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 ة القبالة مهن بمزاولة متعلق............رقم قانون مشروع

 
  عامة أحكام :األول القسم

  األولى المادة

 للقيامعليها شخص مؤهل بالنظر إىل التكوين و الكفاءات احملصل  كل قابلة، ملهنة مزاوال يعترب  
 وتقدمي توجيه النصائح التوليد الغري العسري و وممارسةومراقبته لتشخيص احلمل  الضرورية باألعمال
 .والرضيع الوليدو ألم لالوالدة  بعد راقبةاملو  العالجات

 .العمل ام اجلاري للتشريع و التنظيم وفقا ،شهادات الوالدة و تقوم القابلة بإعداد 

عمل بعدها وت و احلمل وأثناء الوالدة خالل طر و املضاعفاتاخاملبكر للم كشفال على تسهرو 
انتظار حضوره أو ترحيل املرأة  يفالالزمة  اإلستعجالية األعمالبتقوم  كما  ند الضرورةع بالطبي على دعوة

 .املالئمة حلالتها الصحيةؤسسة املإىل 

 التواصل و الرتبية و التوعية وتشارك يف أعمال اإلجنابية بالصحة املرتبطة األنشطة يف كما تساهم
تمع املرأة لصاحل  .واألسرة وا

  2 لمادةا

 استشارة اإلدارة، بعد قبل من احملدد املهنية لألعمال مهنة القبالة يف املصنف العام أعمالحتدد  
 .أدناه  33 املادة يف عليها املنصوص املهنية اهليئة

  3 المادة

 اخلاص القطاع يف أو العمومية واملؤسسات يف املصاحل الصحية التابعة للدولة مهنة القبالة إما تزاول 
 .ىل الربح أم السواء كان يسعى إ

 لألحكام وطبقا الباب هذا يف احملددة االختصاصات حدود يف العام بالقطاع ةمتارس هذه املهن  
ا العمل اجل والتنظيمية التشريعية  .القطاع هذا يفاري 
 عن الصادرة التقنية للتوجيهات ووفقا رؤسائهم إشراف حتت العام القطاع يف مهامهممتارس القوابل  
 .املختصة كوميةاحل السلطة
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  4  المادة
 املتخذة  التنظيمية النصوص و القانون هذا ألحكام اخلاص بالقطاع قابلة مهنة مزاولة ختضع 
  .لتطبيقه

 

يف حدود  القانون، هذا ألحكام طبقا اخلاص بالقطاع املهنة مبزاولة هلا مأذون قابلة لكل ميكن 
 .لنز باملالعسرية الغري  بالوالدات و مهنتها بأعمال تقوم أن الباب، هذا مبوجب هلا املخولةالصالحيات 

 

او  وصفها ميكن اليت الدوائية غري الصيدلية والـمواد األدوية قائمة تنظيمي بنص حتدد   حياز
 .حرة بصفة املهنة مبزاولة هلن املأذون القوابل قبل من واستعماهلا

 

  5 المادة
 

يف أن تساهم يف دعم جمهودات الدولة  به متارس الذي القطاع كان أيا قابلة كل على جيب 
 .الصحية الرتبية و بالصحة النهوض الرامية إىل محاية الصحة العامة و تهاأنشط

  

 .والبحث التدبريو  التكوينو  التأطريو  التخطيط أعمال يفذلك، عالوة على وتشارك،  
 

 وقواعدمة و التفاين النزاهة و االستقا مبادئ احرتام مهنتها مزاولة خالل القابلةجيب على  
  .أخالقيات املهنة

 

 ا اجلاري التشريعات يف عليها املنصوص الشروط وفق املهين السر حبفظكما جيب عليها االلتزام        
 يتابعناللوايت  ،العمومي أو اخلاص التكوين مؤسساتطالبات  على أيضا اإللزام هذا ويسري .العمل
 .مهنة القبالة ملزاولة احلق نهل خيولا دبلوم ويهيئن  الدراسة

   
 الخاص القطاع فية القبالة مهن مزاولة  :الثاني القسم

  المزاولة أشكال :األول الباب
  

 6 المادة
أو يف إطار شراكة  سواء بشكل فردي حرة اخلاص إما بصفة القطاع يفالقبالة  ةمهن مزاولة ميكن 

  .ةوإما بصفة أجري 
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 7 المادة

 ام اجلاري والتنظيم للتشريع طبقا حيرر شغل عقد موضوع ةأجري  بصفةبالة الق مزاولة تكون أن جيب 
 .العمل

  .لتطبيقه املتخذة والنصوص القانون وفق أحكام هذا املهنة الشغل شرط مزاولة أن يتضمن عقد جيب       
  

