
 

 

 

 

 

اقبت املنشآث الكهزبائيت  مسطزة منح رخص ملز

 

 

اقبت املنشآث الكهزبائيت   :النصىص القانىنيت املنظمت ملز

 .، اإلاخعلق بحماًت العمال في اإلاؤسساث التي حسخخذم جياساث كهشبائيت1938 ماًى 28القشاس الصادس في  -

ً لجىت الخقىيين1938 ماًى 28القشاس الصادس في  -  .، الزي ًحذد جكٍى

ت للميشآث الكهشبائيت1951 دجىبر 31القشاس الصادس في  -  .، املحذد للمشاقبت الذوٍس

 .، املحذد لششوط اعخماد ألاشخاص والهيئاث لفحص اإلايشآث الكهشبائيت1952 ًىاًش 02القشاس الصادس في  -

 

اقبت املنشآث الكهزبائيت  : املزاحل املخبعت للحصىل على رخصت مز

مصلحت – وضع ملفاث طلباث الشخص بقسم السالمت واملحافظت على الصحت في العمل وطب الشغل  -

 .السالمت واملحافظت على الصحت في العمل في خمس وسخ جشسل ثالثت منها إلى الىصاسة اإلاكلفت بالطاقت

 :دساست ملفاث طلباث الشخص مً طشف لجىت الخقىيين مكىهت مً -

 .ممثل عً الىصاسة اإلاكلفت بالدشغيل –

 .ممثل عً الىصاسة اإلاكلفت بالطاقت –

 .ممثل عً اإلاكخب الىطني للكهشباء -

 .جقىم لجىت الخقىيين بئجشاء مقابلت مع ألاشخاص اإلاكلفين بمشاقبت اإلايشآث الكهشبائيت لخقييم كفاءتهم اإلاهىيت -

ت  - اسة مقشاث ألاشخاص أو الهيئاث الطالبىن للشخصت للخعشف على ؤلامكاهياث البشٍش جقىم لجىت الخقىيين بٍض

 .وأدواث الفحص واإلاسدىذاث التي ًخىفشون عليها

ت الشغل بئعذاد قشاس اعخماد الهيآث أو / على ضىء قشاس لجىت الخقىيين جقىم الىصاسة اإلاكلفت بالدشغيل - مذًٍش

ذة الشسميت خم إسساله إلى ألاماهت العامت للحكىمت قصذ وششه بالجٍش  .ألاشخاص ٍو

 

 

: الذي ًجب وضعه محخىياث ملف 

ش اإلاكلف بالدشغيل -  .طلب جشخيص مىجه إلى الىٍص

 :بطاقت جحمل اإلاعلىماث آلاجيت -

ت والخطبيقيت التي ًخىفش عليها  – إرا كان شخصا راجيا، اسم و عىىان ومعلىماث جمكً مً معشفت الكفاءاث الىظٍش

 .اإلاعني باألمش خصىصا اإلاشاجع الخاصت بخجشبخه السابقت؛

ـً واإلاسخخذمين في ؤلاداسة – ين واإلاسيًر ا، إسم و عىىان ؤلاداٍس  .إرا كان شخصا معىٍى

 .أو السجل الخجاسي إرا حعلق ألامش باألشخاص الزاجيين (باليسبت للهيئاث)القاهىن ألاساس ي للششكت  -
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الئحت بؤسماء ألاشخاص الذًً سيقىمىن باإلاشاقبت، مع ؤلاشاسة إلى اإلاعلىماث التي جمكً مً معشفت الكفاءاث  -

ــت والخطبيقيت التي ًخىفشون عليها، وال سيما اإلاشاجع التي جخص ججشبتهم وخبرتهم السابقت كما ًجب على . الىظٍش

 .اإلاسخفيذ مً الترخيص أن ًبرم عقذ شغل مع ألاشخاص اإلاكلفين باإلاشاقبت

الئحت بؤسماء ألاشخاص الذًً سيقىمىن باإلاشاقبت، مع ؤلاشاسة إلى اإلاعلىماث التي جمكً مً معشفت الكفاءاث  -

ــت والخطبيقيت التي ًخىفشون عليها، وال سيما اإلاشاجع التي جخص ججشبتهم وخبرتهم السابقت كما ًجب على . الىظٍش

 .اإلاسخفيذ مً الترخيص أن ًبرم عقذ شغل مع ألاشخاص اإلاكلفين باإلاشاقبت

 .فاجىسة ششاء اإلاعذاث -

 . مىه5 و 4 السالف الزكش وخاصت اإلاادجين 1952 ًىاًش 2التزام صاحب الطلب بالخقيذ بؤحكام القشاس اإلاؤسخ في  -

فت هزه ألاحعاب في شكل حصص لىصف ًىم أو ًىم جخقاض ى فيها  - فت ألاحعاب عً مهمت اإلاشاقبت و جكىن حعٍش حعٍش

ش ف باسخثىاء التي جخص الخىقل وؤلاقامت اإلاؤداة بعذ جبًر  .جميع اإلاصاٍس

ش مىجض خالل مذة  - خ طلب ججذًذ الترخيص ًخعلق بمشاقبت اإلايشآث الكهشبائيت إلاؤسست 12جقٍش  شهشا قبل جاٍس

 .صىاعيت

الئحت الضبىاء الزًً جمذ مشاقبت ميشآتهم الكهشبائيت خالل ؤلاثنى عشش شهشا ألاخيرة مً طشف صاحب طلب ججذًذ  -

 .الاعخماد

 

: وضع امللف أجل 

 . أجلبدون: مه أجل طلب رخصة االعتماد ألول مرة -

  أشهش قبل اهصشام مذة صالحيت الشخصت3: مً أجل ججذًذ سخصت الاعخماد -

 

 مدة صالحيت الزخصت 

 .ٌعخمذ ألاشخاص أو الهيآث إلاذة سيخين قابلت للخجذًذ -

 

  :للمزيد من املعلىماث ًزجى الاجصال ب 

 0673738935 : إطاس بمصلحت السالمت واملحافظت على الصحت في العمل - الجناحي إلادريس ي دمحم -

 0666144467 :  بمصلحت السالمت واملحافظت على الصحت في العمل -إطار القزطبي ًىسف -
 


