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املادة 57

طبقا لألهداف األساسية واملبادئ املنصوص عليها في هذا القانون-
اإلطار، سيتم سن تدابير تشريعية خاصة لتقنين عمليات إعادة هيكلة 
التنمية،  وشركات  الترابية  للجماعات  التابعة  العمومية  املؤسسات 

وتأطير عملية إحداثها.

املادة 58

التدابير  اتخاذ  ذلك،  إلى  الحاجة  دعت  كلما  للحكومة،  يمكن 
التشريعية والتنظيمية الالزمة لتطبيق أحكام هذا القانون-اإلطار.

املادة 59

مجلس  ذات  العمومية  املقاوالت  تعتمد  أن  على  الدولة  تسهر 
اإلدارة الجماعية وذات مجلس الرقابة، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، 

بنية أحادية تقوم على مجلس إدارة يرأسه رئيس مدير عام. 

املادة 60

هيكلة  إعادة  عمليات  تنفذ  أعاله،   34 املادة  أحكام  مراعاة  مع 
 )5( خمس  يتعدى  ال  أجل  داخل  العمومية  واملقاوالت  املؤسسات 
سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون-اإلطار في الجريدة الرسمية.

 55( حي) وذ 5) من) ( 5 في) صادر) ( .( .9( رقم) شريف)  ظهير)
)2))و2 26) )2)()بتنف6ذ)  قان2ن)رقم) ).33)  قا�ضي)بتغ6ير)

لتتم6م)  قان2ن)رقم)3 . 3 ) ملتعلق)بمز ل 5)مهن5)  طب.

 وحده،
ّ

الحمد لل

الطابع الشريف - بداخله :
)محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه(

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه هللا وأعز أمره أننا :

بناء على الدستور وال سيما الفصلين 42 و 50 منه،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

هذا،  الشريف  ظهيرنا  عقب  الرسمية،  بالجريدة  وينشر  ينفذ 
 131.13 رقم  القانون  وتتميم  بتغيير  القا�ضي   33.21 رقم  القانون 
املتعلق بمزاولة مهنة الطب، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس 

املستشارين.

وحرر بفاس في 15 من ذي الحجة 1442 )26 يوليو 2021(.

وقعه بالعطف :

رئيس الحكومة،

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

*
*  *

قان2ن)رقم) ).33
وق�ضي)بتغ6ير)لتتم6م)  قان2ن))رقم)3 . 3 

 ملتعلق)بمز ل 5)مهن5)  طب

I.)-)مز ل 5)مهن5)  طب)من)قبل) ألطباء) ألجانب

املادة األولى

املتعلق   131.13 رقم  القانون  من  و28   27 املادتين  أحكام  تنسخ 
بمزاولة مهنة الطب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.26 
بتاريخ 29 من ربيع اآلخر 1436 ) 19 فبراير 2015( وتعوض باألحكام 

التالية :

»املادة 27. - تتوقف مزاولة مهنة الطب في القطاع الخاص، بصفة 
طبقا  الهيئة  جدول  في  تقييدهم  على  أجانب،  أطباء  لدن  من  »دائمة، 

»ألحكام الباب الثاني من هذا القسم.

الخاص  القطاع  في  الطب  بمزاولة  فورا،  املذكور  التقييد  »يسمح 
الثاني القسم  في  عليها  املنصوص  املزاولة  أشكال  جميع  وفق   »باملغرب 
 »من هذا القانون، وذلك دونما حاجة للقيام بإجراءات إضافية مسبقة
 »غير تلك املتعلقة بشروط فتح العيادات الطبية واملصحات واملؤسسات

»املماثلة لها.

للطبيب  املختصة  السلطات  تسلم  املذكور،  التقييد  إلى  »استنادا 
وفق  وذلك  لإلقامة،  رخصة  بمثابة  تعتبر  تسجيل  بطاقة  »األجنبي 
 »الشروط املحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية املتعلقة بدخول

»وإقامة األجانب باململكة املغربية وبالهجرة غير املشروعة.

