
طاع ي �ق  العمل �ف
ة �يا�ف ص�فاعة ال�ف

ة؟ �يا�ف طاع ص�فاعة ال�ف ي �ق ي العمل �ف ب �ف عف هل �ق

! ل�يَك معلومات هامة ه�فا

Arabisch



ّ م�ف صاحب  ي د معل ك�قا�ب �ل عىل ع�ق مل �ق
العمل.

�ث�بات هذا   ال �يمك�نك اإ
ن

ا�نو�نًا، ولك� هي �يَُعّد سار�يًا �ق �ن د العمل ال�ث ح�ق ع�ق
د مك�قوب. ود ع�ق الل وحب  حن

ن
ال م� اق اإ اال�ق�ن

ر،  وط العمل االأساس�ية ك�قا�ب�يًّا )االأحب م لك صاحب العمل �ث ّدِ ب أن �ي�ق ب �ي
 �بدء 

ن
ىص م� د أ�ق هر واحد �ب اط،...( �بعد سث وساعات العمل، و�نوع ال�ن�ث
د معل! لذلك عل�يك أن �قطالب  العمل. وال �يَُعّد هذا امل��ق�ند ع�ق

د معل مك�قوب. �باحلصول عىل ع�ق

ود  ب صاحب العمل أن �قعمل دون وحب عف �ي
ي �فها�ية  د مك�قوب. كما �يعط�يك املال �ف ع�ق

عل؟ هر. ماذا �يمك�فك أن �ق�ف ال�ش
د معل مك�قوب  ام ع�ق ي اإ�ب ب �ن عن ذ حذرك اإذا اكن صاحب العمل ال �ي حن

ع صاحب العمل  ًدا! ر�بما ال �يد�ن ر لك �ن�ق ع االأحب ي د�ن ب �ن عن معك، و�ي
. وهذا ما �يُطَلق عل�يه »العمل  �قماعي ن االحب

ااكت ال�ق�أم�ي �ق ا�أب واسث ال�ن
االأسود«.

راء ذلك، كما  رامة حب ع عن طر اإىل د�ن د �قصن . �ق ا�نو�ن�ي �ير �ق “العمل االأسود” عن
ا�أ�ية عىل »العمل االأسود« احلناص �بصاحب العمل.  صن ب �ق أن ه�ناك عوا�ق
ه اإىل أحد  �قوحبَّ �يلك، �ن م �ب�ق��ب ي أن صاحب العمل مل �ي�ق ك �ن اإذا ك�نت �ق�ث

ا�بة العمل ذات الصلة. ورة أو اإىل �ن�ق مراكرن امل�ث

�يلك م�ف  د �ق �ق��ب ذا اكن �ق ك�يف �قعرف ما اإ
�بَل صاحب العمل؟ ِ �ق

ن معاش 
�يل �ب�يا�نا�قك لدى �ق�أم�ي وم �ب�ق��ب ب عىل صاحب العمل أن �ي�ق ب �ي

. ي ملا�ن اعد االأ ال�ق�ق

 معلك. اطلب احلصول عىل 
ن

ي ال�يوم االأول م� دث ذلك �ن ب أن �ي ب و�ي
�يل! �ث�بات عىل هذا ال�ق��ب اإ



طاع  ي �ق �ل عل�يه �ف ر الذي �ق ما هو الأحب
ة؟ �يا�ف ص�فاعة ال�ف

ي أملا�ن�يا. ور �ن ي لالأحب ا�نو�ن د ه�ناك حد أد�ن �ق �يوحب
ة.  ي �فها�ية الو�ث�ي�ق  • ا�فظر الجدول �ف
رك،  أحب

