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  مريض مهن التال بمزاولة متعلق........رقم قانون مشروع
 

  عامة أحكام :األول القسم
  األولى المادة

يعترب مزاوال ملهنة التمريض، كل شخص يقدم حسب الشهادات اليت تؤهله لذلك، عالجات وقائية او   

  .ماعاتاليت تستلزمها  احلالة الصحية لألفراد من خمتلف األعمار و اجلشفائية أو ملطفة 

  .كما يسامهون يف تامني صحة املريض و راحته  

، عالوة على ذلك، يف أعمال التخطيط و التأطري و التكوين و التدبري و البحث يف العالجات يشاركون  
 .التمريضية

 2 المادة
يف  و ممرضأ االختصاصاتممرض متعدد حسب الدبلوم احملصل عليه إما بصفة  مريضالت مهنارس مت 
و ممرض يف املستعجالت و أيف أمراض الشيخوخة  و ممرضأو ممرض يف األمراض النفسية أاإلنعاش  التخدير و

  .و مدرم القدمأالعناية املركزة 
  

 يفعليها  املنصوص االختصاصات عليه احملصل والدبلوم تلقوه الذي التكوين حسب املهنيون هؤالء يزاول 
ويف حدود الدور اخلاص املمنوح ، أطبيب ومسؤولية إشراف حتت أو ة،طبي وصفة على بناء إما أعاله، الـأوىل املادة

  .هلم يف هذا القسم
 وراحة صحة حفظ إىل دف متريضية عالجات بتقدمي اخلاص، عمله إطار يف كذلك، املمرض ويقوم  

  ضللمري
  3المادة 

، بعد استشارة اهليئة من قبل اإلدارةحتدد أعمال مهن التمريض يف املصنف العام لألعمال املهنية احملدد 
   .  أدناه 34املهنية املنصوص عليها يف املادة 
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 4المادة 
 لتقدمي عليه، احملصل التكوين إىل بالنظر مؤهل، شخص كل االختصاصات متعدد ممرض أو ممرضةتعترب 
 ألسرول واألصحاء، وللمرضى األعمار، خمتلف من لألفراد اعتيادي، وبشكل الشاملة، التمريضية العالجات
 .واجلماعات

 5 المادة
 للقيام عليه، احملصل التكوين إىل بالنظر مؤهل، شخص كل واإلنعاش التخدير يف ممرض أو ممرضةتعترب 
 .اجلراح الطبيب أو واإلنعاش التخدير لطبيب مباشر وإشراف مسؤولية حتت للمرضى واإلنعاش التخدير بعالجات

 6 المادة
 لتوفري عليه، احملصل التكوين إىل بالنظر مؤهل، شخص كل العقلية أو لنفسيةا األمراض يف ممرض أو ممرضةتعترب 

 .عقلية اضطرابات من يعانون الذين لألشخاص والعالجات الوقاية

  7المادة 
 للقيام عليه، احملصل التكوين إىل بالنظر مؤهل، شخص كل الشيخوخة أمراض يف ممرض أو ممرضةتعترب 

 .املسنني لألشخاص الصحية حلالةا حسب خمففة أو شافية بعالجات

 8المادة 
 التكوين إىل بالنظر مؤهل، شخص كل املركزة والعناية املستعجالت عالجات يف ممرض أو ممرضةتعترب 

 يتطلبون والذين املستعجلة احلاالت ذوي باملرضى والتكفل طبية، وصفة على بناء بعالجات، للقيام عليه، احملصل

 .مستمرة مراقبة

 9المادة 
 البشرة أمراض يعاجل عليه، احملصل التكوين إىل بالنظر مؤهل، شخص كل القدم مدرم أو مدرمةعترب ت

 .الدم تدفق تسبب اليت العمليات باستثناء للقدم والظفرية )القرنية الطبقات(

 .حركية صعوبات عن الناجتة البشرة ألمراض مباشر بعالج القيام القدم ملدرمي ميكن غريأنه، 

 .ووضعها البشرة أمراض من للتخفيف املخصصة النعال وصنع القدم بصحة العنايةب يقوم كما

  
  10 المادة
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سواء كان يسعى إىل  اخلاص القطاع يف أو العمومية واملؤسسات الدولة مرافق يف إمامريض الت مهن تزاول 
 .م الأالربح 
 

 التشريعية لألحكام وطبقا الباب هذا يف احملددة االختصاصات حدود يف العام القطاعب املهنارس هذه مت 
  .القطاع هذا يف املفعول السارية والتنظيمية

 
 التقنية توجيهاتلل وفقاو  رؤسائهم إشراف حتت العام القطاع يف مهمزاولو مهن التمريض مهام ميارس 
 .املختصة احلكومية السلطة عن الصادرة

