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 املسطـرة اإلداريـة املتعلقـة 

 ت حـوادث الشغـل الخاصـة بأعـوان الدولـةملفـا سـوتأسي  بتكويـن 

 بعـض الفئـات األخـرى مـن العمـالو  رسميـناملغيـر  

  

  املعنية اإلدراة
 

 لــوادث الشغــم حــقس :الحمـايـة اإلجتماعـيـة للعـمـال مـديـرية -

 

 

 إسـم املسطـرة

 

 بعض الفئات األخرى من العمالين و رسمملفات حوادث الشغل املتعلقة بأعوان الدولة غير امل وتأسيس تكوين -
 .باملؤسسات السجنية ن الذين يباشرون عماليواملعتقل عمال اإلنعاش الوطنياملتمثلة في 

 

 السنـد القانونـي
 

 

فبراير  6الصادر في  4.61.773الشريف رقم  ظهير المن  471والفصل  72إلى  41والفصول من  9و 6و 3الفصول  -
املتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل كما تم تغييره  4972يونيو  72الشكل لظهير  املغير بمقتضاه من حيث 4963

 وتتميمه؛
القاض ي بتحديد تنظيم وإختصاصات وزارة  4996نونبر  73الصادر بتاريخ  7.92.374 من املرسوم رقم 44املادة  -

تتكلف بالتعويض عن األضرار التشغيل )قطاع التشغيل( التي تنص على أن : " مديرية الحماية اإلجتماعية للعمال 
صوص ناتجة عن حوادث الشغل التي يتعرض لها أعوان الدولة غير املرسمين والفئات األخرى من العمال وفقا للنال

 .التنظيمية الجاري بها العمل"

 
 

 الوثائـق املطلوبـة
ة ـفي حالة اإلصاب

أو كلـي ز جزئـي ـبعج
 دائـم عـن العمـل

 

 إيداعه لدى السلطة املحليةيثبت موقعا ومختوما من طرف املصرح مع الوصل الذي  نظير من التصريح بالحادث .4
  ؛املختصة

 ؛املختصة إيداعها لدى السلطة املحلية يثبتنظير من الشهادة الطبية األولى التي تثبت الجروح مع الوصل الذي  .7

 ؛حلية املختصة يثبت إيداعها لدى السلطة املنظير من الشهادة الطبية للشفاء مع الوصل الذي  .3

 ؛ادثالحوقت وقوع  أو معتقالنعاش الوطني باإل للدولة أو عامالمرسما غير  اشهادة إدارية تثبت أن املصاب عون .1

 ؛إلى العمل اشهادة إدارية تثبت أن الحادث منسوب .2

 ؛ادث( السابقة لوقوع الحاشهر  47ر التي تقاضاها املصاب خالل السنة )الئحة األجو  .6

 ؛لظروف واألسباب التي أدت إلى وقوع الحادثتقرير مفصل حول ا .2

 ؛صورة شمسية من بطاقة التعريف الوطنية .8

 لتعريف اإللكترونية.لالبطاقة الوطنية في حالة عدم التوفر على  وشهادة للسكنى، نسخة من عقد االزدياد .9

 
 

 الوثائـق املطلوبـة
 اةـوفالة ـفي حال

 

داعه لدى السلطة الذي يثبت إيالوصل رفقا بمـن طرف املصرح منظيـر مـن التصريح بالحادثة موقعـا ومختوما  .4
  ؛املحلية املختصة 

 ؛الذي يثبت إيداعها لدى السلطة املحلية املختصة الوصل ب ةرفقاألصل من شهادة الوفاة م .7

 ؛ثوقت وقوع الحاد أو معتقالنعاش الوطني باإل ة أو عامالللدول امرسمغير  اشهادة إدارية تثبت أن الهالك عون .3

 ؛ منسوب إلى العمل شهادة إدارية تثبت أن الحادث .1

 ؛ وع الحادثر التي تقاضاها الهالك خالل السنة السابقة لوقالئحة األجو  .2

 . تقرير مفصل حول الظروف واألسباب التي أدت إلى وقوع الحادث .6

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 املصلحـة املختصـة
ائـق بتسلـم الوث

