
 

 

 

Avis à l’ensemble des Résidents  

 

Les résidents qui sont tenus à déposer prochainement leur 

dossier de résidanat au Centre Hospitalo-Universitaire Ibn Sina, 

sont priés de fournir avec les pièces demandées, le présent 

engagement de servir affiché ci-joint et ce, en 4 exemplaires 

légalisés par les autorités compétentes. 

N.B : La légalisation de l’engagement doit être portée sur les 2 

pages. 

Le présent engagement remplace l’imprimé préalablement 

publié. 

 



   
 

       
 

                                                                                                                          DRH/12 12ديرية الموارد البشرية/م

 عــــــــــقــــــــــــــــدة الـــــــــتـــــــــــزام     

 
 
نا الموقع)ة( ا

 
 سفله :ا

 ....................................................................................................................................................... السيد)ة( :

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  1.58.008الظهيـــر الشــريف رقـــم 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  2.15.990والداخلييي والمقيميي بالمراكز الستشفائية، كما وقع تغييره وتتميمه، ول سيما بالمرسوم رقم 
 . (2016يوليو  12) 1437

لــــتــــزم بــ : 
 
   وا
ســتاب العمــل بــالو ارة الم لفــة بــالتعليم العــالي -

 
ســاتية التعلــيم العــالي  حالــة نجــاحيا باحــف فــي صــفة ا

 
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 الــاللتحــاو والعمــل بمقــر التعيــيي  - ت المصــلحة لتــوفير تغطيــة صــحية حاجيــايل تحــدده ال 
  الوطني.وع التراب لمجم

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

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

 

                                              الممل ة المغربية
ماية حوال ةــــحـــصــال و ارة

جتماعيةال    

ROYAUME DU MAROC 
Ministère de la Santé  

et de la Protection Sociale 



 

                                                         

 مقتضيات مهمة متعلقة بمو وع عقدة اللتزام
ساسـي العـام للوظيفـة العموميـة، 1958فبرايـر  24) 1377شـعبان  4الصـادر فـي  1.58.008الظهير الشريف رقـم  -1

 
( بمثابـة النظـام ال

 كما وقع تغييره وتتميمه :
دارة فيمـا يتعلـض بتسـميته وتعيـيي  24الفصل      شـارة ال  ن يجعـل نفسـه ررـي ا 

 
ان بتوظيفـه الـو ير الم ـت ، ا

 
      : يتعيي على كـل مرشـأ 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  2.15.990والداخلييي والمقيميي بالمراكز الستشفائية، كما وقع تغييره وتتميمه، ول سيما بالمرسوم رقم 

 :   (2016يوليو  12) 1437

 يتقا ى المقيمون الييي ليست لهم صفة موظف ............ : 27المادة 

مضوا على التزام 
 
ن المقيميي الييي ا

 
قل ،سنوات 8بالعمل لمدة غير ا

 
ما بالو ارة الم لفة بالتعليم العالي ،على ال بعـد نجـاحهم فـي  ،ا 

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

و تفـوو سـن
 
التـي يقضـيها  ،تيي متصـلتيي مـي ال دمـة الفعليـةتعتبر مضاعفة، في احتساب مدة اللتزام الميكور، المدة التـي تسـاول ا

حــدة الميسســات الصــحية التــي تعــاني خصاصــا فــي المــوارد البشــرية  ــو ارة الصــحة با  ــييي تــم تــوظيفهم كمت صصــيي ب المقيمــون ال
 والمحددة قائمتها بقرار لو ير الصحة .

لزاميـة طبقـا للتنظـيم يتقا ى المقيمون، عـووة علـى التعـويل المنصـوي عليـه فـي رـيه المـادة، تعويضـا  و ال دمـة ال 
 
عـي الحراسـة ا

 .الجارل به العمل 

و مسـت دم فـي تـاريخ قبـولهم كمقيمـيي 
 
جـرة المقـررة لو ـعيتهم النظاميـة  ،يستمر المقيمون الـييي لهـم صـفة موظـف ا

 
فـي تقا ـي ال

ليها لمدة  ،طوال مدة ت وينهم دارات التي ينتمون ا  انتهاء الفترة النظاميـة  سنوات بعد 8ويجب عليهم التوقيع على التزام بالعمل بال 
 .للت ويي
مضــوا علــى التــزام بالعمــل :   م ــررة 32المــادة 

 
ــييي ا ل بعــد  27طبقــا للمــادة ل يم ــي للمقيمــيي ال عــوه، التحــرر مــي رــيا اللتــزام ا 

 
ا

داال  وفقا للنصوي التشريعية والتنظيمية الجارل بها العمل . ،رة المعنيةموافقة الصريحة لو 

لــى  رجــاع مجمــوع المبــالج التــي اســتفاد منهــا بموجــب رــيا المرســوم، ا  ــافة ا  دارة، يتعــيي علــى كــل مقــيم معنــي ا  وفــي حالــة موافقــة ال 
مر والتي تعادل م

 
 جموع المبالج التي تقا ارا خول فترة ت وينه .المبالج التي تغطي نسبة مي ت لفة الت ويي اليل تلقاه المعني بال

داءه الفعلــي لمجمــوع المبــالج و
 
مر بمــا يفيــد ا

 
ن يــدلي كــل معنــي بــال

 
ل بعــد ا حــوال، ا 

 
ل يســرل مفعــول التحــرر مــي اللتــزام، فــي كــل ال

 الم تصة.الميكورة، لدة المصالأ 

ما بمحل  ما فيما يتعلض بالمقيميي الييي ينقطعون عي الت ويي ا 
 
قصائهم بصفة نهائيا ما بسبب ا  رادتهم وا  ديبي، ا 

 
جراء تا طار ا  ة في ا 

 : فيلزمون

رجاع  عف مجموع المبالج التي استفادوا منها بموجب ريا المرسوم،   -  ي؛نسبة لغير الموظفيي والمست دميبالبا 
دارات  8بقضاء مدة   - قل ابتداء مي تاريخ استئنافهم للعمل بال 

 
 التابعيي لهـا، بالنسـبة للـييي لهـم صـفةسنوات مي العمل على ال

عوه
 
ولى والثانية ا

 
و مست دم، تحت طائلة تطبيض مقتضيات الفقرتيي ال

 
 .موظف ا

مر مصادو عليه مي لدن السلطات المحلية 
 
 :الم تصةتوقيع المعني بال

ROYAUME DU MAROC 
Ministère de la Santé  

et de la Protection Sociale 

 

                                              الممل ة المغربية
ةــــحـــصــال و ارة  

جتماعيةماية ال  حوال   

 


