
 ھل تعرف ما یمكننا فعلھ من أجلك؟

ممثلي النقابات العمالیةاالتفاقات الجماعیة

 التوظیف األخرى في اتفاقیات األجور نیابة عن 
 في المقام األول في التفاوض بشأن األجور وشروط

 في سوق العمل. یتمثل دور النقابات العمالیة
أعضائھا وحمایة مصالحھم

حافظ على حقوقك !  
مالحظة!

دور النقابات العمالیة  یجلب لك، من بین أمور أخرى:
 رسوم العضویة للنقابة

خدمة المكاتب الفرعیة و الولوج لموظفي الخدمات
الوصول إلى المعلومات حول الحقوق وااللتزامات

معلومات عن األجور والعقود
لمساعدة في مراجعة كشوف المرتبات.

 في ااتفاقیات مكان العمل وفي إبرام عقود العمل الفردیة.
إشراك ممثلي النقابة

  صاحب العمل / دافع األجور، مثل تحصیل األجور.
 المساعدة في حالة إفالس

 عند الضرورة بسبب قانون العمل ، وقضایا الحوادث ،
اإلستشارة ومساعدة محامي النقابة

حوادث في العمل وحتى في أمور أخرى.
 األجانب ، بما في ذلك الترجمة الفوریة والمشورة.

المساعدة لألعضاء
مساعدة صندوق الصحة في حالة المرض أوالحوادث.

 منح من صندوق الصحة.
منح للمشاركة في الدورات والدراسات.

الولوج إلى دورات النقابة - مدعومة أو مجانیة.

AKUREYRI

DALVÍK

 ، یجب أن یكون ھناك ممثل نقابي في جمیع أماكن 
 روابط مھمة في عمل النقایة. وفقًا لالتفاقیات

Eining-Iðja ھناك ممثالن نقابیان. یمثل ممثلي نقایة 
 في حالة وجود أكثر من 50 موظفًا ، یجب أن یكون

العمل التي تضم 5 أعضاء أو أكثر.

 لھ النقابة بالتعامل مع شؤون اآلخرین ویصبح ممثلھا 
 ممثل النقابة حمایة قانونیة خاصة في  عملھ ، وتخول

 في مكان العمل وأن یكونوا صلة  مع انتخابھ ، یكتسب
 لممثلي النقابة في ضمان االحتفاظ بالقوانین واالتفاقیات

في مكان العمل . یتمثل الدور الرئیسي
الوصل بین الموظفین والنقابة.

ھل یوجد ممثل نقابي في مكان عملك؟

460 3600 WWW.EIN.IS

 من جھة أخرى على اإلجور والمستحقات ویغطي جمیع 
 ھو اتفاق مكتوب بین النقابة من جھة و صاحب العمل

االتفاق الجماعي
الموظفین الذین یعملون في المجال اإلجتماعي للنقابة.

 المثال ، على األجور وساعات العمل والعمل اإلضافي
 الجماعیة الحد األدنى من الحقوق وتنص ، على سبیل
 ذلك من األمور المتعلقة باستحقاقات  تضمن االتفاقیة

 والحوادث والحق في ا الفصل عن العمل وغیر
الناس. ووقت الوجبة والقھوة واإلجازات والمرض

اتفاقیات األجور الرئیسیة للنقابة:
اتحاد أرباب العمل األیسلندیین )السوق العام( 
 البلدیات 
الدولة ، بما في ذلك االتفاقیات المؤسسیة المختلفة 
االتفاقات الجماعیة الخاصة 

 التي تصل إلى النقابة سریة
جمیع األمور

AKUREYRI و DALVÍK و
FJALLABYG 

مرحبًا بكم في مكاتبنا في

 فال تتردد في طلب المعلومات
إذا كنت تشك في حقوقك ،

ARABIC

FJALLABYGGÐ



 في حالة المرض أوالحوادث أوالوفاة.
ajðI-gniniE المالیة ألعضاء نقابة 

تتمثل مھمة الصندوق في تقدیم المساعدة
الوقائیة المتعلقة بالسالمة والصحة.

