




1                              ) 25.06.2013(مشروع قانون مهن الترويض الطبي و التأهيل و إعادة التأهيل  

 

 
  مهن الترويض و التأهيل بمزاولة متعلق........رقم قانون مشروع

 و إعادة التأهيل الوظيفي  
 

  عامة أحكام :األول القسم
  األولى المادة

تقليص ال أجل من وخدمات عالجاتيف تقدمي  الوظيفي التأهيل وإعادة والتأهيل الرتويض مهن تمثل ت 
  .للمرضى واالجتماعية والنفسية واملعرفية البدنية الوظيفيةالقدرات من تبعية عوز 

 
إىل الوقاية من ظهور احلسية و املعرفية والسلوكية و البدنية و احلد من اإلعاقة هذه املهن إىل  دفو   

   .دعم تأهيله و إعادة إدماجهساعدة على استقاللية املريض و و إىل امل التبعية للغري
  

 محاية إىل الرامي الدولة ملاملسامهة يف ع الوظيفي التأهيل وإعادة التأهيل و الرتويض مهين على جيب  
  .الصحية والرتبية الصحة وتعزيز العامة الصحة

 
 .والبحث ريدبوالت والتكوين والتأطري التخطيط أعمال يف  يشاركونكما  

 2 المادة
 النطق ومقومي والنظاراتيني الطبيني املروضني الوظيفي التأهيل وإعادة والتأهيل الرتويض مهن تشمل 
 .احلركيني والنفسانيني السمع ومقومي التعويضية األجهزة ومركيب البصر ومقومي

  
 يفعليها  املنصوص االختصاصات عليه احملصل والدبلوم تلقوه الذي التكوين حسب املهنيون هؤالء يزاول 

 املمنوح اخلاص الدور حدود يف أو طبيب، ومسؤولية إشراف حتت أو طبية، وصفة على بناء إما أعاله، الـأوىل املادة
 .القسم هذا يف هلم

 3المادة 
 من احملدد املهنية لألعمال العام املصنفيف  الوظيفي التأهيل وإعادة والتأهيل الرتويض هنم عمالأ حتدد 

  .أدناه 34 املادة يف عليها املنصوص املهنية اهليئة استشارة بعد، اإلدارة قبل
 
 
 



2                              ) 25.06.2013(مشروع قانون مهن الترويض الطبي و التأهيل و إعادة التأهيل  

 

  4 المادة
قة يبطر ، ملمارسة عليه، احملصل التكوين إىل بالنظر مؤهل، شخص كل اطبي امروض أو طبية مروضةتعترب  
الوقاية من  أو املفقودة الوظيفية القدرات الستعادة األمل من التخفيف أو التأهيل أو الرتويضأعمال  آلية، أو يدوية

 .الطبيعي والعالج الطيب والدلك األنسجة تنشيطتلفها عرب 
 5 المادة

 بصريةلوازم  للعموم ليقدم عليه، احملصل التكوين إىل بالنظر مؤهل، شخص كل اة أو نظاراتينظاراتيتعترب  
 .تهمحايأو  النظر لتصحيح صاحلة

 .الضرورية الرقابةآالت  بواسطةو تسويتها ءمتها يقوم النظارايت قبل تسليم تلك اللوازم مبال  
 .ترطيبها منتجات و الالصقة والعدسات النظارات وحفظ صيانة منتجاتبتسليم كما يقوم   

 :اآلتية احلاالت يف طبية وصفة دونة بصري أداة  أي بيعة أو النظارايت للنظاراتي جيوز  ال أنه، غري
 ؛سنة 16إذا كان األمر يتعلق بأشخاص يقل سنهم عن  •
 ؛بعد التصحيحعادل ستة أعشار ت أو قلت البصر حدة كانت إذا •
 ؛شديدإذا تعلق األمر خبلل االنكسار ال •
 .البصر الشيخوخي املصاب بهي و قصو سن الشخص إذا تعلق األمر بتباين  •

 
 6 المادة

 لرتكيب عليه، احملصل التكوين إىل بالنظر مؤهل، شخص كل التعويضية األجهزةة أو مركب مركبتعترب  
 .ألصحاب اإلعاقة البدنية معدات

 
 .الطبيةمة األجهزة التعويضية و البدائل هذه العملية صنع و مالء شملت 

 
األجهزة كيفية استعمال وصيانة دريبهم على  املرضى وتإعالم  يف التعويضية األجهزةمركبوا  ات ومركب ساهمت

 .التعويضية والبدائل الطبية
 7 المادة

 جهزةرتكيب األل عليه، احملصل التكوين إىل بالنظر مؤهل، شخص كل السمعأو مقوم  ةمقومتعترب  
 .السمع لضعاف

