
 مدونة الشغل المغربية

 

 الكتاب التمهيدي 

 القسم األول 

  مجال التطبيق

 

 1المــــــادة 

 

تسري أحكام هذا القانون على األشخاص المرتبطٌن بعقد شؽل، أٌا كانت طرق تنفٌذه، وطبٌعة األجر  
المقاوالت الصناعٌة المقرر فٌه، وكٌفٌة أدائه، و أٌا كان نوع المقاولة التً ٌنفذ العقد داخلها، وخاصة 

والتجارٌة، ومقاوالت الصناعة التقلٌدٌة، واالستؽالالت الفالحٌة والؽابوٌة وتوابعها. كما تسري على 
المقاوالت والمإسسات التابعة للدولة والجماعات المحلٌة، إذا كانت تكتسً طابعا صناعٌا أو تجارٌا أو 

 بات والجمعٌات والمجموعات على اختالؾ أنواعها.فالحٌا، وعلى التعاونٌات والشركات المدنٌة، والنقا

كما تسري أحكام هذا القانون على المشؽلٌن الذٌن ٌزاولون مهنة حرة، وعلى قطاع الخدمات، وبشكل  
عام على األشخاص الذٌن ارتبطوا بعقد شؽل، وال ٌدخل شؽلهم فً نطاق أي نشاط من النشاطات المشار 

 إلٌها أعاله.

 

 2المــــادة  

 

 سري أحكام هذا القانون أٌضاء على :ت 

األشخاص الذٌن ٌضعون أنفسهم فً مقاولة ما، رهن إشارة الزبناء لكً ٌقدموا إلٌهم مختلؾ  - 1 
 من رئٌس المقاولة أو برضاه؛                 الخدمات، سواء كان ذلك بتكلٌؾ 

 

وعات وبتلقً مختلؾ الطلبات، إذا األشخاص الذٌن عهدت إلٌهم مقاولة واحدة بمباشرة مختلؾ البٌ - 2 
ٌمارسون مهنتهم فً محل سلمته لهم المقاولة، وٌتقٌدون بالشروط             كان هإالء األشخاص 

 واألثمنة التً تفرضها تلك المقاولة؛

 األجراء المشتؽلٌن بمنازلهم. - 3 

 

 3المـــــادة  

 

األساسٌة المطبقة علٌها، والتً ال ٌمكن بؤي  تظل فئات األجراء اآلتً ذكرها، خاضعة ألحكام األنظمة 
 حال من األحوال، أن تقل عما تنص علٌه مدونة الشؽل من ضمانات :

 

 أجراء المقاوالت والمإسسات العمومٌة التابعة للدولة والجماعات المحلٌة؛ - 1 

 البحارة؛ - 2 

 أجراء المقاوالت المنجمٌة؛ - 3 

 الصحفٌون المهنٌون؛ - 4 

 أجراء الصناعة السٌنمائٌة؛ - 5 

 البوابون فً البناٌات المعدة للسكنى. - 6 

 

تخضع الفئات المذكورة أعاله، ألحكام هذا القانون، فً كل ما لم ٌرد النص علٌه فً األنظمة األساسٌة  
 المطبقة علٌها.



هذه المادة،  ٌخضع أٌضا ألحكام هذا القانون، األجراء المشتؽلون فً المقاوالت المنصوص علٌها فً 
 والذٌن ال تسري بشؤنهم أنظمتها األساسٌة.

 كما ٌخضع ألحكام هذا القانون أجراء القطاع العام الذٌن ال ٌسري علٌهم أي قانون. 

 

 4المـــــادة 

 

ٌحدد قانون خاص شروط التشؽٌل والشؽل المتعلقة بخدم البٌوت الذٌن تربطهم عالقة شؽل بصاحب  
 البٌت.

العالقات بٌن المشؽلٌن واألجراء وشروط الشؽل فً القطاعات التً تتمٌز بطابع ٌحدد قانون خاص  
 تقلٌدي صرؾ.

ٌعتبر، فً مدلول الفقرة األولى أعاله، مشؽال فً القطاع الذي ٌتمٌز بطابع تقلٌدي صرؾ، كل شخص  
 طبٌعً ٌزاول حرفة ٌدوٌة بمساعدة زوجه وأصوله وفروعه، وبمعٌة خمسة مساعدٌن على األكثر،

وٌتعاطى حرفته إما بمنزله أو فً مكان ٌشتؽل به، وذلك قصد صنع المنتوجات التقلٌدٌة التً ٌهٌئها 
 لالتجار فٌها.

تستثنى من نطاق هذا القانون، بمقتضى نص تنظٌمً، ٌتخذ بعد استشارة المنظمات المهنٌة للمشؽلٌن  
 واألجراء األكثر تمثٌال، فئات مهنٌة من المشؽلٌن.

 دٌد الفئات المشار إلٌها أعاله الشروط التالٌة :تراعى فً تح 

 

 أن ٌكون المشؽل المعنً شخصا طبٌعٌا؛ - 

 أال ٌتعدى عدد األشخاص الذٌن ٌستعٌن بهم خمسة أشخاص؛ - 

 .أال ٌتجاوز الدخل السنوي للمشؽل المعنً خمس مرات الحصة المعفٌة من الضرٌبة على الدخل - 

 

 5المـــــادة 

 

فٌدٌن من التدرٌب من أجل اإلدماج المهنً، وكذا المستفٌدٌن من التدرج المهنً، تسري على المست
المقتضٌات المتعلقة بالتعوٌض عن حوادث الشؽل واألمراض المهنٌة، والمقتضٌات التً تضمنها هذا 

القانون، وخاصة فٌما ٌتعلق بمدة الشؽل، والراحة األسبوعٌة، والعطلة السنوٌة المإدى عنها، وأٌام 
 راحة واألعٌاد والتقادم.ال

 

 القسم الثاني  

 تعاريف 

 

 6المـــــادة 

 

ٌعد أجٌرا كل شخص التزم ببذل نشاطه المهنً، تحت تبعٌة مشؽل واحد أو عدة مشؽلٌن، لقاء أجر، أٌا  
 كان نوعه، وطرٌقة أدائه.

واحد أو ٌعد مشؽال كل شخص طبٌعً أو اعتباري، خاصا كان أو عاما، ٌستؤجر خدمات شخص ذاتً  
 أكثر.

 

 7المـــــادة 

 

ٌعد األجراء المشار إلٌهم فً الفقرتٌن األولى والثانٌة من المادة الثانٌة فً حكم مدٌري ورإساء مإسسة،  
تقع علٌهم مسإولٌة تطبٌق أحكام الكتاب الثانً من هذا القانون، إذا كانوا هم الذٌن ٌحددون نٌابة عن 

 رة فً الكتاب الثانً.مشؽلٌهم، شروط شؽل األجراء، المقر



كما ٌكون هإالء األجراء مسإولٌن، نٌابة عن رئٌس المقاولة التً تعاقدوا معها، عن تطبٌق جمٌع أحكام  
هذا القانون، فٌما ٌتعلق باألجراء الذٌن جعلوا تحت إمرتهم، إذا كان ٌرجع إلٌهم وحدهم أمر تشؽٌلهم 

 م.وتحدٌد شروط شؽلهم، وفصله

 

 8المـــــادة 

 

ٌعتبر أجراء مشتؽلٌن بمنازلهم، فً مدلول هذا القانون، من توفر فٌهم الشرطان أدناه، دون داع إلى  
البحث عن وجود أو انتفاء عالقة تبعٌة قانونٌة تربطهم بمشؽلهم، وال عن كونهم ٌشتؽلون أو ال ٌشتؽلون 

والمعدات التً ٌستعملونها مباشرة واعتٌادٌا تحت إشراؾ مشؽلهم، وال عن كون المحل الذي ٌعملون فٌه 
ملكا لهم أو ال، وال عن كونهم ٌقدمون، إلى جانب شؽلهم، كال أو بعضا من المواد األولٌة التً ٌشتؽلون 
بها، إذا كانوا ٌشترون تلك المواد من مستنجز شؽل ثم ٌبٌعونه الشًء المصنوع، أو ٌتسلمونها من مورد 

منه، وال عن كونهم ٌحصلون بؤنفسهم على المواد  ٌعٌنه لهم مستنجز الشؽل وٌفرض علٌهم التزود
 اإلضافٌة أو ال ٌحصلون :

 

أن ٌعهد إلٌهم بصفة مباشرة أو بواسطة الؽٌر بؤن ٌإدوا، لقاء أجر، شؽال لحساب مقاولة واحدة أو  - 1 
 عدة مقاوالت من المقاوالت المبٌنة فً المادة األولى؛       

 

 معٌة مساعد واحد أو أزواجهم أو أبنائهم ؼٌر المؤجورٌن.أن ٌشتؽلوا إما فرادى وإما ب - 2 

 

 القسم الثالث  

 أحكام عامة 

 9المـــــادة 

 

ٌمنع كل مس بالحرٌات والحقوق المتعلقة بالممارسة النقابٌة داخل المقاولة وفق القوانٌن واألنظمة  
 المنتمٌن للمقاولة. الجاري بها العمل كما ٌمنع كل مس بحرٌة العمل بالنسبة للمشؽل ولألجراء

كما ٌمنع كل تمٌٌز بٌن األجراء من حٌث الساللة، أو اللون، أو الجنس، أو اإلعاقة، أو الحالة الزوجٌة،  
أو العقٌدة، أو الرأي السٌاسً، أو االنتماء النقابً، أو األصل الوطنً، أو األصل االجتماعً، ٌكون من 

المعاملة بالمثل فً مجال التشؽٌل أو تعاطً مهنة،  شؤنه خرق أو تحرٌؾ مبدأ تكافإ الفرص، أو عدم
السٌما فٌما ٌتعلق باالستخدام، وإدارة الشؽل وتوزٌعه، والتكوٌن المهنً، واألجر، والترقٌة، واالستفادة 

 من االمتٌازات االجتماعٌة، والتدابٌر التؤدٌبٌة، والفصل من الشؽل.

 

 ٌترتب عن ذلك بصفة خاصة ما ٌلً : 

 

 رأة فً إبرام عقد الشؽل؛حق الم - 1 

 منع كل إجراء تمٌٌزي ٌقوم على االنتماء، أو النشاط النقابً لألجراء؛ - 2 

حق المرأة، متزوجة كانت أو ؼٌر متزوجة، فً االنضمام إلى نقابة مهنٌة، والمشاركة فً إدارتها  - 3 
 وتسٌٌرها.

 

 11المـــــادة 

 

 برا.ٌمنع تسخٌر األجراء ألداء الشؽل قهرا أو ج 

 
 

 11المـــــادة 



 

ال تحول أحكام هذا القانون دون تطبٌق مقتضٌات األنظمة األساسٌة، أو عقد الشؽل، أو اتفاقٌة الشؽل  
 الجماعٌة، أو النظام الداخلً، أو ما جرى علٌه العرؾ من أحكام أكثر فائدة لألجراء.

 

 12المـــــادة 

 

درهم. وفً حالة  31.111إلى  15.111أعاله بؽرامة من  9ٌعاقب المشؽل عن مخالفة أحكام المادة  
 العود، تضاعؾ الؽرامة المذكورة أعاله.

أٌام.  7أعاله، تتخذ فً حقه عقوبة التوقٌؾ لمدة  9عند مخالفة األجٌر ألحكام الفقرة األولى من المادة  
 ٌوما. 15 وفً حالة تكراره لنفس المخالفة خالل السنة، تتخذ فً حقه عقوبة التوقٌؾ لمدة

 وفً حالة تكراره لنفس المخالفة للمرة الثالثة، ٌمكن فصله نهائٌا عن الشؽل. 

درهم. وفً حالة  31.111إلى  25.111أعاله بؽرامة من  11ٌعاقب المشؽل عن مخالفة أحكام المادة  
 بتٌن.أشهر أو بإحدى هاتٌن العقو 3أٌام و 6العود، تضاعؾ الؽرامة والحكم بحبس تتراوح مدته بٌن 

 
 

 الكتاب األول 

  االتفاقيات المتعلقة بالشغل

 القسم األول 

 عقد الشغل 

 الباب األول 

 فترة االختبار 

 

 13المـــــادة 

 

فترة االختبار هً الفترة التً ٌمكن خاللها ألحد الطرفٌن إنهاء عقد الشؽل بإرادته دون أجل إخطار وال  
 تعوٌض.

 

فً الشؽل على األقل، فال ٌمكن إنهاء فترة االختبار إال بعد منحه أحد ؼٌر أنه إذا قضى األجٌر أسبوعا  
 أجلً اإلخطار التالٌٌن، ما لم ٌرتكب خطؤ جسٌما :

ٌومٌن قبل اإلنهاء، إذا كان من فئة األجراء الذٌن ٌتقاضون أجورهم بالٌوم، أو األسبوع، أو كل خمسة  - 
 عشر ٌوما؛

 ممن ٌتقاضون أجورهم بالشهر؛ثمانٌة أٌام قبل اإلنهاء، إذا كان  - 

إذا فصل األجٌر من شؽله، بعد انصرام فترة اختباره، دون أن ٌصدر عنه خطؤ جسٌم، وجبت له  - 
 االستفادة من أجل إخطار ال ٌمكن أن تقل مدته عن ثمانٌة أٌام.

 

 14المـــــادة 

 

 تحدد فترة االختبار بالنسبة للعقود ؼٌر المحددة المدة كما ٌلً : 

 

 ثالثة أشهر بالنسبة لألطر وأشباههم؛ - 

 شهر ونصؾ بالنسبة للمستخدمٌن؛ - 

 خمسة عشر ٌوما بالنسبة للعمال. - 

 ٌمكن تجدٌد فترة االختبار مرة واحدة. 

