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 تقديــم

 
وهي  القانون.الرخص بمختلف أنواعها من بين الحقوق المضمونة للموظف بحكم  تعد          

  لإلدارة.حقوق تقتضيها المصلحة الشخصية كما تقتضيها المصلحة العامة 

وقد أحاط المشرع المغربي الرخص بمجموعة من الضوابط ليضمن للموظف إمكانية          

وأي تجاوز لهذه الضوابط يجعل الموظف في حالة التغيب بصفة  المشروعية؛منها في إطار   االستفادة 

 مشروعة.غير 

وباعتبار أن موضوع الرخص يدخل ضمن العمليات اإلدارية اليومية ، فإن تدبيرها يستوجب       

من جميع المسؤولين والمكلفين بتدبير الموارد البشرية أن يكونوا على علم تام بالنصوص القانونية 

ه الرخص ومستوعبين لكيفيات االستفادة منها ومتتبعين لجميع التعديالت والتحيينات التي المنظمة لهذ

 تطرأ عليها .

، فإن مسطرة االستفادة منها تنظمها مقتضيات المرسوم لق بالرخص ألسباب صحيةما يتع فيو    

وظف (، حيث تنص المادة األولى من هذا المرسوم على أن الم2111ماي  01) 2.22.0202رقم 

رخصة مرض قصيرة األمد عندما يصاب بمرض أو إصابة ال تدخل ضمن الئحة األمراض التي "يخول 

 ."تخول الحق في رخصة المرض طويلة األمد أو رخصة المرض متوسطة األمد

وتحدد قائمة األمراض التي تتطلب رخصة مرض متوسطة األمد أو طويلة األمد في المرسوم     

من النظام األساسي العام للوظيفة العمومية كما وقع  ..( والمادة 0221يوليوز  .) 2.2..2.2رقم 

 ..21.2تغييره وتتميمه بواسطة القانون رقم 

ولضمان المصلحة العامة لإلدارة والتصدي لكل التجاوزات التي يمكن أن تنتج عن االستفادة من   

مضاد في حالة عدم االقتناع بصحة مسطرة الرخص المرضية ، يمكن إخضاع الموظف للفحص الطبي ال

المعلومات الواردة بالشهادة الطبية وذلك من طرف طبيب يتم تعيينه لهذا الغرض أو من طرف اللجنة 

بتاريخ   2.22.0202المادة الثالثة من المرسوم رقم الطبية اإلقليمية القريبة من مقر إقامة المعني باألمر)

ا اإلجراء كتابـة ويمكنها موازاة مع ذلك القيام بجميع التحريات مع إخبار الموظف بهذ ( 2111  مايو 01

. )المادة الرابعة من نفس المرسوم(اإلدارية للتأكد من أن المعني باألمر ال يستعمل رخصته إال للعالج

 ؛  ويجب على النيابات أن تقوم بهذين اإلجراءين خالل الفترة التي تغطيها الشهادة الطبيـة

إذا تبين لإلدارة بعد القيام بالمراقبة الطبية أو اإلدارية أن الحالة الصحية للموظف ال تمنعه من 

تعين عليها مطالبته باستئناف العمل وإبالغه بما سيتعرض له في حالة عدم امتثاله، من يممارسة عمله ، 

مكرر من  1.ل الفصل التشريعات الجاري بها العمـل كإمكانية تفعي العقوبات المنصـوص عليها في

 النظام األساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه والمرتبط بمسطرة ترك الوظيفة .
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من طرف مديرية منظومة اإلعالم  « SGCM »وفي هذا السياق ، تم إنجاز برنامج معلوماتي 

 يهدف أساسا إلى ما يلي : ومديرية الموارد البشرية وتكوين األطر

 

 ؛ ضبط وتقنين مسطرة االستفادة من الرخص المرضية 

  ،تحديد المسار اإلداري والمعالجة المعلوماتية على مستوى المؤسسة، النيابة

 األكاديمية والمصلحة المركزية ؛ 

  جال معالجة ملفات الشهادات الطبية وضبط حسن سير تدبيرها والتسريع آتحسين

 بتسويتها؛

  إنجاز المؤشرات أو اإلحصائيات المرتبطة بالشهادات الطبية على الصعيد اإلقليمي

 والجهوي والوطني ؛

  األجرة ؛أو نصف إنجاز المقررات المرتبطة بالشهادات الطبية بكامل 
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  إنجاز المقررات المرتبطة بالشهادات الطبية بنصف األجرة والتسجيالت المعلوماتية

 على مصالح الخزينة الوزارية للتأشيرة. قصد إحالتها المطابقة لها

 

تم إعداد هذا  « SGCM » البرنامج المعلوماتي  بط كيفية استعمالضوبهدف                

الدليل لفائدة جميع المتدخلين في المسطرة من مديري المؤسسات التعليمية ومدبري 

  الرخص المرضية على صعيد النيابات واألكاديميات الجهوية للتربية والتكوين .
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 المؤسسة :على صعيد  -0
 
 تسلم الشهادة الطبية من طرف المعني باألمر شخصيا أو عن طريق ذويه أو أحد أقاربه ؛ 
 تسليم وصل باستيالم الشهادة الطبية للموظف المدلي بها شخصيا أو عن طريق ذويه ؛ 
  مسك معطيات الشهادة في البرنامج المعلوماتي« SGCM »  وسيتطرق الدليل في بابه الثاني .

إلى الخانات الواجب تعبئتها من طرف السيد مدير المؤسسة ومالحظاته حولها وفق االفتراضات 

 التي يتيحها البرنامج .
 ( تسليم  االنترنيت،عدم التوفر على شبكة في حالة تعذر مسك هذه المعطيات على صعيد المؤسسة

وم النيابة بعملية المسك عوضا عن مدير المؤسسة مع إخباره تق النيابة(،الشهادة مباشرة إلى 

  بالنتيجة.
 

 : النيابةعلى صعيد  -2
 

  )البث في الشهادة بالرجوع إلى مالحظات السيد مدير المؤسسة و/أو بالرجوع إلى ملف المعني)ة

 باألمر وأخذ قرار في شأنها إما:
  مقرر رخصة المرض قصد  واستخراجبالتصديق على الشهادة في البرنامج المعلوماتي

 تسليم نسخة منه للمعني)ة( باألمر ونسخة أخرى لإلخبار للسيد مدير المؤسسة ؛
  وفي وذلك بالرجوع إلى وصل االستيالم باعتبار الشهادة مسلمة خارج اآلجال القانونية .

، وفق هذه الحالة يتعين استفسار المعني)ة( باألمر وتفعيل مسطرة االقتطاع من الراتب

رنامج المعلوماتي المعد من طرف مديرية الموارد البشرية وتكوين الب

عند التأكد من عدم وجود ظرف قاهر منع المعني )ة( باألمر  ،(Applicatif RU)األطر

أيام بالمجال  3اإلدالء بالشهادة داخل اآلجال القانونية )يومان بالمجال الحضري و 

 .القروي(
شهادة طبية مدتها ب: موظف بالمجال الحضري أدلى للسيد مدير المؤسسة  مثال للحالة

مايو  21في حين ان تاريخ التسليم هو  2102مايو  01أيام ومؤرخة بتاريخ  01

خارج  منه 21مايو و .0مابين ؛ في هذه الحالة يتعين اعتبار المدة المتراوحة  2102

)ة( يظرف قاهر عند استفسار المعنجال وخصم المدة فور الـتأكد من عدم وجود اآل

 .2مايو و  20على الفترة المتبقية  المتراوحة ما بين من طرف النيابة باألمر والتصديق 

 .« SGCM »مع إدخال البداية والغاية في برنامج 

 أو المركز الصحي . وفي هذه على أنظار اللجنة الطبية اإلقليمية بعرض المعني)ة( باألمر

البرنامج المعلوماتي إال بعد التوصل بنتيجة بالطبية  الشهادة علىالحالة ال يتم التصديق 

 وفق االفتراضات التالية :الفحص الطبي المضاد 
 الشهادةاللجنة الطبية اإلقليمية أو المركز الصحي على في حالة عدم مصادقة  -

المعني )ة( باألمر بالرجوع إلى عمله )إذا كانت ، تقوم النيابة بمطالبة بأكملها

فترة الشهادة الطبية المتبقية تسمح بذلك ( تحت طائلة تطبيق مقتضيات الفصل 

مكرر من النظام األساسي العام للوظيفة العمومية وتفعيل مسطرة االقتطاع  1.

 مر؛من الراتب عن فترة  التغيب دون الحاجة إلى توجيه استفسار للمعني)ة( باأل
اللجنة الطبية اإلقليمية أو المركز الصحي على جزء من مصادقة في حالة  -

الشهادة ، تقوم النيابة بالتصديق على الفترة األولى بالبرنامج المعلوماتي وخصم 

 الفترة المتبقية لتغيب المعني)ة( دون اللجوء إلى استفساره)ا( 
يوما  21ومدتها  2102أبريل   10بناء على شهادة طبية بتاريخ :  مثال للحالة

 أيام فقط . في هذه الحالة ، 01على  المركز الصحي  ، صادقت اللجنة الطبية أو

منه رخصة  01و  2102أبريل   10يتعين اعتبار الفترة المتراوحة مابين 
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وتفعيل مسطرة االقتطاع  « SGCM »مرضية يتم التصديق عليها ببرنامج 

منه في حالة عدم استئناف  21أبريل و  00مابين من الراتب للفترة المتراوحة 

 الموظف لعمله خالل الرخصة دون اللجوء إلى استفسار المعني)ة( باألمر. 

عدم استجابة الموظف)ة( لدعوة اللجنة الطبية اإلقليمية أو المركز في حالة  -

الصحي دون وجود ظرف قاهر، تقوم النيابة بعدم التصديق على الشهادة 

بعد استفسار المعني)ة( باألمر مع تفعيل مسطرة  « SGCM »ببرنامج

 االقتطاع من الراتب بسبب التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة .
 
 ؛إنجاز مقررات الرخص المرضية بكامل األجرة 
  إحالة ملفات الرخص المرضية المرتبطة باالستيداع الحتمي على مديرية الموارد البشرية )عن

 لالختصاص؛طريق األكاديمية ( 
 اإلقليم.اإلحصائيات على صعيد  إنجاز المؤشرات أو 

 

 : األكاديميةعلى صعيد  -3
 

 مراقبة المعطيات التي تم مسكها على صعيد المؤسسة والنيابة ؛ 

 ؛وتوقيعها من طرف السيد مدير)ة( األكاديمية  إنجاز مقررات الرخص المرضية بنصف األجرة 
 توليد التسجيالت المعلوماتية المطابقة حسب كل سلك على حدة ؛ 
  ؛وتوقيعها من طرف السيد مدير)ة( األكاديمية توليد ورقة اإلرسال 
 التسجيالت المعلوماتية على مديرية الموارد  الرخص المرضية بنصف األجرة و إحالة مقررات

 البشرية وتكوين األطر لالختصاص ؛
   إحالة ملفات الرخص المرضية المرتبطة باالستيداع الحتمي على مديرية الموارد البشرية

 لالختصاص؛
 .إنجاز المؤشرات أو اإلحصائيات على صعيد الجهة 

 
 : مديرية الموارد البشرية وتكوين األطرعلى صعيد  -.