 
 دريب ت كذا و والدائمة، الفـورية فعاليتها ومراقـبة وتسليمها السمعية الرمامة مالءمة العملية هـذه تشمل 
 .استعماهلا كيفيةعلى    السمع ضعاف
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 8 لمادةا
أعمال تقومي  إلجناز عليه، احملصل التكوين إىل بالنظر مؤهل، شخص كل البصرة أو مقوم مقومتعترب  

 .تـأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي للبصركشف أويل و ب املرتبطةالنظر 
 

 9 لمادةا 
 الرتويض أعمال إلجناز عليه، احملصل التكوين إىل بالنظر مؤهل، شخص كل النطقة أو مقوم مقومتعترب  
 .أوالكتايب الشفوي والتعبري والنطق الصوت تصيب مرضية طبيعة ذات شوائب  عالج إىل الرامية

 10 المادة  
 إلجناز عليه، احملصل التكوين إىل بالنظر مؤهل، شخص كل ة أو النفساين احلركياحلركي ةالنفساني تعترب 
 .احلركية النفسية لالضطرابات عالجا تشكل اليت الرتويض أعمال

  11 المادة
 أو العمومية واملؤسسات الدولة مرافق يف إما الوظيفي التأهيل وإعادة والتأهيل الطيب الرتويض مهن تزاول 

 .م الأسواء كان يسعى إىل الربح  اخلاص القطاع يف
 

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

 
 وفقاو  رؤسائهم إشراف حتت العام القطاع يف مهامهم التأهيل وإعادة والتأهيل الطيب الرتويض مهنيو ميارس 

 .املختصة احلكومية السلطة عن الصادرة التقنية توجيهاتلل
 12  المادة

 بادئم احرتامينتمون إليه،  الذي القطاع كان أيا التأهيل، وإعادة والتأهيل الطيب الرتويض مهين على جيب 
 .املهنة أخالقيات قواعدو  والتفاين واالستقامة النزاهة
 

 .العمل ا اجلاري التشريعات يف عليها املنصوص الشروط وفق املهين السر حبفظكما جيب عليهم االلتزام  
 ملزاولة احلق هلم خيولا دبلوم ويهيؤون الدراسة تابعوني الذين ،التكوين مؤسسات طلبة على أيضا اإللزام هذا ويسري
 .الوظيفي التأهيل إعادة و التأهيل و الطيب الرتويض مهن إحدى
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  التأهيل إعادة و التأهيل و الطبي الترويض مهن مزاولة  :الثاني القسم
 الخاص القطاع في الوظيفي

 
 المزاولة أشكال :األول الباب

 
  13 المادة

أو  حرة بصفةإما   اخلاص القطاع يف الوظيفي التأهيل إعادة و التأهيل و الطيب الرتويض مهن مزاولة ميكن 
  .بصفة أجريوإما يف إطار الشراكة 

 14 المادة
 موضوع أجري بصفة الوظيفي التأهيل إعادة و التأهيل و الطيب الرتويض مهن إحدى مزاولة تكون أن جيب 
 .العمل ما اجلاري والتنظيم للتشريع طبقا ريرحي شغل عقد
  

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

 15المادة 
 إبرام ، مهين حملل املشرتك اإلستغاللبغرض  الوظيفي التأهيل وإعادة والتأهيل الطيب الرتويض ملهين ميكن 

 12(1331 رمضان 9الشريف املؤرخ يف  الظهري مبوجب ظمةمن مدنية شركة إنشاء أو بينهم فيماشراكة  عقود
 يف إليها املشار املعايري مراعاة مع .الثاين لبابه السابع قسمه يف والعقود، االلتزامات قانون مبثابة ،)1913 غشت
 .القانون هذا من 30 الفصل

 
 .واحد حمل استغالل يف إال يكا شر ن يكون ا ة أو املهينلمهنيلجيوز  ال أنه، غري 

 
طريقة تعيينه يف  ددحت الشركاء  أحد قبل  من ، موضوع عقد الشراكة أو الشركة، املهين احملل إدارة جيب 

 .يف نظام الشركة املدنية أو الشراكة عقد
 

 .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 تقع 
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 .للشركاء املهنية لالستقاللية مقيد شرط أي الشركةب أو شراكةاملتعلقة بعقد ال الوثائق تتضمن ال أن جيب 
  المزاولة شروط  :الثاني الباب

  16المادة 
 هلذه يسلم إذن على احلصول على الوظيفي التأهيل إعادة و التأهيل و الرتويض مهن إحدى مزاولة تتوقف  

