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 ابق عىل اطالع 

بحقوقك يف العمل

انضم إلينا!

byggnads.se/bli-medlem
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ال تدع أحد يستغلك!

أنت تعرف جيًدا أن لديك حقوق مبوجب القانون وعقد 

العمل؟ وقد حصلت عىل هذه الحقوق من خالل أكرث من 

100 عام من الكفح النقايب.

إن مهمة نقابة Byggnads هي التأكد من أن ظروف 

عمل أعضاءنا تكون جيدة قدر اإلمكان.
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النقابة تقف بجانبك

عندما يكون هناك يشء معقد يف العمل، عيل سبيل 

املثال، إذا مل تحصل عيل الراتب املناسب أو ظروف 

 العمل املناسبة،

 فإننا نساعدك. 

مرحًبا بك كعضو يف نقابة Byggnads، إذا مل تكن عضًوا 

بالفعل!
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إن Byggnads نقابة لألشخاص الذين يعملون يف قطاع 

البناء. 

نحن نعمل من أجل أجور أفضل وبيئة عمل أكرث أمانًا. 

معنا تحصل عىل الدعم واملشورة والتأمني.

مًعا، نحن بالفعل أكرث من 100,000 عضو قوي وفخور 

وواثق.

وكلام زاد عددنا، كلام زادت قدرتنا عىل العمل من أجل 

حقوقنا. أنت مهم!
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نحن نعمل مًعا يف نقابة Byggnads لضامن 

حصول جميع األعضاء عىل:

أعىل راتب ممكن	 

أفضل بيئة عمل ممكنة	 

توظيف آمن	 

التطور يف العمل	 

عدم قبول رشوطًا أقل من الرشوط الواردة يف 

االتفاقية الجامعية أبًدا.
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مهم!

ال ميكن أن يتم طردك من   	 

العمألبًدا النضاممك إىل النقابة.   

لديك الحق القانوين بأن تكون  	 

عضًوا يف النقابة.  

ولست بحجة إىل إخبار رئيسك  	 

يف العمل بشأن ذلك، إذا مل تكن    

ترغب بذلك.  
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ما هي االتفاقية الجامعية؟

 Byggnads إن االتفاقية الجامعية هي اتفاق بني نقابة
وأصحاب العمل. وفيام ييل القواعد الخاصة باألجور وساعات 

العمل وبيئة العمل، من بني أمور أخرى.

ال تأيت االتفاقية الجامعية من تلقاء نفسها. فنحن الذين 
نتفاوض مع أصحاب العمل - الدولة ال تتدخل. وكلام زاد عدد 

األعضاء ، كلام تحسنت الظروف التي ُيكننا الحصول عليها.

كيف يكون الحال إذا مل يكن هناك اتفاقية جامعية؟
مل توقع بعض الرشكات عىل اتفاقيات جامعية. ومن ثم فإن 

القواعد ال تكون سارية. اسأل رئيسك عام إذا كان هناك اتفاقية 
جامعية يف مكان عملك، أو اتصل بنا. 

إذا مل تكن هناك اتفاقية جامعية، فمن واجبنا أن نحاول 
الحصول عىل اتفاقية.
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األجور

تعتمد الرواتب عىل عدد من األشياء املختلفة، مثل ما إذا كان 
لديك شهادة مهنية )راتب العامل املهني( أم ال. ولكن بشكل 
عام، يرسي األجر املتساوي عىل العمل املتساوي داخل فريق 

العمل.

ونوع الرواتب الرئييس لدينا هي راتب األداء 
)prestationslön(، ما يُطلق عليه اسم الراتب عىل أساس 

حساب القطعة )ackordslön(. إال أنه ُيكنك أيًضا الحصول 
عىل األجر بالساعة.

ويبلغ متوسط الراتب يف قطاع البناء حوايل 200 كرونة سويدية 
يف الساعة. ولكن يكنك كسب أكرث أو أقل من هذا املبلغ يف 

الساعة. 

