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 مقدمة

انخراطا منها في تدعيم مسلسل الالتمركز اإلداري على مستوى وزارة الصحة، وفي إطار املجهودات املبذولة لنقل الخبرات  

مرجعي لتدبير املساطر املتعلقة بتدبير املوارد البشرية  نحو املصالح الالممركزة، ارتأت مديرية املوارد البشرية وضع دليل  

عداده توخي التبسيط والوصف الدقيق للتسلسل املنطقي للتدابير واإلجراءات املتبعة  إواكبة هدا التحول، وقد روعي في  مل

 .مع جرد ملختلف املتدخلين وتحديد مهامهم

هذا الدليل ليس فقط مرجع لتدبير املوارد البشرية، بل أداة يمكن  وفي هذا اإلطار تهدف مديرية املوارد البشرية الى جعل  

من خاللها للمسؤولين واألطر املكلفة بتدبير املوارد البشرية واملوظفين على حد سواء الفهم األمثل لهذه املساطر ناهيك عن  

هل معها رصد املشكالت وتصحيحها  النصوص والتشريعات القانونية املؤطرة لها. وبالتالي تحديد املسؤوليات بدقة عالية يس

  .على الوجه األمثل

املوارد   بتدبير  املعنيين  املتدخلين  جميع  فعلى  الالممركزة  املصالح  مستوى  على  املساطر  توحيد  وألجل  سبق  ملا  واعتبار 

ء من النصوص  البشرية بها اتباع مختلف التدابير املدرجة بهذا الدليل، والذي يحتوي على وصف دقيق لهذه املساطر، ابتدا

 .والتشريعات املعنية، مرورا عبر جرد ملختلف املتدخلين، وصوال الى التدابير واإلجراءات املتبعة ومستويات معالجتها

ويعد هذا اإلصدار من دليل املساطر تحيين إلصدار سابق اعتمد من طرف مديرية املوارد البشرية بحيث تم مراجعته لعدة  

يرات الطارئة على مستوى التشريعات الخاصة بتدبير املوارد البشرية والتي من بينها منها إصدار  اعتبارات أبرزها مواكبة التغ

الخاص بتفويض االمضاء    3972.19وزارة الصحة للتصميم املديري لالتمركز اإلداري الخاص بها، وقرار وزير الصحة رقم  

بشرية. وقد عرفت مديرية املوارد البشرية أيضا على مستوى  على بعض الوثائق والتصرفات اإلدارية املتعلقة بتدبير املوارد ال

التدبيري بعض التغيرات أملت هذه املراجعة لدليل املساطر السابق نذكر منها على سبيل املثال ال الحصر إطالق بوابة  

 :إلكترونية لتدبير املوارد البشرية. وتمت هذه املراجعة عبر

. والتي باشرت وضع خطة عمل قصد  19/11/2019بتاريخ    15484ري تحت عدد  إحداث لجنة خاصة لهذا الشأن بمقرر وزا 

 :إنجاح هده العملة مكونة من تالت مراحل

  : مراجعة أولى للدليل السابق1املرحلة  

  : وضع التصميم وتقييمه2املرحلة 

 : االنكباب على إعداد الدليل الجديد 3املرحلة 

لة أملت الضرورة مراجعة هذا الدليل أو تنقيحه، تجدر اإلشارة ان اعتماد هدا  هذه املنهجية في العمل نفسها ستتبع في حا

 :الدليل تم عبر مرحلتين

املرحلة األولى من طرف أعضاء اللجنة املكلفة بمراجعة الدليل السابق بحيث تم التوافق على مختلف التغييرات   -

 .التي همت املساطر املتعلقة بتدبير املوارد البشرية

والسيدات  املرحل - املديرية  أطر هده  بين  لقاء خاص جمع  البشرية من خالل  املوارد  الثانية من طرف مديرية  ة 

 .والسادة رؤساء مصلحة املوارد البشرية واملنازعات بجهات اململكة 
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 التوظيف الجهوي : 01التدبير 

   أوال: النصوص القانونية املؤطرة

 ( بتنفيذ نص الدستور 2011يوليو  29) 1432شعبان من  27الصادر في  1-11-91الظهير الشريف رقم  ▪

( بشأن النظام األساس ي العام للوظيفة  1958فبراير  24) 1377شعبان  4بتاريخ  1-58-008الظهير الشريف رقم  ▪

 العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه 

رقم   ▪ الشريف  في    060-58-1الظهير  الحجة    7صادر  في1958يونيو    25)  1377ذي  الغش  بجزر    االمتحانات   ( 

  واملباريات العمومية 

( يتعلق بالشهادات املطلوبة لولوج مختلف  2012أبريل    30)  1433جمادى اآلخرة    8صادر في    2.12.90مرسوم رقم   ▪

  الدرجات املحدثة بموجب األنظمة االساسية 

تنظيم  ( بتحديد شروط وكيفيات  2011نوفمبر    25)  1432من ذي الحجة    28صادر في    2.11.621مرسوم رقم   ▪

  مباريات التوظيف في املناصب العمومية كما وقع تغييره 

رقم   ▪ في    2.02.349مرسوم  األولى    27صادر  جمادى  األقص ى  2002أغسطس    7)  1423من  السن  بتحديد   )

  للتوظيف ببعض أسالك ودرجات اإلدارات العمومية والجماعات املحلية 

( بتحديد شروط استفادة مكفولي األمة  2001يونيو  22) 1422من ربيع األول  29صادر في  2-01-94مرسوم رقم  ▪

  من األسبقية لولوج املناصب العامة بإدارات الدولة واملؤسسات العامة والجماعات العمومية 

( بتحديد شروط االحتفاظ في مصالح  2001يونيو    22)  1422من ربيع األول    29صادر في    2-01-96مرسوم رقم   ▪

سات العامة والجماعات العمومية بمناصب لقدماء العسكريين وقدماء املحاربين اإلدارات التابعة للدولة واملؤس

  

املتعلق    05-81( بتطبيق القانون رقم  1997ديسمبر    19)  1418من شعبان    18صادر في    2-97-218مرسوم رقم   ▪

من    11  بتاريخ  1-82-246بالرعاية االجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  

املتعلق بالرعاية االجتماعية لألشخاص املعاقين الصادر بتنفيذه    07-92( والقانون رقم  1982ماي    6)  1402رجب  

 ( 1993سبتمبر  10) 1414من ربيع األول  22بتاريخ  1-92-30الظهير الشريف رقم 

الولوج إلى مناصب االدارات  ( بتحديد نظام    1964غشت  19)    1384ربيع الثاني    10بتاريخ    2-64-389مرسوم رقم   ▪

 العمومية الخاصة باملقاومين 

 املحددة لألنظمة األساسية املشتركة بين الوزارات أو الخاصة بكل قطاع وزاري  ومراسيم(  )ظهائرالنصوص  ▪

  7صادر في    977-13قرار للوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة رقم   ▪

األو  األنظمة  2013مارس    19)  1434لى  جمادى  في  عليها  املنصوص  غير  الوطنية  الشهادات  قائمة  بتحديد   )

األساسية الخاصة، واملسلمة من طرف الجامعات ومؤسسات التعليم والتكوين األخرى التابعة للقطاع العام،  

 املطلوبة لولوج مختلف درجات الوظيفة العمومية 

( بتحديد قائمة  2018مارس    12)  1439من جمادى اآلخرة    23صادر في    713-18قرار لوزير االقتصاد واملالية رقم   ▪

 .الوثائق واملستندات املثبتة ملقترحات االلتزام وأداء نفقات موظفي الدولة
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( بخصوص تدبير مباريات التوظيف في املناصب  2012يونيو    19)  1433رجب    28د بتاريخ  -12-14منشور رقم   ▪

 .العمومية

 1433جمادى اآلخرة    8صادر في    2-12-90حول تطبيق املرسوم رقم   2012يونيو    14بتاريخ    وع-12-3منشور رقم   ▪

