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 باملصلحت الطبيت للشغل املشتركت ة خاصمنح شهادة املطابقت أو ججديدهاحول مسطرة 

 بين املقاوالث

 

 :طلب شهادة املطابقت أو ججديدهالالنصوص القانونيت املنظمت  

.  املتعلق بمدوهت الشغل65.99القاهىن رقم       -

( 2010 هىفمبر 22 )1431 من ذي الحجت 15 صادر في 3124.10قرار لىزير التشغيل والتكىين املنهي رقم  -

 65.99 من القاهىن رقم 330 و 305بتطبيق أحكام املادجين  

: شهادة املطابقت أو ججديدها خاص باملصلحت الطبيت للشغل املشتركت بين املقاوالثاملراحل املتبعت للحصول  

 .إلادماج املنهي للشغل وإًداع ملف طلب شهادة املطابقت باملدًريت الجهىيت أو إلاقليميت .1

 دراست طلب شهادة املطابقت من طرف الطبيب املكلف بتفتيش الشغل؛ .2

 إرسال الطلب في حالت املىافقت إلى مدًريت الشغل؛ .3

 دراست امللف من طرف مصلحت طب الشغل؛ .4

 في حالت قبىل الطلب ًتم إعداد شهادة املطابقت؛ .5

 .إمضاء الشهادة من طرف وزير الشغل وإلادماج املنهي أو من ًنىب عنه .6

: شهادة املطابقت أو ججديدهاملف محتوياث  

  ابلقرار السالف 2امللحق رقم )طلب شهادة املطابقة أو جتديدها اخلاصة ابملصلحة الطبية للشغل املشرتكة بني املقاوالت يوجه 
 :مرفق بالىثائق التاليت  يف نسختني (الذكر

 ؛شهادة تسجيل طبيب أو أطباء الشغل يف جدول األطباء املتخصصني يف طب الشغل هليئة األطباء .1

نسخة مطابقة ألصل شهادة التخصص يف طب الشغل؛  .2
العقد املربم بني رئيس املصلحة املشرتكة وطبيب أو أطباء الشغل مؤشر عليه من طرف رئيس اهليئة اجلهوية لألطباء؛   .3
 وثيقة تبني كيفية متويل املصلحة الطبية املشرتكة للشغل؛ .4

وثيقة تبني كيفية جتهيز املصلحة الطبية املشرتكة للشغل؛    .5
نسخة من النظام األساسي للمصلحة الطبية املشرتكة؛  .6
 .الئحة تتضمن أمساء الشركات املنخرطة و كذا نوعية نشاطها و عدد أجراء كل منها .7

 المملكة المغربية

 وزارة الشغــــل واإلدمــاج المهنـــي
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: املدة السمنيت لالنجاز  

 ستين ًىما. 

: مدة صالحيت الاعتماد 

  أشهر  (03) قابلت للتجدًد؛ حيث ًتعين على املقاوالث طلب ججدًدها ثالثت خمس سنىاثصالحت ملدة

 .على ألاقل قبل اهصرام مدة صالحيتها


