
 
 

 

 

 
 
 

 

 والتعليم بالتدريب خاص مالي دعم الحصول على طلب تقديمشرح كيفية 
 - 1اإلستمارة  -

 
 تنبيه

شرح كيفية  “ .„–Erläuterungen zum Antrag auf Ausbildungsförderung –Formblatt 1„الشروحات التالية عبارة عن ترجمة للوثيقة األلمانية األصلية المعنونة 

. تكفلت دائرة شؤون الطلبة لمدينة اليبزيغ بإنجاز هذه الترجمة والتي من شأنها مساعدة الطالب “- 1 االستمارة -والتعليم  مالي خاص بالتدريب دعم الحصول على طلب تقديم

ال يحق ألي شخص المطالبة بصحة الترجمة وكمالها أو تحيينها في حال تم إدخال تغييرات الناطقين باللغة العربية في ملء استمارة طلب الحصول على دعم مالي خاص بالتعليم. 

 ارات.  على االستم

يجب ملء طلب الحصول على دعم مالي خاص بالتعليم باللغة األلمانية  اللغة الرسمية المعمول بها هي اللغة األلمانية.

وإرفاق كل اإلثباتات المطلوبة مترجمة إلى اللغة األلمانية.

 

 معلومات عامة: 

وعلى أقرب تقدير ابتداء من الشهر الذي قدم فيه الطلب. لهذا السبب يرجى تقديم طلب أو التعليم ابتداء من الشهر الذي بدأت فيه فترة التدريب والتعليم يتم دفع اإلعانة المالية الخاصة بالتدريب 
في إطار  األزواج المسجلون يعامل (BAföG)أللمانية بـ المعروف اختصارا باللغة اوالتعليم وحسب القانون األلماني الخاص بدعم التدريب  .في أسرع وقت ممكن هذه اإلعانةالحصول على 

( على قدم المساواة مع األزواج العاديين. لذا يرجى إعطاء نفس المعلومات الخاصة باألزواج إذا كنتم تعيشون المثليون بما في ذلك) (eingetragene Lebenspartnerschaft)  المساكنة
أو من قبل شخص أو جهة مؤهلة للتوثيق  (LPartG) بالمساكنةمن القانون الخاص  1الحالة المدنية حسب المادة  ضابطموثقة من قبل  عالقة المساكنة: يجب أن تكون مالحظة هامة . مساكنةعالقة 

 . االعتبارحسب قانون والية اإلقامة. ال يمكن في الوقت الحالي أخد العالقات األخرى الشبيهة بالعالقات الزوجية بعين 

 اإلستمارات:

 
 1االستمارة  .BAföGحسب قانون والتعليم بالتدريب  الدعم المالي الخاصطلب  استمارة -

 BAföG والتعليم بالتدريب حسب قانون دعم التدريبخاصة  دعم مالي)طلب 

عن التدريب أو في حالة طلب دعم مالي  االنقطاعتقديم الطلب ألول مرة أو في حالة  عند
 إلجراء تدريب في الخارج

 1باالستمارة الخاص  1الملحق 

 )المسار المدرسي والمهني( 

 

 كما يجب تقديم االستمارات المناسبة لكل حالة كما يلي:

لرعاية  عالوةإذا كان لديكم أوالد بصفتكم مقدم الطلب ورغبتم في الحصول على  -
 .األطفال

 

 

 1باالستمارة  الخاص 2الملحق 

 (بعالوة رعاية األطفال ة)االستمارة اإلضافية الخاص

 الخاصة بمؤسسة التدريب االستمارة -

تحمل عبارة  شهادة تسجيلإذا سلمتكم مؤسسة التعليم العالي الخاصة بكم 
(Bescheinigung)  حسب قانونBAföG  أو قمتكم بطباعتها بأنفسكم فإن هذه الشهادة

 .2تحل محل االستمارة 

 2االستمارة 

مشاركة في تربص أو برنامج دراسي عن أو شهادة )شهادة تدريب داخل مؤسسة متخصصة 
 (BAföGبعد حسب قانون 

تعيشون إذا كنتم متزوجين أو الخاصة باألب واألم والزوج/الزوجة أو الشريك  االستمارة -
 مساكنةعالقة 

يجب ملء  لسنة تقديم الطلبخالل السنة المدنية الموافقة  لإذا تحصل كال الوالدين على مداخي
   .استمارة لكل واحد على حدة

 3االستمارة 

 خاص بالزوج/الشريك واألب واألم( )تصريح بالدخل 

  BAföG من قانون 2رقم ال 3الفقرة  8استمارة خاصة باألجانب حسب المادة  -

 .ال تملئ هذه االستمارة إلى عند الطلب الصريح بذلك

 4االستمارة 

 BAföG من قانون 2رقم ال 3الفقرة  8)تصريح خاص بالوالدين/أحد الوالدين حسب المادة 

 بالنسبة للمتدربين داخل مدرسة عليا للتدريب أو أكاديمية أو مؤسسة للتعليم العالي -

  .من السداسي الخامس ابتداءال تقدم هذه الشهادة في األساس إلى عند طلب دعم مالي 

من قانون  1الفقرة  48أو شهادة أخرى حسب ما تنص عليه المادة  5 االستمارة
BAföG 

في حال إجراء تدريب أو جزء من البرنامج التدريبي أو تربص أو سداسي ميداني في  -
 الخارج