ن
ًءا م� رن كرام�يات ل�ي�ت حب  االإ

ة اإىل مر�ق�بك.  ا�ن صن صل عىل ذلك �باالإ واإ�نما �ق

ات  ا�ق �ق�ن ر أعىل لل�اعة �ب�ناء عىل اإ ود العمل عىل أحب  أن �ق�نص ع�ق
ن

�يمك�
ماع�ية. العمل احلب

. اعي اق معل �ب ا�بة العمل ما اإذا اكن �ي�نط�بق عل�يك اإ�ق�ن رس لدى �ن�ق اس�ق�ن

�ب مراعاة أن  اءة املؤهلة. و�ي طة ذات الك�ن  االأ�ن�ث
ن

ر أعىل ع� ع أحب  د�ن
ن

�يمك�
و عادل. رك عىل �ن صل عىل أحب �ق

ي  أ�فت �قعمل 10 ساعات �يوم�يًّا. وح�ق �ف
؟ ي ا�فو�ف ُعطلة �فها�ية الأس�بوع. هل هذا �ق

ي ال�يوم. وال  ي ساعات �ن ن �ثما�ن
ا�نون، ال �يُ�مح لك �بالعمل أك�ث م� ا لل�ق �قً و�ن

د �ي�ق �قمد�يد عدد   هذه ال�اعات.  �ق
ن

احة م� ات االس�ق �ق�ب أو�ق �قُ
ب أال �ي�ق  ب ال�اعات ال�يوم�ية أح�يا�نًا ل�قصل اإىل عرسث ساعات. ومع ذلك، �ي

ي  و�يم�ية أو 24 أس�بوًعا �ن هر �ق�ق ي س�قة أسث ي ال�يوم �ن ي ساعات �ن اوز �ثما�ن ب �ق
امل�قوسط.

ي أ�يام االأحد والعطالت  ا العمل �ن ة، �يمك�نك أ�يصنً �يا�ن طاع ص�ناعة الصن ي �ق �ن
ي ال��نة  ة أ�يام االأحد �ن ي عرسث ب أن �قكون لد�يك عطلة �ن ب  �ي

ن
الرمس�ية، ولك�

 . د أد�ن �ب

ن ال�اعة 11 م�اًء وال�اعة 6 
ن ما �ب�ي

 ساع�قَ�ي
ن

واإذا ك�نت �قعمل أك�ث م�
ق لك احلصول عىل عالوة  ي املع�قاد، �ي �يَُعّد ذلك معاًل ل�يل�يًّا. و�ن ص�باًحا، �ن

 لك ساعة معل.
ن

ي املا�أة ع� �ب�ن��بة 25 �ن

مَت �به؟ ة. ما الذي �ق ن ساعات معلك �بد�ق م �ب�قدو�ي هام: �ق
اع  ن ي حالة حدوث �ن  الذي �يمك�نه ال�قصد�يق عىل ذلك؟ هذا مهم �ن

ن
َم�

. ي ا�نو�ن �ق

دول: دام هذا احلب �يل ساعات معلك �باس�ق�ن �يمك�نَك �ب�هولة �ق��ب

https://www.faire-integration.de/arbeitszeit-tabelle
https://www.faire-integration.de/arbeitszeit  

https://www.faire-integration.de/arbeitszeit-tabelle
https://www.faire-integration.de/arbeitszeit


؟ ما الذي عل�يَك  ي �أ رف أ�فَت �قعمل �بدوام حبُ
مراعا�قه؟

ب عىل صاحب  ب ي هذه احلالة، �ي ل�ي�ت لد�يك ساعات معل �ثا�ب�قة؟ �ن
ي  ل. و�ن �بل أر�بعة أ�يام عىل االأ�ق ا �ق ك �بموعد العمل م��ب�قً �ب ن العمل أن �ي

ي  ك مع صاحب العمل عىل عدد ساعات معل م�ددة �ن ا�ق حالة عدم ا�ق�ن
ق  ي االأس�بوع كعدد ساعات م�ق�ن االأس�بوع، �ي�ق اع�قماد 20 ساعة معل �ن

. ن �ي ا�بل هذه ال�اعات العرسث صل عىل املال م�ق ب أن �ق ب عل�يه. �ي

ة. ما هي  �ي ة صعف �ي�ف ي و�ف أ�فت �قعمل �ف
ب عل�يك مراعا�قه؟ ب ك وما الذي �ي و�ق ح�ق

ة  �ي�ن ي وطن ي حالة العمل �ن ىصي �ن د أ�ق �يمك�نك احلصول عىل 450 �يورو �ب
ة  �ي�ن ي الوطن ط. �ن �ق ع ساعات �ن ة. و�بذلك، عل�يك أن �قعمل �بصن �ي صعن

