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المادة اﻷولى :التطبيق المادي تسري أحكام هذا القانون ﻋﻠى العﻼقات الفردية والجماﻋية بين أصحاب العمل والعمال
المرتبطين بموﺟﺐ ﻋقد ﻋمل.
ﻛما تﺨضﻊ له العﻼقات بين أصحاب العمل والعمال التابعين لقانون الصيد البحري مﻊ مراﻋاة اﻷحكام الﺨاصة بهذا
القانون وﻛذلك النصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه.
وﻻ يﺨضﻊ ﻷحكام هذا القانون الموظفون المعينون ﻓﻲ وظيفة دائمة ﻹدارة ﻋمومية وﻛذلك الوﻛﻼء المتعاقدون التابعون
لﻠدولة والمنشآت ذات الطابﻊ اﻹداري.
وﻻ تتعارض أحكام هذا القانون مﻊ اﻷحكام اﻷﻛثر صﻼحية التﻲ قد تمنﺢ لﻠعمال بموﺟﺐ اتفاقيات ﺟماﻋية أو ﻋقود ﻓردية
أو ﻋادات.
المادة  2:التطبيق اﻹقﻠيمﻲ
يسري هذا القانون ﻋﻠى ﻛل ﻋقد ﻋمل مبرم لﻠتنفيذ ﻓﻲ الجمهورية اﻹسﻼمية الموريتانية أيا ﻛان مكان إبرام
هذا العقد أو مكان إقامة الطرﻓين.
المادة  3:التطبيق الزمنﻲ
– 1تسري أحكام هذا القانون ابتداء من التاريخ المقرر لسريانه وتﻠغى ﻛل اﻷحكام القانونية السابقة التﻲ
تتعارضمعها.
– 2ومﻊ ذلك ،ﻻ يؤثر هذا اﻹلغاء ﻋﻠى المؤسسات القائمة واﻹﺟراءات الناﻓذة إﻻ أوﻻ بأول ،حسﺐ إنشاء
المؤسسات واﻹﺟراءات الجديدة.
– 3غير أن التنظيمات الصادرة لتطبيق وتنفيذ القوانين السابقة تبقى ناﻓذة ﻓﻲ ﻛل ما ﻻ يتعارض مﻊ أحكام
هذا القانون إلى غاية تعديﻠها أو إلغائها ،وذلك تحﺖ طائﻠة العقوبات المنصوص ﻋﻠيها ﻓﻲ التنظيمات المتعﻠقة
بها.
– 4تسري أحكام هذا القانون ﻋﻠى العقود الفردية القائمة بقوة القانون.
وﻻ يجوز أن تشكل سببا ﻓﻲ ﻓسخ هذه العقود وﻻ أن تؤثر ﻋﻠى اﻷحكام اﻷﻛثر صﻼحية بالنسبة لﻠعمال،
والتﻲ تكون قد تضمنتها اﻻتفاقيات الجماﻋية والعقود الفردية القائمة.
ويستمر العمال ﻓﻲ اﻻنتفاع بالمزايا الممنوحة لهم من قبل إذا ﻛانﺖ أﻛثر سﺨاء من المزايا التﻲ يقررها لهم
هذا القانون.
– 5تطبق بشكل ﻓوري أحكام هذا القانون ﻋﻠى ﺟميﻊ اﻻتفاقيات الجماﻋية الجارية ،أما بالنسبة لتﻠك التﻲ تم
إبرامها سابقا ﻓإنها تبقى سارية المفعول ﻓﻲ ما ﻻ يتعارض مﻊ أحكام هذا القانون.
ويجﺐ تعديل ﻛل بند من بنود اﻻتفاقات الجماﻋية التﻲ تتعارض مﻊ أحكام هذا القانون قصد ﺟعﻠها متطابقة
معه ،ﻓﻲ مدة ستة أشهر ،وإﻻ اﻋتبر هذا البند باطﻼ.
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الكتاب اﻷول :عﻼقات العمل
الباب اﻷول :عﻘﺪ العمل
الفصل اﻷول :اﻷحكام العامةالمادة  4:التعريف
ﻋقد العمل اتفاق يﻠتزم بمقتضاه العامل بوضﻊ نشاطه المهنﻲ ﻓﻲ ﺧدمة صاحﺐ ﻋمل تحﺖ إدارة سﻠطة هذا
اﻷﺧير وذلك مقابل أﺟر.
ويقصد بالعامل ،ﻛل شﺨصأيا ﻛان ﺟنسه أو ﺟنسيته ووضعه القانونﻲ ،تربطه ﻋﻼقة تبعية قانونية بصاحﺐ
ﻋمل ،شﺨﺺ طبيعﻲ أو اﻋتباري  ،من أشﺨاص القانون العام أو الﺨاص ،بصرف النظر ﻋن الوضﻊ القانونﻲ
لهذا اﻷﺧير.
المادة  5:مبدأ حرية العمل ،حظر العمل اﻹﺟباري
يﻠتزم العامل بكل حريته .ويحظر العمل اﻹﺟباري أو اﻹلزامﻲ الذي يطﻠﺐ بواسطته ﻋمل أو ﺧدمة من شﺨﺺ
تحﺖ تهديد توقيﻊ ﻋقوبة ما ،وﻻ يقدمه هذا الشﺨﺺ بمحضإرادته.
ﻛما يحظر ﻛذلك أية ﻋﻼقة ﻋمل ولو لم تكن بموﺟﺐ ﻋقد ﻋمل يطﻠﺐ من ﺧﻼلها ﻷي شﺨﺺ ﻋمل أو ﺧدمة
لم يرغﺐ ﻓيها.
ﻛل مﺨالفة لﻠترتيبات التالية تعرض لﻠعقوبات الجنائية المنصوص ﻋﻠيها ﻓﻲ المادة  5من القانون رقم
2003القاضﻲ بقمﻊ المتاﺟرة باﻷشﺨاص . /07/ 025-2003الصادر بتاريخ17
المادة  6:العقد الفردي ،حظر ﻋقد الفرقة
ﻋقد العمل ﻓردي دائما.

يحظر ﻋقد الفرقة الذي يكتتﺐ صاحﺐ ﻋمل بمقتضاه ﻋدة أشﺨاص ﻓﻲ آن واحد ،سواء ﻛان ذلك بصورة
مباشرة أو غير مباشرة ،مقابل أﺟر ﺟماﻋﻲ أو ﺟزاﻓﻲ.
المادة  7:الشكل واﻹثبات
يبرم ﻋقد العمل بحرية ،مﻊ مراﻋاة اﻷحكام الﺨاصة لهذا القانون من حيث الشكل واﻹثبات والمضمون.
ويجﺐ ﻋﻠى اﻷطراف أن يحترموا ﺧاصة مبدأ ﻋدم التمييز الذي نصﺖ ﻋﻠيه المادة  395ﻓﻲ ﻓقرتها الثانية.
ويعفﻲ العقد المكتوب من رسوم الطابﻊ والتسجيل.
الفصل الثاني :التعيين ﺗﺤﺖ اﻻختبار
المادة  8 :التعريف
يجوز أن يﺨضﻊ إبرام ﻋقد ﻋمل نهائﻲ إلى تعيين تحﺖ اﻻﺧتبار يتفق بموﺟبه الطرﻓان ﻋﻠى أن يﺨتبر:
صاحﺐ العمل نوع ﺧدمات العامل وأداءهالعامل ،شروط العمل والمعيشة واﻷﺟر والصحة
المادة  9 :شكل العقد
يعتبر ﻋقد العمل تحﺖ اﻻﺧتبار باطﻼ إذا لم يثبﺖ بالكتابة ،سواء بصفة منفصﻠة ،أو ﻓﻲ بند من بنود العقد
سوف يصبﺢ نهائيا.
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المادة  10 :مدة اﻻﺧتبار
ﻻ يجوز أن تزيد مدة ﻋقد العمل تحﺖ اﻻﺧتبار ﻋن المدة الﻼزمة لتقدير صﻼحية العامل المعين تحﺖ
اﻻﺧتبار مﻊ اﻷﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋتبار الناحية الفنية وﻋادات المهنة .ويجﺐ أن تجدد مدة اﻻﺧتبار ﻛتابة وبصورة
صريحة.
وﻻ يمكن أن يتجاوز ﻋقد العمل تحﺖ اﻻﺧتبار بما ﻓﻲ ذلك التجديد:
مدة ستة أشهر بالنسبة لكل ﻋامل
مدة اثنﻲ ﻋشر شهرا بالنسبة لﻠعامل الذي يحتفظ بمكان إقامته اﻻﻋتيادية ﺧارج اقﻠيم الجمهورية اﻹسﻼمية
الموريتانية.
مدة اثنﻲ ﻋشر شهرا بالنسبة لﻠعامل الذي يتم تعيينه ﻛإطار مثل ما تعرﻓه اﻻتفاقيات الجماﻋية أو التنظيمات.
وﻻ تدﺧل ضمن الحد اﻷقصى لمدة اﻻﺧتبار مواﻋيد انتظار الرحيل واﻻنتقال.
وﻻ تطبق ﻓترات ﻋقد العمل تحﺖ اﻻﺧتبار المنصوص ﻋﻠيها ﻓﻲ هذه المادة إﻻ ﻓﻲ حالة ﻋدم وﺟود أحكام
تنظيمية أو بنود ﻓﻲ اتفاقيات ﺟماﻋية أﻛثر صﻼحية.
المادة  11 :الجزاء
يعتبر ﻛل ﻋقد ﻻ تتوﻓر ﻓيه الشروط المنصوص ﻋﻠيها ﻓﻲ المادتين  9و  10بمثابة ﻋقد ﻋمل نهائﻲ محدد أو
غير محدد المدة طبقا لما يتم اﻻتفاق ﻋﻠيه صراحة بين الطرﻓين ﻓﻲ الحالة التﻲ يتضﺢ ﻓيها أن اﻻﺧتبار مرضﻲ.
المادة  12 :استمرار الﺨدمات
يجﺐ ﻋﻠى الطرف الذي يرغﺐ ﻓﻲ استمرار اﻻﺧتبار بعد نهاية ﻓترة اﻻﺧتبار المنصوص ﻋﻠيها أن يعﻠم
الطرف اﻵﺧر بذلك قبل نهاية الفترة المعينة وإﻻ ﻓإن العقد يصبﺢ ﻋقدا نهائيا محددا أو غير محدد المدة طبقا لما
تم ﻋﻠيه اﻻتفاق صراحة بين الطرﻓين ﻓﻲ الحالة التﻲ يتضﺢ ﻓيها أن اﻻﺧتبار مرضﻲ.
ويعتبر استمرار أداء الﺨدمات بعد انتهاء مدة اﻻﺧتبار المنصوص ﻋﻠيها بمثابة إبرام ﻋقد غير محدد يبدأ
من تاريخ بداية اﻻﺧتبار طبقا لما تم اﻻتفاق ﻋﻠيه بين اﻷطراف ﻓﻲ حالة ما إذا ﻛان ﻋقد اﻻﺧتبار مرضيا.
المادة  13 :ﻓسخ ﻋقد العمل تحﺖ اﻻﺧتبار
يجوز ﻓسخ ﻋقد العمل تحﺖ اﻻﺧتبار ،ما لم يتم اﻻتفاق ﻋﻠى ﺧﻼف ذلك ،ﻓﻲ أي وقﺖ من ﺟانﺐ أحد
الطرﻓين ،وبدون إﺧطار أو تعويض ،وذلك مﻊ مراﻋاة التعسف.
وﻋﻠى الطرف الذي يدﻋى أنه ضحية لﻠتعسف يقﻊ ﻋﺐء إثباته.
المادة  14 :مصاريف السفر
تنظم المواد  207و المواد التالية لها حقوق العامل وأسرته ﻓﻲ السفر إذا تم تعيينه ﺧارج إقامته اﻻﻋتيادية.
الفصل الثالث :العﻘﺪ المﺤﺪد المﺪة
المادة  15 :التعريف
يعتبر ﻋقد ﻋمل محدد المدة:
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– 1العقد الذي يتفق الطرﻓان ﻋﻠى تحديده بدقة بواسطة وحدة زمنية.
– 2العقد الذي يشفﻊ بنهاية تتمثل ﻓﻲ تاريخ تقويمﻲ.
– 3العقد الذي تعﻠق نهايته ﻋﻠى حدوث واقعة مستقبﻠية ومؤﻛدة ﻻ يعرف تاريﺨها بدقة.
– 4العقد الذي يبرم لتنفيذ ﻋمل معين أو إنجاز مشروع ﻻ يمكن تحديد مدته بدقة.

المادة  16 :تتابﻊ العقود المحددة المدة
ﻻ يجوز ﻷي صاحﺐ ﻋمل أن يبرم مﻊ نفﺲ العامل ،وبصورة متتالية وبدون انقطاع ،أﻛثر من ﻋقدين
محددي المدة ،وﻻ يجوز له أن يجدد ﻋقدا محدد المدة أﻛثر من مرة.
يشكل أﻛثر من ﻋقدين متتاليين محددي المدة مجموﻋة غير محددة المدة ،حتى ولو ﻛانﺖ تفصل بين هذه
العقود ﻓترة تقل ﻋن ثﻼثة أشهر.
ﻓﻲ غير الحاﻻت المنصوص ﻋﻠيها ﻓﻲ الفقرة السابقة ،يشكل استمرار الﺨدمات بعد انتهاء ﻋقد محدد المدة
تنفيذا لعقد ﻋمل غير محدد المدة وذلك بقوة القانون.
ومﻊ ذلك ﻻ تسري أحكام الفقرات السابقة من هذه المادة:
– 1ﻋﻠى العامل المعين بالساﻋة أو اليومية ﻷداء ﻋمل قصير المدة ﻻ يتجاوز يوما واحدا.
- 2ﻋﻠى العامل الموسمﻲ المعين لمدة حمﻠة زراﻋية أو تجارية أو صناﻋية أو حرﻓية.
– 3ﻋﻠى ﻋامل الميناء العرضﻲ الذي ﻋين لﻠقيام بأﻋمال المناولة الواﺟﺐ تنفيذها داﺧل أسوار الموانئ.
– 4ﻋﻠى العامل المعين ﻛتكمﻠة لعدد العمال من أﺟل تنفيذ أﻋمال ناﺟمة ﻋن زيادة ﻓﻲ نشاط المؤسسة.
– 5ﻋﻠى العامل المعين ،ليحل بصفة مؤقتة محل ﻋامل من المؤسسة ﻋﻠق ﻋقده بموﺟﺐ القانون أو باتفاقية
أو العقد طبقا ﻷحكام هذا القانون.
– 6ﻋﻠى العامل المعين بصفة مؤقتة لﻠعمل ﻓﻲ البناء واﻷشغال العمومية.
غير أنه ﻓﻲ حالة غﻠق المؤسسة ﻋﻠى إثر ذهاب صاحﺐ العمل ﻷداء الﺨدمة العسكرية أو لفترة ﺟارية من
التربية العسكرية ،أو إضراب أو اﻹغﻼق الشرﻋﻲ لﻠمؤسسة ﻓﻲ وﺟه العمال ،يجوز تعويض العامل الذي تم
تعﻠيق ﻋقده.
ومﻊ ذلك يجوز لوزير الشغل أن يمنﺢ استثناء بموﺟﺐ مقرر ﻓﻲ مهن أو أﻋمال أو وظائف أﺧرى ذات طابﻊ
موسمﻲ أو مؤقﺖ.
ويحدد مرسوم صادر بعد أﺧذ رأي مجﻠﺲ الشغل والتشغيل والضمان اﻻﺟتماﻋﻲ شروط تشغيل العمال
المذﻛورين أﻋﻼه.
المادة  17 :المدة القصوى
ﻻ يجوز إبرام أي ﻋقد لمدة محددة تزيد ﻋن سنتين بما ﻓﻲ ذلك التجديد.
إﻻ أنه ﻻ يجوز لﻠعمال اﻷﺟانﺐ الذين ﻻ يتمتعون بإقامة اﻋتيادية ﻓﻲ موريتانيا أن تزيد المدة ،ما ﻋدا
اﻻستثناء الممنوح طبقا لﻠشروط المنصوص ﻋﻠيها بموﺟﺐ مرسوم  ،ﻋن ثﻼثين شهرا لﻺقامة اﻷولى وﻋن
ﻋشرين شهرا بالنسبة لﻺقامات التالية.
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المادة  18 :ضرورة تأشرة المواﻓقة لﻠمدة التﻲ يزيد ﻓيها سكن العامل ﺧارج مكان إقامته المعتاد ﻋن ثﻼثة
أشهر.
يجﺐ أن يثبﺖ بالكتابة ﻛل ﻋقد ﻋمل محدد المدة يتم إبرامه لمدة تزيد ﻋن  3أشهر ،أو تترتﺐ ﻋﻠيه إقامة
العامل ﺧارج مكان إقامته المعتادة ،وأن يﺨضﻊ لتأشرة مواﻓقة مفتﺶ الشغل والضمان اﻻﺟتماﻋﻲ الواقﻊ ﻓﻲ
دائرة اﺧتصاصه مكان التعيين أو مدير الشغل ﻓﻲ الحالة التﻲ يوﺟد ﻓيها مكان إقامة العامل المعتادة ﺧارج اﻹقﻠيم
الموريتانﻲ.
وتوضﻊ تأشرة المواﻓقة بعد التأﻛد من:
– 1تﻠقى تأشرة المواﻓقة المسبقة لمفتﺶ العمل والضمان اﻻﺟتماﻋﻲ الواقﻊ ﻓﻲ دائرة اﺧتصاصه مكان
العمل ﻋﻠى شروط العمل المتفق ﻋﻠيها.
– 2التثبﺖ من هوية العامل وقبوله الحر ومطابقة ﻋقد العمل لﻸحكام السارية المفعول ﻓﻲ مجال العمل.
– 3أن العامل غير مرتبﻂ بأي تعهد.
– 4القيام بقراءة العقد أمام الطرﻓين وترﺟمته ﻋند اﻻقتضاء.
المادة  19 :طﻠﺐ التأشيرة ،اﻹﺟراءات
يقﻊ طﻠﺐ التأشرة ﻋﻠى ﻋاتق صاحﺐ العمل .وإذا لم يعﻠن مفتﺶ الشغل والضمان اﻻﺟتماﻋﻲ الواقﻊ ﻓﻲ
دائرة اﺧتصاصه مكان التعيين والمﺨتﺺ بمنﺢ التأشرة ﻋن قراره ﺧﻼل مدة الﺨمسة ﻋشر يوما التالية ﻻستﻼمه
طﻠﺐ التأشرة اﻋتبرت هذه اﻷﺧيرة ﻓﻲ حكم الممنوحة .وتكون هذه المدة ثﻼثين يوما ﻓﻲ الحالة التﻲ يجﺐ ﻓيها
منﺢ التأشرة من طرف مدير الشغل لعامل يوﺟد مكان إقامته المعتادة ﺧارج اﻹقﻠيم الموريتانﻲ.
المادة  20 :الرﻓضأواﻻمتناع ﻋن منﺢ التأشيرة .الجزاء.
ﻓﻲ حالة رﻓضالتأشرة يصبﺢ العقد باطﻼ بقوة القانون.
ﻓﻲ حالة ﻋدم وﺟود ﻋقد مكتوب أو إهمال التأشرة من طرف صاحﺐ العمل ،يجوز لﻠعامل أن يطﻠﺐ من
المحكمة المﺨتصة إثبات بطﻼن العقد ،والمطالبة بالتعويضعن الضرر إذا ﻛان له مقتضى.
وﻻ يجوز بأي حال رﻓﻊ أية دﻋوى ﻓﻲ البطﻼن:

بعد مدة الستة أشهر من تاريخ إبرام العقد أو من تاريخ البدء ﻓﻲ تنفيذه.
بعد انقضاء المدة المحددة ﻓﻲ العقد ،أو بعد ﻓسﺨه.
المادة  21 :الحصول ﻋﻠى التأشرة ،آثارها
ﻋندما توضﻊ تأشرة المواﻓقة ﻋﻠى ﻋقد العمل المحددة المدة ،ﻓإنه يرسل حسﺐ الحالة إلى الهيئة المرﻛزية
أو إلى الهيئة المحﻠية المكﻠفة باليد العامﻠة التﻲ ينبغﻲ ﻋﻠيها أن تضﻊ ﻋﻠى ﻛل نسﺨة تأشرة التسجيل مﻊ التاريخ
والرقم وأن يحتفظ بنسﺨة من العقد ﻓﻲ مﻠف العامل.
الفصل الرابﻊ :العقد غير محدد المدة
المادة  22 :التعريف
ﻛل ﻋقد ﻋمل ﻻ ينطبق ﻋﻠيه تعريف العقد المحدد المدة يعتبر ﻋقدا غير محدد المدة.
المادة  23 :إقامة العامل ﺧارج مكان إقامته المعتادة
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يﺨضﻊ ﻋقد العمل محدد المدة الذي يستوﺟﺐ إقامة العامل ﺧارج مكان إقامته المعتادة لترتيبات المواد  18و
.21
الفصل الﺨامﺲ :آثار ﻋقد العمل
المادة  24 :المبدأ
مﻊ مراﻋاة اﻷحكام الﺨاصة بهذا القانون ،تنتﺞ ﻋن ﻋقد العمل آثار قانون العقود العادي.
المادة  25 :التزامات العامل بعدم المناﻓسة
ما لم ينﺺ العقد ﻋﻠى ﺧﻼف ذلك ،ومﻊ مراﻋاة تنظيم الجمﻊ بين الوظائف ،يجﺐ ﻋﻠى العامل أن يبذل ﻛل
نشاطه المهنﻲ لصالﺢ المؤسسة التﻲ تستﺨدمه.
غير أنه يجوز له ،ما لم يتفق ﻋﻠى ﺧﻼف ذلك ،أن يمارس ﺧارج مواﻋيد ﻋمﻠه ،ومﻊ مراﻋاة النصوص
المنظمة لﻠجمﻊ بين الوظائف ،ﻛل نشاط مهنﻲ ﻻ يحمل إمكانية مناﻓسة المؤسسة أو يضر بحسن أدائه لﻠﺨدمات
المتفق ﻋﻠيها.
وﻻ يقبل شرط ﻋدم المناﻓسة ﻋند إنقضاء ﻋقد العمل الذي يﻠتزم به العامل إﻻ:
إذا ﻛان ﻓسخ العقد نتيجة استقالة العامل أو ﻓصﻠه بسبﺐ ﺧطإ ﺟسيم ارتكبه.إذا ﻛان اﻻلتزام بعدم المناﻓسة ﻻ يزيد ﻋن سنتين وﻻ ﻋن مساﻓة  150ﻛﻠم من مكان العمل.إذا ﻛان من طبيعة النشاط المهنﻲ المحظور أنه يناﻓﺲ نشاط صاحﺐ العمل بصورة غير مشروﻋة.المادة  26 :تغيير الوضﻊ القانونﻲ لصاحﺐ العمل ،اﻻحتفاظ
بالعقود الفردية وباﻻتفاقيات الجماﻋية لﻠمؤسسة.
إذا حدث تغيير ﻋﻠى الوضﻊ القانونﻲ لصاحﺐ العمل أو تغيير قانونﻲ ﻓﻲ شكل أو مﻠكية أو استغﻼل
المؤسسة ،ﻻ سيما ﻓﻲ حالة اﻹرث أو البيﻊ أو اﻹدماج أو تغيير رأس المال ،أو التحويل إلى شرﻛة أو أي نوع
آﺧر من التغيير ،تبقى ﺟميﻊ ﻋقود العمل القائمة ﻓﻲ تاريخ التغيير سارية بين صاحﺐ العمل الجديد وﻋمال
المؤسسة.
وﻻ يجوز القيام بمراﺟعتها أو ﻓسﺨها إﻻ طبقا لﻸشكال والشروط المنصوص ﻋﻠيها ﻓﻲ هذا القانون أو ﻓﻲ
التنظيمات أو اﻻتفاقيات الجماﻋية ،ﻛما لو أنه لم يحدث أي تغيير ﻋﻠى الوضﻊ القانونﻲ لصاحﺐ العمل.
وتﻠزم اﻻتفاقية الجماﻋية لﻠمؤسسة أو لﻠمنشأة المبرمة مﻊ صاحﺐ العمل السابق الشﺨﺺ الذي يﺨﻠفه إلى
غاية انقضاء المدة المعينة المنصوصعﻠيها أو إلى غاية نقضاﻻتفاقية الجماﻋية.
المادة  27 :تغيير الوضﻊ القانونﻲ لصاحﺐ العمل ،اﻵثار بين أصحاب العمل المتتاليين
يظل أصحاب العمل المتتاليين مﻠزمين نحو العمال الذين يتم تحويﻠهم بجميﻊ اﻻلتزامات التﻲ ﻛانﺖ تقﻊ ﻋﻠى
ﻋاتق صاحﺐ العمل السابق ،وذلك مﻊ مراﻋاة الحق ﻓﻲ تقديم دﻋوى الرﺟوع من طرف صاحﺐ العمل التالﻲ ضد
صاحﺐ العمل السابق.
المادة  28 :التحويل
ﻓﻲ حالة تحويل العامل من منشأة إلى منشأة أﺧرى تابعة لنفﺲ المؤسسة أو من شرﻛة إلى شرﻛة أﺧرى من
نفﺲ المجموﻋة ،ﻓإنه يحتفظ بحقه ﻓﻲ اﻷقدمية وﻓﻲ اﻻمتيازات المكتسبة قبل تحويﻠه ،وذلك مﻊ مراﻋاة أنه
يمكن دائما مراﺟعة هذه اﻻمتيازات إذا ﻛانﺖ تعاقدية.
المادة  29 :مراﺟعة ﻋقد العمل
تتمثل مراﺟعة ﻋقد العمل ﻓﻲ تغيير ﺟوهري لهذا العقد وﻻ يجوز أن تسرى هذه المراﺟعة إﻻ انطﻼقا من
مواﻓقة الطرﻓين المتبادلة.
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وﻋﻠى الطرف الذي يبادر بالمراﺟعة أن يقترح ذلك ﻋﻠى الطرف اﻵﺧر ﻛتابة أو يمنحه أﺟﻼ يساوي مدة
اﻻﺧطار لﻼدﻻء برده وﻻ يجوز اﻋتبار الصمﺖ الذي يﻠزمه الطرف اﻵﺧر مواﻓقة ضمنية ﻋﻠى مقتضيات العقد

الجديد .غير أنه إذا انقضﺖ المدة المحددة من طرف طالﺐ المراﺟعة بدون أن تأتﻲ إﺟابة مكتوبة أو إﺟابة يفصﺢ
ﻋنها المرسل إليه أمام مندوبﻲ العمال ﻋند اﻻقتضاء ﻓإنه يجوز لﻠطرف الذي اقترح المراﺟعة ﻓسخ العقد إن لزم
اﻷمر ذلك.
ومحاﻛم الشغل مﺨتصة بتقدير ما إذا ﻛانﺖ المراﺟعة المقترحة من المصﻠحة المشروﻋة لﻠمؤسسة أو
لﻠعامل.
الفصل السادس :تعﻠيق ﻋقد العمل
القسم اﻷول  :اﻷحكام العامة
المادة  30 :المبدأ
باستثناء الحاﻻت المنصوص ﻋﻠيها ﻓﻲ القانون والتنظيمات واﻻتفاقيات الجماﻋية وما ﻋدى حالة القوة
القاهرة التﻲ يستحيل معها تنفيذ ﻋقد العمل بصورة مؤقتة ،ﻓإنه ﻻ يجوز تعﻠيق ﻋقد العمل إﻻ باتفاق الطرﻓين.
المادة  31 :اﻷﺟر أو التعويضعن ﻓترة التعﻠيق
-1ﻻ يﺨول تعﻠيق العقد الحق ﻓﻲ اﻷﺟر وﻻ ﻓﻲ التعويض إﻻ إذا نﺺ القانون أو التنظيمات أو اﻻتفاقيات
المبرمة بين الطرﻓين ﻋﻠى ﺧﻼف ذلك.
-2ﻻ يجوز أن تؤدي البدﻻت واﻻمتيازات ،أيا ﻛان نوﻋها ومصدرها التﻲ يتمتﻊ بها العامل أثناء ﻓترة
التعﻠيق ،إلى تمكينه من اﻻستفادة من حالته هذه ﻋن طريق اﻹثراء بدون سبﺐ.
-3ﻓﻲ الحاﻻت المنصوص ﻋﻠيها ﻓﻲ المادتين  33و  38الفقرة  1و  ، 2يجﺐ ﻋﻠى صاحﺐ العمل أن يدﻓﻊ
لﻠعامل ،ﻓﻲ حدود اﻻﺧطار بدﻻ يضمن لهذا اﻷﺧير مبﻠﻎ أﺟره مﻊ استقطاع البدﻻت التﻲ يمكنه أن يحصل ﻋﻠيها
ﻋند اﻻقتضاء وذلك بسبﺐ غيابه.
ﻓﻲ الحالة التﻲ يﺨضﻊ ﻓيها العامل لعقد ﻻ يحدد مدة اﻻﺧطار ،ﻓإنه يتم الرﺟوع إلى اﻻﺧطار المحدد بموﺟﺐ
اﻻتفاقية الجماﻋية أو بموﺟﺐ المقرر بالنسبة لﻠفرع المهنﻲ المعنﻲ.
ﻓﻲ الحاﻻت المنصوص ﻋﻠيها ﻓﻲ المادة  33و  38الفقرة  1و  ، 2يحدد مرسوم يصدر بعد أﺧذ رأي
المجﻠﺲ الوطنﻲ لﻠشغل والتشغيل والضمان اﻻﺟتماﻋﻲ ،الشروط التﻲ تشارك ﻓيها المؤسسات والدولة لدﻓﻊ
تعويضﻠﻠعمال الذين تكون ﻋقودهم ﻓﻲ حالة تعﻠيق.
المادة  32 :احتساب مدة التعﻠيق بالنسبة لﻸقدمية واﻹﺟازات المدﻓوﻋة اﻷﺟر
تدﺧل ﻓترات التعﻠيق المحددة بموﺟﺐ هذا الفصل ضمن مدة الﺨدمة الفعﻠية لتحديد:
(.أقدمية العامل باستثناء الفترات المنصوصعﻠيها ﻓﻲ المادتين  33و  ، 38ﻓقرة 1، 6 ،7 ، 8
9 , 8 , 7,الحق ﻓﻲ اﻹﺟازات المدﻓوﻋة اﻷﺟر باستثناء المادتين  34و  ، 38ﻓقرة6, 1
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القسم الثانﻲ التعﻠيق من ﺟانﺐ صاحﺐ العمل
المادة  33 :اﻻلتزامات العسكرية لصاحﺐ العمل
يعﻠق ﻋقد العمل ﻓﻲ حالة غﻠق المؤسسة المؤقﺖ بسبﺐ ذهاب صاحﺐ العمل لتأدية الﺨدمة العسكرية أو
لﻠتربية العسكرية لفترة إﺟبارية.
المادة  34 :إغﻼق المؤسسة من طرف صاحﺐ العمل ﻓﻲ وﺟه العمال.
يعﻠق ﻛذلك ﻋقد العمل أثناء مدة اﻹغﻼق المشروع الذي يقرره صاحﺐ العمل.
المادة  35 :غﻠق المؤسسة المؤقﺖ
يعﻠق ﻋقد العمل ﻓﻲ حالة الغﻠق المؤقﺖ المؤسسة أو لﻠمنشأة بسبﺐ حظر أو ﻓقدان صاحﺐ العمل بصورة
مؤقتة لحقه ﻓﻲ ممارسة نشاطه المهنﻲ الناﺟم ﻋن قرار إداري أو قضائﻲ.
وﻓﻲ هذه الفترة يجﺐ ﻋﻠى صاحﺐ العمل أن يواصل دﻓﻊ اﻷﺟور والبدﻻت والتعويضات أيا ﻛان نوﻋها والتﻲ
ﻛان لعماله الحق ﻓيها ،ﻋﻠى أنه ﻻ يجوز أن تزيد هذه المدة ﻋن ثﻼثة أشهر.
وإذا زاد غﻠق المؤسسة أو الحظر أو ﻓقدان حق ممارسة نشاط مهنﻲ ﻋن ثﻼثة أشهر يحق لﻠعمال أن
يعتبروا أن العقد قد ﻓسخ من ﺟانﺐ صاحﺐ العمل ،ويجﺐ ﻋﻠيهم ﻓﻲ هذه الحالة أن يﺨبروه بقرارهم.
إذا ﻛان غﻠق المؤسسة أو الحظر أو ﻓقدان حق ممارسة النشاط المهنﻲ نهائيا ،ﻓإنه يحق لصاحﺐ العمل
ﻓسخ ﻋقود العمل التﻲ تربطه بعماله ويجﺐ ﻋﻠيه ﻓﻲ هذه الحالة أن يبﻠﻎ قراره إلى ﻋماله المعنيين بذلك ،ﻋﻠى
أن يؤدي لهم ﻛاﻓة حقوقهم ﻋﻠما بأن هؤﻻء العمال يحتفظون بأولوية التشغيل.
المادة  36البطالة اﻻقتصادية والبطالة الفنية القرار
يجوز لصاحﺐ العمل أن يقرر تعﻠيق نشاطه ﻛﻠيا أو ﺟزئيا بسﺐ صعوبات اقتصادية ﺧطيرة أو أحداث متعﻠقة
بالقوة القاهرة أو قيود ﻓنية يصبﺢ معها سير ﻋمل المؤسسة متعذرا من الناحية اﻻقتصادية أو المادية أو غاية
ﻓﻲ الصعوبة.
ويبين القرار المدة ،محددة أم غير محددة ،ووضﻊ العمال ﻓﻲ حالة بطالة اقتصادية أو ﻓنية ،وﻛذلك إن لزم
اﻷمر التعويضات المتعﻠقة باﻷﺟر والمقترحة ﻋﻠى العمال.

ويجوز تحديد وضﻊ العمال ﻓﻲ حالة البطالة اﻻقتصادية أو الفنية المقررة لمدة محددة.
ويﺨطر مفتﺶ الشغل دون تأﺧير بكل قرار يتعﻠق بالبطالة اﻻقتصادية أو الفنية وبتجديده.
المادة  37 :البطالة اﻻقتصادية والبطالة الفنية النظام القانونﻲ
ﻻ يجوز بأي حالة ﻓرض البطالة اﻻقتصادية أو الفنية ﻋﻠى العامل مرة أو ﻋدة مرات لمدة تتجاوز تسعين
يوما ،سواء ﻛانﺖ أيام ﻋمل أم ﻻ ،أثناء نفﺲ ﻓترة اﻻثنى ﻋشر شهرا.
وﻋند انقضاء هذه المدة يجوز لﻠعامل أن يعتبر نفسه مفصوﻻ مﻊ ﻋدم اﻹﺧﻼل ﻋند اﻻقتضاء ،بحقه ﻓﻲ بدلﻲ
اﻹﺧطار والفصل ،وﻻ تسري ﻓﻲ هذه الحالة قواﻋد إﺟراءات الفصل اﻻقتصادي أو إﺟراءات الفصل العادي.
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ويجوز أن تؤدي ساﻋات العمل بسبﺐ البطالة اﻻقتصادية أو الفنية إلى تعويضها طبقا لﻠشروط
المنصوصعﻠيها ﻓﻲ القوانين الﺨاصة باسترﺟاع ساﻋات العمل الضائعة ﻋﻠى إثر توقف ﺟماﻋﻲ لﻠعمل.
القسم الثالث  :تعﻠيق العقد من ﺟانﺐ العامل
المادة  38 :حاﻻت التعﻠيق
يعﻠق ﻋقد العمل:
1.أثناء الﺨدمة العسكرية لﻠعامل وأثناء الفترات اﻹﺟبارية لﻠتربية العسكرية التﻲ يجبر ﻋﻠيها.
2.أثناء مدة الغياب المقصورة ﻋﻠى ستة أشهر بسبﺐ حادث أو مرض غير مهنﻲ مثبﺖ بصفة قانونية من
طرف طبيﺐ معتمد وتمدد هذه الفترة إلى غاية استبدال العامل.
3.طيﻠة مدة العجز الوقتﻲ ﻋن العمل والناتﺞ ﻋن حادث شغل أو مرضمهنﻲ.
.( 4.أثناء راحة المرأة العامﻠة الﺨاضعة ﻷحكام المادة( 39
5.أثناء مدة اﻹضراب إذا تم شنه طبقا ﻹﺟراءات تسوية نزاﻋات العمل الجماﻋية.
6.أثناء مدة غياب العامل بدون أﺟر ،المرﺧﺺ ﻓيها أو المتسامﺢ بشأنها من طرف صاحﺐ العمل طبقا
لﻠقوانين واﻻتفاقات الفردية.
7.أثناء التوقيف التأديبﻲ لﻠعامل أو لمندوب العمال المقرر من طرف صاحﺐ العمل.
8.أثناء الحبﺲ اﻻحتياطﻲ لﻠعامل.
9.أثناء اﻹﺟازات التﻲ تضاف إليها ﻋند اﻻقتضاء ،مواﻋيد اﻻنتظار واﻻنتقال المحدودة بموﺟﺐ المادتين
183و214
10 .ﺧﻼل ﻓترة الحﺞ إلى بيﺖ ﷲ الحرام .إﻻ أنه يحق لﻠعامل مرة واحدة ﻓﻲ حياته المهنية وﻓﻲ حدود
ثﻼثين يوما متتالية اﻻستفادة من نفاذ ﻋقد ﻋمﻠه ﺧﻼل هذه الفترة.
11 .أثناء ﻋدة المرأة العامﻠة ﻓﻲ حدود مائة وثﻼثين يوما متعاقبة من دون المساس بما يﺨﺺ تعﻠيمات
الشريعة اﻹسﻼمية ﻓﻲ هذا الميدان.
المادة  39 :إﺟازة اﻷمومة:
يحق لكل امرأة أن تعﻠق ﻋقدها بمناسبة الوﻻدة ﺧﻼل أربعة ﻋشر أسبوﻋا متتالية ،منها ثمانية أسابيﻊ ﻻحقة
لﻠوضﻊ دون أن يكون هذا اﻻنقطاع ﻋن الﺨدمة سببا ﻓﻲ ﻓسخ العقد ،وﻻ يجوز التﺨفيض لمدة الثمانية أسابيﻊ
التﻲ تعقﺐ الوﻻدة وذلك مهما ﻛان تاريخ الوضﻊ.
ويجوز التمديد ﻓﻲ هذا التعﻠيق بثﻼثة أسابيﻊ ﻓﻲ حالة المرض المثبﺖ بصورة قانونية والناﺟم ﻋن الحمل أو
الوﻻدة.
ﻛما يجوز أن تسبق هذا التعﻠيق راحة بدون تعويض تحدد مدتها بموﺟﺐ شهادة طبية تثبﺖ الضرورة
المطﻠقة لﻠراحة.
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وﻻ تتعارض اﻷحكام السابقة مﻊ تطبيق أحكام المواد  31و  30و  38ﻋندما يحدث ،أثناء اﻻنقطاع المشار
إليه أﻋﻼه ،مرضمثبﺖ بصورة قانونية بصرف النظر ﻋن صﻠته بالحمل أو بالوﻻدة
المادة  40 :اﻷمومة  .ﻓسخ العقد
يجوز لكل امرأة ثبﺖ طبيا أنها حامل أو ﻛان حمﻠها ﺟﻠيا أن تفسخ ﻋقد ﻋمﻠها بدون إﺧطار وبدون أن يكون
ﻋﻠيها أن تدﻓﻊ ،لذلك ،بدل الفسخ.
وﻋﻠى العكﺲ ،ﻻ يجوز لصاحﺐ العمل أن يعطﻲ المرأة العامﻠة إﺟازة طيﻠة ﻓترة إﺟازة اﻷمومة.
المادة  41 :نفقة ورﻋاية المرأة العامﻠة أثناء إﺟازة اﻷمومة
ﺧﻼل ﻓترة التعﻠيق بسبﺐ إﺟازة اﻷمومة ﻛما حددتها المادة  ، 39لﻠمرأة العامﻠة الحق ﻓﻲ نظام ﺧاص
لﻠمساﻋدة يهدف ﻓﻲ آن واحد إلى القيام باﻹنفاق ﻋﻠيها وبتقديم الرﻋاية التﻲ تستوﺟبها حالتها طبقا لﻠشروط
المنصوصعﻠيها ﻓﻲ تشريﻊ الضمان اﻻﺟتماﻋﻲ حول التعويضات العائﻠية.
المادة  42 :إرضاع الطفل
يجوز لﻠمرأة التﻲ ترضﻊ طفﻠها أن تنقطﻊ ﻋن العمل أثناء ﻓترة الﺨمسة ﻋشر شهرا التالية لﻠوﻻدة ،بدون

إﺧطار وبدون أن يكون ﻋﻠيها أن تدﻓﻊ من أﺟل ذلك بدل الفسخ.
ﻛما يجوز لها أن تتمتﻊ ﺧﻼل نفﺲ الفترة بحقها ﻓﻲ راحة اﻹرضاع .وﻻ يجوز أن تزيد مدة هذه الراحة ﻋن
ﻛل يوم من أيام العمل.
وتدﺧل مدة راحات اﻹرضاع ﻓﻲ حساب مدة العمل ويؤدى ﻋنها اﻷﺟر بصفتها تﻠك.
المادة  43 :طابﻊ النظام العام
ﻛل اتفاق يتعارضمﻊ أحكام المواد )  ( 39إلى ) ( 42يقﻊ باطﻼ بقوة القانون.
الفصل السابﻊ  :ﻓسخ ﻋقد العمل
القسم اﻷول :ﻓسخ العقد محدد المدة
المادة  44 :أسباب الفسخ
ﻻ يجوز أن ينتهﻲ ﻋقد العمل محدد المدة قبل نهاية المدة المنصوصعﻠيها إﻻ:
نتيجة لﻠقوة القاهرة التﻲ يستحيل معها نهائيا مواصﻠة تنفيذ العمل.
بالرضى المتبادل بين الطرﻓين.
بسبﺐ ﺧطأ ﺟسيم يرتكبه أحد الطرﻓين يترك تقديره إلى القضاء المﺨتﺺ.
بوﻓاة العامل.
المادة  45 :تبﻠيﻎ الفسخ إلى السﻠطة اﻹدارية
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ﻓﻲ حالة ﻓسخ ﻋقد محدد المدة ،قبل نهاية مدته ،ﺧاضﻊ لتأشرة المواﻓقة ،يجﺐ ﻋﻠى صاحﺐ العمل أن يبﻠﻎ
بذلك السﻠطة التﻲ وضعﺖ تأشرتها ﻋﻠى العقد المذﻛور ،وذلك ﻓﻲ ظرف ﺧمسة ﻋشر يوما.
القسم الثانﻲ  :ﻓسخ العقد غير محدد المدة
القسم الفرﻋﻲ اﻷول  :إﺟراءات القانون العادي
المادة  46 :المبادئ
يجوز إنهاء العقد غير محدد المدة دائما بإرادة أحد الطرﻓين.
ويجﺐ ﻋﻠى صاحﺐ العمل أن يعﻠم العامل ﻛتابة ،قبل أي قرار بفصﻠه ،مﻊ ذﻛر السبﺐ المتعﻠل به ودﻋوته إلى
تقديم اﻹيضاحات ﻛتابيا أو شفهيا وذلك ﻓﻲ ظرف ثمانية وأربعين ساﻋة.
ويﺨضﻊ ﻛل ﻓسخ إلى إﺧطار يبﻠغه الطرف الذي يبادر بالفسخ بصورة ﻛتابية ،ويجﺐ ذﻛر سبﺐ الفسخ
ﻓﻲ هذا المكتوب.
ويجﺐ أن ﻻ يعﻠق اﻹﺧطار ﻋﻠى أي شرط موقف أو ﻓاسخ ويسري ابتداء من تاريخ تسﻠيم التبﻠيﻎ ،ﻋﻠى
أنه يجوز أن يحدث الفسخ بدون إﺧطار ﻓﻲ حالة الﺨطأ الجسيم الذي يترك تقديره إلى القضاء المﺨتﺺ.
المادة  47 :السبﺐ الشرﻋﻲ لﻠفسخ
يجوز ﻓسخ ﻋقد العمل المحدد المدة لسبﺐ من اﻷسباب المنصوص ﻋﻠيها ﻓﻲ المادة )  ( 44أو ﻷي سبﺐ
آﺧر حقيقﻲ وﺟدي.
المادة  48 :طرق ومدة اﻹﺧطار
ﻓﻲ حالة ﻋدم وﺟود اتفاقيات ﺟماﻋية ،يحدد مقرر صادر ﻋن الوزير المكﻠف بالشغل ،بعد أﺧذ رأي المجﻠﺲ
الوطنﻲ لﻠشغل والتشغيل والضمان اﻻﺟتماﻋﻲ ،طرق ومدة اﻹﺧطار ،ويراﻋى ﻓﻲ ذلك بالﺨصوص مدة العقد
والفئات المهنية.
المادة  49 :القيام باﻹﺧطار
يجﺐ ﻋﻠى صاحﺐ العمل وﻋﻠى العامل احترام ﻛاﻓة اﻻلتزامات المتبادلة التﻲ تقﻊ ﻋﻠى ﻋاتق ﻛل منهما ﺧﻼل
مدة اﻹﺧطار.
ويحق لﻠعامل ،ﺧﻼل مدة اﻹﺧطار بحثا ﻋن ﻋمل آﺧر ،أن يتغيﺐ ﻋن العمل ﻛل أسبوع يوما ﻛامﻼ يﺨتاره أو
ساﻋة بساﻋة ويتقاضى ﻛل اﻷﺟر ﻋنه ،ويكون لﻠعامل حرية تحديد ساﻋات التغيﺐ ﻋن العمل وﻋﻠيه أن يعﻠم
صاحﺐ العمل بذلك ﻋﻠى اﻷقل ﻓﻲ اليوم السابق لغيابه.
ويعفى الطرف الذي ﻻ تحترم ﻓﻲ مواﺟهته هذه اﻻلتزامات من مراﻋاة المهﻠة المتبقية من ﻓترة اﻹﺧطار.
وذلك دون اﻹﺧﻼل بحقه ﻓﻲ المطالبة بالتعويضات ﻋن اﻷضرار التﻲ لحقته من ﺟراء ذلك.
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المادة  50 :بدل التعويضعن اﻹﺧطار
إن ﻛل ﻓسخ لﻠعقد غير محدد المدة دون إﺧطار أو دون مراﻋاة ﻓوات مدة اﻹﺧطار ﻛامﻠة ،مﻊ مراﻋاة
«بدل التعويض ﻋن اﻹﺧطار » ترتيبات المادة  ، 49الفقرة ، 3يﻠزم الطرف المسؤول ﻋن ذلك بدﻓﻊ بدل يسمى
ويساوي مقدار اﻷﺟر واﻻمتيازات العينية أيا ﻛان نوﻋها والتﻲ قد يتمتﻊ بها العامل طيﻠة مهﻠة اﻹﺧطار التﻲ لم
تراع ﻓعﻼ.
وإذا وقﻊ ﻓسخ ﻋقد العمل اثناء إﺟازة العامل يضاﻋف بدل التعويض ﻋن اﻹﺧطار الذي يحتسﺐ طبقا ﻷحكام

الفقرة السابقة ،ومﻊ ذلك يجوز لﻠعامل المفصول الذي يجد ﻋمﻼ أثناء ﻓترة اﻹﺧطار ترك العمل لدى صاحﺐ
العمل ﻓورا دون أن يستحق ﻋﻠيه أي تعويض ،وذلك بشرط واحد هو أن يعﻠم صاحﺐ العمل بترﻛه العمل لديه
نهائيا.
القسم الفرﻋﻲ الثانﻲ :الحاﻻت الﺨاصة
المادة  51 :سن التقاﻋد
ينتهﻲ ﻋقد العمل غير محدد المدة ﻋندما يبﻠﻎ العامل سن التقاﻋد المنصوص ﻋﻠيها ﻓﻲ القوانين أو التنظيمات أو
اﻻتفاقيات الجماﻋية المعمول بها.
ومﻊ ذلك يجﺐ ﻋﻠى الطرف الذي ينوي اﻻستفادة من هذا السبﺐ الشرﻋﻲ بالفسخ أن يعﻠم الطرف اﻵﺧر بذلك مﻊ
.احترام مهﻠة اﻻﺧطار المنصوصعﻠيها ﻓﻲ المادة46
ولﻠعامل المحال ﻋﻠى التقاﻋد أو الذي يقر الﺨروج إلى التقاﻋد الحق ﻓﻲ بدل اﻻحالة ﻋﻠى التقاﻋد طبقا لﻠشروط
المنصوصعﻠيها ﻓﻲ القوانين أو التنظيمات أو اﻻتفاقيات الجماﻋية المعمول بها.
المادة  52 :اﻻستقالة
يحق لﻠعامل أن يستقيل بشرط أن يحترم مهﻠة اﻹﺧطار المنصوص ﻋﻠيها ﻓﻲ المادة  46وأن ﻻ يتعسف ﻓﻲ
استعمال حقه.
وﻻ يجوز أن يعتبر ترك العمل ،أيا ﻛانﺖ مدته ،بمثابة قرار باﻻستقالة ،ولكنه يمكن أن يشكل ﺧطأ يبرر الفصل
ﻋندما ﻻ يكون مرﺧصا ﻓيه أو متسامحا بشأنه من طرف صاحﺐ  'ECا u1575العمل.
المادة  53 :وﻓاة صاحﺐ العمل
ﻻ يترتﺐ ﻋﻠى وﻓاة صاحﺐ العمل إنهاء ﻋقد العمل إﻻ إذا ﻛان ترتﺐ ﻋﻠيه نهاية المؤسسة.
وﻓﻲ هذه الحالة ،يستحق العمال ،باﻹضاﻓة إلى اﻷﺟور ومﻠحقات اﻷﺟور المكتسبة إلى غاية التاريخ الفعﻠﻲ
لﻠفسخ ،بدل اﻹﺧطار وبدل الفصل وبدل التعويضعن اﻹﺟازات المدﻓوﻋة اﻹﺟر.
المادة  54 :وﻓاة العامل
ﻓﻲ حالة وﻓاة العامل ،لورثته الحق ﻓﻲ اﻷﺟر ومﻠحقات اﻷﺟر المكتسبة إلى غاية يوم الوﻓاة ،وﻓﻲ البدل
التعويضﻲ لﻺﺟازات المدﻓوﻋة اﻷﺟر بدون المساس بحقوق المدنيين.
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القسم الفرﻋﻲ الثالث :إﺟراءات الفصل ﻷسباب اقتصادية
المادة  55 :السبﺐ اﻻقتصادي
يﺨضﻊ لقواﻋد هذا القسم الفرﻋﻲ ﻛل ﻓصل ﻓردي أو ﺟماﻋﻲ لسبﺐ اقتصادي يترتﺐ ﻋﻠيه إلغاء وظيفة أو ﻋدة
وظائف ﻻ سيما انﺨفاضالنشاط وإﻋادة التنظيم الداﺧﻠﻲ لﻠمؤسسة أو لﻠمنشأة.
المادة  56 :اﻋداد ترتيﺐ المفصولين
يعد صاحﺐ العمل بيانا بترتيﺐ المفصولين الذين يعتزم ﻓسخ ﻋقودهم آﺧذا ﻓﻲ اﻻﻋتبار الكفاءات المهنية
واﻷقدمية ﻓﻲ المؤسسة واﻷﻋباء العائﻠية لﻠعمال.
وﻓﻲ البداية يتم ﻓصل العمال اﻷقل مقدرة وبالنسبة لﻠوظائف المتبقية أوﻓﻲ حالة تساوي المقدرة المهنية،
يفصل العمال اﻷحدث ﻓﻲ التعيين وتضاف لحساب اﻷقدمية سنة لﻠعامل المتزوج وسنة ﻋن ﻛل طفل يعيﻠه طبقا
لﻠقواﻋد المتعﻠقة بالتعويضات العائﻠية.
المادة  57 :إﻋﻼم واستشارة مندوبﻲ العمال القابﻠين لﻠفصل وترتيبهم
ﻋﻠى رب العمل إﻋﻼم واستشارة مندوبﻲ العمال القابﻠين لﻠفصل وترتيبهم ،وذلك بأن يبﻠغهم سبﺐ الفصل الفردي
أو الجماﻋﻲ الذي ينوي القيام به وﻓئات العمال القابﻠين لﻠفصل وترتيبهم ،وذلك بهدف تﻠقﻲ اقتراحاتهم.
ويمتﻠك مندوبو العمال مهﻠة ﺧمسة ﻋشر يوما ابتداء من هذا التبﻠيﻎ ﻹبداء رأيهم بشأن التدابير اﻻستطرادية
لعمﻠيات الفصل وبشأن ترتيﺐ هذه العمﻠيات ،وﻻ يﻠزم هذا الرأي صاحﺐ العمل.
يجﺐ ﻋﻠى صاحﺐ العمل أن يبﻠﻎ إلى مفتشية الشغل المﺨتصة مشروﻋه المتعﻠق بالفصل لسبﺐ اقتصادي وﻛذلك
نسﺨة من الرسالة الموﺟهة إلى مندوبﻲ العمال ،ورأي هؤﻻء.
ويجﺐ ﻋﻠى مفتﺶ الشغل أن يقوم بالمساﻋﻲ الحميدة وذلك لﻠبحث مﻊ مندوبﻲ العمال وصاحﺐ العمل ﻋن ﻛاﻓة
التدابير اﻻستطرادية لﻠفصل ﻻسيما تﺨفيض ﻋدد ساﻋات العمل والبطالة الجزئية ،والبطالة بالتناوب ،وتطبق
أحكام المادة  29ﻓﻲ حالة مراﺟعة ﻋقد العمل.
وﻓﻲ حالة ﻋدم احترام هذه اﻹﺟراءات ،يقﻊ الفصل باطﻼ ومﻊ ذلك ،ﻻ يكون ﻋدم استﻼم تقرير مفتﺶ الشغل ﻓﻲ
اﻷﺟل المنصوصعﻠيه ﻓﻲ الفقرة الﺨامسة سببا ﻓﻲ البطﻼن.
المادة  58 :تبﻠيﻎ اﻹﺧطار
بعد انقضاء المهﻠة المنصوص ﻋﻠيها ﻓﻲ المادة السابقة ،يجوز لصاحﺐ العمل أن يجري ﻋمﻠيات الفصل التﻲ
ينوي القيام بها مﻊ احترامه ﻷحكام المادة  46والمواد التالية لها.
المادة  59 :أولوية اﻻﻛتتاب

