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��ذا ����  .1"�� �� ؟"ا�%$��� ا#"�"� ��!�	 �� 

 ً���ل "���ن �ن 	��ل ا�"!�ن ا ���� ����SGB II ) ط������7) 2إ���� ا�: 

ل •�� 0د�ت ��8"	�ق 
 0د�ت �"!�ن 5رو)�ت ا���ش •

 
 :ا�"���� ا�
روط، ��ب أن "و)7 �2&� �&ن ا�	5ول ��7 را"ب إ���� ا��ط��� 

ل �دة  -������7  3ا�5?	�� �&�ب ا�رزق، و ھذا ���� أ�&م )� و<= ��> �&م  ً����ت �و��
 ا �ل

��7 	��"&م - ����دة، و ھذا ���� أ�&م ��س �د�&م و��@ل �د�� �"5ر)وا �� ا�	��� إ�7 ا�
�دة  �أو � �وا)ق ا�	دود ا��ر�(���  65و  15ا��ر ��ن  -�� ً���"7a  نSGB II( 
-  ��ور�� أ����� ا*"	�د�� ا*�"��د��أن "&ون ا*��� �(. 

 
2��7 إ���� ا��ط���  ا�	5ول �&�&م أ�<�ً  :تنبيه  %���ل، و �&ن ا�د0ل ا�ذي "	�5ون ��إذا &�"م �"	.ون 

�����% C �&'� ��داد �5ر�ف ا�. 
 

�� ذات ا�(�)��� ھ�  1.1� ؟ا��

�د@��ً ��7 إ���� ا��ط��� �� ذات 	���، 	"7 و إن &�"م و	د&م 2"	�5ون �إذا &�ن ھ��ك . �5'"&م �
�� أ5	�ب 	��� = ھؤCء ا ��0صأ��0ص �و . آ0رون ����ون �&م )� �'س ا���ت، )"&و�ون �
رھم 25و �ر�ك ا�	��ة و ا ط'�ل 	"7 إ"�م ) ا�زوج أو ا�زو��(��م ��د �ن  ً���. 

�� ا�	��� ��7 إ���� ا��ط��� �إذا "و)رت ا��روط ���'�  �2	5ل &ل ا ��0ص ا�ذ�ن ��"ون إ�7 �
 .ا�ذ&ر

 

�*؟ 2.1)+ �,� ����ذا ����  

 ����ل "���ً �.��ون ا��@ون ا*�"��د@�� )Hن &ل  �'5�2 ) §10 SGBII (%�C �و�د )� . �&ن "	
SGB II ن���ر�� ا��ل ).ط ن �"وى "!ھ��� و  ص)Hن ".��. � ��ص ��7 أن �&ون ھ��ك 	ق )� 

&�ن ا�5دارة دا@ ��دة ���� .�ً )� &ل ا���ودإ���ء ا�	��� إ�7 ا�
���?ً إذا "و)رت �روط ����، و "	5�> ا��ل � C: 

ره أ�ل ن �?ث ��وات، •��ر�� ا��ل �وف "ؤ�ر ���<رر ��7 "ر��� ط'ل  إذا &��ت 
�طر�.� أ0رى أو • �����ر�� ا��ل = ر���� أ	د ا ��رب و �م �&ن "! إذا �م ""وا)ق 
�ل ���� �م "&و�وا )� و<= ��دي، �.�� أو •�!�> �&م �� ��'�. 

 

2. 
 وا)!�+,

ل &ل ��L، �&� ".��وا ن 	�م و دة 	5و�&م ��7 0د�ت "���ً �ـ��د@��ً )Hن ���&م SGB II  أو
�دة��ن 	��"&م �� ً������ )� &ل ا*�راءات . ا�"�0ص "�'�و ن ذ�ك ��7 و�% ا�50وص أن "��وا 

&ن أن �&ون �8"��ع �ن ا�"'��ل = ھذه ا*�راءات آ��ر ��7  .ا�"� "0د&م )� ا�د0ول إ�7 �وق ا��ل�
�دات �� ).3أ�ظر ا��.ط� (��� ا�"	.���"&م )� ا�

�&م )�  ������وف �"م ا�"	دث �&م 	ول وا���"&م ���"	د�د )� ���� إ�"��ر�� و �وف �"م ا*"'�ق 
  .إ"'���� إ�د�ج



