
 )ترجمة مصدقة من األلمانية(

 

 إلى السادة

االبتدائية...........................................المحكمة   

.............................................................. 
 الرمز البريدي، المدينة

 

معونة استشاريةمنح استمارة طلب الموافقة على   

)االسم العائلي، االسم وإن لزم فاالسم العائلي مقدم الطلب  المهنة، العمل الذي تزاوله تاريخ الوالدة الحالة المدنية
 بالوالدة(

 

اتفك الذي يمكن االتصال بك رقم ه
ثناء النهارعليه أ  

 

، مكان السكن(يالعنوان )الشارع، رقم الدار، الرمز البريد  

 

رجى شرح الموضوع بصورة موجزة(:ي  نة استشارية في القضية التالية )أتقدم بطلبي لمنحي معو  
 
 
 

 )آ(

 

 هذه القضية. يشمل تأمين الحماية القانونية الذي أبرمته   ال 
 هذه القضية.من جانب محامي في  يتتوفر لي أية إمكانيات للحصول على االستشارة والتمثيل القانون فإنه ال ،سب علميح 
   رفض منحي إياها في هذه القضية.باألحرى تم أو لم تتم الموافقة على منحي معونة استشارية 
   في هذه القضية أو باألحرى لم يتم إجراء دعوى قضائية فيها لتاريخه. ية دعوى قضائيةأ تجريال 

هام: إن كنت   ال تستطيع التأشير على كافة هذه الخانات، فال يمكن الموافقة على منحك معونة استشارية. كما أن الرد على األسئلة 
 المتبقية لم يعد الزماً.

 )ب(

 

إذا كنت تتقاضى إعانات دائمة بموجب القانون االجتماعي الثاني عشر )"إعانات اجتماعية"( وإن أرفقت مع هذا الطلب إشعار الموافقة على اإلعانات 
الساري المفعول بما فيه قائمة حساب اإلعانات من دائرة التأمينات االجتماعية، فليس من حاجة إلدالئك بمعلومات في الفقرات رقم )ج( و )ز(، إال إذا 

أمرت المحكمة بذلك كلياً أو جزئياً. وأما إذا كنت تتقاضى إعانات اجتماعية بموجب القانون االجتماعي الثاني )"إعانات بطالة"( فأنت ملزم   بتعبئة 
 الحقول.

 

 ..........يورو.لدي مداخيل شهرية بقيمة إجمالية وقدرها......................يورو، والبالغة قيمتها الصافية................. 
 لشريكة عمري المسجلة مداخيل شهرية بقيمة صافية وقدرها..................يورو.1لزوجي/لزوجتي أو باألحرى لشريك عمري المسجل / 

(ج)  

 

 منها مبلغاً وقدره.............يورو. مجموعه.................يورو.  اسدد   تكاليف السكن شهرياً ما. وتبلغ 2..........متبلغ مساحة شقتي.......
 مع..............شخص آخر/أشخاص آخرين. /  يلوحد أسكن في هذه الشقة 

  
 

 

(د)  

 

)مثالً  وفر هذا القريب على مدخول خاص به؟هل يت

 مكافأة عن التكوين المهني، نفقة من األب أو األم(
إن كنت تسدد النفقة 
بصورة حصرية عن 

ماليةطريق مدفوعات   
 ً باليورو: أنا اسدد شهريا  

 األسرية عالقة القرابة
)مثالً ك بينك وبين قريب

 الزوج/الزوجة، الطفل(

تدفع نفقة لهم؟ نمن هم األقارب الذي تاريخ الوالدة  
يمكن أن تكون النفقة بشكل مدفوعات مالية ولكن أيضاً بشكل توفير مسكن 

الء العائلي واالسم لهؤومأكل وغير ذلك. يرجى منك هنا أن تدون االسم 
أن عنوانهم يختلف عن عنوانك( األقارب )العنوان فقط في حالة  

 )هـ(

وقدره باليورو: نعم، شهرياً بمبلغ صاف  ال 
 

    1  

 ال نعم، شهرياً بمبلغ صاف وقدره باليورو:
 

    2  

 ال نعم، شهرياً بمبلغ صاف وقدره باليورو:
 

    3  

وقدره باليورو: نعم، شهرياً بمبلغ صاف  ال 
 

    4  

1الصفحة   

                                                           
   1 مالحظة المترجمة: شريك العمر المسجل أو شريكة العمر المسجلة هو الزوج أو الزوجة حسب القانون األلماني في حالة زواج المثليين. 

