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مرحًبا بكم
IF Metall يف نقابة العاملني يف قطاع الصناعة والتعدين

ARABISKA
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ياله من أمر رائع أنك أصبحت عضًوا يف نقابة العاملني 
!IF Metall يف قطاع الصناعة والتعدين 

أنت لست وحدك. يزيد عدد األعضاء لدينا عن 300000 عضو، يعملون يف ما يقرب من 13000 مكان عمل يف 

جميع أنحاء السويد. نحن نعمل يف صناعة الهندسة والبالستيك، وصناعة األدوية، وصناعة النسيج، ويف أعامل 

 .Samhall الحديد والصلب، ويف املغاسل، وصناعة مواد البناء، ويف املناجم، وورش إصالح السيارات ويف رشكة 

فنحن نعمل ليك تسري األمور عىل ما يرام يف السويد نحن نتأكد من أن حياتك العملية ترسي بشكل جيد!

ويف نقابتنا نعمل من أجل أن يتم معاملتك ومعاملة كافة األعضاء اآلخرين بشكل منصف وأن تحصلوا عىل 

أجور جيدة، وبيئة عمل أكرث أمانًا، وأن يُتاح لكم حق املشاركة يف القرارات، وأن تشعروا باألمان يف وظائفكم. 

ونحن نقابة نسوية وشاملة للجميع تسعى إىل مجتمع دميقراطي تسوده املساواة. ونبني عملنا عىل مبدأ القيمة 

املتساوية لجميع الناس - بغض النظر عن العمر أو الجنس أو األصل أو التوجه الجنيس.

ميكنك يف هذا الكتيب قراءة املزيد عن عملنا املشرتك وكيف ميكنك املشاركة والتأثري. هناك العديد من املزايا 

التي تحصل عليها عندما تكون عضًوا. كلام زاد عددنا، كلام زادت قدرتنا عىل التأثري. وباإلضافة إىل ذلك، يتم 

تضمني العديد من التأمينات الجيدة والدورات التدريبية والتعليمية واملزايا األخرى. تأكد من استفادتك بتلك 

املزايا!

تهانينا عىل االختيار الجيد حًقا ومرحبًا بك بيننا!
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النقابة بالقرب منك

بكونك عضًوا فإنه يُتاح لك إمكانية الوصول إىل نقابة العاملني يف قطاع الصناعة والتعدين IF Metall عىل مدار 

اليوم عرب املوقع اإللكرتوين ifmetall.se. وعىل املوقع اإللكرتوين مُيكنك العثور عىل االتفاقية الجامعية الخاصة 

بك، ومعلومات حول أنشطة النقابة وأنشطة إدارتك املحلية، واألخبار، ورابط إىل صندوق التأمني ضد البطالة 

 .)a-kassan( 

قم بتسجيل الدخول إىل صفحات األعضاء للتسجيل يف الدورات التدريبية أو االستفادة من جميع العروض التي 

 .IF Metallkortet يتم تحميلها عىل بطاقة عضويتك، بطاقة

تابعنا عىل Facebook و Instagram و Youtube و Twitter و Linkedin للبقاء عىل اطالع عىل آخر 

املستجدات!

وبالقرب منكم أيًضا هناك العديد من املمثلني املنتخبني - وهم األشخاص الذين تم منحهم الثقة لتمثيل والتعبري 

عن مطالب األعضاء. وقد يكونون عىل سبيل املثال مندويب الحامية خاصتكم وممثل القسم أو إدارة النادي أو 

القسم أو مسؤول التأمني.

النادي
يتم تشكيل نادي يف الرشكات التي يوجد بها العديد من املوظفني. وينتخب األعضاء مجلًسا ميثلهم ويعملون 

من أجل مصالح األعضاء ويقومون بنقل ذلك إىل رب العمل. وعادة ما يتم اتخاذ القرارات بشأن القضايا التي 

يجب عىل النادي متابعتها يف اجتامعات األعضاء. ميكن أن تتعلق املسائل الشائعة التي يعالجها النادي، عىل 

سبيل املثال، بالرواتب وتنظيم ساعات العمل وبيئة العمل أو الدراسة. إذا كان هناك ناٍد يف مكان عملك، فلديك 

الفرصة للمشاركة والتأثري من خالله.

