
 مقتضيات تشريعية تتعلق بمندوبي األجراء

 

 مندوبــــو األجـــراء : القســــــم الثانـــي

 البـــــــاب األول : مهمـــــــة مندوبــــي األجـــــراء

  034المادة 

بالشروط المنصوص عليها في هذا القانون، مندوبون عن األجراء، في جميع المؤسسات التي تشغل  ينتخب،يجب أن 

 دائمين.اعتياديا ما ال يقل عن عشرة أجراء 

  034المادة 

يمكن ، بالنسبة للمؤسسة التي تشغل أقل من عشرة أجراء دائمين ، اتباع نظام مندوبي األجراء ، وذلك بمقتضى اتفاق 

 .كتابي

 034دة الما

 :تتمثل مهمة مندوبي األجراء في

تقديم جميع الشكايات الفردية، المتعلقة بظروف الشغل الناتجة عن تطبيق تشريع الشغل أو عقد الشغل، أو اتفاقية  -

 الشغل الجماعية أو النظام الداخلي، إلى المشغل، إذا لم تقع االستجابة لها مباشرة ؛

 .مكلف بتفتيش الشغل، إذا استمر الخالف بشأنهاإحالة تلك الشكايات إلى العون ال -

 033المادة 

 :يحدد عدد مندوبي األجراء على النحو التالي 

 :من عشرة أجراء إلى خمسة وعشرين أجيرا  -

 مندوب أصلي ومندوب نائب؛ *

 :من ستة وعشرين أجيرا إلى خمسين أجيرا  -

 مندوبان أصليان ومندوبان نائبان؛ *

 :جيرا إلى مائة أجير من واحد وخمسين أ -

 ثالثة مندوبين أصليين وثالثة مندوبين نواب؛ *

  :من مائة أجير و أجير واحد إلى مائتين وخمسين أجيرا -

 خمسة مندوبين أصليين وخمسة مندوبين نواب؛ *

 : من مائتين وواحد وخمسين أجيرا إلى خمسمائة أجير -

 سبعة مندوبين أصليين وسبعة مندوبين نواب؛*

 خمسمائة أجير وأجير واحد إلى ألف أجير ؛من  -
 تسعة مندوبين أصليين وتسعة مندوبين نواب؛ *

 .يضاف مندوب أصلي، ومندوب نائب ، عن كل مجموعة إضافية، تتكون من خمسمائة أجير

 

 الباب الثاني : انتخاب مندوبي األجراء

 االنتدابالفرع األول : مدة 

 030المادة 

 . ة يتم تحديدها بمقتضى نص تنظيميينتخب مندوبو األجراء لمد

 يجب أن يجرى انتخابهم فيما بين اليوم السادس  و ينتخب مندوبو أجراء المؤسسات ذات النشاط الموسمي لمدة الموسم.

 .والخمسين واليوم الستين من افتتاح الموسم

 .تكون مدة انتداب مندوبي األجراء قابلة للتجديد

 034المادة 

جراء بوفات،، أو بسحب الثقة من، أو باستقالت،،أو ببلوه، السن القانوني للتقاعد، أو بننهاء عقد تنتهي مهام مندوب األ

 .أدناه 834شغل،، أو بصدور حكم علي، من األحكام المشار إليها في المادة 

ى صحة يمكن إنهاء مهمة مندوب األجراء بسحب الثقة مرة واحدة فقط بعد مرور نصف مدة االنتداب بقرار مصادق عل

 إمضائ، يتخذه ثلثا األجراء الناخبين

 034المادة 

أعاله، خلف، المندوب النائب  834إذا توقف المندوب األصلي، عن مزاولة مهام، لسبب من األسباب الواردة في المادة 

تداب العضو الذي من فئت، المهنية، والذي ينتمي إلى الئحت، االنتخابية، ويصبح عندئذ، مندوبا أصليا، إلى أن تنتهي مدة ان

 .حل محل،

 

 



 وللترشيح لالنتخاباألهلية  :الثانيالفرع 

 034المادة 

 .وأشباههم من جهة أخرى ينتخب مندوبو األجراء، من قبل العمال والمستخدمين من جهة، واألطر

تغيير عدد الهيئات الناخبة، وتكوينها، بموجب اتفاقيات شغل جماعية، أو اتفاقيات تبرم بين هيئات المشغلين  يمكن
 .وهيئات األجراء

يتفق المشغل واألجراء على توزيع المؤسسات بالمقاولة ، وعلى توزيع األجراء األعضاء بين الهيئات الناخبة، وعلى 