»غير أنه وبغض النظر عن أي مقت�ضى مخالف، ال يمكن أن تقل 
»مدة بطاقة التسجيل عن أربع )4( سنوات.«

 »املادة 28. - يعتبر طلب التقييد املنصوص عليه في املادة 27 أعاله 
»مقبوال عند استجابة الطبيب األجنبي للشروط التالية :

»1 - أن يكون قد دخل إلى التراب الوطني بكيفية قانونية ؛ 

وعندما  الطب  في  الدكتوراه  دبلوم  على  حاصال  يكون  أن   -  2«
»يتعلق األمر بطبيب متخصص، الشهادة أو الدبلوم الذي يخوله هذه 

»الصفة ؛ 

»3 - أال يكون قد صدر في حقه مقرر باإلدانة مكتسب لقوة ال�ضيء 
 »املق�ضي به في املغرب أو الخارج من أجل ارتكاب جناية أو جنحة ضد
بالتزوير تتعلق  أو  العامة  األخالق  أو  األسرة  نظام  أو   »األشخاص 

»أو النصب أو خيانة األمانة ؛

»4 - أال تكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية أدت إلى توقيفه 
»عن مزاولة املهنة أو شطب اسمه من جدول الهيئة األجنبية التي كان 

»مقيدا فيها.
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أعاله،  و4  و3   1 البنود  في  عليها  املنصوص  الشروط  على  »عالوة 
هيئة  جدول  في  تقييده  يسبق  لم  الذي  األجنبي  الطبيب  على  »يجب 
معترف  الطب  في  الدكتوراه  دبلوم  على  حاصال  يكون  أن  »لألطباء، 
بها  الجاري  التنظيمية  للمقتضيات  طبقا  الوطني  للدبلوم  »بمعادلته 

»العمل. 

»عندما يتعلق األمر بطبيب أجنبي يزاول أو سبق له أن زاول املهنة 
»بالخارج، يجوز للمجلس الجهوي للهيئة أن يتأكد من صحة الدبلوم 

»املدلى به أو من قيمته العلمية متى اعتبر ذلك ضروريا.«

املادة الثانية

املكررة   28 باملادة   131.13 رقم  الذكر  السالف  القانون  يتمم 
التالية :

املكلفة  الحكومية  السلطة  لدى  تحدث   - املكررة.   28 »املادة 
األجانب  قبل  من  الطب  مهنة  مزاولة  بتتبع  تعنى  لجنة  »بالصحة 
تصدر  الوطنية.  الصحية  املنظومة  في  اندماجهم  وظروف  »باملغرب 
على  تعرضه  أشغالها  حول  سنويا  تقريرا  وتعد  توصيات  »اللجنة 

»رئيس الحكومة. 

»يحدد تأليف وكيفيات سير هذه اللجنة بنص تنظيمي.«

II.)-)مز ل 5)مهن5)  طب)من)قبل) ألطباء)غير) ملق6مين)باملغرب

املادة الثالثة

الذكر  السالف  القانون  من  و32   31 املادتين  أحكام  تنسخ 
رقم 131.13 وتعوض باألحكام التالية :

»املادة 31. - بغض النظر عن أحكام الباب الثالث من هذا القسم، 
»يمكن أن يؤذن ألطباء غير مقيمين باملغرب، ضمن الشروط املحددة 
ملدة  باملغرب  استثنائية  بصفة  الطب  مهنة  بمزاولة  القسم،  هذا  »في 

»تحدد بنص تنظيمي :

» - إما في مؤسسة صحية تابعة للقطاع العام ؛

» - أو في القطاع الخاص.

هذه  من  األولى  الفقرة  في  عليها  املنصوص  الحاالت  على  »وعالوة 
بصفة  الطب  بمزاولة  املقيم  غير  للطبيب  يؤذن  أن  يمكن  »املادة، 
»استثنائية باملغرب في إطار قوافل طبية مرخص لها من لدن السلطة 

»الحكومية املختصة.

 »تحدد بنص تنظيمي، يتخذ بعد استشارة املجلس الوطني، كيفيات
»تنظيم واشتغال القوافل الطبية وكذا كيفيات دراسة طلبات مشاركة 

»األطباء غير املقيمين باملغرب فيها.

