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 الدوام في مكتب الشغلأوقات 
 

 األوقات األيام
 12:30إىل  8:30 اإلثنني
 12:30 إىل 8:30 الثالثاء

 12:30 إىل 8:30 األربعاء

 18:00 إىل 13:30 اخلميس

 12:30 إىل 8:30 اجلمعة

 

 معلومات عامة

 الشؤون من قانونتنبين التعويضات عن البطالة  واملساعدة اإلجتماعية للباحثني عن العمل على الكتاب الثاين 
فيه أهم ما ينبغي  ونيعطي فقط معلومات عامة وجتد مهذا الكتيب الذي بني يديك .(SGB II)االجتماعية 

معرفته عن التعويضات عن البطالة واملساعدات االجتماعية،  كما يعطي معلومات عن املساعدات اإلضافية يف 
، عن التأمني االجتماعي وعما جيب عليكم مراعاته وما هي واجباتكم عندما تتلقون الدعم احلاالت اخلاصة

يف هذا الكتيب عن شرح  ضيق املكاني .(SGB II)ماعية االجت الشؤون لقواننياحلكومي حسب الكتاب الثاين 
 كل التفاصيل ولذلك يرجى التوجه بأسئلتكم واستفساراتكم إىل مكتب الشغل.

إن مكتب الشغل يف دائرة لودفيغسبورغ  كمصلحة بلدية مرخص هلا هو املسؤول عن شؤون تأمني احلد األساسي 
للعيش للباحثني عن العمل ويشمل هذا تقدمي الدعم لتأمني احلد األدىن الضروري للعيش أو حتسني املستوى 

املعيشي خصوصا عن طريق إعادة اإلدماج يف سوق العمل وتأمني الضروريات املعيشية. تشمل خدمات مكتب 
الشغل ما يلي:



 
 

 5 

 الدعم املايل:  .1
 1 إىلايل لتأمني املعاش لكل األشخاص املنتمني الدعم املBedarfsgemeinschaft ) التعويض عن البطالة

ت اإلجتماعية لألشخاص والتعويضالكل األشخاص البالغني القادرين على العمل والذين يستوفون شروط التعويضات 
 ) غري القادرين على العمل

 التعويض عن السكن ومصاريف التدفئة 
 التأمني الصحي، تأمني الرعاية الصحية والتأمني ضد احلوادث(تأمني االجتماعي دفع مستحقات ال( 
 ألول مرة أو متطلبات احلمل والوالدة. سكنمثال لتجهيز  )مرة واحدة (دفع مصاريف حاجيات خاصة 
 تعويضات أخرى استثنائية 
 يف اجملتمع  تعويضات ودعم من أجل التعليم واملشاركة 

 

 اخلدمات املقدمة: .2

اإلدماج يف كل أنواع الدعم اهلادفة إىل إعادة اإلدماج يف سوق العمل، يشمل هذا تقدمي املشورة والدعم، الوساطة عند أرباب العمل، إجراءات تفعيل 
استشارات (ة توفري فرص العمل وتقدمي املعلومات عن إجراءات دعم اإلدماج املتوفرة يف البلديسوق العمل، دعم إجراءات اكتساب اخلربة املهنية، 

 )متعلقة بالديون، استشارات اإلدمان، إستشارات الطب النفسي، رعاية األشخاص القاصرين أو املعاقني والرعاية املنزلية لألقارب

 الدعم العيين .3
 .دعم أو إلغائهاء املواد الغذائية حال ختفيض المثال قسائم شر 

 

 ختصاصات وبيانات التواصلقائمة اإل
 

 ينغنبيس -غهامي يبيت  على فرعيني إضافيني. أحدمها يفإضافة إىل فرعيه يف مدينة لودفيغسبورغ توفر مكتب الشغل يف دائرة لودفيغسبورغ ي
(Bietigheim-Bissingen)  واآلخر يف فايهينغن(Vaihingen/Enz) . املكاتب:فيما يلي عناوين 

 
 

 
 إقامتكم املعتاد:يتم حتديد املكتب املسؤول عنكم بناًء على حمل 

 
 

 Ludwigsburg, Hindenburgstraße 4,  

 Ludwigsburg, Schwieberdinger Straße 58,  

 Bietigheim-Bissingen, Freiberger Straße 51,  

 Ditzingen, Berblingerstraße 2,  

 Vaihingen/Enz, Franckstraße 20.  

                                                           
قانونيا بأهنا جمموعة أشخاص ذوي ارتباط شخصي أو عائلي ويعيشون يف جتمع أسري ذي ميزانية   Bedarfsgemeinschaft تعّرف الـ  1

 .، سوف يتم استعمال املصطلح األملاين يف كل املواضع الحقا يف هذا الكتيبويعتمدون ماديا  على بعضهم البعض عند الشدة موحدة
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 :الحرة في كل مناطق دائرة لودفيغسبورغالمكتب المسؤول عن مزاولي األعمال 
 

Jobcenter Landkreis Ludwigsburg (Geschäftsteil Stadt Ludwigsburg 1) 
Hindenburgstraße 4 
71638 Ludwigsburg 
Tel: 07141 144-8615, Fax: 07141 144-9454 

ludwigsburg.de-jobcenter.Selbstaendige@landkreisMail: -E 
  
Ludwigsburg: Eglosheim, Hoheneck, Ost:  
Jobcenter Landkreis Ludwigsburg (Geschäftsteil Stadt Ludwigsburg 1)  
Hindenburgstraße 4 71638 Ludwigsburg  
Telefon: 07141 144-8615, Telefax: 07141 144-9455 
E-Mail: Jobcenter.Stadt1@landkreis-ludwigsburg.de 
 
Ludwigsburg: Mitte, Nord, West:  
Jobcenter Landkreis Ludwigsburg (Geschäftsteil Stadt Ludwigsburg 2) 
Hindenburgstraße 4 71638 Ludwigsburg 
Telefon: 07141 144-8615, Telefax: 07141 144-9451  

ludwigsburg.de-Jobcenter.Stadt2@landkreisMail: -E 

Remseck, Ludwigsburg: Grünbühl, Neckarweihingen, Oßweil, Pflugfelden, 
Poppenweiler, Süd:  
Jobcenter Landkreis Ludwigsburg (Geschäftsteil Stadtgebiet 
Ludwigsburg/Kreisgebiet) Hindenburgstraße 4 71638 Ludwigsburg  
Telefon: 07141 144-8615,  
Telefax: 07141 144-9456 E-Mail: Jobcenter.StadtKreis@landkreis-ludwigsburg.de  
 
Asperg, Freiberg am Neckar, Markgröningen, Möglingen:  
Jobcenter Landkreis Ludwigsburg (Geschäftsteil Kreisgebiet 1)  
Schwieberdinger Straße 58 71636 Ludwigsburg  
Telefon: 07141 144-8885, Telefax: 07141 144-9457 
 E-Mail: Jobcenter.Kreis1@landkreis-ludwigsburg.de 
 
Affalterbach, Benningen am Neckar, Erdmannhausen, Großbottwar, Marbach 
am Neckar, Murr, Oberstenfeld, Steinheim an der Murr:  
Jobcenter Landkreis Ludwigsburg (Geschäftsteil Kreisgebiet 2) 
Hindenburgstraße 4 71638 Ludwigsburg  
Telefon: 07141 144-8615, Telefax: 07141 144-9454  

ludwigsburg.de-Jobcenter.Kreis2@landkreisMail: -E 

Kornwestheim, Schwieberdingen:  
Jobcenter Landkreis Ludwigsburg (Geschäftsteil Kreisgebiet 3)  
Schwieberdinger Straße 58 71636 Ludwigsburg  
Telefon: 07141 144-8885, Telefax: 07141 144-9450  
E-Mail: Jobcenter.Kreis3@landkreis-ludwigsburg.de 
 
Bietigheim-Bissingen, Tamm:  
Jobcenter Landkreis Ludwigsburg (Außenstelle Bietigheim)  
Freiberger Straße 51 74321 Bietigheim-Bissingen  
Telefon: 07141 144-8401, Telefax: 07141 144-9452  

ludwigsburg.de-Jobcenter.Bietigheim1@landkreisMail: -E 

mailto:jobcenter.Selbstaendige@landkreis-ludwigsburg.de
mailto:Jobcenter.Stadt1@landkreis-ludwigsburg.de
mailto:Jobcenter.Stadt2@landkreis-ludwigsburg.de
mailto:Jobcenter.StadtKreis@landkreis-ludwigsburg.de
mailto:Jobcenter.Kreis1@landkreis-ludwigsburg.de
mailto:Jobcenter.Kreis2@landkreis-ludwigsburg.de
mailto:Jobcenter.Kreis3@landkreis-ludwigsburg.de
mailto:Jobcenter.Bietigheim1@landkreis-ludwigsburg.de
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Besigheim, Bönnigheim, Erligheim, Freudental, Gemmrigheim, Hessigheim, 
Ingersheim, Kirchheim am Neckar, Löchgau, Mundelsheim, Pleidelsheim, 
Walheim:  
Jobcenter Landkreis Ludwigsburg (Außenstelle Bietigheim)  
Freiberger Straße 51 74321 Bietigheim-Bissingen  
Telefon: 07141 144-8401, Telefax: 07141 144-9447  
E-Mail: Jobcenter.Bietigheim2@landkreis-ludwigsburg.de 
 
Ditzingen, Gerlingen, Hemmingen, Korntal-Münchingen:  
Jobcenter Landkreis Ludwigsburg (Außenstelle Ditzingen)  
Berblingerstraße 2 71254 Ditzingen  
Telefon: 07141 144-8500, Telefax: 07141 144-9449  
E-Mail: Jobcenter.Ditzingen@landkreis-ludwigsburg.de 
 
Eberdingen, Oberriexingen, Sachsenheim, Sersheim, Vaihingen:  
Jobcenter Landkreis Ludwigsburg (Außenstelle Vaihingen)  
Franckstraße 20 71665 Vaihingen/Enz  
Telefon: 07141 144- 8300, Telefax: 07141 144-9448 

ludwigsburg.de-Jobcenter.Vaihingen@landkreisMail: -E  

 المعلومات المهمة باختصار:
 

 :ال ميكنكم تلقي املساعدات دون تقدمي طلب. إذا كنتم يف حالة مادية تستوجب  ضرورة إيداع الطلب
احلصول على الدعم احلكومي، بادروا بتقدمي طلبكم يف أسرع وقت عند مكتبكم املسؤول يف منطقة 

 سكنكم املعتادة.
 

 :قدميكم ليس من حقكم تلقي مساعدات على املدة ما قبل ت يبدأ دفع املستحقات من يوم تقدمي الطلب
للطلب ولكن يبدأ صرف املستحقات من اليوم األول من الشهر الذي قّدم فيه الطلب. إذا كانت كل 
الشروط مستوفية حتصلون على الدعم ابتداءا من فاتح الشهر حىت ولو قدمتم طلبكم يف اخلامس عشر 

يتم اعتبارها يف من نفس الشهر. جيب أن تأخذوا بعني اإلعتبار أن ممتلكاتكم ومدخراتكم الشخصية س
انتبهوا إىل ضرورة إيداع املستحقات بدءا من نفس تاريخ تلقي املساعدات احلكومية.  عملية حساب

مبتطلبات احلمل والوالدة أو مصاريف  املتعلقطلب خاص يف بعض احلاالت اخلاصة مثال لتلقي الدعم 
 التعليم واملشاركة، يستثىن منها األغراض املدرسية الشخصية.

 

 مبدئيا ميكنكم صياغة الطلب بالطريقة اليت ترغبون هبا لتفادي ضياع حقوقكم بسبب  الطلب: تقدمي
تقدمي الطلب خالل أوقات دوامنا. حضوركم شخصيا لمرور الوقت. من باب تسهيل سري األمور نرجوكم 

يرجى إحضار بطاقة هويتكم. ال بد من احرتام موعد التسليم الذي حدد لكم عندما يتم تسليمكم 
 استمارة الطلب.

 

mailto:Jobcenter.Bietigheim2@landkreis-ludwigsburg.de
mailto:Jobcenter.Ditzingen@landkreis-ludwigsburg.de
mailto:Jobcenter.Vaihingen@landkreis-ludwigsburg.de
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 :عندما تقدمون طلبا عند املكتب املختص للحصول على الدعم فإّن هذا الطلب  من يشملهم الطلب
، يستثىن من Bedarfsgemeinschaft ـيكون شامال لكل األفراد الذين يعيشون معكم أوفيما يسمى ب

زوجتكم. يتوجب  / جكموليسوا زو  مسة والعشريناهؤالء األشخاص الذين يعيشون معكم وبلغوا سن اخل
زوجتكم ابتداءا من سن اخلامسة والعشرين تقدمي الطلب اخلاص بالدعم  / على أوالدكم أو أوالد زوجكم

 مل يكونوا قادرين على إعالة انفسهم. ابصفة شخصية إذ
 

 :إذا كنتم أو شخص ممن يعيشون يف  مراعاة املداخيل واملمتلكاتBedarfsgemeinschaft  تتوفرون
على مدخول مادي أو ممتلكات فإنه سيتم أخذها بعني اإلعتبار يف حساب القدر القانوين للدعم الذي 

 ن تكون هذه املداخيل تتجاوز سقف القدر املعفى.أحتصلون عليه شريطة 
 

  احلق يف العمل موازاة مع تلقي التعويضات عن البطالة)ALG II(:  ميكنكم مزاولة عمل ملدة تزيد عن
هذه النقطة  حقكم يف احلصول على تعويضات البطالة. يف مخس عشرة ساعة يف األسبوع دون فقدان

 .(ALG I)التعويض عن البطالة يوجد فارق مع 
 

 :إذا كنتم ترغبون يف بدأ نشاط عملي وحتتاجون إىل مبلغ معني للبداية،  الدعم يف حالة بدأ مزاولة عمل
مثال لتغطية مصاريف التنقل إىل مقر العمل، ميكنكم يف هذه احلالة احلصول على مساعدة من مكتب 

 الشغل. اتصلوا عند احلاجة باملوظف املسؤول عنكم واطلبوا منه املشورة.
 

 :وعندكم مدخول من هذا العمل فإن  )كمستخدم أو عمل حر( ما إذا كنتم تزاولون عمال القدر املعفى
وإمنا بقدر معني عند حساب مستحقاتكم من الدعم اإلعتبار بعني هذا املدخول ال يؤخذ كامال 

دائما وهبذا تكون وضعيتكم املادية عند مزاولة عمل ما  "معفى"احلكومي. يبقى جزء من مدخولكم 
 أفضل من بدونه.

 

 للمساعدات احلكومية عن البطالة  واجباتكم كمتلق)ALG II(: عن  عندما تتلقون مساعدات حكومية
باملقابل ملزمون   Bedarfsgemeinschaftفإنكم وكل األشخاص الذين يعيشون معكم يف  البطالة

ببذل كل الوسائل إلهناء اعتمادكم على الدعم احلكومي أو تقليصه كما أنكم ملزمون باملشاركة الفاعلة 
يف كل اإلجراءات واألنشطة املقرتحة عليكم من مكتب الشغل واهلادفة إىل إعادة إدماجكم يف سوق 

وبات ضدكم، أي أنه قد يتم خفض العمل. إن خمالفة هذة القوانني تؤدي يف أغلب األحوال إىل عق
 الدعم املقدم لكم.
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 :لتعويضات عن البطالة كمتلق ل  قبول أي عمل مناسب لكم(ALG II) أنتم ملزمون بقبول أي عمل 
تعويضات على أدائه. عند تلقي ال تساعدكميعرض عليكم ما دامت حالتكم النفسية، العقلية واجلسدية 

 ".2املهنية احلمايةتمتعون حبق "فإنكم ال ت (ALG II)عن البطالة 
 

 :أنتم ملزمون يف حالة الدعوة باملثول شخصيا أو بالذهاب  واجب احلضور واجلاهزية لإلتصال
إن خمالفة هذة القوانني تؤدي يف أغلب األحوال إىل عقوبات ضدكم، إلجراء فحص طيب / نفسي. 

لتلقي  تكونوا على أهبة اإلستعدادأي أنه قد يتم خفض الدعم املقدم لكم. كما يتعنّي عليكم أن 
 شغل وأن تكونوا على استعداد للذهاب يف أي يوم إىل املكتب.اتصاالت من موظفي مكتب ال

 

 :يتوجب عليكم إعالم مكتب الشغل بأية تغيريات تطرأ على وضعيتكم مثال فيما  واجب املبادرة والتبليغ
ما، بيانات اإلتصال اخلاصة بكم، خروج شخص ما من  معاشمدخولكم املادي، احلصول على خيص 
 عجزكم عن العمل إخل..، Bedarfsgemeinschaftدائرة 

 

 :عند اإلخالل بواجباتكم دون سبب وجيه من احملتمل أن يتم خفض  عواقب اإلخالل هبذه الواجبات
صادرة ا. كل عقوبة ل إىل شطب الدعم عنكم هنائيصتكرار العقوبة وقد تالدعم املقدم لكم ومن املمكن 

 ملّدة ثالثة أشهر.مبدئيا  تطّبقيف حقكم 
 

 :لتعويضات عن البطالة ا التأمني الصحي(ALG II)  تؤمن لكم أيضا التأمني الصحي وتأمني الرعاية
املرضية ويف حاالت خاصة وعند اإلدالء بالوثائق الضرورية تؤمن لكم تأمينات إضافية شخصية، يف 

 أيضا تأمني ضد احلوادث.ون عندكم ظروف معية يك
 

 :عادة يتم حتويل املستحقات إىل حساب بنكي ولذلك يتوجب  حتويل مستحقاتكم إىل حسابكم البنكي
عليكم التوفر على حساب بنكي واإلدالء ببياناته إىل مكتب التشغيل حىت وإن كان هذا احلساب 

Pfändungsschutzkonto3"حساب احلماية من احلجز" البنكي من نوع 
. 

 

 مية معفية من الضرائبو املساعدات احلك :الضرائب. 
 

 :ميكنكم تلقي عن كل طفل من أوالدكم مل يبلغ اخلامسة والعشرين بعد  مساعدات إضافية عن األطفال
ليس مكتب )مساعدات إضافية يف حاالت معينة. جيب عليكم تقدمي طلب كتايب إىل وكالة الشغل 

                                                           
2
 " مصطلح من القانون األملاين ويعين عدم نقل شخص ذي خربة عملية معينة إىل مهن أخرى."احلماية املهنية  

بسبب الديون.  مثال عدم احلجز على جزء من ممتلكاته صاحبهحساب بنكي خاص يضمن ل:  Pfändungsschutzkonto
 3
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ضافية عن التعويضات اإل. Stuttgarter Straße 55, 71638 Ludwigsburg: ومقرها  (الشغل
 سبورغ.ملنطقة لودفيغ )(األطفال ليست من إختصاصات مكتب الشغل وال مصلحة إدارة شؤون املنطقة 

 

 :لديكم احلق يف الطعن على كل  الطعن القانوين، إجراءات ميكنكم اختاذها ضد قرارات مكتب الشغل
للمساعدات االجتماعية أو بالتغيريات اليت تطرأ عليه  كمتلقّ   قرارات مكتب الشغل املتعلقة بوضعكم

الحقا. لديكم احلق خالل أربعة أسابيع بعد تلقيكم إشعارا من مكتب الشغل بقرار خيصكم لتقدمي 
إعرتاض. عند إعرتاضكم على قرار ما تتم مراجعة هذا القرار للتأكد من قانونيته. إذا مل تتم املوافقة على 

ب بإعالمكم بالرفض كتابيا وآنذاك حيق لكم رفع دعوى قضائية. منشور التعليمات اإلعرتاض يقوم املكت
قرار رفض الطعن من مكتب الشغل خيربكم باألجل بصلكم مرفوقا ياخلاصة بطرق الطعن القانونية والذي 

الذي حيق لكم فيه رفع الدعوى، كيفية رفع الدعوى وأمام أية حمكمة. إن اإلعرتاض على قرار من مكتب 
الشغل أو رفع دعوى قضائية ليس هلما تأثري تأجيلي على قرارات مكتب الشغل وهذا يعين أن قرارات 

 مكتب الشغل تبقى سارية املفعول إىل أن يتم تغيريها بقرار جديد أو حكم قضائي.
 

 :ماعدات تأمني احلد األساسي للمعيشة للباحثني عن إذا كنتم تتلقون  حقوق ومطالب عند طرف ثالث
تصبح من حق مكتب الشغل حبكم القانون وطول املدة اليت  حقوق لكم عند طرف ثالث فإن أية العمل

يدخل يف نطاق هذه احلقوق مثال مستحقاتكم عند تأمني صحي أو تأمني تتلقون فيها املساعدات. 
 ،رعاية طبية غري حكوميني، أرباح من نشاط غري مشروع، نصيب من إرث أو طلب اسرتجاع هبة

مستحقات نفقة الطالق أو اإلنفصال، خل يف هذا أيضا املستحقات احلقوق من القانون املدين مثال يدو 
ما دفعه مكتب الشغل من مساعدات. ال  القدر زعلى أن ال يتجاو  نفقة األطفال الواجبة على الوالدين

 جاريا. املدنيةقات احلقوق دفع مصاريف نفما دام  تنتقل احلقوق ضد طرف ثالث إىل مكتب الشغل 
 

 :ميكنكم إثبات تلقيكم مساعدات اجتماعية  إقرار تلقي مساعدات إجتماعية إزاء مصاحل إدارية أخرى
من مكتب الشغل أو بكشف احلساب البنكي  رعند احلاجة عن طريق اإلدالء بتصريح القبول الصاد

يضا يف حال التوقف سوف تتلقون ايضا وبصفة سنوية وأالذي يثبت آخر حتويل بنكي على حسابكم. 
عن تلقي مساعدات اجتماعية وثيقة إثبات للمساعدات املتلقاة من مكتب الشغل. جيب عليكم 
االحتفاظ هبذه الوثيقة املهمة اليت توثق املدة الزمنية لتلقيكم املساعدات ومقدارها. جتدون على صفحة 

ت ميكنكم اإلدالء هبا لإلعفاء من رسالة املوافقة على منحكم الدعم االجتماعي وثيقة إثبامستقلة يف 
كما جتدون استمارات خاصة هبذا اإلعفاء يف مقرات   (GEZ)دفع رسوم اإلذاعة والتلفزة احلكوميني 

مكاتب الشغل. سارعوا مبأل االستمارات ودفعها يف أجل أقصاه نفس اليوم الذي تدفعون فيه طلب 
 اإلعفاء يسري فقط على املستقبل وليس املاضي.ألن  (ALG II)احلصول على املساعدات االجتماعية 
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 :حيتاج مكتب الشغل إىل بياناتكم الشخصية ليقرر يف أحقيتكم بتلقي املساعدات  قانون محاية البيانات
ولدفعها لكم.  حيتاج مكتب الشغل كشوف كل حساباتكم البنكية للثالثة أشهر األخرية وحسابات 

من هذه الكشوف فقط  يرجى تسليم نسخ. Bedarfsgemeinschaftاألشخاص الذين يعيشون يف 
لديكم احلق يف  حسابكم مناالقتطاعات والتحويالت  االتيف بعض حوليس األصول ملكتب الشغل. 

تسويد بيانات املتلقي وسبب التحويل البنكي ويدخل يف هذه احلاالت رسوم االشرتاك يف األحزاب 
حسابكم ورصيدكم وكل  إلىوالنقابات واجلمعيات الدينية. يف املقابل جيب أن تكون كل التحويالت 

مثال رسوم اإلجيار، ( (SGB II)االجتماعية  من قانون الشؤونكتاب الثاين بال االقتطاعات املشمولة
ومقروءة. حيميكم  ةظاهر ) مصاريف التدفئة، رسوم الكهرباء، نفقات لألطفال أو األزواج، رسوم تأمينات

من حقكم االستعالم عن البيانات اليت قانون الشؤون االجتماعية من االستعمال غري القانوين لبياناتكم. 
مثال لشركات )ال ُيسمح بإعطاء بياناتكم لطرف ثالث مت ختزينها أو إدراجها يف ملفات ووثائق معينة. 

إال يف النطاق الذي يسمح به قانون الشؤون االجتماعية  (الصحي، مصلحة تأمني التقاعد إخل..التأمني 
والنفسية إذا إعرتضتم صراحة على ذلك. لتفادي الغش يف تلقي املساعدات يتم استثناء التقارير الطبية و

االجتماعية حيّق للمكتب املسؤول القيام بعمليات مراقبة لبيانات معينة من املتلقني للمساعدات مع 
بعضها البعض بطريقة أوتوماتيكية. كما يتم جلب معلومات اضافية عند احلاجة من مصاحل إدارية 

كتب الشغل أيضا يف حاالت معينة ولسبب وجيه إختاذ إجراءات خارج املكتب بغرض أخرى. حيق مل
ة ومنها القيام بزيارات منزلية ملتلّقي املساعدات توضيح مالبسات متعلقة بتلقي املساعدات االجتماعي

ثل حيّق لكم رفض دخول مم من القانون األساسي(13 بندال(االجتماعية. حبكم احلرمة القانونية للمنازل 
مكتب الشغل إىل بيتكم، هذا قد يؤدي يف املقابل إىل رفض طلبكم لتلقي املساعدات االجتماعية إذ ال 
ميكن يف هذه احلالة التأكد من احتياجكم للمساعدة. لكشف بعض حاالت الغش يتم أيضا االستعانة 

 بالشهود واخلرباء.
 

  العملاحلق يف تلقي املشورة والوساطة للتشغيل عن طريق وكالة (Arbeit für Agentur):  يف حال مل
قانون الشؤون االجتماعية الكتاب الثاين ليكن لديكم احلق يف تلقي املساعدات االجتماعية حسب 

(SGB II) قانون الشؤون االجتماعية الكتاب الثالث للكم احلق يف احلصول على الدعم حسب  يبقى
(SGB III). والتوسط للتشغيل عرب وكالة  على هذا األساس ميكنكم االستفادة من فرص االستشارات

قانون الشؤون االجتماعية الكتاب الثاين لحىت عند رفض طلبكم املساعدات االجتماعية حسب  العمل
(SGB II) .الوكالة:أو يف اإلنرتنت على صفحة احلالة يرجى االستعالم مباشرة عند وكالة العمل  يف هذه 

www.arbeitsagentur.de 

 

http://www.arbeitsagentur.de/
http://www.arbeitsagentur.de/
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 العمل عن للباحثين للعيش األساسي الحد تأمين .1
 العمل: عن للباحثين للعيش األساسي الحد معلومات عامة عن تأمين 1.1

 (SGB II)  االجتماعيةالكتاب الثاين لقانون الشؤون  حسب  العمل عن للباحثني للعيش األساسي احلد تأمني
إىل جانب مّت دمج تعويضات البطالة واملساعدات االجتماعية.  حيث 01.01.2005موجود يف أملانيا منذ 

الكتاب الثاين لقانون الشؤون املساعدات على شكل خدمات واملساعدات املادية يشمل الدعم املقدم حسب 
 واملساعدات االجتماعية.  (ALG II)التعويضات عن البطالة  خصوصا (SGB II) االجتماعية

. إذا استوفوا شروط األحقية (ALG II)بإمكان كل األشخاص القادرين على العمل تلقي التعويضات عن البطالة 
األشخاص غري القادرون على مزاولة عمل والذين يسكنون مع شخص واحد على األقل قادر على العمل حيق هلم 

  (ALG II & يهدف النوعان من الدعم احلكومي. (Sozialgeld)احلصول على املساعدات االجتماعية 

(Sozialgeldيعين تغطية احلاجات األساسية " احلد األدىن األساسي . "إىل تأمني احلد األدىن األساسي للعيش
هذا التأمني األساسي للحاجيات موجه لألشخاص غري القادرين يف الوقت احلايل وبصفة  .للعيش داخل اجملتمع

مبجهودهم وإمكانياهتم الشخصية  والذين ال تكفي ثروهتم ومدخوهلم لتغطية حاجياهتم تامة على كسب قوهتم 
 املعيشية.

 
  (ALG II)متويل التعويض عن البطالة الفئة الثانية يتم (ALG I)لفئة األوىل عكس التعويض عن البطالة ا

من الضرائب. النوعان األخريان ال يعتربان مستحقات من التأمني ضد  (Sozialgeld)واملساعدات االجتماعية 
من احلكومة مباشر بل مها دعم مادي  عمالمدة مزاولته خالل  أقساطهالشخص العامل  البطالة الذي يدفع

ولذلك ال يتم األخذ بعني االعتبار هل واملدة اليت دفعتم فيها مستحقات التأمني االجتماعي والتأمني ضد 
البطالة. كذلك ال يتم حساب مستحقاتكم من الدعم احلكومي على أساس مدخولكم قبل البطالة بل فقط على 

كم األساسية للعيش عندما تكونون غري قادرين على  أساس املعايري القانونية اليت حددهتا الدولة ملا هي حاجات
كسب قوتكم بنفسكم. هذا ما خيولكم حق طلب املساعدة االجتماعية حىت ولو مل تكونوا قد عملتم من قبل 

حىت البطالة ال تعترب شرطا و . (مثال طلبة املدارس واجلامعات، ربات البيوت، العاطلون عن العمل إخل..)البتة 
ال يكفي احلد األساسي للعيش فإنه يصبح من حقكم  احلكومي، فإذا كان مدخولكم من عمل مالتلقي الدعم 

حىت ولو  (SGB II) الكتاب الثاين لقانون الشؤون االجتماعيةحسب  (Aufstocken) طلب معونات تكميلية
مني وعلى مزاويل األعمال احلرة ويبقى الشرط . ينطبق هذا القانون على املستخد  كان هذا العمل بدوام يومي كامل

 هو كفاية املدخول لتغطية مصاريف العيش أو عدم كفايته.للحصول على الدعم احلكومي الوحيد 
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حيدد قانون احلاجات األساسية ما حيق للفرد يف حالة احلاجة إىل دعم حكومي. ملعرفة املزيد يرجى الرجوع إىل 

اريفها اإلضافية إىل صخرى يتول دفعها مكتب الشغل مثال إجيار شقة مناسبة مع مأهناك مصاريف . 4.2.1الفقرة 
 ي وتأمني الرعاية الطبية. أمني الصحباإلضافة إىل رسوم الت حد معقول

 
عقول دفعها ملن هو ميسور احلال. لذلك ال حيق حبكم متويل املساعدات االجتماعية من الضرائب فإنه ليس من امل

واليت يف جمملها  عند توفر ممتلكات ذات قيمة قابلة لالستغالل (ALG II)احلصول على التعويضات عن البطالة 
لكتاب لاملسموح بامتالكها حال تلقي املساعدات طبقا   (Freibeträge)أعلى قيمة من جمموع كل املبالغ املعفاة

وال كل املداخيل احملصل عليها بل ال يتم احتساب كل املمتلكات و (SGB II) الشؤون االجتماعية الثاين لقانون
 .5فقط اليت جتاوز سقف املبالغ املعفاة احملددة. تفاصيل حساب قيمة املمتلكات واملداخيل يف الفصل 

 Bedarfsgemeinschaftتعريف ما يسمى بالـ  1.1
 

 حالةالعمل يتم اعتبار  عن للباحثني للعيش األساسي لتأمني احلد عند تقرير األحقية يف تلقي املساعدات

 شخص واحد قادر على العمل ويعيش مبفرده أو  (أ 

على شرط أن شخصا واحدا  Bedarfsgemeinschaftجمموعة أشخاص يعيشون داخل ما يسمى قانونيا  (ب
 الثاين لقانون الشؤون االجتماعية الكتابمن  8على األقل من هذه اجملموعة قادر على العمل طبقا للفقرة 

(SGB II). 

 

إذا كانت جمموعة من األشخاص تعيش حتت سقف واحد ومبيزانية معيشية واحدة للجميع يتم اعتبار هذه 
نتظر من أعضائه التعاون والتآزر. على أنه ليست وي Bedarfsgemeinschaftاجملموعة كيانا واحدا يسمى 

فمثال   Bedarfsgemeinschaftنون هذه اجملموعة املسماة يعيشون معا يكوّ دائما احلال أن األشخاص الذين 
الذين تقل  بناءوال على األ  (WG)ال ينطبق هذا التعريف القانوين على كل األشخاص الذين يتشاركون السكن 

يف التعريف ج للدخول أعمارهم عن اخلامسة والعشرين والذين مازالوا يسكنون مع والديهم. ال يشرتط أيضا الزوا 
شخاص املثليون املرتبطون ببعضهم وال يلزمهم ويدخل يف هذا النطاق األ Bedarfsgemeinschaft القانوين لـ

من يدخل يف  (SGB II)قانون الشؤون االجتماعية هلذا الغرض. حيدد الكتاب الثاين لتسجيل عالقتهم رمسيا 
 كالتايل:ومن ال يدخل وهذه الفئات   Bedarfsgemeinschaft تعريف

 .األشخاص القادرون على العمل الذين تستوجب حالتهم املادية الدعم واملساعدة 
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 وتشمل هذه الفئة تستوجب حالته/ ـها املادية الدعم واملساعدة رفيق/ رفيقة لشخص قادر على العمل و: 
 ويعيشان منفصلني مكانياأالزوج / الزوجة الذين ليسا يف حالة انفصال  ○
 ويعيشان منفصلني مكانياأالذين ليسا يف حالة انفصال  احلياةشريك / شريكة  ○
وطبيعة العيش األشخاص الذين يعيشون حتت سقف واحد مع شخص حيق له تلقي الدعم واملساعدة  ○

 Verantwortungs- und)أن هناك اتفاقا متبادال على حتمل املسؤولية  افهم منهاملشرتك ي

Einstandsgemeinschaft) 
 تستوجب حالته املادية الدعم واملساعدة ما مل يكملوا  للشخص القادر على العمل و املتزوجون األبناء غري

 سن اخلامسة والعشرين.
  أب أو أم وشريك / شريكة حياة أحد األوالد القادرين على العمل واملستحقني للمساعدة والذي مل يكمل

الوالدان غري قادرين على العمل فإهنما  اخلامسة العشرين بعد، شريطة عدم قدرهتم على العمل. إذا كان
 Bedarfsgemeinschaftوالذين مل يكملوا اخلامسة والعشرين ما يسمى  يكّونان مع أوالدهم غري املتزوجني

 شريطة وجود ولد واحد على األقل قادر على العمل أي يف سن اخلامسة عشرة على األقل. 
األشخاص الذين ينتمون ملثل هذه اجملموعة مداخيل وممتلكات وحاجات يتم اعتبار كل 

(Bedarfsgemeinschaft)  بشكل مجاعي. جيب على كل عضو يف هذه اجملموعة تسخري ممتلكاته
ومداخيله ملصلحة األعضاء اآلخرين ألن املداخيل احملصلة من طرف شخص ما يتم احتساهبا للمجموعة يف 

 عملية تقدير احتياجات هذه اجملموعة. 
بار األشخاص املنتمني يتم اعت : Haushaltsgemeinschaft و Bedarfsgemeinschaft الفرق بني 

ينفق على نفسه  السكن ولكن  الشخص الذين يتقاسميعترب كمجموعة بينما  Bedarfsgemeinschaftلـ 
. هذا الشخص ال يتم اعتباره يف  Haushaltsgemeinschaftوليس شريك حياة وال من األقرباء طرفا يف 

 و Bedarfsgemeinschaftعملية حساب قدر املساعدات املقدمة. إن الفرق بني النموذجني  
Haushaltsgemeinschaft .يصنع فارقا حقيقيا يف مسألة حجم املساعدات املقدمة 

بعضهم البعض ألكثر من سنة، ب األشخاص املرتبطون Bedarfsgemeinschaftيدخل أيضا حتت تعريف 
األشخاص الذين يعيشون كشركاء حياة مع طفل واألشخاص الذين حيق هلم التصرف يف مدخول وممتلكات 

منفصلة كما هو احلال عند مثال هي ميزانيات معيشية  Bedarfsgemeinschaftالشخص آخر. موانع الـ 
  وهي: Bedarfsgemeinschaftهناك أنواع أخرى قائمة بذاهتا من الـ . (WG) السكن املشرتك

 طفل مل يبلغ اخلامسة والعشرين بعد، غري متزوج وعنده طفل أو 
 طفل يعيش لوحده وأكمل سنته اخلامسة والعشرين 

إىل جانب األشخاص القادرين على العمل ميكن لشخص غري قادر على العمل احلصول على املساعدات 
ا الشخص يكّون هذ إذا كان، (SGB II)  االجتماعيةالشؤون  من قانونالكتاب الثاين يف عليها املنصوص 
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يطلق على املساعدة اليت حيصل عليها  .Bedarfsgemeinschaftمع شخص قادر على العمل ما يعرف بـ 
املساعدة اليت . (Sozialgeld) "املساعدة االجتماعية"األشخاص غري القادرون على العمل يف هذه احلالة 

هنا جيب . (Arbeitslosengeld II)حيصل عليها القادرون على العمل تسمى "التعويضات عن البطالة" 
هو الكتاب الثاين عشر من قوانني  التمييز بني النوعني إذ أن االساس القانوين للـ "املساعدة االجتماعية"

هو اليت أساسها القانوين  "التعويضات عن البطالة"و أولوية أدىن من وهو ذ  (SGB XII)الشؤون االجتماعية 
 . (SGB II)الكتاب الثاين من قوانني الشؤون االجتماعية 

 

 :إيداع الطلبات 1.1

من أجل احلصول على الدعم احلكومي يتوجب عليكم تقدمي طلب رمسي. حتصلون من مكتب التشغيل املسؤول 
الضرورية ويتم حتديد موعد لكم يتوجب عليكم احلضور فيه مع عنكم على استمارة الطلب والئحة بالوثائق 

االستمارة معبأة، موقعة ومرفقة بالوثائق الضرورية إليداع الطلب عند املوظف املسؤول عنكم. إذا كانت االستمارة 
 والوثائق كاملة ُيشرع يف دراسة ملفكم.

