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 الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
 

 انتخابات مندوبي األجراء
رــل األجيــدلي  
 - 9002 -  

 
 

 : أهمية انتخابات مندوبي األجراء. مقدمة
إن أغلب المؤسسات التمثيلية لألجراء على مستوى المقاولة تستمد وجودها وسندها القانوني  -

 من انتخابات مندوبي األجراء.
 %53على الصعيد الوطني %6تخابات من تحديد النقابات األكثر تمثيال )وتمكن نتائج هذه االن

 .من قانون الشغل ( 523على صعيد المقاولة ) م 

 ستشارية مثل االوتمكن هذه النقابات من إمكانية تمثيلها داخل المجالس 

 المجلس األعلى والمجالس الجهوية إلنعاش التشغيل.  -

 مجلس المفاوضة الجماعية -

  س طب الشغلمجل -
  إشارة إلى المواد       لجنة الصحة والسالمة -

 لجنة المقاولة  -
كما يشكل مندوبو األجراء جزءا أساسيا من الهيئات الناخبة ومن المرشحين على مستوى 

 المجالس الجهوية وغرفة المستشارين.
 

 .جراءالمؤسسات الخاضعة النتخابات مندوبي األ -
راء بالمؤسسات الخاضعة لمقتضيات مدونة الشغل والتي تشغل جتجرى انتخابات مندوبي األ

 (.554اعتياديا عشرة أجراء دائمين فأكثر ) م 
االنتخابات وذلك  إجراء  يمكن للمؤسسات التي تشغل أقل من عشرة أجراء دائمين أو مالحظة * 

 (.554جراء ) م ما بين المشغل واأل كتابي بمقتضى اتفاق
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 على المؤسساتتوزيع عدد المقاعد  -
 ) عدد مندوبي األجراء الواجب انتخابهم( -

 

جراء النوابعدد مندوبي األ نعدد مندوبي األجراء األصليي   عدد أجراء المؤسسة 

 23إلى  14من  1 1

 34إلى  26من  2 2

 144إلى  31من  5 5

 234إلى  141من  3 3

 344 إلى 231من  7 7

 1444إلى  341من  9 9

 ب واحد عن كل جزء مكونيضاف مندو  1 1
أجير إضافي 344من   

 

 

 العملية االنتخابية

 
 .إعداد وتعليق اللوائح االنتخابية -

المشغل أن يقوم بإعداد وتعليق اللوائح االنتخابية وفق الشكليات والتواريخ المحددة من طرف  لىيجب ع
 (  554السلطة الحكومية المختصة ) م 

شهار اللوائح االنتخابية ابتداء من يوم  بالنسبة لالنتخابات الحالية  -  .2449ابريل  11يتم تعليق وا 
   بـروط الناخـش -

 سنة كاملة. 16ن يكون بالغا من العمر أ  -
يوم متصل أو  136أن يكون قد اشتغل على األقل ستة أشهر داخل المؤسسة ذات النشاط الدائم أو  -

 ت الطابع الموسمي.غير متصل خالل الموسم الفارط داخل المؤسسات ذا
ة نحجعقوبة حبس نافذة بسبب جناية أو  أن ال يكون قد صدر في حقه حكم نهائي بعقوبة جنائية أو-
 لم يرد له االعتبار.ما 
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   اتـايـالشك -
   ـيجب على المشغل أن يضع رهن إشارة األجراء سجال خاصا يدون فيه األجراء شكاياتهم الخاصة ب

 تسجيل  ناخب تم إغفاله. -
 (552. ) م تشطيب على أجير ليس له الحق -

   التعرضات أمام المشغل -
 .9002ابريل  81التعرضات بشأن اللوائح االنتخابية من تاريخ التعليق إلى غاية تقديم   -
   أمام المحاكمالطعن  -

اآلجال الممنوحة للمشغل للرد على الشكايات المقدمة دون الحصول على  يحق لكل أجير بعد انصرام
أيام التي تلي انتهاء المدة الممنوحة للمشغل  14رد ايجابي، رفع الطعن أمام القضاء داخل أجل 

يوم من تاريخ تبليغها مع تبليغ األحكام  13إلعطاء جواب كتابي وتصدر المحكمة حكمها داخل أجل 
 الصادرة للمعنيين باألمر.

