مقتطفات من القانون رقم  4772-710الصادر  70يونيو  4772المتضمن لمدونة الشغل
المادة األولى :التطبيق المادي
تسررررحكام هذاا ا لقذنوناعليا لعالقذتا لفحديةاو لجمذعيةابينامصرررر ذعا لعمااوا لعمذاا لمحتب ينابموجعاعقدا
عما.ا
همذاتخضعالها لعالقذتابينامص ذعا لعمااو لعمذاا لتذبعينالقذنونا لصيدا لب حكامعامح عذةا أل هذاا لخذصةابه ا
لقذنوناوه لكا لنصوصا لتنظيميةا لصذدحةالت بيقه.ا
و الايخضرررررررعاأل هرذاا ر ا لقرذنونا لموظفونا لمعينونافياوظيفرةاد ممةادد حةاعموميةاوه لكا لوهال ءا لمتعذقدونا
لتذبعوناللدولةاو لمنشآتا تا ل ذبعا دد حك.ا
و الاتتعذحضام هذاا ا لقذنونامعا أل هذاا ألهثحاصال يةا لتياقداتمنحاللعمذاابموجعا تفذقيذتاجمذعيةامواعقودا
فحديةامواعذد ت.ا
مندوبو العمال
تعيين مندوبي العمال
المادة  :118اإلنشاء في كل منشأة
يعين مندوبون عن لعمذا في ها منشأة تشغا عذدة مهثح من عشحة عمذا.
ويهون لها مندوع مصررلي مندوع تيذ ي ينتخع بنفس لشررحو وي ا م له في ذلة لغيذع لمسرربع مو لوفذةا
مو السررتقذلة مو تغييح لفمة لمهنية مو لتنقا إلى منشررأة مخحى مو فسر لعقد مو فقد ن لشررحو لتي يجع مناتتوفح
في لمتحشح.ا
المادة  :119عدد مندوبي العمال
عدد مندوبي لعمذا م دد هذلتذلي:
لمنشآت لتي تضا:
من  11إلى  25عذمال :مندوع مصلي ومندوع

تيذ ي.

من  26إلى  50عذمال :مندوبذن مصليذن ومندوبذن

تيذ يذن.

من  51إلى  100عذمال :ثالثة منذديع مصليين وثالثة منذديع

تيذ يين.

من  101إلى  250عذمال :خمسة منذديع مصليين وخمسة منذديع

تيذ يين.

من  251إلى  500عذمال:ا سبعة منذديع مصليين وسبعة منذديع

تيذ يين.

من  501إلى  1000عذمال :تسعة منذديع مصليين وتسعة منذديع

تيذ يي.

وينوع بعد لك مندوع مصلي ومندوع
المادة  :120انتخاب مندوبي العمال

تيذ ي عن ها خمسمذمة عذما يزيدون عن لك.ا

ينتخع لمندوبون ألصليون و لمندوبون ال تيذ يون من حف عمذا ها منشأة.
ومدة عضويتها سنتذن ،ويجوز إعذدة نتخذبها.
ويتا النتخذع بذالقتح ع لسحك ود خا ظحف.
ويهون القتح ع بذلقذممة في دوحتين بقذ للتمثيا لنسبي.
في لدوحة النتخذبية ألولى ،تعد ها قذممة من حف لمنظمة لمهنية ألهثح تمثيال في ها منشأة بذلنسبة لهاافمة
من فمذت لعمذا.
وإ هذن عدد لنذخبين مقا من نصرررف عدد لعمذا لمسرررجلين ،تجحى دوحة نتخذبية ثذنية ،يجوز للمنتخبين فيهذا
دقتح ع على قو ما غيح تلك لتي تا تقديمهذ من حف لمنظمذت لنقذبية.
وتسند لمقذعد سع لتمثيا لنسبي ،وتسند لبقية سع معلى معدا من ألصو ت.ا
المادة  :121المنازعات المتعلقة باالنتخاب
تهون لمنذزعذت لمتعلقة بذالنتخذع وبصرررال ية لمندوبين لالنتخذع و نتظذا لعمليذت النتخذبية من ختصرررذصا
م همة لشغا لتي تفصا فيهذ على وجه الستعجذا وبصفة نهذمية.
ويجوز ل عن بذلنقض في ها م همة لشرغا ممذا لم همة لعليذ بقذ لألشرهذا و لمو عيد و لشرحو
عليهذ في لقذنون بذلنسبة له ل عن في لمذدة الجتمذعية.