  6االستمارة 

 تمارة اإلضافية الخاصة بالتدريب في الخارج()االس

 تقديرالمحتسب في الزوج أو الشريك أو األب أو األم وفي حال تقديم طلب لتحيين دخل  -
 الدعم المالي الممنوح للمتدرب

 ينزليمكن تقديم هذا الطلب إذا كان دخل الشخص المعني في فترة الدعم المالي يمكن أن 
 .لك المصرح بهذ تحت

  7االستمارة 

 BAföGمن قانون  3الفقرة  24)طلب المتدرب الخاص بتحيين الدخل حسب المادة 

  8 االستمارة استمارة خاصة بكم في حالة طلب الحصول على تسبيق لإلعانة المالية الخاصة بالتدريب  -

 BAföGمن قانون  36)طلب الحصول على تسبيق اإلعانة المالية حسب المادة 

 

 :البياناتحماية 

 التي نقوم بتخزينها.  ةالبيانات الشخصية وتخزينها بطريقة آلية. يمكنكم طلب الحصول على معلومات حول نوع وحجم بياناتكم الشخصي معالجةب نقوم

 متفرقات: 

كما يرجى االنتباه للتعليمات اآلتي ذكرها وإرفاق جميع الوثائق واإلثباتات الالزمة. في هذه المطلوبة.  البياناتيرجى ملء استمارة الطلب بعناية وبخط واضح وإدخال جميع 
البيانات الموجودة في كشف حساباتكم البنكية والتي ال تعتبر  تسويدالحالة فقط يمكن للمكتب المسؤول عن دعم التدريب معالجة طلبكم بسرعة ودفع اإلعانة المالية. يمكنكم 

 المكتب المسؤول عن دعم التدريب في منطقة سكنكم.بضرورية للبت في طلبكم. إذا كانت لديكم استفسارات حول االستمارات والشروحات المقدمة يرجى االتصال 

من  المسؤول عن دعم التدريب في منطقتكمؤول عن دعم التدريب في منطقة سكنكم. يمكنكم معرفة المكتب يرجى إيداع طلب الدعم المالي الخاص يالتدريب لدى المكتب المس
 .(Allgemeine Hinweise zu den Formblättern) "المعلومات العامة حول االستمارات"خالل االطالع على 

 

  :االستمارةما الذي يجب مراعاته عند ملء 
 5السطر 

 ساعة أسبوعيا باحتساب جميع الساعات المخصصة للدروس والتحضير الضروري والتربصات الميدانية 40له  ليوم كامل إذا بلغ الوقت المحددلتدريب تدريبا يعتبر ا
يمكن اعتبار التعليم المتبع في مؤسسة للتعليم العالي ملبيا لهذا  في هذا الخصوص.عموما ما هو شائع وحسب  بالتدريب حسب ما تنص عليه التنظيمات الخاصةالضرورية 

 نقطة للطالب في المتوسط خالل السداسي. 30على منح  نظامهالشرط إذا نص 

 11السطر 

مكرر لقانون الضريبة على  4الفقرة  10ننبهكم إلى إجبارية وضع رقم التعريف الجبائي الخاص بكم في إطار اإلجراءات الخاصة بنقل البيانات حسب ما تنص عليه المادة 
 .EStGالدخل 

 12السطر 

حتى لو كنتم تعيشون في  "geschieden أو مطلق/مطلقة verwitwet أو أرمل/أرملةdauernd getrennt lebend مام الخانة المناسبة "منفصل نهائيا أيجب وضع عالمة 
 وكان شريككم متوفى أو تم إنهاء هذه العالقة.  LPartG المساكنةمن قانون  1المنصوص عليها في المادة عالقة خارج إطار الزواج 

   14السطر 

 إذا كنتم تحملون جنسية أجنبية يرجى إرفاق نسخة من وثائق اإلقامة الخاصة بكم. 

 21و  17السطر 

 لهولندا.  NLاالكتفاء بوضع رمز البلد الدولي المتدوال دوليا عند وضع عنوان خارج ألمانيا مثل يرجى 

 23السطر 

 2016سنة آخر تحيين 



 
 . يمنع دفع اإلعانات المالية نقدا.SEPA الدفع يجب أن يكون الحساب البنكي في منطقة

 35و  32السطر 

أي "آخر عنوان  " letzte mir bekannte Adresseوكتابة العبارة التالية قبل العنوان " لديكمإذا كنتم تجهلون العنوان الحالي ألحد الوالدين فيرجى ذكر آخر عنوان معروف 
 أعرفه".

 39السطر 

بلغتم سن الرشد فعليكم اإلجابة على هذا  قد حال ما إذا كان والداكما منفصلين. إذا كنتم إذا كنتم طالبا أو طالبة دون سن الرشد فعليكم اإلجابة على السؤال المتعلق بالحضانة في
في هذه الحالة عليكم توضيح ألي الوالدين آل حق الحضانة أحد الوالدين توفي أو إذا كان والداكما مطلقين أو منفصلين باستمرار قبل بلوغكم سن الرشد. السؤال فقط إذا كان 

 الرشد.حتى بلوغكم سن 

 