يحتفظ العامل المفصول لسبﺐ اقتصادي ﺧﻼل سنة بأولوية التعيين ﻓﻲ نفﺲ الفئة الوظيفية.
وبعد انقضاء هذه المهﻠة يستمر ﻓﻲ اﻻنتفاع بنفﺲ الحق ﻓﻲ أولوية التعيين ﺧﻼل سنة ثانية.
14
ولكن يجوز إﺧضاع تعيينه ﻹﺧتبار مهنﻲ أو تعيينه لفترة تدريبية ﻻ تزيد مدتها ﻋن مدة التعيين تحﺖ اﻹﺧتبار
المحددة بموﺟﺐ اﻻتفاقية.
وﻋﻠى العامل المنتفﻊ بأولوية التعيين ،أن يعﻠم صاحﺐ العمل بكل تغيير ﻓﻲ ﻋنوانه يحدث بعد مغادرته لﻠمؤسسة،
وﻋندما يحدث شغور ﻓﻲ وظيفة ،يﺨطر صاحﺐ العمل العامل المعنﻲ برسالة مضمونة الوصول مﻊ اﻹﻋﻼم
باﻻستﻼم ﻋﻠى آﺧر ﻋنوان معروف لﻠعامل .وﻋﻠى العامل أن يتقدم ﻓﻲ أﺟل أقصاه ﻋشرة أيام من تاريخ استﻼمه
لﻠرسالة.
ويجوز تحديد وسائل تطبيق أحكام هذا القسم الفرﻋﻲ بموﺟﺐ مراسيم تصدر بعد استشارة المجﻠﺲ الوطنﻲ
لﻠشغل والتشغيل والضمان اﻻﺟتماﻋﻲ.
القسم الثالث  :اﻷحكام المشترﻛة
المادة  60 :الفسخ التعسفﻲ
يجوز أن يؤدي ﻛل ﻓسخ تعسفﻲ ﻷي ﻋقد إلى التعويض ﻋن اﻷضرار ،وتقوم المحكمة بإثبات التعسف
وذلك بإﺟراء تحقيق ،ﻋند اﻹقتضاء ،ﻋن أسباب وظروف الفسخ.
ويعتبر ﻓصﻼ تعسفيا ﻛل ﻓصل يقﻊ دون أسباب شرﻋية وﻛذلك الفصل الذي يكون سببه ﺧاصة آراء
العامل السياسية أو الدينية أو انتسابه أو ﻋدم انتسابه إلى نقابة ما أو نشاطه النقابﻲ ،أو ﺟنسه أو سنه أو ﻋرقه
أو قوميته أو لونه أو دينه.
وﻓﻲ حالة المنازﻋة يقﻊ ﻋﺐء إثبات وﺟود السبﺐ الشرﻋﻲ لﻠفصل ﻋﻠى ﻋاتق صاحﺐ العمل .ويجﺐ أن
يبين الحكم صراحة السبﺐ المتعﻠل به الطرف الذي قام بفسخ العقد.
المادة  61 :التعويضات ﻋن اﻷضرار
يحدد مقدار التعويضات المستحقة باﻋتبار ﻛل العناصر التﻲ يمكن أن تبرر تحقق الضرر الواقﻊ وحدوده،
ﻻسيما:
)1ﻋندما تقﻊ المسؤولية ﻋﻠى ﻋاتق العامل ،يراﻋى مقدار الضرر الذي لحق صاحﺐ العمل نتيجة ﻋدم تنفيذالعقد.
)2ﻋندما تقﻊ المسؤولية ﻋﻠى ﻋاتق صاحﺐ العمل ،تراﻋى العادات وطبيعة الﺨدمات المقدمة وأقدميةالﺨدمات ،وسن العامل ،والحقوق المكتسبة بأي حال من اﻷحوال.
وﻻ تﺨتﻠﻂ هذه التعويضات مﻊ بدل اﻹﺧطار وﻻ مﻊ بدل الفصل أو اﻹحالة إلى التقاﻋد التﻲ قد ينصعﻠيها القانون
أو النصوصالتنظيمية أو اﻻتفاقية الجماﻋية.
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المادة  62 :انتهاء المؤسسة أو الوقف ﻋن الدﻓﻊ
باستثناء القوة القاهرة ﻻ يعفﻲ توقف المؤسسة النهائﻲ صاحﺐ العمل من احترام القواﻋد المتعﻠقة بفسخ ﻋقد
العمل.
وﻻ يعتبر بمثابة حالة من حاﻻت القوة القاهرة توقف إحدى المؤسسات ﻋن الدﻓﻊ ،حتى ولو ثبﺖ بموﺟﺐ حكم
يقضﻲ بإﺟراءات ﺟماﻋية لتصفية الﺨصوم.
المادة  63 :التأثير ﻋﻠى العامل لترك العمل
إذا ما ﻓسخ ﻋامل ﻋقد العمل تعسفيا واشتغل لدى صاحﺐ ﻋمل ﺟديد ،يكون هذا اﻷﺧير مسؤوﻻ بالتضامن مﻊ
العامل ﻋن الضرر الذي لحق صاحﺐ العمل السابق إذا ثبﺖ أنه تدﺧل لﻠتأثير ﻋﻠى العامل لترك ﻋمﻠه.
ويكون اﻷمر ﻛذلك ﻋندما يعين صاحﺐ العمل الجديد ﻋامﻼ يعﻠم مسبقا أنه مرتبﻂ بعقد ﻋمل آﺧر أو ﻋندما يستمر
ﻓﻲ تشغيل العامل بعد أن يكون قد ﻋﻠم أن هذا العامل ما يزال مرتبطا بعقد ﻋمل مﻊ صاحﺐ ﻋمل آﺧر.
وﻓﻲ هذه الحالة اﻷﺧيرة ،تنتفﻲ مسؤولية صاحﺐ العمل الجديد إذا تبين أنه ﻋندما أﺧذ العامل ﻛان ﻋقد العمل
المفسوخ تعسفيا من ﺟانﺐ العامل قد انتهﺖ مدته أو:
إذا تعﻠق اﻷمر بعقد محدد المدة قد حل أﺟﻠه.
إذا تعﻠق اﻷمر بعقد غير محدد المدة وانتهﺖ مهﻠة اﻹﺧطار أو إذا انقضﺖ مدة ﺧمسة ﻋشر يوما ﻋﻠى تاريخ
ﻓسخ العقد المذﻛور.
المادة  64 :شهادة العمل
ﻋﻠى صاحﺐ العمل أن يسﻠم إلى العامل ﻋند انتهاء العقد أو ﻓسﺨه شهادة تقتصر ﻋﻠى بيان تاريخ التحاقه
بالﺨدمة وتاريخ ﺧروﺟه منها وطبيعة وتواريخ الوظائف التﻲ توﻻها ﻋﻠى التوالﻲ ونوع اﻻتفاقية الجماﻋية التﻲ
ينتمﻲ إليها العامل وإﻻ تعرضصاحﺐ العمل لﻠمسؤولية ودﻓﻊ التعويضات.
وﻻ يجوز لصاحﺐ العمل أن يعطﻲ بيانات مغرضة أو ﺧاطئة ﻋن العامل وإﻻ تعرضإلى دﻓﻊ التعويضات.

وتعفى هذه الشهادة من ﻛاﻓة رسوم الطوابﻊ والتسجيل ،حتى ولو تضمنﺖ بيانات أﺧرى غير البيانات
المنصوصعﻠيها ﻓﻲ هذه المادة.
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الباب الثانﻲ  :اﻻتفاقيات الجماﻋية
الفصل اﻷول  :اﻷحكام العامة
المادة  65 :التعريف  /المحل
اﻻتفاقية الجماﻋية هﻲ اتفاق متعﻠق بشروط العمل والتشغيل والضمان اﻻﺟتماﻋﻲ يبرم بين:
ممثﻠﻲ نقابة أو ﻋدة نقابات أو تنظيمات مهنية لﻠعمال من ناحية.
وبين نقابة أو ﻋدة نقابات أو تنظيمات مهنية ﻷصحاب العمل أو أية منظمة أﺧرى ﻷصحاب العمل أو صاحﺐ
ﻋمل أو ﻋدة أصحاب ﻋمل بصفاتهم الشﺨصية ،من ناحية أﺧرى.
ويجوز أن تتضمن اﻻتفاقية الجماﻋية أحكاما أﻛثر صﻼحية لﻠعمال من أحكام القوانين أو التنظيمات المعمول بها.
وﻻ يجوز أن تتعارضاﻻتفاقية مﻊ أحكام النظام العام التﻲ تحددها هذه القوانين والنصوصالتنظيمية.
ويجوز أن تتضمن العقود الفردية أحكاما أﻛثر صﻼحية لﻠعمال من اﻷحكام الواردة ﻓﻲ اﻻتفاقيات الجماﻋية.
المادة  66 :القانون المشترك لﻼتفاقية الجماﻋية
تسري اﻷحكام المتعﻠقة باﻻتفاقية الجماﻋية البسيطة ﻋﻠى أنواع اﻻتفاقيات الجماﻋية مﻊ مراﻋاة اﻷحكام الﺨاصة
لكل واحدة منها.
ويحدد ،ﻋند اﻻقتضاء ،مرسوم صادر ﻋن مجﻠﺲ الوزراء بعد أﺧذ رأي المجﻠﺲ الوطنﻲ لﻠشغل والتشغيل
والضمان اﻻﺟتماﻋﻲ ،طرق تطبيق أحكام هذا الباب.
المادة  67 :رسوم الطابﻊ والتسجيل
تعفى ﻛل المستندات المحررة لتنفيذ هذا الباب من رسوم الطوابﻊ والتسجيل.
المادة  68 :اﻻتفاقيات الجماﻋية ﻓﻲ المصالﺢ والمؤسسات والمنشآت العمومية
)1ﻋندما ﻻ يﺨضﻊ ﻋمال المصالﺢ والمؤسسات والمنشآت العمومية لنظام أساسﻲ تشريعﻲ أوتنظيمﻲ ﺧاص ،ﻓإنه يمكن إبرام اتفاقيات ﺟماﻋية طبقا ﻷحكام الفصل الثانﻲ من هذا الباب.
وتحدد قائمة المنشآت التﻲ تشغل ﻋماﻻ ﺧاضعين لنظام أساسﻲ ﻓﻲ هذه المؤسسات بموﺟﺐ مرسوم.
)2ﻋندما تكون اﻻتفاقية الجماﻋية محل مقرر يقضﻲ بتوسيﻊ نطاق تطبيقها وﻓقا ﻷحكام الفصل الثالثمن هذا الباب ،ﻓإنها ﻓﻲ حالة ﻋدم وﺟود أحكام تتعارض معها تسرى ﻋﻠى الشﺨصيات اﻻﻋتبارية التابعة لﻠقانون
العام المشار إليها ﻓﻲ الفقرة  1من هذه المادة ،والتﻲ توﺟد نتيجة لطبيعتها ونشاطها ضمن نطاق تطبيقها ﻓﻲ
الفقرة اﻷولى من هذه المادة.
المادة  69 :حﻠول مقرر أو مرسوم محل اتفاقية ﺟماﻋية
 )1ﻓﻲ حالة ﻋدم وﺟود اتفاقية ﺟماﻋية أو ﻓﻲ حالة انتظار إبرامها يجوز أن ينظم مقرر صادر ﻋن وزير الشغلبعد أﺧذ رأي المجﻠﺲ الوطنﻲ لﻠشغل والتشغيل والضمان اﻻﺟتماﻋﻲ ،شروط العمل والتشغيل والضمان
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اﻻﺟتماﻋﻲ بالنسبة لمهنة معينة ،وذلك باﻻقتباس إما من اتفاقيات ﺟماﻋية من الجائز أن تكون قائمة الذات أو
من مستويات دولية مقبولة.
ويجوز إصدار هذا المقرر بالنسبة لمهنة معينة أو ﻋند اﻻقتضاء بالنسبة لمجموﻋة من المهن تكون شروط
العمل والتشغيل ﻓيها متشابهة.
)2وﻓﻲ حالة ﻋدم وﺟود اتفاقية ﺟماﻋية أو ﻓﻲ حالة انتظار إبرامها تنظم مراسيم صادرة بعد أﺧذ رأي المجﻠﺲالوطنﻲ لﻠشغل والتشغيل والضمان اﻻﺟتماﻋﻲ شروط العمل والتشغيل والضمان اﻻﺟتماﻋﻲ لﻠمهن التابعة
لﻠمؤسسات أو لﻠمراﻓق العمومية.
الفصل الثانﻲ  :اﻻتفاقية الجماﻋية البسيطة
المادة  70 :اﻹبرام
تتعاقد النقابات والتجمعات المهنية ﻋن طريق ممثﻠيها المعينين بمقتضى:
إما أحكام النظام اﻷساسﻲ لهذه المنظمات.أو مداولة ﺧاصة لهذه المنظمات.أو تفويضات ﺧاصة ومكتوبة تمنﺢ لهم بصفة شﺨصية من طرف ﻛل المنﺨرطين ﻓﻲ هذه المنظمات.وﻓﻲ حالة ﻋدم وﺟود مثل هذا التعيين المسبق ،يجﺐ أن تتم المصادقة ﻋﻠى اﻻتفاقية بموﺟﺐ مداولة
ﺧاصة لﻠمنظمات المعنية.
وتحدد النقابات والتنظيمات المهنية بنفسها أسﻠوب التداول لتعيين ممثﻠيها والمصادقة ﻋﻠى اﻻتفاقية الجماﻋية.
المادة  71 :الشكل
يجﺐ أن تكتﺐ اﻻتفاقية الجماﻋية لزوما بالﻠغة العربية.

وتحرر ﻋﻠى ورق ﻋادي وتوقﻊ من طرف الممثﻠين المﺨولين من طرف اﻷطراف المتعاقدة.
المادة  72 :اﻹيداع
يتم إيداع اﻻتفاقية الجماﻋية لدى ﻛتابة محكمة الشغل المﺨتصة التﻲ يقﻊ ﻓﻲ دائرتها مكان التعاقد.
يتم إيداع ثﻼث نسخ من الطرف اﻷﻛثر اهتماما مقابل مصروﻓات مشترﻛة.
يحرر ﻛاتﺐ محكمة الشغل محضرا باﻹيداع ويعطﻲ إيصاﻻ بذلك ،ويثبﺖ تاريخ اﻹيداع ﻋﻠى النسخ الثﻼثة التﻲ
يستﻠمها ويرسل نسﺨتين منها إلى مفتﺶ الشغل ﺧﻼل اليومين التاليين لتاريخ اﻹيداع.
المادة  73 :التطبيق اﻹقﻠيمﻲ
تحدد اﻷطراف بحرية نطاق التطبيق اﻹقﻠيمﻲ لﻼتفاقيات الجماﻋية الذي يمكن أن يكون محﻠيا أو ﺟهويا أو وطنيا.
المادة  74 :التطبيق الزمنﻲ
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تطبق اﻻتفاقيات الجماﻋية ما لم ينﺺ ﻋﻠى ﺧﻼف ذلك ابتداء من اليوم الذي يﻠﻲ تاريخ اﻹيداع لدى ﻛتابة محكمة
.الشغل ﻛما هو موضﺢ ﻓﻲ اﻹيصال المنصوصعﻠيه ﻓﻲ المادة72
المادة  75 :المدة
تسري اﻻتفاقية الجماﻋية أثناء مدة محددة أو غير محددة.
وإذا ﻛانﺖ اﻻتفاقية محددة المدة ،ﻓإنه ﻻ يجوز أن تزيد مدتها ﻋﻠى ﺧمﺲ سنوات ﻛما لو ﻛانﺖ اتفاقية غير محددة
المدة إﻻ إذا نصعﻠى ﺧﻼف ذلك.
المادة  76 :المحتوى
تحدد اﻷطراف بحرية محتوى اﻻتفاقية الجماﻋية مﻊ احترام اﻷحكام اﻵمرة لهذا القانون ،ﻻسيما مبدأ ﻋدم
.التمييز الذي وضعته المادة  395الفقرة2
ومﻊ ذلك يجﺐ أن تنصاﻻتفاقية ﻋﻠى اﻷشكال والمدة التﻲ يمكن أن يتم ﻓيها نقضها أو تجديدها أو مراﺟعتها.
المادة  77 :اﻷثر التعاقدي
تﺨضﻊ المنظمات واﻷشﺨاص الذين وقعوا بصفة شﺨصية ﻋﻠى اﻻتفاقية أو الذين ﻛانوا أﻋضاء ﻓﻲ المنظمات
الموقعة ﻋﻠيها ،لﻼلتزامات الناشئة ﻋن اﻻتفاقيات ﻻسيما ﻓيما يتعﻠق بنقضها وتجديدها ومراﺟعتها والمشارﻛة
ﻓﻲ الﻠجان التﻲ تنصعﻠيها.
ﻛما تﻠزم اﻻتفاقية المنظمات التﻲ تنضم إليها وﻛذلك ﻛل الذين يصبحون أﻋضاء ﻓﻲ هذه المنظمات وتﻠتزم
اﻷطراف المتعاقدة والمنضمة وﻛذلك أﻋضاؤها بالتنفيذ اﻷمين لهذه اﻹلتزامات وبعدم المساس بتطبيق اﻻتفاقية
الجماﻋية ﻋﻠى المؤسسات التﻲ تﺨضﻊ لها.
وليسﺖ اﻷطراف ضامنة ﻓﻲ هذا التنفيذ إﻻ بالقدر المحدد ﻓﻲ اﻻتفاقية.
المادة : 78 :اﻷثر المعياري /الﺨضوع
تفرض بنود اﻻتفاقية الجماﻋية المحددة لحقوق وواﺟبات العمال وأصحاب العمل ﻓﻲ ﻛاﻓة المؤسسات ﻋندما
يكون صاحﺐ العمل قد وقﻊ شﺨصيا ﻋﻠى هذه اﻻتفاقية أو يكون ﻋضوا ﻓيها أو يصبﺢ ﻋضوا ﻓﻲ منظمة موقعة
ﻋﻠيها أو منضمة إليها.
وﻓﻲ الحالة التﻲ تكون المؤسسة قابﻠة لﻠﺨضوع إلى ﻋدة اتفاقيات ﺟماﻋية نتيجة لتعددية نشاطاتها ،ﻓإنه ﻻ
تسري ﻋﻠيها سوى اﻻتفاقية الجماﻋية التﻲ تتعﻠق بنشاطها اﻷساسﻲ.
المادة  79 :اﻻنضمام
يجﺐ ﻋﻠى أصحاب العمل والمنظمات التﻲ ترغﺐ ﻓﻲ اﻻنضمام إلى اتفاقية ﺟماﻋية أن تبﻠﻎ ﻛتابة محكمة الشغل–
التﻲ أودﻋﺖ لديها اﻻتفاقية – انضمامها ﻓﻲ ثﻼث نسخ .وﻓﻲ الحالة التﻲ تودع ﻓيها وثيقة اﻻنضمام لدى ﻛتابة
المحكمة ،يقوم الكاتﺐ بتسﻠيم إيصال بذلك.
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وتبﻠﻎ اﻷطراف المنضمة إلى اﻷطراف المتعاقدة هذا اﻻنضمام ﻋن طريق رسالة مضمونة الوصول مﻊ اﻹﻋﻼم
باﻻستﻼم.
ويتمتﻊ الطرف المنضم بنفﺲ الحقوق التﻲ تتمتﻊ بها اﻷطراف المتعاقدة ما لم تنصاﻻتفاقية ﻋﻠى ﺧﻼف ذلك.
المادة  80 :التعديﻼت
يجﺐ تحرير التعديﻼت التﻲ تجري ﻋﻠى اﻻتفاقية وإيداﻋها وإﻋﻼنها ونشرها حسﺐ نفﺲ اﻷشكال والشروط
.المنصوصعﻠيها ﻓﻲ المادتين 71، 72
المادة  81 :اﻻستقالة
ﻓﻲ حالة استقالة تنظيم أو ﻋضو من تنظيم طرف متعاقد ﻓﻲ اتفاقية أو منضم إليها ،ﻓإنه يجﺐ إبﻼغ ذلك ﻛتابة
وﻓﻲ ثﻼث نسخ إلى ﻛتابة محكمة الشغل التﻲ أودﻋﺖ اﻻتفاقية لديها ،وﻓﻲ الحالة التﻲ يودع ﻓيها قرار اﻻستقالة
لدى ﻛتابة المحكمة ،يسﻠم الكاتﺐ إيصاﻻ بذلك.
ﻻ تعفى استقالة صاحﺐ العمل العضو ﻓﻲ منظمة موقعة ﻋﻠى اﻻتفاقية أو منضمة إليها من تطبيق اﻻتفاقية ،ومﻊ

ذلك ﻻ تسري ﻋﻠيه التعديﻼت الﻼحقة التﻲ تجري ﻋﻠيها.
المادة  82 :النقض
يكون نقضاﻻتفاقية الجماﻋية محل محرر ﻛتابﻲ ،ﻓﻲ ثﻼث نسخ يرسل من طرف محررها أو محرريها إلى ﻛتابة
المحكمة التﻲ تم اﻹيداع لديها.
وﻓﻲ الحالة التﻲ يودع ﻓيها محرر النقض لدى ﻛتابة المحكمة ،يعطﻲ الكاتﺐ إيصاﻻ بذلك.
يجﺐ أن يسبق النقضإﺧطار لممد ثﻼثة أشهر ما لم ينصصراحة ﻋﻠى ﺧﻼف ذلك.
ويستمر العمل باﻻتفاقية التﻲ تم نقضها إلى غاية سريان اﻻتفاقية التﻲ تحل محﻠها ،وإن لم توﺟد ﺧﻼل سنة
ابتداء من التاريخ الفعﻠﻲ لﻠنقض.
المادة  83 :اﻹرسال إلى مفتﺶ الشغل
ﻋﻠى ﻛاتﺐ محكمة الشغل أن يرسل إلى مفتﺶ الشغل نسﺨتين يدون ﻋﻠيهما تاريخ الوصول أو اﻹيداع وﻛل
اﻋﻼنات التعديﻼت أو اﻻنﺨراطات أو اﻻستقباﻻت أو اﻻلغاءات المذﻛورة أﻋﻼه.
المادة  84 :اﻹشهار لدى ﻛتابة محكمة الشغل
لكل شﺨﺺ معنى أن يطﻠﻊ ﻋﻠى اﻻتفاقية بدون مقابل.
ويسﻠم ﻛاتﺐ محكمة الشغل نسﺨا مطابقة لﻸصل من اﻻتفاقية الجماﻋية وﻛذلك من التعديﻼت واﻹنضمامات
واﻻستقباﻻت أو اﻹلغاءات ﻋﻠى ورق ﻋاد ﻋﻠى نفقة الشﺨصالذي يطﻠبها.
ويجوز لكل شﺨصمعنﻲ أن يطﻠﺐ ترﺟمات شفوية من مفتﺶ الشغل.
المادة  85 :اﻹشهار ﻓﻲ المؤسسة
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يجﺐ ﻋﻠى صاحﺐ ﻛل منشأة ﺧاضعة لتطبيق اتفاقية ﺟماﻋية أو مقرر يحل محﻠها أن يضﻊ نسﺨة من هذه
اﻻتفاقية أو المقرر الذي يحل محﻠها تحﺖ تصرف العمال.
المادة  86 :مﺨالفة اﻻتفاقية الجماﻋية
– 1يجوز ﻷصحاب العمل ولﻠمنظمات المرتبطة باتفاقيات ﺟماﻋية أن يرﻓعوا بأسمائهم الشﺨصية دﻋوى ﻓﻲ
التعويض:
ضد أصحاب العمل والمنظمات الموقعة والمنضمة إلى اﻻتفاقية الذين يﺨالفون التعهدات المتعاقد ﻋﻠيها.
ضد أﻋضاء المنظمات المتعاقدة أو المنضمة إليها أنفسهم والذين ﻻ يطبقون بنود هذه اﻻتفاقية المتعﻠقة بعﻼقات
العمل القائمة بين أصحاب العمل والعمال.
– 2يجوز لكل صاحﺐ ﻋمل أو ﻋامل ﺧاضﻊ ﻻتفاقية ﺟماﻋية أن يرﻓﻊ دﻋوى بالتعويض ضد أي شﺨﺺ آﺧر أو
منظمة مرتبطة باﻻتفاقية تﺨالف اتجاهها التعهدات المتعاقد ﻋﻠيها.
– 3يجوز لكل منظمة مرتبطة باتفاقية ﺟماﻋية أن تباشر ﻛاﻓة الدﻋاوي التﻲ تنشأ ﻋن هذه اﻻتفاقية لصالﺢ
أﻋضائها ،دون حاﺟة إلى تقديم تفويضمن صاحﺐ الشأن بشرط أن يكون قد أﺧطر ولم يعﻠن رﻓضه لذلك.
ويجوز دائما لصاحﺐ الشأن التدﺧل ﻓﻲ الدﻋوى المرﻓوﻋة من طرف المنظمة المذﻛورة.
– 4إذا رﻓعﺖ الدﻋوى الناشئة ﻋن اﻻتفاقية الجماﻋية سواء من طرف صاحﺐ ﻋمل أو ﻋامل أو منظمة ،ﻓإنه
يجوز لكل منظمة أﺧرى يﺨضﻊ أﻋضاؤها لﻼتفاقية المذﻛورة أن يتدﺧﻠوا ﻓﻲ الدﻋوى المرﻓوﻋة تأسيسا ﻋﻠى
المصﻠحة الجماﻋية التﻲ تعود ﻋﻠى أﻋضائها من تسوية النزاع.
وتﺨضﻊ دﻋوى المنظمات المشار إليها ﻓﻲ هذه المادة إلى أهﻠيتها لﻠتقاضﻲ.
الفصل الثالث :اﻻتفاقيات الجماﻋية القابﻠة لتوسيﻊ نطاق تطبيقها
المادة  87 :مبادرة التفاوض
لوزير الشغل أن يدﻋو ﻻﺟتماع لجنة مﺨتﻠطة بهدف إبرام اتفاقية ﺟماﻋية لﻠشغل يكون الغرض منها تسوية
شروط العمل والتشغيل والضمان اﻻﺟتماﻋﻲ ﻓﻲ نشاط أو ﻋدة نشاطات معينة ﻋﻠى المستوى الوطنﻲ أو الجهوي
أو المحﻠﻲ وذلك بمبادرة منه أو بناء ﻋﻠى طﻠﺐ من إحدى المنظمات النقابية ﻷصحاب العمل أو لﻠعمال المعنية
والتﻲ تعتبر اﻷﻛثر تمثيﻼ.
المادة  88 :تشكيل الﻠجنة المﺨتﻠطة
يجدد مقرر من وزير الشغل تشكيل الﻠجنة المﺨتﻠطة التﻲ تضم ﻋددا متساويا من ممثﻠﻲ المنظمات النقابية اﻷﻛثر
تمثيﻼ لﻠعمال وأصحاب العمل ،وﻓﻲ حالة ﻋدم وﺟود هذه المنظمات اﻷﺧيرة ،تضم الﻠجنة أصحاب ﻋمل بصفاتهم
الشﺨصية.
المادة  89 :اﻻتفاقيات المﻠحقة
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يجوز إبرام اتفاقيات مﻠحقة لكل ﻓئة رئيسية من الفئات المهنية .وتحتوي ﻋﻠى شروط العمل الﺨاصة بهذه الفئات
وتتم مناقشتها من طرف ممثﻠﻲ المنظمات المهنية اﻷﻛثر تمثيﻼ لﻠفئات ذات الشأن.
المادة  90 :تقدير التمثيﻠية

يحدد الطابﻊ التمثيﻠﻲ لنقابة أو لتنظيم مهنﻲ من طرف وزير الشغل الذي يجمﻊ ﻛاﻓة ﻋناصر التقدير مﻊ أﺧذ رأي
المصالﺢ المعنية ﻹدارة الشغل.
.ويتم تقدير التمثيﻠية ﻋﻠى أساس المعايير المقررة بموﺟﺐ المادة265
قرار الوزير قابل  -ﻋند اﻻقتضاء – لﻠطعن ﻋﻠى أساس تجاوز السﻠطة.
ويجﺐ أن يتضمن المﻠف المقدم من طرف وزير الشغل ﻛاﻓة ﻋناصر التقدير المتوﻓرة ورأي مصالﺢ إدارة الشغل.
وﻻ يجوز تفسير اﻷحكام السابقة ﻋﻠى أنها تعطﻲ ﻹدارة الشغل الحق ﻓﻲ اﻻطﻼع ﻋﻠى سجﻼت قيد المنﺨرطين
والدﻓاتر المالية لﻠنقابة أو التنظيم المهنﻲ.
المادة  91 :الﺨﻼف بين أﻋضاء الﻠجنة المﺨتﻠطة
إذا لم تتوصل إحدى الﻠجان المﺨتﻠطة إلى اﻻتفاق ﻋﻠى إدﺧال قاﻋدة أو ﻋدة قواﻋد ﻓﻲ اﻻتفاقية ،يجﺐ ﻋﻠى مفتﺶ
الشغل ،بناء ﻋﻠى طﻠﺐ أحد اﻷطراف ،أن يتدﺧل لتسهيل حصول هذا اﻻتفاق.
المادة  92 :البنود اﻹﺟبارية
يجﺐ أن تتضمن اﻻتفاقيات الجماﻋية المشار إليها ﻓﻲ هذا الفصل أحكاما بشأن:
-1ممارسة الحق النقابﻲ بحرية وحرية الرأي لدى العمال.
-2الحدود الدنيا لﻸﺟور المتعﻠقة بمﺨتﻠف مؤهﻼت السﻠم المهنﻲ الﺨاص بفرع النشاط المهنﻲ.
-3وسائل التنفيذ ونسﺐ زيادة الساﻋات اﻹضاﻓية المستحقة ﻋن ساﻋات العمل اﻹضاﻓية ﺧﻼل النهار أو الﻠيل ﻓﻲ
أيام العمل أو أيام الراحات اﻷسبوﻋية أو أيام اﻷﻋياد؛
-4ﻓترة التعيين تحﺖ اﻻﺧتبار ومهﻠة اﻹﺧطار.
-5مندوبﻲ العمال؛
-6اﻷحكام التعﻠقة بإﺟراءات مراﺟعة أو تعديل أو إلغاء ﻛل اﻻتفاقيات أو ﺟزء منها؛
-7طرق تطبيق مبدأ" اﻷﺟر المماثل لﻠعمل المماثل "بالنسبة لﻠعمال الشبان.
-8اﻹﺟازات مدﻓوﻋة اﻷﺟر؛
-9بدﻻت اﻻنتقال ،وﻋند اﻻقتضاء ،بدﻻت البعد.
-10درﺟة وسيﻠة السفر ومقدار وزن اﻷمتعة ﻓﻲ حالة انتقال العامل وأسرته ،سواء تعﻠق اﻷمر بانتقاله من
مكان إقامته المعتادة إلى مكان ﻋمﻠه أو العكﺲ ،أو تعﻠق اﻷمر بانتقاله العرضﻲ من مكان ﻋمﻠه.
-11شروط تعيين وﻓصل العمال دون أن تؤدي اﻷحكام المنصوص ﻋﻠيها إلى انتهاك حرمة العامل ﻓﻲ اﺧتياره
الحر لﻠنقابة.
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-12اﻹﺟراءات الرضائية التﻲ يتفق ﻋﻠى اتباﻋها ﻓﻲ التوﻓيق والتحكيم ما بين أصحاب العمل والعمال المرتبطين
باﻹتفاقية.
المادة  93 :البنود اﻻﺧتيارية
يجوز أن تتضمن أيضا ،دون أن يكون هذا السرد ﻋﻠى سبيل الحصر ،أحكاما بشأن:
ﻋﻼوات اﻷقدمية والمواظبة واﻻنتاج.بدﻻت النفقات المهنية والشبيهة بها وبدﻻت اﻻنتقال.ﻋﻼوات السﻠة بالنسبة لﻠعمال المضطرين إلى تناول وﺟباتهم ﻓﻲ مكان العمل.الشروط العامة لﻸﺟر ﻋﻠى أساس اﻹنتاج أو العمولة وذلك ﻓﻲ ﻛل مرة يمكن تحديد اﻷﺟر بهذا اﻷسﻠوب ﻛﻠيا أوﺟزئيا.
البدﻻت ﻋن اﻷﻋمال الشاقة أو الﺨطرة أو الضارة بالصحة أو الموسﺨة.ﻋند اﻻقتضاء ،تنظيم وسير ﻋمل التﻠمذة الصناﻋية والتكوين المهنﻲ ﻓﻲ إطار ﻓرع النشاط المهنﻲ.الشروط الﺨاصة بعمل النساء واﻷحداث ﻓﻲ بعضالمؤسسات التﻲ توﺟد ﻓﻲ نطاق تطبيق اﻻتفاقية.ﻋند اﻻقتضاء ،وسائل تكوين الكفالة.التشغيل لوقﺖ منﺨفض لبعضفئات العمال وشروط أﺟرهم.تنظيم وتسيير وتمويل المراﻓق اﻻﺟتماﻋية والطبية اﻹﺟتماﻋية.شروط العمل الﺨاصة لﻸﻋمال بالتناوب واﻷﻋمال ﺧﻼل الراحة اﻷسبوﻋية ﺧﻼل أيام اﻷﻋياد.ويحدد مرسوم الشروط التﻲ يجوز أن تصبﺢ ﻓيها اﻷحكام اﻹﺧتيارية ،المسﻠم بفائدتها إﺟبارية.
المادة  94 :تكييف اﻻتفاقيات الجماﻋية المبرمة ﻋﻠى مستوى إقﻠيمﻲ أضيق
ﻓﻲ حالة إبرام اتفاقية ﺟماﻋية تتعﻠق بفرع معين من النشاط ﻋﻠى المستوى الوطنﻲ أو الجهوي ،تكيف اﻻتفاقيات
الجهوية أو المحﻠية هذه اﻻتفاقيات أو بعضا من أحكامها مﻊ شروط العمل الﺨاصة القائمة ﻓﻲ إطار إقﻠيمﻲ
أضيق.
ويجوز أن تنصهذه اﻻتفاقيات ﻋﻠى أحكام ﺟديدة وشروط أﻛثر صﻼحية لﻠعمال.
المادة  95 :توسيﻊ نطاق تطبيق اﻻتفاقية الجماﻋية

بناء ﻋﻠى طﻠﺐ من إحدى المنظمات النقابية أو أحد التنظيمات المهنية اﻷﻛثر تمثيﻼ أو بمبادرة من وزير الشغل،
يجوز ﺟعل أحكام اﻻتفاقيات الجماﻋية التﻲ تستجيﺐ لﻠشروط المحددة ﻓﻲ هذا القسم إﺟبارية بالنسبة لكاﻓة
أصحاب العمل والعمال الذين يوﺟدون ﻓﻲ نطاق التطبيق المهنﻲ واﻹقﻠيمﻲ لﻼتفاقية بموﺟﺐ مقرر مشترك بين
وزير الشغل ووزير المالية.
ويتم هذا التوسيﻊ ﻵثار وﺟزاءات اﻻتفاقية الجماﻋية بالنسبة لﻠمدة ولﻠشروط المنصوص ﻋﻠيها ﻓﻲ اﻻتفاقية
المذﻛورة.
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ومﻊ ذلك يتعين ﻋﻠى وزير الشغل ،بعد أﺧذ الرأي المسبﺐ لﻠمجﻠﺲ الوطنﻲ لﻠشغل والتشغيل والضمان
اﻻﺟتماﻋﻲ أن يحذف اﻷحكام ،التﻲ قد تتعارض مﻊ النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها .ويجوز له
وبنفﺲ الشروط أن يستﺨرج من اﻻتفاقية ،دون أن يغير تناسقها ،البنود التﻲ ﻻ تنسجم مﻊ وضعية ﻓرع النشاط
ﻓﻲ مجال التطبيق المنشود.
المادة  96 :نهاية توسيﻊ نطاق التطبيق
ينتهﻲ مفعول المقرر الوزاري المنصوص ﻋﻠيه ﻓﻲ المادة السابقة إذا انقطﻊ العمل باﻻتفاقية الجماﻋية بين
اﻷطراف نتيجة ﻹلغائها أو ﻋدم تجديدها.
ويجوز لوزير الشغل أن يبطل العمل بالمقرر الوزاري المنصوصعﻠيه ﻓﻲ المادة السابقة بعد أﺧذ الرأي المسبﺐ
لﻠمجﻠﺲ الوطنﻲ لﻠشغل والتشغيل والضمان اﻻﺟتماﻋﻲ بهدف وضﻊ نهاية ﻹمداد اﻻتفاقية الجماﻋية أو بعض
أحكامها إذا اتضﺢ أن اﻻتفاقية أو اﻷحكام المنشودة لم تعد تتفق مﻊ وضعية ﻓرع النشاط ﻓﻲ النطاق اﻹقﻠيمﻲ
المنشود.
المادة  97 :إﺟراءات توسيﻊ نطاق التطبيق وسحﺐ التوسيﻊ
يجﺐ أن يسبق مقرر توسيﻊ نطاق التطبيق أو سحﺐ توسيﻊ نطاق التطبيق باستشارة المنظمات المهنية وﻛل
اﻷشﺨاصالمعنيين ،وذلك طبقا لﻠشروط المحددة ﻓﻲ هذه المادة.
يجﺐ أن يعﻠن ﻋن ﻛل مشروع لتوسيﻊ نطاق أية اتفاقية ﺟماﻋية بالنشر ﻓﻲ الجريدة الرسمية لﻠجمهورية
اﻹسﻼمية الموريتانية وأن يرﻓق به النصالكامل لﻼتفاقية.
وقبل انقضاء مدة الثﻼثين يوما التالية لنشر اﻹﻋﻼن بالجريدة الرسمية ،ترسل النقابات والتنظيمات المهنية وﻛل
اﻷشﺨاص ذوي الشأن إلى مفتﺶ الشغل مﻼحظاتهم حول بنود اﻻتفاقية ورأيهم ﻓﻲ ﺟدوى توسيﻊ نطاق ﻛاﻓة
أحكامها أو ﺟزء منها.
ويجﺐ أن يتضمن مقرر التوسيﻊ أو سحبه إشارة إلى رقم الجريدة الرسمية التﻲ تحتوي ﻓﻲ نفﺲ الوقﺖ ﻋﻠى
إﻋﻼن التوسيﻊ والنصالكامل لﻼتفاقية.
ويتضمن المقرر ﻓﻲ داﺧﻠه النﺺ الكامل ﻷﺟزاء اﻻتفاقية التﻲ ﻻ يتم توسيﻊ نطاق تطبيقها مﻊ اﻹشارة إلى
صفحات الجريدة الرسمية المذﻛورة أﻋﻼه.
الفصل الرابﻊ :اﻻتفاقية الجماﻋية الوطنية المشترﻛة بين المهن
المادة  98 :التعريف
يجوز إبرام اتفاقيات ﺟماﻋية وطنية مشترﻛة بين المهن طبقا لنفﺲ الشروط المنصوص ﻋﻠيها بالنسبة
لﻼتفاقيات الجماﻋية القابﻠة لتوسيﻊ نطاق تطبيقها.
ومﻊ ذلك ،واستثناء من أحكام المادة  92يجوز أن ﻻ تتضمن اتفاقية ﺟماﻋية وطنية مشترﻛة بين المهن إﻻ
.بعضالبنود المنصوصعﻠيها ﻓﻲ المادتين  92و93
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الفصل الﺨامﺲ :اﻻتفاقية الجماﻋية لﻠمؤسسة أو المنشأة
المادة  99 :التعريف
يجوز أن يبرم اتفاقية ﺟماﻋية تتعﻠق بمؤسسة أو بعد مؤسسات أو بمنشأة أو بعدة منشآت تابعة لمؤسسة ﻓيما
بين:
صاحﺐ ﻋمل أو ﻋدد من أصحاب العمل أو تنظيم ﻷصحاب العمل ،من ناحية.
وبين مندوبﻲ ﻋمال المؤسسة أو المنشأة ،من ناحية أﺧرى.
المادة  100 :المحل
الغرضمن اتفاقية المؤسسة أو المنشأة هو:
ﻋند وﺟود اتفاقية ﺟماﻋية بسيطة أو ممتدة سارية ﻋﻠى المؤسسة أو ﻋﻠى المنشأة تكييف هذه اﻻتفاقية مﻊ
الشروط الﺨاصة بالمؤسسة أو بالمنشأة المعنية أو التنصيﺺ ﻋﻠﻲ أحكام ﺟديدة أو أﻛثر صﻼحية بالنسبة
لﻠعمال.
ﻓﻲ حالة ﻋدم وﺟود أية اتفاقية ﺟماﻋية ،تحدد شروط العمل والتشغيل والضمان اﻻﺟتماﻋﻲ ﻛما لو تعﻠق اﻷمر
باتفاقية ﺟماﻋية بسيطة.
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الكتاب الثانﻲ :المؤسسة
المادة  101 :تعريف المؤسسة والمنشأة
ﻛل شﺨﺺ طبيعﻲ أو اﻋتباري ،من القانون الﺨاص أو القانون العام ،يستﺨدم ﻋامﻼ أو ﻋدة ﻋمال يشكل
مؤسسة.
وتشمل المؤسسة منشأة أو ﻋدة منشآت ،وتتكون ﻛل منشأة من شﺨﺺ أو من مجموﻋة من اﻷشﺨاص يعمﻠون
معا ،ﻓﻲ مكان معين ،تحﺖ سﻠطة مشترﻛة ،ورئيﺲ المنشأة ممثل المؤسسة.
ﻛل منشأة تتبﻊ مؤسسة.
تشكل المنشأة الوحيدة المستقﻠة مؤسسة.
الباب اﻷول  :رئيﺲ المؤسسة
المادة  102 :التعريف
رئيﺲ المؤسسة هو الشﺨﺺ الطبيعﻲ الذي يضطﻠﻊ بالسﻠطة القيادية والسﻠطة التنظيمية والسﻠطة التأديبية ﻓﻲ
المؤسسة.
وﻓﻲ الحالة التﻲ تكون ﻓيها المؤسسة مﻠكا لشﺨﺺ طبيعﻲ ،ﻓإن هذا اﻷﺧير هو رئيسها إن ﻛان يستغﻠها بصورة
مباشرة؛ وإذا ﻛانﺖ مستغﻠة ﻋﻠى شكل إيجار – تسيير ،ﻓإن المدير المسير الحر هو رئيﺲ المؤسسة.
وإذا ﻛانﺖ المؤسسة قد انشئﺖ ﻋﻠى شكل شﺨصية اﻋتبارية ،ﻓإن رئيﺲ المؤسسة هو الشﺨﺺ الطبيعﻲ المعين
بموﺟﺐ القانون أو النظام اﻷساسﻲ ليمثﻠها بصورة قانونية.
الفصل اﻷول :سﻠطة رئيﺲ المؤسسة
القسم اﻷول :السﻠطة القيادية
المادة  103 :إنشاء وغﻠق المؤسسة
يحق لرئيﺲ المؤسسة وحده اتﺨاذ قرار بإنشاء المؤسسة أو غﻠقها نهائيا مﻊ مراﻋاة التحايل ﻋﻠى القانون.
المادة  104 :التعيين والفصل ﻋن العمل
يحق لرئيﺲ المؤسسة وحده اتﺨاذ القرار المتعﻠق بعدد الوظائف التﻲ ينبغﻲ ﺧﻠقها وتعيين اﻷشﺨاص اﻷﻛفاء
لشغﻠها دون اﻹﺧﻼل بمبدأ ﻋدم التمييز وحقوق أولوية التشغيل وإﻋادة التشغيل المنصوص ﻋﻠيها ﻓﻲ التشريﻊ
المعمول به .ﻛما أنه يحق له وحده ،وتحﺖ مسئوليته ،تحديد ﻋدد ونوع الوظائف التﻲ ينبغﻲ إلغاؤها ﻷسباب
اقتصادية ،وذلك دون اﻹﺧﻼل بالقواﻋد الﺨاصة بالفصل لمثل هذه اﻷسباب.
المادة  105 :تنظيم العمل
يمتﻠك رئيﺲ المؤسسة أيضا سﻠطة تنظيم العمل ﻻ سيما:
ﻋن طريق تنظيم مواقيﺖ وشروط العمل واﻷﻋمال الواﺟﺐ تأديتها؛
ﻋن طريق إﺧتيار أدوات العمل وتهيئة المحﻼت؛
ﻋن طريق تعيين العمال لﻠقيام بأﻋمال المؤسسة وﻓقا لمؤهﻼتهم وﻛفاءاتهم المهنية أو لﻸحكام التعاقدية.
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وتتم ممارسة سﻠطة التنظيم التابعة لرئيﺲ المؤسسة ،دون اﻹﺧﻼل بالصﻼحيات الممنوحة بموﺟﺐ القانون ،إلى
ممثﻠﻲ العمل وبالتنظيمات المتعﻠقة بشروط العمل.
القسم الثانﻲ  :السﻠطة التنظيمية
المادة  106 :النظام الداﺧﻠﻲ
ﻓﻲ ﻛل منشأة تستﺨدم أﻛثر من ﻋشرين ﻋامﻼ ،يتعين وضﻊ نظام داﺧﻠﻲ من طرف رئيﺲ المؤسسة وإيداﻋه لدى
ﻛتابة محكمة الشغل المﺨتصة ﺧﻼل الثﻼثة أشهر التالية ﻻﻓتتاح المؤسسة أو لﻠيوم الذي يبﻠﻎ ﻓيه ﻋدد العامﻠين
الفعﻠﻲ الحد اﻷدنى المذﻛور أﻋﻼه.
ﻻ يجﺐ أن يتضمن النظام الداﺧﻠﻲ الذي يضعه رئيﺲ المنشأة سوى القواﻋد الضرورية لحسن سيرة المنشأة
والتﻲ تتعﻠق بالتنظيم الفنﻲ لﻠعمل وبالتأديﺐ وبالمقتضيات الﺨاصة بالصحة والسﻼمة.
وﻛل بند ﻻ يندرج ﻓﻲ اﻷغراضالمذﻛورة أﻋﻼه يقﻊ باطﻼ بقوة القانون.
ويصدر مقرر من وزير الشغل بعد أﺧذ رأي المجﻠﺲ الوطنﻲ لﻠشغل والتشغيل والضمان اﻹﺟتماﻋﻲ لتحديد طرق
تطبيق هذه المادة ﻻ سيما القواﻋد المتعﻠقة بالمواﻓقة ﻋﻠى النظام الداﺧﻠﻲ وبإيداﻋه ونشره.
القسم الثالث :السﻠطة التأديبية
المادة  107 :المبادئ
يمارس رئيﺲ المؤسسة السﻠطة التأديبية طبقا ﻷحكام اﻻتفاقية الجماﻋية أو النظام الداﺧﻠﻲ.
وﻓﻲ حالة ﻋدم وﺟود اتفاقية ﺟماﻋية أو نظام داﺧﻠﻲ ،يجوز له أيضا أن يمارس السﻠطة التأديبية بشرط أن يتﻠقى
مسبقا توضيحات العامل حول الﺨطأ الذي ينسﺐ إليه ويسﻠﻂ ﺟزاء متناسبا مﻊ الﺨطأ.
ومهما يكن من أمر ،ﻓإن السﻠطة التأديبية تمارس مﻊ مراﻋاة الرقابة القضائية.

