
 Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) نشرة معلومات حول قانون
 2017یولیو/تموز  1في نسختھ الساریة اعتباًرا من 

 

 المدفوعةسوف توضح لكم نشرة المعلومات ھذه ما إذا كان بإمكانكم تقدیم طلب للحصول على مساعدات نفقات المعیشة 
 ومكان التقدیم.مقدًما لطفلكم وكیفیة تقدیم الطلب ووقت التقدیم 

 من یحق لھ الحصول على مساعدات نفقة المعیشة المدفوعة مقدًما؟ - 1
  ;یحق لطفلكم الحصول على ھذه المساعدات في الحاالت التالیة

 قد أتم بعد عامھ الثاني عشرإذا لم یكن  -
 الذي ال یعیش/والتي ال تعیش وطلق/المطلقة یعیش في المنطقة االتحادیة مع أحد والدیھ األعزب/العزباء أو األرمل/األرملة أو الم -

 یعیش منفصًال عن الزوجة أو شریكة الحیاة/تعیش  أو(أو لم یعد یعیش/لم تعد تعیش) في إطار عالقة شراكة حیاتیة (مثلیة) مسجلة 
 من المتوقع أن تعیش زوجتھ أو شریكة حیاتھ/یعیش زوجھا أو شریك  أو منفصلة عن الزوج أو شریك الحیاة بصورة مستمرة

 حیاتھ في مؤسسة/ دار رعایة لمدة ستة أشھر على األقل
 ال یحصل من الطرف اآلخر من الوالدین على نفقة؛ إما نھائیًا أو ال یحصل علیھا على فترات منتظمة أو ال یحصل على مبلغ  -

 دفوعة مقدًمایعادل مساعدات نفقات المعیشة الم
 ال یحصل على مساعدات أخرى تتعلق بالنفقة (معاش یتیم أحد األبوین، إعانة الحضانة). -

  بدًءا من إتمام عامھ الثاني عشر وحتى إتمام عامھ الثامن عشر فضًال عن ذلك یحق أیًضا لطفلكم
  ;الحصول على مساعدات نفقات معیشة مدفوعة مقدًما في الحاالت التالیة

 Sozialgesetzbuch (SGB) IIإذا لم یكن الطفل أو أحد الوالدین المربي للطفل بمفرده یحصل على أي مساعدات بموجب القانون  -
  بإمكانھ تجنب االحتیاج للمساعدة من خالل الحصول على مساعدات نفقات المعیشة المدفوعة مقدًما أو -
 یورو على األقل ویتلقى مساعدات  600دخل شھري إجمالي وقدره  أن أحد الوالدین المربي للطفل بمفرده یحصل على أو -

 SGB II.إضافیة عند الحاجة بموجب القانون 

 ینطبق ذلك أیًضا على األطفال األجانب إذا كان األطفال أو أحد الوالدین المربي للطفل بمفرده لدیھم/ لدیھ 
 تصریح إقامة یبرر ھذا المطلب.

 

 الحصول على مساعدات نفقات معیشة مدفوعة مقدًما؟ ال یحق متى - 2
  ;ال یحق لطفلكم الحصول على ھذه المساعدات في الحاالت التالیة

 

 معًا والداهإذا كان الطفل یتولى رعایتھ  -
 إذا كنت متزوًجا/كنِت متزوجة أو تعیش/تعیشین في إطار عالقة شراكة حیاة (مثلیة) مسجلة -
 إذا كنت تعیش منفصًال عن الزوجة أو شریكة الحیاة/ كنِت تعیشین منفصلة عن الزوج أو شریك الحیاة بصورة مستمرة  أو 

 (حتى إذا كان شریك الحیاة لیس ھو الطرف اآلخر من والدي الطفل)
 سواء كنت متزوًجا/كنِت متزوجة أم ال -إذا كنت تعیش/كنِت تعیشین مع الطرف اآلخر  أو 
 الطرف اآلخر من والدي الطفل یدفع نفقة تعادل على األقل مساعدات نفقات المعیشة المدفوعة مقدًما إذا كان -
  SGB VIIIفي حالة تغطیة احتیاجات الطفل من خالل إعانات من مكتب إعانة األطفال والشباب بموجب القانون  -

 (على سبیل المثال: اإلقامة في مؤسسة لرعایة األمھات واألطفال)
 الطرف اآلخر حالة رفضك لإلدالء بمعلومات عن في -
 التعاون في إثبات األبوة أو إقامة الطرف اآلخر في حالة رفضك -
 تغطیة احتیاجات الطفل من خالل الحصول على معاش یتیم أحد األبوین -
 إیراة من خالل احتیاجاتھ مغطولم یعد ملتحقًا بمدرسة بنظام التعلیم العام وإذا أتم الطفل عامھ الخامس عشر  -

 من أمالك أو أجر مكتسب من عمل مقبول ادات

 كم تبلغ مساعدات نفقات المعیشة المدفوعة مقدًما؟ - 3
 والذي یمثل الحد األدنى  BGBمن القانون  1612aتبلغ مساعدات النفقة شھریًا المبلغ المحدد وفقًا للمادة 

 :2023ینایر/ كانون الثاني  1من النفقة مخصومة منھ إعانة الطفل األول. یسري اآلتي بدًءا من 
 یورو 187   أعوام 6األطفال األقل من  -
 یورو 252 عاًما 12أعوام إلى أقل من  6األطفال من  -
 یورو 338 عاًما 18عاًما إلى أقل من  12األطفال من  -

 مدفوعات نفقة الطرف اآلخر من الوالدین أو معاش یتیم أحد األبوین التي یحصل علیھا طفلكم بناًء  تُحتََسب
 على مبالغ نفقات المعیشة المدفوعة مسبقًا.

