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إن العمل يساعدك عىل تلبية إحتياجاتك 
وإحتياجات عائلتك، ويعزز معلية اندماجك، 

حيث تصبح جزءًا من املجمتع، وتقابل أخشاص 
آخرون فيه.

هل حيق يل العمل ؟

حيق للنساء مكا الرجال العمل مكا حيق هلم 
اختيار أي نشاط مهين حبرية. ومع ذلك جيب 
عىل بعض األخشاص الغري حاملني للجنسية 
البلجيكية احلصول عىل رخصة أولًا قبل أن 

يحمس هلم بالعمل.

استفرس لدى دار البلدية ملعرفة فميا إذا اكن 
نوع إقامتك يتطلب منك احلصول عىل رخصة 
العمل. هناك عدة أنواع من الرخص ولك مهنا 

يتطلب رشوط خاصة.

 ملعرفة املزيد عن هذا املوضوع :
  إقلمي والونيا :	•

www.emploi.wallonie.be

العامصة : 	•   إقلمي بروكسل - 
www.bruxelles.irisnet.be

جيب الترصحي عن لك وظيفة وجيب 
احرتام حقوق العمل.

ال حيق لك العمل إذا مل تكن حاصل عىل إقامة.

 موظف أو مستقل ؟

إذا اكن لديك رخصة معل ووفقًا لطبيعهتا 
ميكنك العمل عىل أساس موظف أو مستقل.

عندما جتد وظيفة، يتوجب عىل رب معلك 
أن جيعلك توقع عىل عقد معل كتايب حيدد 

ساعات العمل، األجر، والفوائد احملمتلة، أيام 
دفع األجر، مدة العقد ونوعه، اخل...

يعمل املستقل دون سلطة رب العمل. ويكون له 
وضع خاص، خصوصًا فميا يتعلق بالضامن 

اإلجمتايع. يوجد عاملون مستقلني يف 
التجارة، يف األسواق، يف القطاع اخلاص 

)حمايم، مهندس معارة، صيديل، طبيب، 
اخل...(، احلرف اليدوية، الزراعة وتربية 

احليوانات، اخل... هناك رشوط خاصة ملامرسة 
بعض املهن.

  ملزيد من النصح واإلرشاد :
 www.ucm.be

من حيث املبدأ، عىل لك خشص أجنيب يريد 
ممارسة نشاط مهين مستقل احلصول عىل 

بطاقة مهنية.

املزيد :   ملعرفة 
 http ://economie.fgov.be/fr/

ما يه حقويق وواجبايت 
مكوظف ؟

كعامل، حيق لك :
 احلصول عىل األجر املذكور يف عقد 	•

العمل ووفق قطاع العمل الذي ينتسب إليه 
مستخدمك

احلق بامحلاية حسب القوانني والعقود	•
باالنتساب إىل نقابة	•

http<2009>://economie.fgov.be/fr/
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العمل يف بيئة حصية وآمنة	•

جيب عىل رب معلك تزويدك بعدة وثائق : 
ل  عقد العمل، قواعد العمل، وثائق ُتفصِّ

أجرك ومعلك. انتبه : إذا مل يقم رب العمل بزتويدك 
هبذه الوثائق، هناك إماكنية أنه يوظفك » باألسود «.

كعامل، يتوجب عليك :
  احرتام قواعد العمل، مبا يف ذلك 	•

أوقات الدوام
القيام بعملك بأمانة وبشلك حصيح	•

ما يه النقابة ؟

النقابة يه مؤسسة متثل األخشاص العاملني 
وهتمت حبامية حقوقهم املهنية. تتدخل النقابة 

بني رب العمل واملوظف يف حال وجود خالف 
حول تطبيق رشوط العمل والعقود، سواءًا اكنت 

خالفات فردية أومجاعية. تدافع النقابة عن 
حقوقك يف املجال الوظييف أو البطالة.

عليك أن تصبح عضوًا يف النقابة حىت يصبح 
بإماكهنا الدفاع عن حقوقك وذلك عن طريق 

دفع الرسوم. هناك نقابات خمتلفة.

  إلجياد املكتب األقرب إىل مسكنك، 
اإللكرتوين : موقعنا  استرش 

•	FGTB  

")اإلحتاد العام للعمل
www.fgtb.be  يف بلجياك( : 

•	CSC  

")احتاد النقابات املسيحية( :
www.csc-en-ligne.be

توظيف ودورات تعلميية
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•	CGSLB  

")النقابة الليربالية( :
www.cgslb.be

 حبوزيت رخصة معل وأحبث
 عن معل. من أين أبدأ ؟

قبل لك يشء، جيب اإلكتتاب لدى ماكتب 
اخلدمة العامة للتوظيف، كطالب معل يف 

اإلقلمي الذي تعيش فيه.
 إذا كنت تعيش يف بروكسل : 	•

 ACTIRIS )أكترييس(،

www.actiris.be 
 إذا كنت تعيش يف والونيا : 	•

 FOREM )فورمي(،

www.forem.be

  إذا كنت تعيش يف فالندرز :	•
 VDAB، www.vdab.be

  إذا كنت تعيش يف 	•
 اإلقلمي األملاين :

 ADG، www.adg.be

 أين ميكنين أن أجد
 عروض معل ؟

ميكنك إجياد عروض معل لدى ACTIRIS، لدى 
FOREM، لدى VDAB، ولدى الـ ADG، كذلك يف 

املجالت وعىل املواقع اإللكرتونية املتخصصة 
يف البحث عن العمل.