 .( يتعلق بالشهادات املطلوبة لولوج مختلف الدرجات املحدثة بموجب األنظمة األساسية2012أبريل  30)

 زي السجل التأديبي املرك- حول مراقبة التوظيف  1986ديسمبر  29وع بتاريخ  18 – 86منشور رقم  ▪

 .حول النص على تواريخ االزدياد في قرارات الترسيم 1978غشت  22وع الصادر في -78-21منشور رقم  ▪

 .حول تنظيم واختصاصات اللجان الطبية بالعماالت واألقاليم 1998مارس   6وص بتاريخ -6-98منشور رقم  ▪

في    1.20.06ظهير شريف رقم   ▪ القانو 2020مارس    6)   1441من رجب    11صادر  بتنفيذ  املتعلق    55.19ن رقم  ( 

 بتبسيط املساطر واإلجراءات اإلدارية 

في    2-17-410مرسوم رقم   ▪ الحجة    29صادر  اإلشهاد على  2017سبتمبر    20)  1438من ذي  كيفيات  بتحديد   )

 .مطابقة نسخ الوثائق ألصولها

 .( بتفويض االمضاء2019أكتوبر  10) 1441من صفر  11صادر في  3972.19الصحة رقم   لوزير قرار ▪

 تحديد املناصب املخصصة لكل جهة  ثانيا:

  املتدخلون  .1

  مديرية املوارد البشرية ▪

  املديريات الجهوية للصحة ▪

  التدابير املتبعة .2

مراسلة املديريات الجهوية قصد تحديد حاجيتها من املوارد البشرية برسم السنة املالية املعنية مع إصدار بعض   ▪

 .الصحية والبرامج ذات األولويةالتوجيهات فيما يخص املؤسسات 

التوصل بردود املديريات الجهوية ودراستها ومراقبة مدي تطابقها مع التوجيهات السابقة وتعديلها ادا تطلب االمر   ▪

 .ذلك بمعية املديريات الجهوية للصحة

د مقرات  تحديد حصيص كل جهة من املوارد البشرية حسب اإلطار وإبالغها للمديريات الجهوية للصحة لتحدي ▪

 .العمل الخاصة بها

 حديد مقرات العمل من طرف املديريات الجهوية وإرسالها الى مديرية املوارد البشرية للمصادقة عليهات ▪

 .بكل جهة حسب اإلطار والتخصص ومقرات العمل الخاص   توزيع املناصبمصادقة مديرية املوارد البشرية على  ▪
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 مسطرة التدبيرثالثا: 

 :املفوضةالتصرفات اإلدارية  .1

 املتدخلون  .2

 مديرية املوارد البشرية  ▪

  املديرون الجهويون للصحة أو نوابهم ▪

  مندوبو وزارة الصحة بالعماالت واالقاليم أو نوابهم  ▪

 املترشح )ة(  ▪

 التدابير املتبعة .3

إصدار البرنامج الزمني الخاص باملباريات من طرف املديريات الجهوية للصحة. وتبليغه ملديرية املوارد   .3.1

 .البشرية

 (Act 1) املباراةقرار فتح  .3.2

ويوقع  ▪ للصحة  الجهوية  باملديرية  البشرية  باملوارد  املختصة  املصلحة  طرف  من  املباراة  فتح  قرار  إعداد  يتم 

 .بالتفويض عن وزير الصحة وجوبا من طرف السيد املدير الجهوي للصحة أو من ينوب عنه

 .ومكان إجراء املباراةتضمن قرار فتح املباراة املؤهالت املطلوبة، آخر اجل، عدد املناصب  ▪

بوابة   ▪ النشر وكذا وضعه عبر  إلى صحيفتين وطنيتين قصد  باملباراة وإرساله  إعداد إعالن خاص  يتم فيما بعد 

 .يوما من بدأ إيداع الترشيحات 15وجوبا قبل التشغيل العمومي ويتم ذلك 

  (Act 2) قرار تأليف أعضاء لجنة املباراة ولجنة الحراسة .3.3

أعضاء على األقل من بينهم رئيس    3املباراة بقرار من السيد املدير الجهوي بحيث يجب أن تتكون من  تأليف لجنة   ▪

وتتولى هذه اللجنة إعداد وطبع مواضيع االختبار وتصحيح األوراق واستخراج الئحة الناجحين. إذا كان من بين  

 .تباري بشأنهاأعضاء اللجنة موظفين فيتعين ان يكونوا أعلى درجة أعلى من الدرجة امل

أعضاء على األقل وتتولى هذه   3تأليف لجنة الحراسة بقرار من السيد املدير الجهوي بحيث يجب أن تتكون من   ▪

 .اللجنة السهر على حسن سير عمليات االختبار يوم املباراة

 معالجة طلبات املرشحين  .3.4

  يتم خالل هذه املرحلة

 الرمز   التسمية 

 Act 1 قرار فتح املباراة 

 Act 2 قرار تأليف أعضاء لجنة املباراة ولجنة الحراسة 

 Act 3 النتائج  اإلعالن 

قصد   اإلقليمية  الطبية  اللجنة  الى  حديثا  املعينون  املوظفين  ارسال  قرار 

 اجراء الفحص الطبي. 

Act 4 
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 .تقديم الترشيحاتاحترام أخر أجل ل  مع 1املترشحين استقبال ملفات  ▪

 .مراقبة ملفات الترشيح قصد التحقق من مطبقتها للشروط املطلوبة ▪

الخاص   ▪ اإللكتروني  املوقع  وعلى  العمومية  الخدمات  بوابة  عبر  ونشرها  املباراة  الجتياز  املقبولين  الئحة  حصر 

 .باملديرية الجهوية عند توفرها أو عبر موقع وزارة الصحة

 املباراةحجز مكان اجراء   ▪

 املباراة  .3.5

 :املرحلةيتم خالل هذه 

 .استقبال املترشحين وتوجيههم الى أماكنهم ▪

 .اعداد لوائح حضور املترشحين ▪

 .ووضعها في أظرفة مختومة (anonymat) تجميع أوراق االختبارات مع إخفاء أسماء املترشحين ▪

 .تسليم أوراق االختبارات لرئيس لجنة املباراة ▪

 .العمليات التي تمتتحرير محضر يصف مختلف  ▪

 (Act 3) اإلعالن عن النتائج .3.6

 :املباراةفور التوصل بأوراق االختبارات تتولى لجنة 

االختبار   ▪ الجتياز  املقبولين  املرشحين  االقتضاء،  عند  واستدعاء،  الكتابية  االختبارات  أوراق  وتنقيط  تصحيح 

 .الشفوي 

  إجراء االختبار الشفوي للمترشحين وتنقيطهم  ▪

   .النتائج النهائية عبر محضر اثبات يوقع من طرف أعضائها  وإخراج 2املداولة  ▪

 نشر الئحة الناجحين باملوقع الخاص بالجهة وببوابة التشغيل العمومي وعبر املوقع الخاص بالوزارة ▪

 .قرار ارسال املوظفين املعينون حديثا الى اللجنة الطبية اإلقليمية قصد اجراء الفحص الطبي .3.7

 :الجهويةالن النتائج تتولى املديرية  عإفور 

تنظيم حصة التعيينات وفق املناصب املعلن عنها مسبقا، مع إشعار املترشحين الناجحين قصد استكمال ملفات   ▪

 .توظيفهم

 رسال نتائج حصة التعيينات الى مديرية املوارد البشرية قصد إعداد قرارات التوظيف إ ▪

 
 املتعلق بتبسيط املساطر واإلجراءات اإلدارية 55.19من القانون رقم  7ا االجراء احترام املادة ذيراعى في ه  1

 

 
 :تتولى لجنة املباراة ترتيب املترشحين الناجحين ترتيبا مؤقتا حسب املراحل التالية  2

شحون برسم الحق العام أو املترشحون املستفيدون من الئحة تحمل حرف )أ( عدد من املترشحين يعادل عدد املناصب املتباري بشأنها ويرتب املترشحون تبعا للنقط التي حصلوا عليها، سواء املتر يقيد في 

