
الدائمين والمؤقتين ) المخصصة للعمال  فترة االختبار  العلم بضرورة تطبيق  يوًما للمجال   20يوًما للمجال األول و  26يُرجى 

يوًما للمجال الثالث من العمال الدائمين ويومي عمل بالنسبة لفترة اختبار العمال المؤقتين( على النحو الواجب من    14الثاني و

 خالل عالقة رسمية.
 

   ساعات العمل - 9 المادة
 

 دقيقة يوميًا. 30ساعات و 6ساعة أسبوعيًا، أي ما يعادل  39تبلغ ساعات العمل المعتادة 

 وبناًء عليه، سيجري توزيع ساعات العمل في المتوسط على النحو التالي: 

 ساعات 7أيام اإلثنين والثالثاء واألربعاء والخميس والجمعة: 

 ساعات  4أيام السبت: 

الساعات على خمسة أيام، حتى ولو كان ذلك لفترات محدودة من العام وحسب احتياجات العمل، بغض النظر عن    ويجوز توزيع

 من هذه المادة وباستثناء أنشطة تربية الماشية. 1الحد الزمني المنصوص عليه في الفقرة 

الفقرة رقم   المادة    3وتنص  بتاريخ    34من  الصادر  المدنية  قانون األحوال  تغيير جدول    2018و  يوني  18من  أنه يمكن  على 

 ساعة أسبوعيًا.  44ساعة سنويًا وبحٍد أقصى  85العمل األسبوعي المعتاد ليصبح في حدود 
ساعة أسبوعيًا مقاطعة   44ساعة سنويًا بحد أقصى    50يجوز تخصيص احتياطي لساعات العمل بمقاطعة فيرونا أي ما يعادل  

وفي    2018يونيو    18من اتفاقية العمل الجماعية الوطنية الصادرة بتاريخ    34المادة  من    3فيرونا، وذلك بموجب أحكام الفقرة  

ويُدفع أجر هذه الخمسين ساعة    ظل ظروف بيئية ومناخية خاصة وحسب احتياجات العمل الموضوعية وبعد التشاور مع العمال.

 وقات أخرى من العام.% دون اإلخالل بدفع أي أجر مقابل الساعات اإلضافية في أ10بموجب بدل قدره 
  

دقيقة يوميًا. وستسري ساعات العمل    30ساعات و  6وبالنسبة لعمال مزارع تربية الماشية، تبلغ ساعات العمل على مدار العام  

على جميع مزارع تربية الماشية. وبالنسبة لعمال حظائر األبقار الحلوب ومع مراعاة الطبيعة الخاصة لعملهم، ال تُخصص لهم  

 ابل العمل المسائي الذي قد يبدأ قبل الفجر نظًرا لحصول هؤالء العمال على أجر إضافي خاص، عينيًا ونقديًا.بدالت مق

  
 

 الراحة األسبوعية  10المادة 

 
العطالت  أيام  في  الراحة  من  االستفادة  يمكنهم  ال  ومن  ومعالجتها  بها  واالعتناء  الماشية  برعاية  المكلفون  الموظفون  يحصل 

من اتفاقية العمل الجماعية    35من المادة    4يوم إجازة عن كل سبعة أيام من العمل المعتاد، وذلك بموجب الفقرة  الرسمية على  

 . 2018يونيو  18الوطنية الصادرة بتاريخ 

 
 

 تصنيف العمال الزراعيين وعمال زراعة النباتات المزهرة 13المادة 

 
المزهر النباتات  الزراعيون وعمال زراعة  العمال  مهنية.  يُصنف  ثالثة مجاالت  الوطنية  ة حسب  الجماعية  العمل  اتفاقية  وتحدد 

 الخصائص األساسية.  2018يونيو  18الصادرة بتاريخ 
 

 المجال األول 
 

العمال الحاصلون على شهادة دراسية أو من يتمتعون بمعرفة ومهارات مهنية خاصة تمكنهم من أداء أي عمل معقد أو عمل  

هؤالء العمال مباشرةً مع رب العمل أو مع أحد المشرفين ممن يتمتعون برؤية مستقلة ويتحلون يلزمه تخصص محدد. يتعاون  

 بأخذ زمام المبادرة. وفيما يلي تصنيفهم: 
 