 ال ٌمكن أن تتجاوز فترة االختبار، بالنسبة للعقود المحددة المدة، المدد التالٌة : 



تتعدى أسبوعٌن بالنسبة للعقود المبرمة لمدة تقل عن ستة ٌوما واحدا عن كل أسبوع شؽل على أال  - 
 أشهر؛

 شهرا واحدا بالنسبة للعقود المبرمة لمدة تفوق ستة أشهر. - 

ٌمكن النص فً عقد الشؽل، أو اتفاقٌة الشؽل الجماعٌة، أو النظام الداخلً على مدد أقل من المدد  
 المذكورة أعاله.

 

 الباب الثاني  

 إنشاء عقد الشغل 

 

 15المـــــادة 

 

تتوقؾ صحة عقد الشؽل على الشروط المتعلقة بتراضً الطرفٌن، وبؤهلٌتهما للتعاقد، وبمحل العقد،  
 وبسببه، كما حددها قانون االلتزامات والعقود.

فً حالة إبرام عقد الشؽل كتابة، وجب تحرٌره فً نظٌرٌن موقع علٌهما من طرؾ األجٌر والمشؽل  
 ائهما من قبل الجهة المختصة، وٌحتفظ األجٌر بؤحد النظٌرٌن.ومصادق على صحة إمض

 

 16المـــــادة 

 

 ٌبرم عقد الشؽل لمدة ؼٌر محددة، أو لمدة محددة، أو إلنجاز شؽل معٌن. 

ٌمكن إبرام عقد الشؽل محدد المدة فً الحاالت التً ال ٌمكن أن تكون فٌها عالقة الشؽل ؼٌر محددة  
 المدة.

 إبرام عقد الشؽل محدد المدة فٌما ٌلً :وتنحصر حاالت  

إحالل أجٌر محل أجٌر آخر فً حالة توقؾ عقد شؽل هذا األخٌر، ما لم ٌكن التوقؾ ناتجا عن  - 
 اإلضراب؛

 ازدٌاد نشاط المقاولة بكٌفٌة مإقتة؛ - 

 إذا كان الشؽل ذا طبٌعة موسمٌة - 

حاالت االستثنائٌة التً تحدد بموجب نص ٌمكن إبرام عقد الشؽل محدد المدة فً بعض القطاعات وال 
تنظٌمً بعد استشارة المنظمات المهنٌة للمشؽلٌن والمنظمات النقابٌة لألجراء األكثر تمثٌال أو بمقتضى 

 اتفاقٌة شؽل جماعٌة.

 

 17المـــــادة 

 

أو إطالق ٌمكن فً القطاعات ؼٌر الفالحٌة، عند فتح مقاولة ألول مرة أو مإسسة جدٌدة داخل المقاولة  
منتوج جدٌد ألول مرة، إبرام عقد الشؽل محدد المدة، لمدة أقصاها سنة قابلة للتجدٌد مرة واحدة. وٌصبح 

 العقد بعد ذلك فً جمٌع الحاالت ؼٌر محدد المدة.

ؼٌر أن العقد المبرم لمدة أقصاها سنة ٌصبح، فً حالة استمرار العمل به إلى ما بعد أجله، عقدا ؼٌر  
 محدد المدة.

وفً قطاع الفالحً ٌمكن إبرام عقد الشؽل محدد المدة لمدة ستة أشهر قابلة للتجدٌد، على أن ال تتجاوز  
 مدة العقود المبرمة سنتٌن، وٌصبح العقد بعد ذلك ؼٌر محدد المدة.

 

 18المــــــادة 

 

 ٌمكن إثبات عقد الشؽل بجمٌع وسائل اإلثبات. 

 فً من رسوم التسجٌل.إذا كان عقد الشؽل ثابتا بالكتابة أع 



 

 19المـــــادة 

 

إذا طرأ تؽٌٌر على الوضعٌة القانونٌة للمشؽل، أو على الطبٌعة القانونٌة للمقاولة، وعلى األخص بسبب  
اإلرث، أو البٌع، أو اإلدماج، أو الخوصصة، فإن جمٌع العقود التً كانت سارٌة المفعول حتى تارٌخ 

بٌن المشؽل الجدٌد، الذي ٌخلؾ المشؽل السابق فً االلتزامات الواجبة التؽٌٌر، تظل قائمة بٌن األجراء و
لألجراء، وخاصة فً ما ٌتعلق بمبلػ األجور، والتعوٌضات عن الفصل من الشؽل، والعطلة المإدى 

 عنها.

ٌحتفظ األجٌر المرتبط بعقد شؽل ؼٌر محدد المدة والذي ٌتم نقله فً إطار الحركة الداخلٌة داخل  
و المقاولة أو مجموعة المقاوالت كالشركات القابضة، بنفس الحقوق والمكاسب الناشئة عن المإسسة أ

عقد شؽله وذلك بؽض النظر عن المصلحة أو الفرع أو المإسسة التً ٌتم تعٌٌنه بها، وعن المهام المسندة 
 إلٌه ما لم ٌتفق الطرفان على مزاٌا أكثر فائدة لألجٌر.

 

 الباب الثالث  

  جير والمشغلالتزامات األ

 

 21المـــــادة 

 ٌكون األجٌر مسإوال فً إطار شؽله عن فعله، أو إهماله، أو تقصٌره، أو عدم احتٌاطه. 

 

 21المـــــادة 

ٌمتثل األجٌر ألوامر المشؽل، فً نطاق المقتضٌات القانونٌة أو التنظٌمٌة، أو عقد الشؽل، أو اتفاقٌة  
 الشؽل الجماعٌة، أو النظام الداخلً.

 .ٌمتثل األجٌر أٌضا للنصوص المنظمة ألخالقٌات المهنة 

 

 22المـــــادة 

 

ٌجب على األجٌر المحافظة على األشٌاء والوسائل المسلمة إلٌه للقٌام بالشؽل، مع ردها بعد انتهاء  
 الشؽل الذي كلؾ به.

للقاضً بما له من سلطة ٌسؤل األجٌر عن ضٌاع األشٌاء، والوسائل السالفة الذكر، أو تلفها، إذا تبٌن  
تقدٌرٌة، أن الضٌاع أو التلؾ ناتجان عن خطؤ األجٌر، كما لو نتج الضٌاع أو التلؾ عن استعمال األشٌاء 

 أو الوسائل فً ؼٌر الشؽل المعدة له، أو خارج أوقات الشؽل.

 ال ٌسؤل األجٌر إذا كان التلؾ أو الضٌاع ناتجٌن عن حادث فجائً، أو قوة قاهرة. 

على األجٌر، عند تؽٌٌر محل إقامته، أن ٌطلع المشؽل على عنوانه الجدٌد إما ٌدا بٌد أو بواسطة  ٌنبؽً 
 .رسالة مضمونة مع اإلشعار بالتوصل

 

 23المــــــادة 

 ٌحق لألجراء االستفادة من برامج محو األمٌة ومن تكوٌن مستمر. 

 تحدد بنص تنظٌمً شروط وكٌفٌات االستفادة من هذا التكوٌن. 

 ٌجب على المشؽل أن ٌسلم األجٌر بطاقة شؽل. 

 ٌجب أن تتضمن بطاقة الشؽل البٌانات التً تحدد بنص تنظٌمً. 

 ٌجب تجدٌد بطاقة الشؽل كلما حدث تؽٌٌر فً صفة األجٌر المهنٌة، أو فً مبلػ األجر. 

 

 24المــــــادة 



اٌة سالمة األجراء وصحتهم، ٌجب على المشؽل، بصفة عامة، أن ٌتخذ جمٌع التدابٌر الالزمة لحم 
وكرامتهم، لدى قٌامهم باألشؽال التً ٌنجزونها تحت إمرته، وأن ٌسهر على مراعاة حسن السلوك 

 واألخالق الحمٌدة، وعلى استتباب اآلداب العامة داخل المقاولة.

تالٌة، وعلى ٌجب علٌه أٌضا إطالع األجراء كتابة، لدى تشؽلٌهم، على المقتضٌات المتعلقة بالمواضٌع ال 
 كل تؽٌٌر ٌطرأ علٌها :

 اتفاقٌة الشؽل الجماعٌة ومضمونها عند وجودها؛ - 

 النظام الداخلً؛ - 

 مواقٌت الشؽل؛ - 

 أسالٌب تطبٌق الراحة األسبوعٌة؛ - 

 المقتضٌات القانونٌة والتدابٌر المتعلقة بحفظ الصحة والسالمة، وبالوقاٌة من خطر اآلالت؛ - 

 األجر، ومواقٌته، ومكان أدائه؛توارٌخ أداء  - 

 رقم التسجٌل بالصندوق الوطنً للضمان االجتماعً؛ - 

 .الهٌئة المإمنة ضد حوادث الشؽل واألمراض المهنٌة - 

 

 25المـــــادة 

 

 درهم عن األفعال التالٌة : 511إلى  311ٌعاقب بؽرامة من  

 ؛23المنصوص علٌها فً المادة عدم تسلٌم بطاقة الشؽل أو عدم تجدٌدها وفق الشروط  - 

 عدم تضمٌن بطاقة الشؽل أي بٌان من البٌانات المحددة بنص تنظٌمً. - 

، على أال ٌتجاوز 23ٌتكرر تطبٌق الؽرامة حسب عدد األجراء الذٌن لم تراع فً حقهم أحكام المادة  
 درهم. 21.111مجموع مبلػ الؽرامات 

عدم إطالع األجراء لدى تشؽٌلهم على البٌانات درهم عن  5111إلى  2111ٌعاقب بؽرامة من  
 أعاله وعلى كل تؽٌٌر ٌطرأ علٌها. 24المنصوص علٌها فً المادة 

فً حالة العود، إذا تم ارتكاب نفس الفعل  24تضاعؾ الؽرامة المترتبة على مخالفة مقتضٌات المادة  
 داخل السنة الموالٌة لصدور حكم نهائً.

 

 الباب الرابع  

 الكفالة 

 

 26المـــــادة 

 

 27إذا نص عقد الشؽل على تحمٌل األجٌر كفالة، طبقت على هذه الكفالة أحكام هذه المادة والمواد  
 أدناه. 31و 29و 28و

ٌجب على المشؽل، أن ٌسلم األجٌر وصال عن الكفالة، وأن ٌمسك سجال مطابقا للشكلٌات المقررة من  
 فٌه العملٌات المتعلقة بالكفالة. طرؾ السلطة الحكومة المكلفة بالشؽل، تبٌن

 

 27المادة  

 إذا كانت الكفالة تتكون من سندات، وجب أال تتضمن إال قٌما تصدرها الدولة، أو تحظى بضمانها. 

 

 28المادة  

ٌجب إٌداع الكفالة لدى صندوق اإلٌداع والتدبٌر، فً أجل خمسة عشر ٌوما من تارٌخ تسلم المشؽل لها،  
أعاله، وأن ٌثبت ذلك بشهادة  26هذا اإلٌداع فً السجل المنصوص علٌه فً المادة  وٌجب أن ٌشار إلى

 إٌداع، توضع رهن إشارة العون المكلؾ بتفتٌش الشؽل.

 



 29المادة  

 ال ٌمكن سحب الكفالة كال أو بعضا إال برضى المشؽل واألجٌر معا، أو بناء على حكم تصدره المحكمة. 

 

 31المادة  

الستٌفاء حقوق المشؽل وحقوق األؼٌار الذٌن قد ٌوقعون حجزا بٌن ٌدٌه. ٌعتبر باطال تخصص الكفالة  
 بحكم القانون، كل حجز ٌوقع لدى صندوق اإلٌداع والتدبٌر.

 

 31المادة  

 درهم عن األفعال التالٌة : 5111إلى  2111ٌعاقب بؽرامة من  

 ه البٌانات المقرر تقٌٌدها فٌه؛أو عدم تضمٌن 26عدم مسك السجل المنصوص علٌه فً المادة  - 

 ؛26عدم تسلٌم الوصل عن الكفالة المنصوص علٌه فً المادة  - 

، والتً تلزم المشؽل بإٌداع الكفالة 28عدم مراعاة األجل والشروط المنصوص علٌهما فً المادة  - 
 المادة؛    المقررة فً تلك 

، أو عدم وضعها رهن إشارة العون المكلؾ 28عدم وجود شهادة اإلٌداع المنصوص علٌها فً المادة  - 
 الشؽل؛          بتفتٌش 

حجز النقود أو السندات، التً تم تسلمها على سبٌل الكفالة، أو استعمالها لؽرض شخصً، أو لسد  - 
 المقاولة.           احتٌاجات 

 

 الباب الخامس  

 توقف عقد الشغل وإنهاؤه 

 الفرع األول 

 توقف عقد الشغل 

 

 32المادة 

 ٌتوقؾ عقد الشؽل مإقتا أثناء : 

 

 فترة الخدمة العسكرٌة اإلجبارٌة؛ - 1 

 تؽٌب األجٌر لمرض، أو إصابة، ٌثبتهما طبٌب إثباتا قانونٌا؛ - 2 

 154فترة ما قبل وضع الحامل حملها، وما بعده، وفق الشروط المنصوص علٌها فً المادتٌن  - 3 
 أدناه؛ 156و

 لمإقت الناتج عن حادثة شؽل أو مرض مهنً؛فترة العجز ا - 4 

 أدناه؛ 277و 275و 274فترات تؽٌب األجٌر المنصوص علٌها فً المواد  - 5 

 مدة اإلضراب؛ - 6 

 اإلؼالق القانونً للمقاولة بصفة مإقتة. - 7 

الواردة ؼٌر أن عقد الشؽل محدد المدة، ٌنتهً بحلول األجل المحدد له، بصرؾ النظر عن األحكام       
 أعاله.

   

 

 الفرع الثاني  

 كيفيات إنهاء عقد الشغل 

 

 33المادة 

 ٌنتهً عقد الشؽل المحدد المدة بحلول األجل المحدد للعقد، أو بانتهاء الشؽل الذي كان محال له. 



