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وص ال صممممممممممممبحكم  للموظفوالمخول  المضمممممممممممممو   أهم الحقوق من بين  هاتبمختلف تمظهراتعتبر الرخص 

ح  وهي حقوق تقتضممممممممممميها المصممممممممممملالتشمممممممممممريعي  والت ظيمي  العار  بها العمل ظي ة ال الوظي،  العمومي   

 وكذا   وذلك تحت  ائل  وعود إحدى موا ع القيام بالوظي،  بشممممكل ادتياد   للموظف من عه  الشممممخصممممي 

 .ل دلى احترامهاا والعمهاحترام سل تدليه ة التي يتعين المصلح  العام  لإلدار 

  ول،ترة محددة يمكن تعريف الرخصمممممممم  ب  ها توةيف ملةت دن العملي  ميمن حيث المممممممممممممممممممممممت صمممممممميل الم،اه

 ينب ظي العالة  القا و ي  وال ظامي  التي ترب  سمممممممممممممملبي دون أن يحدث ذلك أ  اتار بترخيص من اإلدارة 

 دون ةيامه   أدى الى الحيلول الموظفارج دن اسممت اد  خدائق  الما ع يعتبر ما دام أن واالدارة الموظف

بواعبه اتعاه السممل   اإلداري   وذلك ظي إ ار احترام الشممرو  والضممواب  المحددة ظي ال صمموص التشممريعي  

 ست،ادة من الرخص حسب كل  ول.من أعل اال العار  بها العمل  والت ظيمي

كال ظام  ي  والت ظيمي التشمممممممممممممريع وةد أ ر المشمممممممممممممرل الم ربي الرخص من خالل معمود  من ال صممممممممممممموص

كما تم تعديله وتتميمه  وكذا و صمممموصممممه الت بيقي   1958ظبراير  24ل  األسمممماسممممي العام للوظي،  العمومي 

 والتي حددت ضواب  وشرو  االست،ادة م ها.

وتتعلى أهمي  هذا الموضممممول من خالل محاول  رصممممد مختلف أ وال الرخص التي للموظف الحق من أعل 

حال  بس  د اصر و ا  دالوة دلى محاول  بس  وشرح شرو ها وضواب ها. ومن أعل م هماالست،ادة من 

 هذا الموضول  قترح اإلشكالي  المحوري  التالي :

شكككككككككرالية اأترات ماري ا كككككككككتمرارية  التجليات القانونية والتنظيمية للرخص في قطاع الوظيفة العمومية وا 
 من أعل ت،كيك د اصر هذه اإلشكالي  واالعاب  د ها  قترح التصميم التالي: ؟يالمرفق العموم

 المبحث األول: الرخص اإلدارية 
 السنوية ةالرخصالمطلب األول: 

 ص االستتتتئثنا يةالرخالمطلب الثاني:  
 والرخص بالئغيب

با   واألثار  صبببببببحيةالمبحث الثاني: الرخص ألسببببببب
 القانونية المترتبة عنها

 صحيةالمطلب األول: أحكام عامة للرخص ألسباب 
ا وأثاره الرخص ألسباب صحية أنواع :المطلب الثاني

 القانونية
 

المبحببث الثببالببث: الرخص بببدو  
 أجر ورخصة الوالدة

 المطلب األول: رخصة بدون أجر
 المطلب الثاني: رخصة الوالدة
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 المبحث األول: الرخص اإلدارية 

 النظبممن  39تشتتت مل الراإل ارياربا تبع هبرمب من الح ول ال ت ب م ه تاب الموحس  ستتتب الفصتتتل  

 ، على الراإل السنوبا والراإل االس ثنبئيا والراإل تبل غيب.1للوحيفا العموميا العبم األسبست

ياربا، ،   ى فت  بلا استتتت فبيته من الراإل اره توحيفمذا، وبع هر الموحس العمومت فت وضتتتتعيا ال يبم 

وب م ه تأجرته كبملا  الوحيفا العموميا. النظبم األستتبستتت العبممن  38 ستتب مب تا النإل عليه فت الفصتتل 

إل مب لا بري على ذلك استتت ثنبن منصتتتو  عليه تشتتتشل عتتترب  تشتتتربعيب  و  بل استتت فبيته من مذل الرا

 تنظيميب.

  السنوية  ةالمطلب األول: الرخص

الع ل   وهي  الرخص السمم وي   ثم  وادتيادتمثل تلك الرخص التي تم ح للموظف العمومي بشممكل تلقائي 
مكن ي  األسممممبودي  واألوةات الحرة خارج أوةات العمل  ظالع ل المم وح  بم اسممممب  األدياد الو  ي  والدي ي .

األساسي للوظي،  العمومي   من الحصول دلى رخص  س وي  ملدى  ال ظامالموظ،ون العموميون  بموعب 
د ها لقضمممممممممممما  د لهم  حيث تعتبر هذه الرخصمممممممممممم  من الحقوق المم وح  للموظ،ين ظي عل التشممممممممممممريعات 

 الو  ي .

يوم برسممممم كل سمممم    اول بها دمله  حيث أن الرخصمممم   22وةد حددت مدة هذه الع ل  السمممم وي  ظي       
 يوما. 30  بعد أن كا ت مدتها 2األولى ال تم ح إال بعد أن يقضي الموظف إث ي دشر شهرا بوظي،ته

          وتحتسب مدة الع ل  الس وي  دلى أساس أيام العمل ال،علي   مما يستوعب ددم احتساب:      

من  13الصمممممادر بتاري   2.05.916_أيام السمممممبت واألحد التي ال تعتبر  بقا لما  ص دليه المرسممممموم رةم 
( بتحديد أيام ومواةيت العمل بإدارات الدول  والعمادات المحلي   2005يوليو   20) 1426عمادى األخرة 

 الذ  يحدد أيام العمل من اإلث ين إلى العمع  

ظبراير  28) 1397من ربيع األول  9الصمممممممممممممممادر ظي  2.77.169محددة بالمرسمممممممممممممموم رةم أيام األدياد ال -
(بتحديد الئح  أيام األدياد المسممممممممممممممموح ظيها بالع ل  باإلدارات العمومي  والملسممممممممممممممسممممممممممممممات العمومي  1977

 والمصالح ذات االمتيا   كما تم تعديله وتتميمه.

                                                           

 العام األساسي القانون على يحئوي( 1958 فبراير 24) 1377 شعبان 4 بئاريخ 1-58-008 رقم شريف ظهير -1 

 .1958 أبريل 11  - 1377 رمضان 21 بئاريخ 2372 عدد. ر. ج) العمومية للوظيفة

ماي  19الصادر في  50.05من القانون األساسي للوظيفة العمومية، كما ئم ئغييره وئئميمه بالقانون رقم  40الفصل  -2 

 .5944، ج.ر. عدد: 2011
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االست،ادة من الرخص  الس وي  بص،  كامل  أو السالف الذكر للموظف ب 40ويسمح تعديل ال،صل         
 ضرورة المصلح   ظي عدول  الرخص الس وي  ت،تضيهمع أة  وتحت،ظ اإلدارة بكامل الصالحي   حسب ما 

 .وتع ئيها

وةد كرس هذا التعديل المبدأ العام القاضمممممي باسمممممت،ادة الموظف من معمول رخصمممممته السممممم وي  خالل        
كن ت عيل االست،ادة من رخص  س   معي   وعمعها مع رخص  الس   الموالي   إال س   استحقاةها  إذ ال يم

يوم  44بصممممم،  اسمممممتث ائي  ولمرة واحدة  بحيث ال يمكن للموظف العمع بين أكثر من رخصمممممتين سممممم ويتين )
 همممممممممذا  وال يمممممممممتمممممممممقممممممممماضمممممممممممممممممممممممى الممممممممممممممممممموظمممممممممف أثممممممممم ممممممممما  دممممممممم ممممممممملمممممممممتمممممممممه أ  تمممممممممعمممممممممويممممممممم . دمممممممممممممممممممل(.