»ال يجوز اإلذن باملشاركة في القوافل الطبية املتخصصة لألطباء 
كان  كيفما  األجانب،  الطب  لطلبة  وال  التخصص  طور  في  »األجانب 

»نوع القافلة الطبية، إال بوجود مؤطريهم وتحت إشرافهم.«

»املادة 32. - يجب على الطبيب غير املقيم الذي يود مزاولة مهنة 

»الطب مؤقتا باملغرب أن يستجيب للشروط التالية :

» - أن يكون قد دخل إلى التراب الوطني بكيفية قانونية ؛

- أن يكون حاصال على دبلوم الدكتوراه في الطب وعندما يتعلق   «

الذي يخوله هذه  الدبلوم  أو  الشهادة  »األمر بطبيب متخصص، 

»الصفة ؛

» - أن يكون مقيدا في الهيئة املهنية بالبلد الذي يقيم فيه ؛

» - أال يكون قد صدر في حقه مقرر باإلدانة مكتسب لقوة ال�ضيء 

»املق�ضي به في املغرب أو الخارج من أجل ارتكاب جناية أو جنحة 

تتعلق  أو  العامة  األخالق  أو  األسرة  نظام  أو  األشخاص  »ضد 

»بالتزوير أو النصب أو خيانة األمانة ؛

» - أال تكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية أدت إلى توقيفه عن 

»مزاولة املهنة أو شطب اسمه من جدول الهيئة األجنبية التي كان 

»مقيدا فيها.

السلطة  لدن  أعاله من   31 املادة  في  عليه  املنصوص  اإلذن  يسلم   «

مدير  لدن  من  معلل  طلب  على  بناء  بالصحة،  املكلفة  »الحكومية 

التأكد  بعد  وذلك  املعنية،  الخاصة  أو  العمومية  الصحية  »املؤسسة 

 »من أن املعني باألمر  يستجيب للشروط املنصوص عليها في هذا القانون

املسؤولية  الخصوص،  على  يغطي،  تأمين  على  توفره  يثبت  ما  »وقدم 

»املدنية الناتجة عن األعمال الطبية املقدمة باملغرب.

املأذون  الطبية  االستشارات  أو  التدخالت  طبيعة  اإلذن  في  »تبين 

»بها، واملدة املؤهل خاللها الطبيب إلنجازها واملكان الذي ستباشر فيه.«

III.)-)أحكام)متفرق5

املادة الرابعة

و21  األولى(  و16)الفقرة   4 املواد  أحكام  التالي،  النحو  على  تغير، 

و30 من القانون السالف الذكر رقم 131.13 :

أعمال مهنة بأي عمل من  يقوم  أن  أحد  - ال يجوز ألي   .4  »املادة 

صاحب  لفائدة  القانون  بحكم  التقييد  هذا  يتم   ................. »الطب 

»الطلب املتوفرة فيه الشروط التالية : 

» 1 - أن يكون مغربي الجنسية ؛

الطب مسلم من  في  الدكتوراه  دبلوم  يكون حاصال على  أن   -  2  «

مؤسسة  من  دبلوم  أو  شهادة  على  أو  املغربية  الطب  كليات  »إحدى 

»أجنبية معترف بمعادلته للدبلوم الوطني وفقا للنصوص التنظيمية 

»الجاري بها العمل ؛
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 »يعفى األطباء الذين يزاولون أو سبق لهم أن زاولوا املهنة بالخارج

 »من شرط االعتراف بمعادلة الشهادة أو الدبلوم. غير أنه يجوز للمجلس

 »الجهوي للهيئة، أن يتأكد من صحة الشهادة أو الدبلوم املدلى به أو من

»قيمته العلمية متى اعتبر ذلك ضروريا.

» 3 - أال يكون قد صدر في حقه مقرر باإلدانة مكتسب لقوة ال�ضيء 

»املق�ضي به سواء باملغرب أو بالخارج من أجل ارتكاب جناية أو جنحة 

 »ضد األشخاص أو نظام األسرة أو األخالق العامة أو تتعلق بالتزوير

»أو النصب أو خيانة األمانة ؛ 

»يبين في طلب التقييد املوطن املنهي ..................................................

