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 املسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا      ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا     اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا    ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا    امل   اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا     ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا     ا    اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 

 
فجميننع  ( حول أزمة الطاقة مننأ أجل.ننتس سدكنناعدكت ات لومنناة التاليننة دننف ااسترشنناا ودننف التط ينن  ال نن ي  FAQلقد قمنا بتجميع األسئلة واألجوبة األكثر شيوعا )

 متاحة باللغاة اإلنجليزية وال ربية والفارسية والتركيةسوهف بانتظام يتت تحديثها  ات لوماة

 

 أسئل   أجوب   ول أ م  ا       الجئين 

 

 أمور عامة •

 تكاليف الطاقة •

 تحمل تكاليف ال.هرباء  •

 زيااة دف التكاليف اإلضافية •

 الديون الناجمة عأ زيااة تكلفة ال.هرباء •

 طلب افع إضادف •

 تحمل تكاليف الطاقة  •

 تابع لل لديةللمقيمين دف س.أ  •

 الفسخ بكبب ايون الطاقة •

 تقديت اتشورة  •

 مكاعدة األشخاص الذيأ ا يتلقون إعاناة •

 تقديت أوراق الطلب  •

 م لوماة عأ أزمة الطاقة  •

 

 أمور   م  

 

 م  هو ن  ق امل ون ت ا تي يحصل  ليه  متلقو املس   ات بموجب   نون إ  ن ت ط  بي ا لجوء؟ 

مأ  3األولى مأ اإلقامة دف جمهورية أتانيا ااتحااية وفقا للمااة  18وفقا لقانون استحقاقاة طالبي اللجوءس تمن  ات وناة خالل األشهر ال تمن  ات وناة لالجئين  

 قانون إعاناة طالبي اللجوءس 
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 يتكون هذا على النحو التالف: 

 م لغ نقدي  •

 إعانة أساسية  •

 اإلضافية بم لغ مناسب وتكاليف التدفئة(  إذا توفرة شروط إعانة اتك.أ اإليجار )اإليجار األساس ي والتكاليف  •

 كهرباء أقل إذا كنت قد انتقلت إلى س.أ ال لدية •

 اخل وأصول أقل  •

 

الثمانية عشر شهرا   شهروتتوقف ات الغ النقدية واإلعاناة األساسية على ال مر وال الة ااجتماعية  وهف عموما أقل مأ ات دل القياس ي اتدفوع ب د ذلك دف األ 

 األولىس 

 

 اإل  ن ت ا ال ق  

مأ قانون إعاناة طالبي اللجوءس مقدار اإلعانة تحدا  2دف نهاية الثمانية عشر شهرا األولى اون انقطاع دف جمهورية أتانيا ااتحااية  وتمن  اإلعاناة وفقا للمااة 

 رس ط قا للمكاعدة ااجتماعية بموجب القانون ااجتماعف الثاني عش

 اال ت  ج ت امل ت     مستوى اال ت  ج 

    

 1مستوى اال ت  ج ت 

األشخاص الذيأ ي يشون بمفراهت / الوالدان 

 اتربون لألطفال بمفراهت 

 يورو  410

     

 2مستوى املت لب ت 

 احتياجاة أسريةلكل واحد مأ الزوجين / 

 يورو  369

     

   3مستوى اال ت  ج ت 

  ف اتؤسكاة / ال الغون ال الغون د

 غير ال املين

 سنة دف منزل الوالديأ 25أقل مأ 

 يورو  328

     

 4مستوى اال ت  ج ت 

 عاما  18و  15الش اب الذيأ تتراوح أعمارهت بين 

 يورو  364

     

 5مستوى اال ت  ج ت 

 سنة 14إلى   7األطفال مأ 

 يورو  304

     

 6مستوى اال ت  ج ت 

 سنواة 6إلى   0األطفال مأ 

 يورو  278

 

 

 ( ما يلف: 2023يناير  1تشمل هذه اتااة القانونية )اتط قة مأ 

 

 احتياجاة إضافية إذا توفرة شروط م ينة  •

 اإليجار )اإليجار األساس ي والتكاليف اإلضافية بم لغ م قول وتكاليف التدفئة(  •

 خصت تكلفة ال.هرباء إذا كنت قد تقيت بك.أ تابع لل لدية •

 وأصول أقل اخل  •
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        ا     

 

