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 عــــــــــقــــــــــــــــدة الـــــــــتـــــــــــزام     

 
 
نا الموقع)ة( ا

 
 سفله :ا

 ...................................سيد)ة( : ....................................................................................................................ال

سنان                         الصيدلة                الطب                                  حاصل)ة( على الدكـتوراه في :     
 
 طب ال

 .......................................الدرجة : ...................................................................................................................
 .........................................................................................................تاريخ الترسيم : ........................................

جير : ...........................................................................................
 
 .........................................................رقم التا

لى .......بطاقة التعريف الوطنية : رقم .................... مسلمة في .............. .......صالحة ا 
 ................غاية.........................

قامة:مقبول في نظام    ال 
 ................................................................................بناء على الشهادات بتاريخ ..................................................

سنان    بعد
 
................  بــ       النجاح في المباراة المنظمة بـ : كلية الطب والصيدلة           كلية طب ال

 ..................تاريخب

نني اطلعت على : 
 
شهد ا

 
  ا

ساســي العـــام 1958فبرايـــر  24) 1377شــعبان  4الصــادر فـــي  1.58.008الشــريف رقـــم الظهيـــر مقتضــيات 
 
( بمثابــة النظـــام ال

 منه ؛ 24، ول سيما الفصل للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه
( المتعلــــض بو ـــعية الطلبـــة ال ــــارجييي 1993مـــال  13) 1413مـــي ال القعـــدة  21الصـــادر فــــي  2.91.527المرســـوم رقـــم 

شوال  7الصادر في  2.15.990اخلييي والمقيميي بالمراكز الستشفائية، كما وقع تغييره وتتميمه، ول سيما بالمرسوم رقم والد
 . (2016يوليو  12) 1437

لــــتــــزم بــ : 
 
   وا
ســتاا باحــ  فــي ب العمــل بــالو ارة الم لفــة بــالتعليم العــالي -

 
ســاتية التعلــي حالــة نجــاحيصــفة ا

 
م العــالي فــي مبــاراة توظيــف ا

و بو ارة الصحة بصفة طبيـبالمساعديي
 
و  مت صـ  ، ا

 
و  مت صـ  صـيدليا

 
سـنانا

 
مت صـ ، بعـد حصـولي علـى  طبيـب ا

قل ،سنوات 8دبلوم الت ص  لمدة 
 
  ؛بعد انتهاء الفترة النظامية للت ويي ،على ال

دارة فــي مقــرر التعيــيي حســب اللتحــاو والعمــل بمقــر التعيــيي الــ - لحة لتــوفير تغطيــة صــحية ت المصــحاجيــايل تحــدده ال 
  الوطني.وع التراب لمجم

 حرر بـ.................................. بتاريخ ..............................

مر مصادو عليه مي لدن السلطات المحلية الم تصة
 
 توقيع المعني بال

 

                                              الممل ة المغربية
ةــــحـــصــال و ارة  

 والحماية الجتماعية

ROYAUME DU MAROC 
Ministère de la Santé 

et de la protection sociale 
                        



   
 

 

 مقتضيات مهمة متعلقة بمو وع عقدة اللتزام
ساسي العـام للوظيفـة العموميـة، 1958فبراير  24) 1377شعبان  4الصادر في  1.58.008الظهير الشريف رقم  -1

 
( بمثابة النظام ال

 كما وقع تغييره وتتميمه :
دارة فيمـا يتعلـض بتسـميته وتعيـيي  24الفصل      شارة ال  ن يجعل نفسه رهي ا 

 
ان بتوظيفه الو ير الم ت ، ا

 
      : يتعيي على كل مرشح ا

نياره .مقر وظيفته اا امتنع مي اللتحاو بالمنصب المعيي له فانه يحيف مي قائمة المرشحيي الموظفيي، بعد ا   .وا 

                 ( المتعلض بو عية الطلبة ال ارجييي1993مال  13) 1413مي ال القعدة  21الصادر في  2.91.527المرسوم رقم  -2
       شوال 7الصادر في  2.15.990تغييره وتتميمه، ول سيما بالمرسوم رقم والداخلييي والمقيميي بالمراكز الستشفائية، كما وقع 

