أجندة العمل
توثيقك ألوقات عملك!
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معلومات هامة
قم بتسجيل أوقات عملك
من حيث املبدء إن رب العمل ملزم قانوني اً بتدوين أوقات عملك .ولكن عىل الرغم من ذلك ،وللحرص عىل تأمني ذاتك ،قم بتسجيل كل من
أوقات عملك ،إرشادات العمل ،الساعات اإلضافية ،وسداد األجر يف هذه األجندة .ميكن لكل هذا أن يساعدك عىل إثبات كل مستحقاتك يف
حالة نشوب أي خالف .أما إذا كنت تعمل بشهادة تجارية ،فعليك أن تقدم لرب عملك فاتورة تحتوي عىل أوقات عملك ،ليتمكن من تسديد
أجرك.
قم بجمع اإلثباتات!
ميكنك عند الرضورة إثبات أوقات عملك من خالل الرسائل القصرية وامل راسالت الربيدية واإللكرتونية التي يرسلها لك رب عملك .قم بأخد
بعض الصور يف مكان عملك أو بجانب الفتات الرشكة.
ال تخضع للتخويف!
ال تقم بالتوقيع عىل أي يشء مل تفهم معناه ( من عقود أو بيانات األجرة أو أية إستامرات بيضاء) .ال يحق لرب عملك قانونا أن يجربك عىل أي
توقيع .حقوقك تابثة لدى رب عملك حتى من دون أوراق.
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معلومات هامة
إتحد مع بعض زمالء وزميالت العمل!
يف اإلتحاد قوة .ميكنك االستعانة بشهادة زمالئك وزميالتك يف العمل عىل أوقات العمل التي قمت بها .قم بتسجيل عناوينهم وأرقام هواتفهم
لتتمكن من التواصل معهم عند الحاجة .حاول دامئ اً اصطحاب زمالئك أو زميالتك يف العمل حني مقابلتك لرب العمل .ألن بإمكانهم أن
يشهدو عىل ما جرى خالل املقابالت.
ميكن للنقابات العاملية وامل راكز اإلستشارية مساعدتك!
املقلب األخري الئحة باإلستشاريني الذين سيقدمون لك يد العون لحل كل مشاكلك يف العمل .استفرس أيض اً عن مكاتب النقابات العاملية
القريبة منك.

حقوقك في العمل
الحد األدىن لألجور
منذ  01.01.2017يوجد يف أملانيا ح ٌد أدىن قانوين لألجور يبلغ إجاميل  8.50يورو يف الساعة .
و يزيد هذا املبلغ بانتظام .باإلضافة إىل ذلك هناك حد أدىن إلزامي لألجور أعىل من  8.50يورو يف
الساعة ،وذلك يف بعض القطاعات (مثل أعامل البناء واإلنشاء ،وخدمات تنظيف املباين ،والعاملة
املؤقتة)
https://www.wsi.de/de/mindestloehne-in-deutschland-15302.htm
تجد املزيد من املعلومات عىل العنوان اإللكرتوين www.boeckler.de/wsi-tarifarchiv_50804.htm
9.82

كشف حساب األجرة
يجب عىل رب العمل أن يسلمك شهريا كشف اً خطي اً بحساب األجرة ،الذي يجب أن يتضمن ساعات عملك ،أو األجر اإلجاميل الشهري املتفق عليه
مع ذكر رضيبة األجور ،واألجر الصايف الذي استلمته.
ساعات العمل اإلضافية
يجب عىل رب عملك أن يكون قد طلب منك أداء ساعات العمل اإلضافية وأن يدفع لك مقابلها.
مستحقات التأمني عن البطالة والتقاعد واملرض
.يُ ل َزم رب العمل بدفع مستحقاتك يف التأمني عن البطالة والتقاعد واملرض .هذه املستحقات يجب أن تكون موثقة يف كشف األجر
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حقوقك في العمل
خصم األجر
يف حالة ما إذا قام رب العمل بخصم ما من األجر عن طريق توظيفك أو لسفر ما قمت به أو اإلقامة يف مكان ما أو ما شابه ذلك ،فإن هذا الخصم
يكون مقبوال فقط إذا تم اإلتفاق عليه مسبقا .غري ذلك يشكل خرقا للقانون وميكنك اإلع رتاض عليه.به
رشط جزايئ
ميكن لرب العمل يف بعض الحاالت أن يطالبك برشط جزايئ يف حالة فسخك لعقد العمل .يجب أن يتم فسخ عقد العمل كتابيا.
خد يف هذه األحوال املشورة من امل راكز اإلستشارية.
فسخ عقد العمل
يجب عىل رب العمل أن يتقيد مبدة زمنية محددة يف حال القيام بفسخ عقد العمل الذي يجمعك به ويف حالة عدم قبولك لفسخ العقد من
جانب رب عملك ،يتوجب عليك رفع دعوة ضده خالل مدة أقصاها  3أسابيع من تلقيك إلشعار فسخ العقد .ميكنك اإلستعانة بخدمات محامي
أو محامية أو التوجه اىل إحدى نقابات العامل.ل

