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 األول ربيع مه 21 في صادر 0.23.1 رقم شزيف ظهيز

 28.21 رقم انقاوىن بتىفيذ (0822 يىايز 01) 0412

 االستشفائية بانمزاكز انمتعهق

 كما تم تعديله:

 82 ثزبسٚخ 1..3.31 سلى انششٚف انظٓٛشانصبدس ثزُفٛزِ  31.38 سلى انمبٌَٕ  -

 ثزبسٚخ 1313 ػذد انشعًٛخ انغشٚذح، (8.31 فجشاٚش 3)3111 األٔل سثٛغ يٍ

 ؛ 83.1 ص ،(8.31 يبسط 1) 3111 اٜخش سثٛغ 83

 فبرؼ ثزبسٚخ 2..1..3 سلى انششٚف انظٓٛشانصبدس ثزُفٛزِ  1..18 سلى انمبٌَٕ -

  8 ثزبسٚخ 18.3 ػذد انشعًٛخ انغشٚذح، (1..8 أثشٚم 83) 3181 األٔل سثٛغ

 ؛ 3341ص ،(1..8 أثشٚم 84) 3181 األٔل سثٛغ

 .3 ثزبسٚخ 3.8.1..3 سلى انششٚف انظٓٛشانصبدس ثزُفٛزِ  ...38 سلى انمبٌَٕ -

 1418 ػذد انشعًٛخ انغشٚذح، (3..8 أغغطظ .1) 3188 اٜخشح عًبدٖ

 ؛ 8111 ص ،(3..8 عجزًجش 1.) 3188 اٜخشح عًبدٖ 32 ثزبسٚخ

 32 ثزبسٚخ 3.32.348 سلى انششٚف انظٓٛشانصبدس ثزُفٛزِ  11.32  سلى  انمبٌَٕ -

 انصبدسح .114 ػذد انشعًٛخ انغشٚذح، (3433 يب٘ 1)31.3 سيعبٌ يٍ

 . 131ص ،( 3433 يب٘ 1) 31.3 سيعبٌ 32 ثزبسٚخ
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 األول ربيع مه 21 في صادر 0.23.1 رقم شزيف ظهيز

 28.21 رقم انقاوىن بتىفيذ (0822 يىايز 01) 0412

االستشفائية بانمزاكز انمتعهق
1
  

 

 انؾًذ هلل ٔؽذِ ؛

 5 ثذاخهّ –انطبثغ انششٚف 

  ) انؾغٍ ثٍ يؾًذ ثٍ ٕٚعف ثٍ انؾغٍ هللا ٔنّٛ(

 5 ٚؼهى يٍ ظٓٛشَب انششٚف ْزا أعًبِ هللا ٔأػض أيشِ أَُب

 يُّ، 81ثُبء ػهٗ انذعزٕس ٔالعًٛب انفصم  

 أصذسَب أيشَب انششٚف ثًب ٚهٙ 5 

انًزؼهك ثبنًشاكض االعزشفبئٛخ انًضجذ َصّ    .12.3  ُٚفز انمبٌَٕ سلى –انفصم األٔل 

 ( 34335دعُجش  81)  31.8صفش  81ثؼذِ كًب ٔافك ػهّٛ يغهظ انُٕاة فٙ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .814ص   ،(3431ٚجشاٚش 31) 31.1عًبدٖ األٔنٗ  8ثزبسٚخ  1113انغشٚذح انشعًٛخ ػذد  -1

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/52711.htm
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 يتعهق بانمزاكز االستشفائية  28.21  قاوىن رقم

 .02انفصم 

صػٛش  -صيٕس  -عال  -عٓخ انشثبغ ٚؾذس يشكض اعزشفبئٙ فٙ كم ٔالٚخ يٍ ٔالٚبد  -

ثٕنًبٌ ٔانغٓخ  -ٔعٓخ فبط  انؾٕص –ربَغٛفذ  -ٔعٓخ انذاس انجٛعبء انكجشٖ ٔعٓخ يشاكش 

 انششلٛخ.

