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على القواعد واألحكام الناظمة  مؤقتةالإلى إدخال بعض التعدیالت  ،وباء كوروناتتعلق بب اسبعمد المشرع من حیٍن آلخر، أل

المقاطع النصیة ذات الصلة بھذه التعدیالت مشاٌر إلیھا في صفحات وإعانة األوالد اإلضافیة.  Alg IIإلعانة البطالة الثانیة 
 )Hinweise-ineOnl( أونالین إرشاداتناتجدون أیضاً في كل من تلك المقاطع رابطاً یقودكم إلى و .∗ھذا الدلیل بالرمز 

") أو ھارتس فیرطلب إعانة البطالة الثانیة ("ب إذا ما تقدمتالمعمول بھا حالیاً  حكام"ما ھي األالسؤال حول  اإلنجلیزیةو
على الواقع الحالي للوضع القانوني فیما یخص القواعد الخاصة بوباء تعرف وھنالك یمكنكم الإعانة األوالد اإلضافیة؟". 

ن األساسي للباحثین ضماعاد العمل من جدید باألحكام العادیة الناظمة للالقواعد الخاصة یُ تلك كورونا. وبعد فوات صالحیة 
 ).SGB IIعن عمل (

 
") أو إعانة ھارتس فیرإعانة البطالة الثانیة ("طلب ب تقدمتإذا ما المعمول بھا حالیاً  حكاماأل"ما ھي السؤال إرشاداتنا حول 

ً للتنزیل باللغتین األلمانیة واإلنجلیزیة على الصفحة  األوالد اإلضافیة؟" متاحةٌ  kann-www.beratung-أیضا
ratgeber-helfen.de/algii. 
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 كلمة ترحیب
 

 ، أعزائي متصفحي ھذا الدلیلطالبي اإلرشاد يأعزائ

محتاجو المساعدة من حقھم مطالبة الدولة بأن توفر لھم سبل الحد األدنى للعیش الكریم والحد األدنى للمشاركة االجتماعیة 
إن مبدأ الدولة االجتماعیة الدنا. والثقافیة. وھذا الحق إنما ینبثق من أن كرامة اإلنسان ھي حق مكفول للجمیع بموجب دستور ب

الذي یقوم علیھ دستورنا إنما ینظر إلى اإلنسان بصفتھ كائناً متمتعاً بجملة من الحقوق ال بصفتھ متلقیاً للصدقات كما كانت 
 علیھ الحال في عصور سالفة.

ق في ضائقة وجودیة ویصبح غیر أن توصیف ھذا الحق كمطالبة قانونیة یعني في الوقت ذاتھ أیضاً أن الشخص الذي ینزل
مضطراً للجوء إلى إعانات الضمان األساسي، كإعانة البطالة الثانیة، سوف یجد نفسھ في مواجھة إجراءات إداریة ال تخلو 
من التعقید: استمارات یجب ملؤھا، وبیانات یجب إثباتھا. والناس لیسوا جمیعھم معتادین على التعامل مع إجراءات من ھذا 

 رونة ذاتھا ومدركین لحقوقھم بالقدر ذاتھ.القبیل بالم

تقدم لكم مساعدة بالغة األھمیة. مركز البطالة في برلین من شأنھا أن فإن صفحات ھذا الدلیل حول إعانة البطالة الثانیة  ھناو
)BALZا ینبغي أن وم ،بما ینبغي أن تعرفوه في تعاملكم مع الجوب سنترنبئكم ھذا الدلیل، وی من خاللحقوقكم بكم عّرف) ی

 .في مطالبتكم بحقوقكمتراعوه 

یمثل أقدم  BALZ في برلین ي في برلین. إذ أن مركز البطالةرشادطویلة من العمل اإل واتسن خبرةلى إھذا الدلیل  ستندی
على  البطالة وإعانة البطالة الثانیة راتب، وھو یقدم اإلرشاد بشأن المدینةمؤسسة إرشادیة مستقلة للعاطلین عن العمل في 

یدافع عن مصالح العاطلین عن العمل والعاملین ما فتئ  إذ أنھ وعقود،ة تمتد على سنین واسعامتداد المدینة كلھا، ویمتلك خبرة 
ً  40 أكثر من منذ نخفضمن ذوي الدخل الم  .برلین  إیجابیاً وھاماً في مدینتنابذلك دوراً ویؤدي  ،عاما

الدعم المالي لمركز قد دأبت على توفیر مجلس التنفیذي لشؤون االندماج والعمل والشؤون االجتماعیة الإدارة وبدورھا فإن 
براندنبورغ -ھذا الدلیل، والذي تم إعداده بالتعاون مع الجمعیة الدیاكونیة في برلین إنكذلك ف .2016منذ العام  BALZالبطالة 

 .التنفیذي في برلینمجلس الإدارة من قبل قد حظي بقسط وافر من الدعم  وشلیزیشھ أوبرالوزیتس

تكمن األھمیة الخاصة لھذا الدلیل في أنھ یتناول الوضع في والیة برلین بدرجة عالیة من الشمولیة والتفصیل. وھو یمثل 
السكن (الئحة  نفقاتشك، بما یحملھ بین طیاتھ من معلومات تفصیلیة دقیقة حول اإلعانات المحلیة فیما یخص أدنى دون 

 .نخفضالسكن)، والتعلیم والمشاركة، وكذلك أیضاً فیما یخص جواز برلین، رفیقاً ال غنى عنھ لألشخاص ذوي الدخل الم

بالعدید من اللغات األجنبیة. فھذا یجعل منھ أداة ھامة حتى بالنسبة أیضاً ویسرني بشكل خاص أن أرى ھذا الدلیل یصدر 
أو  رلین كمواطن من االتحاد األوروبي،النظر عما إذا كان واحدھم قد جاء إلى ببصرف  -للوافدین حدیثي العھد في برلین 

 كنازح یبحث عن عیش كریم آمن.

ما فی ستشارةكاال –یة المتقدمة األخرى المتوفرة في المدینة ستشاروقد تم إغناء الدلیل بلمحة شاملة عن عروض الخدمات اال
ستشاریة اال تناالتشرد القائمة أو المحتملة، وغیرھا. كذلك فإن منص في حاالت اتأو الدیون، أو المساعد ،قانون اإلیجاریخص 

تواكب على الدوام أحدث المستجدات  ،ھذا الدلیلمحتوى المتممة لو ،helfen.de-kann-www.beratung على اإلنترنت
 الثانیة في برلین. في كل ما یتعلق بإعانة البطالة

صحیح أن ھذه. أیامنا تكتسب أھمیة خاصة في  BALZ في برلین مركز البطالةالتي یقدمھا ات المساعدوفي الواقع فإن 
التطورات األخیرة في سوق العمل تسمح الیوم بقدر من التفاؤل الحذر، غیر أن المستقبل المنظور سوف لن یخلو من أناس 
یحتاجون إلى إعانات الجوب سنتر، ال لشيء إال ألنھم لم یتسّن لھم بعد، إبّان حقبة وباء كورونا، أن یعاودا الدخول إلى سوق 

 العمل من جدید.  

 ن تجدوا الفائدة في صفحات ھذا الدلیل.أتمنى أ

 كاتیا كیبنغ
 عضو المجلس التنفیذي لشؤون االندماج والعمل والشؤون االجتماعیة

  

https://www.beratung-kann-helfen.de/


 رنشھیئة ال
 

 الناشر
 )BALZمركز البطالة للكنائس البروتستانتیة في برلین ج.م. (

arbeitslosenzentrum.de-inerwww.berl  

 بالتعاون مع

 Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz دار الشماسة في مقاطعة
www.dwbo.de 

 
 المؤلفون

  روجر بروك
 )18(الفصل  فرانك شتیغر

 
 ھیئة التحریر

[R1]فرانك شتیغر، مونیكا تسینك أناستازیادیس 
 .ولیا بوريجو ،من مجلس الالجئین في برلین ،رتسغبرینورا : مراجعة النصوص المتعلقة بقوانین اإلقامة والھجرة

 
 القانوني التدقیق
  ناومبرغر المحامیة أنیھو كروغر شیھأنت ةالمحامی

Käthe-Niederkirchner-Straße 6 ، 49 27 59 54 (30 0)، ھاتف:  10407 برلین 
krueger.de-www.sozialrecht 

 
 ترجمة

www.sprachservice.de 
 

 تصمیم
sauer.de-michael-www.fred 

 
  والعمل والشؤون االجتماعیة إلندماجشؤون ال تنفیذيالالمجلس إدارة ھذا الدلیل ممول من قبل 

(Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales) 
 

 
 

 ھیئة التحریر: قبل من  مالحظات

أننا ھنا ال حرصاً منا على ضمان سھولة القراءة آثرنا عدم االلتزام بأسلوب المخاطبة الذي یراعي كال الجنسین. وبدیھي 
 نقصد أحد الجنسین دون اآلخر، حتى ولو بدا الخطاب في ھذه الفقرة أو تلك موجھاً حصریاً لجنس بعینھ.
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 ةمقَدم
 

 القارئة يعزیزتعزیزي القارئ، 
 

غالباً ما  والذي ،جتماعیةاال اإلعانةوالثانیة لبطالة ا ةإعان بما فیھ ،عن عمل األساسي لمعیشة الباحثینن ضماالیعتبر نظام 
قاعدة القانونیة التي یقوم علیھا ھذا النظام، والمتمثلة لفا .الخبراء في أوساطحتى  للغایة اً معقد ،"ھارتس فیر" یشار إلیھ باسم

من  كثیراً أن  یضاف إلى ذلك. 2005عام المنذ  ومرات تمرا قد جرى تعدیلھا ،SGB IIالقانون االجتماعي الثاني  في
ھا ح مضامینتضقد ال تو ،أوجھ مختلفةب تلك المصطلحات یتم تفسیرغالباً ما ، ویفتقر إلى التعریف الدقیقالمصطلحات القانونیة 

 .مكنونات ھذا النظامبمن الصعب اإلحاطة فإن  وھكذا .أمام المحاكمإال 

في نھایة المطاف  یخصالموضوع ف". ھارتس فیر" بمضامین ةجید درایةلمرء على غیر أن من األھمیة بمكان أن یكون ا
 معیشةیوفر سبل الاألساسي لمعیشة الباحثین عن عمل ن ضماال فإنبرلین  وعلى صعید .األدنى للمعیشةالحد سبل توفیر 

 .إنساننصف ملیون ل

 اتأخذوھأن األمور التي یجب و ایجب أن تعرفوھالمعلومات التي كم بنزودلكم حقوقكم و وضحنأن  من خالل ھذا الدلیل نرید
فھم ھذا األمر  مما تعذر علیك إذاوالحصول على حقوقكم.  المختصة كي تتمكنوا منمع السلطات  كمتعامل فيالعتبار عین اب

 ً ً أو جزئیا الخدمات . مراكز النصح واإلرشاد علیكم أال تترددوا في طلب، فبعض االستفسارات م، أو كان لدیكأو ذاك كلیا
 والطعون. كتب الرسمیةة الصیاغ في موتساعدك ،مكإشعاراتوتقوم بتدقیق  ،المعلومة متقدم لك ةیاالستشار

ً فیما یخص مواضیع عدیدة أخرى إیجاد عناوین مراكز االستشارة  میمكنك فیما یخص إعانة البطالة الثانیة، وكذلك أیضا
 helfen.de-kann-www.beratung/ االستشاري عبر موقعناوغیرھا،  ،كالدیون، والحمل، واألزمات النفسیة، والھجرة

 .ھذا الدلیل ختامفي  19الفصل  كذلك أیضاً على صفحاتو

غیر الجنسیة األلمانیة یعیشون في أخرى  اتجنسیممن یحمل  شخاصاأل. مئات اآلالف من جناساأل متنوعةبرلین مدینة 
 لغات.العدید من الإلى  الدلیل قمنا بترجمة ھذاجمیعاً  ى ھؤالءإلالوصول وحرصاً منا على مدینتنا. 

 اتطیالمعة دقبأفضل ما لدینا من معرفة وبحرص بالغ. ومع ذلك فال یمكننا أن نتحمل المسؤولیة عن  النصتم تجمیع ھذا 
ات بھذا داقتناأو قترحات مأو ات تعلیق ةأی وإنھ لمن دواعي سرورنا أن تصلنا منكم. المدرجة في الدلیل أو شمولیتھا

 مركز البطالة للكنائس البروتستانتیة في برلینمراجعات إلى مكتب  أن تكتبوا الرجاءف ،ما أرتم إبالغنا بأمرإذا و. الخصوص
@berlinerinfo-عنوان العبر البرید اإللكتروني على  سلوا رسالتكمرتأو برلین،  14169، 4في كیرش شتراسھ 

arbeitslosenzentrum.de. 

ً  الدلیل نتقدم بالشكر الوافر لكل من ساھم في إخراج ھذا  من خالل دعمھ! أو جعل ذلك ممكنا

 مفیدة لكم قراءةنتمنى 

 
 فرانك ستیجر

 BALZ ركز البطالةمرئیس 
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 األساسي للباحثین عن عمل؟ن ضماالما ھو  | الفصل األول
 

 "والثقافي االجتماعيللوجود  األدنى الحد. "1
 

ً ممول  حكومينظام رعایة  عبارة عنھو  دنىاألأو  ساسياأل ضمانالنظام  "الحد األدنى ھذا النظام  أن یوفر ینبغيو .ضریبیا
الذین ال یستطیعون كسب و ،)لمساعدةل الحاجةأي یعانون االحتیاج ذین الالمحتاجین (ألشخاص ل االجتماعي والثقافي"للوجود 
 مواردھم وقواھم الذاتیة. باالعتماد علىعیشھم 

 
إلى الوسائل الالزمة لضمان الوجود المادي أو باألحرى الحد األدنى للمعیشة،  ،وجودللالحد األدنى رمز یماذا یعني ذلك؟ 

غیر أن الضمان . دیةتقلیالسكن الالئق والرعایة الطبیة مقبل كل شيء تأمین الغذاء والملبس والالوسائل للفرد. وتشمل ھذه 
للوجود حد أدنى ك المشاركة المتواضعة في الحیاة االجتماعیة والثقافیة والسیاسیة الكفیلة بتوفیروسائل الیشمل أیضاً األدنى 

 .االجتماعي والثقافي
 

 ةیادیتعاالوالحاالت المعیشیة الحیاة ات متطلبتغطیة الحاجة ل حدد مقدارالُمشّرع یإن األساسي ف قیمة الضمان خصیفیما 
الحاجة االعتیادیة، مجموع باالجتماعي والثقافي للوجود الحد األدنى  وتعطى قیمة. غالباً ما تكون قیمة إجمالیة –بقیمة معینة 

 .والحاجة الخاصة بالسكن والتدفئة، والحاجة اإلضافیة، وبعض الحاجات األخرى في حال وجودھا
 

 فرد الذاتيدخل الاإلیرادات والحقوق األخرى، كاألولویات. ھذا یعني أن موقع متأخر على سلم األساسي في ن ضماالیأتي 
ً وكذلك  ،یةشخصال تھممتلكاو أو تجاه األقارب الملزمین بتوفیر اآلخرین االجتماعیة ات عانإلا زوديمتجاه  حقوقھ أیضا

ً لغیھا ت أنأو  الحاجة الضروریة قیمةمن  جمیعھا أن تخفض من شأنھا ،الرعایة القادرون على  ومستحقو اإلعانات. كلیا
 .حتیاجاالحالة  الخروج من لغرض ملالععلى  أن یوظفوا قدرتھممطالبون ب كسبال
 

بموجب حمایة كرامة اإلنسان  إنما تنبع من واجبھا تجاهاالجتماعي والثقافي  وجودللالحد األدنى  عن توفیرالدولة  ومسؤولیة
المرء في حق و. من الدستور 1الفقرة  20في المادة علیھا اعیة المنصوص دولة االجتمالات توصیو 1الفقرة  1المادة 

األشخاص لكافة حقوق اإلنسان، وھو حق مكفول  بكرامة اإلنسان إنما یندرج في عدادالئق لوجود حد أدنى الحصول على 
 الذین یعیشون في ألمانیا بصرف النظر عن جنسیتھم.

 
 یمثلالمحتاجین األشخاص كرامة فعالً األساسي للباحثین عن عمل یحمي ن ضماالإذا كان السؤال عما  وعلى العموم فإن

ً جدلی اً موضوع وقد دأبت المنظمات الخیریة كدار الشماسة أو جمعیة التكافؤ (باریتیتیشھ) منذ زمن  .خالفموضع الیزال  ا
ً لتقدیر تلك المنظمات  فإن قیم الحاجات المختلفة إنما تُحسب على انتقاد الطریقة المعتمدة في حساب مقدار الحاجة. ووفقا

كي یتسنى بالفعل بشكل اعتباطي وغیر موضوعي. ویتوجب رفع قیم الحاجات االعتیادیة في الضمان األساسي بشكل ملحوظ 
مدة (لمزید من التفاصیل حول انتقاد دار الشماسة لقیمة الحاجة االعتیادیة المعت االجتماعي والثقافي وجودالحد األدنى للتوفیر 

berechnen-lebensnah-saetze-iv-www.diakonie.de/pressemeldungen/hartz-انظر:  2021في العام 
vor-modell-alternativ-stellt-diakonie( 

 
 الحد األدنى للدخلن ضمال. األنواع الثالثة 2
 

 الحد األدنى للمعیشة. وفیرتاألدنى القانوني من أجل  حدالفي ألمانیا بین ثالثة أنواع من ضمان نمیز 
 

 األساسي للباحثین عن عملن ضماال 2.1
 

https://www.diakonie.de/pressemeldungen/hartz-iv-saetze-lebensnah-berechnen-diakonie-stellt-alternativ-modell-vor
https://www.diakonie.de/pressemeldungen/hartz-iv-saetze-lebensnah-berechnen-diakonie-stellt-alternativ-modell-vor
https://www.diakonie.de/pressemeldungen/hartz-iv-saetze-lebensnah-berechnen-diakonie-stellt-alternativ-modell-vor
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 Hartzھارتس فیر سمباأیضاً  األحیان الذي یشار إلیھ في كثیر منو(األساسي للباحثین عن عمل ن ضماللالقانوني  ساساأل
IV(  قانون االجتماعي الثاني الھوSGB II. قانون الفي علیھا  نصوصالمالمعیشة نفقات تدبیر لة رئیسیات العاناإل وتشمل

 واإلعانة االجتماعیة. Alg IIإعانة البطالة الثانیة  كالً من SGB IIاالجتماعي الثاني 
 

 )إلى المساعدة(بحاجة  محتاجاً على وجھ الخصوص یجب أن یكون  Alg II الثانیة المطالبة بإعانة البطالة للمتقدمیحق  كي
األطفال ك ،على الكسب ینغیر القادركثیرون من األشخاص . قادراً على الكسب) عبارة أكثر دقة(أو ب على العمل وقادراً 

واحد على األقل مع تحت سقف واحد اجتماعیة إذا كانوا یعیشون  ةإعانیتلقون ، على سبیل المثالدون سن الخامسة عشر 
إعانة البطالة  ستحقیالذي . "من 2الفقرة  3تجدون مزیداً من التفصیل في الفصل  على الكسب. ینقادرمن األشخاص ال

 جتماعیة؟".االعانة اإل ستحقی، ومن Alg IIالثانیة 
 

"األجانب") والذین یشار إلیھم اختصاراً فیما یلي بعبارة ن في ألمانیا (مقیمال األجانبفإن المواطنین ھذه الشروط استیفاء  ولدى
ً  ونتمتعی  األلمان. شأنھم شأن نظرائھمجتماعیة اال ةاإلعانو Alg IIإعانة البطالة الثانیة  ما یخصفیذاتھا بالحقوق  عموما
 

حق یبل ". Alg IIالثانیة  "إعانة البطالة حصل علىتأن تكون عاطالً عن العمل كي  من الضروريلیس  :مفیدة معلومات
وكذلك  ،موظف بدوام جزئي أو كاملكإذا كنت تعمل أیضاً ساسي للباحثین عن عمل الضمان األات من خدم االستفادةك ل

 ً  ھایمكنك توظیف أصولأو لمعیشة ل كاف لتوفیر الحد األدنى، بشرط أال یكون لدیك دخل مارس العمل الحرإذا كنت ت أیضا
 .الغرضلھذا 

 
 االجتماعیة عانةاإل 2.2

 
 قانونال من الثالث الفصل وفق المعیشةنفقات  إعانةو ،من جھة األساسي للباحثین عن عملن ضمالاختالف بین یكمن اال

قدرة الط شر في األولى بالدرجةجھة ثانیة،  من )Kapitel des SGB XII. 3( االجتماعیة) عانة(اإل عشر الثاني االجتماعي
ً  عجزاً عن العمل  ینعاجزال األشخاصأیضاً  وكذلك ،معاش الشیخوخة یتقاضون الذینشخاص األ أن غیر. كسبال على  تاما

 ً حاجة حتیاج (الاال في حال ثبوت العمل عن بالعجز أو لشیخوخةالخاص بااألساسي ن ضمالا منحھمالنظر في  یمكن ،ودائما
ً  وذلك ،)للمساعدة )Kapitel des  .4 )االجتماعیة اإلعانة( عشر الثاني االجتماعي قانونال من الرابع الفصلحكام أل وفقا

)SGB XII.  
 

 ات طالبي اللجوءإعان 2.3
 

ون ستفیدیوبعض األجانب اآلخرین  ،مغادرةون باللباطالماألجانب وكذلك أیضاً الخاضعون للترحیل المؤجل، و ،اللجوءطالبو 
ھذه الخدمات قیمة  وتعتبر. طالبي اللجوءات إعان قانونالمنصوص علیھا في ات من اإلعان ،حتیاجفي حالة االجمیعھم، 

ً  اإلقامةمن  لىاألو اً شھر 18 ـخالل ال قانون االجتماعي الثاني بموجب المعیشة النفقات  اتإعانقیمة  منأقل  في ألمانیا عموما
 .SGB XII و SGB II والثاني عشر

 
 البطالة راتبو Alg IIالفارق بین إعانة البطالة الثانیة . 3
 

ً  Alg II الثانیة البطالة ةإعانتختلف   الثالث االجتماعي قانونبموجب الالبطالة راتب  ذ أنإ. البطالة راتبن ع اً جذری اختالفا
)SGB III( للمعیشةلحد األدنى لضماناً  یسل  ً صندوق من  صرفیعن األجر بدیل  ھو تعویض إنماو، حتیاجاالب مشروطا

 البطالة.تأمین 
 

ألمانیا  اإللزامي في التأمینمشمولة بوظیفة ل ھمشغل وایثبتیستطیعون أن  الذین ن عن العملوالعاطلیحصل علیھ  البطالة راتب
إذا واألخیر.  قیمة األجر باالستناد إلى دةً عا ھذا الراتب قیمة حسبوت .األخیرینونصف العامین  خاللعلى األقل لمدة سنة 

https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_12/BJNR302300003.html#BJNR302300003BJNG000501308
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_12/BJNR302300003.html#BJNR302300003BJNG000600000
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_12/BJNR302300003.html#BJNR302300003BJNG000600000
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_3/BJNR059500997.html
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 البطالة ةإعانمن خالل ھذا الراتب " دعم"مكن من المفإن  ،لمعیشةالحد األدنى ل لتوفیر غیر كافالبطالة  راتب ما تبین أن
 .ALG IIالثانیة 

 
 فیوظ سبق لك أن شغلت عمالً  إذا كنت قد :تناحینص ً المنطقة  من بلدانأو  ،االتحاد األوروبي من بلدان بلد آخر في یا

 التي تستحق عنھاالعمل مدة ضمن  تلك العمل فتراتإدراج  نكامكإن بإف ،سویسرا في أو ،EWR ةاألوروبی قتصادیةاال
(المادة  في ألمانیا بالتأمین اإللزامي شموالً م اً وظیفعمالً  إذا كنت قد شغلت مؤخراً  فقط غیر أن ذلك ممكنٌ  -البطالة  راتب

 العمل وكالة لدىم ستعالیمكنك اال. ))Art. 61 VO (EG) Nr. 883/2004( 883/2004من الالئحة األوروبیة رقم  61
  .مختصةال

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:02004R0883-20140101&from=DE
https://www.arbeitsagentur.de/ueber-uns/ansprechpartner
https://www.arbeitsagentur.de/ueber-uns/ansprechpartner
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 إلیھ؟نتبھ أن ت نبغيیما الذي  - الطلب | الثانيالفصل 
 

 طلبال موجبال تمنح إال بات عاناإل. 1
 
ً (الطلب  بموجباألساسي للباحثین عن عمل  نضماال اتإعانمنح ت )§ 37  الثاني االجتماعي قانونال من 37 للمادة وفقا
)SGB II(. لبالطو  ً ً أو بالفاكس  ة،معینبصیغة  لیس مشروطا ً أو شخصیا أو عبر البرید اإللكتروني ویمكن تقدیمھ كتابیا

ً إثباتتطلب من الجوب سنتر  علیك أن نبغيی اً شفویمقدمة ال لطلباتافي حالة . ختصالم الجوب سنترإلى (اإلیمیل)  اً یخط ا
مك تقدی أن تحدد أیضاً موعدو طلبالقمت بتقدیم  قدأنك  اً الحقأن تثبت نك امككون بإیسوف  ھكذا فقط. على تقدیم الطلب

 الجھة المختصة تقع حصراً على عاتق مقدم الطلب. ن مسؤولیة إثبات وصول الطلب إلىأتجدر اإلشارة ھنا إلى . لھذا الطلب
 

ً بأن تحضر  سریعاً ننصحكمعالجة طلبك  ولضمان أن و ،للمرة األولى الطلب عند تقدیم المختصالعمل  مكتبلدى  شخصیا
 .)BA( االتحادیة العمل وكالة قبل من المقدمة )Antragsvordrucke( الخاصة نماذج الطلبفي ذلك  تستخدم

 
 البطالة إعانة على للحصول مؤھل غیرأنك  سنتر الجوب موظفو ما زعم إذا طلبك تقدیم عن العدول تقبل ال تنا:حینص 

 قدو. سنتر الجوب إلى طلباتأیة  تقدیم عند باالستالم إیصاالً  واطلب. طلبك بقبول ملزمة سنتر الجوب مكاتبإن . الثانیة
 إصدار بضرورة سنتر الجوب مكاتب إلى عنھا صادر )Rundschreiben( تعمیم في االتحادیة العمل وكالة وجھت

ً  طلبك رسلأن تمثالً  یمكنك. طلبعند ال باالستالم إیصاالت فال یكفي  العادي بالبرید اإلرسال أما. المسجل بالبرید أیضا
ً  احرص. خالفال حاالت فيإلثبات تقدیم الطلب   تقدمھا التي الطلباتكافة  عن خاصة ةبنسخلنفسك  حتفظأن ت على دائما

  .سنتر الجوب إلى
 

 حقيمست" یعتبر ھؤالء في عدادو  - )مثالً  (عائلةواحدة  حاجةعة اجمالذین یعیشون معك في  فرادطلبك جمیع األ یشمل
الذین وغیر المتزوجین  سنة 25 ـوجمیع أوالدك ما دون ال یة،الزوجشبھ  العالقةشریك زوج أو ال". ویشمل ذلك عانةاإل

تقدیم طلباتھم فیتوجب علیھم  ،سنة 25الذین تزید أعمارھم عن  أما األوالدالمنزل.  نفس فيبصورة منتظمة معك یعیشون 
  جماعة الحاجة بشأن من معلومات ھعلى كل ما تحتاج طالعاال ك. یمكنسنترالجوب إذا كانوا بحاجة إلى مساعدة من  بأنفسھم

 ".یةالزوجشبھ  ةشراكال ھابما فی ،جماعة الحاجةتحت عنوان " 1الفقرة  4في الفصل 
 
األساسي للباحثین الضمان خدمات االستفادة من القادرین على العمل الذین یتقدمون بطلب  أن األشخاص ھناالمشرع  فترضی

 الثاني االجتماعي قانونال من 38 المادة( جماعة الحاجةلتمثیل باقي أفراد الالزم بالتفویض القانوني حكماً عن عمل یتمتعون 
)SGB II 38§ (( . وھم مفوضون بطبیعة  ،إشعار الموافقةفي  مخاطب مباشرةالمفوضون ھم أیضاً الطرف المقدمو الطلب

 التي یمثلونھا. جماعة الحاجةالحال أیضاً باستالم الخدمات المقدمة لجمیع أفراد 
 

تعرض تساألساسي. الضمان خدمات االستفادة من بحقھ الفردي في  جماعة الحاجةمن الناحیة القانونیة یتمتع كل فرد ضمن 
مجتمعین، وكذلك أیضاً الحقوق الفردیة لكل فرد من  جماعة الحاجةالصفحة األولى من إشعار الموافقة حقوق جمیع أفراد 

 عة على حدة.اأفراد الجم
 

ً  15إذا كان عمرك ال یقل عن  :ةمفید معلومات جماعة ، وال ترغب في أن یتم تمثیلك من قبل أي فرد آخر من أفراد عاما
المختص. وسوف یكون بمقدورك عندھا أن تقدم  العمل (الجوب سنتر)مكتب ، فإن علیك أن تقدم تصریحاً بذلك أمام الحاجة

إعاناتك ، وسوف تحصل على إشعار فردي ویكون لك الحق في استالم األساسيالضمان طلباً خاصاً للحصول على خدمات 
برعایتك أن یفرضوا بعض التقیید على المخولین  شخاصاألق فإن من حشخصیاً ودون وسیط. أما إذا كنت ال تزال قاصراً 

نفسك، فإنك ب. وحتى عندما تتولى تمثیل نفسك )) §SGB I 36( األول االجتماعي قانونال من 36 المادة(أھلیتك القانونیة 
 . جماعة الحاجةسوف تبقى واحداً من أفراد 

 

https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__37.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__37.html
https://www.arbeitsagentur.de/arbeitslos-arbeit-finden/download-center-arbeitslos#1478809808529
https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/ct/dam/download/documents/Weisung-201806011_ba018017.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__38.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_1/__36.html
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وبذلك  الیوم األول من الشھر الذي تم فیھ تقدیم الطلب. المعیشة إلىنفقات تأمین االستفادة من إعانات یرجع مفعول طلب 
 .سوف تتم مراعاتھا أیضاً لدى حساب قیمة اإلعانات المستحقة تقدیم الطلبشھر  مطلعفي فإن اإلیرادات التي تم استالمھا 

 
 عمل ما في وسعك ن تأاألولى بك السابق، ف كعملن ع أجرالمال ك مبلغ من لكصأن ی نتظرتإذا كنت ال تزال  تنا:حینص

  .دخلفي عداد ال المبلغ یحتسبوف سسنتر  الجوبإن فالطلب. وإال م یتقدشھر  إلى حسابك قبل بلغمال ذلك صلی كي
 

تلقي  كي تضمن لنفسك االستمرار في ةوافقالممناسب قبل انتھاء فترة الوقت الفي جدید م طلب یتقدتبادر إلى أن یجب علیك 
ً تجنبو .االجتماعیة واإلعانة Alg IIالثانیة  إعانة البطالة المبادرة إلى جب علیك توی لخسارة أي من حقوقك في تلك اإلعانات ا

 بشأناالطالع على مزید من المعلومات  ك. یمكنةوافقالمفترة  ذي یلي موعد انتھاءالشھر ال أقصاهتقدیم الطلب في موعد 
 نةاعواإل Alg IIبطالة الثانیة الإعانة  كم تبلغ مدة الموافقة على صرف"تحت عنوان  6 الفقرةفي ھذا الفصل ة وافقالممدة 

 ".االجتماعیة؟
 

 ولیة لوازم األالالتجھیزات األولیة للمسكن، أو  تكالیف مثلالخاصة ات عاناإلبعض للحصول على  :اآلتي مراعاة یرجى
بعنوان  2الفقرة  7(انظر الفصل االضطراریة  حاجات المرة الواحدةفي حاالت ، أو االقتراض والوالدة في حاالت الحمل

  .لحالةمقتضیات اخاص تبعاً ل جب تقدیم طلبتوی )،واحدة"اللمرة اات إعان"
 

 ؟المختصالمكتب جوب سنتر ھو المن مكاتب  أيٌّ . 2
 

الواقع في  )الجوب سنتر( العمل كتبمھي  للباحثین عن عملن األساسي ضماالالجھة المختصة المعنیة بتوفیر خدمات 
اإلقامة االعتیادیة ومنطقة . )) §II SGB 36( الثاني قانون االجتماعيالمن  36 لمادة(افي برلین منطقة إقامتك االعتیادیة 

 بواسطة وثیقةأو  شخصیةبطاقة الال بواسطةإما اإلقامة محل تم إثبات وی. محل إقامتك تتطابق عادة مع المنطقة التي یقع فیھا
 .اإلقامة تسجیل

 
 بمثابة برلینمساكن من  مسكناألخیر في  الرسمي التسجیل مكان ال مأوى لھم یعتبر في حالة األشخاص المشردین الذین

أو المسجلین في محل إقامة برلیني ال یستوفي شروط ، في برلین ینسجلغیر الممشردین ال أما األشخاص". محل اإلقامة"
ً للتعلیمات التنفیذیة، ً لشھر برلین  فية وزعالم االثني عشر مراكز العملعلى ھم یتم توزیعف تبریر االختصاص وفقا تبعا

)der AV  Abschnitt III Nummer 2 "اجتماعیة شؤون - االختصاص" التنفیذیة الالئحة من 2 البند IIIالفقرة ( الوالدة
)Zuständigkeit Soziales( . 
 

الجوب سنتر بعد إتمام إجراءات اللجوء ویتم إیواؤھم في مراكز إیواء جماعیة تابعة مكتب األشخاص الذین ینتقلون إلى 
)§ 44  من قانون اللجوء 44االستیعاب االبتدائي وفق المادة ) (ولیس في: مرافق LAFلمكتب الوالیة لشؤون الالجئین (

)AsylG(، الجوب سنتر الواقع في المنطقة التي یقع فیھا مركز اإلیواء الذي یقیمون فیھ.  كتبیتوجب علیھم التوجھ إلى م
) der AV Abschnitt III Nummer 1.1 "اجتماعیة شؤون - االختصاص" التنفیذیة الالئحة من 1.1 البند III الفقرة(
)Zuständigkeit Soziales(.  
 
 الذین و ،إنسانیةألسباب  قامةاإلبتصریح مؤقتة أو الحمایة الباللجوء أو حق الذین یتمتعون ب المقیمون :مراعاة اآلتي ىرجی

وذلك لمدة ثالث سنوات  اإلقامةمحل طبعة نظام یسري علیھم  ،2016 كانون ثاني/ینایر 1حصلوا على تصریح اإلقامة بعد 
في  كز العملامرأحد من وھؤالء لن یحصلوا على المساعدات إال . بدءاً من تاریخ االعتراف أو تاریخ منح تصریح اإلقامة

الجوب سنتر إذا ما تضمنت  كاتبمعین من م كتبالوالیة التي أُحیلوا إلیھا لتنفیذ إجراءات اللجوء. وقد ینحصر األمر في م
الجوب  كاتبكذلك یمكن أیضاً إبعاد صفة االختصاص عن م. إشارة واضحة إلى مكان إقامة محدد بعینھ اإلقامةمحل  طبعة

ما تضمنت طبعة محل اإلقامة التي حصل علیھا مستحقو المساعدة إشارة واضحة إلى عدم جواز  سنتر في منطقة محددة إذا
في سیاق متصل مع  ) §Abs. 2 SGB II 36( الثاني االجتماعي قانونال من 2 الفقرة 36 المادة( السكن في تلك المنطقة

(الجوب العمل  كتبمیتبع نظام تحدید . )) §12a Abs. 1 bis 4 AufenthG( اإلقامة قانون من 4 إلى 1 ةالفقر 12a لمادةا

https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__36.html
https://www.berlin.de/sen/soziales/service/berliner-sozialrecht/kategorie/ausfuehrungsvorschriften/av_zustsoz-571936.php
https://www.berlin.de/sen/soziales/service/berliner-sozialrecht/kategorie/ausfuehrungsvorschriften/av_zustsoz-571936.php
http://www.gesetze-im-internet.de/asylvfg_1992/__44.html
http://www.gesetze-im-internet.de/asylvfg_1992/__44.html
https://www.berlin.de/sen/soziales/themen/berliner-sozialrecht/kategorie/ausfuehrungsvorschriften/av_zustsoz-571936.php
https://www.berlin.de/sen/soziales/themen/berliner-sozialrecht/kategorie/ausfuehrungsvorschriften/av_zustsoz-571936.php
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__36.html
https://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/__12a.html


 17 إلیھ؟ نبغي أن تنتبھی الذي ما - الطلب|  الثاني الفصل

في حالة اإلقامة  محلوھنالك استثناءات معینة من نظام اإلقامة. وثائق  وأوثائق االعتراف  على الغالبالمختص سنتر) 
 .ولمدة ال تقل عن ثالثة أشھر ةمعین حدودضمن عمالً ما أو ما تدریباً مھنیاً المتقدمین الذین یباشرون 

 
 "داً عسام" معك تصطحبأن  ك. یمكن3
 

ً موثوق اً شخص لطلبا عند تقدیم معك تصطحبیحق لك أن  یمكنك االستفادة و .الجوب سنترإلى  لیرافقك ،"ساعداً "م يأ ،بھ ا
ً  ةترجمال من ھذه اإلمكانیة لغرض تبادر إلى لم  مابنفسك  قدمتھاقد  أنك كما لویقدمھا المعاون المعلومات التي وتُعامل . أیضا

 .)) §X-Abs. 4 bis 7 SGB 13( العاشر قانون االجتماعيالمن  7إلى  4فقرة  ،13 لمادةا( نقضھا مباشرة ودونما إبطاء
  
 
 الترجمة الفوریةالترجمة و خدمات. 4
 

كافیة باللغة المعرفة إلى ال یفتقروناألشخاص الذین  فإن. لذلك باللغة األلمانیة مكتوبة من حیث المبدأ یجب أن تكون الطلبات
ممن یتقنون اللغة األلمانیة بصفة  رفامعالأو  واحداً من األقارب إلى الجوب سنترمعھم یصطحبوا أن یجب علیھم األلمانیة 

 أو مترجم تك،لغ ونیتقنممن الجوب سنتر أن یساعدك في ذلك أیضاً أحد موظفي یمكن و. مساعد كي یقوم بمھام الترجمة
 خیریة.إحدى الجمعیات المن 

 
الالزمة الفوریة  والترجمةتوفر خدمات الترجمة ملزمة بأن الجوب سنتر  كاتبفإن ممتاحة،  غیرإذا كانت ھذه الخیارات و

ً في حالة األشخاص  EWR ةاألوروبی المنطقة اإلقتصادیةبلدان أو  مواطني دول االتحاد األوروبيفي حالة  وكذلك أیضا
لحدود لبر اعالوضع الب عرفیما  یمین في االتحاد األوروبي، وذلك ضمن إطارعدیمي الجنسیة والالجئین المعترف بھم المق

، وأن االتحاد األوروبي)من بلد إلى آخر داخل ي الرسم عیشتھمممركز نقل قاموا ب قصد بذلك أن ھؤالء األشخاص قدی(
) VO (EC) 883/2004 األوروبیة الالئحةھو  ذلكالقانوني في ساس واأل. تتولى تغطیة النفقات المترتبة على تلك الخدمات

)(EG) 883/2004 قانون االجتماعي الثانيالالخدمات التي یمنحھا  لىعصول حلاأعاله  المذكورین ألشخاصل تضمن التي 
 .))BA )Weisung 201611028 der BAلمكتب العمل االتحادي  201611028المرسوم رقم تمییز ( دون

 
ً أن لجوب سنتر في حالة األجانب اآلخرین یحق ل غیر  ھلكن -الالزمة وثائق والطلبات الة ترجمنفقات عن یطلب تعویضا

 صرفیتم ن أ ممكنأن من الإذ  )،) §Abs. 2 SGB X 19( العاشر قانون االجتماعيالمن  2فقرة ال 19 (المادةبذلك ملزم 
 سوف تجدو .محتملالتوسط في تشغیل الوساطة طالما أن األمر یتعلق بوثائق مطلوبة لغرض  الترجمة من میزانیة نفقات
الجوب ا ھقدمی تيال ھي الخدماتتحت عنوان "ما  3الفقرة في الفصل الثامن  الوساطةمیزانیة  حولمن المعلومات  اً مزید

 ؟".العمل لتسھیل اندماجك فيسنتر 
 

 السمع أو النطق الذین یعانون من إعاقة فياألشخاص . 5
 

للغة ات الداعمة اإلشارب أو ،التواصل بلغة اإلشارة األلمانیةلھم یحق  النطق وأ السمع في إعاقة الذین یعانون مناألشخاص 
قانون ال من 2 بندال 1 الفقرة 19 المادة(ة مناسبالتي یجدونھا خرى التواصل المساعدة األ بغیرھا من وسائلأو  المنطوقة،

 .)) §Abs. 1 Satz 2 SGB X 19( العاشراالجتماعي 
 

 ؟االجتماعیة نةاعواإل Alg IIطالة الثانیة بالإعانة  كم تبلغ مدة الموافقة على صرف. 6
 

ً  .اً عشر شھر اثنيلمدة عموماً االجتماعیة  نةاعواإل Alg IIالثانیة بطالة الإعانة صرف  تعطى الموافقة على ن فإ لذلك وخالفا
مال عاأل أصحابو أرجحالمتذوي الدخل ین حالة العاملحاالت خاصة، كما في في ستة أشھر قد تقتصر على  ةوافقالمفترة 
ً أولی إشعاراً  ونتلقی ھؤالءعلى سبیل المثال.  الحرة ) §Abs. 3 SGB  41 الثاني االجتماعي قانونال من 3 فقرةال 41 المادة( ا

https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_10/__13.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:02004R0883-20140101&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:02004R0883-20140101&from=DE
https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/ct/dam/download/documents/Weisung201611028_ba014503.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_10/__19.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_10/__19.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__41.html
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)II(.  وافقةالم فترة تمدیدل بطلبیتوجب علیك أن تتقدم  وافقةالموعند انقضاء فترة )Weiterbewilligungsantrag(  كي
ً  )online( عبر شبكة اإلنترنت أونالینویمكن تقدیم ھذا الطلب  .اتعاناإلیتسنى لك االستمرار في االستفادة من   .أیضا

 
 ؟اإلعانات صرف. كیف یتم 7
 

ً  لمعیشةانفقات  وفیرتإعانات  تحویلیتم  صاحب وإذا لم تكن . المعتمد من قبلك البنكي حسابالإلى  في بدایة كل شھر مقدما
 البند 1 الفقرة 17 المادة(المصروفة ات انعالتحقق من أنك تحصل بالفعل على اإلیمكن أن یقوم بالجوب سنتر إن الحساب ف

 .)) §Abs. 1 Nr. 1 SGB I 17( األول االجتماعي قانونال من 1
 
بواسطة  على إرسال اإلعانات ترتبیوشكل شیك بریدي.  علىالنقدیة اتك إعان وف تصلكفسبنكي إذا لم یكن لدیك حساب و
 كان بمقدورك عبء تلك الرسوم إذامن ستثنى غیر أنك یمكن أن ت. البریدي عموماً بعض الرسوم التي تقع على عاتقكشیك ال

)§ Abs. 1 Nr.  47 قانون االجتماعي األولالمن  1البند  1الفقرة  47ادة جاري (الم فتح حسابعلیك  تعذر أن تثبت أنھ قد
)SGB I 1( على سبیل المثال من البنكمناسبة ال ثباتاإلوثیقة تقدیم علیك  وجبتی. في ھذه الحالة. 
 

 ؟االجتماعیة نةاعواإل Alg IIطالة الثانیة بالإعانة على  سلفة إعطاء مكنی. ھل 8
 

ً  إذا كنت  استصدارأن تطلب یحق لك فإنھ راجحاً،  ةالمطلوب عانةلإلك استحقاقاحتمال وكان  المعیشیةالوسائل من  ال تملك أیا
عندھا قد یكون ). ) §41a Abs. 1 SGB II( الثاني االجتماعي قانونال من 1 الفقرة 41a المادة(وبالتالي عاجل  ،أوليقرار 

ً أیضأن تحصل  بمقدورك في حاالت معینة إثبات  یمكنكو. القصوى ، السیما في حاالت الضرورةنقدیة فوریة إعانةعلى  ا
 مناسبة إذا لزم األمر. أخرىوثائق  تقدیم عبر وأالبنك  منة محدثكشوفات عن طریق  المعیشیة إلى الوسائل كافتقار

 
اإلعانة من  ھذه السلف یتم خصمو إقرارھا. التي تماإلعانات  منیورو  100بقیمة تصل إلى  سلف صرفمن الممكن 

 ).) §Abs. 1 SGB II 42( الثاني االجتماعي قانونال من 1 الفقرة 42 المادة( التاليفي الشھر  المستحقة
 

المستحقة، حیث اإلعانات الجوب سنتر في كثیر من األحیان طریقة أخرى لصرف كاتب وبدالً من الصرف النقدي تستخدم م
یتم إعطاؤك قسیمة صرف تستطیع االستفادة من قیمتھا في أي من المتاجر أو مراكز التسوق المشتركة في نظام القسائم 

. أو تحصل على شیك تستطیع )على سبیل المثال Rossmann، أو Rewe ،Real ،Penny ،dm(كما ھي الحال لدى 
إن ف ذلكالحال فإن عملیة صرف القسیمة أو الشیك لن تكلفك أیة رسوم. كصرفھ لدى أي مكتب من مكاتب البرید. وبطبیعة 

لك أو أیة بیانات أو شعار للجوب سنتر المعني، كما إنھا ال تلزمك مطلقاً بشراء قسیمة الصرف ال تحمل أیة بیانات شخصیة 
 من ھذا المتجر أو ذاك. معینة سلع

 

https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__41.html
https://www.arbeitsagentur.de/arbeitslos-arbeit-finden/download-center-arbeitslos#1478809808529
https://www.arbeitsagentur.de/arbeitslosengeld-2/weiterbewilligungsantrag-arbeitslosengeld-2
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_1/__17.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_1/__47.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_1/__47.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__41a.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__42.html
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 ؟باحثین عن عملللاألساسي ن ضماالات إعانل على وصق لھ الحمن یح | الثالثالفصل 
 

 عامة شروط. 1
 

والقدرة على  ،أربعة شروط: العمر توفر علىیتوقف للباحثین عن عمل األساسي ن ضماالات إعان حقك في االستفادة من
، ال یستوفون شرط القدرة على الكسبممن ألشخاص ا وقد یندرج بعضفي ألمانیا. ة یادیعتاالواإلقامة  ،اجتیحواال ،العمل

ً  15 الـألطفال دون سن اك الذي "من  بعنوان 2 الفقرة الفصلھذا (انظر  اتعان، في عداد مستحقي اإلعلى سبیل المثال عاما
فسوف نأتي على ت اعاناإلمن المستثناة  الفئاتأما جتماعیة؟"). االة عاناإل یستحق ومن ، Alg IIالثانیة البطالة إعانةیستحق 
 الفصل.ھذا من  5و  4.1[R2] ،3ین فقرتالفي  ذكرھا

 
 سقوف السن 1.1

 
 معاشلالسن القانونیة  ون فیھبلغیوحتى نھایة الشھر المیالدي الذي  اً عام 15 سن منبتداء ا مستحقیھال عاناتاإلصرف تُ 
ویخضع ). ) §Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB II 7( الثاني االجتماعي قانونال من 1 الرقم 1 البند 1 الفقرة 7 المادة( شیخوخةال

 موالیدمن بتداء ا سنة تقویمیةواحد عن كل  شھر بمقدار تدریجیةلزیادة  –ن التقاعد وفي قانما ك –سنة  65 العمر البالغحد 
 قانونال من 7a المادة( اً عام 67إلى  وصوالً  1959 عامال موالیدمن  بتداءا سنة تقویمیةعن كل ن اشھرو ،1947عام ال

 .))§  SGB II7a( الثاني االجتماعي
 

 السید س. إلى سن التقاعد البالغ یصلسوف . 1956 / تموز یولیو 10 بتاریخد وولم، ةمساعدلل محتاجال .: السید سمثال
ساسي للباحثین عن األ نضماال إعاناتبالتالي فإن من حقھ الحصول على . و2022 أیار/ایوم 10یوم  أشھر 10سنة و  65

 .2022أیار /ایوم 31عمل حتى 
 
 قبل  شیخوخةالتقدیم طلب للحصول على معاش المبادرة إلى یطلب منك  سنتر أنلجوب ل یمكن :اآلتي مراعاة یرجى

ً  عتیادياال المعاشسن  بلوغك خصومات أو  مع شیخوخةالمعاشات  تشمل الخیارات المتاحةو. للشروطإذا كنت مستوفیا
ً  63 سن إال بعد إتمامكخصومات مع  الشیخوخةمعاش طلب إلى ك وجھیسنتر أن لجوب ل وال یحق. ھادونب  المادة( عاما

12a 12( الثاني االجتماعي قانونال منa SGB II§ (.( 
 
 :معاشالالمبكرة إلى  إحالتك كونتربما  نصیحتنا  ً ھي  تلكو. مالئمة" أو غیر مجحفة"معینة  ضمن شروطتك رغبل خالفا

تزاول عمالً أو  ALG II الثانیةالبطالة  ةإعانإلى جانب  بطالة راتب قاضىتتعلى سبیل المثال إذا كنت ال تزال  الحال
حصولك على معاش الشیخوخة المخفض محتاجاً  لدىأو كنت سوف تصبح  ،ساعة في األسبوع 20 بمعدل یزید على

 اإلجحاف الئحة(ساسي في حاالت الشیخوخة أو حاالت تقلیص العمل األن ضماالللمساعدة من منظور 
)UnbilligkeitsV( 12، المادة قانون االجتماعي الثانيال؛ قاعدة المعلومات بخصوصa ،المساعدات ذات األولویة :

 معاش الشیخوخة المبكرإذا ما وجدت أن  ).)Beitrag: Unbilligkeitsverordnung( اإلجحاف الئحة: بعنوان مقالة
 .حصول على المعاشالجوب سنتر لك لتقدیم طلب سوف یكون مجحفاً، فإن علیك أن تعارض بقوة دعوة ال

 
 العملالقدرة على  1.2

 
یوم على في الثالث ساعات لمدة األشھر الستة المقبلة  خاللحالي أو ال من یستطیع العمل في الوقت كسبعلى ال اً قادر یعد

) §Abs. 1 SGB  8 الثاني االجتماعي قانونال من 1 فقرة 8 المادة( ةالعام لعملاسوق  فياألقل في ظل الظروف المعتادة 
)II .(للعمل مستعدین أن یكونواعلیھم  جبیال الذین أیضاً عموم األشخاص  قادرین علي الكسبوكذلك یندرج في عداد ال 

ً  قومون برعایتھیثالث سنوات الدون سن  طفالً  لدیھمألن   ةالعاممدارس في إحدى ال یتلقون تعلیمھم ألنھمأو  ،ھمفي منزل مؤقتا
 .على سبیل المثال

 

https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__7.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__7a.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__12a.html
https://www.gesetze-im-internet.de/unbilligkeitsv/BJNR073400008.html
https://www.arbeitsagentur.de/wissensdatenbank-sgbii/12a-vorrangige-leistungen#1478799014460
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__8.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__8.html
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) ) §II Abs. 2 SGB 8( الثاني االجتماعي قانونال من 2 فقرة 8 المادةالقدرة على الكسب ( ققتحإن فألجانب ا في حالةأما 
 العمل. أي رخصة سوق العملإلى  دخولبال للتصریح مشروط أیضاً بحیازتھم

 
ً ب تعونیتم وأفراد أسرھم )األوروبیون المواطنون( األوروبي االتحاد مواطنو •  بموجبعمل ال مزاولةالحق في تلقائیا

ً أیضینطبق  األمر ذاتھو .حقھم في حریة التنقل یسلندا إمواطني دول المنطقة االقتصادیة األوروبیة مثل  في حالة ا
  مواطني سویسرا.في حالة كذلك أیضاً و ،والنرویج ولیشتنشتاین

 
المنطقة االقتصادیة األوروبیة)  أو(المواطنون من خارج االتحاد األوروبي  الثالثةرعایا البلدان المواطنون من  •

 رخصةكذلك فإن األشخاص الذین یحملون . یتمتعون من حیث المبدأ بالسماح بالعمل اإلقامةبتصریح والحاصلون على 
أو الذین ال یسمح لھم بمزاولة العمل إال بموجب موافقة دائرة شؤون األجانب،  ،ةحددمعمال ألصالحة فقط  ةمقیدعمل 
ً یعتبر صریح اإلقامة إشارة واضحة ینبغي أن یتضمن توالقانوني.  من المنظورعلى العمل ین قادر ون بدورھم أیضا

ق أوراإضافة العبارة المناسبة إلى  شأنالدوائر شؤون األجانب في ھذا تتولى وبشأن إمكانیة الدخول إلى سوق العمل. 
 اإلقامة.

 
 اجتیحاال 1.3

 
ً  یعتبر التي یرعاھا  عائلة)ال(جماعة الحاجة فراد ألو لنفسھ ةعیشنفقات المتأمین على  قوىیال  من كلّ مساعدة إلى ال محتاجا

 قانونال من 1 الفقرة 9 المادة(أخرى  أیة أطرافمساعدة من الیتلقى ال و ،الخاصة ھأصولأو الخاص  ھدخل باالعتماد على
 ).) §Abs. 1 SGB II 9( الثاني االجتماعي

 
ضمن  توجب علیكی قدف النسائب،قارب أو بعض األمع  ،مشتركة میزانیة جماعة أو ،حاجة جماعة ضمنتعیش  إذا كنت

جماعة و ،جماعة الحاجةالفصل الرابع "ما ھو الفرق بین (انظر  صولاأل وأ دخلفي المساھمة ھؤالء احتساب شروط معینة 
 ").السكن المشترك؟ جماعةو ،المشتركةة وازنالم

 
وذلك بھدف  ،ولویةاألذات  جتماعیةاالعانات اإل لالستفادة من اتیطلب منك تقدیم طلب أن(الجوب سنتر) العمل  كتبملیحق 

من مزید ل .)) § II12a SGB( الثاني االجتماعي قانونال من 12a المادةھ (مدت أو اختصار تقلیص حجمھ أو حتیاجاالتجنب 
 )."التعاون؟ بشأن التزام"ما ھي واجباتك  الثالث عشرالفصل انظر  حول اإلعانات ذات األولویةالمعلومات 

 
 ألمانیا داخلادیة تیعاالقامة اإل 1.4

 
 1 الجملة 1 الفقرة 7 المادةألمانیا بصفة اعتیادیة (األشخاص الذین یقیمون داخل في  اتعاناإلینحصر حق الحصول على 

 ).) §Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 SGB II 7( الثاني االجتماعي قانونال من 4 رقم
 

بالفعل  في األحوال العادیة من خالل إبراز ما یثبت وجود شقة سكنیة یشغلھا الشخص المعنيادیة" تیعاال"اإلقامة  إثباتیتم 
 من خاللح ووضب ما تبینإذا أیضاً ادیة تیعاالقامة اإل تمتعوا بصفةیمكن أن ی سكنمبال  شخاصاأل كذلك فإنإقامة). ل مح(

) § األول االجتماعي قانونال من 3 الفقرة 30 المادةمؤقتة (بالضرورة  لیست ألمانیا إقامتھم داخل أنالمتوفرة  المعطیات
)Abs. 3 SGB I 30 :(انظر  .على الدوام لجوب سنترمتاحاً ل الوصول إلیھم كونیأن بأیضاً ملزمون اإلعانات  ومستحق). ھام

 ؟").SGB IIالقانون االجتماعي الثاني  یستحق إعاناتال الذي "من  3الفقرة  ھذا الفصل
 

في یكونوا راغبین وأن  ،في ألمانیا طویلة األجلقامة إل ةمستقبلی على األقل آفاق مأن یكون لدیھ في حالة األجانبیشترط 
ً  ذلك الذین أو  السیاحةغرض لفي ألمانیا  نوجداوتالماألجانب  على سبیل المثالادیة" تیعاال. لذلك یستثنى من "اإلقامة أیضا

كذلك فإن  .)) §Abs. 1 AufenthG 6( اإلقامة قانون من 1 الفقرة 6 المادة( األمد مة قصیرةتأشیرة شنغن إلقایحملون 

https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__8.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__9.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__12a.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__7.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_1/__30.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_1/__30.html
https://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/__6.html
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مبررات فعلیة أو بمغادرة ألمانیا، والذین لیس لدیھم أیة ن یالملزمقامة االعتیادیة" غیر محقق في حالة األجانب إلشرط "ا
  قانونیة للمطالبة بوقف عملیة الترحیل.

 
 جتماعیة؟االنة اإلعا یستحق ومن ،Alg IIثانیة الطالة بالإعانة یستحق . من الذي 2
 

 إعانة على لوحصیمكنھم ال) "شروط عامة" 1الفقرة  انظر ھذا الفصلجمیعھا ( الشروط األربعة األشخاص الذین یستوفون
 .ALG II الثانیة البطالة

 
 الجوب سنتراجتماعیة من إعانة على  یحق لھم في حاالت معینة أن یحصلواعلى العمل  ینغیر القادرمن  المساعدة ومحتاج

الحاالت  علىفي المقام األول ذلك  ینطبقو. واحدة جماعة حاجة ضمنالعمل  شخص قادر علىمع  نمقیمی وانوكبشرط أن ی
 التالیة:

  والدیھم العاملین، كنففي المقیمین  عام 15أعمارھم عن جمیع األطفال الذین تقل  •
القادر الشریك الذین یعیشون مع والمستفیدون من المعاش التقاعدي بسبب تقلیص العمل كلیاً لفترة مؤقتة، شخاص األ •

 و ،العملعلى 
 القادرین علىھم والدیعیشون مع أالذین المستفیدون من المعاش التقاعدي بسبب تقلیص العمل كلیاً لفترة مؤقتة، و باءاآل •

 .[R3]سنة 24و  15بین  ما الذین تتراوح أعمارھموالعمل 
 

ً  18عن أعمارھم ال تقل والذین عجزاً دائماً عن العمل  عاجزینال األشخاصأما  یحق لھم االستفادة في المقام األول ف، عاما
ً في حاالت الشیخوخة وحاالت تقلیص العمل األساسي ن ضماال اتإعان من قانون االجتماعي الثاني ال من الرابعلفصل ل وفقا

) §Abs.  5قانون االجتماعي الثاني المن  2البند  2الفقرة  5(المادة  )اجتماعیة معونة( )Kapitel des SGB XII. 4( عشر
)SGB II Satz 2 2(. قانون المن  الرابعلفصل وإذا تعذر علیھم الحصول على اإلعانات المنصوص علیھا بموجب ا

قابلة لالحتساب، فیمكن النظر عندھا، كخیار ذي  أصولأو  مداخیلنظراً لوجود  )اجتماعیة معونة( االجتماعي الثاني عشر
شریطة أن وجود شخص قادر على العمل یعیش معھم ضمن جماعة الحاجة  –أولویة متأخرة، في منحھم إعانة اجتماعیة 

 B 4 AS – 28/11/2018ة االتحادیة بتاریخ (المحكمة االجتماعیووجود حاجة غیر مغطاة وفق القانون االجتماعي الثاني 
R 17/46 )B 4 AS 46/17 R –BSG vom 28.11.2018 (.(  
 

 ؟SGB IIقانون االجتماعي الثاني الات إعانالذي ال یستحق . من 3
 

 :للباحثین عن عملاألساسي ن ضماالخدمات من بشكل خاص  یستثنى
 

االستفادة  ؤالءلھیحق و .عتیادياال لتقاعدا سن بلوغھم قبل كامالً  الشیخوخة شمعا على نیحصلو لذینا صألشخاا •
 االجتماعي قانونال من 4 الفقرة 7 المادة( األول معاشال صرفیوم الیوم السابق لموعد أقصاه حتى من الخدمات 

 . )) §Abs. 4 SGB II 7( الثاني
 

 الذین أتموا فترة تأمین شتركین التأمینلم لشیخوخةاقاعد تإلى مرحلة  اً عام 63عمر ب اً مبكرل دخت: السیدة ف. مثال
 29المعاش األول في  صرف. یتم / تموز یولیو شھر من راً اعتبایصبح مستحق الدفع طویلة. معاش التقاعد المبكر 

 .ALG II ثانیةالالة البط إعانةاالستفادة من  في ھاحقتموز ینتفي /یولیو 29من  واعتباراً . تموز/یولیو
 
إذا كانت قابلة للمقارنة مع االستثناء من اإلعانات  تكون سبباً فيمن شأنھا أن األجنبیة  شیخوخةالمعاشات  ذلك فإنك

 .األمانی الشیخوخة في معاش
 

یتم وبذلك . Alg II الثانیة طالةبال إعانة كجزء منالدفعة األولى من معاش التقاعد المبكر  تحتسب :ةفیدممعلومات 
الناشئة عن ذلك فیما یخص  ثغرةالمن أجل سد وفي بدایة الشھر.  Alg II الثانیة طالةبال عانةإلمخفضة  قیمة صرف

https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_12/BJNR302300003.html#BJNR302300003BJNG000600000
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__5.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__5.html
https://www.sozialgerichtsbarkeit.de/legacy/205051?modul=esgb&id=205051
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__7.html
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ً تقدم طلبأن  نكامكفإن بإحتى نھایة الشھر،  ةالمعیش تغطیة نفقات عن  انتقاليقرض على للحصول  الجوب سنترلى إ ا
) §Abs.  24 الثاني االجتماعي قانونال من 4 الفقرة 24 المادةاألول (التقاعدي المعاش  صرفالذي یتم فیھ شھر ال
)SGB II 4.( 

 
أو دور رعایة  ،عیادات إعادة التأھیلأو  ،مثل المستشفیات ةالداخلیالرعایة  مؤسساتاألشخاص الذین یقیمون في  •

)§ Abs.  7 الثاني االجتماعي قانونال من 4 الفقرة 7 المادة( ھناك إقامتھم من األول الیوم من بتداءوذلك ا المسنین،
)SGB II 4 .(ت التالیة:حاالالات في تقاضي اإلعان يفھؤالء  یستمرذلك ل خالفاً و 
o  تقل عن ستة أشھرإعادة التأھیل الطبي  مؤسسات إحدى فيفي المستشفى أو العالج المتوقعة مدة إذا كانت 

 أو ،)) §SGB V 107( الخامس االجتماعي قانونال من 107 المادة(
o  عسبوفي األساعة  15 ال تقل عن لمدة ةسوق العمل العام فيالعمل إذا كانوا یزاولون. 

