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الصنفالهاتف والفاكسنهاية الترخيصتاريخ الترخيصاإلختصاصالمهندسونالوكيلالعنوانالمكتبالمعرف

كهرباءمراد بوقطاية

كهرباءطارق بوشكوة

كهرباءناجح الجمالي

هندسة مدنيةنعمان رقيق

هندسة مدنيةرشدي قيدارة

هندسة مدنيةكريم الباجي

هندسة مدنيةهندة جابري بريري

هندسة مدنية نوفل غليس

سوائلرضا عبد الكافي

هندسة مدنيةمحمد الصامت

هندسة مدنيةمكرم شلندي

ح.حماية+الطاقةالحبيب بن خالد

ح.حماية+الطاقةماهر عثمان

عمر عبد الحميد 

الساسي

ح ح+ هندسة مدنية

ح.ح+هندسة مدنية كثير الساسي

ح.ح+ كهرباء  لخضر قبيبع

هندسة مدنيةعبد الوهاب بالنور

هندسة مدنية زياد لميم

70838937: فـــسوائلشكري عبد المولى

كهرباءوليد ضية

سوائلنورة ملولي

سوائلماجد المحمودي

سوائلحسن السالمي

ح.ح+ كهرباء  رضا شعبان

ح.ح+هندسة مدنيةسليم بن محمود

ح.ح+هندسة مدنيةشوقي لعذاري

كهرباء خالد المرابط

كهرباءرياض الحلوي

ح.ح+ سوائل وليد المرواني

ح.ح+ كهرباء شهير العيادي

ح.ح+هندسة مدنيةحسان هدريش

ح.ح+ سوائل عبد هللا البكوش

ح ح+ هندسة مدنيةمحمد القفال

عبد الرزاق الحاج

قاسم

هندسة مدنية

سوائلمحمد الطرابلسي

كهرباءمصطفى قالل

71822330: هــح ح+ هندسة مدنيةجمال سافر

ح.ح+ كهرباء وديع الشريف

هندسة مدنيةهشام الزريبي

اجلمهورية التونسية

وزارة  التجهيز  واإلسكان  والتهيئة  الرتابية

الشركة المتوسطية 

للمراقبة الفنية واالختبار 

(SOCIETE MED 

CONTROL SARL)

عمارة دائرة المكاتب، 

 B6-15مكتب عدد 

المركز العمراني 

 تونس1082الشمالي  

جمال سافر

C-ج

A-أ

71827022:   فــ

71940530: فــ

شركة المراقبة أسيستاس  

(ASSISTAS S.A)

13/02/2023 14/02/2018

ي 1994 لسنة 9القانون عدد: - المرجع
 
ي 31 المؤرخ ف

ي ميدان البناء،1994 جانف 
 
 المتعلق بالمسؤولية والمراقبة الفنية ف

ي 1995 لسنة 416األمر عدد             - 
 
وط منح المصادقة،                      1995 مارس 6 المؤرخ ف ي وشر

األمر -  المتعلق بضبط مهام المراقب الفن 

ي 2010 لسنة 3219عدد 
 
 المؤرخ1995 لسنة 416 المتعلق بتنقيح و إتمام  األمر عدد 2010  ديسمبر 13 المؤرخ ف

ي 
 
وط منح المصادقة1995 مارس 6          ف ي وشر

. المتعلق بضبط مهام المراقب الفن 

الشركة التونسية للمراقبة 

"فريطاس " 

 "VERITAS" 

ضفاف البحيرة نهج 

بحيرة غار الملح ص ـ 

 1080 - 728ب 

تونس سداكس

14/09/201713/09/2022مراد بوقطاية 01م ف
هندسة مدنيةأكرم زروق

ي ميدان البناء
 
قائمة المراقبي   الفنيي   ف

ابية المصادق عليهم من قبل وزارة التجهب   واإلسكان والتهيئة البر

A-أ
71860711: هــ

71861692: ف

70836596: فــ

10م ف

عمر عبد الحميد 

الساسي

، نهج الصناعات 19

 أريانة 2035التقليدية 

المطار تونس

المراقبة الفنية لسالمة 

البناءات والتجهيزات  

(SECURAS S.A)

0214/09/201713/09/2022م ف

  70837200: هــ

محمد القفال

عمارة أ إقامة النسيم، 

نهج عزوز الربيعي 

 تونس2092- 2المنار 

71822329: هــ

0514/09/201713/09/2022م ف

B2-2ب71827065: هــ

A-أ

حسن السالمي

، نهج المقاولين 51

أريانة المطار .ص.م

 تونس سداكس1080

وكالة المراقبة الفنية 

 APAVE)الدولية أباف  

S.A)

0320/05/201319/05/2018م ف

71940580: هــ

A-أ
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الشركة التونسية للمراقبة 

"فريطاس " 

 "VERITAS" 

