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الناشر

مركز البطالة للكنائس البر وتستانتية في برلين ج.مBALZ .
www.berliner-arbeitslosenzentrum.de

بالتعاون مع
دار الشماسة في مقاطعة Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz
www.dwbo.de
الكتاب
ر وجر بر وك Roger Brock
فرانك شتيغر ( Frank Stegerالفصل  ،7الفصل  ،1الفصل (18
هيئة التحر ير
 .Thomas Rosumek-Mathes، Frank Steger،Monika Zink-Anastasiadesنورا بر يزجر من مجلس
الالجئين في برلين ،قامت بمراجعة النصوص المتعلقة بقوانين اإلقامة والهجرة.
الفحص القانوني
المحاميات أنتيي كر وغر  Antje Krügerوآني ناومبرغر Anne Naumburger
Käthe-Niederkirchner-Straße 6 ،Berlin 10407
هاتف(030( 54592749 :
ترجمة
www.sprachservice.de
تصميم
www.fred-michael-sauer.de
صف الحر وف
البر وفسور ر يان عبدالله
www.typobau.de

أندر يه ثيلي
www.markenbau.de
يتم تمويل الكتيب بواسطة دعم من
• الوزارة االتحادية لشؤون األسرة والمسنين والمرأة والشباب
• Diakonie Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz
• الكنيسة البر وتستانتية Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz
• اإلدارة الوزار ية لإلندماج والعمل والشؤون االجتماعية
• مؤسسة كرامة اإلنسان وقطاع العمالة
تنبيه من هيئة التحر ير:
إذا وجدت في النص بعض المصطلحات المتعلقة بمجموعة من األشخاص تشير إليهم بصيغة المذكر
فقط ،فهذا ال يحدد نو ع الجنس ولكن يتم ذلك من أجل سهولة القراءة فقط .المعلومات المذكورة تشير
دائما إلى األفراد من الجنسين.

الناشر

مقدمة

عز يزي القار ئ ،عز يزتي القارئة
يعتبر نظام التأمين األساسي لمعيشة الباحثين عن عمل (رقم  )2بما يحتويه من إعانات للبطالة ومساعدات
اجتماعية والذي يسمى «هارتسفير» معقد للغاية حتى بين الخبراء .لقد تم تغيير القانون االجتماعي الثاني
و هو األساس لهذا القانون ،مرات ال تحصى منذ عام  .2005كما أن العديد من المصطلحات القانونية غير
دقيقة  ،ويتم تفسيرها على أوجه مختلفة وغالباً ما يتم توضيحها أمام المحاكم فقط ،فيكون من الصعب
اإلحاطة الاكملة بها.
من المهم للمرء أن يكون على اطالع جيد في ما يخص «هارتسفير» ،الموضو ع متعلق بالحد األدنى
للمعيشة ،ففي برلين يؤمن التأمين األساسي لمعيشة الباحثين عن عمل معيشة نصف مليون نسمة من
الناس.
نر يد بهذا الكتيب أن نبين لكم حقوقكم وأن نبلغكم بما يجب أن تعرفوه وتأخذوه في عين االعتبار عند
تماما ،أو إذا
شيئا أو ال تفهمه
التعامل مع السلطات من أجل الحصول على حقوقكم .إذا كنت ال تفهم ً
ً
اكن لديك المز يد من األسئلة ،فدعنا نشير عليك بما يجب عمله .تقوم مراكز االستشارة المستقلة بالتحقق
من صحة اإلشعارات الموجهة إليك وتساعدك على كتابة الرسائل والطعون .ويمكنك إيجاد عناوين مراكز
االستشارة عبر موقعنا  www.beratung-kann-helfen.deاالستشار ي وفي الفصل  19في نهاية الكتيب.
برلين هي مدينة ذات أجناس متنوعة .مئات اآلالف من الناس ممن يحمل جنسية غير الجنسية األلمانية
يعيشون في مدينتنا .فمن أجل الوصول إليهم قمنا بترجمة هذا الكتيب إلى عدة لغات.
تم تجميع هذا الكتيب بأفضل ما لدينا من معرفة وبحرص بالغ .ومع ذلك فال يمكننا أن نتحمل المسؤولية
عن صحة أو اكتمال المعلومات .نحن نتطلع إلى أي تلميحات أو اقتراحات أو نقد .إذا كنت تر يد أن تخبرنا
بشيء ما فيرجى توجيه رسالة إلى مكتب معامالت مركز البطالة للكنائس البر وتستانتية في برلين
Berliner Arbeitslosenzentrum evangelischer Kirchenkreise e. V
Kirchstr. 4, 14169 Berlin
أو راسلنا عبر البر يد اإللكتر وني على عنوان info@berliner-arbeitslosenzentrum.de
نتقدم بالشكر الوافر للك من ساهم في إخراج هذا الكتيب أو جعل ذلك ممكنا من خالل دعمه!
نرجو لكم اإلستفادة من القراءة
فرانك ستيجر Frank Steger
رئيس مؤسسة BALZ
برلين ،في ديسمبر  /اكنون األول 2018
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قانون تمكين الوصول
صادر عن واكلة العمل
اتفاقية الرعاية األور وبية
االتحاد االور وبي
المنطقة االقتصادية األور وبية
قانون حر ية االنتقال
في االتحاد األور وبي
اتفاقية جنيف لالجئين
مساعدة على مصار يف
تغطية تاكليف التقاضي
قانون الشؤون االجتماعية
الئحة  /مرسوم
جمعية مسجلة

BA
BAföG
BuT
BVG
EAO
EFA

Europäisches
Fürsorgeabkommen
Europäische Union
Europäischer Wirtschaftsraum
)Island, Liechtenstein,
(Norwegen
Freizügigkeitsgesetz

FreizügG/EU

Genfer Flüchtlingskonvention
Prozesskostenhilfe

GFK
PKH

Sozialgesetzbuch
Verordnung
eingetragener Verein

SGB
V oder VO

EU
EWR
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الفصل األول :ما هو التأمين األساسي للباحثين عن عمل؟
•» .1الحد األدنى االجتماعي والثقافي للمعيشة«

الحد األدنى أو األساسي لتأمين الدخل هو نظام للرعاية

تؤمنه الدولة ممول بواسطة الضرائب ،ويهدف إلى

مساعدة األشخاص ذوي الحاجة الذين ال يستطيعون

كسب عيشهم من مواردهم وقواتهم الذاتية من أجل

حتى يحق للمتقدم المطالبة بإعانة البطالةالثانية AlgII

يجب أن يكون بحاجة إلى المساعدة و قادرا على العمل.
أما غير القادر على الكسب و هم على سبيل المثال

األطفال دون سن الخامسة عشر فإنهم يتلقون إعانات

ضمان »الحد األدنى االجتماعي و الثقافي للمعيشة«.

اجتماعية إذا اكنوا يعيشون مع شخص قادر على الكسب.

ماذا يعني ذلك؟ يشير الحد األدنى للمعيشة إلى الوسائل

األجانب الذين يعيشون في ألمانيا («األجانب») حق

الوسائل قبل لك شيء تأمين الغذاء والملبس والمسكن

و اإلعانات اإلجتماعية مثل األلمان.

الحد األدنى يشمل أيضاً وسائل للتمكين من المشاركة

من المعلومات المفيدة:

الالزمة لضمان الوجود المادي للفرد .وتشمل هذه

الالئق والرعاية الطبية اإلعتيادية .باإلضافة إلى ذلك فإن

المتواضعة في الحياة االجتماعية والثقافية والسياسية.
شر ع ينص على
فيما يتعلق بالتأمين األساسي
ُ
فالم ّ
الحاجة إلى مبلغ محدد (عادة ما يكون معدل ثابت)

وعلى هذا فإنه باستيفاء هذه الشر وط يكون للمواطنين

التمتع بشلك عام بنفس الحقوق في إعانة البطالة AlgII

ً
عاطال عن العمل كي تتلقي »إعانة البطالة
ليس عليك أن تكون

الثانية  .«AlgIIيمكنك كذلك تلقي إعانات أساسية للباحثين عن
عمل إذا كنت تعمل موظفا بدوام جزئي أو بدوام اكمل أو إذا

يؤمن
كنت تعمل لحسابك الخاص  ،بشرط أال يكون لديك دخل ّ

الحتياجات الحياة والحاالت المعيشية المعتادة .ينتج

المعيشة أو ثر وة يجب الرجو ع إليها .نرجو مراعاة اآلتي :بالنسبة

مجمو ع االحتياجات المعنية.

يجب تقديم طلب منفصل لها.

مبلغ الحد األدنى االجتماعي و الثقافي للمعيشة عن

التأمين األساسي يأتي في مؤخرة األولويات .هذا

يعني أن الدخل الخاص و الثر وة الذاتية و كذلك وجود

إستحقاقات تجاه مقدمين آخر ين للخدمات االجتماعية
أو تجاه األقارب الملزمين بتوفير الرعاية فهذا يمكن أن

يقلل قيمة إعانة الدولة الالزمة أو حتى يلغيها بالاكمل.

المستفيدون القادر ون على الكسب مطالبون باستخدام

القوة العاملة لديهم إلنهاء حالة اإلحتياج.

تتحدد والية الدولة لتأمين الحد األدنى للفرص

االجتماعية والثقافية من حماية كرامة اإلنسان المادة

األولى من القانون األساسي (دستور الدولة) ومتطلبات

لبعض الخدمات مثل تاكليف اللوازم األولية للحوامل والوالدة

 2.2اإلعانة االجتماعية

التأمين األساسي لمعيشة الباحثين عن عمل يختلف

عن المساعدات لتغطية نفقات المعيشة حسب الفصل

الثالث من قانون الشؤون االجتماعية الثاني عشر SGB

( XIIاإلعانة االجتماعية) ويرجع ذلك أساسا إلى اشتراط

توافر القدرة على الكسب .إذا اكن هناك أشخاص بالفعل
عاجز ين عن العمل عجزا اكمال و دائما أو يتقاضون

معاش التقاعد القانوني فيؤخذ بعين االعتبار منحهم

التأمين األساسي للمعيشة في مرحلة الشيخوخة في
حالة وجود الحاجة للمساعدة ،ثم في حالة العجز

الجزئي فإنهم يتلقون المساعدات االجتماعية وفقا

دولة الرفاهية االجتماعية المنصوص عليها في المادة .20

للفصل الرابع من قانون الشؤون االجتماعية الثاني عشر

كرامة المحتاجين بالفعل فهذا موضو ع مثير للجدل.

تعليق المراجع)

أما إذا اكن التأمين األساسي للباحثين عن عمل يحمي

 .2األنواع الثالثة لتأمين الحد األدنى للدخل

في ألمانيا يتم التمييز بين ثالثة أنواع من ضمان الدخل

( .SGB XIIيرجي مراجعة ترجمة هذا الجزء مرة أخر ى!

 2.3قانون خدمات طالبي اللجوء

طالبو اللجوء و المتمتعون بالسماح المؤقت و األجانب

األدنى القانوني من أجل تأمين الحد األدنى للمعيشة.

المطالبون بالمغادرة وبعض األجانب اآلخر ين يتقاضون

 2.1التأمين األساسي لمعيشة الباحثين عن عمل

اإلحتياج .وتعتبر قيمة خالل الـ  15شهر األوائل من

خدمات طبقا لقانون خدمات طالبي اللجوء في حالة

المرجع القانوني للتأمين األساسي لمعيشة الباحثين عن

اإلقامة في ألمانيا عموما أقل من الخدمات المعيشية

هو قانون الشؤون االجتماعية الثاني  ،SGBIIأما الخدمات

 SGBIIو.SGB XII

عمل وغالباً ما يطلق عليه أيضاً إسم هارتسفيرHartz IV
المهمة من أجل تدبير المعيشة المدرجة في قانون

الشؤون االجتماعية الثاني  SGBIIفهي إعانة البطالة Alg

 IIواإلعانة االجتماعية.

ما هو التأمين األساسي للباحثين عن عمل؟

وفقا لقانون الشؤون االجتماعية الثاني و الثاني عشر

9
 .3ما يميزها عن إعانات البطالة

إعانات البطالة الثانية  IIALGتختلف اختالفا كبيرا عن

إذا اكنت إعانة البطالة ال تكفي لتأمين المعيشة فإنه يمكن

إعانات البطالة  .ALGإعانات البطالة حسب قانون الشؤون

«ز يادتها» بواسطة إعانة البطالة الثانية .ALGII

الدخل و الذي يخضع لفحص الحاجة ولكن تعتبر خدمة

و هذا ما ننصح به:

االجتماعية الثالث  SGBIIIليست تأمينا للحد األدنى من

بديلة عن األجر و هي تصرف من صندوق تأمين البطالة.
إعانة البطالة يتقاضاها من العاطلين عن العمل لك من

في حالة أنه سبق لك أن شغلت عمال وظيفيا في بلد آخر داخل
االتحاد األور وبي أو داخل المنطقة اإلقتصادية األور وبية EWR

أو في سويسرا فعندها يمكنك إدراج فترات العمل تلك ضمن

يثبت شغل وظيفة تلزم بدفع التأمينات داخل ألمانيا لمدة

فترات استحقاق إعانة البطالة  -وهذا عادة ما يمكن عمله فقط

يناير  /اكنون الثاني  30 :2020شهر ).و تعتمد قيمة مبلغ

( . (2004/883 .VO )EG( Nr ٦1 .Artاستعلم لدى واكلة العمل

سنة على األقل خالل العامين السابقين (إبتداءمن 1
االستحقاق عادة على قيمة األجر األخير.

عندما يكون آخر وظيفة مؤمن عليها تمت في ألمانيا

التي تتبعها.

الفصل الثاني :تقديم الطلبات  -ما الذي يجب االنتباه إليه؟
 .1الخدمات ال تمنح إال بعد تقديم طلب

تمنح خدمات التأمين األساسي للباحثين عن عمل

عند تقديم الطلب (وفقا للمادة  37من قانون الشؤون

االجتماعية الثاني  .(SGBIIال يخضع الطلب ألي شلك

معين ويمكن تقديمه كتابياً أو شخصياً أو بالفاكس إلى

الجوب سنتر المسؤول .يجب الحصول على إثبات كتابي
للطلبات المقدمة شفويا .بذلك يمكنك في وقت الحق

إثبات أنك قمت بتقديم طلب ووقت قيامك به  .لكي

تتم معالجة طلبك بسرعة ،كما يوصى بالمثول شخصيا

أمام مكتب العمل المسؤول عند تقديم الطلب األول

واستخدام نماذج الطلب المقدمة من قبل واكلة العمل
االتحادية (.(BA

و هذا ما ننصح به:

ال تقبل العدول عن تقديم طلبك إذا اعتبرك الموظفون غير

تز يد أعمارهم عن  25سنة تقديم طلباتهم بأنفسهم

إذا اكنوا بحاجة إلى مساعدة من الجوب سنتر .يمكنك
الحصول على لك ما تحتاج إلى معرفته عن مجموعة

ذات االحتياجات (عائلة) في الفصل الرابع تحت عنوان

مجموعة ذات احتياجات (عائلة) بما في ذلك»المجموعة

الشبيهة بالزوجية».

من المعلومات المفيدة :يرجع مفعول طلب خدمات

تأمين المعيشة إلى اليوم األول من الشهر الذي تم فيه
أيضا
تقديم الطلب .و بذلك تشمل القيمة الحسابية ً
ما ورد من الدخل في بداية الشهر الذي تم فيه تقديم

الطلب.

و هذا ما ننصح به:

إذا كنت ال تزال تتوقع وصول أجرك من صاحب العمل السابق،

مؤهل للحصول على إعانة البطالة الثانية .الماكتب ملزمة بقبول

ّ
فأكد على وصول هذه األموال إلى حسابك قبل الشهر الذي

ً
إيصاال باالستالم عند تقديم الطلبات إلى
مكتب العمل .واطلب

سنتر.

دائما بتصوير نسخة من الطلبات التي تقدمها إلى
طلبك .قم
ً

الجوب سنتر .فلقد أوصى مكتب العمل االتحادي في تعميم

إلى ماكتب العمل بإصدار إيصاالت باالستالم إذا طلب منها ذلك.
يشمل طلبك جميع األفراد الذين يعيشون معك

تقدم فيه الطلب .وإال سيتم احتسابها كدخل من قبل الجوب

»حتى تستمر بالحصول على مال العاطلين عن العمل

طلب
 )II (Alg IIوالفوائد االجتماعية ،عليك تسليم
ٍ
جديد خالل فترة الموافقة .حرصاً على أال تخسر

في مجموعة ذات احتياجات (عائلة) و بها يصبحون

حقوقك بأي فوائد ،عليك تقديم طلبك بما ال يتجاوز

ويشمل ذلك زوجك أو شخصا بمثابة الزوج و جميع

قسم ما في هذه الوحدة
المزيد عن مدة موافقة
ٍ
تحت ”.٦إلى متى تسري موافقة مال العاطلين عن

«مستفيدين من الخدمات».

أوالدك ما دون ال 25سنة غير المتزوجين الذين يعيشون
معك في نفس المنز ل .يجب على األطفال الذين

تقديم الطلبات  -ما الذي يجب االنتباه إليه؟

الشهر الذي يلي نهاية فترة منحتك .يمكن معرفة

العمل  IIوالفوائد االجتماعية؟”«.
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“نر جو االنتباه

عليك تسليم طلب مفصول لفوائد معينة ،مثل المعدات

األولية للحمل والوالدة”.

 .2أي جوب سنتر هو المسؤول؟

في المعتاد يكون الجوب سنتر الواقع في المقاطعة

في حالة إذا اكنت هذه الخيارات ليست متاحة ،تلتزم الجوب

سنتر المخصصة لمواطني دول االتحاد األوروبي أو المنطقة
اإلقتصادية األوروبية  EWRأوجميع رعايا الدول األخرى في
ما يسمى بوضع عابر للحدود (يعني غير مواطني االتحاد

األوروبي الذين قاموا بنقل مركز حياتهم القانوني من بلد

إلى آخر داخل االتحاد األوروبي) بتوفير خدمات الترجمة

من برلين التي تقيم فيها إقامتك المعتادة هو المسئول

العادية و الفورية .يشلك أساس ذلك الالئحة (2004/883(EC

وفقا للمادة  3٦من قانون الشؤون االجتماعية (.(SGBII

التي يمنحها قانون الشؤون االجتماعية الثاني  SGBIIدون

عن منح التأمين األساسي للمعيشة للباحثين عن عمل
عادة تكون تلك المقاطعة هي التي بها محل إقامتك

ويتم إثبات محل اإلقامة باألحرى عن طريق البطاقة
الشخصية أو ورقة إثبات التسجيل.

التي تضمن لألشخاص المذكورين الحصول على الخدمات

تمييز (المرسوم رقم  201٦11028لمكتب العمل االتحادي .(BA

يعو ض عن تاكليف
من الممكن أن يطلب الجوب سنتر أن
َّ
ترجمة طلبات أو وثائق ضرورية أخرى لغيرهم من األجانب

بالنسبة لمن ال مأوى لهم فيعتبر ماكن التسجيل الرسمي

وسداد مركز العمل لترجمة الطلبات والوثائق الالزمة  -ولكن

يتم توزيع المشردين دون سجل في برلين حسب شهر

 .(SGB Xكما أنه من الممكن أن ُت ْصرف تاكليف الترجمة
من ميزانية الواكلة المخصصة لذلك .و سيتم التعريف بمزيد

مالجئ أو (انظر النقطة الرابعة من الالئحة التنفيذية

عنوان "ما هي الخدمات التي يوفرها الجوب سينتر من أجل

األخير في أي مقاطعة من برلين هو "محل اإلقامة".
والدتهم على أحد االثني عشر جوب سينتر في برلين

وكذلك الالجئين المعترف بهم الذين يقيمون في

"اختصاص الشؤون االجتماعية") .بالنسبة لالجئين

الوافدين حديثً ا في مساكن محدودي الدخل الجماعية

سيكون هناك الئحة معدلة خالل عام .2019

هذا غير ملزم (المادة  ،19فقرة  2من قانون الشؤون االجتماعية

من المعلومات عن ميزانية الواكلة في الفصل الثامن تحت
استالم وظيفة (الشروع في وظيفة جديدة)؟".

 .5األشخاص ذوو ضعف في السمع أوضعف في
المخاطبة

نرجو مراعاة اآلتي :المقيمون الذين يتمتعون باللجوء أو

األشخاص ذوو ضعف في السمع أوضعف في

حصلوا على تصريح اإلقامة بعد  1يناير  /اكنون الثاني201٦

أوباإلشارات الداعمة للخطاب أو من خالل سبل أخرى

يتلقون فقط خدمات من الجوب سينتر الذي ينص عليه نظام

قانون الشؤون االجتماعية العاشر (SGBX

بحماية مؤقتة أو بتصريح إقامة ألسباب إنسانية و الذين

وقبل  ٦أغسطس  /آب  2019يسري عليهم اإلقامة .سوف
أيضا جوب سينتر في
محل اإلقامة .ممكن أن يكون هذا ً

والية محددة من الواليات .يتم استيضاح النظم التي عليه

المخاطبة لهم الحق في التواصل بلغة اإلشارة األلمانية
مناسبة للتواصل(.المادة  19الفقرة  1الجملة  2من

البطالة الثانية والمعونة
 .6إلى متى تمنح إعانة ِ

أن يتبعها من وثائق االعتراف أواإلقامة .تنطبق االستثناءات

االجتماعية؟

تدريباً مهنياً أو يعملون ضمن إطار معين المادة  12aمن

لمدة اثني عشر شهرا ،و خالفا لذلك تكون فترة المنحة

من تخصيص محل اإلقامة إذا اكن المتقدمون يتلقون

قانون االقامة .( (AufenthGتخطط الحكومة لتمديد لوائح
نظام محل اإلقامة لما بعد  ٦أغسطس  /آب .2019
 .3يمكنك أن تصطحب معك "معاون"

البطالة الثانية  Alg IIوالمعونة االجتماعية
يتم منح إعانة ِ
ستة أشهر للموظفين ذوي الدخل المتغير ولألفراد

العاملين لحسابهم الخاص على سبيل المثال .هؤالء

أوليا (المادة  41فقرة  3من قانون الشؤون
يتلقون قرارًا ً
االجتماعية .(SGB II

مقدما لطلب  ،يحق لك أن يصحبك شخص
بصفتك
ً
موثوق به أو ما يسمى "بالمعاون" ،يصحبك إلى الجوب

 .7كيف يتم دفع اإلعانات؟

التي يقدمها المعاون بمثابة أنك قد قلتها بنفسك إذا

مقدما في بداية لك شهر .إذا لم يكن لديك حساب
ً

سنتر ال سيما أن يكون ذلك بهدف الترجمة .المعلومات
لم تعترض على التو (وفقا للمادة  ،13فقرة  4إلى  7من

قانون الشؤون االجتماعية .(SGBX
 .4خدمات الترجمة الفورية و العادية

يجب أن تكون الطلبات مقدمة باللغة األلمانية من حيث

المبدأ .لذلك يجب على األشخاص الذين ليس لديهم معرفة

يتم صرف قيمة تأمين المعيشة إلى حسابك البنكي

فستتلقى مخصصاتك النقدية على شلك شيك بريدي.
يخضع تقديم الخدمات بواسطة شيك لتلكفة مالية.

يستثنى من ذلك من يمكنه إثبات عدم مقدرته على فتح

حساب .في هذه الحالة يوجب تقديم إثبات من البنك.
 .8هل ممكن الحصول على مبلغ مقدم؟

اكفية باللغة األلمانية أن يصطحبوا أحد أقربائهم أو معارفهم

عندما يكون من المحتمل استحقاقك لالعانة المطلوبة

يمكن لموظف في الجوب سنتر يتقن اللغة أو مترجم من

على قرار مبدئي (المادة  41aالفقرة 1من قانون الشؤون

ممن لديه معرفة في هذا المجال إلى الجوب سنتر كداعم.

جمعية خيرية أن يقدم ذلك الدعم أيضا.

تقديم الطلبات  -ما الذي يجب االنتباه إليه؟

و تكون معدوم الوسائل المعيشية فيحق لك الحصول

االجتماعية الثاني  .(SGBIIإذا اكن األمر طارئ يمكنك
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أيضا الحصول على إعانات نقدية فورية بهذه الطريقة.
ً
يجب عليك إثبات افتقارك إلى الوسائل المعيشية عن

طريق كشوفات محدثة من البنك وتقديم وثائق مناسبة

أخرىإذا لزم األمر.

من الممكن منح خدمات مسبقة بقيمة تصل إلى

 100يورو من الخدمات التي تم اعتمادها بالفعل ويتم

خصمها من اإلعانة المستحقة في الشهر التالي (المادة

 42الفقرة 1من قانون الشؤون االجتماعية الثاني

.(SGBII

الفصل الثالث :من يحصل على خدمات التأمين األساسي

للمعيشة ؟

 .1المتطلبات العامة

يعتمد ما إذا كنت تستحق تقاضي خدمات التأمين
األساسي للمعيشة للباحثين عن عمل على توفر

أربعة شروط :العمر والقدرة على العمل والحاجة إلى
المساعدة واإلقامة المعتادة في ألمانيا .يمكن أن

يحق ألشخاص ال يستوفون شرط القدرة على الكسب

جو مر اعاة اآلتي:

بإماكنالجوب سنتر أن يطلب منك تقديم طلب للحصول

على معاش التقاعد قبل الوصول إلى سن التقاعد اإلعتيادي

إذا كنت مستوفياً للشروط .و يوضع في عين اإلعتبار معاشات
التقاعد التي تحتوي على خصومات أو حتى بدون .بإماكن

و هم األطفال دون سن الـ 15سنة على سبيل المثال

الجوب سنتر أن يحيلك إلى معاش تقاعدي مع خصومات

ِبطالة (ثانية)  Alg IIو من يتلقى معونة اجتماعية ؟").

االجتماعية الثاني .(SGB II

(انظر في هذا الفصل تحت  " .2من الذي يتلقىإعانة

مجموعات األشخاص المستثناة من الخدمات مدرجة

فقط إبتداء من سن  ٦3سنة (المادة 12aمن قانون الشؤون

في القسمين 3و  4.1من هذا الفصل.
 1.1سن التقاعد

يتم صرف االعانات لألشخاص إبتداء من سن  15عام
وحتى نهاية الشهر الميالدي الذي يبلغون فيه السن

القانونية للمعاش (المادة  7الفقرة  1الجملة  1رقم 1

من قانون الشؤون االجتماعية الثاني  .(SGBIIفالحد

األدنى الممثل في سن  ٦5سنة  -كما هو متبع في

قوانين التقاعد  -يتم زيادته على مراحل إبتداء من سنة

مواليد عام  1947و ذلك بمقدار شهر واحد عن لك سنة

و هذا ما ننصح به:

قد يعتبر التقاعد المبكر ضد رغبتك "غير منصف" أو غير

مناسب .وهذا قد يكون على سبيل المثال إذا كنت ال تزال

تتلقى إعانات البطالة إلى جانب إعانات البطالة الثانية ALG

 IIأو تباشر عمال بمقدار  20ساعة في األسبوع أو أكثر (مرسوم
بخصوص عدم االنصاف .(UnbilligkeitsVبحال اكن التقاعد
عادل” عليك باالعتراض على طلب مركز العمل بتسليم
“غير
ٍ

طلب المعاش التقاعدي.

تقويمية ،فإبتداء من سنة مواليد عام  1959تصبح مدة

المرحلة الواحدة شهرين عن لك سنة تقويمية ثم تنتهي

إلى  ٦7سنة بالنسبة لمواليد عام (19٦4المادة  7aمن

قانون الشؤون االجتماعية الثاني .(SGBII

مثال :السيد س .و محتاج لإلعانة ،ولد في  10يوليو /

تموز  .1954سوف يصل يوم  10مارس  /آزار  2020الى

سن التقاعد الاكئن  ٦5سنة و  8أشهر .ونتيجة لذلك فهو

يحق له تقاضي إعانات أساسية للباحثين عن عمل حتى
 31مارس  /آزار .2020
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 1.2القدرة على الكسب

و يعد قادرا على الكسب من يستطيع العمل في الوقت

الحاجة للمساعدة أو يتم تخفيضها أو يمكن اختصار

مدتها (المادة  12aمن قانون الشؤون االجتماعية الثاني

الحالي أو خالل األشهر الستة المقبلة لمدة ثالث ساعات

( (SGB IIللمزيد من المعلومات عن التزاماتك بخصوص

السوق العام للعمل (المادة  8فقرة  1من قانون الشؤون

عشر).

يشترط أن يكونوا مستعدين للعمل ولديهم مثال طفال

 1.4اإلقامة االعتيادية داخل ألمانيا

في اليوم على األقل في ظل الظروف المعتادة لدى

االجتماعية الثاني  .(SGB IIو حتى الناس الذين ال

دون سن الثالث سنوات يرعونه مؤقتا داخل أسرتهم أو
من هو ملتحق بمدارس التعليم العام

علي الكسب

يعدون قادرين

أما بالنسبة لألجانب فتحديد توافر القدرة على الكسب

(المادة  8فقرة  2من قانون الشؤون االجتماعية الثاني (SGB II

يعتمد على ما إذا اكن لديهم حق دخول سوق العمل ،يعني

هل مسموح لهم بالعمل.

• مواطنو االتحاد األوروبي (المواطنون األوروبيون)

وأفراد أسرهم يتم استنباط الحق في مزاولة عمل مباشرة

أيضا على
من حقهم في حرية التنقل ،و ينطبق هذا الحق ً

مواطني دول المنطقة االقتصادية األوروبية مثل أيسلندا
وليشتنشتاين والنرويج ومواطني سويسرا.

• بالنسبة لرعايا البلدان األخرى (المواطنون من خارج

االتحاد األوروبي أو المنطقة االقتصادية األوروبية)

فتصريح اإلقامة يحتوي على إشارة الماكنية دخول سوق

العمل .فمن لديه تصريح عمل(يصرح بالعمل) أوبإماكنه

الحصول على ذلك (العمل بإذن من مكتب األجانب فقط)

فهو يعتبر قادرعلى العمل بالمعنى القانوني .األجانب الذين

يخضعون لحظر مطلق على العمل ال يمكنهم الحصول على

إعانة ِبطالة ثانية .Alg II

 1.3الحاجة للمساعدة

يعتبر في حاجة إلى مساعدة لك من ال يستطيع تأمين

واجبك في التعاون مع السلطات انظر الفصل الثالث

يتلقى الخدمات فقط من يقيم في ألمانيا بصفة اعتيادية

(المادة  7الفقرة  1الجملة  1رقم  4من قانون الشؤون
االجتماعية الثاني .(SGB II

عادة ما يتم إثبات "اإلقامة االعتيادية" بواسطة بيت

مسكون بالفعل (محل إقامة) .حتى الناس بال مأوى

يمكن أن يكون لهم محل إقامة اعتيادية إذا اكن واضحا
من خالل المعطيات أن إقامتهم داخل ألمانيا ليست
مؤقتة فقط (المادة  30الفقرة 3من قانون الشؤون

االجتماعية األول  .(SGB Iهام :يجب أن يكون

المستفيدون في متناول الجوب سنتر( .انظر في هذا

الفصل تحت .3من ال يتلقى التأمين األساسي للمعيشة

للباحثين عن عمل؟).

ترط مع األجنبي أن يكون لديه أفق مستقبلي يسمح

باإلقامة لفترة أطول في ألمانيا و أن يرغب في ذلك .لذلك

يستثنى من "اإلقامة االعتيادية" على سبيل المثال األجانب

الموجودين في ألمانيا بغرض السياحة أو لحضور دورة لغة

فقط أو حاملين تأشيرة شنغن إلقامة قصيرة المدى (الفقرة

 ،٦الفقرة  1قانون اإلقامة) أو قبول مؤقت للعمل كحاضن أو
أجنبية  au pairعلى سبيل المثال.
حاضنة
ّ

 .2من الذي يتلقى إعانة ِبطالة (ثانية)  Alg IIومن يتلقى

عيشه هو و من يعوله من أفراد مجموعته ذات احتياجات

معونة اجتماعية؟

المساعدة من جهة أخرى (المادة  9الفقرة  1من قانون

ِبطالة (ثانية)  .ALG IIيحق لغير القادر على العمل أن
تصرف له إعانة اجتماعية من الجوب سنتر إذا اكن يعيش

(عائلة) أو مجموعة ذات ميزانية مشتركة (عائلة) (يمكن

مجموعة ذات احتياجات (عائلة) واحدة .هذا ينطبق قبل

ً
مثال)
عوز أو جماعة تشترك في ميزانية واحدة (عائلة

• جميع األطفال الذين تقل أعمارهم عن  15عام في

(العائلة) من خالل دخله أو ثروته الخاصة و ال يتلقى
الشؤون االجتماعية الثاني .(SGB II

في حالة أنك تعيش ضمن مجموعة ذات احتياجات
التعبير عن هذا بعبارة :ضمن جماعة ذات إحتياج أو

 -تعليق المراجع) باالشتراك مع أقارب أو أصهار فربما

لك من تنطبق عليه الشروط األربعة يحصل على إعانة

مع شخص متلقي الرعاية و قادر على العمل داخل

لك شيء على

منزل والديهم العاملين،

يوضع في الحسبان مساهمة هؤالء بدخلهم أو ثروتهم

• أشخاص معاقين بالاكمل الذين يعيشون مع قرينهم

االحتياجات الواحدة جماعة تشترك في ميزانية واحدة

• وآباء ذوي إعاقة اكملة يعيشون مع أطفالهم القادرين

مركز العمل قد يطلب منك تقديم طلبات للحصول

إذا اكن هناك من هو عاجز عن العمل تماما فال تحق له

(انظر الفصل الرابع :ما هو الفرق بين المجموعة ذات
والمجموعة ذات السكن المشترك؟).

