
 

 

 

 

اقبة  املؤهلة إلنجاز  الهيئات تعيينحول مسطرة  دورية عامة على األجهزة أو مر

 اآلالت وأصنافها

 

اقبة النصوص القانونية املنظمة   التي قد تلحق الضرر بصحة األجراء أو  األجهزة أو اآلالت وأصنافهاملر

 :تعرض سالمتهم للخطر

( بتحديد شروط استعمال األجهزة .112نوفمبر  11) 23.1من محرم  12في  صادر 122121.2مرسوم رقم  -

 ؛أو اآلالت التي قد تلحق الضرر بصحة األجراء أو تعرض سالمتهم للخطر

 1121مارس  21 (23.1من جمادى اآلخرة  12صادر في  2112221قرار لوزير الشغل واإلدماج املنهي رقم  -

التي يجب على املشغل أن يقوم أو أن يكلف من يقوم بإجراء مراقبة بتحديد األجهزة أو اآلالت وأصنافها )

 ؛عامة دورية عليها وبتحديد دورية هذه املراقبة وطبيعتها ومحتواها

 ) 1121مارس  21 (23.1من جمادى اآلخرة  12صادر في  2111221قرار لوزير الشغل واإلدماج املنهي رقم  -

 2إلنجاز مراقبة دورية عامة على األجهزة أو اآلالت وأصنافهابتحديد شروط وكيفية تعيين هيئات مؤهلة 

 

اقبة  املؤهلة إلنجاز  الهيئات تعيينل املراحل املتبعة  التي قد  دورية عامة على األجهزة أو اآلالت وأصنافهامر

 :تلحق الضرر بصحة األجراء أو تعرض سالمتهم للخطر

الشغل والصحة والسالمة املهنية )مصلحة الصحة  نسخ( بقسم طب أربع)التعيين ملفات طلبات  إيداع -

 ؛والسالمة املهنية(

ممثل الوزارة املكلفة ، ممثل الوزارة املكلفة بالتجهيز)على أعضاء اللجنة  التعيين طلباتثالث نسخ من إحالة  -

 ؛لدراسة هذه الطلباتلفالحة( واستدعاءهم لعقد اجتماع ، ممثل الوزارة املكلفة بابالتجارة والصناعة

تنظيم زيارات إلى مقرات الهيئات الطالبة للتعيين من طرف أعضاء اللجنة وذلك من أجل االطالع على  -

 اإلمكانيات البشرية واملادية التي تتوفر عليها هذه الهيئات ؛

 والزيارات امليدانية؛جتماع اال ضر اإعداد مح -

 تعيينل إعداد قرار( بوالسالمة املهنيةالصحة تقوم الوزارة )مصلحة على ضوء القرارات الصادرة عن اللجنة  -

 ؛وأصنافها اآلالت أو األجهزة على عامة دورية مراقبة إلنجاز املؤهلة الهيئات

 الشغل واإلدماج املنهي وإحالته على األمانة العامة للحكومة؛إمضاء القرار من طرف وزير  -

 بالجريدة الرسمية2 القرار نشر -

 محتويات ملف طلب التعيين  

 المملكة المغربية
 وزارة الشغــــل واإلدمــاج المهنـــي
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 إلى السلطة الحكومية املكلفة بالشغل مرفق بالوثائق التالية؛ تعيين موجهالطلب  -

 وثائق حول الهيئة ومسيريها تتضمن :  22

 اسم الهيئة؛ -

 املقر االجتماعي للهيئة؛ -

 رقم التعريف املوحد للمقاولة؛ -

 رقم ومكان التقييد في السجل التجاري؛ -

 رقم االنخراط في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي؛ -

إلسم الشخص ي والعائلي والعنوان الخاص باملسؤول القانوني عن الهيئة أو من ينوب عنه وكذا ا  -

 قائمة بأسماء كل املسيرين وأعضاء اإلدارة؛

 نسخة مصادق عليها من النظام األساس ي للهيئة2 -

 تتضمن :اآلالت وأصنافها  بمراقبة األجهزة أووثائق حول األشخاص الذين سيكلفون   12

 ؛ املراقبةء األشخاص سيكلفون بإجراء قائمة بأسما  -

 الخبرة والتجربة املكتسبة من طرف هؤالء األشخاص؛  -

 عليها من عقود الشغل التي تربطهم بالهيئة؛ نسخة مصادق  -

 ؛ها تؤكد مستوى تكوينهم ومؤهالتهمنسخ من الشهادات املحصل علي  -

 ؛البصرية األهلية تكشف طبية شهادة -

  2(االجتماعي للضمان الوطني الصندوق  لدى للتصريح الزمني التسلسل تبين شخصية بيانات -

 جمادى من 12 في صادر 2112221 رقم القرارجراء عمليات املراقبة املحددة في املخصصة إل  ،عداتامل قائمة  .3

توفر عليها تالتي  ،122121.2من املرسوم السالف الذكر رقم  31بتطبيق املادة ) 1121 مارس 21(23.1 اآلخرة

 تقديمهيئة في تاريخ توجيهها للطلب املشار إليه أعاله، مع بيان مرجعها واإلدالء بفاتورة أو فواتير اقتنائها وكذا ال

 ؛ الدولي بالنظام املرتبطة املرجعية للمعايير وفًقا املعايرة لشواهد قياس جهاز لكل الكاملة الوثائق

 املراقبة2 بعمليات هامقابل قيام التي تحددها الهيئة تعريفة األتعاب 32

 

 أجل وضع امللف: 

 :بدون أجل2 من أجل طلب التعيين ألول مرة 

 أشهر قبل انصرام مدة صالحية التعيين2 .: من أجل تجديد التعيين 

 :التعيينمدة صالحية  

 2صالح ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد 

 للمزيد من املعلومات الرجاء االتصال ب: 

 .122110.11: الهاتف( : املهنية والسالمة الصحة بمصلحة إطار) الطيب طيبي وزاني السيد -


