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ما ھو ERE؟
(ERE) ملف تنظيم العمل

أو  اقتصادية  الج�عي ع� أساس أسباب  الفصل      

تنظيمية أو فنية أو إنتاجية.

    ا�يقاف ا�ؤقت بسبب القوة القاهرة.  

المتطلبات
أقل من 100 عامل،  بها  يعمل  التي  ال�كات   �    

يجب أن يؤثر الفصل أو التوقيف ع� 10 منهم ع� 

ا�قل.

التي يعمل بها 300-100 عامل، ستؤثر      ال�كات 

ع� ٪10 ع� ا�قل منهم.

         ال�كات التي يعمل بها أك� من 300 عامل، 30 

منهم ع� ا�قل.

األسباب
    الطابع ا�قتصادي

    الطابع الفني

    الطابع التنظيمي       

    الطابع ا�نتاجي

األنواع 
    ERE ل¡نقراض

    ER للتوقيف

         ERE تخفيض ساعات دوام العمل

أين يتم تنظیم ERE؟
         ا�ادة 51 من قانون الع�ل

ما ھو ERTE؟
(ERTE) ملف تنظيم العمل ا�ؤقت

 ERE نوع    

         الطابع ا�ؤقت

التزامات صاحب العمل
   إلزامية إعادة العامل إª وظيفته � نفس الظروف 

التي كانت عليها قبل التطبيق.

         ا�لتزام با�حتفاظ بالعامل¯ ا�سجل¯ ومواصلة دفع 

مساه�تهم � الض�ن ا�جت�عي.
 

حقوق العمال
إذا  القضائية  ا�حاكم  أمام  فيه  الطعن   � الحق     

اعت·وا أن ا�جراءات القانونية ا�تخذة غ¸ م·رة.

    الحق � الحصول ع� إعانة البطالة (إذا تم استيفاء 

ا�تطلبات)

         الحق � اعادة القبول � ظل نفس ظروف العمل 

التي كانوا عليها � السابق.

أين تتم التسوية لل ERTE؟
         ا�ادة 47 من قانون الع�ل

� أعقاب ف¸وس كورونا:

    ERTE بسبب قوة قاهرة: مرسوم مل¼ بالقانون رقم 

8/2020

    إعادة ½و الف¸وس ا�رسوم ا�ل¼ 24/2020

         ERTE مع ا�عفاءات ا�رسوم ا�ل¼ 30/2020
التنسیقیة الوطنیة

المنصة االجتماعیة
سالیسیانوس

 بالتعاون مع



ما ھي أنواع ERE ؟
 

:ERE هناك 3 أنواع مختلفة. تعتمد حقوق الع�ل ا�ت¾رين ع� نوع مع¯ من

ERE بسبب االنقراض:
    إنه الفصل الج�عي ويفÃض الوقف النهاÂ لع¡قة العمل ب¯ ال�كة والعامل¯. 

              حقوق الع�ل ا�ت¾رين: ا�ساعدة بسبب البطالة وتعويض عن الفصل.

ERE  بسبب التعلیق
    يتضمن تنفيذ تقويم عمل جديد، والذي قد يؤثر ع� القوى العاملة بأكملها أو جزء منها فقط. � هذا التقويم 

الجديد، سيتم ا�شارة إª أيام التعليق التي يجب ع� ا�وظف البقاء فيها � ا�نزل. 

             حقوق الع�ل ا�ت¾رين: يستطيع العامل تحصيل مساعدة عن البطالة يتناسب مع ساعات الدوام اليومي 

ا�توقف. وستصان أيًضا مساهمة الض�ن ا�جت�عي الخاصة به بنسبة ٪100 من يوم العمل.

 
ERE بسبب تخفیض ساعات العمل. 

     ع� غرار نظام التعليق ERE. والفرق الرئيË هو أنه بد�ً من تعليق أيام عمل العامل، فإن ما ينقص هو ساعات 

عمله � بعض أيام ا�سبوع.

              حقوق الع�ل ا�ت¾رين: يحافظ العامل ع� مساهمته � الض�ن ا�جت�عي بنسبة ٪100 من يوم العمل وÍكنه 

طلب إعانة بطالة تتناسب مع ساعات توقفه عن العمل.



في� يتعلق با�جراءات

(ETOP) سباب ا�وضوعيةÑل ERTE

    يتم التفاوض عليها مع لجنة مخصصة

مع  أو  الع�ل  مع  التواصل  مسبق:  إشعار    

ممثليهم 

    بدء فÃة ا�ستشارات

    يجب نقل الوثائق ا�قدمة (7 أيام)

    انتهاء فÃة ا�ستشارة: باتفاق أو بدونه 

    تقوم ال�كة بإب¡غ سلطة العمل بالقرار (خ¡ل 

5 أيام). 

