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الفصل 8

العقود األساسية للعمل
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الفصل 8  

العقود األساسية للعمل

هناك أنواع مختلفة من عقود التوظيف ، وفيما يلي السمات الرئيسية لألنواع األكثر شيوًعا :

 عقد العمل الفرعي 
يتم إبرام عقد العمل الفرعي  عندما يرغب صاحب العمل في توظيف العمال من أجل القيام  بتنفيذ 
مهام معينة  و محددة تتم تحت إشراف صاحب العمل  الذي يحدد مكان العمل و ساعات الدوام .
 يتم تحديد الصفات والسمات الرئيسية لعقد  العمل و التي تتضمن  )ساعات العمل األسبوعية 
واألجور والمكافآت عن العمل اإلضافي أو أيام العطل الرسمية واألعياد وغيرها(   و التي تم 
اإلشارة إليها في عقود العمل الوطنية )CCNL( التي حددت أيضا الحد األدنى لألجور. يشار 

 .UNILAV   عقد العمل وفي التبليغ ما يسمى / CCNL عموماً إلى
 و يمكن أن يكون عقد العمل  الفرعي بدوام كامل عندما يكون وقت العمل مساويًا للوقت الذي 
تم تحديده من قبل CCNL  أو ممكن أن يكون بدوام جزئي ، إذا تم تخفيض وقت العمل في هذه 

الحالة  يجب تحديد النسبة المئوية و األجر و الوقت المخصص . 
عقد  العمل الفرعي يمكن أن يكون : 

• محدد المدة وفي هذه الحالة  يجب أن يشار في عقد العمل إلى مدة العالقة التي يمكن تمديدها 
إلى 5 مرات وبحد أقصى 36 شهًرا من قبل صاحب العمل. 

• غير محدد المدة ، في هذه الحالة ، ليس هناك مدة ويستمر عقد العمل حتى يقوم صاحب العمل 
في فصل العامل أو في حالة ان العامل يقدم اإلستقالة . 

 ماذا تعمل في حالة الفصل من العمل ؟
العامل  الذي يستلم  خطاب فصل من العمل  لديه 60 يوًما لالستئناف. 

يجب أن يتم  الطعن بشكل  مكتوب و يحتوي على كافة األمور الضرورية و يجب تسليمه بطريقة 
مناسبة  و تحديد التاريخ  )كتاب الطعن مسجل مع إيصال االستالم ، pec ، البريد المضمون  الخ 
...( و هذا اإلجراء ال يتطلب أية شكليات خاصة  ويمكن أن يتم إما بشكل شخصي أو بمساعدة 

نقابة العمال  أو محام. 
ويمكن للعمال الحصول على المساعدة من خالل التواصل مع محامين ذوي خبرة في قانون العمل 

ضمن المكاتب الفنية لنقابات العمال الرئيسية.
ومن تاريخ إرسال الطعن يجب مرور 180 يوم لتقديم أي استئناف قضائي . و يعتبر  قاضي 

العمل هو الهيئة المختصة في تلقي االستئناف. 
يجب أن يكون هذا هذا اإلجراء بالضرورة من قبل محام.
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 نتائج الفصل غير القانوني  تأخذ بعين اإلعتبار  منذ تاريخ التوظيف وحجم الشركة وكذلك أسباب 
إلزامية بشأن  بالعمالة ال يوجد إجراءات  المتعلق  الموضوع  فيما يخص  الخدمة. و  الفصل من 
التوفيق أو الوساطة وسوف تكون المسؤولية القانونية للنظر في ما إذا كان ينبغي تفعيل وسائل 

بديلة  هي من نظر قاضي العمل المختص.
في حالة  الجمعيات التعاونية فإن األعضاء المتعاونين الذين يتم فصلهم واستبعادهم في وقت واحد 
من قبل أحد األعضاء  فإن الموعد النهائي لتقديم االستئناف القضائي ضد الفصل ألحد األعضاء 
هو 60 يوًما فقط من تاريخ إرسال كتاب الفصل لذا يلزم االتصال و إستشارة المحامي بأقرب 

وقت ممكن  .
يجب على جميع العمال في غضون 60 يوًما بعد الفصل أن يتقدموا بطلب لـ Naspi “تعويضات 
البطالة” إلى INPS. “مؤسسة التأمينات اإلجتماعية “و يتم تقديم الطلب بطريقة إلكترونية سواء 

شخصياً أو عن طريق المكاتب المختصة  .