 1المستوى 
 

 عامل حلب األلبان  -
 مدير حظيرة األبقار الحلوب -
 مدير قبو تعتيق الخمور  -
 رئيس مصنع الجبن  -
 على شهادة دراسية أو من يتمتع بالخبرة. مسؤول التلقيح الصناعي، سواء كان حاصالً  -



 المدير المسؤول عن تربية الخنازير -
تنظيم   - مسؤولية  ويتحمل  المشرف  أو  العمل  رب  بتوجيهات  يلتزم  عامل  الفطر:  ومزارع  والخضروات  الفواكه  حقول  مدير 

 خاصة والمعقدة للمنتج.الفواكه والفطر وفرزها وأخذ العينات منها واختيارها وتعبئتها والمعالجة الميكانيكية ال
 مدير مستودعات التخزين المبردة -
 قائد فريق في المزارع الصناعية  -
 مدير مجزر الحيوانات غير الداجنة -
 مدير المفرخات  -
 مسؤول تربية فصائل الماشية والخيول والدواجن واألسماك -
 مسؤول البسترة  -
 مسؤول زرع الغصينات الفطرية  -

 
 

 2المستوى 
 
 

يزيد   - لما  العمال  يلتزم قبل كل    8عن  رئيس  يدوية ولكن  أنشطة  قد يؤدي  الذي  العامل  الصناعية.  المزارع غير  في  موظفين 

المزرعة وخارجها ويسجل ساعات   اتباعها ويؤدي مهاًما متنوعة داخل  المزرعة ويشرف ويتأكد من  شيء بتوجيهات مدير 

 العمل.
 عامل تشغيل المراجل البخارية  -
 قطورات والجرارات ذات المقطوراتسائق الحافالت والشاحنات ذات الم -
من  - عالية  بدرجة  يتمتعون  ممن  األدوات  وصانعو  والبناؤون  والسباكون  والنجارون  والحدادون  والميكانيكيون  الكهربائيون 

 االستقاللية في العمل ويتحلون بأخذ زمام المبادرة.
 الجزار في مجازر الماشية والخنازير والخيول -
لمسؤول عن تحضير الخالئط لمزارع الماشية ويتمتع بالمعرفة والمهارات الالزمة الستخدام عامل جرعات التغذية الشخص ا -

 األعالف المركزة والمتوازنة ويمكنه تنفيذ وصفات األطباء البيطريين الخاصة بإجراءات الوقاية المتواترة. 
 عامل التقليم -
 عامل طعوم النباتات  -
 عامل التهجين -
 عامل فصل أجناس الدجاج  -

 
 

 3ى المستو
 
 

 طن(  8سائق الحافالت الصغيرة أو الشاحنات )ذات الحمولة القصوى  -
 عامل استالم البضائع  -
 عامل التلقيح غير البيطري. يعني العامل الذي يمكنه أداء أي مهمة مستقلة ذات صلة بمزارع الدواجن. -
 مسؤول تربية األبقار  -
 عامل زراعة النباتات المزهرة -
 البستاني  -
 عامل المشتل -
 عة الكرم عامل زرا -
 عامل مستقل لتقليم أشجار الكرم يؤدي أعمال ثني البراعم وربطها. -
 عامل مستقل لتقليم النباتات المثمرة بالفواكه و/أو نباتات الحدائق. -
وتعني تلك اآلالت التي يلزم لتشغيلها الحصول على مؤهل أو تخصص محدد )رخصة، عامل تشغيل اآلالت الزراعية المعقدة.  -

 (. وتعني في الواقع اآلالت األخرى بخالف الجرار.شهادة، إلخ ..
 عامل حلب األلبان  -
 سائق الجرافة  -



 مسؤول مبيعات التجزئة وأمين الصندوق -
 الحارس والمراقب  -
الميكانيكي وعامل التجريب وعامل اإلصالح وصانع األدوات والحداد والنجار والبنّاء ممن يؤدون أعمالهم ويتبعون التعليمات   -

 الموجهة لهم.
 ساعد صانع الجبن يتمتع بخبرة فنية خاصة ويمكنه أن يحل محل صانع الجبن نفسه.م -
 الطاهي في مجال السياحة الزراعية الذي يتمتع باستقاللية العمل على تنظيم المطابخ وقوائم الطعام.  -

