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 اإلرشادات ورقة
 بالظروف الشخصیة واالقتصادیة اإلقرار لوثیقة

 واإلجراءات التقاضي تكالیفلدى إعانة 
 

 - تعبئتھات تم التي الوثيقة من وبنسخة رشاداتاإل بورقة االحتفاظ جىير -

 
 عامة إرشادات  
 

 ؟واإلجراءات التقاضي تكالیفإعانة  ما الهدف من

 عليكم فرض إذا. والتقاضي تكاليف دفعفي العادة  عليكم يجب المحمكة،ى لد بطلبالتقدم  أووى دعتريدون رفع  عندما
 مصاريف بدفع وتتكلفون، فإن التكاليف الالزمة لذلك ُتضاف إلى ما سبق. محامي توكيلرى أخ روفظ أية أو القانون،

 في إجراءات تقاضي. أنفسكم عن الدفاععندما يتعين  أيًضابقدٍر مناسب 
 

 من جزء أو كل سداد عن عجزكم عند عنھا، والدفاع حقوقكم مالحقة من واإلجراءات التقاضي تكاليف إعانة تمكنكم
ويمكن من ثم أيًضا أن تتم الموافقة على هذا اإلعانة عندما يتعين عليكم اللجوء للتنفيذ الجبرّي من أجل إنفاذ  .التكاليف

 دعوى ما.

 

 ؟واإلجراءات التقاضيیتلقى إعانة تكالیف  من

 ما يلي: التقاضي تكاليفمن أجل تلقي إعانة  القانون يفرض
 نتيجة دفعات، على أوإجراءات التقاضي أو بشكٍل جزئيٍّ فقط  بمصاريفالتكفل  يستطيع ال ما لطرف يمكن"

المالحقة القضائية أو الدفاع القانوني  كانت إذا طلبھا، عنداإلعانة  هذهى يتلق أن اقتصادية، أو شخصية لظروف
 .متعمد إضرار بغرض بدوي وال كافية نجاح بفرص حظيالمرغوب ي
 

 بالرغم التقاضي عن المساعدة يتلقي لم الذي الطرف امتنع إذا ، متعمدا إضراراً  والدفاع التقاضي إجراءات تصبح
 ".للوقائع التقديرالرشيد عند الحقوق تلك علي للحصول النجاح عوامل توافر من

 
 :عندمافي ذلك  الحق لكم ويكون. اإلجراءاتى إعانة تكاليف عل اأيضً  هذا وينطبق
 و منھا جزءٍ  أو الالزمة المصاريف دفع بوسعكم يكون وال معين إجراء اتخاذ أو قضية لرفع تضطرون -
 و بالضعيفة ليستأن فرص نجاحكم  المحكمةى تر -
 م.نفسكأب المصاريف تحمل علي أجبرتم إذا التقاضي، وأ اإلجراءات متابعة عن النظر تصرفوان لكم أن -

 
 جهة أو التقاضي إجراءات ضد تأمین مؤسسة تكفلت إذا واإلجراءات، التقاضي تكاليف بإعانة المطالبة في الحق سقطی

 التزامما للمصروفات بسبب  شخصب تحمل وجو حالة في مستحقة غير ايضً أ اإلعانة وتصبح. المصاريف بدفع ىأخر
ل  الحياة شريك/ زوجال هو هذا يكون قد)الزيادة على مصروفات التقاضي أو اإلجراءات(.  نفقاتال بتحمل قانوني الُمسجَّ
لة الحياة شريكة/ الزوجة وكذلك  .متزوجال غير االبن حالة في أحدهما أو الوالدين أو ،الُمسجَّ

 

 ات؟واإلجراء التقاضي تكالیف إعانة ھي ما

، ال يتوجب عليكم دفع أية مصروفات أو مجرد أجزاء عليھا. عندما تحصلون ةالقانونيالرعاية  مجال في حكومية إعانة هي
 الضرورة دعت وإذا. قتصاديةواال الشخصية لظروفكم طبًقا عليكم المستحقة المحاماة وأتعاب المحاكمة مصاريف من ،منھا
 قبل من مسبًقا محددة األقساط هذه قيمة وتكون أقساط، هيئة عليى أقص بحد شھًرا 48 لمدة دخولكم من استقطاعھا يتم

