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مصطلحات هامة فيما يتعلق بالتأمين األساسي للمعيشة  -شرح مبسَّط 

 للباحثين عن عمل

بالتأمين في هذا النص. هذه المصطلحات لها عالقة  شروح بسيطة للمصطلحات الهامةيمكنك قراءة 

 .( للباحثين عن عملGrundsicherungاألساسي للمعيشة )

. وهذا يعني أنك إذا كنت ترغب في رفع دعوى أمام قانونا  ليست ملزمة المعلومات الواردة في هذا النص 

المحكمة بسبب إعانة من اإلعانات، فال يمكنك استخدام المعلومات الواردة في هذا النص كأساس للدعوى. 

 األمثلة فقط إلى مساعدتك في فهم النص بشكل أفضل.. تهدف أيضا   قانونا  األمثلة ليست ملزمة 

 لهذا: خيارات مختلفة. لديك قانونا  الحصول على معلومات ملزمة  أيضا  يمكنك 

  بمركز العمليمكنك على سبيل المثال، االتصال (Jobcenter) المختص. 

  المعلومات الواردة في( نشرة قانون الضمان االجتماعي الجزء الثانيSGB II) قانونا  ة ملزم. 

  إرشادات التعبئةفي  قانونا  ستجد معلومات ملزمة . 

 .نماذج الطلباتتتوفر إرشادات التعبئة في 

  على اإلنترنت عندما تزور الموقع اإللكتروني  قانونا  معلومات ملزمة  أيضا  سوف تجد

www.jobcenter.digital. 

 

  (Das digitale Jobcenter) الخاص بك مركز العمل الرقمي

يوجد بمركز العمل مجموعة كبيرة من العروض على اإلنترنت. يمكنك العثور عليه من خالل الرابط:  

www.jobcenter.digital  

يجب عليك التسجيل لهذا العرض. يمكنك بعد ذلك القيام بالكثير من األشياء بسرعة وسهولة على موقع 

 المزيد. سوف تتلقى معلومات مهمة حول . على سبيل المثال، يمكنك تقديم الطلبات ومعرفةاإلنترنت

 .IIإعانة البطالة  موضوع

 دون االلتفات إلى مواعيد عمل مركز العمل يمكنك:

 ،التبليغ عن التغييرات 

 ، إرسال المستندات الحقا 

 ،تقديم طلب للحصول على موافقات أخرى 

  استخدام خدمة صندوق البريدSGB II. 

ضوئيا  بهاتفك المحمول وستنتقل  QR-Codeاالستجابة السريعة من المفيد أن تعرف ما يلي: امسح رمز 
 www.jobcenter.digitalبعد ذلك مباشرة إلى صفحة 

 

http://www.jobcenter.digital/
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 (Datenschutz) حماية البيانات 

ب إعانات. ويجيجب على الناس أن يخبروا الكثير عن أنفسهم في مركز العمل إذا كانوا يريدون تلقي 

عليهم تقديم بياناتهم الشخصية. هذه البيانات هامة حتى يتمكن مركز العمل من حساب مقدار األموال 

 التي سيحصل عليها الشخص.

. وهذا ما يُسمى حماية البيانات. هناك قواعد جدا  تتم حماية البيانات الشخصية لألشخاص حماية خاصة  

مختلفة لهذا الغرض. على سبيل المثال، توجد القواعد في قانون الضمان االجتماعي وفي الالئحة 

 القواعد. لهذه وفقا  األساسية لحماية البيانات في االتحاد األوروبي. تتم معالجة البيانات في مركز العمل 

عمل معلومات بشأن حماية البيانات. ويمكن العثور على المعلومات على أن يقدم مركز ال أيضا  يمكن 

 .www.arbeitsagentur.de/datenerhebungاإلنترنت على الرابط 

 

  التأمين األساسي للمعيشة في ألمانيا
(Grundsicherung in Deutschland) 

ن تأميعلى  -لقواعد معينة  وفقا   -يمكن لألشخاص، الذين يبحثون عن عمل في ألمانيا، أن يحصلوا 

. هذه القواعد موجودة في قانون الضمان االجتماعي الجزء الثاني أساسي للمعيشة للباحثين عن عمل

(SGB IIيهدف التأمين األساسي للمعيشة إلى ضمان نفقات المعيشة للجميع. نفقات ال .)ي معيشة ه

 ةالشقالمال الذي يحتاجه المرء لدفع ثمن األشياء األكثر أهمية. من أمثلة األشياء األكثر أهمية إيجار 

 .الطعامومصاريف 

 من اإلعانات في مجال التأمين األساسي للمعيشة: نوعانهناك 

  عملاإلعانات التي تهدف إلى المساعدة في الحصول على. 

  ن  .المعيشةنفقات اإلعانات التي تؤم ِّ

ينبغي أن يكون الناس قادرين مرة أخرى على  ، وهو أنههدفالتأمين األساسي للمعيشة في ألمانيا لديه 

 كسب نفقات المعيشة ألنفسهم ولعائالتهم.

يضمن التأمين األساسي للمعيشة في ألمانيا حصول جميع األشخاص على األشياء الضرورية للحياة. 

