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المقدمة
مرحبا َ بك في ألمانيا ! أنتِ/أنتَ هاجرت (* )1من بلدك الى ألمانيا وترغب العمل هنا؟ يوجد في ألمانيا أشكال مختلفه من العمالة
وسلوكيات معينه في الحياة العملية (* .)2يمكنك الحصول على المزيد من المعلومات حول هذا الموضوع في هذا الدليل
لكي تبدأ بالعمل وبحياتك المهنيه بشكل صحيح وجيد.

الوصول الى سوق العمل /أين أجد عمالً؟
مراكز األستشارات المتخصصة
1ـ أنتِ/أنتَ لديك تصريح إقامة؟
أذا كان لديك تصريح إقامه وتتلقى معونات البطالة  ، 2ففي هذه الحالة فأن الجهة المسؤولة عن كل ما يتعلق بالوظائف والبحث عن
عمل هي مركز التوظيف ومعونات البطالة (الجوب سنتر)
2ـ أنتِ/أنتَ التزال في إجراءات اللجوء أو لديك هوية التريث (الدولدونك)؟
إذا لم تنتهي إجراءات لجوءك بعد ولم تٌحسم أو كانت لديك هوية التريث وتحصل على المساعدات اإلجتماعية في المانيا ،ففي هذه
الحالة تكون الجهة المسوؤلة عنك بكل مايتعلق بالعمل والوظائف والبحث عنه هو مكتب العمل.
Agentur für Arbeit
3ـ أنتِ/أنتَ تبحث عن مراكز إستشارية ؟
الى جانب مركز التوظيف ومعونات البطالة (الجوب سنتر) ومكتب العمل ،هناك مساعدات متاحة لك من المتخصصون في مشروع
"!„Mehr Land in Sicht“ und „Alle an Bord
للحصول على المزيد من المعلومات أنظر الى الروابط التاليه www.mehrlandinsicht-sh.de
www.alleanbord-sh.de

البحث عن العمل
إذا كانت لدى إحدى الشركات في ألمانيا محل تدريب مهني شاغر ،أو وظيفة شاغرة وتبحث عن متدرب أو موظف جديد لهذه
الوظيفة  ،فإن هذه الشركة عادة ً ما تقوم بذلك عن طريق نشرإعالن وظيفي وذلك أما على موقع البوابه الخاص بها أو نشر إعالن في
إحدى الصحف أو تنشره في لوحة الوظائف.

كالجئه أو كالجئ *1
هناك نوعان من العمالة ،العمل الخاص أ والتوظيف .الالجئين الذين ليس لديهم تصريح إقامة اليستطيعون العمل إال بحصول موافقة وتصريح
لمزاولة العمل * 2
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ومن البورصات والمواقع األكثر شهرة للبحث عن عمل هي :
مواقع مركز التوظيف ومعونات البطالة (جوب سنتر) وموقع مكتب العمل
www. jobboerse.arbeitsagentur.de
لوحة العمل لمهن التدريب في غرفة الصناعة والتجارة )(IHK
www.ihk-lehrstellenboerse.de
لوحة العمل في غرفة الحرف لوبيك  +فلنسبورغ
https://www.hwk-flensburg.de/ausbildung/wege-ins-handwerk/freie-lehrstellen-and-vermittlungsservice#ce7d39e3d-271f-deb0-8172-797f770dcc22

إذا كنت تبحث عن وظيفة  ،يمكنك القيام بما يلي :
• يمكنك االتصال بمركز االستشارة المحلي الخاص بك “! „Alle an Bordأو “„Mehr Land in Sicht
• يمكنك البحث عن الوظائف الشاغرة على اإلنترنت أو في الصحف اليومية
• يمكنك أن تطلب من وكالة التوظيف أو مركز التوظيف إرسال الوظائف الشاغرة إليك بالبريد
• يمكنك البحث على مواقع الشركات والمعامل وكذلك الدوائر والمؤسسات

التقديم للعمل ومقابالت العمل
التقديم للعمل 1-
من المعتاد في ألمانيا التقدم بطلب كتابي للحصول على تدريب مهني أو وظيفة ويحتوي ملف الطلب )(Bewerbung

عادة ً على خطاب توضيحي لطلب الوظيفة والسيرة الذاتية وصورتك باإلضافة إلى شهادات التأهيل  ،شهادات التوظيف وشهادات
التدريب وفي كثير من األحيان أيضا خِ طابات توصية.
في خطاب التوضيح  ،تشرح لصاحب العمل ،الوظيفة التي تتقدم بها وأيضًا (من المهم جدً!) أن تذكر سبب تقديمك على هذه الوظيفه
أما السيرة الذاتية فهي قائمة يُذكر فيها كل األنشطة والمهارات والمؤهالت السابقة التي كانت لديك  ،مثل :المدرسة  ،الدراسات
والمؤهالت والدوراة  ،التدريب و الوظائف .ستجد على اإلنترنت قوالب ألخذ فكرة عن كيفية كتابة السيرة الذاتية.
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نصيحة :من الضروري مراجعة إحدى المراكز األستشاريه واألستفسار بهذا الخصوص.
يمكن إرسال ملف طلب الوظيفة خطيا َ عن طريق البريد أو بواسطة البريد اإللكتروني (االيميل).
نصيحة :يفضل مراجعة المراكز االستشاريه للحصول على المساعده لهذا الغرض فالمستشارون المختصون يستطيعون أن يوجهوك
عن كيفية تهيئة ملف العمل والتقديم له بشكل صحيح.
ّ
الخطي و بدالً من ذلك  ،فأنهم
عندما يتعلق األمر بوظائف بسيطة  ،يكون بعض أصحاب العمل على إستعداد للتنازل عن الطلب
َيدعونك فقط إلى محادثة ومقابلة شخصية.
2ـ مقابالت العمل
إذا تمت دعوتك إلى مقابلة عمل  ،فيجب أن تكون مستعدًا جيدًا .تأكد من معرفة الشركة أومحل العمل جيدا ً وأبحث مسبقاًعن
معلومات وافيةعنهم  .ثم جهز نفسك جيدا ً لألجابه على أسئلتهم وعن سبب إعتقادك بأنك الشخص المناسب لهذا المنصب.
نصيحة :يمكن إعداد التحضير لمثل هذه المقابالت والتدريب عليها بواسطة الموظفون في مراكز األستشارة الخاصة الذين يكونون
مختصون بمثل هذه التحضيرات.