 توزيع الهيئات االنتخابية
 خابيتين أساسيتين تنص مدونة الشغل على هيئتين انت

 .هيأة العمال والمستخدمين -

 هيأة األطر وأشباههم. -
يمكن تغيير عدد الهيآت االنتخابية وتكوينها، سواء بموجب اتفاقيات الشغل الجماعية، أو 

 بمقتضى اتفاقيات تبرم ما بين منظمات المشغلين واألجراء.
دخل مفتش الشغل بصفته جراء في حالة عدم حصول اتفاق بينهما طلب تيمكن للمشغل واأل

 موفقا ومصلحا.
 توزيع األجراء بين الهيئات االنتخابية

يتم توزيع األجراء بين الهيئات االنتخابية بموجب اتفاق بين المشغل واألجراء، وفي حالة عدم 
حصول أي اتفاق بينهما، يتم اللجوء إلى العون المكلف بتفتيش الشغل بصفته حكما من أجل 

 ا على إبرام االتفاق.مبين الطرفين ومساعدته تسوية نقط الخالف
يتم تدوين نتائج التحكيم في محضر واالحتفاظ بنسخة منه من طرف مفتش الشغل، ويكون 

 االتفاق مكتوبا وموقعا من طرف األطراف.
 ة وأصناف األجراء.م التوزيع على أساس المؤهالت المهنيويت
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 توزيع المقاعد بين الهيئات االنتخابية
مفتش الشغل  إلىجراء، وفي حالة العكس، يتم اللجوء توزيع بموجب اتفاق بين المشغل واأليتم ال

رام ظر المختلفة بهدف مساعدتها على إببصفته حكما قصد التوفيق والتقريب بين وجهات الن
 اتفاق.

 األخذ وتدون نتائج التحكيم في محضر يتم االحتفاظ بنسخة منه من طرف مفتش الشغل، مع
 .األجراءجراء المسجلين في الهيئة االنتخابية مقارنة مع مجموع عتبار عدد األبعين اال

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لوائح الترشيح
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من  555يقوم بإعداد نموذج لالئحة الترشيح حسب الشكليات المنصوص عليها في المادة  يجب على المشغل أن
 مدونة الشغل.

 : إعداد  لوائح الترشيح -أ
 ضمن هذه اللوائح على الخصوص يجب أن تت -

 الرقم التسلسلي. 

 االسم العائلي والشخصي للمرشح. 

 تاريخ االزدياد. 

  العمل إلىتاريخ الدخول. 

 طعة.تقعدد األشهر التي قضاها المرشح بصفة متواصلة أو م 

 تأهيله أو مؤهالت األجير. 

 مي إليها المرشحالهيئة الناحبة التي ينت. 

  في الئحة الترشيح أيضا إلى ةاإلشار مالحظة مهمة   يجب 

 االنتماء أو عدم االنتماء النقابي لألجراء 

 إسم الشخص المؤهل لتمثيل الالئحة في اللجنة االنتخابية 

 من نفس الشهر. 22ى غاية إل 2449أبريل  21حدد ابتداءا من تاريخ الترشيحات النتخابات الحالية  -
 تعليق لوائح الترشيح -ب
 (.555لوائح الترشيح وفق التواريخ المحددة من طرف الحكومة المكلفة بالشغل ) م يجب على المشغل إلصاق -
 .ولوج العمل شارة مندوبي األجراء وأماكنإرهن  ضوعو يجب إلصاق اللوائح المودعة لدى المشغل في المقر الم -
ماي  15ى غاية ماي إل 47ألماكن المخصصة لها ابتداء من اتاريخ إلصاق أو تعليق لوائح الترشيحات في  -