 .أموال قليلة للغايةأو لديهم  ليس لديهم أموال خاصة بهمهذه اإلعانة مخصصة لألشخاص الذين 

مال. لليس لديه ما يكفي من ا الذي شخصالال يحصل على التأمين األساسي للمعيشة في ألمانيا إال 

  أن يكون لدى جميع الناس ما يكفي للعيش. أيضا  يضمن التأمين األساسي للمعيشة 

http://www.arbeitsagentur.de/datenerhebung
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 (Bedarfsgemeinschaft)مجموعة المعيشة المشتركة التكافلية 

مجموعة المعيشة المشتركة التكافلية تكون هامة إذا كان الناس 

يرغبون في الحصول على إعانات أو يريدون التقدم بطلب 

ا. تتكون مجموعة المعيشة المشتركة التكافلية من للحصول عليه

عدة أشخاص. يجب أن يكون هناك عضو واحد على األقل في 

 .على العمل قادرا  مجموعة المعيشة المشتركة التكافلية 

كقاعدة عامة، تتكون مجموعة المعيشة المشتركة التكافلية من 

 :شخص قادر على العمل

 يعيشان منفصلين بشكل دائم.، إذا كانا ال الزوجةأو  الزوجو 

 لو لةأو  شريك الحياة المسجَّ  ، إذا كانا ال يعيشان منفصلين بشكل دائم.شريكة الحياة المسجَّ

 " اسم مجموعة المسؤولية  أيضا  ". ويُطلق على هذا تعايش شبيه بالزواجوشخص يجمعه به

يمكن أن (. Verantwortungs- und Einstehensgemeinschaftوالكفالة التبادلية )

 .معا  إذا كانا يعيشان  الصديقة الثابتةأو  الصديق الثابتعلى سبيل المثال،  يكون هذا

ضمن مجموعة المعيشة المشتركة التكافلية. ال يدخل األطفال ضمن مجموعة  أيضا   األطفاليمكن أن يدخل 

 المعيشة المشتركة التكافلية إال في ظل هذه الشروط:

  رينسن الخامسة والعشينتمي األطفال إلى مجموعة المعيشة المشتركة التكافلية فقط حتى بلوغهم. 

  متزوجينيكون األطفال  أاليجب. 

 .يجب أال يكون لدى األطفال أطفال 

 .األطفال ليس لديهم ما يكفي من المال لتوفير نفقات المعيشة ألنفسهم 

للحصول على إعانات بموجب قانون الضمان االجتماعي الجزء هناك قواعد خاصة عندما يتقدم طفل بطلب 

بتقديم طلب ولم يكن الوالدان قادرين على  سنة 25و 15بين يتراوح عمره (. إذا قام طفل SGB IIالثاني )

أحد و أ الوالدانالعمل، فهناك قواعد أخرى تسري على مجموعة المعيشة المشتركة التكافلية. وعندئذ ينتمي 

 األسرة إلى مجموعة المعيشة المشتركة التكافلية للطفل. من الوالدين
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 (Haushaltsgemeinschaft)مجموعة المسكن المشترك 

 مجموعة المسكن المشترك عن مجموعة المعيشة المشتركة التكافلية. تختلف

. ومع ذلك، فإن أعضاء مجموعة المسكن المشترك ليسوا معا  يعيشون أعضاء مجموعة المسكن المشترك 

 من مجموعة المعيشة المشتركة التكافلية. زءا  ج

 تضم مجموعة المسكن المشترك على سبيل المثال:

 تزيد  األقارب واألصهار، مثل األجداد واألشقاء الذين

   واألعمام/األخوال عاما   25أعمارهم عن 

 .والعمات/الخاالت

 األوالد بالتربية والوالدان بالتربية 

 

 

 

 

 والكفالة التبادليمجموعة المسؤولية 
(Verantwortungs- und Einstehensgemeinschaft) 

 

لشكل خاص من أشكال الشراكة مجموعة المسؤولية والكفالة التبادلية هي اسم 

 عا  معلى األقل قادر على العمل، يعيشان  أحدهما. الشريكان، اللذين بين شخصين

. وهنا ال يهم إذا ا  في شقة واحدة. ويتشاركان الميزانية ويدعمان بعضهما بعض

 .رجل وامرأةأو  امرأتينأو  رجلينكان الشريكان 

. بعضهما البعضمع في عالقة وعندئذ يفترض مركز العمل أن الشريكين  

 .بالماليساعد الشريكان بعضهما البعض، على سبيل المثال، 

األشياء لشرح مفهوم مجموعة المسؤولية والكفالة التبادلية. يفترض مركز العمل تم تحديد عدد قليل من 

. يجب أن يكون كال الشريكين في مجموعة معا  وجود شراكة عندما يكون الشخصان على عالقة ويعيشان 

يُسمح  من الناحية القانونية البحتة. على سبيل المثال، ال على الزواج قادرا  المسؤولية والكفالة التبادلية 

بالزواج في ألمانيا. لهذا السبب ال يمكن أن يعيش هؤالء األشخاص في  عاما   16دون سن لألشخاص 

 مجموعة مسؤولية وكفالة تبادلية.

 
 يفترض مركز العمل أن الشريكين يعمالن لبعضهما البعض، إذا تم استيفاء بعض الشروط:

  لمدة عام واحد على األقل. معا  الشريكان يعيشان 

 طفل مشتركإلى جنب مع  با  يكان يعيشان جنالشر. 

  في مسكنهما. معا   أطفال أو أقاربالشريكان يقومان برعاية 

  الشريكان يجوز لهما التصرف في أموال بعضهما البعض. هذا هو الحال، على سبيل المثال إذا

 .حساب مشترككان لدى الشريكين 
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على هذا  يا  يعني أن مركز العمل يفترض تلقائ. وهذا االفتراضاتاألشياء المشروحة هنا هي ما يسمى 

 األساس. إذا كان لدى المرء رأي آخر، فيجب عليه إثبات أن هذه االفتراضات غير صحيحة.

