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 مدونة الشغل

 األجراءو بودنلثاني: ما القسم

 راءندوبي األجم ةمهاألول: م الباب

 

 034ة مادال

عليها في هذا القانون، مندوبون عن  ينتخب، بالشروط المنصوص أنب يج

 ن.ياألجراء، في جميع المؤسسات التي تشغل اعتياديا ما ال يقل عن عشرة أجراء دائم

 034مادة ال

 ئمين، اتباع نظامدابالنسبة للمؤسسة التي تشغل أقل من عشرة أجراء ، كنيم

 اتفاق كتابي. ىضمندوبي األجراء، وذلك بمقت

 

 034 دةماال

 :مندوبي األجراء فيمهمة ل مثتت

يق ناتجة عن تطبلا لغشلعلقة بظروف االمتجميع الشكايات الفردية،  ميدقت -

تفاقية الشغل الجماعية أو النظام الداخلي، إلى المشغل، ا أو، شغللد اقتشريع الشغل أو ع

 ؛ا لم تقع االستجابة لها مباشرةإذ

 إذا استمر الخالفلشكايات إلى العون المكلف بتفتيش الشغل، ا كتلإحالة  -

 بشأنها.

 033 دةماال

 :التالي وحنلا دد مندوبي األجراء علىع دديح

 :ايرأجن شريعة وسة أجراء إلى خممن عشر -

 ؛أصلي ومندوب نائب بودنم*  

 :مسين أجيراخ ة وعشرين أجيرا إلىتس نم -

 ؛ان أصليان ومندوبان نائبانبودنم*  

 :حد وخمسين أجيرا إلى مائة أجيراو نم -

 ؛بنوا مندوبين أصليين وثالثة مندوبين ةثالث*  

 :راية أجير وأجير واحد إلى مائتين وخمسين أجئمان م -

 ؛ندوبين أصليين وخمسة مندوبين نوابخمسة م * 
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 :ا إلى خمسمائة أجيريرئتين وواحد وخمسين أجام نم -

 ؛بين أصليين وسبعة مندوبين نوابودنم ةعبس*  

 واحد إلى ألف أجير:سمائة أجير وأجير مخ نم -

 ؛ة مندوبين نوابعستو نيمندوبين أصلي ةعست*  

مجموعة إضافية، تتكون من  كلن ع ئب،اب نودوب أصلي، ومنديضاف من

 خمسمائة أجير.

 راءجمندوبي األ باختنالثاني: االباب 

 بندداالا ةداألول: م الفرع
 030 دةماال

 .2لمدة يتم تحديدها بمقتضى نص تنظيمي 1مندوبو األجراءب تخين

سات ذات النشاط الموسمي لمدة الموسم. ويجب أن لمؤسمندوبو أجراء ا بختني

 ين اليوم السادس والخمسين واليوم الستين من افتتاح الموسم.ب مافيهم بتخانيجرى ا

 د.يدجب مندوبي األجراء قابلة للتدادة انتم نوكت

 034 دةماال

ه غاألجراء بوفاته، أو بسحب الثقة منه أو باستقالته، أو ببلومهام مندوب ي تهتن

ار ألحكام المشا منه علي حكم للتقاعد، أو بإنهاء عقد شغله، أو بصدور ينوناقللسن اا

 أدناه. 834إليها في المادة 

مرور نصف  دعسحب الثقة مرة واحدة فقط بب هاء مهمة مندوب األجراءيمكن إن

 على صحة إمضائه يتخذه ثلثا األجراء الناخبين. مدة االنتداب بقرار مصادق

 034 دةماال

في ة ردواال بسبادوب األصلي، عن مزاولة مهامه لسبب من األنملا فتوقا إذ

ه الئحت لىأعاله، خلفه المندوب النائب من فئته المهنية، والذي ينتمي إ 834المادة 

ل ة انتداب العضو الذي حاالنتخابية، ويصبح عندئذ، مندوبا أصليا، إلى أن تنتهي مد

 محله.

