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)2/  1(عقد العمل 

�  المؤقتون العمال
��	  العاملون الفنيون أو  والعمال الفنانون = األداء فنون 


األداء نونف �

موجب توظ�فهم يتمB:

 المدة محدد  عمل عقد

المدة محدد  عمل عقد  أو EسHُ "يتم المدة محدد  عمل عقد  و'كون "االستخدام شائع 
�  إبرامه

���  األ=شطة قطاعات 8عض إطار  
 محدد  غHI  لعم عقد  إG اللجوء عدم فيها  Bشيع ال?<

  الOشاط طبLعة لدوا�K  المدة
P
.مؤقتة تكون الوظائف هذە ألن ونظرا

حصلون� Oاألجر ع:

العمل ساعات بواقع  	Oالفع

 ام مقا8ل مقطوعة م`افأة دفع( راتب 8موجب أوL8العمل الق(

تقاضي األجر

lألجور
عقد عمل محدد 

المدة أو عقد عمل 
شائع "محدد المدة 

"االستخدام

قطاع فنون 
داءاأل
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)2/  2(عقد العمل 
�  المؤقتون العاملون �ختلف

��:األداء فنون 

عن  � Heالموظف  � Heالعامل  �
��المدة محدد  غHI  عمل عقد  8موجب األداء فنون قطاع 

 

وعن  � Heالفنان ، � Heسوا  وهم المؤلفjل ، � He8ل موظف  � Heعامل  � Heة قوقح و'تقاضون مستقلLnمل =) 
)...المماثلة والحقوق الpث وحقوق المؤلف حقوق

العاملين في  توجد قرينة لكسب األجر بالنسبة للفنانين :تجدر اإلشارة إلى ما يلي
فنان مشارك جميع العقود التي يحصل الشخص بموجبها على اتفاقية ل. فنون األداء

ر عقود في فن األداء بغرض إنتاجه، وذلك من خالل الحصول على مكافأة، تُعتب
ضمن عمل طالما أن هذا الفنان ال يمارس النشاط موضوع العقد في ظل شروط تت

.قيده في السجالت التجارية

الحصول على 
مقابل حقوق 

المؤلف

ن وضع الفناني
المؤلفين

األجر تقاضي األجر
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الحما�ة االجتماع�ة

الشباك الواحد مجموعة الحماية االجتماعية

التدريب المهني في مجال 
ية فنون األداء للشركات الفن

والثقافية

الطب المهني

صندوق 
اإلجازات 
المدفوعة 

األجر

معاشات التقاعد 
التكاملي

اشتراكات 
فنون األداء 
ةالحية الخاص

استرداد االشتراكات 
واإلقرار قبل التوظيف

التأمين لضمان 
الحصول على 

األجر

اشتراكات كوادر 
العاملين المؤقتين

استرداد اإلسهامات في 
التأمين ضد البطالة 
والتعويض عن البطالة

نظام التأمينات 
انين االجتماعية للفن
المؤلفين

للمهنيين الحماية االجتماعية 
في مجال فنون األداء العاملين

ن الحماية االجتماعية للفناني
المؤلفين

الرعاية 
 -الصحية 
االدخار
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ب�Uة النظام –لمحة تار(خ�ة �
إجراءات التفاوض�
التع*(ض Bموجب القانون العام�
إحصاءات�
	 ظل جائحة  �


19-كوف�دالتداب/] االسZثنائ�ة �

 	

الجزء الثا#

التع*(ض عن ال&طالة
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ب�Uة النظام –لمحة تار(خ�ة �
إجراءات التفاوض�
التع*(ض Bموجب القانون العام�
إحصاءات�
	 ظل جائحة  �


19-كوف�دالتداب/] االسZثنائ�ة �

 	

الجزء الثا#

التع*(ض عن ال&طالة
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لمحة تار(خ�ة


  نظام استحداث :1958• [bموجب ال&طالة ضد  التأمB صة االتفاق�ة 
 Bالت الخا [bضد  أم 
	  المؤرخة ال&طالة


� 31  h/سمH1958 د


  للعمال محددة قواعد  استحداث :1964• [bوالفني  	

 8 الملحق (= األداء فنون �

  وwxي)لالئحة
P
ات لjشمل 1965 يناير 1 من اعتpارا >Iشاط عن االنقطاع فOخالل ال 

ة >Iالفاصلة الف  � Heتص~'ر {ل  ب.


  محددة قواعد  استحداث :1967• [bللفنان  
 [bالعامل  	

  لحقالم (= األداء فنون مجال �

  وwxي )لالئحة 10
P
 أجل من الحLة األداء فنون قطاع ع� 1968 يناير 1 من اعتpارا

�  الصادر  لألمر  االمتثال
��ص الذي 1967 يوليو 13  �  بنظام العمل ع� ين Heضد  التأم 

�  الpطالة
��{ات  �wالعاملة ال  �

��  الحLة األداء فنون مجال 
P
.1968 يناير 1 من اعتpارا

لى يؤدي ملحق لالئحة الخاصة بالتأمين ضد البطالة إ
ة تعديل هذه الالئحة جزئياً لكي تؤخذ الطرق الخاص

لممارسة بعض المهن في االعتبار، وهي طرق تبرر 
.تطبيق القواعد المحددة بشأن التعويض

ملحقان : 10و 8الملحقان 
يسريان على العاملين 
المؤقتين في فنون األداء



Avril 2021 1010


 ضد ال&طالة [bة نظام التأم�Uب

  نظام• [bالعمل صاحب مساهمات من ممّول ال&طالة ضد  التأم  	



  رسوم � [bضد  التأم 
(حة راجع( ال&طالة rsالمساهمة من وجزء )33 ال  	


ا-ات �  االجتماع�ة التأمينات اش/.
	  المساهمة( المعممة


ا-ات �  من ماع�ةاالجت التأمينات استقطاع = المعممة االجتماع�ة التأمينات اش/.
:)األvشطة إيرادات

صة قواعد ال :العام النظام• 	  Bالتع*(ض الخا
.wي والsy Oالمستف�دين جميع ع.