 
 إمكانية إعادة توليد التسجيالت المعلوماتية وورقة اإلرسال؛ 
  تحيين المعطيات بنظام التدبير المندمج لموظفي الدولة(GIPE)؛ 
  الرخص المرضية المرتبطة باالستيداع الحتمي ؛تدبير 
 التسجيالت المعلوماتية على مصالح الخزينة  الرخص المرضية بنصف األجرة و إحالة مقررات

 الوزارية للتأشيرة ؛
  إنجاز المؤشرات أو اإلحصائيات على الصعيد الوطني. 
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 أدوار ومجاالت المتدخلين
 

 

 مجال التدخل

 

 األكاديمية النيابة مدير المؤسسة
مديرية الموارد 

 البشرية

 

 مسك الشهادات

 

 ال (**)نعم نعم   (*)  نعم 

 

 معالجة الشهادات 

 

 ال نعم نعم ال

 

 طباعة المقررات

 

 نعم نعم نعم ال

 

 االطالع على البيانات

 

 نعم نعم نعم نعم

توليد التسجيالت 

 المعلوماتية
 نعم نعم ال ال

 

 توليد ورقة اإلرسال

 

 نعم نعم ال ال

 

تحميل المصادر القانونية 

 واإلجراءات اإلدارية

 

 نعم نعم نعم نعم

 2102/2103ابتداء من الموسم الدراسي   (*)

       بالنسبة لألطر العاملة باألكاديمية    (**)
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 الثانيالباب  
 البرنامج لمعلوماتي      

 « SGCM »   
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 القائمة الرئيسية 

 
والتي تتضمن الخانات التالية :يبين الرسم التوضيحي أسفله القائمة الرئيسية   

 

 ؛المصادر القانونية  
 ؛نماذج المطبوعات 

 مسك المعطيات ؛ 

 ؛إحصائيات  
 األسئلة األكثر تداوال؛ 
 إدارة؛ 
 مساعدة . 

 

     
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 على ما المرضية وتحتويتتضمن خانة المصادر القانونية المنظمة لمسطرة الرخص                         

 يلي:

 

   الصادر  0.11.111يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف رقم  .21.2قانون رقم

في شأن النظام األساسي العام للوظيفة  (0211فبراير  .2) ..03شعبان  .في 

 ؛ العمومية

0 3 2 

0 

1 . 6 7 
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   ( تحدد 2111ماي  01) 0.20صفر  0صادر في  2.22.0202مرسوم رقم 

 .الصادر في  0.11.111بموجبه كيفية تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقم 
في شأن النظام األساسي العام للوظيفة العمومية  (0211فبراير  .2 ) ..03شعبان 

 تعلقة بالرخص ألسباب صحية ورخصة الوالدة، الم

   بتحديد  (0221يوليو  .) 0.00صفر  1صادر في  2.2..2.2مرسوم رقم

من الظهير الشريف رقم  المكرر 3.قائمة األمراض المشار إليها في الفصل 

في شأن النظام  (0211فبراير  .2) ..03شعبان  .الصادر في  0.11.111

 . األساسي العام للوظيفة العمومية
   المراقبة والفحص  في شأن 2112مايو  12بتاريخ  .0دورية وزارة الصحة رقم

 الطبي المضاد ؛
   في شأن مسطرة االستفادة من الرخص  .211مارس  .0بتاريخ  02مذكرة رقم

 ألسباب صحية ؛
  فبراير  13بتاريخ  .00/02رقم  رسالة مديرية الموارد البشرية وتكوين األطر 

 . حول تدبير رخص المرض قصيرة األمد 2011
 

تشتمل هذه الخانة على أهم المطبوعات والمقررات المستعملة عند تدبير مسطرة الرخص              

   المرضية ويتعلق األمر ب :

    

 الشهادة الطبية والذي يجب ان يتضمن العنوان الشخصي للمعني)ة(  وصل استيالم

 ؛باألمر خالل فترة العالج 
 ورقة اإلرسال موجهة للمعني)ة( باألمر قصد إجراء الفحص الطبي المضاد ؛ 
  ورقة اإلرسال موجهة إلى مصالح المراقبة الصحية في شأن إجراء الفحص الطبي

 المضاد ؛
 مقرر منح رخصة مرضية بكامل األجرة ؛ 
  مرضية بكامل األجرة ؛ تجديد رخصةمقرر 
 مقرر منح رخصة مرضية بنصف األجرة ؛ 
  مرضية بنصف األجرة ؛ تجديد رخصةمقرر 
 

 مسك المعطيات : تختلف شاشة المسك حسب المؤسسة أو النيابة او األكاديمية :

 

  المعلوماتي الولوج إلى خانة مسك المعطيات : يتيح البرنامج على صعيد المؤسسة

 وفق اختياريين اثنين :
  معايير البحث عبر الولوج إلى معطيات المؤسسة التي يديرها السيد المدير وفق

  المؤسسة كما يبين ذلك مربع الحوار أسفله.حسب النيابة أو الجماعة أو رمز 

 

2 

3 
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 )وفق معايير البحث المبينة أسفله وخاصة  عبر الولوج إلى معطيات الموظف)ة

 رقم التأجير أو مراجع البطاقة الوطنية للتعريف. 
 

 
 
 

 

، يقوم السيد المدير بتعبئة الخانات  التالية جير مع اسم ونسب المعني باألمرتأعند التأكد من مطابقة رقم الـ

: 

 ة( االستيالم الموقع من طرف المعني والتي يتم تحديدها بناء على وصل   تاريخ تسليم الشهادة(

 أو ذويه ؛باألمر 
 تاريخ البداية أو تاريخ المفعول بالرجوع إلى الشهادة الطبية ؛ 
 عدد األيام الممنوحة للمعني)ة( باألمر بالشهادة الطبية ؛ 
  مصدر الشهادة الطبية من داخل أو خارج أرض الوطن بالنقر على المربع المناسب :تحديد 
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  اسم ونسب الطبيب)ة( بالحروف الالتينية بالرجوع إلى الشهادة الطبية . وتجدر اإلشارة بأن مسك

 ؛البرنامج يقوم تلقائيا بحفظ هذه المعلومات ضمن الئحة منسدلة 
 تحديد مصدر الشهادة حسب القطاع بالنقر على المربع المناسب ؛ 

 

 
 

  البرنامج المعلوماتي :تحديد تخصص الطبيب وفق االختيارات التي يتيحها 
 

 
 

  التي يتيحها البرنامج المعلوماتي وفق االختياراتتحديد مدينة التي يزاول فيها الطبيب)ة( مهامه : 
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 : إبداء المالحظة المناسبة  حول الشهادة الطبية وفق االختيارات التي يتيحها البرنامج المعلوماتي 

 

 

 

، يقوم البرنام بفتح مربع الحوار التالي قصد (Autres)وفي حالة اختيار االفتراض "آخر"  هذا ،

 مسك أي مالحظات أخرى :

 

 

  لتخزين المعلومات  ، يقوم السيد)ة( المدير)ة( بالنقر على خانة عند تعبئة جميع الخانات. 

علما أن البرنامج في إطار  الحفظ،تجدر اإلشارة إلى أنه يتعين تعبئة جميع الخانات حتى تتم عملية 

 .تحذير المستعمل حول الخانات التي لم يتم مسكها ب يقوم  ، المراقبة

كما يسمح البرنامج المعلوماتي للسيد)ة( مدير)ة( المؤسسة بتتبع بيانات الرخص المرضية للعاملين         

 بالمؤسسة وفق ما هو مبين أسفله :
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 توصيات للسيدات والسادة مديري المؤسسات :

  في حالة تعذر ولوج البرنامج المعلوماتي لسبب تقني او أي سبب أخر )عدم التوفر على

التي يمكنها شبكة األنترنيت ، غياب التغطية ...الخ( يتعين االتصال فورا بمصالح النيابة 

 مسك المعطيات بدال من السيد)ة( مدير)ة( المؤسسة .

  فال يتم مسك   بالنسبة لمسك المعطيات بخانة

يوما وفق نفس طريقة  011يوما أو  21المعطيات إال بالنسبة للشهادة الطبية المحددة في 

 مسك رخص المرض قصيرة األمد ؛

 ) يمكن  في حالة ما إدا تبين ان معطيات المسك خاطئة )تاريخ البداية ، عدد األيام ...الخ

إللغاء معطيات   حذفلتصحيح المعطيات أو على خانة  للمستعمل النقر على خانة 

 ؛ "المصادقة طورفي "شريطة أن تكون وضعية الشهادة الشهادة 

  وذلك لألسباب اإلسراع بإحالة الشهادات الطبية على النيابة اإلقليمية فور التوصل بها

 التالية :

 مد : تمكين النيابة ،عند االقتضاء ،من بالنسبة للرخص المرضية قصيرة األ

إجراء الفحص الطبي المضاد في أقرب اآلجال خالل فترة المرض تطبيقا للمادة 

 0.20صفر  0صادر في  2.22.0202الرابعة من المرسوم مرسوم رقم 

بموجبه كيفية تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقم  ( تحدد 2111ماي  01)

في شأن النظام  (0211فبراير  .2 )..03شعبان  .الصادر في  0.11.111

األساسي العام للوظيفة العمومية ،المتعلقة بالرخص ألسباب صحية ورخصة 

الوالدة
1
 

 

  من احترام تمكين النيابة  :األمد متوسطة أو طويلةبالنسبة للرخص المرضية

في المادة المنصوص عليها عرض الشهادة على أنظار المجلس الصحي وجال آ

يتعين على اإلدارة ، داخل أجل أقصاه عشرة المرسوم المشار إليه أعاله:"  من 1

أيام من تاريخ التوصل بالشهادة الطبية ، عرض حالة المعني باألمر على 

المجلس الصحي الذي يتعين عليه البت في حالته على ضوء ملفه الطبي في 

 ."غضون مدة أقصاها ثالثون يوما 

  

                                                
 ( .2888يونيو  5) 4124ربيع األول  2بتاريخ  1084ج.ر.عدد  1
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  باإلضافة إلى مسك معطيات الشهادات الطبية لألطر العاملة  النيابة:على صعيد

بالنيابة أو المؤسسات التعليمية التي تعذر لها إنجاز هذه العملية، توكل للنيابة مهمة 

بالنقرعلى خانة  "الشهادات الطبية في طور المصادقة التصديق على الشهادات الطبية 

 " كما ماهو مبين أسفله :

 

 

 

 : يقوم البرنامج بتحميل الشهادات الطبية الواجب التصديق عليها دئذ،عن            

 
 

 أنواع التصديق  -0

اللجنة الطبية : يقوم المستعمل باختيار هذا النوع عند اقتناع اإلدارة أو المصادقة الكلية  

باألمر تستدعي فعال الراحة والعالج والنقر على مربع  اإلقليمية أن حالة المعني )ة(

 الشهادة المراد التصديق عليها :
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" إلى  لتتغير وضعية الشهادة من "في طور المصادقة بعد ذلك ، يقوم بالنقر على خانة  

 "مصادقة كلية " كما هو مبين أسفله :

 

 

يختار المستعمل هذا النوع في حالة مصادقة اللجنة الطبية أو المركز  الجزئية :المصادقة  

، فالشهادة الثانية المشار إليها في الصحي على جزء من الشهادة الطبية . وكمثال على ذلك 

 1،لم تصادق اللجنة إال على  11/10/2102الرسم البياني أعاله حسب تاريخ المفعول 

ليظهر مربع   يتعين النقر على خانة . في هذه الحالة  01أيام من أصل 

 الحوار التالي :

 

( واختيار الفحص الطبي المضاد في خانة 1ويتعين إدخال عدد األيام المصادق عليها )            

 .   "اإلجراء والنقر على خانة 

 

  

0 

2 

3 
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تتغير وضعية الشهادة من "في طور المصادقة " إلى "مصادقة جزئية  "   عند النقر على خانة 

 كما هو مبين أسفله:

 

 

( أيام المتبقية ، وفي حالة عدم استئناف العمل خالل هذه الفترة  ، يتعين مسكها في 1أما خمسة )

استفسار برنامج االقتطاع من الراتب بسبب التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة دون الحاجة إلى 

 المعني)ة( باألمر.