 
 
 

 المجال الثاني 
 

المعر إلى  تحتاج  ومتغيرة  بسيطة  تنفيذية  مهاًما  المجال  هذا  في  العاملون  خالل يؤدي  من  مكتسبة  كانت  سواء  المهنية،  والمهارات  فة 

 الممارسة أو الدراسة إلى جانب فترة من التدريب الميداني. وفيما يلي تصنيفهم: 
 

 4المستوى 
 
 

 عامل معالجة فرز البيض و/أو فحصه و/أو تقشيره و/أو تعبئته.  -
 باع ما يرد إليه من تعليمات. شهًرا ويؤدي عمله بات 12مساعد أول في المهام عالية المستوى بأقدمية  -
 منسق الفريق الذي يؤدي عمله باتباع ما يرد إليه من تعليمات.  -
 عامل بمزارع السياحة الزراعية يمكنه تحضير الطعام داخل المزرعة بنظام مسبق الترتيب.  -
 حارس الطيور -
 كيلووات. 74درتها عن عامل تشغيل الجرار في الحرث والنقل خارج المزرعة و/أو سائق المركبات التي تزيد ق -
 عامل ترفيهي بمزارع السياحة الزراعية حاصل على مؤهل مهني و/أو تعليمي أو ما يعادلهما من مؤهالت.  -

 
 
 

 5المستوى 
 

عامل نقل المياه ملزم بساعات كاملة. وهو عامل مكلف باإلشراف على مياه الري وتوزيعها من مجراها األصلي إلى مجرى   -

 وات والسدود، بما في ذلك المياه الموجودة بمواسير الصرف.استخدامها وصيانة األد
الحارس. الشخص المكلف بالمراقبة المسائية والنهارية للشركة ومحتوياتها؛ ويتصرف حسب توجيهات مدير الشركة. ويجوز   -

م في حال إثبات عدم  األعمال الزراعية خالل العا تكليف الحارس المعين بهذه الصفة الخاصة في بداية السنة الزراعية بأداء

 صالحيته ألداء الخدمة المستهدفة في األصل. 
أمين المخزن. يُمسك هذا العامل بعهدة المستودعات ويتحمل مهام مراقبة البضائع والمواد المخزنة بها والعناية بتوزيعها حسب   -

 ع بخدمات أخرى.أوامر مدير الشركة وااللتزام بحسن سير الخدمة المسندة له. ويجوز تكليف أمين المستود
 كيلووات. 74عامل تشغيل الجرار المكلف بأعمال الحرث والنقل خارج المزرعة و/أو سائق المركبات التي تقل قدرتها عن  -
 عامل تشغيل شاحنة الرفع -
 عامل األوزان أو أخذ العينات في مستودعات الفواكه والخضروات. -

 ليف وال يتحمل أي مسؤوليات عن النقدية.محاسب المبيعات المباشرة واألوزان و/أو التعبئة والتغ -
 العامل المسؤول عن تربية فصائل الماشية والخيول والدواجن واألسماك.  -
داخل  - المختلفة  اآلالت  وصيانة  التربية  على سالالت  والكفاءة  بالقدرة  يتمتع  عامل  هو  الدواجن.  تربية  عن  المسؤول  العامل 

 كينها. المزرعة وتجهيز حظائر الدواجن لبدء إعادة تس

 ويجب أن يتمكن كذلك من إعطاء التطعيمات والحقن للدواجن والحفاظ على نظافة حظائر الدواجن. 
للتغذية الرشيدة للماشية   - عامل مزرعة الخنازير، هو عامل ُملم ويتمتع بالمهارات الالزمة لتطبيق المتطلبات النوعية والكمية 

يه اإللمام بأعراض األمراض األكثر انتشاًرا بين الفصائل إلى جانب  حسب أعمارها وفيما يخص زيادة أوزانها. كما يجب عل

 التمتع بالمعرفة األساسية بطرق اإلجراءات الفورية المتبعة لتجنب العدوى.