اقرأ املزيد يف الصفحة 12
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ممثل القسم
غالبًا ما يوجد ممثل نقايب - ممثل القسم يف أماكن العمل التي ال يوجد بها نوادي. ويف أماكن العمل التي ال 

تتمتع بتمثيل نقايب، يكون القسم املحيل الخاص بنقابة IF Metall مسؤواًل عن اتصال النقابة باألعضاء.

القسم املحيل الخاص بك 
ينتمي جميع األعضاء إىل أحد األقسام املحلية التابعة لنقابة IF Metall املوجودة يف جميع أنحاء البالد. ويتوىل 

القسم مهمة دعم األنشطة النقابية يف أماكن العمل يف اإلقليم/املنطقة. ويعتمد القسم الذي تنتمي إليه عىل 

البلدية التي تعيش فيها أو تعمل فيها. ويف مكتب الخدمات الخاص بالقسم هناك أمناء املظامل واملوظفني 

اآلخرين الذين يعملون يف تقديم املساعدة يف شؤون التفاوض، وصندوق التأمني ضد البطالة، ورسوم العضوية 

وغري ذلك. 

عىل املوقع اإللكرتوين ifmetall.se سوف تجد بيانات االتصال الخاصة بقسمك. ميكنك أيًضا تخصيص موقع 

الويب بحيث ميكنك الوصول إىل املحتوى الذي يتم نرشه من قسمك، مثل األخبار والدورات التدريبية 

والتعليمية واألنشطة املختلفة.

  نصائح 

   املشاركة والتأثري

• تأكد من أن تكون نشطًا يف اجتامعات األعضاء، عىل سبيل املثال. 

• قم بتقديم مقرتحات مكتوبة )اقرتاحات( إىل، عىل سبيل املثال، النادي أو القسم.

• انخرط بشكل أكرب من خالل أن تصبح ممثاًل منتخبًا. اتصل بالنادي 

  أو القسم إذا كنت مهتاًم.

.Twitter و Instagram و Facebook :كن نشطًا عىل وسائل التواصل االجتامعي الخاصة بنا •
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الدورات التعليمية/التدريبية املجانية

إن املعرفة تعطي القوة والفرصة للتأثري. ولهذا السبب فإننا نستثمر بكثافة يف الدورات التعليمية والتدريبية 

املجانية ألعضائنا وممثلينا املنتخبني. ويحق لك الحصول عىل إجازة من العمل لحضور التدريب النقايب وستحصل 

بشكل عام عىل تعويض يعوض عن فقدان الدخل خالل فرتة الدورة التدريبية/التعليمية.

أنت مؤمن عليك
بكونك عضًوا يف IF Metall، فإن لديك تغطية تأمينية جيدة وشاملة. وتحصل عىل بعض التأمينات من خالل 

العضوية يف حني أن البعض اآلخر يستند إىل وجود اتفاقيات جامعية يف مكان عملك. 

 التأمينات التعاقدية
إن كافة العاملني يف مكان العمل املوقعني عىل االتفاقية الجامعية يكونون مشمولني يف التأمينات التعاقدية. 

ومُيكن أن توفر هذه الخدمات الدعم االقتصادي، عىل سبيل املثال، إذا مرضت أو تعرضت إلصابة يف العمل. 

عندما تكون يف إجازة األبوة/األمومة،ميكنك الحصول عىل تعويض إضايف، وبفضل االتفاقية تتم إضافة األموال 

أيًضا إىل معاشك التقاعدي. 

   نصائح! 

.ifmetall.se اطلع عىل أحدث العروض وسجل يف الدورات التدريبية والتعليمية عن طريق تسجيل الدخول إىل صفحات األعضاء عىل •

اقرأ املزيد يف الصفحة 12
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تأمينات األعضاء.
تتضمن عضويتك مجموعة من التأمينات، مثل التأمني ضد الحوادث يف وقت فراغك، والتأمني عىل الحياة 

التكمييل، والتأمني عىل الدخل الذي يكمل صندوق التأمني ضد البطالة إذا أصبحت عاطالً عن العمل. وبصفتك 

عضًوا جديًدا يف النقابة، لديك أيًضا فرصة للحصول عىل العديد من التأمينات االختيارية واملفيدة، مبا يف ذلك 

التأمني عىل املنزل برشوط مواتية، والتأمني ضد املرض والتأمني الذي يتم رصفه ألقرب األقارب يف حالة الوفاة 

والتأمني القانوين. 

   نصائح! 