  .املزاولة طلب ملف على بناء اإلدارة قبل من الغاية
 

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

 17مع مراعاة املادة  التالية الشروط فيهم املتوفرة لألشخاص املادة هذه يف عليه املنصوص اإلذن نحمي   
  :بعده
 مغربية؛ جنسيةأن يكونوا من  -1
 :التالية الدبلومات أحد علىني صلاحأن يكونوا  -2

 "بصرمقوم " و "نطق مقوم " ختصصات يف الطبية، شبه للدراسات األول للسلك الدولة دبلوم ‐  
 معاهد من مسلم ،"حركي نفساين "و "السمعمقوم  "و  "مروض طيب"و "تعويضية جهزةأمركب "و

 طبقا له مبعادلته معرتف دبلوم أو شهادة أو الصحة، لوزارة التابعة الصحيامليدان  يفالتأهيل األطر 
  العمل؛ ا اجلاري التنظيمية للنصوص

 
 التأهيل إعادة و التأهيل و الطيب الرتويض مهن بإحدى املرتبطة الشعب إحدى يف اإلجازة دبلوم ‐

 معرتف دبلوم أو شهادة أو العمومي، العايل للتعليم املغربية املؤسسات إحدى لدن من مسلم الوظيفي
  العمل؛ ا اجلاري التنظيمية للنصوص طبقا له مبعادلته

 
 دراسات يتوج الوظيفي، التأهيل إعادة و التأهيل و الطيب الرتويض مهن إحدى ختصص اإلجازة دبلوم ‐
 ملدة  مؤسسات إحدى لدن من مسلم الباكلوريا، بعد العام القطاع يف املقررة املدة األقل على تعادل 

  العمل؛ ا اجلاري والتنظيمية التشريعية للـنصوص طبقا معتمدة اخلاص العايل التعليم
 
 دراسات يتوج ، الوظيفي التأهيل إعادة و التأهيل و الطيب الرتويض مهن إحدى ختصص اإلجازة دبلوم ‐
 للتكوين خاصة مؤسسة من مسلم الباكلوريا، بعد العام القطاع يف املقررة املدة األقل على تعادل  ملدة
  العمل؛ ا اجلاري والتنظيمية التشريعية للـنصوص طبقا معتمدة املهين
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 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      
 

 17 المادة
 وإعادة والتأهيل الطيب الرتويضمبزاولة إحدى مهن  ،أجنيب أو مهنية أجنبية مهين ألي اإلذن ميكن ال    

    :التالية الشروط فيه توفرت إذا إال اخلاص القطاعب القانون هذا يف عليها املنصوص الوظيفي التأهيل
 
 غري وباهلجرة املغربية اململكة إىل األجانب وإقامة بدخول املتعلق للتشريع وفقا باملغرب مقيما يكون أن -1

 املشروعة؛
هين الرتويض الطيب و التأهيل و إعادة التأهيل مل تسمح اتفاقية املغرب مع أبرمت دولة رعايا من يكون أن -2

من رعايا أجانب متزوجني  أو خرىاأل الدولة تراب فوق اخلاص القطاع يفته مهن مبزاولة دولة كل عايان ر مالوظيفي 
  ؛رعايا مغاربةب
 43 املادة يف عليها املنصوص األفعال أحد ارتكاب أجل من باخلارج أو املغرب يف عليه حمكوما يكون أال -3

 أدناه؛
 .عالهأ 16 املادة يف إليها املشار الدبلومات حدو أأ الشهادات إحدى على حاصال يكون أن -4

  18 المادة
 يعتزم اليت اجلماعة إىل الوظيفي التأهيل وإعادة والتأهيل الطيب الرتويض مهن إحدى مزاولة إذن يشري    

 أو للشخص املهين العنوان وكذا املهنة مزاولة شكل أيضا،  حيدد، و .نفوذها دائرة يف مهنته مزاولة الطلب صاحب
  .هلم املأذون األشخاص

 
  .معلال اإلذن منح رفض يكون أن جيب    

 
 وإعادة والتأهيل الطيب الرتويض مهين قائمة ، اإلدارةاملتوفرة لدى  الوسائلحسب  سنة، كل تنشر،    

  .اخلاص القطاع يف باملزاولة هلم املأذون الوظيفي التأهيل
  
 

  المزاولة قواعد :الثالث الباب
 

  مشتركة قواعد :األول الفرع
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     19 المادة
 القطاع يف املهنة مبزاولة له مأذون الوظيفي التأهيل وإعادة والتأهيل الطيب الرتويض يف مهين ألي جيوز  ال  
 يف احلق له  خيول دبلوم أو شهادة على حاصال كانلو  و  آخر مهين نشاط أي مهنته مع باملوازاة ميارس أن اخلاص
 .مزاولته

   20 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 من لقانون، ا هذا من 29 املادة
 

