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 عمل قصیر

تسریحك من العمل، وكي تتمكن ال تضطر إلى أن یتم وكي لفترة محدودة.  مؤسسة ماقصیر إذا تم تخفیض وقت العمل في الیتحدث المرء عن العمل 
وغرفة وغرف التجارة  نقابة العماللشركاء االجتماعیون المكونون من ، فقد تفاوض اكوروناالتعامل مع أزمة  مؤسستك واالقتصاد الوطني ككل

 بالكامل أجورك أو راتبك ومع ذلك تبقى تتقاضى صفر ساعة.الیصل  حدّ على نموذج خاص: یمكن تخفیض ساعات العمل الخاصة بك إلى االقتصاد 
 تقریبًا.

 لذلك إذا تّم العرض علیك بإنھاء (مؤقت) لعقد عملك، فعلیك لفت انتباه صاحب العمل إلى ھذا الحل البدیل!

 عمل قصیر؟-یجلب لي نموذج كوروناماذا  .1

بالمئة من الراتب الذي كنت تتقاضاه  90إلى  80ستستمر شھریاً باستالم ما بین   سوف یتّم تخفیض وقت العمل الخاص بك ولكن تحتفظ بالعمل.
 لم تعمل بھا. عن ساعات العمل التي AMSن مكتب العمل ضاً متعوی حتى الیوم من صاحب العمل. وھذا األخیر سیستلم بالمقابل

 ھذا یعطیك:

 الحمایة ضد الفصل من العمل خالل فترة العمل القصیر وإلى فترة تصل إلى شھر بعد ذلك. •

 عمل قصیر سیكون أیضاَ ُمتاحاً في المؤسسات التي لیس لدیھا مجلس استشاري.-نموذج كورونا •

 نموذج العمل القصیر ینطبق أیضاً عندما تكون المؤسسة مغلقة بالكامل •

 یبلغ األجر أو الراتب في فترة العمل القصیر؟كم  .2

قبل فترة العمل القصیر بما في الذي كانت تتقاضاه  االجماليمع الراتب قیاساً تتماشى  AMSقصیر التي یقدمھا مكتب العمل العمل الإن إعانة بدل 
الیومي وبدل المسافات، وغیره)   البدلغذائیة،  (حمیةذلك البدالت والرسوم اإلضافیة والعموالت الحالیة، ولكن لیس مصروفات تعویض ضرر 

 والساعات اإلضافیة.

 وبالتالي یقوم صاحب العمل بدفع راتب العمل القصیر الشھري (الراتب الصافي) والذي سیتّم حسابھ على النحو التالي:

 % من الراتب الصافي منھ. 90یورو یُدفع  1.700 حتىالراتب الذي یصل اإلجمالي منھ في  •

 % من الراتب الصافي منھ. 85یورو یُدفع  2.685 حتىراتب الذي یصل اإلجمالي منھ الفي  •

 % من الراتب الصافي منھ. 80یورو وما فوق ، یُدفع  2.686الراتب اإلجمالي من في  •

 یورو وما فوق ، ال یُدفع لھا إعانة. 5.370الرواتب التي من  •

 .كأجور المتدربین الصافي الذي كانوا یتناولونھ% من الراتب  100في حالة المتدربین، یُدفع لھم  •

ولن یكون مھماً عدد ساعات العمل التي   في المائة من دخلك السابق الى حسابك كل شھر. 90أو  85أو  80وبالتالي سیقوم صاحب العمل بتحویل 
مت بھا بشكل إجمالي.  ونیجة الحساب النھائیة، أي قمت بھا في كل أسبوع منفرد.  ففي فترة العمل القصیر سیتّم حساب عدد ساعات العمل التي ق

 ، لن یكون ممكن حساب مجموعھ حتى نھایة فترة العمل القصیر. AMSعدد ساعات عملك التي أبلغ صاحب العمل عنھا الى مكتب العمل 

أقّل من قیمة  -خالل فترة العمل القصیر– كید بأن راتبك في العمل القصیر (الراتب الصافي) لن یكونبالتأ  AMSیتعّھد صاحب العمل لمكتب العمل 
أكثر مما أنت مسّجل  -أثناء فترة العمل القصیر–% ، ولكنك عملت  80ساعات العمل الفعلیة التي قمت بھا:  فإذا كان استحقاقك من الراتب الصافي 

 علیھ باألصل كوقت عمل كامل، فسیتوّجب على صاحب العمل أن یدفع لك أیضاَ أكثر.

