
 الوثائق الالزمة لتكوين ملف حادثة مصلحة:-1
 يجب إرفاق ملفات حوادث المصلحة ب:   

التصريح بالحادث في ثالث نظائر يبين بوضوح وبشكل مفصل ظروف  أصل-

 وأسباب وتاريخ وساعة وقوع الحادثة؛

يبين مدى عالقة الحادث بالعمل اإلداري  ثالث نظائرالتقرير الرئاسي في  أصل-

 للمعني باألمر؛

 الشهادة الطبية للمعاينة األولى تكون محررة ومؤرخة يوم وقوع الحادثة؛ أصل-  

 الشواهد الطبية المتعلقة بتمديد رخصة المرض؛ أصول-  

 الشهادة الطبية للشفاء والتي تثبت نسبة العجز الذي خلفته الحادثة؛ أصل-  

 على الشهادات  الطبية؛ المصادقةتقرير اللجنة الطبية اإلقليمية  أصل-  

 ؛األصليمحضر استئناف العمل -  

لرجال الشرطة أو الدرك المعاينة للحادثة التي يتعرض لها  مصادق عليهمحضر -

الموظفون خارج مقر عملهم، سواء كانت حادثة سير أو الحوادث التي يتعرض لها 

 الموظفون أثناء تنقلهم بين مقر العمل وسكناهم؛

 ؛األصليةأو وثيقة األمر بمهمة  األصلياستعمال الزمن -  

 نسخة من قرار آخر ترقية ؛-  

 نسخة من قرار الترسيم؛-  

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مع بيان العنوان الشخصي الحالي.-  
 

 مراحل تكوين وتصفية ملف حادثة مصلحة:-2
 بالنسبة للموظف المصاب: 1-2

تتم تعبئة مطبوع التصريح بالحادثة من طرف الموظف وخاصة المعلومات المتعلقة به 

مفصل وواضح عن ساعة وتاريخ ومكان وظروف وبظروف الحادثة والتصريح بشكل 

 وكيفية وقوع الحادثة.

في حالة عدم تمكن الموظف من الحضور إلى المؤسسة، يمكن ألحد أقاربه سحب المطبوع 

 وإرجاعه إلى إدارة مؤسسته بعد تمام تعبئته.

 :)شهود الحادثة: )موظفون أو تالميذ 
الشاهد وعنوانه ورقم بطاقة تعريفه يعبأ المطبوع بتضمينه للمعلومات الخاصة باسم 

 الوطنية وشهادته حول الحادثة.

 

 

 :تصميم مكان وقوع الحادثة 
 يضع الموظف المصاب في المطبوع رسما مبسطا وتصميما لمكان وقوع الحادثة.

أو اإلدارة مع عبارة أطلع  وخاتم رئيس المؤسسةويختم مطبوع التصريح بالحادثة باسم 

 عليه بتاريخ.
 

 نسبة لرئيس المؤسسة:بال 2-2

ساعة من تاريخ وقوع الحادثة، يعبأ رئيس المؤسسة المطبوع حول تاريخ  48في ظرف 

وساعة ومكان وقوع الحادثة وكذا المعلومات الخاصة بالموظف المصاب وخاصة بمدى 

 عالقة الحادث بالعمل اإلداري.
 

 بالنسبة للنيابة: 3-2



 على صعيد النيابة: يقوم المكلف بتدبير ملفات حوادث المصلحة

 بفحص ومراقبة الوثائق المرسلة من طرف المؤسسة؛ 
  بإرسال اإلشعار بالحادثة إلى مصلحة الحوادث المدرسية وحوادث الشغل

وحوادث المصلحة بقسم المنازعات فور التوصل به من رئيس المؤسسة أو 

 اإلدارة التي ينتمي إليها المصاب؛
 الشهادات الطبية وخاصة الشهادة التي تحدد نسبة العجز إلى اللجنة  بإرسال

اإلقليمية قصد المصادقة عليها وتحرير تقرير مفصل يحدد بوضوح اآلثار 

 التي خلفتها الحادثة؛
 بمطالبة الموظف المصاب بتتميم الملف بالوثائق الضرورية؛ 
 حوادث بإحالة الملف كامال على مصلحة حوادث المصلحة والشغل وال

 المدرسية.
وتجدر اإلشارة، إلى أنه ال يتم التعويض إال في الحاالت التي تساوي أو تفوق نسبة العجز 

 .25%البدني فيها 

 
 بالنسبة للوزارة: 4-2

تقوم المصلحة المختصة بتدبير ملفات حوادث المصلحة، بفحص وثائق الحادثة التي تتوصل 

 بها قبل اتخاذ اإلجراءات التالية:
  توفر جميع الوثائق واستيفائها فتح ملف حادثة مصلحة ، بعد التأكد من

 لجميع الشروط؛
  عرض الشواهد الطبية على المجلس الصحي قصد تحديد نسبة العجز، بناء

على تقرير اللجنة الطبية اإلقليمية وشهادة الطبيب المعالج وتحرير رأي في 

 الموضوع؛
 بي للتقاعد قصد عرضه على أنظار إحالة ملف الحادثة على الصندوق المغر

 لجنة اإلعفاء؛
  انتسابحضور اجتماع لجنة اإلعفاء المنعقد للبت في ملف الحادثة وإقرار 

 الحادثة للعمل اإلداري من عدمه؛
 إخبار المعني باألمر بقرار لجنة اإلعفاء؛ 
  إخبار مديرية الموارد البشرية وتكوين األطر بالموضوع قصد  إنجاز قرار

ض، عن المدة التي تغيبها الموظف الذي تعرض للحادثة، وذلك رخصة مر

 حسب الحاالت:
 وع األجرة في حالة إقرار اللجنة انتساب الحادثة مرخصة مرض بمج

 للعمل اإلداري؛
  رخصة مرض عادية في حالة إقرار اللجنة عدم انتساب الحادثة للعمل

 اإلداري.
تصفية ملف الحادثة من ذرف الصندوق المغربي للتقاعد، وذلك بصرف التعويض  وتتم

 المخول للموظف المصاب بناء على نسبة العجز المقررة من طرف لجنة اإلعفاء.
 

 

  
 