 القطاع يف باملزاولة له مأذون الوظيفي التأهيل إعادة و التأهيل و الطيب الرتويض يف مهين كل على جيب   
 له املسلم اإلذن حتيني على تعمل اليت لإلدارة فورا بذلك يصرح أن املشغل، تغيري حالة يف أجري، بصفته اخلاص
 .سابقا

  21المادة 
 بالقطاع املهنة مبزاولة له مأذون الوظيفي التأهيل إعادة و التأهيل و الطيب الرتويض يف مهين كل على جيب  
  .اإلدارة تسلمه إذن احلصول على طلبقدم ي أن ، مهنته مزاولة شكل تغيري يف يرغب اخلاص،

 
  22 المادة

 بالقطاع املهنة مبزاولة له مأذون الوظيفي التأهيل إعادة و التأهيل و الطيب الرتويض يفمهين  كل على جيب
 اإلذن إلغاء قصد اإلدارة بذلك فورا خيرب وأن املهين حمله بإغالق يقوم أن عمومي منصب يف تعيينه مت اخلاص
  .اخلاص القطاع يف باملزاولةه  ل املمنوح

   23 المادة
أدناه،  31، بعد تفتيش جتريه طبقا للمادة يتبني عندما ائية أو مؤقتة بصفةسحب اإلذن  ، لإلدارة ميكن  

 جتعل حادة مرضية حالة أو بعاهة إصابته نتيجة املهنية أنشطتهمواصلة مزاولة  له املأذون على الشخص ليستحنه يا
  .اهاملرض لىو عأ عليه خطرا تشكل املعنية املهنة مزاولة
 

 تتألف جلنة لدن من باألمر املعين الشخص فحص بعد السابقة الفقرة يف عليه املنصوص اإلذن سحب يتم  
 عائلته أو باألمر املعين لدن من الثالث الطبيب ويعني منهم اثنني اإلدارة تعني متخصصني، خرباء أطباء ثالثة من
  .ذلك تعذر إذا
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 املنصوص احلالتني إحدى يف موجود الوظيفي التأهيل إعادة و التأهيل و الطيب الرتويض يف مهينإذا كان   
 التصريحطبقا للفقرة الثانية من هذه املادة، بعد  منهأمكن سحب إذن املزاولة  ،أجريا أعاله األوىل الفقرة يف عليهما
منصب بنقل خاصة تلك املتعلقة و  الشغل مدونة بأحكام  اإلخالل ودون هشغلمبل ق من اإلدارة لدىبذلك 
  .هحتويلأو الشغل 

  
 التأهيل إعادة و التأهيل و الطيب الرتويض مهنة مزاولة استئناف ميكن ال مؤقتا اإلذن سحب حالة يف  
 .أعاله الثانية الفقرة يف إليها املشار اللجنة رأي على بناء إال الوظيفي،

  24 المادة
 ملدة توقف بعد ،الوظيفي التأهيل إعادة و التأهيل و الطيب الرتويض مهن إحدى مزاولة استئناف خيضع

  .أعاله 17 املادة االقتضاء عند أو 16 املادة يف عليه املنصوص املسبق لإلذن سنتني،
  25 المادة

  انقطع املهنة مبزاولة له مأذون الوظيفي التأهيل إعادة و التأهيل و الطيب الرتويض يف مهين كل على جيب    
 لغاءتوقيف أو إ دف يوما 15 أجل داخل اإلدارة إىل بذلك تصرحيا يوجه أن مهنته، مزاولةعن  ائيا، أو مؤقتا
 . له منح أن سبق الذي باملزاولة اإلذن

  26 المادة
 بصفة املهنة مبزاولة له مأذون الوظيفي التأهيل إعادة و التأهيل و الطيب الرتويض يف مهين كل على جيب  

 .اشخصيبصفة  يزاوهلا أن حرة
 27 المادة

 املهنة مبزاولة له مأذون الوظيفي التأهيل إعادة و التأهيل و الطيب الرتويض يف مهين كل يتوفر أن جيب  
  .املهين لالستعمال حمل على حرة بصفة
 

 .فيه باملزاولة له أذن والذي مهنيا موطنا اختاره الذي العنوان يف حصريا، ،نتهمه يزاول أن عليه جيبكما   
 

أو استشارة  وصفة على بناءأن يقوموا بإجناز اعماهلم، الطيب  ضو املر  أوروضة الطبية للم ميكن أنه، غري  
 أو الشباب أو األطفال إيواء  أماكنب أو خاصةمبنازل املرضى او مبصحات  إما املستقلة، أعماله إطار يف أو طبية 

 .اخلاصة احلاجات ذوي األشخاص

  28 المادة
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 التصحيحية والزجاجات السمعية والرمامات العظام ومقومات الرماماتلوازم  لبيع، التجول مينع  
   .األشكال من شكل بأي البصرية واملرشحات الالصقة والعدسات