1.2 � وا)!�ت ا�1%0اك .� ا�-�

)Hن �����"&م ھ� ا ��س )� . "�"زوا أ�م &"ب ا��ل ��*دCء �&ل ا������ت &��� و ط��.� ��	.�.���ب أن 
�?ً و��@ق، ���دات" ( د��"إذا &�ن ھ��ك إ	"��ج . �رار إ�"	.��&م �0د�ت ا�"!�ن ا ����، )��ب أن )

 ."ذ&روھ� و أن ".دوھ� �!�'�&م
 .)� �وم ".د�م ا�ط�ب و ��"ر ��دة 	"7 ����� 	5و�&م ��7 ا�0د�ت ��دأ وا��&م )� ا*�"راك )� ا�'�ل

 
و ھذا ��ري أ�<�ً ��7 ا�",�رات ا�"� "س . ���&م أن ا*0ط�ر )وراً �ن ا�",�رات ا�"� "طرأ ��7 ظرو)&م

 .أ)راد ا �رة ا�ذ�ن ����ون �&م
��7 و�% ا�50وص ��� :و 

ل وظ�'� أو ا��ل ا�	ر، •� 7�� ا�	5ول 
 )� "!ھ�ل ��� أو درا�� �����، ا��دأ •
ل(ا�رض  •��� �����دم ا�.�(، 
 ",��ر 	��� ا*��� ا��5�0 �&م، •
��ش  • 7�� ،)أي �&ل ن أ�&�ل ا���ش(".د�م ط�ب أو ا�	5ول 
�� )� ا*�".�ل ��&ن آ0ر/ ",��ر ��وا�&م  •Oا�ر 
�� ا�	��� ا��5�0 �&م ن 0?ل ا*�<�م  •�� 7�� أو ا�0روجا�",��رات ا�"� "طرأ 

 

2.2 � وا)!�ت ا��2%�

���&م ا*�"زام ���	<ور ���50ً إ�7 &"ب ا��ل )� وا��د ا�"���ل، �دًء ن �وم ".د�م ا�ط�ب. 
��ب ���&م أ����ً أن "&و�وا "�	�ن �&"ب ا��ل ��&ل ��50 أو �ن طر�ق ا��ر�د )� &ل أ��م ا��ل و 

 ً�� .أن "�"ط��وا ز��رة &"ب ا��ل �و
��دة �و ً����رر ا�د�وة ��7 إر��دات و ا�"���ت . ف "�5&م ا�د�وة �و�د ا�"���ل &"�و "	"وي ����ب 
7 ��� . ا�.��و������دم 	<ور&م إ�7 و�د ا�"���ل �دون �ذر �م، )�وف �&ون �ذ�ك "!��ر  ���	 �(

�دات �� ).3أ�ظر ا��.ط� (	.&م )� ا�
 

 ا�5��ب �� ا�!�3 3.2
&"ب ا��ل أن ""وا�دوا �0رج 	ل إ��"&م ا�وا).� �� �&�م � �.���21دة أ��5ھ� ) ا�,��ب �ن ا���د(ا� 

�دأي. �وم )� ا����&ن ا�"د�د ��&ل � C. 
 .��ب ".د�م ط�ب ا�,��ب �ن ا���د إ�7 &"ب ا��ل ��ل �دا�� )"رة ا�,��ب �ن ا���د

	ل إ��"&م��ب ���&م "���ل أ�'�&م )وراً )� &"ب ا��ل ��د ا��ودة إ 7�. 
�&م �ن ا���د �دون "5ر�>، )�وف �&ون �ذ�ك "!��رات ��7 	.&م )� ا�0د�ت: تنبيه��O ���	 �( . C وف�(

�&م �ن ا���د �دون "5ر�> SGB II"	�5ون ��7 0د�ت "���ً �.��ون ��O رة"( �(. 
 

 2+>-�; و إ":�ط را+8 إ���7 ا�!���6  .3

���ت ���و��� " 7��&ن ".��ل را"ب إ���� . )� 	��� ا���وك ا���)� ��8"زا�ت) �.و��ت(��ص ا�.��ون �
� 2ا��ط���  ��ا��0ص �&م ن 0?ل  �2دوم &ل ".��ل �را"ب إ���� ا��ط��� . أو إ�.�ط% &���ً ن 0?ل �.و

دة  ��  .أ��ر 3�.و
   



 .وث أي سلبياتالرجاء اإلنتباه الشديد جدًا إلى التبيھات التالية، لكي نمنع من البداية حد

 

