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 الشكل حيث من بمقتضاه يغير 90200332 رقم شريف ظهير

  32 الموافق 9232 الحجة ذي 32 في الصادر الشريف الظهير

 1الشغل حوادث عن بالتعويض 9131 نيويو

 التالية: بالنصوصكما تم تعديله 

 بتاريخ 0.60.001 رقم الشريف الظهير بتنفيذه الصادر 60.60  رقم القانون -

 8001 عدد الرسمية الجريدة ؛(4660 يونيو 01) 0141 اآلخر ربيع من 01

 ؛0100 ص ،(4660 يونيو 01) 0141 اآلخر ربيع 01 بتاريخ

 04 بتاريخ 0.64.011 رقم الشريف الظهير بتنفيذه الصادر 01.60 رقم القانون -

 8600 عدد الرسمية الجريدة ؛(4664 يوليو 40) 0104 األولى جمادى من

 ؛4000 ص ،(4664 أغسطس 01) 0140 اآلخرة جمادى 06 بتاريخ

 1) 0011 شوال 48 بتاريخ 0.10.810 رقم قانون بمثابة الشريف الظهير -

 0011 شوال 41 بتاريخ مكرر 0011 عدد الرسمية الجريدة ؛(0111 أكتوبر

 ؛4111 ص ،(0111 أكتوبر 00)

 بمثابة( 0100 أكتوبر 44) 0010 رجب 1 بتاريخ 000.00 رقم ملكي مرسوم -

 نونبر 4) 0010 رجب 01 بتاريخ 4101 عدد الرسمية الجريدة قانون؛

 .4481 ص ،(0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .806(، 0100مارس  08) 0014شوال  01بتاريخ  4041الجريدة الرسمية عدد  - 1
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بمقتضاه من حيث الشكل  يغير 90200332ظهير شريف رقم 

الموافق  9232ذي الحجة  32الظهير الشريف الصادر في 

 بالتعويض عن حوادث الشغل 9131يونيو   32

  

  الحمد هلل وحده 

 الطابع الشريف

 الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن هللا وليه(بداخله )

  : ف هذا أسماه هللا وأعز أمره أنهيعلم من ظهيرنا الشري

 0141يونيو  48الموافق  0018ذي الحجة  48بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 

 ؛ الشغل حسبما وقع تغييره وتتميمهبالتعويض عن حوادث 

 ، من الدستور 006وبناء على الفصل 

 : أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي

 9الفصل 

 0018ة ذي الحج 48إن مقتضيات الظهير الشريف المشار إليه أعاله الصادر في 

بالتعويض عن حوادث الشغل حسبما وقع تغييره وتتميمه تغير من  0141يونيو  48الموافق 

حيث الشكل طبقا للنص الملحق بظهيرنا الشريف هذا والمعتبرة كذلك في فصليه األول 

مقتضيات تمديد الظهير الشريف المشار إليه أعاله  04غاية الفصل  الىوالثامن وما يليهما 

 .0141يونيو  48الموافق  0018حجة ذي ال 48المؤرخ في 

 3الفصل 

من  0و 8)الفقرتان  06يصادق جنابنا الشريف بكيفية صريحة على مقتضيات الفصل 

 000و 410و 400الفصول و)الجملة األولى(  400و 010و 011المقطع الثاني( والفصول 

نا الشريف هذا ) المقطع الثالث( من النص الملحق بظهير 011و 010و 040و 001و 001و

من  1و 0) الفقرتان  04حيث أنها تكون تغييرات من حيث الجوهر لمقتضيات الفصل 

 - 1) المقطع  08الجملة الثانية ( والفصل  -01و 0) المقطعان  1المقطع الثاني ( والفصل 

) المقطع  01الجملة الثانية( والفصل  –المكرر )المقطع األول  01الجملة التاسعة ( والفصل 

 48معا( والفصل  001و 000) فيما يخص الفصلين  41الجملة األولى ( والفصل  -ألول ا

 -)المقطع األول 41)المقطع الثاني( والفصل  48الفقرة األولى( والفصل  -)المقطع األول 

الجملة األولى( من الظهير الشريف المشار إليه  -)المقطع األول  06الجملة األولى( والفصل 
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حسبما كان العمل جاريا  0141يونيو  48الموافق  0018ذي الحجة  48في أعاله المؤرخ 

 ي تاريخ صدور ظهيرنا الشريف هذا.بتلك المقتضيات ف

 2الفصل 

ذي  48من الظهير الشريف المشار إليه أعاله المؤرخ في  00تلغى مقتضيات الفصل 

 والسالم.0141يونيو  48الموافق  0018الحجة 

 0100يبراير  0الموافق  0014ان مضر 04وحرر بالرباط في 

 ملحق

 32الموافق  9232ذي الحجة  32الظهير الشريف الصادر في 

بالتعويض عن حوادث الشغل 9131يونيو   

 ميدان التطبيق: الجزء األول

 مقتضيات عامة: الباب األول

 حوادث الشغل: القسم األول

 9الفصل 

وما  1صناف المبينة في الفصل الالمدرجين في ا شخاصإن حوادث الشغل النازلة باال

تخول الحق لفائدة المصاب بالحادثة أو لفائدة ممثليه في نيل  04غاية الفصل  الىيليه 

  الشغل أو عند القيام به.نجمت هذه الحوادث عن  اذاتعويض تتحمله المقاولة أو المؤاجر 

 3الفصل 

على الشغالين  ،11تطبق مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا مع مراعاة مقتضيات الفصل 

مؤسسات تزاول فيها في المغاربة حتى ولو كانوا يعملون تحت أوامر مؤاجرين مغاربة 

 ية بمساعدة مستخدمين مغاربة فقط.حرف أو مهن مطابقة لتقاليد الحرف المغرب

 2الفصل 

تعتبر بمثابة حادثة للشغل الحادثة كيفما كان سببها التي تصيب من جراء الشغل أو عند 

ما لحساب اه كل شخص سواء كان أجيرا أو يعمل بأية صفة كانت وفي أي محل كان القيام ب

ما لحساب رؤساء المقاوالت المبينة بعده ولو كان المؤاجر امؤاجر واحد أو عدة مؤاجرين و

ال يزاول مهنة تدر عليه ربحا، وذلك حتى ولو كانت هذه الحادثة ناجمة عن حالة قوة قاهرة 
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 اذاال اقد تسببت في مفعول القوة الطبيعية أو زادت في خطورته اللهم أو كانت أحوال الشغل 

 مراض .اب بالحادثة عرضة سهلة لالبرهن المؤاجر أو المؤمن على أن المص

 3الفصل 

كل شخص قام بأية  061يستفيد من ظهيرنا الشريف هذا ماعدا في حالة تطبيق الفصل 

يجار سواء بإنجاز خدمات بناء على عقدة لالصفة كانت ـ ولو على وجه التجربة أو التعلم ـ 

المشار  شخاصكانت هذه العقدة صحيحة أم ال غير أن وجوب هذه العقدة ال يطبق على اال

  .06المنصوص عليهم في الفصل  االفرادفصل التاسع وال على التالميذ وإليهم في ال

 2الفصل 

المعين عامال ومن ن المعونة المقدمة عن طواعية ال يمكن أن تجعل من الشخص ا

  ة هذه تطبيق ظهيرنا الشريف هذا. الشخص المعان مؤاجرا وال يترتب عنها والحال

وتعتبر معونة مقدمة عن طواعية المعونة التي تسدى بدون منح أجرة ولو كانت عرضا 

 ر أجرة ما يدفع على وجه الحلوان.وال يعتب

 االيابالحوادث الطارئة أثناء الذهاب و: القسم الثاني

 2الفصل 

 : وهذا  االيابتعتبر حادثة للشغل الحادثة الطارئة على أحد العملة في مسافة الذهاب و

بين محل الشغل ومحل إقامته األصلية أو محل إقامة ثانوية تكتسي صبغة ثابتة أو  -0

 ؛عائليةألسباب أي محل آخر يتوجه إليه العامل بصفة اعتيادية 

ناول فيه العامل طعامه بصفة اعتيادية سواء كان بين محل الشغل والمحل الذي يت -4

ادة عند أحد األقارب أو طعام الفطور أو طعام الغذاء أو طعام العشاء ولو كان يتناوله ع

 ؛فراداال

 .قامتهابين المحل الذي يتناول فيه العامل اعتياديا طعامه ومحل  -0

طع أو انحرف لسبب فرضته ال بقدر ما لم يكن المرور قد انقاوال تعتبر هذه المماثلة  

اة العادية أو الخارجة عن مصلحة العامل الشخصية واألجنبية عن الحاجيات الجوهرية للحي

 العمل.



 

 6  

 شاا واال أصناف المؤاجرين الجاري عليهم هذا التشريع: الباب الثاني

 المستفيدين منه

 1الفصل 

اإلشراف أو التسيير يستفيد من ظهيرنا الشريف هذا العملة والمستخدمون وأعوان 

 :اوالت والمؤاجرين المبينين بعدهالعاملون لحساب المق

االستغالالت الفالحية والغابوية ضمن الشروط المحددة على الخصوص بمقتضى   -0

 ظهير شريف؛

األوراش وصناعات البناء واألشغال والمقاوالت الصناعية )مثل المعامل والمصانع  -4

ر الطرق أو البحر أو الجو ومقاوالت الشحن أو اإلفراغ العمومية ومقاوالت النقل عب

 ؛ن العمومية والمناجم والمقاطع(والمخاز

 ؛المقاوالت التجارية  -0

الرعاية الشخصية مثل قاعات الحالقة ومؤسسات  الىالمقاوالت التي تهدف  -1

  ؛بالتجميلرجل واأليدي والعناية الحمامات والرشاشات والمعالجة بالماء ومعالجة األ

المزاولون مهنة حرة والموثقون والشركات المدنية والتعاونيات  المؤاجرون -8

والنقابات والجمعيات أو الجماعات أيا كان نوعها ومؤسسات العبادة والمؤسسات الرهبانية 

سعافية أو الخيرية والشركات والمؤسسات الدينية ومؤسسات اإليواء والمؤسسات اال

اضة البدنية أو التربية تعاطي الرياضة أو الري الىسات التي تهدف والجمعيات أو المؤس

 البدنية.

 8الفصل 

 يستفيد أيضا من ظهيرنا الشريف هذا:

 ؛المحددة خصيصا بمقتضى ظهير شريفأصناف البحارة   -0

 ؛والصناعةن والوسطاء في التجارة المسافرون والممثلو -4

المأجورين لفروع المقاوالت التجارية للبيع بالتفصيل وتعاونيات  الوكالء غير  -0

االستهالك حسب الكيفيات المحددة بموجب قرار للوزير المنتدب في الشغل والشؤون 

 ؛2(0)االجتماعية 

السماسرة والمفتشون وغيرهم من المأمورين غير المفروضة عليهم الضريبة  -1

التأمين أيا كان نوعه، ولو كانوا يتقاضون عمولتهم على  المهنية )البتانتا( التابعون لمقاوالت

وجه األجرة والمنجزون بصفة اعتيادية ومتوالية عمليات التأمين لحساب مؤاجر واحد أو 

                                                           

 الرسمية الجريدة)  0110 أكتوبر 00 يوم العام الكاتب أصدره الذي القرار هو اآلن به المعمول ( النص0) - 2

 (.0618 الصحيفة 0110 نونبر 41 في المؤرخة( 0111عدد 
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عدة مؤاجرين أو رؤساء مقاوالت معينين وكذا أعوان التأمين الثانيون الذين يعملون بصفة 

على زيادة الء عامين والمفروضة عليهم اعتيادية ومتوالية لحساب وكيل عام أو عدة وك

 ؛المهام الداخلية بمركز الوكالة البحث عن الزبناء

بوابو البنايات المعدة للسكنى )باستثناء البوابين الخاصين بالمالك نفسه(   -8

 ؛الرئيسي في سياقة ناقلة والمستخدمون بالمنازل الذين ينحصر عملهم

فة اعتيادية ومنتظمة إما وحدهم وإما مع الذين يعملون بالمنازل بص شخاصاال -0

أزواجهم أو أطفالهم اللذين هم تحت كفالتهم وإما مع معين لحساب رئيس مقاولة أو عدة 

يملكون األعتدة كال أو بعضا الالزمة للقيام  شخاصرؤساء مقاوالت ولو كان هؤالء اال

سواء  3سنة 00عمر أقل من بعملهم ويعتبر بمثابة أطفال تحت الكفالة األطفال البالغون من ال

يكون الذين  5ومكفولو الدولة 4كانوا شرعيين أو طبيعيين معترفا بهم أم ال وكذا المتبنون

 ؛العامل بالمنزل وصيا عليهم

 شخاصالعامالت بالمسارح ودور السينما وغيرها من مؤسسات المشاهد وكذا اال  -1

 الذين يبيعون في هذه المؤسسات للنظارة أشياء مختلفة ؛

المكلفون بحراسة أماكن حفظ المالبس بمؤسسات المشاهد والفنادق  شخاصاال -1

الرقص والمهرجانات  مثل قاعاتطاعم أو في مختلف المهرجانات ـأو الم والمقاهي

 ؛ الرياضية

تعاريف النقل المحددة من  سائقو الناقالت العمومية المفروضة على استغاللها  -1

 ء السائقون غير مالكي الناقالت.كان هؤال اذاطرف السلطة العمومية 

 1الفصل 

 تمتد االستفادة من ظهيرنا الشريف هذا لمن يأتي بيانهم:

 دارات العمومية؛الموظفون غير الرسميين التابعون لال  -0

والرياضة بصفتهم  المقبولون للمساهمة في أعمال مصلحة الشبيبة شخاصاال  -4

 موظفي اإلدارة للتسيير أو التدبير؛

                                                           

 من القانون 0طبقا للمادة  كاملة شمسية سنة عشرة ثمان سنه يبلغ لم الذي الجنسين كال الطفل من مهـمال يعتبر - 3

 ربيع فاتح بتاريخ 0.64.014 رقم الظهير الشريف المهملين الصادر بتنفيذه األطفال بكفالة يتعلق 08.60 رقم

 أغسطس 01) 0140 اآلخرة جمادى 06 بتاريخ 8600 عدد الرسمية ؛ الجريدة(4664 يونيو 00) 0140 اآلخر

4664)، 4004. 

 رقم الشريف األسرة الصادر بتنفيذه الظهير مدونة بمثابة 16.60 رقم من القانون 011قارن مع الفصل  - 4

 ذو 01 بتاريخ 8011 عدد الرسمية، ؛ الجريدة(4661 فبراير 0)0141 الحجة ذي من 04 بتاريخ 0.61.44

 أي عنه ينتج وال باطال، التبني ، والذي ينص على ما يلي: " يعتبر101 ص ،( 4661 فبراير 8)  0141 الحجة

  .الشرعية البنوة آثار من أثر

 ".الوصية أحكام عليه وتجري النسب به يثبت ال الولد منزلة التنزيل أو الجزاء تبني

 00بتاريخ  0.11.010المتعلق بمكفولي األمة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  00.11راجع القانون رقم  - 5

 0146ى األولى جماد 40بتاريخ  1144(؛ الجريدة الرسمية عدد 0111أغسطس  48) 0146من جمادى األولى 

 .4006(، ص 0111سبتمبر  4)
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المجعولون من طرف إدارة عمومية  شخاصأصحاب المطافئ غير المهنيين واال -0

 شارة جماعة عمومية أو مصلحة عمومية أو مكتب أو فرد؛ارهن 

 الذين يقومون بخدمات مقابل أداء الضريبة الشخصية؛ شخاصاال  -1

نجاز أشغال لحساب اين يشاركون عن طواعية وبدون أجرة في ذال شخاصاال -8

 عمومية؛جماعات 

  ؛البطالةمون بأعمال برسم محاربة العاطلون الذين يقو   -0

 ؛ 6ال صدرت به عقوبة جنائيةالمعتقلون الذين يباشرون عم   -1

موظفو الجماعات العمومية الفرنسية غير المرتبطين مع هذه الجماعات بعقدة    -1

لم يمكن للشخص أن يطالب باالستفادة من التشريع الفرنسي  اذاالحق العام في حالة ما 

 لمتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل.ا

 90الفصل 

عداد يطبق أيضا ظهيرنا الشريف هذا على تالميذ مؤسسات التعليم التقني ومراكز اال

عادة اكز التكوين والمقبولين بمرا شخاصالمهني العمومية أو الخصوصية وكذا على اال

بة هذا التعليم أو هذا هلية والتهذيب المهني فيما يخص الحوادث الطارئة من جراء أو بمناساال

 التكوين.

والتالميذ المقبولين في  شخاصوال تطبق مقتضيات المقطع أعاله فيما يرجع لال

ة فقط من المؤسسات والمراكز المنصوص عليها في المقطع السابق إال على الحوادث الطارئ

شغال العملية الخاصة بالتعليم التقني أو المهني المقصود بالذات جراء أو بمناسبة القيام باال

وتستثنى من ذلك بوجه خاص الدروس النظرية التي ال تحتوي على أعمال يدوية ودروس 

 والمقررة في الفصل السادس. االيابالتعليم العام والحوادث الطارئة أثناء مسافة الذهاب و

وال تطبق كذلك هذه المقتضيات على التالميذ الذين يترددون بصفة منتظمة أو غير 

كانت  اذامنتظمة على المدارس ويتابعون دروس التعليم التجاري العمومية أو الخصوصية 

ستكماليا للخبرة مثل التجارة واالختزال اهذه المدارس وهذه الدروس تلقن تعليما تكميليا و

شهار الميكانوغرافية والرقن واللغة الفرنسية التجارية والمحاسبة وااآللي والواالختزال 

  يرها من أنواع التعليم الثقافي. جنبية وغواللغات اال

 99الفصل 

الشغالين المصابين بأمراض مهنية ضمن  الىتمتد مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا 

 المحددة خصيصا بمقتضى ظهير شريف.الشروط 

                                                           

المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية الصادر بتنفيذه الظهير  40.11من القانون رقم  11أنظر المادة  - 6

 1140(؛ الجريدة الرسمية عدد 0111 أغسطس 48) 0146جمادى األولى  00بتاريخ  0.11.466الشريف رقم 

 .4410(، ص 0111سبتمبر  00) 0146جمادى اآلخرة  8بتاريخ 
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 93الفصل 

للمؤاجرين أن يجعلوا أنفسهم أو أفراد عائالتهم يستفيدون من هذا النظام فيما  يمكن

  جراء أو بمناسبة القيام بالعمل. يخص الحوادث التي قد يصابون بها من

 92الفصل 

حوال بمقتضى ظهير شريف أو يمكن أن تعين كيفيات تطبيق الفصول السابقة حسب اال

 شغل والشؤون االجتماعية.دب في المرسوم أو قرار للوزير المنت

 التصريح بالحوادث والبحث فيها: الجزء الثاني

 التصريح: الباب األول

 93الفصل 

يجب على المصاب بحادثة شغل أن يخبر بها المؤاجر أو أحد مأموريه أو أن يعمل 

ربع والعشرين ساعة على أبعد خباره بها في اليوم الذي طرأت فيه أو في ظرف االاعلى 

  سباب مشروعة.كانية المطلقة أو المدا في حالة القوة القاهرة أو عدم االتقدير ماع

طلع عليها بهذه الكيفية ولو أويجب على المؤاجر أو مأموره أن يصرح بكل حادثة 

ربعين ساعة الموالية لتاريخ استمر المصاب بالحادثة في العمل وذلك في ظرف الثماني واال

 اآلحاد وأيام العطل.عالمه بالحادثة باستثناء أيام ا

 92الفصل 

غاية انصرام  الىيمكن أن يقدم التصريح بالحادثة الشخص المصاب بها أو ممثلوه 

  لثانية الموالية لتاريخ الحادثة.السنة ا

 92الفصل 

 الىالسلطة البلدية أو  الىأعاله  08 و 01يقدم التصريح المنصوص عليه في الفصلين 

رئيس مركز الشرطة بالمكان الذي  الىال فارئيس الدرك و الىالسلطة المحلية أو عند عدمها 

  محضرا ويسلم عنه في الحال وصوال.وقعت فيه الحادثة الذي يحرر بذلك 

ويمكن أيضا أن يقدم التصريح المذكور بواسطة رسالة مضمونة الوصول ضمن 

  ب في الشغل والشؤون االجتماعية.الشروط المحددة بموجب قرار للوزير المنتد
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 91الفصل 

يجب أن يتضمن كل من التصريح والمحضر حسب الكيفية المحددة في قرار للوزير 

اسم المؤاجر وصفته وعنوانه والمكان الحقيقي  7(0) ةالمنتدب في الشغل والشؤون االجتماعي

الجروح الواقعة فيه الحادثة وكذا نوعها وساعة حدوثها والظروف التي وقعت فيها ونوع 

  وعناوينهم.وأسماء الشهود 

 98الفصل 

يتحتم على المؤاجر أن يسلم للمصاب بالحادثة ورقة تتضمن اسمي المؤاجر والمصاب 

بالحادثة وعنوانهما كما تتضمن نوع الحادثة وتاريخها وينبغي أن يضمن عند االقتضاء في 

  ها.هذه الورقة بيان الشركة التي أمن المؤاجر مستخدميه في

 91الفصل 

المكلف بتفتيش الشغل في إن السلطة التي تلقت التصريح تخبر به في الحال العون 

  المؤسسة.

 30الفصل 

ليها بالحادثة شهادة طبية ايجب على المؤاجر أن يودع بمكتب السلطة التي صرح 

تتضمن حالة المصاب بالحادثة وعواقبها وتوابعها المحتملة إن لم تعرف تلك العواقب بكامل 

الدقة وذلك بمجرد االطالع على عواقب الحادثة وفي ظرف الخمسة عشر يوما الموالية 

 لمصاب بها مازال لم يستأنف شغله.ن كان االتاريخها على أبعد تقدير 

 39الفصل 

وجب على  060انتكس المصاب بالحادثة ضمن الشروط المقررة في الفصل  اذا

المؤاجر أن يودع في ظرف الخمسة أيام الموالية لالنتكاس شهادة طبية تتضمن حالة 

  العواقب المحتملة لهذا االنتكاس.المصاب بالحادثة و

 33الفصل 

ولية ولم يقع بعد برء ادة االكانت مدة العجز عن الخدمة تفوق المدة المقررة في الشه اذا

 الجرح فيمكن أن تحرر شهادة بتمديد تلك المدة بطلب من المؤاجر أو المؤمن. 

ارتأى الطبيب المعالج أن استئناف العمل في خدمة خفيفة من شأنه أن يساعد على  اذاو

ن بدقة شروط استئناف هذا الشفاء أو برء الجرح فيسلم للمصاب بالحادثة شهادة تتضم

  مل. الع

                                                           

 الرسمية الجريدة) 0100بتاريخ فاتح يبراير  العام الكاتب أصدره الذي القرار هو اآلن به المعمول ( النص0) - 7

 (.011الصحيفة  0100يبراير  01 في المؤرخة 0400عدد 
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 32الفصل 

ترتب عنها عجز  اذابرئت الجروح من غير أن يترتب عنها عجز صحي دائم أو  اذا

ربعين ساعة الموالية لتاريخ برء الجرح وضمن نفس صحي دائم فتقدم في ظرف الثماني واال

ثبات هذه اأمكن  اذاالكيفيات المقدمة بها الشهادة األولية شهادة طبية تتضمن العواقب النهائية 

 العواقب بكاملها.

 33 الفصل

كان برء المصاب مصحوبا  اذايتحتم على الطبيب الذي يحرر شهادة البرء أن يبين ما 

ولى مقدار هذا العجز وإال بعجز صحي دائم عن الشغل أم ال وينبغي أن يوضع في الحالة اال

  داء ثمن تسليم هذه الشهادة.ارفض فيمكن للمؤاجر أو للمؤمن أن ي

 32 الفصل

 الىضافة الشهادة الطبية المثبتة للوفاة اوفاة المصاب وجبت  الىأدت الحادثة  اذا

يداع هذه الشهادة في ظرف اما توفي العامل بعد وقوع الحادثة فيجب  اذاالتصريح أما 

 ربعين ساعة الموالية لتاريخ الوفاة.الثماني واال

 32الفصل 

شهادة التمديد وشهادة استئناف العمل ولية وتقدم مختلف الشهادات الطبية: الشهادة اال

 لة مضمونة الوصول.ما بواسطة رسااما مباشرة واالوفاة  وأوشهادة االنتكاس وشهادة الشفاء 

مؤمنه نظيرا من الشهادات  الىويتعين على المؤاجر عالوة على ذلك أن يوجه فورا 

 المذكورة.

 31الفصل 

الطبية أن تخبر العون المكلف بتفتيش يتعين على السلطة المودعة لديها شهادة الشفاء 

ن ساعة ربع والعشريالشغل في المؤسسة بالعواقب النهائية الناجمة عن الحادثة في ظرف اال

 يداع.الموالية لتاريخ اال

 البحث: الباب الثاني

 38الفصل 

بالدائرة  8محكمة الصلح الىتيتين تتولى السلطة التي تلقت التصريح توجيه الوثيقتين اال

 التي وقعت فيها الحادثة:

                                                           

من  401، و46، 01االختصاص في القضايا االجتماعية يعود للمحكمة االبتدائية بمقتضى الفصول  أصبح - 8

( بالمصادقة على 0111شتنبر  41) 0011رمضان  00بتاريخ  0.11.111الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 

شتنبر  06) 0011رمضان  00مكرر، بتاريخ  0406نص قانون المسطرة المدنية؛ الجريدة الرسمية عدد 

 .تتميمه، كما وقع تغييره و4110ص  (،0111
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 التصريح بالحادثة؛

 ادة.اإلثبات أو الشهادة بعدم تقديم شه

ربع والعشرين ساعة الموالية ويجب أن يتم توجيه الوثيقتين المذكورتين في ظرف اال

موالية لتاريخ ولى وعلى أبعد تقدير في ظرف الخمسة عشر يوما الإليداع الشهادة الطبية اال

 بالحادثة. التصريح

ن ساعة ربع والعشريولية في ظرف االوتوجه عند االقتضاء الشهادات غير الشهادة اال

 يداعها.االموالية لتاريخ 

 31الفصل 

 تيتين:بحث في الحالتين اال اجراء 9يتعين على قاضي الصلح

 ؛  توفي المصاب بالحادثة اذا

عجز دائم عن الشغل كليا كان أو جزئيا  الىالوفاة أو  الى ىظهر أن الجروح قد تؤد اذا

ما على الشهادة الطبية اولية أو شهادة برء الجرح وما على الشهادة الطبية االابعد االطالع 

 من طرف المصاب بالحادثة أو ذوي حقوقه. 10محكمة الصلح الىالمدلى بها فيما بعد 

 20الفصل 

لموالية لتاريخ استالم ظرف الخمسة أيام ا في 41في الفصل المقرر البحث  ىيجر

 معرفة العناصر التالية: الىالملف ويهدف هذا البحث 

سبب الحادثة ونوعها والظروف التي وقعت فيها زمانا ومكانا وعند االقتضاء   -0

 الىوما يليه  061والفصل  010تطبيق مقتضيات الفصل  الى ىوجود خطأ من شأنه أن يؤد

 ؛000الفصل 

يجب البحث عن هذه العناصر  االيابناء مسافة الذهاب ووفي حالة وقوع الحادثة أث

سباب التي تكون قد أدت بالمصاب بالحادثة وتسجيلها بكامل العناية لتثبت عند االقتضاء اال

 االنحراف عن الطريق؛ الىالتوقف عن السير أو  الى

هوية المصاب بالحادثة: اسمه العائلي واسمه الشخصي وجنسيته ومحل وتاريخ  -4

كان المصاب بالحادثة قاصرا، االسم العائلي لممثله القانوني  اذاو ىاده وعنوانه االعتيادازدي

 واسمه الشخصي وعنوانه والمكان الذي يوجد فيه المصاب بالحادثة؛

رسال انوع الجرح والتغييرات الظاهرة الطارئة على حالة المصاب بالحادثة منذ  -0

 ؛ خيرة الشهادة الطبية اال

مهني الذي كان المصاب مرتبا فيه وقت التوقف عن الشغل وبوجه عام الصنف ال -1

جرة المعتمد عليها في تقدير التعويض اليومي جميع العناصر التي تساعد على تحديد اال

                                                           

 ، سالف الذكر. 0.11.111من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  418إلى  411من  لوقارن مع الفص -9 

 أعاله. 41أنظر هامش الفصل  - 10
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 000 و 000والفصلين  10 الفصل الىوما يليه  00الفصل طبقا لمقتضيات  االيرادو

 ؛ 008الفصل  الىوما يليه  000والفصل 

وعند االقتضاء حوادث الشغل السابقة )تاريخ الحادثة وتاريخ الشفاء أو برء   -8

السنوي ومبلغ الزيادات  االيرادالجروح، وإن اقتضى الحال مقدار العجز الدائم ومبلغ 

وتاريخ الشروع في  االيرادوالتعديالت المدخلة على الزيادة وتاريخ المقرر الممنوح بموجبه 

 اجراءلم يصرح بحوادث الشغل السابقة وقت  اذاوعنوانه( و يراداالمنحه واسم الملتزم ب

 (11البحث فتطبق مقتضيات الفصل 

 ن اقتضى الحال؛امنح راتب للمدني المصاب وقت الحرب،  -0

 المؤاجر ومنظمة التأمين على حوادث الشغل التي كان هذا المؤاجر مؤمنا لديها؛ -1

  قامته.اجنسيته ومحل حد منهم ووجود ذوي الحقوق وهوية كل وا -1

 29الفصل 

وما يليه من فصول  11البحث حضوريا ضمن الكيفيات المقررة في الفصل  ىيجر

أو بعد  االمرالظهير الشريف المتعلق بالمسطرة المدنية بحضور األطراف المعنيين ب

ما بتبليغ يوجه ويسلم طبق اما بواسطة رسالة مضمونة الوصول وااستدعائهم عاجال 

يف الصادر بشأن المسطرة من الظهير الشر 81 و 80 و 88المبينة في الفصول الشروط 

  .11المدنية

وللمصاب بالحادثة الحق في االستعانة بعامل أو مستخدم من نفس المهنة أو بأبيه أو أمه 

ليها أو من جمعية معطوبي أو ذوي اأو زوجته أو مفوض من المنظمة النقابية التي ينتمي 

 ترتبت الوفاة عن الحادثة. اذاول نفس الحق لذوي حقوق المصاب عاهات الشغل، ويخ

 23الفصل 

غير قادر على  ن ينتقل لمقابلة المصاب بالحادثة الذي يكونايتعين على قاضى الصلح 

  البحث. اجراءحضور 

 22الفصل 

تعيين طبيب لفحص  -تبين له أن الشهادة الطبية غير كافية  اذاـ  12يجوز لقاضي الصلح

 ن يستعين بطبيب يختاره. اخير ويحق لهذا اال الجريح

وزيادة على ذلك يجوز دائما للمصاب بالحادثة ولو في حالة نزاع في مادية الحادثة أن 

 خبرة طبية في ظرف ثمانية أيام. اجراءيطالب ب

ويجب أن يطلع الخبير في الحالتين المقررتين في المقطعين السابقين على الشهادة 

 ا الطبيب المعالج.ة التي حررهالطبي

                                                           

 ، سالف الذكر.0.11.111من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  01و 01، 01أنظر الفصول  - 11

 أعاله. 41أنظر هامش الفصل  - 12
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 23الفصل 

البحث بشأن  اجراءأن يكلف أي خبير آخر يستعين به في  13يمكن أيضا لقاضي الصلح

  الخبرة التقنية.