 
 .الوظيفي التأهيل وإعادة والتأهيل الطيب الرتويض ملهن املتنقلة املزاولة متنع كما  

 
  حر بشكل للمزاولة خاصة قواعد : الثاني الفرع

  
  29 المادة

 والسالمة الصحة ملعايري املذكور احملل مطابقة من للتأكد اإلدارة جتريها مراقبة على املهين احملل فتح يتوقف  
 وإعادة والتأهيل الطيب الرتويض ةمهن بأعمال للقيام تنظيمي بنص احملددة الضرورية التجهيز معايري وكذا والنظافة
  املرتشح أو املرتشحة طلب إيداع لتاريخ املوالية يوما  (60)الستني أجل داخل املراقبة رىجت .الوظيفي التأهيل
  .عنية امل هنةامل ملزاولة
 

 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

  30 المادة
 والعائلية الشخصية األمساء إال تتضمن أن ميكن ال بيانية لوحة مهين حمل كل مبدخل تعلق أن جيب  

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

 
 .مستعار باسم املزاولة متنع  

 
 
 

  لمهنية  لالمحا تفتيش : الثالث الفرع
  31 المادة
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، سبقم إشعار دون، به يقوم دوري لتفتيش القانون هذا يف إليها املشار املهن إحدى مزاولة الحم ختضع  
  .املختصة لإلدارة تابعون حملفون موظفون

 
 الاستغالل تلك احملعلى املطبقة  والتنظيمية القانونية شروطلاحرتام ا منيهدف هذا التفتيش إىل التأكد   
 .العمل ا اجلاري املهنية القواعد تطبيق حسن على والسهر

  32 المادة
اء قصد معلل تقرير بواسطةإعذارا  املعين مهينلل أو مهنيةلل املختصة اإلدارة رئيسيوجه    اليت  اخلروقات إ

  .املطلوبة اإلصالحات أمهيةبالنظر إىل  حيدده أجل داخل ، تفتيش عملية إثر تهامعاينمتت 
 

 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 السلطة

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

 اإلخالل دون باحلكم النطق انتظار يف احملل بإغالق األمر املختصة إصدار احملكمة رئيساملذكورة، أن يطلب إىل 
 .عليها املؤاخذ األفعال على ترتتب قد اليت األخرى باملتابعات

  
  ةـابـاإلن  :الخامس الباب

 
  33 المادة
 

 املهنة مبزاولة له املأذون الوظيفي، التأهيل إعادة و التأهيل و الطيب الرتويض يف املهين أو للمهنية ميكن  
 ستون أقصاها ملدة عنه، ينيب أن إذا عاقه عائق أو غيابه حالة يف املهين حمله إغالق عدم يقرر والذي حرة، بصفة
  .القانون هذا يف عليها املنصوص املزاولة إذن على احلصول شروط فيه تتوفر له الزمي أو زميلة يوما، (60)

 

  .اإلدارة لدى مسبقا بذلك التصريح عليه جيبو   
 

ا تفوق اليت النيابة تكون أن جيب    أو املهنية إىل اإلدارة تسلمه مسبق إذن موضوع يوما (60) ستني مد
  .اإلنابة ومدة النائب أو النائبة اسم حيمل باألمر املعين املهين
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 سنة تفوق ملدة الوظيفي التأهيل وإعادة والتأهيل الطيب الرتويض يف املهين أو املهنية عن النيابة ميكن وال  
  .صحية السيما ألسباب اإلدارة قبل من ا  مرخص استثنائية حاالت يف إال متواصلة

  
  34 المادة
 

 1337 شعبان 4 يف الصادر 1.58.008 رقم الشريف الظهري من 15 الفصل أحكام من استثناء 
 أو للمهنية ميكن ،كما وقع تغيريه و تتميمه  العمومية للوظيفة العام األساسي النظام مبثابة ) 1958 فرباير 24(

 اإلدارية، عطلته فرتة خالل ينوب، أن ،  موظفا بصفته الوظيفي التأهيل إعادة و التأهيل و الطيب الرتويض يف املهين
  .اخلاص القطاع يف مهنتهنفس  ميارسون الذين زميالته أو زمالئه أحد عن
 

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

   35 المادة
 املهنة مبزاولة له املأذون الوظيفي التأهيل إعادة و التأهيل و الطيب الرتويض  مهين أو مهنية وفاة حالة يف  
 شخص إىلملدة سنة  املهين احملل بتسيري اإلدارة، من إذن على بناء يعهدوا، أن حقوقه لذوي ميكن حرة، بصفة
 احملل إغالق وجيب الغيا اإلذن يصبح األجل هذا وبانصرام ، املذكورة املهنة زاولةله احلق مب خيول دبلوم على حاصل
  .املهين 
 