حال، املترشحون املستفيدون من املناصب املحتفظ بها عمال باألنظمة الجاري بها العمل في حدود املناصب  ويقيد في الئحة تحمل حرف )ب( وفي الئحة تحمل حرف )ج(، إن اقتض ى ال.املناصب املحتفظ بها

العكس يعلن عن قبول  مترشح بترتيبه، وفي حالة وفي حالة ما إذا كان جميع مترشحي الالئحة )ب( والالئحة )ج( مدرجين في الالئحة )أ( فإن هذه الالئحة األخيرة تصبح نهائية ويحتفظ كل .املخصصة لهم

وإذا بقي عدد من املناصب املحتفظ بها شاغرا، فإن هذه املناصب  .مترشحي الالئحتين )ب( و)ج( وال تشتمل الالئحة )أ( إال على املترشحين املقبولين برسم الحق العام في حدود املناصب املخصصة لهم

كما تضع لجنة املباراة، وجوبا، الئحة انتظار يرتب فيها، .الالئحة أو اللوائح النهائية للمترشحين الناجحين في حدود املناصب املتباري بشأنهاوتحصر لجنة املباراة .تخصص حسب الترتيب ملترشحي الالئحة )أ(

 .حسب االستحقاق باقي املترشحين الحاصلين على املعدل العام املطلوب، وذلك في حدود عدد املناصب املتباري في شأنها
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الالممركزةدليل التصرفات اإلدارية املفوضة املتعلقة بتدبير شؤون املوظفين باملصالح   

 .قصد مباشرة الفص الطبي للناجحينمراسلة رئيس اللجنة الطبية اإلقليمية  ▪

  توجيه املعنيين قصد مباشرة الفحص الطبي ▪

 :البشريةوتتولى مديرية املوارد  

 .مراقبة عدم التقييد بالسجل التأديبي املركزي  ▪

إعداد قرارات توظيف املعنيين باألمر وفق املناصب املختارة في حصة التعيينات، وتسليمها للمديريات الجهوية   ▪

 .اشعار املصالح املعنية بتعيين الناجحينقصد 

 : فور التوصل بقرارات التوظيف ونتائج الفحص الطبي تتولى املديرية الجهوية واملندوبيات

  اعداد محضر استالم املهام وتقديمه للمعني باألمر قصد التوقيع عليه ومباشرة عمله بمنصبه ▪

  صد الى مديرية املوارد البشرية قصد التسويةرسال محضر استالم املهام والوثائق املرفقة األخرى قإ ▪

  فور التوصل بملف التوظيف كامال تتولى مديرية املوارد البشرية

 إعداد مقرر التوظيف مصحوبا باملنصب املالي وإرساله الى الخازن الوزاري قصد التأشير عليه  ▪

 .تسليم نسخة من مقرر التوظيف للمعني باألمر وحفضه باألرشيف ▪

 2515.21و   3972.19وفق قراري وزير الصحة رقم لجة التصرفات اإلدارية املفوضة مستويات معا .4

 عالجة املمستويات  التصرفات اإلدارية املفوضة 

مدير املركز   املندوب املدير الجهوي  الرمز  التسمية 

 االستشفائي

 - - Act 1 X قرار فتح املباراة 

لجنة   أعضاء  تأليف  قرار 

 الحراسة املباراة ولجنة 

Act 2 X - - 

 - - Act 3 X النتائج  اإلعالن 

املوظفين   ارسال  قرار 

اللجنة   الى  حديثا  املعينون 

قصد   اإلقليمية  الطبية 

 اجراء الفحص الطبي. 

Act 4 X X - 
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الالممركزةدليل التصرفات اإلدارية املفوضة املتعلقة بتدبير شؤون املوظفين باملصالح   

 التراخيص :02التدبير 

 أوال: النصوص القانونية املؤطرة 

 .األساس ي العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمهبشأن النظام  1.58.008الظهير الشريف رقم  ▪

في    1.20.06ظهير شريف رقم   ▪ القانون رقم  2020مارس    6)   1441من رجب    11صادر  بتنفيذ  املتعلق    55.19( 

 بتبسيط املساطر واإلجراءات اإلدارية 

)بسن نظام عام للمباريات واالمتحانات  1967يونيو    22(  1387ربيع األول  13بتاريخ    401.67املرسوم امللكي رقم   ▪

 .الخاصة بولوج أسالك ودرجات ومناصب اإلدارات العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه

( بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في  2005ديسمبر    2)  1426شوال    29الصادر في    2.04.403املرسوم رقم   ▪

 .الدرجة أو اإلطار

في    2-17-410مرسوم رقم   ▪ الحجة    29صادر  اإلشهاد على  2017سبتمبر    20)  1438من ذي  كيفيات  بتحديد   )

 مطابقة نسخ الوثائق ألصولها. 

( يتعلق بالتعويضات املخولة لألساتذة املتقاضين  2008يوليو  9) 1429رجب  5صادر في   2-08-11مرسوم رقم    ▪

 . (2008يوليو  21 - 1429رجب  17بتاريخ   5649تعويضات عن الدروس بالتعليم العالي  )ج. ر. عدد 

 .االمضاء بتفويض( 2019 أكتوبر 10) 1441 صفر  من  11 في صادر 3972.19 رقم  الصحة  لوزير قرار ▪

 .حول متابعة املوظفين للدراسة باملؤسسات الجامعية 2015/03منشور رئيس الحكومة رقم  ▪

 .الوظيفة واألنشطة الحرة( حول الجمع بين 1999نونبر  19) 1420شعبان   10د بتاريخ -99-30منشور رقم  ▪

 .حول التداريب التطوعية 2003فبراير  19بتاريخ  004602منشور وزير الصحة رقم  ▪

حول طلبات التدريب التطوعي ملنهي الصحة على مستوى    2007يونيو    21بتاريخ    914منشور وزير الصحة رقم   ▪

 .هياكل وبنيات العالج التابعة لوزارة الصحة

 .وزارة الصحة واملعاهد الخاصة لتكوين املمرضيناالتفاقيات املبرمة بين  ▪
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الالممركزةدليل التصرفات اإلدارية املفوضة املتعلقة بتدبير شؤون املوظفين باملصالح   

 مسطرة التدبيرثانيا: 

 :املفوضةالتصرفات اإلدارية  .1

 

 املتدخلون  .2

  املديرون الجهويون للصحة أو نوابهم ▪

  نوابهم مندوبو وزارة الصحة بالعماالت واالقاليم أو  ▪

 املعني )ة(  ▪

 تدابير املتبعةال .3

الترخيص للموظفين باملشاركة في دورات التكوين املستمر ملدة قصيرة األمد باملغرب، الترخيص للموظفين   .3.1

باملشاركة في املباريات واالمتحانات املنظمة من طرف وزارة الصحة، الترخيص للموظفين بمتابعة الدراسات  

    Act 5, Act 6, Act 7 ير التابعة للجامعات العليا باملؤسسات الجامعية وغ

ورقة   ▪ رسمي،  )استدعاء  املطلوبة  بالوثائق  ومرفقا  اإلداري  السلم  برأي  مشفوعا  باألمر،  املعني  طلب  استالم 

 التسجيل بالجامعة(

 .دراسة الطلب واعداد مشروع رسالة قبول أو رفض الطلب، مع وجوب تعليل األسباب في حالة الرفض ▪

 أو الرسالة قصد التوقيع وتسجيلها بمكتب الضبط، ارسال القرار  ▪

  .تسليم نسخة للمعني باألمر تحت إشراف السلم اإلداري ونسخ قصد االخبار لرؤسائه املباشرين  ▪

 . دورات التكوين املستمر بعد نهاية شاركة امل شهادةاملعني باألمر  تسليم ▪

 حفظ امللف ▪

 Act 8 وخارجهالترخيص للموظفين للقيام بتداريب داخل النفوذ الترابي للمديرية الجهوية  .3.2