يف حالة املرض
حتى يف حال املرض وعدم متكنك من الحضور لعملك ،فإن رب العمل ملزم أن يدفع لك أجرك املستحق .قم بإحضار تقرير طبي من طبيب
يفيد بعدم قدرتك عىل العمل وقدمها اىل رب عملك.
حوادث العمل
لحادث أثناء عملك فإنك مؤمن ضمن التأمني العام .قم بإبالغ طبيبك أنك تعرضت لحادث عمل .قم بتوثيق كيفية وقوع الحادث وإذا كان
هناك من شهود.
مالبس الوقاية
يجب عىل رب عملك أن يقوم بتوفري مالبس وقاية لتقيك من التعرض إلصابات خطرية إذا كانت طبيعة عملك تتطلب ذلك ،مثال إن كان
عملك يف البناء .كام أنه ال يحق له أن يطلب منك مقاب الً مادي اً بدل هذه املالبس.

5

أتعمل مكرهًا؟
هل سبق لك أن أحسست باإلحتيال أو بالخداع من قبل رب عملك يف ما يتعلق بعملك أو بظروف العمل؟
هل تشعر بالضغط أو التهديد أو اإلجبار عىل العمل لساعات إضافية؟ هل يُ فرض عليك القيام بأي عمل خطري من دون موافقتك؟
هل أنت محبوس أو محظ ٌر عليك محادثة شخص ما؟
هل ُوجب عليك إعطاء جواز سفرك لرب عملك؟
هل تتعرض ألي عنف جسدي أو ذهني؟
إذن رمبا كان مديرك يعرض نفسه للمساءلة القانونية بسبب العمل القرسي .كمترضر أو مترضرة ميكنك الحصول عىل مساعدة وحقوقٍ
إضافية .قم باإلتصال بإحدى م راكز اإلستشارة أو إحدى النقابات العاملية .قم بإخبار زمالئك أو زميالتك يف العمل الذين تثق بهم عن
وضعك.ك

إرشادات إلستخدام أجندة العمل
هذه األجندة تساعدك أن توثق معلومات هامة خاصة بوظيفتك .حافظ عليها جيدا ً!
بداية ونهاية العمل
قم بتوثيق وقت بداية ونهاية العمل.
اإلس رتاحة
قم بتوثيق مدة اإلس رتاحة .لك الحق يف  30دقيقة إس رتاحة إبتداء من  6ساعات عمل.
ساعات العمل
قم بحساب مجموع الساعات التي عملت بها يف اليوم .تحسب كل ساعة فوق ما هو متفق عليه كساعات إضافية.
مكان العمل  /العنوان
قم بتسجيل مكان ،شارع ورقم مبنى مكان عملك .وإذا مل تعرف العنوان ،قم بتسجيل (توثيق) املباين واملحالت يف املنطقة املحيطة مبكان
عملك.
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إرشادات إلستخدام أجندة العمل
نوع العمل
قم بتوصيف النشاطات التي قمت بها.
األجر الفعيل املستحق
قم بتدوين ك ّم األجر الذي حصلت عليه ،ممن ومتى ،باإلضافة إىل من بإمكانه أن الشهادة عىل ذلك.
التوقيع
من رب عملك إلثبات صحة بياناتك .إذا تعذر ذلك خذ تواقيع من بعض الزمالء أو الزميالت يف العمل ،حتى وإن كانو يعملون يف مكان آخ ر.
قم بتسجيل أسامئهم و بيانات اإلتصال بهم.
مالحظات
قم بكتابة بعض البيانات األخرى الخاصة بعملك ،مثال تغيري مكان العمل ،طول مدة السري اىل العمل ،اإلجازة أو املرض ،ومن أبلغت عن عدم
قدرتك عن العمل بسبب املرض.