 8المادة 

    و 21 وادامل يف اعليهم املنصوص للوالدة دار أو املهين حملل املشرتك االستغالل اجل من 

 الظهريظمة مبوجب من مدنية شركة إنشاء أو نبينه فيما شراكة عقود إبرام للقوابل ميكن أدناه،24
 قسمه يف والعقود، االلتزامات قانون مبثابة ،)1913غشت  12(1331  رمضان 9الشريف املؤرخ يف 

  .القانون هذا من 24 و 21 املواد يف إليها املشار املعايري مراعاة مع الثاين لبابه السابع
 

  .أو دار للوالدة واحدة واحدمهين  حمل استغالل يف إال ةكون شريكتان قابلة جيوز لل ال أنه، غري 
 

 تكايالشر  ىحدإ، موضوع عقد الشراكة أو الشركة، من قبل لوالدةاأو دار  املهين احملل إدارة جيب 
 .نيةأو يف نظام الشركة املد الشراكة يف عقدها طريقة تعيين حتدد

 

هين امل باحملل هاملمارسة أعمال مهنت يةشخص بصفةشريكة  لكل شراكة، إطار يف املزاولة، إذن مينح 
  .أو دار الوالدة املعنيني

 

 .ا تقاميت الالقابلة  عاتق علىأو دار الوالدة  املهين احملل داخل املنجزة األعمال مسؤولية تقع 
 املهنية لالستقاللية مقيد شرط أي بالشركة أو الشراكةاملتعلقة بعقد  الوثائق تتضمن ال أن جيب 

 .يكاتللشر 
  المزاولة شروط  :الثاني الباب

  9المادة 
 ملف على بناء اإلدارة قبل من الغاية هلذه يسلم إذن على احلصول على ة القبالةمهن مزاولة تتوقف  
  .املزاولة طلب

 
   .تسليمه وآجال وكيفيات إيداعه زاولةاإلذن بامل طلب الوثائق املكونة مللف تنظيمي بنص حتدد  
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التالية مع مراعاة  الشروط فيه توفرالذي ت لشخصل املادة هذه يف عليه املنصوص اإلذن مينح   
  :أسفله 10املادة أحكام 
 ؛أو تكون متزوجة مبغريب مغربية ن من جنسيةو كتأن  - 1
 :التالية الدبلومات أحد على ةلن حاصو كتأن  - 2

تأهيل معاهد  لدن من املسلم ؛قابلة ختصص؛الطبية شبه للدراسات األول لكللس الدولة دبلوم -  
 طبقا له مبعادلته معرتف دبلوم أو أوشهادة ،الصحة لوزارة التابعة األطر يف امليدان الصحي

 العمل؛ ا اجلاري التنظيمية للنصوص

 العمومي، العايل لتعليمة لاملغربي ؤسساتامل إحدى لدن من مسلم قابلة ختصص اإلجازة دبلوم -
 العمل؛ ا اجلاري التنظيمية للنصوص طبقا له مبعادلته معرتف دبلوم أو شهادة أو

أحد املعاهد العليا للمهن التمريضية و تقنيات  لدن من مسلم قابلة ختصص اإلجازة دبلوم -
 ؛العمل ا اجلاري التنظيمية للنصوص طبقا له مبعادلته معرتف دبلوم أو شهادة أو الصحة

 الباكلوريا، بعد العام القطاع يف املقررة املدة تعادل على األقل ملدة دراسات يتوج قابلة دبلوم -
 اجلاري والتنظيمية التشريعية للنصوص طبقا معتمدة اخلاص العايل للتعليم مؤسسة لدن من مسلم
  العمل، ا

 ،الباكلوريا بعد العام القطاع يف املقررة املدة تعادل على األقل ملدة دراسات يتوج قابلة دبلوم -  
 اجلاري والتنظيمية التشريعية للنصوص طبقا معتمدة اخلاص املهين للتكوين مؤسسة لدن من مسلم
 العمل؛ ا

 .العام للنظام منافية أفعال ارتكاب أجل من ائي حكم احقه يف صدر قد يكون ال أن -3

 .املعنية املهنة بدنيا ملزاولة مؤهلة نو تك أن -4

  10المادة                                             
 إال اخلاص بالقطاع القانون هذا يف عليها املنصوصمهنة القبالة مبزاولة  أجنبية،  ةألي اإلذن ميكن ال    

    :التالية الشروط ها في توفرت إذا
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 ا واإلقامة املغربية اململكة إىل األجانب بدخول املتعلق للتشريع وفقا باملغرب ةمقيم كونت أن .1
  املشروعة؛ غري وباهلجرة

