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كیف تتم جولتنا التعریفة 2020؟

مجلس اإلدارة االتحادي
یقرر

توصیات المطالبة

استجواب
ver.di أعضاء

في منطقة التعرفة

تحدید المطالبات
لجنة ver.di للتعرفة

مفاوضات
ما بین

ver.di وأرباب 
العمل

مفاوضات جدیدة
ما بین

ver.di وأرباب 
العمل

تصویت عام حول اإلضراب
یجب أن یوافق 75 % من
أعضاء ver.di في المنطقة

 التعریفة على األقل

نھایة اإلضراب وتبني
عقد جماعي جدیدالنتیجة التعریفة

تصویت
یجب أن یوافق 25 % من

 أعضاء ver.di في
 المنطقة التعریفة

 على األقل

:ver.di أنت عضو في

ممتاز! یمكننا أن نصبح أقوى – 
اطلب من زمالئك أن یصبحوا 

أعضاء أیضاً.

إذاً حان الوقت لتصبح عضواً في ver.di وبالتالي جزءاً من المجموعة. ویمكنك الحصول على 
جمیع المعلومات من مجموعة ver.di في مكان عملك ، أو أعضاء الثقة في ver.di الخاصین بك ، 

mitgliedwerden.verdi.de في الموقع ، أو مباشرة عبر اإلنترنت على ver.di أو سكرتیرات

النشاطات والنزاعات العمالیة؟ أنت تشارك فیھا ، ال شك في ذلك!
كل واحد مھم! خذ زمالئك معك ، وحفزھم. یعتمد األمر على كل فرد للحصول على انفاقیة تعریفیة جیدة. اذاً فاألمر یعود الیكم!

mitgliedsdaten.verdi.de معلومات سریعة؟ أدخل عنوان بریدك اإللكتروني و / أو رقم ھاتفك الخلوي في

نعم  ال 

نشاطات وإضربات 
التحذیر

توصیات المطالبة:
في وقت مبكر من شھر مارس ، أوصى مجلس اإلدارة الفخري لقسم ver.di الخاص بك – 

مجلس القسم الفیدرالي – إلى لجنة ver.di التعریفة المطالبات المعقولة والقابلة للتنفیذ من صاحب 
العمل. في ذلك الوقت كان من الیقین دخول الجولة التعریفة في یوم 1 یونیو. بسبب خطر اإلصابة 

بالعدوى والقیود المفروضة على االتصال ، قررت اللجنة التعریفة تأجیل الجولة التعریفة في 
الوقت الحالي.

إنھاء العقد الجماعي:
بعد النظر في حالة العدوى الحالیة واألوامر اإلداریة أنھت اللجنة التعریفة العقد الجماعي بتاریخ 

31 أغسطس.

مشاركة األعضاء:
في استطالع رأي في الشركة وبالتوازي عبر اإلنترنت ، ساھمتم بأصواتكم في الجولة التعریفة 

لعام 2020. من بین أمور أخرى ، كان األمر یتعلق بمبلغ المطالبة ، أي مقدار النسبة المئویة 
لزیادة الرواتب.

قرار المطالبات:
10 أغسطس المطلبات بناًء على تصویتكم وبعد مزید من االعتبارات. ستحدد اللجنة التعریفة في

المفاوضات:
أثناء المفاوضات یجلس مندوبي Ver.di وصاحب العمل مقابل بعضھما البعض. یتم تعیین 
الزمالء الذین یفاوضون باسم ver.di من قبل اللجنة التعریفة. وھم یشكلون لجنة المفاوضة.

جلسة المفاوضات األولى یوم 28 أغسطس. ویلتزم زمالؤك في لجنة المفاوضة بتحقیق أفضل 
النتائج الممكنة واتفاق جید لألجور.

واجب السالم والنزاع العمالي:
طالما كان ھناك عقد جماعي ، ھناك التزام بالسالم. حیث أنھ تم االتفاق على ھذا العقد. وخالل 

ھذه الفترة ال تحدث المنازعات العمالیة ، كاإلضربات ، على سبیل المثال.

في حالتك ، فقد أنھت لجنة المفاوضة العقد الجماعي لألجور بتاریخ 31 أغسطس ، وبذلك ینتھي 
واجب السالم في 1 سبتمبر. ھذا یعني أنھ في ظل ظروف معینة یمكن أن تدعو ver.di إلى 

نشاطات النزاع العمالي.

ینطبق خالل كل ھذا الوقت:
ال یمكن أن یكون العقد الجماعي جیداً ، إال بقوة مجموعة 

األعضاء الذین یقفون وراءه. ھل تعرف شخصاً لیس عضواً 
في ver.di؟ اكسبھ لـ ver.di اآلن! كل ید ، كل صوت ، كل 

عضو مھم – فكلما زاد العدد ، زات القوة! 

اإلضراب والنشاطات
ھل تعلم أن الحق في اإلضراب منصوص علیھ حتى في القانون األساسي؟ الفقرة 3 من المادة 9!

في اإلضراب تتوقف عن العمل. ویمكن أن یتخذ ذلك أشكاالً وأبعاداً مختلفة. تأتي دعوة اإلضراب من 
.ver.di نقابتك

كعضو ، لدیك مسؤولیة خاصة: المشاركة! فقط عندما تشارك في النشاطات واإلضرابات تصبح مرئیاً! 
.ver.di عندھا فقط سیتضح لصاحب العمل أن لدیھ نظیراً قویاً على شكل زمالء

ھذا یعني على وجھ التحدید: إذا أعلنت دعوة اإلضراب في شركتك ، فأنت تشارك فیھ. وإن كان لدیك 
عقد محدد المدة ، فمن األفضل التحدث إلى مجموعة ver.di أو أعضاء الثقة في ver.di في مكان 

عملك مقدماً!

اإلضراب. ال داعي للقلق بشأن خسارة الراتب بالكامل ألنك ال تعمل! إذ أن ver.di تدفع ما یسمى دعم

ver.di (على األقل) 8 أسباب وجیھة لـ
المشورة القانونیة والحمایة القانونیة:

ھل لدیك أسئلة ، على سبیل المثال حول شھادة العمل؟ أنت غیر متأكد من تصنیفك؟ أو ھل تم 
طردك مؤخراً؟ ال داعي للذعر! فریق ver.di القانوني بجانبك لتقدیم المشورة واإلجراءات 

المختصة. وإن لزم األمر ، حتى في المحكمة. وأفضل شيء؟ بالنسبة لك كعضو في ver.di ، یتم 
تضمین ذلك في رسم العضویة الخاص بك.

الرسم التضامني:
واحد في المائة من إجمالي راتبك أو أجرك یذھب إلى verdi. ھذا عدل! ألن ver.di ال تكلف نفس 

المبلغ للجمیع ، ولكن وفقاً لإلمكانیات الفردیة. ومن تلك الرسوم تدفع Ver.di دعم اإلضراب ، 
على سبیل المثال.

رسم العضویة قابل للحسم:
یمكنك حتى خصم رسم العضویة من الضریبة. لذلك تحصل على جزء من رسم عضویتك مع 

إقرار ضریبة الدخل الخاص بك.

وفي الحدیث عن ضریبة األجر:
ھنا أیضاً تساعدعك ver.di. كعضو تحصل على مساعدة في إقرار ضریبة الدخل الخاص بك! 

lohnsteuerservice.verdi.de

الحلقات الدراسیة والتأھیل اإلضافي:
تقدم ver.di مجموعة كبیرة من الحلقات الدراسیة وورش العمل. الق نظرة:

bildungsportal.verdi.de

خدمة األعضاء:
ھناك أكثر من ذلك – مزایا الحوادث الترفیھیة ، والخصومات ، والمشورة بشأن قانون اإلیجار 

على ver.di ذلك بكثیر. ستجد جمیع المزایا التي یمكنك االستمتاع بھا كعضو في وأكثر من
www.verdi.de/service/mitgliederleistungen

الفرد وحید. أما معاً ، فنحن أقویاء – ولو یبدو ھذا القول قدیماً:
انھا حقیقة. بالطبع ، قد تكون قادراً على القیام بكل شيء بنفسك ، وال أحد یشك في ذلك. لكن لماذا 

التوتر؟ كمجموعة نتشارك المھام ونقاتل معاً.

"أحصل على زیادة التعرفة الخاصة بي دون ذلك!"
نعم ، ھذا صحیح في حالة مؤسسة البرید األلمانیة ش.م. ، لكن یمكنھا تغییر ذلك في أي وقت. فقط 

كعضو في verdi یمكن أن یكون لك رأي ولدیك حق قانوني في العقود الجماعیة. عالوة على ذلك: 
من یرید أن یكون شخصاً مستغالً فقط؟
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القانون عقد التعرفة الجماعي

ً الحد األدنى لألجور ، حالیا
35 یورو / الساعة

زیادة أكثر من 20 في المئة منذ
عام 2009

التعویض

48 ساعة ، 6 أیام في
األسبوع

37،5 – 40 ساعة فترة العمل

– منظمة رسوم إضافیة للعمل اللیلي 
واألحد والعطالت

– مع الدفع إعفاء من العمل

24 یوم عمل – 4 أسابیع 30 یوم عمل – 6 أسابیع
33 یوماً للموظفین في الوردیات المتناوبة

اإلجازة

– منظم بدل اإلجازة اإلضافي

– دخل شھري ثالث عشر منظم دفوعات خاصة سنویة
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جولة التعرفة الخاصة بك في مؤسسة البرید األلمانیة ش.م. 2020
كانت األسابیع واألشھر الماضیة مضطربة بسبب وباء كورونا - ومن المحتمل أن تظل كذلك لفترة 

أطول. لقد تغیر عملك الیومي والضغوط المرتبطة بھ: ساعات العمل المختلفة ، ربما العمل من مكتب 
المنزل ، وقواعد المسافة والمزید والمزید من الحزم والطرود. عندما یبقى اآلخرون في الداخل ، كنت 
أنت خارج المنزل وتھتم بتسلیم البرید والطرود. تقوم أنت وزمالؤك في مؤسسة البرید األلمانیة ش.م. 

(Deutsche Post AG) بأعمال فائقة.

ھذا الوباء یجعل األمر أكثر وضوحا من أي وقت مضى: عمال البرید ضروریون.
لھذا السبب تحتاج إلى المزید من النقود بدالً من مجرد أنك بطل!

تدور جولة التعرفة الحالیة في مؤسسة البرید األلمانیة ش.م. 2020 حول اتفاقیة األجور الجماعیة 
الخاصة بك – وبعبارة أخرى: حول المزید من المال في جیبك!

اتفاقیة األجور الجماعیة دائماً ما تكون أفضل لك من القانون ، لذا فھي غیر موجودة بالسھل. بل یجب أن 
تقاتل من أجلھا – من قبلك كعضو في ver.di وزمالئك في ver.di في مؤسسة البرید. كذلك التحسینات 

الدوریة ال تسقط من السماء. یجب التفاوض علیھا – خاصة اآلن في جولة التعرفة الجماعیة لدى مؤسسة 
البرید األلمانیة ش.م. 

نحن ملتزمون بھذا معاً. نحن نقدم المطلوب! واآلن حان دوركم!

(على األقل) 7 أسباب جیدة لجولة التعرفة في مؤسسة البرید 
األلمانیة ش.م. 2020

أنت وزمالؤك تقومون بعمل جید. قبل وباء كورونا ، خالل الوباء ، وبعده! على سبیل    .1
المثال ، زادت كمیات الطرود بنسبة تصل إلى 40 بالمائة یومیاً. تطلب مؤسسة البرید   
األلمانیة ش.م. الكثیر ، ونحن – أنت وزمالئك في ver.di – نقدم المطلوب! واآلن حان دوركم!  

وضع مؤسسة البرید األلمانیة ش.م. جید على المستوى االقتصادي. وقد أعلنت   .2
  (Deutsche Post DHL Group) مجموعة دویتشھ بوست دي إتش إل  

في 7 یولیو أنھا زادت أرباحھا بشكل كبیر في الربع الثاني ، حتى أثناء    
وباء كورونا. إذ أن نتیجة التشغیل ارتفعت بنسبة 16 بالمائة لتصل إلى    
890 ملیون یورو! لقد قدمنا ، أنت وزمالئك ، مساھمة كبیرة في ذلك.  

ألنھ بدونك أنت وزمالئك لما كان ذلك ممكناً.  

