
     

  التعليمات القانونية للمستفدين من اإلعانات
  )SGB IIحسب الكتاب الثاني من قانون الحقوق اإلجتماعية (

  
  

  واجبات المساهمة وإرشادات عامة
  
  
  

  )SGB IIالكتاب الثاني من قانون الحقوق اإلجتماعية ( 1فقرة  1المادة 
ويقوي الشعور بالمسؤولية الذاتية لدى المستحقين له من القادرين على يتوجب أن يدعم الضمان أو التأمين األولي للباحثين عن شغل 

العمل ومن يعيش معهم من األشخاص في سكن مشترك لكي يساهم بالتالي في تمكينهم من كسب قوتهم اليومي وتغطية تكاليف حياتهم 
دعم هذا الضمان المستحقين له من القادرين على المعيشية معتمدين على أنفسهم دون الحاجة للضمان أو للتأمين األولي. كما يجب أن ي

العمل في حصولهم على شغل ما أو في المحافظة على شغلهم وفرص عملهم وأن يضمن تغطية حاجاتهم المعيشية، طالما ال يكون 
  بإمكانهم تحقيق ذلك بطريقة أخرى. يتوجب التعامل بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة كمبدأ عام وعلى الدوام.

  
  
  

  )SGB IIالكتاب الثاني من قانون الحقوق اإلجتماعية ( 1فقرة  10المادة 
يتوجب على الشخص المستحق لإلعانة من القادرين على العمل أن يتقبل أي شغل في حدود اإلمكان يسند اليه، أال اذا كان الشخص 

ال أو أن ممارسته لهذا الشغل ستسبب له صعوبات جمة مستقب ليس لديه القدرة الجسدية أو العقلية أو النفسية للقيام بهذا الشغل المحدد،
عند عودته لمزاولة شغله السابق ألن الشغل الحالي يتطلب قدرات جسدية خاصة منه، أو أن ممارسته لهذا الشغل ستهدد وتعيق قدرته 

لما أتم السنة الثالثة من عمره مهددة، طاعلى تربية أطفاله أو أطفال شريكته أو شريكه في الحياة؛ في العادة لن تكون تربية طفل قد 
كانت رعايته مؤمنة في دور الرعاية اليومية أو في مؤسسات الرعاية التربوية اليومية كما تنص عليه أحكام الكتاب الثامن أو أن يتم 

وفي  قادرين على العملتأمينها بأية طريقة أخرى؛ يتوجب على الجهات الحكومية المحلية المسؤولة أن تسعى لكي يحصل المربين ال
المقام األول على محالت للرعاية التربوية اليومية ألطفالهم، ولممارسة عملهم مع رعاية واحدة أو واحد من ذويهم حتى عندما تكون 

سة ممارسة هذة الرعاية غير ممكنة ومناسبة مع عملهم أو ال يمكن تأمين هذة الرعاية لذويهم بطريقة أخرى، وحينما يحول دون ممار
  عملهم أي سبب مهم آخر.

  
  
  

  ) (موجز)SGB IIالكتاب الثاني من قانون الحقوق اإلجتماعية ( 31المادة 
سيقصر األشخاص المستحقين لإلعانة والقادرين على العمل في تنفيذ واجباتهم، عندما يقوموا على الرغم من التعليمات الخطية حول 

  قب بمايليالعواقب القانونية أو رغم معرفتهم بهذة العوا
  
  
، وعلى وجه 6جملة  1فقرة  15. رفض تنفيذ الواجبات المثبته لهم في اتفاق إعادة اإلندماج أو في القضية اإلدارية البديلة وفقا للمادة 1

  الخصوص إثباتهم لبذل جهود ذاتية وبقدر كافي.
  
  
أو أي عمل مدعوم بمنح  16. رفض قبول عمل في حدود اإلمكان، أو أي تدريب أو تكوين مهني، أو أية فرصة عمل وفقا للمادة 2

  أو رفض االستمرار بواحدة منها أو إعاقة التمهيد والتهئية لها من خالل تصرفاتهم وسلوكهم. 16eالتشغيل وفقا للمادة 
  
  
في حدود اإلمكان لتسهيل اإلندماج في سوق العمل أو االنقطاع عنه أو القيام بأمر ما يدعو الى  . عدم اإلنخراط في اجراء أو تدبير3

  حصول هذا اإلنقطاع.
  
