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 ؟للعمل المنزلي اإلطار القانوني المنظمما هو 

  بتحديد شروط الشغل  19-12قانون رقم بتنفيذ ال( 2016اغسطس  10) 1437دي القعدة  6صادر في  121-16-1ظهير شريف رقم

  والتشغيل المتعلقة بالعامالت والعمال المنزليين

  بتحديد نموذج عقد العمل الخاص بالعاملة أو العامل ( 2017 اغسطس 31) 1438ذي الحجة  9صادر في  2-17-355مرسوم رقم

 المنزلي 

  بتتميم الئحة األشغال التي يمنع فيها تشغيل العامالت والعمال ( 2017سبتمبر  27) 1439محرم  6صادر في  2-17-356مرسوم رقم

 سنة  18و 16المنزليين المتراوحة أعمارهم ما بين 

  تالعامالتطبيق نظام الضمان االجتماعي على بتحديد شروط ( 2019ماي  30) 1440رمضان  24صادر في  2-18-686مرسوم رقم 

 ينل المنزلياالعم و

 

 ؟)ة( المنزلي )ة(  العامل  هي/من هو

 . ثرأكل واحد أو ند مشغالعاملة أو العامل الذي يقوم، بصفة دائمة واعتيادية، مقابل أجر، بإنجاز أشغال مرتبطة بالبيت أو باألسرة، سواء ع

 العمل المنزلي ؟ب يقصدماذا  

  :على وجه الخصوص األعمال التاليةو األشغال المرتبـطة بالبيت أو باألسرة  يشمل

  االعتناء بشؤون البيت؛  

  االعتناء باألطفال؛  

   إعاقة؛االعتناء بفرد من أفراد البيت بسبب سنه أو عجزه، أو مرضه، أو كونه من األشخاص في وضعية 

  ؛ لسياقةا  

   أعمال البستنة؛ 

  حراسة البيت.  

 

شكل اورة والتي تكن المجأشغال صيانة البئر أو المسبح الذي يتعدى عمقه المتر الواحد أو الخزانات المائية ذات االستعمال المنزلي واألما -

 خطورة محتملة في غياب وسائل الوقاية ؛

 حراسة البيت ؛ -

بتحديد الئحة ( 2010نوفمبر  16) 1431ذي الحجة  9الصادر في  2-10-183األشغال المشار إليها في المادة الثالثة من المرسوم رقم  -

 .را على العاملة أو العامل المنزلياألشغال التي يمنع أن يشغل فيها بعض الفئات من األشخاص ، والتي تشكل خط

 

 ؟ المنزلي من هو المشغل

 .المرتبـطة بالبيت أو باألسرةكل شخص ذاتي يستأجر عمل عاملة أو عامل منزلي إلنجاز األشغال 

 عقد العمل المنزلي؟

 وم رقم      المرس يتم تشغيل العاملة أو العامل المنزلي بمقتضى عقد عمل محدد أو غير محدد المدة يعده المشغل وفق النموذج المحدد في

 ( 2017اغسطس  31) 1438ذي الحجة  9صادر في  355-17-2

 راجعة العقد مخالفة قصد ميثير انتباه الطرفين إلى وجود هذه المقتضيات ال أن أن العقد يتضمن مقتضيات مخالفة له تبين  إذالمفتش الشغل يحق 

 . وتعديله

 .العامل المنزلي أويتم توقيع العقد من قبل المشغل و العاملة 

 ما هي خصائص عقد العمل المنزلي الخاص بالعامل األجنبي؟

المتعلق  2018أكتوبر  30المؤرخ في  3350.18و اإلدماج المهني رقم  المحدد بقرار وزير الشغل النموذجوفق  األجنبييتم تحرير عقد العامل 

 . بتحديد نموذج عقد الشغل الخاص باألجانب كما تم تغييره و تتميمه
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  ؟شروط تشغيل  العامالت و العمال المنزليينما هي 