المادة  108 :الﺨطأ التأديبﻲ
ﻻ يجوز النطق بالجزاء التأديبﻲ ضد ﻋامل ،إﻻ إذا ارتكﺐ هذا اﻷﺧير ﺧطأ ﻓﻲ ممارسته لمهنته.
وﻻ يمكن أن تؤدي اﻷﺧطاء المرتكبة ﺧارج وقﺖ أو مكان العمل إلى ﺟزاء تأديبﻲ إﻻ ﻓﻲ حالة انتهاك السر
المهنﻲ أو المساس بسمعة المؤسسة.
المادة  109 :المﻼحقات التأديبية
ﻻ يجوز الشروع ﻓﻲ أية مﻼحقة ضد ﻋامل من أﺟل ﺧطأ يكون رئيﺲ المؤسسة أو أحد ممثﻠيه ﻋﻠى ﻋﻠم به منذ
شهر.
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ومﻊ ذلك ﻓﻲ الحالة التﻲ ﻻ يمكن ﻓيها إثبات الﺨطأ التأديبﻲ إﻻ بعد استيفاء اﻹﺟراءات الجنائية ،ﻻ تسري مهﻠة
الشهر المنصوصعﻠيها ﻓﻲ الفقرة السابقة إﻻ ابتداء من اليوم الذي يصبﺢ ﻓيه القرار الجنائﻲ نهائيا.
المادة  110 :الجزاءات التأديبية
ﻓﻲ الحالة التﻲ ﻻ ينﺺ ﻓﻲ النظام الداﺧﻠﻲ أو اﻻتفاقية الجماﻋية ﻋﻠى الجزاءات التأديبية ،يجوز لرئيﺲ
المؤسسة أن يسﻠﻂ ،حسﺐ ﺟسامة الﺨطأ ،إنذارا أو توبيﺨا ،أو توقيفا ﻋن العمل لمدة ﻻ تفوق ثمانية أيام أو
ﻓصﻼ بإﺧطار أو بدون إﺧطار.
وﻋﻠى أية حال ،ﻻ يجوز لرئيﺲ المؤسسة توقيﻊ غرامة أو ﺟزاء مالﻲ يترتﺐ ﻋﻠيه انﺨفاض أﺟر العامل
المستحق ﻋادة مقابل العمل الذي تتم تأديته.
الفصل الثانﻲ :التزامات ومسؤولية رئيﺲ المؤسسة
المادة  111 :اﻻلتزامات
يتحمل رئيﺲ المؤسسة ،بوصفه صاحﺐ ﻋمل ،ﻛاﻓة اﻻلتزامات التعاقدية التﻲ يتعهد بها إزاء العامل وﻛاﻓة
اﻻلتزامات التﻲ يضعها تشريﻊ العمل اﻻﺟتماﻋﻲ ﻋﻠى ﻋاتقه.
المادة  112 :المسؤولية الجزائية
ﻻ يجوز أن يكون رئيﺲ المؤسسة ،ما لم ينﺺ القانون صراحة ﻋﻠى ﺧﻼف ذلك ،مسؤوﻻ ﺟزائيا ﻋن الجرائم
التﻲ يرتكبها المأمورون وﻻ مسؤوﻻ مدنيا ﻋن الغرامات الجنائية التﻲ يدانون بها.
المادة  113 :المسؤولية المدنية
رئيﺲ المؤسسة ،بوصفه صاحﺐ ﻋمل ،مسؤول ﻓﻲ مواﺟهة الغير ﻋن اﻷضرار التﻲ تحدث لهم بسبﺐ العمال
الذين يكونون ﻓﻲ ﺧدمته أو بسبﺐ اﻷشياء التﻲ تكون تحﺖ حراسته حسﺐ قواﻋد القانون العادي.
وﻻ يجوز له أن يمارس دﻋوى الرﺟوع ضد المأمورين ﻋن اﻷضرار التﻲ يﻠحقونها بالغير وبالمؤسسة بهدف
التعويضإﻻ ﻓﻲ حالة الﺨطأ الجسيم.
الفصل الثالث :الكفالة
المادة  114 :المبدأ
ﻻ يجوز تقديم الكفالة إلى صاحﺐ العمل ﻋن تعهدات ومسؤولية العامل الذي يمارس بعض الوظائف إﻻ ﻓﻲ
الحاﻻت المنصوصعﻠيها ﻓﻲ القانون أو التنظيمات أو ﻓﻲ اﻻتفاقية الجماﻋية.
إﻻ أنه يحظر ﻛل استقطاع من اﻷﺟور يكون الهدف منه تأمين دﻓﻊ مباشر أو غير مباشر من طرف العامل لممثﻠه
أو لوسيﻂ من الوسطاء ،قصد الحصول أو اﻻحتفاظ بوظيفة ما.
المادة  115 :اﻻستﻼم واﻹيداع
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يجﺐ ﻋﻠى ﻛل صاحﺐ ﻋمل يستﻠم نقودا أو سندات من ﻋامل ،ﻛضمان يحل محل ﻛفالة ،آن يسﻠم إيصاﻻ بذلك
ويسجﻠه بالتفصيل ﻓﻲ سجل صاحﺐ العمل..
ويجﺐ آن يتم إيداع أي مبﻠﻎ أو أية سندات تسﻠم ﻛضمان ﺧﻼل شهر اﻋتبارا من تاريخ استﻼمها من طرف
صاحﺐ العمل.
ويحدد وزير الشغل ،بموﺟﺐ مقرر ،طرق هذا اﻹيداع وﻛذلك قائمة المؤسسات المصرﻓية والمالية المﺨول لها
استﻼمه.
المادة  116 :سحﺐ الوديعة
ﻻ يجوز سحﺐ ﻛل الوديعة أو ﺟزء منها إﻻ بمواﻓقة العامل وصاحﺐ العمل معا أو بمواﻓقة أحدهما المﺨولة لهذا
الغرضبموﺟﺐ قرار من المحكمة المﺨتصة.
المادة  117 :امتياز صاحﺐ العمل
يترتﺐ ﻋﻠى تﺨصيﺺ الوديعة النقدية أو سندات ضمان التزامات العامل إنشاء حق أولوية الدائن الرهنﻲ ﻋﻠى
اﻷموال المودﻋة لصالﺢ صاحﺐ العمل.
الباب الثانﻲ :ممثﻠو العمال
الفصل اﻷول :مندوبو العمال

القسم اﻷول :تعيين مندوبﻲ العمال
المادة  118 :اﻹنشاء ﻓﻲ ﻛل منشأة
يعين مندوبون ﻋن العمال ﻓﻲ ﻛل منشأة تشغل ﻋادة أﻛثر من ﻋشرة ﻋمال.
ويكون لكل مندوب أصﻠﻲ مندوب احتياطﻲ ينتﺨﺐ بنفﺲ الشروط ويحل محﻠه ﻓﻲ حالة الغياب المسبﺐ أو الوﻓاة
أو اﻻستقالة أو تغيير الفئة المهنية أو التنقل إلى منشأة أﺧرى أو ﻓسخ العقد أو ﻓقدان الشروط التﻲ يجﺐ أن
تتوﻓر ﻓﻲ المترشﺢ.
المادة  119 :ﻋدد مندوبﻲ العمال
ﻋدد مندوبﻲ العمال محدد ﻛالتالﻲ:
المنشآت التﻲ تضم:
من  11إلى  25ﻋامﻼ :مندوب أصﻠﻲ ومندوب احتياطﻲ.
من  26إلى  50ﻋامﻼ :مندوبان أصﻠيان ومندوبان احتياطيان.
من  51إلى  100ﻋامﻼ :ثﻼثة مناديﺐ أصﻠيين وثﻼثة مناديﺐ احتياطيين.
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من  101إلى  250ﻋامﻼ :ﺧمسة مناديﺐ أصﻠيين وﺧمسة مناديﺐ احتياطيين.
من  251إلى  500ﻋامل:ا سبعة مناديﺐ أصﻠيين وسبعة مناديﺐ احتياطيين.
من  501إلى  1000ﻋامﻼ :تسعة مناديﺐ أصﻠيين وتسعة مناديﺐ احتياطيﻲ.
وينوب بعد ذلك مندوب أصﻠﻲ ومندوب احتياطﻲ ﻋن ﻛل ﺧمسمائة ﻋامل يزيدون ﻋن ذلك.
المادة  120 :انتﺨاب مندوبﻲ العمال
ينتﺨﺐ المندوبون اﻷصﻠيون والمندوبون اﻻحتياطيون من طرف ﻋمال ﻛل منشأة.
ومدة ﻋضويتهم سنتان ،ويجوز إﻋادة انتﺨابهم.
ويتم اﻻنتﺨاب باﻻقتراع السري وداﺧل مظروف.
ويكون اﻻقتراع بالقائمة ﻓﻲ دورتين طبقا لﻠتمثيل النسبﻲ.
ﻓﻲ الدورة اﻻنتﺨابية اﻷولى ،تعد ﻛل قائمة من طرف المنظمة المهنية اﻷﻛثر تمثيﻼ ﻓﻲ ﻛل منشأة بالنسبة لكل
ﻓئة من ﻓئات العمال.
وإذا ﻛان ﻋدد الناﺧبين أقل من نصف ﻋدد العمال المسجﻠين ،تجرى دورة انتﺨابية ثانية ،يجوز لﻠمنتﺨبين ﻓيها
اﻹقتراع ﻋﻠى قوائم غير تﻠك التﻲ تم تقديمها من طرف المنظمات النقابية.
وتسند المقاﻋد حسﺐ التمثيل النسبﻲ ،وتسند البقية حسﺐ أﻋﻠى معدل من اﻷصوات.
المادة  121 :المنازﻋات المتعﻠقة باﻻنتﺨاب
تكون المنازﻋات المتعﻠقة باﻻنتﺨاب وبصﻼحية المندوبين لﻼنتﺨاب وانتظام العمﻠيات اﻻنتﺨابية من اﺧتصاص
محكمة الشغل التﻲ تفصل ﻓيها ﻋﻠى وﺟه اﻻستعجال وبصفة نهائية.
ويجوز الطعن بالنقض ﻓﻲ حكم محكمة الشغل أمام المحكمة العﻠيا طبقا لﻸشكال والمواﻋيد والشروط المنصوص
ﻋﻠيها ﻓﻲ القانون بالنسبة لهذا الطعن ﻓﻲ المادة اﻻﺟتماﻋية.
القسم الثانﻲ  :مهمة مندوبﻲ العمال
المادة  122 :الوظائف
يضطﻠﻊ مندوبو العمال بالمهام التالية:
التقدم إلى أصحاب العمل بكاﻓة المطالﺐ الفردية والجماﻋية التﻲ لم يستجﺐ إليها مباشرة والمتعﻠقة بشروط
العمل وحماية العمال وتطبيق اﻻتفاقيات الجماﻋية والتصنيفات المهنية ونسﺐ اﻷﺟور التنظيمية أو اﻻتفاقية.
ﻋرض ﻛاﻓة الشكاوي أو المطالﺐ المتعﻠقة بالشروط القانونية والتنظيمية ﻋﻠى مفتشية الشغل الموﻛول إليها
ضمان رقابتها.
السهر ﻋﻠى تطبيق القواﻋد المتعﻠقة بصحة وسﻼمة العمال والضمان اﻻﺟتماﻋﻲ واقتراح ﻛاﻓة اﻹﺟراءات
المفيدة ﻓﻲ هذا الموضوع.
إﻋﻼم صاحﺐ العمل بكاﻓة المقترحات المفيدة بهدف تحسين تنظيم المؤسسة ومردودها.
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اﻹدﻻء بآرائهم ومقترحاتهم إلى صاحﺐ العمل حول إﺟراءات الفصل المتوقعة لسبﺐ اقتصادي.
ورغم اﻷحكام اﻵنفة الذﻛر ،يحق لﻠعمال أن يقدموا بأنفسهم ،مطالبهم ومقترحاتهم إلى صاحﺐ العمل.
المادة  123 :ساﻋات النيابة
يﻠتزم رئيﺲ المنشأة بالسماح لمندوبﻲ العامﻠين بالوقﺖ الضروري ﻷداء مهامهم ﻓﻲ حدود مدة ﻻ تزيد ﻋن
ﺧمسة ﻋشر ساﻋة ﻓﻲ الشهر ،ما لم تكن هناك ظروف استثنائية أو اتفاق مغاير.
ويدﻓﻊ لهم اﻷﺟر ﻋن هذا الوقﺖ ﻛأنه وقﺖ ﻋمل ،ويجﺐ أن يﺨصﺺ هذا الوقﺖ لﻸﻋمال المتعﻠقة بمهمة مندوبﻲ
العمال مثﻠما حددها القانون والتنظيمات واﻻتفاقيات الجماﻋية.

المادة 124 :المقرر التطبيقﻲ
يحدد مقرر صادر ﻋن وزير الشغل طرق تطبيق القسمين اﻷول والثانﻲ من هذا الفصل ،ﻻ سيما:
الشروط الﻼزم تواﻓرها ﻓﻲ الناﺧﺐ والمترشﺢ.
طرق توزيﻊ العمال بين مﺨتﻠف الهيئات اﻻنتﺨابية وتوزيﻊ المقاﻋد بين مﺨتﻠف ﻓئات العمال.
الطرق التطبيقية ﻹﺟراء اﻻنتﺨابات.
نموذج محضر اﻻنتﺨابات الذي يجﺐ ﻋﻠى صاحﺐ العمل أن يرسﻠه من ثﻼث نسخ وﺧﻼل ثمانية أيام إلى مفتﺶ
أو مراقﺐ الشغل المﺨتﺺ.
شروط إقامة المندوب من طرف هيئة العمال التﻲ قامﺖ بانتﺨابه.
الوسائل المادية التﻲ توﻓر لهم ﻋﻠى سبيل المثال ﺧاصة المحﻼت ولوحات تعﻠيق اﻹﻋﻼنات النقابية.
الشروط التﻲ تم ﻓيها قبولهم من طرف صاحﺐ العمل أو ممثﻠه.
القسم الثالث :ﻓصل مندوبﻲ العمال ﻋن العمل
المادة  125 :الترﺧيصالضروري والمسبق
يجﺐ ﻋﻠى صاحﺐ العمل أن يحصل ﻋﻠى ترﺧيﺺ من مفتﺶ أو مراقﺐ العمل والضمان اﻻﺟتماﻋﻲ المﺨتﺺ
لفصل أي مندوب لعمال.
ويصاغ الطﻠﺐ بواسطة رسالة مضمونة الوصول مﻊ اﻹﻋﻼم باﻻستﻼم أو بواسطة رسالة ﻋادية يجﺐ أن يثبﺖ
استﻼم المفتﺶ لها بموﺟﺐ التوقيﻊ ﻋﻠى نسﺨة من الرسالة.
المادة  126 :الﺨطأ الجسيم  -التوقف ﻋن العمل
إﻻ أنه ﻓﻲ حالة الﺨطأ الجسيم؛ يجوز لصاحﺐ العمل أن يقرر توقيف المندوب أو المندوبين المعنيين بالفصل
ﻋﻠى الفور وذلك ﻓﻲ انتظار إصدار القرار النهائﻲ من طرف مفتﺶ الشغل والضمان اﻻﺟتماﻋﻲ.
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وﻓﻲ حالة الرﻓض ،يﻠغى التوقيف ﻋن العمل وتبطل آثاره بقوة القانون .ﻓﻲ حالة الترﺧيﺺ ﻓﻲ الفصل ،ﻓإنه
يسري بصورة رﺟعية ابتداء من اليوم اﻷول لﻠتوقيف ﻋن العمل.
المادة  127 :قرار مفتﺶ الشغل
يجﺐ ﻋﻠى مفتﺶ الشغل والضمان اﻻﺟتماﻋﻲ أن يصدر قرارا مسببا ﺧﻼل الﺨمسة ﻋشر يوما من تاريخ إيداع
أو استﻼم طﻠﺐ ترﺧيصالفصل.
ويعتبر ﻋدم تبﻠيﻎ اﻹﺟابة ﺧﻼل هذا الموﻋد ترﺧيصا باستثناء الحالة التﻲ يعﻠم المفتﺶ ﻓيها صاحﺐ العمل بقراره
المتعﻠق بالﻠجوء إلى تحقيق قبل انقضاء هذه المهﻠة ،وﻓﻲ هذه الحالة تصبﺢ المهﻠة ثﻼثين يوما.
المادة  128 :الطعن ﻓﻲ قرار مفتﺶ الشغل
يسحﺐ القرار الذي يمنﺢ أو يرﻓض ﻓصل أي مندوب لﻠعمال إﺟراءات الترﺧيﺺ من مفتﺶ الشغل و الضمان
اﻻﺟتماﻋﻲ.
وهو غير قابل ﻷي طعن يمنﺢ أو يرﻓض ﻓصل أي مندوب لﻠعمال إﺟراءات الترﺧيﺺ من مفتﺶ الشغل
والضمان اﻻﺟتماﻋﻲ.
وهو غير قابل ﻷي طعن غير طعن التسﻠسل اﻹداري المقدم أمام الوزير المكﻠف بالشغل ﻓﻲ مدة الﺨمسة ﻋشر
يوما التالية ﻹبﻼغ قرار المفتﺶ أو ﻻنقضاء موﻋد الﺨمسة ﻋشر يوما أو الثﻼثين يوما أو بدون أن يكون
المفتﺶ قد اتﺨذ قرارا.
المادة  129 :قرار وزير الشغل
يمتﻠك الوزير المكﻠف بالشغل مهﻠة غير قابﻠة لﻠتجديد ،وهﻲ ثﻼثون يوما اﻋتبارا من تاريخ ﻋرض النزاع ﻋﻠيه،
ليصدر قراره ،وﻓﻲ حالة ﻋدم صدور قرار ﺧﻼل هذه المدة ،يعتبر الوزير ﻛما لو ﻛان قد قبل القرار الصادر ﻋن
مفتﺶ الشغل والضمان اﻻﺟتماﻋﻲ.وقرار الوزير قابل لﻠطعن أمام المحكمة العﻠيا من أﺟل تجاوز السﻠطة طبقا
لﻶﺟال واﻷشكال والشروط المنصوصعﻠيها لممارسة هذا الطعن ﻓﻲ المادة اﻹدارية.
المادة  130 :بطﻼن الفصل
يقﻊ باطﻼ بقوة القانون ﻓصل أي مندوب لﻠعمال:
بدون ترﺧيصمسبق من مفتﺶ الشغل والضمان اﻻﺟتماﻋﻲ ،بعد الطﻠﺐ المقدم إليه.
ﻋﻠى الرغم من قرار الوزير القاضﻲ بإلغاء الترﺧيﺺ الضمنﻲ أو الصريخ الممنوح من طرف مفتﺶ الشغل
والضمان اﻻﺟتماﻋﻲ.
ﻛل ﻓصل لمندوبﻲ العمال تم ﺧﻼﻓا لهذه النصوص يفتﺢ المجال لﻠحصول ﻋﻠى التعويضات ﻋن اﻷضرار.
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المادة  131 :مجال التطبيق
تسري أحكام هذا القسم:
ﻋﻠى مندوبﻲ العمال اﻷصﻠيين واﻻحتياطيين المباشرين لمهامهم.

ﻋﻠى المترشحين لمهام مندوبﻲ العمال ﺧﻼل الفترة الواقعة ببن تاريخ تقديم القوائم إلى رئيﺲ المؤسسة وتاريخ
اﻻقتراع.
ﻋﻠى مندوبﻲ العمال ﺧﻼل الفترة الواقعة بين نهاية ﻋضويتهم وانتهاء الستة أشهر التالية لﻼقتراع الجديد.
الفصل الثانﻲ :الﻠجنة اﻻستشارية لﻠمؤسسة أو لﻠمنشأة
المادة  132 :إنشاء الﻠجنة اﻻستشارية
تنشأ الﻠجنة اﻻستشارية ﻓﻲ ﻛل مؤسسة تضم أﻛثر من مائتين وﺧمسين ﻋامﻼ.
وﻓﻲ المؤسسة التﻲ تضم منشآت تبعد ﻋن بعضها أﻛثر من ﺧمسين مترا وتتضمن أﻛثر من مائتين وﺧمسين
ﻋامﻼ ،تنشأ لجان استشارية لها نفﺲ تشكﻠة وسير ﻋمل الﻠجنة اﻻستشارية لﻠمؤسسة .وﻓﻲ هذه الحالة تنشأ
لجنة استشارية مرﻛزية لﻠمؤسسة تتألف من ﻋضوين أصﻠيين وﻋضوين احتياطيين ﻋن ﻛل مؤسسة ويتم
تعيينهم من طرف ﻛل لجنة من الﻠجان اﻻستشارية لﻠمنشآت.
المادة  133 :تشكﻠة الﻠجنة اﻻستشارية
تتألف الﻠجنة اﻻستشارية لﻠمؤسسة من رئيﺲ المؤسسة أو نائبه رئيسا لها واﻷﻋضاء الممثﻠين لﻠعمال.
ﻋدد أﻋضاء الﻠجنة اﻻستشارية محدد ﻛالتالﻲ:
– 1بالنسبة لﻸطر والمهندسين :ﻋضو أصﻠﻲ وﻋضو احتياطﻲ.
– 2بالنسبة لمسيري الشغل والعمال الذين ﻓﻲ حكمهم ،ﻋضو أصﻠﻲ وﻋضو احتياطﻲ.
– 3بالنسبة لﻠعمال أو المستﺨدمين تبعا لعددهم:
500 :ثﻼثة أﻋضاء أصﻠيين وثﻼثة أﻋضاء احتياطيين – .من250
1000 :أربعة أﻋضاء أصﻠيين وأربعة أﻋضاء أحتياطيين – .أﻛثر من501
أﻛثر من  1000 :ﺧمسة أﻋضاء أصﻠيين وﺧمسة أﻋضاء احتياطيين.
المادة  134 :انتﺨاب أﻋضاء الﻠجنة اﻻستشارية
ينتﺨﺐ أﻋضاء الﻠجنة اﻻستشارية من طرف ﻋمال ﻛل مؤسسة ،أو ﻋند اﻻقتضاء ،من طرف ﻋمال ﻛل منشأة.
مدة ﻋضويتهم سنتان ويجوز إﻋادة انتﺨابهم.
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ويجري اﻻنتﺨاب باﻻقتراع السري وﻓﻲ مظروف ،واﻻقتراع هو اقتراع القائمة ذو دورتين مﻊ التمثيل النسبﻲ.
وﻓﻲ الدورة اﻻنتﺨابية اﻷولى ،يتم إﻋداد ﻛل قائمة من طرف المنظمات النقابية المهنية اﻷﻛثر تمثيﻼ ﻓﻲ
المؤسسة أو ﻋند اﻻقتضاء ﻓﻲ المنشأة بالنسبة لكل ﻓئة من العمال.
وإذا ﻛان ﻋدد الناﺧبين أقل من نصف المسجﻠين ،تجري دورة انتﺨابية ثانية يجوز ﻓيها لﻠناﺧبين أن يقترﻋوا
ﻋﻠى قوائم غير القوائم المقدمة من طرف المنظمات النقابية.
وتسند المقاﻋد طبقا لﻠمتمثل النسبﻲ وتسند المقاﻋد الباقية حسﺐ أﻋﻠى معدل من اﻷصوات.
المادة  135 :المنازﻋات
المنازﻋات المتعﻠقة باﻻنتﺨابات وبأهﻠية انتﺨاب أﻋضاء الﻠجنة اﻻستشارية وﻛذلك انتظام العمﻠيات اﻻنتﺨابية من
اﺧتصاصمحكمة الشغل التﻲ تفصل ﻋﻠى وﺟه اﻻستعجال ابتدائيا ونهائيا.
وقرار محكمة الشغل قابل لﻠطعن بالنقض أمام المحكمة العﻠيا طبقا لﻸشغال والمواﻋيد والشروط المنصوص
ﻋﻠيها ﻓﻲ القانون لممارسة هذا الطعن ﻓﻲ المادة اﻻﺟتماﻋية.
المادة  136 :دور مهمة الﻠجنة اﻻستشارية
تتعاون الﻠجنة اﻻستشارية مﻊ المؤسسة:
ﻓﻲ تحسين شروط ﻋمل وتشغيل ومعيشة ﻋمال المؤسسة.
وﻓﻲ تحسين اﻹنتاج وازدهار المؤسسة.
وتستشار الﻠجنة اﻻستشارية وﺟوبا ،ﻹبداء رأيها بشأن ﻛل مشروع أو قرار يتعﻠق:
بالمشاريﻊ اﻻﺟتماﻋية لﻠمؤسسة ،ﻻ سيما متاﺟر المؤسسة والمصالﺢ الطبية والصحية ومحﻼت التمريض
والحضانات والمدارس وحدائق اﻷطفال؛
بالنشاطات الرياضية والثقاﻓية والتهذيبية،
بسكن العمال الذين ﻻ يستفيدون من مساﻛن وظيفية ممنوحة بموﺟﺐ ﻋقود العمل أو النصوص القانونية أو
التنظيمية.
.بمسائل الصحة والسﻼمة التﻲ استند اﺧتصاصها إلى الﻠجنة اﻻستشارية لﻠصحة والسﻼمة طبقا لﻠمادة252
ومهمة الﻠجنة اﻻستشارية استشارية ﻓقﻂ وﻻ تﻠزم آراؤها رئيﺲ المؤسسة.
ويجﺐ ﻋﻠى رئيﺲ لمؤسسة أن يعﻠم الﻠجنة بنتائﺞ آرائهم.
المادة  137 :وسائل العمل
يجﺐ ﻋﻠى رئيﺲ المؤسسة ،وﻋند اﻻقتضاء ،رئيﺲ المنشأة أن يترك ﻷﻋضاء الﻠجنة اﻻستشارية ﻓﻲ حدود مدة
ﻻ يمكن أن تزيد ﻋن ﺧمسة ﻋشر ساﻋة ﻓﻲ الشهر ،الوقﺖ الضروري لتأدية مهامهم ما ﻋدا الظروف اﻻستثنائية
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أو اﻻتفاق المﺨالف ،ويجﺐ أن ﻻ يﺨصﺺ هذا الوقﺖ إﻻ لﻠعمﻠيات المتعﻠقة بالمهمة الموضحة ﻓﻲ المادة
السابقة.
ويدﻓﻊ اﻷﺟر ﻋن هذا الوقﺖ وﻋن وقﺖ المشارﻛة ﻓﻲ اﺟتماﻋات الﻠجنة اﻻستشارية أثناء ساﻋات العمل ﻛما لو
ﻛان وقﺖ ﻋمل.
المادة  138 :ﻓصل أﻋضاء الﻠجنة اﻻستشارية ﻋن العمل
تسري أحكام المواد  125إلى  131ﻋﻠى ﻓصل أﻋضاء الﻠجنة اﻻستشاربة ﻋن العمل.
المادة  139 :المقرر التطبيقﻲ
يحدد مقرر صادر ﻋن الوزير المكﻠف بالشغل بعد أﺧذ رأي المجﻠﺲ الوطنﻲ لﻠشغل والتشغيل والضمان
اﻻﺟتماﻋﻲ طرق تطبيق هذا الفصل ﻻ سيما:
) 1الشروط الﻼزم تواﻓرها ﻓﻲ الناﺧﺐ والمترشﺢ.
)2طرق توزيﻊ العمال بين مﺨتﻠف الهيئات اﻻنتﺨابية وتوزيﻊ المقاﻋد بين مﺨتﻠف ﻓئات العمال.
)3الطرق التطبيقية ﻹﺟراء اﻻنتﺨابات.
)4نموذج محضر اﻻنتﺨابات الذي يجﺐ ﻋﻠى صاحﺐ العمل أن يبﻠغه ،من ثﻼث نسخ وﺧﻼل ثمانية أيام إلى
مفتﺶ الشغل.
)5شروط إقالة العضو من طرف هيئة العمل التﻲ انتﺨبته.
)6الوسائل المادية الموضوﻋة تحﺖ تصرﻓهم ﻻسيما المحﻼت ولوحات تعﻠيق اﻻﻋﻼنات.
)7شروط سير ﻋمل الﻠجنة اﻻستشارية لﻠمؤسسة أو لﻠمنشأة.
الباب الثالث  :المقاولة من الباطن – العمل بالمقطوﻋية
الفصل اﻷول :المقاولة من الباطن
المادة  140 :التعريف
ﻋقد المقاولة من الباطن هو العقد الذي تعهد بمقتضاه مؤسسة ،تسمى المقاولة الرئيسية ،إلى مؤسسة أﺧرى،
تسمى مقاولة من الباطن أو مقاول من الباطن ،تنفيذ ﻛل أو ﺟزء من ﻋمل طﻠبه رئيﺲ العمل من المقاولة
الرئيسية:
ويجﺐ أن يكون المقاول من الباطن:
مقيدا ﻓﻲ السجل التجاري أو سجل الحرف.
مالكا لمحل تجاري.
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مقيدا ﻓﻲ سجل الضرائﺐ تحﺖ رقم مكﻠف.
مسجﻼ ﻓﻲ الصندوق الوطنﻲ لﻠضمان اﻻﺟتماﻋﻲ.
المادة  141 :التصريﺢ لدى مفتشية الشغل
يجﺐ أن يكون ﻛل ﻋقد مقاولة من الباطن محل تصريﺢ لدى مفتشية الشغل والصندوق الوطنﻲ لﻠضمان
اﻻﺟتماﻋﻲ من طرف المقاول الرئيسﻲ.
ويجﺐ أن يتم هذا التصريﺢ قبل تنفيذ ﻋقد المقاولة من الباطن وأن يتضمن المعﻠومات التالية:
الموضوع والمكان والمدة المقررة لتنفيذ المقاولة من الباطن
إسم المقاول من الباطن
ﻋنوان المحل التجاري لﻠمقاول من الباطن
رقم تسجيل المقاول من الباطن ﻓﻲ السجل التجاري لدى الصندوق الوطنﻲ لﻠضمان اﻻﺟتماﻋﻲ.
رقم قيد المقاول من الباطن ﻓﻲ ﺟدول الضرائﺐ.
المادة  142 :آثار العقد الصحيﺢ لﻠمقاولة من الباطن
ﻻ توﺟد رابطة قانونية بين المقاول الرئيسﻲ أو رئيﺲ العمل ،من ناحية ،والعمال المعينين بموﺟﺐ ﻋقد ﻋمل مﻊ
المقاول من الباطن من ناحية أﺧرى.
وﻻ يجوز لﻠعمال أن يقدموا أية دﻋوى ضد المقاول الرئيسﻲ ورئيﺲ العمل ما ﻋدى الدﻋوة المباشرة المنصوص
ﻋﻠيها ﻓﻲ قانون اﻻلتزامات والعقود ﻓﻲ مجال ﻋقد المقاولة.
المادة  143 :آثار العقد الفاسد لﻠمقاولة أو لﻠمقاولة من الباطن
يعتبر ﻛل ﻋقد مقاولة من الباطن ﻋقد ﻋمل بالمقطوﻋية ويﺨضﻊ ﻋﻠى هذا اﻷساس ،ﻷحكام الفصل الثانﻲ من هذا
الباب إذا لم تتوﻓر ﻓﻲ المقاول من الباطن الشروط المحددة بموﺟﺐ المادة  140أو إذا لم يقم المقاول بالتصريﺢ
.المنصوصعﻠيه ﻓﻲ المادة141
وﻛذلك الشأن بالنسبة لعقد المقاولة إذا ما ﻛﻠف صاحﺐ المشروع مقاوﻻ بتنفيذ مشروع وﻻ تتوﻓر ﻓيه الشروط
.الواﺟﺐ تواﻓرها ﻓﻲ المقاول من الباطن طبقا لﻠمادة140

الفصل الثانﻲ  :العمل بالمقطوﻋية
المادة  144 :التعريف
ﻋقد العمل بالمقطوﻋية هو العقد الذي تعهد بمقتضاه مقاولة إلى وسيﻂ يطﻠق ﻋﻠيه ﻋامﻼ بالمقطوﻋية مهمة
تعيين العمال ومدهم إذا اقتضى الحال باﻵﻻت والمواد اﻷولية وذلك بهدف إنجاز ﻋمل معين:
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سواء بصورة مباشرة لصالﺢ المقاولة ويطﻠق ﻋﻠيه رئيﺲ العمل.
أو بصورة غير مباشرة مﻊ رئيﺲ العمل الذي تعاقد مﻊ المقاولة ويطﻠق ﻋﻠيها المقاولة الرئيسية.
القسم اﻷول :إنشاء ﻋقد العمل بالمقطوﻋية
المادة  145 :الصحة
ﻻ يكون ﻋقد العمل بالمقطوﻋية صحيحا إﻻ إذا ﻛان العامل بالمقطوﻋية:
مقيدا ﻓﻲ السجل التجاري أو سجل الحرف.
مقيدا ﻓﻲ سجل الضرائﺐ تحﺖ رقم مكﻠف.
مسجﻼ ﻓﻲ الصندوق الوطنﻲ لﻠضمان اﻻﺟتماﻋﻲ.
المادة  146 :الشكل
قبل تنفيذه يبرم ﻋقد العمل بالمقطوﻋية ﻛتابة ويﺨضﻊ لتأشيرة المواﻓقة من طرف مفتﺶ الشغل بمكان التنفيذ،
وﻓﻲ حالة ﻋدم التأشيرة تحل المؤسسة محل المقاول بالمقطوﻋية ﻓﻲ ﺟميﻊ التزاماته تجاه العمال ومؤسسات
الضمان اﻻﺟتماﻋﻲ.
وﻓﻲ حالة ﻋدم تسﻠيم تأشيرة التسجيل ﺧﻼل الثمانية أيام اﻋتبارا من إيداع العقد لدى مفتشية الشغل
المثبﺖ بإﻋﻼم اﻻستﻼم أو بإبراء ﻋﻠى نسﺨة من العقد ،تعتبر التأشيرة ﻓﻲ حكم الممنوحة.
القسم الثانﻲ  :التزامات العامل بالمقطوﻋية
المادة  147 :المبدأ
يعتبر العامل بالمقطوﻋية ،تجاه العمال الذين يعينهم بمثابة صاحﺐ ﻋمﻠهم ويﺨضﻊ ﻋﻠى هذا اﻷساس ،إلى ﺟميﻊ
التزامات صاحﺐ العمل المنصوصعﻠيها ﻓﻲ تشريﻊ العمل والضمان اﻻﺟتماﻋﻲ.
المادة  148 :المحظورات
تحظر المساومة أو استغﻼل العمال من طرف العمال بالمقطوﻋية ،ويقصد باستغﻼل العمال ،بالنسبة لﻠعمال
بالمقطوﻋية أن يعمل ﻋﻠى اﻻستﻼم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من المقاول اﻷصﻠﻲ ﻷي أﺟر لﻠعمال مقابل
تعيينهم أو أن يقوم بتعيينهم ﻓﻲ ﻋمل يعﻠم أنه سيتم طبقا لشروط تﺨالف القوانين والتنظيمات واﻻتفاقيات
الجماﻋية المعمول بها.
ويحظر ﻛذلك ﻋﻠى العامل بالمقطوﻋية أن يسند ،ﻛﻠيا أو ﺟزئيا تنفيذ ﻋقود العمل بالمقطوﻋية إلى مقاولين
آﺧرين.
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المادة  149 :التزامات التعﻠيق واﻹشهار واﻹﻋﻼم
-1يجﺐ ﻋﻠى العامل بالمقطوﻋية أن يعﻠق بصفة دائمة ﻓﻲ ﻛل من الورش أو المحﻼت
أو المﺨازن أو ساحات التعمير أو أي أماﻛن أﺧرى مستﺨدمة إﻋﻼنا يتضمن:
اسمه وﻋنوانه وصفته ﻛعامل بالمقطوﻋية.
اسم وﻋنوان ومهنة المقاول الرئيسﻲ أو رئيﺲ العمل المتعاقد معه.
)2ويجﺐ ﻋﻠى العامل بالمقطوﻋية ﻛذلك ،قبل تنفيذ ﻋقد المقاولة بالمقطوﻋية ،أن يرسل إلى مفتشية الشغل:نسﺨة من اﻹﻋﻼن المذﻛور أﻋﻼه.
تصريحا يحدد ﻋنوان الورش والمﺨازن وساحات التعمير أو أماﻛن أﺧرى يعتزم استﺨدامها.
)3ويجﺐ ﻋﻠى العامل بالمقطوﻋية أن يرسل إلى المقاول الرئيسﻲ المعﻠقة الﺨاصة بتحديد أيام دﻓﻊ اﻷﺟورﺧﻼل ﻓترة اﻷشغال.
القسم الثالث :التزامات المقاول الرئيسﻲ
المادة  150 :التزامات التعﻠيق واﻹشهار
يجﺐ ﻋﻠى المقاول الرئيسﻲ أن يعﻠق ﻓﻲ المكاتﺐ قائمة العمال بالمقطوﻋية الذين تعاقد معهم وأن يقوم باستيفاء
المكان الذي تنفذ ﻓيه اﻷشغال وتؤدى ﻓيه الﺨدمات بحضور العمال الذين يكونون ﻓﻲ ﺧدمة العامل بالمقطوﻋية
وﻓﻲ اﻷيام المحددة لدﻓﻊ أﺟور هؤﻻء العمال.
المادة  151 :مسؤولية المقاول الرئيسﻲ ورئيﺲ العمل
)1ﻓﻲ ﺟميﻊ الحاﻻت التﻲ تنفذ ﻓيها اﻷشغال بواسطة ﻋامل بالمقطوﻋية ،يحل محل المقاول الرئيسﻲ ﻓﻲ حالةإﻋسار العامل بالمقطوﻋية ﻓيما يتعﻠق بكاﻓة التزاماته تجاه العمال ومؤسسات الضمان اﻻﺟتماﻋﻲ ويحق لهؤﻻء
العمال ولهذه المؤسسات تقديم دﻋوى مباشرة ضد المقاول الرئيسﻲ.

ويحق لﻠمقاول الرئيسﻲ تقديم دﻋوى الرﺟوع ضد العامل بالمقطوﻋية.
)2ﻓﻲ حالة ﻋسر العامل بالمقطوﻋية ،ﻻ يكون رئيﺲ العمل غير المقاول الرئيسﻲ مسؤوﻻ ﻋن ديون العاملبالمقطوﻋية تجاه العمال ومؤسسات الضمان اﻻﺟتماﻋﻲ إﻻ إلى غاية مبﻠﻎ الدين الذي يدين به لﻠعامل
بالمقطوﻋية ﻓﻲ الوقﺖ الذي يقدم ﻓيه هؤﻻء الدائنون دﻋوى مباشرة ضده أو يبﻠغونه حظر الدﻓﻊ.
المادة  152 :مقرر التطبيق
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يحدد مقرر صادر ﻋن الوزير المكﻠف بالشغل بعد أﺧذ رأي المجﻠﺲ الوطنﻲ لﻠشغل والتشغيل والضمان
اﻻﺟتماﻋﻲ ،إن لزم اﻷمر ،طرق تطبيق هذا الباب.
الكتاب الثالث :شروط العمل
الباب اﻷول :ﻋمل النساء واﻷطفال
الفصل اﻷول :القدرة ﻋﻠى العمل
القسم اﻷول :السن الدنيا
المادة  153 :سن القبول ﻓﻲ العمل
ﻻ يجوز تشغيل اﻷطفال ﻓﻲ أية مؤسسة ،حتى ولو بصفة تﻼميذ صناﻋيين ،قبل سن الرابعة ﻋشرة أو إذا
تجاوزوا هذا السن وهم ﻻ يزالون ﺧاضعين لﻼلتزام المدرسﻲ.
وباستثناء الوظائف ﻓﻲ الصيد البحري ،يجوز تشغيل اﻷطفال من ﻛﻼ الجنسين البالغين سن الثانية ﻋشرة ﻓﻲ
المنشآت التﻲ يستﺨدم ﻓيها أﻓراد أسرهم.
المادة  154 :شروط اﻻستثناء
ﻻ يجوز تشغيل أي طفل بﻠﻎ سن الثانية ﻋشرة ولم يبﻠﻎ سن الرابعة ﻋشرة بدون ترﺧيﺺ صريﺢ من ممثﻠه
الشرﻋﻲ.
وﻻ يجوز منﺢ أي استثناء من السن الدنيا لﻠقبول ﻓﻲ العمل من شانه أن ينتهك القواﻋد المتعﻠقة بإﺟبارية
التعﻠيم.
ويجوز تشغيل اﻷطفال البالغين سن الثانية ﻋشرة ،ﺧارج ساﻋات التردد ﻋﻠى المدرسة ﻓﻲ أﻋمال ﺧفيفة مﻊ
مراﻋاة أن هذه اﻷﻋمال:
ﻻ تضر بصحتهم وبنموهم العادي
ﻻ تتجاوز ساﻋتين ﻓﻲ اليوم سواء ﻓﻲ أيام الدراسة أو ﻓﻲ أيام العطل ،دون أن يزيد المجموع اليومﻲ لﻠساﻋات
المﺨصصة لﻠدراسة ولﻸﻋمال الﺨفيفة سبﻊ ساﻋات.
المادة  155 :مواقيﺖ محظورة
يحظر تشغيل اﻷطفال الذين تقل أﻋمارهم ﻋن أربعة ﻋشرة ﻋاما:
يوم الجمعة وأيام اﻷﻋياد.
ﻓﻲ الﻠيل ،من الساﻋة الثامنة مساء إلى الساﻋة الثامنة صباحا.
المادة  156 :مسك سجل
يجﺐ ﻋﻠى ﻛل صاحﺐ ﻋمل أن يضﻊ تحﺖ تصرف مفتﺶ الشغل والضمان اﻻﺟتماﻋﻲ سجﻼ يبين أسماء وتواريخ
ميﻼد ﻛاﻓة اﻷشﺨاصالذين تقل سنهم ﻋن ثمانية ﻋشرة سنة ،وﻛذلك ساﻋات ﻋمﻠهم.
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المادة  157 :طرق التطبيق
يحدد مقرر صادر ﻋن وزير الشغل طرق تطبيق هذا القسم.
القسم الثانﻲ  :ﻓحصقدرة اﻷطفال والمراهقين ﻋﻠى العمل
المادة  158 :ﻓحصالقدرة اﻹﺟباري
ﻻ يجوز تشغيل العمال الشبان الذين تقل سنهم ﻋن واحد وﻋشرين سنة ﻓﻲ أية مؤسسة أو منشأة إﻻ إذا ثبتﺖ
قدرتهم ﻋﻠى العمل الذي سيقومون به ﻋﻠى إثر ﻓحصطبﻲ مكمل بفحصإشعاﻋﻲ لﻠرئتين.
ويجﺐ أن يجرى ﻓحﺺ القدرة الطبﻲ بالمجان من طرف طبيﺐ مﻠحق بالمصﻠحة الطبية لﻠمؤسسة ،وﻓﻲ حالة
ﻋدم وﺟودها ﻓمن طرف طبيﺐ معتمد وﻋﻠى نفقة صاحﺐ العمل.
.ويجﺐ إثباته بمﻼحظات مدونة ﻓﻲ السجل المنصوصعﻠيه ﻓﻲ المادة156
المادة  159 :شهادة القدرة ﻋﻠى العمل
يجوز لﻠشهادة الطبية لﻠقدرة ﻋﻠى العمل:
أن تفرضشروطا محددة لﻠعمل.
أن يتم تسﻠيمها بالنسبة لعمل ﺧاصأو لمجموﻋة من اﻷﻋمال.
أن يتم تسﻠيمها لمدة محدودة.
ويجﺐ ﻋﻠى صاحﺐ العمل أن يرتﺐ الشهادة الطبية لﻠقدرة ﻋﻠى العمل وأن يضعها تحﺖ تصرف مفتشية الشغل

والضمان اﻻﺟتماﻋﻲ.
المادة  160 :الرقابة الطبية الدورية
يجﺐ أن تكون قدرة العمال الشبان ﻋﻠى العمل محل رقابة طبية نصف سنوية إلى غاية بﻠوغهم سن الثامنة
ﻋشرة سنة.
ويجوز لمفتﺶ الشغل والضمان اﻻﺟتماﻋﻲ أن يأمر بفحوص ذات دورية أقصر.
ويترتﺐ ﻋﻠى ﻋدم اﻻمتثال ﻷحكام هذه المادة ﻓسخ ﻋقد العمل ﻋﻠى حساب الطرف المﺨطئ.
المادة  161 :المقرر الوزاري
يحدد مقرر وزاري ﻋند اﻻقتضاء ،طرق تطبيق أحكام هذا القسم.
القسم الثالث  :راحة النواﻓﺲ والمرضعات
المادة  162 :راحة النواﻓﺲ
يحظر ﻋﻠى صاحﺐ العمل تشغيل المرأة العامﻠة طيﻠة راحة اﻷمومة المنصوصعﻠيها ﻓﻲ المادة39
المادة  163 :راحة المرضعات
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ﺧﻼل راحة اﻹرضاع بالنسبة لﻠنساء العامﻼت يجوز تقسيم ساﻋة الراحة المنصوص ﻋﻠيها ﻓﻲ المادة  42إلى
ﻓترتين تحصل ﻋﻠيهما اﻷمهات باﻻتفاق مﻊ صاحﺐ العمل ،وتحدد هاتين الفترتين ﻓﻲ حالة ﻋدم اﻻتفاق ﻓﻲ
منتصف ﻛل نصف يوم من العمل.
ويجوز أن يحدد مقر صادر ﻋن وزير الشغل ،بعد أﺧذ رأي المجﻠﺲ الوطنﻲ لﻠشغل والتشغيل والضمان
اﻻﺟتماﻋﻲ ،التزام المنشآت التﻲ تشغل أﻛثر من مائة امرأة بإﻋداد غرﻓة لﻠرضاﻋة داﺧﻠها أو بالقرب منها.
الفصل الثانﻲ  :العمل الﻠيﻠﻲ لﻠنساء واﻷطفال
المادة  164 :تعريف العمل الﻠيﻠﻲ
العمل الﻠيﻠى هو العمل الذي يؤدى بين الساﻋة الثانية والعشرين والساﻋة الﺨامسة صباحا غير أنه بالنسبة
لﻸطفال الذين تقل سنهم ﻋن السادسة ﻋشر ،العمل الﻠيﻠﻲ هو العمل المؤدى بين الساﻋة الثانية والعشرين
والساﻋة السادسة صباحا.
المادة  165 :الراحة الﻠيﻠية لﻠنساء واﻷطفال
يجﺐ أن ﻻ تقل مدة الراحة الﻠيﻠية لﻠنساء واﻷطفال ﻋن اثنتﻲ ﻋشرة ساﻋة متواصﻠة.
المادة  166 :حظر العمل الﻠيﻠﻲ
يحظر تشغيل النساء واﻷطفال الذين تقل سنهم ﻋن الثمانية ﻋشرة سنة ﻓﻲ المصانﻊ والمعامل والمناﺟم
والمحاﺟر وساحات التعمير والورشات ومﻠحقاتها من أي نوع ﻛانﺖ.
المادة  167 :اﻹستثناءات المؤقتة
)1بالنسبة لﻠصناﻋات التﻲ يتصل العمل ﻓيها بمواد قابﻠة لﻠتغيير بسرﻋة شديدة يجوز اﻻستثناء بصورة مؤقتةمن أحكام المادتين  165و  166ﻋندما يكون ذلك ضروريا ﻹنقاذ تﻠك المواد من ﺧسارة ﻻ يمكن تفاديها.
)2يجوز ﻓﻲ ﻛل المنشآت المشار إليها ﻓﻲ المادة  166اﻻستثناء من أحكام المادتين  165و  166ﻋندما يكونذلك ضروريا لتفادي أو ﻹصﻼح ما نشأ ﻋن حوادث ﺧطيرة وقعﺖ ﻋن غير قصد .غير أن هذه اﻻستثناءات
تقتصر ﻋﻠى النساء واﻷطفال الممتدة أﻋمارهم بين ستة ﻋشرة وثمانية ﻋشرة سنة.
المادة  168 :طرق اﻻستثناءات المؤقتة
يجوز ﻓﻲ حدود ﺧمسة ﻋشرة ليﻠة ﻓﻲ السنة استﺨدام اﻻستثناءات المنصوص ﻋﻠيها ﻓﻲ المادة  167بمجرد
إﺧطار مفتﺶ الشغل والضمان اﻻﺟتماﻋﻲ قبل البدء ﻓﻲ العمل اﻻستثنائﻲ.
وﻻ يجوز استﺨدام اﻻستثناء المنصوص ﻋﻠيه ﻓﻲ المادة  ، 167الفقرة ) 1أﻛثر من ﺧمسة ﻋشرة ليﻠة ﻓﻲ السنة
بدون ترﺧيصﺨاصمسبق من مفتﺶ الشغل والضمان اﻻﺟتماﻋﻲ.
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وﻓﻲ ﺟميﻊ الحاﻻت التﻲ يستعمل ﻓيها اﻻستثناء ،يجﺐ أن تتمتﻊ النساء واﻷطفال براحة تعويضية مدتها مساوية
لمدة العمل الذي تمﺖ تأديته ﻋﻠى أساس اﻻستثناء.
المادة  169 :اﻻستثناءات الدائمة
يجوز منﺢ اﻻستثناءات الدائمة من طرف مفتﺶ الشغل والضمان اﻻﺟتماﻋﻲ بعد استشارة مندوبﻲ العمال
بالنسبة لﻠنساء العامﻼت ﻓﻲ المنشآت المشار إليها ﻓﻲ المادة  166وذلك ﻓﻲ ﺧدمات الصحة والرﻋاية والﻼتﻲ ﻻ
يتعاطين ﻋادة ﻋمﻼ يدويا.
الباب الثانﻲ  :مدة العمل
الفصل اﻷول  :المدة اﻷسبوﻋية
المادة  170 :المدة القانونية ﻓﻲ المؤسسات غير الزراﻋية
ﻻ يجوز أن تزيد المدة القانونية لﻠعمل ﻓﻲ المؤسسات غير الزراﻋية ﻋن أربعين ساﻋة ﻓﻲ اﻷسبوع وﻋن ثمانﻲ

ساﻋات ﻓﻲ اليوم.
وتحدد مقررات صادرة ﻋن وزير الشغل بعد أﺧذ رأي المجﻠﺲ الوطنﻲ لﻠشغل والتشغيل والضمان اﻻﺟتماﻋﻲ
طرق تطبيق أسبوع اﻷربعين ساﻋة واﻻستثناءات التﻲ ترد ﻋﻠيها وشروط استعمال هذه اﻻستثناءات ﻓﻲ ﻛل ﻓرع
نشاط أو ﻓﻲ ﻛل ﻓئة مهنية وذلك ﻋﻠى المستوى الوطنﻲ أو الجهوي.
المادة  171 :المدة القانونية ﻓﻲ المؤسسات الزراﻋية
ﻻ يجوز أن تزيد المدة القانونية لﻠعمل الفعﻠﻲ ﻓﻲ المؤسسات الزراﻋية ﻋن ألفين وأربعمائة ساﻋة.
وﻓﻲ هذا النطاق يحدد مقرر صادر ﻋن وزير الشغل بعد أﺧذ رأي المجﻠﺲ الوطنﻲ لﻠشغل والتشغيل والضمان
اﻻﺟتماﻋﻲ المدة اﻷسبوﻋية القانونية طبقا لفصول السنة وحسﺐ المناطق.
المادة  172 :الساﻋات اﻹضاﻓية
تعتبر ساﻋات العمل المؤداة ﻛل أسبوع زيادة ﻋﻠى المدة القانونية المحددة ﻓﻲ المادتين  170و  171ساﻋات
إضاﻓية ترتﺐ زيادة ﻓﻲ اﻷﺟر.
وتحدد اﻻتفاقية الجماﻋية طرق الترﺧيﺺ وأﺟر الساﻋات اﻹضاﻓية المؤداة زيادة ﻋن المدة القانونية ،ﻓﻲ النهار
أو ﻓﻲ الﻠيل ،ﻓﻲ أيام العمل أو ﻓﻲ أيام الراحة اﻷسبوﻋية أو ﻓﻲ أيام اﻷﻋياد .وﻋند ﻋدم وﺟود اتفاقية ﺟماﻋية
يحددها مقرر صادر ﻋن وزير الشغل بعد أﺧذ رأى المجﻠﺲ الوطنﻲ لﻠشغل والتشيغل والضمان اﻻﺟتماﻋﻲ.
ومﻊ ذلك يحدد مرسوم متﺨذ من طرف مجﻠﺲ الوزراء ،هذه الطرق بالنسبة لﻠمراﻓق العمومية والمؤسسات
العمومية.
المادة  173 :الراحة اليومية
يجﺐ أن يتبﻊ العمل اليومﻲ لكل ﻋامل براحة متواصﻠة ﻻ تقل ة ،ويجﺐ أن تمنﺢ يوم الجمعة.
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الفصل الثانﻲ  :الراحات اﻷسبوﻋية واﻷﻋياد
القسم اﻷول :الراحات اﻷسبوﻋية
المادة  174 :المبدأ
يحظر تشغيل نفﺲ العامل أﻛثر من ستة أيام ﻓﻲ اﻷسبوع.
يجﺐ أن ﻻ تقل مدة الراحة اﻷسبوﻋية ﻋن أربﻊ وﻋشرين متتالية ويجﺐ أن تمنﺢ يوم الجمعة.
المادة  175 :طرق التطبيق واﻻستثناءات
يحدد مقرر صادر ﻋن وزير الشغل  ،بعد أﺧذ رأي المجﻠﺲ الوطنﻲ لﻠشغل والتشغيل والضمان اﻻﺟتماﻋﻲ طرق
التطبيق واﻻستثناءات المحتمﻠة من المادة السابقة ﻻسيما ﻓيما يتعﻠق بالمهن التﻲ يجوز أن تمنﺢ ﻓيها الراحة
بصفة استثنائية بناء ﻋﻠى بواﻋث محددة بدقة سواء بالتناوب أو لجميﻊ العامﻠين ﻓﻲ أيام أﺧرى غير يوم الجمعة
أو تعﻠق لتعويضاﻷﻋياد الدينية أو المحﻠية أو تحدد لفترة تزيد ﻋن اﻷسبوع أو تمنﺢ ﻓﻲ صورة نصفﻲ يوم.
ويحدد مرسوم متﺨذ من طرف مجﻠﺲ الوزراء ،طرق الراحة اﻷسبوﻋية ﻓﻲ المراﻓق العمومية والمؤسسات
العمومية.
القسم الثانﻲ  :أيام اﻷﻋياد
المادة  176 :التحديد بموﺟﺐ القانون – المبادئ
يحدد القانون أيام العطﻼت الﺨاصة باﻷﻋياد وأيام العطﻼت مدﻓوﻋة اﻷﺟر.
وﻻ ترتﺐ أيام اﻷﻋياد المعطﻠة ﻓعﻼ قطﻊ اﻷﺟر بالنسبة لﻠعمال الذين يتقاضون أﺟورهم بالساﻋة أو باليومية.
وﻻ ترتﺐ أيام اﻷﻋياد غير المعطﻠة زيادة ﻓﻲ اﻷﺟر.
وترتﺐ أيام اﻷﻋياد التﻲ يقرر القانون أنها معطﻠة ومدﻓوﻋة اﻷﺟر ،ﻋندما يتم العمل أثناءها زيادة ﻓﻲ اﻷﺟر.
المادة  177 :المقررات الوزارية
يجوز أن تحدد اﻻتفاقيات الجماﻋية أو مقررات وزارية الشروط التﻲ يتم طبقا لها دﻓﻊ اﻷﺟر ﻋن أيام اﻷﻋياد
المعطﻠة أو المعطﻠة ومدﻓوﻋة اﻷﺟر بموﺟﺐ القانون والتﻲ يتم العمل أثناءها.
الباب الثالث  :اﻹﺟازات المدﻓوﻋة اﻷﺟر
الفصل اﻷول  :اﻛتساب الحق ﻓﻲ اﻹﺟازات المدﻓوﻋة اﻷﺟر
المادة  178 :الﺨدمات الفعﻠية المﺨولة لﻺﺟازات
يكتسﺐ ﻛل ﻋامل يكون مكان إقامته المعتادة ﻓﻲ موريتانيا أم ﻻ ،الحق ﻓﻲ اﻹﺟازات المدﻓوﻋة اﻷﺟر ﻓﻲ
نهاية ﻓترة اثنﻲ ﻋشر شهرا من الﺨدمات الفعﻠية.
وتعطى الﺨدمات المؤداة بصفة مؤقتة لحساب نفﺲ صاحﺐ العمل ﺧارج اﻹقﻠيم الموريتانﻲ الحق ﻓﻲ اﻹﺟازات
المدﻓوﻋة اﻷﺟر طبقا لنفﺲ الشروط.
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.وتعتبر ﻓترات تعﻠيق ﻋقد العمل بمثابة ﻓترات من الﺨدمة الفعﻠية طبقا ﻷحكام المادة32
المادة  179 :الفترة المحال إليها