وللموظ،ين ذو  األوالد حق األسممممبقي  ظي اختيار ظترات الرخص السمممم وي  وبال سممممب  ليدوان الملةتين       
أيام دن  10يوم دن كل شهر من الخدم   و  1,5والمياومين والعرضيين ظإن لهم الحق ظي رخص  مدتها 

   3يوما م،توح . 18شهرا من الخدم   تتضمن  12يوم دن كل  21أشهر من الخدم   و  6كل 

ليه  ص د ما ةبيل من أكثر  مدد إليها الم تسممممبين تم ح الخاصمممم  األ ظم  بع  أن اإلشممممارة وتعدر      
بمثاب  ال ظام األسممممممممماسمممممممممي لرعال  1974 و بر  11بتاري   1.74.467الشمممممممممريف بمثاب  ةا ون رةم  الظهير

لى أن القضممممممممماة من الظهير السمممممممممالف الذكر د 30القضممممممممما  كما وةع تتميمه وت ييره  حيث  ص ال،صمممممممممل 
يتمتعون برخصممممم  مدتها شمممممهر دن كل سممممم   مارسممممموا ظيها مهامهم ويتقاضمممممون دن ذلك أعرتهم ويلذن لهم 
 بممممممم ول رخصممممممممممممممممممممم  ظممممممي همممممممذا اإل مممممممار بممممممعمممممممد مممممممرور سمممممممممممممممممممم ممممممم  مممممممن دممممممممممممممل المممممممممممممعمممممم ممممممي بممممممماألمممممممر

وتعدر اإلشممممممارة إلى أن هذه الرخصمممممم  يمكن تع ئتها أو االدترا  دليها من  رف و ير العدل هذا       
 الرخص للقضاة الذين لهم أب ا  تحت ك،التهم. ههاتاألظضلي  ظي اختيار ظترات ظي  مع إد ا 

إلى عا ب الرخص السممممممممممم وي   يسمممممممممممت،يد الموظف من التوةف دن العمل يومي السمممممممممممبت واألحد  وبعد و    
 الساد  الرابع  وال صف من كل يوم دمل. 

إن الرخصمممم  السمممم وي  و يرها من الرخص االدتيادي  بادتبارها حق للموظف  تسممممهم ظي تح،ي  هذا األخير 
دلى الع ا  أكثر  وتقديم الم يد ظي دمله حيث تسممادده دلى تعديد ال ،س وأخذ ةسمم  من الراح   إال أ ها 

وظ،ين د كبير من المتعرف ظي بع  األحيان ا عكاسممما سممملبيا دلى األدا  الوظي،ي  ظ،ي حال  حصمممول دد
دلى الع ل  السممم وي  ظإن بع  المراظق العمومي  تعرف تعثرا كبيرا للعمل  مما يمس معه المبدأ الدسمممتور  

                                                           

 .العرضيين و المياومين المؤقئين الموظفين رخص حول 1961 أكئوبر 20 في صادر وع -26-61 رقم منشور حسب -3 
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المتمثل ظي اسمممتمراري  المرظق العمومي  إلى عا ب التوةف الكلي للعمل يومي السمممبت واألحد حيث تتع ل 
 .4  المصالح الحيوي  ظي اليومين المذكورينمصالح المرت،قين  مما يستوعب القيام بمداوم  ظي بع

 المطلب الثاني: الرخص االستثنائية والرخص بالتغيب

األساسي للوظي،  العمومي   دلى أ ه يعو  إد ا  رخص استث ائي  أو اإلذن  ال ظاممن  41 صت المادة 
بمممالت يمممب  مع تمتيع الموظف بكممماممممل المرتمممب  دون أن تحتسمممممممممممممممممب همممذه الع مممل ظي حسممممممممممممممممماب الرخص 

 وتعطى مذل الراإل ل:االدتيادي )الرخص  الس وي ...(.

حددة ظي ال،ترة التي تست رةها للموظ،ين المكل،ين ب ياب  دمومي  حيث يرخص لهم ظي المادة والم  -
 الدورات التي تعقدها المعالس التي يعتبر الموظف دموما ظيها.

لممثلي  قابات الموظ،ين الم تدبين بص،  ةا و ي  يست،يدون من هاته الرخص وذلك بم اسب  استددا   - 
.الملتمرات المه ي  التي تعقدها الهيئات ال قابي  العهوي  أو الو  ي  أو الدولي   

ثم للموظ،ين الذين يدلون بمبررات دائلي  وب سباب خ يرة واستث ائي  يست،يدون من رخص  اإلذن  - 
أيام 10بالت يب دلى أن ال تتعاو  مدة هاته الرخص     

إضاظ  للموظ،ين المسلمين الرا بين ظي أدا  ظريض  الحج االست،ادة من رخص اإلذن بالت يب شري    - 
.5إال مرة واحدة ظي الحياة اإلداري  أن ال تع ى هاته الرخص   

وبال سب  لرخص  أدا  ظريض  الحج  ظقد حددت مدتها ظي شهرين  حيث يمكن االست،ادة من مساددة  قدي  
   6أو تذكرة س،ر أو هما معا  ب ا  دلى  لب لهم تبت ظيه لع   تحدث لهذا ال ر  ظي كل إدارة

من  الظهير  31ك ماذج من األ ظم  الخاص   ظقد  ص ال،صل أما بال سب  للرخص االستث ائي   للقضاة 
بمثاب  ال ظام األساسي لرعال القضا  كما  1974 و بر  11بتاري   1.74.467الشريف بمثاب  ةا ون رةم 

وةع تتميمه وت ييره دلى إمكا ي  م ح رخص استث ائي  أو اإلذن بالت يب مع التمتع بكامل المرتب بال سب  
  ل:

 للقضاةأيام  10الذين يقدمون مبررات دائلي  أو أسباب وعيه  واستث ائي  ومدتها ال تتعاو  للقضاة  -
وتعدر اإلشارة دلى أن هذا اإلذن ال يم ح إال لمدة شهرين مرة - الذين ير بون ظي أدا  ظريض  الحج

                                                           

 على سبيل المثال، بعض المصالح الجماعية، ئوفر خدمائها عبر المداومة خارج أوقات العمل ويومي السبت واألحد. -4 

 بيت إلى الحج فريضة أداء ئنظيم بشأن(  2006 نوفمبر 10) 1427 شوال من 18 في صادر 2-05-01 رقم مرسوم  -5 

 (.2006 ديسمبر 21 - 1427 القعدة ذو 29 بئاريخ 5484 عدد. ر. ج) الدولة أعوان و موظفي طرف من الحرام هللا

 المادة الثانية من المرسوم المشار إليه أعاله. -6 
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ا   ،س الس   التي واحدة  يل  حياتهم اإلداري  مع الت صيصعلى أال تتم االست،ادة من الرخص  الس وي  أث 
 يست،يد ظيها هلال  القضاة من رخص خاص .

إن م ح هذه الرخص يستوعب ضب ا ةا و يا أكبر  حتى ال ت  اح دن وظائ،ها األساسي   وحتى ال تصير 
 م ي  للت يب المستمر دن العمل بمبرر من المبررات.

  مممما العمممل اإلدار  والتهرب م ممهتثيره  كو همما ت،تح إمكمما يمم  لت،ويممت  إن هممذه الرخص  تثير من بين ممما
يسممتددي الحرص دلى مراععتها  وضممب ها ومال متها مع احتياعات اإلدارة وا سممعاما مع ضممرورة إصممالح 

 المرظق العمومي.

 واألثار القانونية المترتاة عنها صأيةلماأث الثاني: الرخص أل ااب ا

المبحث الوةوف دلى الرخص ألسمممممممباب صمممممممحي  التي حددها المشمممممممرل من خالل هذا  سممممممم حاول من خالل
ال ظام األسمممماسممممي العام للوظي،  العمومي  أو تلك المحددة بمقتضممممى بع  ال صمممموص الت ظيمي   وظي هذا 

م ث )المطلب األول(الى األحكام العام  التي تعمع الرخص ألسممممممباب صممممممحي  من خالل  سمممممم ت رقاالتعاه 
 )المطلب الثاني(.ال الرخص ألسباب صحي  من خالل محاول  دراس  أ و 

 صأيةالمطلب األول: يأرات عامة للرخص أل ااب 

من ال ظام األسممممماس العام للوظي،  العمومي  إذا أصممممميب الموظف بمر  مثبت بصمممممورة  427 بقا لل،صمممممل 
 ةا و ي  يععله  ير ةادر دلى القيام بعمله وعب م حه بحكم القا ون رخص  مر .

اال ار  يتعين دلى الموظف اإلدال  بشممممهادة  بي  تتببت ظعال إصممممابته بمر  يععله  ير ةادر وظي هذا 
دلى القيام بمهامه  وذلك داخل األعال المحددة  بقا لل ظام األسممماسمممي وباةي ال صممموص الت ظيمي  العار  

 يب  ير تضممممموده للعقوبات الت ديبي  بسمممممبب الختحت  ائل   المر و بيع  بها العمل  وكذا حسمممممب  ول 
 المشرول دن العمل. 

كما يمكن لإلدارة القيام بعميع أدمال المراةب  من أعل الت كد من أعل المع ي باألمر ال يسمممممتعمل الشمممممهادة 
إذا تبين لإلدارة أث ا  القيام ب دمال المراةب  ب ن الموظف  ير   و من أعل القيام بالعالج  الالمرضممممممممممممممي  إ

تضممممي اسممممتعمال الشممممهادات ال بي  أل را  دالعي  أو لم يقدم الموظف محترم للضممممواب  القا و ي  التي تق
الشممممممهادة ال بي  داخل األعال المحددة ةا و ا  أو ددم مواصممممممل  الموظف لمهامهم بعد ا قا  المدة العالعي  

ي العام للوظي،  العمومي  وكذا سمممممممممن ال ظام االسمممممممما 42المحددة ظي الشممممممممهادة ال بي   ظا ه  بقا لل،صممممممممل 

                                                           
  7-ا انظر الفصل 42 من النظام األساسي العام للوظيفة العمية المشا اليه سابقا.
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( تحدد 2000ما   10) 1421صمممم،ر  6صممممادر ظي  2-99-1219مرسمممموم رةم المرسمممموم رةم  مقتضمممميات
 24) 1377شمممممممعبان  4الصمممممممادر ظي   1-58-008 بموعبه كي،ي  ت بيق مقتضممممممميات الظهير الشمممممممريف رةم

األسمممممماسممممممي العام للوظي،  العمومي    المتعلق  بالرخص ألسممممممباب صممممممحي  ( ظي شمممممم ن ال ظام 1958ظبراير 
ظان األعور المدظود  إليه تسمممممممممق  تحت  ائل  خدم   ير م ع ة دالوة دلى إخضممممممممماده  .ورخصممممممممم  الوالدة

 . الت ديبي تللعقوبا

تم ح  ي مو بال سمممممب  ل ريق  االسمممممت،ادة من الرخص الصمممممحي  ظا ه  بقا لل ظام األسممممماسمممممي العام للوظي،  العم
الرخص المرضممي  القصمميرة من رئيس اإلدارة مباشممرة ظي حين أن الرخص ألسممباب مرضممي  متوسمم   األمد 

 م ح إال بعد مواظق  المعلس الصحي.أو ةصيرة األمد ال ت

 واثارها القانونية الرخص أل ااب صأيةينواع المطلب الثاني: 

 8 الرخص القصيرة األمر 

يم ح رئيس اإلدارة رخصمم  المر  القصمميرة من ال ظام األسمماسممي العام للوظي،  العمومي   43 بقا لل،صممل 
تتعدى الرخصمممممم  سممممممت  أشممممممهر دن ظترة كل اث تي دشممممممر شممممممهرا متتابع    األمد مباشممممممرة  ويعب دلى أن ال

ويتقاضممممى الموظف خالل الثالث  أشممممهر األولى معمول أعرته  وتخ،  األعرة إلى ال صممممف خالل الثالث  
 .أشهر التالي 

د بموعبه كي،ي  ت بيق مقتضمممميات الظهير يتحدب 2000ما   10مرسمممموم من المرسمممموم  9 1و بقا لل،صممممل 
المتعلق  بالرخص ألسممباب   ( ظي شمم ن ال ظام األسمماسممي العام للوظي،  العمومي 1958ظبراير  24الشممريف )
يخول الموظف رخصمممم  مر  ةصمممميرة األمد د دما يصمممماب بمر  أو إصمممماب  ال  .ورخصمممم  الوالدة صممممحي 

تدخل ضممممممممممممممن الئح  األمرا  التي تخول الحق ظي رخصممممممممممممم  المر   ويل  األمد أو رخصممممممممممممم  المر  
 10متوس   األمد 

  أن يدلي لإلدارة ظي أعل ال يتعدى يومين من أيام العمل بشهادة ظي هذا اال اريتعين دلى الموظف كما 
 بي    صمممممممادرة دن ال بيب المعالج  تحدد مدة الرخصممممممم  التي تسمممممممتدديها حالته الصمممممممحي  وتسممممممملم اإلدارة 

ث  أيام من أيام العمل إلى أعل أةصممممممممماه ثال د ير أن المدة تمد  للمع ي باألمر أو لذويه وصمممممممممل اسمممممممممتيالم
 .بال سب  للموظ،ين العاملين بالوس  القرو 

                                                           
  8-أنظر الملحق رقم 1

 بالرخص المئعلقة  العمومية للوظيفة العام األساسي النظام شأن في( 1958 فبراير 24) الشريف الظهير مقئضيات ئطبيق كيفية بموجبه بئحديد 2000 ماي 10 مرسوم المرسوم -