لمنصرروصا

مھمة مندوبي العمال
المادة  :122الوظائف
يض لع مندوبو لعمذا بذلمهذا لتذلية:
 لتقدا إلى مصرر ذع لعما بهذفة لم ذلع لفحدية و لجمذعية لتي لا يسرررتجع إليهذ مبذشرررحة و لمتعلقة بشرررحو العما و مذية لعمذا وت بيق التفذقيذت لجمذعية و لتصنيفذت لمهنية ونسع ألجوح لتنظيمية مو التفذقية؛
 عحض هذفة لشرررهذوك مو لم ذلع لمتعلقة بذلشرررحوضمذن حقذبتهذ؛

لقذنونية و لتنظيمية على مفتشرررية لشرررغا لموهوا إليهذا

 لسرررهح على ت بيق لقو عد لمتعلقة بصررر ة وسرررالمة لعمذا و لضرررمذن الجتمذعي و قتح ح هذفة دجح  ء تالموضوع؛
لمفيدة في
 إعالا صذ ع لعما بهذفة لمقتح ذت لمفيدة بهدف ت سين تنظيا لمؤسسة ومحدود ذ؛ ددال ء بآح مها ومقتح ذتها إلى صذ ع لعما وا إجح  ء ت لفصا لمتوقعة لسبع قتصذدك؛وحغا أل هذا آلنفة ل هح ،ي ق للعمذا من يقدمو بأنفسها ،م ذلبها ومقتح ذتها إلى صذ ع لعما.
المادة  :123ساعات النيابة
يلتزا حميس لمنشرأة بذلسرمذح لمندوبي لعذملين بذلوقت لضحوحك ألد  ء مهذمها في دود مدة ال تزيد عناخمسة
عشح سذعة في لشهح ،مذ لا تهن نذك ظحوف ستثنذمية مو تفذق مغذيح.

لوقت هأنه وقت عما ،ويجع من يخصررص
ويدفع لها ألجح عن
لعمذا مثلمذ دد ذ لقذنون و لتنظيمذت و التفذقيذت لجمذعية.ا

لوقت لألعمذا لمتعلقة بمهمة مندوبيا

المادة  :124المقرر التطبيقي
ي دد مقحح صذدح عن وزيح لشغا حق ت بيق لقسمين ألوا و لثذني من
 لشحو-

لفصا ،ال سيمذ:

لالزا تو فح ذ في لنذخع و لمتحشح؛

حق توزيع لعمذا بين مختلف لهيمذت النتخذبية وتوزيع لمقذعد بين مختلف فمذت لعمذا؛

 ل حق لت بيقية دجح  ء النتخذبذت؛ا نمو ج م ضررح النتخذبذت ل ك يجع على صررذ ع لعما من يحسررله من ثالث نسرر وخالا ثمذنية ميذا إلىمفتشامو مح قع لشغا لمختص،ا
 شحو إقذلة لمندوع من حف يمة لعمذا لتي قذمت بذنتخذبه؛ لوسذما لمذدية لتي توفح لها على سبيا لمثذا خذصة لم الت ولو ذت تعليق دعالنذت لنقذبية.ا -لشحو