على إعانات اجتماعية أخرى ذات أولوية أعلى ،مثل

إعانة الطفل أو العالوة على إعانة الطفل أو مدفوعات

مقدما على إعالة األطفال أو إعانة على أجور السكن أو
معاش التقاعد المبكر إذا اكن ذلك سبيال لتجنب وضع

القادر على العمل

على العمل الذين تتراوح أعمارهم ما بين  15و  24سنة.

المعونة االجتماعية في معظم الحاالت ولكن يتلقى

التأمين األساسي للمعيشة لكبار السن والعاجزين عن

العمل وفقا للفصل الرابع من قانون الشؤون االجتماعية
الثاني عشر ( SGB XIIالمساعدات االجتماعية).

الفصل الثالث :من يحصل على خدمات التأمين األساسي للمعيشة؟
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 .3من ال يتلقى التأمين األساسي للمعيشة للباحثين عن

يجب على من يحصل على التأمين األساسي للمعيشة

يستثنى من التأمين األساسي للمعيشة للباحثين عن

العمل والدعوات التي يتلقاها من الجوب سنتر .لذلك

عمل؟

عمل:

• األشخاص الذين يحصلون على معاش تقاعدي

للباحثين عن عمل االستجابة خالل فترة مالئمة لعروض
شخصيا متاحا عن طريق
يجب أن يكون الوصول إليك
ً
رسالة بريدية موجهة الى العنوان المذكور و حضورك إلى

اكمل قبل الوصول إلى سن التقاعد اإلعتيادي ،و يحق

الجوب سينتر ممكنا لك يوم خالل أيام العمل (المادة

دفع أول معاش على األكثر (المادة  7الفقرة  4من

مجرد إماكنية الوصول إليك هاتفيا ال تكفي.

لهم االستفادة من الخدمات حتى اليوم السابق ليوم

قانون الشؤون االجتماعية الثاني.(SGB II

مثال :السيدة ف .تنتقل إلى مرحلة التقاعد المبكر

عاما مع تقاضي معاش تقاعدي
عن عمر يناهز ً ٦3
للمشتركين في التأمين لفترة طويلة .يستحق معاش

األولى الفقرة األولى من قانون تمكين الوصول .(EAO

إذا كنت ترغب في السفر  ،فإنك تحتاج مبدئيا إلى

الموافقة المسبقة من الجوب سينتر (انظر الفصل 14

هل يحق لمستحقي الخدمات الحصول على إجازة؟).

التقاعد المبكر اعتبارًا من يوليو .سيتم دفع المعاش األول

االستثناءات من ذلك :وفقاً للتعليمات الحالية لواكلة

إعانة ِبطالة (ثانية).ALG II
كما تؤدي معاشات المسنين األجنبية إلى االستبعاد إذا

يستغنى عنها بشلك عام إال

في  29يوليو .إبتداءمن  29يوليو لم يعد لها الحق في

اكنت قابلة للمقارنة مع معاشات المسنين األلمانية.

من المعلومات المفيدة:

ُينسب مبلغ الدفعة األولى من معاش التقاعد المبكر إلى
البطالة (الثانية) .Alg IIيتم صرف دفعة مخفضة جزئيا
إعانة ِ

البطالة (الثانية)  Alg IIفي بداية الشهر .من أجل
من إعانة ِ
سد ثغرة في اإلمداد المعيشي حتى نهاية الشهر ،يمكنك

العمل فإن الموافقة المسبقة على التغيب من الماكن ال

• أطفال دون سن  15عاما

البطالة (الثانية) Alg II
• وبالنسبة للحاصلين على إعانة ِ
الذين يعملون  15ساعة على األقل في األسبوع أو الذين

يشاركون في إجراءات لدمجهم في عمل.

استثناءات أخرى ممكنة و يتم النظر في لك حالة على

حدى .و يمكن ذلك على سبيل المثال آلباء وأمهات ان
اكنوا معيلين وحيدين و من يصعب عليه استالم عمل

بسبب رعاية طفل دون سن ثالث سنوات ،أو من يتلقى

تقديم طلب الى الجوب سينتر على قرض انتقالي عن الشهر

المعونة االجتماعية.

قانون الشؤون االجتماعية الثاني .(SGB II

باإلضافة إلى ذلك فإن إماكنية الوصول إليك تعتبر

الذي يتم فيه دفع المعاش األول (المادة  24الفقرة  4من

• األشخاص الذين يقيمون في مؤسسات للمرضى

الداخليين مثل المستشفيات أو عيادات إعادة التأهيل

أو دور رعاية المسنين ،إبتداء من اليوم األول من

إقامتهم هناك (المادة  7الفقرة  4من قانون الشؤون

مضمونة إذا كنت تقوم بشلك مثبت بزيارة تعريف أو
استشارة أو أي موعد آخر يتعلق بالبحث عن وظيفة

وبالتالي ال تمكنك االستجابة لعروض العمل المقدمة

من الجوب سنترعلى وجه السرعة.

االجتماعية الثاني  .(SGB IIخالفا لذلك يستمر هؤالء في

و هذا ما ننصح به:

• يفترض أن يعالجوا لمدة تقل عن ستة أشهر في

إليك ،حيث أنهم إذا علموا بتغيبك عن الموقع غير المصرح به

تلقي خدمات في حالة إذا اكنوا

المستشفى (§  (SGB V 107أو ملزمين بتلقي العالج

داخل إحدى مؤسسات إعادة التأهيل الطبي أو

ال تستهين بواجبك في تمكين الجوب سنتر من الوصول

فسوف يتعين عليك رد قيمة الخدمات عن تلك الفترة.

• العمل على األقل لمدة  15ساعة في األسبوع داخل

سوق العمل العام.

• األشخاص داخل مؤسسات لتنفيذ االعتقال بناء
على أمر قضائي (على سبيل المثال احتجاز بسبب

الحبس الجنائي أو الحبس على ذمة التحقيق)إبتداء من

أول يوم من االعتقال (المادة  7الفقرة  4الجملة  2من

قانون الشؤون االجتماعية الثاني  .(SGB IIكما يشمل
ذلك أيضا من أطلق سراحهم بشلك مؤقت.

من المعلومات المفيدة:

من ليس لديه سكن له الخيار في تحديد عنوان بريدي

لسكن مؤقت لدى أحد األصدقاء أو المعارف أو عنوان

خطيا من
مؤسسة ألناس بال مأوى .يطلب الجوب سنتر إثباتا
ً
المؤسسة بأنك موجود لديهم كضيف و يمكنهم االتصال

بك بريديا في أيام العمل .يرجى االستفسار عن المؤسسات

المستقلة ألشخاص دون مأوى في برلين و التي يمكن أن
تمنحك عنوانا بريديا.

• األشخاص الذين هم خارج المنطقة المقربة من

الجوب سنتر دون موافقة الجوب سينتر أو في خارج
متناول الجوب سنتر.
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 .4الخصائص لوضع األجانب

• حق اإلقامة كموظف أو كشخص يعمل لحسابه

من حيث المبدأ يحق لألجانب تقاضي التأمين

األوروبية حتى على وظيفة تشمل وقت عمل خمس

 4.1االستبعاد من الخدمات

الذاتي داخل ألمانيا .وقد وافقت محكمة العدل

األساسي للمعيشة للباحثين عن عمل إذا استوفوا

ساعات و نصف في األسبوع ودخل شهري قدره 175

على عكس ذلك ال يوجد استحقاق للخدمات بموجب

دائما على الرؤية العامة لجميع الظروف (AVVالمرسوم
ً

الشروط العامة المؤهلة للخدمات.

المادة  7الفقرة األولى الجملة  2من قانون الشؤون

االجتماعية الثاني :SGB II

يورو كي يوصف بحالة وظيفية .ومع ذلك فإنه يعتمد

التنفيذي العام لقانون حر ية التنقل، FreizügG / EU

رقم .(2.2.1

أ) األجانب وأفراد عائالتهم في األشهر الثالثة األولى

• حق اإلقامة كمتدرب على مهنة داخل شركة.

على مواطني االتحاد األوروبي الذين يمارسون عمال

من العمل التوظيفي أو العمل الذاتي داخل ألمانيا إذا

القانون الدولي أو ألسباب إنسانية أو ألسباب سياسية

قبل واكلة العمل االتحادية .أما بعد حدوث خسارة غير
َ
طوعية للتوظيف بعد فترة تقل عن سنة واحدة فيكون

خدمات طالبي اللجوء .وهم طالبو اللجوء غير المعترف

بعد انتهاء العمل (المادة  2الفقرة  3من قانون حر ية

ملزمون بمغادرة البالد (المادة األولى الفقرة األولى من

• تصريح اإلقامة أكحد أفراد أسرة مواطن من االتحاد

عالوة على ذلك فيتم االستبعاد لألجانب من الخدمات

أو الزوجة أو شريك الحياة أو الطفل دون الـ  21عام

د) الذين يستمدون حقهم في اإلقامة إما من غرض

 .(FreizügG / EUوينطبق الشيء نفسه على أفراد

األور وبي التنفيذية رقم  2011 /492فقط .يقع تحت

• إقامة دائمة بعد إقامة قانونية في ألمانيا إستمرت

بعد دخولهم الى البالد .ال ينطبق هذا االستبعاد

واألجانب الذين بحوزتهم تصريح إقامة بموجب

(الفصل  2المادة  5من قانون اإلقامة) بما في ذلك

أفراد أسرهم وأفراد األسر من األلمان.

ب) األجانب الذين يتلقون إعانات بموجب قانون

بهم بعد واألشخاص المتسامح في بقائهم و آخرون

قانون خدمات طالبي اللجوء .(AsylbLG
ج) الذين ليس لديهم حق اإلقامة أو

البحث عن عمل أو من المادة  10من الئحة االتحاد

النظام األخير لك المواطنين األوروبيين السابقين

الذين اكنوا يعملون في ألمانيا مع أطفالهم  ،طالما أن

األطفال يكملون تعليمهم أو تدريبهم المهني ويمارس

األبوان حقهما في الرعاية كونهم امواطنين في
االتحاد األوروبي.

المشرع فال يكون لألشخاص المذكورين
بناء على إرادة
ّ
تحت نقطتي ج) و د) الحق في تقاضي الخدمات اال

• حق اإلقامة غير المحدود بعد سنة واحدة على األقل

اكن العمل قد فقد بشلك ال إرادي ثم تم إثبات ذلك من

له حق اإلقامة والحق في تقاضي إعانة ِبطالة (ثانية)
 ALG IIأواإلعانة االجتماعية لمدة أقصاها ستة أشهر

التنقل في االتحاد األور وبي .(FreizügG / EU

األوروبي الحق في التمتع بحرية التنقل ،مثل الزوج

(المادة  3من قانون حر ية التنقل في االتحاد األور وبي

األسرة من دول ثالثة.

لمدة خمس سنوات متواصلة  ،حيث اكن هناك سبب

دائم في منح حرية التنقل بموجب قانون االتحاد

األوروبي .كما يتمتع أفراد العائلة من دول ثالثة بهذا

الحق إذا اكنوا مقيمين مع مواطن االتحاد األوروبي

بشلك قانوني و دائم في منطقة االتحاد األلماني لمدة

خمس سنوات (المادة  4aمن قانون حر ية التنقل في

االتحاد األور وبي .(FreizügG / EU

بعد خمس سنوات من اإلقامة المعتادة داخل ألمانيا

• حق إقامة وهمية وفقا لتعاليم قانون اإلقامة (المادة

الحق في حرية التنقل في غضون ذلك .إن االنقطاع

االتحاد األور وبي  .(FreizügG / EUوهذا يعني أن

 -ولكن فقط إذا اكنت دائرة األجانب لم تقر بفقدان

قصير األجل عن اإلقامة المعتادة مثل الزيارات القصيرة
للوطن ،غير ضار لذلك .تحسب فترة الخمس سنوات

إبتداء من تاريخ تسجيل مقر اإلقامة.

 11الفقرة 1الجملة  11من قانون حر ية التنقل في
حقوق اإلقامة المدرجة في قانون اإلقامة قابلة

كذلك للتطبيق على مواطني االتحاد األوروبي إذا اكن

بمقتضاها تتوفر نتيجة أفضل في الحماية لهم كضحايا

ال يمكن تأكيد المطالبة باإلعانات إال قبل انقضاء خمس

لتجار البشر (المادة  25الفقرة  4aمن قانون اإلقامة

أو حق في حرية التنقل غير الذي مرصود "لغرض البحث

• المواطنون النمساويون يمكن أن يستندوا إلى

األوروبي رقم  ." 2011/492يجب التمييز بين مواطني

اكنون الثاني " ( 19٦٦المساواة مع األلمان من حيث

الوضع القانوني .

بغرض الخصول على التأمين األساسي للمعيشة .قامت

سنوات إذا اكن هناك حق آخر متوفرغير حق إقامة آخر
عن وظيفة »أو خاضع« للمادة  10من الئحة االتحاد

االتحاد ورعايا البلدان األخرى بسبب اإلختالف في

• يحق لمواطني االتحاد األوروبي الدخول واإلقامة وفقاً

.(AufenthG

اتفاق الرعاية األلماني-النمساوي بتار يخ  17يناير /

خدمات الرعاية") ،شريطة أن دخولهم الى ألمانيا لم يتم

عدة محاكم بمنح خدمات بموجب قانون الشؤون

لقانون حر ية التنقل .وينطبق هذا بالمثل على رعايا بلدان

االجتماعية  SGB IIخالل إقامتهم بهدف البحث عن

والنرويج وكذلك على مواطني سويسرا .يحق لهم تقديم

ما إذا اكنت االتفاقية قابلة للتطبيق على قانون الشؤون

المنطقة االقتصادية األوروبية مثل آيسلندا وليشتنشتاين
الطلبات للحصول على إعانات وفقا لـقانون الشؤون

االجتماعية الثاني ( )SGB IIإذا اكن لديهم على سبيل المثال

عمل .غير أنه من الناحية القانونية هناك خالف حول

االجتماعية الثاني .SGB II

أحد أنواع تصاريح اإلقامة التالية:
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بالنسبة للمواطنين البريطانيين وأفراد عائالتهم فإن

و هذا ما ننصح به :إذا تم رفض طلبك ألحد أسبب

من االتحاد األوروبي الـ  "Brexitاعتبارًا من  30مارس
 2019سيعتمد على ما إذا اكن يمكن لالتحاد األوروبي

مركزا استشار يا للمهاجر ين أو محاميا متخصصا في القانون

استمرار الحق في حرية الحركة بعد "خروج بريطانيا

والمملكة المتحدة االتفاق على اتفاق انتقالي أو

تأجيل مؤقت لالنسحاب .في حالة عدم وجود اتفاق

إستثناء األجانب من تقاضي خدمات فيمكنك أن تلكف

االجتماعي بالبحث في ما إذا اكنت الدعوى القضائية توحي
من المعلومات المفيدة:

فالبريطانيون يواجهون وضع مواطني البلدان الثالثة في

البطالة (الثانية) Alg II
قد يحق لألجانب المستثنين منإعانة ِ

• رعايا البلدان الثالثة (من غير مواطني االتحاد

األوروبية أن يحصلوا على مساعدة اجتماعية بموجب الفصل

االتحاد األوروبي.

األوروبي/المنطقة االقتصادية األوروبية) يخضعون

واإلعانة اإلجتماعية و من تنطبق عليه إتفاقية الرعاية اإلجتماعية
الثالث من قانون الشؤون االجتماعية الثاني عشر .SGB XII

لقانون اإلقامة .يمكن لألجانب الحاصلين على تصريح

خالف ذلك فال يوجد سوى الحق في الحصول على خدمات

االجتماعية  .SGB IIبالنسبة لألجانب الحاصلين على

يحصل عليها األجانب ،إذا لم يكونوا مستحقين إلعانة البطالة

المواطنة الحصول على خدمات قانون الشؤون

تصريح إقامة (مؤقت) فيعتمد ذلك على الغرض الذي

منح تصريح اإلقامة من أجله .يتم ذكر سبب اإلقامة في

وثيقة اإلقامة على شلك فقرة من قانون اإلقامة.

إنتقالية (انظر الفصل السادس عشر :ما هي المساعدات التي
الثانية  Alg IIو المعونة االجتماعية ؟).

على سبيل المثال يمكن لألفراد التالية الحصول إلى

 4.2هل تقاضي الخدمات يضر بالحصول على

األجانب الذين لهم حق إقامة بموجب القانون الدولي

منذ نهاية عام  201٦أصبحت مراكز التوظيف وماكتب

من قانون اإلقامة  (AufenthGمثل أولئك الذين

هناك

الخدمات:

أو ألسباب إنسانية أو سياسية (الفصل  2القسم 5

يحق لهم اللجوء أو الالجئين بموجب اتفاقية جنيف

لالجئين أواألشخاص الذين يحق لهم الحصول على

وضعية الحماية المؤقتة إبتداءمن الشهر الذي يلي شهر

تصريح اإلقامة ؟

الرعاية االجتماعية ملزمة بإبالغ مكتب الهجرة إذا اكن
• أجانب بدون إقامة أو

• أجانب لهم حق اإلقامة فقط لغرض البحث عن عمل

أو بموجب المادة 10من مرسوم االتحاد األور وبي رقم

االعتراف بهم (المادة  25الفقرة  1و  2من قانون اإلقامة

 2011VO/492أو

الفقرة  1من قانون اإلقامة  AufenthGأو ضحايا جريمة

(غيرمقصود بهذا اإلقامة القانونية) بطلب للحصول على

 .(AufenthGو لكن األجانب الذين يحق لهم الحصول

مساعدة اجتماعية ألنفسهم وألفراد أسرهم .باإلضافة

يبقون مستثنين .

بخدمات إنتقالية بموجب قانون الشؤون االجتماعية

وفقا للمادة 23
 (AufenthGأو أصحاب حق البقاء
ً

جنائية (المادة  25الفقرة  4aو  4bمن قانون اإلقامة

على إعانات بموجب قانون خدمات طالبي اللجوء

األجانب الذين لديهم تصريح إقامة ألسباب عائلية

• أجانب يتقدمون بعد إقامة عادية لمدة خمس سنوات

البطالة (الثانية)  AlgIIأو تلقي رعاية اجتماعية أو
إعانة ِ
إلى ذلك يوجد التزام باإلبالغ إذا تمت المطالبة

الثاني عشر ( SGBXIIالمادة  87الفقرة  2الجملة  1رقم

(الفصل  2القسم  ٦من قانون اإلقامة  (AufenthGمثل

 2aمن قانون اإلقامة .(AufenthG

آباء وأمهات لطفل ألماني (المادة  28من قانون اإلقامة

الهجرة إعادة النظر في منح حق حرية التنقل عند

بهم من حق اللجوء أو الجئين بموجب اتفاقية جنيف

لذلك ،يمكن للمكتب أن يقرر رسمياً بفقدان الحق في

األزواج أو القرناء المسجلين أو أطفال قصر أللمان أو
 ، (AufenthGوكذلك أفراد عائالت الجئين معترف

لالجئين أو الحاصلين على حماية مؤقتة و الذين يأتون

شمل أسري (المادة  30من قانون
لم ْ
إلى ألمانيا بتأشيرة ّ

اإلقامة .(AufenthG

و هذا ما ننصح به :إذا تم رفض طلبك ألحد أسبب

• بالنسبة لمواطني االتحاد األوروبي ،يجوز لمكتب
تقديم طلب أو استالم للخدمات المذكورة أعاله .ونتيجة
حرية التنقل إذا لم تعد هناك أسباب للتنقل الحر

بموجب قانون االتحاد األوروبي (المادة  5فقرة  4من

قانون حر ية التنقل في االتحاد األور وبي .(FreizügG
ينطبق هذا على سبيل المثال على األشخاص الذين

اكنت إقامتهم في السابق تعتمد فقط على الحق في

البحث عن وظيفة لمدة ستة أشهر  ،ثم لم يعد لديهم

إستثناء األجانب من تقاضي خدمات فيمكنك أن تلكف مركزا

احتمال إيجاد عمل بنجاح أو في الواقع ال يبحثون عن

االجتماعي بالبحث في ما إذا اكنت الدعوى القضائية توحي

دائما
في االتحاد األور وبي  .(FreizügGمن الضروري
ً

استشار يا للمهاجر ين أو محاميا متخصصا في القانون

بالنجاح .إستثناء األجانب من تقاضي خدمات مثير للجدل

بين بعض الخبراء من حيث القوانين الدستورية واألوروبية.

عمل (المادة  2فقرة  2رقم  2aمن قانون حر ية التنقل

فحص الحالة الفردية .

لقد تم بالفعل رفض إستثناء األشخاص الذين يستندون في
حقهم في اإلقامة بموجب المادة ( VO 10االتحاد األور وبي)

 2011/492وحدها من قبل العديد من المحاكم االجتماعية
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و هذا ما ننصح به :من أجل إثبات فرص نجاحك عند

البحث عن وظيفة أمام مكتب الهجرة  ،يجب عليك توثيق

نظرا ألنه ال يمكن عرض جميع لوائح
و هذا ما ننصح به:
ً
الهجرة هنا ،نوصيك باالتصال بمكتب لالستشارات األولية

جهودك في السعي للحصول علي وظيفة  .احتفظ بنسخ

للمهاجر ين تابع لجمعيات برلين الخيرية أو بأحد ماكتب

واالشتراك في دورات تأهيلية وتدريبات داخلية و غيره.

لمندوب برلين لالندماج.

من خطابات التقديم وأدلة على عقد مقابالت توظيف

في الواقع عند تقديم الطلبات للحصول على خدمات

استشارات الالجئين في برلين أو بمركز االستشارات التابع

( )٥شروط تخص التالميذ المتدربين على صنعة

فإن دائرة األجانب في برلين الى اآلن ال تستخدم أداة

كثير من التالميذ الذين يتدربون على صنعة لهم حق في

بناء
ال يمكن إثبات الخسارة على أحد ثم طرده فقط ً
البطالة (الثانية)  AlgIIبالنسبة
على مرجع تقاضي إعانة ِ

ال تحق المساعدات للتأمين األساسى للمعيشة للباحثين

القانون االجتماعى الثانى) إذا توفرت الشروط العامة.

عمل (لفترة ستة أشهر على األقل) واألشخاص الذين

• إذا اكنوا من المتدربين على صنعة في مؤسسات أو

تقييم الخسائر الواقعة علي اكهل الدولة اال نادرا.

للموظفين والعاملين لحسابهم الخاص والباحثين عن
لهم حق اإلقامة بموجب المادة  10VOمن الالئحة

التنفيذية لالتحاد االوروبي  2011/492على سبيل المثال.

يتم استبعاد هذا االجراء بعد إقامة قانونية استمرت
لمدة خمس سنوات (اإلقامة الدائمة).

• في حالة رعايا البلدان الثالثة فإن منح أو تمديد

تصريح اإلقامة أو منح ترخيص اإلقامة الدائمة أو

التأمين األساسى للمعيشة (فقرة 5و  ٦منالمادة  7من

عن العمل في الحاالت التالية:

شراكت أو إجراءات تمهيدية للعمل أو اكنوا يقيمون في
سكن طالبى أو يقيمون عند صاحب العمل وموفرة

لديهم لك الوجبات الغذائية.

• طلبة بالمعاهد العليا للعلوم التطبيقية ،واألاكديميات
والجامعات ،ممن يعيشون خارج بيوت أهاليهم

ويذهبون بشلك منتظم ألماكن التعليم من بيوتهم

عموما تأمين سبل العيش
لم شمل األسرة يتطلب
ً
ّ
شامال بذلك حماية التأمين الصحي  ،دون اللجوء إلى

االتحادى لدعم التعليم ولكن ال يحصلون على تلك

بموجب قانون الشؤون االجتماعية الثاني و الثاني عشر

تغيير تعليمهم (ال ينطبق على األشخاص الذين ال

األموال العامة .إن"األموال العامة" تشمل الخدمات

 SGBIIو ( SGBXIIالمادة  2الفقرة  3من قانون اإلقامة
 .(AufenthGوبناءا علي ذلك فإن كونك مستحقا

إلحدى هذه الخدمات ،حتى و لو لم يتم تحصيلها

فعليا ،يمكن أن يستبعد فرصة منح تجديد تصريح
ً

اإلقامة من قبل دائرة األجانب (المادة  5الفقرة  1من
قانون اإلقامة .(AufenthG

في حين أن صرف االعانات المذكورة إلى األجانب

الذين يحملون تصريح اإلقامة الدائمة هو أمر غير مضر

أيضا على استثناءات
في هذا الشأن .ينص قانون اإلقامة ً

عديدة من متطلبات "سبل العيش اآلمنة" عند منح
تصاريح اإلقامة ،و منها على سبيل المثال:

 -األجانب المتزوجين من ألمان ،أو األبناء األجانب

القاصرين من أب أو أم ألمان أو اآلباء األجانب الذين

يمارسون رعاية طفلهم األلماني القاصر (المادة28الفقرة

1من قانون اإلقامة ،)AufenthGوكذلك

• تالميذ وطلبة يحق لهم بالفعل تطبيق القانون

المساعدات بحكم أعمارهم،أو جنسيتهم أو بسبب

يحق لهم مساعدات وفق القانون االتحادى لدعم
التعليم بناء على احتساب الدخل والملكية).

مساعدات للمتدربين على صنعة

• هؤالء المتعلمين من ال تحق لهم اعانات البطالة الثانية
تحق لهم في حالة االحتياج "مساعدات للمتعلمين"

محدودة وفق المادة  27من قانون الشؤون

االجتماعى الثانى  SGB IIوال تعتبر تلك الخدمات

بمثابة إعانات البطالة الثانية وبالتالي ال تتضمن وجوب

التأمين الصحى (انظر إلى الفصل " ٦كيف يكون

الحاصلون على إعانات البطالة الثانية والحاصلون على

مؤمن عليهم صحيا وخاضعين
مساعدات اجتماعية
ّ

لتأمين الرعاية؟".

من ضمن الخدمات التي تقدم للمتدربين على صنعة:

• خدمات إضافية بسبب الحمل ،أو إذا اكن الشخص

 -األجانب الذين يحق لهم اإلقامة لكاجئين أو الحصول

هو المعيل الوحيد ،أو إذا اكن هناك ضرورة لتوفير غذاء

الفقرتين  1و  2من قانون اإلقامة  AufenthGأو نتيجة

ال يمكن االستغناء عنها (انظر إلى رقم  2من الفصل 5

على تصريح إقامة لكاجئ بموجب المادتين  24و 25

خاص وفى حالة وجود متطلبات خاصة بشلك مستمر

لحظر الترحيل بموجب المادة  25الفقرة AufenthG 3

الخاص بالمتطلبات اإلضافية).

اإلقامة  AufenthGأو يحق لهم التقديم عليها (المادة 5

قدم مرة
والوالدة (انظر الفصل السابع رقم خدمات ُت ّ

ً
عمال بالمادة  4a 25و  4bمن قانون
أو كضحية لجريمة

الفقرة  3من قانون اإلقامة .(AufenthG

للم شمل األسرة فينطبق عليه نفس الشيء،
بالنسبة ّ
وعلى سبيل المثال على الالجئين المعترف بهم الذين

• المتطلبات الخاصة بالتجهيز َ
األ ّولى خاصة عند الحمل
واحدة)

• إذا اكن دفع بدل التدريب أوالمساعدات بحكم القانون
االتحادى لدعم التعليم في نهاية الشهر يمكن منح

للم شمل األسرة في غضون ثالثة أشهر
يتقدمون بطلب ّ

قرض لتعدى المرحلة األولى في الشهر الذى تم فيه

الفرعية في إطار إصدار ألف تأشيرة وطنية شهريا (المادة

حتى إذا لم تحق لهم إعانة البطالة فيحصل المتدربون

من بعد حصولهم على اعتراف غير قابل للنقض (المادة
 (AufenthG (2( 29أو على المستفيدين من الحماية
3٦aمن قانون اإلقامة .(AufenthG

بدء التعليم.

على الصنعة في حاالت صعبة على قرض أو مساعدة

الفصل الثالث :من يحصل على خدمات التأمين األساسي للمعيشة؟
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بقيمة االحتياج النموذجى الذى يدفع اعتياديا أو خدمة

• وهناك ضرورة للتعليم المدرسى في حاالت فردية من

تاكليف السكن والتدفئة ،أو تاكليف التعليم وتلكيف

• فى حالة أن االحتمال قائم بأن يقوم الشخص

إضافية بسبب تاكليف المياه الساخنة غير المركزية ،أو

الحاجة للتعليم والمشاركة أواألقساط المطلوبة لتأمين

الصحة وتأمين الرعاية التمريضية .تعتبر حالة صعبة

وتتوفر شروطها إذا اكن ضمان المعيشة على سبيل

مؤمن عليه قبل االمتحان النهائي للجامعة
المثال غير
ّ

مباشرة وذلك بالنسبة ألشخاص يعيلون األطفال

أجل التوطين

بعدم تكملة تعليمه إذا لم تقدم المساعدات لضمان

معيشته.

• إذا اكن بدء التعليم قبل  1يناير .2021
ال تدفع إعانات للحاالت الصعبة بالنسبة للطلبة في

وحدهم أو أشخاص ذوى إعاقة ويضطرون إلى إنهاء

المعاهد المتخصصة العليا واألاكديميات والجامعات ـ

مساعدات من قِ َبل الجوب سنتر (الجملة األولى من

القروض وفق المادة 27من قانون الشؤون االجتماعية

تعليمهم وتدريبهم في حالة عدم حصولهم على

يمكنهم الحصول فقط على قرض لظروف صعبة .لك

الفقرة  3من المادة  (27في هذه الحاالت يسمح لهم

الثاني( )SGB IIال تسدد اال بعد االنتهاء من التعليم.

ونعتبر أن هناك حالة صعبة ويجب دفع إعانات الحاالت

الثانى)

بقرض.

الصعبة كمعونة (الجملة الثانية من الفقرة 3من

المادة 27من القانون االجتماعى) وفى هذه الحاالت
مسموح بقرض.

• إذا اكن ال يحق للتالميذ والطلبة مساعدات وفق

القانون االتحادى لدعم التعليم بسبب تعدى سن

معين (عادة سن الـ (30

(الفقرة 5من القانون  42أ من قانون الشؤون االجتماعى

من المعلومات المفيدة:

المتدربون علي صنعة الذين ال حق لهم في إعانة البطالة
يحق ألطفالهم وكذلك شراكء الحياة الذين يعيشون

ضمن المجموعة ذات اإلحتياجات الحصول علي اإلعانات

اإلجتماعية العادية الثانية.

الفصل الرابع :ما هو الفرق بين المجموعة ذات االحتياجات

الواحدة و الجماعة التي تشترك في ميزانية واحدة والمجموعة

ذات السكن المشترك؟

قانون الشؤون االجتماعيةالثانى يميز ثالثة أنواع من

مقدرتهم الصرف على نفسهم من دخلهم أو

الحياة المشتركة :المجموعة ذات االحتياجات ،الجماعة

ممتلاكتهم.

الزوج أو الزوجة والمجموعة ذات السكن المشترك

مجموعة ذات احتياجات خاصة بهم إذا اكنوا قادرين

التي تشترك في ميزانية واحدة مع األقارب أو أخوات
 .١المجموعة ذات االحتياجات وتتضمن "حياة

جماعية شبه زوجية"

• يشلك األبناء الذين يبلغون من العمر أقل من  25سنة
على الكسب واكن لديهم طفل أو إذا سكنوا مع شريك
حياة في بيت أهلهم.

ُم َشرع القانون يفترض أن الناس الذين يعيشون ضمن

تفترض المجموعة ذات االحتياجات أن هناك على األقل

معا .فاألزواج أو شراكء الحياة يتحملون مسؤولية بعض

هناك طالب (يكون على األقل  15عاما) قادر على الكسب

مقيمين بالبيت.

ُيعتبر الزوجان "يعيشان منفصلين باستمرار" إذا اكنت
هناك رغبة أحدهما أو لكاهما باالنفصال قائمة ،والدليل

مجموعة ذات احتياجات يدبرون أمورهم االقتصادية

والوالدان يتحمالن أيضا مسؤولية أوالدهم إذا اكنوا

والفقرة 3من المادة  7من قانون الشؤون االجتماعية

تحدد األشخاص الذين ينتمون للجماعة التي تشترك

في ميزانية واحدة .فهم عادة:

• مقدمو الطلب القادرون على الكسب

• وأزواجهم الذين ال يعيشون بالبعد عنهم بصفة

مستمرة أو الشراكء الذين يعيشون معا في بيت واحد
ويشلكون مجموعة تتحمل المسؤولية معا ويشعر لك

واحد بأنه المسؤول عن اآلخر (حياة جماعية شبه
زوجية)

• األطفال المنتمون لذلك البيت غير المتزوجين

وشراكؤهم إذا لم يكملوا عمر  25سنة وما اكن في

شخص واحد قادر على الكسب .تعتبر قائمة إذا اكن
ويعيش مع أهليه غير القادرين على الكسب.

على ذلك طلب الطالق على سبيل المثال.

• ويعتبر األبناء القصر ،الذين يترددون نتيجة انفصال

والديهم على بيوت والديهم واحد تلو اآلخر ويقيمون

معهم لفترة معينة ،منتمين للمجموعتين ذات احتياج

خاص (مجموعة ذات احتياج خاص مؤقتة) ويحصل
الطفل في لك بيت على نصيبه وفقا لعدد األيام في
الشهر التى يعيش فيها الطفل في ذلك البيت.

• ليس بالضرورة أن يصرف لك أعضاء المجموعة ذات
االحتياجات دخلهم وأموالهم على اآلخرين

• فال يتم احتساب الدخل وأموال األهل عند أبنائهم إذا
اكنوا أقل من  25سنة وحامل أو يربى أحدهم طفال

الفصل الرابع :ما هو الفرق بين المجموعة ذات االحتياجات الواحدة و الجماعة التي تشترك في ميزانية واحدة
والمجموعة ذات السكن المشترك؟
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أقل من  ٦سنوات (الفقرة  3من المادة 9من القانون

االجتماعى(II

من المفيد أن تعر ف:

ال تعتبر مجموعة ذات جماعة التي تشترك في ميزانية

• ويحتسب دخل األبناء وأموالهم عندهم فقط .ال يتم

واحدة مشتركة إذا عشت مع أقاربك أو أنسابك في شقة

إذا حصل االبن أو االبنه وهو أقل من  25سنة على دخل

هذه الجماعة التي تشترك في ميزانية واحدة قائمة فال داع

الدولة التي تدفعها شهريا لألطفال (كيندرجيلد) ـ فإنه

إعانة بطالة تحت رقم .2/2

احتسابه عند األهل.

على سبيل المثال بسبب نفقة تدفع له أو مساعدات
ال ينتمى إلى المجموعة ذات االحتياجات .كنتيجة

مشتركة ولكن لك واحد يدير أمواله على حده .وإذا لم تكن
لذكر أي بيانات في الطلب الرئيسي المقدم للحصول على

لذلك ال يتحمل الجوب سنتر نصيبه من تاكليف التدفئة.

المجموعة ذات االحتياجات المشتركة.

للمساندة في تاكليف السكن وفق قانون السكن.

في مساعدة أقاربهم المحتاجين الذين يقيمون معا في

يمكن لالبن أو االبنة حينئذ أن يحصل على مساعدات

ما هي "الحياة الجماعية شبه الزوجية"؟

تعتبر "حياة جماعية شبه زوجية" إذا عاش شرياكن

للحياة معا دون أن يكونا متزوجين ودون أن يكون

بينهما اقتران مدنى (المثليين) .نعتبرها قائمة إذا تحمل

لك شخص المسؤولية لآلخر( .الفقرة  3أ من المادة 7

من قانون الشؤون االجتماعية الثانى)

يمكن تحديد عما إذا اكن األقارب أو األنساب مقتدرين

جماعة التي تشترك في ميزانية واحدة بالطريقة اآلتية:

في األول يتم احتساب الدخل (اقرأ المزيد في الفصل

 :9كيف يمكن احتساب الدخل؟) يتم خصم ضعف قيمة

االحتياج المتوسط (النموذجي) من الدخل الصافي

باإلضافة إلى نصيب األقارب من قيمة اإليجار بما فيه

تاكليف التدفئة .يمكن أيضا في حاالت فردية خصم أعباء

من الدخل أكقساط مثال لتسديد قروض أو نفقة لشخص

إذا توفرت إحدى النقاط التالية ،يفترض ُم َش ِّرع القانون

وجبت دفع نفقة له ويكون مقيما خارج البيت .الذى

• إذا عاش شرياك الحياة أكثر من سنة معا.

احتياج القريب المحتاج (الفقرة  2من المادة  1من إعانة

بأن هناك "حياة جماعية شبه زوجية" قائمة:

• إذا عاش الشراكء مع طفل مشترك.

يتبقى من دخل األقارب يحتسب نصف قيمته لتسديد
البطالة ألثانية حتى الخامسة)

• يرعى شريك منهم أبناء اآلخر أو أقرباءه في البيت

بالنسبة لممتلاكت األقارب أو األنساب فينطبق نفس

• يسمح لك واحد منهما لألخر بالتصرف في أمواله.

(الفقرة  2من المادة  7إعانة البطالة الثانية حتى

المشترك.

النظام كما هو بالنسبة لمستحقي إعانة البطالة الثانية

ولكن إذا اكن ظن الدولة هذا غير صحيح فيمكن إثبات

الخامسة) اقرأ في الفصل العاشر" :كيف تحتسب

وهناك مالحظات آخرى توضح بأن لك من االثنين يشعر

مثال :م .التي تحتاج إلى المساعدة تسكن مع خالتها

العكس.

بالمسؤولية تجاه اآلخر إذا ميزه في االستفادة بتأمين
الحياة الذى عقده على سبيل المثال .ولذلك يمكن

اعتبارها حياة جماعية شبه زوجية حتى إذا لم تمر سنة

اكملة على الحياة المشتركة ولكن تدبير االقتصاديات

مشتركة بين االثنين.
وهذا ما ننصح به:

المجموعة ذات االحتياجات المشتركة تقتضى أن يكون

تدبير اقتصاديات وأموال المعيشة بالشراكة .ال ُتعتبر

مجموعة ذات احتياجات إذا قام لك واحد بتدبير اقتصاد

المنزل والحياة منفصال عن اآلخر واكن في استطاعتك أن
تثبت ذلك أمام الجوب سنتر.

 .٢جماعة التي تشترك في ميزانية واحدة مع األقارب

أو األنساب

يفترض القانون أن األقارب واألنساب يساعدون بعضهم
بعضا

• إذا عاشوا في منزل مشترك

الممتلاكت؟"

أو عمتها في مجموعة ذات ميزانية مشتركة .وخالتها

تحصل على راتب تقاعد ىشهري قدره  1400يورو (صاف)
وقيمة اإليجار الدافىء قدره  ٦00يورو .ليس للخالة
ممتلاكت .يتم احتساب قدرة الخالة اكلتالي:

الدخل الصافى للخالة 1400 :يورو

يخصم منه

ـ سعر ثابت للتأمين  30يورو

ـ ضعف قيمة مبلغ االحتياج المتوسط (النموذجى) 848

يورو

ـ نصف قيمة اإليجار الدافىء 300يورو
المتبقى من الدخل ٢٢٢ :يورو

يحتسب منهم  %50عند السيدة م .وهذا المبلغ قيمته
 111يورو في الشهر.
هذا ما ننصح به:

من الممكن أن يتنازل الجوب سنتر عن اختبار إماكنية الدفع

• اكنوا ماديا مقتدرين على ذلك (الفقرة  5من المادة 9

إذا اكن األقارب غير ملزمين بدفع النفقة .في هذه الحالة

إذا اكن الظن ليس في محله فيمكن تقديم األدلة

حيث المبدأ فاألنساب ليسوا ملزمين بدفع نفقة لكم عموما.

من قانون الشؤون االجتماعية الثانى) SGB II

بذلك.

يعتبر الوالدان أقارب إذا عاشوا مع أبنائهم الذين يبلغون

من العمر  25عام وما فوقه ولم يعد األبناء ينتمون إلى

يكفى عادة إذا كتب األقارب ورقة بأنهم ال يساندونكم .من

إذا اكن األقارب في الجماعة التي تشترك في ميزانية

واحدة غير مقتدرين عن الدفع فإن الجوب سنتر ال

الفصل الرابع :ما هو الفرق بين المجموعة ذات االحتياجات الواحدة و الجماعة التي تشترك في ميزانية
واحدة والمجموعة ذات السكن المشترك؟

19
يستطيع إلزامكم بمساعدتهم.

إذا حصلت بالفعل على نقود من األقارب أو األنساب،

فيتم احتسابهم عندك .إذا كنت تسكن دون دفع إيجار فال

تحق لك مساعدات في المسكن والتدفئة.

( )٣مجموعة ذات سكن مشترك

إذا لم تكن هناك مجموعة ذات احتياجات قائمة وال

جماعة التي تشترك في ميزانية واحدة بين أقارب أو

أنساب فال يمكن أخذ دخل و أموال الساكن اآلخرين
لضمان عيش أعضاء المحتاجين بداخل المجموعة.

الفصل الخامس :ماهى المتطلبات التي يتم أخذها في االعتبار

للتأمين األساسى للمعيشة؟

إعانة البطالة الثانية والمساعدات االجتماعية مساعدات

لضمان المعيشة .ولك الحق في هذه المساعدات ،إذا
توفرت الشروط القانونية.

تتكون إعانة البطالة والمساعدة االجتماعية من:

• متوسط االحتياج (النموذجى)

• متطلبات خاصة في حاالت فريدة

• احتياجات للسكن ،التدفئة والمياه الساخنة

نر جو مر اعاة االتى:

القيمة التي يتم دفعها بالفعل هي القيمة الفصل التاسع

أمثلة لحساب إعانة البطالة الثانية.

بتم حساب مبلغ الدفع الفعلىإذا قمت بخصم دخلك القابل

للحساب من الطلب المحدد.

(انظر إلى الفصل  :9كيف يحتسب الدخل؟) يوجد في

الفصل التاسع أمثلة لحساب إعانة البطالة الثانية.

نبذةعامة1

متوسط االحتياج النموذجى (باليورو)
درجات االحتياج
الدرجة األولى :من يعيشون

وحدهم ،أومن يقومون بإعالة

أوالدهم وحدهم ،البالغين من

وصلوا إلى سن  21ومعهم شر يك

.١متوسط االحتياج النموذجى

االحتياجات الشهرية للك مستحق لتلك المساعدات

مثل الغذاء ،والملبس ،رعاية الجسد واحتياجات المنزل،

الكهرباء ،والطاقة الالزمة للبيت دون األنصبة التي توزع
على لك من التدفئة والمياه الساخنة والمواصالت

والتليفون واإلنترنت والترفيه.

(المادة  20من قانون الشؤون االجتماعية  ،IIقانون
تحديد متوسط االحتياج النموذجى(

يدفع متوسط االحتياج النموذجى حسب ست درجات

من االحتياج.

424

416

حياة عمره تحت سن  18في
المجموعة ذات االحتياجات

الدرجة  :2شراكء حياة بالغين

يعيشون معا في مجموعة ذات

382

احتياجات

374

الدرجة  :3كبار تحت سن ال25

يعيشون مع والديهم وأشخاص

تحت  25سنة الذين انتقلوا دون

هذه القيمة المستحقة من المفروض أن تغطى

2019

2018

339

332

موافقة الجوب سنتر.

الدرجة  :4شباب من سن  14سنة
إلى  17سنة.

الدرجة  :5أطفال من سن  ٦إلى سن

 13سنة

الدرجة  :٦أطفال تحت سن ٦

سنوات

322

316

302

296

245

240

نر جو مر اعاة اآلتى:

هذا الجدول يعطى نبذة عن حاالت مختلفة تم تنظيمها

تحت المادة  20من قانون الشؤون االجتماعية .ولكن قد
تكون هناك حاالت مختلفة لم يتم تنظيم قوانين لها.

الفصل الخامس :ما هي المتطلبات التي يتم أخذها في االعتبار
للتأمين األساسي للمعيشة

20
 .احتياجات خاصة

باإلضافة إلى متوسط االحتياج تكون هناك الموافقة

على احتياجات خاصة والغرض منه التعويض عن أعباء

قد تكون أعلى في بعض ظروف الحياة للمستحقين .إذا

توفرت الشروط المطلوبة فيحق لك احتياج خاص أو ربما

عدة احتياجات خاصة.

في المجموع فاالحتياجات اإلضافية المشار إليها تحت
 .2.1حتى  2.4ال يوافق عليها إال بقدرمتوسطاالحتياج

بالنسبة للمستحق.

 .2.1االحتياجات الخاصة بالنسبة للحوامل (باليورو)

قدر االحتياج الخاص هو  17في المائة من قيمة متوسط
االحتياج ابالنسبة للحوامل ويتم صرفه بدءا من األسبوع

ال 13اثناء الحمل(.الفقرة  2من المادة

 21من قانون الشؤون االجتماعية (II
نبذة عامة 2

االحتياجات الخاصة بالنسبة للحوامل (باليورو)
2019

درجات االحتياج

2018

الدرجة  :1من يعيشون وحدهم ،أو

يعولون أوالدهم وحدهم ،البالغون
من العمر  21من لهم شر يك حياة

72,08

عمره تحت  18سنة في مجموعة ذات

احتياجات

70,72

مجموعة ذات احتياج

64.94

63,58

مع أهاليهم وأشخاص عمرهم تحت

57,63

 25سنة انتقلوا دون موافقة الجوب

56,44

سنتر.

الدرجة  :4شباب من  14سنة حتى 17
سنة

تحت درجة .1
نبذة عامة 3

القيمة الشهرية الزائدة الحتياجات خاصة لمن

يعولون أوالدهم وحدهم (باليورو)

2019

2018

طفل عمره تحت  7سنوات

152,64

149,76

طفل عمره فوق  7سنوات

50,88

49,92

طفالن تحت سن  1٦سنة

152,64

149,76

طفالن عمرهما فوق  1٦سنة

101,76

99,84

طفل عمره فوق  7سنوات وطفل

101,76

99,84

 3أطفال

152,64

149,76

 4أطفال

203,52

199,68

أكثر من  5أطفال

254,40

249,60

عمره فوق  1٦سنة

إذا اكن الطفل يعيش عند والديه المطلقين أو المنفصلين

في بيتين مختلفين تسرى القواعد التالية :المساعدات

الخاصة اإلضافية تقسم بين الوالدين إذا اكن الطفل ينتقل

بين الوالدين ويبقى على األقل لمدة أسبوع عند لك واحد

الدرجة  :3كبار عمرهم تحت  25سنة،
يعيشون في مجموعة ذات احتياج

المتوسط إذا وصلت القيمة اإلجمالية شهريا إلى مبلغ

عال ولكن كحد أقصى  % ٦0لالحتياج المتوسط المذكور

نر جو مر اعاة التالى:

72,08

الدرجة  :2شراكء حياة بالغون في

يحصل لك طفل على  12في المائة من قيمة االحتياج

منهما .فيما عدا ذلك يدفع المبلغ اإلضافي للوالد أو الوالدة
التي يعيش عندها الطفل.

2.3احتياجات إضافية مستحقةلذوى اإلعاقة

54,74

53,72

2.2احتياجات خاصة لمن يعولون أوالدهم وحدهم

إذا اكن الحاصلون على معونة البطالة الثانيةذوى إعاقة
فمن حقهم الحصول على معونات إضافية قدرها 35

في المائة من قيمة االحتياج المتوسط إذا حصلوا على

مساعدات مشار إليها في الفقرة  4من المادة  21من

يحصل أشخاص على تلك االحتياجات الخاصة اإلضافية

قانون الشؤون االجتماعية الثانى من أجل االندماج

يتحملون المسؤولية وحدهم لتربية ورعاية طفل (الفقرة

وظيفة ،كمواصلة التعليم أو تجهيزوإعداد ماكن العمل

من يعيشون على األقل مع ابنة أو ابن قاصرواحد أو من
 3من المادة  21من قانون الشؤون االجتماعية)

في سوق العمل اكلمشاركة في تدريب على تقديم على

بحيث يكون مالئما لصاحب إعاقة .يحصل على هذه

وحتى إذا اكن األطفال بالتبنىو اكنت األسرة ترعى طفال

اإلضافة أيضا ذو إعاقة حاصلون على معونة إجتماعية

يبلغ المبلغ اإلجمالى لهؤالء األشخص الذين يربون

أو مدرسة إعداد مهنى أو جامعة (المادة  23رقم  2من

غير طفلها فهم يعتبرون أبناء.

بمفردهم طفال عمره تحت سبع سنوات أو طفلين أو

ثالث أطفال تحت سن ستة عشر سنوات  3٦في المائة

بدءا من عيد ميالدهم الخامس عشر إذا التحقوا بمدرسة،
قانون الشؤون االجتماعية (II

من قيمة االحتياج المتوسط من الدرجة .1

الفصل الخامس :ما هي المتطلبات التي يتم أخذها في االعتبار
للتأمين األساسي للمعيشة

21
نبذة 4

االحتياج اإلضافى بالنسبة للمستحقين

عند وجود أمراض كمرض السرطان مثال في مراحله

المتطورة ،أو اإليدز ،أو تصلب اللويحة ،أو إصابة األمعاء

المعاقين(باليورو)
درجات االحتياج

2018

2019

الدرجة  :1من يعيشون وحدهم ،أو

يعولون أوالدهم وحدهم ،البالغون
من العمر  21من لهم شر يك حياة

148,40

145,60

133,70

احتياجات

130,90

مع ذويهم وأشخاص عمرهم تحت

118,65

116,20

سنتر.

الميالد الخامس عشر

إرشادات الجمعية األلمانية ()Deutscher Vereinليست

ذكرها .عادة يتطلب ذلك فحص إضافى من قبل طبيبتبع

الدائرة.

 .2.5احتياجات خاصة جارية ال يمكن رفضها.
112,70

110,60

2.4احتياجات إضافية في حالة االحتياج إلى غذاء خاص
ملكف

إذا تسبب المرض فى تاكليف إضافية للغذاء فتصرف

مساعدات إضافية .يجب أن يكون هناك طبيب يصدق

على هذا المرض .قيمة المساعدة اإلضافية هي  10في
المائة أو  20في المائة من قيمة االحتياج المتوسط

لشخص يعيش وحده( .الفقرة  5من المادة 21

تصرف مساعدات لتغطية احتياجات خاصة إضافية إذا

اكن الحاصلون على إعانة لديهم مصاريف جارية ليست

مجرد مرة واحدة وال يمكن تأجيلها ونشأت بحكم حالة

خاصة في الحياة( .الفقرة  ٦من المادة  21من قانون
الشؤون االجتماعية (II

تذكر واكلة العمل األلمانية في تعاليمها الحاالت التالية

التي يمكن الموافقة عليها مبدئيا.

• شخص يساعد في األعمال المنزلية ألشخاص

المعاقين جسديا بشدة ،مثال أشخاص يجلسون في

كراسى متحركة.

من قانون الشؤون االجتماعية  (IIالمرجع الذى يتم

• مصاريف إلماكنية رؤية األطفال في حالة انفصال

غذاء خاص ملكف في برلين هي إرشادات للجمعية

• مستلزمات صحية أو مستلزمات للعناية التي قد

على أساسه الموافقة على مساعدات إضافية بسبب

الوالدين لتغطية تاكليف سفر األبناء أو الوالدين.

األلمانية بتار يخ  10ديسمبر Empfehlungen des 2014

يحتاجها الشخص بشلك مستمر ألسباب صحية

بناء عليها تتم الموافقة على مساعدات إضافية في

إصابة الشخص بمرض اإليدز على سبيل المثال

2014 Dezember .10 Deutschen Vereins vom
حاالت مرض معينة.

القيمة الشهرية لالحتياج اإلضافى بسبب غذاء ملكف

(باليورو)

2019

2018

لزج مخاطي أو تليف كيسى ،حالة

قصور لكوى (ضعف مزمن باللكية)

التي تعالج بغذاء خاص غنى

اضطرابات الجهاز الهضمي أو اعتالل

أو مستلزمات للعناية عند إصابة اإلنسان بالتهاب

االحتياج اإلضافى ال يصرف إذا اكنت المصاريف

اإلضافية بسيطة ويمكن التوفير لها عند االقتصاد فى

أشياء آخرى.

هذا ما ننصح به:

سجل حجم مصاريفك اإلضافية الشهرية من خالل

حساباتوإيصاالت تجمعها أو بطرق آخرى .حجم االحتياج

42,40

41,60

بالبر وتين

قصور لكوى مع غسيل اللكى،

وال يدفعها التأمين الصحى كمنتجات صحية عند

جلدىعصبى( )Neurodermitisمثال.

نبذة 5

معوي

من المعلومات المفيدة:

بشلك مختلف .قد تصرف مساعدات إضافية ألمراض لم يتم

 25سنة انتقلوا دون موافقة الجوب
* في هذه الحالة بدءا من يوم عيد

في حالة إصابة المريض بضغط الدم أو ارتفاع مستوى

ملزمة قانونيا .ففي حاالت فردية يمكن أن تحكم المحاكم

الدرجة  :3كبار عمرهم تحت  25سنة،
يعيشون في مجموعة ذات احتياج

الغذاء اكلالكتوز ال تصرف زيادة إال في حاالت استثنائية.
الدهون في الدم أو السكر نوع Iو  IIال تصرف زيادة.

احتياجات

الدرجة  :2شراكء حياة بالغون

فقط في حاالت نقص فيها وزن المريض بحكم المرض

نقصا شديدا .في حاالت عدم تحمل أنواع معينة من

عمره تحت  18سنة في مجموعة ذات

يعيشون معا في مجموعة ذات

بأمراض صعبة مثل داء كرون والتهاب القولون التقرحى

تصرف زيادة قدرها  10في المائة من االحتياج المتوسط

الزائد يتوقف على ذلك .إذا اكنت المصاريف اإلضافية سببها
طبى تثبت حينئذ من خالل وصفة طبيب أن هناك أسباب

طبية تستدعى تاكليف زائدة.
84,80

83,20

الفصل الخامس :ما هي المتطلبات التي يتم أخذها في االعتبار
للتأمين األساسي للمعيشة

22
نبذة رقم 7

 .2.٦احتياجات زائدة إذا اكن اإلنتاج غير مركزى للمياه

قيمة االحتياج الزائد للغير قادرين على العمل

الساخنة

بعالمة "ج" أو "أج" (( )G, aGباليورو)

إذا اكن سخان ماء بالكهرباء أو سخان في الشقة هو

درجات االحتياج

الذى يقوم بتسخين المياه في الشقة تتم الموافقة

على زيادة وتحتسب على أساس  0,8إلى  %2,3من

متوسط قيمة االحتياج( .فقرة  7من المادة  21من قانون

الشؤون االجتماعية (II

يعولون أوالدهم وحدهم ،البالغون

عمره تحت  18سنة في مجموعة

إذا اكن تسخين المياه عن طريق جهاز التدفئة بالغاز

المتواجدة بالطابق فإن تسخين المياه يعتبر مركزيا .للمزيد
من المعلومات بالنسبة لخصائص التدفئة القائمة بالطابق

يمكنك الرجوع إلىفصل( )b 3.2بعنوان "القيم الحدية

لمصاريف التدفئة بما فيها إعداد المياه الساخنة مركزيا"

الدرجة  :2شراكء حياة بالغون في
مجموعة ذات احتياج

64.94

57,63

 25سنة انتقلوا دون موافقة الجوب

بطريقة غير مركزية (باليورو)

2019

2018

الدرجة  :4شباب من  14سنة حتى

 17سنة

54,74

9,75

درجة )%2,3( 2

8,79

8,60

 .٣احتياجات لإلقامة ،التدفئة والمياه الساخنة

درجة )%2,3( 3

7,80

7,64

بعد تقديم الطلب األول يتولى الجوب سنتر بالفعل

درجة )%1,4( 4

4,51

4,42

درجة )%1,2( 5

3,62

3,55

درجة )%0,8( ٦

1,96

1,92

بحال إنتاج المياه الالمركزية فقط ُتعتبر تاكليف المياه
الساخنة ضرورية طالما هي »معقولة« .حيث أنه وفقاً

للمحكمة الفيدرالية االجتماعية ليس من الضروري تركيب

مقياس الستهالك المياه الساخنة في الشقة (يمكنك

إلقاء نظرة على قرار المحكمة الفيدرالية االجتماعية في
السابع من ديسمبر .(17R /٦ AS B14- 2017

 .2.7احتياجات زائدة لغير القادرين على العمل بعالمة

ج ،أج ((G, aG

المستحقون للمعونة االجتماعية غير القادرين على

الكسب وفق قانون الشؤون االجتماعية رقم  VIومن
يعتبرون أصحاب إعاقة ومصابون بإعاقات شديدة

إكعاقة في السير أو إعاقة غير معتادة في السير (عالمة G
أو  )aGيحصلون على زيادة في المعونة قدرها  %17من

االحتياج المتوسط (المادة  23رقم  4من قانون الشؤون

االجتماعية) اال في حالة انهم يحصلون على زيادة بسبب

اإلعاقة (انظر أعلى) الزيادة ممكنة إذا اكن الشخص ذو
اإلعاقة يعيش مع شخص يعمل في مجموعة ذات

احتياجات.

56,44

سنتر.

9,57

درجة )%2,3( 1

63,58

الدرجة  :3كبار عمرهم تحت  25سنة،
يعيشون في مجموعة ذات احتياج

نبذة عامة ٦

72,08

70,72

ذات احتياجات

مع ذويهم وأشخاص عمرهم تحت

احتياجات إضافية شهريا بسبب تسخين المياه
درجات االحتياج المتوسط

الدرجة  :1من يعيشون وحدهم ،أو
من العمر  21من لهم شر يك حياة

نر جو مر اعاة االتى:

2019

2018

(نفقات السكن)

نفقات السكن كما هي .إذا تعدت مصاريف سكنك

القيمة التي يدفعها عادة الجوب سنتر ،ال يتولى الجوب
سنتر تلك المصاريف إال لفترة مؤقتة .عادة لفترة

ست أشهر (فقرة  1من المادة  22من قانون الشؤون
االجتماعية)

 .3.1ماذا تتضمنه نفقات السكن؟

تتضمن نفقات سكن المستأجرين اآلتى:

• اإليجار

• مصاريف جمع القمامة ،رىو صرف المياه أو تنظيف
ممرات ومداخل البناية

• قيمةالتدفئة و قيمة المياه الساخنة إذا اكن تسخين
المياه مركزيا.

• أو مصاريف يجب تسديدها بحكم عقد اإليجار ،مثال
مقابل وصالت الكبل.

• ومتطلبات متأخرة لصاحب الملك مقابل مصاريف
تدفئة قد يضطر المستأجر أن يدفعها بأثر رجعى.

تسديدات وائتمانات ناتجة لتصفية حسابات ـ حتى إذا

اكنت ناتجة عن فترات قبل الحصول على معونة البطالة

ـ ينقصون من قيمة االحتياج لمصاريف السكن والتدفئة.

يترتب عليها أن يدفع الجوب سنتر اقل أو أنه يجب

تسديدها للجوب سنتر .باستثناء أنك كنت تحصل على

معونة البطالة الثانى فبالنسبة ذلك العام ال يتم حساب

رصيدك.
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ألن الجوب سنتر لم يعترف بمصاريف السكن لكها.

مصاريف السكن التي ال يعترف بها هي الموضوع الذى

يتناوله ذلك الفصل تحت رقم  .3.3متى يطلب منك

تخفيض مصاريف السكن؟

تسديدات وائتمانات ناتجة لتصفية حسابات ـ حتى
إذا اكنت ناتجة عن فترات قبل الحصول على معونة

البطالة ـ ينقصون من قيمة االحتياج لمصاريف

السكن والتدفئة .يترتب عليها أن يدفع الجوب سنتر

اقل أو أنه يجب تسديدها للجوب سنتر .باستثناء أنك

كنت تحصل على معونة البطالة الثانى فبالنسبة ذلك

العام ال يتم حساب رصيدك.

ألن الجوب سنتر لم يعترف بمصاريف السكن لكها.
مصاريف السكن التي ال يعترف بها هي الموضوع

نر جو مر اعاة التالى:

محاكم الشؤون االجتماعية غير مرتبطة باالرشادات المشار

إليها في اللوائح التنفيذية للسكن.

( )1المعايير بالنسبة لإليجار اإلجمالى البارد

يختلف وفقا لحجم الجماعة ذات إحتياج أو عوز .يتم

تغيير القيم لك سنتين بحيث توافق أسعار السوق وذلك

بعد ظهور إحصائية ألسعار اإليجارببرلين(Berliner
)Mietspiegelستظهر اإلحصائية القادمة في مايو

.2019

بناء مساكن محدودي الدخل

الذى يتناوله ذلك الفصل تحت رقم ( ).3.3متى يطلب

بالنسبة لمساكن محدودي الدخل (الدعم األول) تعتبر

إذا اكن المستحقون يعيشون في شقتهم الملك أو

يمكن االستفسار عن طريق شركة  zgsconsultهاتفيا،

منك تخفيض مصاريف السكن؟

في بيت ملك ،يتولى الجوب سنتر مصاريف التدفئة
ومصاريف التشغيل الخاصة بالعقار اكلتى يدفعها

المستأجرون الباقون.تحتسب من ضمن االحتياجات
المستحقة أيضا نفقات السكن المرتبطة بالملك

مثال فوائد الديون التي يجب تسديدها (عادة ال تدفع

تاكليف سداد أقساط الدين نفسه) باإلضافة يعتبر من

قيم اإليجار البارد أعلى بنسبة  10في المائة

إذا كنت قد استأجرت شقة في مساكن محدودي

الدخل.

إضافة بسبب ظروف صعبة

باإلضافة إلى المقاييس المتبعة فستمنح إضافة قدرها

 10في المائة وتمنح هذه اإلضافة في الحاالت التالية:

ضمن االحتياجات المستحقة مصاريف صيانة وتصليح

• من يعولون األطفال وحدهم

(AV Wohnen

• مستحقون للمساعدات عمرهم  ٦0عاما أو ما فوقه.

العقار (انظر إلى رقم  4تحت بند اللوائح التنفيذية للسكن

• الحوامل

• إذا اكنت هناك ارتباطات وثيقة تربط الشخص مثال

 3.2ما هي تاكليف السكن التي تعتبر مناسبة

بروضة ،أو دار رعاية أو مدرسة لألطفال اكنت تقع

يتم توضيح تاكليف السكن التي تعتبر في مدينة برلين

بالقرب من المسكن.

و"معقولة"؟

مناسبة"معقولة" في اللوائح التنفيذية للسكن أي

(Ausführungsvorschriften WohnenباختصارAV( :

Wohnenوتحدد AV- Wohnen

• المقاييس بالنسبة لإليجار بدون تدفئة وبدون مياه
سا خنة

بالقرب من الشقة السابقة أو في حالة رعاية أقارب

• حالة احتياج الشخص للرعاية ،المرض أو اإلعاقة
• ناس يسكنون عشر سنوات في نفس الشقة أو
• رفع قيمة اإليجار نتيجة تجديد المساكن.
من المعلومات المفيدة:

• حدود نفقات التدفئة والمياه الساخنة المركزية.

توجد هناك إضافة واحدة فقط قدرها  10في المائة حتى

"المصاريف اإلجمالية المسموح بها" التي غير

اإلضافة بفرط الظروف الصعبة تضاف إلى القيم المرجعية

يتم جمع القيمتين ويضاف إليهما تلكفة إضافية

مصرح أن تتعداها قيمة اإليجار الشهرى الاكمل بما
فيه المياه الساخنة حتى نستطيع أن نعتبر تاكليف

إذا تعددت وتوفرت عدة معايير العتبارها ظروف صعبة .هذه

(المؤشرات)

السكن مناسبة "معقولة" .حجم الشقة ال يلعب دورا
عند اختبار مدى صالحيتها العتبار الشقة "معقولة".

االرشادات التالية التي يتم تقييم الشقة على أساسها

خاصة بالمستأجرين ويتم تطبيقها أيضا على

ماللكعقاريعيشون فيه.

الفصل الخامس :ما هي المتطلبات التي يتم أخذها في االعتبار
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نبذة رقم 8

قيم مرجعية بالنسبة إليجار الشهر البارد مع

التاكليف الجانبية دون المياه الساخنة
حجم الجماعة ذات
األشخاص)

لإليجار البارد والتاكليف

الجانبية دون المياه الساخنة

(باليور و)

اإلضافة في الحالة الظروف
404,00

1
2

ا لصعبة

472,20

444,40

519,42

سنتر فمن

الضرورى أن

491,40

تتواجد هناك

540,54

3
4

604,80

665,28

795,60

875,16

680,40

5

748,44

سنتر فمن

الضرورى أن

+102,96

+ 93,60

غرف إضافية.

فتسرى إيجارات شهرية باردة أعلى شاملة للتاكليف

الجانبية دون المياه الساخنة وأسعار المياه الساخنة.

إذا اكن الوالدان يعيشان منفصلين ويعيش األوالد

لفترات محدودة ولكن بشلك منتظم عند المستحقين

للمساعدات (جماعة ذات إحتياج أو عوز مؤقت) يتم
حسبان األطفال اثناء تحديد حجم الجماعة ذات

سنتر فمن الضرورى أن تتواجد هناك غرف إضافية.
(انظر إلى رقم  3.5.3من اللوائح التنفيذية للسكنAV-

(Wohnen

تسخين المركزي للمياه تعتمد القيم الحدية لتاكليف

التسخين بما في ذلك التسخين المركزي للمياه على

قيم تاكليف التسخين دولياً وفقاً ل .CO2Online

نبذة رقم 9

الجانبية دون المياه الساخنة في الشقق

االجتماعية

لإليجار البارد متضمن

ذات إحتياج أو

دون المياه الساخنة

األشخاص)

ذات إحتياج

التاكليف الجانبية

واحد (عدد

(باليور و)

عوز الواحد (عدد

الظروف الصعبة
1

444,40

519,42

571,36

المعيل الوحيد للطفل

540,54

594,59

3

665,28

731,81

5

4
اإلضافة في الحالة

الظروف الصعبة

المجتمعية ونوع مصدر الطاقة المستخدم للتسخين

(النفط ،الغاز أم تدفئة المناطق) وحجم السطح المراد
وفقاً لحساب تاكليف التسخين).
نبذة رقم 10

(ب) القيم الحدودية بالنسبة لتاكليف التدفئة

بما فيها تسخين المياه مركزيا (في هذه الحالة:

لمساكن كبيرة ذات مساحة للتدفئة أكبر من ١٠٠٠

اإلضافة في حالة

2

التسخين .تختلف القيم الحدية تبعاً لحجم المتطلبات

المدفئة
تدفئته في المبنى (= مجموع جميع المناطف ُ

قيمة مر جعية بالنسبة حجم الجماعة

األشخاص)

تسكينهم في أماكن سكن ملكفة.