التدريب العملي /البراكتكم
يمكنك من خالل التطبيق في شركة أو أي محل عمل أن تعرف سواء كان ذلك العمل أو تلك الوظيفة تناسبك ،أوما إذا كانت تلك
الشركة تناسبك.
من الممكن في ألمانيا القيام بتدريب عملي وتطبيق في شركة ما وذلك قبل البدء بالعمل بشكل رسمي في تلك الشركة.
ويكون غالبا ً ذلك التدريب غير مدفوع األجر والهدف منه هو التوجيه والتدريب والتعرف على الوظيفة.
يمكنك أيضًا إجراء تدريب حتى إذا كنت تعمل في مكان آخر بشكل رسمي  ،ولكن هناك قواعد خاصة بالنسبه لهذا الموضوع ولذلك
يفضل أن تسأل مركز إستشاري بهذا الخصوص.
فترة التدريب في شركة ما تتيح لك ولصاحب العمل الفرصة على تعرفكم على بعضكم  ،حيث يمكنكما إختبار بعضكم البعض
ومعرفة إذا ما كنت مناسبا ً لذلك العمل ام ال .كما وسيتأكد صاحب العمل أيضا ً فيما إن كنت مجتهدا ً ومنظما ً وملتزما ً بالمواعيد
هذا وأنك سوف تتعرف في تلك الفترة على زمالئك المستقبليين.
في بعض الحاالت  ،يستمر التدريب لمدة أسبوعين  ،وقد تصل في بعض األحيان الى ثالثة أشهر.
نصيحة :تأكد من أنك بحاجة إلى إذن أو رخصة لمزاولة العمل وابحث مسبقا ً عن كيفية وصولك الى موقع العمل.
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إستفسر لدى مركزك األستشاري الخاص عن الشروط الالزمه لذلك .ثم إسال في المركز األستشاري أيضا ً عن إمكانيات الحصول
على مساعدات مالية من الدولة لهذا الغرض .قبل أن تبدأ بالتدريب إعقد عقد رسمي وخطي مع صاحب العمل والذي يكون مذكور
فيه على سبيل المثال كل حقوقك وواجباتك.
يمكن أن يساعد مركز األستشارات أيضا ً في تقديم طلب للحصول على التدريب لدى مكتب مصلحة االجانب (اوسلندر بيهورده) أو
لدى مركزالتوظيف ومعونات البطالة (جوب سنتر) أو مكتب العمل (اكينتور فور اربايت)
يمكن أن يساعدك مركز األستشارة أيضا ً في األستفسارعما إذا كان يحق لك في أثناء فترة التدريب الحصول على راتب بعض
الخدمات اإلضافية (مثالً تذكرة الحافلة أو القطار).

الشروط والمتطلبات القانونية
هل إجراءات اللجوء الخاصة بك لم تكتمل بعد وليس لديك تصريح إقامة؟
أوهل تم رفض طلبك للجوء وأنت تعيش كـ "أجنبي مع هوية تريث" في ألمانيا؟
إذا ً بمجرد عثورك على عمل وكان لدى صاحب العمل الرغبة بتوظيفك  ،إتصل بمكتب مصلحة االجانب أوالً لتقديم طلب للحصول
على تصريح عمل.
وحتى في حالة التدريب فيحق لك البدء به فقط إذا كنت قد حصلت على الموافقة وعلى رخصة مزاولة العمل أو التدريب.
إذا كنت في ألمانيا منذ أكثر من  3أشهر  ،فيمكنك البحث عن وظيفة أو تدريب مهني ألنك تستطيع الوصول إلى سوق العمل (هذا
يشمل فقط الالجئون الموزعون وليس الالجئون في الكمب األول قبل التوزيع)
ولكن وبغض النظرعن ذلك  ،فأنت تحتاج دائما ً إلى إذن من مكتب الهجرة إلال إذا كنت منذ  48شهرا ً في ألمانيا
تصريح العمل هذا يكون دائما ً خاص فقط بذلك التدريب أو بلتلك الوظيفة المعنية.
فقط إذا كنت في ألمانيا منذ أكثر من  48شهرا ً  ،يمكنك التقدم بطلب للحصول على تصريح عمل غير مرتبط بوظيفة معينة.
بعد تقديم الطلب والحصول على موافقة العمل ،تكتب دائرة الهجرة على هويتك المؤقته (الخضراء) أو هوية التريث هذه الجملة:
مسموح له بالعمل وفقا ً للقانون""§ 32 BeschV
التدريب العملي يعامل معاملة العمل.
نصيحة :إحصل لهذا الغرض على المشورة من مركز االستشارة.
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الشروط والمتطلبات اللغوية
بشكل عام  ،عليك أن تتحدث اللغة األلمانية بشكل جيد  ،ألنه في ألمانيا يتم التحدث باللغة األلمانية في مكان العمل
فأصحاب العمل يهمهم جدا ً أن يكونوا قادرين على التواصل معك بشكل جيد وأن يفهمونك وتتمكن أنت أيضا ً من فهم وتنفيذ تعليمات
رب العمل بشكل صحيح.
تحسين مهاراتك اللغوية سيجعل العثور على عمل وكسب المال أسهل  .إستفِد من الدورات التمهيدية الرسمية ودورات األندماج
ودورات اللغة األلمانية المهنية والدورات التطوعيه الموجودة محل سكنك.
"يوجد أيضا ً على اإلنترنت دورات لتعلم اللغة األلمانية  ،على سبيل المثال  ،دورة "أريد أن أتعلم اللغة األلمانية
“ „Ich will Deutsch lernenمن مدرسة. Volkshochschule
هناك أيضا ً دورات عبر اإلنترنت أو عروض عبر اإلنترنت أو حتى مقاطع فيديو في اليوتوب تساعدك في تعلم اللغة.
نصيحة :اسأل مركز المشورة الخاص بك!

8

أشكال العمالة
أعمال مع إستقطاعات الضريبة األلزامية (التأمينات االجتماعية)
المهن ذات الراتب األكثر من  450،00يورو تخضع الى دفع التامين األجتماعي االلزامي
ويشمل التامين أوالضمان األجتماعي األلزامي المجاالت التالية :
ـ التأمين الصحي
ـ التأمين للتقاعد
ـ التأمين في حالة البطالة
ـ التأمين للرعاية الخاصة
صم
لست أنت من تقوم بالتسجيل لهذة الضمانات والضرائب  ،بل صاحب العمل هو الذي يسجل لك هذه التأمينات في بداية عملك ويَخ ُ
شهريًا مبلغا ً محددا ً من راتبك مقابل هذه التأمينات.
أي أنه سيكون هناك فرق بين الراتب اإلجمالي (الراتب قبل خصم هذه االشتراكات) والراتب الصافي (مبلغ الدفع الفعلي لك).