ٌستوجب قٌام أحد الطرفٌن بإنهاء عقد الشؽل محدد المدة، قبل حلول أجله، تعوٌضا للطرؾ اآلخر، ما  
 كن اإلنهاء مبررا، بصدور خطؤ جسٌم عن الطرؾ اآلخر، أو ناشئا عن قوة قاهرة.لم ٌ

ٌعادل التعوٌض المشار إلٌه فً الفقرة الثانٌة أعاله، مبلػ األجور المستحقة عن الفترة المتراوحة ما بٌن  
 تارٌخ إنهاء العقد واألجل المحدد له.

 

 34المادة  

بإرادة المشؽل، شرط مراعاة األحكام الواردة فً هذا الفرع،  ٌمكن إنهاء عقد الشؽل ؼٌر محدد المدة 
 وفً الفرع الثالث أدناه بشؤن أجل اإلخطار.

 

ٌمكن إنهاء عقد الشؽل ؼٌر محدد المدة بإرادة األجٌر عن طرٌق االستقالة المصادق على صحة  
ة فً الفرع الثالث أدناه إمضائها من طرؾ الجهة المختصة؛ وال ٌلزمه فً ذلك إال احترام األحكام الوارد

 بشؤن أجل اإلخطار.

 

 35المادة  

ٌمنع فصل األجٌر دون مبرر مقبول إال إذا كان المبرر مرتبطا بكفاءته أو بسلوكه فً نطاق الفقرة  
 67و 66أدناه، أو تحتمه ضرورة سٌر المقاولة فً نطاق المادتٌن  39والمادة  37األخٌرة من المادة 

 أدناه.

 

 36المادة  

 ال تعد األمور التالٌة من المبررات المقبولة التخاذ العقوبات التؤدٌبٌة أو للفصل من الشؽل : 

 االنتماء النقابً أو ممارسة مهمة الممثل النقابً؛ - 1 

المساهمة فً أنشطة نقابٌة خارج أوقات الشؽل، أو أثناء تلك األوقات، برضى المشؽل أو عمال  - 2 
 لشؽل الجماعٌة أو النظام الداخلً؛ا      بمقتضٌات اتفاقٌة 

 طلب الترشٌح لممارسة مهمة مندوب األجراء، أو ممارسة هذه المهمة، أو ممارستها سابقا؛ - 3 

 تقدٌم شكوى ضد المشؽل، أو المشاركة فً دعاوى ضده، فً نطاق تطبٌق مقتضٌات هذا القانون؛ - 4 

العرق، أو اللون، أو الجنس، أو الحالة الزوجٌة، أو المسإولٌات العائلٌة، أو العقٌدة، أو الرأي  - 5 
 األصل الوطنً، أو األصل االجتماعً؛            السٌاسً، أو 

 اإلعاقة، إذا لم ٌكن من شؤنها أن تحول دون أداء األجٌر المعاق لشؽل ٌناسبه داخل المقاولة. - 6 

 

 73المادة  

 ٌمكن للمشؽل اتخاذ إحدى العقوبات التؤدٌبٌة التالٌة فً حق األجٌر الرتكابه خطؤ ؼٌر جسٌم : 

 

 اإلنذار؛ - 1 

 التوبٌخ؛ - 2 

 التوبٌخ الثانً، أو التوقٌؾ عن الشؽل مدة ال تتعدى ثمانٌة أٌام؛ - 3 

ع مراعاة مكان سكنى التوبٌخ الثالث، أو النقل إلى مصلحة، أو مإسسة أخرى عند االقتضاء، م - 4 
 األجٌر.

 أدناه. 62من هذه المادة مقتضٌات المادة  4و 3تطبق على العقوبتٌن الواردتٌن فً الفقرتٌن       

 

 38المادة  

ٌتبع المشؽل بشؤن العقوبات التؤدٌبٌة مبدأ التدرج فً العقوبة. وٌمكن له بعد استنفاذ هذه العقوبات داخل  
 وٌعتبر الفصل فً هذه الحالة فصال مبررا. السنة أن ٌقوم بفصل األجٌر؛

 

 39المادة  



 تعتبر بمثابة أخطاء جسٌمة ٌمكن أن تإدي إلى الفصل، األخطاء التالٌة المرتكبة من طرؾ األجٌر : 

 

 ارتكاب جنحة ماسة بالشرؾ، أو األمانة، أو اآلداب العامة، صدر بشؤنها حكم نهائً وسالب للحرٌة؛ - 

 ج عنه ضرر للمقاولة؛إفشاء سر مهنً نت - 

 ارتكاب األفعال التالٌة داخل المإسسة أو أثناء الشؽل؛ - 

 السرقة؛ - 

 خٌانة األمانة؛ - 

 السكر العلنً؛ - 

 تعاطً مادة مخدرة؛ - 

 االعتداء بالضرب؛ - 

 السب الفادح؛ - 

 رفض إنجاز شؽل من اختصاصه عمدا وبدون مبرر؛ - 

 أربعة أٌام أو ثمانٌة أنصاؾ ٌوم خالل اإلثنً عشر شهرا؛التؽٌب بدون مبرر ألكثر من  - 

 إلحاق ضرر جسٌم بالتجهٌزات أو اآلالت أو المواد األولٌة عمدا أو نتٌجة إهمال فادح؛ - 

 ارتكاب خطؤ نشؤت عنه خسارة مادٌة جسٌمة للمشؽل؛ - 

إسسة ترتبت عنها خسارة عدم مراعاة التعلٌمات الالزم اتباعها لحفظ السالمة فً الشؽل وسالمة الم - 
 جسٌمة؛

 التحرٌض على الفساد؛ - 

استعمال أي نوع من أنواع العنؾ واالعتداء البدنً الموجه ضد أجٌر أو مشؽل أو من ٌنوب عنه  - 
 لعرقلة سٌر المقاولة.

 ٌقوم مفتش الشؽل فً هذه الحالة األخٌرة بمعاٌنة عرقلة سٌر المإسسة وتحرٌر محضر بشؤنها. 

 

 41المادة  

ٌعد من بٌن األخطاء الجسٌمة المرتكبة ضد األجٌر من طرؾ المشؽل أو رئٌس المقاولة أو المإسسة،  
 ما ٌلً :

 السب الفادح؛ - 

 استعمال أي نوع من أنواع العنؾ واالعتداء الموجه ضد األجٌر؛ - 

 التحرش الجنسً؛ - 

 التحرٌض على الفساد. - 

األخطاء الواردة فً هذه المادة فً حالة ثبوت ارتكاب المشؽل  وتعتبر مؽادرة األجٌر لشؽله بسبب أحد 
 إلحداها، بمثابة فصل تعسفً.

 

 41المادة  

 ٌحق للطرؾ المتضرر، فً حالة إنهاء الطرؾ اآلخر للعقد تعسفٌا، مطالبته بالتعوٌض عن الضرر. 

ت الناتجة عن إنهاء العقد ال ٌمكن للطرفٌن أن ٌتنازال مقدما عن حقهما المحتمل فً المطالبة بالتعوٌضا 
 سواء كان اإلنهاء تعسفٌا أم ال.

ٌمكن لألجٌر الذي فصل عن الشؽل لسبب ٌعتبره تعسفٌا اللجوء إلى مسطرة الصلح التمهٌدي  
أدناه من أجل الرجوع إلى شؽله أو الحصول على  532من المادة  4المنصوص علٌه فً الفقرة 

 تعوٌض.

ٌوقع توصٌل استالم مبلػ التعوٌض من طرؾ األجٌر والمشؽل أو من فً حالة الحصول على تعوٌض،  
ٌنوب عنه، وٌكون مصادقا على صحة إمضائه من طرؾ الجهة المختصة، وٌوقعه بالعطؾ العون 

 المكلؾ بتفتٌش الشؽل.

 ٌعتبر االتفاق الذي تم التوصل إلٌه فً إطار الصلح التمهٌدي نهائٌا وؼٌر قابل للطعن أمام المحاكم. 



فً حالة تعذر أي اتفاق بواسطة الصلح التمهٌدي، ٌحق لألجٌر رفع دعوى أمام المحكمة المختصة،  
التً لها أن تحكم، فً حالة ثبوت فصل األجٌر تعسفٌا، إما بإرجاع األجٌر إلى شؽله أو حصوله على 
لى تعوٌض عن الضرر ٌحدد مبلؽه على أساس أجر شهر ونصؾ عن كل سنة عمل أو جزء من السنة ع

 شهرا. 36أن ال ٌتعدى سقؾ 

 

 42المادة  

إذا أنهى األجٌر عقد الشؽل بصفة تعسفٌة، ثم تعاقد مع مشؽل جدٌد، أصبح هذا المشؽل متضامنا معه  
 فً تحمل المسإولٌة عن الضرر الالحق بالمشؽل السابق، وذلك فً األحوال التالٌة :

 ؛إذا ثبت أنه تدخل من أجل إخراج األجٌر من شؽله - 1 

 إذا شؽل أجٌرا مع علمه أنه مرتبط بعقد شؽل؛ - 2 

 إذا استمر فً تشؽٌل أجٌر بعد أن علم أنه ما زال مرتبطا بمشؽل آخر بموجب عقد شؽل. - 3 

تنتفً مسإولٌة المشؽل الجدٌد فً الحالة األخٌرة، إذا علم باألمر بعد إنهاء عقد الشؽل بصفة تعسفٌة من  
 إذا كان محدد المدة، أو بانصرام أجل اإلخطار إذا كان ؼٌر محدد المدة. طرؾ األجٌر، إما بحلول أجله

 تخضع لمراقبة السلطة القضائٌة القرارات التً ٌتخذها المشؽل فً إطار ممارسة سلطته التؤدٌبٌة. 

 

 الفرع الثالث  

  أجل اإلخطار

 

 43المادة 

على احترام أجل اإلخطار، ما لم ٌصدر  ٌكون إنهاء عقد الشؽل ؼٌر محدد المدة، بإرادة منفردة، مبنٌا 
 خطؤ جسٌم عن الطرؾ اآلخر.

ٌنظم أجل اإلخطار ومدته بمقتضى النصوص التشرٌعٌة، أو التنظٌمٌة، أو عقد الشؽل، أو اتفاقٌة الشؽل  
 الجماعٌة، أو النظام الداخلً، أو العرؾ.

ل الجماعٌة، أو النظام الداخلً، أو ٌكون باطال بقوة القانون، كل شرط فً عقد الشؽل، أو اتفاقٌة الشؽ 
 العرؾ ٌحدد أجل اإلخطار فً مدة تقل عما حددته النصوص التشرٌعٌة، أو التنظٌمٌة.

 ٌكون باطال فً جمٌع األحوال كل شرط ٌحدد أجل اإلخطار فً أقل من ثمانٌة أٌام. 

 ٌعفى المشؽل واألجٌر من وجوب التقٌد بؤجل اإلخطار فً حالة القوة القاهرة. 

 

 44المادة  

 ٌبدأ سرٌان أجل اإلخطار من الٌوم الموالً لتبلٌػ قرار إنهاء العقد. 

 

 45المادة  

 ٌتوقؾ أجل اإلخطار أثناء فترة : 

 عجز األجٌر مإقتا عن الشؽل إذا تعرض لحادثة شؽل، أو لمرض مهنً؛ - 1 

 156و 154فً المادتٌن  ما قبل وضع الحامل لحملها، أو ما بعده، وفق الشروط المنصوص علٌها - 2 
 أدناه.

 

 46المادة  

أعاله عندما ٌنتهً عقد الشؽل محدد المدة، أو  45ال تطبق المقتضٌات المنصوص علٌها فً المادة  
 المبرم من أجل إنجاز شؽل معٌن، خالل فترة العجز المإقت.

 

 47المادة  

 ماتهما المتبادلة.ٌجب على المشؽل واألجٌر، خالل أجل اإلخطار، احترام جمٌع التزا 



 

 48المادة  

ٌستفٌد األجٌر أثناء أجل اإلخطار، من رخص التؽٌب، قصد البحث عن شؽل آخر، على أن ٌإدى له  
 عنها األجر الذي ٌتقاضاه عن أوقات شؽله الفعلً، أٌا كانت طرٌقة أدائه.

 

 49المادة  

فً الٌوم، على أال تتعدى  أعاله فً ساعتٌن 48تحدد رخصة التؽٌب المنصوص علٌها فً المادة  
األوقات المرخص بها ثمانً ساعات فً األسبوع الواحد، أو ثالثٌن ساعة فً كل فترة من ثالثٌن ٌوما 

 متوالٌة.

 

ؼٌر أنه إذا كان األجٌر ٌشتؽل فً مقاولة، أو مإسسة، أو ورش ٌبعد مسافة تفوق عشرة كٌلومترات عن  
التؽٌب أربع ساعات متتالٌة مرتٌن فً األسبوع، أو ثمانً مدٌنة مصنفة فً عداد البلدٌات، أمكن له 

ساعات متتالٌة مرة فً األسبوع، خالل الساعات المخصصة للشؽل فً المقاولة، أو المإسسة، أو 
 الورش.

 

 51المادة  

تحدد مدة التؽٌب باتفاق بٌن المشؽل واألجٌر، وعند االقتضاء تارة باختٌار المشؽل، وتارة باختٌار  
 ، تناوبا بٌنهما.األجٌر

ٌنتهً الحق فً التؽٌب بمجرد حصول األجٌر على شؽل جدٌد، وٌجب علٌه فً هذه الحالة إحاطة  
مشؽله علما بذلك تحت طائلة إنهاء أجل اإلخطار. كما ٌنتهً هذا الحق إذا توقؾ األجٌر عن تخصٌص 

 فترات تؽٌبه للبحث عن شؽل.

 

 51المادة  

ر محدد المدة، دون إعطاء أجل اإلخطار، أو قبل انصرام مدته، أداء ٌترتب عن إنهاء عقد الشؽل ؼٌ 
الطرؾ المسإول عن اإلنهاء، تعوٌضا عن اإلخطار للطرؾ اآلخر، ٌعادل األجر الذي كان من 

 المفروض أن ٌتقاضاه األجٌر، لو استمر فً أداء شؽله، ما لم ٌتعلق األمر بخطإ جسٌم.

