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 قراءة أولٍت فً الورسىم الوحذد للحبالث الجذٌذة للجىء إلى

 عقىد الشغل هحذدة الوذة

 ) توخض الجبل فىلذ فأرا (

 

 

 القري الٍىسفً هـحوذ                                   حوذ الشرقبنًـه      

 أستبر التعلٍن العبلً                             أستبر التعلٍن العبلً هتقبعذ

 بكلٍت الحقىق بوكنبس                               هحبهً بهٍئت هكنبس   

 

 
  
  

ال شن أن تنظٌم مدونة الشغل لعمد الشغل محدد المدة ، اعتبر لحظة صدورها 

لفزة نوعٌة فً حمل العاللات المهنٌة ، عندما تمرر مبدأ واضح ٌعتبر من المبادئ 

لانون الشغل المغربً ، و المتمثل فً اعتبار عمد الشغل غٌر محدد المدة هو األساسٌة فً 

 . األصل طالما جاءت حاالت عمد الشغل محدد المدة واردة على سبٌل الحصر

كانت تتجه آنذان إلى الوعد بتوسٌع  المشرع إرادة سرعان ما سٌتضح أن لكن

من  16 المادة حاالت عمد الشغل محدد المدة مستمبال عندما أحالت الفمرة األخٌرة من

مدونة الشغل على نص تنظٌمً سٌضٌف حاالت جدٌدة فً بعض المطاعات و الحاالت 

                للمشغلٌن و المنظمات النمابٌة لألجراء ،  االستثنائٌة بعد استشارة المنظمات المهنٌة

) حالة اإلحالل و حالة ازدٌاد  16هذا فضال عن الحاالت األربعة الممررة فً المادة 

نشاط المماولة بكٌفٌة مؤلتة و حالة الشغل الموسمً و حالة االتفاق على اللجوء إلى عمود 
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              جماعٌة ( و الحاالت الثالثة الممررة فً شغل محددة المدة بممتضى اتفالٌة الشغل ال

               ) حالة فتح المماولة ألول مرة و حالة فتح المؤسسة ألول مرة داخل المماولة  17المادة 

  .و حالة انطالق منتوج جدٌد ألول مرة ( 

دة و ٌجدر التذكٌر بأن المشغل إذا كان ٌستفٌد من اللجوء إلى عمود الشغل محد

المدة فً الحاالت المشار إلٌها أعاله ، فمد خول له المشرع ، أٌضا ، اللجوء إلى العمود 

و دون أي تنظٌم تشرٌعً دلٌك  16إلنجاز شغل معٌن من خالل الفمرة األولى من المادة 

      لذلن النوع من العمود ، و هو ما ٌعنً تكرٌس هامش واسع من المرونة لفائدة المشغلٌن 

 لنطاق الهشاشة فً العاللات الشغلٌة . و توسٌع

         16و بغض النظر عن بعض الشوائب التً طالت الحاالت الواردة فً المادتٌن 

من مدونة الشغل السٌما بخصوص التمٌٌز بٌن حالة التزاٌد المؤلت فً نشاط  17و 

المماولة و الشغل الموسمً و كذا ما ٌتعلك بالسؤال حول مدى انصراف المدد المحددة فً 

، أو ما ٌهم مدى اشتراط الكتابة عند تجدٌد  16على الحاالت الواردة فً المادة  17المادة 

ة ، فإن ما ٌهمنا أساسا من خالل هذه الممالة الموجزة هو بحث عمد الشغل محدد المد

من مدونة الشغل التً تحٌل على نص تنظٌمً ٌسمح  16الفمرة األخٌرة من المادة 

بإمكانٌة إبرام عمد الشغل محدد المدة فً بعض المطاعات و الحاالت االستثنائٌة بعد 

 مابٌة لألجراء األكثر تمثٌال .استشارة المنظمات المهنٌة للمشغلٌن و المنظمات الن

فبعد طول انتظار و تعدد المشارٌع المتعلمة بذلن النص التنظٌمً ، صادق أخٌرا 

                     على المرسوم  2020ٌولٌوز  16مجلس الحكومة فً جلسته المنعمدة بتارٌخ 

د مشروع من مدونة الشغل بعد أن تم إعدا 16المشار إلٌه فً المادة  2.19.793رلم 

رفضته الهٌئات النمابٌة ، معتبرة إٌاه ، تراجعا عن المبدإ الماضً  2005أول فً سنة 

  باعتبار عمد الشغل غٌر محدد المدة هو األصل ، طالما أن المشروع المذكور لد وسع 

من دائرة المطاعات التً ٌمكنها إبرام عمد الشغل محدد المدة لحد تكاد تتضمن جمٌع 

               اجٌة مما كان ٌخشى معه تحول المبدإ أو األصل فً عمود الشغل إلى المطاعات اإلنت

 .  عمد الشغل محدد المدة و لٌس العكس
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               14/02/2015و بعد عدة سنوات أعدت الحكومة مشروعا آخر بتارٌخ 