 .القانون
 

 له مصرح شخص أي أو محامية وأ محامٍ  بتوكيل المحكمة قامت إذاة الخاصة بكم مدفوعًة من ثم، المحاما أتعاب تكون
. وبخالف ذلك قد ال المحكمة بدائرة المحامي إقامة تكون أن ويجب. الشأن بھذا خاص طلب تقديم ويجب. عنكم باإلنابة
 ى.أخر أتعاب  تنتج عن ذك  لم إذاطلب اإلنابة،  علي المحكمةتصدق 

 
 انتھاء أو المحكمة حكم صدور من تبدأ، سنوات أربع انقضاء قبل ملموسة بصورة قتصاديةاال ظروفكم تحسنت إذا

 المستحقة األقساط ضخف اأيضً  يتم فقد المعيشية ظروفكم ساءت إذا أماف. المصاري برد بواطال  تُ  أن يمكن اإلجراءات،
 .عليكم
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 :مهم
واجب النفاذ  المحكمة حكم صدورمن  سنوات أربعإجراءات التقاضي وفي غضون فترة زمنیة قدرھا  لةیط ملزمون أنتم
وطواعیًة.  فوًرا إقامتكم مقرتغییر في  أوة المعیشی ظروفكم في ملموس تحسن بأي المحكمة خطارإب اإلجراءات انتهاء أو

 انخفضت ذاإو. واحدة لمرة تطرأ الیورو  100 یفوققدرھا  إجماليزیادة  بأي ارطاإلخ، یجب الثابتة للدخول وبالنسبة
 سقطت أوالشخصیة(  األعباءالنقدیة، أو  لتزاماتل )تكالیف السكن، أو المعیشة، أو االالدخو منُتخضم  التي االلتزامات

 عن یزید بما واحدة مرة عن التخفیض ھذا زاد إذا ما حالة في بها اإلخطار أنفسكم تلقاء من علیكم یجب، كلیةً  عنكم
 المقاضاة طریق عن مايء ش تلقیكم بعد قتصادیةاال لظروففي ا ملموس تحسن أیًضا یحدث قد. الشهر في یورو 100

 وقد، رجعي بأثر المنحة لغاءإ یتم، االلتزامات لهذه مخالفتكم حالة في. یًضاأ بهذا المحكمة خطارإ ویجب، الدفاع وأ
 المصروفات. برد المحكمة تطالبكم

 

 عتبار؟اال في أخذھا یجب التي المخاطر ما

 المتوقعةة المحاماو المحاكمة مصاريف قيمة عن االستفسار أوالً  عليكم يجب قد المحكمة، ىلد إجراء أي في البدء عند
 .التكالیف مخاطر منا أیً  تستبعد ال فهي، واإلجراءات التقاضي مصاريفة إعانى عل أيًضا هذاي ويسر

 
 علیكم یجب، القضیة خسرتم ذاة. إالمحاماى عل اآلخر الطرف نفقھاأ التي المصاريفى إل الخصوص وجه علي تمتد وال

 حالة في يسري استثناء  . وهناك عوالدفا التقاضي إعانة منحكم تم إذا اآلخر، بالطرف الخاصةالمصروفات  تحمل عادةً 
وفات رمص عن اآلخر الطرف تعويض يخسر الذي الطرف ىعل يجب ال ،التقاضي من ىاألول الدرجة في: العمل محكمة
 .، إذا ما خسر األولةالمحاما

 
 لم إذا تسويتھا عليكم واإلجراءات، التقاضيتكاليف  إعانة على الحصول إجراءات استكمال أثناء للمحاماةتنشأ مصروفات  

 .الحقة أو سابقة سواء المحكمةمصروفات  ىعل ينطبق ذاته واألمر. طلبكمُيقبل 

 

 القانونیة؟ واإلجراءات التقاضيتكالیف  إعانة ىعل المرء یحصل كیف

 فرصةهناك " نأ طلبكم في ايقينً  للمحكمة يثبت أن يجب. سھابإوب كاملةً  القضية مالبسات توضيح يجب. وطلب تقديم يجب
 عليكم يجب. األدلة جميع تقديم يجب(. أعاله نظرن )االقانو يشترطھا التي" والقانوني جراءاإل فيح النجا لتحقيق كافية