أيضا بالنسبة للمرضى بأمراض مزمنة ،مثال اإليدز،

يتم تعديل القيم سنوياً بعد اإلعالن الجديد لتاكليف

قيم مرجعية لإليجار الشهرى البارد مع التاكليف

أو عوز

الساخنة .وتنطبق على الناس دون شقة إذا اكن

إستئجار شقة عادية غير متاح لهم واضطر األمر إلى

ب) القيم الحدية لتاكليف التسخين بما في ذلك

تتواجد هناك

الجماعة

الكراسى المتحركة فال تطبق المقاييس بالنسبة

لإليجار الشهرى البارد مع التاكليف الجانبية دون المياه

إحتياج أو عوز والقيمة المرجعية .من منظور الجوب

غرف إضافية.

حجم

ال تطبق القيم المرجعية بالنسبة ألشخاص يسكنون

في شقق توافى متطلبات المعاقين ،خاصة لراكبى

قيمة مرجعية بالنسبة

إحتياج أو عوز الواحد (عدد

تنظيم خاص بالنسبة لمجموعات من األشخاص

748,44

488,84

متر مربع)

حجم الجماعة ذات إحتياج أو عوز

واحد (عدد األشخاص)
1

2

زيت التسخين الغاز
60,50

72,60

823,28

875,16

962,68

ا لمعيل

الوحيدلطفل

+ 102,96

113,26

3

96,80

5

123,42

4

للك شخص

اضافي
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78,65

64,00

76,80

القيم الحدودية
(باليورو)

نظام التدفئة عن بعد
79,00

94,80

83,20

102,70

102,40

126,40

130,56

161,16

108,90

115,20

+14,52

+15,36

142,20

+18,96
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نر جو مر اعاة التالى:

إذا اكنت المساحات للتدفئة في البناية قدرها  1000متر مربع

وأقل ،فتكون القيم الحدودية أعلى.

(قائمة اكملة بلك القيم الحدودية بالنسبة ألسعار التدفئة

ومصاريف تسخين المياه تجدها في الجداول (خانة  )4في
نهاية الكتيب (ملحق (1

اإلنتاج للمياه الساخنة غيرالمركزية

القيم الحدودية وفقا إلحصائية التدفئة تتضمن

نر جو مر اعاة التالى:

تاكليف المياه الساخنة غير المركزية يمكن اعتبارها احتياج

زائد (انظر في هذا الفصل تحت رقم ".2.٦احتياجات زائدة
في حالة تسخين المياه بشلك غير مركزى).

(ج) تاكليف مسموح بها

مقياس اعتبار تاكليف السكن مناسبة في برلين

هي "التاكليف المسموح بها" .تعتبر تاكليف السكن

"مناسبة" أو "معقولة" طالما لم يتعد اإليجار الساخن

مصاريف لإلعداد للمياه الساخنة مركزيا التي تسدد مع

"التاكليف المسموح بها إجماليا".

الشقة عبر سخان مياه بالكهرباء على سبيل المثال أو

تتكون التاكليف المسموح بها إجماليا من:

اإليجار الساخن .في حالة تسخين المياه مركزيا فى

سخان فيحب خصم خصومات من القيم الحدودية.

وتبلغ هذه الخصومات

• القيمة المرجعية بالنسبة لإليجار البارد ،قد يضاف

إليها  % 10بالنسبة للمبانى االجتماعية أو  % 10بسبب

•  ٦يورو عن الشخص الواحد بالجماعة ذات إحتياج أو

ظروف صعبة أو لكتا الحالتين ،باإلضافة إلى

•  8يورو لشخصين في الجماعة ذات إحتياج أو عوز

منها مبلغ لتسخين المياه بطريقة غير مركزية

عوز واحدة.

•  8يورو ألشخاص معيلين ألوالدهم وحدهم في
جماعة ذات إحتياج أو عوز.

•  10يورو لثالثة أشخاص في الجماعة ذات إحتياج أو
عوز.

•  11يورو ألربعة أشخاص في الجماعة ذات إحتياج
أو عوز.

• القيمة الحدودية بالنسبة لتاكليف التدفئة ،ويطرح
• وزيادة قدرها  % 10من القيمة المرجعية التي بدورها
تحاول تجنب انتقاالت إلى سكن آخر قدر اإلماكن
ويطلق عليها اسم إضافة لتفادى االنتقال.

وهذا ما ننصح به :إذا تعديت مصاريف السكن المسموح

•  13يورو لخمسة أشخاص في الجماعة ذات إحتياج

بها بسبب "تاكليف تدفئة عالية" (انظر آخر الورقة) فعليك

لك شخص إضافى يتم سحب  2يورو عليه.

تكون مثال أمور صحية هي السبب أو بسبب القدم أو صيانة

أو عوز.

تدفئة بالغاز بالطابق

بالشقق التي يتم تدفئتها بالغاز الموجود في الطابق

تحتسب مساحة الشقة وحدها الحتساب المساحة

أن تختبر إذا لم تكن هناك أسباب خاصة تحتم ذلك .قد

البناية غير مستوفاة طاقيا أكن تكون هناك شبابيك غير عازلة

بالدرجة الاكفية أو عدم كفاءة التدفئة والتي تكون السبب في
ارتفاع تاكليف التدفئة.

التي يجب تدفئتها .تسرى حينئذ القيم الحدودية من
الخانة " 100إلى  200متر مربع" في الجداول بنهاية

الكتيب (مرفق  )1تسخين المياه عن طريق الغاز
بالطابق يعد من أنواع تسخين المياه المركزية.

وسائل طاقة آخرى

بالنسبة لوسائل طاقة آخرى للتدفئة ،بالذات الكهرباء،

تحتسب القيم الحدودية بناء على اإلرشادات المذكورة

في اللوائح التنفيذية للسكن  AV Wohnenعلى

أساس أغلى مولد طاقة (حاليا :تدفئة عن بعد) .أما

بالنسبة للشقق التي تعمل بموقد فحم فتسرى في
برلين الكميات واألسعار السائدة للفحم في إطار

القوانين الخاصة بالمساعدات للوقود.
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نر جو مر اعاة التالى:

التاكليف المسموح بها إجماليا هي المقياس الذى يختبر

على أساسه إذا اكنت الشقة مناسبة للسكن وال تسرى عند

استئجار جديد لشقة في إطار االستحقاقات االجتماعية أو

التدفئة عن بعد كمصر طاقة

حجم المجموعة ذات

إحتياجات(عدد األفراد)

المصاريف .سيرد فيما يلي المزيد من المعلومات فيما

يخص موضوع "خفض المصاريف" و "اإلستئجار الجديد

1

خالل فترة الحصول على مساعدات اجتماعية" تحت بند

2

معيل وحيد

بطفل واحد

نبذة عامة11

3

مصاريف مسموح بها لمصاريف اإلقامة والتدفئة

4

في برلين

(هنا بالنسبة لإلعمارات األكبر بمساحة تدفئة إلعمارة

تساوي أكثر من  1000متر مربع و بما فيه اإلمداد بالماء

الساخن)

النفط كمصر طاقة
حجم المجموعة ذات

إحتياجات(عدد األفراد)

2

معيل وحيد

بطفل واحد
3

4

إجمالي

للك شخص
إضافي

ا لمستعصية

505

545

614

792

852

1.036

1116

+122

+131

891

959

أقل .تجدون قائمة اكملة إلجمالي المصروفات في جداول

(عمود  5حتى  ) 7في نهاية الكتيب ( مرفق رقم .(1

مثال :السيدة ف( .أعزبة) ساكنة في شقتها القديمة

منذ  13سنة .مساحة التدفية إلعمارتها أكبر من 1000

619

668

متر مربع .تدفع إيجاردافئ إجمالي شهري يساوي 540
يورو.

762

823

النتيجة :ستستلم السيدة  .إضافة مالية للحاالت

999

1078

925

+127

+ 117

المستعصية تساوي  %10بسبب مدة سكنها الطويلة

و ألن إيجارها الدافئ اإلجمالي الشهري ال يتجاوز

إجمالي المصروفات المسموحة و الذي يساوي 5٦4

يورو شهريا (أنظر إلى تلخيص رقم  :11التدفئة عن بعد

 ،شخص يستلم إضافة مالية للحاالت المستعصية)

يدفع الجوب سنتر مصروفات السكن الاكملة.

الغاز كمصر طاقة

حجم المجموعة ذات

إحتياجات(عدد األفراد)

 3.3متى نطلب منكم تخفيض تاكليف سكنك ؟3.3

إجمالي

1

المصروفات المسموحة يطلب منك الجوب سنتر بشلك

ا لمستعصية

خالل التأجير من الباطن أو من خالل تبديل السكن

2

معيل وحيد

بطفل واحد
3

4

5

للك شخص

508

549

624

673

596

643

768

828

1006

1085

+118

+128

864

في حالة تجاوز إيجارك الدافئ اإلجمالي إجمالي

المصروفات(باليورو)
إضافة للحاالت

إضافي

إضافي

643

692

661

639

857

5

للك شخص

523

حالة مساحات تدفئة لإلعمارت تساوي  1000متر مربع أو

إضافة للحاالت

1

5

ا لمستعصية

564

نحيطكم علما بأن تنطبق حدود أعلى للمراجعة في

المصروفات(باليورو)

592

المصروفات(باليورو)

إضافة للحاالت

إذا تم البدء في اتخاذ الخطوات القانونية من أجل خفض

( )3.3و ((a.3.4

إجمالي

932

تحريري تخفيض تاكليف سكنك و هذا بالمثل من

و في الفردية يمكن أن يدوم وقت طويل حتى تستلم

الطلب بتخفيض التاكليف.

بعد الطلب التحريري بتخفيض التاكليف ال يدفع مكتب
التوظيف تاكليف سكنك بالمدة السابقة إال لمدة ستة

أشهر إال إذا قام الجوب سنتر بتمديد المدة .
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و لكن يجب أن تعلم بأن:

في حالة عدم إيجادك سكن مناسب خالل مدة ستة

أشهر المطروحة برغم إثباتك محاوالت مكثفة ففي هذه

الحالة يمكن أن تمدد الجوب سنتر المدة و كذلك الظروف

الشخصية و بالمثل وفاة أحد أفراد عائلتك يمكن أن تؤدي

إلى تمديد المدة بموافقة الجوب سنتر.

تضع السيدة ف .في حسابها بأن ال تدفع الجوب سنتر
في نهاية أجراء تخفيض التاكليف إال مبلغ 40 ,444

يورو لإليجار اإلجمالي البارد (أنظر إلى التلخيص رقم

 :8شخص تستلم إضافة مالية للحاالت المستعصية )
و مبلغ  ٦0يورو للتدفئة بما فيه توفير المياه الساخنة

وكمبلغ الذي يعتبر مناسبا .إجماال ال يعتبر الجوب سنتر

إال مبلغ  504،40يورو ضروريا.

لن يدفع الجوب سنتر لسيدة ف .مستقبال إال الحساب

نصيحتنا :من أجل تمديد المدة يستحسن أن تسجل

محاوالتك في البحث  .فيتوقع الجوب سنتر منك بأنك

تثبت على األقل محاولتين في البحث عن شقة جديدة في
األسبوع .و يعتبر بالمثل إثبات دخول تحريري عن تقديم

طلب بالبحث عن شقة أو دعوة إلى ميعاد المعاينة من

خالل المؤجر إثباتا في هذه الحالة .سجل عنوان الشقة

و اسم المختص و تاريخ و الوقت ميعاد المعاينة في حالة

معاينة رسمية لشقة معينة و إسم المؤجر و الوقت و إسم
المختص في حالة التواصل من خالل الهاتف.

سنوي الالحق للتاكليف التشغيلية الذي يصدها المؤجر
والذي يتعلق بالمدة قبل التخفيض .حسابات الحقة
التي تتعلق بتاكليف التدفئة والتوفير بالمياه الساخنة

يستمر الجوب سنتر دفعها.

في حالة تجاوز القيمة الدليلية المنطبقة لإليجار

اإلجمالي البارد والقيمة الحدية للتدفئة ففي هذه
الحالة يتم تخفيض مجالين من التاكليف.
و لكن يجب أن تعلم بأن:

في حالة عدم تجاوز القيمات الدليلية تجاوزا كبيرا ال يتم

تخفيض تاكليف السكن المدفوعة وهذا ينطبق
و يمكن أن تمدد المدة حتى تصبح سنة اكملة عندما

يعتبر مكتب العمل االنتقال بالجدوى إقتصادية و هذا

في حالة تجاوزت تاكليف اإلنتقال المبالغ الموفرة من

خالل اإلنتقال و نفسر لكم في البند القادم أي نوع

من تاكليف اإلنتقال تعتبر في حساب المفاضلة تحت

عنوان – دفع تاكليف انتقال.

بعد إنتهاء مدة ستة أشهر أو المدة المحددة المحتملة

ال يدفع الجوب سنتر تاكليف الشقة القديمة إال بشلك

مختصر .

ويتم تحقيق تاكليف السكن المناسبة بعد ذلك بشلك

منفصل بالنسبة إليجار اإلجمالي البارد وتاكليف

التدفئة وعند اإلقتضاء بما فيها توفير المياء الساخن.

في حالة المرض الخطير و اإلعاقة والحاجة للرعاية

لألشخاص الذي يحق لهم المساعدة المالية أو لفرد من
أفراد عائلته الذي يسكن معه في نفس الشقة عندما

تستحيل التقييدات الصحية إنتقال أو عندما تجعله غير

مقبول.

في حالة أن يبلغ عمر الشخص الذي يحق له المساعدة

المالية  ٦0سنة أو أكثر بعد أن سكن في شقته على أقل

 10سنوات عندما يكفي حجم تقاعده حيث ال يلزم دفع

مساعدات زيادة للتأمين االساسي للمعيشة في الشيخوخة

وفي حالة العجز.

في حالة أن يكون الشخص الذي يستحق المساعدة المالية

معيل وحيد بطفلين أو بثالثة أطفال أو

في حالة المساعدات المالية الفردية أو قصيرة المدة.

في حالة تجاوز إيجارك اإلجمالي البارد القيمة الدليلية

التي تنطبق في حالتك ففي هذه الحالة يتم تخفيض
اإليجار اإلجمالي البارد فقط حتى تطابق مع القيمة

بدل سكن في اإلساكن اإلجتماعي في مدينة برلين

الدليلية وبالنسبة لتخفيض المبلغ يجب عند اإلقتضاء

المستأجر الذي يسكن في سكن اإلساكن اإلجتماعي

واإلضافة المالية في الحاالت المستعصية ولكن ال

تاكليف سكنه طبقا إلجراء تخفيض التاكليف يستلم بدل

إعتبار اإلضافة المالية لمساكن محدودي الدخل

تعتبر اإلضافة المالية لتجنب اإلنتقال .ويستمر الجوب

سنتر في دفع تاكليف التدفئة وتاكليف توفير المياه

الساخنة المناسبة.

الرسمي المدعوم (طريقة الدعم األول) والذي تم تخفيض
سكن يطابق مع المبلغ من اإليجار الدافي اإلجمالي الذي

ال يدفعه الجوب سنتر بعد .يرجى تقديم الطلب ببدل سكن

لدى تسي جي أس كونسالت محدودة المسؤولية في

مثال :قد حصلت السيدة ف .على رفع إيجارها حيث

برواكنشتراسا رقم  5في  10179برلين

شهريا .تاكليفها للتدفئة ولتوفير المياء الساخنة (التدفئة

ا لسكن

يورو شهريا.

Brückenstraße 5

يزيد إيجارها اإلجمالي البارد بأن يصبح  530يورو

عن بعد) تبلع  ٦0يورو شهريا وحيث تدفع للمؤجر 590

الهاتف .03028409302 :للمزيد من المعلومات عن بدل

zgsconsult GmbH

النتيجة :ألن اإليجار اإلجمالي الدافي والذي يبلغ 590

Berlin 10179

يفتتح الجوب سنتر إجراء تخفيض التاكليف .يجب أن

www.mietzuschuss.berlin.de

يورو شهريا يتجاوز حد المراجعة والذي يبلغ  5٦4يورو

انظر إلى
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3.4ما هي المعلومات المهمة األخرى بالنسبة

لموضوع السكن؟

أ) إنتقال إلزامي -تاكليف سكن مناسبة بعد اإلنتقال
في حالة إستالمك بدل بطالة  2وفي حالة إزدياد

تاكليف سكنك بعد إنتقالك داخل مدينة برلين يجب

أن يكون إنتقالك إلزامي ويعني ذلك بأنك يجب أن

تبرر إنتقالك تبررا جيدا من خالل طرح أسباب قد يكون
حاسمة كذلك لشخص ال يستلم مساعدة مالية من
الجوب سنتر وتكون من مثل هذه األسباب بالمثل

بأنك قد إنفصلت عن زوجك أو بإنك تريد أن تأسس

عائلة .في حالة إعتبار الجوب سنتر إنتقالك غير إلزامي

ال يدفع المكتب إال تاكليف شقتك القديمة وال بأي
حال من األحوال يسمح للجوب سنتر وقف دفع

تاكليف سكنك بسبب اإلنتقال إلى شقة تزيد تاكليفها.
يرجى األخذ باإلعتبار بأنه في حالة إيجار سكن جديد

يجب مراعة القيمتين ،القيمة الدليلية لتاكليف اإليجار الدافي
اإلجمالي وعند اإلقتضاء بزيادة عشرة بالمائة بالنسبة

لإلساكن اإلجتماعي والقيمة الحدية لتاكليف التدفئة وعند

اإلقتضاء مخصوما من إلجمالي اإلمداد بالمياه الساخنة

الالمركزي وال يمكن أن يسدد مبلغ إيجار بارد إجمالي متزايد

بتاكليف منخفضة للتدفئة والمياه الساخن أو العكس.

وفي حالة اإلتنقال داخل مدينة برلين يجب الحصول
على موافقة الجوب سنتر المختص في المنطقة التي

تنتقل منها على دفع تاكليف الشقة الجديدة وفي

حالة اإلنتقال إلى شقة جديدة خارج مدينة برلين

يجب الحصول على موافقة الجوب سنتر المختص في

المنطقة التي تنتقل إليها.

الكحولية األبوين أو أحد منهم بل يجب أن توافق
الجوب سنتر على دفع تاكليف السكن عندما يعتبر

اإلنتقال إلزامي بسبب البدء بعمل معين أو بسبب
البدء بتدريب معين( .المادة  ،22بند  5من القانون

اإلجتماعي .(2

ث) تحمل الجوب سنتر تاكليف اإلنتقال

يجب أن يتحمل الجوب سنتر تاكليف اإلنتقال في

حالة حدوثه بطلب من المكتب أو في حالة ضرورة

اإلنتقال ألسباب أخرى وعند موافقة الجوب سنتر على

تحمل التاكليف من قبل ( يعني قبل إبرام عقد اإليجار

الجديد ) .في حالة عدم الحصول على موافقة الجوب

سنتر من قبل ال يتحمل المكتب أي تاكليف تتعلق

باإلنتقال مبدئيا (انظر إلى فقرة  8.2و  8.3من تعليمات

الممارسة بخصوص السكن).

ويتحمل الجوب سنتر باألخص تاكليف اإلنتقال التالية

في مدينة برلين(انظر إلى فقرة  8.2و 8.3من تعليمات

الممارسة بخصوص السكن).

• في حالة اإلنتقال بمساعة األصدقاء يتحمل الجوب
سنتر تاكليف السيارة المؤجرة بما فيها تاكليف

الصناديق للنقل وتاكليف إطعام األصدقاء الذين

يساعدون في اإلنتقال( 30يورو للك شخص حتى

أربع أشخاص).

• تاكليف اإلنتقال من خالل شركة نقل عندما

يستحيل انتقال بمساعدة األصدقاء و هذا بالمثل

للمعيل الواحد أو لألشخاص المتقدمين بالعمر أو

لألشخاص المعاقيين أو لألشخاص الذين لديهم
مرض عظمي(يستلزم في هذه الحالة الحصول

على شهادة طبية).

• (مدفوعات مزدوجة ال محالة فيه عامة لمدة شهر
واحد)

• والضمان وتاكليف األسهم التعاونية في حالة

ب) مساعدة مالية إضافية في حالة إيجار سكن جديد

استحالة تسديدها من المال المحمي أو استحالة

يسمح للمتشرد أو للمهدد بالتشرد في حالة إيجارهم

• ولكن ال تدفع مثل هذه المساعدات المالية إال بشلك

بسبب التشرد أو التهديد بالتشرد.

سكن جديد زيادة تبلغ عشرون بالمائة على القيمة

الدليلية لإليجار البارد اإلجمالي عندما يمكن أن ينتهي
أو يتجنب تسكينه في منشاء أغلى وينطبق ذلك كذلك

في للنساء المهددات بالعنف والالجئين في مساكن

محدودي الدخل ولألشخاص الذين يعتمدون على

استردادها من عالقة اإليجار القديمة

القرض ومن أجل تسديد القرض بال فوائد تحتجز

الجوب سنتر شهريا عشرة بالمئة من المساعدة

المالية المتكررة.

ويقوم الجوب سنتر المختص السابق بالموافقة على

تحمل تاكليف اإلنتقال وهذا باستثناء اإلنتقاالت من

سكن مناسب للمعاقين تنطبق دائما قيم دليلية فردية.

مدينة برلين إلى مدينة أخرى ففي هذه الحالة يجب

ت) خروج الشباب الذي يبلغ عمرهم أقل من خمسة

سنتر الجديد.

ال يستلم الشباب الذي يبلغ عمرهم أقل من خمسة

د) العضوية في إتحاد المستأجرين

بدون الحصول على موافقة الجوب سنتر السابق

اتحاد المستأجرين وهذا منذ أول يناير  2019وبصفتها

وعشرين سنة من بيت األبوان

وعشرين سنة والذين يخرجون من بيت األبوان

على دفع تاكليف شقتهم الذاتية أي مساعدة مالية

الحصول على تحمل الضمان اإللزامي من الجوب

يمكن أن يتحمل الجوب سنتر تاكليف االشتراك في

تاكليف تتعلق بالسكين وبالمثل في حالة الشك في

في دفع تاكليف السكن والتدفئة وال يحصلون هؤالء

شرعية إزدياد مبلغ اإليجار أو في شرعية حساب أعمال

في حالة إستحالة بقاءهم في بيت األبوين ألسباب

المؤجر أو مورد الطاقة أو في حالة الشك في شرعية

الشباب عادة على الموافقة بدفع تاكليف السكن إال

صارمة وتكون من ضمن هذه األسباب بالمثل مشلكة

التشغيل أو حساب تاكليف التدفئة الذي قام بإصداره

فسخ عقد إيجار .هدف هذا ترتيب هو ضمان تاكليف
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سكن مناسب وتجنب فسخ عقود إيجار بال مبرر (أنظر

إلى فقرة  10من تعليمات الممارسة بخصوص السكن).
ذ) ديون في تاكليف اإليجار و الطاقة

عادة يجب أن يتحمل الجوب سنتر ديون في تاكليف

اإليجار بشلك قرض في حالة تبرير و ضرورة ذلك

لضمان تاكليف إيجار مناسبة ولتجنب التشرد -وهذا

بالمثل في حالة تجنب أمر باإلجالء أو التهديد باإلجالء
وينطبق هذا كذلك بديون في تاكليف الطاقة في

حالة إغالق الكهرباء أو الماء أو التدفئة بسبب متأخرات

نصيحتنا :

في حالة إستالم تحذير بسبب متأخرات سداد مبالغ اإليجار

أو في حالة إستالمك إنهاء عقد إيجارك دون سابق إنذار

يجب أن تذهب إلى مكتب إستشارات لألشخاص في إزمة

السكن أو إلى أقسام المساعدة المالية في دفع تاكليف السكن

في الماكتب اإلجتماعية وفي حالة الديون في تاكليف الطاقة

يمكن أن تتجه إلى مكتب اإلستشارة الديون في تاكليف الطاقة
التابع للجمعية حماية المستهلك في مدينة برلين.

السداد(المادة  ،22بند  8من القانون اإلجتماعي).

الفصل السادس :كيفية التأمين الصحي وتأمين الرعاية
لمستلمين بدل بطالة  2ومساعدة مالية إجتماعية.
هل تستلم بدل بطالة  2وهل أنت مؤمن إجباريا

في تأمين الصحة القانونية (المادة  ،5بند1و رقم 2أ

من القانون اإلجتماعي الخامس) و في تأمين الرعاية

اإلجتماعية (المادة  30و جملة  ، 1رقم  2أ من القانون
اإلجتماعي الحادي عشرة) .يستلم األطفال بدل

يستلمون بدل بطالة  2ومساعدة إجتماعية بشلك

القرض هذه اإلعانات إال بشلك قرض ايضا

مثال :المستحقون الذين اكن لديهم تأمين صحي

خاص قبل استالم بدل بطالة  2معفيون عادة من

واجب التأمين عند شركة تأمين صحي قانوني وتأمين

بطالة إبتداء من عيد ميالدهم الخامس عشرة وبهذا

رعاية قانوني (المادة  ، 5بند 5أ من القانون اإلجتماعي

يمكن أن يختاروه بأنفسهم .ال يؤمن األشخاص الذين

التأمين الصحي الخاص أقصاها خمسون بالمئة من

اإلجتماعية.

مراقبة شراكت التأمين)

يصبحون أعضاء مستقلين في تأمين صحي قانوني
يستلمون بدل بطالة  2بشلك القرض أو المساعدة

الخامس) .وهؤالء يستلمون اعانة في مساهمات

التعرفة األساسية طبقا للمادة  ،152بند  4من قانون

ويتحمل الجوب سنتر هذا المبلغ كذلك في حالة عدم

يتحمل الجوب سنتر اكمل مساهمات التأمين الصحي

تغيير المستحقون التعريفة االساسية ويتحمل الجوب

وينطبق كذلك للمساهمة اإلضافية على مساهمة

المبلغ األعلى المطلوب في تأمين الراعية القانونية.

وتأمين الراعية ويدفعها مباشرا للتأمين الصحي
التأمين الصحي القانوني.

سنتر مساهمات تأمين الرعاية الخاص حتى نصف

مثال :األشخاص الذين يعملون بشلك مستقل والذين

وبالنسبة لألطفال الذي يبلغ عمرهم أقل من خمسة

يحتاجون إلى المساعدة المالية بسبب إستحالة دفع

المساعدة اإلجتماعية في العادة لديهم الحق في

في دفع مساهمات تأمينهم الصحي .ويتحمل الجوب

عشرة سنة ولألشخاص الذين يحق لهم استالم

التأمين الصحي العائلي المجاني (المادة  10من

القانون االجتماعي الخامس) ويجب تقديم طلب

بتأمين عائلي لدى شركة التأمين الصحي المختصة.

مساهمات تأمينهم الصحي الطوعي يستلمون إعانة

سنتر مدى اإلعانات المالية الضروري لتجنب الحاجة

في المساعدة المالية.

وفي بعض الحاالت يحق دفع إعانة في مساهمات

التأمين الصحي وتأمين الرعاية (المادة  2٦من القانون
االجتماعي الثاني) ولكن ال يستلم األشخاص الذين

الفصل السادس :كيفية التأمين الصحي و تأمين الرعاية لمستلمين بدل بطالة  2و مساعدة مالية إجتماعية .
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اضافة لبدل بطالة  2وللمساعدة اإلجتماعية تستلم

مساعدات مالية أخرى لضمان المعيشة في حالة توفير

الشروط المعينة.

 .١التعليم والمشاركة

للعمل والذين ال يستلمون بدل تدريب:

أ) رحالت الحضانة أو رحالت مدرسية التي تدوم يوم
واحد

يتقدم األبوان أو والي األمر بطاقة برلين للمساعدة

المالية في التعليم والمشاركة في الحضانة أو المدرسة

تستهدف المساعدات المالية للتعليم والمشاركة

وبالتالي تتحمل الحضانة أو المدرسة تاكليف الرحلة

السن اإلستفادة من العليم والمشاركة في الحياة

ب) رحالت حضانة أو رحالت مدرسية تدوم أكثر من

المستحقون بهذا النوع من المساعدة المالية .وتحق

• بالنسبة للمساعدات المالية في رحالت الحضانة

إلى تسهيل أطفال وشباب والبالغين صغير

اإلجتماعية والثقافية في المجتمع .عامة يحق

العائالت بدخل منخفض بهذه المساعجة المالية
كذلك عندما أصبح بحاجة اإلعانة المالية بسبب

إستحالة تحملها تاكليف التعليم والمشاركة فقط.

يجب المطالبة بالمساعدة المالية للتعليم والمشاركة

بشلك منفصل وهذا بإستثناء األوازم المدرسية

ا لشخصية .

يستحسن أن تعلم بأنه من خالل قانون العائالت القوية

المخطط يتم تطوير بعض األنوع من المساعدات المالية

للتعليم والمشاركة إبتداءا من أول أغسطس  2019وهو من

المخطط كذلك بأنه ال يجب المطالبة للمساعدة المالية في

الرحالت المدرسية و نقل الطالب وفي الغداء الجماعي في
المدرسة والمساعدة المالية في المشاركة بشلك مفصل بل

أنها تعتبر مطلوبة بطلب بدل بطالة  2مبدائيا.

في برلين تطبق تعليمات الممارسة حول منح

المساعدة المالية للتعليم والمشاركة المواصفات

القانونية في المادة  28حتى المادة  30من القانون

اإلجتماعية الثانية.

وتحاسبها بمكتب الشباب أو بمكتب المدرسة الحقا.

يوم واحد

يجب الحصول على إثبات الرحلة (المدة ،الهدف،
التاكليف) وبإثبات الحضانة يتم تقديم الطلب

بتعويض تاكليف الرحلة عند الجوب سنتر ويقوم
الجوب سنتر بالتالي بتحويل المساعدة المالية

للحضا نة .

• بالنسبة لرحالت مدرسية يجب أن يثبت المدرس
المختص في المدرسة البيانات وبعد ذلك يقوم
المستحقون بتقديم الطلب عند الجوب سنتر

وبالتالي يتم تحويل النقود على حساب الرحلة

للمدارس المختصة.
ت) اللوازم المدرسية

يدفع الجوب سنتر  100يورو سنويا لشراء أقالم،

كراسات ،الوان مائية أو حقيبة المدرسة ومنها 70

يورو في يوم 1أغسطس للفصل الدراسي اول وفي

يوم1فبرايير للفصل المدرسية الثاني.

من خالل قانون العائالت القوية من المخطط أن

يمنح مبلغ إجمالي يساوي  150يورو لك سنة دراسية

وللك طفل إبتداءا من السنة المدرسية 2020/2019

ومنه  100يورو للمرة األولى في 1أغسطس  2019و 50

 1.1بطاقة برلين (المساعدة المالية للتعليم والمشاركة)

يورو في 1فبايير .2020

والمشاركة طفلك غالبا بالحاجة إلى بطاقة برلين

والشرط للحصول على هذا النوع من المساعدة المالية

من أجل اإلستفادة من المساعدة المالية في التعليم
وللحصول على البطاقة يكفي تقديم المستندات

التالية لدى الجوب سنتر.

إثبات بأن طفلك تحضر الحضانة/عقد الدعم أو

شهادة مدرسية أو بطاقة الطلب1صورة فوتوغرافية من

طفلك

1.2المساعدة المالية في التعليم

يستلم األشخاص التاليون المساعدات المالية التالية

للتعليم :

• أطفال الذين يحضرون مؤسسة راعية يومية أو
الذين يتم رعايتهم في الرعاية اليومية و

• طالب حتى عيد ميالدهم الخامس و العشرين

الذين يحضرون مدرسة عامة أو مدرسة مرافقة

هو أن يكون هناك استحقاق في تاريخ دفع المساعدة
المالية وهذا بإستثناء الطالب الذين دخل مدرسة

للمرة األولى في السنة المدرسية الحالية (مبتدئون)

أو الذين دخلوا مدرسة من جديد في السنة المدرسة

الحالية (المتوقفون) والذين لم يستلم مساعدة مالية

لشراء األوازم المدرسية .يتم دفع المساعدة المالية

للمستحقين ال يجب تقديم طلب منفصل ولكن

بالنسبة لمبتدئين بالمدرسة يستحسن أن تبلغ الجوب

سنتر في الوقت المبكر بتاريخ دخول طفلك المدرسة.
ث) الغداء بالحضانة وبالمدرسة

للغداء الجماعي في مطعم المدرسة أو في دار رعاية
األطفال او في مؤسسة الراعية اليومية أو في الراعية

اليومية تمنح اإلعانات المالية:
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• بالنسبة للحضانات يجب دفع مبلغ شامل ذاتي

يبلغ  20يورو شهريا األبوان يتقدمون بطاقة برلين
للمساعدة المالية في التعليم والمشاركة.