�يع  ي �ب رون �ن ون االآحن �ن ي �ي�قم�قع �بها املوطن وق ال�ق س احل�ق ة، لد�يك �ن�ن �ي الصعن
�ي�ق لك عىل س�ب�يل امل�ثال: �ن

ور. 	  ي لالأحب ا�نو�ن  احلد االأد�ن ال�ق
ة. ي �فها�ية الو�ث�ي�ق • ا�فظر الجدول �ف

اعي عىل �ب�نود معل	  اق �ب د ا�ق�ن ي حالة ��يان ع�ق ر، �ن ر م�ّعَ أحب
�ب�يان را�قب	 
ُعطلة	 
ي أ�يام 	  وع حادث )حادث معل(، و�ن ي حالة و�ق ر �ن مواصلة م�نح االأحب

 عادة ال 
ن

ي حالة املرض )ولك� ع، و�ن ازة الوصن ي اإحب العطالت، و�ن
د �بدل مرض( �يوحب

صل عل�يها 	  ي �ي ي أ�يام العطالت ال�ق عالوات، عىل س�ب�يل امل�ثال �ن
ا  زمالؤك أ�يصنً

الل  رى حف الة أو أمور أحف �ق الك مع الإ م�ش
ة كورو�فا؟ ا�أ حب

: ي و�ن لك�ق ع االإ  املعلومات ع�ب املو�ق
ن

�يد م� �يمك�نك الع�ثور عىل املرن

https://www.faire-integration.de/de/topic/ 
157.corona-wichtige-informationen.html

الل الرا�بط:  حن
ن

وكذلك م�

www.fair-arbeiten.eu/de/article/456.corona-faq.html 

https://www.faire-integration.de/de/topic/
157.corona-wichtige-informationen.html
https://www.faire-integration.de/de/topic/
157.corona-wichtige-informationen.html
www.fair-arbeiten.eu/de/article/456.corona-faq.html


�قك؟ ورة �بلعف �قاج اإىل احل�ول عىل م�ش هل �ق

ار�يع: اط ال�ق�ال الأوىل هي امل�ث �ف�ق

ن ال �قعود أصوهلم  ن الذ�ي ر�ي  املهاحب
ن

هم م� �ي ن وعن
�أ�ي اال�ندماج العادل )لاّلحب

) ي اد االأورو�ب اإىل اإحدى دول اال�ق

www.faire–integration.de/beratungsstellen  
www.facebook.com/Faire-Integration 

ن �قعود أصوهلم اإىل اإحدى دول  راد الذ�ي ال العادل )لالأ�ن وكذلك ال�ف�ق�ق
.) ي اد االأورو�ب �ق االإ

www.faire-mobilitaet.de/beratungsstellen 
www.facebook.com/DGBFaireMobilitaet

الكت  ي امل�ش د�ي امل�اعدة �ف َم�ف الذي �يمك�فه �ق�ق
ا�فون العمل؟ احلفاصة �ب�ق

ة أعاله.  ورة املدرحب م لك عىل مراكرن امل�ث ّدَ د�ي الدمع امل�ق �ق� �ق�ق ال �ي�ق
 

ن
لة ع� ا�بات العمال امل��ق�ق ن ال�نصا�أ لدى �ن�ق

�يد م� �يمك�نك الع�ثور عىل مرن
ا�نو�ن�ية  د�ي امل�اعدات ال�ق هة �ق�ق ا�بات العمال هي حب اب ال��ياس�ية. �ن�ق االأحرن
اء  ورة للعمال االأعصن د�ي امل�ث ا�نو�ن�ية، وكذلك �ق�ق اعات ال�ق ن ي ال�ن ا�نون العمل.وال�قم�ث�يل �ن �يما �ي�قعلق �ب�ق اد العمال، عىل س�ب�يل امل�ثال �ن ي ا�ق �ن

  Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG ( ا�بة العمال  �ن�ق
ة. �يا�ن طاع ص�ناعة الصن ؤون �ق �قصة �ب�ث هة الم�ن  ه�ي ال�ب

