
 

 

 النقاط التي تمت مناقشتها في الفيديو

 

ي عام 
 
ي مالطا ، ف

 
. ألف عامل 51يزيد عن  حن نمثل ما  . ن1943تأسست النقابة العامة للعمال ، وهي أكبر حركة نقابية ف  

ا عىل قطاع االقتصاد الذي يعمل فيه صاحب العمل.   11يندرج كل عامل تحت أحد أقسامنا البالغ عددها  
ً
يمكن لكل فرد  ، اعتماد

ي نقابتنا 
 
ي مالطا أن يصبح عضًوا ف

 
. يعمل ف  

 

ي حركتنا ، فإننا سنكون مسؤولي   عن العمل كوسيط بي   أعضائنا والعمل الذي يعمل فيه الفرد ع
 
. ندما يقرر الفرد أن يصبح عضًوا ف  

. سيعطي هذا القوة للعمال للتفاوض من أجل ظروف عمل أفضل  

 

   :تشمل أقسامنا

 قطاع المعادن والبناء 

 قسم المهنيي   والتمويل والخدمات 

 القسم البحري والجوي 

 قسم الطعام والضيافة 

 قسم الكيماويات والطاقة 

 قسم التكنولوجيا واالتصاالت 

 قسم الحكومة والهيئات العامة 

 القسم الدولي 

 قسم قوى االنضباط واألمن وإنفاذ القانون 

ا المتقاعدين والشباب 
ً
 باإلضافة إل األقسام المذكورة ، فإننا نمثل أيض

 

 

يعات   امات التالية والقواني   ا تحمي التشر : لمالطية موظفيها من خالل الحقوق وااللب    

 

محددة وغب  محددة  -العقود   

ا باسم عقود  
ً
ي يمكن اإلشارة إليها أيض

يمكن توظيف المرء بموجب عقود محددة أو غب  محددة المدة. العقود المحددة ، والت 

محددة المدة ، هي اتفاقيات توظيف ذات بداية ونهاية محددين. من ناحية أخرى ، العقود ألجل غب  مسم ليس لها تاري    خ انتهاء  

. الطوعية؛  أو الفصل لسبب وجيه االستقالةعند التقاعد ؛ محدد ، ولكن يتم إنهاء الموظف   

  

ي ساع
ات العمل والعمل اإلضاف   

ي ظروف معينة ، يمكن أن ُيطلب من الموظف   40تشمل ساعات العمل العادية للموظفي   بدوام كامل عدد 
ي األسبوع. ف 

ساعة ف 

ي رفض العمل  ع هذه الساعات اإلضافية بواحد إل  العمل لساعات إضافية. يتم دف
نقطة واحدة وخمس ساعات. للموظف الحق ف 

ي للعمل موافقة خطية من الموظفي   قبل البدء 
 لساعات إضافية. عالوة عىل ذلك ، يتطلب العمل اإلضاف 

الراتب إيصال دفع   



 

يجب عىل كل صاحب عمل أن يعطي لموظفيه ، عند العمل بموجب عقد محدد أو ألجل  

ي  ي دفع يجب أن  إيصالغب  مسم ، 
حتوي عىل التفاصيل األساسية الشخصية ، وعدد ساعات العمل العادية ، وعدد الساعات الت 

ي ، وعدد ساعات اإلجازة السنوية المتاحة ، تف 
 
. صيل العالوات والبدالت والعموالت وأي خصومات ناتجةيحق لها العمل اإلضاف  

 

ي تاري    خ اس
 
تحقاق األجوريجب أن يكون إيصال الدفع متاًحا للموظف إما قبل أو ف  

  

مرضية الجازة اال   

ي يحق للموظف الحصول عليها ، يعتمد عىل أي قطاع من ال
أنظمة األجور. إذا لم يتم تسجيل    عمل و مقدار اإلجازة المرضية الت 

ي ظروف معينة بموجب أي أمر من أنظمة األجور. استحقاق اإلجازة المر 
 
ي السنةنوع العمل ف

 
. ضية يصل إل أسبوعي   عمل ف  

زة اإلصابة إجا   

ي حالة إصابة موظف أثناء العمل ، يحق له / لها الحصول عىل مدة أقصاها سنة واحدة مدفوعة بالكامل
 
 ف

 

 

 

 اإلجازة

ي االعتبار  
اكمة منذ بداية العمل. مع األخذ ف  ي يحق للموظف الحصول عليها كإجازة عىل عدد الساعات المب 

يعتمد عدد الساعات الت 

ي األسبو   40، يحق للموظف العمل بالساعات العادية للعمل بدوام كامل ، وبالتالي  2021اعتباًرا من عام سيناريو حيث 
ع ،  ساعة ف 

ي السنة 224فإنه يحق له الحصول عىل 
. ساعة إجازة ف   

جبارية اإل  جازةإل ا   

ب عىل صاحب العمل تقديم بيان  يحق لصاحب العمل أن يمتثل لموظفيه لإلجازة القشية. قبل بدء / بدء اإلجازة القشية ، يج

ي 
ي ذلك اإلطار الزمت 

ر سبب اإلجازة القشية ، بما ف   مكتوب يبر

لألجورالحد االدن     

ي مالطا إل ثالث فئات
ي لألجور األسبوعي للموظفي   بدوام كامل ف 

: ينقسم الحد األدن  الوطت   

ي   179.33عاًما   18لألشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 
األسبوع يورو ف   

ي األسبوع   172.55عاًما  17لألشخاص الذين تبلغ أعمارهم    
يورو ف   

ي األسبوع  169.71عاًما    17لألشخاص الذين تقل أعمارهم عن  
يورو ف   

 

 

ات اإلخطار واإلنهاء   فب 

ة اإلخطار عىل مدة الخدمة الم قدمة  عند إنهاء العمل ، يجب عىل كل من الموظف وصاحب العمل تقديم إشعار. تعتمد فب 

كة. مع األخذ بعي   االعتبار: الموظف الذي عمل  لعدد من ستة أشهر وحت  سنتي   مدة اإلنذار المستحقة هي أسبوعي   للشر  

 

+356 25679200 ي فاليتا ، أو االتصال بنا عىل 
   لمزيد من المعلومات أو االستفسارات ، يمكن للمرء زيارة مؤسستنا ف 

  