شهًرا من العمل الفعلي، حتى من خالل عمله لفترات مختلفة في   24عامل تقليم مبتدئ يحق له التقدم إلى المستوى الثالث بعد   -

 لفة. شركات مخت
 عامل محطة الغاز الحيوي  -
 حارس ليلي في مزارع السياحة الزراعية.  -
االجتماعية ويتمتع بمستوى جيد من   - التعليمية والمزارع  الزراعية والمزارع  السياحة  في مزارع  استقبال متخصص  موظف 

 تعلم اللغات األجنبية، سواًء كان حاصالً على شهادة دراسية أو يتمتع بالخبرة. 
 
 
 

 ثالث المجال ال
 

 العمال الذين يمكنهم أداء المهام العامة والبسيطة فقط دون الحاجة إلى متطلبات مهنية محددة أو مهارات تقنية وعملية خاصة.
 وفيما يلي تصنيفهم: 

 
 
 

 6المستوى 
 

 عامل نظافة وترتيب الغرف وخدمات الموائد في مزارع السياحة الزراعية.  -
 عية والمزارع التعليمية/االجتماعية تُسند إليه المهام العامة.موظف استقبال في مزارع السياحة الزرا -
 % من أيام العمل.40عمال الحصاد الذين يؤدون أعماالً متنوعة لمدة ال تقل عن  -

 
 7المستوى 

 
 9العمال الذين يؤدون المهام المعتادة دون الحاجة إلى متطلبات مهنية خاصة ومن يحق لهم التقدم إلى المستوى السادس بعد   -

 أشهر من العمل الفعلي، حتى من خالل عملهم لفترات مختلفة.
 
 
 

  8المستوى 
 

 العمال المعينون خصيًصا ألداء أعمال جمع الفواكه والخضراوات. -
 وتجدر اإلشارة إلى أنه ال يمكن تصنيف العمال المكلفين بقيادة الجرارات و/أو المركبات ذاتية الدفع لتدخل ضمن هذا المستوى. وبالنسبة

 من اتفاقية العمل الجماعية الوطنية للعمال الزراعيين.  32لهؤالء، يُرجى االطالع على المجاالت سالفة الذكر وأحكام المادة رقم 
 عامل جمع التبغ واألعشاب  -
 عامل اإلمساك بالدواجن وجمع البيض  -

 . 2تفاقية العمل الجماعية الوطنية رقم  يُصنف العمال الزراعيون وفقًا لثالث مجاالت مهنية تُحدد خصائصها األساسية بموجب ا 

  

  
 
 

   رئيس العمال
  12يورو، بحد أقصى    10.33عمال على بدل شهري إضافي قدره    8يحصل رئيس عمال المزارع التي يعمل بها أكثر من  

 قسًطا شهريًا. 
 على رئيس العمال. ولم يعد البدل اإلضافي المنصوص عليه في اتفاقيات العمل الجماعية اإلقليمية السابقة سارية 

 وفي حال أداء العامل لمهام رئيس العمال لفترة محدودة من العام، فسيُدفع البدل المذكور أعاله عن فترة عملة فقط. 

 
 



 طريقة دفع األجور  18المادة 

 
 بالنسبة للعمال الدائمين، يُدفع الراتب باآلجل مع نهاية كل شهر. 

 فية مقدمة خالل الشهر )مثل العمل اإلضافي وما إلى ذلك( في نفس التاريخ.ويجب دفع البدالت المستحقة عن أي خدمة إضا

وبالنسبة للعمال المؤقتين، ينبغي في العادة دفع األجور مع نهاية األسبوع أو كل أسبوعين أو مع نهاية الشهر ولمدة أقصر في حال عدم   

 إكمال العامل أسبوًعا كامالً. 

 وأي مستحقات أخرى في وقت دفع الراتب. ويجب تسوية ودفع أجر العمل اإلضافي

 
، سيُدفع راتب  2006يوليو    6من اتفاقية العمل الجماعية الوطنية الصادرة بتاريخ    48ووفقًا ألحكام المادة رقم    2009ابتداًء من عام  

 أبريل. 30مل اعتباًرا من الشهر الرابع عشر في شهر أبريل وسيساوي عدد األجزاء االثني عشر المستحقة بالفعل بناًء على أشهر الع
 
وفي حال تعيين العامل أو إنهاء خدمته خالل العام، يحق له الحصول على أجزاء تعادل مقدار عمله في خدمة الشركة من عدد األجزاء 

 االثني عشر من مبلغ أجر الشهر الرابع عشر. 
  

 
 


