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املادة)75

تضع األكاديمية رهن إشارة كل من املعهد امللكي للبحث في تاريخ)

املغرب والهيئة األكاديمية العليا للترجمة واملعهد األكاديمي للفنون)

في) مهامهم  ممارسة  من  لتمكينهم  الالزمة  واملادية  البشرية  املوارد 

أحسن الظروف.

املادة)76

تحدد كيفية تنظيم وسير أجهزة األكاديمية واملصالح التابعة لها)

بموجب نظام داخلي يعده مجلس تنسيق أعمال األكاديمية،)ويعرضه)

أمين السر الدائم على مصادقة جاللة امللك قبل دخوله حيز التنفيذ.

املادة)77

معاهد) تنظيمي،) نص  بموجب  باألكاديمية،) تلحق  أن  يمكن 

ومؤسسات يندرج مجال اختصاصها ضمن املهام املنوطة بها.

الباب السابع

أحـكامدفنتقـاليةدوجتا9ية

املادة)78

بنظام) الخاص  القانون  هذا  من  الثالث  الباب  ألحكام  خالفا 

تتألف) يعين جاللة امللك لجنة خاصة مؤقتة،) العضوية باألكاديمية،)

)6()شخصيات يعهد إليها بإعداد لوائح) من أمين السر الدائم وست)

بعد) األكاديمية  لعضوية  املقترحة  والفكرية  العلمية  للشخصيات 

والثانية) املقيمين،) باألعضاء) خاصة  أوالها  القانون،) هذا  صدور 

يتولى) والذين  الشرفيين،) باألعضاء) والثالثة  املشاركين،) باألعضاء)

جاللة امللك البت في تعيينهم.

قبل) رسمية  جلسة  أعضائها،) تنصيب  بعد  األكاديمية،) تنظم 

الشروع في مزاولة مهامهم،)يلقي خاللها أمين السر الدائم لألكاديمية)

خطابا للترحيب بهم والتعريف بكل واحد منهم.

املادة)79

تنسخ ابتداء)من دخول هذا القانون حيز التنفيذ أحكام النصوص)

التالية):

من   24 بتاريخ   1.77.229 رقم  قانون  بمثابة  الشريف  الظهير   -

شوال 1397 )8 أكتوبر 1977( املحدثة بموجبه أكاديمية اململكة 

املغربية، كما تم تغييره وتتميمه؛ 

- الظهير الشريف رقم 1.83.11 الصادر في 28 من ربيع اآلخر 1403 

)12 فبراير 1983( املتعلق باألعضاء املراسلين ألكاديمية اململكة 

املغربية؛

في  الصادر   1.85.76 رقم  قانون  بمثابة  املعتبر  الشريف  الظهير   -

9 محرم 1405 )5 أكتوبر 1984( باملوافقة على النظام األسا�سي 

أن  غير  وملحقاته،  املغربية  اململكة  أكاديمية  مصالح  ملوظفي 

موظفي األكاديمية العاملين بتاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ 

 يظلون خاضعين ألحكام هذا الظهير الشريف املعتبر بمثابة قانون 

باملوارد  الخاص  األسا�سي  النظام  إلى حين دخول  رقم 1.85.76 

هذا  من   55 املادة  في  إليه  املشار  باألكاديمية  العاملة  البشرية 

القانون حيز التنفيذ.

)66ف  9ندآلا ىدفمج69) ((( في) صا 6د ف9.ف).ف) 6قم) ظهيبدش9يفد

ف).)9)فل9ف9يدإلىدتغييب) )5)اربف 9)ف)9)()بتنفيذدفلقانوند6قم)

فملتعلق) (65.(( 9ندفلقانوند6قم) ((56 و) (3( وتتليمدفملا تين)

بلدونةدفلشغلدفلصا 6دبتنفيذهدفلظهيبدفلش9يفد6قم)6)ف.93.ف 

بتا6يخ)6ف)9ند6آب)6)6ف )فف)سبتلرب)993)()كلادتمدتغييبه.

ه وحده،
ّ
الحمد لل

الطابع الشريف - بداخله :

)محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه(

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا،)أسماه هللا وأعز أمره أننا):

بناء)على الدستور وال سيما الفصلين)42)و)50)منه،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

هذا،) الشريف  ظهيرنا  عقب  الرسمية،) بالجريدة  وينشر  ينفذ 

من) (256 و) (32 الرامي إلى تغيير وتتميم املادتين) (02.21 القانون رقم)

املتعلق بمدونة الشغل الصادر بتنفيذه الظهير) (65.99 القانون رقم)

الشريف رقم)1.03.194)بتاريخ)14)من رجب)1424 )11)سبتمبر)2003()

كما تم تغييره،)كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس املستشارين.

وحرر بـفاس في)22)من جمادى اآلخرة)1442 )5)فبراير)2021(.

وقعه بالعطف :

رئيس الحكومة،

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.
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قانوند6قم)ف).)9

 99يدإلىدتغييبدوتتليمدفملا تين))3)و)56))9ندفلقانوند6قم))).65 
 فملتعلقدبلدونةدفلشغلدفلصا 6دبتنفيذهدفلظهيبدفلش9يف

 6قم)6)ف.93.ف)بتا6يخ)6ف)9ند6آب)6)6ف
)فف)سبتلرب)993)()كلادتمدتغييبه

املادة األولى

القانون من  (256 و) (32 املادتان) اآلتي  النحو  على  وتتمم   تغير 
65.99)املتعلق بمدونة الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف  رقم)
رقم)1.03.194)بتاريخ)14)من رجب)1424 )11)سبتمبر)2003()كما تم)

تغييره):

»املادة)32.)-)يتوقف عقد الشغل مؤقتا أثناء):

»1.)فترة أداء)الخدمة العسكرية)؛

»2.)تغيب األجير ملرض،)أو إصابة،)يثبتهما طبيب إثباتا قانونيا)؛

وفق الشروط) وما بعده،) فترة ما قبل وضع الحامل حملها،) (.3«
»املنصوص عليها في املادتين)154)و)156)أدناه)؛

»4.)فترة العجز املؤقت الناتج عن حادثة شغل أو مرض منهي)؛

 275 و) (274 املواد) في  املنصوص عليها  تغيب األجير  فترات  (.5« 

»و)277)أدناه)؛

»6.)مدة اإلضراب)؛

»7.)اإلغالق القانوني للمقاولة بصفة مؤقتة.

»غير أن عقد الشغل محدد املدة،)ينتهي بحلول األجل املحدد له،)

»بصرف النظر عن األحكام الواردة أعاله.«

»املادة)256.)-)يؤدي املشغل لألجير الذي طلب للخدمة العسكرية،)

»قبل أن يستفيد من العطلة السنوية املؤدى عنها،)تعويضا عن عدم)

»التمتع بهذه العطلة،)وذلك عند مغادرته املقاولة.«

املادة الثانية

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء)من تاريخ نشره في الجريدة)

الرسمية.

veille ARTEMIS
www.artemis.ma


