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إإيیطاليیا في االعمل  
بويینت بورر تقديیم نصوصص  

 
 

Slide 1  
 

  إإيیطاليیا في االعمل
 
 

 
 

Slide 2 وواالعمل ااألجانب االموااططنيین   
 

لـ: مختلفة قوااعد توجد إإيیطاليیا في للعمل  
ااألووررووبيیة االمجموعة لدوولل االتابعيین وااططنيیناالم -  
ااألووررووبيیة االمجموعة خاررجج لدوولل االتابعيین االموااططنيین -  

 
ااألووررووبي ااإلتحادد تشكل االتي 27 االدوولل إإحدىى من االقاددميین االمهھاجريین أأووررووبي موااططن يیعتبر  *   
أأووررووبيیيین غيیر موااططنيین هھھھم ذذلك عداا ما كل  *   

 
 

Slide 3 ااألووررووبيیيین االموااططنيین   
 

إإيیطاليیا في االعمل  
- إإيیطاليیا إإلى للدخولل إإقامة لتصريیح يیحتاجونن ال ااألووررووبيیيین االموااططنيین   
- تصريیح أأيي على االحصولل ددوونن أأشهھر 3 لغايیة إإيیطاليیا في االبقاء يیمكنهھم   

 
أأشهھر 3 من أأكثر لغايیة إإيیطاليیا في للبقاء  

- سكن وومكانن عمل لديیهھ بأنن يیثبت أأنن يیجب   
- فيیهھا. يیقيیم االتي االبلديیة في مدنيیةاال ااألحواالل سجل في للتسجيیل ططلب تقديیم عليیهھ يیجب   

   
 

Slide 4   ااألووررووبيیة االمجموعة خاررجج لدوولل االتابعيین االموااططنيین 
 

 االوثائق على حصولهھم يیجب إإيیطاليیا في للعمل ااألووررووبيیة االمجموعة خاررجج لدوولل االتابعيین االموااططنيین
االتاليیة:  

- االمحافظة) (مواافقة مانع ال   
- االعمل ألسبابب ددخولل تأشيیرةة   
- ةااإلقام تصريیح   

 
 

Slide 5 قانوني بشكل للعمل إإتباعهھا يیجب االتي االخطوااتت   
 

إإتباعهھا يیجب االتي االخطوااتت بعض توجد قانوني بشكل للعمل  
 

ااألوولى االخطوةة  
-  نهھايیة ووتارريیخ إإيیطاليیا) إإلى االعمالل ددخولل يینظم قانونن ( االعمالة ددخولل مرسومم على ااالططالعع 



االصالحيیة  
 

 

Slide 6   ... االتصرفف كيیفيیة 
 

نيیةاالثا االخطوةة  
-  للشخص االمواافقة على للحصولل ططلب وويیقدمم االمخصص االمكتب إإلى يیذهھھھب االعمل صاحب 

يیستخدمهھ أأنن يیودد االذيي  
- ااألجنبي للعامل إإيیطاليیا من تصدرر مواافقة أأوولل هھھھي مانع) (ال االمواافقة   

 
االثالثة االخطوةة  

- االعمل لصاحب االمواافقة بتسليیم االمكتب يیقومم مشاكل هھھھناكك تكن لم إإذذاا   
 

 

Slide 7   ... صرففاالت كيیفيیة 
 

االراابعة االخطوةة  
- ااألصلي االبلد في االقنصليیة مكتب إإلى ااإلنترنت ططريیق عن ترسل االمعاملة   

 
االخامسة االخطوةة  

-  في إإيیطاليیا إإلى االدخولل تأشيیرةة ططلب يیمكنهھ بالقانونن٬، االمحددد االعددد ضمن من االعامل كانن إإذذاا 
ااألصلي االبلد في االقنصليیة مكتب  

 
االساددسة االخطوةة  

- ااإليیطاليیة االسلطاتت ووتبلغ االدخولل تأشيیرةة تمنح االقنصليیة   
 

 

Slide 8   ... االدخولل تأشيیرةة بعد 
 

االسابعة االخطوةة  
لكي: االموحد االمكتب شباكك إإلى االذهھھھابب ااألجنبي االعامل على يیجب  

- االعقد إإمضاء   
- ااإلقامة تصريیح ططلب ووتقديیم ااستماررةة ااستالمم   

 
تنبيیهھ  

 غيیر بشكل موجودد يیعتبر ووإإال االمواافقة٬، تارريیخ من أأيیامم 8 خاللل االمعاملة بهھذهه االقيیامم االعامل على يیجب
قانوني  

 

Slide 9 للمهھاجريین االموحد االمكتب شباكك   
 

   يیلي: ما متابعة يیتولى وو االمحافظة مقر في موجودد مكتب هھھھو االموحد االمكتب شباكك
- االعمل   
- االعائلة شمل لم   
- ااإلقامة تصارريیح   