تسكنون أو تتواجدون عادة فيها. ميكنكم يتوجب عليكم إيداع طلبكم عند مكتب الشغل التابع للمنطقة اليت 
 .يف منطقة لودفيغسبورغ من هذا الكتيب ملعرفة مكتبكم املسؤول  6و 5 اتالرجوع إىل الصفح

 
إذا كنتم غير قادرين على إعالة أنفسكم يرجى تقديم طلب اإلعانة االجتماعية في أسرع وقت ممكن. 

قدمتم فيه الطلب. لن تمنح لكم المساعدات سوف يتم اعتبار طلبكم بدءا من فاتح الشهر الذي 
 االجتماعية عن المدة قبل هذا التاريخ.

 
يف الوقت احملدد  (Weiterbewilligungsantrag)لتفادي انقطاع الدعم يرجى تقدمي طلب "مواصلة الدعم" 

 قبل انتهاء الفرتة اليت حصلتم على الدعم هلا. من املهم جّدا احرتام هذه اآلجال.
من شهر ما فسيبدأ  20تبدأ مّدة تلّقيكم للمساعدات من فاتح الشهر، هذا يعين أنه مثال لو قّدمتم طلبكم يوم 

. فاتح الشهر أيضاصرف مستحقاتكم من فاتح الشهر ذاته على أنه يبدأ اعتبار مداخيلكم ومدخراتكم بدءا من 
تتطلب تقدمي طلب  (مصاريف التعليم واملشاركةمثال جتهيز الشقة ألول مرة أو )هناك أنواع من الدعم احلكومي 

 ملسؤول لتفادي اإلضرار مبصاحلكم.تعالم مباشرة عند مكتبكم اخاص، عند احلاجة يرجى االس
 

عندما تقدمون طلبا للحصول على املساعدة االجتماعية فإنه يكون ساري املفعول على كل األشخاص املقيمني 
 األشخاص واجبات وإلتزامات معينة.أنه يرتتب على هؤالء  يعينمما  Bedarfsgemeinschaftمعكم يف 
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جيب عليكم تقدمي طلب خاص إذا كنتم تسكنون مع أشخاص آخرين دون االنتماء إىل  نتباه:إ
Bedarfsgemeinschaft سكن مجاعي يف مثال(WG) .   كما يتوجب على أطفالكم تقدمي طلباهتم اخلاصة إذا

طفال الذين مل يبلغوا سن اخلامسة والعشرين ولديهم أيضا أيضا يتوجب على األبلغوا سن اخلامسة والعشرين. 
 أطفال أو يعيشون مع شركاء حياة تقدمي طلباهتم اخلاصة.

 
 األطفال والدعم المالي للسكن إضافية على التعويضات ذات األولوية: تعويضات 1

 األطفال عنضافية اإل تعويضاتال 1.1
 

للعوائل ذو أولوية ويدفعه  دعم وللحاجيات األساسية للباحثني عن العمل وههذه التعويضات هي تأمني 
للشغل ويهدف إىل مكافحة الفقر بني االطفال حىت إكمال  الفيديرالية"صندوق األسرة احلكومي" التابع للوكالة 

عن طريق دعم األسر أو أحد الوالدين الذي يعتين بطفل لوحده لتفادي الفقر والعوز  سن اخلامسة والعشرين
لذلك مينع احلصول على هذا الدعم ، (SGB II)قانون الشؤون االجتماعية ل الكتاب الثاين املادي كما يعرفه

 ./ املساعدات االجتماعية بالتوازي مع تعويضات البطالة

 

عالة أنفسهم ولكن يعجزون عن تغطية إأو أحدمها والذين يستطيعون  لوالدينالتعويضات على األطفال موجهة ل
طفل الذي أو األطفال الذين يف عهدهتم. غالبا تتحصل عليه العوائل ذات األطفال الكثريين. هتدف مصاريف ال

املوافقة  يورو عن كل طفل. تتم 141للعوائل وقدره شهريا قد يصل إىل هذه التعويضات إىل رفع املستوى املادي
 على صرف هذه التعويضات كل مرة ملدة ستة أشهر.

 
لى تعويضات إضافية لدعم التعليم واملشاركة يف يستطيع املستحقون للتعويضات على األطفال احلصول أيضا ع

األنشطة الثقافية واالجتماعية. يدخل حتت هذا الدعم االضايف: خرجات ونزهات املدارس واحلضانات اليت تدوم 
احدا، أسفار املدارس واحلضانات ألكثر من يوم، احلاجيات املدرسية الشخصية، مصاريف النقل املدرسي، يوما و 

مصاريف الدروس اإلضافية، رسوم مطعم املدرسة، احلضانة ومصاريف املشاركة يف أنشطة ثقافية واجتماعية.  
ضايف عند املكتب املختص يف كمتلق للتعويضات عن األطفال ميكنكم تقدمي طلباتكم للحصول على الدعم اإل

 باإلضافة إىل احلصول. Schwieberdinger Straße 58, 71636 Ludwigsburgواليت جتدوهنا يف:  بلديتكم

احلصول أيضا بالتوازي على دعم مايل للسكن. يلزمكم لذلك تقدمي طلب لى تعويضات األطفال حيق لكم ع
 . 2.2)انظر الفقرة )خاص 
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حيق للوالدين أو أحدمها ممن يعولون طفال أو  :على األطفالاإلضافية من يحق لهم الحصول على التعويضات 

 أطفاال دون اخلامسة والعشرين وغري متزوجني احلصول على هذه التعويضات إذا
 

 عن األطفال التعويض األساسي كانوا حيصلون على 
  (يورو شهريا  600/ 900) مداخيل الوالدين تصل إىل احلد األدىن للمداخيل  
   للمداخيل و ىكانت قيمة املمتلكات واملدخرات ال تتجاوز احلد األقص 
   للسكن وعليه  (موافق عليه)حاجيات األسرة مغطاة عرب التعويضات اإلضافية على األطفال ودعم حمتمل

 واملساعدات االجتماعية (Arbeitslosengeld II)فهم يف وضعية متنع عنهم تلقي التعويضات عن البطالة 
(Sozialgeld). 

 
عند "صندوق األسرة  ضافية على األطفالاإلتعويضات يتم تقدمي طلبات احلصول على ال تقديم الطلبات:

احلكومي" التابع للوكالة الفيديرالية للشغل كتابة ومنفصال عن أية طلبات أخرى. ال يتم صرف مستحقات هذه 
لطلبات. ملزيد من املعلومات يرجى الرجوع إىل فرع "صندوق األسرة احلكومي" يف التعويضات عن املدة قبل تقدمي ا

 Stuttgarter Straße 55, 71638الفرع اخلاص بدائرة مقاطعة لودفيغسبورغ موجود يف: )منطقتكم 

Ludwigs-burg ،12:00إىل  8:30، أوقات الدوام: اإلثنني إىل اخلميس من 561-137 07141: هاتف ،
 www.familienkasse.deكما ميكنكم االستعالم يف صفحة اإلنرتنت:   (18:00 إىل 8:30 اخلميس من

 " الذي يقدم لكم معلومات مفّصلة.تعويضات إضافية على األطفال"حيث حتصلون على منشور 
 

األطفال عند صندوق األسرة احلكومي ومل يسمح إذا قدمتم طلبا للحصول على التعويضات اإلضافية على 
ساري املفعول يكون ى تعويضات البطالة لوضعكم القانوين باملوافقة عليه حيق لكم آنذاك تقدمي طلب احلصول ع

حىت على املاضي. يتوجب عليكم يف هذه احلالة تقدمي طلبكم اجلديد يف نفس الشهر الذي يسري فيه مفعول 
 ت اإلضافية عن األطفال لكم. يستحسن القيام بذلك مباشرة بعد توصلكم بالرفض.قرار رفض صرف التعويضا

 

 الدعم المالي للسكن 1.1
حيق لكم عادة احلصول على التعويضات اإلضافية على األطفال والدعم املايل للسكن بالتوازي وهذان النوعان من 

املساعدات أساسيان وحمددان بالكتاب الثاين لقوانني الشؤون االجتماعية، ما يعين أنكم ملزمون بتقدمي الطلب 
لوقت ليس لكم احلق يف احلصول على التعويضات للحصول عليهما إذا كنتم مستحقني قانونيا لذلك  ويف نفس ا

شخاص الباحثني عن العمل. يتم صرف الدعم املايل للسكن للعيش لألاليت تضمن لكم احلد األدىن األساسي 

http://www.familienkasse.de/
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لألسر اليت ال حتصل على تعويضات احلد األدىن األساسي للعيش لألشخاص الباحثني عن العمل كدعم مادي 
أن حيصل عليه املستأجرون كدعم ملصاريف اإلجيار ويسمى آنذاك  يضاف إىل مصاريف السكن. ميكن

((Mietzuschuss  وكذلك مالكو البيوت ويعرف باسم((Lastenzuschuss . 
 

يلزمكم تقدمي طلب للحصول على الدعم املايل للسكن. جيب عليكم تقدمي طلباتكم إىل إدارة  تقديم الطلبات:
. يتم صرف مستحقات دعم السكن دائما بدءا مقر سكناكمالتابعة إىل  (Gemeindeverwaltung)بلديتكم 

يف حمافظة لودفيغسبورغ توزيع ملفات الطلبات ودراستها تتم  .فيهول يوم من الشهر الذي مت تقدمي الطلب أمن 
 ,Bietigheim-Bissin-gen, Ditzingen, Kornwestheimمن طرف بلديات املدن الكبرية للمنطقة 

Ludwigsburg, Remseck am Neckar, Vaihingen/Enz املكتب املسؤول عن  وكذلك من طرف
. جتدون على صفحة إدارة (لباقي البلديات يف املنطقة)الدعم املايل للسكن التابع إلدارة منطقة لودفيغسبورغ 

 الالزمة. علوماتاملمنطقة لودفيغسبورغ يف االنرتنت قائمة اجلهات املختصة و 
 

 اإلدماج في سوق العمل كهدف أساسي إعادة  1
 

عند حصولكم على التعويضات التي تضمن لكم الحد األدنى األساسي للعيش لألشخاص الباحثين عن العمل يكون 
الهدف األول لمكتب الشغل إعادة إدماجكم في سوق العمل. الدعم المالي الذي تتلقونه ال يصبح حقا إال عندما 

 تعجزون عن إعالة أنفسكم بطريقة ما، خصوصا عن طريق مزاولة عمل. 
 

من يف حاجة للمساعدة ألنه ال جيد عمال يستطيع االعتماد على اجملتمع ولكن يف املقابل يلتزم ببذل أقصى ما يف 
تهدف المساعدات المقدمة إلى مساعدة المحتاجين وجعلهم قادرين على  جهده إلعالة نفسه بنفسه. 

 كسب قوتهم بأنفسهم مستقبال وباستقاللية عن أي دعم حكومي.
 

 هتدف إىل:فإن املساعدات املقدمة  ببهلذا الس
 

  .جتّنب أو حمو عوزكم املادي وتقصري فرتة تلقيكم للعون 
  .احملافظة على قدرتكم على مزاولة العمل أو حتسني وضعكم العملي أو إعادة تأهيلكم للعمل 
 ت اليت قد ترتتب عن جنسكم.امحايتكم من السلبي 
  أطفاال أو أقرباء حيتاجون للرعاية.مراعاة وضعكم العائلي مثال عند رعايتكم 
  اقةعجتاوز السلبيات املرتتبة عن إ 
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   خلق حوافز وعوامل تشجيع ملمارسة عمل ما واحلفاظ عليها 
 

 الدعم و تعزيز العطاء 1.1
 

ميكن احلصول على دعم مادي إلعادة اإلدماج العملي أو االجتماعي. يف أقرب فرصة إلعادتكم إىل سوق العمل 
مفصل معكم لعمل حتليل لوضعكم املهين. يتم آنذاك حتليل املعلومات املستخلصة  لرسم هدف  يتم إجراء حوار

شخصي لكم ورسم الطريق إليه يف خطة يتم االتفاق عليها. يطلق على هذه اخلطة "اتفاقية إعادة اإلدماج" وهي 
 مبثابة عقد رمسي.

 

سوف تكون و طريق البحث عن عمل سوف يقوم املوظف املسؤول عنكم شخصيا بتقدمي الدعم لكم على 
عندكم إلتزامات معينة حيال املوظف. سيكون عليكم وعلى كل األشخاص املنتمني إليكم يف نطاق 

Bedarfsgemeinschaft   عند حصولكم على تعويضات البطالة أن تبذلوا ما يف وسعكم إلهناء حاجتكم إىل
من إعالة أنفسكم دون احلاجة إىل تلقي مساعدات  كومي أو التقليل منه على األقل حبيث تتمكنونالدعم احل

 اجتماعية حكومية.
 

يتوجب عليكم اختاذ املبادرة شخصيا إلجياد عمل وكذلك املشاركة الفاعلة يف كل اإلجراءات املقرتحة من مكتب 
الشغل اهلادفة إلدماجكم او إعادة إدماجكم يف سوق العمل كما جيب عليكم استغالل كل الفرص والعروض 

ملقدمة لكم مثال عروض أعمال بسيطة، عروض أعمال بدوام جزئي أو دوام كامل، أعمال ملّدة حمدودة وحمددة ا
 سلفا إخل..

 

سوف حتددون بالتعاون مع املوظف املسؤول ماهية اإلجراءات والعروض املناسبة لكم وسوف يتم توثيقها يف 
تفاقية سوف يتم حتديد إجراءات إدارية ضرورية تكون "اتفاقية إعادة اإلدماج". إذا رفضتم التوقيع على هذه اال

ملزمة لكم حىت دون موافقتكم وتوقيعكم. إّن امتناعكم عن املشاركة يف اإلجراءات واألنشطة املتفق عليها يؤدي 
  8)راجع الفصل)إىل عواقب وخيمة منها خفض الدعم املقدم لكم أو حىت شطبه كّليا. 

 
اهن ظروفا ومشاكل صعبة حتول دون مزاولتكم عمال ما فإنه ميكن لـخبري خمتص يف إذا كنتم تعيشون يف الوقت الر 

قدم يف هذه احلاالت يكون مكثّفا ويهدف إىل حل مشاكلكم مثال هذه احلاالت مساعدتكم. إن الدعم الذي يُ 
التعايف وحيسن واستشارات طبية نفسية مما يساعدكم على أيتقدمي املشورة يف حاالت اإلدمان، عند تراكم الديون 

 فرص عودتكم إىل عامل الشغل.
 

 قادرين على العمل يتم دعمكم بربنامج مكّثف ومفّصل بعنايةكنتم إذا كان سنكم أقل من مخسة وعشرين عاما و 
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وبإجراءات خاصة.  يتوفر مركز التشغيل على فريق من اخلرباء لدعم طلبة املدارس والباحثني عن فرص تدريب 
كل شخص فرص كبرية للولوج سريعا إىل عامل الشغل والتدريب املهين وهكذا يتم   مهين. هبذا تكون لدى

عدادها بالتعاون مع التخفيض من نسبة البطالة بني الشباب. يؤدي رفض العروض اليت مت التوصل إليها وإ
من  م املايل وهذه العقوبات تكون أمشل وأكثر صرامةعفرض عقوبات ختص مستحقاتكم من الداملسؤولني إىل 

    8.3.3)راجع الفصل) ت عمرية أعلى.اعلى الباحثني عن العمل من فئ طبقاليت ت
 

-Perspektive50plus))" 50+املسمى "آفاق   الربنامج الفيدرايل يشارك مركز الشغل لدائرة لودفيغسبورغ يف

Regionalpakte Silverstars وهتدف لتحسني فرص  وهو مبادرة ممولة من وزارة العمل والشؤون االجتماعية
الباحثني عن العمل ممن جتاوزوا سّن اخلمسني. إذا كنتم مهتمني باملشاركة يرجى إخبارنا. يستمر هذا املشروع إىل 

 .2015سنة 

 

 لإلدماج في سوق العملالمقدمة  الخدمات 3.2
 

بشرط أن تكون  يف سوق العمل قد تتم املوافقة على موارد دعم خاصة لكم (أو إعادة إدماجكم)إلدماجكم 
سؤول عنكم أو اخلبري ضرورية إلهناء احتياجكم للمساعدة أو التقليل منها أو ختفيض مدهتا. سيقرر املوظف امل

املختص إذا ما كانت هذه املوارد ضرورية وما قدرها، ويؤخذ بعني االعتبار يف هذا القرار أهليتكم الشخصية. 
 يف احلصول على عمل. كمفرصولوية للقرارات واملوارد اليت تعزز عطى األت

 
وسنكم أقل من اخلامسة إذا كنتم شخصا قادرا على العمل ومستحقا للحصول على املساعدات احلكومية 

والعشرين سوف يعرض عليكم بسرعة فرص عمل أو تدريب مهين. إذا مل تكونوا قد تلقيتم تكوينا يف جمال عملي 
لكم  أخرى سوف يؤخد باالعتبار توفري فرص عمل معينةفرصة القيام بتكوين عملي ف توفريمعني ومل يتم 

تساعدكم على تطوير مهاراتكم املهنية. من املمكن دعم الشباب استعدادا لبدأ تكوين مهين بإجراءات تعليمية 
 باب احلق القانوين يف التحضرييف نطاق هذه اإلجراءات التعليمية لدى الشمساعدة على تطوير املهارات العملية. 

شهادة املدرسة األساسية إذا كان هذا اهلدف يبدو واقعيا. لدى األشخاص الراشدين أيضا هذا احلق  لتحصيل
 شريطة توّقع جناح املشاركة يف هذه اإلجراءات وتوفر املوارد املطلوبة لدعمها. 