                                                           

( بتحديد مدة انتداب مندوبي األجراء، 441.يناير  21) 2044من محرم  21صادر في  84.80.2.مرسوم رقم  - 1

 . 454(، ص 441.فبراير  .) 2044صفر  1بتاريخ  5045الجريدة الرسمية عدد 

( 441.ماي  25) 2044من جمادى األولى  21صادر في  2.01841قرار لوزير التشغيل والتكوين المهني رقم  2 -

يونيو  .) 2044من جمادى اآلخرة  20بتاريخ  5002الجريدة الرسمية عدد انتداب ممثلي المأجورين، بانتهاء مدة 

   .  4.04(، ص 441.

http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2009%5CBO_5705_Ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2009%5CBO_5741_Ar.pdf
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 حيشرة لالندخاب وللديلهأللثاني: اا الفرع
 034 ةداملا

ستخدمين من جهة، واألطر وأشباههم لموال عمالل ابمندوبو األجراء، من قب تخين

 من جهة أخرى.

ة، أو ت شغل جماعيايقة، وتكوينها، بموجب اتفاخبغيير عدد الهيئات النات نكمي

 هيئات المشغلين وهيئات األجراء.اتفاقيات تبرم بين 

بالمقاولة، وعلى توزيع األجراء  تاسسؤموزيع اللى تلمشغل واألجراء عا قفتي

الناخبة، وعلى توزيع المقاعد بين هذه الهيئات. وعند عدم ت ئاهيال نبي ءاألعضا

 التحكيم بينهما. ،لغالعون المكلف بتفتيش الشى حصول االتفاق، يتول

 034 ةداملا

 السادسةسن  عداد الناخبين، كل أجير، ذكرا كان أو أنثى، إذا أكمل يف خليد

م يصدر عليه أي ول، سةمؤسلي افوقضى ما ال يقل عن ستة أشهر من الشغل  ،ةرشع

تثناء اية أو جنحة، باسجنحكم نهائي، إما بعقوبة جنائية، أو بعقوبة حبس نافذة، من أجل 

 رائم غير العمدية، ما لم يرد اعتباره.جلا

 طاشنلات ذات امؤسسند تطبيق الفقرة السابقة من هذه المادة، في اليعتبر ع

لمتواصل خالل المواسم ا يرغ شغللن املموسمي، قضاء مائة وستة وخمسين يوما ا

 الفارطة بمثابة ستة أشهر من الشغل.

 034 ةداملا

نة سن ذوو الجنسية المغربية البالغون عشرين وبخرشيح لالنتخابات، الناللت هليؤ

استثناء سنة، ب نع لقتتصلة ال دة مكاملة والذين سبق لهم أن اشتغلوا في المؤسسة، لم

 ه المباشرين.ارصهوأه، تإخووأصول المشغل، وفروعه، 

اط لنشا ند تطبيق الفقرة السابقة من هذه المادة، في المؤسسات ذاتيعتبر ع

خالل الموسم الفارط،  وأربعة أيام من الشغل غير المتواصل بها ةئاالموسمي، قضاء م

 بمثابة سنة من الشغل.
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 ءات االندخابيةارجإل: اثالثالالفرع 