تستمر مجموعة البرید في توقع ربح تشغیلي یصل إلى 3،8 ملیار یورو للسنة المالیة    .3
بأكملھا! لذا تبقى التوقعات تجاھك أنت وزمالؤك عالیة.  

یبلغ متوسط رواتب مدیري الشركات المساھمة الكبرى ، والتي تشمل مؤسسة البرید    .4
األلمانیة ش.م. ، في المتوسط 49 ضعفاً من رواتب موظفیھا. بصفتنا زمالء    

في ver.di ، نقوم أیضاً بشكل منتظم بحمالت لزیادة األجور لضمان عدم    
اتساع ھذه الفجوة بین الرواتب.  

األوضاع االقتصادیة العامة: توقع معدل التضخم لعامي 2019 و 2020 یلغ حوالي   .5
1،5 بالمائة لكل منھما. وھذا یعني زیادة أسعار المنتجات الیومیة. . حتى تتمكن أنت

وزمالئك من االستمرار في العیش بشكل جید من خالل دخلك ، نحتاج  
إلى زیادة في التعرفة.   

في الوقت نفسھ ، تزداد إنتاجیة العمل ، مما یعني أن صاحب العمل یتلقى المزید من   .6
„األداء” في الساعة ، على سبیل المثال من خالل اجراءات العمل المختلفة    
، ویجب علیھ دفع ساعات عمل أقل للحصول على نفس النتیجة. على عكس   

الشركات والمجموعات األخرى ، یمكن لمؤسسة البرید األلمانیة ش.م.    
االستفادة من وباء كورونا.  

المكافأة لطیفة وتبدو جیدة. ومع ذلك ، فإنھا تصل مرة واحدة فقط لحسابك المصرفي   .7
وحساب زمالئك. وھي ال تغیر راتبك. ھذا ھو السبب في أننا بحاجة إلى   
زیادات تعرفیة طویلة األجل! باإلضافة إلى ذلك ، فإن الزیادة التالیة في   

التعرفة تعتمد علیھا ، والتالیة ، والتالیة ...  

عقد التعرفة الجماعي – األساسیات
من یبرم عقد التعرفة الجماعي؟ 

ینظم ھذا القانون: إذ تبرم النقابات العقود الجماعیة. ولیس فقط منذ البارحة. فقد شكل العمال منذ أكثر من 
100 عام نقابة لتنفیذ التحسینات معاً – فلم یكن لدى الفرد وحده فرصة كبیرة ضد صاحب عمل قوي. 
وال یزال األمر على حالھ. وقد تكاتفوا أیضاً أعضاء Ver.di في مؤسسة البرید األلمانیة ش.م. وفازوا 

باالتفاقیات الجماعیة الحالیة والخاصة بك.

العقود الجماعیة تضمن العدالة. فھي تضمن نفس المال لنفس الوظیفة. بھذه الطریقة ، ال یتنافس 
الموظفون مع بعضھم البعض. دون وجود العدید من األعضاء النشطین في ver.di ، یمتلك صاحب 

العمل نفوذاً غیر محدودة تقریباً. فقط القوانین تضع لھ حدوداً. ھل یكفي ذلك؟
انظر بنفسك ما یحتوي عقد التعرفة الجماعي:

لماذا عقد التعرفة الجماعي؟

إذا كانت ظروف عملك منظمة بموجب عقد جماعي ، فقد كافحت أنت وزمالؤك أو أسالفك بشدة من 
أجل ذلك. ألن أصحاب العمل والموظفین لدیھم اھتمامات مختلفة:

ما الذي یمكن أن ینظمھ العقد الجماعي؟

أنت وزمالئك تریدون:

صاحب العمل یرید:

Deutsche Post AG

مؤسسة البرید األلمانیة ش.م.

تدفع األداء التعرفيتدفع حسب تقدیرھا الخاص
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األجور والمرتبات

فترة العمل

قواعد اإلعفاء لمجالس العمال 
وأعضاء النقابات ، على سبیل المثال 

، العمل النقابي السالمة المھنیة 
فترات اإلخطار

أیام اإلجازة ودفع اإلجازة

السالمة المھنیة

دفوعات خاصة بالراتب الثالث عشر أو 
مكافأة عید المیالد
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ً الحد األدنى لألجور ، حالیا
35 یورو / الساعة

زیادة أكثر من 20 في المئة منذ
عام 2009

التعویض

48 ساعة ، 6 أیام في
األسبوع

37،5 – 40 ساعة فترة العمل

– منظمة رسوم إضافیة للعمل اللیلي 
واألحد والعطالت

– مع الدفع إعفاء من العمل

24 یوم عمل – 4 أسابیع 30 یوم عمل – 6 أسابیع
33 یوماً للموظفین في الوردیات المتناوبة

اإلجازة

– منظم بدل اإلجازة اإلضافي

– دخل شھري ثالث عشر منظم دفوعات خاصة سنویة
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جولة التعرفة الخاصة بك في مؤسسة البرید األلمانیة ش.م. 2020
كانت األسابیع واألشھر الماضیة مضطربة بسبب وباء كورونا - ومن المحتمل أن تظل كذلك لفترة 

أطول. لقد تغیر عملك الیومي والضغوط المرتبطة بھ: ساعات العمل المختلفة ، ربما العمل من مكتب 
المنزل ، وقواعد المسافة والمزید والمزید من الحزم والطرود. عندما یبقى اآلخرون في الداخل ، كنت 
أنت خارج المنزل وتھتم بتسلیم البرید والطرود. تقوم أنت وزمالؤك في مؤسسة البرید األلمانیة ش.م. 

(Deutsche Post AG) بأعمال فائقة.

ھذا الوباء یجعل األمر أكثر وضوحا من أي وقت مضى: عمال البرید ضروریون.
لھذا السبب تحتاج إلى المزید من النقود بدالً من مجرد أنك بطل!

تدور جولة التعرفة الحالیة في مؤسسة البرید األلمانیة ش.م. 2020 حول اتفاقیة األجور الجماعیة 
الخاصة بك – وبعبارة أخرى: حول المزید من المال في جیبك!

اتفاقیة األجور الجماعیة دائماً ما تكون أفضل لك من القانون ، لذا فھي غیر موجودة بالسھل. بل یجب أن 
تقاتل من أجلھا – من قبلك كعضو في ver.di وزمالئك في ver.di في مؤسسة البرید. كذلك التحسینات 

الدوریة ال تسقط من السماء. یجب التفاوض علیھا – خاصة اآلن في جولة التعرفة الجماعیة لدى مؤسسة 
البرید األلمانیة ش.م. 

نحن ملتزمون بھذا معاً. نحن نقدم المطلوب! واآلن حان دوركم!

(على األقل) 7 أسباب جیدة لجولة التعرفة في مؤسسة البرید 
األلمانیة ش.م. 2020

أنت وزمالؤك تقومون بعمل جید. قبل وباء كورونا ، خالل الوباء ، وبعده! على سبیل    .1
المثال ، زادت كمیات الطرود بنسبة تصل إلى 40 بالمائة یومیاً. تطلب مؤسسة البرید   
األلمانیة ش.م. الكثیر ، ونحن – أنت وزمالئك في ver.di – نقدم المطلوب! واآلن حان دوركم!  

وضع مؤسسة البرید األلمانیة ش.م. جید على المستوى االقتصادي. وقد أعلنت   .2
  (Deutsche Post DHL Group) مجموعة دویتشھ بوست دي إتش إل  

في 7 یولیو أنھا زادت أرباحھا بشكل كبیر في الربع الثاني ، حتى أثناء    
وباء كورونا. إذ أن نتیجة التشغیل ارتفعت بنسبة 16 بالمائة لتصل إلى    
890 ملیون یورو! لقد قدمنا ، أنت وزمالئك ، مساھمة كبیرة في ذلك.  

ألنھ بدونك أنت وزمالئك لما كان ذلك ممكناً.  

تستمر مجموعة البرید في توقع ربح تشغیلي یصل إلى 3،8 ملیار یورو للسنة المالیة    .3
بأكملھا! لذا تبقى التوقعات تجاھك أنت وزمالؤك عالیة.  

یبلغ متوسط رواتب مدیري الشركات المساھمة الكبرى ، والتي تشمل مؤسسة البرید    .4
األلمانیة ش.م. ، في المتوسط 49 ضعفاً من رواتب موظفیھا. بصفتنا زمالء    

في ver.di ، نقوم أیضاً بشكل منتظم بحمالت لزیادة األجور لضمان عدم    
اتساع ھذه الفجوة بین الرواتب.  

األوضاع االقتصادیة العامة: توقع معدل التضخم لعامي 2019 و 2020 یلغ حوالي   .5
1،5 بالمائة لكل منھما. وھذا یعني زیادة أسعار المنتجات الیومیة. . حتى تتمكن أنت

وزمالئك من االستمرار في العیش بشكل جید من خالل دخلك ، نحتاج  
إلى زیادة في التعرفة.   

في الوقت نفسھ ، تزداد إنتاجیة العمل ، مما یعني أن صاحب العمل یتلقى المزید من   .6
„األداء” في الساعة ، على سبیل المثال من خالل اجراءات العمل المختلفة    
، ویجب علیھ دفع ساعات عمل أقل للحصول على نفس النتیجة. على عكس   

الشركات والمجموعات األخرى ، یمكن لمؤسسة البرید األلمانیة ش.م.    
االستفادة من وباء كورونا.  

المكافأة لطیفة وتبدو جیدة. ومع ذلك ، فإنھا تصل مرة واحدة فقط لحسابك المصرفي   .7
وحساب زمالئك. وھي ال تغیر راتبك. ھذا ھو السبب في أننا بحاجة إلى   
زیادات تعرفیة طویلة األجل! باإلضافة إلى ذلك ، فإن الزیادة التالیة في   

التعرفة تعتمد علیھا ، والتالیة ، والتالیة ...  

عقد التعرفة الجماعي – األساسیات
من یبرم عقد التعرفة الجماعي؟ 

ینظم ھذا القانون: إذ تبرم النقابات العقود الجماعیة. ولیس فقط منذ البارحة. فقد شكل العمال منذ أكثر من 
100 عام نقابة لتنفیذ التحسینات معاً – فلم یكن لدى الفرد وحده فرصة كبیرة ضد صاحب عمل قوي. 
وال یزال األمر على حالھ. وقد تكاتفوا أیضاً أعضاء Ver.di في مؤسسة البرید األلمانیة ش.م. وفازوا 

باالتفاقیات الجماعیة الحالیة والخاصة بك.

العقود الجماعیة تضمن العدالة. فھي تضمن نفس المال لنفس الوظیفة. بھذه الطریقة ، ال یتنافس 
الموظفون مع بعضھم البعض. دون وجود العدید من األعضاء النشطین في ver.di ، یمتلك صاحب 

العمل نفوذاً غیر محدودة تقریباً. فقط القوانین تضع لھ حدوداً. ھل یكفي ذلك؟
انظر بنفسك ما یحتوي عقد التعرفة الجماعي:

لماذا عقد التعرفة الجماعي؟

إذا كانت ظروف عملك منظمة بموجب عقد جماعي ، فقد كافحت أنت وزمالؤك أو أسالفك بشدة من 
أجل ذلك. ألن أصحاب العمل والموظفین لدیھم اھتمامات مختلفة:

ما الذي یمكن أن ینظمھ العقد الجماعي؟

أنت وزمالئك تریدون:

صاحب العمل یرید:

Deutsche Post AG

مؤسسة البرید األلمانیة ش.م.

