
       Arabisch.01.2016 ايبنت�ϭ تنبشأتόتنايابلائة بJobcenter-صϕ ن م�خة��

  

تόبئة البيانات    تنبيϬات بشأن
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 الόم البطالة ػن للόم ل بشأن تόبئة بيانات نماذج طلب مϯόنة اْتخادية الϯكالة تنبيϭات من  

  
 

 www.arbeitsagentur.de  انϯاإلنترنت  تخت  ػن ϳϔ  اϭل  إليϯصϯنية  يمكن  الϯسا ئل المساػدة  اإللكترϯϯ ب ئة البيانا تόا ت بشأن  تϭالتنبي 
أيضا  باللϑة  اإلنجليزيةɧ  الرϯسيةɧ  التركيةɧ  الόربيةɧ  األسبانيةɧ  الϕرنسيةɧ  اليϯنانيةɧ  الصربيةɧ  الكرϯاتيةɧ  اإليطاليةɧ  البϯلنديةɧ  البرتϑال ية 

البلϑاريةϯ  ɧالرϯمانية� 

 

    
 

    
 

  

    
 

 

    
 

 

  
 
 
 
 

 

 
  

   

   

  

    
 

 

    



ىذه التنبيϭات  بشأن تόبئة  البيانات  ىϳ جزء  من الطلب الΧاص بالخصϯل  ػلϱ  أداءات لتأمين نϙϕات المόيشة  خسب الجزء  الثانϳ  من
SGB II( تجدϯن SGB II*  ن اْجتماػيةϯن الشؤϯانϘ من  ϳاصة  بالجزء  الثانΧمات الϯلόة المϕصخي ϳϔ �) Ϙانϯن الشؤϯن  اْجتماػية *

المزي د من المόلϯمات  ϳϔ ىذا  الصدد� 
 

Wichtige Hinweise 

تنبيϬات ىامة  

  � Γيُغ �� Γامٛاص* ϧٚ املًغ ϧٚ امٍٓ٘ األٌل يّ امٛغΘاص شاعْا ةؤΜغ عΡغّ اعΒΘاعا Ϧٍٚنكٙ  ْك ٚنكٙ ٚغاعاΓ أϦ امطٗب امُٛض٘ ُΡْغ
 Ε وغْخاΘامبلػ٘  عٗٓكٙ  اإلصالء  ة ϧٚ Ϧٍب ْكΒٌأنكٙ  مًظا امـ ))SGB II* ΔٓٛاعΘΡاال ϦٌΆامل Ϧٍَان ϧٚ ϧٚ � ΔٗٛΡ امجزء  امΝانّ

ٌ Ρه امشوٍم ةلؤΗ Ϧُٗ ّ صسل – مك اٚل املً غ امظِ Θَٛٙ ي ٓه ةΘُض ْٙ امطٗب �  – ٌعُٗ

 Δٓ ُضْٙ  هٍع  ضٍئΗ ةل ْجب  ،ΕنضاΘُضْٙ  أهل وظه امٛـΘاألحٍال  ة ϧٚ عض٘  امُٓا٘ يّ أِ حال ΕاΒΜ· ΕنضاΘُضْٙ ٚـΗ ٚنكٙ  عنض ُΡْغ

ٚنًا � 

طلب  مϯόنة  البطالة  غن الόمل  2 يتكϯن  من الطلب  الرئيس ϯ ϳمن  مبلخϕ  مختلϔة  يلزم  بالتϑϗ ϯ غلϱ ظر ϑϯ خياتكم  أن يتم  بصϯر ة 
إضاϓية  تόبئة  بياناتϬا� ϯلك ϳ يصبح  من الممكن  ربط  ىذه البيانات  بشخصكم  بصϯرة  ϯاضخة  ϓئنو  يكϯن  من البلزم  أن تϯϘمϯا  بئدراج  

 �ϕاخ د من ىذه المبلخϯ كل ϳϓ  بيانا تكم الشخصية  من جديد

مجمϯغة المόيشة المشتركة التكاϓلية  

Bedarfsgemeinschaft   ًاع نΘو٘ؼ لٗ ِي الىى Γشق للىلاغغΘالىل ϟٙوي نً الشظص الٕاعؽ غ لى الى ىΘΗ Δٌ ٙاِلΘال Δ٘ؾΘالىش Δالىى ٌش Δنذىوغ

  ɧرة دائمةϯصلة بصϕيش منό  ْت ϳجة التϯ الز 

  ɧرة دائمةϯصال بصϕي ش منό  ْي ϲج الذϯالز 

  ɧرة دائمةϯصلة بصϕيش منό  ْت ϳس الجن س التϕة شراكة من نϘػال ϳϔ شريكة الخياة المسجلة 

  ɧرة دائمةϯصال بصϕيش منό  ْي ϲس الجنس الذϕة شراكة م ن نϘػال ϳϔ الخياة المسجل Ϛشري 

 الشΧص الذϲ  يόيش مغ الشΧص الϙادر ػلϱ  الόمل  المستخϗ للمساػدة  ϳϔ مجمϯػة  مسؤϯلية  ϯكϕالة  تبادلية  *"مجمϯػة  مشابϭة 
لόالϘة زϯجية "(� 

٘ Δ الΘٙاِلΗ  Δٌشىϟ  أًؽا  األوٗع  الٌٍؾ  نΘـوحوي  الΘاةىوي  لىذىوغΔ  الىٌٕىًٌ  ِي الوسغΓ  اللΔٌٍٙ  والؼًً  ًٙوٌوي   نذىوغΔ  الىىٌشΔ الىشΘؾ

 Ϟه م ن ً دالΘنىٌش Ε أنٌ ً ٌفٕاΗ لٌ ق ِي إنٙاٌه م ϫ ٌِ ىو ا ةى غ الىا م الظان ق والىشؾً ً ن ً غىؾه م، وػ لٗ ةالٕغ ؽ ا لؼي ًٙوٌويΘً نا ؿالو ا ل م 

*غلى كϟٌΒ الى ثاϞ نىو Δٌ األوٗع أو أعاءاΕ ٌ فΔٕ( أو ن ً دالϞ نىΘلٙاΕ أو ثؾوΓ دا ضΔ ةهم �  عدϟ داص ةهم

وةالىٙ ق ِإ ي نذىو غΔ الىى ٌشΔ الىشΘؾ Δ٘ الΘٙاِلΗ Δٌش ىϟ ن ً ًىٌ η ِي الوس غΓ اللٍٙ Δٌ ن ً وا لغي أ و أس غ وا لغي الول غ ٌٌ ؾ الىΘـو ج الٕاع ؽ 

 Δ ٌٕغًم ؾلب نىوΘكٌام الولغ ة غلى  الىىϟ  والؼي  Βًلً  غىؾϪ  غ لى األكϟ �� غانا  إٗ أϫٌ  لم Θًم الىام الظانق والىشؾًً نً غىؾϪ  ةىغ،  غٍغ
  ��  ϟغ ً الى ى Δطا لΒال



 

 
 



 �"Δٌٍٙالل Γالىٌٕىًٌ  ِي الوس غ  Δةشأي  "نذىوغ Ε ذغوي  نىلوناΗ ΕٌاٌاΒال  ΔئΒىΗ  ةشأي Ε ٌهاΒٍΘال  Ϫ3 نً هؼ  Δِي العفش

 �"ΔٌاعلΒΘال  Δوالٙفال Δٌ الىلؤول  Δةشأي  "نذىوغ Ε ذغوي  نىلوناΗ ΕٌاٌاΒال  ΔئΒىΗ  ةشأي Ε ٌهاΒٍΘال  Ϫ6 نً هؼ  Δِي العفش

Vertretung der Bedarfsge
meinschaft 

تمثيل مجمϯغة المόيشة المشتركة  
التكاϓلية  

 Δنٕغ ن* Ε غلى  األعاءا  Ϟٕغًم ؾلب الشعوΘالشظص الؼي  كام ة ϟΒ ك نذىوغΔ  الىىٌشΔ  الىشΘؾΔ٘  الΘٙاِلΘً  Δٌم نً سΛٌ الىΒغأ Ηىثٌلها  نً

الطل ب أ و نٕغ م الطلب (� 

ϟنىث�Δم نىثل ٙΘالطل ب ةعف Ε ةٌاٌا Δئ ΒىΘٕغً م ؾل ب واس غ ِٕط � غٍغ كٌانٙ م ةΗ ةأ٘ىله ا ًٙو ي ن ً الالؿ م Δٌ ٙاِلΘال Δ٘ ؾΘالىش Δالىى ٌش Δلىذىو غ

 Δًالذوهؾ Ε ٌاٌاΒىل ق ةالΘً ٍلٌ ق نىهم ٌِ ىاΘٕونو ا ةالΗ ىثٌله م ِي األن ؾ وأ يΘٕونو ي ةΗ ً ًٍي غلٌٙ م إشؾ اٖ األشظا ص الؼ Βًٍ Δالىذىو غ

 Δٌ حـئ Γىثٌله م ةع وؽΗ م Θً ًىٙ ً أ ي Δٌ ٙاِلΘال Δ٘ ؾΘالىش Δالىى ٌش Δظعهم شظعٌا � أغ ؽاء نذىو غΗ يΘ ال Ε ىل ق ةالىىلوناΘً و٘ؼلٗ ٌِىا

 �VM EK وكٌ ع غ لى الىلش ق  والىلش قΘوال Ε ةٌاٌا Δئ ΒىΘًٙو ي غلٌه م أ ي ًٕونو ا ةأٌفله م ة Ϟالى ثا ϟٌ Βط، وهؼ ا نا ًى ٍي أٌه م وغلى ك ِٕ

Was ist, wenn ich die Vertretung 
nicht möchte? 

ما ا لόمل إذا كنت  ال أرϏب  ϳϓ أن ي تم 
تمثيلϳ؟ 

أػضاء  مجمϯػة  المόيشة  المشتركة  التكاϔلية  يمكنϭم  أيضا  أن يϯϙمϯا  بتϙديم  طلب  بأنϕسϭمϯ  ɧذلϳϔ  Ϛ خالة كϯنϭم ϐير مϯاϙϔين ػلϱ  أن
بتϙديمϭ م لطلب  Χاص  بϭم  ϔئن  أػضاء  مجمϯػة  المόيشة  المشتركة  التكاϔلية  يϯϙمϯن يتم تمثيلϭم  من Χالل مϙدمة  الطلب  أϯ مϙدم  الطلب �
من Χالل ذلϚ  بئلϑاء  التϯϕيض  بالتمثيل  ϯيϯϙمϯن  برػاية  مصالخϭم  بأنϕسϭم *المادة  36 الجزء  األϯل  من Ϙانϯن  الشؤϯن  اْجتماػية
 *SGB I( تنطب ϗ ػلϱ  ذلϚ  بصϯرة  مناسبة (� إْ أنϭم  يظلϯن  بالرϐم  من ذل Ϛ أػضاء  ϳϔ مجمϯػة  المόيشة  المشتركة  التكاϔلية  الϙائمة
إْ أنو  يكϯن أيضا  من الممكن المطالبة  ϙϔط  بأن  يتم دϔغ  األداءات للόضϯ المόنϳ  نϕسو  � ϳϔ ىذه  الخالة  ϔئن  التϯϕيض  بالتمثيل بالόϕل �

 �Ϛيما  ػدا ذلϔ ائ ماϘ ϱϙيب

1�  Hauptantrag/Anlage WEP WEP  ϕالملخ�ϳالطلب الرئيس ��
	

التنبيϬات  بشأن تόبئة  البيانات  الخاصة  بالطلب  الرئيس ϳ تϘدم  لكم الدغم  أيضا  غند  تόبئة  بيانات  الملخWEP  ϕ لشخص  آخر  يزي د 
غاما  ϳϓ مجمϯ غة المόي شة المشت ركة التكاϓلية�  غمر ه غن 15 *خم سة غشر (

بيانا تϳ الشخصية  

Rentenversicherungs
nummer 

رϗم تأمين مόاش التϘاغد  

 ζ أنًٌ  الٕاٌوٌي  لىىاΘأنًٌ  ِي الΗ  م  ٌٌؾ  نلـنًٌ ةلغاع  أكلاؾΘشΒٙوٌوي كغ  أضΗ  ِإٌٙم �  ϟغً  الىى  ΔطالΒال  Δٌلٌٕا  لىىوΘن�ΔٌٕلΘٙم  نΘةعف
 Δٌ ٍالـن  ΓؾΘٕاغغ ةالفΘال ζأنًٌ نىاΗ  Δم  إةالي هٌئΘً  ϫٌٕاغغ� إٗ أΘال ζأنًٌ نىاΘأكلاؾ ل  Δًم أًؽا  عِع أΘً ٗ  ϫٌٕاغغ� ةٍاء  غلى  ػلٗ  ِإΘال

ٌِها  Ηلٕي  نىوΔٌ  الΒطالΔ  غً الىىϟ �، سΗ Λٌٕوم هٌئΗ  Δأنًٌ نىاζ الΘٕاغغ ةىغ ػلٗ  ةفشص  نا إػا  ٘اΗ Ζٌوحغ  ΘِؾΓ اسΘلاب ن ً  الΘي  Ηم
غغن�ϫ ًؾحى  نٍٙم ػ٘ؾ  ؽكم  Ηأنًٌ نىاζ الΘٕاغغ الظاص ةٙم لٍؾغ إحؾاء هؼا  اإلةالي� هؼا الؾكم Ηذغوϫٌ  نغؽحا  ِي ةطاكΔ الΘأنٌ ً 

اٗحΘىا غي الظا ضΔ ةٙم � 

Telefonnummer � E-Mail-
Adresse 

 عَٙ امًاΗى�عنٍاϦ امΒغْض اإلمكΘغٌنّ  

ػ٘ؾ  ؽكم  الهاΗُ  وغٍواي  الΒؾًغ  اإللΘٙؾوٌي  هو  شيء ؾوغي  وٌٌؾ  نلـم � غٍغ كٌانٙم  ةاإلعٗء  ةΒٌاٌا Ε نΘىلΔٕ  ةؼلٗ،  ِإϫٌ كغ  ًٙوي  ن ً 

الىىًٙ  أي  Θًم  إًؽار  أنوؽ  أو  اإلحاةΔ  غلى  أكئلΔ  أًؽا  غً  ؾؾًق  الهاΗُ  أو  الΒؾًغ  اإللΘٙؾوٌي،  وةهؼا  Θًم  نىالذ Δ ؾلΒٙم  ةعوؽΓ  أ٘ث ؾ 

 �Ε ٌاٌاΒال Ϫظغا م الغاد لي له ؼΘم غ لى اٗك ٙΘِٕعؾسو ي ةىواΗ ؾو ٌي ِإٌٙ مΘٙؾً غ اإللΒوغٍوا ي ال ُΗ كٌانٙ م ةؼ٘ ؾ ؽك م الها Ϟأكؾع � ن ً دال

http:www.arbeitsagentur.de
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BIC/IBAN 





(BIC) � عَٙ 
(IBAN)

عٚز ٚغ غو امٛوغو  

امخـاب امٛوغيّ امضٌم ّ  

(BIC)  (IBAN) ِي ٘شُ الشلاب الىعؾِي  الظاص ةٙم � 
(BIC) (Online-Banking)

„Kontodetails“ „Meine Daten“ (IBAN)

(BIC)

(BIC) PayPal
(IBAN)

 ِي  الىىΘاع  Ηذغوي  ؽن ـ ن ىؾَ الىعؾ َ  وؽكم الشلاب الىعؾِي الغولي
أًؽا  غٍغ  اكΘظغام  دغنΔ  الΘىانϟ  الىعؾِي  غΒؾ  اإلΘٌؾٌ Ζ  ًىٍٙٙم  الىثوؽ  غلى  ؽنـ  نىؾَ  الىعؾَ   

 ϟ ٌفاضΗ*   ي(  أوΗةٌاٌا* ΖشΗ  Ϟالىثا  ϟٌΒك وؽكم  الشلاب  الىعؾِي  الغولي   وغلى 

 Ε ٌاٌاΒال Ϫغلى  ػلٗ  ِإي هؼ Γغالو � ϫىانلوي نىΘΗ  اؽ٘اكا  الؼيΒالشلاب( وػلٗ  غلى  سلب اكم هؼا الٍطاق  لغى الىعؾَ  أو نعؾَ ش

نوحوعΓ  غلى ةطاكاΕ الى ىالء أو غلى ةطاكاΕ الٍٕغ  اإللΘٙؾوٌي  الظاضΔ  ةٍالΔٌΒ  الىعاؽَ  أو نعاؽَ شΒاؽ٘اكا � ألكΒاب ΔٌٍٕΗ  ًظϟ  ن ً 

الالؿ م أ ي Ηٕونو ا ةؼ٘ ؾ ؽن ـ ن ىؾَ الىع ؾَ  الظا ص ةٙم � 

غالوΓ  غلى  ػلٗ  ًؾحى  نٍٙم نؾاغاΓ  أϫٌ  غٍغ الشعوϞ  غلى  نىوΔٌ  الΒطالΔ  غً الىىϟ  ونىوΔٌ  الΒطالΔ  غً الىىϟ  � ٗ  ًٙوي  نً  الىىًٙ ، 
 � ً ة ٍاء غ لى أكΒا ب Δٌ ٍٕΗ، أ ي Θً م الشع وϞ غ لى ه ؼϪ األعاءا Ε غ لى سلاةٌ ً نعؾٌٌِ ً نظΘلفٌ

غٍغ  ػ٘ؾ  سلاةاΕ  *ةاي  ةاϞ( ٗ ًٙوي  نً  الالؿم  ΗىΒئΔ  سٕ ϟ ؽنـ  نىؾَ  الىعؾَ   وسϟٕ  ؽكم الشلاب الىعؾِ ي 

 � Δٌِٙوي ٘اΗ ΔΒالىٍاك ΕاΒاإلث Ε ٍغاΘنل � الغو لي 

 
 

Was ist, wenn ich kein Konto
habe?

؟ ϳرϓب مصاسخ ϲدلن يكلم  لόمل إذااا م  

يمكنكم  الخصϯل  ػلϱ  األداءات  أيضا  من Χالل "أمر  دϔغ  لالختساب  بالمϙاصة" (Zahlungsanweisung zur Verrechnung)� بϭذ ا 
الϙيام  باستالم  مبل Ϗ األداءات  نϙدا  لدϰ أϯ ϲاخد  من مراكز  ال صرغ  األسلϯب  يمكن  لكم  أنتم أنϕسكم  *أϯ لشΧص  مϯكل  بذلϚ  من Ϙبلكم (
إْ أن تϯصيل  األداءات بمثل  ىذه  الطريϙة  ْ يكϯن  مجانيا  بالنسبة  � ϳة  لمصرغ  البريد األلمانόالتاب ϯة  لمؤسسة  البريد  األلمانية  أόالتاب
لكم  إْ ػند Ϙيامكم  بتϙديم  ما يثبت  أنكمϯ  ɧبدϯن  ذنب  منكم  أΧ ϯطأ من جانبكمɧ  ليس  ϳϔ إمكانكم ϔتح  خساب مصرϳϔ  بسبب  كϯن أخ د 
 ϳϔ ا أنكم  لي سϭ ىذ ا الصدد  يتضح  من ϳϔ  ادة  مناسبةϔديم  إϙمنك م ت ϱي رج المصارغ  أϯ أخد  م صارغ شبار كاسا Ϙد رϔ ض ϔتح  خساب  لكم �

 �ϳϔنح  خسا ب مصرϔ  استطاػتكم

ػند ػدم  رϐبتكم  ϳϔ تϙديم إϔادة  بشأن رϔض ϔتح  خساب مصرϳϔ  لكمɧ  ػندئذ يكϯن  من الالزم ػليكم تخمل  تكاليغ  أسلϯب الدϔ غ 
الΧاص  ىذا� 

إْ أنو  ϯبناء  ػلϱ  تϯصية  لجنة  اϘتصاديات اْئتمان  األلمانية  ϔئن  كاϔة المؤسسات المصرϔيةɧ  التϳ  تϙدم  ϳϔ المόتاد  خسابات  جار ية لكا ϔة 
 ْ  ϲدر  الذϙىذا  بالϯ  ɧϚاطن  يطلب  ذلϯلكل  م مجمϯػات  المϯاطنينɧ  يكϯن  ػليϭا  أن تϯϙم  بϕتح  خساب  جارϲ  *خساب  رصيد  دائن (
يرجϱ  منكم اْستϕسار  لدϰ المصرغ  أϯ م صرغ  يكϯن ϔيو  ذلϐ  Ϛير مϯϙόْ  أϐ ϯير  سائϑا  ϳϔ خاْت ϔردية  بناء  ػلϱ  أسباب  Χاصة�

شبار كاسا ا لذϲ تتόاملϯن مόو� 

Spätaussiedler/in 

 Γ امغائض Γامًٛجغ امغائض�امًٛجغ

(BVFG) ِإٌٙم  أΘٌ م 

(SGB II)

ةىغ  الشعوϞ  غلى  إشىاؽ  الىواΔِٕ  غلى  الغدوϞ  واإلكانΔ  سلب  الىاعΓ  �� نً  كاٌوي  الىطؾوعًً  اΗٗشاعي  
كاٌوي  وأغؽاء  أكؾΗٙم  ًٙوي،  غٍغ  Ηوِؾ  الىٕغنا Ε والشؾوؾ  األدؾى،  لٙم  الشق  ِي الشعوϞ  غلى  أعاءا Ε سلب  الذـء  الثاٌي  نً 

سالΔ  نا إػا  Θٍ٘ م  ، وهؼا  نا ًٍطΒق  أًؽا  سΘى  ولو  لم  Ηٙوٌوا كغ  أضΒشΘم سائـًً  للذٍلΔٌ  األلىاΔٌٌ � ِي   ΔٌىاغΘالشؤوي  اٗح

 � Δٌأهى Εٙوي ػاΗ ٗ الىهذؾ الىائغ Δِإ ي ضف ،ϟةالف ى Δٌ ٌاأللىا Δٌ سائـًً للذٍل

Berechtigte nach dem  
Asylbewerberleistungs
gesetz 

 Εأصاءا Ϧٍَان امٛـΘخϦٍُ ألصاءاΕ حـب

طامΒ ّ امٗجٍء 

الىلΘشٕوي ألعاءا Ε سلب  كاٌوي  أعاءا Ε ؾالΒي  اللذوء  ًٙوٌوي  نل ΒΘىغًً  نً  وٗ ًىٍٙهم  الشعوϞ  غلى  أعاءا Ε سلب  الذـء  الثاٌي  ن ً 

 �(SGB II)   ΔٌىاغΘكاٌوي الشؤو ي اٗح

„Tätigkeit von mindestens 
drei Stunden“/ Erwerbsfä
higkeit 

 "ا مغٛل مٛض Μ Γبل Λ شاعا Ε عُٗ 

األَل"�امُضع Γ عٗ ُ امغٛل 

كاغا Ε ًونٌا  ِي ظϟ الشؾو ؾ  Κ ثال ϟكغؽها  غلى  األك ًىΒΘؾ  كاعؽا  غلى  الىىϟ٘  ϟ نً  ًىًٙ  أي  ًٙوي  كاعؽا  غلى  الىىϟ  لىغΒً  Γلً 

شهوؽ� الش ق ِي  ΔΘك ϟلً كغ ؽها غ لى األكΒً Γلىغ Δب نؾغ أو إغاكΒالىام وٗ ًٙوي نىاكا غً ػلٗ ةل ϟِي كوق الىى ΓاعΘوالظؾ وَ الىى

الىطال ΔΒ ةأعاءاΕ سلب الذـء  الثاٌي  نً  كاٌوي الشؤوي  اٗحΘىاغΔٌ  (SGB II) ٗ  ًٙوي  كائىا  إٗ إػا  ٘اي شظص  واسغ  غلى  األكϟ ن ً 
 �ϟ ةٙ م كاعؽ ا غل ى الىى Δالظا ض Δ ٌٙاِلΘال Δ٘ ؾΘالىش Δالىى ٌش Δأغ ؽاء نذىو غ

 Ε ٕونوا  ةٕغؽ  نا لغًٙم  نً  نىاؽَ  ونىلوناΗ  أي  ،ΔٌٙاِلΘال  Δ٘ؾΘالىش  Δالىىٌش  Δنذىوغ  ϟأو  نىث  Δٙم   نىثلΘوكوَ  ًؾحى  نٍٙم،  ةعف
ةاإلعٗء  ةΘعؾًشا Ε ةشأي  الٕغؽΓ  غلى  الىىϟ  لغى  أغؽاء  نذىوغΔ  الىىٌش Δ الىشΘؾΔ٘  الΘٙاِلΔٌ  الؼًً  Θًم  Ηىثٌلهم  نً كΒلٙم � وΒًٍٍي  غغم  

 �Ε ةشأي أنؾاغ أو إغاكا Γنشغ ع ϟٌ فاضΗ أو ΕعؾًشاΘاإلع ٗء ة

 

Was gilt bei Kindeserziehung, 
Pflege Angehöriger oder 
Schulbesuch?

        
      

 

ل، اϔطأية برتلة اخϳϓا يراسن يكϲ ϯذلاما
ام ظتنالاأϯبراألϗادخأبيةانلόا
؟ سةردم

ϳϓ

يόتبر  من الϙادرين ػ لϱ الόمل  األشΧاص الذين ْ يكϯن  من المϯ ϙόل أϯ السائϏ بصϯرة  مؤϘ تة مطالبتϭم بالόملɧ  ػ لϱ سبيل  الم ثال بسب ب 
تربية  ط ϕل يϙل  ػمره  ػن ثالث سنϯا تɧ أϯ رػا ية Ϙري ب ϳϔ خاجة إ لϱ الόنايةɧ  أϯ بسبب  اْنتظام  ϳϔ مدرسة� 

Schule/ 
Studium/ 
Ausbildung 

امٛضعش�Δامضعاش�ΔامΘغٗ ٓٙ امًٛنّ  

إػا  Θٍ٘م  نΘٍظىًٌ ِي  نغؽكΗ Δىلٌم  نهٍي  أو  Ηغؽكوي  أو  ΒΗاشؾوي  Ηىلٌم  *Ηٙوًً(  نهٍي، ِٕغ ًلΘشق  لٙم  Ηش Ζ ظؾوَ  نىΔٌٍ  أي  ΗطلΒو ا   
BAB) سلب  الىوا ع  (BAföG)

(ABG) (SGB III)
(SGB III)

الشعوϞ  غلى  أعاءا Ε سلب الٕاٌوي اΗٗشاعي  لΘشذٌع الΘأهϟٌ  الوظٌفي   أو  نلاغغΓ  الΘأهϟٌ  الوظٌفي  

 Γىلٌم  الىهٍي  للىىاكًٌ   سلب الىا عΘال  Δٌأو  نىو  ،   ΔٌىاغΘنً كاٌوي الشؤوي اٗح Λنً الذـء  الثال �� ،�� ،��
 �   Δٌ ىاغΘن ً كاٌوي الشؤو ي اٗح Λنً الذ ـء الثال ���

وأΘٌم  Ηٙوٌوا  نلΘـنًٌ  ةأي  Ηٕونوا  وغلى  وحϫ  األولوΔً  ةطلب  الشعوϞ  غلى  األعاءا Ε سلب  الٕاٌوي  اΗٗشاعي  لΘشذٌع  الΘأهϟٌ  الوظ ٌفي 

(ABG)، وػلٗ ؾالىا  ٘اي  ًشق  لٙم  الىطال ΔΒ ةها � غٍغ   (BAB) (BAföG)

(BAB) (BAföG)
(ABG)

�نىوΔٌ  الΘىلٌم  الىهٍي  للىىاكًٌ   �نلاغغΓ  الΘأهϟٌ  الوظٌفي  

 Ε غلى  أعاءا  Ϟٕغًم  ؾلب  للشعوΘٕونوا  ةΗ  ٙم  ةأيΘΒص  ةٙم كوَ  ًٕوم  ةىطالΘالىظ (Jobcenter)  ϟؽاء  ِإي  نؾ٘ـ  أنوؽ  الىىΘاٗك
�نىوΔٌ  الΘىلٌم  الىهٍي  للىىاكًٌ   �نلاغغΓ  الΘأهϟٌ  الوظٌفي  سلب  الٕاٌوي  اΗٗشاعي  لΘشذٌع  الΘأهϟٌ  الوظٌفي 

، وػ لٗ ةالٕغ ؽ ا لؼي Ηٙوٌوا ِ ϫٌ ل م ΘΗٕغنو ا ةطل ب ةى غ وًٙوي ِ Η ϫٌىلٌىٙ م الىه ٍي كا ةال للΘشذٌع �   

ٗ Ε نلΒΘىغًً  نً  وٗ  ًىٍٙٙم  الشعوϞ  غلى  نىوΔٌ  الΒطال Δ غً  الىىϟ �� إٗ أϫٌ  وغٍغ   نً  سٌ Λ الىΒغأ  ِإٌٙم  Ηٙوٌوي  ِي نثϟ  هؼϪ  الشا
Ηوِؾ  الىٕغنا Ε والشؾوؾ  الالؿنΔ  ًٙوي  لٙ م الشق  ِي ؾل ب الشعوϞ  غلى  إغاΔٌ  نالΔٌ  لΘٙالٌُ  اللٍٙى  أو  غ لى أعاءا Ε لΘٍطΔٌ  اسΘٌاحاΗٙ م 

   � Δٌِاإلؼا

 
 

Wann ist die Schul- bzw. 
Berufsausbildung beendet?

  
 

 ϳيملتϯόأسϳ ردلماϳيملتόتϳϬ نيتϳ م
؟ϳنلمϬا

خالة  ما إذا  كنتم  ϳϔ  ليم�όادة  إتمام  التϭش Φ تاري ϯ ن  ىϯامل  الخاسم  يكόئن  الϔ  ϳϕظيϯليم  الόالت ϯ أ  ϳليم  المدرسόبئتمام  الت ϗ لόيما  يتϔ
المتϘϯ غ لالنتϭاء من التόليم�  Φػندئذ يجب ذكر التاري ɧ ϳϕظيϯ ليمόت ϳϔ ϯ أ ϳليم مدرسόت ϳϔ لόϕمنتظمين بال

Stationäre Einrichtung 

 Δٓاإلٍْائ Γ امٛنلؤ

 Γ شفى *وأًؽا ِي  نٍشأΘواحغ  ِي نلΘٍفٌؼ  الىغلي( � غٍغ  الΘال  Δالظعوص  نؤكل ϫغلى  وح* Δٌاإلًوائ  Γلٌق  نً  الالؿم  ػ٘ؾ  ٌوع الىٍشأ

شهوؽ�  ΔΘ ك ؽغا Δً وكائ Δٌ أ و ِي نؤ كلΔ إغا عΗ Γأهϟٌ( ِإϫٌ  ٗ ًٙوي نً الالؿم ػ٘ؾ نغ ع اإلكا نΔ ال Θي Θًوكع أي ϟًٕ كغ ؽها غً
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   ϳ لية الخاصة بϓيشة المشتر كة التكاόالم األشخ اص ϳϓ مجمϯغة  

  

  ΔٓٗكايΘام Δغك Θامٛل Δامٛغٓ ل Δٚجٍٛ ع

Bedarfsgemeinschaft  �"ليةϔيشة المشتر كة التكا όػة الم ϯما ت بشأ ن "مجمϯلόن م ϯبئ ة البيانا ت تجدόات  بشأ ن تϭخة 1 من ى ذه التنبيϕ الص ϳϔ

      

    
   

  

    
  

   

  

    
 

    
  

    
  

    
  

    
  

       

  

    

 



Verantwortungs-und  
Einstehensgemeinschaft 

  ΔٓاصمΒΘ ام Δٌامكًا م ΔٌٓمΆامٛـ Δٚجٍٛ ع

ϳϔ ص ϕخة 6 ى ذه التنبيϭا ت بشأ ن تόب ئة البيانا ت تجدϯن  مόلϯمات  بشأ ن "مجمϯ ػة المسؤϯلية  ϯالكϕا لة التبادلية"� 

Haushaltsgemeinschaft 

  Δٓامـكن Γيّ امٍحض ϧُٓٛٓٛام Δٚجٍٛ ع

األشظاص  الىٌٕىوي  نىٙم  ِي الوسغΓ  اللΔٌٍٙ  ولٍٙهم  لٌلوا  ةأغؽاء  ِي نذىوغΔ  الىىٌشΔ  الىشΘؾΔ٘  الΘٙاِلΔٌ  الظاضΔ  ةٙم،  ًٙوٌوي

 �Δ ٌٍٙالل Γالىٌٕىٌ ً ِي الوس غ Δاةىٌ ً لىذىو غΗ

 Ϟ الىثا ϟٌ Βه م غلى ك Δٌ ٍٙالل Γالىٌٕىٌ ً ِي الوس غ Δاةىو ي لىذىو غΘاألشظا ص ال

 ،Γاألكاؽب واألكاؽ ب ةالىعاهؾ 

  ΔٌؾةΘالؾةائ ب( والوالغا ي ةال* ΔٌؾةΘاألوٗ ع ةال 

 � Δٌٍٙالل Γالؼًً ًىٌشو ي ِي ٌفق الوس غ

 
Ist eine Wohngemeinschaft auch 
eine Haushaltsgemeinschaft?

