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 3132-3122عهذة :  23كزار ركم 

 

 

ــوفلا ألحك ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ  ام:ــ

 

  ؛10املتعلم بمهىت املهىذط املعماسي ، ال ظُما املادة  1966ًىاًش  13املؤسخ  في  15 -66مش لا 

  555  - 554اللاهىن املذوي في املىاداملتضمن  املعذل و املتمم   1975ظبتمبر  26املؤسخ في  58 - 75مش سكم لا- 

  ؛556

  04املؤسخ في  02املعذل باللشاس الىصاسي املشترن سكم  1988ماًى ظىت  15 في ؤسخاملاللشاس الىصاسي املشترن 

لُت    ؛22، في املادة املتضمن هُفُاث مماسظت الاظتشاسة الفىُت في مُذان البىاء وأجش رلك 2001جٍى

  عي سكم أوث  14املؤسخ في  06 -04،املعذل باللاهىن سكم  1994ماًى ظىت  18املؤسخ في  07-94املشظىم التشَش

 ؛، املتعلم بششوط إلاهتاج املعماسي و مماسظت مهىت املهىذط املعماسي 2004ظىت 

  ؛178املتمم املتعلم بالتأمُىاث في املادة و املعذل   1995جاهفي  25املؤسخ في  07 - 95مش سكم لا 

  ضاث جفو املتضمن جىظُم الصفلاث العمىمُت  2015ظبتمبر ظىت 16املؤسخ في  247-15ظىم الشئاس ي املش ٍى

 ؛81املشفم العام في املادة 

  17يفي الذوسة العادًت للمؤجمش الىطني املىعلذة ف صادق علُهامل ،كاهىن الىاجباث املهىُت للمهىذط املعماسي 

 ؛ 2016دٌعمبر  18و 

  ؛ 2016دٌعمبر  18و  17في الذوسة العادًت للمؤجمش الىطني املىعلذة في صادق علُهاملالىظام الذاخلي 

  

هجاص إإلاظتشاسة الفىُت هي وظُفت شاملت ملهام التصمُم والذساظاث واملعاعذة واملتابعت واملشاكبت، و و بما أن 

، و هتاجها هى مششوع معماسي جلع معؤولُته على عاجم املهىذط املعماسي وجهتهاو املباوي مهما جكن طبُعتها 

 في ؤسخامل من اللشاس الىصاسي املشترن  22ظلاط هزا على املادة إو  ،من اللاهىن املذوي 554حعب ما جملُه املادة 

لزي  ًفشض علُه كاهىن فئن املعتشاس الفني في مجال البىاء هى املهىذط املعماسي ا ،1988ماًى ظىت  15

تهتتاب جأمين على املعؤولُت املذهُت الاالتأمُىاث  ه حعب ما جملُدون غيره من املتذخلين، ،بمعُت امللاول  ،عشٍش

  .178املادة 
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ين، املجتمع في  خ ،  24ركم  العادًت جهدور فإن املجلس الىطني لىلابت املهىذسين املعماٍر  3131دٌسمبر  32بتاٍر

 " و املتضمن ما ًلي : 23ركم  بتلمسان، صادق باإلجماع  على " اللزار 

 

ين  أي من ، أن ًتأسسىا في إطار إوشاء ججمعاث مع املعتمذًنًمىع مىعا باجا على كل املهىذسين املعماٍر

تبغزض ا ،املهىذس املعماري املعتمذباستثىاء  ،املتذخلين في مجال البىاء ، ملشاركت  في املسابلاث املعماٍر

 .طلب العزوض أو أي إجزاءاث للمىافست في ميذان الاستشارة الفىيت

دًبيت جأٌعزض صاحبه لعلىبت  ،من الذرجت الثاهيت اٌعتبر خطأ مهىيلزار املىع هذا لأي إخالل وعذم احترام 

 .(13ملذة عامين ) عماري املهىذس املقؤك  ملمارست مهىت املتىكيف بال

 

خ  ابتذاء ًطبم هزا اللشاس على املخالفين     .هصذوس من جاٍس

   .شذًذًن للتطبُم الفعلي والصاسم ملضمىن هزا اللشاس اهمُت بالغت وحشصأًىلي املجلغ الىطني 

 ًكلف  لامين العام للمجلغ الىطني  بالعهش على وشش، جىفُز و متابعت جطبُم مضمىن هزا اللشاس.

 

 

ين  عن املجلس الىطني لىلابت املهىذسين املعماٍر

ـــــــــــــــــــــــــــالزئي                                                                                   سـ