عمد الشغل  و الذي عمد إلى تحدٌد المطاعات و الحاالت االستثنائٌة التً ٌمكن فٌها إبرام

و كذا تحدٌد مفهوم العمل الموسمً و وضع مجموعة من الضوابط التً  محدد المدة ،

تحول دون التعسف فً اللجوء إلى هذا النوع من العمود كتحدٌد بعض الشروط الشكلٌة 

لعمد الشغل المحدد المدة كاشتراطه الكتابة فً هذا النوع من العمود و تحدٌد البٌانات التً 

 .  ضمنها عمد الشغل محدد المدةٌجب أن ٌت

لكن رغم أن هذا المشروع عرض على األمانة العامة للحكومة من أجل إبداء 

  .  الرأي ، إال المنظمات النمابٌة رفضته رغم أنه جاء معتدال فً ممتضٌاته

و ظل الحال على ما هو علٌه إلى أن طلعت علٌنا الحكومة بمشروع ثالث ، هو 

الذي تم االتفاق على إخراجه إلى النور فً إطار الحوار  2.19.793مرسوم رلم 

االجتماعً األخٌر تنزٌال لمخرجاته و التً طالب االتحاد العام للمماوالت بالمغرب 

بضرورة التعجٌل بإخراجه خصوصا و أن جائحة كورونا لد فرضت على الجهات 

ماوالت المغربٌة على الحكومٌة التفكٌر فً إدخال الكثٌر من المرونة من أجل مساعدة الم

 .   19تجاوز آثار و تداعٌات جائحة كوفٌد 

و لد ذكر الناطك الرسمً باسم الحكومة بأن مشروع المرسوم المذكور ، ٌهدف 

       إلى تحمٌك نوع من المرونة المسؤولة اجتماعٌا بما ٌسمح بإحداث فرص أكبر للمشغل ، 

اربة الهشاشة فً التشغٌل و ذلن على و الحفاظ فً نفس الولت على حموق األجراء و مح

 .  غرار عدد من التجارب الدولٌة التً سارت فً نفس االتجاه

 16و كما أكد على ذلن وزٌر الشغل خالل عرضه أمام مجلس الحكومة بتارٌخ 

، فإن هذا المرسوم لد تم التوافك حول مضامٌنه بٌن المنظمات المهنٌة  2020ٌولٌوز 

 .  نمابٌة األكثر تمثٌالللمشغلٌن و المنظمات ال
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سنة ، صدر هذا المرسوم لٌضٌف إلى الحاالت السبعة الممررة  18فبعد انتظار 

    بمدونة الشغل ، حاالت جدٌدة لٌصبح عدد حاالت اللجوء إلى عمد الشغل محدد المدة 

 .  حالة 18

ل و بمراءة أولٌة للممتضٌات الجدٌدة الممررة لتلن الحاالت الجدٌدة لعمود الشغ

محددة المدة ، اتضح أن بعضها ممتبس حرفٌا من المانون الفرنسً ، و  بعضها لم ٌكن 

مجرد استكمال لنصوص تشرٌعٌة بمدونة الشغل ، و بعضها اآلخر لم ٌعمل سوى على 

شرعنة األمر الوالع ، فً حٌن أن البعض اآلخر من تلن الحاالت ال ٌعدو أن ٌكون سوى 

 .  محكمة النمضتنزٌل لالجتهادات المضائٌة ل

                 لذلن ارتأٌنا عنونة هذه الممالة بالمرسوم الذي نستحضر معه المولة العربٌة 

، و هو ما ٌفسر أننا سنعالج هذا الموضوع من خالل . "  " تمخض الجبل فولد فأرا

 :  محورٌن اثنٌن

 

 

استكمال لنصوص مجرد  المحور األول : الحاالت الجديدة لعمود الشغل محددة المدة

 . مدونة الشغل

 

 . مجرد شرعنة لألمر الوالع المحور الثاني : الحاالت الجديدة لعمود الشغل محددة المدة
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المحور األول : الحاالت الجديدة لعمود الشغل محددة المدة مجرد استكمال لنصوص 

 .  مدونة الشغل

 

و الحاالت االستثنائية  نعالج هذا االستنتاج من خالل المطاعات من جهة ) أوالا (

 : (  من جهة أخرى ) ثانيا

 

   : بعمود الشغل محددة المدة أوالا : نطاق تطبيك المرسوم على مستوى المطاعات المعنية

 