صة العد�دة األنظمة• 	  المهن ب&عض الخا
.wسمح والy  األخذB  	


 vشاط أش{ال االعت&ار  �
صة، 
  محدد  نظام منها  خا [bللعامل  
 [bالمؤقت  	


  :)10و 8 الملحقان( األداء فنون مجال �
ة  لتعد�الت العام النظام �خضع   ما  حد  إ� كب/]

�
صة للسمات وفقا  .نةمه B{ل الخا

�  المساهمة ز'ادة ط�'ق عن يتم تم~'لهما  وأن السLما  ،10و 8 الملحقان
��ا�ات  >Iاش  � Heالتأم 

  Bش`الن إنما  العمل، صاحب ومن األجر  من المستقطعة الpطالة ضد 
P
  نظاما

P
  مختلفا

P
 عن تماما

.العام القانون 8موجب النظام

ص :الدولة تموله الذي االجتما�	  التضامن نظام• 
 للع مختلفة Bدالت  تخص [bامل 
 
 [bمكنهم ال  الذين المؤقت�نظام خالل من التع*(ضات من االستفادة   
 [bضد  التأم 

  .ال&طالة
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ب�Uة النظام –لمحة تار(خ�ة �

إجراءات التفاوض�
التع*(ض Bموجب القانون العام�
إحصاءات�
	 ظل جائحة  �


19-كوف�دالتداب/] االسZثنائ�ة �

 	

الجزء الثا#

التع*(ض عن ال&طالة
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ك إطار التفاوض المش/.

التفاوض مراحل
 وكذلك ضالتفاو خاللها يتم التي المدة تحدد مفاهيمية ورقة المهنية القطاعات سائر في االجتماعيون الشركاء يضع•

 لىإ الورقة هذه بتسليم ويقومون )مراعاتها المطلوب العامة والمبادئ المالي المسار( التفاوض من المرجوة األهداف
  .األداء فنون قطاع في االجتماعيين الشركاء

األداء فنون قطاع في االجتماعيين الشركاء بمعرفة تفاوض•

المفاهيمية الورقة بشأن الخبراء لجنة بمعرفة المبرم االتفاق تقييم•

القطاعات سائر في االجتماعيين الشركاء بمعرفة المبرم االتفاق استئناف :المفاهيمية الورقة مراعاة حالة في 
البطالة دض التأمين بشأن باالتفاقية والملحقة البطالة ضد بالتأمين الخاصة لالئحة  10و 8 الملحقين في المهنية

الشركاء بمعرفة 10و 8 الملحقين في التعويض قواعد تحديد :المفاهيمية الورقة مراعاة عدم حالة في 
المهنية القطاعات سائر في االجتماعيين

الوزراء رئيس بمعرفة 10و 8 الملحقين دمج مع البطالة ضد التأمين بشأن االتفاقية على الموافقة•

�  الخاصة القواعد  �شأن التفاوض:الرئ�س�ة الفكرة Heطالة ضد  8التأمpاء 8معرفة وتحد�دها  ال} �wال  � Heاالجتماعي  �
�� القطاعات ائر س 

�  المنظمات( المهنLة
�  العمل أصحاب تمثل ال?< Heوالعامل  �

��.)األداء فنون قطاع 
�  للتفاوض عمل�ة إرساء

��ص 2015 عام  �  لصالح الpطالة عن للتع~'ض المحددة 8القواعد  تخت Heالعامل  � Heالمؤقت  �
�� األداء نونف مجال 

{اء و�معرفة �wال  � Heاالجتماعي  �
��..األداء فنون قطاع 
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ب�Uة النظام –لمحة تار(خ�ة �
إجراءات التفاوض�

التع*(ض Bموجب القانون العام�
اإلحصاءات�
	 ظل جائحة  �


19-كوف�دالتداب/] االسZثنائ�ة �

 	

الجزء الثا#

التع*(ض عن ال&طالة
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النصوص القانون�ة

	  الصادر  797 /2019 رقم للقرار  10و 8 الملحقان•

 نظام �شأن 2019 يوليو 26 �

 
 [bاالس�ئناف    ال&طالة ضد  التأم  �
���  مجمل  He10و 8 الملحق  � Heالتفاوض عن المن�ثق 

 �
��  مما  .2016 لعام المه?

��  االستقرار  �ع?   .2016 عام منذ  للقواعد  الOس?�

	  االتحاد  مUشور •

wللعمل الوط  	


	  المهن�ة القطاعات سائر  �

 والتجارة ةالصناع مجال �

	  الصادر  4 /2018 رقم

اير 7 � h/2018 ف    HIعليها  المنصوص القواعد  تفس  �

�� 
 � Heشأن بهما  المعمول 10و 8 الملحق�  � Heالعامل  � Heالمؤقت  �

��.األداء فنون مجال 
	  االتحاد  مUشور •


wللعمل الوط  	

	  المهن�ة القطاعات سائر  �


 والتجارة ةالصناع مجال �
	  الصادر  4 /2021 رقم


اير 22 � h/2021 ف      HIة التدابLاالس�ثنائ  �
 ا وضعه تم ال?<

�  التمد�د  السLما ( 19-كوفLد أزمة عن الناتجة التpعات لمواجهة
�  االس�ثنا�� Heللقوان(.
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نطاق تطبيق النصوص القانون�ة

 إحدى في النشاط يمارسون ممن والخاص، العام القطاعين من األعمال أصحاب = المعنيون األعمال أصحاب•
 )اإلذاعي بثوال الصوتية والتسجيالت السينمائي اإلنتاج المثال، سبيل على( الملحق في المحددة األنشطة مجاالت

 ."للمنشأة الرئيسي النشاط رمز"و الجماعية لالتفاقيات تعريفي رقم بموجب والمصنفة

  إحدى في المدة، محدد عمل عقد بموجب األداء فنون مجال في العاملون والعمال الفنيون = المعنيون الموظفون•
.الملحق في المشمولة الوظائف قائمة في تحديداً  المصنفة الوظائف

ص >= 8 الملحق 	  الن

ص القانو# 
  للعمال المخص [bوالفني  	


داءاأل  فنون مجال �

صحاب• صحاب جميع = المعنيون األعمال أ 	  األعمال أ

�  
 [bف �قومون الذين والخاص العام القطاعLنانف بتوظ 

.المدة محدد  عمل عقد  Bموجب
 لمنصوصا الشروط استيفاء مع المدة محدد عمل عقد بموجب توظيفهم يتم الذين الفنانون = المعنيون الموظفون•

.)العمل قانون( القانون في عليها

ص >= 10 الملحق 	  الن

ص القانو# 
  المخص [bللفنان  
 [bالعامل  	


األداء فنون مجال �

8الملحق 
ونالعمال والفني

10الملحق 
الفنانون
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وط الالزمة لمنح التع*(ض  rs2/  1(ال(
وط ⓵ rsن&ذة عن ال

وط عن ن&ذة• rsال:

طالةB  [/كر  إنهاء االستخدام، الشائع المدة المحدد  العمل عقد  /المدة المحدد  العمل عقد  انتهاء( طوع�ة غpحدد الم العمل لعقد  م 
عت�I  استقالة العمل، صاحب جانب من المدة

ُ
)قانونLة ت

 قائمة الق�دB  
 [bاتخاذە �جب إجراء( عمل عن ال&احث  �
���  إال  العمل عقد  انتهاء تار'ــــخ من عام غضون 

�� المذكورة ناءاتاالس�ث حالة 
 
P
�  ح¡ا

��  � Heة" – الملحق )"الحق سقوط ف/.

