
عدد)2981 -)13)رمضان)1442 )22)أبريل)2021(    8)الجريدة الرسمية

ق اض لوز6  االقتص د وامل لية وإصالح اإلداضة ضقم) ). 23 )ص دض في)

أ تخ ذ تداأير مؤقتة) بأ 26) )2)() ( 3(  33( 32)من شعب 3)

لالستعم ل) املوجهة  الواقية  الكم م ت  بسع ض  اضتف ع  ضد 

الطبي.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

بناء)على املرسوم بقانون رقم)2.20.292)الصادر في)28)من رجب)1441 

املتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية) ()2020 مارس) (23(

 23.20 رقم) القانون  بموجب  عليه  املصادق  عنها،) اإلعالن  وإجراءات 

 1441 شوال) (5 بتاريخ) (1.20.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

)28)ماي)2020(،)كما وقع تغييره وتتميمه،)وال سيما املادة الثالثة منه)؛

 1441 رجب) من  (29 في) الصادر  (2.20.293 رقم) املرسوم  وعلى 

2020()بإعالن حالة الطوارئ الصحية بسائر ارجاء)التراب) )24)مارس)

الوطني ملواجهة تف�شي فيروس كورونا)–)كوفيد)19،)كما وقع تمديدها)؛

 1441 الصادر في فاتح ربيع األول) (2.19.952 وعلى املرسوم رقم)

واملالية) االقتصاد  وزير  باختصاصات  املتعلق  ()2019 )30)أكتوبر)

وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تطبق طيلة مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية أسعار)
لالستعمال) املوجهة  الواقية  للكمامات  بالتقسيط  القصوى  البيع 

الطبي املنصوص عليها في املادة الثانية بعده.

املادة الثانية

يحدد سعر البيع للعموم للكمامات املذكورة في املادة األولى أعاله)
كما يلي):

نوع الكم مة
ثمن البيع للعموم  للوحدة

مع احتس ب ال سوم)

2,00 درهمانالكمامات الجراحية

15,00 درهماالكمامات من نوع)FFP2 بدون صمامة

15,00 درهماالكمامات من نوع)FFP2 مع صمامة

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)30)من شعبان)1442 )13)أبريل)2021(.
اإلمضاء : محمد بنشعبون.

 ق اض لوز6  الشغ2 واإلدم ج املنهي ضقم ).233  ص دض في ف تح ضمر 3 )33  )3  بأ 26  )2)( أتحديد نموذج التق 6 
املتعلق أز6 ضات امل اقبة التي يقوم به  األعوا3 املكلفو3 أتفتيش الشغ2

وزير الشغل واإلدماج املنهي،

بناء)على القانون رقم)25.99)املتعلق بمدونة الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.03.194)بتاريخ)14)من رجب)1424 
)11)سبتمبر)2003()كما وقع تغييره وتتميمه،)وال سيما املادة)534)منه،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تطبيقا ألحكام املادة)534)من القانون املشار إليه أعاله رقم)25.99،)يحدد،)كما هو ملحق بهذا القرار،)نموذج تقرير زيارة)
املراقبة الذي يجب على األعوان املكلفين بتفتيش الشغل أن يحرروه عن كل زيارة يقومون بها.

املادة الثانية

ينسخ قرار وزير التشغيل والتكوين املنهي رقم)351.05)الصادر في)29)من ذي الحجة)1425 )9)فبراير)2005()بتحديد نموذج)
التقرير املتعلق بزيارات املراقبة التي يقوم بها األعوان املكلفون بتفتيش الشغل.

املادة الثالثة

2.19.720  ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية،)ويعمل به ابتداء)من التاريخ الذي يدخل فيه حيـز التنفيذ املرسوم رقم)
الصادر في)29)من جمادى األولى)1442 )13يناير)2021()بتحديد شكليات توجيه التنبيهات واملالحظات إلى املشغل.

وحرر بالرباط في فاتح رمضان)1442 )14)أبريل)2021(.