 املهنة مبزاولةله  يسمح دبلوم لنيل دراسات يتابع هأبناء حدو أأ زوج الشخص املتوىف كان إذا أنه، غري  
  .الدبلوم لنيل الالزمة القانونية املدة انتهاء غاية إىل سنويا اإلذن جتديد مكنأ املعنية
 

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

 
 
 
 

  التمثيلي النظام :الثالث القسم
 

     36لمادةا
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 التأهيل إعادة و التأهيل و الطيب الرتويض مهين على جيب، ةمهني هيئة إحداث انتظار ويف انتقالية، بصفة  
 الظهري ألحكام ختضع وطنية مهنية مجعية لواء حتت ينضووا أن اخلاص بالقطاع املهنة مبزاولة هلم املرخص الوظيفي
 تأسيس يف احلق بتنظيم )1958نوفمرب  15(  1378األوىل مجادى 3 يف الصادر  1.58.376 رقم الشريف
  .تغيريه و تتميمهوقع كما   اجلمعيات

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

 

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

  7 3المادة
  :إىل الوطنية معيةاجل دف       

 مهن من مهنة كل شرف عليها يقوم اليت واالستقامة والكرامة باملروءة املرتبطة التقاليد و املبادئ صيانة ضمان ‐
  الوظيفي؛ التأهيل وإعادة والتأهيل الطيب الرتويض

  ؛ هممهنمزاولة  لىعطبقة امل واألعراف واألنظمة القوانني هب تقتضي امب أعضائها تقيد على صاحلر  -
ا تدبري ضمان -   ؛الوظيفي التأهيل وإعادة والتأهيل الطيب الرتويض ملهن واملادية املعنوية املصاحل عن والدفاع ممتلكا
 جمال يف الصحية السياسة وتنفيذ إعداد يف األخرية هذه من بطلب واملسامهة اإلدارة لدى املعنية املهن متثيل ‐

 ؛ الوظيفي التأهيل وإعادة والتأهيل الطيب الرتويض هنمب  املتعلقة العالجات
ا؛ يف قرتاحكل ا وتقدمي اإلدارة عليها تعرضها اليت املسائل كل يف الرأي إبداء ‐    شأ
 ؛ الوظيفي التأهيل وإعادة والتأهيل الطيب الرتويض مهن من مهنة بكل املتعلقة املشاكل دراسة  ‐
 يف املهنية اهليآت و اجلمعيات أو املهين التكوين مؤسسات أو العايل التعليم مؤسسات مع بتنسيق املسامهة  ‐

 .الوظيفي التأهيل وإعادة والتأهيل الطيب الرتويض مهين لفائدة املستمر التكوين دورات تنظيم
  
 
 
 

  العقوبات : رابعال القسم
 38 المادة

 احملددة املهن إلحدى اخلاص القطاع يف قانونية غريفة بص مزاوال يعترب أدناه، 52 املادة أحكام مراعاة مع 
  : القانون هذا يف
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 ا املتعلقة األعمال ذلك مع ميارس و املهنة مبزاولة يسمح دبلوم على حاصل غري الوظيفيشخص  كل -1
 اخلاص؛ القطاع يف

 القيام يف اعتيادية بصورة يشارك الوظيفي التأهيل إعادة و التأهيل و الطيب الرتويض يف مهين أو مهنية كل -2
 مقتضيات أن غري، القانون هذا من17 املادة يف عليه املنصوص اإلذن على احلصول دون مهنته بأعمال
 و التأهيل و الطيب الرتويض مهن إحدى دراسات يتابعون الذين األشخاص على تطبق ال الفقرة هذه
 وحتت مؤطريهم طرف من ا املأمورين األعمال ببعض القيام تتطلب واليت الوظيفي التأهيل إعادة

 ؛ مسؤوليتهم
 ويقوم مهنته مبزاولة له مأذون الوظيفي التأهيل إعادة و التأهيل و الطيب الرتويض يف مهين أو مهنية كل -3

ا اإلذن على احلاصل باملهنة تتعلق ال بأعمال  ؛بشأ
خبرق ميارس يف القطاع اخلاص  الوظيفي التأهيل إعادةو  التأهيل و الطيب الرتويضكل مهنية أو مهين يف  -4

 أعاله؛ 34حكام الفقرة الثانية من املادة أل
 بعد مهنته مزاولة يف يستمر الوظيفي التأهيل إعادة و التأهيل و الطيب الرتويض يف مهين أو مهنية كل -5

 له؛ املسلم اإلذن سحب
 خبرق  مهنته مزاولة يستأنف الوظيفي التأهيل إعادة و التأهيل و الطيب الرتويض يف مهين أو مهنية كل -6