من مدونة الشغل تشٌر إلى إمكانٌة إبرام  16إذا كانت الفمرة األخٌرة من المادة 

عمد الشغل محدد المدة فً بعض المطاعات ، فإن مشروع المرسوم نص فً مادته األولى 

               على إمكانٌة إبرام تلن العمود فً لطاعات الصناعة و التجارة و الخدمات و الفالحة 

و الصناعة التملٌدٌة ، و هو ما ٌعنً أن المرسوم وسع من دائرة المطاعات التً ٌمكنها 

مع المواد  16اللجوء إلى إبرام عمود الشغل محدد المدة ، فً حٌن أن ممابلة المادة 

( تؤكد على هذه اإلمكانٌة فً بعض المطاعات مثل  4إلى  1األولى لمدونة الشغل ) من 

عمومٌة و الصٌد البحري و السٌاحة مثال ، و لعلنا بالمرسوم لد الفالحة و األشغال ال

تجاوز نطاق تطبٌمه بالتنصٌص على إمكانٌة إبرام عمد الشغل محدد المدة فً جل 

المطاعات تمرٌبا عوض االلتصار فمط على المطاعات التً تحتاج إلى هذا النوع من 

لحرة و النمابات و الجمعٌات فإن العمود كالسٌاحة أو الفالحة مثال ، فباستثناء المهن ا

جمٌع المطاعات ٌظل بإمكانها إبرام عمود شغل محدد المدة فً ظل هذا المرسوم إضافة ، 

            خاصة إذا علمنا أن مدونة الشغل كتشرٌع عادي تأتً فً درجة أعلى من المرسوم 

نص علٌه التشرٌع كنص تنظٌمً و ال ٌمكن إطاللا لهذا األخٌر أن ٌخالف أو ٌتجاوز ما ٌ

  . العادي
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من مدونة الشغل إلى النص  16و نعنً بذلن أن " التفوٌض " الذي خولته المادة 

التنظٌمً ، ٌجب أن ٌظل منحصرا فً تحدٌد حاالت اللجوء إلى عمد الشغل محدد المدة 

فً بعض المطاعات فمط و لٌس جمٌعها ، طالما الحظنا أن المرسوم توسع فً تحدٌد تلن 

              عات مما لد ٌجعله متجاوزا لحدود المشروعٌة ، و ٌطرح بإلحاح مسألة تراتبٌة المطا

 .  و هرمٌة الموانٌن

أكثر انسجاما مع ممتضٌات  2015هذا فً حٌن كان مشروع المرسوم لسنة 

التً تحٌل على هذا النص التنظٌمً حٌن حدد بدلة بعض  16الفمرة األخٌرة من المادة 

تً ٌمكن بطبٌعتها اللجوء إلى عمود الشغل محددة المدة مثل الخدمات التً المطاعات ال

تمدمها المماوالت السٌاحٌة بكٌفٌة دورٌة خالل مدة محددة من السنة ) محطات التزحلك 

على الثلج ، المحطات الترفٌهٌة الصٌفٌة الشاطئٌة و الجبلٌة ( و كذا األنشطة المتعلمة 

ذي طابع موسمً و الصناعة السٌنمائٌة ال سٌما تصوٌر بتصبٌر أو تلفٌف منتوج واحد 

األشرطة و األعمال التلفزٌونٌة و اإلذاعٌة و األعمال الفنٌة المرتبطة بها و كذا األنشطة 

المرتبطة بالمعارض ، فضال عن المطاع الفالحً السٌما العملٌات المتعلمة بتعهد زراعة 

عملٌات المتعلمة بتعهد زراعة الحبوب و المطانً وحصادها وجمع االنتاج و ال

الخضراوات و البمولٌات و جنٌها و العملٌات المتعلمة بتعهد األشجار المثمرة و جنً 

   ثمارها ، عالوة على األنشطة التً استمر العرف و العادات المحلٌة على اعتبارها 

 .  أنشطة موسمٌة

 

 

 

 

 



7 
 

للجوء إلى عمود  نطاق تطبيك المرسوم على مستوى الحاالت االستثنائية المبررة ثانيا :

 :  الشغل محددة المدة

 

فً إطار تنظٌمها لمدة الشغل ، عمدت مدونة الشغل إلى النص على بعض 

االستثناءات الدائمة و المؤلتة التً تلحك بمدة الشغل العادٌة وهً الحاالت المنصوص 

 .  192و  190و  189علٌها فً المواد 

            لذلن ال ٌسعنا إال أن نستغرب كٌف أن النص التنظٌمً أشار إلى تلن المواد 

              فً إطار تحدٌده للحاالت االستثنائٌة التً تمكن المشغل من اللجوء إلى عمد الشغل 

 . محدد المدة

           فأصل اللجوء إلى هذا النوع من العمود فً تلن الحاالت هو التزاٌد المؤلت 

فً نشاط المماولة بسبب تولف الشغل جماعٌا وضرورة استدران الولت الضائع مما 

سٌؤدي ال محالة إلى تزاٌد نشاط المماولة خالل المرحلة التً تتلو التولف لتدارن ما 

 .  ضاع من ولت

               ارة المرسوم إلى أجل ثالثٌن أننا ال نرى مسوغا منطمٌا إلش هذا فضال عن

                ( ٌوما ، فإذا كان من حك المشغل أن ٌمدد ساعات الشغل الٌومٌة العادٌة 30)