• بالنسبة للرعاية اليومية يجب تقديم بطاقة برلين

كيلمتر واحد لطالب المدارس اإلبتدائية ومسافة

 2كيلومتر للطالب األكبر في ذلك تقيس المسافة

المقطوعة بالمشي بالفعل.

وتعد بطاقة برلين للمساعدة المالية في التعليم

للمساعدة المالية في التعليم والمشاركة عند مكتب

والمشاركة مزودة بصورة ثالثة اإلبعاد شرط الزم

الذي يبلغ  20يورو شهريا من المستحق.

الطالب المجانة تذكرة شخصية ال يسمح تسليمها

الشباب ويطلب من مكتب الشباب المبلغ الذاتيو

• بالنسبة للمدارس الشاملة المقيدة أو بالنسبة

للمدارس التالية للمرحلة اإلبتدائية فهناك تدفع

األطفال يورو واحد لوجبة الغداء فيسلم األبوان
نسخة من بطاقة برلين للمساعدة المالية في

التعليم و المشاركة لمقدم الغداء وفي آخر الشهر

يستلم الطالب حساب حول عدد الوجبات التى

أكملوها فعال.

• بالنسبة للمدارس الشاملة المفتوحة فهناك يبلغ
المبلغ الذاتي الشامل  19،10يورو (بما فيه الراعية

خالل ايام العطلة) أو  15،80يورو (دون راعية خالل

أيام العطلة) شهريا .يبرم األبوان عقد مع مكتب

للحصول على تذكرة الطالب المجانة .ويعتبر تذكرة

للغير و تنطبق لمنطقة التريفة أو يمكن إصطحاب

دراجة واحدة عليها.

قرر مجلس النواب في برلين منح تذكرة مجانة للك
الطالب والطالبات إبتداءا من أول أغسطس .2019

1.3المساعدات المالية في المشاركة

يمنح لألطفال و الشباب الذي يبلغ عمرهم أقل من
ثماني عشرة سنة المساعدات المالية التالية في

المشاركة:

أ) المشاركة في نشاطات ثقافية و رياضية و ترفيهية

الشباب أو مع المؤسسة المختصة الخاصة بالمدرسة

يتحمل الجوب سنتر مساهمات العضوية في نوادي

من بطاقة برلين للمساعدة المالية في التعليمو

واإلجتماع وتاكليف الدروس عزف آلة موسيقية

خول التزويد بالغداء ولإلثبات يكفي تقديم نسخة

المشاركة.

طبقا لقانون العائالت القوية المخطط تحذف

مساهمة األبوين الذاتية في العداء الجماعية في

في لك من مجال الرياضة واأللعاب والثقافة

والدورات ونشاط التعليم الثقافي المماثلة وكذلك

تاكليف الدورات الترفيهيةو يتحمل تاكليف لبطاقة

العطلة الرائعة في حالة تسليم البطاقة هذه مباشرا

المدرسة أو في الحضانة .إبتداء من أول أغسطس

من مكتب الخدمات الثقافية للشباب .مبلغ المساعدة

المدارس اإلبتدائية حتى الصف السادس.

على المبلغ الاكمل لسنة واحدة يعني على  120يورو

 2019العداء في المدرسة في برلين مجانا لطالب

د) دعم التعليم

الطالب والطالبات الذين يحملون بطاقة برلين

يحصر على عشرة يورو شهريا ولكن يمكن الحصول

على األقصى للمشاركة في دورو ترفيهية بالمثل .يوفر

مقدم الخدمة إثبات عن نوع وتاكليف الخدمة لألطفال

والشباب وبعد ذلك يتقدمون المستحقون هذا

للمساعدة المالية في التعليم والمشاركة يمكن أن

اإلثبات عند الجوب سنتر ويقدمون طلب بالحصول

في الواجبات المدرسية في حالة تحقيق الهدف

التاكليف مباشرا للنادي أو مدرسة الموسيقى .ويحق

يحصلوا على الدروس الخصوصية أو إلى مساعدة

األساسي بالمثل النقل إلى الصف التالي من خاللها.

يجب أن تقر المدرسة حاجة الطالب أو الطالبة في

الدروس الخصوصية أو في المساعدة في الواجبات

على مساعدة مالية في الخدمة ويدفع الجوب سنتر
لك مستحق بهذه المساعدة المالية.

ب) اإلعداد الالزم للمشاركة في نشاط جماعي

المدرسية وهذا بالشلك التحريري .يمول الجوب سنتر

يمكن أن يتحمل الجوب سنتر تاكليف أخرى عندما

ويتم دفع المساعدة المالية مباشرا من المكتب

التمويل في لك من مجال الثقاقفة والرياضة

وحدتين مكونة من حصتين دراسيتين في األسبوع

المدرسة إلى مدرسين و مدرسات الدروس الخصوصية
أو المساعدة في الواجبات المدرسية.

طبقا لقانون العائالت القوية ال يتم تمويل الدروس

تتعلق بالمشاركة في نشاط مؤهلة للحصول على

والترفيه .يعد منها تاكليف شراء اإلعداد االزمة (بالمثل

شراء أحزيا رياضية لكرة القدم) أو تاكليف سلف اإلعداد

الألزمة ويدفع الجوب سنتر حتى  120يورو سنويا لشراء

الخصوصية إبتداء من أول أغسطس  2019فقط في

أو سلف اإلعداد الألزمة للمشاركة في النشاط المذكورة

ذ) نقل الطالب

دفع المبلغ المسموح للمستحقين بعد خصم مبلغ

حالة خطر رسوب الطالب أو طالبة.

في حالة إستحالة المشي إلى المدرسة بسبب طول

المسافة وفي حالة إستخدام الطالب أو الطالبة لذلك

أعاله .ويبلغ المساهمة الذاتية هنا  30يورو ويمكن

المساهمة الذاتية مرة واحدة أو مقسم في مبالغ عدة
وهذا عامة الحقا ويتم دفع التاكليف عادة بعد تقديم

الموصالت العام يحق لألطفال والشباب المستحقين

حسابات وإيصاالت ويمكن شراء أغراض مختلفة حتى

تمويل تذكرة مجانة للطالب وبشلك عام يعتبر مسافة

في حالة تجاوز التاكليف اإلجمالية المبلغ المتحمل.

المساعدة المالية لنقلهم يعني يحق لهم في برلين

مبلغ  120يورو و يجب دفع المساعدة المالية هنا كذلك
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ويعني الموافقة على تحمل التاكليف المذكورة

لمدة إثنا عشر شهر بأنه ال يجب تقديم طلب جديد
بالمساعدة المالية خالل المدة المذكورة بالنسبة

لحسابات مختلفة مقدمة

ت) تاكليف النقل إلى ماكن النشاط المؤهلة للحصول

على التمويل

يتحمل مكتب التوطيف تاكليف النقل بالمواصالت

يستحسن أن تعلم بأن الجوب سنتر يمنح هذه

المساعدة المالية كذلك لألشخاص الذين يكون دخلهم أكبر

من بدل البطالة  2والذين يستحيل دفع أغراض أغلى خاصة

بالمثل عند والدة طفل من دخلهم أو اموالهم بشلك اكمل.

للمالبس و
للشقة و
األساسية
المعدات
للحملستة
المدة حتى
الدخل في
إعتبار
الحلة يمكن
تنظمهذه
في
اإلجتماعي رقم
برلين
مدينة
بعدفي
الوالدة
المالية.
المنشوربالمساعدة
فيالطلب
حول
القرار
إتخاذ
وأشهر

 2017/0٦من أجل تنفيذ المادة  ، 24بند  ،3رقم  1و  2من

إلى ماكن النشاط المؤهلة للحصول على تمويل في

القانون اجتماعي الثاني و المادة  ،31بند  1رقم  1حتى

المسافة إليه طويال والمشي إليه غير مقعول وبالنسبة

 2017/12/8وتمنح أغلبية المساعدات المالية بشلك

لك من مجال الثقافة والرياضة والترفيه عندما يكون
للمعقولية قطع المسافة بالمشي تنطبق نفس
القواعد التي تنطبق لنقل الطالب بالمواصالت

 3من القانون اإلجتماعي رقم إثنتاء عشرة المؤر خ في
مبلغ شامل.

وهذا بغض النطر عن قطع الطالب أو الطفل المسافة

 2.1المعدات األساسية للشقة

وبالنسبة للنشاط التي يقع ماكنها خارج منطقة التريفة

في الحاالت التالية:

إبتداءا من السكن أو من الحضانة أو المدرسة

أ وب وسي يتحلك الجوب سنتر مبلغ شامل يبلغ 10

يورو شهريا خالل المدة المطروحة ويمكن دفع المبلغ

اإلجمالي للمدة المطروحة مرة واحدة او بشلك
المبلغ الشامل شهريا.

 .٢مساعدة مالية فردية

على جانب المساعدة المالية المستمرة في المعيشة

يتحمل الجوب سنتر كذلك مساعدات مالية فردية.
يرجى اإلنتباه بأنه يجب أن تقدم طلب بالمساعدة

المالية الفردية بشلك منفصل.

يتم منح المساعدات المالية لتجهيز الشقة في برلين

• في حالة اإلنتقال إلى أول شقة مستقلة ،بالمثل

شاب يترك سكن أبواه بعد الحصول على موافقة

الجوب سنتر على منح مساعدة مالية.

• في حالة اإلنتقال إلى شقة جديدة بعد حريق البيت
القديم أو بعد اإلفراج من السجن أو سكن مؤجر
من الباطن.

• في حالة اإلنتقال إلى شقة جديدة بعد اإلنفصال
من الزوج أو من شريك الحياة.

ويمكن أن تتعلق الحاجة للحصول على معدات

أساسية لتجهيز الشقة بمعدات أساسية اكملة أو على

بعد األغراض المعينة من المعدات األساسية فقط

ويمكن بالمثل ذلك شراء الغراض التالية :غسالة،

يحق المسحقون بالمساعدة المالية الفردية التالية

ثالجة ،مكنسة ،راديو ،دواليب ،طوالت ،سرائر  ،سجاد،

• للمعدات األساسية لشقتهم بما فيه األجهزة

وتمنح فقط مساعدة مالية للحصول على معدات

• للمالبس األساسية للمرة األولى وللمالبس

بشلك النقود وبشلك مخصصات العينية وهذا

وهذا طبقا للمادة  ، 24بند  3من القانون اإلجتماعي
الثاني:

ا لمنز لية

والمعدات الخاصة الحامالت قبل وبعد الوالدة.

• لشراء وتصليح األحذية الصحية ولتصليح األجهزة
العالجية وإليجار األجهزة العالجية

ستارات إلخ ويجب إثبات الحاجة المعينة دائما

أساسية بسيطة ،عامة ويمكن أن تمنح المساعدة

بالمثل من خالل قسيمات لمخزن أثاث .وينظم مبلغ

المساعدة المالية في المنشور المذكور أعاله وفي مرفق

به رقم  1للمنشور هذا.

ويكون هناك الحاجة بمسساعدة مالية في المعدات

األساسية طبقان للقانون عندما يكون الحاجة حاجة

للمرة األولى او على األقل تنشأ من جديد بسبب

الظروف الخاصة ويجب تميز بين الحاجة للمرة األولى
أو الحاجة التي تنشأ من ظروف خاصة وبين الحاجة

في اإلستبدال لألغراض الموجودة (أنظر إلى الفقرة
 2.4بعنوان منح القرض في حالة الحاجة ال يسمح

رفضها في هذا الفصل).
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 2.2المعدات األساسية للبس وللحمل والوالدة

 2.4منح قرض في حالة الحاجة يستحيل رفضه

في الحاالت الخاصة بالمثل بعد حريق بيت ،بعد

حاجات فردية ال تنظمة القواعد المذكورة أعاله يمكن

يمنح الجوب سنتر مساعدة مالية للحصول على مالبس

الظروف (المادة  ،24بند  1من القانون اإلجتماعي

التشرد أو بعد نقص كبير في الوزن بسبب مرض

أساسية وتمنح مثل هذه المساعدة كذلك لألشخاص
الذين لم تمنح لهم مساعدة في الحصول على

مالبس أساسية والذين يمنح لهم مساعدة جزئية في

الحصول على المالبس األساسية فقط .قبل قبول
اللجوء لهم من مكتب الوالية لشؤون األجيين.

وتمنح المساعدة في الحصول على مالبس أساسية

كثيرا ما بشلك مبلغ شامل لمالبس صيفية ومبلغ
شامل للمالبس الشتوية ويتراوح المبلغ الشامل

أن يتحملها الجوب سنتر بشلك منح قرض على حسب
الثاني) وال يعتبر هنا إال الحاجات الفردية التالية:

• الحاجات الفردية التي تشملها الحاجات المتكررة

ولكن التي تحمل المستحق أكثر من وسعه بسبب

نطاقها المالية*

• والتي يستحيل رفضها.

يستحيل رفض حاجة إضافية في حالة ضرورة

تسديدها بدون تأخير في الوقت وعندما نطاقها

يستحيل تسديدها من خالل التوفير في حاجات

اإلجمالي طبقا لعمر المستحق بين  34٦حتى 379

أخرى في المعيشة ولكن قبل أن يمنح الجوب سنتر

ينح الجوب سنتر حاليا المبالغ الشاملة التالية من

البلغ المدخر.

• للحصول على مالبس الحمل  20٦يورو

وامثال النموذجية للحاجات الفردية في هذه المعنى

يورو.

المساعدة المالية:

قرض له يجب أن ستسخدم متقدم الطلب حجمه من

• للحصول على المعدات األساسية للرضيع  320يورو

هي تبديل أو تصليح األجهزة الكهربائية مثال غسالة

• للحصول على سرسر أطفال بمرتبة  100يورو

معتدل وال يعتبر تصليح سيارة من الحاجات الفردية

• للحصول على عربة أطفال بمرتبة  100يورو
• للحصول على كرسي أطفال عالي  20يورو
نصيحتنا :

يمكن أن تحصل الحامل والعائالت إلى مساعدة مالية

إضافية من مؤسسة المساعدة للعائلة إضافة لبدل بطالة 2

وللمساعدة المالية اإلجتماعية ويمكن اإلستفسار عند جهات

استشارة للحامالت و العائالت المذكورة في هذا الكتيب.

أو ثالجة أو الحصول على نظارة وصفها الطبيب بسعر
ألنه ال يعتبر منضمن الحاجات المتكررة ويمكن منح

المساعدة المالية في الحاالت المذكورة بشلك النقود

وبشلك المخصصات العينية.

تسديد القرض بال فوائد يبدأ في الشهر بعد صرفه

فيحتجز الجوب سنتر شهريا عشرة بالمائة من مبلغ

الحاجات المتكررة حتى أن تم تسديد القرض لكه.

 3 .2األحذية الصحية

يجب أن يتحمل ماكتب التأمين الصحة وماكتب تأمين

الراعية وجهات التأهيل تاكليف الحصول على األحذية
الصحية و األجهزة

واإلعداد العالجية قبل لك شيء وتحصر المساعدة

المالية على المساهمة الذاتية التي يجب أن يتحملها

ا لمستحق .

ويستحسن أن تعلم بأن يشمل تصليح األجهزة

العالجية كذلك تصليح النظارات وهذا طبقا للحكم المحكمة

العليا.
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الفصل الثامن :إعادة قيام المستحق بالعمل – ماذا يجب أن

تفعله أنت؟ ماذا يفعله الجوب سنتر؟
في حالة قدرتك على العمل سيطلب الجوب سنتر

منك بأنك تعمل من أجل كسب المعيشة(المادة  2من

القانون اإلجتماعي الثاني).

 .٢ما هي إتفاقية التاكمل

في إتفاقية التاكمل تحدد أنت والجوب سنتر

• عدد التقدمات للحصول على وظيفة او محاوالت

ويجب على الجوب سنتر بأن يدعمك في اإللتحاق

ذاتية أخرى يجب أن تثبتها وكيفية إثبات نشاطك

وتدابير الدعم اآلزمة والتي تسمي بمساعدة في

عمل أو تدريب لك (المادة  15من القانون اإلجتماعي

بعمل أو تدريب مهني وهذا من خالل اإلستشارة
الدمج (المادة  14من القانون اإلجتماعي الثاني).
 .١أي نوع من العمل من المتحمل؟

مبدئيا تقريبا لك نوع من العمل وأي أجراء دمج من

المتحمل (المادة  10من القانون اإلجتماعي الثاني)

فيمكن ان يطلب منك مكتب التوطيف كذلك القيام

بعمالة من خالل شركة تأجيرأو اإلستمرار بها والقيام

بعمل صغير حتى  450يورو والقيام بعمل المؤقت أو
العمل العرضي.

الشروط التالية القيام بعمل أو بإجراء غير

محتمل  :تحت

• أنت غير قادر جسديا أو نفسيا أو عقليا بالقيام بعمل

أو إجراء معين .عادة يجب تقديم شهادة طبية إثباتا
لذلك ويمكن أن يراجع الجوب سنتر حالتك الصحية

من خالل طبيب تابع لمكتب الصحة.

• تراعي طفلك أو طفل شريكك الذي يسكن معك

في بيتك عمره أقل من ثالث سنونات وال يذهب إلى

الحضانة وال إلى مربية نهارية.

• تنبيه :ال يمكن أن يستند إال زوج واحد في لك بيت

على أنه مسؤول بتربية الطفل وبالتالي بأن يستحيل

ذهابه إلى العمل.

• ال بد من أن تراعى فرد من أفراد عائلتك وبالتالي

يستحيل قيامك بعمل معين أو بإجراء معين وال

• وما هي الخدمات التي يقوم بها الجوب سنتر ا توفير
الثاني).

في حالة إبرام إتفاقية بينك وبين الجوب سنتر يقيد
طرفي اإلتفاقية بالحيثيات المتفقة عليها .في حالة

مخالفتك اإلتفاقية تهدد بعقوبة (أنظر إلى الفصل

الثاني عشر بعنوان – متى تهدد بالعقوبة وما هي

مدى العقوبة؟) .يجب مراجعة اإلتفاقية بعد ستة

أِ شهر باألقصى من خالل طرفي اإلتفاقية ومواصلتها.
نصيحتنا :

ال يجب أن تتوقع إتفاقية التاكمل عندما ال توافق على

مضامينها .اليمكن أن يعاقبك الجوب سنتر في هذه الحالة

وبالتالي إتأكد أن اكنت اإلتفاقية توافق مع حاجاتك فيمكن

أن تصطحب نسخة من اإلتفاقية إلى البيت ويمكن أن

تطلب من الجوب سنتر وقت للتفكير ويمكن كذلك أن تقترح

تعديالت وتكمالت تعتبرها مفيدا.

في حالة عدم إبرام إتفاقية يجب أن يحدد الجوب
سنتر المحاوالت التي يجب أن تقوم بها من أجل

التاكمل من جانب واحد من خالل عمل إداري.

ويمكن أن تعترض على مثل هذا القرار .ولكن يستمر

إنطباق واجباتك المحددة في القرار اإلداري في

األول ويجب أن ترعاها بأي شلك ولو ال تهدد بالعقوبة
ويمكن أن تطلب كذلك بالمحكمة اإلجتماعية بأن

يمكن تنظيم الرعاية بشلك آخر بالمثل من خالل

إلعتراضك أثر إيقافي.

والثالثة الحاجة للراعية تعتبر عامة حتى ست ساعت

 .٣ما هي الخدمات التي تقدمها الجوب سنتر من

الرابعة والخامسة الحاجة للراعية فيستحيل لمقدم

الخدمات من أجل الدمج في العمل تعتبر بال إستثناء

الفردية.

مكتب التوظيف مجال ألخد قرار حول إذا وألي مدى

شركة خدمات التمريض .بالنسبة لدرجة الثانية

من الرعاية يوميا من المحتمل وبالنسبة للدرجة

الراعية أن يقوم بعمل إضافي .فيتعتبر دائما الحالة

• لديك سبب مهم آخر فتحضر بالمثل مدرسة التعليم
العام أو أجراء التدريب المهني أو تدريبك األساسي

أو خدمة تطوعية إتحادية أو خدمة تطوعية للشباب.

أجل توفير عمل لك؟

تقريبا خدمات تقديرية .لقسم توسيط العمل في

تستحق إلى المساعدة.
نصيحتنا :

للحصول على تدريب مهني بالمثل يجب أن تقنع وسيطك

بضرورة اإلجراء المطلوب في إعتبارك وبصالحيته من أجل

الحصول على العمل .حاول إثبات ذلك من خالل التقديم
بإعالنات الوظائف أو مقاالت من مجالت متخصصة.
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تنبيه :في حالة إزدياد بدلك البطالة ببدل بطالة 2

بعتبر مكتب العمل مسؤول بتوسيطك ودعمك وال الجوب

سنتر .

 .٤ما هي العروض التي يدعمها الجوب سنتر

لتشجيع تعليم اللغة األلمانية؟

طبقا للمادة  ، 3بند  2أ من القانون اإلجتماعي

الثاني يجب أن تعمل الجوب سنتر على أن يحصل
وتعتبر الخدمات التالية من ضمن خدمات التاكمل

التي تقدمها الجوب سنتر لك:

• مساعدة مالية من ميزانية الوساطة(المادة  44من
القانون اإلجتماعي الثالث)  ،بالمثل تحمل تاكليف
التقدمات لوظيفة معينة والرحلة إلى المقابلة أو

تاكليف التدبير المنزلي المزدوج في حالة الحصول
على عمل خارجي .يرجى اإلنتباه بأن يجب

المطالبة بمثل هذه األنوع من المساعدة المالية

قبل تولد التاكليف !

• إجراءات للتفعيل والتاكمل المهني (المادة  45من
القانون اإلجتماعي الثالث) بالمثل دورات تدريبية

للتقدم لوظيفة وتدريبات تطبيقية وتحمل تاكليف

الولكاء توظيف وتأهيالت صغيرة مثل رخصة قيادة
رافعة شوكية.

• إجراءات للتدريب المهني المستمر وإعادة التأهيل
(المادة  81حتى المادة  87من القانون اإلجتماعي

الثالث) ماكفئة تاكمل (المادة  88حتى المادة  92من

القانون اإلجتماعي الثالث) والتي يتم دفعها ألصحاب

عمل لتشغيل شخص عاطل عن العمل.

• للقائمون بعمل مسقل إعانة بدء العمل لمؤسسي
مشاريع وليدة (المادة  1٦ب من القانون اإلجتماعي
الثاني)  ،تدريب مصاحب

• ومنح قرروض أو إعانات للحصول على األجهوة
واألدوات األزمة .

• دعم من أجل حصول العاطلين لوقت طويل على

المستحقون القادرون على العمل والذين ال يجيدون
اللغة األلمانية على المعرفة اكفية للغة األلمانية

للحصول على عمل في المانيا ومن أجل ذلك يلجأ

ماكتب التوظيف إلى تدابير الدعم التي يقدمها

المكتب اإلتحادي للهجرة و الالجئين لتعليم اللغة

األلمانية.

ومن ضمن هذه اإلجراءات قبل لك شيء

• دورات التاكمل طبقا للمادة  43من ٌانون اإلقامة
للحصول على معرفة عامة في اللغة األلمانية

• والدعم اللغوي المهني طبقا للمادة  45أ من قانون
اإلقامة.

ويعد لك من مواطني اإلتحاد األوربي ومواطني
الدول الثالثة والعائدين واأللمان ذوي خلفية

مهاجرة من الفئات المستهدفة للدعم اللغوي.
في حالة وجود الشروط للمشاركة في اإلجراء

المعينة لتعليم اللغة األلمانية يلزم األشخاص الذين
ال يتلكمون اللغة األلمانية بشلك اكفي من خالل

إبرام إتفاقية تاكمل أو من خالل عمل إداري للتاكمل

بالتسجيل عند جهة مقدمة دورة اللغة األلمانية

وبالحضور بالدورة هذه بعد قبولهم وال يتم اإللزام

بالمشاركة في دورة تعليم اللغة األلمانية في حالة

أن قد إلتزم مكتب األجانب المستحق بالمشاركة من

قبل.

عمل لألشخاص الذين يكونون عاطلون عن العمل
لمدة عامين على األقل (المادة  1٦أه من القانون

اإلجتماعي الثاني).

• دعم للحصول على عمل (المشاركة في سوق

العمل) لألشخاص الذين يبلغ عمرهم على األقل 25
سنة والذين إستلم بدل بطالة  2لمدة ستة سنوات

عامة خالل السبع سنوات الماضية (المادة 1٦ي من

القانون اإلجتماعي الثاني).

• فرص عمل (عمل بمقابل يورو واحد في الساعة)
بتعويض يبلغ يورو واحد وخمسين سينت في

الساعة (المادة  1٦د من القانون اإلجتماعي الثاني).
ويمكن أن يدعم القيام بعمل معين من خالل
المساعدة المالية للحصول على رعاية األطفال

القاصرين واألطفال المعوقين ومن خالل إستشارة

ديون أو مشورة اإلدمان أو العناية اإلجتماعية النفسية
(المادة  1٦أ من القانون اإلجتماعي الثاني).

الفصل الثامن :إعادة قيام المستحق بالعمل -ماذا يجب أن تفعله أنت ؟ ماذا يفعله الجوب سنتر؟
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الفاصل التاسع :كيف يقدر الدخل
الدخل هو عبارة عن أيرادات تستلمها خالل حصولك

على بدل بطالة  2والمساعدة اإلجتماعية .تنظم المواد

 11حتى 11ب من القانون االجتماعي الثاني والالئحة

حول بدل بطالة  2والمساعدة اإلجتماعية (بدل

باكلة  )5 – 2إذا و ألي مدى يحسب دخل معين على

الحاجة.

 .١اي نوع من الدخل يحسب؟

يشمل الدخل لك إيرادات نقدية وتعتبر لك من

اإليرادات من العمل والفوائد واألرباح الموزعة وبدل

بطالة وإعانة مرضية

وعالوة أطفال والمساعدة المالية لألبوين والنفقة

بالعمل خالل العطلة المدرسية في مدة أربع

أسابيع لك سنة على األقصى(المادة  ، 1بند  ، 4بدل

بطالة .(5-2

• عالوة أطفال الذي توصل لطفل المستحق الذي ال

يعيش في بيته بشلك واضح (المادة  ، 1بند  ، 1رقم 8

من بدل بطالة .(5-2

• إيرادات طبقا للتعليمات القانونية والتي تستهدف
هدف آخر من بدل بطالة (2بالمثل بدل إلدخار

للعمال ،منحة سكن) (المادة  11أ  ،بند  ، 3جملة  1من

القانون أإلجتماعي الثاني).

• إيرادات محجزة

واغلبية أنواع التقاعد وإيرادات اإليجار و ٍإترداد ضريبة

ال تحسب القروض بشلك عام بالمثل قرض للطالب

وال تعتبر دفعات بقيمة نقدية ولكن التي ال تكون نقود

التي تمنح بشلك القروض والتي تساعد في المعيشة.

بإستثناء حصولك على العينات كتعويض لعملك أو

مثال :يستلم طالبة مساعدة مالية طبقا لقانون

ومنح من اإليرادات.

يعني العينيات من اإليرادات بل من األموال وهذا

لقيامك بخدمة طوعية.

مثال :صاحب عمل يزود عماله بالطعام خالل وقت
العمل (المادة  ، 2بند  5بدل بطالة .(5-2

من بنك معين ولكن تحسب المساعدات اإلجتماعية

اإلتحادي لدعم التعليم واألخذ منها بشلك القرض.
جى اإلنتباه بأن الجوب سنتر يتحقق إذا اكنت اإلستالم

النقدية فعال قرض أو منحة نقدية يجب أن يحسب

وال تحسب أنواع الدخل التالية:

اإليرادات التي ال تعتبر دخل هي

• المعاش األساسي طبقا لقانون التزويد اإلتحادي

والمعاش األساسي الذي يتم دفعه في تنفيذ هذا

القانون بالمثل المعاش لمتضرر يالتطعيم ولضحايا

أعمال العنف أو للسجناء السياسيين.

• إعانة مالية من مؤسسة األم والطفل  -حماية

األطفال الذين لم يولدوا بعد ومن مؤسسة المساعدة
للعائلة.

• مساعدة مالية للعميان طبقا للقوانين المساعدة

المالية للعميان في الوالية وكذلك مساعدة مالية

للصم .

• بدل راعية من تأمين الرعاية القانوني من أجل

راعية األقرباء(المادة  ، 1بند  4من بدل بطالة .(5-2

• بدل راعية لمجهود التربية الاكمل للطفل المحتضن

األول والثاني وكذالك الثالث بنسبة خمسة وسبعين

بالمائة (المادة  11أ ،بند  ، 3جملة  2منالقانون

اإلجتماعي الثاني).

• تعويض طبقا للمادة  253من القانون المدني.

• منحات مالية للقاصرين بمناسبة التثبيت والمناولة

األولى والمناسبات الدينية المماثلة وبمناسة تكريس

الشبيبة ختى مبلغ  3,100يورو (المادة  ، 1بند  ، 1رقم

 12من بدل البطالة .(5-2

• دخل حتى مبلغ  1,200يورو من القيام الطالب الذي
يبلغ عمرهم أقل من خمسة وعشرين سنة والذين ال

يستلمون بدل تدريب بعمل معين عندما يمارسون

الفاصل التاسع :كيف يقدر الدخل

نصيحتنا :عندما تسلف نقود من المعارف أو من األقرباء

في مدة تستلم خاللها مساعة مالية يجب أن تثبت بأنك تريد

أن تسترد النقود هذهو يجب أن تشمل عقد قرض موعد

ملموس إلسترداد النقود يعني إجراء إسترداد وفي حالة

إستردادك قرض مماثل في الماضي أو في حالة بدءك

باإلسترداد يثبت ذلك مصداقيتك.
 .٢الدخل من العمل

من أجل حساب الدخل الذي يحسب الجوب سنتر

بالحاجة إلى ِإثبات دخل من صاحب العمل يبين فيها

دخل العامل اإلجمالي

والصافي .بالنسبة للدخل الصافي فخصمت منه

• ضريبة الدخل وضريبة التضامن

• ومساهمات العامل في التأمين الصحي وتأمين
الراعية وتأمين التقاعد وتأمين البطالة في حالة

نشاءها بالفعل(المادة 11ب ،بند  1من القانون

اإلجتماعي الثاني).

ويجب خصم من الدخل الصافي للك عامل في

المجموعة ذات إحتياجات

• المبلغ الشامل األساسي للعمال والذي يبلغ 100
يوروو

• األئتمان الضريبي للعمال في حالة إزدياد الدخل
اإلجمالي  100يورو (المادة  ، 11بند  1من القانون

اإلجتماعي الثاني).
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يرجى اإلنتباه بأن ال ينطبق المبلغ الشامل األساسي

وال اإلئتمان الضريبي إال للدخل من العمل ولمستحقي

بدل بطالة  2وال لمستحقي المساعدة اإلجتماعية (انظر إلى

الفصل الثالث ،فقرة  – 2من يستلم بدل بطالة ومن مساعدة
إجتماعية ؟)و هذا بإستثناء األطفال الذي يبلغ عمرهم أقل

من خمسة عشرة سنة فيسمح لهم بأن يكسب  100يورو

شهريا دون أن يحسب هذا المبلغ (المادة  ، 1بند  ،1رقم  9من

بدل البطالة 2حتى .(5

في حالة الضرورة يمكن أن تطالب بخصومات أخرى
وينطبق هذا بالمثل بإلتزامك القانوني بدفع نفقة

والذي قيد في مستند رسمي لتنطيم النفقة أو في

مستند موثق من اكتب عدل أو ألجزاء من الدخل

التي تم أعتبارها عند حساب المساعدة طبقا للقانون
اإلتحادي لدعم التعليم أو للمساعدة في التدريب

المهني طبقا للقانون اإلجتماعي الثالث ألطفالك.
مبلغ شامل أساسي يبلغ  100يورو

يعوض المبلغ الشامل األساسي والذي يبلغ 100

شهريا المصروفات الخاصة للعمال ويشملها في مبلع

معفي شامل (المادة  11ب ،بند  ، 2جملة  1من القانون

اإلجتماعي الثاني) .فال يحسب إي دخل من العمل

والذي يبلغ حتى  100يورو شهريا وفي حالة أن يكون
لشخص أكثر من دخل في نفس الوقت فال يعتبر

المبلغ الشامل إلى مرة واحدة.

ويشمل المبلغ الشامل األساسي لك من

• مساهمات للتأمينات المنصوص عليها قانونيا

وباألخص تأمين ضد الغير للسيارات (لك شهر واحد

على إثتا عشر من المبلغ السنوي) ولكن ال يشمل

تأمين الجزئي والتأمين الشامل للسيارات.

• مبلغ شامل للتأمين يبلغ  30يورو والذي يغطي لك

التأمينات الطواعية وهذا حتى في حالة عدم إتمام

تأمين طواعي بالفعل وينتبق هذا المبلغ عادة فقط

للمستحقين البالغين.

• مساهمات في تقاعد ريستر بشلك مبلغ شامل

يبلغ ثالثة بالمائة من الدخل اإلجمالي (في حالة
العائالت بطفل يحق له عالوة تشطر النسبة وفي

حالة عائالت بطفلين يحق لهما عالوة تنخفض ألن
يكون صفر) ولكن على اقل  5يورو شهريا.