اعات العمل التي ـالً دفع جمیع سـیمّكنك من التحقق بسھولة فیما إذا تـّم فعـزتھا.  فھذا ســم بتسـجیل دقیـق لعـدد ساعات العمل التي أنجنصیحة: قُـ
 كل یمّكنك من المتابعة والتأكد بشكل كامل:ـجیل أوقات العمل بشـاً خاصاً للمساعدة في تسـدّم تطبیقـتق  AKابة العمال ـقمت بھا. إن نق

 .zeitspeicher.at-https://ak 

 لدّي عقد عمل شامل أو سعر ثابت عن ساعات العمل اإلضافي.  ھل یتّم حساب ذلك عند حساب الراتب في فترة العمل القصیر؟ .3
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فلألسف لن یتّم أخذ السعر الثابت للعمل اإلضافي باالعتبار عند ، اإلضافي للعملعلى إمكانیة حذف السعر الثابت في بنٍد ما إذ نّص عقد عملك 
 حساب دخلك الخاص بفترة العمل القصیر.

، أما إذا لم ینـّص عقـد عملك في أي بنـد وبشكل واضح على حـذف السعر الثابت للعمـل اإلضافي الخاص بـك، أو إذا كان لدیك عقد عمل شامل
 دوام جزئي أثناء فتـرة العمل القصیر، بسعر ثابت للعمل اإلضافي أو أجرك الشامل أو راتبك الشامل. فسـیتّم حساب دخلك الخـاص بعملك بـ

 ھل یجب علّي أن أستھلك إجازتي ورصید الوقت اإلضافي قبل فترة العمل القصیر؟ .4

ى أقصى حدّ ممكن قبل أو خالل فترة العمل عمل قصیر على تقلیل اإلجازات القدیمة والرصید المفتوح للوقت اإلضافي إل-تنّص أحكام فترة كورونا
ھناك میزة اذا استھلكت علماً أن %).  90 – 80تصل إلى ( AMSالقصیر.  في المقابل ھناك تعویضات سخیّة لألجور من قبل مكتب العمل 

ّرض العمل القصیر لمشكلة بسبب % .  ال یجب السماح بأن یتع90% الى 80تتقاضى خاللھا راتبك بالكامل ولیس فقط وھي أنك سإجازتك القدیمة 
 موضوع استھالك اإلجازة. حیث أن مزایا العمل القصیر كبیرة.

ود أیضاً مالحظة: تبدأ إجازتك السنویة عادةً مع أول یوم عمل لك في مؤسستك.  یمكنك أن تجد ھذا التاریخ في عقد العمل.  كذلك یتّم في بعض العق
ینایر من العام.  تحقّق من كل ذلك من خالل الرجوع إلى عقد عملك. وإذا كان ھناك  1ویمیة أي اعتباراً من تغییر حساب سنة اإلجازة إلى السنة التق

 لرجوع إلیھا وسؤالھا.لجنة استشاریة یمكن ا

 العمل القصیر في مؤسسة ما؟-كوروناكیف ومتى یمكن تطبیق  .5

عمل قصیر في مؤسسة ما بغض النظر عن حجمھا ونوعھا.  ویمكن أیضاً للھیئات والمرافق القانونیة للحق العام والتي -یمكن تطبیق نموذج كورونا
 عمل قصیر فما-تساھم في استمراریة الحیاة االجتماعي (مثل المتاحف العامة) أن تطبّق العمل القصیر. إذا كانت مؤسستك ترغب بتطبیق كورونا

 . وذلك یمكن ان یتم عبر االیمیل أو الھاتف.  AMSعلیھا إالّ أن تقوم بالخطوة األولى باالتصال بمكتب العمل 

 في الوقت نفسھ، یتّم عقد محادثات على مستوى المؤسسة نفسھا من أل إبرام اتفاقیة للمؤسسة موقّعة من المجلس االستشاري.

