عنوان اﻹجراء باللغة العر ية

مقرر منح ترخيص يؤ ل مقاوﻻت البناء
واﻷشغال العمومية اﻷصناف  3و 4و 5و 6و
الوحيد )اﻷسس ا اصة و الس ا يولو
التق ( و اﻷع

الغاية من اﻹجراء

منح ترخيص ﳌقاولة بناء و
أشغال عمومية
للمشاركة أشغال
ساب الدولة
وا ماعات ا لية
واﳌؤسسات العمومية
اﻹدار ة واﳌؤسسات
العمومية ال ﻻ تك
صبغة إدار ة واﳌ شات
العمومية

مدة صلوحية اﻹجراء

عنوان اﻹجراء باللغة الفر سية

Décision d'octroi d'autorisation pour
une entreprise de bâtiments et de
travaux publics

اﻵجال القانونية

 30يوما إبتداء من تار خ
إيداع اﳌلف تام اﳌوجب

معطيات إحصائية حول اﻹجراء

 5سنوات

طر قة اﻹيداع

بصفة حضور ة ,ع ال يد
العادي ,ع ال يد مضمون
الوصول ,ع ال يد مضمون
الوصول مع اﻹبﻼغ بال سليم

ا صول ع اﳌعلومات حول
اﻹجراء

بصفة حضور ة ,موقع واب

اﳌق حات اﻻولية ﳌرحلة التقييم
الشروط اﳌستوجبة للقيام باﻹجراء
ل صول ع مصادقة اﻷصناف  3و 4و 5والوحيد و اﻷع
أشغال عمومية مرتبة اﻷصناف

ل مقاولة بناء و

الوثائق اﳌطلو ة

مراحل إنجازاﻹجراء

 مطلب ع ورق عاديبطاقة إرشادات مسلمة من قبل اﻹدارة تامة اﳌوجب وتكون مؤرخة وممضاة من قبل طالب ال خيصبطاقة عدد  3للوكيل أصلية وحديثة الع د لم تتجاوز 3أش رعند تقديم اﳌطلب ة ال سيم بال ل التجاري وش ادة عدم اﻹفﻼس أو تصر ح ع الشرف عدم اﻹفﻼسموازنة أخرالسنة وقائمة النتائج للسنة اﻷخ ة م و ة بوصل إيداع التصر ح ا با ي بال سبةإ اﳌقاوﻻت ال تمارس شاط ا حاليا القطاع تث ت أنه يتوفرلد ا ما عادل رأس اﳌال اﻹجتما
اﳌطلوب توفره لدى اﳌقاوﻻت من الذوات اﳌعنو ة نفس ال شاط
ش ادة بنكية بال سبة إ اﳌقاوﻻت ا ديدة تث ت أنه يتوفرلد ا ما عادل رأس اﳌال اﻹجتمااﳌطلوب توفره بال سبة للمقاوﻻت من الذوات اﳌعنو ة نفس ال شاط واﻹختصاص والصنف
مطابقة
 عادية من البطاقات الرمادية للمعدات اﳌتحركة التا عة للمقاولة أو عند اﻹقتضاءلﻸصل من عقود اﻹيجار اﳌا اﳌ مة مع اﳌقاولة
 مطابقة لﻸصل من فوات شراء أو عقود بيع اﳌعدات غ اﳌتحركة حسب ا ال أو عند إقتضاءتصر ح ع الشرف
قائمة أعوان اﳌقاولة ممضاة من قبل صاحب اﳌصادقة م و ة بال سبة ل ل عون ب ة عاديةمن عقد شغل الذي تم إبرامه ب ن رئ س اﳌقاولة والعون ﳌدة سنة قابلة للتجديد أو ﳌدة غ محددة
و مطابقة لﻸصل من ش اداته العلمية ومايث ت خ ته اﳌيدان
التصار ح بإنخراط اﳌقاولة الصندوق الوط للضمان اﻹجتما وأرقام إنخراط أعوان اﳌقاولةاﳌطلو ن ل صول ع اﳌصادقة
 ة مش ود بمطابق ا لﻸصل من عقد اﳌلكية أو من عقود ال سو غ أو ش ادة إستغﻼل عقاربال سبة ﳌقراﳌقاولة وكذلك اﳌستودعات إن وجدت

مرحلة اﻹحداث  -غ ال شاط  -مرحلة التوسيع  -مرحلة اﻹستغﻼل

بال سبة للذوات اﳌعنو ة عﻼوة ع الوثائق اﳌذكورة أعﻼه و الﻼزمة لتكو ن ملف ا صول عال خيص بال سبة للذات اﳌادية يحتوى وجو ا ملف ا صول ع ال خيص بال سبة إ الذوات
عادية من القانون اﻷسا للمقاولة ومن اﻹعﻼن عن تأس س الشركة
اﳌعنو ة ع ماي :
-وثيقة بنكية تث ت تحر ررأس اﳌال