 
املوظف يرجى التشاور مع   بالمبالغ الضرورية. (تستحق عليه واجبات التأمين) يتم دعم والتمهيد لبدأ عمل

املسؤول عنكم عن طبيعة هذه املبالغ وقدرها قبل أن تصبح مستحقة. إضافة إىل املبالغ املؤداة لتأمني العيش تقّدم 
 اخلدمات التالية:

 



 

 
 

21 

 الوساطة للتشغيل واالستشارات 
 التوجيه املهين املوسع 
 ة ويف اإلجراءات اإلشراف الرتبوي االجتماعي واملساعدة االدارية عند اخلضوع لتكوين مهين عند شرك

 اإلعدادية للتكوين املهين.
 الدعم عند االستعداد لتحصيل شهادة املدرسة األساسية 
  أصحاب لمدمننيل ويدخل فيها تقدمي املشورة) معينةموجهة للقيام بأنشطة رعاية خاصة رعاية حاالت معينة ،

 .(األطفال والعناية املنزلية باألقارباملشورة يف جمال رعاية وتقدمي النصح و الديون، ذوي املشاكل النفسية، 
  اتستحق عليه)بدأ عمل أو وظيفة لتقدمي مساعدات من ميزانية دعم التشغيل من أجل التمهيد لبدأ أو 

 (واجبات التأمني
 إجراءات التفعيل واإلدماج املهين 
 دعم إدماج ذوي األعمال احلرة 
 دعم خاص بتكوين مهين أو إجراءات إعدادية له 
   إلجراءات متابعة التأهيل املهيندعم 
  اإلعاقات يف عامل العمل ذوي ومشاركة دعم إدماج 
  أرباب العمل دعم 
 املستحقني للمساعدات والذين من  العاطلني مدة طويلة عن العمل تشغيل دعم يقدم ألرباب العمل عن

 الصعب إدماجهم يف سوق العمل بسبب وجود عوائق كبرية
 تأهيل الشروع يف العمل 
 توفري فرص عمل مع دفع بدل العمل اإلضايف 
  (واجبات التأمني اتستحق عليه)رأمسال مساعد على بدأ مزاولة عمل أو وظيفة 
 قسيمة وساطة للتشغيل 

 
 من 16a§عالوة على ما سبق ميكن احلصول على أنواع أخرى من الدعم تدخل يف نطاق "الدعم احلر" مبوجب 

ليس . إذا كانت ضرورية إلعادة إدماجكم يف سوق العمل (SGB II)الكتاب الثاين لقانون الشؤون االجتماعية 
حسب تقديره أن يصرفها لكم.  ملكتب الشغل يمكنلكم حق قانوين يف احلصول على هذه املساعدات بل 

مع املوظف املسؤول عنكم للتباحث حول أنواع  ةشخصي إجراء مقابلةاستفيدوا على أية حال من فرصة 
 املساعدات املهمة والضرورية لكم.
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 في سوق العملاتفاقية / عقد إدماجكم  1.1
 

إدماجكم يف سوق العمل ويدخل ضمن هذا  )إعادة(املوظف املسؤول عنكم وتوثقون كتابيا عقد  تتفقون مع
 :االتفاق

 
 (ماذا ستفعلون بالضبط ومىت وكيف)ما ستبذلونه من جمهودات للعثور على عمل 

 جراءات املقرتحةنوع املساعدات املخصصة لكم واإل
 نوع املساعدات ذات األولوية من طرف ثالث اليت سيتوجب عليكم طلبها

 

الواجبات المنصوص عليها فيه ملزمة لكم.  يتم اعتبار اتفاقية اإلدماج يف العمل مبثابة عقد رمسي.
 8)راجع الفصل ) .يؤدي عادة إلى خفض الدعم المقدم لكماإلخالل بهذه الواجبات 

 
متتد صالحية اتفاقيات أو عقود اإلدماج يف سوق العمل عادة ملدة ستة أشهر. عند انتهاء هده املدة يتوجب 

توقيع عقد جديد. إذا جّد جديد على وضعيتكم أو كنتم راغبني يف إجراء تغيريات فإن ذلك ممكن يف أي وقت 
والباحثني عن عمل لى العمل عن طريق توقيع عقد جديد. يتم توقيع عقود مع كل األشخاص القادرين ع

   .Bedarfsgemeinschaftواملستحقني للمساعدات والذين ينتمون إىل نفس الـ 
 

 ما نوع العمل الذي يناسبكم وفي استطاعتكم؟ 3.1
 

كل األشخاص الذين يحصلون على مساعدات تأمين الحد األدنى األساسي للعيش ملزمون مبدئيا بقبول 
يف هذا الباب األعمال احملدودة واحملددة املّدة  ويدخلسيا، عقليا وجسديا على القيام به أي عمل هم قادرون نف

سلفا، األعمال ذات الدوام اجلزئي، أعمال بسيطة واالشتغال عرب وساطة شركات تدبري اليد العاملة 
(Personaldienstleister)   ألن هذه األنواع من االعمال ميكنها أيضا احلد من حاجتكم للمساعدة احلكومية

 أو التخفيف منها على األقل.
 

 تعترب احلاالت التالية استثناءات من واجب قبول أي عمل يناسبكم:
 

 الذي يقل عمره عن و بواجب الرعاية والرتبية جتاه طفلكم أو طفل شريك احلياة  لإذا كان قيامكم بالعمل خي
ثالث سنوات. عندما يتجاوز عمر الطفل الثالث سنوات فال تعترب مزاولة العمل إخالال بواجب الرعاية 

  يف حضانة، عند شخص مؤهل أو بطريقة أخرى. تتموالرتبية إذا كانت رعاية الطفل مضمونة أو 
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  وكان العمل اجلديد سيؤدي إىل  ةعاليجسمانية تطلبت جاهزية إذا كانت طبيعة العمل املمارس إىل اآلن
 .مزاولة العمل السابق مرة أخرىعن صعوبة فيه أو عجزكم 

  عندما تكونون مكلفني برعاية أحد أقربائكم وطبيعة هذه الرعاية حتول دون مزاولتكم للعمل وال ميكن تدبري
 الرعاية بطريقة أخرى. 

 سبب آخر وجيه  ميكنكم إثباته. إذا كان لديكم 
 

 :األسباب التالية مربرا لرفض العمل املعروض عليكمال تعترب 
 

 عند تلقي ) إذا كان العمل ال يتالئم مع التكوين املهين لكم أو اخلربات العملية  املكتسبة يف أعمال سابقة
 .("تمتعون حبق "احلماية املهنيةفإنكم ال ت (ALG II)التعويضات عن البطالة 

  أقل أجرا باملقارنة مع تكوينكم املهينالعمل يعترب أدىن مرتبة أو إذا كان. 
  نتم تقطعونه يف عملكم السابق. تعترب مدة ساعة كالطريق إىل مقر العمل أطول من الطريق الذي  إذا كان

 .مدة معقولة وقانونية (ثالث ساعات يف اليوم يف اجملموع يعين)ونصف ذهابا وساعة ونصف إيابا 
 من العمل السابق انت ظروف العمل اجلديد أقل مالئمةإذا ك. 
 يلزمكم التوقف عن ممارسة عمل آخر إال يف حالة كان هناك فرصة لتجاوز العوز املادي يف  سوف إذا كان

 .حاليااملستقبل بالعمل الذي متارسونه 
 

أقل من احلد القانوين أو احلد املتعارف عليه يف منطقة ما فإنه ال ميكنكم رفض العرض إال  إذا عرض عليكم أجر
عادة جيب أن حتظى املصلحة العامة باألولية مقابل مصلحتكم إذا كان هذا األجر خيالف القانون أو األعراف. 

عند  مبا يتناسبلقواعد األساسية اخلاصة. احلاالت االستثنائية هي املنصوص علها يف األعلى. جيري العمل هبذه ا
 املشاركة يف إجراءات اإلدماج يف سوق العمل.

 
اليت تطبق على  هذا الكتيب اخلاص بالعقوبات. هذا الفصل يشرح العقوبات املادية من8 راجعوا الفصل 

قطعتم عنه أو مستحقاتكم يف حالة رفضكم عمال، تكوينا مهنيا أو عقد عمل مدعوم مبقتضى  مناسبا لكم أو ان
 تصرفات وأفعال تعيق الشروع فيه.بقيامكم 



 
 

 24 

 )Sozialgeld(/ المساعدة اإلجتماعية  )ALG II(التعويض عن البطالة   3
 الشروط الضرورية لطلب التعويضات 1.3

 

على العمل ويف حالة  (نفسيا، عقليا وجسديا)هو حق لكل األشخاص القادرين  (ALG II) التعويض عن البطالة
والبالغني سّن اخلامسة عشرة وإىل سن اخلامسة والستني أو السابعة والقاطنني عادة يف أملانيا حاجة إىل املساعدة 

 والستني حسب القانون.
 

أيضا احلصول على هذه املساعدات إذا كانوا يتوفرون على تصريح بالعمل داخل أملانيا أو كان حيق  لألجانبحيق 
هلم احلصول على هذا التصريح. ال حيق لكم كشخص أجنيب احلصول على هذه املساعدات حسب قانون 

من هذه القاعدة  ويستثىن يف الشهور الثالثة األوىل من تواجدكم يف أملانيا (SGB II)الشؤون االجتماعية 
األجانب الذين يتمتعون حبق حرية التنقل كمستخدمني أو مزاولني لألعمال احلرة. ينطبق هذا أيضا على حاالت 

ف يالبطالة غري اإلختيارية أو التوقيف اإلجباري عن العمل بعد سنة من الشغل على األقل. يف حالة التوق
مر الوضع القانوين كمستحق للتعويضات ملدة ستة أشهر من املزاولة يست ةاإلجباري عن العمل قبل مضي سن

إذا كان القصد من تواجدكم يف  (SGB II)فقط. كذلك ال حيق لكم كأجنيب احلصول على مساعدات طبقا لـ 
وينطبق هذا االستثناء يف هذه احلالة أيضا على أقربائكم أو إذا كتم مستحقني للدعم  أملانيا فقط البحث عن عمل

 .من قانون املساعدات املخصصة لطاليب اللجوء  مبوجب 

 

حيق لألجانب احلاصلني على تصريح إقامة  مبقتضى قانون احلاالت القدمية  :"قانون احلاالت القدمية"حق البقاء: 
كما حيق . (SGB II)قانون اإلقامة احلصول على املساعدات مبقتضى  من  الفقرة  الفصل كما  ،مبوجب الفصول 

احلصول أيضا على الدعم أشخاص قادرين على العمل ومستحقني للمساعدات  مع  الذين يعيشون يفلألشخاص 
 احلكومي.

 

األشخاص الذين حيصلون على تعويضات التقاعد  بسبب بلوغهم السن   ال حيصل على املساعدات االجتماعية
من )وكذلك األشخاص املستقرين يف أحد املؤسسات املخصصة  القانونية أو احلاصلون على التعويضات اخلاصة بـ 

ميكن أن حيصل على املساعدة خبالف ذلك من يقضي فرتة أقل من ستة أشهر يف املستشفى.  . (ضمنها السجن
كذلك ال حيصل األشخاص اخلاضعون لتكوين مهين، املشاركون يف دورات إعدادية ملزاولة عمل ما والطلبة على 

عم التعليم وال على د (Sozialgeld)جتماعية وال على املساعدات اال (ALG II)التعويضات عن البطالة 
راجعوا الفصل ). يف ظروف خاصة هناك إمكانية تلقي مساعدات إضافية األنشطة االجتماعيةواملشاركة يف 

4.2.4). 
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حسب التعريف القانوين كل من يستطيع مزاولة مهنة أو عمل حسب الظروف  األشخاص القادرون على العمل:
كل يوم على األقل وال مينعهم مرض أو إعاقة عن ذلك ملدة حمددة. إذا العادية لسوق العمل وملدة ثالث ساعات  

أقل من ثالث سنوات أو  لطفل صغري عمرهكانت مزاولة العمل يف حالتكم غري ممكنة مثال بسبب رعايتكم 
 شخصا غري قادر على العمل.ومبدئيا رعايتكم أحد أقربائكم فإنكم تعتربون قانونيا 

إذا كنتم غري قادرين على إعالة أنفسكم أو األشخاص الذين يعيشون معكم أو  الشخص المحتاج للمساعدة:
ال تستطيعو حتصيل نفقاتكم إال بشكل جزئي من املمتلكات واملداخيل اليت لديكم وال حتصلون على املساعدة 

حمتاجا الالزمة من أشخاص آخرين مثال أقربائكم أو من مؤسسات دعم اجتماعية فإنكم تعتربون قانونيا شخصا 
 للمساعدة.

 

شخص قادر على  مع والذين يعيشون يف إطار  األشخاص المحتاجون للمساعدة وغير القادرون على العمل
 (Sozialgeld)العمل حيصلون كدعم حكومي لتغطية املصاريف األساسية للعيش على "املساعدة االجتماعية" 

فصل الرابع من الكتاب الثاين عشر لقوانني الشؤون الومي حسب يف حالة ما مل يكونوا حيصلون على الدعم احلك
. كما يستطيع (تأمني القدر األساسي للعيش يف الكرب عند نقص القدرة على العمل) (SGB XII)االجتماعية 

"املساعدة احلصول على  كلّيا  نقص القدرة على العمل أو انعدامها معاش بسبباألشخاص املستفيدون من 
دائم بسبب انعدام القدرة على  على معاش الذين حيصلون ة. األشخاص املنتمون إىل االجتماعية" ملدة حمدود

"املساعدة ليس هلم احلق يف احلصول على  (67إىل 65 من )كلّيا أو لبلوغهم سن التقاعد القانونية العمل  
 .(Sozialgeld)االجتماعية" 

 

ودعم السكن  اإلضافية تشمل: املتطلبات األساسية، املتطلبات (Sozialgeld)"املساعدة االجتماعية" 
"املساعدة االجتماعية" يف بعض احلاالت االستفادة من مساعدات ومصاريف التدفئة. حيق للمستفيدين من 

إضافية مثال لدعم التعليم واملشاركة يف األنشطة االجتماعية كما قد تتم املوافقة على حصوهلم على قروض عند 
املساعدات املقدمة عن احلاجات اإلضافية تنطبق يف الغالب على  ال ميكن إنكاره.ُملح ه بشكل احلاجة إلي

 .(ALG II)مثيالهتا يف "التعويضات عن البطالة" 
 

 ما هي أنواع الدعم والتعويضات وما هو قدرها؟ 1.3
 

 (ALG II)"التعويضات عن البطالة" األشخاص القادرون على العمل واملستحقون للمساعدات حيصلون على 
 وهي تشمل: 

 املتطلبات األساسية 
 املتطلبات اإلضافية 
 .دعم السكن ومصاريف التدفئة 
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مساعدات إضافية لدعم التعليم واملشاركة يف األنشطة عند تقدمي اإلثباتات يصبح من حقكم أيضا احلصول على 
. حيازة ممتلكات ومداخيل تتجاوز قيمتها القدر (6 الفصلراجع ) االجتماعية لألطفال واليافعني املنتمني إىل 

 إىل خفض قيمة املساعدات املقدمة.املعفى يؤدي 
 

 المتطلبات العادية   1.1.3
 

أنتم يف وضعية ال تتمكنون فيها من إعالة أنفسكم وعائلتكم. طبقا للكتاب الثاين من قوانني الشؤون االجتماعية 
تعتربون يف حالة "حاجة إىل املساعدة" عندما تعجزون بإمكاناتكم الذاتية عن توفري املبالغ املذكورة يف اجلدول 

تعويض عن . ميكنكم احلصول على املبلغ الذي حتتاجون على شكل (أخرىإجيار، تدفئة ومصاريف )التايل 
املتطلبات األساسية حاجياتكم  . تغطي مصاريف(Sozialgeld)مساعدة إجتماعية أو  (ALG II)البطالة 

مات ز قيمة ثابثة وتراعي يف األساس مصاريف التغذية، املالبس، العناية باجلسم والنظافة، مستلباألساسية اجلارية و 
. يدخل يف نطاق احلاجيات األساسية الشخصية أيضا ويف حد (ال يدخل فيها التدفئة واملاء احلار)املنزل والطاقة 

يف حاالت خاصة يسمح مبصاريف إضافية طة االجتماعية واحلياة الثقافية.و شنركة يف األاشمعقول مصاريف امل
 ومصاريف حلاالت استثنائية.

 

 01.01.2016مقدار مصاريف املتطلبات األساسية بدءا من 
  شخص منفرد

 شخص منفرد يرعى طفال / أطفاال يورو 404  
 راشد مع شريك حياة قاصر صشخ

 

 يورو   364 شريك حياة راشد
 

  (24إىل  18 من )األشخاص الراشدون حىت إكماهلم اخلامسة والعشرين 
 يورو   324

 
األشخاص دون اخلامسة والعشرين الذين يغريون مقر سكناهم دون 

 (24إىل 15 من )موافقة البلدية املسؤولة 
 

األطفال واليافعون بدءا من سن اخلامسة عشرة إىل بلوغ سن الثامنة 
 (17إىل 15 من )عشرة 

 
 يورو   306

  شريك حياة قاصر 
 

 يورو   270 (13إىل  7من )األطفال من سن السابعة إىل بلوغ سن الرابعة عشرة 
 

 يورو   237 (5إىل 0 من )األطفال من الوالدة إىل بلوغ سن السادسة 
 



 

 
 

27 

 متطلبات إضافية  1.1.3

ملتطلبات اإلضافية أي اليت ال تدخل يف نطاق املتطلبات واحلاجيات األساسية يتم مراعاهتا عرب مساعدات ا
 حيصل عليها: (اليت قد تكون أيضا قيمة ثابتة)حكومية إضافية. هذه الزيادة 

 

 األساسيةمن قدر املتطلبات  %17 :احلوامل بدءا من األسبوع الثالث عشر من احلمل  
  :عند وجود طفل واحد دون سن السابعة أو طفلني إىل ثالثة  %36الراشدون الذين يرعون أطفاال قاصرين

  %60  على أن ال يتجاوز جمموع املمنوح يف هذه احلالة  لكل طفل قاصر  %12دون سن السادسة عشرة أو 

 من قدر املتطلبات األساسية
 خلاصة والذين حيصلون على الدعم حسب الكتابني التاسع األشخاص املعاقون / ذوي االحتياجات ا(SGB 

IX)   والثاين عشر(SGB XII)  :من قدر املتطلبات األساسية. %35لقوانني الشؤون االجتماعية 
  عند تقدمي )األشخاص املستحقون للدعم الذين حيتاجون نظام تغذية خاص ومكلف ألسباب طبية

 من قدر املتطلبات األساسية أو %10: مصاريف يف حدود معقول، عادة إما (اإلثباتات
  األشخاص ذوو اإلعاقة غري القادرون على العمل بصفة كاملة واحلاصلون على بطاقة "إعاقة شديدة" ذات

 من قدر املتطلبات األساسية G :"17%الرمز "
 ت املذكورة ااألشخاص ذوي احتياج جاري ال ميكن انكاره وال يدخل ضمن الفئ(Härtefallregelung) :

 حسب احلاجة

 ال ُيسمح بأن يتجاوز جمموع املساعدات اإلضافية املقدمة القدر القانوين للمتطلبات األساسية.

يف حاالت خاصة تتم مراعاة احتياجات خاصة نامجة عن ظروف حياتية خاصة ملدة طويلة وال ميكن تفاديها. 
فمثال حيصل األشخاص املستحقون للمساعدة الذين حيصلون على املاء احلار عرب أجهزة موجودة يف شققهم 

 معينة من قدر املتطلبات األساسية.على مساعدة إضافية قيمتها حتدد بنسبة مئوية  (نظام تسخني مياه ال مركزي)
 

 التعويض عن السكن ومصاريف التدفئة   1.1.3

الغرض. دفعها لكم لإلستفادة منها فقط هلذا وي حد معقوليتوىل مكتب الشغل  مصاريف السكن والتدفئة يف 
املصاريف يف  املؤجر أو طرف آخر لضمان االستفادة من ىليستطيع مكتب الشغل أن يتوىل حتويل املبالغ مباشرة إ

 اجملال الذي خصصت له. ميكنكم أيضا طلب قيام املكتب هبذا التحويل مباشرة.
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إذا كنتم تقطنون يف شقة أو بيت يف ملكيتكم فإنكم قد تكونون مثقلني مبصاريف من قبيل: فوائد ديون امتالك 
كما هو احلال يف )ف اإلضافية البيت، ضريبة العقار، رسوم التأمني على املباين، فوائد مصاريف البناء والتكالي

. يف حاالت خاصة ميكن اعتبار مصاريف الصيانة واإلصالح أيضا من املتطلبات. باملقابل ال يتم (بيوت اإلجيار
واليت يتم هبا تنمية الثروة من املتطلبات ألنه ليس من أهداف املساعدات االجتماعية  أقساط التسديداعتبار 

 تكوين الثروات.