 43السطر 

واألطفال بالتبني واألطفال المولودين   األطفال الواجب ذكرهم هم كاآلتي: األطفال المولودون عن طريق الزواج واألطفال المصرح بهم كأطفال مولودون عن طريق الزواج
بالنسبة لألطفال دون سن العاشرة في حال  1الخاص باالستمارة  2خارج إطار الزواج. إذا كان عدد األطفال أكثر من ثالثة يرجى استعمال ورقة إضافية. يرجى ارفاق الملحق 

 .عالوة رعاية األطفالتقديمكم لطلب الحصول 

 48السطر 

 ة مدرسية أو شهادة متابعة تدريب.يرجى تقديم شهاد

 52السطر 

 يجب ذكر اإلعاناة المالية المقدمة من المؤسسات التالية: 

 
- Bundesstiftung Rosa Luxemburg e.V., - Cusanuswerkes - Bischöfliche Studienförderung -, 
- Ernst Ludwig Ehrlich Studienwerkes, - Evangelischen Studienwerkes e.V. - Haus Villigst -, 
- Friedrich-Ebert-Stiftung e.V., - Friedrich-Naumann-Stiftung, 
- Hanns-Seidel-Stiftung e.V., - Hans-Böckler-Stiftung, 
- Heinrich-Böll-Stiftung e.V., - Konrad-Adenauer-Stiftung e.V., 
- Studienstiftung des Deutschen Volkes, - Stiftung Begabtenförderung berufliche Bildung, 
- Stiftung der Deutschen Wirtschaft – Studienförderwerk Klaus Murmann– ,       - Avicenna-Studienwerkes e.V.. 

 

 

54 السطر

 .على إعانة مالية حسب الكتاب الثالث للقانون اإلجتماعي يرجى إرفاق نسخة من القرارفي حال تم البث في طلبكم للحصول 

 57السطر 

 يرجى إرفاق نسخة من عقد الكراء أو وثيقة أخرى )مثل شهادة التسجيل في مكان اإلقامة(.

 59السطر 

 تدريبكم في أحد المدارس التالية:ال يطلب ذكر أسباب عدم إقامتكم مع الوالدين أو أحدهما إلى إذا كنتم تتابعون 

 .Weiterführende allgemeinbildende Schuleمدرسة عامة للتعليم المستمر  -

 إنهاء تدريب مهني.إليها ال يشترط الدخول  Fachoberschuleصصة مدرسة عليا متخ -

أو أن التدريب المتبع ال ال يتجاوز السنتين المتبع  التدريب ت مدةإذا كان إنهاء تدريب مهنيإليها ال يشترط الدخول  Berufsfachschuleمدرسة متخصصة للتدريب المهني  -
 لممارسة مهنة ما. يتوج بشهادة تؤهل صاحبها

قريبة من مقر سسة مناسبة للتدريب إذا ذكرتم أن سبب عدم إقامتكم في بيت الوالدين يكمن في بعد المسافة بين البيت ومؤسسة التدريب فسنقوم حينها بالتأكد من عدم توفر مؤ
رب أكثر من ساعتين ذهابا وإيابا سكناكم ويمنكم الوصول إليها في وقت معقول. نقول عن مؤسسة التدريب أنها بعيدة وال يمكن الوصول إليها في وقت معقول إذا استغرق المتد

تنقل المسافة الفاصلة بين الموقف ومؤسسة التدريب أو البيت وكذلك وقت ألقل. يحتسب في مدة الباستعمال وسائل المواصالت الجماعية خالل ثالثة أيام في األسبوع على ا
دقيقة. ظروف النقل  15ألقدام بـ االنتظار قبل وبعد الحصة. تحتسب أوقات تغيير وسائل النقل كأوقات انتظار. بعد جمع وقت الذهاب واإلياب يحتسب كل كيلومترا مشيا على ا

 رة منح الدعم المالي.التي يعتد بها هي تلك السائدة في فت

  وم اإلنسانية خارج بيت الوالدين بمتابعة تعليمكم في مؤسسة ما, فيرجى تحديد نوع المدرسة التي تزاولون فيها تعليمكم )مثال: ثانوية متخصصة في العلإذا بررتم اإلقامة 
altsprachliches Gymansium   ثانوية رياضية وعلميةmathematisch-naturwissenschaftliches Gymnasiumثانوية موسيقية , musisches Gymnasium).      

 64السطر 

 1الفقرة  5قانونيا حسب المادة هم األشخاص الذين يملكون تأمينا صحيا  studentisch gesetzlich versichertاألشخاص المؤمنون قانونيا في إطار التدريب أو الدراسة 
يرجى إرفاق الشهادة المناسبة. إذا كنتم تملكون تأمينا صحيا لدى صندوق   أو بصفة طوعية. (SGB V)من الكتاب الخامس الخاص بالقانون االجتماعي  13أو  10و  9الرقم 

وتحديد ما إذا كانت  BAföGة: مبلغ االشتراك إلى غاية تاريخ تقديم طلب الدعم المالي يرجى إرفاق نسخة من الشهادة تحتوي على المعلومات التالي privatversichertخاص 
 –بالنسبة للمؤمنين لدى صناديق التأمين الخاصة  .الخدمات الطبية اإلضافية )خارج إطار التأمين العادي(و التعويضات الصحية تشمل أيضا تكاليف اإلقامة في المستشفى

, وباإلضافة إلى البيانات المطلوبة في االستمارة يجب أن يتبين من خالل وثائق التأمين - Postbeamtenkrankasseالخاص بموظفي البريد   باستثناء صندوق التأمين
 2الفقرة  257مادة عي )الالمطلوب تقديمها أن صندوق التأمين الخاص يلبي الشروط الهيكلية الخاصة بصناديق التأمين الصحي حسب الكتاب الخامس من القانون االجتما

 مكرر(.