................................................. 

 الرقم اإلشاري للمحكمة االبتدائية

 ال تمأل هذه الحقول من جانب مقدم الطلب

 ختم الوارد لدى المحكمة االبتدائية

 



 

 

 ارات/المال النقدي/العناصر الماليةيب البنك/ الملك العقاري/الساحس
ة فقط، المسجل، )ب(=ملك زوجي/شريك حياتي المسجل فقط أو باألحرى ملك زوجتي/شريكة حياتي ملكي بمفردي=ك/الحائز" اسم الشخص الذي يملكها: )آ( لرجى منك أن تدون عند خانة "الماي  

 لي ولزوجتي/شريكة حياتي المسجلة. المسجل فقط أو باألحرى ملك مشتركملك مشترك لزوجي/شريك حياتي )ج(=

 

(و)  

اسم البنك، الشباركاسه/ أو أي نوع آخر من  رصيد الحساب باليورو:
البيوت المالية؛ وفي حالة حسابات االدخار 
فيرجى ذكر تاريخ استحقاق الصرف وغرض 

 دام:االستخ
 
 
 
 
 

 المالك:
  )آ( 
 )ب( 
 )ج( 

ادخار وحسابات  ات، حسابات جاريةحساب
حسابات ادخار ألغراض بنكية أخرى و
 أوراق ماليةمشاريع بناء و

      ال نعم 

 

التسمية حسب الموقع، والمساحة وطبيعة  في السوق باليورو:الحالية قيمة العقار 
 االستخدام:

 
 
 
 
 
 

 المالك:
  )آ( 
 )ب( 
 )ج( 

 أمالك عقارية
ضي، بيت سكن لألسرة، شقة )مثالً قطع أرا
 (إيجاريهملك، حيازة 

 

في السوق  /المركبة الحاليةقيمة السيارة
 باليورو:

، الماركة، النوع، سنة /المركبةنوع السيارة
الصنع، سنة الشراء، عدد الكيلومترات 

 المقطوعة:
 
 
 
 
 
 

 المالك:
  )آ( 
 )ب( 
 )ج( 

 /مركباتسيارات
      ال نعم 
 

 

القيمة الحالية في قيمة استرجاع الشراء أو 
 السوق باليورو:

 تسمية العنصر:
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المالك:
  )آ( 
 )ب( 
 )ج( 

 عناصر مالية أخرى
)على سبيل المثال، تأمين استثماري على 

 مة، مستحقاتالحياة، مبالغ نقدية، عناصر قي  
 حقوق من توزيع أرباح(و
      ال نعم 

 

 

 
 التزامات مالية أو أية أعباء خاصة أخرى

 على زوجك/زوجتك أو باألحرى شريك عمرك المسجل/ شريكة عمرك المسجلة أية مستحقات مالية عليك تسديدها؟هل تترتب عليك أو 
      ال نعم 

 )ز(

منها شهرياً باليورو  سدد ي  
زوجي/زوجتي أو باألحرى 

شريك عمري المسجل/ 
 شريكة عمري المسجلة

منها شهرياً  اسدد  
 باليورو:

دائن )مثالً  غرض االستخدام: تستمر األقساط لغاية: الدين المتبقي باليورو:
 "شباركاسه"(

التزامات مالية )مثالً 
 "قرض"(

 

       
 
 
 

 

       
 
 
 

 

       
 
 
 

 

       
 
 
 

 

 

2الصفحة   

 

 

 



 

 