استالم طلب املعني باألمر مشفوعا برأي السلم اإلداري، يحدد فيه مدة التدريب، تاريخ بدايته، واملصلحة التي   ▪

 .سيتم قضاء التدريب بها

الرفض مع وجوب  دراسة الطلب ومراقبة توفر الشروط   ▪ أو  القانونية والنظامية واعداد مشروع رسالة القبول 

 .التعليل

 ارسال الرسالة قصد التوقيع وتسجيلها بمكتب الضبط،   ▪

 الرمز  التسمية 

 Act 5 ملشاركة في دورات التكوين املستمر ملدة قصيرة األمد باملغرب االترخيص للموظفين ب

 Act 6 واالمتحانات املنظمة من طرف وزارة الصحة في املباريات  ملشاركة  االترخيص للموظفين ب

 Act 7 الدراسات العليا باملؤسسات الجامعية وغير التابعة للجامعات الترخيص للموظفين بمتابعة

 Act 8 لقيام بتداريب داخل النفوذ الترابي للمديرية الجهوية وخارجه ل  للموظفينالترخيص 

بإجراء تداريب باملصالح التابعة للوزارة املتواجدة داخل النفوذ  لغير موظفي وزارة الصحة  الترخيص  

 الترابي للمديرية الجهوية

Act 9 

 Act 11 سسات التكوين بصفة مدرسين مؤقتين تقديم دروس في مؤ الترخيص ب



 

11 
 

الالممركزةدليل التصرفات اإلدارية املفوضة املتعلقة بتدبير شؤون املوظفين باملصالح   

بملفه   ▪ منها  اإلداري، وحفظ نسخة  السلم  بإجراء تدريب، تحت إشراف  اإلذن  باألمر أصل رسالة  املعني  تسليم 

 .اإلداري 

 نسخ قصد االخبار  ▪

وظفي وزارة الصحة بإجراء تداريب باملصالح التابعة للوزارة املتواجدة داخل النفوذ الترابي  الترخيص لغير م .3.3

 Act 9 للمديرية الجهوية

أشهر،    3استالم طلب املعني باألمر مشفوعا برأي السلم اإلداري، يحدد فيه مدة التدريب التي ال يجب أن تتجاوز   ▪

: نسخة لألصل من الدبلوم املنهي أو  ب بها، مرفقا بالوثائق التاليةتاريخ بدايته، واملصلحة التي سيتم قضاء التدري

وطنية للتعريف، نسخة  شهادة متابعة الدراسة بمؤسسة التعليم املنهي أو التقني، نسخة لألصل من البطاقة ال

املدنية، موافقة  الشغل واملسؤولية  الناتجة عن حوادث  التدريب تغطي األخطار  التأمين عن مدة    من بوليصة 

  .أهلية املستقبلة للمتدرب

  .دراسة الطلب ومراقبة توفر الشروط القانونية والنظامية ▪

دراسة الطلب ومراقبة توفر الشروط القانونية والنظامية واعداد مشروع رسالة القبول )تطوعي( أو الرفض مع   ▪

 .وجوب التعليل

 ارسال الرسالة قصد التوقيع وتسجيلها بمكتب الضبط،   ▪

ب ▪ املعني  بملفه  تسليم  منها  اإلداري، وحفظ نسخة  السلم  بإجراء تدريب، تحت إشراف  اإلذن  األمر أصل رسالة 

 .اإلداري 

 نسخ قصد االخبار  ▪

 ؛   التدريب شهادة تسليم املعني باألمر  ▪

 Act 11 الترخيص بتقديم دروس في مؤسسات التكوين بصفة مدرسين مؤقتين  .3.4

السلم   ▪ املعني باألمر مشفوعا برأي  السنة الجامعية، وكذا  استالم طلب  التدريس،  اإلداري، مع تحديد ساعات 

إسم املؤسسة الجامعية أو مؤسسة تكوين األطر العليا التي سيتم تقديم الدروس بها، وإرفاق الطلب وجوبا بما  

 .يثبت قبوله لتقديم دروس باملؤسسات الجامعية أو بأية مؤسسة أخرى لتكوين األطر العليا

 .توفر الشروط القانونية والنظاميةدراسة الطلب ومراقبة  ▪

أو   ▪ مؤقتين،  التكوين بصفة مدرسين  في مؤسسات  لتقديم دروس  الترخيص  االستفادة من  اعداد مشروع قرار 

 .رسالة جواب بالرفض مع التعليل

التوقيع وتسجيلها بمكتب   ▪ الرسالة قصد  ارسال  الرفض  في حالة  املوافقة  في حالة  باألمر  للمعني  القرار  تسليم 

 بط، الض 

 .تسليم املعني باألمر أصل الرسالة، تحت إشراف السلم اإلداري، وحفظ نسخة منها بملفه اإلداري  ▪

 نسخ قصد االخبار  ▪
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الالممركزةدليل التصرفات اإلدارية املفوضة املتعلقة بتدبير شؤون املوظفين باملصالح   

 

 2515.21و 3972.19وفق قراري وزير الصحة رقم مستويات معالجة التصرفات اإلدارية املفوضة  .5

 عالجة املمستويات  التصرفات اإلدارية املفوضة 

مدير املركز   املندوب املدير الجهوي  الرمز  التسمية 

 االستشفائي

ملشاركة في دورات التكوين  االترخيص للموظفين ب

 املستمر ملدة قصيرة األمد باملغرب

Act 5 X X - 

ملشاركة في املباريات  االترخيص للموظفين ب

 واالمتحانات املنظمة من طرف وزارة الصحة 

Act 6 X X - 

الدراسات العليا   للموظفين بمتابعةالترخيص 

 باملؤسسات الجامعية وغير التابعة للجامعات 

Act 7 X  X - 

لقيام بتداريب داخل النفوذ  ل  للموظفينالترخيص 

 الترابي للمديرية الجهوية وخارجه

Act 8 X - - 

لغير موظفي وزارة الصحة بإجراء  الترخيص 

املتواجدة داخل  تداريب باملصالح التابعة للوزارة 

 النفوذ الترابي للمديرية الجهوية

Act 9 X X - 

تقديم دروس في مؤسسات التكوين  الترخيص ب

 بصفة مدرسين مؤقتين 

Act 

11 

X X - 
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الالممركزةدليل التصرفات اإلدارية املفوضة املتعلقة بتدبير شؤون املوظفين باملصالح   

 الرخص اإلدارية )السنوية، االستثنائية، رخص التغيب(  :03التدبير 

 أوال: النصوص القانونية املؤطرة 

بشأن النظام األساس ي العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه، الفصل    1.58.008الظهير الشريف رقم   ▪

 ؛ 41و 40،39

أكتوبر    22املوافق    1365ذي القعدة    25يغير بمقتضاه الظهير الشريف الصادر في    1.61.005ظهير شريف رقم   ▪

ضافية بمناسبة ازدياد كل مولود  يمنح رب العائلة االجير أو املوظف أو عون املصالح العمومية رخصة إ  1946

 لديه

( بشأن تنظيم أداء فريضة الحج إلى بيت  2006نوفمبر    10)  1427من شوال    18صادر في    2-05-01مرسوم رقم   ▪

 .(2006ديسمبر  21- 1427ذو القعدة  29بتاريخ  5484هللا الحرام من طرف موظفي وأعوان الدولة )ج. ر. عدد 

 االمضاء. بتفويض( 2019 أكتوبر 10) 1441 صفر  من  11 في صادر 3972.19 رقم  الصحة  لوزير قرار ▪

رقم   ▪ في  -94-16منشور  الصادر  املجالس    1994غشت    16وع  أعضاء  باملوظفين  املتعلقة  التغيب  رخص  حول 

 .الجماعية

 حول الرخص االستثنائية ألسباب عائلية 1962-11- 15/وع بتاريخ 8362منشور رقم  ▪

  1.88.172ظهير شريف رقم الصادر بتنفيذه    بالتربية البدنية والرياضة املتعلق 87-06القانون رقم من  34املادة  ▪