ث من( السن شرطLاإلحالة سن من أقل السن �كون أن �جب المضمون، ح Gالتقاعد إ(

م المقاطعات العاصمة،( فرنسا في اإلقامةLة واألقالLحار، وراء ما  الفر=سpة السلطات الLحار وراء ما  الفر=سpال(

فة ألداءالبدنية القدراتLالوظ

الوظائف عن الدائم الفعال البحث

االنتساب، شرط  �  �شأنها الpطالة عن التع~'ض ع� الحصول المطلوب الوظLفة فقدان قpل {افLة  8أعمال القLام �فLد  ما  تقد�م 8مع?
  الضوء Hًسلط >=

�
ط عO تحد�دا r� سابZاالن  	


(حة  � rs17 ال


  عO �جب المستفLدين، جميع مثل مثلهم :الرئ�س�ة الفكرة [bالعامل  
 [bالمؤقت  	

 األداء فنون المج �

وط اس�Zفاء rsطالة عن التع~'ض ع� الحصول استحقاق أجل من المختلفة الpال. 

شروط  7
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وط الالزمة لمنح التع*(ض  rs2/  2(ال(
ط االنZساب ⓶ r� Oسل�ط الضوء عy

:)العامة المبادئ( االنتساب مجال في البحث طرق•

10 /8 الملحقين تطبيق نطاق( "األداء فنون" بمجال المتعلقة األنشطة في العمل ساعات("

العمل أصحاب تعدد حالة في الشهر / ساعة 250( الشهر / ساعة 208 أقصى بحد(

عدد :)هنا بالتفصيل ذكرها يرد ال التي( الطرق بعض ظل وفي الشروط بعض بموجب سابقة، أوقات في عمل ساعات على الضم 
المؤقت العامل منها أُعفي التي التعليم ساعات عددو المؤقت العامل قضاها التي المهني التدريب ساعات

ساعات 5 إلى يصل ما الحسبان في األخذ  ً  دعق إطار خارج الواقعة الفترات أو )المرض :مثل( العمل عقد تعليق فترات لبعض يوميا
)الطويل المرض الوضع، إجازة :مثل( االجتماعية التأمينات نظام من للتعويض والخاضعة الخاصة الطبيعة ذات العمل

األخرى الفترات هذه مقابل االنتساب عن البحث فترة تمديد(األخرى المرض فترات تحييد(

الخاصة الحاالت االعتبار في األخذ compteenالشروط بعض ظل في  ً  إغالق :)هنا بالتفصيل ذكرها يرد ال التي( الطرق لبعض ووفقا
األوروبي االتحاد داخل األنشطة المهني؛ االنتقال مشروعات التصوير؛ توقف أو المنشأة

 أقل على ساعة 507 لمدة عمل قد األداء فنون مجال في المؤقت العامل يكون أن يجب :الرئ�س�ة الفكرة
 قاقاتاالستح على الحصول طلب( البطالة موضوع العمل عقد انتهاء على السابقة شهر 12 فترة خالل تقدير

)القبول تجديد أو

/  ساعة 507
شهر 12
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)4/  1(استحقاق التع*(ض 
ة التع*(ض > =المدة  ⓵ م&دأ الذكرى السن*(ة/ شهر 12ف/.

:توضيحية صورة•

 العمل عقد النتهاء السنوية الذكرى موعد حتى الجارية الفترة عن المستفيد تعويض يتم:الرئ�س�ة الفكرة
 العمل عقد انتهاء تاريخ على الالحقة عشر اإلثني األشهر بانتهاء السنوية الذكرى موعد يتحدد .به الخاص

.االستحقاقات على الحصول طلب موضوع

ة الذكرى السنوي
شهر 12بعد 

« FCT تاريخ انتهاء عقد العمل : «

« IDE القيد بصفة طالب وظيفة : «
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)4/  2(استحقاق التع*(ض 
ص ⓶ ق�مة ال&دل اليو�	 المخص

.المخصص واإلجمالي اليومي البدل هي الحساب معادلة عن الناتجة القيمة•

ال&دل  	لغ هذا  ُ�قدم >=اليو�pستحق يوم {ل  عن المB التع~'ض  �
���  واحدة مرة الشهر، 

�� الشهر 
.)شهري سداد (

ال&دل  	ستقطع >= اإلجما�
ُ
ا�ات المساهمات المpلغ هذا  من ¦ >Iة واالشLلفةالمخت االجتماع.

ال&دل  	

ا�ات هذە استقطاع 8عد  للمستفLد المدف~ع الpدل >= الصا� >Iاالش.

حZسب :األساس�ة الفكرة
ُ
ص اليو�	  ال&دل ق�مة ت �  عادلةم( للحساب معادلة إ� BاالسZناد  المخص

�� {ل  
	  Bاألخذ  yسمح )ملحق


 للعامل العمل ساعات وعدد  تقاضLه يتم الذي لألجر  ممثلة ق�اسات 3 االعت&ار �
ة خالل المؤقت >Iل إليها  المشار  الفpومقط~ع ثا8ت جزء ع� عالوة عام، ق.