�ة ال�قال�ية. ي الص�ن �يمك�نك احلصول عىل �ب�يا�نات اال�قصال �ن

https://www.faire-integration.de/de/topic/11.beratungsstellen.html
www.facebook.com/Faire-Integration
www.faire-mobilitaet.de/beratungsstellen 
www.facebook.com/DGBFaireMobilitaet


ي سوق  ن اال�ندماج �ن
��ي ه�يل )IQ(“ اإىل �ق الل ال�ق�أ  حن

ن
�نامحج الدمع „اال�ندماج م� �يهدف �ب

ل�يم�ية عىل  �ق �باكت االإ لك م��قدام، ح�يث �قعمل ال�ث رة �ب�ث ن ذوي االأصول املهاحب
�ي العمل لل�بالعن

وعات  ي املوصن صصة �ن �باكت عىل دمع الواكالت امل�ق�ن صل هذه ال�ث هذا عىل صع�يد أملا�ن�يا، و�ق
ؤون  اد�ية للعمل وال�ث �بَل الوزارة اال�ق ِ ن �ق

�نامحج م� رة. و�ي�ق �قمو�يل ال�ب ة �باهل�ب الر�أ�ي��ية امل�قعل�ق
�يذ هم الوزارة  ي ال�ق�ن�ن اكء �ن ي )ESF(. والرسث �قماعي االأورو�ب �قماع�ية )BMAS(، والص�ندوق االحب االحب

.)BA( اد�ية اد�ية لل�قعل�ي وال�ب�ث العلمي )BMBF( وواكلة العمل اال�ق اال�ق

�بال�قعاون مع:

�بات الرس�يعة؟  ي سل�لة مطامع الوحب هل �قعمل �ن
www.facebook.com/ffwunited/

دمة ال�قوص�يل؟ الل حن  حن
ن

وم �ب�قوص�يل الطعام م� هل �ق�ق
www.facebook.com/liefernamlimit 

www.faire-integration.de 

www.faire-mobilitaet.de  fair
Arbeitnehmerfreizügigkeit sozial, gerecht und aktiv

الل الرا�بط  حن
ن

د مك�قب NGG م� ب �ق
 www.ngg.net/vorOrt 

Faire Integration ist Teil des Förderprogramm 
„Integration durch Qualifizierung (IQ)“
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www.faire-integration.de
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01.01.2020 9,35 €
01.01.2021 9,50 €
01.07.2021 9,60 €
01.01.2022 9,82 €
01.07.2022 10,45 €

Der gesetzliche  
Mindestlohn steigt! 
 

از دستمزد ناخالص در ساعت             

این تعداد ساعا�ت است، که شما میتوانید در صورت درآمد: 450 یورو در 
یک ماه کار ک�ن             

ابتداًء من  اجمالي / ساعة 

ي یمكنك العمل بها شهریًا إذا کنت 
هذا هو عدد الساعات ال�ت

ي عمل صغ�ي 450  
تعمل �ن

ካብ ጃምላ/ሰዓታት

ኣብ ሓደ ወርሒ እዚ ዝስዕብ ሰዓታት ክትሰርሑ ይግባእ እንተደኣ 
450 € ኣታዊ ኣለኩም፦ 

from gross/h

This is the number of hours you can work per 
month if you earn € 450:

Ab Brutto/Std.

So viele Stunden dürfen Sie pro Monat  
arbeiten, wenn Sie 450 € verdienen: 

  حد اقل دستمزد قانو�ن  در حال افزایش است !                                               

الحد الأد�ن للأجور یرتفع

እቲ ዝተሓተ ክኽፈል ዝግባእ ሕጋዊ ደሞዝ ወሲኹ ኣሎ!

The statutory minimum wage will increase!

¡Sube el salario mínimo interprofesional!

Si tiene un salario de 450€, estas son las horas 
que puede trabajar al mes:

A partir de Bruto/hora

01.01.2020 48,12 
01.01.2021 47,37 
01.07.2021 46,87 
01.01.2022 45,82 
01.07.2022 43,06 