 

 الفرع الرابع  

  التعويض عن الفصل

 

 52المادة 

ٌستحق األجٌر المرتبط بعقد شؽل ؼٌر محدد المدة، تعوٌضا عند فصله، بعد قضائه ستة أشهر من  
 الشؽل داخل نفس المقاولة، بصرؾ النظر عن الطرٌقة التً ٌتقاضى بها أجره، وعن دورٌة أدائه.

 

 53المادة  

 لشؽل الفعلً، ما ٌلً :ٌعادل مبلػ التعوٌض عن الفصل، عن كل سنة، أو جزء من السنة من ا 

 ساعة من األجرة، فً ما ٌخص الخمس سنوات األولى من األقدمٌة؛ 96 - 

 ساعة من األجرة، فً ما ٌخص فترة األقدمٌة المتراوحة بٌن السنة السادسة والعاشرة؛ 144 - 

سة ساعة من األجرة، فً ما ٌخص مدة األقدمٌة المتراوحة بٌن السنة الحادٌة عشرة والخام 192 - 
 عشرة؛

 ساعة من األجرة، فً ما ٌخص مدة األقدمٌة التً تفوق السنة الخامسة عشرة. 241 - 

ٌمكن النص فً عقد الشؽل، أو اتفاقٌة الشؽل الجماعٌة، أو النظام الداخلً على مقتضٌات أكثر فائدة  
 لألجٌر.



ن التعوٌض عن فقدان وٌحق لألجٌر أن ٌستفٌد أٌضا، وفق القوانٌن واألنظمة الجاري بها العمل، م 
 الشؽل ألسباب اقتصادٌة أو تكنولوجٌة أو هٌكلٌة.

 

 54المادة  

 تدخل ضمن مدد الشؽل الفعلً، ما ٌلً : 

 فترات العطلة السنوٌة المإدى عنها؛ - 1 

أدناه، وفترة توقؾ عقد الشؽل  154و 153فترات استراحة النوافس المنصوص علٌها فً المادتٌن  - 2 
 أدناه؛ 156فً المادة  المنصوص علٌها

 مدة عجز األجٌر عن الشؽل عجزا مإقتا، بسبب حادثة شؽل، أو مرض مهنً؛ - 3 

مدة توقؾ عقد الشؽل، والسٌما أثناء التؽٌب المؤذون به، أو بسبب المرض ؼٌر الناتج عن حادثة  - 4 
 بفعل قوة قاهرة. الشؽل أو المرض المهنً، أو بسبب إؼالق المقاولة مإقتا بموجب قرار إداري، أو

 

 55المادة  

ٌقدر التعوٌض عن الفصل على أساس معدل األجور المتقاضاة خالل األسابٌع االثنٌن والخمسٌن السابقة  
 لتارٌخ اإلنهاء.

 

 56المادة  

ال ٌمكن أن ٌكون األجر المعتمد لتقدٌر التعوٌض عن الفصل دون الحد األدنى القانونً لألجر  
 أدناه. 356المادة المنصوص علٌه فً 

 

 57المادة  

 ٌعتمد فً تقدٌر التعوٌض عن الفصل من الشؽل األجر بمعناه األساسً، مع توابعه المبٌنة أدناه : 

 المكافآت، والتعوٌضات المرتبطة بالشؽل باستثناء ما ٌلً : - 1 

 أ( المبالػ المستردة تؽطٌة لمصارٌؾ أو لنفقات سبق أن تحملها األجٌر بسبب شؽله؛ 

ب( التعوٌض المإدى عن تحمل مسإولٌة، باستثناء التعوٌضات عن المهام، كالتعوٌض المإدى لرئٌس  
 فرقة، أو لرئٌس مجموعة؛

 ج( التعوٌضات عن األشؽال المضنٌة أو الخطرة؛ 

 د( التعوٌضات عن األشؽال المضنٌة أو الخطرة؛ 

ٌنتمً إلى فئة أعلى من فئته، أو عن  ه( التعوٌضات المدفوعة لألجٌر، إذا حل مإقتا محل أجٌر آخر 
 شؽل أنجزه األجٌر بصفة مإقتة، أو استثنائٌة، ما عدا التعوٌضات عن الساعات اإلضافٌة؛

 

 الفوائد العٌنٌة؛ - 2 

 العمولة، والحلوان. - 3 

 

 58المادة  

ده، الذٌن % التعوٌض المستحق لمندوب األجراء والممثل النقابً بالمقاولة عند وجو111ٌرفع بنسبة  
 أعاله. 53ٌفصلون من شؽلهم خالل مدة انتدابهم، وفق المقتضٌات المنصوص علٌها فً المادة 

 

 59المادة  

ٌستفٌد األجٌر عند فصله تعسفٌا من التعوٌض عن الضرر والتعوٌض عن أجل اإلخطار المنصوص  
 أعاله. 51و 41علٌهما على التوالً فً المادتٌن 

 عن فقدان الشؽل.كما ٌستفٌد من التعوٌض  

 



 61المادة  

أعاله إذا وجب له راتب الشٌخوخة عند بلوؼه سن  59ال حق لألجٌر فً التعوٌضات الواردة فً المادة  
أدناه، إال إذا نص عقد الشؽل أو اتفاقٌة الشؽل الجماعٌة، أو النظام الداخلً على  526التقاعد طبقا لمادة 

 مقتضٌات أكثر فائدة لألجٌر.

 

 الفرع الخامس  

 الفصل التأديبي 

 

 61المادة 

ٌمكن فصل األجٌر من الشؽل، دون مراعاة أجل اإلخطار، ودون تعوٌض عن الفصل، وال تعوٌض عن  
 الضرر، عند ارتكابه خطؤ جسٌما.

 

 62المادة  

 ٌجب، قبل فصل األجٌر، أن تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه باالستماع إلٌه من طرؾ المشؽل أو من 
ٌنوب عنه بحضور مندوب األجراء أو الممثل النقابً بالمقاولة الذي ٌختاره األجٌر بنفسه، وذلك داخل 

 أجل ال ٌتعدى ثمانٌة أٌام ابتداء من التارٌخ الذي تبٌن فٌه ارتكاب الفعل المنسوب إلٌه.

 األجٌر. ٌحرر محضر فً الموضوع من قبل إدارة المقاولة، ٌوقعه الطرفان، وتسلم نسخة منه إلى 

 إذا رفض أحد الطرفٌن إجراء أو إتمام المسطرة، ٌتم اللجوء إلى مفتش الشؽل. 

 

 63المادة  

أعاله أو مقرر الفصل إلى األجٌر المعنً باألمر ٌدا  37ٌسلم مقرر العقوبات التؤدٌبٌة الواردة فً المادة  
ثمانً وأربعٌن ساعة من  بٌد مقابل وصل، أو بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل داخل أجل

 تارٌخ اتخاذ المقرر المذكور.

ٌقع على عاتق المشؽل عبء إثبات وجود مبرر مقبول للفصل، كما ٌقع علٌه عبء اإلثبات عندما ٌدعً  
 مؽادرة األجٌر لشؽله.

 

 64المادة  

 توجه نسخة من مقرر الفصل أو رسالة االستقالة إلى العون المكلؾ بتفتٌش الشؽل. 

ٌتضمن مقرر فصل األجٌر األسباب المبررة التخاذه، وتارٌخ االستماع إلٌه، مرفقا بالمحضر  ٌجب أن 
 أعاله. 62المشار إلٌه فً المادة 

 ال ٌمكن للمحكمة أن تنظر إال فً األسباب الواردة فً مقرر الفصل وظروفه. 

 

 65المادة  

ختصة، فً أجل تسعٌن ٌوما من ٌجب، تحت طائلة سقوط الحق، رفع دعوى الفصل أمام المحكمة الم 
 تارٌخ توصل األجٌر بمقرر الفصل.

 أعاله. 63ٌجب النص على األجل المذكور أعاله فً مقرر الفصل الوارد فً المادة  

 

 الفرع السادس  

 الفصل ألسباب تكنولوجية أو هيكلية أو اقتصادية وإغالق المقاوالت 

 
 

 66المادة 



التجارٌة، أو الصناعٌة، أو فً االستؽالالت الفالحٌة أو الؽابوٌة ٌجب على المشؽل فً المقاوالت  
وتوابعها، أو فً مقاوالت الصناعٌة التقلٌدٌة الذي ٌشؽل اعتٌادٌا عشرة أجراء أو أكثر، والذي ٌعتزم 

فصل األجراء، كال أو بعضا، ألسباب تكنولوجٌة أو هٌكلٌة أو ما ٌماثلها، أو ألسباب اقتصادٌة، أن ٌبلػ 
لمندوبً األجراء والممثلٌن النقابٌٌن بالمقاولة عند وجودهم قبل شهر واحد على األقل من تارٌخ ذلك 

الشروع فً مسطرة الفصل، وأن ٌزودهم فً نفس الوقت بالمعلومات الضرورٌة التً لها عالقة 
الشروع فً بالموضوع، بما فٌها أسباب الفصل، وعدد وفئات األجراء المعنٌٌن، والفترة التً ٌعتزم فٌها 

 الفصل.

وٌجب علٌه أٌضا استشارتهم، والتفاوض معهم من أجل تدارس اإلجراءات التً من شؤنها أن تحول  
 دون الفصل، أو تخفؾ من آثاره السلبٌة، بما فٌها إمكانٌة إعادة اإلدماج فً مناصب شؽل أخرى.

 ألجراء بها عن خمسٌن أجٌرا.تحل لجنة المقاولة محل مندوبً األجراء فً المقاوالت التً ٌزٌد عدد ا 

تحرر إدارة المقاولة محضرا تدون فٌه نتائج المشاورات والمفاوضات المذكورة ٌوقعه الطرفان، وتسلم  
 نسخة منه لمندوبً األجراء، وتوجه نسخة أخرى إلى المندوب اإلقلٌمً المكلؾ بالشؽل.

 

 67المادة  

أعاله، كال أو بعضا، ألسباب  66المشار إلٌها فً المادة ٌتوقؾ فصل األجراء العاملٌن فً المقاوالت  
تكنولوجٌة أو هٌكلٌة أو ما ٌماثلها، أو ألسباب اقتصادٌة، على إذن ٌجب أن ٌسلمه عامل العمالة أو اإلقلٌم 

 فً أجل أقصاه شهران من تارٌخ تقدٌم الطلب من طرؾ المشؽل إلى المندوب اإلقلٌمً المكلؾ بالشؽل.

ذن مرفقا بجمٌع اإلثباتات الضرورٌة وبمحضر المشاورات والتفاوض مع ممثلً األجراء ٌكون طلب اإل 
 أعاله. 66المنصوص علٌه فً المادة 

فً حالة الفصل ألسباب اقتصادٌة، ٌكون الطلب مرفقا، عالوة على الوثائق المذكورة أعاله، باإلثباتات  
 التالٌة :

 تدعً تطبٌق مسطرة الفصل؛تقرٌر ٌتضمن األسباب االقتصادٌة التً تس - 

 بٌان حول الوضعٌة االقتصادٌة والمالٌة للمقاولة - 

 تقرٌر ٌضعه خبٌر فً المحاسبة أو مراقب فً الحسابات. - 

ٌجب على المندوب اإلقلٌمً المكلؾ بالشؽل أن ٌجري كل األبحاث التً ٌعتبرها ضرورٌة وأن ٌوجه  
ٌخ توصله بالطلب، إلى أعضاء لجنة إقلٌمٌة ٌرأسها الملؾ، داخل أجل ال ٌتعدى شهرا واحدا من تار

 عامل العمالة أو اإلقلٌم لدراستها والبث فٌها فً األجل المحدد أعاله.

ٌجب أن ٌكون قرار عامل العمالة أو اإلقلٌم معلال ومبنٌا على الخالصات واالقتراحات التً توصلت  
 إلٌها اللجنة المذكورة.

 

 68المادة  

أعاله من ممثلٌن عن السلطات اإلدارٌة المعنٌة  67قلٌمٌة المشار إلٌها فً المادة تتكون اللجنة اإل 
 وممثلٌن عن المنظمات المهنٌة للمشؽلٌن والمنظمات النقابٌة لألجراء األكثر تمثٌال.

 ٌحدد أعضاء اللجنة وطرٌقة تعٌٌنهم وكٌفٌة تسٌٌرها بنص تنظٌمً. 

 

 69المادة  

أعاله، كلٌا أو جزئٌا، ألسباب ؼٌر  66أو االستؽالالت المذكورة فً المادة ال ٌسمح بإؼالق المقاوالت  
األسباب الواردة فً نفس المادة، إذا كان سٌإدي إلى فصل األجراء، إال فً الحاالت التً ٌستحٌل معها 

فً مواصلة نشاط المقاولة، وبناء على إذن ٌسلمه عامل العمالة أو اإلقلٌم طبقا لنفس المسطرة المحددة 
 أعاله. 67و 66المادتٌن 

 

 71المادة  



 69و 67و 66ٌستفٌد األجراء عند فصلهم فً حالة حصول المشؽل على اإلذن أو عدمه طبقا للمواد  
 51أعاله من التعوٌض عن أجل اإلخطار، وعن الفصل، المنصوص علٌهما على التوالً فً المادتٌن 

 أعاله. 52و

د، ودون الحصول على اإلذن المذكور، فإن األجراء المفصولٌن ال أما فً حالة الفصل طبقا لنفس الموا 
أعاله إال بناء على حكم قضائً ما  41ٌستفٌدون من التعوٌض عن الضرر المنصوص علٌه فً المادة 

 لم ٌتم إرجاعهم إلى شؽلهم مع احتفاظهم بحقوقهم.

عاله أو اللجوء إلى المحكمة للبت أ 41ٌجوز للمشؽل واألجراء اللجوء إلى الصلح التمهٌدي طبقا للمادة  
 فً النزاع.

