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ــة ؟  ــاة العملي ــك األوىل يف الحي ــع خطوات ــل أو تض ــن عم ــث ع ــب تبح ــت طال أن
معرفــة حقوقــك والتزاماتــك تجــاه املشــغل أمــر أســايس للعمــل يف أفضــل 

الظــروف والنجــاح يف حياتــك املهنيــة.

ــة  يقــدم برنامــج USAID Career Center*،  الــذي تــم إنجــازه مــن طــرف الوكال
األمريكيــة للتنميــة الدوليــة )USAID(  بالتعــاون الوثيــق مــع وزارة الرتبيــة 
الوطنيــة  والتكويــن املهنــي و التعليــم العــايل و البحــث العلمــي، دليــا 
عمليــا لألجــراء الشــباب، ملســاعدتكم عــى فهــم أفضــل للقواعــد األساســية 

ــغل. ــع املش ــم م ــم عاقتك ــي تنظ الت

عقــد الشــغل، فــرتة االختبــار، االســتقالة، الفصــل مــن العمــل، الحقــوق الخاصــة 
ــل  ــذا الدلي ــيزودكم ه ــة، س ــة إعاق ــخاص يف وضعي ــات أو األش ــاء العام بالنس
العمــي بنصائــح عمليــة و أمثلــة، و كذالــك العديــد مــن منــاذج الوثائــق 

ــي. ــاركم املهن ــال مس ــتصادفونها خ ــي س ــة الت القانوني

تــم إنجــاز هــذا الدليــل العمــي بالتعــاون مــع رجــال القانــون املتخصصــن يف 
قانــون الشــغل، و هــو يلخــص العنــارص األساســية لقانــون الشــغل باســتخدام 

مصطلحــات لغويــة مبســطة ليســهل االطــاع عليــه و فهــم مضامينــه.
هــذا الدليــل العمــي يرافــق 22 رشيــط فيديــو مجــاين حــول حقــوق و واجبــات 

www.careercenter.ma األجــراء الشــباب،  و املتوفرة عــى املوقــع

واجـبـــات

ق
و
قـ
ح

 

*املزيد من املعلومات حول الخدمات املقدمة يف مراكز  Career Centerباملغرب متوفرة 

يف نهاية الدليل

http://vcc.careercenter.ma/vcc/preparer-droit-de-travail
http://vcc.careercenter.ma/vcc/preparer-droit-de-travail
http://vcc.careercenter.ma/vcc/


34 الدليل العميل لألجراء الشباب

1
?

أجراء القطاع 

 الخاص :
أية حامية



56 الدليل العميل لألجراء الشباب

ال	ميكــن	أن	يتضمــن	النظــام	الداخــي	مقتضيــات	ميكــن	أن	تتعــارض	مع	الحقــوق	و	الحريــات	املضمونة	

لألجــراء.	لإلشــارة،	النظــام	الداخــي	يخضع	ملوافقة	مفتشــية	الشــغل.

ــى		 ــول	ع ــد	الشــغل،	و	اســتطاع	الحص ــرام	عق ــد	إب ــع	مشــغله	عن ــري	م ــد	لألج ــاوض	جي ــة	تف يف	حال

امتيــازات	و	حقــوق	أكــر،	مقارنــة	بتلــك	التــي	يضمنهــا	قانــون	الشــغل	أو	اتفاقيــة	الشــغل	الجامعيــة،	

تطبــق	بنــود	عقــد	الشــغل.

               أجراء القطاع الخاص : أية حامية ؟1

ــن  ــة مــن القوانــن. هــذه القوان ــة مــع املشــغلن تؤطرهــا مجموع ــراء فــإن عاقتكــم العاملي ــم أج إذا كنت

ــة، النظــام الداخــي للمؤسســة  ــات الشــغل الجامعي ــة الشــغل، يف اتفاقي يف مجملهــا مدونــة يف مدون

ــد الشــغل. ــة إىل عق باإلضاف

1. مدونة الشغل

مدونــة الشــغل هــي مجموعــة مــن القواعــد القانونيــة التــي تنظــم العاقــة العامليــة بــن األجــراء و 

املشــغلن بالقطــاع الخــاص. 

تتضمــن املدونــة مجموعــة مــن القواعــد املنظمــة لعقــد الشــغل )مــن بدايــة العاقــة العامليــة إىل غايــة 

ــات  ــوق و واجب ــك حق ــدد كذل ــام تح ــة، ك ــغل الجامعي ــات الش ــة لعاق ــن املنظم ــد و القوان ــا(، القواع إنهائه

ــة. ــل املقاول ــة داخ ــامة املهني ــة و الس ــة بالصح ــاطر املتعلق ــال للمس ــن دون إغف الطرف

http://www.emploi.gov. : ميكنكم االطاع عى مدونة الشغل و تحميلها عى الرابط التايل

ma/index.php/fr/travail/legislation-et-r%C3%A9glementations.html

يف حالة وجود اختاف بن ماهو منصوص عليه يف النظام الداخي و اتفاقية الشغل الجامعية، 

تطبق املقتضيات األكرث فائدة لألجراء. 

هــام

هــام

2. اتفاقية الشغل الجامعية

ــي  ــن ممث ــرم ب ــة، و ي ــغل الجامعي ــات الش ــم عاق ــي ينظ ــد جامع ــي عق ــة ه ــغل الجامعي ــة الش اتفاقي

منظمــة نقابيــة لألجــراء األكــرث متثيــا، أو عــدة منظــامت نقابيــة لألجــراء األكــرث متثيــا أو اتحاداتهــا مــن جهــة، 

و بــن مشــغل واحــد أو عــدة مشــغلن يتعاقــدون بصفــة شــخصية، أو ممثــي منظمــة مهنيــة للمشــغلن أو 

عــدة منظــامت مهنيــة للمشــغلن مــن جهــة أخــرى. 

ــة  ــا مدون ــص عليه ــات مل تن ــن مقتضي ــي يتضم ــون اتفاق ــع قان ــة إىل وض ــغل الجامعي ــة الش ــدف اتفاقي ته

ــون. ــه يف القان ــوص علي ــو منص ــام ه ــراء م ــدة لألج ــرث فائ ــات أك ــة، أو مقتضي ــغل رصاح الش

3. النظام الداخيل للمؤسسة

جميــع املؤسســات التــي تشــغل 10 أجــراء فــام فــوق، تكــون ملزمــة بوضــع نظــام داخــي خــاص بهــا. عــى أن 

يتــم إلصاقــه يف املــكان الــذي اعتــاد األجــراء دخولــه.

يتضمــن النظــام الداخــي أحكامــا تتعلــق بتشــغيل األجــراء و تنظيــم الشــغل و كذلــك تلــك املتعلقــة بالتدابــر 

التأديبيــة، و املحافظــة عــى صحــة األجــراء و ســامتهم.

يف عقد شغلكم، غالبا ما يتم التنصيص عى رضورة احرتام النظام الداخي باملؤسسة.

4. عقد الشغل

عقــد الشــغل هــو العقــد الــذي يربــط األجــر مبشــغله، حيــث يلتــزم مبقتضــاه األجــر بتقديــم خدماته للمشــغل 

مقابــل أجــر يلتــزم هــذا األخــر بدفعــه له.

وجــود عقــد الشــغل ينتــج عنــه حقــوق و واجبــات متبادلــة للطرفــن و تلزمهــم باحــرتام بنــود العقــد 

نفسه. 

تنبــيــه

تنبــيــه
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عقد شغل غري محدد املدة

بن كل من :

1-  املشغل: 

رشكة.بوغاز ماروك مقرها االجتامعي بشارع محمد الخامس، الدار البيضاء السجل التجاري رقم: 
44444 مسجلة يف ص.و.ض.ج  تحت رقم 1111111يف شخص ممثلها القانوين السيد عي فرحات 

بصفته مدير املوارد البرشية.

من جهة

2- األجر :

االسم الشخيص و العائي: ادريس كاملعنوانه :شارع املسرة الخرضاء، رقم 19 الرباط 

A222222 :رقم بطاقة التعريف الوطنية

من جهة أخرى

املادة 1 : رشوط التعاقد

إن الســيد. ادريــس كــامل ، الــذي يــرح بأنــه حــر مــن أي التــزام، 

ــابق،  ــغل س ــع أي مش ــة م ــدم املنافس ــرشط ع ــد ب ــر مقي و غ

ــر  ــة كأج ــع الرشك ــد م ــة، يتعاق ــه املدني ــة حقوق ــع بكاف و يتمت

ــب..« ــاعد محاس ــه :«... مس بصفت

ــة  ــغل باإلظاف ــة الش ــات مدون ــه مقتضي ــر تنظم ــغل األج ــد ش عق

ــد. ــذا العق ــة له ــات الخاص إىل املقتضي

الســيد ادريــس كــامل يلتــزم باحــرتام  مقتضيــات النظــام الداخــي 

املعمــول بــه يف املؤسســة و الــذي سيســلم نســخة منــه يف 

نفــس يــوم التوقيــع عــى العقــد.

تطبــق عــى هــذا العقــد جميــع بنــود اتفاقيــة الشــغل الجامعيــة 

التــي ســتوضع نســخة منهــا رهــن إشــارة األجــر.

املادة 2 : فرتة االختبار

يــرم هــذا العقــد ملــدة غــر محــددة، و لــن يصبــح نهائيــا إال بعــد 

انقضــاء فــرتة تجربــة مدتـــها شــهر و نصــف قابلــة للتجديــد مــرة 

ــكل  ــون ل ــا  يك ــد إنتهائه ــرتة أو عن ــذه الف ــال ه ــدة، و يف خ واح

ــار  ــوراً دون إخط ــد ف ــخ هــذا العق ــهاء و فس ــق يف إنـ ــرف الح ط

ــض .  أو تعوي

*عنــد انتهــاء مــدة االختبــار، يعتــر األجــر مرتبطــا باملشــغل ملــدة 

غــر محــددة  ابتــداء مــن تاريــخ املصادقــة عليــه مــن طــرف 

ــة . ــة املختص الجه

املادة 3 : املهام

كأجــر الرشكــة  مــع  يتعاقــد  كــامل،  ادريــس  الســيد   إن 

بصفته :“مساعد محاسب” للقيام باملهام التالية:

-  حساب ساعات عمل األجراء و أداء األجور املستحقة لهم

-  القيــام مبختلــف التريحــات لــدى الصنــدوق الوطنــي للضــامن 

االجتــامع و  تقديــم طلبــات انخــراط األجــراء

- التحضر للتريح السنوي باألجور

- تحين امللفات اإلدارية لألجراء 

بحســب حاجيــات الرشكــة  و بحســب كفــاءة األجــر و مهاراتــه 

املهنيــة ، ميكــن للمشــغل أن يســند لهــذا األخــر مهــام أخــرى  

ــر  ــة لتغي ــا حاج ــد ، و دومن ــذا العق ــا يف ه ــوص عليه ــر منص غ

ــود ه. بن

املادة 4 : مكان العمل

االجتامعــي  باملقــر  مهامــه  كــامل،  ادريــس  الســيد  ميــارس 

البيضــاء.  الــدار  الخامــس،  محمــد  الكائنبشــارع  و  للمؤسســة 

بحســب حاجيــات الرشكــة، ميكــن للمشــغل تغيــر مــكان عمــل 

األجــر مؤقتــا أو بصفــة نهائيــة.

املادة 5 : أوقات و مدة العمل

يف  بهــا  املعمــول  العمــل  أوقــات  بحســب  األجــر  يشــتغل 

. ملؤسســة ا

مدة العمل األسبوعية هي 44 ساعة.

بحســب حاجيــات املؤسســة، ميكــن للمشــغل أن يطلــب مــن األجــر 

العمــل لســاعات إضافيــة مــؤداة طبقــا للمقتضيــات القانونيــة.

املادة 6 : األجر و مكمالته

ــام  ــددا يف.4600..دره ــا مح ــهريا خام ــرا ش ــر  أج ــاىض األج  يتق

)191 ســاعة شــهريا(، و يخضــع لجميــع االقتطاعــات القانونيــة 

ــها العمــل. الجــاري بـ

- يتحمــل املشــغل جميــع املصاريــف املهنيــة املرتبطــة بتنقــات 

األجــر يف إطــار شــغله. 

املادة 7 : رشط الحركية

 للرشكــة بصفتهــا مشــغا، الحــق يف تشــغيل األجــر يف أي 

مصلحــة مــن مصالحهــا  و يف أي فــرع مــن فروعهــا عــى صعيــد 

ــام  ــام مبه ــه القي ــند إلي ــا أن تس ــق له ــام يح ــي، ك ــرتاب الوطن ال

تتناســب مــع مؤهاتــه  و خراتــه املهنيــة ، مــع احتفاظــه بجميــع 

ــون.  ــا للقان ــباته طبق ــه  و مكتس حقوق

املادة 8 : الحفاظ عىل األرسار املهنية

ــد  ــون ق ــي يك ــة  الت ــى األرسار املهني ــاظ ع ــر بالحف ــزم  األج يلت

اطلــع عليهــا  مبناســبة شــغله.وبعدم إفشــائها ألي شــخص آخــر 

ســواء كان أجنبيــا عــن الرشكــة ، أو أجــرا يشــتغل مبصلحــة أخــرى .

يرسي هذا االلتزام  سواء أثناء تنفيذ العقد أو بعد انتهائه. 

املادة 9 : رشط الحرصية

يلتــزم األجــر بالتفــرغ لخدمــة الرشكــة ، و تخصيــص نشــاطه بصــورة 

مهنــي  نشــاط  أي  مامرســة  عليــه  مينــع  كــام  لهــا،  حريــة 

لفائدتــه الشــخصية أو لفائــدة الغــر، طيلــة مــدة رسيــان العقــد.

املادة 10 :  رشط عدم املنافسة 

التــي سيكتســبها  بالنظــر إىل الخــرات و املهــارات املهنيــة 

األجــر مــن خــال العمــل بالرشكــة ،و حفاظــا عــى مصالحهــا ،فــإن 

األجــر يلتــزم و يتعهــد بعــدم منافســة مشــغله، و عــدم القيــام 

بأنشــطة منافســة  أو مشابـــهة للنشــاط الــذي تقــوم بــه الرشكة، 

كــام يلتــزم بعــدم االشــتغال لــدى رشكــة منافســة تــزاول نفــس 

النشــاط.

يــرسي هــذا االلتــزام حتــى بعــد انتهــاء العقــد ألي ســبب كان، و 

ملــدة ســنة كاملــة مــن تاريــخ انتهائــه، و ميتــد عــى كامــل تــراب 

جهــة الــدار البيضــاء الكــرى. 

املادة 11 : القانون الواجب التطبيق

بالنســبة للحقــوق و الواجبــات غــر املشــار إليهــا يف هــذا 

للمقتضيــات  خاضعــن  املتعاقــدان  الطرفــان  يظــل  العقــد 

القانونيــة الجــاري بـــها العمــل، و ال ســيام القانــون رقــم 99/65 

املتعلــق مبدونــة الشــغل.

املادة 12 : اللجوء إىل مسطرة التحكيم

إن كافــة النزاعــات التــى ستنشــأ عــن هــذا العقــد أو تتعلــق 

ــون  ــكام قان ــاً ألح ــم وفق ــق التحكي ــن طري ــويتها ع ــم تس ــه يت ب

املســطرة املدنيــة املغــريب ، الــذى يــود األطــراف رصاحــة 

ــه. ــوع إلي الرج

املادة 13 : دخول العقد حيز التنفيذ

ــرم  ــا اب ــن اجله ــي م ــرشوط الت ــى ال ــع ع ــه اطل ــر ان ــرح األج ي

هــذا العقــد،   و الــذي ال يدخــل حيــز التنفيــذ إال بعــد توقيعــه و 

ــة. ــة املختص ــل الجه ــن قب ــه م ــة إمضائ ــى صح ــة ع املصادق

حرر هذا العقد يف نسختن تسلم أحدهام األجر .

الدار البيضاء يف 13 ماي 2018

األجر 

املشغل                                                                               

شــركة

شــــركــة

منوذج  عقد شغل غر محدد املدة
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             التشغيل و ولوج منصب الشغل2

للمشــغل حريــة شــبه تامــة يف اختيــار األجــر املناســب ملنصــب شــغل معــن، و لــكل مرشــح ملنصــب معــن 

الحــق يف قبــول أو رفــض املنصــب املقــرتح عليــه مــن طــرف املشــغل.