�>��-� ا�1%=ا��ت  1.3 3���,0ر �� ���7ن  31ا��اد (ا�%!��ت ا�:�7�7�� SGB II( 

��ل، ��7 ا�رOم ن إر��دات ا�"���ت ا�.��و��� ا�&"و��، أو ��ل ا�� 7����0'� ا*�"زا�ت، إذا �"م  =."
،���&م �� 

"��ع �ن ا�و)�ء ��H"زام �5وص ���% )� إ"'���� ا* •*����ت ��ودات ذا"�� ��د�ج، و 50و�5ً إ
،��(�& 

ل  •�ل أو �ل، "!ھ�ل، )ر�5 ��رض ���&م ن  �"��ع �ن ا�"?م، أو ا*�"رار )� *��
د�م، �&�&م "	�%، أو إ���� إ���ده �وا�ط� "5ر)�"&م أو 

•  %��&ر *�راء �&�&م "	�&ر، أو ا�"��ب )� ا*���ء ا�ل�دم "�'�ذ، أو إ���ء �  �ل "����&م )� 
 

�,0ر �� ���7ن  31ا��اد (+,0ار �>��-� ا�1%=ا��ت و ��ا�!*  2.3SGB II( 

"م ��إذا "&ررت ��0'"&م *�"زا�"&م، ��7 ا�رOم ن أ�% "م إر��د&م 	ول ا�"���ت ا�.��و���، أو أ�&م �د 
2���، )��.ل را"ب إ���� ا��ط���   ��.��"��دي ا�.���� ��د ا�"&رار ن ا*	"��ج ا% 60ا��0ص �&م *

�دا�� )"رة ا*�?ل ا����.�. ا ول 7�� "�د ��0'� ا*�"زا�ت &ررة، إذا ا�.<7 أ�ل ن ��� 
و أ�<�ً )� ا�"!�ن ا�5	� و  2��د &ل "&رار آ0ر ���0'� ا*�"زام ��.ط 	.&م )� را"ب إ���� ا��ط��� 

ل�&����� أ��ر"دوم &ل )"رة إ. "!�ن ا�ر���� ا�5	�� ?� .�?ل 
 

�ر ن : نرجوكم اإلنتباه للتالي&!��	�م % 30)� 	��� ا�".��ل  ������8	"�ج ا*�"��دي �&ن ".د�م 0د�ت 
�ط���ت 5رف واد Oذا@��(���ب  ً?�إذا ���ش )� ��"&م أط'�ل �5ر )�وف �"م . ��د ا�".دم �ط�ب �ذ�ك) 

� .".د�م ھذه ا�0د�ت �"&��ف ر�
 

�د��  :سقاط الكامل للخدمة ينبغي اإلنتباه للتاليفي حالة اإل ��.����� أو 0د�ت &" �����= ".د�م 0د�ت 
�ط���ت 5رف واد Oذا@��( ً?�و ��ذا "5�> ا�	���  2"�ود 	��� ا�	5ول ��7 را"ب إ���� ا��ط��� ) 

 ً��ن ا�5	� و "!�ن ا�ر���� ا�5	�� ��@!"�� ���� .ا�"!
 

�د�� إذا �م �"م ".د� ����� أو 0د�ت ذات ��&" ������?ً (م 0د�ت  ����، )? �&ون ھ��ك ) �&م "��ز�"م 
7  � �ونو ��ذا  2	��� ا�	5ول ��7 را"ب إ���� ا��ط��� ����7 أ��س ا�	5ول  ���ھ��ك إ�"زام "!

���P ا*�"راك )� ا�"!�ن ا�5	�  و "!�ن . 0د�تا�ر���� ا�5	�� )� ھذه ا�'"رة ��ب ���&م "	ل 
و ھذا ��ري أ�<�ً ��7 ا*�"را&�ت ا�"� "د)= ��"!�ن . �ن �"و�7 &"ب ا��ل د)= ھذه ا*�"را&�ت. ��'�&م

 .ا�5	� ا��0ص
 

3.3  ��� ���7ن  32ا��دة (�:�@�ت ا�%>�? �� ا��2%�SGB II( 
�وا ذ�ك، ��7 ا�رOم ن أ�% إذا �م "'�. إذا ط�ب �&م ا�"���ل ا���50 )� &"ب ا��ل )��ب أن "�'ذوا ذ�ك

"م ���، )�وف �"م ".��ل را"ب إ���� ا��ط��� ���  2"م إر��د&م &"����ً 	ول ا�"���ت ا�.��و��� أو أ�&م �د �.�
 .أ��ر 3ن ا*	"��ج ا*�"��دي ا�.���� �دة % 10

 
  