تضع األسس لمجموعة المسؤولية والكفالة التبادلية.  حقائق أخرى أيضا  باإلضافة إلى االفتراضات، هناك 

 تشمل األسس ما يلي:

 الشريكة.الشريك أو مع  خطبةال 

 العيش في ملكية سكنية مشتركة . 

 .شقة تمليكأو  منزلالملكية السكنية المشتركة هي على سبيل المثال 

 التحقق من  أيضا  في المسكن المشترك. في هذه الحالة، قد يلزم  رعاية الشريك أو الشريكة

 معلومات أخرى.

 

 

 ممثل مجموعة المعيشة المشتركة التكافلية
(Vertreter von der Bedarfsgemeinschaft) 

 

 ، فإنك تمثل مجموعة المعيشة المشتركة التكافلية.طلبا  إذا قدمَت 

ولكن الطلب يشمل مجموعة المعيشة المشتركة التكافلية بأكملها. إذا كنت تمثل 

كل األفراد  تضمينمجموعة المعيشة المشتركة التكافلية، فينبغي عليك 

شتركة التكافلية. يجب عليك التحدث مع المنتمين إلى مجموعة المعيشة الم

نة  جميع أفراد مجموعة المعيشة المشتركة التكافلية حتى تكون البيانات المدوَّ

 .صحيحةفي الطلب 

. هذا ا  أيض بشكل جزئييمكن تمثيل أفراد مجموعة المعيشة المشتركة التكافلية 

ن عليها. يمكن ألفراد مجموعة المعيشة أجزاء معينة من الطلب ويوقعو بتعبئة بأنفسهميعني أنهم يقومون 

( والمرفق الخاص EKالمشتركة التكافلية، على سبيل المثال، تعبئة وتوقيع المرفق الخاص بظروف الدخل )

 ( بأنفسهم. يجب على مقدم الطلب بعد ذلك تقديم المرفقات مع الطلب.VMبالظروف المالية )
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 (Die vorrangigen Leistungen) اإلعانات ذات األولوية

قبل أن يتمكن األشخاص من التقدم بطلب للحصول على إعانات بموجب 

، يجب عليهم استخدام ((SGB IIقانون الضمان االجتماعي الجزء الثاني 

. ذلك أن اإلعانات االجتماعية من شأنها اإلعانات االجتماعية األخرىجميع 

موجب قانون ضمان أال يكون الناس بحاجة إلى المساعدة. اإلعانات ب

( مخصصة لألشخاص الذين SGB IIالضمان االجتماعي الجزء الثاني )

جتماعية االعانات اإل على الرغم من تلقيهم يحتاجون إلى المساعدة

. وينطبق الشيء نفسه على مجموعة المعيشة المشتركة التكافلية. خرىاأل

 اإلعانات استخدام جميع أوال  يجب على مجموعة المعيشة المشتركة التكافلية 

باإلعانات ذات االجتماعية األخرى. ولهذا السبب، تُسمى هذه اإلعانات 

. قبل أن يتمكن األشخاص من التقدم بطلب للحصول على إعانات بموجب قانون الضمان االجتماعي األولوية

 ، يجب عليهم استخدام اإلعانات االجتماعية ذات األولوية.(SGB II)الجزء الثاني 

 قدمأن ي لمركز العملإذا لم يتقدم األشخاص بطلب للحصول على اإلعانات االجتماعية ذات األولوية، فيمكن 

. وينطبق الشيء نفسه على مجموعة المعيشة المشتركة التكافلية. في حالة حصول للحصول عليها طلبا   لهم

بموجب  إعاناتول المرء على إمكانية حص عدمالمرء على بعض اإلعانات ذات األولوية، فهذا يتسبب في 

 (.SGB IIقانون الضمان االجتماعي الجزء الثاني )

 فيما يلي قائمة بأهم اإلعانات ذات األولوية:

 ( إعانة األطفالKindergeld) 

 عالوة األطفال الخاصة (Kinderzuschlag) طفل ولديهم يعملون الذين لألشخاص مخصصة 

طية احتياجات غصحيح أن هؤالء الناس يمكنهم استخدام دخلهم لت .أطفال إعانة على له يحصلون

. يتم دفع عالوة األطفال الخاصة ما يكفي من المال للطفليكون لديهم  الأنفسهم وشريكهم، ولكن 

. يمكن في بعض الحاالت أشهر 3إذا كان يمكن استخدامها للتغلب على الحاجة إلى المساعدة لمدة 

 .(Wohngeld) السكن إعانةل الخاصة مع أن يتم دفع عالوة األطفا

  إعانة معيشة لألطفال الذين يعيشون مع أحد والديهم (Unterhaltsvorschuss).  يمكن ألحد

 الوالدين الحصول على هذه اإلعانة إذا كان الوالد اآلخر ال يريد أو ال يستطيع دفع نفقات المعيشة.

  إعانة البطالة. 

 المعاش التقاعدي المخفَّض (geminderte Altersrente) سن من ءا  بدء دفعه يمكن الذي 

. ال تعتبر اإلعانة ذات أولوية إذا كان األشخاص يحتاجون إلى المساعدة بسبب المعاش 63

 التقاعدي المخفَّض.

  لمعاش ألماني. ها  ، إذا كان مشابمعاش تقاعدي من الخارج 

  األيتاممعاش أو  معاش األراملأو  معاش العجزمعاشات أخرى، مثل. 

 إعانة المرض 

  معونة التعليماإلعانات المخصصة لدعم التعليم والتدريب المهني. تشمل اإلعانات 

(Ausbildungsgeld) االتحادي المهني التدريب دعم قانون بموجب المستحقة واإلعانة 

(BAföG )المهني التدريب ومعونة (BAB.) 



