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 المتعلق بممارسة نشاط المقاوالت الصغرىكراس شروط لتضمين تكوين ملف 

 المحدثة في إطار برنامج جيل جديد من الباعثين 

 في مجال تعهد وصيانة وتوسعة المؤسسات التربوية التابعة لوزارة التربية 

 

 بالنسبة للذات المادية

 الملف اإلداري

 السٌد مدٌر البرامج والتراخٌص، مطلب كتابً بإسم -1

 أشهر ٌتضمن النشاط المطلوب، 3مضمون من السجل التجاري أصلً وحدٌث العهد عند تقدٌم المطلب، لم ٌتجاوز  -2

 ، وخاضعة لألداء على القٌمة المضافة نسخة من بطاقة التعرٌف الجبائٌة تتضمن النشاط المطلوب -3

 ، ولكل األعوان التابعٌن للمقاولة للوكٌل عند تقدٌم المطلب أشهر 3لم تتجاوز أصلٌة وحدٌثة  3بطاقة عدد  -4

 ، الصندوق الوطنً للضمان اإلجتماعًبوالمسؤول األول  ما ٌفٌد إنخراط المقاولة  -5

 .(télécharger à partir : www.equipement.tn) تعمٌر كراس الشروط فً نظٌرٌن مع التعرٌف باإلمضاء وترك مكان لختم اإلدارة -6

 إن وجدت: البشرٌةاإلمكانات ملف 

 عوان المقاولة ،ألنسخ مطابقة لألصل من الشهائد العلمٌة  -1

 لمدة سنة قابلة للتجدٌد أو لمدة غٌر محددة،المقاولة تكون عوان أل )أو عقود اإلعداد للحٌاة المهنٌة( شغل نسخ مطابقة لألصل من عقود -2

 أعوان المقاولة بالصندوق الوطنً للضمان اإلجتماعً. ما ٌفٌد إنخراط -3

 اإلمكانات المادٌةملف 

 ، للشاحنةالبطاقة الرمادٌة من واضحة  ةنسخ -1

 .( un lot de coffrage( ووسائل صب الخرسانة )  un lot d’échafaudageخالطة، سقالة ) ما ٌثبت إمتالك  -2

 .و/أو ورشة أو ما ٌثبت الملكٌةد كراء مقر العمل و/أو مستودع من عق واضحةنسخ  -3

 المعنويةبالنسبة للذات 

 الملف اإلداري

 مطلب كتابً بإسم السٌد مدٌر البرامج والتراخٌص، -1

 النشاط المطلوب، أشهر ٌتضمن 3مضمون من السجل التجاري أصلً وحدٌث العهد عند تقدٌم المطلب، لم ٌتجاوز  -2

 ، وخاضعة لألداء على القٌمة المضافة تتضمن النشاط المطلوب نسخة من بطاقة التعرٌف الجبائٌة -3

  ، ولكل األعوان التابعٌن للمقاولة للوكٌل أشهر عند تقدٌم المطلب 3لم تتجاوز أصلٌة وحدٌثة  3بطاقة عدد  -4

 ، شهاراإللشركة مع إلحداث ا القانون األساسً -5

 اإلجتماعً.بالصندوق الوطنً للضمان الشركة والوكٌل ما ٌفٌد إنخراط  -6

 .(télécharger à partir : www.equipement.tn) تعمٌر كراس الشروط فً نظٌرٌن مع التعرٌف باإلمضاء وترك مكان لختم اإلدارة -7

 إن وجدت: البشرٌةاإلمكانات ملف 

 ، الشركةعوان ألنسخ مطابقة لألصل من الشهائد العلمٌة  -1

 لمدة سنة قابلة للتجدٌد أو لمدة غٌر محددة،تكون الشركة عوان أل )أو عقود اإلعداد للحٌاة المهنٌة( شغل نسخ مطابقة لألصل من عقود -2

 بالصندوق الوطنً للضمان اإلجتماعً.الشركة ما ٌفٌد إنخراط أعوان  -3

 :اإلمكانات المادٌةملف 

 ، تكون باسم الشركة للشاحنةالبطاقة الرمادٌة من واضحة  ةنسخ -1

 .( un lot de coffrage( ووسائل صب الخرسانة )  un lot d’échafaudageخالطة، سقالة ) الشركة ل ما ٌثبت إمتالك  -2

 .د كراء مقر العمل و/أو مستودع و/أو ورشة أو ما ٌثبت الملكٌةنسخ مطابقة لألصل من عق -3

 

 :كراس شروطل مزيد من المعلوماتل

 ،www.equipement.tnالدخول إلى موقع واب وزارة التجهيز عبر العنوان التالي:  -

http://www.equipement.tn/



