
يةعنوان  ل مقاوالت البناء   اإلجراء باللغة العر مقرر  منح ترخيص يؤ

و  6و 5و 4و 3واألشغال العمومية  األصناف 

يولو   اصة و الس ا الوحيد (األسس ا

) و األع   التق

  

منح ترخيص ملقاولة بناء و   الغاية من اإلجراء 

أشغال عمومية  

للمشاركة  أشغال  

ساب الدولة  

لية  ماعات ا وا

واملؤسسات العمومية 

ة واملؤسسات  اإلدار

العمومية ال ال تك  

شات  ة وامل صبغة إدار

 العمومية 

  

 سنوات 5  مدة صلوحية اإلجراء 

  

قة اإليداع يد   طر ة, ع ال بصفة حضور

يد مضمون   العادي, ع ال

يد مضمون   الوصول, ع ال

سليم  الوصول مع اإلبالغ بال

  

سيةع  Décision d'octroi d'autorisation pour  نوان اإلجراء باللغة الفر

une entreprise de bâtiments et de 

travaux publics 

  

خ  30  اآلجال القانونية يوما إبتداء من تار

 إيداع امللف تام املوجب

  

صول ع املعلومات حول      معطيات إحصائية حول اإلجراء ا

  اإلجراء 

ة, موقع واب بصفة   حضور

  

حات االولية ملرحلة التقييم      املق

  

ة   الشروط املستوجبة للقيام باإلجراء   مراحل إنجاز اإلجراء   الوثائق املطلو

صول ع مصادقة  األصناف  ل مقاولة بناء و  5و 4و 3ل والوحيد و األع 

 أشغال عمومية مرتبة  األصناف 

  

  مطلب ع ورق عادي  -

خيص  -  بطاقة إرشادات مسلمة من قبل اإلدارة تامة املوجب وتكون مؤرخة وممضاة من قبل طالب ال

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

ح ع الشرف  عدم اإلفالس - ادة  عدم اإلفالس أو تصر ل التجاري وش سيم بال   ة  ال

سبة  مواز  - ي بال با ح ا ة بوصل  إيداع التصر و ة م نة أخر السنة وقائمة النتائج للسنة األخ

عادل رأس املال اإلجتما  ا ما ت أنه يتوفر لد ا حاليا  القطاع تث شاط إ املقاوالت ال تمارس 

شاط ة  نفس ال   املطلوب توفره لدى املقاوالت من الذوات املعنو

ادة بن - عادل رأس املال اإلجتما  ش ا ما ت أنه يتوفر لد ديدة تث سبة إ املقاوالت ا كية بال

شاط واإلختصاص والصنف  ة  نفس ال سبة للمقاوالت من الذوات املعنو  املطلوب توفره بال

عة للمقاولة أو عند اإلقتضاء  مطابق- ة   عادية من البطاقات الرمادية للمعدات املتحركة التا

مة مع املقاولة   لألصل من عقود اإليجار املا امل

ال أو عند إقتضاء   -  مطابقة لألصل من فوات شراء أو عقود بيع املعدات غ املتحركة حسب ا

ح ع الشرف   تصر

ة عادية  - ل عون ب سبة ل ة بال و قائمة  أعوان املقاولة ممضاة من قبل صاحب املصادقة م

س املقاولة والعون ملدة سنة قابلة للتجديد أو ملدة غ محددة  من عقد  ن رئ شغل الذي تم إبرامه ب

ته  امليدان ت خ اداته العلمية ومايث   و مطابقة لألصل من ش

ح بإنخراط املقاولة  الصندوق الوط للضمان اإلجتما وأرقام إنخراط أعوان املقاولة  - التصار

صول  ن ل  ع املصادقة  املطلو

ادة  إستغالل عقار   - غ أو ش سو ا لألصل من عقد امللكية أو من عقود ال ود بمطابق ة مش

سبة ملقر املقاولة وكذلك املستودعات إن وجدت   بال

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

  



صول ع  - ن ملف ا ة عالوة ع الوثائق املذكورة أعاله و الالزمة لتكو سبة للذوات املعنو بال

سبة  خيص بال سبة إ الذوات ال خيص بال صول ع ال ا ملف ا للذات املادية يحتوى وجو

س الشركة  :  عادية من القانون األسا للمقاولة ومن اإلعالن عن تأس ة ع ماي    املعنو

ر رأس املال - ت تحر   وثيقة بنكية تث

 

  

 