هن مهنت مبزاولة دولة كل من رعاياللقوابل  تسمح اتفاقية املغرب مع أبرمت دولة رعايا من كونت أن .2
 ؛يبر مغ من ةمتزوج كونت أو األخرى الدولة تراب فوق اخلاص القطاع يف

 يف عليها املنصوص األفعال أحد ارتكاب أجل من باخلارج أو املغرب يفها علي حمكوما أال يكون .3
  أدناه؛ 39املادة 

 .أعاله 9املادة  يف إليها املشار الدبلومات أو أحد الشهادات إحدى على لة حاص كونت أن .4
 

  11المادة 
 و. نفوذها دائرة يفها مهنت مزاولة الطلب ةصاحب عتزمت اليت اجلماعة إىلالقبالة  مزاولة إذن يشري    

  .نهل ملأذوناالقوابل  أوقابلة لل املهين العنوان وكذا املهنة ةمزاول شكل أيضا، حيدد، 
 

  .معلال اإلذن منح رفض يكون أن جيب    
 

 القطاع يف باملزاولةن هل ملأذونالقوابل ا سنة، بالوسائل املتوفرة لدى اإلدارة، قائمة كل تنشر،    
 .اخلاص

  المزاولة قواعد :الثالث الباب
  مشتركة قواعد: الفرع األول

  

     12مادة ال
 نشاط أي ها مهنت مع باملوازاة ارسمت أن اخلاص القطاع يف املهنة مبزاولةا هل مأذونقابلة لجيوز  ال  
 .همزاولت يف احلق ا خيول هل دبلوم أو شهادة على لة حاصت ولو كان آخر مهين

  

   13 المادة
 املنصوص الشروطفق و تتأكد،  اليت اإلدارة تسلمه مسبق إلذن املهين للموطن تغيري كل خيضع  
  .املذكورة املادة يف عليها املنصوص للمعايري اجلديد احملل مطابقة القانون، من هذا من 22 املادة يف عليها

 

 املشغل، تغيري حالة يف ،ةأجري ها بصفت اخلاص القطاع يف باملزاولةا هل مأذونقابلة  كل على جيب   
 .سابقا اهل املسلم اإلذن حتيني على تعمل اليت لإلدارة فورا بذلك صرحت أن
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  14المادة 

 أن زاولة، امل شكل تغيري يف رغبت اخلاص، بالقطاع املهنة هلا مبزاولة قابلة مأذون كل على جيب  
 .اإلدارة تسلمه إذنقدم طلب احلصول على ت
  

  15المادة 
 قومت أن عمومي منصب تعيينها يف مت اخلاص بالقطاع املهنة هلا مبزاولة مأذونقابلة  كل على جيب

 .اخلاص القطاع باملزاولة يفا هل املمنوح اإلذن إلغاء قصد اإلدارة بذلك فورا ربخت وأن املهينحملها  بإغالق
  16المادة                                         

 3فقرة ، بعد تفتيش جتريه طبقا للهلا نييتب عندما ائية أو مؤقتة سحب اإلذن بصفة لإلدارة، ميكن  
 ها إصابت نتيجة املهنيةها أنشطتمواصلة مزاولة ا هل املأذونالقابلة على ل يستحنه يأدناه، ا 28 ادةامل من

  .املواخض أو علىها علي خطرا تشكل تهامهن مزاولة جتعل حادة مرضية حالة أو بعاهة
 

 جلنة قبل  من باألمرية املعنالقابلة  فحص بعد السابقة الفقرة يف عليه املنصوص اإلذن يسحب  
 قبل  من الثالث الطبيب ويعني من بينهم  اثنني اإلدارة تعني متخصصني، خرباء أطباء ثالثة من تتألف
  .ذلكعليها  تعذر إذاعائلتها من قبل  أو باألمرنية املع

 

أمكن  ،ةأعاله أجري  األوىل الفقرة يف عليهما املنصوص احلالتني إحدى يف ةموجودت القابلة إذا كان  
 قبل من اإلدارة بذلك لدى طبقا للفقرة الثانية من هذه املادة، بعد التصريحها زاولة منسحب إذن امل

   .الشغل مدونةبأحكام  اإلخالل دونذلك و  هامشغل
  

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

 

  17 ادةالم
 ،حسب احلالة،  املسبق لإلذن سنتني، ملدة توقف بعد ،القبالة مهنة مزاولة استئناف خيضع
  .أعاله 10 املادة أو 9 املادة يفاملنصوص عليه 
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  18المادة 
 وجهت أن ،هامهنت عن مزاولة ائيا، أو مؤقتاانقطعت  املهنة مبزاولةهلا  مأذونقابلة  كل على جيب    