         إب¡غ الع�ل بشكل فردي 

ERTE ETOP من جراء الكوفيد

   يتم التفاوض مع ا�مثل¯ القانوني¯ للع�ل

         إذا × يكن هناك Öثيل للع�ل ، فسيتم التفاوض 

عليه مع النقابات ا�ك� Öثي¡ � القطاع.

ERTE بسبب القوة القاهرة

  طلب إª سلطة العمل

  ا�ذكرة التي ت·ر ا�وقف 

  قاØة الع�ل ا�ت¾رين وتحت أي ظروف

(Ùصمت إيجا) الرد � غضون 5 أيام عمل            

ما ھي أنواع ERTE الموجودة؟ 

مع مراعاة نوع تخفيض يوم العمل

ERTE لتقليل ساعات العمل: 

    تخفيض ساعات أو أيام العمل (ب¯ 10-70٪)

         إعانة بطالة لجزء من يوم العمل ا�خفض

ERTE بسبب تعليق العقد

     ا�يقاف التام للعقد لفÃة محدودة

     لن يقوم صاحب العمل بدفع أي راتب

               Úجرد ا�نتهاء من ERTE ، سيتم اسÃداد 

               الوظيفة

 في� يتعلق با�سباب

(ETOP) سباب ا�وضوعيةÑل ERTE

     أسباب اقتصادية أو فنية أو تنظيمية أو 

     إنتاجية 

COVID سباب موضوعية� ERTE          

 ERTE بسبب القوة القاهرة 

  ا�حداث الخارجية وغ¸ ا�تعلقة بنشاط ال�كة 

وتعت· غ¸ متوقعة أو � مفر منها

  ERTE بسبب القوة القاهرة كوفيد

ERTE بسبب إعاقة تطوير النشاط

ERTE بسبب قيود التطور الطبيعي للنشاط

               ERTE التي تؤثر ع� ال�كات التي لديها 

              تصنيف مع¯ للتصنيف الوطني للنشاط 

             ا�قتصادي.

متى تنتھي حالة ERTE؟
تخضع مدة ERTE للتغلب ع� الظروف ا�ستثنائية التي دفعت إª تطبيقه، أي أنها ستنتهي عندما ينتهي السبب الذي 

حفز تطبيقه.



تُدفع إعانة البطالة، ا�عروفة باسم "البطالة" ، من قبل خدمة التوظيف العامة الحكومية (SEPE). يختلف مبلغ إعانة 

البطالة تبًعا للوقت وا�بلغ الذي ساهم به العامل. 

ال�وط ال¡زمة لتحصيل بدل البطالة: 

    فقدان الوظيفة كرها (بسبب الفصل أو إنهاء العقد أو ملف تنظيم العمل، من ب¯ أمور أخرى).

 áيجب أن تكون مسج¡ً كباحث عن عمل وتوقيع التزام النشاط (يتضمن قبول عروض العمل ا�ناسبة �لفك الشخ    

وا�شاركة � برامج التدريب أو التوجيه أو ا�علومات أو إعادة التدريب أو ا�دراج ا�هني).

    يجب أن يكون قد ساهم Úا � يقل عن 360 يوًما � السنوات الست ا�اضية، وأ� يكون � سن التقاعد، أو يكون 

يحصل ع� أي معاش تقاعدي للض�ن ا�جت�عي.

     إذا كان احتساب ا�ساعدة متوافًقا مع نشاط يعمل لحسابه الخاص، ف¡ يجوز تقديم الخدمات ا�هنية لنفس 

ال�كة التي عمل بها أو èخرين من نفس ا�جموعة.

    � حالة ا�بقاء ع� عقد واحد أو أك� من عقود الدوام الجزÂ وقت حدوث حالة البطالة القانونية، فإن فÃات 

ا�سهام � الوظائف التي فقدت فيها الوظيفة، بشكل مؤقت أو دائم، ستؤخذ � ا�عتبار حéيًا، أو تم تقليل ساعات 

العمل � الدوام اليومي العادي.

    عدم بلوغ السن العادية ا�طلوبة � كل حالة �حداث الحق � ا�عاش التقاعدي الخاضع للمساه�ت، إ� إذا × 

يكن لدى العامل فÃة ا�ساهمة ا�طلوبة، أو � حا�ت وقف ع¡قات العمل أو تخفيضها بقرار إداري.

ما ھي مدة استمرار استحقاق البطالة؟
تعتمد مدتها ع� متغ¸ين: 

    الوقت الذي تم الساهمة فيه قبل الوضع القانوê للبطالة. 