 االستشاریة المساعدة قانون عن االستعالم عليكم يجب. الضرورة عند الشأن، هذا في القانونية باالستشارات االستعانة
 خارج النيابي التمثيل أو القانونية االستشارة ىعل الحصول من المحدودة والمدخرات الدخول ذوي من األفراد يمكن والذي

 دون مصروفات.ب أو مخفضة مصروفات مقابل المحكمة
 

 الوظيفة،و األسرية، الظروف) بالطلب خاصتكم والشخصیة االقتصادیة الحالة عن بیان رفاقإ يجب ذلك ىعل عالوةً 
 تستخدموا أن یجب البیان لهذا. بياناتكم صحة على الدالة المستندات صور وكذلك( والمصروفات، الدخولو المدخرات،و

 ويتم .المستندات وبقية اإلقرار هذا تشمل والتي االستمارة توافر بعد لكم اإلعانة إقرار يتم .أیدیكم بین الماثلة االستمارة
 االقتصادية بظروفھم اإلدالء يتم رعايتھم ىعل والقائمين للقاصرين بالنسبة. منفرد بشكل متقدمة أو متقدم لكل الطلب ملء

 .االستمارة هذه من أخري نماذج ىعل الشخصية والحالة
 

 واإلجراءات التقاضي إجراءات ىعل اإلعانة أن وحيث. واإلجراءات التقاضي إعانة منحكم يتم سوف ذاإ ما المحكمة تقرر
 مسألة ستمارةاال هذه تسھل .تستحقونھا كنتم ما إذا تفحص أن يجب المحكمة فإن، العامة الضرائب من دفعھا يتم القانونية
 .والشخصية قتصاديةاال حوالكمأ عرض عليكم يجب أنه تتفھموا أن منكم نرجو لذلك .الفحص

 
 .بأمانة واملؤوھا بعنایة الوثیقه بقراءة تفضلوا

 المعلومات، لكتابة الفراغات تكفي ال وحينما .المحكمة إخبار أو قانونية مساعدة طلب مكيمكن الوثيقة، ملء أثناء صعوبات   واجھتكم إذا
 .خارجية ورقة في للكتابة اضطراركم عن المناسب الموضع في التنويه منكم نرجو عندها خارجية، ورقة في الكتابة عليكم يجب

 

 :مهم
 أن یمكن، الناقصة األدلة باستكمال تقوموا لم وإذا. بقسم بیاناتكم تؤكدوا وأن الناقصة المستندات باستكمال مطالبتكم للمحكمة یحق

 لكم دفعها تم التى اإلعانات برد ومطالبتكم اإلعانة إلغاء یتم، صحیحة غیر معلومات بأي اإلدالء حالفي  .طلبكم المحكمة ترفض
 مقر في تغییر أو االقتصادیة ظروفكم في تحسنبأي  المحكمة تخطروا لم إذا لكم اتهدیدً  یشكل األمر ذات. المقررة المصاریف ودفع

 الذي اإلجراء انتهاء أو الحكم سریان بدء من تبدأ والتى األربع السنوات فترة خالل أو اإلجراءات استكمال أثناء یطرأ اإلقامة
 ن.القانو علیه یعاقب عمالً  باعتبارهمالحقة ذلك  یمكن، ناقصة أو مضللة بمعلومات   عمد، عن أدلیتم، إذا. به تقومون
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 ستمارةتعبئة االإرشادات حول 

في المربع  xعلى بعض األسئلة، يرجى وضع إشارة  بالنفي. وعند اإلجابة بجمیع أجزائها بشكل كاملستمارة اال ءيرجى مل

وذلك وفقاً آلخر المستجدات وترقيمھا وإدراج األرقام في المربع المخصص على  نسخ عن الوثائق الالزمةالمناسب. يرجى إرفاق 

 الھامش. 

