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و سيتم تطبيق قانون البرغرغيلد  ٢٠٢٣كانون الثاني  ١ابتداءاً من 
 يتلقائسيتم رفع مبلغ المساعدات بشكل 

 
ذلك من على  ت الموافقةتمحيث سيحل البرغرغيلد محل التأمين األساسي للمعيشة.  ٢٠٢٣ كانون الثاني ١بداية من 

 .قبل البرلمان األلماني و مجلس الواليات. و سيتم تطبيق قانون البرغرغيلد على خطوتين
. في الخطوة الثانية سيتم في و الحد األدنىرفع مبلغ المساعدات  تطبيق في الخطوة األولى سيتم مع بداية العام الجديد

  منتصف العام تطبيق الجزء المتعلق بالنقاط األساسية بالنسبة للتدريب المستمر و دورات التأهيل.  
 

عند االنتقال للعام الجديد. ال داعي لتقديم أي طلب إضافي  في الوقت المحدد مع الزيادة الجديدة فع مبلغ المساعداتدسيتم 

الذين يتقاضون مساعدات الجوب سنتر كل اأِلشخاص مع بداية العام  بناءاً على ذلك  د.للحصول على البرغرغيل

مبلغ المساعدات مع الزيادة الجديدة. سيحصلون بشكل تلقائي على  

وإذا كان المرتب الشهري الذي يورو و لن يتم المطالبة باسترجاعها الحقاً.  ٥٠بناءاً على الحد األدنى الجديد سيتم إضافة 

عليه من عملك يتغير بشكل طفيف فسيتم دوماً إصدار كشوف جديدة و طلب استرداد للمبالغ البسيطة. تحصل  

 

 النقاط الرئيسية التي ستدخل حيز التنفيذ بداية من شهر تموز

التي ستحل . إضافةً إلى خطة العمل المشترك الجديدة مبلغ التدريب المستمرو يدخل في ذلك توسيع إمكانيات الدعم و 

بدءأ من منتصف العام.  محل اتفاق االدماج   

األدوات المستعملة المتعلقة بإمكانيات و ستكون إن جوهر قانون البرغرغيلد هو دعم و تأهيل األشخاص بشكل أفضل.  

 الدعم أكبر.  

المستمر و إزالة أولوية لتدريب ل الممنوح مبلغالفرص الدعم اإلضافية للتدريب المستمر و التحفيز اإلضافي من خالل 

  على التدريب و استدامة وساطة العمل. للتركيز  وساطة العمل ستكون هي تمثيل واضح

 

المساعدات و األصول المحمية و المبالغ المعفاة الجديد في مبلغ    

يورو لكل  ٤٥١لمبلغ يورو, و للشريكين  ٥٠٢لمبلغ  ثانيال كانون ١بدايةً من  عازبينسترتفع المساعدات لألشخاص ال

 ٤٠٢سنة و الذين يعيشون مع أهلهم سيرتفع المبلغ لقيمة  ٢٥تحت الذين أعمارهم  غير العاملين شريك. بالنسبة لألشخاص

يورو و  ٣٤٨لقيمة  عام ١٣و  ٦يورو, و لألطفال بين سن  ٤٢٠عام لقيمة  ١٧لغاية  ١٤يورو , و للمراهقين بين سن 

. يورو ٣١٨نوات لقيمة س ٦لألطفال تحت سن   
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و لكل شخص إضافي في األسرة يورو  ٤٠٠٠٠قيمة األصول المحمية للشخص المتقدم بالطلب في العام األول  ستبلغ 

العام يجب أن  هذا سيتم تحمل مصاريف السكن الفعلية من قبل الجوب سنتر. و بعد انقضاءيورو. إضافةً لذلك  ١٥٠٠٠

  يكون السكن موافق للمعايير المسموح بها.  

 

 ١٠٠٠ - ٥٢٠مزاولة عمل يتراوح فيه الراتب بين سيسمح عند  ٢٠٢٣.٧.١و وفقاً لرفع قيمة المبالغ المعفاة ابتداءاً من 

براتب بالمئة من الراتب. سيحتفظ الشباب بالراتب الذي يتقاضونه من عمل الطلبة و  ٣٠باالحتفاظ بمقدار  يورو

يورو(. سيتم ابقاء الراتب المحصل من عمل الطلبة أثناء  ٥٢٠)حالياً  عمال الصغيرةالذي ال يتجاوز حد األ األوسبيلدونغ

 العطل غير مأخوذ في االعتبار.

 

قرار ايقاف العقوبات سينتهي مع بداية العام الجديد   
 

في الحاالت التي يتم فيها االخالل بااللتزامات المتفق عليها سيتوجب على مكاتب العمل تخفيض المساعدات مجدداً, و 

 ١٠الحضور سيتم تخفيض المساعدات ب يب عن يبذلك سيتوقف قرار ايقاف العقوبات مع بداية العام الجديد. عند التغ

 ٢٠بالمئة لمدة شهر,  ١٠ ىبالمئة, و بالنسبة لالخالل باتفاقات أخرى فسيكون هناك التدرج التالي , في المخالفة األول

, في العام لثالثة أشهر عند استمرار المخالفة. نادراً يتم اجراء العقوباتمئة بال ٣٠بالمئة لشهرين إذا تكررت المخالفة, و  

بالمئة فقط من مستحقي المساعدات.  ٣,١الماضي تم فرض العقوبات لمرة واحدة على األقل بحق   

 

م قانون البرغرغيلد  يعمتم تأن ي من المفترض  
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