 
 يطبق هذا النوع على الحاالت التالية : المصادقة:عدم  

  

 بأكملها من طرف اللجنة الطبية أو المركز الصحي؛ عدم المصادقة على الشهادة الطبية 

 عدم استعمال الرخصة المرضية للعالج بناء على المراقبة اإلدارية ؛ 

 االستجابة لدعوة اللجنة الطبية اإلقليمية أو المركز الصحي دون وجود ظرف قاهر. عدم 

في  لتتغير وضعية الشهادة من " في هذه الحاالت ، يقوم المستعمل بالنقر على خانة    

 طور المصادقة " إلى "عدم المصادقة " كما هو مبين أسفله :

 

بسبب التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة وفقا بما هو ويتعين تفعيل مسطرة االقتطاع من الراتب 

  . معمول حاليا على صعيد المصالح الخارجية
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 توصيات للسيدات والسادة المدبرين على صعيد النيابات :

 تسلسل المصادقة على الشهادات حسب تاريخ المفعول إذ ال يجوز المصادقة على  احترام

 هادة الجديدة؛شهادة طبية جديدة دون المصادقة على شهادة طبية سابقة لتاريخ مفعول الش

  ضرورة تسليم نسخ من مقررات الرخص المرضية للمعنيين باألمر مع توجيه نسخ قصد

ومديري المؤسسات التعليمية واألكاديميات الجهوية للتربية اإلخبار للسيدات والسادة مديرات 

  ؛والتكوين

 ج مقرر رخصة مرض قصيرة األمد بكامل األجرةنموذ

 

 

  ضرورة  تفعيل الفحص الطبي المضاد والمراقبة اإلدارية في حالة عدم االقتناع

 بالمعلومات المتضمنة بالشهادة الطبية ؛
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  بالنسبة لمقررات الرخص المرضية بنصف األجرة ، يتعين إحالتها على مصالح

حتى تتمكن هذه المصالح من إعداد التسجيالت ،ميات مرفوقة بالشهادات الطبية األكادي

 المعلوماتية المطابقة وورقة اإلرسال الموجهة لمديرية الموارد البشرية وتكوين األطر.

 

  يسمح البرنامج المعلوماتي بطباعة المقررات على صعيد األكاديمية على صعيد :

األكاديمية على غرار النيابات التابعة لها ، خاصة بالنسبة لمقررات الرخص المرضية  

بنصف األجرة لكون تفويض اإلمضاء في هذا المجال مخول فقط للسيدات والسادة 

ر أنه يمكن تفويض مديرتي ومديري األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ؛ غي

اإلمضاء للسيدات والسادة النواب بالنسبة لمقررات رخص المرض قصيرة األمد 

 بكامل األجرة من لدن مديرتي ومديري األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين .

 وتنحصر مهمة األكاديمية عند تدبير مسطرة الرخص المرضية في ما يلي :

 مراقبة المعطيات بالرجوع إلى الشهادات الطبية ؛ 

  لمقررات الرخص المرضية بنصف األجرة؛توليد التسجيل المعلوماتي 

  الموجهة إلى مديرية الموارد البشرية وتكوين األطر ؛  اإلرسالإعداد ورقة 

 

عين وفق للقيام بالمتبالنسبة للعملتين األخيرتين ، يقوم المستعمل بالنقر على خانة "إدارة" 

 الرسم البياني أسفله :

 

 

برنامج المعلوماتي ا من طرف المهدرسال يتم تولياإلل المعلوماتي وورقة يتجدر اإلشارة  أن التسج     

)ابتدائي ، ثانوي إعدادي ، ثانوي تأهيلي ، حسب كل سلك على حدة وذلك بالرجوع إلى رمز اإلطار 

 .إداري(
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على مربع الشهادات الطبية المراد إرسالها إلى مديرية الموارد البشرية   ويتعين على المستعمل النقر

 : وتكوين األطر كما هو مبين أسفله 
 

 

 واختتام العملية بالنقر على ورقة اإلرسال . حينئذ ، يتم توليد التسجيل المعلوماتي 

وتكوين األطر والذي يجب توقيعها من باإلضافة إلى ورقة اإلرسال الموجهة إلى مديرية الموارد البشرية 

والتكوين شخصيا .طرف السيد)ة( مدير)ة( األكاديمية الجهوية للتربية   
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يجب أن إرفاق مقرر أو مقررات الرخص المرضية بنصف األجرة مع التسجيل  هامة : مالحظة

 المعلوماتي وورقة اإلرسال . 

 

  يعهد إليها التصديق على رخص المرض  :على صعيد مديرية الموارد البشرية وتكوين األطر

متوسطة أو طويلة األمد والسهر على تسويتها بتنسيق مع مصالح المجلس الصحي والخزينة 

 الوزارية .
يسمح البرنامج المعلوماتي بإعادة توليد فأما بالنسبة لمقررات الرخص المرضية قصيرة األمد ، 

 .التسجيل  المعلوماتي وورقة اإلرسال كلما دعت الضرورة إلى ذلك 

بقاعدة معطيات التدبير المندمج   SGCMكما يعهد إليها استيراد المعطيات انطالقا من برنامج  

.GIPEلموظفي الدولة 
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 ملحق
 المصادر القانونية 

 المطبوعات نماذج
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 المصادر القانونية 

  



25 
 

  8.01.991يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف رقم  49.02قانون رقم 

  (8001فبراير  42) 8711شعبان  2الصادر في 

2في شأن النظام األساسي العام للوظيفة العمومية
  

 

 
 المادة األولى

من الظهير الشريف رقم  44و  24و  24و  22و  29و  24و  93تغير وتتمم على النحو التالي أحكام الفصول 
 ( في شأن النظام األساسي العام للوظيفة العمومية :  8341فبراير  42)  8911شعبان  2الصادر في  1...8.41

 

939333الفصـل الفصـل 
 تنقسم الرخص إلـى :  --  

 الرخص اإلدارية التي تشتمل على الرخص السنوية أو الرخص االستثنائية أو الرخص بالتغيب ؛ -8
 الرخص ألسباب صحية التي تشتمل على :  -4

 ( رخص المرض قصيرة األمد ؛ أ
 خص المرض متوسطة األمد ؛ر ب(

 ج( رخص المرض طويلة األمد ؛
 ( الرخص بسبب أمراض أو إصابات عن مزاولة العمل. د

 الرخص الممنوحة عن الوالدة ؛
 الرخص بدون أجـر . -9

يتقاضى الموظفون الموجودون في رخصـة ألسباب صحيـة بحسب الحالـة مجمـوع أو نصف أجرتهم المحتسبة 
ديسمبر  .9) 8938من ذي القعدة  84الصادر في  88.18.من القانون رقم  88في المعاش كما هي محددة في الفصل 

المعاشات المدنية كما تم تعديله وتتميمه ، ما لم ترد أحكام مخالفة لذلك في هذا النظام األساسي  ( بإحداث نظام8318
 العام . ويحتفظ المعنيون باألمر باالستفادة من مجموع التعويضات العائلية في جميع حاالت الرخص ألسباب صحية .

قادر على القيام بعمله وجب منحه بحكم إذا أصيب الموظف بمرض مثبت بصفة قانونية يجعله غير   --  2424الفصل الفصل 
 القانون رخصة مرض .

يجب أن يدلي الموظف إلى اإلدارة بشهادة طبية تبين فيها المدة التي يحتمل أن يظل خاللها غير قادر على القيام 
لموظف ال يستعمل بعمله ، وتقوم اإلدارة عند الحاجة بجميع أعمال المراقبة المفيدة الطبية واإلدارية قصد التأكد من أن ا

 رخصته إال للعالج .
إذا لم يقع التقيد بأحكام الفقرة السابقة فإن األجور المدفوعة للمعني باألمر طوال مدة المرض يسقط الحق فيها 
بسبب خدمة غير منجزة وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل وذلك دون إخالل بالعقوبات التأديبية المنصوص 

 نظام األساسي العام .عليها في هذا ال
باستثناء رخص المرض قصيرة األمد التي يمنحها رئيس اإلدارة مباشرة ، ال يجوز لهذه السلطة أن تمنح 

 الرخص األخرى ألسباب صحية إال بعد موافقة المجلس الصحي .
 

شهرا  ال يجوز أن تزيد مدة رخصة المرض قصيرة األمد على ستة أشهر عن فترة كل اثني عشر --  2929الفصل الفصل 
أعاله ، وتخفض  93متتابعا ، ويتقاضى الموظف خالل الثالثة أشهر األولى مجموع أجرته المشار إليها في الفصل 

 األجرة المذكورة إلى النصف خالل الثالثة أشهر التالية.
 

تمنح رخص مرض طويلة األمد ال يزيد مجموع مدتها على خمس سنوات لفائدة الموظفين  --  2222الفصل الفصل 
 المصابين بأحد األمراض التالية : 

 اإلصابات السرطانية ؛ 
 الجذام ؛ 
  داء فقدان المناعة المكتسبة ) السيدا ( ؛ 
 شلل األطراف األربعة ؛ 
  زرع عضو حيوي ؛ 
  الذهان المزمن ؛ 
 الشخصية ؛  االضطرابات الخطيرة في 
  . الجنون 

                                                
 ( .8334فبراير  1) 8284رمضان  1بتاريخ  2439ج.ر.عدد  2
 .] 3/8331./81بتاريخ  2481ج.ر.عدد [( 8331أغسطس  4) 8.31.844قـم الصادر في شأن تنفيذه ظهير شريـف ر 31..8القانون رقم  3
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أعاله  93يتقاضى الموظف طوال الثالث سنوات األولى من رخصة مرضه مجموع أجرته المشار إليها في الفصل 
 ونصف هذه األجرة طوال السنتين التاليتين . 

 

ا إذا أصيب الموظف بمرض أو استفحل هذا المرض عليه إما في أثناء أو بمناسبة مزاولة عمله وإم --  2424الفصل الفصل 
خالل قيامه بعمل تضحية للصالح العام أو إلنقاذ حياة واحد أو أكثر من األشخاص وإما على إثر حادثة وقعت له أثناء أو 
بمناسبة مزاولة عمله ، تقاضى مجموع أجرته إلى أن يصير قادرا على استئناف عمله أو إلى أن يتم االعتراف نهائيا 

 88.18.وفق الشروط المنصوص عليها في القانون المشار إليه أعاله رقم بعدم قدرته على العمل ويحال على التقاعد 
 ( كما تم تعديله وتتميمه . 8318ديسمبر  .9)  8938من ذي القعدة  84الصادر في  

يحق للموظف ، زيادة على ما ذكر في جميع الحاالت المنصوص عليها في هذا الفصل أن يسترجع من اإلدارة 
 والمصاريـف المترتبـة مباشـرة عن المرض أو الحادثة . الطبيـة  بأبدال األتعا

أسبوعا مع تقاضي مجموع األجرة  84تتمتع أوالت األحمال الموظفات برخصـة عن الوالدة مدتها   ––  2424الفصل الفصل 
 باستثناء التعويضات عن المصاريف . 

 

ال يجوز أن يجعل الموظف تلقائيا في وضعية التوقف المؤقت عن العمل إال في الحالة المنصوص  - 44الفصل 
 المكرر من هذا النظام األساسي العام . 24عليها في الفصل 

فإنه  إذا جعل الموظف تلقائيا في وضعية التوقف المؤقت عن العمل على إثر رخصة مرض قصيرة األمد ،
من القانـون المشار إليه  88يتقاضى طوال ستة أشهر نصف أجرته المحتسبة في المعاش كما هي محددة في الفصل 

( كما تم تعديله وتتميمه ويستمر في 8318ديسمبر  .9) 8938من ذي القعـدة  84بتاريـخ  88.18.أعاله رقـم 
 االستفادة من مجموع التعويضات العائلية .

 المادة الثانية

( 8341فبراير  42) 8911شعبان  2الصـادر في  1...8.41يتمم الظهير الشريف المشار إليه أعاله رقـم 
 المكرر التاليين :  24المكرر و 29بالفصلين 

 

ال يجوووز  ن يزيوود مجموووع موودة رخصووة الموورد متوسووطة األموود علووح هوو   سوونوات   وتموون  هووذ    --  المكللرر 29الفصللل 
يجعله غير قادر علح القيام بعمله   إذا كان يستلزم ع وة علح ذلك موداواة وع جوات  الرخصة للموظف المصاب بمرد

 طويلة وكان يكتسي طابع عجز هبتت خطورته . 
أعاله  93يتقاضى الموظف طوال السنتين األولتين من الرخصة المذكورة مجموع أجرته المشار إليها في الفصل 

 الثالثة. ، وتخفض هذه األجرة إلى النصف في السنة 
 تحدد بموجب مرسوم األمراض التي تخول الحق في الرخص المنصـوص عليها في هذا الفصل.  

