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كھرباءمراد بوقطایة

كھرباءطارق بوشكوة

كھرباءناجح الجمالي

ھندسة مدنیةنعمان رقیق

ھندسة مدنیةرشدي قیدارة

ھندسة مدنیةأكرم زروق

ھندسة مدنیةكریم الباجي

ھندسة مدنیةھندة جابري بریري

ھندسة مدنیة نوفل غلیس

سوائلرضا عبد الكافي

ھندسة مدنیةمحمد الصامت

 

ھــ: 71860711

ف: 71861692

م ف01

الشركة التونسیة للمراقبة 

" فریطاس "

" VERITAS "

ضفاف البحیرة نھج 

بحیرة غار الملح ص ـ 

ب 728 - 1080 

تونس سداكس

مراد بوقطایة

المرجع: - القانون عدد9 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بالمسؤولیة والمراقبة الفنیة في میدان البناء،

            - األمر عدد 416 لسنة 1995 المؤرخ في 6 مارس 1995 المتعلق بضبط مھام المراقب الفني وشروط منح المصادقة،                                  

    - األمر عدد 3219 لسنة 2010 المؤرخ في 13  دیسمبر 2010 المتعلق بتنقیح و إتمام  األمر عدد 416 لسنة 1995 المؤرخ في 6 مارس 1995 

المتعلق بضبط مھام المراقب الفني وشروط منح المصادقة,

وزارة التجھیز واإلسكان

والتھیئة الترابیة

قائمة المراقبین الفنیین في میدان البناء

المصادق علیھم من قبل وزارة التجھیز واإلسكان والتھیئة الترابیة

A-أ 14/09/201713/09/2022

ھندسة مدنیةمكرم شلندي

الطاقة+حمایة.حالحبیب بن خالد

الطاقة+حمایة.حماھر عثمان

ھندسة مدنیة+ح.حعمر عبد الحمید ساسي

ھندسة مدنیة+ح.ح كثیر الساسي

كھرباء + ح.ح لخضر قبیبع

ھندسة مدنیةعبد الوھاب بالنور

ھندسة مدنیة زیاد لمیم

فـــ: 70838937سوائلشكري عبد المولى

كھرباءولید ضیة

سوائلنورة ملولي

سوائلماجد المحمودي

سوائلحسن السالمي

كھرباء + ح.حرضا شعبان

ھندسة مدنیة+ح.حسلیم بن محمود

ھندسة مدنیة+ح.حشوقي لعذاري

كھرباء خالد المرابط

كھرباءریاض الحلوي

سوائل + ح.حولید المرواني

كھرباء + ح.حشھیر العیادي

ھندسة مدنیة+ح.ححسان ھدریش

سوائل + ح.حعبد هللا البكوش

بB2-2ھــ: 71827065ھندسة مدنیة+ح.حمحمد القفال

ھندسة مدنیةعبد الرزاق الحاج قاسم

سوائلمحمد الطرابلسي

م ف02

المراقبة الفنیة لسالمة 

البناءات والتجھیزات  

(SECURAS S.A)

19، نھج الصناعات 

التقلیدیة 2035 أریانة 

المطار تونس

عمر عبد الحمید 

الساسي
14/09/201713/09/2022

ھــ: 70837200  

م ف05
شركة المراقبة أسیستاس  

(ASSISTAS S.A)

عمارة أ إقامة النسیم، 

نھج عزوز الربیعي 

المنار 2- 2092 تونس

ھــ: 71940580

محمد القفال

م ف03

وكالة المراقبة الفنیة 

 APAVE)  الدولیة أباف

(S.A

51، نھج المقاولین 

م.ص.أریانة المطار 

1080 تونس سداكس

أ-Aحسن السالمي 30/05/2018

A-أ

فــ: 70836596

13/09/2022 14/09/2017

C-ج   فــ: 71827022

فــ: 71940530

29/05/2023

كھرباءمصطفى قالل
C-ج   فــ: 71827022
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ھــ: 71822330ھندسة مدنیة+ح.حجمال سافر

كھرباء + ح.حودیع الشریف

ھندسة مدنیةھشام الزریبي

سوائلمحسن دبار

ھندسة مدنیةلسعد الجلیدي

ھندسة مدنیةأنیس بن عبد هللا

ھندسة مدنیةسالم الشیخ امحمد

ھندسة مدنیةنادر الزواري

ھندسة مدنیة+جیوتقنیةوسیم أوریر

ف: 71754956ھندسة مدنیة+ح.ححمودة النفزي

ھندسة مدنیةمحمد العقربي

ھندسة مدنیةالفتحي شامخي

ھندسة مدنیة عبد هللا المجدوب

ھندسة مدنیةنبیل الھمامي

سوائلالمھدي الطرودي

كھرباءخالد الحمزاوي

كھرباءأمین قویسم

ھندسة مدنیةمحمد نبیل زھرة

ھندسة مدنیةمحمد بن عمر

ھــ: 71822329

ف: 71822319

ھــ: 71754463

م ف11

الشركة التونسیة للوقایة 

والمراقبة الفنیة 

(SOTUPREC S.A)