 

 71المادة  

ٌباشر الفصل المؤذون به بالنسبة إلى كل مإسسة فً المقاولة تبعا لكل فئة مهنٌة، مع مراعاة العناصر  
 الواردة أدناه :

 األقدمٌة؛ - 

 القٌمة المهنٌة؛ - 

 األعباء العائلٌة. - 

 518إعادة تشؽٌلهم، وفق الشروط المنصوص علٌها فً المادة  ٌتمتع األجراء المفصولون باألولوٌة فً 
 أدناه.

 

 الفرع السابع  

 شهادة الشغل 

 
 

 72المادة 

ٌجب على المشؽل، عند انتهاء عقد الشؽل، تحت طائلة أداء تعوٌض، أن ٌسلم األجٌر شهادة شؽل داخل  
 أجل أقصاه ثمانٌة أٌام.

تارٌخ التحاق األجٌر بالمقاولة، وتارٌخ مؽادرته لها، ٌجب أن ٌقتصر فً شهادة الشؽل، على ذكر  
ومناصب الشؽل التً شؽلها. ؼٌر أنه ٌمكن، باتفاق الطرفٌن، تضمٌن شهادة الشؽل بٌانات تتعلق 

 بالمإهالت المهنٌة لألجٌر، وبما أسدى من خدمات.

ردة فً الفقرة الثانٌة تعفى شهادة الشؽل من رسوم التسجٌل ولو اشتملت على بٌانات أخرى ؼٌر تلك الوا 
أعاله. وٌشمل اإلعفاء الشهادة التً تتضمن عبارة "حر من كل التزام" أو أي صٌاؼة أخرى تثبت إنهاء 

 عقد الشؽل بصفة طبٌعٌة.

 

 الفرع الثامن  

 توصيل تصفية كل حساب 

 
 

 73المادة 

إنهاء العقد ألي سبب "التوصٌل عن تصفٌة كل حساب" هو التوصٌل الذي ٌسلمه األجٌر للمشؽل، عند  
 كان، وذلك قصد تصفٌة كل األداءات تجاهه.

من قانون االلتزامات والعقود، ٌتنازل فٌه األجٌر  1198ٌعتبر باطال كل إبراء أو صلح، طبقا للفصل  
 عن أي أداء وجب لفائدته بفعل تنفٌذ العقد أو بفعل إنهائه.

 

 74المادة  



 ٌل تصفٌة كل حساب، البٌانات التالٌة :ٌجب تحت طائلة البطالن، أن ٌتضمن توص 

 المبلػ المدفوع بكامله قصد التصفٌة النهائٌة للحساب، مع بٌان مفصل لألداءات؛ - 1 

 أجل سقوط الحق المحدد فً ستٌن ٌوما، مكتوبا بخط واضح تسهل قراءته؛ - 2 

 اإلشارة إلى كون التوصٌل محررا فً نظٌرٌن ٌسلم أحدهما لألجٌر. - 3 

 ن ٌكون توقٌع األجٌر على التوصٌل مسبوقا بعبارة "قرأت ووافقت".ٌجب أ 

ٌجب، إذا كان األجٌر أمٌا، أن ٌكون توصٌل تصفٌة كل حساب موقعا بالعطؾ من قبل العون المكلؾ  
 أدناه. 532بتفتٌش الشؽل، فً إطار الصلح المنصوص علٌه فً المادة 

 

 75المادة  

 تٌن ٌوما التالٌة لتوقٌعه.ٌمكن التراجع عن التوصٌل خالل الس 

ٌجب إثبات التراجع عن التوصٌل إما بإبالغ المشؽل بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، أو  
برفع دعوى لدى المحكمة. وال ٌعتد بالوسٌلة المثبتة للتراجع إال إذا حدد فٌها األجٌر مختلؾ الحقوق التً 

 مازال متمسكا بها.

 

 76المادة  

بالتوصٌل الذي وقع التراجع عنه بصفة قانونٌة أو الذي ال ٌمكن أن ٌسري علٌه أجل السقوط إال ال ٌعتد  
 باعتباره مجرد توصٌل بالمبالػ المبٌنة فٌه.

من قانون االلتزامات والعقود، مجرد وثٌقة بالمبالػ المبٌنة  1198ٌعتبر اإلبراء أو الصلح، طبقا للفصل  
 فٌها.

قاضاها األجٌر عن الفصل بموجب صلح أو حكم قضائً، من الضرٌبة عن تعفى التعوٌضات التً ٌت 
 الدخل وواجبات الصندوق الوطنً للضمان االجتماعً ورسوم التسجٌل.

 

 الفرع التاسع  

  سكن األجير بسبب شغله

 
 

 77المادة 

المشؽل فً إذا وضع المشؽل رهن إشارة األجٌر سكنى بسبب شؽله، وجب علٌه إخالإها وإرجاعها إلى  
أجل أقصاه ثالثة أشهر من تارٌخ إنهاء العقد أٌا كان سبب اإلنهاء، وذلك تحت طائلة ؼرامة تهدٌدٌة ال 

 تتعدى ربع األجرة الٌومٌة لألجٌر عن كل ٌوم تؤخٌر.

 

 الفرع العاشر  

 مقتضيات زجرية 

 
 

 78المادة 

 درهم عما ٌلً : 511إلى  311ٌعاقب بؽرامة من  

 ؛51و 43لمقتضٌات المتعلقة باإلخطار المنصوص علٌها فً المادتٌن عدم احترام ا - 

، أو السماح بمهل تؽٌب تقل عن 48االمتناع عن منح رخص التؽٌب المنصوص علٌها فً المادة  - 
 المهل المنصوص علٌها فً المادة المذكورة؛

 ؛52عدم أداء التعوٌض عن الفصل من الشؽل المنصوص علٌه فً المادة  - 

 ؛53م تقدٌر مبلػ التعوٌض عن الفصل وفق أحكام المادة عد - 



عدم تطبٌق الزٌادة فً التعوٌض عن الفصل المستحق لمندوب األجراء والممثل النقابً بالمقاولة،  - 
 ؛58المنصوص علٌه فً المادة 

ا رهن إشارة األجٌر، أو عدم تضمٌنها بٌان 72عدم وضع شهادة الشؽل المنصوص علٌها فً المادة  - 
 من البٌانات المنصوص علٌها فً المادة المذكورة، أو عدم تسلٌمها داخل األجل المحدد فً نفس المادة؛

ٌتكرر تطبٌق الؽرامة حسب عدد األجراء الذٌن لم تراع فً حقهم أحكام المواد اآلنفة الذكر، على أال  
 درهم. 21.111ٌتجاوز مجموع الؽرامات مبلػ 

درهم عن عدم التقٌد بؤولوٌة اإلعادة إلى الشؽل  5111و 2111ؽها بٌن ٌعاقب بؽرامة ٌتراوح مبل - 
 ؛71المنصوص علٌها فً الفقرة األخٌرة من المادة 

 .69و 67و 66درهم عن عدم التقٌد بؤحكام المواد  21.111إلى  11.111ٌعاقب بؽرامة من  - 

 الباب السادس  

 صناعة الوكٌل المتجول أو الممثل أو الوسٌط فً التجارة وال

 

 79المادة 

ٌعد عقد شؽل كل عقد ٌكون التمثٌل التجاري أو الصناعً محال له، أٌا كان الوصؾ الذي أعطً له،  
والمبرم بٌن الوكٌل المتجول، أو الممثل، أو الوسٌط، مهما كانت صفته، وبٌن مشؽله فً الصناعة أو 

األحوال التً ٌكون فٌها الوكٌل المتجول، التجارة، سواء نص العقد صراحة على ذلك أم سكت عنه، فً 
 أو الممثل، أو الوسٌط :

 ٌعمل لحساب مشؽل واحد أو عدة مشؽلٌن؛ - 

 ٌمارس فعلٌا مهنته وحدها بصفة مستمرة؛ - 

مرتبطا بمشؽله بالتزامات تحدد طبٌعة التمثٌل التجاري، أو الصناعً، أو الخدمات، أو البضائع  - 
والجهة التً ٌجب أن ٌمارس فٌها نشاطه، أو فئات الزبناء التً كلؾ  المعروضة للبٌع أو للشراء،

 بالتعامل معها، ونسبة األداءات المستحقة له.

ال تحول األحكام المبٌنة أعاله، دون وجود شروط تسمح للوكٌل المتجول، أو الممثل، أو الوسٌط فً  
 رٌة لحسابه الشخصً.التجارة أو الصناعة بمزاولة مهنة أخرى، أو بمباشرة عملٌات تجا

ال تسري أحكام هذه المادة على األجراء الذٌن ٌكلفون عرضا، إضافة إلى شؽلهم داخل المقاولة، بالقٌام  
بمساع لدى الزبناء، ٌتقاضون عنها فقط مبلؽا محددا، مع تحمل المقاولة مصارٌؾ التنقل، وٌزاولون 

 نشاطهم تحت مراقبة المشؽل وتوجٌهه الٌومً.

 

 18المادة  

 أعاله مكتوبة. 79ٌجب أن تكون العقود المبٌنة فً المادة  

تبرم هذه العقود حسب اختٌار الطرفٌن، إما لمدة محددة، أو لمدة ؼٌر محددة، وفً الحالة األخٌرة ٌتعٌن  
على الطرفٌن أن ٌنصا على أجل اإلخطار المحدد بمقتضى اتفاقٌة شؽل جماعٌة، أو النظام الداخلً، أو 

 أعاله. 43ؾ، على أال ٌقل فً جمٌع الحاالت عن المدة المحددة فً المادة بموجب العر

 ٌمكن اشتراط فترة اختبار، على أال تتعدى مدتها ستة أشهر. 

 

 81المادة  

أعاله شرطا ٌمنع على الوكٌل المتجول، أو الممثل،  79ٌمكن تضمٌن العقد المنصوص علٌه فً المادة  
 ة أو صناعٌة، أو منتجات معٌنة، مدة سرٌان العقد.أو الوسٌط تمثٌل مقاوالت تجارٌ

إذا لم ٌتضمن العقد بندا ٌنص على ذلك المنع، وإذا لم ٌتخل الطرفان عن المنع بنص صرٌح فً العقد،  
فإنه ٌتعٌن علٌهما عند االقتضاء، أن ٌدرجا فٌه بندا ٌبٌنان فٌه المقاوالت التجارٌة، أو الصناعٌة، أو 

لوكٌل المتجول، أو الممثل، أو الوسٌط ٌمثلها إلى ؼاٌة إبرام العقد، مع تعهده بعدم المنتجات التً كان ا
 االرتباط بتمثٌل مقاوالت، أو منتجات جدٌدة، طٌلة مدة سرٌان العقد، إال بإذن مسبق من المشؽل.

 



 82المادة  

بإرادة أحد الطرفٌن، على تتم تسوٌة اآلثار الناتجة عن إنهاء عقد الوكٌل المتجول، أو الممثل، أو الوسٌط  
 النحو التالً :

 ال ٌترتب عن اإلنهاء أي تعوٌض إذا تم خالل فترة االختبار؛ - 1 

 إذا تم اإلنهاء بفعل المشؽل، بعد انقضاء فترة االختبار، وجب مراعاة األحكام التالٌة : - 2 

 ه :أوال : إذا تعلق األمر بعقد ؼٌر محدد المدة، وجب مراعاة الحالتٌن أدنا 

أ( عند عدم مراعاة أجل اإلخطار، ٌستحق الوكٌل المتجول، أو الممثل، أو الوسٌط لقاء أجره، المبلػ  
المقدر نقدا لجمٌع الفوائد المباشرة أو ؼٌر المباشرة التً كان من المفروض أن ٌحصل علٌها خالل أجل 

 اإلخطار؛

عوٌض عن الفصل، المنصوص علٌهما ب( فً حالة اإلنهاء التعسفً، ٌستحق التعوٌض عن الضرر والت 
 أعاله. 52و 41على التوالً فً المادتٌن 

 ثانٌا : إذا تعلق األمر باإلنهاء المسبق لعقد محدد المدة، ٌستحق الوكٌل المتجول، أو الممثل، أو الوسٌط : 

العقد  أ( مبلػ الفوائد المباشرة أو ؼٌر المباشرة التً كان من المفروض أن ٌحصل علٌها حتى انتهاء 
 باعتبارها أجرا، عالوة على الفوائد التً ٌحصل علٌها األجٌر على إثر إنهاء العقد؛

 أعاله. 33ب( تعوٌضا عن الضرر، وفق الشروط المنصوص علٌها فً المادة  

 

 83المادة  

ٌحق للوكٌل المتجول، أو الممثل، أو الوسٌط الحصول على تعوٌض عن إنهاء أي عقد ٌكون طرفا فٌه،  
 سواء كان ؼٌر محدد المدة أم محدد المدة، فً األحوال التالٌة :

إذا تم إنهاء العقد ؼٌر محدد المدة، أو العقد محدد المدة قبل حلول أجله بفعل المشؽل، من ؼٌر أن  - 1 
 ٌكون سببه خطؤ جسٌما، صادرا عن الوكٌل المتجول، أو الممثل، أو الوسٌط؛

الوكٌل المتجول، أو الممثل، أو الوسٌط لمرض أو حادثة، نتج عنهما إذا انتهى العقد بسبب تعرض  - 2 
 عجز كلً ودائم عن الشؽل؛

 إذا انتهى أجل العقد محدد المدة، ولم ٌجدد. - 3 

 

 84المادة  

أعاله، عن التعوٌض المستحق بسبب اإلنهاء التعسفً  83ٌتمٌز التعوٌض المنصوص علٌه فً المادة  
عن التعوٌض المستحق فً حالة اإلنهاء المسبق للعقد محدد المدة كما حددتهما للعقد ؼٌر محدد المدة، و

 أعاله. 82المادة 

 

 85المادة  

أعاله على أساس الحصة التً تعود شخصٌا للوكٌل  83ٌحتسب مبلػ التعوٌض المشار إلٌه فً المادة  
حٌث القٌمة، والعدد، مع مراعاة المتجول، أو الممثل، أو الوسٌط، تبعا ألهمٌة الزبناء الذٌن جلبهم، من 

األداءات الخاصة، التً منحت له لنفس الؽاٌة، طوال مدة سرٌان العقد، وكذا النقص فً عدد الزبناء 
 السابقٌن لسبب ٌعود إلٌه.