 ستمارة(.من اال ه سب منه )الفقرةكتالذي ت المنصب الوظیفييرجى تبيان  -أ 

 

وفي كل حالة یرجى إرفاق نسخة عن  فعليك التواصل مع شركة التأمين أوالً. تأمین ضد التكالیف القضائیةإذا كان لديك  -ب 

الرفض. وإذا كنت عضواً في . وفي حال رفض شركة التأمين دفع التكاليف يرجى إرفاق نسخة عن قرار إیصال التأمین

تحاد العمال أو رابطة امثالً منظمة عادة ما تكون مسؤولة عن تحمل تكاليف النزاعات القضائية ألفرادها وفي مثل حالتك )

التواصل مع هذه المنظمات. إن مسألة منح مساعدة تكاليف التقاضي  ا( فعليك أيضً المستأجرین أو نقابات إجتماعیة

ستمارة اال ءملعتبار في حال رفضت المنظمة منحك الحماية القضائية. وإذا كان عليك اادة كمسألة واإلجراءات تأتي ع

بعد إتمام الموافقة على منح مساعدة تكاليف التقاضي واإلجراءات بغرض التحقق من أوضاعك الشخصية واالقتصادية، 

 فال يجب عليك هنا أن تذكر أية معلومات إضافية.

 

بين األقارب ذوي الصلة المباشرة )أي الوالدين تجاه أبنائھم وبالعكس( وبين األزواج وبين األزواج  القانونیةالنفقة تكون  -ج 

بين األم الغير متزوجة وأب طفلھا بعد والدة طفل. وتسري دعوى اإلعالة  االمسجلين وشركاء أو شريكات الحياة وأيضً 

 عندما: اأيضً ( )اإلنفاق

 اإلعالة أن يعيل نفسه. وال يستطيع من يستحق  -

 لتزاماته المادية األخرى.امن الناحية المادية مع األخذ بالحسبان  اكون الشخص المكلف بالنفقة مقتدرً عندما ي -

ولألبناء الذين بلغوا السن القانونية هنا الحق في الحصول على النفقة القانونية من الوالدين طالما أنھم ملتزمين في مرحلة 

حول األوضاع الشخصية واالقتصادية للمكلفين  معلومات إضافیة. تطلب المحكمة سي أو التدریب المهنيالتحصیل الدرا

بالنفقة القانونية. وبالنسبة لألزواج/الزوجات )أيضاً المنفصلين ممن ال يزالون على قيد الحياة( وشريك/ة الحياة المسجل/ة، 

نسخة ستمارة. وفي الحاالت األخرى، يرجى استخدام من هذه االقة بالقسمين )ه( و )ي( يمكن تبيان المعلومات المتعل

ستمارة وفيھا يجب فقط ملئ األقسام )أ( و )د( و )ي(. وفي حال رفض الشخص المكلف بالنفقة القانونية، االمن هذه  أخرى

 قتصادية.ر ما تعرفه عن ظروفه الشخصية وااليرجى تعليل سبب الرفض وذك

عند الموافقة على تكاليف التقاضي واإلجراءات. ولذلك فإنه من مصلحتك أن  عتباراال، سيتم أخذ ذلك بعين معیالً إذا كنت  -د 

تحدد من هم األشخاص الذين تعيلھم سواء كنت تعيلھم فقط عن طريق الدفع النقدي أو كانوا ممن لديھم دخلھم الخاص. 

المطلقة كشخص ثالث وخصوصاً الوالد أو الوالدة للطفل وترتبط بالدخل الخاص بشخص أنت تعيله أيضاً نفقات الزوجة 

وعلیك إرفاق نسخة عن الوثائق الضروریة )مثالً، بطاقة إعالة، نفقات التدريب المھني المتعلقة بالولد المعال.  المشترك أو

 إیصاالت دفع(.