 
ا أيضركة تشلماϱنسكلاغةمجمϯر بتتόلى

ϯغة ممجمϘن ييمϯ ϳϓ ؟يةنسكة دخ

 ْϯ  ليةϔيشة  مشتركة تكاόػة مϯتشكل ْ مجم ْ مجمϯػة  السكنϱ  المشتركة  الصرϔة  *ػلϱ  سبيل  المثال  ϳϔ خالة الطلبة  أϯ الدارسين(
ىذا  مόناه  أنكم  ػند  تϙديم  طلب الخصϯل  ػلϱ  مϯόنة  البطالة  ػن الόمل  2 ْ يكϯن  من الالزم  ػليك م  مجمϯػة  مϙيمين  ϯ ϳϔخدة  سكنية �
اإلدْء  بأية تصريخات بشأن الظرϯغ  الشΧصية لما Ϙد يϯجد من مشتركات�مشتركين  ϳϔ مجمϯػة  السكنϱ  المشتركة  � ϳϔ ىذه الخال ة 
 ϳϔ  اϯمϯϙأن ت ϯأ  ɧاϭόϔرين بدΧاص  اآلΧص�األشΧم الشϯϙي  ϳاإليجار الت ϳϔ  بذكر بخصة  المشاركة KDU

EK
 ϗالملخ ϳϔ اϯمϯϙأن ت  ϳϕيك

الملخϗ  بذك ر Ϙي مة اإليجا ر من الباط ن كمبل Ϗ إيراد  أϯ دΧل� 

بناء  ػلϱ  ذلϔ  Ϛئنو  ϳϔ مجمϯػة  سكنϱ  مشتركة  مكϯنة  من ػدة  أشΧاص  بالϑين  Ϙادرين ػلϱ  الόمل  يمكن  أن يϯجد ػدد  من مجمϯػا ت 
المό يشة المشتر كة التكاϔل ية بنϕ س ػدد أػض اء مجمϯػة  السك نϱ المشتركة� 

 Ϧٌاملش ن أسغ�األكشا م أسغ

Weitere Person/en  Δالىى ٌش  Δأو  ِي نذىوغ  Δٌٍٙالل  Γالىٌٕىًٌ  ِي الوسغ  Δكغ  ًٙوٌوا  ًىٌشوي  نىٙم  ِي نذىوغ األشظاص  اٍدؾوي  هم  األشظاص  الؼًً 

الىشΘؾ Δ٘ الΘٙاِل�Δٌ أΘٌم ٌفلٙم ٗ Ηىغوي واسغا نً هؤ ٗء األشظاص � 

ϧٚ االحΘٓاΟ اإلضايّ   يخن ٌامΘخٍُ

االحΘٓاΟ اإلضاي ّ مٗـٓضا Ε امخٍاٚل 

Mehrbedarf für Schwangere  ًىًٙ أ ي ΔٌΒؾ Γغلى  إِاع Ϟالشعو �ϟ األم الشان  Δٕغًم ةطاكΗ أو ΔٌΒؾ Γٕغًم إِاعΗ Ϟنً  دال  Ϟالىثا ϟٌΒوغلى ك ϟوحوع سى ΕاΒًىٍٙٙم إث

ك ϟΒ نؾ٘ـ أنوؽ الىىϟ (Jobcenter)� غٍغ  Ηٕغًم ةطاكΔ  األم  الشان Θً ٗ ϟم  أد ؼ  ΘًؾΗب غلΗ  ϫٌٙالٌُ، هؼϪ  الΘٙالٌُ ٗ Θًم Ηشىلها  نً
 � ُ ض وؽΓ ؼوئ Δٌ ن ϫٍ لؽى ها إ لى الىل

 ΔًغΗكا مٓى امٛغΘام Εطا Δْ هظΘام

Kostenaufwändige Ernäh
rung 

سالΔ  نا إػا Θٍ٘م وةٍاء  غلى  أكΒاب ضشΔٌ  ِي ساحΔ إلى  ΗٍؼΔً ػا Η Εٙالٌُ  نؾΗفىΔ، غٍغئؼ ًٙوي نً الالؿم Ηٕغًم إِاعΓ نً الطΒٌ ب  ِي  
 ϫٌ إٗ  أ �(Jobcenter) MEB

(Jobcenter)

 ϟلغى  نؾ٘ـ  أنوؽ  الىى  ϫٌغل  Ϟظغام  الىلشق   الؼي  ًىًٙ  الشعوΘالىىالج  لٙم � لهؼا  الٍؾغ  ًذب  اك

ك ϟΒ الطΒٌب � الؾكوم  الالؿنΔ  إلضغاؽ  شهاعΓ  ؾΗ  ΔٌΒوؼز  الىؾغ  وٌوع  الΘٍؼΔً  الىوضوَ  نً  وةعوؽΓ  ةغًلΔ  ًىٍٙٙم  أًؽا  Ηٕغًم 

الشها عΓ الطΔٌ Β ًىٙ ً ة ٍاء غ لى ؾل ب نٕغ م نٍٙ م ةؼ لٗ أ ي Θًم  ؽعها لٙ م ةٕغ ؽ نىٕ وϞ ونٍاكب *سال ٌا ���� ًوؽو( � 

 Γا شؾΒص  ةىΘأو  الىوظُ  الىظ  ΔعΘالىظ Δ الىوظف  Δعؾًز  ةىؾؼٙم  ِي نواحهΘىلق  ةالٙشُ  غً  والΘً  ٌِىا Ε شفظاΗ  Δًلغًٙم  أ Ζ ٌإػا  ٘ا

األنؾ،  ِإϫٌ  ًىٍٙٙم Ηللٌم  الىلΘٍغا Ε ِي نظؾوَ  نٍلق � هؼا  الىظؾوَ  الىٍلق كوَ  Θًم  غٍغئؼ  إؽكالϫ  للظغنΔ  الطΔٌΒ  الظاضΔ  ةىؾ٘ ـ 

أنوؽ  الىىϟ  والΘي كΘٕوم  ةإةغاء  ؽأي  ةشأي  اٗسΘٌاج  اإلؼاِي  ةغوي  أي  Ηٕوم  ِي هؼا  العغع  ةاإلشاؽΓ  إلى  الىؾغ  غ لى 

وحϫ الΘشغًغ � 

Behinderung 

  Δَاإلعا

ًىًٙ إثΒاΕ اإلغاكΔ ن ً دالΗ Ϟٕغًم إشىاؽ األعاء لٍؾغ اٗ ؾالع غل�ϫٌ غٍغ Ηٕغًم إشىاؽ األعاء ٗ Θًم أدؼ ض وؽΓ ؼوئΔٌ نϫٍ لؽىها إل ى 

الىلُ� 

Erwerbsfähigkeit 

امُضع Γ عٗ ُ امغٛل 

ϳϔ الص ϕخة 2 من ى ذه التنبيϭات  بشأ ن تόبئة  البيانا ت تجدϯ ن مόلϯما ت بشأن  "ا لϙدرة ػلϱ  الόمل"� 

Merkzeichen G 

 G ز ٓٓٛΘام Δٚ عبل

ًىًٙ  إثΒا Ε غالنΔ  الΘىٌٌـ  G *إغاكΔ كٌؾ  حلٌىΔ(  نً  دالΗ Ϟٕغًم ةطاكΔ  أضشاب  اإلغاكاΕ الذلٌىΔ  لٍؾغ اٗؾالع  غلٌها� غٍغ Ηٕغًم  
  � ُ ةطا كΔ أضشا ب اإلغاكاΕ الذلٌىΘً ٗ  Δم أدؼ ض وؽΓ ؼوئ Δٌ ن ϫٍ لؽى ها إ لى الىل

Unabweisbarer, laufender, 
nicht nur einmaliger beson
derer Bedarf 

االحΘٓاΟ امشا م امظ ِ ال ْٛكΗ ϧجن Βه 

 Γ ٌاحض Γ ٌمٓ س مٛغ ΔْاعΡ Γٌامُا ئٙ ةوٍع

يُظ 

  ϟها، نث ΒٍذΗ ًٙنً الـن ً وٗ ًٙوي نً الىى Δؾوً ل ΕؾاΘِ غ لى نغى Γىؾ Θونل Δدا ض Δٌب ظؾ وَ نىٌشΒٍشأ ةلΗ يΘ ال ΕٌاحاΘاٗس

    Δٌٍنى Δٌ نؾؼ Εإضاةا Εِٗي سا ΓىؾΘنل Γٌاج إلٌ ها ةع وؽΘم اٗسΘً يΘ ال Δٌ العش Δِ كلع الٍظا 

*غلى كϟٌ Β الىثϟ ٌِؾو ف الىو ؿ الىٍا غي الΒش ؾي، الΘها ب الذل غ الΘأΒΗي(  

سا لΔ ٘و ي الوالغً ً ًىٌشا ي نٍفعلًٌ،    الΘٙال ٌُ الىؾ ΒΗطΔ ةىΒا شؾΓ س ق الـ ًاؽΓ والΘواضϟ ِي

 ΔٌٍطΗ  ٙمΗإٗ إػا  لم  ًًٙ  ِي نٕغؽ ϫم  اإلكؾاؽ  ةΘً  ٌاج  اإلؼاِي  ٗ ًىًٙ  أيΘهؼا  اٗس � ٗ ًىًٙ  أي  Θًم  Ηشىلها  ةٍاء  غلى  ؾلب  نٕغم  ةؼل

 � Δٙال ٌُ نً نواؽع٘م الظاضΘال

 Δك لف Ϟ وائ ها نً دالΘي  ًٙوي  نً  الىىٙ ً اسΘأو  ال  ΔًٌاعΘاٗغ Ε األعاءا Ϟ م  الوِاء  ةها  نً دالΗ  ي  ًٙوي كغΘوال  Γواسغ  Γلىؾ ΔΒΗ ؾΘالى Ε الٍفٕا

 � Δًحاؽ Γٌاحا دا ضا كائ ىا ةعوؽΘاس ϟٙ شΗ ٗ )Δٌ ىوًؽΘاألكٍاي ال ،Ε الٍظاؽا Ϟالى ثا ϟٌ Βأو كؾغ ةغوي ِوائغ *غلى ك

امضسل 

 Einkommen

الدخل  

الص ϕخة 6 من ى ذه التنبيϭات  بشأ ن تόبئة  البيانا ت تجدϯ ن مόلϯما ت بشأن  "الدΧل "�  ϳϔ
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  Γ ٌ أٌ امΝغ Ε ٗكاΘٛٛام   

   Vermögen

الثرϯة  ϯأ الممتلكات

  

   

      

 
 

    
  

    
  

   

  

    
 

 

 

 

ϳϔ الص ϕخة 8 من ى ذه التنبيϭات  بشأ ن تόبئة  البيانا ت تجدϯ ن مόلϯما ت بشأن  "الممتلكا ت أϯ الثرϯة"� 

االستخϘاϗا ت ذات األϯلϯية   

 Was sind vorrangige Ansprüche?

؟ يةلϯألϯاتاذتااϘϗختسالاىϳما     

اْستخϙاϘات  ذات  األϯلϯية  ىϳ تلϚ  التϳ  تكϯن  صالخة  للتϙليل  من خاجاتكم  للمساػدة  أϯ للتϙرير  باستبόاد  استخϙاϘكم  لطلب  الخصϯل
ػ لϱ مϯό نة البطالة  ػن الόمل  �2 

  �ى ذه اْستخϙاϘات يمكن ػلϱ  سبيل  المثال  أن تكϯن

  ɧϳن المدنϯانϙة خسب الϙϕ ات نϘاϙاستخ 

 استخϙاϗ مϯόنة  سكنϱ �إػانة  مالية  لتخمل  أػباءϯ  ɧالتϳ  يتم تϙديم  طلب  للخصϯل  ػليϭا  لدϰ إدارة  المدينة  أϯ إدارة  المنطϙ ة 

  ɧت صة بكمΧالم

  ɧمساػدة األسرة ϗϯ صند ϰا  لدϭل ػليϯدي م طلب للخصϙيتم ت ϳالتϯ  ɧْدϯْد�منخة أϯنة أ ϯόم ϗاϙاستخ 

 ɧ صرϙالشبا ب الϯ الϕن األ ط ϯمكتب  شؤ ϰا لدϭ ل  ػليϯديم  طلب للخصϙيتم ت  ϳالتϯ ɧد مةϙال مϕة أ طϙϕ أداءا ت ن ϗ اϙاستخ 

  ɧت صة بكمΧم ل المόكا لة الϯ ϰا  لدϭل  ػليϯديم  طلب للخصϙيتم ت ϳال تϯ ɧمل όنة بطا لة ػن ال ϯόم ϗ اϙاستخ 

 ɧ)  اشات  *أجنبيةόم ϗاϙاستخ 

 ɧ نة  رػايةϯόمة�مϯنة  أمϯόالدين�مϯ نة ϯόم ϗاϙاستخ 

 ϯأ  ϳϕظيϯ  أداءات  تشجي غ تأىيل ϗاϙاستخ 

 استخϙاϗ لمϯό نة مرض� 

االستخϘاϳϓ ϕ مϯاجϬة ϯكالة الόمل 

Anspruch gegenüber der 
Agentur für Arbeit 

ً ؾحى نٍٙ م إعؽا ج الىىلونا Ε ِي الذغ وϞ ةع وؽΓ ٘ان لΔ وةغو ي إه ىاϞ أ ًا نٍها � 

ةشالΔ غٍاΔً سلب نٍـى الذـء الشاعي  غشؾ نً كاٌوي    Δالظاض Δًالىٍا Εوػ٘ؾ أوكا ΔٕلΘأو الىل Γالشؾ Ϟًؾحى  نٍٙم ػ٘ؾ األغىا

الشؤوي  اٗحΘىاغΔٌ  (SGB XI)، وػلٗ  ٌظؾا ألϫٌ  أًؽا  لهؼϪ  األوكاΕ ًىًٙ أي Ηٙوي هٍاٖ  إنٙاΔٌٌ  نواضلΔ  الΘأنًٌ ؾوغٌا  ِي Ηأنٌ ً 
 � ϟغ ً الىى Δطا لΒال

اإلع ٗء ةىىلونا Ε غ ً األغ ىاϞ الΘي كىΘ م ةىىاؽكΘ ها دالϞ اللٍوا Ε الظى ق ا ألدٌؾΓ الل اةΔٕ لΘٕغً م الطل ب Ηٙوي ٗؿ نΔ ل ٙي Θً م الΘىٙ ً نً

(Alg I) سلب الذـء
(SGB III)

 ϟغً  الىى Δ ةطال Δٌغلى  نىو  Ϟِي الشعو  Δًشٕاق  أعاء  ػو  أولوΘأي  ًٙوي  لغًٙم  اك  ϟىΘِشص  نا إػا  ٘اي  نً  الىش

 �   ΔٌىاغΘن ً كاٌوي الشؤو ي اٗح Λالثال

 Δٌ عغم نؾغ،  نىو  Δٌنىو  ،Δإضاة  Δٌنؾغ،  نىو  Δٌنىو  ،Δأنون  Δٌنىو  ϟألحؾ،  نث ϟًغلى  أعاء  ةغ  Ϟالشعو ΕؾاΘِ إلى حاٌب ػلٗ  ِإي

ةلΒب ٌٕص  ٘انϟ  للٕغؽΓ  غلى  الىىΗ ،ϟٙوي ػاΕ أهى�Δٌ ًؾحى  نٍٙم أًؽا  إعؽاج أوكاΗ ΕؾةΔٌ  ؾفϟًٕ  ϟ  غىؾϪ  غً   ζ أو نىا  ΔٌٕالΘٌا ΓؾΘِ

 �Ε كٍوا Κ ثال

ثالث  ϑ ة طرϬاجϯم ϳϓ اتϗاϘاستخ

Ansprüche gegenüber 
Dritten 

  Ϟالىثا ϟٌ Βٙو ي غلى كΗ ًىٙ ً أ ي Λ ؾؾ َ ثال Δِي نواح ه Ε شٕاكاΘاٗك

  ،ΔًىاكغΗ عِع Ε شٕاكاΘاك 

 اكΘشٕاكاΗ Εىوًػ،  

  اكΘشٕاكا Ε ِي نواح هΔ ضاسب غ ىϟ *نΒالً ؽاΗب لم Θً م عِىها(،  

  ،ϪؾؽΒً غً إثؾاء  ٗ ًوح غ نا ΔذΗا ٌ ΕشٕاكاΘاك 

  ،Κغ ً نٌؾا ΔذΗا ٌ Ε شٕاكاΘاك 

  ،ΕاΒغً ه ΔذΗؾعاع ٌ اΘةاك ΔΒ نطال Ε شٕاكاΘاك 

  ،Γنغى الشٌا Ε أعاءا ϟنٕا ة Δٌ ٙنل ϟٕ ٌ أو غٕغ Δونظال ع Δٕف ٌ ϟنٕا ة Δٌ ٙنل ϟٕ ٌ غً غٕغ ΔذΗا ٌ ΕشٕاكاΘاك 

 اكΘشٕاكاΕ ٌ اΗذΔ غ ً Ηأنًٌ نؤكلا Ηي لىىاΗ ζٕاغغ أو  

 نΒالً نىاζ شظ عي نغى الشٌ اΓ نؽىو Η Δٌىاكغ ًا لم Θًم الو ِاء ةها �  

Ansprüche gegenüber 

Sozialleistungsträgern�
 
Familienkassen 

تϘديم  استخϘاϗات ϳϓ مϯاجϬة ىيئات
األسرة   اجتماغية�صناديϕ مساغدة أداؠات

 Δ ٌونىو  ،ϟغً الىى  ΔطالΒال  Δًٌذب أًؽا  ػ٘ؾ نىو  ϫٌونا  إلى  ػلٗ،  ِإ  ΔٌىوًؽΘال  Δالً الىىاعلΒٕاغغ ونΘال Εأٌواع  نىاشا  Δِإلى حاٌب  ٘ا

الىؾغ،  ونىوΔٌ  األوٗع،  ونٍشΔ  األوٗع، ونىوΔٌ  اللٍٙى،  ونىوΔٌ  الىلاغغΓ  اٗحΘىاغΔٌ  سلب الذـء  الثاٌي  غشؾ نً  كاٌوي الشؤوي  

اٗحΘىاغ Δٌ  (SGB XII)، نىو Δٌ الوالغً ً، نىو Δٌ الؾغا Δً، نىو Δٌ الىٍا Δً ونىو Δٌ اإلِالف � 

غند الόجز   التأمين الصخϯ ϳتأمين الόناية

الόجز   الόناية غند الصخϯ ϳتأمين التأمين

Kranken- und  
Pflegeversicherung 

 Δالىى ٌش  Δوألغؽاء  نذىوغ الٍؾغ  نً  حىع  هؼϪ  الΒٌاٌا Ε هو  ٘فالΔ  وحوع  Ηأنًٌ  ضشي وΗأنًٌ  غٍاΔً  غٍغ  الىذـ  لٙم  أΘٌم  أٌفلٙم 

(Jobcenter) نلـنΔ  ةالٌٕام ةؼلٗ� نً إِاعΓ  غؽوΘًٙم أو  نلΘٍغ  اإلثΒا Ε اٍد ؾ 

 SV

  ϟةٙم؍  نؾا٘ـ أنوؽ الىى  Δالظاض  ΔٌٙاِلΘال  Δ٘ؾΘالىش

 Ϟغء  الشعوΒم  ِي الٌوم اللاةق لΘٍ٘ نا إػا  Δسال ُ � ِي العاعؽ غً نؤكلΔ  الΘأنًٌ العشي  ٗ Θًم أدؼ ضوؽΓ  ؼوئΔٌ  لؽىها  إلى  الىل

 Ε ٌاؽ ًا لغى إسغى نؤكلاΘأ و نؤن ٍا غلٌٙ م اد Δأنٌ ً ال عشي الظا ضΘال Ε نؤن ٍا غلٌٙ م لغى إسغى نؤكلا � ϟغ ً الى ى Δطا لΒال Δٌ غ لى نىو
الΘأنٌ ً ال عشي الٕاٌو ٌي، أ و إػ ا Θٍ٘ م ٌٌ ؾ نؤنٍا  غلٌٙ م غ لى وحϫ اإلؾال ق لغى إسغى نؤكلا Ε الΘأنٌ ً ال عشي وΗأنٌ ً الىٍا Δً غٍ غ الىذ ـ 

 �)�  ϟغ ً الىى Δطا لΒال Δٌ لٌٌٕ ً نىوΘون Ε لٌٕاΘىا غي لىΘأنٌ ً اٗحΘال* الٕاٌو ٌي، غٍغئؼ  ً ؾحى نٍٙ م ΗىΒ ئΔ ةٌاٌا Ε الىلش ق 

 
 

Muss ich auch Angaben machen, 
wenn ich freiwillig gesetzlich
versichert bin?