 م ذا ي مل مص لح "       ا     "؟ 

 تشمل تكاليف الطاقة دف اتنازل الخاصة جميع التكاليف الناجمة عأ استهالك الطاقةس 

 

 

 هذه هف تكاليف الطاقة مأ خالل منتجف الطاقة: 

 التيار ال.هربائي  •

 الغاز •

 زيت الوقوا  •

 

  حمل        ا كهرب ء 

 

        ا كهرب ء الخ ص  بي؟من ي فع 

التكاليف مأ   عند اإلقامة بشقة خاصة يجب عليك افع التكاليف اتت. دة بكبب مصدر الطاقة بشكل مكتقل إلى الشركة التي تمدك بال.هرباءس ويجب افع هذه

 اإلعاناة بموجب قانون إعاناة طالبي اللجوء  والتي تتلقاها شهريا مأ اإلاارةس

 

فإن الخطوة األولى األس ار لكل كيلوواط / ساعة لهذا الكبب ط قا للقيت امل داة دف ال قد مع شركة اإلمداا بال.هرباءس ودف حالة وجوا أي متأخراة كهرباء  تحدا  

 هف إبرام اتفاقية افع أقكاط مع شركة اإلمداا بال.هرباء  وهذه عااة ما تكون مأ ستة إلى ثمانية عشر شهراس 

 

اائما م رفة    دف س.أ تابع لل لدية تحدا تكاليف ال.هرباء بم لغ مقطوع يتت توفيره كم ونة عينية ويتت خصمه مأ ات لغ اإلجمالف ات تاا اف هس ويم.أ عند اإلقامة  

 فس التخفيض ات ني دف إش ار الدفعس وا يوجد أي التزام على متلقي اتكاعداة بالتصرف ألن هذا إجراء آلف تقوم به مدينة اوسيلدور 

 

          ا ت      اإلض ف  

 

افق الخ ص  بي. م ذا  ل  أن أف ل؟   ق   لق ت          ا ت      اإلض ف    لمر

ياغة م.توبة لطل ك  نظرا ارتفاع تكاليف الطاقة حاليا فقد يحدث أن يرسل مالك ال قار زيااة دف مقدراة التكلفة اإلضافيةس يم.نك إرسال هذه الرسالة  مع ص

 الجهة التالية بياناتها تفصيليا: على 

 

Amt für Migration und Integration 

Wirtschaftliche Hilfen 54/41 

Vogelsanger Weg 49 

40470 Düsseldorf 

 

 

 energie@duesseldorf.de-amt54 أو إلى عنوان البريد اإلل.تروني الوظيفي:

 ب د ذلك سيتت مراج ة طل ك وال ت فيه مأ خالل املختصينس 

 

 ا  يون ا ن جم   ن         لف  ا كهرب ء 

 

 ا كهرب ء. م ذا  ل  أن أف ل؟ ل   يون   رك  اإلم ا  ب  كهرب ء الخ ص  بي بسبب ا ز                

ى ثمانية عشر شهراس لهذا  دف حالة وجوا أي ايون كهرباء يجب إبرام اتفاقية افع التقكيط مع شركة اإلمداا بال.هرباءس وعااة ما تصل هذه إلى إطار زمني مأ ستة إل

 تشورة لكسالغرض يرجى ااتصال بشركة اإلمداا ال.هرباء الخاصة بك م اشرة حتى تتم.أ مأ تقديت ا
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شركة الهجرة وااندماج بدفع تكاليف أي مشورة   قكت الديون لدينا دف أي وقتس وا يم.نك مطال ة  اسدشاراةعالوة على ذلك فإن لديك الفرصة لالستفااة مأ  

 مقدمة إليكس

 

 طلب  فع إض   

 

  ق   لق ت طلب    فع مبلغ إض    بن ء  لى ف  ور  ا ت غ ل   / أ  ا ت فئ . م ذا  ل  أن أف ل؟ 

بفاتورة   يت ل   فيما  لدفع إضادف  يكون هناك طلب  قد  الطاقة  تكاليف  دف  اتكتمر  لالرتفاع  إرسال طلب بصياغة م.توبة  نظرا  يم.نك  التدفئةس  أو   / و  الدشغيل 

