
 الطلب الرئيسي     
تاب الطلب من أجل المعونة المالية لتأمين مسلتزمات الحياة حسب الكتاب الثاني من ك

 SGB II التأمين األجتماعي 
 

يرجى وضع 

 االشارة

 
المعلومات في ستجدون مزيدا من 

 الصفحات المرفقة  التالية
 

www.arbeitsagentur.de.تتوفر وثيقة االرشادات واالوراق األخرى على االنترنت على الموقع التالي 
 

الشخصية  بياناتي .1  

 معلومات عامة    1.1
 

 االسم    )دكتور, استاذ الخ( اللقب

  )في حال وجد( االسم عند الوالدة   )اسم العائلة( الكنية 

 تاريخ الوالدة  مكان الوالدة )المدينة(  

 الجنسية  بلد الوالدة 

مين التأتم تقديم طلب الحصول على رقم  رقم التأمين التقاعدي 

 التقاعدي

 اسم الشارع, رقم البيت 

مع  أسكن\مقيم  

 المدينة  الرمز البريدي 

 معلومات البريد االلكتروني والهاتف هي طوعية.►

 البريد االلكتروني  رقم الهاتف 

الحالة المدنية   1.2  
 

    انا

ـة \عازب ـة \متزوج  ـة \أرمل   

ـة من تاريخ \مطلق ـة من تاريخ\منفصل   

شريكتي في الحياة هي:\عالقتي المثلية مع شريكي  

 تم ايقافها من تاريخ مسجلة

معلومات الحساب المصرفي )البنك(   1.3  

► -. يتم تحويل المعونة المالية عادة إلى حساب البنك   
 

ـة الحساب\اسم صاحب  اسم البنك 

BIC رمز البنك 
 يمكنك ايجاد رمز المصرف ►

  
 .ورقم الحساب الدولي في كشوفات البنك 

IBAN رقم الحساب الدولي    
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Nur vom Jobcenter auszufüllen 

 
 

 
Eingangsstempel 

Tag der Antragstellung 

Kundennummer 

Nummer der Bedarfsgemeinschaft 

Dienststelle 

Team 

Antragstellerin/Antragsteller hat sich 

ausgewiesen durch 

Bundespersonalausweis 

Pass 

Sonstiges Ausweispapier 

Gültig bis 

Handzeichen, Datum 

Antrag vollständig am 

Statistische Erfassung am 

Arbeitsaufnahme am 

Anlage EK/Einkommens- 

bescheinigung ausgehändigt 

Erste Lohn-/Gehaltszahlung am 

Sonstiges (z. B. Schulausbildung/ 

Berufsausbildung/Studium) ab 

Handzeichen, Datum 

 

http://www.arbeitsagentur.de/
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الشخصية  معلوماتي  1.4  
 

 

 في حال اذا كنت تعيش لوحدك يرجى الذهاب إلى الرقم 3 ►
 

 

األشخاص األخرين في مجموعتي المعيشية المشتركة.\المعلومات الشخصية للشخص  2.1  

► ن يكون لكم الحق األشخاص الذين هم تحت نفس مجموعتكم المعيشية المشتركة. باعتبار أنكم تقدمون طلباً للمعونات المالية, يجب أ\هنا يمكنكم ذكر الشخص 

يد تمثيل نفسه في مركز العمل عاماً ير 15التمثيل غير نافذ في حاال اذا كان فرد من المجموعة فوق الـ في تمثيل األفراد في المجموعة المعيشية المشتركة. 
في  من قانون الكتاب االجتماعي الثاني (. المعلومات غير مطلوبة عن االشخاص الذين ال تمثلهم 38مثالً عن طريق طلب آخر حسب القانون ) المادة 

 المجموعة المعيشية المشتركة.

 ملحق  )( م في االستمارةهالخاصة بالطفل ولالشخاص األخرين أيضاً الذين تمثلون عاماً االستمارة 15لكل طفل تحت سن الـ  )(  يرجى تعبئة الطلب
 ألشخاص أخرين

 

 

KI  لقد قمت بارفاق هذه األستمارة   

WEP  لقد قمت بارفاق هذه االستمارة 

 مجموعتي المقيمة في الوحدة السكنية  2.2

مشتركة أخرين, والذين ليسوا في مجموعتي المعيشية اليعيش في وحدتي السكنية ــــــ أشخاص 

 ولكنهم يعيشون بنفس الوحدة السكنية

► HG.من أجل االشخاص ذات صلة قرابة أو زواج يرجى تعبئة الطلب )KI WEP(  لألشخاص الذين ال تنطبق عليهم الطلبات  )VE( يرجى تعبئة الطلب 