الفترة المحال إليها التﻲ ينبغﻲ اﻋتبارها لتحديد الﺨدمات الفعﻠية هﻲ تﻠك التﻲ تمتد بين تاريخ تعيين
العامل أو رﺟوﻋه من اﻹﺟازة السابقة واليوم اﻷﺧير الذي يسبق يوم ﺧروﺟه ﻓﻲ إﺟازة.
الفصل الثانﻲ  :مدة اﻹﺟازات المدﻓوﻋة اﻷﺟر
المادة  180 :ﻋدد أيام اﻹﺟازة
لﻠعامل ﻓﻲ نهاية ﻓترة الﺨدمات الفعﻠية المحددة بموﺟﺐ المادة  178الحق ﻓﻲ:
يوم ونصف من أيام العمل ﻛإﺟازة ﻋن ﻛل شهر من الﺨدمة الفعﻠية إذا ﻛان بالغا من العمر ثمانية ﻋشر سنة
ﻋﻠى اﻷقل.
يومين من أيام العمل ﻛإﺟازة ﻋن ﻛل شهر من الﺨدمة الفعﻠية إذا ﻛان ﻋمره يقل ﻋن ثمانية ﻋشر سنة.
ثﻼثة أيام من أيام العمل ﻛإﺟازة إذا تعﻠق اﻷمر بعامل ﻻ يكون مكان إقامته المعتادة ﻓﻲ موريتانيا.
المادة  181الزيادة ﻓﻲ مدة اﻹﺟازات تبعا لﻸقدمية
تضاف إلى مدة اﻹﺟازات المدﻓوﻋة اﻷﺟر المحددة بموﺟﺐ المادة  180اﻋتبارا ﻷقدمية العامل ﻓﻲ المؤسسة
بواقﻊ:
يوم من أيام العمل ﻋن أقدمية تمتد ﻋشرة وﺧمسة ﻋشرة سنة.يومين من أيام العمل ﻋن أقدمية تمتد بين ﺧمسة ﻋشرة وﻋشرين سنة.
ثﻼثة أيام من أيام العمل ﻋن أقدمية تتجاوز ﻋشرين سنة.
المادة  182 :الزيادة ﻓﻲ مدة اﻹﺟازات بالنسبة لﻸمهات
لﻸمهات العامﻼت الحق ﻓﻲ إﺟازة إضاﻓية مدتها يوم من أيام العمل ﻓﻲ السنة ﻋن ﻛل طفل ﻋﻠى قيد الحياة تقل
سنه ﻋن أربعة ﻋشر سنة ومسجل ﻓﻲ سجل الحالة المدنية.
المادة  183 :الزيادة ﻓﻲ مدة اﻹﺟازات تبعا لمواﻋيد اﻻنتقال
بالنسبة لﻠعامل المغترب أو المنتقل الذي يقضﻲ إﺟازته ﻓﻲ مكان إقامته المعتادة ،ﺧارج مكان ﻋمﻠه ،تضاف إلى
مدة إﺟازته مواﻋيد اﻻنتقال المتعﻠقة بمدة السفر ذهابا وإيابا والذي يتم القيام به طبقا لﻠشروط المحددة بموﺟﺐ
هذا القانون بالنسبة لتنقل العمال ،وﻋند اﻻقتضاء ،مواﻋيد انتظار سند التنقل.
المادة  184 :ﻋدم قابﻠية حسم الغيابات
ﻓﻲ حدود ﻋشرة أيام ﻓﻲ السنة ﻻ يجوز أن تحسم من مدة اﻹﺟازة المكتسبة؛ الرﺧﺺ اﻻستثنائية
المدﻓوﻋة اﻷﺟر الممنوحة لﻠعامل بمناسبة أحداث ﻋائﻠية طبقا لﻠتنظيمات أو لﻼتفاقيات الجماﻋية المعمول بها.
وﻓﻲ حدود ﺧمسة ﻋشر يوما من أيام العمل غير قابﻠة لﻠحسم من مدة اﻹﺟازة المدﻓوﻋة اﻷﺟر ،يجوز
منﺢ رﺧصغياب بدون أﺟر لحضور مؤتمرات نظامية أو مﻠتقيات المنظمات النقابية العمالية.
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ويجوز أن تؤﺧذ رﺧﺺ الغياب هذه مرة واحدة أو مرتين دون أن تجعل مرات تعﻠيق ﻋقد العمل بسبﺐ
اﻹﺟازة السنوية وتطبيق هذه اﻷحكام يزيد ﻋن ثﻼث مرات ﺧﻼل نفﺲ السنة المدنية.
الفصل الثالث  :التمتﻊ باﻹﺟازة المدﻓوﻋة اﻷﺟر
المادة  185 :ﻓترة اﻹﺟازة
.لﻠعامل الحق ﻓﻲ المطالبة بالتمتﻊ بإﺟازته ﻓﻲ نهاية مدة الﺨدمات الفعﻠية المحددة بموﺟﺐ المادة178
ومﻊ ذلك يجوز بناء ﻋﻠى اتفاق بين الطرﻓين تأﺟيل التمتﻊ الفعﻠﻲ باﻹﺟازات بدون أن تتجاوز مدة الﺨدمة الفعﻠية
ثﻼثة أﻋوام مﻊ مراﻋاة وﺟوب أﺧذ إﺟازة ﻓﻲ ﻛل سنة تكون مدتها ستة أيام.
المادة  186 :استمرار اﻹﺟازة
يجﺐ أن تكون اﻹﺟازة التﻲ ﻻ تزيد ﻋن اثنﻲ ﻋشر يوما متواصﻠة.
وإذا زادت ﻋن اثنﻲ ﻋشر يوما يجوز تجزئتها بناء ﻋﻠى اتفاق الطرﻓين بشرط أن ﻻ يقل أحد اﻷﺟزاء ﻋن اثنﻲ
ﻋشر يوما من أيام العمل.
المادة  187 :مكان اﻹﺟازة
لﻠعامل حرية قضاء إﺟازته ﻓﻲ البﻠد الذي يﺨتاره مﻊ مراﻋاة اﻷحكام المتعﻠقة بالنقل.
المادة  188 :مﺨصصاﻹﺟازات المدﻓوﻋة اﻷﺟر
يجﺐ ﻋﻠى صاحﺐ العمل أن يدﻓﻊ لﻠعامل ﻋند ذهابه ﻓﻲ إﺟازته مﺨصصا يساوي واحدا من اثنﻲ ﻋشر ﺟزء من
المبالﻎ المقبوضة من طرف العامل ﺧﻼل الفترة المحال إليها باستثناء البدﻻت ذات طابﻊ المصروﻓات أو المناﻓﻊ
العينية المرتبطة بصورة ثانوية بالعمل أو البدﻻت الجزاﻓية التى تحل محﻠها والتى ليﺲ لها طابﻊ اﻷﺟر العينﻲ.
وﻻ تؤﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋتبار بدﻻت البعد واﻻنتقال المنصوصعﻠيها ﻓﻲ المادتين  200و201
ﻻحتساب بدﻻت اﻹﺟازات المدﻓوﻋة اﻷﺟر.
وﻋﻠﻲ ﻋكﺲ ذلك تؤﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋتبار اﻻستقطاﻋات المجراة ،ﻋند اﻻقتضاء،ﻋﻠﻲ اﻷﺟر بعنوان المناﻓﻊ العينية
ﻻحتساب مﺨصصاﻹﺟازة.
المادة  189 :البدل التعويضﻲ لﻺﺟازات المدﻓوﻋة اﻷﺟر

ﻓﻲ حالة ﻓسخ ﻋقد العمل أو ﻓﻲ حالة انتهاء العقد قبل أن يستحق العامل اﻹﺟازات المدﻓوﻋة اﻷﺟر ﻓإنه يجﺐ أن
يمنﺢ مكان اﻹﺟازة بدﻻ يحسﺐ ﻋﻠى أساس الحقوق المكتسبة بموﺟﺐ اﻷحكام اﻵنفة الذﻛر.
ويحصل العامل المشتغل بالساﻋة أو باليومية ﻓﻲ ﻋمل قصير المدة ﻻ يزيد ﻋن يومية واحدة ﻋﻠى بدل اﻹﺟازات
المدﻓوﻋة مﻊ اﻷﺟر المستحق ﻓﻲ موﻋد أقصاه نهاية اليوم بمقدار واحد من اثنﻲ ﻋشر ﺟزءا من اﻷﺟزاء
المستحقة لﻠعامل ﺧﻼل اليومية ويجﺐ إثبات هذا البدل ﻓﻲ ﻛشف اﻷﺟور بصورة منفصﻠة ﻋن اﻷﺟر.
وباستثناء هذه الحاﻻت ،ﻛل اتفاق ينصعﻠى إﻋطاء بدل ﻋوضا ﻋن اﻹﺟازة يقﻊ باطﻼ بطﻼنا مطﻠقا.
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المادة  190 :المقرر الوزاري
يوضﺢ مقرر صادر ﻋن وزير الشغل بعد أﺧذ رأي المجﻠﺲ الوطنﻲ لﻠشغل والتشغيل والضمان اﻻﺟتماﻋﻲ إن لزم
اﻷمر شروط تطبيق هذا الباب.
الباب الرابﻊ  :اﻷﺟور
الفصل اﻷول  :اﻷحكام العامة
المادة  191 :مبدأ  "،ﻋند تساوي العمل يتساوى اﻷﺟر"
إذا تساوت شروط العمل والكفاءة المهنية واﻹنتاج ،يتساوى اﻷﺟر بالنسبة لكاﻓة العمال أيا ﻛان أصﻠهم أو
ﺟنسهم أو سنهم أو وضعهم القانونﻲ.
ويجﺐ أن يقصد بالعمل الوظيفة التﻲ يشتغل ﻓيها العامل مثﻠما حددتها النصوص السارية المفعول وبناء ﻋﻠى
اﻷشغال التﻲ تتضمنها.
المادة  192 :مبدأ" ﻻ أﺟر بدون ﻋمل"
ﻻ يستحق أي أﺟر ﻓﻲ حالة الغياب باستثناء الحاﻻت المنصوص ﻋﻠيها ﻓﻲ القانون أو ﻓﻲ التنظيمات أو ﻓﻲ
اﻻتفاقيات الجماﻋية أو ﻓﻲ اتفاق الطرﻓين.
وﻋﻠى العكﺲ يستحق اﻷﺟر لكل ﻋامل يظل ﻓعﻼ تحﺖ تصرف صاحﺐ ﻋمﻠه ﻓﻲ أوقات وﻓﻲ مكان العمل المتفق
ﻋﻠيها باستثناء حاﻻت البطالة اﻻقتصادية أو الفنية.
المادة  193 :تحديد اﻷﺟر ومﻠحقاته
يحدد أﺟر العامل إما بموﺟﺐ اتفاقية ﺟماﻋية أو بموﺟﺐ مقرر أو باتفاق الطرﻓين مﻊ احترام الحد اﻷدنى
المنصوصعﻠيه ﻓﻲ التنظيمات أو ﻓﻲ اﻻتفاقية المعمول بها.
ويجﺐ إﻋﻼم العمال بصورة ﻓردية أو ﺟماﻋية ،ﻛتابة أو ﻋن طريق تعﻠيق اﻹﻋﻼنات أو أية وسيﻠة أﺧرى مﻼئمة
لوضعية المؤسسة ،بشروط اﻷﺟر المنطبقة ﻋﻠيهم وذلك قبل شروﻋهم ﻓﻲ العمل أو بمناسبة ﻛل تغيير لهذه
الشروط.
المادة  194 :احتساب العموﻻت والعﻼوات والبدﻻت
إذا ﻛان ﻛل اﻷﺟر أو ﺟزء منه مكونا من العموﻻت أو العﻼوات أو المناﻓﻊ المﺨتﻠفة أو البدﻻت التﻲ تقوم مقام
هذه المناﻓﻊ ما دامﺖ ﻻ تشكل إرﺟاع مصروﻓات ،ﻓإنها تدﺧل ﻓﻲ حساب مﺨصصاﻹﺟازات المدﻓوﻋة اﻷﺟر وبدل
اﻹﺧطار وبدل الفصل ﻋن العمل والتعويضات ﻋن اﻷضرار.
المبﻠﻎ الواﺟﺐ أﺧذه ﻓﻲ اﻻﻋتبار لهذا الغرض هو المعدل الشهري المحسوب ﻋﻠى أساس العناصر المشار إليها
ﻓﻲ الفقرة السابقة بالنسبة ﻷشهر النشاط اﻹثنﻲ ﻋشر اﻷﺧيرة أو لفترة النشاط ﻋندما تقل ﻋن اثنﻲ ﻋشر شهرا.
الفصل الثانﻲ  :ﻋناصر اﻷﺟر
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القسم اﻷول  :اﻷﺟر اﻷدنى المضمون بين المهن واﻷﺟور الدنيا المتدرﺟة
المادة  195 :تحديد اﻷﺟر اﻷدنى المضمون بين المهن
يحدد مرسوم صادر بعد أﺧذ رأي المجﻠﺲ الوطنﻲ لﻠشغل والتشغيل والضمان اﻻﺟتماﻋﻲ مقدار اﻷﺟر اﻷدنى
المضمون بين المهن.
ويجوز أن يحدد المرسوم:
نسﺐ التﺨفيضالمنطبقة ﻋﻠى العمال الذين تقل أﻋمارهم ﻋن ثمانية ﻋشرة سنة.
نسﺐ مﺨتﻠفة بالنسبة لﻠنشاط الزراﻋﻲ.
المادة  196 :حظر أي أﺟر يقل ﻋن اﻷﺟر اﻷدنى المضمون بين المهن
يحظر ﻋﻠى ﻛل صاحﺐ ﻋمل أن يدﻓﻊ ﻷي ﻋامل أﺟرا يقل مقداره ﻋن اﻷﺟر اﻷدنى المضمون بين المهن مثﻠما
يحدد المرسوم المشار إليه ﻓﻲ المادة السابقة.
ولتطبيق هذه المادة ،تدﺧل ﻓﻲ حساب اﻷﺟر اﻻمتيازات العينية ومﻠحقات اﻷﺟر التﻲ لها طابﻊ مﻠحقات اﻷﺟر،
وباستثناء الزيادات الناتجة ﻋن الساﻋات اﻹضاﻓية أو ﻋن إرﺟاع مصروﻓات.
المادة  197 :اﻷﺟور اﻷساسية حسﺐ الفئات
ﻓﻲ حالة ﻋدم وﺟود اتفاقية ﺟماﻋية أو ﻋند صمتها تحدد مقررات صادرة ﻋن وزير الشغل ،بعد أﺧذ رأي

المجﻠﺲ الوطنﻲ لﻠشغل والتشغيل والضمان اﻻﺟتماﻋﻲ الفئات المهنية والحدود الدنيا لﻸﺟور اﻷساسية التﻲ
تتعﻠق بها.
القسم الثانﻲ  :اﻷﺟر باﻹنتاج أو بالقطعة
المادة  198 :شروط اﻷﺟر باﻹنتاج أو بالقطعة
ﻋندما ﻻ تنﺺ اتفاقية ﺟماﻋية ،تم توسيﻊ نطاق تطبيقها ﻋﻠى اﻷﺟر باﻹنتاج أو بالقطعة ،ﻓإنه يحظر ﻋﻠى ﻛل
صاحﺐ ﻋمل تسري ﻋﻠيه اﻻتفاقية الجماﻋية ممارسة هذا الشكل من اﻷﺟر وﻋندما تنﺺ اتفاقية ﺟماﻋية ﻋﻠى
اﻷﺟر باﻹنتاج أو بالقطعة ،ﻓإنه يجﺐ أن يحتسﺐ بحيث يحصل العامل المتوسﻂ الكفاءة ﻋﻠى الذي يعمل بطريقة
ﻋادية ﻋﻠى أﺟر ﻻ يقل ﻋن أﺟر العامل الذي يحسﺐ أﺟره ﻋﻠى أساس الزمن ويقوم بعمل مماثل لﻠعمل الذي يقوم
به هو.
ويتم تعﻠيق إﻋﻼنات بشأن الحدود الدنيا لﻸﺟور وﻛذلك شروط احتساب اﻷﺟر باﻹنتاج أو بالقطعة ﻓﻲ مكاتﺐ
أصحاب العمل وﻓﻲ اﻷماﻛن التﻲ يستﻠم ﻓيها العمال أﺟورهم.
المادة  199 :ﻋدم احترام شروط اﻷﺟر باﻹنتاج أو بالقطعة
تثبﺖ مﺨالفة أحكام المادة السابقة بموﺟﺐ محضر يحرره مفتﺶ الشغل المﺨتﺺ ويستند إلى ﺧبرة ﺧبير ،ﻋند
اﻻقتضاء ،ويجوز لﻠمحكمة الجناحية أن تعين ﺧبيرا ﺟديدا وأن تقدر بحرية مطﻠقة ما إذا ﻛانﺖ الوقائﻊ المسجﻠة
تشكل المﺨالفة المشار إليها.
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وتقدر محكمة الشغل بنفﺲ الطريقة ﻋندما يعرضعﻠيها نزاع ﻓردي يعنﻲ اﻷﺟر باﻻنتاج أو بالقطعة.
القسم الثالث  :بدل البعد ،بدل اﻻنتقال
المادة  200 :بدل البعد
إذا اﺧتﻠفﺖ الظروف المناﺧية ﻓﻲ المنطقة التﻲ يقﻊ ﻓيها مكان العمل ﻋن الظروف السائدة ﻓﻲ مكان إقامة العامل
المعتادة وأﺧضعه هذا البعد لضغوط ﺧاصة ﻓإنه يتقاضى بدل البعد لﻠتعويض ﻋن النفقات والضغوط اﻹضاﻓية
التﻲ يتعرض لها نتيجة لمجيئه وإقامته ﻓﻲ مكان العمل.
المادة  201 :بدل اﻻنتقال
يستحق العامل بدل انتقال ﻋندما يضطره واﺟﺐ مهنﻲ إلى انتقال ﻋرضﻲ ومؤقﺖ ﺧارج مكان ﻋمﻠه العادي.
المادة  202 :المقرر الوزاري
تحدد طرق منﺢ ومقدار هذين البدلين بموﺟﺐ أحكام اﻻتفاقية الجماﻋية أو إن لم توﺟد مثل هذه اﻻتفاقيات،
بموﺟﺐ مقرر صادر ﻋن وزير الشغل بعد أﺧذ رأي المجﻠﺲ الوطنﻲ لﻠشغل والتشغيل والضمان اﻻﺟتماﻋﻲ.
الفصل الثالث  :المناﻓﻊ العينية
القسم اﻷول  :المسكن – التزويد بالمواد الغذائية – التنازل ﻋن البضائﻊ
المادة  203 :توﻓير السكن
ﻓﻲ الحالة التﻲ ﻻ يكون ﻓيها العامل الدائم أصيل مكان العمل وﻻ يوﺟد ﻓيه مقر إقامته المعتادة ،وﻻ يستطيﻊ أن
يحصل بوسائﻠه الﺨاصة ﻋﻠى مسكن يفﻲ بحاﺟته وبحاﺟة أسرته ،ﻓإنه يجﺐ ﻋﻠى صاحﺐ العمل أن يوﻓر له
المسكن.
ويحدد مقرر صادر ﻋن وزير الشغل الحاﻻت التﻲ يجﺐ ﻓيها توﻓير المسكن والحد اﻷقصى لقيمة اﻹيجار
والشروط التﻲ يجﺐ أن تتوﻓر ﻓيه ﻻسيما من حيث الصحة ومن حيث ضمان حماية النساء والبنات الﻼئى ﻻ
يعشن مﻊ أسرهن.
المادة  204 :التزويد بالمواد الغذائية
ﻓﻲ الحاﻻت التﻲ ﻻ يمكن لﻠعامل أن يحصل بوسائﻠه الﺨاصة ﻋﻠى المواد الغذائية الضرورية له وﻷﻓراد أسرته
بصورة منتظمة ،ﻓإنه يجﺐ ﻋﻠى صاحﺐ العمل أن يوﻓر له هذه المواد.
ويحدد مقرر صادر ﻋن وزير الشغل المناطق وﻓئات العمال التﻲ يجﺐ أن تقدم إليهم وﺟبات غذائية يومية ﻓﻲ
هذه المناطق والحد اﻷقصى لقيمتها وتفاصيل ونوع ووزن المواد الغذائية الضرورية التﻲ يتكون منها وشروط
تقديمها ﻻسيما بواسطة زراﻋة قطﻊ أرضية مﺨصصة لهذا الغرض.
المادة  205 :التنازل ﻋن السﻠﻊ وتوﻓير الﺨدمات ﻓﻲ متاﺟر المنشآت
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تعتبر ﻛمتجر لﻠمنشأة ﻛل منظمة يمارس ﻓيها صاحﺐ العمل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة التنازل ﻋن سﻠﻊ أو
توﻓير ﺧدمات لعمال المؤسسة ﻹشباع حاﺟياتهم الشﺨصية والعادية.
ويقبل إنشاء متاﺟر لمنشآت بشروط ثﻼث:
أﻻ يﻠزم العمال بالتزود منها.
أﻻ يكون بيﻊ البضائﻊ منها إﻻ نقدا وبدون أرباح.
أن تكون محاسبة متجر أو متاﺟر المنشأة مستقﻠة تماما وﺧاضعة لرقابة لجنة الرقابة المنتﺨبة من طرف العمال.

ويجﺐ إثبات أسعار البضائﻊ المعروضة لﻠبيﻊ بصورة واضحة.
وتﺨضﻊ ﻛل تجارة تقدم داﺧل المؤسسة لﻸحكام السابقة باستثناء التعاونيات العمالية ويحظر بيﻊ المواد
الكحولية والروحية ﻓﻲ متاﺟر المنشآت ﻛما يحظر بيعها ﻓﻲ أماﻛن العمل.
المادة  206 :إنشاء وغﻠق متاﺟر المنشآت
يﺨضﻊ إنشاء متجر المنشأة ﻓﻲ الشروط المنصوصعﻠيها ﻓﻲ المادة السابقة لترﺧيصوزير الشغل الممنوح بعد
أﺧذ رأي مفتﺶ الشغل المﺨتصوذلك بناء ﻋﻠى اقتراح مدير الشغل.
ويجوز أن يأمر بإنشائه وزير الشغل ﻓﻲ ﻛل مؤسسة بناء ﻋﻠى اقتراح مفتﺶ الشغل المﺨتصومدير الشغل.
ويراقﺐ مفتﺶ الشغل سير ﻋمل متجر المنشأة ،ويجوز له ﻓﻲ حالة التعسف المثبﺖ أن يأمر بالغﻠق المؤقﺖ لمدة
أقصاها شهر.
القسم الثانﻲ  :نقل العامل وأﻓراد أسرته وأمتعته
المادة  207 :نقل العامل المغترب
يتحمل صاحﺐ العمل نفقات نقل العامل المغترب وزوﺟته وأبنائه القصر الذين يعيشون معه ﻋادة وﻛذلك
أمتعتهم ،ما ﻋدا الحاﻻت التالية:
ﻋندما يغادر العامل مقر إقامته المعتادة بدون ﻋقد ﻋمل ﻓردي أو بدون وﻋد ﻓردي بعقد ﻋمل.
ﻋندما يفسخ ﻋقد التعيين تحﺖ اﻹﺧتبار أو ﻻ يترتﺐ ﻋﻠيه إنشاء ﻋقد ﻋمل نهائﻲ إذا ﻛان العامل قد تم تعيينه ﻓﻲ
مكان العمل.
ﻋندما يتم ﻓسخ ﻋقد العمل المحدد المدة قبل نهاية مدته بفعل العامل أو نتيجة لﺨطئه الجسيم باستثناء حالة القوة
القاهرة.
ﻓﻲ حالة ﻓسخ العقد غير المحدد المدة بفعل العامل أو نتيجة لﺨطئه الجسيم قبل انقضاء المدة الدنيا لﻺقامة
المنصوصعﻠيها ﻓﻲ العقد.
إذا قضﺖ المحكمة المﺨتصة ببطﻼن العقد تحﺖ مسؤولية العامل.
49
ﻓﻲ الحاﻻت المشار إليها ﻓﻲ  4و  5أﻋﻼه ،توزع مصروﻓات النقل بالنسبة لﻺياب وإن لزم اﻷمر بالنسبة لﻠذهاب
ﻋند ﻓسخ العقد بين صاحﺐ العمل والعامل بالتناسﺐ مﻊ زمن الﺨدمة المؤداة باﻋتبار المدة الدنيا لﻺقامة
المنصوصعﻠيها ﻓﻲ العقد.
المادة  208 :نقل العامل المتنقل
يتحمل صاحﺐ العمل نفقات نقل العامل الحامل لﻠجنسية الموريتانية والذي يوﺟد مكان إقامته المعتادة ﻓﻲ
موريتانيا وﻋند اﻻقتضاء أسرته ،ﻓﻲ حالة انتقاله بفعل صاحﺐ العمل من أﺟل تنفيذ ﻋقد ﻋمﻠه ﺧارج مكان إقامته
المعتادة وذلك طبقا لﻠشروط المحددة بموﺟﺐ المقرر الصادر ﻋن وزير الشغل بعد أﺧذ رأي المجﻠﺲ الوطنﻲ
لﻠشغل والتشغيل والضمان اﻻﺟتماﻋﻲ.
المادة  209 :الحد اﻷدنى لمدة اﻹقامة
يجوز أن ينﺺ ﻋقد العمل واﻻتفاقية الجماﻋية ﻋﻠى الحد اﻷدنى لمدة اﻹقامة حيث أن المدة التﻲ تقل ﻋن هذا
الحد اﻷدنى تجعل نقل أﻓراد أسرة العامل ﻻ يتحمﻠه صاحﺐ العمل ،وﻻ يجوز أن يزيد هذا الحد اﻷدنى ﻋن اثنﻲ
ﻋشر شهرا.
المادة  210 :وسائل النقل – درﺟة السفر – وزن اﻷمتعة
يتم نقل العامل المغترب أو المنتقل وأﻓراد أسرته وﻛذلك أمتعتهم بالطريقة والوسائل العادية التﻲ يترك اﺧتيارها
لصاحﺐ العمل باستثناء اﻻقتضاء الطبﻲ المﺨالف لذلك.
غير أنه يحق لﻠعامل أن يستعمل وسيﻠة نقل حسﺐ رغبته ،ﻓﻲ هذه الحالة ،إذا ﻛانﺖ التكﻠفة أﻋﻠى ﻓالعامل هو
الذي يتحمل النفقات اﻹضاﻓية ،وإن ﻛانﺖ أقل ،ﻓإنه ﻻ يجوز لﻠعامل مطالبة صاحﺐ العمل بدﻓﻊ الفارق.
وتحدد درﺟة السفر ووزن اﻷمتعة تبعا لﻠوظيفة التﻲ يشغﻠها العامل ﻓﻲ المؤسسة طبقا لما تنﺺ ﻋﻠيه اﻻتفاقية
الجماﻋية وﻓﻲ حالة ﻋدم وﺟودها حسﺐ القواﻋد المحددة بموﺟﺐ مقرر صادر ﻋن وزير الشغل بعد أﺧذ رأي
المجﻠﺲ الوطنﻲ لﻠشغل والتشغيل والضمان اﻻﺟتماﻋﻲ.
وتؤﺧذ اﻷﻋباء العائﻠية ﻓﻲ اﻻﻋتبار ﻻحتساب وزن اﻷمتعة.
المادة  211 :مصروﻓات النقل التﻲ يدﻓعها العامل مسبقا
يشكل نقل العامل وأﻓراد أسرته وأمتعتهم امتيازا ﻋينيا غير قابل ﻹرﺟاع مصروﻓاته إلى العامل من طرف صاحﺐ
العمل إﻻ إذا ﻛان العامل قد دﻓﻊ مسبقا مصروﻓات نقل مكتسبة حسﺐ أحكام هذا القسم وتم القيام به ﻓعﻼ.
المادة  212 :مواﻋيد النقل
ﻻ تحتسﺐ مواﻋيد نقل العامل بالوسيﻠة التﻲ يوﻓرها صاحﺐ العمل ﻓﻲ الفترة المحال إليها التﻲ تعطﻲ الحق ﻓﻲ
اﻹﺟازة وﻻ ﻓﻲ مدة اﻹﺟازة.
غير أنه تﺨصم من مدة اﻹﺟازة المواﻋيد اﻹضاﻓية الناﺟمة ﻋن استعمال أية وسيﻠة نقل تقل سرﻋتها ﻋن

الوسيﻠة التﻲ يوﻓرها صاحﺐ العمل.
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المادة  213 :وﺟوب أداء حق النقل
يجوز لﻠعامل الذي يكون قد انقطﻊ ﻋن الﺨدمة أن يطالﺐ صاحﺐ العمل السابق بأن يوﻓر له سندات السفر التﻲ
يستحقها ﻓﻲ موﻋد سنتين ابتداء من اﻻنقطاع ﻋن العمل لدى صاحﺐ العمل المذﻛور.
ولهذا الغرض يقدم صاحﺐ العمل إلى العامل إﻓادة تبين يوم ﻓسخ العقد ،وﻛشف الحساب الدقيق لحقوق العامل
ﻓﻲ مجال النقل.
وﻋندما يبدي العامل الذي ﻛان ﻓﻲ ﺧدمة أصحاب ﻋمل ﻋديدين ومتتاليين رغبته ﻓﻲ الرﺟوع إلى مكان إقامته
المعتادة ،ﻓإنه يسﻠم اﻹﻓادات التﻲ توﺟد ﻓﻲ حوزته إلى صاحﺐ العمل اﻷﺧير مقابل سندات النقل ويحق لصاحﺐ
العمل اﻷﺧير رﻓﻊ دﻋوى مباشرة أمام محكمة الشغل ضد أصحاب العمل السابقين قصد توزيﻊ مصروﻓات النقل
المبينة بالتناسﺐ مﻊ زمن ﺧدمة العامل لدى ﻛل واحد من أصحاب العمل المتتاليين.
ويحدد مقرر صادر ﻋن وزير الشغل بعد أﺧذ رأي المجﻠﺲ الوطنﻲ لﻠشغل والضمان اﻻﺟتماﻋﻲ ،ﻋند اﻻقتضاء،
طرق تنفيذ هذه اﻷحكام.
المادة  214 :التعويضعن موﻋد انتظار سندات النقل
يتسﻠم العامل الذي ﻛان قد انقطﻊ ﻋن العمل وهو ينتظر وسيﻠة النقل التﻲ حددها له صاحﺐ العمل بدﻻ يساوي
اﻷﺟر الذي قد يتقاضاه لو استمر ﻓﻲ العمل ،ويستمر ﻓﻲ اﻻستفادة من المناﻓﻊ واﻻمتيازات العينية.
إن العامل الذي تم توقيﻊ ﻋقد ﻋمﻠه أو الذي انتهﺖ إﺟازته وﻻ يزال تحﺖ تصرف صاحﺐ العمل وهو ينتظر
وسيﻠة النقل التﻲ ستسمﺢ له بمغادرة مكان إقامته المعتادة واﻻلتحاق بمكان ﻋمﻠه يتقاضى ﺧﻼل ﻓترة اﻻنتظار
هذه بدﻻ يحتسﺐ ﻋﻠى أساس مﺨصصاﻹﺟازة.
ويجﺐ أداء البدل المنصوص ﻋﻠيه ﻓﻲ الفقرة السابقة ﻓﻲ الحالة التﻲ ﻻ يستطيﻊ ﻓيها العامل استعمال وسيﻠة
النقل المعينة ﻓﻲ التاريخ المقرر بشرط أن يﺨطر صاحﺐ العمل بأسرع الطرق وأن يقدم تقريرا ﻋﻠى ذلك ويثبﺖ
أنه غير مسؤول ﻋن اﻻنتظار.
المادة  215 :ترحيل ﺟثمان العامل أو أحد أﻓراد أسرته المتوﻓى
إذا ما توﻓى ﻋامل ﻓﻲ مكان العمل وﻛان مغتربا أو متنقﻼ وﻛذلك إذا توﻓﻲ ﻓرد من أﻓراد أسرته ﻛان سفره ﻋﻠى
ﻋاتق صاحﺐ العمل ﻓإن ترحيل ﺟثمان الميﺖ إلى مكان إقامته المعتادة يتحمﻠه صاحﺐ العمل .وإذا تنازلﺖ ﻋائﻠة
المتوﻓى ﻋن نقل الجثمان ،يوﻓر صاحﺐ العمل مصروﻓات الجنازة ﻓﻲ حدود مبﻠﻎ ﺟزاﻓﻲ يتم تحديده بموﺟﺐ
اتفاقية ﺟماﻋية.
ويجوز أن يحدد مقرر صادر ﻋن وزير الشغل بعد أﺧذ رأي المجﻠﺲ الوطنﻲ لﻠشغل والتشغيل والضمان
اﻻﺟتماﻋﻲ شروط تطبيق هذه المادة.
الفصل الرابﻊ  :طرق دﻓﻊ اﻷﺟر
المادة  216 :طريقة دﻓﻊ اﻷﺟر
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يجﺐ أن يدﻓﻊ اﻷﺟر بالعمﻠة المتداولة قانونا ﻓﻲ موريتانيا حتى ولو نصعﻠى ﺧﻼف ذلك.
ومﻊ مراﻋاة أحكام هذا القانون المتعﻠقة بالمناﻓﻊ العينية ،يحظر حظرا تاما دﻓﻊ ﻛل اﻷﺟر العينﻲ أو ﺟزء منه
ﻋﻠى شكل ﻛحول أو مشروبات ﻛحولية.
ويحظر ﻋﻠى صاحﺐ العمل الحد من حرية العامل ﻓﻲ التصرف ﻓﻲ أﺟره ﻛما يشاء.
المادة  217 :مكان الدﻓﻊ
يجﺐ أن يدﻓﻊ اﻷﺟر ﻓﻲ مكان العمل أو ﻓﻲ مكتﺐ صاحﺐ العمل ﻋندما يكون مجاورا لمكان العمل إﻻ ﻓﻲ حالة
القوة القاهرة وﻻ يجوز بأي حال أن يتم دﻓﻊ اﻷﺟر ﻓﻲ محل مشروبات أو ﻓﻲ محل بيﻊ إﻻ لﻠعمال الذين يعمﻠون
ﻓيه ﻋادة.
المادة  218 :وقﺖ الدﻓﻊ-
تدﻓﻊ اﻷﺟور ﺧﻼل ساﻋات العمل ﻋندما تواﻓق هذه الساﻋات المواﻋيد العادية لفتﺢ الﺨزانة وذلك طبقا لﻠنظام
الداﺧﻠﻲ لﻠمنشأة.
المادة  219 :دورية الدﻓﻊ – المبادئ
باستثناء المهن التﻲ ﺟرت العادات الثابتة ﻋﻠى أن يتبﻊ بشأنها مواﻋيد دﻓﻊ دورية مﺨتﻠفة والتﻲ يتم تحديدها
بمقرر صادر ﻋن وزير الشغل ،بعد أﺧذ رأي المجﻠﺲ الوطنﻲ لﻠشغل والتشغيل والضمان اﻻﺟتماﻋﻲ ،يجﺐ دﻓﻊ
اﻷﺟر ﻓﻲ مواﻋيد دورية منتظمة ﻻ تزيد ﻋن ﺧمسة ﻋشر يوما بالنسبة لﻠعامل الذي يتقاضى أﺟره بالساﻋة أو
باليومية وشهر بالنسبة لﻠعامل الذي يؤدي أﺟره ﻋﻠى أساس شهري.
إﻻ أن العامل المعين بالساﻋة أو باليومية لﻠقيام بعمل لمدى قصير المدة يحصل ﻋﻠى أﺟره ﻓور انتهاء العمل.
ورغم ذلك يرﺧﺺ لﻠمؤسسات التﻲ تشغل اﻛثر من ﺧمسين شﺨصا بدﻓﻊ اﻷﺟور ﻛل شهر إلى ﻋمالها الذين

يحتسﺐ أﺟرهم ﻋﻠى أساس الساﻋة أو اليومية بشرط أن يدﻓﻊ لهم تحﺖ الحساب مبﻠغا يمثل ﻋﻠى اﻷقل نصف
أﺟر الشهر السابق وذلك ﻛل ﺧمسة ﻋشر يوما.
وتدﻓﻊ أﺟور العمال المستﺨدمين ﻓﻲ المراﻓق العمومية مرة واحدة ﻛل شهر.
المادة  220 :مواﻋيد الدﻓﻊ
يجﺐ أن تدﻓﻊ اﻷﺟور الشهرية ﺧﻼل الثمانية أيام ﻋﻠى اﻷﻛثر من نهاية الشهر الذي يستحق ﻋنه اﻷﺟر ،ويجﺐ
دﻓﻊ اﻷﺟور التﻲ تدﻓﻊ ﻛل ﺧمسة ﻋشر يوما أو أسبوﻋيا ﻋﻠى اﻷﻛثر ﺧﻼل أربعة أيام أو يومين من انتهاء
الﺨمسة ﻋشر يوما أو اﻷسبوع المستحق ﻋنه اﻷﺟر.
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بالنسبة ﻷي ﻋمل بالقطعة أو باﻻنتاج والذي يستﻠزم تنفيذه مدة تزيد ﻋن ﺧمسة ﻋشر يوما يجوز أن تحدد
مواﻋيد الدﻓﻊ باتفاق الطرﻓين ،إﻻ أنه ينبغﻲ أن يتقاضى العامل دﻓعات تحﺖ الحساب ﻛل ﺧمسة ﻋشر يوما ﻻ تقل
ﻋن  90 %من اﻷﺟر اﻷدنى وينبغﻲ دﻓﻊ اﻷﺟر ﻛامﻼ ﺧﻼل الﺨمسة ﻋشر يوما التالية لتسﻠيم العمل.
ويجﺐ أن تدﻓﻊ العموﻻت المستحقة ﻋن ثﻼثة أشهر ﺧﻼل الثﻼثة أشهر التالية لنهايتها.
ويجﺐ دﻓﻊ المشارﻛات ﻓﻲ اﻷرباح ﺧﻼل التسعة أشهر التالية لﻠسنة المالية.
وﻓﻲ حالة ﻓسخ ﻋقد العمل ،يجﺐ أن يدﻓﻊ اﻷﺟر ومﻠحقات اﻷﺟر والعﻼوات والبدﻻت من أي نوع ﻛانﺖ
والمستحقة لﻠعامل حين الفسخ  ،ﻓور اﻻنقطاع ﻋن العمل  .إﻻ أنه ﻓﻲ حالة النزاع ،يجوز لصاحﺐ العمل أن
يحصل من رئيﺲ محكمة الشغل ﻋﻠى التجميد المؤقﺖ ،بين يديه ،لكل القسﻂ القابل لﻠحجز من المبالﻎ المستحقة
أو لجزء منها.
المادة 221 :إنشاء ﻛشف اﻷﺟور وسجل اﻷﺟور
يجﺐ أن تكون ﻛل دﻓعة لﻸﺟر ،أيا ﻛان نوع أو مدة العمل المنجز ومقدار اﻷﺟر المستحق ،محل سند مثبﺖ يطﻠق
ﻋﻠيه " ﻛشف اﻷﺟور " يعده ويصدق ﻋﻠيه صاحﺐ العمل ويسﻠم لﻠعامل ﻋند دﻓﻊ اﻷﺟر ما ﻋدا اﻻستثناء
المرﺧصفيه بصفة شﺨصية من طرف مفتﺶ الشغل المﺨتﺺ.
ويجﺐ إﻋادة تحرير ﻛل البيانات المدونة ﻋﻠى ﻛشف اﻷﺟور المشار إليه ﻓﻲ الفقرة السابقة ،ﻓﻲ ﻛل مرة يتم ﻓيها
دﻓﻊ اﻷﺟور ﻓﻲ سجل يطﻠق ﻋﻠيه" سجل اﻷﺟور " .وﻋند ﻛل دﻓعة يوقﻊ العامل ﻋﻠى هذا السجل إﻻ إذا ﻛان أميا
ﻓيوقﻊ شاهدان يﺨتار أحدهما العامل وذلك إذا ﻛان الدﻓﻊ نقدا أو بواسطة صك.
ويحدد مقرر صادر ﻋن وزير الشغل بعد أﺧذ رأي المجﻠﺲ الوطنﻲ لﻠشغل والتشغيل والضمان اﻻﺟتماﻋﻲ
محتوى ﻛشف اﻷﺟور وسجل اﻷﺟور.
ويحتفظ صاحﺐ العمل بسجل اﻷﺟور أو أية وثيقة أﺧرى مثبتة ﻓﻲ المنشأة ،وذلك طبقا لنفﺲ الشروط التﻲ تحفظ
طبقا لها المستندات المحاسبية ،ويجﺐ تقديمه ﻋند ﻛل طﻠﺐ لمفتﺶ الشغل ،حتى ﻓﻲ حالة غياب رئيﺲ المنشأة.
المادة  222 :ﻋدم حجية بيانات التنازل أو قبول ﻛشوف اﻷﺟور بدون تحفظ
ﻻ يعتد ﻓﻲ مواﺟهة العامل بعبارة( مﺨالصة ﻋن ﻛل حساب )أو أية ﻋبارة مماثﻠة يتنازل بمقتضاها العامل ﻋن ﻛل
أو بعضحقوقه التﻲ اﻛتسبها بموﺟﺐ ﻋقد العمل سواء أثناء تنفيذ ﻋقد ﻋمﻠه أو بعد ﻓسﺨه.
وقبول العامل دون اﻋتراض أو تحفظه لكشف اﻷﺟور ﻻ يعتبر تنازﻻ منه ﻋن دﻓﻊ ﻛل أو بعض اﻷﺟر ومﻠحقات
اﻷﺟر والعﻼوات والبدﻻت ،أيا ﻛان نوﻋها المستحقة له بناء ﻋﻠى اﻷحكام التشريعية أو التنظيمية أو اﻻتفاقية أو
التعاقدية .ﻛما أن القبول ﻻ يقوم مقام الحساب الذي تم سداده.
المادة  223 :ﻋدم وﺟود ﻛشف اﻷﺟور أو سجل اﻷﺟور
ﻓﻲ حالة المنازﻋة حول دﻓﻊ اﻷﺟر ومﻠحقات اﻷﺟر والعﻼوات والبدﻻت أيا ﻛان نوﻋها يفترض ﻋدم الدﻓﻊ إذا لم
يكن ﻓﻲ وسﻊ صاحﺐ العمل تقديم سجل اﻷﺟور الموقﻊ ﻋﻠيه من العامل والشهود بصورة قانونية تحﺖ البيانات
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المتنازع ﻋﻠيها أو تقديم الصورة الموقعة بنفﺲ الشروط لكشف اﻷﺟور المتعﻠق بالدﻓعة المتنازع ﻋﻠيها باستثناء
القوة القاهرة التﻲ تمنﻊ صاحﺐ العمل دﻓعها بواسطة صك أو حوالة أو تحويل أو استقطاع مصرﻓﻲ أو بأية
طريقة أﺧرى من طرق الدﻓﻊ الكتابﻲ من المبالﻎ المطالﺐ بها من طرف العامل.
الفصل الﺨامﺲ  :امتيازات وضمانات دين اﻷﺟر
المادة  224 :المبدأ
طبقا ﻷحكام هذا الفصل ،يقصد باﻷﺟر المعنى الضيق أيا ﻛان اﻹسم الذي يطﻠق ﻋﻠيه ومﻠحقات اﻷﺟر ومﺨصﺺ
اﻹﺟازة والعﻼوات والبدﻻت والمناﻓﻊ ،من أي نوع ﻛانﺖ والتعويضات ﻋن اﻷضرار.
المادة  225 :اﻻمتياز ﻋﻠى اﻷﺟور
تتمتﻊ ديون اﻷﺟر بامتياز ﻋام ممتاز يتقدم ﻛاﻓة اﻻمتيازات اﻷﺧرى العامة والﺨاصة إلى غاية الشريحة غير
القابﻠة لﻠتنازل والحجز مثﻠما تترتﺐ أحكام المادة  ، 236وتتمتﻊ ديون أﺟر العامل بامتياز بسيﻂ إلى غاية
الشريحة غير القابﻠة لﻠتنازل والحجز.
ويمارس اﻻمتياز الممتاز العام واﻻمتياز العام البسيﻂ ﻋﻠى أموال صاحﺐ العمل العقارية والمنقولة ،وذلك بعد

حق اﻷﻓضﻠية لﻠدائنين الرهنيين ﻓيما يتعﻠق باﻷموال العقارية.
المادة  226 :اﻹﻓﻼس والتصفية القضائية ودﻓﻊ اﻷﺟور
ﻓﻲ حالة اﻹﻓﻼس أو التصفية تؤﺟل مﻊ مجموﻋة الديون المبالﻎ المستحقة لﻠﺨزانة العامة والتحويﻼت الواﺟبة
اﻷداء والمستحقة ﻋﻠى صاحﺐ العمل ،بعد تاريخ التوقف ﻋن الدﻓﻊ.
ويقوم مأمور التفﻠيسة أو المصفﻲ بموﺟﺐ أمر ﻋادي من القاضﻲ المفوض بدﻓﻊ ديون العمال ﻓﻲ أﺟل أقصاه
ﻋشرة أيام من الحكم المشهر لﻺﻓﻼس أو لﻠتصفية القضائية.
وﻓﻲ حالة ﻋدم توﻓر اﻷموال الﻼزمة ،يجﺐ دﻓﻊ هذه الديون من أول دﺧل لﻠذمة قبل أي دين آﺧر ﻛما هو مبين ﻓﻲ
.المادة225
وﻓﻲ حالة دﻓﻊ الديون المشار إليها من قرض قدمه مأمور التفﻠيسة أو المصفﻲ أو أي شﺨﺺ آﺧر ،يحل
المقرض محل العامل ويجﺐ أن يسترد قرضه ﻓور ورود اﻷموال الﻼزمة ،و ﻻ يجوز ﻷي دائن آﺧر أن يعترض
ﻋﻠى ذلك.
المادة  227 :اﻹﻓﻼس أو التصفية القضائية بقاء العامل ﻓﻲ مسكنه
يبقى العامل الذي يؤويه صاحﺐ العمل قبل التصفية أو اﻹﻓﻼس ﻓﻲ المسكن حتى يدﻓﻊ إليه دينه اﻷﺧير أو  ،ﻋند
اﻻقتضاء ،حتى تاريخ مغادرة وسيﻠة النقل الموضوﻋة تحﺖ تصرﻓه لﻠعودة إلى مقر إقامته المعتادة.
المادة  228 :حق الحجز
يجوز لﻠعامل الحائز ﻋﻠى الشﻲء الذي صنعه أن يمارس حق توقيﻊ الحجز تحﺖ يده طبقا لﻠشروط المنصوص
ﻋﻠيها ﻓﻲ التشريﻊ المعمول به.
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ويمكن أن تباع اﻷشياء المنقولة المعهود بها إلى العامل لتصنيعها أو ﻹتمامها أو لتصﻠيحها أو لتنظيفها والتﻲ لم
تسحﺐ ﻓﻲ مدة ستة أشهر طبقا لﻠشروط أو اﻷشكال المحددة ﻓﻲ التشريﻊ المعمول به.
المادة  229 :المعونة القضائية
يﺨول اﻻنتفاع بقوة القانون بالمعونة القضائية لكل طﻠﺐ ترﺧيﺺ ﻓﻲ العجز يرى العامل تقديمه إلى القضاء
العادي.
الفصل السادس :تقادم دﻋوى دﻓﻊ اﻷﺟر
المادة  230 :مدة التقادم
تتقادم دﻋوى أي ﻋامل بدﻓﻊ اﻷﺟر أو تقديم المزايا العينية أو  ،ﻋند اﻻقتضاء ،باستردادها بمرور سنتين ،ويبدأ
حساب التقادم من تاريخ استحقاق اﻷﺟر أو المنفعة العينية.
ويتوقف التقادم ﻓﻲ حالة الحساب المحدد أو السند أو اﻻلتزام أو دﻓﻊ دﻋوى غير منقضية أو طﻠﺐ التوقيف
المرسل إلى مفتﺶ الشغل.
المادة  231 :توﺟيه اليمين
يجوز لﻠعامل الذي تقﻊ دﻋواه بالتقادم أن يوﺟه اليمين إلى صاحﺐ العمل أو ممثﻠه لمعرﻓة ما إذا ﻛان اﻷﺟر الذي
يطالﺐ به قد تم دﻓعه.
ويجوز أيضا توﺟيه اليمين إلى اﻷرامل أو اﻷرمﻠة والورثة ووصﻲ صاحﺐ العمل حول نفﺲ المسألة.
المادة  232 :تحويل التقادم
إذا لم يتم حﻠف اليمين الموﺟه ،أو إذا ﻛان هناك اﻋتراف ،ولو بصورة ضمنية بأن المبالﻎ المطالﺐ بها لم تدﻓﻊ
ﻓإن دﻋوى دﻓﻊ اﻷﺟر تتقادم بمرور ﺧمسة ﻋشر ﻋاما طبقا ﻷحكام المادة  384من قانون اﻻلتزامات والعقود.
الفصل السابﻊ :اﻻستقطاﻋات
المادة  233 :اﻻستقطاﻋات اﻹﺟبارية ورد التنازﻻت
ﻻ يجوز أن تكون محل استقطاﻋات من اﻷﺟر إﻻ اﻻستقطاﻋات اﻹﺟبارية ورد التنازﻻت الممنوحة ﻓﻲ إطار
اﻷحكام التنظيمية المنصوص ﻋﻠيها ﻓﻲ المادتين  203و  204والتأمينات المنصوص ﻋﻠيها ﻓﻲ اﻻتفاقيات
الجماﻋية وﻋقود العمل الفردية.
المادة  234 :الحجز التحفظﻲ أو التنازﻻت ﻋن اﻷﺟور
ﻻ يجوز أن يزيد الحد اﻷقصى لﻠقروض أو المبالﻎ المدﻓوﻋة مقدما من اﻷﺟور التﻲ يدﻓعها صاحﺐ العمل إلى
العامل ﻋن مقدار قيمة الحصة القابﻠة لﻠتنازل ﻋنها من اﻷﺟر لمدة ستة أشهر.
وﻻ يجوز استقطاع المبالﻎ المدﻓوﻋة مقدما من طرف صاحﺐ العمل لﻠعامل من اﻷﺟور والمكاﻓآت إﻻ بالحجز
التحفظﻲ أو باﻻستقطاع الرضائﻲ المثبﺖ أمام رئيﺲ محكمة المقاطعة الكائن ﻓﻲ دائرته محل اﻹقامة أو أمام
مفتﺶ الشغل ﻓﻲ حالة ﻋدم وﺟود رئيﺲ المحكمة المذﻛورة.
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ومﻊ ذلك ،وإذا ﻛان القاضﻲ أو مفتﺶ الشغل يقيم ﻓﻲ مكان يبعد أﻛثر من ﺧمسة وﻋشرين ﻛيﻠومترا ﻓإنه يجوز
إﺟراء المقاصة ﻛتابيا أمام والﻲ الوﻻية.