 منح أن سبق الذي باملزاولة اإلذن توقيف أو إلغاء دف يوما 15 أجل داخل اإلدارة إىل بذلك تصرحيا
 .اهل

  19 المادة
 .اشخصي زاوهلات أن حرة بصفة املهنة مبزاولةهلا  مأذونقابلة  كل على جيب  

  
 20 المادة

أو أن ختتار  ،املهين لالستعمال حمل على حرة بصفة املهنة هلا مبزاولة مأذونقابلة  كل توفرت أن جيب  
 تتضمن ال أن جيبيف هذه احلالة األخرية،  .موطنا مهنيا يف احملل املهين لقابلة مؤذون هلا مبزاولة املهنة

  .  لألحد الطرفني املهنية لالستقاللية مقيد شرط أي بني القابلتنياملربمة  االتفاقية
 

 ا هل أذن والذي مهنيا موطنا هتتار اخ الذي العنوان يف حصريا، ،مهنتها زاولت أنها علي كما جيب    
 .فيه باملزاولة

 

 الخاص القطاع في المزاولة أماكن : الرابع الباب

 المهني المحل  :األولالفرع 
  

  21 المادة
 الصحة ملعايري املذكور احملل مطابقة من للتأكد اإلدارة جتريها مراقبة على املهين احملل فتح يتوقف  
 جترى. القبالة بأعمال مهنة للقيام تنظيمي بنص احملددة الضرورية التجهيز معايري وكذا والنظافة والسالمة
  .القبالة مهنة ملزاولة املرتشحة طلب إيداع لتاريخ املوالية يوما  (60)الستني أجل داخل املراقبة

 

 اإلذن ةاملعنيقابلة لل اإلدارة تسلم املذكورة، للمعايري احملل استجابة على إثر تلك املراقبة، ويف حالة  
 مراقبة إجراء بعد إال اإلذن يسلم و ال. املعايري بتلك للتقيدها تدعو  املطابقة، عدم حالة ويف. باملزاولة
 هذه وجترى .ما القيام املطلوب املنشآت استكمال أو التهيئة أعمال إجناز معاينة من متكن جديدة
 .ينةمن تاريخ املعا يوما  (60)الستني أجل داخل اجلديدة املراقبة
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  22 المادة
 والعائلية الشخصية األمساء إال تتضمن أن ميكن ال بيانية لوحة مهين حمل كل مبدخل تعلق أن جيب  

ويف حالة عقد شراكة أو شركة مراجع األذون املسلمة ابلة لقل املسلم اإلذن مراجع وكذا ةهناملو  شهاداتالو 
  .على الرتخيص التللحاص

  

  .مستعار باسم املزاولة متنع  

 23 لمادةا

 ال أعاله، 4 املادة من الثانية الفقرة أحكام مراعاة مع و ، إسعاف شخص يف خطر حالة باستثناء 
 املادة يف عليها املنصوص للمعايري تستجيب اليت الوالدة ودور باملصحات إال التوليد بأعمال القيام ميكن
  .أدناه 24

 

 دور الوالدة: الفرع الثاني

  24 المادة  

 النساء صحية تستغلها القابلة الستقبال مؤسسة كل القانون، هذا مبوجب الوالدة، بدار يراد 
 الرعايةتوفري  أجل من أوتوليد غري العسري بالالقيام و  احلمل أثناء هنتتبع وضمان فحصهن أجل من احلوامل

 .الصحية تهنحلال املناسبة املدة طيلة الوالدة بعدهلن 
  

 على يتوفرن اللوايت للقابالت إالاستغالهلا  أودار الوالدة  حلفت الرتخيص منح يتم أن ميكن ال 
  .خاصة أو العمومية الصحية باملؤسسات للمهنة الفعلية املمارسة من سنوات 3 عن تقل الأقدمية 

  

  25 المادة

التأكد بعد على إذن مينح من قبل اإلدارة ا أو استغالهلها أو إعادة فتحدار الوالدة فتح مشروع يتوقف  
الصحة و السالمة و النظافة و  ملعايري الوالدة وكذادار  الستغاللالتقنية  معايريللأة املنشمطابقة  من

يوما  (60)وجتري املراقبة داخل أجل الستني . اإلدارة ددهاللمعايري التقنية للتجهيزات و املستخدمني اليت حت
 .املوالية لتاريخ إيداع طلب املرتشحة ملزاولة مهنة القبالة