  

  ال ينطبق ذلك، حينما يثبت الشخص المستحق لإلعانة من القادرين على العمل وجود سبب مهم أدى الى حصول تصرفه أو سلوكه هذا.
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  المستحقين لإلعانة والقادرين على العمل في تنفيذ واجباتهم حينماكما سيعتبر مايلي تقصيرا من 
 
 
  
عاما بتقليل دخلهم أو ممتلكاتهم بهدف تهيئة أو توفير المستلزمات الالزمة لضمان حصولهم على إعانة  18. يقوموا بعد إتمامهم سن 1

  ) أو للتسبب برفعها،II )Arbeitslosengeldes IIالبطالة 
 
  
  رغم التعليمات الخطية حول العواقب القانونية أو رغم معرفتهم بهذة العواقب باالستمرار بمنهجهم غير االقتصادي، . عندما يقوموا2
 
  
. عندما يتم تعليق حقهم في الحصول على إعانة البطالة أو تم إلغاءها، وذلك ألن مصلحة العمل قد أثبتت وقوع فترة حظر 3
)Sperrzeit وفقا ألحكام الكتاب الثالث أو) أو إنتهاء اإلستحقاق لها  
 
  
)، والتي تدعو الى تعليق أو إلغاء الحق Sperrzeit. عندما تتوفر فيهم المستلزمات المدرجة في الكتاب الثالث لوقوع فترة حظر (4

  بالحصول على إعانة البطالة.
  
 
 
  

  ) (موجز)SGB IIالكتاب الثاني من قانون الحقوق اإلجتماعية ( a 31المادة 
) بمرحلة أولى بنسبة II )Arbeitslosengeldes IIستخفض إعانة البطالة  31في حالة وقوع تقصير في الواجبات حسب المادة 

. وعند تكرار 20بالمئة من مبلغ الحاجة النظامي المتعارف عليه لألشخاص المستحقين لإلعانة من القادرين على العمل وفقا للمادة  30
بالمئة من  60) بنسبة II )Arbeitslosengeldes IIستخفض إعانة البطالة  31أخرى حسب المادة التقصير في الواجبات مرة 

. وعند القيام بعد ذلك بأي 20مبلغ الحاجة النظامي المتعارف عليه لألشخاص المستحقين لإلعانة من القادرين على العمل وفقا للمادة 
  ) تماما.II )Arbeitslosengeldes IIلبطالة فستلغى إعانة ا 31تقصير الحق بالواجبات حسب المادة 

 
  
 
  

  ) (موجز)SGB IIالكتاب الثاني من قانون الحقوق اإلجتماعية ( 32المادة 
 ةفي حالة قيام مستحقي اإلعانات رغم التعليمات الخطية حول العواقب القانونية لذلك أو رغم معرفتهم بهذة العواقب بعدم االلتزام بمطالب

 IIمختصة له بمراجعتها أو بالذهاب الى موعد فحص طبي أو نفسي، فسيتم تخفيض إعانة البطالة الجهات الرسمية ال
)Arbeitslosengeldes II بالمئة من مبلغ الحاجة النظامي المتعارف عليه لألشخاص  10) أو اإلعانة االجتماعية في كل مرة بنسبة

. ال ينطبق ذلك، حينما يثبت الشخص المستحق لإلعانة من القادرين على 20المستحقين لإلعانة من القادرين على العمل وفقا للمادة 
  العمل وجود سبب مهم أدى الى حصول تصرفه أو سلوكه هذا.

  
 
 
  

  )SGB IIالكتاب الثاني من قانون الحقوق اإلجتماعية ( 34المادة 
توفير المستلزمات الالزمة لضمان منح اإلعانات عاما وتسبب بالعمد أو بسبب اإلهمال أو الالمباالة ب 18يتوجب على كل من أتم سن 

حسب هذا الكتاب له أو ألحد أفراد عائلته أو ألشخاص ممن يعيشون معه سوية دون سبب مبرر يدعو لذلك، أن يدفع تعويض عن 
دي وتأمين التقاعاإلعانات الممنوحة بسبب ذلك. يشتمل حق المطالبة بالتعويض على كل المبالغ المدفوعة للتأمين الصحي والتأمين 

  الرعاية االجتماعية. سستم غض النظر عن المطالبة بإستحقاقات التعويض طالما يعتبر ذلك حالة قاسية تتجاوز مقدرة المعني.
 
  
 
  

  )SGB Iالكتاب األول من قانون الحقوق اإلجتماعية ( 1فقرة  60المادة 
  عليها:يتوجب مايلي على كل من يطالب بالمساعدات االجتماعية أو يحصل 

  
أن يقدم كل الحقائق المهمة حول اإلعانة وأن يؤيد عند مطالبته بذلك إعطاء الحق للجهات الرسمية المختصة بالحصول على أية   .1

  معلومات الزمة وضرورية لذلك ومن أية جهة أخرى،
  
أن يبلغ وبشكل عاجل عن أية تغييرات في أوضاعه والتي تعتبر مهمة ألمر اإلعانة أو التي قدم حولها إقرارات سابقة متعلقة بأمر   .2

  اإلعانة،
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أن يسمي ويحدد دالئل اإلثبات الالزمة وأن يقدم وثائق اإلثبات عند مطالبته بها من قبل الجهات الرسمية المختصة أو أن يؤيد   .3
  عملية تقديمها لهذة الجهات.