 11 المادة
 واالستقامة النزاهة بادئم احرتامينتمون إليه،  لذيا القطاع كان أيا ،مريضالت هنزاويل مم على جيب 
 .املهنة أخالقيات قواعدو  والتفاين

 
 .العمل ا اجلاري التشريعات يف عليها املنصوص الشروط وفق املهين السر حبفظكما جيب عليهم االلتزام  
 ملزاولة احلق هلم خيولا دبلوم نويهيؤو  الدراسة تابعوني الذين ،التكوين مؤسسات طلبة على أيضا اإللزام هذا ويسري
 .مريضالت مهن إحدى

 
 الخاص القطاع فيالتمريض  مهن مزاولة  :الثاني القسم

 
 المزاولة أشكال :األول الباب

  12 المادة
وإما أو يف إطار الشراكة  سواء بشكل فردي  حرة بصفةإما  اخلاص القطاع يف يضمر الت مهن مزاولة ميكن 

  .بصفة أجري
  

راض النفسية األمإلنعاش و ممرضة أو ممرض يف و اممرضة أو ممرض يف التخدير  ةمهن  ميكن ممارسةغري أنه ال  
   . و ممرضة أو ممرض يف أمراض الشيخوخة أو ممرضة أو ممرض يف املستعجالت و العناية املركزة إال بصفة أجري

  
  
 13 المادة
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 والتنظيم للتشريع طبقا ررحي شغل عقد موضوع أجري بصفةالتمريض  مهن إحدى مزاولة تكون أن جيب 
 .العمل ما اجلاري

     
 .لتطبيقه املتخذة والنصوص القانون هذاوفق أحكام  املهنة مزاولةشرط  الشغل عقديتضمن  أن جيب 

 14المادة 
 إنشاء أو بينهم فيماشراكة  عقود إبرام ، مهين حملل املشرتك االستغاللبغرض  ريضمالت هنيل مزاو مل ميكن 

 قانون مبثابة ،)1913 غشت 12(1331 رمضان 9الشريف املؤرخ يف  الظهري مبوجب ظمةمن مدنية ركةش
 .القانون هذا من 27املادة  يف إليها املشار املعايري مراعاةين مع الثا لبابه السابع قسمه يف والعقود، االلتزامات

 
 .واحد حمل تغاللاس يف إال يكا شر ن يكون ا لمهينلللمهنية او جيوز  ال أنه، غري 

 
 عقدطريقة تعيينه يف  ددحت الشركاء  أحد قبل  من، موضوع عقد الشراكة أو الشركة، املهين احملل إدارة جيب 
 .يف نظام الشركة املدنية أو الشراكة

  

 عين امل باحملل مارسة أعمال مهنته ملأو شريكة  شريك لكل امسية بصفة شراكة، إطار يف املزاولة، إذن مينح 
 

 .ا قام الذي املهين عاتق على احملل داخل املنجزة األعمال مسؤولية قعت 
 

 .للشركاء املهنية لالستقاللية مقيد شرط أي الشركةب أو شراكةاملتعلقة بعقد ال الوثائق تتضمن ال أن جيب 
  

  المزاولة شروط  :الثاني الباب
  15المادة 

 ملف على بناء اإلدارةقبل  من الغاية هلذه يسلم نإذ على احلصول علىمريض الت مهن إحدى مزاولة تتوقف  
  .املزاولة طلب

 

   .تسليمه جالآو  يداعهإات وكيفي املزاولةاإلذن ب طلب لفة ملكوناملوثائق ال تنظيمي بنص حتدد  
 

  :بعده 16مع مراعاة املادة  التالية الشروط فيهم املتوفرة لألشخاص املادة هذه يف عليه املنصوص اإلذن نحمي  
 مغربية؛ جنسيةيكونوا من  أن -1
 :التالية الدبلومات أحد علىني صلاحأن يكونوا  -2
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 و "رض متعدد االختصاصاتمم" ختصصات يف الطبية، شبه للدراسات األول للسلك الدولة دبلوم ‐  
رض يف مم "و  "رض يف الشيخوخة مم"و "رض يف التخدير و اإلنعاشمم"و "النفسيةمراض األرض يف مم"

 أو الصحة، لوزارة التابعة الصحيامليدان  يفالتأهيل األطر  معاهد من مسلم ،"العناية املركزةاملستعجالت و 
  العمل؛ ا اجلاري التنظيمية للنصوص طبقا له مبعادلته معرتف دبلوم أو شهادة

 