 ( 1989ماي  19) 1409من شوال  13صادر في 

رقم   ▪ الثاني  -و-76-13منشور  ربيع  بتاريخ فاتح  أبريل    1396ع  واملؤسسات    ي ( حول موظف1976)قايح  اإلدارات 

 الصحراء املسترجعة.  ن للعمل بإقليميي العمومية املعين

 .حول الرخص السنوية ورخصة الوالدة 2011يونيو   5بتاريخ  5.11منشور رقم  ▪

رقم   ▪ بتاريخ  -74-150منشور  اآلخرة    11د  والرياضة  1974يوليوز    2)  1394جمادى  العمومية  الوظيفة  حول   )

 .الدولية

 مسطرة التدبيرثانيا: 

 :املفوضةالتصرفات اإلدارية  .1

 الرمز  التسمية 

أو املشاركة في منافسات رياضية   الترخيص بالتغيب لفائدة املوظفين املدعوين للقيام بتداريب إعدادية 

 وطنية أو دولية داخل املغرب 

Act 10 

املراكز   ومديري  واألقاليم  بالعماالت  الصحة  وزارة  مندوبي  لفائدة  املغرب  داخل  اإلدارية  الرخص 

 باملصالح التابعة للمديرية الجهويةاالستشفائية واملوظفين العاملين 

Act 12  

 Act 13 الترخيص بمغادرة التراب الوطني 

 Act 16 رخص الحج الى بيت هللا الحرام 

 Act 17 أيام  10الرخصة االستثنائية بالتغيب ألسباب عائلية وألسباب خطيرة واستثنائية ال تتعدى 
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بالتغيب االستثنائية  أجل  للموظفين   الرخصة  من  والجهوية  واإلقليمية  الجماعية  املجالس  في  األعضاء 

 حضور أشغال دورات املجالس

Act 18 

املهنية   والنقابات  العامة  املنفعة  ذات  الجمعيات  في  األعضاء  املوظفين  لفائدة  بالتغيب  الترخيص 

 والتعاضديات لحضور مؤتمرات واجتماعات الهيئات التي يمتلونها   

Act 19 

 املتدخلون  .2

  املديرون الجهويون للصحة أو نوابهم ▪

  مندوبو وزارة الصحة بالعماالت واالقاليم أو نوابهم  ▪

 باألمر.  ني )ة(املع ▪

 التدابير املتبعة .3

رياضية   .3.1 منافسات  في  املشاركة  أو  إعدادية  بتداريب  للقيام  املدعوين  املوظفين  لفائدة  بالتغيب  الترخيص 

   Act 10 وطنية أو دولية داخل املغرب

 .) املشاركةاستالم طلب املعني باألمر مشفوعا برأي السلم اإلداري، مرفقا بالوثائق االساسية )استدعاء  ▪

 .دراسة الطلب ▪

 .واعداد مشروع رسالة القبول أو الرفض مع وجوب التعليل ▪

 .تسليم املعني باألمر أصل الرسالة، تحت إشراف السلم اإلداري  ▪

 .حفظ نسخة منها بملفه اإلداري  ▪

املراكز  ا .3.2 ومديري  واألقاليم  بالعماالت  الصحة  وزارة  مندوبي  لفائدة  املغرب  داخل  اإلدارية  لرخص 

التراب   بمغادرة  الترخيص  الجهوية،  للمديرية  التابعة  باملصالح  العاملين   الوطنياالستشفائية واملوظفين 

Act 12 .13 

 .وتوقيع املوظف الدي سينوب عنه خالل فترة غيابهاستالم طلب املعني باألمر مشفوعا برأي السلم اإلداري  ▪

 .دراسة الطلب ▪

 .اعداد مشروع قرار االستفادة من الترخيص بالتغيب، أو رسالة جواب بالرفض مع التعليل ▪

 تسليم املعني باألمر أصل القرار أو الرسالة، تحت إشراف السلم اإلداري،   ▪

 .حفظ نسخ بامللف اإلداري للمعني باألمر ▪

اقبة اإلدارية   يوم، األمر   90باب صحية قصيرة األمد أقل من  الرخصة ألس .3.3  بإجراء الفحص الطبي املضاد واملر

Act 14 .31   

استالم الشهادة الطبية األصلية، من طرف املعني باألمر او ذويه مبين عليها أخر عنوان للمعني باألمر مع تسليم   ▪

 الوسط القروي( أيام ب 3ساعة بالوسط الحضري و 48وصل استالم )داخل أجل 

للوظيفة    من النظام األساس ي العام  44التأكد من أن مرض املعني باألمر ليس من بين األمراض املشار إليها في املادة   ▪

 1416صفر    5صادر في    2-94-279العمومية، وال ينتمي أيضا لالئحة االمراض املشار اليها باملرسوم مرسوم رقم  

 . (1995يوليوز  4)

  :تتولى اإلدارة
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  قبول الشهادة الطبية والعمل بها  ▪

 . االقتناع بمضمون الشهادة الطبية اخضاع املعني باألمر للفحص الطبي املضاد في حالة عدم ▪

 :في حالة ما تبث من خالل التحريات اإلدارية أو الفحص الطبي الضاد أن املوظف يستعمل رخصته لغاية العالج

 ية قصد القيام بامللتزمإرسال ملف املعني باألمر إلى املديرية الجهو  ▪

 استالم محضرا إنهاء واستالم املهام ▪

  إعداد مقرر رخصة قصيرة ▪

 ارسال املقرر قصد التوقيع  ▪

  تبليغ املقرر للمعني باألمر ▪

 االحتفاظ بنسخ من الشواهد الطبية بامللف اإلداري للمعني باألمر ▪

  12يتم احتساب عدد أيام املرض في فترة  إدراج مدة الشهادة الطبية ضمن جدول تتبع الشواهد الطبية بحيث   ▪

 شهرا متتابعا

  حفظ املقرر ضمن األرشيف ▪

 : في حالة ما تم تبوث من خالل التحريات اإلدارية أو الفحص الطبي الضاد أن املوظف لم يستعمل رخصته لغاية العالج

الت ▪ للعقوبات  نفسه  يعرض  امتثاله  وفي حالة عدم  استئناف عمله  املوظف بضرورة  النظام  ابالغ  عليها  ينص  ي 

  .األساس ي العام للوظيفة العمومية والنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل

  إدراج مدة الشهادة الطبية ضمن جدول تتبع الشواهد الطبية  ▪

 االحتفاظ بنسخ من الشواهد الطبية بامللف اإلداري للمعني باألمر ▪

 وية قصد القيام بامللتزمإرسال ملف املعني باألمر إلى املديرية الجه  ▪

 مبرر( غيابه الغير   مطابق لفترةتطبيق مسطرة االقتطاع من الراتب )مبلغ  ▪

تتعدى   .3.4 ال  واستثنائية  خطيرة  وألسباب  عائلية  ألسباب  بالتغيب  االستثنائية  الرخصة    10الرخصة  أيام، 

واإلقليمية والجهوية من أجل حضور أشغال  االستثنائية بالتغيب للموظفين األعضاء في املجالس الجماعية  

دورات املجالس، الترخيص بالتغيب لفائدة املوظفين األعضاء في الجمعيات ذات املنفعة العامة والنقابات  

  Act 16 .17 . 18. 19 املهنية والتعاضديات لحضور مؤتمرات واجتماعات الهيئات التي يمتلونها

املعني باألمر مشفوعا برأ ▪ الوالدة،  استالم طلب  السلم اإلداري، مرفقا بالوثائق االساسية )استدعاء، شهادة  ي 

 شهادة الوفاة....(

 دراسة الطلب مع االستعانة بمجموعة من العناصر املساعدة في اتخاذ القرار  ▪

اعداد مشروع رسالة قبول أو رفض الطلب مع وجوب التعليل باألسباب التي أدت الى الرفض، وذلك حسب رأي   ▪

