
ية شاط  كراس الشروط   عنوان اإلجراء باللغة العر املتعلق بممارسة 

 مقاولة  ميدان البناء واألشغال العمومية 

  

شاط مقاولة    الغاية من اإلجراء  ممارسة 

ميدان البناء واألشغال  

 العمومية 

  

ة   مدة صلوحية اإلجراء   سنو

  

قة اإليداع يد   طر ة, ع ال بصفة حضور

يد العادي, ع   ي, ع ال و اإللك

يد مضمون   الوصول ال

  

سية  Cahier des charges pour l'exercice de  عنوان اإلجراء باللغة الفر

l'activité d'entrepreneur dans le 

domaine de bâtiment et des travaux 

public 

  

خ إيداع   10  اآلجال القانونية أيام من تار

 امللف

  

صول ع     معطيات إحصائية حول اإلجراء املعلومات حول  ا

  اإلجراء 

ة, موقع واب   بصفة حضور

  

حات االولية ملرحلة التقييم      املق

  

ة   الشروط املستوجبة للقيام باإلجراء   مراحل إنجاز اإلجراء   الوثائق املطلو

ل مقاولة بناء وأشغال عمومية  األصناف  صول   2و 1ع  والوحيد ترغب  ا

ا  ساب الذوات العمومية أن تخضع إ نظام كراس  ع مصادقة تخول ل املمارسة 

 شروط 

  

اخيص - امج وال ي بإسم السيد مدير ال   مطلب كتا

د عند تقديم املطلب، لم يتجاوز  - ل الوط للمؤسسات أص وحديث الع ر  3مضمون من ال أش

شاط املطلوب   يتضمن ال

بائية تتضمن  - ف ا شاط املطلوب وخاضعة لألداء ع القيمة املضافة ة من بطاقة التعر  ال

د لم تتجاوز  3بطاقة عدد  - ر عند تقديم املطلب  3للوكيل أصلية وحديثة الع  أش

 مايفيد إنخراط املقاولة و الوكيل بالصندوق الوط للضمان اإلجتما -

ائد العلمية ألعوان املقاولة  -  ة مطابقة لألصل من الش

 راط أعوان املقاولة بالصندوق الوط للضمان اإلجتما مايفيد إنخ -

ة حسب اإلختصاص والصنف - ة املطلو شر انات ال نة لتوفر اإلم  الوثائق املب

ة حسب اإلختصاص والصنف- انات املادية املطلو نة لتوفر اإلم  الوثائق املب

ف باإلمضاء  - ين مع التعر  عم كراس الشروط  نظ

ة  - ور م اره بالرائد الرس ل ش ة من القانون األسا و ة إضافة  سبة للذوات املعنو بال

سية  التو

انات املالية  - ت توفر اإلم  وثيقة تث

  

شاط  -مرحلة اإلحداث   مرحلة اإلستغالل -مرحلة التوسيع  -غ ال

  

 