 

إذا الحظ المجلس الصحي وقت انقضاء رخصة ألسباب صحية أن الموظف غير قادر نهائيا  - المكرر 24الفصل 
يا وفق الشروط المنصوص عليها في على استئناف عمله أحيل المعني باألمر على التقاعد إما بطلب منه وإما تلقائ

 ( كما تم تعديله وتتميمه .8318ديسمبر  .9) 8938من ذي القعدة  84بتاريخ  88.18.القانون المشار إليه أعاله رقم 
إذا لم يقر المجلس الصحي بالعجز النهائي للموظف عن القيام بالعمل ولم يستطع بعد انتهاء الرخصة ألسباب 

 تلقائيا في وضعية التوقف المؤقـت عن العمل. صحية استئناف عمله جعل
 المادة الثالثة

يستفيد من أحكام هذا القانون الموظفون الذين يوجدون بتاريخ العمل به في رخصة مرض أو والدة تطبيقا 
على أن المدد  (8341فبراير  42) 8911شعبان  2بتاريخ  1...8.41ألحكام الظهير الشريف المشار إليه أعاله رقم 

التي قضاها الموظفون المذكورون في رخصة المرض أو الوالدة قبل تاريخ العمل بهذا القانون تراعى لتحديد المدد 
 القصوى المقررة فيه فيما يخص الرخص ألسباب صحية والرخص عن الوالدة. 
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ة تطبيق ة تطبيق بموجبه كيفيبموجبه كيفي  ( تحدد ( تحدد 49994999ماي ماي   8989))  82488248صفر صفر   66صادر في صادر في   4.00.84804.00.8480مرسوم رقم مرسوم رقم 

  87118711شعبان شعبان   22الصادر في الصادر في   8.01.9918.01.991مقتضيات الظهير الشريف رقم مقتضيات الظهير الشريف رقم 

  في شأن النظام األساسي العام للوظيفة العمومية ،في شأن النظام األساسي العام للوظيفة العمومية ،  ((80018001فبراير فبراير   4242  ))

44المتعلقة بالرخص ألسباب صحية ورخصة الوالدةالمتعلقة بالرخص ألسباب صحية ورخصة الوالدة
  

 
 

 الوزير األول ،

 منه ؛ 03بناء على الدستور وال سيما الفصل 

( في شأن 0211فبراير  .2) .033شعبان  .الصادر في  0.11.111وعلى الظهير الشريف رقم 

النظام األساسي العام للوظيفة العمومية ، حسبما وقع تغييره وتتميمه وال سيما بموجب القانون رقم 

 ( ؛0221فبراير  1) 0.01رمضان  1الصادر في  .21.2

( المحدث 02.0سمبر دي 31) 0320من ذي القعدة  02الصادر في  0..100وعلى القانون رقم 

 بموجبه نظام المعاشات المدنية ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

المتعلق بالرعاية االجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر ، كما وقع تغييره  11.10وعلى القانون رقم 

 0.12من رجب  00بتاريخ  0.12.2.0وتتميمه والصادر األمر بتنفيذه بموجب الظهير الشريف رقم 

 ( ؛0212ماي  0)

المتعلق بالرعاية االجتماعية لألشخاص المعاقين الصادر األمر بتنفيذه  22..1وعلى القانون رقم 

 ( ؛0223سبتمبر  31) .0.0من ربيع األول  22بتاريخ  0.22.31بموجب الظهير الشريف رقم 

( بتحديد قائمة 0221يوليو  .) 0.00صفر  1الصادر في  2.2..2.2وعلى المرسوم رقم 

في شأن النظام  0.11.111المكرر من الظهير الشريف رقم  3.راض المشار إليها في الفصل األم

 األساسي العام للوظيفة العمومية ؛

( بتحديد .022ديسمبر  02) 0.01من شعبان  01الصادر في  310..2.2وعلى المرسوم رقم 

 تأليف لجنة اإلعفاء من العمل فيما يتعلق بالمعاشات المدنية ؛

أبريل  02) 0.20من محرم  .0اسـة المشـروع فـي المجلس الوزاري المنعقـد بتاريـخ وبعد در

2111. ) 

 

 رسم ما يلي :

 

 

 

 الباب األول

 رخصة المرض قصيرة األمد

 8المادة 
 
 

الموظف رخصة مرض قصيرة األمد عندما يصاب بمرض أو إصابة ال تدخل ضمن الئحة  يخول
األمراض التي تخول الحق في رخصة المرض طويلة األمد أو رخصة المرض متوسطة األمد المحددة 

)  8911شعبان  2الصادر في  1...8.41من الظهير الشريف رقم  22قائمتها على التوالي في المادة 
 ( .  8334يوليو  2)  8284صفر  4الصـادر فـي  4.32.413( والمرسوم رقم  8341فبراير  42

تمنح رخصة المرض المشار إليها في الفقرة أعاله ، بموجب مقرر يصدره رئيس اإلدارة التي 
 ينتمي إليها المعني باألمر بناء على الشهادة الطبية المدلى بها من طرف الموظف . 

                                                
 ( .2888يونيو  5) 4124ربيع األول  2بتاريخ  1084ج.ر.عدد  4
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  4المادة 
يتعين على الموظف المشار إليه في المادة األولـى أعاله ، أن يدلي لإلدارة في أجـل ال يتعدى  

يومين من أيام العمل بشهادة طبية ، صادرة عن الطبيب المعالج ، تحدد مدة الرخصة التي تستدعيها 
 .  حالته الصحية وتسلم اإلدارة للمعني باألمر أو لذويه وصل استيالم الشهـادة الطبية

غير أن المدة المذكورة يمكن تمديدها إلى أجل أقصاه ثالثة أيام من أيام العمل بالنسبة للموظفين 
 العاملين بالوسط القروي . 

وفي حالة اإلدالء بالشهادة الطبية خارج اآلجال القانونية المذكورة ، دون ثبوت وجود ظرف 
لمبالغ المطابقة للمدة الفاصلة بين تاريخ غيابه قاهر ، يجوز لإلدارة أن تخصم من أجرة المعني باألمر ا

 وتاريخ اإلدالء بالشهادة الطبية . 
 

  7المادة 
إذا توفرت لإلدارة قناعة بعدم صحة المعلومات التي تتضمنها الشهادة الطبية المدلى بها من  

لغاية ، أو طرف الموظف ، يمكن لها أن تخضع المعني باألمر لفحص مضاد يقوم به طبيب تعينه لهذه ا
عند االقتضاء ، اللجنة الطبية اإلقليمية المتواجدة في مقر إقامة الموظف أو في أقرب نقطة من مقر 

 إقامته . 
 

  2المادة 
يقوم الطبيب المكلف بإجراء عملية الفحص المضاد بإخبار اإلدارة التي ينتمي إليها الموظف  

يقوم بها  –شكل مواز بجميع التحريات اإلدارية المعني بنتائج الفحص المضاد . ولإلدارة أن تقوم ب
للتأكد من أن الموظف يستعمل رخصته للعالج  –موظف أو موظفون يعينهم رئيس اإلدارة لهذه الغاية 

 . 
ويتعين على اإلدارة القيام بالمراقبة الطبية واإلدارية خالل الفترة التي تغطيها الشهادة الطبية 

 المدلى بها من طرف الموظف .
 

 0المادة 
إذا تبين لإلدارة ، في ضوء نتائج الفحص المضاد أو على إثر المراقبة اإلدارية ، أن الحالة  

الصحية للمعني باألمر ال تمنعه من ممارسة عمله ، تعين عليه استئناف عمله بمجرد إبالغه بقرار 
عاله . وفي حالة عدم امتثاله اإلدارة المتخذ في ضوء عملية المراقبة الطبية أو اإلدارية المشار إليهما أ

لهذا القرار ، يعرض نفسه للعقوبات التي نص عليها النظام األساسي العام للوظيفة العمومية 
 والنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الباب الثاني

 رخص المرض متوسطة األمد وطويلة األمد
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 6المادة 
يخول الموظف رخصة مرض متوسطة األمد أو طويلة األمد ، حسب الحالة ، عندما يصاب 
بمرض أو إصابة يدخالن ضمن الئحة األمراض المحددة قائمتها على التوالي في المرسوم رقم 

من الظهير الشريف رقم  22( وفي المادة 8334يوليو  2) 8284صفر  4الصادر في  4.32.413
( ، كما وقع تغييره وتتميمه ، السالفي 8341فبراير  42) 8911شعبان  2الصادر في  1...8.41

 الذكر .
تمنح رخصتا المرض المشار إليهما في الفقرة أعاله بموجب مقرر يصدره رئيس اإلدارة التي 

 ينتمي إليها المعني باألمر بناء على موافقة المجلس الصحي .
 

 1المادة 
بمجرد انقطاعه عن العمل بسبب أحد األمراض التي تخول الحق في رخصتي  على الموظف ، 

المرض طويلة األمد أو متوسطة األمد ، موافاة إدارته ، طبقا لنفس الشروط والكيفية المحددة في 
المادة الثانية أعاله ، بشهادة طبية تتضمن نفس المعطيات األولية التي تتضمنها شهادة رخصة 

د ، وكذا اإلشارة الصريحة إلى أن الوضعية الصحية للموظف تستدعي تخويله المرض قصيرة األم
 الرخصتين المذكورتين . 

 

 1المادة 
يتعين على اإلدارة ، داخل أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ التوصل بالشهادة الطبية ، عرض  

وء ملفه الطبي في حالة المعني باألمر على المجلس الصحي الذي يتعين عليه البت في حالته على ض
 غضون مدة أقصاها ثالثون يوما . 

 

 0المادة 
 أشهر .  4أو  9تمنح رخص المرض متوسطة األمـد وطويلة األمـد على فتـرات تحدد مددها فـي  
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 الباب الثالث

 الرخص بسبب أمراض أو إصابات

 ناتجة عن مزاولة العمل

 
 89المادة 

من الظهير الشريف رقم  24تعرض الموظف لمرض أو إصابة طبقا ألحكام الفصل  إذا 
المشار إليهما أعاله ، خول رخصة مرض إلى أن  88.18.من القانون رقم  44والمادة  1...8.41

يصير قادرا على استئناف عمله أو إلى أن يتم االعتراف نهائيا بعدم قدرته على العمل . وتمنح رخصة 
بموجب مقرر يصدره رئيس اإلدارة التي ينتمي إليها المعني باألمر بناء على قرار لجنة  المرض هذه ،

من ذي القعدة  84الصادر في  88.18.من القانون رقم  43اإلعفاء المنصوص عليها في الفصل 
 ( المشار إليه أعاله .8318ديسمبر  .9) 8938

إلعفاء يخول رخصة مرض قصيرة وفي انتظار البت في حالة المعني باألمر من طرف لجنة ا
 األمد ، على أن تتم تسوية وضعيته النهائية على ضوء قرار اللجنة السالفة الذكر .

 

 88المادة 

على الموظف المشار إليه في المادة العاشرة أعاله ، موافاة إدارته بشهادة طبية ، طبقا للشروط 
تتضمن نفس المعطيات األولية التي تتضمنها  والكيفية المنصوص عليها في المادة الثانية أعاله ،

شهادة رخصة المرض القصيرة األمد وكذا اإلشارة الصريحة إلى العالقة بين المرض أو اإلصابة التي 
 يعاني منهما المعني باألمر والعمل الذي يزاوله .

 
 

 84المادة 

ة تعرض لها أن يوافي على الموظف المشار إليه في المادة العاشرة أعاله ، المصاب نتيجة حادث
 هو أو ذويه اإلدارة التي يعمل بها بملف عن الحادثة ، يتضمن الوثائق التالية :

 تصريح بظروف الحادثة ؛
 محضر رجال الشرطة أو الدرك ، عند االقتضاء ؛

 شهادة الشهود ، عند االقتضاء ؛

 دثة ؛شهادة طبية للمعاينة األولية تبين الجروح أو األعراض الناتجة عن الحا

 شهادة طبية لتمديد الرخصة ، إن اقتضى الحال ؛

 شهادة الشفاء بدون عجز أو بعجز ؛

 شهادة طبية للوفاة ، عند االقتضاء .