1. من هو املشغل ؟

يعتــر مشــغا، كل شــخص طبيعــي )مقــاول ذايت كنمــوذج( أو اعتبــاري )رشكــة، جمعيــة،...( يســتأجر خدمــات 

ــه  ــذي ل ــا و ال ــوكل قانون ــخص امل ــر و الش ــن األج ــرم ب ــد ي ــرة، العق ــة األخ ــرث. يف الحال ــخص ذايت أو أك ش

ســلطة صياغــة عقــود باســم الرشكــة )املســر، املديــر،...( و الــذي مــن بــن مهامــه أيضــا اســتقطاب و تعيــن 

األجــراء.

2. سن القبول يف الشغل

سن القبول يف الشغل هو 15 سنة كاملة و هو سن نهاية إلزامية التمدرس.

3. مبدأ منع التمييز عند التشغيل

يقصــد بهــذا املبــدإ، عــدم التفرقــة أو التمييــز فيــام بــن األجــراء عــى أســاس الســالة، أو اللــون، أو الجنــس، 

أو اإلعاقــة، أو الحالــة الزوجيــة، أو العقيــدة، أو الــرأي الســيايس، أو االنتــامء النقــايب، أو األصــل الوطنــي، أو 

األصــل االجتامعــي، يكــون مــن شــأنه خــرق أو تحريــف مبــدأ تكافــؤ الفــرص، أو عــدم املعاملة باملثــل يف مجال 

التشــغيل أو تعاطــي مهنــة، الســيام فيــام يتعلــق باالســتخدام، وإدارة الشــغل وتوزيعــه، والتكويــن املهنــي، 

واألجــر، والرتقيــة، واالســتفادة مــن االمتيــازات االجتامعيــة، والتدابــر التأديبيــة، والفصــل مــن الشــغل.

ــد الشــغل ســواء عنــد إبرامــه ) دراســة  ــق بعق ــا يتعل ــغل، التمييــز ممنــوع يف كل م ــب قانــون الش مبوج

الســرة الذاتيــة للمرتشــح، مقابلــة العمــل(، أثنــاء تنفيــذه )التكويــن، اســتحقاق األجــر، العقوبــات التأديبيــة...( 

ــل...(. ــبب الحم ــل بس ــن العم ــل م ــه ) الفص ــد إنهائ ــى عن أو حت

4. شكليات التشغيل

عند تشغيل أجر ما، يكون املشغل ملزما باحرتام الشكليات التالية:

إعام العون املكلف بتفتيش الشغل، عى أن يتضمن التريح مجموعة من املعلومات املهمة.  

تدوين املعلومات املتعلقة بتشغيل األجر بالسجل الخاص باألجراء.   

إخضــاع األجــر لفحــص طبــي عنــد تشــغيله، الهــدف منــه التأكــد مــن مــدى مامئــة منصــب الشــغل املقــرتح   

مــع الحالــة الصحيــة لألجــر، و كذلــك الكشــف عــن أمــراض مهنيــة أو معديــة.

لإلشارة، تجرى الفحوصات يف أقىص اآلجال قبل انقضاء فرتة االختبار.

5. تشغيل األجراء يف وضعية إعاقة

تتضمن مدونة الشغل أحكاما خاصة باألشخاص يف وضعية إعاقة تتجى فيام يي:

ــوع  ــح معاقــا لســبب مــن األســباب مبنصــب شــغله، و يســند إليــه شــغل يائــم ن احتفــاظ األجــر الــذي أصب  

ــغل. ــة الش ــة أو لطبيع ــدة اإلعاق ــك لح ــذر ذل ــه، إال إذا تع ــادة تأهيل ــد إع ــه بع إعاقت

منع تشغيل األجراء املعاقن يف أشغال قد تعرضهم ألرضار، أو تزيد من حدة إعاقتهم.  

إلزام املشغل بإجراء فحص طبي لألجراء املعاقن الذين ينوي تشغيلهم.  

ــن  ــراء املعاق ــام األج ــهيل قي ــة لتس ــات الازم ــغل بالولوجي ــن الش ــز أماك ــرضورة تجهي ــغل ب ــزام املش إل  

ــراء. ــن األج ــة م ــذه الفئ ــة له ــامة املهني ــة و الس ــة الصحي ــر رشوط الوقاي ــى توف ــرص ع ــغلهم، و الح بش
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                 إبرام عقد الشغل3

عقــد الشــغل هــو عقــد اتفاقــي ميكــن أن يكــون مكتوبــا أو شــفويا، يتعهــد مبوجبــه أحــد طرفيــه وهــو األجــر، 

ــذا  ــه ه ــزم ب ــر يلت ــل أج ــه مقاب ــه و رقابت ــت إرشاف ــر و هــو املشــغل و تح ــرف اآلخ ــة الط ــل يف خدم ــأن يعم ب

األخــر بدفعــه لــه.

1. أنواع عقود الشغل

يرم عقد الشغل ملدة غر محددة أو ملدة محددة أو إلنجاز شغل معن. 

 عقد الشغل غري محدد املدة

هــو األصــل يف عقــود الشــغل ملــا يضمنــه مــن اســتقرار لألجــر، و هــو عقــد شــغل مبــدة ال محــدودة أي ال 

ينــص عــى أي تاريــخ النتهائــه.

ميكــن فســخ عقــد الشــغل غــر محــدد املــدة بــإرادة أحــد الطرفــن أو هــام معــا، رشيطــة احــرتام املقتضيــات 

القانونيــة املتعلقــة باإلنهــاء )أجــل اإلخطــار، تقديــم مــرر لإلنهــاء، تعويضــات الفصــل مــن العمــل...(.

إذا مل يحدد طريف العقد أجا له، فإنه يعتر يف هذه الحالة عقدا غر محدد املدة. 

التشجيعات املخولة يف إطار برنامج إدماج :

اإلعفاء من مساهامت االجتامعية لفائدة الصندوق الوطني للضامن االجتامعي يف حدود   

سقف أجر 6000 درهم 

اإلعفاء من الرضيبة عى الدخل يف حدود سقف أجر 6000 درهم  

مدة اإلعفاء 24 شهرا مع إظافة 12 شهرا أخرى يف حالة اإلدماج النهايئ.

هــام

هــام

 عقد الشغل محدد املدة

هــو العقــد الــذي يعلــم طرفيــه مســبقا مدتــه و بالتــايل األجــل املحــدد النتهائــه يكــون معلومــا. لذلــك نقــول 

أن العقــد محــدد املــدة ينتهــي بحلــول أجلــه أو انتهــاء الشــغل الــذي كان محــا لــه.

إال أنــه ال ميكــن إبــرام عقــد الشــغل محــدد املــدة إال يف الحــاالت التــي ال ميكــن أن تكــون فيهــا عاقــة الشــغل 

غــر محــددة املدة.

هناك 6 حاالت ميكن فيها اللجوء إىل عقد الشغل محدد املدة، و هي :

إحال أجر محل أجر آخر يف حالة توقف عقد شغل هذا األخر، ما مل يكن التوقف ناتجا عن اإلرضاب ؛  

ازدياد نشاط املقاولة بكيفية مؤقتة ؛  

إذا كان الشغل ذا طبيعة موسمية.  

يف الحاالت الثاث، ال ميكن تجديد العقد. 

ميكــن إبــرام عقــد شــغل محــدد املــدة ملــدة ال تتجــاوز الســنة و تكــون قابلــة للتجديــد مــرة واحــدة، و ذلــك 

عنــد :

فتح مقاولة ألول مرة أو مؤسسة جديدة داخل املقاولة ؛  

إطاق منتوج جديد ألول مرة ؛  

إبــرام عقــد شــغل مــن أجــل إنجــاز شــغل معــن أو ملــدة املــرشوع أو الــورش )بنــاء ســد، عــامرة ســكنية،   

ــن،...(. ــق مع ــاز طري إنج

 عقد شغل مؤقت

هــو عقــد بــن ثاثــة أطــراف، يف الواقــع يتــم توقيــع عقــد أول بــن مقاولــة التشــغيل املؤقــت و الرشكــة 

املســتعملة، و العقــد الثــاين، بــن مقاولــة التشــغيل املؤقــت و األجــر إلنجــاز شــغل معــن يف مــدة معينــة 

تســمى مهمــة.

ــن  ــغل يف ح ــد الش ــا عق ــذ عنده ــي ينف ــتعملة الت ــة املس ــؤولية الرشك ــرف و مس ــت ت ــر تح ــع األج يوض

تتكلــف مقاولــة التشــغيل املؤقــت بــأداء األجــر، و الوفــاء بــكل االلتزامــات القانونيــة الناشــئة عــن هــذا العقــد.

يتم اللجوء عى عقود الشغل املؤقتة يف الحاالت التالية فقط :

إحــال أجــر محــل أجــر آخــر يف حالــة غيابــه، أو يف حالــة توقــف عقــد الشــغل، مــا مل يكــن التوقــف ناتجــا   

ــن اإلرضاب ؛ ع

التزايد املؤقت يف نشاط املقاولة ؛  

إنجاز أشغال ذات طابع موسمي ؛  

إنجــاز أشــغال اســتقر العــرف عــى عــدم اللجــوء فيهــا إىل عقــد شــغل غــر محــدد املــدة بســبب طبيعــة   

الشــغل.

األشخاص الذين يشتغلون بعقود شغل مؤقتة، غالبا ما يطلق عليهم لقب العامل املؤقتن.

 عقود التدريب من أجل اإلدماج املهني

ينــدرج عقــد التدريــب مــن أجــل اإلدمــاج املهنــي يف إطــار برنامــج إدمــاج الــذي تســهر عــى تنفيــذه الوكالــة 

الوطنيــة إلنعــاش التشــغيل و الكفــاءات.

مــدة التدريــب قــد تصــل إىل 24 شــهرا مــع تعويــض شــهري يقــدر ب 1600 درهــم كحــد أدىن و 6000 درهــام 

كحــد أقــىص.

هــذا النــوع مــن العقــود يســتهدف حامــي الشــهادات العليــا و خريجــي معاهــد التكويــن املهنــي و حامــي 

ــهادة الباكالوريا. ش
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يوم واحد عن كل أسبوع عمل عى أال تتعدى أسبوعنعقد شغل ملدة تقل عن 6 أشهر

فرتة االختبار شهر غر قابلة للتجديدعقد شغل ملدة تفوق 6 أشهر

ال	تقبل	أبدا	إمضاء	عقد	شغل	بتاريخ	سابق.

تنبــيــه

2. مضمون عقد الشغل

ــب  ــك يج ــغله، لذل ــر و مش ــن األج ــة ب ــة العاملي ــة العاق ــدد لطبيع ــر املح ــر العن ــغل تعت ــد الش ــود عق بن

ــه. ــة علي ــه و املصادق ــل إمضائ ــأن قب ــغل بت ــد الش ــون عق ــراءة مضم ــا و ق ــاع عليه االط

من املمكن أن يتضمن عقد الشغل بنودا خاصة، من بن هذه البنود هناك اثنن يجب الرتكيز عليهام :

 فرتة االختبار

ــد  ــاء عق ــن إنه ــد الطرف ــا ألح ــن خاله ــي ميك ــرتة الت ــي الف ــة، وه ــة العاملي ــة العاق ــز بداي ــرتة متي ــي ف ه

ــغل. الش

ال يعتد بفرتة االختبار إال إذا تم التنصيص عليها كتابة يف عقد الشغل مع تحديد مدتها.

بالنسبة لعقود الشغل غري محددة املدة :

املدة القصوى )بعد التجديد( املدة الدنيا الفئة املهنية

6 أشهر  3 أشهر األطر
3 أشهر شهر و نصف املستخدمن

شهر واحد 15 يوما العامل

ال ميكن تجديد فرتة االختبار إال إذا نص عقد الشغل عى ذلك.

بالنسبة لعقود الشغل محددة املدة :

 رشط الحركية الجغرافية

مبوجب هذا البند، يحق للمشغل أن يغر مكان عمل األجر بإرادته املنفردة.

و ليك يكون هذا البند قانونيا و صحيحا يجب توفر الرشوط التالية :

رشط الكتابة، أي أن يكون مكتوبا يف عقد الشغل  

التحديد املسبق للحيز الجغرايف للتنقل )داخل املدينة، نفس الجهة،...(  

عدم التعسف يف تطبيق رشط الحركية )إخبار األجر يف آجال معقولة(  

 بنود مختلفة

رشط الحركيــة املهنيــة : مبوجــب هــذا الــرشط، يوافــق األجــر عــى قــرار املشــغل بتغيــر منصــب شــغله،   

أو نقلــه إىل فــرع آخــر للمؤسســة.

رشط الحرصيــة : يلتــزم األجــر بالتفــرغ لخدمــة الرشكــة ، و تخصيــص نشــاطه بصــورة حريــة لهــا، كــام مينــع   

عليــه مامرســة أي نشــاط مهنــي لفائدتــه الشــخصية أو لفائــدة الغــر، طيلــة مــدة رسيــان العقــد.

رشط عــدم املنافســة : و هــو االتفــاق الــذي يلتــزم مبقتضــاه األجــر بعــدم منافســة املشــغل، ســواءا   

بإنشــاء مــرشوع منافــس أو بالعمــل عنــد مشــغل منافــس و ذلــك بعــد انتهــاء عقــد الشــغل. و لــيك يكــون 

هــذا الــرشط صحيحــا، يجــب تحديــد نــوع العمــل و كــذا مقيــد يف الزمــان و املــكان.

رشط خصــم تكاليــف التكويــن : و هــو رشط مبوجبــه يلتــزم األجــر بالعمــل لــدى املشــغل ملــدة معينــة أو   

اســرتداد لجــزء مــن مصاريــف التكويــن يف حالــة إنهــاء عقــد الشــغل بــإرادة األجــر.

رشط الرسيــة و عــدم اإلفشــاء : هــذا الــرشط مينــع عــى األجــراء نــرش بعــض املعلومــات أو األخبــار خــارج   

املؤسســة و يف بعــض األحيــان حتــى داخلهــا. 
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االلتزامات 4
املتبادلة 

لطريف عقد 
الشغل
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OK
                  االلتزامات املتبادلة لطريف عقد الشغل

1. التزامات املشغل

إطــاع األجــراء كتابــة لــدى تشــغليهم، عــى مواقيــت الشــغل؛ أســاليب تطبيــق الراحــة األســبوعية؛ تواريــخ   

ــة  ــي؛ الهيئ ــامن االجتامع ــي للض ــدوق الوطن ــجيل بالصن ــم التس ــه؛ رق ــكان أدائ ــه، وم ــر، ومواقيت أداء األج

املؤمنــة ضــد حــوادث الشــغل واألمــراض املهنيــة؛ اتفاقيــة الشــغل الجامعيــة ومضمونهــا عنــد وجودهــا؛ 

النظــام الداخــي.

توفر الوسائل الرضورية إلنجاز األشغال املتفق بشأنها يف عقد الشغل.  

أداء األجر املتفق عليه و يف الوقت املحدد له.  

احرتام املقتضيات القانونية يف شموليتها، اتفاقية الشغل الجامعية و النظام الداخي.  

ــغال  ــم باألش ــدى قيامه ــم، ل ــم، وكرامته ــراء وصحته ــامة األج ــة س ــة لحامي ــر الازم ــع التداب ــاذ جمي اتخ  

التــي ينجزونهــا تحــت إمرتــه، وأن يســهر عــى مراعــاة حســن الســلوك واألخــاق الحميــدة، وعــى اســتتباب 

اآلداب العامــة داخــل املقاولــة.

أداء املساهامت لدى الصندوق الوطني للضامن االجتامعي.  

2. التزامات األجري

تنفيذ املهام املتفق عليها مبوجب عقد الشغل.  

املحافظــة عــى األشــياء والوســائل املســلمة إليــه للقيــام بالشــغل، مــع ردهــا بعــد انتهــاء الشــغل الــذي   

كلــف بــه.