أيضًا  تستطيع  بروكسل،    يف 
إرسالية حملية : إىل   التوجه 

 www.mission-locale.be

 وأيضًا ميكنك اإلكتتاب لدى واكالت 
العمل اخلاصة

ميكنك طلب اإلرشاد خالل رحلة حبثك 
عن معل.

 ،FOREM  ،ACTIRIS   استفرس لدى 
.ADG أو ،VDAB

ماذا يعين الراتب اإلمجايل 
والراتب الصايف ؟

األجر املذكور يف عقد العمل هو الراتب 
اإلمجايل. الراتب الصايف هو املبلغ الذي 

حتصل هيلع مبارشة من قبل رب معلك. عندما 
تعمل، ُيمت اقتطاع جزء من راتبك وال حُيوَّل 

إليك. حيث يذهب جزء منه إىل رسوم اشرتاك 
الضامن اإلجمتايع وجزء آخر إىل الرضائب. 

رسوم اإلشرتاك يف الضامن اإلجمتايع 
تذهب إىل صندوق )الضامن اإلجمتايع( الذي 

يستخدم لدفع املصاريف الصحية، األجور 
التعويضية يف حالة املرض، حوادث العمل، 
البطالة والتقاعد، التعويضات العائلية. ُتدفع 

الرضائب للخدمات العامة اليت تستفيد مهنا 
أنت أيضًا مكواطن )املدارس، الرشطة، اخل...(. 
يعمل نظام املساعدة اإلجمتاعية )CPAS( بفضل 

هذه اآللية من التعاضد اإلجمتايع.

وماذا عن تعويضات البطالة ؟

إن كنت ال تعمل مثلًا، يحمس لك الضامن 
اإلجمتايع ويف ظل رشوط معينة، احلصول 

www.forem.be
www.vdab.be
www.adg.be
www.mission-locale.be
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Emploi�et�formation

عىل تعويضات البطالة. من املمكن أن تدفع هذه 
التعويضات من قبل منظومة عامة )الصندوق 

امللحق لدفع تعويضات البطالة، CAPAC( أو من 
قبل النقابات الثالثة املذكورة أعاله.

  استفرس لدى نقابتك أو لدى الـ 
 www.capac.fgov.be: CAPAC

ما هو العمل الغري معلن ؟

نتحدث عن معٍل غري معلن )العمل باألسود( 
عندما ال يقوم رب العمل بتجسيل العامل 

يف جسالت املوظفني وال يعلن عن ارتباطه 
بالضامن اإلجمتايع وهدفه من ذلك عدم دفع 

رسوم إشرتاك الضامن اإلجمتايع والرضائب.

العمل غري املعلن خمالف للقانون.

فهو يضعف آلية التعاضد اإلجمتايع العامة 
حيث يمت حتويل مسار األموال اليت اكن 

من الواجب دفعها إىل الضامن اإلجمتايع 
والرضائب. خياطر رب العمل مكا العامل بدفع 
غرامات مخضة. من يعمل باألسود يكون غري 

محمي إذا ما مرض، أو تعرض إىل حادث 
معل. والحيق له تعوبض البطالة أو التقاعد،...ال 
يشء يضمن له احلصول عىل أجره املستحق. 

مكا أنه غري محمي من اإلقالة القرسية من 
ح من معله بني عشية وحضاها. العمل، فقد يرسَّ

توظيف ودورات تعلميية
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 كيف أزيد من فريص
 للحصول عىل معل ؟

غالبًا ما يطلب أرباب العمل مؤهالت موثقة 
بدبلوم أو بهشادة. إن اكن لديك دبلوم أصيل 

من بلدك، هناك دائرة خاصة للحصول عىل 
معادلة  هلذا الدبلوم، وفق رشوط حمددة.

  قد تزودك املنمظات املذكورة يف 
استشارات »    - « معلومات  فصل  

أوفر. مبعلومات 

يف بعض املهن، ميكنك احلصول عىل اإلعرتاف 
مبؤهالتك )تصديق( بطريقة قانونية وجمانية.

www.cvdc.be  ملعرفة املزيد : 

يف حال مل تكن حاصلًا عىل دبلوم أو يف 
حال مل يمت التصديق هيلع، باماكنك اختيار 

االلتحاق بدورات تدريبية للحصول عىل هشادة 
تثبت مهاراتك وتساعد عىل حتسني فرصك 

إلجياد معل.

القدرة عىل التحدث بالغة الفرنسية 
بشلك جيد )واللغة اهلولندية أيضًا 

وحتسني مؤهالتك باتباع دورة  يف بروكسل( 
تدريبية، لك هذا يساعد عىل إجياد معل.

يوجد الكثري من الدورات املهنية للبالغني : دورات 
تعملُّ لغة، دورات مهنية متنح دبلوم أو تأهيل.

النصح واالستعالم    ال ترتدد بطلب 
التالية : املنمظات  لدى 

 دائرة املعلومات حول الدراسة واملهن 	•
 www.siep.be: (SIEP)

  يف بروكسل، 	•
 ACTIRIS، Bruxelles-Formation 

 VDAB بروكسل فورماسيون"، الـ"
)لملتحدثني باللغة اهلولندية(، أو 

 ارسالية حملية 
(www.mission-locale.be)

الـ FOREM أو ارسالية 	•  يف والونيا : 
 إقلميية للتوظيف 

(www.mirec.net.html)
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