 
 
 
 

  )SGB Iالكتاب األول من قانون الحقوق اإلجتماعية ( 1فقرة  66المادة 
الحصول على المساعدات االجتماعية أو من يحصل عليها بتنفيذ واجبه في المساهمة حسب المواد عند عدم قيام الشخص الرافع لطلب 

وتوابعها ويعقد نتيجة لذلك وبشكل كبير توضيح وحسم األمر، عندئذ يمكن للجهات الرسمية المختصة ودون الحاجة الى تحقيقات  60
ين إتمامه لواجبات المساهمة، وطالما لم يتم إثبات توفر مستلزمات منح أضافية أن تمنع أو تقلل أو توقف المساعدات االجتماعية ولح

اإلعانة. ينطبق هذا األمر أيضا عندما يتسبب الرافع لطلب الحصول على المساعدات أو المستحق للمساعدات بأية طريقة أخرى وبالعمد 
  في تعقيد توضيح وحسم األمر وبشكل كبير.

 
 
  
  

  -موجز  -) StGBاأللماني ( من قانون العقوبات 263المادة 
من يقوم وبهدف الحصول على منفعة مالية له شخصيا أو لطرف آخر، بالتسبب من خالل ذلك بإلحاق الضرر بممتلكات آخر،   )1(

وذلك من خالل قيامه بإصطناع وقائع كاذبة أو تحريف أو إخفاء حقائق ثابتة مسببا من خالل ذلك حدوث غلطا أو وضعا خاطئا 
  ء عليه، سيعاقب بعقوبة حبس لغاية خمس سنوات أو بعقوبة مالية.أو اإلبقا

 
  
  تتم المعاقبة عند محاولة القيام بذلك.  )2(
 
  
  تتراوح عقوبة الحبس في الحاالت الخطيرة بين سنة واحدة وعشرة سنوات.  )3(

 
 
  
  

  )WoGGمن قانون مال السكن ( 1المادة 
أو الكتاب الثاني عشر من قانون الحقوق االجتماعية ) SGB IIقانون الحقوق االجتماعية (أن مستلمي اإلعانات حسب الكتاب الثاني من 

)SGB XII( .(بدل كراء) والتي يؤخذ عند حسابها بتكاليف السكن بنظر اإلعتبار، ال يحق لهم المطالبة بأية مساعدة مالية للسكن ،
اإلعانات حسب الكتاب الثاني ب ال يحق لهم المطالبة )WoGG(سكن وينطبق العكس تماما أي أن مستلمي اإلعانات حسب قانون مال ال

  .)SGB XII) والكتاب الثاني عشر من قانون الحقوق االجتماعية (SGB IIمن قانون الحقوق االجتماعية (
  
  
 
  

  معلومات عامة:
 
  
  

  وجوب تقديم الطلب / مدة الضمان:
من  37بشكل أساسي فقط عند تقديم طلب بذلك (المادة  )SGB IIاالجتماعية (تمنح اإلعانات حسب الكتاب الثاني من قانون الحقوق 

المحددة بقرار الموافقة. يتوجب  مدة الضمان). تعتمد مدة منح اإلعانات على SGB IIقانون الحقوق االجتماعية الكتاب الثاني من 
ية أعدم تقديمكم لهذا الطلب المحدد، فلن تمنح لكم  تقديم طلب لإلستمرار في الدفع بوقت مناسب قبل انتهاء مدة الضمان. في حالة

بعد انتهاء مدة الضمان. نود اإلشارة هنا الى أننا وأبتداءا من هذة اللحظة سوف لن نقوم أيضا بدفع أقساط الضمان الصحي،  إعانات
عدم  لضمان الصحي لكم. في حالةوالضمان التقاعدي وضمان الرعاية االجتماعية. يتوجب عليكم عندئذ شخصيا تهيئة وتوفير حماية ا

  توفر طلب االستمرار في الدفع لديكم فيرجى منكم وبهذا الخصوص مراجعة القسم المختص في النظر في اإلعانات.
 
 
  
  

  تعليمات حول مبلغ الحاجة النظامي المتعارف عليه:
مالي مقطوع، وهذا يعني عدم منح إعانات يغطي مبلغ الحاجة النظامي المتعارف عليه االحتياجات الدائمة والمنفردة وبشكل اج

  اضافية لهذة اإلحتياجات. ويغطي مبلغ الحاجة النظامي المتعارف عليه بالتفصيل مايلي:
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الغذاء، والمشروبات غير الكحولية، والمالبس، واألحذية، والسكن (دون تكاليف اإليجار)، والكهرباء وصيانة السكن، والتأثيث الداخلي 
للسكن، واألجهزة واألغراض المنزلية، والرعاية الصحية، والنقل، ونقل المعلومات كالفاكس، وأوقات الفراغ، والتسلية، والثقافة، 

  ات المبيت والمطاعم، وسلع وخدمات أخرى.والتعليم، ونفق
  

  لهذة المجاالت المذكورة. مساعدات منفصلةيرجى األنتباه الى أنه ال يمكنكم الحصول على 
 
 
 
 

  الممتلكات:
فيما اذا كان لديكم أو لدى شخص / أو أشخاص من أفراد العائلة أو المجموعة التي تستحق اإلعانة ممتلكات أو أموال، فسوف يكون 

واجبكم إبالغ الجهة الرسمية المسؤولة عن التأمين األولي للباحثين عن العمل بالمعلومات حول ذلك وتسليمها اإلثباتات المتعلقة من 
  بذلك.