        
       

    

مالة اخϳϓت انايببالؠ دإلا ϳلغزم ليىل
 ϰدخإ ϰدلا يرايتخا ϳلغا نمؤمت نكا ذإ
؟ ϳنانϘϯلا ϳخلصان يأمتلات اسسمؤ

  ϰإخد ϰتياريا  لدΧكنتم مؤمنا  ػليكم  ا ϯ لϯ  ϱخت  ɧن  أيضا  ْزماϯجز  يكόناية  ػند الόتأمين  الϯ  ϳاإلدْء  ببيانات  بشأن  التأمين  الصخ  
مؤسسات التأمين الصخϯ  ϳتأمين الόناية  ػند الόجز الϙانϯنϯ  ɧϳذلϚ  نظرا  ألنكم  يستخϗ لك م من خيث المبدأ الخصϯل  ػلϱ  إػانة  مالية� 
 

امΘؤϧٓٚ األشغِ 

Familienversicherung  Δ ًأنًٌ  الىٍاΗأنًٌ  العشي  وΘغأ  ًٙوي  نؤنٍا  غلٌٙم  إلـانٌا  ِي الΒالى Λ ٌِإٌٙم  ونً  س �  ϟغً  الىى  ΔطالΒال  Δٌلٌٕا  لىىوΘن�ΔٌٕلΘٙم  نΘةعف  
غٍ غ الىذ ـ الٕاٌوٌي. 

سال Δ نا إػا  Θٍ٘م  سΘى  اٍي  نؤنٍا  غلٌٙم  أكؾًا،  غٍغئؼ  ًٙوي  لٙم  غٍغ  ةغء  الشعوϞ  غلى  نىوΔٌ  الΒطال Δ غً  الىىϟ � سق  ادΘٌا ؽ  ِي 
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ِلوَ  Θًم  الΘأنًٌ  غلٌٙم  إلـانٌا  لغى نؤكل Δ الΘأنٌ ً   Γأنًٌ  ضشي حغًغΗ  Δٌاؽ  نؤكلΘكٌانٙم  ةاد نؤكلΔ  الΘأنًٌ  العشي � غٍغ  غغم 

ٌ ΘΒٙم  ِي نىاؽكΔ  سق  اٗدΘٌاؽ هؼا ًؾحى  نٍٙم أي Ηٕونوا  ِي دالϞ أكΒوغًٌ،   العشي  الΘي  ٘اي نؤنٍا  غلٌٙم لغًها  سΘى  اٍي� غٍغ ؽ

وغلى  األِؽϟ كوًا  نع  الطلب  الٕغم  نٍٙم  للشعوϞ  غلى  نىوΔٌ  الΒطالΔ  غً  الىىϟ  �، ةΘٕغًم إِاعΓ  غؽوΔً  أو  نلΘٍغ إثΒاΕ آدؾ  ضاعؽ 
غً نؤ كلΔ الΘأنًٌ ال عشي ةشأي الΘأنًٌ الظاص ةٙم � 

Zusatzbeitrag 









امُـ ظ اإلضايّ  

ِإٌها  ًىٍٙها  أي Ηشعϟ  نٍٙم  نا  سالΔ  نا إػا لم ًًٙ  ِي إنٙاي نؤكلΔ  الΘأنًٌ العشي  الظاضΔ  ةٙم ΗٍطΔٌ  اسΘٌاحاΗها  الىالΔٌ،  غٍغئؼ ِي

ًطلق غل ϫٌ اك م "كلط إؼاِي "�  

ϫٌِ  هؼا الٕلط  اإلؼاِي  للΘأنًٌ العشي  الٕاٌوٌي  هو اللΒب الوسٌغ الؼي  ةٍاء  غلϫٌ  أضΒشΘم أΘٌم أٌفلٙم أو أضΒز أس غ  ةالٕغؽ الؼي  ًٙوي

 ϟ ِإي  نؾ٘ـ  أنوؽ  الىى  ،Γإلى  الىلاغغ Δةٙم  ِي ساح  Δالظاض  ΔٌٙاِلΘال  Δ٘ؾΘالىش  Δالىىٌش  Δاألشظاص  الؼًً  ًىٌشوي  ِي نذىوغ

 Δ ٌٙاِلΘال  Δ٘ؾΘالىش  Δالىىٌش  Δاةع  لىذىوغΘم  أٌفلٙم  أو  ةىٍز  الشظص  الΘًٌٕوم  ةٍاء  غلى  ؾلب  نٕغم  ةؼلٗ  ةىٍشٙم  أ (Jobcenter)
الظا ضΔ ةٙ م إغا Δٌ نال Δٌ لΘش ىϟ الٕل ط اإلؼ اِي ةالىٕغا ؽ الؽؾوؽي �  

 2�  Anlage Kl  KI ϕالملخ ��
  

Rentenversicherungs
nummer 

عَٙ Ηؤϧٓٚ ٚغا ف امΘُاعض 

ϳϔ الص ϕخة 1 من ى ذه التنبيϭات  بشأ ن تόبئة  البيانا ت تجدϯ ن مόلϯما ت بشأن "رϘم  تأمين مόاش التϙاػد"� 

Berechtigte nach dem Asyl
bewerberleistungs-gesetz 

 Εأصاءا Ϧٍَان امٛـΘخϦٍُ ألصاءاΕ حـب

طامΒ ّ امٗجٍء 

ϳϔ الص ϕخة 2 من ى ذه التنبيϭات  بشأ ن تόبئ ة البيانا ت تجدϯ ن مόلϯما ت بشأن "المستخϯϙن  ألداءا ت خسب  Ϙانϯن أداءات طالبϳ  اللجϯء"� 

Stationäre Einrichtung 

 Δٓاإلٍْائ Γ امٛنلؤ

ϳϔ الص ϕخة 2 من ى ذه التنبيϭات  بشأ ن تόبئة  البيانا ت تجدϯ ن مόلϯما ت بشأن "المنش أة اإليϯائية"� 

Kostenaufwändige Ernäh
rung 

 ΔًغΗكا مٓى امٛغΘام Εطا Δْ هظΘام

ϳϔ الص ϕخة 3 من ى ذه التنبيϭات  بشأ ن تόبئة  البيانا ت تجدϯ ن مόلϯما ت بشأن "التϑذية  ذات  التكاليغ  المرتόϕة"� 

Mehrbedarf für Schwangere 

االحΘٓاΟ اإلضاي ّ مٗـٓضا Ε امخٍاٚل 

ϳϔ الص ϕخة 3 من ى ذه التنبيϭات  بشأ ن تόبئة  البيانا ت تجدϯ ن مόلϯما ت بشأن "اْختياج  اإلضاϳϔ  للسيدا ت الخϯامل"�

Unabweisbarer, laufender, 
nicht nur einmaliger beson
derer Bedarf 

االحΘٓاΟ امشا م امظ ِ ال ْٛكΗ ϧجنΒه 

 Γ ٌاحض Γ ٌمٓ س مٛغ ΔْاعΡ Γٌامُا ئٙ ةوٍع

يُظ 

ϳϔ الصϕخة  3 من ىذه  التنبيϭات  بشأن تόبئة  البيانات تجدϯن مόلϯمات  بشأن   "اْختياج  الΧاص  الذϲ  ْ يمكن  تجنبو  ϯالϙائم  بصϯرة  
جار ية ϯليس لمرة  ϯاخ دة ϙϔط "� 

Kranken- und Pflegeversi
cherung 

Ηٌؤϧٓٚ امغنا Δْ عنض امغجز  امΘؤϧٓٚ اموخّ

ϳϔ الص ϕخة 4 من ى ذه التنبيϭات  بشأ ن تόبئ ة البيانا ت تجدϯ ن مόلϯما ت بشأن "التأمي ن الصخϯ  ϳتأمين  الόناية  ػن د الόجز"� 

Familienversicherung 

 ϲ األسر التأمين

 �"ϲما ت بشأن  "التأمي ن األسرϯلόن م ϯبئة  البيانا ت تجدόات  بشأ ن تϭخة 4 من ى ذه التنبيϕ الص ϳϔ

 3�  Anlage HG HG ϕالملخ ��
  

Mitglieder der Bedarfsge
meinschaft, für die die 
Anlage HG auszufüllen ist 

أغضاؠ مجمϯغة المόيشة المشتركة 
 HG ϕ بئة الملخόيجب ت التكاϓلية الذين

لϬم  

الملخ HG ϗ يجب تόبئتو  بصϯرة  منϕصلة  لكل  ػض ϳϔ ϯ مجمϯػة  المόيشة  المشتركة  التكاϔلية  يόيش  ϯ ϳϔخدة سكنية سϯيا  مغ  أϘارب 
ػمة�Χالة (�  ɧالΧػم� ɧاتϯΧة�أϯΧإ ɧجةϯج�الزϯالز ϲا لدϯ ϯأ الجدϯد ϯأ الϯالدين بالمصاىرة *ػلϱ سبيل المثال أخد أϘارب ϯأ

مثال: 

 ɧ جϯأيضا  للزϯ  جةϯبئتو  للزόيجب  ت HG ϗ خدة  سكنية�  الملخϯ ϳϔ  جةϯالد  الزϯϯ  ْدىمϯيا  مغ  أϯيشان سόجة  يϯزϯ  جϯز
ϱ ة  ػلϯجتو�  ػالϯالد  زϯرابة  بالمصاىرة  بϘ ةϘج  تربطو  ػالϯالزϯ  الدىاϯرابة  بϘ ةϘا  ػالϭجة  تربطϯنظرا ألن  الز  Ϛذلϯ
ذلϔ Ϛئن الملخ HG ϗ يكϯن من الϯاجب تόبئتو لكل من الطϕلينϯ ɧذلϚ نظرا ألنϭما تربطϭما ػالϘة Ϙرابة بجدىما � 

Bedarfsgemeinschaft 

مجمϯغة المόيشة المشتركة التكاϓلية 

ϳϔ الص ϕخة 1 من ى ذه التنبيϭات  بشأ ن تόبئة  البيانا ت تجدϯ ن مόلϯما ت بشأن "مجمϯ ػة المό يشة المشتر كة التكاϔلية"� 

Haushaltsgemeinschaft 

السكنية   مجمϯغة المϘيمين ϳϓ الϯخدة

ϳϔ الص ϕخة 3 من ى ذه التنبيϭات  بشأ ن تόبئ ة البيانا ت تجدϯ ن مόلϯما ت بشأن "مجمϯ ػة المϙيمين ϳϔ الϯخ دة السكنية"�



Δ٘شؾا Δنذىوغ�Ζالوك ٌفق نشاةهΔ ِي أدؾى Γسٌا

Γالشٌا Δ٘كاٌوي شؾا سلب Γسٌا Δ٘أكٌق شؾاΘل أو للـواج الىΒغأ Λٌس نً كاٌوٌا Γالذائـ Δٌٌاإلنٙا Ηٙوي أي ًلـم ػلٗ غلى Γغالو

(LPartG)ال ϟالىى غلى الٕاعؽ الشظص ةًٌ Δالشؾًٗكائى أو Δًٙالشؾ وةًٌ Γللىلاغغ .ىشΘاج

الشؾًًٌٙ ٘وي غٍغ اٍدؾ نٍهىا ϟ٘ ϟًٙف وأي اٍدؾ Δٌنلؤول الشؾًًٌٙ نً ϟ٘ ϟشىΘً الىΒΘاعلΔ ألي Γاإلؽاع وحوع وًفΘؾغ

ɧاخدةϯ من سنة يόيشان مغ بόضϭما لمدة أطϯل

ɧماϭبين Ϛل مشترϕما مغ طϭضόيشان مغ بόي

 ϯال أϕيا برػاية أطϯمان سϯϙيϯخدة السكنية أϯال ϳϔ نϯيشόارب يϘأ

ر�Χاآل Ϛة الشريϯثر ϯممتلكات أ ϯل أΧد ϳϔ م بالتصرغϯϙما أن يϭخا لكل منϯمسم

ةٍاء أًؽا ΔٌاعلΒΗ Δو٘فال Δٌنلؤول Δنذىوغ اΘِؾاغ كٌام Θًم أي الىلΒΘىغ نً ًٙوي ٗ ϫٌِإ Ϫهؼ Δٌٌالٕاٌو اΘِٗؾاغ Γكاغغ نً وةالؾٌم

Δًظاهؾ Εونىطٌا سٕائق نىلوٖغلى نلًٙ اللٍٙى كوًا ِي أو ةالـواج، وغغ إغطاء Ϟالىثا ϟٌΒغلى ك ًٙوي أي ًىًٙ نا وهؼا أدؾى�

العغع هؼا الالؿم ِي نً ًٙوي وكغ ةٌٍهىا� نشΘؾΔ٘ ٌِىا Δٌٍٙك Γوسغ أو شؾًٗ ِي Δًٙةشؾ Δٌالفىل Δًالىٍا أو ،Δ٘ؾΘنش Γةعوؽ للشؾًًٌٙ

أدؾى� ΕٌاٌاΒة ةاإلعٗء ΔΒالىطال Θًم أي

-Jobcenterتنايابلائة بόتنبشأت ϭايبنت       Arabisch.01.2016-ً ن�فشΔ ض �� 

  

 

      

                   

             

                  

   

  

  

  

                   

                  

                

      

 

  

 

  

    
 

 

  

  

    
  

    
  

 

  

    
  

 

4.  Anlage VE VE ϕالملخ 
	   ��

Verantwortungs- und Ein
stehensgemeinschaft 

مجمϯغة المسؤϯلية ϯالكϔالة التبادلية  



 الىٕغنΔ األكاكΔٌ الالؿم Ηوِؾها  ٗكΘشٕاق ؾلب الشعوϞ  غ لى أعاءاΕ لؽىاي ٌفٕاΕ الىىٌشΔ  هو أي Ηٙوٌوا ِي ساحΔ إ لى الىلاغغ�Γ ِي 

 Δٌ ىاغΘنً الذـء  الثاٌي  نً  كاٌوي الشؤوي  اٗح �  Γِٕؾ �  Γًٙوي نً الالؿم  سلب الىاع  Γإلى  الىلاغغ  Δشٕق نً الشاحΘِشص وال إؾاؽ
 Γالشٌ ا  Δًٙأو  الـوج  أو شؾ  Δِٕط  الـوح ٗ � الشؾًٗ  لٌق  (SGB II) أي  Θًم  أًؽا  نؾاغاΓ  عدϟ  ونىΘلٙا Ε أو  ثؾوΓ  الشؾΔًٙ  أو  الشؾً
شؾًٗ  الشٌاΓ  الىلذ ϟ ِي غالكΔ شؾا Δ٘ نً ٌفق الذٍق،  ةϟ أًؽا  الشؾΔًٙ  أو الشؾًٗ ٌِ ىا  الىلذلΔ  ِي غالكΔ شؾاΔ٘  نً ٌفق الذٍق أو

 � ΔٌاعلΒΘال Δوالٙفا ل Δٌ الىلؤول Δاكم نذىو غ ϫٌ ًطلق غل

كو ًا ن ع الشظ ص الٕاع ؽ غ لى الى ىϟ الىلΘش ق  η ًٌى�ηٌىΗ ًٗ أ و الشؾ Δٙ ًأدٌؾ ا غٍ غ ٘و ي الشؾ Γالىؼ٘ وؽ Δى لٕا ةالىذىو غΘوًٙو ي األن ؾ ن

 Γؾاغ وحوع  اإلؽا عΘِوحوب  اٌٗطالق نً وا Ϟٌٌٕم نىٕوΗ  نٍها  غٍغ إحؾاء ًٌΒΘً  Δٌٌِىا  ةٌٍهىا  ةٌٙف Δ٘ؾΘنش  Δٌٍٙك Γِي وسغ Ε لؤلعاءا

الىΒΘاعلΔ ألي  Θًشىϟ٘  ϟ نٍهىا  نلؤولΔٌ  اٍدؾ  وأي  ًٙفϟ٘  ϟ نٍهىا  اٍدؾ � نذىوغΔ  الىلؤولΔٌ  والٙفالΔ  الΒΘاعلΔٌ  هؼϪ  ًىًٙ  أي  Θًم  إكانΘ ها 

شؾ ٘اء نظΘلف ي الذٍق �  ϟΒ شؾ ٘اء ن ً ٌف ق الذٍ ق وأً ؽا نً ك ϟΒ نً ك

٘ Δ غٍغ  ΗىΘع  الىالكΔ  ةٕغؽ  نىًٌ  نً  اٗكΘعاؽΔً  والشعؾΔً  ٗ ًلىز  ةٌٕام   كٌام  غالكΔ شؾا وًٙوي  نً  الواحب  اٌٗطالق  نً  واΘِؾاغ 

 
 

 
 

Kann ich die Vermutung über das

Vorliegen einer Verantwortungs-

und Einstehensgemeinschaft
widerlegen?