 .، يتولى العون المكلف بتفتيش الشغل، التحكيم بينهمااالتفاقد عدم حصول توزيع المقاعد بين هذه الهيئات. وعن

 038المادة 

يدخل في عداد الناخبين، كل أجير، ذكرا كان أو أنثى، إذا أكمل سن السادسة عشرة، وقضى ما ال يقل عن ستة أشهر 

قوبة حبس نافذة، من أجل جناية أو من الشغل في المؤسسة، ولم يصدر علي، أي حكم نهائي، إما بعقوبة جنائية، أو بع

 .لم يرد اعتباره جنحة، باستثناء الجرائم هير العمدية، ما

يعتبر عند تطبيق الفقرة السابقة من هذه المادة، في المؤسسات ذات النشاط الموسمي ، قضاء مائة وستة وخمسين يوما 

 .لشغلمن ا المتواصل خالل المواسم الفارطة بمثابة ستة أشهر من الشغل هير

 034المادة 

نتخابات ، الناخبون ذوو الجنسية المغربية البالغون عشرين سنة كاملة والذين سبق لهم أن اشتغلوا في يؤهل للترشيح لال

  .المؤسسة، لمدة متصلة ال تقل عن سنة، باستثناء أصول المشغل، وفروع،، وإخوت،، وأصهاره المباشرين

ه المادة، في المؤسسات ذات النشاط الموسمي، قضاء مائة وأربعة أيام من الشغل عند تطبيق الفقرة السابقة من هذ يعتبر

 .هير المتواصل بها خالل الموسم الفارط ، بمثابة سنة من الشغل

 
 الفرع الثالث : اإلجــراءات االنتخابية

 اللوائح االنتخابية األول:القسم الفرعي 

 004المادة 

اللوائح االنتخابية، وأن يقوم بإلصاقها وفق اإلجراءات والتواريخ التي تحددها يجب على المشغل أن يقوم بإعداد 
السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، على أن تحمل اللوائح المعدة وجوبا، إلى جانب توقيع المشغل ، توقيع العون المكلف 

  .بتفتيش الشغل
 004المادة 

 .أن يطلب تسجيل، خالل ثمانية أيام من تاريخ إلصاق هذه اللوائح ية،االنتخابفي اللوائح  اسم،يمكن لكل أجير، لم يدرج 

ناخب لم يتم تسجيل،، وإما بالتشطيب  اسم، أن يطالب خالل نفس األجل، إما بتسجيل اسم،يمكن لكل أجير، سبق تسجيل 

 .شخص الحق ل، في التسجيل اسمعلى 

 444المادة 
 .يضع، المشغل رهن إشارة الناخبينتسجل التعرضات على اللوائح االنتخابية في سجل 

يجب على المشغل أن يبين كتابة ، في السجل المنصوص علي، في الفقرة السابقة من هذه المادة ، خالل أجل العشرة أيام 

 .الموالية لتاريخ إعالن اللوائح بواسطة الملصقات، القرار الذي اتخذه في شأن تلك التعرضات

 003المادة 

 848وفق الشروط المنصوص عليها في المادة  االنتخابية،أن يقدم طعنا في اللوائح  المؤسسة،اء يحق لكل أجير من أجر

 . أعاله 884وذلك خالل الثمانية أيام الموالية النصرام األجل المنصوص علي، في الفقرة الثانية من المادة  أدناه،

 

 لوائح الترشيح واللجنة االنتخابية الثاني:القسم الفرعي 

 000 المادة

يجب على المترشحين لمناصب المندوبين األصليين ، والمندوبين النواب ، أن يودعوا لوائح الترشيح مقابل وصل إيداع 

 .لدى المشغل الذي يوقع على نظير منها

وفي  بالتوصل.فنن، يتم إرسالها إلي، بواسطة البريد المضمون مع اإلشعار  الترشيح،في حالة رفض المشغل تسلم لوائح 

 .ه الحالة توج، نسخة منها إلى العون المكلف بتفتيش الشغلهذ

يتم إعداد اللوائح المذكورة من قبل المشغل ، وفق اإلجراءات، وداخل اآلجال التي تحددها السلطة الحكومية المكلفة 

  .بالشغل

 004المادة 

، بصفته رئيسا، ومن ممثل عن تحدث لدى كل مؤسسة لجنة تسمى "لجنة االنتخابات"، تتكون من المشغل أو من يمثله
 .كل الئحة من اللوائح االنتخابية المعروضة



تكلف هذه اللجنة بالتحقق من لوائح الترشيحات، وتقوم، إضافة إلى ذلك، بتعيين أعضاء مكتب، أو مكاتب التصويت، 

