
 

 

 

حعيين هيئاث إلجراء قياس جركيز العناصر الكيميائيت التي قد حول مصطرة 
 حشكل خطرا على صحت وشالمت ألاجراء

 

 

اقبت النصوص القانونيت املنظمت   قياس جركيز العناصر الكيميائيت التي قد حشكل خطرا على صحت ملر

 :وشالمت ألاجراء

بخحدًد شسوط اسخعمال   (2013 هىفمبر 25 )1435 من محسم 21 صادز في 2012.433مسسىم زكم  -
 مسخحضساث أو مىاد كد جلحم الضسز بصحت ألاجساء أو حعسض سالمتهم للخعس ؛

س الدشغيل والشؤون الاجخماعيت زكم  - ( 2014 دٌسمبر 24 )1436 صادز في فاجح زبيع ألاول 4576.14كساز لىٍش
 ؛بخحدًد الليم الحدًت للخعسض اإلانهي لبعض اإلاىاد الكيميائيت الخعسة

س الشغل وؤلادماج اإلانهي زكم  - (  2018 مازس 15 )1439 من جمادي آلاخسة 26 الصادز في 1280.18كساز وٍش

بخحدًد شسوط وكيفيت جأهيل هيئاث إلجساء كياس جسكيز العىاصس الكيميائيت التي كد حشكل خعسا على صحت و 

 .سالمت ألاجساء 

 

املراحل املخبعت للخعيين إلجراء قياس جركيز العناصر الكيميائيت التي قد حشكل خطرا على صحت وشالمت  

: ألاجراء

 ، بىشازة الشغــــل وؤلادمــاج اإلاهىـــي؛(سذ وسخ)إًداع ملفاث ظلباث الخعيين  -

ممثل الىشازة اإلاكلفت بالصحت، ممثل الىشازة اإلاكلفت )إحالت خمس وسخ من ظلباجالخعيين على أعضاء اللجىت  -
بالخجازة والصىاعت، ممثل الىشازة اإلاكلفت بالبيئت، ممثل الىشازة اإلاكلفت بالفالحت، ممثل الىشازة اإلاكلفت بالعاكت 

 واسخدعاءهم لعلد اجخماع لدزاست هره العلباث؛ (واإلاعادن

إجساء ملابلت مع ألاشخاص الرًن سيكلفىن بئجساء كياس جسكيز العىاصس الكيميائيت في أجىاء أماكن العمل  -
 اإلالترحين من ظسف الهيئاث لخلييم خبرتهم وججسبتهم اإلاكدسبت في هرا املجال ؛

ازاث إلى ملساث الهيئاث العالبت   للخعيين من ظسف بعض أو جل أعضاء اللجىت مع وجىد ممثل وشازة  - جىظيم ٍش
ت واإلاادًت التي جخىفس عليها هره الهيئاث ؛  الشغل وؤلادماج اإلانهي وذلك من أجل الاظالع على ؤلامكاهياث البشٍس

 إعداد محضس اجخماع الجىت؛ -

بئعداد كساز لخعيين  (مصلحت الصحت والسالمت اإلاهىيت)على ضىء اللسازاث الصادزة عن اللجىت جلىم الىشازة  -
 الهيئاث إلجساء كياس جسكيز العىاصس الكيميائيت التي كد حشكل خعسا على صحت وسالمت ألاجساء ،

سالسيد إمضاء اللساز من ظسف  -   الشغال وؤلادماج اإلانهي وإحالخه على ألاماهت العامت للحكىمتوٍش

 المملكة المغربية
 وزارة الشغــــل واإلدمــاج المهنـــي
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دة السسميت اللسازوشس -  . بالجٍس

 محخوياث ملف طلب الخعيين  

 إلى السلعت الحكىميت اإلاكلفت بالشغل مسفم بالىزائم الخاليت؛ الخعيين مىجهظلب 
:  وزائم حىل الهيئت ومسيريها جخضمن  .1

 اسم الهيئت؛ -

 اإلالس الاجخماعي للهيئت؛ -

 زكم الخعٍسف اإلاىحد للملاولت؛ -

 زكم ومكان الخلييد في السجل الخجازي؛ -

 زكم الاهخساط في الصىدوق الىظني للضمان الاجخماعي؛ -

 ؤلاسم الصخص ي والعائلي والعىىان الخاص باإلاسؤول اللاهىوي عن الهيئت أو من ًىىب عىه وكرا  -
ن وأعضاء ؤلادازة؛  كائمت بأسماء كل اإلاسيًر

 .وسخت مصادق عليها من الىظام ألاساس ي للهيئت -

 : وزائم حىل ألاشخاص الرًن سيكلفىن بئجساء كياس التركيز جخضمن  .2

  كائمت بأسماء ألاشخاص سيكلفىن بئجساء اللياس؛ -

  الخبرة والخجسبت اإلاكدسبت من ظسف هؤالء ألاشخاص؛ -

  عليها من علىد الشغل التي جسبعهم بالهيئت؛وسخت مصادق -

نهم ومؤهالتهم -  . وسخ من الشهاداث املحصل عليها جؤكد مسخىي جكٍى

 . كائمت اإلاعداث املخصصت إلجساء عملياث كياس جسكيز العىاصس  الكيميائيت .3

ألاحعاب التي جحددها الهيئت ملابل كيامها بكل عمليت من عملياث اللياس     .4
 

: أجل وضع امللف 

 بدون أجل:من أجل ظلب الخعيين ألول مسة. 

 أشهس كبل اهصسام مدة صالحيت الخعيين3: من أجل ججدًد الخعيين  .

: مدة صالحيت الخعيين 

 صالح إلادة زالر سىىاث كابلت للخجدًد. 

 :للمزيد من املعلوماث الرجاء الاجصال ب 

 0666144467: الهاجف:  (إظاز بمصلحت الصحت والسالمت اإلاهىيت)اللسظبي ًىسف السيد  -