   
 .و إعادة فتح أو استغالل دار الوالدةألف طلب فتح حتدد بنص تنظيمي وثائق م  
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أو ستجابة للمعايري املشار إليها يف الفقرة األوىل من هذه املادة، تسلم اإلدارة إذن الفتح إليف حالة ا   
حالة الشركة أو الشراكة، للقابلة املعينة من و يف  ،الوالدة اإلستغالل للقابلة صاحبة دار إعادة الفتح أو

ذه املعايري اإلدارة ويف حالة عدم املطابقة، تدعوها. ةدطرف الشريكات املكلفة بتسيري دار الوال و . للتقيد 
 أةال يسلم اإلذن إال بعد إجراء مراقبة جديدة متكن من معاينة إجناز أعمال التهيئة أو استكمال املنش

 . ستون يوما من تاريخ املعاينة (60)أجل و جتري هذه املراقبة اجلديدة داخل . ااملطلوب القيام 
 

  26 المادة

مشروع دار  على كل تغيريوكذا  دار الوالدة  استغالل أوون هلا بفتح و إعادة فتح ذكل تغيري يتعلق باملؤ  
 .جيب أن يبلغ قبل القيام به إىل اإلدارةكما سبقت املوافقة عليه الوالدة  

 

ة لتاريخ تبليغه إذا ما كان والييوما امل (60)املذكور خالل الستني  جيوز لإلدارة أن تتعرض على التغيري 
 .األسباب اليت دعت اإلدارة إىل املوافقة على فتح دار الوالدة و كيفية تسيريهاطال من شأنه أن ي

  

  27 المادة

 يف العمل سري وحسن لعالجاتا تنظيم على تسهر أن للوالدة دار تدير قابلة كل على جيب 
  .وأسرهم املواخض مع والعالقات املؤسسة

 

تها سالم وضماناملعدات و املباين و املرافق  جودةعلى  استمرارب تسهر أن جيب الغرض، هلذا 
  .اإلدارة تضعها اليت عايريتها وعلى احرتام املونظاف

 

 يف الواردة واملعلومات تالبيانا سرية على للحفاظضرورية الوضع الرتتيبات  القابلة على لزمي 
  .املواخض سجالت

  

 يف ةحادثعارض أو  أي بوقوع واإلدارة السلطات خترب أن للوالدة دار تدير قابلة كل على جيب 
 .مؤسستها
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  و دور الوالدة المهنية لالمحا تفتيش :الثالث  الفرع
  

  28 المادة
 ، موظفونمسبق إشعار به، دون يقوم دوري لتفتيشودور الوالدة مهنة القبالة  مزاولةال حم ختضع  
  .املختصة لإلدارة تابعون حملفون

 

استغالل تلك على املطبقة  والتنظيمية القانونية شروطليهدف هذا التفتيش إىل التأكد من احرتام ا  
 .العمل ا اجلاري املهنية القواعد تطبيق حسن على والسهردور الوالدة  و الاحمل

  

  29 المادة
اء قصد معلل تقرير إعذارا بواسطة ةاملعنيقابلة لل املختصة اإلدارة سيوجه رئي   اليت متت  اخلروقات إ

  .املطلوبة اإلصالحات بالنظر إىل أمهية حيدده أجل تفتيش، داخلال عملية معاينتها إثر
 

 السلطة ىلإ األمر املختصة اإلدارة يرفع رئيس املذكور، األجل انصرام عند باألمر املعنية متتثل مل إذا  
  .معاينتها متت اليت الوقائع تستدعيها اليت املتابعات إجراء دف القضائية

 

جاز لرئيس  واخض،امل و سالمة بصحة املخالفة اليت متت معاينتها املساس شأن من كان إذا   
 يف والدةاملهين أو دار ال احملل بإغالق األمر املختصة إصدار احملكمة رئيسمن اإلدارة املذكورة، أن يطلب 

  .عليها املؤاخذ األفعال على ترتتب قد اليت األخرى ل ذلك باملتابعاتخيأن  دون، باحلكم النطق انتظار
  

  اإلنـابـة : الخامس الباب
  

  30المادة 
أو دار  املهين ها حمل إغالق عدم قررت يتوال حرة، بصفة املهنة مبزاولة ا هل املأذونقابلة لل ميكن  
 اهل زميلة يوما، (60) ستون أقصاها ملدة ،هاعن نيبت أنإذا عاقها عائق  يف أوا غيا حالة يف الوالدة
  .القانون هذا يف عليه املنصوص املزاولة إذن على احلصول شروط ها في تتوفر

 

  .اإلدارة لدى مسبقا بذلك التصريح ها علي و جيب  
 

    
  



11 

 

   
ا تفوق اليت النيابة تكون أن جيب القابلة  إىل اإلدارة تسلمهمسبق  ذنإ موضوع يوما (60) ستني مد
  .اإلنابة ومدة النائبة اسم حيمل باألمر املعنية