 مثال

�  08/31إ�7  �06/01"م ".��ل ا*�"	.�ق ن �.��ب ا�"�0ف �ن % 10��C �"م ا"��ع د�وة . ا�"���ل
 Qر��"��  10/31إ�7  08/01)�"م ".��ل ا�	ق ن . 07/10أ0رى �.�ن ا*	"��ج ا*�"��دي % 10�دداً 

� إ����� /و ��ذا �.ل ا�	ق )� ا���ر ا��"رك أO�طس. &����� �ذ�ك�.� %.20آب 
 

�م ��دم ا���ور إ�� �و�د ا�����ل ��ب� 

�ً، إذا �.�ت &'� . ��ب �م ���و&&م، )�ن �&ون ھ��ك �.و��إذا &�"م "�"ط��ون ".د�ر ���5ر ا���ب 
�������د ا�واز��  ��ر�"&م ��ل، أو . �5	"&م ا�'رد�� أ�م ا��5	� ا���&ن أن �&ون ا���ب ا��م �

��� )� و<= ��> �&م �ز��رة &"ب ا��ل ���50ً ����دم �درة ��7 ا��ل C "&و�وا  ���	. 
و�د ���ب �م :بشكل أساسي يسري���ً، إذا �م "�"ط��وا أن "و)وا ����دون . ��ب دا@�ً أن ".دوا د��?ً 

�ب ا��م����&ن ا*�"راف � C د��ل �د. 
 

� ھ
 دون ا�ـ 4.3�2%(:� ا�>3��ت @ �C�<25ا��:�@�ت ا�  ��ا�!���,0ر �� ���7ن  31ا��اد ("�� و SGB 

II( 

ر&م ��ن ��� أ��ر ��7 �'.�ت ا��&ن و ا�"د)@� ).ط )�  24و  15إذا &�ن ?����، )�وف "	�5ون �دة 
�ن ا�"���ل(	��� ��0'"&م ا و�7 ��8"زا�ت  �@������رة إ�7 ). "�0ف ا�")� ا���دة �وف �"م د)��� 

 .ا�ؤ�ر ا��0ص �&م
 

�� أ��ر &� ��.ط ا�,ط�ء إذا "&ررت ��0'"&م ��8"زا�ت )�ن �"م "و�� �'.�ت ا��&ن و ا�"د)@� �دة ?�
���"زا&م �وا���"&م، )�&ن . ا�"!��� )� ا�"!�ن ا�5	� و "!�ن ا�ر���� ا�5	�� ً�.	C ًم إ�رارا"إذا �د

 .إ��دة د)= �'.�ت ا��&ن و ا�"د)@� �دا�ً� ن و�ت ا*�رار
 

 ������ل �ط���ت 5رف ا�واد ا�,ذا@��(����ب ھذا )�&ن ".د�م 0د�ت إذا &�ن . ".د�م ط�ب �ذ�ك��د ) 
� .���ش )� ��"&م أط'�ل �5ر )�وف �"م ".د�م ھذه ا�0د�ت �"&��ف ر�

 
 :تعليمات خاصة بالحصول على خدمات عينية تكميلية
�د��  ��.����� أو 0د�ت &" ������ط���ت 5رف واد Oذا@��(= ".د�م 0د�ت  ً?�"�ود 	��� ) 

�ن ا�5	� و "!�ن ا�ر���� ا�5	��  2ا�	5ول ��7 را"ب إ���� ا��ط��� !"�� ����و ��ذا "5�> ا�	��� ا�"!
 ً �@��. 

 
�د��  ����� أو 0د�ت ذات ��&" ������?ً (إذا �م �"م ".د�م 0د�ت  ����، )? �&ون ھ��ك ) �&م "��ز�"م 

��7  2	��� ا�	5ول ��7 را"ب إ���� ا��ط���  ���أ��س ا�	5ول ��7 و ��ذا C �&ون ھ��ك إ�"زام "!
���P ا*�"راك )� ا�"!�ن ا�5	�  و "!�ن ا�ر���� ا�5	�� . 0د�ت)� ھذه ا�'"رة ��ب ���&م "	ل 
و ھذا ��ري أ�<�ً ��7 ا*�"را&�ت ا�"� "د)= ��"!�ن . �ن �"و�7 &"ب ا��ل د)= ھذه ا*�"را&�ت. ��'�&م

 .ا�5	� ا��0ص
 

����د را��ة &ل ا�ظروف ا��5�0 �	��"&م ا�'رد���&ن ".��ص دة ا��.و�� إ�7 �"� أ�� ،=. 