بمعدل ساعة فً الٌوم الستدران الساعات الضائعة دون أن تتجاوز مدة الشغل الٌومٌة 

تعٌن علٌه أن ٌعمل على تدارن هذه الساعات فً أجل ال ٌتعدى ساعات فً الٌوم ، فٌ 10

ٌوما فً السنة ، أي أن األجٌر ٌتعٌن علٌه أن ٌنجز ساعة إضافٌة كل ٌوم على أال  30

                   تتعدى أٌام االستدران ثالثٌن ٌوما ، و بالتالً فلن ٌكون هنان مسوغ الشتراط 

اللجوء إلى عمد الشغل محدد المدة الستدران ما تبمى  المادة األولى من المرسوم أن ٌتم

  . !  ٌوما 30من الساعات الضائعة داخل 
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و نعتمد أن المرسوم كان بإمكانه أن ٌخول الخٌار للمشغل بٌن إلزام أجرائه 

أو اللجوء إلى  189باستدران الساعات الضائعة فً الحدود التً نصت علٌها المادة 

محددة المدة فً حدود الساعات التً ٌلزم استدراكها عوض أجراء فً إطار عمود شغل 

النص على هذا االستدران فً حدود ما تبمى من الساعات الضائعة ، و بالتالً تظل هذه 

الحالة غٌر مجدٌة و ال تأثٌر لها على عملٌة التشغٌل على اعتبار أن غاٌة إرادة واضع 

              اجتماعٌا و إحداث فرص للشغل المرسوم هً المساهمة فً تحمٌك المرونة المسؤولة 

و محاربة الهشاشة ، و بالتالً ٌحك لنا أن نتساءل عن أي مسؤولٌة اجتماعٌة و محاربة 

ا تبمى من ساعات ٌجب الهشاشة نتحدث حٌنما ٌتم السماح بإبرام عمد شغل محدد المدة لم

 .  ال تتجاوز مدة إنجازها ٌوما أو ٌومٌن لداستدراكها 

نفس المالحظة التً ٌمكن طرحها بالنسبة لحاالت اللجوء إلى عمد الشغل و هً 

من مدونة الشغل ، و ما تطرحه من أسئلة  192و  190محدد المدة بممتضى المادتٌن 

حول السمف الزمنً المحدد إلنجاز تلن األشغال التحضٌرٌة أو التكمٌلٌة ، هل هو تارٌخ 

 مرالبة ذلن ؟ االنتهاء من  تلن األعمال ؟ و كٌف ٌمكن

الشن أن هذه الحالة من اللجوء إلى عمود الشغل محددة المدة ستفرز إشكالٌات 

عدٌدة من حٌث تكٌٌف طبٌعة العمد و إثبات وجود األعمال التحضٌرٌة أو التكمٌلٌة ، اللهم 

إذا كان الغرض مرة أخرى هو اللجوء إلى أجٌر فً إطار عمل عرضً ، األمر الذي 

                  ض محاربتها و ٌعدم المسؤولٌة االجتماعٌة للمماوالت التً سٌكرس الهشاشة عو

لد تتحاٌل على المانون من أجل اللجوء إلى أجراء لفترة لصٌرة بدعوى إنجاز أعمال 

 .  تكمٌلٌة أو تحضٌرٌة

    و نؤكد مرة أخرى أن الحاالت المنصوص علٌها فً المادة األولى من المرسوم 

 190و المتعلمة بإمكانٌة اللجوء إلى عمد الشغل محدد المدة فً إطار ممتضٌات المادتٌن 

من مدونة الشغل ٌمكن للمشغل أن ٌلجأ إلٌها دون اعتماد هذا المرسوم طالما  192و 

                 ٌتعلك األمر ، مرة أخرى ، بتزاٌد مؤلت فً نشاط المماولة ، و بالتالً ٌتعذر اعتبار 
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            من الحاالت االستثنائٌة التً كان من المفروض أن ٌشٌر إلٌها المرسوم موضوع  تلن

 .  هذه المراءة

                لد تعثر ،  2015و نستحضر ، بالمناسبة ، إلى أن مشروع المرسوم لسنة 

لى هو أٌضا ، فً تحدٌد تلن الحاالت االستثنائٌة حٌث اكتفت مادته الثانٌة باإلحالة ع

أو بممتضى نصوص  16حاالت إبرام عمد الشغل محدد المدة المشار إلٌها فً المادة 

خاصة ) فترة الغٌاب الجتٌاز امتحان أو لمضاء تدرٌب رٌاضً وطنً أو المشاركة فً 

مباراة رسمٌة دولٌة أو وطنٌة ( و علما بأنها من التغٌبات المانونٌة المنصوص علٌها 

 .  من مدونة الشغل 16الت علٌها المادة التً أح 32أصال فً المادة 
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 : مجرد شرعنة لألمر الوالع المحور الثاني : الحاالت الجديدة لعمود الشغل محددة المدة

 