 ؛المنصوص عليها قانوناشروط التعاقد األطراف لاحترام  -1

لعامل للة أو  ثالثة نظائر يصادق على صحة إمضائها من قبل السلطة المختصة، يسلم المشغل نظيرا منها  للعامتحرير العقد في  -2

  ؛الشغل المختصة مقابل وصلمفتشية المنزلي ويحتفظ بواحد منها، ويودع  الثالث لدى 

مدونة لق بالمتع 65.99القانون رقم  المنصوص عليها فيأجانب للمسطرة  عامالت وعماالاحترام المشغل المنزلي الذي يستخدم  -3

 . الشغل

 ماهو الحد األدنى لسن تشغيل العامالت و العمال المنزليين؟

 .سنة 18يحدد الحد األدنى لسن تشغيل األشخاص بصفتهم عامالت أو عمال منزليين في 

، تشغيل  (2017كتوبرأ 02) حيز التنفيذ 19.12رقم تبتدئ من تاريخ دخول القانون ( 5)غير أنه يمكن ، خالل فترة انتقالية مدتها خمس سنوات 

ولياء أمورهم على سنة بصفتهم عامالت أو عماال منزليين ، شريطة أن يكونوا حاصلين من أ 18و 16األشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 

 .عقد الشغل المتعلق بهمعلى  توقيع ال مترجم في إذن مكتوب 

 األجسام حمل وفي ، منةاآل غير المرتفعة األماكن في ليال، 18و  16المتراوحة أعمارهم ما بين  يمنع تشغيل العامالت والعمال المنزليينكما  

 سلوكهم أو متهمسال أو صحتهم على بينا خطرا تشكل التي األشغال كل وفي ، الخطرة والمواد واألدوات التجهيزات استعمال وفي الثقيلة،

 .العامة باآلداب يخل قد ما عنها يترتب قد أو األخالقي

 استعمال مواد التطهير والغسيل التي تحتوي على مواد كيماوية خطيرة قد تسبب الضرر والتسمم ؛ -

 ؛ استخدام األدوات واآلالت الكهربائية أو الحادة التي قد تشكل خطرا على سالمة أو صحة العاملة أو العامل المنزلي -

 لسطوح ؛اجز فوق األشغال المتعلقة بتنظيف سخانات الماء والمداخن والحنفيات البخارية والواجهات الخارجية للمنزل أو تلك التي تن -

 أشغال كي المالبس ؛ -

 تقديم العالجات وكذا استعمال المواد الطبية ؛ -

مشغل لمشغلة أو الأسرة ا كم االتصال أو االحتكاك بأي فرد من أفراداألشغال التي يمكن أن تعرض العاملة أو العامل المنزلي ألخطار صحية بح -

 يعاني من مرض معد ؛

 سياقة السيارة ألغراض البيت ؛ -

 سياقة اآلالت التي ال تتطلب الحصول على ترخيص بذلك ؛ -

 استعمال المواد الكيماوية والمبيدات السامة والخطيرة ؛ -

 ؛لمنزلي اباقي اآلالت األخرى التي قد تشكل خطرا على سالمة أو صحة العاملة أو العامل استخدام آالت جز العشب والمناشير و -

 سياقة أو استخدام اآلليات الخاصة بالبستنة ؛ -

 أشغال فحص وإصالح محرك ضخ الماء أو أية آلة أخرى ذات محرك سواء في حالة اشتغال أو عطب ؛ -

ل رة والتي تشكالمجاو عمقه المتر الواحدأو الخزانات المائية ذات اإلستعمال المنزلي واألماكنأشغال صيانة البئر أو المسبح الذي يتعدى -

 خطورة محتملة في غياب وسائل الوقاية ؛

 حراسة البيت  -

 

 ؟ منزلياالتشغيل المؤقت عامال المشغل عن طريق الوساطة او عن طريق مقاوالت العامليمكن اعتبار  هل

هي الملزمة  لمقاولةاهذه  أنالمشغل من قبل مقاولة التشغيل المؤقت عامال منزليا على اعتبار  إشارةال  يعتبر العامل الذي يتم وضعه رهن 

ا لدى الصندوق لعاملين لديهريح  بابما فيها التص األجور لفائدة العامل الوفاء بكل االلتزامات القانونية الناشئة عن عقد الشغل و كذا بأداءقانونا ب

 الوطني للضمان االجتماعي .