 املطلوبـة 

 

 ـة الشكايـات واإلعـالم: مصلح لـوادث الشغـم حـقس -

 

 املـدة الزمنيـة
 إلنجـاز املسطـرة

 

اإلدارة املشغلة للمعني باألمر أو من  طرفمن  اإلدارية املطلوبة واملستندات التوصل الفعلي بالوثائق إبتداءا من -
بالنسبة  وب عنهم أو من طرف املؤسسات السجنيةمن يمثلهم أو ينأو  في حالة الوفاة هأو ذوي حقوق املصابطرف 

 للمعتقلين.

 
 

 رسـوم املسطـرة
 

 .مسطرة مجانية -

 

 

املصلحـة املختصـة 
 بتقديـم الخدمـة

ملطلوبـة بعـد إتمـام ا
 املسطـرة

 قسـم حوادث الشغل : مصلحـة الشكايـات واإلعـالم . -
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 املسطـرة األساسيـة املتعلقـة

  املستحقـة لضحايـا حـوادث الشغـل التعويضـات واملصاريـف واألمـر بـأداء بتصفيـة 

 

 املعنية إلدراةا
 

 لــوادث الشغــم حــقس: مـديـرية الحمـايـة اإلجتماعـيـة للعـمـال  -

 
 

إسم املسطـرة 
 األساسيـة

 

 من أجل اإلستعانة بشخص آخر العمري والزيادة في اإليراد  الدائم الرأسمال واإليراد العمري واألمر بأداء  تصفية -
اريف الطبية والبيولوجية والجراحية والصيدلية ومصاريف اإلقامة املصتصفية و  للقيام بأعمال الحياة اليومية

 باملستشفيات .

 
 

 السنـد القانونـي
 إلنجـاز املسطـرة

 

 4972يونيو  72املغير بمقتضاه من حيث الشكل لظهير  4963فبراير  6الصادر في  4.61.773الظهير الشريف رقم  -
 وتتميمه . املتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل كما تم تغييره

 
 

 الوثائـق املطلوبـة
 

 

 املتعلقة بتصفية مختلف التعويضات واملصاريف الصادرة بشأنها أحكام قضائية. األربعة رفقته املساطر الفرعية -
 

 املصلحـة املختصـة
ئـق بتسلـم الوثا
 املطلوبـة 

 

 المـات واإلعـة الشكايـ: مصلح لـوادث الشغـم حـقس -

 

 املـدة الزمنيـة
 ز املسطـرةإلنجـا

 

عن مختلف محاكم اململكة طبقا للمساطر القضائية الجاري بها  الصادرة إبتداءا من تاريخ تبليغ األحكام القضائية -
 العمل و موافاة املصلحة اإلدارية املختصة بالوثائق املطلوبة.

 
 

  رسـوم املسطـرة

 .مسطرة مجانية -

 
 

املصلحـة املختصـة 
بتقديـم الخدمـة 

عـد إتمـام ب املطلوبـة
 املسطـرة 

 

 املحكوم بها ؛ التعويضات مبالغ تصفية واألمر بأداءقسم حوادث الشغل )مصلحة اإليرادات(:  -

املصالح املركزية املختصة بالخزينة العامة للمملكة )الخزينة الوزارية( أو املصالح الجهوية أو اإلقليمية التابعة  -
 .لغ التعويضات الفعلي ملبا داءللخزينة العامة للمملكة: األ 
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  4م ـــة رقـــرة الفرعيــاملسطـ

 العمري  والزيـادة فـي اإليـراد تعلقـة بتصفيـة الرأسمـال واإليـراد العمـري امل 
  للقيـام بأعمـال الحيـاة اليوميـة مـن أجـل اإلستعانـة بشخـص آخـر 

 

 املعنية اإلدراة
 

  لـوادث الشغـم حـقس: مـديـرية الحمـايـة اإلجتماعـيـة للعـمـال  -

 
 

 إسـم املسطـرة الفرعية

 

والزيادة في اإليراد  في حالة اإلصابة بعجز جزئي أو كلي دائم عن العمل الدائم مال واإليراد العمري تصفية الرأس -
 .  للقيام بأعمال الحياة اليومية من أجل اإلستعانة بشخص آخر 

 
 

 السنـد القانونـي
 

 

 4972يونيو  72ير املغير بمقتضاه من حيث الشكل لظه 4963فبراير  6الصادر في  4.61.773الظهير الشريف رقم  -
 املتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل كما تم تغييره وتتميمه.