ــة  ــغل، أو اتفاقي ــد الش ــة، أو عق ــة أو التنظيمي ــات القانوني ــاق املقتضي ــغل، يف نط ــر املش ــال ألوام االمتث  

ــي. ــام الداخ ــة، أو النظ ــغل الجامعي الش

اطــاع املشــغل عــى عنوانــه الجديــد عنــد تغيــر محــل إقامتــه، إمــا يــدا بيــد أو بواســطة رســالة مضمونــة   

مــع اإلشــعار بالتوصــل.
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توقف و تعديل 5
عقد الشغل
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                 توقف و تعديل عقد الشغل 5

1. هل ميكن للمشغل تعديل عقد شغل األجري؟

ــرام عقــد الشــغل.  ــد إب ــود املتفــق عليهــا مســبقا عن قــد يلجــأ املشــغل إىل اقــرتاح تعديــل يف بعــض البن

ــاك حالتــن : هن

إذا كانــت مقرتحــات التعديــل تتعلــق بعنــارص أساســية يف العقــد )األجــر، الصفــة املهنيــة، منصــب الشــغل،   

مــدة العمــل، النقــل يف غيــاب رشط الحركيــة، ...(، فموافقــة األجــر عــى التعديــل رضوريــة، و إذا رفــض 

األجــر فســيكون املشــغل أمــام حلــن : إمــا الرتاجــع عــن التعديــل أو فصــل األجــر. و ال يعتــر رفــض األجــر 

مبثابــة اســتقالة مــن العمــل.

إذا تعلــق األمــر بتعديــل بنــود تتعلــق بظــروف العمــل )تغيــر توقيــت العمــل، ...(، للمشــغل الحــق يف إطــار   

ــأ  ــر خط ــض األج ــار رف ــن اعتب ــة، ميك ــذه الحال ــة. و يف ه ــل املؤسس ــة داخ ــلطته التنظيمي ــته لس مامرس

جســيام أو خطــأ غــر جســيم يرتتــب عنــه عقوبــة تأديبيــة قــد تصــل إىل الفصــل مــن العمــل.

2. توقف عقد الشغل

تختلــف أســباب توقــف عقــد الشــغل )و ليــس إنهــاؤه( باختــاف املتســبب يف هــذا التوقــف. فهنــاك أســباب 

تعــود لألجــر ) حالــة املــرض، األمومــة، اإلرضاب، حادثــة الشــغل، أحــداث عائليــة،...( و أســباب تعــود للمشــغل ) 

التوقيــف عــن العمــل كإجــراء تأديبــي، التوقــف عــن الشــغل بســبب إغــاق املقاولــة مؤقتــا،...(.

تعتــر مــدة التوقــف مــدة شــغل فعليــة عنــد احتســاب عــاوة األقدميــة، التعويــض عــن العطلــة الســنوية، أو 

التعويضــات املســتحقة عــن الفصــل. و مينــع فصــل األجــر خــال مــدة التوقــف. إال أنــه يف حالــة عقــد الشــغل 

محــدد املــدة، فإنــه ينتهــي بحلــول أجلــه.

عــقــد

معدل
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تنظيم مدة الشغل، 6

العطل و مختلف 

الرخص
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يحتفــظ	املشــغل	بحقــه	يف	تشــغيل	أجرائــه	خــارج	مــدة	العمــل	القانونيــة	يف	100	ســاعة	إضافيــة	

ســنويا	كحــد	أقــى.	و	ال	يحــق	لألجــراء	رفــض	العمــل	لســاعات	إضافيــة	قانونيــة.	

                  تنظيم مدة الشغل، العطل و مختلف الرخص

1. مدة الشغل القانونية

ــا يف  ــر بقضائه ــزم األج ــي يلت ــددة الت ــة املح ــرتة الزمني ــدة أو الف ــغل، امل ــة للش ــدة القانوني ــد بامل يقص

العمــل، تنفيــذا للمهــام و الواجبــات املرتبطــة مبنصــب الشــغل. و هــي تعتــر املعيــار و القاعــدة الحتســاب 

ــة. ــاعات اإلضافي الس

 ماهي مدة الشغل العادية ؟

ــب  ــا يج ــتغالها. و هن ــر اش ــى األج ــب ع ــغل الواج ــاعات الش ــىص لس ــد األق ــي الح ــة، ه ــغل العادي ــدة الش م

ــي. ــاع الفاح ــة و القط ــر الفاحي ــات غ ــن القطاع ــز ب التميي

مدة الشغل العادية
القطاعات غري الفالحية

)تجارة، صناعة و خدمات(
القطاع الفالحي

8 ساعات10 ساعاتالحد األقىص اليومي

48 ساعات44 ساعةمدة الشغل األسبوعية

208 ساعات91 ساعةمدة الشغل الشهرية 

2496 ساعات2288 ساعةمدة الشغل السنوية

يوم الراحةيوم عادي

ليانهاراالنسبةالفرتة الليليةالنسبةالفرتة النهارية

القطاعات 

غر   الفاحية

 من 6 صباحا إىل

9 مساءا
25%

من 9 مساءا 

إىل 6 صباحا
50%50%100%

القطاع 

الفاحي 

 من 5 صباحا إىل

8 مساءا

من 9 مساءا 

إىل 6 صباحا

يقصــد بالتوزيــع الســنوي، توزيــع مــدة الشــغل العاديــة الســنوية و املحــددة يف 2288 ســاعة عــى الســنة 

ــاعات  ــد س ــم تحدي ــهريا أو يت ــل ش ــاعات العم ــدد س ــس ع ــر نف ــتغل األج ــاو ) يش ــر متس ــاو أو غ ــكل متس بش

عمــل معينــة يف كل شــهر مــع احــرتام ســقف 2288 ســاعة يف الســنة( .

 عدد أيام العمل يف األسبوع

يقصــد بالتوزيــع األســبوعي، توزيــع مــدة الشــغل األســبوعية و املحــددة يف 44 ســاعة عــى أيــام األســبوع: 

مثــا عــى 6 أيــام مبعــدل 7.33 ســاعة يف اليــوم، عــى أال تتجــاوز 10 ســاعات يوميــا.

 الساعات اإلضافية

ــا  ــي تقتضيه ــادي و الت ــغل الع ــاق الش ــارج نط ــر خ ــا األج ــي ينجزه ــاعات الت ــي الس ــة ه ــاعات اإلضافي الس

ــددة  ــة و املح ــغل العادي ــدة الش ــارج م ــا خ ــغيل أجرائه ــر إىل تش ــث تضط ــة، بحي ــتثنائية للمؤسس ــروف اس ظ

يف 44 ســاعة يف األســبوع أو 2288 ســاعة يف الســنة.

اشتغال الساعات اإلضافية مقيد برشوط و بحسب كل حالة عى حدة :

الحالــة األوىل : إذا تحتــم عــى املؤسســة مواجهــة أشــغال تقتضيهــا مصلحــة وطنيــة، ميكنهــا تشــغيل   

ــدة  ــاوز م ــة أال تتج ــة، رشيط ــغال املطلوب ــاز األش ــدة إنج ــة م ــة طيل ــغل العادي ــات الش ــارج أوق ــا خ أجرائه

الشــغل اليوميــة 10 ســاعات كحــد أقــىص، أال يتــم وقــف الراحــة األســبوعية لألجــراء املعنيــن، إبــاغ العــون 

املكلــف بتفتيــش الشــغل كتابــة بالســبب و املــرر املوجــب للعمــل خــارج املــدة القانونيــة.

الحالــة الثانيــة : زيــادة اســتثنائية يف حجــم الشــغل، عــى أال يتجــاوز االعتــامد الســنوي للســاعات اإلضافيــة   

80 ســاعة شــغل لــكل أجــر أو 100 ســاعة بعــد استشــارة منــدوب األجــراء.

ــا  ــا، أو عندم ــا أص ــغا متقطع ــا، ش ــة م ــراء يف مؤسس ــه أج ــذي يؤدي ــغل ال ــة : إذا كان الش ــة الثالث الحال  

تقتــي الــرضورة تأديــة أشــغال تحضريــة أو تكميليــة ال غنــى عنهــا للنشــاط العــام للمؤسســة، عــى أال 

ــىص. ــد أق ــوم كح ــاعة يف الي ــدة 12 س ــرتة املم ــاوز الف تتج

بخصــوص التعويــض املســتحق عــن الســاعات اإلضافيــة، فيشــمل باإلضافــة إىل األجــر العــادي، زيــادة تختلــف 

ــدول  ــب الج ــبوعية بحس ــة األس ــص للراح ــوم املخص ــال الي ــارا أو خ ــا أو نه ــزت لي ــا أنج ــب إذا م ــبتها بحس نس

التــايل :

بالنســبة لألجــراء الذيــن تــم وقــف راحتهــم األســبوعية أو تخفيضهــا، يكــون لهــم الحــق يف راحــة تعويضيــة 

يســتفيدون منهــا داخــل أجــل شــهر واحــد.

 استدراك ساعات الشغل الضائعة

ميكــن للمشــغل متديــد فــرتة الشــغل اليوميــة، الســتدراك ســاعات الشــغل الضائعــة بســبب توقــف الشــغل 

جامعيــا يف املؤسســة أو يف جــزء منهــا ألســباب عارضــة أو لقــوة قاهــرة )مثــا : انقطــاع التيــار الكهربــايئ، 

عــدم وجــود مــواد أوليــة أو بســبب األزمــات،...( رشيطــة احــرتام الــرشوط التاليــة :

1.  استشارة مندويب األجراء و املمثلن النقابين عند وجودهم.

2.  أال تزيد األيام التي تعوض خالها ساعات الشغل الضائعة عن 30 يوما.

3.  أال تفوق مدة التمديد ساعة يف اليوم.

4.  أال تفوق مدة الشغل اليومية 10 ساعات.

هــام
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 تخفيض ساعات العمل العادية بسبب أزمة اقتصادية

عنــد حــدوث أزمــة اقتصاديــة عابــرة للمؤسســة )مثــا : انخفــاض طلبيــات اإلنتــاج أو انعدامهــا( أو لظــروف طارئة 

ــة ال  ــة أو منفصل ــرتة متصل ــغل و لف ــة الش ــن مدون ــص م ــغل أن يقل ــن للمش ــغل، ميك ــن إرادة املش ــة ع خارج

تتجــاوز 60 يومــا يف الســنة و ذلــك بعــد أخــذ رأي منــدويب األجــراء و املمثلــن النقابيــن باملؤسســة عنــد 

وجودهــم.

و إذا كانــت مــدة التقليــص تزيــد عــن 60 يومــا، وجــب االتفــاق بــن املشــغل و منــدويب األجــراء و املمثلــن 

النقابيــن عنــد وجودهــم، حــول الفــرتة التــي سيســتغرقها هــذا التقليــص. و يف حالــة عــدم حصــول اتفــاق 

فــا يســمح بالتقليــص مــن مــدة الشــغل العاديــة، إال بــإذن يســلمه عامــل العاملــة أو اإلقليــم يف أجــل أقصــاه 

60 يومــا.

2. حق األجري يف الراحة األسبوعية و العطل و مختلف الرخص

 الراحة األسبوعية و األعياد الرسمية

ــا 24  ــدة أدناه ــتغرق م ــة تس ــبوعية إلزامي ــة أس ــراء براح ــع األج ــزم بتمتي ــغل مل ــبوعية : املش ــة األس الراح  

ــا. ــادة يف مدته ــى الزي ــاق ع ــة االتف ــع إمكاني ــل م ــف اللي ــل إىل منتص ــف اللي ــن منتص ــب م ــاعة تحس س

ــة  ــاء الراح ــة إعط ــع إمكاني ــبوعي، م ــوق األس ــوم الس ــد أو ي ــبت أو األح ــة أو الس ــون الجمع ــة، يك ــوم الراح ي

األســبوعية لألجــراء بالتنــاوب فيــام بينهــم بالنســبة للمؤسســات التــي يقتــي نشــاطها أن تظــل مفتوحــة 

ــوم. ــتمرار للعم باس

ميكــن وقــف الراحــة األســبوعية يف الحــاالت التــي تررهــا طبيعــة نشــاط املؤسســة، أو املــواد املســتعملة، 

ــة  ــة تعويضي ــاء راح ــوب إعط ــع وج ــغل. م ــم الش ــة يف حج ــر عادي ــادة غ ــتعجاليه، أو زي ــغال اس ــاز أش أو إنج

لألجــراء الذيــن تــم وقــف راحتهــم األســبوعية.

األعيــاد الرســمية : مينــع عــى املشــغل تشــغيل األجــراء أيــام األعيــاد املــؤدى عنهــا و عددهــا 12 )أعيــاد   

دينيــة و وطنيــة(. و يف حالــة اشــتغل األجــر يــوم العيــد، وجــب عــى املشــغل أداء تعويــض نســبته 100% 

إضافــة إىل األجــر املســتحق.

 العطلة السنوية املؤدى عنها و اإلجازات الخاصة

العطلة السنوية املؤدى عنها

كيــف يتــم احتســاب مــدة العطلــة الســنوية ؟ تحتســب العطلــة الســنوية عــى أســاس يــوم ونصــف عــن كل 

شــهر مــن الشــغل، أي مــا يعــادل 18 يومــا عــن كل ســنة )3 أســابيع مــن االثنــن إىل الســبت(. يضــاف إىل مــدة 

العطلــة الســنوية املــؤدى عنهــا، يــوم ونصــف يــوم مــن أيــام الشــغل الفعــي، عــن كل فــرتة شــغل كاملــة، 

مدتهــا خمــس ســنوات متصلــة أو غــر متصلــة.

مــن يحــدد تواريــخ االســتفادة مــن العطلــة الســنوية ؟ يتــوىل املشــغل تحديــد تواريــخ االســتفادة مــن العطلــة 

الســنوية بعــد استشــارة منــدويب األجــراء و املمثلــن النقابيــن عنــد وجودهــم.

ــنوية  ــة الس ــة العطل ــغل، تجزئ ــر و املش ــن األج ــاق ب ــن باتف ــا : ميك ــؤدى عنه ــنوية امل ــة الس ــة العطل تجزئ

ــن.  ــنتن متتاليت ــدى س ــى م ــا، ع ــن مدده ــزاء م ــن أج ــع ب ــا، أو الجم ــؤدى عنه امل

غــر أنــه مينــع أن تــؤدي تجزئــة العطلــة الســنوية إىل تخفيــض مــدة العطلــة التــي يقضيهــا األجــر ســنويا 

إىل أقــل مــن اثنــي عــرش يــوم شــغل، يتخللهــا يومــان مــن أيــام الراحــة األســبوعية.

ميكن إضافة أيام الراحة التعويضية إىل مدة العطلة السنوية املؤدى عنها.

يكــون	باطــال	كل	اتفــاق	عــى	التنــازل	املســبق	عــن	الحــق	يف	العطلــة	الســنوية	املــؤدى	  

عنهــا،	أو	عــى	التخــي	عــن	التمتــع	بهــا،	ولــو	كان	ذلــك	مقابــل	تعويــض.

مينــع	عــى	أي	أجــري،	أثنــاء	اســتفادته	مــن	عطلتــه	الســنوية	املــؤدى	عنهــا،	أن	ينجــز	أشــغاال	  

مبقابــل	خــالل	عطلتــه.

أداء التعويــض عــن العطلــة الســنوية : يســتحق األجــر أثنــاء عطلتــه الســنوية املــؤدى عنهــا، تعويضــا 

ــذي  ــوم ال ــاه الي ــل أقص ــض يف أج ــذا التعوي ــؤدى ه ــغله. و ي ــي يف ش ــو بق ــيتقاضاه ل ــا كان س ــاوي م يس

ــر. ــي باألم ــر املعن ــة األج ــة عطل ــبق بداي يس

يف حالــة إنهــاء عقــد شــغل األجــر، فإنــه يســتحق تعويضــا عــن عــدم التمتــع بالعطلــة الســنوية، و ذلــك إذا 

أثبــت أنــه اشــتغل لــدى نفــس املشــغل فــرتة تســاوي عــى األقــل شــهرا مــن الشــغل.

اإلجازات الخاصة

ــال 48  ــك خ ــادث و ذل ــرض أو ح ــبب م ــب بس ــغل إذا تغي ــر للمش ــم تري ــزم  بتقدي ــر مل ــرض : األج ــازة امل إج  

ســاعة املواليــة لذلــك. و يف حالــة اســتمر الغيــاب أكــرث مــن أربعــة أيــام، يجــب عــى األجــر إخبــار مشــغله 

باملــدة املحتملــة لغيابــه، واإلدالء لــه بشــهادة طبيــة تــرر غيابــه، إال إذا تعــذر عليــه ذلــك.

