
 

 

 األوراق الالزم تقديمها في موعد االستشارة المزمع االتفاق عليه

 حسب االقتضاء:

بدل بطاقة الهوية من سلطات إدارة  ساري المفعول في الداخل أو معتمد وفق أحكام أجنبية, بطاقة الهوية أو جواز سفر 

  شؤون األجانب 

 

 إشعار ضريبة الدخل للعام الماضي 

 

 األجور. بضريبة إشعار مقدم مدفوعات الضرائب والشهادة )الشهادات( اإللكترونية الخاصة 

 

 باوشبار كاسهالشهادات السنوية الخاصة ببنك   

 

 في حالة تغيير الحالة االجتماعية:  

شهادة الميالد في حالة والدة وحكم الطالق، والتاريخ الدقيق لالنفصال في حالة االنفصال عن الزوج؛ وشهادة الوفاة، وشهادة الزواج، 

 طفل 

 

تكاليف الطعام. يتم اقتطاع تكاليف روضة األطفال/تكاليف رعاية األطفال بناًء على شهادات تفيد المساهمة السنوية المدفوعة دون  

 تكاليف رعاية األطفال فقط في ظل ظروف معينة. يمكنكم العثور على المزيد من المعلومات عبر مكتب االستشارات الخاص بنا.

 

 اتإثباتتقديم عاًما في سنة التقييم، سيكون من الضروري  18عاًما أو إذا بلغ أحدهم سن  18في حالة وجود أطفال تزيد أعمارهم عن   

. ينطبق األمر ذاته على الخدمة /كانون األولحتى ديسمبر /كانون الثانيوضع التعليم إلى جانب الدخول من شهر ينايربشأن 

 المدنية/التجنيد اإلجباري، أو في حالة تسجيل الطفل بعد المدرسة لدى مكتب العمل كباحث عن العمل/باحث عن وظيفة تحت التمرين.

 

أسابيع، يتم تقديم  6فة على مدار العام، على سبيل المثال، إن كنت عاطاًل عن العمل أو مريًضا لمدة تزيد عن م تكن لديك وظيلإن  

 الشهادات التي تفيد الحصول عن إعانات تعويضية عن األجر.

 

 تكاليف الذهاب إلى مقر )مقرات( العمل )ربما عدة مقرات(. يُرجى تحديد المسافة بدقة بالكيلومترات. 

 

 ح.ن  مع بيان بالكيلومترات وإيصاالت المبيت، وشهادات صاحب العمل بشأن البدالت والم   ،العملول الزمني لمواقع الجد  

 

ساعات غياب )يسري األمر  8شهادة صاحب العمل بما يفيد مواعيد العمل في حالة تغيير مواقع العمل باستمرار، مع ما ال يقل عن   

 .ذاته على السائقين المحترفين(

 

 .إثبات المبالغ المدفوعة للجمعيات المهنية )اتحادات العمال وما شابه(  

 

 إيصاالت المالبس المهنية، واألدوات والكتب التخصصية ودورات مواصلة التعليم والتدريب اإلضافي، ومعدات العمل وما شابه.  

 

 وإثبات المبلغ المحول. ،والفاتورة ،اليف االنتقالفي موقع العمل( وتكثاٍن المزدوجة )مثل استئجار سكن  يتكاليف التدبير المنزل 

 

 .تكاليف الهاتف للشؤون المهنية  

 

 .دورة معلم الحرفة(مثل تكاليف مواصلة التعليم في المهنة الممارسة ) 

 

 .ممارستها )بعد(تتم تكاليف مواصلة التعليم في مهنة لم  

 

 

 



 

 

التأمين والتأمين على الحياة، وصندوق استحقاقات الوفاة، وقيمة المبالغ المدفوعة لجميع التأمينات الخاصة، مثل: التأمين الصحي،   

 .التأمين ضد الحوادثوتأمين العجز عن العمل، وتأمين الرعاية الصحية، ووالتأمين على السيارة،  ،اإللزامي

 

فيما يخص جميع أنواع التأمين، يجب تقديم و ،طالما أنه يتم التأمين على حماية الحقوق المهنية أيًضا اشتراكات تأمين النفقات القانونية، 

 اإلثباتات ذات الصلة عن طريق مستخرج من كشف الحساب المصرفي.

