ميدان البناء

عنوان اﻹجراء باللغة العر ية

ممارسة شاط مر اقب ف

عنوان اﻹجراء باللغة الفر سية

Exercice de l'activité de contrôle
technique

الغاية من اﻹجراء

ممارسة شاط مر اقب
ف ميدان البناء

مدة صلوحية اﻹجراء

اﻵجال القانونية

 15يوما

معطيات إحصائية حول اﻹجراء

 5سنوات

اﳌق حات اﻻولية ﳌرحلة التقييم
الشروط اﳌستوجبة للقيام باﻹجراء
تمتع اﳌسؤول اﻷول بحقوقه اﳌدنية وأن يكون خال من أي سوابق

عدلية،
متحصﻼ ع ش ادة ال ندسة ميدان البناء مسلمة من مدرسة
وطنية أو ش ادة معادلة ال ندسة مع ف ا طبقا لل شر ع ا اري به العمل،
قد أث ت أن تجرته اﳌ نية ﻻ تقل عن عشر) (10سنوات،
قد أث ت أنه مارس مستوى مر أ شطة م ندس تصميم أو إنجاز
أو م ندس خب أو م ندس مر اقب،
و سري الشروط اﳌذكورة أعﻼه ع الذوات اﳌادية ومس ي الذوات اﳌعنو ة واﻷعوان
التا ع ن ل م واﳌفوض ل م إمضاء بيانات اﳌر اقبة

الوثائق اﳌطلو ة

مراحل إنجازاﻹجراء

* ة من القانون اﻷسا للذات اﳌعنو ة ومن الرائد الرس الذي شربه اﻹعﻼن عن تأس س ا،
* ة من بطاقة التعر ف ا بائية،
*مضمون من ال ل الوط للمؤسسات لم يمض عليه ثﻼثة أش ر،
*بطاقة انخراط الذات اﳌعنو ة بالصندوق الوط للضمان اﻻجتما ،
* ة من الش ادة العلمية الوطنية أو الش ادة اﳌعادلة ل ا عند اﻻقتضاء وش ادة ال سيم عمادة
اﳌ ندس ن التو سي ن بال سبة للمسؤول اﻷول و ميع اﳌ ندس ن اﳌباشرن بمكتب اﳌر اقب الفنية،
*بطاقة عدد  3نقية السوابق العدلية لم يمض عل ا أك من  3أش رعند إيداع اﳌلف بال سبة
للمسؤول اﻷول و ل اﳌ ندس ن التا ع ن للمر اقب الف ،
*عقد شغل ﳌدة سنة قابل للتجديد أو ﳌدة غ محددة ل ل اﳌ ندس ن،
*ما يث ت الكفاءة العلمية والتجر ة اﳌ نية للطالب ولﻸعوان اﳌطالب ن بإمضاء بيانات اﳌر اقبة الفنية،
*جرد م مات اﳌر اقبة ال قام ا سابقا عند اﻻقتضاء،
*صنف اﳌصادقة اﳌرغوب ا صول عل ا،
*جرد مفصل من الصندوق الوط للضمان اﻻجتما ل ل اﳌ ندس ن،
ميدان اليناء .
*نظ ين من كراس شروط اﳌتعلق بممارسة شاط مر اقب ف

إيداع  -دراسة

طر قة اﻹيداع

بصفة حضور ة ,ع ال يد
العادي ,ع ال يد مضمون
الوصول

ا صول ع اﳌعلومات حول
اﻹجراء

بصفة حضور ة ,موقع واب