      
    

د بϯجϯص اخلاض ارتالϓاد ينϔت ϳننيمكىل
ϯسمغة مجمϯكية لؤϯϔ؟ يةلدابتلة ا

إْ أنو  ْ يكϳϕ  أن يتم اْدػاء  أϯ الدϔغ  بئن خيثيات  اϔْتراض ْ يتم الϔϯاء  بϭا˭  بل يكϯن   ىذا  اϔْتراض يمكن  أن يتم تϕنيده  من Ϙبلكم �
من الالزم أن تϯϙمϯا بئػطاء  إيضاخات ϯاϔية ϯأن تϯϙمϯا بئثبات أن المόايير السابϗ ذكرىا أػاله ْ يتم الϔϯاء بϭا أϯ أن اϔْتراض يتم 

 �ϰرΧغ  أϯالل ظرΧ ضخ ده من

 ϱػ ل*  Ϛذل ϱديم إثباتات مناسبة للبرىنة ػلϙتϯ يشة  المشتركةόيام المϘ مات  بشأن مدةϯلόص اإلدْء بمϯصΧجو الϯ  ϱػلϯ منكم  ϱيرج
التأمين (� ػند ϯجϯد  أسئلة  أϯ استϕسارات  ϳϔ ىذ ا  سبيل  المثال  التسجيل  لدϰ مصلخة  تسجيل  السكانɧ  ػϙد  اإليجار  أϯ ϯثائϗ *بϯالص (

الصد د ي رجϱ منك م اْت صال بمرك ز أمϯر  الό مل (Jobcenter) المΧتص  بكم� 

 5�  Anlage MEB MEB ϕالملخ ��
	 
Bedarfsgemeinschaft 

مجمϯغة المόيشة المشتركة التكاϓلية  

ϳϔ الص ϕخة 1 من ى ذه التنبيϭات  بشأ ن تόبئ ة البيانا ت تجدϯ ن مόلϯما ت بشأ ن "مجمϯػة المό يشة المشتر كة التكاϔلية"� 

Kostenaufwändige Ernäh
rung 

المرتόϔة   ϑالتكالي التϐذية ذات

ϳϔ الص ϕخة 3 من ى ذه التنبيϭات  بشأ ن تόبئة  البيانا ت تجدϯ ن مόلϯما ت بشأن  "التϑذية  ذات  التكاليغ  المرتόϕة"� 

 6�  Anlage BB BB ϕالملخ �� 

Bedarfsgemeinschaft 

مجمϯغة المόيشة المشتركة التكاϓلية  

ϳϔ الص ϕخة 1 من ى ذه التنبيϭات  بشأ ن تόبئ ة البيانا ت تجدϯ ن مόلϯما ت بشأ ن "مجمϯ ػة المό يشة المشتر كة التكاϔلية"� 

Unabweisbarer, laufender, 
nicht nur einmaliger beson
derer Bedarf 

ال  يمكن تجنبو  ϲاالختياج الخاص الذ
ϯالϘائم بصϯرة جارية ϯليس لمرة ϯاخدة

Ϙϓط 

ϳϔ الصϕخة  3 من ىذه  التنبيϭات  بشأن تόبئة  البيانات تجدϯن مόلϯمات  بشأن  "اْختياج  الΧاص  الذϲ  ْ يمكن  تجنبو  ϯالϙائم  بص ϯرة 
جار ية ϯليس لمرة  ϯاخ دة ϙϔط"� 

Nachweis 

مستند اإلثبات  

غٍغ ٘وي  اٗسΘٌاج الظاص الؼي  ٗ ًىًٙ Ηذٍ ϫΒ والٕائم ةعوؽΓ حاؽΔً  ولٌق لىؾΓ  واسغΓ ِٕط  ٌاشئا  غً نؾغ،  غٍغئؼ ًٙفي  أي Ηٕونو ا 

شها عΓ ؾΗ Δٌ Βٕوم�ًٕوم ٌِ ها ؾ�ΔΒٌΒؾΒٌ ب ةالىعاع كΔ غ لى وحو ع اٗسΘٌاج الظاص نع ػ٘ ؾ ٌوع الىؾغ�  ةΘٕغًم

 Γا شؾΒص  ةىΘأو  الىوظُ  الىظ  ΔعΘالىظ Δ الىوظف  Δعؾًز  ةىؾؼٙم  ِي نواحهΘىلق  ةالٙشُ  غً  والΘً  ٌِىا Ε شفظاΗ  Δًلغًٙم  أ Ζ ٌإػا  ٘ا

األنؾ،  ِإϫٌ  ًىٍٙٙم Ηللٌم  الىلΘٍغا Ε ِي نظؾوَ  نٍلق � هؼا  الىظؾوَ  الىٍلق كوَ  Θًم  غٍغئؼ  إؽكالϫ  للظغنΔ  الطΔٌΒ  الظاضΔ  ةىؾ٘ ـ 

أنوؽ  الىىϟ (Jobcenter) والΘي كΘٕوم  ةإةغاء  ؽأي  ةشأي  اٗسΘٌاج  اإلؼاِي  ةغوي  أي  Ηٕوم  ِي هؼا  العغع  ةاإلشاؽΓ  إلى  الىؾغ  غ لى 
وحϫ الΘشغًغ � 

 7�  Anlage EK 
	  EK ϕالملخ ��

Bedarfsgemeinschaft 

مجمϯغة المόيشة المشتركة التكاϓلية  

ϳϔ الص ϕخة 1 من ى ذه التنبيϭات  بشأ ن تόبئ ة البيانا ت تجدϯ ن مόلϯما ت بشأن  "مجمϯػة المό يشة المشتر كة التكاϔلية"� 

Einkommen 

الدخل  

 Ε اإلًؾاعا Δِ أ ي ٘ا Γغٍ غ الٌٕا م ةؼ لٗ ًذ ب نؾاغ ا  � ΔٌٙاِلΘال Δ٘ ؾΘالىش Δالىى ٌش Δغؽو  ِؾعي ن ً أغ ؽاء نذىو غ ϟ ٘  ϟؾحى نٍٙ م ػ٘ ؾ ع د ً

ِي ض وؽΓ ٌٕوع أو كٌ ىΔ ٌٕغ Η ΔًىΒΘؾ عدال� 

ون ىا ًغ دϟ ِي غغا ع ػ لٗ غ لى وحϫ الظعوص: 

 الدϯΧل  الناتجة  ػن  ػمل  ϐير  خر  أ ϯ مستϙل  أ ϯ من  ػمل  خر  أ ϯ مستϙلϯ  ɧمن  الناتجة  ػن  تأجير  أ ϯ تأجير  انتϕاػϯ  ɧϳمن
  ɧاباتϑتصاديات الϘاϯ الزراػية ϳتصاديات األراضϘا

بسبب  التϙدم  ϳϔ السن  أ ϯ أداءات  مόادلة  تϯόيضية  لόمال سبيل  المثال  مόاش   ϱػل*  ϳنϯانϙال  ϳاشات  من  التأمين  اْجتماػόالم 
 ɧ مةϯخك ϳϕ ظϯاػد لمϙاشات تόم ϯ اػد مؤسساتية أϙاشات تόم ɧ )ا ش إصابةόم ϯ اش خادث أόم ɧ مناجم

 ɧ نة مرضϯόم ɧ اليةϙترة انتϔ نةϯόم ɧال سϔنة إϯόم ɧ ملόنة بطالة ػن الϯόمثل م ɧاألداءات البديلة ألجر ɧ ْدϯنة األϯόم 

 ɧ د مةϙال المϕة األطϙϕن نϯانϘ أداءات خسب ɧةϙ ϕأداءات ن 

 ɧ ائد رأ س المالϯػ ɧ ائدϯϕ ال 

 ɧ(SGB XII)  اْجتماػية الشؤϯن Ϙانϯن من  مϯόنة السكنϯ ɧ ϱمϯόنة المساػدة اْجتماػية خسب الجزء الثانϳ ػشر

اإليرادات  لمرة  ϯاخدة  ϙϔط *ػلϱ سبيل المثال  مϯόنة  الϯالدينɧ  مϯόنة  الرػايةɧ  مϯόنة  الόناية  لمϭمة  تربϯية  ϯ اإليرادات الجارية  أϯ 
 .((SGB VIII)  ن اْجتماػيةϯالشؤ من Ϙانϯن خسب الجزء الثامن

داؼىΔ للΘأنٌٍا Ε اٗحΘىاغΔٌ � نΒال ً  حاٌب  الىىϟ  الؾئٌلي(  ٌٌؾ  *إلى   ΔٌΒٌحا  Ϟغً  أغىا  ΔذΗالٍا Ε ًؾحى  نٍٙم  أًؽا  ػ٘ؾ  اإلًؾاعا

Ηىوًػ  الٍفٕا Ε الٍاΗذΔ  اؽΒΗاؾا  ةىىΗ  ϟطوغي  أو  غىϟ  دٌؾي  Θًم  الٍظ ؾ إلٌ ها أًؽا  ةوضفها  عدϟ � وًغدϟ  ِي غغاع  اإلًؾاعا Ε الذاؽً Δ أ و 

 ϫ م ةٌىΗ  ج غً نلٗ  غٕاؽيΗالٍا Γالشظعي  نغى الشٌا ζالً الىىاΒالشعؾ، ن ٗ  Ϟالىثا  ϟٌΒِٕط األدؾى،  غلى ك Γواسغ  Γلىؾ Εاإلًؾاعا

و٘ؼ لٗ الىΒال ً الٍ اΗذΔ غ ً ؽ ع ؼؾائ ب نغِو غΔ ةالـًاعΓ � وًلـ م أً ؽا ػ٘ ؾ نΒال ً أعاءا Ε الΘىوًػ � 

 Δٌ لً  نىوΒأثٌؾا  غلى  نٕغاؽ  نΗ  ةٙم  ًٙوي  لها  Δالظاض  ΔٌٙاِلΘال  Δ٘ؾΘالىش  Δالىىٌش  Δِي  نذىوغ ϟطؾأ  غلى  ظؾوَ  الغدΗ  يΘال Ε ٌٍؾاΘال
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الΒطا لΔ غ ً الى ىϟ � وغ لى نٕغا ؽ نΒل ً نىو Δٌ الىلاغ غΓ اٗحΘىاغ Δٌ وًلـ م عائ ىا أ ي Θً م ا إلةالي ةها ِو ؽ سغوث ها وةغو ي إةطاء � 

    
  

    
   

    
  

    
  

    
 

    
  

    
  

  

    
 

    
  

 

 

    
 

 

    
   

 

Steuerklasse  


	


	

	

 

 

 

 

 

الϔئة الضريبية 

غٍغ ٘وي عدϟ  الىىϟ  الٍاΗج غً نىاؽكΔ غىΘً ٗ  ϟذاوؿ  كغؽϪ ��� *أؽةىىائΔ  ودىلوي(  ًوؽو شهؾًا،  غٍغئؼ  ٗ ًٙوي  نً  الالؿم  ػ٘ؾ 
 �ΔٌΒًالؽؾ Δالف ئ

Ferienjob 

المدرسية  أثناؠ الόطبلت المϯϗϯت الόمل

تخت  المϙدمات  ϯالشرϯط  التالية  ϔئن  اإليرادات  الناتجة  ػن  ما يطل ϗ ػليو  اسم  "الόمل  الم ϯϘϯت  أثناء  الόطالت  المدرسية" ْ يتم
 �اختسابϭا

التلميذ يϙل ػن �� *Χ مسة ϯػشرين( سنة�  ϯالتلميذة أ  ػمر

 �ϳϕ
مدرسة تόليم ϯظيϯ ϳϕْ تخصل�يخصل ػلϱ أجر تόليم ϯظي	 ϯ ليم ػام أόمدرسة ت ϳϔ التلميذة�التلميذ منتظمة�منظم 

الϕترا ت الϯاόϘة بين اثنين من الϕصϯل المدرسية�  ϳϔ ϲ أ ɧطال ت المدرس يةόال ϳϔ مل يتم ممارس توόال 

الϯاخدة�  � *أربόة( أسابيغ ϳϔ سنة التϯϙيم يϙل Ϙدرىا اإلجمالϳ ػن الό مل أثناء الόطالت المدرسية  مدة

 
سنة التϯϙيم الϯاخدة�  ϳϔ ϯ رϯمائتين( يϯ تْ  زيد ػن ���� *ألغ  اإليرادات الناتجة ػن الόمل

Aufwandsentschädigungen 

مبالώ تϯόيض الن Ϙϔات  

 ϟطوغي  أو  غ ىΗ  ϟالؾئٌلي(  أو  غى  ϟي *إلى حاٌب  الىىΒٌحا ϟغى  Δشعلوي  غلٌها  غٍغ كٌانٙم  ةىىاؽكΗ  ًالΒهي ن Ε ىوًػ  الٍفٕاΗ  ًالΒن

دٌؾي  لΘىوًػ  حهوع٘م  ولΘىوًػ  نا ΗؾΗب  لٙم  نً  ٌفٕا Ε اؽΒΗاؾا  ةىىاؽكΔ  هؼا  الىىϟ � هؼϪ  الىΒالً  Θًم  ِي الىىΘاع  عِىها  نً  دـائ ً 

وضٍاعًق  غانΔ  غلى  أكاف كواغغ  وأسٙام  الىطΔٕΒ  غلى  األشظاص  الٕاٌوΔٌٌ  الظاؼىΔ  للٕاٌوي  الىام � وٍ٘ىوػج  ٌىطي  ِي هؼا  العغع  Θً م 

غلى كϟٌ Β الى ثاϞ ػ٘ ؾ األغ ىاϞ ٘ىغًؾΗ Γغؽً ب أ و نغً ؾ Ηغؽً ب –  ِي أس غ الٍو اعي ن ثال – أ و ٘ىىغΓ ِظؾ ي أ و غىغΓ ِظؾي � 

نΒالً  Ηىوًػ  الٍفٕا Ε ًلـم  أي  Θًم  اإلعٗء  ةها  أًؽا  غٍغ  ٘وٌها  نىفاΓ  نً  الؽؾائب  *الىاعΓ  � ؽكم  ��، ��، ���أ  أو   ���ب نً  كاٌوي  
 �)(EStG)  ϟالغ د ΔΒ ًؼؾ

ًؾحى  نٍٙم  Ηٕغًم  نلΘٍغا Ε إثΒا Ε ةشأي  الٍفٕا Ε الىΘؾ ΔΒΗ ِي إؾاؽ  نىاؽكΔ  غىϟ حاΒٌي *إلى حاٌب  الىىϟ  الؾئٌلي(  أو  غىΗ  ϟطوغي  أ و 

 � Δٌعلٌل Ε ٕغً م ةٌا ي نالسظاΗ ا ع ً ٙفيΘدٌؾي � ِي الىى ϟغ ى

ِإي  هؼϪ  الىىلونا Ε ًىٙ ً  ϫٌِ  نلΘٍغا Ε اإلثΒا Ε هؼΗ  Ϫذىϟ  نً  الىىًٙ  الΘىؾَ  غلى  نىطي  الΘٙلٌُ  ةالىىϟ،  غٍغئؼ  ةالٕغؽ  الؼي  Ηٙوي 

نىالذΘ ها ةشΗ ΛٌعΒز  ٗ ًىٙ ً الΘ ىؾَ غلٌها � 

Eintritt einer Sperrzeit 

أطع  داؠات  ϗ ترةϓ  طرؤ

سال Δ نا إػا  Θٍ٘م كΗ ϟΒٕغًم  الطلب  Ηشعلوي  غلى  نىوΔٌ ةطال Δ غ ً  هؼϪ  الΒٌاٌا Ε ًٙوي  نً  الالؿم  اإلعٗء  ةها  ِي الطلب  األوϞ ِٕط  ِي

 �Ε كط ع أعاءا ΓؾΘِ ب ؾؾؤ Βاألواي ةل ϟΒ ك ϫم إٌهائ Η ا أ وΘ نؤك ϫٌٕى لΗ م Η شٕاق ك غΘو٘و ي هؼ ا اٗك ϟالى ى

Einmalige Einnahmen 

اإليرادات لمرة ϯاخدة  

كϟٌΒ  الىثاϞ  الىΒالً  الٍاΗذΔ  غً  ؽع  ؼؾائب،  ؽع  Ηٙالٌُ  الΘشϟٌٍ،  ؽضٌغ  غوائغ  عائً،  نٙاكب  ألىاب  الشظ،  هٍا  ًلـم  اإلعٗء  وغلى   
كغ  وؽع Ε ِي أثٍاء  ΘِؾΓ الشاحΔ  للىلاغغΓ *هؼا  نىٍاϪ  اغΒΘاؽا  نً  الشه ؾ الؼي  Ε اإلًؾاعا  Ϫهؼ ϫ ٌِ ٙويΗ  وػلٗ  ةالٕغؽ  الؼي  ،Δوالىٍز  الظاض

 � ً Η  ϫٌِٕغًم  الطلب( � سلب  نΒغأ  الوؽوع  ِإي  األنؾ  ًٙوي  نΘوكفا  غلى  الوضوϞ  الفىلي  لهؼ Ϫ الىΒالً  لغي نΘلΔٌٕ  الىΒلً  أو  نΘلٕي  الىΒل Ηم 

ا لفΘؾΓ ال Θي ًىΘ غ ةها ٌِ ىا Θًىل ق ةفؾ غ الؽؾً Η ٗ ΔΒى غ غا نال ساكىا � 

 Unregelmäßige Einnahmen

اإليرادات  Ϗير المنتظمة 

 � ً اإلًؾاعا Ε ٌٌ ؾ الىΘٍظى Δ هي غلى كϟٌ Β الىث اϞ ةٌ ع أغىاΔٌ ٍِ Ϟ ن ً دالϞ ٍِاٌا Ε أو ٍِاٌٌ

Kindergeld 

مϯόنة األϯالد  

نىوΔٌ  األوٗع  لؤلؾفاϞ  الΘاةىًٌ  لىذىوغΔ  الىىٌشΔ  الىشΘؾΔ٘  الΘٙاِلΔٌ  ًلـم  أي  Θًم  اإلعٗء  ةها  ٘غدϟ داص  ةالطفϟ  الىىٍي  ةٙانϟ كٌىΘها 

ال Θي Η م عِى ها ةالف ىϟ، وػ لٗ ةالٕغ ؽ ا لؼي Θً م ِ ϫٌ اٗسΘٌا ج ل ها لΘأنٌ ً ٌفٕا Ε الى ىٌشΔ، ةاكΘث ٍاء اٗسΘٌاحا Ε الظا ضΔ ةالΘىلٌ م واٗشΘؾاٖ� 

 Δ ٌٕف Ε ذىع  نع  أعاءاΘال Ϟنً  دال  Ϟالىثا  ϟٌΒؾاٖ( *غلى كΘىلٌم  واٗشΘةال  Δالظاض Ε ٌاحاΘةغوي  اٗس* ϟالطف Ε ٌاحاΘذاوؿ ٗسΘلً  الىΒالى

و�أ و ع دϟ آدؾ دا ص ةϫ( ًلـ م أ ي Θً م اسΘلا ةϫ ٘غ دϟ للشظ ص الىلΘش ق لىىو Δٌ األوٗع � 

 
 

 

Wie wird das Kindergeld
berücksichtigt, wenn mein Kind
nur zeitweise bei mir lebt?