باإلضافة لي يوجد ــــــــــ أشخاص أخرين في مجموعتي المعيشية المشتركة   

 
 المعلومات التالية تنطبق على االشخاص في مجموعتي المعيشية المشتركة

► . هنا يمكنكم اختيار اكثر من جواب واحد   

. زوجتي. نحن ال نعيش منفصلين بشكل دائم\أنا أعيش مع زوجي  
 

كل دائم.منفصلتين بش\ال نعيش منفصلينشريكتي المسجلة في عالقة مثلية . \أعيش مع شريكي   

 
 

زواج رسمي( شريكتي في الحياة مع كل المسؤوليات في العالقة )عالقة زوجية بدون \أعيش مع شريكي   
 

عاماً.  25ـة تحت سن \ة على األقل غير متزوج\ابنة واحد \أعيش مع  ابن واحد  
 

عاماً وأعيش مع الوالدين أو مع أحد الوالدين. 25أنا تحت سن الـ   

 أنا من اصل الماني عدت مؤخرا إلى المانيا وال توجد عندي الجنسية االلمانية
 يرجى تقديم وثيقة قرار القبول. ►

نأنا حاصل على اللجوء ولي الحق في المعونة المالية وفقا لقانون الالجئي  

نع
 م

 ال

نع
 م

 ال

مثال: قرار الحصول على إقامة أو بطاقة اإلقامة في المانيا الخ...يرجى تقديم الوثائق الداعمة  ► . 

ً  صحياً, قادر –حسب اعتقادي –أنا  على ممارسة عمل لثالث ساعات يوميا نع 
 م

 ال

حصول على عندها تقديم طلب ال في حال اذا قمت باختيار )ال( ال يحق لك حينها الحصول على المعونة المالية حسب الكتاب االجتماعي الثاني. يمكنكم ►
 معونة مالية حسب الكتاب الثاني عشر االجتماعي

تلميذة \أنا تلميذ   
 

إلى –التدريب المدرسي هو من تاريخ 
 تاريخ::

نع
 م

 ال

 يرجى تقديم شهادة صالحة ►

 
 أنا طالب أو طالبة       
نع 

 م
 ال

 فترة دراستي هي من تاريخ إلى تاريخ

 يرجى تقديم شهادة صالحة  ► 

متدربة  \أنا متدرب  نع 
 م

 ال

 يرجى تقديم شهادة اثبات صالحة ► فترة التدريب من تاريخ إلى تاريخ:

فى, بيت انا أكون حاليا أو ساكون قريبا في احدى األماكن التالية. مثال: )مستش
 العجزة, السجن(
 

نع
 م

 ال

تاريخ إلى تاريخ:فترة المكوث من   .يرجى تقديم شهادة اثبات صالحة ► 

   المشتركة  في طلب مجموعة المعيشةاألشخاص   .2
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 معاينة االحتياجات األخرى  .3

. المعلومات هنا طوعية وهي مطلوبة فقط في حال اذا اردت تسجيل احتياجات أخرى   
 

 

 الدخل المالي .4

 EK  عاماً وما فوق في مجموعتك المعيشية المشتركة يرجى تعبئة الطلب 15من أجلك ومن أجل االشخاص الذين تتراوح أعمارهم من    

من أجل المورد المالي من أعمال ذاتية   EKS.يرجى تعبئة الطلب 

 الممتلكات أو الثروة .5

VM   يرجى تعبئة المعلومات عم الممتلكات لالشخاص في مجموعتك المعيشية في النموذج 

 االستحقاقات ذات األولوية  .6

 االستحقاقات في مواجهة وكالة العمل  6.1

►. .  في حال اذا تمت الموافقة مسبقاً 6.4في حال اذا قد قمتم مسبقاً بتقديم طلب للمعونة تحت الكتاب الثالث من قانون الشؤون االجتماعية يرجى  ملئ القسم  

ان تملؤا معلومات قي القسم , في حال اذا كانت هناك فترة ايقاف ال يجب  2على طلب المعونة لكمظو يرجى كتابة ذلك في نموذج المورد المالي في القسم 

6,1   

 يتم استخدام المعلومات التالية من أجل التأكد من استحقاقكم لمعونات البطالة.►
 

األعوام الخمسة األخيرة قبل تقديم الطلب  خالل  

 هنا يمكنكم كتابة اكثر من جواب. يرجى تقديم الوثائق الداعمة ►

 كنت أعمل وكان لدي تأمين اجتماعي .

