
هل أنت عامل بناء؟

انضم إلى نقابة 
العاملين بقطاع 
!Byggnads البناء



وبكونك عضًوا فإنك تحصل على:
• المشورة والدعم
• التأمينات الهامة

• المساعدة في التفاوض )بشأن األجور/العقود(
• إمكانية التأثير

• الدورات التعليمية/التدريبية

BYGGNADS نقابة
النقابة بجانبك بفضل النقابة، يحق لك اآلن أن تحصل على إجازة مرضية، 
وأن تتاح لك الفرصة للتأثير في مكان عملك، وأن تحصل اآلن على راتب 
 جيد وفًقا لالتفاقية. هذه مجرد أمثلة قليلة على ما قمنا به وما نقوم به 

اآلن من أجل أعضائنا.

من السهل أن ُتصبح عضًوا بالنقابة
يمكنك أن تصبح عضوا عن طريق ملء االستمارة الموجودة في آخر صفحة 
.www.byggnads.se/bli-medlem في الكتيب. أو على الموقع اإللكتروني

أو من خالل إرسال رسالة نصية قصيرة بها كلمة Bygg إلى الرقم 71350.
إذا كان لديك أية أسئلة - تحدث إلى ممثل النقابة في مكان عملك أو اتصل 
بمركز األعضاء الخاص بنقابة Byggnads على هاتف رقم 00 10 010-601.

 المساعدة في 
 التفاوض )بشأن 
األجور/العقود(

 إذا لم تتوصل أنت ورب عملك 
إلى اتفاق.

إذا حدث صراع حول حقوقك وراتبك.
 فإن نقابة Byggnads تقدم 

لك المساعدة!



المساعدة في 
التفاوض )بشأن 
األجور/العقود(

إذا لم تتوصل أنت ورب عملك 
إلى اتفاق.

إذا حدث صراع حول حقوقك وراتبك.
فإن نقابة Byggnads تقدم 

لك المساعدة!

التأمينات الهامة 
– لألعضاء

بكونك عضًوا في نقابة byggnads، فإنك تحصل على العديد من التأمينات الهامة.
فعلى سبيل المثال، سوف تحصل على تأمين ضد الحوادث يكون ساريًأ إذا 

حدث لك حادث في وقت فراغك. يمكنك أيًضا الحصول علي تأمينات لمساعدة 
عائلتك إذا توفيت.

المزيد من التأمينات
هناك المزيد من التأمينات التي يمكنك، بكونك عضًوا، اختيار إذا كنت ترغب 

بالحصول عليهم. ومن ثم فإنك تدفع مبلغ إضافي من أجل الحصول عليهم. وهم، 
على سبيل المثال، التأمين على المنزل، والتأمين على األطفال والتأمين الصحي. 

يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول التأمينات الخاصة باألعضاء على 
 .www.folksam.se/byggnads و www.byggnads.se/forsakrings
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المشورة والدعم
هل لديك أسئلة حول راتبك 

أو ظروف عملك؟

هل حدث لك إصابة عمل 
وتحتاج إلى مزيد من 

المعلومات حول ما يكون 
ساريًا في تلك األحوال؟

أو هل لديك أسئلة حول 
عملك أو مكان عملك أو 

تأميناتك؟

اتصل بمركز األعضاء بنقابة 
Byggnads على هاتف رقم 

601-010 أو على  10 00
byggnadsnu@byggnads.se
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ما هي االتفاقية 
الجماعية؟

إن االتفاقية الجماعية هي اتفاق بين النقابة وأصحاب العمل.
وتحدد االتفاقية الرواتب وبيئة العمل والتأمينات، إلى جانب أشياء أخرى.

االتفاقية الجماعية تحميك 
من خالل االتفاقية الجماعية، لست بحاجة إلى التنافس على وظيفة من خالل 

قبول أجور أقل أو ظروف عمل أسوأ. 
إذا لم يكن لدى الشركة التي تعمل بها اتفاقية جماعية، فمن غير المؤكد أنه يحق 

لك الحصول على التأمينات الهامة أو أن يكون لديك بيئة عمل جيدة.
كما أنك تخاطر أيًضا بعدم الحصول على راتبك.

الكثير والكثير من أماكن العمل لديها اتفاقات جماعية
هل أنت غير متأكد مما إذا كان مكان عملك لديه اتفاقية جماعية؟

 !Byggnads قم باالتصال بنقابة

تحتوي االتفاقيات على قواعد بشأن:

www.byggnads.se/kollektivavtal  

 
 

s

التوظيف• 
ساعات العمل• 
الرواتب• 
العطالت واإلجازات األخرى• 
 •!ds
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مندوب الوقاية 
– جهة االتصال النقابية 

في مكان العمل
يقوم مندوب الوقاية بمراقبة بيئة العمل في مكان عملك.
ويتأكد مندوب الوقاية من امتثال صاحب العمل للقواعد والقوانين 

المتعلقة بالسالمة واالتفاقيات بحيث يتم تقليل مخاطر الحوادث.

