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إتفاقیة األجور هي إتفاقیة مجاعیة حول األجور وشروط العمل بنی العمّال 
وأرباب العمل. اهلدف األمسی لإلحتاد هو تنظیم العمّال وإبرام إتفاقیات األجور، 

حبیث حتصل أنت علی حیاة عمل آمنة. 

إنّنا نزداد قوة إذا کنّا جمتمعنی. هذه  هي املیزة األهمّ لعضویتك يف اإلحتاد. 

تأسّس إحتاد العمّال النروجیي يف عام 1895 من قبل عمّال االنشاءات. 
عدد أعضاء اإلحتاد الیوم یناهز 33.000 عضوًا یعملون يف القّطاع اخلاصّ 
وقّطاعات احلراسة واالنشاءات وتشغیل املکائن واإلسفلت والصیانة، ويف 

مصلحة الطرق التابعة للدولة ومصلحة السواحل ومدیریة مصادر املیاه  
والطاقة النروجییة وقّطاع املناجم، ويف جماالت حراسة العمارات وترمیم 
األضرار وأعمال التنظیف والصیانة اخلاصّة ومواقف السیارات ومراکز 

التمرینات البدنیّة، وشرکات إنشاء األنفاق وحواجز حتصیل الرسوم 
وشركات اجلسور ومنشآت التزحلق علی الثلج ومراکز الترفیه  التابعة للقّطاع 
اخلاص، وکذلك بقیّة اجملموعات املهنیة اليت ال یرتبط جمال عملها بصلة جملال 

عمل النقابات املهنیة أو الصناعیة.

إحتاد العمّال النروجیي منضٍو حتت لواء اإلحتاد العام لنقابات العمّال يف 
 .)Landsorganisasjonen i Norge( النرویج

إتفاقیة األجور – إنّها میزة مهمّة

لإلتّصال: 

www.arbeidsmandsforbundet.no
أصبح عضوًا!

A
ra

bi
sk

  
Postboks 8704, Youngstorget 

Oslo 0028 
هاتف: 100 815 45

 norsk@arb-mand.no :برید ألکتروين
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  أرید أن یتّصل قسمي يبّ هاتفیًا
 www.arbeidsmandsforbundet.no میکنك أیضا أن تنتسب عرب املوقع

فًا.
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استمارة اإلنتساب إلی اإلحتاد

إحتاد للعمّال

✃

لست مبفردك أبدًا. 
یقوم ممثلوا العمّال يف قّطاع عملك بالتفاوض حول الراتب وشروط العمل نیابة عنك 

وزمالئك. ویقوم هؤالء أیضًا بالتعامل مع املشاکل اليت قد تطرأ يف مکان العمل. نزداد قوة إذا 
كنّا یدًا واحدًة. 

میکنك أن تصبح عضوًا يف اإلحتاد علی الرغم من عدم وجود إتفاقیة )تعرفة( أجور يف 
مکان عملك. کعضو يف اإلحتاد تتمتّع حبقوق ومزایا بغضّ النظر عن وجود هکذا 

إتفاقیة. لن تكون مبفردك أبدًا وسیکون هناك علی الدوام جهاز داعم میکنك مراجعته  
عند احلاجة - هؤالء هم ممثلوا العمّال يف قّطاع عملك ومکتب اإلحتاد يف قسمك. 

إذا مّت فصلك من عملك بشکل تعسّفي أو تعرّضت حلادث أو إصابة عمل، أو وقعت 
يف نزاع مع ربّ عملك، سیکون بإستطاعة إحتاد العمّال النروجیي أن یقدّم لك 

مساعدة حقوقیة وفقًا لتقییم فردي لوضعك. 

یعمل إحتاد العمّال النروجیي أیضًا إزاء السلطات النروجییة من أجل ضمان حصول عمّال 
قطاعات العمل التابعة لنا علی رواتب وظروف عمل الئقة. 

 کعضو يف إحتاد العمّال النروجیي
 Norsk Arbeidsmandsforbund لن تکون مبفردك أبدًا

کعضو يف اإلحتاد حتصل علی:   
 املساعدة والدعم من جانب ممثلي العمّال وموظفنی یتمتعون بکفاءات عالیة يف جمال  �

قواننی حیاة العمل وعقود العمل. 

 املساعدة يف جماالت تعدیل املهنة وتسریح األیدي العاملة بشكل مؤّقت والفصل عن العمل.  �

النفوذ والتأثری يف مکان عملك. �

 الدعم املادي خالل اإلضراب عن العمل وإضراب أرباب العمل )غلق أماکن العمل يف  �
وجه  العمّال(.

عروض لإللتحاق بدورات تعلیمیة ومنح دراسیة. �

�  LOfavørs( تأمنی املنزل وتأمنی حاالت الوفاة والتأمنی ضد احلوادث يف أوقات الفراغ 
Hjem-, Grunn,-  og Fritidsulykkeforsikring( من خالل برنامج املزایا إل أو فاڤور 

)LOfavør(. إبرام عقد التأمنی اجلماعي )Gruppeforsikring( إختیاري.  

 تأمنی املساعدة احلقوقیة هِلپ )Advokatforsikringen HELP( الذي یعطیك إمکانیة احلصول  �
علی مساعدة من قبل حمامي يف القضایا املشمولة بالقانون املدين يف النرویج والسوید.

 عروض بتأمینات أخری بأسعار مالئمة ومزایا العضویة من خالل برنامج املزایا إل أو  �
.)LOfavør( فاڤور

ختفیض ضریيب علی رسم عضویة النقابة.  �

 اجمللة النقابیة »اربایدمسانن« )”Arbeidsmanden”( عشرة مرّات يف السنة. �

قیمة رسم العضویة هي %1،6 من الراتب اإلمجايل، راتب فترة املرض وراتب اإلجازة 
السنویة. )أو %1،82 من الراتب اإلمجايل بإستثناء أجر اإلجازة السنویة(.  