ٔٚخعغ كم يشكض أٚعب نًشالجخ انذٔنخ انًبنٛخ انغبسٚخ ػهٗ انًإعغبد انؼبيخ ثًمزعٗ 

 انًؼًٕل ثٓب. انُصٕص انزششٚؼٛخ

كض اثٍ عُٛب صػٛش "يش –صيٕس  -عال  -انشثبغ  ٔٚغًٗ انًشكض انًؾذس ثغٓخ

اإلعزشفبئٙ" ٔانًشكض انًؾذس ثغٓخ انذاس انجٛعبء انكجشٖ، "يشكض اثٍ سشذ اإلعزشفبئٙ" 

"يؾًذ انغبدط اإلعزشفبئٙ"  انؾٕص، يشكض –ربَغٛفذ  -ٔانًشكض انًؾذس ثغٓخ يشاكش 

"يشكض انؾغٍ انضبَٙ االعزشفبئٙ" ٔانًشكض انًؾذس ،ثٕنًبٌ -فبط ٔانًشكض انًؾذس ثغٓخ

 لٛخ، "يشكض يؾًذ انغبدط االعزشفبئٙ".ثبنغٓخ انشش

ٔٚزأنف كم يشكض يٍ ْزِ انًشاكض يٍ يإعغخ أٔ ػذح يإعغبد اعزشفبئٛخ رغبْى فٙ  

 ئَغبص انًٓبو انًُٕغخ ثّ ثًمزعٗ انفصم انضبَٙ يٍ ْزا انمبٌَٕ.

 3انفصم 

 5 ٚعطهغ انًشكض االعزشفبئٙ ثبنًٓبو اٜرٙ ثٛبَٓب

 ٙ ؛انمٛبو ثغًٛغ إَٔاع انؼالط انطج -

ئَغبص أػًبل انجؾش انطجٙ يغ انًشاػبح انزبيخ نؾشيخ انًشظٗ عغًٛب ٔيؼُٕٚب  -

 ٔانًؾبفظخ ػهٗ كشايزٓى ؛

انًشبسكخ فٙ انزؼهٛى انغشٚش٘ انغبيؼٙ ٔيب ثؼذ انغبيؼٙ فٙ يٛذاٌ انطت ٔانصٛذنخ  -

 ٔكزنك فٙ ركٍٕٚ انًغبػذٍٚ انطجٍٛٛ ؛

 انذٔنخ فٙ يٛذاٌ انصؾخ انؼبيخ.انًغبًْخ فٙ رؾمٛك األْذاف انزٙ رؾذدْب  -

23انفصم 
 

 ٚذٚش انًشكض يغهظ ئداسح ٚزأنف ي5ٍ

 ػعٕا ًٚضهٌٕ اإلداسح؛ 31  أ(  

ػًٛذ كهٛخ انطت ٔانصٛذنخ ٔػًٛذ كهٛخ غت األعُبٌ ثبنًكبٌ انز٘ ٕٚعذ ثّ يمش  ة( 

 انًشكض؛
                                                           

  سلى انمبٌَٕ يٍ انفشٚذح انًبدح ثًمزعٗ أػالِ، األٔل انفصمانفمشربٌ األٔنٗ ٔانشاثؼخ يٍ  ٔرزًٛى رغٛٛش رى -2

 انغشٚذح ،(3433 يب٘ 1)31.3 سيعبٌ يٍ 32 ثزبسٚخ 3.32.348 سلى انششٚف انظٓٛشانصبدس ثزُفٛزِ  11.32

 كًب رى رغٛٛشِ ٔرزًًّٛ. . 131 ص ،( 3433 يب٘ 1) 31.3 سيعبٌ 32 ثزبسٚخ .114 ػذد انشعًٛخ

 ، انغبنف انزكش.11.32  سلى انمبٌَٕ يٍ انفشٚذح انًبدح ثًمزعٗ أػالِ،  انضبنش انفصم ٔرزًٛى رغٛٛش رى -3

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/52711.htm
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ٚزأنف يُٓب أػعبء ًٚضهٌٕ أغش األغجبء انؼبيهٍٛ ثبنًإعغبد االعزشفبئٛخ انزٙ  4ط(  

 انًشكض؛

يٍ  ٔػعٕ د( سئٛظ يغهظ انًغًٕػخ انؾعشٚخ انزٙ ٕٚعذ ثٓب يمش انًشكض، 

فشٚك ثشنًبَٙ فٙ يغهظ انُٕاة يب  انًغهظ ػٍ كم ْٛأح عٛبعٛخ يًضهخ فّٛ ٚكٌٕ نٓب،  ْزا

 خ انزٙ ُٚزًٙ ئنٛٓب سئٛظ يغهظ انًغًٕػخ انؾعشٚخ.ئػذا انٓٛ

 4انفصم 

 انغهطبد ٔانصالؽٛبد انالصيخ إلداسح انًشكض.رُبغ ثبنًغهظ اإلداس٘ عًٛغ 

ٔركٌٕ يذأالد انًغهظ صؾٛؾخ ئرا ؽعشْب َصف أػعبئّ ػهٗ األلم، ٔرزخز  

 انًمشساد ثأغهجٛخ األصٕاد، ٔئرا رغبٔد سعؼ انغبَت انز٘ ُٚزًٙ ئنّٛ انشئٛظ.