العمل بدوام جزئي أي براتب  450.00يورو
إذا كنت تحصل من عملك على راتبا ً شهريا ً قدره  450.00يورو فقط أو أقل ،فسوف لن يُخصم من راتبك أي بدل إشتراك للضمانات
األجتماعية األلزامية.
في حالة الحصول على وظيفة بقيمة  450.00يورو  ،يدفع صاحب العمل عادة ً إشتراكات ذات معدل ثابت وتتلقى أنت  ،كعامل
خصم قليالً منه كبدل إشتراك التأمين على التقاعد وإذا لم تكن ترغب بذلك فعليك في هذه الحالة أن
 450.00يورو ومن الممكن أن يَ ِ
تعترض فتحصل على الـ  450.00يورو بدون أي خصم.
إن ممارسة عمل أو وظيفة بدوام جزئي له قواعده الخاصة.
نصيحة :إسأل مركزالمشورة الخاص بك أو إسأل في مجلس العمال الخاص بمركزعملك.

العمل بدوام متوسط
إذا كنت تحصل على راتب يتراوح بين  450.01و الـ  800.00يورو كراتب إجمالي ،فيسمى هذا النوع من العمل (الميدي جوب)
أي العمل بدوام وراتب متوسط.
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وهنا يكون عمالً جزئيا ً وسوف لن تُدفع الضريبة من الراتب (ضريبة الدخل) أو قد يُدفع ولكن القليل منه .باألضافة الى ذلك فأن
العامل أو المستخ َدم سوف يدفع إشتراك أقل لضريبة التأمين األجتماعي األلزامي.

العمال والعامالت ذوي الخبرات والمهارات  /الخبراء
العمال والموظفون ذوي الخبرات والمؤهالت هم األيدي العاملة الجيدة  ،الذين تدربوا ودرسوا ويحملون شهادات دراسية ومهنية في
مجال وتخصص معين.
لقد تعلم المحترفون مهنتهم في شركة أو مدرسة مهنية متخصصة ،أو درسوا في كلية ويحملون شهادة جامعية.
تستمر فترة التدريب في شركة ما على األقل لمدة عامين  ،ولكن عادة ً وفي الغالب تكون ثالث سنوات.
يحصل المتخصصون على أموال أكثر بكثير من األشخاص الذين لديهم وظيفة مساعد .عادة ً يجب على أولئك الذين يدرسون دراسة
للحصول على درجة البكالوريوس أن يدرسو على األقل  3سنوات  ،وأما درجة الماجستير فهي قد تصل الى  5سنوات.

العمل كمساعد فني
عادة ما يعمل المساعدون دون مؤهالت خاصة ويطلق عليهم المساعدون أو مساعد فني .معظم المساعدات أو المساعدون يعملون
لصالح العمال المهرة  ،وبالتالي فهم يدعمون المتخصصات والمتخصصون.
فهم يؤدون وظائف بسيطة ويكسبون لذلك مال أقل  .وظيفة المساعد مناسبة ومهمة ألكتساب خبرة العمل األولى في سوق العمل.
يقدم صاحب العمل في بعض األحيان للمساعدين المهرة والجيدين محل التدريب المهني في شركته  .وبالتالي  ،يمكن للمساعدين أن
يتطوروا ويتيح ذلك لهم الفرصة أن يطوروا أنفسهم فيتحولون من مساعدين الى عمال مهرة.

الحد األدنى لألجور
يوجد في ألمانيا منذ عام  2010مايسمى بالحد االدنى لالجور ). (MiLoG
يجب أن يحصل العامل أو العاملة على الحد األدنى لألجور في الساعة .وهذا ينطبق على الوظائف الجزئية بساعات قليلة وكذلك على
الوظائف األخرى التي يُدفع فيها إشتراكات الضمان االجتماعي األلزامي .كما وينطبق الحد األدنى القانوني لألجور على جميع
المهن.
باإلضافة إلى ذلك  ،فأن الحد األدنى لألجور يختلف من قطاع الى أخر  ،أي إنه هناك بعض القطاعات يكون الحد األدنى فيه أعلى
من اآلخر ،على سبيل المثال مجال الرعاية أوعمال البناء والتشييد.
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هذا الحد األدنى القانوني لألجور يشمل أيضا ً العمل في المطاعم .الينطبق الحد األدنى القانوني لألجور على القاصرين تحت السن
القانوني أو على االشخاص الذين يتدربون ويدرسون مهنة (اوسبيلونك).

المزيد من أنواع التأمينات
التأمين في حالة الحوادث
يجب على أصحاب وأرباب العمل تسجيل موظفيهم في التأمين ضد الحوادث  ،سواء كان العامل أو الموظف من ذوي االعمال
الجزئية والساعات القليلة أم في وظيفة مساعد أومن العمال المهرة .ويتم التسجيل لدى الجمعية المهنية  /األتحاد المهني المسؤول
عن التأمين على الحوادث في أثناء العمل ).(Berufsgenossenschaft
هناك حاالت مختلفة منها .فإذا حدث حادث في أثناء العمل  ،فإن التأمين ضد الحوادث يدفع جزءا ً من تكلفة عالجك الطبي .وينطبق
هذا أيضًا في الحوادث التي قد تحدث لك وأنت في طريقك الى العمل  ،ولكن فقط عندما تكون في طريقك المباشرللعمل .وهذا ينطبق
أيضا على التدريب (البراكتكم).
نصيحة :إذا لم تكن لديك أنت أوالشركة التي تعمل لديها التدريب المعلومات الدقيقة بهذا الخصوص ولم تكونوا على يقين  ،فمن
األفضل أن تناقش هذا األمر مع المركز األستشاري التابع لك.