عقد العمل بواسطة شركات التوظيف ؟
من الممكن إنشاء عقد العمل  مع الشركة التي تطلب العامل لكن بطريقة غير مباشرة و يتم ذلك 
من خالل وكالة توريد على سبيل المثال “ Temporay, Adecco ,Gi Group  “ التي طلبت 

فيها شركة المستخدم توريد الموظفين. 
والعقد مع العامل في هذه الحالة منصوص عليه من قبل وكالة اإلدارة التي تقوم بتوظيف العمال 
الخاصة  تلك  عن  تقل  ال  التي  والتنظيمية  االقتصادية  الشروط  بكافة  العمال  يتمتع   بذلك  و   ,

بالموظفين من نفس المستوى الذي اتخذته الشركة مباشرة. 
للعمال  تعويضات  لدفع  األخرى  الوكالة  مع  والتكافل  بالتضامن  التوظيف مسئولة  تعتبر شركة 

ودفع مساهمات  نسبة الضمان االجتماعي.

التوظيف من قبل الجمعيات التعاونية أو هيئات اخرى 
للمناقصات

قد يحدث أن عقد العمل  الفرعي غير منصوص عليه مباشرة من قبل الشركة التي تحتاج إلى 
العامل  ولكن من خالل الشركة األخرى التي قامت  شركة التوظيف  بتفويض جزء من أنشطتها 

من خالل العقد )مثال على  هذه الحالة “التعاونيات اللوجستية”  (.
تاريخ  فترة عامين من  المقاول خالل  بالتضامن والتكافل مع  المتعاقدة مسؤولة  الشركة  تعتبر   

انتهاء العقد  لتسديد مكافآت ومخصصات الضمان االجتماعي المتراكمة في عقد المقاولة .
ويعتبر  العقد شرعي إذا كان المقاول ينفذ العمل بشكل فعال ومع موظفيه و من خالل  أدواته 

الخاصة . 
يحدث أحيانًا أنه  وراء عقود الشراء الرسمية  يتم إخفاء وساطة  لأليدي العاملة غير الشرعية 
أي الحاالت التي يعمل فيها العامل  في الواقع  بموجب توجيهات المقاول ويتم تضمينه في تنظيم 

الشركة على الرغم من أنه يتم توظيفه رسميًا من قبل شخص آخر .
 في مثل هذه الحاالت يمكن االتصال بمنظمة نقابية أو محامي للتحقق من إمكانية حدوث نزاع في 

مهلة الستين يوًما من إنهاء عالقة العمل.
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عقد العمل المتقطع  ) بناًء على الطلب ( 
هو عقد توظيف ثانوي يحق فيه لصاحب العمل أن يتصل بالعامل الذي وقع العقد بحسب احتياجاته 

للعقد المتفق عليه أي “تحت الطلب”. 
وال يدفع صاحب العمل  للعامل إال عن أيام العمل  الفعلية  ) إال إذا كان قد تكفل  العامل بإستعداده 
الدائم  للعمل مع صاحب العمل وأن يكون متوفراً وفي هذه الحالة يحق له الحصول على تعويض 
التوافر(. يتم تحديد حاالت االستخدام في عقد العمل الوطني” CCNL “ وضمن مراسيم محددة.
 وحال شكل عام  يمكن إبرام هذا النوع من العقود مع أشخاص تقل أعمارهم عن 24 سنة  شريطة 

أن يتم تنفيذ العمل خالل السنة الخامسة والعشرين ، أو مع أشخاص  من العمر  55  سنة. 
يحدد القانون الحد األقصى للعمل في  400 يوم. و يمكن استدعاء العامل خالل فترة ثالث سنوات.  

وهذا الحد األقصى ال يعتد به  في قطاعات السياحة و الوظائف العامة والعروض.