الحد األدنى 
للبدل 

اً المخصص وفق
8للملحق 

/ يورو 38
اليوم

دل الحد األدنى للب
 ً  المخصص وفقا

10للملحق 
اليوم/ يورو 44
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)4/  3(استحقاق التع*(ض 
نقطة االنطالق لدفع التع*(ض  ⓷

:)العامة المبادئ( للتعويض الفعلية االنطالق نقطة تحديد•

مكن�العنا   لإللمام التع*(ض لدفع الفعل�ة االنطالق نقطة تأج�ل B لتعويضات مؤقتال العامل تقاضي :وجدت إن المختلفة 
ً  تقاضيها تم التي األجور وقيمة األجر مدفوعة إجازات على والحصول به الخاص العمل عقد إنهاء مقابل محتملة  الحد قيمةب قياسا
.المهن سائر بين للنمو األدنى

ةتسري كما .أيام 7 مدتها ومقطوعة ثابتة فترة وهي :عام لمدة تغطية كل عنانتظار ف/.

ً  البطالة دلب دفع يكون ال ،)القبول تجديد أو( االستحقاق طلب بقبول قرار اتخاذ بعد :الرئ�س�ة الفكرة  فوريا
.المختلفة بالعناصر اإللمام لدواعي يتأخر إذ :األحوال أغلب في

الدفع غير 
الفوري
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)4/  4(استحقاق التع*(ض 
⓸  	E-ا الوظ�فة/ التع*(ض ال/.

:)العامة المبادئ( الضم وطرق شروط•

 الضم ُينفذ  
P
�  الشه¢(ة واإلقرارات التحد�ث أساس عO شه�'ا

�  ال?< Heد  ع� يتعLنحو  ع� جراءها إ المستف 
.إلزا©� 

 عاد�ساب ُZام عدد  اح�األ  	
.wعدد  {ان  إذا  .العمل ساعات عدد  واقع من الشهر  خالل فيها  المستف�د  عمل ال 

  26 الpالغ الحد  من أقل المذكور  األ�ام
P
�  /للعمال 8الOسpة( يوما He27 أو )الفني  

P
�  8الOسpة( يوما Heمكن ،)للفنان� 

.الضم تنفLذ 

 دLام عدد  8اح�ساب شهر  {ل  �قوم العامل المستف�ستحق ال ( للتع*(ض المستحقة األBُ  ~األ�ام عن 'ضتع 
ها دون للتع~'ض المستحقة األ�ام عن الpدل ع� و'حصل ،)للتع~'ض مستحقة غHI  أ�ام ف»�  األخرى، HIغ.

 لةالبطا ضد التأمين من تعويض على حصل الذي األداء فنون مجال في المهني العامل :الرئ�س�ة الفكرة
ً  مكافآته وضم العمل يمكنه   .التعويض إلى جزئيا

Travailler

Être 
indemnisé
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تجد�د القبول

أساسيان سياقان يوجد•
 د�القبول تجد  	


.القبول تجد�د  و'طلب السن~'ة الذكرى موعد  إG المستفLد  �صل :السن*(ة الذكرى �
 د�موجب القبول تجدB د  �صل لم: (ــــح طلبLالمستف Gنه 8عد  السن~'ة الذكرى موعد  إnالنظر  ب¬عادة �طالب ول  �

�� طلب تحوف حالته 
�  األمر  هذا  {ان  إذا  :المثال س�Lل ع�( السن~'ة الذكرى موعد  حلول قpل جد�د  استحقاق

�� من أع� أجور و� أخرى 8أعمال التحق ألنه صالحه 
�  الموضحة األجور 

��.)السابق االستحقاق طلب 

وط• r�  د�القبول تجد
وط rsالمذكورة الس&عة ال  �

��'حة  �wالقبول، تجد�د  أجل من :16 ال  � Heد  ع� يتعLات المستفpخالل ساعة 507 لمدة العمل إث  �
�  ع�w  اإلث?

P
 شهرا

ط( العمل عقد  انتهاء تار'ــــخ ع� السا8قة r� سابZاالن(
 �

��ط اس�Lفاء عدم حالة   بناءً  أق®، كحد   إضافLة أشهر  6 لمدة االستحقاق سداد  مواصلة >= "لالستدراك" آل�ة توجد  المذكور، االن�ساب �
  المستفLد  من °'ــــح طلب ع�

P
وط لpعض ووفقا �wالمحددة ال:  � Heه يتعLات علp5 أو( تقدير أقل ع� سنوات 5 لمدة لعمل االن�ساب إث 

�  )الpطالة مقا8ل استحقاقات ع� للحصول طلpات
��ة وخالل .عمل ساعة 338 أد��  و�حد  "األداء فنون نطاق"  >Iمكن االستدراك، ف� 

  .القبول لتجد�د  المقررة ساعة 507 إG للوصول الالزمة الساعات عدد  است`مال للمستفLد 

استحقاقات عO للحصول جد�د  طلب = القبول تجد�د •
ة >Iجد�دة سن~'ة ذكرى / تع~'ض ف
مةLدل جد�دة قpلل
للتع~'ض جد�دة انطالق نقطة.

 عن اقاستحق على للحصول أول طلب من انتفع الذي األداء فنون مجال في المؤقت العامل :الرئ�س�ة الفكرة
."بولالق تجديد" بعملية هنا األمر يتعلق .جديد بطلب السابق الطلب بإتباع المطالبة يمكنه البطالة

تجديد القبول

طلب جديد 
 للحصول على

استحقاق
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 ضد ال&طالة والتضامن القو�	  [bالتأم

ً  المحرومين األشخاص تعويض بشأن الفرنسي النظام يقوم :العام السياق• :البعض ابعضهم عن منفصلين نظامين على العمل، من كرها
بالعمل امهمقي وإثبات للعمل حديثة مرجعية إحاالت تقديم يمكنهم من بتعويض يقوم والذين )المهن سائر بين التضامن( البطالة ضد التأمين نظام 

  .النظام هذا في واالشتراك
ضد أمينالت نظام مخصصات من االنتفاع بإمكانهم يعد لم أو يمكنهم ال ممن وظائف بدون الفئات بعض بتعويض يقوم الذي القومي التضامن نظام 

.الدولة تموله نظام وهو البطالة،

ً  العمل من المحروم األداء فنون مجال في المؤقت العامل تعويض إمكانية دراسة يجب•  الالحق ترتيبال إلى االنتقال يتم :محدد لترتيب وفقا
.السابق الترتيب في التعويض على الحصول شروط استيفاء عدم حالة في

1 عن البطالة التعوبضبدل  نظام التأمين ضد البطالة

2 )22راجع الشريحة ( االستداركبند  نظام التأمين ضد البطالة

3 بدل االحترافية والتضامن الدولة/ نظام التضامن

4 *بدل الحماية  نظام التأمين ضد البطالة

5 بدل التضامن الخاص الدولة/ نظام التضامن

بدل نهاية االستحقاق 6 الدولة/ نظام التضامن

 التابعة فالوظائ تعاقب( استحقاق أي على الحصول يمكنه ال والذي العمل من المحروم للموظف مضمونها في تسمح البطالة ضد للتأمين آلية :الحماية بند*
 وحد ثابتة مدة( "طوعالمق" التعويض استحقاق من )كافية لمدة سابق نشاط( الشروط بعض بموجب االستفادة )وظيفة كل في كافية غير ولمدة مختلفة لتشريعات

)البدل لقيمة أدنى

�  العامل :الرئ�س�ة الفكرة
��  المؤقت المه?