  .داري السلم اإل 

 تسليم املعني باألمر أصل الرسالة، تحت إشراف السلم اإلداري،   ▪

 .حفظ نسخة منها بملفه اإلداري  ▪
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 2515.21و 3972.19وفق قراري وزير الصحة رقم مستويات معالجة التصرفات اإلدارية املفوضة  .6

 مستويات املعالجة التصرفات اإلدارية املفوضة 

مدير املركز   املندوب الجهوي املدير  الرمز  املسطرة 

 االستشفائي 

بتداريب   للقيام  املدعوين  املوظفين  لفائدة  بالتغيب  الترخيص 

إعدادية أو املشاركة في منافسات رياضية وطنية أو دولية داخل  

 املغرب 

Act 10 X - - 

الصحة   وزارة  مندوبي  لفائدة  املغرب  داخل  اإلدارية  الرخص 

واألقاليم   واملوظفين  بالعماالت  االستشفائية  املراكز  ومديري 

 العاملين باملصالح التابعة للمديرية الجهوية 

Act 12  X X   X 

 - Act 13 X X الترخيص بمغادرة التراب الوطني 

 - Act 16 X X رخص الحج الى بيت هللا الحرام 

خطيرة  وألسباب  عائلية  ألسباب  بالتغيب  االستثنائية  الرخصة 

 أيام 10واستثنائية ال تتعدى 

Act 17 X X X 

بالتغيب االستثنائية  املجالس   الرخصة  في  األعضاء  للموظفين 

دورات   أشغال  أجل حضور  من  والجهوية  واإلقليمية  الجماعية 

 املجالس 

Act 18 X X - 

الترخيص بالتغيب لفائدة املوظفين األعضاء في الجمعيات ذات 

املنفعة العامة والنقابات املهنية والتعاضديات لحضور مؤتمرات 

 واجتماعات الهيئات التي يمتلونها   

Act 19 X X - 
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 رخصة الوالدة  :04التدبير 

 أوال: النصوص القانونية املؤطرة 

 .بشأن النظام األساس ي العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه 1.58.008الظهير الشريف رقم  ▪

رقم   ▪ في    2.99.1219املرسوم  مقتضيات  2000ماي    10)  1421صفر    6الصادر  تطبيق  كيفية  بموجبه  تحدد   )

النظام األساس ي العام  1958فبراير    24)  1377شعبان    4الصادر في    1.58.008الظهير الشريف رقم   ( في شأن 

 ة العمومية، املتعلق بالرخص ألسباب صحية ورخصة الوالدة؛للوظيف

 .االمضاء بتفويض( 2019 أكتوبر 10) 1441 صفر  من  11 في صادر 3972.19 رقم  الصحة  لوزير قرار ▪

 .حول الرخص السنوية ورخصة الوالدة 2011يونيو   5بتاريخ  5.11منشور رقم  ▪

 مسطرة التدبيرثانيا: 

 :املفوضةالتصرفات اإلدارية  .1

 الرمز  التسمية 

 Act 15 رخصة الوالدة  

 : املتدخلون  .2

  املديرون الجهويون للصحة أو نوابهم ▪

  مندوبو وزارة الصحة بالعماالت واالقاليم أو نوابهم  ▪

 باألمر.  املعني )ة( ▪

 :التدابير املتبعة .3

الحمل، ويجب أن يبين في الشهادة األخيرة للحمل  التوصل بشهادة طبية في األشهر: الثالث، السادس والثامن من   ▪

 التاريخ املفترض للوضع مع منح املعنية باألمر وصال بإيداع الشواهد؛

 التوصل بشهادة الوضع ▪

 اصدار مقرر االستفادة من رخصة الوالدة وعرضه على توقيع املسؤول؛ ▪

 إشراف السلم اإلداري،    يرسل املقرر األصلي إلى املعنية باألمر ونسخة منه قصد اإلخبار، تحت ▪

 .حفظ نسخة منه بملفه اإلداري  ▪

املفوضة   ▪ اإلدارية  التصرفات  معالجة  رقم  مستويات  الصحة  وزير  قراري    3972.19وفق 

 2515.21و

 مستويات املعالجة التصرفات اإلدارية املفوضة 

مدير املركز   املندوب املدير الجهوي  الرمز  املسطرة 

 االستشفائي 

  Act 15 X X رخصة الوالدة  
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 يوم 90الرخصة ألسباب صحية قصيرة األمد أقل من  :05التدبير 

 أوال: النصوص القانونية املؤطرة 

بشأن النظام األساس ي العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه، الفصل    1.58.008الظهير الشريف رقم   ▪

 ؛ 44و 39

( بتحديد قائمة األمراض املشار إليها في الفصل  1995يوليو    4)  1416صفر    5صادر في    2-94-279مرسوم رقم   ▪

الشريف رقم    43 الظهير  في    1-58-008املكرر من  النظام  1958فبراير    24)  1377شعبان    4الصادر  في شأن   )

 .األساس ي العام للوظيفة العمومية

( تحدد بموجبه كيفية تطبيق مقتضيات الظهير  2000ماي    10)  1421صفر    6صادر في    2-99-1219مرسوم رقم   ▪

وظيفة  ( في شأن النظام األساس ي العام لل1958فبراير    24)  1377شعبان    4الصادر في    1-58-008الشريف رقم  

 .العمومية، املتعلقة بالرخص ألسباب صحية ورخصة الوالدة

  ملرضية احول املراقبة والتصديق على الشواهد الطبية للرخص  2002ماي  2وص بتاريخ  -02-14منشور رقم  ▪

 مسطرة التدبيرثانيا: 

 :املفوضةالتصرفات اإلدارية  .1

 الرمز  التسمية 

 Act 14 يوم   90الرخصة ألسباب صحية قصيرة األمد أقل من 

 Act 31 األمر بإجراء الفحص الطبي املضاد واملراقبة اإلدارية  

 املتدخلون  .2

  املديرون الجهويون للصحة أو نوابهم ▪

  مندوبو وزارة الصحة بالعماالت واالقاليم أو نوابهم  ▪

 باألمر  املعني )ة( ▪

 التدابير املتبعة .3

اقبة اإلدارية   90ألسباب صحية قصيرة األمد أقل من  لرخصة  ا .3.1  يوم، األمر بإجراء الفحص الطبي املضاد واملر

Act 14 .31   

استالم الشهادة الطبية األصلية، من طرف املعني باألمر او ذويه مبين عليها أخر عنوان للمعني باألمر مع تسليم   ▪

 م بالوسط القروي( أيا 3ساعة بالوسط الحضري و 48وصل استالم )داخل أجل 

من النظام األساس ي العام للوظيفة    44التأكد من أن مرض املعني باألمر ليس من بين األمراض املشار إليها في املادة   ▪

 1416صفر    5صادر في    2-94-279العمومية، وال ينتمي أيضا لالئحة االمراض املشار اليها باملرسوم مرسوم رقم  

 ( 1995يوليوز  4)
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 :  تتولى اإلدارة

  قبول الشهادة الطبية والعمل بها  ▪

 خضاع املعني باألمر للفحص الطبي املضاد في حالة عدم االقتناع بمضمون الشهادة الطبية وذلك تطبيقا إ ▪

 :في حالة ما تبث من خالل التحريات اإلدارية أو الفحص الطبي الضاد أن املوظف يستعمل رخصته لغاية العالج

 املديرية الجهوية قصد القيام بامللتزمإرسال ملف املعني باألمر إلى  ▪

 استالم محضرا إنهاء واستالم املهام ▪

  إعداد مقرر رخصة قصيرة ▪

 ارسال املقرر قصد التوقيع  ▪

  تبليغ املقرر للمعني باألمر ▪

 االحتفاظ بنسخ من الشواهد الطبية بامللف اإلداري للمعني باألمر ▪

  12لطبية بحيث يتم احتساب عدد أيام املرض في فترة  إدراج مدة الشهادة الطبية ضمن جدول تتبع الشواهد ا ▪