التعاون خالل فترات
يمكن النص على  إبرام عقود التعاون العرضية ألداء العمل المحدود المدة )بحد أقصى مدته  30 

يوًما في السنة( وبمبلغ أقصى قدره 5000 يورو سنوياً.
 ال تنص هذه العقود على إجازة مدفوعة األجر أو غيرها من أدوات التعويض و الحماية مثل 

المرض أو اإلجازة المنصوص عليها  أو التصاريح  أو إجازة الوالد أو إجازة األمومة.
 إذا كان العمل الذي تم إنجازه في الواقع مشابهاً للعمل بصفة موظف فمن المستحسن االتصال 

بمنظمة أو إستشارة المحامي  للتحقق من الوضع .

عقد عمل مع ضريبة  الدخل المضاف
إن عقد العمل  الذ يتم إبرامه مع حامل ضريبة القيمة المضافة  يتم اإلتفاق عليه ضمن  العمل الحر 

أو العمل الفرعي وغير تابع . 
والمثال النموذجي عن هذا النوع من العقود هو عقد العمل ألداء خدمة معينة و هذا العقد  يتميز 
بعدم وجود عالقة بين صاحب العمل والموظف ألن الموظف يعمل بشكل مستقل وليس تحت 
سلطة وتوجيه أوتنظيم من و كيل العمل وبالتالي يمكن للعامل تنظيم عمله الخاص وجداول أعماله 
و إسلوب أداء العمل  وتنظيمه بطريقته الخاصة وذلك بهدف  تحقيق النتيجة  التي ينص عليها 

العقد وهو إنجاز عمل مادي أو فكري . 
يتفق  عام  بشكل  و  العمل  وقت  وليس  تحقيقها  يجب  التي  بالنتيجة  مرتبطة  هناك شروط  ولكن 
الطرفان على المبلغ الواجب دفعه وعلى توقيت تنفيذ العمل الذي تم تكليفه إما  من خالل عقد ألداء 

العمل أو من خالل كتاب تعيين. 
في الواقع جميع األعمال تتبع التنظيم الهرمي )الموظف لديه جدول زمني محدد وأدوات العمل 
مع الوسائل المنظمة و المقدمة من قبل صاحب العمل  وفي األماكن التي يجب العمل بها ويتلقى 
المبادئ التوجيهية التي يجب اتباعها( ينبغي أن يكون نموذج العمل التابع وليس مع دفع الراتب 

عن طريق ضريبة القيمة المضافة .
على سبيل المثال : يمكن أن يكون عقد الخدمة المتفق عليه يقوم على أساس أن الحرفي الذي يمتهن 
مهمة صناعة األثاث و ينتج القطع في ورشته ويسلمها إلى العميل خالل المدة المحددة. يتم االتفاق 
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على الرسوم و الدفع  بناء على عدد األثاث المصنوع من ناحية أخرى يتم إجراء محاكاة لهذا النوع 
من العقودفي حال أن صاحب العمل  طلب من العامل أن يعمل داخل شركة العميل في األوقات 

التي حددها األخير لبناء عدد غير معروف من األثاث في فترة زمنية معينة.
يتم االتفاق على الرسوم  و الدفع على أساس عدد الساعات / أيام العمل “.هناك فئات معينة من 
الوظائف و المهن التي تتطلب التسجيل ضمن النقابة  ويتم  دفع التعويض عن طريقها بموجب أمر 

.
باستثناء حاالت نادرة يتم الدفع  فقط من خالل الفواتير باستخدام ضريبة القيمة المضافة.

عقد اإلعارة
إن عقد اإلعارة  هو عقد عمل فرعي و مخصص للعاملين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 29 
سنة ، حيث يتم التخطيط لنشاط تدريبي أيضاً  سواء كانت عملية أونظرية و في نهاية فترة اإلعارة  

إذا لم ينسحب أي من األطراف  فإن العالقة تستمر كعالقة عمل عادية إلى أجل غير مسمى.
 يرتبط عقد اإلعارة  بخطة تدريب ما عدا حالة اإلعارة  المهنية التي يتم إعدادها من قبل مؤسسة 

تدريب بمشاركة شركة مختصة .
و هناك 3 أنواع من اإلعارة  الصناعية :  