تشٌر المادة الثانٌة من المرسوم  فضال عن الحاالت المذكورة فً المحور األول ،

إلى حاالت أخرى إلبرام عمد الشغل فً المطاعات التً نصت علٌها المادة األولى من 

 .  المرسوم و التً اعتبرها ذلن المرسوم ، أٌضا ، حاالت استثنائٌة

و فً ضوء ممتضٌات هذا المرسوم ، موضوع هذه المراءة ، نمٌز بٌن حالة المٌام 

) أوالا ( و حالة األنشطة التً تكتسً بطبٌعتها طابعا مؤلتا ) ثانٌا ( و حالة بأشغال مؤلتة 

إنجاز ورش ) ثالثا ( و حالة التشغٌل الستكمال المدة الالزمة لالستفادة من راتب 

الشٌخوخة ) رابعا ( و حالة التشغٌل بعمود شغل محددة المدة على إثر مغادرة األجٌر 

 .  ن جل تلن الحاالت مستلهمة من لانون الشغل الفرنسًلعمله ) خامسا ( ، مع العلم أ

 

 :  أوالا : حالة الميام بأشغال مؤلتة

 

بحالة " المٌام بأشغال مؤلتة ال  -حسب المادة الثانٌة من المرسوم  -ٌتعلك األمر 

  " .  تدخل ضمن األنشطة العادٌة للمؤسسة و ال ٌمكن ألجراء المؤسسة المٌام بها

من  L 1242.  2أن مصدر ذلن الممتضى هو نص الفصل فعلى الرغم من 

لانون الشغل الفرنسً ، إال أن االلتباس جاء مبتورا طالما لم ٌحدد المشرع المغربً 

نطاق تلن األنشطة غٌر العادٌة التً تنجز فٌها األشغال المؤلتة ، فً حٌن ذهب المشرع 

اتفالٌة جماعٌة أو اتفاق الفرنسً بعٌدا عندما أحال الفصل المذكور على مرسوم أو 

 ."  جماعً ستعمل على تحدٌد تلن األنشطة " غٌر العادٌة
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و إذا كانت هذه الحالة األولى من المادة الثانٌة من المرسوم لد تلتبس مع الحالة 

من مدونة الشغل ، فإن  16المتعلمة بالتزاٌد المؤلت فً نشاط المماولة الواردة فً المادة 

من مدونة الشغل تمكن المشغل من  16شاسعا ، طالما أن حالة المادة الفرق بٌنهما ٌظل 

اللجوء إلى عمود الشغل عند التزاٌد المؤلت لنشاط المماولة من أجل أداء نفس الشغل الذي 

ٌؤدٌه األجراء عادة ، أما حالة المادة الثانٌة من المرسوم فتتعلك بأشغال مؤلتة ال عاللة 

مثال أن تموم مماولة للصناعة الكهربائٌة باللجوء إلى تمنً  لها بالنشاط العادي للمؤسسة

فً إطار عمد شغل محدد المدة للمٌام بصٌانة اآلالت أو تلجأ إلى صباغ لصباغة المماولة ، 

فهذه األشغال ال تندرج ضمن النشاط العادي للمماولة ، و بالتالً ٌمكن للمشغل أن ٌلجأ 

للمٌام بهذه األنشطة التً ال تدخل فً اختصاص  إلى أجٌر فً إطار عمد شغل محدد المدة

 .  أجراء المؤسسة و ال ٌمكنهم بالتالً المٌام بها

و على الرغم من صعوبة التمٌٌز بٌن النشاط المهنً العادي و غٌر العادي الذي 

ٌسمح فٌه بالمٌام باألشغال المؤلتة فً إطار عمود شغل محددة المدة ، فإن من شأن النظام 

لمماولة أن ٌساعد على ضبط و تحدٌد نشاطها العادي و اعتبار ما هو غٌر األساسً ل

     لابل إلبرام عمود شغل محددة المدة ،  ( Objet Social ) الهدف االجتماعًوارد فً 

و مع ذلن فمد ٌصعب فً بعض الحاالت الخاصة تحدٌد مدى اندراج بعض أنشطة 

         مثل األنشطة المتعلمة بنمل األجراء المؤسسة فً األنشطة العادٌة أو غٌر العادٌة 

و التنظٌف و الحراسة ، و خدمات المطعم و غٌرها ، مما سٌثٌر ال محالة مشاكل عدٌدة 

     من أجل تحدٌد ما هً طبٌعة النشاط العادي التً ال ٌسمح بإبرام عمد شغل محدد المدة 

            لجوء إلى إبرام عمود شغل و تلن التً ال تعتبر كذلن و تمكن بالتالً المشغل من ال

 .  محددة المدة
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 :  ثانيا : حالة األنشطة التي تكتسي بطبيعتها طابعا مؤلتا

 

ٌتعلك األمر بأنشطة متعددة منها على سبٌل المثال المعارض العمومٌة و األنشطة 

                       الترفٌهٌة ، كالمعرض الفالحً و معرض التمور و معرض الورود ، أما مثال 

                            الذي ٌمكن أن ٌشتغل من مدٌنة إلى أخرى  ( La foire المعرض الترفٌهً )