  20 من 9 صفحة 

 

 المستأجرين ال يحتاجون إلى تجعل س تإذا كان أولوية تذا السكن للمستأجرين عالوةعتبر ت

 ( ألصحاب المنازل.Lastenzuschussالمساعدة. ينطبق األمر نفسه على إعانة أعباء الحياة )

 بدل األمومة (Mutterschaftsgeld) تبدأ إجازة األمومة  .األمومة إجازة فترة في يُدفع الذي

 عادة  قبل الوالدة بستة أسابيع وتستمر حتى ثمانية أسابيع بعد الوالدة.

 إعانة الوالدين (Elterngeld) طفل والدة بعد. 

 
 

 (Arbeitslosengeld II) إعانة البطالة من النوع الثاني

. عمللديهم  ليسمخصصة لألشخاص الذين  إعانة البطالة من النوع الثاني

الحصول على إعانة البطالة من النوع الثاني.  أيضا  يمكن لألشخاص العاملين 

غير أن هذا ينطبق فقط إذا كانوا ال يملكون المال الكافي للعيش. إذا أراد 

الناس الحصول على إعانة البطالة من النوع الثاني، فيجب عليهم استيفاء 

 شروط معينة:

  ل.على األق عاما   15يجب أن يكون عمرهم 

 .ال يحصلون على معاشات تقاعدية ألنهم صغار السن 

  هذا يعني أنهم قادرون على العمل والكسب.القدرة على العمللديهم . 

  بحاجة إلى المساعدةإنهم بحاجة إلى المساعدة لتأمين نفقات معيشتهم. هذا يعني أنهم. 

  ألمانيا.يجب أن يكونوا مقيمين في ألمانيا. هذا يعني أنهم يجب أن يعيشوا في 

يحق لألشخاص الحصول على إعانة بطالة من النوع الثاني فقط إذا كانوا قادرين على العمل. هذا الحق 

 (.SGB IIمنصوص عليه في قانون الضمان االجتماعي الجزء الثاني )

  



  20 من 10 صفحة 

 

 (Sozialgeld) اإلعانة االجتماعية 

إذا كانوا ال يستطعيون العمل. األمر نفسه ينطبق  ،إعانة اجتماعيةقد يكون للناس الحق في الحصول على 

فقط دا  . ومع ذلك، فإن الحق في الحصول على إعانة اجتماعية يكون موجوعاما   15على األطفال دون سن 

 :في ظل الشروط التالية

 .أن تكون هناك مجموعة معيشة مشتركة تكافلية 

  على العمل. قادرا  ة التكافلية يجب أن يكون هناك شخص واحد في مجموعة المعيشة المشترك 

  يجب أن يكون هناك شخص واحد في مجموعة المعيشة المشتركة التكافلية له الحق في

 .إعانة بطالة من النوع الثانيالحصول على 

 إذا تم استيفاء هذه الشروط، فيمكن لألشخاص العاجزين عن العمل الحصول على إعانة اجتماعية.

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 (Erwerbsfähigkeit) القدرة على الكسب

 تعني القدرة على العمل. القدرة على الكسب

القادرون على الكسب هم األشخاص الذين يمكنهم العمل في ظل 

. الظروف في اليوم على األقل ساعات 3الظروف العادية لمدة 

الطبيعية تعني العمل في وظيفة عادية. على سبيل المثال، في مكتب أو 

 كبائع.

الناس قادرون على العمل حتى وإن كان لديهم مرض. يتغير هذا فقط  

بسبب  أشهر على األقل 6إذا كان الشخص غير قادر على العمل لمدة 

مرض أو إعاقة. يمكن أن يكون هناك أسباب مختلفة تجعل الشخص 

 .غير قادر على الكسب

يها في  قانون الضمان االجتماعي الجزء بالنسبة إلى اإلعانات المنصوص عل أيضا  القدرة على الكسب هامة 

قانون ل وفقا  (. في مجموعة المعيشة المشتركة التكافلية، ال يحصل الناس على اإلعانات إال SGB IIالثاني )

 قادرا  من المجموعة  واحد على األقلشخص ، إذا كان هناك (SGB IIالضمان االجتماعي الجزء الثاني )

 على العمل والكسب.

 



  20 من 11 صفحة 

 

 (Hilfebedürftigkeit) المساعدة الحاجة إلى

 :لعدة أسبابقد يحتاج األشخاص إلى المساعدة 

 للعيش. يسمى  يكون الناس بحاجة إلى المساعدة إذا كانوا ال يملكون المال الكافي

 نفقات المعيشة. أيضا  هذا المال 

  في   إلى المساعدة إذا لم يكن لديهم ما يكفي من المال أيضا  يحتاج األشخاص

يكفي لجميع  مجموعة المعيشة المشتركة التكافلية. على سبيل المثال، ألن المال ال

 أيضا  األشخاص في مجموعة المعيشة المشتركة التكافلية. ال يحصل األشخاص 

اإلعانات االجتماعية األخرى   على المساعدة الكافية من أقاربهم أو من جهات تقديم

 (.Wohngeldstelle) السكن  إعانةمثل مركز صرف 

لألشخاص المحتاجين الذين ال يستطيعون مساعدة أنفسهم.  فقطإعانات التأمين األساسي للمعيشة مخصصة  

. وهذا أموالهم الخاصة إنفاق أوال  إذا أراد الناس الحصول على إعانات التأمين األساسي للمعيشة، فعليهم 

. لكن الناس ال األصولاسم  أيضا  األموال المدخرة وغيرها. يُطلق على ذلك  أيضا  ، وكذلك دخلهميشمل 

 بشأن مقدار األموال التي يمكن للمرء االحتفاظ بها. قواعد دقيقةيتعين عليهم إنفاق كل أصولهم. هناك 

. م، يتعين النظر في مقدار المال الذي لديهم من أجل نفقات معيشتهأصولأو  دخلعندما يكون لدى الناس 

يكون الناس بحاجة إلى المساعدة بشكل جزئي أو كامل بناء  على مقدار ما يملكونه من المال. فإن كان لدى 

 الناس ما يكفي من المال لتغطية نفقات المعيشة، فهم ليسوا بحاجة إلى المساعدة.