 
أو الحبس على  الحبس الجنائيك( قضائيبناء على أمر  عقوبة الحبسفیذ تن داخل مؤسساتالمقیمین األشخاص  •

 االجتماعي قانونال من 2 الجملة 4 الفقرة 7 المادة( للحبسول الیوم األمن  بتداءوذلك ا )على سبیل المثال ذمة التحقیق
ً  ذلك یشملو). ) §Abs. 4 Satz 2 SGB II 7( الثاني  .مؤقت بشكل سراحھم قطالتم إ األشخاص الذین أیضا

 
 الجوب سنتر الذین یتعذر علىأو  الجوب سنتردون موافقة  لجوب سنترل یبالقر جوارال یغادروناألشخاص الذین  •

 .الوصول إلیھم ألسباب أخرى
 

 الثاني االجتماعي قانونال من 4a الفقرة 7 المادةتوفر إمكانیة الوصول السریع في ب واألساس القانوني لوجیتمثل 
، ص 2006یولیو/تموز  25صحیفة القانون االتحادي تاریخ ( 2011آذار /في الصیغة المعمول بھا لغایة مارس

1707 )GBl. om 25. Juli 2006, S. 1707vB( مر بوجوب إتاحة إمكانیة الوصول األ). وتستند ھذه القاعدة إلى
)Erreichbarkeitsanordnung (EAO)(  فیما یخص التأمین ضد البطالة الذي یخضع لھ العاطلون عن العمل
 ). لثالثا االجتماعي قانونال(
 

 نأإنما یكمن في ضمان أولویة الوساطة لغرض توفیر العمل. إذ  مر بوجوب إتاحة إمكانیة الوصولوالھدف من األ
ً  االستجابةینبغي لھ أن یكون قادراً على األساسي ن ضماال من إعانات ستفیدیمن  لعروض العمل والدعوات  سریعا

 بریدال برعللجوب سنتر  متاحاً بصورة شخصیة لذلك یجب أن یكون الوصول إلیك والجوب سنتر.  لھھا قدمیالتي 
الجوب إلى  حضورال كما یجب أن تكون أیضاً قادراً على ،عملأیام ال منیوم  خالل أي قدم من قبلكالملى العنوان ع

یك الوصول إل إمكانیةإن  .)) §Abs. 1 EAO 1( الوصول تمكین قانون من 1 الفقرة 1 المادة(یومیاً عند الطلب سنتر 
ً ھاتف  .ةفیاكعتبر ال ت یا

 
ً ، فإنك تحتاج في رحلة ما السفرترید كنت  إذا  مكنی"ھل  14(انظر الفصل  الجوب سنترة مسبقة من إلى موافق مبدئیا

 الحصول على إجازة؟"). اتعاناإللمستحقي 
 

من القانون االجتماعي الثاني (في صیغتھ القدیمة)  4aالفقرة  7وفقاً للنص الحرفي تسري أحكام المادة  :استثناءات
 وكالة العمللة راھناللتعلیمات ا. غیر أن SGB IIبالنسبة لجمیع مستحقي اإلعانات بموجب القانون االجتماعي الثاني 

یخالف معنى القاعدة القانونیة وغرضھا. ومن ھنا فإن وكالة العمل االتحادیة تعتبر أن التفسیر الحرفي  (BA)االتحادیة 
 مغادرة الموقع  فیما یخصالموافقة المسبقة شرط  عنتتخلى عموماً 

o 15طفال دون سن في حالة األ  ً ً كذلك و ،عاما  أیضا
o ثانیةالطالة بالإعانة  في حالة األشخاص المستفیدین من Alg II  ساعة على األقل في األسبوع  15الذین یعملون

 عمل.سوق الفي  االندماج أو الذین یشاركون في إجراءات
 

http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__24.html
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__24.html
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__7.html
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__7.html
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_5/__107.html
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__7.html
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav#__bgbl__%2F%2F*%5B@attr_id%3D'bgbl106s1706.pdf'%5D__1630760330081
https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/ct/dam/download/documents/dok_ba013034.pdf
https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/ct/dam/download/documents/dok_ba013034.pdf
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 في النظر سبیل علىوفقاً لتوصیات الوكالة االتحادیة للعمل خرى األ ستثناءاتكما إن ھنالك أیضاً إمكانیة لبعض اال
مثال كما في  ، وذلك في حالة األشخاص الذین ال یستطیعون قبول العمل أو مزاولتھ،حدة على كالً  الفردیة الحاالت

ً علیھ  تعذری اً وحید معیالً  إذا كان واحدھممھات األ وأآلباء ا طفل دون سن  رعایةانشغالھ بعمل بسبب  قبول أي مؤقتا
 االجتماعیة. نةاإلعا حالة األشخاص الذین یتلقون وعلى العموم أیضاً فيثالث سنوات، ال
 

ي مفاده وجوب توفر أسباب جسیمة لتبریر تقیید حریة التصرف المنصوص في جوانب من االجتھاد القضائي یسود رأ
). لذلك فإن االستبعاد من اإلعانات بموجب (Art. 2 Abs. 1 GG) من الدستور 1الفقرة  2علیھا دستوریاً (المادة 

من القانون االجتماعي الثاني (الصیغة القدیمة) ال یشمل عموماً أیاً من األشخاص الذین ال  4aالفقرة  7أحكام المادة 
 فرصة مزاولة العمل (السیما األشخاص المستفیدین من اإلعانة االجتماعیة، انظر قرار المحكمة االجتماعیةتتوفر لھم 

 مؤقتاً  معلیھ تعذری) أو الذین L 7 AS 934/17 B ER - 2017نوفمبر  14بریمن تاریخ  –في والیة سكسونیا السفلى 
نظر ممن یعیلون طفلھم منفردین خالل إجازة الرعایة األبویة، ا مھاتاأل وأآلباء على سبیل المثال امزاولة العمل (

 ). 11/1030AS  34L - 15/08/2017براندنبورغ تاریخ  –قرار المحكمة االجتماعیة في والیة برلین 
 

ً االستجابة وفضالً عما تقدم فإن تخلفك عن  مساساً  عتبرال ی من الجوب سنترلك المقدمة  وساطةاللعروض سریعا
أو  يتعریفمنشغالً بموعد أنك كنت  ثبتما كان بمقدورك أن تإذا  ،إمكانیة الوصول إتاحةفیما یخص  التزامكب

أمر وجوب إتاحة إمكانیة من  3الفقرة  1(المادة  عملالبحث عن بذات الصلة د یعامومن ال ما إلى ذلكأو  ياستشار
 .)) §Abs. 3 EAO 1(الوصول 

 
 كبغیابالجوب سنتر  إذا ما علم ،یتعین علیكفقد  .إلیك الوصول من سنتر الجوب تمكین في كواجببتستخف ال  :نصیحتنا 

  .المعنیة عن الفترة بإعادة اإلعانات التي تقاضیتھاأن تقوم  ،موافقة مادونالموقع  عن
 

ً بریدی اً عنوان أن یقدموا إلى الجوب سنترسكن ملیس لدیھ  یمكن لألشخاص الذین :ةمعلومات مفید أو  ءصدقااأل بعضلدى  ا
 إثباتاً  عندھا الجوب سنتریطلب وسوف . اإلیواء التي تستضیفھم مؤسسة برعأو الذین یقیمون عندھم بشكل مؤقت، معارف ال

 ً ً برید الوصول إلیكیمكن لدیھم كضیف و قیممك بأن من المؤسسة خطیا  المرافقر عن استفساال یرجى .العملأیام  خالل یا
 اعنوانتمنحك أن  ھاالتي یمكن )ängige Einrichtung für Wohnungsloseunabh( في برلین للمشردین المستقلة

ً بریدی  .لدیھا ا
 

 ألجانبا شروط خاصة في حالة .4
 
ستوفوا أن ی شریطة ،للباحثین عن عملاألساسي ن ضماال مؤھلین لالستفادة من خدمات من حیث المبدأ ألجانبا عتبری

 .الخدمات تلكالمؤھلة لالستفادة من الشروط العامة 
 

 اتناعاإلاالستبعاد من  4.1
 

)§ 7  الثاني االجتماعي قانونال من 2 البند األولى الفقرة 7 المادةبموجب  ناتاعاالستفادة من اإللھا حق ی الالفئات التالیة 
)Abs. 1 Satz 2 SGB II: 
 
a(  سبیل على   ینطبقال ھذا االستبعادغیر أن . ھم الى البالدوأفراد عائالتھم في األشھر الثالثة األولى بعد دخولاألجانب

بموجب أحكام تصریح إقامة حائزین على الاألجانب  وأ ،عملال زاولونالذین یمواطني االتحاد األوروبي المثال في حالة 
) Kapitel 2 Abschnitt 5 اإلقامة قانون من 5 المادة 2 الفصلسباب إنسانیة أو سیاسیة (أل أو الدوليقانون ال
)AufenthGاأللمان. المواطنینأفراد أسر في حالة  وأ ،) بما في ذلك أفراد أسرھم 
 

https://openjur.de/u/2205268.html
https://openjur.de/u/644750.html
https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/ct/dam/download/documents/dok_ba013034.pdf
https://www.beratung-kann-helfen.de/beratung-kann-helfen/beratungstellen/wohnungsnot
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__7.html
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__7.html
http://www.gesetze-im-internet.de/aufenthv/BJNR294510004.html#BJNR294510004BJNG001100000
http://www.gesetze-im-internet.de/aufenthv/BJNR294510004.html#BJNR294510004BJNG001100000
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b(  بعداللجوء غیر المعترف بھم  طالبو ھمھؤالء و .خدمات طالبي اللجوء الذین یتلقون إعانات بموجب قانوناألجانب، 
 خدمات قانون من األولى المادة( البالدمغادرة بتنفیذیاً ملزمون ال األشخاصو خاضعون للترحیل المؤجل،الواألشخاص 

 ).) §AsylbLG 1( اللجوء طالبي
 
  :أفراد أسرھم ذلك بما في األجانبالفئات التالیة من أیضاً ات عاناإلمن  یحرم من االستفادةعالوة على ذلك و
 
c(  أو ،حق اإلقامةب  یتمتعونالذین الاألجانب 
 

d(  مواطنو االتحاد األوروبي یتمتعون بحق  .من غرض البحث عن عمل فقطاإلقامة في  محقھ ونیستمد نالذیاألجانب
ویتم تمدید البحث عن عمل بموجب القواعد القانونیة المعمول بھا لمدة ستة أشھر اعتباراً من تاریخ دخولھم إلى البالد، 

 آفاق معقولة للحصول على وظیفة.  وكان أمامھم إذا ما استمروا في البحث عن عمل ھذه المدة
 
بعد خمس  ات االالحصول على اإلعان لھمحق ال ی) d) و c البندین تحت المذكورین ألشخاصان إالمشّرع فبناء على إرادة و

انقطاعات أیة  سجل لدى ھؤالءتلم  األجانبشؤون دائرة  تفقط إذا كان ذلكو -ألمانیا  داخل االعتیادیةسنوات من اإلقامة 
اإلقامة  فياألجل  ةقصیر اتاالنقطاعن علماً بأ ،الفترة لكت خالل حریة التنقلحقھم في شأنھا أن تؤدي إلى خسارتھم لمن 
من بتداء افترة الخمس سنوات  تحسب. الخصوص بھذا ةضار عتبرتال ، مثالً  لوطنإلى االزیارات القصیرة ك ،ةیادیعتاال

، إذا دونما انقطاع لمدة خمس سنوات اإلقامة كانضرورة استمرار تسجیل مجدل حول  ھنالكو اإلقامة. مكان تسجیلتاریخ 
براندنبورغ  –(انظر في ھذا السیاق قرار المحكمة االجتماعیة في والیة برلین  ما أمكن إثبات اإلقامة االعتیادیة في مكان آخر

 .)B ER L 19 AS 929/21 - 21/10/2021تاریخ 
 
 ،أو في حریة التنقل ،قامةاإل في إذا كان ھناك حق آخرإال  ،خمس سنواتفترة القبل انقضاء  عاناتال یمكن المطالبة باإلو

ورعایا البلدان  األوروبي بین مواطني االتحادبھذا الخصوص جب التمییز تویو". عمل"لغرض البحث عن  حق اإلقامةغیر 
 .الوضع القانوني  على صعید للتباین وذلك نظراً  ،الثالثة

 
ً وأفراد أسرھم  لمواطني االتحاد األوروبيیحق  • ("توجیھ  EG/2004/38جیھ االتحاد األوروبي لتو الدخول واإلقامة وفقا

. )Freizügigkeitsgesetz/EU( قانون حریة التنقل والذي یتم تطبیقھ في ألمانیا من خالل ،مواطني االتحاد") بشأن
یسلندا إمثل  میة إلى االتحاد األوروبينتغیر المعلى رعایا بلدان المنطقة االقتصادیة األوروبیة  مثلوینطبق ھذا بال

ً وكذلك ، )) §FreizügG/EU 12(( التنقل حریة قانون من 12 المادة(تنشتاین والنرویج شولی مواطني على أیضا
 سویسرا. 

 
حقوق التنقل المدرجة أدناه مكفولة بموجب القانون، وال تحتاج إلى الطلب أو الموافقة. مواطنو االتحاد األوروبي، وكذلك 

تقدیم الطلبات للحصول لھم یحق أیضاً مواطنو دول المنطقة االقتصادیة األوروبیة المشار إلیھا أعاله ومواطنو سویسرا، 
یتمتعون بالحق في حریة التنقل وفق أحد المعاییر   مثالً  واإذا كان SGB II الثاني قانون االجتماعيالبموجب على إعانات 

 التالیة:
 

o  من  2و  1البند  2الفقرة  2المادة ( ألمانیا عمل أو مھنة حرة في مزاولةأو  ةفیوظبناء على شغل التنقل حریة حق
 . )) §Abs. 2 Nr. 1 und 2 FreizügG/EU 2(قانون حریة التنقل 

 
یقصد بالعمل في ھذا السیاق النشاط المھني الذي تتم مزاولتھ بشكل فعلي على أرض الواقع. ومن ھنا فإن تسجیل 

 یعتبر كافیاً بحد ذاتھ ما لم یتم إرفاقھ بإثبات على مزاولة العمل أصحاب المھن الحرة الالنشاط المھني في حالة 
 فعلیاً. 

 
وذلك ألن حجمھا صغیر إلى الحد الذي یجعلھا تبدو كأعمال  ،ھنالك أعمال ال تؤخذ في االعتبار في ھذا السیاق

من  تزال موضع جدل الثانویة أو ھامشیة كلیاً. غیر أن حدود تصنیف األعمال كنشاطات "ثانویة" أو "ھامشیة" 

http://www.gesetze-im-internet.de/asylblg/__1.html
https://gesetze.berlin.de/bsbe/document/JURE210019075
http://www.gesetze-im-internet.de/freiz_gg_eu_2004/BJNR198600004.html
http://www.gesetze-im-internet.de/freiz_gg_eu_2004/__12.html
http://www.gesetze-im-internet.de/freiz_gg_eu_2004/__2.html
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 ةساع 5,5 بأن الشخص الذي یعمل مدة ال تقل عن) EuGH(محكمة العدل األوروبیة  قضتوقد الناحیة القانونیة. 
تقدیر  فإن. ومع ذلك یستحق صفة العامل المزاول لعملھیورو  175 ال یقل عن اً شھری دخالً یتقاضى في األسبوع و

ً دائمیعتمد  الموقف امتداد و، حجم األجر قبیل منعالقة العمل التعاقدیة ظروف مجمل ل اإلجمالیةة صورالعلى  ا
وما إلى ذلك  استمراریة دفع األجر خالل اإلجازة أو في حاالت المرضمدى التشغیل، ومدة العمل و أوقات

) .AVV zum FreizügG/EU, Nr التنقل حریة قانون بخصوص 2.2.1 رقم AVV العام التنفیذي المرسوم(
وعادةً ما تصادق الوكالة االتحادیة للعمل على صفة العامل المزاول لعملھ إذا ما تبین أن العامل یمارس  ).2.2.1(
بنك البیانات المعرفیة،  ،SGB IIقانون االجتماعي الثاني الساعات في األسبوع ( ثمانيملھ فعلیاً لمدة ال تقل عن ع

 ).) :Leistungsausschluss von AusländernBeitrag( الخدمات من األجانب استثناء: بعنوان مقالة
 
o  من قانون حریة التنقل  1البند  2الفقرة  2(المادة قید التأھیل في موقع العمل  كمتدربحق حریة التنقلAbs.  2§ (

)Nr. 1 FreizügG/EU 2(. 
 
o  لمدة تزید في ألمانیا ممارسة العمل الوظیفي أو النشاط المھني الحر  بعدفي حریة التنقل من حیث المبدأ حق دائم

المصادقة على األمر  تتمإذا ما  ،ة العاملإراد عن ةخارج ألسبابفرصة العمل  فقدانفي حال واحدة السنة على ال
 . )) §Abs. 3 FreizügG/EU 2(من قانون حریة التنقل  3الفقرة  2 المادةللعمل ( وكالة االتحادیةال من قبل

 
تنطلق الوكالة االتحادیة للعمل في توجیھاتھا بھذا الخصوص من أن مزاولة العمل لمدة سنة واحدة تعتبر كافیة و

 .المزاولة رطالستیفاء شأیضاً 
 

وال تشترط ھذه القاعدة ضرورة عدم وجود أیة انقطاعات في فترة مزاولة العمل أو النشاط المھني الحر. أي أن 
الواحدة ال یحول دون  سنةال إجمالیة تزید علىیوماً مثالً خالل فترة مزاولة  15انقطاعاً قصیراً بسبب البطالة لمدة 

 B 4 AS 17/16 R - 13/7/2017 بتاریخ BSG االتحادیة االجتماعیة ةالمحكم قراراستیفاء شرط المزاولة (
)B4 AS 17/16R -BSG vom 13. Juli 2017 (.(  
 
بعد فترة للوظیفة أو العمل، والمصادق علیھا من قبل الوكالة االتحادیة للعمل،  ةطوعیالخسارة غیر ال في حالةو

 اإلعانة أو ALG II ثانیةال طالةالب إعانةتقاضي حق اإلقامة وحق العامل  یمنح ،ن سنة واحدةعقل تمزاولة 
 .المزاولةانتھاء  اعتباراً من تاریخستة أشھر  لمدة أقصاھااالجتماعیة 

 
كذلك یتمتع بالحق في حریة التنقل مواطنو االتحاد األوروبي العاجزون مؤقتاً عن مزاولة عملھم بفعل المرض، 

 أو التعرض لحادث ما، أو بفعل الحمل.
 

بصورة إما  ةً لمواطني االتحاد األوروبي قائمبالنسبة  لعملھ تبقى صفة العامل المزاولھذه الحاالت جمیع وفي 
 .ةؤقتة مفترلدائمة أو 

 
o اً على الدوام سبب تضمنت خمس سنوات لمدةفي ألمانیا  شرعیةدائمة بعد إقامة القامة حق اإل  ً حریة  منحل موجبا

 .حریة التنقلقانون أحكام التنقل بموجب 
 

كما یتمتع أفراد مزاولة العمل. خسر مواطن االتحاد األوروبي صفة  إذا ماویبقى حق اإلقامة الدائمة قائماً حتى 
مع مواطن االتحاد األوروبي خمس سنوات منذ  قد أقامواإذا كانوا اإلقامة الدائمة ثالثة بحق الدول المن ة سراأل

) §FreizügG/EU  a4 التنقل حریة قانون من 4a المادة( ا االتحادیةألمانیداخل حدود  ودائمشرعي بشكل 
)FreizügG/EU.( 
 
o  حق حریة التنقل كفرد من أفراد أسرة مواطن من مواطني االتحاد األوروبي یتمتع بحق حریة التنقل، إذا كان ذلك

 .اھیعلى أراضا، أو أقام معھ یھدخولھ إلى ألمانیا، أو تبعھ إلالفرد قد رافق مواطن االتحاد األوروبي لدى 

http://www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de/bsvwvbund_03022016_MI12100972.htm
http://www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de/bsvwvbund_03022016_MI12100972.htm
https://www.arbeitsagentur.de/wissensdatenbank-sgbii/7-leistungsberechtigte#1478797218594
http://www.gesetze-im-internet.de/freiz_gg_eu_2004/__2.html
http://www.gesetze-im-internet.de/freiz_gg_eu_2004/__2.html
http://www.gesetze-im-internet.de/freiz_gg_eu_2004/__2.html
http://www.rechtsprechung-im-internet.de/jportal/portal/t/jig/page/bsjrsprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=KSRE127260219&doc.part=L&doc.price=0.0&doc.hl=1#focuspoint
http://www.gesetze-im-internet.de/freiz_gg_eu_2004/__4a.html
http://www.gesetze-im-internet.de/freiz_gg_eu_2004/__4a.html


 26 ؟باحثین عن عمللل األساسي نضماال اتإعان على لوصق لھ الحیح من|  الثالث الفصل

 
 ) §FreizügG/EU )FreizügG/EU 3 التنقلحریة  قانونمن  3بموجب المادة  األسرة أفراد عداد في یندرج

 على وجھ الخصوص كلٌّ من
وأوالد/أحفاد مواطن االتحاد األوروبي  ،المسجل أصوالً حیاتھ شریك مواطن االتحاد األوروبي أو  زوج •

 ، وسنة 21تحت سن ال یزالون األوالد/األحفاد إذا كان  ،أصوالً  المسجلھ شریك/ھزوجأوالد/أحفاد أو 
األوروبي المتمتع بحق  على امتداد خط القرابة الشاقولي صعوداً وھبوطاً بالنسبة لمواطن االتحادقارب األ •

عاماً، شریطة أن  21، كاألجداد أو األوالد فوق سن أصوالً  حریة التنقل ذاتھ أو لزوجھ/شریكھ المسجل
أصوالً  یوفر لھم مواطن االتحاد األوروبي المتمتع بحق حریة التنقل أو باألحرى زوجھ/شریكھ المسجل

 مستلزمات المعیشة.
 

على سبیل المثال األخوة واألخوات، أو األعمام/األخوال قانون حریة التنقل  وال یعد من أفراد األسرة بمقتضى
 والعمات/الخاالت، أو النسائب، أو األشخاص الذین یعیشون معاً ضمن إطار عالقة شبھ زوجیة.

 
ویعتبر حق حریة التنقل قائماً بصرف النظر عما إذا كان أفراد األسرة من مواطني االتحاد األوروبي أو من 

 مواطني إحدى الدول الثالثة.
 

o  التنقلمن قانون حریة  1 البند 14الفقرة  11قانون اإلقامة (المادة  بموجب وھميإقامة حق FreizügG/EU 
)Abs. 14 Satz 1 FreizügG/EU 11 §( .( 

 
مواطني االتحاد  في حالةأیضاً قانون اإلقامة قابلة للتطبیق  بموجبالمنصوص علیھا ذا یعني أن حقوق اإلقامة ھ

ً . وحتى إذا لم یتم منح رخصة اإلقامة أن توفر لھم مزیداً من الحمایةتلك الحقوق  من شأناألوروبي إذا كان  ، فعلیا
في الحصول على رخصة اإلقامة؛ ذلك ھو ما نص علیھ  المحتملفإن الجوب سنتر یتوجب علیھ النظر في الحق 

 كانون/ینایر 30 بتاریخ الصادر الحكم ،BSG االتحادیة االجتماعیة المحكمةقرار المحكمة االجتماعیة االتحادیة (
 27، ھامش )B 4 AS 54/12 R )il vom 30. Januar 2013, B 4 AS 54/12 RBSG, Urte ،2013 ثاني

 ).وما یلیھ
 
 لطفل أب بصفتھ اإلقامة حق على حصلاالتحاد األوروبي، غیر متزوج وغیر مزاول للعمل، ی من مواطن :مثال

 .Abs. 1 Satz 1 Nr 28 §)من قانون اإلقامة  3الرقم  1البند  1الفقرة  28وذلك بموجب المادة  ،قاصر ألماني
3 AufenthG).  

 
 التنفیذیة الالئحة من 10 المادةتنبثق عن أحكام  ھمطفاللمواطني االتحاد األوروبي وأأخرى بالنسبة إقامة  حقوق وھنالك

VO (EU) 492/2011 )2011-(EU) 492 Art. 10 der VO(.  وبموجب أحكام تلك المادة فإن أوالد مواطني االتحاد
لھم الحق في االستفادة من  ،سابقاً في ألمانیاالعمل لوا زاوأو الذین  ،في الوقت الراھن ذین یزاولون العملاألوروبي ال

خالل  ،أو الطرف المعني منھما خدمات التعلیم العام أو المھني شأنھم في ذلك شأن نظرائھم األلمان. ویتمتع األبوان
الرعایة  بتقدیمھم قیاممدة  ةلیطوذلك حق إقامة مشتق ب ،على الدوام في مرافق التعلیم العام أو المھني ولدھمفترة مواظبة 

ال یزال قاصراً أي دون السن القانونیة، وكذلك أیضاً بعد ذلك ولد طالما أن الالحق یبقى قائماً األبویة بشكل فعلي. وھذا 
 متابعة دراستھ أو إنھائھا بنجاح.بحاجة إلى رعایة األبوین أو الطرف المعني منھما، كي یتسنى لھ  ولدال بقيإذا ما 

 
ألكثر من ستة  ھم عاطلین عن العملبسبب بقائخسروا صفة مزاولة العمل،  وإنحتى  قائماً حق إقامة األبوین یبقى و

 بعد خسارتھم "غیر الطوعیة" لعملھم الذي لم یدم إال أقل من سنة.على سبیل المثال، أشھر 
 

 C181/19 القضیة( 2020 أول تشرین/أكتوبر 6 بتاریخ EuGH األوروبیة العدل محكمة قرار منذ :ةمفید معلومات
)Rechtssache C181/19( (المعونات من الشامل االستبعاد یعد لم  ً  الذین األوروبي االتحاد مواطني حالة في ممكنا

http://www.gesetze-im-internet.de/freiz_gg_eu_2004/__3.html
http://www.gesetze-im-internet.de/freiz_gg_eu_2004/__11.html
http://www.rechtsprechung-im-internet.de/jportal/portal/t/9bn/page/bsjrsprod.psml;jsessionid=3DE416D30665B7A2E6E01D15652FAC65.jp26?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=KSRE168501505&doc.part=L&doc.price=0.0&doc.hl=1#focuspoint
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0492&from=DE
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=232081&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1
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 إلغاء المشرع أقر وقد. VO (EU) 492/2011 التنفیذیة الالئحة من 10 المادة من فقط اإلقامة في حقھم یستمدون
ً  بھا المعمول القانونیة القاعدة  . 2021 ثاني كانون/ینایر 1 من اعتباراً  الخصوص بھذا سابقا

 
 1966 الثاني كانون/ینایر 17 بتاریخ النمساوي-األلماني الرعایة اتفاق إلى یستندوا أنیمكن  النمساویون المواطنون

)Fürsorgeabkommen vom 17. Januar 1966-Österreichische-Deutsch(  المساواة مع األلمان من")
وقد األساسي.  نضماال إعانات االستفادة من قد تم بھدفألمانیا لى إدخولھم یكون  الأشریطة  ،")الرعایةحیث خدمات 

ون بحق اإلقامة لغرض البحث تمتعی الذین ممن ال یتمتعون بحق اإلقامة، أو من عدة بحق مدعین نمساویینمحاكم أقرت 
بناء على ذلك  SGB II ثانيال منصوص علیھا بموجب القانون االجتماعيالات اإلعانعلى  عن عمل، في الحصول

 2020مایو/أیار  11براندنبورغ تاریخ -نذكر ھنا على سبیل المثال قرار المحكمة االجتماعیة في والیة برلین( االتفاق
 .)L 18 AS 1641/19الملف:  - 2020یونیو/حزیران  8وتاریخ  ، L 18 AS 1812/19الملف:  -
 

 2020دیسمبر/كانون أول  31 تاریخ بالحد األقصى حتىفي ألمانیا  الذین أقاموا وأفراد أسرھم البریطانیون المواطنون
 اتفاقب یحق لھم الحصول على حق اإلقامة بموجون في البالد، سكنوما زالوا ی ،التحاد األوروبياقواعد  بموجب
حقوق اإلقامة المنصوص علیھا في اتفاق الخروج و. األوروبي واالتحاد بریطانیا بین المبرم الخروج

)und der EU tsabkommen zwischen GroßbritannienAustrit( جوھرھا حقوق حریة التنقل  تماثل في
شأنھم شأن  - یھمینطبق علفھؤالء ، عرف بالبریطانیین القدامى وأفراد أسرھمفي حالة ما یُ أما االتحاد األوروبي.  داخل

إذا كانوا یتمتعون بحق إقامة  SGB IIقانون االجتماعي الثاني الات إعاناالستفادة من حق  -مواطني االتحاد األوروبي 
 غیر محصور بغرض البحث عن عمل.

 
البریطانیین "تعتبر حقوق اإلقامة المنصوص علیھا في اتفاق الخروج ساریة المفعول بموجب القانون. ویتوجب على 

یبرزوا وثیقة إقامة خاصة یحصلون علیھا من دائرة أن  ،إذا ما أرادوا إثبات أھلیتھم لالستفادة من تلك الحقوق ،"القدامى
 ). ) §FreizügG/EU )FreizügG/EU) 1( 16 التنقل حریة قانون من 1 الفقرة 16 المادة(شؤون األجانب 

 
اللحاق في حالة "البریطانیین القدامى" المقیمین أصالً في ألمانیا یمكن ألفراد أسرھم وما یُعرف باألشخاص القریبین 

. 2020دیسمبر/كانون أول  31حتى بعد تاریخ وذلك  ،بموجب قانون حریة التنقلبھم إلى ألمانیا ضمن شروط معینة 
فإن  ،("البریطانیین الجدد") 2021ینایر/كانون ثاني  1اعتباراً من أما في حالة باقي البریطانیین الوافدین إلى ألمانیا 

 حق الدخول إلى البالد واإلقامة فیھا یتبع القواعد الناظمة لحقوق اإلقامة بالنسبة لمواطني البلدان الثالثة.
 
المنطقة االقتصادیة األوروبیة) من غیر مواطني  أو باألحرى ،(من غیر مواطني االتحاد األوروبي رعایا البلدان الثالثة •

قانون الات إعانالحصول على الدائم  ةقاماإلیمكن لألجانب الحاصلین على تصریح وبذلك یخضعون لقانون اإلقامة. 
على الغرض الذي  األمریعتمد فبالنسبة لألجانب الحاصلین على تصریح إقامة (مؤقت) أما . SGB II الثاني االجتماعي

من قانون المعنیة فقرة ال من خالل اإلشارة إلىاإلقامة في وثیقة اإلقامة  غرض تبیانتم ی. من أجلھ منح تصریح اإلقامة
 اإلقامة.

 
مواطنو البلدان الثالثة الذین حصلوا على اإلقامة فقط  SGB IIإعانات القانون االجتماعي الثاني  من االستفادة من یستبعد

 AufenthG اإلقامة قانون من 3 إلى 1 الفقرة 20 المادةتتضمن و(انظر الفقرة السابقة أعاله). لغرض البحث عن عمل 
)AufenthGAbs. 1 bis 3  20§ ( تراخیص اإلقامة المخصصة لغرض البحث عن عمل.أنواع ألھم  اً موجزاً عرض  
 
 :SGB II خدماتطلب االستفادة من أن ت على سبیل المثال التالیةللفئات  حقیو
 
o  الفقرة 2 الفصلالقانون الدولي أو ألسباب إنسانیة أو سیاسیة (أحكام  بموجبقامة اإلحق ب یتمتعوناألجانب الذین 

الذین  األشخاصل امثكما في  ،))AufenthG )[R4]5 AufenthG chnittKapitel 2 Abs اإلقامة قانون من 5
واألشخاص الذین یحق لھم أ ،اتفاقیة جنیف لالجئینبموجب المعترف بھم  الالجئین أو ،اللجوءطلب یحق لھم 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10008233
https://gesetze.berlin.de/bsbe/document/JURE200007911
https://gesetze.berlin.de/bsbe/document/JURE200009035
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:12019W/TXT(02)&from=DE
http://www.gesetze-im-internet.de/freiz_gg_eu_2004/__16.html
http://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/__20.html
http://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/BJNR195010004.html#BJNR195010004BJNG000701310
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 2 و 1 الفقرة 25 المادةالعتراف بھم (ا شھر یلي الذيالشھر من  بتداءوذلك االحمایة المؤقتة ة صفالحصول على 
 البقاء حقب األشخاص الذین یتمتعونأو  ،))§ AufenthG )Abs. 1 und 2 AufenthG 25 اإلقامة قانون من
ً وفق جنائیة الم ائجرالأو ضحایا  ،) §AufenthG )Abs. 1 AufenthG 23 اإلقامة قانون من 1 الفقرة 23 للمادة ا

 نغیر أ). ) §AufenthG )Abs. 4a und 4b AufenthG 25 اإلقامة قانون من 4b و 4a الفقرة 25 المادة(
من خدمات  ینتبعدمسقانون خدمات طالبي اللجوء  یبقون األجانب الذین یحق لھم الحصول على إعانات بموجب 

SGB II. 
 
o قانون اإلقامةمن  6 فقرةال 2تصریح إقامة ألسباب عائلیة (الفصل  حائزون علىاألجانب ال AufenthG Kapitel (

)[R5]6 AufenthG chnittAbs 2(،  ي أو أم ألمانب أل ونصراقالطفال األأو  ،المسجل نیالقرمثل الزوج أو
وكذلك ، )) §AufenthG )AufenthG 28قانون اإلقامة  من 28 المادةل ألمان (اطفمھات ألاألباء واآلأو  ألمانیة،

الحاصلین على  اتفاقیة جنیف لالجئین أوبموجب أو  حق اللجوء بموجبمعترف بھم ال ینالجئال تأفراد عائال
قانون اإلقامة  من 30 المادة( ةسراألل شمْ  تأشیرة لمّ موجب إلى ألمانیا بذین یلحقون بذویھم الو ،مؤقتةالحمایة ال

AufenthG )AufenthG 30§ (.( كذلك فإن أوالد الالجئین المذكورین أعاله المولودین في ألمانیا یتمتعون و
) §33  من قانون اإلقامة 33(المادة  SGB IIبدورھم أیضاً بحق االستفادة من إعانات القانون االجتماعي الثاني 

)AufenthG قانون االجتماعي الثاني ال؛ قاعدة المعلومات بخصوصSGB II ،زحون: "الالجئون/الناالموضوع - 
) in Deutschland  –Asylberechtigte/ Flüchtlinge „Eintrag "ألمانیا في المولودون األطفال

)”geborene Kinder(. 
 
o  رقمالشراكة األوروبیة التركیة  مجلس قرارالعمال األتراك وأفراد عائالتھم الذین یتمتعون بحق اإلقامة بموجب 

1/80 )Beschluss Nr. 1/80 des Assoziationsrats EWG/Türkei( ویتوجب إثبات حق اإلقامة من .
 .)§ Abs. 2 AufenthG 4( اإلقامة قانون من 2 الفقرة 4 المادة وفقخالل ترخیص اإلقامة 

 
 كز امربأحد ال االستعانةنك امكفإن بإ ،اإلعانات االستفادة منن عاألجانب  استبعاد على قاعدةإذا تم رفض طلبك  :نصیحتنا

 ینمحامأحد البأو  )Beratungsstelle für Migrantinnen und Migranten(للمھاجرین  ةستشاریاال
تقییم فرصة نجاح وسائل  لوذلك من أج )Fachanwalt für Sozialrecht( االجتماعي القانونفي  ینمتخصصال

المحاكم االجتماعیة في ألمانیا متباینة فیما بینھا حول ما إذا كان تجدر اإلشارة إلى أن . القانونیة في حالتكاالعتراض 
ً ات، في حالة مواطني االتحاد األوروبي غیر الملزمین بالمغادرة، ناعمن اإل ثناءاالست مع أحكام الدستور أم ال.  متوافقا

 .ولیس ھناك حتى تاریخھ قرار من المحكمة الدستوریة االتحادیة بھذا الخصوص
 

تفاقیة ا متنطبق علیھ نالذیو جتماعیةاال واإلعانة Alg II ثانیةالطالة بالإعانة  من المستثنینقد یحق لألجانب  :ةمفید معلومات
 عشر الثاني االجتماعي قانونال من الثالث الفصلاجتماعیة بموجب ة عونمعلى  أن یحصلواجتماعیة األوروبیة الرعایة اإل

)des SGB XIIKapitel . 3( .یحق لھم فقط، وفقذلك  وفیما عدا ً نتقالیة االخدمات بعض ال على اولحصأن یالمشرع، ة إلراد ا
 ؟").Alg IIالثانیة طالة بإعانة المن ن وبعدمستال التي یحصل علیھا األجانبات عاناإلالسادس عشر: ما ھي (انظر الفصل 

 
 اإلقامة؟ الحصول على تصریحفرص ب SGB XIIأو  SGB II إعاناتي لقتیضر ھل  4.2

 
(في برلین: مكتب الوالیة لشؤون  دائرة شؤون األجانباالجتماعیة ملزمة بإبالغ  ومكاتب الرعایة جوب سنترال كاتبم

  حصوللدى الھجرة) 
 أو ،جانب بدون إقامةاأل •
 أو  ،حق اإلقامة فقط لغرض البحث عن عملالمتمتعین بجانب األ •
  ،لمدة خمس سنوات )یةشرع بالضرورة لیسو( ادیةتیعابعد إقامة جانب األ •

 ،SGB IIبموجب القانون االجتماعي الثاني جتماعیة االة نعااإلأو  ،Alg II الثانیة طالةبال إعانةعلى أو محاولتھم الحصول 
 فإنباإلضافة إلى ذلك وفراد أسرھم. ألألنفسھم و ،SGB XIIالثاني عشر  قانون االجتماعيال بموجبجتماعیة االة عونمالأو 

http://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/__25.html
http://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/__23.html
http://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/__25.html
http://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/BJNR195010004.html#BJNR195010004BJNG000801310
http://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/BJNR195010004.html#BJNR195010004BJNG000801310
http://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/__28.html
http://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/__30.html
http://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/__33.html
http://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/__33.html
https://www.arbeitsagentur.de/wissensdatenbank-sgbii/7-leistungsberechtigte#1478800761364
https://www.arbeitsagentur.de/wissensdatenbank-sgbii/7-leistungsberechtigte#1478800761364
https://www.migrationsrecht.net/kommentar-arb1-80-assoziationsratsbeschluss-ewg-tuerkei-arb-1/80.html
http://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/__4.html
https://www.berlin.de/labo/_assets/zuwanderung/beratung-liga-wohlfahrtsverbaende.pdf
https://www.rak-berlin.de/das-recht/anwaltssuche.php
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_12/BJNR302300003.html#BJNR302300003BJNG000501308
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 87 المادة( SGB XII الثاني عشر قانون االجتماعيال بموجب نتقالیةاالمطالبة بخدمات  یشمل أیضاً حاالتلتزام باإلبالغ اال
 ).) §AufenthG )Abs. 2 Satz 1 Nr. 2a AufenthG 87 اإلقامة قانون من 2a رقم 1 الجملة 2 الفقرة

 
ً بإبالغ دائرة شؤون األجانب  لدى مبادرة أحد األجانب من رعایا البلدان الثالثة كذلك تلتزم الجھات المذكورة أعاله أیضا

) )Kapitel 2 Abschnitt 3 AufenthG( اإلقامة قانون من 3 الفقرة 2 الفصلالدراسة (والمتمتع بترخیص إقامة لغرض 
) على طلب االستفادة من )Kapitel 2 Abschnitt 4 AufenthG( اإلقامة قانون من 4 الفقرة 2 الفصلالعمل (لغرض أو 

 AufenthG اإلقامة قانون من 3 البند 2 الفقرة 87 المادة( لنفسھ أو ألفراد أسرتھ SGB XIIأو القانون  SGB IIإعانات القانون 
)Abs. 2 Satz 3 AufenthG 87§ ((.  
 

فال یجوز في حالة مواطني االتحاد األوروبي أما والتزامات تلك الجھات باإلبالغ تخص في المقام األول رعایا الدول الثالثة. 
حق حریة التنقل  بقاءطلب اإلعانة أو الحصول علیھا "دور حاسم" فیما یخص لإال إذا كان ن األجانب إبالغ دائرة شؤو

). وھذا ال ینطبق في ) §FreizügG/EU 7Abs.  11( األوروبي االتحاد في التنقل حریةمن قانون  7الفقرة  11(المادة 
اإلقامة  فيھؤالء حق بحق حریة التنقل لغرض البحث عن عمل، وذلك ألن حالة مواطني االتحاد األوروبي الذین یتمتعون 

بصرف النظر عن مسألة توفیر نفقات المعیشة. كذلك الحال لیس ھناك التزام باإلبالغ في حالة قائم في جمیع األحوال 
بعد إقامة اعتیادیة لمدة خمس سنوات، إذا كان ھؤالء یتمتعون في الوقت ذاتھ بحق اإلقامة الدائم  مواطني االتحاد األوروبي

 االتحاد في التنقل حریةمن قانون  4أو حق البحث عن عمل. فقط في حالة مواطني االتحاد األوروبي غیر العاملین (المادة 
 یعتبر حق اإلقامة متوقفاً على توفیر نفقات المعیشة ،ال یملكون حق إقامة (مادي) والذین ،)) §FreizügG/EU 4( األوروبي
 ، ویجوز عندھا إبالغ دائرة شؤون األجانب بشأن االستفادة من اإلعانات.بشكل آمن

  
تقدمھم  عند التنقل حق حریة  ھمإعادة النظر في منح شؤون األجانبسلطة یجوز ل لمواطني االتحاد األوروبي، بالنسبة •

 ھایمكن فإن سلطة شؤون األجانبنتیجة بال. وأو حصولھم علیھا المذكورة أعالهاالجتماعیة  اتاالستفادة من اإلعان طلبب
بموجب قانون االتحاد األوروبي  للتنقل الحر الموجبةسباب األ حین تنتفي التنقل الحق في حریة  إلغاءرسمیاً  قررتأن 

ینطبق ھذا على سبیل و). ) §Abs. 4 FreizügG/EU 5( األوروبي االتحاد في التنقل حریة قانون من 4 فقرة 5 المادة(
لمدة ستة أشھر، ثم  عملفي البحث عن  ھمحقلى إفقط  ةدمستنبق س اماألشخاص الذین كانت إقامتھم فی في حالةالمثال 

 قانون من 2a رقم 2 فقرة 2 المادةعن عمل ( لم یبذلوا جھداً فعلیاً في البحثأو  ،عمل یجادإل آفاق جدیة ملم یعد لدیھ
 تالحاالالنظر في عموماً من الضروري و .)) §Abs. 2 Nr. 2a FreizügG/EU 2( األوروبي االتحاد في التنقل حریة

 .كالً على حدة الفردیة
 
 ك نبغي ل، یعمل إلیجادفي مساعیك نجاح لل اً جدیةفرص أن أمامك ة شؤون األجانبدائرأن تثبت أمام من أجل  :نصیحتنا

 وأدلة على ،طلب التشغیل. احتفظ بنسخ من خطابات عمل ىعلالسعي للحصول  توثیق جھودك فيأن تحرص على 
 .اوغیرھ العملي تدریبالفعالیات و یةلیھتأالدورات الشتراك في واال ،یةیفعرتالمقابالت إجراء ال

 
 تقاضيلى إفقط حق حریة التنقل واتخاذ القرار بالترحیل استناداً خسارة  إن من غیر الممكن في حاالت كثیرة إقرار

والباحثین  ذین یزاولون العمل الوظیفي أو الحر،الاألشخاص  حالة كما في ،Alg II الثانیة البطالة إعانةالمعني  الشخص
 التنفیذیة الالئحة من 10بموجب المادة حق اإلقامة ب یتمتعونواألشخاص الذین  ،ستة أشھر على األقل) فترةعن عمل (ل

غیر وارد مطلقاً  اإلجراءھذا  فإن ى ذلكعل بناءو.  )Art. 10 VO (EU) 492/2011(  492/2011 االوروبي لالتحاد
 .(إقامة دائمة) لمدة خمس سنوات یةشرعالقامة اإلبعد 

 
منح أو  ،أو منح ترخیص اإلقامة الدائمة ه،أو تمدیدقامة اإلمنح تصریح إجراءات  تعتبر رعایا البلدان الثالثة في حالة •

 كافة، بما فیھاسبل العیش  توفیرإمكانیة ب اً عموم جمیعھا مشروطة ،شملال لمّ تأشیرة الدخول ألفراد األسرة على سبیل 
في ھذا "األموال العامة" وتندرج ضمن إطار  .األموال العامة لطلب االستفادة منن الصحي، دون اللجوء نفقات الضما

 2 المادة( SGB XIIو  SGB II الثاني والثاني عشر قانون االجتماعيال المنصوص علیھا وفق اتعاناإلكافة  السیاق
ھذه  إقدامك على طلب االستفادة منذلك فإن على وبناء ). ) §Abs. 3 AufenthG 2( من قانون اإلقامة 3الفقرة 

http://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/__87.html
http://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/BJNR195010004.html#BJNR195010004BJNG000502311
http://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/BJNR195010004.html#BJNR195010004BJNG000601310
http://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/__87.html
http://www.gesetze-im-internet.de/freiz_gg_eu_2004/__11.html
http://www.gesetze-im-internet.de/freiz_gg_eu_2004/__4.html
http://www.gesetze-im-internet.de/freiz_gg_eu_2004/__5.html
http://www.gesetze-im-internet.de/freiz_gg_eu_2004/__2.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0492&from=DE
http://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/__2.html
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ً یفعلل حصتحتى ولو لم  ،اتعاناإل من  هتجدیدأو قامة اإلتصریح  الحصول علىفرصة یحرمك من أن  یمكن ،ھاعلی ا
 ).) §Abs. 1 AufenthG 5( من قانون اإلقامة 1الفقرة  5 المادةاألجانب (شؤون  ةدائرقبل 

 
اإلنھاء المبكر للدراسة أو للعمل واالستفادة من إعانات فإن  ،حاالت اإلقامة لغرض الدراسة أو العمل ما یخصفیو
 المادة( لجھة إقرار تقلیص مدتھالممنوح  تصریح اإلقامةإعادة النظر في إلى أن یؤدیا  یمكناألساسي للمعیشة ن ضماال
ً أو  ،)) §AufenthG )AufenthG Satz 2 . 2Abs 7 اإلقامة قانون من 2 البند 2 الفقرة 7  52(المادة  سحبھ كلیا

  .))§ AufenthG -. 2a Abs 52 4(من قانون اإلقامة  4إلى  2aالفقرة 
 

تلقائیاً الثة ال تعني واإلعانة االجتماعیة في حالة مواطني البلدان الث Alg IIغیر أن االستفادة من إعانة البطالة الثانیة 
على في ھذا الخصوص أن تنظر ة شؤون األجانب دائریتوجب على  بل ،نشوء أیة تبعات سلبیة فیما یخص حق اإلقامة

  اتخاذ القرار المناسب لكل حالة على حدة.في الدوام 
 

 أیة تبعات سلبیةالدائمة  قامةاإلإلى األجانب الذین یحملون تصریح إعاله المذكورة  عاناتاإل صرف وال تترتب على
ً أیضینص قانون اإلقامة كما إن . في ھذا الشأن  عندبشكل آمن  "سبل العیش" شرط توفیرمن  على استثناءات عدیدة ا

 :تفي حاال على سبیل المثال ھذا ینطبقو .صالحیتھا أو تمدیدقامة اإلریح امنح تص
o على نقائمیآلباء األجانب الاأو  ،من أب أو أم ألمانألبناء األجانب القاصرین األجانب المتزوجین من ألمان، أو ا 

 أیضاً  )، وكذلك) §Abs. 1 AufenthG 28( اإلقامة قانون من 1 الفقرة 28 المادةرعایة طفلھم األلماني القاصر (
o اإلقامة قانون من 2 و 1 الفقرتین 25 و 24 المادتینبموجب الجئین بصفة اإلقامة  تمتعون بتصریحب الذین یألجانا 

)Abs. 1 und 2 AufenthG 25, 24§§ (،  من قانون  3 الفقرة 25 المادةحظر الترحیل بموجب بناء على أو
 قانون من 4b و 4a الفقرة 25 بالمادةعمالً م ائجر ایاضحبصفتھم أو  ،) §Abs. 3 AufenthG 25(اإلقامة 
طلب الحصول على تصریح اإلقامة لألسباب  لھم یحقالذین  أو ،) §Abs. 4a und 4b AufenthG 25( اإلقامة

 ).) §Abs. 3 AufenthG 5( اإلقامة قانون من 3 الفقرة 5 المادة( آنفة الذكر
 

الذین یتقدمون والالجئین المعترف بھم  في حاالتشمل األسرة على سبیل المثال  لمّ وینطبق ما تقدم أیضاً فیما یخص 
 قانون من 2 الفقرة 29 المادة( قطعيالعتراف الا حصولھم على تاریخ شمل في غضون ثالثة أشھر منال لمّ بطلب 
 ألف برنامج "منح إطار ضمنة مؤقتالالمستفیدین من الحمایة  في حاالتأو  ،)) §Abs. 2 AufenthG 29( اإلقامة
ً  "تأشیرة  ).) §36a AufenthG( اإلقامة قانون من 36a المادة( شھریا

 
األشخاص الذین  في حالة واردیعتبر احتمال الترحیل غیر  EFA األوروبي الرعایة اتفاقبالنسبة لرعایا الدول الموقعة على 

أو الذین دخلوا إلى ألمانیا  ،دخلوا إلى ألمانیا قبل إتمامھم سن الخامسة والخمسین ویقیمون فیھا منذ أكثر من خمس سنوات
 EFAالرعایة األوروبي  اتفاقمن  7 بعد إتمامھم سن الخامسة والخمسین ویقیمون فیھا منذ أكثر من عشر سنوات (المادة

)[R6]Art. 7 EFA( ویندرج في عداد الدول الموقعة على اتفاق الرعایة األوروبي .(EFA  إلى جانب دول االتحاد األوروبي
ات عانتحت عنوان "ما ھي اإل 16انظر الفصل  EFA"األصیلة" كل من إستونیا وتركیا (للمزید حول اتفاق الرعایة األوروبي 

 ). "؟Alg IIن من إعانة البطالة الثانیة بعدواألجانب المست التي یحصل علیھا
 
 نصحك بأن تستعین،نفإننا ، بكافة القواعد القانونیة المتعلقة بحق اإلقامة في ھذا المعرض اإلحاطة لتعذر نظراً  :نصیحتنا 

جمعیات برلین الخیریة ل ةتابعال للمھاجرین األولیة الستشاراتا تبامكأحد بفي حال وجود أیة استفسارات أخرى، 
)Erstberatungsstelle für Migrantinnen und Migranten(،  الالجئین استشارات مكاتبأو بأحد 
)Flüchtlingsberatungsstelle( الندماجشؤون ال برلین فوضیةلم التابع االستشارات بمركزأو  ،في برلین 
)IntegrationsbeauftragtenBeratungsstelle beim Berliner (. [R7] 

 
 طالبال ةحالخاصة في شروط   .5
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أو اإلعانة  Alg II في كثیر من الحاالت االستفادة من إعانة البطالة الثانیةخالل الدراسة أو التدریب المھني یحق للطالب 
عمل (انظر الفقرات السابقة من ھذا ن األساسي للباحثین عن ضمامن الة ستفاداالجتماعیة طالما أنھم یستوفون شروط اال

 الفصل).
 

أم  ،لمعیشةنفقات اتغطیة لالمخصصة یة عادات العاناإلالستفادة من ل مؤھلینوالبت فیما إذا كان الطالب أو المتدربون 
درب طبیعة الدراسة أو التدریب وشروط سكن الطالب أو المتجملة من العوامل تشمل على  وقفیتتلك اإلعانات،  ن منیمستثن

 ).) §Abs. 5 und Abs. 6 SGB II 7( الثاني االجتماعي القانون من 6 والفقرة 5 الفقرة 7 المادة(
 

یحق لھم في األحوال العادیة االستفادة من إعانة  )ومدرسة ورشة( الثنائي النظام وفق مھنیة دراسةالطالب الذین یتلقون 
الفعالیات  بعضمشاركتھم في أثناء  ،یستثنى من ذلك فقط الطالب الذین یقیمونوواإلعانة االجتماعیة.  Alg IIالبطالة الثانیة 

 مثل SGB IIIة للدعم بموجب القانون االجتماعي الثالث مستحقالتأھیلیة ال
 أو ،)لثنائيا النظام وفقمھنیة ( دراسة •
 أو ي،المھن عمللل اً تحضیر تأھیلیة دورة •
 العمل، حیاة إلى للدخول المعوقین األشخاص تأھیل غرضل خاصة بخدمات ةرفقم دورة •

ي أو مدرسة داخلیة أو غیرھا من المرافق المزودة بخدمات تربویة اجتماعیة ضمن شروط الرعایة الكاملة طالبسكن في 
 والمشرب.على صعید المسكن والمأكل 

 
، إذا واإلعانة االجتماعیة Alg IIمن حق االستفادة من إعانة البطالة الثانیة  من حیث المبدأن یالتالمیذ والطالب مستثنیعتبر 

وبالمقابل  ).BAföGفي منشأة تعلیمیة مستحقة للدعم بموجب القانون االتحادي لدعم التعلیم ((المدرسي) كانوا یتلقون تعلیمھم 
ً  فإن التالمیذ ً منذ البدایة على أنھ غیر مستحق للدعم بموجب القانون االتحادي لدعم والطالب الذین یتلقون تعلیما مصنفا

نات اعمن اإل االستبعاد. ومن ھنا فإن واإلعانة االجتماعیة Alg IIیمكنھم االستفادة من إعانة البطالة الثانیة  ،BaföGالتعلیم 
تجمید ب نمووقیالذین أو الطالب  ،أو طالب الدراسات العلیا ،الدوام الجزئيال یشمل على سبیل المثال طالب دراسات 

ً  خاللھ ونینقطعلفصل دراسي  تھمدراس  .ةدراسال متابعة عن فعلیا
 

ً للدعم بموجب القانون االتحادي لدعم التعلیم  ً أو تأھیالً مستحقا ، فإن القانون BaföGوبالنسبة للطالب الذین یتلقون تعلیما
ً  ما تقدمفضالً ع ،یراعي SGB IIاالجتماعي الثاني   نات. اعن اإلماستثناءات عدیدة من إجراء االستبعاد  ،أیضا

 
 كل من واإلعانة االجتماعیة Alg IIاالستفادة من إعانة البطالة الثانیة طلب حق تمتع بی

ي، مدارس عداداإل التعلیم مدارس األساسي، التعلیم مدارسالتعلیم العام ( تالمیذ المراحل المتقدمة في مدارس •
ً  وكذلك العاشر، الصف من بدءاً  التخصصي المھني التعلیم ومدارس) التعلیم الشامل، المدارس الثانویة  أیضا

 فیھا الدراسة تطلبت ال التي ،التخصصیة العلیاالتخصصیة، والمدارس  المدارس في المتقدمة الصفوف تالمیذ •
 مھني، تعلیم شھادة

 .BaföGومحرومین لھذا السبب من منحة القانون االتحادي لدعم التعلیم  ،إذا كانوا مقیمین لدى أھلھم
 

 كذلك یتمتع بحق االستفادة من اإلعانات التالمیذ والطالب في
 المدارس المسائیة (مدارس التعلیم األساسي، مدارس التعلیم اإلعدادي، المدارس الثانویة)،  •

 نم ابتداءنظراً لتجاوزھم شرط السن ( BaföGإذا كانوا محرومین من الحصول على منحة القانون االتحادي لدعم التعلیم 
ً  سنة 30 عمر  ).عموما

 
بشرط أن  ،واإلعانة االجتماعیة Alg IIكما یحق أیضاً للفئات التالیة من التالمیذ والطالب االستفادة من إعانة البطالة الثانیة 

ً منحة القانون االتحادي لدعم التعلیم یكونوا  أو من الذین حرموا من تلك المنحة فقط بسبب  ،BaföGممن یتقاضون فعلیا
 :صولاحتساب الدخل واأل

 كافة التالمیذ، •

http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__7.html
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 و الطالب المقیمون لدى أھلھم، •
ل فیھا شھادة تعلیم طالب الثانویات المسائیة أوالمعاھد المسائیة أو المدارس المھنیة التخصصیة التي یتطلب التسجی •

 مھني، حتى وإن كانوا ال یقیمون لدى أھلھم.
ولم یتم البت في الطلب حتى تاریخ  ،BaföGاالستفادة من منحة القانون االتحادي لدعم التعلیم إذا كان الطالب قد تقدم بطلب 

إلى حین صدور القرار بشأن  أو اإلعانة االجتماعیة Alg IIإعانة البطالة الثانیة یحصل في ھذه الحالة على  ھبدء الدراسة، فإن
لمعیشة إال في حال استیفائھ أحد لالعادیة نات اعاإلیحق للطالب االستفادة من ال بعد ذلك و. BaföGطلب االستفادة من منحة 

 الشرطین اآلخرین.
 

الدوام طالب المدارس المھنیة العلیا على  واإلعانة االجتماعیة Alg IIیستبعد من االستفادة من إعانة البطالة الثانیة 
الذین یواظبون  واألكادیمیات والجامعات الذین ال یقیمون لدى أھلھم. واألمر ذاتھ ینطبق أیضاً في حالة التالمیذ والطالب

وذلك  BaföGلكنھم مع ذلك ال یتقاضون منحة  ،BaföGعلى دراسة مستحقة للدعم بموجب القانون االتحادي لدعم التعلیم 
 غیر .منحةستفادة من السباب شخصیة" كتجاوزھم شرط السن مثالً، أو نظراً لجنسیتھم، أو بفعل تجاوز المدة القصوى لال"أل

إعانة مخصصة لحاالت الشدة (تجدون  ،بسبب شرط السن BaföGفي حالة الطالب الذین لم یحصلوا على منحة  ،أن ھنالك
  في الفقرات التالیة). بھذا الشأنمزیداً من المعلومات 

 
  طالبال اتإعان

 
من القانون  5الفقرة  7واإلعانة االجتماعیة بموجب المادة  Alg II الثانیةالبطالة  ةعانالمستبعدون من االستفادة من إ الطالب

المنصوص  المحدودة"  لطالباات إعان"من فقط  وادیستفأن ی ،حتیاجفي حاالت اال ،لھمحق ی SGB IIاالجتماعي الثاني 
وبالتالي  ،Alg II ةإعانبمثابة ات عاناإلوال تعتبر تلك  .) §SGB II 27( يالثان ياالجتماع قانونال من 27 المادة بموجبعلیھا 

 ةإعانمن  لمستفیدینفي حالة ا وتأمین الرعایةن الصحي ضماال" 6(انظر الفصل  يالصحالتأمین شمولھم بال تتضمن وجوب 
 جتماعیة")اال نةاعواإل Alg IIالثانیة البطالة 

 
 :ما یليطالب الات إعان وتشمل

 يف وأ ،ضرورة لتوفیر غذاء خاص في حال وجودالمعیل الوحید، أو  في حالةضافیة بسبب الحمل، أو اإلات الحاج •
 ،")ةإضافیحاجات " 2الفقرة  5(انظر الفصل  اضطراریةخاصة ات حاجحال وجود 

مرة الات إعان" 2الفقرة  7الحمل والوالدة (انظر الفصل  حاالتو واللباس، ،األولى اتالتجھیزتوفیر بة متعلقات الحاجال •
 ،واحدة")ال

بدل  استالممن المتوقع أال یتم إذا كان  ،الدراسةالمرحلة األولى في شھر بدء  لمساعدة على تخطيلیمكن منح قرض  •
 .نھایة الشھر قبل BaföGلدعم التعلیم  يالقانون االتحاد منحة أو دراسةال

 
 ،الشدة الخاصةحاالت في  ،واإلعانة االجتماعیة Alg IIالبطالة الثانیة  ةعانالطالب المستبعدون من االستفادة من إیحصل 

تكالیف السكن والتدفئة، وغیر المركزي،  الساخن ءالماضافیة بسبب تكالیف اإل اتحاجوال ،ةینظامال الحاجةعلى قرض بقیمة 
 وتأمین الرعایة التمریضیة. يالصحتأمین لالمطلوبة لاألقساط و ،تكالیف التعلیم والمشاركةو
 
 يشخاص ذواألأو لمعیلین الوحیدین في حالة ا ةعیشمالنفقات  سبل توفیر إذا ما انقطعت شدة خاصةحالة  أن تنشأ یمكنو

ات إعانعلى  واحصولما لم ی أن یخسروا دراستھمب مھددینھؤالء  وبات ،على سبیل المثال تخرجال اتامتحانل یقب عاقةاإل
 ). ) §IIAbs. 3 Satz 1 SGB  27( الثاني االجتماعي القانون من 1 البند 3 الفقرة 27 المادةسنتر (من الجوب 

 
 2البند  3الفقرة  27(المادة إضافیة نة اعإك الشدة الخاصةجب دفع إعانات حاالت تویو خاصةالشدة الحالة  تنطبق شروط

  عندما )) §Abs. 3 Satz 2 SGB II 27(من القانون االجتماعي الثاني 
سن عتبة ال جاوزهتبسبب فقط لدعم التعلیم  ياالتحادالقانون  التشجیعیة بموجب المنحةحقھ في االستفادة من  بلاالط یفقد •

ً  30ـ سن العند (عادة   و، )عاما

http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__27.html
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__27.html
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 و ،دخول إلى سوق العملالمن أجل المعني ضرورة ال غنى عنھا  الطالب ةفي حاللتعلیم ا یكون •
 . ةمعیشال الالزمة لتغطیة نفقاتات یحصل على اإلعانلم  ما یكون الطالب المعني مھدداً بإیقاف تعلیمھ •

والجامعات  ،واألكادیمیات ،ةیالتخصصالعلیا المعاھد طالب  حاالت الشدة الخاصةاإلعانات اإلضافیة المشروطة بیستثنى من 
 . الخاص بحاالت الشدة الخاصةقرض الالحصول فقط على  لھؤالء یمكنوـ 
 

ھاء الدراسة انتاستردادھا إال بعد  جريال ی SGB II الثاني االجتماعي القانونمن  27كافة القروض الممنوحة بموجب المادة 
 ).) §42a Abs. 5 SGB II(من القانون االجتماعي الثاني  5الفقرة  42a(المادة 

 
الحصول  والمقیمین معھم في منزلھم، ،Alg IIالثانیة إعانة البطالة  ن منیطالب المستبعدوالد الألیحق  :ةمفید معلومات

شریك الحیاة المقیم مع ینطبق أیضاً على األمر ذاتھ . وSGB II الثانيبموجب القانون االجتماعي اإلعانات العادیة  ىعل
 . ضمن جماعة حاجة واحدةالمستبعد الطالب 

 

http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__42a.html
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حول واإلعانة االجتماعیة، وكذلك أیضاً  Alg IIإعانة البطالة الثانیة االستفادة من  طلبأن ت كل حقی فیما إذا كانإن السؤال 
میزانیة  جماعةضمن  ، أوحاجةعة اجمتعیش ضمن  ما إذا كنتوضعك المعیشي لجھة بحجم اإلعانات المحتملة، یتعلق أیضاً 

  .مشترك سكن جماعة، أو ضمن مع بعض األقارب مشتركة
 
 "الزوجیة شبھ الشراكة" فیھا بما الحاجة، جماعة .1
 

. "من وعاء مشترك"دبرون أمورھم االقتصادیة تیواحدة  جماعة حاجةالذین یعیشون ضمن  شخاصاألأن  منع ینطلق المشر
 . األسرة في منزلمعھما ن وقیمی ھؤالء أوالدھم إذا كانالن كفان یبوواأل كفل واحدھما اآلخر،یالزوجیة كا الحیاة یفشر

 
جماعة إلى األشخاص الذین ینتمون بتحدید  ) §Abs. 3 SGB II 7( الثاني االجتماعي القانون من 3 الفقرة 7 المادةتعنى 

 :ھموھؤالء . الواحدة الحاجة
  ،مقدمو الطلب •
 أزواجھم الذین  •

o  المسجلون، أو  ؤھمأو شركاة دائمعنھم بصفة منفصلین ال یعیشون 
o شاركانتمتضامنة حیث یعة اجمن یشكالإذا كان الشریكان  ،واحد تحت سقف ھممعن ون یعیشیذلال ؤھمشركا 

  ،شبھ زوجیة) شراكةاآلخر ( الحیاة ویكفل واحدھما اتمسؤولی
نفسھم من أ إعالةفي مقدرتھم  لیسسنة و 25لم یكملوا عمر  الذین غیرالمتزوجینوأوالد مقدمي الطلب أو شركائھم  •

 من منظور الوكالة االتحادیة للعمل، ،سنة 25الذین یبلغون من العمر أقل من  والداألیشكل ودخلھم أو ممتلكاتھم. 
 .ھمذوی منزلشریك في المع  كانوا یعیشونأو  ،لاطفأوكان لدیھم  العملقادرین على  إذا كانوا مستقلة حاجةعة اجم

 
لذلك وقادر على الكسب. من أفراد الجماعة على األقل ھناك شخص واحد یكون أن م ادوعلى ال جماعة الحاجة یشترط في

ً  15على األقل  عمرهطالب ( فیھاإذا كان على سبیل المثال أیضاً محققة  تعتبر شروط جماعة الحاجة فإن ) قادر على عاما
 على الكسب.  غیر القادرین أبویھالكسب ویعیش مع 

 
أو نظراً الستفادتھم من تقاعد  ،بسبب الدراسة Alg IIإعانة البطالة الثانیة یعتبر األشخاص المستثنون من االستفادة من 

إذا كانوا یعیشون سویة مع أشخاص  ،جماعة الحاجةأو من تقاعد العجز الدائم عن العمل، جزءاً من أفراد  ،الشیخوخة
 .SGB IIت القانون االستفادة من إعانایستحقون 

 
 B 4 – 18/02/2010وفقاً الجتھاد المحكمة االجتماعیة االتحادیة (المحكمة االجتماعیة االتحادیة تاریخ  ،یُعتبر الزوجان
AS 49/09 R )B 4 AS 49/09 R –vom 18.02.2010  BSG( ،(" رغبة ال توفرت" إذا بصورة دائمةمنفصلین یعیشان

 ، كتوثیق رغبة االنفصال عبروكانت ھنالك مؤشرات فعلیة على انتھاء الشراكة بینھما، ھمایكلأحدھما أو باالنفصال لدى 
 .أحد الشریكین لبیت الزوجیة وانتقالھ للعیش في مسكن آخر، أو مغادرة طلب الطالق على سبیل المثال

 
" استناداً إلى المفھوم القانوني لالنفصال، كما كان دأب المحكمة االجتماعیة األلمانیة العلیا حتى یعیشان منفصلین"غیر أن تعریف حالة الزوجین اللذین 

تبر حالة "العیش المنفصل بصورة دائمة" قائمة بمجرد أن یكون الزوجان لم یعودا عرؤیة العدید من المحاكم تُ  بحسبالیوم محل خالف. ف ھوتاریخھ، 
 ً وال یتوقف األمر في ذلك على رغبة االنفصال لدى  –یشكالن جماعة معیشیة (ال یسكنان معاً وال یتشاركان نفقات المعیشة) منذ مدة طویلة نسبیا

 ) S 17 AS 1159/12 )S 17 AS 1159/12 –SG Mainz vom 26.03.2013 – 26/03/2013الشریكین (المحكمة االجتماعیة في ماینتس تاریخ 
 S – 04/12/2018المحكمة االجتماعیة في شتوتغارت تاریخ ؛ )S 3 AS 430/14 )S 3 AS 430/14 – 14.08.2014 – 14/08/2014وتاریخ 

 AS 3575/18 8 الفقرة II.3  )unter Abschnitt II.3, [R8]S 8 AS 3575/18 –SG Stuttgart vom 04.12.2018 (.(  
 

حتاج إلى المساعدة، مالذین یعیشون، بحكم انفصال األبوین، جزئیاً فقط في بیت أحد الطرفین (األبوین) والاألوالد القاصرون 
. ویكفي في ھذا الصدد أن یقضي الولد "بدرجة معینة من االنتظام مؤقتةال الحاجة بجماعةیشكلون مع ھذا الطرف ما یعرف 

مرة كل عطلة نھایة األسبوع  - یة) مع الطرف المعني من األبوینمدة أطول من یوم واحد" (المحكمة االجتماعیة االتحاد

http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__7.html
https://www.rechtsprechung-im-internet.de/jportal/portal/t/19ke/page/bsjrsprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=10908&fromdoctodoc=yes&doc.id=KSRE123391513&doc.part=L&doc.price=0.0&doc.hl=1#focuspoint
https://www.landesrecht.rlp.de/jportal/portal/t/7qe/page/bsrlpprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&doc.id=JURE130008821&doc.part=L
https://www.landesrecht.rlp.de/jportal/portal/t/7qe/page/bsrlpprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&doc.id=JURE140017282&doc.part=L
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وربما أیضاً على حصة من  ،ویحصل الولد في ھذه الحالة على حصة من المساعدة المنتظمةعلى سبیل المثال. أسبوعین 
ً المساعدة اإلضافیة المخصصة للماء الساخن أو للغذاء األكثر كلفة، وذلك  یھا الطفل في قضی يالت لعدد األیام في الشھر وفقا

 ذلك البیت.
 

 جماعة الحاجة ضمن الدخل توزیع
 

 إیراداتواإلعانة االجتماعیة المستحقة عموماً من خالل الموازنة بین إجمالي  Alg IIإعانة البطالة الثانیة یتم احتساب قیمة 
، الحاجة اإلضافیة، تكالیف الحاجة النظامیةمن جھة، وإجمالي حاجاتھم المعیشیة من جھة ثانیة ( جماعة الحاجةاألفراد ضمن 

بالجزء الكافي من اإلیرادات، یتم النظر في توزیع ما تبقى من اإلیرادات على حاجات المأوى). وبعد تغطیة ھذه الحاجات 
 یة.مجتمعالتعلیم والمشاركة ال

 
سوف یكفیھ شخصیاً، من شأنھ أن عة، والذي یتمتع بدخل اأفراد الجم أحدأن وعادة ما ینتج عن ھذه الطریقة في الحساب 

 التي یعیش فیھا. جماعة الحاجةلدى جمیع أفراد  تیاجحاالنتف یعانة ما لم یعتبر محتاجاً ومستحقاً لإل
 

ات من االستفادة من إعانمستبعداً  الجماعةإذا كان أحد أفراد  ،جماعة الحاجةوتعتمد طریقة أخرى في توزیع اإلیرادات ضمن 
Alg II.  في ھذه الحالة یؤخذ من دخل الفرد المستبعد فقط الجزء الذي یفیض عن حاجتھ الشخصیة لیتم توزیعھ على األفراد

 .جماعة الحاجةمستحقي اإلعانات في 
 

 :في سبیل اآلخرینھم أصولودخلھم  بذلوایأن  جماعة الحاجةدائماً على أفراد بالضرورة  وال یتوجب
ً  25 ألوالد تحت سنلة بالنسبھما أصولو بوینال یحتسب دخل األ • ھو  الذي یتولى الولد أو لة البنت الحامل،حافي  عاما

 .)) §IIAbs. 3 SGB  9( الثاني من القانون االجتماعى 9من المادة  3(الفقرة  سنوات 6 دون سن الـطفل نفسھ تربیة 
 بالنسبة لھم فقط، وال تراعى في حساب الموازنة بالنسبة لألھل أو اإلخوة.ھم أصولوتحتسب مداخیل األوالد  •
 

األوالد مثالً، أو  إعانةمن نفقة أو تعویض ال من ،لیخادیتمتع بم سنة 25 كان أحد األوالد تحت سن الـإذا  :ةمفید معلومات
لن یتولى الجوب سنتر  أنذلك من تبعات و. جماعة الحاجة من عتبر جزءاً یال بذلك فإنھ  ،حتیاجتجعلھ فوق عتبة اال أصول

 إعانة سكنعلى ضمن شروط معینة حینئذ أن یحصل  ولدیمكن للوالتدفئة. السكن ومن تكالیف  عندھا تغطیة حصة ذلك الولد
 .)Wohngeldgesetz( قانون السكنأحكام وفق 

 
 ؟"شبھ الزوجیة الشراكةما ھي "

 
دون أن معاً تحت سقف واحد  اللذین یعیشانن یشریكال بعین االعتبار في حالةزوجیة" الشبھ الشراكة "جماعة  یؤخذ احتمال

تحمل ی ویشترط في قیام جماعة الشراكة شبھ الزوجیة أن. أو عقد شراكة مسجلة عقد زواجبموجب  رتبط أحدھما باآلخری
) §7 ي الثان االجتماعي قانونال من 3a الفقرة 7 المادة( وأن یكفل كل منھما اآلخر آلخرعن االمسؤولیة من الشریكین كل 

)bs. 3a SGB IIA(. 
 