���  ال  الذي األداء فنون مجال 
��وط Bستو �wللتع~'ض قررةالم ال 

�  نظام 8موجب Heطالة ضد  التأمpعرضها  تم {ما   ال ،
P
  �كون آنفا

�
 القو�	  تضامنال نظام من لتغط�ة مستحقا


  نظام عن منفصل نظام وهو  [bمنه ومتف¢ع ال&طالة ضد  التأم.

Assurance 
chômage

Solidarité 
/ Etat
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إحصاءات عامة
التع*(ض

ف ارتفاع نالحظLعام {ل  طف  �
���  األشخاص عدد   Heللتع~'ض المستحق

هامة أرقام:
�  80 حصل•

���  المستفLدين من المائة 
��ط  التع~'ض شهر  أثناء عمل ع� المتوس

�  التع~'ض �مثل•
��ط  �  40 من أ¸I·  المتوس

��للشهر اإلجمالLة الم`افأة من المائة 

  عام في الصحية األزمة عن الناتجة االضطرابات االعتبار في األخذ مع 2019 عام حتى اإلحصاءات يلي فيما لكم نقدم
 اأنه إال أشهر، ثالثة فترة كل عن معروضة إحصاءات وهي .الحقة شريحة في اإلحصاءات هذه نعرض سوف .2020

.الثالثة لألشهر القيمة متوسط تمثل

راسةالمستفيدون المستحقون للتعويض لمدة يوم على أقل تقدير خالل فترة الد: حسابات االتحاد الوطني للعمل في مجال الصناعة والتجارة؛ نطاق العمل: المصدر

Année
Nombre de personnes 
indemnisables

Nombre de personnes 
indemnisées

Indemnisation moyenne 
mensuelle (en €)

Part des allocataires 
indemnisables ayant eu 
une activité dans le mois 
(moyenne mensuelle)

Part de l'indemnisation 
dans les rémurations 
reçues par l'allocataire

2016 100000 91000 1136 84% 43%
2017 107000 94000 1115 83% 43%
2018 111000 97000 1134 83% 44%
2019 115000 101000 1140 83% 44%
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ب�Uة النظام –لمحة تار(خ�ة �
إجراءات التفاوض�
التع*(ض Bموجب القانون العام�
اإلحصاءات�

	 ظل جائحة  �

19-كوف�دالتداب/] االسZثنائ�ة �

 	

الجزء الثا#

التع*(ض عن ال&طالة
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النصوص القانون�ة
	 ظل جائحة  


19-كوف�دالتداب/] االسZثنائ�ة �

	  المؤرخ الطوارئ قانون•

	  المؤرخ األمر  + 23/3/2020 �


	  المؤرخ المرسوم + 25/3/2020 �

� 14/4/2020  


  متعلقة اسZثنائ�ة تداب/]          )المعدل( [bالتأمB  تمد�د ( ال&طالة ضد  �
 تتصل )مستقلة دابHI ت + للتع~'ض اس�ثنا��

ة خالل االنتقاالت  8حظر  الخاصة والتدابHI  19-كوفLد 8جائحة >Iما  الف  � Heثم ،2020 ومايو مارس شهري ب  
P
 من اعتpارا

	  Bما  المستف�دين، Bجميع التداب/]  تتعلق .2020 أ¸ت~�ر نها�ة


  ذلك � [bالعامل  
 [bالمؤقت  	


.األداء نونف مجال �

	  المؤرخ الطوارئ قانون•

�  األخذ        17/6/2020 �

��  المستمرة الجائحة عن الناجمة اآلثار  االعتpار  
P
 عالم ع� وتحد�دا

�  الثقافة Heوالعامل  �
��  األداء فنون مجال 

P
  .الخاصة عملهم لظروف نظرا

لصالح "السنة ب¼لغاء" الق�ام  � Heالعامل  � Heالمؤقت  �
���  من 8الفعل BستفLدون ممن األداء فنون مجال  Heضد  التأم 

 .الpطالة
 اتخاذ  HIالتداب  

P
�  �شأن أ�ضا Heالعامل  � Heالمؤقت  �

���  المستجدين( التع~'ض قLد  لjسوا  ممن األداء فنون مجال 
�� سوق 

.)العمل
�  التدابHI  تخضع Heصدرا  لمرسوم  �

��  .29/7/2020و )المعدل( 14/4/2020 

:�O	  ما  إ� اإلشارة تجدر •
 HIالسار'ة التداب  

P
�  ع� تحد�دا Heالعامل  � Heالمؤقت  �

�� التطورات؛ من للم½(د  رضةعُ  التزال الصحLة 8األزمة الخاص 8السLاق يتعلق فLما  األداء فنون مجال 
حات ¦شخL®�  تق�'ر  عرض تم وقد  السLما  >Iوضع �شأن ومق  � Heالعامل  � Heالمؤقت  �

��� وز' ع� "السنة إلغاء" عقب األداء فنون مجال 
 والثقافة العمل ر�<

 �
��.)21/4/2021 بتار'ــــخ جورون تق�'ر( فر=سا 

 ة أماpسOلتم~'ل 8ال  HIة التدابLنظام خالل من االس�ثنائ  � Heطالة، ع� التأمpائح مراجعة برجاء ال rs35 إ� 31 ومن 10 ال. 

النصوص 
بيقالقانونية للتط

قوانين الطوارئ
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	 للتع*(ض
التمد�د االسZثنا#¿

	 ظل جائحة  

19-كوف�دالتداب/] االسZثنائ�ة �

	  التمد�د  طرق•
:)العامة الم&ادئ( االسZثنا#¿

ط r� حة راجع( السن*(ة الذكرى موعد  حلول = االستحقاق انتهاء) rs22 ال(  
P
�  ما  إلزاما He30/8/2021و 1/3/2020 ب.  