اإلمضاء: محمد أمكراز

*
*  *
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 ررررررررررررررررررر حرمل
  مررو ج التقر ررر املتعلر  ب  رارة املراقبرة

   

 اململكررررررة املغربيررررررة
             **** 

 وزارة الشغل واإلدماج املنهي
            ------- 
  ..ب ........ل .................. املدير ة الج و ة 

 ب .......... ل ................املدير ة اإلقليمية 
                          --------------- 

 .رق : .........................ملف 

 )*(راقبررررررررةاملز ررررررررارة  حررررررررول  تقر ررررررررر 
 مدو ة الشغل(ب املتعل  65.99من القا ون رق   534)املادة 

 
 :نلقر ا لمل ناا لملرل با بليامة ل ام   نلقظيق      تبت    قبن بتكأن لألع لر  ك قلع   لقشخص ي نلقعائل  لالس   

1- ....................................................................................../........................................................................................... 
2- ......................................................................................../......................................................................................... 

 :معطيات حول ال  ارة -1

          :(1)  رررررروع ال  ررررررارة  

 :زيامة منت دا 

 .زيامة تذب                .زيامة محوتة لق وف                  .زيامة عاما                     

  زيامة بناء عل  طل . 

  زيامة لستعجاقاا. 
 ...................................................................................................................: .........................(2)لقليامةت  ات تامي  ن  
 .................................................................................................................................: ........................(3)لس  لمللال 

 ................................................................................................................................م   لقتعريف لمل حو: ........ -
 ..........................................................................لقنلاط لقرئيس ي: ..................................................................... -
 ...................................أنلطا أخر : ................................................................................................................. -
 .................................................................................................................................................. :(4)مكار لقليامة -
 ..............................................عن لر مكار لقليامة: ............................................................................................ -
 ....................................................................................لقنلاط لملللنل بدكار لقليامة: ...................................... -

 
------------------------------------------------------------ 

 .ملركليا، نيحت ظ باقثاني بدلف لملاانقا أن لملؤسسا قو  لملرق ا لقهمدركلة لملختراه أحوودا إل  لإلتلمة للقتارير ف  ن  رين، ي ج يحرم    )*(
 .لملناسبا ابللخان للخانا أن  ف  Xنض  عهما  (1)
 .(قاه/ن از لقليامة )نهاملإ نساعا لقا م نلقل ر نلقسناباار  (2)
 لعتباميا. اا لملاانقا أن لملؤسسا إر كار لمللال شخراص ي نلقعائل  قلدلال إر كار شخرا  لتاا/  سدلالس  لقشخ (3)
 .لخ(إلملاانقا/ لملؤسسا/ مكار آخر )نمش، مست تع، مكت ، ... (4)

إذاإذا
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 أص اف األجراء املشتغلين بم ازل   وعدده : -4

 

عدد                                
 األجراء

   اف األجراءأص

 العدد اإلجمال 
 لألجراء

 عرررررررررردد الذكررررررررررور  عرررررررردد اإل رررررررررراث

    األجراء الدائمون 
    األجراء غير الدائمين
    املجمررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررروع

 
 املصلحة الطبية للشغل: -5

 

 ملصلحة روع ا
(8) 

 

 عردد 
العيادات 
 الطبية

 املمرضررون املمرضرت و  أطباء الشغلو طبيبرت 
املساعدون املسرعدات و 

 االجتماعيون 

 املؤهالت الجنسية اإلس  املؤهالت الجنسية اإلس  املؤهالت الجنسية اإلس 

           
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

------------------------------------------------------------ 
 .محوتة لملوةشال غ ر عا ت  (5)
 .عا ت من أجل إن از شال مع رعا ت شال محوتة لملوة/ (6)
 /ماانقا أخر .ماانقا من لقباطن/ماانقا  لاال مؤ ت (7)
 مرق ا مستالا/ مرق ا ملتركا ب ر لملاانالب. (8)

 :وعدده  األجراء املتواجدين بمكان ال  ارةأص اف  -2
 ن ال  ارة:املقاولة أو املؤسسة  موضوع ال  ارة بمكاأجراء وعدد أص اف  -أ

  

 عدد األجراء           

 