 
 

 (Bedarf) الحاجة

. الحاجة تأخذ في االعتبار للعيشالناس  يحتاجهالذي  مقدار المالالحاجة هي 

األشياء المختلفة التي يحتاجها الشخص للعيش. وتشمل هذه األشياء، على سبيل 

 .الطعامو المالبسالمثال، 

الحاجة االعتيادية  .(Regelbedarf) الحاجة االعتياديةفي ألمانيا هناك ما يسمى  

الذي يحتاجه الشخص مقدار المال  تحديد. هذا يعني أنه يتم المعدل الوسطيهي قيمة 

 .قانونفي  محددةفي المتوسط للعيش. الحاجة االعتيادية 

الوضع و مرالعتنقسم الحاجة االعتيادية إلى مستويات مختلفة وتعتمد على أشياء مختلفة، على سبيل المثال 

 .العائلي

 
  



  20 من 12 صفحة 

 

 (Mehrbedarf)الحاجة اإلضافية 

. هذه الزيادة مواقف خاصةفي بعض األحيان ال تكون الحاجة االعتيادية كافية عندما يكون األشخاص في 

 في الحاجة تسمى الحاجة اإلضافية. يتم دفع الحاجة اإلضافية لمجموعات معينة من الناس.

 وتشمل هذه المجموعات:

  األسبوع الثالث عشر من الحملالنساء عند بلوغهن. 

  بطفل قاصرالمعيلون الوحيدون الذين يعتنون. 

  الحصول على إعانة  أيضا   ذوي اإلعاقة لألشخاصيمكن  

 الحاجة اإلضافية في ظل ظروف معينة.   

  أغذية خاصةيحصل الناس على إعانة الحاجة اإلضافية إذا كانوا بحاجة إلى 

  ألسباب صحية.

 المدرسية بأنفسهم، وهذا يصلح  التلميذات والتالميذ إذا توجب عليهم شراء الكتب

 فقط في حال أن المدرسة تفرض هذه الكتب. 

 

 

 (Besondere Mehrbedarfe) الحاجات اإلضافية الخاصة

بسبب بعض الظروف المعيشية  كانت تكلفة المعيشة أعلىإذا للشخص،  هناك أيضا حاجات إضافية خاصة

 على سبيل المثال: الخاصة الحاجات اإلضافيةمن وإذا كانت هذه الظروف ال يمكن تجنبها. الخاصة. 

 وادمعينة. وتشمل هذه الم بأمراضفي حالة اإلصابة  النظافة الصحية مواد ،

المرض الجلدي التهاب أو  بفيروس نقص المناعة البشريةعلى سبيل المثال، اإلصابة 

 . منتجات النظافة الشخصية هي على سبيل المثال مواد تنظيف.الجلد العصبي

   إلى الوالد اآلخر  نفقات السفرإذا كان الوالدان يعيشان منفصلين، فقد تكون

 حاجة خاصة. وهذا أمر هام حتى يتمكن الطفل من االتصال بكال الوالدين.

يجب على الناس تقديم طلب إذا كانت هناك ضرورة لتغطية تكاليف الحاجات الخاصة. 

األغراض  دفع ثمن يستطيعون الكانوا لكن يمكنهم الحصول على المال فقط إذا 

 .بأنفسهم

على سبيل المثال  التعويضات السنيةالنظارات وتحصل على خدمات من مركز العمل لمعظم االحتياجات. 

 التكاليف.بأنه ال توجد أي جهة أخرى تتحمل هذه  ا  أيضأن تعرف ليست من االحتياجات الخاصة. من المهم 

قرض بدون فائدة. يقوم مركز العمل بإقراض المال لألشخاص دون هو وحل واحد للنفقات لمرة واحدة هناك 

العمل  . يفحص مركزفقط فرض رسوم على القرض )الفائدة(. يتعين على الناس سداد المبلغ الذي اقترضوه

 هذا الحل إذا ظهرت احتياجات خاصة.

  



  20 من 13 صفحة 

 

 (Kosten der Unterkunft) تكاليف السكن

ني أال . كلمة معقولة هنا تعمعقولة. يتم تحمل التكاليف فقط إذا كانت التدفئةو السكنسيتم تحمل تكاليف 

 للغاية أو باهظة الثمن. أكثر من الالزم تكون الشقة كبيرة

 .حسب المكان الذي يعيش فيه الناستختلف تكاليف اإلقامة والتدفئة  

يمكنك أن تعرف من مركز العمل المختص ما هي التكاليف المعقولة. 