 1 انفصم

ل انفزشح نهًغهظ اإلداس٘ أٌ ٚفٕض عضءا يٍ عهطبرّ ئنٗ يغهظ انزذثٛش انز٘ ٚمٕو خال

 انفبصهخ ثٍٛ اعزًبػبد انًغهظ اإلداس٘ ثززجغ رُفٛز يمشساد ْزا انًغهظ ٔانغٓش ػهٗ رنك.

 64انفصم 

ٚزأنف َصف ػذد أػعبء يغهظ انزذثٛش يٍ يًضهٍٛ نإلداسح ٔػًٛذ كهٛخ انطت  -

ٔانصٛذنخ ثبنًكبٌ انز٘ ٕٚعذ ثّ يمش انًشكض َٔصفّ اٜخش يٍ سئٛظ يغهظ انًغًٕػخ 

ٕٚعذ ثٓب يمش انًشكض أٔ يٍ ُٕٚة ػُّ ٔيًضهٍٛ ألغش األغجبء انؼبيهٍٛ  انؾعشٚخ انزٙ

 ثبنًإعغبد االعزشفبئٛخ انزٙ ٚزأنف يُٓب انًشكض.

 8انفصم 

 ٚذٚش شإٌٔ انًشكض االعزشفبئٙ يذٚش.

 ٔٚزًزغ انًذٚش ثغًٛغ انغهطبد ٔانصالؽٛبد انالصيخ نزذثٛش شإٌٔ انًشكض. 

 انزذثٛش ئٌ الزعٗ األيش.ُٔٚفز يمشساد انًغهظ اإلداس٘ ٔيغهظ 

ٔٚعغ فٙ كم عُخ رمشٚشا ػٍ انُشبغ انزمُٙ ٔاإلداس٘ ٔانًبنٙ خالل انغُخ انًُصشيخ 

 ٔيششٔع ثشَبيظ انُشبغ انز٘ ٚمزشػ انمٛبو ثّ خالل انغُخ انًمجهخ.

 ٔنهًغهظ اإلداس٘ أٔ يغهظ انزذثٛش أٌ ٚفٕظب ئنّٛ رغٕٚخ لعبٚب يؼُٛخ. 

اإلداس٘ فٙ األيش، أٌ ٚفٕض عضءا يٍ عهطبرّ ٔنهًذٚش، ثؼذ رذأل انًغهظ  

 ٔصالؽٛبرّ ئنٗ انًٕظفٍٛ انًذٚشٍٚ ٔئنٗ سؤعبء انًإعغبد االعزشفبئٛخ انزبثؼخ نّ.

 

                                                           

 سلى انششٚف انظٓٛش يٍ انفشٚذح انًبدح ثًمزعٗ أػالِ، انغبدط انفمشح األٔنٗ يٍ انفصم ٔرزًٛى رغٛٛش رى -4

 . انغبنف انزكش، 3.32.348
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 2انفصم 

 رٕظغ رمذٚشاد يٛضاَٛخ انًشكض نًذح عُخ رجزذئ يٍ فبرؼ ُٚبٚش ٔرُزٓٙ فٙ يزى دعُجش.

انًإعغبد االعزشفبئٛخ  ٔٚعغ انزمذٚشاد انًزكٕسح يذٚش انًشكض ثبلزشاػ يٍ سؤعبء

 ٔرؼشض ػهٗ انًغهظ اإلداس٘ نهًٕافمخ ػهٛٓب.

 8انفصم 

ًٚغك انًشكض االعزشفبئٙ عغالرّ ٔٚمٕو ثمجط يٕاسدِ ٔأداء َفمبرّ ٔفمب نمٕاػذ 

 انًؾبعجخ انؼبيخ.