صاحب العمل\مقدم من - إلى   نوع العمل 

صاحب العمل\مقدم من - إلى   نوع العمل 

صاحب العمل\مقدم من - إلى   نوع العمل 

صاحب العمل\مقدم من - إلى   نوع العمل 

أعمال حرة \كنت أعمل على حسابي الخاص   

 نوع العمل من - إلى 

 قمت بأداء الخدمة العسكرية أو المدنية .

)SGB XI) ن ية حسب الكتاب الحادي عشر من قانوعندي اقارب تحت الرعاية:  رعا   

. ها(\وحيدة )يعيش لوحده\ة وحيد\أنا والد   
 

I. حاملةأنا   

 يرجى احضار ورقة تثبت الوقت المتوقع للوالدة. ►
 

 أحتاج ألسباب صحية إلى اتباع نظام غذائي مكلف مادياً 

►  MEB يرجى ملئ المرفق. 
 

 أنا اعاني من إعاقة وأحصل على 
• 

• 
• 

من التاب التاسع لقونون الشؤون  33معونات مالية من أجل المشاركة في حياة العمل حسب المادة  
أواالجتماعية   

 مساعدات أخرى من اجل الحصول على عمل منااسب أو 

. من الجزء الثاني عشر لقانون الشؤون االجتماعية 3-1الرقم  1السكر  1القسم  54مساعدة مالية لالندماج حسب المادة     

 § 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1-3 Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) 

 يرجى تقديم ورقة اثبات مناسبة. ►

من  الجزء التاسع لقانون الشؤون االجتماعية   5حسب الفقرة  69أنا ال استطيع العمل والتوجد عندي إقامة شخصية ذات الرقم 

  .Gمع االشارة 

► . اثبات مناسبةيرجى تقديم ورقة   
 

لدي حاجة خاصة  دائمة, مؤكدة, مستمرة, وليس لمرة واحدة, والتي ال يمكنني تغطيتها من خالل 

األم التي تعيش منفصلة(\المدخرات أو مصادر أخرى )مثال: تكاليف احتياجات األب  

► BB يرجى تعبئة الطلب نموذج 

Bearbeitungsvermerke 
Nur vom Jobcenter auszufüllen 

Anlage MEB 

Anlage BB 

Anlage EK 

Anlage EKS 

Anlage VM 



 
Jobcenter-HA.04.2015 Seite 4 von 6  

 

ث من حصلت على معونة بدل او تعويض ) مثال: بدل المرض, أو معونات البطالة حسب الكتاب الثال 

)SGB III). قانون    

الجهة \المكتب  من - إلى   قيمة التعويض 

الجهة \المكتب  من - إلى   قيمة التعويض 

مقدمي العمل \استحقاقات في مواجهة أصحاب  6.2  
 

ز أو لدي استحقاقات لدى صاحب العمل السابق لدفع االجور والرواتب المستحقة )مثال في حال عج 

لعمل(  ا \افالس صاحب العمل( أو لساعات العمل االضافية بعد ترك العمل )مثال تعويضا  انهاء الخدمة 
  

 العنوان صاحب العمل 

 السبب 

المرجع \رقم الملف  المحكمة   

►. مكانليرجى اعطاء اسماء وأ   

استحقاقات ضد في مواجهة طرف ثالث   6.3  
 

 \و منفصلزوجتها ا\شريكتي الحالية تعيش منفصلة عن زوجها \منفصلة أو شريكي  \أنا اعيش منفصل 

 منفصلة عن شريكها المثلي او شركيكتها المثلية 

► UH1 يرجى ملئ النموذج.   

شريكني  \متزوجة وتم الطالق أو شريكي المثلي  \الحياة كان متزوج شريكتي الحالية في \أنا أ شريكي

 المثلية كان في عالقة مسحلة وتم الغاء العالقة المسجلة.

► UH1  يرجى تعبئة النموذج 

مشتركة مسجلة في عالقة مثلية من مجموعتي التعايشية ال \متزوجة او غير مسجل  \شخص غير متزوج 

تستطيع  هي ال\ولذلك هو  ,ثة من العمر مولود من عالقة غير شريعةلسن الثاحاملة أو تعتني بطفل تحت 

 العمل

► UH2  يرجى تعبئة النموذج. 

 شخص من مجموعتي المعيشية 

•   ً  تحت سن الـ 18 عاما

ما بين عمر الـ 18 والـ 24 عاماً وهو\هي تذهب إلى المدرسة أو مدرسة مهنية أو سيبدأ في وقت  •
 قريب.