 املغربية املؤسسات إحدى لدن من مسلممريض الت مهن بإحدى املرتبطة الشعب إحدى يف اإلجازة دبلوم ‐
  العمل؛ ا اجلاري التنظيمية للنصوص طبقا له مبعادلته معرتف دبلوم أو شهادة أو العمومي، العايل تعليملل
مسلم من قبل أحد املعاهد العليا للمهن التمريضية و  ،مريضالت مهن إحدى ختصص اإلجازة دبلوم ‐

  العمل؛ ا اجلاري يةالتنظيم للـنصوص تقنيات الصحة أو شهادة أو دبلوم معرتف مبعادلته له طبقا 
 ملدة دراسات يتوج ،مريضالت مهن إحدى ختصص اإلجازة دبلوم ‐  يف املقررة املدة األقل على تعادل 

 للـنصوص طبقا معتمدة اخلاص العايل التعليم مؤسسات إحدى لدن من مسلم الباكلوريا، بعد العام القطاع
  العمل؛ ا اجلاري والتنظيمية التشريعية

 ملدة دراسات يتوج ،مريضالت مهن إحدى ختصص ازةاإلج دبلوم ‐  يف املقررة املدة األقل على تعادل 
 التشريعية للـنصوص طبقا معتمدة املهين للتكوين خاصة مؤسسة من مسلم الباكلوريا، بعد العام القطاع

  العمل؛ ا اجلاري والتنظيمية

 بعد سنوات ثالث األقل على تعادل  دةمل دراسات يتوج القدم، تدرمي يف دبلوم القدم، ملدرم بالنسبة
 طبقا معتمدة شريطة ان تكون هذه األخرية اخلاص العمومي أو العايل للتعليم مؤسسة من مسلم الباكلوريا
 اليت الدولة يف املزاولة حق ومينح اخلارج يف مسلم دبلوم أو العمل، ا اجلاري والتنظيمية التشريعية للـنصوص
 .سلمته

  

 العام؛ للنظام منافية أفعال ارتكاب أجل من ائي حكم حقه يف صدر قد يكون ال أن -3
  .املعنية املهنة ملزاولة بدنيا مؤهال يكون أن -4

  
 16 المادة

 القطاعب القانون هذا يف عليها املنصوصمريض التمبزاولة إحدى مهن  جنيب،و أأجنبية أ ألي اإلذن ميكن ال    
    :التالية الشروط فيه توفرت إذا إال اخلاص

 

 املشروعة؛ غري وباهلجرة املغربيةو إقامة األجانب باململكة  بدخول املتعلق للتشريع وفقا باملغرب مقيما يكون أن -1
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ته مهن مبزاولة دولة كل عايان ر ممريض هن التزاويل ممل تسمح اتفاقية املغرب مع أبرمت دولة رعايا من يكون أن -2
  ؛أجانب متزوجني برعايا مغاربة رعايامن  يكون أو خرىاأل الدولة تراب فوق اخلاص القطاع يف
 40 املادة يف عليها املنصوص األفعال أحد ارتكاب أجل من باخلارج أو املغرب يف عليه حمكوما يكون أال -3

  أدناه؛
 .عالهأ 15 املادة يف إليها املشار الدبلومات حدو أأ الشهادات إحدى على حاصال يكون أن -5

  17 المادة
. نفوذها دائرة يف مهنته مزاولة الطلب صاحب يعتزم اليت اجلماعة إىلمريض الت مهن إحدى زاولةم إذن يشري    
  .هلم املأذون األشخاص أو للشخص املهين العنوان وكذا املهنة مزاولة شكل أيضا، حيدد، و
  

  .معلال اإلذن منح رفض يكون أن جيب    
  

 يف باملزاولة هلم املأذونالتمريض  هنزاويل مم قائمة ، اإلدارةاملتوفرة لدى  الوسائلحسب  سنة، كل تنشر،    
 .اخلاص القطاع

  المزاولة قواعد :الثالث الباب
 

  مشتركة قواعد :األول الفرع
 
      18 المادة

 مع باملوازاة ميارس أن اخلاص القطاعإحدى مهن التمريض ب مبزاولة له مأذونممرضة أو ممرض  ألي جيوز  ال  
 .مزاولته يف احلقله  خيول دبلوم أو شهادة على حاصال كانلو  و  آخر مهين نشاط أي مهنته

   19 المادة
 يف عليها املنصوص الشروط ضمن ،تتأكد اليت اإلدارة تسلمه مسبق إلذن املهين للموطن تغيري كل خيضع  

  .املذكورة املادة يف عليها املنصوص للمعايري اجلديد احملل مطابقة منلقانون، ا هذا من 27 املادة
 