 شهرا متتابعا

  حفظ املقرر ضمن األرشيف ▪

 : في حالة ما تم تبوث من خالل التحريات اإلدارية أو الفحص الطبي الضاد أن املوظف لم يستعمل رخصته لغاية العالج

ل ▪ نفسه  يعرض  امتثاله  وفي حالة عدم  استئناف عمله  املوظف بضرورة  النظام  ابالغ  عليها  ينص  التي  لعقوبات 

  .األساس ي العام للوظيفة العمومية والنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل

  إدراج مدة الشهادة الطبية ضمن جدول تتبع الشواهد الطبية  ▪

 االحتفاظ بنسخ من الشواهد الطبية بامللف اإلداري للمعني باألمر ▪

 ديرية الجهوية قصد القيام بامللتزمإرسال ملف املعني باألمر إلى امل ▪

 مبرر( غيابه الغير   مطابق لفترةتطبيق مسطرة االقتطاع من الراتب )مبلغ  ▪

املفوضة   ▪ اإلدارية  التصرفات  معالجة  رقم  مستويات  الصحة  وزير  قراري    3972.19وفق 

 2515.21و

 مستويات املعالجة التصرفات اإلدارية املفوضة 

مدير املركز   املندوب الجهوي املدير  الرمز  املسطرة 

 االستشفائي 

   Act 14 X يوم   90الرخصة ألسباب صحية قصيرة األمد أقل من 

اقبة اإلدارية    Act 31 X X X األمر بإجراء الفحص الطبي املضاد واملر
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 الوظيفة  ترك  :06التدبير 

 أوال: النصوص القانونية املؤطرة 

بشأن النظام األساس ي العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه، الفصل    1.58.008الظهير الشريف رقم   ▪

 ؛ 44و 39

رقم   ▪ في    1.83.230ظهير شريف  رقم  1984أكتوبر    5)  1405محرم    9صادر  القانون  بتنفيذ  بشأن     12.81( 

 املتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة االقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات املحلية 

رقم   ▪ ملكي  املوظفين  1968مايو    17)  1388صفر    19بتاريخ    68.62مرسوم  على  املطبقة  املقتضيات  بتحديد   )

 ؛ 7و  6املتمرنين باإلدارات العمومية، الفصل 

نون رقم  (  بتحديد شروط وكيفيات تطبيق القا2000ماي    10)  1421صفر    6صادر في    2-99-1216مرسوم رقم   ▪

بشأن االقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات املحلية املتغيبين عن العمل بصفة غير    81-12

 مشروعة؛ 

 .االمضاء بتفويض( 2019 أكتوبر 10) 1441 صفر  من  11 في صادر 3972.19 رقم  الصحة  لوزير قرار ▪

 ( بشأن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة؛ 2003مايو   19)  1424ربيع األول    17وع بتاريخ  -03-4منشور رقم   ▪

  التأديبي املركزي؛ السجل - حول مراقبة التوظيف  1986ديسمبر  29وع بتاريخ  18 – 86منشور رقم  ▪

 حول مسطرة التخلي عن املنصب؛  1962مارس  12وع صادر في -62-17منشور رقم  ▪

  التخلي عن املنصب؛ حول مسطرة  2002يونيو  18صادر في  38منشور وزير الصحة رقم  ▪

حول ترك املنصب بدون    2002ماي    28و.ع بتاريخ    6906رسالة وزير الوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري رقم   ▪

  مبرر مقبول )عدم اإلستجابة للفحص الطبي املضاد(

 مسطرة التدبيرثانيا: 

 :املفوضةالتصرفات اإلدارية  .1

 Act 32 إنذار املوظفين 

  Act 33 املوظفين استفسار  

 Act 35 قرار توقيف األجرة 

 Act 36 قرار االقتطاع من األجرة   

 املتدخلون  .2

  املديرون الجهويون للصحة أو نوابهم ▪

  مندوبو وزارة الصحة بالعماالت واالقاليم أو نوابهم  ▪

 باألمر  املعني )ة( ▪

 التدابير املتبعة .3

   Act 32إنذار املوظفين  .3.1
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باألمر املوجود في حالة ترك الوظيفة رسالة إندار بالرجوع الى العمل عبر البريد املضمون مع  إعداد وتبليغ املعني   ▪

ساعة الوسط القروي، مع اخباره بالعقوبات التي    72ساعة في الوسط الحضري و  48وصل االستالم، داخل أجل  

 .ستتخد في حقه طبقا للقوانين الجاري بها العمل في حالة عدم االمتثال

   Act 36 من األجرة االقتطاع .3.2

أيام من استالمه    7في حالة رجوع املوظف للعمل داخل اآلجال القانونية )قبل استالم رسالة اإلنذار، أو داخل اجل   ▪

 .على مدة التغيب غير املبرر (Act 36) لرسالة اإلنذار( تطبيق مسطرة االقتطاع من األجرة

 ( للمعني باألمر 33إرسال طلب استفسار )ترك الوظيفة  ▪

 .فحص جواب املعني باألمر من طرف الرئيس املباشر قصد الخروج إما بقبول او رفض مبررات التغيب عن العمل ▪

  تحرير محضر إنهاء أو استالم املهام ▪

 عرض ملف املعني باألمر للدارسة على املجلس التأديبي  ▪

 .( على مدة التغيب غير املبرر36إعداد قرار االقتطاع من الراتب )ترك الوظيفة  ▪

 إرسال امللف كامال إلى مديرية املوارد البشرية للقيام باملتطلب ▪

 حفظ نسخة من امللف  ▪

   Act 35 توقيف األجرة .3.3

 أيام:   7في حالة استالم رسالة اإلنذار بالرجوع للعمل وعدم التحاق املعني باألمر بعمله داخل أجل 

عدمه( دون أخد رأي املجلس التأديبي وذلك بعد  تطبق مباشرة مسطرة العزل )مع االحتفاظ بالحق في املعاش من   ▪

 .إعداد قرار إيقاف صرف األجرة

في حالة عدم االستالم لرسالة اإلنذار بالرجوع للعمل للموظفين املستمرون في التغيب عم العمل: يتم إعداد قرار إيقاف   

 : صرف األجرة

 البشريةتكوين ملف ترك املنصب قصد إرساله إلى مديرية املوارد   ▪

 تحرير محضر ترك املنصب  ▪

 تحرير محضر انهاء املهام موضوعه ترك املنصب  ▪

 .إعداد نسخة طبق األصل لرسالة اإلنذار بالرجوع للعمل، أو النسخة األصلية في حالة عدم االستالم ▪

 النسخة االصلية لوصل االستالم البريدي  ▪

  قرار إيقاف صرف األجرة ▪

 : يوم انطالقا من بدأ تفعيل إيقاف الراتب 60في حالة االلتحاق بالعمل داخل أجل 

 تكوين امللف االتي وإرساله الى مديرية املوارد البشرية  ▪

 طلب االستفسار الذي وجه للمعني باألمر  ▪

جواب املعني باألمر املتضمن لقرار الرئيس املباشر إما بقبول او رفض مبررات التغيب عن العمل. مع اإلشارة في   ▪

  ألمرحالة عدم رد املعني با
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 محضر استالم العمل  ▪

 دعوة املجلس التأديبي لدراسة امللف قصد استمرار قرار إيقاف الراتب أو إلغائه ▪

  إرسال امللف كامال إلى مديرية املوارد البشرية للقيام باملتطلب ▪

 حفظ نسخة من امللف  ▪

تطبق مباشرة مسطرة العزل )مع    يوم انطالقا من بدأ تفعيل إيقاف الراتب:  60في حالة عدم االلتحاق بالعمل داخل أجل  

 .االحتفاظ بالحق في املعاش من عدمه( دون أخد رأي املجلس التأديبي وذلك بعد إعداد قرار إيقاف صرف األجرة

 2515.21و 3972.19وفق قراري وزير الصحة رقم مستويات معالجة التصرفات اإلدارية املفوضة  .7