ــباب  ــب ألس ــص للتغي ــبات و رخ ــض املناس ــة ببع ــازات خاص ــن إج ــر م ــتفيد األج ــة : يس ــص خاص ــازات و رخ إج  

شــخصية.

هــام
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عدد أيام الرخصةالحدث

الزواج

األجر

أحد أبناء األجر أو أحد ربائبه

4 أيام

يومان

الوفاة 

زوج األجر

أحد أبنائه أو أحفاده

أحد أبناء زوجه من زواج سابق

أصوله

أحد اإلخوة أو األخوات

أحد إخوة أو أخوات الزوج

أحد أصول الزوج

3 أيام

3 أيام

3 أيام

3 أيام

يومان

يومان

يومان

يومانالختان

عملية جراحية

للزوج

أحد مكفوليه من األبناء
يومان

يومان

بالنسبة ألداء األجر يف حالة التغيب بسبب أحداث عائلية، يتم عى الشكل التايل :

بالنسبة لألجراء الذين يتقاضون أجورهم شهريا، جميع التغيبات تكون مؤداة.  

بالنســبة لباقــي األجــراء، يــؤدى األجــر عــن التغيبــات يف الحــدود التاليــة : يومــن عــن زواج األجــر؛ يــوم   

ــه. ــد أبنائ ــه، أو أح ــه، أو أم ــر، أو أبي ــاة زوج األج ــة وف ــد يف حال واح

عطلة
ساعود يوم

15 فرباير
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األجر و العنارص 7
املكونة له
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يكون باطا، كل اتفاق بن املشغل و األجر عى أجر يقل عن الحد األدىن القانوين املحدد   

يف  قطاع الصناعة والتجارة و الخدمات، أو يف القطاع الفاحي.

يحق لألجر الذي ال يتقاىض الحد األدىن القانوين، أن يلجأ للقضاء للمطالبة بفارق األجور.  

هــام

يجب	عى	األجري	االحتفاظ	بأوراق	األداء	و	اإلدالء	بصور	طبق	األصل	عند	الحاجة  

تنبــيــه

                  األجر و العنارص املكونة له

يشــمل األجــر، األجــر األســايس مضــاف إليــه مختلــف املنــح، التعويضــات، املكافــأة و املنافــع املختلفــة. يف 

غالــب األحيــان يحــدد األجــر األســايس مــن قبــل املشــغل، و يكــون ملزمــا باحــرتام بعــض املبــادئ كاحــرتام 

الحــد األدىن القانــوين لألجــر، املســاواة و عــدم التمييــز يف األجــر بــن الجنســن إذا تســاوت قيمــة الشــغل 

الــذي يؤديانــه، و مبــدأ » لــكل عمــل متســاو أجــر متســاو«.

1. تحديد األجر و أداؤه

األجــر هــو كل مــا يدخــل يف الذمــة املاليــة لألجــر نتيجــة قيامــه بالعمــل، و هــو ميثــل التزامــا عــى عاتــق 

املشــغل ال ميكنــه التحلــل منــه مــا دام األجــر يــؤدي العمــل املطلــوب منــه.

يحــدد األجــر باتفــاق الطرفــن عنــد بدايــة التشــغيل، مــع مراعــاة األحــكام القانونيــة املتعلقــة بالحــد األدىن 

القانــوين لألجــور. أي أن األجــر ال ميكــن أن يقــل يف أي حــال مــن األحــوال عــن الحــد األدىن القانــوين املحــدد 

ــادل : 13.46*191  ــا يع ــرة، م ــن الح ــارة و امله ــة و التج ــات الصناع ــبة لقطاع ــاعة بالنس ــم للس يف 13.46 دره

ســاعة = 2570.86 درهــام يف الشــهر.

يف القطاع الفاحي الحد األدىن القانوين محدد يف 69.73 درهام يف اليوم. 

ــض  ــة و البع ــة األقدمي ــون كمنح ــب القان ــي مبوج ــا إلزام ــر(، بعضه ــات األج ــارص )مكون ــدة عن ــر ع ــمل األج يش

ــأنه. ــاوض بش ــن و يتف ــن الطرف ــة ب ــدد بحري ــر يح اآلخ

 متى يؤدى األجر ؟

دورية أداء األجر تكون مرتبطة بصنف األجراء من جهة ؛ و طبيعة الشغل املؤدى من جهة أخرى. 

العامل : تؤدى أجورهم مرتن يف الشهر عى األقل تفصل بينهام مدة أقصاها 16 يوما.  

املستخدمن : تؤدى أجورهم مرة يف الشهر عى األقل.  

الــوكاء املتجولــون و املمثلــن و الوســطاء يف التجــارة و الصناعــة : تــؤدى عموالتهــم املســتحقة كل 3   

أشــهر عــى األقــل.

األجــر الــذي يــؤدي عملــه عــى أســاس القطعــة أو الشــغل املــؤدى أو املردوديــة، يتــم تحديــد   

املواعيــد باالتفــاق بــن الطرفــن رشيطــة أن يــؤدى تســبيق لألجــر كل 15 يومــا، و األجــر الباقــي يــؤدى 

ــازه. ــام بإنج ــذي ق ــغل ال ــليمه الش ــة لتس ــا املوالي ــال ل 15 يوم خ

 ورقة األداء

هــي عبــارة عــن وثيقــة يلتــزم املشــغل بتســليمها ألجرائــه و مســتخدميه وقــت أداء األجــر، و تشــتمل ورقــة 

األداء عــى املعلومــات التاليــة :

اســم املقاولــة و مقرهــا االجتامعــي أو االســم الشــخيص و العائــي للمشــغل و مقــر عملــه و مهنتــه و   

عنوانــه و كــذا رقــم االنخــراط يف الصنــدوق الوطنــي للضــامن االجتامعــي ؛ 

الصنف املهني ؛  

تاريخ التشغيل ؛  

مــدة الشــغل املدفوعــة األجــر مــع بيــان ســاعات الشــغل املــؤدى أجرهــا بالســعر العــادي، و عنــد االقتضاء   

الســاعات اإلضافيــة و نســبة الزيــادة املطبقــة و كــذا عــدد الســاعات التــي تطابــق األجــر املــؤدى ؛

عدد أيام العمل املطابق لألجر املدفوع ؛  

نوعية و مبلغ مختلف العاواة املضافة إىل األجر األسايس ؛  

قيمة املنافع العينية عند االقتضاء ؛  

مبلغ األجر اإلجاميل لألجر ؛   

نوعية و مبلغ مختلف االقتطاعات ؛  

مبلغ األجر الصايف ؛  

تاريخ تسليم ورقة األداء.  

2. مكونات األجر

ــا  ــة، يقدمه ــة  أو العيني ــا النقدي ــن املزاي ــة م ــن مجموع ــايس، م ــر األس ــة إىل األج ــر، إظاف ــر األج ــون أج يتك

ــه األجــر. املشــغل تبعــا للعمــل الــذي يقــوم ب

من أجل قراءة جيدة لورقة األداء، ال بد من معرفة مجموعة من املفاهيم املتعلقة باألجر.

ــة  ــن العطل ــض ع ــة + التعوي ــاعات اإلضافي ــن الس ــض ع ــايس + التعوي ــر األس ــكيل = األج ــام ال ــر الخ األج  

الســنوية + التعويــض عــن األعيــاد الرســمية + األجــر املــؤدى عــن التغيبــات املرخــص بهــا + املنافــع 

العينيــة + تذكــر بدفــع األجــر املتبقــي يف ذمــة املشــغل + منحــة األقدميــة + منــح و تعويضــات مختلفــة

األجر الخام الخاضع للرضيبة = األجر الخام الكي – املنح و التعويضات الغر خاضعة للرضيبة  

ــدة  ــة لفائ ــاهامت االجتامعي ــة – املس ــع للرضيب ــام الخاض ــر الخ ــة = األج ــع للرضيب ــايف الخاض ــر الص األج  

الصنــدوق الوطنــي للضــامن االجتامعــي – املصاريــف املهنيــة
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 ووررقة ااألددااء
لفترةة من 2017/02/01  إإلى 2017/02/28  اا

	ااإلمضاء:   : ااددرريیس كماللااالسم االشخصي وواالعائلي لألجيیر 	  
لداارر اا 19شاررعع االمسيیرةة االخضرااء٬، ررقم :  هھعنواان

 االبيیضاء

صص.وو.ضض.ججتسجيیل االررقم  االصنف االمهھني تارريیخ االتشغيیل االتعيیيین  االرقم االترتيیبي 

02/05/2014 االمحاسبة 	222222222 محاسبب    0002	  

 االفئة االحالةاالعائليیة عدددااألططفالل ااألجرااألساسي ررقم بب.تت.وو
B222222	   4	  500.00	   4	    االمستخددميینن متززووجج

االجززء االمخصصص 
 للمشغلل

أأساسس  االجززء االمخصصص لألجيیرر
	ااالحتسابب  

	بيیانن االعناصرر االمتعلقة باألددااء االعدددد   ررمززاال 	مبلغ  
	ااالقتططاعع  

 االنسبة
% 

مبلغ 
 ااالقتططاعع

 االنسبة االمبلغ
% 

2	  769.28 173.08 يیوومم 16 ااألجرر ااألساسي
172.93 172.93 يیوومم 1 أأيیامم ااألعيیادد االمؤؤددااةة

1	  556.37 172.93 أأيیامم9 االعططلة االسنوويیة
200 تذذكيیرر بأجررةة في ذذمة االمؤؤسسة

294.50 125 23.56 10 %25ساعاتت إإضافيیة 

494.76 150 23.56 14 %50ساعاتت إإضافيیة 

	  274.39 5% 5	  487.84 منحة ااألقددميیة
5	  762.23 ااألجرر ااالجمالي (االخامم)

258.15 4,48 5 762.23	   صص.وو.ضض.ججمساهھھھماتت 
171.51 2.9764 5	  762.23	   مساهھھھماتت االـتأميینن ااالختيیارريي
345.73 6.00 5	  762.23	   مساهھھھماتت صص.مم.مم.للتقاعدد

368.78 6.40 االمساعددااتت ااالجتماعيیة (مساهھھھماتت االمشغلل)
92.20 1.60 مساهھھھماتت االتكوويینن االمهھني

130.26 2.26 130.23 2.26 5	  762.23	   مساهھھھماتت االتأميینن ااإلجبارريي عنن االمررضض
106.60 1.85 االمشارركة في  االتأميینن ااإلجبارريي عنن 

االمررضض
83.49 1.449 تكاليیفف حووااددثث االشغلل

1	  919.71 905.62 مجمووعع االمساهھھھماتت
95.79 20 3	  704.16	   االضرريیبة على االددخلل
1	  500 تسبيیقق على االددخلل

ألجرر االصافياا  
 (االووااجبب أأددااؤؤهه)

ااعفاءااتت مررتبططة 
	باألعباء االعائليیة  

االمصارريیفف 
 االمهھنيیة

 ااقتططاعاتت
	صص.وو.ضض.جج  

ااألجرر 
 االصافي

ااألجرر 
	ااالجمالي  

مددةة االشغلل 
االمؤؤددىى 
	عنهھا  

 االمجمووعع

1	  890.00	   1	  152.45	   905.62	   3	  704.16	   5	  762.23	   يیوومم 26  فتررةة ااألددااء 
3	  452.00	   4	  770.00	  	  	  	  	  	  	  	  	   2	  752.23	   1	  355.20	   9	  653.70	   13	  761.13	   يیوومم 52 	    االسنة

ررقم ااالنخرااطط 
	صص.وو.ضض.جج  

مقراا ااالجتماعياال ة:     ااسم االمقاوول

بوغازز ماررووكك
11111111	   شاررعع محمد االخامس٬، االداارر االبيیضاء

الرضيبة الواجب أداؤها = األجر الصايف الخاضع للرضيبة * نسبة الرضيبة عى الدخل  

األجــر الصــايف )األجــر الــذي مينــح لألجــر( = األجــر الخــام الــكي - املســاهامت االجتامعيــة لفائــدة   

الصنــدوق الوطنــي للضــامن االجتامعــي – الرضيبــة عــى الدخــل. 

املنافع العينية : قد تقتي بعض ظروف العمل وجود منافع عينية إىل جانب املنافع النقدية،  

ــة  ــاع لألجــراء بأمثن و منهــا نجــد : الســكن ؛ املنتجــات املصنعــة أو املســوقة مــن طــرف املقاولــة و التــي تب

تفضيليــة ؛ األكل ؛ الســيارة ؛... و هــي تقــدر جزافيــا مــن قبــل الصنــدوق الوطنــي للضــامن االجتامعــي و تخضــع 

لاقتطاعــات املتعلقــة بالصنــدوق.

منحــة األقدميــة : مبلــغ هــذة املنحــة يحــدد بحســب املــدة التــي قضاهــا األجــر متصلــة أو غــر متصلــة   

ــايل : ــو الت ــى النح ــبتها ع ــدد نس ــغل، وتح ــس املش ــدى نف ــة أو ل ــس املقاول يف نف

النسبة املئوية ملنحة األقدمية األقدمية بالسنوات

0% أقل من سنتن
5% من 2 إىل 5 سنوات

10% من 5 إىل 12 سنة
15% من 12 إىل 20 سنة

20% من 20 إىل 25 سنة
25% أكرث من 25 سنة

التعويضــات : هــي مبالــغ تــؤدى لألجــر لتعويضــه عــن مصاريــف مهنيــة ســبق و تحملهــا بســبب شــغله   

)مصاريــف الســفر لســبب يتعلــق بالشــغل(، أو لجــر رضر ناتــج عــن إنهــاء تعســفي لعقــد الشــغل )التعويــض 

عــن الفصــل، التعويــض عــن الــرضر، التعويــض عــن أجــل اإلخطــار(.

  مســاهامت  أو اشــرتاكات األجــري املــؤداة للصنــدوق الوطنــي للضــامن االجتامعــي : هــذه املســاهامت 

متــول الصنــدوق الوطنــي للضــامن االجتامعــي ) إىل جانــب مســاهامت املشــغلن( و تهــدف إىل حاميــة 

املؤمــن لهــم ضــد مخاطــر فقــدان الدخــل بســبب املــرض، و األمومــة و الزمانــة والشــيخوخة، و كــذا رصف 

التعويضــات العائليــة و التعويضــات عــن الوفــاة و عــن فقــدان الشــغل.

ــام  ــر الخ ــاس األج ــى أس ــي ع ــامن االجتامع ــي للض ــدوق الوطن ــا للصن ــب أداؤه ــرتاكات الواج ــب االش تحتس

ــرتاكات(. ــه االش ــى أساس ــب ع ــذي تحس ــرتاكات )ال ــاء االش ــمى وع ــا يس ــو م ــة، و ه ــع للرضيب الخاض

نسبة اشرتاك األجر: ٪ 6.74

نسبة اشرتاك املشغل : ٪ 21.09

نسبة االشرتاك العامة هي : ٪ 27.83 

يتــوىل املشــغل أداء مجمــوع االشــرتاكات بواســطة ورقــة أداء االشــرتاكات الخاصــة باملؤسســة للصنــدوق 

ــوده. ــة وج ــد يف حال ــريب للتقاع ــي املغ ــدوق املهن ــي أو الصن ــامن االجتامع ــي للض الوطن

منوذج ورقة األداء
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مجموع الخصمنسبة الرضيبة%مبلغ األجور

0-30 000 0%0,00 

30 001-50 000 10%3 000,00 

50 001-60 000 20%8 000,00 

60 001-80 000 30%14 000,00 

80 001-180 000 34%17 200,00 

 400,00 24%38 أكرث من 000 180

IR

مثال	:			كيفية	احتساب	مبلغ	اشرتاك	أجري	لدى	ص.و.ض.ج

أجري	يشتغل	لحساب	مقاولة	بأجرة	شهرية	4500	درهام.

مبلغ	اشرتاك	األجري:	4500*6.74/100=303.30	درهام.