 يف أجري، بصفته اخلاص القطاعإحدى مهن التمريض ب مبزاولة له مأذونممرضة أو ممرض  كل على جيب   
 .سابقا له املسلم اإلذن حتيني على تعمل اليت لإلدارة فورا بذلك يصرح أن املشغل، تغيري حالة

  
  20المادة 

  تغيري يف يرغب اخلاص، عبالقطا إحدى مهن التمريض  مبزاولة له مأذونممرضة أو ممرض  كل على جيب  
 .إلدارةيقدم طلب احلصول على إذن تسلمه ا أن ، مهنته مزاولة شكل
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  21 المادة
 منصب يف تعيينه مت اخلاص بالقطاعإحدى مهن التمريض  مبزاولة له مأذونممرضة أو ممرض  كل على جيب

 القطاع يف له باملزاولة املمنوح اإلذن إلغاء قصد اإلدارة بذلك فورا خيرب وأن املهين حمله بإغالق يقوم أن عمومي
  .اخلاص

   22 المادة
أدناه،  29، بعد تفتيش جتريه طبقا للمادة يتبني عندما ائية أو مؤقتة بصفةسحب اإلذن  ، لإلدارة ميكن  

 ةنتيج املهنية نشطتهأل اخلاص، القطاعيف مريض التمهنة  مبزاولة له املأذون املمرضة او املمرضاستحالت مواصلة 
  .اهاملرض لىو عأ عليه خطرا تشكل املعنية املهنة مزاولة جتعل حادة مرضية حالة أو بعاهة إصابته

 
 تتألف جلنة لدن من باألمر املعين الشخص فحص بعد السابقة الفقرة يف عليه املنصوص اإلذن سحب يتم  

 إذا عائلته أو باألمر املعين لدن من لثالثا الطبيب ويعني منهم اثنني اإلدارة تعني متخصصني، خرباء أطباء ثالثة من
  .ذلك تعذر

 

أمكن سحب إذن املزاولة  ،أجريا أعاله األوىل الفقرة يف عليهما ملنصوصزاويل مهن التمريض امإذا كان   
 بأحكام  اإلخالل ودون همشغل قبل من اإلدارة لدىبذلك  التصريحه طبقا للفقرة الثانية من هذه املادة، بعد تمهن

  .منصب الشغل ويلو حتأبنقل خاصة تلك املتعلقة و  شغلال مدونة
  

 يف إليها املشار اللجنة رأي على بناء التمريض إال مهنة مزاولة استئناف ميكن ال مؤقتا اإلذن سحب حالة يف  
 .أعاله الثانية الفقرة

  23 المادة
  ،حسب احلالة ،املسبق لإلذن سنتني، ملدة توقف بعد، ريضمالت مهن إحدى مزاولة استئناف خيضع

  .أعاله 16 املادة أو 15 املادة يف هعلي املنصوص
  24 المادة

 أو مؤقتا ،نقطعإحدى مهن التمريض بالقطاع اخلاص ا مبزاولة له مأذونممرضة أو ممرض  كل على جيب    
 اإلذن لغاءتوقيف أو إ دف يوما 15 أجل داخل اإلدارة إىل بذلك تصرحيا يوجه أن مهنته، مزاولةعن  ائيا،
 . له منح أن سبق الذي باملزاولة

  25 المادة
 .شخصيا يزاوهلا أن حرة بصفةالتمريض إحدى مهن  مبزاولة له مأذونممرضة أو ممرض  كل على جيب  
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 26 المادة
 لالستعمال حمل على حرة بصفةإحدى مهن التمريض  مبزاولة له مأذونممرضة أو ممرض  كل يتوفر أن جيب  
  .املهين
 

  .فيه باملزاولة له أذن والذي مهنيا موطنا اختاره الذي العنوان يف حصريا، ،مهنته  يزاول أن عليه جيبكما   
 يف أو طبية  استشارةأو  وصفة على بناءأن يقوموا بإجناز اعماهلم،  املمرض أوة للممرض ميكن أنه، غري   

 األشخاص أو الشباب أو األطفال واء إي أماكنب أو خاصةمبنازل املرضى او مبصحات  إما املستقلة، أعماله إطار
 .اخلاصة احلاجات ذوي

 

  حر بشكل للمزاولة خاصة قواعد : الثاني الفرع
  27 المادة

 والسالمة الصحة ملعايري املذكور احملل مطابقة من للتأكد اإلدارة جتريها مراقبة على املهين احملل فتح يتوقف  
 أجل داخل املراقبة رىجت .مريضالت ةمهن بأعمال للقيام تنظيمي بنص ةاحملدد الضرورية التجهيز معايري وكذا والنظافة
  . ممرضة او ممرض  مهنة ملزاولة  املرتشح أو املرتشحة طلب إيداع لتاريخ املوالية يوما  (60)الستني