 
 تسديدها؟ يتعينهل تترتب عليك أو على زوجك/زوجتك أو باألحرى شريك عمرك المسجل/ شريكة عمرك المسجلة أية أعباء مالية خاصة 

 
      ال نعم 

 

منها شهرياً باليورو  يسدد 
زوجي/زوجتي أو باألحرى 

شريك عمري المسجل/ 
 شريكة عمري المسجلة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

منها أنا  اسدد  
 باليورو:شهرياً 

 نوع العبء وتعليل ذلك:
 

 

 

ستشاري. تمت االستشارة و/أو التمثيل أو الدفاع القانوني في المرة األولى بتاريخالاالشخص  مباشرة راجعتلقد   

............................................................................... 

فالختم(:د ج  و  االستشاري )وإن الشخص اسم وعنوان   

................................................................................................................... 

كما  ضيةأنه قد تم رفض منحي المعونة القانونية من جانب المحكمة في هذه القباألحرى أية معونة استشارية من جانب المحكمة أو  أوكد بأنه لم يتم منحي

جرى أية دعوى قضائية في هذه القضية.أنني أؤكد بأنه لم ت    

 

وأنني قد استلمت اإلرشادات العامة واإلرشادات بخصوص كيفية تعبئة االستمارة. أؤكد بـأن بياناتي كاملة وصحيحة  

 

بيمين.بتدعيم صحة أقوالي وأيضاً بتقديم إقرار مشفوع إنني على علم بأن من شأن المحكمة أن تطالبني   

 

ً  إنني على علم بأن اإلدالء بمعلومات غير كاملة أو غير صحيحة  من شأنها أن تلغي الموافقة على منح المعونة االستشارية وأنه قد يترتب عليها أيضا

  المالحقة الجنائية.

 المكان والتاريخ توقيع مقدم الطلب او مقدمة الطلب
 

 ال تمأل هذه الحقول من جانب مقدم الطلب
تقديم اثباتات عن البيانات التالية:تم   
 كتاب الموافقة على دفع اإلعانات لتغطية نفقات المعيشة وفقاً للقانون االجتماعي الثاني عشر 
 مداخيل 
 تكاليف سكن 

  غير ذلك:
 المكان والتاريخ توقيع الموظف القائم باإلنفاذ القانوني/الموظفة القائمة باإلنفاذ القانوني

 

 

3الصفحة   

 

 

 

 

 



 

يةاستشار معونةطلب الحصول على صفيحة إرشادات بخصوص   

 

 إرشادات عامة

؟المعونة االستشاريةالغرض من  وما ه  

 وإن اقتضت الضرورة فأيضاً تكليف محامي للدفاع ،االستشارة القانونية معونةبوسع المواطنين والمواطنات من ذوي الدخل المحدود أن يحصلوا على 

أي رجى مراجعة المحاكم والمحامين وكذلك ي   ،االستشارة بخصوص كافة المجاالت القانونية. للحصول على المزيد من التفاصيل معونة. ويمكن منح عنهم

االستشاريين. من األشخاص  

 

وماهي الشروط التي يتعين توفرها؟ ةياالستشار المعونةمن له الحق في الحصول على   

 لقانونيةا لتلقي االستشارة ال تسمح له بتسديد األجور المطلوبةإن كانت أوضاعه الشخصية والمادية  االستشارية المعونةيحق لكل شخص الحصول على 

رة لتغطية مستم أو أجور المحامي الذي يتولى الدفاع عنه أو تمثيله القانوني. وفي العادة يكون هؤالء األشخاص من تلك الفئة التي تتقاضى إعانات مادية

شخاص آخرون من ذوي الدخل المحدود ممن قد تتوفر فيهم أيضاً هذه . ولكنه ثمة أ(“Sozialhilfe„)شة وفقاً للقانون االجتماعي الثاني عشر تكاليف المعي

 االستشاريين.األشخاص االبتدائية و اكمرجى الرجوع إلى المحالشروط. للحصول على المزيد من التفاصيل، ي  