وقعت الحادثة في مؤسسات أو مقاوالت  اذاغير أنه ال ينبغي تعيين هذا الخبير 

تحت مراقبة مصلحة متباينة عن مصلحة  داريا أو في مقاوالت الدولة المجعولةامحروسة 

التسيير وفي هذه الحالة يجب على الموظفين المكلفين بحراسة أو مراقبة تلك المؤسسات أو 

قاضي  الىالمناجم فيما يخص االستغالالت المعدنية أن يوجهوا  ىالمقاوالت ومهندس

 محضر البحث. الىتقريرهم ليضاف  نظيرا من 14الصلح

 22الفصل 

 أن يأمر بتشريح جثة المصاب بالحادثة:  15يجب على قاضي الصلح

 طلب ذلك ذوو حقوق المصاب بالحادثة ؛ اذا -0

 ظهر لألطراف اآلخرين أو للقاضي نفسه بعد االتفاق مع ذوي الحقوق أن اذا -4

 ؛العملية مفيدة إلظهار الحقيقة

  .لحضور عملية التشريح ارونهوفي هذه الحالة يجوز لذوي الحقوق أن يعينوا طبيبا يخت

طة هذه العملية وجب عليهم أن يثبتوا الراب اجراءلم يوافق ذوو الحقوق على  اذاو

  السببية بين الحادثة والوفاة.

 22الفصل 

مكانية المادية المثبت قانونيا في إن عملية البحث يجب إنهاؤها ـ ماعدا في حالة عدم اال

التصريح  ىفي ظرف العشرين يوما الموالية لتلقفي أقرب أجل وعلى أبعد تقدير  -المحضر

المصاب بالحادثة أو ذوو حقوقه بجميع  ىن يدلاليه بشرط اخرى المضافة والمستندات اال

 الحقوق. ىثبتة للصفة فيما يخص ذوالم االوراقالمثبتة لحالتهم المدنية وب االوراق

 21الفصل 

في ظرف الثالثة  00المثبتة المقررة في الفصل  االوراقب االمرلم يدل المعنيون ب اذا

ن هذا األخير يطلبها اف 16ليهم من طرف قاضي الصلحاأشهر الموالية لتاريخ الطلب المقدم 

لطلبه جاز له رف الستين يوما الموالية ظ فين لم تقدم إليه امن السلطة المؤهلة لتحريرها و

  نهاء عملية البحث.ا
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 28الفصل 

صلية بكتابة الضبط يداع النسخة االااألطراف بانتهاء البحث وب 17يخبر قاضي الصلح

حيث يمكنهم االطالع عليها في ظرف خمسة أيام وطلب تسليمهم نسخة منها معفاة من التنبر 

  والتسجيل. 

 21الفصل 

ويسلم ضمن الشروط المحددة في  01نذار المنصوص عليه في الفصل يوجه اال

واسطة أو ب 18الشريف الصادر بشأن المسطرة المدنيةمن الظهير  81و  80و  88الفصول 

 رسالة مضمونة الوصول فقط. 

 30الفصل 

من  081أو لكاتب الضبط عمال بالفصل  19ن المنح المحددة تعريفتها لقاضي الصلحا

  قها من طرف الخزينة. يظهيرنا الشريف هذا يتم تسب

 الشغلأجهزة معطوبي  –المراقبة الطبية  –العالج : الجزء الثالث

وصوائر ، الصوائر الطبية والجراحية والصيدلية –العالج : الباب األول

 االستشفاء والجنازة

 39الفصل 

 جير عن العمل أم ال:يتحمل المؤاجر النفقات اآلتي بيانها سواء انقطع اال

الصوائر الطبية والجراحية بما فيها الصوائر الواجب دفعها للمساعدين الطبيين  -0

بحاث في المختبرات وصوائر ضافية وصوائر التحليل وااليدلية واالوالصوائر الص

سنان والقوابل عن المعالجات التي باشروها حسب أوامر الطبيب االستشفاء وأجور أطباء اال

 المعالج وتحت مراقبته؛ 

قرب من المستشفى اال الىمحل إقامته االعتيادي أو  الىصوائر نقل المصاب   -4

 مكان وقوع الحادثة؛ 

 تحمل الصوائر التي يستوجبها عالج المصاب بوجه عام؛   -0
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مقبرة  الىفي حالة الوفاة، صوائر الجنازة وصوائر نقل الجثمان من مكان الوفاة   -1

خيرة قد البلدة التي كان يسكنها المتوفى بالمغرب بشرط أن تكون الوفاة في هذه الحالة اال

 قامته.ابالعمل خارج محل للقيام وقعت أثناء تنقل المصاب بالحادثة 

 33الفصل 

ن تعريفة الصوائر الطبية والصيدلية وصوائر التحليل والفحص بالمختبرات الواجب ا

 20على المؤاجر دفعها تحدد بموجب قرار للوزير المنتدب في الشغل والشؤون االجتماعية

المؤهلين ين يطباء االختصاصالذي يمكنه أن يقرر تعريفة خصوصية فيما يتعلق باال (0)

 ة المنشورة في الجريدة الرسمية. المقيدين في القائم

ويتخذ هذا القرار بعد استشارة لجنة تتركب على الخصوص من ثالثة ممثلين عن كل 

 صناف التالية:صنف من اال

 المؤمنون من حوادث الشغل.و جراءوالمؤاجرون واال طباء والصيادلةاال

 32الفصل 

سنان أو أن يختار بنفسه الطبيب أو الصيدلي أو طبيب االيمكن دائما للمصاب بالحادثة 

، ويتعين على االمرالقابلة، وعند االقتضاء المساعدين الطبيين الذين يقرر الطبيب تدخلهم في 

طباء من بين االختصاصيين المرخص لهم قانونيا في مزاولة المصاب أن يختار أوالئك اال

  ياه في ظهيرنا الشريف هذا.أخولة ال فتسقط الحقوق المامهنتهم في المغرب و

باشر المصاب بالحادثة اختياره حسب نفس الكيفيات المذكورة فإن المؤاجر أو  اذاو

ال ضمن غاية المبلغ المحدد امؤمنه ال يلزم بتحمل الصوائر التي تتطلبها الرعاية أو العالج 

د االقتضاء من أو عن 461من طرف لجنة المراقبة والتحكيم المنصوص عليها في الفصل 

  دائرة نفوذها. فيي وقعت الحادثة الت 21طرف محكمة الصلح

 33الفصل 

ن كان ان المؤاجر أو المؤمن، احد المستشفيات العمومية فافي حالة قبول المصاب ب

 81حوال وزيادة على االلتزامات المقررة في الفصل هناك تأمين يلزم وحده في جميع اال

دة تعريفتها بموجب قرار للوزير المنتدب في الشغل والشؤون بدفع صوائر االستشفاء المحد

وكذا بدفع األجور الطبية والجراحية  23(0) باقتراح من وزير الصحة العمومية 22االجتماعية

 حين وفقا للتعريفة المعمول بها. لألطباء والجرا

                                                           

يونيو  1الصوائر الطبية المعمول بها اآلن قد حددت بموجب القرار المديري المؤرخ في إن تعريفة  (0) - 20

( حسبما وقع تغييره، كما وقع 108الصحيفة  0188يونيو  06المؤرخة في  4441)الجريدة الرسمية عدد  0188

 0110نونبر  01الموافق  0004ذي القعدة  01تحديد الصوائر الصيدلية بموجب القرار الوزيري المؤرخ في 

 (.168الصحيفة  0110نونبر  40المؤرخة في  0044)الجريدة الرسمية عدد 
 أعاله. 41أنظر هامش الفصل  - 21

من  41صادر في  111.60لوزير التشغيل والتكوين المهني والتنمية االجتماعية والتضامن رقم  قرار - 22

( بتحديد تعريفة المصاريف الطبية والبيولوجية والجراحية ومصاريف 4664أغسطس  1) 0140جمادى األولى 
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 32الفصل 

مصحة خصوصية لالستشفاء تتجاوز تعاريفها تعاريف  الىفي حالة دخول المصاب 

عليه  ىرجاع الصوائر ال يجران المؤاجر أو المؤمن الملزم وحده باالمستشفيات العمومية ف

 الىأدخل المصاب بالحادثة  اذاال في حدود تعاريف المستشفيات العمومية ماعدا الزام هذا اال

 ال.عالج تتطلبه حالة االستعج جراءهذه المصحة ال

 32الفصل 

يتحتم على المؤاجر أو المؤمن أن يباشر أداء الصوائر الطبية والصيدلية وصوائر 

رسال اإلعالم بدفع الصوائر في رسالة مضمونة االستشفاء في ظرف الثالثة أشهر الموالية ال

  وصول من طرف الطبيب أو المستشفى.ال

والصيادلة والمساعدين الطبيين سنان والقوابل وال يمكن لألطباء والجراحين وأطباء اال

  .رة دعاوى على المؤاجر أو المؤمنوالمستشفيات العمومية أو الخصوصية أن يقيموا مباش

الحكم بأداء  24اضي الصلحتأخر دفع هذه الصوائر من غير مبرر جاز لق اذاو

 تعويضات. 

 31الفصل 

مختلف المساعدين سنان والقوابل وال يمكن لألطباء والجراحين والصيادلة وأطباء اال

 ال في الحالتين اآلتيتين:االطبيين أن يقيموا دعوى على المصاب بحادثة الشغل 

 ؛01لم يقدم المصاب الورقة المبينة في الفصل  اذا -0

بأنه  ىولقدم المصاب هذه الورقة ولكنه عندما أخبره الطبيب قبل تلقيه العالج اال اذا -4

 لتعريفة القانونية وافق على ذلك.سيطالبه بأداء مبلغ الفرق بين أجوره العادية وا

ولية على ما أخبر وفي هذه الحالة يجب على الطبيب أن ينص صراحة في الشهادة اال

 خير على ذلك.دثة وموافقة هذا االبه المصاب بالحا

 38الفصل 

من أداء الصوائر الطبية  10الفصل عفاء المؤاجرين ضمن الشروط المبينة في ايمكن 

خراط عملوا على ان اذاأو الجراحية أو الصيدلية أو صوائر االستشفاء في حالة ما 

  مستخدميهم في هيئة تعاونية.

                                                                                                                                                                                     

بتاريخ  8611رسمية عدد اإلقامة بالمستشفيات وكذا المصاريف الصيدلية فيما يتعلق بحوادث الشغل؛ الجريدة ال

 .4108(، ص 4664أكتوبر  0) 0140رجب  48

 غشت 41 في المؤرخ المديري القرار في حددت قد حاليا بها المعمول االستشفاء صوائر تعريفة ( إن0) - 23

  .تغييره وقع حسبما( 0081 الصحيفة 0186 شتنبر 1 في الصادرة 0110 عدد الرسمية الجريدة)  0186
 أعاله. 41الفصل  أنظر هامش - 24
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 31الفصل 

تحدد تعريفة الصوائر الحقيقية للجنازة في قرار للوزير المنتدب في الشغل والشؤون 

قليم أو الدائرة قادير مختلفة وعلى الخصوص تبعا لالالذي يمكنه أن يحدد م 25(0)االجتماعية

فة صوائر نقل أو المدينة أو المركز المباشر فيه الدفن، ويجوز أن تعين في نفس القرار تعري

 المصابين بالحوادث.

 المراقبة الطبية: الباب الثاني

 20الفصل 

واحدا أو عدة أطباء يطلعونه  طبيبا 26يمكن للمؤاجر أو المؤمن أن يعين لقاضي الصلح

 لى حالة المصابين بحوادث الشغل. أثناء المعالجة ع

ويؤذن لألطباء المذكورين بموجب هذا التعيين الذي يؤشر عليه قاضي الصلح في أن 

 يعودوا أسبوعيا المصابين بالحوادث للقيام بفحصهم.

 اجراءمونة قبل عالمه برسالة مضاهذا الفحص بمحضر الطبيب المعالج بعد  ىويجر 

  الفحص المذكور بيومين.

 29الفصل 

 فحص.هذا ال اجراءلم يساعد المصاب على  اذايوقف أداء التعويض اليومي فيما 

ستدعي المصاب برسالة الذي ي 27الصلح ييقاف بحكم من قاضويعلن عن هذا اال

 مضمونة فقط.

 23الفصل 

 28قاضي الصلح الىحداهما اشهد الطبيب المراقب في رسالتين مضمونتين موجهة  اذا

خير قادر على استئناف عمله المصاب بالحادثة بأن هذا اال الىخرى الذي باشر تعيينه واال

قاضي الصلح، وجب على هذا  الىونازعه في ذلك المصاب نفسه برسالة مضمونة موجهة 

خبرة  جراءاربعين ساعة الموالية لتسلم هذه الرسالة بالقاضي أن يأمر في ظرف الثماني واال

 طبية في ظرف خمسة أيام.

                                                           

 0111يبراير  4( ان تعريفة صوائر الجنازة المعمول بها حاليا قد حددت في القرار المديري المؤرخ في 0) - 25

 ( حسبما وقع تغييره.460الصحيفة 0111يبراير  41الصادرة في  0111)الجريدة الرسمية عدد 

( 0118يبراير  41) 0018صفر  08بتاريخ  041.18لوزير الشغل والشؤون االجتماعية رقم  قرارأنظر كذلك  -

أبريل  1) 0018ربيع األول  40بتاريخ  0481بشأن صوائر جنازة ضحايا حوادث الشغل؛ الجريدة الرسمية عدد 

 .0600(، ص 0118

 أعاله. 41أنظر هامش الفصل  - 26

 أعاله. 41أنظر هامش الفصل  - 27

 أعاله. 41ظر هامش الفصل أن - 28
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 جهزة بمعطوبي حوادث الشغلتاصيص اال: الباب الثالث

 22الفصل 

عضاء التي صالح وتجديد أجهزة استبدال أو تقويم االايخول المصاب الحق في نيل و

جهزة التي فرضت صالح أو تعويض االاتفرض الحادثة استعمالها، كما يخول الحق في 

قة ولو كانت غير ناجمة عن حادثة من حوادث الشغل والتي أفسدتها استعمالها عاهة ساب

 الحادثة أو سببت ضياعها أو جعلتها غير صالحة لالستعمال.

 23الفصل 

 404في الفصليين جهزة ضمن الشروط المعينة يعترف بحق المصاب في نيل اال

 اآلتيين: 400و

 22الفصل 

جل مؤمن القائم مقامه كيفما كان االجهزة المؤاجر أو اليتحمل صوائر تخصيص هذه اال

أو تاريخ برء الجرح  81المنصرم بين تاريخ إيقاف أداء التعويض اليومي المبين في الفصل 

 صد االعتراف بحقه في نيل أجهزة. ق 400وبين تاريخ شكاية المصاب المقررة في الفصل 

 22الفصل 

 .30صالحها وتجديدهااشروط تخصيصها وجهزة وقيمتها ونوع اال 29(0) يحدد بمرسوم

أو الدائم أو في حالة  التعويض في حالة العجز المؤقت: الجزء الرابع

 الوفاة

 مقتضيات عامة: الباب األول

 21الفصل 

ال يمكن للمنتفعين بظهيرنا الشريف هذا أن يطالبوا مؤاجريهم أو عملة ومستخدمي 

ف المذكور فيما ومأموري هؤالء المؤاجرين بأي مقتضى غير مقتضيات الظهير الشري

 الىقامتهم ايخص الحوادث التي يصابون بها أثناء عملهم أو خالل مسافة الذهاب من محل 

                                                           

( 0100يوليوز  00) 0010محرم  41المؤرخ في  4.00.10( النص المعمول به اآلن هو المرسوم رقم 0) - 29

 (.0644الصحيفة  0100يوليوز  40المؤرخة في  0810)الجريدة الرسمية رقم 

أجهزة استبدال أو  بشأن تحديد الشروط التي يتم بها تخصيص وإصالح وتجديد 4.00.610مرسوم رقم  - 30

جمادى الثانية  44بتاريخ  4804تقويم األعضاء الضرورية للمصابين بحوادث الشغل؛ الجريدة الرسمية عدد 

 .0600(، ص 0100دجنبر  0) 0010
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بقى الشغال خالل هذه المسافة تابعا بأي وجه من  اذامكان شغلهم أو العكس، وذلك فيما 

  خير أو كان يقوم بمهمة لحسابه.تم نقله تحت عمدة هذا األ اذاالوجوه للمؤاجر والسيما 

ويجوز للمصاب أو ذوي حقوقه ـ في حالة وقوع حادثة أثناء المسافة ال عالقة لها 

بالتبعية المنصوص عليها في المقطع السابق ـ أن يقدموا زيادة على الدعوى المنصوص 

 عليها في ظهيرنا الشريف هذا، طعنا حسب القانون العام. 

مبلغا من التعويضات وال تحول المقتضيات السابقة دون منح تعويضات أعلى  

 ىساسي أو النظام الداخلن نص عليها في القانون االا الممنوحة بمقتضى ظهيرنا الشريف هذا

مستخدميه من أخطار  للمؤسسة أو في االتفاقية أو عقدة التأمين الموقع عليها المؤاجر لضمان

  حوادث الشغل.

 28الفصل 

 الحق فيما يلي:حقوقه  ىن التعويض عن الضرر يخول للمصاب أو لذوا

 يدفع للمصاب طيلة مدة العجز المؤقت؛ ىتعويض يوم -0

 يراد يدفع للمصاب بعجز دائم؛ا -4

  حقوق المصاب في حالة الوفاة.  ىويراد يدفع لذا -0

 التعويض اليومي: الباب الثاني

 المدة الواجب دفع التعويض عنها :القسم األول

 21الفصل 

ول الموالي للحادثة وطيلة مدة العجز المؤقت ابتداء من اليوم اال ىيدفع التعويض اليوم

عياد اال سبوعية وأيام العطل الرسمية أومن غير تمييز بين أيام العمل وأيام االستراحة اال

 المعطل فيها بالمؤسسة. 

 20الفصل 

اجر يتحمله المؤ االيابن يوم الشغل الذي وقعت فيه الحادثة ولو أثناء مسافة الذهاب وا

جرة ويتقاضى المصاب أجرته كأنه أنجز مجموع الشغل الذي كان بكامله أيا كان نوع أداء اال

 اليوم المذكور ولو لم يصب بجروح.عليه أن ينجزه في 

بعده  ىكانت حصة العمل الذي وقعت أثناءه الحادثة تبتدئ قبل منتصف الليل لتنته اذاو

 .81يتعلق بتطبيق الفصل هو يوم العمل فيما فيه حصة العمل يعتبر  أن اليوم الذي تبتداف
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 مبلغ التعويض وكيفيات تاصيصه: القسم الثاني

 2931الفصل 

ثلثي األجر اليومي، ابتداء من اليوم األول الذي يلي الحادث اليومي  يساوي التعويض

  .أو اكتشاف المرض المهني

 23الفصل 

يحتفظ بالتعويض اليومي كال أو بعضا في حالة استئناف عمل خفيف يأذن الطبيب 

اعترف الطبيب المستشار لدى المؤاجر أو المؤمن بأن استئناف  اذاالمعالج في مباشرته 

 يساعد على الشفاء أو برء الجرح. العمل من شأنه أن

جرة أن يتجاوز االجمالي للتعويض المحتفظ به ولألجرة ال يمكن على أن المبلغ اال

كان ذلك المبلغ أكثر ارتفاعا فال  اذا وأالعادية التي يتقاضاها العملة من نفس الصنف المهني 

ليها اجرة المشار جرة المقدر على أساسها التعويض اليومي، وفي حالة تجاوز االيتجاوز اال

 اله ينخفض التعويض بناء على ذلك.أع

 22الفصل 

  ن لم يتوقف عن عمله.ا قبض أجرته يستمر المصاب في

ن مدة تغيباته اتغيب أثناء ساعات الشغل من أجل العالج المقرر من لدن الطبيب ف اذاو

جرة ويدفع معها ما لم تكن هناك اتفاقية مخالفة أكثر تستوجب أداء تعويض يعادل نصف اال

 جرة بتمامها.فائدة ويترتب عن كل تغيب تقل مدته عن ساعة واحدة أداء اال

 23 الفصل

والمقطع الثاني من الفصل  81قتة المبينة في الفصل ويخول الحق في التعويضات الم

  ة يوم برء الجرح أو يوم الوفاة. غاي الى 00

 22الفصل 

 ينتهي الحق في التعويض اليومي ابتداء:

نفس اليوم الذي يمتنع فيه المصاب من تلقي العالجات الطبية أو من نفس اليوم  من -0

 الذي يتوقف فيه العالج؛

العمل قبل برء الجرح سواء عند  الىعاد المصاب  اذامن نفس يوم استئناف الشغل  -4

 المؤاجر الذي كان يشغله وقت الحادثة أو عند مؤاجر آخر؛ 

ن لم يتوجه اثبات برء الجرح خيرة الة الطبية االمن التاريخ المحدد في الشهاد -0

 ال بعد هذا التاريخ.االطبيب المعالج  الىالمصاب في هذا الصدد 
                                                           

الصادر بتنفيذه الظهير الشريف  01.60 أعاله بمقتضى المادة األولى من القانون رقم 00تم تغيير الفصل  - 31

بتاريخ  8600(؛ الجريدة الرسمية عدد 4664يوليو  40) 0104من جمادى األولى  04بتاريخ  0.64.011رقم 

 .4000(، ص 4664أغسطس  01) 0140جمادى اآلخرة  06
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غاية تاريخ برء الجرح  الىخيرة داؤه في هذه الحالة االآغير أن التعويض اليومي يجب 

أخر المصاب كانت شهادة الشفاء تنص على أن ت اذاليها أعاله االمحدد في الشهادة المشار 

اريخ المبين في اعتباره وعلى أن برء الجرح قد تم في الت ىالفحص ال ينبغ الىعن التقدم 

 شهادة الشفاء.

 كيفيات تقدير التعويض: القسم الثالث

 22الفصل 

من جهة على األجرة  تشتمل ن األجرة اليومية المعتبرة في تقدير التعويض اليوميا

ضافية العينية )مثل السكنى اليومية نفسها ومن جهة أخرى على المبلغ اليومي للمنافع اال

قامة والغربة والمنحة عن والغذاء الخ..( أو النقدية )مثل التعويضات عن غالء المعيشة واال

في الربع عن  نتاج والمكافآت والعموالت والنسب المائوية والحلوان والحظوظقدمية واالاال

  .(. فآت على الساعات الزائدة الخالمبيع والمكا

رجاع للنفقات التي يتحملها المصاب اوال تعتبر في هذا الصدد المنافع التي تعد بمثابة 

كان يؤديها الصندوق الوطني  اذا)مثل تعويضات الدراجة والتنقل( وال التعويضات العائلية 

  واجب المساهمة في هذا الصندوق.  جر معفى من دفعكان المؤا اذاللضمان االجتماعي أو 

 21الفصل 

جرة األسبوعية مقسومة على نها تعادل االاجرة اليومية الحقيقية أجرة قارة فكانت اال اذا

كان المصاب يتقاضى أجرته بالشهر، وال تعتبر  اذا 41ستة أو األجرة الشهرية مقسومة على 

إيقاف عمله أثناء األسبوع أو الشهر الذي  الىم يضطر إال األجرة التي يستحقها المصاب لو ل

وقعت فيه الحادثة، كما ال تعتبر في هذا التقدير تغيبات المصاب بالحادثة أثناء األسبوع أو 

  ح فيه إن كان يتقاضى أجرة شهرية.أثناء الشهر الذي جر

 28الفصل 

 01في الفصل يجب أن يعتبر في تقدير التعويض اليومي، بخصوص الحالة المقررة 

قت أو الذي يكون قد طبق وجور طيلة مدة العجز المالتعديل العام أو الجزئي المدخل على اال

  ثة من الحوادث.على العامل لو لم يكن مصابا بحاد

ن تعتبر في تقدير هذا التعويض التغييرات التي تكون قد أدخلت طيلة نفس اكما يجب 

ض أو إلغاء التخفيض من األجور المقدرة على المدة على أجرة المصاب بسبب نقص التخفي

 قدمية.ممنوحة برسم المنحة عن االأساس السن أو الجنس أو بسبب الزيادات في األجور ال

 21الفصل 

جرة ن االاجرة اليومية الحقيقية قابلة للتغيير أو كان العمل غير متواصل فكانت اال اذا

ربعة والعشرين يوما التي يتقاضاها المصاب عن اال جرةالمذكورة تساوي المعدل اليومي لال

 الخدمة الفعلية السابقة للحادثة.من 



 

 23  

ن اكان العمل غير متواصل وكان المصاب يتقاضى أجرته بالساعة ف اذاغير أنه 

ساعة  11سبوعية المقدرة على أساس حد أدنى يبلغ جرة االجرة اليومية تعادل سدس االاال

 الخدمة الفعلية السابقة للحادثة.لمصاب طيلة السنة أيام من من العمل والتي تقاضاها ا

 10الفصل

جرة ن األجرة اليومية تساوي سدس االاكان المصاب يتقاضى أجرته بالمقاطعة ف اذا

 ن الشغل السابقة لتاريخ الحادثة.جمالية المقبوضة عن السنة أيام األخيرة ماال

بعة أسابيع السابقة لتاريخ الحادثة فتحدد اشتغل المصاب أقل من ستة أيام طيلة األر اذاو

 .14اس مقتضيات هذا الفصل والفصل جرة اليومية على أساال

 19الفصل 

شارة مؤاجره بقية اال طيلة جزء من السنة مع بقائه رهن الم ينجز المصاب أشغاال  اذا

عن أيام  تقاضاها المصاب ىلألجرة الت ىجرة اليومية تساوي المعدل اليومن االامدة السنة ف

        بقة لتاريخ وقوع الحادثة.يوما السا 008الخدمة الفعلية طيلة 

 13الفصل 

يوم وقوع الحادثة عددا من األيام في خدمة  الىقضى المصاب من يوم تشغيله  اذا

المؤاجر الذي كان يشغله وقت الحادثة يقل عن العدد الداخل في المدة المعتبرة لتقدير األجرة 

جرة التي تقاضاها فعال منذ تشغيله مع زيادة ذه األجرة تحسب على أساس االاليومية فإن ه

تمام الفترة المذكورة مثلما هو تقاضيها طيلة األيام الالزمة ال همكاناجرة التي كان في اال

جرة المتوسطة التي يتقاضاها عامل من نفس الصنف يشغله نفس المؤاجر أو الشأن في اال

  عدمه مؤاجر مماثل له في المهنة. عند

 12الفصل 

جرة اليومية عددا نجز المصاب في جميع الحاالت خالل الفترة المعتبرة لتقدير االا اذا

من ساعات الخدمة يقل عن العدد المعتاد، من جراء فتور في نشاط المقاولة التي كان تابعا 

اعتبار وتحدد فيما يجب دفعه عن العمل بجرة اليومية تتم بالحساب ن االالها وقت الحادثة ف

 عدد عادي من ساعات الشغل.

ن يقل عن اجرة اليومية على أساس مبلغ ال يمكن وعالوة على ذلك، يجب أن تقدر اال

نف ن يعتبر في ذلك عند الحاجة الصاجرة الدنيا المطبقة عند االقتضاء على المصاب على اال

جور يتقاضى أجرته وقت الحادثة على أساس جدول االكان  اذا المهني التابع له هذا المصاب

 01الموافق  0088ول ربيع اال 41المبين في الفصل الثاني من الظهير الشريف الصادر في 

 .32جرة الدنيا للعملة والمستخدمينبشأن اال 0100يونيو 

                                                           

 01الموافق  0088ربيع األول  41يغير بموجبه الظهير الشريف الصادر في  0.00.010ظهير شريف رقم  - 32

 0010ذو الحجة  00بتاريخ  4810بشأن األجرة الدنيا للعملة والمستخدمين؛ الجريدة الرسمية عدد  0100يونيو 

 .0011(، ص 0104مايو  01)
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 13الفصل 

 ضافية ما يلي:يساوي المبلغ اليومي للمنافع اال

يوما من الخدمة  41المصاب مدة  اية التي استفاد منهضافالمنافع اال من 41/0 -0

كانت هذه المنافع قد قدرت ودفعت عن كل يوم من أيام الشغل أو  اذاالفعلية السابقة للحادثة، 

 بمناسبة أداء كل أجرة ؛

 اذاضافية جمالي للمنافع االمن المبلغ اال 48/0أو  18/0أو  086/0او  066/0 -4

أو عن كل شهر  ثالثة أشهر أو عن كل قدرت ودفعت عن كل سنة أو عن كل ستة أشهر

واستفاد منها المصاب أثناء السنة أو الستة أشهر أو الثالثة أشهر أو الشهر السابق للشهر 

 لذي طرأت فيه الحادثة.ا

 12الفصل 

 تي خالفا للفصلإن المنافع الناجمة عن أداء مبلغ الساعات الزائدة تعتبر على الشكل اآل

11:  

ة طيلة دمجموع المبالغ التي قبضها المصاب عن الساعات الزائ من 066/0بنسبة  -0

كان هذا المصاب مستخدما في  اذايوم التي قضاها في الخدمة الفعلية قبل يوم الحادثة  066

 المؤسسة منذ أزيد من سنة؛

الساعات الزائدة منذ  على أساس المعدل اليومي للمبالغ التي قبضها المصاب عن -4

كان مستخدما في المؤسسة منذ أقل من سنة، ويقدر هذا المعدل على أساس عدد  اذاتشغيله 

أيام الشغل المقضية فعال منذ التشغيل دون أن يعتبر في ذلك عدد من الساعات الزائدة يفوق 

ملزما بأن يوزع على العدد الذي كان يجب القيام به أثناء الفترة المعتبرة فيما لو كان المؤاجر 

القانون أو  ليه بموجبامن الساعات الزائدة المخول  ىفي كل أسبوع العدد السنو ىالتساو

  . ىأو جماع ىذن فردا

 12الفصل 

استمر المؤاجر على  اذا ىضافية العينية في تقدير التعويض اليومال تعتبر المنافع اال

 ها للمصاب طيلة مدة عجزه المؤقت.تأديتها بتمام

تي كف المصاب عن استمر أداؤها جزئيا فتعتبر بالنسبة لمبلغ المنافع ال اذاأما  

  االستفادة منها.

 كيفيات أداء التعويض: القسم الرابع

 11الفصل 

داء التي اعتاد المؤاجر استعمالها من غير مكنة االافي فترات و ىالتعويض اليوم ىيؤد

  يوما. ستة عشر أداءينلواقعة بين ن تتعدى الفترة اا
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 18الفصل 

 نفس الحدود المطبقة على األجرة. يكون التعويض اليومي قابال للتحويل والحجز ضمن

 11الفصل 

 00كل تأخير غير مبرر في أداء التعويض اليومي والتعويض المقرر في الفصل 

جبارية يومية اا الحق في غرامة مجلهايخول الدائن ابتداء من اليوم الثامن الموالي لحلول 

 ( من مجموع المبالغ غير المؤداة.0 %واحدا في المائة ) ىساوت

 80الفصل 

 تجبارية أو بمقدارها ويبينظر قاضي الصلح في النزاعات المتعلقة بتطبيق الغرامة اال

  يا كان المبلغ المطالب به حتى ولو كان غير محدود.ابصفة نهائية  االمرفي 

 عفاء من أداء التعويضاال: القسم الاامس

 89الفصل 

و اقت وو التعويض المان الصوائر الطبية والجراحية وصوائر االستشفاء والصيدلة ا

عفاء المؤاجرين من وجوب دفعها اجزءا فقط من هذا التعويض حسبما هو مبين بعده، يمكن 

 بتوا:ثأ اذاللمصاب أثناء الثالثين أو الستين أو التسعين يوما الموالية ليوم الحادثة 

ت تعاونية مأذون لها من طرف الوزير المنتدب في آهي الىدخلوا مستخدميهم انهم ا -0

نهم تطبيقا للنظم النموذجية التي صادقت عليها االشغل والشؤون االجتماعية ووزير المالية، و

قل ثلث واجب االنخراط المحدد باتفاق على اال ىالسلطة المختصة قد تحملوا حصة تساو

 مشترك؛

تين أو تسعين سعضائها في حالة الجروح طيلة ثالثين أو ن هذه الهيآت تضمن الا -4

  دوية الصيدلية وتعويضا يوميا.االيوما العالج الطبي و

 83الفصل 

كان التعويض اليومي الذي تؤديه الهيئة التعاونية يقل عن المقادير المحددة في  اذا

 المصاب.جر دفع الفرق الحاصل على وجب على المؤا 00الفصل 
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 االيراد: الباب الثالث

 في حالة العجز الدائم االيراد: القسم األول

 8233الفصل 

كما حددتها األجرة السنوية  عن العملالممنوح للمصاب بعجز دائم  االيراديساوي 

مقتضيات القسم الثالث من الباب الثالث من الجزء الرابع من هذا الظهير الشريف مضروبة 

 المحددة كما يلي:في مقادير العجز 

 ؛℅ 06نصف مقدار العجز الدائم عن العمل عندما ال يتعدى هذا العجز أو يساوي   -

مضاف إليه نصف هذا الجزء بالنسبة للعجز  ℅ 06زائد الجزء الذي يتعدى  ℅ 08  -

 ؛℅ 86و  ℅ 06الدائم عن العمل ما بين 

بالنسبة للعجز الدائم عن العمل الذي يتجاوز  ℅ 86زائد الجزء الذي يتعدى  ℅ 18  -

86 ℅. 

 83الفصل 

يعين مقدار العجز الدائم حسب نوع عاهة المصاب وحالته العامة وسنه وقدرته 

هليته واختصاصه المهني اعتمادا على جدول يتضمن أنواع االجسدية والعقلية، وكذا حسب 

  . 34(0)ن االجتماعيةفي الشغل والشؤو العاهات يوضع بقرار للوزير المنتدب

 82الفصل 

حوال، هو انخفاض القدرة المهنية الناتج عن الحادثة ن مقدار العجز في جميع االا

  كانت للمصاب وقت وقوع الحادثة.  والمحدد بالنسبة للقدرة التي

 82الفصل 

ثر حادثة واحدة اولية يساوي على الالحق بالقدرة المهنية اال ىكان االنخفاض الكل اذا

الجديد  االيرادقل فإن مجموع عشرة في المائة على اال –عدة حوادث سابقة للشغل أو 

 االيرادن يقل عن اات الممنوحة برسم التعويض عن الحوادث السابقة ال يمكن االيرادو

واألجرة السنوية الدنيا المحددة في قرار للوزير  ىساس مقدار االنخفاض الكلاالمقدر على 

 .001ليه في الفصل اماعية المشار ؤون االجتالمنتدب في الشغل والش

                                                           

، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 60.60أعاله بمقتضى المادة األولى من القانون رقم  10تم تغيير الفصل  - 33

 01بتاريخ  8001(؛ الجريدة الرسمية عدد 4660يونيو  01) 0141من ربيع اآلخر  01بتاريخ  0.60.001رقم 

 .0100(، ص 4660يونيو  01) 0141ربيع اآلخر 

 الصادرة 0811 عدد الرسمية الجريدة) 0110 مايو 40 في بالقرار المديري المؤرخ ( وقع تحديد الجدول0) - 34

 (.144 الصحيفة 0110 يونيو 1 في
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 81الفصل 

ات الممنوحة برسم التعويض عن الحوادث السابقة بسبب خطأ غير االيرادزيد في  اذا

موريه أو خفض منها بسبب خطأ غير مقبول صادر من امقبول صادر من المؤاجر أو م

وعلى  10ر في الفصل المصاب فال تعتبر هذه الزيادة أو هذا التخفيض في الحساب المقر

وتعديالت الزيادة التي استفاد منها  االيرادالنقيض من ذلك تدخل في الحساب الزيادات في 

 0110دجنبر  1الموافق 0004ذي الحجة  00المصاب عمال بالظهير الشريف الصادر في 

أو التي كان يمكن أن  35عانات للمصابين بحوادث الشغل أو لذوي حقوقهمابمنح زيادات و

 تفيد منها المصاب لو قدم طلبا بذلك.يس

 8836الفصل 

بعد التخفيض من كل  ،حوادث شغل متوالية وقوعفي حالة  10تطبق مقتضيات الفصل 

مقدار من مقادير العجز، بما يتناسب مع القدرة على العمل التي بقيت للمصاب بعد كل حادثة 

 .وقعت له

 81الفصل 

ن يصرح لقاضي ا 41البحث المقرر في الفصل  اجراءيتعين على المصاب عند 

تخفيض من  الىن يؤدي االصلح بحوادث الشغل السابقة، وكل تصريح غير صحيح يمكن 

الجديد ولو سبق منحه، ويحدد قاضي الصلح هذا التخفيض بطلب من المؤاجر أو  االيراد

 المؤمن.

 10الفصل 

ح سالف ناجم أو غير ناجم ما بسبب جراسبق أن انخفضت قدرة المصاب المهنية  اذا

ما من جراء مرض مهني أو غير مهني أو بسبب عاهة وراثية احدى حوادث الشغل واعن 

ن يخفض كل اجمالي للعجز بجمع مختلف مقادير عجز المصاب بعد تعيين المقدار اال ىفيجر

ادثة السابقة خلفتها له عاهته أو الح ىبالنسبة للقدرة على العمل الت ىواحد منها ابتداء من الثان

 جمالي مائة في المائة. ن يتجاوز المقدار االامن غير 

 19الفصل 

االستعانة  الىكان العجز الدائم عجزا تاما وكان يجبر المصاب على االلتجاء  اذا

المقدر وفقا لمقتضيات  االيرادنه يزاد في مبلغ اعمال الحياة العادية فابشخص آخر للقيام ب

  .37م المبلغ المذكور وكيفيات منحه، ويعين في مرسو10الفصل 

                                                           

الصادر في منح زيادات ومنح  0110دجنبر سنة  1الموافق  0004حجة عام  00مؤرخ في ظهير شريف  - 35

مارس  1بتاريخ  0110للمصابين بحوادث طارئة أثناء الشغل والعمل أو لمستحقي حقوقهم، الجريدة الرسمية عدد 

 .001، ص 0110

 ، سالف الذكر. 01.60أعاله بمقتضى المادة األولى من القانون رقم  11تم تغيير الفصل  - 36

( 4604أغسطس  40) 0100شوال  1صادر في  0681.04مقرر لوزير التشغيل والتكوين المهني رقم  - 37

يقضي بتحديد مبلغ الزيادة في اإليرادات الممنوحة للمصابين في حوادث الشغل واألمراض المهنية بعجز كلي 
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 في حالة الوفاة االيراد: القسم الثاني

 13الفصل 

 الىراتب ابتداء من يوم الوفاة وطبقا للشروط اآلتية  ىنجمت عن الحادثة وفاة فيؤد اذا

  . 001الفصل  الىوما يليه  10في الفصل  المعينين شخاصاال

 عنهيراد الزوج المتوفى ا: ولالقسم الفرعي اال

 12الفصل 

الزوج المتوفى عنه غير المطلق أو المفصول عن الفراش  الى ىيمنح إيراد عمر

 بشرط أن يكون النكاح قد انعقد قبل الحادثة.

 13الفصل 

جرة المصاب السنوية افي المائة من  06في  10المبين في الفصل  االيراديحدد مقدار 

في المائة أو  86كانت سن الزوج المتوفى عنه تقل عن ستين سنة، ويحدد المقدار في  اذا

كان الزوج المتوفى عنه يبلغ من العمر يوم الحادثة أقل من ستين سنة أو يبلغ  اذاليها ايرفع 

 هذه السن.

 12الفصل 

 عدة أزواج متوفى الىزوج واحد أو  الىكان المصاب ملزما قضائيا بدفع نفقة  اذا

يجب دفعه لهذا الزوج أو األزواج،  االيرادعنهن مطلقات كن أو مفصوالت عن الفراش، فإن 

جرة في المائة من اال 46ن يتجاوز امبلغ النفقة المذكورة من غير  الىغير أنه يخفض 

 ساسية للمصاب أيا كان عدد النفقات.السنوية اال

 الىيضاف  االيرادها في ن حظاحدى الزوجات المتوفى عنهن فان توفيت احدث  اذاو 

 ن يفوق إيرادهن الجديد مبلغ النفقة.اخريات من غير و الزوجات االاخرى حظ الزوجة اال

 12الفصل 

زوجة جديدة غير مطلقة أو مفصولة عن  18ظهرت في الحالة المبينة في الفصل  اذا

 06يراد يعادل االفرق الحاصل بين مبلغ النفقة أو النفقات ومبلغ  ىيرادا يساواالفراش فتمنح 

في المائة  46في المائة منها أو 08ساسية دون أن يقل عن جرة السنوية االفي المائة من اال

كان لهذه الزوجة الجديدة المتوفى عنها ولد واحد أو عدة أوالد من  اذاجرة من نفس اال

 المصاب.

ن او مفصوالت عن الفراش فاأو عدة زوجات مطلقات كن  توفيت زوجة واحدة اذاو 

في  46ن تتجاوز اخرى من غير ات االااليراد الىبهذه الوفاة يضاف  ىالمنقض االيرادحظ 

                                                                                                                                                                                     

ذو  4بتاريخ  0614يضطرهم الى االستعانة بشخص آخر للقيام بأعمال الحياة العادية؛ الجريدة الرسمية عدد 

 .8110(، ص 4604أكتوبر  01) 0100الحجة 
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و المفصوالت عن الفراش ازواج المطلقات ات المؤداة لالااليرادالمائة فيما يتعلق بمجموع 

 للزوجة الجديدة.الممنوح  االيرادفي المائة فيما يتعلق ب 06أو 

 11الفصل 

و الذي يكون قد هجر منزل الزوجية اجل قطع النفقة ان الزوج المحكوم عليه من ا

كثر من ثالث سنوات يحرم من المنافع المنصوص عليها لفائدته امنذ  ىبدون موجب شرع

  في ظهيرنا الشريف هذا.

يعود لالستفادة من  بوية والذيوكذا الشأن فيما يتعلق بالزوج المجرد من السلطة اال

المنافع الممنوحة بموجب ظهيرنا الشريف هذا ابتداء من التاريخ الذي يخبر فيه المدين 

 بوية.عن طريق رسالة مضمونة بأنه قد استرجع السلطة اال االيرادب

 18الفصل 

ن لم اعاله االمذكور  االيرادال يبقى للزوج المتوفى عنه في حالة زواج جديد الحق في 

ثالث مرات مبلغ  ىمبلغا ماليا يساو ىوالد، ويمنح في هذه الحالة برسم تعويض نهائايكن له 

 يراده السنوي. ا

والده يتقاضى إيرادا طبقا لمقتضيات احد اوالد يواصل أداء المرتب مادام اكان له  اذاو 

ن يسقط حق آخر ا الى االيرادويؤجل استرجاع  004الفصل  الىوما يليه  064الفصل 

 .االيرادالمتقاضين إيرادا في نيل هذا  والداال

 11الفصل 

رامل اعن عدة  –زواج حواله الشخصية بتعدد االاالسامح نظام  –المصاب  ىتوف اذا

 ىعاله يقسم على وجه التساوافي المائة والمنصوص عليه  06البالغ  ىالعمر االيرادن اف

ة واحدة أو عدة زوجات تبلغن كانت من بينهن زوج اذابينهن بصفة نهائية أيا كان عددهن، و

في المائة بقدر ما يكون لهن  86يراد عمري قدره امن العمر أقل من ستين سنة فيستفدن من 

 في المائة.  06يراد قدره ارامل في نيل الحق نظرا لعدد اال

 900الفصل 

عمال  االيرادرملة المتزوجة من جديد عن االنتفاع بالجزء الممنوح لها من تكلف اال

هذا الجزء ثالث مرات برسم تعويض  ىال في مبلغ يساواوال يبقى لها الحق  11صل بالف

 كان لها أوالد. اذاتطبق عليها  11خير من الفصل ن مقتضيات المقطع االاغير  ،ىنهائ

 909الفصل 

حواله او المؤمن القائم مقامه في صحة زواج المصاب السامح نظام انازع المؤاجر  اذا

  ن البينة تقع على كاهل الزوج المتوفى عنه.االزوجات فالشخصية بتعدد 
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  الممنوح لليتامى االيراد: القسم الفرعي الثاني

 903الفصل 

م أو األب البالغة سنهم أقل من ست عشرة سنة إيراد يقدر يمنح لألطفال الذين فقدوا اال

تعلق بولد واحد ي االمرن كان اجرة من هذه اال 08%جرة الهالك السنوية بنسبة اساس اعلى 

والد وهلم جرا، ايتعلق بثالثة  االمرإن كان   16%يتعلق بولدين، و االمرن كان ا  06%و

 سنة. 00قل من اعن كل ولد تبلغ سنه  االيرادفي   06%ن تزاد اعلى 

 902الفصل 

ثر اب على و االام صبح فاقد االاجرة عن كل ولد من اال 46% الى االيراديرفع 

 .االيرادصبح يتيما بعدها قبل بلوغه حد السن الذي ينقطع فيه عن االنتفاع باالحادثة أو 

 903الفصل 

ب الطفل الطبيعي المعترف به قبل وقوع الحادثة من أو اال م يماثل الطفل الذي فقد اال 

 أصيب هذا األخير بحادثة شغل قاتلة. اذابويه اطرف أحد 

 902الفصل 

والد المعترف بهم قانونيا والد الشرعيين واالال لالاات أعاله االيرادال يخول الحق في 

 ىن يقع هذا التبناوالد الطبيعيين المعترف بهم قبل وقوع الحادثة وأوالد التبني بشرط أو اال

ن تحمل بهم اوالد الطبيعيين الصادر في شأنهم اعتراف قضائي بشرط قبل الحادثة وكذا لال

 مهاتهم قبل وقوع الحادثة. ا

 902الفصل 

بيه امه قبل وقوع الحادثة القاتلة وازداد حيا بعد وفاة االممنوح لولد حملت به  االيرادن ا

بعد تقدير يعمل به ابتداء من غذ وفاة المصاب اللحادثة على  ىفي اليوم الثالثمائة الموال

 .ىن كان حمله غير شرعابشرط أن تكون والدة الطفل شرعية و

 901الفصل 

يرادات ا 060غاية الفصل  الىوما يليه  064تطبيقا للفصل  ات الممنوحةااليرادتكون 

جماعية وتخفض تبعا للمقتضيات السابقة بقدر ما يبلغ كل يتيم السادسة عشرة أو يتوفى قبل 

 بلوغ هذه السن. 

 908الفصل 

يراداتهم ان مبلغ اب فاال وأوالد من عدة زوجات كلهم من فاقدي األم اكان هناك  اذا

ساس النسبة المائوية المطبقة على هذا المجموع عمال اوالد على جموع االجماليا لمايقدر 

 والد وبالنظر للنسبة المائوية المذكورة. االيراد كل يتيم تبعا لعدد اويقدر  064بالفصل 
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ب فتراعى نفس القواعد المتبعة م أو االوالد من فاقدي االاكان هناك ولد أو عدة  اذاو 

 نجبتهم زوجات مختلفات.اب اآلخرين الذين م أو االطفال فاقدي االيراد االافيما يخص تقدير 

 901الفصل 

سبع عشرة سنة إن كان الولد  الى 064يرفع حد السن المنصوص عليه في الفصل 

ول ربيع اال 01يمارس تعلما مهنيا ضمن الشروط المحددة في الظهير الشريف الصادر في 

حدى وعشرين سنة ا الىأو يرفع  38ىن المهنبشأن التكوي 0116بريل ا 00الموافق  0081

مراض مزمنة ممارسة ان كان يتابع دراسته أو كان يتعذر عليه دوما من جراء عاهات أو ا

 عمل بأجرة.

 990الفصل 

ابتداء من فاتح يوليوز من السنة التي يبلغ فيها الولد ست عشرة  االيراديسقط الحق في 

 ثبات االزدياد بكل دقة. اكان يستحيل عليه  اذاحدى وعشرين سنة اسنة أو سبع عشرة سنة أو 

 999الفصل 

 للولد المتزوج. االيراديسقط الحق في 

 993الفصل 

عالتهم من جراء ذلك على كاهل اصبحت اعقاب الفاقدين سندهم الطبيعي والذين ن االا

وما يليه  064الفصل ليهم في اوالد المشار المصاب يتمتعون بنفس االمتيازات الممنوحة لال

ب ال يتمتعون باالمتيازات و االام اال ىعقاب الفاقدن االا، غير 000غاية الفصل  الى

صل المصاب بحادثة شغل قاتلة قد فقد زوجه من قبل كان اال اذاال ا 060في الفصل  المقررة

في الخمس سنوات الموالية لهذه الحادثة قبل أن يبلغ  لىصل المتوفى عنه قد توفأو كان اال

 . االيرادالعقب حد السن الذي تسقط فيه حقوقه في 

 صولالممنوح لال االيراد: القسم الفرعي الثالث

 992الفصل 

  ىيساو ىصول يكون وقت الحادثة في كفالة الهالك إيراد عمريمنح لكل واحد من اال

ولو كان لهذا األخير زوج أو عقب حسب مدلول  جرة المصاب السنوية حتىامن  %06

 .004غاية الفصل  الىوما يليه  10الفصل 

مكانية حصوله على نفقة من الهالك اصول يثبت لكل واحد من اال االيرادويمنح نفس  

 خير زوج وال عقب.لم يكن لهذا اال اذا

                                                           

بشأن إحداث وتنظيم التدرج المهني، الصادر بتنفيذه  04.66من القانون رقم  48دة تم نسخه بمقتضى الما - 38

 1111(؛ الجريدة الرسمية عدد 4666ماي  01) 0140من صفر  08بتاريخ  0.66.460الظهير الشريف رقم 

 .0406(، ص 4666ماي  48) 0140صفر 40بتاريخ 
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 993الفصل 

من   06%ن ال تفوق اعلى هذه الكيفية يجب  صولات الممنوحة لالااليرادن مجموع ا

صول يخفض تبعا يراد كل واحد من االاتجاوز هذا المقدار فإن  اذاأجرة المصاب السنوية، و

 لنسبته في ذلك.

 992الفصل 

عليه هجر العائلة  ثبتصل الذي تخول االستفادة من المقتضيات السابقة لال نا ال يمكن

 بوية. أو التجريد من السلطة اال

نه يستفيد من االمتيازات المخولة بمقتضى ظهيرنا الشريف هذا ابتداء من اغير  

استرجاع سلطته  االيرادعلم المدين ب الىفيه بواسطة رسالة مضمونة  ىالتاريخ الذي ينه

 بوية. اال

التافيض  - اتااليرادجرة المستعملة في تقدير تجديد اال: القسم الثالث

 اتااليرادتاريخ العمل ب –ات االيرادالنسبي من 

في تقدير إيرادات المصابين أو  جرة المستعملةتحديد اال :القسم الفرعي األول

 حقوقهم ىذو

 992الفصل 

و لذوي حقوقهم اات الواجب منحها للمصابين بعجز صحي دائم عن الشغل االيرادن ا

 46في حالة الوفاة تقدر على أساس أجرة المصاب السنوية تبعا للكيفيات المعينة في الفصل 

 .004و 000وفي الفصلين  000غاية الفصل  الىوما يليه 

 991الفصل 

ليها في الفصل السابق ال تدخل برمتها في الحساب لتقدير اجرة السنوية المشار ن االا

 جاوز حدا معينا في قرار يصدره الوزير المنتدب في الشغل والشؤونلم تت اذاالراتب إال 

جرة التي تفوق الحد المذكور فتخفض على أساس القواعد المبينة في ما االا 39االجتماعية

 ن ينص على عدة درجات للتخفيض.انفس القرار الذي يمكن 

 998الفصل 

ن ابت عنها الوفاة فأو ترت 06%ترتب عن الحادثة عجز صحي يعادل على األقل  اذا

قل المقدار المحدد بموجب قرار للوزير يقدر على أساس أجرة سنوية تعادل على اال االيراد

                                                           

 أغسطس 40) 0100 شوال 1 في صادر 0606.04 رقم المهني والتكوين التشغيل لوزير مقرر أنظر - 39

 الشغل حوادث لضحايا الممنوحة اإليرادات الحتساب أساسا المتخذ السنوي األجر بتحديد يتعلق( 4604

 أكتوبر 01) 0100 الحجة ذو 4 بتاريخ 0614 عدد الرسمية الجريدة حقوقهم؛ لذوي أو المهنية واألمراض

 .8110 ص ،(4604
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حتى ولو كانت أجرة المصاب السنوية المحددة   40المنتدب في الشغل والشؤون االجتماعية

قتضاء تقل عن هذا المقدار، وتعتبر عند اال 000غاية الفصل الىوما يليه  046طبقا للفصل 

 .10مقتضيات الفصل 

 991الفصل 

يقدر على  االيرادن اف 06حصل للمصاب عجز صحي دائم عن الشغل يقل عن % اذا

في أجرة الساعة الدنيا المطبقة  4.166أساس مبلغ ال يمكن أن يقل عن الحاصل من ضرب 

 41بموجب المرسوم المنصوص عليه في الفصل األول من الظهير الشريف الصادر في 

 .41جرة الدنيا للعملة والمستخدمينبشأن اال 0100يونيو  01الموافق  0088ربيع األول 

المرسوم على العامل الذي أصيب بجروح نظرا لنشاطه المهني، فإن واذا لم يطبق هذا 

في مبلغ األجرة  066االيراد يقدر على أساس مبلغ ال يمكن أن يقل عن الحاصل من ضرب 

 اليومية الدنيا المنفذة نقدا للعامل الفالحي التابع لنفس المنطقة.

 930الفصل 

فيما يخص العامل المشتغل في  اتااليرادساسا لتحديد ايفهم من األجرة المتخذة 

جمالي المنفذ له المؤسسة خالل اثني عشر شهرا السابقة لوقوع الحادثة، المرتب الفعلي اال

 ىن يكون قد اشتغل باستمرار خالل اثناخالل هذه المدة سواء كان نقدا أو عرضا بشرط 

 عشر شهرا في الصنف الذي رتب فيه حين وقوع الحادثة.

 939الفصل 

ما اع العامل بزيادة في المرتب خالل االثني عشر شهرا السابقة لوقوع الحادثة انتف اذا

قدميته في الخدمة بنفس المؤسسة أو عند نفس المشغل ما الانظرا لترتيبه في صنف عال و

و باالتفاقية الجماعية للشغل المطبقة على المؤسسة اساسي ما عمال بنظام المؤسسة االاو

ن المصاب قد تقاضى مرتبه الجديد خالل اساسية باعتبار لسنوية االجرة االمذكورة فتقدر اال

 عشر شهرا السابقة لوقوع الحادثة. ىاالثن

 933الفصل 

ن تقدر على اال يمكن  040و 046ساسية المقررة في الفصلين جرة السنوية االن االا

 يام الشغل يقل عن ثالثمائة.اساس عدد من ا

 932الفصل 

فيما يخص العملة المصابين بحادثة  046ليها في الفصل اجرة المشار ن االميفهم 

قد تقاضوه  ىالذ ىعشر شهرا مجموع المرتب الفعل ىوالعاملين عند المشغل منذ أقل من اثن

                                                           

 ، سالف الذكر.0606.04المادة األولى من مقرر وزير التشغيل والتكوين المهني رقم  أنظر - 40

 01الموافق  0088ربيع األول  41يغير بموجبه الظهير الشريف الصادر في  0.00.010ظهير شريف رقم  - 41

 0010و الحجة ذ 00بتاريخ  4810بشأن األجرة الدنيا للعملة والمستخدمين؛ الجريدة الرسمية عدد  0100يونيو 

 . 0011(، ص 0104مايو  01)
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عشر  ىتمام اثنضافة المرتب الذي قد يتقاضونه خالل مدة الشغل الالزمة الامنذ تشغيلهم ب

 شهرا.

 933الفصل 

عشر شهرا المقررة في  ىاالثنعن فترة 040ن وفقا لمقتضيات الفصل ن المرتب المعيا

 يام الشغل يقل عن ثالثمائة.اساس عدد من ان يقدر على االفصل المذكور ال يمكن 

ويعتبر المرتب المذكور معادال للمرتب المتوسط المنفذ خالل المدة المذكورة للعملة  

 د مشغل يمارس مهنة مماثلة.و عنامن نفس الصنف المشتغلين عند نفس المشغل 

 932الفصل 

 ساس ثالثمائة يوم من أيام الشغل في الحالتين اآلتيتين:اجرة السنوية على تقدر اال

يام الشغل الفعلي للمصاب يقل عن اكان عدد  اذاو اكان الشغل غير متواصل  اذا -0

 ؛مائة خالل السنة السابقة للحادثةثالث

خير عن ثالثمائة يوم خالل لمصاب تقل بسبب هذا االكانت مدة الشغل الفعلي ل اذا -4

قل من اابت االشتغال عادة في مهنة المصاب ثكان من ال اذاو اخيرة االثني عشر شهرا اال

 ثالثمائة يوم في السنة.

 932الفصل 

مساوية لمبلغ المرتب المؤدى  االيرادساسية تعتبر لتحديد ن األجرة السنوية االا

للمصاب خالل االثني عشر شهرا السابقة لوقوع الحادثة بزيادة المرتب الذي قد يتقاضاه 

 تمام ثالثمائة يوم.المصاب أثناء مدة الشغل الالزمة ال

و الجهوية اجرة الدنيا المطبقة وفقا للقوائم الجهوية وتقدر هذه الزيادة حسب اال 

و عند عدم وجود القوائم حسب اليه المصاب ا ىالمهني الذي ينتمالمشتركة على الصنف 

 المرتب المتوسط المنفذ لعامل من نفس الصنف خالل المدد التي لم يقم فيها المصاب بعمل.

 931الفصل 

ليها في الفصل اسباب قاهرة خالل المدد المشار تعطل العامل بصفة استثنائية وال اذا

جرة التي تكون قد دفعت عن مدة الشغل المطابقة تعتبر االف 040الفصل  الىوما يليه  046

 لمدة التعطيل.

 938الفصل 

ولم يشتغل العامل خالل فترة من السنة  ىعلى النشاط االقتصاد ىطرأ فتور عرض اذا

جرة السنوية تتم ن االاال عددا من الساعات يقل عن العدد المعتاد في كل يوم فا

 من ساعات الشغل. ىعدد عادل قوتحدد في مبلغها المطاب بالحساب
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 931الفصل 

ن تقل احوال ساسية ال يمكن في جميع االجرة االجرة اليومية الداخلة في تقدير االن االا

جرة العادية المنفذة لعامل عن اال –يتعلق بأجير يتوفر على قدرة بدنية ضعيفة  االمرولو كان 

كانت المهنة التي  اذاو امشتغل في نفس المؤسسة  ىبالغ صحيح البنية من نفس الصنف المهن

جرة الدنيا المقررة في هذه القائمة فيما جور عن مقدار االيزاولها المصاب خاضعة لقائمة اال

 ليه المصاب.ايرجع للصنف المهني الذي كان ينتمي 

 920الفصل 

حين وقوع  فيه الذي كان المصاب مرتبا ىجور على الصنف المهنطبق تعديل لال اذا

جرة ن االاما سواه ف الىالحادثة سواء كان هذا التعديل يقتصر على هذا الصنف أو يمتد 

عشر شهرا  ىن المصاب كان يتقاضى أجرته خالل االثناساسية تقدر باعتبار السنوية اال

دخال التعديل اجرة السنوية المستحقة من جراء ساس االاالسابقة لوقوع الحادثة على 

 المذكور.

جور فال عشر شهرا المذكورة عدة تعديالت على اال ىدخلت خالل فترة االثنا ذااو

 خير.ال التعديل االايعتبر 

 929الفصل 

ات التعويضات االيرادساسية المعتبرة في تعيين جرة االال تدخل في الحساب لتحديد اال

جرة المنفردة وال المنافع التي يترتب عنها عانة عن االعانة العائلية واالالعائلية مثل اال

 رجاع نفقات تحملها المصاب مثل التعويضات عن الدراجة والتنقل. ا

رجاع الصوائر المدفوعة وعلى اكان التعويض عن التنقل يشتمل على  اذانه اغير  

ن اف منافع تكميلية معدة خصيصا لمنح العامل تعويضا عن التعب المرهق الناجم عن التنقل

 ساسية.جرة االضافي يعتبر في تقدير االهذا التعويض اال

 923الفصل 

 الىظهيرنا الشريف هذا تستكمل برفعها  ىات السنوية المؤسسة بمقتضااليرادن ا

 18% في الحساب المحدد به في  جراءربعة فرنكات دون أن يدخل هذا االعلى الالضعف اال

لمصاب حسبما هو مقرر في الفصل ات القصوى الممنوحة لذوي حقوق اااليرادمجموع 

000. 

 اتااليرادالتافيض النسبي من  :القسم الفرعي الثاني

 922الفصل 

ات الممنوحة لمختلف ذوي االيرادن يتجاوز مجموع احوال ال يمكن بأي حال من اال

ات االيرادجرة السنوية الفعلية التي وضعت هذه من مبلغ مجموع اال 18% حقوق المصاب 

ات الراجعة لكل صنف من االيرادن اعلى أساسها، وفي حالة تجاوز هذه النسبة المائوية ف

 أصناف ذوي الحقوق تكون موضوع تخفيض نسبي.
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 923الفصل 

و اوالد حينما يطبق التخفيض النسبي كليا أو جزئيا على إيرادات ممنوحة لليتامى اال

بين اليتامى اآلخرين بالنسبة لحقوق كل  قد تنقرض يوزعى ات التااليرادن مبلغ اعقاب فاال

الحقوق النسبة  ىات المخصصة بمختلف ذوااليرادن يتجاوز مجموع اواحد منهم من غير 

يرادات ن يتجاوز المبلغ الجديد لالاليها أعاله ومن غير اوالمشار  18المائوية المقدرة بـ %

 064عليها في الفصلين  اليتامى بهذه الكيفية النسب المائوية المنصوص الىالممنوحة 

 .060و

 922الفصل 

الحقوق يكتسي صبغة  ىصناف ذواإن التخفيض النسبي من إيرادات كل صنف من 

ن ينجز بحكم القانون ا االيرادكلما فقد منتفع حقه في  االيرادمؤقتة ولذا يجب على المدين ب

  الفصل الىيليه  وما 11حسابا جديدا على أساس النسب المائوية المنصوص عليها في الفصل 

 .001و 000و 060و 064و 11 والفصول 10

 اتااليرادبداية االنتفاع ب: القسم الفرعي الثالث

 922الفصل 

و ليوم اليوم برء الجرح  ىابتداء من اليوم الموال االيرادينتفع بالمبالغ المترتبة عن 

 و المبلغ االحتياطي.االتعويض اليومي  الىن تضم االوفاة دون 

 921الفصل 

مكانية استئناف العمل في الوقت المناسب ضمن الشروط المبينة في الم ينازع في  اذا

بمثابة بداية  ىن تاريخ استئناف العمل الذي يحدده الطبيب المعالج يتخذه القاضاف 84الفصل 

 .االيراداالنتفاع ب

 اتااليرادأداء  :القسم الرابع

 928الفصل 

بريل وفاتح يوليوز وفاتح اجل في فاتح يناير وفاتح ات عند حلول االااليراد ىتؤد

 كتوبر من كل سنة.ا

 921الفصل 

غاية اليوم  الى االيرادوالمنفذة من بداية االنتفاع ب االيرادن مقدار المبالغ المترتبة عن ا

الممنوح بموجبه الراتب، يؤدى في  ىشهر التي صدر فيها الحكم القضائاخير من الثالثة اال

ولى فيه المبالغ اال ىبعد تقدير في الوقت الذي تؤداا الموالية لهذا الحكم أو على الستين يوم

بريل أو يوليوز أو اشهر يناير أو ان صدر الحكم خالل اجلها وذلك اشهر الحال اللثالثة 

 أكتوبر.
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 930الفصل 

داء مبلغ مسبق ان تأمر با، 001يمكن للمحكمة في الحالة المنصوص عليها في الفصل 

 شهر.االمبالغ المترتبة عن نصف ثالثة  ىيساو

 939الفصل

داء المبالغ شهريا مصاب من كل طلب يقدمه ال ىن يلبا االيراديجب على المدين ب

عمال الحياة اجراء حادثة بعجز دائم وتام عن العمل يجبره على االستعانة بالغير للقيام ب

 العادية.

 933الفصل 

و في مقر السلطة اقامة صاحبها االسنوية في محل  اتااليرادالمبالغ المترتبة عن  ىتؤد

 قامة.المحلية التابع لها محل هذه اال

 932الفصل 

في أداء المبالغ  ات الممنوحة طبقا لهذا الباب أوااليرادداء أن كل تأخير غير مبرر في ا

 ، يخول الدائن ابتداء من441الفصل  الىوما يليه  448االحتياطية الممنوحة عمال بالفصل 

اليوم الثامن لحلولها، الحق في غرامة يومية تعادل واحدا في المائة من مجموع المبالغ غير 

 المؤداة.

 933الفصل 

على النزاعات المتعلقة بتطبيق الغرامة أو بمبلغها في حالة  16تطبق مقتضيات الفصل 

 .010ليه في الفصل االتأخير المشار 

 932الفصل 

تكون غير قابلة للتحويل  –بظهيرنا الشريف هذا عمال  –ات الممنوحة االيرادن ا

 والحجز،

الحق  االمرويمكن الجمع بينها وبين رواتب الزمانة أو التقاعد التي قد يكون للمعنيين ب 

 فيها طبقا للنظام األساسي القانوني واالتفاقي الراجع لعملهم.

 932الفصل 

كانوا غير مقيمين  ذااي تعويض اجنبي ال يتقاضون اجانب ذوي حقوق عامل ن االا

 بالمغرب وقت الحادثة.

 931الفصل 

و اتفاقيات دولية ضمن ابموجب معاهدات  010ن تخالف مقتضيات الفصل ايمكن 

جانب التابعين لبلد يضمن فوائد حدود التعويضات المقررة في ظهيرنا الشريف هذا لفائدة اال

 مماثلة للمستفيدين من ظهيرنا الشريف هذا.
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 بنوع تعويض آخر االيراداستبدال  :القسم الاامس

 اتااليرادلبعض  ىاالسترداد الجزئ :األول ىالقسم الفرع

 938الفصل 

جل اوبعد انصرام  ىيراد العمرن يطلب عند التسديد النهائي لالايمكن للمصاب 

كثر من رأس المال ن يمنح نقدا الربع على االا 410المراجعة المنصوص عليه في الفصل 

 .010والمقدر حسب التعريفة المقررة في الفصل  42االيرادالالزم لتأسيس هذا 

كان مقدار عجز المصاب عن  اذاال ان تخول االستفادة من هذا المقتضى اوال يمكن 

 العمل يفوق الثالثين في المائة.

نقدا الربع على ن ينال ان المصاب يمكنه اكان مقدار العجز يتجاوز هذا الرقم ف اذاو 

 في المائة. 06يراد مطابق لعجز يبلغ اكثر من رأس المال المقدر السترداد اال

 931الفصل 

ن يطلب استعمال مجموع رأس المال المنصوص عليه في الفصل ايمكن للمصاب 

 كثر.زوجه بنسبة النصف على اال الىخاص به يؤول  ىيراد عمرالتكوين  011

ية زيادة في التكليف بالنسبة ايلولة بحيث ال تترتب عن اال ىالعمر االيرادويخفض 

 للمشغل.

في المائة، فإن تكوين  06ساس نسبة من العجز تفوق امقدرا على  االيرادكان  اذاو

المطابق لمقدار  االيرادال بالنسبة للقسط من ايلولة ال يمكن طلبه القابل لال ىالعمر االيراد

 في المائة. 06العجز البالغ 

 920فصل ال

المحكمة على  الىن تقدم ايجب  011و 011ن الطلبات المنصوص عليها في الفصلين ا

 جل المعين لطلب المراجعة.بعد تقدير في الشهر الموالي لالا

 929الفصل 

ن تعرض هذا الطلب ألجل افي كل طلب لالسترداد  تيجب على المحكمة قبل الب

شؤون االجتماعية بصفته مكلفا بتسيير أموال االستشارة على الوزير المنتدب في الشغل وال

 ات المتعلقة بحوادث الشغل.االيرادالزيادة في 

                                                           

، طبقا للمادة األولى منه،  4.06.001الملحقة بالمرسوم رقم  0و 4و 0تطبق التعريفات الواردة في الجداول  - 42

 011على تصفية اإليرادات الممنوحة تعويضا عن حوادث الشغل في األحوال المنصوص عليها في الفصول من 

 أعاله. 088الى 

( بشأن التعريفة المطبقة على تأسيس 4606نوفمبر 06) 0100ذي الحجة  0صادر في  4.06.001رقم مرسوم  -

اإليرادات الممنوحة تعويضا عن حوادث الشغل أو عن األمراض المهنية بموجب مقرر قضائي تعويضا عن 

 .8001، ص (4606ديسمبر  4) 0100ذو الحجة  48بتاريخ  8110الحوادث العادية؛ الجريدة الرسمية عدد 
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 923الفصل 

ن حصل على زيادة في ان ترفض كل طلب يقدمه مصاب سبق له ايجب على المحكمة 

 يراده أو يتوفر على الشروط المطلوبة للحصول عليه.ا

 922الفصل 

 011طلبات المنصوص عليها في الفصلين المحكمة بغرفة المداوالت في ال تتب

 .011و

 923الفصل 

 يعتبر ملغى:

 كل حكم لم يصدر في غرفة المداوالت؛ -0

 جل؛كل حكم صدر بقبول طلب قدم خارج اال -4

 كل حكم صدر دون استشارة الوزير المنتدب في الشغل والشؤون االجتماعية؛ -0

 و قد يستفيد من زيادة.اكل حكم صدر بتخويل حق االسترداد لمصاب يستفيد  -1

 922الفصل 

 شباههم.اعلى العملة والمستخدمين المغاربة أو  011ال تطبق مقتضيات الفصل 

ات المقدرة على أساس االيراد: التعويض برأس مال عن ىالثان ىالقسم الفرع

 43%90عجز يقل عن 

 92244الفصل 

وكان المصاب بالغا سن الرشد  %06رجة عجز أحد المصابين تقل عن كانت د اذا 

  الذي قد يكون له الحق فيه. االيرادمنح رأس مال بدال من 

ن رأس مال يمنح بحكم القانون بدال من اكان المصاب قد منح إيرادا وهو قاصر ف اذاو

  المذكور في التاريخ الذي يبلغ فيه سن الرشد. االيراد

  .010ويقدر رأس المال في كلتا الحالتين على أساس التعريفة المحددة في الفصل 

                                                           

تم تغيير عنوان القسم الفرعي الثاني من القسم الخامس من الباب الثالث أعاله بمقتضى الفصل األول من  - 43

(، المتعلق بتغيير الملحق 0111أكتوبر  1) 0011شوال  48بتاريخ  0.10.810الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 

( المغير بموجبه من حيث 0100يبراير  0) 0014رمضان  04الصادر في  0.06.440بالظهير الشريف رقم 

( بالتعويض عن حوادث الشغل؛ 0141يونيه  48) 0018ذي الحجة  48الشكل الظهير الشريف الصادر في 

 .4111(، ص 0111أكتوبر  00) 0011شوال  41مكرر بتاريخ  0011الجريدة الرسمية عدد 

ول من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم أعاله بمقتضى الفصل األ 080تم إلغاء وتعويض الفصل  - 44

 ، سالف الذكر. 0.10.810
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 92945 الى 921الفصول من 

 لبعض أصناف األجانب االيراداسترداد  :القسم الفرعي الثالث

 92346الفصل 

جانب يتقاضون مقابل جانب المصابين بحوادث الشغل أو ذوي حقوقهم االن العملة االا

المنفذ لهم  االيرادانتهى مقامهم بالمغرب رأس مال يعادل ثالث مرات مبلغ  اذاكل تعويض 

  من قبل.

ن يتجاوز رأس المال المذكور فيما يخص ذوي الحقوق القيمة الحالية اوال يمكن 

 .010يراد المقدرة على أساس التعريفة المنصوص عليها في الفصل لال

 922الفصل 

موجب معاهدات أو اتفاقيات دولية ضمن ب 004ن تخالف مقتضيات الفصل ايمكن 

جانب التابعين لبلد يضمن فوائد حدود التعويضات المقررة في ظهيرنا الشريف هذا لفائدة اال

 مماثلة للمستفيدين من ظهيرنا الشريف هذا.

 على نوع تعويض آخر بعد االتفاق االيرادتوقيف  :الرابعالقسم الفرعي 

 923الفصل 

يقررا بعد تحديد رقم التعويض الواجب دفعه للمصاب بالحادثة ن ايمكن دائما للطرفين 

 واستبداله ما دام االتفاق حاصال بنوع تعويض آخر. االيرادداء اتوقيف 

 922الفصل 

ن يعرض قبل إبرامه على موافقة الوزير ايجب  001ليه في الفصل ان االتفاق المشار ا

كان المصاب يستمر بعد برء  اذاو مفوضه والسيما االمنتدب في الشغل والشؤون االجتماعية 

 قل التعويض المتخذ أساسا لتقدير راتبه.على اال ىجرحه في تقاضي تعويض يساو

                                                           

أعاله بمقتضى الفصل الثاني من الظهير الشريف بمثابة  000و 006و 081 و 081و 081 ولتم إلغاء الفص - 45

 ، سالف الذكر.0.10.810قانون رقم 

،سالف الذكر طبقا للمادة  4.06.001 الملحقة بالمرسوم رقم 0و 4و 0تطبق التعريفات الواردة في الجداول  - 46

األولى منه، على تصفية اإليرادات الممنوحة تعويضا عن حوادث الشغل في األحوال المنصوص عليها في 

 ، سالف الذكر.0.06.440من الملحق الظهير الشريف رقم  008الى  004الفصول من 
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 98عن  تدابير خصوصية تتعلق بالعملة الذين تقل سنهم: الباب الرابع

 سنة وبالممتهنين

 922الفصل 

الممنوح للعامل البالغ  االيرادجرة المستعملة أساسا لتقدير التعويض اليومي أو ن االا

جرة الدنيا الممنوحة ن تقل عن االاحقوقه ال يمكن  ىعشرة سنة أو ذو ىمن السن أقل من ثمان

عشرة سنة والمشتغلين  ىكثر من ثماناصحاء من نفس الصنف المهني البالغة سنهم للعملة اال

 و عند عدمها بمؤسسة مجاورة ومماثلة.ابنفس المؤسسة 

جرة التي كان المقدر بهذه الكيفية مبلغ اال ىن يتجاوز مبلغ التعويض اليوماوال يمكن  

 يتقاضاها المصاب في تاريخ الحادثة.

 921الفصل 

سنة ويتحمل من جراء هذا قبل وقوع 01قل من ابالغ من السن  –كان من حق عامل  اذا

التشريع  ىجرته بسبب التخفيضات المقررة لهذا الصنف من العملة فاالحادثة تخفيضا من 

ن ينتفع نظرا لسنه بتنقيص من التخفيض المذكور فيما بين تاريخ وقوع ا –جور المتعلق باال

جرة الناتجة فتعتبر في تقدير التعويض اليومي، الزيادة في اال الحادثة وتاريخ برء الجرح، 

 ن تطبق فيه.ااريخ الذي كان يجب عن هذا التنقيص ابتداء من الت

 928الفصل 

ات الممنوحة للممتهن االيرادو ىساسا لتحديد التعويض اليوماجرة المتخذة ن االا

جرة الدنيا الممنوحة لعامل ن تقل عن االاحقوقه ال يمكن  ىو لذواالمصاب بحادثة شغل 

مهين ومشتغل بنفس ع للصنف الذي قد يترتب فيه الممتهن عند نهاية التتابصحيح البنية 

 و عند عدمها بمؤسسة مجاورة ومماثلة. االمؤسسة 

 921الفصل 

 حد المبلغين اآلتيين:االمقدر بهذه الكيفية  ىن يتجاوز مبلغ التعويض اليوماال يمكن 

كانت سن  اذاو ايبلغ نفس السن  ىخصائاجرة الدنيا الممنوحة لعامل غير مبلغ اال

تتراوح سنه بين ثماني عشرة  ىخصائالعامل غير  –ة سنة عشر ىكثر من ثماناالممتهن تبلغ 

 و عند عدمها بمؤسسة مجاورة ومماثلة؛اسنة وتسع عشرة سنة ويشتغل بنفس المؤسسة 

 جرة المذكورة.كان مبلغ التعويض يفوق اال اذامبلغ المكافأة الخاصة بالممتهن  

 910الفصل 

جرة لتحديد اال 001الفصل  الىوما يليه  000تعتبر عند االقتضاء مقتضيات الفصل 

 و إيراد الممتهن.اعشرة سنة  ىقل من ثماناجير البالغ يراد االاساسا لتقدير االمتخذة 
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 اقامة الدعوى على الشاص مرتكب الحادثة: الباب الاامس

 المستفيدون من الدعوى: القسم االول

 919الفصل 

و ذوو حقوقه بصرف النظر عن الدعوى المترتبة عن ظهيرنا ايحتفظ المصاب 

الحادثة طبقا لقواعد الحق العام بتعويض الضرر  ىالشريف هذا، بالحق في مطالبة مرتكب

 الالحق.

 913الفصل 

تيتين فقط وبقدر ما لم موريه في الحالتين اآلأتقام دعوى الحق العام على المؤاجر او م

 الشريف هذا:يعوض الضرر تطبيقا لظهيرنا 

ارتكبه عمدا  أبسبب خط 006اذا وقعت الحادثة في الحالة المبينة في الفصل   -0

 موروه؛أو مأالمؤاجر 

ثناء مسافة الذهاب واالياب ولم يكن المصاب في حالة التبعية أاذا وقعت الحادثة  -4

 للمؤاجر.

 912الفصل 

مؤمنه لتمكينهما من ان الدعوى على الغير المسؤول يمكن ان يقيمها المؤاجر او 

 المطالبة بحقوقهما الخاصة.

 المسطرة :القسم الثاني

 913الفصل 

غضون الخمس سنين  ىتكون مقبولة ف ىيجب ان تقام دعوى المسؤولية عن الجنحة لك

فيها  تالموالية لوقوع الحادثة غير ان المحكمة المرفوعة اليها الدعوى يجب ان تؤخر الب

 عن ظهيرنا الشريف هذا ما لم تتقادم.حتى تنتهي الدعوى الناجمة 

 912الفصل 

حقوقه او من طرف المؤاجر وعند  ىو ذوأقيمت الدعوى من طرف المصاب أاذا 

خر في تقرير االقتضاء مؤمنه، فان الطرف المعني باالمر يجب عليه ان يدخل الطرف اآل

 االشتراك في الحكم.
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 912الفصل 

 ىاالشتراك ف طرفين المذكورين في تقريراذا لم يقع من جراء اغفال ادخال احد ال

احال عليها  ىالحكم وكان كل طرف قد اقام دعواه فيجرى ضم الدعويين لدى المحكمة الت

 الدعوى المصاب او ذوو حقوقه.

 911الفصل 

ى تيجب على الشخص الذي يقيم الدعوى على الغير المسؤول ان يدخل في الدعوى، ح

و أال يرفض طلبه، ممثل صندوق الزيادة في ايرادات حوادث الشغل، وذلك اذا كان المصاب 

تية او يتوفرون بتاريخ اقامة الدعوى على ذوو حقوقه يستفيدون من احدى الزيادات اآل

 الشروط المطلوبة لالستفادة منها:

 زيادة في ايراد حادثة شغل؛

 ىالتقادم المتعرض به على المصاب او ذومنحة تحل محل االيراد غير الممنوح بسبب 

 حقوقه؛

 .خرآزيادة الجل االستعانة المستمرة بشخص 

 نوع التعويض: القسم الثالث

 918الفصل 

و وفاة فان التعويض المفروض على الغير يكون أاذا ترتب عن حادثة الشغل عجز دائم 

 :ىكما يات

 ،ظهيرنا الشريف هذا ىالمحددة ف في شكل ايراد او ايرادات مساوية لاليرادات -0

 ىيصير به التعويض معادال للضرر الالحق بالمصاب او ذو ىوعند االقتضاء ايراد اضاف

 حقوقه اذا كانت للغير في هذا الصدد مسؤولية كاملة؛

في شكل جزء من االيراد او من االيرادات القانونية المفروضة باعتبار حظ الغير  -4

حقوقه، اذا  ىلتعويض الضرر الالحق بالمصاب او ذو ىراد اضاففي المسؤولية بزيادة اي

 مسؤولية جزئية. كانت للغير في هذا الصدد

 911الفصل 

ي وجهة من الوجوه في تقدير االيرادات القانونية المفروضة على الغير، أال تعتبر ب

و احد أال عذر له صادر من المؤاجر  أالزيادة في االيراد التي تمنحها المحكمة بسبب خط

 موريه.أم

 980الفصل 

حقوقه وفقا لقواعد الحق العام على  ىيجب ان يشتمل التعويض الممنوح للمصاب او ذو

المفروض على الغير  ىاو جزء االيراد القانون ىالزيادات وتعديل الزيادة في االيراد القانون

 ايراد حوادث الشغل. ىالتشريع المتعلق بالزيادة ف ىحسبما هو مقرر ف
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 ىانه ال يمكن ان تعتبر اال الزيادات والتعديالت المطبقة بتاريخ المقرر القضائغير 

 صبح نهائيا او بتاريخ اتفاق الطرفين.أالذي 

 989الفصل 

او بان يرجع للمصاب او  ىيمكن ان يحكم على الغير المثبتة عليه المسؤولية بان يؤد

تية كال او بعضا الصوائر اآل –زيادة على االيرادات  –حقوقه او للمؤاجر او مؤمنه  ىذو

 عاله: أطبقا للشروط المبينة 

  ؛)الفقرة االولى( 81و 80و 10الصوائر والتعويضات االخرى المبينة في الفصول  -0

 الصوائر الناجمة عن اضرار مادية. -4

الفقرة االولى من هذا  ىو ارجاع الصوائر والتعويضات المشار اليها فأويمكن اداء  

ساس مقادير تفوق المقادير المقررة في الظهير الشريف من غير ان تتجاوز الفصل على ا

 للصوائر. ىلالجرة او المبلغ الحقيق ىالمبلغ الحقيق

 داء التعويضاتأتوزيع المسؤولية  –تحميل التعويض : القسم الرابع

 983الفصل 

لمؤاجر ا ىاذا كانت مسؤولية الغير مرتكب الحادثة كاملة فان التعويض الممنوح يعف

 الى غاية مبلغ التعويضات المفروضة عليه.

 982الفصل 

اذا كانت المسؤولية موزعة بين الغير مرتكب الحادثة والمصاب، فان المؤاجر يعفى 

 الى غاية التعويضات القانونية المفروضة على الغير.

 983الفصل

ماموريه عدا اذا كانت المسؤولية موزعة بين الغير مرتكب الحادثة والمؤاجر او احد 

 المصاب، فان المؤاجر يعفى بالنسبة لمقدار مسؤولية الغير.

 982الفصل 

 010يبقى المؤاجر، في حاالت مسؤولية الغير الجزئية المنصوص عليها في الفصلين 

حقوقه باداء الجزء من التعويضات القانونية غير  ىملزما ازاء المصاب او ذو 011و

 المحملة على الغير.

 982الفصل 

ذا كان الشخص المسؤول غير المؤمن له او المؤمن له بصفة غير كافية ال يستطيع ا

اداء جميع التعويضات المفروضة عليه، فان مبلغ التعويضات التي يتعين عليه دفعها يوزع 

حقوقه بالنسبة لديون كل واحد  ىو ذوابين المؤاجر او مؤمنه القائم مقامه وبين المصاب 

 منهم.
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 981الفصل 

يرادات الممنوحة برسم التعويض عن حادثة الشغل وااليرادات االضافية ان اال

الممنوحة عمال بمقتضيات الباب الخامس من الجزء الرابع من ظهيرنا الشريف هذا يجب ان 

او تاريخ اتفاق  ىالنهائ ىيؤسسها المدينون داخل الشهرين المواليين لتاريخ المقرر القضائ

 سيير طبقا للتعاريف التي تحددها هذه المنظمة.الطرفين بصندوق االيداع والت

 988الفصل 

يوجب على الغير المسؤول او مؤمنه ان يدفع  ىسيسأمال التالس أخير في دفع رأكل ت

 ىخير المبلغ اليومأعن كل يوم ت ىالى صندوق الزيادة في ايرادات حوادث الشغل مبلغا يساو

و االيرادات االضافية، وينجز الدفع المذكور بعد االدالء باذن في القبض ألاليرادات القانونية 

 يضعه الصندوق المذكور.

 981الفصل 

ال يكون صحيحا عند عدم  011ان االتفاق بين الطرفين المنصوص عليه في الفصل 

اال اذا طلب الشخص المسؤول المشاركة في االتفاق من المؤاجر ومن  ىوجود مقرر قضائ

 كان مؤمنا له، وعند االقتضاء من صندوق الزيادة في االيرادات. مؤمنه ان

 910الفصل 

المفروض على الشخص  ىان المؤاجر او مؤمنه ال يعفى نهائيا من االيراد القانون

 .011س المال المنصوص عليه في الفصل أسيس رأالمسؤول اال بعد ت

 919الفصل 

الى غاية المبلغ الواجب دفعه محل ان الشخص المسؤول او مؤمنه يحل عند االقتضاء و

، 011و 011و 011و 016يتحمل ضمن الشروط المبينة في الفصول  ىصندوق الزيادة ك

و المنحة، وكذا عند االقتضاء، تعديالتهما التي قد يجب دفعها بتاريخ المقرر أالزيادة 

او  المفروض على الشخص المسؤول ىولو كان مبلغ التعويض االجمال ىالنهائ ىالقضائ

هذه الحالة، ال تخصم هذه الزيادة او هذه المنحة  ىمؤمنه قد حدد بمقرر صادر من قبل، وف

 وتعديالتهما من مبلغ االيراد االضافي الممنوح للمصاب اال لغاية المبلغ الواجب دفعه.

 913الفصل 

اذا كانت المسؤولية موزعة بين الشخص مرتكب الحادثة وبين المصاب فان الشخص 

او مؤمنه ال يحل عند االقتضاء محل صندوق االزدياد اال بقدر النسبة المائوية المسؤول 

  .للمسؤولية المثبتة عليه
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 912الفصل 

 ى للتعويضالم يسقط من المبلغ االجمالان التعويض الممنوح عند االقتضاء برسم اآل

 حالة ىفنها محل صندوق الزيادة أيحل الغير بش ىفيما يتعلق بتقدير الحصة الت ىاالضاف

 و احد ماموريه.أتوزيع مسؤولية الغير اما مع المصاب واما مع المؤاجر 

 مقتضيات ماتلفة: القسم الاامس

 913الفصل 

و أ، المفروض على الغير المسؤول ىو الجزء من االيراد القانونأ ىان االيراد القانون

تضاء موضوع االق عند على مؤمنه يحتفظ بوصفه ايرادا لحادثة الشغل ويمكن ان يكون

و أالزيادات وتعديالت الزيادة المطبقة على االيرادات الممنوحة للمصابين بحوادث الشغل 

المتعلقة بعقد الزوج  11حقوقهم كما تطبق عليه بصفة خاصة مقتضيات الفصل  ىلذو

 المتوفى عنه نكاحا جديدا.

 دعوى المطالبة بالمراجعة: القسم السادس

 912الفصل 

 011و 011الفصلين  ىة عليه المسؤولية بمقتضى االتفاقية المبينة فيمكن للغير المثبت

ن يرفع مع المصاب والمؤاجر أوكذا لمؤمنه عند االقتضاء  ىو بموجب مقرر قضائأ

كما يجب عليه ان يتحمل عند االقتضاء  410ومؤمنه، دعوى المراجعة المقررة في الفصل 

 دعوى المصاب.

 912الفصل 

 ىزيادة على االيراد القانون 018راجعة المشار اليها في الفصل دخلت على اثر المأاذا 

ان يطلب من الغير الحلول  ىللمصاب من جراء تفاقم عاهته فان لصندوق الزيادة الحق ف

داء كل من تكملة الزيادة المفروضة عليه وتعديالت الزيادة المستحقة اثناء الفترة أ ىمحله ف

وبين تاريخ المقرر الصادر  ىالمتراوحة بين تاريخ المقرر الممنوح بموجبه االيراد االضاف

 بعد المراجعة. ىبتحديد مبلغ االيراد القانون

 911الفصل 

للفرق بين مبلغ االيراد  ىااليراد المساوساس الجزء من أان تكملة الزيادة المقدرة على 

الممنوح على اثر هذه المراجعة  ىالمستحق قبل المراجعة وبين مبلغ االيراد القانون ىالقانون

الى غاية المبلغ الواجب دفعه، بحيث يبقى الفاضل عند االقتضاء  ىتقتطع من االيراد االضاف

 على كاهل صندوق الزيادة.
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 المراجعة –المسطرة  –المحاكم  –االختصا  : الجزء الاامس

 المحاكم الماتصة: الباب االول

  918الفصل 

 :48ىوحدها بالنظر فيما يل 47تختص المحاكم العصرية

جميع النزاعات المترتبة عن تطبيق التشريع المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل  -0

 واالمراض المهنية؛

والظهائر الشريفة الصادرة بتمديده المخالفات لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا  -4

 والمراسيم والقرارات الصادرة بتطبيق الظهائر المذكورة.

 911الفصل 

 وقعه فيها الحادثة. ىبالدائرة الت 49يخول االختصاص لمحكمة الصلح

 300الفصل 

 41اذا جرت الحادثة خارج المغرب، فان محكمة الصلح المختصة حسب مدلول الفصل

 اليه المصاب. ىو المستودع المنتمأمحكمة الدائرة الموجودة فيها المؤسسة  ىوهذا الباب ه

                                                           

 ، سالف الذكر، الذي ينص على ما يلي: "0.11.001 رقم قانون بمثابة شريفال ظهيرمن ال 0أنظر الفصل  - 47

 المحاكم التالية:للمملكة  القضائي التنظيميشمل 

 االبتدائية؛ المحاكم -0

 اإلدارية؛ المحاكم -4

 التجارية؛ المحاكم -0

 االستئناف؛ محاكم -1

 اإلدارية؛ االستئناف محاكم -8

 التجارية؛ االستئناف محاكم -0

 .  النقض محكمة -1

 ".مرسوم بمقتضى موظفيها وعدد نفوذها ودوائر مقارها وتعين 

  واإلدارية والتجارية األسرة أصبح االختصاص ينعقد للمحاكم االبتدائية في جميع القضايا المدنية وقضاياكما  -

 شريفال ظهيرالمن  01االستيناف ، وذلك طبقا للفصل  حق حفظ مع ابتدائيا أو وانتهائيا ابتدائيا واالجتماعية

 ، سالف الذكر. 0.11.111 رقم قانون بمثابة

، سالف الذكر، الذي ينص على ما 0.11.111 رقم قانون بمثابة الشريف من الظهير 46قارن مع الفصل  - 48

 :في بالنظر االجتماعية القضايا في االبتدائية المحاكم تاتصيلي: " 

 التدريب أو بالشغل عالقة لها التي الفردية والخالفات المهني التدريب أو الشغل بعقود المتعلقة الفردية النزاعات( أ

  .المهني

 ؛العمل به الجاري للتشريع طبقا المهنية واألمراض الشغل حوادث عن الناتجة األضرار عن التعويض( ب

 ".االجتماعي بالضمان المتعلقة والتنظيمية التشريعية المقتضيات تطبيق عن تترتب قد التي النزاعات( ج

 أعاله. 41هامش الفصل أنظر  - 49
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 309الفصل 

 ىو المستودع المنتمأاذا وقعت الحادثة بالمغرب خارج الدائرة الموجودة فيها المؤسسة 

 ىلهذه الدائرة يمكن ان تصبح بطلب من المصاب او ذو 50اليه المصاب فان محكمة الصلح

 تثنائية.حقوقه مختصة بصفة اس

 303الفصل 

 ىالت 51يجب ان يوجه هذا الطلب في شكل رسالة مضمونة الوصول الى محكمة الصلح

و اذا احيل عليها قبل انتهاء البحث أوقعت الحادثة في دائرتها اما قبل ان يحال عليها الطلب 

 .41المنصوص عليه في الفصل 

 302الفصل 

نفس الوقت رئيس  ىما يخبر فيرسل كاتب الضبط في الحال وصوال الى الطالب ك

يرفع اليها عند االقتضاء ملف البحث  ىتصبح مختصة والت ىالت 52المقاولة ومحكمة الصلح

 .01بمجرد اختتامه مع اشعار الفريقين طبقا للفصل 

 303الفصل 

اذا اثبت المصاب او ذوو حقوقه، بعد انتهاء البحث انهم لم يتمكنوا، قبل هذا االختتام 

ن االصلح يمكنه  ىفان قاض 460من االمكانية المنصوص عليها في الفصل من االستفادة 

 يتخلى عن الملف بعد االستماع الى الفريقين.