تدفع األداء التعرفيتدفع حسب تقدیرھا الخاص

WIR MACHEN TARIF
psl.verdi.de
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األجور والمرتبات

فترة العمل

قواعد اإلعفاء لمجالس العمال 
وأعضاء النقابات ، على سبیل المثال 

، العمل النقابي السالمة المھنیة 
فترات اإلخطار

أیام اإلجازة ودفع اإلجازة

السالمة المھنیة

دفوعات خاصة بالراتب الثالث عشر أو 
مكافأة عید المیالد
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القانون عقد التعرفة الجماعي

ً الحد األدنى لألجور ، حالیا
35 یورو / الساعة

زیادة أكثر من 20 في المئة منذ
عام 2009

التعویض

48 ساعة ، 6 أیام في
األسبوع

37،5 – 40 ساعة فترة العمل

– منظمة رسوم إضافیة للعمل اللیلي 
واألحد والعطالت

– مع الدفع إعفاء من العمل

24 یوم عمل – 4 أسابیع 30 یوم عمل – 6 أسابیع
33 یوماً للموظفین في الوردیات المتناوبة

اإلجازة

– منظم بدل اإلجازة اإلضافي

– دخل شھري ثالث عشر منظم دفوعات خاصة سنویة
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جولة التعرفة الخاصة بك في مؤسسة البرید األلمانیة ش.م. 2020
كانت األسابیع واألشھر الماضیة مضطربة بسبب وباء كورونا - ومن المحتمل أن تظل كذلك لفترة 

أطول. لقد تغیر عملك الیومي والضغوط المرتبطة بھ: ساعات العمل المختلفة ، ربما العمل من مكتب 
المنزل ، وقواعد المسافة والمزید والمزید من الحزم والطرود. عندما یبقى اآلخرون في الداخل ، كنت 
أنت خارج المنزل وتھتم بتسلیم البرید والطرود. تقوم أنت وزمالؤك في مؤسسة البرید األلمانیة ش.م. 

(Deutsche Post AG) بأعمال فائقة.

ھذا الوباء یجعل األمر أكثر وضوحا من أي وقت مضى: عمال البرید ضروریون.
لھذا السبب تحتاج إلى المزید من النقود بدالً من مجرد أنك بطل!

تدور جولة التعرفة الحالیة في مؤسسة البرید األلمانیة ش.م. 2020 حول اتفاقیة األجور الجماعیة 
الخاصة بك – وبعبارة أخرى: حول المزید من المال في جیبك!

اتفاقیة األجور الجماعیة دائماً ما تكون أفضل لك من القانون ، لذا فھي غیر موجودة بالسھل. بل یجب أن 
تقاتل من أجلھا – من قبلك كعضو في ver.di وزمالئك في ver.di في مؤسسة البرید. كذلك التحسینات 

الدوریة ال تسقط من السماء. یجب التفاوض علیھا – خاصة اآلن في جولة التعرفة الجماعیة لدى مؤسسة 
البرید األلمانیة ش.م. 

نحن ملتزمون بھذا معاً. نحن نقدم المطلوب! واآلن حان دوركم!

(على األقل) 7 أسباب جیدة لجولة التعرفة في مؤسسة البرید 
األلمانیة ش.م. 2020

أنت وزمالؤك تقومون بعمل جید. قبل وباء كورونا ، خالل الوباء ، وبعده! على سبیل    .1
المثال ، زادت كمیات الطرود بنسبة تصل إلى 40 بالمائة یومیاً. تطلب مؤسسة البرید   
األلمانیة ش.م. الكثیر ، ونحن – أنت وزمالئك في ver.di – نقدم المطلوب! واآلن حان دوركم!  

وضع مؤسسة البرید األلمانیة ش.م. جید على المستوى االقتصادي. وقد أعلنت   .2
  (Deutsche Post DHL Group) مجموعة دویتشھ بوست دي إتش إل  

في 7 یولیو أنھا زادت أرباحھا بشكل كبیر في الربع الثاني ، حتى أثناء    
وباء كورونا. إذ أن نتیجة التشغیل ارتفعت بنسبة 16 بالمائة لتصل إلى    
890 ملیون یورو! لقد قدمنا ، أنت وزمالئك ، مساھمة كبیرة في ذلك.  

ألنھ بدونك أنت وزمالئك لما كان ذلك ممكناً.  

تستمر مجموعة البرید في توقع ربح تشغیلي یصل إلى 3،8 ملیار یورو للسنة المالیة    .3
بأكملھا! لذا تبقى التوقعات تجاھك أنت وزمالؤك عالیة.  

یبلغ متوسط رواتب مدیري الشركات المساھمة الكبرى ، والتي تشمل مؤسسة البرید    .4
األلمانیة ش.م. ، في المتوسط 49 ضعفاً من رواتب موظفیھا. بصفتنا زمالء    

في ver.di ، نقوم أیضاً بشكل منتظم بحمالت لزیادة األجور لضمان عدم    
اتساع ھذه الفجوة بین الرواتب.  

األوضاع االقتصادیة العامة: توقع معدل التضخم لعامي 2019 و 2020 یلغ حوالي   .5
1،5 بالمائة لكل منھما. وھذا یعني زیادة أسعار المنتجات الیومیة. . حتى تتمكن أنت

وزمالئك من االستمرار في العیش بشكل جید من خالل دخلك ، نحتاج  
إلى زیادة في التعرفة.   

في الوقت نفسھ ، تزداد إنتاجیة العمل ، مما یعني أن صاحب العمل یتلقى المزید من   .6
„األداء” في الساعة ، على سبیل المثال من خالل اجراءات العمل المختلفة    
، ویجب علیھ دفع ساعات عمل أقل للحصول على نفس النتیجة. على عكس   

الشركات والمجموعات األخرى ، یمكن لمؤسسة البرید األلمانیة ش.م.    
االستفادة من وباء كورونا.  

المكافأة لطیفة وتبدو جیدة. ومع ذلك ، فإنھا تصل مرة واحدة فقط لحسابك المصرفي   .7
وحساب زمالئك. وھي ال تغیر راتبك. ھذا ھو السبب في أننا بحاجة إلى   
زیادات تعرفیة طویلة األجل! باإلضافة إلى ذلك ، فإن الزیادة التالیة في   

التعرفة تعتمد علیھا ، والتالیة ، والتالیة ...  

عقد التعرفة الجماعي – األساسیات
من یبرم عقد التعرفة الجماعي؟ 

ینظم ھذا القانون: إذ تبرم النقابات العقود الجماعیة. ولیس فقط منذ البارحة. فقد شكل العمال منذ أكثر من 
100 عام نقابة لتنفیذ التحسینات معاً – فلم یكن لدى الفرد وحده فرصة كبیرة ضد صاحب عمل قوي. 
وال یزال األمر على حالھ. وقد تكاتفوا أیضاً أعضاء Ver.di في مؤسسة البرید األلمانیة ش.م. وفازوا 

باالتفاقیات الجماعیة الحالیة والخاصة بك.

العقود الجماعیة تضمن العدالة. فھي تضمن نفس المال لنفس الوظیفة. بھذه الطریقة ، ال یتنافس 
الموظفون مع بعضھم البعض. دون وجود العدید من األعضاء النشطین في ver.di ، یمتلك صاحب 

العمل نفوذاً غیر محدودة تقریباً. فقط القوانین تضع لھ حدوداً. ھل یكفي ذلك؟
انظر بنفسك ما یحتوي عقد التعرفة الجماعي:

لماذا عقد التعرفة الجماعي؟

إذا كانت ظروف عملك منظمة بموجب عقد جماعي ، فقد كافحت أنت وزمالؤك أو أسالفك بشدة من 
أجل ذلك. ألن أصحاب العمل والموظفین لدیھم اھتمامات مختلفة:

ما الذي یمكن أن ینظمھ العقد الجماعي؟

أنت وزمالئك تریدون:

صاحب العمل یرید:

Deutsche Post AG

مؤسسة البرید األلمانیة ش.م.

تدفع األداء التعرفيتدفع حسب تقدیرھا الخاص
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فترة العمل

قواعد اإلعفاء لمجالس العمال 
وأعضاء النقابات ، على سبیل المثال 

، العمل النقابي السالمة المھنیة 
فترات اإلخطار

أیام اإلجازة ودفع اإلجازة

السالمة المھنیة
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مكافأة عید المیالد

في
ضا

اإل
ل 

عم
 ال

ات
اع

لس
ل 

مثا
 ال

یل
سب

ى 
عل

 ، 
یة

ضاف
اإل

وم 
رس

ال
مر

ست
الم

 و
لي

ألو
ل ا

ھی
لتأ

ا

فترات اإلخطار



القانون عقد التعرفة الجماعي

ً الحد األدنى لألجور ، حالیا
35 یورو / الساعة

زیادة أكثر من 20 في المئة منذ
عام 2009

التعویض

48 ساعة ، 6 أیام في
األسبوع

37،5 – 40 ساعة فترة العمل

– منظمة رسوم إضافیة للعمل اللیلي 
واألحد والعطالت

– مع الدفع إعفاء من العمل

24 یوم عمل – 4 أسابیع 30 یوم عمل – 6 أسابیع
33 یوماً للموظفین في الوردیات المتناوبة

اإلجازة

– منظم بدل اإلجازة اإلضافي

– دخل شھري ثالث عشر منظم دفوعات خاصة سنویة
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جولة التعرفة الخاصة بك في مؤسسة البرید األلمانیة ش.م. 2020
كانت األسابیع واألشھر الماضیة مضطربة بسبب وباء كورونا - ومن المحتمل أن تظل كذلك لفترة 

أطول. لقد تغیر عملك الیومي والضغوط المرتبطة بھ: ساعات العمل المختلفة ، ربما العمل من مكتب 
المنزل ، وقواعد المسافة والمزید والمزید من الحزم والطرود. عندما یبقى اآلخرون في الداخل ، كنت 
أنت خارج المنزل وتھتم بتسلیم البرید والطرود. تقوم أنت وزمالؤك في مؤسسة البرید األلمانیة ش.م. 

(Deutsche Post AG) بأعمال فائقة.

ھذا الوباء یجعل األمر أكثر وضوحا من أي وقت مضى: عمال البرید ضروریون.
لھذا السبب تحتاج إلى المزید من النقود بدالً من مجرد أنك بطل!

تدور جولة التعرفة الحالیة في مؤسسة البرید األلمانیة ش.م. 2020 حول اتفاقیة األجور الجماعیة 
الخاصة بك – وبعبارة أخرى: حول المزید من المال في جیبك!

اتفاقیة األجور الجماعیة دائماً ما تكون أفضل لك من القانون ، لذا فھي غیر موجودة بالسھل. بل یجب أن 
تقاتل من أجلھا – من قبلك كعضو في ver.di وزمالئك في ver.di في مؤسسة البرید. كذلك التحسینات 

الدوریة ال تسقط من السماء. یجب التفاوض علیھا – خاصة اآلن في جولة التعرفة الجماعیة لدى مؤسسة 
البرید األلمانیة ش.م. 

نحن ملتزمون بھذا معاً. نحن نقدم المطلوب! واآلن حان دوركم!

(على األقل) 7 أسباب جیدة لجولة التعرفة في مؤسسة البرید 
األلمانیة ش.م. 2020

أنت وزمالؤك تقومون بعمل جید. قبل وباء كورونا ، خالل الوباء ، وبعده! على سبیل    .1
المثال ، زادت كمیات الطرود بنسبة تصل إلى 40 بالمائة یومیاً. تطلب مؤسسة البرید   
األلمانیة ش.م. الكثیر ، ونحن – أنت وزمالئك في ver.di – نقدم المطلوب! واآلن حان دوركم!  

وضع مؤسسة البرید األلمانیة ش.م. جید على المستوى االقتصادي. وقد أعلنت   .2
  (Deutsche Post DHL Group) مجموعة دویتشھ بوست دي إتش إل  

في 7 یولیو أنھا زادت أرباحھا بشكل كبیر في الربع الثاني ، حتى أثناء    
وباء كورونا. إذ أن نتیجة التشغیل ارتفعت بنسبة 16 بالمائة لتصل إلى    
890 ملیون یورو! لقد قدمنا ، أنت وزمالئك ، مساھمة كبیرة في ذلك.  

ألنھ بدونك أنت وزمالئك لما كان ذلك ممكناً.  

تستمر مجموعة البرید في توقع ربح تشغیلي یصل إلى 3،8 ملیار یورو للسنة المالیة    .3
بأكملھا! لذا تبقى التوقعات تجاھك أنت وزمالؤك عالیة.  

یبلغ متوسط رواتب مدیري الشركات المساھمة الكبرى ، والتي تشمل مؤسسة البرید    .4
األلمانیة ش.م. ، في المتوسط 49 ضعفاً من رواتب موظفیھا. بصفتنا زمالء    

في ver.di ، نقوم أیضاً بشكل منتظم بحمالت لزیادة األجور لضمان عدم    
اتساع ھذه الفجوة بین الرواتب.  

األوضاع االقتصادیة العامة: توقع معدل التضخم لعامي 2019 و 2020 یلغ حوالي   .5
1،5 بالمائة لكل منھما. وھذا یعني زیادة أسعار المنتجات الیومیة. . حتى تتمكن أنت

وزمالئك من االستمرار في العیش بشكل جید من خالل دخلك ، نحتاج  
إلى زیادة في التعرفة.   