• وتاكليف الداعية بالمثل لرحالت إلى العمل)

في حالة إستخدام سيارة 20 ،سينت للك كيلومتر

داخل مدينة برلين وعادة حتى مبلغ تاكليف تذكرة
إجتماعية للمواصالت) ووسائل عمل وثياب عمل
ومساهمات لنقابة العمال وتاكليف مماثلة.

الفاصل التاسع :كيف يقدر الدخل

نصيحتنا :

في حالة أن يبلغ دخلك اإلجمالي الشهري من عملك أكثر

من  400يورو يمكن أن تستلم مبلغ شامل أساسي يبلغ أكثر

من  100يورو وهذه في حالة أن تزيد تاكليفك والتي تعوض
بالمبلغ الشامل عن  100يورو شهريا (المادة  11ب ،بند ،2

جملة  2من القانون اإلجتماعي الثاني) وعندما تدفع بالمثل

تاكليف كثيرة للذهاب إلى العمل خارج مدينة برلين أو بسبب
تدبير منزلين وعندما تزيد تاكليفك هذه عن مبلغ  100يورو ال
بد من أن تبلغ الجوب سنتر بذلك.

كذلك يمن أن تخصم المساهمات المناسبة في

التأمين الصحي الطواعي والخاص من الدخل وتأدي

إلى إزدياد المبلغ الشامل األساسي والشرط هنا بأنك

لست ملزم بالتأمين الصحي وال يخص إال هذا الجزء

من المساهمات في التأمين الصحي الذي ال يساعدك

الجوب سنتر في تسديدها (أنظر إلى الفصل السادس

– كيف يأمن مستحقي بدل البطالة والمساعدة
اإلجتماعية صحيا ورعاية؟) ويمكن كذلك خضم

مساهمات في التخطيط للتقاعد إن اكن معفي من
اإللزام بتأمين التقاعد.

مبلغ شامل أساسي أعلى في حالة القيام بعمل

طوعي

في حالة إستالمك مقابل معفي من الضريبة من

عمل إضافي صغير وهذا طبقا للمادة  ، 3رقم 12و 2٦

و  2٦أ أو  2٦ب من قانون ضر يبة الدخل)يحق لك مبلغ
شامل أساسي شهري يبلغ حتى 200يورو (المادة 11

ب ،بند  ،2جملة  3من القانون اإلجتماعي الثاني) ويعتبر

اكلعمل الذي ال يزيد ساعاته عن ثلث الساعات التي

تعملها في وظيفة اكملة عمل إضافي صغير .ويشمل
العمل اإلضافي الصغيلر العمل كمدرب في نادي

رياضي ذو نفع عام أو العمل كمدرس في مدرسة ليلية
أو في مدرسة أو العمل كمسؤول إنتخابات.
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مبلغ معفي من الضريبة للعمال

إضافة للمبلغ الشامل األساسي تستلم مبلغ معفي

من الضريبة للعمال بالنسبة لدخل إجمالي شهري

يبلغ أكثر من  100يورو (المادة  11ب ،بند  3من القانون
اإلجتماعي الثاني)

• يعني عشرين بالمائة للجزء من الدخل اإلجمالي

الذي يزيد على  100يورو وال يبلغ اكثر من  1000يورو.

• وعشرة بالمئة للجزء من الدخل اإلجمالي الذي

الشهري بدخلك وبدل البطالة التكميلي في لك شهر
من مدة اإلستحقاق (المادة  41أ  ،بند  2من القانون

اإلجتماعي الثاني).
نصيحتنا :

في حالة تغيير ظروفك بالمثل إنخفاض دخلك يمكن أن

تطلب بإصدار قرار مؤقت متغيير يعتبر ذلك.

يزيد على 1000يورو وال يبلغ اكثر من 1200يوروو في

بعد إنتهاء مدة اإلستحقاق يطلب الجوب سنتر منك

يحسب المبلغ المعفي من الضريبة حتى 1500يورو.

ويقوم الجوب سنتر بإضدار قرار نهائي بعد ذلك

الحالة ان يكون لديك طفل قاصر واحد على األقل

الدخل لعملك المصفي في هذا الشلك يحسب على

حاجتك.

مثال :السيدة أ تعيش في شقة في مدينة برلين مع

زوجها العاطل عن العمل ويبلغ إإلجار الدافي شقتها

 55٦يورو وليس لديهم أطفال وتكسب السيدة أ 1٦50
يورو إجماليا في الشهر ويوافق ذلك في فئة ضريبة

 3مع  1300يورو صافيا و ليس لديهم دخل آخر وال

أموال .كيف يحسب مبلغ بدل بطالة 2؟

تكون الحاجة للزوجين من من الحاجتين العامة

بأنك تقدم محاسباتك لرواتب الستة أشهر الماضية

ويطلب منك دفع إضافي أو يرد لك مبلغ وفي حالة

عدم أخذ الجوب سنتر قرار نهائي يصبح القرار المؤقت

نهائي عام واحد بعد إنتهاء مدة اإلستحقاق.
نصيحتنا :

في حالة أن يكن دخلك أقل خالل مدة اإلستحقاق من ما

هو توقع في التقدير السابق وفي حالة عدم إتخاذ الجوب

سنتر قرار نهائي بعد طلب بقرار نهائي (المادة  41أ  ،بند  4و

 5من القانون اإلجتماعي الثاني) .فيتم دفع بدل بطالة رقم 2

لك الحقا.

للشريكين تبلغ  382يورو ومن اإليجار الدافي والذي

 .٣دخل من ممارسة عمل مستقل

ويحسب الدخل الذي يحسب اكلتالي:

الخطوة األولى

يبلغ  55٦يورو حيث تبلغ  1320يورو شهريا.

الدخل الصافي الشهري والذي يبلغ  1300يورو

يتم تحديد الدخل من ممارسة عمل مستقل اكلتالي:

أوال تقلل اإليرادات المتوقعة بالتاكليف التشغيلية

 -ويخصم منه المبلغ الشامل األساسي والذي يبلغ

خالل مدة اإلستحقاق والتي تدوم ستة أشهر .البيانات

 -مبلغ معفي من الضريبة والذي يبلغ  180يورو

الجوب سنتر من توقعاتك في مرفق به بعنوان دخل

 100يورو

( 20بالمائة من  100حتى  1000يورو إجمالي)

 -مبلغ معفي من الضريبة والذي يبلغ  20يورو

(10بالمائة من  1000حتى  1020يورو إجمالي)

= النسبة من الدخل التي تحسب هي  1000يورو

بدل البطالة  2الشهري ينتج عن الحاجة والتي تبلغ
 1320يورو ناقص النسبة من الدخل التي تحسب

والتي تبلغ  1000يورو خيث يبلغ بدل البطالة  320يورو.
حالة إستثنائية :دخل يختلف مبلغه لك شهر

في حالة إختالف مبلغ الدخل الشهري لك شهر يقدر

الجوب سنتر دخل شهري معين لمدة اإلستحقاق
قادم والتي تدوم ستة أشهر بناء على المستندات

الموجودة ويقوم بإصدار قرار مؤقت (المادة  41أ من

القانون أإلجتماعي الثاني).

يجب أن يقدر مساهمتك دائما بشلك تغطى حاجتك

الفاصل التاسع :كيف يقدر الدخل

التي تستند عليها تقدير إيراداتك وتاكليفك يأخذها

عامل مستقل.
نصيحتنا :

ال أذكر في توقعاتك إال اإليرادات التي تأكد من إستالمها

خالل مدة األستحقاق بالفعل .تغييرات التوقعات الحقا
لألسفل خالل مدة الستة أشهر كثيرا ما من الصعب.

تعليمات بخصوص قانون الضرائب ال تنطبق في

القانون اإلجتماعي ويدقق الجوب سنتر إذا اكنت

تاكليف التشغيل الزمة ويتوقع الجوب سنتر من العمال
المسقلين بأنهم ينخفظ تاكليفهم التشغيلية بقدر

اإلماكن (المادة  ، 3بند  2و  3من بدل بطالة 2حتى .(5
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نصيحتنا :

يستحسن أن تأخذ موافقة الجوب سنتر لإلنجازات الغالية

يرجى اإلنتباه بأن في حالة الدخل من عمل مستقل

يزيد عن  400يورو شهريا يمكن رفع المبلغ الشامل األساسي

من قبل ولو ال يمكن أن ترفض الجوب سنتر تاكليفها .وضح

والذي يبلغ عادة  100يورو عندما تزيد تاكليفك عن  100يورو

وبأن بالتالي يمكن إنهاء المساعدة المالية منه باألحرى.

من ممارسة العمل أي نوع من التاكليف معتبرة لهذه الغاية.

بشلك صادق بأن اإلنجازات الزمة إلستمرار تشغيل شركتك

التاكليف الموافق عليها بالمثل لشراء عقل الكتروني

الزم تعتبر خالل مدة اإلستحقاق والتي تدوم ستة

أشهر وال يتم خفض قيمتها في مدة طويلة مثل ما

هو الحال في القانون الضريبي.

يتم توزيع الربح المتوقع (اإليرادات ناقص التاكليف)

على أشهر مدة اإلستقاق بشلك منتظم وعند اإلقتضاء

يتم توزيعها على أشهرالعمل المستقل فقط.
الخطوة الثانية

شهريا ويوضح في هذا الفصل في فقرة  2بعنوان الدخل

ويتم حساب الدخل المقلل كما تم وصفه أعاله على

حاجتك.

مثال :السيدة ب تعمل كمترجمة فورية مستقلة في

منطقة نوي كولن ومن المتوقع بأن لديها خالل مدة

اإلستحقاق إيرادات تبلغ حوالي  7200يورو ومن

المتوقع بأن تبلغ تاكليفها التشغيلية خالل نفس المدة

حوالي  480يورو وهي عقدت تأمين بطالة بناء على

طلب (المادة  28أ من القانون اإلجتماعي الثالث) وتدفع
مساهمة شهرية تبلغ حوالي  78يورو ()2019و يبلغ

في خطوة ثانية يتم خفض الربح الشهري المتوقع

إيجارها شامل التدفئة والمصاريف الجانبية الشهري

بالنسبة للعمال .يجب خفض المبالغ التالية من الربح:

كيف يحسب بدل البطالة 2

• والمبلغ المعفي من التقدير للعمال وكيف يحسب

والتي تبلغ  424يورو و من اإليجار الدافي والذي يبلغ

بمبالغ الضريبة (المادة  11ب ،بند  1من القانون

اإلجتماعي الثاني) وبالمبالغ المعفية من التقدير

• المبالغ الشامل األساسي للعمال

 47٦يورو.

تكون الحاجة الشهرية للسيدة ب من الحاجة المتكررة

هذا المبلغ يوضح في هذا الفصل في الفقرة الثانية

 47٦يورو يعني  900يورو شهريا.

هنا بأن المبلغ المعفي من التقدير من الربح.

ويحسب دخلها المقدر اكلتالي:

بعنوان دخل من الممارسة بالعمل .ويجب اإلنتباه

رجى اإلنتباه بأن المبلغ الشامل األساسي والذي

اإليرادات التشغيلية الشهرية في المتوسط ( 7200يورو

 ٦ /أشهر) يعني  1200يورو ناقص التاكليف التشغيلية

يبلغ  100يورو والمبلغ المعفي من التقدير للعمال ال يمنح

في المتوسط ( 480يورو  ٦ /أشهر ) يعني  80يورو

اإلجتماعية (أنظر إلى الفصل الثالث ،فقرة  2بعنوان من

الربح الشهري والذي يبلغ  1120يورو ناقص

إال لمستحقي بدل البطالة  2وال لمستحقي المساعدة

يستلم بدل بطالة  2ومن مساعدة إجتماعية).

حيث تربح شهريا  1120يورو

المساهمة الشهري في تأمين البطالة (مساهمة غرب

برلين) وهي تبلغ  78يورو

المبلغ الشامل األساسي والذي يبلغ  100يورو

وفي حالة الضرورة يجب خصم مبالغ أخرى من

المبلغ المعفي من التقديرو الذي يمنح لعمال (وهو

• دفعات مسبة لضريبة الدخل أو دفعات الحقة

المبلغ العمال المعفي من التقدير (وهو  10بالمائة

• مساهمات في تامين البطالة للعمال المستقلين

وبالتالي المبلغ الذي يحسب هو  750يورو

الدخل بالمثل:

لمكتب الضرائب.

الذين قد عقدوا مثل هذا التأمين طبقا للمادة  28أ

من القانون اإلجتماعي الثالث.

• مساهمات في تأمين التقاعد القانوني للعمال

المستقلين والذين يجب أن يعقدوا تأمين تقاعد

طبقا للمادة  2من القانون اإلجتماعي السادس) أو

• نفقات مدفوعة وهذا تحت الظروف الموضحة

في الفصل التاسع في فقرة  2بعنوان الدخل من

ممارسة العمل.

الفاصل التاسع :كيف يقدر الدخل

 20بالمائة من  100حتى  1000يورو) يعني  180يورو
من  1000حتى  1120يورو) يعني  12يورو

ويتنج بدل بطالة  2من الحاجة والتي تبلغ  900يورو

ناقص الدخل الذي يحسب والذي يبلغ  750يورو.
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يستحسن بأنك تعلم بأنك مؤمن صحيا من خالل

الجوب سنترطالما تمارس عمل مستقل وتستلم بدل بطالة

 2زائد.

قرار مؤقت وقرار نهائي

بالنسبة لممارسي عمل مستقل يصدر الجوب سنتر

دائما قرار مؤقت في بداية مدة اإلستحقاق وبعد
إنتهاء مدة اإلستحقاق يصدر الجوب سنتر القرار

النهائي بناء على اإليرادات والتاكليف الحقيقية.
نصيحتنا :

عندما يطلب منك الجوب سنتر إبالغه بإيراداتك وتاكليفك

• على األقل  100يورو شهريا من المساعدة المالية

لتشجيع التعليم المهني للمتدربين في شركة ومن

المساعدة المالية للتدريب طبقا للقانون اإلجتماعي

الثالث ومن المساعدة المالية لتشجيع التدريب طبقا

للقانون اإلتحادي لدعم التعليم أو من المساعدات
المالية المماثلة المدفوعة من مرسسات تشجيع

الموهوبين (المادة  11ب ،بند  ، 2جملة  5من القانون

اإلجتماعي الثاني).

• حتي  300يورو شهريا من المنح طبقا لقانون برنامج
المنح.

•  200يورو شهريا من المصاريف التي يتسلمها

المستحقين في إيطار القيام بخدمة إتحادي أو

خدمة شباب طوعية (المادة  11ب ،بند  ، 2جملة  ٦من

يستحسن أن تفعل ذلك حتميا .يحق للجوب سنتر المطالبة

القانون اإلجتماعي الثاني).

باإلبالغ(.المادة  41أ  ،بند  3من القانون اإلجتماعي الثاني) وفي

إن اكنت محسوبة طبقا للدخل قبل الوالدة ويشطر

برد مبالغ المساعدة المالية المؤقتة عندما تتجاهل واجبك

حالة عدم لحق موعد تقديم أألوراق المطلوبة وفي حالة

مطالبة الجوب سنتر برد مبالغ المساعدة المالية المدفوعة

يجب بإي شلك أن تعترض على هذا القرار وأن تقدم ضر يبة
الدخل النهائي مع اإلثباتات المطلوبة الحقا.

 .٤الدخل بال عناء

بالنسبة الدخل التي ال يصدر عن الممارسة بعمل

بالمثل بدل بطالة وإعانة مرضية أو نفقة أو معاش

• حتى  300يورو شهريا من اإلعانة المالية لألبوين
المبلغ هذا بالنسبة لألشخاص الذين يستلمون

مساعدة مالية رائدة ( 50بالمائة من اإلعانة المالية

لألبوين موزعة على سنتين) (المادة  ،10بند  1و بند

 5من قانون حول اإلعانة المالية اإلتحادية لألبوين و

حول إجازة األبوة)
 .٥إيرادات فردية

تعتبر بالمثل التعويضات اإلقالة وبدل العطلة وعالوة

األعياد ،أستردادات الضريبة ورواتب ومساعدات مالية

العجز أو عالوة أطفال ال ينطبق خصم المبلغ الشامل

إ جتما عية

ممارسي العمل وال المبلغ للعمال المعفي من

الحقا من اإليرادات الفردية.

األساسي والذي يبلغ  100يورو و الذي ينطبق على
التقدير.

بالنسبة للدخل بال عناء فال يخصم منه عادة إلى

المساهمة في التأمين والتي تبلغ  30يورو أن اكنت

فعال مدفوعة والمساهمات في تأمين السيارة وفي

تقاعد ريستر (بشلك مبلغ شامل).

يرجى اإلنتباه بأن في القانون اإلجتماعي الثاني يتم

دفع عالوة األطفال الذين يعيشون في بيتك كدخل .وال
يمكن خصم المبلغ الشامل للتأمين من عالوة األطفال
باإلستمرار إال بالنسبة لألطفال البالغين ولكن في حالة

مثل إعانة مالية لألبوين وعالوة أطفال المدفوعة

تعتبر اإليرادات الفردية في شهرالتدفق وفي حالة أن

قد تم دفع بدل البطالة  2لشهر تدفق اإليرادات في

الشهر القادم وفي حالة حذف الحق في مساعدة
مالية في شهر معين تماما بسبب تدفق اإليرادات

الفردية يجب توزيع اإليرادات الفردية على مدة ستة

أشهر

وخصم مبلغ جزئي من مبلغ المساعدة المالية لك

شهر (المادة  ، 11بند  3من القانون اإلجتماعي الثاني).

تصرف اطفالك في دخل ذاتي والذي يرمن سبل العيش

تسديد مبلغ اإليرادات الفردية أحيانا من الصعب

للمعيشة كدخل األبوين.

الثاني) .هناك مثال بسيط:

فيعتبر الجز من عالوة األطفال الذي ال يحتاجه أطفالك

من بعد أنواع الدخل بال عباْ يجب خصم المبالغ
المعفية من التقدير التالية:

• مبلغ  100يورو في لك سنة ميالدية من اإليرادات

الرأسمالية (الفوائد ،األرباح الموزعة) (المادة  ، 1بند 1
،رقم  3من بجل بطالة  2حتى  (5ويجب خصم كذلك
الضريبة إيرادات رأس المال والضريبة التضامنية.

الفاصل التاسع :كيف يقدر الدخل

(المادة  11ب ،بند  ، 1جملة  2من القانون اإلجتماعي

مثال :مبلغ المساعدة المالية لزوجي ي .يبلغ 1300

يورو .وبعد إصدار حكم محكمة يستلم السيد ي .مبلغ

بدل بطالة يبلغ  1800يورو الحقا وزوجته تملك سيارة

وتدفع مبلغ  3٦0يورو لتأمين سيارتها سنويا.
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الخطوة األولى :يجاوز الدفع الفردي حاجة الزوجين

الشهري

شهريا يساوي  240يورو تنقص من المساعدة المالية
لك شهر من الستة أشهر القادمة.

الخطوة الثانية :التالي يتم وزعه على ستة أشهر –

 1800يورو على ستة أشهر يساوي  300يورو شهريا

يرجع اإلنتباه بأن ال يحق المستحق بأي مساعدة مالية

الخطوة الثالثة :تسديد الدفع الفردي الموزع – 300

إذا لم يكن لديه الحق في أي مساعدة مالية إضافية بعد

والذي يبلغ  30يور شهريا

اإليرادات الفردية الذي لم يستنفد بعد مدة ستة أشهر أمواال.

يورو ناقص المبلغ الشامل المحسوب على التأمين

والمبلغ المحسوب لتأمين السيارة والذي يبلغ  30يورو

توزيع مبلغ اإليرادات على ستة أشهرو تعتبر أي مبلغ من

الفصل العاشر :كيف تحسب األموال؟
األموال عبارة عن المال وأغراض التي اكنت في

حوزك قبل تقديم الطلب بمساعدة مالية .وتعتبر لك
من النقود ومال على حسابك وعلى دفاتر اإلدخار

واألسهم أو اي نوع آخر من األوراق المالية وتأمينات
الحياة وتأمينات تقاعد خاصة وأغراض مثل سيارات
وعقار ات وأراضي من أموالك.

 .١أي نوع من األموال ذات قيمة؟

اموالك ذات قيمة عندما يمكن إستخدامها للمعيشة
من خالل البيع والتأجير أو في حالت إستثنائية من

خالل اإلقراض.

وتستثنى األموال التالية (المادة  ، 12بند  3من القانون

اإلجتماعي الثاني) ضمن جملة األمور من اإلنتفاع:

• األثاث المنزلي المناسب

• سيارة أو دراجة نارية أو بخارية بلك من ممارسي

عمل في لك بيت ذو حاجة جماعية وتعتبر لك هذه
األنواع من المركبات من المناسب في حالة عدم

إزدياد سعره مبلغ  7500يورو (ناقص لك إلتزامات
اإلئتمانية).

• عقار مناسب تسكن فيه (بيت أو شقة) ويعتبر بالمثل
شقة مساحتها  80متر مربع لشخص واحد أو
شخصين من المناسب عادة .

• تأمين تقاعد بشلك تقاعد ريستر

• الحق في الحصول على المعايشات التقاعدية طبقا
لقانون المعايشات التقاعدية

• أغراض الزمة للقيام لتدريب مهني أو لممارسة عمل
أو اإلإستمرار فيه بالمثل السيارة المستخدمة في

العمل (المادة  ، 7بند  1من بدل بطالة .(2

• أغراض أو حقوق التي يعتبر إتنتفاعها غير ذو جدوى
إقتصادية أو التي يعني إنتفاعها قسوة خاصة.

الفصل العاشرك :كيف تحسب األموال ؟

 .٢أي نوع من األموال ذات قيمة؟

يجب خصم المبالغ المعفية من التقدير التالية من

األموال ذات قيمة (المادة  ، 12بند  2من القانون

اإلجتماعي الثاني ):

•  150يور و للك عام من عمر لك مستحق بالغ في الحاجة

الجماعية و لكن على األقل بغض النظر عن العمر 3100
يور و للك شخص ( مبلغ أساسي معفي من التقدير)

• و يبلغ المبلغ األقصى للك شخص حاليا  9750يور و (٦5
سنة في  150يور و).

• باإلضافة إلى  750يور و للك شخص في الحاجة

الجماعية ( مبلغ معفي من التقدير لشراء أغراض الزمة).

و بالنسبة لألشخاص الذين ولدوا قبل تار يخ 1948/1/1
ينقص مبالغ أساسي معفي من التقدير يبلغ  520يور و
للك سنة من العمر يعني حوالي  33800يور و أكقصى

مبلغ (المادة  ،٦5بند  5من القانون اإلجتماعي الثاني)

ويستثنى هؤالء األشخاص من إستالم بدل بطالة 2
 /مساعدة إجتماعية(أنظر إلى الفصل الثالث تحت

فقرة  1بعنوان – الحد األدنى للسن) ولكن كشريك
لمستحق يعمل يتابعون للحاجة الجماعية.

وباإلضافة يمنح مبلغ معفي من تقدير األموال من
أجل التخطيط للتقاعد ويبلغ المبلغ المعفي من

التقدير من أجل تخطيط التقاعد اكلتالي:

•  750يورو للك عام من العمر بالنسبة للمستحق الذي
يعمل ولشريكه في الحاجة الجماعية ويبلغ المبلغ
األقصى للك شخص في الموقت الحالي 48750

يورو).
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وألن تقبل تامينات الحياة وتأمينات التقاعد كتخطيط

الخطوة األولى  35 :سنة زائد  35سنة تساوي  70سنة

بالدخول إلى عمر التقاعد وإضافة لذلك يجب أن

(المبلغ األساسي المعفي من التقدير)

للتقاعد يستحسن أن ال تنتهي العقود المعينة إال

الخطوة الثانية 70 :في  150يساوي  10500يورو

تستبعد اإلنتفاع من أموال العقد حتى تاريخ الدخول

الخطوة الثالثة 10500 :يورو زائد  750يورو زائد 750

متفق عليه مع شركة التأمين بال رجعة.

(المبلغ األساسي المعفي من التقدير زائد المبلغ

إلى عمر التقاعد ويجب يكون اإلستبعاد من اإلتفاع

يرجى اإلنتباه بأنه طبقا لتوجيهات مكتب العمل

اإلتحادي يكفي أن تنتهي عقود التأمين في تاريخ عيد ميالد

المستحق الستون أو بعد هذا التاريخ وبأن اإلنتفاع من

األموال مستبعد قبل هذا التاريخ ومن أجل قبول أموالك
كتخطيط تقاعد بعد إنتهاء إستبعاد اإلنتفاع يجب أن تثبت

فجوة في اإلمدادات بناء على مبلغ تقاعدك المقبل ويكون

من الشروط األخرى بأن أموالك تستثمر بالمثل كوديعة ثابتة
حتى دخولك إلى تقاعدك.

في تدقيق أموال زوجين ال يهم من فيهما يملك

يورو يساوي  12000يورو

المعفي من التقدير لشراء األغراض الألزمة)

النتيجة :أموال الطفل محمية ألنها تحت الحد األدنى

والذي يبلغ  3100يورو وبالتالي ال يحتاج الطفل إلى

مبلغه المعفي من التقدير لشراء األغراض الالزمة (مرة

واحدة  750يورو) وتتجاوز أموال األبوين والتي تبلغ
 12500يورو مبلغهم المعفي من التقدير

والذي يبلغ  12000يورو ولكن أموالهم مع ذلك

محمية ألن مبلغ الطفل المعفي من التقدير لشراء

األغراض الالزمة للطفل يمكن نقله لألبوين.

 .٣ماذا يحدث في حالة تجاوز أموالك المبلغ
المعفي من التقدير؟

المبالغ المختلفة من األموال يتم جمع المبالغ العفية

في حالة تجاوز األموال ذات قيمة حدود المبلغ

معفي من التقدير ومبلغ معفي من التقدير لتخطيط

أموال التي تتجاوز حد المبلغ المعفي من التقدير.

من التقدير للزوجين ألن تكون مبلغ إساسي واحد
التقاعد وتقارن مع األموال الاكملة للزوجين.

وتحسب المبالغ المعفية من التقدير لألطفال منفصال
عن المبالغ المعفية من التقدير لألبوين وللك طفل

لحاله فقط المبلغ المعفي من التقدير لشراء األغراض

الألزمة يمكن أن ينقل إلى األبوين عندما ال يحتاج إليه

األطفال.

مثال :السيدة د والتي تبلغ  35سنة من عمرها متزوجة

ولديها أموال نقدية تبلغ  12500يورو وليست لزوجها
والذي يبلغ كذلك  35سنة من عمره أو أموال وفي

بيتهما يعيش طفلهما القاصر والذي دخر مبلغ 2000

يورو.

ويحسب المبلغ المعفي من التقدير ألموال األبوين

اكلتالي:

المعفي من التقدير ال تعتبر مستحق حتى تستخدم

في حالة تجاوز أموال طفل يبلغ أقل من  25سنة في
عمره والذي يعيش في بيت األبوين المبلغ المعفي

من التقدير لالبن يعتبر االبن فقط غير مستحق ويؤدي

ذلك إلى إستبعاد االبن من الحاجة الجماعية ومن

إستالم المساعدة المالية (المادة  ، 7بند  ، 3رقم  4من

القانون اإلجتماعي الثاني).

يرجى الإلنتباه بأن في حالة األموال ذات قيمة و التي

ال يمكن إستخدامها إلى بعد مدة معينة تعتبر من المسحق
(المادة  ، 9بند  4من القانون اإلجتماعي الثاني) و في هذي

الحالة عادة تستلم بدل بطالة  2و مساعدة إجتماعية بشلك
قرض بال فوائد (المادة  ،24بند  5من القانون اإلجتماعي

الثاني) .و في حالة عدم إستخدام األموال خالل مدة

اإلستحقاق الاكمل يجب منح بدل بطالة  2بشلك المعونة.

الفصل الحادي عشرة :كيف يقدر الحق في النفقة؟
في حالة إستالمك نفقة من الغير تحسب هذه النفقة

يستحيل إنتقال الحقوق (المادة  33من القانون

بناء على حق قانوني أو بشلك طوعي.

• إال في حالة حقوق األطفال القاصرين بإستالم

بإعتبارها دخل بال عناء وذلك بغض النظر عن دفعها

وفي حالة حقك في إستالم نفقة بدون أن تستلمها
بالفعل تستحق في مساعدة مالية اكملة لضمان

اإلجتماعي الثاني)

نفقة من أبويهما

• إال في حالة حقوق األطفال يبلغ عمرهم حتى

 25سنة بإستالم نفقة من أبويهما عندما لم ينتهي

المعيشة وعندما يمنح لك الجوب سنتر مساعدة مالية

األطفال تدريبهم األول

تسترد الدوائر المبالغ التي دفعتها لك من الشخص

أو المطللقين في إستالم نفقة من الزوج أو الشريك

حقط في النفقة يحول إلى الجوب سنتر فيمكن أن

الملزم بدفع النفقة.

الفصل الحادي عشرة  :كيف يقدر الحق في النفقة ؟

• إال في حالة حق األزواح وشراكء الحياة المنفصلين
اآلخر.
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• إال في حالة حق الحامل واألمهات بأطفال يبلغ
عمرهم حتى  ٦سنسن في إستالم نفقة من أب
األطفال عندما يستحيل بأن األم تمارس عمل

بسبب الطفل.

وال يحول الحق في إستالم نفقة على الجوب سنتر
عندما تعيش في حاجة جماعية من الملزم بدفع

النفقة وينطبق نفس الشيء بالنسبة لحقوق طفل

حامل في إستالم نفقة من األبوين أو عندما تراعى
طفل إبن عصب يبلغ عمره أقل من  ٦سنين.

يرجى اإلنتباه بأن ال يحق للجوب سنتر بأن يشترط

بأنك ترفعي دعوى للحصول على النفقة قبل أن يمنح لك
مساعدة مالية.

ال تعتبر الحقوق في إستالم نفقة التالية إال عندما

• حق األبوين في إستالم نفقة من أطفالهم

• حق األطفال البالغين بعد إنهاء تدريبهم األول
بإستالم نفقة من األبوين أو

• حق األحفاد بإستالم نفقة من الجدين.
وال يعتبر أقرباء المستحق من الدرجة الثانية والثالثة

بالمثل األخوات أو العمات والخاالت والعمام

واألخوال تماما آلن في مثل هذه الحالت ليس هناك

حق قانوني في إستالم نفقة منهم.
نصيحتنا :

إن كنت بحاجة إلى المساعدة المالية وأن كنت ملزم بدفع

نفقة يبقي إلتزامك هذا بدون تغيير ولكن يمكن أن تقدم

طلب بتغيير اإللتزام لدى محكمة الشؤون العائلية .توجه إلى

محامي أو إلى محكمة الشؤون العائلية.

يطالب المستحق بذلك:

الفصل الثاني عشر :متى وألي مدى تهدد بغرامة؟
تهدد بخفض مبلغ المساعدة المالية يعني بغرامة

ويشترط فرض أي غرامة عليك بأن قد تم إشارتك إلى

في حالة مخالفتك على إلتزامات مفروضة عليك من

نتائج غيابك من قبل وبشلك تحريري ويجب أن يكون

التواصل.

وواضح واكمل ومفهوم لك ويجب يحدث عاجال

القانون أو من إتفاقية التاكمل أو عندما تفشل في

 .١ما هو الفشل في التواصل؟

تفشل في التواصل عندما تستلم بدل بطالة  2أو

التنبيه المضبوط

وباالرتباط مع التصرف المطلوب وال يستغنى عن
إصدار تنبيه تحريري إال في حالة معرفتك النتائج

القانونية لفعلك أن عدم فعلك في الوضع المعينة وال

مساعدة إجتماعية وعندما تجاهل طلب من الجوب

يكفي هنا بأنه يجب أن تعلمها

فحص طبي النفسي بدون سبب مهم (المادة  32من

وفي حالة توفير الشروط لفرض غرامة فيأدي الفشل

سنتر بالتواصل به شخصيا أو بالتواجد في موعد

القانون اإلجتماعي الثاني).

وتعتبر بالمثل لك من الدعوة إلى مقابلة توظيف في

في التواصل إألى خفض مبلغ المساعدة المالية
بعشرة في المائة من حاجتك المتكررة ( :2019

 42،40يورو شهريا بالنسبة للمفرد) ولمدة ثالث أشهر

نفس الوقت أو الممارسة بعمل أو مرض تثبته شهادة

وتبداء الغرامة في شهر إستالم القرار بفرض غرامة

األسباب المهمة.

اكثر من غرامة واحدة في نفس الوقت وفي هذه

طبية (شهادة عدم القدرة على ممارسة عمل) من

يرجى اإلنتباه بأن الجوب سنتر أحيانا يشير في دعوته

إلى أن تقديم شهادة عدم القدرة بممارسة عمل ال تكفي

لتبرير عدم الوجود عندما ال تتواجد في موعد في هذه الحالة
يجب أن تقر طبيبك بانك غير قادر على تواجدك في الموعد
ألسباب صحية وال يمكن ان يعاقبك الجوب سنتر بسبب

فشلك في التواصل.