 :التالیة في كل من الحاالت شبھ زوجیة"شراكة "جماعة وجود بالمشرع  عتقدی
 ،سنةال لمدة تتجاوز یعیشان سویة نإشریكا •
 ،مشتركال ھمامع طفل سویة انشیعشریكان ی •
 ة للشریكین،المشترك من الموازنةھ ئاآلخر أو أقربا یتولى رعایة أوالد ینشریكال أحد •
 .ھأصولبمداخبل اآلخر وبالتصرف مخول  الشریكین كال •
 

 .وتنفي صحتھ بمقدورك أن تطعن في اعتقاد المشرع غیر أن
 

http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__9.html
http://www.gesetze-im-internet.de/wogg/BJNR185610008.html
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__7.html
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__7.html
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من تعویض االستفادة كأن یوصي أحد الشریكین لآلخر ب تدل على وجود عالقة تكافل بین الشریكین،خرى أات ؤشرموھناك 
في حالة الشریكین اللذین شبھ زوجیة شراكة اعة جم من ھنا فإن من الممكن افتراض وجودو .مثالً  الحیاةعلى تأمین ال

 .من العیش المشترك بعدسنة ، حتى وإن لم یكونا قد أكمال مشتركبشكل  ةاالقتصادی شؤونھما یتدبران
 
 :شكلتال إنك . شكل مشتركبتدبیر اقتصادیات المعیشة وجود استعداد جدي لالمشتركة  جماعة الحاجة فترضت نصیحتنا 

 ةمنفصلوالحیاتیة بصورة  یةقتصادكافة شؤونھ االتدبر ی كمامنكل  كانإذا واحدة  جماعة حاجةفي المسكن  مع شریكك
 أمام الجوب سنتر.على نحو مقنع ذلك  اثبتتأن  كمااستطاعتبعن اآلخر وكان 

 
 النسائب أو األقارب مع المشتركة ةوازنالم عةجما. 2
 

  إذا كانوایساعد بعضھم بعضاً سوف ب ئأن األقارب والنسا مشرعال یفترض
 ة، ومشتركبموازن  معاً ویتدبرون نفقات المعیشة نشویعی •
ً قادرین  •  .)) §Abs. 5 SGB II 9( يالثاني االجتماع قانونالمن  5الفقرة  9(المادة  المساعدةعلى  مادیا
 

 .أن تنقض صحة ھذا االفتراض غیر أن بمقدورك
 

 الذینو أكثر وأ اً عام 25ن من العمر بالغیالھم والدأمع  انشیعی أیضاً األبوین اللذین على سبیل المثال قارباأل وتشمل دائرة
 المشتركة. جماعة الحاجةینتمون إلى لم یعودوا 

 
 منزلب في ئنساالقارب أو بعض األمع  یشعشت كنتإذا محققاً  ةالمشتركة وازنمالجماعة شرط تبر یعال  :ةمفید علوماتم

كما في حالة جماعة السكن  –شؤون معیشتھ من الناحیة االقتصادیة بشكل منفصل ر بدتیمنك لكن كل واحد  ،مشترك
 [R9].المشترك

 
على ن مساعدة أقاربھم المحتاجی ضمن جماعة الموازنة المشتركة قادرین علىب ئتحدید ما إذا كان األقارب أو النسا تمی

حتسب ت: "كیف 9الفصل  بھذا الخصوص انظرلمزید ل(من بعض الحسمیات  األقارب دخل ة"نقی"تیتم  بدایةً : النحو التالي
األقارب من قیمة ھؤالء  حصةباإلضافة إلى  الحاجة النظامیةقیمة  اضعفمن الدخل الصافي خصم ی بعد ذلك .ل؟")یخادمال

ً الخاصة عباء بعض األفي حاالت فردیة خصم من الدخل یأن یمكن و التدفئة. معاإلیجار  قروض أو الأقساط  ، من قبیلأیضا
 لغرض سد حاجةتبقى من دخل األقارب ثم یحتسب نصف ما . في مسكن آخر على سبیل المثالقیم ی المستحقة لشخصنفقة ال
  .)) §V-Alg II )V-Abs. 2 Alg II 1 البطالة إعانة من 2 الفقرة 1 المادة(طرف المحتاج ال
 

 الثانیةإعانة البطالة  يمستحقفي حالة كما  ذاتھااألصول المعفاة أحكام نطبق ت النسائب،األقارب أو  أصولوفیما یخص 
یلیة بھذا تفصالومات لعزید من الملم .)) §V-Alg II )V-Abs. 2 Alg II 7من إعانة البطالة  2الفقرة  7(المادة أنفسھم 

 ؟"صولاأل: "كیف تحتسب 10الفصل  الخصوص انظر
 

ً راتب تتقاضى الخالةمشتركة.  موازنةعة اجم ضمنم. مع خالتھا تعیش السیدة المحتاجة : مثال ً تقاعد ا ً یشھر یا  1400,00قدره  ا
على اإلعانة حسب قدرة الخالة ت. أصول أیةلخالة دى الیس لویورو.  600,00  ئالدافقیمة اإلیجار تبلغ  .)يیورو (صاف
 :وفق ما یلي

 
 یورو 1400,00للخالة:  يالصاف لتقاعدا

 یخصم منھ
 یورو 30,00 (تسویة) ثابت للتأمین مبلغـ 

 یورو 898,00 النظامیةالحاجة ـ ضعف قیمة 
 یورو 300,00 إلیجار الدافىءالبدل الشھري ل ـ نصف قیمة

 یورو 172,00: المتبقي الدخل= 

http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__9.html
http://www.gesetze-im-internet.de/algiiv_2008/__1.html
http://www.gesetze-im-internet.de/algiiv_2008/__7.html
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 .في الشھر یورو 86,00 یعادلالسیدة م. وھذا  إلعانة% 50 ھذا المبلغ منیحتسب 

 
عندھا أن یوجھك لجوب سنتر ل ال یحقف لى المساعدة،رین عقادغیر  المشتركة الموازنةفي جماعة  ك أو نسائبكإذا كان أقارب
 بھم. إلى االستعانة

 
 األقارب غیر ھؤالء إذا كان  عملیة حساب قدرة األقارب على اإلعانة،عن أن یتخلى لجوب سنتر لمكن ی :نصیحتنا

ً  يیكف. في ھذه الحالة ات معیشتكنفق إعانتك على تدبربملزمین  قدمون یبأنھم ال المعنیون خطیاً األقارب أن یصرح  عموما
 .من حیث المبدأبإعانتك على تدبر نفقات المعیشة لیسوا ملزمین أما النسائب فھم على العموم . لك أیة إعانات

 
وفي حال . عند دراسة طلبك تراعى تلك اإلعانات سوفف، النسائبمن األقارب أو  إعانات مالیةحصل بالفعل على كنت تإذا 

 والتدفئة. أوىالمات حاجتك فیما یخص إعان  فسوف تسقط توفیر المسكن مجاناً،
 
 مشتركالسكن ال جماعة .3
 

احتساب  جوزال ی ،بئنساالقارب أو األ موازنة المشتركة معجماعة ال أو الواحدة حاجةالجماعة في حال عدم توفر شروط 
المحتاجین  لألشخاصالحد األدنى للمعیشة ضمان االستفادة من إعانات  حق تقییم في سیاق ھمأصولأو سكن مال شركاءدخل 

 . السكن المشترك عةاجمضمن 
 



 38 ؟فیما یخص إعانات الضمان األساسي االعتبار يف خذتؤ التي اتحاجال يماھ | الخامس الفصل

 ؟ياألساسإعانات الضمان  فیما یخص االعتبار في خذتؤالتي  اتحاجال ما ھي | الخامس الفصل
 

لك أن تستفید من ھذه حق ی. ولمعیشةاألساسي للضمان اات ضمن إطار إعاناالجتماعیة  نةعاواإلالثانیة إعانة البطالة تندرج 
 .الموجبة لذلك ، إذا توفرت الشروط القانونیةاإلعانات

 
 :مجموع الحاجات التالیة االجتماعیة من نةعاواإل Alg IIالثانیة إعانة البطالة  تكونت
 ، والحاجة النظامیة •
 ، وةالخاصحاالت بعض الفي  الحاجات اإلضافیة •
 .الساخن اءوالم ،التدفئةو، لسكنالمتعلقة بنفقات ااجات الح •
 
 المحسوبة اإلجمالیة القابل لالحتساب من قیمة الحاجة  كبخصم دخل مستحقةالالفعلیة القیمة  حسبتُ  :يتاآلمراعاة  ىرجی

  .الثانیةمثلة لحساب إعانة البطالة بعض األأیضاً  9في الفصل  تجدون .)"؟لمداخیالحتسب تكیف ": 9(انظر الفصل أعاله 
 
 الحاجة النظامیة. 1
 

الغذاء، لمستلزمات المعیشة األساسیة كات عاناإلتلك  يمستحقمن الشھریة لكل ات النفق ةنظامییفترض أن تغطي الحاجة ال
 ،الساخن اءوالمالتدفئة  باستثناء حصصالطاقة مستلزمات الكھرباء، ووالمنزل،  تجھیزاتو والنظافة،لبس، موال

حساب قانون  ؛) §SGB II 20(الثاني قانون االجتماعي المن  20(المادة  سلیةالتوسائل واإلنترنت و ھاتف،وال ،والمواصالت
 .))Ermittlungsgesetz-Regelbedarfs( الحاجة النظامیة

 
  ست درجات.وفق سلم من  مقطوعكمبلغ  الحاجة النظامیةتم توفیر ی
 

 1بیانات إیضاحیة 
 (بالیورو) الشھریة الحاجة النظامیة

 
 2021 2022 الحاجة النظامیة درجات
 18 الـ ن مع شریك تحت سنو، البالغالمعیلون الوحیدون، العازبون: 1الدرجة 

 جماعة الحاجةفي عاماً 
449 446 

 401 404 حاجةالجماعة ن في وبالغالشركاء ال: 2الدرجة 
شخاص األو ،ھمأھلیعیشون مع عاماً الذین  25ـ تحت سن ال البالغون: 3الدرجة 

ً  25 سن الـ تحت  الجوب سنترمن  ضماندون إلى مسكن آخر الذین انتقلوا  عاما
360 357 

ً  14 الـ من سن الیافعون: 4الدرجة  ً  17 سن الـ إلى عاما  373 376 عاما

ً  13إلى  6طفال من سن األ: 5الدرجة   309 311 عاما

 283 285 سنوات 6 طفال تحت سناأل: 6الدرجة 
 
 الثاني  قانون االجتماعيالمن  20المادة  بموجب المنظمةشرائح ال 1تعكس البیانات اإلیضاحیة  مراعاة اآلتى: یرجى

SGB IIتنظیمھا. طرق القانون إلىیتلم  أخرىتكون ھناك حاالت  ربما. و  
 
 ةإضافیاجات ح .2
 

یھدف  أیضاً. في حاالت معینة ةاإلضافی اتاجالحبعض تغطیة على یمكن أن یوافق الجوب سنتر  الحاجة النظامیة فضالً عن
ً عباء مستحقي اإلعانات عن األتعویض  ذلك إلى توفر  وعند. تیة معینةظروف حیاوالتي ترتبط عموماً ب المالیة المرتفعة نسبیا

http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__20.html
http://www.gesetze-im-internet.de/rbeg_2021/BJNR285510020.html
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اجات حالإن ف لالمجمفي و. ةاإلضافیاجات أكثر من الحأو عن واحدة  أن تطلب التعویضحقك من فإن الشروط المطلوبة 
 الحاجة النظامیةبقیمة إجمالیة تعادل بالحد األقصى قیمة یمكن أن تراعى  2.4حتى  2.1 البند اإلضافیة المشار إلیھا تحت

 .اإلعانة المعني لمستحق
 

 للحواملاإلضافیة ة حاجال 2.1
 

من  صرف بدءاً تو ،للحامل الحاجة النظامیةقیمة  المائة منب 17 بقیمة إجمالیة مقدارھا الحاجة اإلضافیة للحامل تعطى
) §Abs. 2 SGB  21 الثاني قانون االجتماعيالمن  2الفقرة  21(المادة  .ولغایة نھایة شھر الوالدة لحملل 13ـ األسبوع ال

)II(. 
 

 2بیانات إیضاحیة 
 (بالیورو) ة الشھریة للحواملحاجة اإلضافیال
 

 2021 2022 الحاجة النظامیةدرجات 
 18 الـ ن مع شریك تحت سنو، البالغالمعیلون الوحیدون، العازبون: 1الدرجة 

 جماعة الحاجةفي عاماً 
76,33 75,82 

 68,17 68,68 حاجةالجماعة ن في وبالغالشركاء ال: 2الدرجة 
شخاص األو ،ھمأھلیعیشون مع عاماً الذین  25ـ تحت سن ال البالغون: 3الدرجة 

ً  25 سن الـ تحت  الجوب سنترمن  ضماندون إلى مسكن آخر الذین انتقلوا  عاما
61,20 60,69 

ً  14 الـ من سن الیافعون: 4الدرجة  ً  17 سن الـ إلى عاما  63,41 63,92 عاما
 

 لحاجة اإلضافیة للمعیل الوحیدا 2.2
 

تربیة مسؤولیة وحدھم لیتحملون و أو أكثر،واحد  قاصر ولدیعیشون مع ن األشخاص الذیة اإلضافیة على ھذه الحاجیحصل 
 .)) §Abs. 3 SGB II 21( الثاني االجتماعي قانونال من 3 الفقرة 21 المادة(ضمن إطار موازنتھم المنزلیة  تھورعایالولد 

ً  ،يبالتبنالبیولوجیین واألطفال األطفال  ال یقتصر ذلك علىو  . أطفال الرعایة بل یشمل أیضا
 
ً  16تحت سن  ةأو ثالث ولدینأو  ،أعوام 7ن ستحت  اً واحد اً دلو عیلالذي ی الوحید الحاجة اإلضافیة للمعیل عطىت بقیمة  عاما

الحاجة المائة من قیمة ب 12 مقدار ولدكل ل سبیحو .1الدرجة  وفق الحاجة النظامیةالمائة من قیمة ب 36إجمالیة مقدارھا 
 كحد أقصىتلك القیمة  على أال تتجاوز أعلى ةشھریقیمة إجمالیة  یقود إلىأن ذلك من شأن كان إذا ، 1وفق الدرجة  النظامیة

 . 1درجة ال وفق الحاجة النظامیةقیمة بالمائة من  60 ما مقداره
 

 3بیانات إیضاحیة 
 (بالیورو) الوحید للمعیلالشھریة ة حاجة اإلضافیال
 

 2022 2021 
 160,56 161,64 سنوات 7تحت  ولد
 53,52 53,88 وما فوق سنوات 7 بعمر ولد
 160,56 161,64 سنة 16تحت ان ولد
 107,04 107,76 وما فوق سنة 16 بعمران دلو

 107,04 107,76 وما فوق سنة 16 بعمر ولدوما فوق سنوات  7 بعمر ولد
 160,56 161,64 والدأ 3

http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__21.html
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__21.html
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__21.html
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 214,08 215,52 أطفال 4
 267,60 269,40 أو أكثر أطفال 5

 
 المطلقین أو المنفصلین في بیتین  كل من أبویھعند لفترات متقطعة یعیش  في حالة الولد الذي :يتاآلمراعاة  ىرجی

ینتقل بین  ولدالإذا كان  لكال األبوین مناصفة،اإلضافیة  تمنح الحاجةالقواعد التالیة: ب یجري العمل، بموازنتین مستقلتین
الحاجة اإلضافیة كاملة من حیث وخالفاً لذلك تخصص قیمة عند كل منھما. على األقل مدة أسبوع  مضيویبالتناوب  ینبواأل

 .المبدأ للطرف الذي یتولى رعایة الولد بشكل رئیسي
 

 اإلعاقة يذومستحقي اإلعانات من لضافیة اإل اجةحلا 2.3
 

الحاجة المائة من قیمة ب 35إضافیة قدرھا  حاجةھم الحصول على ل حقیعاقة اإل يذومن  البطالة الثانیة إعانةمستحقو 
 قانونال من 4الفقرة  21 المادةفي  وضحةمال - االندماج في سوق العمل على إعانة بسبب إعاقتھمحصلوا ما إذا  ،النظامیة
أو  التخصصي،مھني ال ھذا اإلطار على سبیل المثال التأھیل ضمندرج وین .) §Abs. 4 SGB II 21( الثاني ياالجتماع

ً یاإلضافالحاجة یحصل على ھذه كما . األخرى الداعمةة عامال ى الجھاتدأو من إح ،من الجوب سنترندماج اال مكافأة  ة أیضا
، عامة مدرسةفي ا ما داوموإذا  ،میالدھم الخامس عشر یوممن  بدءاً وذلك  ،جتماعیةاالنة اإلعاحاصلون على ال عاقةاإل وذو

 االجتماعي قانونال من 2 رقم 23 المادة(المجتمعیة والثقافیة المشاركة  بإعانة ، في سیاق متصلأو جامعة یة،أو مدرسة مھن
 )) §Abs. 2 SGB II 23( الثاني

 
 4 بیانات إیضاحیة

 (بالیورو) عاقةاإلمن ذوي  اإلعانة لمستحقيالشھریة  یةاإلضاف حاجةال
 

 2021 2022 الحاجة النظامیة درجات
 الـ ن مع شریك تحت سنو، البالغالمعیلون الوحیدون، العازبون: 1الدرجة 

 جماعة الحاجةفي عاماً  18
157,15 156,10 

 140,35 141,40 حاجةالجماعة ن في وبالغالشركاء ال: 2الدرجة 
ً الذین  25ـ تحت سن ال البالغون: 3الدرجة   ،ھمأھلیعیشون مع عاما

ً  25 سن الـ شخاص تحتاألو  ضماندون إلى مسكن آخر الذین انتقلوا  عاما
 الجوب سنترمن 

126,00 124,95 

ً  15 الـ من سن الیافعون الیافعون*:  4 الدرجة ً  17 سن الـ إلى عاما  130,55 131,60 عاما
 من یوم المیالد الخامس عشر * في ھذه الحالة بدءاً 

 
 ةمكلفال یةغذتالضافیة في حالة اإل حاجةال 2.4

 
على الجوب سنتر المساعدة على یتوجب  ،بفعل المرضوذلك  ،ألسباب طبیة مرتبطة بالتغذیةتكالیف إضافیة  نشوء في حال

. )) §Abs. 5 SGB II 21( الثاني الجتماعياقانون المن  5الفقرة  21المادة ( إضافیة توفیر حاجة تغطیة تلك التكالیف عبر
 . أحد األطباءیة من قبل المرض الحالةعلى  ةدقاصالم تتمأن  ویشترط في ذلك

 
للرعایة العامة األلمانیة لجمعیة ا توصیات ھو ةمكلفال تغذیةالضافیة بسبب اإل الحاجةصرف لموافقة على ل يلمرجعااألساس 

 تغذیةال حالة في اإلضافیة حاجةال توفیر بشأن توصیاتھا بتحدیث األلمانیة الجمعیة قامت 2020 أیلول/مبربتسفي والخاصة. 
)Empfehlungen zur Gewährung des  عشر الثاني االجتماعي القانون من 5 الفقرة 30 المادة وفق ةالمكلف

)Mehrbedarfs bei kostenaufwändiger Ernährung nach §30 Abs. 5 SGB XII .  تختص ھذه التوصیات في
نصھا الحرفي بالحاجة اإلضافیة في حالة المعونة االجتماعیة (القانون االجتماعي الثاني عشر)، لكنھا تنطبق على العموم 

 القلیل من التباینات. أیضاً في مجال الضمان األساسي للباحثین عن عمل مع وجود

http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__21.html
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__23.html
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__21.html
https://www.deutscher-verein.de/de/empfehlungenstellungnahmen-2020-empfehlungen-des-deutschen-vereins-zur-gewaehrung-des-mehrbedarfs-bei-kostenaufwaendiger-ernaehrung-gemaess-30-abs-5-sgb-xii-3955,1997,1000.html
https://www.deutscher-verein.de/de/empfehlungenstellungnahmen-2020-empfehlungen-des-deutschen-vereins-zur-gewaehrung-des-mehrbedarfs-bei-kostenaufwaendiger-ernaehrung-gemaess-30-abs-5-sgb-xii-3955,1997,1000.html
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 معینة. یةضافیة في حاالت مرضاإل مبلغ مقطوع لتغطیة الحاجةصرف الموافقة على عموماً ب ینصح التوصیات تلكل وفقاً و

 . العازبلشخص ل الحاجة النظامیةھو على الدوام قیمة  ةاإلضافی الحاجةوالمعیار األساسي في حساب قیمة 
 

 5بیانات إیضاحیة 
 )2020سبتمبر/أیلول  16(وفق توصیات الجمعیة األلمانیة بتاریخ  ةمكلفال یةغذتالالشھریة بسبب اإلضافیة ة حاجال
 

 یاتوصتالبموجب  ةاإلضافی ةاجحال المرضیة الحالة
 )1 ةوفق الدرج یةنظامال ةالحاج من مئویة نسبة(

 )یورو 89,80% ( 20 الزالقي الداء 
 یورو) 134,70% ( 30 الكیسي التلیف

 *المرضي التغذیة سوء
) ً  یورو) 44,90% ( 10 )االستھالكیة األمراض: سابقا

 یورو) 22,45% ( 5 الكلیة غسیل مع النھائي الكلوي االفشل

 الفعلیة النفقات بقیمة "البلع اضطرابات"
 

السرطانیة، اإلصابات الرئویة االنسدادیة * ھذا النوع من سوء التغذیة یمكن أن یظھر في حاالت اإلصابات المرضیة التالیة: اإلصابات 
أمراض الكولون االلتھابیة المزمنة (داء كرون)، األمراض العصبیة (بما فیھا اضطرابات البلع)، أو أمراض الكبد )، COPDالمزمنة (

"مؤشر كتلة الجسم"  ھبوطویشترط لتغطیة الحاجة اإلضافیة في تلك الحاالت  (مثل التھاب الكبد الدھني الكحولي، وتشمع الكبد).
)BMI( )Index-Mass-Body( تراجع ملحوظ في الكتلة العضلیة، أو فقدان سریع للوزن  وجود، أو 20القیمة  إلى ما دون

یة أو عن تراجع شدید في قابلیة تناول الغذاء (ولیس عن المرضي، وأن یكون ذلك ناجماً عن شدة اإلصابة المرض بسبب
 .)أو فقدان الشھیة العصابي حمیةال
 

، وارتفاع ضغط الدم، ارتفاع نسبة الشحوم في الالكتوزحاالت عدم تحمل في حاالت عدم تحمل أنواع معینة من الغذاء ك
تبعاً لتوصیات الجمعیة األلمانیة یكفي و اجات إضافیة.حعادةً أیة ال تصرف  الدم، أو داء السكري من النمط األول أو الثاني،

 ةاجحوتكالیف ھذا النوع من الغذاء مغطاة ضمن إطار ال –في ھذه الحاالت اتباع نظام غذائي متكامل ("غذاء صحي منوع") 
 .وفقاً لتبریر الجمعیة األلمانیة یةنظامال
 

ً لالجمعیة األلمانیة  ولِ لم ت بحث مسألة الحاجات اإلضافیة المشروطة بالتغذیة في حاالت األطفال والیافعین اھتماماً خاصا
أعاله تصلح للتطبیق عادة في حاالت  شار إلیھاوتنطلق الجمعیة األلمانیة في ذلك من أن التوصیات المص. صوخال على وجھ

ً بإجراء بعض التحریات الطبیة اإلضافی ة إذا كان ھناك مؤشرات على وجود األطفال والیافعین أیضاً. لكن ینصح عموما
ومن أمثلة ذلك التقیید الغذائي المرضي الناجم عن عدم تحمل الالكتوز عند األطفال حاجة إضافیة أكبر ألسباب تتعلق بالعمر. 

 الصغار والرضع.
 

ً  (Deutscher Verein)الجمعیة األلمانیة ات توصی ة:معلومات مفید ویمكن للمحاكم المختصة أن . لیست ملزمة قانونیا
ضافیة اإل الموافقة في حاالت فردیة معینة على تغطیة الحاجة كما یمكنفردیة. الحاالت أي من الفي تتجاوز تلك التوصیات 

 طبیبالمن قبل  يإضافطبي فحص إجراء یتطلب ذلك ما عادة و. فیما تقدم من ھذه الفقرة ذكرھا ردیلم أمراض الناجمة عن 
 .الجھة المختصةالمعتمد لدى 

 
 )"الت الشدةحاجة إضافیة لحا"( اضطراریة خاصة جاتحا2.5 

 
الحاجة في  ةغیر مشمولخاصة  ةاجحالمعني  ةمستحق اإلعانلدى  نشأتإذا ما  ةإضافی ةاجحیتوجب االعتراف بوجود 

 21 المادة( اضطراریةة، وكانت تلك الحاجة الخاصة ینظامال ةبالحجم المطلوب في الحاج غطاةغیر مباألحرى أو  ،النظامیة

https://www.tk.de/service/app/2002866/bmirechner/bmirechner.app
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في المقام ضافیة اإلخاصة الاجات حالھذه . وغالباً ما تكون )) §Abs. 6 SGB II 21( الثاني االجتماعي قانونال من 6 الفقرة
 .)انظر أدناهمرة واحدة (لطارئة  اجاتحفي بعض الحاالت االستثنائیة أیضاً قد تكون لكنھا  ،جاریة اجاتحاألول 

 
تبرعات  من خاللللتغطیة  ةللتأجیل زمنیاً وغیر القابل ةغیر القابل ةعلى وجھ الخصوص الحاج يھ االضطراریة ةوالحاج

(كالمدارس مثالً) أو من خالل اإلعانات المقدمة من بعض الجھات المانحة األخرى (كمؤسسات التأمین  األطراف الثالثة
طفیفة المترتبة إذا كانت النفقات اإلضافیة  ةضافیاإل تغطیة الحاجة توجب. وال یالصحي وتأمین الرعایة على سبیل المثال)

 ة.حیامن أسلوب الاحي أخرى منوقابلة للتعویض من خالل التوفیر في نسبیاً 
 

على  "تقتصرقاعدة ھي و .قاعدة استثنائیة لحاالت الشدةھذا النوع من الحاجة اإلضافیة یمثل ووفقاً إلرادة المشرع فإن 
وما یلیھا  8، ص 17/1465البرلمانیة رقم  (المطبوعةنظراً للشروط الوقائعیة المشددة والصارمة"  ،حاالت قلیلة فقط

)Drucksache 17/1465-Bundestags(.(  
 

 اتاالعتراف بھا كحاج من حیث المبدأالتالیة التي یمكن  حاجاتالمن قبیل المثال ھا وصیاتتعمل في تحادیة للوكالة االال تورد
 :حاالت الشدةمرتبطة ب ةخاص

 كالمقعدینة، یدشد ةجسدی ةعاقذین یعانون من إالألشخاص في حالة ااألعمال المنزلیة المساعدة في أعمال التنظیف و •
 مثالً، متحركال يكرسالفي 

للطرف المعني أو  ولدللسفر ال  سیما نفقاتالالمنفصلین، ین بوفي حالة األ تكالیف االستفادة من حق التواصل مع الولد •
  ،ینبواألمن 

ن ضماالمن قبل ھا تتم تغطیتألسباب صحیة وال  وعلى الدواملضرورة اھا بواجب توفراللعنایة امستلزمات وات نظفمال •
بي تأتال جلداللتھاب حاالت ا بالبشرة فيلعنایة اأو مستلزمات  ،صابة بمرض اإلیدزاإل في حالة واد التعقیمكم ي،الصح

 .على سبیل المثال
 

من  1الفقرة  24المادة واحدة یدرس الجوب سنتر في بادئ األمر إمكانیة االستعانة بقرض بموجب اللمرة ا اجاتح حالة في
" ضطراریةاال ةاجح(لمزید من المعلومات حول "القروض في حالة ال ) §Abs. 1 SGB II 24( الثاني قانون االجتماعيال

تمثل أن المساعدة عبر اإلقراض  تبین، إال إذا ةضافیاإل الحاجة). وال یتم النظر في صرف 2.4في الفقرة  7انظر الفصل 
 غرضلة مرة الواحدال ةاجح، ألن واردتطبیق قاعدة اإلقراض غیر أن أو  ة تحملھ،ناعمستحق اإل یتعذر على غیر مقبولعبئاً 

بالنسبة  غیر مقبولعبئاً یمثل القرض أن ر اعتبمكن اوی .ةینظامال ةاجحال نطاق ضمن ةغیر مشمول ات المعیشةنفق تغطیة
 مسبقاً. ایصعب التكھن بھ ، إذا ما طرأت على نحو مفاجئ حاجة مالیة كبیرة نسبیاً مستحق اإلعانةل
 

 كمبیوترشخصي، أو  كمبیوترلغرض شراء ن وذلك یحتاجمللتالمیذ اللمرة واحدة یمكن النظر في إقرار حاجة إضافیة 
صادقت المدرسة على ضرورة توفر جھاز الكمبیوتر، ولم یكن متوفراً للتالمیذ المعنیین ما إذا  لوحي، كمبیوترمحمول، أو 

في القریب المنظور. وقد أقرت بعض المحاكم وجود حاجة لم یكن ممكناً أن یتوفر لھم الجھاز المناسب  كماأي جھاز مناسب 
ألسباب تتعلق بإجراءات الحد من  المدرسیة من المنزل الدروسفي سیما في سیاق متصل بالمشاركة ال صدد،ال اھذبخاصة 

 L 3 – 18/03/2021فیش ھولشتاین تاریخ س(تعلیم منزلي) (انظر مثالً قرار المحكمة االجتماعیة في شلی انتشار الوباء
AS 28/21 B ER )L 3 AS 28/21 B ER -Holstein vom 18.3.2021 -LSG Schleswig(.( 

 
حاجة إضافیة  -ضمن الشروط المذكورة آنفاً  -سنة  25للتالمیذ المحتاجین بعمر تحت الـ  (BA) الوكالة االتحادیة للعملتوفر 
لشراء أیضاً  معینة وفي حاالت لوحي، كمبیوترمحمول أو  كمبیوترأو  شخصي كمبیوتریورو لغرض شراء  350بقیمة 
 ).)Weisung der BA vom 1. Februar 2021( 2021 شباط/فبرایر 1 بتاریخ للعمل االتحادیة الوكالة توصیة( طابعة

 
وجوب إقرار حاجة خاصة بسبب الوباء في حالة الدروس عن بترى ال وھنالك توصیة جدیدة من الوكالة االتحادیة للعمل 

 للعمل االتحادیة الوكالة توصیة(وجود وضع وبائي على المستوى الوطني بفیھا البرلمان األلماني  قرلفترة التي یا يفإال  بعد
وحیث أن الوضع الوبائي  ).) r 2021Oktobe. 13Weisung der BA vom( 2021 تشرین أول/رأكتوب 13 بتاریخ

http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__21.html
https://dserver.bundestag.de/btd/17/014/1701465.pdf
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__24.html
https://www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de/jportal/portal/t/2o3m/page/bsshoprod.psml;jsessionid=C7DDBE0C3F649416A2D2BE582B113E12.jp14?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=JURE210005201%3Ajuris-r02&doc.part=L&doc.price=0.0&doc.hl=1
https://www.arbeitsagentur.de/datei/weisung-202102001_ba146855.pdf
https://www.arbeitsagentur.de/datei/weisung-202110004_ba147174.pdf
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، فإن علینا أن ننتظر لنرى ما إذا كانت ھذه التوصیة المقیدة 2021نوفمبر/تشرین ثاني  25على المستوى الوطني ینتھي في 
 تستمر لفترة قادمة أم ال. سوف

 
 :الفواتیر من خالل وذلك  ،اجات الخاصة الجاریةحفي حالة ال اإلضافیة الشھریة نفقاتكحجم على توثیق  احرص نصیحتنا

 فيو. حجم تلك النفقاتعلى توقف تسوف  حاجتك اإلضافیة أن قیمة حیث ،خرىاأل غیرھا من الوسائلأو  ،یصاالتواإل
 مثالً، طبي تقریرمن خالل  إلى تقدیم الدلیل،فإننا ننصحك بالمبادرة  ة،صحیالناجمة عن أسباب اإلضافیة  حالة النفقات

 .من المنظور الطبيملحة تمثل ضرورة المراد تغطیتھا الزائدة  كمصروفاتأن على 
 

 المدرسیة للكتب ةضافیاإل حاجةال 2.6
 
أو الستعارتھا في  ،)ISBNمكتبیة (رمز ال رقامذات األ العمل اساتركتغطیة النفقات الالزمة لشراء الكتب المدرسیة و مكنی

 الثاني قانون االجتماعيالمن  6aالفقرة  21المادة ( ةإضافی حاجةھذه النفقات تمثل أن باعتبار  ،حالة االستعارة المأجورة
)Abs. 6a SGB II 21§ (.( 
 

 قتناءولیس ھنالك أیة إمكانیة ال ،یةتعلیمن غیر متمتعین بإعفاء من نفقات المواد الوویشترط في ذلك أن یكون التالمیذ المعنی
مجان. وفضالً عن ذلك یجب أن یكون استخدام الكتاب أو دفتر العمل لأو استعارتھا باالكتب المدرسیة ودفاتر العمل الالزمة 

 مدرس المادة المعني.من قبل المعني أمراً ملزماً محدداً من قبل المدرسة أو 
 

یة (انظر تعلیمنفقات شراء المواد الحصتھا الذاتیة في تحصل العائالت المحتاجة في برلین بموجب الطلب على إعفاء من 
 شراء المواد التعلیمیة في المدارس").لة الذاتیة حص"اإلعفاء من ال 3الفقرة في  18الفصل 

 
 الساخن ءللما مركزيالال التولید حالة في ةضافیاإل ةاجحلا 2.7

 
 حاجة إضافیة إقرارتم یي ماء الجارالأو سخان  ئيكھرباالسخان الاستخدام یعتمد على في المسكن الساخن الماء  إذا كان تولید

 من 7 الفقرة 21 المادة( ضمن شروط الحالة المعنیة ةینظامال ةاجحالقیمة  % من 2,3إلى  0,8على أساس  اقیمتھتحسب 
 .)) §SGB II )Abs. 7 SGB II 21 الثاني االجتماعي قانونال
 
 لماءالتولید المركزي ل ضمن إطاربالغاز الطابقیة التدفئة  الساخن بواسطة الماء إنتاج یندرج :يتاآلمراعاة  ىرجی 

سقوف "من ھذا الفصل  3.2bالفقرة  یمكنك الرجوع إلىبالغاز  یةخصائص التدفئة الطابقحول . لمزید من المعلومات الساخن
 .الساخن" ءلمال ةالمركزی ھیئةتالالتدفئة بما فیھا  نفقات

 
 6بیانات إیضاحیة 

 (بالیورو) الساخن ءلماالتولید الالمركزي لبسبب  ةشھریال ةضافیاإل ةاجحال
 

 2021 2022 ةینظامال ةاجحالدرجات 
 10,26 10,33 %) 2,3( 1درجة 
 9,22 9,29 %) 2,3( 2درجة 
 8,21 8,28 %) 2,3( 3درجة 
 5,22 5,26 %) 1,4( 4درجة 
 3,71 3,73 %) 1,2( 5درجة 
 2,26 2,28 %) 0,8( 6درجة 

 

http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__21.html
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__21.html
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إثبات حجم  عندة في البیانات أعاله، إال درجتجاوز الحدود المت قیمبالساخن الماء ب اإلمداد الالمركزيوال تتم تغطیة تكالیف 
 مستقل.عداد  استھالك الماء الساخن من خالل

 
 aG أو G بعالمة العمل عن للعاجزین ةاإلضافی ةاجحال 2.8

 
في ون المصنفو SGB VI السادس قانون االجتماعيالوفق عجزاً تاماً الكسب  نع ینالعاجزاالجتماعیة   عانة إلامستحقو  

ة حاجیحصلون على  )aGأو  G(عالمة  ة مع العجز عن المشي أو مع العجز الشدید عن المشيجسیمالعاقة اإل ذويعداد 
) §Abs. 4 SGB  23 الثاني االجتماعيقانون المن  4 الفقرة 23(المادة  یةنظامقیمة حاجتھم ال% من 17قدرھا  إضافیة

)II(.  انظر اإلعاقة بسبب  ةإضافی حاجةعلى مسبقاً  ونیحصل ذینص الاشخاألیستثنى من ذلك) من ھذا الفصل 2.3الفقرة(. 
قادر على یعیش مع شخص الحركیة إذا كان الشخص ذو اإلعاقة  من قبل الجوب سنتر ةاإلضافی قیمة الحاجةویتم توفیر 

 .واحدة جماعة حاجة ضمنعمل ال
 

 7بیانات إیضاحیة 
 )بالیورو( "aG" أو "Gالعمل بعالمة " للعاجزین عن ةضافیاإل ةاجحالقیمة 

 
 2021 2022  الحاجة النظامیةدرجات 
 18 الـ ن مع شریك تحت سنو، البالغالوحیدونالمعیلون ، العازبون: 1الدرجة 

 جماعة الحاجةفي عاماً 
76,33 75,82 

 68,17 68,68 حاجةالجماعة ن في وبالغالشركاء ال: 2الدرجة 
شخاص األو ،ھمأھلیعیشون مع عاماً الذین  25ـ تحت سن ال البالغون: 3الدرجة 

ً  25 سن الـ تحت  الجوب سنترمن  ضماندون إلى مسكن آخر الذین انتقلوا  عاما
61,20 60,69 

ً  15 الـ من سن الیافعون الیافعون*:  4 الدرجة ً  17 سن الـ إلى عاما  63,41 63,92 عاما
 عشر الخامسة إتمام تاریخ من اعتباراً * 
 
 )السكن نفقات( الساخن والماء والتدفئة المأوى ةاجح. 3
 

. لتلك النفقاتالفعلیة  ةقیمباعتبارھا حاجة وذلك وفقاً لل كنفقات سكنتغطیة  دایةً بیتولى الجوب سنتر  لطلباألول لتقدیم البعد 
تلك لن یستمر في تغطیة الجوب سنتر  فإن، كقیمة مالئمة الجوب سنتر معتمدة لدىسكنك القیمة ال نفقاتت جاوزتإذا ولكن 

) § الثاني االجتماعي قانونال من 1 الفقرة 22 المادةأشھر ( ةست علىعادة  تقتصر إال لفترة مؤقتة نفقات بقیمتھا الفعلیةال
)Abs. 1 SGB II 22( 
 
 )Kosten für Unterkunft und Heizung( السكن والتدفئة نفقاتاالستثنائیة بخصوص  كورونایرجى مراعاة الئحة  ∗

ھارتس (" الثانیة إذا ما تقدمت بطلب الحصول على إعانة البطالةفي إرشاداتنا أونالین "ما ھي األحكام المعمول بھا حالیاً 
سكنك الفعلیة تعتبر  نفقات. إذا كانت تعلیمات الالئحة االستثنائیة تنطبق على حالتك فإن "اإلضافیة؟ دوال") أو إعانة األفیر

 .نفقاتة، وذلك بصرف النظر عن حجم تلك الؤقتة مفترة لالئمم
 

 السكن؟ نفقات تشمل ماذا 3.1
 

 :ما یليتتضمن نفقات سكن المستأجرین 
 ،اإلیجاربدل صافي  •
ممرات الومدخل البناء تنظیف نفقات أو  ،صرفالو السقایةونفقات  القمامة،جمع  نفقاتكسلف الخدمات الشھریة  •

 على سبیل المثال، شققالومداخل 
 الساخن،لماء لالمركزي التولید في حالة الساخن  الماءلتدفئة واألقساط الشھریة ل •

http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__23.html
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__23.html
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__22.html
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__22.html
https://www.berliner-arbeitslosenzentrum.de/uebersicht-corona-sozialschutzpakete#kosten_der_unterkunft


 45 ؟فیما یخص إعانات الضمان األساسي االعتبار يف خذتؤ التي اتحاجال يماھ | الخامس الفصل

 ئة،المبالغ المستحقة سنویاً للمؤجر عن المطالبات المؤجلة فیما یخص تكالیف الخدمات والتدف •
، إذا كانت تلك المصاریف تندرج ضمن كأقساط التلفزة السلكیة مثالً عقد اإلیجار،  موجبب ملزمةأخرى مصاریف  •

 یة ال یمكن تفادیھا").جانبالسیاق المادي الستئجار الشقة ("نفقات سكن 
 

عن ذلك  تجالدفع. وقد ینفي شھر استحقاق مستحقة  ةاجحكالشراء تكالیف  ىراعتفي حالة الشراء السنوي لوقود التدفئة 
فقط شھر شراء وقود التدفئة على  SGB IIقانون االجتماعي الثاني النات اعإحق االستفادة من اقتصار ضمن شروط معینة 

 ).) B 14 AS 20/18 R -BSG vom 8. Mai 8, 2019( 2019 أیار/مایو 8 بتاریخ االتحادیة االجتماعیة المحكمة قرار(
 

 والتدفئة الخدمات حساب تصفیة
 

إعانة البطالة الثانیة المطالبات الالحقة للمؤجر عن تكالیف الخدمات والتدفئة للشقة الحالیة المستحقة خالل فترة االستفادة من 
Alg II  ما یخص. فیحتیاجاالنتاج تصفیة عن فترة سابقة لفترة یتوجب تغطتیتھا أیضاً من قبل الجوب سنتر، حتى ولو كانت 

  . من ھذا الفصل 3.3الفقرة  قراءةیرجى  إجراءات تخفیض النفقات اءتھالمطالبات الالحقة للمؤجر عقب ان
 

سابقة فترات  مترتبة على تكان ولوـ حتى  والتدفئة من شأنھاالخدمات حسابات تصفیة عن ناتجة الئتمانات االوات المرتجع
 B 4 AS 7/20 R – 24/06/2020(قرار المحكمة االجتماعیة االتحادیة تاریخ  الثانیة البطالةنة اعإالحصول على  لتاریخ

)B 4 AS 7/20 R –BSG vom 24.6.2020 ( ( اعتباراً من الشھر وذلك  ،السكن والتدفئة نفقاتل الحاجةقیمة  أن تخفضـ
المستلمة المبالغ الزائدة  ویتوجب إعادة .الجوب سنتر قیمة اإلعانات المقدمة منتقلیص إلى  ؤديوھي ت. التالي لتاریخ االئتمان

 جزءالمن االحتساب بقدر االئتماني یستثنى من ذلك الحالة التالیة: یعفى رصیدك لجوب سنتر. ا إلى حسابدھا في حال وجو
خالل فترة التصفیة،  Alg II یةالثانالبطالة نة اعإ كلیاً أو جزئیاً منالتي اضطررت إلى تغطیتھ الجانبیة  نفقاتالتصفیة من 

) § الثاني اإلجتماعي القانون من 3 الفقرة 22 المادة( كسكن الكاملة لنفقات القیمةبالجوب سنتر لعدم اعتراف  وذلك نظراً 
)Abs. 3 SGB II 22( . یةنة البطالة الثاناعإخالل االستفادة من بھا عترف غیر المالسكن  نفقاتوسوف یتم تناول موضوع 

Alg II  ًل.الفص ھذا من "؟كسكن نفقاتمتى یطلب منك خفض " 3.3في الفقرة الحقا 
 

 التناسبیة السكن نفقات
 

وجود بعض الشاغلین ممن  عندمن حیث المبدأ یتم توزیع نفقات السكن في إشعار الموافقة بالتساوي على جمیع الشاغلین. و
حصة جزئیة فقط من نفقات  جماعة الحاجةیترتب على عاماً مثالً،  25الـ  الذین أتموا، كاألوالد جماعة الحاجةال ینتمون إلى 

عند  جماعة الحاجةمع نفقات السكن المسموحة ل ةمقارنفي ال دخلوھذه الحصة الجزئیة من نفقات السكن ھي التي ت السكن.
 .مالءمة اإلیجارالتحقق من 

 
كما ھي الحال عند وجود اتفاق إیجار ساري المفعول  ،بین أعالهالمفرد" ة الة من "مبدأ حصكنوھنالك بعض االستثناءات المم

 .جماعة حاجةدون أن یشكلوا  ،في االستفادة من المسكنمعاً بین مجموعة من األشخاص یتشاركون 
 

 نفسھ مالكال قبل منستخدم الم المسكن
 

نفقات الخدمات  تغطیة، یتولى الجوب سنتر من قبلھم كولمم مسكن أو منزلیعیشون في الذین  ي اإلعانةمستحق في حالة
ً  ةجحالاإطار حتسب ضمن كذلك ی .نیالمستأجر النفقات المترتبة على ذلك في ابم ،العقارلكامل التدفئة و  المستحقة أیضا

 ،سداد الدین)أعباء  حتسب عادةً ال تو( المترتبة على ملكیة العقار مثالً فوائد الدیون ك یة العقار،نفقات السكن المرتبطة بملك
 ً ) AVNummer 4 der- للسكن التنفیذیة اللوائح من 4 البند(انظر  ضطراریةاال اإلصالحوصیانة ال نفقات وكذلك أیضا

)Wohnen(. 
 

  ؟في برلین "مالئمة" تعتبر التي السكن نفقات ھي ما 3.2
 

http://www.rechtsprechung-im-internet.de/jportal/portal/t/7y6/page/bsjrsprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=KSRE185490205&doc.part=L&doc.price=0.0&doc.hl=1#focuspoint
https://www.rechtsprechung-im-internet.de/jportal/portal/t/19ke/page/bsjrsprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=10908&fromdoctodoc=yes&doc.id=KSRE187790205&doc.part=L&doc.price=0.0&doc.hl=1#focuspoint
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__22.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__22.html
https://www.berlin.de/sen/soziales/service/berliner-sozialrecht/kategorie/ausfuehrungsvorschriften/av_wohnen-571939.php
https://www.berlin.de/sen/soziales/service/berliner-sozialrecht/kategorie/ausfuehrungsvorschriften/av_wohnen-571939.php
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السكن "المالئمة"  نفقاتتتباین تكالیف السكن في ألمانیا بوضوح من مدینة إلى مدینة ومن منطقة إلى أخرى، ولذلك فإن 
 ینبغي أن تراعي على الدوام الموقع على خارطة سوق السكن.

 
اللوائح التنفیذیة للسكن  وفقفي مدینة برلین  ة"الئم"مالسكن التي تعتبر  نفقاتتحدد سقوف ت
)Ausführungsvorschriften Wohnen( اختصار) ًا :enAV Wohn(. 
 

ناجعة في اللیة باآل ما یمكن وصفھ تقدیمباألساسي للمعیشة ن ضماالالجھات المحلیة الممولة إلعانة عموماً القضاء  یطالب
وقد قدم مجلس حكومة برلین توصیفاً واضحاً لھذه "اآللیة الناجعة" وفقاً  على نحو شفاف ومنطقي. مالءمةتحدید معاییر ال
 .Wohnen-AVللوائح التنفیذیة للسكن  )Anlage 1( 1 الملحقفي  كما ھو مبینلرؤیتھ الخاصة 

 
 AV- Wohnen اللوائح التنفیذیة للسكن تحدد
  ، والباردلإلیجار یة مرجعقیماً  •
 ،الساخن اءلمة لالمركزیبما فیھا نفقات التھیئة نفقات التدفئة ل اً سقوف •

 ما إذا كان اإلیجارفیالحكم  لدىأي دور بالنسبة للجوب سنتر تفید في تقدیر القیمة المالئمة لإلیجار. وال تلعب مساحة المسكن 
 مالئماً أم ال.

 
 بین حالتین مختلفتین: AV-Wohnenسكن یتم التمییز في اللوائح التنفیذیة لل

یتم جمع  -ویقصد بھ عادة المسكن المستأجر لدى الدخول في فترة االستفادة من اإلعانة  - القائم مسكنال حالة في •
ً یة مرجعالالقیمة  نفقات تغییر المسكن  تفاديقیمة مضافة تراعي  احتساببعد  الناتجة، القیمةتعطي ، ووالسقف معا
والتي  ،"المسموحة نفقات"القیمة اإلجمالیة لل ،معینة حاالت في األخرى والخصومات اإلضافات بعض عن فضالً 

اً من مزیدتجد  سوفو"مالئمة" ( سكنالتعتبر نفقات  كي تتخطاھاأن  الدافئ إلیجارل اإلجمالیة قیمةللال یجوز 
 ).أدناه الجاریة فقرةال سیاقفي  موضوعال ھذا حول المعلومات

تم ی أنحیث المبدأ  منیجوز  ال Alg IIإعانة البطالة الثانیة خالل فترة االستفادة من  جدیدمسكن  جارستئا حالة في •
 - المحتملة والخصوم اإلضافات احتساب بعد - التدفئة نفقات سقف الو ،الباردلإلیجار یة مرجعالالقیمة  ال تجاوز

ً ). 3.4 الفقرة انظر(  جھة من البارد اإلیجار قیمة إجمالي من لكل منفصل بشكل المالءمة قدیرت یتمكذلك أیضا
 اجاتحال حدود إلى" المالئمة غیر" السكن نفقات بتخفیض سنتر الجوب عقب قیام ثانیة، جھة من التدفئة ونفقات

 ). 3.3 الفقرة انظر" (المالئمة"
 

لكنھا تنطبق بشكل أو بآخر أیضاً في حالة  ،المستأجرین على فیما یخص تقییم مالءمة نفقات السكنالتالیة  األحكامتسري 
 ھم أو في منزل منفصل مملوك من قبلھم.نھا بأنفسوكملیاألشخاص الذین یسكنون في شقة 

 
 حیث أن اللوائح التنفیذیة للسكن المشار إلیھا في بأحكام المالءمة ملزمةغیر  ةمحاكم االجتماعیال :يتمراعاة اآل ىرجی ،

 كونھا تعلیمات تنفیذیة للموظفین في اإلدارة المعنیة.ھذه األحكام ال تتعدى 
 
a (البارد اإلیجار إلجمالي یةمرجعال القیم  
 

القیم كل سنتین  عدیلتیتم و. ةاجحال جماعةلحجم  (بدون الكھرباء والتدفئة) تبعاً إلیجار البارد جمالي اإل یةمرجعالتختلف القیم 
 تستند .(Berliner Mietspiegel) برلینفي  اتاإلیجارلقائمة  الجدید اإلصدار موجبببحیث توافق أسعار السوق وذلك 

 .2021 العامفي  اإلیجارات الصادرة قائمةإلى  الحالیة یةمرجعال القیم
 
یة مرجعال)، القیم I(الملحق  الجداول المدرجة في ختام صفحات ھذا الدلیلأیضاً  كذلكو ،8 ةاإلیضاحی بیاناتال ستعرضت

 . ھاالبارد، وذلك في العمود الثاني منإلجمالي اإلیجار 
 

 عبر احتساب بعض اإلضافات الخاصة. زیادةللقابلة یة مرجعالھذه القیم 

https://www.berlin.de/sen/soziales/themen/berliner-sozialrecht/kategorie/ausfuehrungsvorschriften/av_wohnen-571939.php
https://www.berlin.de/sen/soziales/themen/berliner-sozialrecht/kategorie/ausfuehrungsvorschriften/av_wohnen_anlage1-571941.php
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ً للموقع من  نفقاتیمكنك الحصول على معلومات حول المستوى الحالي لقیمة  السكن التي تعتبر "مالئمة" في برلین تبعا

fragen-helfen.de/beratung/haeufige-kann-https://www.beratung-خالل زیارة صفحتنا على اإلنترنت 
ii-alg-zum . 
 

  االجتماعي السكنمباني 
 
من  المائةب 10البارد أعلى بنسبة إلیجار قیاسیة ل ) قیملدعمالطریق األول ل( السكن االجتماعي في حالة مساكنعموماً  مدعتتُ 

 .من جدید یةنظامالیة مرجعالانقضاء مدة االلتزام االجتماعي للشقة المعنیة یجري العمل بالقیم  عندو. یةنظامالیة مرجعالالقیم 
 
 برلین االستثمار بنك ھاتفیاً لدىاالستفسار  كیمكن )Investitionsbank Berlin IBB(  2125-4545على الرقم) 030( 

  .أم ال لدعم)الطریق األول ل(لمعرفة ما إذا كانت الشقة التي استأجرتھا تندرج في عداد شقق السكن االجتماعي 
 

 التكییف مكافأة
 

إلجمالي اإلیجار البارد ما یسمى مكافأة یة مرجعالفي حالة المسكن المرمم وفق شروط توفیر الطاقة یضاف إلى القیمة 
كیلوواط ساعي للمتر  100التكییف. وشرط االستفادة من ھذه اإلضافة ھو أن تكون القیمة الطاقیة النھائیة للمبنى أقل من 

 . وإثبات ذلك یتم من خالل بطاقة التعریف الطاقیة للمبنى.)Cإلى  Aالمربع في السنة (فئات الكفاءة الطاقیة 
 

 للوائح التنفیذیة للسكن )Anlage 1( 1 الملحقوفق  قیمة ھذه المكافأةتبلغ 
o 25  جماعة الحاجةالواحد في  الشخصیورو في حالة، 
o 32,50  جماعة الحاجةفي  اثنین شخصین وجودحالة  فيیورو، 
o 40  جماعة الحاجةفي  أشخاص ثالثةیورو في حالة وجود، 
o 45  جماعة الحاجةفي  أشخاص أربعةیورو في حالة وجود، 
o 51  جماعة الحاجةفي  أشخاص خمسةیورو في حالة وجود. 

 .جماعة الحاجةیورو عن كل شخص إضافي في  6وتزداد قیمة المكافأة بمقدار 
 

 حاالت الشدة إضافة
وتمنح ھذه  .من القیمة المرجعیةالمائة ب 10منح إضافة قدرھا أیضاً في حاالت الشدة  توجبیة قیم المرجعیباإلضافة إلى ال

 اإلضافة في الحاالت التالیة:
 المعیل الوحید، •
 ،الحامل •
ً  60عمر ب انةعإلا يمستحق •  ،فوقما و عاما
أو مدرسة لألطفال بالقرب من  ،، أو دار رعایةروضةوجود  الجوھریة، كما في مثال في حال االعتبارات االجتماعیة •

   ،على سبیل المثال في الجوارقارب أحد األرعایة ب االلتزامأو  ،الشقة السابقة
 ،المرض أو اإلعاقةأو في حاالت للرعایة، المعني نفسھ الشخص ة جحا •
 أو ،أو أكثرعشر سنوات منذ في الشقة ذاتھا یسكنون  یناألشخاص الذ •
 .بفعل اإلضافات المتعلقة بتحدیث المباني والشقققیمة اإلیجار  في حاالت زیادة •
 

حاالت معاییر من  العدید توفرلو حتى و ،المائةب 10ر اقدوبمفقط  واحدةة لمرة حاالت الشد إضافة تحتسب :ةمعلومات مفید
 ،في حالة السكن االجتماعي (الطریق األول للدعم)المعززة المرجعیة القیمة  أیضاً علىھذه اإلضافة  وتحتسب .الشدة معاً 

جار ستئاال. للمزید حول إضافة تلك اإلضافاتأي من في حال استحقاق  ،الجدیدجار ستئاالإضافة  وعلى ،مكافأة التكییف وعلى
 ".الجدید درءاً لخطر التشرد القائم أو المحتمل االستئجاراإلضافة في حالة الفصل الحالي "في  (b 3.4الجدید انظر الفقرة 

https://www.beratung-kann-helfen.de/beratung/haeufige-fragen-zum-alg-ii
https://www.beratung-kann-helfen.de/beratung/haeufige-fragen-zum-alg-ii
https://www.beratung-kann-helfen.de/beratung/haeufige-fragen-zum-alg-ii
https://www.ibb.de/de/foerderprogramme/mietzuschuss-in-sozialwohnungen.html
https://www.berlin.de/sen/soziales/service/berliner-sozialrecht/kategorie/ausfuehrungsvorschriften/av_wohnen_anlage1-571941.php#p2019-10-01_1_9_2
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 8بیانات إیضاحیة 

 البارد  يیجار الشھرإلجمالي اإلمرجعیة القیم ال
 

  ةحاجالعة جما حجم
 (عدد األشخاص)

 إلیجار البارداجمالي إل مرجعیةالقیمة ال
 )بالیورو(

 الشدة حاالت إضافة مع  
1 426,00 468,60 
2 515,45 567,00 
3 634,40 697,84 
4 713,70 785,07 
5 857,82 943,60 

 111,01 + 100,92 + إضافيلكل شخص 
 

 9بیانات إیضاحیة 
 سكن االجتماعيالبارد في شقق ال يالشھرإلیجار جمالي امرجعیة إلالقیم ال
 

 عة الحاجةجما حجم
 (عدد األشخاص)

 )بالیورو( الباردإلیجار اجمالي مرجعیة إلالقیمة ال 
 اجتماعي سكن

 الشدة حاالت إضافة مع  
1 468,60 515,46 
2 567,00 623,69 
3 697,84 767,62 
4 785,07 863,58 
5 943,60 1.037,96 

 122,11 + 111,01 + إضافيلكل شخص 

 
  معینة لفئات بالنسبة خاصة أحكام

 
 السیما في حالة المقعدین، لذوي اإلعاقة الخاصةمتطلبات ال تستوفيفي شقق نون قطیالذین  ذوي اإلعاقة ألشخاصا في حالة

أیضاً في نطبق األمر ذاتھ یإلیجار البارد. وجمالي اإل بمعزل عن القیمة المرجعیة المواءمة قییمیتم ت ،المتحرك سيالكرعلى 
 كلفة. بوسائل أكثر إذاً من إیوائھمال مناص و ؤالء،لھشقة عادیة غیر متاح ستئجار أن ا طالما ،المشردین األشخاصحالة 

 
 یتم اعتماد قیم أعلى، مثالً  اإلیدز مرضى ي حالھكما ، بأمراض مزمنة في حالة األشخاص الذین یعانون من اإلصابةو

تتجاوز القیم المالئمة، شریطة أن یصادق مكتب السكن على تغطیة الحاجة اإلضافیة للمسكن.  والتدفئة باردالیجار إلجمالي اإل
 وتتحدد القیمة المالئمة عندئذ في األحوال العادیة بالقیمة الموافقة لجماعة الحاجة الموسعة بمقدار شخص إضافي واحد.

 
الموعد  بشأنبعد تقدیم تقریر طبي  تحدید القیمة الموائمة،یتم  لحملل 13 األسبوع اعتباراً من حالة النساء الحوامل فيو

 .عدد األشخاصمن حیث مباشرة التالیة  جماعة الحاجةلیة مرجعالالقیمة ، على أساس المرتقب للوالدة
 

جماعة ( ةمنتظم صورةبلكن فقط ة ؤقتملفترات یسكنون لدى مستحقي اإلعانة واألوالد  ،یعیشان منفصلینان بواأل إذا كان
من منظور الموافقة. ویشترط في ذلك،  والقیمة المرجعیة جةاالحجماعة تحدید حجم  لدى والداأل احتسابیتم  ،)ةمؤقت حاجة

یتقاسمان رعایة الولد أما إذا كان األبوان المنفصالن الستیعاب األوالد. غرف إضافیة في المسكن  فرأن تتو ،الجوب سنتر
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اللوائح  من 3.5.3 البندانظر (كفرد إضافي في كال البیتین  مناصفة، فیحتسب الولد، فیما یخص تقییم مواءمة نفقات السكن،
 .))Wohnen-Nummer 3.5.3 der AV( التنفیذیة للسكن

 
b(  التھیئة المركزیة للماء الساخنالتدفئة بما فیھا  نفقاتسقوف 
 
 ةلتدفئة الصادرمؤشر ال ةاالتحادی الئحةاللى قیم إ ،الساخن اءللمالمركزیة ة ھیئالت ھابما فی ،التدفئة نفقاتلستند القیم الحدیة ت

ً ھذه یتم ضبط و .)co2online gGmbH )Heizspiegels von co2online gGmbHعن شركة  بعد اإلعالن  القیم سنویا
 Anlage 2((.[R10]( للوائح التنفیذیة للسكن 2 الملحق(انظر  دفئةالتمؤشر اإلصدار الجدید من الئحة عن 

 
تحدیث قیم نفقات إسقاط عملیة  اإلعانة مستحقي لصالحوقد قررت إدارة المجلس التنفیذي لشؤون العمل والشؤون االجتماعیة 

 ةاالتحادی الئحةاللن تحتسب على أساس  01/01/2022. وبذلك فإن سقوف نفقات التدفئة اعتباراً من 2022التدفئة للعام 
 .2020للعام  لتدفئةمؤشر ال ةاالتحادی الئحةال، وإنما كما سوف یستمر الحساب على أساس 2021للعام  لتدفئةمؤشر ال
 
 الئحةالغیر أن ارتفاعاً شدیداً في أسعار الطاقة. قد شھدت  2021/2022فترة االنتقالیة بین العامین المن المعلوم أن خلفیة: ال

 قیماً  أسعار الطاقةفیھا  سجلتكان قد تم حسابھا بناء على بیانات تعود إلى فترة زمنیة  حینھافي  لتدفئةمؤشر ال ةاالتحادی
. ولذلك فإن تحدید السقوف على أساس الالئحة الراھنة لمؤشر التدفئة من شأنھ أن یقود إلى قیم منخفضة إلى حد كبیرأخفض 

 مع التطور الحالي لألسعار. بتاتاً نسبیاً لجمیع أنواع الوقود، األمر الذي ال یتفق 
 

لحاجتك فیما یخص نفقات ة" لقیمة التي تعتبر "مالئمل واقع الراھنمعلومات حول الما تحتاجھ من یمكنك الحصول على 
kann-www.beratung-من خالل زیارة صفحتنا على اإلنترنت وذلك في برلین السكن 

ii-alg-zum-fragen-helfen.de/beratung/haeufige . 
 
 حسببحالة وأخرى بین  سقوفالقیم  تباینت
 الحاجة،جماعة حجم  •
 )،مضخة حراریة ،ةدیبعال حرارةمصادر ال ،غاز ،دیزل(لتدفئة ا وقودنوع  •
ً وفق أةدفمال سكنیةالمساحات الالمبنى (= مجموع جمیع  في تسخینال مساحةحجم  •  لفاتورة التدفئة). ا
 

 10بیانات إیضاحیة 
مساحة بكبیرة ال یةسكنباني المل(في ھذه الحالة: لالساخن  للماء ةمركزیال ھیئةتالبما فیھا الشھریة التدفئة  نفقاتقیم سقوف 

 متر مربع) 1000تدفئة أكبر من 
 

 الحاجةجماعة حجم 
 (عدد األشخاص)

 (بالیورو) سقفال قیمة

 ةدیبع ةحرارمصادر  غازال التدفئة دیزل 
1 69,50 58,50 78,50 
2 90,35 76,05 102,05 
3 111,20 93,60 125,60 
4 125,10 105,30 141,30 
5 141,78 119,34 160,14 

 18,84+ 14,04+ 16,68+ إضافيلكل شخص 
 

https://www.berlin.de/sen/soziales/service/berliner-sozialrecht/kategorie/ausfuehrungsvorschriften/av_wohnen-571939.php
https://www.heizspiegel.de/heizkosten-pruefen/heizspiegel/
https://www.berlin.de/sen/soziales/service/berliner-sozialrecht/kategorie/ausfuehrungsvorschriften/av_wohnen_anlage2-571942.php
https://www.beratung-kann-helfen.de/beratung/haeufige-fragen-zum-alg-ii
https://www.beratung-kann-helfen.de/beratung/haeufige-fragen-zum-alg-ii
https://www.beratung-kann-helfen.de/beratung/haeufige-fragen-zum-alg-ii
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 من القیم  أعلى سقوف یتم اعتماد، وما دونمتر مربع  1000 البالغةلتدفئة امساحات في حالة  مراعاة اآلتى: یرجى
التدفئة، والغاز،  دیزلباستخدام الساخن  ءالما ھیئةالتدفئة وت نفقاتسقوف قیم باملة شقائمة تجدون . المدرجة في البیانات أعاله

 .)1(ملحق  ھذا الدلیلفي نھایة المرفقة ) 4 العمودفي الجداول (، ةدیبعالة حرارالمصادر و
 

 ،لمحیطعبارة عن تقنیات تقوم على االستفادة من الطاقة الحراریة المختزنة في الھواء ا الحراریة بالمضخة التدفئة تقنیات
لغرض تدفئة المباني. سقوف تكالیف التدفئة في حالة االستفادة من حرارة البیئة  باطن األرضأو في  ،أو في المیاه الجوفیة

  .)Anlage 2( للوائح التنفیذیة للسكن 2 الملحقالمحیطة منشورة في 
 

 للماء الساخن مركزيالال التولید
 

ً  سقوفالقیم تتضمن   الالمركزيالتولید في حالة  .الساخن للماء المركزیةنفقات التھیئة التدفئة االتحادیة لمؤشر حة ئالل وفقا
 إجراء بعض یتوجب ،على سبیل المثالأو سخان الماء الجاري  ئيسخان الكھرباال بواسطة مسكن،ال داخل للماء الساخن

رة مصادر الحراأو الغاز أو  دیزلالالشھریة في حاالت التدفئة باستخدام  الخصومات عطىت. على تلك السقوفخصومات ال
 البعیدة وفق ما یلي:

 ،جماعة الحاجةفي الشخص الواحد  في حالةیورو  7 •
   ،جماعة الحاجةفي اثنین یورو لشخصین  9 •
 ،جماعة الحاجةفي یورو لثالثة أشخاص  11 •
 ،جماعة الحاجةفي یورو ألربعة أشخاص  12 •
 .جماعة الحاجةفي یورو لخمسة أشخاص  14 •
 .جماعة الحاجةفي  يإضافكل شخص یورو عن  2تزداد قیمة الخصم بمقدار و
 

لجماعات الحاجة احتساب خصومات شھریة یتوجب في حالة الشقق السكنیة التي تعتمد التدفئة بواسطة المضخات الحراریة 
یورو. یمكنك االطالع على القیم التفصیلیة لھذه الخصومات  18إلى  9بمقدار وذلك التي تضم من شخص إلى خمسة أشخاص 

 .)Anlage 2( للوائح التنفیذیة للسكن 2 الملحق في
 
 كحاجة إضافیة على شكل مبلغ مقطوعللماء الساخن  مركزيالال التولید یتم االعتراف بنفقات  :يتمراعاة اآل یرجى 

 ).الساخن ءلمال التولید الالمركزيفي حالة ة ضافیاإل الحاجة" 2.7 الفقرة فصلالھذا (انظر 
 

  بالغاز الطابقیة التدفئة
 

. المبنىة في مساحة التدفئ فیما یخص المعنیة فقطتحتسب مساحة الشقة  ،بالغاز ةیالمجھزة بتقنیة التدفئة الطابقالشقق في حالة 
ق لحمال( ھذا الدلیلنھایة المرفقة في متر مربع" في الجداول  200إلى  100" وتعتمد عندھا قیم السقوف المدرجة في الحقل

 .للماء الساخن المركزیةیندرج تولید الماء الساخن بواسطة التدفئة الطابقیة بالغاز عموماً ضمن إطار التھیئة  .)1
 

 التكییف مكافأة بسبب الخصم
 

قق المباني المرممة وفق شروط توفیر الطاقة في األحوال العادیة توفیراً واضحاً في تكالیف التدفئة. وھكذا فإن مكافأة تح
ً لدى حساب سقوف  عقتطت أن ال تلبثإلجمالي اإلیجار البارد یة مرجعالالتكییف المضافة إلى القیمة  ً أو جزئیا  نفقاتكلیا

 التدفئة. 
 