في الوقت نفسھ ، تزداد إنتاجیة العمل ، مما یعني أن صاحب العمل یتلقى المزید من   .6
„األداء” في الساعة ، على سبیل المثال من خالل اجراءات العمل المختلفة    
، ویجب علیھ دفع ساعات عمل أقل للحصول على نفس النتیجة. على عكس   

الشركات والمجموعات األخرى ، یمكن لمؤسسة البرید األلمانیة ش.م.    
االستفادة من وباء كورونا.  

المكافأة لطیفة وتبدو جیدة. ومع ذلك ، فإنھا تصل مرة واحدة فقط لحسابك المصرفي   .7
وحساب زمالئك. وھي ال تغیر راتبك. ھذا ھو السبب في أننا بحاجة إلى   
زیادات تعرفیة طویلة األجل! باإلضافة إلى ذلك ، فإن الزیادة التالیة في   

التعرفة تعتمد علیھا ، والتالیة ، والتالیة ...  

عقد التعرفة الجماعي – األساسیات
من یبرم عقد التعرفة الجماعي؟ 

ینظم ھذا القانون: إذ تبرم النقابات العقود الجماعیة. ولیس فقط منذ البارحة. فقد شكل العمال منذ أكثر من 
100 عام نقابة لتنفیذ التحسینات معاً – فلم یكن لدى الفرد وحده فرصة كبیرة ضد صاحب عمل قوي. 
وال یزال األمر على حالھ. وقد تكاتفوا أیضاً أعضاء Ver.di في مؤسسة البرید األلمانیة ش.م. وفازوا 

باالتفاقیات الجماعیة الحالیة والخاصة بك.

العقود الجماعیة تضمن العدالة. فھي تضمن نفس المال لنفس الوظیفة. بھذه الطریقة ، ال یتنافس 
الموظفون مع بعضھم البعض. دون وجود العدید من األعضاء النشطین في ver.di ، یمتلك صاحب 

العمل نفوذاً غیر محدودة تقریباً. فقط القوانین تضع لھ حدوداً. ھل یكفي ذلك؟
انظر بنفسك ما یحتوي عقد التعرفة الجماعي:

لماذا عقد التعرفة الجماعي؟

إذا كانت ظروف عملك منظمة بموجب عقد جماعي ، فقد كافحت أنت وزمالؤك أو أسالفك بشدة من 
أجل ذلك. ألن أصحاب العمل والموظفین لدیھم اھتمامات مختلفة:

ما الذي یمكن أن ینظمھ العقد الجماعي؟

أنت وزمالئك تریدون:

صاحب العمل یرید:

Deutsche Post AG

مؤسسة البرید األلمانیة ش.م.

تدفع األداء التعرفيتدفع حسب تقدیرھا الخاص

WIR MACHEN TARIF
psl.verdi.de
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األجور والمرتبات

فترة العمل

قواعد اإلعفاء لمجالس العمال 
وأعضاء النقابات ، على سبیل المثال 

، العمل النقابي السالمة المھنیة 
فترات اإلخطار

أیام اإلجازة ودفع اإلجازة

السالمة المھنیة

دفوعات خاصة بالراتب الثالث عشر أو 
مكافأة عید المیالد
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القانون عقد التعرفة الجماعي

ً الحد األدنى لألجور ، حالیا
35 یورو / الساعة

زیادة أكثر من 20 في المئة منذ
عام 2009

التعویض

48 ساعة ، 6 أیام في
األسبوع

37،5 – 40 ساعة فترة العمل

– منظمة رسوم إضافیة للعمل اللیلي 
واألحد والعطالت

– مع الدفع إعفاء من العمل

24 یوم عمل – 4 أسابیع 30 یوم عمل – 6 أسابیع
33 یوماً للموظفین في الوردیات المتناوبة

اإلجازة

– منظم بدل اإلجازة اإلضافي

– دخل شھري ثالث عشر منظم دفوعات خاصة سنویة
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جولة التعرفة الخاصة بك في مؤسسة البرید األلمانیة ش.م. 2020
كانت األسابیع واألشھر الماضیة مضطربة بسبب وباء كورونا - ومن المحتمل أن تظل كذلك لفترة 

أطول. لقد تغیر عملك الیومي والضغوط المرتبطة بھ: ساعات العمل المختلفة ، ربما العمل من مكتب 
المنزل ، وقواعد المسافة والمزید والمزید من الحزم والطرود. عندما یبقى اآلخرون في الداخل ، كنت 
أنت خارج المنزل وتھتم بتسلیم البرید والطرود. تقوم أنت وزمالؤك في مؤسسة البرید األلمانیة ش.م. 

(Deutsche Post AG) بأعمال فائقة.

ھذا الوباء یجعل األمر أكثر وضوحا من أي وقت مضى: عمال البرید ضروریون.
لھذا السبب تحتاج إلى المزید من النقود بدالً من مجرد أنك بطل!

تدور جولة التعرفة الحالیة في مؤسسة البرید األلمانیة ش.م. 2020 حول اتفاقیة األجور الجماعیة 
الخاصة بك – وبعبارة أخرى: حول المزید من المال في جیبك!

اتفاقیة األجور الجماعیة دائماً ما تكون أفضل لك من القانون ، لذا فھي غیر موجودة بالسھل. بل یجب أن 
تقاتل من أجلھا – من قبلك كعضو في ver.di وزمالئك في ver.di في مؤسسة البرید. كذلك التحسینات 

الدوریة ال تسقط من السماء. یجب التفاوض علیھا – خاصة اآلن في جولة التعرفة الجماعیة لدى مؤسسة 
البرید األلمانیة ش.م. 

نحن ملتزمون بھذا معاً. نحن نقدم المطلوب! واآلن حان دوركم!

(على األقل) 7 أسباب جیدة لجولة التعرفة في مؤسسة البرید 
األلمانیة ش.م. 2020

أنت وزمالؤك تقومون بعمل جید. قبل وباء كورونا ، خالل الوباء ، وبعده! على سبیل    .1
المثال ، زادت كمیات الطرود بنسبة تصل إلى 40 بالمائة یومیاً. تطلب مؤسسة البرید   
األلمانیة ش.م. الكثیر ، ونحن – أنت وزمالئك في ver.di – نقدم المطلوب! واآلن حان دوركم!  

وضع مؤسسة البرید األلمانیة ش.م. جید على المستوى االقتصادي. وقد أعلنت   .2
  (Deutsche Post DHL Group) مجموعة دویتشھ بوست دي إتش إل  

في 7 یولیو أنھا زادت أرباحھا بشكل كبیر في الربع الثاني ، حتى أثناء    
وباء كورونا. إذ أن نتیجة التشغیل ارتفعت بنسبة 16 بالمائة لتصل إلى    
890 ملیون یورو! لقد قدمنا ، أنت وزمالئك ، مساھمة كبیرة في ذلك.  

ألنھ بدونك أنت وزمالئك لما كان ذلك ممكناً.  

تستمر مجموعة البرید في توقع ربح تشغیلي یصل إلى 3،8 ملیار یورو للسنة المالیة    .3
بأكملھا! لذا تبقى التوقعات تجاھك أنت وزمالؤك عالیة.  

یبلغ متوسط رواتب مدیري الشركات المساھمة الكبرى ، والتي تشمل مؤسسة البرید    .4
األلمانیة ش.م. ، في المتوسط 49 ضعفاً من رواتب موظفیھا. بصفتنا زمالء    

في ver.di ، نقوم أیضاً بشكل منتظم بحمالت لزیادة األجور لضمان عدم    
اتساع ھذه الفجوة بین الرواتب.  

األوضاع االقتصادیة العامة: توقع معدل التضخم لعامي 2019 و 2020 یلغ حوالي   .5
1،5 بالمائة لكل منھما. وھذا یعني زیادة أسعار المنتجات الیومیة. . حتى تتمكن أنت

وزمالئك من االستمرار في العیش بشكل جید من خالل دخلك ، نحتاج  
إلى زیادة في التعرفة.   

في الوقت نفسھ ، تزداد إنتاجیة العمل ، مما یعني أن صاحب العمل یتلقى المزید من   .6
„األداء” في الساعة ، على سبیل المثال من خالل اجراءات العمل المختلفة    
، ویجب علیھ دفع ساعات عمل أقل للحصول على نفس النتیجة. على عكس   

الشركات والمجموعات األخرى ، یمكن لمؤسسة البرید األلمانیة ش.م.    
االستفادة من وباء كورونا.  

المكافأة لطیفة وتبدو جیدة. ومع ذلك ، فإنھا تصل مرة واحدة فقط لحسابك المصرفي   .7
وحساب زمالئك. وھي ال تغیر راتبك. ھذا ھو السبب في أننا بحاجة إلى   
زیادات تعرفیة طویلة األجل! باإلضافة إلى ذلك ، فإن الزیادة التالیة في   

التعرفة تعتمد علیھا ، والتالیة ، والتالیة ...  

عقد التعرفة الجماعي – األساسیات
من یبرم عقد التعرفة الجماعي؟ 

ینظم ھذا القانون: إذ تبرم النقابات العقود الجماعیة. ولیس فقط منذ البارحة. فقد شكل العمال منذ أكثر من 
100 عام نقابة لتنفیذ التحسینات معاً – فلم یكن لدى الفرد وحده فرصة كبیرة ضد صاحب عمل قوي. 
وال یزال األمر على حالھ. وقد تكاتفوا أیضاً أعضاء Ver.di في مؤسسة البرید األلمانیة ش.م. وفازوا 

باالتفاقیات الجماعیة الحالیة والخاصة بك.

العقود الجماعیة تضمن العدالة. فھي تضمن نفس المال لنفس الوظیفة. بھذه الطریقة ، ال یتنافس 
الموظفون مع بعضھم البعض. دون وجود العدید من األعضاء النشطین في ver.di ، یمتلك صاحب 

العمل نفوذاً غیر محدودة تقریباً. فقط القوانین تضع لھ حدوداً. ھل یكفي ذلك؟
انظر بنفسك ما یحتوي عقد التعرفة الجماعي:

لماذا عقد التعرفة الجماعي؟

إذا كانت ظروف عملك منظمة بموجب عقد جماعي ، فقد كافحت أنت وزمالؤك أو أسالفك بشدة من 
أجل ذلك. ألن أصحاب العمل والموظفین لدیھم اھتمامات مختلفة:

ما الذي یمكن أن ینظمھ العقد الجماعي؟

أنت وزمالئك تریدون:

صاحب العمل یرید:

Deutsche Post AG

مؤسسة البرید األلمانیة ش.م.

تدفع األداء التعرفيتدفع حسب تقدیرھا الخاص
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األجور والمرتبات

فترة العمل

قواعد اإلعفاء لمجالس العمال 
وأعضاء النقابات ، على سبیل المثال 

، العمل النقابي السالمة المھنیة 
فترات اإلخطار

أیام اإلجازة ودفع اإلجازة

السالمة المھنیة

دفوعات خاصة بالراتب الثالث عشر أو 
مكافأة عید المیالد

في
ضا

اإل
ل 

عم
 ال

ات
اع

لس
ل 

مثا
 ال

یل
سب

ى 
عل

 ، 
یة

ضاف
اإل

وم 
رس

ال
مر

ست
الم

 و
لي

ألو
ل ا

ھی
لتأ

ا

فترات اإلخطار



WIR MACHEN TARIF
psl.verdi.de

WIR MACHEN TARIF
psl.verdi.de

WIR MACHEN TARIF
psl.verdi.de

WIR MACHEN TARIF
psl.verdi.de

WIR MACHEN TARIF
psl.verdi.de

عربي

كیف تتم جولتنا التعریفة 2020؟

مجلس اإلدارة االتحادي
یقرر

توصیات المطالبة

استجواب
ver.di أعضاء

في منطقة التعرفة

تحدید المطالبات
لجنة ver.di للتعرفة

مفاوضات
ما بین

ver.di وأرباب 
العمل

مفاوضات جدیدة
ما بین

ver.di وأرباب 
العمل

تصویت عام حول اإلضراب
یجب أن یوافق 75 % من
أعضاء ver.di في المنطقة

 التعریفة على األقل

نھایة اإلضراب وتبني
عقد جماعي جدیدالنتیجة التعریفة

تصویت
یجب أن یوافق 25 % من

 أعضاء ver.di في
 المنطقة التعریفة

 على األقل

:ver.di أنت عضو في

ممتاز! یمكننا أن نصبح أقوى – 
اطلب من زمالئك أن یصبحوا 

أعضاء أیضاً.