 .  و أن ٌستمر نشاطه طوال السنة ، فتستدعً طبٌعة العمل بها إلصائها من هذه الحالة

مفهوم الطابع و هو ما ٌبرر أنه كان من المفترض أن ٌعمل المرسوم على تحدٌد 

المؤلت لكً ٌكون واضحا منذ البداٌة وتفادي النزاعات التً لد تنشأ بسبب اللجوء إلى 

 .  مثل هذه الحالة االستثنائٌة

تشٌر بدورها إلى ما ٌماثل هذه الحالة  16و إذا كانت الفمرة األولى من المادة 

أن هذا الشغل  حٌن أكدت أن عمد الشغل لد ٌبرم من أجل إنجاز شغل معٌن مما ٌعنً

محدد فً الزمان و المكان ، و ما ٌعنٌه ذلن من أن هذه الحالة االستثنائٌة الواردة فً هذا 

 .  المذكورة 16المرسوم تكاد تكون اجترارا لممتضٌات المادة 

 

 :  ثالثا : حالة إنجاز ورش

 

نهجه بالنسبة لهذه الحالة ال ٌسعنا ، مرة أخرى ، إال أن نستغرب من التمٌٌز الذي 

و الورش الذي  دى مدة إنجازه سنة واحدة من جهةالمرسوم بٌن الورش الذي ال تتع

ٌتجاوز السنة من جهة أخرى ، ففً الحالة األولى ٌمكن إبرام عمد شغل محدد المدة 

مرتٌن متتالٌتٌن مع نفس المشغل و بعدها ٌصبح عمد الورش عمد غٌر محدد المدة إذا 

س المشغل ، و الحالة الثانٌة و التً تتعدى مدة إنجاز استمر األجٌر فً العمل مع نف
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            الورش سنة ، فأنذان ٌمكن إبرام عمد الورش مع األجٌر حتى بعد االنتهاء من إنجاز 

                ذلن الورش أو المشروع و ال ٌمكن بعد ذلن للمشغل تشغٌل ذلن األجٌر فً إطار 

 .  عمد ورش جدٌد

تٌن ، ٌجسد المشروع مولف الهشاشة فً التشغٌل وحرمان األجٌر ففً كلتا الحال

من االستمرار فً العمل مع نفس المشغل مما سٌجعل من أجراء األوراش عماال 

عرضٌٌن بموة المانون ، بل إن ممتضٌات المشروع لد ضربت فً العمك الحماٌة التً 

دا فً لبول عمد الورش خص بها المضاء هذا النوع من األجراء و الذي كان دائما متشد

 .  لضمان استمرارٌة الشغل و بالتالً حماٌة منصب شغل األجٌر

 

 :  الشيخوخة رابعا : حالة التشغيل الستكمال المدة الالزمة لالستفادة من راتب

 

سنة فما فوق و الذٌن فمدوا  58تتعلك هذه الحالة باألجراء البالغٌن من العمر 

 حٌث ٌمكن تشغٌلهم فً إطار عمود شغل محددة المدة ، و ذلن بغاٌة استكمال  شغلهم ،

 .  ٌوم اشتران فً الصندوق الوطنً للضمان االجتماعً 3240مدة التأمٌن المحددة فً 

و نشٌر بهذا الصدد إلى أن محكمة النمض سبك لها أن كرست حك األجٌر حتى 

المشغل و أن كل فسخ لهذا العمد بدعوى بعد تجاوزه سن التماعد فً إبرام عمد شغل مع 

سن األجٌر ٌعتبر تمٌٌزا و بالتالً فصال تعسفٌا ، و هو ما ٌؤكد مولفنا المبدئً من أن هذا 

المرسوم لد اجتر ممتضٌات نافذة فً ثناٌا المانون المغربً ، هذا مع العلم أن من حك 

سنة بعد استنفاذ  55داء من االستفادة من تماعد مبكر ابت -باتفاق مع المشغل  -األجراء 

 .  الشروط التً حددها المانون
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 :  خامسا : حالة ما ُسمي بمغادرة األجير لعمله

 

لد مٌز بٌن حالتٌن  -موضوع هذه الدراسة الموجزة  -نشٌر بداٌة إلى أن المرسوم 

اثنتٌن ، تعلمت األولى بحالة تعوٌض أجٌر غادر عمله فً انتظار التحاق األجٌر الجدٌد 

بهذا العمل ، و ذلن فً حدود تعالد واحد ال تتجاوز مدته سنة لكل مركز عمل ، بٌنما 

تعلمت الحالة الثانٌة بمغادرة أجٌر بصفة نهائٌة لمنصب عمله الذي تمرر حذفه ، و ذلن 

 .  فً حدود تعالد واحد ال تتجاوز مدته سنة

جاءت التباسا  نؤكد بداٌة أن ممتضٌات هذه الحالة المتضمنة لحالتٌن فرعٌتٌن

من لانون الشغل الفرنسً ، و مع ترجمة ركٌكة  L . 1242.2مشوها لممتضٌات الفصل 

 .  تفمد تلن الممتضٌات لٌمتها المانونٌة و وضوحها الالزم فً صٌاغة أٌة لاعدة لانونٌة