یتّم عقد اتفاقیات فردیة مع كل عامل، ومن أجل تسھیل ذلك یمكن تجمیع االتفاقیة في نسخة واحجة في المؤسسات التي لیس لھا مجلس استشاري، 
 ویتم توقیعھا من قبل الموظفین على الصفحة األخیر. وذلك سیوفر الوقت ویقلل بیروقراطیة المكاتب.

وذلك في ) االقتصادل صاحب العمل الذي غالباً ما یكون من غرفة بعد ذلك، یتّم التوقیع على االتفاقیة من قبل الشركاء االجتماعیین (النقابة وممث
وعبر  eAMSوھذا ممكناً عبر حساب .   AMSساعة فقط. كخطوة أخیرة، یقوم صاحب العمل بإرسال االتفاقیة الى مكتب العمل  48غضون 

 البرید اإللكتروني.

 كیف تكون مشاركة المجلس االستشاري في العمل القصیر؟ .6

ن المجلس االستشاري مھماً في مؤسستك كي یكون ھناك أصالً مفاوضات حول العمل القصیر. وعلى كل حال یجب ان تكون مشاركة یمكن أن یكو
المجلس بمفاوضات العمل القصیر منذ البدایة. وھذا یتضمن المناقشات بین صاحب العمل ومكتب خدمة سوق العمل حول الشروط اإلطاریة 

، وحول المفاوضات الخاصة باتفاقیة العمل القصیر، وكذلك حول اتفاقیة المؤسسة  الضروریة.  في حال غیاب مجلس الضروریة لبدل العمل القصیر
 استشاري تأخذ نقابة العمال مكانھ.

 ھل ھناك من وجھة نظر المؤسسة ما ھو ضد العمل القصیر؟ .7

قصیر أكثر جاذبیة للمؤسسات. وتقوم الحكومة الفدرالیة بدفع مساھمات  عمل-تّم جعل نموذج كوروناال، فبناًء على إلحاح الشركاء االجتماعیین، فقد 
مارس ، تّم وضع حزمة تضمن  17الضمان االجتماعي للعاملین في نموذج العمل القصیر منذ الیوم األول.  ومع االتفاق الذي تّم التوّصل إلیھ یوم 

 فصل العمال.أكبر دعم مالي للمؤسسات. في المنظور الحالي ال یوجد أي مبرر ل

 عمل قصیر. ھل یمكنني مع ذلك االستفادة من العمل القصیر؟-لألسف تّم إنھاء عقد عملي قبل تطبیق كورونا .8

 من أجل الحصول على معونة بدل عمل لوقت قصیر، یطالب مكتب العمل إثباتاً بأنك قمت بعمل متواصل لمدة شھر واحد على األقل وبدون انقطاع
 واستحقاق ھذا الشھر الكامل یكون أساساً لحساب قیمة ھذه المعونة. وھذا یعني بالنسبة لك التالي:لدى صاحب العمل. 

وأصبحت عاطالً عن العمل، یمكن لك العودة إلى صاحب العمل    (ÖGK)إذا تـّم بالفعل إلغاء تسجیلك لدى شركة التأمین الصحي  •
على أي تعویض عن الشھر األول، وعلیھ فإنك ستبدأ فترة العمل   AMSلكن صاحب العمل لن یحصل من مكتب العمل  –الخاص بك 

 القصیر فقط اعتباراً من الشھر الثاني.

(ربما ألنك ما زلت في فترة اإلشعار)، فیمكنك، باالتفاق مع صاحب   (ÖGK)إذا لم تكن قد ألغیت تسجیلك لدى شركة التأمین الصحي  •
 مل ضمن نموذج العمل القصیر على الفور.العمل، إلغاء إنھاء عقد العمل والبدء في الع
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 عمل قصیر؟-كم من الوقت یمكن أن تدوم فترة كورونا .9

عمل قصیر على ثالثة أشھر.  ولكـن في حـال اسـتدعى األمـر،  فیمكـن تمدید العمل بوقت قصیر إلى ثالثة -في البـدایة، تقتصر مــدّة عمـل كورونا
 أشھر أخرى.

