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ملف تنظيم العمل )(ERE
الفصل الجامعي عىل أساس أسباب اقتصادية أو
تنظيمية أو فنية أو إنتاجية.
اإليقاف املؤقت بسبب القوة القاهرة.

اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت

يف الرشكات التي يعمل بها أقل من  100عامل،
يجب أن يؤثر الفصل أو التوقيف عىل  10منهم عىل
األقل.
الرشكات التي يعمل بها  100-300عامل ،ستؤثر
عىل  10٪عىل األقل منهم.
الرشكات التي يعمل بها أكرث من  300عامل30 ،
منهم عىل األقل.
اﻷﺳﺒﺎب

الطابع االقتصادي
الطابع الفني
الطابع التنظيمي
الطابع االنتاجي

اﻷﻧﻮاع

ﻣﺎ ھﻮ ERTE؟

ملف تنظيم العمل املؤقت )(ERTE
نوع ERE
الطابع املؤقت

اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ

إلزامية إعادة العامل إىل وظيفته يف نفس الظروف
التي كانت عليها قبل التطبيق.
االلتزام باالحتفاظ بالعاملني املسجلني ومواصلة دفع
مساهامتهم يف الضامن االجتامعي.
ﺣﻘﻮق اﻟﻌﻤﺎل

الحق يف الطعن فيه أمام املحاكم القضائية إذا
اعتربوا أن االجراءات القانونية املتخذة غري مربرة.
الحق يف الحصول عىل إعانة البطالة )إذا تم استيفاء
املتطلبات(
الحق يف اعادة القبول يف ظل نفس ظروف العمل
التي كانوا عليها يف السابق.
أﻳﻦ ﺗﺘﻢ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻟﻞ ERTE؟

املادة  47من قانون العامل

 EREلالنقراض
 ERللتوقيف
 EREتخفيض ساعات دوام العمل

أﻳﻦ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻈﯿﻢ ERE؟

املادة  51من قانون العامل

اﻟﺘﻨﺴﯿﻘﯿﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ

اﻟﻤﻨﺼﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
ﺳﺎﻟﯿﺴﯿﺎﻧﻮس

ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ

يف أعقاب فريوس كورونا:
 ERTEبسبب قوة قاهرة :مرسوم مليك بالقانون رقم
8/2020
إعادة منو الفريوس املرسوم املليك 24/2020
 ERTEمع اإلعفاءات املرسوم املليك 30/2020

ﻣﺎ ھﻲ أﻧﻮاع  ERE؟
هناك  3أنواع مختلفة .تعتمد حقوق العامل املترضرين عىل نوع معني من :ERE
 EREﺑﺴﺒﺐ اﻻﻧﻘﺮاض:

إنه الفصل الجامعي ويفرتض الوقف النهايئ لعالقة العمل بني الرشكة والعاملني.
حقوق العامل املترضرين :املساعدة بسبب البطالة وتعويض عن الفصل.

 EREﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻌﻠﯿﻖ

يتضمن تنفيذ تقويم عمل جديد ،والذي قد يؤثر عىل القوى العاملة بأكملها أو جزء منها فقط .يف هذا التقويم
الجديد ،سيتم اإلشارة إىل أيام التعليق التي يجب عىل املوظف البقاء فيها يف املنزل.
حقوق العامل املترضرين :يستطيع العامل تحصيل مساعدة عن البطالة يتناسب مع ساعات الدوام اليومي
املتوقف .وستصان أيضً ا مساهمة الضامن االجتامعي الخاصة به بنسبة  100٪من يوم العمل.
 EREﺑﺴﺒﺐ ﺗﺨﻔﯿﺾ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ.

عىل غرار نظام التعليق  .EREوالفرق الرئييس هو أنه بدالً من تعليق أيام عمل العامل ،فإن ما ينقص هو ساعات
عمله يف بعض أيام األسبوع.
حقوق العامل املترضرين :يحافظ العامل عىل مساهمته يف الضامن االجتامعي بنسبة  100٪من يوم العمل وميكنه
طلب إعانة بطالة تتناسب مع ساعات توقفه عن العمل.

ﻣﺎ ھﻲ أﻧﻮاع  ERTEاﻟﻤﻮﺟﻮدة؟
مع مراعاة نوع تخفيض يوم العمل
 ERTEلتقليل ساعات العمل:
تخفيض ساعات أو أيام العمل )بني (10-70٪
إعانة بطالة لجزء من يوم العمل املخفض
 ERTEبسبب تعليق العقد
اإليقاف التام للعقد لفرتة محدودة
لن يقوم صاحب العمل بدفع أي راتب
مبجرد االنتهاء من  ، ERTEسيتم اسرتداد
الوظيفة
فيام يتعلق باألسباب
 ERTEلألسباب املوضوعية )(ETOP
أسباب اقتصادية أو فنية أو تنظيمية أو
إنتاجية
 ERTEألسباب موضوعية COVID
 ERTEبسبب القوة القاهرة
األحداث الخارجية وغري املتعلقة بنشاط الرشكة
وتعترب غري متوقعة أو ال مفر منها
 ERTEبسبب القوة القاهرة كوفيد
 ERTEبسبب إعاقة تطوير النشاط
 ERTEبسبب قيود التطور الطبيعي للنشاط
 ERTEالتي تؤثر عىل الرشكات التي لديها
تصنيف معني للتصنيف الوطني للنشاط
االقتصادي.

ﻣﺘﻰ ﺗﻨﺘﮭﻲ ﺣﺎﻟﺔ ERTE؟

فيام يتعلق باإلجراءات
 ERTEلألسباب املوضوعية )(ETOP
يتم التفاوض عليها مع لجنة مخصصة
إشعار مسبق :التواصل مع العامل أو مع
ممثليهم
بدء فرتة االستشارات
يجب نقل الوثائق املقدمة ) 7أيام(
انتهاء فرتة االستشارة :باتفاق أو بدونه
تقوم الرشكة بإبالغ سلطة العمل بالقرار )خالل
 5أيام(.
إبالغ العامل بشكل فردي
 ERTE ETOPمن جراء الكوفيد
يتم التفاوض مع املمثلني القانونيني للعامل
إذا مل يكن هناك متثيل للعامل  ،فسيتم التفاوض
عليه مع النقابات األكرث متثيال يف القطاع.
 ERTEبسبب القوة القاهرة
طلب إىل سلطة العمل
املذكرة التي تربر املوقف
قامئة العامل املترضرين وتحت أي ظروف
الرد يف غضون  5أيام عمل )صمت إيجايب(

تخضع مدة  ERTEللتغلب عىل الظروف االستثنائية التي دفعت إىل تطبيقه ،أي أنها ستنتهي عندما ينتهي السبب الذي
حفز تطبيقه.

ﻣﻦ ﻳﺪﻓﻊ ﻣﺨﺼﺼﺎت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ؟

ت ُدفع إعانة البطالة ،املعروفة باسم "البطالة"  ،من قبل خدمة التوظيف العامة الحكومية ) .(SEPEيختلف مبلغ إعانة
البطالة تب ًعا للوقت واملبلغ الذي ساهم به العامل.
الرشوط الالزمة لتحصيل بدل البطالة:
فقدان الوظيفة كرها )بسبب الفصل أو إنهاء العقد أو ملف تنظيم العمل ،من بني أمور أخرى(.
يجب أن تكون مسجالً كباحث عن عمل وتوقيع التزام النشاط )يتضمن قبول عروض العمل املناسبة مللفك الشخيص
واملشاركة يف برامج التدريب أو التوجيه أو املعلومات أو إعادة التدريب أو اإلدراج املهني(.
يجب أن يكون قد ساهم مبا ال يقل عن  360يو ًما يف السنوات الست املاضية ،وأال يكون يف سن التقاعد ،أو يكون
يحصل عىل أي معاش تقاعدي للضامن االجتامعي.
إذا كان احتساب املساعدة متوافقًا مع نشاط يعمل لحسابه الخاص ،فال يجوز تقديم الخدمات املهنية لنفس
الرشكة التي عمل بها أو آلخرين من نفس املجموعة.
يف حالة اإلبقاء عىل عقد واحد أو أكرث من عقود الدوام الجزيئ وقت حدوث حالة البطالة القانونية ،فإن فرتات
االسهام يف الوظائف التي فقدت فيها الوظيفة ،بشكل مؤقت أو دائم ،ستؤخذ يف االعتبار حرصيًا ،أو تم تقليل ساعات
العمل يف الدوام اليومي العادي.
عدم بلوغ السن العادية املطلوبة يف كل حالة إلحداث الحق يف املعاش التقاعدي الخاضع للمساهامت ،إال إذا مل
يكن لدى العامل فرتة املساهمة املطلوبة ،أو يف حاالت وقف عالقات العمل أو تخفيضها بقرار إداري.

