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( Handels Direktهاندِلس دايريكت)
استشارات شخصية لك
لما التعقيد؟ إننا نيسر األمر دون المساس بالجودة والخدمة.
أينما كنت في السويد ،يمكنك دائما االتصال بنا على نفس الرقم
0771-666 444
االثنين – الجمعة  08:00إلى 18:00
أهال ومرحبا بكم في Handels Direkt

اتحاد العاملين في التجارة

handels.se

 10أسباب لالنضمام إلى هاندِلس
 .01رواتب عادلة وشروط جيدة في العمل.
 .02مساعدة للحصول على الراتب الصحيح والتعويض الصحيح.
 .03تعويض عن العمل في الوقت غير المريح.
 .04شخص على اطالع على ما يسري ويمكنه أن يتناقش مع رب العمل.
 .05مساعدة واستشارات قانونية في القضايا التي تتعلق بالعمل عن طريق الحماية
القانونية التابعة لنا.
 .06بيئة عمل أفضل.
 .07تعليم األعضاء حول الراتب والحقوق.
 .08تأمينات جيدة لألعضاء ،مثل التأمين المنزلي والتأمين ضد الحوادث.
 .09تعويض اقتصادي عند اإلضراب أو اإلغالق التعجيزي.
 .10تأمين الدخل الخاص بنا الذي يمكن أن يحمي راتبك إضافة إلى صندوق البطالة
عندما تصبح عاطالً عن العمل.

أنت تصنع التغيير
بوصفك عضواً معنا فسوف تكون محط اهتمامنا دائماً .وسوف نتعاون معا ً ونسعى كي
تكون العضوية مفيدة لك ولزمالئك في العمل .سوف يساعد اهتمامك على تغيير وضعك
ومكان عملك ونقابة هاندِلس بوصفها منظمة نقابية ،كما أنه سيغير المجتمع بشكل عام.

تتمتع هاندِلس بخبرة طويلة في مجال عملك وتعرف بالتحديد
ما يسري بالنسبة لك ولزمالئك في العمل .إذا كانت لديك
أسئلة تتعلق بالعمل أو بحياة العمل ،فيمكنك دائما ً أن تتصل
بأحد العاملين لدى هاندِلس .سواء أكان األمر يتعلق بالرواتب
أو بتعرضك إلصابة عمل أو إذا كنت تشعر بأن أحداً
يضايقك أو إذا كنت تخشى من إنهاء عقدك أو كنت على
خالف مع رئيسك في العمل.

بدون اتفاقية – بدون أمان
يمكن تشبيه االتفاقية الجماعية بالقواعد التي يتفق عليها كل
من رب العمل والنقابة بشأن ما سيسري في مجال العمل .أما
إذا لم تكن هناك اتفاقية جماعية ،فهذا يعني أن قواعد رب
العمل هي التي ستسري .وفي هذه الحالة يمكن لرب العمل
أن يقرر الراتب حسب مزاجه وأن يهمل التأمينات
وتعويضات أوقات العمل غير المريحة.

شروط عادلة
بما أن االتفاقية تشمل عدة أشخاص – مجموعة – فإنها
تسمى اتفاقية جماعية .وهي تستند إلى أن يلتزم الجميع
ويكونوا أعضاء .وفي هذه الحالة يمكن أن تضع هاندِلس
شروطا ً على رب العمل وتتفاوض بشأن الرواتب وشروط
العمل التي ستسري في مجال العمل.

بوجود اتفاقية جماعية توجد اتفاقيات حول:
•
•
•
•
•

الحد األدنى للراتب .غير أنه ال توجد عوائق تمنع رب
العمل من أن يدفع لك راتبا ً أعلى.
القواعد السارية عند اإلقالة والتوظيف.
التعويض الذي ستحصل عليه لقاء العمل في أوقات
إضافية والعمل في أوقات غير مريحة.
كيفية حساب أوقات العمل وتوزيعها.
متى يحق لك أن تأخذ إجازة مدفوعة األجر ،أي ما يسمى
مأذونية.