 66السطر 

بتأمين الرعاية إلى إذا تبين من خالل وثائق التأمين أن شركة التأمين  ةالخاص العالوةإذا كنتم تملكون تأمينا اجتماعيا خاصا بالرعاية لدى شركة تأمين خاصة فال يمكن دفع 
 (.6الفقرة  61)المادة SGB الخاصة تلبي الشروط المنصوص عليها في الكتاب الحادي عشر من القانون االجتماعي 

 :68السطر 

يتم دفع مبلغ اإلعانة الممنوح بناء على صدور قرار الدعم دون أي تدخل من يتم دفع اإلعانة المالية الخاصة بالطالب الجامعيين مناصفة عن طريق منحة وقرض دون فوائد. 
 Kreditanstalt fürقدية إلعادة التعمير طرفكم. في بعض الحاالت ال يمكنكم الحصول على هذا التمويل إلى عن طريق قرض بفوائد ممنوح من طرف المؤسسة الن

Wiederaufbau (KfW) في هذه الحالة يتم منحكم قرار التمويل مرفقا بعرض تمويل بنكي عن طريق مؤسسة .KfW ال يتم صب األموال الخاصة بتمويل التدريب في هذه .
 الحالة إلى بعد قبولكم لعرض التمويل البنكي السابق ذكره. 

التصريح بهذا عن . إذا رغبتم في تسقيف مبلغ القرض البنكي فعليكم 68( عبر ذكر ذلك في السطر ولهذا المبلغ فقطمبلغ الممنوح عن طريق قرض بنكي )يمكنكم وضع سقف لل
  الحرف 18ي بفوائد حسب المادة وال يمكن التراجع عن هذا التصريح خالل مدة التمويل. يتم منح الدعم المالي الخاص بالتدريب في مجمله عن طريق قرض بنك تقديم الطلب

c  من قانونBAföG  أو  انقطاع متكرر( تمديد مدة الدراسة بعد 2( مزاولة تدريب ثان )بعض التخصصات( )1: )العالوة المحتملة لرعاية األطفالفي الحاالت التالية باستثناء
 (.BAföGمن قانون  3الفقرة  17( مساعدة مالية في إطار التخرج من الجامعة )المادة 3تغيير التخصص )

 :69السطر 

 يرجى االنتباه:

  ن الضرائب.من قانو 8الفقرة  93الهيئة االتحادية للضرائب من أجل التأكد من صحة المداخيل المصرح بها حسب المادة  طلب كشف حسابات لدىيمكننا أن نلجأ إلى 

 

 70السطر 

وتمتد هذه الفترة عادة من بداية السنة الدراسية أو الجامعية إلى نهايتها. لذا  أو الطالب هي الفترة المخصصة لمنح الدعم المالي للمتدرب Bewilligungszeitraum (BWR)الدعم منح فترة 
 (.2016إلى سبتمبر  2015توبر يرجى تحديد شهر بداية ونهاية السنة الدراسية أو الجامعية مع األخذ بعين االعتبار أن السنة الجامعية تتكون من سداسيين )مثال: من أك

 

 :71السطر 

 المحتسبة في فترة منح الدعم المالي.شهور لايرجى تحديد عدد 

 :73السطر 

ابكم بما في ذلك منحة أعياد الميالد بعد خصم يرجى تحديد منحة اليتم بعد خصم مبلغ االشتراك اإلجباري في صندوق التأمين الصحي. يجب تحديد كل المبالغ الصافية التي يتم صبها في حس
 لى منحة اليتم أو نويتم القيام بذلك فيرجى إبالغ المكتب المسؤول عن الدعم المالي الخاص بالتدريب والتعليم مع إفادته برقم الملف.الضرائب. إذا قمتم بإيداع طلب للحصول ع
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واإليجار ومساعدات عينية مثل توفير مسكن وإطعام مجاني. يرجى تحديد القيمة المالية المقابلة  اإلطعامبالتدريب والتعليم والتربصات الميدانية على سبيل المثال منحة  ةالخاص تشمل المنحة

 يرجى إرفاق نسخة من عقد التدريب أو التربص  وشهادة االستفادة من منحة في حال وجودها.. التي تحصلون عليها للمساعدات العينية
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. يجب عليكم )عمل مجمدة )مثال: عطلة لمتابعة الدراسة( وكذلك المداخيل المحصلة خالل العطلة أو من أعمال ثانوية )بما في ذلك اإليرادات العينيةتذخل ضمن المداخيل تلك المحصلة من عالقة 
ل والضرائب واالقتطاعات المخصصة لالشتراكات المحصلة من طرف العما اإلجماليةالمبالغ  االعتباربعين  تأخذالمؤقتة.  المحصلة من ممارسة عمل طالبي وأعمالكذلك تحديد المداخيل 

 . االجتماعية
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 .االعتبارالخاضعة للضريبة على إيرادات رأس المال. تأخذ مبالغ التوفير اإلجمالية والضرائب بعين   األموال رؤوسيجب إعطاء المبالغ الخام ويسري هذا على اإليرادات المحصلة من 
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 المعرف كما يلي: BAföGيرجى تحديد كل اإليرادات والمداخيل الخاصة بكم حسب نظام الدخل لقانون 

عل احتسابها في تقدير حجم الدعم المالي المستحق أمرا ضروريا. إذا جمما ي ولكنها تساهم في رفع القدرة االقتصادية لصاحبها التي ال تخضع لالقتطاع الضريبييتضمن نظام الدخل كل المداخيل 
لمسؤول عن الدعم الخاص بكم إذا كنتم غير متأكدين من المداخيل عند تقديم الطلب. يرجى االستفسار لدى المكتب ا اإلشارة إليهاكنتم تحصلون على أحد المداخيل التالي ذكرها فيجب عليكم 

  الواجب ذكرها في الطلب.