ﻣﺎ ھﻲ ﻣﺪة اﺳﺘﻤﺮار اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ؟

تعتمد مدتها عىل متغريين:
الوقت الذي تم الساهمة فيه قبل الوضع القانوين للبطالة.
يف حالة تعليق العقد أو تخفيض الدوام ،ستعتمد مدة االستحقاق ،باإلضافة إىل ذلك  ،عىل الوقت الذي يستمر فيه
اإلجراء املعني.

ﻣﺎ ھﻮ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة؟

يعتمد املبلغ اليومي للمساعدات املساهمة إلجاميل البطالة عىل القاعدة املنظمة.
حساب القاعدة املنظمة مع األخذ يف االعتبار األساس للطوارئ املهنية آلخر  180يوم متت املساهمة فيه.
املبلغ اليومي للمساعدة خالل أول  180يو ًما 70٪ :من القاعدة املنظمة.
سيكون املبلغ اليومي لالستفادة من اليوم  181حتى نهاية املساعد  50٪من القاعدة املنظمة.

إذا كان املبلغ الناتج أعىل أو أقل من الحد األقىص أو الحد األدىن للمبالغ املحددة ،يتم استالم هذه املبالغ القصوى
أو الدنيا حسب االقتضاء.
إذا كانت البطالة جزئية ،فسيتم تلقى الجزء املتناسب مع الساعات التي تكون فيها عاطالً عن العمل أو يف حالة
البطالة ،وسيتم استهالك اإلعانة بالساعات وليس باأليام.
يف حاالت تعليق أو تخفيض ساعات العمل  ،تظل الرشكة ملزمة بدفع  100٪للمدفوعات املؤسسية يف مساهمة
الضامن االجتامعي.

ھﻞ ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ أن أطﺮد أﺛﻨﺎء وﺟﻮدي ﻓﻲ ERTE؟

ال

 .تخضع موافقة  ERTEاللتزام الرشكة بالحفاظ عىل العمل ملدة ستة أشهر من تاريخ استئناف النشاط.
الفصل محتمل إذا أثبتت الرشكة أنه بسبب اإلفالس أو ألسباب موضوعية ال ميكنها االحتفاظ بالوظيفة.
هناك اجتهادات متباينة حول هذا التقييد .يجب أن ننتظر املحكمة العليا.

ھﻞ ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ اﻟﻌﻤﻞ أﺛﻨﺎء وﺟﻮدي ﻓﻲ ERTE؟

نعم

 ،من املمكن أن تعمل أثناء وجودك يف  ، ERTEسواء كنت تعمل لحسابك الخاص أو لحساب غريك.
استثناء :إذا وقع العامل عىل حظر رصيح لعدم املنافسة أو التفرد مع الرشكة ،فلن يتمكن املوظف من العمل
لدى رشكة أخرى.

عواقب العمل أثناء الوجود يف :ERTE

إذا كانت الوظيفة الجديدة بدوام كامل
سيتم تعليق إعانة  ، ERTEأي أنه سيتوقف تحصيل اعانة البطالة مبيزة  ERTEألنها غري متوافقة مع نشاط
العمل الجديد.
عندما يتعلق األمر بإعانة البطالة  ،فمن املمكن قطعها واستئنافها عندما تكون عاطالً عن العمل مرة أخرى ،
لذلك ال ينبغي أن تختلف إعانة .ERTE
ينصح :إذا كان من املتوقع أن تكون الوظيفة الجديدة مؤقتة ،فإن أفضل حل هو التشاور مبارشة مع هيئة
املقاطعة.
إذا كانت الوظيفة الجديدة بدوام كامل
يجوز للعامل أن يطلب توافق الوظيفة الجديدة مع ميزة ) ERTEيتم خصم الجزء املتناسب مع وقت العمل
يف الرشكة الجديدة من مبلغ املساعدة التي يتلقاها العامل من .(ERTE

¿Puede ser otro trabajo, pero en la m

هل ميكن أن تكون وظيفة أخرى ولكن يف نفس الرشكة؟

لن يكون قانونيًا العمل يف نفس الرشكة ،إال يف حالة قيام  ERTEبتخفيض ساعات العمل.

كيف أترصف إذا وجدت وظيفة جديدة أثناء وجودي يف ERTE؟

سيكون رضوريا
أبلغ  SEPEأنه سيتم املساهمة يف رشكة أخرى حتى ال تتولد مدفوعات غري مستحقة.
ميكن القيام بذلك من خالل موقع  SEPEاإللكرتوين  ،عن طريق االتصال بخط املساعدة الخاص بالوكالة
) ، (83 83 91273أو شخصيًا  ،حيث سيكون من الرضوري تحديد موعد.
ينصح به
إبالغ الرشكة الحالية  ،التي تحافظ عىل العامل يف  ، ERTEبحالة التوظيف الجديدة.
أبالغ الرشكة الجديدة بوضع العمل الحايل للعامل وأنه موجود يف  ، ERTEحيث ميكن للرشكة القدمية استدعاء
العامل للعودة إىل وظيفته القدمية عندما يحني الوقت.