ن قبل م االستشارة و/أو التمثيل القانونيتمكنكم من الحصول على  أن تكون هناك إمكانيات أخرى تحت تصرفكم فال يجوزكما أنه باإلضافة إلى ذلك 

لقانونية(. ا محامي في القضايا التي ذكرتموها )وعلى سبيل المثال بصفة عضو في نقابة أو اتحاد للمستأجرين أو إن كنتم قد أبرمتم عقد تأمين للحماية

أو أن تكون المحكمة قد رفضت منحكم إياها. وأما  ذات القضيةبخصوص  معونة استشاريةلموافقة على منحكم اتمت تكون قد  وفوق ذلك ال يجوز أن

 . إن اقتضت الضرورة لذلك مسألة ما إذا كان األمر يتعلق بذات القضية، فيتعين حسم الموضوع في كل حالة فردية على حداً 

 

ية. في نفس القض قةهناك دعوى قضائية عاليتم منحها لغرض ممارسة حقوق خارج إطار دعوى قضائية، فال يجوز أن تكون  المعونة االستشاريةلما أن 

اءات رومن بين هذه على سبيل المثال تندرج دعوى التحكيم لدى هيئة تحكيم والتي البد من أن تجرى في بعض البلدان قبل رفع الدعوى للمحكمة )إج

فبوسعه  ،آ حول إدخال قانون أصول المحاكمات المدنية(. ومن يريد أن يوكل من ينوب عنه في دعوى قضائية 15موجب المادة التحكيم اإللزامية ب

 لدعوى.ا مصاريف إجراءات الدعوى أولتغطية مصاريف الحصول على إعانات 

 

تشارة إن كنت لن تتخلى عن االس االنتفاع حاصالً من باب التعمد برعت. ال ي  مدوإلى جانب ذلك فال يجوز أن يتم االنتفاع بخدمات االستشارة من باب التع

 لتكاليف بنفسك.ا عليك تحملتوجب حتى لو القانونية 

 

يتم رفعه إما شفوياً أو خطياً. في حالة الطلب الخطي يتعين استخدام االستمارة المرفقة. بوسعك تقديم الطلب للمحكمة االبتدائية أو  طلبمن الالزم تقديم 

 طالباً االستشارة منه. ك مباشرة مراجعة أحد االستشاريين المذكورين أدناه من اختيارك أنت  بوسع

 معونة استشارية موعد االستشارة وإال فإن طلب الحصول على تاريخ أسابيع من  4في هذه الحاالت البد من وصول الطلب إلى المحكمة االبتدائية خالل 

 سيتم رفضه.

من  ةياالستشار خدمات المعونةصك بحق الحصول على فإن المحكمة االبتدائية تقوم بإصدار  المعونة االستشاريةوإن توفرت الشروط المطلوبة لمنح 

موجبه ب استشاري تختاره أنت وهذا شريطة أن المحكمة لم تقدم االستشارة لك بنفسها. بوسعك الطعن في قرار صادر عن المحكمة االبتدائية والذي تم

 من خالل تقديم وسيلة التذكير في إطار مهلة معينة. هذا يعني أنه بوسعك أن تشرح للمحكمة خطياً سبب عدم قبولك لقرار المحكمة.وهذا رفض طلبك 

 

 ؟للمعونة االستشاريةمن هي الجهات المانحة 

وفي المسائل  ،الغرفمرخص لهم من جانب العاونون القضائيون )محاميات ومحامون وكذلك الم استشاريون أشخاص ،من جهة المعونة االستشارية يقدم

ً  ،الضريبية فأيضا استشاريو الضريبة ومدققو الحسابات الخاصة تشارية االس المعونةمراكز استشاريو شؤون التقاعد(.  كما أن  وفي مسائل التقاعد فأيضا

لمعونة ا. وهي جميعها ملزمة بتقديم المعونة االستشاريةتوفر أيضاً  ،والتي تم تأسيسها بموجب اتفاق مع الهيئات اإلدارية للقضاء من جانب محامين

 باستثناء حاالت خاصة. االستشارية

ة كما أن المحكم حاجتكم ست لبى بذلك.رية إن كانت تقدم خدمات االستشارة المجانية مباشرة وهي توفر المعلومات الفو المحكمة االبتدائيةوحتى أن 

استشارية  نةمعوالمحكمة تتلقى طلبكم للحصول على  وماعدا ذلك فإناالبتدائية تشير أيضاً إلى إمكانيات أخرى للحصول على مساعدات استشارة مجانية. 