 
 87المادة 

يتعين على اإلدارة ، داخل أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ التوصل بالوثائق المتعلقة بالمرض 
أعاله ، عرض الملف الطبي المتعلق بالمعني باألمر على  أو اإلصابة المشار إليهما في المادة العاشرة

المجلس الصحي أو الهيئات المتفرعة عنه الذين يتعين عليهم البت فيه في غضون مدة أقصاها ثالثون 
يوما . ويتم بشكل مواز عرض حالة المعني باألمر على الصندوق المغربي للتقاعد للبت فيه من طرف 

 أعاله. لجنة اإلعفاء المشار إليها
 

 

 

 

 82المادة 
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يتقاضى الموظف المشار إليه في المادة العاشرة أعاله ، خالل مدة استفادته من رخصة المرض، 
األتعاب الطبية  مجموع أجرته . ويحق له ، باإلضافة إلى ذلك ، استرجاع صوائر العالج وأبدال

المترتبة عن المرض أو الحادثة من اإلدارة التي ينتمي إليها أو الملحق لديها . طبقا ألحكام النصوص 
 التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

 

 الباب الرابع

 رخصة الوالدة

 

 

 80المادة 

 1...8.41 من الظهير الشريف رقم 24إن أوالت األحمال الموظفات الجاري عليهن الفصل 
( يعتبرن لزوما في حالة رخصة 8341فبراير  42) 8911شعبان   2المشار إليه أعاله المؤرخ في 

 والدة قبل التاريخ المقدر لوضعهن بأربعة أسابيع .
غير أن الرخصة المذكورة تنتهي بعد مرور إثني عشرة أسبوعا على بدايتها كيفما كان التاريخ 

 الحقيقي للوضع.
 86المادة 

ين على الموظفات المعنيات باألمر أن يقدمن إلدارتهن شهادة طبية في الشهور الثالث يتع
 والسادس والثامن من حملهن ، ويجب أن يبين في الشهادة األخيرة للحمل التاريخ المفترض للوضع .

 81المادة 

من إن مدة اإلثنى عشرة أسبوعا  المقررة للرخصة تحتسب في حالة وضع سابق ألوانه ابتداء 
 يوم الوضع.

 81المادة 

إن أوالت األحمال الموظفات اللواتي يضعن مولودا ميتا أو يتعرضن لعملية إجهاض طبيعي 
من الظهير  24ابتداء من الشهر السابع من حملهن ، يخولن رخصة عن الوالدة طبقا ألحكام الفصل 

 ف الذكر.( السال8341فبراير  42) 8911شعبان  2المؤرخ في  1...8.41الشريف رقم 
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 الباب الخامس

 مقتضيات مشتركة

 

  80المادة 

مع مراعاة أحكام الفقرة األخيرة من المادة الثانية أعاله ، تسري مدة رخصة المرض ابتداء من 
 اليوم الذي تمت فيه المعاينة الطبية األولى للمرض الذي يعاني منه الموظف . 

إال أن الموظف الذي يستفيد من رخصة مرض قصيرة األمد والذي تبين بعد فحوصات طبية أنه 
مصاب بمرض يخول الحق في رخصة مرض متوسطة األمد أو طويلة األمد ، يتم تحديد بداية استفادته 

من طرف الطبيب  –من إحدى هاتين الرخصتين في اليوم الذي تمت فيه المعاينة الطبية للمرض 
 الذي يخول الحق في أحد هذين الصنفين من رخص المرض .  –لج المعا

 

  49المادة 

 يتم تمديد مدة رخصة المرض طبقا لنفس الكيفية التي تم بها تخويل الفترة األولى منها . 

 

  48المادة 

يجب على الموظف المستفيد من إحدى رخص المرض إشعار اإلدارة بعنوان محل إقامته خالل 
 المرضية .فترة الرخصة 

 

  44المادة 

يستأنف الموظفون المستفيدون من رخص المرض ألسباب صحية ، ال تقل مدتها عن ثالثة 
أشهر متتالية ، عملهم بمجرد تقديمهم لشهادة الشفاء . ويتعين على اإلدارة المعنية ، داخل أجل ال 

لمتفرعة عنه للبت فيها يتعدى عشرة أيام ، إرسال شهادة الشفاء إلى المجلس الصحي أو الهيئات ا
 داخل أجل أقصاه ثالثون يوما .

 

  47لمادة ا

يمكن للموظف الذي  استأنف عمله بعد استنفـاد مدد رخص المـرض متوسطة األمـد أو طويلة 
األمد االستفادة من رخصة مرض ثانية عن نفس المرض الذي منح له بسببها أحد هذين الصنفين من 

نفس الحق في االستفادة من الرخصة المذكورة ، وذلك بعد رخص المرض أو مرض آخر يخول 
 موافقة المجلس الصحي .

 

  42المادة 

إذا أصيب الموظف ، خالل تواجده في رخصة إدارية ، بمرض أو إصابة وجب منحه بحكم  

نافه القانون رخصة مرض ، وال يستفيد المعني باألمر من الفترة المتبقية من الرخصة اإلدارية إال بعد استئ

 لعمله . 

وتحتسب الفترات المقضية في رخص المرض من أجل تحديد الحق في الرخصة السنوية للموظف 

 في حدود مدة أقصاها شهران ، إال أن االستفادة من هذه اإلجازة ال تتم إال بعد استئناف العمل . 
بالنسبة للموظفين المستفيدين بحكم النظام األساسي الخاضعين له من العطلة اإلدارية السنوية في 

فترة محددة من السنة ، تحدد أجرتهم خالل فترة رخصة المرض التي تصادف العطلة اإلدارية ، على 

 أساس وضعية الرخصة اإلدارية .

 

  40المادة 

رخص ألسباب صحية يمارس نشاطا يدر عليه مدخوال ، إذا ثبت لإلدارة أن الموظف الموجود في 

بالرغم من ثبوت إصابته بالمرض الذي خولت له من أجله تلك الرخصة ، تعين عليهـا ، تطبيقا ألحكام 
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فبراير   .2) ..03شعبان  .بتاريخ  0.11.111من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  2.الفصل 

أجرة المعني باألمر ، كما يجب على هذا األخير إرجاع المبالغ  ( المشار إليه أعاله ، إيقاف صرف0211

التي تقاضاها خالل الفترة التي كان يزاول فيها النشاط المذكور إلى الخزينة العامة للمملكة ، طبقا 

للمقتضيات المتعلقة بالمحاسبة العمومية وذلك دون اإلخالل بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها في 

اسي العام للوظيفة العمومية والنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل .ويعاد صرف النظام األس

 أجرة المعني باألمر ابتداء من تاريخ توقفه عن مزاولة النشاط المذكور .

وتعتبر المدة غير المدفوعة األجر في حساب فترة الرخص ألسباب صحية ، كما تأخد بعين 

 ا لألحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . االعتبار ألجل التقاعد وفق
 

  46المادة 

المتعلق بالرعاية  11.10من القانون رقم  1دون اإلخالل باألحكام المنصوص عليها في الفصل 

المتعلق بالرعايـة  22..1من القانون رقم  01والفصل  االجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر

االجتماعيـة لألشخـاص المعاقين ، ال يمكن إحالة الموظف على التقاعد ألسباب صحية إال بعد استنفاده 

 لمدد رخص المرض واالستيداع الحتمي إن اقتضى الحال ، المحددة بموجب التشريع الجاري به العمل . 

   41المادة 

المرأة الموظفة التي تضع مولودا خالل مدة استفادتها من أحد أصناف رخص المرض ،  تحدد أجرة

 على أساس وضعية رخصة الوالدة وذلك في حدود المدة المخصصة لهذه الرخصة . 

   41لمادة ا

يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ، وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ جميع 

 السابقة المنافية لما ورد فيه . األحكام

 (2111ماي  01) 0.20صفر  0وحرر بالرباط في 

 

 اإلمضاء : عبد الرحمن يوسفي .

 

 وقعه بالعطف :

 وزير الصحة ،

 اإلمضاء : عبد الواحد الفاسي .

 وزير االقتصاد والمالية ،

 اإلمضاء : فتح هللا والعلو.

 وزير الوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري ،

 مضاء : عزيز الحسين .اإل
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  (8334يوليو  2) 8284صفر  4صادر في  4.32.413مرسوم رقم 

 المكرر 29بتحديد قائمة األمراض المشار إليها في الفصل 

 (8341فبراير  42) 8911شعبان  2الصادر في  1...8.41من الظهير الشريف رقم 

 5في شأن النظام األساسي العام للوظيفة العمومية 
 

  
 الوزير األول ،

( في 8341فبراير  42) 8911شعبان  2الصادر في  1...8.41بناء على الظهير الشريف رقم 
المكرر  29شأن النظام األساسي العام للوظيفة العمومية ، كما وقع تغييره وتتميمه والسيما الفصل 

 منه ؛
( بإحداث 8318بر ديسم .9)  8938من ذي القعدة  84الصادر في   88.18.وعلى القانون رقم 

 نظام المعاشات المدنية ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
ماي  88) 8282من ذي القعـدة  43وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمـع فـي 

8332 . ) 
 رسم ما يلي :
 المادة األولى

المكـرر  29األمراض التالي بيانها الحق في رخصة المرض المنصوص عليها في الفصل  تخول
( 8341فبراير  42)8911شعبـان  2بتاريـخ  1...8.41من الظهيـر الشريـف المشـار إليه أعـاله رقـم 

: 
 االلتهاب الكبدي المزمن النشيط ؛ 
  التشمع غير المعاود  و المتضاعف ؛ 
 شلل األطفال ؛التهاب ستجابية النخاع / 

 التدرن ؛ 

 الغرنازية ؛ 

  الناعور ؛ 

 التصلب اللويحي ) التصلب المتعدد ( ؛ 

 داء باركنسون ؛ 

  الفالج ) الشلل النصفي ( ؛ 

  الشلل السفلي ) شلل النصف األسفل( ؛ 

 االعت ء الدماغي ؛ 

 الصرع المسبب للتعوق وغير المستقر ؛ 

 الضمور العضلي النخاعي ؛ 

 الرهن العضلي ؛ 

 اإلعت ل العضلي ؛ 

  التهاب األعصاب ؛ 

 ارتفاع ضغط الدم الشرياني الخبي  ؛ 

  االحتشاء ؛ –الدبحة الصدرية 

 االلتهابات الشريانية في الطرفين السفليين ؛ 

 السكتة المخية ؛ 

 الفشل القلبي ؛ 

 الفشل التنفسي المزمن ؛ 

 الفشل الكلوي المزمن ؛ 

                                                
 (.4995 غسطس  41) 4141ربيع األول  40بتاريخ  1228ج.ر. عدد  5



35 
 

 التهاب المفاصل الفقرية الشديد ؛ 

 التهاب المفاصل المتطور الخبي  ؛ 

 التهاب حوالي الشرياني العقد ؛ 

 الد ب الحمامي المنتشر ذو التظاهرات الحشوية ؛ 

 داء بهجت في مظاهر  الوخيمة ؛ 

 التهاب المستقيم والقولون التقرحي النزفي ؛ 

 . داء كرون 

 
 المادة الثانية

 .4995فبراير  0من ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه 

     
 ( .8334يوليوز  2) 8284صفر  4وحرر بالرباط في 

  

  اإلمضاء : عبد اللطيف الفياللي.اإلمضاء : عبد اللطيف الفياللي.
 

 وقعه بالعطف :
 الوزير المنتدب لدى الوزير األول

 المكلف بالشؤون اإلدارية ،
 اإلمضاء : مسعود المنصوري .