  تتوفر ممتلكات أو أموال وفقا لمحتوى القانون عندما تتجاوز قميتها المبالغ المسموحة التالية:
  
  
  
  

  )17.04.2010المبالغ المسموحة (أبتدءا من تاريخ 

المبلغ المسموح/لكل سنة   نوع المبلغ المسموح

  العمر

  الحد األعلى للمبلغ المسموح  الحد األدنى للمبلغ المسموح

  

  

  المبلغ المسموح األولي

  

  

  يورو 150,00

  

  

  يورو 3.100,00لكل واحد 

 *يورو 9.700,00لكل واحد 

  

  لألشخاص الذين ولدوا

  01.01.1958قبل 

  األوليالمبلغ المسموح 

المرفوع لألشخاص الذين 

  01.01.1948ولدوا قبل 

  

  

  يورو 520,00

  

  

  يورو 3.100,00لكل واحد 

  

  

  يورو 33.800,00لكل واحد 

      محمي تماما  ريستر –تقاعد 

  

  ضمانات التقاعد األخرى

  

  

  يورو 750,00

  

  

  بدون

 **يورو 48.750,00لكل واحد 

  

  لألشخاص الذين ولدوا 

  01.01.1958قبل 

  

  للمقتنيات الضرورية
  المبلغ المسموح لكل شخص

  يورو 750,00

  اإلعانة  في المجموعة التي تستحق

  

  
يورو. ولألشخاص الذين  9.900,00لحد  01.01.1964وقبل  31.12.1957يتصاعد المبلغ المسموح األعلى لألشخاص الذين ولدوا بعد  *

  يورو. 10.050,00فيتصاعد المبلغ المسموح األعلى الى حد اقصاه  31.12.1963ولدوا بعد 
  
  
وقبل  31.12.1957و لألستحقاقات النقدية لألشخاص الذين ولدوا بعد تزيد المبالغ القصوى المسموحة للضمانات التقاعدية األخرى أ **

  يورو. 50.250,00سيزيد هذا المبلغ الى حد قدره  31.12.1963يورو. ولألشخاص الذين ولدوا بعد  49.500,00لحد  01.01.1964
  
  
  
  

  تعليمات:
    من المستحقين لإلعانات من البالغين وشركائهم في  جميع المبالغ المسموحة األولية المدرجة أعاله تنطبق في كل مرة على كل

  الحياة.
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     يورو ينطبق على كل واحد من مستحقي اإلعانات من أفراد العائلة  750أن المبلغ المسموح للمقتنيات الضرورية وقدره
  الواحدة أو المجموعة التي تستحق اإلعانة.

  
  
  
  
  
  

  المبالغ المسموحة األضافية:
     يورو لكل طفل قاصر مستحق لإلعانة، 3.100مبلغ مسموح أساسي قدره  

  
  

    االستحقاقات النقدية، والتي ال يمكن لمالكها استغاللها قبل اإلحالة الى التقاعد بسبب إتفاق متعاقد عليه وقيمة أستحقاقاتها النقدية 
ن عمر المستحق لإلعانة والقادر على العمل مع شريكة حياته، ولكن على كل حال ال يورو لكل سنة كاملة م 750بما يعادل 
يورو. أن الحد األقصى للمبالغ المسموحة لضمانات التقاعد األخرى أو األستحقاقات النقدية يزيد  48.750,00تزيد عن 

ألشخاص الذين ولدوا بعد يورو. ول 49.500,00لحد  01.01.1964و قبل  31.12.1957لألشخاص الذين ولدوا بعد 
  يورو. 50.250,00يزيد هذا المبلغ لحد  31.12.1963

  
  
 
 
  
  

  ال يؤخذ بنظر اإلعتبار كممتلكات أو كأموال:
 
 
  

    ،أثاث منزلية مناسبة  
  

    ،مركبة نقل أشخاص مناسبة لكل واحد من أفراد المجموعة التي تستحق اإلعانة والذي يستحق المساعدة والقادر على العمل  
  

     الضمانات التقاعدية بقدر األموال المدعومة وفق القانون اإلتحادي والمحددة بوضوح كضمانات تقاعدية ومن ضمنها أرباحها
  وأشتراكات أو أقساط الضمانات التقاعدية المستمرة (تقاعد ريستر، وتقاعد رورب، وتقاعد المعمل)،

  

     والمحددة للضمان التقاعدي وبحجم مناسب ومعقول، عندما يكون المستحق للمساعدة الحاجات من الممتلكات المثبتة من المالك
  والقادر على العمل وشريكته في الحياة معفيين من واجب التأمين في التأمين التقاعدي األلزامي،

  
 
  