-1  ذو الكفاءات  للحصول على المؤهل المهني والدبلوم  ودبلوم التعليم الثانوي العالي وشهادة 
التخصص التقني العالي ويتم تنظيمها بطريقة تمزج بين التدريب الذي يتم في الشركة وبين التعليم 
والتدريب المهني و الذي تقوم به المؤسسات التدريبية التي تعمل في إطار أنظمة التعليم والتدريب 

اإلقليمية وهي مخصصة للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 25 عاًما. 
• يتم تحديد المدة  بالتأهيل العلمي  أو الدبلوم المراد تحقيقه وال يمكن أن تزيد عن 3 سنوات ) و 

من الممكن أن تمتد إلى 4 سنوات في حاالت محددة(.
• يجب على صاحب العمل توقيع بروتوكول مع المؤسسة التعليمية التي التحق بها الطالب  ويجب 

أن يحدد محتوى ومدة التزامات التدريب الخاصة بأصحاب العمل 
-2 التدريب المهني 

و يهدف  إلى تحقيق المؤهالت المهنية  ألغراض تعاقدية ويستهدف فئة  الشباب بين 18 و 29 
سنة )17 إذا كان لديهم بالفعل المؤهل(.

يتعلق  فيما  الوطنية   الجماعية  العمل  واتفاقات  الداخلية  االتحادات  بين  فيما  االتفاقات  إبرام   •
بالمؤهالت المهنية لألغراض التعاقدية التي يتعين تحقيقها وتحديد مدة وأدوات  التدريب وكذلك 

الحد األدنى لفترة التدريب التي ال يمكن أن تتجاوز 3 سنوات )ويمكن أن تمدد  إلى 5 سنوات(.
التدريب الذي تم تنفيذه تحت مسؤولية صاحب العمل من خالل عرض التدريب العام الذي يهدف 
120”  على  الساعات”  لعدد  الحد األقصى  المهارات األساسية والعرضية ضمن  إلى اكتساب 

مدى ثالث سنوات يتم تنظيمها من قبل  األقاليم والمحافظات بشكل مستقل .
3 - التعليم العالي والبحث و اإلعارة  الصناعية

المتقدم  والتدريب  الجامعية  الشهادات  الحصول على   أجل  الصناعية من  اإلعارة   • هو عقد   
بإلضافة  إلى  التدريب العملي لتحقيق التدريب المهني و التي يمكن إدخالها في المرحلة العمرية 

بين 18و 29 سنة لتحقيق الدبلوم المهني أو غيرها من المؤهالت التي تعادلها 
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 • يجب أن يوقع صاحب العمل بروتوكوال مع المؤسسة التعليمية التي تم تسجيل  الطالب بها  
العمل وعدد  التي يقدمها  صاحب  التدريب  أو منظمة األبحاث ويجب أن يحدد فترة و”طريقة 

العالمات التعليمية  التي سيتم إكتسابها و اإلعتراف بها على مسؤولية صاحب العمل  .
 يتم التدريب خارج الشركة في المؤسسة التعليمية التي التحق بها الطالب.و يتم تنظيم مدة فترة 
اإلعارة الصناعية ألغراض البحث أو التدريب المتقدم ضمن المناطق  والمحافظات وفي غياب 
اللوائح اإلقليمية يتم ترك تفعيل التدريب المهني للتعليم العالي والبحوث التفاقات خاصة موقعة 
من قبل أرباب العمل  بشكل فردي أو مع  الجمعيات وتتم مع الجامعات والكليات التقنية وغيرها 

من المؤسسات التعليمية أو هيئات البحوث التعليمية .