 ةابيخندالح ائاوللالفرعي األول: ا مسقلا

 004 دةماال

وفق  اى المشغل أن يقوم بإعداد اللوائح االنتخابية، وأن يقوم بإلصاقهعلب يج

، على أن تحمل 3بالشغلاإلجراءات والتواريخ التي تحددها السلطة الحكومية المكلفة 

 ل.، توقيع العون المكلف بتفتيش الشغلغشملا اللوائح المعدة وجوبا، إلى جانب توقيع

 004 ةداملا

أجير، لم يدرج اسمه في اللوائح االنتخابية، أن يطلب تسجيله خالل  يمكن لكل

 ح.ئاوتاريخ إلصاق هذه اللن ثمانية أيام م

يطالب خالل نفس األجل، إما بتسجيل كل أجير، سبق تسجيل اسمه، أن ل نكمي

 .جيلستسجيله، وإما بالتشطيب على اسم شخص ال حق له في الت يتم اسم ناخب لم

 004المادة 

رة المشغل رهن إشا هعضي لجلتعرضات على اللوائح االنتخابية في سا جلتس

 .ينالناخب

لسابقة ابين كتابة، في السجل المنصوص عليه في الفقرة ي نالمشغل أ يجب على

لية لتاريخ إعالن اللوائح بواسطة لموامن هذه المادة، خالل أجل العشرة أيام ا

 أن تلك التعرضات.ش فيه تخذاذي لالملصقات، القرار ا

 003 دةماال

وائح االنتخابية، وفق لللمؤسسة، أن يقدم طعنا في اا ءارجأل أجير من لكق يح

وذلك خالل الثمانية أيام الموالية أدناه،  848الشروط المنصوص عليها في المادة 

 أعاله. 882النصرام األجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 

 دخابيةنرشيح واللجنة االلدوائح الرعي الثاني: لفا مسقال

 000دة الما

، أن ن النوابالمندوبيدوبين األصليين، ومنمترشحين لمناصب اللا لىع بيج

 ا.همقابل وصل إيداع لدى المشغل الذي يوقع على نظير منيودعوا لوائح الترشيح 

                                                           

( .44.ديسمبر  20) 20.1الحجة  من ذي .2صادر في  .84....لوزير التشغيل والتكوين المهني رقم  قرار 3 -

الجريدة الرسمية عدد من مدونة الشغل والمتعلقة بانتخاب مندوبي األجراء،  000و 000و 004بتطبيق أحكام المواد 

 .24.1(، ص 1.44مارس  .2) 2044ربيع األول  20بتاريخ  5021

http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2009%5CBO_5716_Ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2009%5CBO_5716_Ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2009%5CBO_5716_Ar.pdf
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طة البريد إليه بواس االهسرفض المشغل تسلم لوائح الترشيح، فإنه يتم إر في حالة

ف مكلالي هذه الحالة توجه نسخة منها إلى العون فلتوصل. واالمضمون مع اإلشعار ب

 ل.بتفتيش الشغ

، وفق اإلجراءات، وداخل اآلجال التي اللوائح المذكورة من قبل المشغل ادتم إعدي

 .4تحددها السلطة الحكومية المكلفة بالشغل

 004ة ادلما

 و منل أغنة تسمى "لجنة االنتخابات"، تتكون من المشجة لسكل مؤسى لد ثحدت

 ة.عروضية المبخان اللوائح االنتم يمثله، بصفته رئيسا، ومن ممثل عن كل الئحة

لوائح الترشيحات، وتقوم، إضافة إلى ذلك، بتعيين اللجنة بالتحقق من ه كلف هذت

 ة.يهم اللوائح االنتخابيمسلبتمكتب، أو مكاتب التصويت، وضاء أع

 004ة ادلما

أدناه،  844نصوص عليها في المادة مماكن اللمشغل أن يلصق في األا على جبي

 صليين والمندوبين النواب.بين األوندشحين لمهام المترلوائح الم

 االندخابية ترعي الثالث: العمليالفم اسلقا

 004ة ادلما

 ي األجراء.وبندم لمشغل، أن يجري انتخاباتا على جبي

مية ة الحكوطها السلدتخابات وفق التواريخ، واإلجراءات التي تحدنااله تجرى هذ

 .5المكلفة بالشغل

 004دة الما

انتخاب مندوبي األجراء، طبقا لطريقة التمثيل النسبي، وبناء على  اءإجر جبي

 قاعدة المعدل األعلى، وأخذا باالقتراع السري.

 004ة ادلما

ذا ي الدورة األولى من االقتراع، إال إفا، حالنتخابات ثبوتا صحيا ئجنتا ثبتت ال

 لين.سجوتين يساوي على األقل نصف عدد الناخبين المصعدد الم كان

                                                           

 نفس القرار السابق.4 - 

5 - . نفس القرار السابق   
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لنسبة، أجري اقتراع ثان في أجل أقصاه عشرة أيام. وعندئذ هذه ا قتتحقذا لم إ

 هما بلغ عددقتراع، مالا منصحيحا في الدورة الثانية  بوتاتعد نتائج االنتخابات ثابتة ث