أجندة العمل
بداية

الشهر:

ونهاية

اإلسرتاحة

العمل

اإلثنني

٨ص ٥ظ

30
دقيقة

٨,٥

التالثاء

٨ص ٥ظ

30
دقيقة

٨,٥

٨ص ٥ظ

30
دقيقة
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األربعاء

الخميس

مكان العمل /العنوان

نوعية العمل

Hotel Plaza,
Pacelliplatz 3

منظف غرف

Hotel Plaza,
Pacelliplatz 3

منظف غرف

23456 Kreisstadt

23456 Kreisstadt

Hotel Plaza,
Pacelliplatz 3

مثال
٨,٥

23456 Kreisstadt

منظف غرف

أغسطس

األجر الفعيل املستحق

 300يورومقبوضة نقدا
يف شهر أغسطس من
(السيد  ...هو شاهد)

السنة:

2٠17
التوقيع

ماريوس ماور
رئيس اإلستقبال
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أجندة العمل
بداية

اإلثنني

التالثاء

األربعاء

الخميس

الشهر:

ونهاية

اإلسرتاحة

العمل

مكان العمل /العنوان

نوعية العمل

األجر الفعيل املستحق

السنة:

التوقيع

الشهر:

بداية

ونهاية

اإلسرتاحة

العمل

مكان العمل /العنوان

نوعية العمل

األجر الفعيل املستحق

السنة:

التوقيع

اإلثنني

التالثاء

األربعاء

مالحظات
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أجندة العمل
بداية

اإلثنني

التالثاء

األربعاء

الخميس

الشهر:

ونهاية

اإلسرتاحة

العمل

مكان العمل /العنوان

نوعية العمل

األجر الفعيل املستحق

السنة:

التوقيع

الشهر:

بداية

ونهاية

اإلسرتاحة

العمل

مكان العمل /العنوان

نوعية العمل

األجر الفعيل املستحق

السنة:

التوقيع

اإلثنني

التالثاء

األربعاء

مالحظات
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أجندة العمل
بداية

اإلثنني

التالثاء

األربعاء

الخميس

الشهر:

ونهاية

اإلسرتاحة

العمل

مكان العمل /العنوان

نوعية العمل

األجر الفعيل املستحق

السنة:

التوقيع

الشهر:

بداية

ونهاية

اإلسرتاحة

العمل

مكان العمل /العنوان

نوعية العمل

األجر الفعيل املستحق

السنة:

التوقيع

اإلثنني

التالثاء

األربعاء

مالحظات
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أجندة العمل
بداية

اإلثنني

التالثاء

األربعاء

الخميس

الشهر:

ونهاية

اإلسرتاحة

العمل

مكان العمل /العنوان

نوعية العمل

األجر الفعيل املستحق

السنة:

التوقيع

الشهر:

بداية

ونهاية

اإلسرتاحة

العمل

مكان العمل /العنوان

نوعية العمل

األجر الفعيل املستحق

السنة:

التوقيع

اإلثنني

التالثاء

األربعاء

مالحظات
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المطالبة بسداد األجر
هكذا تستطيع المطالبة بمستحقات أجرك:
 يجب أداء أجرك حسب القانون األملاين يف مدة أقصاها ال 15من الشهر القادم .وإذا مل يستجب رب عملك لطلبك بسداد أجرك ,وجب عليك
املطالبة بذلك فورا وخطيا وإّال فقد يتسبب ذلك بسقوط حقك يف املطالبة بسداد األج ر.
ميكن اإلستعانة بالصياغات املوضوعة رهن إشارتك يف الصفحة التالية .قم بتعبئة بياناتك الخاصة فقط.
 إرسال طلب خطي اىل رب عملك وتأكد من وصوله اليه .قم بأخد توقيع يثبت تقديم طلبك .هذا التوقيع ميكن أن يكون من طرف زميل لك
يف العمل الذي ميكنه أن يقدم الطلب نيابة عنك أو معك .وإذا قمت بإرسال طلبك عن طريق الفاكس فتأكد من الحفاظ عىل إفادة اإلرسال.
إعمل عىل توحيد الصف مع بعض زمالئك يف العمل ،الذين يعانون من نفس املشاكل.

 يف حال إعالن رب العمل إفالس الرشكة ،ميكنك الحصول عىل مساعدات مالية من وكالة التشغيل ملدة أقصاها  3أشهر (تعويض اإلفالس).
ميكنك تقديم طلبك خالل شهرين.
إذا مل يستجب رب العمل لطلبك ،فعليك أن ترفع دعوى قضائية ضده.
قم باإلتصال بإحدى امل راكز اإلستشارية أو تقدم لدى محامي أو إحدى النقابات العاملية للحصول عىل اإلستشارة القانونية.
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أمثلة كتابية للمطالبة بالمستحقات
اإلسم الكامل
العنوان

Muhamed abd Elaziz
Hauptstraße 1
12345 Stadt

الرمز الربيدي /املدينة
إسم الرشكة
رب العمل
العنوان

Hotel Plaza
Marius Mauer
Pacelliplatz 3
23456 Kreisstadt

الرمز الربيدي /املدينة

Mai 2017
السنة الشهر

االجر املستحق

سيداتي وسادتي
لالسف مل تقومو بدفع االجر ل

فى Mai 2017

السنة الشهر

05. 2017
السنة الشهر

إىل اآلن

عملت مبجموع  8:30ساعات باجر اجاميل  8,84 €للساعة .يُ ستحق لي أج را ً شهري اً بقيمة  75,14 €يورو
عدد

كمية

كمية

عدد ساعات العمل حسابيا
1) 5. Mai 2017, 8:00 bis 17:00, 8:30 Stunden
حسابات مفسلة لساعات العمل

الرجاء تحويل هذا املبلغ عىل حسايب املرصيف املعلوم لديكم حتى

16. Juni 2017
السنة الشهر اليوم

يف حال عدم دفع مستحقايت حتى التاريخ املذكور أعاله سأطالب بحقوقي وأجوري قضائيا.
مع تحيايت.

M. abd Elaziz

اإلسم الكامل التوقيع

Stadt
املدينة

يف يوم

01. Juni 2017
السنة الشهر اليوم

هام جدا!
يجب إدخال البيانات الخاصة بك يف األماكن املبينة أعاله باللون األزرق.
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GELTENDMACHUNG
اإلسم الكامل
العنوان
 املدينة/الرمز الربيدي
إسم الرشكة
رب العمل
العنوان
 املدينة/الرمز الربيدي

Arbeitslohnforderung für

السنة الشهر

Sehr geehrte Damen und Herren,

leider haben Sie bis heute meinen Lohn für
Im
von €

السنة الشهر
كمية

habe ich insgesamt

عدد

السنة الشهر

nicht bezahlt.

Stunden gearbeitet. Bei einem Stundensatz

Brutto habe ich einen monatlichen Lohnanspruch von €

كمية

.

Meine Stundenzahl ergibt sich wie folgt:
حسابات مفصلة لساعات العمل

Ich bitte Sie um die Überweisung dieses Betrages auf mein Ihnen bekanntes Konto
spätestens bis zum

السنة الشهر اليوم

.

Sollten Sie innerhalb dieser Frist untätig bleiben, werde ich meine Lohnansprüche
gerichtlich geltend machen.
Mit freundlichen Grüßen
اإلسم الكامل التوقيع
املدينة
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, den

السنة الشهر اليوم

مالحظات
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صور: SANJA GJENERO النارش: ARBEIT UND LEBEN E.V. KAPWEG 4 13405 BERLIN

Stempel- und Adressfeld der ausgebenden Beratungsstelle:

