
01.18قانون رقم 
)1963 فبراير 6 (1382 رمضان 12 الصادر في 1.60.223بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 

).1927 يونيو 25 من ذي الحجة (25يغير بمقتداه من حيث الشكل الظهير ا لشريف الصادر في 
بالتعويض عن حوادث الشغل

المادة الولى

 رمضان12 بتاريخ 1.60.223 من الظهير الشريف رقم 88 و 83 و 61تغير كما يلي الفصول 

 من ذي25 ) المغير بمقتداه من حيث الشكل الظهير الشريف الصادر في 1963 فبراير 6 (1382

) بالتعويض عن حوادث الشغل :1927 يونيو 25 ( 1345الحجة 

 يساوي التعويض اليومي ثلثي الجار اليومي، ابتداء من  اليوم ال\اول الذي يليه61الفصل – 

الحادث أو اكتشاف المرض المهني).

 يساوي الراد الممنوح للمصاب بعجز دائم عن العمل، والجارة السنوية كما حددتها83الفصل -

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

مقدار العجز.)

 في حالة حدوث حوادث شغل متوالية بعد التخفيض من83 تطبق مقتضيات الفصل 88الفص 

كل مقدار من مقادر العجز بما يتناسب مع القدرة عن العمل التي بقيت للمصاب بعد كل حادثة

وقعت له.)

المادة الثانية:

 المشار إليه أعله كما يلي:1.60.223 من الظهير الشريق رقم 330يغير ويتمم الفصل 

- يجصصب علصصى المشصصغلين الخصصادعين لمقتضصصيات الظهيصصر الشصصريف بمثابصصة قصصانون رقصصم330" (الفصصصل 

(1392 من جامادى الخأصصرة 15 الصادر في 1.72.184 ) المتعلصصق بنظصصام الضصصمان1792 يونيصصو 27 

الجاتماعي أن يبرموا عقدا للتأمين يضمن التعويضات التي ينص عليها ظهيرنا الشريف هذا. "

" يسصصتفيد أيضصصا مصصن إجاباريصصة التصأمين المنصصوص عليهصصا فصصي هصصذا الفصصل مسصتخدمو الجماعصات المحليصصة

المؤقتصصون والعرضصصيون والميصصاومون والمتعاقصصدون وأجاصصراء المؤسسصصات العموميصصة الخاضصصعين للوظيفصصة

العمومية أو لنظام الضمان الجاتماعي المشار غليه أعله"

"يجب على المشغلين عند إبرامهم أو تجديدهم لعقد التأمين المنصوص عليه فصصي الفقصصرة السصصابقة أن يصصوجاه

إلى شركة التأمين المعنية بالمر نسخة مصادقة عليها من غرساليا التصريح بالمستخدمين والجاور طبقصصا

للتشريع المتعلق بنظام الضمان الجاتماعي السالف الذكر"



" يجب أن تتضمن دفاتر التحملت المتعلقة بصصصفقات الشصصغال والتوريصصدات والخصصدمات المبرمصصة لحسصصاب

الدولة أو جاماعات المحلية أو المؤسسات العمومية شرطا ينص على تطبيق اللصصتزام بصصإبرام عقصصد التصصأمين

المنصوص عليه في هذا الفصل"

المادة الثانية مكرر

 المشار إليه أعله كما يلي:1.60.223 من الظهير الشريف رقم 351يتمم الفصل 

 يتبتهصا361 و الفصصل 330 و الفصصصل 26 ومصايليه إلصصى الفصصل 14" إن المخالفات لمقتضيات الفصصل 
العوان ...."

( الباقي بدون تغيير)

المادة الثالثة 

 المذكور أعله كما يلي1.60.223يتمم الباب الثالث من الجزء التاسع من الظهير الشريف رقم 

 درهما كل من امتنع عن إبرام عقصصود100.000 إلى2000 مكرر – يعاقب بغرامة من 357" الفصل 
 أعله أو تجديدها.330التأمين المشار إليها فقرتين الولى والثانية من الفصل 

 أشهر ويكون المحكوم عليه فصصي3" يمكن في حالة العود الحكم علوة على غرامة بالحبس من شهر إلى 
حالة عود إذا ارتكب الفعل خألل الخمس السنوات التالية لصدور حكم مكتسصصب لقصوة الشصصيء المقضصصي بصه

من أجال أفعال مماثلة.

" إذا كان المخالف شخصا معنويا طبقت عقوبة الحبس في الفقرة الولى من هصصذا الفصصصل علصصى الشصصخص
الطبيعي المسندة إليه بصفة قانونية أو نظامية مهمة التمثيل القانون للشخص المعنوي."

المادة الرابعة

 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية3تدخأل مقتضيات هذا القانون حيز التنفيذ بعد مرور 