من مركز العمل لتغطية تكاليف السكن يجب أن يُستخدم فقط  المال الوارد

 .اإليجارلغرض سداد 

ريمكن تحويل األموال في بعض الحاالت الخاصة مباشرة  إلى   ِّ  .المؤج 

، على . وتشمل هذه التكاليفتكاليف السكن أيضا  أو شقة تمليك، فإنهم يمتلكون ال  إذا كان الناس يمتلكون منز

لعمل . يمكن لمركز االتأمين على المباني السكنيةو الفوائد على الديونو بة العقاريةالضريسبيل المثال، 

تحمل تكاليف أخرى في بعض الحاالت. وتشمل هذه  أيضا  أن يتحمل هذه التكاليف. يمكن لمركز العمل  أيضا  

ون أن تكالمنزل. ولكن يجب  صيانةوتكاليف  اإلصالحات الهامةالتكاليف، على سبيل المثال، تكاليف 

 ادال يمكن تحمل أقساط السد اإلصالحات هامة، لكي يتم تحمل التكاليف. هناك أيضا تكاليف ال يمكن تحملها.

 للمنزل أو الشقة التمليك. أقساط السداد هي األموال التي يتعين على المرء سدادها مقابل َدين.

، فيجب على األشخاص بذل قصارى جهدهم لخفض التكاليف. وربما يجب غير معقولةتكلفة السكن  كانتإذا 

 إذا كانت التكاليف غير معقولة. االنتقال إلى مسكن آخر أيضا  عليهم 

هم . حيث ال يمكنأوال  إذا أراد الناس االنتقال إلى شقة جديدة، فيجب عليهم التحدث إلى مركز العمل المختص 

 مركز من (Einverständniserklärung) إقرار موافقةجون إلى ببساطة استئجار أي شقة. إنهم يحتا

عندما ينتقل  .(Zusicherung) التأكيد أيضا  يُسمى إقرار الموافقة  .اإليجار عقد يوقعوا أن قبل العمل

ليهم دفع عالناس إلى منزل جديد وأكثر تكلفة دون سبب وجيه، يتم فقط تحمل تكلفة الشقة القديمة. ويتعين 

 .نفسهمالباقي بأ

  



  20 من 14 صفحة 

 

 (Einkommen) لدخلا 

الدخل هو كل المال الذي يحصل عليه الشخص. وال يهم هنا طبيعة الدخل 

إيرادات أو  راتبومصدره. يمكن أن يتكون الدخل، على سبيل المثال، من 

بشكل فقط أو  مرة واحدةل. ال يهم إذا كان الناس يحصلون على المال إيجار

 تحديد الدخل. ا  . يجب عليهم دائممنتظم

 

 ضمن الدخل: -من بين أشياء أخرى  -هذه األشياء تدخل 

  عمل من با  مكتسال  ما أيضا  . هذا الدخل يمكن أن يكون العملالدخل الذي يحصل عليه الناس من

ويحصلون على إيجار، فإن اإليجار يعد بمثابة دخل. وينطبق الشيء  شقةالناس  يمتلك. عندما حر

ر الناس األرض. على سبيل المثال، إذا كانوا يمتلكون حقو ِّ ذات  ا  أو أرض ال  نفسه عندما يؤج 

 أشجار.
 

  نة إعاو إعانة األطفالضمن الدخل. ويشمل ذلك  أيضا  المختلفة في ألمانيا  اإلعانات النقديةتدخل

 .معونة التدريب المهنيو إعانة المرضو اإلعانة المؤقتةو انة اإلعسارإعو البطالة
 

  تدخل ضمن الدخل. ويشمل ذلك المعاشات التقاعدية من التأمين  أيضا  المعاشات التقاعدية

 معاش الحوادثو معاش التقاعداالجتماعي القانوني. هذه المعاشات، على سبيل المثال، هي 

 المعاشات التي يتم الحصول عليها من الخارج .المناجمتعويضات عمال و معاش اإلصابةو

 ضمن الدخل. أيضا  تدخل  المعاشات المهنيةو الرواتب التقاعديةو
 

  مدفوعات نفقة المعيشةيشمل الدخل كذلك (Unterhaltszahlungen).  تُدفع مدفوعات نفقة

 .مطلقينالمعيشة لألشخاص في ظروف معينة إذا كانوا يتولون تربية طفل بمفردهم أو كانوا 

هذه المدفوعات عبارة عن  ويشمل ذلك المدفوعات المنصوص عليها في قانون إعانة المعيشة.

 .دفع نفقات المعيشةإعانات يحصل عليها أحد الوالدين إذا كان الوالد اآلخر ال يريد أو ال يستطيع 
 

 ضمن الدخل. أيضا  تدخل رأس المال رباح أو فوائد 
 

 بموجب قانون الضمان االجتماعي الجزء الثاني عشر  اإلعانة االجتماعيةو إعانة السكن 

(SGB XII تدخالن )  ضمن الدخل. أيضا 

 

 ي الجزء لالستخدام في التربية بموجب قانون الضمان االجتماعبدل الرعاية و إعانة الوالدين

 ضمن الدخل. أيضا  ( يدخالن SGB VIIIالثامن )

كر  أيضا  يجب على الناس   على الفور. لمرة واحدةيحصلون عليه دخل أي ذ 

استرداد نفقات أو  مقامرة قانونيةأرباح أو  استرداد ضريبةالدخل لمرة واحدة هو، على سبيل المثال، 

 ريبياالسترداد الض. في حالة استرداد الضريبة يكون المهم فقط هو الوقت الذي تم فيه نقل المال من تشغيل

 إلى الحساب.