 ؟البواب العامل في البنايات المعدة للسكنى يعتبر عامال منزليا هل

الصادر  1-76-258رقم الظهير الشريف بمثابة قانون  ألحكام لكون هذه الفئة تخضع عامال منزليا البواب في البنايات المعدة للسكنى ال  يعتبر 

 .(1977أكتوبر  8) 1397من شوال  24في 

 ؟يعتبر عامال منزليا ئدة المشغل بصفة مؤقتةلفا أشغاالالذي ينجز العامل  هل
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جاز اعتيادية بإنوصفة دائمة بالذي يقوم، هو العاملة أو العامل لكون  منزلياال يعتبر العامل الذي ينجز أشغاال لفائدة المشغل بصفة مؤقتة عامال 

 . أشغال مرتبطة بالبيت أو باألسرة، سواء عند مشغل واحد أو أكثر

د فين إنهاد عقن الطرتحدد فترة االختبار بالنسبة للعقود غيرا لمحددة المدة في خمسة عشر يوما مؤدى عنها ، وخالل هذه المدة يمكن لكل م

عن الفصل  لتعويضلعقد الشغل بإرادته ودون تعويض.، أما إذا انقضت فترة التمرين وتم فصل العاملة أو العمل المنزلي فقد أضحى مستحقا 

 من مدونة الشغل  53حسب ما تنص عليه المادة وذلك 

 ؟هل حارس البيت المرتبط بعقد شغل مع احدى شركات الحراسة يعتبر عامال منزليا

تحديد شروط ب 19-12  خل في نطاق تطبيق القانوندال ي شركات الحراسة عامال منزليا لكونه إحدىال يعتبر حارس البيت المرتبط بعقد شغل مع 

 .المتعلقة بالعامالت والعمال المنزليين الشغل والتشغيل

 ؟الوساطة في تشغيل عامالت او عمال منزليين بمقابل هل يمكن الشخاص ذاتيين القيام باعمال 

  19.12لقانوناعة من المادة الراب .يمنع على األشخاص الذاتيين أن يقوموا  بأعمال الوساطة في تشغيل عامالت أو عمال منزليين بمقابل

 ؟اتجاه المشغل التزامات العاملة أو العامل المنزليما هي 

  لبيانات التياجميع ذا العاملة أو العامل المنزلي لمشغله نسخة مصادق عليها من بطاقة تعريفه الوطنية أو ما يقوم مقامها وك تقديم 

 العائلية؛السيما تلك المتعلقة باسمه وعنوانه وتاريخ ومكان ازدياده وبحالته ويطلبها المشغل، 

 ت الشهادا من أو امهاتقديم جميع الوثائق التي يطلبها المشغل، والسيما نسخة مصادق عليها من بطاقة تعريفه الوطنية أو ما يقوم مق

 ؛المدرسية والمهنية

 بكل تغيير يطرأ على عنوانه أو حالته العائلية؛ اإلخبار 

 التصريح بأي مرض مصاب به والسيما إذا كان مرضا مزمنا؛ 

 ة المشغلنفق على يجرىبناء على فحص طبي تتثبت سالمته الصحية بشهادة طبية  اإلدالء. 