 أعاله؛ 24 املادة حكامأل
 دون املهنة مزاولة شكل يغري الوظيفي التأهيل إعادة و التأهيل و الطيب الرتويض يف مهين أو مهنية كل  -7

 القانون؛ هذا من 21 املادة يف عليه املنصوص اإلذن على احلصول طلب
 يف املهنة مبزاولة له مأذون الوظيفي التأهيل إعادة و التأهيل و الطيب الرتويض يف مهين أو مهنية كل -8

  املهين؛ حمله نشاط على وأبقى عمومي منصب يف تعيينه مت اخلاص، القطاع
 ملدة له زميلة أو زميل عن ينوب الوظيفي التأهيل إعادة و التأهيل و الطيب الرتويض يف مهين أو مهنية كل -9

 أعاله؛ 33 املادة من الثالثة الفقرة يف إليه املشار اإلذن على احلصول دون يوما 60تتجاوز 
بالقطاع  املهنة مبزاولة له مأذون الوظيفي التأهيل إعادة و التأهيل و الطيب الرتويض يف مهين أو مهنية كل -10

  .القانون هذا من 3 املادة ألحكام خالفا عالجات يقدماخلاص 
 

  39 المادة
  :اآليت الشكل على القانون هذا يف ددةحملا املهن إلحدى القانونية غري املزاولة على يعاقب  

 



14                              ) 25.06.2013(مشروع قانون مهن الترويض الطبي و التأهيل و إعادة التأهيل  

 

 3من باحلبس أعاله، 38 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، 38 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، 38 املادة من 4 البند يف عليها املنصوص احلالة يف ‐ ج        
  
 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، 38  املادة من 9 إىل  2 من البنود
 40 المادة

  :درهم 10.000 إىل 5.000 من بغرامة يعاقب 
 

 املهنة مبزاولة له مأذون  الوظيفي التأهيل إعادة و التأهيل و الطيب الرتويض يف مهين أو مهنية كل  ‐أ
 يف عليه، املنصوص اإلذن على حاصل غري العام، القطاع من له زميل أو لزميلة يسمح حرة، بصفة
 املهين؛ مبحله مهنته مبزاولة أعاله، 34 املادة
 و الطيب الرتويض ملهين يسمح حكمها يف تدخل مؤسسة أو مصحة مدير أو طبيب كل ‐ ب

 املؤسسة داخل مهنته بأعمال بالقيام العام القطاع يف يزاول الذي الوظيفي التأهيل إعادة و التأهيل
ا يتوىل اليت  .إدار

 41 المادة
 شخص طرف من الوظيفي التأهيل إعادة و التأهيل و الطيب الرتويض مهن إحدى صفة استعمال يعترب  

 القانون مدونة يف عليها املنصوص العقوبات عليه وتطبق صفةلل انتحاال املهنة ذه تعلقم دبلوم على حاصل غري
  .اجلنائي

 42 المادة

 إعادة و التأهيل و الطيب الرتويضمهنية أو مهين  حق يف يصدر أن ميكن اجلنائية، العقوبة إىل إضافة
 مؤقت منع العامة األخالق أو األشخاص ضد جرائم مبثابة أفعال ارتكاب أجل من عليه احملكوم الوظيفي التأهيل

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

 43 المادة

 إعادة و التأهيل و الطيب الرتويضمهنية أو مهين  كل درهم 10.000 إىل 5000 من بغرامة يعاقب 
 29 املادة من الثانية الفقرة يف املنصوص عليه احلصول على اإلذن دون مهين حمل فتح على أقدم الوظيفي التأهيل

  .القانون هذا من

 مرتقوم اإلدارة بإغالق احملل كإجراء حتفظي إىل غاية حصول الشخص املعين  باأل ر احلكم،و يف انتظار صد
  .على اإلذن املذكور

 44 المادة

  .درهم 2000 إىل 1200 من بغرامة أعاله 29 املادة ملقتضيات خرق كل عن يعاقب

 45 لمادةا      

 إعادة و التأهيل و الطيب الرتويضمهنية أو مهين  كل درهم 50.000 إىل 10.000 من بغرامة تعاقب 

 .أعاله 30 املادة يف عليها املنصوص التفتيش لعمليات اخلضوع رفض الوظيفي التأهيل

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

 46 المادة   

 إعادة و التأهيل و الطيب الرتويضمهنية أو مهين  كل درهم 20.000 إىل 5.000 من بغرامة يعاقب 
 من 21 للمادة طبقا بذلك اإلدارة خيرب ومل عمومي منصب يف تعيينه مت اخلاص بالقطاع يزاول الوظيفي التأهيل
 .القانون هذا

