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 إرشادات حول التقدم بطلب للحصول على منحة غير ُمستردة

 للعالج بطريقة 
 (ICSI( أو الحقن المجهري )IVFالتلقيح الصناعي داخل المختبر ) 

 
 

التمويل المادي لألزواج الذين ليس لديهم أطفال بخالف إرادتهما وذلك من خالل استخدام إجراءات  «التلقيح بالمساعدة»يقدم برنامج الدعم 
 التلقيح بالمساعدة )ما يُسمى بالتلقيح الصناعي( في النظام المتجانس.

 
 

 ما الذي يتم دعمه؟

 
 تلقيح.إلجراء ال لمحاولة العالج الثانية والثالثةالدعم المادي هو عبارة عن تمويل تناسبي 

 
 .(ICSI( وكذلك عالجات الحقن المجهري )IVFالتلقيح الصناعي داخل المختبر )يتم دعم 

 
 

 ما هي االشتراطات التي يجب استيفائها؟

 
 يمكن تقديم المنحة، إذا:

 

  27تم استيفاء اشتراطات المادةa  من قانون الشؤون االجتماعية  1فقرةV * 

 :كان الزوجان أو الشريكان 
o  ،ليس لديهما أطفال بخالف إرادتهما 
o  ال يعيشان بشكل منفصل باستمرار وكذلك 
o  مقر إقامتهما األساسي عند تقديم الطلب والعالج يقع داخل برلين 

  عاًما 25يبلغ عمر الزوجان / الشريكان عند بدء العالج 

  ا عند بدء العالجعامً  50عاًما والزوج / الشريك لم يبلغ بعد  40الزوجة / الشريكة لم تبلغ بعد 

 لم يتم البدء بعد في دورة العالج القابلة للدعم )كبداية لإلجراءات يسري إتمام تعاقد عالجي مع منشأة طبية لطب اإلنجاب لدورة العالج 
 المعنية وكذلك الحصول على الوصفات(

 121نة برلين وفقًا للمادة إجراء العالج في مدينة برلين )داخل عيادة ُمعتمدة من قِبل السلطات المعنية في مديa  من الكتاب الخامس
باالرتباط  Vمن قانون الشؤون االجتماعية  1فقرة  27a( أو منشأة تستوفي اشتراطات المادة SGB Vلقانون الشؤون االجتماعية )

 ينه(مع توجيهات اللجنة االتحادية المشتركة بشأن اإلجراءات الطبية للتخصيب الصناعي في نسختها السارية في ح

  عدم وجود أحقية، بشكل تام أو جزئي، في مطالبة هيئة التأمين الصحي المعنية أو هيئة التأمين الصحي الخاصة أو المعونة بالتعويض
 عن نفقات العالج

 
 بشكل مشابه. Vمن قانون الشؤون االجتماعية  1فقرة  27a* بالنسبة للعالقات الحياتية غير الزوجية تسري تشريعات المادة  

 
 

 ما هو حجم التمويل؟ 

 
بالمائة بحد أقصى من الجزء الخاص المتبقي وفقًا لتحمل التكاليف من خالل التأمين الصحي القانوني / الخاص أو مركز  50يبلغ حجم التمويل 

 المعونة. ويبلغ على أقصى تقدير:
 

 ( أوIVF) يورو لعالج التلقيح الصناعي داخل المختبر 800,00
 (.ICSI)يورو لعالج الحقن المجهري  900,00
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 .في كل مرة وهو ما يعني أنه يمكن تقديم طلب لمحاولة عالجية واحدة فقط .يجب تقديم طلب لكل دورة عالجية بشكل منفصل
 

 تتخذ السلطة المانحة القرار وفقًا لتقديرها في حدود الميزانية المتاحة. ليس هناك حق قانوني في الحصول على المنحة. إرشاد:
 
 

 ما هي اإلثباتات التي يجب إرفاقها بالطلب؟

 
 أشهر( 3لكال مقدمي الطلب )لم يمر عليها أكثر من  شهادة تسجيل حالية 

 نسخة من شهادة الزواج إن وجدت 

 خطة تكلفة/عالج معتمدة 

 مركز المعونةو / أو  التأمين الصحي هيئات/هيئةأو إشعار سلبي من  بيان قبول التكاليف 

 

 ما هي األمور المهمة األخرى التي يجب معرفتها؟

 
 يجب مراعاة التسلسل الزمني التالي:

 
 بشأن الجوانب الطبية والنفسية االجتماعية للعالج من خالل طبيب ال يقوم بإجراء العالج بنفسه / طبيبة ال تقوم بإجراء العالج  المشورة

 بنفسها؛ 

 من خالل الطبيب المعالج/الطبيبة المعالجة؛ إعداد خطة العالج بما في ذلك التكاليف 

  من خالل هيئة التأمين الصحي و/أو مركز المعونة عند اللزوم؛ التكاليف تحملطلب بيان 

 ؛اإلثباتات إلى مكتب الصحة والشؤون االجتماعيةمع أصل  إرسال الطلب 

 ؛مكتب الصحة والشؤون االجتماعية انتظار قرار 

  ؛الحصول على الوصفاتالطبي و العالج البدء في يجوز)قرار منحة مؤقت( بشأن المنحة المادية،  قرار إيجابيفقط عند صدور 

 بعد اإلخطار بالقرار؛ في غضون ستة أشهرالمعني  يجب إتمام العالج 

 :و/أو مركز المعونة عند اللزوم  من قِبل هيئة التأمين الصحيالخاصة بنفقات العالج  الفواتير / اإليصاالتتقديم  بعد إتمام العالج

 )طالما تمت الموافقة على تحمل التكاليف(؛

  إلى مكتب و/أو مركز المعونة عند الزوم  عن هيئة التأمين الصحي وخطاب التأكيد الصادر الفواتيرباالشتراك مع  السدادإرسال طلب

 ؛الصحة والشؤون االجتماعية

إلى مكتب الصحة والشؤون  اإلثبات األخيريوًما بحد أقصى من استالم  14يجب تقديم جميع اإلثباتات الضرورية بعد  مهم!

 االجتماعية!
 

  قيمة الدعم من خالل مكتب الصحة والشؤون االجتماعية بعد احتساب المبلغ النهائي للمنحة.سداد يتم 

 
 

 معلومات أخرى

 
على اإلنترنت من خالل الرابط: « برنامج الدعم»معلومات حول التجد 

/kinderwunsch-http://www.berlin.de/lageso/soziales/zuwendung/foerderung  وكذلك عبر بوابة المعلومات الخاصة

 ( من خالل الرابط:JBMFSFبالوزارة االتحادية لشؤون األسرة وكبار السن والنساء والشباب )

kinderwunsch.de-www.informationsportal 

 
تقديم المساعدة عبر البريد  – ZS Eقسم  –لالستفسارات الخاصة بطريقة تقديم الطلب يُسعد مكتب الصحة والشؤون االجتماعية في برلين 

 kinderwunsch@lageso.berlin.de-foerderungاإللكتروني 
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