املغير بمقتضاه من حيث  4963فبراير  6الصادر في  4.61.773املراسيم التطبيقية للظهير الشريف رقم أحكام  -
 املتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل كما تم تغييره وتتميمه.  4972يونيو  72الشكل لظهير 

 
 

 لوثائـق املطلوبـةا
 

 

والزيادة في  الدائم العمري  الرأسمال أو اإليراد الحق في القضائي الذي يقض ي بتخويل نسخة تبليغية من الحكم .1
 ؛للقيام بأعمال الحياة اليومية يراد من أجل اإلستعانة بشخص آخر اإل 

 نسخة تنفيذية من الحكم القضائي ؛  .2

 أو بالنقض. شهادة بعدم الطعن بالتعرض أو باإلستئناف .3

 
 

 املصلحـة املختصـة
 ائـق املطلوبـة بتسلـم الوث

 

 : مصلحة الشكايات واإلعالم قسم حوادث الشغل -
 

 املـدة الزمنيـة
 ملسطـرةإلنجـاز ا

 

إبتداءا من تاريخ تبليغ األحكام القضائية الصادرة عن مختلف محاكم اململكة طبقا للمساطر القضائية الجاري  -
 ة املصلحة اإلدارية املختصة بالوثائق املطلوبة.بها العمل و موافا

 
 

 رسـوم املسطـرة
 

 .مسطرة مجانية -

 
 

املصلحـة املختصـة بتقديـم 
بعـد إتمـام  الخدمـة املطلوبـة

 املسطـرة

 

 قسم حوادث الشغل )مصلحة اإليرادات(: تصفية واألمر بأداء مبالغ التعويضات املحكوم بها ؛ -

بالخزينة العامة للمملكة )الخزينة الوزارية( أو املصالح الجهوية أو اإلقليمية التابعة  املصالح املركزية املختصة -
 للخزينة العامة للمملكة: األداء الفعلي ملبالغ التعويضات .
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  7املسطـــرة الفرعيـــة رقـــم 

 ذوي الحقـوق فائـدة ل العمـري الدائـم املتعلقـة بتصفيـة اإليـراد 
 فـي حالـة وفـاة املصـاب بسبـب الحادثـة أو مـن جرائهـا 

 

 املعنية اإلدراة
 

 لـوادث الشغـم حـقس:  مـديـرية الحمـايـة اإلجتماعـيـة للعـمـال -
 

 إسـم املسطـرة األساسيـة
 

 بسبب الحادثة أو من جراءها . الهالكتصفيـة اإليـراد لذوي الحقوق فـي حالة وفاة  -

 

 السنـد القانونـي
 

 

 4972يونيو  72حيث الشكل لظهير  املغير بمقتضاه من 4963فبراير  6الصادر في  4.61.773الظهير الشريف رقم  -
 املتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل كما تم تغييره وتتميمه.

 

 ائـق املطلوبـة الوث
 

 : ذوي حقوق الهالك طبيعةبحسب تختلف هذه الوثائق  -
    

 

زوج ـة بالـالوثائـق  الخاص
 هـى عنـاملتوف

 

 ؛اإلراثة أو رسم عقد .1
 ؛الهالكمن عقد الزواج   .2

 ؛ية تثبت أن الزوج املتوفى عنه لم يعقد زواجا جديدا بعد وفاة الهالكشهادة إدار  .3
 ؛صورة شمسية من بطاقة التعريف الوطنية .4

 ؛صورتان شمسيتان .5

 في حالة عدم التوفر على البطاقة الوطنية للتعريف اإللكترونية. وشهادة السكنى نسخة من عقد اإلزدياد .6