يف السكن تتجاوز احلد املعقول فستتم مطالبتكم خبفضها مثال عن طريق تغيري السكن ويتم إذا كانت تكال
منحكم مدة ستة أشهر هلذا الغرض. خالل هذه املدة يتم صرف مستحقات السكن كاملة. لو مل تتمكنوا يف 

ن أنه من املمكن فإ اهذه املدة من العثور على سكن مناسب رغم بذل اجملهودات الكافية واليت ميكنكم إثباهت
يستمر مكتب الشغل يف دفع مستحقات سكنكم. إذامل تتمكنوا من إثبات بذلكم جمهودات للعثور على سكن 

قدر املناسب من مصاريف السكن فقط. هذا القدر المناسب أورفضتم تغيري السكن فإنه سوف يتم صرف 
لف من منطقة ألخرى. ميكنكم حيدده مكتب الشغل على أساس جداول احلد األقصى لإلجيار واليت ختت

 االستعالم عند مكتب الشغل يف منطقتكم عن احلد األقصى لإلجيار.

 تعويضات أخرى استثنائية   3.1.3

تطرأ أحيانا ظروف هتدد رزقكم وال قدرة لكم على مواجهتها. يف مثل هذه  :قروض في حاالت خاصة جدا
احلاالت الطارئة ميكنكم احلصول على قرض مايل أو عيين. هذه الظروف قد تكون مثال فقدان ممتلكات أو 

طارئة. هذا القرض يكون دون فوائد ويتم سداده عن طريق خصم شهري من املساعدات مصاريف إصالحات 
خمصصة  4.2.1مبالغ املساعدات الشهرية املوجودة يف اجلدول يف الفصل  :مساعدات لمرة واحدةقدره املقدمة 

 حلاجياتكم اجلارية. باإلضافة إىل هذه املساعدات ميكنكم احلصول على مساعدات تدفع ملرة واحدة يف حاالت:

  الكهربائيةجتهيز الشقة ألول مرة ويدخل يف هذا التجهيز توفري األجهزة املنزلية 
 اللوازم األولية من املالبس ولوازم احلمل والوالدة 
 توفري وإصالح األحذية الطبية، إصالح األجهزة واللوازم الطبية ورسوم استئجار األجهزة العالجية 

 

أو قد يتم حتديد مبلغ شامل. لديكم احلق يف احلصول  (مثال قسيمة شراء)تقدم هذه املساعدات نقدا أو عينا 
واملساعدات  (ALG II)املساعدات حىت لو مل تكونوا مستحقني للحصول على التعويضات عن البطالة  على هذه

وكان مدخولكم غري كاف وليس لديكم ممتلكات أو مدخرات تغطي قيمة املتطلبات  (Sozialgeld) االجتماعية
 االعتبار.يف هذه احلالة قد يتم أخذ مدخولكم للستة أشهر القادمة بعني و اجلديدة 
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من املمكن أن يتم صرف جزء من مستحقاتكم من املساعدات أو   :على شكل عينياألساسية ساعدات الم
عيين وليس نقدا يعين  على شكل Bedarfsgemeinschaftكلها لكم ولألشخاص الذين يعيشون معكم يف 

دل املال. يتم اللجوء إىل هذا اإلجراء عندما يتكرر  استهالككم للمبالغ املؤداة  ببإعطائكم قسائم شراء 
 للموارد املالية املتاحة سيئة. تدبريكمكون يكمساعدات حكومية أسرع من الالزم أي عندما 

 

األشخاص الذين خيضعون لتكوين مهين أو يتعلمون مهنة ما  مساعدات للمشاركين في دورات تكوين مهني:
قتضى الكتاب الثاين من قوانني الشؤون االجتماعية مبم احلق عادة يف احلصول على مساعدات حكومية ليس هل

(SGB II) .ولكن يف بعض احلاالت يكون من الضروري  للتأهيل املهين يف املقابل هلم أولوية احلصول على دعم
تأمني موارد عيش عندما ال تكفي مداخيلهم وممتلكلتهم لتغطية هذه النفقات. املساعدات املقدمة يف هذه احلالة 

دفع مستحقات التأمني واجب تلقيها  عن وجبتوال ي (ALG II)التعويضات عن البطالة ال تدخل يف نطاق 
 االجتماعي.

 

 :(أو بعضها)عند احلاجة ميكن تقدمي طلب واحلصول على املساعدات التالية 
 

 متطلبات إضافية: لوازم احلمل 
 متطلبات إضافية ألحد الوالدين الذي يقوم برعاية طفل / أطفال 
 متطلبات إضافية بسبب نظام غذائي خاص ومكلف واحتياجات أخرى ضرورية جدا ومتكررة 

 

 املالبسولية من التجهيزات األ 
 ولية للوازم احلمل والوالدةالتجهيزات األ 

 

الكتاب الثاين حيق لألشخاص الذين خيضعون لتأهيل مهين الذين يتلقون مساعدات دعم التأهيل املهين مبقتضى 
أو مساعدات مبقتضى القانون الفدرايل لدعم التأهيل املهين أو  (SGB II)من قوانني الشؤون االجتماعية 

معتربة ذات قيمة األشخاص منهم الذين ال يتلقون املساعدات املذكورة بسبب توفرهم على مداخيل أو ممتلكات 
معقولة. ميكن هلؤالء احلصول على املساعدات  أن حيصلوا على مساعدات إضافية لدعم السكن يف حدود

على شكل قرض يف ساسية، مصاريف السكن والتدفئة ورسوم التأمني الصحي وتأمني الرعاية الطبية األتطلبات للم
لكن جمرد عدم يبدو جمحفا.  (ALG II)حالة وجود ظروف معينة جتعل قرار حرماهنم من التعويضات عن البطالة 

ال يعد يف ذاته سببا إلعتبار  (ALG II)الوصول إىل املستوى املادي لشخص حاصل على التعويضات عن البطالة 
قرار احلرمان جمحفا ألن املداخيل اإلضافية من العمل جترب هذا الفارق. ميكن احلصول على قرض أيضا يف بداية 

الشهر يف حالة شخص خيضع لتدريب مهين وال يتم صرف أجرته أو مساعدات دعم تأهيله املهين إال آخر 
 الشهر. 
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 تعطى التعويضات؟في أية حالة، كيف ولمدة كم  1.3
 

املساعدات شهريا يف بداية الشهر. يتم اعتبار الشهر مكونا من ثالثني يوما حىت ولو كان يتكون من يتم صرف 
 .يوما   31أو 30 ،29 ،28

إذا مل يكن من حقكم استالم املساعدة الشهرية كاملة، مثال ألنكم ستنتقلون يوم السابع عشر إىل منطقة إدارية 
إذا . جزءا 30من  17أخرى فإنه يتم صرف جزء من ثالثني جزءا من املساعدة عن كل يوم، يعين يف هذه احلالة 

لشغل سوف يطالبكم بإرجاع الثالثة عشر مت صرف مستحقات الشهر كاملة لكم يف بداية الشهر فإن مكتب ا
فإن احلق  (ALG I) 1. يرجى اإلنتباه إىل أنه خالفا للتعويضات عن البطالة من الفئة (13=17-30)جزءا الزائدة 

يف احلصول على التعويضات ال ينتهي تلقائيا من اليوم الذي تبدؤون فيه مبزاولة عمل جديد. يتم تقرير أحقيتكم 
 يف 

لكامل الشهر مما يعين أنه يتم فحص هل املداخيل احملصلة يف   (ALG II) 2البطالة من الفئة  للتعويضات عن
 .(مع مراعاة القدر املعفى طبعا)الشهر املعين تتجاوز احلاجة إىل املساعدات 

تكون املستحقات احملولة على حسابكم حتت تصرفكم من اليوم األول من الشهر أو رمبا قبل ذلك. ليس عادة 
مكتب الشغل دخل يف تأخر وصول مستحقاتكم بسبب تأخر إضافة املبلغ إىل حسابكم أو تأخر وصول  لدى

التصريح بالدفع فهذه األمور من مسؤولية البنك. تتعلق سرعة حصولكم على مستحقاتكم باألجل الذي قدمتم 
راسة طلباتكم بأسرع وقت فيه طلبكم مستويف الشروط والوثائق عند مكتب الشغل. يتوىل املوظفون املسؤولون د

 ممكن لكن هذه الدراسة حتتاج إىل وقت حتما.
هلذا السبب يرجى تقدمي طلباتكم أو طلبات متابعة الدعم دائما كاملة ويف أسرع وقت ممكن. ال تبدأ دراسة 

 طلباتكم إال عند استيفاء الشروط والوثائق الضرورية.
 

من املبلغ املدفوع أو أنه ال حق لكم إطالقا يف احلصول على  لو حصلتم على تسبيق مث تبني أن مستحقاتكم أقل
املساعدة فسيتوجب عليكم إرجاع املبالغ الزائدة. ينطبق هذا أيضا يف حالة إدالئكم مبعلومات غري صحيحة أدت 

 إىل حساب قيمة مساعدات أعلى مما تستحقون.
 

لى ملفكم وهو املسؤول عن السماح بتحويل مكتب الشغل املسؤول يف منطقتكم هو الوحيد املخول له احلكم ع
املستحقات واالحتفاظ بالوثائق املتعلقة باملساعدات. إذا احتجتم إىل معلومات عن املساعدات املقدمة يرجى 

الرجوع إىل املوظف املسؤول عن املوافقة على املساعدات يف مكتب الشغل. يدخل يف هذا النطاق معلومات عن 
قصى إلجيار السكن، التسبيقات، القروض، املبالغ الواجب إرجاعها، حتمل تكاليف احلد األقدر املساعدات، 

 التخلص من القمامة ومصاريف اخرى.
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الضروري للعيش إىل حسابكم البنكي. يكون التحويل جمانيا ما يتم حتويل املساعدات اخلاصة بتأمني احلد األدىن 
. ونوا أنتم صاحب احلساب أو على األقل شريكا يف ملكيته. جيب أن تكادام احلساب يف مؤسسة بنكية يف أملاني

إذا مل يكن عندكم حساب سوف يتم تسليمكم شيكا. ميكنكم تسلم قيمة الشيك يف أي وكاالت 
Kreissparkasse   يورو.  يتم   7,10. تدفعون مقابل هذه العملية هويتكم بوثيقة تثبتعند اإلدالء به مرفوقا

سحب هذا املبلغ مباشرة من املبلغ املؤدى لكم. يف حالة عدم استطاعتكم امتالك حساب بنكي ألسباب خارجة 
يورو. يف حال كان املبلغ أقل يتم   10عن إرادتكم يتم إعفاكم من دفع هذه الرسوم. أقل مبلغ يتم صرفه هو 

األقل. إذا مل يتم صرف أي مبلغ ملدة أطول من ستة أشهر يورو على   10جتميع املبالغ املطلوب صرفها حىت تبلغ 
 يورو.  10فإنه تتم املوافقة على صرف مبالغ أقل من

 

كل  (SGB II)يتم التصريح باملوافقة على تقدمي املساعدات احلكومية حسب  مدة الموافقة على المساعدات:
على فرتات حمددة. ال يتم العمل هبذه ملدة ستة أشهر وذلك ليتسىن التأكد من أحقيتكم هلذه املساعدات مرة 

يعين هذا أنه القاعدة يف حالة ُعرف مسبقا بأن شروط استحقاق املساعدات سوف تنتفي قبل اهناء مدة املوافقة. 
مرفوقا بكل الوثائق املطلوبة  مدة املوافقة هاءتجيب عليكم جتديد طلبكم كل ستة أشهر يف الوقت املناسب قبل ان

 عند مكتب الشغل. انتبهوا إىل اآلجال احملددة لكي متر عملية دراسة طلبكم بسالسة.
 

حقا حمميا من  احلق يف احلصول على املساعدات احلكومية لضمان نفقات العيشيعترب  احلجز على املساعدات:
احلجز وال ميكن نقله إىل شخص آخر وال احلجز عليه. حتصلون على هذه احلماية تلقائيا فقط عندما حتولون 

Pfändungsschutzkonto4من نوع حسابكم البنكي إىل حساب 
محاية مبالغ معينة من  هذا احلساب يضمن. 

علموا عند مؤسستكم البنكية عن الشروط است. . حيق لكل شخص حيازة حساب بنكي واحد فقط من فئة احلجز
الدائنني حلماية القدر القانوين من سطوة  إىل حساب  يف الوقت املناسبعند الضرورة و وحولوا حسابكم 

وأصحاب احلقوق. يف حالة حدوث حجز على ممتلكاتكم يف البنك أو جهات أخرى حتصلون منها على مال 
فلديكم احلق يف طلب احلماية من تنفيذ احلجز عند احملكمة االبتدائية. ميكنكم االستعالم عن التفاصيل عند 

ستفادة من خدمة استشارات الديون مصلحة استشارات الديون. لديكم كمسّجل عند مكتب الشغل أسبقية لال
 . يرجى التواصل شخصيا مع املسؤول عنكم عند الضرورة. التابع إلدارة شؤون املنطقة 

 

 كيف تؤثر الممتلكات والمداخيل على األحقية في التعويضات؟ 5
 

فقط  (االجتماعيةالتعويضات عن البطالة واملساعدات )للتذكري: متنح املساعدات لضمان احلد األساسي للعيش 
. الشخص احملتاج هو الذي ال يستطيع تغطية مصاريف العيش له ولألشخاص الذين حالة العوز المادييف 

                                                           

 
 4
 (P-Konto) إختصارا 
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باملداخيل أو املمتلكات الشخصية. املبدأ بسيط: جيب عليكم  Bedarfsgemeinschaftيعيشون معه يف إطار 
التعويضات عن البطالة واملساعدات االجتماعية  ب املساعدة. هذا ألنلأوال استنفاذ مواردكم االشخصية قبل ط

. إذا كنتم حيق للمعوزين فقط ممول من الضرائبمن تأمني تؤدى أقساطه بل هو دعم حكومي  عائداتليستا 
حسب قيمة املداخيل أو  و كلياأجزئيا مرحليا، متلكون مداخيل أو ثروة مدخرة فإن حالة العوز قد تنتفي 

 املمتلكات وقيمة اجلزء الذي سيتم اعتباره عند تقدير مستحقاتكم.
 يدخل يف نطاق املوارد الشخصية:

يعترب مدخوال كل ربح مايل أو ذي قيمة مالية.واليؤخذ بعني االعتبار هنا مصدر ونوع املدخول : المداخيل (أ
 مدخول جاري أو ملرة واحدة.هو ب مستحقة وهل وهل هو موجه لتغطية نفقات العيش، هل عليه ضرائ

 

 وله قيمة مادية وميكن استغالل قيمته سواء كانت يدخل يف هذا الباب كل ما متلكونهالثروة / الممتلكات:  (ب
 هذه املمتلكات داخل أو خارج البالد.

 

يتم اعتبار كل : Bedarfsgemeinschaftمداخيل وممتلكات األشخاص الذين يعيشون معكم في إطار  (ج
هلذا يؤخذ بعني . عملية حساب املساعدات احلكوميةفي  Bedarfsgemeinschaftاألشخاص املنتمني إىل 

مثال ممتلكات شركاء احلياة. يتم احتساب ممتلكات األبناء غري املتزوجني االعتبار أيضا ما ميتلكه هؤالء األشخاص 
ات أبناء شريككم يف احلياة يف عملية تقدير حجم املساعدات والذين مل يبلغوا اخلامسة والعشرين بعد أو ممتلك

 ت والديكم أيضا.اهلم. إذا كنتم مل تبلغوا اخلامسة والعشرين بعد فإنه يتم احتساب ممتلك
 

يساكنونكم يف  ناستمارة طلب املساعدة االجتماعية أسئلة عن األشخاص اآلخرين الذي من هذا املنطلق تضم
  .Bedarfsgemeinschaftإطار 

 

انتبهوا: من واجبكم اإلدالء بكل ممتلكاتكم ومداخيلكم عند تقدمي طلب املساعدات يف االستمارة املخصصة 
مع كل طلب متديد املساعدات. فقط مكتب الشغل يقرر هل يتم أخذ هذه وذلك عند تقدمي الطلب ألول مرة و 
 املمتلكات واملداخيل بعني االعتبار. 

الذين يعيشون معكم. حيق ملكتب الشغل ومن واجبه التحقق من صحة بياناتكم وبيانات األشخاص اآلخرين 
أجيبوا على األسئلة يف استمارة الطلب بدقة واطلبوا املشورة عند وجود أشياء غري واضحة. ال تغامروا بإخفاء 

مثال )ت معلومات عنكم من طرف ثالث رنة األوتوماتيكية للبياناايطلب مكتب الشغل يف إطار املق !ممتلكات
ويتم حتليل واستخدام هذه املعلومات يف دراسة طلبكم.  (مصلحة الضرائب الفدرالية، مصلحة املعاشات إخل..