 
 وزير المالية واالستثمارات الخارجية ،

 القباج .اإلمضاء: محمد 
 
 

 وزير الصحة العمومية ،
 اإلمضاء : الدكتور أحمد العلمي .      
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  ((83188318دجنبر دجنبر   .9.9))  89388938ذي القعدة ذي القعدة   8484بتاريخ بتاريخ   88.18.88.18.قانون رقم قانون رقم 

66المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنيةالمحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية
  

  

  الجزء الثاني : راتب الزمانةالجزء الثاني : راتب الزمانة

  الفرع األول : الزمانة الناتجة عن مزاولة المهامالفرع األول : الزمانة الناتجة عن مزاولة المهام

  

  4444الفصل الفصل 

إذا حصل لموظف  و مستخدم عجز ناتج عن جرح  و مرد  صيب به  و تفاقم إما في مزاولة  "
الخدمة المنوطة به  و بسببها وإما عند قيامه بعمل في سبيل مصلحة عامة  و المخاطرة بحياته إلنقاذ حياة 

 استحق الحصول علح معاش زمانة %25شخص  و  شخاص وكان العجز المصاب به ال يقل عن 

 مؤقت  و دائم .
وإذا نتج عن اإلصابة عجز يجعل الموظف  و المستخدم غير قادر بصورة نهائية ومطلقة علح 

بعد   29االستمرار في مزاولة الخدمة المنوطة به وهبت ذلك لدى اللجنة المنصوص عليها في الفصل 
في الحصول علح حذف المصاب من سلك الموظفين  و المستخدمين الذي ينتمي إليه وكان له الحق 

 معاش زمانة .
ويجمع المصاب بين معاش الزمانة المستحق له في الحاالت المشار إليها في هذا الفصل واألجرة 

 التي يتقاضاها إذا استمر في مزاولة الخدمة ومعاش التقاعد حين إحالته عليه .
الذي تم خ له البت ويستحق معاش الزمانة للمصاب من فات  الشهر الذي يلي تاريخ اجتماع اللجنة 

في حالته   ويؤول إلح المستحقين عنه إذا ترتب علح العجز حذف المصاب من سلك الموظفين  و 
 ". 7المستخدمين الذي ينتمي إليه

  

  4444الفصل الفصل 

من هذا القانون  50" يحدد مبلغ معاش الزمانة بنسبة من المرتب المنصوص عليه في الفصل 
بيد  نه في حالة تفاقم عاهات كانت موجودة من قبل يجب  ن تقدر نسبة  تساوي نسبة العجز المائوية  

 العجز المتعين اعتبارها بالقياس إلح ما تبقح من قدرة للموظف  و المستخدم .

 ويستند في تقدير نسبة العجز إلح جدول بياني تحدد  السلطة التنظيمية .
بها  و تفاقمت في مزاولة الخدمة  إذا توفي الموظف  و المستخدم نتيجة جراح  و  مراد  صيب

المنوطة به  و بسببها  و نتيجة قيامه بعمل في سبيل مصلحة عامة  و المخاطرة بحياته إلنقاذ حياة شخص 
 و  شخاص فإن معاش الزمانة اآليل إلح المستحقين عنه وفق الشروط المنصوص عليها في الجزء 

 ". 8بعد  50رتب المنصوص عليه في الفصل الهال  من هذا القانون يجب  ال تقل عن مبلغ الم

  

  الفرع الثاني : الزمانة غير الناتجة عن مزاولة المهامالفرع الثاني : الزمانة غير الناتجة عن مزاولة المهام

  

  4141الفصل الفصل 

" يمكن  ن يحذف من األس ك الموظف  و العون الذي  صب  غير قادر بصفة نهائية ومطلقة علح 
دت خطورتها عليه مزاولة مهامه علح إهر عجز غير ناتج عن جروح إصابته  و  مراد اعترته  و اشت

خ ل القيام بعمله   ويتم هذا الحذف إما بطلب منه  و حتما عند انقضاء مدة إجازات المرد الممنوحة 
 1الصادر في  4.50.880من الظهير الشريف رقم  11المكرر و 12و  12له حسب الحالة طبقا للفصل 

 ". 9فة العمومية( بمهابة النظام األساسي العام للوظي4950يبراير  21) 4211شعبان 
                                                

 .2291( ص : 4914دجنبر  24) 4294ذي القعدة  42مكرر بتاريخ  2801ج.ر عدد  6
 المشار إليه سابقا . 81.09القانون رقم  7
المشار إليه سابقا والذي ينص في مادته الهامنة علح ما يلي : " تظل خاضعة لألحكام التشريعية السابقة اإلصابات  81.09القانون رقم  8

 دهة قبل تاريخ العمل بهذا القانون   ماعدا في حالة تفاقمها " .واألمراد الحا
 المشار إليه سابقا . 49.91القانون رقم  9
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ويخول في هذ  الحالة الحق في راتب تقاعد بشرط  ن تكون هذ  الجروح  و األمراد قد  صابته 
  و اشتدت خطورتها عليه خ ل المدة التي كان يكتسب خ لها الحق في راتب التقاعد .

 

  

  الفرع الثالث : مقتضيات مشتركةالفرع الثالث : مقتضيات مشتركة

  

  4141الفصل الفصل 

إذا كانت العاهة تنسب لشخص آخر فإن الدولة تحل بحكم القانون محل المصاب  و ذوي حقوقه في 
 إقامة الدعوى علح الشخص المسؤول قصد إرجاع الصوائر المدفوعة .

" ويلزم الشخص المسؤول عن العاهة بإخبار الوكيل القضائي للمملكة بالدعوى المرفوعة ضد  من 
 " . 10صد المطالبة بالتعويدطرف المصاب  و ذوي حقوقه ق

  4343الفصل الفصل 

" تقوم لجنة لإلعفاء يحدد تأليفها وتسييرها بنص تنظيمي بتقدير حقيقة العاهات المهارة وإمكانية 
 عزوها إلح العمل وعواقبها ونسبة العجز المترتب عنها .

 " . 11يجب  ن تضم اللجنة ممهلين للموظفين المعنيين

  .9.9الفصل الفصل 

 ع   وال تمكن  21يستفيد الموظفون  و األعوان الذين هم في وضعية إلحاق من مقتضيات الفصل 
إال إذا كانوا ملحقين بمنصب يخول  21المطالبة باالستفادة من راتب الزمانة المنصوص عليه في الفصل 

 الحق في راتب التقاعد المحد  بموجب هذا القانون .

    

                                                
( ص : 4911 كتوبر  42مكرر ) 2209( ج.ر. عدد 4911 كتوبر  1) 4291شوال  28بتاريخ  4.11.241ظهير شريف بمهابة قانون رقم  10

2821 . 
 بقا .المشار إليه سا 49.91القانون رقم  11
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ROYAUME DU MAROC 

MINSTERE DE LA SANTE 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

CONSEIL DE SANTE 

 المملكة المغربية 
 وزارة الصحة

 

CIRCULAIRE N° 14/DRH/CS 

Date : 02/05/2002 

 

MMEESSSSIIEEUURRSS  LLEESS  MMIINNIISSTTRREESS  

EETT  SSEECCRREETTAAIIRREESS  DD’’EETTAATT  
 

 

OBJET : Contrôle et homologation des certificats médicaux prescrivant des congés de  

maladie. 
 

 

Suite à l’entrée en vigueur de la loi 20-94  et  du décret  n°2.99.1219  du 6 Safar 

1421 (10 Mai 2000) modifiant et complétant le Dahir n°1-58-008 du 4 Chaâbane 1377 (24 

Février 1958) portant statut général de la Fonction Publique, j’ai l’honneur de vous 

demander de bien vouloir donner vos instructions aux services concernés relevant de vos 

Départements pour veiller à l’application des dispositions du décret cité ci-dessus. 
 

En effet, le Conseil de Santé a constaté que certaines Administrations continuent à 

exiger l’homologation systématique des certificats médicaux relatifs au congé de maladie 

de courte durée présentés par les fonctionnaires, contrairement à ce qui est stipulé par la 

réglementation en vigueur. 

Aussi, il y a lieu de préciser qu’en application des articles 1,2,3,4 et 5 du décret n°2-

99-1219, l’Administration est souveraine pour (i) soit accepter le certificat médical (ii)  

soit soumettre l’intéressé(e) à une contre visite en cas de doute, quant à la véracité du 

contenu dudit certificat. 
 

Cette contre visite doit être effectuée durant la période du congé de maladie par : 

 soit un médecin désigné, à cet effet, par l’Administration de tutelle du 

fonctionnaire ; 

 Soit la Commission Médicale Préfectorale ou Provinciale la plus proche du 

domicile du fonctionnaire ; 

 soit un médecin désigné par le Délégué Provincial ou Préfectoral du 

Ministère de la Santé. 
 

En outre, l’Administration est tenue d’effectuer un contrôle administratif pour 

s’assurer que l’intéressé n’use de son congé que pour se soigner. 

Par ailleurs, et conformément aux dispositions du Dahir n°1-95-2 du modifiant et 

complétant le Dahir n°1-58-008 du 4 Chaâbane 1377 (24 Février 1958) portant Statut 

Général de la Fonction Publique, les certificats médicaux prescrivant des congés  de 

moyenne et de longue durée doivent être adressés dans les meilleurs délais au Conseil de 

Santé pour contrôle et homologation. 

S’agissant des certificats médicaux prescrivant des congés conséquents de maladie 

ou de blessures résultant de l’exercice des fonctions, il y a lieu d’appliquer la démarche 

stipulée par les dispositions de la circulaire n°6 DRH du 6 Mars 1998 et qui se présente 

comme suit : 
 

 Lorsque la durée d’arrêt de travail ou ITT est inférieure ou égale à 3 mois et/ou 

le taux de l’incapacité permanente partielle, (IPP) est inférieure à 25% , le 

contrôle et l’homologation doivent être effectués, uniquement, par la 

Commission Médicale Provinciale ou Préfectorale sans validation du Conseil 

de Santé. 
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 Lorsque la durée de l’ITT est supérieure à 3 mois et/ou l’IPP est supérieure ou 

égale à 25%, le contrôle peut se faire par la Commission Médicale Provinciale 

ou Préfectorale, mais l’homologation relève du Conseil du Santé. 
 

En égard à l’importance de cette circulaire qui abroge les dispositions contenues 

dans la circulaire de Monsieur le Ministre de la Santé n°4 DRC/00 du 10 Janvier 1996 

relatives au contrôle et homologation des certificats médicaux de congé de maladie de 

courte durée, je vous saurai gré de bien vouloir assurer une large diffusion de la 

présente circulaire auprès des services relevant de vos départements. 
Le Ministre de la Santé 

Signé : Thami EL KHYARI 
::  AAMMPPLLIIAATTIIOONN  

 Mesdames et Messieurs les Délégués du Ministère de la Santé aux Wilayas, Préfectures et 

Provinces.   
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 المملكة المغربية
 الوزير األول

 وزارة الشؤون اإلدارية
 مديرية الوظيفة العمومية

 

 /و.ع84منشور رقم 

 8281ذو الحجة  41الرباط في : 
 8331مايو  4الموافق لـ 

 

 من الوزير المنتدب لدى الوزير األول

 المكلف بالشؤون اإلدارية

 إلى 

 السادة وزيري الدولة والوزراء

 الرباط
 

 : نظام رخص المرض والوالدة الخاص باألعوان المؤقتين والمياومين والعرضيين ومن في حكمهم. الموضوع
 سالم تام بوجود موالنا اإلمام ؛

 

 28.91علح إهر التعدي ت التي  دخلت علح نظام رخص المرد الخاص بالموظفين بموجب القانون رقم  وبعد 
( بشأن النظام األساسي العام للوظيفة العمومية الصادر 4950فبراير  21) 4.50.880المغير والمتمم للظهير الشريف رقم 

  يشرفني  ن  حيطكم علما  نه تقرر مراجعة 4995ير ينا 21بتاريخ  49.52األمر بتنفيذ  بمقتضح الظهير الشريف رقم 

نظام رخص المرد والوالدة الذي يستفيد منه األعوان المؤقتون والمياومون والعرضيون ومن في حكمهم التابعون للدولة 
 والجماعات المحلية.

 تنقسم هذ  الرخص إلح :
 رخصة المرد قصيرة األمد ؛ 

 رخصة المرد متوسطة األمد ؛ 

 طويلة األمد ؛ رخصة المرد 

 .رخصة عن الوالدة 
 

 

 رخصة المرض قصيرة األمد -8

تمن  هذ  الرخصة في حالة إصابة العون بمرد  و تعرضه إلصابة ال تدخل ضمن الئحة األمراد التي تخول 
 الحق في رخصتي المرد متوسطة األمد  و طويلة األمد.

هنتي عشر شهرا متتابعا يتقاضح العون  جرته  ال يمكن  ن تتجاوز مدة هذ  الرخصة ستة  شهر عن فترة كل ا
(  خ ل اله هة  شهر األولح منها 4909دجنبر  21/و.ع بتاريخ 28)باستهناء تكملة األجرة المحدهة بموجب المنشور رقم 

 ونصف هذ  األجرة خ ل اله هة  شهر الموالية.
 