 قض ي بتخويل الحق في اإليراد العمري؛نسخة تنفيذية أصلية من الحكم القضائي الذي ي .7

 شهادة بعدم الطعن بالتعرض أو باإلستئناف أو بالنقض. .8
 

الوثائق الخاصة           
 باليتامى

 

 ؛ةاإلراث أو رسم عقـد .1
 ؛عقد الوصاية أو التقديم .2
أو  مدرسيةشهادة سنة: شهادة إدارية تثبت أنه يتابع تكوينا مهنيا أو  46بالنسبة لليتيم الذي تجاوز سنه   .3

  ؛ مصاب بعاهة أو بمرض مزمن يتعذر عليه مـن جرائهما القيـام بعمل مأجور  هشهادة طبية تثبت أن
 ؛ عدم زواج اليتيم تثبت شهادة  .4
 ؛في حالة بلوغه سن الرشد القانوني صورة شمسية من بطاقة التعريف الوطنية .5

 البطاقة الوطنية للتعريف اإللكترونية؛في حالة عدم التوفر على  وشهادة السكنى نسخة من عقد اإلزدياد .6

 ؛صورتان شمسيتان .7
 نسخة تنفيذية أصلية من الحكم القضائي الذي يقض ي بتخويل الحق في اإليراد العمري؛ .8

 شهادة بعدم الطعن بالتعرض أو باإلستئناف أو بالنقض. .9

 



 
 

 الوثائق الخاصة باألصول 

 

 ؛ةاإلراث أو رسم عقـد .1

 ؛ لوطنيةشمسية من بطاقة التعريف ا صورة .2

  في حالة عدم التوفر على البطاقة الوطنية للتعريف اإللكترونية؛ وشهادة السكنى نسخة من عقد اإلزدياد .3

 ؛ صورتان شمسيتان .4

 نسخة تنفيذية أصلية من الحكم القضائي الذي يقض ي بتخويل الحق في اإليراد العمري؛ .5

 شهادة بعدم الطعن بالتعرض أو باإلستئناف أو بالنقض. .6
 

 املصلحـة املختصـة
 ائـق املطلوبـة بتسلـم الوث

 

 : مصلحة الشكايات واإلعالمقسم حوادث الشغل -

 

 املـدة الزمنيـة
 إلنجـاز املسطـرة

 

إبتداءا من تاريخ تبليغ األحكام القضائية الصادرة عن مختلف محاكم اململكة طبقا للمساطر القضائية الجاري  -
 ية املختصة بالوثائق املطلوبة.بها العمل و موافاة املصلحة اإلدار 

 
 

 رسـوم املسطـرة
 

 .مسطرة مجانية -

 
 

املصلحـة املختصـة بتقديـم 
 بعـد إتمام الخدمـة املطلوبـة

 ملسطرةا

 

 قسم حوادث الشغل )مصلحة اإليرادات(: تصفية واألمر بأداء مبالغ التعويضات املحكوم بها ؛ -

لمملكة )الخزينة الوزارية( أو املصالح الجهوية أو اإلقليمية التابعة املصالح املركزية املختصة بالخزينة العامة ل -
 للخزينة العامة للمملكة: األداء الفعلي ملبالغ التعويضات .
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 المغربيـة المملكـة
----- 
 والشــؤون وزارة التشغيــل

 اإلجتماعيــة

 
 مديريـة الحمايـة اإلجتماعيـة للعمـال 

 م حـوادث الشغـلقسـ

 
 

Royaume du Maroc 

--------- 
Ministère de l’Emploi et des affaires 

sociales 

 
   3املسطـــرة الفرعيـــة رقـــم 

 ة ـاملتعلقـة بتصفيـة املصاريـف الطبيـة والبيولوجي 
 اتـة باملستشفيـة والصيدليـة ومصاريـف اإلقامـوالجراحي

 

 املعنية اإلدراة
 

 لـوادث الشغـم حـقس:  ة الحمـايـة اإلجتماعـيـة للعـمـالمـديـري -
 

إسـم املسطـرة 
 األساسيـة

 

  تصفية املصاريف الطبية والبيولوجية والجراحية والصيدلية ومصاريف اإلقامة باملستشفيات. -
 

 
 

 السنـد القانونـي
 

 

 4972يونيو  72ن حيث الشكل لظهير املغير بمقتضاه م 4963فبراير  6الصادر في  4.61.773الظهير الشريف رقم  -
 املتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل كما تم تغييره وتتميمه .