 

 ؟التزامات المشغلما هي  

  و العمل المنزلي في حالة طلب المشغل إجراءه؛أتحمل مصاريف الفحص الطبي الذي يخضع له العاملة 

  إخبار العاملة أو العامل بأي مرض معد يعاني منه أو يعاني منه أي فرد من أفراد أسرته؛ 

  المنزليين؛  أو للعمالاحترام مبدأ سرية البيانات الشخصية والحياة الخاصة للعامالت 

  ة ى نفقستة أشهر عللى فحص طبي كل سنة وجوبا ع 18و  16عرض العامالت أو العمال المنزليين المتراوحة أعمارهم ما بين

 ؛ المشغل

  آلمنة ،وفي حمل ليال، وفي األماكن المرتفعة غير ا 18و 16العامالت والعمال المنزليين المتراوحة أعمارهم ما بين عدم تشغيل

صحتهم أو بسالمتهم أو وفي كل األشغال التي تشكل خطرا بينا يضر ب األجسام الثقيلة، واستعمال التجهيزات واألدوات والمواد الخطرة،

 ؛2.17.356بسلوكهم األخالقي أو قد يترتب عنه ما قد يخل باآلداب العامة وفي كل األشغال المحددة بمقتضى المرسوم رقم 

 عدم تسخير العامالت والعمال المنزليين ألداء العمل جبرا أو قهرا؛ 

 مع لة أداء تعويض تحت طائ أيام ( 8)شهادة شغل داخل أجل أقصاه ثمانية  عند انتهاء عقد الشغلل المنزلي تسليم العاملة آو العام

 ؛ 19.12من القانون رقم  10تضمينها جميع البيانات المنصوص عليها في المادة 

 نها ل التي ينجزواألشغابجميع التدابير الالزمة لحماية  سالمة العامالت أو  العمال المنزليين وصحتهم ، وكرامتهم عند قيامهم  اتخاذ

 تحت إمرته؛

  التربية غير وألمية افسح المجال للعامالت والعمال لالستفادة من برامج التربية والتكوين التي توفرها الدولة، السيما برامج محو

مع   منزلية أو  العامل  الوتحدد كيفيات االستفادة من البرامج المذكورة باتفاق بين المشغل و العامل .مية وبرامج التكوين المهنيالنظا

يتفقا على تضمين  الفقرة الثانية )......يمكن للطرفين أن 2.17.355من المرسوم رقم  7تضمينها في عقد الشغل حيث جاء في المادة

السالف  19.12م أخرى تكون أكثر فائدة للعاملة أو العامل المنزلي فضال عن ما هو منصوص عليه في القانون رقهذا العقد بنودا 

 الذكر ال سيما ما يتعلق بتوفير الغذاء والمأوى.

 المتراوحة بة للعمال أما بالنسبالنسبة للعامالت أو العمال المنزليين  ياساعة أسبوع 48في  العمل في األشغال المنزلية مدة احترام

 ؛ساعة في األسبوع 40في تحدد سنة  18و 16أعمارهم ما بين 

   ؛...ليةغيب ألسباب عائتالرخص العطل و من العطلة السنوية وأيام ، سبوعيةاألراحة ال فترةفي العامل المنزلي  آواحترام حق العاملة 

 19.12من القانون رقم  19المنصوص عليه في المادة  المنزلي ة أو العاملالنقدي للعامل اآلجرمبلغ  أداء.  
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 العمل لسبب من األسباب؟ عن نقطاعاالفي حالة ما هي اإلجراءات الواجب اتخاذها 

 عمولالم مساطرلل وفقا الوضعية تحيين أجل  منيتوجب على أحد الطرفين إشعار مندوبية الشغل وكذا الصندوق الوطني للضمان االجتماعي 

 .بها

 ؟المنزلي مدة العملما هي 

 .ساعة في األسبوع يتم توزيعها على أيام األسبوع باتفاق الطرفين 48تحدد مدة العمل في األشغال المنزلية في 

 .ألسبوعساعة في ا 40سنة فتحدد مدة عملهم في  18و 16بالنسبة للعامالت أو العمال المنزليين المتراوحة أعمارهم ما بين  أما

 

 ؟ الراحة األسبوعيةما هي مدة 

 .ساعة متصلة 24تستفيد العاملة أو العامل المنزلي من راحة أسبوعية ال تقل عن 

 .19.12لقانون من ا 14) المادة يمكن باتفاق الطرفين تأجيل االستفادة من الراحة األسبوعية وتعويضها في أجل ال يتعدى ثالثة أشهر
 