 رخصة المرض المتوسطة األمد -4

 4995يوليوز  1بتاريخ  2.91.219د المنصوص عليها بموجب المرسوم رقم في حالة إصابة العون بأحد األمرا

 فإنه يستفيد من رخصة مرد متوسطة األمد.
ال يجوز  ن يزيد مجموع مدة رخصة المرد متوسطة األمد عن ه   سنوات يتقاضح العون خ ل السنتين 

 إلح النصف خ ل السنة الموالية.األولتين مجموع األجرة المشار إليها  ع   في حين تخفد هذ  األجرة 
 

 رخصة المرض الطويلة األمد -9

تمن  رخصة مرد طويلة األمد  ال يزيد مجموع مدتها عن خمس سنوات  لألعوان المصابين بأحد األمراد 
 التالية :
 اإلصابات السرطانية ؛ 

 الجذام ؛ 

 داء فقدان المناعة المكتسب )السيدا( ؛ 

 شلل األطراف األربعة ؛ 

 زرع عضو حيوي ؛ 

 الذهان المزمن ؛ 

 االضطرابات الخطيرة في الشخصية ؛ 

 .الجنون 
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يتقاضح العون خ ل اله   سنوات األولح من رخصة المرد الطويلة األمد مجموع األجرة المشار إليها  ع   
 ونصف هذ  األجرة خ ل السنتين المواليتين.

في االستفادة من التعويضات العائلية ويتحمل خ لها ويستمر العون طوال جميع مدد الرخص ألسباب صحية 
 4.11.241االقتطاع برسم االنخراط في النظام الجماعي لمن  رواتب التقاعد المحد  بالظهير الشريف بمهابة قانون رقم 

 ( باعتبار  ن عدد رخص المرد تعتبر بمهابة وضعية القيام بالعمل.4911 كتوبر  1) 4291شوال  28بتاريخ 
 ن يدلي العون الذي يعاني من مرد  و إصابة تخول الحق في االستفادة من رخصة ألسباب صحية إلح يجب 

اإلدارة التي ينتمي إليها بشهادة طبية تهبت مرضه  و إصابته وتحدد نوع الرخصة التي تستدعيها حالته الصحية وكذا المدة 
اإلدارة عند الحاجة بجميع اإلجراءات الضرورية للتأكـد من  التي يحتمل  ن يظل خ لها غير قادر عن القيام بعمله. وتقوم

  ن العون ال يستعمل رخصته إال للع ج.
وإذا لم يقع التقيد باإلجراءات السابقة فإن األجور المدفوعة للمعنيين باألمر طوال مدة رخصة المرد يسقط الحق 

 بية األخرى.فيها بسبب خدمة غير منجزة وذلك دون اإلخ ل باإلجراءات التأدي
باستهناء رخص المرد قصيرة األمد التي يمنحها رئيس اإلدارة مباشرة ال يجوز لهذ  السلطة  ن تمن  الرخص 

 األخرى إال بعد موافقة المجلس الصحي.
 

وإذا الحظ المجلس الصحي وقت انقضاء رخصة ألسباب صحية  ن العون غير قادر نهائيا علح استئناف عمله  
 4.11.241مر علح التقاعد  من طرف هيئته المشغلة  وذلك طبقا للظهير الشريف بمهابة قانون رقم يحال المعني باأل

( المحد  للنظام الجماعي لمن  رواتب التقاعد والنصوص التنظيمية المتعلقة 4911 كتوبر  1) 4291شوال  28بتاريخ 
 بتطبيقه.
 

 الرخصة عن الوالدة -2

نف األعوان المؤقتين والمياومين والعرضيين ومن في حكمهم من رخصة عن تستفيد  والت األحمال المنتميات لص
 الوالدة طبقا لنفس الشروط الجاري بها العمل بالنسبة للموظفات الخاضعات للنظام األساسي العام للوظيفة العمومية.

وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ المقتضيات السابقة المتعلقة  يعمل بأحكام هذا المنشور ابتداء من تاريخ صدور  
 .4914 كتوبر  28و.ع بتاريخ  21بنفس الموضوع السيما المنصوص عليها بالمنشـور رقم 

يستفيد من مقتضيات هذا المنشور األعوان الذين يوجدون بتاريخ العمل به في رخصة مرد  علح  ن المدد التي 
في رخصة المرد قبل تاريخ العمل بهذا المنشور تراعح لتحديد المدد القصوى المقررة فيه قضاها األعوان المذكورون 

 فيما يخص الرخص ألسباب صحية.
 

 وتقبلوا فائق التقدير واالحترام، والســالم.

 
 الوزير المنتدب لدى الوزير األول

 المكلف بالشؤون اإلدارية
 

 إمضاء : مسعود منصوري
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              المملكة المغربية      
 وزارة التربية الوطنية والشباب

 الكتابة العامة
 مديرية الموارد البشرية وتكوين األطر

 

  

  إلـىإلـى

  السيـدة والسـادة السيـدة والسـادة 

  مديرة ومديري األكاديميات الجهوية للتربية والتكوينمديرة ومديري األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين

  ومديري المدارس العليا لألساتذة ومديري المدارس العليا لألساتذة 

 
 
 

 مسطرة االستفادة من الرخص ألسباب صحية .:   الموضوع
 

 سـالم تـام بوجـود موالنا اإلمـام المؤيـد باهلل،

 

 
وبعد  فتطبيقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة برخص المرد وخاصة المرسوم رقم 

تطبيق ( الذي تم بموجبه تحديد كيفية 2888ماي  48) 4124صفر  1الصادر في  2.99.4249
( بشأن 4950فبراير  21) 4211شعبـان 1الصـادر في  4.50.880مقتضيات الظهير الشريف رقـم 

النظام األساسي العام  للوظيفة العمومية المتعلقة بالرخص ألسباب صحية ورخصة الوالدة   يشرفني 
والتي تحدد كما  تذكيركم بالضوابط األساسية التي ينبغي االلتزام بها في تدبير الرخص ألسباب صحية  

 يلي :
  

  رخص المرد قصيرة األمد ؛ 
  رخص المرد متوسطة األمد ؛ 
  رخص المرد طويلة األمد ؛ 
 . الرخص بسبب األمراد  و اإلصابات الناتجة عن مزاولة العمل 
 

  رخص المرض قصيرة األمد رخص المرض قصيرة األمد   --88

  
الرخص التي تمن  للموظف عندما يصاب بمرد  و إصابة ال تدخل ضمن قائمة  وهي

األمراد المحددة قانونيا والتي تخول الحـق في رخصة المرد طويلـة األمـد  و رخصة المرد 
متوسطة األمد. وال يتعدى مجموع رخص المرد قصيرة األمد  ستة  شهر خ ل إهنح عشرة شهرا 

هـر األولح منها بمجمـوع األجـرة واله هة  شهر الهانيـة بنصف األجرة   متتابعة تمن  اله هـة  ش
 28) 4294ذي القعـدة  42بتاريخ  844.14وتحتسب األجرة خ ل مـدة الرخصـة طبقـا للقانون رقم 

 ( المحد  بموجبه نظام المعاشات المدنية كما تم تعديله وتتميمه . 4914دجنبر 
 

  وآجال تسليم الشهادات الطبية المتعلقة بالرخص قصيرة األمد وآجال تسليم الشهادات الطبية المتعلقة بالرخص قصيرة األمد   كيفيةكيفية  --أأ
   يتعين علح الموظف الذي ينقطع عن عمله ألسباب صحية اإلدالء بالشهادة الطبية إلح رئيسه المباشر

إما شخصيا  و عن طريق ذويه  و  حد  قاربه في  جل ال يتعدى يومين من  يام العمل وه هة  يام 
 بالنسبة للعاملين بالوسط القروي ؛

 لموظف  و لذويه  و ألحد  قاربه .تسلم اإلدارة وص  باستي م الشهادة الطبية ل 

    8080مذكرة رقم مذكرة رقم 

    82408240محرم محرم   4040بتاريخ بتاريخ 

((49924992مارس مارس   8181))  
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  المراقبة الطبية واإلدارية  المراقبة الطبية واإلدارية    --بب
في حالة عدم اقتناع اإلدارة بصحة المعلومات المتضمنة في الشهادة الطبية   تقوم باإلجراءات 

 التالية :
  إخضاع الموظف للفحص الطبي المضاد من طرف طبيب تعينه اإلدارة  و من طرف اللجنة الطبية

 لقريبة من مقر إقامـة الموظف مع إخبار  بهذا اإلجراء كتابة ؛اإلقليمية ا

  القيام بجميع التحريات اإلدارية للتأكد من  ن الموظف يسوتعمل رخصوته للعو ج   موع اإلشوارة إلوح
  ن اإلدارة ملزمة بالقيام بالمراقبتين الطبية واإلدارية خ ل الفترة التي تغطيها الشهادة الطبية ؛

 إلدارة   بعد القيام بالمراقبة الطبية  و اإلدارية    ن الحالة الصحية للموظوف     ال تمنعوه إذا تبين ل
موون ممارسووة عملووه   عليهووا إب غووه باسووتئناف عملووه وإال تعوورد للعقوبووات الووواردة فووي النصوووص 

 التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل .

تمن  للموظف رخصة مرد قصيرة األمد بموجب مقرر ويتم  في حالة قبول الشهادة الطبية   
االحتفاظ بالشهادات الطبية المدلح بها بملفه اإلداري مع إعداد جدول خاص بهذ  الرخص ؛ وتتم موافاة 

 98 شهر ) 2مديرية الموارد البشرية وتكوين األطر بكل الشهادات الطبية التي يتجاوز مجموع مددها 
قررات المتعلقة بها وذلك ليتسنح لها إنجاز القرار المذكور الذي يتم بموجبه يوما( مصحوبة بنسخ الم

تطبيق االنعكاس المالي علح  جرة الموظف المعني باألمر والقرارات التي تلي ذلك بعد توصلها عند 
 شهرا المتتالية المشار إليها  ع   .  42االقتضاء بشهادات طبية إضافية تدخل في نفس فترة 

 

  المرض متوسطة األمد وطويلة األمد المرض متوسطة األمد وطويلة األمد رخص رخص   --44

  
  رخص المرد متوسطة األمد ال تتعدى مدتها ه   سنوات يتقاضح الموظف خ ل السنتين

 األولتين مجموع  جرته   ونصف  جرته خ ل السنة الهالهة ؛

    رخص المرد طويلة األمد ال تتعدى مدتها خمس سنوات يتقاضح الموظف خ ل اله
 سنوات األولح مجموع  جرته   ونصف  جرته خ ل السنتين األخيرتين ؛

  ( قائمة األمراد التي تخول 4995يوليوز  1) 2.91.219تحدد مقتضيات المرسوم رقم
 االستفادة من رخص المرد متوسطة األمد ؛ 

 األمراد التي تخول االستفادة من  28.91من القانون رقم  11د مقتضيات الفصل كما تحد
 رخص المرد طويلـة األمد ؛

  يمكن للموظف الذي استأنف عمله بعد استنفاد مدد رخص المرد متوسطـة األمـد  و طويلة
األمد   االستفادة من رخصة مرد هانيـة عن نفس المرد الـذي من  له بسببها إحدى هذين 

لصنفين من رخص المرد  و مرد آخر يخول نفس الحق في االستفادة من الرخصة ا
 المذكورة   وذلك بعد موافقة المجلس الصحي ؛

  تمن  رخص المرد متوسطة األمد وطويلة األمد علح فترات تحـدد مددها في ه هة  و ستة
  شهر.