الفصل الثاني عشر :متى و ألي مدى تهدد بغرامة ؟

وفي حالة أكثر من فشل تواصل واحد يمكن فرض

الحالة يتم جمع مبالغ الخصم المختلفة.
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 .٢ما هي المخالفة على اإللتزامات؟

كمستحق بدل بطالة  2تخالف اإللزامات (المادة 31
من القانون اإلجتماعي الثاني) عندما

ترفض القيام بإلتزاماتك من إتفاقية التاكمل

• تىفض الممارسة بعمل مقبول والقيام بتدريب

مقبول والقيام بعمل مقبول أو بعالقة عمل مدعوم
أو عندما ترفض إستمرارها أو عندما تتجنب إتمامها

بتصرفاتك .أو

• ال تباشر أو تنهي إجراء من أجل ممارسة عمل أو
عندما تكون السبب في إنتهاء هذا اجراء

• وهذا برغم تنبيههك عن النتائج القانونية تحريريا أو
برغم معرفتك بها وبدون سبب مهم.

وتعتبر الحاالت التالية كذلك مخالفة إلتزاماتك:

• إنهاء مستحقبدل بطالة  2عالقة عمل بدون سبب
مهم أو تسبب إنهاء عالقة العمل بسبب مخالفة

يستحسن أن تعلم بأن في حالة خصم مبلغ المساعدة

المالية بأكثر من ثالثين بالمئة من الحاجة المتكررة يمكن

ان تطلب من الجوب سنتر مخصصات عينية بالمثل بشلك

قسيمات المواد الغذائية ولكن يمكن أن يرفض الجوب سنتر
الطلب ولكن يفرض منح المخصصات العينية إجباريا حتى

بدون طلب عندما يعيشون أطفال قاصرين في بيتك.
يعاقب المستحقين الشباب والبالغين صغار السن

والذي يبلغ عمرهم أقل من  25سنة والذين يخالفون
إلتزاماتهم بشلك أصعب:

• فيقتصر المساعدة المالية بعد المخالفة األولى على
المساعدة في دفع اإليجار فقط وهذا لمدة ثالث
أشهر وعادة بدفع مبلغ اإليجار للمؤجر مباشرا

• وفي حالة إرتاكب أي مخالفة متكررة يلغى بدل
بطالة  2لمدة ثالث أشهر.

عقد العمل.

• تقليل مستحق بدل بطالة  2أو مساعدة إجتماعية
بالغ مبلغ دخله أو أمواله عمدا من أجل إستالم

مساعدة مالية أو من أجل رفع مبلغها.

وتعد من األسباب المهمة قبل لك شيء أمراض أو

نصيحتنا:

في حالة إلغى مساعدتك المالية اكمال بسبب فرض عقوبة

يجب أن تطلب بمنح مخصصات عينية .عندما تستلم

مخصصات عينية من الجوب سنتر تبقي مأمن صحيا !

إعاقات مثبتة التي تستحيل الممارسة بعمل معين أو

وعندما تبين للجوب سنتر إستعدادك بأنك ستقوم بإلتزاماتك

معين (أنظر إلى الفصل الثامن ،فقرة  1أي نوع من

على ستين بالمائة من هذا الوقت أو عندما تبلغ أقل من 25

القيام بإجراء معين أو عدم معقولية عمل أو إجراء
العمل معقول؟).

مستقبال مرة أخرى يمكن أن يقصر الجوب سنتر مبلغ الخصم
سنة في عمرك يمكن أن يدفع إيجارك مرة أخرى.

 .٣ما هي العقوبات في حالة مخالفة اإللتزام؟

كمية الغرامة في حالة المخالفة على اإللتزامت

مدرجة (المادة  31أ من القانون اإلجتماعي الثاني):

• بعد المخالفة األولى يتم خصم مبلغ المساعدة

المالية بثالثين بالمائة من الحاجة المتكررة المعينة

(  127،20 :2019يورو شهريا بالنسبة للمفرد).

• بعد المخالفة الثانية خالل نفس العام يتم خصم
مبلغ المساعدة المالية بستين بالمائة من الحاجة

المتكررة المعينة.

• في حالة أي مخالفة متكررة يلغى مبلغ بدل بطلة

 2تماما و بالتالي كذلك المساعدة المالية في تأمين

الصحي من خالل الجوب سنتر.

توجد مخالفة متكررة لاللتزامات في حالة عدم إنقضاء

أكثر من سنة من بداية مدة خفض بملغ المساعدة

المالية بسبب المخالفة .في حالة إنقضاء أكثر من سنة

منذ بداية الغرامة االخيرة بسبب مخالفة يبلغ الخفض

ثالثين بالمئة.

الفصل الثاني عشر :متى و ألي مدى تهدد بغرامة ؟

يرجى اإلنتباه في سنة  2019من المتوقع بأن يقرر

المحكمة الدستورية اإلتحادية إلى أي حد توافق بعض
تدابير العقوبة مع الدستور.

الفصل الثالث عشرة :ما هي إلتزاماتك بالتعاون وما هي

نتائج عدم التعاون؟

من يطلب أو يستلم مساعدة إجتماعية ملزم بالتعاون

(المادة  ٦0حتى المادة  ٦4من القانون اإلجتماعي األول)
وبالتالي.

• يجب أن تذكر لك الوقائع التي تهم بالنسبة لمنح
المساعدة المالية عند تقديم طلبك وتعد منها

باألخص يبانات عن دخلك وأموالك وحالتك

يرجى اإلنتباه بأنه ال يعتبر من إلزامك في التعاون بأن

تقدم معلومات عن دخل الغير بالمثل عن دخل الملزم بدفع

نفقة للجوب سنتر .في حالة عدم تعاون الغير يجب أن ال

تمنع من إستالم مساعدة إجتماعية.

اإلجتماعية وبعدد وعمر أعضاء الحاجة الجماعية

في حالة رفضك بالمطالبة بتقديم المعلومات أساسية

• يجب أن تبلغ الجوب سنتر فورا في حالة أي تغيير

أعاله وهذا ررغم طلب من الجوب سنتر يمكن أن يقدم

بصدق.

(المادة  12أ من القانون اإلجتماعي الثاني) المذكورة

في ظروفك بعد تقديم الطلب وتعد منها اإلبالغ عن

الجوب سنتر طلب عند مؤسسة الضمان اإلجتماعي

في الدخلك وأموالك وعن المباشرة في عمل وعن

الثاني) ويجب أن ال يمنعك الجوب سنتر من مساعدتك

دخول أوخروج أشخاص إلى أو من شقتك وتغيير

رصائد تتعلق بحسابات التشغيل والتدفئة.

• يجب أن تقدم المستندات الألزمة عندما يطلب

اآلخر بنفسه ( المادة  ، 5بند  3من القانون اإلجتماعي
المالية وأن يلغيها وهذا طبقا للقضاء السائد ولكن

يمكن أن تنعكس على مساعدتك المالية سلبيا في

الجوب سنتر منك ذلك أو أن توافق على تبليغ الغير

حالة قيام الجوب سنتر الطلب قد وعندما ال تتعاون

البنك وعقد اإليجار.

المستندات األزمة بالمثل .وهذا بإستثناء تقديم

بالمعلومات الالزمة ويشمل هذا تقديم حسابات

• عندما يطلب الجوب سنتر منك ذلك يجب أن تقوم
بفحص طبي أو بعالج طبي أو أن تشارك في

إجراءات للمشاركتك في الحياة العملية (إعادة
تأهيل).

وفي حالة عدم التعاون وبالتالي بتفاقم إستكشاف

الحيثيات يجب أن تتوقع بأن يقلل لك مبلغ المساعدة

المالية او أن يتم إلغاءها تماما (المادة  ٦٦من القانون

اإلجتماعي األول)و لكن قبل تقليل المبلغ أو قبل الغاء
المبلغ تماما يجب أن ينبهك الجوب سنتر بالنتائج

القانونية بشلك كتابي ويجب أن يمنح الجوب سنتر لك

مدة اكفية للتعاون.

في حالة إلغاء المساعدة المالية لك وفي حالة

إستدراكك التعاون يمكن أن يقوم الجوب سنتر بدفع

في اإلجراءات اإلدارية الجارة يعني عندما ال تتقدم
الجوب سنتر طلب بتقاعد مبكر ففي هذه الحالة ال

يجب ان تتعاون.

يرجى اإلنتباه بأن يستحيل الرد على أسئلة بخصوص

حماية البيانات الشخصية في هذه الكتيبة.

نصيحتنا :

عندما تكون لديك إسئلة بخصوص حماية بياناتك

اإلجتماعية في الجوب سنتر أو عندما يكون لديك دليل

لمخالفة حماية البيانات الشخصية يرجى اإلتجاه إلى

الملكف بحماية البيانات الرسمي في الجوب سنتر المختص
أو مباشرا إلى الملكفة لحماية البيانات و حر ية المعلومات في

مدينة بون.

المساعدة المالية لك الحقا (المادة  ٦7من القانون
اإلجتماعي األول).

في حالة مخالفة إلتزامك في التعاون عمدا أو إهماال
وفحالة إستالمك مبلغ زائد من الجوب سنتر نتيجة

لذلك يمكن أن يفرض الجوب سنتر عليك غرامة

تنظيمية (المادة  ، ٦3بند  ، 1رقم  ٦و رقم  7و بند  2من

القانون اإلجتماعي الثاني) .وإضافة لذلك يدب أن ترد
المبالغ الزائدة.

الفصل الثالث عشرة :ما هي إلتزاماتك بالتعاون و ما هي نتائج عدم التعاون ؟
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الفصل الرابع عشر :هل يسمح للمستحقين عطلة؟
عندما يجب أن تكون سهل المنال للجوب سنتر يمكن

أن تسافر خالل مدة عطلة تدوم ثالث أسابيع سنويا

بعد الحصول على موافقة سابقة من الجوب سنتر

وخالل هذه المدة تستلم مساعدتك المالية الاكملة

للمعيشة و تأمن صخيا (المادة  ، 3بند  1من الألئحة

حول إماكنية الوصول).

وعادة ال يمكن المطالبة بغيابك عن بيتك إلى حتى

أسبوع أو أسبوعين قبل بدء عطلتك ويمكن أن يرفض

الجوب سنتر الطلب في حالة أن يكون لك مقابلة عمل

أو التوسط في عمل معين أو تدبير دعم.

نصيحتنا :

عندما يكون لديك أطفال يذهبون غلى المدرسة وبأنك

بالتالي تعتمد على فترات العطلة المدرسية كعطلة

يستحسن أن تبلغ الجوب سنتر بذلك وعندما تفعل ذلك
تكون فرصتك بأن الجوب سنتر تمنح لك العطلة أكبر.

ويمكن أن يسمح لك الجوب سنتر بأن تغيب من بيتك

لمدة حتى ستة أسابيع ولكن ال يدفع مساعدة مالية
غلى خالل األسابيع الثالثة األولى وفي حالة دوم

عطلة أكثر من ستة أسابيع بالمرة ال يدفع لك الجوب

سنتر بدل بطالة أو مساعدة إجتماعية لألسابيع الثالثة

األولى كذلك (المادة  ، 3بند  4من األئحة حول إماكنية
الوصول).

الفصل الخامس عشر :هل المساعدة اإلضافية لألطفال
بديل لبدل البطالة والمساعدة اإلجتماعية؟
يمكن أن تستلم مساعدة لألطفال طبقا لقانون عالوة

مقدما ولكن ال عالوة األطفال وال إعانة السكن مبلغ

يسمح بأن تغطي بها حاجتكم الذاتية ولكن الحاجة

لألطفال كثيلرا ما حتى اآلن ولكن إبتداء من أول

األطفال اإلتحادي عندما يكون لديك ولزوجك دخل

األطفال في بيتكم .

المساعدة وبالتالي ال يستلم المعيل الوحيد مساعدة

سوليو  2019من المخطط أن يغير ذلك من خالل

قانون العائالت القوية للمنح أنوع من المساعدات

يمكن منح مساعدة لألطفال في حالة تجنب حاجتك

الجديدة .إبتداء من هذا التاريخ من المخطط أن

باإلضافة مع إعانة السكن ويستبعد المنح بمساعدة

 100يورو.

بالمساعدة لمدة ثالث أشهر على األقل وعند الضرورة

لألطفال ومنح إعادة السكن منح بدل بطالة  2ومنح

المساعدة اإلجتماعية في نفس الوقت.
ويشترط منح المساعدة لألطفال بأن

• تحق بعالوة لألطفال او أي مساعة مماثلة لطفلك
الذي يعيش معكم في البيت والذي لم يتزوج

والذي يكون عمره أقل من  25سنة (المادة  4من
قانون عالوة األطفال اإلتحادي).

يجهل  55بالمائة من دخل الطفل ولكن على األقل

ولكن يتوقع مبلغ المساعدة اإلضافية لطفلك على

دخلك ودخل زوجك .حساب المساعدة اإلضافية

لألطفال وكذلك إعانة السكن صعب وال نوصفه في

هذه الكتيبة.

ويحق مستحقين المساعدة اإلضافية لألطفال

بمساعدة مالية في التعليم والمشاركة (أنطر إلى

• تحق بعالوة لألطفال او أي مساعة مماثلة لطفلك

الفصل السابع ،فقرة 1تعليم ومشاركة (المادة  ٦ب

• اللنسبة للمعيل الوحيد فيكفي أن يبلغ دخله

التحول من بدل البطالة والمساعدة اإلجتماعية إلى

وتحق بعالوة لألطفال او أي مساعة مماثلة لطفلك

يستدعي الجوب سنتر العائالت كثيرا ما إلى مطالبة

عندما يبلغ دخلك إجمالي على األقل 900يورو

(بدون إعانة سكن وعالوة أطفال)
اإلجمالي على األقل  ٦00يورو

عندما ال يتجاوز دخلك المعتبر (بدون إعانة سكن) حد

الدخل األقصى للعائالت.

ويبلغ مبلغ المساعدة لألطفال حتى  170يورو

للك طفل معتبر (وإبتداء من شهر يوليو  2019من

المخطط أن يزيد المبلغ على أن يبلغ  185يورو) ويقلل
الدخل الذاتي لطفلك مثل النفقة أو نفقة مدفوع

الفصل الرابع عشر :هل يسمح للمستحقين عطلة ؟

من قانون عالوة األطفال اإلتحادي).

المساعدة اإلضافية لألطفال

المساعدة اإلضافية لألطفال مع إعانة السكن .يعتبر
إستالم مساعدة إضافية لألطفال وإعانة سكن ذو

أولوية بالمقارنة مع إستالم بدل بطالة ومساعدة

إجتماعية وفي حالة عدم إجابتك على الطلب يمكن

أن تقدم الدوائر الطلبات بنفسها (المادة  ، 5بند  3من

القانون اإلجتماعي الثاني).
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ال يمكن أن تستغني عن إستالم بدل بطالة ومساعدة
إجتماعية إال عندما يغطي دخلك الحاجة األساسية

يرجى اإلنتباه بأن في حالة تنازلك عن إستالم بدل

بطالة  2أو مساعدة إجتماعية من أجل إستالمك مساعدة

(الحاجة المستمرة زائد تاكليف السكن والتدفئة للك

إضافية لألطفال من المحتمل أن يكون لديك نقود أقل

اإلجتماعي الثاني .لديك حق إختيار محدود في

اإلجتماعي الثاني وفي حالة النحول إلى المساعدة

عضو من أعضاء الحاجة الجمعاية) طبقا للقانون

مما يكون لديك عندما تستلم مساعدة مالية طبقا للقانون

إستالم المساعدة اإلضافية لألطفال عندما تحتاج إلى

اإلضافية لألطفال يجب أن تعتبر بأن يتم إلغاء دفع

بصفتك معيل وحيد (المادة  ٦أ  ،بند  ، 1جملة  ، 2رقم 4

سنتر وبعد اإلمتيازات نتيجة لذلك(إنظر إلى الفصل الثامنة

المساعدة إضافية فقط بالمثل إلى مساعدة إضافية

من قانون عالوة األطفال اإلتحادي).

يمكن المطالبة بالمساعدة اإلصافية لألطفال لدى

صندوق العائلة المختصة.

مساهمات التأمين الصحي وتأمين التقاعد من خالل الجوب

عشرة إمتيازات لألشخاص ذو نقود قليل).

أدخل رمزك البريدي في حقل أجد صندوق العايلة

المختص على الموقع األلكتروني لصندوق العائلة.

الفصل السادس عشر :ما هي اإلعانات التي يمكن أن يتلقاها

من هو محروم من إعانة البطالة الثانية ومن المعونة

االجتماعية؟

األجانب المحرومون من إعانة البطالة الثانية

والمعونة االجتماعية (ارجع إلى رقم  4.2من الفصل
الثالث بعنوان ااالستبعاد من المعونات) يمكنهم

أن يستندوا على إتفاقية الرعاية ( .)EFAمن ضمن

العمل علي هذه المساعدات(وفق قانون الشؤون

االجتماعية  )XIIمحل نزاع وقد أصدرت الكثير من

المحاكم االجتماعية على مستوى الواليات أحاكمها

بناءا على هذا المفهوم ولكن بشرط أساسى هو

الدول الموقعة على تلك االتفاقية بلجياك والدانمارك

" إقامة شرعية في ألمانيا .وفق أحاكم قضت بها

ولوكسمبورج ومالطة وهولندا والنرويج والبرتغال

أو حق إقامة.

وإستونيا وفرنسا واليونان وأيرالنداوأيسالندا وإيطاليا
والسويد وأسبانيا وتركيا وبريطانيا إلى جانب ألمانيا

بناء على المادة األولى مشن ال( (EFAيمنح المنتمون

إلى الدول الموقعة مساعدات إعانة تماما مثل

المواطنين  ،إذا اكنوا متواجدين "بطريقة شرعية أو

قانونية" في دولة أخرى موقعة على اتفاق (.(EFA

يسرى حينئذنظام التسوية في المعاملة مع األلمان.
أى أنه رغم قيام الحكومة األلمانية بإلغاء تطبيق

محاكم باعلى درجاتها فيقتضى ذلك حق فى التنقل

• أي حق إقامة وفق المادة  10من لوائح االتحاد

األوروبى رقم ( 2011 /492ارجع إلى الفصل  3رقم
 4بنود تخص األجانب)

• حق إقامة بغرض البحث عن العمل .حق البحث
عن العمل قائم نظاميا لمدة ستة أشهر بالنسبة

لمواطنى االتحاد االوروبى ويمكن مد الفترة إذا
اكن االحتمال قائما ومبررا بتعيين الشخص.

ال( )EFAبالنسبة لقانون الشؤون االجتماعية الثانى

إدارة حكومة والية برلين المسؤولة عن االندماج

رقم الثانى عشر.

مشروعة" طالما اكن هناك تصريح إقامة سارى

إال أنها لم تلغه بالنسبة لقانون الشؤون االجتماعية
تحاول محكمة الشؤون االجتماعية أن تدعم

والعمل والشؤون االجتماعية تعتبرها حتى "إقامة

المفعول ولم تصدر مالحظة بفقدانها وفقا

مواطني ( )EFAالمحرومين من مساعدات الشؤون

لقانون حرية االنتقال (منشور اجتماعى رقم 2017/4

االجتماعية XIIليكونوا مستحقين ألغلب خدمات

لمواطني االتحاد االور وبى بتار يخ  .2017/٦/2٦بند

االجتماعيةالثانية وتمنحهم مساعدات الشؤون

الشؤون االجتماعية وفق قانون الشؤون االجتماعية

بخصوصخدمات وفق قانون الشؤون االجتماعية

 (8 /IIأجانب محرومون من معونة البطالة /II

 XIIوالتي تشمل خاصة مساعدة للمعيشة (الفصل 3

مساعدات اجتماعية وليسوا من مواطني ()EFAليس

قيمتها إعانة البطالة كما تشمل المساندة في حالة

للبالد" وفقا للمادة  23فقرة  3من جملة  3إلى جملة ٦

من قانون الشؤون االجتماعية ( XIIوتساوى من حيث

المرض ومساعدات للتعليم والمشاركة.

وبناءا علي ذلك فقد أصبح حصول القادرين علي

لهم حق إال في خدمات محدودة "حتى مغادرتهم

من قانون الشؤون االجتماعية

الفصل السادس عشر :ما هي اإلعانات التي يمكن أن يتلقاها من هو محروم من إعانة البطالة الثانية و من المعونة
االجتماعية؟
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"األشخاص المستعدون للسفر" يحصلون كحد

األسباب لضرورة الحصول على خدمات إضافية

• خدمات للغذاء اكلرعاية الصحية والجسدية (تقريبا

اجتماعية وتوضح األسباب التي تقتضى مد فترة

• خدمات للسكن ،التدفئة والمياه الساخنة.

بسبب الحمل أو المرض.

أقصى لمدة شهر على المساعدات التالية:
 180يورو بالنسبة للغير متزوجين)

• خدمات طبية ضرورية كعالج أمراض شديدة وعالج
األلم.

• مساعدات عند الحمل واألمومة.

• في حاالت صعبة إذا اكن الشخص غير قادر على

اكلمالبس أو أدوات منزلية أو تذكرة (بطاقة)

المساعدات االنتقالية لفترة أطول من شهر مثال

• هذه الخدمات المؤقتة ال تدفع إال مرة واحدة
خالل سنتين.

• باإلضافة إلي ذلك يمكن تقديم طلب بنفقات
العودة وتمنح كقرض شخصي .للذين تتسبب

السفر بثبوت امر من الطبيب يجب أن تمد فترات

نفقات تاكليف عودتهم في جعلهم يحتاجون

الشخص حينئذ على مساعدات آخرى غير المذكورة

الشؤون االجتماعية رقم (XII

المساعدة ألكثر من شهر .ويجب أن يحصل
أعاله.

• وهذا ما ننصح به :بما أن المساعدات المؤقتة ال
تغطى تاكليف المعيشة فننصح بأن تقدم طلبا

إلي المساعدة( .الفقرة  3أ من المادة  23من قانون

طلبات للحصول على خدمات XIIيجب أن تقدم عند

دوائر الشؤون االجتماعية.

فوريا أمام محكمة الشؤون االجتماعية تذكر فيها

الفصل السابع عشر :أنت لست موافق على اإلخطار أو لم

تستلمه؟ ما الذى يمكن عمله؟
 .١الطعن

يمكنك خالل مهلة شهر أن تطعن في اإلخطار الذي
أرسله لك الجوب سنتر .يبدأ عد المهلة من اليوم الذى

حصلت فيه على اإلخطار في صندوق بريدك .احتفظ

سجل عليه تاريخ استالمك
بالمظروف بخاتم البريد أو
ِّ
له كدليل في يدك في حالة تطور الموضوع إلى نزاع.

وهذا ما ننصح به:من األفضل أن ترسل الطعن بالبريد

المسجل إلى الجوب سنتر أو تسلمه بيدك في االستقبال

بالجوب سنتر وتجعلهم يختمون لك نسخة بخاتم استالم.

وبالتالي تستطيع أن تثبت فيما بعد أنك سلمت الطعن

خالل المهلة المحددة إذا ضاع بالجوب سنتر.

الطعن يجب أن يكون محررا كتابيا .ويجب أن يكون

اسمك وعنوانك مذكورين فيه وتاريخ اإلخطار الذى

تطعن فيه .من المفروض أيضا أن يكون عليه توقيعك

ورقم الجماعة ذات إحتياج أو عوز التي تنتمى إليها.
عليك أن توضح األسباب لطعنك في اإلخطار دون

أن يتطلب ذلك ذكر نصوص قانونية أو بنود .يكفى أن
تكتب على سبيل المثال أن اإلخطار به خطأ أو أنك

من المعلومات المفيدة:

تقديم الطعن بدوره يؤثر على سداد الخدمات فهو يؤجل

دفعها .وبناءا علي ذلك تكون غير مضطر ألن تسدد أي مبالغ
عليك إال بعد أن يتخذ الجوب سنتر قراره في الطعن.

ال تفهم القيمة الحسابية فيه .وإذا لم يكن أمامك

إال بضعة أيام حتى انتهاء المهلة فيمكنك أن تقدم
الطعن دون تقديم األسباب وتشير إلى أنك ستقدم

األسباب فيما بعد.

الفصل السابع عشر :أنت لست موافق على اإلخطار أو لم تستلمه؟ ما الذى يمكن عمله؟
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 .٢دعوى

إذا رفض الجوب سنتر الطعن جزئيا أو لكيا،

 .٥إذا اكن األمر مستعجال ـ طلب سريع

إذا لم تستطع انتظار طلبك أو الطعن ،ألنه غير مؤمن

فيمكنك خالل شهر من استالمك إلخطار الطعن

على مصاريف حياتك يمكنك أن تقدم طلبا سريعا عند

ببرلين .والدعوى تقدم بصيغة تحريرية أو شفهيا

وهذا أيضا ممكن تقديمه في محل تقديمالطلبات

أن ترفع دعوى أمام محكمة الشؤون االجتماعية

محكمة الشؤون االجتماعية (طلب أمر قضائى عاجل)

كمحضر في أماكن تقديم الطلب وهو محل تقديم

القانونية التابع لمحكمة الشؤون االجتماعية( .انظر

وعنوانه( )Berlin 10557 /52 .Invalidenstrوالهاتف:

 .٦مساعدات من الدولة على نفقات المحامى

مع العلم أنك غير مضطر لدفع نفقات المحكمة نظير

الجوب سنتر أمام محاكم الشؤون االجتماعية ومحاكم

الطلبات القانونية التابع لمحكمة الشؤون االجتماعية
1290-90227-030
تقديمك الدعوى.

وهذا ما ننصح به :إذا قدمت دعوتك شفهيا عند محل

في هذا الفصل تحت رقم  2بعنوان دعوى)

أثناء إجراءات الطعن وأثناء اإلجراءات الجارية ضد

الشؤون االجتماعية التابعة للواليات يمكن أن تنوب

عن نفسك .ال تتحمل مصاريف للتقاضى ومصاريف

الطرف المضاد (الجوب سنتر) إذا كنت ممن يحصلون

تقديم الطلبات القانونية التابع لمحكمة الشؤون االجتماعية

على مساعدات وفق قانون الشؤون االجتماعية (SGB

وصورة من اإلخطار بشأن الطعن الصادر عن الجوب سنتر.

وجد.

الموظفون في محل تقديم الطلبات القانونية بصياغة

القدرات المالية البسيطة ،أو من ليس لديهم مظلة

كمحضر فننصحك بأن تأخذ معك صورة من اإلخطار

وضح أنت ما الذى تعتقده خطأ في اإلخطار وسيقوم
الدعوى تحريريا.

قد يكون من المفيد االستناد على محام ينوب عنك

أمام المحكمة .وقد تساعدك الدولة ب"مساعدات على
التقاضى" .لالطالع على المزيد في هذا الصدد فالرجاء

الرجوع إلى هذا الفصل تحت بند  :٦مساعدات من
الدولة على نفقات المحاماة .

 .٣هل فاتتك مهلة الطعن؟ طلب إعادة النظر

إذا فاتتك فترة الطعن يجب أن تتم مراجعة اإلخطار

المضر بك مرة أخرى بناء على طلبك( .المادة  44من
ّ

قانون الشؤون االجتماعية) .على عكس الطعن فطلب

إعادة النظر ال يؤجل طلب تسديد مبالغ للجوب سنتر.

 .)IIقد تتحمل فقط مصاريف محام ينوب عنك إن

أما في حالة األشخاص ذوي الدخل البسيط أو

قانونية بحكم تأمين حماية القانون أو غير المنتمين

إلي نقابة ،فإنه يمكنهم الحصول على اسشارة قانونية
عند محام أو إنابة عنهم بالقضاء علي نفقة الدولة.
ويجب التمييز بين لك من:

• مساعدة على االستشارة وفقا لقانون المساعدة على
االستشارة أثناء إجراءات الطعن وبين

• مساعدات على التقاضى واختصارها ()PKHوفق
المادة  114من االقانون المدنى عند الدعاوى أو
القضايا المستعجلة أمام المحكمة.

من أجل الحصول على مساعدات الدولة فيجب أن

يكون دخل الشخص وقدراته المالية ضمن إطار حدود
معينة .األشخاص الذين يحصلون على مساعدات

SGB IIفدخلهم دائماضمن هذه الحدود .بالنسبة

إذا اكن نتيجة إعادة النظر أنك تستحق نقودا فالجوب

للممتلاكت تسرى حدود المادة  90من قانون الشؤون

الجارية والتي قبلها.

يعيشون وحدهم مسموح لهم امتالك  5000يورو وأما

سنتر يقوم بدفع مبالغ مستحقة بأثر رجعى للسنة

 .٤الجوب سنتر ال يعمل؟

االجتماعية  .XIIووفقا له فإن األشخاص الذين

المتزوجون فمسموح لهم امتالك  10000يورو .للك
شخص إضافى يتحمل نفقته شخص حاصل على

الجوب سنتر يجب أن يتخذ قراره في الطعن خالل

إعانات وخاصة األطفال فيضاف على لك شخص 500

يتحقق ذلك ولم تكن هنالك أسباب للتأخير فإنه

على مساعدة استشارية .أما ما يخص المساعدات على

ثالثة أشهر ،وفي الطلب خالل ستة أشهر  .فإذا لم

يسمح برفع دعوي عليه بسبب عدم العمل.

هذا ما ننصح به :قبل أن ترفع دعوى عليه يستحسن أن

تهددهم بالدعوى وتلفت نظرهم بانتهاء المهلة القانونية.

يورو .من تتعدى ممتلاكته ذلك المبلغ فهو ال يحصل

التقاضى فأية مبالغ أعلى من المبالغ المذكورة أعاله

يجب أن يصرفها الشخص على التقاضى .فهى تنقص
من االحتياج لمصاريف تغطية تاكليف التقاضى.

غالبا يكفى هذا الضطرار الجوب سنتر باتخاذ قرار.

الفصل السابع عشر :أنت لست موافق على اإلخطار أو لم تستلمه؟ ما الذى يمكن عمله؟
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.7كيف تطلب مساعدة استشارية وكيف تطلب

مساعدة على مصاريف تغطية تاكليفالتقاضى؟

يتم تقديم الطلب على المساعدة االستشارية من

خالل محل تقديم الطلبات القانونية التابع للمحكمة

االبتدائية التي يقع عنوان سكنك في نطاقها .خذ معك

المستندات الالزمة واألدلة .ومن ضمنها إخطار الجوب
سنتر الذى تطعن فيه .باإلضافة إلى إخطار إعانة

البطالة  IIوإثباتات توضح دخلك ومادياتك.

يمكن أيضا أن يقدم المحامى طلب المساعدة

االستشارية فيما بعد بأثر رجعى عند المحكمة .ومن

حقه أن يطالبك بأن تدفع  15يورو قيمة مشاركتك
الشخصية مقابل االستشارة واالنابة عنك.

وأما بالنسبة لطلب المساعدة على مصاريف تغطية

تاكليف التقاضى فتقدمها عند محكمة الشؤون

االجتماعية ،التي سيقوم المحاميبرفع الدعوى فيها.

مع العلم بأن طلبك المساعدة علي تغطية نفقات

التقاضي لن يتم الموافقة عليه إال إذا اكن من المتوقع

نجاح الدعوي.

نرجو مراعاة اآلتى :إذا تحسنت ظروفك المادية خالل

وهذا ما ننصح به .ال ننصحك بأن تختار أي محام لينوب

عنك في أمور الجوب سنتر وإنما محام متخصص بالنسبة

للقضاء في شؤون األمور االجتماعية .ستجد عناوين

لمحاميين متخصصين تحت لكمة Anwaltssuche
عند غرفة المحاماة:

„.“Rechtsanwaltskammer Berlin
 .8ديوان النظام

قد نظم لك من الجوب سنتر بأحياء ,Mitte

Friedrichhain-Kreuzbergو

Charlottenburg-Wilmersdorf

ديوان نظام بالمجان للك مستحقى المساعدات

(أماكن لتقديم الشاكوى والتوافق بين األطراف) وهم

في خدمتك وعلى استعداد لمساعدتك إذا اكن هناك
نزاع بينك وبين الجوب سنتر.

هذا ما ننصح به :إذا لجأت إلى ديوان التظلم ال تتخل عن

الوسائل القضائية اكلطعن والدعوى .مع مراعاة المهل

المعطاة والحفاظ عليها .إذ أنه إن لم يتم الطعن خاللها

فقد تلحقك أضرار من الناحية القانونية .

فترة أربع سنوات من بعد انتهاء القضية بشلك ملموس

فيمكن مطالبتك بأن تسدد المساعدة على التقاضىإما لكيا

أو جزئيا.

الفصل  :18تخفيضات لذوي الدخل المحدود
.١زيارة الطبيب واألدوية

إذا كنت ممن يحصلون على معونة البطالة II

األدوية ،أو عند عالجك لعدة أيام بالمستشفى طبيا أو

عند نقلك بمساعدة اإلسعاف (جملة  ٦من الفقرة  2من

أو المعونة االجتماعية واكن مؤمن عليك بتأمين

المادة  ٦2من قانون الشؤون االجتماعية (V

المستعصية تسرى عليك وعلي أعضاء الجماعة ذات

 2019هي 101,7٦يورو.

صحىفإن هناك تدابير خاصة لذوى الحاالت

وتعفى من أي رسوم
إحتياج أو عوز التي تنتمى إليها ُ

إضافية نظير الخدمات الطبية.