 وتين.صالم

 ز، وتلصق في األماكن المنصوصرلية الفمئج االنتخابات فور انتهاء عاتعلن نت

 دناه.أ 844 دةعليها في الما

لمقاولة نسخة من محضر نتائج االنتخابات إلى ممثل كل الئحة ا يسم رئسلي

لعون المكلف بتفتيش الشغل في أجل أقصاها األربع لى اانتخابية، ويوجه نسخة منه إ

 ساعة الموالية إلعالن النتائج. رينشوالع

 044ة ادلما

لت حصنتخابية التي االالئحة، مقاعد يعادل عددها، عدد المعدالت ل لك صخصت

 ها الالئحة.علي

معدل االنتخابي، مجموع عدد األصوات التي عبر عنها ناخبو الهيئة ليساوي ا

 ا.هشغل عدد المقاعد المتعينى علا االنتخابية تعبيرا صحيحا، مقسوم

 ل، فإن المقاعد المتبقية، تسندغد لم تشعشغل أي مقعد، أو إذا بقيت مقا رإذا تعذ

 ل األعلى.عدعلى أساس الم

لمعدل األعلى، يقسم عدد األصوات التي أحرزتها كل الئحة، ى اعلول لحصل

 تضاف وحدة إلى هذا العدد.ثم  على عدد المقاعد المخصصة لها،

ليا، تبعا لتناقص المعدالت المحصل عليها، زتنا لف اللوائح ترتيباتترتب مخ

 .األعلى معدال حةشرع في إسناد أول مقعد غير مشغول، إلى الالئيبعدئذ، و

ملية بنفس الطريقة، فيما يخص كل مقعد من المقاعد غير المشغولة، لعتابع ات

 حتى آخر مقعد.

د اغر، أسنشحد االمقاعد، إال مقعد ون م بقت الئحتان في المعدل، ولم يوإذا تسا

 كبر عدد من األصوات.أزت على رهذا المقعد إلى الالئحة التي أح

ن حيث األصوات المحصل عليها، ولم يبق من م الئحتان عددا وتذا تساإ

 ( سنا.تثنية)بالالمقاعد، إال مقعد واحد شاغر، أسند ذلك المقعد، إلى أكبر المترشحين 

ى حدة، حسب الترتيب الذي لة عحدهم، باعتبار كل الئاعمقن ترشحوميعطى ال

 لالئحة.اسجلوا به في تلك 

نهما ر كل مكيذمندوب نائب،  ي،النتائج، يعين بجانب كل مندوب أصل نند إعالع

 باسمه، وذلك حسب رتبته في الئحة الترشيح.

لي واحد، ومندوب نائب واحد، ب أصت االنتخابات، على تعيين مندورذا اقتصإ

ي األصل م تكن توجد سوى الئحة واحدة انتخب المندوبل، ورلفئة أجراء واحدة أو أكث

األصوات، عادلت تا األصوات. وإذ منالمندوب النائب، اللذان أحرزا على أكبر عدد و



7 

 

أعلن فوز أكبر المترشحين سنا لمنصب مندوب أصلي مع نائبه، أيا كانت سن هذا 

 .خيراأل

 ات الجزئيةبرعي الرابع: االندخالفم اسلقا

 044ة ادلما

 :التاليتين نالحالتي انتخابات جزئية داخل المؤسسة، في اءإجر جبي

ة ب، التابعين لهيئين النوايين والمندوبصلض عدد المندوبين األخفإذا ان – 1

 ؛انتخابية إلى النصف، نتيجة شغور حدث لسبب من األسباب

يين لألصاة في عدد المندوبين ادزيالد عدد األجراء إلى حد يستدعي ايإذا تز – 2

 والمندوبين النواب.