 

Slide 10 االمعلوماتت من مزيید على للحصولل   
 

قانوني بشكل االعمل  



 يیكونن االعمل ٬،عمل عقد يیتوفر ال عندما عمل٬، عقد على االحصولل االضروورريي من قانوني بشكل لللعم
باألسودد  

 
حقوقق أأيیة لهھ ووليیس قانوني غيیر االعامل يیكونن أأنن :باألسودد االعمل  

 
  االمعلوماتت من للمزيید

-   االعماليیة االنقاباتت إإحدىى مرااجعة 
 

Slide 11 االعمل عقد   
 

  االعمل: عقودد من مختلفة أأنوااعع توجد
ااآلخريین) (لدىى االمتبوعع االعمل  *  
محددد غيیر لزمن  *  
محدددةة لفترةة  *  
جزئي ددوواامم  *  
االتدرريیب  *  
االمؤقت االعمل  *  

 

 
 
 

االحر االعمل  *  
االمشرووعع حسب االعمل  *  
االفرصص حسب االعمل  *  
  كمالي االفرصص حسب االعمل * 

 
 

 

Slide 12 االعامل ووااجباتت    
 

بـ: وواالتقيید معرفة االعامل على يیجب  
 

- االعقد في االمسجلة وواالتواارريیخ االعمل ساعاتت ٬،االوظظيیفة) مهھامم ( االمهھامم   
- االشركة أأنظمة   
-   (رراابط) االسالمة أأنظمة 
- بالمرضض االخاصة ااألنظمة    

 

Slide 13 االعامل حقوقق   
 

مع: للعامل) نسخة 1 ( خطي تعيیيین أأوولل  
- االتعيیيین تارريیخ    
- (االمهھامم) االوظظيیفة   
- االعمل عالقة وومدةة نوعع   
- االتصنيیف االمستوىى٬،   
- ر)(ااألج االرااتب   

 
تنبيیهھ  

   أأشهھر ستة لغايیة يیومم 30 من تدوومم قد تجربة فترةة توجد
Slide 14 .... أأخرىى حقوقق   

 
- ساعة) 48 عن تزيید ال لمدةة ااإلضافي (مع أأسبوعيیاً  ساعة 40 االعمل: ساعاتت   
- إإجبارريیة) (إإجاززةة عمل يیومم 26 مدفوعة: إإجاززةة   
- االتقويیم في ااررددةةاالو ااألعيیادد + ااألسبوعع في ووااحد 1 :االمدفوعة ووااألعيیادد االعطل أأيیامم   
- مدفوعة غيیر ووإإجاززااتت مدفوعة إإجاززااتت   
-   االوالددةة) بعد أأشهھر 3 وو قبل شهھريین ( إإجبارريیة أأمومة 

 

Slide 15 االتوظظيیف مرااكز   



 
عناوويین) مع (رراابط االعامليین لكل خدمة تقدمم عامة مرااكز هھھھي -  
  االبطالة معونة على للحصولل ضروورريیة االتوظظيیف قائمة في االتسجيیل عملهھ شخص يیفقد عندما -

 

Slide 16 االبطالة إإعانة   
 

  عملهھ بفقد لمن مخفض ررااتب هھھھو
 على ووااحدةة لسنة االمستحقاتت ددفع وواالذيي قانوني بشكل يیعمل االذيي االعامل االبطالة إإعانة على يیحصل
ااألقل  

 
  االعماليیة االنقاباتت إإحدىى مرااجعة االمعلوماتت من للمزيید

 

Slide 17 االمصطلحاتت قاموسس   
 

قانوني عمل بعقد ااآلخريین لحسابب االعمل :االتعيیيین  
االتابع وواالعامل االعمل صاحب بيین ما ااتفاقيیة :االعقد  

االعمل على ضراائب :مستحقاتت  
االعمل يیقدمونن ذذلك غيیر أأوو شركة مؤسسة٬، شخص٬، :االعمل صاحب  
االعمل يیقدمواا ممن ذذلك غيیر أأوو مؤسسة شركة٬، في يیعمل شخص :االموظظف  

 

Slide 18 االمصطلحاتت قاموسس   
 

ررااحة أأوو عطل أأيیامم :إإجاززةة  
ااحتفالل سنة٬، كل يیتكررر عيید :يیاددأأع  

  عملهھ بفقد لمن مخفض ررااتب :االبطالة إإعانة
االعمل عقد فسخ :االعمل من االفصل  
عمل عن يیبحثونن االذيین ااألشخاصص بأسماء قائمة :االتوظظيیف الئحة  
عمل مهھامم ووااجب٬، :مهھامم  
االمعاشش جرةة٬،ااأل :ررااتب  

 