لتي تا فيهذ قبولها من حف صذ ع لعما مو ممثله.ا

فصل مندوبي العمال عن العمل
المادة : 125االترخيص الضروري والمسبق
يجع على صرررذ ع لعما من ي صرررا على تحخيص من مفتش مو مح قع لعما و لضرررمذن الجتمذعي لمختصا
لفصا مك مندوعاعمذا.
ويصرذ ل لع بو سر ة حسرذلة مضرمونة لوصروا مع دعالا بذالسررتالا مو بو سر ة حسرذلة عذدية يجع من يثبتا
ستالا لمفتش لهذ بموجع لتوقيع على نسخة من لحسذلة.ا
المادة  :126الخطأ الجسيم  -التوقف عن العمل
إال منهافي ذلة لخ أ لجسيا؛ يجوز لصذ ع لعما من يقحح توقيف لمندوع مو لمندوبين لمعنيين بذلفصااعلى
لفوح و لك في نتظذح إصد ح لقح ح لنهذمي من حف مفتش لشغا و لضمذن الجتمذعي.
وفي ذلة لحفض ،يلغى لتوقيف عن لعما وتب ا آثذحه بقوة لقذنونافي ذلة لتحخيص في لفصا ،فإنهايسحك
بصوحة حجعية بتد  ء من ليوا ألوا للتوقيف عن لعما.ا
المادة  :127قرار مفتش الشغل
يجع على مفتش لشغا و لضمذن الجتمذعي من يصدح قح ح مسببذ خالا لخمسة عشح يومذ من تذحي إيد عامو
ستالا لع تحخيص لفصا.
لموعد تحخيصررذ بذسررتثنذ ء ل ذلة لتي يعلا لمفتش فيهذ صررذ ع لعما بقح حها
ويعتبح عدا تبليغ دجذبة خالا
لمتعلق بذللجو ء إلى ت قيق قبا نقضذ ء ه لمهلة ،وفي ه ل ذلة تصبح لمهلة ثالثين يومذ.ا
المادة  :128الطعن في قرار مفتش الشغل

يس ر ع لقح ح ل ك يمنح مو يحفض فصررا مك مندوع للعمذا ،إجح  ء ت لتحخيص من مفتش لشررغا و لضررمذنا
الجتمذعي.
و و غيح قذبا ألك عن يمنح مو يحفض فصررررررا مك مندوع للعمذا إجح  ء ت لتحخيص من مفتش لشررررررغاا
و لضمذن الجتمذعي.
و و غيح قذبا ألك عن غيح عن لتسررلسررا دد حك لمقدا ممذا لوزيح لمهلف بذلشررغا في مدة لخمسررة عشررحا
يومذ لتذلية دبال قح ح لمفتش مو النقضذ ء موعد لخمسة عشح يومذ مو لثالثين يومذ مو بدون من يهونا لمفتش قد
تخ قح ح .ا
المادة  :129قرار وزير الشغل
يمتلك لوزيح لمهلف بذلشرررغا مهلة غيح قذبلة للتجديد ،و ي ثالثون يومذ عتبذح من تذحي عحض لنز ع عليه،ا
ليصرردح قح حه ،وفي ذلة عدا صرردوح قح ح خالا ه لمدة ،يعتبح لوزيح همذ لو هذن قد قبا لقح ح لصررذدح عنا
مفتش لشغا و لضمذن الجتمذعيا
.وقح ح لوزيح قذبا لل عن ممذا لم همة لعليذ من مجا تجذوز لسرررررل ة بقذالآلجذا و ألشرررررهذا و لشرررررحو
ل عن في لمذدة دد حية.ا
لمنصوص عليهذ لممذحسة
المادة  :130بطالن الفصل
يقع بذ ال بقوة لقذنون فصا مك مندوع للعمذا:
 بدون تحخيص مسبق من مفتش لشغا و لضمذن الجتمذعي ،بعد ل لع لمقدا إليه؛ على لحغا من قح ح لوزيح لقذضرري بإلغذ ء لتحخيص لضررمني مو لصررحيو لضمذن الجتمذعي؛

لممنوح من حف مفتش لشررغاا

 ها فصا لمندوبي لعمذا تا خالفذ له ه لنصوص يفتح لمجذا لل صوا على لتعويضذت عن ألضح ح.االمادة  :131مجال التطبيق
تسحك م هذا

لقسا:

 على مندوبي لعمذا ألصليين و ال تيذ يين لمبذشحين لمهذمها؛ على لمتحشر ين لمهذا مندوبي لعمذا خالا لفتحة لو قعة ببن تذحي تقديا لقو ما إلى حميس لمؤسسة وتذحي االقتح ع؛
 على مندوبي لعمذا خالا لفتحة لو قعة بين نهذية عضويتها و نتهذ ء لستة مشهح لتذلية لالقتح ع لجديد.االلجنة االستشارية للمؤسسة أو للمنشأة
المادة  :132إنشاء اللجنة االستشارية
تنشأ للجنة الستشذحية في ها مؤسسة تضا مهثح من مذمتين وخمسين عذمال.

