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اقبت أجهسة الرفع ماعدا املصاعد ومناقل ألاحمالاثمنح الاعتمادحول مسطرة    ملر

 

اقبت أجهسة الرفع ماعدا املصاعد ومناقل ألاحمال  : النصوص القانونيت املنظمت ملر

 املحسز للخسابير الخاصت بالسالمت اإلاخعلقت بؤجهعة الطفع ماعسا 1953 شتنبر 9القرار الوزاري الصادر في  -

 28، كما جم حغييره بقطاض (1625. ، ص1953 هىهبر 13 اإلاؤضخ ب 2142ضقم . ض.ج)اإلاصاعس ومىاقل ألاحمال 

(. 1712. ، ص1955 هىهبر 18 اإلاؤضخ ب 2247ضقم . ض.ج)، 1955شدىبر 

 إلاسًط الشغل والشؤون الاجخماعيت الصي ًحسز شطوط مطاقبت أجهعة الطفع 1953 نونبر 3القرار الصادر في  -

(. 1628. ، ص1953 هىهبر 13 اإلاؤضخ ب 2142ضقم . ض.ج)ماعسا اإلاصاعس ومىاقل ألاحمال، 

 إلاسًط الشغل والشؤون الاجخماعيت الصي ًحسز شطوط اعخماز ألاشخاص و 1953 نونبر 3القرار الصادر في  -

 هىهبر 13 اإلاؤضخ ب 2142ضقم . ض.ج)الهيآث اإلاكلفت بمطاقبت أجهعة الطفع ماعسا اإلاصاعس ومىاقل ألاحمال 

(. 1629. ، ص1953

 

اقبت أجهسة الرفع ماعدا املصاعد ومناقل ألاحمال  : املراحل املتبعت للحصول على الاعتماد ملر

 ؛(دمس وسخ) وظاضة الشغــــل وؤلازمــاج اإلاهىـــيب مً كل سىت، قبل فاجح أكخىبطوضع ملفاث طلباث الاعخماز،  .1

ممثل الىظاضة اإلاكلفت ، ممثل الىظاضة اإلاكلفت بالخجهيز)أعضاء اللجىت على الاعخماز إحالت أضبعت وسخ مً طلباث  .2

ممثلين لألجطاء ًخم حعيينهم مً ، ممثلين للمشغلين ًخم حعيينهم مً ططف مسًط الشغل، بالخجاضة و الصىاعت

 .واسخسعاءهم لعقس اجخماع لسضاست هصه الطلباث (ططف مسًط الشغل

 اجخماع الجىت،إعساز محضط  .3

مسًطيت الشغل بئعساز قطاض اعخماز ألاشخاص والهيآث /على ضىء ضأي اللجىت، جقىم الىظاضة اإلاكلفت بالشغل .4

 .ويخم إضساله إلى ألاماهت العامت للحكىمت قصس وشطه بالجطيسة الطسميت

 

: ملف طلب الاعتماد محتوياث  

 المملكة المغربية
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 : إلى السلطت الحكىميت اإلاكلفت بالشغل مطفق بالىثائق الخاليت الاعخماز مىجهطلب 

: بطاقت جحمل اإلاعلىماث آلاجيت .1

إشا كان شخصا شاجيا، اسم وعىىان ومعلىماث جمكً مً معطفت الكفاءاث الىظطيت والخطبيقيت التي  - أ

ًخىفط عليها اإلاعني باألمط دصىصا اإلاطاجع الخاصت بخجطبخه السابقت؛ 

ـً واإلاسخذسمين في ؤلازاضة - ب  . إشا كان شخصا معىىيا، اسم وعىىان ؤلازاضيين واإلاسيًر

أو السجل الخجاضي إشا حعلق ألامط باألشخاص الصاجيين؛  (باليسبت للهيآث)القاهىن ألاساس ي للشطكت  .2

الئحت جضم أسماء ألاشخاص الصًً سيقىمىن بالخجاضب أو الفحص أو اإلاطاقبت، مع ؤلاشاضة إلى اإلاعلىماث  .3

التي جمكً مً معطفت الكفاءاث الىظطيــت والخطبيقيت التي ًخىفطون عليها، وال سيما اإلاطاجع التي جذص 

كما ًجب على اإلاسخفيس مً الترديص أن ًبرم عقس شغل مع ألاشخاص اإلاكلفين . ججطبتهم ودبرتهم السابقت

؛ (عقس الشغل+ السبلىماث + السيرة الصاجيت )بالخجاضب أو الفحص أو اإلاطاقبت 

الئحت جضم أزواث الفحص، التي ًملكها صاحب الطلب ابخساء مً جاضير طلب الترديص، املخصصت إلجطاء  .4

  اإلاصكىض أعاله؛1953 شدىبر 9الخجاضب أو الفحص أو اإلاطاقبت اإلاخىقعت طبقا لقطاض 

فاجىضة شطاء اإلاعساث؛  .5

 السالف الصكط، 1953 هىهبر 3التزام صاحب الطلب، في حالت اعخمازه، بالخقيس بؤحكام القطاض اإلاؤضخ ب  .6

 مىه؛ 5 و 4وداصت اإلاازجين 

الثاوي  و ًخعلق ألاول بالخجاضب ألاوليت شهطا قبل جاضير طلب ججسًس الترديص 12جقطيطيً مىجعيً دالل مسة  .7

 السالف الصكط 1953 هىهبر 3 ألجهعة الطفع اإلاىجعة طبقا للشطوط املحسزة بالقطاض اإلاؤضخ في بالفحص السوضي

 ؛

جكىن حعطيفت هصه ألاحعاب في شكل . حعطيفت ألاحعاب عً مهمت الخجاضب أو الفحص أو اإلاطاقبت اإلاىجعة .8

حصص لىصف ًىم أو ليىم جخقاض ى فيها جميع اإلاصاضيف باسخثىاء التي جذص الخىقل وؤلاقامت اإلاؤزاة بعس 

ط  .جبًر

 

: أجل وضع امللف 

 مً كل سىتقبل فاجح أكتوبر . 

: مدة صالحيت الاعتماد 
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 اإلاىالي لخاضير إمضاء قطاض الاعخمازابخسءا مً فاجح ًىاًط سنتين قابلت للتجدًد . 

 :للمسيد من املعلوماث الرجاء الاجصال ب 

 0662073223: الهاجف:  (إطاض بمصلحت الصحت والسالمت اإلاهىيت)السيس وظاوي طيبي الطيب 