اتصل بنقابة Byggnads يف إقليمك إذا كان لديك أسئلة حول 
راتبك.
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الراتب بدون شهادة مهنية )عقد البناء(

إذا مل يكن لديك شهادة مهنية، فإنه لديك نسبة مئوية من 
الراتب املهني يف مكان العمل:

%70 إذا كان لديك خربة أقل من عام	 

%88 إذا كان لديك خربة أكرب من عام.	 

٪100 إذا كان لديك أكرث من ست سنوات  	 
من الخربة املهنية ذات الصلة  

تنظيف املستودعات والتنظيف النهايئ )عقد البناء(

%75 من راتب العامل املهني. إذا كنت  	 
تقوم بأعامل أخرى باإلضافة     
والتنظيف    إىل تنظيف املستودعات    

النهايئ، فإنك تحصل عىل ٪70 أو 88٪.  

إذا مل يكن هناك اتفاقية جامعية، فال توجد قواعد لألجور، 

ومن ثم فقد تحصل عىل  راتب أقل، وليس هنك حد أدىن 

لذلك!
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 وتقدم لك االتفاقية الجامعية 

 تعويض السفر: 	 
السيارة: وفقا ملستوى مصلحة الرضائب    

)Skatteverket(، 18,50 كرونة سويدية/   
امليل السويدي )امليل السويدي حوايل 10    

كيلو مرت( )2021(.   
املواصالت العامة: 20/1 من )الُخمس(     

سعر البطاقة الشهرية لكل يوم عمل.  

تعويض اإلجازة: 13,0 – 13,2 %	 

املعاش التقاعدي املتعاقد عليه: -5.35% 	 
%6.00 من الراتب )يدفع رب العمل مبلغ    

أكرب للمعاش التقاعدي(.  

تقصري وقت العمل:40 ساعة يف السنة   	 
مدفوعة األجر )إجازة باإلضافة إىل عطلة(.  

زيادة الراتب كل عام.	 
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الراتب املريض من اليوم الثاين إذا كنت   	 
مريًضا )وفًقا للقانون(.  

عالوة بدل السفر إذا كنت تعمل يف منطقة  	 
وتعيش يف أخرى.  

سكن جيد إذا كنت تعمل يف منطقة   	 
وتعيش يف أخرى.   

تأمينات إذا تعرضت لإلصابة يف العمل.	 

راتب العطلة: تكون يف إجازة مع أخذ راتب  	 
اليوم إذا وافق يوم العمل يوم عطلة رسمية.

إجازة: إجازة مدفوعة األجر يف املناسبات  	 
الخاصة.  
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التوظيف

ال توافق عيل أي وظيفة.

الوظيف الثابتة )عقد مفتوح غري محدد  	 
مبدة( هي نوع العقود الرئييس يف قطاع    

البناء.   

يكنك أن تكون موظًفا تحت االختبار ملدة  	 
أقصاها ستة أشهر ، ثم يجب     

أن يتم توظيفك بشكل دائم.  

ُيكن أن تحصل عىل التوظيف املحدد مبدة  	 
)عقد محدد مبدة( يف بعض الحاالت.  

مالحظة! يجب أن تحصل عىل شهادة توظيف عندما تبدأ 

العمل. ويجب أن تتلقى كل شهر تقرير مفردات املرتب. 

وعند إنهاء فرتة عملك، يجب أن تتلقي شهادة صاحب 

العمل. احتفظ بهم!
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ساعات العمل

ساعات العمل العادية: 40 ساعة يف   	 
األسبوع8- ساعات يف اليوم.  

سوف تحصل تعويًضا عن العمل اإلضايف   	 
إذا كنت تعمل أكرث من 40 ساعة يف     

األسبوع.  

سوف تحصل عىل زيادات لساعات العمل  	 
غري املريحة )OB( إذا كنت تعمل يف     
الصباح الباكر / املساء أو الليل     

أو عطلة نهاية األسبوع.  

ويف العادة، ال يكن إجبارك أبًدا عىل العمل  	 
لوقت إضايف أو ليالً.  

يجب أن يكون لديك فرتات راحة خالل يوم  	 
العمل.  

يحق لك الحصول عيل 25 يوم إجازة يف  	 
السنة.   
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اإلقالة/الطرد من العمل

ال يكن إقالتك إال بسبب قلة العمل أو ألسباب شخصية.