 
 اإلذناملعين  للشخص اإلدارة تسلم املذكورة، للمعايري احملل استجابة حالةعلى إثر تلك املراقبة، ويف   
 متكن جديدة مراقبة إجراء بعد إال اإلذن يسلم الو . املعايري بتلك للتقيد تدعوه املطابقة، عدم حالة ويف  .باملزاولة

 أجل داخل  اجلديدة املراقبة هذه وجترى .ما القيام املطلوب املنشآت استكمال أو التهيئة أعمال إجناز معاينة من
 .من تاريخ املعاينة  يوما  (60)الستني

  28 لمادةا
 والعائلية الشخصية األمساء إال تتضمن أن ميكن البيانية  لوحة مهين حمل كل مبدخل تعلق أن جيب  

م هلم املؤذون لألشخاص شراكة أو شركة مراجع عقد ويف حالة  هلم املسلم اإلذن مراجع وكذا ومهنهم وشهادا
  .الرتخيصعلى  املسلمة للحاصلني األذون

 

 .ستعارم باسم املزاولة متنع  
  المهنية الالمح تفتيش : الثالث الفرع

  29 المادة
 دون، به يقوم دوري تفتيشلعمليات  القانون هذا يف إليها املشارة ممرضة او ممرض مهن مزاولة ال حم ختضع  
  .املختصة لإلدارة تابعون حملفون موظفون، إشعار سابق
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ال استغالل تلك احملعلى املطبقة  والتنظيمية ةالقانوني شروطلاحرتام ا منيهدف هذا التفتيش إىل التأكد   
 .العمل ا اجلاري املهنية القواعد تطبيق حسن على والسهر

  30 المادة
اء قصد معلل تقرير بواسطةإعذارا  املعينللممرضة أو املمرض  املختصة اإلدارة رئيسيوجه    اليت  اخلروقات إ

  .املطلوبة اإلصالحات أمهيةبالنظر إىل  حيدده أجل داخل ، تفتيش عملية إثر تهامعاينمتت 
 السلطة إىل األمر املختصة اإلدارة رئيسيرفع  املذكور، األجل انصرام عند باألمر، املعين أو املعنية متتثل مل إذا  
  .معاينتها متت اليت الوقائع تستدعيها اليت املتابعات إجراء دف القضائية

 
املذكورة، اإلدارة ، جاز لرئيس املرضى المةو س بصحة املساستها ينمعااليت متت  املخالفة شأن من كان إذا   

ذلك ل خيأن  دون باحلكم النطق انتظار يف احملل بإغالق األمر املختصة إصدار احملكمة رئيسأن يطلب إىل 
 .عليها املؤاخذ األفعال على ترتتب قد اليت األخرى باملتابعات

  

  ةـابـاإلن  :الخامس الباب
 

  31 المادة
 إغالق عدم يقرر والذي حرة، بصفةإحدى مهن التمريض  مبزاولة له املأذون ،مرضة او املمرضللم كنمي  

 تتوفر له الزمي أو زميلة يوما، (60) ستون أقصاها ملدة عنه، ينيب إذا عاقه عائق ان  أو غيابه حالة يف املهين حمله
  .انونالق هذا يف عليها املنصوص املزاولة إذن على احلصول شروط فيه
 

  .اإلدارة لدى مسبقا بذلك التصريح عليه جيبو   
 

ا تفوق اليت النيابة تكون أن جيب    ستني مد للمرضة او  اإلدارة تسلمهمسبق  إذن موضوع يوما (60)
  .اإلنابة ومدة النائب أو النائبة اسم حيمل باألمر املعين املمرض 

 
 مرخص استثنائية حاالت يف إال متواصلة سنة تفوق ةالتمريض ملد يفممرضة او ممرض  عن النيابة ميكن وال  

 .صحية السيما ألسباب اإلدارة قبل منا 
  32 المادة

 24( 1337 شعبان 4 يف الصادر 1.58.008 رقم الشريف الظهري من 15 الفصل أحكام من استثناء 
زويل امل أو لمزاولة ل ميكن ،تتميمهكما وقع تغيريه و   العمومية للوظيفة العام األساسي النظام مبثابة ) 1958 فرباير
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نفس  ميارسون الذين زميالته أو زمالئه أحد عن اإلدارية، عطلته فرتة خالل ينوب، أن،  موظفا بصفتهالتمريض  هنم
  .اخلاص القطاع يف مهنته
 

 نتميي اليت اإلدارة تسلمه إذن على حصوله بعد إال بالنيابة يقوم أن املعين املوظف أو للموظفة ميكن وال 
 .هاإلي