2449. 
 : للترشيح لالنتخابات الناخب المتوفر على الشروط التالية يؤهل:  شروط الترشيح -ج
 .الجنسية المغربية -
 .سنة كاملة عند تاريخ االقتراع 24 -
 العمل في المؤسسة لمدة متصلة ال تقل عن سنة واحدة. -
 أو أصهاره المباشرين. أن ال يكون المرشح من أصول المشغل أو فروعه أو إخوته -
نافذة. من أجل جناية أو جنحة باستثناء  سببعقوبة حجنائية أو ور أي حكم نهائي في حقه. بعقوبة دعدم ص -

 .الجرائم غير العمدية ما لم يرد له اعتباره
   إيداع لوائح الترشيح -د
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 اإلجراءاتشروط الترشيح واحترام جراء سواء كان أصليا أو نائبا التوفر على يجب على المرشح لمنصب مندوب األ
داع لوائح الترشيح لدى المشغل مقابل وصل إيداع وفي حالة رفض المشغل تسلم لوائح المتعلقة بالعملية، كما يجب إي

ى هذه الحالة توجه نسخة منها إلبالتوصل. وفي  اإلشعارالترشيح، فإنه يتم إرسالها إليه بواسطة البريد المضمون مع 
 (555بتفتيش الشغل ) مالعون المكلف 

 .ويجب أن يرفق إيداع الئحة الترشيح بتصريح كتابي للترشيح موقع عليه من طرف كل مرشح 
 وال ينبغي أن يفوق عدد المرشحين في الئحة الترشيح عدد المقاعد المخصصة لكل هيئة انتخابية.

 ئح الترشيح.وتظل اللجنة االنتخابية هي الوحيدة ذات االختصاص للتحقيق والبث في لوا
 : (269العقوبات ) م -ر

درهم عن عدم إلصاقه لوائح المرشحين بمهام المندوبين  3444و  2444يعاقب المشغل بغرامة مالية تتراوح ما بين 
 .556األصليين والنواب، أو إلصاقها في غير األماكن المخصصة لها خالفا لمقتضيات المادة 
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  اللجنة االنتخابية
 

تحدث لدى كل مؤسسة لجنة انتخابية تتكون من المشغل أو من يمثله بصفته رئيسا، وممثل عن كل الئحة من لوائح 
 (553الترشيح المقدمة ) م 

 مهام اللجنة االنتخابية . هي   -
 التحقق من لوائح الترشيح. -

 تعيين أعضاء مكتب أو مكاتب التصويت. -

 مكاتب التصويت.لى أعضاء مكتب أو تسليم اللوائح االنتخابية إ -

 
 مكتب التصويت

 -التكوين والمهام المختلفة -

 انتخابية مكتب أو عدة مكاتب للتصويت.يحدث لكل هيئة  -
 ويجب تعيين مكتب مركزي في حالة تعدد مكاتب التصويت المخصصة لهيئة معينة. -
ير المرشحين الذين يحسنون القراءة والكتابة يعهد برئاسة مكتب التصويت إلى أجير يعين من بين الناخبين غ -

 ويتوفر على أكبر أقدمية بالمؤسسة.
ر سنا والناخب األكبر سنا والناخب األصغيساعد رئيس مكتب التصويت رئيس المؤسسة أو من ينوب عنه  -

 من بين الناخبين غير المرشحين اللذين يحسنون القراءة والكتابة.
 ة الكتابة.ر سنا مهميتولى العضو األصغ -
 يجب أال يقل عدد أعضاء مكتب التصويت الحاضرين طوال مدة عملية االقتراع عن ثالثة أعضاء. -
 تسلم لجنة االنتخابات لكل مكتب للتصويت نظيرين من اللوائح االنتخابية . -
  رر رئيس مكتب التصوير على النظام داخل مكتب التصويت وعلى سالمة عملية االقتراع، وذلك عبيسه -
 التأكد من هوية الناخبين. -
 التأشير على أسمائهم الشخصية والعائلية في اللوائح االنتخابية. -

 خبون في هذه اللوائح.االسهر على أن يوقع الن -

لكل الئحة ترشيح الحق في التوفر في كل مكتب تصويت على ممثل ناخب من غير المرشحين ليراقب  -
حصائها، ويجب تبليغ إسم هذا الممثل إلى رئيس بصفة مستمرة، عمليات التصويت وفرز األصوا ت وا 

 المؤسسة قبل االقتراع بأربعة وعشرين ساعة على األقل.