  ؟األعياد عطلتستفيد العاملة أو العامل المنزلي من  هل

 حددي الحق تاريخ إلى منها االستفادة تأجيل ويمكن. والوطنية الدينية األعياد أيام خالل عنها مؤدى راحة من المنزلي العامل أو العاملة تستفيد

 ، الطرفين باتفاق

ا عن يوم قل مدتهتالمشغل، على أال تستفيد العاملة أو العامل المنزلي من عطلة سنوية مدفوعة األجر إذا قضى ستة أشهر متصلة في خدمة 

 ونصف يوم عمل عن كل شهر.

 إذا اتفق الطرفان على ذلك. متتاليتين،يمكن تجزئة العطلة السنوية أو الجمع بين أجزاء من مددها على مدى سنتين 

 

 .19.12من القانون  18كما تستفيد  أيضا من رخص تغيب ألسباب عائلية منصوص عليها في المادة 

 سبعة أيام منها أربعة أيام مؤدى عنها ؛: زواج العاملة أو العامل المنزلي   -

 يومان ؛: زواج أحد أبناء العاملة أو العامل المنزلي أو أحد ربائبه   -

 ة أيام ؛ثالث: وفاة زوج العاملة أو العامل المنزلي أو أحد أبنائه أو أحفاده ، أو أصوله ، أو أبناء زوجه من زواج سابق   -

 يومان ؛ :وفاة أحد إخوة أو إحدى أخوات العاملة أو العامل المنزلي أو أحد إخوة أو إحدى أخوات زوجه ، أو أحد أصول زوجه   -

 يومان ؛: عملية جراحية لزوج العاملة أو العامل المنزلي أو أحد أبنائه  -

 .يوم واحد: ختان أحد أبناء العاملة أو العامل المنزلي   -

بين  صلة ، باتفاقغير مت يمكن أن تكون األيام الثالثة متصلة أو .عامل منزلي من إجازة مدتها ثالثة أيام ، بمناسبة كل والدة كما يستفيد كل

 .المشغل والعامل المنزلي، على أن تقضى وجوبا في مدة شهر من تاريخ الوالدة

 .كامال عن التغيبات المشار إليها أعاله باستثناء الحالة المتعلقة بزواج العاملة أو العامل المنزلي يؤدى األجر

 لعاملة المنزلية المرضعة مدة االستراحة خاصة للرضاعةما هي 

ك ن كل يوم وذلعة واحدة عمن استراحة خاصة للرضاعة مدتها سا ،إثر الوضع ابتداء من تاريخ استئنافها العمل  المنزلية،العاملة  األم،تستفيد 

 .خالل مدة اثني عشر شهرا متوالية

 .تكون مدة استراحة الرضاعة مستقلة عن فترات الراحة التي تستفيد منها العاملة المنزلية

 .ظروف العملمالئم لالمدة المذكورة بالشكل اليمكن االتفاق بين المشغل والعاملة المنزلية المرضعة على طريقة استفادة هذه األخيرة من 

 

 ؟العامل المنزليألجـــر ما هو الحد االدنى
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مطبق في قطاعات الصناعة بالمائة من الحد األدنى القانوني لألجر ، ال 60ال يمكن أن يقل مبلغ األجر النقدي للعاملة أو العامل المنزلي عن 

 .من األحوال اعتبار مزايا اإلطعام والسكن ضمن مكونات األجر النقديو ال يمكن بأي حال . والتجارة والمهن الحرة

 .يؤدى األجر كل شهر عند انتهائه ، ما لم يتفق الطرفان على خالف ذلك

 .الف ذلكعلى خ كل يوم تغيبت فيه العاملة أو العامل المنزلي دون ترخيص من مشغله ، يخصم مقابله من األجر ، إال إذا اتفق الطرفان