   33 المادة
 على بناء يعهدوا، أن حقوقه لذوي ميكن حرة، بصفة املهنة مبزاولة له املأذونزاول م أو ةزاولم وفاة حالة يف  

 ، املذكورة املهنة زاولةله احلق مب خيول دبلوم على حاصل شخص إىلملدة سنة  املهين احملل بتسيري اإلدارة، من إذن
  .إذا تعلق األمر بتدبري فردياملهين  احملل إغالق وجيب الغيا اإلذن يصبح األجل هذا وبانصرام

 
 املهنة مبزاولةله  يسمح دبلوم لنيل دراسات يتابعئه أبنا أحدزوج الشخص املتوىف أو  كان إذا أنه، غري  
  .الدبلوم لنيل الالزمة القانونية املدة انتهاء غاية إىل سنويا اإلذن جتديد كن، اماملعنية
 

 .أعاله األوىل الفقرة يف إليها املشار السنة انتهاء تاريخ من املدة هذه تبتدئ  
 

  التمثيلي النظام :الثالث القسم
     34 لمادةا

 املهنة مبزاولة هلم املرخصزاويل مهنة التمريض م على جيبمهنيه،  هيئة إحداث انتظار ويف انتقالية، بصفة  
 رقم الشريف الظهري ألحكام ختضعمريض الت هنمب خاصة وطنية مهنية مجعية لواء حتت ينضووا أن اخلاص بالقطاع

كما   اجلمعيات تأسيس يف احلق بتنظيم )1958نوفمرب  15(  1378األوىل مجادى 3 يف الصادر  1.58.376
  .تغيريه و تتميمهوقع 

  

  .مريضالت ملهن واحدة مهنية مجعية من أكثر تأسيس جيوز ال الغرض، هلذا    
 

 هذا ملقتضيات مطابقتها من تتحقق اليت اإلدارة على الوطنية ةللجمعيلتلك  اسيةاألس األنظمة تعرض    
 .القانون

  35 المادة
  :إىل الوطنية معيةاجل دف       

 مهن من مهنة كل شرف عليها يقوم اليت واالستقامة والكرامة باملروءة املرتبطة التقاليد و املبادئ صيانة ضمان ‐
  ؛مريضالت
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  ؛إليها املشار املهن لىطبقة عامل واألعراف واألنظمة القوانني تقتضيه ملا أعضائها اماحرت  على صاحلر  -
ا تدبري ضمان -   إليها؛ املشار للمهن واملادية املعنوية املصاحل عن والدفاع ممتلكا
 جمال يف الصحية السياسة وتنفيذ إعداد يف األخرية هذه من بطلب واملسامهة اإلدارة لدى املعنية املهن متثيل ‐

 ؛التمريض مبهن  املتعلقة العالجات
ا؛ يف االقرتاحات وتقدمي اإلدارة عليها تعرضها اليت املسائل كل يف الرأي إبداء ‐    شأ
 إليها؛ املشار املهن من مهنة بكل املتعلقة املشاكل دراسة  ‐
 يف املهنية اهليآت و املهنية معياتاجل أو املهين التكوين مؤسسات أو العايل التعليم مؤسسات مع بتنسيق املسامهة  ‐

 .التمريض مهين لفائدة املستمر التكوين دورات تنظيم
  

  العقوبات : الثالث القسم
 36 المادة

 يف احملددة املهن إلحدى اخلاص القطاع يف قانونية غريفة بص مزاوال يعترب أدناه، 48 املادة أحكام مراعاة مع 
  :القانون هذا

 يف ا املتعلقة األعمال ذلك مع ميارس والتمريض  مهنة مبزاولة يسمح دبلوم على حاصلشخص  كل -1
 اخلاص؛ القطاع

 يف عليه املنصوص اإلذن على احلصول دون مهنته بأعمال القيام يف اعتيادية بصورة ركيشاشخص  كل -2
 ساتدرا يتابعون الذين األشخاص على تطبق ال الفقرة هذه مقتضيات أن غري، القانون هذا من15 املادة
 وحتت مؤطريهم طرف من ا املأمورين األعمال ببعض القيام تتطلب واليتمريض الت مهن إحدى

 ؛ مسؤوليتهم
ا اإلذن على احلاصل باملهنة تتعلق ال بأعمال ويقوم مهنته مبزاولة له مأذونشخص  كل -3  ؛بشأ
 ه؛أعال 32حكام الفقرة الثانية من املادة خبرق ألميارس يف القطاع اخلاص شخص كل  -4
 له؛ املسلم اإلذن سحب بعد مهنته مزاولة يف يستمرشخص  كل -5
 أعاله؛ 23 املادةحكام خبرق أل مهنته مزاولة يستأنفشخص  كل -6
 هذا من 20 املادة يف عليه املنصوص اإلذن على احلصول طلب دون املهنة مزاولة شكل يغريشخص  كل  -7