رئيس مكتب التصويت أمام ممثلي لوائح المرشحين وقبل افتتاح االقتراع، أن الصندوق فارغ، ومغلق  يعاين -
 تصويت األكبر سنا.بقفلين مختلفين يحتفظ بأحد مفتاحيهما ويسلم اآلخر إلى عضو مكتب ال
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يكون االقتراع سريا باستعمال أظرفة غير شفافة من نموذج موحد ال يحمل أية عالمة تساعد على التعرف  -
ال اعتبرت بطاقة التصويت ملغاة.  على أصحابها، وا 

 راق للتصويت.لوائح الترشيح المعتبرة بمثابة أو يوفر  رئيس المؤسسة األظرفة وكذا  -
 إلىمختومة بخاتم المؤسسة يقدم الناخب عند دخوله قاعة التصويت  ة واللوائحيجب أن تكون هذه األظرف -

كاتب مكتب التصويت بطاقته المهنية أو أية وثيقة أخرى تقوم مقامها كالبطاقة الوطنية أو بطاقة االنخراط 
 راق التصويت والظرف من فوق طاولة معدةلضمان االجتماعي وبعد ذلك يأخذ أو في الصندوق الوطني ل

في  األخيرلهذا الغرض ويتوجه إلى معزل التصويت ويضع ورقة التصويت في الظرف، ثم يضع هذا 
 صندوق االقتراع.

عالن النتائج، هذه األخيرة في ت، بمجرد يقوم مكتب التصوي - اختتام عملية االقتراع، بفرز األصوات وا 
 من مدونة الشغل. 533األماكن المنصوص عليها في المادة 

مكتب محضرا للعمليات االنتخابية في عدة نظائر تضمن فيه سائر المسائل التي تثيرها هذه يحرر هذا ال -
 العمليات ويوقعه الرئيس وأعضاء المكتب.

مكتب التصويت. ويوجه نسخة  ى ممثل كل الئحة ترشيح لدىرئيس المقاولة نسخة من المحضر إليسلم  -
النتائج تعتبر صالحة  إلعالنساعة الموالية  25ى العون المكلف بتفتيش الشغل داخل أجل أقصاه منه إل

 أننها أعالمة مميزة يضعها الناخب من ش أو إضافة أوأوراق التصويت التي ال تتضمن أي تشطيب 
 تضر بسرية االقتراع.

في حالة إجراء التصويت في عدة مكاتب، يسلم رئيس كل مكتب للتصويت محضر إلى رئيس المكتب  -
وبعين المكان وبحضور رؤساء مكاتب التصويت األخرى بإحصاء األصوات  المركزي، الذي يقوم فورا

 عن النتائج النهائية. واإلعالن

يتكون المكتب المركزي من الناخب الذي يتوفر على أكبر أقدمية في المؤسسة، والذي يحسن الكتابة  -
أو من ينوب عنه  والقراءة بصفته رئيسا، ومن رؤساء مكاتب التصويت الفرعية ويساعده رئيس المؤسسة

 والناخب األصغر سنا. يقوم هذا األخير بدور الكتابة .