تنبــيــه

ــن  ــع م ــن و تقتط ــخاص الطبيعي ــور األش ــى أج ــرض ع ــارشة، تف ــة مب ــي رضيب ــل : ه ــىل الدخ ــة ع الرضيب  

ــة. ــض الرضيب ــا لقاب ــوىل أداءه ــذي يت ــغل ال ــرف املش ــن ط ــل م األص

تحتســب الرضيبــة عــى الدخــل بتطبيــق ســعر الرضيبــة املائــم عــى األجــر الصــايف الخاضــع للرضيبــة و طــرح 

مبلــغ محــدد مســبقا يف جــدول خــاص باحتســاب الرضيبــة :
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حامية األجري فيام 8

 يتعلق بحفظ

 صحة األجراء

و سالمتهم
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                 حامية األجري فيام يتعلق بحفظ صحة األجراء و سالمتهم 8

ألــزم قانــون الشــغل عــى املشــغل أن يتخــذ جميــع التدابــر الازمــة لحاميــة صحــة األجــراء  و ســامتهم لــدى 

ــات  ــى املقتضي ــة ع ــراء كتاب ــاع األج ــه إط ــب علي ــام أوج ــه، ك ــت إمرت ــا تح ــي ينجزونه ــغال الت ــم باألش قيامه

القانونيــة و التدابــر املتعلقــة بحفــظ الصحــة و الســامة.

ــذ  ــد تنفي ــر عن ــامة الغ ــة و س ــا صح ــامته و أيض ــه و س ــى صحت ــاط ع ــد االحتي ــزم بأخ ــر مل ــه، األج ــن جهت م

ــه. ــن ترفات ــؤوال ع ــون مس ــه، و يك ــة من ــغال املطلوب األش

1. حفظ صحة األجراء و سالمتهم

شــغل األجــر ال يجــب أن يشــكل أي خطــر يهــدد صحتــه و ســامته املهنيــة، لذلــك واجــب عــى املشــغل أن 

ــن  ــد م ــون بالعدي ــه القان ــث ألزم ــامتهم، بحي ــراء و س ــة لألج ــة الصحي ــر كل رشوط الحامي ــى توف ــرص ع يح

ــة. ــة بالوقاي ــك املتعلق ــا تل ــة خصوص ــراءات الدقيق اإلج

الجدول التايل يوضح أهم التزامات املشغل فيام يتعلق بالنظافة، السامة املهنية و ظروف العمل :

ــن 11 ســاعة  ــي، ال تقــل ع ــرتة راحــة بــن كل يومــن مــن الشــغل اللي ــاح للنســاء ف يجــب أن تت  

متواليــة.

مينــع تشــغيل النســاء يف املقالــع و يف األشــغال الجوفيــة التــي تــؤدى يف أغــوار   

ــد  ــن، أو ق ــوق طاقته ــن، أو تف ــة عليه ــر بالغ ــكل مخاط ــي تش ــغال الت ــم و يف األش املناج

يرتتــب  عنهــا مــا قــد يخــل بــاآلداب العامــة. 

هــام

أهم التزامات املشغل فيام يتعلق بالنظافة، السالمة املهنية و ظروف العمل

تخص جميع األجراء عامة 

املرأة

األجراء األحداث )من 15 سنة إىل 18 سنة(

)مثال :منع مزاولة األشغال الخطرة(

خاصة

األنشطة التي تتطلب استعامل مستحرضات أو مواد أو أجهزة قد تلحق الرضر 

بصحة األجراء أو تعرض سامتهم للخطر
مختلفات

مجال تدخل املشغل فيام يتعلق بالنظافة، السالمة املهنية و ظروف العمل

التهوية، التدفئة، اإلنارة، التخفيض من الضجيج، نظافة أماكن الشغل، مستودعات 

مابس األجراء، املرافق الصحية،...الخ

تهيئة و إعداد أماكن 

الشغل

منع التدخن و إحضار املرشوبات الكحولية

منع التحرش الجنيس

وضع رهن إشارة األجراء أماكن مخصصة لتناول الوجبات الغذائية

التتبع الطبي لألجراء) إجراء الفحوص الطبية الرامية إىل مراقبة مدى مامئة 

منصب الشغل مع الحالة الصحية لألجر. 

صحة األجراء

الوقاية من حوادث الشغل و األمراض املهنية

تنظيم استعامل اآلالت الخطرة )احرتام التعليامت املتعلقة بذلك(

تنظيم استعامل املواد الكيميائية و املستحرضات السامة و الخطرة

توفر التكوين لألجراء املكلفن باستعامل و صيانة األجهزة أو اآلالت

تلقن اإلسعافات األولية

الوقاية من الحرائق: منافذ اإلغاثة، إضاءة السامة، أجهزة إطفاء الحريق

الوقاية فيام يتعلق 

بالسامة املهنية

2. حامية املرأة العاملة الحامل و األم

تتمتــع األجــرة الحامــل مبجموعــة مــن املقتضيــات الحامئيــة مــن قبيــل منــع التمييــز بســبب الحمــل، تنظيــم 

ظــروف العمــل، تقييــد الفصــل مــن العمــل، الحــق يف إجــازة أمومــة قبــل و بعــد الوضــع.

 املقتضيات الحامئية

ــو خــال  ــار حمــل املــرأة ســببا لرفــض تشــغيلها أو إلنهــاء عقــد شــغلها حتــى و ل ال ميكــن للمشــغل اعتب  

ــا. ــغلها بحمله ــار مش ــة بإخب ــت ملزم ــن، ليس ــب مع ــحة ملنص ــرأة املرش ــام أن امل ــار. ك ــرتة االختب ف

إلــزام املشــغل بتخفيــف عــبء األشــغال التــي تكلــف بهــا األجــرة الحامــل خــال األشــهر األخــرة للحمــل و   

بعــد الوضــع.

الحــق يف إجــازة والدة مدتهــا 14 أســبوعا مــا مل تكــن هنــاك مقتضيــات أفيــد ) مــدة إجــازة الــوالدة تدخــل   

ــة(. ــاب األقدمي يف احتس

ــدم  ــن ع ــض ع ــة تعوي ــا تأدي ــار، و ال يلزمه ــغلها دون إخط ــرتك ش ــا أن ت ــت حمله ــي أثبت ــرة الت ــق لألج يح  

ــد. ــاء العق ــن إنه ــار، و ال ع اإلخط

ال ميكن للمشغل إنهاء عقد شغل األجرة، سواء أثناء الحمل أو بعد الوضع بأربعة عرش أسبوعا.  

ــا، و ذلــك ألجــل تربيــة  يحــق لــألم األجــرة أال تســتأنف شــغلها بعــد اســتنفاذ املــدة املمنوحــة لهــا قانون  

مولودهــا رشيطــة أن تشــعر مشــغلها يف أجــل أقصــاه 15 يومــا مــن انتهــاء إجــازة األمومــة. و يف هــذه 

الحالــة، فــإن فــرتة توقــف العقــد ال تتجــاوز تســعن يومــا.

ميكــن لــألم األجــرة باتفــاق مــع املشــغل، االســتفادة مــن عطلــة غــر مدفوعــة األجــر ملــدة ســنة لرتبيــة   

مولودهــا.

 إجازة األمومة

مــدة إجــازة األمومــة : تتمتــع األجــرة التــي ثبــت حملهــا بشــهادة طبيــة، بإجــازة والدة مدتهــا أربعــة عــرش 

أســبوعا، منهــا ســبعة أســابيع بعــد الوضــع.
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نشــوء حالــة مرضيــة عــن الحمــل أو النفــاس : إذا ثبــت بشــهادة طبيــة نشــوء حالــة مرضيــة عــن الحمــل أو 

ــرش  ــة ع ــع و أربع ــع الوض ــخ توق ــل تاري ــابيع قب ــة أس ــد إىل مثاني ــف العق ــدة توق ــل م ــن أن تص ــاس، ميك النف

أســبوعا بعــد تاريــخ الوضــع.

الــوالدة قبــل األجــل املتوقــع : إذا وضعــت األجــرة حملهــا قبــل تاريخــه املتوقــع، أمكــن لهــا متديــد توقيــف 

عقــد الشــغل إىل أن تســتكمل األربعــة عــرش أســبوعا التــي تســتغرقها مــدة التوقيــف املســتحقة لهــا.

الوالدة بعد األجل املتوقع : مدة اإلجازة ال تتغر )14 أسبوعا كسقف(.

التعويــض عــن إجــازة األمومــة : تســتفيد املــرأة املؤمــن لهــا، عنــد انقطاعهــا عــن العمــل مــن أجــل الــوالدة، 

مــن تعويضــات يوميــة ملــدة 14 أســبوعا، منهــا ســبعة أســابيع بعــد الوضــع.

ــتة  ــال الس ــوض خ ــرتاك و املقب ــع لاش ــي الخاض ــر اليوم ــط األج ــن متوس ــض ب %100 م ــغ التعوي ــدر مبل يق

ــهر. ــام للش ــو 6000 دره ــض ه ــذا التعوي ــقف ه ــوالدة. س ــبب ال ــل بس ــن العم ــف ع ــابقة للتوق ــهر الس أش

لاستفادة من التعويض عن إجازة الوالدة، يجب :

أن تكون األجرة مسجلة لدى ص.و.ض.ج  

أن تتوفــر األجــرة عــى األقــل عــى 54 يومــا مــن االشــرتاك خــال العــرشة أشــهر الســابقة لتاريــخ التوقــف   

عــن العمــل مــن أجــل الــوالدة.

إشعار ص.و.ض.ج بالتوقف عن العمل و طلب التعويضات اليومية عن الوالدة.  

ــتئنافها  ــخ اس ــن تاري ــهرا م ــرش ش ــي ع ــدى اثن ــى م ــا، ع ــع يومي ــرة أن تتمت ــألم األج ــق ل ــة : يح ــة خاص راح

الشــغل إثــر الوضــع، باســرتاحة خاصــة يــؤدى عنهــا األجــر، مدتهــا نصــف ســاعة صباحــا و نصــف ســاعة ظهــرا، 

لــيك ترضــع مولودهــا خــال أوقــات الشــغل.

3. تشغيل النساء ليال

أجــاز قانــون الشــغل تشــغيل النســاء ليــا مــع األخــذ بعــن االعتبــار وضعهــن الصحــي و االجتامعــي، مــع مراعاة 

الــرشوط الواجــب توفرهــا لتســهيل تشــغيل النســاء يف أي شــغل ليــي و املتمثلة يف :

توفــر وســائل النقــل مــن محــل إقامتهــن اىل مقــرات الشــغل ذهابــا و إيابــا، يف حالــة عــدم توفــر وســائل   

النقــل العمومــي ؛

متتيعهن براحة ال تقل مدتها عن نصف ساعة بعد كل أربع ساعات من العمل املتواصل ؛  

توفر وسائل الراحة.  

إذا كنت ضحية لتحرش جنيس، حاول قدر املستطاع أن تحتفظ بأدلة )رسائل صوتية، رسائل كتابية، 

صور،...(، أيضا حاول التحدث إىل أشخاص آخرين يف مقر عملك. ميكنك أيضا اللجوء إىل مناديب 

األجراء و املمثلن النقابين عند وجودهم و ال ترتدد يف طرح املشكل.

مبوجب قانون الشغل، يحتفظ كل أجر أصبح معاقا لسبب من األسباب مبنصب شغله، ويسند إليه 

شغل يائم نوع إعاقته بعد إعادة تأهيله، إال إذا تعذر ذلك لحدة اإلعاقة أو لطبيعة الشغل، وذلك 

بعد أخذ رأي طبيب الشغل أو لجنة السامة وحفظ الصحة.

هــام

هــام

4. الحامية القانونية ضد التحرش الجنيس

ــه و  ــه لعمل ــاء مزاولت ــر أثن ــة األج ــس كرام ــي مت ــر الت ــات و الظواه ــد املامرس ــيس أح ــرش الجن ــر التح يعت

ــة. ــد للمتع ــرد جس ــه يف مج تختزل

ــة  ــا أو حرك ــواءا كان فع ــية، س ــة جنس ــوط ذات طبيع ــن ضغ ــارة ع ــه عب ــيس بأن ــرش الجن ــف التح ــن تعري ميك

أو كامــا قــد يــؤدي إىل أغــراض ذات طبيعــة جنســية )تربيــت عــى الكتــف، ملســات، إرســال صــور إباحيــة،...(.

ــنتن  ــنة إىل س ــن س ــس م ــه بالحب ــب علي ــا يعاق ــا جرمي ــايئ فع ــون الجن ــيس يف القان ــرش الجن ــر التح يعت

ــر أو  ــر أوام ــد الغ ــتعمل ض ــن اس ــيا، كل م ــا جنس ــر متحرش ــام، و يعت ــن 5000 إىل 50000 دره ــة م و بالغرام

تهديــدات أو وســائل لإلكــراه أو أيــة وســيلة أخــرى مســتغا الســلطة التــي تخولهــا لــه مهامــه، ألغــراض ذات 

طبيعــة جنســية.

مبوجــب قانــون الشــغل، يعتــر التحــرش الجنــيس مبثابــة خطــإ جســيم مرتكــب ضــد األجــر مــن طــرف املشــغل 

أو رئيــس املؤسســة. و األجــر الــذي يــرتك عملــه بعــد تعرضــه للتحــرش الجنــيس املثبــت ارتكابــه مــن قبــل 

املشــغل، ميكــن اعتبــاره فصــا تعســفيا مــن العمــل. و كنتيجــة لذلــك، يســتحق األجــر التعويضــات القانونيــة 

الناتجــة عــن الفصــل ) التعويــض عــن أجــل اإلخطــار، التعويــض عــن الفصــل، التعويــض عــن الــرضر(.

5. ظروف العمل بالنسبة لألجراء يف وضعية إعاقة

ــار األحــكام  ال يجــب تعريــض األجــراء يف وضعيــة إعاقــة ألي متييــز بســبب إعاقتهــم، مــع األخــذ بعــن االعتب

ــم : ــغيلهم و حاميته ــة بتش الخاص

مينع التمييز يف األجر  

التتبع الطبي لألجر املعاق ) عند التشغيل و بصفة دورية، بعد كل سنة من الشغل(  

تجهيــز أماكــن الشــغل بالولوجيــات الازمــة لتســهيل قيــام األجــراء املعاقــن بشــغلهم، مــع الحــرص عــى   

توفــر كل رشوط الوقايــة الصحيــة و الســامة املهنيــة لهــم.
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6. إجازة املرض

مــرض األجــر ينتــج عنــه يف بعــض األحيــان توقــف يف نشــاطه املهنــي و مينعــه مــن العمــل الــذي يتقــاىض 

عليــه أجــرا.  وهنــا نتســاءل :

هل مرض األجر يوقف عقد الشغل ؟  

هل يتقاىض األجر املريض أجرا ؟ ومن يؤديه له ؟  

ــد  ــاء عق ــه إنه ــج عن ــغل، ال ينت ــة الش ــر حادث ــة غ ــي أو حادث ــرض املهن ــر امل ــرض غ ــبب م ــاب بس ــرتة الغي ف

ــاب. ــدة الغي ــاء م ــن انته ــا إىل ح ــد مؤقت ــف العق ــا يتوق ــغل و إمن الش

لكــن، ميكــن فصــل األجــر و إنهــاء عقــد شــغله مــن طــرف املشــغل إذا زاد غيــاب األجــر ملــرض غــر املــرض 

املهنــي أو حادثــة غــر حادثــة الشــغل، عــى مائــة و مثانــن يومــا متواليــة خــال فــرتة ثامثائــة و خمســة 

و ســتون يومــا، أو إذا فقــد األجــر قدرتــه عــى االســتمرار يف مزاولــة شــغله. يف الحالــة األخــرة ال ميكــن 

فصــل األجــر، إال إذا اســتحال عــى املشــغل إيجــاد شــغل مائــم للحالــة الصحيــة لألجــر.

 التزامات األجري يف حالة التغيب بسبب املرض

األجر ملزم ب :

ــذا  ــة له ــدة املحتمل ــاب و امل ــبب الغي ــاعة( بس ــال 48 س ــا خ ــال ) عموم ــرب اآلج ــغل يف أق ــعار املش إش  

ــرر. ــر امل ــه بغ ــار غياب ــب أعتب ــى يتجن ــه حت ــرر غياب ــة ت ــهادة طبي ــه بش ــاب، و اإلدالء ل الغي

االلتحاق بالعمل مبجرد انتهاء رخصة الغياب.  

عــدم احــرتام األجــر اللتزاماتــه، ميكــن اعتبــاره مــن قبــل املشــغل خطــأ يتخــذ مبوجبــه عقوبــة تأديبيــة يف 

حقــه، قــد تصــل إىل الفصــل مــن العمــل.