 ية، في أجل ثالثة أشهر من اليوم الذي يتبين فيهئات الجزبء االنتخاايجب إجر

المندوبين قد انخفض إلى النصف، أو أن عدد األجراء قد تزايد تزايدا  ددلمشغل أن عل

 ن إضافيين.دوبييجعل من الالزم انتخاب من

شهر الستة التي تسبق تاريخ ألل اء انتخابات جزئية خالراإجن  يمكالير أنه غ

 مؤسسة.لاالنتخابات با

 044دة الما

لفقرتين ات الجزئية طبقا لنتخابالا خبوا خاللنتانتداب المندوبين الذين ا دةي مهنتت

ها عمال بالمادة جراؤأعاله، بحلول تاريخ االنتخابات الواجب إ 841من المادة  2و 1

 .أعاله 832

 ت االندخابيةارعي الخامس: المنازعفلقسم الا

 043ة ادلما

لية اوي العمليات االنتخابية، خالل األيام الثمانية المفن يطعن أاخب، ن لكل حقي

 .االنتخاباتنتيجة  نإلعال

 040لمادة ا

أعاله، والطعن المنصوص عليه في  883ن المنصوص عليه في المادة عقدم الطي

ريف، لدى كتابة الضبط امص نمقال يودع ويسجل دو طةاسبوأعاله،  843المادة 

 ت.اجد في دائرة نفوذها، المكان الذي جرت فيه االنتخابوالتي ي ،بالمحكمة االبتدائية

 .مة خالل الخمسة عشر يوما الموالية لتاريخ تقديم المقال إليهاكبت المحت
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لغ األحكام في جميع األحوال، سواء منها الصادرة حضوريا أم غيابيا. بجب أن تي

الفصل  يها فيلمنصوص علطعن إال بالنقض، الذي يقدم، وفق الشروط ا افيه وال يقبل

 .قانون المسطرة المدنيةوما يليه من  343

 هام مندوبي األجراءم: مزاولة الثلثا الباب

 044ة ادلما

، المكان الالزم ليتمكنوا جراءلمشغل، أن يضع رهن إشارة مندوبي األا على جبي

 .جتماعاتهماقد عمهامهم، والسيما لء داأ من

الملصقات، البيانات التي تقتضي  ةا بواسطووبي األجراء، أن يعلندمكن لمني

األماكن التي يضعها المشغل رهن إشارتهم، ء، في اجرلم األع مهمتهم إبالغها إلى

 .وكذلك في مداخل أماكن الشغل

 .ق مع المشغلفااتب ى،ال كل وسائل اإلخبار األخرستعمأيضا ا مكن لهمي

 044لمادة ا

الالزم، لتمكينهم من أداء  تاء الوقرلمشغل، أن يتيح لمندوبي األجا على جبي

د خمسة عشرة ساعة في الشهر، ك في حدوا، وذلجهمهامهم داخل المؤسسة وخار

جر أن يؤدي إليهم أليه بالنسبة لكل مندوب، ما لم تحل ظروف استثنائية دون ذلك، وع

 غل الفعلي.شال تباعتباره وقتا من أوقاذلك الوقت، 

ء، تنظيم استعمال الوقت المخصص اي األجربفاق بين المشغل ومندواتمكن، بي

 م.هامم بمهيالهؤالء المندوبين للق

 044دة الما

ون كل إجراء تأديبي، يعتزم المشغل اتخاذه في حق مندوب األجراء، يكأن  جبي

، إذا كان ش الشغليتفتبيه العون المكلف علق افأصليا كان أو نائبا، موضوع مقرر، يو

نائبه من مصلحة إلى أخرى، أو من شغل إلى  ندوب أومهذا اإلجراء يرمي إلى نقل ال

 .أو فصله عنه عن شغله،ه فيقى توإلآخر، أو 

 044لمادة ا

ندوبي األجراء، اء مأعاله، في حق قدم 847طرة الواردة في المادة سسري المت

إذا كانوا محل إجراء يرمي إلى نقلهم من  هم،بيخ انتهاء انتداارت منخالل ستة أشهر 

 .هنع لهمفصأو من شغل إلى آخر، أو إلى توقيفهم عن شغلهم، أو  ،لى أخرىإمصلحة 

نفس المسطرة في حق المترشحين النتخابات مندوبي األجراء، بمجرد  ما تسريك

 جمن تاريخ إعالن نتائية، وتظل سارية طيلة ثالثة أشهر تخابوضع اللوائح االن

 .نتخاباتاال
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 044لمادة ا

يم، أن يقرر حاال التوقيف المؤقت في حق سخطإ الجلغل، في حالة اشمكن للمي

فورا، العون المكلف بتفتيش الشغل باإلجراء التأديبي  أن يشعر ، وعليهاءمندوب األجر

 .المزمع اتخاذه

 847 دة في المادتينارلوا مكلف بتفتيش الشغل، في الحاالتن اللعواجب على ي

. ثمانية أيام الموالية إلشعارهلخالل ا ،اله، أن يتخذ قراره، بالموافقة أو الرفضعأ 844و