هبذه الطريقة ميكن ملكتب الشغل أن يكشف عن مزاولتكم عمال مل تصرحوا به. يف حالة إخفاء ممتلكات أو 
بالغ كبرية ويف احلاالت اليت تصنف كحاالت غش قد تتعرضون للمتابعة مداخيل  قد تتم مطالبتكم بإرجاع م

 .وقدموا بيانات مطابقة للحقيقة وكاملةمالية. من فضلكم ال تغامروا  القانونية وتفرض عليكم غرامات
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 المداخيل 1.5
 

فإنكم وكل األشخاص الذين يعيشون معكم يف إطار  عند تلقيكم مساعدات حكومية
Bedarfsgemeinschaft أو  إلهناء حاجتكم إىل املساعدة ن ببذل كل اجلهود وقبول أي عرض عملو ملزم

التقليل منها. عالوة على هذا يتم احتساب املداخيل احملصلة يف عملية حساب حاجياتكم. يستثىن منه طبعا كل 
 ضع غري العامل.فضل من و أاملبالغ املعفاة واليت هدفها حتقيق العدل يف التوزيع حبيث يكون وضع الشخص العامل 

 

 يدخل يف نطاق املداخيل ما يلي:

 أجر عمل كمستخدم أو ربح من عمل حر 
  مداخيل بديلة عن األجور مثل التعويضات عن البطالة، تعويضات األبوة/ األمومة أو التعويضات عن

 فرتة املرض
 فوائد رؤوس أموال وأرباح عن األسهم 
  ،شؤون الغاباتمداخيل الفالحة أو إدارة مداخيل عن التأجري  
 نفقات إعالة، التعويضات عن األطفال 
 معاش: مثال معاش اليتيم الفاقد أحد الوالدين، معاش األرامل، معاش عدم القدرة على العمل 
  مداخيل حتّصل ملرة واحدة: مبالغ مسرتجعة من الضرائب، تعويضات اإلقالة، اإلرث، مبالغ مسرتجعة من

 (Betriebskosten) إضافيةاإلجيار رسوم 
 

 القدر المعفى الخارج من المدخول: 1.1.5
 

 : احتساب املبالغ التالية من املدخول اخلام دميتم ع

 ،Solidaritätszuschlag))على هذه املداخيل، مثال ضريبة الدخل، ضريبة التضامن  الضرائب املستحقة ( أ

 ضريبة الكنيسة، ضريبة النشاط التجاري، ضريبة أرباح رأس املال
 

مني الصحي، تأمني أ. هذه الرسوم هي رسوم التوبالقدر احملدد قانونياوم االجبارية للتأمني االجتماعي الرس ( ب
مني التقاعد، دعم التشغيل وكذلك الرسوم املفروضة على مزاويل األعمال احلرة لدعم التقاعد أالرعاية الطبية، ت

العام لتأمني الرعاية الطبية والرسوم االجبارية للفالحني، تأمني ممتهين احلرف اليدوية، التأمني ضد احلوادث، 
 التأمني الصحي. على املشرتكني طوعا يف

كلية. يدخل يف هذه التأمينات   العاميتم إعفاء رسوم التأمني  عند شركات التأمني اخلاصة: العامالتأمني  مأقسا ( ت
كقيمة   مثال. بالنسبة للبالغني يتم اعتبار مبلغ ثالثني يورو شهريا مبلغا معفى على السيارات التأمني ضد الغري 
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. بالنسبة للقاصرين يؤخذ نفس املبلغ يف االعتبار إذا كان هؤالء األشخاص قد أبرموا فعليا هذه التأمينات ثابثة
الذين و املستحقني للمساعدات وكانت هذه التأمينات من ناحية السبب والقدر معقولة. بالنسبة لألشخاص 

مني أوكذلك هم معفيون من تأمني التقاعد ال يتم اعتبار كلفة ت العامليسوا منخرطني يف التأمني الصحي 
للتأمني  فعليا  هذه احلالة اعتبار املبالغ املدفوعةيفيف القيمة الثابثة احملددة يف ثالثني يورو ويتم  ة داخلةمعقول

يدخل يف التأمينات املذكورة مثال التأمني الصحي  وتأمني الرعاية الطبية اخلاصان . كليا والـُمثبتة مبالغ معفية
واملربمان اختياريا، تأمني التقاعد، التأمني ضد احلوادث، التأمني ضد العجز املهين ملزاويل األعمال احلرة 

فإن هذا الدعم ينقص من  والتأمني على احلياة. إذا كنتم حتصلون على دعم لسداد مستحقات هذه التأمينات
 قدر املبالغ املعفاة.

 

ما  :(Altersvorsorge)املبالغ املدعومة مبقتضى قانون ضريبة الدخل املخصصة "خلطة االستعداد للتقاعد" ( ث
دامت هذه املبالغ ال تتجاوز احلد األدىن للمسامهة الشخصية يف أصول تقاعد املدعومة من برنامج 

"Riester" 
 

ويدخل فيه مثال مصاريف ميزانية منزلية  :، تأمني واحملافظة على املداخيل: تحقيقالضرورية لاملصاريف  ( ج
مزدوجة، رسوم اشرتاك يف النقابات والنقابات املهنية، مصاريف مستلزمات ومالبس العمل، مصاريف التنقل 

مكتب الشغل مبلغا ثابثا  يستثين قبل أن يأخذ بعني االعتبار املداخيل احملصلة من عمل غري حرو هنا للعمل. 
إضافة إىل املصاريف النامجة عن استعمال وسائل النقل العمومية يورو  كمصاريف ضرورية  15,33حدد يف 

ما مل  (يتم احتساب أقصر طريق)يورو عن كل كيلومرت  0,20أو عند استعمالكم سيارة خاصة للتنقل مبقدار 
غري معقول من مصاريف استخدام النقل العمومي.  تصبح مصاريف استخدام السيارة اخلاصة أعلى بشكل

إذا كانت مصاريفكم هنا أعلى من جمموع القيمتني الثابتتني فإنه يتم مراعاهتا إذا كانت ضرورية واستطعتم 
 تربيرها.

 
يف املدة اليت متت املوافقة على  النفقات واألرباح احملصلةيتوجب عليكم إثبات  عمال حرا إذا كنتم تزاولون

يف مكتب الشغل تشرح تفاصيل اإلقرار باملداخيل من عمل حر، من  صرف دعم لكم خالهلا. املرفقة 
 نشاط جتاري، من الفالحة أو إدارة شؤون الغابات.

 

ميكن اعتبار هذه التكاليف معفاة بالقدر املنصوص عليه يف سندات  تكاليف ضرورية للوفاء بالتزامات نفقة: ( ح
 النفقة أو اتفاقية النفقة املوثقة عند موثق العقود.
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املبالغ اليت مت  مبالغ مت احتساهبا سابقا كمدخول من تأهيل مهين أو دورة إعدادية للعمل ألحد األوالد: ( خ
نني الفدرالية لدعم الشغل أو الكتاب الثالث لقوانني مرة حسب القوايف عملية تقدير املساعدات احتساهبا 

 ال يتم اعتبارها مرة ثانية. (SGB III)الشؤون االجتماعية 
أمينات خاصة، ادخار )ت   تعترب بدالً عن املبالغ املنصوص عليها يف الفصل مبالغ معفاة يف حالة مزاولة عمل: ( د

كمبلغ معفى.   من الدخل اإلمجايل ثابتة قدرها مئة يوروقيمة  (ضروريةالصاريف املللتقاعد وحاالت املرض، 
ميكن اعتبار املبالغ الزائدة أيضا معفاة إذا كان العمل الذي تزاولونه إذا جتاوزت املصاريف هذه القيمة الثابتة 

مدفوع التأمني االجتماعي. يف ما خيص بدل أتعاب الوظائف الشرفية ووظائف املدربني الرياضيني ووظائف 
حبسب قانون ضريبة الدخل وما خيص بدل أتعاب املشاركة يف ئب ة أخرى ذات مدخول معفى من الضراثانوي

اخلدمة التطوعية الشبابية أو العسكرية  يتم اعتبار قيمة ثابتة قدرها مئتا يورو مبلغا معفى من الضرائب. يف 
 حاالت خاصة أخرى قد يتم إعفاء مصاريف إضافية أخرى.

 

 ال يتم احتساب جزء آخر:عالوة على ما سبق 
 

  معفاة  %20 نسبة يورو:  1000رو إىل يو   100,01املداخيل االمجالية بدءا من 
 وإذا كان عندكم إضافية معفاة %10 يورو: نسبة 1200إىل  يورو 01 ,1000 املداخيل االمجالية بدءا من .

 1200من  املبلغ املعفىيرتفع   Bedarfsgemeinschaftو تعيشون مع طفل قاصر يف إطار أقاصر  طفل
 صلة من املشاركة يف خدمة تطوعية.. هذه القاعدة ال تطبق على املداخيل احمليورو 1500  إىل يورو

 

 تأخذ بعين اإلعتبارمداخيل ال    1.1.5

 

تأمني احلد األساسي للعيش للباحثني عن عمل كمداخيل  ال تعترب مبقتضى مقاصد قوانني املكاسب املاديةبعض 
 .ولذلك ال يتم أخذها بعني االعتبار يف عملية تقدير مدى حاجتكم للمساعدة بل يتم تصنيفها كمداخيل متميزة

 

يدخل يف هذه املداخيل غري املعتربة: املعاشات األساسية حسب قانون اإلعاشة الفدرايل 
((Bundesversorgungsgesetz خل فيها معونات فاقدي دأو القوانني اليت تشرع ملثل هذه املعونات، كما ي

يف حالة الرعاية الدائمة والذي يتم صرفه  (SGBVIII) البصر حسب الكتاب الثامن من قانون الشؤون االجتماعية
مدخوال يؤخذ بعني االعتبار ، 159 إىل 92 يف حالة الرعاية الدائمة يتم اعتبار املبالغ من )أو الرعاية خالل النهار 

، يدخل (ما يف حالة الرعاية النهارية فيتم اعتبار املداخيل الزائدة عن املصاريف األساسية مداخيل من عمل حرأ
يف املداخيل غري املعتربة أيضا املساعدات اخلاصة من قبيل اإلعانة املستعجلة يف حالة الكوارث، املبالغ التكرميية من 

 أو نفقات من اليانصيب للمعوزين. (ثال للمعّمرين، يوبيل الزواج، انقاذ حياةم)املال العام 
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ال يتم اعتبارها عند صرف التعويضات  ()املداخيل احملصلة من أعمال صغرية مع بدل أتعاب عن العمل االضايف 
 اجتماعي.عن البطالة. هذه األعمال الصغرية ال تعترب من ناحية قانونية عمال يدفع عنه تأمني 

 
 متى يتم أخذ المداخيل في عين االعتبار؟   1.1.5

 

املداخيل اليت يتم اعتبارها يف حساب مستحقاتكم من الدعم احلكومي تؤخذ بعني االعتبار يف الشهر الذي 
صرفت فيه لكم. قد حيدث عند وصول متأخر هلذه املداخيل بسبب الصرف املبكر للمساعدات احلكومية أول 

 تكم بارجاع املبالغ الزائدة. الشهر أن تتم مطالب
إذا كانت املداخيل اإلضافية اليت حتّصلوهنا غري ثابتة القيمة قد يقوم مكتب الشغل باختاذ قرار مؤقت حول 

فس املبلغ  مساعداتكم. هلذا الغرض حيدد مكتب الشغل متوسطا افرتاضيا للدخل الشهري حبيث يتم احتساب ن
مدة دعم جيري املكتب عملية حسابية شاملة ويف حالة مت احتساب  يف هناية كلكل شهر "كمدخول معترب". 

أكثر من املداخيل احلقيقية مما أدى إىل نقص حجم املساعدات املقدمة لكم فإنكم حتصلون على الفرق الناقص 
 والعكس صحيح.

 

 ممتلكات / ثروة 1.5

تشمل املمتلكات / الثروة كل ما ميلكه يتم اعتبار املمتلكات / الثروة عندما تكون هلا قيمة صاحلة لالستغالل. 
الشخص وميكن تقدير قيمته ماليا، سواء كانت هذه املمتلكات داخل البالد أو خارجها. تكون املمتلكات قابلة 

لالستغالل عندما ميكن االنتفاع بقيمتها يف تغطية مصاريف العيش عن طريق االستهالك، البيع، اإلقراض أو 
املمتلكات األشياء اليت ال ميتلكها الشخص فعليا بسبب احلجز عليها  مثال. املدخول  التأجري. ال يدخل يف نطاق

 الذي مت حتصيله يف الشهر الذي سبق تقدمي طلب املساعدات يتم احتسابه ضمن املمتلكات.

 توجد استمارة بالرمز  مرفقة مبلف تقدمي طلب املساعدة لتدوين ممتلكاتكم باختالف أنواعها حال وجودها.
 

يدخل يف املمتلكات مثال املبالغ النقدية، الرصيد يف حساب استثماري، الرصيد يف حساب توفري، رصيد حساب 
التأمينات ، (مثل األسهم وشهادات املشاركة يف رؤوس األموالاري، دفاتر التوفري، سندات الضمات )عق توفري

متلك وحقوق متلك أراض عقارية. يؤخذ على احلياة ذات رؤوس األموال، بنايات عقارية، أرض  عقارية، شقق 
الذين يعيشون معكم يف إطار  وأنصبة األشخاصلالستغالل  ابلبعني االعتبار  يف هذه األنواع نصيبكم منها الق

Bedarfsgemeinschaft. 
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 تأخذ بعين اإلعتبارال من الممتلكات والثروة مبالغ    1.1.5
 

 مبالغ خارجة من قيمة املمتلكات:
 

شريككم و  ل منكم قيمة ممتلكامت يف عملية تقدير حجم مساعداتكم حيق لك عند احتساب مبالغ معفاة: ( أ
. هذا املبلغ x 150)املبلغ املعفى: سّنكم )ورو عن كل سنة مكتملة من عمركم ي  150 قدره مبلغ معفى

يورو  يورو واألقصى حاليا  يبلغ حده األدىن  (Schonvermögen)املعفى األساسي املسمى "ثروة مراعاة" 
حيث  هناك استثناء من هذه القاعدة لألشخاص املولودين قبل . Bedarfsgemeinschaftلكل فرد من 

يورو  يورو. احلد األدىن احملدد يف  يورو عن كل سنة حياة مكتملة بـحد أقصى يبلغ  ـ حيق هلم االحتفاظ ب
 األطفال القاصرين املستحقني للمساعدات. لمسموح أيضل لك

 

 "Riester" يف إطار معاش املبالغ املدخرةر اتبيتم اعال  ":Riesterمعاش مكتسب من استثمارات " ( ب
من قانون ضريبة الدخل بشرط أن ال ينتفع صاحب التأمني   6يف حدود احلد األدىن مبقتضى البند وأرباحها

 هبذه املبالغ قبل  األجل القانوين. 
 

يورو عن كل سنة حياة  املبالغ املدخرة للمعاش بقدر يتم إعفاء  إجراءات أخرى احتياطية لتأمني معاش: ( ت
سارية غري بعقود  اموثقحتميا و هذه املبالغ من  االنتفاعكون ييورو بشرط أن  حبد أقصى يبلغ حاليا   مكتملة

عفاء مبالغ إمن قانون عقود التأمني  3الفقرة  168قابلة للنقض قبل الوصول إىل سن التقاعد. مينع البند 
. ميكن التعاقد على استثناء مبالغ معينة من االنتفاع الحقا عن طريق إبرام عقود أخرى زائدة عن املبالغ املعفاة

 كم للتأمني. ويرجى طلب املشورة من شركت
 

يورو كمبلغ معفى  مبلغ  Bedarfsgemeinschaftحيق لكل فرد من  مبالغ خاصة مبقتنيات ضرورية: ( ث
 خمصص للمقتنيات الضرورية.

 

 تأخذ بعين اإلعتبارممتلكات / ثروة ال    1.1.5
 

  أساسا: تأخذ بعني اإلعتباراملمتلكات التالية ال 
 

 .وجودة عادة يف السكنامل ويشمل كل األشياء الالزمة للسكن أو ثاث منزيل يف حد معقول:ات وأجتهيز  ( أ
 

. تعترب مناسبة كل وسيلة دراجة نارية أو سيارة تصل وذلك لكل شخص قادر على العمل وسيلة نقل مناسبة: ( ب
عند دراسة املالئمة يأخذ املكتب املكلف بعني االعتبار باإلضافة إىل قيمة وسيلة .  يورو قيمتها عند البيع إىل
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عدد وسائل النقل املوجودة أصال ، Bedarfsgemeinschaftالنقل أيضا عدد األشخاص املنتمني إىل 
فإنه تتم مراعاة القدر الزائد عند تقدير  يورو  إذا زادت قيمة وسائل النقل املوجودة فعليا عن ووقت اقتنائها.

 قيمة الثروة واملمتلكات وهذا القدر الزائد سوف خيفض من قدر املبالغ املعفاة من جمموع الثروة واملمتلكات.
 

إذا كنتم أو شريككم معفيني  ممتلكات خمصصة لفرتة التقاعد وحقوق عند اإلعفاء من واجب تأمني التقاعد: ( ت
قطعا ) لفرتة التقاعد عن التقاعد يتم إعتبار املمتلكات والثروة املخصصة العاممني من أداء واجبات التأ

ميتد إىل  بأجل مبالغ معفاة.  كدليل ميكنكم مثال اإلدالء ببوليصة تأمني على احلياة ذات رأس مال (وبالدليل
 سّن الستني.

 

: يف حدود معقولة أرض عقارية يف ملكيتكم مبين على قطعةتسكنونه و  يف ملكيتم أو بيتو شقة تسكنوهنا  ( ث
شخصيا العقارات السكنية اليت ال تسكنون فيها . مرت مربع تعين مساحة سكن حىت املعقولة هنا عادة احلدود

 عترب من املمتلكات والثروة. ت
صة صالثروة املخ لتمّلك بيت مناسب على قطعة أرض عقارية أو للمحافظة عليه: ةممتلكات أو ثروة خمصص ( ج

ال تؤخذ بعني االعتبار   للمحافظة علىملكية البيتيف أجل قريب أو  على قطعة أرض عقاريةبيت  لتملك
كممتلكات، بشرط أن يكون البيت مناسبا للسكن من طرف األشخاص ذوي اإلعاقة أو احملتاجني للرعاية 

 واستهالك الثروة املوجودة يضر هبذه الغاية.
 

إستيفاء هذا الشرط حتدده القيمة الفعلية لألشياء  سارة اقتصادية:األشياء أو احلقوق اليت يكون االنتفاع هبا خ ( ح
واملمتلكات املراد االنتفاع منها. يف املقابل ال يلعب احتمال ضياع أية أرباح حمتملة يف املستقبل من هذه 

سبة عشرة املمتلكات أي دور يف هذا القرار.  يكون االنتفاع خسارة اقتصادية عندما تنزل القيمة املنتفع هبا بن
 يف املئة عن القيمة الفعلية.

أو شطبها  ساعداتامل  اإلعتبار إىل خفض قيمةنيخذها بعأ يؤدياليت  ،االنتفاع الفوري باملمتلكات إذا كان
ممكن أو يشكل تعسفا كبريا، فإنه ميكن صرف املساعدات على شكل قرض وميكن ربط احلصول غري هنائيا، 

 على هذا القرض بأن يتم ضمان سداده بشكل عيين مثال برهن عقاري أو بطريقة أخرى. 
 

 في المجتمع تعويضات ودعم من أجل التعليم والمشاركة 6
 ما نوع التعويضات؟ 1.6

 

الشباب إضافة إىل املساعدات األساسية ما يسمى بدعم التعليم واملشاركة يف  خيصص لألطفال، اليافعني والبالغني
 اجملتمع:
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  الدعم لـ
 المدرسية لوازمال الطالبدعم  دعم التعّلم والدراسة طلبة المدارس

طلبة المدارس وأطفال 
 الحضانة

مساعدة لتناول طعام الغذاء 
 في المجموعة

رحالت مدرسية وسفريات 
 ألكثر من يوم مع الفصل 

 *الثقافة، الرياضة والمشاركة

 يحصل عليها األطفال واليافعون حتى بلوغ سن الثامنة عشرة.  *
 

 يعترب طالبا مدرسيا كل من: 
 

 مل يبلغ سن اخلامسة والعشرين 
 يذهب إىل مدرسة أو مدرسة مهنية 
 ال حيصل على أجر من تأهيل مهين 

 

يتم تويل دفع مصاريف الرحالت املدرسية أو السفريات اليت تدوم أكثر من يوم واحد لطلبة  مدرسية:رحالت 
 املدارس وأطفال احلضانة.

 

يف فاتح فرباير من كل سنة و  يورو   على حيصل طلبة املدارس يف فاتح أغسطس من كل سنة:  اللوازم املدرسيةريتوف
القتناء اللوازم املدرسية. هبذه املساعدات يتوجب اقتناء احلقائب املدرسية، أدوات رياضية، ولوازم  يورو على 

، كراريس للرسم اهلندسي أقالم حرب، أقالم حرب جاف، أقالم ملونة، آلة حاسبة، مثلث)الكتابة، احلساب والرسم 
 .(ممحاة، أدوات األعمال اليدوية إخل.. وملفات،

 

للوصول إىل املستوى املعريف األساسي.  حيتاج بعض طلبة املدارس لدروس تقوية للتعليم والدراسة:دعم مالئم 
ميكن صرف مساعدات هلذه الدروس إذا أكدت املدرسة املعنية هذه الضرورة وكانت ال توفر دروس تقوية يف 

 احمليط املدرسي.
 