 

 .من قانون ضريبة الدخل" 10aتر، مع مالحظة ما يلي: "نموذج لمصلحة الضرائب بموجب المادة سشهادة )شهادات( معاش ري  

 

 .شهادة )شهادات( معاش التقاعد األساسي 

 

بما  ،إيصاالت خاصة بفواتير األعمال الحرفية أو الخدمات األخرى ذات الصلة بالمنزل )عاملة التنظيف، البستاني، جليسة األطفال(  

لن يكون الخصم و ،الخاصة، تكاليف التجديد، وما شابه( لغسالة، البستاني، تكاليف االنتقالا)مثل إصالح تحويالت النقود في ذلك إثبات 

 إلى جانب سداد الفاتورة بشكل غير نقدي. ،متاًحا إال في حالة إثبات تكلفة الرواتب واألجور على الفاتورة بشكل منفصل

 

انة التدفئة( أو الخدمات جة في التكاليف اإلضافية )مثل صيشهادة من مدير المسكن/المؤجر بشأن فواتير األعمال الحرفية المدر    

 .المنزلية )مثل حارس العمارة/تنظيف السلم(

 

برامج معالجة والكتب المتخصصة، وفاتورة المستشار الضريبي، وإيصاالت تكاليف االستشارات الضريبية )اشتراكات العضوية،   

 البيانات اإللكترونية(.

 

إيصاالت بالمساهمات و ،ساب مع عمليات السحب ذات الصلةأو كشوفات الح ،إيصاالت التبرعات ألغراض خيرية أو كنسية  

 .والتبرعات لألحزاب

 

 إثبات وجود إعاقات جسدية، حتى في حالة األطفال المستحقين للحصول على إعانة الطفل )إخطار أو إثبات من مصلحة المعاشات(.  

 

أو إفادة بالتصنيف  ،"Hاإلصابة بضرر شديد مع العالمة "شهادة إثبات و ،إيصاالت تفيد الحاجة إلى رعاية األفراد الذين تعتني بهم  

 .على األقل( 4ضمن درجات الرعاية )

 

إفادة وإعالة األقارب أو شريك الحياة داخل ألمانيا: يُرجى إثبات أن المعالين بحاجة إلى اإلعالة: نسخة من شهادة ضريبة الدخل،   

 .صندوق التأمين الصحيومن مكتب العمل  ربشأن األج إفادة )إفادات(و)إفادات( بمعاش التقاعد، 

 

)يتعين الحصول على استمارة من المكتب االستشاري التدبير المنزلي إعالة األقارب في الخارج: إثبات الحاجة من خالل شهادة  

 .الخاص بنا(

 

، Uإثبات المدفوعات باستمارة/نموذج  يتممدفوعات النفقة الموجهة إلى الزوج المنفصل الباقي على الحياة أو المنفصل )إذا لزم األمر،   

 .يتم طلبها لدينا إذا لزم األمر(

 

أخصائي العالج الطبيعي، إلى جانب والنظارات، ووثائق النفقات الطبية بالقدر الذي تحملته، وكذلك فيما يخص السن االصطناعي،   

 لصحي.ح صندوق التأمين ان تكاليف االنتقال وما شابه، بما في ذلك إثباتات بشأن م  

 

 .فواتير الصيانة واإلصالح، وما شابهوفوائد الديون المدفوعة، وفاتورة الخدمات اإلضافية، وعقد اإليجار،  في حاالت االستئجار:  

 

 .إشعار تقاضي المعاشات التقاعدية :إذا كنت من المتقاعدين  