الشخص يعيش خارج محموعتي المعيشية المشتركة أحد والدي هذا   

►  UH3    يرجى تعبئة النموذج  

 أنا أكون: 

 تحت عمر الـ 18 عاماً أو  •

  بين عمر الـ 18 و 24 عاماً وأداوم في مدرسة أو مدرسة مهنية أو سأبدأ خالل فترة قصيرة بذلك .  •

. أحد من الوالدين يعيش خارج المجموعة المعيشية المشتركة   

► UH4  النموذج.يرجى ملئ  

Ich.  حادث سير, حادث في لعبة, حادث في عمل,حادث في  أنا أعاني من خلل صحي ) مثال: بسبب  

  الرياضة, خطأ في معالجة طبية, أو خالل مواجهة عنيفة(. لذلك أن في حاجة للمساعدة 

► UF يرجى تعبئة الطلب 

ويض عن عندي استحقاقات مالية في مواجهة طرف ثالث ) مثال: تعويضات عقد عمل او استحقاقات للتع

 األضرار(.  
 تحديد وتعريف نوع االستحقاقات 

 يرجى اثبات االستحقاقات من خالل الوثائق المناسبة. ►

Bearbeitungsvermerke 
Nur vom Jobcenter auszufüllen 

Anlage UH1 

Anlage UH1 
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صناديق دعم األسرة  \استحقاقات في مواجهة هيئات تقديم المعونات االجتماعية   6.4  

طالة, أنا قمت بتقديم أو انوي تقديم طلب للمساعادات المالية األخرى  )مثال: بدل السكن, معونات الب
 المعاشات التقاعدية, معونات دعم األطفال(.  

صندوق دعم األسرة\هيئات المعونات االجتماعية نوع المساعدة المالية   

بتاريخ:تم تسجيل  الطلب للمساعدة المالية  تاريخ تقديم الطلب   

أجلها\اسم الشخص الذي تم تقديم الطلب من أجله   

► .   طلباتك  \تم اقرار طلبك  يرجى تقديم اثبات بأنه 

 

 التأمين الصحي وتأمين الحماية عند العجز .7

 التأمين اإلجباري قانونياً في التأمين الصحي وتأمين الحماية عند العجز  7.1
 

. مسجلة قانونياً في التأمين الصحي وتأمين الحماية عند العجز\أنا مسجل   

 رقم التأمين الصحي مقر شركة التأمين الصحي اسم شركة التأمين الصحي 

ا/البطاقة الصحية مثال الخاصة بكميرجى  تقديم شهادة العضوية أو وثيقة صالحة أخرى تؤكد تأمينكم الصحي. أو يمكنكم بدال من ذلك تقديم البطاقة الصحية   ►

 االلكترونية

 يرجى ملئ المعلومات التالية )مطلوبة(, من أجل التأكد من الـامين األسري )العائلي(.►

مؤّمنة \مؤّمن شريكتي المسجلة في عالقة مثلية و المنفصلة عني\زوجي المنفصل عني أو شريكي\زوجتي

 صحياً بشكل الزامي او تطوعي.  

► . 7.2يرجى ملئ القسم    

. مؤّمنة صحياً بشكل الزامي أو تطوعي\عاماً وأبي أو أمي مؤّمن 25أنا تحت عمر الـ   

► . 7.2يرجى ملئ القسم    

 التأمين األسري )العائلي( 7.2
 

 أنا مسجل في التأمين العائلي للصحة والعناية أثناء العجز مع: 

زوجتي\زوجي في عالقة مثلية مسجلةشريكتي \شريكي    
 

  

زوجتي المنفصلة عني\زوجي  ـة في عالقة مثلية مسجلة \شريكتي المنفصل\شريكي   
 

األب\األم  

اسم العائلة\الكنية   األسم  

 مقر شركة التأمين اسم شركة التأمين تاريخ الوالدة 

 (في حال اذا كان متوفراً ) رقم التأمين الصحي 

 التأمين الصحي وتأمين الحماية عند العجز لي هو خاص, اختياري, قانوني أو غير موجود  7.3
 

 

مؤّمنة بشكل خاص أو تحت تأمين قانوني \أنا مؤّمن
 اختياري.