كر الدخل حتى وإن كانوا ال يحصلون على المال بانتظام. على سبيل المثال،  أيضا  يجب على الناس  ذ 

هذه األشياء عبارة عن أعمال فنية األشياء. يمكن أن تكون  يبيعونيحصلون على دخل غير منتظم عندما 

 .مثال  



  20 من 15 صفحة 

 

 (Vermögen) األصول

 

ألصول هي كل األشياء التي يمتلكها الناس ويمكن قياس قيمتها بالمال. ال يهم إذا ا

كانت هذه األصول موجودة في ألمانيا أو في الخارج. األصول تشمل المال الذي ال 

شهر من تقديم الطلب. ، أي المال الذي كان يملكه الناس قبلال  يعتبر دخ  

 تشمل األصول ما يلي:

  أيضا   دا  . يمكن أن يكون رصيد االدخار موجورصيد االدخارو الرصيد الموجود في الحساب البنكي 

 السنداتو األسهمو األوراق الماليةو النقودفي حساب على اإلنترنت. باإلضافة إلى ذلك، فإن 

 أصول. أيضا  هي  صناديق األسهمو

 الدراجات الناريةو السيارات المركبات مثل. 

  أصول. أيضا  التأمينات على الحياة وتأمينات المعاشات الخاصة وخطط االدخار للبناء هي 

 ازلالمنوكذلك  األراضي المبنية وغير المبنيةالتي يملكها الناس تُعد من األصول. وهذا يشمل  األرض .

يمكن أن تكون المنازل، على سبيل المثال، منازل خاصة بأسرة واحدة أو منازل خاصة بعدة أسر. 

 ضمن األصول. أيضا  الشقق التمليك تدخل 

 أصول. أيضا  هي  األشياء الثمينةأو غيرها من  اللوحات القيمةو المجوهرات 

صولهم، وهو الجزء الذي يمكن ، يتم النظر بعين االعتبار إلى جزء من أطلبا  عندما يقدم األشخاص 

. تكون األصول قابلة االستغالل إذا كان يمكن استخدامها لتغطية نفقات المعيشة. لنفقات معيشتهماستخدامه 

أصول ال يمكن بيعها أو تأجيرها.  أيضا  األشياء. ولكن هناك  تأجيرأو  بيععلى سبيل المثال، عن طريق 

 . هذه األصول تكون غير قابلة لالستغالل.ةمرهونعلى سبيل المثال، ألن تلك األصول 

األصول  إلى أيضا  ، فيتم النظر بعين االعتبار مجموعة معيشة مشتركة تكافليةإذا كان الناس يعيشون في 

 التي يملكها األشخاص اآلخرون في مجموعة المعيشة المشتركة التكافلية.

  



  20 من 16 صفحة 

 

جزء طلب للحصول على إعانات بموجب قانون الضمان االجتماعي ال

 (Antrag für Leistungen nach dem 2. Sozialgesetzbuch (SGB II))الثاني 

إذا كانوا يريدون الحصول على إعانات بموجب قانون الضمان االجتماعي  طلب تقديميجب على األشخاص 

 (.SGB IIالجزء الثاني )

. في المرفقاتيحتوي الطلب على عدة أجزاء. هذه األجزاء من الطلب تسمى 

 العمل، يمكن إخبارك بالمرفقات التي عليك تعبئتها. مركز

 تنبيه!

قديم . يجب عليك تفي مركز العمل الصحيحيجب عليك التأكد من أنك تقدم الطلب 

 الطلب إلى مركز العمل المختص بمكان إقامتك.

 

 (Antragstellung) تقديم الطلب

الطلب. يشير الطلب هناك بعض األشياء التي يجب على الناس مراعاتها عند تقديم 

 .با  تقري أثر رجعيما يكون له  ما  عادة  إلى بداية الشهر. وهذا يعني أن الطلب دائ

يوليو/تموز. ولكن عندئذ سيكون الطلب  15على سبيل المثال: أنت قدمَت الطلب في 

 يوليو/تموز. 1من  را  بأثر رجعي اعتبا يا  سار

. هذا األمر مهم بشكل خاص بالنسبة إلى البيانات المتعلقة بأكملهللشهر تقديم بياناتك  ما  دائلهذا السبب عليك 

 .بدخلك

  



  20 من 17 صفحة 

 

 (Bescheid zur Antragstellung) اإلخطار الخاص بتقديم الطلب

القرار  .(Bescheid) اإلخطار أيضا  . يُسمى هذا الرد رد، يحصلون على طلبعندما يقوم الناس بتقديم 

في اإلخطار. إذا تغير شيء ما في القرار، فسيحصل األشخاص على إخطار  دا  بشأن الطلب يكون موجو

 .مكتوبة صورةفي ما يتلقون اإلخطار  ما  دائجديد من مركز العمل. و

 في هذه الحاالت:را  يتلقى األشخاص إخطا

 طلبهم. على الموافقة تإذا تم 

 فقط. يا  إذا لم تتم الموافقة على طلبهم أو تمت الموافقة عليه جزئ 

  في مقدار اإلعانة التي يحصلون عليها. تغييرإذا كان يوجد 

  في هذه الحالة يبلغهم مركز العمل فيبغير وجه حقإذا كانوا قد تلقوا إعانة . 

