نشرة توعية  -عقد العمل
لمعرفة مزيد من المعلومات عن موضوع عقد العمل ،يرجى زيارة الرابطwww.faire-integration.de/de/topic/22.arbeitsvertrag.html :
أنت ورب العمل/ربة العمل ،يمكنكما إبرام عقد عمل خط ًّيا )كالكما يوقع على عقد العمل( ،أو شفھ ًّيا )كالكما يتفق على تولي مھام العمل في محادثة أو
مكالمة تليفونية خاصة( ،أو إلكترون ًّيا )كالكما يتفق على تولي مھام العمل من خالل رسالة نصية قصيرة ،أو محادثة واتساب ،أو بالبريد اإللكتروني( .أنت
لست مضطرً ا إلى التوقيع على عقد العمل فورً ا لدى رب العمل! يمكنك التمعن في قراءة العقد بھدوء وطرح أسئلة حول النقاط التي لم تفھمھا ،ويمكنك أي ً
ضا
طلب مھلة للتفكير وأخذ مسودة العقد معك واالستعالم عن األمر لدى أي مركز استشارات.
إن لم يقدم لك رب العمل/ربة العمل أي عقد عمل مكتوب:
 فستسري عندئذ القواعد القانونية العامة .ويمكن ،باإلضافة إلى ذلك ،أن تسري البنود المستمدة من أي عقد اتفاق جماعي ،إن كان ھذا العقد ملزمًا
لكل عالقات العمل في القطاع الخاص بك أو في نشاطك المھني.

 فيحق لك ،بحد أقصى بعد مرور شھر ،طلب الحصول على بيان مكتوب يثبت عالقة العمل القائمة .ومن أجل ذلك ،يجب على رب
ً
أھمية في نسخة خطية مكتوبة وتقديمھا لك.
العمل/ربة العمل إعداد الشروط التعاقدية األكثر
 مھم! إذا تطور األمر إلى نزاع ،ففي أغلب األحيان لن يمكن إثبات االتفاقات الشفھية؛ ولذلك من األفضل دائمًا أن يكون معك عقد عمل مكتوب .ويسر
المكتب االستشاري في شبكة االندماج العادل  Faire Integrationتوفير المعلومات الالزمة بخصوص ما لك من حقوق وإمكانيات.
يمكن أن تنتھي عالقة العمل الخاصة بك من خالل قيامك بفسخھا أو فسخ رب العمل/ربة العمل لھا .وعند الفسخ ،يجب الوضع في الحسبان وجود مھل فسخ
معينة .وباإلضافة إلى ذلك ،يجب إثبات الفسخ دائمًا في صورة خطية .إن كنت تسعى إلى المحافظة على عملك ،فيجب عليك الرد على ذلك بسرعة؛ ألنه لن
يمكنك التصرف المضاد برفع دعوى الحماية من اإلقالة إال في خالل مھلة مدتھا ثالثة أسابيع.
يمكن إنھاء عالقة العمل الخاصة بك أيضًا من خالل إبرام عقد الفسخ االتفاقي )التفاسخ( )وھو اتفاقية خطية مشتركة تُعقد بينك وبين رب عملك/ربة عملك(.
إن كان معك عقد عمل محدد بمھلة معينة ،فسوف تنتھي عالقة عملك في موعد انتھاء المھلة المحددة.
صا تبحث عن عمل .وإن لم تعلم بنھاية نشاطك المھني
ھام! يجب عليك قبل نھاية العقد بثالثة أشھر بحد أقصى تسجيل نفسك لدى وكالة العمل باعتبارك شخ ً
إال متأخرً ا ،فيجب عليك إبالغ وكالة العمل في خالل ثالثة أيام من معرفة ھذه المعلومة .وإن لم تلتزم بھذه المھل الزمنية ،فھذا يعني أنك تخاطر بالتعرض
لتطبيق خصومات على إعانة البطالة.
يتعين بشكل خاص مراعاة النقاط التالية في عقد العمل:
إن كان عقد العمل الخاص بك ينص على مھلة زمنية للمطالبة بالحقوق وكان رب/ربة العمل يدفع/تدفع أجرً ا ً
قليال للغاية أو ال يدفع/تدفع أجرً ا على اإلطالق،
فيمكنك إعادة المطالبة باألجر المستحق فقط في خالل مھلة سقوط الحق الممنوحة .ويمكن اشتقاق مھل سقوط الحق أيضًا من أي عقد اتفاق جماعي .ومع
ذلك ،فإن المھل الزمنية للمطالبة بالحقوق المنصوص عليھا في عقد العمل ال تسري على الحد األدنى لألجور المنصوص عليه قانو ًنا.
يمكن في عقد العمل الخاص بك االتفاق على ما يعرف باسم عقوبة تعاقدية )شرط جزائي( ،وھو ما يمكن أن يعني ،على سبيل المثال ،أنه يجب عليك دفع
غرامة نظير عدم التزامك بمھلة الفسخ .ومع ذلك ،فال يعني ذلك بالضرورة سريان كل العقوبات التعاقدية الواردة في عقد العمل.
إن كانت لديك أي استفسارات أخرى ،فيمكنك االتصال بالمراكز االستشارية لشبكة االندماج العادل :Faire Integration
www.faire-integration.de/de/topic/11.beratungsstellen.html
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