فبالنسبة للحالة الفرعٌة األولى التً تتعلك بتعوٌض أجٌر غادر عمله فً انتظار 

األجٌر الجدٌد بهذا العمل ، فٌظهر جلٌا من خالل مراجعة النص الفرنسً المذكور التحاق 

أن الترجمة العربٌة جاءت غٌر دلٌمة و تطرح أكثر من سؤال خاصة ما ٌتعلك بالممصود 

              بالمغادرة و هل ٌمصد بها المشرع المغادرة التلمائٌة ؟ أم انتهاء العمد أو انحالل 

     لدٌة خاصة أن المشرع الفرنسً ٌستعمل عبارة المغادرة النهائٌةالرابطة التعا

Départ définitif )  ) فً حٌن أن المرسوم اكتفى باستعمال عبارة مغادرة العمل بٌنما

 .  ٌختلف المفهومان اختالفا جوهرٌا

أٌا كان  لذلن نرى أن واضع المرسوم لعله ٌعنً بالمغادرة انتهاء العاللة الشغلٌة

سببها بما فً ذلن انتمال األجٌر من مكان شغل إلى آخر ، مع استمرار منصب الشغل 

    شاغرا ، و مثال هذه الحالة أن ٌشترط األجٌر المفترض أن ٌعوض األجٌر الذي فمد 

شغله ، مهلة معٌنة للشروع فً عمله الجدٌد ، بعد أن ٌكون لد انخرط فً عمد شغل غٌر 

 .  مشغل الجدٌد ، و ذلن الرتباطه مثال بأجل إخطار مع مشغله السابكمحدد المدة مع ال
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و حٌث سٌُبرم عمد الشغل محدد المدة مع أجٌر معٌن فً الفترة الممتدة ما بٌن 

انتهاء عمد الشغل ألي سبب من األسباب و بٌن بداٌة العمل الجدٌد لألجٌر الجدٌد . و هً 

 .  الفترة التً ال ٌجب أن تتجاوز السنة

     أما بالنسبة للحالة الفرعٌة الثانٌة ، فتتعلك بما ُسمً بالمغادرة النهائٌة الناتجة 

                 عن حذف منصب شغل و بالتالً انتهاء عاللة الشغل سواء على إثر فصل تأدٌبً 

      تكنولوجٌة أو هٌكلٌة أو بعد إعادة هٌكلة المماولة أو على إثر فصل لألجراء ألسباب 

، أو عند تغٌٌر تمنٌات العملٌة اإلنتاجٌة من آالت و معدات ، وحٌث ٌكون  و التصادٌةأ

تعوٌض األجٌر غٌر ممكن فً إطار عمد شغل غٌر محدد المدة ، و حٌث ٌتعلك األمر 

بتأمٌن هذه المرحلة االنتمالٌة الممتدة من تارٌخ انصراف األجٌر بصفة نهائٌة و الحذف 

ً إطار تلن الشروط و الكوابح ٌمكن للمشغل إبرام عمود شغل الفعلً لمنصب شغله ، و ف

 .  محددة المدة ال ٌتجاوز سمف مدتها السنة

و هو ما ٌستلزم معه مراجعة صٌاغة المرسوم ألنها تظل غامضة بخصوص 

مفهوم المغادرة ، و حٌث أن األمر ٌتعلك حمٌمة بانتهاء العاللة الشغلٌة و لٌس بالمغادرة 

 .  نسب لألجٌرالتً عادة ما ت
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 :  في ختام هذه الممالة نرى تسجيل االستنتاجات و الممترحات التالية

 

                   إن المرسوم الذي كان منتظرا منه أن ٌبدع حاالت جدٌدة لعمد الشغل  -

جاء فمط مكمال لممتضٌات تشرٌعٌة فً ثناٌا مدونة الشغل ، و بذلن ال ٌسعنا  محدد المدة ،