ضفاف البحيرة نهج 

بحيرة غار الملح ص ـ 

 1080 - 728ب 

تونس سداكس

14/09/201713/09/2022مراد بوقطاية A-أ01م ف
71860711: هــ

71861692: ف

سوائلمحسن دبار

هندسة مدنيةلسعد الجليدي

هندسة مدنيةأنيس بن عبد هللا

هندسة مدنيةسالم الشيخ امحمد

هندسة مدنيةنادر الزواري

جيوتقنية+هندسة مدنيةوسيم أورير

71754956: فح ح+ هندسة مدنيةحمودة نفزي

هندسة مدنية محمد العقربي

هندسة مدنيةالفتحي شامخي

هندسة مدنية عبد هللا المجدوب

هندسة مدنيةنبيل الهمامي

سوائلالمهدي الطرودي

كهرباءخالد الحمزاوي

كهرباءأمين قويسم

هندسة مدنيةمحمد نبيل زهرة

هندسة مدنيةمحمد بن عمر

ح.ح+ كهرباء كمال محفوظ

سوائلالعادل مقداد

هندسة مدنيةنزار العش

ح.ح+ كهرباء هشام بن زواري

هندسة مدنيةالمنجي المزيو

هندسة مدنيةمحمد الدوس

سوائلفيصل بوبكر

كهرباءوسام المسدي

م وجيوتقنية.هـمراد القراطي

هندسة مدنيةكاظم إدريس

هندسة مدنيةمرشد غربال

ح.ح+ كهرباء التهامي حقي

سوائلعماد بالعج

73214870: هــح ح+ هندسة مدنيةنبيل الدواس

هندسة مدنيةمحمد حبيب بن عمر

كهرباءحمدي صياح

سوائلخالد الزواري

كهرباءعبد المجيد الجامعي

هندسة مدنيةنجيب الحذري

سوائلعبد الكريم العزري

هندسة مدنيةنزار العريبي

ح.ح+ هندسة مدنية يوسف معالوي

ح ح+كهرباءبسام عبيد

 كهرباءعادل لربش

 سوائلعماد بوخاتم

شركة سيقما كنترول
ح ح+هندسة مدنية طارق صغير

98609304:هــ

 SIGMA 

CONTROLE
32404501:فكهرباءسجير اللوز

98355551:هــشركة بريزما للمراقبة

 PRISMA 

CONTROLE
72229879:ف

B1-1ب13/02/2023

م وجيوتقنية.هـمحمد الفالح ماجري

12م ف
 EXELاكسال كنترول 

CONTROL SARL

 مكرر شارع 39

لويس براي حي 

 تونس1003الحدائق 

07/05/2015محمد نبيل زهرة

الشركة العالمية للمراقبة 

الفنية للبناءات والشبكات 

(WTI GC)

نزار العريبي 19م ف

14م ف

الشركة اإلفريقية 

 AFRIQUEللمراقبة

CONTRÔLE

نهج عبد الرحمان 

 19الغرياني عدد 

الحي األلمبي تونس

مراد القراطي

17م ف

شركة تونس للمراقبة 

(   STE TUNISIE 

CONTROLE )

شارع الرائد البجاوي

عمارة المدينة مكتب 

 سوسة2ب

13م ف

 المنطقة 1-18مقسم 

الصناعية خير الدين 

 الكرم تونس2015

هشام بن زواري

ح ح+ هندسة مدنيةفتحي عنقود

الشركة المتوسطية 

للمراقبة الفنية واالختبار 

(SOCIETE MED 

CONTROL SARL)

عمارة دائرة المكاتب، 

 B6-15مكتب عدد 

المركز العمراني 

 تونس1082الشمالي  

جمال سافر

B2-2ب

71904995:هـ

A-أ

A-أ

02/03/201701/03/2022

13/02/2023 14/02/2018

20/09/2023 21/09/2018

06/03/201505/03/2020

06/05/2020

29/06/201628/06/2021

02/05/2021

C-    ج B2-2ب

B2-2ب

70730298: ف

70730262: هــ

73214871: ف

71773277:هــ

71773466: ف

71180028: فــ

B2-2ب

نبيل الدواس

10م ف

11م ف

الشركة التونسية للوقاية 

والمراقبة الفنية 

(SOTUPREC S.A)

، نهج ابن بسام 62

 تونس1004- 4المنزه 
حمودة نفزي

71180029: هـ

71901194: ف

71754463: هــ

71822329: هــ

71822319: ف

شركة تونس لتفتيش 

ومراقبة الهندسة المدنية

Tic Gc

.تحدد مدة صلوحية المصادقة الممنوحة للمراقب الفني بخمس سنوات من تاريخ الحصول عليها 

.المراقب الفني مطالب بإعالم اإلدارة بكل تغيير قد يطرأ على المعلومات الواردة ضمن ملف المصادقة الممنوحة له و ذلك في اآلجال القانونية

18م ف

شركة قرطاج المراقبة

(   STE 

CARTHAGE 

CONTROLE )

، نهج محمد 3

 8المرزوقي المنزه 

أريانة

B2-2بفتحي عنقود

21م ف 

 شارع هادي نويرة 46

الطابق الثالث مكتب 

 باب 1001  1عدد

بحر تونس

C-    ج محمد الفالح ماجري 26/03/201825/03/2023

73203442:ف

B2-2ب 14/02/201813/02/2023

773203440: هــ

20م ف 

 الطابق 2عمارة أر 

 6الثاني شقة عدد 

 باردو تونس2000

14/02/2018طارق صغير

نهج الحبيب ثامر 

عمارة جورج خياط 

 سوسة المدينة4000

03/05/2016
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