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Avtalsrörelsen بدأت محادثات حركة أبرام األتفاقية الجماعية

تبذُل كاّفة الوفود جهدها اآلن

أجتمعت الوفود التفاوضية السبعة األوىل خالل األسبوع 21 

إىل 25 تشرين الثاني/نوفمبر. ثم عمل الممثلون المنتخبون 

في أتفاقية التقنّية، اتفاقية الصلب والمعادن، اتفاقية المناجم، 

اتفاقية المعادن المشتركة، اتفاقية-I، المصانع الكيميائية وشركة 

تيكو، عىل دراسة كاّفة االقتراحات الواردة و المتعلّقة بأجراء 

التحسينات عىل شروط االتفاقيات الجماعّية.

وافق مجلس األتفاقيات

 IF Metallأجتمع أكثر من 200 ممثل في مجلس االتفاقيات في

في 14 - 15 تشرين الثاني/نوفمبر و أعربوا عن موافقتهم عىل 

مقترح الشرط المشترك البالغ 4.4 في المائة و الموجود في 

االتحادات ضمن منّصة 

 .LO الصناعة وضمن تنسيق

يوجد في المنصة والتنسيق 

أيضا مساعي خاصة 

للرواتب األدنى. 

ما هو التضخم؟

في العدد األخير من مجلة Info، العدد 9، هناك صفحة تشرح 

التضخم بشكل مفّصل أكثر. و كما توجد كمنشور وهناك أيضا 

فيلم توضيحي في نفس الموضوع. يمكن العثور عىل كليهما عىل 

شبكة اإلنترنت لألتفاقيات.

ماذا سيحدث اآلن؟

ستواصل الوفود المتفاوضة عملها لمعاينة جميع متطلبات قّطاع 

 IF العمل المحددة و صياغتها بحسب مجال االتفاقية. ستقوم

Metall قبل عيد الميالد المجيد مباشرة بتبادل الشروط التعاقدية 
مع أصحاب العمل. بعد عطلة عيد الميالد المجيد و أستراحة رأس 

السنة الجديدة تبدأ جولة حركة أبرام األتفاقية الجماعّية مرة أخرى. 

تجتمع الوفود وتبدأ المفاوضات مع الخصوم.

يمكنك مشاهدة جدول زمني لحركة أبرام االتفاقية الجماعية عىل 

شبكة اإلنترنت التعاقدية.

اتفاقيات IF Metall ال 37

عىل شبكة اإلنترنت الخاصة باالتفاقية، سترى أيضا جميع 

االتفاقيات ال 37 لدى IF Metall و تاريخ انتهاء صالحية االتفاقية 

المعينة. 

تنتهي صالحية األتفاقيات األوىل في 31 آذار/مارس واألخيرة في 

30 أيلول/سبتمبر. 

ستستمر حركة أبرام االتفاقية الجماعية خالل جزء كبير من عام 2023!

حقائق:

يمكن االطالع عىل المعلومات واألخبار حول حركة أبرام االتفاقّية 

.ifmetall.se/avtal2023 الجماعّية عىل الموقع

هناك يمكنك أيضا مشاهدة مؤتمر صحفي حيث تعرُض فيه 

النقابات في مجال الصناعة شروط الرواتب.

العدد 4 / 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2022

تتّبع حركة أبرام االتفاقية الجماعّية