 .وبتسليمهم اللوائح االنتخابية

 004المادة 

أدناه ، لوائح المترشحين لمهام المندوبين  844يها في المادة يجب على المشغل أن يلصق في األماكن المنصوص عل

 .األصليين والمندوبين النواب

 العمليات االنتخابية :الثالثالقسم الفرعي 

 004المادة 

 .يجب على المشغل، أن يجري انتخابات مندوبي األجراء
 .وفق التواريخ، واإلجراءات التي تحددها السلطة الحكومية المكلفة بالشغل االنتخاباتتجرى هذه 

 048المادة 

 باالقتراعيجب إجراء انتخاب مندوبي األجراء ،طبقا لطريقة التمثيل النسبي، وبناء على قاعدة المعدل األعلى، وأخذا 

 .السري

 004المادة 

، إال إذا كان عدد المصوتين يساوي على األقل االقتراعاألولى من ال تثبت نتائج االنتخابات ثبوتا صحيحا ، في الدورة 

 .نصف عدد الناخبين المسجلين

إذا لم تتحقق هذه النسبة، أجري اقتراع ثان في أجل أقصاه عشرة أيام. وعندئذ تعد نتائج االنتخابات ثابتة ثبوتا صحيحا 

 .، مهما بلغ عدد المصوتين االقتراعفي الدورة الثانية من 

 .أدناه 844لن نتائج االنتخابات فور انتهاء عملية الفرز، وتلصق في األماكن المنصوص عليها في المادة تع

و يوج، نسخة من، إلى العون  انتخابية،يسلم رئيس المقاولة نسخة من محضر نتائج االنتخابات إلى ممثل كل الئحة 

  النتائج.موالية إلعالن المكلف بتفتيش الشغل في أجل أقصاها األربع والعشرين ساعة ال

  044المادة 

 .تخصص لكل الئحة، مقاعد يعادل عددها، عدد المعدالت االنتخابية التي حصلت عليها الالئحة

يساوي المعدل االنتخابي، مجموع عدد األصوات التي عبر عنها ناخبو الهيئة االنتخابية تعبيرا صحيحا، مقسوما على 

 .عدد المقاعد المتعين شغلها

 األعلى.تسند على أساس المعدل  المتبقية،أو إذا بقيت مقاعد لم تشغل، فنن المقاعد  مقعد،تعذر شغل أي إذا 

يقسم عدد األصوات التي أحرزتها كل الئحة، على عدد المقاعد المخصصة لها، ثم  األعلى،للحصول على المعدل 

 .تضاف وحدة إلى هذا العدد

تبعا لتناقص المعدالت المحصل عليها، وبعدئذ، يشرع في إسناد أول مقعد هير ترتب مختلف اللوائح ترتيبا تنازليا، 

 .مشغول، إلى الالئحة األعلى معدال

 .حتى آخر مقعد المشغولة،فيما يخص كل مقعد من المقاعد هير  الطريقة،تتابع العملية بنفس 

أسند هذا المقعد إلى الالئحة التي أحرزت إذا تساوت الئحتان في المعدل، ولم يبق من المقاعد، إال مقعد واحد شاهر، 

 .على أكبر عدد من األصوات

إذا تساوت الئحتان عددا من حيث األصوات المحصل عليها، ولم يبق من المقاعد، إال مقعد واحد شاهر، أسند ذلك 

 .بالتثنية( سنا) المقعد، إلى أكبر المترشحين 

 .ة، حسب الترتيب الذي سجلوا ب، في تلك الالئحةيعطى المترشحون مقاعدهم، باعتبار كل الئحة على حد

عند إعالن النتائج، يعين بجانب كل مندوب أصلي، مندوب نائب، يذكر كل منهما باسم،، وذلك حسب رتبت، في الئحة 

 .الترشيح

ن إذا اقتصرت االنتخابات، على تعيين مندوب أصلي واحد، ومندوب نائب واحد، لفئة أجراء واحدة أو أكثر، ولم تك

وإذا  .توجد سوى الئحة واحدة انتخب المندوب األصلي والمندوب النائب، اللذان أحرزا على أكبر عدد من األصوات

 .تعادلت األصوات، أعلن فوز أكبر المترشحين سنا لمنصب مندوب أصلي مع نائب،، أيا كانت سن هذا األخير

 

 الجزئية االنتخابات الرابع:القسم الفرعي 

 454المادة 
  :يجب إجراء انتخابات جزئية داخل المؤسسة، في الحالتين التاليتين

إذا انخفض عدد المندوبين األصليين والمندوبين النواب، التابعين لهيئة انتخابية إلى النصف، نتيجة شغور حدث 1-
 لسبب من األسباب؛