 

  : BAföGكل المداخيل حسب نظام الدخل لقانون لجمع 
 تعتبر المداخيل التالية إيرادات مخصصة لسد الحاجيات المعيشية:

I .مداخيل التأمين اإلجتماعي 

بعد اقتطاع مبالغ التأمين  (93(, إعانة التأسيس )المادة 4الفقرة  3)المادة  تعويض األجر عند التوقف عن العمل :(SGB III)حسب الكتاب الثالث للقانون االجتماعي  .1
 ;(418االجتماعي الجزافية, مساعدة اإلندماج )المادة 

, قانون حماية (KVLG-1989), القانون الثاني الخاص بتأمين الفالحين (SGB V, SGB VI, SGB VII). حسب الكتاب الخامس و السادس والسابع للقانون االجتماعي 2
وما يليها من القانون  44حسب المادة  المرضالتعويض عن  :(BEEG) واألبوة األمومة إجازة التعويض عنبإعانة الوالدين والقانون االتحادي الخاص  ,(MuSchG)األمومة 

التعويضات المدفوعة من طرف   (ff. SGB V, §§ 12 ff. KVLG 1989 44 §§)  1989وما يليها من قانون تأمين الفالحين لسنة  12االجتماعي الكتاب الخامس والمادة 
(, التعويض SGB Vاالجتماعي الكتاب الخامس قانون المن  4الفقرة  38المؤمن )المادة  مساعدة منزلية في حالة مرضالتأمين الصحي في حالة العجز عن العمل ك صندوق

إعانة للتعويض عن عطلة , (24i SGB V, § 13 MuSchG §)من قانون األمومة   13من القانون االجتماعي الكتاب الخامس و  i الحرف 24 حسب المواد عن عطلة األمومة
اإلتحادي  قانونالمن  10المحتسبة حسب المادة  إعانة الوالدين غيرعالوة الحضانة حسب القانون االتحادي الخاص بعالوة الحضانة أو إذا كانت تتجاوز من قانون األمومة  14حسب المادة األمومة 

وما يليها من الكتاب السادس للقانون االجتماعي  45, تعويض الجرحى حسب المادة ياتأو إعانات أخرى مقدمة من طرف الوال واألبوةبإعانة الوالدين والتعويض عن إجازة األمومة  الخاص

SGB VII االتحادي الخاص حسب القانون  إعانة الوالدين, وما يليها من الكتاب الخامس من القانون االجتماعي 20وما يليها من الكتاب السادس والمادة  49, االعانات االنتقالية حسب المادة
 ;ذات القانونمن  10فوق المبالغ الغير المحتسبة المنصوص عليها في المادة ت تإذا كان الوالدين والتعويض عن إجازة األمومة واألبوة بإعانة

, اإلعانة الرعايةمن قانون  16 حسب المادة تعويض الرعاية في حالة المرض :رعاية االتحادي قابليتها للتطبيقأو القوانين األخرى التي أقر قانون ال (BVG)حسب قانون الرعاية االتحادي . 3
مكرر  26حسب المادة  , إعانة على المعاش إذا كان الشخص المستفيد غير متواجد في مؤسسة إلعادة التأهيل(26a Abs. 1 BVG §)الرعاية من قانون  1الفقرة مكرر  26 حسب المادة االنتقالية
من قانون  2رقم  3الفقرة  25وما شابه حسب المادة العجزة  ودورخارج مؤسسات الرعاية  المقدمةاإلعنات الحالية المكملة على المعاش  ,(26a Abs. 5 BVG §) من قانون الرعاية 5الفقرة 

BAföG  مكرر من قانون الرعاية االتحادي 27إذا كانت تدفع ألقارب ال يعيشون في بيت واحد مع صاحب الدخل حسب المادة (§ 27a BVG); 
حسب في كال الحالتين  المنحةبذكر نصف مبلغ  (FlüHG)(, قانون مساعدة الالجئين RepG) , قانون نفقات إصالح األضرار(LAG) حسب قانون تسويات األعباء االعانات المدفوعة حسب .4

لقانون تسوية األعباء, اإلعانة على المعيشة  المعدل 14من الكتاب  10دة ة حسب الماشإعانة على المعي, (bis 278a LAG 261 §§) مكرر من قانون تسوية األعباء 278حتى  261المواد 
 ,44 §§) من قانون إصالح األضرار 45و  44 , منحة المعيشة واإلعانة على المعيشة حب المواد(bis 301b LAG 301 §§) مكرر من قانون تسوية األعباء 301إلى  301 حسب المواد