ً  یورو 430 البارد اإلیجار قیمة تبلغ. Cفئة الكفاءة الطاقیة  منتعیش بمفردھا، وھي تسكن في شقة  Bالسیدة  :مثال . شھریا
 الحالة؟ ھذه فيالتكییف  مكافأة تراعىكیف 

 

https://www.berlin.de/sen/soziales/service/berliner-sozialrecht/kategorie/ausfuehrungsvorschriften/av_wohnen_anlage2-571942.php
https://www.berlin.de/sen/soziales/service/berliner-sozialrecht/kategorie/ausfuehrungsvorschriften/av_wohnen_anlage2-571942.php
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) وقیمة یةمرجعال القیمة( یورو 426 القیمة جمع كناتج B السیدة حالة في البارد اإلیجار إلجمالي" المالئمة" القیمة تحسب
 430 فقط تبلغكانت القیمة الفعلیة إلجمالي اإلیجار البارد  ولمایورو.  451یورو، وتبلغ بذلك  25مكافأة التكییف البالغة 

ً  ھنالكفإن  ،یورو  السقف فإن وھكذاإجمالي اإلیجار البارد.  في منھ یستفادیورو من قیمة مكافأة التكییف ال  21 قدره مبلغا
ً  المحتسبة القیمة بمقدار فقط ھنا ینخفض التدفئة لتكالیف الشھري یورو مكافأة  25( یورو 4من مكافأة التكییف والبالغة  فعلیا

 یورو). 21التكییف منقوصاً منھا 
 

 خرىاأل حوامل الطاقة
 

القیم التالیة للسقوف التي یبدأ ي تنفیذالتعتمد إدارة المجلس  اللیلي الحراري التخزین تقنیات باستخدام التدفئةفي حاالت 
عندھا تصنیف التدفئة باعتبارھا "غیر مالئمة" بمعنى أنھا غیر متناسبة مع الغرض. تستند ھذه القیم إلى البیانات المقدمة من 

وھي منشورة تحت  ،وغیرھما من شركات التزوید بالطاقة الكھربائیة في برلین Vattenfallوشركة  co2onlineشركة 
 قانونالو الثاني االجتماعي قانونال بموجب) اللیلي الحراري والتخزین الصلب الوقود( التدفئة ناتاعإفي التعمیم " 2البند 

) Leistungen für Heizung (feste Brennstoffe und Nachtspeicherheizung) nach عشر الثاني االجتماعي
)SGB II und SGB XII ". 
 

 11 بیانات إیضاحیة
 اللیلي الحراري التخزین بواسطة التدفئة حالة في الشھریة التدفئة نفقات

 
 الحاجة جماعة حجم

 (عدد األشخاص)
 (بالیورو) السقف

 اللیلي الحراري بالتخزین التدفئة 
1 105 
2 130 
3 160 
4 180 
5 204 

 24+ ولكل شخص إضافي
 
 وذلك بصرف  ،عتمد ھذه المبالغ لتغطیة تدفئة كامل المسكن بواسطة التخزین الحراري اللیليتُ  :يتمراعاة اآل یرجى

یتم تحدید  ،تستخدم أكثر من نوع واحد من أنواع التدفئةفي حالة الشقق السكنیة التي . النظر عن مساحة التدفئة في المبنى
 التولید غیر المركزي للماء الساخن. بسببخصم للھنا  وجودوال قیم خاصة للغرف المدفأة بواسطة التخزین الحراري اللیلي. 

 
ضمن إطار  مول بھاالمعالفحم أحجار في برلین أسعار وكمیات  تُعتمد الفحم مواقدفي حالة الشقق السكنیة التي تستخدم 

 .)Brennstoffhilfe( الوقود بإعاناتاألحكام المتعلقة 
 

ي فكما مسوحات إحصائیة وافیة  ومواقد الفحم) ،اللیليالحراري التخزین (النوعین من التدفئة  ھذینل وعلى العموم ال تتوفر
تجد الجوب سنتر كاتب ومن ھنا فإن مالتدفئة. لمؤشر  الالئحة االتحادیةإحصاءات بحوامل الطاقة األخرى المشمولة  ةحال

ً لشروط ة ضطرمالمرجعیة،  عند تجاوز القیم ،نفسھا  5.2 البندالحالة (إلى تقدیر حاجة التدفئة المالئمة بشكل فردي تبعا
 ).  )Wohnen-Nummer 5.2 Abs. 4 AV( للسكن التنفیذیة اللوائح من 4 الفقرة

 
 :أدناه(انظر  "المسموح بھااإلجمالیة  تكالیفال"، قیمة المرتفعةتدفئة ال نفقات فعلب ،كسكن نفقاتت جاوزتإذا  نصیحتنا(، 

في بعض الحاالت الفردیة قد یكون ھناك ما یبرر . ذلك وراءك أسباب خاصة لھنا كانتإذا ما فی نظرتأن لك  ینبغي
غیر  مبنىالة حالأو  ،بالعمرأو ي المتعلقة بالوضع الصح خاصةال ظروفنفقات التدفئة، كبعض الالزائدة لحاجة ال

https://www.berlin.de/sen/soziales/service/berliner-sozialrecht/kategorie/sonstige/brennstoffe-601787.php
https://www.berlin.de/sen/soziales/service/berliner-sozialrecht/kategorie/sonstige/brennstoffe-601787.php
https://www.berlin.de/sen/soziales/themen/berliner-sozialrecht/kategorie/sonstige/brennstoffe-601787.php
https://www.berlin.de/sen/soziales/service/berliner-sozialrecht/kategorie/ausfuehrungsvorschriften/av_wohnen-571939.php
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بادر في ھذه الحالة  .مثالً  مردود الضعیفالذات شوفاجات الأو  النوافذ الزجاجیة بلوح واحدك ،ةطاقیللشروط ال یةمستوفال
 قبولالمعینة أن ینظر في  ضمن شروطوقد یتعین على الجوب سنتر  .ظروفإلى إعالم الجوب سنتر بطبیعة تلك ال

 مالئمة.  نفقاتعلى أنھا التدفئة المرتفعة في حالتك الخاصة  نفقاتب
 
c (بھا مسموحال ةجمالیاإل تكالیفال 
 
" طالما لم ةالئمم" كسكن نفقاتتعتبر والمسموح بھا". اإلجمالیة "التكالیف قیمة  وھفي برلین  كسكن نفقات مالءمة عیارم

 المسموح بھا".اإلجمالیة "التكالیف قیمة  الدافئ اإلیجار إجمالي تتجاوز قیمة
 

 "؟بھا المسموح اإلجمالیة"التكالیف  ھي ما
 

 المسموح بھا من:اإلجمالیة تتكون التكالیف 
ً ضافمإلیجار البارد، جمالي اإلیة مرجعالالقیمة  •  وباني االجتماعیة، مال ساكنمفي حالة %  10إلیھا  ا
أو باألحرى على أساس القیمة  ،یةمرجعالالقیمة محسوبة على أساس  ،في حاالت الشدة%  10 مقدارھامحتملة إضافة  •

 ، وةماعیتجاال مبانيالمساكن % في حالة  10مقدار بة رفوعالمیة مرجعال
ً التدفئة،  نفقاتل السقف المعتمد • ، الساخن ءلماقیمة الخصم المترتب على التھیئة الالمركزیة لفي حاالت معینة منھ  منقوصا

  و
تغییر  يإضافة تفاد( سكن قدر اإلمكانالم تغییر تقلیص احتماالت تھدف إلى یةمرجعال% من القیمة  10ة قدرھا إضاف •

 . )المسكن
 
 ھ قطنمالءمة المسكن الذي ت ییمتقفیما یخص  حد التدقیقالمسموح بھا  ةجمالیاإلالتكالیف قیمة  جسدت :يتمراعاة اآل یرجى

إقدام الجوب عند أو  خالل فترة االستفادة من اإلعانات،جدید الستئجار حالة االفي  القیمةھذه  تنطبقوال  في الوقت الراھن.
 اً مزید وسوف نورد .خفض النفقاتإجراءات ما یعرف باإلیجار بعد إتمام التي یغطیھا من نفقات قیمة الخفض سنتر على 

 في الفقرتینات انعاإل فادة مناالستالجدید خالل فترة ستئجار اال موضوع" ونفقاتالموضوع "خفض حول من المعلومات 
 ).a 3.4 و 3.3 الالحقتین

 
 12 بیانات إیضاحیة

 والتدفئة في برلین المسكن نفقاتلمسموح بھا ال ةجمالیاإلالتكالیف 
 بالماء الساخن).المركزي اإلمداد  امتر مربع بما فیھ 1000 تجاوزاألكبر بمساحة تدفئة ت ني السكنیةاببالنسبة للم :(ھنا

 
 دیزل: الطاقةال حامل

 حجم جماعة الحاجة
 (عدد األفراد)

 (بالیورو) ةجمالیالتكالیف اإل
 تغییر المسكن فاديتبما فیھا إضافة 

 إضافة حاالت الشدةمع   
1 538,10 580,70 
2 657,35 708,89 
3 809,04 872,48 
4 910,17 981,54 
5 1085,38 1171,16 

 137,78 + 127,69 + لكل شخص إضافي
 

 غازال: طاقةال حامل
 (بالیورو) ةجمالیالتكالیف اإل حجم جماعة الحاجة
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 تغییر المسكن فاديتبما فیھا إضافة  (عدد األفراد)
 إضافة حاالت الشدةمع   

1 527,10 [R11]079,56 
2 643,05 694,59 
3 791,44 854,88 
4 890,37 961,74 
5 1062,94 1148,72 

 135,14 + 125,05 + لكل شخص إضافي
 

 حرارة البعیدةالحامل الطاقة: 
 حجم جماعة الحاجة

 (عدد األفراد)
 (بالیورو) ةجمالیالتكالیف اإل
 تغییر المسكن فاديتبما فیھا إضافة 

 إضافة حاالت الشدةمع   
1 547,10 589,70 
2 669,05 720,59 
3 823,44 886,88 
4 926,37 997,74 
5 1103,74 1189,52 

 139,94 + 129,85 + لكل شخص إضافي
 
 وما دون، تُعتمد عموماً  متر مربع 1000 ھافیتدفئة ال ةمساح في حالة المباني التي تبلغ :يتمراعاة اآل یرجى ً أعلى  قیما

المسموح بھا اإلجمالیة التكالیف  قیمبقائمة ) 1في ختام ھذا الدلیل (الملحق ة رفقالمفي الجداول  تجدون .لحدود التدقیق
 . )7إلى  5البعیدة (األعمدة ة حرارالاز، ومصادر مساحات التدفئة في حاالت التدفئة بالدیزل، والغلمختلف 

 
  یمكنكفي برلین لتغطیة حاجتك لنفقات السكن قیم التي تعتبر "مالئمة" لالحالي ل وافیة بشأن الواقعلحصول على معلومات ل

 . ii-alg-zum-fragen-helfen.de/beratung/haeufige-kann-www.beratungزیارة صفحتنا على اإلنترنت 
 

البعیدة (مع مجھز بتقنیة التدفئة بالحرارة  قدیمسكني  ة في مبنىشق في سنة 13 منذ تسكن ،غیر متزوجة. فالسیدة  :مثال
 560 مقداره شھري إجمالي دافئ إیجارالسیدة ف.  تدفع. مربع متر 1000 في المبنى تتجاوز تدفئةال مساحة. الماء الساخن)

 .یورو
 

 إیجارھا إجمالي أنحیث و .%10 بمقدار ةشدال حاالت إضافةنظراً لمدة السكن الطویلة على . ف السیدة تحصل: النتیجة
نظر (ا شھرفي ال یورو 589,70 لبالغةوا بھا المسموح یةجمالقیمة التكالیف اإل یتجاوز ال یورو 560البالغ  الشھري الدافئ

سوف  سنتر الجوب فإن) ةشدال لحاالت ةیإضافحاجة  حصل علىیواحد  شخص ، ةدیبعال ةلحرارا: 12 البیانات اإلیضاحیة
   .كاملة السكن یغطي نفقات

 
مالءمة  اختباریتم  ،أو بواسطة المضخة الحراریة ،نظام التدفئة بواسطة التخزین الحراري اللیليفي حالة الشقق التي تعتمد 

 السكن.  نفقاتوفقاً لمقیاس المالءمة الكلیة لأیضاً لشروط المسكن  نفقاتال
 
 ؟كسكن نفقاتض خفك یُطلب منمتى  3.3 
 

https://www.beratung-kann-helfen.de/beratung/haeufige-fragen-zum-alg-ii
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ً لبك الجوب سنتر ایطفسوف  بھا، المسموح ةجمالیتكالیف اإلالقیمة تجاوز إیجارك الدافئ اإلجمالي  إذا  نفقاتخفض ب خطیا
 مضيیأن في بعض الحاالت الفردیة ویمكن على سبیل المثال. أو تبدیل السكن  جزء من المسكنمن خالل تأجیر  ،سكنك

 .قبل أن تصلك دعوة من الجوب سنتر لخفض النفقاتوقت طویل 
 
 )Kosten für Unterkunft und Heizung( والتدفئة السكن نفقاتیرجى مراعاة الئحة كورونا االستثنائیة بخصوص  ∗

ھارتس (" الثانیةحصول على إعانة البطالة إذا ما تقدمت بطلب الفي إرشاداتنا أونالین "ما ھي األحكام المعمول بھا حالیاً 
سكنك الفعلیة تعتبر  نفقاتفإن  ،إذا كانت تعلیمات الالئحة االستثنائیة تنطبق على حالتك ."اإلضافیة؟ والد") أو إعانة األفیر

 .نفقات، وذلك بصرف النظر عن حجم تلك الؤقتةة مفترة لالئمم
 

إال لمدة ستة أشھر في األحوال العادیة السابقة بالقیمة سكنك  نفقات تغطیةلن تستمر  نفقاتالإلى خفض  اً خطی تكدعو بعد
 .من حیث المبدأ للتمدیدقابلة  ھذهیة سماحال غیر أن فترة. فقط

 
ھي  تلكو". غیر اقتصاديأن تغییر المسكن أمر " الجوب سنترإلى سنة كاملة إذا ما ارتأى یة سماحالأن تمدد فترة  ویمكن

 تجاوزت تكالیف تغییر المسكن حجم التوفیر الممكن تحقیقھ عبر االنتقال إلى مسكن بدیل. وسوف نوضح لك ماالحال إذا ما 
 ".نفقات االنتقالالتي تدخل في حساب المفاضلة في الفقرة القادمة تحت العنوان "تغطیة نتقال االھي تكالیف 

 
 الحثیثة كرغم محاوالتوذلك  ،ستة أشھرالبالغة  السماحیةفترة خالل  الئم"م"سكن مإیجاد  إذا تعذر علیك :ةمفید معلومات
ً لتمدید فترة السماحیة. والمثبتة، ً موجبا  ضمنوفاة حاالت ال من قبیل ،الظروف الشخصیةفإن كذلك  فإن ذلك یعتبر سببا

 . على تمدید تلك الفترة أن تؤدي إلى موافقة الجوب سنترشأنھا أیضاً ن م األسرة مثالً،
 
 :تعنى بتوثیق الجھود التي تبذلھا في البحث عن مسكن بدیلأن  نبغيی فترة السماحیة،تمدید  كتسنى لیكي  نصیحتنا .

على سبیل إثبات كل یُقب. وعلى األقل في األسبوعة بدیلمحاولتي بحث عن شقة قیامك بتثبت  أنمنك ینتظر الجوب سنتر و
. ة الشقةمعاینمن المؤجر إلى موعد لأو دعوة  ،شقةال للحصول على التقدم طلب استالمبشأن  التأكید الخطيكتاب المثال 
د وعمتاریخ كذلك أیضاً وطرف الذي تواصلت معھ، الواسم  ،عنوان الشقةفي حالة مواعید المعاینة العامة كالً من سجل 

طرف الذي تواصلت السم او، ھتیوقوت تاریخ االتصالو ،المؤجرسم ا التواصل الھاتفي كالً منفي حالة و ؛ھتیوقتو المعاینة
 . الشقةالحصول على بشأن  معھ

 
إال سكنك الحالي  لن یستمر في تغطیة نفقاتالجوب سنتر  فإن إن وجدت، تمدیدة الفترأو  ،ستة أشھرالة فتراء قضنابعد و
 . فضة فقطمخ قیمةب
 

التدفئة  نفقاتومن جھة، البارد یجار كل من إجمالي اإل على أساسبشكل منفصل  عندھاة الئمالمالسكن  نفقات قدیرت ویتم
 ً  .من جھة ثانیة الماء الساخن ھیئةت والتي قد تشمل في حاالت معینة أیضا

 
التكالیف إلى القیمة خفض عندھا یتم فسوف  موافقة،الیة مرجعالإیجارك البارد القیمة على سبیل المثال فقط إجمالي تجاوز  إذا

إضافة السكن االجتماعي، كالً من أیضاً في ھذه الحالة . ویشمل الخفض فقط البارداإلیجار إجمالي  فیما یخصالمرجعیة 
في بالمقابل یستمر الجوب سنتر سوف . ولكنھ لن یشمل إضافة تفادي تغییر المسكن ؛، ومكافأة التكییفةشدال حاالتوإضافة 

 . كانت علیھاالتي " ةئمالالم"بالقیمة الساخن  ءالماتھیئة  نفقاتالتدفئة و نفقات تغطیة
 
إتمام تاریخ الخدمات لن تتم تغطیتھا في ھذه الحالة إال عن األشھر السابقة ل نفقاتتصفیة المتعلقة ب ةالحقال دفعات المالیةال

التدفئة والماء الساخن فسوف یستمر الجوب  نفقاتإجراءات خفض التكالیف. أما مطالبات المؤجر الالحقة المتعلقة بتصفیة 
 في تغطیتھا كما في السابق.سنتر بالمقابل 

 
 والماء لتدفئةا نفقات تبلغ .اً شھری یورو 550 البارد إیجارھا إجمالي لیصبح. ف السیدة لدىاإلیجار  قیمة رفع تم: مثال

ً  یورو 60) ةدیبعالة لحراراب( الساخن ً  یورو 610 إجماالً  للمؤجر. ف السیدة تدفع .شھریا  .شھریا

https://www.berliner-arbeitslosenzentrum.de/uebersicht-corona-sozialschutzpakete#kosten_der_unterkunft
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ً  یورو 610 لغابالو ئالداف اإلیجار إجماليأن  حیث: النتیجة  الجوب فإن ،یورو 589,70 لغابال تدقیقال حد یتجاوز شھریا
 لن سنتر الجوب أن بانحسال في. ف السیدة أخذت أن نبغيیو. التكالیف خفض اتإجراءب البدء إلى ھنا یبادر سوف سنتر

 اإلیضاحیة البیانات نظرا( البارد إلیجارا جماليإل یورو 468,60 مقداره ما إال التكالیف ضخف اتجراءإ استكمال عند یغطي
 انظر( ةمالئم عتبرت يتوال نالساخ ءالما افیھ بما للتدفئة یورو 60 الـ جانب إلى – )الشدة حاالت إضافة مع واحد شخص: 8

 إالفإن الجوب سنتر لن یعترف ھنا  یةلاجمإلا لنتیجةوبا. )البعیدة بالحرارةتدفئة  مع واحد شخص: 8 اإلیضاحیة البیانات
ً  یورو 528,60بمبلغ    .للمسكن فعلیة كحاجة شھریا

 
ً  التدفئة نفقات سقفإلیجار البارد وا جماليإلیة مرجعالتجاوز القیمة  عند  اإلضافات والخصومات ما في ذلك، بكلیھما معا

ً  نمجالیالتكالیف للض خف، یتم المحتملة  . إلى مستوى القیمة "المالئمة" الموافقة معا
 
 :إیجارك، فإن الجوب سنتر ملزم عندھا بمواءمة المبالغ المخصصة لإلیجار كلما  نفقاتتغطیة ض خفإذا ما تم  نصیحتنا

) Nummer 15 للسكن التنفیذیة الالئحة من 15 البند( قیم السقوفأو یة مرجعالعلى رفع القیم ي تنفیذالأقدم المجلس 
)Wohnen-AV خصوصالھذا بإلى تقدیم طلب  بادرإلى ذلك من تلقاء نفسھ، فإن علیك أن تالجوب سنتر ). وإذا لم یبادر 

 وب سنتر.لدى الج
 

في بعض  فال ینبغي أن یترتب على ذلك، أو قیم السقوف بشكل "طفیف فقط"،یة مرجعالتجاوز القیم  إذا تممعلومات مفیدة: 
 الحاالت التالیة: علىذلك  ینطبق .السكن في قیمة تغطیة نفقاتتخفیض  حاالت الشدة المعینة، أي

 عیشونی نالذی عائلتھ أفراد لدى أحد أو دى مستحق اإلعانةل ،للرعایة الحاجة وأ ،اإلعاقة وأ شدید،ال المرضحاالت  •
غیر  أو مستحیالً خیاراً  تجعل مسألة تغییر المسكن الصحیة قیودال معیشیة واحدة، السیما إذا كانت من موازنة معھ

  ،مقبول
قیمة الإذا كانت  ،سنوات 10 عن قلال ت سكن مدة بعد أكثر أو سنة 60مستحقي اإلعانة البالغین من العمر  تحاال •

 في ساسياأل نقبل الضما تعزیزیة من اتأیة إعان كبیرة إلى الحد الذي تنتفي معھ الحاجة إلى نتظرالم تقاعدلل التقدیریة
 عن العمل، العجز تحاال وفي الشیخوخة

 أكثر، أو ینلولد ت المعیل الوحیدحاال •
  .جلاأل قصیرةالمساعدات  أولمرة واحدة  ةطارئال المالیة المساعدات تحاال •
 

التكالیف، فإن من الضروري عندھا ض خفإلى تفعیل إجراءات  أن یبادرارتأى الجوب سنتر في ھذه الحاالت مع ذلك ما إذا 
 االجتماعیة المحلیة أو خدمات الرعایة الصحیة بعین االعتبار. اإلعانة مسبقاً خدمات في ذلك ؤخذ تأن 

 
 برلین في االجتماعي للقاطنین في مباني السكن إعانة اإلیجار

 
 ضخف تم نوالذی ،)األول الدعم طریق( المدعوم السكن االجتماعي العام مساكن في ونیسكن الذي ینلمستأجریمكن ل
إجمالي  من الجزءقیمة  إلى تصل بقیمة إعانة إیجار على وایحصلأن  ،التكالیف ضخف اتإجراءبموجب  مسكنھ تكالیف
) §Wohnraumgesetz  2 برلین في المسكن قانون من 2 المادة( سنتر الجوب یغطیھ لم یعد الذي ئالداف اإلیجار

)Berlin(.  إعانة اإلیجارالحصول على  اتطلبیتم استقبال ) من قبل بنك االستثمار برلینIBB210ألیھ  )، بوندیس ،
على الرابط:  إعانة اإلیجارحول من المعلومات  اً مزید. تجدون 4545-2125 (030)، ھاتف نبرلی 10719

sozialwohnungen.html-in-https://www.ibb.de/de/foerderprogramme/mietzuschuss. 
 

 ... لكن ماذا عن الوضع أمام القضاء؟
 

 أن تبادر إلى رفع دعوى أمام القضاء.فإن بمقدورك السكنیة بالرفض،  قیمة حاجاتكض في قرار خفك طعنإذا قوبل 
 

https://www.berlin.de/sen/soziales/service/berliner-sozialrecht/kategorie/ausfuehrungsvorschriften/av_wohnen-571939.php
https://www.berlin.de/sen/soziales/service/berliner-sozialrecht/kategorie/ausfuehrungsvorschriften/av_wohnen-571939.php
https://gesetze.berlin.de/bsbe/document/jlr-WoBauGBErahmen
https://gesetze.berlin.de/bsbe/document/jlr-WoBauGBErahmen
https://www.ibb.de/de/foerderprogramme/mietzuschuss-in-sozialwohnungen.html
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 ما الذي ینتظرك أمام القضاء؟
 

في سعیھا  ،إدارة العمل ستعینتأنھ من غیر الكافي أن  2020في سبتمبر/أیلول  )BSGت المحكمة االجتماعیة االتحادیة (رقر
أن یھا یجب علبل مؤشر اإلیجارات. الالئحة المحلیة لقیم محددة من فقط ب ،لتحدید القیمة المالئمة إلجمالي اإلیجار البارد

تجسد القیمة . بالقدر الكافيو ة من قبلھاحددمقیمة المالئمة اللموافقة لتوفر عروض السكن الفعلیة بإیجارات أیضاً من  تتأكد
وائمة حجم التكالیف الكفیل بإتاحة الفرصة الستئجار مسكن جدید في حالة تغییر المسكن ضمن إطار إجراءات خفض الم

) R 19/37B 14 AS  B 14  -BSG of 3.9.2020 – 3/9/2020قرار المحكمة االجتماعیة االتحادیة بتاریخ ( التكالیف
)[R12]/19 R37AS  وما یلیھ). 72، 42، الھوامش 
 

ي لشؤون االندماج والعمل والشؤون االجتماعیة لقرار المحكمة االجتماعیة االتحادیة تنفیذوقد استجابت إدارة المجلس ال
التنفیذیة للسكن لالئحة  )Anlage 1( 1الكافي" في الملحق  قدربال إمكانیة االستئجارمعیار "توفر  عن موقفھا منت أعربو

AV-Wohnen .وفقاً  المالئمة السكن نفقات تحدید آلیة"إدارة المجلس الحكومي في ذلك إلى نتیجة مفادھا أن  وقد توصلت 
على األقل بدءاً من  – "ومقنع واضح بشكل االستئجار إمكانیة توفر معیار مع تتفق...  برلین في المعتمدة المواءمة لوصفة

  .2018ینایر/كانون ثاني  1الصیغة الجدیدة لالئحة التنفیذیة للسكن الصادرة بتاریخ 
 

تمثل "وصفة تكن ل مل AV-Wohnenالالئحة التنفیذیة للسكن وجھة نظر العدید من القضاة االجتماعیین في برلین، فإن ومن 
بھذا الخصوص. وحیث أن إدارة برلین قد بدت، في سیاق العدید من الدعاوى القضائیة، عاجزة عن تقدیم ناجعة" وشاملة 

 القیم المالئمة إلجمالي اإلیجار البارد. قیم "مقنعة"، فقد استند بعض القضاة إلى حساباتھم الذاتیة فیما یخص تقدیر
 

القیمة المجردة إلجمالي اإلیجار البارد في بادئ األمر إلى تحدید ، 179محكمة االجتماعیة في برلین، الغرفة دت العموقد 
ج") والئحة مؤشر اإلیجار في برلین الساریة المحكمة االجتماعیة االتحادیة ("نظریة المنتَ المعتمدة لدى طرائق العلى قاعدة 

أشخاص) فقد رفعت ھیئة  3ر إلى وضع فریق االدعاء (جماعة حاجة مؤلفة من وبالنظالمفعول في الفترة المتنازع علیھا. 
 بالنسبة لـ طلب استئجارم یالمحكمة تلك القیمة بالقدر الذي یجعل مستحق اإلعانة المطالب بخفض التكالیف قادراً على تقد

وما یلیھ).  60) (الھامش 2م 90إلى  60(بمساحة سكنیة مقدارھا بالمائة من شقق اإلیجار المعروضة بواسطة اإلعالنات  20
 قراریورو القیمة المرجعیة المدرجة في الالئحة التنفیذیة للسكن ( 50وبالنتیجة فقد توصلت المحكمة إلى قیمة تفوق بحوالي 

) 83/19AS 1 79S 1 AS  79S 1 - 21.207.6 vomSG Berlin – 6/7/2120 بتاریخ برلین في االجتماعیة المحكمة
 ).وما یلیھ 45الھامش  ،91/0831(
 
قضیة أخرى وجوب تحدید القیمة المرجعیة سیاق في المحكمة االجتماعیة في برلین في  155فقد ارتأت ھیئة الغرفة  بالمقابلو

المستوى البسیط والمصنفة من فئة أن یكون ثلث المساكن المعروضة لإلیجار یجار البارد على نحو یضمن إلجمالي اإل
 المحكمة قرار(مستحقي اإلعانات من منظور حجم جماعة الحاجة المعنیة) من حیث المبدأ قابالً لالستئجار ل ةاسبمن مساحة(وب

) 61/4941AS 1 55S 1 AS  55S 1 - 21.207.19 vomSG Berlin – 19/7/2120 بتاریخ برلین في االجتماعیة
)[R13]6/149411، 37 الھامش.( 
 

ً إذا توصلت المحكمة إلى نتیجة مفادھا أن تحدید درجة توفر الشقق السكنیة في برلین، وتالی ً أیضا تحدید القیمة المالئمة  ا
والیة  في االجتماعیة المحكمة قرار(بین أیدیھا  المتوفرةھو أمر غیر ممكن باالستناد إلى البیانات  ،إلجمالي اإلیجار البارد

)1129/17AS  91 L  - 21.201.21 vom Brandenburg-SG BerlinL – 21/1/2120 بتاریخبراندنبورغ  – برلین
)71/129AS 1 91 L، 6271/18 – 27/7/2120 بتاریخ برلین في االجتماعیة المحكمة قرار؛ 36 الھامشAS  204S  
)81/6271AS  204S  - 21.207.27 vomSG Berlin (4/11/2120 بتاریخ برلین في االجتماعیة المحكمة قرار ؛ – 

ER 6315/21AS  14S 1 )ER [R14]21/6315AS  14S 1 - 21.2011.4 vomSG Berlin ((،  من عندئذ فإنھا تعتمد ،
تلك القیمة الفعلیة إلجمالي اإلیجار البارد أساساً في تقدیر قیمة الحاجة لنفقات السكن، على أال تتجاوز قبیل الحل اإلسعافي، 

من قانون إعانة  1الفقرة  12للمادة  1الملحق وفق قانون إعانة السكن ( IV الرابعة فئة اإلیجارل ةولجدالقیمة المالقیمة الناتجة 
تستند المحكمة في وبالمائة.  10) مضافاً إلیھا زیادة أمان مقدارھا )WoGG )Abs. 1 WoGG 12§  zu Anlage 1السكن 

https://www.rechtsprechung-im-internet.de/jportal/portal/t/19ke/page/bsjrsprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=10908&fromdoctodoc=yes&doc.id=KSRE188550205&doc.part=L&doc.price=0.0&doc.hl=1#focuspoint
https://www.rechtsprechung-im-internet.de/jportal/portal/t/19ke/page/bsjrsprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=10908&fromdoctodoc=yes&doc.id=KSRE188550205&doc.part=L&doc.price=0.0&doc.hl=1#focuspoint
https://www.berlin.de/sen/soziales/service/berliner-sozialrecht/kategorie/ausfuehrungsvorschriften/av_wohnen_anlage1-571941.php
https://gesetze.berlin.de/bsbe/document/JURE210012172
https://gesetze.berlin.de/bsbe/document/JURE210012172
https://gesetze.berlin.de/bsbe/document/JURE210015535
https://gesetze.berlin.de/bsbe/document/JURE210015535
https://openjur.de/u/2340239.html
https://openjur.de/u/2340239.html
https://www.ra-fuesslein.de/wordpress/wp-content/uploads/2021/08/S_204_AS_6271_18_URTEIL_geschwaerzt.pdf
http://www.ra-fuesslein.de/wordpress/wp-content/uploads/2021/12/S_114_AS_6315_21_ER.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/wogg/anlage_1.html
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 30/1/2019 بتاریخ االتحادیة االجتماعیة المحكمة قرارانظر على سبیل المثال ا (القضائیة للمحاكم العلی سوابقذلك إلى ال
– 24/18AS  41 B )81/24AS  41 B - 19.201.30 vomG BS(، كثر مالءمة). وتأتي النتائج عموماً أ30 الھامش 

 .AV-Wohnenمن القیم المرجعیة إلجمالي اإلیجار البارد وفق الالئحة التنفیذیة للسكن للمستأجر 
 
 :نظراً للوضع القانوني المعقد والضبابي فإننا ننصحك بأن تبادر أوالً إلى استشارة أحد المحامین المختصین قبل  نصیحتنا

 سكن من قبل الجوب سنتر.لنفقات ال حاجتكض خفأن تلجأ إلى رفع دعوى قضائیة ضد 
 
 السكن؟ لموضوع بالنسبة مھمةأخرى  معلومات ھل من 3.4 
 
a (المسكن تغییر عند المالئمة سكنال نفقات -المسكن بحكم الضرورة  تغییر 
 

إال بعد ذلك یغطي لن الجوب سنتر ن فإ ،Alg IIإعانة البطالة الثانیة عند إقدامك على تغییر مسكنك خالل فترة استفادتك من 
 السكن التي یعتبرھا مالئمة. نفقات

 
 :أن تبادر إلى أخذ ك لالسكن بالنسبة لمسكنك الجدید، ینبغي  نفقاتللتأكد من أن الجوب سنتر سوف یغطي  نصیحتنا

 موافقة الجوب سنتر المختص قبل إبرام عقد اإلیجار.
 

بكال القیمتین  –فیما عدا بعض الحاالت االستثنائیة  –في حالة االستئجار الجدید لشقة سكنیة في برلین یجب االلتزام 
ً 10إلیجار البارد من جھة، مضافاً إلیھا إلجمالي ایة مرجعالالمرجعیتین: القیمة   % في حالة السكن االجتماعي وربما أیضا
مبلغ مقطوع في حالة  االتدفئة، منقوصاً منھ نفقاتسقف قیمة ومن جھة،  أو مكافأة التكییف، حاالت الشدةاإلضافة الخاصة ب

 في حالة اإلیجار الجدید نظریُ من جھة ثانیة. وال  ،التولید غیر المركزي للماء الساخن وربما أیضاً مكافأة التكییف المحتسبة
المنخفضة للتدفئة والماء  نفقاتالأي أن اإلیجار البارد المرتفع ال یمكن تعدیلھ من خالل  اإلجمالیة للتكالیف.القیمة إلى 

 الساخن، والعكس صحیح أیضاً.
 

نظراً النتھاء مدة صالحیة  جدید مسكن إلى لالنتقالمضطران  وھما Alg IIإعانة البطالة الثانیة من  .Gالزوجان  یستفید :مثال
 ً ً  سنتر للجوب الزوجان یقدم. عقد اإلیجار المحدود زمنیا  الدعم طریق( االجتماعي السكن مباني في لإلیجار بشقة عرضا

باستخدام الدیزل،  تدفئة( زيالمرك بما فیھا الماء الساخن التدفئة نفقات وتبلغ یورو، 540 البارد اإلیجار إجمالي یبلغ). األول
 الجدید؟ اإلیجار تغطیة على موافقتھسنتر  الجوب سیعطي ھلیورو.  60) مربع متر 800 البناء مساحة

 
. مالئمة القیمتین كلتا أن من للتأكد حدة على كالً التدفئة  نفقاتواإلیجار البارد  إجمالي قیمتيیقوم الجوب سنتر باختبار  سوف
من  4و  2العمودین  في ،Iالتدفئة في الملحق  نفقاتإلجمالي اإلیجار البارد وقیمة سقف یة لمرجعاتقرأ القیمة  أن یمكنك

 .الدیزل باستخدام بالتدفئة الخاص الجدول
 

 515,45 والبالغة البارد اإلیجار إلجماليیة لمرجعا بالقیمةالمالئمة إلجمالي اإلیجار البارد  القیمة تعطىاألولى:  الخطوة
ً ) شخصین من مكونة حاجة جماعة( یورو وتبلغ  ،)االجتماعي للسكن% 10 مقداربیورو (إضافة  51,55إلیھا مبلغ  مضافا
یورو تعتبر بذلك  540المراد استئجارھا والبالغة  ةللشقة الجدید البارد اإلیجار إجمالي قیمة فإن وبالتاليیورو.  567بذلك 

 مالئمة.
 

 متر 1000 - 501 البناء مساحةبالدیزل،  التدفئة( التدفئة نفقات بسقف التدفئة لنفقات المالئمة القیمة تعطى: الثانیة الخطوة
ً  بدورھا تعتبریورو شھریاً  60التدفئة المطلوبة والبالغة  أقساطفإن  وبالتاليیورو.  92,95) والبالغ مربع  .مالئمة أیضا

 
 بالنسبة لھذا العرض. اإلیجارغطیة : یمكن للجوب سنتر أن یعطي موافقتھ على تالنتیجة

 

https://www.rechtsprechung-im-internet.de/jportal/portal/t/19ke/page/bsjrsprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=10908&fromdoctodoc=yes&doc.id=KSRE130110219&doc.part=L&doc.price=0.0&doc.hl=1#focuspoint
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 في حالة االنتقال إلى مسكن واقع خارج حدود مدینة برلین یجب مراعاة معاییر مالءمة المسكن  :يتمراعاة اآل یرجى
 المعمول بھا في المنطقة المراد االنتقال إلیھا.

 
یجب أن یكون االنتقال  اھذالسكن، فإن  نفقاتسوف تترتب علیھ زیادة في داخل مدینة برلین إذا كان انتقالك إلى مسكن بدیل 

ً أیضاً " الذي لشخص حتى في حالة اماً ھالالنتقال، من شأنھ أن یلعب دوراً مقنعاً أن علیك أن تقدم سبباً یعني ھذا . "ضروریا
االنفصال عن شریك الزوجیة، أو تأسیس في ھذا الصدد المقبولة األسباب  أمثلة ومن .من الجوب سنتر یتلقى أیة إعاناتال 

أن انتقالك إلى المسكن الجدید لیس الجوب سنتر إذا ارتأى . أسرة، أو انضمام فرد جدید إلى األسرة على سبیل المثال
یجمد تغطیة أن حال من األحوال یحق للجوب سنتر في أیة وال القدیم فقط.  نللمسك السكن نفقاتإال  فإنھ لن یغطي ضروریاً،

 .مسكن أغلىإلى انتقالك بسبب كلیاً سكنك  نفقات
 
 غیر جراءإ ھو السابقة اإلیجار قیمة حدود ضمن الضروري غیر االنتقال لدى السكن نفقات تغطیة تقیید إن :ةمفیدعلومات م

 االتحادیة االجتماعیة المحكمة قرار( أخرى مدینة إلى برلین من أو برلین، إلى أخرى مدینة من االنتقال حالة في مشروع
 ).) B 4 AS 60/09 R )AS 60/09 R -BSG of 1.6.2010 – 1/6/2010 بتاریخ

 
الجوب  ھيفي حالة االنتقال إلى مسكن جدید داخل برلین  الجدیدة كسكن نفقاتتغطیة  الجھة المختصة بمنحك الموافقة على

  الجوب سنتر في المنطقة التي تنتقل إلیھا. ھيحالة االنتقال إلى خارج برلین، ف سنتر في المنطقة التي تنتقل منھا، أما في
 

b ( الجدید درءاً لخطر التشرد القائم أو المحتمل جارئاالستاإلضافة في حالة 
 
عشرون بالمائة على مقدارھا  إضافةجدید مسكن  جاراستئ عندبالتشرد  ینلمھدداأو  ینلمشردا ألشخاصلوفر الجوب سنتر ی

 ء ھؤالء األشخاصإیوا حالةلمسكن الجدید ھو السبیل الوحید إلنھاء ا إذا كان استئجار ،إلیجار الباردجمالي اإلیة مرجعالالقیمة 
المنزلي المھددات بالعنف حالة النساء في أیضاً ینطبق األمر ذاتھ و أو تجنب الوقوع في تلك الحالة. كثر كلفةأ رافقمفي 

بین إضافة االستئجار الجدید وغیرھا من اإلضافات األخرى. أیضاً الجماعي. ویمكن الجمع  یواءاإلمراكز في  النازحینو
یة مرجعقیم  على الدوامتنطبق ف ،قینوللمعیستوفي المتطلبات الخاصة سكن ملى إون حتاجیالذین ألشخاص أما في حالة ا

 . تبعاً لشروط الحالة فردیة
 

رغم جھود البحث الحثیثة على مدى ستة  ،مكونة من خمسة أشخاص أو أكثر) جماعة حاجةالكبیرة (رة األس في حال فشل
یة مرجعالالحصول على مسكن مناسب باالستعانة بإضافة االستئجار الجدید، فإن من الممكن تخطي عتبة القیمة  في ،أشھر

 18 تاریخ 10/2019 رقم Soz التعمیمبالمائة (انظر  50صل إلى ت نسبةب جمالي اإلیجار البارد في حاالت معینةإل
، وذلك بشرط أن ))Rundschreiben Soz Nr. 10/2019 vom 18. November 2019( 2019 يثان تشرین/نوفمبر

توفیر المأوى البدیل من جھة، وأن یوافق مكتب طوارئ السكن في المنطقة تكلفة من استئجار المسكن الجدید أقل تكلفة كون ت
من  3.3المعنیة على عملیة االستئجار من جھة ثانیة. أما المقصود "بجھود البحث الحثیثة" فقد تقدم شرحھ في مطلع الفقرة 

  الفصل الحالي. 
 
c األبوینسنة من بیت  25ر أقل من اعمبأ) خروج الشباب 
 

ً  25 قبل بلوغھم سن الـ ن یغادرون بیت األبوینالذی (والشابات) الشباب الجوب مسبقة من دون الحصول على موافقة  ،عاما
ھؤالء الشباب سنتر لمنح الجوب یوال  .لسكن والتدفئةل إعانات ةأیعلى  نحصلوی ال ،بشأن تغطیة نفقات سكنھم المستقلسنتر 
 القاھرةاألسباب  أمثلة تلكومن  قاھرة.بیت األبوین ألسباب  تعذرت إحالتھم إلىإذا إال  على تغطیة نفقات السكن عادة تھموافق
 اً واجبأمراً تعتبر السكن نفقات  تغطیةالجوب سنتر على  ةوافقم على الكحول. وبالمقابل فإنكلیھما أو  ھمااألبوین أحد إدمان

ً نتقال اال كانإذا   القانون من 5 الفقرة 22 المادة( دراسةأو العمل بال متطلبات الشروعبسبب  إلى السكن الجدید ضروریا
 ).) §Abs. 5 SGB II 22( الثاني جتماعياال
 

dاالنتقال نفقات غطیة) ت  

http://www.rechtsprechung-im-internet.de/jportal/portal/t/8e5/page/bsjrsprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=KSRE123761513&doc.part=L&doc.price=0.0&doc.hl=1#focuspoint
https://www.berlin.de/sen/soziales/service/berliner-sozialrecht/kategorie/rundschreiben/2019_10-868205.php
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__22.html
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 إذا ما تم تغییر المسكن ،)االنتقال تغطیة التكالیف المترتبة على االنتقال إلى مسكن جدید (نفقات سنتر الجوب على جبتوی
وتعتبر تغطیة نفقات االنتقال ملزمة إذا  .خرىاأل سباباأل بعضلضروریاً  نتقالاال إذا كان أوجوب سنتر، الطلب ناء على ب

ضروریاً  – ذي یمول انتقالھ إلى مسكن جدید ذاتیاً من منظور الشخص ال –كانت نفقات المسكن الجدید مالئمة، وكان االنتقال 
ألسباب مقنعة. أما إذا كان أحد ھذین الشرطین غیر محقق، فإن القرار بشأن تغطیة نفقات تغییر المسكن یكون رھناً بتقدیرات 

  .الجوب سنتر
 

 فير مسبقاً، أي قبل إبرام عقد اإلیجار الجدید. أما أیضاً الحصول على موافقة الجوب سنت االنتقالویشترط لتغطیة نفقات 
ً أیمن حیث المبدأ  جوب سنترال یتحمل الف ،سنتر الجوبالمسبقة من قبل  موافقةال غیاب حال  22 المادة( من نفقات االنتقال ا

 ).) §Abs. 6 SGB II 22( الثاني االجتماعي القانون من 6 الفقرة
 
 9 والفقرة 8.3 الفقرةو 8.2 فقرةال (انظر التالیة نفقات االنتقال في برلین على وجھ الخصوص تغطیة سنتر الجوب ولىیت

 ):)Wohnen-Nummer 8.2, 8.3 und 9 der AV[R15]( لسكنل التنفیذیة الالئحة من
 فیھا بماالشاحنة  استئجار نفقات سنتر الجوب یتحمل األصدقاءذاتیة من المعارف أو  ةدبمساع نتقالاال حالة في •

 ،)أشخاص ةأربع حتى شخص لكل یورو 30( نیساعدالم شخاصاأل إطعام كذلك أیضاً نفقاتو الكراتین، لفةتك
 كما في حالة ذاتیة غیر ممكن،مساعدة الالنتقال باال إذا كان المختصة، اتشركال ساعدة إحدىمبنتقال اال نفقات •

في حال وجود إصابة مرضیة في الجھاز الحركي أو  ،قینوالمعألشخاص أو ا كبار السن،أو  ،دیالوحلمعیل ا
 ،طبي) تقریر تقدیم ذلك ستوجبیو(

  ،)في األحوال العادیة واحد شھرل( یھاتفاد یمكن الالتي مزدوج ال إلیجارا نفقات •
إذا كان عقد اإلیجار ینص على إلزام المستأجر  ضروریة للشقة المراد إخالؤھا،ترمیم الالمعقولة" ألعمال ال" النفقات •

بترمیم الشقة خالل فترة اإلیجار أو عند اإلخالء، ولم یكن شرط الترمیم في العقد فاقداً للصالحیة القانونیة بفعل 
علماً بأن أعمال الترمیم تندرج في األحوال العادیة ضمن إطار األعمال  ،الشروط الزمنیة الضیقة على سبیل المثال

  التي یقوم بھا المستأجر على نفقتھ الخاصة،
شراء من قبیل تھدف إلى تحقیق معاییر الحد األدنى للمسكن (إذا كانت أعمال الترمیم  مسكن الجدیدنفقات ترمیم ال •

 ولم یتوفر عرض مناسب لشقة ال تحتاج للترمیم، أرضیة جدیدة من الطراز البسیط على سبیل المثال)
تحویل خدمة كما في مثال نفقات توفیر خط جدید للھاتف واإلنترنت، أو نفقات  ،باالنتقالنفقات أخرى مرتبطة  •

 و ،الرسائل إلى العنوان الجدید
 ،)االستئجار من مستأجرفي حالة  حتىاإلیجار البارد عن ثالثة أشھر ( يصافبما ال یتجاوز قیمة  الضمانقیمة  •

 صولاأل من تسدیدھا إذا تعذر الي اإلیجار الدافئ عن ثالثة أشھر،بما یصل إلى قیمة إجم التعاونیة األسھم وتكالیف
على قاعدة  إالال یتم توفیره  المالیة اتانعاإلھذا النوع من  غیر أن سابق.ال اإلیجار من ھااستردادتعذر  أو ةالمحمی

ً یحتجز  سنتر الجوبفإن  فوائد دونب القرض تسدید لغرضو .ضاقراإل قیمة  من ئةابالم عشرةما مقداره  شھریا
 . یةنظامال ةحاجال

 
فیما یخص تغییر المسكن نتقال اال نفقات غطیةتعلى إعطاء الموافقة  مراد إخالؤهالتبعاً للمسكن الجوب سنتر المختص  یتولى

من الجوب  ياإللزامتحمل الضمان طلب الموافقة على جب تویفمن برلین إلى مدینة أخرى نتقال اال داخل برلین. أما في حالة
 سنتر الجدید. 

 
e المستأجرین جمعیة) عضویة  
 

إذا ما أقر بوجود حاجة في األحوال العادیة لمدة سنتین، یتولى الجوب سنتر تغطیة أقساط عضویة جمعیة المستأجرین 
في المسكن ویمكن اعتبار الحاجة االستشاریة قائمة على سبیل المثال عند وجود عیوب  استشاریة في مجال قانون اإلیجار.

التحدیث، وحاالت إنھاء اإلیجار، أو المطالبات الالحقة بمبالغ إضافیة  أعمالالمستأجر (عفن في الشقة مثالً)، وفي حاالت 
لطاقة. وھذا ینطبق بشكل خاص عند وجود شكوك حول با دةزومالشركة من قبل العن الخدمات أوالتدفئة من قبل المؤجر أو 

 اإلجراءات أو المطالبات.المشروعیة القانونیة لھذه 

http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__22.html
https://www.berlin.de/sen/soziales/service/berliner-sozialrecht/kategorie/ausfuehrungsvorschriften/av_wohnen-571939.php
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جمعیات المستأجرین  إحدىوسوف تحصل عندھا من الجوب سنتر على وثیقة بشأن تغطیة النفقات یمكنك إبرازھا لدى 

  ). )Wohnen-Nummer 10 der AV( للسكن التنفیذیة الالئحة من 10 البند انظر( المتعاونة مع والیة برلین
[R16] 

أن تتم تغطیة قسط  إذا كنت مسجالً مسبقاً كعضو في إحدى جمعیات المستأجرین المدرجة أدناه، فإن من الممكن أیضاً و
العضویة من قبل الجوب سنتر. وسوف یقوم الجوب سنتر في ھذه الحالة بتسدید قیمة قسط العضویة بشكل مباشر إلى 

 حسابك.
 
fدیون اإلیجار والطاقة (  
 

 إذا كان ذلك "مبرراً وضروریاً" من ،قرضشكل على أن یتحمل الجوب سنتر دیون اإلیجار  نبغيی في األحوال العادیة
كأن یكون ذلك  ،التشرد تفاديوالمسكن "المالئم" ضمان من أجل  Alg IIمنظور المستأجر المستفید من إعانة البطالة الثانیة 

ً ینطبق  األمر ذاتھو .الءخاإللتفادي خطر أو  إللغاء قرار اإلخالء ھو السبیل الوحید الطاقة في حال دیون فیما یخص  أیضا
 8 الفقرة 22 المادة(االلتزامات المالیة المترتبة  سداد في تأخرالالتدفئة بسبب بالكھرباء أو الماء أو التزوید ب یقافإاحتمال 

 ).) §Abs. 8 SGB II 22(الثاني  اإلجتماعيمن القانون 
 
 :مباشرة یجار اإلإنھاء عقد ب ربما إشعاراً أو  ،سدادبشأن مبالغ مستحقة متأخرة ال إذا تلقیت إنذاراً من المؤجر نصیحتنا

 أزماتفي  لألشخاصستقلة الم االستشاریة المكاتبأحد إلى تتوجھ على الفور أن فإن علیك  أي مھلة لإلخالء،دون و
إبالغ  وجبیتاإلیجار في حالة دیون  .اإلجتماعیة المكاتب لدىالسكن  قضایا في االجتماعیةالمساعدة  أقسامأو إلى  السكن

 استشارات مكتبجھ إلى وأن تت كالطاقة یمكنحالة دیون في ویة في قضایا السكن في منطقتك. قسم المساعدة االجتماع
 التابع لجمعیة حمایة المستھلك في مدینة برلین. دیون الطاقة

 
 

https://www.berlin.de/sen/soziales/dokumente/
https://www.berlin.de/sen/soziales/dokumente/
https://www.berlin.de/sen/soziales/service/berliner-sozialrecht/kategorie/ausfuehrungsvorschriften/av_wohnen-571939.php
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__22.html
https://www.beratung-kann-helfen.de/beratung-kann-helfen/beratungstellen/wohnungsnot
https://www.beratung-kann-helfen.de/beratung-kann-helfen/beratungstellen/wohnungsnot
https://www.beratung-kann-helfen.de/beratung-kann-helfen/beratungstellen/wohnungsnot
https://www.verbraucherzentrale-berlin.de/energie/energieschuldenberatung-25165
https://www.verbraucherzentrale-berlin.de/energie/energieschuldenberatung-25165
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 Alg II الثانیة بطالةال إعانة ستفیدین منملفي حالة االصحي وتأمین الرعایة  نضماال | السادس الفصل
  االجتماعیةة اإلعانو
 

 الضمان في قطاعمؤمناً تأمیناً إلزامیاً  العادیة األحوال في تكون فإنك Alg IIالثانیة  البطالة إعانة یتقاضون ممن كنت إذا
أیضاً  وكذلك) ) §Nr. 2a SGB VAbs. 1  5( الخامس جتماعياالالقانون  من 2a البند 1 الفقرة 5 المادة( القانوني الصحي

) §Abs. 1 Satz  20الحادي عشر  جتماعياالالقانون  من 2a البند 1 الفقرة 20 المادة( االجتماعیةالرعایة  تأمین في قطاع
)Nr. 2a SGB XI 2 .(البطالة إعانة على عشر الخامس ھمإتمامھم عامتاریخ  من بدءاً  األوالد یحصل Alg II یصبحونو 

 . حریةبكل أنفسھم ب اختیارھا یمكنھموالتي  القانوني الصحي الضمانمن شركات  واحدة في مستقلینأعضاء  بذلك
 

یتم تحویل األقساط و لألشخاص المؤمنین تأمیناً إلزامیاً، ایةعالصحي وتأمین الرالضمان  ده أقساطبمفریتحمل الجوب سنتر 
 الصحي القانوني. للضماناإلضافي الفردي  األمر ذاتھ أیضاً على القسطوینطبق مباشرة إلى شركة التأمین المعنیة. 

 
المثال األشخاص الذین یتقاضون إعانة البطالة  سبیللدى شركات الضمان الصحي القانوني على  لزامياإلیشمل التأمین  ال

Alg II  نة اجتماعیة، أو األشخاص الذین كانوا مؤمنین في قطاع الضمان الصحي الخاص قبل إعاعلى شكل قرض أو
 (انظر أدناه). Alg IIإعانة حصولھم على 

 
التأمین الصحي  من االستفادة عادةً لھم  یحق االجتماعیة، نةاعاإل مستحقي من المتزوجونأیضاً  كذلكو ،سنة 15 دون األوالد

 شركاء الزوجیة باألحرى أو بوانإذا كان األ ،)) §SGB V 10(الخامس  االجتماعيمن القانون  10 المادة( يالعائلي المجان
 .عنيالصحي الم صندوق الضمانلدى  عائليال تأمینالتقدیم طلب  جبتویفي قطاع التأمین القانوني.  ینمؤمن

 
یحق لھم في كثیر من  ،Alg IIإعانات  بفعل االستفادة منغیر الملزمین بالتأمین من  ،ناتاعا عدا ذلك فإن مستحقي اإلوفیم

 القانون من 26 المادةللمساعدة في تغطیة أقساط الضمان الصحي وتأمین الرعایة" (شھریة "نة اعإاألحیان أن یطلبوا 
نة أیضاً األشخاص الذین یندرجون في عداد اعاإل یتمتع بالحق في االستفادة من ھذه). و) §SGB II 62( الثاني االجتماعي

 أقساط الضمان الصحي وتأمین الرعایة. فعل األعباء المالیة المترتبة علىفقط ب نمحتاجیال
 

 كموظفة عملھا من. ف السیدة تكسب. زوجیة شبھ عالقة إطار ضمن العمل عن العاطل شریكھا مع. ف السیدة تعیش: مثال
 السیدة لشریك بالنسبة متاحة غیر العائلي التأمین إمكانیة أن وحیث. الحتیاجا عتبة فوق الشریكان یكون كي بالكاد یكفي ما
ً  لشریكھا الصحي الضمان تكالیف بنفسھا تتحمل ألن مضطرة فإنھا. ف  من المكونة الحاجة جماعة أصبحت ما فإذا. أیضا

 الطلب بموجب یحصال أن الشریكین حق من فإن ،الحتیاجا عتبة تحت تلك الصحي الضمان أقساط بفعل الشریكین ھذین
 عتبة تحت الشریكین وقوع لتجنب تكفي بحیث نةاعاإلھذه  قیمة وتحسب. التأمین أقساط تغطیة على للمساعدة نةاعإ على

 .الحتیاجا
 
 الرعایة وتأمین الصحي لضمانالخاصة ل لدى الشركات المؤمنین األشخاص نةاعإ
 

حصولھم یعتبرون بعد  Alg IIإعانة األشخاص الذین كانوا مؤمنین في قطاع الضمان الصحي الخاص قبل حصولھم على 
من  5aالفقرة  5المادة ي (قانونوتأمین الرعایة الالضمان الصحي وجوب االشتراك في مستثنین من  Alg IIإعانة على 

لقطاع تأمین لدى إحدى شركات الن بایملزمبعد ذلك  ونظللكنھم ی). ) §Abs. 5a SGB V 5(القانون االجتماعي الخامس 
 والمادة ،) §Abs. 3 VVG 193( التأمین عقود قانون من 3 الفقرة 193 المادة( لضمان الصحي وتأمین الرعایةالخاص ل

 .)) §SGB XI 23( عشر الحادي االجتماعي قانونال من 23
 

بما ال یتجاوز فقط ذات الصلة  نفقاتال "الخاص الصحي لضمانا نفقات تغطیة"لغرض  حاجةتراعي مكاتب الجوب سنتر ك
 قانونال من 2 الرقم 1 البند 2 والفقرة 1 البند 1 الفقرة 26 المادة(نصف قیمة القسط بحسب ما یعرف بالتعرفة األساسیة 

مبلغاً قدره  2022وھذا یعادل في العام  .))§ Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 SGB II 26( الثاني االجتماعي

https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_5/__5.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_11/__20.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_11/__20.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_5/__10.html
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__26.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_5/__5.html
http://www.gesetze-im-internet.de/vvg_2008/__193.html
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_11/__23.html
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__26.html
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وتتبع التعرفة األساسیة عموماً حجم خدمات الضمان الصحي القانوني. تتحدد قیمة القسط وفق  یورو في الشھر. 384,58
یورو (ونصفھ:  769,16مبلغاً مقداره  2022التعرفة األساسیة لكل مشترك بشكل إفرادي وال یجوز أن تتخطى في العام 

 یورو) في الشھر. 384,58
 

 SGBقانون االجتماعي الثاني المن منظور  نمحتاجیالالمصنفین في عداد مشتركیھا ى لع عرضالتأمین ملزمة بأن ت شركات
II ، خفض، من خالل تسدید قسط الضمان الصحي وفق التعرفة األساسیة نمحتاجیالفي عداد  اودخلیمن شأنھم أن أو الذین 

)§ Abs. 4  152 التأمین مراقبة قانون من 4 الفقرة 152 المادةوفق التعرفة األساسیة (النصف  إلىقیمة القسط 
)Versicherungsaufsichtsgesetz ن الجوب سنتر میتوجب علیك أن تبرز أمام شركة التأمین وثیقة  االحتیاج). وإلثبات
 قسط الضمان الصحي إلى النصف. ضخف تمما لم ی حتیاجنشوء اال ثبتت
 

نة الضمان الصحي الخاص بالقیمة المذكورة أعاله أیضاً حتى في حال عدم انتقالك إلى نظام التعرفة األساسیة. اعإوتصرف 
وفي حال كانت تعرفتك الحالیة أخفض من قیمة نصف القسط وفق التعرفة األساسیة، یتم اعتماد تعرفتك الحالیة كسقف أعلى 

 نة.اعإللقیمة ا
 

ً لنشوء  – حتیاجنظام التعرفة األساسیة بفعل االإذا كنت قد انتقلت إلى  :ةمفید معلومات  15بعد  – االحتیاجأو تجنبا
، فإن لك الحق في العودة إلى تعرفتك األصلیة دون أن تضطر في ذلك إلى القبول بالخضوع مجدداً 2020مارس/آذار 

في غضون  حتیاجیشترط في ذلك أن تتغلب على حالة اال زیادة قیمة القسط.لفحص طبي من شأنھ أن یعرضك للمخاطرة ب
سنتین من تاریخ انتقالك إلى نظام التعرفة األساسیة، وأن تقوم بعد ذلك بإبالغ شركة التأمین خطیاً خالل مھلة أقصاھا ثالثة 

)§ Abs. 2  204 التأمین عقود قانون من 2 الفقرة 204 المادةأشھر برغبتك في العودة إلى التعرفة األصلیة (
)sgesetzvertragVersicherungs.( 
 

نصف القیمة العظمى للقسط لدى شركات تأمین یتم تغطیة أقساط تأمین الرعایة الخاص من قبل الجوب سنتر بما ال یتجاوز 
) §Abs.  26قانون االجتماعي الثاني المن  2والبند  2الرقم  1البند  4والفقرة  1البند  3الفقرة  26 المادةالرعایة القانونیة (

)Satz 1, Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 und Satz 2 SGB II 3 .( یورو في  73,77ما یصل إلى  2022وھذا یعادل في العام
المؤّمن وفق التعرفة المشترك  في حالةوال یحق لشركات التأمین أن تطالب المشترك بقسط یتجاوز ھذه القیمة الشھر. 

 حادي عشري القانون االجتماعالمن  4 والبند 3 البند 2الفقرة  110 المادة( حتیاجاألساسیة والذي تم خفض أقساطھ بفعل اال
)IXAbs. 2 Satz 3 und Satz 4 SGB  110§ ((. حالیالتي تدفعھا  ةتعرفالكانت  أما إذا ً أخفض لتأمین الرعایة الخاص  ا

 نة.اعاعتماد تعرفتك الحالیة كسقف أعلى لقیمة اإلعندھا یتم فسوف ، ذلكمن 
 
 

http://www.gesetze-im-internet.de/vag_2016/__152.html
http://www.gesetze-im-internet.de/vag_2016/__152.html
http://www.gesetze-im-internet.de/vvg_2008/__204.html
http://www.gesetze-im-internet.de/vvg_2008/__204.html
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__26.html
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__26.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_11/__110.html


 63 المعیشة؟ لنفقاتاألخرى  ذا عن اإلعاناتالفصل السابع | ما

 المعیشة؟ لنفقات خرىاألات عاناإل عن ذاما|  السابع الفصل
 

خرى لضمان األ اإلعانات یمكنك الحصول أیضاً على بعضجتماعیة االة عانواإل Alg II الثانیةبطالة ال إعانةجانب  إلى
 .ةطلوبالمالمعیشة في حال توفر الشروط نفقات 

 
  (BuT) . التعلیم و المشاركة1
 

من في األسر المحتاجة  الشبابوالبالغین  الیافعینطفال واستفادة األإلى تسھیل  (BuT)المشاركة ولتعلیم ا إعاناتتھدف 
المشاركة في الحیاة اإلجتماعیة والثقافیة في المجتمع. عامة یحق المستحقون بھذا النوع من من  تمكین ھؤالءعلیم وتال

القانون معاییر وفق  حتیاجبالوقوع في اال مھددة تأیضاً إذا ما كان ستفادة من ھذه اإلعاناتیحق لألسرة االالمساعدة المالیة. و
 .المجتمعیةالتعلیم والمشاركة حاجات  بفعلفقط  SGB II الثاني عياالجتما

 
البطالة  إعانةإعانات التعلیم والمشاركة جزءاً من موضوع الطلب بمجرد تقدیمك لطلب االستفادة من  تعتبر :مفیدة معلومات

 واإلعانة االجتماعیة. ولن یكون علیك بعدھا إال أن تقدم خالل فترة معالجة الطلب الوثائق واإلثباتات المطلوبة Alg IIالثانیة 
 . المجتمعیةوالمشاركة  التعلیم إعانات من استفادتككي یقوم الجوب سنتر الحقاً بالموافقة على 

 
) )BuT-AV(التنفیذیة  الالئحة( المجتمعیةوالمشاركة توفیر إعانات التعلیم  التنفیذیة فیما یخصتعلیمات تتولى الفي برلین ھنا 

 )§§ bis 30 SGB II 28( الثاني جتماعيمن القانون اال 30 إلى 28 ادوالمفي المتضمنة القانونیة ألحكام ا تطبیقمھمة 
 ً   .الواقع أرض على عملیا

 
 BuT برلین للتعلیم والمشاركةجواز  1.1

 
 للحصولو. (BuT)للتعلیم والمشاركة برلین  جوازإلى  یحتاج أوالدكم في معظم الحاالت والمشاركةالتعلیم  إعانةمن  إلستفادةل

 أو یة،منزلال الرعایة حالة في الرعایة عقد وأ الحضانة، في كولد دوام وثیقة سنتر للجوب تقدم أن یكفي الجواز ھذاعلى 
 صورة إلصاق الممكن من أن غیر ،ولدلل فوتوغرافیة صورة تقدیم بالضرورة یشترط وال. I الطالب ھویة أو مدرسیة، وثیقة

 .اإلعانة طلب مع فوتوغرافیة صورة إرفاق الحالة ھذه في ویتوجب. اإلعانة مستحق طلب على بناءً  الجواز على فوتوغرافیة
 

 الثانیة البطالة إعانة من االستفادة على الموافقة فترة طیلة العادیة األحوال في صالح BuT والمشاركة للتعلیم برلین جواز
Alg II .اإلعانة على الموافقة فترة تجدید عند البطاقة صالحیة تمدید ویتم. 

 
  التعلیم إعانات 1.2

 
 یحصل علیھا كل منالتالیة  إعانات التعلیم

 و ،یةمنزلال ةرعایلقون الأو الذین یتیة النھار دور الرعایةفي ون داومیالذین  طفالاأل •
وال  التعلیم المھنيعام أو التعلیم الرس امدفي إحدى ون داومی الذینو العشرینالخامس و عامھمإتمام حتى  طالبال •

  أجراً في ذلك.ون تقاضی
 
a واحد یومل مدرسیةال رحالتال) رحالت الحضانة أو   
وتتحمل  .المدرسةالحضانة أو لدى إدارة برلین للتعلیم والمشاركة  جوازبإبراز  المخولون بالرعایة،أو  ،األبوان مویق •

في  الشباب أو مكتب المدرسةمكتب تلك التكالیف مع  قوم بتسویةت ومن ثم ،تكالیف الرحلة عندھاالحضانة أو المدرسة 
 . وقت الحق

https://www.berlin.de/sen/soziales/themen/berliner-sozialrecht/kategorie/ausfuehrungsvorschriften/av_but-604137.php
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/BJNR295500003.html#BJNR295500003BJNG000902308
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ً في بادئ األمر بأنفسھم. ثم یقدمون نفقات الرحلة  ونتحملییة منزلالالرعایة  ذین یتلقوناألوالد ال يلاأھ • للجوب الحقا
تلك قیمة غطي یویحصلون على تعویض  ،ولدھم رعایةب الذي یقوم طرفالسنتر إیصاالً بالنفقات مصادقاً علیھ من قبل 

 النفقات.
 

وكذلك أیضاً أجور السفر، وال تشمل  ،الرحلة لیوم واحد القابلة للتغطیة أسعار تذاكر الدخول وبدالت االشتراك حاجةتشمل 
 ف الجیب.ومصرنفقات المأكل والمشرب أو 

 
b یوم من ألكثر المدرسیة الرحالتأو  الحضانة) رحالت 
 بشأندار الرعایة  / الحضانة منعلى إثبات  الحصول علیك جبتوی دار الرعایة المنزلیة وأالحضانة  لرحالت بالنسبة •

 الجوب یقوم وسوف. المختص سننتر الجوب إلى ثباتاإل ھذا تقدیم ثم منو ،، التكالیف)وجھةال، الزمنیة ةالفتر(  الرحلة
 . دار الرعایة/  الحضانة حساب إلى تكالیفال قیمة بتحویل عندھا سنتر

ثم یتوجب  .المدرسة في المختص علیميالتعلى بیان النفقات من قبل الكادر  المصادقة جبی مدرسیةال لرحالتا حالة في •
 يتعلیمال للكادر الرحالت حساب إلى النفقات قیمةیتم تحویل  وسوفبعدھا أن تقوم بتقدیم البیان إلى الجوب سنتر. 

 . المعني
 

الرحالت ألكثر من یوم على وجھ الخصوص نفقات الة حفي  غطي الجوب سنترییمكن أن تقدیم اإلثباتات الالزمة  عند
 .فھو غیر قابل للتغطیة ف الجیبرومص أماالنشاطات الجماعیة، نفقات السفر، والمأوى، والمأكل والمشرب، و

 
cالشخصیة ) اللوازم المدرسیة 

ً  ،وغیرھا المدرسة وحقیبة المائیة واأللوان والكراسات، األقالم، شراء لغرض سنتر الجوب یقدم  156مقطوعاً مقداره  مبلغا
 104 مبلغو ،الدراسي نصف الثاني من العاملل شباط/فبرایر 1 بحلول یورو 52یصرف منھا مبلغ  ،2022 العام في یورو
)§ 28 قانون االجتماعي الثاني المن  3الفقرة  28 المادة( نصف األول من العام الدراسيلل آب/آغسطس 1 بحلول یورو

)Abs. 3 SGB IIعشر الثاني االجتماعي قانونال من 3 الفقرة 34 المادة ؛ )Abs. 3 SGB XII 34§ ( .(الحصول وشرط 
وأن یكون مطالباً بتقدیم مستوى  اإلعانة، صرف موعد بحلول المدرسة في للدوام مسجالً  ولدك یكون أن اإلعانة ھذه على
 من األداء. یتم صرف المبالغ المستحقة لحساب الشخص المخول باستالم اإلعانة.  معین

 
للمرة األولى أو  ،قبولھم في المدرسة إذا ما تم ،مستحقو اإلعانةعلى حزمة اإلعانات المدرسیة أیضاً األوالد یحصل كما 

 بعد بدایة العام الدراسي. ،مجدداً 
 

 یة. نظامال ةاجحالقیم ة السنویة وفقاً لمقتضیات الزیادة المطبقة على المدرسیة للمواءم لوازمإعانات التخضع 
 

d ( والمدرسةیة منزلالالرعایة ر وودفي الحضانة الغداء وجبة 
ً خدمة الغداء الجماعي مجان قدمت في ، یةمنزلال الرعایةر ورس ودالمستحقي اإلعانة من األطفال والیافعین والشباب في المد ا

 وإقدام الطفل أو الیافع أو الشاب على المشاركة في ،المعنیةالرعایة في المدرسة أو دار  الغداء الجماعينشاط حال توفر 
فإن من غیر الوارد تغطیة النفقات في حالة  ،الجماعي للنشاط طابعالیكمن في ھنا إنما  ھمجانب األ. وحیث أن الذلك النشاط

 الشراء الفردي للطعام والشراب.
 