إذاً حان الوقت لتصبح عضواً في ver.di وبالتالي جزءاً من المجموعة. ویمكنك الحصول على 
جمیع المعلومات من مجموعة ver.di في مكان عملك ، أو أعضاء الثقة في ver.di الخاصین بك ، 

mitgliedwerden.verdi.de في الموقع ، أو مباشرة عبر اإلنترنت على ver.di أو سكرتیرات

النشاطات والنزاعات العمالیة؟ أنت تشارك فیھا ، ال شك في ذلك!
كل واحد مھم! خذ زمالئك معك ، وحفزھم. یعتمد األمر على كل فرد للحصول على انفاقیة تعریفیة جیدة. اذاً فاألمر یعود الیكم!

mitgliedsdaten.verdi.de معلومات سریعة؟ أدخل عنوان بریدك اإللكتروني و / أو رقم ھاتفك الخلوي في

نعم  ال 

نشاطات وإضربات 
التحذیر

توصیات المطالبة:
في وقت مبكر من شھر مارس ، أوصى مجلس اإلدارة الفخري لقسم ver.di الخاص بك – 

مجلس القسم الفیدرالي – إلى لجنة ver.di التعریفة المطالبات المعقولة والقابلة للتنفیذ من صاحب 
العمل. في ذلك الوقت كان من الیقین دخول الجولة التعریفة في یوم 1 یونیو. بسبب خطر اإلصابة 

بالعدوى والقیود المفروضة على االتصال ، قررت اللجنة التعریفة تأجیل الجولة التعریفة في 
الوقت الحالي.

إنھاء العقد الجماعي:
بعد النظر في حالة العدوى الحالیة واألوامر اإلداریة أنھت اللجنة التعریفة العقد الجماعي بتاریخ 

31 أغسطس.

مشاركة األعضاء:
في استطالع رأي في الشركة وبالتوازي عبر اإلنترنت ، ساھمتم بأصواتكم في الجولة التعریفة 

لعام 2020. من بین أمور أخرى ، كان األمر یتعلق بمبلغ المطالبة ، أي مقدار النسبة المئویة 
لزیادة الرواتب.

قرار المطالبات:
10 أغسطس المطلبات بناًء على تصویتكم وبعد مزید من االعتبارات. ستحدد اللجنة التعریفة في

المفاوضات:
أثناء المفاوضات یجلس مندوبي Ver.di وصاحب العمل مقابل بعضھما البعض. یتم تعیین 
الزمالء الذین یفاوضون باسم ver.di من قبل اللجنة التعریفة. وھم یشكلون لجنة المفاوضة.

جلسة المفاوضات األولى یوم 28 أغسطس. ویلتزم زمالؤك في لجنة المفاوضة بتحقیق أفضل 
النتائج الممكنة واتفاق جید لألجور.

واجب السالم والنزاع العمالي:
طالما كان ھناك عقد جماعي ، ھناك التزام بالسالم. حیث أنھ تم االتفاق على ھذا العقد. وخالل 

ھذه الفترة ال تحدث المنازعات العمالیة ، كاإلضربات ، على سبیل المثال.

في حالتك ، فقد أنھت لجنة المفاوضة العقد الجماعي لألجور بتاریخ 31 أغسطس ، وبذلك ینتھي 
واجب السالم في 1 سبتمبر. ھذا یعني أنھ في ظل ظروف معینة یمكن أن تدعو ver.di إلى 

نشاطات النزاع العمالي.

ینطبق خالل كل ھذا الوقت:
ال یمكن أن یكون العقد الجماعي جیداً ، إال بقوة مجموعة 

األعضاء الذین یقفون وراءه. ھل تعرف شخصاً لیس عضواً 
في ver.di؟ اكسبھ لـ ver.di اآلن! كل ید ، كل صوت ، كل 

عضو مھم – فكلما زاد العدد ، زات القوة! 

اإلضراب والنشاطات
ھل تعلم أن الحق في اإلضراب منصوص علیھ حتى في القانون األساسي؟ الفقرة 3 من المادة 9!

في اإلضراب تتوقف عن العمل. ویمكن أن یتخذ ذلك أشكاالً وأبعاداً مختلفة. تأتي دعوة اإلضراب من 
.ver.di نقابتك

كعضو ، لدیك مسؤولیة خاصة: المشاركة! فقط عندما تشارك في النشاطات واإلضرابات تصبح مرئیاً! 
.ver.di عندھا فقط سیتضح لصاحب العمل أن لدیھ نظیراً قویاً على شكل زمالء

ھذا یعني على وجھ التحدید: إذا أعلنت دعوة اإلضراب في شركتك ، فأنت تشارك فیھ. وإن كان لدیك 
عقد محدد المدة ، فمن األفضل التحدث إلى مجموعة ver.di أو أعضاء الثقة في ver.di في مكان 

عملك مقدماً!

اإلضراب. ال داعي للقلق بشأن خسارة الراتب بالكامل ألنك ال تعمل! إذ أن ver.di تدفع ما یسمى دعم

ver.di (على األقل) 8 أسباب وجیھة لـ
المشورة القانونیة والحمایة القانونیة:

ھل لدیك أسئلة ، على سبیل المثال حول شھادة العمل؟ أنت غیر متأكد من تصنیفك؟ أو ھل تم 
طردك مؤخراً؟ ال داعي للذعر! فریق ver.di القانوني بجانبك لتقدیم المشورة واإلجراءات 

المختصة. وإن لزم األمر ، حتى في المحكمة. وأفضل شيء؟ بالنسبة لك كعضو في ver.di ، یتم 
تضمین ذلك في رسم العضویة الخاص بك.

الرسم التضامني:
واحد في المائة من إجمالي راتبك أو أجرك یذھب إلى verdi. ھذا عدل! ألن ver.di ال تكلف نفس 

المبلغ للجمیع ، ولكن وفقاً لإلمكانیات الفردیة. ومن تلك الرسوم تدفع Ver.di دعم اإلضراب ، 
على سبیل المثال.

رسم العضویة قابل للحسم:
یمكنك حتى خصم رسم العضویة من الضریبة. لذلك تحصل على جزء من رسم عضویتك مع 

إقرار ضریبة الدخل الخاص بك.

وفي الحدیث عن ضریبة األجر:
ھنا أیضاً تساعدعك ver.di. كعضو تحصل على مساعدة في إقرار ضریبة الدخل الخاص بك! 

lohnsteuerservice.verdi.de

الحلقات الدراسیة والتأھیل اإلضافي:
تقدم ver.di مجموعة كبیرة من الحلقات الدراسیة وورش العمل. الق نظرة:

bildungsportal.verdi.de

خدمة األعضاء:
ھناك أكثر من ذلك – مزایا الحوادث الترفیھیة ، والخصومات ، والمشورة بشأن قانون اإلیجار 

على ver.di ذلك بكثیر. ستجد جمیع المزایا التي یمكنك االستمتاع بھا كعضو في وأكثر من
www.verdi.de/service/mitgliederleistungen

الفرد وحید. أما معاً ، فنحن أقویاء – ولو یبدو ھذا القول قدیماً:
انھا حقیقة. بالطبع ، قد تكون قادراً على القیام بكل شيء بنفسك ، وال أحد یشك في ذلك. لكن لماذا 

التوتر؟ كمجموعة نتشارك المھام ونقاتل معاً.

"أحصل على زیادة التعرفة الخاصة بي دون ذلك!"
نعم ، ھذا صحیح في حالة مؤسسة البرید األلمانیة ش.م. ، لكن یمكنھا تغییر ذلك في أي وقت. فقط 

كعضو في verdi یمكن أن یكون لك رأي ولدیك حق قانوني في العقود الجماعیة. عالوة على ذلك: 
من یرید أن یكون شخصاً مستغالً فقط؟
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األعضاء الذین یقفون وراءه. ھل تعرف شخصاً لیس عضواً 
 اآلن! كل ید ، كل صوت ، كل 

یمكنك العثور على مزید 
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ممتاز! یمكننا أن نصبح أقوى – 
اطلب من زمالئك أن یصبحوا 

أعضاء أیضاً.

إذاً حان الوقت لتصبح عضواً في ver.di وبالتالي جزءاً من المجموعة. ویمكنك الحصول على 
جمیع المعلومات من مجموعة ver.di في مكان عملك ، أو أعضاء الثقة في ver.di الخاصین بك ، 

mitgliedwerden.verdi.de في الموقع ، أو مباشرة عبر اإلنترنت على ver.di أو سكرتیرات

النشاطات والنزاعات العمالیة؟ أنت تشارك فیھا ، ال شك في ذلك!
كل واحد مھم! خذ زمالئك معك ، وحفزھم. یعتمد األمر على كل فرد للحصول على انفاقیة تعریفیة جیدة. اذاً فاألمر یعود الیكم!

mitgliedsdaten.verdi.de معلومات سریعة؟ أدخل عنوان بریدك اإللكتروني و / أو رقم ھاتفك الخلوي في

نعم  ال 

نشاطات وإضربات 
التحذیر

توصیات المطالبة:
في وقت مبكر من شھر مارس ، أوصى مجلس اإلدارة الفخري لقسم ver.di الخاص بك – 

مجلس القسم الفیدرالي – إلى لجنة ver.di التعریفة المطالبات المعقولة والقابلة للتنفیذ من صاحب 
العمل. في ذلك الوقت كان من الیقین دخول الجولة التعریفة في یوم 1 یونیو. بسبب خطر اإلصابة 

بالعدوى والقیود المفروضة على االتصال ، قررت اللجنة التعریفة تأجیل الجولة التعریفة في 
الوقت الحالي.

إنھاء العقد الجماعي:
بعد النظر في حالة العدوى الحالیة واألوامر اإلداریة أنھت اللجنة التعریفة العقد الجماعي بتاریخ 

31 أغسطس.

مشاركة األعضاء:
في استطالع رأي في الشركة وبالتوازي عبر اإلنترنت ، ساھمتم بأصواتكم في الجولة التعریفة 

لعام 2020. من بین أمور أخرى ، كان األمر یتعلق بمبلغ المطالبة ، أي مقدار النسبة المئویة 
لزیادة الرواتب.

قرار المطالبات:
10 أغسطس المطلبات بناًء على تصویتكم وبعد مزید من االعتبارات. ستحدد اللجنة التعریفة في

المفاوضات:
أثناء المفاوضات یجلس مندوبي Ver.di وصاحب العمل مقابل بعضھما البعض. یتم تعیین 
الزمالء الذین یفاوضون باسم ver.di من قبل اللجنة التعریفة. وھم یشكلون لجنة المفاوضة.

جلسة المفاوضات األولى یوم 28 أغسطس. ویلتزم زمالؤك في لجنة المفاوضة بتحقیق أفضل 
النتائج الممكنة واتفاق جید لألجور.

واجب السالم والنزاع العمالي:
طالما كان ھناك عقد جماعي ، ھناك التزام بالسالم. حیث أنھ تم االتفاق على ھذا العقد. وخالل 

ھذه الفترة ال تحدث المنازعات العمالیة ، كاإلضربات ، على سبیل المثال.

في حالتك ، فقد أنھت لجنة المفاوضة العقد الجماعي لألجور بتاریخ 31 أغسطس ، وبذلك ینتھي 
واجب السالم في 1 سبتمبر. ھذا یعني أنھ في ظل ظروف معینة یمكن أن تدعو ver.di إلى 

نشاطات النزاع العمالي.

ینطبق خالل كل ھذا الوقت:
ال یمكن أن یكون العقد الجماعي جیداً ، إال بقوة مجموعة 

األعضاء الذین یقفون وراءه. ھل تعرف شخصاً لیس عضواً 
في ver.di؟ اكسبھ لـ ver.di اآلن! كل ید ، كل صوت ، كل 

عضو مھم – فكلما زاد العدد ، زات القوة! 

اإلضراب والنشاطات
ھل تعلم أن الحق في اإلضراب منصوص علیھ حتى في القانون األساسي؟ الفقرة 3 من المادة 9!