 ل الخاصة بي؟كیف یمكن تخفیض ساعات العم .10

% من مجمل عدد الساعات التي كنت 10أشھر)، یتوّجب علیك أن تعمل ما مجموعھ  3خالل الفترة اإلجمالیة للعمل القصیر (على سبیل المثال 
قوم بزیادة ذلك حتى صفر ساعة في األسبوع، والحقاً ت 0تعملھا سابقاً. ولكن یمكن أیضاً للساعات أن تكون موّزعة، بحیث تقوم في البدایة مثالً بعمل 

 تبلغ النسبة المطلوبة.

 ھذا مثال:

ساعات عمل عادي في  38,5أسبوع ). یتأثر بذلك العامل بدوام كامل الذي یعمل  13تقوم مؤسسة ما بتطبیق نظام العمل القصیر لمدة ثالثة أشھر ( 
 األسبوع.

أسـبوع،  فھذا یعني ان المجموع الكامل لعدد ساعات  13وإذا ضـربنا ھـذا الرقـم بـ  اعة. ـس  3,85اوي ـتس ،اعةـس  38,5ن الـ ـم % 10,85
 دقائق). 3ساعة و  50سـاعة (إذا علیك بالقیام بعمل مدتھ  50,05العمـل المطلـوبة في كـامل فتـرة العمل القصیر ھـو على األقـل 

دقائق، فھذا ما یتّم تحـدیده من قبل المؤسسة وبالطبع یتعلّق بتطورات  3ة و ساع 50أما فیما یخص تحدید تـوزیع ھذه الساعات التي مجموعھا 
 الوباء.

% من 90-80یحصل الموظف بدوام كامل على ما نسبتھ ـوبذلك س  األولى. 11الل األسابیع الـ ـوم بأي عمل خـیكون ممكناً مثالً أن ال تقـولذلك س
 11الیف دفع أجرة العمال لمدة تكـ على صاحب العملیترتّب ك لن ـ، وبذلAMS مكتب العمـل مدفـوعاً من ابقاً ـاضاه سـالراتب الذي كان یتق

 أسبوع.

دقیقـة، كي تتمكن في األسبوع األخیر معاودة عملك بالساعات  33سـاعة و  11في األسبوع الثاني عشر، على سبیل المثال، تستطیع أن تعمل 
 ساعة. 38,5المعتادة أي 

 الخاصة (أجر اإلجازة) في فترة العمل القصیر؟ ماذا یحدث لمدفوعاتي .11

بدعمھا كي ال ینالھا التخفیض.  وعلیھ فإنك ستحصل    AMSبالنسبة للمدفوعات الخاصة (أجر اإلجازة وأجر أعیاد المیالد) فسیقوم مكتب العمل 
 تاریخ االستحقاق المتفق علیھ مع صاحب العمل. على أجر اإلجازة وأجر أعیاد المیالد كما ھو معتاد وبالقیمة "الكاملة" في 2020خالل عام 

 ھل یعتبر تقلیل عدد ساعات عملي وقت فراغ؟ .12

آخر  من حیث المبدأ نعم، یعتبر الوقت الذي تّم تحریره وقت فراغ، ولك حریة التصرف بھ كما تشاء. یمكنك أیضاً االستفادة من ھذا الوقت بعمل
  على موضوع المحظورات التعاقدیة القانونیة أو الفردیة على المنافسة!تجني منھ المال. ولكن یرجى االنتباه ھنا 

 ھل یمكن تسریح العامل خالل فترة العمل القصیر؟ .13

صیر. خالل فترة العمل القصیر، یتوّجب على المؤسسة التي تعمل بھا أن تحتفظ بعدد العمال الذین كانوا موجودین أثناء تقدیم الطلب للعمل الق
 سھ على فروع المؤسسة األخرى إذا كانت منفصلة من حیث المكان والنظام الداخلي.وینطبق الشيء نف

لعمل إن أبكـر تاریـخ یمكن لصاحب العمل ان یقـوم بـھ بالتسریح ھو بعد انقضاء فتـرة االحتفـاظ اإللزامیة (وھي شھر واحد بعد نھایة فترة ا
اسـتثنائیة إذا كانت ھناك أسـباب مھمة تجعل من المستحیل الحفاظ على مستوى  القصـیر).  وال یمكن لمكتب العمل أن یتوّخى ذلـك بصورة

 التوظیف.