ال ميكن للرشكة إقالتك وإنهاء عملك يف نفس  	 

اليوم - تكون فرتة اإلخطار قبل إنهاء العقد    

شهرًا واحًدا عىل األقل إذا كنت موظًفا بعقد    

ساري حتى إشعار آخر )وظيفة ثابتة( أو 14    

يوًماإذا كنت موظًفا تحت االختبار.   

إذا كنت عضًوا يف نقابة Byggnads، فيجب  	 

. عادًة،   عىل صاحب العمل التفاوض معنا أوالً  

قد يغادر الشخص الذي تم تعيينه مؤخرًا أوالً.   

إذا قمت أنت بتقديم االستقالة، فإن فرتة   	 

اإلشعار قبل ترك العمل تكون شهر واحد.   

إذا كنت موظًفا تحت االختبار، فيمكنك   	 

االستقالة وإنهاء عملك يف نفس اليوم.  
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بيئة العمل والسالمة

هل تعمل مع يشء خطري أو رأيت شيئًا خطريًا؟ ابحث عن مندوب 

الوقاية الخاص بنا، وهو يرتدى خوذة خرضاء.

إذا مل يكن هناك مندوب للوقاية مبكان عملك، فيُمكنك االتصال بنا، 

والتواصل مع أحد مندويب الوقاية اإلقليميني لدينا. 

يكون صاحب العمل مسؤوالً عن مالبس العمل  	 

واألحذية الواقية ومعدات الحامية.  

يجب أن يكون هناك دامئًا غرفة للموظفني بها  	 

مرحاض ودش ومكان لتناول الطعام.  

ال تقم أبداً بتنظيف األسبستوس واملواد الخطرة  	 

األخرى بدون معدات وقائية وتدريب عىل ذلك.  
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انضم إلينا!

إذا واجهك يشء معقد أو إذا كان صاحب العمل ال يتثل 
لالتفاقية الجامعية، ُيكننا مساعدتك فقط إذا كنت عضًوا.

 انضم إلينا: 
byggnads.se/bli-medlem

)A-kassan( صندوق التأمني ضد البطالة
 )A-kassan( تذكر أن تنضم إىل صندوق التأمني ضد البطالة

أيًضا. إذا أصبحت عاطالً عن العمل، يكن لصندوق التأمني ضد 
البطالة )a-kassan( أن يدفع لك ما يصل إىل 80 باملائة من 

 راتبك السابق.

byggnadsakassa.se
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بكونك عضًوا فإنك تحصل عىل:

املشورة والدعم واملساعدة التفاوضية.	 

إمكانية التقدم بطلب للحصول عيل املساعدة  	 

القانونية.  

سنساعدك ليك تفهم ما تتضمنه االتفاقيات.	 

تأمينات إضافية إذا تعرضت لإلصابة أو مرضت.	 

الدورات التعليمية النقابية ملعرفة املزيد.	 

 	   Byggnads فرصة للتأثري يف كل من نقابة

ومكان عملك.  

بطاقة عضوية محملة باملزايا والخصومات.	 

عضوية أرخص يف صندوق التأمني ضد البطالة.	 

 	.Byggnadsarbetaren االشرتاك يف مجلة
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Byggnads قم باالتصال بنقابة

byggnads.se يكن العثور عىل جميع املعلومات املهمة عىل

الدعم واملشورة لألعضاء
Byggnads medlemscenter 

00 10 601-010 

info@byggnads.se
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 عزز قدراتك 

   بالدورات التعليمية!

byggnads.se/pafarten
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مًعا نحن أقوياء

إن االتفاقية الجامعية تتعرض لهجوم بشكل مستمر، ونحن 
نُكافح من أجل الحفاظ عىل حقوقنا. نحن نتفاوض مع أصحاب 
العمل حول االتفاقية الجامعية كل عامني تقريبًا. وكلام زاد عدد 

األعضاء، كلام أصبحنا أكرث قوة يف املفاوضات.

أنت مهم!

انضم إلينا!
byggnads.se/bli-medlem
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