املتعلق بتحديد تعريفة املصاريف الطبية  7117غشت  2الصادر في  819.14قرار الوزيـر املكلف بالتشغيـل رقم  -
 حوادث الشغل.والبيولوجية والجراحية والصيدلية ومصاريف اإلقامة باملستشفيات في مجال 

  
 

 الوثائـق املطلوبـة
 

 

 ؛األصلية املتعلقة باألدويةوالفواتير الوصفات الطبية  .1
 ؛الفواتير املتعلقة باملصاريف الطبية والبيولوجية والجراحية والصيدلية ومصاريف اإلقامة باملستشفيات .2

البيولوجية والجراحية نسخة تنفيذية أصلية من الحكم القضائي الذي يقض ي بتعويض املصاريف الطبية و  .3
   دلية ومصاريف اإلقامة باملستشفيات.والصي

 
 

 املصلحـة املختصـة
ائـق بتسلـم الوث

 املطلوبـة 

 
 المـات واإلعـة الشكايـ: مصلح لـوادث الشغـم حـقس -

 

 املـدة الزمنيـة
 إلنجـاز املسطـرة

 

م اململكة طبقا للمساطر القضائية الجاري بها إبتداءا من تاريخ تبليغ األحكام القضائية الصادرة عن مختلف محاك -
 العمل و موافاة املصلحة اإلدارية املختصة بالوثائق املطلوبة.

 

 رسـوم املسطـرة
 

 

 .مسطرة مجانية -
 

املصلحـة املختصـة 
بتقديـم الخدمـة 

بعـد إتمـام  املطلوبـة
 املسطـرة

 
 مبالغ التعويضات املحكوم بها ؛ قسم حوادث الشغل )مصلحة اإليرادات(: تصفية واألمر بأداء -

املصالح املركزية املختصة بالخزينة العامة للمملكة )الخزينة الوزارية( أو املصالح الجهوية أو اإلقليمية التابعة  -
 للخزينة العامة للمملكة: األداء الفعلي ملبالغ التعويضات .
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 المغربيـة المملكـة
----- 
 والشــؤون وزارة التشغيــل

 تماعيــةاإلج

 
 مديريـة الحمايـة اإلجتماعيـة للعمـال 

 قسـم حـوادث الشغـل

 
 

Royaume du Maroc 

--------- 
Ministère de l’Emploi et des affaires 

sociales 

 
   1املسطـــرة الفرعيـــة رقـــم 

 وتجديـد وإصـالح أجهـزة إستبـدال األعضـاء  خصيـصحمـل مصاريـف تتاملتعلقـة ب 

 

 املعنية إلدراةا
 

 لـوادث الشغـم حـقس:  مـديـرية الحمـايـة اإلجتماعـيـة للعـمـال -
 

إسـم املسطـرة 
 األساسيـة

 

  وتجديد وإصالح أجهزة إستبدال األعضاء. تخصيـصتحمـل مصاريـف  -
 

 السنـد القانونـي
 

 

حوادث الشغـل املغـيـر من حيث املتعلق بالتعويـض عن  4972يونيو  72ظهيـر  من 733و  737الفصلين  مقتضيـات -
 كما تـم تغييره وتتميمه؛ 4963فبراير  6الشكـل بظهيـر 

بشأن تحديد الشروط التي يتم بها تخصيص وإصالح وتجديد  4964 ز يو ليو  43الصادر بتاريخ  7.64.196املرسوم رقم  -
 أجهزة إستبدال أو تقويم األعضاء الضرورية للمصابين بحوادث الشغل.

