
ا  ائب  ألمان دفع ال
له  ثناءات القل عض االس ائب مع وجود  ه دفع  ا يتوجب عل عمل  ألمان   ل من 

ن ع الرغم من ذلك ا من أجور العمل.ل ائب شه ائب األلما معقد جدا.عادة يتم سحب ال نظام ال
لغ المسحوب أقل من المطلوب أو  كون الم ان  امعض األح ل العامل الق جب ع  جب  .لذلك  أ

ل سنه.  ة  بتوضيح   نها
ة او  ائب المسح مراجعة جميع ال ة  قوم مكتب المال شف ال  من خالل هذا التوضيح أو ال

ث  دوام جز وال ه قد عملوا  ث من العامل  السنة الماض د من صحتها.وخاصة أن ال المدفوعة والتأ
ة عليهم.  ت ادات الم كشف  ودفع ال ام  ائب أقل من الحد المطلوب وعليهم الق منهم دفع 

حتاج المرء مساعدة حتما ة للمواطن األلمان. س ال ة ح  ة الصع عد أمرا  غا شف ال  ال ام  الق
 . ل مختص  من ق

شف ال ال ام  ه هنا أنه  حال الق جب التن  بوقت متأخر عن الوقت المطلوب يتوجب ع و
مقدار   ل شهر.  25الشخص  هذە الحالة دفع غرامه  يورو عن 

.ح مكتب شف ال ال ما يتعلق  عض ف عضهم ال منع مساعدە لألشخاص ل ة يوجد قانون  المناس
اتا   ع منعا  ع.ممن ستطيع المساعدە  هذا الموض حسب القانون. مساعدة الالجئ ال 

 . مختص  عمل  .الذي درس و ه فقط المختص ال قوم  شف ال  قوم  ال المختص ال ال 
 . شف ال أسعار ال .يوجد قائمة  ل مجا ش  بهذا العمل 

دفع شف ال و ال المساعدة  عض المنظمات المختصه  ل لدى  سج اك او ال ستطيع المرء االش ن  ول
ل ش شف ال  ستطيع هذە المنظمه مساعدته  ال مقدار مئة يورو و هذە الحاله  اك سنوي  اش

 . د متوفرة مجا س لديهم مواع ائب ل ث من مخت ال ث أن ال د ح من  قلة المواع له ت ن المش ول
د  الوقت الحا  ال الم عون استق ستط ائن وال  ث من ال  . ولديهم ال

د  ن الس د الشاغرةFessول عض المواع ه  شف ال اليزال لد ال من إحدى المنظمات المختصة 
  هومبورغ 

عون التواصل معه ع الرقم التا  ستط
06841973255 

شف ال  ار آخر للمساعدة  ال زارالند يوجد خ
لغ صغ مقتطع لصال ل ورقة كشف راتب يوجد م ث أنه   لغ أنتح ة العمال.من خالل هذا الم ح نقا

 . شف ال ال ما يتعلق  ل مجا ف ش ستطيع طلب المساعدە منهم  ه و   عضو  هذە النقا

ت .  عون االتصال ع الرقم التا      16و      8ب الساعه الثامنه  03.07.2021يوم الس ستط
06841005211  

لول و ن األول. وحجز موعد من أجل شهر أ

Haus der Beratungالعنوان: 
Trierer Straße 22  

66111 Saarbrücken    

دون موعد مسبق منع الدخول 

هذە الصفحه تجدون الم     د من المعلومات ول اللغة األلمان ن لألسف فقط h  ة

https://www.arbeitskammer.de/themenportale/beratung-
steuerrecht-und-kindergeld/terminvergabe-steuern