 املعالجةمستويات  التصرفات اإلدارية املفوضة 

مدير املركز   املندوب املدير الجهوي  الرمز  املسطرة 

 االستشفائي 

 Act 32 X X X إنذار املوظفين 

 Act 33  X X X استفسار املوظفين 

 - - Act 35 X قرار توقيف األجرة 

   Act 36 X قرار االقتطاع من األجرة   
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 الغياب عن العمل بصفة غير مشروعة  :07التدبير 

 أوال: النصوص القانونية املؤطرة 

 بشأن النظام األساس ي العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه؛ 1.58.008الظهير الشريف رقم  ▪

رقم   ▪ في    1.83.230ظهير شريف  رقم  1984أكتوبر    5)  1405محرم    9صادر  القانون  بتنفيذ  بشأن     12.81( 

 االقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات املحلية املتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة 

رقم   ▪ ملكي  املوظفين  1968مايو    17)  1388صفر    19بتاريخ    68.62مرسوم  على  املطبقة  املقتضيات  بتحديد   )

 ؛7و 6املتمرنين باإلدارات العمومية، الفصل 

( بتحديد شروط وكيفيات تطبيق القانون رقم  2000ماي    10)  1421صفر    6صادر في    2-99-1216مرسوم رقم   ▪

بشأن االقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات املحلية املتغيبين عن العمل بصفة غير    81-12

 مشروعة؛ 

 .االمضاء بتفويض( 2019 أكتوبر 10) 1441 صفر  من  11 في صادر 3972.19 رقم  الصحة  لوزير قرار ▪

 ( بشأن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة؛ 2003مايو   19)  1424ربيع األول    17وع بتاريخ  -03-4منشور رقم   ▪

 حول التغيب غير املشروع عن العمل؛ 2014أكتوبر  28بتاريخ  77منشور وزير الصحة رقم  ▪

 .ير املشروع عن العمل؛(متعلق بالتغيب غ 2012نونبر  15) 1433الحجة ذو  30بتاريخ  26-12منشور رقم  ▪

 مسطرة التدبيرثانيا: 

 :املفوضةالتصرفات اإلدارية  .1

  Act 33 استفسار املوظفين 

 Act 36 قرار االقتطاع من األجرة   

 املتدخلون  .2

  املديرون الجهويون للصحة أو نوابهم ▪

  مندوبو وزارة الصحة بالعماالت واالقاليم أو نوابهم  ▪

 باألمر.  املعني )ة( ▪

 التدابير املتبعة .3

    Act 33 . 36 استفسار املوظفين، قرار االقتطاع من األجرة .3.1

  :حالة االقتطاع من األجرة املرتبط بالغياب غير املشروع عن العمل

  أيام بعد التوصل به من املندوبية(  3يتم تكوين امللف التالي قصد إرساله إلى مديرية املوارد البشرية )في أجل  ▪

 االستفسار الذي وجه للمعني باألمر طلب  ▪

جواب املعني باألمر املتضمن لقرار الرئيس املباشر إما بقبول او رفض مبررات التغيب عن العمل. مع اإلشارة في   ▪

  حالة عدم رد املعني باألمر

 محضر إنهاء واستالم املهام ▪
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   قرار االقتطاع من األجرة مطابق ملدة الغياب غير املبرر ▪

 :االقتطاع من األجرة املرتبط بالشواهد الطبيةحالة 

 أيام بالوسط القروي(  3في حالة تم التوصل بالشهادة الطبية بعد انصرام اآلجال القانونية )يومين بالوسط الحضري و 

 في حالة ما تم تبوث من خالل التحريات اإلدارية أو الفحص الطبي الضاد أن املوظف لم يستعمل رخصته لغاية العالج 

  أيام بعد التوصل به من املندوبية(  3يتم تكوين امللف التالي قصد إرساله إلى مديرية املوارد البشرية )في أجل  ▪

 أصل الشهادة الطبية املدلى بها من طرف املوظف مبين عليها تاريخ تسلم اإلدارة لها  ▪

 قر إقامة املوظف تقرير الفحص الطبي املضاد الذي أجري للموظف من طرف أقرب لجنة طبية إقليمية مل ▪

 محضر إنهاء واستالم املهام ▪

 نسخة من طلب االستفسار الذي وجه للمعني باألمر املرتبط بغيابه غير املشروع  ▪

جواب املعني باألمر املتضمن لقرار الرئيس املباشر إما بقبول او رفض مبررات التغيب عن العمل. مع اإلشارة في   ▪

 حالة عدم رد املعني باألمر 

   ع من األجرة مطابق ملدة الغياب غير املبررقرار االقتطا  ▪

املفوضة   ▪ اإلدارية  التصرفات  معالجة  رقم  مستويات  الصحة  وزير  قراري    3972.19وفق 

 2515.21و

 مستويات املعالجة التصرفات اإلدارية املفوضة

مدير املركز   املندوب املدير الجهوي  الرمز  املسطرة 

 االستشفائي 

 Act 33  X X X استفسار املوظفين 

   Act 36 X قرار االقتطاع من األجرة   
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 اإلحالة على التقاعد بسبب حد السن القانوني :8التدبير 

 أوال: النصوص القانونية املؤطرة 

القعدة    12بتاريخ    011-71قانون رقم   ▪ التقاعد  1971ديسمبر    30)  1391ذي  يحدث بموجبه نظام ملعاشات   )

  .املدنية

-14( بتنفيذ القانون رقم  2016أغسطس    20)  1437من ذي القعدة    16صادر في    1-16-110شريف رقم  ظهير   ▪

في نظام   72 املوظفون واملستخدمون املنخرطون  التقاعد  أن يحال فيها على  التي يجب  املحددة بموجبه السن 

 .املعاشات املدنية

رقم   ▪ في    1-02-04ظهير شريف  القعدة    15صادر  رقم  2002اير  ين  29)  1422من ذي  القانون  بتنفيذ   )01-49 

 .بتحديد كيفية إعادة تصفية بعض املعاشات املخولة من طرف الصندوق املغربي للتقاعد

القعدة    21صادر في    1-01-38ظهير شريف رقم   ▪ القانون رقم  2001فبراير    15)  1421من ذي   77-99( بتنفيذ 

 .د آخر يدخل في حكمهاملمنوع بموجبه الجمع بين األجرة واملعاش أو أي إيرا

 .االمضاء بتفويض( 2019 أكتوبر 10) 1441 صفر  من  11 في صادر 3972.19 رقم  الصحة  لوزير قرار ▪
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 مسطرة التدبيرثانيا: 

  التصرفات اإلدارية املفوضة .1

  Act 38 إلخبار باإلحالة على التقاعد بسبب حد السن القانونيا

 املتدخلون  .2

  نوابهماملديرون الجهويون للصحة أو  ▪

 باألمر  املعني )ة( ▪

 التدابير املتبعة .3

اعداد جدول يتضمن الئحة املوظفين الذين سيحالون على التقاعد بسبب حد السن برسم السنة الجارية كل   ▪

 ستة أشهر 

جمع الوثائق اإلدارية للموظف: مقرر التوظيف، مقرر الترسيم، اخر الترقيات التي استفاد منها،( نسخة من رسم   ▪

 ) الوالدة

 دراسة امللف والتأكد من تاريخ الوالدة ▪

  اعداد رسالتي الشكر واعالم املوظف بتاريخ التوقف عن الوظيفة ▪

 ارسال امللف الى مديرية املوارد البشرية  ▪

املفوضة   ▪ اإلدارية  التصرفات  معالجة  رقم  مستويات  الصحة  وزير  قراري    3972.19وفق 

 2515.21و

 مستويات املعالجة املفوضةالتصرفات اإلدارية 

مدير املركز   املندوب املدير الجهوي  الرمز  املسطرة 

 االستشفائي 

  Act 38 X X اإلخبار باإلحالة على التقاعد بسبب حد السن القانوني 
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