في اإلضراب تتوقف عن العمل. ویمكن أن یتخذ ذلك أشكاالً وأبعاداً مختلفة. تأتي دعوة اإلضراب من 
.ver.di نقابتك

كعضو ، لدیك مسؤولیة خاصة: المشاركة! فقط عندما تشارك في النشاطات واإلضرابات تصبح مرئیاً! 
.ver.di عندھا فقط سیتضح لصاحب العمل أن لدیھ نظیراً قویاً على شكل زمالء

ھذا یعني على وجھ التحدید: إذا أعلنت دعوة اإلضراب في شركتك ، فأنت تشارك فیھ. وإن كان لدیك 
عقد محدد المدة ، فمن األفضل التحدث إلى مجموعة ver.di أو أعضاء الثقة في ver.di في مكان 

عملك مقدماً!

اإلضراب. ال داعي للقلق بشأن خسارة الراتب بالكامل ألنك ال تعمل! إذ أن ver.di تدفع ما یسمى دعم

ver.di (على األقل) 8 أسباب وجیھة لـ
المشورة القانونیة والحمایة القانونیة:

ھل لدیك أسئلة ، على سبیل المثال حول شھادة العمل؟ أنت غیر متأكد من تصنیفك؟ أو ھل تم 
طردك مؤخراً؟ ال داعي للذعر! فریق ver.di القانوني بجانبك لتقدیم المشورة واإلجراءات 

المختصة. وإن لزم األمر ، حتى في المحكمة. وأفضل شيء؟ بالنسبة لك كعضو في ver.di ، یتم 
تضمین ذلك في رسم العضویة الخاص بك.

الرسم التضامني:
واحد في المائة من إجمالي راتبك أو أجرك یذھب إلى verdi. ھذا عدل! ألن ver.di ال تكلف نفس 

المبلغ للجمیع ، ولكن وفقاً لإلمكانیات الفردیة. ومن تلك الرسوم تدفع Ver.di دعم اإلضراب ، 
على سبیل المثال.

رسم العضویة قابل للحسم:
یمكنك حتى خصم رسم العضویة من الضریبة. لذلك تحصل على جزء من رسم عضویتك مع 

إقرار ضریبة الدخل الخاص بك.

وفي الحدیث عن ضریبة األجر:
ھنا أیضاً تساعدعك ver.di. كعضو تحصل على مساعدة في إقرار ضریبة الدخل الخاص بك! 

lohnsteuerservice.verdi.de

الحلقات الدراسیة والتأھیل اإلضافي:
تقدم ver.di مجموعة كبیرة من الحلقات الدراسیة وورش العمل. الق نظرة:

bildungsportal.verdi.de

خدمة األعضاء:
ھناك أكثر من ذلك – مزایا الحوادث الترفیھیة ، والخصومات ، والمشورة بشأن قانون اإلیجار 

على ver.di ذلك بكثیر. ستجد جمیع المزایا التي یمكنك االستمتاع بھا كعضو في وأكثر من
www.verdi.de/service/mitgliederleistungen

الفرد وحید. أما معاً ، فنحن أقویاء – ولو یبدو ھذا القول قدیماً:
انھا حقیقة. بالطبع ، قد تكون قادراً على القیام بكل شيء بنفسك ، وال أحد یشك في ذلك. لكن لماذا 

التوتر؟ كمجموعة نتشارك المھام ونقاتل معاً.

"أحصل على زیادة التعرفة الخاصة بي دون ذلك!"
نعم ، ھذا صحیح في حالة مؤسسة البرید األلمانیة ش.م. ، لكن یمكنھا تغییر ذلك في أي وقت. فقط 

كعضو في verdi یمكن أن یكون لك رأي ولدیك حق قانوني في العقود الجماعیة. عالوة على ذلك: 
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كیف تتم جولتنا التعریفة 2020؟

مجلس اإلدارة االتحادي
یقرر

توصیات المطالبة

استجواب
ver.di أعضاء

في منطقة التعرفة

تحدید المطالبات
لجنة ver.di للتعرفة

مفاوضات
ما بین

ver.di وأرباب 
العمل

مفاوضات جدیدة
ما بین

ver.di وأرباب 
العمل

تصویت عام حول اإلضراب
یجب أن یوافق 75 % من
أعضاء ver.di في المنطقة

 التعریفة على األقل

نھایة اإلضراب وتبني
عقد جماعي جدیدالنتیجة التعریفة

تصویت
یجب أن یوافق 25 % من

 أعضاء ver.di في
 المنطقة التعریفة

 على األقل

:ver.di أنت عضو في

ممتاز! یمكننا أن نصبح أقوى – 
اطلب من زمالئك أن یصبحوا 

أعضاء أیضاً.

إذاً حان الوقت لتصبح عضواً في ver.di وبالتالي جزءاً من المجموعة. ویمكنك الحصول على 
جمیع المعلومات من مجموعة ver.di في مكان عملك ، أو أعضاء الثقة في ver.di الخاصین بك ، 

mitgliedwerden.verdi.de في الموقع ، أو مباشرة عبر اإلنترنت على ver.di أو سكرتیرات

النشاطات والنزاعات العمالیة؟ أنت تشارك فیھا ، ال شك في ذلك!
كل واحد مھم! خذ زمالئك معك ، وحفزھم. یعتمد األمر على كل فرد للحصول على انفاقیة تعریفیة جیدة. اذاً فاألمر یعود الیكم!

mitgliedsdaten.verdi.de معلومات سریعة؟ أدخل عنوان بریدك اإللكتروني و / أو رقم ھاتفك الخلوي في

نعم  ال 

نشاطات وإضربات 
التحذیر

توصیات المطالبة:
في وقت مبكر من شھر مارس ، أوصى مجلس اإلدارة الفخري لقسم ver.di الخاص بك – 

مجلس القسم الفیدرالي – إلى لجنة ver.di التعریفة المطالبات المعقولة والقابلة للتنفیذ من صاحب 
العمل. في ذلك الوقت كان من الیقین دخول الجولة التعریفة في یوم 1 یونیو. بسبب خطر اإلصابة 

بالعدوى والقیود المفروضة على االتصال ، قررت اللجنة التعریفة تأجیل الجولة التعریفة في 
الوقت الحالي.

إنھاء العقد الجماعي:
بعد النظر في حالة العدوى الحالیة واألوامر اإلداریة أنھت اللجنة التعریفة العقد الجماعي بتاریخ 

31 أغسطس.

مشاركة األعضاء:
في استطالع رأي في الشركة وبالتوازي عبر اإلنترنت ، ساھمتم بأصواتكم في الجولة التعریفة 

لعام 2020. من بین أمور أخرى ، كان األمر یتعلق بمبلغ المطالبة ، أي مقدار النسبة المئویة 
لزیادة الرواتب.

قرار المطالبات:
10 أغسطس المطلبات بناًء على تصویتكم وبعد مزید من االعتبارات. ستحدد اللجنة التعریفة في

المفاوضات:
أثناء المفاوضات یجلس مندوبي Ver.di وصاحب العمل مقابل بعضھما البعض. یتم تعیین 
الزمالء الذین یفاوضون باسم ver.di من قبل اللجنة التعریفة. وھم یشكلون لجنة المفاوضة.

جلسة المفاوضات األولى یوم 28 أغسطس. ویلتزم زمالؤك في لجنة المفاوضة بتحقیق أفضل 
النتائج الممكنة واتفاق جید لألجور.

واجب السالم والنزاع العمالي:
طالما كان ھناك عقد جماعي ، ھناك التزام بالسالم. حیث أنھ تم االتفاق على ھذا العقد. وخالل 

ھذه الفترة ال تحدث المنازعات العمالیة ، كاإلضربات ، على سبیل المثال.

في حالتك ، فقد أنھت لجنة المفاوضة العقد الجماعي لألجور بتاریخ 31 أغسطس ، وبذلك ینتھي 
واجب السالم في 1 سبتمبر. ھذا یعني أنھ في ظل ظروف معینة یمكن أن تدعو ver.di إلى 

نشاطات النزاع العمالي.

ینطبق خالل كل ھذا الوقت:
ال یمكن أن یكون العقد الجماعي جیداً ، إال بقوة مجموعة 

األعضاء الذین یقفون وراءه. ھل تعرف شخصاً لیس عضواً 
في ver.di؟ اكسبھ لـ ver.di اآلن! كل ید ، كل صوت ، كل 

عضو مھم – فكلما زاد العدد ، زات القوة! 

اإلضراب والنشاطات
ھل تعلم أن الحق في اإلضراب منصوص علیھ حتى في القانون األساسي؟ الفقرة 3 من المادة 9!

في اإلضراب تتوقف عن العمل. ویمكن أن یتخذ ذلك أشكاالً وأبعاداً مختلفة. تأتي دعوة اإلضراب من 
.ver.di نقابتك

كعضو ، لدیك مسؤولیة خاصة: المشاركة! فقط عندما تشارك في النشاطات واإلضرابات تصبح مرئیاً! 
.ver.di عندھا فقط سیتضح لصاحب العمل أن لدیھ نظیراً قویاً على شكل زمالء

ھذا یعني على وجھ التحدید: إذا أعلنت دعوة اإلضراب في شركتك ، فأنت تشارك فیھ. وإن كان لدیك 
عقد محدد المدة ، فمن األفضل التحدث إلى مجموعة ver.di أو أعضاء الثقة في ver.di في مكان 

عملك مقدماً!

اإلضراب. ال داعي للقلق بشأن خسارة الراتب بالكامل ألنك ال تعمل! إذ أن ver.di تدفع ما یسمى دعم

ver.di (على األقل) 8 أسباب وجیھة لـ
المشورة القانونیة والحمایة القانونیة:

ھل لدیك أسئلة ، على سبیل المثال حول شھادة العمل؟ أنت غیر متأكد من تصنیفك؟ أو ھل تم 
طردك مؤخراً؟ ال داعي للذعر! فریق ver.di القانوني بجانبك لتقدیم المشورة واإلجراءات 

المختصة. وإن لزم األمر ، حتى في المحكمة. وأفضل شيء؟ بالنسبة لك كعضو في ver.di ، یتم 
تضمین ذلك في رسم العضویة الخاص بك.

الرسم التضامني:
واحد في المائة من إجمالي راتبك أو أجرك یذھب إلى verdi. ھذا عدل! ألن ver.di ال تكلف نفس 

المبلغ للجمیع ، ولكن وفقاً لإلمكانیات الفردیة. ومن تلك الرسوم تدفع Ver.di دعم اإلضراب ، 
على سبیل المثال.

رسم العضویة قابل للحسم:
یمكنك حتى خصم رسم العضویة من الضریبة. لذلك تحصل على جزء من رسم عضویتك مع 

إقرار ضریبة الدخل الخاص بك.

وفي الحدیث عن ضریبة األجر:
ھنا أیضاً تساعدعك ver.di. كعضو تحصل على مساعدة في إقرار ضریبة الدخل الخاص بك! 

lohnsteuerservice.verdi.de

الحلقات الدراسیة والتأھیل اإلضافي:
تقدم ver.di مجموعة كبیرة من الحلقات الدراسیة وورش العمل. الق نظرة:

bildungsportal.verdi.de

خدمة األعضاء:
ھناك أكثر من ذلك – مزایا الحوادث الترفیھیة ، والخصومات ، والمشورة بشأن قانون اإلیجار 

على ver.di ذلك بكثیر. ستجد جمیع المزایا التي یمكنك االستمتاع بھا كعضو في وأكثر من
www.verdi.de/service/mitgliederleistungen

الفرد وحید. أما معاً ، فنحن أقویاء – ولو یبدو ھذا القول قدیماً:
انھا حقیقة. بالطبع ، قد تكون قادراً على القیام بكل شيء بنفسك ، وال أحد یشك في ذلك. لكن لماذا 

التوتر؟ كمجموعة نتشارك المھام ونقاتل معاً.

"أحصل على زیادة التعرفة الخاصة بي دون ذلك!"
نعم ، ھذا صحیح في حالة مؤسسة البرید األلمانیة ش.م. ، لكن یمكنھا تغییر ذلك في أي وقت. فقط 

كعضو في verdi یمكن أن یكون لك رأي ولدیك حق قانوني في العقود الجماعیة. عالوة على ذلك: 
من یرید أن یكون شخصاً مستغالً فقط؟
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یجب أن یوافق 75 % من
أعضاء ver.di في المنطقة

 التعریفة على األقل

نھایة اإلضراب وتبني
عقد جماعي جدیدالنتیجة التعریفة

تصویت
یجب أن یوافق 25 % من

 أعضاء ver.di في
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:ver.di أنت عضو في

ممتاز! یمكننا أن نصبح أقوى – 
اطلب من زمالئك أن یصبحوا 

أعضاء أیضاً.