  9    الوالدة ورخصة صحية ألسباب

 1377 شعبان 4 في الصادر  1-58-008رقم الشريف الظهير من 44 المادة في الئوالي على األمد والمئوسطة األمد الطويلة المرضية الرخص قا مة المغربي المشرع حدد لقد -10

  يوليو 4) 1416 صفر 5 في الصادر  2-94-279 رقم والمرسوم( 1958 فبراير 24)

http://bdj.mmsp.gov.ma/Ar/Document/122-D%C3%A9cret.aspx
http://bdj.mmsp.gov.ma/Ar/Document/122-D%C3%A9cret.aspx
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 11الرخصة المتو طة األمر:

تم ح للموظف رخص  ألسباب مرضي  متوس   األمد إذا تبين إصابته بإحدى األمرا  المحددة بمقتضى 
( بتحديد ةائم  1995 يوليو 4) 1416 صممممممممممم،ر 5صمممممممممممادر ظي  2-94-279مرسممممممممممموم رةم المرسممممممممممموم رةم 

 13وهي ثالثون  ودا. 12لمتوس   األمد.األمرا  ا

للوظي،  العمومي  ال يعو  أن تتعاو  مدة الرخصممممممم  مكرر من ال ظام األسممممممماسمممممممي العام  43 بقا ل،صمممممممل 
سمم وات  بموعبها يتقاضممى الموظف كامل أعرته خالل السمم تين األولتين  3متوسمم   األمد  صممحي ألسممباب 

   وتخ،  الى ال ص ظي الس   لثالث .

  دلى الموظف  بمعرد ا ق اده دن العمل بسممممممممممممممبب أحد األمرا  التي تخول الحق ظي رخصمممممممممممممممعين يت
أيام ظي المعال  3داخل أعل يومين ظي المعال الحضمممممممممممممر  و المر  متوسممممممممممممم   األمد   مواظاة إدارته   

 دبشهادة  بي  تتضمن  ،س المع يات األولي  التي تتضم ها شهادة رخص  المر  القصيرة األم القرو  
 رخص  مر  متوس   األمد.  وكذا اإلشارة الصريح  إلى أن الوضعي  الصحي  للموظف تستددي 

در  حممالمم  المع ي بمماألمر دلى المعلس  يتعين دلى اإلدارة كممما يتعين دلى اإلدارة بممالمقممابممل من ذلممك 
ظي  يتعين دليه البت الذ  وداخل أعل أةصمممماه دشممممرة أيام من تاري  التوصممممل بالشممممهادة ال بي    الصممممحي

 حالته دلى ضو  مل،ه ال بي ظي  ضون مدة أةصاها ثالثون يوما

 أشهر. 6الى  3بال سب  للرخص  المرضي  المتوس   األمد ظهي تم ح دلى شكل ظترات تحدد مدتها من 

 الرخصة الطويلة األمر:

األسممممممممممماسمممممممممممي العام للوظي،   من ال ظام 44تحدد مدة الرخصممممممممممم  المرضمممممممممممي  ال ويل  األمد  بقا لل،صمممممممممممل 
سمممممممم وات  يتقاضممممممممى الموظف خالل الثالث السمممممممم وات األولى معمول أعرته وتخ،  الى  5ظي 14العمومي 

 ال ص ظي الس تين المواليتين.

                                                           
  11- أنظر الملحق رقم 2

الصادر 008-58-1  المكرر من الظهير الشريف رقم 43( بئحديد قا مة األمراض المشار إليها في الفصل 1995 يوليو 4) 1416 صفر 5صادر في  2-94-279مرسوم رقم  - 12

  .(19955 أغسطس 16 - 1416األول  ربيع 18بئاريخ  4320النظام األساسي العام للوظيفة العمومية )ج. ر. عدد ( في شأن 1958 فبراير 24) 1377 شعبان4  في

 - ؛ الئدرن - ؛ إلئهاب سئجابية النخاع / شلل األطفال - ؛ الئشمع غير المعاوض أو المئضاعف - ؛ اللئهاب الكبدي المزمن النشيطأنواع االمراض المئوسطة األمد هي:   13

الصرع  - ؛ ياالعئالء الدماغ - ؛ الشلل السفلي )شلل النصف األسفل( - ؛ الفالج )الشلل النصفي( - ؛ داء باركنسون - ؛ الئصلب اللويحي )الئصلب المئعدد( - ؛ الناعور - ؛ لغرناريةا
لذبحة ا - ؛ ارئفاع ضغط الدم الشرياني الخبيث - ؛ الئهاب األعصاب - ؛ العضلياالعئالل  - ؛ الرهن العضلي - ؛ الضمور العضلي النخاعي - ؛ المسبب للئعوق وغير المسئقر

الئهاب المفاصل الفقرية  - ؛ الفشل الكلوي المزمن - ؛ الفشل الئنفسي المزمن - ؛ الفشل القلبي - ؛ السكئة المخية - ؛ االلئهابات الشريانية في الطرفين السفليين - ؛ االحئشاء –الصدرية 
 الئهاب - ؛ داء بهجت في مظاهره الوخيمة - ؛ الدأب الحمامي المنئشر ذو الئظاهرات الحشوية - ؛ الئهاب حوالي الشرياني العقد - ؛ الخبيث الئهاب المفاصل المئطور - ؛ الشديد

 داء كرون. - ؛ المسئقيم والقولون الئقرحي النزفي
  

  14-أنظر الفصل 44 من النظام األساسي العام للوظيفة العمومية المشار اليه ساقا.

http://bdj.mmsp.gov.ma/Ar/Document/122-D%C3%A9cret.aspx
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الحاالت الموعب  لالسممممت،ادة من الرخصمممم  المرضممممي   ويل   4415وةد حصممممص المشممممرل من خالل ال،صممممل 
 .16أ وال 8األمد  وهي 

المرضمممي  ألسمممباب صمممحي   ويل  األمد ل ،س المسممما ر واإلعرا ات الخاصممم  بالرخصممم  وتخضمممع الرخص 
 .المرضي  متوس   األمد

 17رخص ناتجة عن يمراض يو إصااات ناتجة عن مزاولة العمل

إذا أصيب الموظف بمر  أو است،حل هذا العام للوظي،  العمومي   يمن ال ظام األساس 45 بقا لل،صل 
ما خالل ةيامه بعمل تضحي  للصالح العام أو إل قاذ المر  دليه إما ظي  أث ا  أو بم اسب  م اول  دمله وا 

ما دلى إثر حادث  وةعت له أث ا  أو بم اسب  م اول  دمله  تقاضى  حياة واحد أو أكثر من األشخاص وا 
ه دلى العمل تمعمول أعرته إلى أن يصير ةادرا دلى استئ اف دمله أو إلى أن يتم االدتراف  هائيا بعدم ةدر 

 متعلق بالتقاددويحال دلى التقادد وظق الشرو  الم صوص دليها ظي القا ون ال

  ظي عميع الحاالت الم صوص دليها ظي هذا ال،صل  أن يسترعع من دن ذلكيحق للموظف   يادة كما 
 اإلدارة إبدال األتعاب ال بي  والمصاريف المترتب  مباشرة دن المر  أو الحادث .