في الروضة (بالنسبة ألطفال الروضة)، أو في  BuTبرلین للتعلیم والمشاركة  جوازوإلثبات استحقاق اإلعانة یتوجب إبراز 
 ) أو لدى مزود خدمة الغداء في المدرسة.یةمنزلالالرعایة  الذین یتلقونمكتب شؤون الیافعین (بالنسبة لألوالد 

 
 لكافة التالمیذ في الصفوف الستة على سبیل الخدمة الطوعیة الوجبة المدرسیة توفر والیة برلین  :يتمراعاة اآل یرجى

  .الجماعیة األولى. في ھذه الحالة ال یتحمل الجوب سنتر أیة نفقات عن وجبات الغداء
 
e (لتعلمات الضروریة الداعمة لخدمال  

http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__28.html
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__28.html
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_12/__34.html
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أو  ،الخصوصیةاإلضافیة على الدروس  لحصومكنھم اللتعلیم والمشاركة یلبرلین  جوازالطالب والطالبات الذین یحملون 
تلك  علیھم، عند غیابكوسائل داعمة للدروس التي یتلقونھا في المدرسة، إذا ما تعذر  ،الواجبات المدرسیة المساعدة في

لثانویة أو االنتقال إلى المرحلة ا ،المرجوة من العملیة التعلیمیة، كنیل الشھادة المرجوة ةف األساسیاھدحقیق األت ،الوسائل
والحصول على ھذه الخدمات . على سبیل المثالالالزمة في بعض الحاالت الفردیة أو اكتساب المھارات اللغویة  ،العلیا

 .ھصف فيال یقتضي بالضرورة أن یكون ولدك مھدداً بالرسوب  مالتعلالداعمة لعملیة 
 

أمام إدارة المدرسة، ویتوجب  BuTعلیم والمشاركة برلین للت جوازیقوم الطالب الراغب بالحصول على ھذه الخدمات بإبراز 
على إدارة المدرسة المصادقة على حاجة الطالب المعني إلى الخدمات الداعمة المطلوبة من خالل ملء االستمارة المخصصة 

 الجوب سنتر.إلى  بعد ملئھا بالبیانات المناسبةم االستمارة یتقدومن ثم یتم لھذا الغرض. 
 

أسبوعیاً، وعادة ما یكون ذلك على شكل دروس جماعیة لمجموعات صغیرة. ن ین مضاعفتیساعتإلى  یصلیمكن تمویل ما 
ویتم صرف المبالغ المترتبة على تلك خالل فترات العطل المدرسیة أیضاً.  متعللل ةعماخدمات الدالومن الممكن أن یتم تقدیم 

إلى المدرسین الذین یتولون  التعلیم المدرسيدرسة أو مكتب الخدمات في كثیر من األحیان بشكل مباشر من قبل إدارة الم
 إعطاء الدروس الداعمة. أي أنك لن تضطر في ذلك إلى تسدید أیة أقساط بنفسك.

 
 ھذا ب خاص طلبتقدیم فیما مضى  لقد اقتضى الحصول على الخدمات الضروریة الداعمة للتعلم :يتمراعاة اآل یرجى
)§ Satz Abs.  37 1قانون االجتماعي الثاني المن  2البد  1الفقرة  37 المادةات (الخدمتلك البدء باالستفادة من شأن قبل ال
)SGB II 2(.  انتشار وباء كورونا وبعدھا، وبھدف تسھیل حصول الطالب على ما یحتاجونھ من دعم لعملیة التعلم خالل فترة

ً للفترة الممتدة من   2023دیسمبر/كانون أول  31وحتى  2021یولیو/تموز  1فقد تم إسقاط شرط الطلب الخاص مبدئیا
كشرط للحصول على خدمات دعم التعلم. ویعتبر طلب االستفادة من الخدمات الداعمة للتعلم خالل تلك الفترة مشموالً ضمناً 

)§ 1Abs.  71 قانون االجتماعي الثاني المن  1الفقرة  71 المادةة من إعانات الضمان األساسي للمعیشة (في طلب االستفاد
)SGB II.( 
 
f (مواصالت التالمیذ 

 وذلك لكافة AB جال التعرفةتوفر والیة برلین تذكرة التالمیذ المجانیة لم
مدارس التعلیم العام والمدارس المھنیة بدوام كامل في ( Iبرلین الذین یحملون بطاقة التعریف المدرسیة  تالمیذ •

 )،AB مجال التعرفة
 سنوات الذین لم یدخلوا إلى المدرسة بعد، و 6فوق برلین أطفال  •
  المناسبة بعد. مدارسبال خصیصھمتم تین لم الذیون لشروط التعلیم اإللزامي یعاضخالفي برلین األطفال والیافعین  •

 
. ویتم طلب ھذه البطاقة حصراً عبر شبكة تذكرة ركوب"" یتم إصدار بطاقة الركوب الشخصیة على شكل بطاقة رقمیة

للولد  في ذلك تحمیل صورة شخصیةیتوجب علیك سوف و .www.BVG.de/schuelerticketاإلنترنت على الموقع 
بعدھا سوف یتم إرسال "تذكرة الركوب" بالبرید إلى وتقدیم بعض البیانات األخرى.  Iالمعني وبطاقة التعریف المدرسیة 

 عنوانك. و"تذكرة الركوب" ھذه تخول صاحبھا أیضاً بأن یصطحب معھ دراجتھ الھوائیة مجاناً.
 

ضمن إطار إعانات التعلیم الفعلیة المواصالت لنفقات على تغطیة تامة  لحصوالجمیع تالمیذ برلین اآلخرین یمكنھم 
 S-Bahnو  BVGالمقدمة من قبل شركتي  "Sاالستفادة من "تذكرة برلین یمكن لھؤالء في األحوال العادیة ووالمشاركة. 

"تذكرة برلین . وسوف نقدم لك مزیداً من المعلومات التفصیلیة حول AB جال التعرفةیورو لم 27,50بسعر شھري مقداره 
S"  برلین والمزید". جواز" 4في الفقرة  18في الفصل 
 

تكالیف مواصالت التالمیذ التي تتجاوز القیمة المذكورة أعاله، كبطاقة االشتراك  ملزم أیضاً بتغطیة الجوب سنتر كذلك فإن
ینبغي لك في ھذه الحالة . تھإلى مدرسالتلمیذ وصول  لمن أجضروریاً  ذلكإذا كان  ال،على سبیل المث ABCة تعرفال جاللم

  البطاقة. تلكتبین الحاجة الضروریة إلى استخدام بطاقة المواصالت إلى الجوب سنتر المعني مشفوعة بوثیقة مدرسیة  قدمأن ت

https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__37.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__37.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__71.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__71.html
http://www.bvg.de/schuelerticket
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، BuTالتعلیم والمشاركة ات إعانتغطیة نفقات مواصالت التلمیذ ضمن إطار ، المطالبة بمن وجھة النظر القانونیةلك، ق حی

، وكان التلمیذ شكل غیر مقبولبالمعني طویلة التعلیمي إلى أقرب مدرسة من مدارس الفرع مشیاً مسافة الذھاب  تإذا كان
كمسافة فعلیة مقاسة  ،المدرسةإلى  مشيلامسافة إلى ر ینظوإلى استخدام وسائل المواصالت العامة.  اً مضطرلھذا السبب 

ویمكن في بعض الحاالت الخاصة أن . الكیلومترینلم تتجاوز  إذاة ولبمقعلى أنھا في األحوال العادیة  ،(ولیس كخط نظر)
علیھم القدوم إلى المدرسة  صعبیكما ھي الحال لدى التالمیذ الذین  غیر مقبولة،ینظر إلى مسافات أقصر من ذلك على أنھا 

 سباب صحیة أو ألسباب ترتبط بإعاقة جسدیة معینة على سبیل المثال.ألاً مشی
 

ً سنتر  الجوب على یتوجبقد  كذلك  ھؤالءحتى إذا كان أن یتولى تغطیة نفقات مواصالت التالمیذ، في حاالت معینة  أیضا
. القطاع التعلیمي المختار من مدارس اً بعدكثر أأخرى مدرسة  إنما فيو مإلى مكان سكنھ "المدرسة األقرب"في  ونال یداوم

ذات الطابع الممیز والتوجھ الخاص من حیث المضامین التعلیمیة. وینطبق ذلك على وجھ الخصوص في حالة المدارس 
ً  خاصالویندرج ضمن ھذا اإلطار على سبیل المثال المدارس ذات التوجھ التربوي  فلسفي ال المدارس ذات الطابع وكذلك أیضا

 .الممیز دینيالأو 
  

 المجتمعیة المشاركةإعانات  1.3
 

 :التالیة حتى إتمامھم عامھم الثامن عشر المشاركة على إعانات یافعونوالاألطفال  صلیح
 
a أوقات الفراغریاضة والثقافة والجماعیة على صعید النشاطات ال) المشاركة في  
 
 ،نوادي في مجال الریاضةالعضویة تكالیف في حالة األوالد والیافعین الذین یستحقون اإلعانات،  ،الجوب سنتر غطيی

 كذلك أیضاً تكالیفو ،ةشابھالم ةالثقافی الفعالیاتوالدورات و ،ىموسیقالتكالیف دروس و لنشاط الجماعي،وا ،والثقافة ،بلعوال
ً  یتحمل. كما الترفیھیةت نشاطاال المشاركة في في حال  ")Superferienpass[R17]( الرائعة العطلة بطاقة"تكالیف  أیضا
 موقع الصدارة. تحتلالتجربة الجماعیة ذلك أن  .بصورة مباشرة مكتب الخدمات الثقافیة للشبابقبل البطاقة من إصدار ھذه 

 
 .الفعلیةالنفقات یورو في الشھر للولد الواحد، وذلك بصرف النظر عن قیمة  15قدره  مقطوع بمبلغتعطى قیمة اإلعانة 

وشرط الحصول على ھذه اإلعانة ھو أن یكون الولد مشاركاً في واحد على األقل من النشاطات المذكورة أعاله، وأن تكون 
ً أن یتم  ف اإلعانة عن كامل مدة الموافقة دفعة صرھنالك نفقات معینة مستحقة بسبب ھذه المشاركة. ومن الممكن أیضا

ل. االمثمعین على سبیل ترفیھي نشاط في المشاركة  لغرض تسھیلوذلك  ،یورو 180واحدة، أي ما مقداره بالحد األقصى 
ً إثباتأو الشاب  ولدالإعطاء المعني أوالً  الطرف المنظم للنشاطیتولى  اإلعانة  مستحقوثم یقوم  .ھلفتوتكة العرض طبیعحول  ا

ً  قیمة لتصلھم ،الجوب سنترإلى ھذا اإلثبات بعدھا بتقدیم  االستفادة من ھذه حق یعتبر . وإلى حسابھم المصرفي اإلعانة الحقا
 .Alg IIإعانة البطالة الثانیة  يمستحقاإلعانة حقاً مشروعاً لجمیع 

 
b (اتلوازم والمعدشراء ال 
 

في یستحق الدعم بالمشاركة في نشاط  إذا كانت ھذه التكالیف مرتبطة ،رىأخإضافیة یمكن أن یتحمل الجوب سنتر تكالیف 
 كرة القدمذیة أحك(ات الضروریة لوازم والمعدالشراء  ویندرج ضمن ھذا اإلطار. أوقات الفراغمجال الثقافة والریاضة و

 رسوم استئجار بعض التجھیزات.) أو مثالً 
 

ً  15والمعدات وتغطیة نفقات السفر ما قیمتھ تبلغ الموازنة المرصودة لشراء اللوازم  ؛ أي ما یعادل مبلغاً إجمالیاً یورو شھریا
وتحتسب عن كل شھر من فترة  .واحداً  اً عام والبالغة Alg IIإعانة البطالة الثانیة الموافقة على  ةفترعن یورو  180مقداره 

وإذا لم یُستنفد  ة الموافقة الممتدة على عام واحد.فتریورو عن  30یورو، أي ما یعادل  2,50 مقدارھاالموافقة حصة ذاتیة 
)، فإن الجزء غیر المستھلك من تلك اإلعانة aیورو المخصص للمشاركة في النشاطات (انظر البند  15المبلغ المقطوع البالغ 

 سوف یحتسب عندھا كإضافة على الحصة الذاتیة. 

http://www.jugendkulturservice.de/de/ferien-und-familienzeit/super-ferien-pass


 67 المعیشة؟ لنفقاتاألخرى  ذا عن اإلعاناتالفصل السابع | ما

 
دفعة  عن كامل فترة الموافقة ،ة الذاتیةحصبعد خصم ال ،م والمعداتالمخصصة لشراء اللوازقیمة اإلعانة صرف تُ ویمكن أن 

ً المبالغ المستحقة وعادة ما یتم صرف  -واحدة أو على عدة دفعات  . تتم تغطیة التكالیف لحساب مستحقي اإلعانات الحقا
 180 تصل إلىبموجب تقدیم اإلیصاالت أو الفواتیر. ویمكن أن تشمل التغطیة عملیات شراء عدیدة مختلفة بقیمة إجمالیة 

 [R18]فترة الموافقة. تغطیة ل متوفرالمبلغ القیمة تتجاوز لنفقات لجمالیة اإل إذا كانت القیمةأیضاً  اتاإلعانصرف ھذه تیورو. و
 
c (السفر نفقات تغطیة     
 

 قرارتغطیة نفقات السفر لغرض المشاركة المجتمعیة (الحق بالمطالبة القانونیة ب وفضالً عن ذلك فإن مستحقي اإلعانات لھم
). 132، ھامش رقم )Beschluss des BVerfG vom 23.7.2014( 23/7/2014المحكمة الدستوریة االتحادیة بتاریخ 

تتم تغطیة الحاجة المتعلقة بنفقات السفر ألغراض المشاركة المجتمعیة بصورة دوریة مسبقاً من المدارس في حالة تالمیذ 
ً المواصالت مجان توفیرخالل  ) یتوجب تغطیة نفقات السفر المنصوص علیھا في غیر التالمیذ(للتالمیذ. في باقي الحاالت  ا
 المشاركة المجتمعیة.ب متعلقةنفقات ك f 1.2الفقرة 

 
تغطیة نفقات السفر ل في إعانة شھریةحق الیتمتع مستحقو اإلعانة ب ABC مجال التعرفةحدود  تي تتخطىبالنسبة للنشاطات ال

التعلیمات التنفیذیة إلعانة التعلیم  لحظخالل فترة الموافقة أو دفعة واحدة. وتشھریاً یمكن صرفھا  یورو 15بقیمة تصل إلى 
إذا ما . وال تطلب المساھمة الذاتیة أنفسھم من قبل مستحقي اإلعانةة معینة في ھذه الحالة مساھمة ذاتی BuTوالمشاركة 

ً السقف المقطوع استنفد  شاركة في النشاطات الجماعیة (انظر لغرض الم خصصیورو الم 15البالغ مستحق اإلعانة كلیا
    ).a 1.3الفقرة 

 
  واحدةاللمرة اات إعان. 2
 

ً للباحثین عن عمل ن األساسي الضمالحظ یالمعیشة  نفقات لتغطیةالجاریة ات حاجالجانب إلى  ة طارئات الحاجالبعض  أیضا
 .غیر المتكررة والتي نشیر إلیھا فیما یلي باسم إعانات المرة الواحدة

 
 ومن الضروري  .منفصل خاص طلب تقدیم وامدعلى التستوجب ة مرة الواحدالات إعاناالستفادة من  :يتمراعاة اآل یرجى

  ).) §SGB II 37( الثاني االجتماعي القانون من 37 المادةأن تبادر إلى تقدیم الطلب قبل إقدامك على عملیة الشراء (
 

 ،) §Abs. 3 SGB II 24( الثاني يجتماعمن القانون اال 3 الفقرة 24 لمادةاإلعانات یحق لھم أیضاً، بموجب ا قوتمسح
 المطالبة بتغطیة الحاجات التالیة:

 ،المنزلیة األجھزة افیھ بما لمسكنل یةولاأل التجھیزاتنفقات شراء  •
 ،الوالدةفي حاالت الحمل  ةولیاأل لوازمالواللوازم األولیة للملبس، نفقات شراء  •
 األجھزة جاراستئأیضاً نفقات بما في ذلك  ،العالجیةوالمعدات  األجھزة حصالإو یة،طبال األحذیة حصالإو شراءنفقات  •

 .العالجیة
 

تظھر بالفعل للمرة األولى، أو كان ھنالك على األقل ظروف الحاجة إذا كانت  "لتجھیز أولي"یعتبر المشرع أن ھناك حاجة 
ل ستبداالحاجة وال من جھة،حاجة ھذا النوع من الیز بین یتمالجب یواستثنائیة تبرر معاودة ظھور ھذه الحاجة من جدید. 

القرض في حالة الحاجة "بعنوان  2.4الفقرة ھذا الفصل، في نظر ا(مسبقاً من جھة ثانیة الموجودة ألغراض بعض ا
 ).االضطراریة"

 
یحصل على اإلعانات المخصصة لتغطیة الحاجات المذكورة أعاله أیضاً األشخاص الذین یتجاوز دخلھم  :ةمفید معلومات

ال  ، لكنھم یواجھون مشتریات كبیرة، بسبب قدوم مولود جدید على سبیل المثال،Alg II الثانیةعتبة الحاجة إلعانات البطالة 
خالل الدخل  مراعاةالذاتیة. في ھذه الحالة یمكن أن یعمد الجوب سنتر إلى أو أصولھم ھم داخیلیستطیعون تمویلھا كلیاً من م

 .إلى ستة أشھروذلك لمدة تصل  تاریخ البت في طلب اإلعانةل الفترة الالحقة

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2014/07/ls20140723_1bvl001012.html
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__37.html
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__24.html
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التفصیلیة  لألحكام ،SGB IIقانون االجتماعي الثاني المن  3الفقرة  24بموجب المادة  ،برلین فيالواحدة  ةرالم عاناتإ تخضع

الثاني  االجتماعيمن القانون  2 والبند 1 البند 3 الفقرة 24تنفیذ المادة  حول 06/2017رقم  االجتماعي التعمیمالمبینة في 
) Rundschreiben Soz عشر الثاني االجتماعي القانون من 2 الفقرة 27b والمادة 3 إلى 1 البند 1 الفقرة 31 والمادة

3 Nr. 1 und 2 SGB II und §§ 31 Absatz 1 Nr. 1 bis 3  Nr. 06/2017 zur Umsetzung des § 24 Abs.
)und 27b Abs. 2 SGB XII .مقطوع مبلغ شكل علىفي غالبیة الحاالت  عاناتاإل وتمنح. 
 

 للمسكن األولیة التجھیزات 2.1
 
 : أھمھا ةعدیدفي برلین في حاالت مسكن ولي للاأللتجھیز ا إعاناتمنح ت
مسبقة من  موافقة على ھحصول بعد یھأبومنزل  غادری شاب لامثكما في  ،للمرة األولى مستقلة شقة للسكن في نتقالاال •

 بشأن تغطیة نفقات سكنھ الجدید، سنتر الجوب
بعد السكن لفترة أو قضاء فترة طویلة في السجن، أو بعد  ،حریقتعرض المسكن السابق للجدید بعد  مسكنإلى  نتقالاال •

 ،مستأجرمن  من الزمن كمستأجر
 شریك. الالزوج أو ن عنفصال اال عقبجدید  مسكنإلى  نتقالاال •
 
ویشمل  .المعینةالمنزلیة األغراض  بعضأو  ل،كامالمنزلي ال یمكن أن یُقصد بھا األثاثلمسكن لیة ولاألات التجھیزحاجة و

سریر  والت،اط ،خزانات، مذیاع (ولیس تلفزیون)، كھربائیة غراض التالیة: غسالة، ثالجة، مكنسةاألذلك على سبیل المثال 
 ألغراض.تلك الة لموسالمإثبات الحاجة في ذلك على الدوام جب تووی وما إلى ذلك. ،ئرستا، ة، سجادأو أكثر

 
شكل  ات علىاإلعان منحتُ أن  یمكنو .بسیطال یقتصر حق المطالبة بإعانة التجھیز األولي للمسكن على التجھیز "العادي"و

 عاناتاإل أما حجم. المنزلي مثالً  ثاثاأل عارضمدى لائم الشراء قسعینیة من خالل نات على شكل إعاأو  ،نقدیة اتإعان
 .)Anlage 1 zum Rundschreiben( تعمیملل 1 الملحقأعاله والمشار إلیھ  التعمیمفیتحدد وفقاً ألحكام یة نقدال
 

  والوالدةالحمل  حاالت وفي لملبسل األولیة اللوازم 2.2
 

 التعرض أو بعد ،التشردفترة من بعد أو ، على سبیل المثالفي المنزل حریق  نشوبكما ھي الحال بعد  ،في حاالت خاصة
) Erstausstattung سللملب األولیة لوازمالتغطیة ل بتقدیم إعاناتالجوب سنتر  قومی ،مرضالفي الوزن بسبب  شدید تراجعل
)mit Bekleidung. من  اللباس عانةإمنحھم یتم الذین لم  طالبو اللجوءیحصل على إعانات اللوازم األولیة للملبس أیضاً و

فقط، وذلك قبل حصول ھؤالء على االعتراف جزئیة تم منحھم إعانة لباس  وأ ،(LAF) ینئجاللمكتب الوالیة لشؤون ا قبل
 .بحقھم في اللجوء 

 
المبلغ  قیمة تبلغو .للمالبس الشتویة مقطوعصیفیة ومبلغ المالبس لل مقطوعشكل مبلغ على  عاناتاإلھذه منح تُ غالباً ما و

 یورو. 379 و 356بین ما  –شخص المعني اللعمر تبعاً  – ليكال المقطوع
 

ً  في برلین تحصل الحوامل واألمھات  التالیة:ة مطقوعالالمبالغ على  حالیا
 ،یورو 192[R19] الحمل مالبسشراء ل •
 ،یورو 613[R20] لوازم األولیة للمولود الجدیدلا شراءل •
 ،یورو 100 مع فرشة لاطفأ عربة شراءل •
 ،یورو 100 مع فرشة أطفال ریسر شراءل •
  .یورو 20 طفلطعام لل كرسي شراءل •
 

https://www.berlin.de/sen/soziales/themen/berliner-sozialrecht/kategorie/rundschreiben/2017_06-658136.php
https://www.berlin.de/sen/soziales/themen/berliner-sozialrecht/kategorie/rundschreiben/2017_06-658136.php
https://www.berlin.de/sen/soziales/themen/berliner-sozialrecht/kategorie/rundschreiben/2017_06-658136.php
https://www.berlin.de/sen/soziales/themen/berliner-sozialrecht/kategorie/rundschreiben/2017_06_anlage1-659044.php
https://www.berlin.de/sen/soziales/service/berliner-sozialrecht/kategorie/rundschreiben/2017_06-658136.php#p2019-12-17_1_6_1
https://www.berlin.de/sen/soziales/service/berliner-sozialrecht/kategorie/rundschreiben/2017_06-658136.php#p2019-12-17_1_6_1
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 :بطالةإلعانة المتممة إضافیة  إعاناتعلى ھنالك إمكانیة للحصول  ،العائالتكذلك أیضاً امل ووالح في حالة نصیحتنا 
 .")Stiftung Hilfe für die Familie( "مؤسسة المساعدة للعائلة قبل منوذلك  ،جتماعیةة االعانإلاو Alg II الثانیة
  .عائالتلل و لحواملل مراكز اإلرشاد لدى عن تلك اإلعاناتستفسار اال كیمكن

 
 العالجیة واألجھزة الطبیةاألحذیة  2.3

 
والمعدات  األجھزةأیضاً  كذلكوالطبیة، تكالیف األحذیة تقع مسؤولیة توفیر اإلعانات المذكورة أعاله والمخصصة لتغطیة 

العالجیة، في المقام األول على عاتق صنادیق الضمان الصحي وصنادیق الرعایة الصحیة أو الجھات الممولة لبرامج إعادة 
 . على مستحق اإلعانةة ترتبالمالمساھمة الذاتیة  ینحصر ھنا ضمن حدودة اإلعانب حق المطالبةبذلك فإن والتأھیل. 

 
االجتماعیة  (انظر قرار المحكمةالعلیا قرارات الھیئات القضائیة بموجب  ،زة العالجیةاألجھح صالإیشمل  :ةمفید معلومات

 ح النظاراتصال، إ)) B 14 AS 4/17 R )B 14 AS 4/17 R -BSG of 25.10.2017 - 25/10/2017 االتحادیة بتاریخ
 ً   .أیضا

 
 ةضطراریاالفي حالة الحاجة  القرض 2.4

 
شكل قرض ات المعیشة على ستلزمم حاجات المرة الواحدة األخرى لضمان أیضاً جملة منمكاتب الجوب سنتر  غطيت
یقتصر األمر و .)) §Abs. 1 SGB II 24( الثاني جتماعيمن القانون اال 1 الفقرة 24 المادة( ضمن الشروط المبینة أدناهو

  واحدة اللمرة اجات حا ھنا على
   اإلعانة على تحملھ، و مستحق یقوى تمثل، نظراً لحجمھا، عبئاً كبیراً ال نھالك ،یةنظامال ةالحاجة في شمولالم •
 .اضطراریةتي تعتبر ال •
 

من  دبر األمرلت ال یترك مجاالً ھا حجمو ال تحتمل التأجیل زمنیاً،ھا غطیتت إذا كانت "اضطراریة"ضافیة اإلحاجة ال وتعتبر
قد استنفدوا إمكانیة الطلب  ومقدمأن یكون قرض یجب الوقبل أن یمنح الجوب سنتر  .أخرىحیاتیة  مناحيخالل التوفیر في 

ً  ھمأصول توظیف  .أیضا
 
األجھزة الكھربائیة  حصالإل أو استبدا الواحدة التي تندرج ضمن ھذا السیاق تكالیفة مرالالنموذجیة لحاجات  لةمثمن األو

شمل یوال  ا.الدنی یةسعرة من الفئة النظارة طبی نفقات شراءكذلك أیضاً و ،على سبیل المثال ثالجةالغسالة أو كال المنزلیة،
الموافقة على صرف ویمكن  .الحاجة النظامیةیست مشمولة بل مثل تلك النفقات ألن ثالً،سیارة مح صالإشراء أو نفقات  ذلك

 عینیة.ات إعانشكل على و أ دیةنقإعانات شكل على  ھذه اإلعانات
 

عشرة بالمائة من باالحتفاظ بما مقداره الجوب سنتر  ویقوم .صرفھالذي یلي شھر في الشھر  ةفائد دونبد القرض اسدیبدأ 
ً  یةنظامال ةالحاج قیمة  القرض.كامل قیمة د اتم سدیأن  وذلك إلى ،شھریا

 
 ةاجحبال ةغیر مشمول ةاإلضافی ةجحاال ت، أو كانسبب أو آلخرلال یمثل حالً مقبوالً قرض  على شكل المساعدة قدیمت كان إذا
في  5(انظر الفصل  ةضافیاإل ةاجحال اتناعإالمساعدة عبر ، فإن من الممكن النظر ضمن شروط معینة في إمكانیة یةنظامال

 ة اضطراریة").خاصاجات ح" 2.5الفقرة 
 

https://www.stiftunghilfe.de/index.php?id=1
https://www.stiftunghilfe.de/index.php?id=50
https://www.stiftunghilfe.de/index.php?id=67
http://www.rechtsprechung-im-internet.de/jportal/portal/t/8bz/page/bsjrsprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=KSRE128090219&doc.part=L&doc.price=0.0&doc.hl=1#focuspoint
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__24.html
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 الجوب سنتر؟ قدمی ذاما ؟فعلھعلیك یجب الذي  ما – العمل في ندماجاال | الثامن الفصل
 

 من 2 المادة( تك بنفسكمعیش كي تغطي نفقاتعمل مزاولة المنك سوف یطلب الجوب سنتر  فإنعلى العمل  اً رداقكنت  إذا
عمل أو الب كشروع لدىدعم السبل وفر لك جب على الجوب سنتر أن یتووی ).) §SGB II 2( الثاني جتماعياال القانون

 العمل في ندماجاال إعاناتب عرفتالتي و ،زمةالالتدابیر الدعم واتخاذ  التوجیھو رشاداإلمن خالل  ذلكو ،مھنيالتدریب بال
 ).) §SGB II 14(الثاني  جتماعياالمن القانون  14 المادة(
 
 ؟والً قبمیعتبر العمل  أي. 1
 

حتى  .)) §SGB II 10( الثاني اإلجتماعي القانون من 10 المادة( تقریباً مقبوالً  اعمدجراء إو أكل عمل  عتبریُ  أمبدمن حیث ال
 ،یورو 450 تحت سقف واألعمال الصغیرة العمل على سبیل اإلعارة، مباشرة أو متابعةطلب منك یُ ن أمكن أنھ من الم

ً  ةالعرضی واألعمال ،ةالمؤقت عمالواأل  . أیضا
 
  :مقبول غیر المثال سبیل على الشروط التالیةضمن الداعم اإلجراء عمل أو یعتبر الو
ً  جسدیاً غیر قادر  نتإذا ك • ً  أو نفسیا طبي  تقریرعادة تقدیم یتوجب و. الداعم جراءتنفیذ اإلعمل أو على ممارسة ال أو عقلیا

معتمد من طبیب  عبر الفحص الطبي على یدحالتك الصحیة إلى التأكد من الجوب سنتر  عمدییمكن أن و .ذلك ثباتإل
 مكتب الصحة.

في  داومال ی الطفلومنزلك،  ضمن اقتصادالثالث سنوات بعمر دون طفلك أو طفل شریكك  تولى رعایةتإذا كنت  •
الشریكین فقط حد ألإال  حقی: ال أمر ھام نھار.خالل ساعات الربیة م وال یتلقى الرعایة على ید ،الروضةو أالحضانة 

ویمكن للشریكین أن یختارا بحریة أّي منھما سوف یتولى العمل.  كي یعفي نفسھ من مسؤولیةتربیة الطفل أن یستند إلى 
 رعایة الطفل.

إتمام طفلك عامھ الثالث سوف یُطلب منك عموماً االستفادة من فرصة الرعایة المناسبة لطفلك كي تاریخ اعتباراً من 
یتم تحدید حجم العمل المقبول بالتباحث معك، ویمكن أن  مل.تتفرغ كلیاً، أو ربما في حاالت معینة جزئیاً، لمزاولة الع

 مثالً. أو إعاقةة صحی مشكالت إذا كان یعاني منسبب حاجة طفلك المتزایدة للرعایة لتقیید بلبعض ایخضع 
عایة الر اتشركبخدمات  كاالستعانة ىخرأ وسائلب ھذه العنایة یتعذر توفیرو ،أفراد عائلتك ایة بأحدعنإذا كنت تتولى ال •

 . یة مثالً التمریض

 وعندئذ فإن حجم العمل الذي یمكن أن یُطلب منك یتوقف في المقام األول على حجم جھد العنایة الذي تبذلھ. في حالة
بالنسبة للشخص  في الیوم على العموم مقبوالً ت است ساع العمل لمدة تصل إلىعتبر یُ الثانیة والثالثة العنایة  تيدرج

ومقیاس . آخر مقبولةعمل فال تعتبر ممارسة أي الرابعة والخامسة  تیندرجال العنایة. أما في حالةم یقدتولى تالذي ی
 الحالة الفردیة.  في ذلك ھو على الدوام واقع  الحكم

دراستك  متابعةأو  ،مھنيال دورات التأھیلرس التعلیم العام أو امدفي إحدى  كالدوام ،آخر عذر مقنع لدیكإذا كان  •
عموماً غیر مقبول،  المأجورعمل الكذلك یعتبر . تحادیةالشبابیة أو االتطوعیة ال اتخدمالمشاركة في إحدى الأو  ولى،األ

 إذا كان األجر مخالفاً ألحكام القانون، السیما قانون الحد األدنى لألجور.
 
 ؟ندماجاال تفاقا وھ ما. 2
 
  فیھ االندماج ھو اتفاق بینك وبین الجوب سنتر تحددان تفاقا
علیك أن تبذلھا،  جبالتي ی خرىاأل ذاتیةال والجھود التي یتوجب علیك بالحد األدنى تقدیمھا للوظیفةرشح طلبات الت عدد •

  قیامك بتلك األعمال، و إثبات كیفیةو
 من 15 المادة( المناسبة تدریبال أو عملال بذلھا كي یوفر لك فرصة سنتر الجوب جھود الوساطة التي یتوجب على •

 ).) §SGB II 15( الثاني جتماعياال القانون
 

http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__2.html
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__14.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__10.html
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__15.html
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من شأنھا تفاق االلبنود مخالفتك و. نطرفیال فإن بنود االتفاق تعتبر ملزمة لكالبینك وبین الجوب سنتر تفاق االإبرام  إذا تم
مراجعة إجراء جب تویو). "؟حجمھاھو وما  عقوباتبالمھدداً  صبحتمتى " 12الفصل انظر ( ات مالیةعقوبل أن تعرضك

لحد بامن تاریخ إبرام االتفاق ستة أشھر  وذلك في غضون إدخال التعدیالت المناسبةو نطرفیكال ال قبلمن تفاق االلبنود 
 .ألقصىا
 
 :وافقكن مت لمما  ندماجتفاق االاع یوقتبادر إلى ت الأیجب  نصیحتنا ً أن یتخذ بحقك لجوب سنتر ل حقیال وعلى مضامینھ.  ا

نسخة  أخذتأن  إن من حقك .اتكتنسجم مع تصور تفاقاالبنود أن جیداً من  حققت لذلك:وسبب. لھذا الأیة إجراءات عقابیة 
ً  كیمكنكما  .وقت للتفكیرأن یمنحك بعض الوأن تطلب من الجوب سنتر  ،إلى البیت تفاقاالمن  تعدیالت الأن تقترح  أیضا

 .ناسبةھا مراتالتي الت اكماإلو
 

وذلك ضمن إجراء  ،واجب علیك بذلھاالاالندماج  إلى تحدید جھودالجوب سنتر  نبغي أن یبادریتفاق االفي حال عدم إبرام 
ً أن عندھا  ك. ویمكنبھذا الخصوص إداري أمرإصدار  جانب من خاللال أحادي . اإلداري مراأل مضمونعلى  تقدم اعتراضا

المحكمة من ویمكن أن تطلب  ات.العقوبسوف تعرض نفسك لخطر  أنھ یتوجب علیك االلتزام بأحكامھ، وإال فإنك غیر
ً  اً عتراضك أثرا أیضاً أن تمنحجتماعیة اال  . تأجیلیا
 
 عمل؟ال سھیل اندماجك فيتل سنتر الجوب یقدمھا. ما ھي الخدمات التي 3
 

" لمستحقي اإلعانة القادرین على العمل، إذا كانت ھذه اإلعانات ضروریة العمل في االندماج"إعانات یمكن الموافقة على منح 
 ).) §Par. 1 SGB II 3( الثاني جتماعياال القانون من 1 الفقرة 3 المادةأو لتجنب نشوئھا ( حتیاجاال حالةومالئمة إلزالة 

 
ال یشمل طلب االستفادة من إعانات االندماج  Alg II ة البطالة الثانیةفإن طلب الحصول على إعان لنصوص القضائیةووفقاً ل

) R 13/B 4 AS 29 B 4  -BSG vom 2.4.2014 - 2/4/2014المحكمة االجتماعیة االتحادیة بتاریخ قرار في العمل (
)AS 29/13 R ولذلك یتعین على مستحقي اإلعانة أن یطلبوا إعانات االندماج بشكل مستقل. - )27، ھامش 
 

نة بصورة رجعیة اعتباراً من مطلع اعتصرف إعانات االندماج اعتباراً من موعد أدناه یوم تقدیم الطلب. أي أن إقرار اإل
 37 المادة(ق طالھنا على اإلوارد  أمر غیر -ن األساسي للمعیشة ضماكما ھي الحال فیما یخص طلب إعانات ال -الشھر 
 ).) §SGB II 2Abs.  37( الثاني اإلجتماعي القانون من 2الفقرة 

 
 على سبیل المثال،أو نفقات السفر المتعلقة بمقابالت التعیین  ،بادر إلى طلب تغطیة تكالیف الدعایة :يتمراعاة اآل یرجى 

المدفوعة في  تغطیة المصاریف تعذرنشوء تلك المصاریف، إذ أن التأخر في تقدیم الطلب ینجم عنھ  قبل لدى الجوب سنتر
 وقت سابق لتاریخ تقدیم الطلب. 

 
ً استثناء  دونوبفي مجملھا، ج في العمل ادمناال تعتبر إعانات الجوب توسیط العمل في أي أن فریق تقدیریة. إعانات  ،تقریبا

 .حجم اإلعانةكذلك أیضاً بشأن تحدید و أو رفضھ، اإلعانة طلببشأن الموافقة على قرار ال لدیھ ھامش كبیر التخاذ سنتر
 إلى المعطیات الموضوعیة. اتخاذ القرار بشكل اعتباطي أو تعسفي. إذ یتعین ممارسة التقدیر استناداً غیر أن التقدیر ال یعني 

التقدیر حیث  إجراءقد تقاعس عن الجوب سنتر  تبین أنإذا ما  على سبیل المثالالتقدیر في خطأ یمكن أن یكون ھناك و
، أو انساق في قراره وراء جوانب غیر موضوعیة، أو انطلق في ذلك من معطیات مغلوطة أو ھوجوبیقضي القانون ب

 .منقوصة
 
 :لك لالندماج في وسط الطرف الذي یتع اقنعلیك إیجب  ،ي مثالً ضافالموافقة بشأن التأھیل اإلللحصول على  نصیحتنا

من أجل تحقیق الغایة المرجوة  مناسباً ومن وجھة نظرك ضروریاً عتبر الحصول علیھ یفي الذي ترغب  تأھیلال العمل بأن
 مقاالتالأو الشاغرة ذلك من خالل إعالنات الوظائف ب قناع الجوب سنترإ. حاول المنشودة عملفرصة الالحصول على و

 متخصصة. المجالت ال في ذات الصلة
 

http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__3.html
http://www.rechtsprechung-im-internet.de/jportal/portal/t/8ag/page/bsjrsprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=KSRE171631505&doc.part=L&doc.price=0.0&doc.hl=1#focuspoint
http://www.rechtsprechung-im-internet.de/jportal/portal/t/8ag/page/bsjrsprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=KSRE171631505&doc.part=L&doc.price=0.0&doc.hl=1#focuspoint
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__37.html
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 الثانیة البطالة  إذا كنت تستعین بإعانة :يتمراعاة اآل یرجىAlg II  المسؤولة  فإن الجھة ،بطالةال راتبمن أجل تعزیز
 . ولیس الجوب سنتر ،الوكالة االتحادیة للعمل إنما ھيك في حالت دعمالو ةطاالوستوفیر عن 

 
 :ما یلي ،الحصر ال الذكر سبیل على ،العمل في االندماج إعانات ویندرج في عداد

 تكالیف من قبیل تغطیة ،)) §SGB III 44( الثالث االجتماعي القانون من 44 المادة( الوساطة میزانیة من اإلعانات •
 عملب لتحاقاال حالة في ضاعفالم اقتصاد المعیشة تكالیف أو التعیین، تمقابالب المتعلقة نفقات السفرو ائف،وظلل التقدم

  ،خارجي
 على تدریبال من قبیل ،)) §SGB III 45( الثالث جتماعياال القانون من 45 المادة( المھني ندماجواال لتفعیلا إجراءات •

 صغیرةال تأھیلال دوراتو ،الخاصة ات العملوساط أجور تغطیةو العملي، تدریبال دوراتو ،وظیفةلل لتقدماأسلوب 
   ،مثالً  شوكیةال رافعةال قیادة رخصة كدورة للحصول على

 ،)) §§SGB III 87-81( الثالث جتماعياال القانون من 87-81 ادوالم( التأھیل تعدیلو عاليال المھني التأھیل إجراءات •
 عملال ألصحاب دفعتُ  والتي) ) §§SGB III 92-88( الثالث االجتماعي القانون من 92-88 المواد( االندماج مكافآت •

   ،العمل عن ینعاطلاألشخاص ال تشغیلغرض ل
 وكذلك أیضاً لألشخاص الذین یبدؤون للتو مسیرة ،العمل الحرفي مجال  ألشخاص الذین یشقون طریقھمإعانة بدایة ل •

ضرورة حقیقیة لالندماج في حیاة  أن اإلعانة تمثلإذا ما تبین  ،مشمولة بالتأمین االجتماعي اإللزامي مھنةفي  ھمعمل
ما تأخر تقدیم  ؛ وغالباً ما یتعذر إثبات الضرورة إذا)) §16b SGB II( الثاني االجتماعي القانون من 16b المادة(العمل 

 طلب اإلعانة إلى ما بعد توقیع عقد العمل أو البدء بممارسة العمل،
المزاولین لمؤسسي المشاریع الولیدة وأصحاب األعمال الحرة  عملالمواد  شراءل إعانات أو وقروض مرافق تدریب •

  ،)) §16c SGB II(الثاني  االجتماعي القانون من 16c المادة(لعملھم 
 منذ العمل عن نیالعاطل ألشخاصا في حالة طویلة" لفترةعن العمل  العاطلین لتسھیل "اندماج دعم قطاعات العمل •

 ،)) §16e SGB II(الثاني  االجتماعي القانون من 16e المادة( األقل على عامین
ً  25 نع رھماعمأ ال تقل الذین ألشخاصفي حالة ا) "العمل سوق في المشاركة"( فرص التشغیل دعم • قد  والذین عاما

 االجتماعي القانون من 16i المادة( ةخیراأل سنوات السبع خالل سنوات ست لمدة Alg IIالثانیة  بطالةإعانة العموماً  تلقوا
 ،)) §16i SGB II(الثاني 

 ساعةكل  عن یورو 2 برلین فيقیمة التعویض  بلغت - مصاریفال تعویض مع) "واحدال یوروال لاعم"أ( عمل فرص •
 .)) §16d SGB II(الثاني  االجتماعي القانون من 16d المادة( عمل

 
ستشاریة االخدمات الأو توفیر  ،المعوقین أو قاصرینوالد الألل رعایةال خدماتتوفیر خالل  من عملالفي  الشروع دعم ویمكن

. )) §SGB II 16a( الثاني جتماعياال القانون من 16a المادة(النفسیة  جتماعیةاال ایةرعالتوفیر أو  للمدمنین،أو  للمدینین
أو باألجرى إزالة تلك المعوقات  ،القادرین على العملمستحقي اإلعانة  لدىتقلیص حجم معوقات االندماج في العمل بھدف و

 االجتماعي القانون من 2البند  2الفقرة  7 المادة(مستحقي اإلعانة االجتماعیة أیضاً في حالة  دعمال وفیرت مكنكلیاً، فإن من الم
 .)) §SGB IISatz 2  2Abs.  7(الثاني 

 
 التكافلي األساسي الدخل

 
) SGE(" Pilotprojekt( التكافلي األساسي الدخل" بعنوان الجدید الطلیعي المشروعإطار  ضمنوالیة برلین  تتولى

)“Solidarisches Grundeinkommen„  ستوفيتعمل  فرصة 1000تمویل ما مجملھ  ً فرص  شروط على العموم كلیا
. والفئة المستھدفة برلین والیة في العام الصالح خدمة في تفید إضافیة أعماالً  وتغطي ،التأمینات االجتماعیةالعمل المشمولة ب

في برلین العاطلین عن العمل منذ مدة ال تقل عن سنة وال  Alg IIالبطالة الثانیة  إعانة وفي ھذا المشروع ھي فئة مستحق
یتعذر إدخالھم إلى سوق العمل العامة. ویستفید من ھذا المشروع أیضاً األشخاص الذین یتعذر  والذینتزید عن ثالث سنوات، 

عن العمل، كما ھي الحال  كعاطلینمسجلین علیھم بسبب بعض الظروف الخاصة أن یثبتوا أنھم قد أمضوا المدة الالزمة 
 لدى المشردین بال مسكن على سبیل المثال. 

 

http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_3/__44.html
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_3/__45.html
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_3/BJNR059500997.html#BJNR059500997BJNG057400308
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_3/BJNR059500997.html#BJNR059500997BJNG057500308
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__16b.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__16c.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__16e.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__16i.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__16d.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__16a.html
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__7.html
https://www.berlin.de/sen/arbeit/beschaeftigung/solidarisches-grundeinkommen/
https://www.berlin.de/sen/arbeit/beschaeftigung/solidarisches-grundeinkommen/
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 وفي لمدة أقصاھا خمس سنوات. SGEوالیة برلین تكالیف أجور العاملین الذین یتم تشغیلھم ضمن إطار مشروع  تتحمل
 إمكانیة في النظر الممكن من فإن العامة، العمل سوق إلى لالنتقال المناسبة الفرصة توفر دون المدة ھذه انقضاء حال

تموز /یولیو 2 بتاریخ اإلدارة تعلیمات ھو ذلك في القانوني والمستند. برلین والیة إدارة طریق عن دائمة بوظیفة التوظیف
والحال الیوم أن إمكانات الدعم ضمن إطار مشروع  ).یلیھا وما 4270 الصفحة برلین، لوالیة الرسمیة(الجریدة  2019
SGE ) االجتماعیة والشؤون والعمل االندماج لشؤون يتنفیذال المجلس إدارة عن صادر صحفي بالغقد استنفدت بالكامل 

)ilung der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit Pressemitte 2020 ثاني تشرین/نوفمبر 27 بتاریخ
)und Soziales vom 27. November 2020.( 
 
 اإلعانات التشجیعیة التي یقدمھا الجوب سنتر والمفیدة حولة ھامالمعلومات المزیداً من  تجدون :يتمراعاة اآل یرجى 
 منشوراتنا اإلعالنیة التالیة: في
 "، والعمل مباشرة دعم سنتر للجوب یتسنى كیف" •
 "، وسنتر الجوب قبل من العالي المھني التأھیل دعم" •
 البطالة وإعانة الحر العمل بشأن معلومات – ’العمل مواد إعانة‘ إلى ’الحر العمل أصحاب دخل حول EKS الملحق‘ من" •

 ."برلین في Alg II الثانیة
 
   األلمانیة؟ اللغة طویر مھاراتك فيلت سنتر الجوب یدعمھا التي العروض ھي ما. 4
 

العمل  إلى ،) §SGB II 2aAbs.  3( الثاني جتماعياالمن القانون  2a الفقرة 3لمادة ا قمدعوة، وف سنتر الجوبمكاتب 
بالحد الذي یكفي  األلمانیة اللغة یجیدون اللكنھم  العمل على نیالقادرو ،على تمكین األشخاص المستفیدین من اإلعانات

إلى تدابیر الدعم  جوب سنتر بھذا الخصوصمكاتب ال جأالالزمة. وتلمن اكتساب المھارات اللغویة  ،عمل إلدخالھم إلى سوق
غرض ل )Bundesamt für Migration und Flüchtlinge( والالجئین الھجرة لشؤون االتحادي المكتبالتي یقدمھا 

 تعلم اللغة األلمانیة. 
 
  في المقام األول:ھذه اإلجراءات  تشملو
  ، واللغة األلمانیةبعامة المعرفة ال كتسابال ) §AufenthG 43( اإلقامة قانونمن  43 لمادةا وفق ندماجاال دورات •
ً ھنوجھ مالدعم اللغوي الم •  .) §45a AufenthG( من قانون اإلقامة 45a ةلمادا بموجب یا
 

 ،والعائدین ،الثالثة الدول ومواطني ،األوربي تحاداال مواطني من كل اللغوي لدعمبا المستھدفة الفئاتندرج في عداد وی
 .جرةھ خلفیة الذین لدیھم واأللمان

 
 ال الذین األشخاص یتم إلزامفسوف  من إجراءات الدعم اللغوي، معین إجراء في للمشاركةالالزمة  الشروط إذا توفرت

بخصوص االندماج، بأن یبادروا إداري  أمرأو من خالل  االندماجتفاق امن خالل إبرام ، ةكافیال ةویاللغبالمھارات  ونمتعیت
قبولھم  بعدالدورة المشاركة الفعلیة في إلى  یسارعواوواحد من المعاھد التي تقدم دورات اللغة المعنیة  لدى إلى التسجیل

 األجانب.شؤون  ةدائربھذا الشأن من قبل لزام إذا كان ھناك مسبقاً إ اتدورال بتلكاإللزام بالمشاركة  ینتفيوفیھا. 
 

https://www.berlin.de/sen/ias/presse/pressemitteilungen/2020/pressemitteilung.1022945.php
https://www.berlin.de/sen/ias/presse/pressemitteilungen/2020/pressemitteilung.1022945.php
https://www.beratung-kann-helfen.de/images/medien/pdf-Dateien/info_foerderung_der_arbeitsaufnahme.pdf
https://www.beratung-kann-helfen.de/images/medien/pdf-Dateien/Info_Weiterbildung.pdf
https://www.beratung-kann-helfen.de/images/medien/pdf-Dateien/Info_AlgII_fuer_Selbststaendige.pdf
https://www.beratung-kann-helfen.de/images/medien/pdf-Dateien/Info_AlgII_fuer_Selbststaendige.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__3.html
https://www.bamf.de/DE/Startseite/startseite_node.html
https://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/__43.html
https://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/__45a.html
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 جتماعیة. ة االانعواإل Alg II الثانیة طالةمن إعانة البك فترة استفادتخالل التي تصلك یرادات اإل مجمل لیخادمالیقصد ب
 

یتحدد وفق ، العمل بھذا االحتسابإن السؤال فیما إذا كان من الجائز أن تُحتسب مداخیلك على حاجتك، وإلى أي حد یجوز 
 Alg IIالتنفیذیة إلعانة البطالة الثانیة  الالئحةأحكام و SGB IIالثاني  االجتماعيمن القانون  11bى إل 11المواد  أحكام

 .(Alg II-V)واإلعانة االجتماعیة 
 
  حتسب؟تُ  ال وأیھا حتسبتُ  مداخیلال أي. 1
 

القابلة لالحتساب على سبیل الذكر ال الحصر  اإلیرادات یندرج في عدادو .نقدیةال یراداتاإل افةكمن حیث المبدأ  الدخل یشمل
لبیة غاو ،والنفقة ،ألبویناة إعانو ، وإعانة األوالد،مرضال وإعانة ،بطالةوراتب ال ،واألرباح والفوائد ،العملإیرادات مزاولة 

الھدایا، والمیراث النقدي إذا تم تسجیل واقعة و ،ةیضریباالستردادات الوبأنواعھ،  وإیرادات اإلیجار یة،التقاعد المعاشات
 . ث (وفاة المورث) بعد تاریخ تقدیم الطلبتوریال
 

ال تندرج  –عینیة الیرادات اإلسم یُعرف باما  أي –الخدمات التي لھا قیمة نقدیة معینة، لكنھا لیست بحد ذاتھا مبالغ نقدیة 
على : إذا حصلت على إیرادات عینیة ى من ذلكستثنی. صولاأل ضمن إطارفي عداد المداخیل، وإنما تتم مراعاتھا عموماً 

  خلفیة ممارستك عمالً ما أو تأدیتك خدمة تطوعیة ما.
 

 .العمل أوقاتخالل  المأكل والمشربلعمالھ  یوفر عملب ر :مثال
 

 قبل من المقدمة األخرى المالیة الخدمات أما. مقطوعةخدمات المأكل والمشرب في عداد اإلیرادات وفق معدالت  تحتسب
ً  احتسابھا فیتم العمل صاحب من الالئحة التنفیذیة إلعانة البطالة الثانیة  6والفقرة  5الفقرة  2 المادة( السوقیة لقیمتھا وفقا

)V-Abs. 5 Alg II 2 §(.( 
 

  االحتساب من ىالمعف الدخل
 

 :المثال سبیل على ھي دخالً  تعتبر ال التي اإلیرادات
ً وف ةاألساسی اتالمعاش • كما في  ،القانون ھذاحكام أل اً تنفیذ تُصرف يتال ةاألساسی اتالمعاشو ،تحادياال رعایةال لقانون قا

  ،السیاسیین السجناء أو ،العنف أعمال وضحایا ،التطعیم متضرري اتمعاش مثال
) Schutz  –Mutter und Kind بعد تولدلم التي  الحیاةحمایة  -و الطفل  األم مؤسسة" المقدمة من قبل اتعاناإل •

)des ungeborenen Lebens"  العائلة ةثاغإ مؤسسة"و )Hilfe für die Familie("،  
ً وف نعمیالا إعانة • ً  وكذلك ،الوالیة في نلعمیاا إعانة قوانینل قا   ،لصمإعانة ا أیضا
) §V-Alg II Abs.  1 من 4 البند 1 المادة( ربااألقأحد  ایةعر في حال القانوني الرعایة تأمینصندوق  من ایةعر بدل •

)V-Alg II 4(،  
 75 بنسبة الثالثأیضاً  وكذلك ،والثاني ،األول المحتضن للطفل لیةالكضمن إطار الرعایة  يوالترب مجھودلل ایةعر بدل •

 ،)) §11a Abs. 3 Satz 2 SGB II( الثاني جتماعياال القانون من 2 البند 3 الفقرة 11a المادة( بالمائة
  ،) §Bürgerliches Gesetzbuch 253( المدني القانون من 253 المادة اإلصابة بموجب اتتعویض •
 تكریس بمناسة كذلك أیضاً و ،المماثلة الدینیة المناسباتو ،األولى والمناولة ،التثبیت بمناسبة للقاصرین مالیةال منحال •

 ،)) §V-Alg II )V-Abs. 1 Nr. 12 Alg II 1 الالئحة من 12 البند 1 الفقرة 1 المادة( یورو 3100 مبلغ تىح الشبیبة
 في المدارس العامة والمھنیة لدى سنة 25دون الطالب  سنویاً في حالةیورو  2400 قدره مبلغ حتىمن العمل  دخلال •

 من 4 الفقرة 1 المادة(یستثنى من ذلك الطالب الذین یستحقون أجراً دراسیاً  ؛المدرسیة العطلة خالل للعمل ممارستھم
V-Alg II )V-Abs. 4 Alg II 1§ ((، 

http://www.gesetze-im-internet.de/algiiv_2008/__2.html
https://www.bundesstiftung-mutter-und-kind.de/
https://www.bundesstiftung-mutter-und-kind.de/
https://www.stiftunghilfe.de/
https://www.gesetze-im-internet.de/algiiv_2008/__1.html
https://www.gesetze-im-internet.de/algiiv_2008/__1.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__11a.html
https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__253.html
https://www.gesetze-im-internet.de/algiiv_2008/__1.html
https://www.gesetze-im-internet.de/algiiv_2008/__1.html
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على نحو قابل  زل األبوینمنفي  نوقیمال ی والذین نحتاجیماألشخاص ال إلى أوالد یتم إیصالھا تيال إعانات األوالد •
 V-Alg II )V-Abs. 1 Nr. 8 Alg II 1§ ((، [R21] الالئحة من 8البند  1الفقرة  1المادة ( لإلثبات

یورو في السنة التقویمیة  3000بقیمة تصل إلى  ) §1835a BGB(من القانون المدني  1835aتعویضات بموجب المادة  •
القانوني، أو الوصایة، أو الرعایة  شرافطوعي غیر المأجور، مھام اإلتیمارسون، على سبیل العمل اللألشخاص الذین 

  ).) § .SGB II 4 Nr. 111a Abs( من القانون االجتماعي الثاني 4البند  1الفقرة  11aالمادة التربویة (
للعمال،  دخارالا إضافة مثالً (الثانیة  بطالةال إعانة غیر آخر لغرض مخصصةال القانونیة التعلیمات بموجب یراداتاإل •

) § 11a Abs. 3 Satz 1 من القانون االجتماعي الثاني 1البند  3الفقرة  11aالمادة ) (، وغیرھاسكنمبناء  مكافأة
)SGB II(. 

من القانون  14 وفق المادة BAföG التشجیعیة التعلیم منحةطفل في حالة األشخاص الذین یتقاضون الإضافة رعایة  •
 ، ) §14b BAföG(االتحادي لدعم التعلیم 

إذا كان أمر المصادرة غیر قابل للنكوص، أو باألحرى ال یمكن التراجع عنھ بسھولة، بحیث ال ، المصادرة یراداتاإل •
 B 4 KG – 10/5/2011قرار المحكمة االجتماعیة االتحادیة تاریخ (تتوفر أیة وسائل مالیة جاھزة لتغطیة الحاجة 

R 1/10 )B 4 KG 1/10 R –BSG vom 10.5.2011 (،  19الھامش(، 
 
 )Neustarthilfe(مساعدات كورونا االقتصادیة (إعانة البدایة الجدیدة احتساب  شأنالئحة االستثنائیة بالیرجى مراعاة  ∗

في إرشاداتنا أونالین "ما ھي األحكام المعمول  )على سبیل المثال )Überbrückungshilfen( أو إعانات المراحل االنتقالیة
  ."اإلضافیة؟ والد") أو إعانة األھارتس فیر(" الثانیة قدمت بطلب الحصول على إعانة البطالةإذا ما تبھا حالیاً 

 
. KfWالتنمیة من بنك المقدم  يالدراسقرض الما تكون معفاة أیضاً من االحتساب كما في مثال  عادةً القروض  كذلك فإن

 المعیشة. تدبیر مستلزمات في  ةساعدلغرض الم شكل قروضالمقدمة على جتماعیة االبالمقابل المعونات سب تتحو
 

 شكل علىمنھا  جزء یصرف BAföGلدعم التعلیم  االتحادي القانون بموجبالتعلیم التشجیعیة  منح تتقاضى طالبة :مثال
 . قرض

 
 والتأكد مما إذا كانت فعالً النقدیة اإلیرادات  ن مصدرعند الضرورة بالتحقق مالجوب سنتر یقوم  :يتمراعاة اآل یرجى

 . تستوجب االحتسابمنح نقدیة أم أنھا قرض عبارة عن 
 
 :التي تطالب فیھا باالستفادة من اإلعانات، یتوجب فترة ال خاللالمعارف أو األقرباء بعض من  اً نقود تستلفاا إذ نصیحتنا

ً نبغي ی .االمبالغ التي استلفتھ على إیفاء عزمكت اثبتكون قادراً على إأن  علیك أن یتضمن ض اقراإلعقد  فيعموما
ً ملموس اً تحدید بسداد في الماضي  إذا كنت قد قمتغیر أنك  أو باألحرى آلیة واضحة للسداد. ،قیمة القرضداد سموعد ل ا

 مصداقیتك. لت اثبإ قد بدأت بسداد قرضك الراھن، فإن ذلك یعتبر بمثابةأو قرض مماثل، 
 

 مرة الواحدةال ومداخیل الجاریة مداخیلالالمختلفة وكذلك  مداخیلأنواع ال
 

من العمل الحر، واإلیرادات  والدخلمن العمل الوظیفي،  الدخلیتم التمییز بین  احتسابھا الواجب اإلیرادات صعید على
 .الفصل ھذا من التالیة الفقرات في الخصوص بھذا المعلومات من مزیداً  تجدون وسوف"بدون جھد". 

 
 ة.مرة الواحدوباإلضافة إلى ذلك ینبغي أیضاً مراعاة القواعد الناظمة لكل من اإلیرادات الجاریة وإیرادات ال

 
، ینفي حالة اإلیرادات الجاریة المتكررة شھریاً، كما في مثال األجر أو الراتب الشھري، وراتب البطالة، وإعانة األبو

في على قیمة الحاجة الجاریة اإلیرادات  تحتسبا یعرف بالمبدأ الشھري. والمعاش التقاعدي، أو إعانة األوالد، ینطبق م
تأخر دخولھا فعلیاً إلى رصید الحساب المصرفي حتى آخر یوم من أیام  وینطبق ذلك أیضاً إذا .ھاوصولالشھر التقویمي ل

 ).) §SGB II 2Abs.  11(القانون االجتماعي الثاني  من 2 الفقرة 11 المادةالشھر (

https://www.gesetze-im-internet.de/algiiv_2008/__1.html
https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__1835a.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__11a.html
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__11a.html
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__11a.html
https://www.gesetze-im-internet.de/baf_g/__14b.html
https://www.rechtsprechung-im-internet.de/jportal/portal/t/19ke/page/bsjrsprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=10908&fromdoctodoc=yes&doc.id=KSRE126981509&doc.part=L&doc.price=0.0&doc.hl=1#focuspoint
https://www.berliner-arbeitslosenzentrum.de/uebersicht-corona-sozialschutzpakete#november-_und_dezemberhilfen
https://www.berliner-arbeitslosenzentrum.de/uebersicht-corona-sozialschutzpakete#alg2_und_corona-hilfen
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__11.html
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، التي تصادف لمرة واحدة أو ربما تتكرر بالمصادفة من حین إلى آخر االستثنائیةالمرة الواحدة أو اإلیرادات أما إیرادات 

لألجر أو عید المیالد، أو التصفیات الالحقة العطلة أو مكافأة مكافأة وما في مثال االستردادات الضریبیة، والتعویضات، ك
عن شھر استالمھا أو في بعض األحیان عن  ھا إماباحتسیتم االجاریة، ف الراتب، أو الدفعات المتأخرة لإلعانات االجتماعیة

) §11  الثاني االجتماعيالقانون من  3الفقرة  11المادة ( ستة أشھرعلى مدى على الحاجة  ةوزعمالشھر الذي یلیھ، أو 
)Abs. 3 SGB II(  للمزید حول) الفصلفي ھذا " ةمرة الواحدال"إیرادات  5الفقرة ھذا الموضوع انظر.( 
 
  الوظیفي العمل من الدخل. 2
  

" من )Einkommensbescheinigung( دخل بیانالجوب سنتر إلى " یحتاجالقابل لالحتساب الدخل قیمة  تحدیدأجل  من
 خصم بعدالصافي  لدخلا ینتج. والصافي صاحب العمل یبین فیھا دخل العامل اإلجمالي

 و ،ضامنیة المضافةالت الضریبةو ،الدخل ضریبة •
 مستحقة األقساط ھذه كانت إذا البطالة، وتأمین التقاعد، وتأمین الرعایة، وتأمین الصحي للضمان اإللزامیة األقساط •

ً فعل السداد  ).) §11b Abs. 1 SGB II( الثاني جتماعياال القانون من 1 الفقرة 11b المادة( یا
 

 جماعة الحاجة  فيقادر على العمل  شخصمن الدخل الصافي لكل  خصمیُ ثم 
 و یورو، 100 والبالغ ینلللعام األساسي المقطوع المبلغ •
  ،یورو 100 على یزید اإلجمالي جراأل إذا كان للعامل المعفى المبلغ •
 ).) §11b Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 SGB II(من القانون االجتماعي الثاني  3والفقرة  1 البند 2 الفقرة 11bالمادة (

 Alg الثانیة البطالة إعانة فیدین منمستلل یوفر دخلال صافي من المعفى والمبلغ المقطوع المبلغ خصم نتجدر اإلشارة إلى أ
II  ًعمل بدون یمضونھا التي الفترات مع بالمقارنة للعمل مزاولتھم فترات في المال من أكبر قدرا . 
 
 بطالةال إعانة مستحقيفقط في حالة  المبلغ المعفى للعاملینوللعاملین المبلغ الشامل األساسي  ینطبق :يتمراعاة اآل یرجى 

 ،Alg II الثانیة بطالةإعانة ال الذي یستحق من" 2 فقرةال 3 الفصل انظر( جتماعیةاال ةعاناإل مستحقيفي حالة  یسول الثانیة
ً یحق لھم سنة  15تحت سن األطفال  :اءستثنا. )جتماعیة؟اال ةاإلعان ستحقی ومن دخل إضافي شھري معفى من أیضا

  . )) §V-Alg II )V-II Alg Nr. 9 1Abs.  1 من 9 البند 1 الفقرة 1 المادة( یورو 100 االحتساب مقداره
 

 ةوفق القاعد –یسمح لھؤالء  وما فوق،سنة  15تجنباً لإلجحاف بحق مستحقي اإلعانة االجتماعیة بعمر  :ةمعلومات مفید
بالمائة من دخلھم من  30بمبلغ معفى مقداره  –األشخاص الذین یتلقون مساعدات اجتماعیة المعمول بھا في حالة القانونیة 

قرار المحكمة یورو) ( 224,50: 2022في العام ( 1الدرجة وفق  یةنظامال ةاجحالقیمة بالمائة من  50العمل بما ال یتجاوز 
) AS 201/10 R B 14 10 /201 AS4 1B  –.2011 11.24BSG vom – 24/11/2011االجتماعیة االتحادیة تاریخ 

)R( . 
 

  .خرىاإلضافیة األ خصوماتاالستفادة من بعض البالضرورة أن تطالب  ویمكنك عند
 

ً قانونیمستوفاة ال النفقة اتتزامالفي حالة األمر على سبیل المثال ینطبق ھذا   ةقیوثبموجب نفقة أو  سندبموجب  والموثقة ا
ً  ،عدلبالكاتب المن مصدقة   التشجیعیة ة التعلیممنحعند حساب  ھااحتسابجزاء من الدخل التي تم في حالة األ وكذلك أیضا
BAföG  الثالث جتماعيااللقانون ا ألوالدك وفقة التدریب المھني إعانأو SGB III. 