    � حالة تعليق العقد أو تخفيض الدوام، ستعتمد مدة ا�ستحقاق، با�ضافة إª ذلك ، ع� الوقت الذي يستمر فيه 

ا�جراء ا�عني.

ما ھو مبلغ المساعدة؟
يعتمد ا�بلغ اليومي للمساعدات ا�ساهمة �ج�ë البطالة ع� القاعدة ا�نظمة. 

حساب القاعدة ا�نظمة مع ا�خذ � ا�عتبار ا�ساس للطوارئ ا�هنية èخر 180 يوم Öت ا�ساهمة فيه.

    ا�بلغ اليومي للمساعدة خ¡ل أول 180 يوًما: ٪70 من القاعدة ا�نظمة.

    سيكون ا�بلغ اليومي ل¡ستفادة من اليوم 181 حتى نهاية ا�ساعد ٪50 من القاعدة ا�نظمة. 

من يدفع مخصصات البطالة؟



      إذا كان ا�بلغ الناتج أع� أو أقل من الحد ا�قð أو الحد ا�دï للمبالغ ا�حددة، يتم است¡م هذه ا�بالغ القصوى 

أو الدنيا حسب ا�قتضاء.

     إذا كانت البطالة جزئية، فسيتم تلقى الجزء ا�تناسب مع الساعات التي تكون فيها عاط¡ً عن العمل أو � حالة 

البطالة، وسيتم استه¡ك ا�عانة بالساعات وليس با�يام.

ا�ؤسسية � مساهمة  للمدفوعات   100٪ بدفع  ملزمة  ال�كة  تظل   ، العمل  ساعات  تخفيض  أو  تعليق  � حا�ت 

الض�ن ا�جت�عي.

ھل يمكنني أن أطرد أثناء وجودي في ERTE؟
 

   �. تخضع موافقة ERTE �لتزام ال�كة بالحفاظ ع� العمل �دة ستة أشهر من تاريخ استئناف النشاط.
    الفصل محتمل إذا أثبتت ال�كة أنه بسبب ا�ف¡س أو �سباب موضوعية � Íكنها ا�حتفاظ بالوظيفة.

    هناك اجتهادات متباينة حول هذا التقييد. يجب أن ننتظر ا�حكمة العليا.

ھل يمكنني العمل أثناء وجودي في ERTE؟
̧ك.      نعم ، من ا�مكن أن تعمل أثناء وجودك � ERTE ، سواء كنت تعمل لحسابك الخاص أو لحساب غ

      استثناء: إذا وقع العامل ع� حظر ôيح لعدم ا�نافسة أو التفرد مع ال�كة، فلن يتمكن ا�وظف من العمل 

لدى õكة أخرى.

:ERTE � عواقب العمل أثناء الوجود
 إذا كانت الوظيفة الجديدة بدوام كامل

    سيتم تعليق إعانة ERTE ، أي أنه سيتوقف تحصيل اعانة البطالة Úيزة ERTE �نها غ¸ متوافقة مع نشاط 

العمل الجديد.

    عندما يتعلق ا�مر بإعانة البطالة ، فمن ا�مكن قطعها واستئنافها عندما تكون عاط¡ً عن العمل مرة أخرى ، 

 .ERTE لذلك � ينبغي أن تختلف إعانة

    ينصح: إذا كان من ا�توقع أن تكون الوظيفة الجديدة مؤقتة، فإن أفضل حل هو التشاور مباõة مع هيئة 

ا�قاطعة.

 إذا كانت الوظيفة الجديدة بدوام كامل

    يجوز للعامل أن يطلب توافق الوظيفة الجديدة مع ميزة ERTE (يتم خصم الجزء ا�تناسب مع وقت العمل 

.(ERTE ال�كة الجديدة من مبلغ ا�ساعدة التي يتلقاها العامل من �

Puede ser otro trabajo, pero en la m¿



هل Íكن أن تكون وظيفة أخرى ولكن � نفس ال�كة؟
لن يكون قانونيًا العمل � نفس ال�كة، إ� � حالة قيام ERTE بتخفيض ساعات العمل.

كيف أتéف إذا وجدت وظيفة جديدة أثناء وجودي � ERTE؟
سيكون ÷وريا

      أبلغ SEPE أنه سيتم ا�ساهمة � õكة أخرى حتى � تتولد مدفوعات غ¸ مستحقة.

بالوكالة  الخاص  ا�ساعدة  ا�تصال بخط  ، عن طريق   êوÃا�لك  SEPE بذلك من خ¡ل موقع القيام      Íكن 

(91273 83 83) ، أو شخصيًا ، حيث سيكون من ال¾وري تحديد موعد.