• عىل املوقع اإللكرتوين ifmetall.se ميكنك قراءة املزيد عن التأمينات املضمنة يف العضوية والتأمينات التي مُيكن 

الحصول عليها بشكل اختياري. 

• هل تريد زيادة التغطية التأمينية الخاصة بك؟ تواصل مع Folksam عىل هاتف رقم 950 950 - 0771.
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 عروض األعضاء والخصومات

بصفتك عضًوا يف نقابة IF Metall، فإنك تحصل باستمرار عىل مجموعة كبرية من الخصومات والعروض الجيدة 

 LO Mervärde عىل املنتجات والرحالت والخدمات وغري ذلك. يتم تطوير عروضنا املشرتكة بالتعاون مع

 .IF Metallkortet ،وترتبط تلك العروض ببطاقة العضوية الخاصة بك

 .lomervarde.se/ifmetall ميكنك بسهولة العثور عىل املزايا والفوائد التي مُيكنك الحصول عليها عىل •

• لالستفادة من العروض املحملة عىل بطاقة العضوية الخاصة بك، تحتاج إىل تسجيل الدخول عرب صفحات 

 .ifmetall.se األعضاء عىل

  نصائح! 

• غالبا ما تكون هناك عروض محلية لالستفادة منها أيًضا. يرجى مراجعة القسم املحيل الخاص بك ملعرفة ما ينطبق عليك أو قم 

.ifmetall.se بزيارة موقعه عىل اإلنرتنت والذي مُيكنك الوصول إليه عن طريق
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نحن نعمل من أجل هذا

نقابة قوية
 كلام زاد عددنا يف النقابة، كلام زادت قدرتنا عىل التأثري. 

لذلك، من املهم أن نكون كثريين، حيث أننا نُصبح أقوياء مًعا. 

اتفاقية قوية
إن االتفاقية الجامعية هي اتفاق يتم بني النقابة وأرباب العمل. يتم التفاوض عىل االتفاق من قبل النقابة من 

أجل الحصول عىل ظروف عمل عادلة، والتعويض عن العمل يف أوقات غري ُمريحة، والتأمينات، وساعات عمل 

جيدة، ومرتبًا عاداًل وأكرث من ذلك بكثري. وكلام زاد عددنا، كلام كان من املمكن أن نتفاوض مًعا عىل اتفاقات 

جامعية أفضل.

مجتمع جيد
من بني مهامنا النقابية هي العمل من أجل مجتمع تسوده العدالة والدميوقراطية واملساواة املجتمعية، حيث 

يحق لك ولآلخرين التمتع بحياة جيدة وآمنة. ولذلك، فإننا ال نطالب فقط بتحسني األجور وظروف العمل، بل 

نُطالب أيًضا بتحسني القرارات السياسية املختلفة التي تعود بالنفع عىل األعضاء.

الوظائف التي تؤدي إىل التطوير
إن هدفنا هو أن تتاح فرصة التطوير يف العمل للذين يعملون يف قطاع الصناعة، والحصول عىل الدورات 

التدريبية وتنمية املهارات التي يحتاجون إليها ومنحهم إمكانية التأثري الكبري يف أماكن عملهم. ونحن نسعى 

باستمرار من أجل حياة عملية مستدامة.

بيئة عمل أفضل
يعمل مندوبو الوقاية يف النقابة دامئًا لضامن تحسني أصحاب العمل لبيئة العمل الخاصة بك. وعملهم حيوي 

ملنع وقوع حوادث خطرية. وينبغي ألي شخص ال يزال يعاين من إصابة عمل أو يعاين من مشاكل أخرى يف مكان 

العمل أن يشعر بدعم النقابة وأن يتلقى إعادة تأهيل جيد ليك يتمكن من العودة إىل العمل.
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الدعم عند حدوث تغيريات
إن العامل الخارجي يتغري باستمرار ومن خالل عضويتك سوف تحصل عىل األمان يف وظيفتك وستشعر باألمان 

عند حدوث تغيريات. إذا كنت تعمل يف رشكة بها اتفاقية جامعية وفقدت عملك بسبب نقص العمل، فلديك 

الحق كعضو يف الحصول عىل مساعدة مهنية للعثور عىل وظيفة جديدة. 