62، نھج ابن بسام 

المنزه 4- 1004 

تونس

20/09/2023حمودة نفزي

13/02/2023م ف10 14/02/2018

21/09/2018A-أ

A-أ

الشركة المتوسطیة 

للمراقبة الفنیة واالختبار 

 SOCIETE MED)

(CONTROL SARL

عمارة دائرة المكاتب، 

 B6-15 مكتب عدد

المركز العمراني 

الشمالي  1082 تونس

جمال سافر

ھندسة مدنیةمحمد بن عمر

كھرباء + ح.حكمال محفوظ

سوائلالعادل مقداد

ھندسة مدنیةنزار العش

كھرباء + ح.حھشام بن زواري

ھندسة مدنیةالمنجي المزیو

ھندسة مدنیةمحمد الدوس

سوائلفیصل بوبكر

كھرباءوسام المسدي

ھـ.م وجیوتقنیةمراد القراطي

ھندسة مدنیةكاظم إدریس

ھندسة مدنیةمرشد غربال

كھرباء + ح.حالتھامي حقي

سوائلعماد بالعج

ھــ: 73214870ھندسة مدنیةمحمد حبیب بن عمر

كھرباءحمدي صیاح

سوائلخالد الزواري

ھندسة مدنیة+ح حفتحي عنقود

ھندسة مدنیةنجیب الحذري

كھرباءعبد المجید الجامعي

سوائلعبد الكریم العزري

ھندسة مدنیةنزار العریبي

ھندسة مدنیة + ح.حیوسف معالوي

كھرباء+ح حبسام عبید

 كھرباءعادل لربش

 سوائلعماد بوخاتم

ف: 71901194

نھج الحبیب ثامر 

عمارة جورج خیاط 

4000 سوسة المدینة

ف: 71773466

06/03/201505/03/2020

03/05/2016

ف:73203442

B2-2ب 14/02/201813/02/2023

ھــ: 73203440

م ف18

شركة قرطاج المراقبة

 STE   )

 CARTHAGE

( CONTROLE

3، نھج محمد 

المرزوقي المنزه 8 

أریانة

بB2-2فتحي عنقود

م ف13

مقسم 18-1 المنطقة 

الصناعیة خیر الدین 

2015 الكرم تونس

ھشام بن زواري

فــ: 71180028

02/05/2021

ب2-

B2   ج 

C -

B2-2ب

ف: 70866813

ھــ: 70866812

ف: 73214871

ھــ:71773277

28/06/2021

ھـ: 71180029

02/03/201701/03/2022

B2-2ب

ھـ:71904995

شركة تونس لتفتیش 

ومراقبة الھندسة المدنیة

Tic Gc

06/05/2020 07/05/2015

B2-2ب 29/06/2016

الشركة اإلفریقیة 

 AFRIQUEللمراقبة

CONTRÔLE

نھج عبد الرحمان 

الغریاني عدد 19 

الحي األلمبي تونس

مراد القراطي

م ف17

شركة تونس للمراقبة 

 STE TUNISIE   )

( CONTROLE

شارع الرائد البجاوي

عمارة المدینة مكتب 

ب2 سوسة

نبیل الدواس

م ف12
 EXEL اكسال كنترول

CONTROL SARL

39 مكرر شارع 

لویس براي حي 

الحدائق 1003 تونس

محمد نبیل زھرة

الشركة العالمیة للمراقبة 

الفنیة للبناءات والشبكات 

(WTI GC)

نزار العریبي م ف19

م ف14

 سوائلعماد بوخاتم
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طارق صغیر
ھندسة مدنیة +ح ح

ھــ:98609304

ف:32404501كھرباءسجیر اللوز

ھــ:98355551

م ف 20

عمارة أر 2 الطابق 

الثاني شقة عدد 6 

2000 باردو تونس

14/02/2018طارق صغیر

شركة سیقما كنترول  

 SIGMA

CONTROLE

13/02/2023B1-1ب

46 شارع ھادي نویرة 
شركة بریزما للمراقبة  

ف:72229879

   ج - 

C
26/03/201825/03/2023

 تحدد مدة صلوحیة المصادقة الممنوحة للمراقب الفني بخمس سنوات من تاریخ الحصول علیھا.

المراقب الفني مطالب بإعالم اإلدارة بكل تغییر قد یطرأ على المعلومات الواردة ضمن ملف المصادقة الممنوحة لھ و ذلك في اآلجال القانونیة.

م ف 21
الطابق الثالث مكتب 

عدد1  1001 باب 

بحر تونس

محمد الفالح ماجري

شركة بریزما للمراقبة  

 PRISMA

CONTROLE

ھندسة مدنیة+جیوتقنیةمحمد الفالح ماجري
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