وفي لمؤسررسررة لتي تضررا منشررآت تبعد عن بعضررهذ مهثح من خمسررين اهلمتح وتتضررمن مهثح من مذمتين وخمسررينا
عذمال ،تنشرأ لجذن سرتشرذحية لهذ نفس تشهلة وسيح عما للجنة الستشذحية للمؤسسةاوعضوين تيذ يين عن ها
مؤسررسررة ويتااتعيينها من حف ها لجنة من للجذن السررتشررذحية للمنشررآت .اوفي ه ل ذلة تنشررأالجنة سررتشررذحية
محهزية للمؤسسة تتألف من عضوين مصليين.ا
المادة  :133تشكلة اللجنة االستشارية
تتألف للجنة الستشذحية للمؤسسة من حميس لمؤسسة مو نذمبه حميسذ لهذ و ألعضذ ء لممثلين للعمذا.
عدد معضذ ء للجنة الستشذحية م دد هذلتذلي:
 – 1بذلنسبة لأل ح و لمهندسين :عضو مصلي وعضو

تيذ ي.

 – 2بذلنسبة لمسيحك لشغا و لعمذا ل ين في همها ،عضو مصلي وعضو

تيذ ي.

 – 3بذلنسبة للعمذا مو لمستخدمين تبعذ لعدد ا:
 -منا 250ا-ا : 055ثالثة معضذ ء مصليين وثالثة معضذ ء

تيذ يين؛ا

 مهثح من ا-501ا : 1555محبعة معضذ ء مصليين ومحبعة معضذ ء م تيذ يين؛ -مهثح من  :1000خمسة معضذ ء مصليين وخمسة معضذ ء

تيذ يين.

مهمةا للجنةا الستشذحيةابهاابسذ ةاإستشذحية،اآح ؤ ذاغيحاملزمةالحؤسذ ءا لمؤسسةا
حميسا للجنةاملزاابإ العا للجنةاعلىا لتبعذتا لخذصةابمال ظذته.ا
المادة  :134انتخاب أعضاء اللجنة االستشارية
ينتخع معضذ ء للجنة الستشذحية من حف عمذا ها مؤسسة ،مو عند القتضذ ء ،من حف عمذا ها منشأة.
مدة عضويتها سنتذن ويجوز إعذدة نتخذبها.
ويجحك النتخذع بذالقتح ع لسحك وفي مظحوف ،و القتح ع و قتح ع لقذممة و دوحتين مع لتمثيا لنسبي.
وفي لدوحة النتخذبية ألولى ،يتا إعد د ها قذممة من حف لمنظمذت لنقذبية لمهنية ألهثح تمثيال فيا لمؤسسة
مو عند القتضذ ء في لمنشأة بذلنسبة لها فمة من لعمذا.
وإ هذن عدد لنذخبين مقا من نصرف لمسجلين ،تجحك دوحة نتخذبية ثذنية يجوز فيهذ للنذخبين من يقتحعو اعلى
قو ما غيح لقو ما لمقدمة من حف لمنظمذت لنقذبية.
وتسند لمقذعد بقذ للمتمثا لنسبي وتسند لمقذعد لبذقية سع معلى معدا من ألصو ت.ا
الماد  :135المنازعات
لمنذزعذتا لمتعلقة بذالنتخذبذت وبأ لية نتخذع معضررذ ء للجنة السررتشررذحية وه لك نتظذا لعمليذت النتخذبية منا
ختصذص م همة لشغا لتي تفصا على وجها الستعجذا بتد ميذ ونهذميذ.

وقح ح م همة لشرررغا قذبا لل عن بذلنقض ممذا لم همة لعليذ بقذ لألشرررغذا و لمو عيد و لشرررحو
ل عن في لمذدة الجتمذعية.
عليهذ في لقذنون لممذحسة

لمنصررروصا