 التعويض الممنوح للعامل المنزلي في حالة الفصل عن العمل؟ ما هو

زء من ة، أو جمبلغ التعويض عن الفصل بعد قضاء ما ال يقل عن سنة متواصلة من الشغل الفعلي لدى نفس المشغل، يحتسب عن كل سنيمنح 

  :السنة، وفق ما يلي

  96  سنوات األولى؛ 5ساعة من األجر، فيما يخص فترة الشغل خالل  

  144  ؛ 10إلى السنة  6ساعة من األجر، فيما يخص فترة الشغل خالل السنة 

  192  ؛15إلى السنة 11ساعة من األجر، فيما يخص فترة الشغل خالل السنة  

  240  15ساعة من األجر، فيما يخص فترة الشغل بعد السنة. 

 

 (2017أكتوبر 02)تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذتحتسب فترة الشغل الفعلي المنصوص عليها في هذه المادة ابتداء من و 

  ؟نزاع بين المشغل و العامل المنزلي ما هي المسطرة المتبعة في حالة

 ملته لمشغل ضد عا، أو ا يتلقى األعوان المكلفون بتفتيش الشغل الشكايات التي يتقدم بها كل من العاملة أو العامل المنزلي ضد المشغل

 ؛ص تنفيذ عقد العمل المبرم بينهمافي كل ما يخأو عامله المنزلي 

 ؛يستدعي مفتش الشغل الطرفين للتحقق من مدى تطبيق أحكام هذا القانون 

 ؛يقوم مفتش الشغل بإجراء محاوالت الصلح بين الطرفين يتم تضمينها في محضر يوقعه الطرفان 

 جوء إلى ذا قرر اللإلى العاملة أو العامل المنزلي ليدلي به إإذا تعذر عليه الصلح ، محضرا في الموضوع يسلم مفتش الشغل، حرر ي

 ؛المحكمة المختصة قصد البت في النزاع

 ة معاينة في حالو. يمكن لمفتش الشغل أن يطلب من الطرفين مده بالوثائق التي من شأنها أن تساعده على القيام بالمهمة المذكورة

 .ضوع يحيله إلى النيابة العامة المختصةحكام هذا القانون يحرر محضرا في الموألمخالفة 

يل المتعلقة المتعلق بتحديد شروط الغل والتشغ)19.12ماهي المخالفات و العقوبات المنصوص عليها في القانون 

 ؟ (والعمال المنزليين بالعامالت 

  درهم 30.000إلى  25.000يعاقب بغرامة من :  

  منزليا يقل عمره  أو عامالأعاله، عاملة  6كل شخص استخدم، خالل الفترة االنتقالية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة

  سنة؛ 16عن 

  لفقرة الثانية من اانصرام الفترة االنتقالية المنصوص عليها في  سنة بعد 18منزليا يقل عمره عن  أو عامالكل شخص استخدم عاملة

  ؛19.12من القانون رقم   6ة الماد

  سنة دون إذن من ولي أمره؛ 18و  16أو عامال منزليا يتراوح عمره ما بين  استخدم عاملةكل شخص  

  منزليين بمقابل؛ أو عمالكل شخص ذاتي، يتوسط في تشغيل عامالت  

  19.12من القانون رقم   6ألحكام الفقرة الثالثة من المادة  منزليا خالفا أو عامالكل شخص استخدم عاملة . 

  منزليا جبرا أو عامالكل شخص استخدم عاملة. 