األسباب التي تبّرر إنھاء عقد عمل الموظف التسریح الشخصي ممكن حدوثھ دائماً. إالّ أن صاحب العمل سیكون ملزماً بأن یقدّم إلى مكتب العمل 
 عیین موظف جدید.المحدد، وأن یحافظ على عدد الموظفین من خالل ت

ذلـك عـن في حـال قمت من تلقاء نفسك باالستقالة، أو تم إنھـاء عالقة العمـل بشـكل توافقـي بین الطرفین، فإن صاحب العمل غیـر ُملـزم بتعویض 
سبق (تسریح فوري). في طریق تعـیین جدید. وھذا األمر ینطبـق أیضاً في حال استوفى رب العمل الشروط المطلوبة إلنھاء عالقة العمل بشكل م

 حالة وجود حل توافقي یجب أن یكون لدیك فرصة أكیدة الستشارة المجلس االستشاري أو النقابة أو نقابة العمال حول إنھاء عقد العمل. 
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 ھل ھناك حمایة ضد التسریح بعد انتھاء فترة العمل القصیر؟ .14

عد انتھاء فترة العمل القصیر، بشھر واحد. وفترة االحتفاظ اإللزامي بعد انتھاء مدة العمل في اتفاقیات العمل القصیر، تُحدّد فترة االحتفاظ اإللزامي ب
 القصیر تنطبق بالطبع على العمال/العامالت الذین تضرّروا من فترة العمل القصیر.

 ھل یمكنني أن أقوم بنفسي باالستقالة خالل فترة العمل القصیر؟ .15

تراح إنھاء ودّي ـول بھا، او باقـدت بمواعید إنھاء الخدمة المعمـالل فترة العمل القصیر إذا ما تقیّ ـعملك خیمكن لك في أي وقت ترید إنھاء عقد 
فإن حالة اإلنھاء الودّي تتّم فقط في حال كان لدیك فرصة أكیدة للتشاور مع المجلس االستشاري أو نقابة العمال حول إنھاء لعالقة العمل.  ومع ذلك 

 عالقة العمل.

 یمكنني أیضاَ الحصول على العمل القصیر إذا كان لدّي عقد عمل محّدد المھلة كعامل مؤقت أو بدوام جزئي أو كمتدرب؟ھل  .16

 نعم ! إذا كنت تعمل بدوام جزئي، فیجب تقلیل وقت العمل بشكل تناسبي.

قّي راتب التقاعد الجزئي. صاحب العمل سیدفع لك إذا كنت متقاعداً جزئیاً، فإن وقت عملك المخفّض، سیتّم تخفیضھ مرة أخرى. وستستمّر في تل
 . AMS% سیتكفّل بھ مكتب العمل  90الساعات التي تعملھا، والباقي الذي یمكن أن یصل إلى 

 یمكن للعمال المؤقتین أیضاً العمل وفق نموذج العمل القصیر.

ق نموذج العمل القصیر، والذي ینطبق بعد ذلك على العّمال الذین من ناحیة، یمكن للمؤسسة التي تعمل لدیھا (أي صاحب العمل الخاص بك) أن تطبّ 
 .بعدلم یتّم تعیینھم 

التي تودّ تطبیق نموذج العمل القصیر على جمیع العمال األساسیین لدیھا، أن یشمل ذلك أیضاً و التي تعمل لدیھا من ناحیة أخرى، یمكن للمؤسسة
 ).عملھم(العمال المؤقتین، أي أصحاب  یة عمل قصیر مع مقاولیھمبرام اتفاقالعمال المؤقتین لدیھا إذا ما تّم إ

 !من قبل المؤسسة التي تعمل لدیھا " إلى شركة أخرى في األوقات التي تم إلغاءھاتك"إعارأن تقبل أن یتم  ال یجوز ھــام: 

 وإذا كنت متدرباً فإنك حتى تحصل على تعویض المتدرب بالكامل.

