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ـّي   بطاقة إرشادات للحصول على مصادقة لمراقب فن

  

  :المرجــع 

  المراقبة الفنية في ميدان البناءالمتعلّق بالمسؤولية و  1994جانفي  31المؤرخ في  1994لسنة  9القانون عدد  -
  .يتعلّق بضبط مهام المراقب الفنّي و شروط منح المصادقة 1995مارس  06مؤرخ في  1995لسنة  416األمر عدد  -

  :التّعريف بالمراقب الفنّي 

  ..........................................................................................: ) باألحرف الكاملة( التسمية -

  ................................................................................................. :) ذات مادية أو معنوية(

  ....................................................................................................: الصيغة القانونية  -

  .............................................................................................................: الجنسية  -

  ............................................................................: ) اإلعالن بالرائد الرسمي(تاريخ التّأسيس  -

  ............................................................................................: تاريخ إعالن فتح الباتيندة  -

  ...............................................................................................: رأس المال االجتماعي  -

  ................................:  ترقيم األداء على القيمة المضافة.................................. : المعرف الجبائي  -

  .............................................: بتاريخ .......................... : اكتتاب في عقد تامين مهني تحت عدد  -

  ....................................................................................................: المقر االجتماعي  -

  ........................................................................................: عدد التّرسيم بالسجل التّجاري  -

  ...........................: ريخ التا.......................... : عدد االنخراط في الصندوق القومي للضمان االجتماعي  -

  .......................................................................................: الشّخص الممثّل للمراقب الفنّي  -

  ..............................................................................................................: فته بص -
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  للمراقب الفنّي اإلمكانات البشرية في قائمة

السيرة الذاتية البناء و ميدان نسخ من شهادات ه فيما يقوم مقامه و من عقد الشغل أو مصحوبة بالنّسبة لكل عون بنسخ عادية( 

  ).باالنخراط في الصندوق القومي للضمان االجتماعي  التّصريحو

 االسم و اللقب
 رقم بطاقة التعريف

 الوطنية
 وثائق اإلثبات تاريخ االنتداب االختصاص المهني

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

  صنف المصادقة المطلوبة

  . مع ذكر الصنف المتحصل عليه سابقا   يبين بالجدول التالي صنف المصادقة المطلوبة

 أصناف المصادقة الصنف المطلوب الصنف المتحصل عليه سابقا مع ذكر التاريخ

 أ  

 1ب   

 2ب   

 ج  

  ................................في .............. ..........

  بهذه البطاقة لواردةالبيانات ا أصرح بصحة

  طــالـب المصـادقــــة

  اإلمـــضــــاء

   



  

  :الوثائق المكونّة لملف المصادقة 

  

  :يحتوي ملف المصادقة وجوبا على الوثائق التالية 

  مطلب على ورق عادي -

  ممضاة من قبل طالب المصادقةمؤرخة وإرشادات مسلّمة من طرف اإلدارة متممة وبطاقة  -

التّنصيص على  نسخة من القانون األساسي و من الرائد الرسمي الذي نشر به اإلعالن على تأسيس الذّات المعنوية مع -
  .يساهمون في رأس مالها تّصة في ميدان البناء الذّيناألشخاص الماديين أو الذّوات المعنوية أو الهياكل المخ

المهندسين و لم يمض على تسليمها في تاريخ إيداع الملف أكثر من ثالثة أشهر بالنّسبة للمسؤول األول   3بطاقة عدد  -

  .المطالبين بإمضاء بيانات المراقبة

جنبية بالنّسبة مدارس أ شهادة مهندس في ميدان البناء مع احتمال قرارات المعادلة إذا كانت هذه الشهادات مسلّمة مننسخ من  -

  .المهندسين المطالبين بإمضاء بيانات المراقبةللمسؤول األول و

االختبار أو المراقبة  في ميدان التصور أو اإلنجاز أوالتجربة المهنية منذ عشر سنوات على األقل ما يثبت الكفاءة العلمية و -

  .األعوان المطالبين بإمضاء بيانات المراقبةبالنّسبة لطالب المصادقة و

  .1995مارس  06المّؤرخ في  1995لسنة  416لألمر عدد  21و  20التزام الطالب باحترام مقتضيات الفصلين  -

  .المصاحب للمطلب التزام الطالب بإعالم اإلدارة في ظرف شهر بكل تغيير يطرأ على المعلومات الواردة ضمن الملف -

  جرد في مهمات المراقبة التي قام بها سابقا عند االقتضاء -

  .بيانات المراقبة المطالبين بإمضاءاألعوان ماده المهندسين للمسؤول األول وبجدول ع ترسيم شهادات -