 

 قبل نم ا مرخص استثنائية حاالت يف إال متواصلة سنة تفوق ملدةالقابلة  عن النيابة ميكن وال  
 .صحية السيما ألسباب اإلدارة

 

 31 المادة
 شعبان 4 يف الصادر 1.58.008 مرق الشريف الظهري من 15 الفصل أحكام من استثناء 
 العمومية كما وقع تغيريه و تتميمه، للوظيفة العام األساسي النظام مبثابة )1958فرباير  24( 1337
 اليتا زميالى حدإ عن اإلدارية،ها عطلت فرتة خالل نوب،ت نأة، موظفاليت تزاول بصفتها للقابلة  ميكن
  .اخلاص القطاع يف  مهنتها ارسمت
 

 نتميت اليت اإلدارةا تسلمه هل إذن حصوهلا على بعد إال بالنيابة قومت أن ةاملعني للموظفة كنمي وال 
 .إليها

 

  32 المادة
 ميكن ،تتوفر على حمل مهين أو دار للوالدة حرة بصفة املهنة مبزاولةا هل مأذونقابلة  وفاة حالة يف  
قابلة  ملدة سنة إىل أو دار الوالدة املهين حمللا بتسيري اإلدارة، من إذن على بناء يعهدوا، أنها حقوق لذوي
 وجيب الغيا اإلذن يصبح األجل هذا املذكورة، وبانصرام املهنة احلق مبزاولةا خيول هل دبلوم على ةاصلح

  .إذا تعلق األمر بتدبري فردي أو دار الوالدةاحملل املهين  إغالق
 

 مهنة مبزاولةا يسمح هل دبلوم لنيل دراسات تابعية تاملتوفبنات القابلة  ىحدإ تكان إذا أنه، غري  
دون اإلخالل بأحكام  الدبلوم لنيل الالزمة القانونية املدة انتهاء غاية إىل سنويا اإلذن جتديد كنأم قابلة

  . أعاله 24ادة من املالفقرة الثانية 
 

  .أعاله األوىل الفقرة يف إليها املشار السنة انتهاء تاريخ من املدة هذه تبتدئ  
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  التمثيلي النظام: الثالث القسم
 

      33 لمادةا
 بالقطاع املهنة مبزاولة نهل املرخصالقوابل  على ، جيبةمهني هيئة إحداث انتظار ويف انتقالية، بصفة  
  1.58.376 رقم الشريف الظهري ألحكام ختضع وطنية مهنية مجعية لواء حتتين ينضو  أن اخلاص
اجلمعيات كما وقع  تأسيس يف احلق بتنظيم )1958نوفمرب  15(  1378األوىل مجادى 3 يف الصادر

  .تغيريه و تتميمه
  

  .نة القبالةمله واحدة مهنية مجعية من أكثر تأسيس جيوز ال الغرض، هلذا    
 

 ملقتضيات مطابقتها من تتحقق اليت اإلدارة على جلمعية الوطنيةالتلك  األساسية األنظمة تعرض    
  .القانون هذا

  34المادة 
  :إىل الوطنية دف اجلمعية       

  ؛ هنةامل شرف عليها يقوم اليت واالستقامة والكرامة باملروءة املرتبطة التقاليد و املبادئ صيانة ضمان -
  ؛املهنة املطبقة على واألعراف واألنظمة القوانني تقتضيه ملا أعضائها احرتام على احلرص -
ا تدبري ضمان -   ؛ نةللمه واملادية املعنوية املصاحل عن والدفاع ممتلكا
 الصحية السياسة وتنفيذ إعداد يف األخرية هذه من بطلب واملسامهة اإلدارة لدى ة القبالةمهن متثيل -

 ؛املتعلقة بالصحة اإلجنابية
ا؛ يف االقرتاحات وتقدمي اإلدارة عليها تعرضها اليت املسائل كل يف الرأي إبداء -    شأ

 ؛ هنة القبالةمب ةاملتعلق املشاكل دراسة  -
 املهنية اهليآت و اجلمعيات أو املهين التكوين مؤسسات أو العايل التعليم مؤسسات مع بتنسيق املسامهة  -
 .القابالت لفائدة املستمر التكوين دورات تنظيم يف

 

  العقوبات :الثالث القسم
  

 35المادة 
  : هنة القبالة مل اخلاص القطاع يف انونيةق غريفة بص لةمزاو  عتربت أدناه، 49 املادة أحكام مراعاة مع 
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 املتعلقة األعمال ذلك مع ارسمتو القبالة  مهنةلة مبزاو  يسمح دبلوم على حاصل غري شخص كل -1
 اخلاص؛ القطاع يف ذه املهنة