 
مكن أن تُخصم مصاریفك المترتبة على فإن من الم ،الصحي القانونيلدى الضمان اإللزامي لتأمین ل كنت غیر خاضعإذا 

 11bالمادة ، شریطة أن تكون قیمة تلك المصاریف "مالئمة" (معینة في حاالت الضمان الصحي وتأمین الرعایة من دخلك
غیر أن توفیر اإلعانات لغرض تغطیة  ).) §SGB II Nr. 3a 11b Abs. 1(من القانون االجتماعي الثاني  3aالبند  1الفقرة 

نین تأمیناً في حالة األشخاص المؤمّ  ،) §SGB II 26(من القانون االجتماعي الثاني  26وفق المادة  أقساط الضمان الصحي
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https://www.rechtsprechung-im-internet.de/jportal/portal/t/19ke/page/bsjrsprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=10908&fromdoctodoc=yes&doc.id=KSRE164621505&doc.part=L&doc.price=0.0&doc.hl=1#focuspoint
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 ً للمزید من . BAوفقاً  لتوجیھات الوكالة االتحادیة للعمل  -، لھ األولویة على خصم تلك األقساط من الدخل طوعیاً أو خاصا
ن" انظر تأمیط الالتفاصیل حول موضوع "وجوب التأمین في حالة االستفادة من اإلعانات" وموضوع "اإلعانات لتغطیة أقسا

  واإلعانة االجتماعیة". Alg IIلمستفیدین من إعانة البطالة الثانیة في حالة االصحي وتأمین الرعایة  الضمان" 6الفصل 
 

مكن خصم مصاریفك فیما یخص تأمین الشیخوخة (كما في فإن من المتأمین التقاعد القانوني اإللزامي، إذا كنت معفى من 
من القانون  3bالبند  1الفقرة  11bالمادة شریطة أن تكون قیمة تلك المصاریف مالئمة ( ،الحیاة) من دخلكمثال التأمین على 
ثیر من األحیان لدى وال یعتبر اإلعفاء من التأمین، كما نجده في ك ).) §SGB II Nr. 3b 11b Abs. 1(االجتماعي الثاني 

ن من التأمین التقاعدي ضمن وإذ یُقصد ھنا في المقام األول األشخاص المستفیدأصحاب العمل الحر، كافیاً في ھذا السیاق. 
من تأمین إعفاء أنفسھم لھذا السبب مكنھم والذین أ ،إطار منظومات تأمین مستقلة (كالمھندسین المعماریین أو المحامین مثالً)

 القانوني اإللزامي.التقاعد 
 

وبموجب توجیھات الوكالة االتحادیة للعمل فإن أقساط الضمان الصحي وأقساط تأمین الشیخوخة المذكورة أعاله ال تعتبر 
 .كخصومات إضافیة یورو، ویمكن خصمھا من الدخل 100جزءاً من المبلغ المقطوع األساسي بقیمة 

 
   یورو 100 بقیمة ساسياأل المقطوع مبلغال
 
ً  100 لغاوالب األساسي مقطوعالالمبلغ  عوضی  قطوع قابل للخصمم غمبلفي  ملھاجیو ،ینملاللع ةتقلیدیالالمصروفات  شھریا
العمل  وبذلك فإن إیرادات). ) §Satz 1 SGB II 2Abs.  b11(الثاني  اإلجتماعيمن القانون  1 البند 2 الفقرة 11b المادة(

ً  100 التي ال تتجاوز ة في حال، مقطوع المعفىال المبلغ راعىی الوتعتبر على الدوام معفاة من االحتساب.  یورو شھریا
ل من العمل یخادمال ویندرج في عداد .فقط واحدة مرةل إال نفسھ، الوقتفي  عدة مداخیل من العمل ملدیھ ذینال صاشخألا

 .أدناه المدرجة في الفقرة "المبلغ المعفى للعاملین" مداخیلالمجمل أیضاً 
 

 على سبیل الذكر ال الحصر المصاریف التالیة: األساسي مقطوعال المبلغ تضمنوی
ً لتأمینات المنصوص علیھا ا أقساط • بواقع قیمة القسط السنوي مقسومة الغیر (ضرر ضد السیارة باألخص تأمین و، قانونیا

 ة،للسیار لكليو اأالجزئي  شاملالتأمین بالمقابل أقساط الال یشمل  ھلكن ،)عن كل شھر 12على 
األشخاص غیر المشتركین فعلیاً حتى في حالة  ،الطوعیة اتالتأمینكافة یغطي  ،یورو 30 مقدارهللتأمین  مقطوع مبلغ •

  فقط، البالغین اإلعانات مستحقي على في األحوال العادیة ذلك بقطینو ؛ةطوعی اتتأمین في أیة
في حالة تنخفض ھذه النسبة إلى النصف ثالثة بالمائة من الدخل اإلجمالي ( بقیمة مقطوعة قدرھا "ریسترتقاعد " أقساط •

 قلأال تعلى  ،)یستحقان العالوة في حالة طفلینإلى الصفر و ولد،إعانة الالعالوة على ستحق یطفل التي لدیھا  سرةاأل
ً  5 عنھذه القیمة     كحد أدنى،یورو شھریا

 ،لكل كیلومتر یورو 0,20 بـ سیارةبال السفرفي حال وتقدر ( العملموقع إلى السفر  نفقاتما في مثال ك ،ایةعتكالیف الد •
أو  BVGدى ل جتماعیةاالتذكرة ال تعادل بالحد األقصى قیمة بقیمةعادة  فتعطىمدینة برلین  في حال السفر ضمنأما 

S-Bahn(، ما شابھ ذلكو ،العمالفي حالة  اتلنقاباأقساط و ،عملال لباسو ،عملال ومواد. 
 
 :مبلغ  حصل علىأن ت كنفإن بإمكافي الشھر، یورو  400 ألجرك من العمل تتجاوز ةاإلجمالیإذا كانت القیمة  نصیحتنا

مقطوع األساسي أن ض بالمبلغ الیفتریفك التي مصارقیمة كون أن تیقتضي  اوھذ .یورو 100 الـ تجاوزیأساسي  مقطوع
ً  100 الـ تتجاوز ھاك عنیعوض )§  .11b Absمن القانون اإلجتماعي الثاني  2البند  2الفقرة  11bالمادة ( یورو شھریا

)Satz 2 SGB II 2(.  ناجمة نفقات  أو ،برلین خارج كعملمواقع  إلى سفرلل نفقات شھریة لاالمثإذا كان لدیك على سبیل
فإن  ،یورو 100 كانت قیمة تلك النفقات تفوق الـو على التوازي بسبب مقتضیات مھنتك، منزلیندارة حاجتك إل عن

 أن تبلغ الجوب سنتر بذلك. علیك 
 

 للعاملین المعفى المبلغ
 

https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__11b.html
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ً یورو، ھنا 100والبالغ للعاملین األساسي  مقطوعللمبلغ ال إضافة  جرألا في حالة ینملاللع حتسابمن اال ىمبلغ معف لك أیضا
 )) §Abs. 3 SGB II b11(من القانون االجتماعي الثاني  3الفقرة  11bالمادة یورو ( 100 تجاوزیالذي شھري الجمالي اإل

 تتحدد قیمتھ وفق اآلتي:
  ، ویورو 1000 تجاوزی والیورو  100اإلجمالي الذي یزید على  جرمن األ للجزء بالمائة 20 •
قاصر  ولدلدیك  إذا كانو. یورو 1200 تجاوزی والیورو  1000اإلجمالي الذي یزید على  جرمن األ ءبالمئة للجز 10 •

 یورو. 1500حتى  اإلجمالي جرلأل حتسبی ىالمبلغ المعف فإنواحد على األقل 
 

 كما یتضمن الدخل المكتسب من العمل على سبیل المثال أیضاً ما یلي:
الرواتب التي یستمر صاحب العمل في دفعھا في حالة المرض، وال ینطبق ذلك على تعویض المرض المقدم من  •

 الضمان الصحي،
 المستقل،العمل الحر والنشاط المھني  مداخیل •
 ،المھني التدریبتعویضات الدراسة و •
 ،العمل تخفیض ساعات ةإعان •
 إعانة اإلعسار، و •
الزیادة على المبلغ المقطوع " 2.1العمل الطوعي (لمزید من المعلومات انظر الفقرة بعض نشاطات  مداخیل •

 )"األساسي في حالة مزاولة العمل الطوعي
 

عن للعاملین االتحادیة والشبابیة في عداد العمل الربحي، ولذلك ال یمكن احتساب مبلغ معفى الطوعیة وال تندرج الخدمات 
 یورو عن كل شھر. 250فیما عدا مصروف الجیب المقطوع وقدره  –تلك الخدمات 

 
 .على قیمة حاجتك الشھریةمن العمل والمتبقي بعد ھذه التسویة  يفاالص الدخلویحتسب 

 
 552 الدافئ اإلیجار قیمة وتبلغمدینة برلین  فيمستأجرة  سكنیةشقة  فيزوجھا العاطل عن العمل  مع تعیش A السیدة: مثال

ً  راتباً وظیفتھا  من Aالسیدة  تتقاضى. البیت في یعیشون أوالدلیس ھناك یورو. و  ھذاو الشھر، فيیورو  1630 قدره إجمالیا
 یتم. كیف أخرى أصول أو إیرادات أیة لزوجینلدى ا ولیس. رویو 1300صافیاً مقداره  دخالً  III الضریبة الفئة وفق عادلی

 ؟Alg II البطالة إعانةحساب 
 

منھما،  لكل یورو 404 ومقدارھا لشریكینا لكال النظامیة الحاجة قیمة جمع ناتج من الزوجین لھذین الشھریة الحاجة تحسب
 .یورو 1360بذلك  وتبلغ. یورو 552 والبالغة  الدافئاإلیجار  وقیمة

 
 :التاليلالحتساب وفق  القابل الدخل قیمة وتتحدد
 مخصوماً منھ یورو 1300 البالغالصافي الشھري  الدخل

  یورو 100 البالغ األساسي المقطوع  المبلغ −
 یورو 180 بقیمة للعاملین معفى مبلغ −

 )جمالياإل الراتب من یورو 1000 إلى 100 قیمةال من بالمائة 20(
 یورو 20 بقیمة للعاملین معفى مبلغ −

 )جمالياإل الراتب من یورو 1200 إلى 1000 القیمة من بالمائة 10(
  یورو 1000,00 یساوي لالحتساب القابل الدخل= 

 
ً یورو  1360قیمة الحاجة البالغة بلھذین الزوجین  Alg IIإعانة البطالة الثانیة  عطىت  لالحتساب القابل الدخل قیمة منھا منقوصا

 .یورو 360 بذلك وتبلغ ،یورو 1000 والبالغة
 

 الطوعي العمل مزاولة حالة في األساسي المقطوع المبلغعلى  زیادةال 2.1

https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__11b.html
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من  ىمعف وكان ھذا الدخل لدیك دخل من عمل ثانوي على شكل أجر أو مكافأة، أو أي شكل آخر من أشكال الدخل، ناإذا ك

) §EStG( Nummer 12, 26,  3( الدخل ضریبة قانون من 26b أو ،26a ،26 ،12 البند 3 المادةبموجب الضریبة 
)[R22]Einkommensteuergesetz a26oder ،  معفى من أساسي شھري  مقطوعمبلغ الحصول على حقك فإن من

) §Satz  2Abs.  b11 الثاني االجتماعي القانون من 3 البند 2 الفقرة 11b المادةیورو ( 052بقیمة تصل إلى االحتساب 
)SGB II 3(  یورو 100عوضاً عن المبلغ المقطوع األساسي للعاملین البالغ . 
 

یة االستفادة من "المبلغ الضریبي والنشاطات المفضلة بھذا الخصوص ھي على سبیل المثال النشاطات التي توفر إمكان
العمل المحتملة على سبیل المثال  الثانویة لاعماأل المعفى للمدرب"، أو "المبلغ المقطوع للعمل التطوعي". ویندرج في عداد

ویعتبر . یةنتخابفي حملة ا اعدكمس أو جامعة،الفي غیر أصیل أو العمل كمدرس  غیر ربحي،كمدرب في نادي ریاضي 
 [R23]كامل.ال يوظیفدوام الالثلث ساعات ال یتجاوز ساعاتھ ثانویاً إذا كان عدد  لعملا
 
أعمال تنطوي على عموماً بمثابة تعتبر  طوعیة المذكورة أعالهتالنشاطات ال فإنات الوكالة االتحادیة للعمل وجیھوفقاً لتو

ولذلك یتوجب ھنا أن  .) §11b Abs. 3 SGB II( الثاني االجتماعي القانون من 3 الفقرة 11b المادةمن منظور  الكسب
مبلغ معفى للعاملین من إیرادات ، یورو 250 بقیمة تصل إلىالمبلغ المقطوع األساسي الشھري  یُخصم أیضاً، فضالً عن

  یورو شھریاً. 100التي تتجاوز العمل 
 

 مشرفمدرب  بصفة وظیفي عقد بموجبلبضعة أشھر  التدریس(انظر المثال أعاله) إمكانیة  Aلزوج السیدة  تتوفر: مثال
 یبیاً ضر فىالمع عملھ إطار ضمنتترتب  والیورو شھریاً.  300 العمل ھذا لقاء ویتقاضى الربحیة، غیر نواديال حدأ في
 الدخل ضریبة قانون من 26 البند 3 المادة بموجبوذلك  التقاعدي التأمین أقساط بخصوصأیة خصومات  مشرفمدرب ك

tGSE )Nr. 26 EStG 3§ (. 
 

 ؟ةالحاج جماعةضمن  A للسیداإلضافي  الدخل ھذایتم احتساب  كیف
 

 یورو 300 بمقدار شھریة إیرادات
 ً  منھا  منقوصا

 یورو 250 مقدارھا بقیمة الطوعي العمل بسبب المستحقةبعد الزیادة  األساسي المقطوع المبلغ  -
 )یورو 300 إلى 100 القیمة من %20( یورو 40 بقیمة للعاملین معفى مبلغ  -

 یورو 10 یساوي لالحتساب القابل الدخل = 
 

 یورو شھریاً. 350 مقدارھا Alg IIإعانة بطالة  ،یورو 10بعد خصم مبلغ  ،Aیستحق الزوجان  وبذلك
 
 :طوعیة بشكل شھري كي یتسنى لك االستفادة بالشكل تإیرادات األعمال ال أن تصلكحرص قدر اإلمكان على ا نصیحتنا

ً األمثل من المبلغ المقطوع األساسي الشھري. إذ ال یخصم ع في شھر وصول اإلیرادات إال المبلغ المقطوع األساسي  موما
 بتاریخ االتحادیة االجتماعیة المحكمة قرار(دفعة واحدة عدة أشھر  غطيیالمدفوع  جرحتى ولو كان األ فقط، الشھري

24/8/2017 – R 16/B 4  AS 9 )B 4 AS 9/16 R -BSG of 24.8.2017 ( .([R24] 
 

والذین یمارسون مھامھم على سبیل العمل  المربون،ون القانونیون أو األوصیاء أو المبالغ المعفاة التي یحصل علیھا المشرف
 التطوعي، مبینة أعاله في الفقرة األولى من ھذا الفصل.

 
 المتأرجح والدخل األولي القرار 2.2
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https://www.gesetze-im-internet.de/estg/__3.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__11b.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__11b.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__11b.html
http://www.gesetze-im-internet.de/estg/__3.html
http://www.rechtsprechung-im-internet.de/jportal/portal/t/9oj/page/bsjrsprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=KSRE127250219&doc.part=L&doc.price=0.0&doc.hl=1#focuspoint
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تعطى الموافقة األولیة في حالة إیرادات األجور أو الرواتب التي تتأرجح قیمتھا بوضوح من شھر إلى آخر. ویقوم الجوب 
بالقیمة التقدیریة للدخل الشھري اإلجمالي والصافي لفترة  ،استناداً إلى المعطیات والوثائق المتوفرة ،لتنبؤسنتر عندھا با

 ).) § SGB II41a(الثاني  جتماعياالمن القانون  41aالمادة الموافقة القادمة والممتدة على ستة أشھر (
 
من خالل دخلك  في كل شھر من أشھر فترة االستحقاق ةحاجتك الشھریتغطیة  ما یضمنب قیمة اإلعانة على الدوامقدر ت
 .)) §SGB II 21a Abs. 4(الثاني  جتماعياالمن القانون  2الفقرة  41aالمادة (المتممة للدخل  Alg IIالبطالة إعانة و
 
 :إذا طرأت نصیحتنا  ً لراتبك على سبیل المثال،  غیر المتوقع كالتخفیض ،كعمل ظروفجوھریة على  اتتغییرالحقا

  .یراعي تلك التغییرات أولي جدید معدلقرار باستصدار لب اأن تط كیمكن
 

أشھر  الستة عن أجورك كشوف لھ تقدم أناألحوال العادیة  فيسنتر  الجوب منك یطلب سوف الموافقة فترة انقضاء بعد
بإعادة  المطالبةفإنك تعرض نفسك لخطر  ،ھذه الكشوف بالتفصیل المطلوب تقدیم في واجبك عن تأخرت ما وإذا. الماضیة
. 3" الفقرة ظران الخصوص بھذاحساب الجوب سنتر (لمزید من المعلومات  إلى فقط أولیة بصورةالتي تم إقرارھا  اإلعانات

 ). الفصل ھذا في" الحر العمل من الدخل
 

استناداً إلى إیراداتك عن فترة الموافقة  النھائي اإلشعار بإصدارالجوب سنتر  یقوموبعد قیامك بتقدیم إثباتات الدخل المطلوبة 
قبضتھا، أو ربما تحصل على دفعة وعندھا قد یتوجب علیك بموجب اإلشعار النھائي أن تعید المبالغ الزائدة التي . الفعلیة

 مالیة الحقة لتعویض المستحقات التي لم تقبضھا.
 
 :الجوب  یبادر لمواألولي، التقدیر  القیمة المفترضة بموجبمن دخالً أقل ستحقاق االفترة خالل  إذا تقاضیت نصیحتنا

، وسوف تحصل عندھا على نھائياستصدار إشعار لب باطفإن بإمكانك أن ت ،نھائي بعدالقرار إلى إصدار ال سنتر
 .ةمتأخر ةعلى شكل دفع Alg IIإعانة مستحقاتك من 

 
 11اد والقواعد العامة (المأحكام وفق الفعلي من العمل الوظیفي دخل العى ایرعند التحدید النھائي لقیمة اإلعانة المستحقة 

– 11b  من القانون االجتماعي الثاني(§§ 11-11b SGB II)(  من ھذا الفصل 5و  2و  1كما ھو موضح في الفقرات. 
 

سوف  وليفإن اإلشعار األنھائیة، تصفیة تبادر أنت إلى المطالبة بإجراء  ولم ،قرار نھائيإلى اتخاذ در الجوب سنتر بالم ی ما
 ة الموافقة. فتراء قضناإلى إشعار نھائي بعد مضي عام واحد على بموجب أحكام القانون یتحول 

 
 العمل الحر الدخل من. 3
 

لفترة تمتد في األحوال العادیة على ستة أشھر.  Alg IIیحصل مزاولو العمل الحر على الموافقة األولیة إلعانة البطالة الثانیة 
وتنطبق بذلك على ھذه الفئة من األشخاص أیضاً عموم اإلجراءات المبینة في الفقرة السابقة فیما یخص الموافقة األولیة. 

 الالئحةمن  3في المادة  المنصوص علیھاالقواعد الخاصة مراعاة أیضاً  یتوجبإلیرادات من العمل الحر ند احتساب الكن عو
 .) §Verordnung-II/SozialgeldAlg  3( واإلعانة االجتماعیة Alg IIالتنفیذیة إلعانة البطالة 

 
 ي:ما یلوفق مبدئیاً یتم تحدید الدخل القابل لالحتساب المتأتي من مزاولة العمل الحر 

 
 الخطوة األولى 

 
في البدایة یتم تخفیض اإلیرادات المتوقعة بمقدار قیمة مصاریف العمل المتوقعة خالل فترة الموافقة. إذا اقتصرت مزاولة 

ینحصر في ھذه الحالة ضمن حدود األشھر والفائض" حساب اإلیرادات "فقط من فترة الموافقة، فإن  العمل الحر على جزء
) §Abs. 1 und 2  3 واإلعانة االجتماعیة Alg IIالتنفیذیة إلعانة البطالة  الالئحةمن  2والفقرة  1الفقرة  3(المادة  معنیةال

https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__41a.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__41a.html
https://www.gesetze-im-internet.de/algiiv_2008/__3.html
https://www.gesetze-im-internet.de/algiiv_2008/__3.html
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)V-Alg IIفي الفقرتین  ة من قبلكقدمم). تستند المعطیات المعتمدة فیما یخص اإلیرادات والمصاریف إلى القیم التقدیریة ال
A  وB  من الملحقEKS )Anlage EKS( )أصحاب العمل الحر). مداخیل 
 
 :في توقعاتك إال  تدرجال  نصیحتنا ً ً  المداخیل التي تثق تماما خال إذ أن إد. موافقةة الفترخالل  بقدرتك على تحقیقھا فعلیا

  .غالباً ما ینطوي على صعوبات جدیةة الستة أشھر فترخالل  ةتوقعمالالمداخیل على "نحو األسفل"  الحقة تغییرات
 

إذا كانت بالتدقیق فیما الجوب سنتر  یقومو. SGB IIالثاني جتماعي القانون اال ما یخصفی یبيقانون الضرال قواعد ال تنطبق
أن یضبطوا مصاریف  أصحاب العمل الحرالجوب سنتر من  ینتظرو ضروریة فعالً.المقدمة من قبلك ل عمیف المصار
 ).) §V-Alg II )V-Abs. 2 und 3 Alg II 3من الالئحة التنفیذیة  3والفقرة  2الفقرة  3المادة ( ضمن حدودھا الدنیا عملھم

 
 :وإال فإنك سوف تعرض نفسك لخطر أن یرفض ننصحك بتنسیق مشتریاتك الكبیرة مسبقاً مع الجوب سنتر، نصیحتنا 

لضمان  حاول إقناع الجوب سنتر بأن ھذه المشتریات تمثل ضرورة حقیقیة. االعتراف بتلك المصاریفالجوب سنتر 
 .  اجكتیحاإنھاء تساھم بشكل جدي في  ذلكب ھاوأنسیر عملك 

 
فترة الموافقة البالغة  على سبیل المثال، بكامل قیمتھا خالل جھاز كمبیوترشراء كتكلفة  ،یف الموافق علیھامصارالراعى تُ 

 . مثالً  الحال في القانون الضریبي يما ھك تدریجیاً على مدى فترة طویلة من الزمن لیس عبر الخصمو ،ستة أشھر
 

ً اإلیرادات = یتم توزیع الربح المتوقع ( على أو باألحرى  فترة الموافقة،على أشھر بالتساوي یف) مصارال منھا مخصوما
ً  حرالعمل الي تمت فیھا مزاولة ذالجزء من فترة الموافقة ال أشھر ) § V-Alg IIمن الالئحة التنفیذیة  4الفقرة  3المادة ( فعلیا

)V-Abs. 4 Alg II 3( ..ویحتسب ربح شھري وسطي لكل شھر من ھذه األشھر 
 

 إذا ما تبین أنستبعد بصورة استثنائیة للدخل المتوقع یُ  جانسات الوكالة االتحادیة للعمل فإن مبدأ التوزیع المتوجیھوتبعاً لت
في ظل التوزیع  قد ال یكون مضموناً ن توفیر مستلزمات المعیشة أو ،الدخل یبدي تأرجحات شدیدة خالل فترة الموافقة

) Fachlicheمن القانون االجتماعي الثاني  41aتعلیمات اختصاصیة بشأن المادة المتجانس للدخل في اإلشعار األولي (
)§ 41a SGB IIWeisungen zu  ، 41، ھامش 20/3/2018نسخةa.20.( 
 

 الخطوة الثانیة 
 

المادة لین (ماللع حتسابة من االاوالمبالغ المعف الخصوماتمقدار قیمة ثانیة یتم خفض الربح الشھري المتوقع بالخطوة الفي 
11b  11(من القانون اإلجتماعي الثانيb SGB II§((ما یلي الربحقیمة من  صم. یخ: 

 و ،یورو 100لین ومقداره مااألساسي للع مقطوعالمبالغ ال •
في ھذا الفصل في الفقرة الحقاً المبلغ المعفى للعاملین  طریقة حساب وسوف نأتي على توضیح لین.ماللع ىالمبلغ المعف •

 من الربح. یُحسب حصراً  ىالمبلغ المعفھنا إلى أن نتباه اال ویتوجب. الوظیفي" خل من العمل. الد2"
 
 حتساب للعاملینمن اال ىیورو والمبلغ المعف 100لغ ااألساسي والب مقطوعالمبلغ التنطبق قاعدة  :يتمراعاة اآل یرجى 

 2فقرة في ال 3نظر الفصل اجتماعیة (ة االعانمستحقي اإل تنطبق في حالة وال ،Alg IIلة البطا إعانةمستحقي فقط في حالة 
 ).؟"جتماعیةاالعانة اإل ستحقیومن  ،Alg II الثانیة إعانة البطالة الذي یستحقمن "
 
 خصم مبالغ أخرى من الدخل مثل: ضمن شروط معینة یمكنو

 ،مكتب الضرائبإلى المسددة  المالیة المتأخرةدفعات الضریبة الدخل أو عن  السلف المدفوعة •
من القانون  28aمادة الوفق  بناء على الطلبالتأمین بموجب  نینمؤمّ ال ألصحاب العمل الحرمین البطالة أت أقساط •

 ،) §28a SGB III(الثالث  يجتماعاال

https://www.gesetze-im-internet.de/algiiv_2008/__3.html
https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/ct/dam/download/documents/AnlageEKS_ba013054.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/algiiv_2008/__3.html
https://www.gesetze-im-internet.de/algiiv_2008/__3.html
https://www.gesetze-im-internet.de/algiiv_2008/__3.html
https://www.arbeitsagentur.de/datei/fw-sgb-ii-41a_ba012896.pdf
https://www.arbeitsagentur.de/datei/fw-sgb-ii-41a_ba012896.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__11b.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_3/__28a.html
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 يجتماعمن القانون اال 2لمادة ا ألصحاب العمل الحر الملزمین بالتأمین بموجبتأمین التقاعد القانوني  أقساط •
 ) أو) §SGB VI 2(السادس 

 . العمل الوظیفي" ل منالدخ" 2فقرة ال 9الموضحة في الفصل  ضمن الشروطمدفوعة المعیشیة النفقات ال •
 .)EKS )Anlage EKSالملحق من  Cیمكنك المطالبة بمراعاة ھذه المصاریف في الفقرة 

 
 400یزید عن  الحرعمل المن  كدخلإذا كان  :يتمراعاة اآل یرجى  ً المبلغ قیمة مكن رفع المفإن من  ،یورو شھریا
ً  100عن  في مجملھاتزید مصاریفك  إذا كانت ،یورو 100 في األحوال العادیةلغ البااألساسي و مقطوعال  .یورو شھریا
ً في في  أّي المصاریف یمكن أن تراعىح یوضیتم ت سوفو العمل  الدخل من"ھذا الفصل من  2الفقرة ھذا السیاق الحقا

 .الوظیفي"
 
 حاجتك. قیمة أعاله على  وفق ما تقدم ىالشھري المصفّ  الربحسب تحیُ و
 

تعمل كمترجمة فوریة مستقلة في منطقة نوي كولن. تبلغ القیمة المتوقعة إلیراداتھا خالل مدة الموافقة البالغة  Bالسیدة  مثال:
یورو. وھي مشتركة  480یف عملھا فتبلغ للفترة نفسھا حوالي مصاریورو. أما القیمة المتوقعة  7200ستة أشھر حوالي 

) وتدفع ) §SGB III )IIISGB  28aمن القانون اإلجتماعي الثالث  28aبخدمة التأمین ضد البطالة بموجب الطلب (المادة 
 یورو.  451). وتبلغ قیمة اإلیجار الدافئ 2022رو (یو 79قسطاً شھریاً مقداره 

 
 ؟Alg IIكیف تحسب قیمة إعانة البطالة 

 
 451یورو وقیمة اإلیجار الدافئ البالغة  449والبالغة  بجمع قیمة الحاجة النظامیة Bتحسب قیمة الحاجة الشھریة للسیدة 

 یورو في الشھر.  900یورو. وتبلغ بذلك 
 

 القابل لالحتساب وفق التالي:وتتحدد قیمة دخلھا 
 

 الخطوة األولى
 منقوصاً منھ  ،أشھر) 6یورو /  7200یورو ( 1200الدخل الوسطي في الشھر بمقدار 

 أشھر)  6یورو /  480یورو ( 80یف العمل الوسطیة في الشھر بمقدار مصار −
 .  الشھر في یورو 1120مقداره  ربح= 

 
 الثانیة الخطوة

ً  ،یورو 1120 بقیمةالشھري  الربح  منھ منقوصا
 یورو 79غرب) والبالغ -لتأمین البطالة (مساھمة برلین يالقسط الشھر −
 یورو 100المبلغ المقطوع األساسي بقیمة  −
 یورو 180یورو) بواقع  1000إلى  100بالمائة من القیمة  20المبلغ المعفى للعاملین ( −
 یورو 12یورو) بواقع  1120لى إ 1000بالمائة من القیمة  10المبلغ المعفى للعاملین (  −
 یورو 749 یساوي لالحتساب القابل المبلغ= 

 
ً یورو  900 البالغة الحاجة قیمة من Alg IIالبطالة الثانیة  إلعانة األولیة الشھریة القیمة تتحدد  القابل الدخلمنھا قیمة  منقوصا

 یورو. 151. وتبلغ بذلك یورو 749 والبالغة لالحتساب
 

ً  مؤمن فأنت ،"ةداعمال" Alg II الثانیة البطالة إعانة من وتستفید الحر العمل أصحاب من إذا كنت :ةمفید معلومات  صحیا
 .الصحي الضمان لصندوق إضافیة أقساط أیة الحالة ھذه في تدفع أن ینبغي وال سنتر، الجوب عبر

 

https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_6/__2.html
https://www.arbeitsagentur.de/datei/anlageeks_ba013054.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_3/__28a.html
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  النھائي القرار
 

المبینة في  یةفعلال یفالمصارو اإلیرادات على بناء النھائي القراربإصدار سنتر  الجوبقوم ی موافقةال ةفتر اءقضنا بعد
أو قد یترتب  ،على شكل دفعة الحقة Alg IIوعندھا سوف تستلم باقي مستحقاتك من إعانة  .)EKS )Anlage EKSالملحق 

 علیك إعادة فارق اإلعانة إلى حساب الجوب سنتر.
 

یقوم الجوب سنتر بتوزیع اإلیرادات الفعلیة من العمل الحر بالتساوي على أشھر فترة الموافقة أو  النھائي القرار اتخاذعند 
 Alg الالئحة من 4 الفقرة 3 لمادةاباألحرى على أشھر الجزء من فترة الموافقة الذي تمت خاللھ مزاولة العمل الحر فعلیاً (

V-II )V-II Alg Abs. 4 3§ (.( 
 
 :الملحق في  یفكمصاروإیراداتك عن  اإلفصاحطلب منك الجوب سنتر إذا  نصیحتناEKS ،دونما أن تفعل ذلك  فینبغي لك

ولم تبادر  فصاحاإل واجبعن  تقاعستما  إذاالمدفوعة ة ولیاأل اتعاناإل استردادالمطالبة بیحق للجوب سنتر و. أخیرت
)§  41aالثاني  االجتماعيمن القانون  3 الفقرة 41a المادة(وضمن المھلة المتاحة  ةملكاالبیانات المطلوبة  تقدیمإلى 

)Abs. 3 SGB II(. المدفوعة اتاإلعانبرد مطالبتك بالجوب سنتر  وقام البیاناتتقدیم ل إذا ما تجاوزت المھلة المحددةو، 
مرفقاً  EKSالنھائي لضریبة الدخل  الملحقم یتقدتسارع إلى وأن  ،المطالبةض على قرار اعترتبادر إلى تقدیم اأن  علیكف
بوجوب قبول وثائقك في ھذه الحالة  االتحادیة االجتماعیة المحكمة. وقد أقرت في أقرب وقتاإلثباتات المطلوبة ب

 B 4 AS 39/17 R – 12/9/2018 بتاریخ االتحادیة االجتماعیة المحكمة قرار(قیمة اإلعانات  ومراعاتھا في حساب
)B 4 AS 39/17 R -BSG of 12.9. 2018 ((.  

 
 "جھد بدون" مداخیلال. 4
 

العجز أو  ومعاش والنفقة،وتعویض اإلصابة،  المرض،وإعانة   البطالة، كراتب ،عن العمل الناتجة غیر اإلیرادات حالة في
یورو وال  100 بقیمة للعاملین األساسي المقطوع بالمبلغ المتعلقة الخصمأحكام  تنطبقال  المثال، سبیل على والداأل إعانة

 .للعاملین المعفى بالمبلغ
 

 لغرض مقطوع كمبلغیورو  30مبلغ  حدود ضمن"بدون جھد"  اإلیرادات لعموم بالنسبةعادة  تنحصر الخصومات فإن ولذلك
ً فعلی وجودھافي حال  -ضد ضرر الغیر  للسیارة اإللزامي التأمین أقساطیضاف إلیھا  التأمین، شكل  على( ریستر وتقاعد - ا

 ). مقطوع مبلغ
 

 األوالد إعانة حالة في خاصة شروط
 

 فإن وھكذا. ضمن اقتصاد منزلكیعیشون  الذین لألوالد مداخیلك SGB IIالثاني  اإلجتماعيالقانون  فيإعانة األوالد  تحتسب
 فقط.  البالغین األوالد حالة في إال األوالد إعانة منیمكن خصمھ دوریاً  ال التأمین لغرض المقطوع المبلغ

 
 الزائد الجزء فإن المثال، سبیل على والنفقة الولد إعانة من خالل العیش، سبل بتوفیر الكفیل الخاص دخلھ لدیھ ولدك كان إذا
الولد من  ةإلعان المستحق لطرفلتأمین سبل العیش، یحتسب عندھا كدخل إضافي ل ولدك یحتاجھ ال والذي الولد إعانة من

 . فقطد ولإعانة ال ضمن حدودصر نقل الدخل وینحاألبوین. 
 

ً أقساط التأمین  30المقطوع لغرض التأمین بقیمة  المبلغمن إعانة الولد المنقولة بشكل دوري  یخصم یورو، وربما أیضا
 ادالمر المبالغ تكون أال الخصوص وجھ على ذلك في رطتشیو. ریستر أقساط تقاعداإللزامي للسیارة ضد ضرر الغیر و

ً  خصمھا تم قد ھاخصم  .األبوین من الولد إلعانة المستحق الطرف لدى مسبقا
 

 المعفاة المبالغ
 

https://www.arbeitsagentur.de/datei/anlageeks_ba013054.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/algiiv_2008/__3.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__41a.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__41a.html
http://www.rechtsprechung-im-internet.de/jportal/portal/t/8mu/page/bsjrsprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=KSRE129450219&doc.part=L&doc.price=0.0&doc.hl=1#focuspoint


 84 ل؟یخادمحتسب التالتاسع | كیف  الفصل

 :ما یليمعفاة معینة وفق مبالغ منھا  یمكن أن تخصم "بدون جھد"اإلیرادات  بعض
 3 البند 1 الفقرة 1 المادة) (الموزعة األرباح ، الفوائد( مالال رأس إیراداتمن یة تقویمیورو في كل سنة  100 مبلغ •

ائب أرباح ضرخصم  كذلك مكنیو ؛)) §V-Alg II )V-Abs. 1 Nr. 3 Alg II 1 بطالةال إلعانة التنفیذیة الالئحةمن 
ً وكذلك  یراداتالمترتبة على تلك اإل رأس المال   المضافة، الضریبة التضامنیة أیضا

ً  یورو 100مبلغ  •  وفق التعلیمة إعان ومن الورش والشركات،المھني للمتدربین في  لتعلیما إعانة من على األقل شھریا
اإلعانات  أو ،BAföGالتعلیم  لدعم االتحادي وفق القانون ةالتشجیعی تعلیمال منحةو ،SGB III الثالث االجتماعي القانون

 الثاني من القانون اإلجتماعي 5البند  2الفقرة   11b المادة( الموھوبین تشجیع مؤسسات من المقدمة األخرى المشابھة
)11b Abs. 2 Satz 5 SGB II§ (( یورو للعاملین على  100المبلغ المقطوع األساسي بقیمة ، ما لم تتم مسبقاً مراعاة

ً إلیھا المبلغ  ،الضروریة المتعلقة بالتعلیم كمصاریف تتجاوز إذاومثالً.  الحصول على راتب دراسيخلفیة  مضافا
تلك  احتساببعندھا طالب حقك أن تیورو شھریاً، فإن من  100عتبة الـ  ،یورو 30المقطوع لغرض التأمین بقیمة 

 أیضاً،الزائدة  مصاریفال
ً  یورو 300 صل إلىیلغ مب •  .)Gesetz-Stipendienprogramm( المنحبرنامج  لقانون الخاضعةمن المنح  شھریا
ً  یورو 250 •  یةشبابال أو االتحادیة الخدمات یةأدت طارضمن إ و اإلعانةمستحق یتقاضاھا التيالجیب  مصاریفمن  شھریا

ً من المبلغ المقطوع األساسي للعاملینیتم تخفیض المبلغ المعفى و. طوعیةتال بسبب مزاولة  في حال االستفادة مسبقا
  11bالمادة ( مع شروط الحالةناسب تبما یوذلك أو من بعض الخصومات البدیلة للمبلغ المقطوع األساسي،  العمل،
 ،)) §11b Abs. 2 Satz 6 SGB II( الثاني ن القانون اإلجتماعيم 6البند  2الفقرة 

ً  یورو 300 مبلغ یصل إلى •  ؛الوالدة قبل إلى الدخل ستناداً قد جرى حسابھا ا كانت إذا(األساسیة)  األبوین إعانةمن  شھریا
-Elterngeld اإلضافیةإعانة األبوین  یتقاضون الذین األشخاص إلى النصف في حالةالمعفي المبلغ  ھذاتخفض قیمة و

Plus )مضاعفة من نصف القیمة األصلیة إلعانة األوالد إذا كان كال األبوین ال  مدة استفادةاإلضافیة =  األبوین إعانة
) § BEEG األبوة فترةو ألبوینا إعانة حول تحادياال قانونالمن  5 الفقرةو 1 الفقرة 10 المادة( )یعمالن بعد الوالدة

)BEEG -und Elternzeitgesetz  -Abs. 1 und 5 Bundeselterngeld 10(، 
 

 300ومن الحد األدنى من إعانة األبوین بواقع  Alg IIإعانة البطالة الثانیة من  Sة السیدة وحیدالمعیلة ال تستفید: مثال
ً  دخالً  الصغیرة لاعماأل أحد عبرفي العام السابق لوالدة طفلھا  تحقق وقدیورو في الشھر.  یورو  200 مقداره وسطیا

 .أخرى أصول أو إیرادات أیة لدیھا ولیس). ةبواأل فترةاستراحة من عملھا ( Sالوالدة أخذت السیدة  وبعدفي الشھر. 
 

 ؟بویناأل إعانة احتساب یتم كیف
 

كانت  الذيذاتھ  المبلغفي المثال الراھن  عادلی وھذایورو شھریاً.  200 ینالمعفى من إعانة األبو جزءال قیمة تبلغ
ً ھذا المبلغ  حدود ضمنوتتقاضاه قبل والدة طفلھا.  Sالسیدة  إعانة  علىاالحتساب  من یناألبو إعانة تعفى سوف أیضا
Alg II .المبلغ المقطوع لغرض التأمین بقیمة  وسوف ً  یناألبوإعانة  من المتبقیة القیمةیورو من  30یخصم أیضا

 یناألبو إعانة من االستفادة بسبب S للسیدةفسوف یقتطع من إعانة البطالة المستحقة  وبالمحصلةیورو.  100ومقدارھا 
  .الشھر في یورو 70 مقداره مبلغ

 
ً  یورو 100 مبلغ • ً  شھریا ما یزید عن ذلك من إجمالي تقاعد الشیخوخة وتقاعد العجز عن الكسب، م بالمائة 30 إلیھ مضافا

وذلك بشرط  ؛یورو) 224,50: 2022(في العام  1درجة وفق ال یةنظامال ةاجحالقیمة بالمائة من  50لكن بما ال یتجاوز 
 القانون من 2 الفقرة 67g المادةسنة وفق  33قل عن تتقاعد أساسي ال  فترةقادراً غلى إثبات المتقاعد المعني  كونأن ی

 ةتأمین مشابھ فترةأو لدى مؤسسات تأمین التقاعد القانوني  ) §SGB VI )IVSGB Abs. 2  g76 السادس االجتماعي
)§  11b Abs. 2aمن القانون االجتماعي الثاني  2aالفقرة  11bالمادة البدیلة ( أنظمة تأمین الشیخوخة اإللزامیة لدى

)SGB II 82؛ المادةa  من القانون االجتماعي الثاني عشر)IIXSGB  82a§ (.(  ولیس من الضروري أن یكون
 ممن یحق لھم بالفعل المطالبة بإعانة إضافیة على التقاعد األساسي.المستفیدون من اإلعانة 

 

https://www.gesetze-im-internet.de/algiiv_2008/__1.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__11b.html
https://www.gesetze-im-internet.de/stipg/
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__11b.html
https://www.gesetze-im-internet.de/beeg/__10.html
https://www.gesetze-im-internet.de/beeg/__10.html
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_6/__76g.html
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__11b.html
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__11b.html
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_12/__82a.html
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المبلغ المعفى إذا  أیضاً منن ستفیدوی نمحتاجیالوالمصنفین في عداد ورثة معاش  یتقاضونین ذاألشخاص الكذلك فإن 
 عاماً أو ما یعادلھا لدى أنظمة التأمین البدیلة. 33 ال تقل عن أساسي تقاعدفترة  المتوفيفي رصید كان 

 
یمكنك قراءة المزید حول الفترات التي تندرج في عداد فترات التقاعد األساسي في صفحة التقاعد األساسي األلماني 

 .)FAQs zur Grundrente( األساسي التقاعد حول شائعة أسئلةعلى اإلنترنت تحت عنوان 
 

اعدین بفعل العجز التام والدائم عن الكسب مستثنون من أجل فھم أفضل: صحیح أن المتقاعدین بفعل الشیخوخة والمتق
 بعض، غیر أنھم إذا كانوا یعیشون ضمن جماعة حاجة واحدة مع Alg IIقانون االجتماعي الثاني المن إعانات عموماً 

لدى باقي أفراد جماعة  دخلمستحقي اإلعانات القادرین على العمل، فإن تقاعدھم قد یراعى ضمن شروط معینة ك
وفي جماعة الحاجة").  ضمنتحت عنوان "توزیع الدخل  1في الفقرة  4(مزید حول ھذا الموضوع في الفصل  الحاجة

من  حجم الدخل المنقول خفضیوالذي تم إقراره حدیثاً، من شأنھ أن  ،المبلغ المعفى من التقاعد األساسيھذا السیاق فإن 
 ھؤالء المتقاعدین إلى باقي أفراد جماعة الحاجة.

 
على القاعدة االنتقالیة  بناءً و ،. لكن2021ینایر/كانون ثاني  1القانونیة للتقاعد األساسي حیز التنفیذ في  قواعددخلت الوقد 

استالم الجوب سنتر إلخطار من مؤسسة التأمین التقاعدي فإن المبلغ المعفى ال یخصم من التقاعد إال بعد  ،المعمول بھا
عند  -اإلثبات تتم مراعاة المبلغ المعفى ھذا ي أو الفترات المكافئة. وبمجرد وصول المعنیة بشأن فترات التقاعد األساس

من القانون االجتماعي  69المادة ( 2021ینایر/كانون ثاني  1 قبلإلى ما یس الضرورة بمفعول رجعي أیضاً، لكن ل
 ).) §SGB II 69(الثاني 

 
 المرة الواحدة. إیرادات 5
 

 وبدل نھایة الخدمة، تعویضات على سبیل المثال) ةاإلیرادات االستثنائی باألحرى (أوة مرة الواحدالیندرج في عداد ایرادات 
ث قد حدثت في تاریخ الحق توریإذا كانت واقعة ال المیراث النقديو ،ةیالضریب سترداداتواال د،عید المیال منحةو ،العطلة

ألبوین ا وإعانة، BaföGالتشجیعیة  تعلیمالة كمنح جتماعیةاال اتاإلعانولتاریخ تقدیم الطلب، والدفعات المتأخرة من األجور 
 . األوالد على سبیل المثالة إعانو أ
 
قد ُدفعت مسبقاً  Alg IIإعانة  كانت إذا الشھر التالي لوصولھاو في أ وصولھا، في شھرعموماً  المرة الواحدةإیرادات  ىاعرتُ 

 فیتوجب معني،في الشھر الیھدد بإلغاء حق االستفادة من اإلعانة االستثنائي اإلیراد أما إذا كان احتساب  .وصولالشھر عن 
الستة بقیمة شھریاً عن كل من األشھر  ھاحتسابوستة أشھر مقدارھا ة فترعلى توزیعاً متجانساً ي ستثنائاإلیراد االھذا  توزیع
 ).) §Abs. 3 SGB II 11( الثاني جتماعيمن القانون اال 3 الفقرة 11 المادة( الواحد منھ شھرال حصة

 
 على المترتبة الضریبة بعض االلتزامات في حال وجودھا مثل خصم توجبی أشھر ستة على االستثنائي اإلیراد توزیع قبل
البند  1الفقرة  11b المادة( للعاملین المعفى والمبلغ الدعایة، ونفقات االجتماعي، لتأمینفي ا اإللزامیة مساھمةالو اإلیراد، ھذا

 یتموبعد توزیع اإلیراد االستثنائي على ستة أشھر  .)) § SGB II Satz 211b Abs. 1( الثاني االجتماعي القانون من 2
 - (11b Abs. 1 SGB II §)الثاني  يجتماعاال قانونال من 1 الفقرة 11b المادة وفق باقي المبالغ القابلة للخصمخصم 

 وكذلك ،یورو 30 وقدره المقطوع التأمین مبلغ الخصوص وجھ على "جھد بدون" اإلیراد حالة في تتضمن ھذه الخصوماتو
 ً  .هوجود حال في الغیر ضرر ضد للسیارة اإللزامي التأمین أیضا

 
حكم  یحصل السید ي. بموجب یورو. 1300ي.  نلزوجیفي حالة ا Alg IIالشھریة إلعانة البطالة الثانیة  القیمةبلغ ت :مثال

(تبلغ قیمة قسط التأمین سیارة  ة السید ي.زوجتملك  .یورو 1800 بقیمةبطالة ال قضائي على استحقاقات متأخرة عن راتب
 . في السنة)یورو  360 اإللزامي ضد ضرر الغیر

 
  ة.الشھری الزوجین حاجة قیمة جاوزاإلیراد االستثنائي یت :األولى الخطوة

https://www.deutsche-rentenversicherung.de/SharedDocs/FAQ/grundrente/grundrente_faq_liste.html;jsessionid=4DE532A131FCED3F65A4F815ECC0A1D9.delivery2-8-replication
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__69.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__11.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__11b.html
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 على ستة أشھر اإلیراد االستثائي عیوزتیتم  :الثانیة الخطوة
ً  300 =على ستة أشھر مقسومة یورو  1800   یورو شھریا

 الموزع اإلیراد االستثنائي  تصفیة :الثالثة الخطوة
ً  ویور 30 ومقدارهالتأمین  لغرض لمقطوعالمبلغ ا منقوصاً منھایورو  300  حصة الشھر و ،شھریا

 خالل كدخل قابل لالحتسابیورو  240 =یورو  30 مقدارھاسیارة واإللزامي لللتأمین ا الواحد من
 ة. الستة أشھر القادم

 
من القانون  11bتأخر صرف اإلعانات االجتماعیة التي تُراعى في حسابھا المبالغ المعفاة بموجب المادة إذا  :مفیدة معلومات

 BAföGالتشجیعیة  تعلیمفي مثال منحة ال"المداخیل بدون جھد")، كما  4(انظر الفقرة  ) §11b SGB II(االجتماعي الثاني 
وفقاً لتوجیھات الوكالة عندھا، یتوجب فإنھ ، فترة استحقاق سابقةصرف ھذه اإلعانات الحقاً عن تم أو التقاعد األساسي، و

 ،وھذا ینطبق أیضاً في حالة إعانة األبوین .ستحقاقمراعاة المبالغ المعفاة عن كل شھر من أشھر فترة اال ،االتحادیة للعمل
قانون إعانة األبوین وفترة األبوة من  5الفقرة  10ھا المبلغ المعفى إلعانة األبوین بموجب المادة في حسابوالتي یُراعى 

BEEG )Abs. 5 BEEG 01§ (، عدة أشھرصرفھا عن فترة استحقاق سابقة تمتد على  ما تم إذا )قانون االجتماعي الثاني ال
SGB II،  ،12حول المادة بنك البیانات المعرفیةa ،الصرف المتأخر إلعانة األبوین"": بعنوان مقالة: اإلعانات ذات األولویة 

)Elterngeld NachzahlungBeitrag: (.( التشجیعیة  تعلیمیمكنكم االطالع على شروط خصم المبلغ المعفى من منحة ال
BaföGمن ھذا الفصل. 4تحت عنوان "المبالغ المعفاة" في الفقرة سي ، أو إعانة األبوین، أو التقاعد األسا 

 
 يتمراعاة اآل یرجى:  ً ، إذا ما انتفى حق االستفادة من اإلعانة في كل شھر من األشھر ینتفي حق االستفادة من اإلعانة كلیا

فائض اإلیراد الذي لم یتم استھالكھ بعد مرور  املویع .الستة على حدة بعد توزیع اإلیراد االستثنائي المصفّى على ستة أشھر
من القانون  12وفق المادة  صولمحمیاً ضمن إطار المبالغ المعفاة من األعندھا ویعتبر  ،صولمعاملة األ الستة أشھر

  .) §SGB II 21(االجتماعي الثاني 
 

https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__11b.html
https://www.gesetze-im-internet.de/beeg/__10.html
https://www.arbeitsagentur.de/wissensdatenbank-sgbii/12a-vorrangige-leistungen#1478797347450
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__12.html
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   ؟صولاأل سبتحتُ  كیف | العاشر الفصل
 

. االستفادة من اإلعانة طلب تقدیم قبل كتحوزب كانت التيالعینیة و نقدیةالالممتلكات على وجھ الخصوص  صولیقصد باأل
 المصرفي الجاري، األرصدة في حسابات حسابالرصید في الو دیة،النقالمبالغ  على سبیل المثال صولیندرج في عداد األو

الممتلكات العینیة و ،خاصال تقاعدال وتأمین ،الحیاةعلى  تأمینوال األخرى، المالیة األوراق غیرھا من أو واألسھم ،دخاراال
) §2921 من القانون المدني  1922(المادة موال الموروثة كذلك فإن األ .وغیرھا راضيواأل الشقق السكنیة،و ،سیاراتكال

)BGB ( قد حدثت بتاریخ (وفاة المورث) إذا كانت واقعة التوریث  كأصول أیضاً،تصنف من منظور القانون االجتماعي
جمیع األحوال في  عتبر. أما الممتلكات العینیة الموروثة فتُ Alg IIسابق لشھر تقدیمك طلب االستفادة من إعانة البطالة الثانیة 

 .أصوالً 
 
  ؟قابل لالنتفاع ولصاأل أيّ . 1
 

 و التأجیرأ ،البیعاالستھالك، أو  من خالل وذلك ،لمعیشةتغطیة نفقات استخدامھا لامكن إذا أ تُعتبر األصول قابلة لالنتفاع
 .الرھن أیضاً من خالل  -ستثنائیة ات في حاال -بأنواعھ، 

 
صول األمن ن جملة بی - )) §SGB II Abs. 3 12( الثاني جتماعياال القانون من 3 الفقرة 12 المادة( من االنتفاع ستثنىیو

 : كلٌّ من األصول التالیة -األخرى 
 ،الئمالم المنزلي األثاث •
 ةالئمم اآللیة ةالمركب تعتبرو .حاجةال جماعةعمل في ال على قادر فردكل ل )أو دراجة ناریة ،سیارةة (الئممركبة آلیة م •

 ،)إن وجدت ئتمانیةاال لتزاماتمنھا اال اً صونقم( یورو 7500 إذا كانت قیمتھا السوقیة ال تتجاوز
المملوكة  شقةال عتبرتو .)ةكوملم شقة أوك وملم(بیت  ة أنفسھمجماعة الحاجالمستخدم من قبل أفراد  الئممال عقارال •

  ،مربع متر 80 ال تتجاوز مساحتھاعلى سبیل المثال في األحوال العادیة مالئمة إذا كانت  شخصین أو واحد لشخص
 "،ریستر تقاعد" شكلعلى  الشیخوخة تأمین •
  المھني، التقاعد قانونبموجب  المھني التقاعدي تأمینال االستفادة من وقحق •
 سیارةكال ،بعة العمل أو التأھیل المھني المناسباتم أو من أجل مباشرة التي تمثل ضرورة ال غنى عنھا غراضاأل •

) §Abs.  7 یذیة إلعانة البطالة الثانیةمن الالئحة التنف 1الفقرة  7 المادة(على سبیل المثال  العملالمستخدمة لضرورات 
)V-Alg II 1(، 

 ھاب نتفاعاال ينطوی التي أو ،قتصادیةمن الناحیة اال جدوى يذ غیر ھاب نتفاعاال یعتبر التي حقوقوال غراضكافة األ •
 . على صعوبات جسیمة

 
  ؟ھي المبالغ المعفاة ما. 2
 
في إرشاداتنا أونالین "ما ھي األحكام المعمول  )Vermögen( صولألایرجى مراعاة الئحة كورونا االستثنائیة بخصوص  ∗

"  حیث تعتبر اإلضافیة؟ دوال") أو إعانة األھارتس فیر(" الثانیة إذا ما تقدمت بطلب الحصول على إعانة البطالةبھا حالیاً 
 ".اً "ضخم حجمھاكن یما لم  ،معفاة من االحتساب سیولة"ك"على المدى القصیر المتوفرة  صولاأل
 
) §Abs. 2  12جتماعي الثاني من القانون اال 2 الفقرة 12(المادة  ة التالیةاالمبالغ المعف صول القابلة لالنتفاعخصم من األی
)SGB II:( 
 صرفبشخص لیورو ل 3100ذلك عن قل أال یعلى  ،حاجةجماعة البالغ في  فردیورو لكل عام من عمر كل  150 •

ً لل سقف القیمةیبلغ  و .)ىمعف (مبلغ أساسي هالنظر عن عمر  ،یورو) x 150سنة  65یورو ( 9750 شخص حالیا
 ).یات الضروریةرتشلمل ىمعف مبلغ( الحاجةجماعة  في شخص لكل یورو 750 إلى باإلضافة •
 

https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__1922.html
https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__1922.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__12.html
https://www.gesetze-im-internet.de/algiiv_2008/__7.html
https://www.gesetze-im-internet.de/algiiv_2008/__7.html
https://www.berliner-arbeitslosenzentrum.de/uebersicht-corona-sozialschutzpakete#vermoegen
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__12.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__12.html
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 قیمةال ىمعفالساسي األمبلغ حیث یأخذ ال ،1/1/1948قبل تاریخ  یندوولمال ألشخاصا في حالة تختلف القیم المذكورة أعالهو
من القانون  5 الفقرة 65 المادة( للشخصیورو  33800 القیمةعلى األسقف یأخذ الو ،من العمر عامیورو لكل  520

االستفادة من عمر البحكم مستبعدون األشخاص  ھؤالءتجدر اإلشارة إلى أن  .)) §Abs. 5 SGB II 65( الثاني جتماعياال
إلى جماعة  ھم قد ینتمون مع ذلكلكن ،)"سنل"سقوف ا 1 فقرةال 3 الفصل نظرا( جتماعیةمن إعانة البطالة الثانیة واإلعانة اال

 . القادرین على العمل مستحقي اإلعانةل كاءكشرالحاجة 
 

المخصص  ىیبلغ المبلغ المعف تأمین الشیخوخة.مخصص ألغراض ل صواألقیمة من  ىمبلغ معفأیضاً منح یُ  وفضالً عن ذلك
  لتأمین الشیخوخة

ً و اإلعانة القادر على الكسب، لمستحق بالنسبة العمر من عام لكل یورو 750 •  .الحاجةجماعة  في لشریكھ كذلك أیضا
ً حالی شخصلل المبلغسقف  یبلغ  .یورو 48750 ا

 
ي نالمعالتأمین عقد متد صالحیة ت نأ نبغيی أمین شیخوخة"،كت" الخاصو تأمین التقاعد أالحیاة  على مینأتبال لالعترافو
 معنیةال األصولنتفاع من اال إمكانیة ي العقدنفیذلك یجب أن فضالً عن و .التقاعد الدخول في سن لغایة موعد در اإلمكانق

ً  االتفاق مع شركة التأمینیجب و .تاریخذلك الحتى  ً قطعی اتفاقا  . طیلة مدة العقدتفاع ناال إمكانیةاء انتف ال رجعة عنھ بشأن ا
 
 وف :يتمراعاة اآل یرجى ً  نیالست إتمام سن تاریخ حتى التأمین عقود متدت أن یكفيفإنھ لعمل ل الوكالة االتحادیةلتوجیھات  قا

 سبیل تأمینعلى  الستمرار االعتراف بأصولكو .التاریخ حتى ذلك صولاأل من نتفاعاالنیة اتنتفي إمك أنو ه،بعدما  أوعاماً 
 يتقاعدمعاشك ال حجم تأمینیة" بناًء على فجوةوجود " تثبت أنعلیك  یجب ،نتفاعاالإمكانیة  ءافترة انتف اءانقض بعد الشیخوخة

مثالً، حتى تاریخ  ثابتة ودیعةعلى شكل  ،ةجمدالمعنیة م لصوتبقى األ بأن یقضي خرآ اً شرطھنالك أیضاً كما إن  ي.قبلستالم
 .دخولك في سن التقاعد

 
فإن توزیع ملكیة األصول المختلفة بین كال الشریكین یعتبر أمراً ثانویاً. إذ  ،)زوجینال(أو  ینالشریكل صوتدقیق أ عندو

یحتسب لتأمین الشیخوخة، وأساسي ومبلغ معفى مشترك مشترك تُجمع المبالغ المعفاة لكال الشریكین وصوالً إلى مبلغ معفى 
 ً  . ھذان المبلغان من قیمة أصول كال الشریكین معا

 
 ىالمعف المبلغوحده  من ال,الد على حدة. ولكل ،لألبوین ةاالمعف المبالغ عن منفصلبشكل  والدلأل ةاالمعف المبالغ سبتتح

 .األوالد الحاجة الستخدامھإذا لم یكن لدى  األبوین إلىمن األوالد  نقلیُ  أن یمكنیورو للشخص)  750للمشتریات الضروریة (
 

ً  35 البالغة من العمر .السیدة د :مثال  35 من العمرلغ ابالو زوجھا  .یورو 12500 بقیمةل نقدیة صومتزوجة ولدیھا أ عاما
 یورو.  2000 اً قدرهمبلغ دخرا قدو ،بیتالفي عیش معھما ی قاصر ولد لدیھماو .لصوأ یةأیملك  عاماً أیضاً ال

 
 : وفق ما یليألبوین األصول لمن  ىالمعفیحسب المبلغ 

ً  35:  األولى الخطوة ً  35 + عاما ً  70 = عاما  عاما
 )األساسي ىالمعف(المبلغ  یورو X 150 = 10500 70: الثانیة الخطوة
 یورو 12000 =یورو  750 + یورو 750 +یورو  10500الثالثة:  الخطوة

 )للمشتریاتالمبلغ المعفي  مضافاً إلیھاألساسي  ىالمعف(المبلغ  
 

 حاجة لدیھ یسلالولد  فإنوبالتالي  .یورو 3100 ةلغالبا األدنى الحد عتبة دونقیمتھا  ألن محمیة لولدا لصوأ: النتیجة
ل صوأ قیمةیورو).  750 بقیمةلمرة واحدة  مقطوع مبلغ( المشتریات تغطیة لغرض ىمبلغ المعفال في حقھ من لالستفادة
محمي  الفارق أن غیریورو.  12000 ةلغابوال لألبوین المشترك ىمبلغ المعفال قیمة تتجاوزیورو  12500 ةلغالبااألبوین و

 ألبوین. ا إلىیمكن نقلھ  المشتریات لتغطیة للولد ىمبلغ المعفالألن 
 
  ؟اةالمعف لغاالمبعتبة  لكصوأقیمة  تتجاوز إذا ماذا. 3

https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__65.html
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یتم  إلى أنوذلك عندھا غیر محتاج تعتبر فإنك  حتساب،من اال ىالمبلغ المعف عتبة أصولك القابلة لالنتفاعتجاوز ت عندما

 . ىحد المبلغ المعف تتجاوزالتي األصول  استھالك
 
اعتباراً  Alg II. ینشأ استحقاق إعانة صولفي حالة احتساب األبھ عمل فإن مبدأ الحساب الشھري ال یُ  المداخیلخالفاً لحالة و

المبلغ المعفى المعتمد. ویتوجب على الجوب سنتر عندھا الموافقة  إلى ما دون عتبة صولفیھ قیمة األ نخفضمن الیوم الذي ت
 B 14 AS 52/18 – 20/2/2020 بتاریخ BSG االتحادیة االجتماعیة المحكمة قرار(صرف اإلعانات المساھمة في على 

R )B 14 AS 52/18 R -BSG of 20.2.2020 (.( 
 

ً  25 تحت سن األوالدمن حد وا لصوأ تتجاوز وإذا ھذا الولد  فإن للولد، ىالمعف المبلغقیمة  ،األبوین بیت في یعیش ،عاما
االستفادة من من تثنائھ اسالحاجة وجماعة من المعني  الولدد استبعا األمر الذي یقود إلى ،حتاجغیر معندھا  یعتبر وحده

 ).) §SGB II Nr. 4 Abs. 3 7( الثاني جتماعيمن القانون اال 4 البند 3 الفقرة 7 المادة( اإلعانة
 
 الحق، فإنك تعتبر  موعد اعتباراً من الإ تعتزم استخدامھا غیر قابلة لالنتفاع التي كلصوأ إذا كانت :يتمراعاة اآل یرجى

ً اجتحم على  عادة الحالة هھذ فيسوف تحصل و .)) §SGB IIAbs. 4  9( الثاني جتماعيمن القانون اال 4 الفقرة 9 المادة( ا
 االجتماعي القانون من 5 الفقرة 24 المادة( ةفائد دونشكل قرض بعلى جتماعیة االة واإلعان Alg IIالثانیة  بطالةال إعانة
مدة الموافقة على اإلعانة ة طیل إذا كان من المرجح أن یتعذر االنتفاع باألصول المعنیة). و) §SGB IIAbs. 5  24( الثاني

 المحكمة قرار( شكل معونةعلى ینبغي أن تُمنح عندھا  Alg IIالثانیة  بطالةال إعانةفإن عشر شھراً)،  يعادة اثنبالغة وال(
) R 06/46AS  7b/14 B AS  7b/B 14 -.12.2007 6 vomBSG – 6/21/0720 بتاریخ BSG االتحادیة االجتماعیة

)R 06/46انظر ؛  ً حق ": بعنوان مقالة، 12حول المادة بنك البیانات المعرفیة،  ،SGB IIقانون االجتماعي الثاني ال أیضا
) :selbst genutztes  Nießbrauch/NichtBeitrag المستخدم من قبل الغیر"االنتفاع / المسكن المملوك 

)Wohneigentum(. ة من جدید فیما إذا كانت أصولك قابلة ویقرر الجوب سنتر عند بدایة كل جزء من فترة الموافق
 لالنتفاع أم ال.

 

http://www.rechtsprechung-im-internet.de/jportal/portal/t/8o6/page/bsjrsprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=KSRE187430205&doc.part=L&doc.price=0.0&doc.hl=1#focuspoint
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__7.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__9.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__24.html
https://www.sozialgerichtsbarkeit.de/legacy/76826?modul=esgb&id=76826
https://www.sozialgerichtsbarkeit.de/legacy/76826?modul=esgb&id=76826
https://www.arbeitsagentur.de/wissensdatenbank-sgbii/12-zu-beruecksichtigendes-vermoegen#1478797343321
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  النفقة؟ وقحقحتسب ت كیف | عشر الحادي الفصل
 

 ما إذا كانالنظر ع صرفوذلك  ب جھد، دوندخل بال على سبیل النفقة ھذه سبتحتُ  الغیر من نفقةعلى  كحصول حال في
 بناء على حق قانوني أو بشكل طوعي.النفقة یأتي  تقدیم

 
ھا. نطاقبكامل لمعیشة األساسي للضمان ا إعاناتاالستفادة من تستحق فإنك  یاً،ھا فعللكنك ال تتقاضا النفقة حقب إذا كنت تتمتع

 ستطیعیو .الجوب سنترینتقل تلقائیاً إلى  فإن حقك في النفقة بك،إلى حسا بصرف اإلعاناتالجوب سنتر أن یباشر  بمجردو
 من الشخص الملزم بالنفقة.  تقاضیتھاالمبالغ التي  منكسترد یأن الجوب سنتر عندھا 

 
 في الحاالت التالیة: ممكناً فقط )) §SGB II 33( الثاني االجتماعي القانون من 33 المادة(النفقة  حقوق نتقالا ویعتبر

  ،نبویاأل على القاصرین النفقة لألوالد حقوق •
  إذا كان األوالد لم یتموا دراستھم األولى بعد، ن،بویاأل على سنة 25 تحت النفقة لألوالد حقوق •
  المعني، الشریك أو الزوج على المطلقین أو المنفصلین شركاءال وأ جألزواالنفقة ل وقحق •
 إذا تعذر على الحامل أو األم ،واتسن 6 بلوغ الطفل سن حتىعلى أب الطفل المعني امل واألمھات ولحالنفقة ل وقحق •

 عمل بسبب الطفل. ال ةمارسم
 
 ینطبق األمر ذاتھوفي جماعة حاجة واحدة. الملزم بالنفقة  مع الشخص تعیش إذا كنت سنتر الجوب لىإنفقة الل حق نتقال یو

من رحمھا  طفالً  عایةرتولى أو ت حامالً  النفقة لألوالد على األبوین، إذا كانت االبنة التي تستحق النفقةحقوق أیضاً في حالة 
 . واتسن 6دون  عمرب
 
 رفع دعوى للحصول  مشروطاً بمبادرتك مسبقاً إلىیجعل صرف اإلعانة ال یحق للجوب سنتر أن  :يتمراعاة اآل یرجى

 على النفقة. 
 