يكــون األجــر ملزمــا أمــام الصنــدوق الوطنــي للضــامن االجتامعــي، بإيــداع اإلشــعار باالنقطــاع عــن العمــل يف 

أجــل ال يتعــدى 30 يومــا ابتــداءا مــن تاريــخ االنقطــاع عــن العمــل.

يحتفظ املشغل بحقه يف إجراء فحص طبي مضاد عى األجر و يكون عى نفقته و ذلك داخل 

مدة التغيب املحددة يف الشهادة الطبية املدىل بها من قبل األجر.

بالنسبة للمدة أو الساعات التي ميكن فيها إنجاز الفحص الطبي املضاد، مل تحدد يف مدونة 

الشغل.

بعد االستفادة من التعويض األول، يجب إثبات االشرتاك ملدة ال تقل عن 6 أيام لاستفادة من 

تعويض آخر.

بعد إيداع »إشعار االنقطاع عن العمل« بوكالة ص.و.ض.ج، ميكن أن يطلب منكم الخضوع لفحص 

طبي مجاين.

هــام

هــام

 األجر يف حالة التوقف بسبب املرض

يف حالــة تعــرض األجــر املؤمــن لــه لعجــز بــدين مثبــت مــن طــرف طبيــب معــن لهــذا الغــرض، بســبب مــرض 

ــرض،  ــن امل ــي ع ــض يوم ــن تعوي ــتفيد م ــه أن يس ــغل، ميكن ــة الش ــر حادث ــة غ ــي أو حادث ــرض املهن ــر امل غ

يؤديــه لــه الصنــدوق الوطنــي للضــامن االجتامعــي بالــرشوط التاليــة:

توفر األجر عى 54 يوما من االشرتاك خال الستة أشهر السابقة لحصول العجز بسبب املرض.  

إيداع اإلشعار باالنقطاع عن العمل يف أجل ال يتعدى 30 يوما ابتداءا من تاريخ االنقطاع عن العمل.  

  بالنســبة لطلــب التعويضــات اليوميــة عــن املــرض، يتــم إيداعــه يف أجــل أقصــاه 6 أشــهر ابتــداءا مــن تاريــخ 

التوقــف عــن العمــل. 

مدة و مبلغ التعويض

ــال 6  ــوض خ ــرتاك و املقب ــع لاش ــط الخاض ــي املتوس ــر اليوم ــي األج ــاس ثلث ــى أس ــض ع ــدر التعوي يق  

أشــهر الســابقة البتــداء العجــز. 

ــة  ــهرا املوالي ــال 24 ش ــرث خ ــى األك ــبوعا ع ــوال 52 أس ــع و ط ــوم الراب ــن الي ــداءا م ــض ابت ــرف التعوي ي  

ــز. ــة العج لبداي

7. حوادث الشغل و األمراض املهنية

ــرت  ــة، ب ــقوط يف درج املؤسس ــببه ) س ــل أو بس ــاء العم ــر أثن ــل لألج ــة تحص ــي كل حادث ــغل : ه ــة الش حادث

ــع،...(. ــة للتقطي ــطة آل ــد بواس ــع الي أصب

ــر  ــن مق ــارش ب ــي و املب ــق الطبيع ــر يف الطري ــال الس ــر خ ــل لألج ــة تحص ــي كل حادث ــق : ه ــة الطري حادث

ــه. ــكان إقامت ــه و م عمل

املــرض املهنــي : تبعــا لائحــة األمــراض املهنيــة املحــددة مبوجــب القــرار الحكومــي، هــو كل مــرض أصيــب 

بــه األجــر يف اماكــن العمــل و لــه عاقــة بالعمــل )مثــا، مــرض لــه عاقــة باســتخدام مــادة الرصــاص(.
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 املسطرة القانونية للترصيح بحادثة الشغل أو حادثة الطريق

عنــد وقــوع الحادثــة، يتعــن عــى املصــاب بحادثــة شــغل أو ذوي حقوقــه أو مــن ميثلهــم، أن يخــر بهــا   

املشــغل أو أحــد مأموريــه، أو أن يعمــل عــى إخبــاره بهــا يف اليــوم الــذي طــرأت فيــه الحادثــة أو يف 

ظــرف 48 ســاعة عــى أبعــد تقديــر، مــا عــدا يف حالــة القــوة القاهــرة أو االســتحالة املطلقــة أو ألســباب 

مرشوعــة.

ــهادة  ــه ش ــذوي حقوق ــة أو ل ــاب بالحادث ــلم املص ــغل أن يس ــى املش ــن ع ــة، يتع ــاره بالحادث ــور إخب ف  

تتضمــن عــى الخصــوص اســمي املشــغل و املصــاب بالحادثــة و عنوانهــام و نــوع الحادثــة، و تاريــخ 

وقوعهــا و اســم املقاولــة املؤمنــة و رقــم بويلصــة التأمــن و رقــم تســجيل املصــاب بالصنــدوق 

الوطنــي للضــامن االجتامعــي. 

املشــغل أو أحــد مأموريــه ملــزم بالتريــح للمقاولــة املؤمنــة بــكل حادثــة أخــر بهــا أو علــم بهــا، و لــو   

اســتمر املصــاب بالحادثــة يف العمــل، خــال الخمســة أيــام املواليــة لتاريــخ وقوعهــا عــى أبعــد تقديــر، 

مــا عــدا يف حالــة القــوة القاهــرة أو االســتحالة املطلقــة، أو ألســباب مرشوعــة، مــع رضورة إخبــار مفتــش 

الشــغل كذلــك.

 حقوق املصاب بحادثة شغل

إذا حالــت حادثــة شــغل دون مواصلــة األجــر لعملــه، فإنــه يســتفيد مــن التعويضــات اليوميــة كبديــل عــن   

األجــر الــذي يتقاضــاه. 

ــة يــؤدى مــن طــرف املشــغل، مــن اليــوم الثــاين للحادثــة وإىل  أجــرة اليــوم الــذي وقعــت فيــه الحادث  

ــة. ــة املؤمن ــه املقاول ــه، تتحمل ــر لعمل ــتئناف األج ــل اس ــوم قب ــر ي ــدود آخ ح

 حامية املصاب بحادثة ضد الفصل من العمل

خــال فــرتة توقــف عقــد الشــغل الناتــج عــن حادثــة شــغل، ال يحــق للمشــغل فصــل األجــر مــن   

عملــه )مــدة التغيــب بــدون ســقف(، و الوضــع هنــا يختلــف عــن حالــة املــرض، حيــث إذا زاد غيــاب األجــر 
عــن 180 يومــا متصلــة، اعتــر يف حكــم املســتقيل.

يف نفس اإلطار،املشغل ملزم بإيجاد منصب يائم الحالة الصحية لألجر املصاب بحادثة شغل.  

إذا رفض املشغل منح األجر شهادة الحادثة، أو إذا مل يبادر بالتريح لدى مؤمنه، ما عى األجر 

إال اللجوء إىل مفتش الشغل أو رفع دعوى التعويض عن الحادث لدى املحكمة االبتدائية.

هــام

8. طب الشغل

طــب الشــغل هــو طــب وقــايئ بامتيــاز، يهتــم بالوقايــة مــن كل مــا ميكــن أن يصيــب صحــة األجــر أثنــاء مزاولــة 

عملــه أو مبناســبة شــغله أو نتيجــة لــه )كحــوادث الشــغل و األمــراض املهنيــة(، و ذلــك بتطبيــق كل وســائل 

الوقايــة الفرديــة و الجامعيــة.

املقــاوالت الصناعيــة والتجاريــة ومقــاوالت الصناعــة التقليديــة واالســتغاالت الفاحيــة والغابويــة وتوابعهــا، 

ــع  ــام يخض ــغل. ك ــتقلة للش ــة مس ــح طبي ــداث مصال ــة بإح ــرا، ملزم ــن أج ــن خمس ــل ع ــا ال يق ــغل م ــي تش الت

لنفــس االلتــزام، املقــاوالت الصناعيــة والتجاريــة ومقــاوالت الصناعــة التقليديــة واالســتغاالت الفاحيــة 

والغابويــة وتوابعهــا، واملشــغلن الذيــن يبــارشون أشــغاال تعــرض األجــراء ملخاطــر األمــراض املهنيــة، التــي 

ــة. ــراض املهني ــغل واألم ــوادث الش ــن ح ــض ع ــق بالتعوي ــع املتعل ــا الترشي حدده

أمــا بالنســبة للمقــاوالت التــي تشــغل أقــل مــن 50 أجــرا، فهــي ملزمــة إمــا بإحــداث مصالــح طبيــة للشــغل 

ــرتكة. ــة مش ــح طبي ــتقلة أو مصال مس

 مهام طبيب الشغل

ــة  ــس املصلح ــح، ورئي ــاء املصال ــإلدارة، ورؤس ــبة ل ــا بالنس ــاري، خصوص ــدور استش ــغل ب ــب الش ــع طبي يضطل

ــة : ــر التالي ــق التداب ــى تطبي ــرص ع ــق بالح ــام يتعل ــيام في ــة، الس االجتامعي

مراقبة رشوط النظافة العامة يف املقاولة ؛  

وقاية األجراء من الحوادث وجميع األرضار التي تهدد صحتهم ؛  

مراقبة مدى ماءمة منصب الشغل للحالة الصحية لألجر ؛  

تحســن ظــروف الشــغل، وخاصــة فيــام يتعلــق بالبنايــات والتجهيــزات املســتحدثة، وماءمــة تقنيــات   

الشــغل للتكويــن الجســمي لألجــر، واســتبعاد املســتحرضات الخطــرة، ودراســة وتــرة الشــغل.

يكــون طبيــب الشــغل مؤهــا القــرتاح تدابــر فرديــة، كالنقــل مــن شــغل إىل آخــر، أو تحويــل منصــب الشــغل، 

ــه  ــه البدنيــة عــى التحمــل، وحالت ــارات تتعلــق خاصــة بســن األجــر، وقدرت إذا كانــت تلــك التدابــر تررهــا اعتب

الصحيــة ،حيــث ميســك لــكل أجــر ملفــا طبيــا خاصــا بــه.  

يــرح طبيــب الشــغل بــكل حالــة مــن حــاالت األمــراض املهنيــة التــي علــم بهــا، وكذلــك األعــراض أو األمــراض 

التــي ميكــن أن تكــون لهــا صبغــة مهنيــة.

ــار  ــة األخط ــن الئح ــتمرار، تتضم ــا باس ــى تحيينه ــل ع ــة، يعم ــة للمقاول ــك بطاق ــغل مبس ــب الش ــوم طبي يق

ــراض. ــار واألم ــه األخط ــن لهات ــراء املعرض ــدد األج ــدت، وع ــة إن وج ــراض املهني واألم
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 الفحوصات الطبية

يجــري طبيــب الشــغل الفحــوص الطبيــة الواجبــة عــى األجــراء، خاصــة الفحــص الطبــي الرامــي إىل التأكــد مــن 

ماءمــة مناصــب الشــغل للحالــة الصحيــة لألجــراء عنــد بدايــة تشــغيلهم ؛ كــام يجــري فحصــا طبيــا لألجــراء يف 

الحــاالت التاليــة :

1.  كل أجر، قبل بداية تشغيله، أو يف أقىص اآلجال قبل انقضاء فرتة االختبار ؛

2. كل أجــر، مــرة عــى األقــل كل اثنــي عــرش شــهرا، بالنســبة لألجــراء الذيــن بلغــوا الثامنــة عــرشة أو تجاوزوها، 

وكل ســتة أشــهر، بالنســبة ملــن تقــل ســنهم عــن مثــاين عرشة ســنة ؛

3. كل أجــر قــد يتعــرض لخطــر مــا، والحامــل، ومــن لهــا طفــل دون ســن الثانيــة، واملعطــوب، واملعــاق، بعــد 

كل فــرتة يقــرر طبيــب الشــغل تحديــد دوريتهــا ؛

4. كل أجر، يف األحوال التالية :

بعد غياب أكرث من ثاثة أسابيع، لسبب حادثة غر حادثة شغل أو مرض غر مرض مهني ؛  

بعد غياب لسبب حادثة شغل أو مرض مهني ؛  

بعد تكرار الغياب لسبب صحي.  
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إنهاء عقد 9
الشغل
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ال	ميكن	الرتاجع	عن	االستقالة	املصادق	عى	صحة	إمضائها.  

إذا	اســتطاع	األجــري	إثبــات	اإلكــراه	عــى	االســتقالة	أي	إثبــات	تعرضــه	للضغــط	و	اإلكــراه	و	مل	  

ــإن	االســتقالة	 ــة،	ف ــة	لهــا	قــوة	ثبوتي ــة	قانوني ــات	العكــس	مبوجــب	حج يســتطع	املشــغل	إثب

تكــون	باطلــة.

تنبــيــه

األقدمية

أكرث من 5 سنوات
من سنة إىل 5 

سنوات
أقل من سنة

ثاثة أشهر شهرين شهر واحد األطر 

شهرين شهر 8 أيام املستخدمون و العامل

الرشوط األسباب

يحــال عــى التقاعــد كل أجــر بلــغ ســن الســتن مــع رشط اســتيفاء 

عــدد األيــام املؤمــن بهــا و التــي تخولــه االســتفادة مــن راتــب 

الزمانــة و املحــدد يف 3240 يومــا.

تقاعد األجري

وفاة األجر تنهي العاقة العاملية.   الوفاة

تكــون االســتقالة مكتوبــة و مصــادق عــى صحــة إمضائهــا مــن 

طــرف الجهــة املختصــة رشط احــرتام أجــل اإلخطــار.
االستقالة

يف حالــة انقطــاع األجــر عــن عملــه بســبب مــرض غــر املــرض 

ــا  ــن 180 يوم ــد ع ــدة تزي ــغل مل ــة الش ــر حادث ــة غ ــي أو حادث املهن

متتاليــة، ميكــن للمشــغل اعتبــاره مســتقيا.

املرض

العمــل بســبب مــرض غــر املــرض  األجــر قدرتــه عــن  إذا فقــد 

الشــغل. حادثــة  غــر  حادثــة  أو  املهنــي 
فقدان القدرة عن العمل

للرقابــة  خاضعــا  يبقــى  و  الشــغل  لعقــد  رضائيــا  إنهــاءا  يعتــر 

القانونيــة. اآلجــال  يف  األجــر  فيــه  طعــن  مــا  إذا  القضائيــة 
اإلنهاء االتفاقي لعقد الشغل

ــطرة  ــرتام املس ــة اح ــيم رشيط ــإ جس ــر لخط ــكاب األج ــة ارت يف حال

ــك. ــة بذل ــة املتعلق القانوني
الفصل التأديبي 

                   إنهاء عقد الشغل

و املقصود هنا نهاية الرابطة العقدية بن املشغل و األجر. 

ــة  ــاء مرتبط ــباب اإلنه ــا أس ــون فيه ــن : األوىل تك ــغل إىل مجموعت ــد الش ــاء عق ــاالت إنه ــف ح ــن  تصني ميك

بطــريف العقــد و تكــون إمــا بــإرادة و مبــادرة مــن األجــر أو املشــغل، أو باتفــاق بينهــام. و املجموعــة الثانيــة 

تكــون فيهــا األســباب مرتبطــة بطبيعــة عقــد الشــغل.

1. إنهاء عقد الشغل ألسباب مرتبطة بطريف العقد

2. إنهاء عقد الشغل ألسباب مرتبطة بطبيعة العقد

 إنهاء عقد الشغل غري محدد املدة

األجــر املرتبــط بعقــد شــغل غــر محــدد املــدة ينتهــي عقــد شــغله إمــا بتقديــم اســتقالته أو إحالتــه عــى 

التقاعــد أو بشــكل اتفاقــي أو بفصلــه مــن شــغله.