 :   (2016يوليو  12) 1437

 يتقا ى المقيمون الييي ليست لهم صفة موظف ............ : 27المادة 
مضوا على التزام بالعمل لمدة 

 
ن المقيميي الييي ا

 
قل ،سنوات 8غير ا

 
ما بالو ارة الم لفـة بـالت ،على ال بعـد نجـاحهم  ،عليم العـاليا 

ساتية التعليم العالي المساعديي
 
ما بعد ،في مباراة توظيف ا  توظيفهم كمت صصيي بو ارة الصحة ............  وا 

و تفوو سنتيي متصلتيي مي ال دمة الفعلية
 
التي يقضـيها  ،تعتبر مضاعفة، في احتساب مدة اللتزام الميكور، المدة التي تساول ا

حــدل الم سســات الصــحية التــي تعــاني خصاصــا فــي المــوارد البشــرية  المقيمــون الــييي تــم تــوظيفهم كمت صصــيي بــو ارة الصــحة با 
 والمحددة قائمتها بقرار لو ير الصحة .

لزاميـة طبقـا للتنظـيم  و ال دمـة ال 
 
يتقا ى المقيمون، عالوة على التعويض المنصوص عليه في هيه المادة، تعويضا عي الحراسـة ا

 .مل الجارل به الع

و مست دم في تاريخ قبولهم كمقيميي 
 
جـرة المقـررة لو ـعيتهم النظاميـة  ،يستمر المقيمون الييي لهم صفة موظف ا

 
في تقا ـي ال

ليهــا لمــدة  ،طــوال مــدة ت ــوينهم دارات التــي ينتمــون ا  انتهــاء الفتــرة  ســنوات بعــد 8ويجــب علــيهم التوقيــع علــى التــزام بالعمــل بــال 
 .النظامية للت ويي

مضــوا علــى التــزام بالعمــل :   م ــررة 32المــادة 
 
ل بعــد  27طبقــا للمــادة ل يم ــي للمقيمــيي الــييي ا عــاله، التحــرر مــي هــيا اللتــزام ا 

 
ا

دارة المعنيةال  وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجارل بها العمل . ،موافقة الصريحة لال 
رجـاع مجمـو  دارة، يتعيي على كل مقيم معني ا  لـى وفي حالة موافقة ال  ع المبـال  التـي اسـتفاد منهـا بموجـب هـيا المرسـوم، ا  ـافة ا 

مر والتــي تعــادل مجمــوع المبــال  التــي تقا ــاها خــالل فتــرة 
 
المبــال  التــي تغطــي نســبة مــي ت لفــة الت ــويي الــيل تلقــاه المعنــي بــال

 ت وينه .

 و
 
ن يـدلي كـل معنـي بـال

 
ل بعـد ا حـوال، ا 

 
داءه الفعلـي لمجمـوع المبـال  ل يسرل مفعول التحرر مي اللتزام، في كـل ال

 
مر بمـا يفيـد ا

 الميكورة، لدل المصالح الم تصة .

قصــائهم بصــفة نهائيـ مــا بسـبب ا  رادتهــم وا  مــا بمحـض ا  مـا فيمــا يتعلــض بـالمقيميي الــييي ينقطعــون عـي الت ــويي ا 
 
جــراء ا طــار ا  ة فــي ا 

ديبي، فيلزمون
 
 : تا

رجاع  عف مجموع المبال  التي استفادوا منها بموجب هيا  -  ي؛نسبة لغير الموظفيي والمست دميبالالمرسوم،  با 

دارات التـابعيي لهـا، بالنسـبة للـييي لهـم  8بقضاء مدة   - قـل ابتـداء مـي تـاريخ اسـتعنافهم للعمـل بـال 
 
سـنوات مـي العمـل علـى ال

عاله صفة
 
ولى والثانية ا

 
و مست دم، تحت طائلة تطبيض مقتضيات الفقرتيي ال

 
 .موظف ا

مر مصا
 
 دو عليه مي لدن السلطات المحلية الم تصةتوقيع المعني بال

                                              المغربيةالممل ة 
ةــــحـــصــال و ارة  

 والحماية الجتماعية

ROYAUME DU MAROC 
Ministère de la Santé 

et de la protection sociale 
                        