باإلضافة إلى ذلك تمنحك االتفاقية الجماعية:

• تقاعداً أعلى.
• تأمينا ً في حالة المرض والوفاة والبطالة عن العمل
واإلصابة في العمل.

نقوم بأشياء جيدة – ولكن يمكننا أن نتحسن دائماً .يمكننا أن
نفعل ذلك بفضل مساعدتك وبفضل مساعدة كل األعضاء في
هاندِلس .لكي تحصل أنت وزمالؤك في العمل ،بل وكل
مجال عملك ،على أفضل شروط عمل ممكنة وأفضل
رواتب ممكنة ،فمن الضروري أن يكون عدد من يقفون
وراء المطالبات كبيراً .لذلك فإن عضويتك تصنع التغيير.

إليك مثاالً عما يكسبه عضوان في النق
ميكـِّـه الذي يعمل في مستودع
يعمل ميكـِّـه في مستودع ويتقاضى  134,14كرونة
بالساعة ،أي ما يعادل  23,340كرونة بالشهر .وهو يعمل
بدوام كامل وورديتين ،األسبوع  1من الساعة  6:00وحتى
الساعة  ،14:30واألسبوع  2من الساعة  14:30وحتى
الساعة  .23:00وخالل العام يعمل ميكـِّـه أوقاتا ً إضافية
ثالثة أيام سبت عند تراكم العمل بشكل مؤقت.
القيمة التي يحصل عليها ميكـِّـه عن طريق االتفاقية
الجماعية تقارب  83200كرونة بالسنة.
القيمة السنوية
زيادة الراتب عام 2011

5,100

عالوة الوردية/تعويض أوقات العمل غير المريحة

40,000

شكل الوردية/دوام عمل أقصر

14,700

تقاعد االتفاقية

13,800

أقساط التأمين األخرى

3,600

تعويض العمل اإلضافي

3,200

تعويض اإلجازة

2,800

		

83,200

الشخص الظاهر في الصورة عضو في هاندِلس ،ولكن مثال ”ميكـِّـه” عام واالسم خيالي.

صندوق البطالة الخاص بنا

لماذا ال تنتسب أيضا ً إلى صندوق البطالة الخاص بهاندِلس؟ إنه يوفر لك أمانا ً هاما ً عندما تصبح عاطالً عن العمل .عندما
تصبح عضواً في هاندِلس ،نرسل لك طلب انتساب إلى صندوق البطالة الخاص بنا إلى بيتك .إذا كنت بحاجة إلى مساعدة كي
تنتقل من صندوق بطالة آخر إلى صندوق بطالة هاندِلس ،فإننا سنساعدك في ذلك طبعاً.

قابة من االتفاقية الجماعية.
ليندا التي تعمل في متجر
تعمل ليندا في متجر وتتقاضى  128,93كرونة بالساعة،
أي ما يعادل  21400كرونة بالشهر .وهي تعمل بدوام
كامل .ويتضمن برنامجها العمل في أمسيتين باألسبوع ،مرة
كل أسبوعين مساء السبت أو األحد.
القيمة التي تحصل عليها ليندا عن طريق االتفاقية الجماعية
تقارب  75000كرونة بالسنة.
القيمة السنوية
زيادة الراتب عام 2011
تعويض أوقات العمل غير المريحة
تقاعد االتفاقية
أقساط التأمين األخرى
تعويض العمل اإلضافي
تعويض اإلجازة
		

الشخص الظاهر في الصورة عضو في هاندِلس ،ولكن مثال ”ليندا” عام واالسم خيالي.

يمكنك أن تقرأ المزيد عن العضوية وما األمور السارية على الموقع اإللكتروني  handels.seأو أن تتصل
 Handels Direktعلى (.)0771-666 444

6,000
49,400
13,300
3,400
2,700
74,800
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القدرة على التأثير