االستقالة

ــتقالة  ــون االس ــغله. لتك ــه مبش ــذي يربط ــغل ال ــد الش ــاء عق ــر يف إنه ــردة لألج ــن إرادة منف ــر ع ــي تعب ه

ــة و مصــادق عــى صحــة إمضائهــا مــن طــرف األجــر املســتقيل مــع بيــان  صحيحــة، يشــرتط أن تكــون مكتوب

ــارخ. الت

يكــون األجــريف هــذه الحالــة، ملــزم باحــرتام أجــل اإلخطــار الــذي تحــدد مدتــه بحســب الصنــف املهنــي و كــذا 

أقدميتــه يف العمــل عــى النحــو التــايل :

الفصل من العمل

يعتــر الفصــل مــن العمــل أشــد و أخطــر عقوبــة تأديبيــة ميكــن أن تلحــق األجــر املخــل بالتزاماتــه القانونيــة أو 

االتفاقيــة، أو املخــل بقواعــد االنضبــاط داخــل أماكــن الشــغل، ألن األجــر يفقــد معهــا مجموعــة مــن الحقــوق 

و االمتيــازات ليصبــح يف صــف البطالــة.

ونظــرا لخطــورة هــذه العقوبــة عــى الحيــاة املهنيــة لألجــر، فقــد أحاطهــا املــرشع بجملــة مــن اإلجــراءات 

الواجــب عــى املشــغل احرتامهــا، إن عــى مســتوى املســطرة الواجــب اتباعهــا قبــل اتخــاذ قــرار الفصــل أو 

عــى مســتوى رضورة وجــود مــرر مقبــول لقــرار الفصــل.

ــة  ــباب اقتصادي ــر وأس ــة باألج ــباب مرتبط ــاك أس ــث هن ــدة، حي ــغل عدي ــد الش ــاء عق ــباب إنه ــى كل فأس و ع

ــة(. ــا املقاول ــر به ــات مت ــة بصعوب )مرتبط
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ــة  ــباب مرتبط ــل ألس ــي أو الفص ــراء تأديب ــل كإج ــن الفص ــز ب ــا التميي ــن هن ــخصية : ميك ــباب ش ــل ألس * الفص

ــل. ــى العم ــه ع ــر أو قدرت ــاءة األج بكف

ــن  ــا ميك ــا و هن ــإ م ــر لخط ــكاب األج ــد ارت ــة عن ــذه العقوب ــاذ ه ــم اتخ ــي، يت ــراء تأديب ــل كإج ــبة للفص 1.  بالنس

ــيمة. ــاء الجس ــة و األخط ــاء العادي ــن األخط ــز ب التميي

ــع  ــة يتب ــات تأديبي ــا لعقوب ــرار( و إمن ــة التك ــل )إال يف حال ــة للفص ــبابا موجب ــر أس ــة : ال تعت ــاء العادي األخط

املشــغل بشــأنها  مبــدأ التــدرج )اإلنــذار، التوبيــخ 1، التوبيــخ 2 أو التوقيــف عــن العمــل مــدة ال تتعــدى 8 أيــام، 

التوبيــخ 3 أو النقــل إىل مصلحــة أخــرى( و كمثــال عــن هــذه األخطــاء نجــد : التأخــر عــن العمــل، خفــض اإلنتــاج 

بشــكل متعمــد ...

األخطــاء الجســيمة : و هــي التــي تجعــل بقــاء الرابطــة العقديــة )العاقــة العامليــة( مســتحيا حتــى أثنــاء 

مهلــة اإلخطــار. و لذلــك تعتــر أســباب مــررة لقــرار الفصــل دون أن يســتفيد األجــر مــن التعويضــات املتعلقــة 

باإلنهــاء )التعويــض عــن أجــل اإلخطــار، التعويــض عــن الفصــل، التعويــض عــن الــرضر(.

ــة بكفاءتــه أو قدرتــه عــى العمــل ــباب مرتبط ــن يكــون ألس ــإ مــا، و لك ــر لخط ــكاب األج  2.  الفصــل دون ارت

) انقطــاع األجــر عــن العمــل بســبب مــرض غــر املــرض املهنــي أو حادثــة غــر حادثــة الشــغل ملــدة تزيــد عــن 

180 يومــا متتاليــة خــال فــرتة 365 يومــا(.

تعتر مبثابة أخطاء جسيمة ميكن أن تؤدي إىل الفصل، األخطاء التالية املرتكبة من طرف األجر :

ارتكاب جنحة ماسة بالرشف، أو األمانة، أو اآلداب العامة، صدر بشأنها حكم نهايئ وسالب   

للحرية ؛

إفشاء رس مهني نتج عنه رضر للمقاولة ؛  

ارتكاب األفعال التالية داخل املؤسسة أو أثناء الشغل :  

الرسقة ؛  

خيانة األمانة ؛  

السكر العلني ؛  

تعاطي مادة مخدرة ؛  

االعتداء بالرضب ؛  

السب الفادح ؛  

رفض إنجاز شغل من اختصاصه عمدا وبدون مرر ؛  

التغيب بدون مرر ألكرث من أربعة أيام أو مثانية أنصاف يوم خال اإلثني عرش شهرا ؛  

إلحاق رضر جسيم بالتجهيزات أو اآلالت أو املواد األولية عمدا أو نتيجة إهامل فادح ؛  

ارتكاب خطأ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة للمشغل ؛  

عدم مراعاة التعليامت الازم اتباعها لحفظ السامة يف الشغل وسامة املؤسسة ترتبت   

عنها خسارة جسيمة ؛

التحريض عى الفساد ؛  

استعامل أي نوع من أنواع العنف واالعتداء البدين املوجه ضد أجر أو مشغل أو من ينوب   

عنه لعرقلة سر املقاولة.

إذا تعلق األمر بفئة األجراء املحميون ، تطبق مساطر خاصة إذا عزم املشغل فصل أحد هؤالء  

األجراء، باإلضافة إىل رضورة موافقة مفتش الشغل عى قرار الفصل قبل اتخاذه.

هــام
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مسطرة الفصل التأديبي

ميكن التمييز يف إطار اإلجراءات الشكلية بن 4 مراحل :

مســطرة االســتامع إىل األجــر : نصــت مدونــة الشــغل عــى وجــوب إتاحــة فرصــة لألجــر مــن أجــل الدفــاع   .1

ــدوب  ــور من ــه بحض ــوب عن ــن ين ــغل أو م ــرف املش ــن ط ــه م ــتامع إلي ــك باالس ــه، و ذل ــل فصل ــه قب ــن نفس ع

األجــراء أو املمثــل النقــايب باملقاولــة الــذي يختــاره األجــر بنفســه، و ذلــك داخــل أجــل ال يتعــدى 8 أيــام 

مــن التاريــخ الــذي تبــن فيــه ارتــكاب الفعــل املنســوب إليــه.

خــال جلســة االســتامع، يســتعرض املشــغل عــى األجــر مختلــف األخطــاء املرتكبــة و يتلقــى منــه اإلجابــات   

ــرات. و التري

تحريــر محــرض االســتامع : بعــد االســتامع إىل األجــر يتــم تحريــر محــرض يف املوضــوع مــن قبــل إدارة   .2

ــام  ــراء أو إمت ــن إج ــد الطرف ــض أح ــر. إذا رف ــه إىل األج ــخة من ــلم نس ــان و تس ــه الطرف ــة يوقع املقاول

املســطرة يتــم اللجــوء إىل مفتــش الشــغل.

اتخــاذ قــرار الفصــل :مقــرر الفصــل هــو محــرر كتــايب يكــون عــى شــكل رســالة يســلمه املشــغل لألجــر   .3

يبــن لــه فيــه األســباب التــي أدت إىل فصلــه عــن العمــل. و كذلــك تعتــر الوســيلة التــي يعلــم مبوجبهــا 

األجــر بفصلــه مــن العمــل.

يتضمــن مقــرر الفصــل تاريــخ االســتامع لألجــر، األســباب و املــررات وراء اتخــاذ قــرار الفصــل، التنصيــص عــى   

آجــال الطعــن املحــددة يف 90 يومــا مــن تاريــخ توصــل األجــر مبقــرر الفصــل، حتــى يتمكــن األجــر مــن رفــع 

دعــواه ضــد املشــغل.

ــد  ــدا بي ــا ي ــرار، إم ــاذ الق ــن اتخ ــاعة م ــل 48 س ــل أج ــر داخ ــل لألج ــرر الفص ــلم مق ــل : يس ــرر الفص ــغ مق تبلي  .4

ــل. ــعار بالتوص ــع إش ــة م ــالة مضمون ــل أو برس ــل وص مقاب

توجه نسخة من قرار الفصل مرفقة بنسخة من محرض االستامع إىل مفتش الشغل.

الطعن يف قرار الفصل لدى املحكمة االبتدائية

إذا رفــض املشــغل الرتاجــع عــن قــرار الفصــل املتخــذ يف حــق األجــر، يجــوز لهــذا األخــر رفــع دعــوى للطعــن 

يف هــذا القرارأمــام املحكمــة االبتدائيــة، التــي تتأكــد بدورهــا مــن مــدى احــرتام املشــغل للشــكليات 

املنصــوص عليهــا يف مســطرة الفصــل، قبــل التطــرق إىل مناقشــة أســباب الفصــل لتتخــذ فيــام بعــد حكــام 

يف املوضــوع، إمــا بتأييــد القــرار أو إلغائــه، و يف هــذه الحالــة يتــم الحكــم إمــا بإرجــاع األجــر إىل عملــه أو 

أداء التعويضــات املســتحقة عــن الفصــل.

* الفصــل ألســباب تكنولوجيــة أو هيكليــة أو اقتصاديــة : يتوقــف فصــل األجــراء كا أو بعضــا، ألســباب 

تكنولوجيــة أو هيكليــة أو مــا مياثلهــا، أو ألســباب اقتصاديــة، عــى إذن يســلمه عامــل العاملــة أو اإلقليــم يف 

أجــل أقصــاه شــهران مــن تاريــخ تقديــم الطلــب مــن طــرف املشــغل إىل املديــر الجهــوي املكلــف بالشــغل.

 إنهاء عقد الشغل محدد املدة

ينتهــي عقــد الشــغل محــدد املــدة بحلــول األجــل املحــدد للعقــد، أو بانتهــاء الشــغل الــذي كان محــا لــه  مــا 

مل يصــدر عــن أحــد الطرفــن خطــأ جســيم أو يف حالــة القــوة القاهــرة.

إنهاء عقد الشغل محدد املدة قبل حلول أجله يكون ممكنا يف الحاالت التالية :

اتفاق الطرفن   

صدور خطإ جسيم عن أحد الطرفن   

حالة القوة القاهرة  

فقدان األجر قدرته عى العمل  

ــه،  ــول أجل ــل حل ــدة قب ــدد امل ــغل مح ــد الش ــاء عق ــن بإنه ــد الطرف ــام أح ــتوجب قي ــاالت، يس ــذه الح ــارج ه خ

تعويضــا للطــرف اآلخــر، يعــادل مبلــغ األجــور املســتحقة عــن الفــرتة املرتاوحــة مــا بــن تاريــخ إنهــاء العقــد و 

األجــل املحــدد لــه.

3. نتائج اإلنهاء التعسفي لعقد الشغل 

إذا شــعر األجــر بعــدم رشعيــة الفصــل الــذي اتخــذه املشــغل يف حقــه، ميكــن لــه رفــع دعــوى للطعــن يف 

رشعيــة هــذا الفصــل أمــام القضــاء لجــر الــرضر داخــل أجــل 90 يومــا. كــام ميكنــه اللجــوء إىل مفتــش الشــغل 

يف إطــار محاولــة التصالــح للمطالبــة بالتعويضــات املتعلقــة باإلنهــاء التعســفي لعقــد الشــغل. 

 التعويض عن الرضر الناتج عن الفصل التعسفي

مــن رشوط حصــول األجــر عــى هــذا التعويــض، ثبــوت تعســف املشــغل يف إنهــاء عقــد الشــغل غــر محــدد 

املــدة.

يحــدد مقــدار التعويــض عــى أســاس شــهر و نصــف عــن كل ســنة عمــل أو جــزء مــن الســنة عــى أال يتعــدى 

36 شــهرا. 

مثال : يشتغل أجري لحساب مؤسسة معينة منذ 12.5 سنة بأجر خام يقدر ب 4000 درهام شهريا.

يحتسب مبلغ التعويض عن الرضر كاآليت :

  12.5 )أي ما يعادل 13 سنة(

13  سنة * 1.5= 19.50 شهرا

وبذلك يكون مبلغ التعويض هو : 19.50*4000= 78000 درهام.

 التعويض عن الفصل

يســتحق األجــر عنــد فصلــه تعســفيا )بــدون مــرر مقبــول(، تعويضــا بعــد قضائــه 6 أشــهر مــن الشــغل داخــل 

نفــس املقاولــة.

يدخل يف احتساب التعويض عن الفصل عنرين أساسين، أقدمية األجر و األجر الذي يتقاضاه.

بالنســبة لعنــر األجــر، تحتســب التعويضــات عــى أســاس معــدل األجــور املتقاضــاة خــال األســابيع االثنــن   

و الخمســن الســابقة لتاريــخ إنهــاء العقــد.
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بالنســبة لعنــر األقدميــة، يعــادل مبلــغ التعويــض عــن الفصــل عــن كل ســنة أو جــزء مــن الســنة مــن الشــغل   

الفعــي، مــا يــي :

96 ساعة من األجرة، يف ما يخص الخمس سنوات األوىل من األقدمية ؛  -

144 ساعة من األجرة، يف ما يخص فرتة األقدمية املرتاوحة بن السنة السادسة والعارشة ؛  -

192 ســاعة مــن األجــرة، يف مــا يخــص مــدة األقدميــة املرتاوحــة بــن الســنة الحاديــة عــرشة والخامســة   -

ــرشة ؛ ع

240 ساعة من األجرة، يف ما يخص مدة األقدمية التي تفوق السنة الخامسة عرشة.  -

ــرث  ــات أك ــى مقتضي ــي ع ــام الداخ ــة، أو النظ ــغل الجامعي ــة الش ــغل، أو اتفاقي ــد الش ــص يف عق ــن الن ميك

ــر. ــدة لألج فائ

مثال 1 : اشتغل أجر لفائدة مقاولة مدة 5 سنوات بأجر خام 26.17 درهام للساعة الواحدة.

مبلغ التعويض عن الفصل : 96ساعة *5* 26.17= 12565.44 درهام.  

مثال 2 : أجر اشتغل لدى مقاولة معينة مدة 20 سنة و 7أشهر بأجر خام 16 درهام للساعة

20سنة و 7 أشهرأي ما يعادل 21 سنة )جزء السنة يعتر كالسنة(

96 ساعة  5 سنوات = 480 ساعة

144 ساعة  5 سنوات = 720 ساعة

192 ساعة  5 سنوات = 960 ساعة

240 ساعة  6 سنوات = 1440 ساعة

مبلغ التعويض : 3600 ساعة  16 درهام = 57600 درهام.

 التعويض عن مهلة اإلخطار

مهلــة اإلخطــار )أو أجــل اإلخطــار(، هــي املــدة التــي يســتمر فيهــا األجــر يف العمــل مــع تقاضيــه أجــره، رغــم 

وجــود إشــعار بفســخ العقــد مبلــغ إليــه.

ــه، أداء  ــرام مدت ــل ان ــار، أو قب ــل اإلخط ــاء أج ــدة، دون إعط ــدد امل ــر مح ــغل غ ــد الش ــاء عق ــن إنه ــب ع يرتت

الطــرف املســؤول عــن اإلنهــاء تعويضــا عــن اإلخطــار للطــرف اآلخــر، يعــادل األجــر الــذي كان مــن املفــروض أن 

يتقاضــاه األجــر لــو اســتمر يف أداء شــغله، مــا مل يتعلــق األمــر بخطــإ جســيم.

تتغر مهلة اإلخطار بحسب أقدمية األجر و صنفه املهني عى الشكل التايل :

يرفع بنسبة %100 التعويض املستحق ملندوب األجراء واملمثل النقايب باملقاولة عند وجوده، 

الذين يفصلون من شغلهم خال مدة انتدابهم.

تعفى التعويضات التي يتقاضاها األجر عن الفصل و التعويضات عن الرضر مبوجب صلح أو حكم 

قضايئ، من الرضيبة عن الدخل وواجبات الصندوق الوطني للضامن االجتامعي ورسوم التسجيل.

يف حن يخضع التعويض عن أجل اإلخطار و التعويض عن عدم التمتع بالعطلة القتطاعات 

الصندوق الوطني للضامن االجتامعي و الرضيبة عى الدخل. 