    ،قطعة أرض سكنية مستخدمة بشكل شخصي وبمساحة مناسبة ومعقولة أو سكن ملك مناسب  
  

     طالما يتم إثبات استخدامها الالحق لغرض شراء أو الحفاظ على قطعة أرض سكنية بمساحة مناسبة، وطالما تستخدم الممتلكات
تلك أو سيتم أستخدامها لغرض إسكان أفراد معوقين أو محتاجين للرعاية ومن المنتظر تهديد تحقيق ذلك الهدف من خالل 

  التصرف بهذة الممتلكات أو استخدامها،
 

     والحقوق طالما سيكون من الواضح بأن استخدامها غير أقتصادي أو سيتجاوز حدود إمكانات المعني بها وبشكل كبير. األشياء
تعتبر الظروف المعيشية خالل فترة استالم اإلعانات الالزمة لتأمين الحد األولي للمتطلبات الحياتية للباحث عن العمل هي 

  األساس في تقدير المناسب والمقبول.
  
  
 
 
  
  

  استخدام اإلعانات لألغراض المحددة
طالما ستحصلوا على إعانات، والتي يحدد المشرع القانوني استخدامها ألغراض محددة (على سبيل المثال تكاليف السكن، تكاليف 

هذة  ترجاعالتدفئة، مساعدات لمرة واحدة)، فمن الواجب عليكم استخدام هذة النقود للغرض المحدد لها فقط. وعلى خالف ذلك يمكن اس
  باإلرتباط مع المادة  47اإلعانات منكم وفقا للمادة 

 
 

  ).SGB X( من قانون الحقوق االجتماعيةمن الكتاب العاشر  50
  
 
  
  

  التأمين الصحي وتأمين الرعاية االجتماعية
) ستكونوا وبشكل أساسي ملزمين بالتأمين في التأمين الصحي وخزينة II )Arbeitslosengeldes IIعند تلقيكم إلعانة البطالة 

 IIالرعاية االجتماعية األلزاميين، طالما ليس لديكم الفرصة للتأمين على ذلك عبر تأمين عائلي أو كنتم وقبل استالم إعانة البطالة 
)Arbeitslosengeldes IIين الصحي ولتأمين الرعاية االجتماعية من الجهة ) مؤمنين تأمينا خاصا. تدفع المبالغ المقطوعة للتأم

  الرسمية المسؤولة وبالمقدار المحدد 
قانونا والى صندوق التأمينات الصحية. وعندما تمنح اإلعانات كقرض فقط أو تمنح كإعانات لمرة واحدة فقط، فال يوجد عندئذ إلزام 

  .)SGB II( من قانون الحقوق االجتماعيةبالتأمين في أطار الكتاب الثاني 
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)، فستقوم الجهة الرسمية المسؤولة بتسجيلكم II )Arbeitslosengeldes IIطالما كنتم ملزمين بالتأمين من خالل استالم إعانة البطالة 
  في صندوق التأمين الصحي والتي كنتم مؤمنين فيه قبيل البدء بإستالم اإلعانات.

لإلعانات. وسيبدأ التأمين بأثر رجعي ومنذ اليوم األول التي تمت الموافقة فيه لكم سيتم أوال تأمينكم، عندما تتم الموافقة على منحكم 
  على إستالم اإلعانات.

  
  
  
  

  التأمين ضد الحوادث
أنتم مؤمنون ضد الحوادث عندما يتوجب عليكم وبمطالبة خاصة من الجهة الرسمية المسؤولة عنكم بالتوجه الى محل عمل معين. يجب 

  الرسمية المسؤولة فورا في حالة وقوع حادث.عليكم إعالم الجهة 
  
 
  
  

  التأمين التقاعدي
) ستكونوا مسجلين في تأمين التقاعد الحكومي. ولكن هذا ال ينطبق على II )Arbeitslosengeldes IIعند تلقيكم إلعانة البطالة 

ين يحصلوا على اإلعانات كقرض فقط أو تمنح التالميذ، والطلبة الجامعيين ومستلمي المساعدات االجتماعية ومستحقي اإلعانات والذ
  لهم اإلعانات لمرة واحدة فقط.

) لعدم وجود حاجة لمساعدتكم وكنتم عاطلين عن II )Arbeitslosengeldes IIاذا لم يكن لديكم الحق بالحصول على إعانة البطالة 
عمل. حيث يمكنكم من خالل ذلك تالفي مشاكل العمل، يرجى منكم التسجيل فورا لدى مصلحة العمل المسؤولة عنكم كعاطل عن ال

  قانونية محتملة لكم.
  