العمل المنزلي 
العمل المنزلي هو العمل الذي يقوم به أولئك الذين يقدمون الخدمة المنزلية  وتتم في المنزل الذي 
يسكنه شخص واحد أو العائلة  ويعتبر عقد العمل المنزلي عقد عمل فرعي و  العامل المنزلي هو 
عامل تابع و يمكن أن يتم توظيف العامل المنزلي لفترة ثابتة أو غير محددة المدة وقد يشمل العيش 

مع العائلة  أو ال يتضمن التواجد مع العائلة أو الشخص .
 يجب أن يشير عقد توظيف العامل المنزلي إلى مستوى التصنيف و الذي يختلف باختالف المهام 
التي يقدمها  أو األجر بالساعة أو الشهر أو من الممكن إدراج الطعام أو مكان اإلقامة أو دون 
اإلقامة و ساعات العمل. يجب أن يقوم صاحب العمل باإلبالغ عن هذه هذا النوع من العمل  و 

كافة  المواصفات من خالل إجراءات تتم عبر اإلنترنت.
يجب على صاحب العمل أن يعطي العامل الدفعات الشهرية  المستحقة و الرمز “كود” في نهاية 
اإلجازات  الموظفين من حيث  بها جميع  يتمتع  التي  الحقوق  بنفس  المنازل  تتمتع عمال  السنة. 

وساعات العمل العادية واالستثنائية واألمراض واألمومة. 
وبما أن عالقة العمل هذه تتم في المنزل فمن الضروري و الهام جداً  أن تكون مبنية على  الثقة 
الفصل دون  تتطلب  التي  العمل  الوحيد من عالقات  النوع  والموظف وهذا  العمل  بين صاحب 

الحاجة إلى تحديد سبب الفصل وغير قابل لتقديم اإلعتراض أمام  النقابة. 
وبالتالي في حالة الفصل المفاجئ يحق للعامل الحصول على التعويض وعلى استحقاقات نهاية 
عقد العمل  ولكن ال يمكنه الطعن في قانونية الفصل كما يحق لعامالت المنازل الحصول على 

استحقاقات البطالة.

ماهو التدريب المهني و كيف يتم ؟
التدريب المهني  يتكون من فترة من العمل والتدريب والتوجيه ، والتي ال تعتبر بمثابة عالقة عمل 

تابعة. وهو عبارة عن إجراءات تدريبية  تتيح  للمتدربين التواصل المباشر بعالم العمل . 
المثال  المدرب  )على سبيل  بين  اتفاقية  الضروري عقد  المهني من  التدريب   إجراء  أجل  من 
للتدريب  العامة  والمراكز  التوظيف  وكاالت  والخاصة,  العامة  الثانوية  والمدارس  الجامعات   :

المهني أو التوجيه( .
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والمنظمة المضيفة )الشركة  النقابة مهنية ، التعاونية ، الهيئات عامة( من خالل  تحديد مشروع 
تدريب يتم وضعه من قبل  المضيف والمتدرب ، حيث يتم تحديد الحقوق  المترتبة والواجبات 

المعنية. 
ال يترتب  أي أجر مستحق  ولكن الحد األدنى المسموح به  من التعويض الذي  ال يتعارض مع 
استالم” Naspi إعانة البطالة” يتم بعد ذلك تنظيم التدريب على أساس فردي من خالل القوانين 

اإلقليمية الخاصة .
هناك أنواع مختلفة من التدريب: 

• “ التدريبات المنهجية”  )يتم توفيرها من خالل  مسار تعليمي رسمي للجامعة أو دورة  دراسية( 
وفي هذه الحالة ، يجب أن يكون المتدرب طالباً مسجالً في الدورة الدراسية التي يتم تفعيلها من 

أجل النشاط و التدريب.
• التدريب المهني وإعادة االندماج أو اإلدماج في العمل و هذا النوع من التدريب يهدف إلى إدراج  
المتدرب أو إعادة االندماج في عالم العمل  و يخضع لهذا النوع من التدريب أشخاص بدون عمل 

)أو عاطل عن العمل( أو ذوي اإلحتياجات الخاصة )المعاقين أو طالبي اللجوء(.
• التدريب المهني للمواطنين األجانب المقيمين بالخارج و الذي يهدف إلى  إكمال دورة التدريب 
المهني التي تبدأ في بلد المنشأ  لمدة ال تقل عن 3 أشهر وامتداد 12 ملحق كحد أقصى ضمن 
السنة. من الحصول على شهادة المدرسة في بلد المنشأ )يتم تنظيم هذه الدخول دون اإللتزام بالحد 

المسوح به من الحصص (حسب المادة 27 من قانون الهجرة .