 .لالمعويجب أن يكون قراره 

 044دة الما

لمشغل، أو من ينوب عنه، أن يستقبل مندوبي األجراء جماعيا، مرة ا على جبي

 .الستعجاال تب منهم في حاالطلب هماألقل، كما يجب عليه أن يستقبل على كل شهر

بي األجراء، إما فرادى، وقبل مندتلمشغل، أو من ينوب عنه، أن يساجب على ي

لحة، أو حسب االختصاص ش، أو مصور وأ ،سةأو بصفتهم ممثلين عن كل مؤس

 .المهني، وذلك تبعا للقضايا التي يريدون معالجتها

عقدها يتي ل، االجتماعات االحوألدوبين النواب، أن يحضروا في جميع انمكن للمي

 .المندوبون األصليون مع المشغل

 044لمادة ا

روف ما عدا في ظ، بو األجراء للمشغل، قبل تاريخ االستقبال بيوميندومن مسلي

استثنائية، مذكرة كتابية، تتضمن بإيجاز، موضوع شكاية األجير أو األجراء. وعلى 

به عن اجو ان يسجل فيه أيضأ جبي أن يدون نسخة منها في سجل خاص، مشغلال

 يام.أالمذكرة، في أجل ال ينبغي أن يتجاوز ستة 

جراء يه من أعلضع السجل المذكور رهن إشارة من يريد االطالع يوجب أن ي

ؤسسة طيلة يوم واحد من أيام الشغل، عن كل خمسة عشر يوما، وخارج ساعات الم

 الشغل، ورهن إشارة العون المكلف بتفتيش الشغل.

 يةرزجت رابع: مقتضيالا الباب

 044ة ادلما

 :األفعال التالية ندرهم، ع 4222إلى  2222امة من غرب بقعاي

دم إلصاقها، أو إعدادها أو ابية، وعنتخاال م المشغل بإعداد اللوائحاعدم قي -

 ؛882إلصاقها على نحو يخالف أحكام المادة 

رهن إشارة  882التعرضات المنصوص عليه في المادة ع سجل عدم وض -

م تضمين ية، أو عدباالنتخا أو عدم تسجيل التعرضات المقدمة في شأن اللوائح ،بينخالنا

 ؛خذ في شأن تلك التعرضاتتقرار المال ،ةدالسجل خالل األجل المحدد في نفس الما
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مشغل إلصاق لوائح المترشحين لمهام المندوبين األصليين والنواب، أو الإغفال  -

 ؛886خالفا لمقتضيات المادة  ها،لمكنة المخصصة األر غيإلصاقها في 

حددة إلجراء االنتخابات أو بطرق تنظيمها خالفا للمادة ماريخ الويد بالتتقعدم ال -

 ؛887

 844المكان المخصص لالجتماعات، المنصوص عليه في المادة ع عدم وض -

ي ص عليها فصومنالم تخصيص أماكن إللصاق البيانات و عدرهن إشارة المندوبين، أ

 ؛دةاالم نفس

الزم إتاحته للمندوبين ألداء لالوقت ابالمتعلقة  846يد بأحكام المادة تقعدم ال -

 ؛تباره وقتا من أوقات الشغلباعالوقت لهم  كلذمهامهم، وبوجوب أداء أجر 

 يها في المادتينص علبال مندوبي األجراء وفق الشروط المنصوتقرفض اس -

 .861و 862

 :م عما يليهدر 22222 ىإل 12222رامة من غيعاقب ب

وبي األجراء، أو بأداء مهامهم بكيفية دتخاب مننمحاولة المس بحرية او المس أ -

 ؛صحيحة

أو  841في الحالتين المنصوص عليهما في المادة  زئيةخابات جتنء اراعدم إج -

 ؛عليه في نفس المادة نصوصعدم إجرائها داخل األجل الم

في الحاالت  849و 844و 847المواد  في ةمسطرة الواردالب يدقتعدم ال -

 ؛ادولما سفي نالمنصوص عليها ف

 ، أو861ادة السجل الخاص وفق الشروط المنصوص عليها في المك عدم مس -

 دم السماح لألجراء باالطالع عليه بالكيفية المقررة في نفس المادة.ع

 043ة ادلما

االنتخابات  ءجراإدرهم عن عدم  32.222إلى  24.222امة من غرب بقعاي

 .887المنصوص عليها في المادة 

 ضاعف الغرامة المذكورة أعاله.تد وعلا ةلوفي حا

 