 ىلع اًضيأ لمعلا كلذكو
 تاءارجإلا

 المكتب المستندات التي سیتم تقدیمھا 
 مرة واحدة في الشھر.  یجب أن یستلم

 اجتماع في مجلس إدارة صندوق الصحة
یُعقد

 في موعد ال یتجاوز 72 من كل شھر. 
لالجتماع

صندوق الصحة صندوق العطالت

 الصیف في جمیع أنحاء البالد وھناك ستة خیارات جیدة 
 لزانم لثم حنملا تادهعت صصخت  

 بخیار استئجار منازل أو شقق للعطالت في .تالطعلا
 و Illugastaðir وشقق في یتمتع األعضاء

Tjarnargerði و Einarsstaðir و Svignaskarð  
 1 یونیو من كل عام. لإلیجارات الشتویة ، أي منازل في

یبدأ اإلیجار الشتوي في 51 سبتمبر ویستمر حتى
 Egilsstaðir منطقة العاصمة و

 الخارج و "رحلة جبلیة" في أیسلندا ورحلة لیوم واحد 
 رحالت لألعضاء في السنوات األخیرة.  رحلة إلى

تم تقدیم ثالث
لألعضاء األكبر سنًا.

 وقد تم استخدامھا بشكل جید من قبل األعضاء. 
 ، قدمت النقابة منحًا تسمى " عطالت من اختیارك"

 ي السنوات األخیرة
  ف    تخصص تعھدات المنح مثل منازل العطالت. 

    

ميلعتلا قودنص

 ,Landsmennt  یمكنك التقدم بطلب للحصول على
Ríkismennt og Sveitamennt تعلیمیة قویة 

 النقابة عضو في صنادیق
 إذا كنت تأخذ دورة أو إذا كنت تتابع دراسة مؤھلة.

 منحة
 القیادة. ھناك أیضًا منح للدورات الترفیھیة واللغة 

 بطلب للحصول على منحة للدراسات لزیادة رخص
 والكتابة ومنح السفر واإلقامة . من الممكن أیضًا التقدم

 على منحة. األیسلندیة وشراء معدات لدعم القراءة
  الشروط التي یجب استیفاؤھا لتكون مؤھالً للحصول

 بمكاتب النقابة للحصول على مزید من المعلومات حول
اتصل

تايعمجلا نيوكت ةيرح

 نكل. ةيوضعلا يلماك ءاضعأ اوحبصي
 ، أي أال  ثيح نويفاضإ ءاضعأ اوحبصي

العمال أحرار في عدم االنظمام الى النقابات
 لجمیع العاملین وفقا التفاقیة األجور ذات الصلة للنقابة .

یطلب من أرباب العمل على الدفع
 یدفعون لكن لیس لدیھم حقوق! ھل ھذا مثمر؟

األعضاء اإلضافیون

AKUREYRI

DALVÍK

FJALLABYGGð
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 الذین یحتاجون إلى البقاء في العاصمة أثناء العالج 
 النقابة شقق في ریكیافیك مخصصة لإلیجار لألعضاء

تملك
 الطبیة.  یتم تأجیر الشقق حسب احتیاجات األعضاء.

  ·   فحص السرطانأوالفحوصات
  ·    العالج بالتدلیك
·   العالج الطبیعي

 ·   اإلخصاب في المختبر
     ·   مرض األطفال أو الزوج

 ·   نادي ریاضي
 ·  شراء المعینات السمعیة

 ·  شراء النظارات والعدسات
 ·   مقابالت مع علماء النفس واألطباء النفسیین

               ·  تكالیف الجنازة
       
   
              

 ، الحصول على منحة من أجل:
 لألعضاء ، على سبیل المثال

یمكن

 www.ein.is و ein@ein.is 460.3600 أوعلى
لمزید من المعلومات ، اتصل بـ- 