 ينصح به

     إب¡غ ال�كة الحالية ، التي تحافظ ع� العامل � ERTE ، بحالة التوظيف الجديدة. 

      أب¡غ ال�كة الجديدة بوضع العمل الحاë للعامل وأنه موجود � ERTE ، حيث Íكن لل�كة القدÍة استدعاء 

العامل للعودة إª وظيفته القدÍة عندما يح¯ الوقت.

اجراءات جديدة بخصوص ف¸وس كورونا:
      بالنسبة إERTES ª ا�رتبط بف¸وس كورونا: عندما تتوافق مزايا البطالة ا�عÃف بها تحتسب مع وظيفة بدوام 

جزÂ × تتأثر بإجراءات التعليق، فلن يتم خصم الجزء ا�تناسب مع وقت العمل من مبلغ ا�ستحقاق.

       بالنسبة للع�ل الذين تأثروا بـ ERTE ، قبل هذا ا�جراءات و مقدار البطالة التي تم فيه تخفيض ساعات العمل 

Úا يتناسب مع الوقت الذي عملوا فيه بدوام جزÍ ، Âكنهم ا�طالبة بتعويض ماë عن ا�بلغ ا�عادل �ا توقف تلقيه 

بسبب الخصم الذي أقتتطع منه. يجب أن يتم ذلك من خ¡ل ا�قر ا�لكÃوê لـ SEPE ، حتى 30 يونيو 2021.



ھل يحق لي في تحصیل البطالة إذا كنت في ERE أو ERTE ؟

نعم ، ولكن للتقدم بطلب للحصول ع� إعانة بطالة ، يجب أن تفي بسلسلة من ا�تطلبات.
متطلبات التقدم للحصول ع� إعانة البطالة:

     التسجيل كباحث عن عمل 

     ا�حتفاظ بالتسجيل ا�ذكور أثناء تلقي ا�ساعدة والوفاء بالتزام النشاط ا�تضمن � الطلب.

      لتلقي إعانة ا�ساه�ت، يجب أن تكون قد عملت وساهمت � البطالة �دة 360 يوًما ع� ا�قل ، خ¡ل السنوات 

الست السابقة لحالة البطالة القانونية و× تستخدم مساه�ت تلك الفÃة للحصول ع� إعانة سابقة. 

     إذا كنت قد ساهمت �دة تقل عن 360 يوًما، فستتمكن من الحصول ع� إعانة البطالة إذا × يكن لديك دخل 

يزيد عن ٪75 من الحد ا�دï الحاë لÑجور، با�ضافة إª استيفاء باقي ا�تطلبات. حساب الجزء النسبي ع� دفعت¯ 

غ¸ عاديت¯.

     عدم بلوغ السن العادية للتقاعد، ما × يتم تعليق العقد أو تخفيض ساعات العمل اليومية.

      � تقوم بأي نشاط ع� حسابك الخاص أو تعمل لحساب شخص آخر بدوام كامل ، ما × يكن التوافق مثبتًا بواسطة 

برنامج ترقية وظيفي.

      عدم الحصول ع� معاش الض�ن ا�جت�عي غ¸ ا�توافق مع العمل.

      � حالة تعليق العقد، يجب أن يكون مقررا � ا�جراء ا�عني، ويكون مؤقتًا ويكون ناتًجا عن أسباب اقتصادية أو 

فنية أو تنظيمية أو إنتاجية أو تحت ظروف قاهرة.

إعالن عن المدخوالت: ھل يجب علي التصريح دخل ما أتقاضاه من SEPE؟

القاعدة العامة: وجوب التéيح عن الدخل

ا�ستثناء: الدخل من العمل الشخá الذي يساوي أو يقل عن 22000 يورو سنويًا من دافع واحد. إذا كان هناك عدة 

دافع¯، فسيتم الحفاظ ع� حد 22000 يورو سنويًا، ولكن با�ضافة إª ذلك، يجب أن تكون ا�بالغ التي يتلقاها من 

الدافع الثاê (سيتم تضم¯ SEPE هنا) أقل من ا�بلغ ا�ج�ë البالغ 1500 يورو. 

لذلك ، فالسيناريوهات ا�حتملة:

       الدخل الحéي ل SEPE أقل من 22000 يورو سنويًا � يوجد أي التزام با�ع¡ن عنه

        عدة دافع¯، Úا � ذلك SEPE: إذا كان مجموع ا�بالغ التي حصل عليها الدافع الثاê أقل من 1500 يورو ف¡ يوجد 

أي التزام 

       التي تتجاوز الحدود ا�قررة با�لتزام با�ع¡ن.



من أجل معلومات أخرى