 األجراء افص أ

 العدد اإلجمال 
 لألجراء

 األجراء األحداث
 س ة كاملة 15)بين 
 س ة( 18و

 األجراء
 املعاقون 

 األجراء
 األجا ب

  كور  إ اث  كور  إ اث  كور  إ اث  كور  إ اث

         (5) األجراء الدائمون 

         (6)األجراء غير الدائمين

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررروعاملجمررررررررررررررررررررررررررررررررررر
        

    
 

 ال  ارة: بمكان عدد أجراء املقاوالت األخرى  -ب
 

 اس 
 املقاولة

ع وان 
 املقاولة

  وع
 املقاولة

)7) 

النشاط 
 امل اول 

العدد اإلجمال  
 لألجراء

 

 األجراء األحداث
ملة س ة كا 15)بين 
 س ة( 18و

 األجراء
 املعاقون 

 األجراء
 بجا األ 

  كور  إ اث  كور  إ اث  كور  إ اث  كور  إ اث

            
            

 املجمررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررروع
        

    
 

 ي بمكان ال  ارة:أص اف وعدد املستفيدين من تكو ن أو تدر ب منه -3
 

عدد                        
 املستفيدين
 أص اف املستفيدين

 ل االعردد اإلجم
 للمستفيدين

 عرررررررررردد الذكررررررررررور  عرررررررررردد اإل رررررررررراث

    ون ررررررررررررررررون امل  يررررررررررررراملتدرج

    ون ررررررررررون امل  يرررررررررراملتمرس

 املتدربون    إطار التكو ن
 من أجل اإلدماج 

   

    رررررررونررررررررررررررررون آخرررررررررررررررمتدربرررر

    املجمررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررروع
 

 
 

عدد املستفيدين

أصناف املستفيدين
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 أص اف األجراء املشتغلين بم ازل   وعدده : -4
 

عدد                                
 األجراء

   اف األجراءأص

 العدد اإلجمال 
 لألجراء

 عرررررررررردد الذكررررررررررور  عرررررررردد اإل رررررررررراث

    األجراء الدائمون 
    األجراء غير الدائمين
    املجمررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررروع

 
 املصلحة الطبية للشغل: -5

 

 ملصلحة روع ا
(8) 

 

 عردد 
العيادات 
 الطبية

 املمرضررون املمرضرت و  أطباء الشغلو طبيبرت 
املساعدون املسرعدات و 

 االجتماعيون 

 املؤهالت الجنسية اإلس  املؤهالت الجنسية اإلس  املؤهالت الجنسية اإلس 

           
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

------------------------------------------------------------ 
 .محوتة لملوةشال غ ر عا ت  (5)
 .عا ت من أجل إن از شال مع رعا ت شال محوتة لملوة/ (6)
 /ماانقا أخر .ماانقا من لقباطن/ماانقا  لاال مؤ ت (7)
 مرق ا مستالا/ مرق ا ملتركا ب ر لملاانالب. (8)

عدد األج اء

 
 أص اف األجراء املشتغلين بم ازل   وعدده : -4

 

عدد                                
 األجراء

   اف األجراءأص

 العدد اإلجمال 
 لألجراء

 عرررررررررردد الذكررررررررررور  عرررررررردد اإل رررررررررراث

    األجراء الدائمون 
    األجراء غير الدائمين
    املجمررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررروع

 
 املصلحة الطبية للشغل: -5

 

 ملصلحة روع ا
(8) 

 

 عردد 
العيادات 
 الطبية

 املمرضررون املمرضرت و  أطباء الشغلو طبيبرت 
املساعدون املسرعدات و 

 االجتماعيون 

 املؤهالت الجنسية اإلس  املؤهالت الجنسية اإلس  املؤهالت الجنسية اإلس 

           
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

------------------------------------------------------------ 
 .محوتة لملوةشال غ ر عا ت  (5)
 .عا ت من أجل إن از شال مع رعا ت شال محوتة لملوة/ (6)
 /ماانقا أخر .ماانقا من لقباطن/ماانقا  لاال مؤ ت (7)
 مرق ا مستالا/ مرق ا ملتركا ب ر لملاانالب. (8)
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 :رررررةاملراقربر حرون بشأ   جردول  -6
رق  املحور 
 واملوضوع