  
  

  
  التغيب عن محل اإلقامة

في يوما  21لغاية يمكن لمستحقي اإلعانات من الذين ليس لديهم عمال وال يشاركون في تدبير أو دورة ما، الغياب عن مقر إقامتهم 
فقط حينما ال يؤدي ذلك الى تأخير أو إعاقة تنفيذ اجراء أو تدبير تحفيزي  السنة، دون الحاجة الى تقليص إعاناتهم. ولكن ذلك ينطبق

على الغياب عن محل اإلقامة مسبقا. وعندما تتجاوز مدة الغياب عن محل  موافقة الموظف المختص بكم شخصياوكذلك عندما تتم 
. يمكن غياب األول غير المرخص به عن محل اإلقامةأبتدءا من يوم اليوما، فسيؤدي ذلك الى إيقاف منح اإلعانة  21اإلقامة أكثر من 

  أوال بعد التبليغ مجددا لدى الموظف المختص بكم شخصيا.) ALG IIالبطالة ( -االستمرار في دفع إعانة 
  

اب من الكت 4فقرة  65من عمرهم وبينوا بأنهم ليس مستعدين للعمل بعد (المادة  58ال ينطبق ذلك على األشخاص الذين أتموا السنة 
خارج محل إقامتهم المعتاد مع  أسبوع 17 ). يمكن لهوالء األشخاص البقاء لغايةSGB IIقانون الحقوق االجتماعية الثاني من 

  عن الغياب الزما وضروريا. المسبقاالستمرار في منحهم لإلعانات. لكن التبليغ 
  
  
 
  

  المرض
حالة كونكم غير قادرين عن العمل بسبب المرض، فيتوجب عليكم إعالم الموظف المختص أو الموظفة المختصة بكم شخصيا  في

وبشكل فوري بذلك. يتوجب عليكم وقبل مرور اليوم الثالث بعد حصول حالة عدم القدرة على العمل، أو أبكر عند مطالبتكم بذلك، تقديم 
  لى العمل،تأييد طبيبكم حول عدم قدرتكم ع

 
 
 

  . يتوجب عليكم  تقديم تأييد عدم القدرة على السفر عند مطالبتكم بذلك. حالتكم المرضية ومنذ اليوم األول لهاوالذي يؤيد فيه بالفعل 
 
 
  

في حالة مرضكم خالل فترة غياب عن محل اإلقامة مرخص به لكم وتكونوا حينها في خارج البالد، فيتوجب عليكم ولضمان حقكم 
  باإلعانة مراعاة النقاط التالية:

  
 
  

     الى صندوق التأمين الصحي المختص بإقامتكم. فورايجب تقديم تأييد عدم القدرة على العمل  
  
  

     عن بداية حالة عدم قدرتكم على العمل والمدة المحتملة لها. بشكل عاجلإخبار الموظف المختص بكم شخصيا  
  
  

    قدم بوضوح حالة عدم قدرتكم على العمل. وأن تقريرا طبيا عن الحالة المرضية لكم لن يكون يجب أن يؤيد التقرير الطبي الم
  كافيا.
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يتوجب في الحاالت المرضية على مستلمي اإلعانات من الذين يشاركون بالفعل في تدبير أو دورة، أو في فرصة تشغيل أو في تدريب 
أيضا وعليهم االلتزام بلوائح وتعليمات الجهة الرسمية أو تلك العائدة لرب  أبتدءا من اليوم األول للمرض مهني تقديم إثباتات مرضهم

  العمل.
  
 
 
  

  طريقة طلب الحسابات البنكية
 BGBl. 2003(مجلة القانون اإلتحادي  2003. ديسمبر / كانون األول 23توفرت وعبر قانون الدعم الضرائبي الصادر بتاريخ 

) للجهات المالية الحكومية ولجهات رسمية معينة أخرى إمكانية طلب بيانات جرد لحركة محتويات الحسابات 2931ول ص الجزء األ
). تم أخيرا تغيير BZStالبنكية وحسابات الودائع لدى البنوك والمؤسسات المالية وذلك عبر المصلحة المركزية اإلتحادية للضرائب (

. 14والصادر بتاريخ  2008حسابات البنكية من خالل قانون اصالح ضرائب المؤسسات والشركات القواعد القانونية لطريقة طلب ال
  ).1912الجزء األول ص  .BGBl(مجلة القانون اإلتحادي  2007أغسطس / آب 

  
  

نون الضرائب من قا 93bوكذلك في المادة  10ولغاية  7فقرة  93أن عملية الطلب اآللي لمعلومات الحساب البنكي منظمة في المادة 
)AO) توجد هناك قواعد ونظم أخرى يتضمنها قرار االستخدام لقانون الضرائب .(AEAO بصغيته الصادرة بتاريخ (

02.01.2009.  
  

  
) استخدام هذة اإلمكانية عند وجود حاجة AOمن قانون الضرائب ( 9فقرة  93نود تنبيهكم بهذا الخصوص الى أنه يمكننا ووفقا للمادة 

  لذلك.
  