 د�التمد  	
.)31/8/2021 أقصاە موعد  حw. ( السابق القبول 8طلب الخاص الpدل تقد�م Bستمر  :التع*(ض استمرار  = االسZثنا#¿

 النظر  يتم ال  	

.ك8ذل المستفLد  من  (ــــح طلب  ورود 8اس�ثناء للمدة القبول تجد�د  Bغرض االستحقاقات �

  :توض�Á	  رسم•

1/03/2020
�

31/08/2021
التمديد

�  المستفLدين جميع :الرئ�س�ة الفكرة Heالتع~'ض ع� الحاصل  �
���  مؤقتةال للعمالة المحدد  النظام إطار  

�� فنون مجال 
ة خالل استحقاقهم يUتÂ	  والذين األداء، 
  ما  الف/. [bتفعون ،2021/8/30و 2020/3/1 بUي  

�
 تمد�د  من تلقائ�ا

.2021/8/31 حw.  للتع*(ض
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1/9/2021المراجعة التحوط�ة �

	 ظل جائحة  

19-كوف�دالتداب/] االسZثنائ�ة �

:)العامة الم&ادئ( 1/9/2021 بتار(ــــخ التحوط�ة المراجعة طرق•
وط rsفاؤها يتم أن �جبللتع*(ض المعتادة الLحة راجع اس�) rs16 ال.

 � Heد  ع� يتعLت ما  تقد�م المستفpÑة خالل العمل عقد  إنتهاء ي 
  ما  الف/. [b31/8/2021و 1/9/2020 ب.  

المراجعة إجراء يتم  	

� 1/9/2021  	


�  :القبول بتجد�د  يتعلق ف�ما  األول المقام �
�� لتجد�د  الالزمة عمل ساعة 507 وجود عدم حالة 

ة خالل القبول >Iمكن للعقد، انتهاء آخر  ع� السا8قة شهر  12 ف�شف Äة هذە ق&ل ال   .الف/.

 	

جرى القبول، تجد�د  إم{ان�ة عدم حالة �

ُ
�  :االستدراك Bغرض المراجعة ت

���  لالستدراك الالزمة ساعة 338 وجود عدم حالة 
��ة  >Iف  

ة هذە ق&ل عنها  الÄشف �مكن المراجعة، تار'ــــخ ع� السا8قة شهر  12   .الف/.

التعل�م ساعات  �Òتؤخذ  المؤقتون العاملون منه المع  �
���  االعتpار  

��	  يتم مما  أh/Å  بUسب االن�ساب 

  .العاد�ة األوقات �

 �
��وط اس�Lفاء عدم حالة  �wطالة عن التع~'ض ع� للحصول الالزمة الpهذە {ل  من الرغم ع� ال  HIة،االس�ثن التدابLالنظر  يتم ائ  �

�� حالة 
�  مشموÓً  لLكون المؤقت العامل

��(حة راجع( التضامن نظام  rs23 ال(.

تبسيط شروط 
تجديد القبول أو 

المراجعة االستدراك
التحوطية في 
1/9/2021

�  للتع~'ض بتمد�د  يتمتعون الذين المستفLدين وضع مراجعة يتم :الرئ�س�ة الفكرة
 ف�ما  31/8/2021 ?< ح االس�ثنا��


  يتعلق [bالتأمB  ال&طالة ضد  	

� 1/9/2021.  �

��ط يتم المراجعة، هذە إطار  و LسÔط تطبيق ت  السا8قة األعمال( االن�ساب �
  .كبير بشكل )22 الشريحة راجع االستدراك أو  القبول تجد�د  أجل من المطل~�ة
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تداب/] أخرى
	 ظل جائحة  


19-كوف�دتداب/] اسZثنائ�ة �

:19-لÄوف�د الصح�ة األزمة عن الناشئة األخرى التداب/]  عن ن&ذة•
 د�ة لمدة تمد 	  أو  ف/.

.#  الحق سقوط لمدة )2021 مايو ح?<  2020 أ¸ت~�ر من أو /و ،2020 مايو إG مارس من( االنتقاالت  حظر  ف/.
 ( لوظ�فة االنZساب عن ال&حث ومدة

P

  راجع شهر، 12 لمدة غالpا [bحت) rs17و 16 ال(..

  ¦wي الحق سقوط مدة تمد�د  :ملحوظة
P
�  أ�ضا

���  التحوطLة المراجعة إطار  
��ة تمد�د  ذلك Bشمل وال  ،1/9/2021  >Iحث فpفة االن�ساب عن الLلوظ.  

 تؤخذ  المعفاة التعل�م ساعات عدد  �
���  االعتpار  

��  لوظLفة االن�ساب 
�
�  التحوطLة المراجعة لمث مثلها ( المعتاد من أh/Å  لمعدالت  وفقا

��  
1/9/2021(.

:�O	  ما  إ� اإلشارة تجدر •
يw¦ هذە  HIدين ع� كذلك  التدابLتفعون أو  االنتفاع �مكنهم الذين المستفOتمد�د  من 8الفعل ي  �

(حة راجع( للتع~'ض اس�ثنا�� rsنهم )27 الnول 
�  التحوطLة المراجعة قpل القبول لتجد�د  8طلب التقدم 8الفعل اختاروا  أو  �ختارون ر�ما 

�� 1/9/2021. 
دونLالمستجدون" المستف  �

���  استحقاقات، ع� الحصول طلب من االستفادة �مكنهم "العمل سوق 
���  مد�د ت ي�pعه الحالة هذە و

 اس�ثنا��
  .تحوطLة مراجعة ثم 31/8/2021 ح?<  للتع~'ض

ة أثناء :الرئ�س�ة الفكرة >Iة، الفLدين 8عض �حصل االس�ثنائLاستحقاقات ع� المستف. GÕانبج و  HIالخاصة التداب 
�  التحوطLة والمراجعة التع~'ض بتمد�د 

���  من 8المستفLدين يتعلق فLما  1/9/2021  Heالعامل  � Heالمؤقت  �
�� فنون المج 

 Bطلب تقدموني الذين المستف�دين هؤالء عsy Oي أخرى تداب/]  توجد  الجائحة، ان�شار  عند  التع~'ض قLد  األداء
ة 8عد  النظام هذا  إG العودة أو ( المؤقت عملهم مقاBل تع*(ض عO للحصول مرة ألول >Iانقطاع ف(  �

�� األزمة لظ 
 .الصحLة

للتذكير



Avril 2021 3030

إحصاءات
التع*(ضات أثناء األزمة الصح�ة

دين عدد  أن يتضحLالمستف  � He8التع~'ض الخاصة والحصة التع~'ضات ع� الحاصل  �
�� المستفLدين Öتم`اف 

  ارتفعت قد 
P
�  السنة ر�ــع من اعتpارا

��  الOشاط انخفاض إG ذلك و'رجع ،2020 عام من الثا�
��  المه?