 لرئيس يا

 املحاور واملواضيع الرئيسية
 (9)الخاضعة للمراقبة

املواضيع الفرعية 
 الخاضعة
 (9للمراقبة)

 املواضيع
 التي تمت مراقبت ا

 ةاملخالفاألفعال 
 تمت التي

 امعاي ت 

 األفعالطبيعة 
 (10ة)املخالف

 األشخاص عدد
باألفعال  املع يين

 املخالفة

 ةاملتخذت اإلجراءا
 أو امل مع اتخا ها 

       لررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررالتشغي 1
       امىىىىىىىىىىىىىىىىىح نلإلخبىىىىىىىلقترري 1-1
       ل ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ت لقلاىىىىىىىىىىىىىىىعا 1-2
       ل ىىىىىىىىىىىىىىىا لقلاىىىىىىىىىىبطا  1-3
       ىىىىىىىىىىاىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىلقك اقىىى 1-4

2 
 الحقوق األساسيةاملبادئ و 
 لررررررري العمررررررررف

  
    

       شرنط عدىىل لألحولث 2-1
       اىىىىىىىىىىىىىىىا لقنااباىىىىريىىىىىىىىىىىىلل ىىىى 2-2
       ري ىىىل للجبىىىلقعدمنى   2-3
       ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىلااىدىلقت  ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىمىنىىىىىىىى 2-4

       لرررررررررررررررررررررررررر  الشغرررررررررررررررررررررررت ظي 3
       ل ىىىىىىىىىام لقولخىىىىىىىىىىىىىىىىلقن  3-1

3-2 
لقوفاتر مسك لقسجهب ن 

 ى ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىنلق ثائىىىىىىىىىىىىى
  

    

       ىىابىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىلمللراىىىىى 3-3

4 
 حماية فئات خاصة

 األجراء واملتدربينمن 
  

    

       حدايىىىىىىىىىىا لألحىىىىىىىىىىىىولث 4-1
       لقنسىىىىىىىىىىىاءحدايىىىىىىىىىىىىا  4-2
       نىىىىىلملعا ا حدايىىىىىىىىىا 4-3

       رررررلررررررررررررردة الشغررررررررررررررررررمرررررر 5
       اىىىىىل لقعاتيىىىوة لقلاىم 5-1
       اىىىىىىىىا لألسب عاىىىىلقرلح 5-2

5-3 
لقرلحا ف  أيام لألعاات 

 نلقعطل
  

    

       اىىىىىىىىىىىا لقسن يىىىىىىىىلقعطل 5-4
       لإلجازلب نمخص لقتاا  5-5

       ررررررر رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراألجرررررررررررررررر 6
       رىىىىىىى قألجىىىىىىو لألتنىىىىىلل  6-1
       اىىىىىىىىىىىىىىىىىىهنة لأل وماىىىىىىىىىع 6-2
       لل ل لرت زي  أتلء لألجر ن  6-3
       ىىىىىىىىىىىىابىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىلملاترويىىىىىىىىىىىى 6-4

       ةررررررررررات التمثيليررررررررال يئ 7
       رلءىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  لألجىىىىىىىىىىىىىىىىىىىمنونب 7-1
        ر ىىىىىىىى ر لقنااباىىىىىىىىىىىىلملدثل 7-2

 
 مالحظات حول ال  ارة: -7

………………......….........………………………....……………………… 
.............................................................................................. 

 )باألرقام والحروف( ات:ررراملرفق
......….........……….....................…….………………………………… 

.............................................................................................. 
 ..................................ف : . ...............نحرم ب........        

 
 اإلمضرررررررررررررررراء:

   ليامة نت  اعاقب  ل ام نلقظيقبن بتك  تبت   ق     أن لألع لر  لع ر ق يس  لقشخص ي نلقعائللإل 

------------------------------------------------------------ 
 نلقتن اداا للجامي بها لقعدل.لمل لضا  لملنر ص عليها ف  لقنر ص لقذلريعاا  (9)
 مخاق ا/جنحا/طباعا أخر . (10)
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