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التأمين األساسي
لحاجيات الحياة
Düsseldorf
Live close Feel free

أثناء التقدم في السن وفي حالة
ضعف إمكانية العمل (العجز)

ماهو التأمين األساسي لحاجيات الحياة؟

ُ

ً

ِ

ً

ً

ً

من يستطيع الحصول على المزايا؟
ً
بدءا من
االشخاص الذين أنهوا السنة  65من العمر أو األشخاص
ً
عاما ،إذا كان لديهم ضعف إمكانية العمل (العجز)
سن الـ 18
الكامل بشكل دائم،
• ووالديهم أو أوالدهم الذين يحصل كل واحد منهم على كسب أقل من
 100.000أويرو في السنة.
• الذين ال يستطيعون تأمين حاجات حياتهم الضرورية من مصدر كسبهم
الذاتي و  /أو ثروتهم.
• من اليستطيعون دفع تكاليف حاجات حياتهم الضرورية من مصدر
كسبهم أو ثروتهم* ومن أحد الزوجين أو شريكي الحياة الذين ال
يعيشون مفترقين عن بعض („في بيتين مختلفين“) أو من أحد
الشريكين ممن يعيشون بشكل جماعي شبيه بالشراكة الزوجية ،مادام
ذلك يتجاوز حاجتهم الشخصية.
ً
ً
وفقا لقانون
فعليا على مال إعانة السكن أو المزايا
• الذين ال يحصلون
المزايا االجتماعية لطالبي اللجوء (.)Asylbewerberleistungsgesetz
• الذين لديهم إقامة معتادة في جمهورية ألمانيا اإلتحادية.

* الحد الحر للثروة („المسموح به“) :حتى الـ  5.000أويرو عند من يعيش
لوحده (أعزب) ،وحتى الـ  10.000أويرو عند المتزوجين أو شريكي الحياة.

أين يمكن تقديم طلب للحصول على التأمين األساسي
لحاجيات الحياة؟
Servicecenter Grundsicherung-Nord/Mitte
مركز خدمة التأمين األساسي لحاجيات الحياة لشمال ووسط المدينة
Düsseldorf 40227  فيWilli-Becker-Allee 8
89-29535 : فاكس،89-91 :هاتف
:مواعيد اللقاء
11.30  إلى الساعة الـ8  من الساعة:من اإلثنين إلى الخميس
.وحسب االتفاق على موعد
مسؤول عن أحياء المدينة
 و،Derendorf  و،Carlstadt  و،Angermund  و،Altstadt
،Friedrichstadt  و،FlingernSüd  و،Flingern Nord  و،Düsseltal
Hub-  و،Heerdt  و،Grafenberg  و،Golzheim  و،Gerresheim و
 و،Knittkuhl  و،Kalkum  و،Kaiserswerth  و،belrath
 و،Ludenberg  و،Lohausen  و،Lörick  و،Lichtenbroich
،Pempelfort  و،Oberkassel  و،Niederkassel  و،Mörsenbroich
.Wittlaer  و،Unterrath و،Stockum  و،Stadtmitte و،Rath و
Servicecenter Grundsicherung-Süd
مركز خدمة التأمين األساسي لحاجيات الحياة لجنوب المدينة
Düsseldorf 40589  فيReisholzer Werftstraße 40
89-29194 : فاكس،89-91 :هاتف
 إلى الساعة الـ8  من الساعة: من اإلثنين إلى الخميس:مواعيد اللقاء
11.30
.وحسب االتفاق على موعد
مسؤول عن أحياء المدينة
،Hamm  و،Hafen و،Garath  و،Flehe  و،Eller  و،Bilk  و،Benrath
 و،Holthausen  و،Himmelgeist  و،Hellerhof  و،Hassels و
 و،Unterbach  و،Reisholz  و،Oberbilk  و،Lierenfeld  و،Itter
 و،Volmerswerth  و،Vennhausen  و،Urdenbach  و،Unterbilk
Wersten

أسئلة وأجوبة حول كل مايتعلق بالتأمين األساسي
لحاجيات الحياة
كيف أتلقى مزايا التأمين األساسي لحاجيات الحياة؟
ً
ُ

ً
ِ

ُ

ً

مال إعانة السكن أو مزايا التأمين األساسي لحاجيات الحياة؟
كال المزيتين في الوقت نفسه؟
هل أستطيع الحصول على ِ
ُ َّ
ِ

ً
متى يبدء دفع مزية التأمين األساسي لحاجيات الحياة؟
ً
ً

كيف يتم التأكد فيما إذا كان لدي ضعف إمكانية العمل (العجز)
الكامل بشكل دائم؟
ُ

ُ ِ

مستوى المزية ،والحاجات اإلضافية والحساب
يتعلق مستوى التأمين األساسي لحاجيات الحياة
ً
قانونيا.
• بنسبة القياس المعتمدة
• بتكاليف المسكن الفعلية ،لكن المناسبة (أجرة المسكن والتكاليف
الجانبية وتكاليف التدفئة)* .
• عند االقتضاء بحالة وجود حاجة إضافية للماء الساخن عند إنتاج الماء
الساخن بشكل مركزي.
• عند االقتضاء بدفع اشتراكات التأمين الصحي وتأمين العناية الصحية
المستحقة.
• بوجود حاجة إضافية في ظروف معينة (على سبيل المثال  17بالمائة
من نسبة القياس عند شخص ذو احتياجات خاصة (معاق) ،وحاصل
على هوية ذوي االحتياجات الخاصة ()Schwerbehindertenausweis
تحتوي على إشارة العالمة (.))Merkzeichen G
يضاف لهذا االحتياج حساب كل المداخيل من المال أو األشياء ذات القيمة
ً
أيضا) ،ورواتب
المالية .وينضم إلى ذلك رواتب التقاعد (من خارج ألمانيا
تقاعد الموظفين ،ودخل العمل ،والنفقة ،والفوائد ،والمداخيل من ثروة
رأس المال ،وإيرادات األجرة والضمان (االستئجار السنوي).
ً
مناسبا لشخص يعيش لوحده („أعزب“) في
* يمكن أن يكون السكن
منزل تصل مساحته إلى  50متر مربع و  /أو أجرة منزل تصل حتى 459
أويرو (من ضمنها كل التكاليف الجانبية ،لكن دون تكاليف التدفئة)،
في حال وجود عالقة استئجار.

مثال حسابي

السيدة موسترمان

نسبة القياس المعتمدة *  432,00أويرو

 +الحاجات اإلضافية
( 17بالمائة من 432
أويرو)
 +أجرة المسكن
 +التدفئة

المجموع غير اإلجمالي

 راتب التقاعد أثناء كبرالسن
مزية التأمين األساسي
لحاجيات الحياة

حسابكم

 73,44أويرو

 330,00أويرو
 50,00أويرو

 885.44أويرو
 390,59أويرو

 494,85أويرو

* يبلغ مقدار نسبة القياس المعتمدة لألقرباء البالغين الذين يسكنون
في نفس المنزل  345أويرو .ويبلغ مقدار نسبة القياس المعتمدة
لشركاء الحياة الزوجية ،وللشركاء الذين يعيشون بشكل جماعي شبيه
بالشراكة الزوجية أو للشركاء الذين يعيشون مع بعض  389أويرو
للشخص الواحد( .إصدار كانون الثاني )2020
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