 شهر أو بإحدى أ  3وفي حالة العود يحكم على مرتكب األفعال المنصوص عليها آنفا بضعف الغرامة وبالحبس تتراوح مدته بين شهر و

 .هاتين العقوبتين فقط

 

  ؛19.12من القانون رقم   3درهم كل مشغل لم يتقيد بأحكام المادة  5000و  3000يعاقب بغرامة تتراوح ما بين 

 

  درهم كل مشغل  1200و  500يعاقب بغرامة تتراوح ما بين:  

 ليها، نصوص علم يسلم شهادة الشغل المنصوص عليها، أو لم يسلمها داخل األجل المحدد، أو لم يضمنها بيانا من البيانات الم 

  المحددة لمدة العمل؛ 13لم يتقيد بأحكام المادة  

  ،لمنصوص عليهاعويضية االمنزلي حقه في الراحة الت أو العاملعن منح العاملة  أو امتنعلم يتقيد بإلزامية إتاحة الراحة األسبوعية 

  ؛19.12من القانون رقم   14في المادة 

  ؛19.12من القانون رقم   15امتنع عن منح العاملة المنزلية حقها في استراحة الرضاعة المنصوص عليها في المادة  
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  من القانون رقم   16 امتنع عن تمتيع العاملة أو العامل المنزلي بحقه في العطلة السنوية المؤدى عنها المنصوص عليها  في المادة

  ؛19.12

  ما 19.12ون رقم  من القان 17منزلي في أيام العطل و األعياد المؤدى عنها المنصوص عليها في المادة  عاملأو قام بتشغيل عاملة ،

 لم يتفق الطرفان على تأجيل االستفادة منها إلى وقت الحق؛ 

   أو 19.12لقانون رقم  من ا 18امتنع عن تمتيع  العاملة أو العامل المنزلي من االستفادة من أيام التغيب المنصوص عليها في المادة ،

  .عدم أداء األجر عنها

  19.12من القانون رقم   19امتنع أو تماطل عن أداء األجر، أو لم يتقيد بأحكام المادة.  

 

 هل يخضع المشغل و العاملة أو العامل المنزليون لنظام الضمان االجتماعي ؟

الصادر ..1.72.184 م الشريف رق .من الظهيرالثانية يخضع المشغل و العاملة أو العامل المنزليون لنظام الضمان االجتماعي بمقتضى المادة  

ه يوني 03ريخ.بتا ذالصندوق الوطني للضمان االجتماعي دخلت حيز التنفي المكفولة من طرف الصحية  .كما أن التغطية27/7/1972بتاريخ 

ذه الظهير الشريف رقم بمثابة مدونة التغطية الصحية األساسية ، الصادر بتنفي 65.00التي جاء فيها )طبقا ألحكام القانون  9المادة   2019

رض على منه ، يسري التأمين اإلجباري األساسي عن الم 2وال سيما المادة  (2002أكتوبر  3) 1423من رجب  25بتاريخ  1.02.296

مايو  30) 1440ان من رمض 24الصادر في  2.18.686ولى من المرسوم  الصادر في نزليين المشار إليهم في المادة األالعامالت والعمال الم

2019) 

 ليين؟بالنسبة للعامالت و العمال المنز تسجيلالنخراط والملف ا ما هي الوثائق التي يتكون منها

 :تسجيل الوثائق التاليةالنخراط والملف ايجب أن يتضمن 

 الصندوق الوطني للضمان االجتماعي إلى  طاالنخرا طلب 

 ؛ المشغل أو للمشغلة البنكي التعريف شهادة 

 مقامها ؛ يقوم ما أو للتعريف الوطنية البطاقة منمطابقة لألصل  نسخة 

 ؛ العمل عقد منمطابقة لألصل  نسخة 

  منزلي؛ عامل أو عاملة لكل بالنسبة االجتماعي للضمان الوطنيللصندوق   التسجيل طلب 

 لي نسخة من عقد منز عامل أو عاملة مقامها الخاصة بكل يقوم ما أو اإللكتروني للتعريف الوطنية البطاقة منمطابقة لألصل  نسخة

 االزدياد؛

 توفرها. حال في  المنزلي العامل أو للعاملة البنكي التعريف شهادة 

 

 االجتماعي؟ماهي التزامات المشغل المنزلي اتجاه الصندوق الوطني للضمان 

  إبرام  ن تاريخمأن ينخرط بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي و يقوم بتسجيل عامالته أو عماله به داخل أجل شهر واحد ابتداء