و المستودع أالصلح بالدائرة التي تقع فيها المؤسسة  ىوان ارسال هذا الملف الى قاض 

 401المذكور النظر بصفة خاصة في تطبيق الفصل  ىاليه المصاب يخول القاض ىالمنتم

 .408وما يليه الى الفصل 

 المسطرة المتبعة فيما ياص النزاعات المتعلقة بالتعويض: الباب الثاني

 قت والصوائر الطبية والجراحية والصيدلية وصوائر الجنازةوالم

 302الفصل 

نهائيا في النزاعات المتعلقة بصوائر الجنازة والتعويضات  53تنظر محكمة الصلح

 مبلغها وخالل الخمسة عشر يوما الموالية لطلبها.قتة كيفما كان والم
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 302الفصل 

المتعلقة باداء الصوائر الطبية والجراحية  ىفي الدعاو 54تنظر محكمة الصلح

ول من الظهير الشريف الصادر الفصل اال ىوالصيدلية ضمن شروط االختصاص المحددة ف

 .55المدنية بمثابة قانون المسطرة 0100غشت  04الموافق  0000رمضان  1في 

 301الفصل 

و الصيدلية فيما يخص أو الجراحية أان الخالفات المتعلقة بتطبيق التعاريف الطبية 

و عند االقتضاء الى أ 56حوادث الشغل تعرض مع ذلك لزوما، قبل رفعها الى محكمة الصلح

ت كل من آالمحكمة االبتدائية على لجنة للمراقبة والتحكيم مكلفة بالبحث في صحة ادعا

 لفريقين والتوفيق بينهما ان اقتضى الحال ذلك.ا

 308الفصل 

على النزاعات المتعلقة بمادية  461المسطرة المنصوص عليها في الفصل  ىال تجر

و بمعرفة ما اذا كانت الحادثة تدخل فعليا في ميدان تطبيق التشريع الخاص أالحادثة 

و أو الجراحين أبالتعويض عن حوادث الشغل وال على النزاعات الناشئة بين االطباء 

و أو المساعدين الطبيين من جهة وبين المصابين أو الصيادلة أو اطباء االسنان أالمولدات 

 خرى.أحقوقهم من جهة  ىذو

 301الفصل 

ن ايمكن ان يرتكز عليها حل عادل يجب  ىان مقرر اللجنة المحددة بموجبه االسس الت

 سباب.أيكون مدعما ب

 390الفصل 

يبلغ هذا المقرر بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع االعالم بالتوصل الى الفريقين 

و اعن قبولهما اللذين يجب عليهما ان يعلنا في ظرف عشرة ايام ابتداء من هذا التبليغ 

 رفضهما، ويعتبر عدم الجواب بمثابة قبول.
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 399الفصل 

المقرر بقبول الفريقين فان محضرا يحرر باالتفاق الحاصل الذي يجب ان  ىاذا حظ

المختصة لتضاف  57يمثله الفريقان واذا رفضاه فتوجه نسخة منه الى رئيس محكمة الصلح

 الى ملف القضية.

 393الفصل 

 .58(0)سيس وتسيير لجنة المراقبة والتحكيمأشروط وكيفيات تتحدد بموجب مرسوم 

 392الفصل 

باقتراح من لجنة المراقبة ان يمنع طبيبا من معالجة  59يسوغ للكاتب العام للحكومة

 و صيدليا من تقديم االدوية اليهم.أالمصابين بحوادث الشغل 

لى االقل والى سنتين وتتراوح مدة المنع بين ثالثة وستة اشهر، وتمد الى سنة واحدة ع 

 على االكثر اذا وقع تطبيق المنع للمرة الثانية وتكون غير محدودة اذا وقع المنع للمرة الثالثة.

 المسطرة المتعلقة بمنح االيرادات والمبالغ االحتياطية: الباب الثالث

 الحصول على االجهزة ىواالعتراف بالحق ف

 والمبالغ االحتياطية المسطرة المتعلقة بااليرادات: القسم االول

 393الفصل 

تي ذكرهم لمحاولة التوفيق بينهم فيما يرجع الصلح االشخاص اآل ىقاض ىيستدع

 للتعويضات االخرى المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا:

 ن يستعينوا بمحام؛ أو ذوو حقوقه الذين يمكنهم أالمصاب 

 المؤاجر الذي يمكن ان ينيب عنه غيره؛

 قتضى الحال.المؤمن، اذا ا
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 51  

 392الفصل 

 يام:أيقع االستدعاء المذكور في ظرف الخمسة 

و اذا استقرت حالته أاذا توفر المصاب  60الموالية لوصول الملف الى محكمة الصلح

 الصحية قبل اختتام البحث؛

و وصول أو الموالية للتوصل بالشهادة الطبية الثانية المثبتة لنتائج الحادثة النهائية أ

تتبين منه صبغة عجز المصاب المستمرة  ىالحاصل بين الخصوم والذ ىكتاباالتفاق ال

 واستقرار حالته الصحية؛

 ىاذا كان قاض 401و السابقة النصرام اجل التقادم المنصوص عليه في الفصل أ

مستند من المستندات المشار اليها  أىالصلح على علم من تاريخ هذا االنصرام ولم يتوصل ب

 في الفقرة السابقة.

 392الفصل 

عمال الخبرة أان ينتدب خبيرا بعد انهاء البحث، وتطبق على  61يمكن لقاضي الصلح

ويجب ايداع تقرير الخبير في اجل اقصاه شهر واحد ابتداء من  01و 00مقتضيات الفصلين 

 .62على اجراء اعمال الخبرة يوم تبليغ االمر الناص

 391الفصل 

باستدعاء الطرفين للبحث وكان هذا  00الصلح طبقا لمقتضيات الفصل  ىاذا قام قاض

محاولة التوفيق  ىالبحث قد انتهى يوم االستدعاء فيمكنه ان يشرع حاال بعد البحث ف

هم لبحث بشرط ان يصرح جميع المعنيين باالمر باستعداد 401المنصوص عليها في الفصل 

االمر المنصوص عليه  ىشروط الصلح، وفي هذه الحالة يجب ان يشار الى هذا التصريح ف

 .401في الفصل 

 398الفصل 

الصلح اذا توصل الطرفان الى اتفاق طبقا  ىيحدد مبلغ التعويض نهائيا بامر قاض

 لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا.
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-الخبير يكون أن االستيناف محكمة أو بها االستينافات غرفة أو االبتدائية المحكمة طرف من طبية خبرة بإنجاز

 الطبيب وال المشغل طبيب وال المذكور الشخص عالج الذي الطبيب -باألمر المعني الطرف ذلك على وافق إذا عدا

 يضع أن ويجب. االجتماعي الضمان صندوق طبيب وال المشغل فيها المنخرط التأمين شركة أو بالمؤسسة الملحق

 . الابرة بإجراء المتعلق القرار أو األمر تبليغ تاريخ من ابتداء شهر أقصاه أجل داخل تقريره الابير

 والشهود االقتضاء عند األطراف االستيناف بمحكمة الضبط كتابة أو االبتدائية بالمحكمة الضبط كتابة تستدعي

 .  411 الفصل لمقتضيات طبقا

 ".تمثيلهم أو لألطراف الشخصي بالحضور المتعلقة 410و 418 الفصلين مقتضيات تطبق
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الى  –رصا على عدم بطالنه ح –مع االشارة الطرفين ويتضمن هذا االمر اتفاق  

تاريخ الحادثة واالجرة السنوية الفعلية واالجرة االساسية، ونسبة العجز ضمن الشروط 

داء أوالى مبلغ االيراد والتاريخ الذي يجب ان يبتدئ فيه  11الفصل  ىالمنصوص عليها ف

 ل االعضاء.جهزة استبداأهذا االيراد وعند االقتضاء الى تطبيق المقتضيات المتعلقة بمنح 

 391الفصل 

اذا اتفق الطرفان على مادية الحادثة وصبغتها المهنية وعلى االجرة الحقيقية واالجرة 

 ىاالساسية وعلى درجة عجز المصاب او النسبة المائوية المحدد على اساسها ايراد ذو

 المصاب كانالحقوق وتاريخ الشروع في االنتفاع بااليراد و ىالحقوق وعلى عدد وصفة ذو

الطرفين  ىالصلح يستدع ىيرفضون مع ذلك االيراد المقترح عليهم فان قاض حقوقهو ذوو أ

 االمر نهائيا في ظرف ثالثين يوما. ىكتابة على الفور ويبت ف

 330الفصل 

حالة  ىاحوال غير الحالة المبينة في الفصل السابق او ف ىخالف بين الطرفين ف أاذا نش

الصلح يرسل الملف الى  ىالفريقين، فان قاضعدم حضور شخص او عدة اشخاص من 

 القضية. ىتصبح بحكم القانون مختصة بالنظر ف ىالمحكمة االبتدائية الت

 339الفصل 

حقوقه، المعين برسم  ىالمقرر المنتدب يطلب من وكيل المصاب او ذو ىان القاض

 المساعدة القضائية ان يودع في ظرف شهر واحد طلب اقامة دعوى.

 333الفصل 

المكرر  080الفصل  ىتتبع الجل مواصلة الدعوى مسطرة التعجيل المنصوص عليها ف

 مرتين من ظهير المسطرة المدنية.

 332الفصل 

الصلح  ىجميع االحوال بطلب من احد الفريقين الى قاض ىيمكن ان يرجع الملف ف

 للقيام بمحاولة صلح جديدة.

 333الفصل 

الفقرة الثانية من  ىب القواعد المبينة فالمرافعة لدى محكمة االستئناف حس ىتجر

 .63من ظهير المسطرة المدنية 401الفصل 
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 332الفصل 

الصلح يمكنه ان يمنح في  ىاذا ترتبت عن الحادثة الوفاة او العجز الدائم فان قاض

الحقوق  ىجلسته المنعقدة للقضايا المستعجلة ومن غير استئناف مبلغا احتياطيا بطلب من ذو

اوجب جرحه بعد برئه تخفيض او الغاء اجرته بسبب نقصان قدرته على  ىذاو المصاب ال

 العمل او فقده اياها.

 332الفصل 

الصلح في حالة وجود مبرر ان يمنح تلقائيا ومن غير استئناف  ىيمكن ايضا لقاض

في المائة  06درجة العجز  ىالمذكور عند وقوع حادثة قاتلة او عندما تساو ىالمبلغ االحتياط

 االقل.على 

 331الفصل 

اذا تم تقييد القضية بعد ارسال الملف الى المحكمة االبتدائية طبقا لمقتضيات الفصل 

يضا اثناء اجتماعها في غرفة المداولة ومن غير أفيمكن للمحكمة المذكورة ان تحكم  446

 بمجرد طلب من المعني باالمر. ىاستئناف بمنح او تغيير المبلغ االحتياط

 338الفصل 

مساويا  441 و 440 و 448الممنوح عمال بالفصول  ىان يكون المبلغ االحتياط يجب

ساس القواعد أعلى االكثر لمقدار المبالغ اليومية المترتبة عن االيراد الذي يمكن تقديره على 

ساس الشهادة الطبية المثبت فيها برء أوعلى  008وما يليه الى الفصل  10المعينة في الفصل 

 هناك عجز دائم.الجرح اذا كان 

 331الفصل 

 تكون المبالغ االحتياطية وااليرادات غير قابلة للتحويل والحجز.

المبالغ االحتياطية المؤاجر او عند االقتضاء المؤمن ضمن حدود الزمن  ىويؤد

ثناء أحكم المحكمة االبتدائية  ىالصلح او ف ىاالمر الصادر عن قاض ىوالمكان المعينة ف

 المداولة.اجتماعها في غرفة 

 و ليوم الوفاة.أويمكن ان يفرض اداؤها من اليوم الموالي ليوم برء الجرح 

 320الفصل 

يتجاوز المبالغ الواجب  ىاو المبلغ االحتياط ىفي حالة ما اذا كان قدر التعويض اليوم

و قاضي الصلح الذي منح االيراد أدفعها الى غاية التاريخ المحدد فيه االيراد فان المحكمة 

 كنه ان يامر بخصم الفاضل من المبالغ المترتبة فيما بعد على اساس نسبة يحددها.يم

 329الفصل 

يجب ان ينص على اسم المصاب وتاريخ الحادثة في االوامر واالحكام واالحكام 

 النهائية الصادرة بمنح ايراد كما يجب ان ينص فيها عما اذا كان المؤاجر مؤمنا له ام ال.
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 سطرة المتعلقة بمنح االجهزةالم: القسم الثاني

 323الفصل 

يخول بموجب امر  80ان حق المصاب في نيل االجهزة المؤسس بموجب الفصل 

 ىفي حالة اتفاق الطرفين او بالحكم القضائ 401الصلح المنصوص عليه في الفصل  ىقاض

د اذا االيرا هالصلح الصادر قبل الحكم الممنوح بموجب ىالصادر بمنح االيراد او بامر قاض

التعجيل بمنحه  ىحادثته صبغة مهنية غير منازع فيها تقتض ىتكتس ىكانت حالة الجريح الذ

 جهازا الستبدال االعضاء. 

 322الفصل 

 ىاذا كان حق المصاب في نيل االجهزة غير معين في الحاالت المبينة اعاله فان قاض

ر امر يتضمن االعتراف الصلح يمكنه بمجرد طلب من المصاب القيام بمحاولة الصلح الصدا

 بهذا الحق.

 داء االيرادأقيام المؤمن مقام المؤاجر في : القسم الثالث

 323الفصل 

مين، فان امر قاضي الصلح او الحكم الصادر بتحديد االيراد الممنوح أاذا كان هناك ت

في اداء  –ولو كان مؤمنا له بصفة غير كافية  –ينص على ان المؤمن يقوم مقام المؤاجر 

 مين. أالت ةمجموع االيراد او االيرادات بالرغم من كل شرط مخالف لذلك من شروط عقد

حقوقه من اقامة كل  ىالمصاب او ذو عويترتب عن قيام المؤمن مقام المؤاجر من 

دعوى على المؤاجر ويحتفظ المؤمن بحق اقامة الدعوى على المؤاجر المؤمن له بصفة غير 

 كافية.

 322الفصل 

يقوم مقام المؤاجر في مجموع االيراد، على ان  ىلمؤمنون فان المؤمن الرئيساذا تعدد ا

طبقا للجدول المعين في قرار يصدره وزير المالية بعد  –خرون يدفع له المؤمنون اآل

س المال المؤسس أمبلغ ر 64 (0) –استشارة الوزير المنتدب في الشغل والشؤون االجتماعية 

 .به جزء االيراد المفروض عليهم

 322الفصل 

 401يجري بحكم القانون قيام المؤمن مقام المؤاجر المنصوص عليه في الفصلين 

 .408و

                                                           

 4666)الجريدة الرسمية عدد  0180يبراير  06هذا الجدول في القرار المديري المؤرخ في ( حدد 0) - 64

 (.400الصحيفة  0180يبراير  40المؤرخة في 
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حقوقه فيما  ىعلى المؤمن بطلب من المصاب او ذو ىويعد باطال كل حجز يجر

 داء االيرادات الممنوحة بمقتضى ظهيرنا الشريف هذا.ايخص 

 65الابرة الطبية: القسم الرابع

 321الفصل 

 00الصلح وفقا للفصلين  ىمور بها من طرف قاضأاجراء خبرة طبية م في حالة

ن يناط عمل الخبرة او محكمة االستئناف، ال يمكن او من طرف المحكمة االبتدائية ا، 400و

بالطبيب الذي عالج الجريح وال بطبيب  –ماعدا في حالة موافقة المصاب الصريحة  –

 مين المنخرط فيها المؤاجر.أركة التالمؤاجر وال بالطبيب التابع لمؤسسة او ش

 328الفصل 

ن احدى حوادث الشغل يعلمهم أان االطباء الخبراء الذين تعينهم المحاكم لتقديم تقرير بش

 كاتب الضبط بذلك حاال.

ويجب عليهم ان يقدموا استنتاجاتهم في اجل اقصاه شهر واحد ماعدا اذا منحتهم  

صية المحيطة باجراء الخبرة واال وقع المحكمة اجال اطول رعيا للظروف الخصو

    استبدالهم.

عن  نوحةممالصوائر التنقل والتعويضات  –صوائر الابرة : القسم الاامس

 ضياع االجرة بسبب اجراء المسطرة

 صوائر الابرة - :القسم الفرعي االول

 321الفصل 

يتقاضيان  400و 08و  01و 00ان الخبير المنتدب والطبيب المعين تطبيقا للفصول 

 .ىساس تعاريف الخبرة المقررة بخصوص التحقيق الجنائأاجرتيهما على 

 330الفصل 

جراء الخبرة بطبيب يختاره او اذا سلك ذوو الحقوق هذا إاذا استعان المصاب عند 

المسلك في حالة تشريح الجثة فان اداء اجرة الطبيب وارجاع صوائر تنقله يتكفل بهما ضمن 

 .401عليها في الفصل  الشروط المنصوص

ساس التعاريف المحددة بقرار للوزير المنتدب في أوتقدر هذه االجور والصوائر على  

 66(4)الشغل والشؤون االجتماعية

                                                           

 المتعلق بإجراءات التحقيق من الفرع الثاني المتعلق بالخبرة من الباب الثالث 00إلى  81أنظر الفصول من  - 65

، 0.11.111من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  ،مام المحاكم االبتدائيةمن القسم الثالث المتعلق بالمسطرة أ

 .سالف الذكر
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 صوائر التنقل والتعويض عن ضياع االجرة: القسم الفرعي الثاني

 339الفصل 

قتضاء في ارجاع يكون لالجير اذا استدعى للبحث وكان مصابا بعجز دائم الحق عند اال

صوائر تنقله كما يكون له الحق، اذا عاد الى ممارسة عمل تؤدى عنه اجرة في نيل منحة 

 تعويضية عن ضياع االجرة.

وتؤدى هذه الصوائر والتعويضات ضمن الشروط المنصوص عليها في المقطع الثالث 

 .411من الفصل 

 333الفصل 

 401الفصل  ىالمنصوص عليها ف اذا كان ذهاب االجير الى اجراء اعمال الخبرة

ساس ايجبره على مغادرة محل اقامته فان صوائر تنقله تقدمها له سلفا كتابة الضبط على 

 تعريفة يحددها رئيس المحكمة وتدرج في صوائر الدعوى.

 332الفصل 

اذا كان على االجير ان يغادر محل اقامته من اجل المراقبة الطبية المجراة، تطبيقا 

فان  411و 414والفحوص المنصوص عليها مدة المراجعة في الفصلين  086للفصل 

و المؤاجر في حالة عدم اصوائر التنقل بواسطة الوسائل االكثر اقتصادا يؤديها سلفا المؤمن 

 مين.أالت

 333الفصل 

و أو غير المضطر الى مغادرة محل اقامته من اجل اعمال الخبرة أان االجير المضطر 

لم يعد له الحق في  ىوالذ 410و 401الفحوص المشار اليها في الفصلين و أالمراقبة 

يستطيع اثباته ولو عمل  ىيتقاضى منحة تعويضية عن ضياع االجرة الذ ىالتعويض اليوم

 جرته.أتغيير على  أو طرأخر آبعد برء جرحه عند مؤاجر 

و ان لم يكن وتؤدى له هذه المنحة التعويضية بعد اثبات حقه فيها من طرف المؤمن ا

 مين من طرف المؤاجر الذي جرح االجير في خدمته.أهناك ت

ساس تعريفة يحددها رئيس أويقدم له هذا التعويض سلفا من طرف كتابة الضبط على  

 المحكمة ثم يدرج في صوائر الدعوى.

 332الفصل 

حقوقه الذين يقيمون خارج المكان الجارية فيه محاولة التوفيق  ىو ذوأان المصاب 

الصلح قبل التوفيق بقبولهم او  ىوالذين لم يعلموا قاض 401المنصوص عليها في الفصل 

رفضهم عروض المؤاجر او المؤمن يكون لهم الحق في ارجاع صوائر تنقلهم ذهابا وايابا 

                                                                                                                                                                                     

 0186المنشور بالجريدة الرسمية رقم  0111مارس  40( النص المعمول به االن هو القرار المؤرخ في 4) - 66

 .110صفحة  0111ابريل  1المؤرخة في 
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و محطة وقوف السيارات أبواسطة الوسيلة االكثر اقتصادا من محطة السكك الحديدية 

 لقريبة من محل اقامتهم.العمومية لنقل المسافرين ا

 332الفصل 

اذا كان المصاب في حالة عجز تام يجبره على االستعانة بالغير للقيام باعمال الحياة 

العادية فان للشخص المستعان به الحق في ارجاع صوائر تنقله ضمن الشروط المرجعة بها 

 صوائر تنقل المصاب. 

 331الفصل 

الحق عالوة على ما ذكر  410في الفصل  يكون للمصاب في الحالة المنصوص عليها

 يستطيع اثباته.  ىفي نيل منحة تعويضية عن ضياع االجرة الذ

 338الفصل  

كذلك عندما يذهب  يمنح ان المصاب الذي يقيم بالمحل الموجود فيه مقر المحكمة

 لحضور محاولة التوفيق منحة تعويضية بعد اثبات ضياع االجرة.

 331الفصل 

  411الفصول  ىا فمئر واداء المنحة التعويضية المنصوص عليهان ارجاع الصوا

 مين.أا المؤمن او المؤاجر ان لم يكن هناك تميتحمله  411 و  411و

 320الفصل 

بموجب  411وما يليه الى الفصل   414تحدد عند االقتضاء شروط تطبيق الفصل 

 .67قرار للوزير المنتدب في الشغل والشؤون االجتماعية

 68المساعدة القضائية: السادس القسم

 329الفصل 

الصلح المكلف بالتوفيق ولدى المحاكم  ىان االستفادة من المساعدة القضائية لدى قاض

 . 69شير وكيل الدولةأحقوقه بعد ت ىو ذوأتخول بحكم القانون الى المصاب 

                                                           

 ( لم يصدر حتى االن اي قرار في هذا الصدد.0) - 67

( بمثابة قانون يتعلق 0100)فاتح نونبر  0010رجب  01بتاريخ  801.08م قملكي رالمرسوم أنظر ال - 68

، كما تم 4011، ص(0100نونبر  00) 0010شعبان  0بتاريخ  4146بالمساعدة القضائية؛ الجريدة الرسمية عدد 

 تغييره وتتميمه.

حلت عبارة "وكيل الملك" محل عبارة "وكيل الدولة" وذلك بموجب الفصل االول من الظهير الشريف رقم  - 69

( بتغيير لقب مدع عام لدى المجلس االعلى ومدع عام لدى 0114شتنبر  01) 0014شعبان  1بتاريخ  0.14.446

اي لقب اخر؛ الجريدة الرسمية عدد  محكمة االستيناف وباستعمال لقب وكيل الملك لدى المحكمة االقليمية بدال من

 . 4011(، ص 0114شتنبر  46) 0014شعبان  00بتاريخ  0048
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 نأويعمل وكيل الدولة في هذا الصدد حسبما هو مقرر في الظهير الشريف الصادر بش

 المساعدة القضائية. 

 323الفصل 

تطبق بحكم القانون على  480ان المساعدة القضائية الممنوحة عمال بالفصل 

من المكتب المحدث لدى محكمة االستئناف على ان  ىن يصدر مقرر نهائاالى  70االستئناف

جمادى االولى  41من الظهير الشريف الصادر في  ىذلك مقتضيات الفصل الثان ىف ىتراع

 بالمصادقة على نصين: 0186مارس  01الموافق  0001

القضايا المدنية واالدارية  ىولهما بضبط االستخالصات والصوائر العدلية فأصادر 

 .71والجنائية والتوثيقية

 .72ن التسجيل والتنبرأوثانيهما بتغيير الظهائر الصادرة بش

 322الفصل 

منح االيراد الذي يكون ان المحامي المعين برسم المساعدة القضائية في دعوى 

يبقى معينا بخصوص الدعوى  480موضوع دعوى المراجعة المنصوص عليها في الفصل 

 المذكورة.

 خر.آيعين محاميا  73واذا عاقه عائق فان وكيل الدولة

 323الفصل 

 ىوالت 010تطبق المساعدة القضائية ايضا على الدعوى المنصوص عليها في الفصل 

 قوقه على الغير المسؤول عن الحادثة.و ذوو حأيقيمها المصاب 

                                                                                                                                                                                     

 41 بتاريخ 0.11.001 رقم قانون بمثابة الشريف الظهيرحلت المحاكم االبتدائية محل المحاكم االقليمية بمقتضى  -

 بتاريخ 0446 عدد الرسمية الجريدة للمملكة؛ القضائي بالتنظيم يتعلق( 0111 يوليوز 08) 0011 الثانية جمادى

 .وتتميمه تغييره تم كما ،4641 ص ،(0111 يوليوز 01) 0011 الثانية جمادى 40

 القضائية المساعدة من من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على ما يلي: " يستفيد 410قارن مع الفصل  - 70

 آثار وتسري. االستيناف ذلك في بما دعوى كل في حقوقه ذوو أو عليه مدعى أو مدعيا العامل القانون بحكم

  ".القضائية األحكام تنفيذ إجراءات جميع على القانون بحكم القضائية المساعدة مفعول

المتعلق بأحكام تطبق على المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية واالدارية  0أنظر الملحق  - 71

 0الذي نسخ وعوض أحكام الملحق  ية والعقود التي يحررها الموثقون،وعلى االجراءات القضائية وغير القضائ

( تدون بموجبه 0181ديسمبر  41) 0011من جمادى اآلخرة  04الصادر في  4.81.0080بالمرسوم رقم 

من  48في  الصادر 0.11.81الظهير الشريف رقم من  00النصوص الصادرة بالتسجيل والتنبر، بمقتضى الفصل 

 48مكرر بتاريخ  0106؛ الجريدة الرسمية عدد 0111( بمثابة قانون المالية لسنة 0111أبريل  41) 0161رجب 

 ، كما تم تغييره وتتميمه.846(، 0111أبريل  41) 0161رجب 

المعمول بها بالمنطقة  بالتسجيل والتنبر الصادرةالنصوص بموجبه تدون  4.81.0080المرسوم رقم  - 72

؛ الجريدة الرسمية عدد 0181 دجنبر 41موافق  0011 الثانيةجمادى  04الصادر في  وبية للمملكة المغربيةالجن

  ، كما تم تغييره وتتميمه.111(، ص 0181يبراير  00) 0011شعبان  8بتاريخ  4100

 .أعاله 480أنظر هامش الفصل  - 73
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 322الفصل 

 74حقوقه الذين يطلبون المساعدة القضائية لدى محكمة االستئناف ىو ذوأان المصاب 

 يعفون من تقديم االوراق المثبتة لفقرهم.

 322الفصل 

تمتد االستفادة من المساعدة القضائية بحكم القانون الى جميع اعمال التنفيذ المتعلق 

 بالمنقوالت والعقارات والى كل نزاع يعترض تنفيذ المقررات القضائية. 

 321الفصل 

يجب على المستفيد من المساعدة ان يعهد الى مكتب المساعدة القضائية الواقع في محل 

 ل ومسطرات التنفيذ المطبقة عليها المساعدة.اقامته بتحديد نوع اعما

التنفيذ  -  77طلب النقض واالبرام – 76االستئناف – 75التعرض: القسم السابع

 قتوالم

 328الفصل 

ان المقررات القضائية الصادرة عمال بظهيرنا الشريف هذا تكون مع مراعاة قواعد 

طبقا  طلب النقض واالبرام وأو االستئناف أاالختصاص المنصوص عليها فيه قابلة للتعرض 

 للقانون العام. 

                                                           

 القضائية المساعدة من على ما يلي: " يستفيدالذي ينص  انون المسطرة المدنيةقمن  410قارن مع الفصل  - 74

 آثار وتسري. االستيناف ذلك في بما دعوى كل في حقوقه ذوو أو عليه مدعى أو مدعيا العامل القانون بحكم

  ".القضائية األحكام تنفيذ إجراءات جميع على القانون بحكم القضائية المساعدة مفعول

 رقم قانون بمثابة الشريف الظهيرمن الباب السادس المتعلق بالتعرض من  000إلى  006الفصول من  أنظر - 75

 .الذكر سالف ،0.11.111

 رقم قانون بمثابة الشريف الظهيرمن الباب السابع المتعلق باالستئناف من  010إلى  001أنظر الفصول من  - 76

 .الذكر سالف ،0.11.111

 بمثابة الشريف الظهيرمن القسم السابع المتعلق بمحكمة النقض، من  018إلى  080الفصول من  أنظر - 77

 .الذكر سالف ،0.11.111 رقم قانون

، سالف الذكر، الذي ينص على ما يلي : 0.11.111 رقم قانون بمثابة الشريف من الظهير 001 الفصلقارن مع  -

 أو حكمها نقض التي المحكمة درجة من أخرى محكمة إلى الدعوى أحالت حكم بنقض النقض محكمة قضت إذا" 

 من المحكمة هذه تتكون أن ذاك إذ ويتعين المنقوض الحكم عنها صدر التي المحكمة نفس على استثنائية بصفة

 .النقض موضوع هو الذي الحكم في ما وظيف بحكم أو الوجوه من بوجه يشاركوا لم قضاة

 بقرار تتقيد أن الملف عليها أحيل التي المحكمة على تعين قانونية نقطة في قرارها في النقض محكمة بتت إذا 

 .النقطة هذه في النقض محكمة

 بدون النقض قررت الحكم يستوجب شيء هناك يبق لم أنه عليها المحال الحكم نقض بعد النقض محكمة رأت إذا

 ."إحالة
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 321الفصل 

 78ظرف الستين يوما الموالية لتاريخ الحكم ان كان حضوريا ىيجب طلب االستئناف ف

 .79و النصرام اجل التعرض ان كان هذا الحكم غيابياأ

و الحكم أاجل خمسة عشر يوما على تاريخ تبليغ الحكم  ىوال يقبل التعرض بعد مض

 االستئنافي الصادر غيابيا. 

 320الفصل 

 و استئناف.أقت بحكم القانون وبالرغم من كل تعرض ويباشر التنفيذ الم

ال تنفذ في  ىن التعويض اليومأبش 80محكمة الصلحتصدرها  ىن المقررات التأغير 

 حالة طلب االستئناف.