تأمين اإلخالء من المسؤولية
إذا أضررت بممتلكات شخص ما عن طريق الخطأ وبدون قصد  ،فيجب عليك تعويضه عن ذلك الضرر .يمكن أن يكلف هذا أحيانا ً
آالف اليورهات .لذلك يجب أن يكون لديك تأمين األخالء من المسؤولية الخاصة .Haftpflicht-Versicherung
شركة التأمين تعوض الشخص المتضررعن الضررالذي أصابه
تأكد من مقارنة اسعاروعروض شركات التأمين المختلفة قبل أن توقع على عقد التأمين!
نصيحة :يُفضل أن يكون لديك دائما ً تأمين إخالء المسؤولية  ،بغض النظرعما إذا كنت تعمل أم ال.
وضح مع المركز أو الشركة التي تتدرب لديها  ،ما إذا كنت بحاجة الى تأمين خاص ضد إخالء المسؤولية ام ال  ،هذا يكون مهم
وضروري باألخص بالنسبه لألعمال التي يُستخد فيها األجهزة االلكترونية .مثل هذا التحوط اليكلف الكثير في اثناء القيام بالتدريب
العملي.
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أشكال التدريبات المهنية
التدريب المهني في الشركات ومراكز العمل /التدريب المهني في مدارس التدريب
في ألمانيا  ،يُعطى للتدريب والتعليم المهني أهمية وأولوية كبرى )(Ausbildung
إنه يمنحك الفرصة للحصول على العمل ولكسب المزيد من الراتب .وإذا نجحت في االمتحانات وأكملت الدراسة المهنية فانك تعتبر
متخصصا ً وعامل فني ذات مهارة .Fachkraft
إذا كنت قد درست في بلدك واكملت دراسة مهنة معينه فعليك في هذه الحالة مراجعة المركز األستشاري الخاص بمعادلة
الشهادات األجنبية،على سبيل المثال )IQ Netzwerk (www.iq-sh.de
سيتم هناك فحص ما إذا كانت هذه الشهادة والدراسة تعادل التدريب المهني في ألمانيا .إذا كان األمر كذلك  ،فيمكن معادلته وبهذا
يمكنك التقديم هنا للعمل فورا ً وتعمل كمتخصص ذات شهادة في مجال تخصصك.
إذا قررت بدء دراسة تدريب مهني في ألمانيا  ،فسأل مركز اإلرشاد المحلي الخاص بك للحصول على المعلومات حول المهنة التي
تعجبك وتهمك وأين يمكنك أن تدرسها.
نصيحة :حتى إذا لم تقرر بعد وال تعرف ما هي المهنة المناسبة لك  ،فأستشر مركز المشورة الخاص بك.
يمكن تعلٌم بعض المِ هن في إحدى الشركات = ويسمى هذا النوع بنظام التعليم المزدوج (دوال اوسبلدونك)
يتم تعلم البعض االخر منها في مدرسة مهنية = ويسمى التعليم المدرسي مع جزء عملي (شولشه اوسبلدونك)
قبل البدء بالتدريب المهني المزدوج  ،يتم إبرام عقد مكتوب مع الشركة ويسمى (عقد التدريب) .في كثير من األحيان يجب أيضا ً ختم
هذا (الحصول على موافقة) من قِبل الغرفة المختصة .على سبيل المثال  ،من قبل غرفة الحرف أو غرفة التجارة
عادة ما تكون بداية التدريب في  1أغسطس أو  1سبتمبر .ويبدأ البعض أحيانا ً حتى في األول من أكتوبر  ،على سبيل المثال مهن
العناية الصحية.Pflegeberuf
يُفضل أن تقدم ملفك قبل نصف عام على األقل  ،ولكن هناك أيضا ً فرصة للتقديم في أي وقت  ،ألن أماكن التدريب تبقى أحيانا ً
شاغرة حتى بداية السنة التدريبية وما زالت الشركات تبحث عن متقدم.
في نظام دراسة التدريب المزدوج  ،يكون المتدرب في خالل أيام األسبوع في المؤسسة للتدريب العملي ولديه دروس نظرية من يوم
إلى يومين في المدرسة المهنية.
أما بالنسبة للمواعيد النهائية لتقديم الطلبات على التعليم المدرسي في مدرسة مهنية فيتوجب عليك هنا التقديم حتى  28فبراير
وإذا حصلت على موافقة التسجيل من المدرسة فسوف تحصل بذلك على أوراق تسجيل رسمية من المدرسة بعد اليوم األول من البدأ
بالدراسة.
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نصيحة :استفسر عما إذا كان يمكنك الحصول على إعانة للتدريب المزدوج (BAB) Berufsausbildungsbeihilfe ،
وعن ما إذا كان ممكن أن تحصل على ألـ ). (Bafögوذلك بالنسبة للتعليم المهني المدرسي
اسأل أيضًا في مركز االستشارة الخاص بك.

الجامعات
قادرا على
الدراسة الجامعية تشمل = الدراسة في الكليات (الجامعات والكليات) .إذا كنت ترغب في الدراسة  ،فيجب أن تكون ً
التحدث والقراءة والكتابة باللغة األلمانية جيداً .حيث انك بحاجة الى مستوى اللغة .(GER) C1
ويجب عليك تقديم شهادة لغة خاصة مثل telc Hochschuleو  TestDaFو DSH
باإلضافة إلى ذلك  ،يجب أن يكون لديك شهادة التخرج من المدرسة مع مدخل للجامعة .إذا كنت قد حصلت على شهادة مدرسية
مماثلة في بلدك  ،فيمكنك طلب االعتراف بها في ألمانيا.
نصيحة :إسأل مركز المشورة الخاص بك حول كيفية المعادلة والجهة المختصة بذلك.
إذا كنت قد بدأت بالفعل أو أكملت دراستك في بلدك األم  ،فيرجى األتصال بمركز المشورة التابع للجامعات أوالكلية لمعرفة كيفية
االعتراف بشهادتك وبأي مستوى يمكن التعرف على الخلفية التعليمية التي لديك بشكل رسمي.
كقاعدة عامة  ،تكون مدة الشهادة الجامعية األولى للحصول على (درجة البكالوريوس)  3سنوات ،ودرجة الماجستير تستغرق
عامين آخرين بعد البكالوريوس (اإلجازة).

عقد العمل
يتم أبرام عمل أو وظيفة بعقد بين صاحب /صاحبة العمل والموظف/الموظفة .ويجب أن يبرم عقد العمل خطيا ً وبحيث يكون موجود
في ذلك العقد كل البنود المتفق عليها.
يمنح العقد كال الجانبين لمحة عامة عن بداية ونهاية عقد العمل (مؤقت أو دائم)  ،وساعات العمل األسبوعية  ،ومبلغ األجر (األجور
أو الراتب)  ،وعن فترة اإلشعار أو فسخ العقد  ،وإستحقاقات اإلجازة ونوع األنشطة والمهام التي ستؤديها وعليك القيام بها في
الشركة.

إنتباه :إقرأ هذا العقد بعناية وقم بتوقيعه فقط إذا كنت قد فهمته تماما ً وكنت موافقا ً على كل التفاصيل المكتوبة فيه .أما إذا كنت غير
متأكد  ،فقم بزيارة مركز االستشارات الخاص بمثل هذه المواضيع  ،حيث يمكنك طرح األسئلة والتحدث معهم عن كل شيء.
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سيتم االحتفاظ بنسخة واحدة من عقد العمل من قبل صاحب/صاحبة العمل وسيتم تقديم نسخة لك/لكِ كعامل/كعاملة.
إذا كنت قد وقعت عقدًا  ،فأنت ملزم باالمتثال له وااللتزام بشروطه و إذا إنتهكت العقد ولم تلتزم بشروطه  ،فيجوز لصاحب
العمل فصلك أو رفع دعوى عليك في المحكمة وذلك في حالة حدوث إنتهاكات خطيرة.
وانت أيضا ً كعامل  ،يمكنك المطالبة بأن يلتزم صاحب العمل بواجباته إتجاهك كعامل او موظف ومقاضاة مرتكبي االنتهاكات وعدم
االمتثال لشروط العقد المبرم بينكما.