إذاً حان الوقت لتصبح عضواً في ver.di وبالتالي جزءاً من المجموعة. ویمكنك الحصول على 
جمیع المعلومات من مجموعة ver.di في مكان عملك ، أو أعضاء الثقة في ver.di الخاصین بك ، 

mitgliedwerden.verdi.de في الموقع ، أو مباشرة عبر اإلنترنت على ver.di أو سكرتیرات

النشاطات والنزاعات العمالیة؟ أنت تشارك فیھا ، ال شك في ذلك!
كل واحد مھم! خذ زمالئك معك ، وحفزھم. یعتمد األمر على كل فرد للحصول على انفاقیة تعریفیة جیدة. اذاً فاألمر یعود الیكم!

mitgliedsdaten.verdi.de معلومات سریعة؟ أدخل عنوان بریدك اإللكتروني و / أو رقم ھاتفك الخلوي في

نعم  ال 

نشاطات وإضربات 
التحذیر

توصیات المطالبة:
في وقت مبكر من شھر مارس ، أوصى مجلس اإلدارة الفخري لقسم ver.di الخاص بك – 

مجلس القسم الفیدرالي – إلى لجنة ver.di التعریفة المطالبات المعقولة والقابلة للتنفیذ من صاحب 
العمل. في ذلك الوقت كان من الیقین دخول الجولة التعریفة في یوم 1 یونیو. بسبب خطر اإلصابة 

بالعدوى والقیود المفروضة على االتصال ، قررت اللجنة التعریفة تأجیل الجولة التعریفة في 
الوقت الحالي.

إنھاء العقد الجماعي:
بعد النظر في حالة العدوى الحالیة واألوامر اإلداریة أنھت اللجنة التعریفة العقد الجماعي بتاریخ 

31 أغسطس.

مشاركة األعضاء:
في استطالع رأي في الشركة وبالتوازي عبر اإلنترنت ، ساھمتم بأصواتكم في الجولة التعریفة 

لعام 2020. من بین أمور أخرى ، كان األمر یتعلق بمبلغ المطالبة ، أي مقدار النسبة المئویة 
لزیادة الرواتب.

قرار المطالبات:
10 أغسطس المطلبات بناًء على تصویتكم وبعد مزید من االعتبارات. ستحدد اللجنة التعریفة في

المفاوضات:
أثناء المفاوضات یجلس مندوبي Ver.di وصاحب العمل مقابل بعضھما البعض. یتم تعیین 
الزمالء الذین یفاوضون باسم ver.di من قبل اللجنة التعریفة. وھم یشكلون لجنة المفاوضة.

جلسة المفاوضات األولى یوم 28 أغسطس. ویلتزم زمالؤك في لجنة المفاوضة بتحقیق أفضل 
النتائج الممكنة واتفاق جید لألجور.

واجب السالم والنزاع العمالي:
طالما كان ھناك عقد جماعي ، ھناك التزام بالسالم. حیث أنھ تم االتفاق على ھذا العقد. وخالل 

ھذه الفترة ال تحدث المنازعات العمالیة ، كاإلضربات ، على سبیل المثال.

في حالتك ، فقد أنھت لجنة المفاوضة العقد الجماعي لألجور بتاریخ 31 أغسطس ، وبذلك ینتھي 
واجب السالم في 1 سبتمبر. ھذا یعني أنھ في ظل ظروف معینة یمكن أن تدعو ver.di إلى 

نشاطات النزاع العمالي.

ینطبق خالل كل ھذا الوقت:
ال یمكن أن یكون العقد الجماعي جیداً ، إال بقوة مجموعة 

األعضاء الذین یقفون وراءه. ھل تعرف شخصاً لیس عضواً 
في ver.di؟ اكسبھ لـ ver.di اآلن! كل ید ، كل صوت ، كل 

عضو مھم – فكلما زاد العدد ، زات القوة! 

اإلضراب والنشاطات
ھل تعلم أن الحق في اإلضراب منصوص علیھ حتى في القانون األساسي؟ الفقرة 3 من المادة 9!

في اإلضراب تتوقف عن العمل. ویمكن أن یتخذ ذلك أشكاالً وأبعاداً مختلفة. تأتي دعوة اإلضراب من 
.ver.di نقابتك

كعضو ، لدیك مسؤولیة خاصة: المشاركة! فقط عندما تشارك في النشاطات واإلضرابات تصبح مرئیاً! 
.ver.di عندھا فقط سیتضح لصاحب العمل أن لدیھ نظیراً قویاً على شكل زمالء

ھذا یعني على وجھ التحدید: إذا أعلنت دعوة اإلضراب في شركتك ، فأنت تشارك فیھ. وإن كان لدیك 
عقد محدد المدة ، فمن األفضل التحدث إلى مجموعة ver.di أو أعضاء الثقة في ver.di في مكان 

عملك مقدماً!

اإلضراب. ال داعي للقلق بشأن خسارة الراتب بالكامل ألنك ال تعمل! إذ أن ver.di تدفع ما یسمى دعم

ver.di (على األقل) 8 أسباب وجیھة لـ
المشورة القانونیة والحمایة القانونیة:

ھل لدیك أسئلة ، على سبیل المثال حول شھادة العمل؟ أنت غیر متأكد من تصنیفك؟ أو ھل تم 
طردك مؤخراً؟ ال داعي للذعر! فریق ver.di القانوني بجانبك لتقدیم المشورة واإلجراءات 

المختصة. وإن لزم األمر ، حتى في المحكمة. وأفضل شيء؟ بالنسبة لك كعضو في ver.di ، یتم 
تضمین ذلك في رسم العضویة الخاص بك.

الرسم التضامني:
واحد في المائة من إجمالي راتبك أو أجرك یذھب إلى verdi. ھذا عدل! ألن ver.di ال تكلف نفس 

المبلغ للجمیع ، ولكن وفقاً لإلمكانیات الفردیة. ومن تلك الرسوم تدفع Ver.di دعم اإلضراب ، 
على سبیل المثال.

رسم العضویة قابل للحسم:
یمكنك حتى خصم رسم العضویة من الضریبة. لذلك تحصل على جزء من رسم عضویتك مع 

إقرار ضریبة الدخل الخاص بك.

وفي الحدیث عن ضریبة األجر:
ھنا أیضاً تساعدعك ver.di. كعضو تحصل على مساعدة في إقرار ضریبة الدخل الخاص بك! 

lohnsteuerservice.verdi.de

الحلقات الدراسیة والتأھیل اإلضافي:
تقدم ver.di مجموعة كبیرة من الحلقات الدراسیة وورش العمل. الق نظرة:

bildungsportal.verdi.de

خدمة األعضاء:
ھناك أكثر من ذلك – مزایا الحوادث الترفیھیة ، والخصومات ، والمشورة بشأن قانون اإلیجار 

على ver.di ذلك بكثیر. ستجد جمیع المزایا التي یمكنك االستمتاع بھا كعضو في وأكثر من
www.verdi.de/service/mitgliederleistungen

الفرد وحید. أما معاً ، فنحن أقویاء – ولو یبدو ھذا القول قدیماً:
انھا حقیقة. بالطبع ، قد تكون قادراً على القیام بكل شيء بنفسك ، وال أحد یشك في ذلك. لكن لماذا 

التوتر؟ كمجموعة نتشارك المھام ونقاتل معاً.
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نعم ، ھذا صحیح في حالة مؤسسة البرید األلمانیة ش.م. ، لكن یمكنھا تغییر ذلك في أي وقت. فقط 

كعضو في verdi یمكن أن یكون لك رأي ولدیك حق قانوني في العقود الجماعیة. عالوة على ذلك: 
من یرید أن یكون شخصاً مستغالً فقط؟
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عربي

كیف تتم جولتنا التعریفة 2020؟

مجلس اإلدارة االتحادي
یقرر

توصیات المطالبة

استجواب
ver.di أعضاء

في منطقة التعرفة

تحدید المطالبات
لجنة ver.di للتعرفة

مفاوضات
ما بین

ver.di وأرباب 
العمل

مفاوضات جدیدة
ما بین

ver.di وأرباب 
العمل

تصویت عام حول اإلضراب
یجب أن یوافق 75 % من
أعضاء ver.di في المنطقة

 التعریفة على األقل

نھایة اإلضراب وتبني
عقد جماعي جدیدالنتیجة التعریفة

تصویت
یجب أن یوافق 25 % من

 أعضاء ver.di في
 المنطقة التعریفة

 على األقل

:ver.di أنت عضو في

ممتاز! یمكننا أن نصبح أقوى – 
اطلب من زمالئك أن یصبحوا 

أعضاء أیضاً.

إذاً حان الوقت لتصبح عضواً في ver.di وبالتالي جزءاً من المجموعة. ویمكنك الحصول على 
جمیع المعلومات من مجموعة ver.di في مكان عملك ، أو أعضاء الثقة في ver.di الخاصین بك ، 

mitgliedwerden.verdi.de في الموقع ، أو مباشرة عبر اإلنترنت على ver.di أو سكرتیرات

النشاطات والنزاعات العمالیة؟ أنت تشارك فیھا ، ال شك في ذلك!
كل واحد مھم! خذ زمالئك معك ، وحفزھم. یعتمد األمر على كل فرد للحصول على انفاقیة تعریفیة جیدة. اذاً فاألمر یعود الیكم!

mitgliedsdaten.verdi.de معلومات سریعة؟ أدخل عنوان بریدك اإللكتروني و / أو رقم ھاتفك الخلوي في

نعم  ال 

نشاطات وإضربات 
التحذیر

توصیات المطالبة:
في وقت مبكر من شھر مارس ، أوصى مجلس اإلدارة الفخري لقسم ver.di الخاص بك – 

مجلس القسم الفیدرالي – إلى لجنة ver.di التعریفة المطالبات المعقولة والقابلة للتنفیذ من صاحب 
العمل. في ذلك الوقت كان من الیقین دخول الجولة التعریفة في یوم 1 یونیو. بسبب خطر اإلصابة 

بالعدوى والقیود المفروضة على االتصال ، قررت اللجنة التعریفة تأجیل الجولة التعریفة في 
الوقت الحالي.

إنھاء العقد الجماعي:
بعد النظر في حالة العدوى الحالیة واألوامر اإلداریة أنھت اللجنة التعریفة العقد الجماعي بتاریخ 

31 أغسطس.

مشاركة األعضاء:
في استطالع رأي في الشركة وبالتوازي عبر اإلنترنت ، ساھمتم بأصواتكم في الجولة التعریفة 

لعام 2020. من بین أمور أخرى ، كان األمر یتعلق بمبلغ المطالبة ، أي مقدار النسبة المئویة 
لزیادة الرواتب.

قرار المطالبات:
10 أغسطس المطلبات بناًء على تصویتكم وبعد مزید من االعتبارات. ستحدد اللجنة التعریفة في

المفاوضات:
أثناء المفاوضات یجلس مندوبي Ver.di وصاحب العمل مقابل بعضھما البعض. یتم تعیین 
الزمالء الذین یفاوضون باسم ver.di من قبل اللجنة التعریفة. وھم یشكلون لجنة المفاوضة.

جلسة المفاوضات األولى یوم 28 أغسطس. ویلتزم زمالؤك في لجنة المفاوضة بتحقیق أفضل 
النتائج الممكنة واتفاق جید لألجور.

واجب السالم والنزاع العمالي:
طالما كان ھناك عقد جماعي ، ھناك التزام بالسالم. حیث أنھ تم االتفاق على ھذا العقد. وخالل 

ھذه الفترة ال تحدث المنازعات العمالیة ، كاإلضربات ، على سبیل المثال.

في حالتك ، فقد أنھت لجنة المفاوضة العقد الجماعي لألجور بتاریخ 31 أغسطس ، وبذلك ینتھي 
واجب السالم في 1 سبتمبر. ھذا یعني أنھ في ظل ظروف معینة یمكن أن تدعو ver.di إلى 

نشاطات النزاع العمالي.

ینطبق خالل كل ھذا الوقت:
ال یمكن أن یكون العقد الجماعي جیداً ، إال بقوة مجموعة 

األعضاء الذین یقفون وراءه. ھل تعرف شخصاً لیس عضواً 
في ver.di؟ اكسبھ لـ ver.di اآلن! كل ید ، كل صوت ، كل 

عضو مھم – فكلما زاد العدد ، زات القوة! 