دلى الموظف المشار المصاب السالف الذكر   2-99-1219 الموظف  بقا للمرسوم رةم ويعب دلى 
 تيع  حادث  تعر  لها أن يواظي هو أو ذويه اإلدارة التي يعمل بها بملف دن الحادث   يتضمن الوثائق 

 : التالي 

 تصريح بظروف الحادث  ؛ -

 محضر رعال الشر   أو الدرك   د د االةتضا  ؛ -

 لشهود   د د االةتضا  ؛شهادة ا -

 شهادة  بي  للمعاي   األولي  تبين العروح أو األدرا  ال اتع  دن الحاث  ؛ -

 شهادة  بي  لتمديد الرخص    إن اةتضى الحال ؛ -

 شهادة الش،ا  بدون دع  أو بعع  ؛ -

 .شهادة  بي  للوظاة   د د االةتضا  -

                                                           
  15-أنظر الفصل 44 من النظام األساسي العام للوظيفة العمومية.

لجذام ا - اإلصابات السرطانية ؛الئالية:  األمراض بأحد المصابين الموظفين لفا دة سنوات خمس على مدئها مجموع يزيد ال األمد طويلة مرض رخص ئمنح  -16 

 .الجنون - االضطرابات الخطيرة في الشخصية ؛ - الذهان المزمن ؛ - زرع عضو حيوي ؛ - شلل األطراف األربعة ؛ - )السيدا( ؛داء فقدان المناعة المكئسب  - ؛
  17- أنظر الملحق رقم 3.
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أيام دلى المعلس  10بي للمع ي باألمر داخل أعل ظور توصل اإلدارة بهذه الوثائق تعر  الملف ال 
يوما كما يتم بشكل موا  در  ملف المع ي باألمر  30الصحي الذ  يتعين دليه البث ظيه داخل أعل 

دلى لع   اإلد،ا  التابع  للص دوق الم ربي للتقادد للبث ظيما ةدرة الموظف دلى االستمرار ظي م اول  
 مهامه أو إحالته دلى التقادد.

 األثار القانونية المتراة عن ينقاض الرخصة أل ااب صأية

 يمكن أن  مي  ظي األثار المترتب  دلى إ قا  رخص  المر  بين حالتين

إذا تبن للمعلس الصمممحي أن الموظف  : أالة عرت قررة الموظف على اال ككتمرار في مزاولة عمل :ىاألول
 ير ةادر دلى االسمممممممتمرار ظي م اول  مهامه إلداري  بشمممممممكل ادتياد  يحال دلى التقادد إما ب لب م ه أو 

 الواردة ظي ةا ون المتعلق بالمعاشات المد ي  تبقوة القا ون  بقا للمقتضيا

ن م اول  الموظف لمهامه اإلداري  د الثانية: إذا لت يقر المجلس الصكككككككككأي اعرت العجز النها ي للموظف
بشكل ادتياد    ير أ ه لم يست ع بعد ا تها  الرخص  ألسباب صحي  ععل ظي وضعي  التوةيف الملةت 

 دن العمل.

 : الرخص بدو  أجر ورخصة الوالدةالثالثالمبحث 

خص أخرى بر إضاظ  إلى الرخص التي تم ت اولها من خالل المبحثين السابقين  يتمتع الموظف العمومي 
تتعلى ظي الرخص  بدون أعر )الم لب األول(  ورخص  الوالدة )الم لب الثا ي( والتي سيتم تقديمها من 

 خالل هذا المبحث.

 18المطلب األول: رخصة ارون يجر:

-008الظهير الشريف رةم مكرر من من  46ل،صل يمكن للموظف االست،ادة من رخص  بدون أعر  بقا ل
( بش ن ال ظام األساسي العام للوظي،  العمومي  حسبما 1958ظبراير  24) 1377شعبان  4بتاري   58-1

 26ألعرة كما هي محددة ظي ال،صل ا 46ويقصد باألعر الم صوص دليه ظي ال،صل . وةع ت ييره وتتميمه
 .من  ،س الظهير الشريف

                                                           
  18- أنظر الملحق رقم 5

http://bdj.mmsp.gov.ma/Front/ar/PrintDocument.aspx?refgrh=&id_doc=122
http://bdj.mmsp.gov.ma/Front/ar/PrintDocument.aspx?refgrh=&id_doc=122
http://bdj.mmsp.gov.ma/Front/ar/PrintDocument.aspx?refgrh=&id_doc=122
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 من رخصمم  بدون أعر مرة واحدة كل  رئيس اإلدارة المع ي   بعد تقديم  لب ومواظق  الموظفويسممت،يد 
 19للتقسي .س تين  دلى أساس أال تتعدى مدتها شهرا واحدا  ير ةابل 

المع ي  ويتم الت صممممممممممميص ظيه دلى تاري  بداي  تم ح الرخصممممممممممم  بدون أعر بمقرر لرئيس اإلدارة هذا  و 
يظل الموظف الذ  يسممممممت،يد من الرخصمممممم  بدون أعر متمتعا بعميع   و و هاي  االسممممممت،ادة من الرخصمممممم 

حقوةه ظي الترةي  والتقادد خالل هذه الرخصمممممممممم   بقا للمقتضمممممممممميات التشممممممممممريعي  والت ظيمي  العار  بها 
 20. العمل

  ب دا  األعور  بخصم االةت ال برسم التقادد دن مدة الرخص تتك،ل المصالح المكل،من عه  أخرى  
بدون أعر من أعرة المع ي باألمر المستحق  من الشهر الموالي  وتتحمل الهيئ  المش ل  المساهم  ظي 

 1391من ذ  القعدة  12الملرخ ظي  011-71 من القا ون رةم 2المعاشمممات  بقا لمقتضممميات ال،صمممل 
 21.(1971ديسمبر  30)

 22المطلب الثاني: رخصة الوالرة

( أسمممبودا تتقاضمممى خاللها كامل أعرتها 14تتمتع الموظ،  الحامل برخصممم  دن الوالدة مدتها أربع  دشمممر )
 24) 1377شمممممممعبان  4بتاري   1-58-008الظهير الشمممممممريف رةم  بقا لل،صمممممممل السمممممممادس واألربعون من 

 .( بش ن ال ظام األساسي العام للوظي،  العمومي  حسبما وةع ت ييره وتتميمه1958ظبراير 

( 12  رظع مدة رخصمممممممم  الوالدة من اث ي دشممممممممر )الدكرالسممممممممالف  46بموعب ال،صممممممممل وظي هدا اإل ار  و 
دلى المع يات باألمر   وةد تم ت بيق هذا التعديل دلى 23( أسممممممممممممممبودا14أسممممممممممممممبودا إلى أربع  دشممممممممممممممر )

 .24ظي رخص  الوالدة  50.05الموعودات  ظي تاري   شر القا ون رةم 

كمهم ح والمياومين والعرضمممميين ومن ظيهذا  وتسممممت،يد اوالت األحمال الم تميات لصمممم ف األدوان الملةتين 
من رخصمممممممممم  دن الوالدة  بقا ل ،س الشممممممممممرو  العار  بها العمل بال سممممممممممب  للموظ،ات الخاضممممممممممعات لل ظام 

 25.األساسي العام للوظي،  العمومي 

                                                           
بالرخص مكرر المئعلق  46( بئحديد كيفية ئطبيق الفصل 2000ماي  10) 1421صفر  6صادر في  2-99-1215مرسوم رقم  19 