  
    كيفية وآجال تسليم الشهادات الطبية المتعلقة بالرخص المتوسطة أو الطويلة األمد كيفية وآجال تسليم الشهادات الطبية المتعلقة بالرخص المتوسطة أو الطويلة األمد   ––أ أ 

   علح الموظف اإلدالء بها إلدارته طبقا لنفس الكيفية واآلجال التي يتم بها تسليم الشهادات الطبيوة
 المتعلقة بالرخص القصيرة األمد ؛

    علوح إرسوالها إلوح مديريوة المووارد البشورية وتكووين األطور  تعمل اإلدارة   حوال التوصول بهوا
 قصد إحالتها   داخل  جل عشرة  يام من تاريخ التوصل بها   علح المجلس الصحي للبت فيها ؛

   ينبغوي  ن تكووون الشووهادة الطبيووة مسوولمة موون طوورف طبيووب مخووتص يشووير فيهووا إلووح  ن الوضووعية
توسطة  و طويلة األمود و ن تكوون محوددة الصحية للموظف تستدعي وضعه في رخصة مرد م

 اشهر .  ةفي ه هة  و ست
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    بعد رخصة المرض المتوسطة أو الطويلة األمدبعد رخصة المرض المتوسطة أو الطويلة األمد  شهادات الشفاءشهادات الشفاء  --ب ب 
   يتعين علح الموظف تسليم شهادة الشفاء إلح رئيسه المباشر واستئناف عمله مباشورة  بعود انتهواء

 مدة الرخصة ؛ 

    عن طريق السلم اإلداري   إلح مديرية الموارد البشرية وتكوين األطر  توجه الشهادة المذكورة
 قصد إحالتها  داخل  جل ال يتعدى عشرة  يـام   علح المجلس الصحـي للبت فيها.

 

  الرخص بسبب األمراض واإلصابات الناتجة عن مزاولة العمل الرخص بسبب األمراض واإلصابات الناتجة عن مزاولة العمل   --99

لمقتضووويات البووواب الهالووو  مووون المرسووووم رقوووم  تخضوووع الملفوووات الطبيوووة المتعلقوووة بهوووذ  الووورخص
( المشووار إليووه سووابقا   حيوو  يتعووين   بعوود البووت فيهووا موون طوورف لجنووة 2888موواي  48) 2.99.4249

اإلعفاء   إرسالها إلح مديرية الموارد البشرية وتكوين األطر التي تحيلها   بتنسيق مع مديرية الشوؤون 
 الذي يصدر قرار  النهائي في الموضوع .القانونية والمنازعات   علح المجلس الصحي 

 

  مقتضيـات مشتركـة مقتضيـات مشتركـة     --22

  كل شهادة طبية يدلي بها الموظف يجب  ن تحدد المدة التي يحتمل  ن يظل خ لها غير قادر علح
 القيام بعمله ؛

     يتعين علح الموظف االحتفاظ بملفه الطبوي بموا فوي ذلوك نسوخ مون الوصوفات الطبيوة والتحلوي ت
 المختبرية قصد اإلدالء بها عند الضرورة ؛

  علح الموظف المستفيد من إحدى رخص المرد إشعار اإلدارة بعنووان محول إقامتوه خو ل فتورة
 الرخصة المرضية ؛

  في حالة اإلدالء بالشهادة الطبية خارج اآلجال القانونية المذكورة   دون هبوت وجود ظرف قاهر
ف المبالـغ المطابقة للمدة الفاصلة بين تاريخ غيابه وتاريخ   تخصم اإلدارة من  جـرة الموظ

 اإلدالء بالشهادة الطبية .
 

ونظوورا لمووا لهووذ  العمليووة موون آهووار هامووة سووواء علووح السووير العووادي للمؤسسووـات التعليميووـة  و علووح 
ت إمرتكم الوضعية اإلدارية للموظفين    طلب منكم العمل علح إب غ فحوى هذ  المذكرة إلح العاملين تح

 84/82/4991بتواريخ  42والسهر علوح تطبيوق مقتضوياتها بكول دقوة وعنايوة   موع اعتبوار الموذكرة رقوم 
 . والســالمحول رخـص المرد ومسطـرة االستفادة منها الغيـة وال عمـل بها   

 
 مديرة الموارد البشرية

 وتكوين األطر  

 
 إمضاء : لطيفة العبيدة
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  المغربية المملكة

 وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي
 وتكوين األطر والبحث العلمي

 مديرية الموارد البشرية وتكوين األطر

   

88/842 

  إلىإلى

  السيدتين المديرتين والسادة مديري السيدتين المديرتين والسادة مديري 

  األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين 
 

 حول تدبير رخص المرض قصيرة األمد.     :الموضوع 

بشأن مسطرة االستفادة  من الرخص  2881مارس  41بتاريخ  49المذكرة الوزارية رقم  -  :المرجـــع 

 ألسباب صحية.

 

 سالم تام بوجود موالنا اإلمام المؤيد باهلل ،

   

بشأن النظام األساسي  4950فبراير  21الصادر في  4.50.880وبعد، تطبيقا للظهير الشريف رقم 

 2888ماي  48الصادر في  2.99.4249، والمرسوم رقم  تغييره وتتميمه العام للوظيفة العمومية كما تم

الذي تم بموجبه تحديد كيفية تطبيق المقتضيات الواردة في الظهير الشريف السالف الذكر، وكذا المذكرة 

المشار إليها في المرجع أعاله، وانسجاما مع توجه الوزارة الرامي إلى تبسيط المساطر المرتبطة  49رقم 

بير الوضعيات اإلدارية، يشرفني إخباركم أنه تقرر إنجاز رخص المرض قصيرة األمد وفق المسطرة  بتد

 اآلتية  :

 يوما : .3رخص المرض قصيرة األمد التي تقل مدتها عن  (8

 بالنسبة لرخص المرض قصيرة األمد التي تمنح بكامل األجرة بناء على الشهادات الطبية  والمحددة

حسب  4رقم و 8رقم  النموذجينيوما األولى(، فيتعين معالجتها وفق  98مددها داخل ثالثة  أشهر )

 .بها لدى المصالح المكلفة بتدبير الموارد البشرية على صعيد األكاديميات واالحتفاظ  الحاالت

 يوما : .3رخص المرض قصيرة األمد التي تفوق مدتها  (4

شهرا متتالية والممنوحة  42يوما خالل  98فيما يتعلق برخص المرض قصيرة األمد التي تفوق 

وإرسالها إلى مديرية  2رقم و 9رقم  النموذجينبنصف األجرة، فينبغي إنجاز القرارات المتعلقة بها وفق 

 الموارد البشرية  قصد عرضها على الخزينة الوزارية.

 يوما( : .81ستنفاذ مدة وضعية االستيداع الحتمي )بعد ا (9

يوما، يوضع قانونا في وضعية  408في حالة إدالء الموظف بشهادات طبية بعد استنفاذ مدة 

 4النموذج رقم االستيداع الحتمي، حيث يتعين في هذه الحالة إنجاز القرار المجسد لهذه الوضعية وفق 

 وإرساله إلى مديرية الموارد البشرية قصد عرضه على الخزينة الوزارية.

 تتبع مسار تدبير الرخص قصيرة األمد : (2

 لتتبع مسار تدبير رخص المرض قصيرة األمد ينبغي اتخاذ التدابير التالية: 

  وإدراجه ضمن  4رقم مسك جميع المعطيات المتعلقة بتتبع مدد الشهادات الطبية وفق النموذج

أصل الملف من أجل ضمان تتبع فترات الثالثة أشهر األولى بكامل األجرة وفترات الثالثة 

 أشهر الثانية بنصف األجرة والقرارات التي أنجزت بشأنها، واستنفاذ  المدة عند االقتضاء؛

2110فبراير  13  
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  االحتفاظ بالشهادات الطبية وترتيبها في الملف اإلداري للمعني)ة( باألمر قصد الرجوع إليها

 لحاجة؛عند ا

 .اعتماد األدوات والبرامج المعلوماتية المعدة لهذا الغرض 

بناء على ما سبق، ومن أجل حسن تطبيق المقتضيات المتعلقة برخص المرض قصيرة األمد، يتعين 

 1، 2،  2،  4وخاصة المـــواد   2888ماي  48الصادر في  2.99.4249التقيد بمقتضيات المرسوم رقم 

بشأن مسطرة االستفادة من  2881مارس  41بتاريخ  49المذكرة الوزارية رقم منه، وكذا مضامين  5و

 الرخص ألسباب صحية. 

 2880يوليو  45بتاريخ  449111وابتداء من تاريخه، تنسخ الرسالة الوزارية الصادرة تحت عدد 

 بشأن رخص المرض قصيرة األمد.

 وتفضلوا بقبول أزكى التحيات والسالم .

 البشرية وتكوين األطرمدير الموارد 

 
 إمضاء : شفيق أزبة
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 نماذج المطبوعات
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  األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين 

  لجهة ...................لجهة ...................

  88نيابة ..............................                                                  المطبوع رقم نيابة ..............................                                                  المطبوع رقم 

  
 

 

 

  شهادة)ات( طبية شهادة)ات( طبية   وصل استيالموصل استيالم

  ) يسلم إلى الشخص الذي أودع الشهادة)ات( الطبية () يسلم إلى الشخص الذي أودع الشهادة)ات( الطبية (
 

 

 نا الموقع )ة(  سفله : ......................................................................................., 

........... 

.........................................................................................   مدير )ة( مؤسسة :

........... 

 اشهد  ني تسلمت بتاريخ  : ..................من طرف السيد )ة( : ............................

 : ......................................بمدينة ............. شهادة طبية مسلمة من الطبيب السيد )ة(

 مدتها : ..........................ابتداء من : ......................................................

 .......تتعلق بالسيد )ة( : .............................................الرقم المالي : ..............

 اإلطار : .........................................................مادة التدريس : .................

 العنوان الشخصي : 

..................................................................................................... 

 
 :  مالحظات

 

 

 

 

 

 
 توقيع المدلح)ة( بالشهادة)ات( الطبية            حرر بتاريخ  

 
 

 رقم بطاقة تعريفه الوطنية                               توقيع وخاتم الرئيس المباشر
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  األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين 

  لجهة ...................لجهة ...................

 44نموذج المطبوع رقم نموذج المطبوع رقم                                                                                           نيابة ..............................     نيابة ..............................     
 
 

  إلـىإلـى

  ............................................................................  ((88))  السيـدالسيـد
  رقم التسجيل :رقم التسجيل :

  التاريــــــــــخ :التاريــــــــــخ :    

 

 

 

 ورقـة اإلرســال

دد دد ــعع  المالحظـاتالمالحظـات

 المرفقاتالمرفقات
  المراسالت وتلخيص لموضوعهاالمراسالت وتلخيص لموضوعها

 
 

إخضاع  رسلها إليكم مع الرجاء 
المعني)ة( باألمر للفحص الطبي 
المضاد وذلك طبقا لمقتضيات منشور 

بتاريخ  41وزارة الصحة العمومية رقم 
وإعادتها مشفوعة  2882مايو  2

بمقرركم في الموضوع   علما  نه تم 
 إخبار )ها( كتابة بهـذا اإلجراء.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 شهادة طبية مؤرخة في :......................

................................. تتعلق  مدتها
 بالسيد)ة( .........................................

 )رت :.........( اإلطار ...................

مقرالعمل.............................................
...................................... 

 .................العنوان الشخصي..............

................................................ 

مصحوبة بجدول عن الرخص المرضية التي سبق 
شهرا قبل  42للمعني باألمر  ن استفـاد منها خ ل 
 بداية مفعول الشهادة الطبية المذكورة.

 
 
 

 

  

  

 الوسط الحضري ( ؛ السيد الطبيب رئيس اللجنة الطبية اإلقليمية ) ((88))

 . السيد الطبيب رئيـس المركـز الصحـي ) الوسط القروي ( ((88))
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  األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين 

  لجهة ...................لجهة ...................

                                                                                       99ة ..............................                                         نموذج المطبوع رقم ة ..............................                                         نموذج المطبوع رقم نيابنياب
 
 
 
 
 
  

 إلــــى 

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

........................................................اإلطـار :   

...................................................... :مقر العمل   
 

 
 

 الموضوع : إجراء فحص طبي مضاد .
 
 

 سـ م تـام بوجـود موالنا اإلمـام المؤيـد باهلل  
 
 
 
 

بشهادة طبية بتاريخ ...........................  وبعد   علح إهر إدالئك)م(               
تضعك)م( في رخصة مرد لمدة ................ابتداء من ........................ إلح غاية 

.......................... يشرفني  ن  طلب منـك)م( االلتحـاق فــورا 
 مضــاد   ............................. قصد إجراء الفحص الطبي ال4ب

 والســ م .
 
 

 حرر ب............بتاريخ ...............

 

 