 حق الحصول على خدمات استشارة مجانية.يمنحكم مجانية أو اقراركم وتصدر لكم حسب الحالة صك 



 

ة؟ياالستشار المعونةكم تكلفني   

يورو لالستشاري. بوسع  15دفع فإنك ملزم ب ،ا من جانب االستشارية لم يتم من جانب المحكمة االبتدائية بذاتها وإنمياالستشار المعونةفي حالة أن تقديم 

 ً ينة الدولة هي من يتحملها عادة.زة فإن خياالستشار المعونةوأما كافة التكاليف األخرى المترتبة على  ،عن هذا األجر االستشاري أن يتنازل أيضا  

 

أو أن إن كانت االستشارة قد تم تقديمها لك وهذا  إن رفضت المحكمة االبتدائية منحك المعونة االستشارية مصاريف أخرىتترتب عليك  يمكن أن

حصول على يتوجب عليك تحمل مصاريف المعونة االستشارية. يمكن ال هذه الحاالتمن جديد. في  نقضها الموافقة على منح المعونة االستشارية قد تم

المحكمة االبتدائية واالستشاريون. المزيد من المعلومات من  

 

المعونة االستشارية. ويمكن أن يقدم  عبرإن حصلت على شيء نتيجة االستشارة التي تلقيتها أخرى  تكاليف أيضا كما أنه يمكن أن تترتب عليك

ي اتفق معك عليها لهذه الحالة. وفي هذه الحالة البد من أن يكون الرسوم الت عندئذ طلباً يلتمس فيه إلغاء المعونة االستشارية ومطالبتك بدفع االستشاري

بذلك خطياً. أعلمكقد  القانوني كالدفاع عنك أو تمثيل تولي االستشاري عند  

 

 ماهي األمور التي يتعين مراعاتها عند تقديم الطلب؟

إن واجهت صعوبات عملية الرد على األسئلة.  حات التالية معلومات تسهل عليكفي الصف ودقة. تجد بأمانة ك قراءة االستمارة بتمعن وتعبئتهى منيرج

تشاري المعنى بك بمساعدتك في ذلك.فستقوم المحكمة االبتدائية أو االس ،لدى تعبئة االستمارة  

. يرجى التنويه إلى الصفحة اإلضافية في الحقل فبوسعك تدوين البيانات في صفحة خاصة ،الطلب ال تكفي الموجودة في استمارةات في حالة أن الفراغ

 المعني.

 

تقوم  فالبد للمحكمة من أن ،عن طريق الضرائب التي تجبيها الدولة منهم عامة يتحملها المواطنون لما أن الموارد المالية المستخدمة للمعونة االستشارية

 ً أن يكون لديك تفهم  رجى منكللمعونة أم ال. والغرض من االستمارة هو تسهيل عملية النظر في الطلب. ولذلك ي   بالبت في مسألة ما إذا كنت مستحقا

مادية.في الكشف عن أوضاعك الشخصية وال لواجبك  

 

 هام:

ي  رجى منك إرفاق نسخ عن كافة اإلثباتات الالزمة )وخاصة ما يثبت دخلك وأموالك واألعباء المالية المترتبة عليك(. فبذلك ستوفر على نفسك عبء 

يتطابق والحقيقة وبصورة تامة وإال  المعونة. يرجى منك اإلجابة على األسئلة بما ا أن تؤخر عملية الموافقة على منحتعرضك الستفسارات من شأنه

تكاليف.على المعونة من  بما ترتمن ثم إلزامك بتعويض و فإنه قد تسحب منك حتى الموافقة على منح المعونة االستشارية  