تقليل ساعات العمل
نظرًا ألننا وقعنا عىل اتفاقية جامعية مع أصحاب العمل بشأن معاشات الدوام الجزيئ، وبالتايل يدفع لك صاحب 

العمل عالوة تقاعدية إضافية، لديك الحق يف تقليل ساعات العمل عندما تبلغ سن 60. نحن نعمل أيًضا عىل 

ضامن حصول جميع املوظفني عىل إمكانية تقليل وقت العمل ملا ال يقل عن 100 ساعة سنويًا. 
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 اتفاقياتنا

إن االتفاقية بني منظمة أرباب العمل وبني نقابة IF Metall تُسمى اتفاقية جامعية. وهي تنص، يف جملة 

أمور، عىل الحد األدىن لألجور والزيادات يف األجور، وأجر العمل اإلضايف، وبدالت ساعات العمل غري املريحة، 

والتأمينات واألجر املريض، وأجر اإلجازات، وأجر عطلة نهاية األسبوع. إذا كنت تريد أن تعرف بالضبط ما تحتويه 

.ifmetall.se االتفاقية الخاصة بك، يرجى زيارتنا عىل

 التفاعل بني القوانني واالتفاقيات

يوجد يف السويد عدد من قوانني سوق العمل لتأمني عملك. ويتم تكميل القوانني باتفاقياتنا الجامعية، وكالهام 

يحددان حقوقك والتزاماتك يف مكان العمل. 

أهم القوانني:

• تم وضع قانون حامية العاملة )Lagen om anställningsskydd )LAS(( ملنع أرباب العمل من طرد/إقالة 

األشخاص دون أساس موضوعي.

• يزيد قانون املشاركة يف القرارات )Medbestämmandelagen )MBL(( من قدرة املوظفني عىل التأثري عىل 

قرار صاحب العمل.

• مينح قانون املمثلني املنتخبني )Förtroendemannalagen )FML(( املمثلني املنتخبني لنقابات العامل الحق 

يف العمل عىل املسائل املتصلة بالظروف السائدة يف أماكن عملهم وذلك مقابل ساعات عمل مدفوعة األجر.

• إن مهمة قانون بيئة العمل )Arbetsmiljölagen )AML(( هي مكافحة اإلصابة باألمراض أو التعرض 

للحوادث يف العمل.

ومن بني القوانني الهامة األخرى، قانون اإلجازات وقانون مكافحة التمييز وقانون إجازة الوالدين وقانون 

إجازة الدراسة.
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 عمليتنا الدميقراطية

إن مهمة مجلس إدارة نقابة IF Metall هي إدارة أنشطة النقابة. ويعقد كل ثالث سنوات مؤمتر يتم فيه 

تحديد أهداف النقابة وانتخاب مجلس اإلدارة من قبل نواب املؤمتر. وهم ما تم اختيارهم بواسطة األعضاء يف 

كل قسم. وتعد اجتامعات النقابة ومجالس االتفاقيات استشارية ملجلس إدارة النقابة ويتم عقدها بانتظام.

 رسم العضوية

تعتمد رسوم العضوية يف نقابة IF Metall عىل دخلك. ويف املتوسط، تبلغ الرسوم 1.5 يف املائة من راتبك، ولكن 

هناك أيًضا حد أقىص وحد أدىن للرسوم التي ميكن تحصيلها. وعىل املوقع اإللكرتوين ifmetall.se ميكنك قراءة 

املزيد عن رسوم العضوية الخاصة بك.
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إن كُتيب »مرحًبا بكم يف نقابة IF Metall«  موجهاً لألعضاء الجدد والذين يرغبون مبعرفة املزيد حول النقابة. 

ال ترتدد يف التأثري والتغيري من خالل حضور اجتامعات النقابة، وأن تكون نشطًا عىل قنواتنا عىل مواقع التواصل 

االجتامعي أو من خالل القيام مبهمة نقابية. نحن نقدم العديد من الدورات التدريبية والتعليمية املختلفة مجانًا 

والتي من خاللها مُيكنك معرفة املزيد عن حقوقك والتزاماتك. وكعضو تتلقى أيًضا العديد من املزايا األخرى. اقرأ 

املزيد عنها هنا يف الُكتيب.

تذكر أيًضا أنه ميكنك بالطبع الحصول دامئًا عىل املشورة من ممثلينا املنتخبني أو موظفينا. فهم موجودون 

ملساعدة األعضاء!

مرحًبا بكم بيننا!

• تابعنا عىل القنوات الخاصة بنا عىل وسائل التواصل االجتامعي:
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