        
       

  

ϑة اغارمتم يكيϯόانة مϯد الألϳϓمالة اخ
منزؠ جل ϲدنغش ييϳόلϔطكانا ذإ
؟طϘϓتϗϯلا

مϯόنة  األϯْد  لطϕل  Ϙاصرϯ  ɧالذϲ  يόيش  بالتبادل  ػند  كل من ϯالديو  الذين  يόيشان  منϕصلين�مطلϙينɧ  يكϯن  من الالزم  مراػاتϭا  كدΧل 
ϳϔ المόتاد  ϔئن  ىذه  ْ تكϯن  ϙϔط ϳϔ مجمϯػة  المόيشة  المشتركة  التكاϔلية  التϳ  يόيش  ϔيϭا  أيضا  الشΧص  المستخ ϗ لمϯόنة  األϯْد�

مجمϯ ػة المό يشة المشتر كة التكاϔل ية ذا ت ϔترا ت اإلϘا مة المؤϘ تة *األϘصر  (ɧ بخي ث ْ يت م ىن اϚ الϙيا م باختسا ب مϯόنة  األϯْد� 

Kindergeldberechtigte/r 

لمϯόنة األϯالد   ϕ الشخص المستخ

 η ًٌى  ϟنا إػا  ٘اي  الطف  Δسال الىلΘشٕوي  لىىوΔٌ  األوٗع  هم  نً  سٌ Λ الىΒغأ  والغا  الطفϟ،  والغا  الطفϟ  ةالΒΘٍي  أو  والغا  الطفϟ  ةالΘؾةΔٌ � ِي  
غٍغ  حغϫً،  غٍغئؼ  ِإي  الذغاي  ًىًٙ  أي  ًٙوٌا  نلΘشًٌٕ  لىىوΔٌ  األوٗع � إٗ أي  الطفϟ  ٌفلϫ  ٗ ًٙوي  لϫ الشق  ِي ؾلب  الشعوϞ  غلى 

األعاء � 

Kontoauszüge 

 ϳϓالمصر الخساب كشϓϯات

غٍغ  Ηٕغًم  ٘شوِا Ε الشلاب  الىعؾِي  ِإي  الΘلوًغاΕ *نىالذΔ  نواؼع  نىΔٌٍ  ةلوي  أكوع  ةشٌ Λ ًعΒز  نً  ٌٌؾ  الىىًٙ كؾاءΗها(  ًٙوي  
ٌِىا Θًىلق ةٌٕوع ٘شُ  الشلاب الظاضΔ ةٍفٕاΕ، ولٌق ِي غٍغ Ηىلق  كائىΔ إٗ نلىوسا  ةها نً سΛٌ الىΒغأ� إٗ أي هؼϪ  اإلنٙاΗ ٗ Δٌٌٙوي

Δكٌوع  ٘شُ الشلاب  الظاض األنؾ  ةغدϟ � الΘلوًغ  ٗ ًٙوي  نلىوسا  ةϫ إٗ لىواؼع  غΒاؽا Ε نىΔٌٍ داضΔ  ةالىΘلٕي  وةٍص  الٌٕغ  ِي

�(Jobcenter)  ϟنؾ٘ـ  أنوؽ  الىى ϟΒ ك ةٍفٕا �Ε غٍغ  الٌٕام  ةؼلٗ  ِإي  الىىلΔٌ  الىعؾΔٌِ  األكاكΔٌ  ًلـم  أي  ΒΗٕى نىٕول Δ للىؾاحىΔ  نً 
كٌاكΔٌ  ِإي Ηلوًغ  اكم الشـب  ِي ٘شُ الشلاب الىعؾِي  ٗ وهؼا  نا ًىٍي  وغلى كϟٌΒ  الىثاϞ  أϫٌ  غٍغ Ηشوϟً  أكلاؾ غؽوΔً ألسـاب

ًٙو ي نىٙ ٍا إ ٗ إػ ا Η م اإلةٕاء غ لى "كل ط غؽوً Δ" كا ةال للٕؾ اءΓ ةو ضفϫ الٍؾ غ ن ً غىل Δٌ الΘشو ϟً الىعؾِي � 

Kindergeldbescheid 

اإلشόار الخاص بمϯόنة األϯالد  

ك وَ Θًم إغالنٙم نً ك ϟΒ ضٍغو ق نلاغغΓ  األ كؾΓ ةالٕؾاؽ العاع ؽ ةشأ ي اكΘشٕاق نىو Δٌ األوٗع ن ً دالϞ إشىاؽ Θ٘اةي � 

ِي  ٘شُ الشلا ب  غٍغ ٘وي ضٍغوق  نلاغغΓ  األكؾΓ الΘاةع للو٘الΔ  اΗٗشاعΔً  للىىϟ  هو الىظΘص ةغِع نىوΔٌ  األوٗع،  ِإϫٌ  ًىٍٙٙم

الى عؾِي الظاص  ةٙم  اٗؾالع  غلى  نٕغاؽ  الىΒل ً الؼي  عِىϫ  غً  ؾؾًق  الΘشوϟً  الىعؾِي  وغلى  ؽكم  نىوΔٌ  األوٗع  الظاص  ةٙم  و٘ؼل ٗ 

 � ً ِي الىىΘا ع غ لى ا لفΘؾΓ الىظع ص ل ها هؼ ا الىΒل

 Δ ٌلً  نىوΒاةي  اٗؾالع  غلى  نٕغاؽ  نΘٙب  الΗًىٍٙٙم  ِي ةٌاي  األحؾ�الؾا  ϫٌِإ  Δالىان  Δللظغن  ΔاةىΘال  Γاألكؾ Γ غٍغ  ٘وي  أسغ  ضٍاعًق  نلاغغ

األوٗ ع وغ لى ا لفΘؾΓ الىىٍ Δٌ، وػ لٗ ةالٕغ ؽ ال ؼي Ηٙوي ِ ϫٌ نىو Δٌ األوٗ ع Θً م عِىها كو ًا ن ع األح ؾ أ و الؾاΗب  

Unterhaltstitel 

ϯثيϘة اإللزام بالن Ϙϔة 

� ُ ك وَ Θًم أدؼ ض وؽΓ ؼوئΔٌ لؽىها إلى الىل ،ϫالالؿم عِى Δٕلً الٍفΒنٕغاؽ ن ϫٍؽز نΘً ا لؼي ،Δٕاإللـام ةغِع الٍف Δٌٕنً حـء و ث
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الثرϯة  ϯأ الممتلكات

٘ Δ الΘٙاِل Δٌ الظا ضΔ ةٙم �  ً ؾحى نٍٙ م اإلع ٗء ةىىΘلٙا Ε أ و ثؾ وΓ ٘ا Δِ أغ ؽاء نذىو غΔ الىى ٌشΔ الىشΘؾ

 Ζ ٌةشظص،  وػلٗ  ةعؾَ  الٍظؾ غىا  إػا  ٘ا Δكٌاكها  ٌٕغًا  الظاض الىىΘلٙاΕ أو الثؾوΓ  هي نذىوع  األشٌاء  ػاΕ الٌٕم الىالΔٌ  الΘي  ًىًٙ

نوحو عΓ ِي عا دϟ الΒال ع أو ِي داؽ ج الΒالع � ون ىا ًغ دϟ ِي غغا ع ػ لٗ غ لى وحϫ الظعوص  

*أًؽا  سلاةا Ε الΘىان ϟ الىعؾِي  غΒؾ  اإلΘٌؾOnline* Ζٌ((،  الٍٕوع   األؽضغΓ  الغائΔٍ  ِي سلاةا Ε نعؾΔٌِ  أو  سلاةا Ε اعداؽ 
  ،ΔًثىاؽΘأكه م العٍاعً ق اٗك ،Δٌ الشٙون Ε اللٍغا ،Ε األكه م واللٍغا ،Δٌ األوؽا ق الىال ،Δاللائ ل

  ،ΕشٕاكاΘةاك Ε اΒالىطال 

  ،)Δًٌاؽ Δعؽ اح ،Γكٌا ؽ Ϟالى ثا ϟٌ Βالىشؾٖ *غلى ك Ε ػا Ε اΒ٘الىؾ 

*ةوال ص( الΘأنًٌ غ لى الشٌ اΓ ن ع اٗعدا ؽ، ΗأنٌٍاΕ نىاζ الΘٕاغغ الظا ضΔ، غٕو ع اٗعداؽ لٍؾغ الΘىو ϟً الىٕاؽي،    وثائق

 Δٌ ٍٙأو  عوؽ  ك  Γواسغ  Γألكؾ Δٌٍٙعوؽ ك  Ϟالىثا  ϟٌΒغلى ك* Δٌٍٙعاؽ ك  Δٌٍٙي  غلٌها،  نلΒٍي  غلٌها  أو  ٌٌؾ  الىΒكطع  األؽاؼي  الى 
  Δًنلاً٘ ِؾع Δٌ ٙنل ،)Γىغ عΘألك ؾ ن

 وٌٌ ؾها نً الىىΘلٙاΕ األدؾى *غلى كϟٌ Β الى ثاϞ أش ٌاء اΕ كٌىΔ، لوسا Ε ؽكوم ٍِ Δٌ، ن عاي أو سلي( � 

  Wann ist Vermögen verwertbar?

      
  

لة باϗةرϯثلاأϯتالكتمملانتكϱ ϯتم
؟ امنϬةداϔتسبلل

الممتلكات  أϯ الثرϯة  تكϯن  Ϙابلة  لالستϕادة  منϭا  ػندما  يكϯن  من الممكن  استΧدامϭا  ϳϔ تϑطية  نϙϕات  المόيشة  أϯ ػندما  تكϯن  Ϙيمتϭ ا 
�ϳاػϕالتأجير  اْنت ϯأ  ɧالتأجير ϯأ  ɧالرىن ϯأ  ɧالبيغ ϯأ  ɧϚالϭالل اْستΧ يشة  منόات المϙϕ طية  نϑت ϳϔ اϭاع  منϕدية  يمكن  اْنتϙالن
 ϳ ن الشϯسبيل  المثال  بسبب  ك  ϱا *ػلϭيϔ  ا  التصرغϭلمالك ϯا  أϭخا  لمالكتϯن  مسمϯا  ػندما  ْ يكϭاع  منϕابلة  لالنتϘ  نϯالممتلكات  ْ تك
الممل Ϛϯ مرىϯنا (� تϙييم  الϙابلية  لالستϕادة  ْ يكϯن  ϯاόϘا  ϳϔ مسؤϯلية  مϙدمة  الطلب  أϯ مϙدم  الطلب ɧ بل يكϯن  ϯاόϘا  ϳϔ مسؤϯلية  مرك ز 

أمϯ ر الό مل (Jobcenter) المΧتص� 

 ɧ ىذا الشأن ϳϔ  ديم  مستندات  مناسبةϙيمكنو  أن يطلب  منكم  ت (Jobcenter)

(Jobcenter)

لϑرض  ϔخص  الممتلكات  أϯ الثرϯة  ϔئن  مركز  أمϯر  الόمل  
مراكز  أمϯر  الόم ل  ػلϱ  سبيل  المثال  كشϔϯات الخساب السنϯية  األΧيرة  أϯ أيضا  كشϔϯات الخساب المصرϳϔ  للشϯϭر الثالث األΧيرة �
 يخ ϗ لϭا  ػمل  ϯأΧذ  صϯر  ضϯئية  لضمϭا  إلϱ  الملغ  من مϙاطغ  البيانات  ذات األىمية  بالنسبة  لؤلداءات  من ىذ ه 

المستندات  المذك ϯرة آنϕا� 

التϑيرات  التϳ  تطرأ  ػلϱ  ظر ϯغ الممتلكات  أϯ الثرϯة  ϳϔ مجمϯػة  المό يشة المشتركة  التكاϔلية  الΧاصة  بكم  يكϯن  لϭا  تأثيرا  ػ لϱ مϙدا ر 
مبلϏ مϯόنة  البطالة  ػن الόمل  ϯ 2ػلϱ  مϙدار مبلϏ مϯόنة  المساػدة  اْجتماػية  ϯيلزم دائما  أن يتم اإلبالώ بϭا  ϯϔر خدϯثϭا  ϯبدϯن  

إبطاء� 

Freistellungsaufträge 

التكليϔات باإلغϔاؠ 

نً دال Ϟ الΘٕغم  ةΘٙلٌُ  ةاإلغفاء  لغى إسغى  الىؤكلا Ε الىعؾΔٌِ  ًىٍٙٙم  الشوϞ  عوي  أي  Θًم  أوΗوناΗٌٌٙا  دعم  ؼؾائب  نً  غوائغ  ؽأف

كϟٌ Β الىثاϞ ِوا ئغ، سعص أؽةا ر أكهم(�  الىاϞ *غلى

BIC/IBAN 

BIC)�رϗم الخساب 
IBAN

)  ϑالمصر ϑرόرمز م
 ( ) ϳلϯالد ϳϓالمصر

ϳϔم الخساب المصرϘر�(BIC
IBAN

 ϳϔ الصϕخة  2 من ىذه  التنبيϭات  بشأن تόبئة  البيانات تجدϯن مόلϯمات  بشأن  "رمز  مόرغ  المصرغ   (
 �"( )  ϳلϯالد

Kontoauszüge 
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 �"ϳϔا ت الخسا ب المصرϔϯما ت بشأن  "كشϯلόن م ϯبئة  البيانا ت تجدόات  بشأ ن تϭخة 7 من ى ذه التنبيϕ الص ϳϔ  

Verkehrswert von Grund
stücken 

 ϳ طع األراضϘل ϕϯالس ϗيمة سόر

ٗؿ نا، وػ لٗ ل ٙي Θًىًٙ نؾ٘ـ أنو ؽ  اإلع ٗء ةΒٌاٌا Ε ةشأي كٌىΔ كىؾ اللوق لٕطع أؽا ؼي أو لىلاً٘ ِؾعي نىل وٖ لشظ ص داص ًٙوي

Jobcenter) غٍ غ اكΘ ؽاء األن ؾ لؼ لٗ ن ً الٌٕا م ةفش ص نلأ لΔ اٗكΘفا عΓ ن ً الىٕا ؽ ن ً دالϞ اٗكΘ هالٖ، أ و الΒٌ ع، أ و اٗكΘؾا غ 

Jobcenter

) ϟالى ى
كٌىΔ كىؾ اللوق لىٕاؽا Ε هي غٕوع الشؾاء أو Ηٕاؽًؾ الظΒؾΓ  ةشأي Ηٕغً ؾ  ΕاΒغاع ةها  ٘إثΘم  اٗغΘً  يΘال ΕٍغاΘأحٌؾ� الىلΘنع الؾه ً، أو ال

ِ ي  �Ε كٍوا Κأكغم نً ثال  ΓؾΒٕاؽًؾ الظΗ سالΔ(، ةشؾًطΔ أٗ Ηٙوي هؼϪ الىٕوع أو ϟ٘ ِي Δٌؼوئ  Γضوؽ Δغلى هٌئ* كىؾ اللوق Δكٌى

) كوَ  ًٕوم  ةاغΘىاع  الٌٕم  الىٍعو ص  )  ϟِي  هؼا  الشأي،  غٍغئؼ  ِإي  نؾ٘ـ  أنوؽ  الىى ΔΒ نٍاك Ε ٍغاΘغغم  وحوع  نل  Δسال
كوائم  الٌٕم  الΘوحٌهΔٌ  لؤلؽاؼي ٌِىا  Θًىلق  ةىلاسا Ε كطع  األؽاؼي  ٌٌؾ  الىΒٍي  غلٌها،  وةاغΘىاع  الΒٌاٌا Ε الىٍعوص  غلٌها  ِي  غلٌها  ِي