يقوم مكتب التصويت بتحرير محضر إجمالي بالعملية االنتخابية في أكثر من نسخة موقعة من طرف كل  -
 مرفقة بالئحة ى المصلحة المركزيةرسال نسخة منه في أقرب اآلجال إلأعضاء مكتب التصويت مع إ

 جحين ونوابهم.المندوبين النا

(   يعاقب على المس أو محاولة المس بحرية انتخاب مندوبي األجراء بغرامة مالية  562العقوبات ) م  -
 ألف درهم. 24آالف و  14تتراوح ما بين 
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 كيفيات توزيع المقاعد نظام االقتراع و

   نظام االقتراع -أ
 اء على قاعدة المعدل األعلى، وأخذا باالقتراع السري.يتم انتخاب ممثلي األجراء طبقا لطريقة التمثيل النسبي، وبن

 .ينتخب ممثلو األجراء - 
بواسطة االقتراع السري في دورة واحدة إذا بلغ عدد المصوتين نصف عدد الناخبين المسجلين أو أكثر، وفي حالة  -

ثابتة ثبوتا صحيحا كيفما كان أيام حيث تعتبر نتائج االنتخابات  14العكس يصبح لزاما إجراء دورة ثانية داخل أجل 
 عدد المصوتين.

 بواسطة التمثيل النسبي طبقا لقاعدة المعدل األعلى. -

 كيفيات توزيع المقاعد : –ب 
يتم حساب عدد مقاعد ممثلي األجراء المتعين شغلها تبعا لعدد األجراء وتوزيعهم من جهة، وعدد الهيئات االنتخابية  -

 ى.الموجودة بالمؤسسة من جهة أخر 
 يتم توزيع المقاعد على كل الئحة بواسطة القاسم االنتخابي طبقا لقاعدة المعدل األعلى. -
يساوي القاسم االنتخابي مجموع عدد األصوات المعبر عنها تعبيرا صحيحا بواسطة ناخبي الهيئة مقسوما على عدد  -

 المقاعد المتعين شغلها.
عدد األصوات التي أحرزتها بحيث إذا بقيت هناك مقاعد تحصل كل الئحة على عدد من المقاعد يتناسب و  -

 فإن المقاعد المتبقية تسند على أساس قاعدة المعدل األعلى. -بعد عملية الحساب السالفة -شاغرة
للحصول على المعدل األعلى، يقسم عدد األصوات التي أحرزتها كل الئحة على عدد المقاعد المخصصة لها 

 العدد، ويمنح أول مقعد شاغر إلى الالئحة األعلى معدال. وتضاف نقطة واحدة إلى هذا
فيما يخص توزيع المقاعد الشاغرة المتبقية، يتم إعادة الحساب بنفس الكيفية ولو حزم األمر إعادة الحساب مرات  -

 .عديدة
رشح األكبر إذا أحرزت الئحتان على نفس المعدل ولم يتبق إال مقعد واحد شاغر، يمنح المقعد الشاغر الى الم -

 سنا.
ذا اقتصر إجراء االنتخابات على مقعد واحد شاغر، يم - نح المقعد إلى الالئحة التي أحرزت على اكبر عدد من وا 

 األصوات.
ويعلن فوز اكبر المترشحين سنا لمنصب مندوب أصلي مع نائبه، أيا كانت سن هذا األخير في حالة تساوي 

 األصوات.
 
 
  الفرز وتوزيع المقاعد -
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إذا تم استفتاء النصاب القانوني، فإن توزيع المقاعد على كل الئحة  انتخابية يتم على أساس عدد أألصوات  -
 المعبر عنها تعبيرا صحيحا وعدد المقاعد المتبارى عليها بالنسبة للهيئة.

 وتين.إن تحديد األصوات المعبر عنها تعبيرا صحيحا، يتم عبر عدم احتساب البطائق الملغاة من عدد المص
 البطائق الملغاة هي التي تضم عالمة مميزة مثل

 عالمة 
 .ترتيب مغاير للمرشحين 

 .إضافة أسماء إضافية 

 .الئحتان مختلفتان بنفس الغالف 

 .التشطيب على اسم المرشح 

 تمنح المقاعد للمرشحين في كل الئحة تبعا لترتيبهم فيها.
ه  تحديد المندوب األصلي وذلك وفق الترتيب المبطر من لدن ويتم تحديد المندوب النائب في نفس الوقت الذي يتم في

 لوائح الترشيح.
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