اجراءات جديدة بخصوص فريوس كورونا:

بالنسبة إىل  ERTESاملرتبط بفريوس كورونا :عندما تتوافق مزايا البطالة املعرتف بها تحتسب مع وظيفة بدوام
جزيئ مل تتأثر بإجراءات التعليق ،فلن يتم خصم الجزء املتناسب مع وقت العمل من مبلغ االستحقاق.
بالنسبة للعامل الذين تأثروا بـ  ، ERTEقبل هذا اإلجراءات و مقدار البطالة التي تم فيه تخفيض ساعات العمل
مبا يتناسب مع الوقت الذي عملوا فيه بدوام جزيئ  ،ميكنهم املطالبة بتعويض مايل عن املبلغ املعادل ملا توقف تلقيه
بسبب الخصم الذي أقتتطع منه .يجب أن يتم ذلك من خالل املقر اإللكرتوين لـ  ، SEPEحتى  30يونيو .2021

ھﻞ ﻳﺤﻖ ﻟﻲ ﻓﻲ ﺗﺤﺼﯿﻞ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ إذا ﻛﻨﺖ ﻓﻲ  EREأو  ERTE؟

نعم

 ،ولكن للتقدم بطلب للحصول عىل إعانة بطالة  ،يجب أن تفي بسلسلة من املتطلبات.
متطلبات التقدم للحصول عىل إعانة البطالة:
التسجيل كباحث عن عمل
االحتفاظ بالتسجيل املذكور أثناء تلقي املساعدة والوفاء بالتزام النشاط املتضمن يف الطلب.
لتلقي إعانة املساهامت ،يجب أن تكون قد عملت وساهمت يف البطالة ملدة  360يو ًما عىل األقل  ،خالل السنوات
الست السابقة لحالة البطالة القانونية ومل تستخدم مساهامت تلك الفرتة للحصول عىل إعانة سابقة.
إذا كنت قد ساهمت ملدة تقل عن  360يو ًما ،فستتمكن من الحصول عىل إعانة البطالة إذا مل يكن لديك دخل
يزيد عن  75٪من الحد األدىن الحايل لألجور ،باإلضافة إىل استيفاء باقي املتطلبات .حساب الجزء النسبي عىل دفعتني
غري عاديتني.
عدم بلوغ السن العادية للتقاعد ،ما مل يتم تعليق العقد أو تخفيض ساعات العمل اليومية.
ال تقوم بأي نشاط عىل حسابك الخاص أو تعمل لحساب شخص آخر بدوام كامل  ،ما مل يكن التوافق مثبتًا بواسطة
برنامج ترقية وظيفي.
عدم الحصول عىل معاش الضامن االجتامعي غري املتوافق مع العمل.
يف حالة تعليق العقد ،يجب أن يكون مقررا يف اإلجراء املعني ،ويكون مؤقتًا ويكون نات ًجا عن أسباب اقتصادية أو
فنية أو تنظيمية أو إنتاجية أو تحت ظروف قاهرة.
إﻋﻼن ﻋﻦ اﻟﻤﺪﺧﻮﻻت :ھﻞ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻲ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ دﺧﻞ ﻣﺎ أﺗﻘﺎﺿﺎه ﻣﻦ SEPE؟

القاعدة العامة :وجوب الترصيح عن الدخل
االستثناء :الدخل من العمل الشخيص الذي يساوي أو يقل عن  22000يورو سنويًا من دافع واحد .إذا كان هناك عدة
دافعني ،فسيتم الحفاظ عىل حد  22000يورو سنويًا ،ولكن باإلضافة إىل ذلك ،يجب أن تكون املبالغ التي يتلقاها من
الدافع الثاين )سيتم تضمني  SEPEهنا( أقل من املبلغ اإلجاميل البالغ  1500يورو.
لذلك  ،فالسيناريوهات املحتملة:
الدخل الحرصي ل  SEPEأقل من  22000يورو سنويًا ال يوجد أي التزام باإلعالن عنه
عدة دافعني ،مبا يف ذلك  :SEPEإذا كان مجموع املبالغ التي حصل عليها الدافع الثاين أقل من  1500يورو فال يوجد
أي التزام
التي تتجاوز الحدود املقررة بااللتزام باإلعالن.
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