نذىوغا Ε أكىاؽ  الΒٌع  الظاضΔ  ةلذاي  الظΒؾاء  لغى نٙاΗب  اللذϟ  الىٕاؽي  والىلاسΔ  ٌِىا  Θًىلق  ةٕطع  األؽاؼي  الىΒٍي  غلٌها،  ٘أكا ف 

إلحؾاء غىلٌا Ε اٗسΘلاب � 

 9�  Anlage UH1 – UH4 UH4 – UH1 ϕالملخ 
	   ��

Nachweis der Vaterschafts
anerkennung (nur UH3 und 
UH4) 

 UH3
)UH4

باألبϯة  *Ϙϓط   ϑ مستند إثبات االغترا
  ϯ 

 ϟΒ ك شهاعΓ  نٌالع الطفϟ  أو الوثΔٌٕ  الΘي  Ηم إضغاؽها  نً نلΘٍغ  اإلثΒاΕ الىٕغم  ةشأي  اٗغΘؾاَ  ةاألةوΓ  ًىًٙ وغلى كϟٌΒ  الىثاϞ  أي ًٙوي

 Γ ؾΒٕؾًؾ  دΗ  ٕغًمΘة Ϟ نً  األسوا Ϟ سا نΘٙب شؤوي  األؾفا Ϟ والشΒاب  الٕعؾ  ةشأي  Ηعؾًز  اٗغΘؾاَ  ةاألةوΓ � ًذب  غغم  الٌٕام  ِي أي

 � Γةشأ ي األةو

Vorlage eines Urteils, eines 
gerichtlichen Vergleichs, 
eines Beschlusses oder 
einer außergerichtlichen 
Unterhaltsvereinbarung 

تسϯية  ϕ اϔات ϯ أ ،ϳضائϗ ديم خكمϘت
نϘϔة   ϕ اϔات ϯ رار، أϗ ϯضائية، أϗ صلخية

 ϳ ضائϗ يرϏ

ِي إؾاؽ ِشص  الΘـانا Ε الٍفΔٕ  ًٙوي  نً  الالؿم  غلٌٙم  Ηٕغًم  وثΔٌٕ  اإللـام  ةغِع  الٍفΔٕ  الىوحوعΓ  لغًٙم *غلى كϟٌΒ  الىثاϞ  سٙم كؽا ئي   
 Ϫه ؼ  ϟنث � Δٕشٕاق  الٍفΘؽز  اكΘً  ي  نٍهاΘوال  ،ΔٌاةΘ٘ Ε فاكاΗأو  ا  ،Δٌضلش  ΔًلوΗ كؽائي  ةشأي  األةوΓ(،  أو  اΗفاق  ةΘطلٌق  الـًذΔ،  سٙم 

Jobcenter) الىظΘص  ةٙم  ًٕوم ِٕ ط 

Jobcenter

)  ϟنؾ٘ـ  أنوؽ  الىى � Ϟٕغًم  الطلب  األوΗ  غأ  ؼىها  إلى  الىلُ  غٍغΒالى Λ ٌم  نً  سΘً ٗ Ε ٍغاΘالىل
كغ  Ηم  Ηٕغًىها � وًوحغ  اكΘثٍاء  نً  هؼا  الىΒغأ  ًٙوي  كائىا  ِي سالΔ  نا إػا  ΒΗًٌ  ةىغ ِشص  نلΘفٌ ػ  Ε اΒاإلث Ε ٍغاΘةأي  نل Δ ةإعؽاج  نالسظ

ِي  هؼϪ  الشالΔ  ِإي  الىلΘٍغا Ε الالؿنΔ  لΒΘΘع  وΗىٕب   �( )  ϟإلى  نؾ٘ـ  أنوؽ  الىى  ϟٕΘٌكغ  ا  Δٕشٕاق  الٍفΘأي  اك  ϟوشان
ُ � ةىذؾع  أي  Ηٙوي  العوؽ  الؽوئΔٌ  لم  Ηىغ  هٍاٖ  ساحΔ إلٌها *اٗكΘشٕاق  اٗكΘشٕاكا Θً Εم  غىϟ  وأدؼ  ضوؽ  ؼوئΔٌ  نٍها  لؽىها  إلى  الىل

ِؾعΔً  ًىًٙ  أي  ًعΒز  أًؽا  نً  Ε ٗ كٕط  ةالΘٕاعم(،  ِإي  هؼϪ  العوؽ  الؽوئΘً Δٌم  إΗالِها  والΘظلص  نٍها � ِي سا Ηم  الوِاء  ةϫ أو 

سالΗ  Δٌٌٍؾ  نلΘٍغ  اإللـام ةالغِع لϟٍٕ  اٗكΘشٕاق سلب الىاعΓ ��� نً  كاٌوي  ٌظا م  *غلى كϟٌΒ  الىثاϞ  ِي الؽؾوؽي  Ηٕغًم أضϟ  الىلΘٍغ
 � )Δٌٌالٕؽا ًا الىغ

Vertreter/in 

الممثلة�الممثل  

كؽΔٌ  الٍفΔٕ  ًىًٙ  أي  Ηٙوي�ًٙوي  نشان�Δٌنشانٌا،  أو  نلΘشاؽΓ كاٌو�ΔٌٌنلΘشاؽ  كاٌوٌي،  أو  ؽاغ�Δٌؽاغي،  أو  نΘٙ ب  الىىثلΔ  أو  الىىثϟ  ِي  
شؤو ي األ ؾفاϞ والشΒا ب الٕعؾ � 

Schriftverkehr 

الكتابية   المراسبلت

غٍغ  Ηٕغًم  الىؾاكال Ε الΘٙاةΔٌ  ِإي  الΘلوًغا Ε *نىالذΔ  نواؼع  نىΔٌٍ  ةلوي  أكوع  ةشٌ Λ ًعΒز  نً  ٌٌؾ  الىىًٙ كؾاءΗها(  الىلΔ ٕΒ ًٙو ي   
 Ε شٕاكاΘىٕ ب اكΗع وΒΘΘل Δً الىو ؼوع ؼؾوؽ Λٌنً س ϫٌ ِ ٙويΗ لؽى ها إلى  الى لُ إٗ ةالٕغؽ ا لؼي Δٌ م أدؼ ضوؽ ؼوئΘً ٗ نلى وسا ةها�

 � Δٕالٍف
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 ϰ األخر الدخϯل

   

  

 
    

  

    
  

    
  

 

       

 

      

  

    
  

     

  

    
  

    
  

    

Sonstiges Einkommen 

 



الغدوϞ  األدؾى  هي غلى كϟٌΒ  الىثاϞ  نىاشاΕ الΘٕاغغ،  أو نىوΔٌ  الΒطالΔ  غً الى ىϟ، أو نىوΔٌ  الΒطالΔ  غً الىىϟ �، أو  نىوΔٌ  الوالغً ً،   
أ و نىو Δٌ الؾغا Δً، أ و نىو Δٌ الىؾغ � 

10�  Anlage UF UF ϕالملخ ���

Haushaltsgemeinschaft 

 Δٓامـكن Γيّ امٍحض ϧُٓٛٓٛام Δٚجٍٛ ع

ϳϔ الص ϕخة 3 من ى ذه التنبيϭات  بشأ ن تόبئة  البيانا ت تجدϯ ن مόلϯما ت بشأن  "مجمϯ ػة المϙيمين  ϳϔ الϯخ دة السكنية"� 

Haushaltsgemeinschaft mit 
der Person, die den Unfall/ 
Schaden verursacht hat 

السكنية مع  مجمϯغة المϘيمين ϳϓ الϯخدة
تسبب ϳϓ الخادث�الضرر   ϲ الشخص الذ

سالΔ  األؼؾاؽ  الΘي  لم  ΘًلΒب ٌِها  غىغا  نً ك ϟΒ أسغ  األشظاص  الΘاةىًٌ  لؤلكؾΓ،  الؼًً  ٘اٌوا  ِي وك Ζ سغو Κ الؽؾؽ  ًىٌشوي  كوًا   ِي

نع الشظص الؼي  ألشق  ةϫ الؽؾؽ أو نع أهلϫ  الΒاكًٌ غلى كٌغ الشٌاΓ  ِي نذىوغΔ  إكانΔ  ِي وسغΓ كΔٌٍٙ،  ِإي اΘٌٕاϞ  اكΘشٕاق الΘىوً ػ 

سالΔ  نا إػا  Ηم  ِي وك Ζ ٗسق  غٕغ  الـواج  ةًٌ  الىΘل ΔΒΒ ِي  إلى  هٌئΗ  Δٕغًم  األعاءا Ε اٗحΘىاغΔٌ  ًٙوي  نل ΒΘىغا � وهؼا  نا ًٍطΒق  أًؽا  ِي

الؽؾؽ�الىΘلΒ ب ِي الؽؾ ؽ وةٌ ً الىلش ق ة ها الؽؾؽ�الىلش ق ةϫ الؽؾؽ � 

Nachweise 

مستندات اإلثبات  

Jobcenter) ًه غَ إ لى أدؼ ِ ٙؾΓ غً سا لΔ األنوؽ� ٌظؾا أل ي 

UF

) ϟنوؼوغٌا ِإ ي نؾ٘ ـ أنو ؽ الى ى Γنفٌ غ Ε ٍغاΘٕغً م نلΗ ؾل ب Ϟن ً دال
ِي الىىΘاع ػو نفىوٗ  نٍهٌا  للٍـاع  الٕاٌوٌي،  ِإϫٌ  ًٙفي  ِي هؼϪ  الشالΔ  أي  الشٙم الٕؽائي  أو  اΗفاق الΘلوΔً  العلشΔٌ  أو  اٗغΘؾاَ  ًٙوي

Θًم إؽِاق  نلΘٍغ نٍاكب  ِي هؼا العغع غلى  هٌئΔ  ضوؽΓ  ؼوئ�Δٌ وللىلم  ِإي الΒٌاٌاΕ الΘي  Ηٕونوي  ةاإلعٗء  ةها  ِي الىلشق   ٗ  Θً م 
Ηلذٌل ها إلΘٙؾوٌٌا � 

Ärztliche Gutachten 

 تϘارير الخبرة الطبية

 Δ ٕىلΘن  ΔٌΒؾ Γ ؾΒٕاؽًؾ  دΗ سالΗ Δوِؾها  لغًٙم  ًؾحى  نٍٙم  إؽِاق  Ηعؾًز  ةشأي  اإلغفاء  نً  اٗلΘـام  ةالشفاظ  غلى  اللؾً Δ الطΔٌΒ،  وِي

 �Δٌؼوئ Γضوؽ Δالؽؾؽ غ لى هٌ ئ Δأو ةواك ى Κةالشاع

ٌِىا  Θًىلق  ةالٙشُ  غً  هؼϪ  الىىلونا Ε ِي نواح هΔ الىو ظفΔ الىظΘعΔ  أو  الىوظُ  الىظΘص  ةىΒاشؾΓ  األن ؾ،  Ε شفظاΗ  Δًلغًٙم  أ Ζ ٌإػا  ٘ا

 � Ϟًٙو ي نٕعوؽ ا غ لى األشظا ص الىظولٌ ً ةؼ ΓؾΒٕاؽً ؾ ا لظΗ ِي نظؾ وَ نٍلق � اٗؾ الع غلى Ε ٍغاΘللٌ م الىلΗ ًىٍٙٙم ϫٌ ِإ

11�  Anlage SV SV ϕالملخ ���

Zuschuss bei privater oder 
freiwilliger gesetzlicher 
Kranken- und Pflegeversi
cherung 

 ϳالصخ اإلغانة المالية ϳϓ خالة التأمين
الόجز لدϰ مؤسسة  الόناية غند ϯتأمين
إخدϰ مؤسسا ت  ϰ خاصة اختياريا لد

 ϳ نϯانϘال ϳالصخ التأمين

ٌِىا Θًىلق ةالΘأنًٌ ال عشي  الىلشق  SV ًٙوي نً الالؿم ΗىΒئΔ  ةٌاٌا ϫΗ لϟٙ شظص Ηاةع لىذىوغΔ  الىىٌشΔ  الىشΘؾΔ٘  الΘٙاِلΔٌ  ًٙوي  
وΗأنًٌ  الىٍاΔً  غٍغ  الىذـ  نؤنٍا  غلϫٌ  لغى  إسغى نؤكلا Ε الΘأنًٌ  العشي  الظاضΔ  أو  نؤنٍا  غلϫٌ  ادΘٌاؽًا  لغى  إسغى  نؤكلا Ε الΘأنٌ ً 

ال عشي الٕاٌو ٌي أو ٌٌؾ نؤنٍا  غل ϫٌ غ لى وحϫ اإلؾالق � 

ٌِ ϫ أΘٌم  أٌفلٙم  أو  ًٙوي ϫٌِ  أسغ  أغؽاء  نذىوغΔ  الىىٌشΔ  الىشΘؾΔ٘  الΘٙاِلΔٌ  الظاضΔ  ةٙم  ِي Ηاؽًخ  Ηٕغًم  ؾل ب  ةالٕغؽ  الؼي  Ηٙوٌوي 

الشعوϞ  غلى  نىوΔٌ  الΒطالΔ  غً  الىىϟ  � نؤنٍا  غلٌٙم�نؤنٍا  غلϫٌ  لغى إسغى نؤكلا Ε الΘأنًٌ  العشي  الظاضΔ،  ِإΘً  ϫٌم  ةٍاء  غ لى 
ـ �  ؾل ب نٕغ م ةؼ لٗ نٍ ز إغا Δٌ نال Δٌ لشلا ب الΘأنٌ ً ال عشي وΗأنٌ ً الىٍا Δً غٍ غ الىذ

ًلـم  غلٌٙم  Ηٕغًم  نا ًث ΖΒ نٕغاؽ  نΒلً  األكلاؾ � نلΘٍغ  إثΒا Ε أكلاؾ  الΘأنًٌ  العشي  لغى  إسغى نؤكلا Ε الΘأنًٌ  العشي  الظاضΔ  ًلـ م 

وإلى حاٌب  نٕغا ؽ نΒل ً األكلاؾ  أي  ًٙوي  Θًؽز  نϫٍ  نا إػا  ٘اٌ Ζ ه ؼϪ األكلا ؾ نطاةΔٕ  ألكلاؾ  الΘىؾًفΔ  األكاكΔٌ  الفؾعΔً  الظاضΔ  ةٙم � ِي 

 Δٌ اإلغا �Δ ىؾًفΘال  Ϫأكلاؾ  هؼ ΖΒ ٕغًم  نا ًثΗ  أي  Δٌِإؼا  Γًلـم  ةعوؽ  ϫٌغٍغئؼ  ِإ  ،Δٌاألكاك Δ ىؾًفΘ٘وٌٙم  ٌٌؾ  نؤنٍا  غلٌٙم  ِي ال  Δسال

 Ε ٌاٌاΒةٙم� ًؾحى نٍٙم  اإلعٗء  ة  Δٌٍأنًٌ العشي  الىىΘال Δإلى  نؤكل  ΓاشؾΒن  Γشوًلها  نعؾٌِا  ةعوؽΗ مΘً  َكو الىالΔٌ  للΘأنًٌ الظاص

اΗٗ عاϞ الى عؾِي الظا ضΔ نؤ كلΔ الΘأنٌ ً ال عشي الىىٍ Δٌ ةٙم � 

 Δ ٌأي ًشعلوي  غلى  نىو – ϟالؼًً  ًٙوٌوي  ٌٌؾ  كاعؽًً  غلى  الىى  ،ΔٌٙاِلΘال Δ ٘ غالوΓ  غلى  ػلٗ  ِإي  أغؽاء  نذىوغΔ  الىىٌشΔ  الىشΘؾ

ٌِىا  Θًىلق  ةالΘأنًٌ  العشي  وΗأنًٌ  الىٍاΔً  غٍغ  الىذـ  نؤنٍا  غلٌهم  ادΘٌاؽًا  أو  لغى إسغى نؤكلا Ε الΘأنًٌ   احΘىاغΔٌ  – وًٙوٌوي 

 � Δٌنال Δٌ غ لى إغا Ϟٕغ م ةطل ب للشع وΘًىٍٙه م أً ؽا ال ،Δال عشي الظا ض

 Λ ٌشوي  نً  سΒغٍغ  الىذـ،  ًع  Δًأنًٌ  الىٍاΗأنًٌ  العشي  وΘأنًٌ  ِي الΗ ٕغًم  الطلب  لٌق  لغًهم  ٌطاءΗ  اؽًخΗ األشظاص  الؼًً  ٘اٌوا  ِي

الىΒغأ  نلـنًٌ  ةالΘأنًٌ  ِي الΘأنًٌ  العشي  وΗأنًٌ  الىٍاΔً  غٍغ  الىذـ  لغى إسغى نؤكلا Ε الΘأنًٌ  العشي  الٕاٌوٌي � إٗ أΗ  ϫٌش Ζ شؾو ؾ 

ونٕغناΕ نىΔٌٍ *غلى كϟٌΒ  الىثاϞ  غٍغ نىاؽكΔ  غىϟ  سؾ أو  نلΘً ٗ )ϟٕΘؾΗب إلـام ةالΘأنًٌ� هؤٗء  األشظاص ًٙوي نً الالؿم غلٌه م 

أي ًٕونوا  ةالΘأنًٌ غلى  أٌفلهم  لغى إسغى نؤكلاΕ الΘأنًٌ العشي  الظاضΔ  أو – غٍغ وِائهم  ةالىٕغناΕ والشؾوؾ الشظعΔٌ  – لغ ى 