►  SV من النموذج  2يرجى ملئ القسم رقم     

ال يوجد عندي تأمين صحي 
 صحي  

► SV من النموذج  3يرجى ملئ القسم    

للتأمين الصحي القانونيالقسط اإلضافي   7.4  

.قسط إضافيأنا أدفع   

برهان.\يرجى تقديم اثبات  ►  

 المبلغ الشهري باليورو

Bearbeitungsvermerke 
Nur vom Jobcenter auszufüllen 

Anlage SV 
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 تكاليف السكن والتدفئة   .8
 

 
 

 تقديم طلب لموعد الحق  .9
 

 

 

من الكتاب  65-60نود سيتم العمل على بياناتكم حسب الب(.  : الكتاب الثاني من ثانون الشؤون االجتماعيةالبيانات تخضع للسرية اإلجتماعية )انظر إلى المنشور
االجتماعية من أجل المعونات المالية.أ, ب, س, من الكتاب العاشر لقانون الشؤون  67األول لقانون الشؤون اإلجتماعية البند   

 لقد صرحت وقبلت بأن تكون ممثالً ن مجموعتك المعيشية المشتركة. ,أيضاً بأن معلومات مجموعتك المعيشية المشتركة هي كاملة وصحيحة. 

. ة المشتركة, اي شخص في مجموعتكم المعيشي في حال اذا قمت باعطاء معلومات خاطئة أو غير كاملة أو لم تقوموا باعالمنا بأي تغيير في حالتكم أو 
ة بأن عندها يجب عليكم ارجاع جميع المعونات المالية. عالوة على ذلك, قد تعتبر ذلك جريمة قانونية أو يتم مالحقتكم جنائياً.  يرجى المالحظ

ن أجل العمل,  ايرادات االستثمار, , المعونات م المعلومات في مراكز العمل يتم مزامنتها بشكل اوتوماتيكي مع أطراف أخرى مثال:  خالل  فترات
في  لذلك يرجى الـتأكد من أن االعضاءتعويضات  التقاعد و الحوادث القانونية, تعويضات دعم العمل, ويتم تبادل المعلومات مع هكذا جهات.  

رات(. يحتفظوا بجميع المعلومات المهمة مثالً )القرامجموعتك المعيشية المشتركة مدركين لهذه المعلومات وبأنهم ملزمون بالتعاون  وعليهم أن   
 

 

 

 

 

 أؤكد بان جميع البيانات صحيحة .
 

التاريخ \المكان مقدمة الطلب\توقيع مقدم   

التاريخ\المكان طلب ـة ال\)في حال اذا كان مقدمة عن العمر \ممثلة القاصر\توقيع ممثل 

 تحت سن البلوغ القانوني(

 

سم رقم:على دقة المعلومات و التعديالت أو اإلضافات من قبلي أو من قبل موظفي وكالة العمل في القأشهد   

التاريخ\المكان مقدمة الطلب\توقيع مقدم   

التاريخ\المكان طلب ـة ال\)في حال اذا كان مقدمة عن العمر \ممثلة القاصر\توقيع ممثل 

القانوني( تحت سن البلوغ  

 

مشرفة من قبل محمكة الوصاية .\لقد تم تعيين مشرف  

► . يرجى تقديم اثبات عن الوصاية   

المرجع \رقم الملف    

 
 تنطبق الوصاية على المجاالت التالية للحياة: 

التاريخ\المكان المشرفة \توقيع المشرف    

 

. ين في لقد حصلت على نموذج الكتاب الثاني من قانون الشؤون االجتماعية ونموذج معلومات عامة وأعرف كل محتويات هذين النموذج 

م الممتلكات أو القدرة على العمل و الكسب( ساقوحال إذا حدثت اي تطورات ) بشكل خاص حول افراد العائلة أو الدخل المالي أو 
  باعالمكم بشكل فوري وبدون تأخير. 

: تاريخ اعتبارا من  SGB II أتقدم بطلب للمعونات اإلجتماعية حسب   القانون . 

يدخل حيز التنفيذ في بداية الشهر, لذلك فإن المعلومات التي تقدمونها   (Abs. 2 Satz 2 SGB II 37 §)يرجى المالحظة بأن طلبكم للمعونة حسب القانون 
يجب أن تكون عن كامل الشهر. لديك ايضا الخيار للتقديم على المعونات المالية اعتبارا من وقت محدد من المستقبل. إن اقرار  –حول حركة الدخل  –بشكل خاص 

     المعونات من أجل فترة محددة ف يالمستقبل ال يكمن ان تتم إال في اليوم األول من الشهر التالي. 

 تترتّب علّي تكاليف السكن والتدفئة 

►  KDU يرجى تعبئة النموذج    
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