  
 

 ق املطلوبـةالوثائـ
 

 

 أجهزة إستبدال األعضاء؛ ومنح الحق في اإلستفادة من الحكم القضائي القاض ي بتخصيصنسخة أصلية من  .4

رئيس مركز التجهيز  طبيبطلب التحمل املسبق ملصاريف تجديد وإصالح أجهزة إستبدال األعضاء من طرف  تقديم .7
وإعترافها  التابعة للمركز لجنة التجهيز طرف  من للمصاب الفحص الطبيإستنادا على ، وذلك بالدار البيضاء

 بضرورة تجديد أو إصالح أجهزة إستبدال األعضاء؛

عملية تجديد وإصالح أجهزة ثالث نسخ أصلية من الفواتير النهائية املتعلقة بل مركز التجهيز بالدار البيضاء تقديم .3
 .إستبدال األعضاء

 

 

 املصلحـة املختصـة
بتسلـم الوثائـق 

 ة املطلوبـ

 
 راداتـاإلية ـل : مصلحـوادث الشغـم حـقس -

 

 املـدة الزمنيـة
 إلنجـاز املسطـرة

 

التحمل املسبق بالفواتير املنجزة على أساس قسم حوادث الشغل )مصلحة اإليرادات( إبتداءا من تاريخ توصل  -
 املترتبة عن تجديد أو إصالح أجهزة إستبدال األعضاء. للمصاريف

 

 رسـوم املسطـرة
 

 رة مجانية.مسط -
 

املصلحـة املختصـة 
بتقديـم الخدمـة 

 املطلوبـة
 بعـد إتمـام املسطـرة

 

 

 مركز التجهيز بالدار البيضاء: -

تخصيص أو تجديد أو إصالح أجهزة إستبدال األعضاء تقديم طلب التحمل املسبق للمصاريف املترتبة عن  ▪
 للمصاب بحادثة الشغل ؛

 تحمل املسبق للمصاريف املوافق عليه من طرف القسم . تقديم الفواتير املنجزة على أساس ال ▪

أو تجديد أو  تخصيصاملترتبة عن  املصاريف مبالغ تصفية واألمر بأداءقسم حوادث الشغل ) مصلحة اإليرادات(:  -
 ؛  لفائدة مركز التجهيز بالدار البيضاء إصالح أجهزة إستبدال األعضاء

إلى الحساب الخاص املصاريف  تحويل مبالغللمملكة )الخزينة الوزارية(:  املصالح املركزية املختصة بالخزينة العامة -
 .بمركز التجهيز بالدار البيضاء
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 المغربيـة المملكـة
----- 
 والشــؤون وزارة التشغيــل

 اإلجتماعيــة

 
 مديريـة الحمايـة اإلجتماعيـة للعمـال 

 قسـم حـوادث الشغـل

 
 

Royaume du Maroc 

--------- 
Ministère de l’Emploi et des affaires 

sociales 

 
 األساسيـة املسطــرة

  املتعلقـة بالزيـادة في اإليـرادات العمريـة الدائمـة 
 

 املعنية اإلدراة
 

 الحمـايـة اإلجتماعـيـة للعـمـال )قسم حوادث الشغل( مـديـرية -
 

 إسـم املسطـرة
 

 . الزيادة في اإليرادات العمرية الدائمـة -
 

 

 السنـد القانونـي
 

 

املتعلق بمنح زيادات وإعانات لضحايا حوادث الشغل واألمراض املهنية أو  4913دجنبر  9 الشريف الصادر في ظهيـر ال -
 لذوي حقوقهم؛

بتحديد اإليرادات املمنوحة للمصابين بحوادث الشغل واألمراض املهنية  4961أبريل  7بتاريخ  7.61.136رسوم رقم امل -
 وبتقدير الزيادة في هذه اإليرادات؛ ولذوي حقوقهمأ

 .واألمراض املهنية أو لذوي حقوقهمالرفع من مبالغ اإليرادات املمنوحة للمصابين بحوادث الشغل املتعلقة بم املراسي -

 
 

 الوثائـق املطلوبـة
 

 
 اإلدالء بأية وثيقة. املسطرة ال تتطلب هذه  -

 
 

 املصلحـة املختصـة
 بتسلـم الطلب

 

 : مصلحـة اإليـرادات شغلقسم حوادث ال -
 

 املـدة الزمنيـة
 إلنجـاز   املسطـرة

 
إبتداءا من تاريخ نشر املراسيم املتعلقة بالرفع من مبالغ اإليرادات املمنوحة للمصابين بحوادث الشغل واألمراض  -

 املهنية أو لذوي حقوقهم في الجريدة الرسمية.