 5انمكزر 01انفصم 

زذسثٍٛ انزبثؼٍٛ نٕصسح انصؾخ انًضأنٍٛ يٓبيٓى ًًٚكٍ نهًٕظفٍٛ انًشعًٍٛ ٔان -

 أٌ ُٚذيغٕا ثطهت يُٓى فٙ ْزِ انًشاكض. 1..8شاكض االعزشفبئٛخ فٙ فبرؼ ُٚبٚش ثبنً

ُٚمم رهمبئٛب ئنٗ انًشاكض االعزشفبئٛخ األػٕاٌ انًإلزٌٕ انزبثؼٌٕ نٕصاسح انصؾخ 

 .1..8انًضأنٌٕ يٓبيٓى ثُفظ انًشاكض فٙ فبرؼ ُٚبٚش 

نُظبو األعبعٙ انخبص ال ٚغٕص  ثأ٘ ؽبل يٍ األؽٕال أٌ ركٌٕ انٕظؼٛخ انزٙ ٚخٕنٓب ا

ػٕاٌ انًإلٍٛ انًُمٕنٍٛ ٔفمب نألٔ ض االعزشفبئٛخ نهًٕظفٍٛ انًذيغٍٛثًغزخذيٙ انًشاك

صهٛخ فٙ ألم فبئذح يٍ انٕظؼٛخ انزٙ كبَذ نهًؼٍُٛٛ ثبأليش فٙ ئداسرٓى األ ،نهفمشرٍٛ أػالِ

 ربسٚخ ئديبعٓى أٔ َمهٓى.

ٔاألػٕاٌ انًُمٕنٌٕ ثبإلداسح رؼزجش انخذيبد انزٙ أَغضْب انًٕظفٍٛ انًذيغٌٕ 

 انًزكٕسح كًب نٕ ئَغبصْب ثبنًشاكض االعزشفبئٛخ.

 6انمكزر مزتيه 01انفصم 

 ٌٕػهٗ سغى يٍ عًٛغ األؽكبو انًُبفٛخ ٕٚاصم انًٕظفٌٕ انًذيغٌٕ ٔاألػٕاٌ انًُمٕن

فٙ انصُبدٚك انزٙ كبَٕا ، بشبدثشعى َظبو انًؼ  ،اَخشاغٓىأػالِ  انًكشس .3نهفصم غجمب 

 ؽغت ؽبنخ. ،زشكٌٕ فٛٓب فٙ ربسٚخ ئديبعٓى أٔ َمهٓىٚش

 00انفصم 

 5 رشًم يٛضاَٛخ انًشكض االعزشفبئٙ

 ( فٙ انًٕاسد5 أ

 ؽصٛهخ يمبثم اإللبيخ ثبنًغزشفٗ ٔانؼالعبد انزٙ رمٕو ثٓب انًإعغخ؛ -

 اإلػبَبد انزٙ رًُؾٓب انذٔنخ ٔانٓٛئبد انؼبيخ ٔانخبصخ؛ -
                                                           

 1..18 سلى انمبٌَٕانًبدح االٔنٗ يٍ  ثًمزعٗ أػالِ، يكشس يشرٍٛ .3يكشس ٔانفصم  .3ئظبفخ انفصم  ذرً -5

 انغشٚذح، (1..8 أثشٚم 83) 3181 األٔل سثٛغ فبرؼ ثزبسٚخ 2..1..3 سلى انششٚف انظٓٛشانصبدس ثزُفٛزِ 

 .3341 ص ،(1..8 أثشٚم 84) 3181 األٔل سثٛغ 4 ثزبسٚخ 18.3 ػذد انشعًٛخ

 .انزكش، انغبنف 1..18انمبٌَٕ سلى انًبدح االٔنٗ يٍ  ثًمزعٗأػالِ، يكشس يشرٍٛ  .3ئظبفخ انفصم  ذرً -6
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انزغجٛمبد انٕاعت ئسعبػٓب انزٙ رمذيٓب انخضُٚخ ٔانٓٛئبد انؼبيخ ٔانخبصخ ٔكزنك  -

 االلزشاظبد انًإرٌٔ فٛٓب ؛

 انٓجبد ٔانٕصبٚب انًإرٌٔ فٙ لجٕنٓب ؛ -

 انًؾبصٛم انًخزهفخ. -

 فٙ انُفمبد5 ( ة

 يصبسٚف انزغٛٛش ٔانزغٓٛض ؛ -

 ئسعبع انزغجٛمبد ٔاالفزشاظبد ؛ -

  .انُفمبد انًخزهفخ -

 03انفصم 

عًبدٖ اٜخشح  84ُٚغخ اثزذاء يٍ َشش ْزا انمبٌَٕ انظٓٛش انششٚف انصبدس فٙ 

( ثغؼم يغزشفٗ يذُٚخ انشثبغ انًخزهػ يإعغخ ػبيخ ٔظجػ 3411يبسط  31) 3128

 رُظًٛٓب انًبنٙ.

