس، 3عدد  رئيس مقاولة،
 

 

 
 
 
 
 
 



 3413صفحـة  2008 سبتمبر 2 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية    71عــدد 

 دون سقف  = 5الصنف   المقاولة العامة   =أ ب : االختصاص  األشغال البحرية  :  النـشـاط 
 ت.د800.000 رأس مال اجتماعي  اإلمـكـانـات البشـرية اإلمـكـانـات المـادية اإلمـكـانـات المـالـيـة 

 
 دع،  مقر اجتماعي ومستو1عدد   ممركزة خرسانة،1عدد   ضاغط،2عدد   كاسحة1عدد   قارب مسطح،1عدد   زورق للتجسير، 1 عدد    شاحن،1 عدد    حفارة آلية، 2عدد   جرافة،1عدد   طن، 40  ≥ رافعة مزنجرة 2عدد   طن لكل واحدة  10 ≥ شاحنة ذات حمولة 2عدد 

  إطار إداري ومالي،1عدد    تقني سامي، 7عدد    مهندس، 4عدد  رئيس مقاولة،
 
 

 

  سنوات على األقل3للحصول على المصادقة في الصنف الخامس يجب على المقاولة أن تكون متحصلة على الصنف الرابع وذلك لمدة  : هام

 * -   ـ*ـ  .ت . السبر الجيولوجي التقني ــــ س : النشاط  
 السبر الجيولوجي التقني،: س ت   
 دون سقف: وحيد : الصنف  السبر الجيولوجي التقني    =  س ت: االختصاص  السبر الجيولوجي التقني  :  النـشـاط  

 ت.د30.000 رأس مال اجتماعي  اإلمـكـانـات البشـرية اإلمـكـانـات المـادية اإلمـكـانـات المـالـيـة 
 

 قر اجتماعي ومستودع، م1عدد  )جرار مع صهري أو آلة ضخ( تجهيزات للتزود بالماء 1عدد  مقياس الميالن،1عدد   مقياس الضغط،1عدد   حفار ذو إطار رقيق،1عدد   حفار مصهور،1عدد   آلة منفذية،1عدد   م، 100الجيولوجي والتقني على عمق  مسبارة مع التجهيزات الضرورية للقيام بعمليات التجويف                1عدد    ة، سيارة شحن صغير1عدد 

  إطار إداري ومالي،1عدد   تقني سامي،2عدد   مهندس في االختصاص،1عدد  رئيس مقاولة،
 
 

 