وﻻ يعتبر أداء مقدما ما تم تعجيﻠه من دﻓعات تحﺖ حساب اﻵﺟر المستحق ﻓعﻼ.
المادة  235 :المقاصة القضائية
ﻓﻲ ﺟميﻊ الحاﻻت اﻷﺧرى غير الحاﻻت المنصوص ﻋﻠيها ﻓﻲ المادتين  233و  234ﻻ يجوز أن تتم المقاصة إﻻ
بقرار من القضاء.
المادة  236 :تحديد أﺟزاء اﻷﺟور القابﻠة لﻠتنازل ﻋنها والحجز ﻋﻠيها
تحدد مراسيم صادرة ﻋن مجﻠﺲ الوزراء بعد أﺧذ رأي المجﻠﺲ الوطنﻲ لﻠشغل والتشغيل والضمان اﻻﺟتماﻋﻲ
أﺟزاء اﻷﺟور والمعاشات التقاﻋدية الﺨاضعة لﻼستقطاﻋات التدريجية.
وﻻ يجوز أن يزيد اﻻستقطاع المشار إليه ﻓﻲ المادة  234ﻋﻠى المقادير المحددة بموﺟﺐ المراسيم وذلك بالنسبة
لكل دﻓعة.
ويجﺐ لحساب اﻻستقطاﻋات أﻻ يؤﺧذ اﻷﺟر أو المعاش التقاﻋدي بمعناه الضيق ﻓﻲ اﻻﻋتبار ﻓقﻂ .بل ﻛاﻓة
مﻠحقات اﻷﺟر أو المعاش باستثناء البدﻻت الغير قابﻠة لﻠحجز ﻋﻠيها بمقتضى القانون أو التنظيم المعمول بهما
والمبالﻎ الممنوحة ﻋﻠى أساس رد النفقات التﻲ تحمﻠها العامل والمﺨصصات أو البدﻻت ﻋن اﻷﻋباء العائﻠية.
المادة  237 :حظر اﻻستقطاﻋات غير المنصوصعﻠيها ﻓﻲ القانون
تقﻊ باطﻠة بقوة القانون أحكام اﻻتفاقية الجماﻋية أو ﻋقد العمل التﻲ ترﺧصفﻲ أية استقطاﻋات أﺧرى.
ويستحق العامل ﻓوائد قانونية ﻋﻠى المبالﻎ المستقطعة ﺧﻼﻓا لﻸحكام اﻵنفة الذﻛر وتحسﺐ منذ التاريخ الذي يجﺐ
أن تدﻓﻊ له ﻓيه ،ويجوز له المطالبة بها حتى التقادم ،وينقطﻊ التقادم طوال مدة العقد.
الباب الﺨامﺲ :الصحة والسﻼمة
الفصل اﻷول :اﻷحكام العامة
المادة  238 :تنظيم وسائل الصحة والسﻼمة
يجوز لوزير الشغل بموﺟﺐ قرار بعد أﺧذ رأي الﻠجنة الفنية اﻻستشارية لﻠصحة والسﻼمة:
-1تنظيم الظروف العامة لﻠصحة والسﻼمة القابﻠة لﻠتطبيق ﻓﻲ أماﻛن العمل.
-2تحديد ﻓئات اﻷشغال ،التﻲ نظرا لﺨطرها ،ﻻ يمكن تنفيذها من طرف ﻋمال ﻓﻲ المساﻛن.
– 3تنظيم ﻛاﻓة اﻷﻋمال التﻲ تمثل أﺧطارا ﺧاصة ،وتدابير الصحة والسﻼمة المطبقة ﻓﻲ أماﻛن العمل ،وتدابير
الرقابة واﻹشراف الطبﻲ المفروضعﻠى المؤسسات لصالﺢ العمال الذين يتعرضون ﻷﺧطار ﺧاصة.
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المادة  239 :إﺟراءات توﺟيه اﻹنذار
تحدد المراسيم والمقررات الصادرة تطبيقا لهذا الباب الحاﻻت التﻲ يجﺐ ﻓيها ﻋﻠى مفتشﻲ ومراقبﻲ الشغل
اﻻلتجاء إلى إﺟراءات توﺟيه اﻹنذار.
وإذا ﻛانﺖ ظروف العمل ﺧطرة ﻋﻠى سﻼمة وصحة العمال غير المشار إليهم ﻓﻲ المراسيم والمقررات ﻓﻲ هذا
الباب ،يوﺟه مفتﺶ أو مراقﺐ الشغل إنذارا لصاحﺐ العمل ليقوم بتصحيﺢ هذه الظروف.
ويجﺐ أن يكون اﻹنذار ﻛتابيا سواء بتدوينه ﻓﻲ سجل صاحﺐ العمل أو بواسطة رسالة مضمونة الوصول مﻊ
اﻹﻋﻼم باﻻستﻼم ويثبﺖ تاريﺨه ويوقﻊ ﻋﻠيه ،ويحدد المﺨالفات أو اﻷﺧطار المﻼحظة ﻛما يحدد المواﻋيد التﻲ
يجﺐ إزالتها ﻓيها وﻻ يجوز أن تكون أقل من أربعة أيام ﻛامﻠة إﻻ ﻓﻲ حاﻻت اﻻستعجال.
ويجوز لصاحﺐ العمل الذي يوﺟه إليه اﻹنذار طبقا لﻠفقرة السابقة أن يرﻓﻊ شكوى لوزير الشغل قبل نهاية المدة
المحددة ﻓﻲ اﻹنذار أو ﺧﻼل مدة أقصاها ﺧمسة ﻋشر يوما من تاريخ إﻋﻼمه.
وبعد التحقيق ترﻓﻊ هذه الشكوى إلى الﻠجنة الفنية اﻻستشارية لﻠصحة والسﻼمة التﻲ تستمﻊ إلى المشتكﻲ ،ﻋند
اﻻقتضاء وتبدي رأيها لوزير الشغل الذي يقرر الرد ﻋﻠى الشكوى.
المادة  240 :التصريﺢ بحوادث الشغل وباﻷمراضالمهنية
يجﺐ ﻋﻠى صاحﺐ العمل أن يعﻠم مفتﺶ الشغل ﻓﻲ ظرف ثمانية وأربعين ساﻋة بكل حادث شغل يطرأ أو بكل
مرض مهنﻲ يعاين ﻓﻲ المؤسسة وتحدد طرق هذا التصريﺢ بموﺟﺐ التشريﻊ الﺨاص المطبق ﻋﻠى حوادث
الشغل واﻷمراضالمهنية.
ويعتبر تاريخ أول معاينة طبية لﻠمرض ،ﻓيما يﺨصاﻷمراضالمهنية  ،بمثابة تاريخ الحادث.
الفصل الثانﻲ  :اﻷحكام الﺨاصة
القسم اﻷول :اﻵﻻت غير المجهزة بوسائل الوقاية المﻼئمة
المادة  241 :ﺧطر بيﻊ أو إيجار أو استعمال اﻵﻻت غير المجهزة
بوسائل الوقاية المﻼئمة
يحدد بقرار صادر ﻋن وزير الشغل بعد أﺧذ رأي الﻠجنة الفنية اﻻستشارية لﻠصحة والسﻼمة ،حظر بيﻊ أو
العرضمن أﺟل البيﻊ أو تأﺟير أو استﺨدام اﻵﻻت غير المجهزة بوسائل الوقاية المﻼئمة.
تحدد اﻷﺟهزة واﻵﻻت وأﺟزاء اﻵﻻت الﺨطرة المشار إليها ﻓﻲ الفقرة السابقة بموﺟﺐ مقرر صادر ﻋن وزير
الشغل بعد أﺧذ رأي الﻠجنة الفنية اﻻستشارية لﻠصحة والسﻼمة.

ويبدأ سريان المقررات الصادرة تطبيقا لهذه المادة بعد سنة من تاريخ نشرها.
المادة  242 :مسؤولية المشتري والمستأﺟر والعارضوالمستعمل
تقﻊ مسؤولية تطبيق المواصفات المنصوص ﻋﻠيها ﻓﻲ المقررات المشار إليها ﻓﻲ المادة أﻋﻼه ﻋﻠى ﻋاتق البائﻊ
والمستأﺟر والعارضوالمستعمل وﻛذلك ﻋﻠى مندوبﻲ ﻛل واحد منهم.
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يجوز لﻠمشتري أو لﻠمستأﺟر الذي تسﻠم ﺟهازا أو آلة أو ﺟزء من آلة تﺨالف اﻷحكام المنصوص ﻋﻠيها ﻓﻲ
المادة  241أﻋﻼه والمقررات الصادرة تطبيقا لها أن يطﻠﺐ من المحكمة المﺨتصة ﻓسخ البيﻊ أو اﻹيجار
والمطالبة بالتعويضﺨﻼل سنة ابتداء من تاريخ اﻻستﻼم وذلك بصرف النظر ﻋن أي شرط مﺨالف.
القسم الثانﻲ  :بيﻊ واستﺨدام المواد الضارة المستﺨدمة ﻓﻲ الصناﻋة
المادة  243 :تحديد المواد الضارة
يجوز لوزير الشغل بعد أﺧذ رأي الﻠجنة الفنية اﻻستشارية لﻠصحة والسﻼمة أن يحدد بموﺟﺐ مقرر نوع المواد
الضارة المستﺨدمة ﻓﻲ الصناﻋة والنسبة التﻲ إذا زادت ﻋنها ﻛمية هذه المواد ﻓﻲ مادة مرﻛبة تؤدي إلى تطبيق
التدابير المنصوصعﻠيها ﻓﻲ هذا القسم.
المادة  244 :شروط البيﻊ واﻻستﺨدام
يجﺐ ﻋﻠى باﻋة وموزﻋﻲ المنتجات الصناﻋية الضارة المحددة بموﺟﺐ المقررات المنصوص ﻋﻠيها ﻓﻲ المادة
243أﻋﻼه وﻛذلك رؤساء المنشآت التﻲ تستﺨدم هذه المنتجات أن يﻠصقوا بطاقة أو إشارة ﻋﻠى ﻛل وﻋاء يحوي
هذه المنتجات تدل ﻋﻠى نوع المادة وتشير إلى ﺧطر استﺨدامها.
وتثبﺖ هذه اﻹشارة ﻋﻠى الفواتير وأوراق التسﻠيم وتحدد المقررات المذﻛورة ﻓﻲ المادة  243أﻋﻼه بدقة البيانات
التﻲ يﻠزم إظهارها ﻋﻠى البطاقات أو اﻹشارات وﻛذلك الﻠون والقياسات الدنيا لهذه البطاقات أو المدونات.
المادة  245 :حظر استﺨدام المواد الضارة
يجوز بموﺟﺐ مقررات صادرة ﻋن وزير الشغل بعد أﺧذ رأي الﻠجنة الفنية اﻻستشارية لﻠصحة والسﻼمة أن
يحظر استﺨدام بعضالمواد الضارة ﻓﻲ بعضاﻷﻋمال الصناﻋية.
القسم الثالث  :ﻋمل النساء واﻷطفال
المادة  246 :احترام اﻷﺧﻼق الحميدة واﻵداب العامة
يجﺐ ﻋﻠى رؤساء المنشآت بكل أنواﻋها مراﻋاة احترام اﻷﺧﻼق الحميدة واﻵداب العامة ﻻسيما بالنسبة لﻠنساء
واﻷطفال.
المادة  247 :حظر بعضاﻷﻋمال
يحظر تشغيل اﻷطفال الذين تقل سنهم ﻋن ثمانية ﻋشرة سنة والنساء ،والنساء الحوامل ﻓﻲ أﻋمال تفوق قوتهم
أو قوتهن ،أو أن يكون من المحتمل ،بطبيعتها أو ظروﻓها أن تضر بصحتهم أو بسﻼمتهم البدنية أو تﺨدش
حياءهم نظرا لنوﻋها أو لظروﻓها.
وتحدد مقررات وزير الشغل الصادرة بعد أﺧذ رأي الﻠجنة الفنية اﻻستشارية لﻠصحة والسﻼمة:
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أ ) اﻷﻋمال المحظورة ﻋﻠى النساء واﻷطفال واﻷﻋمال المحظورة ﻋﻠى النساء ﻓقﻂ أو اﻷطفال ﻓقﻂ.
ب ) المنشآت التﻲ يحظر ﻓيها تشغيل النساء واﻷطفال والمنشآت اتﻲ يسمﺢ ﻓيها بتشغيل النساء واﻷطفال
بشروط معينة.
المادة  248 :ﻓحصالنساء واﻷطفال
يجوز لمفتﺶ الشغل أن يطﻠﺐ قيام طبيﺐ معتمد بفحصالنساء واﻷطفال ليتحقق ما إذا ﻛان العمل المسند إليهم ﻻ
يفوق قدرتهم ويكون هذا اﻹﺟراء حتميا بناء ﻋﻠى طﻠﺐ المعنيين.
إن المرأة التﻲ ﻻ تستطيﻊ أو الطفل الذي ﻻ يستطيﻊ البقاء ﻓﻲ وظيفة تحقق أنها تفوق قوتها أو قوته يجﺐ أن
يسند إليها أو إليه ﻋمﻼ مناسبا  ،وإذا تعذر ذلك  ،وﺟﺐ ﻓسخ العقد مﻊ دﻓﻊ بدل اﻻﺧطار لﻠعامل.
القسم الرابﻊ :الصحة والسﻼمة ﻓﻲ المجال البحري
المادة  249 :البواﺧر التجارية وسفن صيد البحر
ينصقانون البحرية والنصوصالتنظيمية المطبقة له ﻋﻠى اﻷحكام المتعﻠقة بالصحة والسﻼمة ﻋﻠى متن البواﺧر
التجارية وسفن الصيد البحري.
المادة  250 :الطرود الكبيرة المقرر نقﻠها بواسطة البواﺧر والسفن
يجﺐ ﻋﻠى مرسل أي طرد أو شﻲء ما يبﻠﻎ وزنه  1000ﻛﻠﻎ أو أﻛثر ومقرر نقﻠه بطريق البحر وبالطريقة المائية
الداﺧﻠية أن يدون بيان الوزن ﻋﻠى ﺧارج الطرد بصورة واضحة وثابتة.
وﻓﻲ الحالة اﻻستثنائية التﻲ يصعﺐ ﻓيها تحديد الوزن بالضبﻂ يمكن أن يكون الوزن المدون هو الوزن اﻷقصى
ويحدد حسﺐ نوع وحجم الطرد.
المادة  251 :ﻋمال الموانئ

يحدد مرسوم صادر ﻋن مجﻠﺲ الوزراء بعد اﺧذ رأي الﻠجنة الفنية اﻻستشارية لﻠصحة والسﻼمة التدابير
الﺨاصة بالسﻼمة الواﺟﺐ تطبيقها بالنسبة لﻠعمل ﻓﻲ البر أو ﻋﻠى ظهر السفن أو البواﺧر لشحن أو لتفريﻎ أية
سفينة او باﺧرة مﺨصصة لﻠمﻼحة البحرية أو الداﺧﻠية.
الفصل الثالث :لجنة المؤسسة لﻠصحة والسﻼمة
المادة  252 :إنشاء ودور لجنة الصحة والسﻼمة
تنشأ لجنة لﻠصحة والسﻼمة ﻓﻲ ﻛل منشأة تشغل ﺧمسين ﻋامﻼ ﻋﻠى اﻷقل تكون مهمتها مراﻋاة تطبيق القواﻋد
المتعﻠقة بسﻼمة وصحة العامﻠين ،والنهوض بالوقاية وحوادث الشغل واﻻمراضالمهنية.
المادة  253 :تشكﻠة وسير ﻋمل لجنة الصحة والسﻼمة
يحدد مقرر صادر ﻋن وزير الشغل بعد أﺧذ رأي الﻠجنة الفنية اﻻستشارية لﻠصحة والسﻼمة تشكﻠة وسير ﻋمل
لجان الصحة والسﻼمة.
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الباب السادس :المصالﺢ الطبية لﻠمؤسسات
المادة  254 :المصﻠحة الطبية اﻹﺟبارية
باستثناء بعض المؤسسات العمومية التﻲ تحدد قائمتها بموﺟﺐ مرسوم يجﺐ ﻋﻠى المؤسسات أو المنشآت
الصناﻋية آو الزراﻋية أو التجارية أن توﻓر لعمالها مصﻠحة طبية طبقا لﻠشروط المنصوص ﻋﻠيها ﻓﻲ هذا الباب
وﻓﻲ المقررات التطبيقية.
المادة  255 :تكفل المكتﺐ الوطنﻲ لطﺐ الشغل بالﺨدمات الطبية لﻠمؤسسات
ينشأ مكتﺐ وطنﻲ لطﺐ الشغل لدى الوزير المكﻠف بالشغل ويتكفل هذا المكتﺐ الﺨدمات المتعﻠقة بطﺐ الشغل
ويعين المسئوول ﻋن هذا المكتﺐ لزوما من بين اﻷطباء ،وذلك بموﺟﺐ مقرر صادر ﻋن الوزير المكﻠف بالشغل
بناء ﻋﻠى اقتراح من الوزير المكﻠف بالصحة العمومية.
ويكﻠف هذا المكتﺐ:
أ بتسيير المصالﺢ الطبية لﻠمؤسسات ﻓﻲ المحﻼت وبالتجهيزات المتوﻓرة لديها ﻓﻲ المؤسسات التﻲ تضم ﻋﻠى
اﻷقل  750ﻋامﻼ دائما.
ب بإنشاء وتسيير المصالﺢ الطبية المشترﻛة بين المؤسسات بالنسبة لﻠمؤسسات والمنشآت التﻲ تضم أقل من
750ﻋامﻼ دائما.
ج بالسهر ﻋﻠى تنفيذ العقود المبرمة من طرف الصندوق الوطنﻲ لﻠضمان اﻻﺟتماﻋﻲ مﻊ الدولة أو الهيئات
العمومية المكﻠفة بتقديم الﺨدمات الﺨاصة بالمهنة الطبية ﻓﻲ المناطق التﻲ ﻻ تسمﺢ ظروﻓها بإنشاء مصالﺢ
طبية لﻠمؤسسات أو مصالﺢ طبية مشترﻛة بين المؤسسات.
المادة  256 :التصريﺢ اﻹﺟباري بالمؤسسات الﺨاضعة لﻠمصﻠحة الطبية
يجﺐ ﻋﻠى أصحاب العمل أشﺨاصطبيعيين أو اﻋتباريين الموﺟودين ﻓﻲ نطاق تطبيق المادة  254مهما ﻛان ﻋدد
العمال الذين يشغﻠونهم بصورة دائمة أن يودﻋوا لدى المكتﺐ الوطنﻲ لطﺐ الشغل تصريحات تبين:
أسماء ومنشآتها ومقارها.
ﻋدد ﻋمالهم الدائمين.
نوع نشاط ﻛل منشأة من منشآتها.
اسم وسن المسير المسؤول ﻋن مؤسسة.
ويجﺐ التصريﺢ لدى المكتﺐ الوطنﻲ لطﺐ الشغل بكل تغيير ﻓﻲ أﺟل ﻻ يتعدى الثمانية أيام التالية.
ويجﺐ إرسال نسﺨة من التصريﺢ إلى مفتﺶ الشغل المﺨتﺺ الذي يحيﻠها إلى مدير الشغل من أﺟل إﻋﻼم مدير
الصحة العمومية ويعﻠم المكتﺐ الوطنﻲ لطﺐ الشغل صاحﺐ العمل ومفتﺶ الشغل المﺨتﺺ ومدير الصحة
العمومية بالمصﻠحة المشترﻛة بين المؤسسات التﻲ ينتمﻲ إليها صاحﺐ العمل تﻠقائيا بالنسبة لكل منشأة من
منشآته ،أو بتعيين الوحدة الطبية المكﻠفة بطﺐ الشغل ﻓيها.
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وتضﻊ المصﻠحة الطبية تحﺖ تصرف اصحاب العمل الوسائل الضرورية:
مرﻛز تمريض ،غرﻓة تضميد ،أو صندوق إغاثة طبقا لﻠشروط التﻲ سيحددها مقرر يصدر ﻋن الوزير المكﻠف
بالشغل بعد أﺧذ رأي الﻠجنة الفنية اﻻستشارية لﻠصحة والسﻼمة.
المادة  257 :مهمة أطباء المصالﺢ الطبية
مهمة أطباء المصالﺢ الطبية لﻠمؤسسات أو المشترﻛة بين المؤسسات والوحدات الطبية المكﻠفة بطﺐ الشغل
هﻲ:
أ العمل ﻋﻠى إﺟراء ﻓحﺺ طبﻲ ﻋﻠى ﻛل ﻋامل قبل التحاقه بالعمل ،وﻋﻠى أقصى تقدير قبل نهاية ﻓترة اﺧتباره
لﻠتأﻛد من أن العامل قادر طبيا____________ وهل هو غير مصاب بمرض ﺧطير بالنسبة لزمﻼئه ﻓﻲ العمل.
ب إﺟراء ﻓحﺺ ﻋﻠى النساء واﻷطفال بناء ﻋﻠى طﻠﺐ مفتﺶ الشغل طبقا لمقتضيات المادة  248لﻠتأﻛد من أن

العمل الذي تم تكﻠيفهم به ﻻ يتجاوز قوتهم.
ج إﺟراء ﻓحﺺ يومﻲ قبل البدء ﻓﻲ تشغيل العمال الذين يصرحون بأنهم مرضى وتوﻓير أو العمل ﻋﻠى توﻓير
الرﻋاية والعﻼﺟات الضرورية لهم.
د إﺟراء ﻓحﺺ يومﻲ ﻋﻠى نساء وأطفال العمال المذﻛورين الذين يتقدمون إلى الفحﺺ وتوﻓير أو العمل ﻋﻠى
توﻓير الرﻋاية والعﻼﺟات الضرورية لهم.
ه إﺟﻼء أو العمل ﻋﻠى إﺟﻼء أن لزم اﻷمر العمال الجرحى أو المرضى القابﻠين لﻠنقل وغير القابﻠين لﻠعﻼج
بالوسائل المتوﻓرة لدى المكتﺐ إلى أقرب هيئة طبية ،وﻓﻲ حالة ﻋدم توﻓر المكتﺐ ﻓورا ﻋﻠى وسائل نقل مﻼئمة
يجﺐ ﻋﻠيه إبﻼغ رئيﺲ أقرب دائرة إدارية بذلك ،ويعمل هذا اﻻﺧير ﻋﻠى اﻹﺟﻼء بالوسائل المتوﻓرة لديه ويتحمل
المكتﺐ الوطنﻲ لطﺐ الشغل ﻛل المصاريف المترتبة ﻋﻠى ذلك حسﺐ التعرﻓة الرسمية لﻠنقل.
و إسداء النصﺢ ﻷصحاب العمل حول التدابير الواﺟﺐ اتﺨاذها لتأمين صحة العمال المشتغﻠين ﻓﻲ المؤسسة،
وتدون نتائﺞ الفحوص التﻲ يجريها اﻷطباء ﻓﻲ سجل ﺧاص يحدد نموذﺟه بموﺟﺐ مقرر صادر ﻋن الوزير
المكﻠف بالشغل بعد أﺧذ رأي الﻠجنة الفنية اﻻستشارية لﻠصحة والسﻼمة.
المادة  258 :مهمة المفتشية الطبية لﻠشغل
يجوز تكﻠيف أطباء المصالﺢ الطبية لﻠمؤسسات المشترﻛة بين المؤسسات بصورة مؤقتة أو دائمة بموﺟﺐ
مرسوم صادر بعد أﺧذ رأي المجﻠﺲ الوطنﻲ لﻠشغل والتشغيل والضمان اﻻﺟتماﻋﻲ ،بمهمة ممارسة الوظائف
المسندة لﻸطباء مفتشﻲ الشغل بمقتضى المواد282 ،: 383و  384وذلك ﻓﻲ المؤسسات أو المنشآت التﻲ توﺟد
ﻓﻲ دائرة اﺧتصاصهم.
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ويمارسون بصفتهم تﻠك ،ﻛاﻓة السﻠطات الممنوحة لمفتشﻲ ومراقبﻲ الشغل بموﺟﺐ المادة  376ﻓﻲ مجال احترام
اﻷحكام القانونية والتنظيمية المتعﻠقة بصحة العمال ،ويشعرون مفتﺶ الشغل المﺨتﺺ بالمﺨالفات التﻲ
يكتشفونها أثناء قيامهم بمهامهم.
المادة  259 :اشتراﻛات أصحاب العمل
تغطﻲ اشتراﻛات أصحاب العمل تكاليف سير المكتﺐ الوطنﻲ لطﺐ الشغل وتحدد هذه اﻻشتراﻛات بنسبة مائوية
من اﻷﺟور ،التﻲ ﻋﻠى أساسها تحسﺐ اﻻشتراﻛات الواﺟﺐ دﻓعها من طرﻓهم إلى الصندوق الوطنﻲ لﻠضمان
اﻻﺟتماﻋﻲ ،وذلك طبقا لﻠتشريﻊ المنشئ لنظام الضمان اﻻﺟتماﻋﻲ ،وتدﻓﻊ هذه اﻻشتراﻛات ﻛل ثﻼثة أشهر إلى
المكتﺐ الوطنﻲ لطﺐ الشغل ،ويحدد مقدار اﻻشتراك بموﺟﺐ مرسوم صادر بعد أﺧذ رأي المجﻠﺲ الوطنﻲ لﻠشغل
والتشغيل والضمان اﻻﺟتماﻋﻲ.
المادة  260 :المحاسبة
يمسك المكتﺐ الوطنﻲ لطﺐ الشغل محاسبة ﻋن ﻛل ﻋمﻠياته طبقا لﻠشروط المحددة بموﺟﺐ مرسوم.
وﻓﻲ حالة ما إذا أظهرت هده المحاسبة ﻋجزا ﻓﻲ آﺧر السنة المالية يجوز أن يﻠزم مرسوم أصحاب العمل بدﻓﻊ
زيادة ﻓﻲ اشتراﻛاتهم طبقا لﻠطرق التﻲ يحددها.
المادة  261 :ﻋدم التصريﺢ وﻋدم دﻓﻊ اﻻشتراﻛات  ،توﺟيه اﻹنذار
يترتﺐ ﻋﻠى ﻋدم تقديم التصريﺢ المنصوص ﻋﻠيه ﻓﻲ المادة  256وﻋﻠى ﻋدم دﻓﻊ اﻻشتراﻛات ﻓﻲ مواﻋيد
اﻻستحقاق المقررة زيادات التأﺧير المحددة بموﺟﺐ مقرر وزاري.
لكشف المبالﻎ المستحقة قوة النفاذ إذا ﻛان محررا من طرف المكتﺐ الوطنﻲ لطﺐ الشغل بعد توﺟيه رسالة
تذﻛيرية أو توﺟيه إنذار مضمون أو مضمونة الوصول مﻊ اﻹﻋﻼم باﻻستﻼم ومصدق بصورة قانونية من طرف
مدير الشغل أو من طرف موظف تابﻊ لسﻠك تفتيﺶ الشغل ومفوضﻠهذا الغرض.
ومﻊ ذلك ﻻ تسري قوة النفاذ إﻻ بعد انقضاء مهﻠة شهر من تاريخ استﻼم اﻹنذار وإذا لم يقدم صاحﺐ العمل طعنا
أمام محكمة الشغل ﻻﻋتراضوﺟود الدين أو ﻋﻠى قيمته.
ويحدد مقرر وزاري أشكال توﺟيه اﻹنذار وﻛشف المبالﻎ المستحقة وﻛذلك شروط تصديق الكشف المذﻛور
والشروط التﻲ يتم ﻓيها إشعار المكتﺐ الوطنﻲ لطﺐ الشغل ومدير الشغل بالطعن المقدم من طرف صاحﺐ العمل
أمام محكمة الشغل.
المادة  262 :التسعيرة المؤقتة ،التسعيرة الجزاﻓية
إذا لم يتم إﻋﻼم المكتﺐ بمبﻠﻎ اﻷﺟور المستﺨدمة ﻛأساس لحساب اﻻشتراﻛات ﻓإنه يتم ﻓرضاشتراك ﻋﻠى أساس
اﻷﺟور التﻲ ﻛانﺖ محل التصريﺢ اﻷﺧير تضاف إليه نسبة ﺧمسة وﻋشرين بالمائة.
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وإذا لم تسمﺢ محاسبة صاحﺐ العمل بتحديد الرقم الصحيﺢ لﻸﺟور المدﻓوﻋة من طرﻓه لعامل أو لعدد من
العمال يحدد مبﻠﻎ اﻷﺟور بصورة ﺟزاﻓية من طرف المكتﺐ الوطنﻲ لطﺐ الشغل تبعا لمقادير اﻷﺟور المطبقة ﻓﻲ
المهنة.
وتسري إﺟراءات التحصيل المشار إليها ﻓﻲ المادة السابقة ﻋﻠى التسعيرة المؤقتة التﻲ تفقد قيمتها ﻛدين إذا قدم

صاحﺐ العمل التصريﺢ باﻷﺟور المدﻓوﻋة ﻓعﻼ طيﻠة الفترة المعتبرة.
المادة  263 :امتياز المكتﺐ الوطنﻲ لطﺐ الشغل
دﻓﻊ اشتراﻛات وزيادات التأﺧير مضمون بواسطة امتياز ﻋﻠى اﻷموال المنقولة والعقارية لﻠمدين وتأتﻲ
رتبته مباشرة بعد اﻻمتياز الذي يضمن دﻓﻊ اﻷﺟور.
الكتاب الرابﻊ  :التنظيمات النقابية
الباب اﻷول  :اﻷحكام العامة
المادة  264 :التعريف والهدف
النقابات المهنية واتحادات النقابات هﻲ تنظيمات تتمتﻊ بالشﺨصية اﻻﻋتبارية وتهدف إلى الدراسة
والتمثيل والدﻓاع ﻋن المصالﺢ المادية والمعنوية لﻠمهن الحرة واﻻقتصادية والتجارية والحرﻓية والمنضمين
إليها.
المادة  265 :التمثيل
ليﺲ ﻷي تنظيم نقابﻲ حق احتكار تمثيل المصالﺢ المهنية أو الدﻓاع ﻋنها.
ومﻊ ذلك ﻓﻲ الحاﻻت المنصوص ﻋﻠيها صراحة ﻓﻲ القانون يجوز أن تقتصر مهمة التمثيل ﻋﻠى التنظيمات
المهنية اﻷﻛثر تمثيﻼ.
ويحدد الطابﻊ التمثيﻠﻲ بالﺨصوصانطﻼقا من العناصر التقﻠيدية التالية:
ﻋدد العمال ونتائﺞ انتﺨابات ممثﻠﻲ العمال
اﻻشتراﻛات
اﻻستقﻼلية
ﺧبرتها ومدى نشاطها
وتقدر التمثيﻠية ﻋﻠى المستوى المحﻠﻲ والجهوي من طرف المفتﺶ المﺨتﺺ ترابيا وﻋﻠى المستوى الوطنﻲ من
طرف مدير الشغل وذلك تبعا لﻠغرضواﻹقﻠيم الذي تقتضﻲ من أﺟﻠه وﻋﻠيه التمثيﻠية النقابية.
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وﻻ تمنﺢ التمثيﻠية المعترف بها أو المكتسبة من طرف تنظيم مهنﻲ ﻋﻠى المستوى الوطنﻲ أو المشترك بين
المهن قرينة التمثيﻠية لهذا التنظيم ﻋﻠى المستوى الجهوي أو المحﻠﻲ أو المهنﻲ اﻷقل اتساﻋا.
المادة  266 :الحرية النقابية
يمارس الحق النقابﻲ بكل حرية.
يحق ﻷي شﺨﺺ طبيعﻲ ﻋامل أو صاحﺐ ﻋمل دون أي نوع من التمييز أو ﻷي شﺨﺺ اﻋتباري أن ينﺨرط
بحرية ﻓﻲ أي نقابة يﺨتار ﻓﻲ إطار مهنته.
ويحق له أيضا:
أن ﻻ يكون ﻋضوا ﻓﻲ أي تنظيم نقابﻲ.
أن ينتسﺐ بكل حرية إلى أي تنظيم نقابﻲ يهتم بالدﻓاع ﻋن مصالﺢ مهنته.
أن ينسحﺐ من التنظيم النقابﻲ الذي يكون ﻋضوا ﻓيه مﻊ ﻋدم المساس بحقه ﻓﻲ المطالبة باﻻشتراﻛات المترتبة
ﻋﻠى اﻷشهر الستة الموالية لسحﺐ اﻻنﺨراط.
المادة  267 :ﻋرقﻠة الحرية النقابية
ﻛل بند مﺨالف لﻠحرية النقابية يقﻊ باطﻼ بقوة القانون ويترتﺐ ﻋﻠيه حل التجمﻊ النقابﻲ.
ﻛل تعطيل لﻠحرية النقابية تسري ﻋﻠيه العقوبات التﻲ تسري ﻋﻠى تعطيل حرية العمل.
ويحظر ﻋﻠى ﻛل صاحﺐ ﻋمل أن يأﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋتبار اﻻنتماء إلى تنظيم مهنﻲ أو ممارسة نشاط مهنﻲ ﻻتﺨاذ
قرارات تتعﻠق ﺧصوصا بالتعيين أو بالسﻠوك أو بتوزيﻊ العمل أو بالتكوين المهنﻲ أو بالترقية أو باسناد امتيازات
اﺟتماﻋية أو بالتدابير التأديبية أو بالفصل ﻋن العمل.
ويجﺐ ﻋﻠى ﻛل صاحﺐ ﻋمل أو ممثﻠه أن ﻻ يستﺨدموا أية وسيﻠة من وسائل الضغﻂ لصالﺢ أو ضد أي تنظيم
مهنﻲ .وﻛل إﺟراء يتﺨذه صاحﺐ العمل ﺧﻼﻓا ﻷحكام هذه المادة يقﻊ ﺧاطئا ويترتﺐ ﻋﻠيه التعويضعن اﻷضرار.
الباب الثانﻲ :النقابات المهنية
الفصل اﻷول :التأسيﺲ
المادة  268 :المبدأ
يحق لﻸشﺨاص الذين يمارسون نفﺲ المهنة أو حرﻓا متشابهة أو مهنا مترابطة تدﺧل ﻓﻲ تكوين منتجات
وﺧدمات معينة أو يمارسون نفﺲ المهنة الحرة أن يؤسسوا بحرية نقابة مهنية.
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ويجﺐ ﻋﻠى اﻷشﺨاص الطبيعيين واﻻﻋتباريين اﻷﻋضاء ﻓﻲ نقابة مهنية أن يمارسوا ﻓﻲ الجمهورية اﻹسﻼمية
الموريتانية المهنة التﻲ تمثﻠها النقابة وتداﻓﻊ ﻋن مصالحها ومﻊ ذلك يجوز لﻸشﺨاص الذين انقطعوا ﻋن
ممارسة مهنتهم إن ﻛانوا قد مارسوا ﺧﻼل سنة ﻋﻠى اﻷقل أن يستمروا ﻓﻲ اﻻنتساب إلى نقابة ما.

المادة  269 :القاصر – المرأة المتزوﺟة
يجوز لﻠقصر البالغين من العمر ستة ﻋشر سنة أن ينضموا إلى نقابة ما لم يعترض ﻋﻠى ذلك الشﺨﺺ الذي
يمتﻠك السﻠطة اﻷبوية  ،اﻷب أو اﻷم أو الوصﻲ.
ويجوز لﻠنساء المتزوﺟات الﻼتﻲ يمارسن مهنة أو حرﻓة أن ينﺨرطن بدون ترﺧيﺺ من أزواﺟهن ﻓﻲ النقابات
المهنية وأن يشارﻛن ﻓﻲ إدارتها أو تسييرها طبقا لﻠشروط المحددة ﻓﻲ هذا الباب.
المادة  270 :وﻛﻼء القطاع العمومﻲ
ﻻ يجوز لوﻛﻼء القطاع العمومﻲ موظفين أم ﻻ اﻻنتماء بأية حال إلى نقابة مهنية تضم أﻋضاء تابعين لﻠقطاع
الﺨاص وﻋﻠى العكﺲ ﻻ يجوز لعمال القطاع الﺨاص اﻻنضمام إلى النقابات التﻲ تشكل من وﻛﻼء القطاع
العمومﻲ.
المادة  271 :الشروط الشكﻠية لﻠصحة
لكﻲ يكون تكوين نقابة مهنية صحيحا ،يجﺐ أن تتوﻓر ﻋﻠى:
نظام أساسﻲ تصادق ﻋﻠيه الجمعية التأسيسية لﻠنقابة ،ويجﺐ أن تضم هذه الجمعية ﻓيما ﻋدا اﻻستثناء الممنوح
بموﺟﺐ مقرر صادر ﻋن وزير الشغل بعد أﺧذ رأي المجﻠﺲ الوطنﻲ لﻠشغل والتشغيل والضمان
.اﻻﺟتماﻋﻲ،ﻋشرين ﻋضوا ،ﻋﻠى اﻷقل،تتوﻓر ﻓيهم الشروط المحددة بموﺟﺐ المادة268
مكتﺐ منتﺨﺐ من طرف الجمعية التأسيسية يتشكل ﻓقﻂ من أﻋضاء النقابة الذين تتوﻓر ﻓيهم الشروط المحددة
بموﺟﺐ المادة  ، 273ومكﻠف بإدارة وبتسيير النقابة.
المادة  272 :البيانات اﻹﺟبارية لﻠنظام اﻷساسﻲ
يجﺐ أن يحدد النظام اﻷساسﻲ لﻠنقابة المهنية:
اسم النقابة
هدف النقابة
مقر وﻋنوان النقابة
اسم وﻋنوان اﻻتحاد الوطنﻲ لﻠمرﻛزية الدولية التﻲ تنتسﺐ النقابة إليها أو ترغﺐ ﻓﻲ اﻻنتساب إليها ،ﻋند
اﻻقتضاء.
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اﻻﺧتصاصاﻹقﻠيمﻲ أو النشاط اﻻقتصادي الذي تمثﻠه أو تداﻓﻊ ﻋن مصالحه.
شروط اﻻنضمام
طرق اﺟتماع الجمعيات العامة العادية واﻻستثنائية.
الطرق الديمقراطية التﻲ تتبﻊ ﻓﻲ إسناد وتجديد التفويض لﻸﻋضاء المكﻠفين باﻻدارة.
مدة هذا اﻹنتداب وسﻠطات المندوبين ﻓﻲ مواﺟهة الغير.
مدة النقابة وأسباب وشروط حﻠها وﻛذلك شروط أيﻠولة أصولها وﺧصومها.
المادة  273 :اﻹدارة والتسيير
يجﺐ ﻋﻠى اﻷﻋضاء المكﻠفين بإدارة وتسيير نقابة مهنية:
أن يكونوا متمتعين بالجنسية الموريتانية أو إذا ﻛانوا أﺟانﺐ أن يثبتوا ممارساتهم ،ﻓﻲ الجمهورية اﻹسﻼمية
الموريتانية ،لﻠمهنة المداﻓﻊ ﻋنها ﺧﻼل ﺧمﺲ سنوات متتالية ﻋﻠى اﻷقل.
أن يكونوا بالغين.
أن يكون محل إقامتهم القانونﻲ ﻓﻲ موريتانيا.
أن يكونوا أﻋضاء ﻓﻲ النقابة.
أن تكون لهم اﻷهﻠية اﻻنتﺨابية وأن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية.
المادة  274 :إﺟراءات التأسيﺲ
يجﺐ ﻋﻠى ﻛل نقابة مهنية ،بعد مداولة الجمعية التأسيسية ،أن تودع نظامها اﻷساسﻲ مﻊ بيان أسماء وﺟنسيات
ومهن ومقار وصفات اﻷﻋضاء المكﻠفين باﻹدارة والتسيير لدى:
والﻲ الوﻻية اﻹدارية المﺨتﺺ.
مفتﺶ الشغل المﺨتﺺ.
وﻛيل الجمهورية لدى المحكمة المﺨتصة.
وتسﻠم إﻓادة باﻻستﻼم من طرف ﻛل سﻠطة من السﻠطات اﻹدارية والقضائية المشار إليها أﻋﻼه.
المادة  275 :نتائﺞ تحقيق وﻛيل الجمهورية
يعﻠم وﻛيل الجمهورية النقابة والوالﻲ ومفتﺶ الشغل بنتائﺞ تحقيقه ﻓﻲ الشهرين التاليين ﻹﻓادة اﻻستﻼم الﺨاص
بإيداع النظام اﻷساسﻲ بين يديه ﻛما هو مبين ﻓﻲ المادة السابقة .وبعد التأﻛد من حقيقة إيداع النظام اﻷساسﻲ
لﻠسﻠطات اﻹدارية المنصوصعﻠيها آنفا ،ومن شرﻋية النظام اﻷساسﻲ.
ويسﻠم وﻛيل الجمهورية إيصال التسجيل إذا ﻛان إيداع النظام اﻷساسﻲ قد تم بصورة قانونية وتم اﻋتبار النظام

اﻷساسﻲ متطابقا مﻊ القانون.
المادة  276 :آثار تسﻠيم إيصال التسجيل
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ﻻ تكتسﺐ النقابة الشﺨصية اﻻﻋتبارية واﻷهﻠية القانونية إﻻ ابتداء من تسﻠيم إيصال التسجيل وليﺲ لها أي
وﺟود قانونﻲ قبل ذلك.
وﻻ تعتبر إﻓادة الوصول التﻲ تسﻠمها السﻠطات المشار إليها ﻓﻲ المادة  274وإيصال التسجيل الذي يسﻠمه وﻛيل
الجمهورية مبرئا من العيوب اﻷصﻠية أو الشكﻠية التﻲ تعتري النظام اﻷساسﻲ وتعيين إداريين أو مديرين أو
العيوب التﻲ يمكن أن تظهر ﻓيما بعد.
المادة  277 :آثار ﻋدم تسﻠيم إيصال التسجيل
إذا لم يبﻠﻎ وﻛيل الجمهورية قراره إلى النقابة إلى غاية انقضاء الموﻋد المنصوص ﻋﻠيه ﻓﻲ المادة  275أو
أبﻠغها قرار رﻓض تسﻠم إيصال التسجيل ،ﻓإنه يجوز لﻺداريين أو لﻠمديرين المكﻠفين ﻋادة ،بموﺟﺐ النظام
اﻷساسﻲ المعنﻲ ،برﻓﻊ دﻋوى أمام محكمة الوﻻية من أﺟل الحصول ﻋﻠى تسﻠيم إيصال التسجيل.
ومﻊ____________ مراﻋاة سقوط الحق بفوات الميعاد ،يجﺐ أن يمارس الطعن المشار إليه ﻓﻲ الفقرة السابقة ﻓﻲ
موﻋد
.الشهرين التاليين ﻻنقضاء المدة المشار إليها ﻓﻲ المادة275
المادة  278 :تعديل النظام اﻷساسﻲ وتغيير اﻹداريين أو المديرين
تﺨضﻊ التعديﻼت التﻲ تجرى ﻋﻠى النظام اﻷساسﻲ والتغييرات التﻲ تطرأ ﻋﻠى اﻷشﺨاص القائمين ﻋﻠى إدارة
.وتسيير النقابة ﻷحكام المادتين 274، 277
المادة  279 :إيداع قائمة اﻷﻋضاء المنضمين لﻠنقابة ولفروﻋها
يجﺐ ﻋﻠى القائمين ﻋﻠى النقابة أن يودﻋوا لدى مغتشية الشغل المﺨتصة ،بناء ﻋﻠى طﻠﺐ مفتﺶ الشغل ،قائمة
تبين اﻷﻋضاء المنضمين لﻠنقابة وﻋدد ومقار ﻓروﻋها أثناء اﻷشهر الثﻼثة التالية ﻹيداع النظام اﻷساسﻲ وﻛذلك
ﺧﻼل الربﻊ اﻷول من ﻛل سنة.
الفصل الثانﻲ :الشﺨصية اﻻﻋتبارية ونشاطات النقابة
المادة  280 :أهﻠية التقاضﻲ
تتمتﻊ النقابات المهنية بالشﺨصيات المدنية.
ويحق لها التقاضﻲ ،ويجوز لها بالﺨصوص أن تمارس ﻛاﻓة الحقوق المﺨصصة لمدﻋﻲ الحق المدنﻲ والمتعﻠقة
بالوقائﻊ التﻲ تضر بشكل مباشر أو غير مباشر بالمصﻠحة الجماﻋية التﻲ تمثﻠها ،وذلك أمام ﻛل ﺟهات التقاضﻲ.
المادة  281 :اﻻستشارة
يجوز أن تستشار النقابات حول ﻛاﻓة النزاﻋات الفردية والجماﻋية وحول المسائل المتعﻠقة باﺧتصاصها.
وﻓﻲ النزاﻋات القضائية ،توضﻊ آراء النقابة تحﺖ تصرف اﻷطراف لﻺطﻼع ﻋﻠيها وأﺧذ نسﺨة منها.
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المادة  282 :أهﻠية اﻻقتناء ،اﻷموال غير القابﻠة لتوقيﻊ الحجز ﻋﻠيها
يجوز لﻠنقابات أن تمتﻠك دون ترﺧيﺺ بالمجان أو مقابل أمواﻻ منقولة أو ﻋقارات.
وﻻ يجوز توقيﻊ الحجز ﻋﻠى اﻷموال المنقولة والعقارات الضرورية ﻹدارة النقابات ومكتباتها ودروس التربية
المهنية ،باﻋتبار أنها ﻓﻲ حكم المشاريﻊ اﻻﺟتماﻋية.
المادة  283 :العقود واﻻتفاقيات
يجوز لﻠنقابات إبرام ﻋقود أو اتفاقيات مﻊ ﻛاﻓة النقابات أو المؤسسات أو اﻷشﺨاص.
وتبرم اﻻتفاقيات طبقا لﻠشروط المحددة ﻓﻲ هذا القانون.
المادة  284 :الشراءات والقروض لﻸﻋضاء
يجوز لﻠنقابات إذا سمحﺖ لها بذلك نظمها اﻷساسية بشرط ﻋدم توزيﻊ اﻷرباح إلى أﻋضائها ولو ﻋﻠى شكل
استرداد:
- 1أن تشتري من أﺟل بيﻊ أو إﻋارة أو توزيﻊ ﻛل ما هو ضروري لممارسة مهنتها ﻻسيما المواد اﻷولية
واﻷدوات واﻵﻻت واﻷسمدة والبذور والنباتات والحيوانات واﻷﻋﻼف.
- 2أن تتوسﻂ بدون مقابل لبيﻊ المنتجات التﻲ ﻻ يكون مصدرها إﻻ العمل المهنﻲ أو منشآت النقابيين الزراﻋية،
أو أن تسهل هذا البيﻊ ﻋن طريق المعارض واﻻﻋﻼنات والنشرات وتجمعات الطﻠبيات واﻻرساﻻت دون أن تقوم
بالبيﻊ باسمها أو تحﺖ مسؤوليتها.
المادة  285 :المشاريﻊ المهنية والمساﻋدات المالية المقدمة لﻠتعاونيات
يجوز لﻠنقابات أن تدير وأن تقدم المساﻋدات المالية لﻠمشاريﻊ المهنية مثل :مؤسسات الحيطة أو صناديق
التضامن أو المﺨتبرات أو حقول التجارب أو مشاريﻊ التهذيﺐ العﻠمﻲ أو الزراﻋﻲ أو اﻻﺟتماﻋﻲ أو الدروس
والنشرات الﺨاصة بالمهنة.