رُمم يغبَب ئنٗ يشكض اثٍ عُٛبء االعزشفبئٙ، ٔفمب نهششٔغ ٔانكٛفٛبد انزٙ رؾذدْب  

ظًٛٛخ، األيٕال انًُمٕنخ ٔانؼمبساد انزٙ كبَذ فٙ يهك يغزشفٗ اثٍ عُٛبء انُصٕص انزُ

 انغبثك ٔكزنك يب كبٌ يُٓب يخصصب نًإعغبد انذٔنخ االعزشفبئٛخ انزٙ عٛزأنف يُٓب انًشكض.

ٔٚؾم يشكض اثٍ عُٛبء االعزشفبئٙ يؾم انذٔنخ ٔيغزشفٗ اثٍ عُٛبء انغبثك فٙ عًٛغ  

 ٓزا انًغزشفٗ ٔثبنًإعغبد االعزشفبئٛخ اَٜفخ انزكش.انؾمٕق ٔاالنزضايبد انًزؼهمخ ث

 027انفصم 

رُمم يغبَب ئنٗ انًشاكض اإلعزشفبئٛخ األخشٖ انًؾذصخ ثًٕعت ْزا انمبٌَٕ ٔفمب  -

نهششٔغ ٔانكٛفٛبد انزٙ رؾذدْب انُصٕص انزُظًٛٛخ، األيٕال انًُمٕنخ ٔانؼمبساد انًخصصخ 

 انزٙ رزأنف يُٓب ْزِ انًشاكض. نًإعغبد انذٔنخ اإلعزشفبئٛخ

ٔرؾم ْزِ انًشاكض يؾم انذٔنخ فٙ انؾمٕق ٔاالنزضايبد انًزؼهمخ ثبنًإعغبد 

 اإلعزشفبئٛخ انًزكٕسح أػالِ.

 04انفصم 

 .8يٍ انظٓٛش انششٚف انصبدس فٙ  23اعزٛفبء دٌٕٚ انًشكض ٔفمب ألؽكبو انفصم  ٚزى

( ثزُظٛى انًزبثؼبد فٙ يٛذاٌ انعشائت ٔيب فٙ 3411غشذ  83) 3111يٍ عًبدٖ األٔنٗ 

 ؽكًٓب ؽغجًب ٔلغ رغٛٛشِ ٔرزًًّٛ.

                                                           

 انظٓٛشانصبدس ثزُفٛزِ  ...38 سلى انمبٌَٕ يٍ انفشٚذح انًبدح ثًمزعٗأػالِ،  31 انفصم ٔرزًٛى رغٛٛش رى -7

 1418 ػذد انشعًٛخ انغشٚذح، (3..8 أغغطظ .1) 3188 اٜخشح عًبدٖ .3 ثزبسٚخ .3.8.1..3 سلى انششٚف

 .8111 ص ،(3..8 عجزًجش 1.) 3188 اٜخشح عًبدٖ 32 ثزبسٚخ
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 01انفصم 

ػذ ( انًزؼهك ثمٕا3413ٕٚنٕٛص  .3) 3113صفش  81ُٚغخ انظٓٛش انششٚف ثزبسٚخ 

 انزغٛٛش ٔانزُظٛى انًبنٙ انغبسٚخ ػهٗ انًغزشفٛبد انًذَٛخ انًؼزجشح يإعغبد ػبيخ.

 .شَب انششٚف ْزا ثبنغشٚذح انشعًٛخُٚشش ظٓٛ –انفصم انضبَٙ 

 (3431ُٚبٚش  31) 31.1يٍ سثٛغ األٔل  .1ٔؽشس ثًشاكش فٙ                               

  

   ٔلؼّ ثبنؼطف

 انٕصٚش األٔل

 انًؼطٙ ثٕػجٛذ   5 اإليعبء

 

3.1.234313 

 

 