 املنصوص اإلذن على احلصول دون ها مهنت بأعمال القيام يف اعتيادية بصورة شاركقابلة ت كل -2
الطلبات اللوايت  على تطبق ال الفقرة هذه مقتضيات أن القانون، غري هذا من 9ة املاد يف عليه

 مؤطريهم طرف من ا املأمورين األعمال ببعض القيام تتطلب واليت مهنة القبالة  دراسات يتابعن
 ؛ مسؤوليتهم وحتت

ا؛ ناإلذ على ةاحلاصل باملهنة تتعلق ال بأعمال قومتو  ها مهنت مبزاولة ا هل مأذون قابلة  كل -3  بشأ
 أعاله؛ 31ارس يف القطاع اخلاص خبرق ألحكام الفقرة الثانية من املادة قابلة متكل  -4
 ؛ا هل املسلم اإلذن سحب مهنتها بعد مزاولة يف ستمرقابلة ت كل -5
 أعاله؛ 17 املادة مهنتها خبرق ألحكام مزاولة ستأنفقابلة ت كل -6
 14 املادة يف عليه املنصوص اإلذن ىعل احلصول طلب دون املهنة مزاولة شكل غريقابلة ت كل  -7

 القانون؛ هذا من
 على توأبق عمومي منصب يفها تعيين مت اخلاص، القطاع يف املهنة هلا مبزاولة مأذونقابلة  كل -8

  ؛أو دار الوالدة حملها املهين نشاط
 فقرةال يف إليه املشار اإلذن على احلصول دون يوما 60تتجاوز  هلا ملدة زميلة عن نوبقابلة ت كل -9

 أعاله؛ 30 املادة من الثالثة
 هذا من 2 املادة خبرق ألحكام عالجات قدمتبالقطاع اخلاص  املهنة هلا مبزاولة أذونقابلة م كل  -10    

 .القانون
  36المادة 

  :اآليت الشكل علىالقبالة  ةملهن القانونية غري املزاولة على يعاقب  
 

 أعاله، 35 املادة من 10و8و 6و5و3و2و1 البنود يف عليها املنصوص احلاالت يف  -أ          
 العقوبتني هاتني بإحدى أو درهم 20.000 إىل 5.000 من وبغرامة سنتني إىل أشهر 3 من باحلبس
  فقط؛

 واحد شهر من باحلبس أعاله، 35 املادة من 9و7البندين يف عليهما املنصوص احلالتني يف  -ب         
   فقط؛ العقوبتني هاتني بإحدى أو درهم 2500 إىل1500من وبغرامة أشهر 3 إىل
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 إىل 5000 من بغرامة أعاله، 35املادة  من 4 البند يف عليها املنصوص احلالة يف - ج        
 .درهم 10.000

  

 عليها املنصوص احلاالت يف تقرر، أن القضية إليها أحيلت اليت للمحكمة ميكن ذلك، على عالوة    
 .سنتني عن  تزيد ال ملدة املهنة مزاولة من املنع أعاله، 35  املادة من 9 إىل  2 من البنود يف

   
 37المادة 

  :درهم 10.000 إىل 5.000 من بغرامة يعاقب 
 

 غري العام، القطاع منا هل لزميلة سمحت حرة، بصفة املهنة مبزاولة ا هل مأذون قابلة  كل   -أ
أو دار  املهين ها مبحل ها مهنت مبزاولة عاله،أ 31  املادة يف عليه، املنصوص اإلذن على ةحاصل

 ؛الوالدة 
 للقابلة  يسمح أو دار الوالدة حكمها يف تدخل مؤسسة أو مصحة مدير أو طبيب كل -ب 
ا يتوىل اليت املؤسسة داخلها مهنت بأعمال بالقيام العام القطاع يف زاولت يتال  .إدار
  

 38المادة 
 انتحاال املهنة ذهتعلق م دبلوم على حاصل غري شخص طرف منقابلة  صفة استعمال يعترب  

 .اجلنائي القانون مدونة يف عليها املنصوص العقوبات عليه وتطبق صفةلل
  

 39المادة 

 أفعال ارتكاب أجل منها علي احملكومالقابلة  حق يف يصدر أن ميكن اجلنائية، العقوبة إىل إضافة
 .هامهنت مزاولة من ائي أو ؤقتم منع العامة األخالق أو األشخاص ضد جرائم مبثابة

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

 .وقائية تدابري إختاد 
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 40 المادة

أو دار  مهين حمل فتح على تأقدمقابلة كل  درهم 10.000 إىل 5000 من بغرامة يعاقب 
 هذا من 25و املادة  21 املادة من ألوىلا الفقرة عليها يف املنصوصاحلصول على اإلذن  دون للوالدة
  .القانون