إال اإللرار بفوز المنظمات النمابٌة فً حوارها االجتماعً / المانونً مع المنظمات 

 .  المهنٌة للمشغلٌن

              إن واضع المرسوم إْذ عمد إلى استلهام ممتضٌات لانون الشغل الفرنسً ،  -

             فمد جاء ذلن بشكل مبتور و غامض و بترجمة ركٌكة ستحمل المضاء عبء التفسٌر 

 .  و التأوٌل ، و هو األمر الذي سٌمس بمبدإ األمن المانونً

الذي اعتُبر ، آنذان ،  2015جاء متخلفا حتى عن مشروع  2020إن مرسوم  -

ماٌة الضرورٌة لألجراء من متوازنا من شأنه أن ٌضمن المرونة و فً نفس اآلن الح

 .  تجاوزات المشغلٌن فً اللجوء إلى عمود الشغل محددة المدة

          و فً ضوء تلن المالحظات السابمة ، و من أجل تنمٌح ممتضٌات ذلن 

 :  المرسوم نرى

العمل على توخً الصٌاغة التشرٌعٌة الواضحة بالنسبة للُمخاطب بالماعدة  -

    المانونٌة ، خاصة إذا تعلك األمر بنص ممتبس من نص تشرٌعً أجنبً ، هذا مع العلم 

أن التوافك بشأن نصوص لانونٌة تنظم أوضاعا حمولٌة من منطلك عدم التكافؤ بٌن 

على حساب الدلة و الرصانة فً الصٌاغة  مصالح األطراف المتفاوضة غالبا ما ٌتم

 .  التشرٌعٌة

العمل على مراعاة واضع المرسوم للمواد األولى لمدونة الشغل المحددة  -

للمطاعات الخاضعة ألحكامها ، و ذلن من أجل االلتزام بمنطك انتماء " بعض " 



17 
 

نص التنظٌمً المطاعات التً ٌسمح فٌها بإبرام عمود الشغل محددة المدة ، و إال فمد ال

 .  لٌمته المانونٌة بممابلته مع النص التشرٌعً

                  العمل على استدران واضع المرسوم ما فات مدونة الشغل من اعتبار  -

عمود الشغل محددة المدة عمودا كتابٌة لتسهٌل الولوف على حاالتها الحصرٌة و تجنٌب 

بأنها تتحول إلى عمود شغل غٌر محددة  المشغل عبء إثبات توافر تلن الحاالت ، علما

 .  المدة كلما تعذر إثبات توافر حالة من حاالتها

و هو التوجه الذي ذهب إلٌه البعض من التشرٌعات االجتماعٌة مثل لانون الشغل 

 الفرنسً
1

 و لانون العمل الجزائري 
2

كما اشترطت مدونة الشغل المورٌتانٌة أن ٌتم  

 إثبات كل عمد عمل محدد المدة تم إبرامه لمدة تزٌد عن ثالثة أشهر
3

، هو ما كان علٌه  

الذي حرصت مادته الخامسة على أن ٌنعمد عمد  2015األمر فً مشروع المرسوم لسنة 

 .  امٌةالشغل محدد المدة كتابة و أن ٌتضمن مجموعة من البٌانات اإللز

التفكٌر فً تخوٌل مفتش الشغل صالحٌة مرالبة عمود الشغل محددة المدة على  -

األلل بخصوص الحاالت الجدٌدة المضمنة فً هذا المرسوم . و هو الممترح الذي انتبه 

إلى تبنٌه لانون العمل الجزائري عندما نص على أن مفتش العمل المختص إللٌمٌا ٌتأكد ، 

ٌخولها إٌاه التشرٌع و التنظٌم المعمول بهما ، من أن عمد العمل  بحكم الصالحٌات التً

من هذا  12لمدة محدودة أُبرم من أجل الحاالت المنصوص علٌها صراحة فً المادة 

المانون ، و أن المدة المنصوص علٌها فً العمد موافمة للنشاط الذي وظف من أجله 

 العامل
4
  . 

 

 

                                                           
1
 . من لانون الشغل الفرنسً L 1242 - 12راجع الفصل  -  

2
 . من لانون العمل الجزائري 11راجع المادة  -  

3
 . المورٌتانًمن مدونة الشغل  18راجع الفمرة الثانٌة من المادة  -  

4
 . مكرر من لانون العمل الجزائري - 12راجع المادة  -  
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على المشرع المغربً خاصة عند استحضارنا  و هو الممتضى الذي لٌس غرٌبا

المانون المتعلك بتحدٌد شروط الشغل و التشغٌل المتعلمة بالعامالت و العمال المنزلٌٌن 

الذي ٌخول لمفتش الشغل إثارة انتباه الطرفٌن إلى الممتضٌات المخالفة ألحكام ذلن 

 المانون لصد مراجعة العمد و تعدٌله
5

للتجارة البحرٌة الذي  ، و كذا المانون المنظم 

ٌشترط المرالبة المبلٌة لعمود شغل البحارة ، و خاصة ما ٌتعلك بتأشٌرة ضابط المالحة 

البحرٌة على عمود الشغل 
6
  . 

ٌتطلب مراجعة شاملة سواء  -موضوع هذه الممالة  -و أخٌرا نعتمد أن المرسوم 

أن تشجع اللجوء إلى  على مستوى صٌاغته الفنٌة أو على مستوى مضامٌنه التً ٌفترض

عمود الشغل محددة المدة لتشجٌع و تنمٌة وتٌرة التشغٌل و التخفٌف من حدة البطالة من 

                     جهة و أن تراعً حموق األجراء خاصة من زاوٌة الحفاظ على مناصب الشغل 

 .  من جهة أخرىو استمرار عاللات الشغل 

 

  

                                                           
5
               المتعلك بتحدٌد شروط الشغل و التشغٌل المتعلمة بالعامالت  19.  12راجع الفمرة األخٌرة من المادة الثالثة من المانون رلم  -  

 . و العمال المنزلٌٌن
6
 . من لانون التجارة البحرٌة 172و  170و  167راجع المواد  -  