 ٌمنع تحدٌد مقدار ذلك التعوٌض مسبقا. 

أجله بسبب وفاة الوكٌل إذا تم إنهاء العقد ؼٌر محدد المدة، أو إنهاء العقد محدد المدة قبل انصرام  
 المتجول، أو الممثل، أو الوسٌط، آل التعوٌض إلى ورثته.

 

 القسم الثاني  

 عقد المقاولة من الباطن 

 
 



 86المادة 

"عقد المقاولة من الباطن" هو عقد مكتوب ٌكلؾ بمقتضاه مقاول أصلً مقاوال من الباطن بؤن ٌقوم له  
 ن الخدمات.بشؽل من األشؽال، أو أن ٌنجز له خدمة م

ٌتم اللجوء إلى عقد المقاولة من الباطن كلما كان ذلك فً صالح المقاولة األصلٌة، ولم ٌكن مخال بحقوق  
 أجرائها.

 

 87المادة  

ٌجب على المقاول من الباطن بصفته مشؽال، التقٌد بجمٌع أحكام هذا القانون، وبالنصوص التشرٌعٌة  
 ً، وحوادث الشؽل واألمراض المهنٌة.والتنظٌمٌة المتعلقة بالضمان االجتماع

إذا لم ٌكن المقاول من الباطن مقٌدا فً السجل التجاري، وال صاحب أصل تجاري، وجب على المقاول  
 األصلً السهر على مراعاة ما تنص علٌه أحكام الكتاب الثانً من هذا القانون فً شؤن األجراء.

 

 88المادة  

ٌضمن بطاقة الشؽل وورقة األداء، المنصوص علٌهما فً المادتٌن ٌجب على المقاول من الباطن أن  
 أدناه، البٌانات التً تحددها السلطة الحكومٌة المكلفة بالشؽل. 371أعاله و 23

 

 89المادة  

إذا أعسر المقاول من الباطن، ولم ٌكن مقٌدا بالسجل التجاري وال منخرطا فً الصندوق الوطنً  
قاول األصلً ٌصبح مسإوال عن الوفاء بااللتزامات التالٌة فً جمٌع للضمان االجتماعً، فإن الم

الحاالت، وفً حدود المبالػ المترتبة بذمته لصالح المقاول من الباطن تجاه األجراء الذٌن ٌشتؽلون 
لحساب هذا األخٌر، سواء أنجزت األشؽال أو الخدمات فً مإسسات المقاول األصلً أو ملحقاتها، أو 

 ملحقات لٌست ملكا له، أو إذا أنجزها أجراء ٌشتؽلون بمنازلهم :فً مإسسات أو 

 أدناه؛ 91أداء أجورهم، مع مراعاة المقتضٌات الواردة فً المادة  - 

 التعوٌض عن العطلة السنوٌة المإدى عنها؛ - 

 التعوٌضات عن الفصل من الشؽل؛ - 

 االجتماعً؛دفع االشتراكات الواجب أداإها إلى الصندوق الوطنً للضمان  - 

 دفع الرسم الخاص بالتكوٌن المهنً. - 

ٌكون المقاول األصلً، عالوة على ذلك، مسإوال عن التعوٌض عن حوادث الشؽل واألمراض المهنٌة،  
 إذا أنجزت األشؽال أو الخدمات فً مإسساته، أو فً ملحقاتها.

 

 91المادة  

االجتماعً، عند إعسار المقاول من الباطن، فً ٌحق لألجراء المتضررٌن، وللصندوق الوطنً للضمان  
أعاله، إقامة دعوى على المقاول األصلً، الذي أنجز الشؽل  89األحوال المنصوص علٌها فً المادة 

 لحسابه.

 

 91المادة  

ال ٌسؤل المقاول األصلً عن أداء أجور أجراء المقاول من الباطن، إال إذا وجه إلٌه هإالء األجراء، أو  
اإلدارٌة المحلٌة، أو العون المكلؾ بتفتٌش الشؽل، خالل الستٌن ٌوما الموالٌة لتارٌخ استحقاق السلطة 

األجور، التً لم تإد عن الشهر األخٌر أو الخمسة عشر ٌوما األخٌرة، إشعارا ٌخطره بعدم أداء المقاول 
 من الباطن أجور أجرائه.

 

 القسم الثالث  

  المفاوضة الجماعية



 
 

 92المادة 

"المفاوضة الجماعٌة" هً الحوار الذي ٌجري بٌن ممثلً المنظمات النقابٌة لألجراء األكثر تمثٌال أو  
االتحادات النقابٌة لألجراء األكثر تمثٌال من جهة، وبٌن مشؽل أو عدة مشؽلٌن أو ممثلً المنظمات 

 المهنٌة للمشؽلٌن من جهة أخرى، بهدؾ :

 ل؛تحدٌد وتحسٌن ظروؾ الشؽل والتشؽٌ - 

 تنظٌم العالقات بٌن المشؽلٌن واألجراء؛ - 

تنظٌم العالقات بٌن المشؽلٌن أو منظماتهم من جهة وبٌن منظمة أو عدة منظمات نقابٌة لألجراء  - 
 األكثر تمثٌال من جهة أخرى.

 

 93المادة  

ى هذا ٌعٌن كل طرؾ فً المفاوضة الجماعٌة من ٌمثله كتابة، وٌمنع على الطرؾ اآلخر االعتراض عل 
 التمثٌل.

 

 94المادة  

ٌجب على كل طرؾ فً المفاوضة الجماعٌة أن ٌقدم للطرؾ اآلخر المعلومات والبٌانات التً ٌطلبها،  
 والضرورٌة لتسهٌل إجراء المفاوضة.

 

 95المادة  

 تجرى المفاوضة الجماعٌة بصورة مباشرة على المستوٌات التالٌة : 

 ٌن نقابات األجراء األكثر تمثٌال بالمقاولة؛مستوى المقاولة : بٌن المشؽل وب - 

مستوى القطاع : بٌن المشؽل أو المنظمات المهنٌة للمشؽلٌن وبٌن المنظمات النقابٌة لألجراء األكثر  - 
 تمثٌال بالقطاع؛

المستوى الوطنً : بٌن المنظمات المهنٌة للمشؽلٌن وبٌن المنظمات النقابٌة لألجراء األكثر تمثٌال على  - 
 المستوى الوطنً.

 ٌمكن لكل طرؾ أن ٌستعٌن أثناء المفاوضة بمن ٌشاء من المستشارٌن. 

 

 96المادة  

 تجرى المفاوضة الجماعٌة على مستوى المقاولة والقطاع مرة كل سنة. 

 ٌمكن التنصٌص فً االتفاقٌات الجماعٌة على دورٌة مؽاٌرة إلجراء هذه المفاوضة. 

ت الضرورة إلى ذلك مفاوضات بٌن الحكومة والمنظمات المهنٌة تجرى مرة كل سنة أو كلما دع 
للمشؽلٌن والمنظمات النقابٌة لألجراء األكثر تمثٌال على المستوى الوطنً للتداول فً مختلؾ الملفات 

 االقتصادٌة واالجتماعٌة التً تهم عالم الشؽل.

 

 97المادة  

ٌوجه إخطارا إلى الطرؾ اآلخر، بواسطة  ٌلزم الطرؾ الذي ٌرؼب فً التفاوض، عند الضرورة، بؤن 
 رسالة مضمونة مع اإلشعار بالتوصل.

ٌجب على الطرؾ الذي وجه إلٌه اإلخطار أن ٌبلػ موقفه إلى الطرؾ اآلخر، وبنفس الطرٌقة المذكورة  
 أعاله، داخل أجل سبعة أٌام من تارٌخ توصله باإلخطار.

 

 98المادة  



مشترك، تارٌخ بدء المفاوضة الجماعٌة، داخل أجل خمسة عشر ٌوما ٌمكن للطرفٌن أن ٌحددا، باتفاق  
 الموالٌة لتارٌخ توصل الطرؾ األول بموافقة الطرؾ الثانً على التفاوض.

ٌمكن للطرفٌن أن ٌحددا، باتفاق مشترك، تارٌخ االنتهاء من التفاوض، على أساس أال ٌتعدى فً جمٌع  
 فاوضة.األحوال خمسة عشر ٌوما من تارٌخ بدء الم

 توجه نسخة من االتفاقات المشتركة المشار إلٌها أعاله إلى السلطة الحكومٌة المكلفة بالشؽل. 

 

 99المادة  

توفر السلطة الحكومٌة المكلفة بالشؽل، أو السلطة الحكومٌة المعنٌة، للطرفٌن المتفاوضٌن اإلحصاءات  
 ٌل إجراء المفاوضة الجماعٌة.والبٌانات االقتصادٌة واالجتماعٌة والتقنٌة وؼٌرها، لتسه

 

 111المادة  

تدون نتائج المفاوضة الجماعٌة فً محضر أو اتفاق ٌوقعه الطرفان، وتوجه نسخة منه إلى السلطة  
 الحكومٌة المكلفة بالشؽل، التً توجه نسخة منه إلى مجلس المفاوضة الجماعٌة.

 

 111المادة  

جلس تحت إسم "مجلس المفاوضة الجماعٌة"، ٌعهد إلٌه ٌحدث لدى السلطة الحكومٌة المكلفة بالشؽل م 
 بما ٌلً :

 تقدٌم اقتراحات من أجل تنمٌة المفاوضة الجماعٌة؛ - 

تقدٌم اقتراحات بشؤن تشجٌع إبرام اتفاقٌات الشؽل الجماعٌة، وتعمٌمها، والسٌما بالنسبة للمقاوالت  - 
 طنً أو القطاعً؛التً تشؽل ما ٌزٌد عن مائتً أجٌر، سواء على الصعٌد الو

 إعطاء الرأي حول تفسٌر بنود اتفاقٌة شؽل جماعٌة كلما طلب منه ذلك؛ - 

 دراسة الجرد السنوي لحصٌلة المفاوضة الجماعٌة. - 

 

 112المادة  

ٌرأس مجلس المفاوضة الجماعٌة الوزٌر المكلؾ بالشؽل أو من ٌمثله، وٌتكون من ممثلٌن عن اإلدارة،  
 المهنٌة للمشؽلٌن، والمنظمات النقابٌة لألجراء.وممثلٌن عن المنظمات 

ٌمكن لرئٌس المجلس أن ٌدعو للمشاركة فً أشؽاله كل شخص ٌراعى فً اختٌاره ما ٌتمتع به من  
 كفاءات فً مجال اختصاصات المجلس.

 

 113المادة  

 المجلس.ٌحدد بنص تنظٌمً، األعضاء المكونون للمجلس، وعددهم، وكٌفٌة تعٌٌنهم، وطرٌقة تسٌٌر  

 

 القسم الرابع  

 اتفاقية الشغل الجماعية 

 الباب األول 

  تعريف اتفاقية الشغل الجماعية وشكلها

 
 

 114المادة 

"اتفاقٌة الشؽل الجماعٌة"، هً عقد جماعً ٌنظم عالقات الشؽل، وٌبرم بٌن ممثلً منظمة نقابٌة  
ر تمثٌال، أو اتحاداتها، من جهة، وبٌن مشؽل لألجراء األكثر تمثٌال، أو عدة منظمات نقابٌة لألجراء األكث

واحد، أو عدة مشؽلٌن ٌتعاقدون بصفة شخصٌة، أو ممثلً منظمة للمشؽلٌن أو عدة منظمات مهنٌة 
 للمشؽلٌن من جهة أخرى.

 ٌجب، تحت طائلة البطالن، أن تكون اتفاقٌة الشؽل الجماعٌة مكتوبة. 



 

 115المادة  

 األحكام المتعلقة بعالقات الشؽل والسٌما :تتضمن اتفاقٌة الشؽل الجماعٌة  

 عناصر األجر المطبق على كل فئة من الفئات المهنٌة وهً :- 1 

أ( المعامالت التسلسلٌة المتعلقة بمختلؾ مستوٌات المإهالت المهنٌة، وتطبق هذه المعامالت على أساس  
حد األدنى ألجور باقً فئات الحد األدنى ألجر األجٌر الذي ال ٌتوفر على مإهالت، قصد تحدٌد ال

 األجراء، حسب مإهالتهم المهنٌة.

ب( كٌفٌات تطبٌق المبدأ الذي ٌعتبر أن المساواة فً قٌمة الشؽل تقتضً المساواة فً األجر، وذلك فٌما  
 ٌخص اإلجراءات المتبعة لتسوٌة الصعوبات التً قد تنشؤ فً هذا الشؤن.

حدٌد مستوٌات المإهالت المهنٌة، وخاصة منها البٌانات العناصر األساسٌة التً تساعد على ت - 2 
 المتعلقة بالشهادات المهنٌة، أو بؽٌرها من الشهادات؛

شروط وأنماط تشؽٌل األجراء وفصلهم، على أال تنطوي األحكام المقررة فً هذا الشؤن، على ما  - 3 
 ٌمس حرٌة األجٌر، فً اختٌار النقابة التً ٌرؼب فً االنتماء إلٌها؛

 األحكام المتعلقة بإجراءات مراجعة اتفاقٌة الشؽل الجماعٌة، وتعدٌلها، وإلؽائها كال أو بعضا؛ - 4 

اإلجراءات المتفق علٌها بٌن الطرفٌن لتسوٌة نزاعات الشؽل الفردٌة والجماعٌة، التً قد تحدث بٌن  - 5 
 المشؽلٌن واألجراء المرتبطٌن باالتفاقٌة؛

ئدة األجراء، ٌهدؾ إلى تحقٌق ترقٌتهم االجتماعٌة والمهنٌة، وإلى تحسٌن تنظٌم تكوٌن مستمر لفا - 6 
 معارفهم العامة والمهنٌة، ومالءمتها مع التطورات التكنولوجٌة؛

 التعوٌضات؛ - 7 

 التؽطٌة االجتماعٌة؛ - 8 

 الصحة والسالمة المهنٌة؛ - 9 

 ظروؾ وشروط الشؽل؛ - 11 

 التسهٌالت النقابٌة؛ - 11 

 الشإون االجتماعٌة. - 12 

 

 116المادة  

ٌجب على الطرؾ الراؼب فً التعجٌل بتنفٌذ اتفاقٌة الشؽل الجماعٌة، القٌام بإٌداعها، دون مصارٌؾ،  
لدى كتابة ضبط المحكمة االبتدائٌة التً تدخل ضمن دائرة نفوذها األماكن التً ستطبق فٌها، ولدى 

 السلطة الحكومٌة المكلفة بالشؽل.