 :وھامستحقبھا  طالبإذا إال  ،نفقة التالیةالحقوق  حتسبت ال
 ،ھمعلى أوالد ألبوینالنفقة ل حق •
 أو تمام األوالد دراستھم األولى،إ بعدعلى األبوین  البالغین النفقة لألوالد حق •
 . جداداأل علىألحفاد ل النفقة حق •
 
العمات  ،األخواتاألخوة و كما في مثال ،من الدرجة الثانیة والثالثة اإلعانة أقرباء مستحقإلى مطلقاً في ھذا السیاق ر نظال یو

 . نفقةبالحق قانوني ألي  تفي ھذه الحاال ال وجود ألنھ ،عمام واألخوالوالخاالت واأل
 
 :اجتحم تأصبح ذاإ نصیحتنا ً على بدفع النفقة تبقى قائمة ك اتلتزاما نفقة، فإنالبموجب سند نفقة البدفع  اً وكنت ملزم ا

ً أن تقدم طلبفي ھذه الحالة  كیمكنو .تغییرأي دون حالھا  ننصحك . سند النفقةتغییر شأن ب لدى محكمة الشؤون العائلیة ا
 إلى محكمة الشؤون العائلیة. بالتوجھ أو  نمحامیال باالستعانة بأحد

 
 

https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__33.html
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   حجمھا؟ ھو وما بالعقوبات مھدداً  تصبح متى | عشر الثاني لفصلا
 

 المفروضة لاللتزاماتفي حال مخالفتك  مالیة،ال عقوباتما یعرف بال أي ،قیمة اإلعاناتخفض  تعرض نفسك لخطر إنك سوف
 لتقصیر في المثول. ما یعرف باك رتكابأو عند ا ،االندماج تفاقا بموجبأو  القانون بموجبعلیك 

 
   المثول؟ في التقصیر. ما ھو 1
 

سنتر  الجوبمن  لدعوة تمتثل ولم االجتماعیة عانةاإل أو Alg II البطالة إعانة تتقاضى كنت إذا المثول فيمقصراً  تعتبر
ً  لمراجعةبا من  32 المادة( وجیھ سبب مادون وذلك ،النفسي أو الطبي الفحص لغرض محددموعد  في بالقدومأو  شخصیا

 ). ) §SGB II 32( الثاني االجتماعيالقانون 
 

 بممارسة االلتزام أوالمثول المطلوب،  موعدلى مقابلة توظیف في نفس الدعوة إ المثال سبیل على "الوجیھة األسباب" ومن
 )."العملممارسة  جز عنعشھادة "( طبي تقریر بموجب ةالمثبت المرضحالة  أو ما،عمل 

 
 الجوب یشیر :يتمراعاة اآل یرجى  ً ال تكفي لتبریر  العمل ممارسة العجز عنفي دعوتھ إلى أن تقدیم شھادة  سنتر أحیانا

 على قادر غیر أنك تقریره في یؤكد أنطبیبك  على یتوجب فسوففي ھذه الحالة  الموعد إلى تحضر لم وإذا. المثولعدم 
 .المثول في تقصیركمن قبل الجوب سنتر بسبب  للعقوبات عرضة تكون سوف فإنك وإال ،الموعد ألسباب صحیة إلى الذھاب

 
في إرشاداتنا أونالین "ما ھي األحكام  )Sanktionen( العقوباتیرجى مراعاة الئحة كورونا االستثنائیة بخصوص  ∗

 ". اإلضافیة؟ دوالأو إعانة األ") ھارتس فیر(" الثانیةإذا ما تقدمت بطلب الحصول على إعانة البطالة المعمول بھا حالیاً 
 

یجب أن  الصحیحة والتوعیة تغیبك، تبعات إلىخطیاً وبشكل مسبق  توعیتكتم  قد یكونأن  العقوبات فرض قبل ویشترط
ً  قریبة تكون وأن ومفھومة، شاملةو  وواضحةدقیقة  تكون . وال المضمون حیث من بھ ومرتبطة المطلوب اإلجراء إلى زمنیا

"تحقق  افتراضیكفي ھنا  وال فعلك، عدم أوالقانونیة لفعلك  بالنتائج المؤكدة معرفتكإال في حال  الخطیة التوعیةیستغنى عن 
 ". الضرورة بحكم المعرفة

 
 عشرة بمقدار قیمة اإلعانات خفضسوف یؤدي إلى  المثولفي  تقصیرك فإن المالیة، العقوباتحال توفر شروط فرض  وفي

ً  یورو 44,90: 2022العام  في( یةامنظال الحاجةالمائة من ب  أوتبد ،أشھر ةلمدة ثالث وذلك) العازب شخصلل بالنسبة شھریا
ً  بآن عقوبات عدةیمكن فرض  المثول في التقصیر تكرار وعند .العقوبةبفرض  القرارالستالم  التالي الشھر في العقوبة . معا

المزید حول تبعات حكم المحكمة الدستوریة االتحادیة الصادر  قراءة یمكنكووفي ھذه الحالة یتم جمع مبالغ الخصم المختلفة. 
 في الفقرة بعد التالیة. 2019تشرین ثاني من عام /في الخامس من شھر نوفمبر

 
  الواجبات؟ مخالفةھي  ما. 2
 

 التبعات إلى خطیاً رغم توعیتك  ،على أحد التصرفات التالیة متقد عندما كواجبات خالفت ،Alg II البطالة إلعانة كمستحقإنك، 
 :وجیھ سبب ودون التبعات، بتلك المسبقة معرفتك رغم باألحرى أو القانونیة،

  اإلداري، االندماج قرارفي  أو االندماج تفاقا في علیھا المنصوص بواجباتك فاءیاإل عن تمتنع عندما •
 وظیفة أو عمل فرصة توفیر أو ،الدراسة أو ،عملال قبیل من ولقبم نشاط مزاولةب االستمرار أو المباشرة ترفض عندما •

 القبیل، ھذا من فرصة ظھور احتمال بسلوكك تعیقعندما  أو ة،مدعوم
 اإلجراءھذا  النقطاعب اسباأل خلقأو عندما ت ،العمل في االندماج یفید ولقبم إجراء عن تقلع عندماتباشر أو  ال عندما •

 ).) §Abs. 1 SGB II 31( الثانيجتماعي االالقانون  من 1الفقرة  31 المادة(
 

 :للواجبات مخالفةعلى أیضاً  نطويتالحاالت التالیة  فإن كذلك

http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__32.html
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 ألحكام ممخالفتھ عبرعالقة العمل  إنھاءب مھتسبب أو ،وجیھبدون سبب  عملال عالقةل Alg II بطالةال إعانة يمستحق إنھاء •
 أو ،العمل عقد

 بقصد عمداً  ھمأصولأو  مدخلھتقلیص  على ینبالغال االجتماعیة اإلعانة أو Alg IIالبطالة الثانیة  إعانة يمستحق إقدام •
 . )) §Abs. 2 SGB II 31( الثاني جتماعياال القانون من 2 الفقرة 31 المادة( ھاقیمت تعظیمأو  اإلعانات على الحصول

 
 متابعة أو مزاولة معھاالتي تستحیل و عززة باإلثبات،الم ةاإلعاق أوالمرض  حاالتكل شيء  قبل الوجیھةاألسباب  وتشمل
ً  المطلوب،أو اإلجراء  العمل العمل  أي" 1 فقرةال 8 الفصل انظر( المطلوب اإلجراءأو  العملمعقولیة  عدموكذلك أیضا
 ").والً؟قبم یعتبر

 
في إرشاداتنا أونالین "ما ھي األحكام  )Sanktionen( العقوباتیرجى مراعاة الئحة كورونا االستثنائیة بخصوص  ∗

 ". اإلضافیة؟ دوال") أو إعانة األھارتس فیر(" الثانیةإذا ما تقدمت بطلب الحصول على إعانة البطالة المعمول بھا حالیاً 
 
    الواجبات؟مخالفة  المترتبة علىھي العقوبات  ما. 3
 

 )BvL 7/16 1( 2019 عام من ثاني تشرین/نوفمبر من الخامس في الصادر حكمھا في االتحادیة الدستوریة المحكمة قررت
عاماً عند مخالفتھم  25 ـموا الممن أت Alg IIالبطالة الثانیة  إعانةة على مستحقي فروضدستوریة جزء من العقوبات الم عدم

األحكام القانونیة ة من شأنھا أن تضمن تطبیق انتقالیقاعدة  إیجاد إلىالقضاة  عمد فقد القانون، تعدیل یتم أن وإلىللواجبات. 
 :یلي ما علىالقاعدة  ھذه. وتنص الدستورالمنصوص علیھا دون مخالفة لعقوبات ل
 

الشھریة من  یةنظامال الحاجة% من 30اقتطاع ما یعادل  ،عند وقوع مخالفة للواجبات ،للجوب سنتر من حیث المبدأ یجوز
 المادة( أشھر ثالثة لمدةوذلك ) العازب شخصلل الشھر في یورو 134,70: 2022في العام ( Alg IIالبطالة الثانیة  إعانة
31a الثاني  االجتماعي القانون من 1 البند 1 الفقرة)SGB II 1 Satz 1Abs.  31a§ (.( 

 
 الحاجة النظامیةإذا كان إجمالي  ،قیمة إعانات السكن والتدفئةأیضاً أن تخفض العقوبات  من شأن :يتمراعاة اآل یرجى 
 . الدخل القابل لالحتساباجات اإلضافیة مغطى كلیاً أو جزئیاً من خالل حوال

 
) §Abs.  31الثاني  االجتماعي القانون من 1 الفقرة 31 المادةفي حال وقوع مخالفة للواجبات منصوص علیھا في  أنھ إال
)SGB II 1،  والً من عمل أو دراسة قباإلداري، أو عند رفض ما یعتبر م تفاق االندماج أو قرار االندماجاأي عند مخالفة

بعض  مراعاةعلى الجوب سنتر  یتوجب، ھعن اإلقالع أو ما إجراءمھنیة أو فرصة عمل، وكذلك عند االمتناع عن مباشرة 
 معینة.ال قیودال
 

حالة شدة غیر سوف تتسبب بنشوء  ،ظروف خاصةسبب بو معینةفي حاالت  ،إنزال العقوبة إذا كانت جوزی ال •
في  االندماجإمكانیة  یھدد وفكان ذلك س إذا اقتطاع جزء من اإلعانة جوزی ال حیثمستحق اإلعانة. لدى  عادیة

خفض قیمة  إذا كانسبیل المثال  علىحالة الشدة غیر العادیة یمكن أن تنشأ و. حتیاجاال من الحد إمكانیة أوالعمل 
 یعتبر والمع الجوب سنتر.  التواصل إلى انعدام إمكانیة أو التشرد وملموس إلى مباشر بشكلاإلعانة سوف یؤدي 

 .نشوء حالة شدة غیر عادیةلكافیاً  مبرراً  ذاتھ بحد المالیة اإلعانةحجم  صلیقت
 

مدة  نتھاءاقبل  ،Alg IIالبطالة الثانیة  إعانةمستحقو  أبدى مایجوز أن تطبق العقوبة لمدة ثالثة أشھر كاملة إذا  ال •
بإجراء یفید  مشاركتھم عبربواجباتھم، على سبیل المثال  فاءیاإلمن التعاون فیما یخص  والً عقم قدراً  ،العقوبة

 إذا العقوبة مدة إنقاص كذلك فیمكن ذلك، تحقیق باإلمكان یعد لم إذاومن قبل الجوب سنتر.  ھحاقترا تماالندماج 
ً  اإلعانة مستحق تعھد بواجباتھ مستقبالً. عندھا ال یجوز للعقوبة أن تستمر  فاءیباإل ،وبشكل یوحي بصدقھ ،الحقا

 التعاون أو من تارخ التعھد.إبداء أكثر من شھر واحد من تاریخ 
 

https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__31.html
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ص لیقتعقوبات. إال أّن الفرض أن یعمد بدوره أیضاً إلى تكرار مخالفة الواجبات  تكرارسنتر عند  للجوب یحق •
ً  ،مخالفة الواجبات عند تكرار %100% أو حتى بمقدار 60اإلعانة بمقدار  ً  علیھ نصوصم ھو مال وفقا في  حالیا

ً  الیوم لم یعد ،SGB II الثاني القانون االجتماعي  الحاجة من% 30 تتجاوز أن االقتطاع لعقوبة یجوز ال إذ. ممكنا
 .الشھر في یةنظامال

 
 قبل من علیھا المنصوص نتقالیةاال اعدوالق تطبیقضرورة ب سنتر الجوب إلى مكاتب للعمل االتحادیة الوكالة تأوعز وقد

) Weisung 03/12/2019 في الصادرة 201912003 الالئحة( التالي الوجھ على االتحادیة الدستوریة المحكمة
)vom 03.12.2019 201912003:( 
 
 القانون من 2 والفقرة 1 الفقرة 31 المادة في علیھا المنصوص الواجبات مخالفات كافة على الدستوریة المحكمة حكم طبقیُ 

ً  ،) §SGB II 1 und Abs. 2Abs.  31( الثاني االجتماعي  دون Alg II الثانیة البطالة إعانة مستحقي على كما یُطبق أیضا
 في التقصیر عن ناجمة أخرى عقوبة مع الواجبات مخالفة عن الناجمة العقوبة تزامن عندو .العمر من والعشرین الخامسة
 ذاتھ األمر وینطبق. أقصى كحدیة مرجعال یةنظامال الحاجة من% 30 بمقدار الشھري االقتطاع بتقیید العمل یستمر المثول
 ً  حالة كل عندأیضاً  التحقق جبتوی كما. التوازي على المثول في تقصیر عن جمیعھا ناجمة عقوبات عدة فرض عند أیضا

ً  وكذلك ،شدة غیر عادیة حالة ھناك كان إذا فیما المثول، في تقصیر  التزام استدرك قد اإلعانة مستحق كان إذا فیما أیضا
 .مستقبالً  المثول بواجبات بااللتزام تعھد قد أو التعاون،

 

https://www.arbeitsagentur.de/datei/ba900098.pdf
https://www.arbeitsagentur.de/datei/ba900098.pdf
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__31.html


 94 ؟ ما ھي واجباتك بشأن التزام التعاونعشر |  ثالثالفصل ال

  التعاون؟ التزامشأن ب اتكواجب ھي ما | عشر الثالث الفصل
 

جتماعي من القانون اال 64 إلى 60 واد(الم ملزم بالتعاون ، أو یحصل علیھا،جتماعیةاال االستفادة من اإلعانات یطلب منإن 
 :ناء علیھوب ،))§§ SGB I bis 64 60(األول 

ویندرج في عداد تلك الوقائع على  باإلعانة.فیما یتصل  ةماالوقائع الھ افةذكر كتحرص عند تقدیم الطلب على أن  یجب •
ً و ،یةمدنال ةحالالو ،لصواألو ،دخلالعن  المعطیات الصادقة وجھ الخصوص  الحاجةجماعة  فرادأ عددكذلك أیضا
 .وعمر كل منھم

 ذلك یشملو .بعد تقدیم الطلبالحقاً ظروفك على  قد تطرأ اتتغییرأیة  عن سنتر فوراً  الجوب غبالبادر إلى إت أن یجب •
وعن مباشرة عمل  األصول،في الدخل و اتتغییرال اإلبالغ عنو حد شركاء المسكن،أ مغادرة أوانضمام اإلبالغ عن 

 والتدفئة. خدماتالنفقات حساب تصفیة ب في سیاق متصل أیة مبالغ تدخل إلى حسابكوعن جدید، 
 لألطراف الثالثة تكوافقعطي مأو أن ت ،ذلك منكعندما یطلب لجوب سنتر لزمة م المستندات الالیتقدتبادر إلى أن  یجب •

 وعقد اإلیجار یةحسابات البنككشوف التقدیم  ذلكویشمل إلى الجوب سنتر.  الالزمةالمعلومات شأن اإلفصاح عن ب
 . وغیرھا

(إعادة  حیاة العمللالندماج في  تأھیللافي إجراءات  ةشاركالمبأو یجب أن تقبل بالخضوع للفحوص والعالجات الطبیة،  •
 .  الجوب سنتر ذلكمنك طلب  إذا ما تأھیل)ال

 
لى خلق صعوبات جسیمة في استجالء موضوع إ أدى ذلكو ،التعاون إذا ما تخلفت عن اإلیفاء بواجباتك فیما یخص التزام

أو قد یقدم على سحبھا  ،كلیاً أو جزئیاً عنك اإلعانات المطلوبة الجوب سنتر قد یمنع  أنأخذ في الحسبان ت أن فإن علیك ما،
 ،قبل اإلقدام على حجب اإلعانات أو سحبھاو ،غیر أنھ .)) §SGB I 66( األول االجتماعي القانون من 66(المادة  منك

 لتعاون. بداء اإلمھلة معقولة  إعطاؤك جبتوی كما المحتملة،القانونیة  تبعاتالشأن بخطیاً  توعیتكجب توی
 
ً ثم عمدت  ،كإعانات تم تجمید حال فيو عندھا أن یصرف لك  سنتر لجوبل یمكنالمطلوب،  التعاون ستدراكا إلىالحقا

 . )) §SGB I 67( األول االجتماعي القانون من 67 المادة( دفعات متأخرة اإلعانات المجمدة على شكل
 

 أدى ذلك إلى حصولك على قیمة زائدة من إعاناتو ،ھمالبفعل اإل أو ،عمداً  التعاون لتزامواجباتك بشأن ا تخالفإذا كنت قد 
 من 2 والفقرة ،7 والبند 6 البند 1 الفقرة 63 المادة( یةمال غرامة كبحق یفرض أنعندھا  سنتر لجوبل یمكن ،سنتر الجوب
ً ذلك فضالً عن  كما یتعین علیك). )§ SGB IISatz 6 und 7 und Abs. 2 Abs. 1  63( الثاني االجتماعي القانون  أیضا

 . إلى الجوب سنتر أن ترد المبالغ الزائدة
 
 معلومات عن دخل للجوب سنتر التعاون أن تقدم  بشأن التزام ضمن إطار واجباتك ندرجال ی :يتمراعاة اآل یرجى

 وال یجوز أن تُحجب عنك اإلعانة االجتماعیة بناء على. على سبیل المثالنفقة الالملزم ب وأصول أي طرف ثالث، كالطرف
 .عن التعاون طرف ثالثإحجام 

 
ات االجتماعیة ذات األولویة، كإعانة األوالد، وسلفة عانللجوب سنتر أن یوعز إلیك بضرورة طلب االستفادة من اإل یحق

ة، والمعاش التقاعدي المبكر بسبب الشیخوخة أو بسبب العجز الجزئي عن العمل، إذا كان ذلك من شأنھ أن یؤدي إلى معیشال
األوالد  إعانةالسكن أو  إعانة بطلب علیك یشیر أن سنتر للجوب یجوز والھ. مدت لیصأو إلى الحد منھ أو تق ،االحتیاجانتفاء 

 12a المادة( األقل على أشھر ثالثة لمدة الحاجة جماعةكامل  احتیاج سدإلى  یؤدي سوف ذلك كان إذا إالّ  ،KiZاإلضافیة 
 ).) §SGB II 12a(من القانون االجتماعي الثاني 

 
 ابھذ سنتر الجوب منصریحة  دعوةتلقیك  رغمات ذات األولویة، وذلك انعطلب لالستفادة من اإلال میتقدرفضك  عند

جتماعي من القانون اال 3 الفقرة 5 المادة( المعنیة ةانحالم ةالجھ لدى بنفسھالطلب  یقدم أن سنتر للجوب یحق ،الخصوص
عمد إلى و أن یأ ،إعانات القانون االجتماعي الثانيالجوب سنتر  جوز أن یمنع عنكیوال  .)) §SGB II 3Abs.  5(الثاني 

قد قام بتقدیم الجوب سنتر إذا كان  إعانتك بعض اآلثار السلبیة،على تترتب  یمكن أنلكن وبسبب ذلك.  ،تجمید تلك اإلعانات

http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_1/BJNR030150975.html#BJNR030150975BJNG001000314
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_1/__66.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_1/__67.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__63.html
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__12a.html
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__5.html
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. ة مثالً ضروریالمستندات البعض م یتقدتتخلف عن  كأن ،ةیتعاون في اإلجراءات اإلداریة الجارثم تقاعست عن ال ،الطلب
ً طلب اسمكبم الجوب سنتر دإذا ق :ستثناءا  . ذلكفي إنك لست ملزماً بالتعاون ف ،تقاعد مبكرللحصول على  ا
 
 دلیلال اھذصفحات حمایة البیانات الشخصیة في ب المتعلقةسئلة األ ال مجال لإلجابة عن :يتمراعاة اآل یرجى . 

 
 :مؤشرات على وجود أو  ،الجوب سنتر لدىجتماعیة بخصوص حمایة بیاناتك اال استفساراتلدیك  إذا كان نصیحتنا

 عني،حمایة البیانات في الجوب سنتر المعن  سؤول الرسميالم مراجعة اءرجفال ،حمایة البیانات الشخصیةألحكام مخالفة 
) Datenschutz und Beauftragter für den حمایة البیانات وحریة المعلوماتمسؤول إلى  ةمباشرالتوجھ أو 

)die Informationsfreiheit  .في مدینة بون 
 
 

https://www.bfdi.bund.de/DE/Service/Kontakt/kontakt_node.html
https://www.bfdi.bund.de/DE/Service/Kontakt/kontakt_node.html
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 إجازة؟الحصول على  اإلعانة لمستحقي مكنی ھل | عشر الرابع لفصلا
 

) EAOفإن التزامك بأحكام الئحة إمكانیة الوصول ( ،سنتر للجوب بالنسبة میسراً إلیك  لوصوال كونیأن  جبتوی عندما
على موافقة  كبعد حصول ة التقویمیةسنفي الأسابیع  ةثالث مدةلفي إجازة تسافر  أن ئذعند كیمكن. وضروریاً یصبح أمراً 

من  ادةستففي االوكاملةً  ةیلمعیشا إعاناتكاإلجازة في الحصول على مدة  خالل مرسوف تستو .من الجوب سنتر مسبقة
ً  صحيال الضمان  ).) §EAO )EAO 1Abs.  3 الوصول إمكانیة الئحةمن  1 الفقرة 3 المادة( أیضا

 
 بدءتاریخ  من أسبوعین إلى أسبوع إال قبل في األحوال العادیة تقدیم طلب الموافقة على "الغیاب عن المكان"یمكنك  ال

 ةطاوس أو توظیف، تمقابالل مواعیدٌ خالل فترة الغیاب  على جدول األعمالإذا كان  الطلب رفضتم ی أن ویمكن اإلجازة.
 .إجراء تأھیلي ما أو ا،م عملل
 
 :العطلة المدرسیة ةفتر كنت مجبراً على مزامنة إجازتك معو يالمدرس في سن التعلیمن لدیك أطفال إذا كا نصیحتنا، 

على طلب الجوب سنتر  موافقة فذلك من شأنھ أن یعزز من احتمال إلى األمر.الجوب سنتر  لفت عنایةأن ت فینبغي
 .اإلجازة

 
 األسابیعإال عن  غیر أن اإلعانات لن تُصرف عندھا .أسابیع ستةلمدة تصل إلى  الموافقة على "الغیاب عن المكان" یمكن

 Alg IIالثانیة  بطالةال إعانة فسوف لن تُصرف أسابیع ستةإذا ما استمرت اإلجازة لفترة متصلة تتجاوز الو .األولى الثالثة
) §EAO Abs.  3 الوصول إمكانیة ةالئحمن  4 الفقرة 3 المادة(أیضاً  األولى الثالثة ألسابیعواإلعانة االجتماعیة حتى عن ا

)EAO 4.( 
 
 

https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/ct/dam/download/documents/dok_ba013034.pdf
https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/ct/dam/download/documents/dok_ba013034.pdf
https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/ct/dam/download/documents/dok_ba013034.pdf
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 واإلعانة Alg II الثانیة البطالة إلعانة بدیالً ھل تمثل  - اإلضافیة األوالد إعانة | عشر الخامس الفصل
 جتماعیة؟اال
 

 (BKGG) األوالد عانةاالتحادي إلقانون المن  6a لمادةا والمنصوص علیھا بموجب ،)KiZ( اإلضافیة األوالد إعانةیُنتظر من 
)undeskindergeldgesetzB a6§ (، األساسي  الضمان اتإعانبدیالً مناسباً عن للعائالت ذات الدخل المحدود  أن توفر

 .السكن إعانةو KiZاألوالد اإلضافیة  إعانة بین الجمعأیضاً  كثیرةعن عمل. ویمكن في حاالت  للمعیشة للباحثین
 

 موقع ولتحدید. )Familienkasse( المختص العائلي الصندوقمن خالل تقدیم طلب لدى  KiZ إعانةالحصول على  یتم
"إیجاد  الحقل في اإلنترنت على العائلي الصندوق صفحة على البریدي رقمك بإدخال تقوم أن إال علیك ما المختص الصندوق

 .الصفحةویمین  أسفل" الخدمیة الجھة
 

 :ليأوالً ما ی KiZاإلضافیة  األوالدإعانة  من الستفادةل یشترط
 األوالد إعانة قانون من 4 المادة( مشابھةأخرى  إعانة من أو األوالد إعانة من باالستفادة مخوالً  تكون أن •

ً  25تحت سن  العازب لولدك )) §BKGG 4( اإلتحادي  و، ضمن موازنة منزلك معك یعیش والذي عاما
ً إجمالی اً شھری دخالً  قد تقاضیت تكون أن • یورو (دون احتساب إعانة السكن، أو إعانة األوالد،  900ال یقل عن  ا

 وحیدال لمعیلا حالة في ویكتفى .كدخل وسطي خالل الستة أشھر األخیرة قبل شھر تقدیم الطلب )KiZأو إعانة 
ً  مقداره إجمالي شھري دخلب  .یورو 600 وسطیا

 
 ة األوالد اإلضافیة إعان إن :يتمراعاة اآل یرجىKiZ التي األخرى اإلیراداتبالمقارنة مع  متأخرةیة ولوأ ذات تعتبر 

لولدك، إذا كنت تتمتع بحق المطالبة   KiZإعانة بلب اھ ال یحق لك من حیث المبدأ أن تطفإن ولذلك. منھا یستفید أن للولد یمكن
 . على سبیل المثال föGABة، أو بمنحة التعلیم التشجیعیة المعیشبنفقة الولد، أو بسلفة 

 
 واحد منزل فيمع ولدك  تعیش الانفصالك عن شریكك  بعد كنت إذا ،KiZ إعانةأیضاً االستفادة من  یمكنك :ةمفید علوماتم

 . األبوین من الثاني للطرف ولیس تحدیداً  لك الولد إعانة العائلي الصندوق یدفع أن ھنا ویشترطلفترات متقطعة فقط.  إال
 

ً  ،الطلب تقدیم شھر خاللإذا كان دخلك  KiZالحصول على إعانة  یمكنك كي  یكفيوإعانة السكن،  KiZ إعانة إلیھ مضافا
 وال. SGB IIالثاني  االجتماعي القانون رونظممن  ینمحتاج غیر إلیھا تنتمي التيالحاجة  جماعة فرادأنت وباقي أ تصبح

إعانة السكن، فسوف  االستفادة منطلب بعد بتقدم تلم  حتى تاریخھ وإذا كنت حاجات التعلیم والمشاركة. ذلك فيتراعى 
 إعانة السكن المستقبلیة المحتملة لشھر تقدیم الطلب. KiZراعى لدى دراسة طلب إعانة ت
 

أو القانون االجتماعي  SGB IIإعانات منصوص علیھا في القانون االجتماعي الثاني  ةحالیاً أی تتلقى ال التي العائالت حالة في
 إعانة على للحصول" موسع مدخل" لكاإلعانات، ھنا تلكمن  أي من االستفادةتتقدم بطلب  ولم ،SGB XIIالثاني عشر 

 إذا اإلعانة على العائالت ھذه تحصلحیث  اإلضافیة، األوالد
 و الشھر، في یورو 100 عن یقل ال عملال من دخالً  یتقاضیان نااألبو كان •
 ةإعانو KiZ إعانة ذلك بما في ،SGB II الثاني االجتماعي القانون اتتصفی بعدلھا یخادمجمل مب ةاألسر تكان •

ً  یورو 100سوى  ینقصھاال السكن،   االجتماعي القانون رونظم من محتاجة غیر صبحت كي أقصى كحد شھریا
 .SGB II الثاني

 
 لھا التيو ،المحدود الدخل ذات العائالت من أكبر عدد أمام الفرصة إتاحة إلى القانونیة القاعدة ھذه خالل منیرمي المشرع 

 األوالد ةإعان على للحصول ،")المبطن الفقر(" الحق ذلك ثمرتست ال لكنھا األساسي نضماالإعانات  على الحصول في الحق
 .2023 أول كانون/دیسمبر 31 حتى المفعول ساریة القانونیة القاعدة ھذه تعتبر. KiZ اإلضافیة

 

http://www.gesetze-im-internet.de/bkgg_1996/__6a.html
https://www.arbeitsagentur.de/familie-und-kinder/kinderzuschlag
http://www.gesetze-im-internet.de/bkgg_1996/__4.html
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 Alg II  البطالة إعانة مستحقي شأن مشأنھ – اإلضافیة األوالد إعانة من یستفیدون الذین األشخاص إن :ةمفیدعلومات م
 األوالد ةعاناالتحادي إل قانونال من 6b المادة( والمشاركة التعلیم إعاناتمن  لھم االستفادة حقی – االجتماعیة ةعانواإل

)BKGG 6b §( (كما یحق لھم  ً  القانون من 4 الفقرة 90 المادة( األطفال ریاض أقساط من إعفاءالحصول على  أیضا
تجدر اإلشارة إلى أن الموافقة على منح إعانات التعلیم والمشاركة لمستحقي . )) §Abs. 4 SGB VIII 90( الثامن االجتماعي

إعانة األوالد اإلضافیة في برلین ھي من اختصاص مكاتب السكن المحلیة. ویمكن للراغبین في تقدیم الطلبات التوجھ أیضاً 
 . )ezirkliche BürgerämterB(المحلیة دوائر خدمة المواطنین إلى 

 
 ومدتھا اإلعانة مقدار

 
 ).وافقةالمة فتر( لمدة ستة أشھر KiZ إعانةالموافقة على صرف الصندوق العائلي  یمنح

 
 یتم. شھریاً كحد أقصى یورو 209بقیمة تصل إلى  KiZ إعانة على المطلوبةشروط ال یستوفونالذین د والاأل من كل حصلی

 لولد المعني.وكذلك أیضاً لألبوین ل األصولل ویخادمن الم المبالغ القابلة لالحتسابمراعاة ب لإلعانة ةالفعلی قیمةال حساب
 بعض إعطاءب ننا سوف نكتفي ھناإفلذلك و – ینطوي على الكثیر من التعقید KiZ إعانة قیمةحساب  وفي الحقیقة فإن

 .توجیھاتالالمالحظات و
 

 تراعى الو. وافقةالم ةفتر بدءعلى تاریخ  السابقة الستة لألشھر الوسطي الشھري الدخل نقطة البدایة في احتساب الدخل ھي
 القانون في علیھا المنصوص اإلعانات من أي أو ،السكن إعانةأو  ،KiZاألوالد اإلضافیة  إعانةاألوالد أو  إعانة في ذلك

ات المنصوص علیھا موخصوالالمعفاة  مبالغالالدخل عبر طرح  تصفیةفي خطوة الحقة ثم یتم . SGB IIالثاني  االجتماعي
 ").؟تُحتسب المداخیل"كیف  9(انظر الفصل  SGB II الثانياالجتماعي  القانون بموجب

 
 إعانة فترة االستفادة منسكن خالل مال نفقاتتطرأ على الدخل أو على التي قد الحقة التغیرات ال تُراعى ال :ةمفیدعلومات م

 مغادرةالحاجة أو  جماعةجدید إلى  فردحال انضمام  وفي. عانةاإل قیمةعلى تلك التغیرات وال تؤثر  ،KiZاإلضافیة  األوالد
 الصندوق العائلي بذلك. علیك أن تبادر إلى إبالغیجب  ،فرادھاأحد أ

 
 :إعانة استفادتك منسكنك خالل فترة  نفقات تدخلك أو ارتفع تراجع إذا نصیحتنا KiZ، حتیاجاالإلى نشوء ذلك أدى و، 

 .KiZ عانةإل كإعانات متممة االجتماعیة واإلعانة Alg II إعانةنك الحصول على امكفإن بإ
 

، BAföGالتشجیعیة  ة التعلیممنحة، أو معیشسلفة ال ،والذي یتكون من النفقة وفق ما تقدم أعاله،ب سوالولد المح دخلیحتسب 
 وفي حال .یورو 209 ةالبالغالمذكورة أعاله و القیمةطرح من یُ أي أنھ  ،KiZ إعانةقیمة المطالبة ب على بالمائة 45بنسبة 
والد األإعانة  لتشكل مجتمعةبعضھا البعض  إلىاإلضافات الفردیة المحسوبة لكل ولد على حدة  جمعولد یتم  أكثر منوجود 

 كلیة.الضافیة اإل
 

إال إذا كان  ،أو باألحرى إعانة األوالد اإلضافیة الكلیة ،KiZاإلضافیة  األوالد إعانة سھم في خفض قیمةدخل األبوین ال ی
 لیخادالمفائض  أما ،KiZ إعانة قیمةمن  بالمائة 45 ئذ یطرح فائض دخل العمل بنسبةعن حاجة األبوین. عند زیدھذا الدخل ی

 .KiZ إعانة على بالمائة 100بنسبة  فیحتسب ،مثالً  التقاعدي كالمعاش ،ىخراأل
 

 االجتماعي القانون في علیھا المنصوص اإلضافیةالحاجات و الحاجة النظامیةقیم كل من  األبوین حاجة حساب فيتُعتمد 
أدناه (البیانات  ةلمدرجا حصصالتراعى أیضاً نفقات السكن لألبوین محسوبة على أساس ذلك باإلضافة إلى و. SGB IIالثاني 

 .السكن حاجة من) 13اإلیضاحیة 
 

 13 إیضاحیة بیانات
 اإلضافیة األوالد إلعانة بالنسبةالسكن  نفقاتاألبوین من  حصص

http://www.gesetze-im-internet.de/bkgg_1996/__6b.html
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_8/__90.html
https://www.berlin.de/suche/?q=B%C3%BCrger%C3%A4mter
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 لألبوین السكنیة الحصة مع أبوان الوحید للمعیل السكنیة الحصة معوحید  معیل

 % 38[R25] واحد ولد % 77 واحد ولد
 % 17[R26] ولدین % 63 ولدین

 % 26[R27] أوالد 3 % 53 أوالد 3
 % 55[R28] أوالد 4 % 46 أوالد 4
 % 50 أوالد 5 % 40 أوالد 5

 
ً یتوجب  كذلك المعفاة والمبالغ المعفاة المنصوص  لألصولة ناظمالقواعد ال نطبقألبوین تا فیما یخص. احتساب األصول أیضا

على عتمد یُ فألوالد حالة ا أما في"). ؟صولاأل حتسبتُ "كیف  10(انظر الفصل  SGB IIعلیھا في القانون االجتماعي الثاني 
یضاف إلیھ مبلغ معفى للمشتریات الضروریة مقداره  ،حتساباالمن  معفى أساسي كمبلغیورو  3.100مبلغ مقداره  الدوام
 .یورو 3.850 األدنىیبلغ بالحد  صولاألمبلغ معفى من من عادة  یستفید العائلة أفرادمن  فردفإن كل  وھكذایورو.  750

 
الحق  فإن ،KiZ عانةإلالمبلغ الشھري المستحق قیمتھا قیمة  تفوق لالحتسابقابلة  أصولتبقى بعد طرح المبالغ المعفاة  إذا

 یسقط في ھذه الحالة. KiZ  إعانةمن  االستفادةفي 
 
في إرشاداتنا أونالین "ما ھي األحكام المعمول  )Vermögen( األصولیرجى مراعاة الئحة كورونا االستثنائیة بخصوص  ∗

على سبیل و" اإلضافیة؟ دالو") أو إعانة األھارتس فیر(" الثانیةإذا ما تقدمت بطلب الحصول على إعانة البطالة بھا حالیاً 
ما لم تكن لمدة محدودة من الزمن معفاة من االحتساب تعتبر سیولة") على المدى القصیر كالمتوفرة (" صولالمثال فإن األ

 "ضخمة". أصوالً تمثل 
 

ً  G). تتقاضى السیدة أعوام وأربعة عامینعمر بمعیلة وحیدة لولدین ( Gالسیدة  :مثال ً  راتبا ً إجمالی شھریا  1.700مقداره  ا
 وكذلك) الشھر في یورو 219 منھما(لكل  األوالد إعانة الولدان یتلقى). یورو 1.330 حوالي(راتب صافي مقداره  یورو
 ً ً  العائلة وتتقاضىیورو في الشھر).  771 ا(لكل منھم )Unterhaltsvorschuss( المعیشة سلفة أیضا البطالة  إعانة أیضا

یورو.  712,36 الدافئالشھري  اإلیجار بلغ. یالتعزیز سبیل على الشھر في یورو 101 بقیمة اجتماعیة وإعانة Alg IIالثانیة 
ً  كانأن الدخل الشھري  ھنانفترض  سوف فإنناتبسیط ال وبھدف. أصول أیةلیس ھناك  الستة أشھر  طیلة حالھ على ثابتا

 ة. خیراأل
 

ً  االنتقال یعتبر ھل ؟KiZ إعانةاالجتماعیة إلى  اإلعانة / Alg IIتستطیع العائلة االنتقال من إعانة  ھل  مالیاً؟ مجدیا
 

 :الحساب
 

 یورو. 600البالغ والحد األدنى للدخل الشھري اإلجمالي  ستوفيت Gاألولى: السیدة  الخطوة
 

یورو لكل ولد  79,65 همقدار ما KiZ إعانةنقص من لألوالد تُ  )Unterhaltsvorschuss( الثانیة: سلفة المعیشة الخطوة
 209یورو في الشھر ( 129,35 بذلكالمتبقیة للولد الواحد تبلغ  KiZاإلضافیة  األوالد إعانةیورو).  177من  بالمائة 45(

ً یورو م  .یورو 259 بعد التقریبو ،یورو 258,70 یبلغ الكلیة KiZ إعانةمقدار  فإنیورو)، وبذلك  79,65منھا  نقوصا
 

 حاجتھا. نال یزید ع حتسابالقابل لال G السیدة دخل ألن ،الكلیة KiZ إعانةخصم دخل األبوین ھنا من یالثالثة: ال  الخطوة
 

(a حسب الحاجة الشھریة للسیدة تG لقانون االجتماعي الثاني ا وفقSGB II التالي: نحوعلى ال 
 )الوحید للمعیل النظامیة(الحاجة  یورو 449,00

 )الوحید للمعیل إضافیة(حاجة  یورو 161,64+ 

https://www.berliner-arbeitslosenzentrum.de/uebersicht-corona-sozialschutzpakete#vermoegen
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/familie/familienleistungen/unterhaltsvorschuss/unterhaltsvorschuss/73558
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/familie/familienleistungen/unterhaltsvorschuss/unterhaltsvorschuss/73558
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 )یورو 712,36 من بالمائة 63( السكن حاجة من كحصة یورو 448,79+ 
 .یورو 1.059,43= 

 
(b  لسیدة ل لالحتساب القابلدخل الیبلغG  لقانون االجتماعي الثاني اوفقSGB II 

 )صافي(أجر  یورو 1.330
 )العمل مزاولة بسبب معفاة(مبالغ  یورو 330,00 -

 .یورو 1.000= 
 

في شھر تقدیم الطلب: دخل العائلة القابل  االحتیاج حالة تجنب العائلةت الدخل،وباقي  الكلیة KiZ إعانةبالرابعة:  الخطوة
 .SGB IIلقانون االجتماعي الثاني ا وفقامن حاجة العائلة  كبرأ حتسابلال
 

(a یلي ما وفقحاجة العائلة ل الشھریة القیمة تُحسب: 
 )الوحید للمعیل النظامیةحاجة ال( یورو 449

 )الوحید للمعیل إضافیة(حاجة  یورو 161,64+ 
 )سنوات 6 تحت للولد النظامیةحاجة ال( یورو 285+ 
 )سنوات 6 تحت للولد النظامیةحاجة ال( یورو 285+ 
 )دافئ إیجار( یورو 712,36+ 
 یورو 1.893= 

 
 (bیلي ما وفق للعائلة حتسابالقابلة لال الشھریة المداخیل تعطى: 

 )الصافي العمل أجر من لالحتساب القابلجزء ال( یورو 1000,00
 األوالد إعانةیورو  438+ 
 المعیشة سلفة یورو 354+ 
 ةالكلی KiZ إعانةیورو  259+ 
 المتوقعة سكنال إعانة یورو 215+ 
 یورو 2,266= 

 
وإعانة السكن على مبلغ  KiZباالستفادة من إعانة  تحصل العائلة عندئذ إذ. KiZ إعانةاالنتقال إلى  G سیدةال تستطیع: النتیجة
 إعانة من یورو 474( االجتماعیة عانةإلوا Alg IIإعانة  منھا استفادتیورو مما تحصل علیھ في حال  373 مقداربأكبر 
KiZ إعانة من یورو 101مقابل  سكنال إعانةو Alg II جتماعیةاال عانةواإل(. 

 
 االجتماعیة؟ اإلعانة أو Alg II الثانیةكبدیل إلعانة البطالة  KiZ اإلضافیة األوالد إعانة

 
 تینعاناإل كلتا وتعتبرالسكن.  إعانةو KiZ إعانةطلب الحصول على  تقدیمإلى  العائالت سنتر الجوب مكاتب دعوت ما كثیراً 

 إعانةو KiZ إعانة إلىللجوب سنتر أن یحیلك  حقاالجتماعیة. ولكن ال ی عانةواإل Alg IIذات أولویة بالمقارنة مع إعانة 
 12a المادة( األقل على أشھر ثالثة لمدةالحاجة  جماعةكامل لدى  حتیاجاال انتفاءیؤدي إلى وف إذا كان ذلك س إالّ  ،السكن

 مكتب الجوب سنترفإن  ،الجوب سنتر دعوة لبیةإلى تعندھا إذا لم تعمد و ).) §12a SGB II(من القانون االجتماعي الثاني 
) §Abs. 3 SGB  5 الثاني االجتماعي القانون من 3 الفقرة 5 المادة( بنفسھ نیابة عنك عانةقدم طلب اإلیستطیع أن ی عنيالم

)II.( 
 

 تستطیعلن  ،Alg IIإعانة  خالل فترة استفادتك من KiZاإلضافیة  األوالد إعانةإلى  االنتقالإذا ما أردت بنفسك  ،كذلك فإنك
 ممكناً  ذلك یكون وكي. إلیھا تنتمي التيالحاجة  جماعةكامل  لدى حتیاجنھي االی من شأنھ أن االنتقال ھذاإال إذا كان  ذلك،

http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__12a.html
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__5.html
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__5.html
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(انظر االجتماعیة  عانةواإل Alg IIإعانة  بالحد األدنى قیمةھا، وجودفي حال  السكن إعانةمع  KiZ إعانة قیمةعادل تیجب أن 
 .المثال أعاله)

 
ھا، فإنھ سیكون بإمكانك عندھا االنتقال الموافقة على صرفة فتربعد انقضاء  Alg IIلم تعاود طلب الحصول على إعانة  إذا

عتبة االنتقال المخفضة والتي تقل  مداخیلك األخرىو KiZ إعانةمجموع  بمجرد أن یتجاوزالسكن  وإعانة KiZ إعانةإلى 
 الشروط لمعرفة. SGB IIالقانون االجتماعي الثاني  من منظور حتیاجاال جنبتعن الدخل الشھري الكفیل بیورو  100 بمقدار

الفقرات األولى من  إلى الرجوعب كننصح KiZ إعانةالموسع" إلى  مدخل"ال خیار ھا من أجل االستفادة مناستیفاؤ واجبال
 .الفصل ھذا

 
. Alg IIإعانة  االستفادة من وفره لكقد تمما  عض الشيءب صغرأ بلغعلیك ذلك بم یعود سوف الخیار ھذا من استفادتك عند

ستفادة اال - KiZ إعانةوحتى خالل فترة الموافقة على  -غیر أنك عندئذ سوف تكون قادراً على أن تطلب في وقت الحق 
 ً  .متممةالعانات على سبیل اإلاالجتماعیة  عانةواإل Alg IIإعانة البطالة الثانیة  من أیضا

 
 اإلضافیة  األوالد إعانةانتقالك إلى عند  :يتمراعاة اآل یرجىKiZ، مؤمن كون بعدھات لن فإنك ً الجوب سنتر.  عبرصحیاً  ا
ً  كون بعد ذلكتوف س فإنك ،مثالً  البطالة راتب أو وظیفيال دخلالك التأمین، وجبستی دخللدیك  كان إذا عبر صحیاً  مؤمنا

عائلي التأمین من ال سوف تستفید عموماً ن الصحي القانوني، فضمابالاً تركمش الزوجدخل وكان  وإذا لم یكن لدیكالدخل.  ذلك
ً أن تأخذ  وعلیك). ) §SGB V 10( الخامس االجتماعي القانون من 10 المادة( في حال انتقالك إلى  ،كأن االعتبار بعین أیضا

ً  خسرقد ت ،KiZ إعانة  ذويلألشخاص  تسھیالت" 18(انظر الفصل  Alg IIالمرتبطة بإعانة األخرى  تسھیالتال بعض أیضا
 .)"المحدود الدخل

 

http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_5/__10.html
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 الثانیة البطالة إعانةالمستبعدون من  األجانب ھاحصل علیی التي اإلعانات ھي ما | عشر السادس الفصل
Alg II؟ 

 
 من االستبعاد" 4.1الفقرة  3نظر الفصل ا( االجتماعیة نةاعواإل الثانیة البطالة إعانة من ونستبعدالمو نمحتاجوال األجانب

ضمن  یستندوا أن یمكنھمالستفادة من إعانات طالبي اللجوء، بالین خووالذین ال ینتمون إلى دائرة األشخاص الم ،")ناتاعاإل
كالً  ،ألمانیا جانب إلى ،االتفاقیة تلك على الموقعة الدول وتشمل دائرة. (EFA) األوروبیة الرعایة إتفاقیة لىشروط معینة إ

 ،وھولندا ،اومالط ،ولوكسمبورج ،وإیطالیا ،وأیسالندا ،یرلنداإو ،والیونان ،وفرنسا ،وإستونیا ،والدانمارك ،بلجیكامن 
 .وبریطانیا ،وتركیا ،سبانیاإو ،والسوید ،والبرتغال ،والنرویج

 
 ً  اتإعانعلى االتفاقیة  الموقعة الدول رعایا منحیُ  )EFA )Art. 1 des EFA األوروبیة الرعایة اتفاقیة من 1 لمادةل وفقا

. EFA یةاتفاق من بلدان خرآ بلد في" شرعیة" ةصفب ینقیمم كانوا إذا ،محلیینال نمواطنیالشأنھم شأن على النحو ذاتھ الرعایة 
یخص  افیم EFA اتفاقیة تطبیق بإلغاء األلمانیة الحكومة قیام رغمو. األلمان مع المعاملة في ةمساواال مبدأ وینطبق بذلك

 .SGB XII عشر الثاني االجتماعي لقانونا فیما یخص تلغھ لم أنھا إال ،SGB II الثاني االجتماعي قانونال
 

 الثاني االجتماعيقانون ال اتإعان من ینستبعدالم EFA رعایا اتفاقیةإلى إلحاق  عمدتاالتحادیة  االجتماعیة محكمةال وحیث أن
SGB II  عشر الثاني االجتماعيقانون البمستحقي خدمات SGB XII،  اتخدم یةلباغفإن ھؤالء یتمتعون بحق االستفادة من 

ذلك على وجھ الخصوص  شملیو .SGB XII عشر الثاني االجتماعي قانونال المنصوص علیھا في االجتماعیة مساعدةال
 يالتو) )Kapitel des SGB XII. 3( عشر الثاني االجتماعي قانونال من 3 الفصل( لمعیشةتغطیة نفقات ال المساعدةخدمة 
 لتعلیما من حزمة اتعانبعض اإلو ،المرض تحاال في المساندةو ،Alg IIالثانیة  البطالة إعانةقیمة  قیمتھافي  تعادل

ومكاتب الشؤون  SGB XII عشر الثاني االجتماعي قانونالبخدمات  العمل على القادرین لحاقإ مسألة تزال وال. والمشاركة
 قد باتت والوالیات االتحاد مستوى على االجتماعیة المحاكم من العدید أن إال الیوم، إلى خالف محلاالجتماعیة المختصة 

 . قرارات بھذا االتجاه ىتبنفي ھذه األثناء ت
 

ً  یقتضي وھذا. ألمانیا في" عةوشرمال قامةباإل" األحوال جمیع في مشروط المساعدات ھذه على الحصول أن غیر  ألحكام وفقا
وفق قانون حریة التنقل، أي على األقل حق اإلقامة لغرض البحث عن  التنقل حریة في" يادم" حقوجود  علیاال محاكمال

 .صالحةرخصة إقامة باً متمتعو أن یكون الشخص المعني أ اإلقامة، حقوق غیر ذلك من أو عمل،
 

في تعلیماتھا التنفیذیة إلى  ،برلین والیة في االجتماعیة والشؤون والعمل االندماج لشؤونالمجلس التنفیذي  إدارة وقد بینت
مكاتب الشؤون االجتماعیة، بوضوح أن: مواطني االتحاد األوروبي وأفراد أسرھم، وكذلك أیضاً األشخاص المتساوین معھم 

الدول الموقعة على اتفاقیة الرعایة  ي، ومواطنEWRفي حقوق اإلقامة من مواطني دول المنطقة االقتصادیة األوروبیة 
من القانون االجتماعي الثاني  3یحق لھم االستفادة من المساعدة "النظامیة" لتغطیة نفقات المعیشة (الفصل ، EFAاألوروبیة 

ین على العمل. وال ینطبق االستبعاد من المساعدات االجتماعیة ، حتى ولو كانوا قادر))Kapitel des SGB XII. 3(عشر 
) §Abs. 3 Satz 1  23من القانون االجتماعي الثاني عشر  3والرقم  2والرقم  1الرقم  1البند  3الفقرة  23بموجب المادة 

)XIINr. 2 und Nr. 3 SGB  من القانون االجتماعي الثاني عشر تاریخ  23(الئحة التعلیمات التنفیذیة للمادة  ھؤالء حالة في
 .))II.8 .)AV § 23 SGB XII vom 25. Juni 2021, Punkt II.8، البند 2021یونیو/حزیران  25

 
 ، وفقلھم فال یحق ،EFAدول اتفاقیة  مواطني من خارج أعاله في مطلع ھذا الفصل وصوفونالم األجانبكان  وفي حال

 6 إلى 3 البنود 3 الفقرة 23 المادةبموجب  من اإلعانات االنتقالیة إال أن یستفیدوا "حتى تاریخ مغادرتھم" ،المشرع إرداة
 أقصى كحدواحد  شھر لمدة ھؤالءویحصل . )§ Abs. 3 Satz 3 bis 6 SGB XII 23( عشر الثاني االجتماعي القانون من

 : التالیة اتعاناإل على
 ،)للشخص العازبشھریاً یورو  190 حواليالجسد (العنایة بو ،الصحیةالرعایة و التغذیة، إعانات •
 ،الساخن والماء والتدفئة، لسكن،ا إعانات •
ً  ،األلم حاالتو دةالحا مراضاأل لمعالجة ضروریةال طبیةال الخدمات •  وكذلك أیضا

https://rm.coe.int/168006379f
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_12/BJNR302300003.html#BJNR302300003BJNG000501308
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_12/BJNR302300003.html#BJNR302300003BJNG000501308
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_12/__23.html
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_12/__23.html
https://www.berlin.de/sen/soziales/service/berliner-sozialrecht/kategorie/ausfuehrungsvorschriften/av_-23-sgb-xii-1108190.php
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_12/__23.html
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 .واألمومة الحمل مساعدات •
 [R29].األجنبي لدى البالد مغادرة نیة توفرفي ذلك  القانون یشترط وال

 
 .سنتین خالل واحدة مرةل إال االنتقالیة اتعاناإلال یجوز االستفادة من 

 
یمكن أن تمتد الموافقة على وعندما یكون ھناك ضرورة ملحة نظراً "للظروف الخاصة"،  ،االستثنائیة الشدة حاالت في

 تقریرالمثبتة ب السفر على المشرع كمثال على ذلك حاالت عدم القدرة ذكراإلعانات االنتقالیة ألكثر من شھر واحد. ویصرف 
ً  طبي  إدارة). كما إن 17، ص )Drucksache 18/10211( 18/10211 رقم المطبوعة( صادر عن طبیب معتمد رسمیا

 الشدةحاالت تورد في تعمیمھا سلسلة من  والیة برلینفي االندماج والعمل والشؤون االجتماعیة  لشؤون المجلس التنفیذي
، البند 2021یونیو/حزیران  25من القانون االجتماعي الثاني عشر تاریخ  23(الئحة التعلیمات التنفیذیة للمادة  االستثنائیة

II.7.d )7.d§ 23 SGB XII vom 25. Juni 2021, Punkt II.AV ((. حالة"ل إالتوفیر ھذه اإلعانات  ھ ال یجوزغیر أن 
 شھور قبل متوقعة غیر الحاجة حالة نھایة كانت وإن حتى"، وال یجوز أن یتحول إلى وضع دائم ،فقطمحدودة زمنیاً" حاجة 

 ."تاریخھ من سنین أو
 

بعض اإلعانات األخرى غیر اإلعانات توفیر أیضاً على في بعض حاالت الشدة االستثنائیة كذلك فإن من الممكن الموافقة 
 .لألحذیة، أو للطاقة المنزلیة، أو لبعض الحاجات اإلضافیةأو  ،بسمالإعانة للصرف ك ،المشار إلیھا أعاله

 
 الشؤون مكاتب موظفيأن یلفتوا انتباه  –ضرورة ال عند - األوربي االتحاد مواطني على یتوجب :يتمراعاة اآل یرجى 

 .اإلداریة بالقاعدة ملزمة لیست االجتماعیة المحاكم أن غیر. الصلة ذات التعمیم فقرات إلى االجتماعیة
 
 :طلبفي الطعن أو في  بّینت أنب فإننا ننصحك ،المعیشة لمستلزمات اً ضمان مثلت ال ةنتقالیاال المساعدات أن بما نصیحتنا 

 للطاقة أو ملبسلل ضافیةاإل اتبعض اإلعان لىإ ةیضرورالتي تبرر حاجتك ال األسباب االجتماعیة محكمةال لدى عاجل
 أطول ةمدل االنتقالیة المساعدات فترة تمدیدل موجبةال األسباب توضحأن و ،مثالً  جتماعیةاال النقل تذكرةلشراء  أو منزلیةال

  .على سبیل المثال الشدید المرضبسبب  أو الحمل كطلب التمدید بسبب ،شھر من
 
ذلك بناء و ،قرض على شكل العودة رحلةل النفقات المالئمةتغطیة یضاً أ مكنفإن من الماالنتقالیة  اتعاناإل ىإل باإلضافةو

رحلة  تكالیف مناجھم تیحا نبعی لذینأیضاً في حالة األشخاص ا ویمكن النظر في مسألة القرض. على طلب بھذا الخصوص
 .))§ Abs. 3a SGB XII 23( عشر الثاني الجتماعيا قانونال من 3a الفقرة 23 المادة(وحدھا  عودةال
 

 برلین في االجتماعیة الشؤون مكاتب لدى SGB XII عشر الثاني االجتماعي قانونال خدمات من االستفادة طلبات تقدم
)Sozialämter Berliner(. 
 

http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/18/102/1810211.pdf
https://www.berlin.de/sen/soziales/service/berliner-sozialrecht/kategorie/ausfuehrungsvorschriften/av_-23-sgb-xii-1108190.php
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_12/__23.html
https://service.berlin.de/sozialaemter/
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ً موافق لست|  عشر لسابعاالفصل   ؟یمكنك فعلھ الذي ما ؟شعاراإلیصلك  لم أو اراإلشع على ا
 
 لطعن. ا1
 

ً ت أن یمكنك  اروصول اإلشع یومتاریخ  منالطعن  مھلة بدأت. واحد شھرأقصاھا  مھلة خالل سنتر الجوب ارشعإ ضد قدم طعنا
تبلغك  تاریخعلى  البرید الستخدامھ كإثباتالممھور بطبعة  يالبرید بالظرف حتفظوننصحك بأن ت. البریدي كإلى عنوان

 .زعانتباإلشعار عند ال
 

ً  الطعنیجب أن یُقدم  تقدیم الطعن عبر البرید اإللكتروني (اإلیمیل) ال یستوفي شروط الطعن شكالً (انظر على إن . خطیا
) AS 632/29L  LSG 11 – 4/11/2021بریمن تاریخ  –سبیل المثال قرار المحكمة االجتماعیة في سكسونیا السفلى 

)L 11 AS 632/29 –Bremen vom 4.11.2021 -Niedersachsen ُقبل الطعن عبر البرید اإللكتروني إال إذا ). وال ی
 كان ممھوراً بتوقیع إلكتروني معتمد رسمیاً.

 
وننصحك بمراجعة یمكنك أیضاً أن تطلب توثیق طعنك من قبل دائرة الطعون. والجوب سنتر ملزم قانونیاً بتوثیق طعنك. 

 محضر الطعن قبل أن تبادر إلى توقیعھ للتأكد من أن نص المحضر یعكس مضامین طعنك بالشكل المطلوب.
 

ً . ھب طعنال مرادال ارشعاإل وتاریخ ،وعنوانك ،اسمك لطعنیتضمن ا أن ویجب  توقیعك كذلك ینبغي أن یحمل الطعن أیضا
 .الحاجة خاصتك جماعة ورقم

 
 يیكف. القانون التي تستند إلیھا داوم أو قانونیةال نصوصال ذكرإلى  ذلكولست مضطراً في  .لطعنا أسباب توضح أن علیك

ً  أنك أوما،  أً خط یتضمن ارشعاإل أن المثال سبیل على تكتب أن  إال أمامك  یكن لم وإذا. الحساب ةطریق على لست موافقا
قریباً عمد توف س أنك إلى تشیرأن و ،األسباب ذكر دون الطعن تقدم أن نكإن بإمكافالطعن،  مھلة اءقضان قبلقلیلة فقط  أیام

 . كتاب الحق فيالطعن  أسباب إلى توضیح
 
 :بدیل یمكنك  خیاروك .المسجلینبغي أن تستخدم البرید  بالبرید الطعنعند إرسال  نصیحتنا ً أن تبادر إلى تسلیم أیضا

. ستالملال نسختك الخاصة من كتاب الطعن في بھو الجوب سنتر تأكیداً  ختم لقاء ، وذلكسنتر الجوببالید لدى  الطعن
ً  تثبت أن كذا سوف یكون بمقدوركھ ما تعرض كتاب الطعن  إذا ،المحددة المھلة لخال الطعنبتقدیم  قد قمت أنك الحقا

 .سنتر الجوب للضیاع في ردھات
 

 عادةإل اً مضطر في ھذه الحالة لست. اتعاناإل درالمتعلقة بشعارات اإلتأجیلي في حالة  ثرأ ھل الطعن تقدیم :ةمفید معلومات
 .الطعنموضوع  قراره بشأن سنتر الجوب تخذی أن إلى مبالغ  ةأی
 
 دعوىال. 2
 

ً المقدم من قبلك رفضاً تاماً أو  طعنال سنتر الجوب رفض إذا في  االجتماعیة محكمةال أمام دعوى ترفع أن كیحق ل ،جزئیا
ً إمالءھا  أو خطیاً، الدعوىیمكنك تقدیم و. الطعن ارشعإ تاریخ من شھر في غضون برلین  االدعاء لدى محضرإلى  شفھیا
 :عنوان(ال )Rechtsantragstelle des Sozialgerichts( االجتماعیة لمحكمةل التابعة القانونیة اتالطلب دائرة

“Invalidenstr. 52/ 10557 Berlin” ،المحكمة نفقات دفعإلى  ضطرت لن أنك العلم مع) 1290-90227-030: الھاتف 
 .الدعوى تقدیمك عند

 
 :ىدعوموضوع ال عند إمالئك نصیحتنا  ً  تأخذ بأن ننصحك ،االجتماعیة محكمةالتابعة لل القانونیة الطلبات لدى دائرة شفھیا

وكذلك أیضاً نسخة عن كتاب الطعن إن  ،سنتر الجوب عن الصادر الطعن ارإشع نع ةنسخو ارشعاإل نع ةنسخ معك
 ھؤالء تولىیوف وسین وفقاً لتقدیرك، ارشعاإلكال  في الخطأ قعاومأمام موظفي دائرة الطلبات القانونیة  وضحأمكن ذلك. 