 القانون؛
 حمله نشاط على وأبقى عمومي منصب يف تعيينه مت اص،اخل القطاع يف املهنة مبزاولة له مأذونشخص  كل -8

  املهين؛
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 يف إليه املشار اإلذن على احلصول دون يوما 60تتجاوز  ملدة له زميلة أو زميل عن ينوبشخص  كل -9
 أعاله؛ 31 املادة من الثالثة الفقرة

 هذا من 3 املادة ألحكامخبرق  عالجات يقدمبالقطاع اخلاص  املهنة مبزاولة له مأذونشخص  كل -10    
 .القانون

  37 المادة
  :اآليت الشكل على القانون هذا يف عليها املنصوص املهن إلحدى القانونية غري املزاولة على يعاقب  

 
 3من باحلبس أعاله، 36 املادة من 10و8و 6و5و3و2و1 البنود يف عليها املنصوص احلاالت يف  ‐أ          

  فقط؛ العقوبتني هاتني بإحدى أو درهم 20.000 إىل 5.000 من وبغرامة سنتني إىل أشهر
 3 إىل واحد شهر من باحلبس أعاله، 36 املادة من 9و7البندين يف عليهما املنصوص احلالتني يف  ‐ب         
   فقط؛ العقوبتني هاتني بإحدى أو درهم 2500 إىل1500من وبغرامة أشهر

 .درهم 10.000 إىل 5000 من بغرامة أعاله، 36 املادة من 4 دالبن يف عليها املنصوص احلالة يف ‐ ج        
  
 البنود يف عليها املنصوص احلاالت يف تقرر، أن القضية إليها أحيلت اليت للمحكمة ميكن ذلك، على عالوة    

 .سنتني ن ع تزيد ال ملدة املهنة مزاولة من املنع أعاله، 36  املادة من 9 إىل  2 من
 38 المادة

  :درهم 10.000 إىل 5.000 من مةبغرا يعاقب 
 غري العام، القطاع من له زميل أو لزميلة يسمح حرة، بصفة املهنة مبزاولة له مأذونشخص  كل  ‐أ

 املهين؛ مبحله مهنته مبزاولة أعاله، 32 املادة يف عليه، املنصوص اإلذن على حاصل
 الذيالتمريض مهن زاويل مل يسمح حكمها يف تدخل مؤسسة أو مصحة مدير أو طبيب كل ‐ ب

ا يتوىل اليت املؤسسة داخل مهنته بأعمال بالقيام العام القطاع يف يزاول  .إدار
  
  
 39 المادة

 املهنة هلذه مطابق دبلوم على حاصل غري شخص طرف منمريض الت مهن إحدى صفة استعمال يعترب  
  .نائياجل القانون مدونة يف عليها املنصوص العقوبات عليه وتطبقصفة لل انتحاال

 40 المادة
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 أجل من عليه احملكومالتمريض  مهنمزاويل أو زاولة م حق يف يصدر أن ميكن اجلنائية، العقوبة إىل إضافة
 .مهنته مزاولة من ائي أو مؤقت منع العامة األخالق أو األشخاص ضد جرائم مبثابة أفعال ارتكاب

 إليها املشار األفعال أجل من اخلارج يف الصادرة األحكام اعتبار ميكن العامة، النيابة من طلب على بناء  
ا لو كما أعاله  تدابري إختاد  أو اإلضافية والعقوبات العود قواعد تطبيق قصد وذلك اململكة، تراب فوق ارتكبت أ
 .وقائية

  41المادة

 حمل فتح على أقدمزاويل مهن التمريض أو مزاولة م كل درهم 10.000 إىل 5000 من بغرامة يعاقب 
 .القانون هذا من 27 املادة من الثانية الفقرة يفها علي املنصوصانتظار زيارة البث يف املطابقة  دون مهين

 42 المادة                                             

 .درهم 2000 إىل 1200 من بغرامة أعاله 28 املادة ملقتضيات خرق كل عن يعاقب

 43 لمادةا                                                   

 اخلضوع رفضالتمريض  مهنمزاولة أو مزاويل  كل درهم 50.000 إىل 10.000 من بغرامة تعاقب 

 .أعاله 29 املادة يف عليها املنصوص التفتيش لعمليات

 .واحدة سنة على تزيد ال ملدة املعين احملل بإغالق ذلك، على عالوة تأمر، أن للمحكمة ميكن 