 ؛عقد العمل

  عاملة أو عمل به العنوان المنزل الذي ت على عناصر العالقة الشغلية أن يشعر الصندوق الوطني للضمان االجتماعي بكل تغيير يطرأ

ابتداء  احد وشهر اه أقص  ، وذلك داخل أجلالعامل المنزلي أو على التاريخ المحدد النتهاء سريان عقد العمل ) إن كان محدد المدة (

 . التغيير المذكور  وقوعتاريخ  من 

  مبلغ  بوثيقة تثبت االجتماعي للضمان للصندوق الوطني اإلدالءالمحدد في عقد العمل،  اآلجرالمشغل في حالة تغيير مبلغ  علىيتعين

 ؛التغييرشهر واحد ابتداء من تاريخ هذا  أقصاهالجديد و ذلك داخل اجل  األجر

 

ي فزليين تسجيل العامالت والعمال المن عدماو  ماهي اإلجراءات المتخدة في حالة عدم انخراط المشغل

 الوطني للضمان االجتماعي؟الصندوق 

ة أو ناء على شكايب ،في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي العمال المنزليين وأعدم تسجيل العامالت أو  المشغلفي حالة ثبوت عدم انخراط 

زلي، في امل المنأو بمحضر لمفتشية الشغل موقع بين المشغل و العاملة او العمدعمة بعقد العمل  في الموضوع شكايات يتوصل بها الصندوق

مضمونة  واسطة رسالةبإنذارا المعني ، يوجه الصندوق إلى المشغل بناء على حكم قضائي يثبت العالقة الشغلية آومحاولة التصالح،  إجراءحالة 

 .تسجيلالاالنخراط و ملف مع اإلشعار بالتوصل من أجل تقديم طلب 

يا عملية تلقائ عيالوطني للضمان االجتما يباشر الصندوق ،ربهذا اإلنذاداخل أجل شهر واحد من تاريخ التوصل  المشغل وفي حالة عدم جواب

 .طبقا للمسطرة الجاري بها العمل في هذا الشأنالعامالت والعمال المنزليين وتسجيل المشغل  انخراط

 سبة للعامالت أوالعمال المنزليين ؟نكيف يتم احتساب االشتراكات بال
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قد في ع دين المحد  ومدة العمل  يتم احتساب االشتراكات الواجبة للصندوق الوطني للضمان االجتماعي على أساس األجر

 . ( 2.18.686من المرسوم رقم  8) المادة  العمل

 به من طرف المشغل. مصرحتحتسب االشتراكات على أساس آخر أجر  ،حالة تغيير األجر وفي

 ين ؟ماهي التعويضات التي يقدمها الصندوق الوطني للضمان االجتماعي للعامالت والعمال المنزلي

ئدة باقي عي لفاتستفيد العامالت و العمال المنزليون من جميع التعويضات التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان االجتما

 المخولة للحق في هذه التعويضات.أجراء القطاع الخاص بعد استيفاء الشروط 

م و أداء ريح بهوكيف يتم التص لعمال المنزليين؟لكيف تتم االستفادة من خدمات الضمان االجتماعي بالنسبة 

 ؟االشتراكات الخاصة بهم 

خدمات  ق االستفادة من جميعحللعمال المنزليين  ،الصندوق الوطني للضمان االجتماعي يخول انخراط المشغل في 

لغ خالل المب سلفا من بنكي شهري يتم احتسابه باقتطاع ،المتعلقة بهم أداء االشتراكاتو ص.و.ض.ج وذلك عبر تسجيلهم 

 .في عقدة الشغل المتفق عليه 

 شغل؟عاش التحفيزات التي تخولها الوكالة الوطنية إلنالهل يمكن لمشغل العامل المنزلي أن يستفيد من 

 ت .الجمعيات و التعاونيا،على المقاوالت  التي تقتصرمن هذه التدابير  مشغل العامل المنزلي دال يستفي 
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