مزيد من المعلومات 
BYGGNADS من نقابة

هل تريد أن تعرف المزيد عن نقابة BYGGNADS؟
يمكنك دائًما االستفسار من ممثل النقابة في مكان عملك.

كما يُمكنك أيًضا االتصال بنقابة Byggnads في إقليمك، )راجع بيانات االتصال 
 .Byggnads في الصفحة األخيرة( أو االتصال بمركز األعضاء الخاص بنقابة

WWW.BYGGNADS.SE الموقع اإللكتروني
ستجد على موقعنا اإللكتروني بيانات االتصال ومعلومات حول حقوقك 

وأحدث األخبار والمزيد.

هل تريد أن تشارك في التأثير على بيئة عملك؟ 
تحدث مع مندوب الوقاية في مكان عملك أو 

.Byggnads اتصل بنقابة
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الدورات التعليمية/
التدريبية

تقدم نقابة Byggnads العديد من الدورات التعليمية/التدريبية 
ألعضائها. وفيها يمكنك معرفة المزيد عن العمل النقابي، وكيف 

يمكنك التأثير على بيئة عملك.

 ”PÅFARTEN” الدورة التعليمية
تُقدم الدورة التعليمية Påfarten مقدمة جيدة لألعضاء الجدد 
بشأن نقابة Byggnads وما تقوم به. يمكنك العثور علي مزيد 

من المعلومات حول الدورة التعليمية Påfarten على: 
        

www.byggnads.se/pafarten  s
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رسوم العضوية في 
BYGGNADS نقابة

تستند رسوم العضوية إلى دخلك
.Autogiro أسهل طريقة لدفع الرسوم هي عن طريق خاصية الدفع التلقائي

.Byggnads وهذا يعني أنه يتم دفع الرسوم تلقائيًا كل شهر مباشرًة من حسابك المصرفي إلى نقابة
.swish كما يمكنك أيًضا دفع رسوم العضوية من خالل الفاتورة أو تطبيق

Autogiro لتكون قادرة على الدفع عن طريق خاصية الدفع التلقائي
يجب أن يكون لديك رقم شخصي سويدي.

عند اإلبالغ عن رغبتك في االنضمام إلى نقابة Byggnads، يجب عليك أيًضا الموافقة على: 
.Autogiro أنه يُمكن أن يتم دفع رسوم العضوية الخاصة بك عن طريق خاصية الدفع التلقائي •

• أن يكون لديك في حسابك ما يكفي من المال عندما يحين وقت الدفع.
• أن يكون الدفع عن طريق خاصية الدفع التلقائي Autogiro ساريًا حتى إشعار آخر.

 Autogiro مزيد من المعلومات حول خاصية الدفع التلقائي
يُمكنك العثور على معلومات حول شروط دفع رسوم العضوية عن طريق خاصية الدفع التلقائي 

Autogiro على: 

 www.byggnads.se/autogiro  

العاطلين عن العمل
.)a-kassan( للتأمين في حالة البطالة - قم أيًضا باالنضمام إلى صندوق التامين ضد البطالة

www.byggnadsakassa.se  

s

هاتف االتصال بمركز األعضاء

 010 - 601 10 00
ساعات العمل 7 - 17

s



ضع 
ال يتم و

ى  طوابع بريدية عل
ف.

المظرو
تدفع نقابة 

سوم 
Byggnads ر
البريد.

قم بطي هذا الجزء ثم الصق الطرفين مًعا!

هاتف االتصال بمركز األعضاء

 010 - 601 10 00
ساعات العمل 7 - 17

Svarspost
20272998
110 19 Stockholm

Byggnads

عند الطباعة، يتم إزالة 

هذا الجزء.
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نوربوتن
010 - 601 10 05

فاستربوتن
010 - 601 10 10

ميالنورالند
010 - 601 10 03

يافليداال
010 - 601 10 02

ماالردالن
010 - 601 10 04

ستوكهولم-غوتالند
010 - 601 10 08

أوريبرو-فارمالند
010 - 601 10 11

الشرق
010 - 601 10 12

الغرب
010 - 601 10 09

سموالند-بليكينغه
010 - 601 10 07

سكونه
010 - 601 10 06

توجد نقابة
Byggnads هنا!
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مركز األعضاء الخاص 
Byggnads بنقابة
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