ص املعين بإغالق احملل كإجراء حتفظي إىل غاية حصول الشخ اإلدارةيف انتظار صدور احلكم، تقوم 
 .باألمر على اإلذن املذكور

  

    41 المادة                                            

 .أعاله 22 املادة ملقتضيات خرق كل عندرهم  2000 إىل 1200 من بغرامة يعاقب
  

 42 المادة 

 التفتيش لعمليات اخلضوع ترفضقابلة كل  درهم 50.000 إىل 10.000 من بغرامة تعاقب 

 .أعاله 28 املادة يف عليها نصوصامل

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

 43 المادة   

 يف ها تعيين مت اخلاص بالقطاع زاولقابلة ت كل درهم 20.000 إىل 5.000 من بغرامة يعاقب 
 .القانون هذا من  15ة دللما طبقا بذلك اإلدارة ربخت ومل عمومي منصب

   

 يف ،مل تصرح و ةأجري  بصفة اخلاص القطاع يف باملزاولةهلا  مأذونقابلة  كل الغرامة بنفس تعاقب
 .أعاله 13 املادة من الثانية للفقرة طبقا بذلك التصريح املشغل، تغيري حالة

  

   

  



16 

 

 44 المادة 

ض يف حملها املهين بالعقوبة املنصوص خاتعاقب كل قابلة تقوم بإيواء مو  23باستتناء أحكام املادة 
  .أعاله 43عليها يف املادة 

لوالدة دون احلصول على اإلذن اء املواخض بدار اليت تقوم بإيواتعاقب بنفس العقوبة القابلة 
  .25املنصوص عليه يف املادة 

كل هذين و دار الوالدة عندما يشأ، عالوة على ذلك، بإغالق احملل املهين تأمرميكن للمحكمة أن 
  .اآلخرين خطرا جسيما على املواخض

و دار الوالدة يف انتظار أو يأمر رئيس احملكمة، املرفوع إليه األمر من قبل اإلدارة، بإغالق احملل املهين 
 .    صدور قرار احملكمة اليت تنظر يف الدعوى

 

 45 المادة

 نيا أو دار للوالدةمه حمال ستغلقابلة تكل  درهم 20.000 إىل 5.000 من بغرامة يعاقب 
 .واخضامل على جسيما خطرا يشكل

 يف املهين أو دار للوالدة  احملل بإغالق اإلدارة، قبل من األمر إليها املرفوع احملكمة، رئيس و يأمر 
 .الدعوى يف تنظر اليت احملكمة قرار صدور انتظار

 

 46المادة 

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

 

 حبكم القانون هذا أحكام خمالفة أجل منها علي احلكم سبق ،قابلة كل العود، حالة يف يعترب 
 قضاء تاريخ من سنوات( 5 ) مخس مضي قبل مماثلة خمالفة تبه، ارتكب املقضي الشيء لقوة مكتسب

   .قوبةالع تلك
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 وانتقالية مختلفة أحكام: الخامس القسم

 47المادة 

بالقطاع اخلاص املسلمة قبل تاريخ نشر هذا القانون باجلريدة القبالة تظل صاحلة أذون مزاولة مهنة     

  .الرمسية

 48المادة 

 مرنيست أن التنفيذ، حيز القانونهذا  دخول تاريخ قبلبفتح دور للوالدة  هلن املأذون للقوابل ميكن
ن املهنية يف املواخض إيواء يف   .حمال

 

 49 المادة

 مبزاولة اإلذن القانون، هذا من 9 املادة من الثانية الفقرة أحكام من واستثناء انتقالية بصفة ميكن، 
 :لألشخاص اخلاص القطاع يف قابلة مهنة

 التوليد؛ يف متخصص الدولة، من جماز صحي مساعد دبلوم حاملي -1

 .مولدة ممرضة شعبة الدولة، من جماز صحي مساعد مدبلو  حاملي -2
 

 50 المادة

 وينسخ التنفيذ حيز لتطبيقه املتخذ التنظيمي النص دخول تاريخ من ابتداء القانون ذا يعمل 
  :ويعوض

 يف الصادر 1-59-367 رقم الشريف الظهري يف الواردة بالقوابل املتعلقة حكاماأل -
 األطباء مهن مزاولة مبقتضاه تنظم )1960فرباير 19( 1379شعبان  من 21

 والقوابل؛ والعقاقرييني األسنان وجراحي والصيادلة

 .الطب مبزاولة املتعلق 10-94 رقم القانون من 79 املادة  -  

 

 