مبالغ األجور ودفع األجور
األجور أو الراتب ويطلق عليه أيضا ً رسوم التعويض.
يعتمد مبلغ األجر الذي تتقاضاه في الساعة أو في الشهر,على األنشطة التي تقوم بها وما إذا كنت قد تم تعيينك كأخصائي بسبب
تعليمك المهني أو شهادتك الجامعية أم انك تعينت كمساعد أو مساعدة.
في العديد من القطاعات والمهن  ،توجد إتفاقيات تحدد مبلغ الراتب أو مبلغ األجر.
يوجد حد أدنى قانوني لألجور في ألمانيا  ،وهذا منذ  01.01.2019حيث يكون الحد األدنى في الساعة  9.19يورو كراتب إجمالي
قبل االستقطاعات ).(Brutto
 .ويتم ضبطه في كثير من األحيان حسب نوعية العمل  ،وللتحقق من ذلك أنظر في اإلنترنت أو في الصحف اليومية
الراتب اإلجمالي يعني الراتب قبل األستقطاعات أي أنك سوف تدفع ضرائب على الراتب وتدفع إشتراكات الضمان االجتماعي
األلزامي .والباقي يدفعه صاحب العمل وهذا الراتب المتبقي الذي تحصل عليه هو مايسمى صافي األجر .Netto
يجب على صاحب العمل أيضًا االعتماد على مساهماته في الضمان االجتماعي على الراتب اإلجمالي  ،والذي يُطلق عليه فيما بعد
.راتب صاحب العمل اإلجمالي
.من المعتاد أن يقوم صاحب العمل بتحويل األجر الصافي على الحساب المصرفي للموظف أو الموظفة في نهاية الشهر
يرجى مالحظة  ،ما إذا كان الحد األدنى الذي تحصل عليه مطابقا ً مع نوع عملك كما هو موضح تحت فقرة الحد األدنى لألجور ،
الحد األدنى لألجور األخرى = ينطبق على العمل في التمريض والبناء

نصيحة :إذا كانت لديك أسئلة حول األجور والمرتبات  ،فتحدث إلى مركز االستشارات .يمكن أن تتحقق فيما إذا كان الراتب المدفوع
لك مناسب أم هو ربما منخفض .تأكد من معلوماتك أوالً قبل أن تبدأ المقابلة مع صاحب/صاحبة العمل.
هل تتلقى إعانات اجتماعية  ،مثل إعانة البطالة 2
فإذا ً عليك إذا وجدت عمالً أووظيفة إبالغ مكتب الرعاية االجتماعية المسؤول عنك أو مركز االستشارات على الفور.
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إذا كنت قد قمت بالتسجيل للبحث عن عمل في وكالة التوظيف ومكتب العمل أو كنت تتلقى إعانة البطالة من النوع االول ،فيجب
عليك أيضًا تبليغ مكتب العمل فورا ً بأنك ستبدأ بعمل وذلك قبل البدء بذلك العمل.

الشرائح والفئات المختلفة لضريبة األجور
صافي األجر الذي تحصل عليه من عملك والذي يحول على حسابك ،يتوقف على شريحة أو درجة الضريبة التي لديك .فهناك 6
أنواع من الشرائح الضريبية .فأذا لم تكن متزوجا ً فان معضم الناس الغير متزوجون لديهم الشريحة الضريبية من النوع واحد.
األشخاص المتزوجون لديهم غالبا ً الشرائح ثالثة مع خمسة ،أو اربعه مع أربعة .وإذا كنت تعمل في عملين ومشموالً في كالهما بدفع
الضرائب االلزامية للدولة ،فن عملك الثاني سوف يعطى له الشريحه من الدرجة السادسة.

نصيحة :إسال مكتب الزواج المدني في مدينتك عن ما أذا كنتما تستطيعان الحصول على شريحة الضريبة ثالثة وخمسة بعقد الزواج
الذي عقدته في بلدك األم أم انكما كنت للقيام ببعض األجراءات الرسمية هنا لكي يكون زواجكما معترف به هنا بشكل رسمي  ،فبهذه
الفئة الضريبية يكون لديكم مزايا ضريبية.

إعالنات الوظائف
العديد من الشركات والمؤسسات تعمل إعالن وظيفي عندما يكون لديها وظيفة شاغرة .إسال حول هذا الموضوع.
في األعالن الوظيفي  ،يتم سرد المهام والوظائف والواجبات التي ينتظرونها منك بالتفصيل  ،ولكن يتم أيضًا توضيح ما سوف يترتب
عليك .على سبيل المثال  ،ما إذا كان يُسمح لك بالقيام ببعض األعمال والمهام لوحدك أو كيف هو نوع اإلرتباط والعمل بين قسمك
واالقسام االخرى في الشركة  .أو فيما إذا كان مسمو ًحا لك بتقديم تعليمات إلى الزمالء أو الموظفين االخرين الذين معك في الشركة
او المؤسسة .الوصف الوظيفي أو االعالن الوظيفي يسهل التدريب وينظم عملك اليومي في الوظيفة الجديدة.

فترة األختبار الوظيفي
تجربة العمل (البروبه أربايت) يختلف عن فترة االختبارالوظيفي  .فتجربة العمل يكون مدته غالبا ً يوما ً واحدا ً في شركةً ما .يُنظر فيه
إذا ما كنت مؤهالً ومناسبا ً لهذا العمل  ،وهو غالبا ً ما يكون عمل غير مأجور .إذا طالت مدة البروفه أو التجربة فمن المفروض أن
سجل كتدريب عملي (براكتكم).
يُ َ
تبدأ فترة األختبار من اليوم األول من العمل أو التدريب المهني وتستمر ألكثر من  6أشهر  ،أما في التدريب المهني فمدته عادتا ً 4
أشهر .تكون فترة االختبار دائ ًما في إطارعقد العمل المبرم وال تبدأ قبل العقد.
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خالل فترة االختبار  ،يجوز لصاحب/صاحبة العمل فسخ عقد العمل المبرم معك وطردك من العمل في مدة أسبوعين دون ذكر
أسباب .أما بعد إنتهاء فترة االختبار  ،يحتاج صاحب العمل إلى أسباب يجب أن يخبرك بها عندما يفسخ عقد العمل معك .قد تكون
هذه األسباب أنه ال يوجد ما يكفي من العمل أو أنك لم تتصرف بشكل صحيح أو انتهكت متطلبات  /قواعد معينة في العمل.