مؤسسات رعاية األطفال بعد الدوام املدرسي،  إذا كانت املدارس، :مساعدة لتناول طعام الغذاء يف اجملموعة
نه ميكن احلصول على دعم إيوفرون خدمة تقدمي طعام الغداء ف (أو املربّون)احلضانات ومربيات األطفال املنزليات 

أو أولياء األمور إضايف داخل يف دعم التعليم واملشاركة لالستفادة من هذه اخلدمة. يرجى االنتباه إىل أن الوالدين 
وأن الدعم ال يتم صرفه لشراء الطعام عند حمالت خارجية تبيع  ن بدفع مسامهة بقدر يورو واحد عن كل يومو زممل

 الساندوبتشات والوجبات اخلفيفة. 
 

حيصل االطفال واليافعون دون سن الثامنة عشرة على مبلغ شهري قدره  املشاركة يف احلياة االجتماعية والثقافية: 
مشاركة يف دروس املوسيقى، لليورو لإلستفادم من عروض النوادي والعروض الثقافية والربامج الرتفيهية مثال 

 الرياضة، األنشطة االجتماعية وبرامج العطل الرتفيهية.
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حيصلون على طيعون بلوغ أقرب مدرسة ثانوية مشيا أو بالدراجة الطلبة الذين ال يست مصاريف النقل املدرسي:
دعم مايل ملصاريف النقل ما دامت هذه املصاريف ال تدفع من جهة أخرى. املسامهة الشخصية تبلغ مخسة 

 يوروهات يف الشهر.
 

خرى تدفع غالب ألكي تصل املساعدات إىل مستحقيها وال يساء استغالهلا يف أغراض  كيف تعطى املساعدات؟
حلساب املساعدات ودفع التعويضات عن  ة. هناك طرق خمتلف(قسائم شراء مثال)املساعدات عينا أو كخدمات 

 املصاريف. اجلهات اإلدارية املسؤولة حتدد الطريقة وحتيطكم علما هبا.
 

يف صول على تعويضاهتا اليت ترغبون يف احل عقود االشرتاكيرجى االحتفاظ بالفواتري، اإليصاالت، تذاكر النقل و 
 نه قد تتم مطالبتكم هبا كدليل عند احلاجة.إطار دعم التعليم واملشاركة أل

 
 إيداع الطلبات 1.6

 

وفي  تقديم طلب لكل طفليتوجب   (ما عدا ما يتعلق باللوازم املدرسية)للحصول على دعم التعليم واملشاركة 
االستفادة من دعم التعليم واملشاركة يف يد  التمكني منلكي يتوصل هبا أطفالكم كاملة. انتباه:  الوقت المناسب

البلديات  املعنية. يتم تفعيل االستفادة من هذه املساعدات ملستحقي التعويضات عن البطالة أو املساعدات 
و/أو التعويضات عن األطفال االجتماعية من طرف مكتب الشغل. بالنسبة لألسر اليت تستفيد من دعم السكن 

عن برنامج دعم التعليم واملشاركة يرجى  ملعلومات إضافية. فإن اجلهة املسؤولة يف مدينة لودفيغسبورغ موجودة يف: 
 . زيارة موقع اإلنرتنت: 

 على العملالمساعدة اإلجتماعية والتعويضات في حالة عدم القدرة  7
 

فإنكم تكونون مشرتكني تلقائيا يف تأمني الصحة وتأمني الرعاية  ALG IIالتعويضات عن البطالة  كمعند تلقي
يتم إخطار مصلحة تأمني التقاعد مبدة حصولكم على تعويضات البطالة ليتم احتساهبا يف عملية . العامالطبية 

الصحي، تأمني  يف نظام التأمني ALG IIاألشخاص املتلقني للدعم احلكومي  تأمنيحساب مستحقات التقاعد. 
ولذلك يرجى الرجوع شخصيا إىل شركة التأمني ليس من اختصاصات مكتب الشغل  الرعاية الطبية وتأمني التقاعد

مني اليت أنتم منخرطون فيها. يف حاالت معينة ميكن أن يدفع لكم مكتب الشغل دعما إضافيا ألقساط التأ
 املستحقة عليكم.
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 التأمين الصحي وتأمين الرعاية الصحية 1.7
 

وتأمني الرعاية  العام فإنكم تكونون مشرتكني تلقائيا يف تأمني الصحة ALG IIعند تلقيكم التعويضات عن البطالة 
املستحقة مبالغ  أقساط التأمني دفع مكتب الشغل  توىليما مل تكونوا مؤمنني عن طريق تأمني عائلي.  العامالطبية 

 عليكم. 
 

قبل وإىل يوم بدء حصولكم على التعويضات عن  (خاص)تأمني صحي غري حكومي إذا كنتم منخرطني يف 
مدة حصولكم على التعويضات مؤمنني تأمينا خاصا. إذا مل يكن لديكم  خالل فإنكم تبقون ALG IIالبطالة 

من الكتاب  1الفقرة  6مني مبوجب البند أتأمني صحي أو كنتم حىت اآلن تزاولون عمال حرا أو معفيني من الت
يف نظام التأمني الصحي عن طريق مكتب  فإنه لن يتم إشراككم  SGB Vاخلامس لقوانني الشؤون االجتماعية

لشغل بل سيكون عليكم حتمل مصاريف عالجكم عند الضرورة شخصيا، على أنه ميكن ملكتب الشغل يف ا
لألشخاص  العاممني الصحي أحاالت خاصة تقدمي الدعم لكم. هناك أيضا شروط خاصة لإلخنراط يف نظام الت

خنراط يف نظام يكون االال . ALG IIالتعويضات عن البطالة اخلامسة واخلمسني عند بدء تلقيهم  االذين بلغو 
م حتصلون فقط على دعم تدفع لكم كقرض أو كنت ALG IIمني إجباريا إذا كانت التعويضات عن البطالة أالت

  ذية طبية.حويل للسكن، للمالبس، ملستلزمات احلمل والوالدة أو لتوفري أالتجهيز األ

 

دء بمني اليت كنتم منخرطني فيها قبل أيقوم مكتب الشغل بتسجيلكم يف نفس شركة الت العامالتأمني  ةيف حال
يبقى لكم احلق مع ذلك يف االنتقال إىل شركة أخرى من اختياركم. إذا حصولكم على التعويضات عن البطالة. 

 شركة التأمني مل تكونوا منخرطني يف شركة تأمني قبل بدء حصولكم على املساعدات فإنه يتوجب عليكم تعيني
ن يتم تسجيلكم عندها. هلذا الغرض يرجى اإلدالء بشهادة االخنراط عند الشركة اجلديدة مباشرة أاليت تفضلون 

اخنراطكم وليس  قبولمني هي الوحيدة املخولة اختاذ قرار بشأن أبعد التسجيل عند مكتب الشغل. شركة الت
 أمني.مكتب الشغل. ملزيد من املعلومات راجعوا شركة الت

عندما تغريون شركة التأمني أخربوا مكتب الشغل مباشرة بذلك وأدلوا له بشهادة االخنراط. جتدون يف شهادة 
املوافقة على منحكم املساعدات احلكومية اسم شركة التأمني اخلاصة بكم. خيرب مكتب الشغل شركة التأمني مبوعد 

 بدء الدعم احلكومي ووقت انتهائه.
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 .على منحكم الدعم احلكومي الموافقةيقوم مكتب الشغل بتسجيلكم يف نظام التأمني فقط عندا تتم  انتباه:
يف حالة ما إذا استفدمت من خدمات تبدأ صالحية تأمينكم من اليوم الذي يبدأ فيه الدعم ولو كان يف املاضي. 

التأمني الصحي بعد تقدمي طلب الدعم احلكومي ولكن قبل املوافقة عليه فإنكم تعتربون غري مؤمنني صحيا 
 تأمني مؤقت لكم وألهلكم.توفري ولذلك ولتجنب املشاكل يرجى مراجعة شركة التأمني يف مسألة 

عن طريق اإلدالء مبعلومات غري صحيحة عند تقدمي عند حصولكم على مساعدات بشكل غري قانوين مثال 
طلب الدعم سيكون واردا جدا أن تتم مطالبتكم بأداء املبالغ الزائدة من الدعم احلكومي ومن أقساط التأمني 

 الصحي وتأمني الرعاية الطبية.
 

فقد يتم إدماجكم يف تأمني عائلي ألشخاص  ALG IIعندما حتصلون على التعويضات عن البطالة  تأمين عائلي:
. ال يتوىل مكتب الشغل دفع مصاريف . يف حالة كانت هذه اإلمكانية متاحة يف حالتكم فإنه يتم تفضيلهاآخرين

إضافية لتأمينات أخرى مثل تأمني شخصي للرعاية الطبية أو أي تأمني آخر خاص. التأمني العائلي، يعين التأمني 
الشخص بزوج/ة، شريك حياة، أحد الوالدين أو ما يعرف )الصحي لشخص آخر مؤمن سلفا يف إطار التأمني 

مكتب الشغل احتمالية وجود تأمني عائلي ساري  درسممكن فقط يف ظروف معينة. ي (األساسي يف التأمني
قدم منهما  الذي فإن ALG IIاملفعول. إذا كان الزوجان/ شريكا احلياة حيصالن على التعويضات عن البطالة 

 الشخص األساسي يف التأمني. يكون هووحيصل عليه طلب الدعم احلكومي 
 

إذا صرمت عاجزين عن العمل خالل فرتة تلقيكم التعويضات عن البطالة  الخدمات في حالة العجز عن العمل:
ALG II ن البطالة االجتماعي وتستمرون يف تلقي املساعدات بنفس قدر التعويضات ع فإنكم حتتفظون بالتأمني
ALG II  .احملصلة حىت اآلن 

 

ملزمون بإخبار مكتب  فإنكم ALG IIإذا صرمت عاجزين عن العمل خالل فرتة تلقيكم التعويضات عن البطالة 
احملتملة. إذا جتاوزت مدة العجز تقديرات  الشغل على وجه السرعة وباإلدالء بشهادة طبية تثبت العجز ومّدته

الطبيب فإنكم ملزمون باإلدالء بشهادة طبية جديدة تثبت هذا التغيري. إذا عدمت قادرين على العمل يلزمكم 
 خبار مكتب الشغل بذلك.إ
 

إذا تبنّي من شهادة طبية أو من تقرير طيب مت طلبه من مركز الشغل أن عجزكم عن العمل يدوم ألكثر من ستة 
أشهر فإنكم تعتربون مبقتضى القانون غري قادرين هنائيا على العمل وال حيق لكم احلصول على التعويضات عن 

إذا كنتم تعيشون مع  Sozialgeld االجتماعية املالية بل حيق لكم احلصول على املساعدات ALG IIالبطالة 
إذا كنتم  Sozialhilfeأو املساعدة االجتماعية  Bedarfsgemeinschaftإطار  شخص قادر على العمل يف

 تعيشون لوحدكم.
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 التأمين ضد الحوادث 1.7
 

، استشارةمثال من أجل )و مكان آخر بطلب خاص أتعتربون مؤمنني ضد احلوادث عند زيارتكم مكتب الشغل 
. يلزمكم إعالم مكتب الشغل على وجه السرعة وملصلحتكم باحلوادث اليت (أو مقابلة مع رب عمل فحص طيب

مثال وسيط )إذا طلب منكم طرف ثالث مكلف زيارته  إنتباه:قد تقع لكم يف الطريق إىل أحد هذه األماكن. 
ادث عن طريق مكتب الشغل. املسؤولية عن فإنكم يف الطريق إليه غري مؤّمنني ضد احلو  (عمل خاص/غري عمومي

 التأمني يف هذه احلالة تكون على عاتق هذا الطرف الثالث.
 

 تأمين التقاعد 1.7
 

نكم أال يعين  Sozialgeld االجتماعية املالية املساعدات أو ALG IIحصولكم على التعويضات عن البطالة 
. باملقابل يقوم مكتب أقساط التأمني االجتماعي مكتب الشغل ال يدفع عنكمو  مني التقاعدأمنخرطون يف نظام ت

مكانية أخذ هذة املدة بعني إاملدة اليت تقاضيتم فيها املساعدات لدراسة بالشعل بإعالم مصلحة تأمني التقاعد 
يضمن لكم هذا عدم وجود فجوات يف مسار تأمينكم وبقاء فرصتكم يف احلصول . يف حساب التقاعد االعتبار

 القدرة على العمل واملساعدات الداعمة حلظوظكم يف سوق العمل.ى معاش نقص لع
 . نتم متارسون عمال مدفوعا عنه تأمني وذلك كمستخدمكال ميكن اعتبار مدة تقاضيكم للمساعدات يف حالة  

 

كذلك ال ميكن أخذ املدة بعني االعتبار إذا كنتم طالبا يف املدرسة أو حتصلون على التعويضات عن أو كعمل حر.  
ويدخل يف هذا )ويل للسكن أو للمالبس ون فقط على املساعدات للتجهيز األأو حتصل كقرض ALG IIالبطالة 

أو لتوفري أحذية طبية. يقوم مكتب الشغل بإخباركم باملدة اليت يتم أخذها بعني االعتبار يف  (لوازم احلمل والوالدة
 حساب التقاعد عند طلبكم ذلك.

 

فإنه ميكن أن حتصلوا على معاش التقاعد من مصلحة   01.01.1952إذا كنتم مولودين قبل  حالة استثنائية:
عند إكمالكم تأمني التقاعد عند استيفائكم شروطا قانونية للتأمني وأخرى شخصية. من هذه الشروط أن تكونوا 

عاطلني عن العمل. ال يتم أخذ مدة أسبوعا  52مدة يف اجملموع قد قضيتم وستة أشهر  سّن الثامنة واخلمسني
عند دراسة  مصلحة تأمني التقاعد الشغل باليت خيرب هبا مكت ALG IIحصولكم على التعويضات عن البطالة 

أسبوع بطالة" بعني االعتبار إال إذا دخلت يف هذه املدة فرتة  52إمكانية حصولكم على املعاش طبقا لقانون "
 مني املسؤولة عنكم.ألومات من مصلحة التبطالة. حتصلون على مزيد من املع
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تأمني يتم إخبار اجلهة املسؤولة عن إخبار مصلحة تأمني التقاعد مبدة مل يتم احلصول فيها على مساعدات:
إذا كنتم يف هذه الفرتات قد بذلتم جهودا  مل يتم احلصول فيها على مساعداتالتقاعد حىت بالفرتات الزمنية اليت 

مببادرة شخصية للعثور على عمل أو كنتم يف حالة جاهزية دائمة للشروع يف مزاولة عمل أو كنتم قد سّجلتم 
أنفسكم عند وكالة الشغل كعاطل عن العمل مث قمتم بتجديد طلبكم وظيفة كل  ثالثة أشهر وكذلك إذا مل 

 .استيفائكم شروط العوز املادي بسبب عدم ALG IIعويضات عن البطالة يكن من حقكم احلصول على الت
بعني االعتبار يف حاالت ينص عليها قانون تأمني  مل يتم احلصول فيها على مساعداتميكن أخذ  املدة اليت 

 عدماملسؤولة عنكم، يف حالة  الشغلوكالة إذا صرمت عاطلني عن العمل فعليكم التوجه دون تأخري إىل التقاعد.
استيفائكم شروط العوز املادي وبذلك غري مستحقني للمساعدات وذلك لتفادي ضياع حقوقكم املتعلق بتأمني 

 التقاعد.
 

 مضافة إلى التعويضاتدعم مبالغ  3.7
 

هناك حاالت ال يكون فيها متلقي املساعدات   :مبالغ مضافة إىل أقساط التأمني الصحي وتأمني الرعاية الطبية
وتأمني الرعاية الطبية وال يف إطار تأمني عائلي. إذا كان هؤالء األشخاص  العام الصحي العاممنخرطا يف التأمني 

ميكن بشروط خاصة احلصول على مبالغ إما منخرطني إختياريا يف التأمني الصحي العام أو عند شركة خاصة فإنه 
تقدم شركات التأمني عرض "التعريفة األساسية". إذا كنتم مستحقني للدعم يتم  التأمني املستحقة.م ألقساط عد

الدعم إىل النصف. إذا مل تكونوا منخرطني يف  التأمني يف إطار "التعريفة األساسية" يتم أخذ تعريفتكم  ختفيض 
كمبلغ   (األساسية أو تعريفتكم اخلاصة نصف الدعم املقدم على التعريفة)كموازنة. يتم تويل دفع القدر األدىن 

ميكن احلصول على دعم من مكتب الشغل ألقساط التأمني الصحي، تأمني يف حاالت خاصة أخرى   داعم.
يرجى  .SGB II فه الكتاب الثاين لقوانني الشؤون االجتماعيةالرعاية الطبية لتفادي العوز املادي الذي يعرّ 

 شغل. االستعالم عند احلاجة عند مكتب ال
 

 العقوبات((ما يجب عليك معرفته: واجباتك وعواقب اإلخالل بها  8
 

من يف حاجة للمساعدة ألنه ال جيد عمال يستطيع االعتماد على اجملتمع ولكن يف املقابل يلتزم ببذل أقصى ما يف 
يعين أنه . هذا يخضع لمبدأ األخذ والعطاء ALG IIمنح التعويضات عن البطالة جهده إلعالة نفسه بنفسه. 

وجب عليكم تينتظر منكم شخصيا بدرجة أوىل بذل جمهودات صرحية للخروج من دائرة االحتياج للمساعدة. ي
  مثال البحث عن عمل واملشاركة الفاعلة يف كل اإلجراءات اهلادفة إىل مساعدتكم.
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قد يبدأ األمر خبفض قيمة الدعم  إذا أخللتم بواجباتكم فسيرتتب عن ذلك عقوبات مالية كبرية يف حقكم.
املقدم لكم وقد يصل إىل شطبه هنائيا. يف بعض احلاالت قد يسري مفعول العقوبات على املاضي أيضا. قد 

تطبق العقوبات أيضا إذا رفضتم املثول أمام موظف مكتب الشغل شخصيا. العقوبات املطبقة على متلقي 
وقد يؤدي إخالهلم املتكرر بالقوانني إىل شطب  ون أشداملساعدات ممن هم دون اخلامسة والعشرين تك

 التعويضات عن األطفال من طرف صندوق األسرة احلكومي.
 
 التالية من أجل مصلحتكم: ةنتبهوا للملحوظإ
 

تعتربون خمالفني لقوانني املساعدات بعد إخباركم كتابيا بعواقب خمالفة القوانني أو عند سابق معرفتكم هبا 
 عندما:  االجتماعية

  متتنعون عن الوفاء بتعهداتكم املوثقة يف اتفاقية االدماج يف سوق العمل خصوصا ما يتعلق ببذل جمهودات
  شخصية للعثور على عمل

  بدء عمل أو مواصلته أو تقومون بتصرفات وأفعال ترفضون عرض عمل مناسب أو فرصة تأهيل مهين أو
 تعيق الشروع فيه 

  من إجراءات إعادة دجمكم يف سوق العمل أو تتوقفون عن املشاركة أو كنتم ترفضون املشاركة يف إجراء
 السبب يف إلغاء املشاركة.