)الباقي ال تغيير فيه.(

»املادة 16 )الفقرة األولى(. - يكون التقييد بصفة طبيب متخصص 

املعني  الطبيب  من  طلب  على  بناء  الوطني  املجلس  رئيس  من  »بقرار 

»الحاصل على دبلوم في التخصص الطبي مسلم من كلية مغربية أو على 

»دبلوم أو شهادة معترف بمعادلتها، يوجه إلى رئيس املجلس الجهوي 

»للهيئة املختص. ويعفى األطباء املتخصصون الذين يزاولون أو سبق 

االعتراف  شرط  من  بالخارج،  الصفة  بهذه  املهنة  زاولوا  أن  »لهم 

»بمعادلة الدبلوم. غير أنه يجوز للمجلس الوطني أن يتأكد من صحة 

»الدبلوم املدلى به أو من قيمته العلمية متى اعتبر ذلك ضروريا.«

طبيب  صفة  على  الحصول  طلب  صاحب  على  يجب   -  .21 »املادة 

»متخصص مؤهل بناء على أحكام املادة 20 أعاله، أن يتوفر على دبلوم 

 »الدكتوراه في الطب وأن يثبت أن الشهادات أو الدبلومات التي تقدم بها

بالدبلوم  املتعلقة  التكوين  شروط  نفس  وفق  عليها  الحصول  »تم 

»الوطني للتخصص الطبي األقرب.

 »يقدم طلب الحصول على صفة طبيب متخصص .............................

)الباقي ال تغيير فيه.(

»املادة 30. - يجب على الطبيب األجنبي املقبول للمزاولة في املرافق 

يستجيب  أن  تطوعية،  أو  تعاقدية  بصفة  للدولة،  التابعة  »الصحية 

»للشروط املنصوص عليها في املادة 28 أعاله.

بناء  املعني  الطبيب  بتقييد  للهيئة  الجهوي  املجلس  رئيس  »يقوم   

»على عقد عمل .......................................................................................

)الباقي ال تغيير فيه.(

املادة الخامسة

تنسخ أحكام املادة 29 من القانون السالف الذكر  رقم 131.13.

 55( حي) وذ 5) من) ( 5 في) صادر) ( .( .92 رقم) شريف)  ظهير)

)2))و2 26) )2)()بتنف6ذ)  قان2ن)رقم)2).)8   قا�ضي)بإحد ث)
لتتبع)   2كا 5)  2طن56) لتدبير) الستر ت6جي)ملساهمات)  دل 5)

نجاع5)أد ء) ملؤسسات)ل ملقالالت)  عم2م56.

 وحده،
ّ

الحمد لل

الطابع الشريف - بداخله :

)محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه(

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه هللا وأعز أمره أننا :

بناء على الدستور وال سيما الفصلين 42 و 50 منه،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

هذا،  الشريف  ظهيرنا  عقب  الرسمية،  بالجريدة  وينشر  ينفذ 

للتدبير  الوطنية  الوكالة  بإحداث  القا�ضي   82.20 رقم  القانون 

االستراتيجي ملساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء املؤسسات واملقاوالت 

العمومية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس املستشارين.

وحرر بفاس في 15 من ذي الحجة 1442 )26 يوليو 2021(.

وقعه بالعطف :

رئيس الحكومة،

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

*

*  *

قان2ن)رقم)2).)8
 وق�ضي)بإحد ث)  2كا 5)  2طن56) لتدبير) الستر ت6جي
 ملساهمات)  دل 5)لتتبع)نجاع5)أد ء) ملؤسسات

ل ملقالالت)  عم2م56

الباب األول

أحكام)عام5

املادة األولى

تحدث، تحت اسم »الوكالة الوطنية للتدبير االستراتيجي ملساهمات 

الدولة وتتبع نجاعة أداء املؤسسات واملقاوالت العمومية«، مؤسسة 

عمومية تتمتع بالشخصية االعتبارية واالستقالل املالي، ويشار إليها في 

هذا القانون باسم »الوكالة الوطنية«.

يكون مقر الوكالة الوطنية بالرباط.