 .والمندوبين النواب إذا تزايد عدد األجراء إلى حد يستدعي الزيادة في عدد المندوبين األصليين -2

يجب إجراء االنتخابات الجزئية، في أجل ثالثة أشهر من اليوم الذي يتبين في، للمشغل أن عدد المندوبين قد انخفض إلى 

 .النصف، أو أن عدد األجراء قد تزايد تزايدا يجعل من الالزم انتخاب مندوبين إضافيين



  .ر الستة التي تسبق تاريخ االنتخابات بالمؤسسةهير أن، ال يمكن إجراء انتخابات جزئية خالل األشه

 454المادة 
أعاله ، بحلول  841من المادة  4و 1تنتهي مدة انتداب المندوبين الذين انتخبوا خالل االنتخابات الجزئية طبقا للفقرتين 

  . أعاله 834عمال بالمادة  إجراؤهاتاريخ االنتخابات الواجب 

 ت االنتخابيةالمنازعا الخامس:القسم الفرعي 

 454المادة 
 .يحق لكل ناخب، أن يطعن في العمليات االنتخابية، خالل األيام الثمانية الموالية إلعالن نتيجة االنتخابات

 454المادة 
 بواسطة مقال  أعاله، 843والطعن المنصوص علي، في المادة  أعاله، 883يقدم الطعن المنصوص علي، في المادة 

 التي يوجد في دائرة نفوذها، المكان الذي  االبتدائية،يودع ويسجل دون مصاريف، لدى كتابة الضبط بالمحكمة 

 .جرت في، االنتخابات

 .تبت المحكمة خالل الخمسة عشر يوما الموالية لتاريخ تقديم المقال إليها

يابيا. وال يقبل فيها طعن إال بالنقض، الذي يجب أن تبلغ األحكام في جميع األحوال ، سواء منها الصادرة حضوريا أم ه

 .يلي، من قانون المسطرة المدنية ما و 343يقدم، وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 

 

 مزاولة مهام مندوبي األجراء : الباب الثالث

 455المادة 
 سيما لعقد  مهامهم، واليجب على المشغل، أن يضع رهن إشارة مندوبي األجراء، المكان الالزم ليتمكنوا من أداء 

 .اجتماعاتهم

يمكن لمندوبي األجراء، أن يعلنوا بواسطة الملصقات، البيانات التي تقتضي مهمتهم إبالهها إلى علم األجراء، في 

 .األماكن التي يضعها المشغل رهن إشارتهم، وكذلك في مداخل أماكن الشغل

  .فاق مع المشغليمكن لهم أيضا استعمال كل وسائل اإلخبار األخرى، بات

 454المادة 
يجب على المشغل، أن يتيح لمندوبي األجراء الوقت الالزم، لتمكينهم من أداء مهامهم داخل المؤسسة وخارجها ، وذلك 

لم تحل ظروف استثنائية دون ذلك، وعلي، أن يؤدي إليهم  في حدود خمسة عشرة ساعة في الشهر، بالنسبة لكل مندوب، ما

 .عتباره وقتا من أوقات الشغل الفعليأجر ذلك الوقت، با

 .يمكن، باتفاق بين المشغل ومندوبي األجراء، تنظيم استعمال الوقت المخصص لهؤالء المندوبين للقيام بمهامهم

 454المادة 
يجب أن يكون كل إجراء تأديبي، يعتزم المشغل اتخاذه في حق مندوب األجراء، أصليا كان أو نائبا، موضوع مقرر ، 

علي، العون المكلف بتفتيش الشغل، إذا كان هذا اإلجراء يرمي إلى نقل المندوب أو نائب، من مصلحة إلى أخرى، أو يوافق 

 .من شغل إلى آخر، أو إلى توقيف، عن شغل،، أو فصل، عن،

 454المادة 
اريخ انتهاء أعاله ، في حق قدماء مندوبي األجراء، خالل ستة أشهر من ت 844تسري المسطرة الواردة في المادة 

انتدابهم، إذا كانوا محل إجراء يرمي إلى نقلهم من مصلحة إلى أخرى، أو من شغل إلى آخر، أو إلى توقيفهم عن شغلهم ، 

 .أو فصلهم عن،

كما تسري نفس المسطرة في حق المترشحين النتخابات مندوبي األجراء، بمجرد وضع اللوائح االنتخابية، وتظل 

 .سارية طيلة ثالثة أشهر من تاريخ إعالن نتائج االنتخابات 

 454المادة 
أن يشعر فورا، الجسيم، أن يقرر حاال التوقيف المؤقت في حق مندوب األجراء، وعلي،  الخطأيمكن للمشغل ، في حالة 