من كتابة الضبط لدى المحكمة االبتدائٌة والسلطة الحكومٌة المكلفة بالشؽل عند تسلم االتفاقٌة، تقوم كل  
 بتسلٌم وصل عن اإلٌداع.

 

 117المادة  

 تطبق أحكام المادة السابقة على كل تؽٌٌر، أو مراجعة تطرأ على اتفاقٌة الشؽل الجماعٌة. 

 

 الباب الثاني  

 أطرافها واالنضمام إليها إبرام اتفاقية الشغل الجماعية و

 
 

 118المادة  

ٌمكن لممثلً منظمة نقابٌة لألجراء األكثر تمثٌال أو لممثلً منظمة للمشؽلٌن أن ٌتعاقدوا باسم  
 مجموعتهم بناء على إحدى المقتضٌات التالٌة :

 ٌة للمشؽلٌن؛األحكام الواردة فً القانون األساسً لتلك المنظمة النقابٌة ألجراء، أو المنظمة المهن - 



 قرار خاص لتلك المنظمة النقابٌة لألجراء، أو المنظمة المهنٌة للمشؽلٌن. - 

ٌجب، لكً تكون اتفاقٌة الشؽل الجماعٌة صحٌحة، إذا أبرمت فً ؼٌاب هذه المقتضٌات، الموافقة علٌها،  
 بعد مداوالت خاصة من طرؾ المشؽلٌن المعنٌٌن.

 جراء هذه المداوالت.تتولى المنظمة المعنٌة تحدٌد طرق إ 

 

 119المادة  

ٌمكن للمنظمة المهنٌة للمشؽلٌن أو للمنظمة النقابٌة لألجراء األكثر تمثٌال، أن تقدم طلبا إلى السلطة  
الحكومٌة المختصة قصد جمع لجنة مختلطة، من أجل إبرام اتفاقٌة شؽل جماعٌة. وعلى هذه السلطة أن 

 ثة أشهر.تجٌب على هذا الطلب فً أجل أقصاه ثال

 

 111المادة  

ٌمكن لكل منظمة نقابٌة لألجراء، أو لكل منظمة مهنٌة للمشؽلٌن، أو لكل مشؽل، االنضمام الحقا إلى  
 اتفاقٌة شؽل جماعٌة، لٌس طرفا من أطراؾ مإسسٌها.

ٌبلػ االنضمام برسالة مضمونة مع اإلشعار بالتوصل، إلى أطراؾ اتفاقٌة الشؽل الجماعٌة، وإلى كتابة  
 الضبط بالمحكمة االبتدائٌة النافذة بدائرتها االتفاقٌة المذكورة.

 ٌعد االنضمام إلى اتفاقٌة الشؽل الجماعٌة نافذا ابتداء من الٌوم الموالً لتبلٌؽه وفقا ألحكام الفقرة السابقة. 

 

 الباب الثالث  

 مجال تطبيق اتفاقية الشغل الجماعية ودخولها حيز التطبيق 

 
 

 111المادة  

ٌجب على الطرفٌن، أن ٌنصا على أن اتفاقٌة الشؽل الجماعٌة نافذة، إما فً المقاولة برمتها، أو فً  
مإسسة واحدة أو عدة مإسسات تابعة لها، وذلك على صعٌد جماعة محلٌة معٌنة، أو منظمة معٌنة، أو 

 فً جمٌع التراب الوطنً.

ؤن، فإنها تكون نافذة فً دائرة اختصاص المحكمة إذا لم تتضمن اتفاقٌة الشؽل الجماعٌة نصا فً هذا الش 
 أعاله. 116التً أودعت االتفاقٌة بكتابة الضبط لدٌها، طبقا للمادة 

ال تكون اتفاقٌة الشؽل الجماعٌة نافذة فً دائرة اختصاص محكمة أخرى، إال إذا أودعها كال الطرفٌن  
 بكتابة الضبط لدى تلك المحكمة.

 

 112المادة  

 زامات المنصوص علٌها فً اتفاقٌة الشؽل الجماعٌة :ٌخضع لاللت 

المنظمات النقابٌة لألجراء التً وقعتها أو انضمت إلٌها، واألشخاص المنتمون إلى تلك المنظمات  - 
 النقابٌة، أو الذٌن ٌصبحون أعضاء فٌها؛

 المشؽل أو المشؽلون الذٌن وقعوها بصفتهم الشخصٌة؛ - 

 ن التً وقعتها أو انضمت إلٌها.المنظمات المهنٌة للمشؽلٌ - 

 

 113المادة  

 تسري مقتضٌات اتفاقٌة الشؽل الجماعٌة التً التزم بها المشؽل، على عقود الشؽل المبرمة من طرفه. 

تكون أحكام اتفاقٌة الشؽل الجماعٌة ملزمة فً كل مقاولة أو مإسسة ٌشملها مجال تطبٌقها، ما لم تكن  
 جراء فً عقود شؽلهم.هناك مقتضٌات أكثر فائدة لأل

 

 114المادة  



تدخل اتفاقٌة الشؽل الجماعٌة حٌز التطبٌق بانتهاء الٌوم الثالث الموالً لتارٌخ إٌداعها لدى السلطة  
 الحكومٌة المكلفة بالشؽل.

 

 الباب الرابع  

  مدة اتفاقية الشغل الجماعية وإنهاؤها

 
 

 115المادة  

 لمدة محددة، أو لمدة ؼٌر محددة، أو لمدة إنجاز مشروع معٌن.ٌمكن إبرام اتفاقٌة الشؽل الجماعٌة  

 

 116المادة  

 ٌمكن إنهاء اتفاقٌة الشؽل الجماعٌة ؼٌر محددة المدة، فً أي وقت، بإرادة أحد الطرفٌن. 

ٌجب تبلٌػ إنهاء اتفاقٌة الشؽل الجماعٌة إلى جمٌع أطرافها، وإلى كتابة ضبط المحكمة المعنٌة، وإلى  
 لحكومٌة المكلفة بالشؽل، وذلك قبل التارٌخ المحدد إلنهائها بشهر على األقل.السلطة ا

ؼٌر أنه إذا كانت الرؼبة فً مراجعة بعض أحكام اتفاقٌة الشؽل الجماعٌة هً سبب اإلنهاء، وجب  
 إرفاق وثٌقة اإلنهاء بمشروع التعدٌالت المزمع إدخالها على االتفاقٌة.

 

 117المادة  

طرفٌن ٌجسد إما عدة منظمات نقابٌة لألجراء األكثر تمثٌال، وإما عدة مشؽلٌن أو منظمات إذا كان أحد ال 
مهنٌة للمشؽلٌن، فإن اتفاقٌة الشؽل الجماعٌة ؼٌر محددة المدة ال تنتهً إال بتخلً آخر منظمة نقابٌة من 

خر منظمة مهنٌة المنظمات النقابٌة لألجراء األكثر تمثٌال، أو آخر مشؽل من أولئك المشؽلٌن، أو آ
 للمشؽلٌن من تلك المنظمات، عن االتفاقٌة.

ٌمكن لباقً المنظمات النقابٌة لألجراء والمنظمات المهنٌة للمشؽلٌن، بعد تخلً إحداها عن اتفاقٌة الشؽل  
الجماعٌة، أن تقوم بدورها، خالل العشرة أٌام الموالٌة لتوصلها بقرار اإلنهاء، بتبلٌػ قرارها بإنهاء 

قٌة إلى األطراؾ األخرى، فً التارٌخ الذي حددته أول منظمة نقابٌة لألجراء أو أول منظمة مهنٌة االتفا
 للمشؽلٌن تخلت عن االتفاقٌة.

 

 118المادة  

ٌترتب على إنهاء اتفاقٌة الشؽل الجماعٌة من طرؾ منظمة نقابٌة لألجراء األكثر تمثٌال أو منظمة مهنٌة  
ون بالنسبة لجمٌع األعضاء المنتمٌن إلى تلك المنظمة النقابٌة لألجراء أو للمشؽلٌن، إنهاإها بقوة القان

 المنظمة المهنٌة للمشؽلٌن رؼم كل اتفاق مخالؾ.

 

 119المادة  

 ال ٌمكن أن تتجاوز مدة اتفاقٌة الشؽل الجماعٌة المبرمة لمدة محددة ثالث سنوات. 

ة المفعول بعد حلول أجلها، شؤنها فً ذلك شؤن تظل آثار اتفاقٌة الشؽل الجماعٌة المحددة المدة سارٌ 
 االتفاقٌة ؼٌر المحددة المدة.

 

 121المادة  

تظل اتفاقٌة الشؽل الجماعٌة المبرمة لمدة إنجاز مشروع معٌن قائمة إلى حٌن االنتهاء من هذا  
 المشروع.

 

 121المادة  

باالستفادة من المنافع التً اكتسبوها إذا حل أجل اتفاقٌة الشؽل الجماعٌة أو أنهٌت، احتفظ األجراء  
 بموجب تلك االتفاقٌة، ما لم ٌبرم اتفاق جدٌد، فردٌا كان أو جماعٌا ٌنص على منافع أفٌد لصالح األجراء.



 

 الباب الخامس  

  تنفيذ اتفاقية الشغل الجماعية

 

 122المادة  

ن، أو اتحاداتها، إذا ارتبطت باتفاقٌة ٌجب على المنظمات النقابٌة لألجراء، أو المنظمات المهنٌة للمشؽلٌ 
شؽل جماعٌة، أن تتقٌد بؤحكام هذه االتفاقٌة ما بقٌت سارٌة المفعول، وأن تتفادى كل ما قد ٌخل بتنفٌذها 

 بؤمانة.

تتحمل المنظمات النقابٌة لألجراء والمنظمات المهنٌة للمشؽلٌن واتحاداتها، ضمان تنفٌذ االتفاقٌة فً  
 المضمنة فٌها.حدود االلتزامات 

 

 123المادة  

ٌمكن للمنظمات النقابٌة لألجراء، وللمنظمات المهنٌة للمشؽلٌن، ولالتحادات، المرتبطة باتفاقٌة شؽل  
جماعٌة، أن تقٌم دعوى باسمها الخاص، على ؼٌرها من المنظمات النقابٌة لألجراء، أو المنظمات 

االتفاقٌة، أو على أعضاء تلك المنظمات أو على المهنٌة للمشؽلٌن، أو االتحادات، التً هً طرؾ فً 
أعضائها أنفسهم، أو على سائر األطراؾ الذٌن ارتبطوا باالتفاقٌة، لحملهم على تعوٌضها عما لحق بها 

 من ضرر، بسبب ما أخلوا به من التزامات.

 

 124المادة  

باقً األشخاص، أو ٌمكن لألشخاص الذٌن ارتبطوا باتفاقٌة شؽل جماعٌة، أن ٌقٌموا دعوى على  
المنظمات النقابٌة لألجراء أو المنظمات المهنٌة للمشؽلٌن، أو االتحادات، المرتبطٌن باالتفاقٌة، لحملهم 

 على تعوٌضهم عما لحق بهم من ضرر، بسبب ما أخلوا به من التزامات نحوهم.

 

 125المادة  

ة للمشؽلٌن، ولالتحادات، المرتبطٌن ٌمكن لألشخاص، وللمنظمات النقابٌة لألجراء، وللمنظمات المهنٌ 
باتفاقٌة شؽل جماعٌة، أن ٌرفعوا كل الدعاوى التً تنشؤ عن تلك االتفاقٌة، لفائدة كل عضو من أعضائها، 
دون حاجة إلى اإلدالء بتفوٌض خاص من المعنً باألمر، شرط أن ٌكون هذا األخٌر قد أشعر بالدعوى 

ن ٌتدخل شخصٌا، وفً أي وقت فً الدعوى، التً أقامتها ولم ٌعترض علٌها. وٌحق للمعنً باألمر أ
 المنظمة المعنٌة باسمه، ما دامت الدعوى قائمة.

 

 126المادة  

إذا أقام شخص، أو منظمة نقابٌة لألجراء، أو منظمة مهنٌة للمشؽلٌن، أو االتحادات، المرتبطة باتفاقٌة  
باقً المنظمات النقابٌة ألجراء، أو المنظمات شؽل جماعٌة دعوى ناشئة عن اتفاقٌة شؽل جماعٌة، أمكن ل

المهنٌة للمشؽلٌن المرتبط أعضاإها باالتفاقٌة، أن تتدخل فً الدعوى فً أي وقت، ما دامت الدعوى 
 قائمة، اعتبارا للمصلحة الجماعٌة التً قد تعود على أفرادها بسبب حل النزاع.

 

 127المادة  

األطراؾ المرتبطة باتفاقٌة الشؽل الجماعٌة بمقتضى الكتاب تسوى نزاعات الشؽل الجماعٌة بٌن  
السادس من هذا القانون المتعلق بتسوٌة نزاعات الشؽل الجماعٌة، وذلك إذا لم تتضمن اتفاقٌة الشؽل 

 الجماعٌة مقتضٌات خاصة فً هذا الشؤن.

وفق األحكام التشرٌعٌة تسوى نزاعات الشؽل الفردٌة بٌن األطراؾ المرتبطة باتفاقٌة الشؽل الجماعٌة،  
 المعمول بها فً هذا الشؤن، ما لم تتضمن االتفاقٌة أحكاما تتعلق بتسوٌة تلك النزاعات.