األجازات
ال يحق لك عادتا ً أخذ إجازة من العمل في أثناء التدريب (البراتكم) .ولكن في العمل الرسمي والذي يكون قد تم إبرام عقد العمل فيه،
يحق لك أخذ االجازة (أورالوب) .مدة االجازة وعددها تكون مذكورة عادتا ً في عقد العمل .المدة القانونية هي على األقل أربع أسابيع
في السنه .متى تريد وتستطيع أن تأخذ االجازة  ،يتوجب عليك أن تتحدث مع مديرك بهذا الخصوص.
خالل األشهر الستة األولى من العمل  ،ليس من المعتاد أخذ إجازة .ولكن منح العطل واألجازة للموظفين والعاملين هو أمر إجباري.
إذا كانت لديك أسئلة بهذا الخصوص فعليك طرح أسالتك في شركتك  ،كما و يمكنك مراجعة بمجلس االرشادات والعمل في شركتك
،إذا كان ذلك المجلس موجودا في شركتك.

نصيحة :إذا كان لديك أي أسئلة  ،فتحدث إلى مركز المشورة الخاص بك

التسريح من العمل /فسخ عقد العمل
إذا أراد العامل/العاملة أو صاحب/صاحبة العمل إنهاء العمل وفسخ العقد  ،فيجب عليه األلتزام بقواعد معينة:
يجب أن يكون اإلنهاء مكتوبًا أي خطيا ً وحسب الوقت المحدد والمتفق عليه مسبقا ً في العقد.
كما قد ذكرنا سابقاً ،فانه مع البدأ بكل عمل هناك "فترة إختبار" لمدة تصل إلى ستة أشهر من العمل .خالل هذا الوقت  ،يمكن لكل من
صاحب العمل والموظف عادة ً إنهاء عالقة العمل مع فترة إشعار ومدتها أسبوعين وذلك يجب أن يكون كتابيا ً أي خطياً.
أما بعد إنتهاء المدة المحددة للفترة األختبارية فهناك فترات مختلفة لفسخ العقد والتسريح من العمل ،والتي تكون في العادة أكثر من
أسبوعين.
كل ذلك يكون مذكور ومتفق عليه في عقد العمل الذي تم بينك وبن صاحب العمل.
من الممكن أن يكون متفق على أن يتم أنهاء العمل في نهاية الشهر الذي أنت فيه أو في نهاية الشهر الذي يليه.

نصيحة :إذا كان لديك أسئلة حول هذا الموضوع ،فأذهب الى مركزا ً إستشاريا ً للحصول على النصيحة واالستشارة.
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انتباه :إذا كان لدى صاحب/صاحبة العمل سبب مهم للفصل  ،فيمكنه إنهاء العقد وتسريحك دون أي إشعار ودون االلتزام بشروط
فسخ العقد والمدة المذكورة فيها  ،وهذا يسمى التسريح دون إشعار .ويكون ذلك على سبيل المثال في حالة ما إذا تم ضبطك بسرقة
شيء أثناء الدوام.
هناك أسباب مختلفة ألنهاء عقد العمل مِ ن قِبل رب العمل :مثالً إذا لم يكن هناك عمالً كافيا تعمله  ،ففي هذه الحالة ينتهي العقد وفقا
لضروف الشركة .أو قد يكون بسبب تصرفات وأخطاء العامل وهو لم يغير من تصرفاته الخاطئة وتعامله في العمل رغم تنبيهه من
قيل رب العمل .أو ربما مثلما ذُكِر سابقا ً بسبب السرقة من الشركة .وأما النوع اوالسبب الثالث للتسريح فيسمى بالتسريح وفقا ً السباب
شخصية  ،وهذا يكون في حالة المرض أو الحوادث عندما ال يستطيع الموظف االستمرار في ذلك العمل وممارسة الواجبات المترتبة
عليه بسبب حالته الصحية  ،ويدعى هذا النوع من فسخ العقود بأنه ليس بسبب خطأ العامل أو تسريح من دون ذنب.
إذا كانت الشركة والعامل متفقان على فسخ عقد العمل دون االلتزام بفترة التسريح المذكور في العقد ،اي اتهاءه فورا وفي نفس اليوم
أو اليوم الثاني ،فذلك ممكن مبدئياً .ولكن إنتبه :قد يؤدي ذلك الى حصولك في ذلك الشهرعلى إعانات من الدولة أقل من المفترض.

تمويل العمالة في حال الحصول على عمل
هل وجدت وظيفة أو تدريبًا في شركة أو تدريبا ً مهنيا ً  ،لكن ال يمكنك البدء هناك بسبب عدم قدرتك على دفع تكلفة مالبس العمل أو
نفقات السفر؟ أم أن راتبك سيكون منخفضًا لدرجة أنك ال تستطيع العيش عليه؟
في مثل هذه الحاالت  ،هناك إعانات من مكاتب الرعاية االجتماعية أو وكالة التوظيف أو مركز التوظيف .ولكن أيضًا من جانب
مكتب بافوج أو مكتب مساعدات اإلسكان.
يمكنك مثالً تقديم طلب للحصول على مساعدة التنقل  ،أو يمكن لصاحب العمل المرتقب التقدم بطلب للحصول على إعانة من
األجور .التتردد في السؤال والتحدث باالمر.
من الجيد أيضًا معرفة ما إذا كان مركز التوظيف سيدعم عملك  ،ألنه بعد ذلك يمكنك ذكر ذلك بالفعل في تقديم طلب العمل
).(Bewerbung
يرجى مالحظة أنه يتعين عليك دائ ًما التقدم بطلب للحصول على المساعدة قبل البدء بالعمل أو التدريب (وليس بعد البدء).
نصيحة :تحدث إلى مركز االستشارة المحلي الخاص بك  -ربما يمكنهم مساعدتك بتقديم طلب الحصول على المساعدة.
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في مكان العمل
نحن سعداء لتقديم بعض النصائح لك بخصوص العمل

الدقة واأللتزام بالمواعيد
في ألمانيا  ،يجب االلتزام بمواعيد البدء بالعمل في الوقت المحدد .هذا مهم جدا على سبيل المثال  ،إذا كان العمل يبدأ رسميًا في
الساعة  7:00صباحا ً  ،فيجب أن تكون في العمل حوالي الساعة  6:50على األقل.
إذا تأخرت  ،فعليك إبالغ صاحب العمل على الفور بذلك .تعتبر التأخيرات في ألمانيا دون ذكر أسباب وبدون إبالغ صاحب العمل
شخصيًا بأنها عدم إحترام ويمكن أن تؤدي إلى عواقب ونتائج وخيمة كالتحذير من الفصل أو قد تصل فعليا ً الى الفصل من العمل.