 

ثباتات ها صحيحة. وإن تخلفت عن تقديم اإلثباتات الناقصة وأداء القسم بأن البيانات التي أدليت بمحكمة أيضاً أن تطالبك بتقديم اإلكما أنه من حق ال

تقديم بيانات كاذبة أو ناقصة من باب التعمد فأنت  استشارية. وفي حالةول على معونة إلى رفض طلبك للحص المطلوبة فإن من شأن ذلك أن يؤدي

من قبل القضاء. تعرض نفسك لخطر المالحقة الجنائية  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

)Ausfüllhinweise( 

 إرشادات حول كيفية تعبئة استمارة الطلب

بصورة مختصرة مع ذكر اسم خصمك وعنوانه. الموضوعيرجى منك سرد  لك وسبب طلبك المعونة االستشارية.  ثما حديرجى منك ذكر  )آ(   

من شركة التأمين التي أبرمت العقد معها  أن تستفسر رجى قبل تقديم الطلب، في  في حالة أنك في حيازة تأمين حماية قانونية)ب( تأمين الحماية القانونية: 

 الستشارية قبل استبيان هذه المسألة )ويرجى إرفاق كتاب شركة التأمين القانونييمكن منح الموافقة على المعونة اإذا كانت هذه ستتحمل التكاليف. ال  عما

 في هذه الحالة(

اتحادات المستأجرين أو النقابات، توفر ألعضائها عادة خدمات االستشارة والتمثيل هناك منظمات مثل  إمكانيات أخرى لالستشارة والتمثيل القانوني:

رجى ه الحالة لن يكون لك حق في الحصول على المعونة االستشارية. وإن كنت ترى بأن هذه اإلمكانية غير كافية، في  القانوني مجاناً في العادة. في هذ

 منك تعليل هذا في صفحة إضافية.

. وإن كانت ك، فسيتعين رفض طلبالمعونة االستشارية في ذات القضية ى منحكإن سبق وأن تمت الموافقة عل الموافقة لحينه على المعونة االستشارية:

ذكر تاريخ الموافقة  رجى منكفي   ،نفس القضيةوهذا بخصوص ما إذا كان األمر يتعلق ب هناك شكوك حول معونة استشارية سبق وأن تمت الموافقة عليها

.في صفحة إضافية وذلك دفعتك إلى رفع طلب مجدداً للحصول على معونة استشاريةآنذاك واسم وعنوان الشخص االستشاري مع تسمية األسباب التي   

تجرى دعوى لن يمكن الموافقة على منح المعونة االستشارية فقط إن لم تكن قد أجريت دعوى قضائية في هذه المسألة أو أنه  دعوى قضائية عالقة:

، فيرجى منك أن أو دعوى قضائية أجريت ةدعوى قضائية عالق يخص مايده صراحة. إن كانت هناك شكوك فييتعين عليك تأك وهذا ما قضائية لسببها. 

المعللة لعدم كون الدعوى نفس الدعوى السابقة. سبابألبصورة موجزة ل شاري فيها مع التسميةصفحة إضافية اسم المحكمة المختصة والرقم اإل تذكر في  

 

لنقدية وخاصة:النقدية أو بالقيمة ا هنا اإلدالء بكافة المداخيل فيرجى منك للدخل اإلجماليبالنسبة )ج(   

 جازة(، وإعانات البطالة والدخل من العمل الحر والتقاعد،حتى عالوة عيد الميالد وعالوة اإلاألجر، والراتب )و 

 ،الدخل من التأجير والتأجير التجاري والمدخول من المال المستثمر 

 ،مدفوعات النفقة واإلعالة 

 التكوين المهني.ثناء فال )كيندر جيلد( والدعم المالي أإعانات األط 

هو ذلك المبلغ المتبقي تحت التصرف بعد استقطاع كافة األقساط وخاصة:الدخل الصافي المفهوم من   