 329الفصل 

م واالحكام النهائية الصادرة تطبيقا الى االحكا  406و 481ال تمتد مقتضيات الفصلين 

على اثر اقامة دعوى حسب القانون العام على  011وما يليه الى الفصل  010للفصل 

 الحادثة. ىمرتكب

                                                           

، الذي ينص على ما الذكر سالف ،0.11.111 رقم قانون بمثابة الشريف الظهير من 001قارن مع الفصل  - 78

 .ذلك خالف القانون قرر إذا عدا األحوال جميع في حق باالستيناف الطعن استعماليلي: " 

 .يوما ثالثين خالل االبتدائية المحاكم أحكام استيناف يقدم أن يجب

 .يوما عشر خمسة أجل داخل تقديمه يجب شأنها في الصادرة األحكام استيناف فإن األسرة بقضايا األمر تعلق إذا

 إذا الجلسة في بالتبليغ أو المختار أو الحقيقي موطنه في أو نفسه الشخص إلى التبليغ تاريخ من األجل هذا يبتدئ

 .القانون بمقتضى مقررا ذلك كان

 .التبليغ يوم من ابتداء طلبه على بناء الحكم بلغ الذي الشخص تجاه األجل سريان يبتدئ

 .تحفظ أي بدون ولو طلبه من الحكم تبليغ يقيد ال

 مع األسرة قضايا في الصادرة األحكام استيناف مقال ترفع أن االبتدائية بالمحكمة الضبط كتابة على يجب

 تقديم تاريخ من يوما عشر خمسة أجل خالل االستيناف إليها المرفوع المحكمة ضبط كتابة إلى المرفقة المستندات

 . االستيناف

 الشروط ضمن المعجل بالتنفيذ أمر إذا عدا التنفيذ القانوني األجل داخل نفسه واالستيناف االستيناف، أجل يوقف

 ".011 الفصل في عليها المنصوص

 األحكام على التعرض من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على ما يلي: " يجوز 006قارن مع الفصل  - 79

 التبليغ تاريخ من أيام عشرة أجل في وذلك لالستيناف قابلة تكن لم إذا االبتدائية المحكمة عن الصادرة الغيابية

 .81 الفصل لمقتضيات طبقا الواقع

 ".التعرض في حقه يسقط المذكور األجل بانقضاء أنه إلى التبليغ وثيقة في الطرف تنبيه يجب

 أعاله. 41أنظر هامش الفصل  - 80
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الصادرة بمنح  القضائية والمقررات تعديل االوامر بالتوفيق: القسم الثامن

 االيرادات

 323الفصل 

وكان هذا االيراد  ىو حكم استئنافأحكم و بموجب أاذا منح ايراد بموجب امر بالتوفيق 

قد قدر على اساس اجرة تقل عن المقدار االدنى المحدد في القرار المنصوص عليه في 

القرارات الصادرة بتطبيق ظهائر شريفة يمد بمقتضاها الى اصناف  ىو فأ 001الفصل 

الدنيا  مهنية مختلفة التشريع الخاص بالتعويض عن حوادث الشغل كما تقل عن االجور

و الحكم أالمحددة في التشريع المتعلق باالجرة الدنيا للعملة والمستخدمين فان مقتضيات االمر 

و هذا أيمكن تعديلها في ظرف العشر سنوات الموالية لتاريخ هذا االمر  ىو الحكم االستئنافأ

 .ىالمقرر القضائ

 322الفصل 

 تية:االيراد احدى المقتضيات اآليمكن ان يطلب التعديل كذلك ان لم تراع في تحديد 

المتعلقة بتحديد كيفيات تقدير االيراد  008وما يليه الى الفصل  10مقتضيات الفصل 

 الممنوح لذوي الحقوق. 

المتعلقين بتحديد القدر االدنى لالجرة اليومية الداخلة  006و 041مقتضيات الفصلين 

 تعديل لالجور. في تقدير االجور االساسية وكذا في حالة ما اذا وقع

 ىالمتعلقة بالعملة البالغة سنهم ثمان 016وما يليه الى الفصل  000مقتضيات الفصل 

 عشرة سنة وبالعمال الممتهنين. 

 المتعلقة بمراجعة االيراد الممنوح لعامل مصاب بعدة حوادث. 061مقتضيات الفصل 

يمكن االمر  مر المحكمة بحذف ايراد ممنوح لمصاب في حالة ما اذا كانأعندما ت

بتوقيف االيراد فقط تطبيقا لمقتضيات هذا الباب والسيما في الحاالت المشار اليها في 

و مؤمنه طلبا لمراجعة االيراد ووقع أحالة ما اذا قدم المؤاجر  ىوكذا ف 411و  411الفصلين 

و لم يحضر لدى المحكمة أو لم يحضر محاولة التوفيق أالبحث عن المصاب بدون جدوى 

 و محكمة االستئناف.أتدائية االب

 323الفصل 

و بطلب من النيابة ولو تم استرداد االيراد طبقا أيقع التعديل بطلب من احد الطرفين 

 .000وما يليه الى الفصل  080للفصل 

 322الفصل 

ضمن الشروط الشكلية المنصوص عليها  ىماد أيمكن ان يباشر التعديل في حالة خط

 . ىو المقرر القضائأوفي الخمس عشرة سنة الموالية لتاريخ اصدار االمر  401في الفصل 
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 322الفصل 

الجديد يوقف اذا  ىان اداء المبالغ المترتبة عن االيراد الممنوح بموجب المقرر القضائ

 س المال المؤدى للمصاب.أر رقد ىتم االسترداد مادام مقدار المبالغ الحالة ال يساو

 321الفصل 

ن يطلبه أو المقرر الممنوح بموجبه االيراد والذي اصبح نهائيا يمكن أان تعديل االمر 

عند عدمه الوزير المنتدب في الشغل  أوفي ظرف خمس عشرة سنة المدين بااليراد 

دث الشغل وذلك والشؤون االجتماعية بصفته المكلف بتسيير صندوق الزيادة في ايرادات حوا

لم يسفر عن معرفة حوادث الشغل  06و 41اذا كان البحث المنصوص عليه في الفصلين 

السابقة والسيما على اثر تصريح غير صحيح من المصاب، وكان االيراد قد قدر على اساس 

 نسبة عجز وقع تحديدها بدون مراعاة االنخفاض الموجود في قدرة المصاب على العمل.

 الدعاوى المقامة على الجماعات: القسم التاسع

 328الفصل 

 0.81.008من الظهير الشريف رقم  18وما يليه الى الفصل  14ان مقتضيات الفصل 

ال  81ن التنظيم الجماعيأبش 0106يونيو  40الموافق  0011ذي الحجة  41الصادر في 

 تطبق على الدعاوى المقامة على الجماعات عمال بظهيرنا الشريف هذا.

 التقادم: العاشرالقسم 

 321الفصل 

ان الحقوق في االعانات والتعويضات المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا تتقادم 

و يوم انهاء اداء أالصلح  ىو يوم اختتام بحث قاضأسنتين على يوم الحادثة  ىبعد مض

  416على ان تراعى في ذلك الحاالت المنصوص عليها في الفصلين  ىالتعويض اليوم

  .410و

 310الفصل 

هي ستة اشهر ابتداء من تاريخ  401ان مدة التقادم المنصوص عليه في الفصل 

و مامورية فان أالتصريح بالحادثة، واذا لم يقع التصريح بهذه الحادثة من طرف المؤاجر 

 حقوقه يباشرونه خالل الثالثة اشهر الثانية من السنة الثانية الموالية للحادثة.  ىو ذوأالمصاب 
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 82مكرر 310صل الف

ترفع مؤقتا على التوالي الى  416و 401ان مدة التقادم المنصوص عليه في الفصلين 

 .اربع سنوات وسنة واحدة

 319الفصل 

تكون مدة التقادم خمس سنوات ابتداء من يوم وقوع الحادثة اذا اغفل المؤاجر التصريح 

 كان قد اشعر مؤمنه بذلك.ولو  01جال والكيفيات المقررة في الفصل بالحادثة ضمن اآل

 313الفصل 

و لمحاولة التوفيق من اجل أباالستدعاء للبحث  هو ذوو حقوقأاذا لم يتوصل المصاب 

قت للقضية وال يعمل بالتقادم الجارية عليه والصلح يحكم بالحفظ الم ىمنح ايراد، فان قاض

 لالمر بالحفظ.قواعد القانون العام اال عند انتهاء اجل الخمس عشرة سنة الموالية 

 312الفصل 

تجرى  410وما يليه الى الفصل  401ان انواع التقادم المنصوص عليها في الفصل 

فيما يتعلق بالفصل  418و 411عليها قواعد القانون العام مع مراعاة مقتضيات الفصلين 

401 . 

 313الفصل 

قت ولعجز المطيلة مدة ا ىو المؤمن اللذين دفعا للمصاب التعويض اليومأان المؤاجر 

ال يمكنهما التعرض بالتقادم من اجل منح االيراد اذا وقع استدعاء الطرفين لمحاولة التوفيق 

 قصد تحديد االيراد قبل انتهاء اجل الخمس سنوات الموالية لتاريخ برء الجرح. 

 312الفصل 

ال يمكن ان يتعرض كذلك بالتقادم على الطفل المولود حيا بعد وفاة ابيه في اليوم 

للحادثة على ابعد تقدير بشرط ان يكون طلب منح االيراد قد اودع في كتابة  ىالثالثمائة الموال

لمكان وقوع الحادثة قبل بلوغ الطفل ست عشر سنة وبدون ان  83الضبط بمحكمة الصلح

 تسليم اكثر من عشر دفعات سنوية لاليراد سابقة لتاريخ ايداع طلبه. يتمكن هذا الطفل من
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 مراجعة االيرادات: الباب الرابع

 312الفصل 

و انخفاض عاهة أان امكانية طلب مراجعة الحقوق في التعويض المرتكزة على تفاقم 

و برء أالمصاب يبقى معموال بها لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ الشفاء الظاهري 

 لجرح.ا

 311الفصل 

يمكن تقديم الطلب بالمراجعة في السنتين االوليين المواليتين للتاريخ المشار اليه في 

 .410الفصل 

وبعد انصرام هذا االجل، ال يمكن مباشرة تحديد جديد للتعويضات الممنوحة اال بعد 

 فترات تبلغ مدتها سنة واحدة على االقل.

 318الفصل 

سارية المفعول ولو صدر  411و 410عليها في الفصلين جال المنصوص تبقى اآل

 االمر بعالج طبي جديد.

بناء على اتفاق مشترك بين  411ويمكن التخفيض من الفترات المقررة في الفصل 

 و عند االقتضاء المؤمن.أو المؤاجر أالمصاب 

 311الفصل 

 ىبه اال بعد مضال يعمل  410ان التقادم البالغة مدته خمس سنوات والناتج عن الفصل 

بكتابة الضبط وذلك اذا  418ثالثة اشهر على ايداع الشهادة الطبية المشار اليها في الفصل 

تجلى من هذه الشهادة تغيير في عجز المصاب وبشرط ان يكون ايداعها قد وقع في االجل 

قت المصاب القيام بفحصه في الو أالقانوني او يكون قد ثبت ان الطبيب تعذر عليه بسبب خط

 المناسب.

 380الفصل 

قت اذا تغيب المصاب عن حضور الجلسة والصلح امرا بالحفظ الم ىيصدر قاض

الخاصة بدعوى المراجعة سواء توصل باالستدعاء الموجة اليه من طرف كتابة الضبط 

 م ال.أ 84لمحكمة الصلح

 وفي هذه الحالة تبلغ مدة التقادم خمس عشرة سنة ابتداء من تاريخ الحفظ.

ت الموجهة اليه للحضور آاالستدعاباالمر كذلك اذا لم يتوصل المصاب  ويكون

 .414الطبيب المعين في هذا الصدد لفحصه ضمن الشروط المقررة في الفصل   لدى
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 389الفصل 

ان يطالبوا بتحديد جديد  000و 064و 10الحقوق المشار اليهم في الفصول  ىيمكن لذو

على اثر الحادثة في غضون الخمس سنوات  المصاب ىاذا توف ،للتعويضات الممنوحة

 الموالية لتاريخها.

 383الفصل 

 400وما يليه الى الفصل  468ان قواعد االختصاص والمسطرة المحددة في الفصل 

 تطبق في جميع الحاالت على المراجعة.

و بواسطة رسالة أالصلح في تصريح يقدم الى كتابة الضبط  ىوتحال القضية على قاض

 االعالم بالتوصل.مضمونة مع 

 382الفصل 

اذا وقع االتفاق بين الطرفين طبقا لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا وكان المصاب قد 

و على يد طبيب تم تعيينه ضمن الشروط المنصوص أوقع فحصه على يد طبيب من اختياره 

الصلح يتضمن  ىفان مبلغ االيراد المراجع يحدد بموجب امر لقاض 414عليها في الفصل 

 و انخفاض العاهة.أالى تفاقم  –حرصا على عدم بطالنه  –ذا االتفاق مع االشارة ه

 383الفصل 

تحديد االيراد الجارية  ىتبعا لالجرة االساسية المستعملة ف ،يقدر مبلغ االيراد المراجع

 عليه المراجعة.

 382الفصل 

الصلح يمكنه كذلك ان يحدد بموجب امر ما  ىاذا وقع االتفاق بين الطرفين فان قاض

 يلي:

 مبلغ التعويض اليومي؛  -0

مبلغ الصوائر الطبية والجراحية والصيدلية وصوائر االستشفاء بعد تدخل لجنة  -4

 .461المراقبة والتحكيم عند االقتضاء، طبقا لمقتضيات الفصل 

 382الفصل 

تصبح بحكم القانون  ىبتدائية التتحال القضية في حالة عدم االتفاق على المحكمة اال

 مختصة بالنظر فيها.

 381الفصل 

المقرر المنتدب يطلب من الراغب في المراجعة او اذا كان االمر يتعلق  ىان القاض

بالمصاب من وكيل هذا االخير المعين برسم المساعدة القضائية ان يودع في ظرف شهر 

 واحد طلب اقامة الدعوى. 
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 388الفصل 

المكرر  080لمحكمة االبتدائية المسطرة المنصوص عليها في الفصل تطبق لدى ا

مرتين من ظهير المسطرة المدنية وتطبق لدى محكمة االستئناف المسطرة المقررة في 

 من نفس الظهير. 401من الفصل  ىالمقطع الثان

 381الفصل 

بطلب من و انخفاض العاهة حسبما تم تحديده اما بعد فحص المصاب أيقع اعتبار تفاقم 

بعده واما بعد اجراء خبرة بطلب  414و احد الطرفين المشار اليهما في الفصل أهذا االخير 

 و بامر من المحكمة.أمن احد الطرفين 

 310الفصل 

قاطعة للتقادم وال يمكن الي طرف ان  ،تكون احالة القضية على المحكمة االبتدائية

قد وقع  411وى المشار اليها في الفصل على كون طلب اقامة الدع ىيتمسك بالبطالن المبن

 .410ايداعه بعد انصرام اجل خمس سنوات المقرر في الفصل 

 319الفصل 

قت ويمكن للمحكمة االبتدائية وعند االقتضاء لمحكمة االستئناف ان تباشر الحفظ الم

 حقوقه.  ىو ذوأللدعوى اذا تعذر االتصال بالمصاب 

و الحكم أمس عشرة سنة ابتداء من صدور الحكم وفي هذه الحالة تبلغ مدة التقادم خ

 االستئنافي الصادر بالحفظ.

 313الفصل 

 ىحالة اقامة الدعوى على مرتكب ىو للمؤمن وكذا للغير المسؤول فأيمكن للمؤاجر 

و برء الجرح، طبيبا يكلف أ ىالصلح بعد تاريخ الشفاء الظاهر ىالحادثة ان يعينوا لقاض

 .باطالعهم على حالة المصاب

واما تعريفة االجور القصوى التي يمكن ان يطالب بها االطباء المعينون بهذه الكيفية  

بعد استشارة  85فتحدد بموجب قرار يصدره الوزير المنتدب في الشغل والشؤون االجتماعية

 . 14اللجنة المنصوص عليها في الفصل 

 312الفصل 

 ىالصلح بصفة قانونية الحق للطبيب ف ىيخول هذا التعيين الذي يؤشر عليه قاض

ويخبر المصاب بواسطة رسالة  414اجراء فحص المصاب حسبما هو مبين في الفصل 

 ربعة ايام على االقل.أيجرى فيها الفحص قبل حلوله ب ىمضمونة باليوم والساعة الت
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 313الفصل 

على  في فترة كل ثالثة اشهر 410يتجدد الفحص الطبي المنصوص عليه في الفصل 

 سنة واحدة بعد انصرام هذا االجل.  ىاالقل خالل السنتين االوليين وف

 312الفصل 

يجب على الطبيب ان يسجل نتيجة فحصه في شهادة طبية تبرز درجة عجز المصاب 

 .86في تاريخ هذا الفحص ثم يودع هذه الشهادة بكتابة الضبط لمحكمة الصلح

 312الفصل 

و أالصلح لمراجعة االيراد في حالة تفاقم  ىلدن قاض يقع استدعاء الطرفين تلقائيا من

 انخفاض عاهة المصاب. 

ن أضائي على وجه الحساب، ويستخلص كما هو الشقوفي هذه الحالة يقبض االداء ال

 فيما يرجح للمساعدة القضائية.

 311الفصل 

ة ال يمكن للمطالب بالمراجعة ان يتنازل عن الدعوى اال اذا تبين من الشهادة الطبي

 و انخفاض في عاهة المصاب.أانه لم يطرا تفاقم  418المنصوص عليها في الفصل 

 318الفصل 

 410متنع المصاب من اجراء الفحوص المنصوص عليها في الفصلين افي حالة ما اذا 

، فان هذين 414و 411و المؤمن قد راعى مقتضيات الفصلين أوكان المؤاجر  411و

 الصلح االذن في توقيف االيراد. ىقاضاالخيرين يمكنهما ان يطلبا من 

 311الفصل 

 .المصاب بواسطة رسالة مضمونة حينذاك الصلح ىقاض ىيستدع

و أمر بتوقيف االيراد اذا تمادى المصاب في رفضه اجراء الفحوص المذكورة أوي 

 تخلف عن الحضور.

 200الفصل 

االيراد بدون امر و المؤمن في اي حال من االحوال ان يوقف اداء أال يمكن للمؤاجر 

 من قاضي الصلح.

 209الفصل 

 ىفي حالة انتكاس المصاب خالل السنوات الخمس الت –و المؤمن أيتعين على المؤاجر 

 ىالتعويض اليوم ىان يؤد – 410يمكن ان تقام فيها الدعوى بالمراجعة طبقا للفصل 
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و الجنازة بشرط ان يكون هذا أوالصوائر الطبية والجراحية والصيدلية وصوائر االستشفاء 

و غير المصحوب بخطورة في االصابة قد ادى بالمصاب الى عجز أاالنتكاس المصحوب 

 قت جديد وضرورة عالج طبي. وم

بشرط  ،ن كذلك حتى ولو لم يتوقف المصاب عن الشغل اثر الحادثة االولىأويكون الش

 ان يقع اثبات الجرح بشهادة طبية. 

 203الفصل 

اليومي الذي يكون للمصاب الحق في تقاضيه طيلة هذه المدة، يقدر على  ان التعويض

اساس االجرة اليومية التي يتقاضاها المصاب في تاريخ االنتكاس والمقدرة ضمن الشروط 

، وتعتبر في هذا الحساب مدة االنقطاع االول عن العمل 00المنصوص عليها في الفصل 

 الناتج عن الحادثة.

 202الفصل 

ما اذا سبق تخويل ايراد فان اداءه يتوقف بحكم القانون طيلة مدة العجز  في حالة

 قت الجديد.والم

 203الفصل 

وما يليه الى  468ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل  ،87تؤهل محكمة الصلح

، للنظر في الطلبات المتعلقة باداء التعويض اليومي والصوائر الطبية والجراحية 400الفصل 

عند االقتضاء  –و الجنازة طيلة فترة االنتكاس بعد ان تتدخل أوصوائر االستشفاء  والصيدلية

 . 461والتحكيم طبقا لمقتضيات الفصل  لجنة المراقبة –

 202الفصل 

 مر باداء التعويض اليومي. أيمكن لقاضي الصلح عند محاولة التوفيق، ان ي

 202الفصل 

و تفاقم في درجة هذا العجز، فان أ و كلي دائمأاذا ترتب عن االنتكاس عجز جزئي 

و تغيير االيراد أقاضي الصلح، وعند االقتضاء المحكمة االبتدائية، يؤهالن لتخويل ايراد 

 .406وما يليه الى الفصل  401ضمن الشروط المحددة في الفصل  ،الممنوح من قبل

 201الفصل 

 ةمل اصيب بعدو انخفاض عاهة عاأفي حالة مراجعة التعويض استنادا الى تفاقم 

و اصيب بمرض مهني فادى به ذلك الى عجز دائم فان تحديد التعويض أحوادث للشغل 

و االمراض المهنية أالمقدر على اساس نسبة العجز الجديدة يباشر دون اعتبار الحوادث 

 هو موضوع المراجعة. ىالى منح التعويض الذ ىو المرض المؤدأ  الطارئة بعد الحادثة
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 208الفصل 

و أو االيرادات الممنوحة فيما قبل عن حوادث الشغل |أان تقديرا جديدا لاليراد 

 061االمراض المهنية الالحقة، يباشره بحكم القانون في الحالة المنصوص عليها في الفصل 

يقوم في هذا الصدد بتغيير القدرة الباقية على العمل والمقدر على  ىالمدين بااليراد الذ

 و االمراض الالحقة.أمتعلق بهذه الحوادث اساسها االيراد ال

 غير المقبول أالعمد، الاط أالاط: الجزء السادس

 العمد أالاط: الباب االول

 201الفصل 

ان االداءات والتعويضات المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا ال يمكن منحها 

 حقوقه. ىللمصاب الذي تسبب عمدا في الحادثة وال لذو

 290الفصل 

 ىو ذوأو احد ماموريه فان المصاب أتعمده المؤاجر  أتبت الحادثة عن خطاذا تر

حقوقه يحتفظون بحق مطالبة مرتكب الحادثة بالتعويض عن الضرر الحاصل طبقا لقواعد 

 ما لم يقع التعويض عن هذا الضرر تطبيقا لظهيرنا الشريف هذا. 88القانون العام

 غير المقبول أالاط: الباب الثاني

 299الفصل 

غير مقبول ارتكبه المصاب، فللمحكمة الحق في  أن الحادثة قد ترتبت عن خطأاذا ثبت 

والممنوح  008وما يليه الى الفصل  10التخفيض من االيراد المنصوص عليه في الفصل 

 حقوقه. ىو لذوأللمصاب 

 293الفصل 

و القائمون مقامه أغير مقبول ارتكبه المؤاجر  أاذا ثبت ان الحادثة قد ترتبت عن خط

حقوقه يمكن ان يزاد فيه من  ىو لذوأفي تسيير االدارة فان التعويض الواجب منحه للمصاب 

 طرف المحكمة المختصة.
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دد ذوو الحقوق، فان الزيادة الممنوحة تكون مطابقة فيما يخص كل صنف عواذا ت 

 ساسها االيراد.أللنسبة المائوية من االجرة السنوية المقدر على 

و مجموع االيرادات الممنوحة بهذه الصفة ال يمكن ان يتجاوز الجزء أى ان االيراد عل 

و مبلغ االجرة السنوية الحقيقية في أجرة السنوية المطابق النخفاض القدرة على العمل من األ

 حالة حادثة قاتلة.

 مقتضيات مشتركة: الباب الثالث

 292الفصل 

و أحقوقه في حالة متابعات جنائية  ىذوو لأوراق المسطرة تبلغ الى المصاب أان 

 حقوقه نفس الحق.  ىو لذوأديبية ويكون للمؤاجر أت

 التعويضات داءاباالمتيازات والضمانات المتعلقة : الجزء السابع

 الديون ذات االمتياز: الباب االول

 293الفصل 

وصوائر حقوقه عن الصوائر الطبية والصيدلية  ىو لذوأان الدين المترتب للمصاب 

قت عن الشغل يضمن باالمتياز والجنازة وكذا عن التعويضات الممنوحة عقب العجز الم

من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون االلتزامات  0411المنصوص عليه في الفصل 

 والعقود حيث يوجد مسجال في المقطع الخامس من الفصل المذكور.

 صندوق الضمان: الباب الثاني

 292الفصل 

و عن الحوادث المترتبة عنها الوفاة، أان اداء التعويضات عن العجز الدائم عن الشغل 

 .041وما يليه الى الفصل  000يضمن طبقا لمقتضيات الفصل 

 292الفصل 

و منظمات التامين عند حلول االجل بدفع التعويض أاذا لم يقم المؤاجرون المدينون 

ا من االيراد وكذا االيرادات المفروضة عليهم اليومي والمبالغ االحتياطية الواجب خصمه

و صوائر تركيب االجهزة أو العجز الدائم عن الشغل أعلى اثر حادثة شغل نتجت عنها الوفاة 

، فان اداء ذلك للمعنيين باالمر، يباشر من طرف صندوق الضمان 80المقررة في الفصل 

 .001المنصوص عليه في الفصل 
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لمبالغ المترتبة عن العشر سنوات االخيرة ابتداء من تاريخ ويحدد اداء االيرادات في ا 

 و المقرر القضائي الصادر بمنح االيراد والذي اصبح نهائيا.أصدور االمر بالتوفيق 

 291الفصل 

 يؤسس " صندوق للضمان خاص بالمصابين بحوادث الشغل" يتمتع بالشخصية المدنية.

ويعهد  ،الشغل والشؤون االجتماعيةلهذا الصندوق وزارة  ىوتتولى التسيير االدار

 .89(0)بتسييره المالي الى صندوق االيداع والتسيير ضمن الشروط المحددة بموجب مرسوم

 298الفصل 

 تيتين: يمول صندوق الضمان بالمتحصل من المساهمتين اآل

 مساهمة المؤاجرين المؤمن لهم؛ -0

 مساهمة المؤاجرين غير المؤمن لهم باستثناء الدولة.  -4

 291الفصل 

، 001ان مساهمة المؤاجرين المؤمن لهم والمشار اليهم في الفقرة االولى من الفصل 

 مين المؤداة برسم ظهيرنا الشريف هذا.أيستخلص مبلغها عن جميع اقساط الت

ويقع استخالص هذه المساهمة في نفس الوقت الذي تستخلص فيه االقساط من طرف 

 مين.أمنظمات الصندوق الوطني للت

 وتدفع هذه المساهمة الى صندوق الضمان. 

 230الفصل 

 001في الفقرة الثانية من الفصل  اان مساهمة المؤاجرين غير المؤمن لهم المشار اليه

اعاله، يستخلص مبلغها من رؤوس االموال المكونة لاليرادات المفروضة عليهم وتقدر 

 .90حسب جدول وضمن الشروط المحددة بموجب مرسوم

لمساهمة المفروض اداؤها بصفة نهائية او المكتسبة لصندوق الضمان تقوم وان هذه ا 

االستئنافية القاضية بمنح  واالحكام بتصفيتها مصلحة التسجيل، عند تسجيل االوامر واالحكام

ن في ميدان المساعدة القضائية بحساب الصندوق أااليرادات، وتستخلصها كما هو الش

 المذكور.

                                                           

 الجريدة)  0181دجنبر في الموافق 0011 االول جمادى 06 في المؤرخ 4.80.110 رقم ( المرسوم0) - 89

 (.001 الصحيفة – 0181 يناير 01 في المؤرخة 4006 عدد الرسمية

 8 في المؤرخة 0104 عدد الرسمية الجريدة)  0111 نونبر 44 في المؤرخ المديري القرار في الجدول حدد وقد

 (.0481 الصحيفة – 0111 دجنبر

( بشان تمويل الصناديق 0181ديسمبر  0) 0011جمادى االولى  06الصادر في  4.81.110مرسوم رقم  - 90

 0011جمادى الثانية  40بتاريخ  4006الجريدة الرسمية عدد المؤسسة بموجب التشريع المتعلق بحوادث الشغل؛ 

 .041(، ص 0181يناير  01)
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 239الفصل 

فاضل من  أىو ارجاع أية زيادة أتصفية جديدة للمساهمة المذكورة وال دفع ال تقع اية 

و خفض منه او حذف أالمساهمة اال في حالة ما اذا كان االيراد المخول للمصاب قد زيد فيه 

 410و 410 صدر تنفيذا لمقتضيات الفصلين  ىو بموجب مقرر قضائأمر بالتوفيق أبموجب 

 و تحسنها.أتفاقم حالة المصاب  من ظهيرنا الشريف هذا على اثر

 233الفصل 

، تباشر دائما حسب سن 040و 046ان التصفيات المنصوص عليها في الفصلين 

به العمل في هذا الصدد ومقدار المساهمة المعمول به في  ىصاحب االيراد والجدول الجار

 تاريخ وقوع الحادثة.

 232الفصل 

الشروط التي تباشر ضمنها دفعات ، 046يحدد المرسوم المنصوص عليه في الفصل 

 مين وكذا جميع التدابير الالزمة لضمان تنفيذ الفصل المذكور.أشركات الت

 233الفصل 

يحدد قبل فاتح دجنبر من كل  046ان مقدار المساهمة المنصوص عليها في الفصل 

سنة بالنسبة للسنة الموالية بموجب قرار يصدره الوزير المنتدب في الشغل والشؤون 

 بعد استشارة وزير المالية. 91الجتماعيةا

وتعتبر في تحديد هذا المقدار على الخصوص، النسبة الموجودة بين مداخيل ونفقات  

 و انخفاضها.أالسنة السابقة وكذا التقديرات المتعلقة بارتفاعها 

 232الفصل 

 تقدم الخزينة الى صندوق الضمان تسبيقات بدون فائدة اذا ظهر خالل السنة ما ان

موارد الصندوق تقل عن التكاليف وترجع التسبيقات المذكورة الى الخزينة من المبالغ االولى 

 الفاضلة من المداخيل.

 232الفصل 

دعوى على المؤاجرين  001يقيم صندوق الضمان المنصوص عليه في الفصل 

ويطالب المدينين الذين دفعت عنهم هذه المؤسسة المبالغ المالية طبقا للمقتضيات السابقة 

 زيادة على ذلك بالفوائد المترتبة منذ تاريخ حلول اجل التعويضات الى تاريخ ارجاعها.

                                                           

مارس  0) 0101من ربيع اآلخر  40صادر في  110.00قرار لوزير التشغيل والتكوين المهني رقم  - 91

عن بتحديد الرسوم الواجب تحصيلها لتمويل الصناديق المحدثة بموجب التشريع المتعلق بالتعويض  (4600

جمادى األولى  00بتاريخ  0001؛ الجريدة الرسمية عدد 4600مراض المهنية برسم سنة حوادث الشغل واأل

 .4161(، ص 4600مارس  41) 0101
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 231الفصل 

ان الحكم الذي يحدد المبالغ الواجب اداؤها، يجب ان يخول صندوق الضمان بقصد 

 و التي هي في طور التحفيظ.أضمان االداء، رهنا عقاريا المالك المدين المحفظة 

 238الفصل 

مين المؤاجر يستفيد الصندوق قصد ارجاع تسبيقاته فيما يخص التعويض أحالة تفي 

من الظهير الشريف  0486المترتب على المؤمن من امتيازات الفقرة الثامنة من الفصل 

 المعتبر بمثابة قانون االلتزامات والعقود.

 وال يمكن ان تقام اية دعوى على المؤاجر. 