 

قائم للدخل عن ثالثة أشھر قبل هو بشكل خاص أجر أو راتب. ويجب ذكر المقدار ال عمل غیر مستقلمن  الدخل الواردإن  -ه 

تقديم الطلب. وبالنسبة لمنح العطلة أو منح أعياد الميالد وأي دخل آخر يكون لمرة واحدة وبشكل غير منتظم، يرجى ذكره 

 دخل أخرى". ويرجى إرفاق نسخ عن: بشكل مستقل تحت خانة "مصادر

 قبل تقدیم الطلب. اعشر شهرً  اثنا أو راتب من قبل جهة العمل عن آخربیان أجرة  .1

لكشف وإذا أمكن، القرار األخير الصادر عن مديرية الشؤون المالية حول ضريبة الدخل، أو النسخة اإللكترونية  .2

 .ضریبة الدخل والتي تظهر المقدار القائم والصافي للدخل للسنة الماضیة

مع ذكر المبلغ  حراجیةأو  یةثروات زراعأو من  مشروع تجاريأو من  عمل مستقلويجب ذكر كمية الدخل من أي 

المتعلقة كخصومات وذلك تحت القسم )و(. يرجى ذكر  النفقات التشغیلیةالشھري الفعلي. نفس األمر ينطبق على تسجيل 

عتبار صافي الناتج. سيتم النظر بعين االالمبالغ الشھرية في ورقة إضافية بناء على تقارير مالية داخلية مع ذكر الربح ال

ستمارة المبالغ الشھرية ادة أو نقصان مناسب. واذكر في االت الموسمية أو التقلبات األخرى للربح التشغيلي بزيإلى التقلبا

لكمية الدخل والنفقات التشغيلية، تلك التي حسبت منھا نسبة المدة المنقضية. وفي حال طلبت المحكمة ذلك، يجب عليك 

 لبيع المتعلقة باإلضافة إلى النفقات التشغيلية والفواتير المستحقة.توثيق الدخل التشغيلي مع إشعارات ضرائب ما قبل ا

 رفق نسخة عن آخر تقریر مالي وآخر قرار ضریبة، مما صدر عنه الدخل الناتج.أو



     Hinweisblatt und Ausfüllhinweise zu ZP 40 – 04.17 Arabisch           
 

 اثناعوائد(، يرجى تسجيل جزء من  )مثالً، فوائد التوفير، أصول مالیةعن  اوأيضً  إیجارإذا كان لديك دخل صادر عن 

الخاصة بك وباألوالد، يجب فقط ذكر مقدار النفقة  دفعات النفقةعشر جزًء من الناتج السنوي المتوقع. وعند اإلشارة إلى 

المترتب عليك. ويرجى تحديد المقدار المخصص لألوالد في العمود األخير من القسم )د(. إن اإلجابة عن السؤال المتعلق 

ثالً، مسكن شاغر أو غذاء )م كخدمات أساسیةت تتلقى خدمات ليس كنفقات تقاعد بل بالنفقة يجب أن تكون باإليجاب إذا كن

حتياجات أخرى خاصة باألسرة والخدمات التي يحصل عليھا شريك الحياة وتحديداً شريكة حياة ضمن معاشرة شبه اأو 

 زوجية.

الكتاب الثاني من المساعدات االجتماعية أو من التقاعد أو منحة البطالة أو منحة البطالة حسب  بالدخل الواردوفيما يتعلق 

، یجب إرفاق نسخة عن آخر قرار المنحة المرضية أو منحة األمومة/األبوة أو منحة تدريب أو أية ميزات اجتماعية أخرى

ر . باإلضافة إلى ذكر القيمة المالية، يرجى ذكمنح باإلضافة إلى الوثائق التي تبین المستوى الحالي للمیزات الممنوحة

األخرى والتي لم يتم ذكرها في األقسام السابقة من االستمارة باإلضافة إلى ذكر الخدمات األساسية )مثالً،  الدخل كمیات

 .ميزات عينية، غذاء مجاني، ميزات أخرى، مسكن مجاني فقط عندما يتم اإلشارة إليه في القسم )ح( أي نفقات المسكن

 :كتخفیضاتيمكنك الحصول على التالي وذلك   -و 

 دخل مدفوعة )متضمنة الضريبة الكنسية والضريبة التجارية لكن ليس ضريبة القيمة المضافة( وتكافل. ضرائب .1

 مساهمات إلزامية لصالح التكافل االجتماعي )مثالً، التأمين ضد التقاعد والمرض والبطالة والعناية طويلة األمد(. .2

إذا كان التأمين لكن فقط ضمن الحد القانوني المطلوب. و شابهةتأمین خاص أو عام أو في ترتیبات ماإلسھام في  .3

، يمكن أن يتم حسب المساهمات فقط حسب الحد الذي يكون فيه التأمين مناسب فيما يخص النوع اغير ملزم قانونً 

، صك والمدة. يرجى تحديد طبيعة ومدة التأمين في ورقة إضافية إذا كان ذلك غير موضح في الوثائق المرفقة )مثالً 

 تأمين، بيان مساهمة(. 