تدابير حاالت مستعصية عند األسنان االصطناعية

في حالة احتياجك إلى أسنان اصطناعية ـ بناء على
طلب تقدمه للتأمين الصحى ـ فيحق لك ضعف

المبلغ اإلضافى الثابت (أي  100في المائة من العالج
االعتيادى) كحد أقصي بقدر التاكليف الفعلية (المادة

 55من قانون الشؤون االجتماعية  .(vإذا اخترت سن

اصطناعى تاكليفه أعلى من العالج االعتيادى فعليك

أن تتحمل أنت فرق المصاريف.

اإلعفاء من رسوم إضافية لألدوية

إذا وصلت إلى حد التحمل والذى قدره  %2من قيمة
االحتياج السنوي المتوسط درجة 12x424( 1يورو)
وقدمت طلبا للتأمين الصحى فأنت معفى خالل
السنة التقويمية من أي مبالغ إضافية عند شراء

الفصل  :18تخفيضات لذوي الدخل المحدود

اكنت القيمة المحددة بالنسبة لحد التحمل في عام

أما بالنسبة للمرضى المصابين بمرض مزمن فحد

التحمل هو  .%1وهذا مبلغ قدره  50,88يورو عام .2019
حد التحمل هذا ينطبق على جميع أفراد الجماعة ذات

إحتياج أو عوزالواحدة .ولكن األطفال والشباب تحت
سن  18سنة فهم معفيون من لك المبالغ اإلضافية
ماعدا مصاريف االنتقال.

هذا ما ننصح به :قم بتجميع لك الحسابات واإلثباتات بما

صرفته إضافيا و قدمها عند التأمين الصحى إذا وصلت إلى

حد التحمل .بعد مراجعة األوراق المقدمة يقوم التأمين

الصحى بإصدار شهادة تؤيد إعفاءك من أي مدفوعات
إضافية في السنة التقويمية.

51
عقار منع الحمل

يمكن الحصول علي وسائل منع الحمل بوصفة

طبية مجانا كخدمة من التأمين الصحي حتي عيد

الم َشرع القانوني أن يرفع
ميالدك العشرين يخطط ُ
سن الحصول على تلك المساعدة مجانيا عام 2019
إلى عمر 22سنة .أما المقيمين في برلين ومسجل

بها محل إقامتهم فيمكن مراكز الصحة الجنسية

ومواصالت برلين ( )BVGالتذكرة مكونة منجواز

برلين بصورة شخصية وورقة للك شهر .هذه التذكرة

المخفضة يحصل عليها أيضا أشخاص يحصلون على

مساعدات للسكن.

تذكرة طلبة مدارس بالمجان

يحصل طلبةوطالبات المدارس بناء على طلب

وتنظيم األسرة أن تتحمل نفقات وسائل منع الحمل

يقدمونه في برلين على تذكرة للطلبة بالمجان بالنسبة

على معونة البطالة  IIأو االعانات االجتماعية أو اكن

إلى مدارسهم أو لاللتحاق بأنشطة بانتظام ثقافية

التي وصى عليها الطبيب بالنسبة ألشخاص يحصلون

دخلهم بسيطا .هذه المراكز ال تعمل داخل حدود

للمواصالت القريبة ،إذا اكنوا في حاجة إليها للذهاب

اكنت أورياضية وألوقات الفراغ .الشرط للحصول عليها

منطقتها فقط ومتواجدة في لك من األحياء التالية:

هو جواز برلين ( )BuTوبه لصقة هولوجرام .ستجد

Kreuzberg, Marzahn-Hellersdorf, Mitte

ج بعنوان "انتقال طلبة المدارس" .قرر مجلس النواب

Charlottenburg-Wilmersdorf, Friedrichshain.Steglitz-Zehlendorf

 .٢إعفاء من دفع مصاريف اإلذاعة اإللزامية

إذا كنت من األشخاص الحاصلين على إعانة البطالة

المزيد من التفاصيل في الفصل 7تحت رقم  1نقطة
ببرلين أنه بدءا من  1أغسطس  2019سيحصل لك

الطلبة والطالبات على تذكرة تالميذ بالمجان.
جوازاألسرة (فاميليين باس)

 IIأو اإلعانة االجتماعية فيمكنك الحصول على إعفاء

نظير مبلغ  ٦يورو تحصل لمدة سنة اكملة على رسوم

على إعانات إضافية لألطفال أو مساعدات بالنسبة

الموسيقية ،في السينمات ،المسارح والمتاحف كذلك

اإلعفاء في حاالت خاصة صعبة إذا اكنالجزء من

توجد هناك أشياء إضافية لألسر ذات الدخل البسيط.

من تسديد مصاريف اإلذاعة .أما الذين يحصلون

للسكن فهم ليسوا معفيين .يمكن الحصول على

دخلك الشهرى الذى يحتسب أعلى من قيمة إعانة
البطالة بأقل من 17,50يورو (الفقرة  ٦من المادة

4العقد الخاص بمصار يف اإلذاعة) .يمكن الرجوع

بصدد "كيفية احتساب دخلك" إلى الفصل 9تحت

دخول مخفضة بحمامات السباحة ،في الحفالت

عند منشآت كثيرة في برلين ومحيطها .إلى جانب ذلك

وتجد المزيد من المعلومات والعناوين التي تقوم ببيع

جواز األسرة على صفحة www.jungendkultursevice.
de

"كيف يتم احتساب الدخل"؟ وتحصل على المزيد من

الجواز السوبر للعطلة (سوبر فيرين باس)

المعلومات بلغات مختلفة كثيرة .ملحق بشهادة إعانة

حتى سن 18طوال أيام العطل المسابح في الطالق

المعلومات تحت  www. rundfunkbeitrag.deتقدم

البطالة  IIوورقة لخدمات تسديد المصاريف.
 .٣جواز برلين (برلين باس) والمزيد

إذا كنت من الحاصلين على معونة البطالة  IIأو

نظير مبلغ  9يورو يمكن دخول شابات وشباب برلين

والمسابح المغلقة التابعة لمؤسسات برلين .يمكن

أيضا الذهاب إلى حديقة الحيوان أو زيارة مبنى

اإلذاعة والتليفزيون مرة واحدة بالمجان .للمزيد من

المعلومات والعناوين التي تقوم ببيعه ادخل على

المعونة االجتماعية تستطيع الحصول على تسهيالت

صفحة www.jugendkulturservice.de

يفترض أن يكون معك برلين ـ باس أي جواز برلين.

اإلشتراك المجانى في الحفالت الثقافية

جواز برلين

(أي الحياة ثقافية) الفرصة لذوى الدخل البسيط

وتخفيضات كثيرة في برلين .في كثير من الحاالت

لكي تحصل على جواز برلين في ماكتب المواطنين

(بورجر أمت) بدوائر األحياء والمناطق.تحتاج إلخطار
من الجوب سنتر وصورة شخصية إلستخراجه.

باإلضافة إليالبطاقة أو جواز سفرك .يمكن الحصول

علي جواز برلين إذا كنت تحصل علي مساعدة سكن،

أما مجرد الحصول على إضافات بالنسبة لألطفال دون

إعانات السكن فال تكفى للحصول على جواز برلين.
بطاقة إجتماعية

تتيح الرابطة ذات النفع العام واسمها "كولتورليبن"

بالمشاركة فيها وذلك بعرض تذاكر مجانية لحفالت

ثقافية .وللمزيد من المعلومات ادخل على صفحة

االنترنت www.kulturleben-berlin.de/

تذاكر أو بطاقات ب 3يورو لحفالت ثقافية

يعرض العديد من مسارح برلين وصاالت الحفالت

الموسيقية بطاقات ثمنها  3يورو للحاصلين على

معونات البطالةالثانية أو معونات اجتماعية إذا لم تكن

لك التذاكر قد تم بيعها .للمزيد من المعلومات:

هؤالء الذين عندهم جواز برلين ،يستطيعون الحصول

https://www.berlin.de/kultur-und-

الحوافل والمترو نظير 27,50يورو عند لك محالت البيع

kulturticket.html

على البرلين تيكيت س (أي تذكرة برلين س) للك
التابعة لل" س بان" أي المترو

الفصل  :18تخفيضات لذوي الدخل المحدود

ermaessigtes--1٦78259-3288311/tickets
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استخدام المكتبات مجانيا

بما أنك تحصل على إعانات إجتماعية يمكنك التردد

على مكتبات برلين مجانيا .وال تحصل هناك على
كتب فقط وإنما أيضا على جرائد ومجالت وسى

دى هات أو دى في دى .المكتبات العامة تتيح لك

فحص لتوفير الكهرباء يساعد أشخاص بدخل بسيط
كى يخفضوا من استهالكهم للكهرباء .تحصل إلى
جانب المعلومات لتوفير الكهرباء على مصابيح

موفرة للطاقة مجانيا أو أكباس طاقة قابلة لغلقها.

ويمنحونك  150يورو للثالجة الجديدة إذا استبدلت

الفرصة أيضا لدخول اإلنترنت .للمزيد من المعلومات

الجهاز القديم نظير جهاز جديد موفر للطاقة.

/stadtbibliotheken

standorte-liste.html

يمكنك الدخول على https://service.berlin.de/

مدارس شعبية ((VHS

العناوينwww.stromspar-check.de/standorte/ :

مواد غذائية للبيت

المدارس الشعبية ببرلين تقدم تخفيضات على دوراتها

من اكنت إماكنياته المادية بسيطة فيمكنه أن يحصل

www.berlin.de/vhs

العناوينwww.berliner-tafel.de/berliner-tafel :

التعليمية .للمزيد من المعلومات اطلع على صفحة

مدارس للموسيقي

أجور المدارس يمكن أن تخفض تبعا للحالة

على مواد غذائية مقابل يورو واحد من "التافل".

أسواق اجتماعية ومتاجر اجتماعية

يمكنك الحصول على لعب ،وعلى دراجات أعيد تصليحها

االجتماعية .اسأل في مدرستك الموسيقية .العناوين:

بنقود قليلة في أسواق اجتماعية من "جولدنيتس"

/musikschulen/adressen

.goldnetz-berlin.org/Sozialmarkt.htm

www.berlin.de/sen/kultur/kultureinrichtungen/

توفير الكهرباء

حركة "شترومشبار شيك" الذى تنظمه اكريتاس أي

وتعقد هذه األسواق مرة في الشهر .العناوينwww. :

وأما المالبس ،األدوات المنزلية واألثاث واألجهزة

الكهربائية فتجدها بأسعار بسيطة في المتاجر االجتماعية.
العناوين :باالنترنت" :متجر اجتماعى في برلين".

الفصل  :19أين يمكنك إيجاد المشورة والدعم؟
البطالة (الثانية) Alg II
.١إستشارة حول إعانة ِ

مستأجري برلين أن تكون عضواً لدى أحدهما .يستفيد

ستجد على موقعنا في اإلنترنت www.beratung-kann-

مستحقي الخدمات بموجبقانون الشؤون االجتماعية

مجموعة مختارة من خدمات االستشارة المستقلة إلعانة

 SGB XIIمن تعريفة مخفضة لمحدودي الدخل ،وفي

توجد تحت نفس القائمة نبذة عن الخدمات االجتماعية

برسومالعضوية (انظر الفصل الخامسالفقرة  3.4هـ

 helfen.deضمن قائمة "االستشارات يمكن أن تعين"

البطالة  Alg IIوالمعونة االجتماعية في مناطق برلين.
حول العديد من الموضوعات األخرى.

تجدونالمحطات التي تتوقف عندها وحدة استشاراتنا

الثاني SGB IIوقانون الشؤون االجتماعية الثاني عشر
حاالت فردية يتم النظر فيهاسيتكفل الجوب سينتر

عضوية جمعية المستأجرين).

 .٣استشارة للمدينين

البطالة (الثانية) Alg II
المتنقلة بخصوص موضوع إعانة ِ
على موقع .www.beratungsbus.deمن أبريل/نيسان إلى

مراكز المشورة المعترف بها

أمام أحد ماكتبالجوب سينتر في برلين.

بشلك احترافي ومجانيhttps://www.berlin.de/sen/ .

مباشرة
أكتوبر /تشرين األول وتتوقف حافلتنا االستشارية
ً
تكون المشورة دائما مجانية وسرية و تكون أيضا ذات

طابع سريعند الطلب .يرجى إحضار المستندات الالزمة
للرجوع إليها خالل االستشارة.

 .٢المشورة في قانون اإليجار

هنا يحصل األشخاص المثقلون بالديون على دعم

soziales/themen/schuldnerberatung/anerkannte-

/beratungsstellen

الديون الناتجة عن استهالك الطاقة.

يقدم مركز المستهلكين Verbraucherzentraleفي برلين

تقدم بعض مناطق برلين ،مثل Charlottenburg-

المشورة بشأن الديون الناتجة عن استهالك الطاقة.

استشارات مجانية في قانون التأجير .يمكن االستفسار

251٦5-energieschuldenberatung

يمكن للمستأجرين من Kreuzberg-Friedrichshain

 .٤المشورة بشأن الحمل والوالدة واألسرة

قانون التأجير ،االستشارة مجانية .للمزيدwww.asum- :

ستعلمك مراكز االستشارة حول حماية

تتطلب استشارة جمعية مستأجري برلين أو نادي

األطفال واستحقاقات المعيلين الوحيدين والعاطلين عن

 Wilmersdorfو  Pankowو  Spandauو Mitte
في مكتب خدمة المواطنين.Bürgeramt

االستعانة بشركة آسوم Asumعند وجود أسئلة حول
berlin.de/mieterberatung

الفصل  :19أين يمكنك إيجاد المشورة والدعم؟

www.verbraucherzentrale-berlin.de/energie/

نصائح عامة للحوامل

األمومةواستحقاقات األمومة وعالوة الوالدين وعالوة
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العمل باإلضافة الى استحقاقات التأمين الصحي أثناء

• مكتب المشورة للحاالت السكنية الطارئة وسبل تأمين

www.berlin.de/sen/gesundheit/themen/

 ، Berlin10997 ،17 .Taborstrهاتف٦8 15 53 (30 0(:

الحمل وبعد الوالدة.

schwangerschaft-und-kindergesundheit/

العيشغيبيفوبرو proGEBEWO
50

schwangerschaft-und-familienplanung/allgemeine-

ساعات الدوام الرسمي :من يوم اإلثنين إلى الجمعة من

المشورة حول مشالك الحمل

 2م إلى الساعة  ٦مو يومالجمعة حسب االتفاقwww. .

schwangerenberatung

الساعة  9ص إلى الساعة  1مويوم الخميس من الساعة

تساعد االستشارات النساء الحوامل عند وجود نزاع أثناء

gebewo-pro.de/beratungsstelle

مطلوبة بموجب القانون األلماني ،بحيث يمكن إنهاء

 1.1.1.1.1عناوين مالجئ الطوارئ والمقاهي الليلية

الحمل وفي حاالت طارئة أو حاالت النزاع .االستشارة
الحمل دون التعرضلمالحقة جنائية.

www.berlin.de/sen/gesundheit/themen/

schwangerschaft-und-kindergesundheit/

دليل مؤسسة الوقاية من البرد في برلين

ومراكز الرعاية النهارية والملتقيات ومطابخ الحساء

والرعاية الطبية للمشردين وتقديم المشورة ومصارف

المالبس والعناية بالنظافة .يتوفر لنظامي تشغيل آيفون

schwangerschaft-und-familienplanung/schwangersc

أيضا تطبيق مجاني للمساعدة في البردwww. .
و أندر ويد ً

البطالة (الثانية)  Alg IIولالعانة االجتماعية،
تكملة إلعانة ِ
يمكن للنساء الحوامل واألسر في برلين الحصول على

 .٦تقديم المشورة للمهاجرين

haftskonfliktberatung

وقف لمساعدة العائلة

إعانات من مؤسسة "وقف المساعدة العائلة".
دعم النساء الحوامل:

kaeltehilfe-berlin.de

هل أنت بحاجة الى مساعدة في العثور على دورة لغة

مناسبة؟ هل لديك أسئلة حول إجراءات السلطات

والدوائر الحكومية؟ هل تحتاج إلى دعم إليجاد مدرسة أو

50=www.stiftunghilfe.de/index.php?id

تدريب مهني أو مهنة؟

٦7=www.stiftunghilfe.de/index.php?id

المرجعية األولى لألسئلة حول قوانين اإلقامة والقانون

مراكز الصحة الجنسية وتنظيم األسرة

التعليم والتدريب .تتم االستشارة هنا بعدة لغات .العنوان:

دعم األسرة:

مركز الترحيب في برلين

االجتماعي وااللتحاق بسوق العمل وكذلك بفرص

تقدم المراكز المشورة بشأن الحمل وتنظيم األسرة

 ،Berlin 10785 ،٦5 Potsdamer Straßeهاتف(30 0( :

جنسيا ،بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية

الموقع بالنتيشمل تسع لغاتwww.berlin.de/ :

والزواج والشراكة ،وكذلك بشأن األمراض المنقولة
واإليدز.

www.berlin.de/ba-mitte/politik-und-verwaltung/

php.723900.aemter/gesundheitsamt/zentren/artikel
(وتشمل اإلشارة إلى مناطق األخرى)

 .٥المساعدة في حالة تشرد متوقع أو قائم

2٦ 23 17 90

willkommenszentrum

مراكز الجمعيات الخيرية لتقديم المشورة

تقدم المشورة للمهاجرين ُلتطلعهم على جميع األسئلة
أيضا
وتنصحهم وترافقهم .يمكن أن تقدم المشورات ً

باللغة العربية والفرنسية واإليطالية والبولندية والروسية

واإلسبانية والتركية وهذا حسب مركز تقديم المشورة.

يمكنك الحصول على مساعدة إذا كنت في خطر فقدان

نبذة عامة عن العروض في مناطق برلينwww.berlin.:

مساعدات اجتماعية لإلساكن في المناطق

( wohlfahrtsverbaende.pdfللتنزيل)

مأواك أو إذا لم يعد لديك بيتا أو مأوى آخر للمعيشة.

de/labo/_assets/zuwanderung/beratung-liga-

المختص المحلي هو مكتب الشؤون االجتماعية في

مركز برلين االستشاري للهجرة والعمل الجيدبيما

األشخاص الذين ليس لديهم ماكن إقامة ثابتأ وعنوان

مركز بيما BEMAيدعم العمال الوافدين من الخارج

المنطقة التي تسكن فيها .تطبق لوائح منفصلة على

مسجلون تحته داخل برلين.

المواقع مدرجة هنا:

BEMA

لممارسة حقوقهم العمالية واالجتماعية .ينصح يقدم

مركز بيما  BEMAالمشورة بـ  13لغة مختلفة.

https://service.berlin.de/standorte/sozialaemter

www.bema.berlin

• مكتب المشورة المركزي لمنوقع في أزمة سكن

نصائح مفيدة حول مسائل القانون االجتماعي واألجانب

مراكز مستقلة للمشورة

مجلس الالجئين ببرلين

 ،10555 12a، Berlin Levetzowstraßeهاتف:

باإلضافة إلى جدول شامللعناوين أماكن تقديم المشورة

ساعات العمل الرسمية :االثنين والثالثاء والخميس

تحتوي مذكرة مشورة الالجئين على مراكز استشارية

الوظائف فقط :األربعاء من الساعة  3الى الساعة ٦م.

بالمهاجرين.

(40 47 90 3 (30 0

والجمعة من الساعة 9ص الى الساعة  12م .لذوي
www.wohnungslos-berlin.de

الفصل  :19أين يمكنك إيجاد المشورة والدعم؟

للالجئين في برلين.www.fluechtlingsrat-berlin.de :
متخصصة فيما يتعلق بمشالك قانون االقامة الخاص
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ا لملحق

أوال-التاكليف اإلجماليةالمسموح بها للسكن والتدفئة (بمافي ذلك الماءالساخن مع إمدادات بالمياه الساخنة بطريقة
اعتبارا من  ١يناير ٢٠١9
مركزية) في برلين
ً

مع استعمال زيت الوقود
حجم

المجموعة

ذات احتياجات

(عائلة)

قيمة مرجعية

إجماليةلإليجار
شهر يا باليور و

التاكليف اإلجماليةالمسموح بها شهر يا باليور و
المساحة
السكنية

عدد األفراد

1

404,00

2

472,20

(معيلة وحيدة

مع طفل
واحد)

3

604,80

4

680,40

5

795,60

((10%

مستعصية

للك عنصر10%

100-250

501-1000

62,00

466

506

547

100-250

81,00

501-1000

74,40

251-500

251-500

64,50

60,50

77,40

72,60

509

469

505

465

600

553

597

550

594

547

592

545

648

644

641

639

100-250

87,75

579

251-500

83,85

575

624

674

501-1000

80,60

572

621

670

> 1000

78,65

570

619

668

100-250

108,00

713

773

834

501-1000

99,20

704

764

825

100-250

121,50

802

501-1000

111,60

792

251-500

251-500

251-500

103,20
96,80

116,10

108,90
137,70

762

702

870

797

789
933

865

860

857

1.013

1.092

123,42

919

15,48

14,52

922

1.002
119

110

118

109

118

108

117

108

الخصم الشهر ي باليور و

6
8

معيلة وحيدة مع طفل واحد

8

أفراد 4

11

عن لك فرد إضافي

925

999

501-1000

أفراد 3

928

1.078

14,88

فردان

933

131,58

100-250

فرد واحد

938

927

16,20

حجم المجموعة ذات احتياجات (عائلة)

823

1.007

501-1000

>1000

708

829

1.086

126,48

251-500

768

خصم من الحداألقصى لتاكليف التدفئة مع إمدادات بالمياه الساخنة بطريقة المركزية

10
13
2

الشقق في سكن محدودي الدخل (التمويل األول) لها قيمة مرجعية أعلى بنسبة  % 10على إجمالي اإليجار

ا لملحق

545

628

>1000

أفراد 5

549

677

100-250

إضافي

4

67,50

>1000

عن لك فرد

2و

472

> 1000

93,60

شهر يا باليور و

لتفادي

االنتقال

االنتقال وحالة

512

> 1000

491,40

بحد أقصى

لتفادي

552

> 1000

2

تاكليف التدفئة

مجمو ع عمودي شامل عالوة

شامل عالوة

1.081
129

128

127

127
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مع استعمال الغازالطبيعي
حجم

المجموعة

قيمة مرجعية

(عائلة)

شهر يا باليور و

ذات احتياجات إجماليةلإليجار
عدد األفراد

1

404,00

2

472,20

المساحة
السكنية

مع طفل

3

604,80

4

680,40

5

795,60

501-1000

66,50

471

511

70,00

64,00

474

468

514

508

100-250

89,40

562

501-1000

79,80

552

599

646

84,00

556

603

651

76,80

549

596

643

100-250

96,85

588

637

687

251-500

91,00

582

632

681

501-1000

86,45

578

627

676

> 1000

83,20

575

624

673

100-250

119,20

724

784

845

501-1000

106,40

711

772

832

112,00

102,40

717

707

777

768

838

828

100-250

134,10

815

783

951

501-1000

119,70

800

868

936

100-250

151,98

501-1000

135,66

100-250

17,88

501-1000

15,96

251-500
>1000

251-500
>1000

126,00

806

874

115,20

796

864

142,80

938

1.018

130,56
16,80

15,36

948

931
926

1.011

1.090

1.006

111

110

119

109

حجم المجموعة ذات احتياجات (عائلة)
فرد واحد
فردان

الخصم الشهر ي باليور و

120

118

6
8

معيلة وحيدة مع طفل واحد

8

أفراد 4

11

أفراد 3

عن لك فرد إضافي

932

1.027

121

110

942

1.107

خصم من الحداألقصى لتاكليف التدفئةمع إمدادات بالمياه الساخنة بطريقة المركزية

10
13
2

الشقق في سكن محدودي الدخل (التمويل األول) لها قيمة مرجعية أعلى بنسبة  % 10على إجمالي اإليجار

ا لملحق

549

609

251-500

أفراد 5

555

656

>1000

إضافي

للك عنصر10%

551

> 1000

عن لك فرد

4

((10%

مستعصية

100-250

251-500

93,60

االنتقال

االنتقال وحالة

74,50

251-500

واحد)

2و

479

> 1000

(معيلة وحيدة

لتفادي

لتفادي

519

> 1000

491,40

بحد أقصى

شهر يا باليور و

مجمو ع عمودي شامل عالوة

شامل عالوة

559

251-500

2

تاكليف التدفئة

التاكليف اإلجماليةالمسموحبها شهر يا باليور و

1.098

1.085
130

129

128

128
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مع استعمال نظام التدفئة عن بعد
حجم

المجموعة

قيمة مرجعية

(عائلة)

شهر يا باليور و

ذات احتياجات إجماليةلإليجار
عدد األفراد

1

404,00

2

472,20

المساحة
السكنية

)معيلة وحيدة

مع طفل
واحد)

3

604,80

4

680,40

5

795,60

100-250

501-1000

82,00

486

526

567

100-250

109,80

582

501-1000

98,40

571

251-500

251-500

86,50

79,00

103,80
94,80

531

491

523

483

629

623

576

618

614

567

676

670

665

661

100-250

118,95

610

251-500

112,45

604

653

702

501-1000

106,60

598

647

696

> 1000

102,70

594

643

692

100-250

146,40

751

812

872

501-1000

131,20

736

796

857

100-250

164,70

501-1000

147,60

100-250

186,66

501-1000

167,28

100-250

21,96

501-1000

19,68

251-500

251-500

251-500

>1000

138,40

126,40

155,70

142,20

176,46

161,16
20,76

18,96

804

743

792

731

913

845

904

836

828

823

982

972

963

957

116

896

891

حجم المجموعة ذات احتياجات (عائلة)
فرد واحد
فردان

972

964

959

1.042

1.036
125

124

123

113

122

113

6
8

معيلة وحيدة مع طفل واحد
أفراد 4

11

عن لك فرد إضافي

981

1.122

1.052

8

أفراد 3

852

1.062

114

الخصم الشهر ي باليور و

864

1.141

خصم من الحداألقصى لتاكليف التدفئة مع إمدادات بالمياه الساخنة بطريقة المركزية

10
13
2

الشقق في سكن محدودي الدخل (التمويل األول) لها قيمة مرجعية أعلى بنسبة  % 10على إجمالي اإليجار

ا لملحق

564

659

251-500

أفراد 5

571

709

>1000

إضافي

مستعصية

للك عنصر10%

91,50

>1000

عن لك فرد

((10%

االنتقال وحالة

496

> 1000

93,60

4

االنتقال

2و

لتفادي

لتفادي

536

> 1000

491,40

بحد أقصى

شهر يا باليور و

مجمو ع عمودي

شامل عالوة

شامل عالوة

576

> 1000

2

تاكليف التدفئة

التاكليف اإلجماليةالمسموحبها شهر يا باليور و

1.131

1.116
134

133

132

131
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ثانيا  -المصادر والوثائق

القوانين واللوائح

جميع القوانين واللوائح المذكورة في النص متاح تناولها في صيغتها المستحدثة على موقع www.gesetze-im-

.internet.deأدخل اسم القانون المعني أو صيغتها المختصرة أو إسم الالئحة المعنية تحت فئة "البحث عن عنوان
."Titelsuche

أيضا في إصدار باللغة اإلنجليزية ولكن لم
قانون اإلقامة وقانون حرية التنقل في االتحاد األوروبي متاحان ً
تستحدث في اإلصدار الحالي بعد .يمكن العثور على اللوائح اإلدارية العامة ( )AVVلقانون حرية التنقل في
االتحاد األوروبي

على موقع .htm.MI12100972_0302201٦_www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de/bsvwvbund
تعليمات مجلس الوزراء في برلين

يمكن االطالع على جميع نصوص اللوائح اإلدارية لبرلين المذكورة على موقعنا لالستشارات تحت العنوان التالي:
.www.beratung-kann-helfen.de/service-und-infos/gesetze-und-co

تعليمات وأوامر واكلة العمل اإلتحادية

تعكس التعليمات واألوامر الرأي القانوني لواكلة العمالإلتحادية ( )BAبشأن بعض القواعد القانونية المختارة

ويجب على موظفي واكلة العمالإلتحادية اتباع هذه التعليمات .أما محاكم الشؤون االجتماعية ليست ملزمة بهذه

غالبا ما تتنقل داخل
نظرا ألن مواقع تدوين التعليمات والتغييرات في موقع واكلة العمالإلت حادية
التعليمات.
ً
ً
الموقع فمن األفضل أخذ الروابط من موقعنا االستشاري التاليwww.beratung-kann-helfen.de/service-und- :
infos/gesetze-und-co

كما تطرح واكلة العمل األلمانية قاعدة بيانات المعلومات لألسئلة المختارةwww.arbeitsagentur.de/ :

veroeffentlichungen/wissensdatenbank-sgbii
قانون تمكين الوصول ((EAO

pdf.https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/ct/dam/download/documents/dok_ba013034

المرسوم رقم  201٦11028بتاريخ (201٦ /11/21خدمات الترجمة والترجمة الفورية)

.ba014503_https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/ct/dam/download/documents/Weisung201٦11028
pdf

القوانين األوروبية

اتفاقية الرعاية األوروبية ((EFA

• باللغة األلمانية0900001٦800٦379f/www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms :

• باللغة اإلنجليزية0900001٦800٦37c2/www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms :

• باللغة الفرنسية0900001٦800٦37f1/www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms :
• باللغة الروسية0900001٦800٦380f/www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms :

الالئحة لالتحاد األوروبي ()ECرقم  2004/883بشأن تنسيق أنظمة الضمان االجتماعي

from=DE&20140101-02004R0883:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX
(بجميع اللغات األوروبية الرئيسية)

الئحة االتحاد األوروبي رقم  2011/492بشأن حرية حركة العاملين داخل االتحاد

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0492&from=DE
(بجميع اللغات األوروبية الرئيسية)

االتفاقية األلمانية النمساوية بشأن الرعاية و صيانةرفاهية الشباب بتاريخ  17يناير  /اكنون الثاني www.ris. 19٦٦

bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe؟10008233=Question=Bundesnormen&Gesetzesnummer

ا لملحق

58
ثالثا -مزيد من المعلومات

تقديم الطلبات واإلرشادات لملء التعليمات والمنشورات الصادرة من واكلة العمل االتحادية

يتيح لك مركز التنزيل التابع لواكلة العمل االتحادية إماكنية الوصول إلى الطلبات والنماذج المتعلقة باعانة البطالة

أيضا
واعانة البطالة الثانية والتوظيف الذاتي واعانةالعمل قصير األجل وصناديق مواجهة عواقب اإلفالس .يمكنك ً
أيضا العديد من التطبيقات والمنشورات وإرشادات
تنزيل أوراق المعلومات وملء اإلرشادات عبر الرابط .كمايتوفر ً
ً
وخاصة في موضوع إعانات البطالة الثانية واإلعانة االجتماعية بلغات أخرى كذلك .
التعبئة

مركز تحميل واكلة العمل االتحاديةwww.arbeitsagentur.de/arbeitslos-arbeit-finden/download-center :
معلومات صادرة عن المكتب االتحادي للهجرة والالجئين ((BAMF

دورات االندماج

• باللغة األلمانيةwww.bamf.de/DE/Willkommen/DeutschLernen/Integrationskurse/integrationskurse- :

node.html

• باللغة اإلنجليزيةwww.bamf.de/EN/Willkommen/DeutschLernen/Integrationskurse/ :

integrationskurse-node.html

• باللغة التركيةwww.bamf.de/TR/Startseite/startseite-node.html :

• باللغة الروسيةwww.bamf.de/RU/Startseite/startseite-node.html :
دورات للغة المهنية

• باللغة األلمانية45a/-www.bamf.de/DE/Willkommen/DeutschLernen/DeutschBeruf/Bundesprogramm :
45a-node.html-bundesprogramm

• باللغة اإلنجليزيةwww.bamf.de/EN/Willkommen/DeutschLernen/DeutschBeruf/ :

45a-node.html-45a/bundesprogramm-Bundesprogramm
كتيب الوزارة االتحادية للعمل والشؤون االجتماعية
الضمان االجتماعي في نبذة

الوزارة االتحادية للعمل والشؤون االجتماعية تقوم بنشر الكتيب "الضمان االجتماعي في نبذة" .المواضيع التي

يتم تناولها هي تأمينات التقاعد والصحة والرعاية طويلة األجل والتأمين ضد الحوادث باإلضافة إلى مجاالت تنمية

التوظيف وقانون العمل وبدل رعاية األطفال وإعادة تأهيل المعوقين وبدل السكن واالعانة االجتماعية.

أيضا للتنزيل باللغة اإلنجليزية والفرنسية واإليطالية واإلسبانية والتركيةwww.bmas.de/DE/ :
الكتيب متوفر ً
soziale-sicherung-ueberblick.html-Service/Medien/Publikationen/a721
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حاليا باللغات التالية:
هذا الكتيب متوفر
ً
العربية والبلغارية واأللمانية واإلنجليزية واإليطالية

والبولندية والرومانية واإلسبانية والتركية.
ممكن تنزيله من هنا:

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

مركز البطالة للكنائس البروتستانتية في برلين ج.م(BALZ( .

المكتب االداري (دون إماكنية االستشارة)

Berlin 141٦3 ,4 .Kirchstr

هاتف15 40 09 00 2 (30 0(:

الرئاسة:

vorstand@berliner-arbeitslosenzentrum.de

الموقع:

www.berliner-arbeitslosenzentrum.de
االستشارة ممكن أن تعين:

www.beratung-kann-helfen.de