 . نیابة عنكیاً خط الدعوىنص  صیاغةأنفسھم ب

https://www.rechtsprechung.niedersachsen.de/jportal/portal/page/bsndprod.psml?doc.id=JURE210019338&st=null&showdoccase=1
https://www.rechtsprechung.niedersachsen.de/jportal/portal/page/bsndprod.psml?doc.id=JURE210019338&st=null&showdoccase=1
https://www.berlin.de/gerichte/sozialgericht/service/rechtsantragstelle/
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قد توفر لك في حاالت  األلمانیة الدولة من الجدیر بالذكر أنو. المحكمة أمام عنك ینوب محامب عانةاالست المفید من یكون قدو

 لتغطیة ةحكومی مساعدات" 6 الفقرةالجاري  الفصل انظر موضوعال ھذا حول للمزید". دعوىال لتغطیة نفقات إعانة" معینة
 .ین"المحام نفقات

 
 التدقیق طلب - الطعن؟ مھلة فاتتك ھل. 3
 

اإلشعار، ضد اإلشعار المغلوط والذي یعود علیك بآثار سلبیة، فإن بإمكانك أن تقدم طلباً إلعادة تدقیق  الطعن ةمھل فاتتك إذا
)§ 44  العاشر االجتماعي قانونال من 44 المادة( عید تدقیق اإلشعارییستجیب لطلبك و أنعلى الجوب سنتر عندھا  یجبو
)SGB X .( ً  طلبإن ف لطعنل عزز طلبك بالمبررات الموجبة واذكر تاریخ اإلشعار الذي تطلب التدقیق في صحتھ. وخالفا

 تم تصحیح اإلشعار لصالحك، إذاو. برد بعض المبالغ المستلمة سنتر لجوبا اتلباطأثر تأجیلي في حالة م یس لھل التدقیق
السنة و الجاریة للسنة المبالغ التي سوف تحصل علیھا على شكل دفعات الحقة سوف تقتصر على استحقاقاتك المتأخرة فإن 

 .فائتة فقطال
 

 دعوى التقصیر - ؟مقّصر سنتر الجوب. 4
 

 ستة في غضون الطلبموضوع  وفي أشھر، ثالثة في غضون الطعنموضوع  فيبشكل نھائي  ملزم بالبت سنتر الجوب
 .فإنھ یحق لك أن ترفع ضده دعوى تقصیر ،للتأخیرموجبة  أسباب دون وجود ذلكما تأخر عن  إذاو. أشھر

 
 :ذكیر الجوب سنتر خطیاً بقرب انقضاء المھلة تتعمد إلى  أن ستحسنیُ التقصیر،  دعوى رفعبادر إلى ت أن قبل نصیحتنا

 تقدیم رده ضمنالجوب سنتر عن  خلففیما لو ت دعوىإلى أنك قد تلجأ إلى رفع في كتابك أیضاً تشیر أن و ،القانونیة
ً  غالباً و. القانونیة المھلة  .البت في الطعن، أو باألحرى في طلب التدقیق إلى سنتر الجوب دفعل ما سیكون ذلك كافیا

 
  العاجل طلبال ـ جالً عا األمر كان إذا. 5
 

 أنفإن بإمكانك  ،كنظراً للخطر الذي یتھدد سبل عیش الطعن، كنت ال تطیق انتظار قرار الفصل في طلب التدقیق أو في إذا
ً  تقدم دائرة  أیضاً عن طریق تقدیمھ الطلب یتم وھذا .)عاجل إداري أمراستصدار  طلب( ةاالجتماعی محكمةال لدى عاجالً  طلبا

 .")دعوىال" 2الفقرة  الفصل ھذا انظر. (االجتماعیة محكمةلل ةالتابع القانونیة الطلبات
 

 نالمحامی نفقات لتغطیة ةحكومی مساعدات. 6
 

 أمامبنفسك وتتولى المرافعة  نفسك وكیل كونت أن كیمكن ،سنتر الجوب ضد من القضایا األخرى ھاغیرو ،الطعن في قضیة
بصفتك من مستحقي إعانات القانون االجتماعي الثاني و. لوالیاتفي ا االجتماعیة محاكمالواالتحادیة  االجتماعیة ةمحكمال

SGB II، لكنك قد تضطر  .)سنتر الجوب(متعلقة برسوم المحكمة ومصاریف الخصم  فعلیك في ذلك أیة تكالی رتبتت نلف
 . إذا ما ارتأیت ألن توكل محامیاً لیتولى المرافعة أمام المحكمة نیابة عنك ،مصاریفال بعض تحملإلى 

 
 تأمین اتخدم عبر ضائیةقال حمایةبال  یتمتعونال والذین واألصول المتواضعة، منخفضال الدخل أصحاب األشخاص حالة في
 مترتبةالالنفقات  أن تتولى الدولة تغطیة یمكن ،ات ذات الصلةنقابالجمعیات أو ال حمایة القضائیة أو عبر عضویة إحدىال

 . على توكیل محام للمرافعة نیابة عنھم أمام القضاء أو قانونیةال شارةتساال على
 

 : من كل ینب التمییز جبتووی
ً  ةیاالستشار مساعدةال •  و الطعن، إجراءات خالل )Beratungshilfegesetz( االستشاریة المساعدة لقانون وفقا
)§§ 114  ةالمدنیالمحاكمات  أصول منوما یلیھا  114 المادة وفق )PKH( واختصارھا ضياقتال نفقات تغطیةلة المساعد •

)der Zivilprozessordnung المحكمة أمام جلةعاال القضایا أو الدعاوى في حاالت. 

http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_10/__44.html
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_10/__44.html
http://www.gesetze-im-internet.de/berathig/BJNR006890980.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html#BJNR005330950BJNG052302301
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html#BJNR005330950BJNG052302301
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 ونقلتی نذیال األشخاصو. على حجم الدخل واألصول معینة آنفة الذكر مشروطة بقیود ةحكومیال مساعداتال واالستفادة من

 من 90 المادة أحكام فتنطبق أما فیما یخص األصول. الدخل حدودب الشروط المتعلقة الحال بطبیعة یحققون SGB II اتإعان
 االجتماعي القانون من 9البند  2 الفقرة 90 للمادة التنفیذیة الالئحة جانب إلى )§ SGB XII 90( عشر الثاني االجتماعي القانون
ً . )IIXSGB Nr. 9  2Abs.  90 §rordnung zur Durchführung des Ve( عشر الثاني ھنالك  فإن األحكام لتلك ووفقا

ویضاف إلى . في حالة المتزوجین یورو 10000 رھااقدمبقیمة إجمالیة و ،عازبال لشخصل یورو 5000 مبلغاً معفى بقیمة
معیشتھم في المقام األول من موازنة مستحق  تانفق تغطیةمن األفراد الذین تتم  يإضاف فرد كلیورو عن  500المبلغ المعفى 

 لھم االستفادة من قیح الھؤالء  إنفالمعفى،  المبلغوفي حالة األشخاص الذین تتجاوز أصولھم قیمة . والداأل السیما ة،عاناإل
المعفى  المبلغقیمة  تتجاوزإن األصول التي ف، (PKH) يالتقاضنفقات  لتغطیة ةالمساعد یخص ما أما. ستشاریةاال مساعدةال

 .PKHللمساعدة الحاجة ي، األمر الذي یساھم في تخفیض قیمة التقاض نفقات تغطیةیتوجب توظیفھا أوالً لغرض 
 
 ؟تقاضيال نفقات تغطیةل مساعدةال طلبتُ  أینو ،ستشاریةاال مساعدةال طلبتُ ن یأ. 7
 

 المختصة االبتدائیة للمحكمة ةالتابع القانونیة الطلبات دائرةلدى  االستشاریة المساعدة ستفادة مناال طلب تقدیم یتم
)es Amtsgerichtändigzust(  ً  ارشعإ ضمنتت التيو ،الالزمةواإلثباتات  المستندات معك اصطحب. سكنك عنوانل تبعا

ً  ،طعنال موضوع سنتر الجوب  .األصولو دخلحجم ال بشأن ثباتاتاإلو ،Alg II الثانیة البطالة إعانة ارشعإ وكذلك أیضا
 
 یطالبك أن لدى المحكمة. ویحق للمحاميالمحامي  الحقاً عن طریق االستشاریة المساعدةاالستفادة من  طلب میقدت یمكنو
 .توكیلوال الستشارةفي تغطیة نفقات ا یورو 15بقیمة  مساھمة ذاتیةب
 

من قبلك أو  ھاأمام الدعوى رفعتُ  التي االجتماعیة محكمةال لدى مھیتقدیتم ف PKH يالتقاض نفقات تغطیةل المساعدة طلب أما
بفرصة نجاح  ت الدعوى تتمتعكان إذا إال الموافقةب حظىی لن PKH المساعدةاالستفادة من  طلب بأن اً علم من قبل محامیك،

 . حقیقیة
 
 ملموس بشكل القضیة انتھاءلتاریخ  الالحقة سنوات ربعاأل فترة خالل المادیة ظروفك تحسنت إذا :يتمراعاة اآل جىیر، 

ً  PKH المساعدةقیمة  دّ رب مطالبتكأن تتم  مكنإن من المف ً  أو كلیا  . جزئیا
 
 :یاً محامتحدیداً  وإنما ،سنتر الجوب شؤون في عنك ینوبكي  یاً ال على التعیینمحام تختار البأ ننصحك نصیحتنا 

على " محامي عن البحث" عبارة تحت متخصصینال لمحامینا عناوین یمكنك إیجاد. قانون االجتماعيالفي  اً متخصص
 .)Rechtsanwaltskammer Berlin( برلین في المحامین نقابة موقع

 
 لدى الجوب سنتر التظلم دیوان. 8
 

 شارلوتنبورغ ، و)Kreuzberg-Friedrichhain( كرویتسبیرغ فریدریشسھاینفي كل من  مكتب المحليال تقام
لمستحقي اإلعانة ) صلحوال لشكاوىل مكتب( يمجان تظلم دیوانبإنشاء  )Wilmersdorf-Charlottenburg( فیلمرسدورف

 اتكنزاععبر التوسط لحل  ةلمساعدوتقدم لك ا سوف تقف إلى جانبكھذه دواوین التظلم ولدى الجوب سنتر المحلي المعني. 
 .سنتر الجوب مع
 
 :مراعاة احرص على. الدعوى وأ كالطعن یةانونالق الوسائل عن ىتتخل الفینبغي أ التظلم دیوان إلى لجأت إذا نصیحتنا 

  .القانونیة الناحیة من من شأنھ أن یكون لھ آثار سلبیة الطعن تخلیك عن تقدیم إن. علیھا والحفاظ ةحددالم المھل
 
 حقوقكم في منشورنا بعنوان  تجدون معلومات ھامة حول الوسائل القانونیة المتاحة أمامكم لحمایة :يتمراعاة اآل جىیر

)„ Wie setze ich meine Rechte gegenüber dem"كیف أدافع عن حقوقي في مواجھة الجوب سنتر؟" 
)?Jobcenter durch. 

http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_12/__90.html
http://www.gesetze-im-internet.de/bshg_88abs2dv_1988/BJNR001500988.html
https://www.berlin.de/gerichte/
https://www.rak-berlin.de/das-recht/anwaltssuche.php
https://www.berlin.de/ba-friedrichshain-kreuzberg/politik-und-verwaltung/service-und-organisationseinheiten/arbeit-und-beschaeftigungsfoerderung/artikel.563221.php
https://www.berlin.de/ba-charlottenburg-wilmersdorf/politik/bezirksamt/soziales-und-gesundheit/ombudsstelle-im-jobcenter/
https://www.beratung-kann-helfen.de/images/medien/pdf-Dateien/Info_Rechte.pdf
https://www.beratung-kann-helfen.de/images/medien/pdf-Dateien/Info_Rechte.pdf
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 المحدود الدخل ذويألشخاص لتسھیالت  | عشر الثامن الفصل
 
 واألدویة الطبیب زیارة. 1
 

ً  االجتماعیة اإلعانة أو Alg II  الثانیة البطالة إعانة على یحصلون ممن كنت إذا ً  ومؤمنا ً تال بموجب صحیا  الصحي نمیا
 الشدة بحاالت الخاصة التدابیر من االستفادة في الحق إلیھا تنتمي التي الحاجة جماعة أفراد ولجمیع لك فإن ،القانوني

ً  وتمنح. الطبیة دماتخال مصاریف یخص فیما واإلعفاءات  الصحي الضمان ركيتلمش یالت المشابھةھبعض التس أیضا
) Allgemeine األساسیة للتعرفة بالنسبة العامة التأمین شروط( األساسیة التعرفة وفق الخاص

)Versicherungsbedingungen für den Basistarif .( 
 

 یةالتعویضات السن في حالة الشدة االستثنائیة حاالت تدابیر
 يضعف أن تحصل على ـ ي المعنيالصح دى صندوق الضمانل تقدمھ طلب على بناءو ـ یةالتعویضات السن حالة فيیحق لك 

 الفعلیة ةالتكلف قیمة ىأقص كحدلكن بما ال یتجاوز  ،)یةنظامة المعالجقیمة ال من المائةب 100 =( ةالثابت یةاإلضاف عانةاإل
 تكلفة تھافتكلتفوق سنیة  تعویضاتاستخدام  اخترت إذاأما ). )§ SGB V 55( الخامس االجتماعي قانونال من 55 المادة(
 . بنفسك تكلفةال رقاف تتحمل أن فعلیك یةنظامال ةمعالجال
 

 األدویة المساھمة في تكالیف من اإلعفاء
مالیة  أیة دفعات منالجاریة  التقویمیة السنة طوالعلى إعفاء  ـ يالصح الضماندى ل طلب موجبب ـیمكنك أن تحصل 

قیمة  تغلب إذا، اإلسعاف راتایبس ىالمرض نقل أو المستشفىاإلقامة العالجیة في  أو األدویة شراء فیما یخص إضافیة
على سلم  1 درجةال وفق ةالسنوی الحاجة قیمة من اثنان بالمائة بالغةوال التحمل حدل القیمة المقطوعةمساھماتك اإلضافیة 

) §Abs. 2 Satz 6  62 الخامس االجتماعي القانون من 6 البند 2 الفقرة 62 المادة() یورو x 944 12( الحاجة النظامیة
)SGB V.( تعطى ف ةمزمنال ضامراأل لمرضى بالنسبة أما. یورو 76,710 مقداره ما 2202 عاملل التحمل حد قیمة وتبلغ

حالة تصنیف ال خضعوی. 2022 للعام یورو 53,88 یعادل ما أي ةالسنوی الحاجة منبما مقداره واحد بالمائة  التحمل حدقیمة 
 حدینطبق و. )Richtlinie-Chroniker( المزمنة األمراض مرضى جیھبتو یعرف ماألحكام " مزمن مرض" اعلى أنھ
 سنة 18 سن تحت یافعینوال األطفال علماً بأن ،ةالحاج جماعة أفراد جمیعیة المترتبة على ضافات اإلمساھمال على التحمل

 .مواصالتال قاتفن عدا مافی اإلضافیة ساھماتالم افةك منبإعفاء تام عموماً  ونیتمتع
 
 :حال  يالصح نتأمیالشركة  إلى وقدمھا ،ةضافیاإل مساھماتكفیما یخص  تیصاالواإل احتفظ بكافة الفواتیر نصیحتنا

 إعفاء ةوثیق منحكب ،تیصاالواإل تلك الفواتیر مراجعة بعد ي،الصح نتأمیالوسوف تقوم شركة . التحمل حد بلوغھا قیمة
  .الجاریة التقویمیة السنة عن ضافیةاإل اتالمساھم من

 
 المجانیة الحمل منع وسائل
ً  الحمل منع وسائل على الحصول والعشرین الثانیة سن حتىعموماً  للشابات یمكن  من كخدمة طبیة وصفة بموجب مجانا

 نیالمقیم ،اآلخرین جمیع األشخاص). ) §24a SGB V( الخامس االجتماعي القانون من 24a المادة( الصحي التأمین شركات
 نفقات تغطیةمن أجل  األسرة وتنظیم الجنسیة الصحة مراكز أن یقدموا طلباً لدىیمكنھم  ،ةقاماإل سجالت بموجب برلین في

 ةعاناإل أو Alg II الثانیة البطالة نةیتلقون إعاممن إذا كانوا  ة،طبیوصفة  ببموج نھاستخدمتي یال الحمل منع وسائل
بشكل عابر  تقدم خدماتھا األسرة وتنظیم الجنسیة الصحة مراكز. األخرى من أصحاب المداخیل الصغیرة أو ،االجتماعیة

و ، )Wilmersdorf-Charlottenburg(شارلوتنبورغ فیلمرسدورف  :التالیة مناطقال من كل في ةفرمتوھي و طقامنلل
،  )Hellersdorf-Marzahn(مارتسان ھیلیرسدورف  ، و)Kreuzberg-Friedrichhain(فریدریشسھاین كرویتسبیرغ 

 .)Zehlendorf-Steglitz(، و شتیغلتس تسیلندورف )Mitte(و وسط برلین 
 
 اإللزامیة اإلذاعة أقساط من عفاءاإل. 2 
 

https://www.pkv.de/fileadmin/user_upload/PKV/b_Wissen/PDF/2019-06_avb-bt-2009.pdf
https://www.pkv.de/fileadmin/user_upload/PKV/b_Wissen/PDF/2019-06_avb-bt-2009.pdf
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_5/__55.html
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_5/__62.html
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_5/__62.html
https://www.g-ba.de/downloads/62-492-1530/RL-Chroniker_2017-11-17.pdf
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_5/__24a.html
https://www.berlin.de/ba-charlottenburg-wilmersdorf/verwaltung/aemter/gesundheitsamt/zentrum-fuer-sexuelle-gesundheit-und-familienplanung/
https://www.berlin.de/ba-friedrichshain-kreuzberg/politik-und-verwaltung/aemter/gesundheitsamt/fachbereiche/zentrum-fuer-sexuelle-gesundheit-und-familienplanung-hiv-test-friedrichshain-kreuzberg-162503.php
https://www.berlin.de/ba-marzahn-hellersdorf/politik-und-verwaltung/aemter/gesundheitsamt/sexualitaet-und-familienplanung/
https://www.berlin.de/ba-mitte/politik-und-verwaltung/aemter/gesundheitsamt/zentren/artikel.106172.php
https://www.berlin.de/ba-steglitz-zehlendorf/politik-und-verwaltung/aemter/gesundheitsamt/zentrum-fuer-familienplanung/artikel.29766.php
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 إعفاء على الحصول كإنھ یحق لف ،االجتماعیة اإلعانة أو Alg II الثانیة البطالة إعانة یتلقون ینذال األشخاص من كنت إذا
إعفاء أنفسھم  ھمال یحق لف لسكنا وإعانة ضافیةاإل األوالدة إعان من ونستفیدی الذیناألشخاص  أما. اإلذاعة أقساط تسدید من

القابل  يالشھر دخلال كان إذا ةاالستثنائی ةالشد حاالت في اإلعفاء على الحصول مكنغیر أن من الم. من تلك األقساط
 7 و 6 الفقرة 4 المادة( یورو 18,36[R30] من بأقلإال   IIAlgالثانیة  البطالة إعانةوفق الحاجة  قیمة ال یتجاوز لالحتساب

 احتساب كیفیة معرفةل). ) §Abs. 6 und 7 Rundfunkbeitragsstaatsvertrag 4( اإلذاعة أقساط بشأن الحكومي العقد
  .؟"لیخادمال حتسبت كیف" 9 الفصل انظر دخلال
 

متوفرة  المعلوماتجدر اإلشارة إلى أن ھذه ت. .rundfunkbeitrag.dewww یمكنك زیارة الموقع المعلومات من ولمزید
 عار الموافقة علىشإب ةقرفم أقساط اإلذاعةوسوف تصلك الوثیقة المتعلقة بخدمة . مختلفةال لغاتالعدید من البعلى ھذا الموقع 

 .Alg II الثانیة البطالة إعانة
 
 المدارس في التعلیمیة اللوازم شراءل حصة الذاتیةال من عفاءاإل. 3
 

 واألطالس، والقوامیس العمل ودفاتر المدرسیة الكتب السیما ،یةتعلیمال اللوازم كافة برلین في االبتدائیة المدارس تالمیذ یتلقى
 ً  یتعینف – السابع الصف من ابتداءاً  –يدرسالمراحل الالحقة من التعلیم الم فيأما . المدرسة من اإلعارة سبیل على مجانا
 .الواحد دراسيال عاملل تلمیذ كل عن یورو 100 اأقصاھذاتیة  حصةب یةتعلیمال اللوازم تكالیف في المساھمة األھل على

 
 BAföG التشجیعیةمنحة التعلیم  أو اإلضافیة األوالد إعانة أو السكن إعانة أو Alg II الثانیة البطالة إعانة ونتلقی ممن كنت إذا
 كولدل المدرسة توفر وسوف. أعاله ةالمذكور حصة الذاتیةال تحمل من الحال بطبیعة معفى فإنك اللجوء، طالبي إعانات أو

 بدایة مع اإلعانةمن  االستفادة شروط توفر جبتوی. BuT برلین جواز إبراز بعد بالمجان الضروریة یةتعلیمال اللوازم كافة
في األحوال العادیة  المدرسة إدارة مأما الشروط ھذه وفرت إثبات ویجب العام، من آب /أغسطس 1 تاریخ في الدراسي العام
 :التالي الرابط زیارة یرجى المعلومات من لمزید. األقل على أسابیع بأربعة الصیفیة العطلة بدء قبل

/lernmittel-und-www.berlin.de/sen/bildung/unterricht/medien/lehr.    
  
 والمزید برلین جواز. 4
 

 في كثیرة تسھیالت على الحصول تستطیعفإنك  ،االجتماعیة نةاعاإل أو Alg II الثانیة البطالة نةاعإ قونلیت نمم كنت إذا
ً غالبو. برلین  .حصولك على تلك التسھیالتل اً شرط(برلین باس)  برلین جواز كونما ی ا

 
 برلین جواز
 المنطقة إلدارة التابعة )Bürgerämter( المواطنین شؤون دوائر لدى )Pass-Berlin( برلین جواز على الحصول یمكنك

 جواز أو الشخصیة بطاقتك إلى  باإلضافة شخصیة، وصورة سنتر الجوب إشعار إلى ذلك في  تحتاج وسوف. المختصة
ً  ویندرج. سفرك  االجتماعیة مساعداتوال السكن، إعانة من یستفیدون الذین األشحاص برلین جواز مستحقي عداد في أیضا

 إعانة االستفادة من أما .اللجوء يطالب إعاناتمن  وأ ،)SGB XII( المنصوص علیھا في القانون االجتماعي الثاني عشر
 . برلین جواز على للحصول تكفي فال السكن، إعانة دون وحدھا، اإلضافیة األوالد

 
)Pass und zum Berlin-Berlin- جواز برلین وتذكرة برلین إسیرجى مراعاة الئحة كورونا االستثنائیة بخصوص  ∗
)S Ticket  ًالثانیة إذا ما تقدمت بطلب الحصول على إعانة البطالةفي إرشاداتنا أونالین "ما ھي األحكام المعمول بھا حالیا 

 ". اإلضافیة؟ والد") أو إعانة األھارتس فیر("
 

 )االجتماعیة التذكرة( إس برلین تذكرة

https://www.rundfunkbeitrag.de/e175/e4794/Rundfunkbeitragsstaatsvertrag.pdf
http://www.rundfunkbeitrag.de/
https://www.berlin.de/sen/bildung/unterricht/medien/lehr-und-lernmittel/
https://www.berlin.de/sen/soziales/soziale-sicherung/berlinpass/
https://service.berlin.de/standorte/buergeraemter/
https://www.berliner-arbeitslosenzentrum.de/uebersicht-corona-sozialschutzpakete#berlin-pass
https://www.berliner-arbeitslosenzentrum.de/uebersicht-corona-sozialschutzpakete#berlin-pass
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 یورو 27,50 قدره بسعر والقطارات للحافالت الشخصیةإس  برلین تذكرة على الحصول یستطیعون برلین، جواز حاملو
 بصورة برلین جواز من مكونة التذكرة. (BVG) برلین مواصالت وشركة المترو لشركة التابعة البیع محالت جمیع لدى

ً  المخفضة التذكرة ھذهویحصل على . المعني لشھرا قسیمةو شخصیة  .السكن إعانة یتلقون الذین األشخاص أیضا
 

 المدارس لطالب المجانیة التذكرة
 العامة المواصالت نطاق ضمن صالحة خاصة بالتالمیذ مجانیة تذكرة على الطلب بموجب برلین في المدارس تالمیذ یحصل
 من الستفادةثبات حقھم في اإل" fahrCard" بطاقة استخدام تالمیذال لمعظم یمكن ،AB التعرفة لمجال بالنسبةو. القریبة
 انظر التفاصیل من لمزید .www.bvg.de/schuelerticket :الرابط عبر البطاقة طلب ویمكن العامة، المواصالتوسائل 
 ."التالمیذ مواصالت" fالبند  1.2الفقرة  السابع الفصل

 
  األسرة جواز
 رسم علىتخفیضات مغریة  جواز األسرةیوفر لك  .كاملة سنة لمدةعلى جواز األسرة و لوحصالفقط یمكنك  یورو 6 لقاء

 برلین في المرافق األخرى من والكثیر ،والمتاحف ،المسارحو السینما، ودور الموسیقیة، الحفالتو ح،بسامالإلى  دخولال
 معرفةلو المعلومات من لمزید. متواضعال الدخل ذات لألسر إضافیة أیضاً جوائز كلھنا فإن ذلك وفضالً عن. ھاجوارو

und-http://www.jugendkulturservice.de/de/ferien- یمكنك زیارة الرابط: األسرة جواز بیع نقاط عناوین
familienpass-familienzeit/berliner. 

 
  للعطلة السوبر الجواز

الدخول جواز السوبر للعطلة والذي یخولھم بعاماً الحصول على  18 سن حتى برلینفي  شبابفقط یمكن لجیل ال یورو 9 لقاء
ً كما یتیح ھذا الجواز . برلینمسابح  ةلمؤسس التابعة المغلقةو المفتوحة المسابحإلى كافة  العطل أیام مجاناً في جمیع  أیضا

 عناوینلمعرفة و المعلومات من للمزید. التلیفزیونبرج اإلذاعة و أو الحیوان حدیقة فرصة الدخول مجاناً لمرة واحدة إلى
dun-www.jugendkulturservice.de/de/ferien- ھذا جواز السوبر یمكنك زیارة الرابط: بیعنقاط 
pass-ferien-familienzeit/super. 

 
  الثقافیة الفعالیات في المجانیة مشاركةال

 مختلف لحضور المحدود الدخل لذويمقاعد مجانیة  برلین في الثقافیة الحیاة جمعیة باسم المعروفة ربحیةال غیر الجمعیة توفر
 .berlin.de-https://kulturleben/ الرابط: زیارة یمكنك المعلومات من لمزید. الثقافیة الفعالیات

 
 ثقافیةال اتلمناسبل یورو 3ة تذكر

شخاص الذین یتلقون لألفقط  یورو 3 مخفضة بسعر بطاقات الموسیقیة الحفالت وصاالت برلین مسارح من العدید وفری
 :انظر الرابط المعلومات من لمزید. مباعة بالكامل بطاقات الدخول تكن لم ما ،جتماعیةاال اإلعانة أو الثانیة البطالة ةنإعا

teilhabe/ermaessigungen-www.berlin.de/sen/kultur/kulturpolitik/kulturelle. 
 

 مجاناً  كتباتالم استخدام
ً مجان برلین مكتبات یحق لك االستفادة من ،إجتماعیة إعاناتمن األشخاص الذین یتلقون  كونك واحداً  سوف تحصل  وھناك. ا

ً  وإنما وحسب، كتبلیس فقط على ال  يف يدالـ " أو أقراص الـ "سي دي"و ،مجالتالو مختلف الصحف الیومیة على أیضا
 المعلومات من لمزید. بالمجان اإلنترنتإلى  لدخولا في برلین أیضاً إمكانیة العامة المكتباتكما توفر لك . ي" وغیرھاد

 .https://service.berlin.de/stadtbibliotheken/ زیارة الرابط: یمكنك
 
 (VHS) شعبیةالعلیا ال مدارسال
 یمكنك زیارة المعلومات من لمزید. لفئات عدیدة من أفراد المجتمع ةخفضأسعاراً م برلینفي  الشعبیةالعلیا  المدارس وفرت
 .www.berlin.de/vhs/volkshochschulen/ رابط:ال
 

http://www.bvg.de/schuelerticket
http://www.jugendkulturservice.de/de/ferien-und-familienzeit/berliner-familienpass
http://www.jugendkulturservice.de/de/ferien-und-familienzeit/berliner-familienpass
http://www.jugendkulturservice.de/de/ferien-und-familienzeit/berliner-familienpass
http://www.jugendkulturservice.de/de/ferien-und-familienzeit/super-ferien-pass
http://www.jugendkulturservice.de/de/ferien-und-familienzeit/super-ferien-pass
http://www.jugendkulturservice.de/de/ferien-und-familienzeit/super-ferien-pass
https://kulturleben-berlin.de/
http://www.berlin.de/sen/kultur/kulturpolitik/kulturelle-teilhabe/ermaessigungen
https://service.berlin.de/stadtbibliotheken/
https://www.berlin.de/vhs/volkshochschulen/
https://www.berlin.de/vhs/volkshochschulen/
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 ىالموسیق مدارس
ً الموسیقى قابلة للتخفیض  مدارس أجور . المعنیة مدرسةال یمكنك االستفسار لدى إدارة. االجتماعیة لحالةمقتضیات ال تبعا

 .www.berlin.de/sen/kultur/kultureinrichtungen/musikschulen/adressen/ :العناوین
 

 الكھرباء توفیر
 استھالكھم ترشید في نخفضالم الدخل ذوي تساعد أن شأنھا من كاریتاس جمعیة تنظمھا التي" الكھرباء توفیر اختبار" ةحمل

ً  لك توفرفإن ھذه الحملة  الكھرباء، توفیر سبل حولالھامة  المعلومات وإلى جانب. للكھرباء ً أیضا  توفیر مصابیحمجانا
ً  أیضاً فضالً عن ھذا وذاك  لك تقدم كما. التلقائي وغیرھا اإلطفاء آلیةب المزودةالتوفیر  ومقابس الطاقة  100 مقداره مبلغا
www.stromspar-: العناوین. الطاقة توفیر بتقنیات مزودة جدیدة بثالجة القدیمة ثالجتك استبدال على إقدامك عند یورو

liste.html-check.de/standorte/standorte. 
 

  منزللل غذائیة مواد
التابعة لجمعیة لدى نقاط التوزیع  واحد یورو مقابل غذائیةال موادبعض ال على لوحصال میمكنھ أصحاب المداخیل المنخفضة

 .tafel-tafel.de/berliner-www.berliner: العناوین. برلینر تافل
 

 جتماعیةاال والتمالو جتماعیةاال سواقاأل
  أسواق في زھیدة بأثمان األخرى األشیاء من وكثیر ،تأھیلھا المعاد المستعملة والدراجات ،األلعاب على الحصول یمكنك

 واألدوات المالبس أما berlin.org/Sozialmarkt.htm-www.goldnetz[R31].: العناوین. االجتماعیة" جولدنیتس"
 ولم: "عبارة أدخل: العناوین. االجتماعیة والتالم في ةزھید بأسعار ھایمكنك شراؤف ،الكھربائیة واألجھزة واألثاث المنزلیة

 في متصفح اإلنترنت. البحث محرك على (”Sozialkaufhaus Berlin“) "برلین اجتماعي
 

http://www.berlin.de/sen/kultur/kultureinrichtungen/musikschulen/adressen/
http://www.stromspar-check.de/standorte/standorte-liste.html
http://www.stromspar-check.de/standorte/standorte-liste.html
http://www.stromspar-check.de/standorte/standorte-liste.html
http://www.berliner-tafel.de/berliner-tafel
https://www.goldnetz-berlin.org/Sozialmarkt.htm
https://www.goldnetz-berlin.org/Sozialmarkt.htm
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 والدعم؟ ادشراإل تجد أین | عشر التاسع الفصل
 
 Alg II الثانیة طالةبال إعانة بشأن ستشارةالا .1
 

 مختارة مجموعة" االستشارات" قائمة ضمن helfen.de-kann-ww.beratungw اإلنترنتعلى  نانصتم على تجدوف س
 تحتو. برلین مناطق مختلف في االجتماعیة واإلعانة Alg II الثانیة البطالة إعانة حول المستقلة االستشارة خدمات من

 .األخرى الموضوعات من العدید المتوفرة في االجتماعیة الخدمات عنشاملة أیضاً لمحة  ذاتھا سوف تجد القائمة
 

 الصفحة على Alg II الثانیة البطالة إعانة بخصوص المتنقلة االستشاریة الوحدة فیھا تتواجد التي المحطات تجد أن ویمكنك
helfen.de-kann-www.beratung .مكاتبأحد  أمام أول تشرین/أكتوبر إلى نیسان/أبریل من تتواجد االستشاریة حافلتنا 

 .برلین في سینتر الجوب
 

 اصطحاب یرجى. ذلك أراد إذا االستشارة طالب ھویة عن الكشف ودون السریة، غطاء وتحت بالمجان المشورة تقدم
 .االستشارة موعد إلى الحضور عند الالزمة المستندات

 
 اإلیجار قانون بشأنستشارة اال. 2
  

 للمعلومات عن أماكن وأوقات تقدیم. ھاطقامن فيللمستأجرین  مجانیةأولیة  استشارات برلین اإلدارات المحلیة في توفر كافة
 :االستشارات یمكنك زیارة الصفحة

https://stadtentwicklung.berlin.de/wohnen/mieterberatungen.shtml. 
 

 إذا كان لدیھم استفسارات بشأن  Asumآسوم بشركة االستعانة كرویتسبیرغ فریدریشسھاینمنطقة  من للمستأجرین یمكن
 .berlin.de/mieterberatung-www.asum: للمزید. مجانیة االستشارةعلماً بأن  یجار،اإل قانون

 
 طوارئ السكنلالتي توفرھا خدمة المساعدة الدیاكونیة االجتماعیة كذلك یمكنك االستفادة من االستشارة المجانیة للمستأجرین 

مرة في الشھر، وذلك بناء على تسجیل  rgSozialdiakonischen Wohnungsnotfallhilfe Schönebe في شونیبیرغ
 .)30 98 96 21 (030)مسبق (ھاتف: 

 
. أحدھما لدى عضواً  تكون أن برلین مستأجري نادي أو برلین مستأجري جمعیةلدى  ستشارةاال للحصول علىیُشترط 

 تعرفةال منعموماً  SGB XII عشر الثاني االجتماعي قانونالو SGB II الثاني االجتماعي قانونال اتإعان ومستحق یستفیدو
 الفقرة 5 الفصل انظر( العضویة تغطیة نفقاتبفي حاالت معینة  سینتر الجوبقد یتكفل و ،لعضویةل مخفضةاالجتماعیة ال

3.4 e( "المستأجرین جمعیة عضویة.(" 
 

 للمدینین ستشارةاال. 3
 

 رسمیةال االستشارة مراكز
 :ومجاني احترافياستشاري  دعم علىأن یحصلوا  بالدیون نیالمثقل ألشخاصھنا یمكن ل

-lebenssituationen/schuldner/anerkannte-www.berlin.de/sen/soziales/besondere
/beratungsstellen. 
 

 الطاقة فواتیر دیون
 .الطاقة فواتیر عن الناتجة الدیون بشأن دعم االستشاريال برلین في المستھلكینخدمة  مركز یقدم

[R32]25165-gberlin.de/energie/energieschuldenberatun-www.verbraucherzentrale 

https://www.beratung-kann-helfen.de/
http://www.beratung-kann-helfen.de/
https://stadtentwicklung.berlin.de/wohnen/mieterberatungen.shtml
http://www.asum-berlin.de/mieterberatung/
http://www.sozdia.de/Standort-Schoeneberg.2466.0.html
https://www.berlin.de/sen/soziales/besondere-lebenssituationen/schuldner/anerkannte-beratungsstellen/
https://www.berlin.de/sen/soziales/besondere-lebenssituationen/schuldner/anerkannte-beratungsstellen/
https://www.verbraucherzentrale-berlin.de/energie/energieschuldenberatung-25165
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 واألسرة والوالدة الحمل نؤوشفي  رةالستشاا. 4
 

 للحوامل عامة استشارة
إعانة و ینبواأل ةإعانو ،األمومة إعانةو األمومة حمایة حولتزوید الحامل بما تحتاجھ من المعلومات  االستشارة مراكز تتولى

 خالل الصحي نضماالالتي توفرھا شركات  وكذلك أیضاً الخدمات ،العمل عن والعاطلین الوحید المعیل اتإعانو والد،األ
 :رابطال انظرمزید من المعلومات ل .الوالدة وبعد الحمل

-und-www.berlin.de/sen/gesundheit/themen/schwangerschaft
schwangerenberatung-familienplanung/allgemeine-und-kindergesundheit/schwangerschaft 

 
 الحمل تالاشكإ بشأن رةاشستاال

وتعتبر . بسبب الحمل اعصر أو ةأزم ةحالن شالالتي یع الحوامل النساءتساعد  ة بشأن إشكاالت الحملاالستشار خدمة
مزید من ل .جنائیةال مالحقةلل التعرض دون ھاحمل جھاضإ كي یتسنى للحامل ،األلماني القانون بموجب ةلزمم االستشارة

 :رابطال انظرالمعلومات 
-und-www.berlin.de/sen/gesundheit/themen/schwangerschaft

familienplanung/schwangerschaftskonfliktberatung-und-kindergesundheit/schwangerschaft 
 

 ةسراأل مساعدةجمعیة 
 علىأیضاً  الحصول برلین في الحوامل لنساءللعائالت وا یمكن الجتماعیة،ا عانةإلاو Alg II الثانیة البطالة عانةإل استكماالً 
 ".ةسراأل مساعدة ة"جمعی مناإلضافیة  عاناتبعض اإل

 
 =50www.stiftunghilfe.de/index.php?idالدعم للحوامل: 
  www.stiftunghilfe.de/index.php?id=67الدعم لألسرة: 

 
 األسرة وتنظیم الجنسیة الصحةرعایة  مراكز

ً  المنقولة األمراض بشأنأیضاً  وكذلك والشراكة، والزواج األسرة وتنظیم الحمل بشأن المشورة المراكزھذه  تقدم  بما ،جنسیا
 .اإلیدزمرض و ةمكتسبال المناعة نقص مرض ذلك في

ھذه المراكز في كل من شارلوتنبورغ فیلمرسدورف، و فریدرشسھاین كرویتسبیرغ، و مارتسان ھیلیرسدورف، و  توفرت
 https://service.berlin.de/standorte/gesundheitsaemterوسط برلین، و شتیغلیتس تسیلندورف: 

 
 القائمة أو المحتملة التشرد حاالت في المساعدة. 5
 

 .أیة إمكانیة أخرى للسكن أو مسكن لدیك كنی لم إذا أو ،كسكنم بأن تفقد مھدداً  كنت إذا مساعدةال على الحصول یمكنك
 

 المناطق في جتماعیةاال السكن مساعدات مراكز
قواعد خاصة یتم العمل بھا  ھنالكو. سكنك منطقة في االجتماعیة الشؤون مكتب يھ محليعلى المستوى الالجھة المختصة 

 .برلین إقامة مسجل في عنوان أو ثابت إقامة مكان لدیھم لیس الذین األشخاص في حالة
 /sozialaemter/andortesthttps://service.berlin.de[R33]: المراكز المختصة مواقع

 
  مستقلةاستشاریة  مراكز

 
 . سكن ةأزم ونیشیع الذین لألشخاص المركزي ستشارياال مكتبال •

  .40 47 90 3 (030)برلین، ھاتف  12a ،10555العنوان: لیفیتسوف شتراسھ 
berlin.de-www.wohnungslos  

http://www.berlin.de/sen/gesundheit/themen/schwangerschaft-und-kindergesundheit/schwangerschaft-und-familienplanung/allgemeine-schwangerenberatung
http://www.berlin.de/sen/gesundheit/themen/schwangerschaft-und-kindergesundheit/schwangerschaft-und-familienplanung/allgemeine-schwangerenberatung
http://www.berlin.de/sen/gesundheit/themen/schwangerschaft-und-kindergesundheit/schwangerschaft-und-familienplanung/schwangerschaftskonfliktberatung
http://www.berlin.de/sen/gesundheit/themen/schwangerschaft-und-kindergesundheit/schwangerschaft-und-familienplanung/schwangerschaftskonfliktberatung
http://www.stiftunghilfe.de/index.php?id=50
http://www.stiftunghilfe.de/index.php?id=67
https://service.berlin.de/standorte/gesundheitsaemter
https://service.berlin.de/standorte/sozialaemter
https://service.berlin.de/standorte/sozialaemter
http://www.wohnungslos-berlin.de/
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  .GEBEWO pro العیش سبلضمان و السكنطوارئ ل ستشارياال كتبالم •

 50 68 15 53 (030) :برلین، ھاتف 10997، 17العنوان: تابور شتراسھ 
pro.de/beratungsstelle-www.gebewo  

 
   لیشتنبیرغ في اتراشستلال إمانوئیل •

 المكتب االستشاري
 118 09 50 5 (030) :برلین، ھاتف B ،10365، بناء 75-73العنوان: بورنتس شتراسھ 

/lichtenberg/wohnhilfen-sind/berlin-wir-https://beratung.immanuel.de/wo 
 

 برلین في البرد من الوقایة مؤسسة دلیل
 الطبیة والرعایة ،الحساء ومطابخ ،والملتقیات ،النھاریة الرعایة ومراكز ،اللیلیة والمقاھي ،الطوارئ مالجئ عناوین

 للمساعدةللجوال  مجاني تطبیقأیضاً  وھنالك. وغیرھا النظافةخدمات و ،المالبس مخازنو ستشارات،اال خدمةو ،للمشردین
 dAndroi .berlin.de-www.kaeltehilfe وأندروید SIO آیفون ننظامیكال اللمتوفر  البردمواجھة  في

 
 ةلھجراشؤون في  رةاشستاال. 6
 

 والدوائر السلطات إجراءات بشأن استفسارات لدیك ھل مناسبة؟ال لغةال دورة نع بحثال في مساعدةال لىإ اجتحت ھل
 مھنة؟ أو أھیل،ت أو ،مدرسة یجادإل في سعیك دعم إلى تحتاج ھل الحكومیة؟

 
 برلین في الترحیب مركز

 بفرصأیضاً  وكذلك ،العمل سوقدخول و ،االجتماعي والقانون ،اإلقامة نانوقب فیما یخص المسائل المتلقة األولى محطتك
  :ھاتف برلین، 10785، 65بوستدامر شتراسھ : العنوان. لغاتمن ال یدعدالب االستشارةخدمة  نوفر لك. والتدریب التعلیم

(0 30) 90 17 23 26 
 

 www.berlin.de/willkommenszentrum: لغات بتسع ةمتوفر تنا على اإلنترنتصفح
 
  الخیریة جمعیاتستشاریة التابعة للاال مراكزال

 راتستشااال میتقد یمكنووتواكبك في جمیع المسائل.  ةستشاراالالمعلومة ولك  وفرتالمراكز االستشاریة لشؤون الھجرة 
 ً  .والتركیة ،واإلسبانیة ،والروسیة ،والبولندیة ،واإلیطالیة ،والفرنسیة ،العربیة باللغة ،للمركز المعنيتبعاً  ،أیضا

 
 :برلین مناطق في العروض عن عامة ةلمح

 fwohlfahrtsverbaende.pd-liga-www.berlin.de/labo/_assets/zuwanderung/beratung (تنزیل)  
 

 BEMA بیما الجید والعمل للھجرة االستشاري برلین مركز
 حقوقھم ممارسة من تمكینھمبھدف  البالد خارج من الوافدین عملشخاص القادرین على الاأل یدعم BEMA بیما مركز

: انظر الرابط المعلومات من لمزید. مختلفة لغة 13 بـ المشورة BEMA بیما مركز یقدم. واالجتماعیة العمالیة
www.bema.berlin 

 
 برلین في الالجئین مجلس

 المواقع لعناوین شامل جدول إلى باإلضافة ،األجانبحقوق و االجتماعي القانونالمتعلقة بأحكام  مسائلال بشأن مفیدة إرشادات
 رةاالستشاخدمات بشأن  المعلومات نشرة. berlin.de-www.fluechtlingsrat: برلین في لالجئین المشورة تقدمالتي 

http://www.gebewo-pro.de/beratungsstelle
https://beratung.immanuel.de/wo-wir-sind/berlin-lichtenberg/wohnhilfen/
https://itunes.apple.com/de/app/k%C3%A4ltehilfe/id1287096353?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.gebewo.kaeltehilfe&hl=de
http://www.kaeltehilfe-berlin.de/
http://www.berlin.de/willkommenszentrum/
http://www.berlin.de/labo/_assets/zuwanderung/beratung-liga-wohlfahrtsverbaende.pdf
http://www.bema.berlin/
http://www.fluechtlingsrat-berlin.de/
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القانونیة ذات الصلة  مشكالتالب المتخصصة االستشاریة المراكز عناوین لك توفر )Infoblatt-Asylberatungs( لالجئین
 .األجانب ینوافدلل قامةاإل قانونبأحكام 

 
 اً صحی نالمؤّمنیغیر ألشخاص ل ستشارةاال. 7
 

 االستشارة خدمة توفر )Clearingstelle der Berliner Stadtmission( برلین مدینة لمبادرة التابعة االستشاریة الدائرة
ً  وكذلك إقامة، أوراق یملكون ال الذین األشخاص لعموم  الذین ولأللمان الثالثة، والبلدان األوربي االتحاد بلدان لرعایا أیضا

 ستفادة منلالما  ةفرص كأمام كان ذاإ ماأن تستوضح  االستشارة خالل من یمكنك. رعایتھم لتغطیة الصحي تأمینھم یكفي ال
 محطة قرب) Lehrter Straße( شتراسھ لیرتر: للتواصل. لغات بعدةمتوفرة و ةسریو یةمجان االستشارة. الصحي نضماال

 72 59 33 90 6 (30 0).: ھاتف ،)ھاوبتبانھوف( الرئیسیة القطار
 

 نیس لدیھم ضمالالذین و ،إقامة أوراق یملكون ال الذین لألشخاص یوفر) Medibüro Berlin( برلین بیرو میدي مكتب
 المعلومات من لمزید. یتھمھو عن كشفلل الحاجة ودون ،ومؤھل مختص طبي كادر قبل من المجاني العالج خدمة ،صحي

 https://medibuero.de: انظر الرابط
 

ً  ایجدو أن صحي نضما لدیھم لیس الذین لألشخاص یمكن وعبر منظمة مالتیزر لإلغاثة  الطبیة والكوادر األطباء أیضا
. والحوادث والحمل وغیرھا مفاجئال مرضال في حاالت اإلسعافي العالج تقدیمو األولیة الطبیة الفحوص إلجراء المختصة

 fuer-ungen/medizinleist-und-berlin.de/angebote-www.malteser- :انظر الرابط المعلومات من لمزید
krankenversicherung-ohne-menschen 

 
  خصصيالتتأھیل البشأن  ةستشاراال. 8
 

 المھني تأھیلالالمسائل المتعلقة ب فیما یخص برلین والیة قبل من المدعومة االستشارة مراكزعن  عامة لمحة تجدون
kann-www.beratung- :یة على الرابطنوترلكاإل منصتناعلى  تخصصيال

helfen.de/beratung/beratungstellen/weiterbildung. 
 

 خاصة استشاریة عروض
 

ً  عشر اثني في ،)Jugendberufsagentur Berlin( برلین في الشبابیة المھنیة الوكالة تقدم  المدینة،على امتداد  موقعا
ً  25 إلى 15 بأعمار للشباب والدعم االستشارة  .المناسبة الجامعیة أو المھنیة الدراسة إیجاد أجل من عاما

 
 المھني تأھیلوال العمل سوق في المسائل المتعلقة بإعادة التوجھ في مجانیة یةھاتف استشارة على الحصول للنساء یمكنو
ً  العاشرة الساعة من الجمعة إلى االثنین من( 99 02 54 4 0800 الرقم على وذلك ،تخصصيال ). عصراً  الرابعة حتى صباحا

www.frauen- :انظر الرابط" للنساء المھنیة اآلفاق مجال في االستشاریة الشبكة" حول المعلومات من لمزید
berufsperspektive.de/beratungstelefon. 

 
" المشاركةبشأن  ةمتممال المستقلة ستشارةاال" من االستفادة باإلعاقة المھددین واألشخاص معوقینألشخاص الل یمكنو
)EUTB (استشارة. االجتماعیة والمشاركة التأھیل إعادةب المتعلقةالمسائل  في EUTB  االتحادیة الوزارة قبل منمدعومة 

 :الرابط على برلین في EUTB استشارة مواقع تقدیم عناوین تجدون). BMAS( االجتماعیة والشؤون للعمل
eutb-der-www.teilhabeberatung.de/beratung/beratungsangebote   

 

http://fluechtlingsrat-berlin.de/wp-content/uploads/asylberatunginfoblatt.pdf
https://www.berliner-stadtmission.de/clearingstelle
https://medibuero.de/
https://www.malteser-berlin.de/angebote-und-leistungen/medizin-fuer-menschen-ohne-krankenversicherung.html
https://www.malteser-berlin.de/angebote-und-leistungen/medizin-fuer-menschen-ohne-krankenversicherung.html
https://www.beratung-kann-helfen.de/beratung/beratungstellen/weiterbildung
https://www.beratung-kann-helfen.de/beratung/beratungstellen/weiterbildung
https://www.beratung-kann-helfen.de/beratung/beratungstellen/weiterbildung
https://www.jba-berlin.de/
https://www.frauen-berufsperspektive.de/beratungstelefon
https://www.frauen-berufsperspektive.de/beratungstelefon
https://www.frauen-berufsperspektive.de/beratungstelefon
http://www.teilhabeberatung.de/beratung/beratungsangebote-der-eutb
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I.  2022 كانون ثاني/ینایر 1 مناً اعتبار برلین في السكن والتدفئة نفقاتلالقیم المالئمة 
 
 الثانیة البطالة إعانة من استفادتك فترة طوال: اآلتي مراعاة یرجى Alg II، لإلیجار اإلجمالیة القیمة تتجاوز أن جدید إیجار إبرام عند یجوز ال 

 والخصومات اتاإلضاف احتساب بعد –) 4 العمود( التدفئة نفقات سقف قیمة التدفئة نفقات تتجاوز أن یجوز وال ،)2 العمود( المرجعیة القیمة البارد
ً  البارد اإلیجار إجمالي( الدافئ اإلیجار تغطیة سنتر الجوب فیتولى القائمة اإلیجارات حالة في أما. وجدت إن  تتجاوز لم ما) التدفئة نفقات إلیھ مضافا

 ).7 إلى 5 األعمدة( بھا المسموح اإلجمالیة التكالیف قیمة قیمتھ
 
 أونالین إرشاداتنا في )Kosten für Unterkunft und Heizung( والتدفئة المسكن نفقات بخصوص االستثنائیة كورونا الئحة مراعاة یرجى ∗
ً  بھا المعمول األحكام ھي ما"  ". اإلضافیة؟ األوالد إعانة أو") ھارتس فیر(" الثانیة البطالة إعانة على الحصول بطلب تقدمت ما إذا حالیا
 

 )الساخن بالماء المركزي اإلمداد ذلك في بما( بالدیزل التدفئة حالة في

 جماعة حجم
 الحاجة

 األفراد عدد

 المرجعیة القیمة
 اإلیجار يإلجمال

 البارد
 ً  بالیورو شھریا

 السكنیة المساحة
 م²

 نفقات سقف
 التدفئة

 ً  بالیورو شھریا

 بالیورو شھریاً  بھا المسموح اإلجمالیة التكالیف

 العمودین مجموع
 4 و 2

 إضافة فیھا بما
  االنتقال تفادي
)10(% 

 إضافة فیھا بما
 االنتقال تفادي

 حاالت وإضافة
 االستثنائیة الشدة

 )منھما لكل% 10(
1 2 3 4 5 6 7 

1 426,00 

100-250 75,50 501,50 544,10 586,70 
251-500 73,50 499,50 542,10 584,70 

501-1000 71,50 497,50 540,10 582,70 
> 1000 69,50 495,50 538,10 580,70 

2 515,45 

100-250 98,15 613,60 665,15 716,69 
251-500 95,55 611,00 662,55 714,09 

501-1000 92,95 608,40 659,95 711,49 
> 1000 90,35 605,80 657,35 708,89 

3 634,40 

100-250 120,80 755,20 818,64 882,08 
251-500 117,60 752,00 815,44 878,88 

501-1000 114,40 748,80 812,24 875,68 
> 1000 111,20 745,60 809,04 872,48 

4 713,70 

100-250 135,90 849,60 920,97 992,34 
251-500 132,30 846,00 917,37 988,74 

501-1000 128,70 842,40 913,77 985,14 
> 1000 125,10 838,80 910,17 981,54 

5 857,82 

100-250 154,02 1011,84 1097,62 1183,40 
251-500 149,94 1007,76 1093,54 1179,32 

501-1000 145,86 1003,68 1089,46 1175,24 
> 1000 141,78 999,60 1085,38 1171,16 

 فرد كل وعن
 100,92 إضافي

100-250 18,12 119,04 129,13 139,22 
251-500 17,64 118,56 128,65 138,74 

501-1000 17,16 118,08 128,17 138,26 
> 1000 16,68 117,60 127,69 137,78 

 
 الساخن لماءبا المركزي غیر مداداإل حالة في التدفئة تكالیف سقف من الخصم قیمة

 بالیورو الشھري الخصم (عائلة) الحاجة جماعة حجم
 7 واحد شخص

 9 انشخص

 11 شخاصأ 3

https://www.berliner-arbeitslosenzentrum.de/uebersicht-corona-sozialschutzpakete#kosten_der_unterkunft
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 12 شخاصأ 4

 14  شخاصأ 5

 2 إضافي فرد كل عن

 .جمالي اإلیجار الباردإلیة مرجعال ةالقیم إلى٪  10نسبة تضاف األول)  الدعم طریق( االجتماعي السكن مبانيفي السكنیة حالة الشقق  في
 

 )الساخن بالماء المركزي اإلمداد ذلك في بما( غازبال التدفئة حالة في

 جماعة حجم
 الحاجة

 األفراد عدد

 المرجعیة القیمة
 اإلیجار يإلجمال

 البارد
 ً  بالیورو شھریا

 السكنیة المساحة
 م²

 نفقات سقف
 التدفئة

 ً  بالیورو شھریا

 بالیورو شھریاً  بھا المسموح اإلجمالیة التكالیف

 العمودین مجموع
 4 و 2

 إضافة فیھا بما
  االنتقال تفادي
)10(% 

 إضافة فیھا بما
 االنتقال تفادي

 حاالت وإضافة
 االستثنائیة الشدة

 )منھما لكل% 10(
1 2 3 4 5 6 7 

1 426,00 

100-250 71,00 497,00 539,60 582,20 
251-500 66,00 492,00 534,60 577,20 

501-1000 61,50 487,50 530,10 572,70 
> 1000 58,50 484,50 527,10 569,70 

2 515,45 

100-250 92,30 607,75 659,30 710,84 
251-500 85,80 601,25 652,80 704,34 

501-1000 79,95 595,40 646,95 698,49 
> 1000 76,05 591,50 643,05 694,59 

3 634,40 

100-250 113,60 748,00 811,44 874,88 
251-500 105,60 740,00 803,44 866,88 

501-1000 98,40 732,80 796,24 859,68 
> 1000 93,60 728,00 791,44 854,88 

4 713,70 

100-250 127,80 841,50 912,87 984,24 
251-500 118,80 832,50 903,87 975,24 

501-1000 110,70 824,40 895,77 967,14 
> 1000 105,30 819,00 890,37 961,74 

5 857,82 

100-250 144,84 1002,66 1088,44 1174,22 
251-500 134,64 992,46 1078,24 1164,02 

501-1000 125,46 983,28 1069,06 1154,84 
> 1000 119,34 977,16 1062,94 1148,72 

 فرد كل وعن
 100,92 إضافي

100-250 17,04 117,96 128,05 138,14 
251-500 15,84 116,76 126,85 136,94 

501-1000 14,76 115,68 125,77 135,86 
> 1000 14,04 114,96 125,05 135,14 

 
 الساخن لماءبا المركزي غیر مداداإل حالة في التدفئة تكالیف سقف من الخصم قیمة

 بالیورو الشھري الخصم )عائلة( الحاجة جماعة حجم
 7 واحد شخص

 9 انشخص

 11 شخاصأ 3

 12 شخاصأ 4

 14  شخاصأ 5

 2 إضافي فرد كل عن
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 .جمالي اإلیجار الباردإلیة مرجعال ةالقیم إلى٪  10نسبة تضاف األول)  الدعم طریق( االجتماعي السكن مبانيفي السكنیة حالة الشقق  في
 

 )الساخن بالماء المركزي اإلمداد ذلك في بما( حرارة البعیدةبال التدفئة حالة في

 جماعة حجم
 الحاجة

 األفراد عدد

 المرجعیة القیمة
 اإلیجار يإلجمال

 البارد
 ً  بالیورو شھریا

 السكنیة المساحة
 م²

 نفقات سقف
 التدفئة

 ً  بالیورو شھریا

 بالیورو شھریاً  بھا المسموح اإلجمالیة التكالیف

 العمودین مجموع
 4 و 2

 إضافة فیھا بما
  االنتقال تفادي
)10(% 

 إضافة فیھا بما
 االنتقال تفادي

 حاالت وإضافة
 االستثنائیة الشدة

 )منھما لكل% 10(
1 2 3 4 5 6 7 

1 426,00 

100-250 94,00 520,00 562,60 605,20 
251-500 87,50 513,50 556,10 598,70 

501-1000 82,00 508,00 550,60 593,20 
> 1000 78,50 504,50 547,10 589,70 

2 515,45 

100-250 122,20 637,65 689,20 740,74 
251-500 113,75 629,20 680,75 732,29 

501-1000 106,60 622,05 673,60 725,14 
> 1000 102,05 617,50 669,05 720,59 

3 634,40 

100-250 150,40 784,80 848,24 911,68 
251-500 140,00 774,40 837,84 901,28 

501-1000 131,20 765,60 829,04 892,48 
> 1000 125,60 760,00 823,44 886,88 

4 713,70 

100-250 169,20 882,90 954,27 1025,64 
251-500 157,50 871,20 942,57 1013,94 

501-1000 147,60 861,30 932,67 1004,04 
> 1000 141,30 855,00 926,37 997,74 

5 857,82 

100-250 191,76 1049,58 1135,36 1221,14 
251-500 178,50 1036,32 1122,10 1207,88 

501-1000 167,28 1025,10 1110,88 1196,66 
> 1000 160,14 1017,96 1103,74 1189,52 

 فرد كل وعن
 100,92 إضافي

100-250 22,56 123,48 133,57 143,66 
251-500 21,00 121,92 132,01 142,10 

501-1000 19,68 120,60 130,69 140,78 
> 1000 18,84 119,76 129,85 139,94 

 
 الساخن لماءبا المركزي غیر مداداإل حالة في التدفئة تكالیف سقف من الخصم قیمة

 بالیورو الشھري الخصم )عائلة( الحاجة جماعة حجم
 7 واحد شخص

 9 انشخص

 11 شخاصأ 3

 12 شخاصأ 4

 14  شخاصأ 5

 2 إضافي فرد كل عن

 .جمالي اإلیجار الباردإلیة مرجعال ةالقیم إلى٪  10نسبة تضاف األول)  الدعم طریق( االجتماعي السكن مبانيفي السكنیة حالة الشقق  في
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II. والوثائق المصادر 
 

 واللوائح القوانین
 

im-www.gesetze- رابطال على ثةالمحدّ  صیغتھا في تناولھا متاح النص في المذكورة واللوائح القوانین جمیع
internet.de. عنوان عن البحث" بند تحت المعنیة الالئحة سما أو المختصرة صیغتھ أو المعني القانون اسم أدخل 
(Titelsuche)." 

 
في  یس بعدل ولكن ،اإلنجلیزیة باللغة أیضاً على الرابط ذاتھ  متاحان األوروبي االتحاد في التنقل حریة وقانون اإلقامة قانون

 . صیغتھما المحّدثة
 
 رابطال على األوروبي االتحاد في التنقل حریة لقانون) AVV( العامة اإلداریة اللوائح على طالعاال كیمكنو

internet.de/bsvwvbund_03022016_MI12100972.htm-im-www.verwaltungsvorschriften. 
 

 األلمانیة المحاكم عن الصادرة القرارات
 

 البیانات قاعدة فيمتوفر ) جمیعھا الثالث بدرجاتھا( األلمانیة االجتماعیة المحاكم عن الصادرة القرارات من الكثیر
www.sozialgerichtsbarkeit.de، الرابط علىمتاحة  2010اعتباراً من العام  االتحادیة االجتماعیة المحكمة وقرارات 

internet.de-im-www.rechtsprechung .أن بإمكانك فإن المطلوب القرار لملف التعریف برمز درایة على كنت إذا 
ً  ،www.sozialgerichtsbarkeit.de البیانات بقاعدة الخاص البحث حقل في الرمز تدخل  المحكمة قرارات بأن علما

ً  عرضھا یتم الحدیثة االتحادیة االجتماعیة  .www.bsg.bund.de الموقع على عموما
 

 براندنبورغ برلین والیة في االجتماعیة والمحكمة االجتماعیة برلین محكمة قرارات من مختارة نخبة على االطالع یمكنك كما
 في انقر( https://gesetze.berlin.de/bsbe/search الرابط على للوالیة القضائیة األحكام بیانات قاعدة باستخدام

 أمامك تفتح التي القائمة في انقر ثم ،"قضائیة قرارات" رابطال بجانب الیسار إلى یظھر الذي السھم على أوالً  الموقع صفحة
 عن للباحثین األساسي نضماال" الرابط على ثم ومن ،"SO Sozialgericht االجتماعیة المحكمة" الرابط بجانب السھم على
 ").SO-2 Grundsicherung für Arbeitsuchende عمل

 
 للعمل االتحادیة الوكالة الئحة

 
 )EAO( الوصول تمكین الئحة

https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/ct/dam/download/documents/dok_ba013034.pdf  
 

 إداریة أوامر
 

 الخدمیة الدوائر من شبكة برلین من المختلفة المناطق في) BA( للعمل االتحادیة الوكالة مع بالتعاون برلین والیة بلدیة تدیر
 بصفتھما ،للعمل االتحادیة والوكالة برلین والیة بلدیة وتتولى. سنتر الجوب مكاتب أو ،العمل كاتبم باسم عرفت المشتركة

 للعاملین") أوامر إداریة(" الالزمة اإلداریة التعلیمات إصدار عمل، عن للباحثین األساسي نضماال أعباء تتحمل التي الجھة
ً  المشتركة الدوائر تلك في  االجتماعي قانونال من 1 الفقرة 6 المادة في علیھا المنصوص المختلفة االختصاص لمجاالت تبعا

 .) §SGB IIAbs. 1  6( الثاني
 
 برلین بلدیةمجلس ات وجیھت
 

http://www.gesetze-im-internet.de/
http://www.gesetze-im-internet.de/
http://www.gesetze-im-internet.de/
http://www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de/bsvwvbund_03022016_MI12100972.htm
http://www.sozialgerichtsbarkeit.de/
http://www.rechtsprechung-im-internet.de/
http://www.sozialgerichtsbarkeit.de/
https://www.bsg.bund.de/
https://gesetze.berlin.de/bsbe/search
https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/ct/dam/download/documents/dok_ba013034.pdf
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__6.html
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 على الرابطالستشارات ل موقعنابرلین المذكورة على لاللوائح اإلداریة  وصیمكن االطالع على جمیع نص
co-und-infos/gesetze-und-helfen.de/service-kann-www.beratung.  وال تعتبر التوجیھات الداخلیة

 للدوائر الحكومیة ملزمة بالنسبة للمحاكم االجتماعیة.
 
 (BA) للعمل تحادیةاالوكالة الات وجیھت
 

 ویتوجب. المعنیة القانونیة القواعد بعض بشأن) BA( للعمل االتحادیة للوكالة ةالقانونی نظرالوجھة  اتوجیھالت ھذه تعكس
 بھذه ملزمة لیست فھي االجتماعیة محاكمال أما. في عملھم توجیھاالت ھذه اتباع للعمل االتحادیة الوكالة موظفي على

 التابعة اإلنترنت صفحات على آخر إلى موقع من وتعدیالتھا توجیھاالت ھذه بشأن اإلرشادات انتقال لكثرة ونظراً . توجیھاالت
kann-www.beratung- على الرابط: ةاالستشاری نانصتم من المعنیة الروابط بأخذ ننصح فإننا للعمل، االتحادیة للوكالة

co-und-infos/gesetze-und-helfen.de/service . ًفیما أیضاً،  توفر للعمل االتحادیة الوكالة فإن كذل عن وفضال
: التالي الرابط علىوذلك  ،المعرفیة البیانات قاعدةما یعرف باسم  ،المختارة عیالمواض من جملةیخص 

sgbii-www.arbeitsagentur.de/veroeffentlichungen/wissensdatenbank . 
 

 )الفوریة والترجمة الترجمة خدمات( 21/11/2016 بتاریخ الصادر 201611028 رقم توجیھ
https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/ct/dam/download/documents/Weisung20161102

ba014503.pdf_8 
 

 )االستالم تأكید إیصاالت( 20/06/2018 بتاریخ الصادر 201806011 رقم توجیھ
201806011_ba018017.pdf-https://www.arbeitsagentur.de/datei/Weisung  

 
 )العقوبات( 03/12/2019 بتاریخ الصادر 201912003 رقم توجیھ

https://www.arbeitsagentur.de/datei/ba900098.pdf 
 

 والدولیة ةروبین األوینواالق
 

 )EFAیة األوروبیة (عااتفاقیة الر
 https://rm.coe.int/168006379fباللغة األلمانیة:  •
 https://rm.coe.int/16800637c2باللغة اإلنجلیزیة:  •
 https://rm.coe.int/16800637f1باللغة الفرنسیة:  •
 https://rm.coe.int/168006380fباللغة الروسیة:  •

 
https://eur- ياالجتماعبشأن تنسیق أنظمة الضمان   883/2004رقم  )EG( ةاألوروبیالجماعة الئحة 

01-01-lex.europa.eu/eli/reg/2004/883/2014 ) اللغات األوروبیة الرئیسیة) كافةبمتوفرة 
 

https://eur- االتحاد ضمن أراضي ینملاالع تنقلبشأن حریة  492/2011 رقم الئحة االتحاد األوروبي
lex.europa.eu/eli/reg/2011/492/oj?locale=de ) اللغات األوروبیة الرئیسیة) كافةبمتوفرة 

 
 1966 انون ثانيك/ینایر 17 بتاریخالشباب ب الخیریة ةالعنایاالتفاقیة األلمانیة النمساویة بشأن الرعایة و

www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10008
233 

 

http://www.beratung-kann-helfen.de/service-und-infos/gesetze-und-co
http://www.beratung-kann-helfen.de/service-und-infos/gesetze-und-co
http://www.beratung-kann-helfen.de/service-und-infos/gesetze-und-co
http://www.beratung-kann-helfen.de/service-und-infos/gesetze-und-co
http://www.arbeitsagentur.de/veroeffentlichungen/wissensdatenbank-sgbii
https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/ct/dam/download/documents/Weisung201611028_ba014503.pdf
https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/ct/dam/download/documents/Weisung201611028_ba014503.pdf
https://www.arbeitsagentur.de/datei/Weisung-201806011_ba018017.pdf
https://www.arbeitsagentur.de/datei/ba900098.pdf
https://rm.coe.int/168006379f
https://rm.coe.int/16800637c2
https://rm.coe.int/16800637f1
https://rm.coe.int/168006380f
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2004/883/2014-01-01
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2004/883/2014-01-01
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2004/883/2014-01-01
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2011/492/oj?locale=de
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2011/492/oj?locale=de
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2011/492/oj?locale=de
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10008233
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10008233
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سبتمبر/أیلول  19ر الشراكة الصادر بتاریخ یالتركیة بشأن تطوالصادر عن مجلس الشراكة األوروبیة  1/80قرار رقم 
 ) ARB 1/80(اختصاراً:  1980

-ewg-ssoziationsratsbeschlussa-80-arb1-https://www.migrationsrecht.net/kommentar
1/80.html-arb-tuerkei 

 
والجماعة الذریة األوروبیة (اختصاراً:  األوروبي االتحاد من الشمالیة وإیرلندا البریطانیة المتحدة المملكة خروج اتفاقیة

 اتفاقیة الخروج)
-lex.europa.eu/legal-https://eur
 content/EN/TXT/?qid=1580206007232&uri=CELEX%3A12019W/TXT%2802%29 
 

  

https://www.migrationsrecht.net/kommentar-arb1-80-assoziationsratsbeschluss-ewg-tuerkei-arb-1/80.html
https://www.migrationsrecht.net/kommentar-arb1-80-assoziationsratsbeschluss-ewg-tuerkei-arb-1/80.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1580206007232&uri=CELEX%3A12019W/TXT%2802%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1580206007232&uri=CELEX%3A12019W/TXT%2802%29
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III. إضافیة معلومات 
 

 لعملل وكالة االتحادیةالن عالصادرة المعلومات ونشرات االستمارات ملء إرشادات الطلبات و
 

" Formulare A-Z" الیاء إلى األلف من االستمارات موقعو "Download-Center" التنزیل مركزكل من  لك یتیح
 ،الثانیة البطالة وإعانة البطالة، براتب المتعلقة ستماراتواال الطلبات إلى الوصول إمكانیة لعملل االتحادیة وكالةلل التابعین

ً  ویمكنك. وغیرھا اإلفالس إعاناتو األجل، قصیر العمل وإعانة الحر، العملمزاولة و  نشرات تنزیلذاتھ  الرابط عبر أیضا
 ملء وإرشاداتالمعلومات،  ونشرات ،اتطلبال من العدید فإن ذلكك. وغیرھا االستمارات ملء إرشاداتو المعلومات

 .أخرى لغاتعدة بمتوفر أیضاً  االجتماعیة، واإلعانة الثانیة البطالة إعانة یخص فیما السیما االستمارات،
 

 :للعمل االتحادیة الوكالةلدى  ”Download-Center“الملفات  تنزیل مركز
arbeitslos-center-finden/download-arbeit-www.arbeitsagentur.de/arbeitslos 

 
 Z-Formulare A“: z-a-www.arbeitsagentur.de/formulare” الیاء إلى األلف من الستماراتا موقع

 
 )BAMF( والالجئین للھجرة االتحادي المكتب عن صادرة معلومات

 
 االندماج دورات

 :األلمانیة باللغة •
-www.bamf.de/DE/Willkommen/DeutschLernen/Integrationskurse/integrationskurse

node.html 
 :اإلنجلیزیة باللغة •

https://www.bamf.de/EN/Themen/Integration/ZugewanderteTeilnehmende/Integration
node.html-skurse/integrationskurse 

 
 المھنیة للغةا دورات

 :األلمانیة باللغة •
-www.bamf.de/DE/Willkommen/DeutschLernen/DeutschBeruf/Bundesprogramm

node.html-45a-45a/bundesprogramm 
 :اإلنجلیزیة باللغة •

https://www.bamf.de/EN/Themen/Integration/ZugewanderteTeilnehmende/DeutschBer
beruf.html?nn=282656-uf/deutsch 

 
  االجتماعیة والشؤون للعمل یةاالتحاد الوزارة كتیب

 
 عامة  ةفي لمح االجتماعي الضمان

 التي المواضیع تشمل". في لمحة عامة االجتماعي الضمان" الكتیب بنشر االجتماعیة والشؤون للعمل االتحادیة الوزارة تقوم
 مجاالت إلى باإلضافة الحوادث، ضد والتأمین االجتماعیة، الرعایة وتأمین الصحي، والضمان التقاعد، تأمین الكتیب یتناولھا

 .االجتماعیة واإلعانة السكن، وإعانة المعوقین، تأھیل وإعادة تربیة،ال وإعانة العمل، وقانون العمل، دعم
 

ً  متوفر الكتیب  :والتركیة واإلسبانیة، واإلیطالیة، والفرنسیة، اإلنجلیزیة، باللغة للتنزیل أیضا
ueberblick.html-sicherung-soziale-www.bmas.de/DE/Service/Publikationen/a721 

 

http://www.arbeitsagentur.de/arbeitslos-arbeit-finden/download-center-arbeitslos
http://www.arbeitsagentur.de/formulare-a-z
http://www.bamf.de/DE/Willkommen/DeutschLernen/Integrationskurse/integrationskurse-node.html
http://www.bamf.de/DE/Willkommen/DeutschLernen/Integrationskurse/integrationskurse-node.html
https://www.bamf.de/EN/Themen/Integration/ZugewanderteTeilnehmende/Integrationskurse/integrationskurse-node.html
https://www.bamf.de/EN/Themen/Integration/ZugewanderteTeilnehmende/Integrationskurse/integrationskurse-node.html
http://www.bamf.de/DE/Willkommen/DeutschLernen/DeutschBeruf/Bundesprogramm-45a/bundesprogramm-45a-node.html
http://www.bamf.de/DE/Willkommen/DeutschLernen/DeutschBeruf/Bundesprogramm-45a/bundesprogramm-45a-node.html
https://www.bamf.de/EN/Themen/Integration/ZugewanderteTeilnehmende/DeutschBeruf/deutsch-beruf.html?nn=282656
https://www.bamf.de/EN/Themen/Integration/ZugewanderteTeilnehmende/DeutschBeruf/deutsch-beruf.html?nn=282656
http://www.bmas.de/DE/Service/Publikationen/a721-soziale-sicherung-ueberblick.html
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 "بریكست" موضوع بشأن المختلفة االتحادیة الوزارات من معلومات

 
 ممارسة العمل المأجور وإعانات الضمان االجتماعي:إرشادات حول حق 

-https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Internationales/faq
ationFile&v=1brexit.pdf?__blob=public 

 
 معلومات للمواطنین البریطانیین وأفراد أسرھم حول حق اإلقامة بموجب اتفاقیة الخروج:

brexit.html-https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/verfassung/brexit/faqs 
 

 مصادر معلومات مستقلة غیر حكومیة
 

 تاخیلیس جمعیة
 

تشمل تعدیالت القوانین ھامة معلومات  - فوبرتالفي مدینة  جمعیة مستقلة مقرھا - تاخیلیس لعدیمي الدخل جمعیةموقع یوفر 
األخبار التي یقوم بإیقاع یحاكي إیقاع صدور القرارات القضائیة. كذلك فإن جریدة وذلك  ،القضائیة الحدیثةوالقرارات 
رج ، تندsozialhilfe.de-https://tachelesیمكنك االشتراك بھا أو مطالعتھا على الموقع التي و ،ھارالد توميبإصدارھا 

 .ةمتابعبال جدیرةفي عداد المنشورات ال
 

 (Koos) العمل عن للعاطلین النقابیة التجمعات تنسیق مكتب
 

قوانین االجتماعیة على ال" وغیرھا من المواضیع المتعلقة بھارتس فیرحول إعانات "ھامة یمكنك الحصول على معلومات 
. التابع لجمعیة النھوض بالعمل النقابي للعاطلین عن العمل العمللعاطلین عن لات النقابیة تجمعتنسیق شؤون ال مكتبموقع 

ً  من المفیدكذلك فإن  قاعدة بیانات عناوین المكاتب االستشاریة للعاطلین عن العمل في ألمانیا: االستعانة بأیضا
www.erwerbslos.de . 

 
 
 
 
 
 

https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Internationales/faq-brexit.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Internationales/faq-brexit.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/verfassung/brexit/faqs-brexit.html
https://tacheles-sozialhilfe.de/
http://www.erwerbslos.de/


 

 
 
 

 :متوفر للتنزیل مجاناً على الرابطمتوفر  دلیلالھذا 
ratgeber-helfen.de/algii-kann-www.beratung 

 
 اللغة األلمانیة بأي من اللغات التالیة: یمكنك تنزیل الدلیل حالیاً إلى جانب

 
 والرومانیة، والبولونیة، واإلیطالیة، واإلنجلیزیة، والبلغاریة، العربیة،

 .والتركیة واإلسبانیة،
 

إذا ما تقدمت ما ھي األحكام المعمول بھا حالیاً "بعنوان إرشاداتنا تخضع 
 والدأو إعانة األ") ھارتس فیر("الثانیة بطلب الحصول على إعانة البطالة 

للتحدیث بصورة دوریة، وھي متوفرة على موقع اإلنترنت  "اإلضافیة؟
 المشار إلیھ أعاله وجاھزة للتنزیل باللغتین األلمانیة واإلنجلیزیة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )BALZ. (م .ج برلین في البروتستانتیة یةكنسدوائر اللل البطالة مركز
Berliner Arbeitslosenzentrum evangelischer Kirchenkreise e.V. (BALZ( 

 )االستشارة إمكانیة دون( ةداراإل
 برلین 14163، 4كیرش شتراسھ 

Kirchstr. 4, 14163 Berlin 
 

 )0 30 (2 00 09 40 15ھاتف:
 arbeitslosenzentrum.de-vorstand@berliner: الرئاسة

 
 arbeitslosenzentrum.de-www.berliner: موقعال
 helfen.de-kann-www.beratung: تساعدأن یمكن االستشارة  
 

   برلینوالیة في  lakمؤتمر الفقر عضو 

http://www.beratung-kann-helfen.de/algii-ratgeber
mailto:vorstand@berliner-arbeitslosenzentrum.de
mailto:vorstand@berliner-arbeitslosenzentrum.de
https://www.berliner-arbeitslosenzentrum.de/
https://www.beratung-kann-helfen.de/
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