�� مجال 
�  الصحLة األزمة ن�Lجة األداء فنون

�  اندلعت ال?<
��  .2020 مارس 

السنة ر�ــع أن ونلحظ  �
��  50 لOسpة إال  الواحد  الشهر  خالل =شاك هناك �كن لم 2020 عام من الثا�

���  المائة 
�� 

ط المتوس

 لتوضيح 2019 لعام الثاني السنة نصف من األولى أشهر الثالثة من اعتباراً  سنوية الربع اإلحصاءات يلي فيما لكم نقدم
A8A10 نظام من المستفيدين على وتبعاته الصحية األزمة عن الناجم األثر

.المعنية الفترة ألشهر القيمة متوسط تمثل ولكنها أشهر 3 لكل اإلحصاءات هذه نعرض

ة، المتوسط الشهريالمستفيدون المستحقون للتعويض ليوم واحد على أقل تقدير خالل الفترة المعني: حسابات أجراها االتحاد الوطني للعمل في مجال الصناعة والتجارة؛ نطاق العمل: المصدر

Nombre de personnes 
indemnisables

Nombre de personnes 
indemnisées

Indemnisation 
moyenne mensuelle 
(en €)

Part des allocataires 
indemnisables ayant 
eu une activité dans le 
mois (moyenne 
mensuelle)

Part de 
l 'indemnisation dans 
les rémurations reçues 
par l 'allocataire

T3 115 681 102 541 1 212 77% 46%

T4 116 506 102 077 1 117 85% 43%

T1 118 212 107 445 1 208 79% 49%

T2 121 443 116 079 1 457 50% 64%

T3 123 300 114 583 1 392 65% 53%

T4 124 993 115 600 1 342 67% 52%

2019

2020

Période
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الجزء الثالث

دادها ا-ات واس/. 	 االش/.

المساهمة �
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الم&ادئ العامة

البطالة ضد التأمين اشتراكات في العمل أصحاب مساهمة – البطالة مخاطر بشأن القانوني االلتزام•

 
 [bيتع Oل  عÉ القطاع عمل صاحبB ائن  ومقرە الخاصÉ  	


  فرvسا  � [bالتأم Oمجمل ع  
 [bه العامل�ما _ لدB  	



  ذلك � [bالعامل 
 
 [bالمنتدب  
 [bوالعامل  
 [bË 	  Bالمساهمة وذلك ال&طالة، أخطار  ضد  )المغ/.


ا-ات � 
  نظام اش/. [bما  الةال&ط ضد  التأمB ناسبZمع ي 
	  الم{افÌت

.wدفعها ال�.  

صحاب 	  المستجدين" من العام Bالقطاع العمل أ


  "العمل سوق � [bأنفسهم الق�ام عليهم يتعB  
 [bضتع*( بتأم  
 [bالموظف  	


� 
  .وظائفهم فقدان حالة

 اللجوء �مكنهم العام 8القطاع العمل أصحاب أن إال Gاإلدارة اتفاق�ة" آل�ة إ" ) � 8موجب المدف~ع للتع~'ض الما�G  العبء رد  8مع?
�  نظام Heطالة ضد  التأمpلقدا© ال  � Heاك أو  )الموظف 	  االش/.



  نظام � [bال&طالة ضد  التأم ) ��  ةالمساهم دفع 8مع?
��ا�ات  >Iاالش  

P
 وفقا

�  للم`افÖت
، �دفعونها  ال?< � Heنظام 8موجب التع~'ض ع� 8دورهم �حصلون الذين للموظف  � Heط ضد  التأمpالةال  �

�� فقدان حالة 
.)الوظLفة

التزامات التأمين
�

التزامات المساهمة 
في االشتراكات أو 

التعويض

 أصحاب العمل في
القطاعين العام 

والخاص


  :الرئ�س�ة الفكرة [bيتع Oصحاب ع 
  العمل أ [bالتأم Oع  
 [bالعمل نم الحرمان أخطار  ضد  لديهم العامل.  
ام هذا  wBي � >Iلديهم يوظفون الذين العمل أصحاب ع� االل  � Heعامل  � Heمهني  � Heمؤقت  �

�� .األداء نونف مجال 
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 	Íشاطهم الرئ�v كون�صحاب العمل الذين  أ
أو موضوعه يتعلق بZنظ�م فنون األداء

داد مركز • �  :االس/. He8اسم االن�ساب الفئة هذە من العمل أصحاب ع� يتع  � Heمن الموظف  � Heالعامل  � Heداد  مركز  لدى هملدي المؤقت   اس/.
داد  �قوم 	  المساهمة Bاس/.


�  
 [bالعمل أصحاب إقرارات ع� بناءً  ال&طالة ضد  التأم.

	  المساهمة معدالت •

ا-ات � �  الpدالت  بتم~'ل المساهمة هذە تقوم :االش/.

�  المؤقتون العاملون عليها  �حصل ال?<
�� فنون جالم 

	  المساهمات معدل ضعف من تتكون و�Ø  األداء؛

ا-ات، � حZسب االش/.

