
 

فيما )كثير من المتلقين والمستفيدين من إعانات البطالة الثاني 
وهم بحاجة ماسة للمال ولديهم لكسب ( إعانات البطالة ثانيا: يلي

قدرة السيطرة على . القليل 404 يورو للشخص الواحد واآلباء  
364او  يورو لألزواج أو الشركاء في إتحاد توافقي ويجب في  

 2يتبع التبرير الرسمي في قانون اإلجتماعية الجزء الواقع ان 
ووفقا لكتاب . وضمان حياة كريمة( كتاب القوانين الثاني)

القوانين الثاني والئحته التنفيذية على المتضررين ينبغي لهم 
شراء المواد الغذائية ودفع الكهرباء، دفع اصالحات صغيرة 

جعل مدفوعات والمشاركة في الحياة الثقافية، دعوات تعارف و
اضافية على األدوية، وشراء المالبس واألثاث وغير ذلك ولكن 

وقد جاء خبراء . التجربة تبين أن هذا يكاد يكون من المستحيل
من مؤسسة التعاون المشترك وفي التحقيق أدى إلى إستنتاج 

مفاده أن تعطي صالح معيار القانونية سوى جزء من التكاليف 
عديد من المتضررين يبقى فقط لديهم لذلك ال.الالزمة للمعيشة

400امكانية العمل البسيط للوظيفة  يورو أو تسمى أيضا  
وظيفة صغيرة ولكن توضع جزء كبير من هذا الدخل اإلضافي 

في ما يلي يوضح أن هذا هو للتشغيل . للعاطلين عن العمل ثانيا
.وفقا لألحكام القانونية  

11في األساس وفقا للمادة  الفقرة   2 جتماعية الرمز الثاني اإل 
100الذي يصل دخله دائما الى  .يورو ال يخسم عليه شيء   

11في األساس وفقا للمادة  الفقرة   2 جتماعية الرمز الثاني اإل 
100الذي يصل دخله دائما الى  .يورو ال يخسم عليه شيء   

100إذا كان األمر كذلك فقط يحصل على  .يورو شهريا   

هذا رسم . وكما على مركز العمل أن يقوم بأي خصم على ذلك 
100ثابت قدره  يورو عن تكاليف المراد تغطيتها، تكبدها من  

.أجل الحصول على الدخل  

على سبيل المثال، نفقات المواصالت، تكلفة مالبس العمل هكذا 
(.بيت األسرة، المسؤلية)واألدوات والتأمين الخاص   

100من يتجاوز دخله  يورو فيحصل المستفيد عن العاطلين  
%عن العمل ثانيا باإلضافة  20 .بدل إضافي   

100وبعبارة أخرى مقابل كل يورو اضافي فوق  يورو يبقى  
20 .سنتا في جيبي   

 

إمرأة تعمل في كشك للبيع وتحصل كل شهر : مثال على ذلك
 يورو راتب من صاحب العمل  300على 

 يورو الدخل اإلضافي 300

 يورو التوازن 200= يورو بدل األساسي  100

يورو  160( = من الرصيد كمنحة إضافية 20)%يورو  40
 .تحسب إلى إعانة البطالة ثانيا
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يورو مركز العمل من  160يورو يأخذ  300من الدخل 
يورو بدل األساسي  100)يورو  140اعانات البطالة ثانيا، 

 (يورو بدل اضافي 40بإلضافة الى 

 .يورو تبقى في المحفظه 140وهذه 

 

 

 

 

عن واقع بدل المبلغ المتبقي، وهذا يتوقف  كثرلمحة عامة ا ناوه
 :على مقدار الدخل اإلضافي الذي يتم الحصول عليه

 اإلضافي المحرز حجم الدخل  -ا

 الباقي الذي تستحقه المبلغ  -ب

  

 ب ا

50 EUR 50 EUR 

100 EUR 100 EUR 

120 EUR 104 EUR 

150 EUR 110 EUR 

200 EUR 120 EUR 

250 EUR 130 EUR 

300 EUR 140 EUR 

350 EUR 150 EUR 

400 EUR 160 EUR 

 

العمل يجب على المستفيدين داخل اعانات البطالة بإبالغ مركز 
قبل اتخاذ وظيفة انها ستحقق دخل اضافي في المستقبل يشكل 

م سيكون مدخولك الشهري  كعام، فإن السلطة تريد أن تعرف 
ألن مدخولك الشهري لن يكون دائما ذاته لذلك ال يجب على 

مركز العمل ان يحاسبك على المبلغ الكبير األساسي لذلك يجب 
ل ليعيد اليك المبلغ عليك تقديم حسابك كل شهر لمركز العم

أن يفترض  لكالمتبقي سيكون من األفضل بالنسبة
 مركزالتوظيف معلش متوسط لك

 نصيحة-

للحصول على بعض العاطلين عن العمل قد يكون من المفيد اذا 
كانت تتلقى بدال طفيفا من صاحب العمل بعد أن تتفق معه 

عينة ويجوز أن يدفع هذا البدل لألنشطة التعليمية أو تربوية م
مديرة في فريق رياضي أو /على سبيل المثال كمدير

معلمة في تدريب البعض أكثر عموما فإنه بالتالي فهي /كمعلم
األنشطة التي معفاة من الضرائب ما يصل إلى مبلغ مقطوع 

من قانون ضريبة  26رقم  3يورو وفقا للمادة  2400من 
من الدخل في هذه الحاالت وبدل األساسي للعاملين لزيادة 

الفقرة  11Bالمادة  2الصفحة )يورو  200يورو الى  100
 (اإلجتماعية الرمز الثاني

يورو تبقى المؤهلة خالية تماما ستفيد فقط جزء  200هذه بدل 
للعاطلين % 80من التعويضات التي تتجاوز هذه المبالغ الى 

من اإلشتراكيين  3الفقرة  11عن العمل، ثانيا المقارنات المادة 
والحيثية  1/4/2011ثاني في الفقرة من نسخة الرمز ال

18A/11.18  تعليمات خدمة الوكالة الفيدرالية للكود
 .2013بصيغته المعدله من يوليو  اإلجتماعي الثاني

 
 

ALSO – Beratung 

د موعد  حدي فراء او ت ص لومات االوراق ال رجاء مراجع مع ال
ك خاص ب د ال بري ندوق ال ص   مع 

lk-beratung@also-zentrum.de 

 