45 RepG) من قانون الالجئين 15إلى  12 لموادل وفقا حسب قانون الالجئين, اإلعانة على المعيشة (§§ 12 bis 15 FlüHG); 

 (7 §) والمستقلين (6 §)لخدمة العسكرية االختيارية, المبالغ المدفوعة للعمال غير المستقلين عن االمتدرب  تعويض في إطار تكن مقدمةإذا لم  حسب قانون ضمان المعيشةاإلعانات المدفوعة . 5
   المدفوعات المخصصة ألفراد العائلة الدين ال يسكنون مع مؤدي الخدمة العسكرية (17 §)عامة   مدفوعات ,(11 §)حة الخدمة نم (10 §)االحتياطيين الجنود الخاصة بخدمة  والعالوات المنح

                   1972أغسطس  18من القانون االتحادي لحماية الحدود الصادر في  59من قانون الخدمة المدنية والمادة  78. ويسري هذا على المدفوعات المشابهة حسب المادة ((22§
(BGBI. I S. 1834)  1994أكتوبر  19من القانون الصادر في  3والذي تم تغييره بالمادة (BGBI. I S. 2978) 

 ;الموظفين رعايةقانون من  47المادة حسب  االنتقالية. المدفوعات 6

 ;مقدم اإلعانة على المعيشة وما يليها من قانون 1. اعانات المعيشة المقدمة حسب المادة 7

( والتي 1971ديسمبر  15بتاريخ  233رقم   (1971BAnzديسمبر  13الصادرة في  تعويض التكيف مع المهنة حسب تعليمات منح تعويض عن التكيف مع المهنة لعمال مناجم الفحم الحجري. 8
 ;(BAnz. S. 5901) 1983يونيو  16تم تغييرها مؤخرا في 

للفحم  يعقد االتحاد األوروبمن  bالحرف  2الفقرة  52باإلجراءات المتضمنة في المادة والفوالذ . المدفوعات المقدمة على أساس التعليمة الخاصة بمنح مساعدات لعمال السكك الحديدية والحديد 9
 ;(BAnz. S. 4951) 1998مارس  25والفوالذ الصادر في 

 ;1مكرر الفقرة  86, منحة البطالة حسب المادة (37 §) . المدفوعات االنتقالية حسب قانون رعاية الجنود10

 5رقم  3الفقرة  Eاالختصاص  8الفصل  2المفعول حسب الملحق  الساري (GBI. I Nr. 7 S. 42) 1990فبراير  8أجرة التقاعد المبكر حسب مرسوم منح أجرة التقاعد المبكر الصادر في . 11
                     1990سبتمبر  23من القانون الصادر في  1مقترنة بالمادة  1990سبتمبر  18من االتفاق المبرم في  13رقم  4مادة وال 1990 اغسطس 31في  ةالوحدة الصادر يةمن اتفاق

(BGBI. 1990 II S. 885, 1210, 1243); 

 .(BGBl. I S. 2623) 1997أكتوبر  31الصادر في  (BKV)من مرسوم األمراض المهنية  3االنتقالية حسب المادة  التعويضات. 12

 

IIمداخيل أخرى . 

ويسري هذا على المدفوعات المشابهة )المدفوعات المالية والعينية(   ;,(4 §), اإلسكان ,(3 §)طعام , اإل(2 §)قانون الراتب العسكري )المدفوعات المالية والعينية الراتب العسكري حسب . 1
 ;ة المدنيةألفراد العائلة المنتمين لسك الشرطة والحماي مةأعاله( وكذلك المدفوعات المقد I 5من القانون االتحادي لحماية الحدود )انظر الرقم  59من قانون الخدمة المدنية, المادة  35حسب المادة 

الصادر في  (FELEG)ويشمل هذا تعويض التوازن حسب القانون الخاص بدعم النشاط الفالحي  ;والمدفوعات المساوية لها إذا كانت غير خاضعة للضرائب الخاصة بالتقاعد المبكر المدفوعات. 2
 ; (EStG) من قانون الضريبة على الدخل 27رقم  3المادة  نصوص عليه فيالمإذا كان ال يتجاوز الملبغ الخالي من الضرائب  (BGBl. I S. 233)1989فبراير  21

التي يحصل عليها العمال لرفع دخلهم في اطار العمل بدوام جزئي بسبب السن والغير  وكذلك الزيادات  aالحرف  1الفقرة  3مبالغ الزيادة حسب قانون العمل بدوام جزئي بسبب السن وفقا للمادة . 3
 من الكتاب الثالث للقانون االجتماعي. 3إلى  1الرقم  1الفقرة  27القتطاعات التأمين الصحي وفقا للقوانين المنظمة للوظيفة العمومية حسب المادة خاضعة 

 ;من قانون الضريبة على الدخل 9رقم  3. التعويضات المدفوعة حسب المادة 3

 ;ا باستثناء النفقة التي يتحملها والدا المتدرب أو زوجه أوشريكهالنفقة االلزامية قانون. المدفوعات المقدمة في اطار 4

 ألمانيا االتحادية. ةمن قانون تحويل االستحقاقات من جمهورية ألمانيا الديمقراطية سابقا إلى نظام التقاعد في جمهوري 1الفقرة  9حسب المادة المقدمة . المدفوعات 5

 

IIIالمداخيل المحصلة من عمل في الخارج . 