اإلضراب والنشاطات
ھل تعلم أن الحق في اإلضراب منصوص علیھ حتى في القانون األساسي؟ الفقرة 3 من المادة 9!

في اإلضراب تتوقف عن العمل. ویمكن أن یتخذ ذلك أشكاالً وأبعاداً مختلفة. تأتي دعوة اإلضراب من 
.ver.di نقابتك

كعضو ، لدیك مسؤولیة خاصة: المشاركة! فقط عندما تشارك في النشاطات واإلضرابات تصبح مرئیاً! 
.ver.di عندھا فقط سیتضح لصاحب العمل أن لدیھ نظیراً قویاً على شكل زمالء

ھذا یعني على وجھ التحدید: إذا أعلنت دعوة اإلضراب في شركتك ، فأنت تشارك فیھ. وإن كان لدیك 
عقد محدد المدة ، فمن األفضل التحدث إلى مجموعة ver.di أو أعضاء الثقة في ver.di في مكان 

عملك مقدماً!

اإلضراب. ال داعي للقلق بشأن خسارة الراتب بالكامل ألنك ال تعمل! إذ أن ver.di تدفع ما یسمى دعم

ver.di (على األقل) 8 أسباب وجیھة لـ
المشورة القانونیة والحمایة القانونیة:

ھل لدیك أسئلة ، على سبیل المثال حول شھادة العمل؟ أنت غیر متأكد من تصنیفك؟ أو ھل تم 
طردك مؤخراً؟ ال داعي للذعر! فریق ver.di القانوني بجانبك لتقدیم المشورة واإلجراءات 

المختصة. وإن لزم األمر ، حتى في المحكمة. وأفضل شيء؟ بالنسبة لك كعضو في ver.di ، یتم 
تضمین ذلك في رسم العضویة الخاص بك.

الرسم التضامني:
واحد في المائة من إجمالي راتبك أو أجرك یذھب إلى verdi. ھذا عدل! ألن ver.di ال تكلف نفس 

المبلغ للجمیع ، ولكن وفقاً لإلمكانیات الفردیة. ومن تلك الرسوم تدفع Ver.di دعم اإلضراب ، 
على سبیل المثال.

رسم العضویة قابل للحسم:
یمكنك حتى خصم رسم العضویة من الضریبة. لذلك تحصل على جزء من رسم عضویتك مع 

إقرار ضریبة الدخل الخاص بك.

وفي الحدیث عن ضریبة األجر:
ھنا أیضاً تساعدعك ver.di. كعضو تحصل على مساعدة في إقرار ضریبة الدخل الخاص بك! 

lohnsteuerservice.verdi.de

الحلقات الدراسیة والتأھیل اإلضافي:
تقدم ver.di مجموعة كبیرة من الحلقات الدراسیة وورش العمل. الق نظرة:

bildungsportal.verdi.de

خدمة األعضاء:
ھناك أكثر من ذلك – مزایا الحوادث الترفیھیة ، والخصومات ، والمشورة بشأن قانون اإلیجار 

على ver.di ذلك بكثیر. ستجد جمیع المزایا التي یمكنك االستمتاع بھا كعضو في وأكثر من
www.verdi.de/service/mitgliederleistungen

الفرد وحید. أما معاً ، فنحن أقویاء – ولو یبدو ھذا القول قدیماً:
انھا حقیقة. بالطبع ، قد تكون قادراً على القیام بكل شيء بنفسك ، وال أحد یشك في ذلك. لكن لماذا 

التوتر؟ كمجموعة نتشارك المھام ونقاتل معاً.

"أحصل على زیادة التعرفة الخاصة بي دون ذلك!"
نعم ، ھذا صحیح في حالة مؤسسة البرید األلمانیة ش.م. ، لكن یمكنھا تغییر ذلك في أي وقت. فقط 

كعضو في verdi یمكن أن یكون لك رأي ولدیك حق قانوني في العقود الجماعیة. عالوة على ذلك: 
من یرید أن یكون شخصاً مستغالً فقط؟
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القانون عقد التعرفة الجماعي

ً الحد األدنى لألجور ، حالیا
35 یورو / الساعة

زیادة أكثر من 20 في المئة منذ
عام 2009

التعویض

48 ساعة ، 6 أیام في
األسبوع

37،5 – 40 ساعة فترة العمل

– منظمة رسوم إضافیة للعمل اللیلي 
واألحد والعطالت

– مع الدفع إعفاء من العمل

24 یوم عمل – 4 أسابیع 30 یوم عمل – 6 أسابیع
33 یوماً للموظفین في الوردیات المتناوبة

اإلجازة

– منظم بدل اإلجازة اإلضافي

– دخل شھري ثالث عشر منظم دفوعات خاصة سنویة

V.
i.S

.d
.P

.: 
ve

r.d
i-B

un
de

sv
or

st
an

d,
 F

ac
hb

er
ei

ch
 P

os
td

ie
ns

te
, S

pe
di

tio
ne

n 
un

d 
Lo

gi
st

ik
, P

au
la

-T
hi

ed
e-

U
fe

r 1
0,

 1
01

79
 B

er
lin

, L
en

a 
W

id
m

an
n,

 F
B1

02
00

70
19

https://mitgliedwerden.verdi.de

جولة التعرفة الخاصة بك في مؤسسة البرید األلمانیة ش.م. 2020
كانت األسابیع واألشھر الماضیة مضطربة بسبب وباء كورونا - ومن المحتمل أن تظل كذلك لفترة 

أطول. لقد تغیر عملك الیومي والضغوط المرتبطة بھ: ساعات العمل المختلفة ، ربما العمل من مكتب 
المنزل ، وقواعد المسافة والمزید والمزید من الحزم والطرود. عندما یبقى اآلخرون في الداخل ، كنت 
أنت خارج المنزل وتھتم بتسلیم البرید والطرود. تقوم أنت وزمالؤك في مؤسسة البرید األلمانیة ش.م. 

(Deutsche Post AG) بأعمال فائقة.

ھذا الوباء یجعل األمر أكثر وضوحا من أي وقت مضى: عمال البرید ضروریون.
لھذا السبب تحتاج إلى المزید من النقود بدالً من مجرد أنك بطل!

تدور جولة التعرفة الحالیة في مؤسسة البرید األلمانیة ش.م. 2020 حول اتفاقیة األجور الجماعیة 
الخاصة بك – وبعبارة أخرى: حول المزید من المال في جیبك!

اتفاقیة األجور الجماعیة دائماً ما تكون أفضل لك من القانون ، لذا فھي غیر موجودة بالسھل. بل یجب أن 
تقاتل من أجلھا – من قبلك كعضو في ver.di وزمالئك في ver.di في مؤسسة البرید. كذلك التحسینات 

الدوریة ال تسقط من السماء. یجب التفاوض علیھا – خاصة اآلن في جولة التعرفة الجماعیة لدى مؤسسة 
البرید األلمانیة ش.م. 

نحن ملتزمون بھذا معاً. نحن نقدم المطلوب! واآلن حان دوركم!

(على األقل) 7 أسباب جیدة لجولة التعرفة في مؤسسة البرید 
األلمانیة ش.م. 2020

أنت وزمالؤك تقومون بعمل جید. قبل وباء كورونا ، خالل الوباء ، وبعده! على سبیل    .1
المثال ، زادت كمیات الطرود بنسبة تصل إلى 40 بالمائة یومیاً. تطلب مؤسسة البرید   
األلمانیة ش.م. الكثیر ، ونحن – أنت وزمالئك في ver.di – نقدم المطلوب! واآلن حان دوركم!  

وضع مؤسسة البرید األلمانیة ش.م. جید على المستوى االقتصادي. وقد أعلنت   .2
  (Deutsche Post DHL Group) مجموعة دویتشھ بوست دي إتش إل  

في 7 یولیو أنھا زادت أرباحھا بشكل كبیر في الربع الثاني ، حتى أثناء    
وباء كورونا. إذ أن نتیجة التشغیل ارتفعت بنسبة 16 بالمائة لتصل إلى    
890 ملیون یورو! لقد قدمنا ، أنت وزمالئك ، مساھمة كبیرة في ذلك.  

ألنھ بدونك أنت وزمالئك لما كان ذلك ممكناً.  

تستمر مجموعة البرید في توقع ربح تشغیلي یصل إلى 3،8 ملیار یورو للسنة المالیة    .3
بأكملھا! لذا تبقى التوقعات تجاھك أنت وزمالؤك عالیة.  

یبلغ متوسط رواتب مدیري الشركات المساھمة الكبرى ، والتي تشمل مؤسسة البرید    .4
األلمانیة ش.م. ، في المتوسط 49 ضعفاً من رواتب موظفیھا. بصفتنا زمالء    

في ver.di ، نقوم أیضاً بشكل منتظم بحمالت لزیادة األجور لضمان عدم    
اتساع ھذه الفجوة بین الرواتب.  

األوضاع االقتصادیة العامة: توقع معدل التضخم لعامي 2019 و 2020 یلغ حوالي   .5
1،5 بالمائة لكل منھما. وھذا یعني زیادة أسعار المنتجات الیومیة. . حتى تتمكن أنت

وزمالئك من االستمرار في العیش بشكل جید من خالل دخلك ، نحتاج  
إلى زیادة في التعرفة.   

في الوقت نفسھ ، تزداد إنتاجیة العمل ، مما یعني أن صاحب العمل یتلقى المزید من   .6
„األداء” في الساعة ، على سبیل المثال من خالل اجراءات العمل المختلفة    
، ویجب علیھ دفع ساعات عمل أقل للحصول على نفس النتیجة. على عكس   

الشركات والمجموعات األخرى ، یمكن لمؤسسة البرید األلمانیة ش.م.    
االستفادة من وباء كورونا.  

المكافأة لطیفة وتبدو جیدة. ومع ذلك ، فإنھا تصل مرة واحدة فقط لحسابك المصرفي   .7
وحساب زمالئك. وھي ال تغیر راتبك. ھذا ھو السبب في أننا بحاجة إلى   
زیادات تعرفیة طویلة األجل! باإلضافة إلى ذلك ، فإن الزیادة التالیة في   

التعرفة تعتمد علیھا ، والتالیة ، والتالیة ...  

عقد التعرفة الجماعي – األساسیات
من یبرم عقد التعرفة الجماعي؟ 

ینظم ھذا القانون: إذ تبرم النقابات العقود الجماعیة. ولیس فقط منذ البارحة. فقد شكل العمال منذ أكثر من 
100 عام نقابة لتنفیذ التحسینات معاً – فلم یكن لدى الفرد وحده فرصة كبیرة ضد صاحب عمل قوي. 
وال یزال األمر على حالھ. وقد تكاتفوا أیضاً أعضاء Ver.di في مؤسسة البرید األلمانیة ش.م. وفازوا 

باالتفاقیات الجماعیة الحالیة والخاصة بك.

العقود الجماعیة تضمن العدالة. فھي تضمن نفس المال لنفس الوظیفة. بھذه الطریقة ، ال یتنافس 
الموظفون مع بعضھم البعض. دون وجود العدید من األعضاء النشطین في ver.di ، یمتلك صاحب 

العمل نفوذاً غیر محدودة تقریباً. فقط القوانین تضع لھ حدوداً. ھل یكفي ذلك؟
انظر بنفسك ما یحتوي عقد التعرفة الجماعي:

لماذا عقد التعرفة الجماعي؟

إذا كانت ظروف عملك منظمة بموجب عقد جماعي ، فقد كافحت أنت وزمالؤك أو أسالفك بشدة من 
أجل ذلك. ألن أصحاب العمل والموظفین لدیھم اھتمامات مختلفة:

ما الذي یمكن أن ینظمھ العقد الجماعي؟

أنت وزمالئك تریدون:

صاحب العمل یرید:

Deutsche Post AG

مؤسسة البرید األلمانیة ش.م.

تدفع األداء التعرفيتدفع حسب تقدیرھا الخاص
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األجور والمرتبات

فترة العمل

قواعد اإلعفاء لمجالس العمال 
وأعضاء النقابات ، على سبیل المثال 

، العمل النقابي السالمة المھنیة 
فترات اإلخطار

أیام اإلجازة ودفع اإلجازة

السالمة المھنیة

دفوعات خاصة بالراتب الثالث عشر أو 
مكافأة عید المیالد
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فترات اإلخطار