 231الفصل 

لقواعد المطبقة على صندوق الضمان والسيما فيما يتعلق بنظامه تحدد بموجب مرسوم ا

االساسي وتنظيمه والمهمة المنوطة به وكيفيات تسييره وسلطات الوزير المنتدب في الشغل 

حقوقهم  ىو ذوأوكذا الشروط التي يمكن للمصابين بحوادث الشغل  92والشؤون االجتماعية

  .93الصندوق المذكور ان يطالبوا ضمنها بحقوقهم في التعويض لدى

 مين من اخطار حوادث الشغلأالت: الجزء الثامن

 صناف المؤاجرينأمين االجباري لبعض أالت: الباب االول

 22094الفصل 

 يجب على المشغلين الخاضعين لمقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون رقم

( المتعلق بنظام 0114يوليو  41) 0014من جمادى اآلخرة  08الصادر في  0.14.011

، أن يبرموا عقدا للتأمين يضمن التعويضات المتعلقة بحوادث الشغل 95الضمان االجتماعي

 التي ينص عليها ظهيرنا الشريف هذا.

                                                           

تعين بموجبه كيفيات تسيير وتدبير صندوق الضمان الخاص بالمصابين بحوادث  4.80.116مرسوم رقم  - 92

 .0400(، ص 0181مايو  06) 0011ذي القعدة  06بتاريخ  4011ثناء الخدمة؛ الجريدة الرسمية عدد أطارئة 

ن تعيين الدور الذي يقوم به صندوق الضمان الخاص بالمصابين بحوادث أبش 4.80.101مرسوم رقم  - 93

الخدمة وتحديد الشروط التي يمكن بها لهؤالء المصابين مطالبة الصندوق المذكور بتعويضات؛ الجريدة الرسمية 

 .0400(، ص 0181مايو  06) 0011ذي القعدة  06خ بتاري 4011عدد 

 ، سالف الذكر.60.60ولى من القانون رقم عاله بمقتضى المادة األأ 006تم تغيير الفصل  - 94

( يتعلق 0114يوليوز  41) 0014جمادى الثانية  08بتاريخ  0.14.011شريف بمثابة قانون رقم  ظهير - 95

(، ص 0114غشت  40) 0014رجب  00بتاريخ  0040بنظام الضمان االجتماعي؛ الجريدة الرسمية عدد 

 ، كما تم تغييره وتتميمه.4011
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ماعات مين المنصوص عليها في هذا الفصل مستخدمو الجأجبارية التإيضا من أيستفيد 

جراء المؤسسات العمومية غير إالمحلية المؤقتون والعرضيون والمياومون والمتعاقدون و

  عاله.أليه إو لنظام الضمان االجتماعي المشار أالخاضعين للوظيفة العمومية 

مين المنصوص عليه في الفقرة أو تجديدهم لعقد التأبرامهم إيجب على المشغلين عند 

رسالية إمر، نسخة مصادقا عليها من شركة التامين المعنية باأللى إن يوجهوا أالسابقة، 

جتماعي السالف جور طبقا للتشريع المتعلق بنظام الضمان اإلالتصريح بالمستخدمين واأل

 الذكر. 

شغال والتوريدات والخدمـات يجب ان تتضمن دفاتر التحمالت المتعلقة بصفقات األ

و المؤسسات العمومية شرطا ينص على تطبيق أية و الجماعات المحلأالمبرمة لحساب الدولة 

 مين المنصوص عليه في هذا الفصل. أبرام عقد التإااللتزام ب

 229الفصل 

و أيجب ان ينص في كنانيش التحمالت المتعلقة باالمتيازات التي تمنحها الدولة 

اليه في على بند مماثل للبند المشار  ةو المحررة قصد استغالل منتوجات مخزنيأالجماعات 

 .006الفصل 

المنتوجات المخزنية  ىو مستغلأوال تطبق هذه المقتضيات على اصحاب االمتيازات 

 الذين خولهم وزير االشغال العمومية اعفاء من ذلك.

 223الفصل 

ن يقدم الى االمر بالدفع عند أو الممون أو المناول أيجب على النازلة عليه السمسرة 

مين مرخص لها في أله شهادة يسلمها الممثل المسؤول لشركة تمر بدفع المبالغ الواجبة األ

 مزاولة عملياتها بالمغرب.

 222الفصل 

و أعلى ان النازلة عليه السمسرة  004يجب ان تنص الشهادة المقررة في الفصل 

 و الممون قد قام بما يلي:أالمناول 

ا في ظهيرنا مين تشمل جميع االخطار المنصوص عليهأابرامه في المغرب عقدة ت -0

 و التموين؛ أالشريف هذا فيما يخص جميع الموظفين المستخدمين بالمغرب للقيام باالشغال 

اداؤه عند حلول االجل االقساط الواجب دفعها على تامين الموظفين المذكورين  -4

 نجز فيه التموين.أو بالتاريخ الذي أاعاله والحالة اثناء مدة االشغال 

 223الفصل 

غل المنتوجات المخزنية ان لم يكن قد حصل على االعفاء المنصوص يجب على مست

و الصفقة أو الكلي لثمن السمسرة أان يدلى وقت االداء الجزئي  000عليه في الفصل 

فيما يخص الموظفين  004بالمراضاة بشهادة مماثلة للشهادة التي ينص عليها الفصل 

 و الكلي. أي تاريخ االداء الجزئي المستخدمين في االستغالل واالقساط الحال اجلها ف
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 222الفصل 

و جماعة ما اذا كان غير محصل على أيتعين على المستفيد من امتياز منحته الدولة 

خالل شهر يناير من كل سنة بشهادة  ىان يدل 000االعفاء المنصوص عليه في الفصل 

ستخدمهم طيلة السنة فيما يتعلق بالموظفين الذين ا 004مماثلة للشهادة المقررة في الفصل 

 المنصرمة.

 222الفصل 

و الممون االدالء بالشهادة المقررة في أو المناول أاذا تعذر على النازلة عليه السمسرة 

مر بالدفع اقتطاعا يساوي فان المبالغ الواجب دفعها له تتحمل بطلب من األ 004الفصل 

 هذا االقتطاع لفائدة الخزينة. مر بالدفع مبلغ و التموين ويحول األأمن مبلغ االشغال   0%

 221الفصل 

اذا لم يتمكن مستغل المنتوجات المخزنية من االداء بالشهادة المنصوص عليها في 

فان المصلحة التي حررت كناش التحمالت تطلب من وزارة الشغل والشؤون  004الفصل 

و أذا للسمسرة داؤه تنفيأمن الثمن الالزم  0االجتماعية وضع قائمة بتصفية مبلغ يعادل %

 الصفقة بالمراضاة ويدفع المستغل هذه الزيادة في الثمن الى الخزينة.

 228الفصل 

 008دالء بالشهادة المنصوص عليها في الفصل اذا لم يستطع المستفيد من امتياز ما األ

فان السلطة المخولة لالمتياز تطلب من وزارة الشغل والشؤون االجتماعية وضع قائمة 

من مجموع مختلف االجور والتعويضات التي دفعها صاحب  0يعادل % بتصفية مبلغ

  االمتياز الى مستخدميه طيلة السنة التي لم يدل عنها بالشهادة. 

ن تطالبه في هذا الصدد بتقديم جميع االوراق المثبتة أويحق للسلطة المخولة لالمتياز 

 لالجور والتعويضات المذكورة.

 قائمة التصفية الى الخزينة.ويدفع صاحب االمتياز مبلغ 

 221الفصل 

يخصص الثلث منها  001و 001و 000تنفيذا للفصول  الخزينة ان المبالغ التي قبضتها

من ظهيرنا الشريف هذا والثلثان  001بصندوق الضمان المنصوص عليه في الفصل 

في  خران بصندوق الزيادة في ايرادات حوادث الشغل المحدث بالظهير الشريف الصادراآل

بمنح الزيادات واالعانات للمصابين بحوادث  0110دجنبر 1الموافق  0004ذي الحجة  00

 .96حقوقهم ىو ذوأالشغل 

                                                           

 .أعاله 11انظر الهامش المضمن في الفصل  - 96
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 230الفصل 

المنتوجات المخزنية  ىو مستغلأو الممونين أو المناولين أان النازلة عليهم السمسرة 

ه يمكن عالوة على ذلك عالأو الزيادات في االثمنة المقررة أالذين دفعوا مبالغ االقتطاعات 

و أاقصاؤهم لمدة خمس سنوات بموجب مقرر يصدره الكاتب العام للحكومة عن كل سمسرة 

 و تموين او استغالل منتوجات مخزنيه. أشغال أ

 الغاء بعض البنود الواردة في عقود التامين –سقوط الحق : الباب الثاني

 239الفصل 

و أي حق على المصابين بحوادث الشغل أن يتعرض بسقوط أال يجوز لمؤمن المؤاجر 

 حقوقهم.  ىذو

 233الفصل 

 مين ناص على ما يلي:أيلغى كل بند لعقدة ت

داء التعويض اليومي الى المصاب بدون موافقة سابقة للمؤمن أمنع المؤمن له من  -0

 و من دفعه اليه ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ الحادثة؛ أ

و عن حالة قوة قاهرة غير االحوال أعدم ضمان الحادثة الناتجة عن حالة طارئة  -4

( و)ب( من المقطع االول للفصل االول من الظهير الشريف أالمنصوص عليها في الفقرتين )

ن صندوق تضامن المؤاجرين أبش 0114دجنبر  00الموافق  0000ذي الحجة  1الصادر في 

 وادث الشغل؛بالمغرب فيما يخص التعويض عن ح

ن يصاب بها االشخاص أتحديد الضمان بخصوص حوادث الشغل التي يمكن  -0

و بالظهائر الشريفة الصادرة بتمديده اذا كانت العقدة أالمنتفعون قانونيا بظهيرنا الشريف هذا 

جرة تقل عن أساس أو ذوي حقوقه ينجز على أن التعويض الممنوح للمصاب أتنص على 

حتى ولو كانت هذه االجرة  001و 001ية رعيا لمقتضيات الفصلين جرة المصاب الحقيقأ

 موضوع تعديل عمال بنظام االجور.

 لضمانات التي يدفعها المؤاجرون غير المؤمن لهماالثالث: الباب 

 232الفصل 

يجب على كل مؤاجر غير مؤمن له باستثناء الدولة ان يدفع الى صندوق االيداع 

و الحكم االستئنافي أو الحكم أما المولية لتاريخ االمر بالتوفيق في ظرف الستين يو -والتسيير

، وعند 008وما يليه الى الفصل  10الصادر بمنح االيراد المفروض عليه عمال بالفصل 

س المال الممثل لهذا االيراد والمقدر طبقا للتعريفة التي وضعتها أر -001االقتضاء بالفصل 

  هذه المؤسسة.
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 233الفصل 

مكن للوزير المنتدب في الشغل أ 010باشر الدفع خالل االجل المحدد في الفصل اذا لم ي

ن يوجه الى المؤاجر انذار بدفع راس المال في ظرف الثالثين يوما أوالشؤون االجتماعية 

 الموالية للتاريخ المعين له. 

 001خير غير مبرر يؤدى الى ان يدفع لصندوق الضمان المقرر في الفصل أوكل ت

خير ابتداء من التاريخ المحدد في أمن مبلغ راس المال عن كل يوم ت 066/0يساوي مبلغ 

 االنذار. 

ويحرر الوزير المنتدب في الشغل والشؤون االجتماعية او مفوضه االمر باالداء لفائدة 

 صندوق الضمان.

 232الفصل 

يمكن ان يصدر الوزير المنتدب في الشغل والشؤون االجتماعية بطلب من المقاوالت 

و البلديات قرارا باعفائها من هذا االداء ضمن الشروط المحددة أالمستفيدة من امتياز الدولة 

  في هذا النص.

 232الفصل 

 010وو حقوقهم من االداء المقرر في الفصل دو أخرون يمكن ان يعفى المؤجرون اآل

 نهم يتوفرون على ضمانات يحدد نوعها بموجب مرسوم.أاذا اثبتوا 

 اثبات الماالفات –االلغاء  –صبغة الظهير العمومية : الجزء التاسع

 الغاء االتفاقيات –صبغة الظهير العمومية : الباب االول

 231الفصل 

فاقية تكتسي مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا صبغة عمومية وتلغى بحكم القانون كل ات

 مخالفة لها.

جور عملته أوتلغى بصفة خاصة كل اتفاقية يباشر المؤاجر بموجبها اقتطاعات من 

و الجزئي من االخطار المفروضة عليه بموجب ظهيرنا الشريف أمين الكلي أومستخدميه للت

 و للتخفيف من التكاليف التي يتحملها عمال بهذا الظهير اذا كان يؤمن نفسه بنفسه.أهذا 

سيما على الغير المسؤول عن  ويتعرض عالوة على ذلك على جميع االشخاص وال 

الصادر بمنح االيراد عليه في الفصلين  ىو بالمقرر القضائأو مؤمنه باالمر بالتوفيق أالحادثة 

 صبح نهائيا.أوالذي  14و 10
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 238الفصل 

وااللغاء  011ل ن االلغاء المقرر في الفصأن يقيم دعوى بشأيجوز لكل من يهمه االمر 

ن ألدى المحكمة المشار اليها في هذين الفصلين غير  410و 401المقرر في الفصلين 

  المساعدة القضائية ال تمنح في هذه االحوال اال ضمن شروط القانون العام.

 231الفصل 

اجراء العمل من جديد ابتداء من اليوم الذي يصبح  المقرر الصادر بااللغاء عن يترتب

  و للمراجعة.أجال المضروبة للتقادم فيه هذا المقرر نهائيا باآل

 220الفصل 

ن االداء عن االعمال مع الوسطاء المكلفين أتلغى بحكم القانون االلتزامات المبرمة بش

حقوقهم االستفادة من  ىذوو أن يضمنوا للمصابين أب –مقابل مستفادات يتفق عليها سلفا  –

 466وفي الفصل  011وما يليه الى الفصل  010و االتفاقات المقررة في الفصل أوى االدع

 .061وما يليه الى الفصل  414وفي الفصل  441وما يليه الى الفصل 

  اثبات الماالفاتالثاني: الباب 

 22997الفصل 

الفصل و 006الفصل و 40لى الفصل إوما يليه  01ن المخالفات لمقتضيات الفصل إ

يثبتها االعوان المكلفون بتفتيش الشغل كما يثبتون مع ضباط الشرطة القضائية  000

المشار اليها في الفقرة الثانية  040و 046الفصلين  ىالمخالفات لمقتضيات المرسوم المقرر ف

  .080من الفصل 

 العقوبات: الباب الثالث

 223الفصل 

وما يليه الى الفصل  01م المخالفون لمقتضيات الفصل موروهأو مأيعاقب المؤاجرون 

درهما كما يعاقبون في حالة العود الى  01وبغرامة يتراوح قدرها بين درهم واحد  40

ن أصبحت نهائية بشأخالل الثالثمائة والخمسة الستين يوما الموالية لصدور عقوبة 98المخالفة

  درهما. 006و  46مخالفة مماثلة بغرامة يتراوح قدرها بين 

                                                           

 ، سالف الذكر. 01.60بمقتضى المادة الثانية مكرر من القانون رقم  أعاله 080تم تتميم الفصل  - 97

 من قانون المسطرة المدنية. 000و 081قارن مع الفصلين  - 98

 من شهرا عشر اثني فترة خالل المخالفة نفس ارتكب ثم مخالفة، أجل من عليه الحكم سبق من: " 081الفصل 

 طبق المخالفات في المشددة العود بعقوبات يعاقب به، المحكوم الشيء لقوة حائزا صار الذي اإلدانة بحكم النطق

 ".000 الفصل مقتضيات
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 222الفصل 

ارتكبها  ىالت 040و 046ان المخالفات لمقتضيات المرسوم المقرر في الفصلين 

 :ىمين يعاقب عنها بما يلأالممثلون المسؤولون لشركات الت

خير في حالة أو جزء شهر من التأعن كل شهر   % 4بغرامة جبائية تقدر بنسبة  -0

جال التي ينص عليها القرار المذكور وذلك من غير اآل ىو بعضا فأداء الوجيبات كال أعدم 

 ن تقل هذه الغرامة عن خمسين درهما ويثبت هذه الغرامة ويستخلصها قابضو التسجيل؛أ

الى  046درهم )من  ىبغرامة يتراوح قدرها بين مائة وعشرين درهما والف ومائت -4

 خرى. أ( عن كل مخالفة 0.466

 223الفصل 

ربعين درهما وسبعمائة وعشرين أغرامة يتراوح قدرها بين يعاقب من ياتي ذكرهم ب

درهما( وفي حالة العود الى المخالفة خالل الثالثمائة والخمسة  146الى  16درهما )من 

ربعة أدرهم و ىوالستين يوما الموالية لصدور العقوبة بغرامة يتراوح قدرها بين الف ومائت

 درهم(:  1.166الى  0.466ف وثمانمائة درهم )من اال

 ؛086الفصل  ىكل وسيط ثبت عليه عرض الخدمات المبينة ف -0

مين من االخطار أو مستخدميه للتأجور عملته أكل مؤاجر يباشر اقتطاعات من  -4

و للتخفيف من التكاليف التي يتحملها عمال أالمفروضة عليه بمقتضى ظهيرنا الشريف هذا 

 بهذا الظهير، اذا كان يؤمن نفسه بنفسه؛

 هو صيدليأو يحاول االخالل بحق المصاب في اختيار طبيبه أكل شخص يخل  -0

 تية:باستعمال احدى الوسائل اآل

 التهديد بالطرد؛ (ا

غير طبيب  ىو صيدلأو المستخدمين المتوجهين الى طبيب أللعملة  ىالطرد الفعل  (ب

 اليها؛  ىينتم ىمين التأالمؤاجر او شركة الت ىو صيدلأ

و التهديد بالحرمان من التعويضات المستحقة بمقتضى ظهيرنا أان الحرم  (ج

 هذا ؛ الشريف

و الى أو يحاول جلب المصابين الى عيادته الطبية أيجلب  ىو صيدلأكل طبيب  -1

و بالتخفيض من أصيدليته ويمس بعمله هذا بحرية االختيار عن طريق الوعد بتسليم نقود 

                                                                                                                                                                                     

 خالل مماثلة، جريمة أجل من للطعن قابل غير بحكم بالعقوبة عليهم الحكم سبق الذين المخالفون:" 000الفصل  -

 على ويعاقبون ،081 للفصل طبقا العود، حالة في يعتبرون المخالفة، ارتكاب على السابقة شهرا عشر اثني مدة

 :اآلتي النحو

 إلى والغرامة االعتقال عقوبة ترفع أن يجوز ،061 الفصل في عليها المعاقب المخالفات إلى بالنسبة العود حالة في

  .الضعف

 مائتي إلى الغرامة عقوبة ترفع أن يجوز 061 الفصل في عليها المعاقب المخالفات إلى بالنسبة العود حالة في

 ". أيام ستة تتجاوز ال مدة االعتقال عقوبة إليها يضاف أن ويجوز درهم،
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و أوجات الصيدلية لفائدة المصابين بحوادث الشغل مبلغ االتعاب الطبية ومن ثمن المنت

 و غير مباشرة ؛أخر سواء كان ذلك بصفة مباشرة آي شخص أو المؤمنين او أالمؤاجرين 

و منتوجات صيدلية لم أيعمد الى طلب ثمن عيادات لم ينجزها  ىكل طبيب او صيدل -8

                                              يسلمها؛

طبيب يعمد الى تحريف عواقب الحادثة في الشهادات المسلمة لتطبيق ظهيرنا  كل -0

 الشريف هذا؛

و التهديد على شاهد في حادثة شغل لتزييف أثير بالوعد أو حاول التأثر أكل من  -1

  الحقيقة. 

 222الفصل 

من معالجة المصابين بحوادث الشغل  400في حالة المخالفة للمنع المقرر في الفصل 

يعاقب بغرامة تعادل عشر مرات مبلغ  ىو الصيدلأو من تسليم االدوية اليهم، فان الطبيب أ

ن تقل هذه أو االدوية المسلمة من غير أاالتعاب الطبية المستحقة عن العالجات المقدمة 

 (.466درهم ) ىالغرامة عن مائت

( وبعقوبة 166ربعمائة درهم )أذا عاد الى المخالفة بغرامة قدرها اويعاقب المخالف 

  باحدى هاتين العقوبتين فقط. أو شهرأيام وثالثة أسجن تتراوح مدتها بين ستة 

 222الفصل 

بغرامة يتراوح قدرها بين درهم واحد وثمانية  000يعاقب المخالف لمقتضيات الفصل 

 (.01الى  0عشر درهما من )

في حالة  (046الى  46ويتراوح قدر الغرامة بين عشرين ومائة وعشرين درهما )

 ىالعود الى المخالفة خالل الثالثمائة والخمسة والستين يوما الموالية لصدور العقوبة الت

 صبحت نهائية. أ

 221الفصل 

الف وثمانمائة آربعة أربعين درهما وأيعاقب بغرامة يتراوح قدرها يبن مائتين و

و أل اعانات و يقدم تصريحا مزورا لنيأ( كل من يرتكب غشا 1.166الى  416) من  درهم

تعويضات غير مستحقة أو العمل على نيلها أو محاولة العمل على نيلها، وذلك بصرف النظر 

عن العقوبات االشد قساوة الناتجة عن تطبيق المقتضيات التشريعية االخرى ان اقتضى الحال 

 ذلك.

 99مكرر 221الفصل 

مين أعقود الت برامإدرهما كل من امتنع عن  066.666الى  4666يعاقب بغرامة من 

 و تجديدها.أعاله أ 006ولى والثانية من الفصل ليها في الفقرتين األإالمشار 

                                                           

 ، سالف الذكر.01.60بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم  أعاله مكرر  081تمت اضافة الفصل  - 99
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شهر ألى ثالثة إيمكن في حالة العود الحكم عالوة على الغرامة بالحبس من شهر 

ذا ارتكب الفعل خالل الخمس سنوات التالية لصدور إويكون المحكوم عليه في حالة عود 

  فعال مماثلة.أجل أبه من  ىحكم مكتسب لقوة الشيء المقض

ولى من هذا ذا كان المخالف شخصا معنويا طبقت عقوبة الحبس المقررة في الفقرة األإ 

ني ليه بصفة قانونية او نظامية مهمة التمثيل القانوإالفصل على الشخص الطبيعي المسندة 

 للشخص المعنوي. 

 مقتضيات ماتلفة: الجزء العاشر

 االعفاء من حقوق التنبر والتسجيل – ىاالداء القضائ: الباب االول

 228الفصل 

االستخالصات والصوائر العدلية مبلغ االداء بيحدد بمقتضى الظهير الشريف المتعلق 

عمال المسطرة وعلى جميع الرسوم التي يستلزمها تطبيق ظهيرنا أالقضائي المطبق على 

 الشريف هذا وكذا الصوائر التي يقتضيها التوجه لدى المصابين واجراء البحث بعين المكان.

 221الفصل 

والفصول الموالية له  00يقع استيفاء االداء والصوائر طبق الشروط المبينة في الفصل 

 من الظهير الشريف.

 220الفصل 

ان المحاضر والشهادات والرسوم العدلية والتبليغات واالحكام وغيرها من الرسوم 

و تنفيذا له تسلم مجانا وتدفع وتسجل أو الصادرة بمقتضى ظهيرنا الشريف هذا أالمحررة 

 بدون عوض عند وجوب اجراء التسجيل.

 وجوب الصاق نساة موجزة من الظهير بالمؤسسات: الباب الثاني

 229الفصل 

كل مؤسسة نسخة موجزة من ظهيرنا في حتم على رؤساء المقاوالت ان يلصقوا يت

واال  100الشريف هذا يحدد مضمنها بقرار للوزير المنتدب في الشغل والشؤون االجتماعية

 ، والسالم.080تعرضوا للغرامات المبينة في الفصل 

 

                                                           

)الجريدة الرسمية عدد  0188 اكتوبر 44( النص المعمول به اآلن هو القرار المديري المؤرخ في 0) -100

 (.046الصحيفة  -0188اكتوبر  41الصادرة في  4411
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 المراجع                                                  

)الجريدة  0141يونيو  48الموافق  0018ذي الحجة  48ر الشريف الصادر في الظهي

( وكذا االستدراك المنشور 0168لصحيفة  0141يونيو  40الصادرة في  100الرسمية عدد 

 .110الصحيفة  0141مارس  00الصادرة في  160بالجريدة الرسمية عدد 

)الجريدة  0108ونبر ن 40الموافق  0081شعبان  48الظهير الشريف الصادر في 

 (.86الصحيفة  0100يناير  01الصادرة في  0404الرسمية عدد 

)الجريدة  0110شتنبر  0الموافق  0006شعبان  00الظهير الشريف الصادر في 

 (.0661الصحيفة 0110اكتوبر  01الصادرة في  0804الرسمية عدد 

 0110مايو  40الموافق  0004جمادى االولى  00الظهير الشريف الصادر في 

وكذا االستدراك   (101الصحيفة  0110يونيو  1الصادرة في  0811)الجريدة الرسمية عدد 

 861الصحيفة  0111يونيو  48الصادرة في  0066المنشور في الجريدة الرسمية عدد 

 0000والجريدة عدد  800الصحيفة 0111يوليوز  06الصادرة في  0068والجريدة عدد 

 .801الصحيفة  0111شتنبر  1الصادرة في 

   0111 الموافق فاتح مايو 0000جمادى االولى  1الظهير الشريف الصادر في 

 (.001الصحيفة  0111يونيو  4الصادرة في  0011)الجريدة الرسمية عدد 

)الجريدة  0111دجنبر  41الموافق  0001محرم  00الظهير الشريف الصادر في 

 (.01الصحيفة  0118يناير  04الصادرة في  0010الرسمية عدد 

 0110يبراير  01الموافق  0008ربيع االول  00الظهير الشريف الصادر في 

 (. 004الصحيفة  0110ابريل  40الصادرة في  0111)الجريدة الرسمية عدد 

)الجريدة  0110شتنبر  46الموافق  0008شوال  41الظهير الشريف الصادر في 

( وكذا االستدراك 0611الصحيفة 0110نونبر  44الصادرة في  0111الرسمية عدد 

 .41الصحيفة  0111يناير  06الصادرة في  0118المنشور بالجريدة الرسمية عدد 

)الجريدة  0111اكتوبر  40الموافق  0000ذي الحجة  00الظهير الشريف الصادر في 

( وكذا االستدراكات 011الصحيفة 0111يبراير  41الصادرة في  0111الرسمية عدد 

 111الصحيفة  0111ابريل  00الصادرة في  0180الجريدة الرسمية عدد المنشورة ب

 .0101الصحيفة  0188دجنبر  1الصادرة في  4486والجريدة عدد 

)الجريدة  0180يناير  1الموافق  0016ربيع االول  41الظهير الشريف الصادر في 

 (.401الصحيفة  0180يبراير  48الصادرة في  4666الرسمية عدد 

)الجريدة  0180اكتوبر  41الموافق  0010محرم  48لشريف الصادر في الظهير ا

 (.  0144الصحيفة  0180نونبر  40الصادرة في  4601الرسمية عدد 

)الجريدة  0188غشت  00الموافق  0011ذي الحجة  41الظهير الشريف الصادر في 

تدراك ( وكذا االس 1011الصحيفة  0188شتنبر  40الصادرة في  4001الرسمية عدد 

 .0001الصحيفة  0188اكتوبر  41الصادرة في  4411المنشور بالجريدة الرسمية عدد 
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)الجريدة  0106مايو  01الموافق  0011ذي القعدة  46الظهير الشريف الصادر في 

 (.0681الصحيفة 0106مايو  01الصادرة في  4110الرسمية عدد 

 المراجع جدول

 رمضان 04 في المؤرخ 0.06.440 رقم الشريف بالظهير الملحق النص فصول من

 الحجة ذي 48 في المؤرخ الشريف الظهير فصول الى 0100يبراير 0 الموافق 0014

  0141 يونيو 48 الموافق 0018

 

 الملحق
 9131يونيو  32الموافق  9232ذي الحجة  32الظهير الشريف المؤرخ في 
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 -ا -: المقطع االول ابتداء من اول الفقرة  الفصل االول 

 الفصل الرابع، الجملتان الثانية والثالثة 

 الفصل االول، المقطع الرابع، الجملة االولى

 الفصل االول، المقطع الرابع، الجملتان الثانية والثالثة

 الفصل االول، المقطع الخامس

 االول، المقطع السادسالفصل 

 الفصل االول الفقرات ا ب ج د، المقطع االول

الفقرات الثانية والثامنة واالولى والثالثة والرابعة والخامسة  الفصل االول،

 والسادسة من المقطع الثاني 

 الفصل االول، المقطع السابع

 الفصل االول، الفقرة السابعة من المقطع الثاني

  

  

 المقطع الثالث –الفصل االول 

 المقطع االول، الجملتان االوليان  –الفصل الحادي عشر 

 المقطع الخامس  -الفصل الحادي عشر

 المقطع االول، الجملة الثالثة والمقطع الثالث  -الفصل الحادي عشر

 المقطع الثاني  -الفصل الحادي عشر

 المقطع الثاني، الجملة الرابعة  –الفصل الخامس 

 المقطع السادس، الجملة االولى  -الفصل الحادي عشر

 المقطع الرابع، الجملة االولى  -الفصل الحادي عشر
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 (I )الصادر الشريفين الظهيرين الى السابع الفصل من( هـ) الفقرة يخص فيما يرجع 

 الغابوية االستغالالت بشأن 0100 مارس 41 الموافق 0011 القعدة ذي 1 في أولهما

 . الفالحية االستغالالت بشأن 0118 مارس 04 الموافق 0001 األول ربيع 41 في وثانيهما

 الظهيرين الى الثامن الفصل من والثانية األولى الفقرتين يخص فيما يرجع( 4)

 أصناف بعض بشأن 0118يوليوز 1 الموافق 0001 رجب 41 في أولهما المؤرخ الشريفين

 المسافرين بشأن 0110 مايو 40 الموافق 0004 األولى جمادى 00 في وثانيهما البحارة

 . والصناعة التجارة في والوسطاء والممثلين

 والسادسة والخامسة والرابعة والثالثة والثانية األولى الفقرات يخص فيما يرجع( 0)

 جمادى 40 في المؤرخ 0.81.401 رقم الشريف الظهير الى التاسع الفصل من والسابعة

 العاملين المدنيين الموظفين أصناف مختلف بشأن 0181 يناير 00 الموافق 0011 الثانية

 شتنبر 00 الموافق 0010 الحجة ذي 44 في المؤرخ الشريف والظهير العمومية بالجماعات

 والرياضة الشبيبة مصلحة نشاط أنواع في للمشاركة المقبولين شخاصاال بشأن 0184

 الحجة ذي 00 في المؤرخ الشريف والظهير التدبير أو التسيير أو اإلدارة موظفي بصفتهم

 الضرائب أداء مقابل بأعمال يقومون الذين المغاربة بشأن 0101يبراير 40 الموافق 0088

 بشأن 0118 يوليوز 1 الموافق 0001 رجب 41 في المؤرخ الشريف والظهير الشخصية

 البطالة محاربة برسم بأشغال يقومون الذين والعاطلين المحترفين غير المطافئ رجال

 أو عمومية جماعة إشارة رهن عسكرية أو مدنية عمومية إدارة جعلتهم الذين شخاصواال

 . جنائية بخدمة يقومون الذين المعتقلين وكذا األفراد أحد أو مكتب أو عمومية مصلحة

 جمادى 41 في المؤرخ الشريف الظهير الى المهنية اضاالمر يخص فيما يرجع( 1)