  

 
  

  اِقرار الموافقة
 Grundsicherung fürالتأمين األولي للباحثين عن العمل (، )Jobcenterأنني موافق على أن يقدم مركز العمل (

Arbeitssuchende  من قانون الحقوق االجتماعية ) ضمن عاصمة أقليم فيزبادن (الجهة المختصة باإلعانات حسب الكتاب الثاني
SGB II من قانون الحقوق االجتماعية (الجهة المختصة باإلعانات حسب الكتاب الثاني عشر  51.500101) الى القسم المختص

SGB XII ( من قانون الحقوق االجتماعية) نسخ مصورة من طلبي المقدم للحصول على اإلعانات طبقا للكتاب الثانيSGB II ،(
  ير الطبي أيضا.ومن قرار منح اإلعانات األخير، ومن قرار إيقاف المنح ونسخة من التقر

  

  
أنني موافق على تحويل البيانات الشخصية كالعنوان، والسيرة المهنية و معوقات التوسط للتشغيل الى الجهة الرسمية المسؤولة عن 

  اجراءات وتدابير إعادة التأهيل المهني ألغراض المشاركة في مثل هذة االجراءات والتدابير.
  
 

أو أكثر فسيتم إبالغ قسم األعمال االجتماعية في المصلحة  %30اإلعانات المحسوبة (معاقبة) بنسبة لقد تم إعالمي بأنه في حالة تقليص 
  لغرض القيام باألعمال االجتماعية، عندما ال يعيش في منزلي أطفال قاصرين.

 
 
 
 

  ني أويد من خالل توقيعي على استالمي لورقة التعليمات وبأنني موافق على اِقرار الموافقة.
  
  

  فيزبادن، بتاريخ 
  
  

          
  التوقيع
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  عاصمة الوالية مدينة فيسباِدن
  مكتب المساعدات األساسية والالجئين

Landeshauptstadt Wiesbaden 
Sozialleistungs- und Jobcenter 

  
  )DSGVOمن الئحة االتحاد األوروبي لحماية البيانات ( 14و 13معلومات وفقًا للمادتَين 

 
 نود بمساعدة المعلومات التالية إعطاءك فكرة عامة عن معالجة بياناتك الشخصية من قَِبِلنا وحقوقك المنبثقة عن قانون حماية البيانات.

  يهدف جمع ومعالجة البيانات إلى إتاحة صرف مساعدات لك وفقًا للكتاب الثاني من قانون الشؤون االجتماعية. 
 

  المسؤول عن معالجة البيانات    .1
 

  عاصمة الوالية مدينة فيسباِدن
  إدارة المدينة

  مكتب المساعدات األساسية والالجئين
  فيسباِدن 65189آليه، -شارع كونراد 11

Landeshauptstadt Wiesbaden 
Der Magistrat 

Sozialleistungs- und Jobcenter 
Konradinerallee 11, 65189 Wiesbaden 

 
  الُمفوض الرسمي لحماية البيانات  .2

 
  مفوض حماية البيانات لعاصمة الوالية مدينة فيسباِدن

  فيسباِدن 65029،  3920صندوق بريد 
Datenschutzbeauftragter der Landeshauptstadt Wiesbaden,  

Postfach 3920; 65029  Wiesbaden 
 

  األساس القانوني لمعالجة البيانات .3
 

لبحث مدى استحقاقك للمساعدات وفقًا للكتاب الثاني من قانون الشؤون االجتماعية يعالج مكتب المساعدات األساسية والالجئين بياناتك 
وصرف هذه المساعدات عند االقتضاء. ويقتصر جمع ومعالجة البيانات فقط على البيانات الضرورية. يتمثل األساس القانوني لمعالجة 

حرف ب من الئحة  2فقرة  9حرف ج وحرف هـ، وكذلك المادة  1فقرة  6البيانات عند تأدية مهام أو التزامات قانونية في المادة 
 67من الكتاب األول من قانون الشؤون االجتماعية والمادة  35) باالرتباط مع المادة DSGVOاالتحاد األوروبي لحماية البيانات (

وما  50ة البيانات االجتماعية)، والمادة وما بعدها من الكتاب العاشر من قانون الشؤون االجتماعية (تدابير اإلدارة االجتماعية وحماي
  بعدها من الكتاب الثاني من قانون الشؤون االجتماعية، وكذلك القواعد القانونية الخاصة.

 
أ من الئحة  2فقرة  9أ والمادة  1فقرة  6المادة  إلىعندما نطلب منَك صراحةً الموافقة على معالجة البيانات، فإن ذلك يستند قانونًا 

  من الكتاب العاشر من قانون الشؤون االجتماعية.  2ب فقرة  67) باالرتباط مع المادة DSGVOاألوروبي لحماية البيانات (االتحاد 
 

  أنواع البيانات ذات الطابع الشخصي: .4
 

الطابع  التالية ذات اعتمادًا على المهمة القانونية واألساس القانوني، يُمكن لمكتب المساعدات األساسية والالجئين جمع ومعالجة البيانات
  الشخصي:

 
  البيانات األساسية:

 
رقم العميل، رقم األسرة صاحبة االحتياج، اللقب، االسم، تاريخ الميالد، محل الميالد، االسم عند الميالد، العنوان، الجنسية، رقم 