 لطل ك على الجهة التالية بياناتها تفصيليا: 

Amt für Migration und Integration 

Wirtschaftliche Hilfen 54/41 

Vogelsanger Weg 49 

40470 Düsseldorf 

 

 energie@duesseldorf.de-amt54 أو إلى عنوان البريد اإلل.تروني الوظيفي:

 ب د ذلك سيتت مراج ة طل ك وال ت فيه مأ خالل املختصينس 

 

  حمل        ا     

 

 ى شق  خ ص . من ي فع        ا      الخ ص  بي؟  ق  انتقلت  لتو إل

هنا وكان  ال مل  خالل  مأ  كاف  اخل  على  تحصلوا  لت  إذا  اإلضافية   التكاليف  دف  اتدرجة  الطاقة  تكاليف  جميع  ااندماج  الهجرة  إاارة  استحقاق  تتحمل  ك 

 عاة اتقدمة ا تشمل تكاليف ال.هرباءس لل صول على إعاناة بموجب قانون إعاناة طالبي اللجوءس والتكاليف اإلضافية للمدفو 

 

 مأ قانون إعاناة طالبي اللجوء تقوم إاارة الهجرة وااندماج بتغطية تكاليف ال.هرباء حكب ااحتياجاةس 3دف حالة األشخاص الذيأ يتلقون إعاناة وفقا للمااة 

 ة طالبي اللجوء افع أي تكاليف كهرباء يتت ت. دها مأ اإلعاناة ات تااةس مأ قانون إعانا 2ويجب على جميع األشخاص الذيأ يتلقون اإلعاناة وفقا للمااة 

 

للمااة   وفقا  اإلعانة  النظر عأ  بغض  اإلعاناة  يتلقون  الذيأ  األشخاص  على جميع  اتااة    3ويجب  أو  اللجوء  طالبي  إعاناة  قانون  افع   2مأ  القانون  ذاة  مأ 

 مداا ال.هرباء ات نيةس تكاليف ال.هرباء اتت. دة بشكل مكتقل إلى شركة اإل 

 

  لمق مين    سكن   بع  لبل ي  

 

 أ  ش    سكن   بع  لب    . هل  ؤثر أ م  ا       ل ؟ 

مأ قانون إعاناة طالبي اللجوء  يتت تقدير تكاليف ال.هرباء كمنف ة عينية  ول.أ لت يتت ذكرها على وجه التحديد دف إش ار  3عند تلقي اإلعاناة وفقا للمااة 

 نةساإلعا

مأ قانون إعاناة طالبي اللجوءس وعند اإلقامة دف س.أ تابع لل لدية تحدا تكاليف ال.هرباء بم لغ مقطوع يتت   2يختلف الوضع عند تلقي اإلعاناة وفقا للمااة 

 انةس توفيره كإعانة عينية ويتت خصمه مأ ات لغ األساس ي ات تااس ويم.أ اائما ال ثور على التخفيض ات ني دف إش ار اإلع

 

اة على اتشاركة بنشاط دف دف كلتا ال التين ا يوجد أي التزام على متلقي اإلعاناة بالتصرف ألن هذا إجراء آلف تدينة اوسيلدورفس ومع ذلك يتت حث متلقي اإلعان

 س هناتوفير الطاقةس ويم.نك م رفة اتزيد حول توفير الطاقة 

 

 ا فسخ بسبب  يون ا     

 

 يه   امل  ك ب  فسخ ألن  يون ا          راكمت ب  ف ل. م ذا يمكنني أن أف ل؟

رسالة  مع صياغة م.توبة  نظرا لالرتفاع ال الف دف تكلفة الطاقة قد يحدث أنه قد تراكمت عليك ايون وتلقيت إش ارا بالفسخ لهذا الكببس يم.نك إرسال هذه ال

https://www.duesseldorf.de/schuldnerberatung.html
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 لطل ك على الجهة التالية بياناتها تفصيليا: 

Amt für Migration und Integration 

Wirtschaftliche Hilfen 54/41 

Vogelsanger Weg 49 

40470 Düsseldorf 

 

 energie@duesseldorf.de-amt54 أو إلى عنوان البريد اإلل.تروني الوظيفي:

 ب د ذلك سيتت مراج ة طل ك وال ت فيه مأ خالل املختصينس 

 

  ق يم امل ور 

 

    لحصول  لى امل ور  املسته ف ؟هل هن ك نق   ا ص ل شخص 

لك يم.نك ااتصال بنا تد ع إاارة الهجرة وااندماج منهج تقديت اتشورة ات اشرةس وهذا مأ شأنه تبكيط ال صول على ات لوماة وج لها مهيئة قدر اإلمكان  لذ

 energie@duesseldorf.de-amt54يد اإلل.تروني: أو بال.تابة على عنوان البر  0211 89-91كتابيا أو عبر الهاتف دف أي وقت على الرقت 

 

 مس     األشخ ص ا ذين ال يتلقون إ  ن ت 

  م ي   بإم  ني كسب  قم  ا   ش. م  ا ذي يمكنني ف له  لحصول  لى املس    ؟ بسبب ا ز     أ  ا  فع اإلض    املر فع

يم.أ إلاارة الهجرة  ف دف حالة عدم تلقيك إعاناة مأ إاارة الهجرة وااندماج ووصلتك فاتورة مراف  أو تدفئة عالية و / أو زيااة دف اف اتك الشهرية اتقدمة 

 ل صول على الدعت مأ عدمهسوااندماج التحق  مما إذا كان يح  لك ا

 وهذا يخضع للشروط التالية: 

 مأ احتياجاتك دف ه •
ً
ذا الشهر  بحيث تقوم بتقديت الطلب دف الشهر الذي يت ين عليك فيه افع فاتورة التدفئة واتراف س أن تكون اتطال ة اإلضافية جزءا

   الكداا اتقدمة دف وقت متأخرسقد يكون هناك إعانة تدة شهر واحدس وا يم.أ النظر دف طل اة 

إنها اينا وا  دف حالة أنك اف ت بالف ل جميع الدف اة اتقدمة خالل فترة الفوترةس ت تبر اتطال اة اإلضافية اتكدندة إلى الخصوماة غير اتدفوعة ف •

 شقتك ال اليةس يم.أ أخذها دف ااعت ار كاحتياجس وا يم.أ عااة تغطية اتدفوعاة اإلضافية التي ا تت ل  ب

 

  ق يم أ راق ا  لب

 

 م  ه  املستن ات ا تي أ ت ج إلى إرس  ه   تى يمكن فحص طلبي؟ 

دف صورة مأ أجل التحق  مأ طل ك يلزمك أيضا تقديت مكدنداة خاصة بالطلب باإلضافة إلى بياناتك الشخصيةس عالوة على ذلك مأ الضروري تقديت طل ك  

 خطيةس 

 ة / ال ياناة التالية عند كل طلب: يرجى اائما تقديت اتكدندا

 وثيقة الهوية ال الية  •

 جميع اتكدنداة الخاصة بالطلب )خطاب زيااة اإليجار أو فاتورة اتراف  أو ما شابه ذلك(  •

 طلب م.توب يشار فيه إلى طل كس  •

 

س وإذا كانت اتكدنداة ناقصة فقد يؤاي ذلك  energie@duesseldorf.de-amt54يم.أ تقديت جميع اتكدنداة كمرفقاة ملف عأ طري  البريد اإلل.تروني إلى 

 إلى إطالة وقت ات الجةس

 

 م لوم ت  ن أ م  ا      

 

 أ م  ا      ب  ل   م. بمن يمكنني اال ص ل؟ أ   م رف  املز    ن 

والرا    وسيتت فحص طل ك energie@duesseldorf.de-amt54أو إرسال طلب كتابي إلى  0211 89-91يك دنا استق ال مكاتاتك على الخط الكاخأ ال ام على 

 هناعليه دف أقرب وقت مم.أس كما يم.نك أيضا ال ثور على مزيد مأ ات لوماة حول الطاقة 

 

javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+bnu65.fofshjfAevfttfmepsg//ef');
javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+bnu65.fofshjfAevfttfmepsg//ef');
javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+bnu65.fofshjfAevfttfmepsg//ef');
mailto:amt54-energie@duesseldorf.de
https://www.duesseldorf.de/leben-in-duesseldorf/energie.html