هــام

هــام

الصنف املهني

طبيعة 

اإلنهاء
األطر املستخدمن و العامل

أكرث من 5 

سنوات

من سنة إىل 

5 سنوات
أقل من سنة

أكرث من 5 

سنوات

من سنة إىل 

5 سنوات
أقل من سنة

ثاثة أشهر شهرين شهر شهرين شهر 8 أيام
فصل من 

العمل
ثاثة أشهر شهرين شهر شهرين شهر 8 يوما استقالة

يســتفيد األجــر أثنــاء مهلــة اإلخطــار مــن رخــص للتغيــب يــؤدى لــه عنهــا األجــر الــذي يتقاضــاه عــن أوقــات   

شــغله الفعــي، أيــا كانــت طريقــة أدائــه و ذلــك حتــى يتمكــن مــن البحــث عــن عمــل جديــد.

رخــص التغيــب محــددة يف ســاعتن يف اليــوم، عــى أال تتعــدى األوقــات املرخــص بهــا مثــاين ســاعات   

يف األســبوع الواحــد، أو ثاثــن ســاعة يف كل فــرتة مــن ثاثــن يومــا متواليــة.

ينتهــي الحــق يف التغيــب مبجــرد حصــول األجــر عــى شــغل جديــد، ويجــب عليــه يف هــذه الحالــة إحاطــة   

مشــغله علــام بذلــك تحــت طائلــة إنهــاء أجــل اإلخطــار.

إذا أنهــى أجــر عقــد شــغله دون مراعــة ألجــل اإلخطــار الواجــب عليــه تجــاه مشــغله، أمكــن للمشــغل إجــراء   

مقاصــة بــن التعويــض عــن عــدم التمتــع بالعطلــة الســنوية و التعويــض عــن أجــل اإلخطــار.

 التعويض عن فقدان الشغل

هو نوع جديد من التعويضات التي تعزز نظام الحامية االجتامعية باملغرب.

هناك 4 رشوط الستفادة األجر من هذا التعويض و تتمثل يف:

أن يفقــد األجــر عملــه ألســباب خارجــة عــن إرادتــه ) اإلغــاق الجــزيئ أو الــكي للمقاولــة، الفصــل ألســباب   

ــة( ــة أو هيكلي اقتصادي

ــي  ــرة الت ــهرا األخ ــال 36 ش ــدى ص.و.ض.ج خ ــا ل ــرح به ــل م ــى األق ــا ع ــى 780 يوم ــره ع ــت توف أن يثب  

ــل. ــخ الفص ــبق تاري ــي تس ــهرا الت ــال 12 ش ــا خ ــا 260 يوم ــه، منه ــه عمل ــد في ــذي فق ــخ ال ــبق التاري تس

ــة  ــة الوطني ــدى الوكال ــغل ل ــب ش ــى منص ــول ع ــا للحص ــدم طلب ــه ق ــل و أن ــدون عم ــه ب ــر أن ــت األج أن يثب  

إلنعــاش الشــغل و الكفــاءات.
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تقديم طلب االستفادة من التعويض عن فقدان الشغل داخل أجل 60 يوما من تاريخ فقدان الشغل.  

املبلــغ الشــهري للتعويــض : يقــدر ب %70 مــن األجــر املرجعــي ) معــدل األجــور املــرح بهــا يف 36 شــهرا 

األخــرة( دون تجــاوز ســقف الحــد األدىن القانــوين لألجــر.

مــدة االســتفادة مــن التعويــض : املــدة القصــوى محــددة يف 180 يومــا )6أشــهر(ابتداءا مــن تاريــخ فقــدان 

الشغل.

4. الوثائق الواجب تسليمها لألجري عند انتهاء عقد الشغل

ــدة،  ــدد امل ــد مح ــام )عق ــذي يربطه ــد ال ــة العق ــت طبيع ــام كان ــر كيف ــليم األج ــا بتس ــون ملزم ــغل يك املش

عقــد غــر محــدد املــدة،...( و كيفــام كان ســبب اإلنهــاء )اســتقالة، فصــل، حلــول أجــل العقــد,,,( وثائــق معينــة. 

ويتعلــق األمــر ب :

 شهادة العمل

يجــب تســليمها لألجــر داخــل أجــل أقصــاه مثانيــة أيــام. يقتــر يف شــهادة الشــغل عــى ذكــر تاريــخ التحــاق 

األجــر باملقاولــة، وتاريــخ مغادرتــه لهــا، ومناصــب الشــغل التــي شــغلها. غــر أنــه ميكــن، باتفــاق الطرفــن، 

تضمــن شــهادة الشــغل بيانــات تتعلــق باملؤهــات املهنيــة لألجــر، ومبــا أســدى مــن خدمــات.

  توصيل بتصفية كل حساب

التوصيــل عــن تصفيــة كل حســاب هــو التوصيــل الــذي يســلمه األجــر للمشــغل عنــد إنهــاء العقــد ألي ســبب 

كان، وذلــك قصــد تصفيــة كل األداءات تجاهــه.

يتضمن توصيل تصفية كل حساب، البيانات التالية :

1.  املبلغ املدفوع بكامله قصد التصفية النهائية للحساب، مع بيان مفصل لألداءات؛

2.  أجل سقوط الحق املحدد يف ستن يوما، مكتوبا بخط واضح تسهل قراءته؛

3.  اإلشارة إىل كون التوصيل محررا يف نظرين يسلم أحدهام لألجر.

يكون توقيع األجر عى التوصيل مسبوقا بعبارة »قرأت ووافقت«.

ملعرفة مبلغ التعويضات املستحقة لكم، بإمكانكم تصفح البوابة اإللكرتونية لوزارة التشغيل 

واإلدماج املهني، خدمات عن بعد.

www.emploi.gov.ma/calcul/simulation

هــام

شــركة

شــركة

رشكة ساركو

املنطقة الحرة للتصدير

طنجة

شهادة العمل

ــة  ــاركو الكائن ــررشكة س ــا مس ــد، بصفتن ــدي حمي ــيد فري ــفله الس ــع أس ــن املوق ــهد نح نش

ــف  ــة التعري ــة لبطاق ــد، الحامل ــي هن ــيدة مصباح ــة أن الس ــر  بطنج ــرة للتصدي ــة الح باملنطق

الوطنيــة رقــم.K123456789 الســاكنة بشــارع الجيــش امللــيك بطنجــة، قــد اشــتغلت برشكتنــا 

بصفــة كاتبــة إداريــة خــال الفــرتة املمتــدة مــن 24/11/2014 إىل غايــة 11/06/ 2016 و أنهــا 

حــرة مــن أي التــزام.

و سلمت لها هذه الشهادة القتضاء ما لها من حقوق.

     

و حرر بطنجة يف 11 /06/2016     

التوقيع      

منوذج شهادة العمل
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يجب عى األجر عدم الترسع يف توقيع التوصيل بتصفية كل حساب، يستحسن قراءته   

بتمعن و التأكد من وجود كل املستحقات الواجب أداؤها.

بعد التوقيع، أجل سقوط الحق محدد يف 60 يوما ميكن خالها الرتاجع عن التوصيل و   

املطالبة مبختلف الحقوق التي مازال األجر متمسكا بها.

إذا مل يكن األجر متأكدا من أن املبالغ املؤداة ال تتاءم مع املبالغ الحقيقية التي يف   

ذمة املشغل، ينصح بإضافة عبارة » مع التحفظ عى كامل حقوقي املرتتبة يف املايض و 

الحارض و املستقبل« بعد »توصيل بتصفية كل حساب«.

هــام

إنـتـبــاه

توصيل بتصفية كل حساب

نظرا النهاءعقد الشغل األجر السيد آدم حنصايل الحامل لبطاقة التعريف الوطنية 
A1234567.رقم

و الساكن بشارع ويل العهد رقم 14 الرباط.
و قصد التصفية النهائية لكل حساب توصل األجر  مببلغ مايل إجاميل قدره 

 بالحروف : سبعة و ثاثون ألف و تسعامئة و واحد و ستون درهام باألرقام :
761,53 37 درهام ، مفصل كام يي :

* مبلغ 3461.53 درهام عن العطلة السنوية املؤدى عنها.
* مبلغ 4300 درهام عن أجرة شهر

* مبلغ 5000 درهام مقابل التعويض عن مهلة اإلخطار.
* مبلغ 10000 درهام مقابل التعويض عن الفصل من العمل.

* مبلغ 15000 درهام مقابل التعويض عن الرضر.

يقر األجر و يعرتف أنه توصل باملبالغ املذكورة أعاه و يسلم للمشغل هذا التوصيل 
إنهاء للعقد الرابط بينهام ، و تصفية لكل األداءات تجاهه .

وبذلك تكون العاقةالشغلية بن الطرفن قد انتهت بصفة نهائية .

و تطبيقا للامدة 75 من مدونة الشغل ، ميكن لألجري الرتاجع عن هذا التوصيل خالل 

الستني يوما التالية لتوقيعه، و مبرور هذا األجل يسقط حقه يف أية مطالبة 

كيفام كانت.

و حرر هذا التوصيل يف نظريين تسلم أحدهام األجري السيد آدم حنصايل

الرباط  يف 03 نونر2017   
التوقيعات   

   توقيع األجر                                                                املشغل أو من ينوب عنه
مصادق عليه

»قرأت ووافقت«.)تكتب بخط اليد(.

شــركة

منوذج توصيل بتصفية كل حساب

شــركة
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الهيئات 10
التمثيلية 

لألجراء
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                      الهيئات التمثيلية لألجراء 10

ال يعــد األجــراء مجــرد وســيلة مــن وســائل اإلنتــاج، بــل أضحــى يعتمــد عليهــم للمشــاركة يف حــل املشــاكل 

العامليــة و النهــوض بظــروف الشــغل، عــن طريــق ممثلــن لهــم. 

1. مندوب األجراء

مندوب األجراء هو األجر املنتخب عن األجراء للدفاع عن مطالبهم االجتامعية الفردية لدى املشغل.

تتمثل مهمة مندوب األجراء يف :

تقديــم جميــع الشــكايات الفرديــة املتعلقــة بظــروف الشــغل الناتجــة عــن تطبيــق ترشيــع الشــغل أو عقــد   

ــا  ــتجابة له ــع االس ــغل، إذا مل تق ــي، إىل املش ــام الداخ ــة أو النظ ــغل الجامعي ــة الش ــغل، أو اتفاقي الش

ــارشة ؛ مب

إحالة تلك الشكايات إىل العون املكلف بتفتيش الشغل، إذا استمر الخاف بشأنها.  

2. املمثل النقايب

يعــن مــن بــن أعضــاء املكتــب النقــايب يف املؤسســات التــي تشــغل 100 أجــر فــام فــوق و يعهــد إليــه 

ــة : باملهــام التالي

تقديم امللف املطلبي للمشغل أو من ينوب عنه ؛  

الدفاع عن املطالب الجامعية وإجراء املفاوضات حولها ؛  

املساهمة يف إبرام االتفاقيات الجامعية.  

3. الوسائل و التسهيالت املتاحة ملندوب األجراء و املمثل النقايب

تتمثل الوسائل و التسهيات املتاحة ملندوب األجراء و املمثل النقايب فيام يي :

15 ساعة يف الشهر، لتمكينهم من أداء مهامهم داخل املؤسسة وخارجها ؛  

وضع رهن إشارتهم املكان الازم ليتمكنوا من أداء مهامهم، والسيام لعقد اجتامعاتهم ؛  

ميكــن أن يعلنــوا بواســطة امللصقــات، البيانــات التــي تقتــي مهمتهــم إباغهــا إىل علــم األجــراء، يف   

األماكــن التــي يضعهــا املشــغل رهــن إشــارتهم، وكذلــك يف مداخــل أماكــن الشــغل ؛

ميكن لهم أيضا استعامل كل وسائل اإلخبار األخرى، باتفاق مع املشغل.  

يستفيد كل من مندوب األجراء و املمثل النقايب من حامية خاصة متى تعلق األمر بنقلهم من 

مصلحة إىل أخرى، أو من شغل إىل آخر، أو إىل توقيفه عن شغله أو فصله عنه، و اشرتط لذلك 

موافقة مفتش الشغل.

هــام
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تسوية نزاعات 11
الشغل
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11
يف حالــة وجــود خــاف بــن املشــغل و األجــر، مــن املستحســن أن يلجــأ هــذا األخــر إىل منــدوب األجــراء أو 

املمثــل النقــايب باملؤسســة لتســهيل معالجتهــا و محاولــة تســويتها مــع املشــغل.

ــروح و  ــزاع املط ــة بالن ــة املتعلق ــات القانوني ــة املقتضي ــغل ملعرف ــش الش ــوء إىل مفت ــا اللج ــن أيض يستحس

كذلــك التدخــل لــدى املشــغل يف إطــار محــاوالت التصالــح، حيــث يســتدعي طرفــا النــزاع مــن أجــل البحــث عــن 

تســوية حبيــة ترمــي إىل إرجــاع األجــر إىل عملــه أو منحــه تعويضاتــه املســتحقة. و يف حالــة فشــل هــذه 

املحــاوالت ميكــن لألجــر اللجــوء إىل القضــاء.
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Career Center األقرب
أين يوجد مركز التوجيه الوظيفي

WWW.CAREERCENTER.MA

خدمات عن بعد

)
)

مراكش

الدر البيضاء
 

جامعة عبد المالك السعدي
 المدرسة الوطنية للعلوم 

التطبيقية

طنجة

 المعهد المتخصص في
التقنيات الجديدة لالتصال

 و لإلعالم  مكتب التكوين
 المهني وإنعاش الشغل

 

 جامعة الحسن الثاني
 كلية العلوم القانونية واالقتصادية

واالجتماعية - عين الشق

 المعهد المتخصص للتكنولوجيا
  التطبيقية بالحي الحسني 1

 مكتب التكوين المهني
وإنعاش الشغل

جامعة القاضي عياض
كلية العلوم والتكنولوجيا

 المعهد المتخصص للتكنولوجيا
التطبيقية الفندقية والسياحية

، ،

  )
)

  هناك مركز افتراضي للتوجيه الوظيفي متاح على
 الموقع                                      يمكنكم من الولوج إلى

 مجموعة من المعلومات القيمة حول المهن، مؤسسات
 التكوين، آليات التشخيص الذاتي، ورشات للتحضير

 لولوج سوق الشغل، باإلضافة إلى نصائح و إرشادات
 هامة و التعرف على جميع فرص العمل المتاحة في

المغرب عبر االنترنيت

www.careercenter.ma

!

،

 

     

 

 

  

Career Centerإكتشــف ذلــك فــي مركــز التوجيــه الوظيفي

? مــاذا بعــد الدبلوم
?       مــا هو مركز التوجيــه الوظيفي

مركز التوجيه الوظيفي                                هو فضاء  موجه للشباب و ألرباب العمل  يقدم

مجموعــة مــن الخدمــات لفائــدة الشــباب ســواء مــن كان منهــم فــي طــور التكويــن أو مــن 

الخريجيــن و ذلــك مــن اجــل تعزيــز  قابليتهــم للتشــغيل. مراكــز التوجيــه الوظيفــي هــي ثمــرة 

شــراكة بيــن الحكومــة المغربيــة و حكومــة الواليــات المتحــدة يتــم تمويلهــا مــن قبــل الشــعب

األمريكــي عبــر الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة (المغــرب

  

 

Career Center

Career Center

  مــاذا يتيح لــي هذا المركز ؟

األفاق إكتشاف 
لمستقبلية ا

معلومــات حول المســارات المهنية

 و المهــن المتاحة و مؤسســات  

التكويــن قصد اإلرشــاد و التوجيه

     

تعزيز فرص اإلدماج لولوج التحضير 
سوق الشغل 

 لمســاعدة كل شــاب و شابة على

اكتشــاف الذات و التوجيه

 نحــو قطاع أو عمل يتناســب  

مع المؤهالت الشــخصية

 ورشات تكوينية الكتساب مهارات 
البحث عن العمل إضافة إلى

المهارات غير التقنية  
        
         

(soft skills)    

 USAID.(

 همــزة وصل مع عالم الشــغل من

  خــالل برامج و أنشــطة مختلفة

)برامــج للتداريب و مهــارات للمهن   )  المطلوبــة من قبل المشــغلين
كمهارات العمــل الجماعي
       التواصــل، و حس المبادرة

،

ذاتي  تشخيص 



  www.careercenter.ma