 ،الضرائب المستحقة على الدخل 

 ،)األقساط اإللزامية المترتبة للتأمينات االجتماعية )تأمينات التقاعد والصحة والرعاية الطبية عند المرض والبطالة 

  تأمين التقاعد "ريستر" )يرجى شرحها في ورقة منفصلة(،أقساط بخصوص تأمينات أخرى مثل 

 ضافية لضمان ديمومة العمل والمداخيل ومنها على سبيل المثال المالبس المهنية وأقساط العضوية في العمل )مثل المصاريف اإل مصاريف

 النقابات ومصاريف النقليات إلى العمل.(

من  1/12افيدون هن ،آخر شهر قبل تقديم الطلب؛ في حالة الدخل من العمل الحر وكذلك المداخيل المتحصل عليها بصورة غير منتظمةالشهر المعتمد هو 

فتها ملزم أو بص األنهبصفته أو المدخول السنوي المتوقع. يتعين ذكر دخل الزوج أو شريك الحياة المسجل أو دخل الزوجة أو شريكة الحياة المسجلة ألنه 

ا في القضايا المهمة والملحة.ملزم أو ملزمة بتغطية المصاريف المترتبة على المعونة االستشارية التي يقدمها االستشاري وهذ /ملزمة بدفع النفقة  

ات االجتماعية وفقا يرجى منك تقديم اثباتات عن كافة البيانات التي ذكرتها وعلى سبيل المثال كشوفات األجور والرواتب وكتاب الموافقة على منح اإلعان

رجى منك تقديم كتاب مصلحة الضريبة عن الضريبة السنوية المستحقة.في   ،رب عمل حروإن كنت  ،للقانون االجتماعي الثاني عشر مع قوائم الحسابات  

 

 ،ليست على عالقة غير متناسبة مع أوضاعك المالية. بخصوص مصاريف السكن الشهرية طالما أنهاالمصاريف المترتبة على المسكن تتم مراعاة  )د(

)وهذه هي المصاريف الجانبية  قيمة االيجار إلى جانب مصاريف التدفئة والمصاريف الجانبيةب اإلدالءفي حالة سكنك في شقة مستأجرة  رجى منكفي  

من من ض ال تعتبرفهي  ،لتكاليف الكهرباء )طالما أنها ليست تكاليف التدفئة( وتكاليف الهاتفسبة . وأما بالننى والتي يتم توزيعها على المستأجرينللمب

نب مصاريف التدفئة وتشغيل المبنى.العقارية إلى جا تإلدالء بأقساط الفوائد والسداد والرهونارجى منك افي حالة السكن الملك في   مصاريف السكن.  

 

 

 

 

 



 

ً  كنت   راعى إنالنفقة ت  وإن كان لهؤالء مداخيل خاصة بهم ألن  نفقة معيشتهمتتحمل أنت الذين شخاص ذكر األ)هـ( إنه من مصلحتك  بها بحكم  ملزما

وإنما يسكن كلياً أو جزئيا لديك  ،يحصل منك على مال فحسب من خالل الدفع )لسبب أن طفالً ما التدفع النفقة بصورة حصرية  القانون. وإن كنت ال

برعايته(، فيرجى ترك هذه الخانة خالية. وفي هذه الحالة سوف يتم تحديد مبلغ نفقة معفي لكل فرد من أفراد العائلة.وأنت تقوم   

 

شريكة حياتك المسجلة  أو ياتك المسجل أو باألحرى يخص زوجتكرجى منك بداية ذكر كافة الحسابات المصرفية التي تخصك أو زوجك/شريك ح)و( ي  

لما أن الرصيد الموجود في الحسابات المصرفية يحتسب مع  عتبر هذه البيانات ضرورية حتى إن لم يكن فيها رصيدمجتمعة. ت  وهذا بصورة فردية أو 

لية لمستقبتستخدم لضمان المعيشة ا اغير أنه عناصر مالية أخرى. كما يمكن أن تتم الموافقة على المعونة االستشارية أيضاً إن كانت هناك عناصر مالية