إسغى نؤكلا Ε الΘأنٌ ً ال عشي الٕاٌو ٌي ةوضفه م أغ ؽاء نؤن ٍا غلٌه م ادΘٌاؽًا � 

12�  Anlage KDU KDU ϕالملخ ���  

Schuldzinsen 

ϯϓائد الدين 

ِوائغ  الغًً  الىΘؾ ΔΒΗ غلٌٙم  غلى كϟٌΒ  الىثاϞ  نً  دالΗ Ϟٕغًم  ٘شُ سلاب  نعؾِي كٍوي � الΒٌاٌا Ε الٌٍؾ  ٗؿنΔ  ًىًٙ  أ ي  Ε اΒًىٍٙٙم  إث

Θً م نىالذΘ ها ةشٌ Λ ًعΒ ز ن ً ٌٌ ؾ الىىٙ ً كؾاءΗها � 

نً  سٌ Λ الىΒغأ  ِإي  أعاءا Ε اللغاع  ٗ ًٙوي  نً  الىىًٙ  Ηولي  عِىها،  وػلٗ  ٌظؾا ألي  عِع  نىوΔٌ  الΒطال Δ غً  الىىϟ � ٗ ًلىز  ةأي  Θً م 
ِي سالΔ  نا إػا  ٘اٌ Ζ الىاك ΔΒ الىΘؾ ΔΒΗ غلى  غغم  عِع  أكلاؾ  اللغاع  ΘΗىثϟ  ِي أٌٙم كوَ  ΗعΒشوا  نهغعًً   � Γٙوًً  ثؾوΗ  ظغانها  لٍؾغΘاك

ةفٕغا ي الىلٙ ً الىىل وٖ لٙ م ا لؼي Ηٌٕىوي ِ ϫٌ ةأٌفلٙ م، غٍغئ ؼ ً ؾحى نٍٙ م اΗٗ عاϞ نؾ٘ ـ أنو ؽ الىىϟ (Jobcenter) الىظΘ ص ةٙم � 

Sonstige Wohnkosten 

 ϰاألخر ϱالسكن ϑتكالي

Ηٙالٌُ  اللٍٙى  األدؾى  هي  Ηلٗ  الΘٙالٌُ  الΘي  لم  Θًم  الٍص  غلٌها  ِي غٕغ  اإلًذاؽ � نً  سٌ Λ الىΒغأ  ِإϫٌ  ٗ ًىًٙ  نؾاغاΗ  Γٙالٌُ  نوؼ ع 

 � ُ Ηٙال ٌُ الهاΗو ،Γلٌفـًو ٌي، وإًذاؽ حؾاج اللٌا ؽΘال Ϟاإل ؽكا ϟٕ ٌ ϟٌاؽ الٙهؾةا ئي، وؽكوم د ط ٘ا ةΘٙال ٌُ الΗو ،Γضُ اللٌا ؽ

 13�  Veränderungsmitteilung (VÄM) (VÄM)  يراتϐبالت ύاإلببل ���  

Haushaltsgemeinschaft 

  Δٓامـكن Γيّ امٍحض ϧُٓٛٓٛام Δٚجٍٛ ع

ϳϔ الص ϕخة 3 من ى ذه التنبيϭات  بشأ ن تόبئة  البيانا ت تجدϯ ن مόلϯما ت بشأن  "مجمϯ ػة المϙيمين  ϳϔ الϯخ دة السكنية"� 

Weitere Person/en 

 Ϧ ٌ املش ن أسغ�األكشا م أسغ

ϳϔ الص ϕخة 3 من ىذه التنبيϭات  بشأن تόبئة البيانات تجدϯن مόلϯما ت بشأن "الشΧ ص اآلΧر�األشΧاص اآلΧرϯن"� 

Bedarfsgemeinschaft 

  ΔٓٗكايΘام Δغك Θامٛل Δامٛغٓ ل Δٚجٍٛ ع

ϳϔ الص ϕخة 1 من ى ذه التنبيϭات  بشأ ن تόبئة  البيانا ت تجدϯ ن مόلϯما ت بشأن  "مجمϯ ػة المό يشة المشتر كة التكاϔلية"� 
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Einkommen 

 

امضسل  

صϕخة 6 من ىذه التنبيϭات  بشأن تόبئة البيانات تجدϯن مόلϯمات  بشأن "الدΧل"�  من اػتبارا

BIC/IBAN 

BIC)� عَٙ امخـا ب 
IBAN)

عٚز ٚغ غو امٛوغو  (
 ( امٛوغيّ امضٌم ّ 


 ϳϔم  الخساب  الم صرϘر�(BIC
IBAN)

 ϳϔ الصϕخة  2 من ىذه  التنبيϭات  بشأن تόبئة  البيانات تجدϯن مόلϯمات  بشأن "رمز مόرغ  المصرغ   (
 �"
(   ϳل ϯالد

 14�  Weiterbewilligungsantrag (WBA)  ��� طلب المϯا Ϙϓة غلϱ استمرار منح المϯόنة 

Haushaltsgemeinschaft 

 Δٓامـكن Γيّ امٍحض ϧُٓٛٓٛام Δٚجٍٛ ع 

ϳϔ الص ϕخة 3 من ى ذه التنبيϭات  بشأ ن تόبئة  البيانا ت تجدϯ ن مόلϯما ت بشأن  "مجمϯ ػة المϙيمين  ϳϔ الϯخ دة السكنية"� 

Weitere Person/en 

 Ϧ ٌ املش ن أسغ�األكشا م أسغ

ϳϔ الص ϕخة 3 من ىذه التنبيϭات  بشأن تόبئة البيانات تجدϯن مόلϯما ت بشأن "الشΧ ص اآلΧر�األشΧاص اآلΧرϯن"� 

Bedarfsgemeinschaft 

 ΔٓٗكايΘام Δغك Θامٛل Δامٛغٓ ل Δٚجٍٛ ع

ϳϔ الص ϕخة 1 من ى ذه التنبيϭات  بشأ ن تόبئة  البيانا ت تجدϯ ن مόلϯما ت بشأن  "مجمϯ ػة المό يشة المشتر كة التكاϔلية"� 

Einkommen 

امضسل  

الص ϕخة 6 من ى ذه التنبيϭات  بشأ ن تόبئة  البيانا ت تجدϯ ن مόلϯما ت بشأن  "الدΧل"�  ϳϔ

Ferienjob 

 Δ ٓامٛضعش Εن اء امغطبلΜأ Εٍٍَٛا مغٛل ام

ϳϔ الص ϕخة 7 من ى ذه التنبيϭات  بشأ ن تόبئة  البيانا ت تجدϯ ن مόلϯما ت بشأن  "الό مل المϯϘϯت  أث ناء الόطال ت المدرسية"� 

Aufwandsentschädigungen 

 Εامنًُا ο ٍْغΗ اممΒٚ

ϳϔ الص ϕخة 7 من ىذه التنبيϭات  بشأن تόبئة البيانات تجدϯن مόلϯما ت بشأن "مبالϏ تϯόيض النϙϕات"� 

Einmalige Einnahmen 

 Γٌاحض Γ مٛغ Ε اإلْغاصا

ϳϔ الص ϕخة 7 من ى ذه التنبيϭات  بشأ ن تόبئة  البيانا ت تجدϯ ن مόلϯما ت بشأن  "اإليرادا ت ل مرة ϯاخدة"� 

Unregelmäßige Einnahmen 

 ΔٛظΘنٓ غ امٛن Ε اإلْغاصا

ϳϔ الص ϕخة 7 من ى ذه التنبيϭات  بشأ ن تόبئة  البيانا ت تجدϯ ن مόلϯما ت بشأن  "اإليرادا ت ϐي ر المنتظمة"�

Kindergeld 

ٚغٍ نΔ األٌالص  

ϳϔ الص ϕخة 7 من ى ذه التنبيϭات  بشأن تόبئة البيانات تجدϯن مόلϯما ت بشأن "مϯό نة األϯْد"� 

Kindergeldberechtigte/r 

املشن امٛـ Θخٍ مٛغٍ نΔ األٌالص  

ϳϔ الص ϕخة 7 من ىذه التنبيϭات  بشأن تόبئة البيانات تجدϯن مόلϯما ت بشأن "الشΧص المستخϗ لمϯό نة األϯْد"� 

Kontoauszüge 

ϳ ϓالمصر الخساب  كشϓϯات

 �"ϳϔات الخساب المصرϔϯما ت بشأن "كشϯلόن مϯبئة البيانات تجدόات  بشأن تϭخة 7 من ىذه التنبيϕ الص ϳϔ

Kindergeldbescheid 

اإلكغا ع امشا م ةٛغٍ نΔ األٌالص  

ϳϔ الص ϕخة 7 من ىذه التنبيϭات  بشأن تόبئة البيانات تجدϯن مόلϯما ت بشأن "اإلشόار الΧاص بمϯόنة  األϯْد"� 

Schuldzinsen 

 ϧ ْيٍائ ض امض

ϳϔ الص ϕخة 9 من ى ذه التنبيϭات  بشأ ن تόبئة  البيانا ت تجدϯ ن مόلϯما ت بشأن  "ϯϔائ د الدين"� 

Ηكا مٓى امـكنُ األسغَ  

Sonstige Wohnkosten  �"ϰرΧاأل  ϱما ت بشأن "تكال يغ السكنϯلόن مϯبئة البيانات تجدόات  بشأن تϭخة 9 من ىذه التنبيϕ الص ϳϔ
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Ο عا٘ مٗنٛاط ξ

 ϧٚ اعاΒΘاع Ε ًٓاΒنΗ

 Δ هًخ
امٍهى  االشٙ  

gaqtpatpuaH  الطل ب الؾئٌلي ΔٌىاغΘسلب  الذـء  الثاٌي  نً  كاٌوي  الشؤوي  اٗح  Δالىىٌش Ε أنًٌ  ٌفٕاΘل Ε غلى  أعاءا  Ϟؾلب  الشعو

 (SGB II)

 �

Anlage WEP WEP الىلش ق ΔٌٙاِلΘال Δ٘ ؾΘالىش Δالىى ٌش Δغش ؾ( غا نا ِي نذىو غ Δغ ً �� *د ىل Ϫامطٗ ب امغئٓـّ  � نلش ق لشظ ص آد ؾ ًـً غ غ ىؾ*  �
 )gaqtpatpuaH 

Anlage Kl KI الىلش ق �  ΔٌٙاِلΘال Δ ٘ نلشق لط فϟٕ ً ϟ غ ىؾϪ غ ً �� *د ىلΔ غش ؾ( غا نا ِي نذىو غΔ الىى ٌشΔ الىشΘؾ

 �  Δٌٍٙك Γنٌٕىٌ ً ِي وسغ Δوحو ع نذىو غ Δِي سا ل Γإ لى الىلاغغ Δشغًغ كغ ؽ ا لشاحΘنلش ق ل  

 �  )"Δٌؿوح Δلىال ك Δنشاة ه Δنذىو غ"*  ΔٌاعلΒΗ Δو٘فا ل Δٌ نلؤول Δوحغ نذىو غΗ Ζٌنلشق لفش ص نا إػ ا ٘ا  Anlage VE VE الىلش ق

Anlage HG HG الىلش ق

Anlage MEB MEB الىلش ق ΔفىΗٙال ٌُ الىؾΘال Ε ػا Δً ٍؼΘٌا ج إؼ اِي لΘغ لى نٍ ز اس Δ ِٕنلش ق للىوا �

 Anlage BB BB ِٕط الىلش ق Γواس غ Γولٌق ل ىؾ Δً حاؽ Γوكائم ةعوؽ ϫΒ ٍذΗ ًٌٙاج داص ٗ ًىΘغ لى نٍز اس Δِٕنلشق للىوا �

 ΔٌٙاِلΘال Δ٘ ؾΘالىش Δالىى ٌش Δِي نذىو غ η ٌشظ ص ًى ϟٙ ة Δالظا ض ϟشغً غ ظؾ وَ الغ دΘنلش ق ل  Anlage EK EK الىلش ق �

Anlage EKS EKS الىلش ق Ϟ أو نً نؤكق أغىا ،ϟٕΘسؾ أو  نل  ϟالواؽع نً غى  ϟأو  امنًائّ  ةشأي الغد Ζ َΆٛعؾًز  امΘنلشق  لل

Ηذاؽ Δً أو سؾِ Δٌ، أ و اكΘعاعًا Ε األؽا ؼي الـؽاغ Δٌ واكΘعاعًاΕ الٍاةاΕ أث ٍاء ΘِؾΓ نٍ ز األعاء  
ْٛك نكٙ امخو ٍل عٗ ُ 

ΗنΒًٓا Ε ةلؤ Ϧ امٛ ٗخٍ 

EKS مضَ ٚغكز أٍٚع  
 (Jobcenter) ا مغٛل

 Ζ خΗ ΖغنΘيّ اإلن أٌ

 Ϧ عنٍا

www.arbeits
 agentur.de

 Anlage VM VM الطلب�نٕغم  الطلب  وةاألشظاص  الؼً ً الىلش ق  Δةىٕغن  Δالظاض  Γأو  الثؾو Ε لٙاΘشغًغ  ظؾوَ  الىىΘنلشق  ل

  ΔٌٙاِلΘال Δ٘ ؾΘالىش Δالىى ٌش Δًىٌشو ي ِي نذىو غ

 �

 Anlage UH1 UH1 الىلش ق  Δ٘الشؾا Δنا ةى غ إٌ هاء غال ك Δ ٕأ و ٌف Δٌ الـوح Δنا ةى غ إٌ هاء الىال ك Δٕأ و ٌ ف Ϟاٌٗف عا Δٕشغً غ ٌ فΘنلش ق ل �

Anlage UH2 UH2 ي الىلش ق ِ*  Δٌٌطاق الـوح ةلΒب ؽغاΔً  ؾفϟ  ولغ داؽج  نلشق لΘشغًغ اكΘشٕاكاΕ الٍفΔٕ  الٍاΗذΔ  غً سىϟ  أو

 ) ϟاألو لى نً غىؾ الطف Κ الثال Εاع أث ٍاء اللٍواΘالىى
 �

Anlage UH3 UH3 أسغ  الوالغًً داؽ ج الىلش ق  Δِي نواحه  Δٍغىؾهم غً  �� ك  ϟًٕ ةأوٗع  Δالظاض  Δٕالٍف ΕشٕاكاΘشغًغ  اكΘنلشق ل  
 Δ ٌٙاِلΘال Δ٘ ؾΘالىش Δالىى ٌش Δٌطا ق نذىو غ

 �

Anlage UH4 UH4 الىلش قϟأسغ  الوالغًً  غلى  األك Δ الطلب�نٕغم  الطلب  ِي نواحه  Δةىٕغن  Δالظاض Δ ٕالٍف Ε شٕاكاΘشغًغ  اكΘنلشق  ل

  ΔٌٙاِلΘال Δ٘ ؾΘالىش Δالىى ٌش Δداؽج ٌطا ق نذىو غ
 �

Anlage UF UF سلب  الذـء  الثاٌي  نً  كاٌوي  الشؤوي  الىلش ق Ε غلى  أعاءا  Ϟلطلب  الشعو Κ ةشاع Δداض Δنلشق  ٌىوػج  أكئل

 (SGB II) Δٌ ىاغΘاٗح
 �

 Anlage SV SV الىلش ق � ϟغ ً الى ى Δطا لΒال Δٌ لٌٌٕ ً نىوΘون Ε لٌٕاΘىا غي الظاص  ةىΘأنٌ ً اٗحΘنلش ق ال �

Anlage KDU KDU الىلش ق ΔغِئΘلللٙ ٍى وال ΔΒ ٙال ٌُ الىٍاكΘشغً غ الΘنلش ق ل � 

Veränderungsmitteilung 
 (VÄM)

 (VÄM) Ε ٌٍؾاΘاإلةالي ةال 

(SGB   ΔٌىاغΘسلب الذ ـء الثا ٌي ن ً كاٌوي الشؤو ي اٗح Ε غ لى أعاءا Ϟغٍغ الشع و ΕٌٍؾاΘاإلةالي ةال 

 II)

 �

Weiterbewilligungsantrag 
(WBA)

 Ε ىؾا ؽ نٍز  األعاءاΘغل ى اك Δِٕؾل ب الىو ا
  )WBA* 

ؾلب  الىوإِ Δ غلى  اكΘىؾاؽ  نٍز  أعاءا Ε لΘأنًٌ  ٌفٕا Ε الىىٌشΔ  سلب  الذـء  الثاٌي  نً  كاٌوي  الشؤوي  

 (SGB II) Δٌ ىاغΘاٗح
 ��

 
Einkommensbescheinigung

 ϟ الغد Γإِا ع

 ϟ ةشأ ي نٕغا ؽ أح ؾ الىى Ε اΒغ إث ٍΘنل
 

ْٛك نكٙ امخو ٍل عٗ ُ 

ΗنΒًٓا Ε مواح ب ا مغٛل 

مضَ ٚغكز أٍٚع ا مغٛل 

ي ّ  (Jobcenter) أٌ

 Ϧ عنٍا Ζ خΗ ΖغنΘاإلن

www.arbeits
 agentur.de

 Arbeitsbescheinigung

 ϟ الىى Γإِا ع

 ϟغى Δغٍغ إٌ هاء غال ك ϟغ ى Γإِا ع Γ اكغΒٚ Οعٗ ُ امنٍٛط

 Ε ًٓاΒنΘام ϦٌجضΗ

مواحب امغٛل � 

http://www.arbeitsagentur.de/
http://www.arbeitsagentur.de/
http://www.arbeits-agentur.de/
http://www.arbeits-agentur.de/
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