 ;ن التابعين لهم إذا كانوا غير خاضعين للضريبة االلزامية. المداخيل المحصلة من الموظفين لدى المنظمات والمؤسسات الدولية والمشتركة ومداخيل الممثلين الدبلوماسيين للدول األجنبية والموظفي1 

بنسبة  1الرقم  1الفقرة  56في الخارج حسب المادة  رعاية األطفالفي المائة من المبلغ, عالوة  10بنسبة  4إلى  1الفقرة  55. حسب قانون األجر االتحادي: عالوة العمل في الخارج حسب المادة 2
ويسري هذا على المداخيل المشابهة المحصلة من طرف األشخاص  المبلغفي المائة من  80بنسبة  2رقم ال 1الفقرة  56في الخارج حسب المادة  رعاية األطفالفي المائة من المبلغ, عالوة  50

  .خارج مجال تطبيق القانون االتحادي الخاص بدعم التدريب المرسلين للعمل
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 بالمعاش المخصصة لكم دون تلك المخصصة ألبنائكم.  ةالخاص اإلعانات الماليةيرجى تحديد 
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 وفي ما يلي بعض األمثلة عن اإلعانات المخصصة للتدريب والتعليم واإلعانات المشابهة:

منها المقدمة من طرف الجيش االتحادي أو جهات أخرى والتي تلزم المستفيد والتعليم المنح الدراسية المدفوعة كليا أو جزئيا من األموال العمومية. يرجى أيضا تحديد المنح أو إعانات التدريب  .1
 ال تعتبر هذه المنح إعانات بالمعنى الضيق ولكن يجب أخدها بعين االعتبار كمداخيل خاضعة للضريبة. . أو التعليم بأداء خدمة معينة بعد نهاية التدريب

    Meister-BAföG. ( المعروف ب AFBGمبلغ اإلعانة في إطار قانون دعم التدريب األولي ) .2

   b.الحرف  1الفقرة  27حسب المادة  معطوبا( بما في ذلك اإلعانات التي يحصل عليها أحد الوالدين عن المتدرب بصفته BVGاية االتحادي )إعانات الحضانة حسب قانون الرع .3

  الت الشغل االتحادية للمشاركين في برامج التدريب والتأهيل المهني.اا وكهاألوروبي االجتماعي والتي تمنح الصندوقالمساعدات المقدمة من  .4

 89لسطر ا

 يرجى ارفاق نسخة من الوثائق التالية:

 .الخاص بكم « Riester-Renten-Vertrag » ريسترعقد التقاعد  .1

 .ريتسروالتي سلمت لكم من طرف شريككم في عقد التقاعد  EStGمن قانون الضريبة على الدخل  5رقم  1الجملة  92الشهادة السنوية حسب المادة  .2

 األجر للسنة الماضية.شهادة دخل أو وثيقة إثبات  .3

https://www.arabdict.com/en/deutsch-arabisch/%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%AA+%D8%B1%D8%A3%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84
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 ارفاق الوثائق الخاصة باألمالك كل على حدة. يرجى. يسمح بالمعاوضات. تاريخ إيداع الطلب عنديعتد بحالتكم المالية 

الحسابات الجارية وحسابات التوفير والحقوق األخرى. يستثنى من هذا األشياء التي ال يملك المتدرب حق التصرف  أرصدة, المبالغ المستحقة بما في ذلك والثابتةتصنف كأمالك كل األشياء المنقولة 
ما إذا قمتم بالتنازل عن . ويسري هذا في حال تعسفيةحتى لو تنازلتم عليها بطريقة الخاصة بكم (. تحتسب قيمة األمالك في الوضعية المالية 111فيها ألسباب قانونية )أنظر الشرح المقدم للسطر 

خاصة للوالدين أو أقارب آخرين بالتزامن مع بداية البرنامج التدريبي أو التعليمي المدعم أو عند إيداع طلب الحصول على بالمجان أو دون مقابل بنفس القيمة هذه األمالك لشخص آخر جزء من 
نادا لحكم المحكمة االدارية االتحادية والمحكمة االتحادية لألحوال االجتماعية(. يرجى االتصال بالمكتب تبي أو تعليمي مدعم )اسبالتدريب والتعليم أو خالل مزاولتكم لبرنامج تدريالدعم الخاص 

 المسؤول عن الدعم لالستفسار عن هذا األمر.

اية فترة الدعم. يرجى التأكد إن كانت هناك استثمارات مسجلة باسمكم ألنه يجب اإلشارة إلى مثل عين االعتبار التغيرات التي تطرأ على وضعية أمالكم في الفترة الممتدة بين ايداع الطلب ونهب تأخذال 
ية, الشهاداة ت البنكيجب ارفاق كل الوثائق الضرورية إلثبات التصريحات المقدمة في الطلب. من بين االثباتات المقبولة نذكر على سبيل المثال: كشوف الحساباهذه القيم المالية عند إيداع الطلب. 

 يوما.  14ال يشترط أن تكون إثباتات الملكية مؤرخة في نفس يوم إيداع الطلب دون أن يكون تاريخ اصدارها قد تجاوز مدة المقدمة من المؤسسات المصرفية وصناديق التوفير, العقود, شهادة اإلرث. 

( وفي حال توفر الشروط EStGمن قانون الضريبة على الدخل  dالحرف  45المادة ب مقرونة BAföGمن قانون  4رة الفق 41حسب المادة للبيانات يمكن اللجوء إلى مقارنة يرجى االنتباه: 
 .المقدمة تالبيانا صحةمن قانون الضرائب لدى الهيئة االتحادية للضرائب من أجل التأكد  8الفقرة  93للحسابات حسب المادة  مراجعةإلى 

 يرجى ارفاق وثائق الضرائب الداخلية و/أو الخارجية فيما يتعلق بـاألمالك الموجودة خارج البلد. 

 94السطر 

 .وات(انية االنتفاع بها )مثل استرداد العالبالمائة من األرصدة الخاصة بالتوفير من أجل البناء وأرصدة التوفير الخاصة بالعالوات مقابل االلتزامات الناجمة عن امك 10تخصم 
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 بطاقة المركبة وتحديد مسافة السير الحالية.الجزء األول أو نسخة من . يرجى ارفاق نسخة من شهادة سير المركبات بقيمتهم اآلنيةيرجى إدراج المركبات من سيارات ودراجات الخ 
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 .89انظر للشرح المقدم في السطر 

 99السطر 

 والمتمثلة مثال في شقة مملوكة أو منزل تمليك.يرجى تحديد األراضي المبنية 

 101السطر 

 عند ايداع الطلب. المتداولةهي تلك يرجى تحديد عدد السندات واألسهم المملوكة عند تاريخ ايداع الطلب. القيمة السوقية التي يعتد بها 

 102السطر 

 في إطار التأمين عن الحياة. يرجى تحديد قيمة إعادة شراء التأمين عن الحياة وإرفاق وثائق االثبات الالزمة. كما يجب تقديم إثباتات عن كل المبالغ التي تم دفعها 

 103السطر 

الحقوق المتعلقة بدفع مبالغ مالية أو تسليم سلع, حصص تجارية, حقوق براءة االختراع, حقوق التأليف والنشر, , باإلرثالخاصة  الوصايا في مثال تكمنالمستحقة لدى الغير والحقوق األخرى  المبالغ
 .94و  93في الحساب الجاري وحساب التوفير فقط في السطر المستحقة  يرجى تحديد المبالغ

 104السطر 

المنقولة المستعملة في تهيئة وتأثيث المسكن والقيام  ه األمالك األغراض المنزلية. تصنف ضمن األغراض المنزلية األشياءمن هذيرجى تحديد قيمة األمالك األخرى حسب قيمتها اآلنية. ال تدخل ض
 .التلفزيونوباألعمال المنزلية والمخصصة لتسيير الحياء العائلية والمتكونة أساسا من األثاث واألواني وجهاز الراديو 

 108إلى  106السطر 

 الجزء المتبقي من الرهن العقاري والديون العقارية والديون األخرى مثل القروض الصغيرة )بما في ذلك قرض شراء سيارة(.يرجى فقط تحديد 

 111السطر 

في المقابل ال  قانون المدني األلماني.من ال 136و 135أمر قضائي أو إداري ينص على منع نقل ملكية هذه األمالك استنادا للمادتين  مثال بموجبالتصرف في األمالك ألسباب قانونية  يستثنى
من أجل البناء وأرصدة التوفير الخاصة بالعالوات ألسباب  رالتصرف في أرصدة التوفي يستثنىال  .صادر عن المالك نقل الملكية على أساس قانونيلمنع على التصرف في هذه األمالك بناء  يستثنى
 شكل مسبق. ب االنسحابيمكن هنا  ;قانونية

 مفصلة مدعمة بوثائق اثبات.يجب تقديم تبريرات 

 112السطر 

 يرجى افادتنا بمعلومات عن الحاالت الصعبة للتصرف في األمالك ان وجدت. نتكلم عن وجود حالة صعبة في الحاالت التالية:

 90وفقا ألحكام المادة وبصفة معقولة  يقطنها صاحبها أو تدخل في الملكية المشتركةعقار سكني أو جزء منه وخاصة بيع مسكن عائلي أو شقة تمليك  يؤدي لبيعإذا كان التصرف في األمالك  .1
 .من الكتاب الثاني عشر للقانون االجتماعي 8الرقم  2الفقرة 

خص أو كان الغرض منها هو دفع تعويضات عن الناجمة عن ضرر أصيب به الشو المحتملة مستقبلياإذا كان الغرض من هذه األمالك هو تخفيف إعاقة جسدية أو نفسية أو تغطية التكاليف  .2
 األضرار.

من الكتاب الثاني عشر من القانون  8رقم  2الفقرة  90في أقرب اآلجال وذلك بتقديم االثباتات الالزمة حسب المادة  االحتفاظ يهأو  عقار سكنيإذا كان الغرض من األمالك هو الحصول على  .3
العقار أو التصرف فيه من شأنه كان الغرض من هذا العقار هو خدمة أشخاص معاقين أو في حاجة للرعاية أو من شأنه المساعدة في تقديم هذه الخدمة لهم وكان استعمال هذا االجتماعي إذا 

 أن يهدد تحقيق هذا الغرض. 

 117السطر 

 .91يرجى الرجوع مرة أخرى للشرح المقدم في السطر 

  123السطر 

 لك إلى مكتب دعم التدريب والتعليم. ذبتقديم تصريح كتابي بومتابعته وتسلم اإلعانة المالية(  )تقديم الطلبأو الطالب مثلين القانونيين أن يحدوا من أهلية التصرف الخاصة بالمتدرب ميمكن لل

 

 

  

       