يجاد وتأمين مصدر دخل )مثالً، مالبس صب وظيفي، أي النفقات الضرورية إلتكاليف السفر وتكاليف التقدم إلى من .4

رسمية أو مساهمات نقابية(. عندما تتقدم بطلب بدل سفر إلى مكان العمل يتم تقدير المسافة بالكيلومترات وعند 

عدم استخدام وسائل النقل العامة. وفي حالة مصدر الدخل من عمل مستقل، يرجى هنا  استخدام سيارة يتم ذكر سبب

 .ذكر النفقات التشغيلية

تتضمن التدفئة(  الحسبان التكاليف العامة للمعيشة )مثالً، الغذاء والملبس والھاتف والكھرباء طالما أنھا الفي تأخذ المحكمة 

 .اقانونً تثناءات المنصوص عليھا سوذلك من جملة اال

جمیع الحسابات المصرفیة والملكیة العقاریة والمركبات والمبالغ النقدیة والتأمین على الحیاة والتأمین هنا يتم ذكر  -ز 

يك إلى زوجتك/زوجك أو شرة خارج البالد( التي تعود إليك و)أيضاً تلك الموجود التقاعدي الخاص واألصول األخرى

المسجلة سواء بشكل منفصل أم بشكل مشترك. وفي حال وجود مالك مشترك أو ياتك ححياتك المسجل أي زوجتك/شريكة 

أكثر، يرجى تحديد الحصة التي تملكھا أنت أو زوجتك أو زوجك/شريك حياتك المسجل. ويتم إرفاق نسخة عن الوثائق 

فترة زمنية  ساب عنالالزمة. هذا ويمكن للمحكمة وألسباب وجيھة أن تطالب بمزيد من الوثائق الداعمة )مثالً، كشف ح

 طويلة تعود للماضي(.

يمكن منح مساعدة تكاليف التقاضي واإلجراءات في حال وجود أصول ولكنھا من أجل تأمين الحد األدنى من نفقات 

 مبررة، أمثلة عن مثل هذه األصول:المعيشة أو من أجل احترازات 

 قطعة أرض لبناء منزل بمساحة معقولة وكافية. -

 ن قبل الدولة )"ريستر رنته"(.التقاعد تحت بند قانون ضريبة الدخل يكون تحصيله مدعوم مرأس مال يدعم  -

 مركبة مناسبة عند الحاجة إليھا في التأهيل والوظيفي وممارسة مھنة. -

يورو للطرف المحتاج  5000: المبالغ حتى مقدار مجمله 2017المبالغ النقدية أو القيمة المالية األصغر )نيسان  -

 ا(.نفاق منھيورو والتي غالباً ما سيتم اال 500إضافة إلى  للمساعدة

 أن تذكر هذه األصول على كل حال! يجب عليك

للتدريب الوظيفي أو لممارسة مھنة فقط عندما تتجاوز الحد  المستلزمات المنزلیة والمالبس والمواد الالزمةيجب ذكر 

 و إذا كانت مواًد ذات قيمة أعلى.المعتاد أ

، يرجى أيضاً تحديد مجمل المساحة المخصصة من أجل السكن أو ألغراض أصول عقاریة مبني علیهافي حال وجود 

 صناعية وليس فقط الحيز الذي تشغله أنت وعائلتك )القسم د أعاله(.
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يجب ذكر القيمة التجارية )ليس قيمة التأمين الشامل أو التأمين ضد الحرائق( باإلضافة إلى  رصید أساسيوفي حال وجود 

الضمانات واألرقام أو المدخرات أو ما شابه ذلك، وفي حالة  تحویليالعقاري أو المصرفي أو رصيد الحساب الجاري أو 

ية، يجب دمن القيمة االستردا تأمین على الحیاةباإلضافة إلى القيمة التجارية وفي حال وجود  وأرقام التعریفات األمنیة

 من المصرف أو شركات التأمين(.ت إيصاال إرفاق الوثائق المتعلقة )مثالً،

 ق والمطالبة بتعويض عن الدخل." المبالغ المستحقة، في حالة إجراءات الطالاألصول األخرىتتضمن "

ستفادة منھا من قبلك انت وعائلتك يسبب صعوبات خاصة، يرجى تبيان ذلك في ورقة ذا كان استخدام أحد األصول أو االإ

 إضافية.  

