عنوان اﻹجراء باللغة العر ية

اﳌصادقة ع كراس الشروط اﳌتعلق
بممارسة شاط البعث العقاري

الغاية من اﻹجراء

تنظيم ممارسة شاط
البعث العقاري

مدة صلوحية اﻹجراء

 10سنوات

طر قة اﻹيداع

بصفة حضور ة

عنوان اﻹجراء باللغة الفر سية

approbation du cahier de charges
relative à l'exercice de l'activité de la
promotion immobilière

اﻵجال القانونية

 90يوما

معطيات إحصائية حول اﻹجراء

3200

ا صول ع اﳌعلومات حول
اﻹجراء

موقع واب

اﳌق حات اﻻولية ﳌرحلة التقييم
الشروط اﳌستوجبة للقيام باﻹجراء

الوثائق اﳌطلو ة

متمتعا بحقوقه اﳌدنية
اﻷمانة و الشرف  :أن يكون اﳌ
-1
والسياسية ولم سبق ا كم عليه جزائيا من أجل أفعال مخلة بالشرف واﻷمانة وﻻ
ا كم عليه بتفل سه .
توفرراس اﳌال اﻷد ى  :أن يث ت رأس مال اف مع ع د ع الشرف
2يل م فيه بتخصيص راس اﳌال ﻻنجاز مشار ع البعث العقاري ﻻ غ
كفاءة م نية  :أن يث ت كفاءة م نية مع اﻹل ام باﻹستعانة بأ ل
3ا ة و بإطارات كفأة ﻹنجاز اﳌشار ع .

وثائق اﳌسؤول واﳌسا م نمطلب بإسم السيد اﳌديرالعام لﻺس ان لتعديل قرارال خيص ع إثرالتغي ات ا دثة،
1بطاقة إرشادات طبقا لﻸنموذج اﳌ ق بكراس الشروط ّمعمرة ب ل دقة وممضاة من قبل ل
اﳌسؤول ن،
2بطاقة عدد  03بإسم اﳌسؤول ا ديد لم يمض ع سليم ما أك من ثﻼثة أش ر3ش ادة عدم اﻹفﻼس بإسم اﳌسؤول ا ديد لم يمض ع سليم ا أك من ثﻼثة أش ر،4تصر ح سابق شاط اﳌسؤول ا ديد مم من قبله ومرفق س ة ذاتية،5ال ام اﳌسؤول ا ديد باﻹستعانة بأ ل ا ة اﳌيدان و إطارات كفأة ﻹنجاز مشار عه معرفباﻹمضاء،
6تصر ح ع الشرف معرف باﻹمضاء يل م فيه اﳌسؤول ا ديد بتخصيص رأس مال الشركة ﻹنجازمشار ع البعث العقاري ﻻ غ ،
 7- 03من بطاقة التعر ف الوطنية للمسؤول ا ديد.
 8ة من مو افقة عمادة اﳌ ندس ن اﳌعمار ن حالة يكون اﳌسؤول م ندس معماري، 9ة من جوازالسفربال سبة للمسا م ن اﻷجانب،  IIالوثائق القانونية للشركةّ
10نظ ين من كراس الشروط اﳌتعلق بممارسة شاط البعث العقاري مؤشرعل ما من قبل الوكيل11مضمون ال ل الوط للمؤسسات للشركة حديث الع د و ة مطابقة لﻸصل من القانوناﻷسا اﳌكون للشركة،
12جميع محاضرا لسات التغي ات ا دثة،13عقود إحالة ا صص اﻹجتماعية ب ل التغي ات اﳌتعلقة ب كيبة رأس اﳌال،14آخرموازنة مالية للشركة مع وصل خﻼص،15قائمة إسمية ﻷعضاء مجلس اﻹدارة )وقائمة اﳌكت ب ن( مرفقة ب ة من محضرا لسة العامةالتأس سية م لة بال سبة للشر ات خفية اﻹسم،
16الوثائق القانونية للشر ات اﳌسا مة )مضمون ال ل الوط للمؤسسات حديث الع د و ةمن القانون اﻷسا مرفقة بآخرموازنة مالية مع وصل ا ﻼص و ة من بطاقة التعرف الوطنية
للمسؤول(،
17-قائمة اﻷعوان واﻹطارات الفنية بالشركة،

مراحل إنجازاﻹجراء
يله بال

ل الوط ﳌؤسسات

زاﻹسم اﻹجتما للشركة و
اﳌو افقة ع
ايداع اﳌلف بمكتب الضبط اﳌركزي .
التث ت اﳌلف  :التث ت الوثائق اﳌدرجة باﳌلف اﳌودع و مدى مطابق ا للشروط

-1
23اﳌطلو ة .
من بطاقات التعرف الوطنية
البحث اﻷم  :احالة جدول ا وزارة الداخلية يتضمن
4للوكيل  ،وجوازالسفربال سبة للمسا م ن اﻻجانب.
اعداد اﳌلفات لعرض ا ع ال نة  :ل ملف تام اﳌوجب وتمت اﻹس شارة شأنه من قبل
5وزارة الداخلية يتم برمجته وعرضه ع أنظارال نة اﻹس شار ة للبعث العقاري
إعداد جدول أعمال ال نة اﳌزمع عقد ا  . : .إعداد جدول أعمال ال نة اﳌزمع عقد ا
6.م و ا بمحضرا لسة.
عرض اﳌلفات ع ال نة ا عقاد ال نة اﻹس شار ة للبعث العقاري باﻹدارة العامة
7لﻺس ان  ،قصد إبداء الراي.
اﳌصادقة ع كراسات الشروط  :اﻻعداد اﳌادي للملفات ال حض ت باﳌو افقة من قبل
8ال نة وعرض كراسات الشروط لﻺمضاء من قبل السيد الوز ر.
سليم كراسات الشروط اﳌتعلقة ممارسة اﳌ نة  :يقع ّ
مد الباعثي ن العقار ن بكراسات
9الشروط وح م ع إح ام تطبيق اﻷح ام ال شر عية و ال تي ية ا اري ا العمل .

 18ة مطابقة اﻷصل من تقر رتقديري القيمة العي ية معد من طرف خب معتمد مرفقةش ادة ملكية موضوع الرسم العقاري عمﻼ بمقتضيات الفصل  100من مجلة الشر ات التجار ة،
 19ة مطابقة اﻷصل ومحينة من القانون اﻷسا للشركة )بال سبة للشر ات اﳌرخص ل ا قبلصدور القانون عدد  93لسنة  2000لة الشر ات التجار ة(،
 IIIاﻻنجازاتطوراﻹنجازمرفقة ب ة من وعد البيع النموذ و عينة
20قائمة اﳌشار ع اﳌنجزة أو المن وعود البيع اﳌ مة ومن الكشوف الوصفية و رخص البناء و ش ادة إن اء اﻷشغال ل ل مشروع
منجز،
21-تقر ربخصوص مدى تقدم اﳌلفات اﳌتعلقة باستخراج رسوم عقار ة مستقلة للعقارات اﳌباعة،