ة بصورة احتياطية. ومن بين هذه العناصر المالية يندرج على سبيل المثالن المعيشأو لضما  

 سرة(،تستخدمها بنفسك )بيت لألمناسبة سكن ملك  دار 

 الزمة للتأهيل المهني أو مزاولة المهنة. اسرة طالما أنهسيارة مناسبة تستخدمها أنت أو األ 

  يورو لكل شخص تدفع له نفقة فهي  500يورو لك شخصياً باإلضافة إلى  5000مجموعه  )مبالغ تصل ماصغيرة مبالغ نقدية أو قيم مالية

 ،(عادة مثل هذه المبالغ الصغيرة تعتبر

 ن إثيث البيت والمالبس واألغراض الالزمة للتأهيل المهني أو ممارسة المهنة )عليك اإلدالء بها فقط إن كانت تتجاوز النطاق االعتيادي أو تأ

 مة(،كانت قي  

 يعرف بتقاعد "ريستر". لما ادخارهمبلغ الذي تم ال 

رجى منك شرح ذلك في صفحة إضافية.في   ،قساوة بالنسبة لكوإن كان استخدام أو تسييل أي عنصر آخر من العناصر المالية يشكل   

 

وعلى وجه الخصوص أقساط ات سداد التزامطالما أن ذلك أمر متناسب. ويشمل المصطلح  أعباء مالية أخرىوأي  سدادالتزامات يمكن مراعاة  )ز(

ً  القروض ومصاريف دروس  . وأما األعباء المالية األخرى فهي تشمل على سبيل المثال مصاريف إضافية للعالج الطبيطالما أن بها يتم السداد فعليا

كن م. كما أنه ييعاني من إعاقةمن األسرة و مصاريف إضافية لفرد دولة )بافوج( أخاصة خارج المدرسة وأقساط قرض الدراسة الجامعية الذي تمنحه ال

التزامات السداد  يرجى منك ارفاق اثباتات عن سابق. /المسجلة وهذ بسبب زواجنفقة الزوج/الزوجة أو شريك/شريكة الحياة المسجل هنا أن يتم أيضا ذكر

ثالً نسخة عن عقد القرض ونسخ عن كشوفات البنك وغير ذلك(.تبقية )مموحتى المدفوعات التي تؤديها والديون ال ي أفصحت عنها أو أية أعباء ماليةالت  

 

حتياجات اإلضافية اال فيتم اعتبار ،وإن كنت تتقاضى إعانات اجتماعية وفقا للقانون االجتماعي الثاني والثاني عشر وإن كنت في حالة حياتية خاصة

أيضا بمثابة أعباء خاصة. واألمثلة على ذلك هي: الثاني عشرالقانون االجتماعي  30والمادة  الثانيالقانون االجتماعي  21وفقا للمادة  المعترف بها لك  

  اإلعاقة الحركية البالغة لديك في الشوارع من الصنف ثبوتG القدرة على العمل يةوبلوغ سن التقاعد/محدود 

 األمهات الحوامل بعد األسبوع الثاني عشر من الحمل 

 يعيشون مع طفل أو عدة أطفال قاصرين نذيباء العزاب الاألشخاص من األمهات واآل 

 عشرالثاني لقانون االجتماعي اً لإعانات معينة وفق تم منحهم نأشخاص معاقو 

 ةب صحياسبمكلفة أل ةأشخاص يحتاجون لتغذي 

 يان غير مركزبالماء الساخن من مك التزود 

 التخلص منها يمكن مصاريف إضافية ال 

ً قد تكون قائمة لديك والتي ية احتياجات إضافية رجى منك لفت النظر إلى أي  .لسبب وضع حياتي خاص تم االعتراف بها رسميا

 عن المدفوعات في هذه الحاالت. ليس من الضروري اإلدالء ببيانات

 

___________ 

 عن صحة الترجمة أعاله وتطابقها مع األصل:

ا في كولونياجميلة يعقوب/ مترجمة محلفة ومعتمدة لدى محكمة الوالية العلي  

30/3/2017بون، في   
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