يرجى تحديد مساحة المسكن وعدد الغرف وإجمالي عدد األشخاص الذين يعيشون في  بنفقات المسكنإذا تمت المطالبة  -ح 

 ستمارة.ئمة بالتكاليف كما هو مبين في االهذه المساحة. يرجى كتابة قا

يلية التي يخصص منھا التكاليف التشغ – التي يجب ذكرها بشكل مستقل تكالیف التدفئةعدا  – تكالیف اإلیجار اإلضافیةإن 

التكالیف على عاتق المستأجر )مثالً، ضريبة العقار، الماء، التصريف، تنظيف الشارع، جمع القمامة، تنظيف المدخنة، 

شتراك بقنوات التلفاز، إلخ( لكن ذلك ال يتضمن تكاليف الغاز أو لكھرباء، تنظيف المسكن، وخدمة االالمصعد، ا التشغیلیة

 بث اإلذاعي.غير متعلقة بتكاليف التدفئة( أو الھاتف أو خدمات ال الكھرباء الخاص بمسكنك )طالما أنھا

وبشكل خاص دفعات القروض المخصصة للبناء أو الشراء أو الصيانة. وتكون  ملكیة عقاریةيتضمن عبئ االستدانة في 

 ف التدفئة المذكورة بشكل مستقل.هنا التكاليف التشغيلية التي ال تشمل تكالي التكالیف اإلضافیة

حال مشاركة المساحة السكنية مع شخص آخر ليس ممن تعيلھم )القسم د أعاله(، الرجاء أن تذكر فقط المساحة  في

 .. ویجب إرفاق نسخة عن الوثائق الالزمة )مثالً، عقد اإلیجار، وثائق إقراض، تفصیل التكالیف اإلضافیة(المخصصة لك

 

لشھرية والمبلغ الحالي للمستحقات المتبقية حتى لو تم دفع المبالغ يجب عليك أيضاً أن ترفق اإليصاالت الالزمة للدفعات ا -ط 

 األصول المذكورة في القسم )ز(.المستحقة وذلك من أجل تحصيل 

الغ الشھرية المخصصة والتي سيتم ، يرجى تبيان المبلغ الشھري أو المبخاص ءرسم أو عبعند المطالبة بتعويض عن  -ي 

/ شريك أو شريكة حياتك المسجل. يرجى ذكر شرح باإلضافة إلى الوثائق  قتطاعھا من دخلك أو دخل زوجك/زوجتكا

وذلك في ورقة إضافية. ويمكن هنا ذكر رسوم نفقات زوجتك/زوجتك المسجلة أو زوجتك من زواج سابق أو شراكة 

ثاني لقانون كتاب المن ال 21سابقة. إذا كان لديك وضع معيشي خاص وكانت شروط منح المساعدات اإلضافية وفق الفقرة 

جتماعية، يتم قبولھا كحسومات. كتاب السادس لقانون المساعدات االمن ال 30أو وفق الفقرة جتماعية المساعدات اال

 واألمثلة على ذلك هي:

 األمھات الحوامل بعد األسبوع الثاني عشر من الحمل. -

ملون كلفة العناية بھم ين يتحاألشخاص الذين يعيشون مع طفل واحد أو أكثر ممن هم تحت السن القانوني والذ -

 وتربيتھم.

 من قانون المساعدات االجتماعية. ذوي االحتياجات الخاصة ممن يتلقون مساعدات معينة وفق الكتاب الثاني -

 تغذية ضرورية وذلك ألسباب طبية. األشخاص الذين بحاجة لتغطية كلفة -

األخير وفي حال وجود من يمثله قضائياً، يجب على الوكيل يجب التوقيع على التصريح من قبل صاحب العالقة نفسه في السطر 

 القانوني أن يوقع.