المرض
إذا مرضت قبل القدوم الى محل عملك أو في أثناء العمل ولم تستطع األستمرار بالعمل بسبب سوء صحتك  ،فعليك إخبار مسؤولك
ومن المعتاد تسجيل الخروج فورا ً مثالً عبر الهاتف .ثم يجب أن تذهب فورا ً إلى الطبيب وتحصل على شهادة العجزعن العمل أو
مايسمى بشهادة األجازة المرضية.
ستقدم هذه الشهادة فورا ً إلى صاحب العمل .ويمكن القيام بذلك عن طريق البريد اإللكتروني أو عن طريق البريد العادي .يجب أن
تكون هذه األجازة المرضية لدى شركتك بأبعد حد في اليوم الثالث.
المرض هو السبب الوحيد لعدم الذهاب إلى العمل .في أغلب االحيان يكون هناك إتفاق مسبق مع الشركة حول الموضوع ويكون
عادة ً مذكور في عقد العمل أن تخبر صاحب العمل منذ اليوم االول من المرض أي الذهاب الى الطبيب في نفس اليوم للحصول على
االجازة وليس في اليوم التالي.
إذا قمت بالغياب عن العمل دون شهادة أو إجازة رسمية  ،فأنت في عداد المفقود او المتغيب دون عذر .وهذا امر غير مقبول وقد
يؤدي هذا الغياب الغير مبرر إلى تسريحك من العمل من قبل صاحب العمل.

مالبس العمل
نوع المالبس المناسبة لعملك تعتمد على نوعية وظيفتك وعملك .يجب عليك مناقشة هذا األمر مع صاحب العمل قبل البدء بالعمل.
.هناك وظائف تحتاج فيها إلى الحصول على أحذية عمل وسروال عمل  ،أو قد تحتاج إلى نظارات واقية أو خوذة
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.أحيانا ً يجب عليكم شراء بعض منها  ،ولكن في كثير من األحيان تقوم الشركة بتوفيرمالبس العمل لعامليها
نصيحة :إسأل مركز االستشارة المختصة حول ما إذا كان يمكنك الحصول على مِ نحة لشراء مالبس العمل .كل صاحب عمل يَسعد
بظهورعامليه بمظهر جيد والئق.
إستفسر أيضا ً مقدما ً ما هو المعتاد في الشركة  ،هل يجب على الموظفين  ،على سبيل المثال  ،إرتداء مالبس رسمية والظهور
بمالبس البزنس أم تفضل الشركة مالبس غير رسمية وبسيطة؟

العمل مع المجموعة والنقد
في كل وظيفة تقريبا ً  ،تعمل مع أشخاص آخرين وأنت تكون جزء من هذا الفريق .أن تكون قادرا ً على العمل في فريق يعني إمتالك
مهارات إجتماعية وشخصية كافية للعمل بشكل بنّاء وجيد مع اآلخرين.
كما هو الحال في المجاالت األخرى للحياة اليومية  ،فأنت بحاجة إلى عالقة جيدة مع زمالئك وعليك أن تتقبّل النقد منهم ومن
اآلخرين في الشركة.
أثناء فترة التدريب أو فترة االختبار  ،غالبًا ما يتبادل الزمالء اآلراء ويقدمون مالحظات  /تعليقات وردود فعل إلى الرؤساء وكيف
كانت وجرت االمور .هذه الكفاءة االجتماعية ال تقل أهمية عن الخبرة والكفاءات والشهادات التي لديك.

رئيسك/رئيستك في العمل
في كثير من األحيان  ،هناك العديد من األشخاص الذين يقدمون تعليمات إلى الموظفين في مكان العمل ويخبرونهم كيف ومتى
يقومون بالعمل وما هي الواجبات التي تترتب عليهم .كموظف جديد  ،يجب عليك إتباع هذه التعليمات .عدم القيام بذلك قد يؤدي إلى
إنهاء عقد العمل وتسريحك من قبل صاحب العمل.

المساواة
من المعتاد في ألمانيا أن تكون النساء رئيسات عمل وأن يعملن في مناصب إدارية عليا .الرجال والنساء متساوون في ألمانيا .لذلك قد
ال تصادف النساء فقط في مراكز األستشارة  ،بل وأيضا ً في إدارة شركتك ويجب عليك أن تتقبل تلقي التعليمات من إمرأة تدير
شركتك وتكون هي مديرتك في العمل.
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ماهي المستندات التي تحتاجها عند البدء بعمل
تحتاج الى
الرقم الشخصي الضريبي  = IDمكتب الضرائب
رقم الضمان االجتماعي = التأمين الصحي على بطاقة الضمان االجتماعي
ملء إستبيان الموظفين = الشركات تمنحك مثل هذه االستمارة وعليك تعبئتها
حساب بنكي = الشركات تطالبك بإعطاءهم رقم حسابك المصرفي

شهادات الخبرة
إذا أنهيت عمالً أو وظيفة أو حتى تدريب مهني  ،فاطلب من محل العمل شهادة خبرة  .تصف شهادة الخبرة عادتا ً المدة التي قضيتها
في العمل  ،وما الذي قمت به  ،وما كان مدى حسن أدائك .ستحتاج إلى مثل هذه الوثيقة لتضيفها الى ملفك للتقديم على أعمال جديدة
في المستقبل.

عقود العمل المؤقته وعواقبها
إذا كان لديك عقد عمل محدد المدة  ،يجب عليك االتصال بوكالة التوظيف أومركزالتوظيف قبل  3أشهر من الموعد النهائي لكي
تتمكن من التقدم بطلب للحصول على إعانة البطالة ( )1أو إعانة البطالة ( )2وتحصل على االعانات في الوقت المناسب
يتم تنظيم إعانة البطالة  1في كتاب قانون الضمان االجتماعي رقم  3وهي أموال التأمين ضد البطالة  ،يحق لك الحصول عليها  ،إذا
شهرا وكانوا قد دفعوا الضرائب
إستوفيت ما يسمى باالستحقاقات العملية  ،فهذا عادة ً ما يُعطى الشخاص قد عملوا لمدة التقل عن 12
ً
وإشتراكات التأمين االجتماعي.