 . 0110 مايو 00 الموافق 0004 األولى

 0118 يناير 01 الموافق 0001 صفر 4 في المؤرخ الشريف الظهير الى يرجع( 8)

 وأفراد المؤاجرين على الشغل حوادث عن بالتعويض الخاص التشريع تطبيق يخص فيما

 .عائالتهم
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 الفصل الحادي عشرا لمقطع الرابع، الجملة الثانية

 المقطع األول، الجملتان الخامسة والسادسة  -الفصل الحادي عشر

 المقطع الرابع، الجملة الثالثة  -الفصل الحادي عشر

 المقطع السابع.  -الفصل الحادي عشر

 المقطع الرابع، الجملة الرابعة  -الفصل الحادي عشر

 المقطع الرابع، الجملتان السابعة والثامنة -الفصل الحادي عشر

 المقطع السادس، الجملة الثانية  -الفصل الحادي عشر

 المقطع األول.  –الفصل الثاني عشر 

 المقطع الثاني )جزء( – الفصل الثاني عشر

 المقطع الثاني )جزء( –الفصل الثاني عشر 

 المقطع األول  –الفصل الثالث عشر 

   المقطع الثاني -الفصل الثالث عشر

 المقطع الثالث، الجمل الثالث األولى -الفصل الثالث عشر

 المقطع الرابع، )جزء( والمقطع الخامس  –الفصل الثالث عشر 

 المقطع الخامس  –الفصل الثاني عشر 

 المقطع السادس، الجملة األولى  –الفصل الثالث عشر 

 المقطع السادس الجملة الثانية  –الفصل الثالث عشر 

 المقطع السادس، الجملة الثالثة  –الفصل الثالث عشر 

 المقطع السادس، الجملة الرابعة –الفصل الثالث عشر 

 المقطع الرابع  –الفصل الثاني عشر 

 المقطع األول، الجملة األولى  –امس الفصل الخ

 المقطع الثاني الجملة الثالثة –الفصل الخامس 

 المقطع الثاني الجملتان األولى والثانية  –الفصل الخامس 

 المقطع الثالث  –الفصل الخامس 

 المقطع الرابع  –الفصل الخامس 

 المقطع الخامس  –الفصل الخامس 

  المقطع الثاني، الجملة الخامسة –الخامس  الفصل

 المقطع األول –الفصل السادس  

 المقطع األول، الجملتان الثانية والثالثة  –الفصل الخامس 

 المقطع السادس  –الفصل الخامس 
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 المقطع السابع  –الفصل الخامس 

 المقطع الثامن.  –الفصل الخامس 

 المقطع األول، ) الفقرة الثالثة، المقطع األول الجملة األولى(  –الفصل الثالث 

 المقطع األول، ) الفقرة الثالثة، المقطع األول الجملة الثانية( –الثالث  الفصل

 المقطع األول، ) الفقرة الثالثة، المقطع األول الجملة الثالثة( –الفصل الثالث 

 ) الفقرة الثالثة، المقطع األول الجملة الرابعة( المقطع األول، –الفصل الثالث 

 المقطع األول  –الفصل الثاني 

المقطع األول، )بداية الفقرتين، األولى والثانية من المقطع  -ل الثالثالفص

 األول(

المقطع األول، )الفقرة األولى، المقطع األول الجملة األولى(  -الفصل الثالث

 )جزء(

المقطع األول، )الفقرة األولى، المقطع األول الجملتان الثانية  -الفصل الثالث

 والثالثة(

األول، )الفقرة األولى، المقطع األول الجملة األولى(  المقطع -الفصل الثالث

 )جزء(

المقطع األول، )الفقرة األولى، الجملتان الرابعة والخامسة من  -الفصل الثالث

 المقطع األول(

 المقطع األول، )الفقرة األولى، المقطع الثاني( -الفصل الثالث

 المقطع الثاني -الفصل الخامس عشر

 مقطع الثالثال -الفصل الخامس عشر

 المقطع األول، )الفقرة األولى، المقطع الثالث( -الفصل الثالث

من المقطع الرابع الجمل  -المقطع األول،) الفقرة األولى ـ أ -الفصل الثالث

 الثالث األولى(

من المقطع الرابع الجملتان  -المقطع األول، )الفقرة األولى ـ أ -الفصل الثالث

 الرابعة والخامسة(

من المقطع الرابع الجملتان  -ب -المقطع األول، )الفقرة األولى -لثالثالفصل ا

 األوليان(

من المقطع الرابع الجملتان  -ب -المقطع األول، )الفقرة األولى -الفصل الثالث

 الثالثة والرابعة(

من المقطع الرابع الجملة  -ب -المقطع األول، )الفقرة األولى -الفصل الثالث 

 الخامسة(

 المقطع األول، )الفقرة األولى، المقطع الخامس( -ثالثالفصل ال

 المقطع السادس( )الفقرة األولى، المقطع األول، -الفصل الثالث

 المقطع األول، )الفقرة األولى، المقطع السابع( -الفصل الثالث
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 المقطع األول، )الفقرة األولى، المقطع الثامن( -الفصل الثالث

 المقطع األول، )الفقرة األولى، المقطع الثامن( -الفصل الثالث

 المقطع األول، )الفقرة األولى، المقطع العاشر الجملة األولى( -الثالث  الفصل

 المقطع العاشر الجملة الثانية( المقطع األول، )الفقرة األولى، -الفصل الثالث

 المقطع الرابع )جزء( -الفصل الثالث

 المقطع الخامس -الفصل الثالث

 المقطع األول -الفصل السادس

 انيالمقطع الث -الفصل السادس

 المقطع األول الجملة األولى( المقطع األول، )الفقرة الثانية، –الفصل الثالث 

 المقطع األول، )الفقرة الثانية، المقطع األول الجملة الثانية( -الفصل الثالث

 المقطع األول، )الفقرة الثانية، المقطع الثاني( -الفصل الثالث

المقطع الثالث بداية الجملة  المقطع األول، )الفقرة الثانية، -الفصل الثالث

 األولى(

المقطع األول، )الفقرة الثانية، المقطع الثالث نهاية الجملة  -الفصل الثالث

 األولى(

المقطع األول، )الفقرة الثانية، المقطع الثالث الجمل الثانية  -الفصل الثالث 

 والثالثة والرابعة(

 مقطع الثالث الجملة الخامسة(المقطع األول، )الفقرة الثانية، ال -الفصل الثالث

 المقطع األول، )الفقرة الثانية، المقطع الرابع( -الفصل الثالث

 المقطع األول، )الفقرة الثانية، المقطع الخامس( -الفصل الثالث

 المقطع األول، )الفقرة الرابعة، المقطع األول( -الفصل الثالث

 لمقطع األول الجملة األولى(ا -أ -المقطع األول،)الفقرة الرابعة  -الفصل الثالث

المقطع األول الجملتان الثانية  -أ -المقطع األول، )الفقرة الرابعة -الفصل الثالث

 والثالثة(

المقطع الثاني الجملتان  -أ –المقطع األول، )الفقرة الرابعة  -الفصل الثالث

 األولى والثانية(

المقطع الثاني الجملتان الثالثة  -أ -المقطع األول، )الفقرة الرابعة  -الفصل الثالث

 والرابعة (

 المقطع الثالث( -أ-المقطع األول، )الفقرة الرابعة  -الفصل الثالث

 المقطع الرابع( -المقطع األول، )الفقرة الرابعة ـ أ -الفصل الثالث

المقطع الخامس الجملتان  -أ-رابعة المقطع األول، )الفقرة ال -الفصل الثالث

 األولى والثانية(

  
 



 

 88  

 الملحق
 9131يونيو  32الموافق  9232ذي الحجة  32الظهير الشريف المؤرخ في 

 الفصول

100 

101 

 

102 

103 

 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

 

110 

111 

112 

113 

 

114 

115 

116 

117 

118 

119 

120 

121 

122 

123 

124 

125 

126 

127 

128 

129 

130 

 المقطع الخامس الجملة الثالثة( -المقطع األول، )الفقرة الرابعة ـ أ –الفصل الثالث 

المقطع الخامس الجملة  -المقطع األول، )الفقرة الرابعة ـ أ –الفصل الثالث 

 الرابعة(

 المقطع األول( -المقطع األول، )الفقرة الرابعة ـ ب –الفصل الثالث 

المقطع الثاني الجملة  - المقطع األول، )الفقرة الرابعة ـ ب –الثالث  الفصل

 األولى(

 المقطع الثاني الجملة الثانية( -المقطع األول، )الفقرة الرابعة ـ ب –الفصل الثالث 

 المقطع الثالث( -المقطع األول، )الفقرة الرابعة ـ ب –الفصل الثالث 

 المقطع الرابع( -الرابعة ـ ب المقطع األول، )الفقرة –الفصل الثالث 

 المقطع الخامس( -المقطع األول، )الفقرة الرابعة ـ ب –الفصل الثالث 

 المقطع السادس( -المقطع األول، )الفقرة الرابعة ـ ب –الفصل الثالث 

المقطع السابع الجملة  - المقطع األول، )الفقرة الرابعة ـ ب –الفصل الثالث 

 األولى(

 المقطع السابع الجملة الثانية( -مقطع األول، )الفقرة الرابعة ـ بال –الفصل الثالث 

 المقطع الثامن( -المقطع األول، )الفقرة الرابعة ـ ب –الفصل الثالث 

 المقطع األول( -المقطع األول، )الفقرة الرابعة ـ ج –الفصل الثالث 

لجملتان المقطع الثاني ا -المقطع األول )الفقرة الرابعة ـ ج –الفصل الثالث 

 األوليان(

 المقطع الثاني الجملة الثالثة( -المقطع األول )الفقرة الرابعة ـ ج –الفصل الثالث 

 المقطع الثاني الجملة الرابعة( -المقطع األول )الفقرة الرابعة ـ ج –الفصل الثالث 

 المقطع الثاني  –الفصل الثاني 

 المقطع الثالث، الجملة األولى  –الفصل الثاني 

 المقطع الثالث، الجملة الثانية  –الثاني  الفصل

 المقطع الرابع –الفصل الثاني 

 المقطع األول الجملة األولى –الفصل العاشر 

 المقطع األول الجملة الثانية –الفصل العاشر 

 المقطع األول الجملة الثالثة –الفصل العاشر 

 المقطع الثاني الجملة األولى –الفصل العاشر 

 المقطع الثاني الجملة الثانية –العاشر  الفصل

 المقطع الثالث الجملتان األولى والثانية –الفصل العاشر 

 المقطع الثالث الجملة الثانية –الفصل العاشر 

 المقطع الرابع –الفصل العاشر 

 المقطع الخامس –الفصل العاشر 

 المقطع السادس الجملة األولى  –الفصل العاشر 

 المقطع السادس الجملتان الثانية والثالثة –الفصل العاشر 
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 المقطع السابع  –الفصل العاشر 

 المقطع الثاني الجملة األولى  –الفصل الثالث 

المقطع األول الجملتان  -المقطع األول )الفقرة الرابعة ـ د –الفصل الثالث 

 األولى والثانية(

المقطع األول الجملة  -المقطع األول، ) الفقرة الرابعة ـ د –الفصل الثالث 

 الثالثة(

المقطع األول الجملة  -المقطع األول، ) الفقرة الرابعة ـ د –الثالث  الفصل

 الرابعة(

 المقطع العاشر  –الفصل السادس عشر 

 المقطع الحادي عشر  –الفصل السادس عشر 

 المقطع الثالث بداية الجملة األولى –الفصل الثالث 

 المقطع الثالث، نهاية الجملة األولى–الفصل الثالث 

 المقطع الثالث، الجملة الثانية –ث الفصل الثال

 المقطع الثالث، الجملة الثالثة –الفصل الثالث 

 المقطع الثاني الجملة الثانية –الفصل الثالث 

 المقطع الرابع )جزء( –الفصل الثالث 

 المقطع الخامس –الفصل الثالث 

 المقطع السادس –الفصل الثالث 

 المقطع التاسع –الفصل الثالث 

 المقطع العاشر، )جزء( –ث الفصل الثال

 المقطع األول –الفصل التاسع 

 المقطعان الثاني والثالث  –الفصل التاسع

 المقطع الرابع، الجملة األولى )جزء( –الفصل التاسع

 المقطع الرابع، الجملة الثالثة –الفصل التاسع

 المقطع الرابع، الجملة الثانية –الفصل التاسع 

 الرابع الجملة األولى )جزء(المقطع  –الفصل التاسع 

 المقطع الرابع، الجملة الرابعة –الفصل التاسع

 المقطع الخامس( –الفصل التاسع 

 المقطع الثاني، الجملة األولى –الفصل الواحد والعشرون

 المقطع الثاني، الجملة الثانية –الفصل الواحد والعشرون

 بعةالمقطع الثاني، الجملة الرا –الفصل الواحد والعشرون 

 المقطع الثاني، الجملة الخامسة –الفصل الواحد والعشرون 

 المقطع الثاني الجملة الثالثة –الفصل الواحد والعشرون 
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 المقطع الثاني، الجملة السادسة –الفصل الواحد والعشرون  

 المقطعان السابع والثامن  -الفصل الثالث

 المقطع العاشر )جزء( -الفصل الثالث 

 المقطع الثاني، الجملة األولى –الفصل الواحد والعشرون

 المقطع الثاني، الجملة الثانية –الفصل الواحد والعشرون

 المقطع األول، الجملة األولى –الفصل الثامن

 المقطع األول الجملة الثانية –الفصل الثامن 

 المقطع الثاني الجملة األولى –الفصل الثامن 

 المقطع الثاني، الجملة الثانية –الفصل الثامن 

 المقطع الثالث –الفصل الثامن

 المقطع األول، الجملة األولى  –لفصل السابع ا

 المقطع األول الجملة الثانية  –الفصل السابع 

 المقطع الثالث عشر الجملة األولى  –الفصل السابع 

 المقطع األول الجملة الثالثة  –الفصل السابع 

 المقطع الثالث عشر، الجملة الثانية  –الفصل السابع 

 ث عشر، الجملة الثالثةالمقطع الثال –الفصل السابع 

 المقطع الرابع عشر، الجملة األولى  –الفصل السابع 

 المقطع السادس –الفصل السابع 

 المقطع السابع –الفصل السابع 

 المقطع الثامن –الفصل السابع 

 المقطع الثاني عشر –الفصل السابع 

 المقطع الثاني –الفصل السابع 

 المقطع الثالث –الفصل السابع 

 المقطع الرابع –لسابع الفصل ا

 المقطع الخامس –الفصل السابع 

 المقطع التاسع –الفصل السابع 

 المقطع العاشر، الجملة األولى  –الفصل السابع 

 المقطع العاشر، الجملة الثانية  –الفصل السابع 

 المقطع العاشر الجملة الثالثة –الفصل السابع 

 المقطع الحادي عشر  –الفصل السابع 

 المقطع الرابع عشر، الجملة الثانية –الفصل السابع 

 المقطع الرابع عشر الجملة الثالثة –الفصل السابع 

 المقطع الرابع عشر، الجملة الرابعة –الفصل السابع 
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 المقطع الخامس عشر، الجملتان األولى والثانية  –الفصل السابع 

 المقطع الخامس عشر، الجملة الثالثة –الفصل السابع 

 عشر، الجملة الرابعة  المقطع الخامس –الفصل السابع 

 المقطع الخامس عشر، الجملة الخامسة –الفصل السابع 

 الفصل الخامس والثالثون

 المقطع السابع، الجملة الثانية )جزء( –الفصل الخامس عشر 

 المقطع السادس  –الفصل الخامس عشر 

 المقطع السابع، الجملة األولى –الفصل الخامس عشر 

 السابع الجملة الثانية المقطع –الفصل الخامس عشر 

 المقطع السابع الجملة الثالثة  –الفصل الخامس عشر 

 المقطع الثامن –الفصل الخامس عشر 

 المقطع األول –الفصل الخامس عشر 

 المقطع الرابع، الجملة األولى –الفصل الخامس عشر 

 المقطع الرابع، الجملة الثانية  –الفصل الخامس عشر 

 مقطع الرابع، الجملة الثالثةال –الفصل الخامس عشر 

 الفصل الخامس عشرــ المقطع الرابع، الجملة الرابعة

 المقطع الرابع الجملة الخامسة  –الفصل الخامس عشر 

 المقطع الرابع، الجملتان السادسة والسابعة  –الفصل الخامس عشر 

 المقطع الرابع، الجملة الثامنة –الفصل الخامس عشر 

 المقطع الرابع، الجملتان التاسعة والعاشرة  –الفصل الخامس عشر 

 المقطع األول، الجملة األولى  –الفصل السادس عشر 

 المقطع األول، الجملة الثانية –الفصل السادس عشر 

 المقطع األول، الجملة الثالثة –الفصل السادس عشر 

 الخامسةالمقطع األول، الجملتان الرابعة و –الفصل السادس عشر 

 المقطع الثاني –الفصل السادس عشر 

 المقطع الثالث–الفصل السادس عشر 

 المقطع الرابع –الفصل السادس عشر 

 المقطع الخامس –الفصل السادس عشر 

 المقطع السادس –الفصل السادس عشر 

 المقطع السابع –الفصل السادس عشر 

 المقطع الثامن –الفصل السادس عشر 

 المقطع التاسع، الجملة األولى – الفصل السادس عشر

 المقطع التاسع، الجملة الثانية  –الفصل السادس عشر 
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 المقطع التاسع، الجملة الثالثة –الفصل السادس عشر  

 المقطع التاسع، الجملة الرابعة  –الفصل السادس عشر 

 المقطع التاسع، الجملة الخامسة  –الفصل السادس عشر 

 المقطع الثاني عشر –الفصل السادس عشر 

 المقطع الثالث عشر – الفصل السادس عشر

 المقطع الرابع عشر، الجملة األولى –الفصل السادس عشر 

 المقطع الرابع عشر، الجملة الثانية  –الفصل السادس عشر 

 المقطع الخامس عشر  –الفصل السادس عشر 

 المقطع السادس عشر  –الفصل السادس عشر 

 المقطع السابع عشر  –الفصل السادس عشر 

 المقطع األول –ر الفصل السابع عش

 المقطع الثاني –الفصل السابع عشر 

 المقطع الرابع –الفصل الثالث عشر 

 المقطع الثامن  –الفصل السابع عشر 

 المقطع الخامس، الجملتان الثالثة والرابعة –الفصل السابع عشر 

 المقطع الثالث  –الفصل السابع عشر 

 المقطع الرابع –الفصل السابع عشر 

 المقطع الخامس –الفصل السابع عشر 

 المقطع السادس، الجملة األولى –الفصل السابع عشر 

 المقطع السادس، الجملة الثانية  –الفصل السابع عشر 

 المقطع السادس، الجملة الثالثة –الفصل السابع عشر 

 المقطع السادس، الجملة الخامسة  –الفصل السابع عشر 

 السادس، الجملة الرابعةالمقطع  –الفصل السابع عشر 

 المقطع السابع  –الفصل السابع عشر 

 المقطعان األول والثاني  -الفصل الثاني والعشرون

 المقطع الثالث الجملة األولى -الفصل الثاني والعشرون

 المقطع الثالث، الجملتان الثانية والرابعة  -الفصل الثاني والعشرون

 ، الجملة الثانية المقطع الثالث -الفصل الثاني والعشرون

 المقطع الرابع -الفصل الثاني والعشرون 

 المقطع الخامس -الفصل الثاني والعشرون

 المقطع السادس -الفصل الثاني والعشرون المكرر

 المقطع األول  –الفصل التاسع عشر المكرر 
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 المقطع الثاني –الفصل التاسع عشر المكرر  

المقطع الخامس والفصل التاسع عشر مكرر المقطع  – الفصل الخامس عشر

 الثالث

 المقطع الرابع  -الفصل التاسع عشر المكرر

 المقطع األول الجملة األولى  -الفصل التاسع عشر المكرر

 المقطع األول، القسم األول من الجملة الثانية -الفصل السابع عشر المكرر

 قسم الثاني من الجملة الثانية المقطع األول، ال –الفصل السابع عشر مكرر 

 المقطع األول، الجملة الثانية  –الفصل السابع عشر مكرر 

 المقطع الثاني –الفصل السابع عشر مكرر 

 المقطع الثالث  –الفصل الثاني عشر 

 المقطع الرابع –الفصل الثامن عشر 

 المقطع األول، الجملة األولى  –الفصل الثامن عشر 

 المقطع األول، الجملة الثانية –الفصل الثامن عشر 

 المقطع األول، الجملة الخامسة  –الفصل الثامن عشر 

 المقطع األول، الجملة السادسة  –الفصل الثامن عشر 

 المقطع األول، الجملة الثالثة  –الفصل الثامن عشر 

 المقطع األول، الجملة الرابعة  –الفصل الثامن عشر 

 جملة الخامسةالمقطع األول، ال –الفصل الثامن 

 المقطع األول، الجملة األولى  –الفصل التاسع عشر 

 المقطع األول، الجملتان الثانية والثالثة  –الفصل التاسع عشر 

 المقطع األول، الجملتان الرابعة والخامسة  –الفصل التاسع عشر 

 المقطع األول، الجملة السادسة –الفصل التاسع عشر 

 ألول، الجملتان السابعة والثامنةالمقطع ا –الفصل التاسع عشر 

 المقطع الثاني –الفصل التاسع عشر 

 المقطع الثالث –الفصل التاسع عشر 

 المقطع الرابع، الجملة األولى  –الفصل التاسع عشر 

 المقطع الرابع، الجملة الثانية –الفصل التاسع عشر 

 المقطع الخامس –الفصل التاسع عشر 

 المقطع السادس، الجملة األولى  – الفصل التاسع عشر

 المقطع السادس، الجملة الثانية –الفصل التاسع عشر 

 المقطع السادس، الجملة الثالثة –الفصل التاسع عشر 

 المقطع السادس، الجملة الرابعة  –الفصل التاسع عشر 

 المقطع السادس، الجملة الخامسة –الفصل التاسع عشر 

 السادس، الجملة السادسةالمقطع  –الفصل التاسع عشر 

 الفصل التاسع عشر ــ المقطع السابع
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 المقطع الثامن، الجملة األولى  –الفصل التاسع عشر  

 المقطع الثامن، الجملة الثالثة  –الفصل التاسع عشر 

 المقطع الثامن، الجملة الثانية –الفصل التاسع عشر 

 المقطع الثامن، الجملة الرابعة –الفصل التاسع عشر 

 المقطع األول، الجملة التاسعة – الفصل التاسع عشر

 المقطع التاسع –الفصل التاسع عشر 

 المقطع العاشر  –الفصل التاسع عشر 

 المقطع الحادي عشر  –الفصل التاسع عشر 

 المقطع الثاني عشر، الجملتان األولى والثانية  –الفصل التاسع عشر 

 والخامسةالمقطع الثاني عشر، الجملتان الرابعة  –الفصل التاسع عشر 

 المقطع الثاني عشر، الجملة الثالثة –الفصل التاسع عشر 

 المقطع الرابع عشر  –الفصل التاسع عشر 

 المقطع الخامس عشر  –الفصل التاسع عشر 

 المقطع الثالث عشر  –الفصل التاسع عشر 

 المقطع السادس عشر، الجملة األولى  –الفصل التاسع عشر 

 السادس عشر، الجملة الثانيةالمقطع  –الفصل التاسع 

 المقطع األول –الفصل العشرون 

 المقطع الثاني –الفصل العشرون 

 المقطع الثالث –الفصل العشرون 

 المقطع الرابع –الفصل العشرون 

 المقطع الخامس –الفصل العشرون 

 المقطع األول  -الفصل الثالث والعشرون 

 المقطع الثاني -الفصل الثالث والعشرون 

 المقطع األول، الجملة األولى -ل الرابع والعشرون الفص

المقطع األول، الجملة الثانية، والفصل الخامس  -الفصل الرابع والعشرون 

 )باستثناء الفقرتين األولى والثانية( والعشرون، المقطع األول

المقطع األول، الجملة الثانية )جزء( الفقرتين  -الفصل الخامس والعشرون 

 ية األولى والثان

المقطع األول الجملة الثانية )جزء( الفقرتين األولى  -الفصل الخامس والعشرون 

 والثانية 

المقطع األول، الجملة الثانية )جزء( الجملتين  -الفصل الخامس والعشرون 

 األولى والثانية من الفقرة الثانية 

المقطع األول، الجملة الثانية الفقرة الثانية الجملة  -الخامس والعشرون  الفصل

 الثالثة(
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المقطع األول، الجملة الثانية )الفقرة الثانية الجملة  -الفصل الخامس والعشرون 

 الرابعة(

 المقطع الثاني –الفصل الخامس والعشرون 

 المقطع الرابع –الفصل الخامس والعشرون 

 المقطع الخامس –الفصل الخامس والعشرون 

 المقطع األول –السادس والعشرون  الفصل

 المقطع الثاني  –الفصل السادس والعشرون 

 المقطع الثالث –الفصل السادس والعشرون 

 الفصل السابع والعشرون

 المقطع األول –الفصل الثاني والثالثون 

 المقطع الثاني  –الفصل الثاني والثالثون 

 المقطع الثالث )جزء( –الفصل الثاني والثالثون 

 المقطع الثالث )جزء( –فصل الثاني والثالثون ال

 المقطع الرابع –الفصل الثاني والثالثون 

 المقطع الخامس –الفصل الثاني والثالثون 

 المقطع السادس –الفصل الثاني والثالثون 

 المقطع السابع –الفصل الثاني والثالثون 

 المقطع الثامن –الفصل الثاني والثالثون 

 المقطع التاسع  –ثون الفصل الثاني والثال

 المقطع العاشر  –الفصل الثاني والثالثون 

 المقطع الثاني –الفصل الثامن عشر 

 المقطع الثالث –الفصل الثامن عشر 

 المقطع األول، الجملة األولى –الفصل الثامن والعشرون 

 المقطع األول، الجملتان الثانية والثالثة –الفصل الثامن والعشرون 

 المقطع الثاني –والعشرون  الفصل الثامن

 المقطع الثالث –الفصل الثامن والعشرون 

 المقطع األول –الفصل الثالثون 

 المقطع الثاني –الفصل الثالثون 

 المقطع الثالث –الفصل الثالثون 

 المقطع الرابع –الفصل الثالثون 

 المقطع الثالث –الفصل الواحد والثالثون 

 الفصل الرابع عشر 

 المقطع الثالث –الخامس والعشرون الفصل

 المقطع الخامس –الفصل الثالثون 
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 المقطع السادس –الفصل الثالثون 

 )جزء( المقطع األول والمقطع الثاني –والثالثون  الفصل الواحد

 الفصل الثالثون ـ المقطع السابع

 المقطع الثاني –الفصل التاسع والعشرون 

 المقطع الثالث –الفصل التاسع والعشرون 

 المقطع األول –الفصل التاسع والعشرون 

 )جزء( المقطع األول –الفصل الواحد والثالثون 
 

 

 

________________________________________ 

 0110 أكتوبر 00 يوم العام الكاتب أصدره الذي القرار هو اآلن به المعمول النص

 [ 0] 0618 الصحيفة 0110 نونبر 41 في المؤرخة( 0111عدد الرسمية الجريدة)

 المديري القرار بموجب حددت قد اآلن بها المعمول الطبية الصوائر تعريفة إن 0 

 0188 يونيو 06 في المؤرخة 4441 عدد الرسمية الجريدة)  0188 يونيو 1 في المؤرخ

 القرار بموجب الصيدلية الصوائر تحديد وقع كما تغييره، وقع حسبما( 108 الصحيفة

 عدد الرسمية الجريدة)  0110 نونبر 01 الموافق 0004 القعدة ذي 01 في المؤرخ الوزيري

 (.168 الصحيفة 0110 نونبر 40 في المؤرخة 0044

 المؤرخ المديري القرار في حددت قد حاليا بها المعمول االستشفاء صوائر تعريفة إن 0

 الصحيفة 0186 شتنبر 1 في الصادرة 0110 عدد الرسمية الجريدة)  0186 غشت 41 في

  .تغييره وقع حسبما(  0081

 المؤرخ المديري القرار في حددت قد حاليا بها المعمول الجنازة صوائر تعريفة إن 0

 الصحيفة 0111 يبراير 41 في الصادرة 0111 عدد الرسمية الجريدة)  0111 يبراير 4 في

 تغييره وقع حسبما( 460

 تغييره وقع حسبما 0110 مايو 40 في الصادر القرار هو اآلن به المعمول النص( 0) 

 (.140 الصحيفة – 0110 يونيو 1 في الصادرة 0181 عدد الرسمية الجريدة)

(4    ) 

 الجريدة) 0111 مارس 4 في المؤرخ الوزيري القرار هو حاليا به المعمول النص 0

  .تغييره وقع حسبما( 400 الصحيفة 0111 مارس 8 في المؤرخة 0118 عدد الرسمية
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 عدد الرسمية الجريدة) 0111 مارس 4 في الصادر القرار بموجب المقدار هذا حدد 0

  .تغييره وقع حسبما( 400 الصحيفة 0111 مارس 8 في المؤرخة 0118

 الرسمية الجريدة) 0110 مايو 40 في المؤرخ الفرار هو اآلن به المعمول النص 0

 .تغييره وقع حسبما( 140 الصحيفة 0110 يونيو 1 في المؤرخة 0811 عدد

 الرسمية الجريدة) 0180 يبراير 06 في المؤرخ المديري القرار في الجدول هذا حدد 0

  (.400 الصحيفة 0180 يبراير 40 في المؤرخة 4666 عدد

 بالجريدة المنشور 0111 مارس 40 في المؤرخ القرار هو اآلن به المعمول النص 4

  .110 صفحة 0111 أبريل 1 في المؤرخة 0186 رقم الرسمية

             الصدد هذا في قرار أي اآلن حتى يصدر لم 0

 الرسمية الجريدة)  0188 أكتوبر 41 في المؤرخ المديري القرار في التعريفة هذه 0

 .0111 الصحيفة – 0188 دجنبر 4 في المؤرخة 4411 عدد

 دجنبر في الموافق 0011 األول جمادى 06 في المؤرخ 4.80.110 رقم المرسوم 4

 (.001 الصحيفة – 0181 يناير 01 في المؤرخة 4006 عدد الرسمية الجريدة)  0181

 الرسمية الجريدة)  0111 نونبر 44 في المؤرخ المديري القرار في الجدول حدد وقد

  (.0481 الصحيفة – 0111 دجنبر 8 في المؤرخة 0104 عدد

 0011 شوال 40 في المؤرخ 4.80.116 رقم المرسوم هو اآلن به المعمول النص 0

 -0181 مايو 06 في المؤرخة 4011 عدد الرسمية الجريدة)  0181 مايو 00 الموافق

 (  118 الصحيفة

 0011 شوال 40 في المؤرخ 4.80.101 رقم المرسوم هو اآلن به المعمول النص 4

 -0181 مايو 06 في المؤرخة 4011 عدد الرسمية الجريدة)  0181 مايو 00 الموافق

 (  110 الصحيفة

 يدةالجر)  0110  نونبر 00 في المؤرخ الوزيري القرار هو اآلن به المعمول النص 0

 (.>/166 الصحيفة -0110 نونبر 40  في الصادرة 0044 عدد الرسمية
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