 له مأذون الوظيفي التأهيل إعادة و التأهيل و الطيب الرتويضمهنية أو مهين  كل الغرامة بنفس تعاقب 
 20 املادة من الثانية للفقرة طبقا بذلك املشغل، تغيري حالة يف ، يصرحملو  أجري بصفة اخلاص القطاع يف باملزاولة
 .أعاله
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 47 المادة  

 إعادة و التأهيل و الطيب الرتويضمهنية أو مهين  كل درهم 20.000 إىل 5.000 من بغرامة يعاقب 
 .الساكنة أو املرضى على جسيما  خطرا يشكل حمال يستغل الوظيفي التأهيل

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

 48المادة 

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

 احلكم سبق ،الوظيفي التأهيل إعادة و التأهيل و الطيب الرتويضمهنية أو مهين  كل العود، حالة يف يعترب 
 مضي قبل مماثلة خمالفة ارتكب، به املقضي الشيء لقوة مكتسب حبكم القانون هذا ألحكام خمالفة أجل من عليه
  .العقوبة تلك قضاء تاريخ من سنوات  5

  الخامس القسم

 وانتقالية مختلفة أحكام

  49 المادة

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

    .الرمسية

 املوافقة املمنوحة من قبل األمني العام للحكومة قبل تاريخ نشر هذا القانون باجلريدة الرمسية قصد وتعترب       
من هذا القانون، صاحلة وتعد مبثابة أذون مزاولة  10و  9و 8 و7 و6و  5مزاولة املهن املنصوص عليها يف مواد 

  .املهن املعنية

  

 اجلريدة يف القانون هذا نشر تاريخ قبل املسلمة اخلاص القطاع يفالنظارايت  مهنة مزاولة أذون صاحلة تظل      
 .الرمسية
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  50المادة 

جيب على األشخاص الذين يزاولون يف تاريخ نشر هذا القانون باجلريدة الرمسية إحدى املهن احملددة يف     
دون احلصول على موافقة األمني  أعاله ، 49القسم األول أعاله غري تلك املشار إليها يف الفقرة األوىل من املادة 

السالفة الذكر، أن يصرحوا بذلك لإلدارة داخل أجل   49العام للحكومة املشار إليها يف الفقرة الثانية من املادة 
  .شهرا ابتداء من تاريخ نشر املرسوم املتخذ لتطبيق هذا القانون 12

ن قبل جلنة تقرتح على السلطة احلكومية مضمونه م دارةإلتتم دراسة هذا التصريح املرفق مبلف حتدد ا   
   :  املختصة سواء

  التصريح؛منح املعين باألمر إذن مزاولة املهنة موضوع إما  -

  أو ربط منح اإلذن بشرط استكمال التكوين أو بشرط القيام بتدريب أو عدة تداريب، تتحقق من -
  صحتها جلنة معينة هلذا الغرض من لدن اإلدارة ؛

.أن املعين باألمر ال يستويف الشرط املطلوب للحصول على الدبلومسبب ح اإلذن بأو رفض من -  

 

.  حتدد اإلدارة كيفيات إجراء التكوين التكميلي والتداريب وكيفيات التحقق من صحتها   

 51 المادة

 الرتويض مهنة مبزاولة إلذناأعاله،  17 املادة من الثانية الفقرة أحكام من واستثناء انتقالية بصفة ميكن  
   :ضدبلوم الرتوي على اصلنياحلألشخاص ل اخلاص القطاع يف الوظيفي التأهيل إعادة و التأهيل و الطيب

  شعبة تقومي النطق بالنسبة ملهنة مقوم النطق؛ -

 .شعبة الرتويض الطيب بالنسبة ملروض طيب -

 

 52 المادة

مبزاولة   لتطبيقه، املتخذة وللنصوص القانون هذا يف عليهاحيب أن تأذن اإلدارة وفق الشروط املنصوص       
 غري املنصوص عليها يف القانون املذكور الوظيفي التأهيل إعادة و التأهيل و الطيب الرتويضكل مهنة من مهن 

 هذه ملزاولة يؤهله البكالوريا بشهادة مشفوع و به معرتف دبلوم على حاصال الطلب صاحب يكون أن شريطة
  .املذكور الدبلوم منحه الذي بالبلد املهنة
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 .املذكور الدبلوم على للحصول سنوات ثالث عن التكوين مدة تقل أن ميكن ال

    53 المادة     

 ويعوض وينسخ التنفيذ حيز لتطبيقه املتخذ التنظيمي النص دخول تاريخ من ابتداء القانون ذا يعمل 
بشأن سن ضابط لتعاطي مهنة بيع ) 1954أكتوبر  4(  1374صفر  5الشريف الصادر يف  الظهري أحكام

 . النظارات بالتفصيل

 