 
 

 رسـوم املسطـرة
 

 .مسطرة مجانية -
 

ختصـة املصلحـة امل
بتقديـم الخدمـة 

بعـد إتمـام  املطلوبـة
 املسطـرة

 
 ؛ دة في اإليرادات العمرية الدائمةتصفية واألمر بأداء الزياقسم حوادث الشغل )مصلحة اإليرادات(:  -
املصالح املركزية املختصة بالخزينة العامة للمملكة )الخزينة الوزارية( أو املصالح الجهوية أو اإلقليمية التابعة  -

 أداء الزيادة في اإليرادات العمرية الدائمة.للخزينة العامة للمملكة : 
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 المغربيـة المملكـة
----- 
 والشــؤون وزارة التشغيــل

 اإلجتماعيــة

 
 مديريـة الحمايـة اإلجتماعيـة للعمـال 

 قسـم حـوادث الشغـل

 
 

Royaume du Maroc 

--------- 
Ministère de l’Emploi et des affaires 

sociales 

 

 ةـاملسطــرة األساسي

 ةـدة القضائيـف املساعـمصارية و ـر القضائيـالصوائأداء ـاملتعلقـة ب 

 

 املعنية اإلدراة
 

 لـوادث الشغـم حـقس: الحمـايـة اإلجتماعـيـة للعـمـال  مـديـرية -
 

 إسـم املسطـرة
 

 .دة القضائيةومصاريف املساع القضائية الصوائر تصفية واألمر بأداء  -

 
 

 السنـد القانونـي
 

 

املتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل  4972يونيو  72من الظهير الصادر بتاريخ  722إلى  724أحكام الفصول من  -
 كما تم تغييره وتتميمه؛ 4963فبراير  6املغير من حيث الشكل بظهير 

صادقة على املتعلق بامل 4921شتنبر  78بتاريخ الصادر  4.21.112رقم  من الظهير الشريف بمثابة قانون  723الفصل  -
 .، كما وقع تغييره وتتميمهقانون املسطرة املدنية

 
 

 الوثائـق املطلوبـة
 

ستخالص الصوائر القضائية ومصاريف املساعدة ث نسخ أصلية من األمر التنفيذي إل ثال تقديم املحكمة املعنية ل -
 القضائية.

 .املصاب عن األضرار املترتبة عن حادثة الشغل ويضنسخة من الحكم القضائي الذي قض ى بتع -
 

 املصلحـة املختصـة
 بتسلـم الطلب 

 : مصلحـة اإليـراداتلـوادث الشغـم حـقس -
 

 املـدة الزمنيـة
 إلنجـاز  املسطـرة

 

ن مر التنفيذي الستخالص الصوائر القضائية ومصاريف املساعدة القضائية مباأل التوصل الفعلي  إبتداءا من تاريخ -
 .املعنية  حاكمامل

 
 

 .مسطرة مجانية - رسـوم املسطـرة
 

املصلحـة املختصـة 
بتقديـم الخدمـة 

بعـد إتمـام  املطلوبـة
 املسطـرة

تصفية واألمر بأداء مصاريف الصوائر القضائية ومصاريف املساعدة قسم حوادث الشغل )مصلحة اإليرادات(:  -
 القضائية ؛ 

الصوائر القضائية ومصاريف تحويل مبالغ ينة العامة للمملكة )الخزينة الوزارية(: املصالح املركزية املختصة بالخز  -
 .عنيةإلى الحسابات الخاصة للمحاكم امل املساعدة القضائية
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