ويجوز لها أن تقدم مساﻋدات مالية إلى شرﻛات تعاونية إنتاﺟية أو استهﻼﻛية.
المادة  286 :صناديق اﻹغاثة المتبادلة والتقاﻋد
- 1يجوز لﻠنقابات أن تﺨصﺺ ﺟزء من مواردها ﻹنشاء مساﻛن لﻠعمال وﻻقتناء قطﻊ أرضية لﻠزراﻋة والتربية
البدنية لصالﺢ أﻋضائها.
- 2ويجوز لﻠنقابات تكوين صناديق ﺧاصة لﻺغاثة المتبادلة بين أﻋضائها وذلك مﻊ احترام ترتيبات القوانين
المعمول بها.
وﻻ يجوز توقيﻊ الحجز ﻋﻠى أموال هذه الصناديق طبقا لﻠحدود المنصوصعﻠيها ﻓﻲ القانون.
ويحتفظ ﻛل شﺨصينسحﺐ من النقابة بحقه ﻓﻲ ﻋضوية صناديق اﻹغاثة المتبادلة لﻠشيﺨوﺧة التﻲ ﻛان قد ساهم
باشتراﻛات أو بدﻓعات مالية لفائدتها.
المادة  287 :العﻼمات النقابية
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يجوز لﻠنقابات أن تودع ﻋﻼماتها وإشاراتها طبقا لﻠشروط المحددة بموﺟﺐ مقرر صادر ﻋن الوزير المكﻠف
بالشغل بعد أﺧذ رأي المجﻠﺲ الوطنﻲ لﻠشغل والتشغيل والضمان اﻻﺟتماﻋﻲ.
ويجوز لها حينئذ أن تطالﺐ بمﻠكيتها الﺨاصة ﻋﻠيها طبقا لﻠشروط المنصوصعﻠيها ﻓﻲ المقرر المذﻛور.
ويجوز إلصاق هذه اﻹشارات أو العﻼمات ﻋﻠى ﻛل إنتاج أو سﻠعة تجارية لتوضيﺢ أصﻠها وشروط تصنيعها.
ويجوز استعمالها من طرف اﻷشﺨاصأو المؤسسات التﻲ تقوم ببيﻊ هذه المنتجات أو اﻷشياء.
ويقﻊ باطﻼ بطﻼنا مطﻠقا ﻛل شرط ﻓﻲ ﻋقد ﺟماﻋﻲ أو اتفاق يﺨضﻊ بمقتضاه استعمال العﻼمة النقابية من طرف
صاحﺐ ﻋمل ﻻلتزامه بأن ﻻ يحتفظ أو ﻻ يشغل سوى المنضمين إلى النقابة صاحبة العﻼمة.
الفصل الثالث :تعﻠيق وحل النقابات
المادة  288 :أسباب التعﻠيق أو الحل
لمحكمة الوﻻية المﺨتصة إقﻠيميا أن تحكم بناء ﻋﻠى طﻠﺐ وﻛيل الجمهورية بتعﻠيق أو حل النقابة التﻲ لم تؤسﺲ
طبقا لقواﻋد التأسيﺲ المنصوص ﻋﻠيها ﻓﻲ هذا القانون أو التﻲ تحيد ﻋن مهمتها النقابية أو التﻲ يﺨالف
نشاطها المهنﻲ التشريﻊ المعمول به.
وﻋﻠى المحكمة ﻓﻲ حالة تعﻠيق المنظمة النقابية أن تقضﻲ بناء ﻋﻠى طﻠﺐ وﻛيل الجمهورية ﻓﻲ أﺟل أقصاه
تسعون يوما من تاريخ هذا اﻹﺟراء إما بحﻠها أو برﻓﻊ تعﻠيقها.
المادة  289 :آثار الحل
ﻓﻲ حالة حل النقابة اﺧتياريا أو وﻓقا لﻠنظام اﻷساسﻲ أو قضائيا ،تصفى أمﻼﻛها طيقا لنظامها اﻷساسﻲ ،حسﺐ
القواﻋد المحددة ﻓﻲ الجمعية العامة ،وإن لم توﺟد ،تسند هذه اﻷمﻼك إلى مشروع ﺧيري يتمتﻊ بالشﺨصية
المدنية تعينه المحكمة.
وﻻ يمكن بأي حال من اﻷحوال أن تتوزع هذه اﻷمﻼك بين أﻋضاء هذه النقابة.
وﻓﻲ حالة حل النقابة قضائيا يمكن أن تأمر المحكمة بمصادرة أمﻼﻛها.
الباب الثالث :أقسام واتحادات النقابات
المادة  290 :التعاريف
يجوز تقسيم النقابات المهنية التﻲ تم تأسيسها بصورة قانونية إلى أقسام يوزع المنضمون إليها حسﺐ
الكتاب الﺨامﺲ الوطنﻲ أو الجهوي أو المحﻠﻲ.
المادة  291 :الوضﻊ القانونﻲ لﻼتحادات
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.تﺨضﻊ اﻻتحادات النقابية لكاﻓة أحكام المواد  264إلى  289باستثناء المادتين  268الفقرة اﻷولى و270
الكتاب الﺨامﺲ :تسوية نزاﻋات الشغل
الباب اﻷول :تسوية النزاﻋات الفردية
الفصل اﻷول  :محاولة التوﻓيق أمام مفتﺶ الشغل
المادة  292 :الطﻠﺐ اﻹﺟباري لمحاولة التوﻓيق
قبل ﻋرضأية قضية ﻋﻠى أنظار محكمة الشغل ،يجﺐ ﻋﻠى صاحﺐ العمل او العامل أن يطﻠﺐ رﻓﻊ الﺨﻼف الفردي
من أﺟل محاولة التوﻓيق أمام مفتﺶ الشغل أو مراقﺐ الشغل أو نائبه القانونﻲ.
ويجﺐ أن يكون الطﻠﺐ مكتوبا.
ويعﻠق هذا الطﻠﺐ موﻋد التقادم المنصوصعﻠيه ﻓﻲ المادة  230إلى غاية تاريخ ﺧتم محضر التوﻓيق.
المادة  293 :اﻻستدﻋاء /المثول
يستدﻋى مفتﺶ أو مراقﺐ الشغل الطرﻓين ﻓﻲ اليوم التالﻲ ﻻستﻼم الطﻠﺐ باستثناء يوم الجمعة واﻷﻋياد
الرسمية ،لﻠحضور ﻓﻲ موﻋد ﻻ يقل ﻋن ثمانية أيام اﻋتبارا من تاريخ استﻼم اﻻستدﻋاء تضاف إليه ،ﻋند
.اﻻقتضاء ،مواﻋيد المساﻓة المحددة طبقا لﻠشروط المنصوصعﻠيها ﻓﻲ المادة314

ويجﺐ ﻋﻠى الطرﻓين أن يحضرا ﻓﻲ التاريخ والساﻋة المحددين أمام مفتﺶ أو مراقﺐ الشغل أو أن يحضر
ﻋنهما أو ﻋن أحدهما وﻛيﻼن أو وﻛيل يحمل تفويضا ﺧاصا.
وباﻹضاﻓة إلى ذلك يجوز أن يعاونهم ﻋامل أو صاحﺐ ﻋمل ينتمﻲ إلى نفﺲ ﻓرع النشاط ،أو ممثل ﻋن المنظمات
النقابية التﻲ ينتمون إليها.
المادة  294 :ﻋدم الحضور
إذا لم يحضر المدﻋﻲ ﻓﻲ اليوم المحدد ﻓﻲ اﻻستدﻋاء لنظر النزاع ،ولم يبرر غيابه بعذر أو بقوة قاهرة ،يحرر
محضر بالغياب ويجرد طﻠﺐ محاولة التوﻓيق المكتوب من أثره التعﻠيقﻲ.
وإذا لم يحضر المدﻋى ﻋﻠيه ولم يبرر غيابه بالقوة القاهرة أو لم يقدم وسائل دﻓاﻋه ﻓﻲ شكل مذﻛرة يحرر مفتﺶ
أو مراقﺐ الشغل محضر ﻋدم التوﻓيق ويحرر إضاﻓة إلى ذلك تقريرا مفصﻼ حول القضية القائمة ويرسﻠه مﻊ
إداع رأيه إلى رئيﺲ المحكمة المرﻓوﻋة أمامها الدﻋوى من حيث اﻷصل.
المادة  295 :مهمة مفتﺶ الشغل
يعﻠم مفتﺶ الشغل أو مراقﺐ الشغل الطرﻓين بحقوق ﻛل واحد منهما طبقا لﻠقوانين والتنظيمات واﻻتفاقيات
الجماﻋية والعقد الفردى حسﺐ المعﻠومات المتوﻓرة لديه ،وذلك مﻊ مراﻋاة تقدير المحاﻛم.
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المادة  296 :محضر التوﻓيق
إذا توصل الطرﻓان إلى اتفاق يثبته المفتﺶ ﺧﻼل نفﺲ الجﻠسة ﻓﻲ محضر التوﻓيق الذي يجﺐ أن يتضمن ،ﻛﻲ ﻻ
يعتبر باطﻼ:
توقيﻊ الطرﻓين مﻊ توقيﻊ مفتﺶ الشغل
تاريخ المحضر
نصمﺨتﻠف ﻋناصر الشكوى
النقاط التﻲ حصل بشأنها التوﻓيق وﻋند اﻻقتضاء المبالﻎ المتفق ﻋﻠيها بالنسبة لكل ﻋنصر من ﻋناصر الشكوى.
ﻋناصر الشكوى التﻲ تم التﺨﻠﻲ ﻋنها
ﻓﻲ حالة التوﻓيق الجزئﻲ لﻠطﻠبات التﻲ لم يتضمنها التوﻓيق
وﻻ يجوز أن تستﺨدم ﻓﻲ المحضر أية ﻋبارة مثل ﻋﻠى وﺟه الﺨصوص "،متفرقات أو مﺨالصة لكل حساب أو
ﻛاﻓة المبالﻎ مندمجة "وإﻻ يعتبر المحضر باطﻼ.
المادة  297 :آثار محضر التوﻓيق
يسقﻂ محضر التوﻓيق لكل دﻋوى قضائية حول النقاط التﻲ ﻛانﺖ محل التوﻓيق.
ويقدم المحضر ،الطرف اﻷﻛثر ﻋناية إلى رئيﺲ محكمة الشغل الذي حرر ﻓﻲ دائرة اﺧتصاصه.
ويضﻊ رئيﺲ المحكمة الصيغة التنفيذية بعد التأﻛد من مطابقته لمقتضيات هذه المادة ،ويتم إﺟراء تنفيذ هذا
المحضر ﻛما لو ﻛان حكما صادرا ﻋن محكمة.
المادة  298 :محضر ﻋدم التوﻓيق
ﻓﻲ حالة ﻋدم التوﻓيق يثبﺖ مفتﺶ الشغل الﺨﻼف ﺧﻼل موﻋد ﻻ يمكن أن يتجاوز سبعة أيام ﻓﻲ محضر يبين ﻓيه
أسباب اﻻﺧفاق.
المادة  299 :آثار ونتيجة ﻋدم التوﻓيق
ﻓﻲ حالة الغياب أو ﻓﻲ حالة ﻓشل محاولة التوﻓيق ﻛما هو مبين ﻓﻲ المادتين  294الفقرة الثانية و  298ترﻓﻊ
الدﻋوى بواسطة تصريﺢ ﻛتابﻲ لدى ﻛتابة محكمة الشغل.
ويقيد التصريﺢ ﻓﻲ سجل مﺨصصﻠهذا الغرض ،ويسﻠم مستﺨرج من هذا القيد إلى الطرف الذي رﻓﻊ الدﻋوى.
بناء ﻋﻠى طﻠﺐ أحد الطرﻓين أو بناء ﻋﻠى طﻠﺐ المحكمة يجﺐ ﻋﻠى مفتشية الشغل التﻲ ﺟرت أمامها محاولة
التوﻓيق بدون نجاح ،أن تحيل المﻠف الكامل الذي أمكن تكوينه حول هذا النزاع إلى رئيﺲ محكمة الشغل
المعروضة أمامها الدﻋوى.
الفصل الثانﻲ :إنشاء وتشكﻠة محاﻛم الشغل
المادة  300 :اﻹنشاء
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تنشأ محاﻛم الشغل بموﺟﺐ مرسوم صادر بناء ﻋﻠى اقتراح مشترك بين وزيري العدل والشغل ،ويحدد المرسوم
بالنسبة لكل محكمة شغل مقرها اﻹقﻠيمﻲ وتقسيمها إلى دوائر مهنية ﻋندما يبرر هيكل سوق الشغل ذلك.
وتتبﻊ محاﻛم الشغل إداريا لوزير العدل.
وﻓﻲ حالة ﻋدم وﺟود محكمة شغل ﻓﻲ دائرة قضائية معنية ،تكون المحكمة العادية مﺨتصة وتفصل تبعا لقواﻋد
اﻹﺟراءات المنصوصعﻠيها ﻓﻲ هذا الباب.
المادة  301 :التشكﻠة
تتألف محكمة الشغل من:

قاضرئيسا
من ﻋضوين يمثﻼن أصحاب العمل وﻋضوين يمثﻼن العمال معينين من طرف الرئيﺲ ضمن القوائم المعدة وﻓقا
لﻠمادة  302أسفﻠه ،ويعين الرئيﺲ لكل قضية ،بقدر اﻹمكان العضوين الممثﻠين ﻷصحاب العمل والعضوين
الممثﻠين لﻠعمال المنتسبين إلى المهنة المعنية.
أﺧصائﻲ ﻓﻲ قانون الشغل ،مﻠحق لدى رئيﺲ المحكمة يحضر إلزاما ﺟﻠسات المحكمة بدون أن يتمتﻊ بحق
التصويﺖ ،ويتم تعيينه بقرار من وزير الشغل.
ﻛاتﺐ الضبﻂ أو وﻛيل إداري مﻠحق بمحكمة الشغل بصفة ﻛاتﺐ بموﺟﺐ مقرر مشترك بين وزير العدل ووزير
الشغل.
وﻓﻲ حالة وﺟود ﻋائق يحل اﻷﻋضاء اﻻحتياطيون محل اﻷﻋضاء اﻷصﻠيين ويساوى ﻋددهم ﻋدد اﻷﻋضاء
اﻷصﻠيين.
وإذا لم يحضر أحد اﻷﻋضاء اﻷصﻠيين ،يمتنﻊ ﻋن الحضور أصغر اﻷﻋضاء اﻷصﻠيين الذي ينتمﻲ إلى الفئة الزائد
ﻋددها.
المادة  302 :تعيين أﻋضاء المحكمة
يعين أﻋضاء المحكمة اﻷصﻠيون واﻷﻋضاء اﻻحتياطيون بموﺟﺐ مقرر صادر ﻋن الوزير المكﻠف بالشغل بناء
ﻋﻠى اقتراح من مدير الشغل ويﺨتارون من ضمن القوائم التﻲ تقدمها المنظمات النقابية اﻷﻛثر تمثيﻼ أو ﻓﻲ حالة
ﻋدم وﺟودها يتم اﺧتيارهم من طرف مفتﺶ الشغل ،وتتضمن هذه القوائم ﻋددا من اﻷسماء يساوي ضعف ﻋدد
المناصﺐ المطﻠوب شغﻠها.
ويعين اﻷﻋضاء الممثﻠون لمجموﻋتﻲ أصحاب العمل والعمال لمدة سنتين قابﻠتين لﻠتجديد ،ورغم ذلك يبقى
اﻷﻋضاء السابقون ﻓﻲ وظائفهم بعد انتهاء ﻓترة تعيينهم ما لم يباشر اﻷﻋضاء الﻼحقون وظائفهم ،وذلك إلى
غاية مباشرة هذه الوظائف.
ويجﺐ ﻋﻠى اﻷﻋضاء اﻷصﻠيين أو اﻷﻋضاء اﻻحتياطيين أن يثبتوا أنهم يتمتعون بحقوقهم المدنية وأنهم لم
يكونوا محل أية إدانة من اﻹدانات التﻲ يترتﺐ ﻋﻠيها الشطﺐ من القوائم اﻻنتﺨابية طبقا لﻠقوانين المعمول بها.
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وتزول العضوية ﻋن اﻷﻋضاء اﻷصﻠيين أو اﻷﻋضاء اﻻحتياطيين الذين ﻻ تتوﻓر ﻓيهم الشروط المذﻛورة أﻋﻼه.
المادة  303 :اليمين
يقسم اﻷﻋضاء اﻷصوليون واﻻحتياطيون أمام محكمة الوﻻية المﺨتصة القسم التالﻲ:
"أقسم أن أقوم بواﺟبﻲ باﺟتهاد وأمانة وأن أحاﻓظ ﻋﻠى سر المداوﻻت".
ومﻊ ذلك وﻓﻲ حالة وﺟود ﻋائق يمكن أن يتم القسم ﻛتابة.
المادة  ____________304 :الجزاءات التأديبية ضد أﻋضاء محكمة الشغل
ﻛل ﻋضو أصﻠﻲ أو احتياطﻲ يﺨل إﺧﻼﻻ ﺟسيما بواﺟباته أثناء أداء مهامه يستدﻋى أمام محكمة الشغل ليشرح
موقفه من الوقائﻊ المنسوبة إليه ولرئيﺲ محكمة الشغل حق المبادرة بهذه اﻻستدﻋاءات.
ويرسل رئيﺲ محكمة الشغل محضر ﺟﻠسة المثول إلى وﻛيل الجمهورية ﻓﻲ ظرف ثمانية أيام ،ويحيل وﻛيل
الجمهورية هذا المحضر مشفوﻋا برأيه إلى وزير العدل.
المادة  305 :مجانية وظائف ﻋضو محكمة الشغل
مهام اﻷﻋضاء اﻷصﻠيين واﻻحتياطيين ﻓﻲ محاﻛم الشغل مجانية.
ومﻊ ذلك يجوز منﺢ اﻷﻋضاء بدﻻت إقامة وانتقال بحيث ﻻ تقل ﻋن مقدار اﻷﺟور والبدﻻت المفقودة التﻲ
يحددها مقرر مشترك بين الوزراء المكﻠفين بالشغل والعدل والمالية.
ويجﺐ ﻋﻠى أصحاب العمل أن يترﻛوا لﻠعمال التابعين لمؤسساتهم اﻷﻋضاء ﻓﻲ محكمة الشغل الوقﺖ الﻼزم
لﻠمشارﻛة ﻓﻲ ﺟﻠسات وتحقيقات واﺟتماﻋات محكمة الشغل بشرط أن يبرر هؤﻻء اﻷﻋضاء غيابهم بهذه
اﻷسباب.
الباب الثانﻲ :اﺧتصاصمحاﻛم الشغل
المادة  306 :اﻻﺧتصاصاﻹسنادي
باﻹضاﻓة إلى الحاﻻت المنصوص ﻋﻠيها ﻓﻲ هذا القانون وﻓﻲ النصوص الﺨاصة تﺨتﺺ محاﻛم الشغل بالنظر ﻓﻲ
:
الدﻋاوى الناشئة ﻋن النزاﻋات الفردية القائمة بين أصحاب العمل والعمال بمناسبة ﻋقد العمل وﻋقد التﻠمذة
الصناﻋية وتشريﻊ الضمان اﻻﺟتماﻋﻲ وقانون البحرية التجارية طبقا لﻠمادة  148من القانون المذﻛور.
الدﻋاوى الناشئة ﻋن النزاﻋات الفردية بين مؤسسات الضمان اﻻﺟتماﻋﻲ وأصحاب العمل والعمال.
الدﻋاوى الناشئة ﻋن النزاﻋات الفردية بين أصحاب العمل بمناسبة تطبيق تشريﻊ العمل والضمان اﻻﺟتماﻋﻲ ﻻ
سيما ﻓﻲ مجال نقل العامل وﻋقد المقاولة من الباطن وﻋقد العمل بالمقطوﻋية وﻓصل العمال وتوقف المؤسسة.
الدﻋاوى الناشئة ﻋن النزاﻋات الفردية بين العمال بمناسبة تطبيق تشريﻊ حوادث الشغل واﻷمراض المهنية ﻓﻲ

حالة الﺨطأ الفادح.
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الدﻋاوي المتعﻠقة بنزاﻋات انتﺨابات مندوبﻲ العمال وأﻋضاء الﻠجنة اﻻستشارية لﻠمؤسسة أو لﻠمنشأة بما ﻓﻲ
ذلك منازﻋات التمثيﻠية النقابية المتعﻠقة بهذه اﻻنتﺨابات.
الدﻋاوى الﺨاصة بمنازﻋات التمثيﻠية النقاية ﻓﻲ مجال اﻻتفاقية الجماﻋية لﻠمؤسسة أو لﻠمنشأة.
وتظل محاﻛم الشغل مﺨتصة حتى لو تعﻠق اﻻمر بجماﻋة ﻋمومية أو بمؤسسة ﻋمومية طرف ﻓﻲ القضية ويجوز
لهذه المحاﻛم أن تصدر أحكامها دون مراﻋاة اﻹﺟراءات التحضيرية المطﻠوبة قبل رﻓﻊ القضية ضد هذه
الشﺨصيات اﻻﻋتبارية ،إن وﺟدت مثل هذه اﻹﺟراءات.
المادة  307 :اﻻﺧتصاصاﻻقﻠيمﻲ
المحكمة المﺨتصة هﻲ محكمة مكان العمل غير أنه ﻓﻲ النزاﻋات الناشئة ﻋن ﻓسخ ﻋقد العمل وبغض النظر ﻋن
ﻛل ترتيﺐ مﺨالف لﻠعامل إذا ﻛان محل إقامته العادي غير مكان ﻋمﻠه أن يﺨتار بين محكمة هذه اﻹقامة ومحكمة
مكان العمل.
الفصل الثالث :اﻹﺟراءات أمام محاﻛم الشغل
القسم اﻷول  :اﻷحكام العامة
المادة  308 :قانون المراﻓعات المدنﻲ
يسري قانون المراﻓعات المدنية ﻋﻠى تسوية النزاﻋات الفردية من طرف محاﻛم الشغل ومحاﻛم اﻻستئناف
والمحكمة العﻠيا وذلك ﻓﻲ حالة ﻋدم وﺟود أحكام ﺧاصة منصوصعﻠيها ﻓﻲ هذا القانون وﻓﻲ التنظيمات المطبقة
له.
المادة  309 :مجانية اﻹﺟراءات  /المعونة القضائية
إﺟراءات التقاضﻲ أمام محاﻛم الشغل ومحاﻛم اﻻستئناف والمحاﻛمة العﻠيا مجانية ﻓﻲ ﻛاﻓة الدرﺟات.
وباﻹضاﻓة إلى ذلك ﻓإن العامل يتمتﻊ بقوة القانون ،بالمعونة القضائية لتنفيذ اﻷحكام الصادرة لصالحه.
وإذا ﻛان الحكم واﺟﺐ النفاذ ولم يستطﻊ العامل تنفيذ الحكم الصادر لصالحه بالطريقة الودية ﻓإنه يطﻠﺐ من
رئيﺲ المحكمة وضﻊ الصيغة التنفيذية ﻋﻠى صورة الحكم التﻲ تسﻠم إليه ويطﻠﺐ تعيين منفذ ليتابﻊ التنفيذ
الجبري لصالحه.
المادة  310 :شرطة الجﻠسة .إدارة المداوﻻت
الجﻠسة ﻋﻠنية إﻻ ﻓﻲ مرحﻠة التوﻓيق وتتبﻊ شرطة القاﻋة رئيﺲ المحكمة ،ويقوم الرئيﺲ بإدارة المناقشات
ويستجوب الطرﻓين ويجابههما ،ويستدﻋﻲ الشهود المطﻠوبين بناء ﻋﻠى رغبة الطرﻓين طبقا لﻸشكال المنصوص
ﻋﻠيها ﻓﻲ المادة  316الﻼحقة.
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ويجوز لﻠمحكمة بقوة القانون ،ومن تﻠقاء نفسها أن تستدﻋﻲ بنفﺲ اﻷشكال أي شﺨﺺ ترى أن شهادته مفيدة
لتسوية النزاع ،وﻓﻲ الحاﻻت المستعجﻠة التﻲ تنظرها المحكمة يجوز لها أن تصدر أمرا ﻋﻠى سبيل اﻻحتياط
باتﺨاذ ﻛاﻓة اﻹﺟراءات الﻼزمة ﺧاصة لكﻲ تمنﻊ أﺧذ أو تحويل أو تدمير موضوع الشكوى.
المادة  311 :أهﻠية التقاضﻲ لدى المرأة المتزوﺟة والقاصر
يسمﺢ لﻠمرأة المتزوﺟة بالتصالﺢ والتقاضﻲ أمام محكمة الشغل بصفتها مدﻋية ومدﻋى ﻋﻠيها.
ويجوز لمحكمة الشغل أن ترﺧﺺ لﻠقاصر الذي ﻻ يمكن أن يساﻋده والده أو وصيه ﻓﻲ التوﻓيق والتقاضﻲ
أمامها بصفتها مدع أو مدﻋى ﻋﻠيه.
المادة  312 :الطعن ﻓﻲ ﻋضوية المحكمة
يجوز الطعن ﻓﻲ ﻋضوية أﻋضاء محكمة الشغل:
إذا ﻛانﺖ لهم مصﻠحة شﺨصية ﻓﻲ المنازﻋة
إذا ﻛانوا من أقارب أو أصهار أحد الطرﻓين حتى الدرﺟة السادسة.
إذا ﻛانﺖ هناك ﺧﻼل السنة السابقة لﻠطعن قضية ﺟنائية أو مدنية بينهم وبين طرف من طرﻓﻲ النزاع أو زوﺟته
أو صهره المباشر.
إذا ﻛانوا قد أبدوا رأيا مكتوبا حول المنازﻋة.
إذا ﻛانوا أصحاب ﻋمل أو ﻋمال بالنسبة ﻷي طرف من طرﻓﻲ القضية.
ويجﺐ تقديم طﻠﺐ الطعن قبل أية مراﻓعة ،ويصدر رئيﺲ المحكمة قراره ﻓورا وإذا رﻓضالرئيﺲ طﻠﺐ الطعن يتم
النظر ﻓﻲ الموضوع وإذا قبﻠه أﺟﻠﺖ القضية إلى الجﻠسة المقبﻠة التﻲ يجﺐ أن يجﻠﺲ ﻓيها العضو اﻻحتياطﻲ أو
اﻷﻋضاء اﻻحتياطيون.
المادة  313 :التعسف ﻓﻲ استعمال حق التقاضﻲ
يعتبر تعسفا ﻓﻲ استعمال حق التقاضﻲ رﻓﻊ المتقاضﻲ دﻋواه أمام محكمة الشغل الذي ﻻ يهدف إﻻ إلحاق الضرر
بالمدﻋى ﻋﻠيه مﻠزما إياه مشقة الدﻓاع.

ويجوز إلزام المدﻋى بالتعويض ﻋن الضرر لصالﺢ المدﻋى ﻋﻠيه إذا اﻋتبرت محكمة الشغل أن إﺟراءات ما قد
أسﻲء استعمالها بناء ﻋﻠى ذلك.
المادة  314 :سجﻼت المحكمة  /مواﻋيد المساﻓة
تحدد مراسيم محتويات السجﻼت ومواﻋيد المساﻓة المذﻛورة ﻓﻲ هذا الباب.
القسم الثانﻲ :رﻓﻊ دﻋوى محاولة التوﻓيق
المادة  315 :وحدانية الدﻋوى
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يجﺐ أن تكون ﻛل الدﻋاوي المتفرقة ﻋن ﻋقد الشغل بين ذات الطرﻓين موضوع دﻋوى واحدة ،وإﻻ اﻋتبرت غير
مقبولة من الناحية الشكﻠية ما ﻋدا الحالة التﻲ يثبﺖ ﻓيه المدﻋﻲ أن طﻠبات الدﻋاوي الجديدة لم تنشأ لفائدته أو
لم يعﻠم بها إﻻ بعد تقديم الدﻋوى اﻷولى.
ومﻊ ذلك يجوز قبول العناصر الجديدة لﻠدﻋوى ما دامﺖ محكمة الشغل لم تصدر قرارها بعد ابتدائيا أو نهائيا
بشأن ﻋناصر الطﻠﺐ اﻷول.
وإذا ﻛانﺖ طﻠبات الدﻋوى الجديدة مقبولة طبقا لهذه المادة ﻓإن محكمة الشغل تأمر بضم الدﻋاوي وتصدر بشأنها
حكما واحدا ﻓقﻂ.
المادة  316 :رﻓﻊ الدﻋوى أمام محكمة الشغل /استدﻋاء الطرﻓين
ترﻓﻊ الدﻋوى أمام محكمة الشغل طبقا لﻠشروط المنصوص ﻋﻠيها ﻓﻲ المادة  ، 299وﺧﻼل اليومين التاليين
لتاريخ استﻼم الدﻋوى باستثناء أيام الجمعة واﻷﻋياد يستدﻋﻲ رئيﺲ المحكمة الطرﻓين لﻠحضور ﻓﻲ موﻋد ﻻ
يتجاوز اثنﻲ ﻋشر يوما تضاف إليها ﻋند اﻻقتضاء مواﻋيد المساﻓة طبقا لﻠشروط المنصوص ﻋﻠيها ﻓﻲ المادة
314أﻋﻼه.
ويجﺐ أن يتضمن اﻻستدﻋاء اسم ومهنة المدﻋى وأن يوضﺢ موضوع الدﻋوى وساﻋة ويوم الحضور ،ويتم
استدﻋاء الشﺨصفﻲ محل إقامته بواسطة موظف إدارى مﺨصصﻠهذا الغرض.
ويكون اﻻستدﻋاء صحيحا إذا تم بموﺟﺐ رسالة مضمونة الوصول مﻊ اﻹﻋﻼم باﻻستﻼم ،وﻓﻲ حالة اﻻستعجال،
يجوز أن يتم برقيا.
المادة  317 :حضور ومساﻋدة وتمثيل الطرﻓين
يجﺐ ﻋﻠى الطرﻓين أن يحضرا أمام المحكمة ﻓﻲ اليوم والساﻋة المحددين ،ويجوز أن يساﻋدهما أو يمثﻠهما إما
محام أو ممثل ﻋن المنظمات النقابية التﻲ ينتميان إليها ،ﻛما يجوز ﻷصحاب العمل أن يمثﻠهم مدير أو مستﺨدم
تابﻊ لﻠمؤسسة أو المنشأة.
وﻓيما ﻋدا المحامين يجﺐ أن يكون تفويضاﻷطراف لﻠمفوضين مكتوبا ومعتمدا من طرف محكمة الشغل.
المادة  318 :ﻋدم حضور اﻷطراف
إذا لم يحضر المدﻋﻲ ﻓﻲ اليوم المحدد بموﺟﺐ اﻻستدﻋاء لنظر الدﻋوى ولم يبرر غيابه بالقوة القاهرة ،تشطﺐ
الدﻋوى من الجدول وﻻ يجوز تجديدها إﻻ مرة واحدة وطبقا لشروط الدﻋوى اﻷولى وإﻻ ﻓإن هذه الدﻋوى
تسقﻂ.
وإذا لم يحضر المدﻋى ﻋﻠيه ،ولم يبرر غيابه بالقوة القاهرة ،أو إذا لم يقدم دﻓاﻋه ﻛتابة ﻓإن الﺨطأ يقﻊ ﻋﻠى
ﻋاتقه وتقضﻲ المحكمة ﻓﻲ الدﻋوى وﻓقا ﻷحقيتها.
المادة  319 :محاولة التوﻓيق
إذا حضر الطرﻓان أمام محكمة الشغل ،يتم الشروع ﻓﻲ محاولة التوﻓيق.
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وإذا تم اﻻتفاق يحرر محضر ﻓﻲ نفﺲ الجﻠسة ويدون ﻓﻲ سجل مداوﻻت المحكمة ويقر تسوية النزاع وديا.
ويعتبر المستﺨرج من محضر التوﻓيق الموقﻊ ﻋﻠيه من طرف رئيﺲ المحكمة وﻛاتبها بمثابة سند تنفيذي.
المادة  320 :التوﻓيق الجزئﻲ ،ﻋدم التوﻓيق
ﻓﻲ حالة التوﻓيق الجزئﻲ يعتبر المستﺨرج الموقﻊ ﻋﻠيه من طرف رئيﺲ المحكمة وﻛاتبها بمثابة سند تنفيذي
بالنسبة لﻠموضوﻋات التﻲ حصل اﻻتفاق بشأنها ،ويعتبر بمثابة محضر ﻋدم التوﻓيق بالنسبة لﻠموضوﻋات التﻲ
لم يتم اﻻتفاق بشأنها.
القسم الثالث :المرحﻠة القضائية
المادة  321 :النظر ﻓﻲ القضية
تبقى المحكمة القضية ﻓﻲ حالة ﻋدم التوﻓيق أو ﻓيما يتعﻠق بالجزء المتنازع بشأنه من الدﻋوة ،وتقوم ﻓورا
بنظرها وﻻ يجوز إﺟراء أي تأﺟيل إﻻ باتفاق الطرﻓين ،ولكنه يجوز لﻠمحكمة دائما بموﺟﺐ حكم مسبﺐ أن تأمر
بكاﻓة التحقيقات وباﻻنتقال إلى اﻷماﻛن وبكاﻓة التدابير اﻹﻋﻼمية بما ﻓﻲ ذلك الحضور الشﺨصﻲ لﻠطرﻓين
والمعاينات وإﺟراء اﻻﺧتبارات.
ومﻊ ذلك ﻻ يجوز لمحكمة الشغل أن تعين وﻛﻼء مصالﺢ الشغل بصفة ﺧبراء.

المادة  322 :التداول
تتداول المحكمة سرا ﻓور انتهاء المراﻓعات ما لم تر المحكمة استمرار المداولة بحيث ﻻ يمكن أن تتجاوز تاريخ
الجﻠسة التالية لنفﺲ ﻓرع النزاع أو ﻋﻠى اﻷﻛثر أسبوﻋين غير قابﻠين لﻠتجديد.
ويحرر الحكم بساﻋته وتعقد الجﻠسة لتﻼوته ،ويجﺐ أن يكون مسببا ،وتصدر أحكام محاﻛم الشغل باﻷغﻠبية
النسبية لﻸﻋضاء الحاضرين.
المادة  323 :نسﺨة الحكم اﻷصﻠية
يوقﻊ رئيﺲ محكمة الشغل وﻛاتبها نسﺨة الحكم اﻷصﻠية وتحفظ لمدة ﻋشرة أﻋوام وتجدد ﻛل سنة بناء ﻋﻠى
طﻠﺐ الرئيﺲ.
المادة  324 :التنفيذ المؤقﺖ
يجوز أن يقضﻲ الحكم بالنفاذ المعجل رغم المعارضة أو اﻻستئناف ،وذلك بصفة احتياطية مﻊ اﻹﻋفاء من
الوﻛالة إلى مقدار يحدد بموﺟﺐ مرسوم ،وﻓيما يتعﻠق بالزيادة يجوز أن يقضﻲ الحكم بالتنفيذ المؤقﺖ بشرط دﻓﻊ
الكفالة.
غير أنه يجوز إﺟراء التنفيذ المؤقﺖ بدون تحديد ومﻊ ﻋدم مراﻋاة أي وسيﻠة من وسائل الطعن ودون دﻓﻊ ﻛفالة
ﻋندما يتعﻠق اﻷمر بأﺟور غير متنازع بشأنها ومعترف باستحقاقها.
القسم الرابﻊ  :طرق الطعن
المادة  325 :المعارضة
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يبﻠﻎ الحكم الغيابﻲ بواسطة ﻛاتﺐ المحكمة أو وﻛيل إداري مكﻠف من طرف رئيﺲ المحكمة ﺧاصة لها الغرض
.إلى الطرف المتغيﺐ الذي ﻻ يتحمل أية رسوم ،وذلك طبقا ﻷشكال المادة316
وإذا لم يعترض الطرف الغائﺐ ﻋﻠى الحكم الغيابﻲ ﺧﻼل ﻋشرة أيام من تاريخ تبﻠيغه ،يصبﺢ الحكم واﺟﺐ النفاذ
طبقا لﻠمادة  299 .وبناء ﻋﻠى المعارضة يستدﻋﻲ الرئيﺲ الطرﻓين من ﺟديد طبقا لما نصﺖ ﻋﻠيه المادة316
ويصبﺢ الحكم الجديد واﺟﺐ النفاذ رغم أي غياب أو استئناف.
المادة  326 :النظر ﻓﻲ الدﻋاوي ابتدائيا ونهائيا
إن محكمة الشغل تقرر ابتدائيا ونهائيا ﻓﻲ حالة ما إذا لم يصل المبﻠﻎ أﻛثر من مائتﻲ ألف أوقية مﻊ إمكانية
الطعن أمام المحكمة العﻠيا ،وتحكم المحكمة ابتدائيا مﻊ إمكانية اﻻستئناف إذا تجاوز الطﻠﺐ مبﻠﻎ200.000
أوقية.
المادة  327 :التطبيقات الفرﻋية
تنظر محكمة الشغل ﻓﻲ ﻛاﻓة الطﻠبات الفرﻋية أو طﻠبات المقاصة التﻲ تدﺧل بطبيعتها ﻓﻲ اﺧتصاصها ،وطالما
ﻛان ﻛل طﻠﺐ من الطﻠبات الرئيسية أو الفرﻋية أو المتعﻠقة بالمقاصة ﻓﻲ حدود اﺧتصاصها النهائﻲ ،ﻓإنها تحكم
دون أن يكون هناك محل لﻼستئناف.
وإذا ﻛان أحد هذه الطﻠبات ﻻ يمكن أن يصدر الحكم ﻓيه إﻻ بقابﻠيته لﻼستئناف ،ﻓإن المحكمة ﻻ تحكم ﻓﻲ ﻛاﻓة
الطﻠبات إﻻ ﻋﻠى أساس قابﻠيتها لﻼستئناف.
ورغم ذلك ﻓهﻲ تقضﻲ بصفة نهائية:
إذا ﻛان الطﻠﺐ الفرﻋﻲ لﻠتعويضعن اﻷضرار يستند وحده ﻋﻠى الطﻠﺐ الرئيسﻲ ويتعدى اﺧتصاصها النهائﻲ.
ﻓﻲ حالة غياب المدﻋى ﻋﻠيه إذا ﻛانﺖ الطﻠبات الفرﻋية المقدمة من طرﻓه تزيد وحدها ﻋﻠى نصاب اﺧتصاصها
النهائﻲ ،مهما ﻛان نوع أو قيمة هذه الطﻠبات وبشرط أﻻ يكون المدﻋى ﻋﻠيه قد قدم أية مذﻛرة لﻠدﻓاع.
وإذا تم تقديم طﻠﺐ ﻓرﻋﻲ ﻋﻠى غير أساسه وﻛان المقصود منه مجرد ﺟعل الحكم قابﻼ لﻼستئناف ،ﻓإنه يجوز
الحكم ﻋﻠى مقدم هذا الطﻠﺐ بدﻓﻊ تعويض إلى الطرف اﻵﺧر ،حتى لو لم يؤﻛد الحكم اﻻستئناﻓﻲ الحكم اﻻبتدائﻲ
إﻻ ﺟزئيا.
المادة  328 :اﻻستئناف
يجوز اﻻستئناف ﺧﻼل ﺧمسة ﻋشر يوما من تاريخ صدور الحكم وذلك طبقا لﻺﺟراءات المنصوص ﻋﻠيها ﻓﻲ
المادة  299أﻋﻼه.
ويحال اﻻستئناف ﺧﻼل ثمانية أيام من تاريخ ﻋريضة اﻻستئناف إلى محكمة اﻻستئناف مﻊ صورة الحكم
والرسائل والمذﻛرات والمستندات المودﻋة من اﻷطراف أو مفتﺶ الشغل.
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ويفصل ﻓﻲ اﻻستئناف بناء ﻋﻠى اﻷوراق ومﻊ ذلك يجوز لﻸطراف أن يطﻠبوا سماﻋهم ،وﻓﻲ هذه الحالة يﺨضﻊ
.استدﻋاء اﻷطراف وتمثيﻠهم إلى القواﻋد التﻲ تحددها المادتان  316و317
ويعتبر قرار اﻻستئناف ﺧﻼل ثﻼثة أشهر من تاريخ إحالة ﻋريضة اﻻستئناف إلى محكمة اﻻستئناف.
المادة  329 :الطعن بالنقض
تنظر المحكمة العﻠيا ﻓﻲ الطعون بطريقة النقض ﻓﻲ اﻷحكام النهائية طبقا لﻸشكال والشروط المحددة بموﺟﺐ

القانون لممارسة هذا الطعن دون إلزام بإيداع الكفالة التﻲ تقررها النصوصالقانونية.
الباب الثانﻲ  :تسوية النزاﻋات الجماﻋية
الفصل اﻷول  :اﻷحكام العامة
المادة  330 :التعريف
يعتبر ﺟماﻋيا ﻛل نزاع قائم بين ﻋدة ﻋمال وصاحﺐ ﻋمل أو ﻋدة أصحاب ﻋمل يهدف إلى الحصول ﻋﻠى
اﻻستجابة لمطالﺐ مشترﻛة.
ويعتبر النزاع قانونيا إذا ﻛان الهدف منه هو الحصول ﻋﻠى احترام قاﻋدة قانونية قائمة الذات،
ويعتبر ماديا إذا تمثل ﻓﻲ المطالبة بامتياز اقتصادي أو اﺟتماﻋﻲ ﺟديد ﻋن طريق إنشاء قاﻋدة قانونية ﺟديدة أو
ﻋن طريق تغيير أو إلغاء قاﻋدة قانونية قائمة الذات.
المادة  331 :تسوية النزاﻋات الجماﻋية ﻓﻲ القطاع العمومﻲ
ﻻ تسرى أحكام هذا الباب المتعﻠقة بالنزاﻋات الجماﻋية ﻋﻠى المصالﺢ والمؤسسات والمنشآت العمومية إﻻ ﻓﻲ
حالة غياب أحكام تشريعية أو تنظيمية مﺨالفة.
المادة  332 :مجانية اﻹﺟراءات
تكون إﺟراءات التقاضﻲ ﻓﻲ مجال النزاﻋات الجماﻋية بالمجان
المادة  333 :اﻹشهار
إضاﻓة إلى إﺟراءات اﻹيداع المنصوص ﻋﻠيه ﻓﻲ المادة  ، 340تنشر اتفاقات التوﻓيق والتوصيات غير المطعون
ﻓيها بالمعارضة وﻛذلك قرارات التحكيم غير المطعون ﻓيها بالنقﺺ وقرارات المحكمة العﻠيا الصادرة بشأن
النزاﻋات الجماﻋية ﻓﻲ الجريدة الرسمية وتحال إلى مديرية الشغل ويمكن لﻠجمهور اﻻطﻼع ﻋﻠيها.
الفصل الثانﻲ :محاولة التوﻓيق
المادة  334 :تبﻠيﻎ النزاع الجماﻋﻲ
ﻛل نزاع ﺟماﻋﻲ لم تتسن تسويته ﻓﻲ إطار إﺟراءات التوﻓيق والتحكيم المنصوص ﻋﻠيها ﻓﻲ اﻻتفاقيات
الجماﻋية .ﻓإنه يجﺐ أن يبﻠﻎ ﻋﻠى الفور من الطرف اﻷﻛثر ﻋناية إلى مفتﺶ أو مراقﺐ الشغل المﺨتﺺ أو إلى
نائبه أو إلى وزارة الشغل إذا امتد النزاع إلى اﺧتصاص ﻋدة مفتشيات وﻓﻲ هذه الحالة اﻷﺧيرة ،يعين مدير
الشغل مفتﺶ الشغل المﺨتﺺ ترابيا أﻛثر من غيره.
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المادة  335 :استدﻋاء وحضور الطرﻓين
يستدﻋﻲ مفتﺶ أو مراقﺐ الشغل اﻷطراف بقصد الشروع ﻓﻲ إﺟراءات التوﻓيق بينهم ﺧﻼل الثمانﻲ واﻷربعين
ساﻋة التالية لتبﻠيﻎ النزاع إلى المفتشية.
ويجوز لﻸطراف أن يعمﻠوا ﻋﻠى تمثيﻠهم من طرف مفوضين معينين ﻛتابة ومﺨول لهم ﻓﻲ ﻛاﻓة السﻠطات
لﻠتفاوض وإبرام اتفاق ،وباستثناء سحﺐ التفويض المبﻠﻎ إلى القائم بالتوﻓيق وإلى لجنة الوساطة وإلى مجﻠﺲ
التحكيم ،ﻓإنه يتم تعيين المفوضين لهذه اﻹﺟراءات والدرﺟات الثﻼثة.
ﻓإن لم يحضر أحد اﻷطراف ولم يمثل ،يحرر القائم بالتوﻓيق محضرا بهذا الغياب دون اﻹﺧﻼل بالعقوبات المدنية
والجنائية المنصوصعﻠيها ﻓﻲ الكتاب الثامن من هذا القانون.
المادة  336 :اﺧتيار الموطن
يجﺐ ﻋﻠى اﻷطراف ،منذ ﻋرض النزاع ﻋﻠى مفتشية الشغل أو وزارة الشغل أن يبينوا المكان الذي يﺨتارون ﻓيه
موطنهم من أﺟل اﻻستﻼم والتبﻠيغات المنصوصعﻠيها ﻓﻲ الفصل.
وﻓﻲ حالة تعذر تعيين موطن يتم وﺟوبا ﻓﻲ مفتشية الشغل المﺨتصة أو ﻓﻲ وزارة الشغل ،حسﺐ الحالة.
ويتم لزوما هذا اﻻﺧتيار لﻠموطن بالنسبة لمحاولة التوﻓيق والوساطة والتحكيم.
ويفتتﺢ سجل ﺧاص لهذا الغرض لدى مفتشية الشغل ووزارة الشغل قيدا لﻠطﻠبات واﻻستدﻋاءات وتعيين مواطن
اﻷطراف وﻛذلك البﻼغات التﻲ ترسل إليهم.
المادة  337 :مهمة وسﻠطات المفتﺶ
لﻠقائم بالتوﻓيق ﻛاﻓة السﻠطات لﻠتعرف ﻋﻠى الوضعية القانونية واﻻقتصادية واﻻﺟتماﻋية لﻠمؤسسة ولﻠعمال
المعنيين بالنزاع الجماﻋﻲ.
ومن أﺟل ذلك يجوز له بالﺨصوص أن يحقق لدى المؤسسات والنقابات وأن يطﻠﺐ من اﻷطراف تقديم ﻛاﻓة
المستندات والمعﻠومات من النوع المحاسبﻲ أو المالﻲ اﻹحصائﻲ أو اﻹداري التﻲ قد تكون مقيدة لﻠنظر ﻓﻲ
النزاع وإيجاد حل له.
ويجوز لﻸطراف ،من ﺟهتهم .أن يقدموا أية مذﻛرة وأن يبدوا ﻛاﻓة المﻼحظات التﻲ يرون ﻓائدة ﻓﻲ تقديمها وهم
مﻠزمون بتوﻓير ﻛاﻓة التسهيﻼت لﻠقائم بالتوﻓيق من أﺟل قيامه بالمهنة.
المادة  338 :اﻻلتزامات بالسر المهنﻲ
يﻠزم القائم بالتوﻓيق بالمحاﻓظة ﻋﻠى سر المهنة ﻓيما يتعﻠق بكاﻓة المعﻠومات التﻲ قد يحصل ﻋﻠيها بمناسبة قيامه

بمهمته.
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المادة  339 :مدة محاولة التوﻓيق
ﻻ يجوز ،بأي حال من اﻷحوال ،أن تزيد مرحﻠة التوﻓيق ﻋﻠى ثﻼثين يوما اﻋتبارا من تاريخ استدﻋاء اﻷطراف.
وإذا لم يتوصل اﻷطراف إلى اتفاق ﺧﻼل الموﻋد ،يجﺐ ﻋﻠى القائم بالتوﻓيق أن يحرر محضرا بعدم التوﻓيق.
المادة  340 :التوﻓيق
ﻓﻲ حالة التوﻓيق الكﻠﻲ أو الجزئﻲ بين اﻷطراف ،يحرر القائم بالتوﻓيق ﻋﻠى الفور محضرا توﻓيقيا يبين ﻓيه
النقاط التﻲ اتفق اﻷطراف ﻓﻲ شأنها والنقاط التﻲ ما زالﺖ موضﻊ ﺧﻼف والنقاط التﻲ تم التﺨﻠﻲ ﻋنها ويوقﻊ
اﻷطراف والقائم بالتوﻓيق ﻋﻠى محضر التوﻓيق .إن اتفاق التصالﺢ مﻠزم وواﺟﺐ النفاذ من اليوم الذي أبرم ﻓيه،
باستثناء اتفاق اﻷطراف المﺨالف ﻋﻠى تأﺟيل أو ﻋﻠى رﺟعية مفعوله .ويودع لدى ﻛتابة محكمة الشغل الكائن ﻓﻲ
دائرة اﺧتصاصها مقر مفتشية الشغل أو ﻓﻲ حالة النزاع الممتد إلى ﻋدة دوائر اﺧتصاص ،لدى ﻛاتﺐ محكمة
الشغل بانواﻛشوط.
ويجوز توسيﻊ نطاق تطبيقه طبقا لنفﺲ شروط توسيﻊ اتفاقية قابﻠة لتوسيﻊ نطاق تطبيقها.
المادة  341 :ﻋدم التوﻓيق
ﻓﻲ حالة الفشل الكﻠﻲ أو الجزئﻲ لﻠتوﻓيق أو غياب أحد اﻷطراف ،يحرر القائم بالتوﻓيق ﻋﻠى الفور تقريرا مسببا
حول حالة النزاع مﻊ توضيﺢ النقاط التﻲ مازالﺖ موضﻊ ﺧﻼف ،وتﻠحق بهذا التقرير ﻛل المستندات والمعﻠومات
المفيدة.
ويحال محضر ﺟﻠسة الغياب أو ﻋدم التوﻓيق أو التوﻓيق الجزئﻲ وﻛذلك تقرير القائم بالتوﻓيق ،دون تأﺧير ،إلى
مدير الشغل.
ويبﻠﻎ محضر الغياب أو ﻋدم التوﻓيق الكﻠﻲ أو الجزئﻲ إلى اﻷطراف ﻓﻲ موطنهم المﺨتار.
الفصل الثالث :الوساطة
المادة  342 :ﻋرضالنزاع ﻋﻠى لجنة الوساطة  ،استدﻋاء اﻷطراف
يجﺐ ﻋﻠى مدير الشغل أن يعرض النزاﻋات الجماﻋية ﻋﻠى لجنة الوساطة ﺧﻼل موﻋد أقصاه الﺨمسة ﻋشر يوما
التالية لتاريخ محضر الغياب أو ﻋدم التوﻓيق الكﻠﻲ أو الجزئﻲ وأن يستدﻋﻲ اﻷطراف وأﻋضاء الﻠجنة المذﻛورة
ﻓﻲ اليوم والمكان والساﻋة المحددة من طر ﻓه.
.ويجري اﻻستدﻋاء طبقا لﻠشروط المنصوصعﻠيها ﻓﻲ المادة335
المادة  343 :تشكيﻠة لجنة الوساطة
تتألف لجنة الوساطة من:
مدير الشغل أو ممثﻠه ،رئيسا
والى الوﻻية أو ممثﻠه الذي نشأ النزاع ﻓﻲ دائرة اﺧتصاصه
ممثل ﻋن أصحاب العمل معين من طرف وزير الشغل
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ممثل ﻋن العمال معين من طرف وزير الشغل
ويتم تعيين اﻷﻋضاء الممثﻠين ﻷصحاب العمل والعمال بمجرد رسالة من وزير الشغل ضمن قائمة اﻷسماء التﻲ
يتم إﻋدادها سنويا بموﺟﺐ قرار صادر ﻋن وزير الشغل بناء ﻋﻠى اقتراح المنظمات اﻷﻛثر تمثيﻼ.
المادة  344 :الحضور وتمثيل اﻷطراف
.يجﺐ ﻋﻠى اﻷطراف أن يحضروا أو أن يعمﻠوا ﻋﻠى تمثيﻠهم طبقا لﻠشروط المنصوصعﻠيها ﻓﻲ المادة335
وإذا لم يحضر أحد اﻷطراف ﻓﻲ اليوم المحدد ﻻﺟتماع لجنة الوساطة أو رﻓض الحضور أو لم يعمل ﻋﻠى تمثيﻠه
أو رﻓض تمثيﻠه ،تعد الﻠجنة محضرا بالغياب طبقا لنفﺲ اﻹﺟراءات وتحﺖ طائﻠة نفﺲ العقوبات المنصوص
.ﻋﻠيها ﻓﻲ المادة335
المادة  345 :مهمة وسﻠطات لجنة الوساطة
ﻻ يجوز لﻠجنة الوساطة أن تنظر إﻻ ﻓﻲ نقاط النزاع المذﻛورة ﻓﻲ محضر القائم بالتوﻓيق والتﻲ ﻻ تزال موضﻊ
ﺧﻼف وﻓﻲ ﻛل النقاط التﻲ نتجﺖ ﻋن أحداث ﻻحقة لهذا المحضر ﻛنتيجة لﻠنزاع المنظور.
وتتمتﻊ الﻠجنة بنفﺲ الصﻼحيات المﺨولة لﻠقائم بالتوﻓيق ،ويجوز لها أيضا أن تﻠجأ من تﻠقاء نفسها إلى مساﻋﻲ
ﺧبراء وبصورة ﻋامة ،إلى أي شﺨﺺ مؤهل ليقدم إليها معﻠومات أو إيضاحات ويجوز لها ﻛذلك أن تفصل بناء
ﻋﻠى المستندات إذا اﻋتبرت أنها مطﻠعة ﻋﻠى معطيات القضية بما ﻓيه الكفاية.
ويﻠزم أﻋضاء الﻠجنة بالمحاﻓظة ﻋﻠى السر المهنﻲ لنفﺲ الشروط المحددة بالنسبة لﻠقائم بالتوﻓيق.
ويجوز لﻸطراف أن يقدموا إلى الﻠجنة ﻛاﻓة المذﻛرات والمستندات والمﻼحظات التﻲ يرون ﻓائدة ﻓﻲ تقديمها.
المادة  346 :مدة الوساطة
ﻻ يجوز أن تزيد مدة الوساطة ﻋﻠى  120يوما اﻋتبارا من تاريخ استﻼم مدير الشغل محضر الغياب أو ﻋدم