 تطبق العقوبات أيضا يف حاالت:
  إذا قمتم بعد بلوغكم سن الثامنة عشرة خبفض حجم ممتلكاتكم للحصول على التعويضات عن البطالة أو

 زيادة مستحقاتكم منها 
  مساعداتكم بطريقة سيئة رغم إخباركم بعواقب ذلك التصرف القانونيةواصلتم التصرف يف إذا.  
  مت حرمانكم مؤقتا أو دائما من احلصول على املساعدات االجتماعيةإذا.  
  استوفيتم شروط توقيف الدعم احلكومي عنكم مؤقتا أو دائما.إذا 
 

 واجب التسجيل لدى المكتب االمسؤول شخصيا 1.8
 حالالشغل ما دمتم تتلقون مساعدات لتأمني احلد األساسي للعيش فأنتم ملزمون باملثول شخصيا عند مكتب 

م حول شروط قبول طلبكم أو استدعائكم. هذا االستدعاء للمقابلة الشخصية قد يكون ضروريا للتحدث معك
مكتب الشعل إلجراء فحوص طبية أو ل ممكنة لكم إخل.. أنتم ملزمون كذلك باحرتام املواعيد املقررة من فرص عم

 نفسية.
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ان املانع عند إذا ك في حالة عدم قدرتكم على االلتزام بموعد محدد أخبروا مكتب الشغل واذكروا المانع.
استدعائكم هو املرض فإنكم ملزمون بإعالم املكتب بعدم قدرتكم على العمل وباإلدالء بشهادة طبية تثبت هذا 

ق ملكتب الشغل أن يقرر ضرورة حضوركم شخصيا عنده يف أول يوم بعد مدة عجزكم العجز ومدته احملتملة. حي
عن العمل. واجب احلضور يكون ساريا أيضا يف املدة اليت قّدمتم فيها اعرتاضا أو عندما تكون قضية مرفوعة 

حلضور ضدكم يف احملكمة االجتماعية ما دمتم حتصلون على املساعدات االجتماعية. إن إخاللكم بواجب ا
 ملدة ثالثة أشهر. يعاقب عادة خبفض قيمة املساعدات مبقدار 

 

 العطل / "الغياب عن محل اإلقامة" قوانين 1.8
 

الستقبال رسائل بريدية شخصيا من مكتب الشغل على العنوان الذي أدليتم أنتم ملزمون مبدئيا بالبقاء مستعدين 
للتغيب عن احمليط القريب ملقر سكنكم ومكتب به وأن تكونوا جاهزين للحضور إىل مكتب الشغل كل يوم. 

 الشغل سواء داخل البالد أو خارجها يلزمكم طلب موافقة مكتب الشغل.
 

ون بإخبار املوظف املسؤول عنكم شخصيا مفإنكم ملز إذا كنتم تنوون التغيب أو السكن مؤقتا يف عنوان آخر 
كما هو  والتعويضات عن البطالة ليس لديكم احلق يف العطلةكمتلّق للمساعدات االجتماعية منه.   وطلب املوافقة

لثالثة احلال لدى األشخاص العاملني.ولكن حيق لكم وبإذن من مع املوظف املسؤول مغادرة منطقة سكنكم 
مبا يف ذلك السفر إىل اخلارج دون التعرض لعقوبات. هذا يسمى "غياب عن حمل اإلقامة /  أسابيع كل سنة

ال إذا كان إ. ال ميكن ملكتب الشغل أن يوافق على طلب عطلة على طلب عطلة (Ortsabwesenheit)" ةعطل
 ال يعيق إجراءات إدماجكم يف سوق العمل.

حيق للموظف املسؤول املوافقة يف بعض احلاالت على على مدة غياب أطول وقدرها ستة أسابيع ولكن يف هذه 
يع الثالثة األوىل. من يتغيب ألكثر من ستة أسابيع كل سنة يتوجب احلالة يتم دفع املساعدات فقط عن األساب

التغيب غير القانوني يؤدي إلى إلغاء المساعدات عليه االستغناء عن املساعدات احلكومية طول مدة الغياب. 
رفته أيضا أنكم واألشخاص املنتمون إىل من املهم مع وربما إلى مطالبتكم بإرجاع التعويضات عن البطالة.

Bedarfsgemeinschaft  يف مدة الغياب.  غري مؤّمنني صحيايف هذه احلالة تكونون 

أنتم ملزمون أيضا بإخبار املوظف املسؤول عنكم يف مكتب الشغل بعودتكم. هذا اإلخبار جيب أن يكون عن 
. هاتفياطريق املثول شخصيا يف املكتب ويف بعض احلاالت وباالتفاق مع املوظف املسؤول ميكن اإلخبار بالعودة 

خذوا  من فضلكم: ليكم عقوبات مالية لذلكإذا أخفقتم يف إخبار املوظف املسؤول يف الوقت احملدد فقد تطبق ع
 !مسألة اإلخبار بالعودة على محمل الجد
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 عقوبات ردعية عند اإلخالل بالواجبات 1.8
 تكرارهاعند عقوبات عند المخالفة األولى و  1.1.8

 

  حصولكم على املساعدات لتأمني احلد األساسي للعيش مبقتضى الكتاب الثاين لقوانني الشؤون االجتماعية 
ميكنكم االطالع على هذه يرتتب عنه واجبات معينة. ينص القانون على عقوبات خمتلفة للمخالفات املرتكبة. 

 كم"التنبيه على التبعات القانونية". انتبهوا: عند إلغاء الدعم احلكومي لكم يبطل تأمينمنشور العقوبات يف 
 .ئياالصحي تلقا

 

 عند كخطوة أوىل %30 يتم خفض قيمة املساعدات بنسبة إذا كان عمركم مخسة وعشرين عاما فما فوق 
 رغم معرفتكم املسبقة بتبعاهتا أو إطالعكم عليها. قيامكم مبخالفة القوانني
خفض قيمة رغم معرفتكم املسبقة بتبعاهتا أو إطالعكم عليها يتم  للمرة األوىل عند معاودتكم املخالفة

  . %60املساعدات بنسبة  
أيضا على دعم السكن  ينطبق هذا. ينتفي حقكم يف احلصول على التعويضات كلياعند كل خمالفة أخرى 

 تلقائيا. الصحي كمومصاريف التدفئة. عند إلغاء الدعم احلكومي لكم كليا يبطل تأمين
 

 كل مرة. ثالثة أشهر  تدوم مدة العقوبات بكل درجاهتا املذكورة مبدئيا ملدة
 

للمخالفات الوفاء بواجباتكم يف املستقبل فمن املمكن أن يتم حصر خفض الدعم احلكومي  عزمكمظهرمت إذا أ
تعترب املخالفة قانونيا خمالفة مكررة فقط عندما يكون قد سبق تطبيق قرار من مستحقاتكم.  %60املتكررة يف 

لفة مكررة عندما يكون قد مر يعين عندما تكونون قد استلمتم قرار العقوبة.ال تعترب املخا خفض الدعم عليكم
على بداية مدة العقوبة األخرية سنة كاملة. تبدأ صالحية العقوبات من الشهر الذي يلي الشهر الذي يصبح فيه 

 ALG II))قرار العقوبة ساري املفعول . انتباه: عندما تتعرضون لعقوبة بسبب فرتة جتميد مساعدات وكالة الشغل 
 ول يوم من فرتة جتميد املساعدات مما يعين أهنا قد تشمل املاضي أيضا. أمن  أفإن صالحية العقوبة تبد

 

طلب حيق لكم تقدمي  فإنه من املساعدات األساسية %30عند تطبيق عقوبة خفض الدعم بنسبة أكرب من 
. تتم املوافقة على هذه املساعدات من مساعدات إضافية عينية يف حدود معقولة كقسائم شراء املواد الغذائية

إذا مت منح هذه . Bedarfsgemeinschaftطفال قاصرون يف أطرف اجلهة املسؤولة  عندما يكون هناك 
 مني الصحي يستعيد صالحيته تلقائيا.أاملساعدات العينية فإن الت
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 عقوبات عند اإلخالل بواجب الحضور 1.1.8

 

. إذا رفضتم احلضور دون سبب وجيه الشغل لكم للحضور شخصياأنتم ملزمون باالستجابة إلستدعاء مكتب 
أو معرفتكم املسبقة هبا فإنه يتم خفض مساعدات التعويضات عن  رغم إخباركم كتابة بتبعات خمالفة القانون

 نفس العقوبة تطبق يف حال رفضكم حضور موعد إجراء فحص طيب أو نفسي. .البطالة مبقدار 
 

 كل مرة.ثالثة أشهر  العقوبات بكل درجاهتا املذكورة مبدئيا ملدةتدوم مدة  مدة العقوبة:
لعدم تلبيتكم دعوة مكتب الشغل فإنه ال يتم تطبيق عقوبات اإلخالل بواجبكم كمتلق  سبب وجيهإذا كان هناك 

متيل إىل مصلحتكم عند املقارنة للمساعدات احلكومية. يعترب سبب رفض احلضور مقبوال فقط إذا كانت الكفة 
 اخلاصة على حساب املصلحة العامة.

 

 الخامسة والعشرين السن دونالمستفيدين عقوبات مشددة على  1.1.8

فإن قوانني العقوبات املطبقة عليكم ختتلف عن باقي  إذا كان سّنكم يرتاوح بني الثامنة عشرة واخلامسة والعشرين
ولى في المرة األ (يف إعالم مكتب الشغلباستثناء التأخر )ت العمرية. تؤدي خمالفة القوانني يف حالتكم االفئ

. قد ميتد مفعول العقوبة ليشمل مساعدات إضافية متت شطب الدعم المالي لمدة ثالثة أشهر مباشرة إلى
. ال يكون لديكم احلق يف هذه احلالة يف احلصول على مساعدات إضافية للمعيشة وال يتم صرف املوافقة عليها

سوى مستحقات السكن ومصاريف التدفئة اليت يتم دفعها بانتظام ومباشرة إىل املؤجر أو شخص آخر وليس لكم 
أو  ينية إضافيةمساعدات عشخصيا . هكذا يتم تفادي سوء استغالل هذه املساعدات. قد يسمح بإعطائكم 

ذات قيمة مالية مثل قسائم شراء املواد الغذائية عند تقدمي طلب. جيدر بكم االستفادة من هذه املسألة أيضا 
يتم شطب دعم السكن  عند تكرار اإلخالل بواجباتكم خالل سنةلتمديد صالحية تأمينكم الصحي. 

إذا أظهرمت عزمكم . ALG II))عويضات عن البطالة ومصاريف التدفئة ملدة ثالثة أشهر يعين أنه يتم شطب كافة الت
صرف دعم السكن لكم. مدة العقوبات املفروضة عادة ثالثة أشهر  الوفاء بواجباتكم يف املستقبل فإنه من املمكن

 بعني االعتبار كل الظروف واملالبسات  أخذعند ت معينة يف حاالولكن ميكن متديدها إىل ستة أشهر 
 

 بالمساعدات اإلجتماعيةعقوبات متعلقة 

  :إخاللكم بواجباتكم قبون علىاكم قد تعفإن Sozialgeld عند حصولكم على املساعدات االجتماعية

  ضور موعد إجراء فحص أو حل االستجابة إلستدعاء مكتب الشغل لكم للحضور شخصياإذا رفضتم
 رغم إخباركم كتابة بتبعات خمالفة القانون أو معرفتكم املسبقة هبا طيب أو نفسي



 

 
 

49 

  البطالة إذا قمتم بعد بلوغكم سن الثامنة عشرة خبفض حجم ممتلكاتكم للحصول على التعويضات عن
 أو زيادة مستحقاتكم منها

 سعيتم يف احلصول على احلق يف أموال املساعدات اإلجتماعية أو الزيادة من قيمته 
 سيئة رغم إخباركم بعواقب ذلك التصرف القانونية. اقتصادية صلتم التصرف يف مساعداتكم بطريقةإذا وا 

 

 المكتب المسؤول التعاون مع اإلعالم و واجب  9
 

يجب عليكم اإلدالء بكل المعلومات المتعلقة لكي تتم دراسة ملفكم واختاذ قرار بشأنه ال بد من تعاونكم. 
اليت يتم السؤال عنها يف استمارة طلب املساعدات. إذا تطّلب من  والضرورية لهاالحصول على المساعدات  

فيجب  (وثائق، براهني إخل..)شخص ثالث اإلدالء مبعلومات فعليكم طلب موافقته. إذا طلب منكم أدلّة 
اليت قد تطرأ الحقا  أنكم ملزمون بإعالم المكتب بكل التغييراتعليكم تعيينها واإلدالء هبا عند الطلب. كما 

  على وضعيتكم. 
 

ق هذا أيضا على قرارات ي. يطو أقل من الالزمأم تفادي دفع أكثر تهكذا يتم حساب مستحقاتكم القانونية وي
يسري مفعوهلا أيضا على املاضي مثال عند تقرير صرف معاش ابتداءا من تاريخ ماض. إذا كنتم داخلني يف فئة 

"Aufstocker" تعويضات البطالة من الفئة األوىل  وحتصلون علىALG I  والفئة الثانيةALG II  يتوجب عليكم
اليت قد تطرأ  بكل التغييرات Jobcenter ومكتب الشغل   Arbeitsagenturكل من وكالة الشغل إخبار  

 بسبب حصولكم على الدعم من اجلهتني.  الحقا على وضعيتكم

عن التغييرات التي تطرأ على وضعيتكم أو وضعية األشخاص الذين  دون تأخيريجب عليكم اإلبالغ 
 خصوصا: Bedarfsgemeinschaft يعيشون معكم في إطار 

 األشخاص الذين يعيشون معكم يف إطار أمت شخصيا أو أحد بد إذا: زاولة عملالبدء مب 
Bedarfsgemeinschaft  عنه مباشرة ودون تأخري. ينطبق هذا حىت  بالغعليكم اإل مبزاولة عمل يتوجب

كمساعد ألحد األقرباء. ال تتكلوا على وعود أشخاص آخرين لكم بإعالم عمل  أو على األعمال احلرة 
 Bedarfsgemeinschaft معكم يف إطار  مكتب الشغل نيابة عنكم إذ أنكم  وكذلك كل شخص يعيش

 ملزمون شخصيا باإلبالغ عن بدء مزاولة عمل ما.
 إذا كنتم شخصا قادرا على العمل ومستحقا للمساعدات مث مرضتم مبرض أعجزكم عن  عجز عن العمل:ال

 معكم يف إطار  وا مكتب الشغل مباشرة ودون تأخري. ينطبق هذا كذلك على كل شخص يعيشالعمل أخرب 
Bedarfsgemeinschaft . 
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  طلب/ احلصول على التعويضات عن فرتة الوضع ورعاية املولود اجلديدMutterschaftsgeld   إجازة وعن
يلزمكم إعالم مكتب الشغل إذا قدمتم طلبا للحصول أو  أو تعويضات مماثلة: Erziehungsgeld الوضع

إجازة وعن  Mutterschaftsgeldالتعويضات عن فرتة الوضع ورعاية املولود اجلديد حصلتم فعليا على 
 معكم يف إطار  ينطبق هذا كذلك على كل شخص يعيش.  Erziehungsgeld الوضع 

Bedarfsgemeinschaft . 
 

 :إقامتكم أو إقامة تغيري يف نوعية تصريح إذا كنتم أجنبيا وحدث  حدوث تغيري يف نوعية تصريح اإلقامة
 يلزمكم إعالم مكتب الشغل دون تأخري. Bedarfsgemeinschaft معكم يف إطار  شخص يعيش

 

 :إذا قدمتم طلبا للحصول أو حصلتم فعليا على معاش خصوصا معاش نقص  طلب/ احلصول على معاش
 ينطبق هذا كذلك على كل شخص يعيش القدرة على العمل يلزمكم إعالم مكتب الشغل بدون تأخري.

 Bedarfsgemeinschaft.   معكم يف إطار
 

  إذا طرأ تغيري على عنوانكم أو رقم هاتفكم أو بيانات أخرى يرجى  بيانات التواصل معكم:حدوث تغيري يف
إخبار املكتب بأسرع وقت. يف حالة تغيري السكن يرجى االنتباه إىل أن احلصول على موافقة املكتب املسؤول 

 كل شخص يعيشينطبق هذا كذلك على  على دفع إجيار السكن اجلديد ضرورية قبل توقيع عقد اإلجيار. 
 Bedarfsgemeinschaft. معكم يف إطار 

 

 يف حالتكم العائلية كالزواج أو عالقة "شبيهة بالزواج" أو إذا حدث تغيري  حالتكم العائلية: حدوث تغيري يف
حدث طالق أو انفصال أو انتقال شريك احلياة من السكن املشرتك يلزمكم إعالم مكتب الشغل بدون 

 تأخري.
 

  :معكم يف إطار  أو يف مداخيل وممتلكات شخص يعيشحدوث تغيري يف مداخيلكم أو ممتلكاتكم  
Bedarfsgemeinschaf .ويدخل يف نطاق التغيريات املمكنة حصولكم على هبات أو إرث 

 

 :معكم يف إطار  حصلتم أو شخص يعيشإذا  جين أرباح من ممتلكات أو مسرتجعات ضريبية 
Bedarfsgemeinschaft  على أرباح من ممتلكات مثال فوائد بنكية أو عائدات األسهم أو أرجعت لكم

 الدولة مدفوعات ضريبية زائدة يلزمكم إعالم مكتب الشغل بدون تأخري.
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مسؤولية إعالم مكتب  Bedarfsgemeinschaftيتوىل الشخص الذي ميثل جمموعة األشخاص املنتمني إىل 
مبقتضى الكتاب الثاين الشخص الذي يقدم طلب احلصول على مساعدات  الشغل بالتغيريات الطارئة. جيب على

مجع واحلصول على املعلوات الالزمة. إن إلزام ممثل اجملموعة ال يعفي باقي  ضمان لقوانني الشؤون االجتماعية 
احرصوا على اإلدالء من واجب اإلعالم والتعاون مع مكتب الشغل.  Bedarfsgemeinschaftأفراد 

وىل يف ألن هذا بالدرجة األ كاملة وأخبروا مكتب الشغل بالتغييرات الطارئة بدون تأخير  بمعلومات
مصلحتكم. إذا أدليتم مبعلومات ناقصة أو غري صحيحة أو تأخرمت يف إخبار مكتب الشغل باملستجّدات أو مل 

ية وقد يعترب تصرفكم خمالفة تدلوا هبذه املستجّدات فإنكم قد تعاقبون بإرجاع املبالغ احملصلة بطريقة غري قانون
أو جرمية. تتم مالحقة مسيئ استغالل قانون املساعدات بإصرار وباستخدام الوسائل التقنية احلديثة  قانونية

 ملعاجلة البيانات وبالتعاون مع مصاحل وجهات مسؤولة خمتلفة وذلك حلماية مصاحل دافعي الضرائب.
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