( في شأن النظام األساسي العام 1958فبراير  24) 1377شعبان  4الصادر في  1-58-008 بدون أجر من الظهير الشريف رقم

 ، المادة األولى(2000يونيو  5 - 1421ربيع األول  2بئاريخ  4801للوظيفة العمومية )ج. ر. عدد 

 ، المادة الثانيةمرجع سابق 20 

 مرجع سابق 21 

 22-أنظر الملحق رقم 4

 حول الرخصة السنوية ورخصة الوالدة 2011يونيو  5وع بئاريخ -11-5منشور رقم  23 

 .حول الرخصة السنوية ورخصة الوالدة 2011يونيو  5وع بئاريخ -11-5منشور رقم  24 

رخص المرض و الوالدة الخاص  حول نظام  ( 1997ماي  6 ) 1417دي الحجة  28في  وع صادر-97-12منشور رقم  25 

 حكمهم باألعوان المؤقئين و المياومين و العرضيين و من في

http://bdj.mmsp.gov.ma/Ar/Document/193-D%C3%A9cret.aspx
http://bdj.mmsp.gov.ma/Front/ar/PrintDocument.aspx?refgrh=&id_doc=122
http://bdj.mmsp.gov.ma/Front/ar/PrintDocument.aspx?refgrh=&id_doc=122
http://bdj.mmsp.gov.ma/Ar/Document/122-D%C3%A9cret.aspx
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او من تاري  الوضممع  أسممابيع  4أسممبودا لعميع الموظ،ات ابتدا  من تاري  الوضممع ب  14مدة الرخصمم  
 .26كامل  وذلك ب عرة وا هألكان سابقا  إذا

يتعين دلى الموظ،ات المع يات باألمر أن تقدمن إلدارتهن الشمممممممممهادة ال بي  ظي الشمممممممممهور من عه  أخرى  
الثممالممث والسممممممممممممممممادس والثممامن من حملهن ويعممب أن يبين ظي الشممممممممممممممهممادة األخيرة للحمممل التمماري  الم،تر  

لشممهر يعل ن أ هن وصممل ا اال يم شممهادة  بي  تقدبتقوم أ لب الموظ،ات لكن من ال احي  العملي   .27للوضممع
ظالشمممممهادة  وبالتالي  أ  ب،ارق حوالي شمممممهر دن التاري  الصمممممحيح  الثالث اال بعد ةرب اتمام الشمممممهر الرابع

 ي  االست،ادة وذلك ب أ  أيام ةليل  ةبل المودد المرتقب للوضع  األخيرة تقدم د د ةرب  هاي  الشهر التاسع
 .الوضعمن معظم الرخص  بعد 

األحمال الموظ،ات اللواتي يضممممعن مولودا ميتا أو يتعرضممممن لعملي  إعها   تإلى أن أوال تعدر اإلشممممارةو 
  بيعي ابتدا  من الشهر السابع من حملهن يخولن رخص  دن الوالدة. 

من اإلعا ات ورخص الت يب  بق الشمرو  الم صوص  السمت،ادة   ظبإمكا ها االمتمر   الموظ،وبخصموص 
 ير أن معمول اإلعا ات ورخص الت يب كي،ما كان  ودها المم وح    ال سمممممممممممممب  للموظف المرسممممممممممممممدليها ب

 28للمتمرن   ال يمكن ادتبارها ظي مدة التمرين إال ظي حدود شهر واحد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
( ئحدد بموجبه كيفية ئطبيق مقئضيات الظهير الشريف 2000ماي  10) 1421صفر  6صادر في  2-99-1219مرسوم رقم  26 

( في شأن النظام األساسي العام للوظيفة العمومية ، المئعلقة 1958فبراير  24) 1377شعبان  4الصادر في   1-58-008 رقم

 .17، المادة بالرخص ألسباب صحية ورخصة الوالدة
27 Décret royal n° 970-65 du 20 kaâda 1385 (12 mars 1966) fixant les modalités d'application de 
l'article 46 du dahir n° 1-58-008 du 4 chaâbane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la 
fonction publique relatif au congé de maternité, article 2. 

يات المطبقة على الموظفين المئمرنين ( بئحديد المقئض1968مايو  17) 1388صفر  19بئاريخ 68-62  مرسوم ملكي رقم 28 

 ، الفصل الثامن(1968مايو  22 - 1388صفر  24بئاريخ  2899باإلدارات العمومية )ج. ر. عدد 

http://bdj.mmsp.gov.ma/Ar/Document/122-D%C3%A9cret.aspx
http://bdj.mmsp.gov.ma/Ar/Document/122-D%C3%A9cret.aspx
http://bdj.mmsp.gov.ma/Front/fr/ViewArticle.asp?ArtID=122&HghlghtSrcTxt=1#FromArticle1187955679765
http://bdj.mmsp.gov.ma/Ar/Document/248-D%C3%A9cret.aspx
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 خاتمة: 
إن الرخص المم وح  ظي إ ار الوظي،  العمومي   بادتبارها من أهم الحقوق الوظي،ي  التي يتمتع بها       

الموظف  لتمثل مكتسممممممممممممممبات إيعابي  ضمممممممممممممممن م ظوم  الوظي،  العمومي  والمرظق العمومي  حيث تمكن 

ئهم وتحسممممين أدا الموظ،ين من الحصممممول دلى القسمممم  الكاظي من الراح  الذ  يمك هم من اسممممتئ اف دملهم

الوظي،ي  وكذلك تسممممممممممممممهم ظي أ سمممممممممممممم   العالةات الوظي،ي  ظي المرظق العمومي المب ي  دلى تقدير الظروف 

الخاصمم  ومراداة الحاالت االسممتث ائي   مع الحرص دلى ضمممان اسممتمراري  المرظق العمومي وددم اإلخالل 

 بااللت امات الوظي،ي  والخدمات اإلداري .

تي تتمثممل ظي  الرخص اإلداريمم  االدتيمماديمم  م همما واالسممممممممممممممتث ممائيمم  ثم اإلذن بممالت يممب  ظهممذه الرخص ال      

ظالرخص المرضمممممي  ةصممممميرة ومتوسممممم   و ويل  األمد  ثم رخص الوالدة و يرها من الرخص التي يتمتع بها 

الموظ،ون العموميون...)هذه الرخص( التي حددها القا ون األسمممممممممماسممممممممممي للوظي،  العمومي  وضممممممممممب  مدتها 

 ها وكي،ي  االسمممممممت،ادة م ها  إلى عا ب ماتضمممممممم ته المراسممممممميم الت بيقي  المتعددة وباةي ال صممممممموص وشمممممممرو 

 الت ظيمي   تعتبر ضما ات مهم  الستمرار وظعالي  الوظي،  العمومي .