التوﻓيق الكﻠﻲ أو الجزئﻲ المحرر من طرف القائم ﻋﻠى التوﻓيق.
وإذا انقضى الموﻋد اﻵنف الذﻛر ولم يحرر محضر بالتوﻓيق أو محضر الغياب ،يجﺐ ﻋﻠى رئيﺲ الﻠجنة أن يحيل
المﻠف ،بدون تأﺧير ،إلى وزير الشغل.
المادة  347 :محضر لجنة الوساطة
تعد لجنة الوساطة ،ﻋند اﻻنتهاء من أﻋمالها ،محضرا يجﺐ أن يشتمل ﻋﻠى ﺟزئين:
محضر توﻓيق أو ﻋدم توﻓيق ﻛﻠﻲ أو ﺟزئﻲ مﻊ بيان ما يﻠى بالتفصيل:
النقاط التﻲ اتفق اﻷطراف ﻋﻠيها ،وﻋند اﻻقتضاء شروط هذا اﻻتفاق.
النقاط التﻲ ﻻ يزال النزاع مستمرا حولها
النقاط التﻲ تم التﺨﻠﻲ ﻋنها.
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محضر يحتوى ﻋﻠى توصية الﻠجنة مﻊ تحديد اﻻقتراحات المقدمة إلى اﻷطراف ﻹنهاء النزاع ويوقﻊ اﻷطراف أو
المفوضون ﻋنهم ورئيﺲ لجنة الوساطة ﻋﻠى محضر التوﻓيق أو ﻋدم التوﻓيق ،ويسرى مفعوله ويجﺐ توسيﻊ
نطاق تطبيقه طبقا لنفﺲ الشروط المحددة ﻓﻲ المادة  ، 340ويتم اتﺨاذ التوصية بأغﻠبية اﻷﻋضاء الذين تتألف
منهم الﻠجنة ويوقﻊ أﻋضاء الﻠجنة ﻋﻠى محضر الﻠجنة.
المادة  348 :تبﻠيﻎ محضر التوصية
يبﻠﻎ محضر التوصية إلى اﻻطراف ﻓور تحريره ﻓﻲ المواطن التﻲ اﺧتاروها إذا ما رﻓضوا استﻼم تبﻠيغه أو
اﻹﻋﻼم باﻻستﻼم بدون ذلك ﻓﻲ السجل المنصوصعﻠيه ﻓﻲ المادة  336ويعتبر التبﻠيﻎ قد تم.
المادة  349 :المعارضة
يجوز لﻸطراف أن يقدموا اﻋتراضا ﻋﻠى التوصية ﻓﻲ أربعة أيام من أيام العمل التالية لتبﻠيﻎ محضر التوصية،
سواء بقيد معارضتهم ﻓﻲ السجل المنصوص ﻋﻠيه ﻓﻲ المادة  336ويعتبر التبﻠيﻎ قد تم إما لدى مفتﺶ الشغل أو
بإرساله مﻊ اﻹبراء إلى رئيﺲ لجنة الوساطة ،وﻓﻲ الحالة اﻷﺧيرة ،بدون معارضتهم ﻓﻲ السجل المنصوص
.ﻋﻠيه ﻓﻲ المادة336
وإذا لم يفصﺢ أحد أطراف النزاع ﻋن معارضته ﺧﻼل أربعة أيام من أيام العمل تصبﺢ التوصية سارية وتودع
.ويجوز توسيﻊ نطاق تطبيقها طبقا لﻠشروط المنصوصعﻠيها ﻓﻲ المادة340
وﻓﻲ حالة اﻻﻋتراض ﻋﻠى التوصية ﻓﻲ موﻋد أربعة أيام من أيام العمل يحال المﻠف بدون تأﺧير إلى وزير الشغل
الذي يجوز له أن يقرر الﻠجوء إلى التحكيم.
الفصل الرابﻊ :التحكيم
المادة  350 :القرار الوزاري لﻠجوء إلى التحكيم
يجوز لوزير الشغل أن يقرر إﺧضاع النزاع الجماﻋﻲ إلى إﺟراءات التحكيم ،حسﺐ المناسبة وآﺧذا ﻓﻲ اﻻﻋتبار
ﺧاصة ظروف وانعكاسات النزاع إذا ما اﻋتبر أن اﻹضراب أو الغﻠق يﺨﻠق ضررا بالنظام العام أو يتناﻓى مﻊ
المصﻠحة العامة.
ويجﺐ أن يبﻠﻎ وزير الشغل اﻻطراف بقراره بالﻠجوء إلى التحكيم ﺧﻼل اﻷربعة ﻋشر يوما التالية لوصول المﻠف.
ويعرض القضية مباشرة ﻋﻠى مجﻠﺲ التحكيم الذي يحيل إليه مﻠف النزاع بأﻛمﻠه ،وتدون التبﻠيغات وﻋرض هذه
.الدﻋوى ﻓﻲ السجل المنصوصعﻠيه ﻓﻲ المادة336
المادة  351 :تشكيﻠة مجﻠﺲ التحكيم
يعهد بالتحكيم إلى مجﻠﺲ التحكيم ويشكل المجﻠﺲ ﻛما يﻠﻲ:
رئيﺲ محكمة الشغل ،وﻓﻲ حالة التعذر رئيﺲ محكمة الوﻻية رئيسا لمجﻠﺲ التحكيم.
قاضتعينه وزارة العدل.
83
مفتﺶ أو مراقﺐ شغل ،وﻓﻲ التعذر موظف من إدارة الشغل ﻻ يكون قد أﺧذ ﻋﻠما بالتوﻓيق أو بالوساطة ويعينه
وزير الشغل.
ﻋضو يمثل العمال يعين طبقا لنفﺲ الشروط المنصوصعﻠيها بالنسبة ﻷﻋضاء محكمة الشغل.
ﻋضو يمثل أصحاب العمل يعين طبقا لنفﺲ الشروط المنصوصعﻠيها بالنسبة ﻷﻋضاء محكمة الشغل.
المادة  352 :مهمة مجﻠﺲ التحكيم
ﻻ يكﻠف مجﻠﺲ التحكيم وﻻ يجوز له أن يفصل إﻻ ﻓﻲ موضوﻋات النزاع الموضحة ﻓﻲ محضر ﻋدم التوﻓيق
الكﻠﻲ أو الجزئﻲ أو التﻲ نتجﺖ ﻋن أحداث ﻻحقة لهذا المحضر وتعتبر ﻛأثر مباشر لهذا النزاع.
المادة  353 :حضور ونيابة اﻷﻋضاء
ﻻ يﻠزم اﻷطراف بالمثول أو بالعمل ﻋﻠى تمثيﻠهم أمام مجﻠﺲ التحكيم لكنه يجوز سماﻋهم من طرف هذه الهيئة
بناء ﻋﻠى طﻠبهم أو ﻋﻠى طﻠﺐ مجﻠﺲ التحكيم.
ويجوز لﻸطراف أيضا ان يحضروا أمام مجﻠﺲ التحكيم وأن يكونوا ممثﻠين أمامه وأن يقوموا بإيداع مذﻛرات

.وأن يبدوا مﻼحظات طبا لﻠمادة  334و335
المادة  354 :سﻠطات مجﻠﺲ التحكيم
.يمتﻠك مجﻠﺲ التحكيم نفﺲ السﻠطات المقررة لﻠجنة الوساطة بموﺟﺐ المادة345
ويجوز له أيضا أن يفصل بناء ﻋﻠى المستندات.
ويفصل المجﻠﺲ بناء ﻋﻠى القانون ﻓﻲ النقاط المتعﻠقة بتطبيق وتأويل القوانين والتنظيمات واﻻتفاقيات الجماﻋية
المعمول بها.
ويفصل بناء ﻋﻠى قواﻋد العدالة ﻓﻲ النقاط اﻷﺧرى  ،ﻻ سيما ﻓﻲ مسائل اﻷﺟور ومﻠحقاتها وﻛذلك شروط العمل
إذا ﻛانﺖ هذه اﻷﺧيرة غير محددة بموﺟﺐ أحكام تشريعية أو تنظيمية أو اتفاقية.
ويجﺐ أن يكون قرار مجﻠﺲ التحكيم مسببا وأن يصدر ﻓﻲ السبعين يوما التالية:
ﻻنقضاء موﻋد التسعين يوما المنصوص ﻋﻠيها ﻓﻲ المادة  345بدون تحرير محضر توﻓيق أو ﻋدم التوﻓيق أو
توصية.
لﻼﻋتراض الذي أﻓصﺢ ﻋنه أحد اﻷطراف ﻋﻠى التوصية التﻲ تقدمﺖ بها لجنة الوساطة.
وتضطﻠﻊ بأمانة سر مجﻠﺲ التحكيم ﻛتابة محكمة الشغل أو ﻋند التعذر ﻛتابة الضبﻂ بمحكمة الوﻻية.
المادة  355 :التبﻠيﻎ وطرق الطعن
يبﻠﻎ القرار التحكيمﻲ إلى اﻷطراف ﻋﻠى الفور ﻓﻲ مواطنهم المﺨتارة.
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وهو غير قابل لﻠطعن باﻻستئناف وقابل لﻠطعن بالنقض أمام المحكمة العﻠيا طبقا لﻸشكال والشروط المنصوص
ﻋﻠيها ﻓﻲ القانون لممارسة مثل هذا الطعن ،باستثناء موﻋد الطعن الذي هو ﺧمسة ﻋشر يوما ﻛامﻠة تبدأ من
تاريخ التبﻠيﻎ والكفالة التﻲ يعفى اﻷطراف منها.
ويحال مﻠف النزاع بأﻛمﻠه إلى المحكمة العﻠيا.
وﻻ يجوز لها أن تفصل إﻻ بناء ﻋﻠى أحكام القانون.
ويجﺐ ﻋﻠيها ان تفصل ﻓﻲ الستين يوما التالية لتقديم الطعن بالنقض
المادة  356 :قوة نفاذ القرارات التحكيمية
لقرار التحكيم غير المطعون ﻓيه بالنقضولقرار المحكمة العﻠيا قوة النفاذ.
ﻓﻲ حالة ﻋدم قيام اﻷطراف بالتنفيذ يجﺐ اﺟبارهم ﻋﻠى ذلك بكاﻓة الطرق القانونية.
يجﺐ إيداع القرار التحكيمﻲ النهائﻲ والبات ويجوز توسيﻊ نطاق تطبيقه طبقا لﻠشروط المنصوص ﻋﻠيها ﻓﻲ
.المادة340
.ويجوز توسيﻊ نطاق قرارات المحكمة العﻠيا طبقا لﻠشروط المنصوصعﻠيها ﻓﻲ المادة340
الفصل الﺨامﺲ  :اﻹضراب وإغﻼق المؤسسة ﻓﻲ وﺟه العمال
المادة  357 :التعريف
اﻹضراب العام أو الجزئﻲ هو توقف ﺟماﻋﻲ ﻋن العمل متفق ﻋﻠيه من طرف ﻋمال مؤسسة أو ﻋدة مؤسسات
لﻠحصول ﻋﻠى اﻻستجابة لمطالبهم المهنية طبقا لﻠقوانين المعمول بها.
ويمتﻠك ﻛل العمال حق اﻹضراب مﻊ مراﻋاة ممارسة هذا الحق حسﺐ التشريﻊ والتنظيمات المعمول بها.
المادة  358 :اﻹﺧطار باﻹضراب
ﻻ يكون اﻹضراب مشروﻋا إﻻ إذا ﻛان مسبوقا بإﺧطار مدته ﻋشرة أيام من أيام العمل وﻛﻲ ﻻ يعتبر اﻹضراب
باطﻼ يجﺐ : -أن يبﻠﻎ ﻛتابة مديرية المؤسسة أو المنشأة أو النقابات المهنية ﻷصحاب العمل أو ﻻتحاديات
أصحاب العمل حسﺐ ما إذا ﻛان اﻹضراب يتعﻠق بمؤسسة أو منشأة أو بمهنة أو بفرع معين من النشاط.
أن يكون صادرا ﻋن ممثﻠﻲ ﻋمال المؤسسة أو المنشأة أو منظمة أو ﻋدة منظمات مهنية لﻠعمال حسﺐ اﻷحوال.
المادة  359 :التزامات المضربين
ﻋﻠى أية حال ﻻ يجوز أن يصاحﺐ ممارسة حق اﻹضراب اﻻستيﻼء ﻋﻠى أماﻛن العمل أو ضواحيها المباشرة أو
حبﺲ أشﺨاص أو منﻊ المضربين ﻋن طريق القوة أو التهديد من الدﺧول إلى أماﻛن العمل وإﻻ تعرضوا
لﻠعقوبات القانونية الجنائية المنصوصعﻠيها ﻓﻲ الكتاب الثامن من هذا القانون.
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المادة  360 :الطﻠﺐ الشرﻋﻲ
يجوز لﻠسﻠطة اﻹدارية المﺨتصة أن تطﻠﺐ ﻓﻲ أي وقﺖ ﻛان من ﻋمال المؤسسات الﺨاصة والمراﻓق
والمؤسسات والمنشآت العمومية الذين يشغﻠون وظائف ضرورية ﻷمن اﻷشﺨاص واﻷموال أو لﻠمحاﻓظة ﻋﻠى
النظام العام أو استمرار المراﻓق العمومية أو ﻹشباع الحاﺟات اﻷساسية لﻸمة.
ويحدد مرسوم قائمة الوظائف المبينة.
وتنظم السﻠطات المﺨتصة شروط وطرق الطﻠﺐ الشرﻋﻲ لﻠعمال الذين يشغﻠون الوظائف المبينة ﻓﻲ القائمة
المنصوصعﻠيها ﻓﻲ الفقرة السابقة.

وتوضﺢ هذه السﻠطات الحاﻻت التﻲ يجوز ﻓيها ،مﻊ ذلك أن يكون تبﻠيﻎ الطﻠﺐ الشرﻋﻲ وهو ﻋادة شﺨصﻲ،
بواسطة أمر ﺧدمة موقﻊ من طرف صاحﺐ العمل أو ممثﻠه أو الجهة اﻹدارية المﺨتصة وناتجا ﻋن النشر ﻓﻲ
الجريدة الرسمية أو البث اﻹذاﻋﻲ أو التﻠفزيونﻲ أو لصق اﻹﻋﻼنات ﻓﻲ أماﻛن العمل لمرسوم يصادر ،بصورة
ﺟماﻋية وغير اسمية ،العمال المشتغﻠين ﻓﻲ ﻛل أو ﺟزء من الوظائف المذﻛورة ﻓﻲ القائمة المحددة مسبقا
بموﺟﺐ مرسوم.
المادة  361 :آثار اﻹضراب الشرﻋﻲ
يعﻠق اﻹضراب الشرﻋﻲ ﻋقد ﻋمل المضربين بصورة شرﻋية مهما ﻛانﺖ مدته ،مﻊ مراﻋاة التزام العمال
المكﻠفين بضمان صيانة أﺟهزة اﻹنتاج والمحاﻓظة ﻋﻠى تدابير السﻼمة والصحة باستمرارها بناء ﻋﻠى الطﻠﺐ
الصريﺢ من صاحﺐ العمل أو من رئيﺲ المؤسسة.
ومﻊ ذلك إذا ﺧالف أي ﻋامل ،طيﻠة اﻹضراب حتى ولو ﻛان شرﻋيا اﻻلتزامات أو الحظر أو الطﻠبات الشرﻋية
المنصوص ﻋﻠيها ﻓﻲ المادتين  359و  ، 360ﻓإنه يرتكﺐ ﺧطأ ﺟسيما يبرر ﻓصﻠه وحرمانه من بدل اﻻﺧطار
ومن بدل الفصل ﻋن العمل وﻋن التعويضات ﻋن اﻷضرار.
وﻻ يعﻠق اﻹضراب ﻋضوية مندوبﻲ العمال وأﻋضاء الﻠجنة اﻻستشارية لﻠمؤسسة أو لﻠمنشآت أو ﻷي ممثل
لﻠعمال أنشأته اﻻتفاقيات الجماﻋية.
المادة  362 :اﻻضراب غير الشرﻋﻲ
يعتبر اﻹضراب غير شرﻋﻲ إذا حدث بﻼ سبﺐ أو من أﺟل متطﻠبات غير مهنية:
دون أن يكون مسبوقا باﻻﺧطار المنصوصعﻠيه ﻓﻲ المادة358
.بعد انتهاء مرحﻠة محاولة التوﻓيق المجسدة باستﻼم اﻷطراف محضر ﻋدم التوﻓيق الكﻠﻲ أو الجزئﻲ المادة334
بعد أن يدﻋو رئيﺲ لجنة الوساطة اﻷطراف وقبل اﺧتتام مرحﻠة الوساطة بموﺟﺐ محضر لجنة الوساطة أو
بمرور المدة المنصوصعﻠيها ﻓﻲ المادة  346طبقا لﻠشروط المحددة ﻓﻲ هذا النﺺ
.بعد تبﻠيﻎ قرار وزير الشغل باﻻلتجاء إلى التحكيم طبقا لﻠشروط المحددة ﻓﻲ المادة350
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بعد صدور القرار التحكيمﻲ ﻋن مجﻠﺲ التحكيم.
المادة  363 :أثار اﻹضراب غير الشرﻋﻲ
تشكل مشارﻛة أي ﻋامل ﻓﻲ اضراب غير شرﻋﻲ ﺧطأ ﺟسيما يبرر ﻓصﻠه ﻋن العمل وحرمانه من بدل اﻻﺧطار
ومن بدل الفصل ﻋن العمل ومن التعويضات ﻋن اﻷضرار.
القسم الثانﻲ :إغﻼق المؤسسة ﻓﻲ وﺟه العمال من طرف صاحﺐ العمل
المادة  364 :التعريف
اﻹغﻼق هو الغﻠق الكﻠﻲ أو الجزئﻲ لمؤسسة أو لمنشأة يقرره صاحﺐ العمل بمناسبة نزاع ﺟماﻋﻲ.
ويحظر اﻹغﻼق وﻻ يعتبر شرﻋيا إﻻ:
إذا اتﺨذ اﻻضراب شكﻼ مﺨتﻠفا ﻋن التوقف الجماﻋﻲ لﻠعمال ﻻ سيما اﻹضراب الدائري والعيﺐ ﻓﻲ الصنﻊ أو
إضراب الحمية
إذا وضعه اﻹضراب ﻓﻲ وضﻊ يستحيل معه ﻛﻠيا توﻓير العمل لﻠعمال غير المضربين.
ﻻستعادة الشروط الدنيا لﻠعمل والصحة والسﻼمة قبل استئناف العمل ﻋﻠى إثر اضراب.
المادة  365 :آثار اﻹغﻼق الشرﻋﻲ
يعﻠق اﻹغﻼق الشرﻋﻲ ﻋقود ﻋمل غير المضربين دون أن يدﻓﻊ لهم أي أﺟر ،وذلك مهما ﻛانﺖ مدة اﻹغﻼق.
المادة  366 :آثار اﻹغﻼق غير الشرﻋﻲ
يترتﺐ ﻋﻠى اﻹغﻼق غير الشرﻋﻲ:
المحاﻓظة ﻋﻠى تعﻠيق ﻋقود العمال المضربين بسبﺐ اﻹضراب
اﻻلتزام بدﻓﻊ أﺟور اﻷيام المفقودة إلى العمال غير المضربين ﻛما لو تم ﻓيها العمل.
إقرار ﻋدم صﻼحية صاحﺐ العمل أو رئيﺲ المنشأة بمقتضى حكم صادر ﻋن محكمة الوﻻية بناء ﻋﻠى ﻋريضة
من وزير الشغل لعضوية غرﻓة تجارية أو هيئة استشارية لﻠشغل الضمان اﻻﺟتماﻋﻲ منصوص ﻋﻠيها ﻓﻲ هذا
القانون ،أو لجنة الوساطة أو مجﻠﺲ التحكيم أو لعضوية محكمة الشغل،
حظر المشارﻛة ،بأي شكل ﻛان ،ﻓﻲ مقاول أشغال أو ﻓﻲ صفقة تزويد لحساب الدولة أو ﺟماﻋة ﻋمومية.
الكتاب السادس :التنظيم اﻹداري لﻠعمل  /وسائل الرقابة
الباب اﻷول :التنظيم اﻹداري لﻠعمل
الفصل الوحيد :إدارة الشغل
الماد ة  367 :الصﻼحيات العامة
تكﻠف إدارة الشغل تحﺖ سﻠطة وزير الشغل ,بأن تتولى ,ﻓﻲ مجال العمل والتشغيل والتكوين المهنﻲ والحيطة
اﻻﺟتماﻋية ,دور التصور والنصﺢ من ناحية ودور الدﻓﻊ والتنسيق والرقابة من ناحية أﺧرى.
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وتضطﻠﻊ ﺧاصة بمهمة:
إﻋادة مشاريﻊ القوانين والتنظيمات ﻓﻲ مجاﻻت العمل والتشغيل والتكوين المهنﻲ والحيطة اﻻﺟتماﻋية.
تطبيق القوانين والتنظيمات المتعﻠقة بالشغل والتشغيل والتكوين المهنﻲ والحيطة اﻻﺟتماﻋية.
إرشاد وإحاطة ونصﺢ أصحاب العمل والعمال,
تزويد المصالﺢ والهيئات التﻲ تسهم ﻓﻲ تطبيق التشريﻊ اﻹﺟتماﻋﻲ بالبيانات والنصائﺢ والتنسيق ﻓيما بينها
ومراقبتها,
تحقيق أﻓضل تنظيم لسوق التشغيل ,بالتعاون مﻊ السﻠطات والهيئات المعنية ,وذلك ﻛجزء ﻻ يتجزأ من البرنامﺞ
الوطنﻲ الرامﻲ إلى تحقيق التشغيل الكامل والحفاظ ﻋﻠيه ,وﻛذلك إلى تنمية الموارد اﻹنتاﺟية واستﺨدامها
استﺨداما ﻛامﻼ.
ﺟمﻊ وتحيين البيانات اﻹحصائية المتعﻠقة بشروط التشغيل والعمل وبعمﻠيات الحيطة اﻹﺟتماﻋية،
إﻋداد تقرير شامل ،ﻛل سنة ،ﻋن نشاط مﺨتﻠف المصالﺢ والهيئات التﻲ تسهم ﻓﻲ تطبيق التشريﻊ اﻻﺟتماﻋﻲ،
متابعة العﻼقات مﻊ الدول والهيئات الدولية اﻷﺧرى ﻓيما يتعﻠق بمسائل العمل والتشغيل والترقية والحيطة
اﻻﺟتماﻋية.
المادة  368 :التنظيم وسير العمل
يحدد مرسوم طرق وسير ﻋمل مصالﺢ الشغل
الباب الثانﻲ :وسائل وتدابير الرقابة
الفصل اﻷول :مفتشية الشغل
المادة  369 :مهمة مفتشﻲ ومراقبﻲ الشغل
يكﻠف مفتشو ومراقبو الشغل بمراقبة تشريعات وتنظيمات العمل واﻻتفاقيات الجماﻋية التﻲ تسري ﻋﻠى العمال،
وﻛذلك بإمداد أصحاب العمل والعمال بالمعﻠومات والتوضيحات والنصائﺢ حول احسن الوسائل لتنفيذ اﻷحكام
القانونية وغيرها من اﻷحكام.
ﻛما يكﻠفون بإبﻼغ السﻠطات المﺨتصة بأوﺟه النقﺺ أو المﺨالفات التﻲ لم تتناولها اﻷحكام التشريعية وغيرها
من اﻷحكام القائمة.
وإذا ﻋهد إلى مفتشﻲ ومراقبﻲ الشغل بمهام أﺧرى ،ﻓيجﺐ أن ﻻ تتعارض هذه اﻷحكام مﻊ ممارستهم لوظائفهم
الرئيسية ،وأن ﻻ تﺨل ﻋﻠى أية حال بالسﻠطة أو الحياد الواﺟﺐ توﻓرهما لدى المفتشين ﻓﻲ ﻋﻼقاتهم مﻊ أصحاب
العمل والعمال.
ويجﺐ ﻋﻠى مفتشﻲ الشغل أن يرﻓعوا إلى سﻠطة التفتيﺶ المرﻛزية تقارير دورية ذات طابﻊ ﻋام حول نتائﺞ
نشاطاتهم.
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ويحدد مقرر صادر ﻋن الوزير المكﻠف بالشغل صﻼحيات مفتشﻲ ومراقبﻲ الشغل وﻛذلك تنظيم وسير ﻋمل أقسام
التفتيﺶ.
المادة  370 :النظام اﻷساسﻲ لمفتشﻲ ومراقبﻲ الشغل
يكفل النظام اﻷساسﻲ لمفتشﻲ ومراقبﻲ الشغل المحدد بموﺟﺐ مرسوم صادر ﻋن مجﻠﺲ الوزراء لهؤﻻء
الموظفين الضمانات القانونية والمادية والمعنوية الضرورية لتفادي أي تأثير ﺧارﺟﻲ ﻋﻠى حيادهم واستقﻼلهم.
وﻻ يجوز أن تكون لمفتشﻲ ومراقبﻲ الشغل أية مصﻠحة مباشرة أو غير مباشرة ﻓﻲ المؤسسات التﻲ تﺨضﻊ
لمراقبتهم.
المادة  371 :أداء اليمين  /السر المهنﻲ
يحﻠف مفتشو ومراقبو الشغل اليمين ﻋﻠى أداء واﺟباتهم بذمة وأمانة وأن ﻻ يذيعوا حتى بعد ﺧروﺟهم من
الﺨدمة أسرار الصناﻋة وﻋﻠى العموم وسائل اﻻستغﻼل التﻲ قد تصل إلى ﻋﻠمهم أثناء تأديتهم لوظائفهم.
ويتم حﻠف هذا اليمين أمام محكمة اﻻستئناف ويجوز أن يتم ﻛتابة إذا ﻛان ذو الشأن ﻻ يقيم ﻓﻲ مقر محكمة
اﻻستئناف ،ويعاقﺐ ﻋن ﻛل انتهاك لهذا اليمين بموﺟﺐ القانون الجنائﻲ.
المادة  372 :سرية الشكاوى
يجﺐ ﻋﻠى مفتشﻲ ومراقبﻲ الشغل الحفاظ ﻋﻠى سرية ﻛل شكوى ترﻓﻊ إلى ﻋﻠمهم ﻋن وﺟود ﻋيﺐ ﻓﻲ المنشآت
أو مﺨالفة لﻸحكام القانونية أو التنظيمية ،ويجﺐ ﻋﻠيهم اﻻمتناع ﻋن إبﻼغ صاحﺐ العمل أو ممثﻠه بأنه تم إﺟراء
زيارة تفتيﺶ ﻋﻠى إثر تقديم شكوى.
المادة  373 :إثبات المﺨالفات
يجوز لمفتشﻲ ومراقبﻲ الشغل أن يثبتوا ﻓﻲ محضر يعتبر صحيحا حتى يثبﺖ العكﺲ ،المﺨالفات ﻷحكام تشريﻊ
وتنظيمات المعمل والضمان اﻻﺟتماﻋﻲ ويﺨول لهم رﻓﻊ اﻷمر مباشر ة إلى السﻠطات القضائية المﺨتصة ،وﻻ
يﻠزم أي شكل ﺧاص بمحضر مفتشﻲ ومراقبﻲ الشغل.

ويمتﻠك مفتشو ومراقبو الشغل ﻓﻲ إثباتهم لمﺨالفات تشريعات وتنظيمات الشغل والضمان اﻻﺟتماﻋﻲ نفﺲ
الوسائل والسﻠطات التﻲ يمتﻠكها ضباط الشرطة القضائية.
المادة  374 :تبﻠيﻎ محضر المﺨالفة
يجﺐ أن يبﻠﻎ ﻛل محضر مﺨالفة بتسﻠيم نسﺨة مصدقة ومطابقة لﻸصل إلى المعنﻲ أو إلى ممثﻠه .ويجﺐ أن يتم
هذا التسﻠيم ﻓﻲ شهر إثبات المﺨالفة وإﻻ اﻋتبرت المﻼحقات الواﺟﺐ القيام بها باطﻠة سواء بواسطة رسالة
مضمونة الوصول مﻊ اﻹﻋﻼم بالتسﻠيم ،ويحل تاريخ إيصال البريد محل تاريخ اﻹﻋﻼم أو بواسطة أية وسيﻠة
أﺧرى تسمﺢ بتأﻛيد تاريخ التبﻠيﻎ الذي تم القيام به.
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وتودع نسﺨة من المحضر لدى النيابة ،وترسل نسﺨة ثانية إلى مدير الشغل قصد حفظها وتحفظ نسﺨة ثالثة
بمحفوظات قسم التفتيﺶ.
ويحاط مفتشو أو مراقبو الشغل ﻋﻠما من طرف السﻠطات القضائية بما اتﺨذ بعد ذلك بشأن المحضر.
المادة  375 :المعونة لﻠمفتشين والمراقبين
يحﺐ ﻋﻠى ﻛاﻓة السﻠطات المدنية والعسكرية أن تعترف لمفتشﻲ ومراقبﻲ الشغل بصفتهم بناء ﻋﻠى تقديم
بطاقاتهم المهنية وأن تقدم لهم المساﻋدة والمعونة ﻓﻲ تأدية وظائفهم وذلك بناء ﻋﻠى طﻠبهم.
المادة  376 :سﻠطات مفتشﻲ ومراقبﻲ الشغل
– 1سﻠطة الزيارة:
يجوز لمفتشﻲ ومراقبﻲ الشغل المدﻋمين بأوراق تثبﺖ مهنتهم الدﺧول بحرية وبدون سابق إﻋﻼم ﻓﻲ أي ساﻋة
نهارا أو ليﻼ ﻓﻲ المنشآت الﺨاضعة لرقابة التفتيﺶ.
ويجوز لهم أيضا الدﺧول نهارا ﻓﻲ المحﻼت حيثما يكون لديهم باﻋث معقول باﻓتراض أنها ﺧاضعة لرقابة
التفتيﺶ.
ويحﺐ ﻋﻠيهم أن يﺨطروا صاحﺐ العمل أو ممثﻠه بوﺟودهم ،وذلك بمناسبة زيارتهم ما لم يروا أن مثل هذا
اﻹﺧطار يضر بفاﻋﻠية الرقابة.
ويجﺐ ﻋﻠى رؤساء المؤسسات أو المنشآت اتﺨاذ ﻛاﻓة التدابير الﻼزمة لتأمين دﺧول المفتﺶ أو مراقﺐ الشغل
بحرية إلى المنشآت ﻓﻲ ﻛل الحاﻻت وﻋﻠى الفور حتى ولو ﻛانﺖ الزيارة مباغتة وحتى ﻓﻲ حالة غياب رئيﺲ
المنشأة.
ويجوز لمفتﺶ أو مراقﺐ الشغل أن يصحﺐ ﻓﻲ زيارته رئيﺲ المؤسسة أو نائبه.
ويحوز له ﻛذلك أن يصحﺐ ﻓﻲ زيارته مترﺟمين رسميين و ممثﻠين ﻋن العمال ﻓﻲ المؤسسة التﻲ يقومون
بزيارتها ،وﻛذلك اﻷطباء والفنيين المشار إليهم ﻓﻲ  2أسفﻠه.
ويجﺐ ﻋﻠى اﻷشﺨاص الذين يراﻓقون مفتشﻲ ومراقبﻲ الشغل ﻓﻲ ظل الشروط والجزاءات المنصوص ﻋﻠيها
ﻓﻲ المادة  372أن ﻻ يفشوا أسرار الصناﻋة التﻲ قد يطﻠعون ﻋﻠيها أثناء ممارستهم لوظائفهم.
– 2سﻠطة الطﻠﺐ الشرﻋﻲ
يجوز لمفتشﻲ ومراقبﻲ الشغل أن يطﻠبوا إذا اقتضى الحال آراء ومنشورات اﻷطباء والفنيين ،ويجﺐ ﻋﻠى هؤﻻء
أن ﻻ يفشوا السر المهنﻲ طبقا لﻠشروط والجزاءات المنصوصعﻠيها ﻓﻲ المادة372
– 3سﻠطة الفحصوالمراقبة والتحقيق:
يجوز لمفتشﻲ ومراقبﻲ الشغل إﺟراء ﻛاﻓة الفحوص وأﻋمال الرقابة والتحقيقات التﻲ يرون ضرورتها لﻠتأﻛد من
أن اﻷحكام المطبقة تراﻋى ﻓعﻼ ولهم ﻋﻠى وﺟه الﺨصوص:
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أ أن يستجوبوا صاحﺐ العمل أو ﻋمال المؤسسة وذلك بوﺟود شاهد أو بدون وﺟوده ،وأن يتأﻛدوا من بطاقاتهم
الشﺨصية وأن يطﻠبوا معﻠومات من أي شﺨصآﺧر تبدو شهادته ضرورية.
ب أن يطﻠبوا من رئيﺲ المنشأة تقديم أي سحل أو مستند يقتضﻲ القانون مسكه.
ج أن يستﺨرﺟوا ويأﺧذوا ﻋينات ومواد مستعمﻠة أو مصنعة وذلك بغرض التحﻠيل ﻓﻲ حضور رئيﺲ المؤسسة
أو رئيﺲ المنشأة أو نائبه مقابل إيصال.
وتتحمل ميزانية الدولة المصاريف الناشئة ﻋن هذه الطﻠبات وأﻋمال الﺨبرة والتحقيقات.
– 4سﻠطة اتﺨاذ التدابير أو العمل ﻋﻠى اتﺨاذ التدابير
يرﺧﺺ لمفتشﻲ الشغل أن يأمروا باتﺨاذ تدابير تهدف إلى إزالة الﺨﻠل المثبﺖ ﻓﻲ منشأة أو معدات أو طرق ﻋمل
إذا ﻛان لهم باﻋث مقبول باﻋتباره تهديدا لصحة أو لسﻼمة العمال.
ولهذا الغرضيحق لﻠمفتشين اﻻلتجاء إلى السﻠطات اﻹدارية أو القضائية قصد إصدار اﻷوامر:
أ – باتﺨاذ التغييرات الضرورية ﻋﻠى المنشأة ﻓﻲ مهﻠة محددة لضمان التطبيق الصارم لﻸحكام القانونية
والتنظيمية الﺨاصة بصحة أو سﻼمة العمال.
ب باتﺨاذ التدابير القابﻠة لﻠتنفيذ الفوري ،وذلك ﻓﻲ حالة الﺨطر الداهم ﻋﻠى صحة أو سﻼمة العمال.

المادة  377 :البطاقة المهنية
يحمل مفتشو ومراقبو الشغل بطاقات مهنية ﺧاصة بالﺨدمة يصدرها الوزير المكﻠف بالشغل ،تثبﺖ هويتهم
ونوﻋية الوﻛﻼء المحﻠفين ووظيفتهم.
المادة  378 :المراقبة الفنية ﻓﻲ المناﺟم المعدنية والمحاﺟر
يجﺐ ﻋﻠى الموظفين المكﻠفين ﻓﻲ المناﺟم والمحاﺟر وﻛذلك ﻓﻲ المنشآت وساحات التعمير التﻲ يﺨضﻊ ﻓيها
العمل إلى مراقبة مصﻠحة ﻓنية ،يسهر ﻋﻠى تهيئة المنشآت التﻲ تﺨضﻊ لرقابتهم من اﺟل تأمين سﻼمة العمال.
ويعمل هؤﻻء ﻋﻠى تطبيق التنظيمات الﺨاصة التﻲ قد تتﺨذ ﻓﻲ هذا المجال ويمتﻠكون لهذا الغرض وﻓﻲ هذه
الحدود سﻠطات مفتشﻲ الشغل ،ويقوم هؤﻻء الموظفون بإﻋﻼم مفتﺶ أو مراقﺐ الشغل المﺨتﺺ باﻹﺟراءات
التﻲ أمروا بها وﻋند اﻻقتضاء باﻹنذارات التﻲ تم توﺟيهها.
ويجوز لمفتشﻲ أو لمراقبﻲ الشغل أن يطﻠبوا ﻓﻲ أي وقﺖ إﺟراء زيارة مﻊ الموظفين المشار إليهم ﻓﻲ الفقرة
السابقة لﻠمناﺟم والمحاﺟر والمؤسسات وساحات التعمير الﺨاضعة لﻠرقابة الفنية.
المادة  379 :رقابة تطبيق قانون البحرية التجارية
ﻓيما يتعﻠق برقابة تطبيق قانون البحرية التجارية والصيد البحري يعهد بالدور المسند إلى مفتشﻲ ومراقبﻲ
الشغل إلى الوﻛﻼء الممثﻠين لﻠسﻠطة البحرية المنصوصعﻠيها ﻓﻲ قانون البحرية التجارية والصيد البحري.
المادة  380 :رقابة المنشآت العسكرية
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ﻓﻲ المنشآت أو ﻓﻲ أقسام المنشآت العسكرية التﻲ تستﺨدم أيدي ﻋامﻠة مدنية والتﻲ يتعارض ﻓيها صالﺢ الدﻓاع
مﻊ إدﺧال وﻛﻼء غرباء ﻋﻠى العمل تتم رقابة تطبيق اﻷحكام المتعﻠقة بالعمل والضمان اﻻﺟتماﻋﻲ من طرف
موظفين أو ضباط يعينون لهذا الغرض ،ويتم هذا التعيين من طرف الوزير المكﻠف بالدﻓاع والوزير المكﻠف
بالشغل معا.
المادة  381 :الصﻼحيات
ﻻ تﺨل أحكام المواد  376إلى  380بسﻠطات ضباط الشرطة القضائية ﻓيما يتعﻠق بإثبات ومﻼحقة المﺨالفات طبقا
لﻠقانون العادي.
الباب الثانﻲ :المفتشية الطبية لﻠشغل
المادة  382 :اﻷطباء مفتشو الشغل واﻷطباء المعتمدون
يجوز تعيين أطباء ﻛمفتشين ﻓﻲ مصالﺢ تفتيﺶ الشغل.
ويكﻠف اﻷطباء مفتشو الشغل ،بكاﻓة المسائل المتعﻠقة بتفتيﺶ الشغل ﻋﻠى المستوى الطبﻲ ،ويتﺨذون صفة
أطباء مفتشين لﻠشغل ،ومﻊ ذلك يجوز لمدير الصحة اﻻضطﻼع بهذه المهمة.
ويحدد مرسوم صادر ﻋن مجﻠﺲ الوزراء صﻼحياتهم وشروط تعيينهم وأﺟورهم.
ويساﻋد أطباء معتمدون الطبيﺐ المفتﺶ ﻓﻲ مهمته ،ويتم اﻛتتابهم طبقا لﻠشروط المحددة بموﺟﺐ مقرر صادر
ﻋن الوزير المكﻠف بالشغل.
المادة  383 :مهمة اﻷطباء مفتشﻲ الشغل
يضطﻠﻊ أطباء تفتيﺶ الشغل تحﺖ مراقبة الطبيﺐ المفتﺶ وتحﺖ سﻠطة الوزير المكﻠف بالشغل:
– 1بالسهر ﻋﻠى تطبيق التشريﻊ المتعﻠق بصحة العمل ،وحماية صحة العمال ،وذلك بالتنسيق مﻊ مفتشﻲ
الشغل.
– 2بإﺟراء الفحﺺ الطبﻲ بالتنسيق مﻊ المصالﺢ والهيئات المتﺨصصة بدنيا ،ﻋﻠى العمال قصد توﺟيههم
المهنﻲ وتصنيفهم ،وﻋند اﻻقتضاء إﻋادة تهذيبهم.
– 3بإﺟراء ﻛاﻓة التحقيقات الرامية إلى أبراز التدابير الواﺟﺐ اتﺨاذها لتحسين الحماية الصحية لﻠعمال ﻓﻲ مكان
ﻋمﻠهم.
– 4بضمان تحضير ﻓهرس بدنﻲ ومرضﻲ لﻠيد العامﻠة.
– 5بمراقبة المصالﺢ الطبية لﻠشغل.
– 6بمراقبة العﻼﺟات التﻲ تؤدى لفائدة ضحايا حوادث الشغل واﻷمراضالمهنية.
ومن اﺟل الوقاية من اﻷمراض المهنية ،يرﺧﺺ ﻷطباء التفتيﺶ الطبﻲ بالشغل بفحﺺ العمال واستﺨراج ﻋينات
تتعﻠق ﺧاصة بالمواد المصنعة والمستعمﻠة ،وذلك بغرض تحﻠيﻠها.
المادة  384 :صﻼحيات اﻷطباء مفتشﻲ الشغل
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تسند اﻷحكام المتعﻠقة بمفتﺶ الشغل إلى اﻷطباء المفتشين لﻠشغل وإلى اﻷطباء المعتمدين الذين يساﻋدونهم.
الفصل الثالث :تدابير الرقابة
المادة  385 :التصريﺢ بالتشغيل وبوضعية اليد العامﻠة
يجﺐ ﻋﻠى ﻛل شﺨﺺ يرغﺐ ﻓﻲ تشغيل ﻋمال أيا ﻛانﺖ أهميتهم ﻓﻲ المؤسسة أو المنشآة أن يصرح بذلك مسبقا

لمفتشية الشغل المﺨتصة ،ويجﺐ التصريﺢ طبقا لنفﺲ الشروط بغﻠق وتحويل ونقل وتغيير الغرض وﻋموما بكل
تغيير يحدث لﻠمؤسسة أو لﻠمنشآة.
ويجﺐ ﻋﻠى رؤساء المنشآت أن يصرحوا بصفة منتظمة بوضعية اليد العامﻠة التﻲ يستﺨدمونها.
وتحدد مقررات صادرة ﻋن وزير الشغل طرق تطبيق أحكام هذه المادة.
المادة  386 :سجل صاحﺐ العمل
يجﺐ ﻋﻠى صاحﺐ العمل أن يحتفظ ﻓﻲ مكان اﻻستغﻼل ﻓﻲ ﻛل منشأة بسجل مستوﻓى دائما يسمى سجل صاحﺐ
العمل.
ويﺨصصهذا السجل لتدوين ما يﻠﻲ:
اﻹرشادات المتعﻠقة باﻷشﺨاصوﻋقود العمال والمتدربين المشتغﻠين ﻓﻲ المنشأة.
البيانات المتعﻠقة بالعمل المنجز واﻷﺟور واﻹﺟازات.
التأشيرات واﻹنذارات والمﻼحظات التﻲ يقوم بها مفتﺶ الشغل والضمان اﻻﺟتماﻋﻲ ،وﻛاﻓة البيانات المتعﻠقة
بشروط الصحة والسﻼمة.
ويحدد مقرر صادر ﻋن وزير الشغل بعد أﺧذ رأي المجﻠﺲ الوطنﻲ لﻠشغل والتشغيل والضمان اﻻﺟتماﻋﻲ
نموذج هذا السجل بما يتﻼءم مﻊ نوع وأحجام المنشآت.
الكتاب السابﻊ :التشغيل والتكوين المهنﻲ
والتﻠمذة الصناﻋية والهيئات اﻻستشارية.
تنشأ تحﺖ وصاية الوزير المكﻠف بالشغل مصالﺢ لﻠتشغيل والتكوين المهنﻲ تهدف إلى إيجاد أحسن تنظيم لسوق
العمل والتكوين المهنﻲ بالتعاون مﻊ السﻠطات المعنية.
الباب اﻷول :التشغيل
الفصل اﻷول :مصﻠحة التشغيل
المادة 387 :اﻷحكام المتعﻠقة بالحصول ﻋﻠى العمل
طبقا لمقتضيات هذا القانون تم إلغاء اﻻحتكار الذي ﻛان ممنوحا لمكاتﺐ التشغيل ولذلك يصبﺢ اﻻلتحاق بالعمل
حرا.
ومﻊ ذلك يمكن أن يكون موضﻊ تنظيم يحدد بمرسوم بهدف حماية المترشحين لﻠعمل ،ويضمن الشفاﻓية والحياد
ﻓﻲ اﻻلتحاق بالعمل.
93
وﻓﻲ هذا اﻹطار يمكن أن تقوم الدولة بالتنسيق مﻊ الشرﻛاء اﻻﺟتماﻋيين بﺨﻠق وﻛالة أو أية هيئة أﺧرى تكﻠف
بترقية سوق العمل وسبل اﻻلتحاق به.
ﻛما يمكن لﻠدولة أن ترﺧﺺ ﻓﻲ ﻓتﺢ مكاتﺐ ﺧاصة باﻻﻛتتاب تكون معتمدة ﻓﻲ نظام مهنﻲ يتم إقراره مسبقا
بموﺟﺐ مرسوم.
المادة  388 :شروط تشغيل اليد العامﻠة اﻷﺟنبية
يجﺐ ﻋﻠى أي ﻋامل أﺟنبﻲ يرغﺐ ﻓﻲ شغل وظيفة ﻋﻠى التراب الوطنﻲ بأﺟرة مهما ﻛان نوﻋها الحصول مسبقا
ﻋﻠى رﺧصة ﻋمل يتم تحديد شروط الحصول ﻋﻠيها بموﺟﺐ مرسوم يتم إحداثه بعد استشارة المجﻠﺲ الوطنﻲ
لﻠشغل والتشغيل والضمان اﻻﺟتماﻋﻲ.
المادة  389 :دور مصالﺢ التشغيل
تكﻠف مصالﺢ____________ التشغيل ﺧاصة ب:
أ ﺟمﻊ ومعالجة وتحﻠيل وتقديم ونشر ﻛل المعﻠومات اﻹحصائية أو غير اﻹحصائية المتعﻠقة بالتشغيل.
ب تحﻠيل سوق التشغيل ﻛما وﻛيفا ،ومن زاوية اﻻﺧتﻼﻻت التﻲ يمكن أن تمسه من حيث النوﻋية واﻷﺟيال
والمؤهﻼت والتوزيﻊ اﻹقﻠيمﻲ … إلخ.
ج طرح أي اقتراح بالتعاون مﻊ اﻷطراف اﻻﺟتماﻋية يتعﻠق بتنظيم سوق التشغيل وﺧاصة حماية طالبﻲ العمل
ومراﻋاة العدالة والشفاﻓية.
د القيام بأي تحﻠيل أو تفكير يمﺲ إستراتيجية سياسة التشغيل وﻋند اﻻقتضاء صياغة البرامﺞ التﻲ يمكن أن
تساﻋد ﻓﻲ ذلك.
ه تشجيﻊ ﻛل المبادرات العمومية أو الﺨصوصية الهادﻓة إلى تسهيل الحصول ﻋﻠى وظائف والحرص ﻋﻠى
حماية التشغيل ﻋن طريق البرامﺞ اﻻقتصادية المحددة أو المقدمة من طرف السﻠطات العمومية.
و تقديم الدراسات واﻻقتراحات الرامية إلى ضمان أنجﻊ وسيﻠة لمﻼءمة التكوين مﻊ ظروف التشغيل ﻓﻲ
القطاﻋات اﻻقتصادية المﺨتﻠفة.
ز متابعة اﻹﺟراءات المتﺨذة ﻓﻲ مجال التشغيل وﺧاصة ﻋن طريق البرامﺞ العمومية وإﻋداد التقارير بذلك.
الفصل الثانﻲ :الجمﻊ بين الوظائف
المادة  390 :الجمﻊ بين الوظائف المحظورة أثناء مدة اﻹﺟازة السنوية المدﻓوﻋة اﻷﺟر

يحظر ﻋﻠى أي ﻋامل ،ﺧﻼل إﺟازته السنوية المدﻓوﻋة اﻷﺟر ،سواء مجزأة أم ﻻ ،إنجاز أﻋمال مقابل أﺟر لحساب
صاحﺐ العمل الذي يعمل لديه أو صاحﺐ ﻋمل آﺧر ،ويعاقﺐ العامل الذي يﺨالف هذا الحظر ﺟزائيا.
ويعاقﺐ ﺟزائيا صاحﺐ العمل الذي يشغل ﻋن روية ،ﻋامﻼ أثناء تمتعه باﻹﺟازة السنوية المدﻓوﻋة اﻷﺟر.
المادة  391 :الجمﻊ المحظور بين وظائف مﺨتﻠفة أثناء التمتﻊ بالتقاﻋد
يحظر ﻋﻠى أي ﻋامل يتمتﻊ ﻓعﻼ بمعاش أو بمﺨصصالتقاﻋد إنجاز أﻋمال بأﺟر لحساب صاحﺐ ﻋمل أيا ﻛان.
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وﻓﻲ حالة مﺨالفة هذا الحظر ،يتم تعﻠيق دﻓﻊ معاش أو مﺨصﺺ التقاﻋد ﺧﻼل مدة ﻋقد العمل ﻛامﻠة وإرﺟاع
معاشات أو مﺨصصات التقاﻋد المدﻓوﻋة سابقا إلى هيئة الحيطة أو التقاﻋد.
المادة  392 :الجمﻊ المحظور بين وظائف مﺨتﻠفة بعد المدة اﻷسبوﻋية القانونية القصوى
ﻻ يجوز ﻷي ﻋامل أن يؤدي لصاحﺐ العمل الذي يعمل لديه أو لصاحﺐ ﻋمل آﺧر ،ﻋمﻼ بأﺟر تعد مدة العمل
اﻷسبوﻋية القصوى ،بما ﻓﻲ ذلك الساﻋات اﻹضاﻓية ،ﻛما هﻲ ناتجة ﻋن أحكام هذا القانون والمقررات الصادرة
لتطبيقه.
ويعاقﺐ ﺟزائيا ﻛل ﻋامل وصاحﺐ العمل الﻠذان يﺨالفان هذا الحظر.
المادة  393 :الجمﻊ بين الوظائف المرﺧصفيه
:تستثنى من المحظورات المذﻛورة ﻓﻲ المواد  390إلى392
– 1اﻷﻋمال بأﺟر من النوع العﻠمﻲ أو اﻷدبﻲ أو الفنﻲ والمساﻋدات التﻲ تقدم إلى مشاريﻊ الصالﺢ العام ،ﻻ
سيما التعﻠيم والتهذيﺐ والعمل الﺨيري:
– 2اﻷﻋمال المؤداة لحسابه الﺨاصأو بالمجان
– 3اﻷﻋمال المستعجﻠة لﻠغاية والتﻲ يكون من الضروري تنفيذها لتجنﺐ ﺧطر داهم أو لتنظيم إﺟراءات إنقاذ.
– 4اﻷﻋمال الجزئية المؤداة لعدة أصحاب ﻋمل ﺧﻼل ﻋدد من الساﻋات اقل من المدة القانونية ،دون أن يزيد
مجموع ساﻋات العمل ﻋن المدة اﻷسبوﻋية القانونية ،بما ﻓﻲ ذلك الساﻋات اﻹضاﻓية ،ﻛما هﻲ ناتجة ﻋن أحكام
هذا القانون والنصوصالمطبقة له.
ويجوز أن تنشئ مراسيم ،ﻋند الضرورة ،استثناءات أﺧرى من محظورات الجمﻊ بين وظائف مﺨتﻠفة
والمنصوصة ﻓﻲ المواد  390إلى392
المادة 394 :تحديد مهمة مصالﺢ التشغيل ﻋن طريق مرسوم
يتﺨذ مجﻠﺲ الوزراء بعد أﺧذ رأي المجﻠﺲ الوطنﻲ لﻠشغل والتشغيل والضمان اﻻﺟتماﻋﻲ مراسيم:
تحدد القواﻋد العامة لﻠتشغيل والمحظورات ،إذا لزم اﻷمر ،والقيود وأولويات التشغيل المتعﻠقة ببعض ﻓئاتالعمال ﻓﻲ إطار سياسة التشغيل الكامل والترقية.
إنشاء لجان استشارية متﺨصصة بغرض دراسة مشاﻛل التشغيل.المادة  395 :مبدأ ﻋدم التمييز
يجﺐ أن تضم اﻷحكام التنظيمية الصادرة تطبيقا لﻠمادة السابقة المساواة لﻠجميﻊ ﻓﻲ الفرص وﻓﻲ المعامﻠة وذلك
ﻓﻲ مجال التشغيل وتعارض هذه اﻷحكام ﻛل تمييز أو تفرقة أو حرمان أو تفضيل يقوم ﻋﻠى العنصر أو اﻷصل
القومﻲ أو الﻠون أو الجنﺲ أو الدين أو اﻵراء السياسية أو اﻷصل اﻻﺟتماﻋﻲ.
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الباب الثانﻲ :التكوين المهنﻲ والتﻠمذة الصناﻋية
الفصل اﻷول :التكوين المهنﻲ
المادة  396 :دور مصالﺢ التكوين المهنﻲ
تكﻠف مصالﺢ التكوين المهنﻲ ب:
أ وضﻊ سياسة لﻠتكوين المهنﻲ تتماشى مﻊ وضعية التشغيل.
ب المساﻋدة ﻓﻲ انشاء مراﻛز لﻠتكوين المهنﻲ ووضﻊ اﻵليات الﻼزمة من أﺟل الرقﻲ اﻻﺟتماﻋﻲ طبقا
لتوﺟهات الحكومة.
ج المساﻋدة ﻓﻲ تطوير الدروس المهنية وإﻋادة التأهيل المهنﻲ ووضﻊ برامﺞ لهذا الغرض.
الفصل الثانﻲ :التﻠمذة الصناﻋية
المادة  397 :تطبيق القانون العادي .المراسيم التطبيقية
تسري ﻋﻠى المتدربين ﻛاﻓة اﻹﺟراءات التشريعية والتنظيمية المطبقة ﻋﻠى العمال وذلك دون اﻹﺧﻼل باﻷحكام
الﺨاصة المنصوص ﻋﻠيها ﻓﻲ هذا الفصل أو اﻻستثناءات الواردة صراحة ﻓﻲ القوانين والتنظيمات تحدد مراسيم
صادرة ،بعد أﺧذ رأي المجﻠﺲ الوطنﻲ لﻠشغل والتشغيل والضمان اﻻﺟتماﻋﻲ ،ﻓئات المؤسسات التﻲ تفرضفيها
نسبة مائوية من المتدربين بالمقارنة مﻊ ﻋدد العمال اﻹﺟمالﻲ.
المادة  398 :ﻋدم اﻷهﻠية لقبول المتدربين
ﻻ يجوز ﻷي شﺨصأن يقبل متدربين:

إذا لم يبﻠﻎ واحدا وﻋشرين ﻋاما من ﻋمره ﻋﻠى اﻷقل:
إذا أدين إما من أﺟل ﺟناية ،أو من أﺟل ﺟنحة مهما ﻛانﺖ ،بعقوبة الحبﺲ بدون وقف التنفيذ ،لمدة ﻻ تقل ﻋن
ثﻼثة اشهر.
المادة  399 :مضمون العقد
يحرر ﻋقد التﻠمذة الصناﻋية طبقا لعادات المهنة وأﻋراﻓها ويجوز أن تحدد مقررات صادرة ﻋن وزير الشغل ﻋقد
تدريﺐ نموذﺟﻲ يجﺐ اتباﻋه.
ويتضمن ﻋﻠى وﺟه الﺨصوص:
اسم ولقﺐ وسن ومهنة ومسكن المدرب؛اسم ولقﺐ وسن ومسكم المتدرب؛اسم ولقﺐ ومهنة وسن ومسكن أب وأم المتدرب أو وصيه أو الشﺨﺺ المرﺧﺺ له من طرف الوالدين أوالمحكمة لتمثيﻠه.
بيان المهنة التﻲ ستدرس لﻠمتدرب.تاريخ ومدة العقد وتحدد هذه المدة طبقا لعادات المهنة؛ وﻻ بجوز أن تزيد ﻋن أربﻊ سنوات.96
بيان الدروس المهنية ،إن وﺟدت ،والتﻲ يﻠتزم رئيﺲ المؤسسة توﻓيرها لﻠمتدرب سواء داﺧل المؤسسة أوﺧارﺟها.
الشروط المتعﻠقة باﻷﺟر والمأﻛل والمسكن وﻛل منفعة أﺧرى انفق ﻋﻠيها الطرﻓان.التذﻛير بالشرط اﻹﺟباري بأن تكوين مدة اﻻﺧتبار ثﻼثة أشهر.المادة  400 :شكل العقد
يجﺐ أن يكون ﻋقد التﻠمذة مكتوبا؛ ويعفى من ﻛاﻓة رسوم الطابﻊ والتسجيل.
ويثبﺖ العقد بمحرر ﻋرﻓﻲ؛ ويحرر العقد من ﺧمﺲ نسخ ﻋﻠى اﻷقل.
وقد يحدد مقر صادر ﻋن وزير الشغل ﻋقد تدريﺐ نموذﺟﻲ يجﺐ اتباﻋه؛ ويجﺐ أن يرﻓق بالعقد:
مستﺨرج من شهادة الميﻼد أو مستﺨرج من حكم يقوم مقام شهادة الميﻼد؛
شهادة طبية نفيد أن المتدرب قادر بدنيا ﻋﻠى القيام باﻻلتزامات المتعﻠقة بنوع ومكان العمل المحددين؛ويوقﻊ العقد المدرب وأهل المتدرب واﻷوصياء إذا ﻛان قاصرا؛ أو المتدرب نفسه إذا ﻛان بالغا؛ وإذا ﻛان من
المتعذر ﻋﻠى المدرب أو اﻷهل أو الوصﻲ أو من يمثﻠهم أو المتدرب أن يوقعوا؛ ﻓتذﻛر مواﻓقتهم ﻋﻠى العقد أمام
شاهدين غير أميين يقومان بالتوقيﻊ أمام مفتﺶ الشغل.
المادة  401 :تأشيرة مفتﺶ الشغل
يعرضعقد التﻠمذة الصناﻋية ﻋﻠى مفتﺶ الشغل أو ممثﻠه ليؤشر ﻋﻠيه؛
ويؤشر مفتﺶ الشغل ﻋﻠى العقد بعد أن:
– 1يتأﻛد أنه متطابق مﻊ اﻷحكام التشريعية والتنظيمية؛
– 2يتأﻛد من المستندات المقدمة من المدرب بأنه غير ممنوع من التعاقد طبقا ﻷحكام هذا الفصل؛
– 3يذﻛر اﻷطراف باﻻلتزامات المتبادلة التﻲ تقﻊ ﻋﻠيهم؛
وبعد وضﻊ تأشرته؛يسﻠم مفتﺶ الشغل المﺨتﺺ نسﺨة لكل طرف من أطراف العقد؛ ويودع نسﺨة لدى ﻛتابة
محكمة الشغل المﺨتصة؛ ويكون هذا اﻹيداع ﻓﻲ حكم إثبات لتاريخ العقد ويحيل المفتﺶ نسﺨة إلى مكتﺐ القوى
العامﻠة الذي يسﻠم المتدرب بطاقة تدريﺐ.
ويدون المدرب ﻋقد التدريﺐ ﻓﻲ سجل صاحﺐ العمل.
القسم اﻷول :النظام القانونﻲ لعقد التﻠمذة الصناﻋية
المادة  402 :ﻓترة اﻻﺧتبار
تعتبر الثﻼثة أشهر اﻷولى لتنفيذ ﻋقد التﻠمذة الصناﻋية مدة اﺧتبار ويجوز لكل من الطرﻓين أن يفسخ العقد
ﺧﻼلها دون اﻻلتزام بدﻓﻊ أي تعريض لﻠطرف اﻵﺧر ،ويﻠتزم ﻓقﻂ بإﺧطار الطرف اﻵﺧر وإﺧطار مفتﺶ الشغل
الذي وضﻊ التأشرة ﻋﻠى العقد.
المادة  403 :حظر إبرام ﻋقد تﻠمذة صناﻋية ﺟديدة قبل انتهاء العقد السابق
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يعتبر باطﻼ بقوة القانون؛ ﻛل ﻋقد تﻠمذة صناﻋية ﺟديدة دون أن يكون العقد السابق قد نفذ بجميﻊ التزاماته أو
دون أن يكون قد ﻓسخ ﻓسﺨا قانونيا.
المادة  404 :التعويض لفائدة المدرب أو لمرﻛز التكوين المهنﻲ
يترتﺐ ﻋﻠى تشغيل الشبان المرتبطين بعقد التﻠمذة الصناﻋية أو التﻼميذ أو المتدربين المسجﻠين ﻓﻲ المدارس أو
مراﻛز التدريﺐ المهنﻲ بصفة ﻋمال أو مستﺨدمين دﻓﻊ غرامة لمصﻠحة الشﺨصاﻻﻋتباري أو الطبيعﻲ الذي ﻛان
يتولى تكوينهم من قبل.

وإذا ترتﺐ ﻋﻠى التﻠميذ الصناﻋﻲ بالنسبة لبعض اﻷﻋمال الفنية أو المهنية ضياع الوقﺖ ﻋﻠى المدرب أو ضياع
أمواله مﻊ اﻷﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋتبار ﻋﻠى النصوص قيمة المواد اﻷولية المستﺨدمة أو استهﻼك المعدات واﻵﻻت نتيجة
لﻠتدريﺐ ﻋﻠى مناهﺞ العمل؛ ﻓإنه يجوز أن ينصالعقد ﻋﻠى قيام المتدرب بدﻓﻊ إتاوة لﻠمدرب.
ويجﺐ أن يحدد مقدار هذه اﻹتاوة ﻓﻲ العقد .ويجوز أن يعدل باتفاق الطرﻓين أثناء تنفيذ العقد.
المادة  405 :مكاﻓأة المتدرب
ﻻ يوﺟد ما يبرر إﻋطاء المكاﻓأة إلى المتدرب ﻋندما يقتصر تشغيل العامل تحﺖ التدريﺐ ﻋﻠى اﻷﻋمال التﻲ
يستﻠزمها تدريبه ﻓقﻂ وﺧﻼل المدة الﻼزمة لهذا التدريﺐ.
وﻓﻲ حالة ما إذا ﻋادت ﻋﻠى المدرب من اﻷﻋمال التﻲ يقوم بها المتدرب ﻓائدة تفوق القيمة المعقولة لﻠعناية
والتبعية الناتجة ﻋن التدريﺐ؛ ﻓإنه يمكن منﺢ المتدرب مكاﻓأة.
وتحدد هذه المكاﻓأة ﻋﻠى أساس ما استفاده المتدرب من تعﻠم المهنة من ناحية وﻋﻠى أساس مقدار العناية
والتبعية التﻲ يمثﻠها هذا التدريﺐ بالنسبة لﻠمدرب من ناحية وﻋﻠى أساس مقدار العناية والتبعية التﻲ يمثﻠها هذا
التدريﺐ بالنسبة لﻠمدرب من ناحية أﺧرى ويجوز أن تقل هذه المكاﻓأة ﻋن اﻷﺟر اﻷدنى المضمون بين المهن،
ويمتﻠك مفتشو الشغل أوسﻊ السﻠطات ﻹبداء النصﺢ ﻓيما يتعﻠق بتحديد مكاﻓأة المتدرب.
المادة  406 :تشغيل المتدرب بعد تكوينه
يجوز أن ينﺺ العقد ﻋﻠى تعهد المتدرب ﻋﻠى أن يعمل بعد انتهاء ،تدريبه ﻓﻲ نشاط مهنﻲ لحساب مدربه لمدة ﻻ
يجوز أن تزيد ﻋن سنتين .وﻓﻲ حالة ﻋدم قيامه بذلك يجﺐ ﻋﻠيه أن يدﻓﻊ مبﻠغا ﻋﻠى سبيل الشرط الجزائﻲ يحدد
مقداره بحسﺐ الضرر الذي لحق المدرب.
ﻋﻠى أن هذا العقد ﻻ يجوز أن يزيد مجموع مدته المبينة ﻓﻲ ﻋقد التدريﺐ ﻋن أربﻊ سنوات.
المادة  407 :التزامات المدرب
يجﺐ ﻋﻠى المدرب أن يعامل المتدرب معامﻠة رب أسرة.
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ويجﺐ ﻋﻠيه ﺧاصة أن يحظر دون تأﺧير أهل المتدرب أو ممثﻠيهم ﻓﻲ حالة المرض أو التغيﺐ وأن يعﻠمهم بكل
واقعة تستدﻋﻲ تدﺧﻠهم.
ويجﺐ ﻋﻠيه أن يﻠقن المتدرب بطريقة منهجية ومتدرﺟة وﻛامﻠة الفن أو المهنة أو الحرﻓة محل التعاقد.
وينبغﻲ ﻋﻠيه أﻻ يستﺨدم المتدرب إﻻ ﻓﻲ حدود قوته وﻓﻲ حدود اﻷﻋمال والﺨدمات المتصﻠة لممارسة الفن أو
المهنة أو الحرف التﻲ يتعﻠمها.
وإذا ﻛان المتدرب يجهل القراءة والكتابة والحساب ،أو إذا لم يكن قد أنهى بعد المرحﻠة اﻷولى من تعﻠيمه
الدينﻲ ،ﻓإنه يتعين ﻋﻠى المدرب أن يمنحه الوقﺖ والحرية الﻼزمة لدراسته ويمنﺢ هذا الوقﺖ لﻠمتدرب بناء ﻋﻠى
اتفاق الطرﻓين .ولكنه ﻻ يجوز أن يزيد ﻋن ساﻋتين ﻓﻲ اليوم.
وﻓﻲ ﻛل مرة يتم ﻓيها تنظيم دروس مهنية لﻠمتدربين ﻓﻲ إطار تنظيم الدراسة المهنية ﻓﻲ مجال الفن أو المهنة أو
الحرف المنصوص ﻋﻠيها ﻓﻲ العقد .يجﺐ ﻋﻠى المدرب أن يترك لﻠمتدرب الوقﺖ والحرية لمتابعتها .ويراقﺐ
المدرب مقدار مواظبة المتدرب ﻋﻠى حضور الدروس.
وﻻ يجوز لﻠمدرب الذي ﻻ يعيﺶ مﻊ أسرته أن يأوي ﻓتيات قاصرات بوصفهن متدربات.
المادة  408 :التزامات المتدرب
يجﺐ ﻋﻠى المتدرب أن يعاون ﻓﻲ حدود قدراته وقوته المدرب ﻓﻲ ﻋمﻠه وينبغﻲ ﻋﻠيه أن يطيعه ويحترمه
ويﺨﻠﺺ له.
ويتعين ﻋﻠيه بناء ﻋﻠى طﻠﺐ المدرب أن يعمل ﻓﻲ نهاية مدة التدريﺐ الوقﺖ الذي ضاع نتيجة لﻠمرض أو التغيﺐ
إذا زادت مدته ﻋن ﺧمسة ﻋشر يوما.
القسم الثانﻲ :نهاية ﻋقد التﻠمذة الصناﻋية
المادة  409 :شهادة التأهيل المهنﻲ
يؤدي المتدرب امتحانات ﻓﻲ نهاية التدريﺐ أمام هيئة تشكل بموﺟﺐ مقرر صادر ﻋن الوزير المكﻠف بالتعﻠيم
الفنﻲ .وتسﻠم شهادة التأهيل المهنﻲ لﻠمتدرب الذي يجتاز اﻻمتحان بنجاح.
ويسﻠم المدرب إلى المتدرب ﻓﻲ نهاية تدريبه شهادة ﺧﻠو الطرف أو شهادة تثبﺖ تنفيذ ﻋقد التﻠمذة الصناﻋية.
المادة  ____________410 :إنهاء ﻋقد التﻠمذة الصناﻋية
ﻻ يجوز إنهاء ﻋقد التﻠمذة الصناﻋية إﻻ بانتهاء المدة المحددة ﻓﻲ العقد أو باتفاق الطرﻓين أو بحكم قضائﻲ.
وﻛل ﻓسخ من ﺟانﺐ واحد يﺨول الحق ﻓﻲ تعويضوتحديد مقداره ﻓﻲ العقد أو يترك صراحة بتقدير المقضاء.
المادة  411 :اﻹنهاء بقوة القانون
ينتهﻲ ﻋقد التﻠمذة الصناﻋية بقوة القانون دون تعويض:
بوﻓاة المتدرب أو المدرب؛
إذا وقعﺖ ﻋﻠى المدرب أو المتدرب إحدى العقوبات المنصوصعﻠيها بالمادة  398أﻋﻼه.
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إذا استدﻋى المتدرب أو المدرب إلى الﺨدمة العسكرية؛
بالنسبة لﻠفتيات القاصرات المتدربات ،ﻓﻲ حالة طﻼق المدرب أو وﻓاة زوﺟته أو أية امرأة أﺧرى ﻓﻲ ﻋائﻠته
ﻛانﺖ تتولى إدارة البيﺖ أثناء مدة العقد.
المادة  412 :الفسخ بناء ﻋﻠى طﻠﺐ أحد الطرﻓين
يجوز ﻓسخ العقد بناء ﻋﻠى طﻠﺐ الطرﻓين أو أحدهما:
– 1ﻋندما يﺨل أحد الطرﻓين بمقتضيات العقد؛
– 2إذا وقعﺖ مﺨالفة ﺟسيمة أو اﻋتيادية لمقتضيات هذا الفصل ولﻠقوانين والتنظيمات اﻷﺧرى المتعﻠقة بشروط
ﻋمل المتدربين.
– 3إذا تكرر ﺧروج المتدرب ﻋن السﻠوك السﻠيم.
– 4إذا نقل المدرب محل إقامته ﺧارج الوحدة اﻹدارية التﻲ ﻛان يسكنها ﻋند التوقيﻊ ﻋﻠى العقد؛ ﻋﻠى أنه ﻻ يقبل
طﻠﺐ إنهاء العقد المستند إلى هذا السبﺐ اﻷﺧير إﻻ ﺧﻼل الثﻼثة أشهر التالية لتغيير المدرب لمقر إقامته.
– 5إذا حكم ﻋﻠى المدرب أو المتدرب بعقوبة تتضمن الحبﺲ أﻛثر من شهر.
– 6إذا ﻋقد المتدرب قرانه أو إذا أصبﺢ رب أسرة نتيجة لوﻓاة والده.
المادة  413 :اﺧتصاصمحكمة الشغل
ترﻓﻊ دﻋاوي إنهاء ﻋقد التﻠمذة الصناﻋية أمام محاﻛم الشغل التﻲ تحكم إذا اقتضى اﻷمر بالتعويضات أو
اﻻستردادات المستحقة ﻷحد الطرﻓين.
القسم الثالث :مراقبة تنفيذ ﻋقد التﻠمذة الصناﻋية
المادة  414 :رقابة مفتﺶ الشغل
يكﻠف مفتﺶ الشغل بمراقبة تنفيذ ﻋقود التﻠمذة الصناﻋية.
ويقوم بمراقبة تطبيق اﻷحكام المشار إليها ﻓﻲ المادة  407ﻋﻠى المتدربين.
ويراقﺐ التكوين المهنﻲ المتدربين ويجوز له إذا ﻛان هذا التدريﺐ ﻻ يفﻲ بالحاﺟة أن يقترح ﻋﻠى وزير الشغل
تحديد ﻋدد المتدربين ﻓﻲ المنشاة أو حتى تعﻠيق حق رئيﺲ المنشأة ﻓﻲ تكوين المتدربين.
المادة  415 :تعﻠيق الحق ﻓﻲ القيام بالتكوين المهنﻲ
ويجوز تحديد ﻋدد المتدربين أو تعﻠيق حق تكوين المتدربين ﻓﻲ المؤسسات بموﺟﺐ مقررات صادرة ﻋن وزير
الشغل ،إذا لوحظ ﻓيها أن تكوينا مهنيا ﻻ يفﻲ بالحاﺟة بصورة ﻻ تدﻋو الى الشك.
الباب الثالث :الهيئات اﻻستشارية
الفصل اﻷول :المجﻠﺲ الوطنﻲ لﻠشغل والتشغيل والضمان اﻻﺟتماﻋﻲ
المادة 416 :إنشاء ودور المجﻠﺲ الوطنﻲ لﻠشغل والتشغيل والضمان اﻻﺟتماﻋﻲ
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ينشأ مجﻠﺲ وطنﻲ لﻠشغل والتشغيل والضمان اﻻﺟتماﻋﻲ لدى الوزير المكﻠف بالشغل وتتمثل المهمة العامة لهذه
الهيئة اﻻستشارية ﻓﻲ دراسة المشاﻛل المتعﻠقة بالمسائل المتعﻠقة بالعمل والتكوين المهنﻲ والتشغيل والحيطة
اﻻﺟتماﻋية.
ويجﺐ أن ترﻓق ﻛاﻓة مشاريﻊ القوانين ﻓﻲ هذه المسائل برأي المجﻠﺲ الوطنﻲ لﻠشغل والتشغيل والضمان
اﻹﺟتماﻋﻲ.
ﻛما يجوز أن يستشار المجﻠﺲ حول أي مسألة متعﻠقة بإﺧتصاصه.
ويكﻠف المجﻠﺲ بدراسة العناصر التﻲ يمكن أن تتﺨذ أساسا لتحديد اﻷﺟر اﻷدنى ،ﻻسيما الحد اﻷدنى الحيوي
والظروف اﻹقتصادية واﻹﺟتماﻋية العامة.
ويجوز لﻠمجﻠﺲ أن يطﻠﺐ من اﻹدارات المﺨتصة ﻋن طريق رئيسه ،ﻛاﻓة الوثائق أو المعﻠومات المفيدة لقيامه
بمهمته.
ويجوز لﻠمجﻠﺲ أن يعد رغباته ويوﺟهها إلى الوزير المكﻠف بالشغل وذلك ﻓﻲ ﻛل ما يتعﻠق بالموضوﻋات التﻲ
تدﺧل ﻓﻲ اﺧتصاصه.
المادة  417 :التشكيﻠة
يترأس المجﻠﺲ الوطنﻲ لﻠشغل والتشغيل والضمان اﻻﺟتماﻋﻲ الوزير المكﻠف بالشغل أو ممثل له ويتشكل
المجﻠﺲ من:
ممثل ﻋن الجمعية الوطنية.
ممثل ﻋن مجﻠﺲ الشيوخ.
مدير الشغل.
مدير التشغيل
مدير التكوين المهنﻲ.

المدير العام لﻠصندوق الوطنﻲ لﻠضمان اﻻﺟتماﻋﻲ.
أربعة ممثﻠين ﻋن المنظمات النقابية اﻷﻛثر تمثيﻼ ﻷصحاب العمل.
أربعة ممثﻠين ﻋن المنظمات النقابية اﻷﻛثر تمثيﻼ لﻠعمال.
ويمكن لﺨبراء ﻓﻲ مسائل العمل والحيطة اﻻﺟتماﻋية أو ﺧبير أو ﻋدة ﺧبراء حضور لجﻠسات المجﻠﺲ يعينون
بموﺟﺐ مقرر صادر ﻋن الوزير المكﻠف بالشغل ,وليﺲ لهؤﻻء الﺨبراء الحق ﻓﻲ اﻻقتراع.
المادة  418 :تعيين أﻋضاء المجﻠﺲ
تعين الجمعية الوطنية ومجﻠﺲ الشيوخ ﻛل واحد منهما ﻋضو أصﻠيا وﻋضوا احتياطيا.
ويحدد مقرر صادر ﻋن الوزير المكﻠف بالشغل ,بناء ﻋﻠى اقتراح المنظمات النقابية اﻷﻛثر تمثيﻼ:
أربعة ممثﻠين أصﻠيين وأربعة ممثﻠين احتياطيين ﻋن أصحاب العمل:101
أربعة ممثﻠين أصﻠيين وأربعة ممثﻠين احتياطيين ﻋن العمال.
ويحل اﻷﻋضاء اﻻحتياطيون محل اﻷﻋضاء اﻷصﻠيين ﻓﻲ حالة التعذر ﻋﻠى هؤﻻء أو ﻓﻲ حالة استقالتهم.
ويجﺐ أن تتضمن اقتراحات المنظمات النقابية ﻋددا من المترشحين يساوي ﻋددهم ضعف الوظائف الشاغرة
ﻋﻠى اﻷقل.
اﻷﻋضاء اﻷصﻠيون واﻻحتياطيون لﻠمجﻠﺲ الوطنﻲ لﻠشغل والتشغيل والضمان اﻻﺟتماﻋﻲ يجﺐ أن ﻻ تقل
أﻋمارهم ﻋن  25سنة ،ويتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية.
المادة  419 :مدة العضوية – شغور أحد المقاﻋد – انتهاء وظائف أحد المستشارين
تبقى مدة العضوية ﻓﻲ المجﻠﺲ الوطنﻲ لﻠشغل والتشغيل والضمان اﻻﺟتماﻋﻲ سنتين ،وهﻲ قابﻠة لﻠتجديد بدون
تحديد.
ويترتﺐ ﻋﻠى استقالة ﻋضو من الهيئة التﻲ يمثﻠها انتهاء,مهامه داﺧل المجﻠﺲ,
وإذا حدث شغور داﺧل المجﻠﺲ ,يحل العضو اﻻحتياطﻲ محل العضو اﻷصﻠﻲ ,وتنتهﻲ ﻋضويته ﻓﻲ التاريخ الذي
تنتهﻲ ﻓيه ﻋضوية العضو اﻷصﻠﻲ الذي تم تعويضه.
المادة  420 :حماية ﻋضوية أﻋضاء المجﻠﺲ
يجﺐ ﻋﻠى صاحﺐ العمل الذي يشغل ﻋضوا من أﻋضاء المجﻠﺲ الوطنﻲ لﻠشغل والتشغيل والضمان اﻻﺟتماﻋﻲ
أن يمنحه الوقﺖ الضروري لحضور اﺟتماﻋات المجﻠﺲ.
وﻻ يجوز له أن يفصﻠه إﻻ طبقا لﻠشروط المنصوصعﻠيها بالنسبة لفصل مندوبﻲ العمال.
المادة  421 :اﻻستدﻋاء واﻻﺟتماع
يجتمﻊ المجﻠﺲ الوطنﻲ لﻠشغل والتشغيل والضمان اﻻﺟتماﻋﻲ بناء ﻋﻠى دﻋوة الوزير المكﻠف بالشغل أو
بتفويضمنه بناء ﻋﻠى دﻋوة من الكاتﺐ العام.
وتوضﺢ الدﻋوة ﺟدول اﻷﻋمال وتكون مرﻓقة بالوثائق المتعﻠقة بالمسائل المدرﺟة ﻓﻲ ﺟدول اﻻﻋمال ،ويجوز أن
يجتمﻊ المجﻠﺲ بناء ﻋﻠى طﻠﺐ ثﻠثﻲ أﻋضائه اﻻصﻠيين المرسل إلى الوزير المكﻠف بالشغل.
ويجﺐ أن يجتمﻊ مرة ﻛل ستة أشهر ﻋﻠى اﻷقل.
ويعد المجﻠﺲ نظامه الداﺧﻠﻲ وبالﺨصوصطرق اﻻستشارة ﻓﻲ مقره.
المادة  422 :النصاب ،اﻻقتراع ،اﻷغﻠبية
ﻻ يجوز لﻠمجﻠﺲ الوطنﻲ لﻠشغل والتشغيل والضمان اﻻﺟتماﻋﻲ أن يبدي رأيه إﻻ إذا حضر نصف أﻋضائه الذين
لهم حق التصويﺖ.
وإذا لم يتوﻓر هذا الشرط يؤﺟل اﻻﺟتماع لمدة ثﻼثة أيام وﻓﻲ هذا التاريخ يجوز لﻠمجﻠﺲ أن يداول بصورة
صحيحة أيا ﻛان ﻋدد وﻓئات اﻷﻋضاء الحاضرين ،ومهما ﻛانﺖ ﻓئاتهم المهنية.
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بالنسبة لﻠتصويﺖ إذا ﻛان ﻋدد ممثﻠﻲ أصحاب العمل وممثﻠﻲ العمال غير متساو ،يمتنﻊ اﻷﻋضاء اﻷصغر سنا من
الفئة ذات أﻛبر ﻋدد من اﻷﻋضاء ﻋن التصويﺖ،و ذلك ﻹﻋادة المساواة ﻓﻲ اﻷصوات.
ويصدر المجﻠﺲ قراراته بأغﻠبية اﻷﻋضاء الحاضرين الذين يتمتعون بحق التصويﺖ ،والذين لم يحرموا من
تصويﺖ طبقا لﻠفقرة السابقة.
المادة  423 :محضر اﻻﺟتماﻋات  /أمانة السر
يبﻠﻎ محضر الجﻠسة الذي يتم تحريره بمناسبة ﻛل ﺟﻠسة ويرﻓﻊ من طرف الرئيﺲ إلى ﻛل ﻋضو لﻠمصادقة ﻋﻠيه
أو لتصحيحه.
ويجﺐ أن يشتمل محضر الجﻠسة ﻓﻲ حالة تساوي اﻷصوات ﻋﻠى اﻵراء المعبر ﻋنها ،سواء ﻛانﺖ أغﻠبية أو
أقﻠية.
وتحفظ محاضر الجﻠسات النهائية لدى مديرية الشغل ويمكن إﻋﻼنها لﻠجمهور.
وتكﻠف مديرية الشغل بأمانة سر المجﻠﺲ الوطنﻲ لﻠشغل والتشغيل والضمان اﻻﺟتماﻋﻲ ،وبتحرير الوثائق

التحضيرية المرﻓقة باﻻستدﻋاءات ،وبتحرير محاضر الجﻠسات ،وبحراسة وحفظ محفوظات المجﻠﺲ.
المادة  424 :مصروﻓات  -اﻻنتقال – البدﻻت
يحدد مرسوم صادر ﻋن مجﻠﺲ الوزراء الشروط التﻲ يتمتﻊ بمقتضاها اﻻﻋضاء المدﻋوون إلى المشارﻛة ﻓﻲ
اﺟتماع المجﻠﺲ الوطنﻲ لﻠشغل والتشغيل والضمان اﻻﺟتماﻋﻲ ،بمجانية النقل وباسترﺟاع مصاريف اﻻنتقال،
وﻋند اﻻقتضاء بفقدان اﻷﺟر.
الفصل الثانﻲ الﻠجنة الفنية اﻻستشارية لﻠصحة والسﻼمة
المادة  425 :إنشاء ودور الﻠجنة الفنية لﻠصحة والسﻼمة
تنشأ لدى وزير الشغل لجنة ﻓنية استشارية لﻠصحة والسﻼمة.
وتتألف هذه الﻠجنة من ﻋدد متساو من ممثﻠﻲ أصحاب العمل وممثﻠﻲ العمال إلى ﺟانﺐ الموظفين والﺨبراء
المؤهﻠين.
وتكﻠف هذه الﻠجنة بمساﻋدة وزير الشغل ﻓﻲ دراسة ﻛاﻓة المسائل المتعﻠقة بصحة وسﻼمة العمال وبالوقاية من
اﻷﺧطار المهنية.
ويطﻠﺐ رأيها وﺟوبا حول مشاريﻊ المقررات المنظمة ﻹﺟراء صحة وسﻼمة العمال.
وينظم مقرر صادر ﻋن وزير الشغل تشكيل وسير ﻋمل الﻠجنة الفنية اﻻستشارية لﻠصحة والسﻼمة
الكتاب الثامن :المﺨالفات والعقوبات
الفصل اﻷول :اﻷحكام العامة
المادة  426 :الظروف المﺨففة
تطبق أحكام القانون الجنائﻲ المتعﻠقة بالظروف المﺨففة ﻋﻠى ﻛل مﺨالفة ﻷحكام هذا القانون.
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المادة  427 :الغرامات
إذا قضﻲ بالغرامة طبقا ﻷحكام هذا الكتاب تؤدي بعدد مرات تكرار المﺨالفة وذلك دون أن يزيد المبﻠﻎ اﻹﺟمالﻲ
لﻠغرامات الموقعة ﻋن ﺧمسين ضعفا لﻠمقادير القصوى المحكوم بها.
وﻓيما يتعﻠق بالمﺨالفات البسيطة ﻷحكام الكتاب الثالث من هذا القانون الصادرة لتطبيقه ﻓإن الغرامة تطبق بقدر
ﻋدد العمال المستﺨدمين الذين وقعﺖ ﻓﻲ شأنهم مﺨالفة اﻷحكام التشريعية والتنظيمية المعينة.
المادة  428 :المسؤولية المدنية لرئيﺲ المؤسسة
يسأل رئيﺲ المؤسسة مدنيا ﻋن اﻷحكام الصادرة ضد المفوضين بالسﻠطة أو مأموريهم باستثناء التفويض
الممنوح الى هؤﻻء ﻓﻲ المجال الذي ارتكبﺖ ﻓيه المﺨالفة.
ومﻊ ذلك ﻻ يجوز لرئيﺲ المؤسسة أن يعتد بالتفويض ما لم يكن هذا التفويض مكتوبا ومقبوﻻ بصورة صريحة
وﻋن رؤية تامة من طرف المندوب ويشرط أن يمتﻠك هذا اﻷﺧير ﻛاﻓة الوسائل المادية والقانونية لﻠعمل ﻋﻠى
احترام التشريعات والتنظيمات المكﻠف بالعمل ﻋﻠى تطبيقها.
الفصل الثانﻲ :الغرامات المدنية
المادة  429 :المﺨالفات المعاقﺐ ﻋﻠيها بغرامات مدنية
) 1يعاقﺐ بغرامة قدرها ﺧمسة آﻻف أوقية )  ( 5000ﻋضو محكمة الشغل الذي ﻻ يحضر ﻷداء مهمته دون ﻋذر
مقبول ،وذلك بناء ﻋﻠى استدﻋاء تم تبﻠيغه إليه؛
وﻓﻲ حالة العود ﺧﻼل مدة سنة تصبﺢ الغرامة المدنية ﻋشرة آﻻف )  ( 10000أوقية ويجوز لﻠمحكمة ﻋﻼوة ﻋﻠى
ذلك ،أن تصرح بعدم صﻼحيته ،ﻓﻲ المستقبل لﻠقيام ،بمهام ﻋضو ﻓﻲ محكمة الشغل.
ويطبﻊ الحكم وينشر ﻋﻠى نفقته.
ويصدر الحكم بالغرامات من طرف محكمة الشغل.
) 2ويقضى بنفﺲ الغرامات المدنية وبنفﺲ المبالﻎ وطبقا لنفﺲ الشروط ،ﻋﻠى ﻛل وسيﻂ أو حكم أو ﻋضو ﻓﻲ
مجﻠﺲ التحكيم لم يقم بالتزاماته بشأن إﺟراءات تسوية نزاﻋات العمل الجماﻋية طبقا لﻠشروط المحددة بموﺟﺐ
أحكام المادة  334وما بعدها من هذا القانون.
ويصدر الحكم بالغرامات حسﺐ الحالة ،من طرف رئيﺲ لجنة الوساطة أو من طرف رئيﺲ مجﻠﺲ التحكيم.
) 3ويقضى بنفﺲ الغرامات المدنية وطبقا لنفﺲ الشروط وبنفﺲ المبالﻎ ﻋﻠى ﻛل شﺨﺺ لم يستجﺐ لﻼستدﻋاء
الموﺟه إليه لمحاولة التوﻓيق بالنسبة لنزاع ﻓردي أو ﺟماﻋﻲ أو لوساطة بالنسبة لنزاع ﺟماﻋﻲ.
ويصدر الحكم بالغرامة من طرف مفتﺶ الشغل أو لجنة الوساطة ،حسﺐ الحالة ،بواسطة محضر يحﻠى بصيغة
النفاذ من طرف رئيﺲ محكمة الشغل.
) 4ويسقﻂ إضاﻓة لذلك حق مرتكبﻲ المﺨالفات المشار إليها ﻓﻲ  1و  2و  3من هذه المادة ﻓﻲ المشارﻛة ﻓﻲ
الصفقات والمزايدات والمناقصات التﻲ تنظمها الدولة أو الجماﻋات المحﻠية أو المؤسسات العمومية.
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الفصل الثالث :الجنﺢ

المادة  430 :المحكمة المﺨتصة
تنظم المحكمة الجزائية المﺨتصة ﻓﻲ المادة الجنحية ﻓﻲ الجنﺢ المنصوص ﻋﻠيها ﻓﻲ هذا الفصل ويعاقﺐ ﻋﻠيها
بالعقوبات التالية.
المادة  431 :وقف التنفيذ والعود
يسري قانون وقف التنفيذ ﻋﻠى الجنﺢ المحددة والمعاقﺐ ﻋﻠيها بموﺟﺐ هذا القانون.
المدة الﻼزمة ﻻﻋتبار أن هناك ﻋودا هﻲ ﺧمﺲ سنوات ما لم ينصهذا القانون ﻋﻠى ما يﺨالف ذلك.
المادة  432 :الجنﺢ المتعﻠقة بالحق النقابﻲ
)( 1يعاقﺐ بغرامة من ﻋشرة آﻻف )  ( 10000إلى ﻋشرين الف )  ( 20.000أوقية ومن ﻋشرين ألفا( 20.000
أوقية إلى أربعين ألف )  ( 40.000أوقية ﻓﻲ حالة العود ،مدير وأﻋضاء مجﻠﺲ إدارة النقابات ﻓﻲ حالة ارتكابهم
.مﺨالفات ﻷحكام المواد 270،271 ،273 ،274 ،284 ، 291
)2ﻓﻲ حالة اﻻدﻻء بتصريﺢ غير صحيﺢ ﻋن وضعيات أو أسماء أو صفات المديرين أو أﻋضاء مجﻠﺲ اﻹدارة،
تكون الغرامة أربعين ألف )  ( 40.000أوقية.
)3تطبق العقوبات المنصوص ﻋﻠيها ﻓﻲ التشريﻊ الﺨاص بمرتكبﻲ تزوير أو تقﻠيد أو استعمال العﻼمات أو
اﻹشارات التجارية ﻋﻠى مزوري أو مقﻠدي أو مستعمﻠﻲ العﻼمات أو اﻹشارات النقابية بقصد الغﺶ.
ويجوز لﻠمحاﻛم ﻋﻼوة ﻋﻠى ذلك ،وبناء ﻋﻠى طﻠﺐ وﻛيل الجمهورية ،أن تحكم بحل التنظيم المهنﻲ وذلك ﻓﻲ حالة
المﺨالفات المنصوصعﻠيها ﻓﻲ 1 ، 2من هذه المادة.
المادة  433 :الجنﺢ المتعﻠقة بالنزاﻋات الفردية والجماﻋية
يعاقﺐ بغرامة من ﻋشرة آﻻف )  ( 10000أوقية إلى ﺧمسة ﻋشر آلف )  ( 15.000أوقية المﺨالفات ﻷحكام المادة
334المتعﻠقة بتبﻠيﻎ النزاﻋات.
ويعاقﺐ بغرامة من ثﻼثين ألف )  ( 30.000أوقية إلى ستين آلف )  ( 60.000أوقية:
ﻛل شﺨﺺ ﻻ يحضر بدون ﻋذر مقبول ،محاوﻻت التوﻓيق المنصوص ﻋﻠيها ﻓﻲ المواد  292إلى  299و335
.إلى  341أو الوساطة المنصوصعﻠيها ﻓﻲ المواد  342إلى349
.ﻛل شﺨﺺ يرﻓض تقديم المستندات أو اﻹشارات المنصوصعﻠيها ﻓﻲ المواد 337،345 ، 354
المادة  434 :الجنﺢ المتعﻠقة بتعيين ممثﻠﻲ العمال وممارسة مهامهم
يعاقﺐ بغرامة من ﻋشرين ألف )  ( 20.000أوقية إلى ثمانين ألف )  ( 80.000أوقية وبالحبﺲ من ﺧمسة ﻋشر
يوما إلى أربعة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين ﻓقﻂ ،ﻛل من يعتدي أو يحاول اﻻﻋتداء سواء ﻋﻠى حرية تعيين
.مندوبﻲ العمال أو أﻋضاء الﻠجنة اﻻستشارية لﻠمؤسسة أو ﺧالف المواد  125والمواد التالية لها والمادة138
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(وﻓﻲ حالة العود ﺧﻼل مدة ثﻼث سنوات تصبﺢ الغرامة من أربعين ألف )  ( 40000إلى مائتﻲ ألف( 200000
أوقية.
وﻓﻲ المﺨالفة الثالثة ﺧﻼل المدة المذﻛورة يجﺐ أن يقضى بالحبﺲ.
ويجوز إثبات المﺨالفات سواء من ﺟانﺐ مفتشﻲ ومراقبﻲ الشغل أو من ﺟانﺐ ضباط الشرطة القضائية.
المادة  435 :الجنﺢ المتعﻠقة بحرية العمل وبحرية النقابة وبعدم التمييز
يعاقﺐ بالغرامات المنصوصعﻠيها ﻓﻲ المادة  434أو بإحدى هاتين العقوبتين ﻓقﻂ:
أي شﺨﺺ يﺨالف أحكام المادة  5المتعﻠقة بالعمل اﻹلزامﻲ والمواد  7و  60و  76و  191المتعﻠقة بعدم التمييزوالمادة  267الﺨاصة بالحرية النقابية.
أي شﺨﺺ يستعمل القوة أو التهديد أو الغﺶ أو السرقة أو الوﻋيد ليجبر أو يحاول أن يجبر العامل ﻋﻠىاﻻلتحاق بالعمل رغم إرادته ،أو يستﺨدم نفﺲ الوسائل ليمنﻊ أو يحاول منﻊ العامل من اﻻلتحاق بالعمل أو من
القيام بالواﺟبات التﻲ يﻠزمه بها ﻋقد ﻋمﻠه.
المادة  436 :الجنﺢ المتعﻠقة بالعمل بالمقطوﻋية
يعاقﺐ بنفﺲ العقوبات المنصوص ﻋﻠيها ﻓﻲ المادة  434أو إحدى هاتين العقوبتين ﻓقﻂ أي ﻋامل بالمقطوﻋية
يبرم ﻋقدا من الباطن ﻋن ﻛل أو ﺟزء من ﻋقده بالمقطوﻋية ،مﺨالفا بذلك الحظر المنصوص ﻋﻠيه ﻓﻲ المادة
 ،148الفقرة الثانية.
المادة  437 :الجنﺢ المتعﻠقة بعقد الفرقة
يعاقﺐ بنفﺲ العقوبات المنصوص ﻋﻠيها ﻓﻲ المادة  434أو بإحدى هاتين العقوبتين ﻓقﻂ أي صاحﺐ ﻋمل أو
.ﻋامل يبرم ﻋقد ﻓرقة مﺨالفا بذلك الحظر المنصوصعﻠيه ﻓﻲ المادة6
المادة  438 :الجنﺢ المتعﻠقة بالتكون المهنﻲ
يعاقﺐ بنفﺲ العقوبات المنصوص ﻋﻠيها ﻓﻲ المادة  434أو بإحدى هاتين العقوبتين ﻓقﻂ ،ﻛل شﺨﺺ ﻋين أو
حاول تعيين أو استمر ﻓﻲ استﺨدام ﻋامل وهو يعﻠم أن هذا العامل ﻻ يزال مرتبطا بعقد تﻠمذة صناﻋية أو متدربة
أثناء التكوين المهنﻲ ،وذلك باﻹضاﻓة إلى التعويضات التﻲ تسند إلى الطرف المتضرر.

المادة  439 :الجنﺢ المتعﻠقة بدﻓﻊ اﻷﺟور
يعاقﺐ بالعقوبات المنصوصعﻠيها ﻓﻲ المادة  434أو بإحدى هاتين العقوبتين ﻓقﻂ:
 .أي شﺨﺺ يﺨالف أحكام المواد  196و  197و216أي صاحﺐ ﻋمل طرﻓا ﻓﻲ اتفاقية ﺟماﻋية ﻻ تنصعﻠى تحديد اﻷﺟر بالمقطوﻋية أو بالقطعة ويطبق هذه الطريقة
.ﻓﻲ اﻷﺟر مﺨالفا بذلك الحظر المنصوصعﻠيه ﻓﻲ المادة  198الفقرة1
أي شﺨﺺ يدﻓﻊ أﺟرا بالمقطوﻋية أو بالقطعة أقل من اﻷﺟر المدﻓوع بالوقﺖ لعامل ذى دﺧل ﻋادي أو متوسﻂ
.الكفاءة لنفﺲ العمل منتهكا بذلك الفقرة  2من المادة198
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المادة  440 :ﺟنﺢ التدليﺲ والتصريحات الكاذبة
يعاقﺐ بالعقوبات المنصوصعﻠيها ﻓﻲ المادة  434أو بإحدى هاتين العقوبتين ﻓقﻂ أي شﺨﺺ:
قام ﻋن قصد بتصريﺢ ﻛاذب ﻋن حادث شغل أو مرضمهنﻲ.
التحق بعمل أو حل بإرادته محل ﻋامل آﺧر باستعماله ﻋقدا صوريا أو وثيقة ﻋمل تحتوي ﻋﻠى بيانات غير
صحيحة.
ادﺧل ﻋن قصد ﻋﻠى بطاقة العمل أو سجل صاحﺐ العمل أو أية وثيقة أﺧرى بيانات ﻛاذبة تتعﻠق بمدة العمل أو
شروط العمل المؤدى من طرف العامل ،وﻛذلك ﻛل ﻋامل يستﺨدم ﻋن قصد هذه البيانات.
المادة  441 :ﺟنﺢ الرشوة
يعاقﺐ بالعقوبات المنصوصعﻠيها ﻓﻲ المادة  434أو بإحدى هاتين العقوبتين ﻓقﻂ:
أي شﺨﺺ يطﻠﺐ أو يقبل من العامل أﺟرا ما مقابل قيامه بالوساطة ﻓﻲ تسوية أو دﻓﻊ اﻷﺟور والبدﻻت
والمﺨصصات والمصروﻓات أيا ﻛان نوﻋها.
أي شﺨﺺ يهدي أو يقدم إلى وﻛيل ينتمﻲ إلى إدارة الشغل أﺟرة ﻓﻲ أي شكل ﻛان ،وﻛل شﺨﺺ ينتمﻲ إلى هذه
اﻹدارة____________ يقبل هذه اﻷﺟرة.
المادة  442 :الجنﺢ المتعﻠقة بمتاﺟر المنشأة
يعاقﺐ بالعقوبات المنصوص ﻋﻠيها ﻓﻲ المادة  434أو بإحدى هاتين العقوبتين ﻓقﻂ مرتكبو المﺨالفات ﻷحكام
المادتين  205و  206باستثناء مجال لصق اﻹﻋﻼنات.
المادة  443 :الجنﺢ المتعﻠقة برقابة مفتشﻲ الشغل
يعاقﺐ بالعقوبتين المنصوص ﻋﻠيهما ﻓﻲ المادة  434أو بإحدى هاتين العقوبتين ﻓقﻂ ،أي شﺨﺺ أﻋترض أو
حاول أن يعترض ﻋﻠى تنفيذ التزامات أو ممارسة سﻠطات مفتشﻲ أو مراقبﻲ الشغل وﻛذلك رؤساء الدوائر
اﻹدارية الذين يحﻠون محل مفتﺶ الشغل.
ويجوز إثبات المﺨالفة سواء من طرف مفتﺶ الشغل أو من طرف ضباط الشرطة القضائية.
وتطبق أحكام القانون الجنائﻲ التﻲ تنﺺ وتعاقﺐ ﻋﻠى أﻓعال المقاومة أو اﻻهانة أو العنف ضد ضباط الشرطة
القضائية ﻋﻠى اﻷشﺨاصالذين يرتكبون أﻓعاﻻ من نفﺲ النوع إزاء مفتشﻲ ومراقبﻲ الشغل أو من يقوم مقامهم.
المادة  444 :الجنحة المتعﻠقة بإيداع الكفالة
يعاقﺐ بعقوبات ﺧيانة اﻷمانة ،صاحﺐ العمل الذي يحبﺲ أو يستعمل لصالحه أو لصالﺢ الشرﻛة مبالﻎ أو سندات
تم تسﻠيمها ﻋﻠى وﺟه الكفالة.
المادة  445 :الجنﺢ المتعﻠقة باﻹضراب
يعاقﺐ بالعقوبات المنصوصعﻠيها ﻓﻲ المادة  434أو بإحدى هاتين العقوبتين ﻓقﻂ ﻛل ﻋامل مضرب:
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استدﻋى شرﻋيا لﻠعمل طبقا ﻷحكام المادة  360والنصوص الصادرة لتطبيقها ولم يستجﺐ لﻠطﻠﺐ الشرﻋﻲ أو
الذي يشغل أحد المناصﺐ المحددة قائمتها بموﺟﺐ المرسوم المنصوص ﻋﻠيه ﻓﻲ المادة المذﻛورة وانقطﻊ ﻋن
العمل؛ وبصرف النظر ﻋن هذا العقاب الجنائﻲ يجوز ﻓصل العامل المذﻛور ﻓورا وبدون إﺧطار أو أي بدل آﺧر
ماﻋدا ﻋند اﻻقتضاء البدل التعويضﻲ ﻋن اﻹﺟازات المدﻓوﻋة اﻷﺟر.
احتل أماﻛن العمل أو ضواحيها المباشرة بصورة غير سﻠيمة.
المادة  446 :الجنﺢ المتعﻠقة بالجمﻊ بين وظائف مﺨتﻠفة
يعاقﺐ بالعقوبتين المنصوص ﻋﻠيهما ﻓﻲ المادة  434أو باحدى هاتين العقوبتين ﻓقﻂ أي شﺨﺺ يﺨالف ﻋن
.قصد ،احكام المواد  390و  391و392
الفصل الرابﻊ :المﺨالفات البسيطة
المادة  447 :المحكمة المﺨتصة
ترﻓﻊ المﺨالفات المنصوصعﻠيها ﻓﻲ هذا الفصل أمام المحكمة المﺨتصة ﻓﻲ مجال المﺨالفات البسيطة.
المادة  448 :العود
يكون هناك ﻋود ﻓيما يتعﻠق بالمﺨالفات ،إذا ﻛان قد أدين المﺨالف ﺧﻼل اﻻثنى ﻋشر شهرا السابقة لﻠواقعة بسبﺐ

واقعة مماثﻠة.
المادة  449 :الغرامات
يعاقﺐ ﻋﻠى المﺨالفات المنصوص ﻋﻠيها ﻓﻲ هذا الفصل بغرامة من ﺧمسة آﻻف )  ( 5000إلى ﻋشرين ألف
) 20000أوقية وبالحبﺲ من يوم إلى ﺧمسة ﻋشر يوما أو باحدى هاتين العقوبتين ﻓقﻂ ،وﻓﻲ حالة العود ،من)
ﻋشرة آﻻف )  ( 10000إلى ﺧمسين ألف )  ( 50000أوقية أو باحدى هاتين العقوبتين ﻓقﻂ.
المادة  450 :المﺨالفات المعاقﺐ ﻋﻠيها
:تقﻊ تحﺖ طائﻠة الجزاءات المنصوصعﻠيها ﻓﻲ المادة449
مﺨالفات أحكام المواد : 5و  9و  10و  18و  23و  39و  42و  45و  106و  110الفقرة  2و  115و198
الفقرة  3و  200و  201و  203و  204و  205و  206ﻓقﻂ ﻓﻲ مجال تعﻠيق اﻻﻋﻼنات و  217و  218و219
.و  220و  221و  234و  235و  398و  399و  400و  402و  407الفقرة  6و414
.مﺨالفات أحكام المراسيم والمقررات الصادرة لتطبيق المواد  95و  106و  115و172
مﺨالفات أحكام الكتاب الثالث والمراسيم والقرارات الصادرة لتطبيقها.
مﺨالفات أحكام المواد  124و  139و  385و  386و  387و  404والمراسيم والقرارات الصادرة لتطبيقها.
المادة  451 :ينشر هذا القانون وﻓق إﺟراءات استعجال و ينفذ باﻋتباره قانونا لﻠدولة__.