 



 128المادة  

 532تسند إلى األعوان المكلفٌن بتفتٌش الشؽل، إضافة إلى الصالحٌات المسندة إلٌهم بموجب المادة  
 ل الجماعٌة.أدناه، صالحٌة مراقبة تطبٌق مقتضٌات اتفاقٌة الشؽ

 

 129المادة  

 درهم، عن عدم احترام مقتضٌات اتفاقٌة الشؽل الجماعٌة. 511إلى  311ٌعاقب بؽرامة من  

تتكرر عقوبة الؽرامة بتعدد األجراء الذٌن لم ٌراع فً حقهم تطبٌق أحكام اتفاقٌة الشؽل الجماعٌة، على  
 درهم. 21.111أال ٌتجاوز مجموع الؽرامات 

 

  الباب السادس 

  أحكام مختلفة

 

 131المادة  

ٌجب على المإسسات التً ٌشملها تطبٌق اتفاقٌة الشؽل الجماعٌة، إلصاق إعالن بشؤنها فً األماكن التً  
 ٌباشر فٌها الشؽل، وفً المحالت التً ٌتم فٌها التشؽٌل.

الموقعة علٌها، ٌجب اإلشارة فً هذا اإلعالن، إلى وجود اتفاقٌة الشؽل الجماعٌة، وإلى األطراؾ  
 وتارٌخ إٌداعها، والجهات التً أودعت لدٌها.

 ٌجب وضع نظٌر من االتفاقٌة رهن إشارة األجراء. 

 

 131المادة  

إذا طرأ تؽٌٌر على الوضعٌة القانونٌة للمشؽل، أو على الطبٌعة القانونٌة للمقاولة، كما نصت على ذلك  
 ئمة بٌن أجراء المقاولة والمشؽل الجدٌد.، فإن اتفاقٌة الشؽل الجماعٌة تظل قا19المادة 

 

 132المادة  

 درهم عن األفعال التالٌة : 5111إلى  2111ٌعاقب بؽرامة من  

، أو إلصاقه فً ؼٌر األماكن المبٌنة فً هذه 131عدم إلصاق اإلعالن المنصوص علٌه فً المادة  - 
 المادة؛

 المادة المذكورة على اإلشارة إلٌها؛عدم تضمٌن اإلعالن، بٌانا من البٌانات التً نصت  - 

عدم التقٌد بما نصت علٌه المادة المذكورة من وجوب وضع نظٌر من اتفاقٌة الشؽل الجماعٌة رهن  - 
 إشارة األجراء.

 

 الباب السابع  

  تعميم مجال اتفاقية الشغل الجماعية وإنهاؤها

 
 

 133المادة  

وفق الشروط المنصوص علٌها فً األبواب السابقة من هذا إذا كانت اتفاقٌة الشؽل الجماعٌة، المبرمة  
القسم، تهم ما ال ٌقل عن ثلثً األجراء التابعٌن للمهنة، فإنه ٌجب على السلطة الحكومٌة المكلفة بالشؽل 

تعمٌم مقتضٌاتها بقرار على مجموع المقاوالت والمإسسات التً ٌشتؽل فٌها أجراء ٌمارسون المهنة 
 ق منطقة معٌنة، أو فً مجموع تراب المملكة.ذاتها، سواء فً نطا

 

إذا كانت اتفاقٌة الشؽل الجماعٌة، المبرمة وفق الشروط المنصوص علٌها فً األبواب السابقة من هذا  
القسم، تهم ما ال ٌقل عن خمسٌن فً المائة من األجراء، فإنه ٌمكن، بقرار من السلطة الحكومٌة المكلفة 

مات المهنٌة للمشؽلٌن والمنظمات النقابٌة لألجراء األكثر تمثٌال، ومجلس بالشؽل، بعد استشارة المنظ



المفاوضة الجماعٌة، تعمٌم مقتضٌاتها إلى مجموع المقاوالت والمإسسات التً ٌشتؽل فٌها أجراء 
 ٌمارسون المهنة ذاتها، سواء فً نطاق منطقة معٌنة، أو فً جمٌع تراب المملكة.

 

 134المادة  

 إللزامٌة التفاقٌة الشؽل الجماعٌة الممددة، بانتهاء اتفاقٌة الشؽل األصلٌة.تنتهً الصفة ا 

 

    الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر األجير

 القسم األول 

 أحكام عامة 

 الباب األول 

 فتح المقاوالت

 

 135المادة 

مقاولة أو ٌجب على كل شخص، طبٌعٌا كان أو اعتبارٌا، ٌخضع لمقتضٌات هذا القانون، ٌرٌد فتح 
مإسسة أو ورش، ٌشؽل فٌه أجراء، أن ٌقدم تصرٌحا بذلك إلى العون المكلؾ بتفتٌش الشؽل، وفق 

 الشروط والشكلٌات المحددة بنص تنظٌمً.

 

  136المادة 

أعاله، فً  135ٌجب على المشؽل أن ٌقدم أٌضا، تصرٌحا مماثال للتصرٌح الوارد ذكره فً المادة  
 األحوال التالٌة :

 إذا اعتزمت المقاولة تشؽٌل أجراء جدد؛ - 1 

 إذا ؼٌرت المقاولة نوع نشاطها وهً تشؽل أجراء؛ - 2 

 إذا انتقلت المقاولة إلى مكان آخر وهً تشؽل أجراء؛ - 3 

 إذا قررت المقاولة تشؽٌل أجراء معوقٌن؛ - 4 

إلى أجراء ٌشتؽلون  إذا كانت المقاولة تشؽل أجراء بمعاملها، ثم عهدت بؤشؽالها كال أو بعضا - 5 
 مقاول من الباطن؛         بمنازلهم، أو إلى 

 إذا كانت المقاولة تشؽل أجراء عن طرٌق مقاولة التشؽٌل المإقت. - 6 

 

 137المادة  

 أعاله. 136و 135درهم عن مخالفة المادتٌن  5111إلى  2111ٌعاقب بؽرامة من  

 

 الباب الثاني

 النظام الداخلي

 

 138المادة 

على كل مشؽل، ٌشؽل اعتٌادٌا ما ال ٌقل عن عشرة أجراء، أن ٌضع خالل السنتٌن الموالٌتٌن لفتح  ٌجب 
المقاولة أو المإسسة، نظاما داخلٌا، بعد اطالع مندوبً األجراء والممثلٌن النقابٌٌن بالمقاولة عند 

 ة علٌه.وجودهم، علٌه، وأن ٌوجهه إلى السلطة الحكومٌة المكلفة بالشؽل من أجل الموافق

 ٌخضع كل تعدٌل للنظام الداخلً، لشكلٌات االستشارة والموافقة المنصوص علٌها فً الفقرة السابقة. 

 

 139المادة  

تتولى السلطة الحكومٌة المكلفة بالشؽل، باالستشارة مع المنظمات النقابٌة لألجراء األكثر تمثٌال  
 اخلً، الذي ٌجب أن ٌتضمن على األخص :والمنظمات المهنٌة للمشؽلٌن، تحدٌد نموذج النظام الد

 أحكاما عامة، تتعلق بتشؽٌل األجراء، ونظام الفصل، والعطل، والتؽٌبات؛ - 1 



أحكاما خاصة، تتعلق بتنظٌم الشؽل، وبالتدابٌر التؤدبٌٌة، وبالمحافظة على صحة األجراء  - 2 
 وسالمتهم.

 اإلعاقة الناتجة عن حادثة شؽل أو مرض مهنً.أحكام تتعلق بتنظٌم إعادة التؤهٌل عند حدوث  - 3 

ٌعتبر النموذج المشار إلٌه فً الفقرة األولى من هذه المادة، بمثابة نظام داخلً بالنسبة للمإسسات       
 من عشرة أجراء.       التً تشؽل أقل 

 

 141المادة  

بإلصاقه فً المكان الذي اعتاد ٌجب على المشؽل أن ٌحٌط األجراء علما بالنظام الداخلً، وأن ٌقوم  
 األجراء دخوله، وفً المكان الذي تإدى فٌه عادة أجورهم.

 تسلم نسخة من النظام الداخلً لألجٌر بطلب منه. 

 ٌجب احترام مقتضٌات هذا النظام من طرؾ المشؽل واألجراء على حد سواء. 

 

 141المادة  

الداخلً، الشروط والمكان، واألٌام، والساعات  ٌجب على المشؽل أو من ٌنوب عنه أن ٌحدد فً النظام 
التً ٌستقبل فٌها كل أجٌر على حدة، بطلب منه، إما بمفرده أو رفقة أحد مندوبً األجراء أو الممثل 

 النقابً بالمقاولة عند وجوده، على أال تقل أٌام االستقبال عن ٌوم واحد فً كل شهر.

 

 142المادة  

 درهم عن األفعال التالٌة : 5111إلى  2111ٌعاقب بؽرامة من  

 ؛138عدم وضع نظام داخلً خالل األجل المقرر فً المادة  - 

عدم اطالع األجراء على النظام الداخلً، أو عدم إلصاقه أو إلصاقه على نحو ال ٌطابق ما قررته  - 
 ؛141المادة 

وص علٌها فً المادة عدم تحدٌد المشؽل ٌوما الستقبال كل أجٌر من أجرائه، وفق الشروط المنص - 
 ، أو تحدٌده ٌوما ال ٌؤتً دور األجٌر فٌه إال بعد مدة تزٌد على المدة المحددة فً تلك المادة.141

 

 القسم الثاني  

 حماية الحدث وحماية المرأة 

 الباب األول

  سن القبول في الشغل

 

 143المادة  

المشؽلٌن، قبل بلوؼهم سن خمس عشرة ال ٌمكن تشؽٌل األحداث، وال قبولهم فً المقاوالت، أو لدى  
 سنة كاملة.

 

 144المادة  

ٌحق للعون المكلؾ بتفتٌش الشؽل، أن ٌطلب فً أي وقت، عرض جمٌع األجراء واألحداث الذٌن تقل  
سنهم عن ثمانٌة عشرة سنة، وجمٌع األجراء المعاقٌن، على طبٌب بمستشفى تابع للوزارة المكلفة 

قق من أن الشؽل الذي ٌعهد به إلٌهم، ال ٌفوق طاقتهم، أو ال ٌتناسب مع بالصحة العمومٌة، قصد التح
 إعاقتهم.

ٌحق للعون المكلؾ بتفتٌش الشؽل، أن ٌؤمر بإعفاء األحداث واألجراء المعاقٌن من الشؽل دون إخطار،  
 إذا أبدى الطبٌب رأٌا مطابقا لرأٌه، وأجري علٌهم فحص مضاد بطلب من ذوٌهم.

 

 145المادة  



ٌمنع تشؽٌل أي حدث، دون الثامنة عشرة، ممثال، أو مشخصا فً العروض العمومٌة المقدمة من قبل  
المقاوالت التً تحدد الئحتها بنص تنظٌمً، دون إذن مكتوب ٌسلمه مسبقا العون المكلؾ بتفتٌش الشؽل، 

 بخصوص كل حدث على حدة، وذلك بعد استشارة ولً أمره.

إما من تلقاء نفسه، وإما بطلب من كل شخص مإهل لهذا الؽرض، اإلذن  ٌحق لهذا العون أن ٌستجٌب، 
 الذي سبق له أن سلمه فً هذا الشؤن.

 

 146المادة  

 ٌمنع القٌام بكل إشهار استؽاللً، ٌهدؾ إلى جلب األحداث لتعاطً المهن الفنٌة، وٌبرز طابعها المربح. 

 

 147المادة  

لثامنة عشرة سنة بؤداء ألعاب خطرة، أو القٌام بحركات ٌمنع على أي شخص أن ٌكلؾ أحداثا دون ا 
 بهلوانٌة، أو التوائٌة، أو أن ٌعهد إلٌهم بؤشؽال تشكل خطرا على حٌاتهم، أو صحتهم، أو أخالقهم.

 

ٌمنع أٌضا على أي شخص، إذا كان ٌحترؾ مهنة بهلوان، أو ألعبان، أو عارض حٌوانات، أو مدٌر  
 فً عروضه أحداثا دون السادسة عشرة. سٌرك أو ملهى متنقل، أن ٌشؽل

 

 148المادة 

أعاله، أن ٌتوفر على نسخ من عقود  147ٌجب على كل من ٌتعاطى مهنة من المهن المبٌنة فً المادة  
والدة األحداث الذٌن ٌتولى توجٌههم، أو بطاقات تعرٌفهم الوطنٌة، وأن ٌدلً بها لٌثبت بها هوٌتهم بمجرد 

 مكلؾ بتفتٌش الشؽل، أو من السلطات اإلدارٌة المحلٌة.طلبها من طرؾ العون ال

 

 149المادة 

 145ٌطلب العون المكلؾ بتفتٌش الشؽل، أو السلطات اإلدارٌة المحلٌة، فً حالة مخالفة أحكام المواد  
أعاله، من مؤموري القوة العمومٌة، التدخل لمنع إقامة العرض، وتحاط النٌابة العامة علما  148إلى 

 بذلك.

 

 151المادة  

 درهم عما ٌلً : 5111إلى  2111ٌعاقب بؽرامة من  

 ؛145عدم التوفر على اإلذن المنصوص علٌه فً المادة  - 

 ؛146عدم التقٌد بمقتضٌات المادة  - 

لدى األشخاص المشار إلٌهم فً هذه  148عدم التوفر على الوثائق المنصوص علٌها فً المادة  - 
 لك الوثائق إلثبات هوٌة األجراء األحداث الذٌن ٌتولون توجٌههم.المادة، أو عدم إدالئهم بت

 .147درهم عن مخالفة المقتضٌات المنصوص علٌها فً المادة  511إلى  311ٌعاقب بؽرامة من  

، على أال 147تتكرر عقوبات الؽرامة بتعدد األجراء األحداث الذٌن لم تراع فً حقهم أحكام المادة  
 درهم. 21.111الؽرامات مبلػ ٌتجاوز مجموع 

 