 44 ةلمادا

 اخلاص بالقطاع يزاولالتمريض  مهن مزاويل أوزاولة م كل درهم 20.000 إىل 5.000 من بغرامة يعاقب 
 .القانون هذا من 21 للمادة طبقا بذلك اإلدارة خيرب ومل عمومي منصب يف تعيينه مت

 خلاصا القطاع يف باملزاولة له مأذونالتمريض  مهنمزاويل أو زاولة م كل الغرامة بنفس تعاقب  
 .أعاله 19 املادة من الثانية للفقرة طبقا ذلكب  املشغل تغيري حالة يف مل يصرح و  أجري بصفة

   

 45 المادة 

 يشكل حمال يستغل مزاويل مهن التمريض أوزاولة م كل درهم 20.000 إىل 5.000 من بغرامة يعاقب 
 .الساكنة أو املرضى على جسيما  خطرا
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 اليت احملكمة قرار صدور انتظار يف احملل بإغالق اإلدارة، قبل من األمر إليها املرفوع احملكمة، رئيس يأمر و 
 .الدعوى يف تنظر

 46المادة 

 وال الغرامة، مبلغ يضاعف القسم هذا يف عليها املنصوص املخالفات إحدى ارتكاب إىل العود حالة يف 
 .أشهر 6 عن تقل أن احلبسية للعقوبة ميكن

 مكتسب حبكم القانون هذا ألحكام خمالفة أجل من عليه احلكم بقشخص س كل العود، حالة يف يعترب 
  .العقوبة تلك قضاء تاريخ من سنوات 5 مضي قبل مماثلة خمالفة ارتكب، به املقضي الشيء لقوة

  الخامس القسم

 وانتقالية مختلفة أحكام

 47 المادة

 اجلريدة يف القانون هذا نشر تاريخ لقب املسلمة اخلاص القطاع يف ممرض مهنة مزاولة أذون صاحلة تظل 
 .الرمسية

 48 المادة

 مهنة مبزاولة اإلذن  القانون هذا من 15 املادة من الثانية الفقرة أحكام من واستثناء انتقالية بصفة ميكن
شعبة : الدولة من جماز صحي مساعد دبلوم على اصلنيلألشخاص احل   اخلاص القطاع يف ممرض أو ممرضة
 .العقلية األمراض أو التخدير يف املهنيةتأهيل شعبة ال،ممرض

 49 المادة

 48 املادة يف عليها املنصوص الدبلومات على احلاصلني غري لألشخاص الرتخيص ميكن استثنائية، بصفة
 صحي مساعد إطار يف إما اخلاص، القطاع يف ممرض او ممرضة مهنة مبزاولة ،1967 أبريل 1 قبل واملعينني أعاله
 .متخصص صحي مساعد أو دولةال من جماز

 50 المادة

 حتت اخلاص القطاع يف أجراء بصفة تنظيمي، بنص الئحتها حتدد ، التمريض مهنة بأعمال يقوم أن ميكن
  : الطبيب ومسؤولية مراقبة
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 مساعد؛ ممرض شعبة تقين، دبلوم أو إعدادي صحي مساعد دبلوململون احلا •

 سبق الذيناألشخاص  وكذا الصحة وزارة مبصاحل الصحي داملساع إلطار همؤ انتما سبق الذين األشخاص •

 امللكية؛ املسلحة للقوات الصحة مبصاحل مماثل إلطار همؤ انتما

 .التنفيذ حيز القانون هذا دخول تاريخ يف مهامهم يزاولون الذين الطبيون املساعدون •

 51 المادة                                             

مبزاولة إحدى مهن   لتطبيقه، املتخذة نصوصالو  القانون هذا يف احملددة الشروط وفقإلدارة، جيب أن تأذن ا   
 دبلوم على حاصال الطلبة أو صاحب صاحب يكون أن شريطةالتمريض غري منصوص عليها يف القانون املذكور، 

 .املذكور الدبلوم همنح الذي بالبلد املهنة هذه ملزاولة يؤهله البكالوريا بشهادة عا مشفو  و به معرتف
 

 . سنوات ثالث عن املذكور الدبلوم على للحصول التكوين مدة تقل أن ميكن ال    

 52 المادة

 ويعوض وينسخ التنفيذ حيز لتطبيقه املتخذ التنظيمي النص دخول تاريخ من ابتداء القانون ذا يعمل 
 طضب يف) 1960فرباير  19( 1379 شعبانمن  21الصادر يف  1-57-008الشريف رقم  الظهري أحكام
 .مهنته مزاولة و ممرض صفة محل

  

  

  

  

  

  

  

  