إال أن دموم الباحثين والمالحظين دبر أدمالهم البحثي  ومسممممممممممماهماتهم العلمي   بل والمدبرين لق ال       

لعمومي  دبر الم اظرات الو  ي  المتعلق  بالوظي،  العمومي   يقرون بالعديد من اإلشمممممممكاالت التي الوظي،  ا

تعمما ي م همما الوظي،مم  العموميمم  ظي مختلف مواضمممممممممممممميعهمما  ومن أبر همما  ظممام الرخص المم وحمم  للموظ،ين 

يتخذها  ثالعموميين  التي يالحظ دليها كو ها وسمممممممممممممميل  للتملص الوظي،ي المق ع ب صمممممممممممممموص القا ون  حي

بع  الموظ،ون  وبتسمممممممممممممماهل من رلسممممممممممممممائهم م ي  لعدم أدا  الوظي،  بدال من الدوادي  مما يتهدد معه 

 استمرار المرظق العمومي ظي أدا  وظائ،ه ب،عالي  وا سيابي ...
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 التصميت المعتمر:

 مقدمـــــــــــة

 المبحث األول: الرخص اإلدارية 

 المطلب األول: الراإل العبيبا

الثبنت: الراإل االس ثنبئيا والراإل تبل غيبالمطلب   

 المبحث الثاني: الرخص ألسباب مرضية

 المطلب األول:   شبم عبما للراإل ألسهبب مرضيا

 المطلب الثبنت: الراإل ألسهبب عحيا

 المبحث الثالث: الرخص بدون أجر ورخصة الوالدة

 المطلب األول: راصا تدون  جر

 المطلب الثبنت: راصا الوالية

 اتمةـــــــــــــخ

 الحقــــــــــــم
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 المراجع المعتمرة:
o  تشأن النظبم األسبست ( 1958فهرابر  24) 1377شعهبن  4ت بربخ  1-58-008حاير شربس رقا

 (1958 تربل  11) 1377رمضبن  21ت بربخ  2372)ج. ر. عدي  العبم للوحيفا العموميا 

o  (  تشتتتأن تنظيا  يان 2006نوفمهر  10) 1427من شتتتوال  18عتتتبير فت  2-05-01مرستتتوم رقا

ت بربخ  5484فربضتتتتتتا الحب تلى تيح ا الحرام من ظري موحفت و  عوان الدولا )ج. ر. عدي 

 (.2006يبسمهر  21 - 1427ذو ال عدة  29

o  ( ت حدبد كيفيا تطهيق 2000مبي  10) 1421عتتتتتتفر  6عتتتتتتبير فت  2-99-1215مرستتتتتتوم رقا

الصتتبير فت  1-58-008 دون  جر من الظاير الشتتربس رقامشرر الم علق تبلراإل ت 46الفصتتل 

( فت شأن النظبم األسبست العبم للوحيفا العموميا )ج. ر. عدي 1958فهرابر  24) 1377شعهبن  4

 (2000بونيو  5 - 1421رتيه األول  2ت بربخ  4801

o ( تحدي تموجهه كيفيا تطهيق 2000مبي  10) 1421عفر  6عبير فت  2-99-1219م رقا مرسو

( فت 1958فهرابر  24) 1377شعهبن  4الصبير فت   1-58-008 م  ضيبت الظاير الشربس رقا

العموميا ، الم عل ا تبلراإل ألسهبب عحيا وراصا الوالية،  شأن النظبم األسبست العبم للوحيفا

 المبية 

o  ( ت حدبد قبئما األمراض 1995 بوليو 4) 1416 عتتتتتفر 5عتتتتتبير فت  2-94-279مرستتتتتوم رقا

الصتتتتتتتتتبير  1-58-008 المشرر من الظاير الشتتتتتتربس رقا 43المشتتتتتتتتتبر تلياتتتب فت الفصتتتتتتتتتل 

شأن النظبم األسبست العبم للوحيفا العموميا )ج. ر. 1958 فهرابر 24) 1377 شعهبن4  فت ( فت 

 1995  غسطس 16 - 1416األول  رتيه 18ت بربخ  4320عدي 

o ( ت حدبد الم  ضيبت المطه ا 1968مببو  17) 1388عفر  19ت بربخ  62-68 مرسوم ملشت رقا

 22 - 1388عتتتتتفر  24ت بربخ  2899على الموحفين الم مرنين تبريارات العموميا )ج. ر. عدي 

 1968مببو 

o صا السنوبا وراصا الوالية ول الرا 2011بونيو  5وع ت بربخ -11-5نشور رقا م. 

o  راإل   ول نظبم  ( 1997مبي  6 ) 1417يي الحجا  28وع عتتتبير فت -97-12منشتتتور رقا

  شماا المرض و الوالية الخب  تبألعوان المؤق ين و الميبومين و العرضيين و من فت

 

 

 

 

http://bdj.mmsp.gov.ma/Ar/Document/122-D%C3%A9cret.aspx
http://bdj.mmsp.gov.ma/Ar/Document/122-D%C3%A9cret.aspx
http://bdj.mmsp.gov.ma/Ar/Document/122-D%C3%A9cret.aspx
http://bdj.mmsp.gov.ma/Ar/Document/122-D%C3%A9cret.aspx
http://bdj.mmsp.gov.ma/Ar/Document/248-D%C3%A9cret.aspx
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 الملأقات:
 :1المألق رقت 

 
..................رقم التأجير.  

.............رقم ب ت و.....  
............االنتساب المالي...  

 المنصب المالي............... 

 المملكة المغربية 
........................... وزارة  

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

 

رمقر  

  -  طويلة األمد رخصة مرض -                          
 

 
 ..........................وزير  إن
 

 

  العـام  األساسي( بمثابة النظام  1958فبراير  24)  1377شعبان   4بتاريخ   1.58.008بمقتضى الظهير الشريف رقم

 للوظيفة العمومية حسبما  وقع تغييره وتتميمه .
  رخص لألسباب صحية  و ( المتعلق بال2000مايو  10)  1421صفر  6بتاريخ  2.99.1219وبناء على المرسوم رقم

 رخصة  الوالدة.

 (ة) للمعنيبموجبها منـح )ت(يالتي ......... تحـت عـدد............. المجلـس الصحـي بتاريـخ   ةوبناء على رسال 
 ................من  ابتداء  اشهــر... مـدتهـا   األمد طويلة  رخصة مرضباألمـر  

 ( ........) الفــترة      

  من  ابتداءعـن العمـل  انقطعتباألمـر    المعنيــوحـيث أن................... 
 

 يقرر ما يلي
 

 طويلة: ابتداء من ..................إلى....................تمنح للسييييييد ) ة(...........................رخصييييية مرض الفصلللللل األول

 : األمد
 .........................................إلى.................................... لمدة ستة أشهر من  الفترة األولى
 لمدة.................................من..................................إلى.......................  الفترة الثانية

 ويحتفظ المعني باألمر بكامل األجرة خالل مدة المرض 
 
 

 
 ........... بتاريخ الرباط   فيحرر 

 
 زينة العامةختأشيرة مصالح ال

 رقم ........بتاريخ........    
 اآلمر بالصرف إمضاء 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
_____________________________________________________________________________ 

Code : CG031I 
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 :2الملأق رقت 
..................رقم التأجير.  

.............رقم ب ت و.....  
............االنتساب المالي...  

 المنصب المالي............... 

 المملكة المغربية 
........................... وزارة  

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

 
 

 رمقر
   -رخصة مرض متوسطة األمد-  

 
 ..........................وزير  إن
 

 

  العـام  األساسي( بمثابة النظام  1958فبراير  24)  1377شعبان   4بتاريخ   1.58.008بمقتضى الظهير الشريف رقم

 للوظيفة العمومية حسبما  وقع تغييره وتتميمه .
  ( المتعلق بالرخص لألسباب صحية  و 2000مايو  10)  1421صفر  6بتاريخ  2.99.1219وبناء على المرسوم رقم

 رخصة  الوالدة.