 ینطبق علّي أیضاً العمل القصیر؟. ھل أدنى براتبأنا أعمل  .17

المطالبة  لھ ال یحقّ فقط  أدنىبراتب  فمن كان عاملعمل قصیر ینطبق على جمیع من دفع مساھمات تأمین البطالة. وبالتالي: -إن نموذج كورونا
صاحب العمل تسریحك من العمل بدون لألسف أن العمال براتب أدنى ال ینطبق علیھم ھذا التأمین.  ومع ذلك ال یمكن ل عمل قصیر.-بتطبیق كورونا

 14مدة  سبب.  وینطبق علیك تطبیق مدة اإلشعار بالتسریح وفق عقد العمل المشترك بینكم.  وفي مجال المطاعم فإن فترة اإلشعار یجب أالّ تقّل عن
 یوماً وتكون مدفوعة لك من قبل صاحب العمل.

 ھل یحق لي عمل ساعات إضافیة خالل فترة العمل القصیر؟ .18

في عقد العمل  . على أن یتم ذكر المجاالت التي یُسمح فیھا بالعمل اإلضافيالخاص بالعمل القصیر مع مؤسستك إذا تّم تحدید ذلك في عقد العملنعم، 
 الخاص بالعمل القصیر.

مقابل ھذا الجھد اإلضافي یحق لك  وفي بعض األسابیع الفردیة من فترة العمل القصیر، فد یحدث أن العمل كان أكثر من ساعات العمل المخفضة.  و
قیمة تعویض العمل تعدیل اعتماداً على سجل الحسابات الشھري، ب  AMS  یقوم مكتب العمل خالل فترة العمل القصیر تقاضي الراتب الصافي.

 . التي قمت أنت بھا ساعات العمل الفعلیة  وفق عدد، ، إن كان زیادة أو نقصانب العملالقصیر الذي یتقاضاه صاح

 ماذا یحدث إذا مرضت أثناء فترة العمل القصیر؟ .19

 من صاحب العمل، وذلك فقاً للراتب المضمون الذي یحّق لك في فترة العمل القصیر -اد كالمعت –راتبك  في حال مرضك، فأنت ستسـتمّر بتقـاضي
 في المائة). 80/85/90(

 ھل یمكنني الذھاب في إجازة خالل فترة العمل القصیر؟ .20

ل. على سبیل ھذا ممكن. إالّ أنھ ال یمكن استھالك أیام اإلجازة في األیام التي كان یتوّجب فیھا العمل ولیس في األیام التي یتّم فیھا إلغاء العم نعم
 .كامالً اً أسبوعبشكل تصبح المثال: ال یمكن أخذ إجازة لمدة ثالثة أیام 
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 شخص الذي تتواصل معھ؟ھل یمكن لألندیة أیضاً تطبیق العمل القصیر؟ من ھو ال .21

قطة إذا كان لدیك عمل في نادي، فیمكنك االتفاق معھم على تطبیق العمل القصیر. إن نقطة االتصال لرئیس إدارة النادي ھي غرفة االقتصاد، ون
 االتصال للموظفین/للموظفات ھي النقابة المعنیة.

 ماذا یحدث إذا أفلس صاحب العمل خالل فترة العمل القصیر؟ .22

 الحالة ینتھي تطبیق العمل القصیر. أعلن استعدادك المستمر للعمل. وقم باالتصال بنقابة العمال فوراً. في ھذه

على مزید من المعلومات حول كیفیة سیر العمل    wie Kurzarbeit funktioniert إذا كنت تود معرفة المزید: یمكنك العثور في ھذا الموقع 
 ة مع أو بدون مجلس استشاري.في مؤسسیف یمكنك الموافقة على ذلك كعامل/كعاملة القصیر وك

https://www.arbeiterkammer.at/interessenvertretung/arbeitundsoziales/arbeitszeit/Neues_Kurzarbeitsmodell.htmlhttps:/www.arbeiterkammer.at/interessenvertretung/arbeitundsoziales/arbeitszeit/Neues_Kurzarbeitsmodell.html