التعريفات وأنواعها في عقود العمل
المادة  9الفقرة ( )3ينص القانون األساسي هنا على المبدأ الدستوري المتمثل بما يسمى إستقاللية التعريفات
هذا يعني أبرام اتفاقات المفاوضة (العقود المبرمة بين النقابات وارباب العمل) وفيها يتم التفاوض عليها من قبل أطراف المتفاوضة
وأن تدخل الحكومة أو اإلدارات أو الهيئة التشريعية أو السوابق القضائية غير مسموح بها.
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تهدف تلك االتفاقات الجماعية الى تنظيم العالقة بين أرباب العمل والموظفين  ،كما وتهدف إلى توفيرشروط وفقرات معينة في عقود
المستأجر  ،حيث يتوجب عليه من خاللها
العمل  .من ناحية أخرى  ،تعطي توجيهات مسبقة لرب العمل حول ابرام عقد العمل لصالح
ِ
االلتزام ببعض االمورالمسبقة لمصلحة العامل وحمايته  ،بحيث يضمنون له راتبا ً يتناسب مع عمله وينظمون للعامل ظروف عمل
جيدة.
يوجد قانون االتفاق الجماعي ).(TVGمنذ  09أبريل  ، 1949والي يحدد لوائح حق التعريفات الجماعية
األطراف المتعاقدة في األتفاق الجماعي هي
• النقابات (لمصلحة الموظف أو العامل)
• جمعيات أرباب العمل (المسؤولة عن تعريفات الجمعيات)
• أرباب العمل
المصدر(www.juraforum.de( :

معلومات أخرى
 1ـ التوجيه المهني:
يمكنك معرفة المهن على شبكة اإلنترنت.
يقدم لك معلومات حول وصف المهام ومحتوى التدريب واالفاق التي يمكن أن تمنحك هذه المهنة
هنا هو الرابط.
Berufenet der Bundesagentur für Arbeit
يمكنك أيضًا مشاهدة أفالم حول الوظائف  ،على سبيل المثال هنا:
http://www.berufe.tv/
 2ـ معادلة الشهادات والمهن
ننصحك بإستشارة مستشار متخصص من شبكة IQحول موضوع معادلة الشهادة
"يمكنك الحصول على معلومات أولية من االنترنيت في صفحة "االعتراف في ألمانيا
وفيها يمكنك الحصول على معلومات حول مراكز إستشارية أخرى

www.anerkennung-in-deutschland.de
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 3ـ وجدت العمل ـ كم سيكون راتبي؟
نوصي باستخدام الصفحة الخاصة في االنترنيت لهذا الغرض .هناك أيضًا الكثير من المعلومات على اإلنترنت حول عقود العمل
واألجوروالراتب االجمالي والراتب الصافي بعد االستقطاعات.
www.brutto-netto-rechner.info/
 4ـ األعمال الحرة
إذا كنت ترغب في العمل بشكل مستقل  ،نوصيك بحضور ندوة بدء األعمال التجارية .هناك سوف تتعرف على الفرق بين األنشطة
التجارية والمهنية  ،فيما يتعلق بواجباتك في تنظيم المشاريع  ،وسوف تتلقى معلومات مهمة حول تغطية التأمين الصحي الخاص بك
 ،وسوف تتعلم كتابة خطة عمل وستتعلم أيضًا ضريبة القيمة المضافة وغيرها من اللوائح الضريبية وااللتزامات الضريبية المهمة.

 5ـ كسب المال من أكثر من عمل واحد
في كثير من األحيان يكون الدخل من وظيفة واحدة ليس كافيأ لمعيشتك .ومن الممكن من أجل كسب ما يكفي من المال أن تعمل عمالً
إضافيا ً تحسن فيه مستواك المعيشي .ومن المزيجات المعروفة مثالً هو انك تعمل عمال تدفع قيه الرسوم واشتراكات ضريبة الدخل
االلزامية وتعمل معه عمل إضافي صغير براتب قليل (ميني جوب) Mini-Job
إذا كان عملك االول العمل الذي تدفع منه إشتراكات الرسوم الضريبية بدوام كامل  ،فانك في هذه الحالة بحاجة إلى إذن من صاحب
 /صاحبة العمل لمزاولة عمل إضافي أخر.
6ـ الحصول على أجور إضافية من االعمال الطوعية
يمكنك أيضا كسب المال من خالل العمل التطوعي ، .يتم سرد إمكانات مختلفة في قانون ضريبة الدخل بموجب الفقرة  3من المادة
 .26ومن ضمن هذه األنشطة هي مثالً إدارة إحدى النوادي الرياضية أو رعاية كبار السن.
يمكنك أن تسأل عن ذلك لدى مركز المشورة المختص بذلك.
7ـ حماية المعلومات والحفاظ على األسرار
يجب أن تكون محافظا ً وكتوما ً على كل المعلومات التي تحصل عليها أثناء العمل  ،سواء أكانت أسماء العمالء أوأرقام المبيعات أو
طلب البيانات أو رواتب زمالئك الموظفين .إذا لم يتم شرح ذلك لك وليست لديك المعلومات الكافية حول موضوع حماية البيانات
فمن المهم أن تتحدث مع زمالءك في العمل.Datenschutzbestimmungen
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ـ معلومات إضافية عن بعض القوانين االساسية8
Bürgerliches Gesetzbuch insbes. §§ 611 ff., Dienstvertrag

Gesetz zur Regelung eines allgemeinen Mindestlohns – Mindestlohngesetz

Arbeitnehmer-Entsendegesetz

Kündigungsschutzgesetz

Betriebsverfassungsgesetz und Personalvertretungsgesetze (PersVG – öffentlicher Dienst)

Tarifvertragsgesetz

Mitbestimmungsgesetze (Montan-MitbestG, MitbestG und DrittelbG) regeln die Beteiligung der
Arbeitnehmer am Aufsichtsrat

Altersteilzeitgesetz

Gewerbeordnung insbes. §§ 105 ff.

Handelsgesetzbuch insb. §§ 59 ff. (Handlungsgehilfen und Handlungslehrlinge)

Teilzeit- und Befristungsgesetz

Entgeltfortzahlungsgesetz

Bundesurlaubsgesetz
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Arbeitszeitgesetz

Arbeitnehmerüberlassungsgesetz

Mutterschutzgesetz und Bundeselterngeldgesetz

Pflegezeitgesetz und Familienpflegezeitgesetz

Nachweisgesetz

Arbeitsplatzschutzgesetz

Jugendarbeitsschutzgesetz

Berufsbildungsgesetz sowie Ausbildungsverordnungen der einzelnen Berufe

Arbeitsschutzgesetz, Arbeitsstättenverordnung sowie Bildschirmarbeitsverordnung

Gesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit (ASiG)
Berufskrankheiten-Verordnung

Viertes Buch Sozialgesetzbuch insbes. §§ 8, 8a Geringfügige Beschäftigung

Neuntes Buch Sozialgesetzbuch, Schwerbehindertenrecht

Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG)
Gesetz über Arbeitnehmererfindungen zusammen mit der Zweiten Verordnung zur Durchführung des
Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen

24

Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung (SchwarzArbG)

Arbeitsgerichtsgesetz

Gesetz über die Statistik der Verdienste und Arbeitskosten (Verdienststatistikgesetz - VerdStatG)

Strafgesetzbuch § 291 (Lohnwucher nach BAG, Urteil vom 24. März 2004 - 5 AZR 303/03)

Verordnung über die Berechnung, Zahlung, Weiterleitung, Abrechnung und Prüfung des
Gesamtsozialversicherungsbeitrages (Beitragsverfahrensverordnung - BVV)

diverse Rechtsverordnungen über Mindestarbeitsbedingungen für einzelne Branchen
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