 (ة) للمعنيبموجبها منـح )ت(يالتي ......... تحـت عـدد............. المجلـس الصحـي بتاريـخ   ةوبناء على رسال 
 ................من  ابتداء  اشهــر... مـدتهـا   األمد متوسطة رخصة مرضباألمـر  

 ( ........الفــترة )      

 من  ابتداءعـن العمـل  انقطعتباألمـر    وحـيث أن المعنيــ................... 
 
 

 يقرر ما يلي
 

 

  :: ابتداء من ...........إلى..............تمنح للسيد ) ة(.................رخصة مرض متوسطة األمدالفصل األول
 ...........................إلى....................... لمدة ستة أشهر من  الفترة األولى
 من.............................إلى........................  لمدة.........  الفترة الثانية

 ويحتفظ المعني باألمر بكامل األجرة خالل مدة المرض 
 
 

 
 
 
 

 ........... بتاريخ الرباط   حرر في
 

 زينة العامةختأشيرة مصالح ال
 رقم ........بتاريخ........    

 اآلمر بالصرف إمضاء 
 
 
 
 
 

 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
Code : CG021I 
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 3الملأق رقت 
 

..................رقم التأجير.  
.............رقم ب ت و.....  

............االنتساب المالي...  
 المنصب المالي............... 

 المملكة المغربية 
........................... وزارة  

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

 
 

ررقـم  

   - رخصة مرض ناتجة عن مزاولة العمل-    

 
 ..........................وزير  إن
 

 

 بمثابة النظام األساسي العام  ) 1958فبراير  24 ( 1377شعبان  4الظهير الشريف المؤرخ في  بمقتضى
 للوظيفة العمومية .

 المتعلق بتطبيق  ) 2000ماي  10 ( 1421صفــر  6صادر فـي  2. 99. 1219على المرسوم رقم   بناء
 الظهير الشريف المشار إليه أعاله .

 التي درست ملف الحادثة التي تعرض لها السيد  و.عقدة بتاريخ .........على محضر لجنة اإلعفاء المن وبناء
 ..……يوم..… )ة(

 

 يقرر ما يلي
 

 

 (ة)للسيد   يوما ........  تمنح رخصة مرض ناتجة عن مزاولة العمل مدتها........من  ابتداء :األول  الفصل

  ........، الرتبـة …...، السلم ................. )الدرجة( ..................
 

 طيلة الـمدة  الـمشار إليهمـا أعـاله ه)ا( باألمـر بكامــل أجرت (ة)حتـفـظ المعني(يت) : الثاني الفصل

 

 

 

 

 

 ...........الرباط  بتاريخ   حرر في
 

 تأشيرة مصالح الخزينة العامة
 رقم ........بتاريخ........    

 اآلمر بالصرف إمضاء 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________

__ 
Code :CG041I 
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 4لملحق رقم ا

 

..................رقم التأجير.  

 رقم ب ت و..................

 االنتساب المالي...............

 المنصب المالي............... 

 المملكة المغربية 

...........................وزارة   

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

 

 

 مقـرر

  - رخصة الوالدة          -

 ..........................وزير إن 

 

 األسياسيي النظام بمثابة – 1958 فبراير 24 – 1377 شيعبان 4 بتاريخ 1.58.008 رقم الشيريف الظهير بمقتضيى 

 منه، 46 الفصل والسيما وتتميمه تغييره وقع كما  العمومية للوظيفة العام

 

 إجراءات بتحديث – 1966 مارس 12 –1385 القعدة ذي 20 بتاريخ  970/65 رقم الملكي المرسيييييييوم على بناء 

 24 – 1377 شييعبان 4 بتاريخ 1.58.008 رقم الشييريف الظهير من الوالدة، برخصيية المتعلق ،46 الفصييل تطبيق

 ، إليه المشار 1958 فبراير

 

 طرف من والمسلمة................ في المؤرخة الطبية الشهادة على وبناء............. 

 

يلي ما يقرر  

 

............... الدرجة........للسيدة اأسبوع 14 مدتها الوالدة رخصة تمنح.............من ابتداء: األول الفصل

 إليها المشار الرخصة مدة خالل بأجرتها باألمر المعنية وتحتفظ........الرتبة..............السلم

 ...........الرباط  بتاريخ   حرر في

 

 تأشيرة مصالح الخزينة العامة

 رقم ........بتاريخ........    

 اآلمر بالصرف إمضاء 
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 الملحق رقم 5:

   رسالة اشعار حول الموافقة او رفض منح رخصة بدون اجر  

         المملكة المغربيـة                

 وزارة ..................................  

 

 
 إلــــى 

 ..................................السيد)ة( 

 تحت اشراف

 ..................................السيد)ة( 

 

 : رخصة بدون اجر . الموضوع

 طلبكم المؤرخ في........ :المرجع

 

 سـالم تـام بوجـود موالنا اإلمـام ،

 

 

 وبعد، تبعا لطلبك بشان االستفادة من رخصة بدون اجر  لمدة ................ابتداء من ....................... ،              

 يشرفنــي  أن  اخبركم بالموافقة على طلبكم االنف الذكر ) بتعذر االستجابة لطلبكم في الوقت الراهن( ، 

 

 .والســــالم                                                                                                         

  

http://refgrh.mmsp.gov.ma/files/mmsp/imprime/CG07M001.rtf
http://refgrh.mmsp.gov.ma/files/mmsp/imprime/CG07M001.rtf
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 مقرر رخصة بدون اجر

 

..................رقم التأجير.  

و..................رقم ب ت   

 االنتساب المالي...............

 المنصب المالي............... 

 المملكة المغربية 

 وزارة ...........................

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

 

  

 قـرار

  -رخصة بدون أجر- 

 

 ..........................وزير إن 

 

  ( بمثابة النظام األساسي 1958فبراير  24)  1377شعبان  4الصادر في  1.58.008بناء على الظهير الشريف رقم

 مكرر منه،  46العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه والسيما الفصل 

  ام المعاشات ( المحدث بموجبه نظ1971دجنبر  30)  1391ذي القعدة  12بتاريخ  011.71وعلى القانون رقم

 المدنية،

  46كيفية تطبيق الفصل يد ( بتحد2000ماي  10) 1412صفر  6الصادر في  2.99.1215وعلى المرسوم رقم 

 المشار إليه أعاله . 1.58.008مكرر المتعلق بالرخص بدون أجر من الظهير الشريف رقم 

  وبناء على الطلب الذي تقدم ) ت ( به المعني )ة( باألمر بتاريخ………… 

 .وحيث إن المعني باألمر لم يستفد خالل السنتين السابقتين من رخصة بدون اجر 

 

يلي ما يقرر  

للسيد)ة( .................. )الدرجة( ..................، السلم ....، الرتبـة ........ من    ( ابتداء من يستفيد ) تستفيد :الفصل االول 

 .……………… أجر لمدة شهر تنتهي يوم رخصة بدون

 ...........الرباط  بتاريخ   حرر في

 تأشيرة مصالح الخزينة العامة

 رقم ........بتاريخ........    

 اآلمر بالصرف إمضاء 

 

 

 

http://refgrh.mmsp.gov.ma/files/mmsp/imprime/CG07M002.rtf