 اإلعانة التي تلقوها. سداداإلخطار أن عليهم 

  

 

 (Widerspruch gegen eine Entscheidung) االعتراض على القرار

يم تقد أيضا  على القرار. يُطلق على هذا  ال توافقإذا كنت  تقديم شكوىيمكنك 

. يمكن لجميع األشخاص، الذين يتأثرون بهذا القرار، القيام بذلك. غير اعتراض

 بمجرد تلقي اإلخطار. شهر واحدأنه يجب عليهم تقديم شكوى خالل 

في مركز العمل.  ا  شخصيأو  مكتوبة في صورةيجب عليهم تقديم االعتراض 

ال يمكن لهؤالء األشخاص تقديم االعتراض إال لمركز العمل الذي تلقوا منه 

 القرار. مراجعةاإلخطار. بعد ذلك تتم 

 يمكن أن تكون لهذه المراجعة نتائج مختلفة:

 .أنت محق في االعتراض. وهذا يعني أنه يتم قبول االعتراض 

 يتم قبول االعتراض بشكل جزئي فقط. أنت محق جزئيا  في اعتراضك. وهذا يعني أنه 

 .أنت غير محق في اعتراضك. وهذا يعني أنه ال يتم قبول االعتراض 

كمة رفع دعوى أمام المحإذا لم يتم قبول اعتراضك أو تم قبوله بشكل جزئي فقط، فإنه يمكنك في هذه الحالة 

 .االجتماعيةالمحكمة ال يمكن رفع الدعوى إال أمام  .(Sozialgericht) االجتماعية

  



  20 من 18 صفحة 

 

 واجبات التعاون من جانب متلقي اإلعانات
(Mitwirkungspflichten von Leistungsempfängern) 

 

قانون الضمان االجتماعي الجزء الثاني  األشخاص الذين يتلقون إعانات بموجب

(SGB II)  عليهم واجبات معينة. يجب عليهم التعاون مع مركز العمل. يُطلق على ذلك

 واجبات التعاون. أيضا  

 

 

  إعانة  للحصول على طلبا  ا و. فعلى سبيل المثال، إذا قدمبيانات صحيحةأن يقدموا  أيضا  يجب عليهم

ما، فيجب أن تكون المعلومات صحيحة. إذا كان األشخاص يعيشون مع آخرين في مجموعة المعيشة 

المشتركة التكافلية، فيجب أن تكون البيانات المتعلقة باألشخاص اآلخرين في مجموعة المعيشة 

سبيل  اإلعانات. على المشتركة التكافلية صحيحة. البيانات مهمة للتحقق من استحقاق الحصول على

المثال، ما إذا كانوا يحصلون على التأمين األساسي للمعيشة أو كان هناك فرد في مجموعة المعيشة 

 المشتركة التكافلية يحصل على هذا التأمين.

   .يجب أن تكون البيانات كاملة. يجب أال تكون هناك بيانات ناقصة 

  صحة البيانات، إذا تم سؤالهم عنها. وهذا يعني أن أن يكون الناس قادرين على "إثبات"  أيضا  يجب

 .شهاداتو وثائقعليهم، على سبيل المثال، تقديم 

   واجبات بعد تقديم الطلب. فإذا تغير شيء ما على سبيل المثال، فهذا يعني أنهم  أيضا  الناس عليهم

لى يحصلون عليها. عقد ال يحصلون على إعانات بعد هذا التغير أو ربما يتغير مقدار اإلعانة التي 

. يجب عليهم إبالغ هذه سكنهم سبيل المثال، إذا وجدوا وظيفة ما أو حصلت زيادة في إيجار

 إلى مركز العمل المختص. على الفورالتغيرات 

  



  20 من 19 صفحة 

 

 (Sozialversicherung) التأمين االجتماعي

اني، ففي الغالب يكونون ثإذا كان األشخاص يتلقون إعانة البطالة من النوع ال

في التأمين الصحي  عليهم االشتراك، أي اإللزامي خاضعين لواجب التأمين

القانوني وتأمين الرعاية التمريضية. بعد ذلك يتحمل مركز العمل تكاليف 

  التأمين لمتلقي إعانة البطالة من النوع الثاني.

من  التأمين عليهميتم  ال، فإنه إعانة اجتماعيةإذا كان األشخاص يتلقون  

 في التأمين الصحي القانوني وتأمين الرعاية التمريضية. كز العملمرق بل 

كة التأمين مباشرة بشرعن التغطية التأمينية الخاصة بك، فيجب عليك االتصال يئا  إذا كنت تريد أن تعرف ش

ن عليك فيها أوالصحي   .شركة الرعاية التمريضية المؤمَّ

فسيظلون إذا كان األشخاص لديهم تأمين صحي خاص قبل حصولهم على إعانة البطالة من النوع الثاني، 

 .تحت مظلة التأمين الخاص أيضا  

ولكن بعد ذلك يتم  .التكاليف تغطية ألجل العمل مركز من (Zuschuss) دعمربما يحصل الناس على 

الرعاية التمريضية، ويتم دفعه مباشرة إلى شركة تقديم الدعم فقط الشتراكات التأمين الصحي أو تأمين 

 التأمين.

ال يقوم مركز العمل بالتأمين على األشخاص إال بعد الموافقة على اإلعانة. بعد ذلك يتم التأمين عليهم من 

أثر ب أيضا  اليوم األول في الشهر الذي تمت فيه الموافقة على اإلعانة. وهذا يعني أن التأمين يمكن أن يكون 

ن عليهم من اليوم األول في الشهر، حتى وإن كانت الموافقة عيرج . فعلى سبيل المثال، يكون األشخاص مؤمَّ

 على الطلب قد صدرت في اليوم الخامس عشر من الشهر.

أي ديك يكون ل البالفعل. لكن لم تتم الموافقة على الطلب بعد. في هذه الحالة  طلبا  قد تكون مرضَت وقدمَت  

 بعد. ةتغطية تأميني

يجب عليك بعد ذلك، من باب االحتياط، التحدث إلى شركة التأمين الصحي الخاصة بك بمجرد تقديم طلبك.  

. األمر نفسه تغطية التأمين الصحي المؤقت لكمعلومات حول  شركة التأمين الصحييمكن أن توفر لك 

 ينطبق على أقاربك الذين يشملهم التأمين.

  



  20 من 20 صفحة 
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