
 
 

 

 

 

 

 

 

 المتعلق بممارسة نشاط المقاوالت الصغرىكراس شروط لتضمين تكوين ملف 

 المحدثة في إطار برنامج جيل جديد من الباعثين 

 في مجال صيانة الشبكات والمعدات اإلعالمية الخاصة بالمؤسسات التربوية العمومية التابعة لوزارة التربية 

 

 بالنسبة للذات المادية

 الملف اإلداري

 مطلب كتابي بإسم السيد مدير البرامج والتراخيص، -1

 أشهر يتضمن النشاط المطلوب، 3مضمون من السجل التجاري أصلي وحديث العهد عند تقديم المطلب، لم يتجاوز  -2

 ،وخاضعة لألداء على القيمة المضافة نسخة من بطاقة التعريف الجبائية تتضمن النشاط المطلوب -3

 ،ولكل األعوان التابعين للمقاولةللوكيلأشهر عند تقديم المطلب 3تتجاوز  لمأصلية وحديثة  3بطاقة عدد  -4

 ، الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعيبوالمسؤول األول ما يفيد إنخراط المقاولة  -5

 .نسخة من كراس شروط ممارسة نشاط مدمج شبكات االتصاالت مؤشرا عليها من قبل وزارة تكنولوجيات االتصال - -6

 .(télécharger à partir : www.equipement.tn)الشروط في نظيرين مع التعريف باإلمضاء وترك مكان لختم اإلدارةتعمير كراس  -7

 إن وجدت: البشريةاإلمكانات ملف 

 عوان المقاولة ،ألنسخ مطابقة لألصل من الشهائد العلمية  -1

 ير محددة،لمدة سنة قابلة للتجديد أو لمدة غالمقاولة تكون عوان )أو عقود اإلعداد للحياة المهنية(أل شغل نسخ مطابقة لألصل من عقود -2

 ما يفيد إنخراط أعوان المقاولة بالصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي. -3

 اإلمكانات الماديةملف 

 ، ;لوسيلة نقل األعوان و المعداتالبطاقة الرمادية من واضحة  ةنسخ -1

 ( Caisse à outils spécialisé) المقاولة لحقيبة أدوات متخصصة  ما يثبت إمتالك -2

 .د كراء مقر العمل و/أو مستودع و/أو ورشة أو ما يثبت الملكيةمن عق واضحة نسخ -3

 المعنويةبالنسبة للذات 

 الملف اإلداري

 مطلب كتابي بإسم السيد مدير البرامج والتراخيص، -1

 أشهر يتضمنالنشاط المطلوب، 3مضمون من السجل التجاري أصلي وحديث العهد عند تقديم المطلب، لم يتجاوز  -2

 ،وخاضعة لألداء على القيمة المضافة نسخة من بطاقة التعريف الجبائية تتضمن النشاط المطلوب -3

 ، ولكل األعوان التابعين للمقاولةللوكيلأشهر عند تقديم المطلب 3لم تتجاوز أصلية وحديثة  3بطاقة عدد  -4

 ، شهاراإللشركة مع إلحداث ا القانون األساسي -5

 بالصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي.الشركة والوكيل يفيد إنخراطما  -6

 .نسخة من كراس شروط ممارسة نشاط مدمج شبكات االتصاالت مؤشرا عليها من قبل وزارة تكنولوجيات االتصال - -7

 .(télécharger à partir : www.equipement.tn)تعمير كراس الشروط في نظيرين مع التعريف باإلمضاء وترك مكان لختم اإلدارة -8

 إن وجدت: البشريةاإلمكانات ملف 

 ، الشركةعوان ألنسخ مطابقة لألصل من الشهائد العلمية  -1

 حددة،ملمدة سنة قابلة للتجديد أو لمدة غير تكون الشركة عوان )أو عقود اإلعداد للحياة المهنية(أل شغلنسخ مطابقة لألصل من عقود -2

 الوطني للضمان اإلجتماعي. بالصندوقالشركة ما يفيد إنخراط أعوان  -3

 



 
 

 :اإلمكانات الماديةملف 

 ، ;ت تكون بإسم الشركةلوسيلة نقل األعوان و المعداالبطاقة الرمادية من ة واضحة نسخ -1

 ( Caisse à outils spécialiséما يثبت إمتالك المقاولة لحقيبة أدوات متخصصة )  -2

 .ورشة أو ما يثبت الملكيةد كراء مقر العمل و/أو مستودع و/أو من عق واضحة نسخ -3

 

 :كراس شروطمزيد من المعلوماتلل

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

http://www.equipement.tn/