تحويل المالي، رقم السجل التعريف الضريبي، وضعية اإلقامة، رقم التعريف الشرطي ورقم التعريف الشخصي، رقم وتاريخ ال
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االتحادي المركزي لألجانب، رقم التأمين التقاعدي/رقم التأمين االجتماعي، درجة الرعاية، درجة اإلعاقة الشديدة والعالمات، رقم 
  الهاتف (اختياري)، البريد اإللكتروني (اختياري)، البيانات البنكية

  
  بيانات أخرى ُممكنة ذات طابع شخصي:

 
، مقدار المساعدات، نوع المساعدات، بيانات حول الدخل والثروة، بيانات حول مدة ونهاية عالقة العمل وحول صاحب مدة الموافقة

العمل، بيانات حول مستحقات النفقة والتعويض، بيانات التنفيذ، بيانات التقاضي وفقًا لقانون الُجنَح، بيانات حول وضعية اإليجار 
ت حول وضع التأمين الصحي وتأمين الرعاية والتأمين التقاعدي، بيانات صحية، بيانات حول الرعاية واحتياجات السكن والتدفئة، بيانا

والوصاية، بيانات حول المساعدات االجتماعية المنصرفة وحول األوضاع األسرية، بيانات حول الوضع الشخصي (سيرة ذاتية) وما 
  يثبت االلتحاق بالمدرسة والشهادات المدرسية

 
  البيانات ذات الطابع الشخصي نشر وجمع  .5

 
ال يتم تمرير البيانات ذات الطابع الشخصي إلى طرف ثالث إال بموجب صالحيات ولوائح قانونية (خاصةً بناًء على قواعد حماية 

 يالبيانات المنصوص عليها في الكتاب العاشر من قانون الشؤون االجتماعية)، على سبيل المثال: إلى مؤسسات الضمان االجتماع
األخرى (مثل مؤسسة التأمين التقاعدي األلمانية، والتأمين الصحي، وتأمين الرعاية)، الوكالة االتحادية للعمل، مكاتب الضرائب، 

سلطات الجمارك، سلطات إنفاذ القانون والحماية من األخطار (مثل الشرطة، والنيابة العامة، ومكتب حماية الدستور)، المحاكم 
تب المحليات، ورئاسة مدينة دارمشتات، ووزارة الشؤون االجتماعية واالندماج في والية هيسين، والوزارة وأطراف أخرى، مثل مكا

االتحادية للعمل والشؤون االجتماعية، والهيئة االتحادية للضرائب، والمكتب االتحادي للهجرة والالجئين، وديوان المحاسبة الفيدرالي، 
وعاصمة الوالية مدينة فيسباِدن، ومعالجي المهام (مثل مقدمي خدمات تكنولوجيا المعلومات)،  والسلطات الرقابية األخرى في الوالية

والمؤجرين (في حالة الدفع إليهم مباشرةً)، وشركات اإلمداد بالطاقة (في حالة الدفع إليها مباشرةً) ومراكز تقديم المشورة في حاالت 
  شاد النفسي واالجتماعي (فقط بموافقة الشخص المعني).   اإلدمان (فقط بموافقة الشخص المعني)، وجهات اإلر

 
غ قانوني أو عند موافقتَك جمع  يجري جمع البيانات ذات الطابع الشخصي عادةً لدى الشخص المعني، ويُمكن في حالة وجود ُمسّوِ

  البيانات أيًضا من جهات حكومية أخرى مثل مؤسسات الضمان االجتماعي األخرى.
 

  البياناتمدة تخزين  .6
 

سنوات بالنسبة إلى األمور ذات األهمية في عملية  10تتحدد ُمدة تخزين البيانات بناًء على ُمَهل الحفظ القانونية المختلفة، وتبلغ عادةً 
  عاًما بعد انتهاء ُمدة تقاضي المساعدات. 30الدفع، وقد تصل في حاالت ُمعينة إلى 
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بشدة إلى حقوقك في االستعالم عن البيانات الُمعالجة ذات الطبيعة الشخصية، وفي تصحيحها نود في هذا السياق أن نلفت نظرك  

من الئحة االتحاد األوروبي لحماية  21-15ومحوها، وتقييد المعالجة، ونقل البيانات والمعارضة. ويستند ذلك قانونيا إلى المواد 
  لكتاب العاشر من قانون الشؤون االجتماعية. من ا 84و 83و 81) باالرتباط مع المواد DSGVOالبيانات (

 
في حالة عدم رغبتك في إتاحة البيانات أو االعتراض على المعالجة، فإن ذلك قد يعني التسبب لك في أضرار قانونية، مثل فقدان 

حرف ج  2فقرة  13دة استحقاقات قانونية، ويسري األمر ذاته في حالة قيامَك بسحب الموافقة الممنوحة على معالجة البيانات (ما
  ).DSGVOوحرف ه من الئحة االتحاد األوروبي لحماية البيانات (
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  لك الحق في التقدم بشكاوى لدى مفوض حماية البيانات لوالية هيسين. العنوان البريدي:

 
  مفوض حماية البيانات وحرية المعلومات لوالية هيسين
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