 لم یعودوا ملتحقین بمدرسة بنظام التعلیم العام تُحتََسب ووبالنسبة لألطفال الذین أتموا عامھم الخامس عشر 
 واألجر المكتسب من أي عمل مقبول.إیرادات األمالك 
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 ما مدة دفع مساعدات نفقات المعیشة المدفوعة مقدًما؟ - 4
 عشر یلزم تقدیم بیانات  عاًما. الستكمال الدفع حتى إتمام العام الثامن 12ینتھي الدفع عندما یبلغ طفلكم 

 UVG.أخرى مكملة لطلب الحصول على المساعدات وفقًا لقانون 
 أین أقدم طلب الحصول على مساعدات نفقات المعیشة المدفوعة مقدًما؟ - 5

 یتعین تقدیم طلب كتابي لدى ھیئة تقدیم مساعدات نفقات المعیشة المدفوعة مسبقًا التابعة لھیئة رعایة 
 منطقتكم السكنیة.الشباب في 

 ما االلتزامات الُملزم بھا أحد الوالدین المربي للطفل بمفرده أو الممثل القانوني للطفل بعد تقدیم  - 6
 الطلب وطوال مدة تلقي المساعدات؟

 :على الفوریتعین اإلبالغ بالحقائق التالیة أو التغییرات التالیة 
 
 یكن الزوج ھو الطرف اآلخر من والدي الطفل لمإذا  حتىأي عقد زواج  -
 الدخول في عالقة شراكة حیاة (مثلیة) مسجلة -
 اإلقامة بمنزل مشترك مع الطرف اآلخر -
  طرد الطفل من المنزل المشترك الحالي -
 أي تغییر في السكن (حتى في برلین) وأي تغییر في الحساب البنكي -
 حق في حریة الحركةأي تغییر في تصریح اإلقامة/ سحب ال -
 دفع أي نفقة للطرف اآلخر من الوالدین أو الحصول مباشرةً على مساعدات تتعلق بالنفقة (على سبیل المثال إعانة الحضانة) -
 أي تغییر في الرعایة الفعلیة للطفل -
 SGB VIII إقامة طفلكم في مؤسسة إلعانة األطفال والشباب وفقًا للقانون -
 ر من الوالدین بالخدمة العسكریةالتحاق الطرف اآلخ -
 إقامة الطرف اآلخر من الوالدین، إذا لم تكن معروفة من قبل أو في حالة تغیر عنوانھ -
 وفاة الطرف اآلخر من الوالدین/ زوجة األب أو زوج األم -
 طلب معاش یتیم أحد األبوین للطفل أو الموافقة علیھ أو تغییره -
 لم یعد والحصول على إیرادات من أمالك واألجر المكتسب من عمل مقبول إذا أتم الطفل عامھ الخامس عشر  -

 ملتحقًا بمدرسة بنظام التعلیم العام
 

 قد تُفَرض عقوبة على أي مخالفة لاللتزام بھذا اإلبالغ سواء كانت مخالفة عن عمد أو نتیجة تقصیر، 
 Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG).و بموجب القانون یور 1000وذلك بدفع غرامة تصل إلى 

 
 ؟UVGما الحاالت التي یتعین فیھا رد المساعدات أو التعویض عنھا أو إعادة دفعھا بموجب القانون  - 7

 بصفة أساسیة!رد المساعدات إلى والیة برلین  الطرف اآلخر من الوالدینیتعین على  UVGبموجب القانون 
 ; التعویض عن المساعدات أو إعادة دفعھا في الحاالت التالیة على طفلكم أو علیكمیتعین 

 
 في حالة تقدیم بیانات خاطئة أو غیر كاملة عند تقدیم الطلب، سواًء كان ذلك عن عمد أو نتیجة تقصیر -
 )6مخالفة االلتزام باإلبالغ أثناء تلقي المساعدات (انظر الرقم  أو -
 بعدم استیفاء اشتراطات دفع مساعدات نفقات المعیشة المدفوعة مقدًما -إما عن عمد أو نتیجة تقصیر  -عدم معرفتكم  أو -
 إذا حصل طفلكم بعد تقدیم الطلب على دخل كان یجب وضعھ في الحسبان عند حساب المساعدات  أو  -

 .UVGوفقًا لقانون الدفع المسبق لنفقات المعیشة 
 

 على المساعدات االجتماعیة األخرى؟ UVGكیف تؤثر مساعدات نفقات المعیشة المدفوعة مقدًما بموجب القانون  - 8
تعد من ضمن الوسائل التي یجب أن تؤمن توفیر النفقات المعیشیة للطفل.  UVGالمساعدات المدفوعة بموجب القانون 

 وبالتالي فھي تُحتََسب كمساعدات لتأمین نفقات المعیشة (على سبیل المثال المساعدات المدفوعة بموجب 
 SGB XII ).أو القانون  ALG II - القانون - SGB IIالقانون 

 طالب أخرى بالنفقة؟من یمكنھ المساعدة إذا كان لطفلكم م - 9
 إذا كان لطفلكم مطالب أخرى بالنفقة لدى الطرف اآلخر من الوالدین یرجى التوجھ إلى مكتب الخدمة المختص 

 باالستشارات/ التمثیل القانوني لحقوق الطفل لدى مكتب رعایة الشباب لدیكم أو لدى ھیئة األطفال ذوي الجنسیة 
 .)030( 787902 - 0، ھاتف: Kärntener Str. 23, 10827 Berlin، والكائن مقرھا في Arbeiterwohlfahrt (AWO)األجنبیة في جمعیة 
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