ُ

 للموظف المدفوعة الم{افÌت عO بناءً  وت [b  	


 4 حدود �

  نظام �حددە الذي األقÏ الحد  أضعاف [bبها، المعمول االجتماع�ة للتأمينات التابع الش�خوخة ضد  التأم  	11,45 ب¼جما�  	


� 
  المائة،

�
:�O	  Éما   موزعا

ي مساهمة معدلwB جميع ع�  � Heجة العمل من الحرمان مخاطر  ضد  عليهم المؤمن العاملLالعام نالقانو  قواع تطبيق ن� 
 � Heطالة ضد  للتأمpة والمحدد  الpسO4,05 ب  �

��  .العمل صاحب يتحملها  المائة 
ة مساهمة معدلLجة إضافLة القواعد  تطبيق ن�Lوالمحددة التحوط  �

��  � Heة والمحدد  10 و 8 الملحقpسO7,40 ب  	

 المائة، �

 
�
	  5 بواقع موزعا


	  2,40و العمل صاحب يتحملها  المائة �

  .الموظف يتحملها  المائة �

 اإلشارة تجدر Gي ،2020 يناير من األول منذ  :���  ما  إw¦ ةp4,55 أق® 8حد  =س  �
�� بتوظLف �قومون الذين األعمال أصحاب جميع ع� المائة 

 � Heعامل  � Heخضعون مؤقت�  � Heه ُ�طلق المدة محدد  عمل عقد  8موجب 10و 8 للملحقLأشهر 3 تعادل أو  عن مدته وتقل "االستخدام شائع" عل. 

�  جزائ�ة رسوم syي•
���  الدفع عدم حالة 

��داد  إجراء وكذلك المقررة، المهلة غضون   التحدي، ط�'ق عن التفتjش(قsي اس/.
�  االختصام

)القضا��

إذا كانت فنون 
النشاط = األداء 

ب الرئيسي لصاح
العمل

�  :الرئ�س�ة الفكرة Heإدراج العمل أصحاب من الفئة هذە ع� يتع  � Heمن الموظف  � Heالعامل  � Heلديهم المؤقت  �
��داد مركز     اس/.

�  إجمالLة مساهمة سداد  يتم حLث
��ا�ات  >I11,45 قدرها االش  �

��.المائة 
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فنون األداء العرض�ة


  دامواستخ Bالتوظ�ف المرت&طة اإلجراءات Bاس�Zفاء العمل لصاحب Hسمح :العرضية األداء لفنون الواحد الشباك• [bالموظف 
	  Bالط¢(ق Bأ-ملها 


و# ./Äما( االلLقرارات العمل عقد  :السÕا�ات و >Iوالمساهمة االش  �
��ا�ات  >Iانات السنوي واإلقرار  االشLة 8البLاالجتماع 

)...العمل صاحب وشهادة

 وxسدد  8اإلقرار  العمل صاحب يتقدم :العرضية األداء لفنون الواحد الشباك إلى إقرار بتقديم العمل صاحب يلتزم•
ا�ات المساهمات >Iسط واحد  إقرار  ط�'ق عن واالشÑا�ات وم >Iة، لالشLالمعلومات ع� �حتوي وهو  .عمل عقد  8مثا8ة وهو  االجتماع 

 �
ا�ات المساهمات 8حساب والقLام والموظف، العمل صاحب ع� التعرف ت�يح ال?< >Iواالش.

ا�ات المساهمات وسداد  اإلقرارات إجراء العرضLة األداء لفنون الواحد  الشpاك ي�يح :واالشتراكات المساهمات• >Iواالش  �
�� التأمينات 

(حة راجع( المختلفة االجتماعLة الحما�ة هيئات لحساب واحدة مرة االجتماعLة rsة، األداء لفنون الواحد الش&اك )6 الLنموذج مثل مثله العرض 
، العمل ا�ات المساهمات قLمة 8حساب �قوم الخد©� >Iواالش  �

��  .العمل أصحاب ع� المستحقة االجتماعLة التأمينات 
ا�ات وعاء �ختلف >Iة الهيئات حسب والمساهمات االشLالمعن
ةpسO8ال ، � Heا�ات =سب تتحدد  للفنان >Iوالمساهمات االش  �

���  المعممة المساهمة 8اس�ثناء االجتماعLة، التأمينات 
���  والمساهمة االجتماعLة تالتأمينا 

�� 
�  70 بواقع االجتماعLة، التأمينات �شأن الديون سداد 

��  عليها  المنصوص المعدالت  من المائة 
P
 .العام للقانون وفقا

يw¦ ة رسومLامل السداد  عد  ع� جزائÜأو  ال  �
ا�ات الجز�� >Iوالمساهمات لالش  �

��ا�ات  >Iاالش  �
��االستحقاق موعد  

األجر كشف  مقام و'قوم :بالعمل شهري إقرار العرضية األداء لفنون الواحد الشباك يصدر•

إذا كانت فنون 
النشاط = األداء 

الرئيسي لصاحب 
العمل

�  شاط= مجرد  ولnنه لهم الرئ�Í	  الUشاط الحLة العروض تنظLم �مثل ال  الذين العمل أصحاب :الرئ�س�ة الفكرة
�Ýعر/ 

، �
�  وق?< Heل عليهم يتعLسج¦  � Heالعامل  � Heلديهم المؤقت  �

�� بتقد�م لهم Bسمح الذيو  العرضLة األداء لفنون الواحد  الشpاك نظام 
 .والسداد اإلقرارات
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المÒوفات/ اإليرادات

اإليرادات 8لغت  �
�  تحصLلها  تم ال?<

���  يتعلق فLما  2018 عام  Heلغ 10و 8 8الملحقpيورو  مليون 390 قدرە م 
�  يورو  مليون 400و

���  خالل التع~'ضات س�Lل ع� يورو  ملLار  1,4 قدرها م¡وفات مقا8ل 2019 عام  Heالعام 
.إليهما المشار 

ةpسOة، األزمة شهد  الذي ،2020 لعام و�الLم¡وفات مقا8ل يورو  مليون 300 اإليرادات 8لغت فلقد  الصح 
  .يورو ملLار  1,8 8لغت التع~'ضات س�Lل ع�

النظام  �
��  للنظام �مكن :التضام?

���  التوازن تحقيق مجمله 
��ا�ات ل8فض ذلك و'تحقق .عام غضون  >Iاالش  �

 ال?<
�  من تحصLلها  يتم Heالموظف  � Heعمل عقود  8موجب العامل  HIت والذين المدة محددة غÔمكنهم أنهم سبق مما  ث� 
ا�ات دفع >Iالمتعلقة الم¡وفات من أع� اش  � Heطالة ضد  8التأمpملالع عقود  إنهاء عن الناشئة ال  HIمحددة غ 

   .المدة

ا�ات =سpة :الرئ�س�ة الفكرة >Iه تكون مما  أع� االشLة علpسOالعام للنظام تابع لموظف 8ال
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Merci de votre attention.