  . العون المكلف بتفتيش الشغل باإلجراء التأديبي المزمع اتخاذه

أعاله، أن يتخذ قراره ،  844و  844يجب على العون المكلف بتفتيش الشغل، في الحاالت الواردة في المادتين 

 . بالموافقة أو الرفض ، خالل الثمانية أيام الموالية إلشعاره. ويجب أن يكون قراره معلال

 444المادة 
يجب على المشغل، أو من ينوب عن،، أن يستقبل مندوبي األجراء جماعيا، مرة كل شهر على األقل، كما يجب علي، أن 

 .االستعجاليستقبلهم بطلب منهم في حاالت 

أو يجب على المشغل، أو من ينوب عن،، أن يستقبل مندوبي األجراء، إما فرادى، أو بصفتهم ممثلين عن كل مؤسسة ، 

 .المهني، وذلك تبعا للقضايا التي يريدون معالجتها االختصاصحسب  ورش، أو مصلحة، أو

 .التي يعقدها المندوبون األصليون مع المشغل االجتماعاتيمكن للمندوبين النواب، أن يحضروا في جميع األحوال، 

 



 044المادة 

بيومين، ماعدا في ظروف استثنائية، مذكرة كتابية، تتضمن  االستقباليسلم مندوبو األجراء للمشغل ، قبل تاريخ 

بنيجاز، موضوع شكاية األجير أو األجراء. وعلى المشغل أن يدون نسخة منها في سجل خاص، يجب أن يسجل في، أيضا 

 .جواب، عن المذكرة، في أجل ال ينبغي أن يتجاوز ستة أيام

طالع علي، من أجراء المؤسسة طيلة يوم واحد من أيام الشغل، يجب أن يوضع السجل المذكور رهن إشارة من يريد اإل

 .عن كل خمسة عشر يوما، وخارج ساعات الشغل، ورهن إشارة العون المكلف بتفتيش الشغل

 مقتضيـــات زجريـــة : الباب الرابع

 044المادة 

 :درهم، عن األفعال التالية 0222إلى  0222يعاقب بغرامة من 
 ؛884بنعداد اللوائح االنتخابية، وعدم إلصاقها، أو إعدادها أو إلصاقها على نحو يخالف أحكام المادة عدم قيام المشغل  -

رهن إشارة الناخبين، أو عدم تسجيل التعرضات  884عدم وضع سجل التعرضات المنصوص علي، في المادة  -

دد في نفس المادة، القرار المتخذ في شأن تلك شأن اللوائح االنتخابية، أو عدم تضمين السجل خالل األجل المح فيالمقدمة 

 التعرضات؛

إهفال المشغل إلصاق لوائح المترشحين لمهام المندوبين األصليين والنواب، أو إلصاقها في هير األمكنة المخصصة  -

 ؛884لها، خالفا لمقتضيات المادة 

 ؛884الفا للمادة عدم التقيد بالتواريخ المحددة إلجراء االنتخابات أو بطرق تنظيمها خ -

رهن إشارة المندوبين، أو عدم  844، المنصوص علي، في المادة  لالجتماعاتعدم وضع المكان المخصص  -

 تخصيص أماكن إللصاق البيانات المنصوص عليها في نفس المادة؛

ب أداء أجر ذلك الوقت المتعلقة بالوقت الالزم إتاحت، للمندوبين ألداء مهامهم، وبوجو 844عدم التقيد بأحكام المادة  -

 لهم باعتباره وقتا من أوقات الشغل؛

 ؛841و  844رفض استقبال مندوبي األجراء وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين  -

 :درهم عما يلي 44444إلى  14444يعاقب بغرامة من 

 حة ؛ المس أو محاولة المس بحرية انتخاب مندوبي األجراء ، أو بأداء مهامهم بكيفية صحي -

أو عدم إجرائها داخل األجل المنصوص  841عدم إجراء انتخابات جزئية في الحالتين المنصوص عليهما في المادة  -

 علي، في نفس المادة؛

 في الحاالت المنصوص عليها في نفس المواد؛ 844و  844و  844عدم التقيد بالمسطرة الواردة في المواد  -

، أو عدم السماح لألجراء باإلطالع علي، 841المنصوص عليها في المادة عدم مسك السجل الخاص وفق الشروط -

 .بالكيفية المقررة في نفس المادة

 043المادة 

 .884درهم عن عدم إجراء االنتخابات المنصوص عليها في المادة  34.444إلى  44.444يعاقب بغرامة من 

 .وفي حالة العود تضاعف الغرامة المذكورة أعاله 
 


