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‘Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Zij is louter indicatief bedoeld’. 
Uitgifte: november 2022 – vertaald november 2022 - AR – Verhoogde tegemoetkoming 
 
Heb je een klacht? Laat het ons weten via www.cm.be/klachten of contacteer een CM-medewerker. Met jouw reactie verbeteren we onze service. 
Wij garanderen een eerste reactie binnen de zeven dagen en de volledige behandeling van je klacht binnen de 30 dagen. 

 

 

 
 

 

 استرداد المبالغ التكمیلیة بناًء على دخل األسرة. یحق لك 

 االستحقاق التلقائي السترداد المبالغ التكمیلیة 
 في بعض الحاالت، یحق لك تلقائیا الحصول على استرداد المبالغ التكمیلیة في حال انخفاض دخل األسرة، على سبیل المثال إذا كنت: 

 .)OCMWمؤسسة الرفاه االجتماعي (ستضمن الحصول على الحد األدنى المضمون من الدخل أو ما یعادلھ محلیًا من  •
 ).GIB) أو دخل الضمان االجتماعي للمسنین (IGOستضمن الحصول على دخل مضمون لكبار السن، مثل مساعدات المسنین ( •
 ستتقاضى مساعدات ذوي االحتیاجات الخاصة.  •
 نقاط في الركیزة األولى).  4األطفال التكمیلیة ألسباب طبیة ( ستتلقى إعانات  •
 كقاصر أجنبي غیر مصحوب بذویھ؛ CMإذا كنت مسّجالً لدى  •
 عاًما.  25بصفتك یتیًما دون سن  CMإذا كنت مسّجالً لدى  •

ینطبق الحق في زیادة المخصصات على الشخص المسّجل وشریكھ/شریكتھ واألفراد الُمعالین من قبلھ. لیس مطلوبًا منك ان تفعل اي شيء،  
 بكافة االجراءات الالزمة.  CMحیث ستقوم 

 
 استحقاق المبالغ المستردة التكمیلیة التي تم اختبارھا 

 في ھذه الحالة، یمكنك تقدیم طلب.  السترداد األموال التكمیلیة، ولكن لدیك دخل أقل من مبلغ الحد األقصى؟ماذا لو لم تكن مؤھالً تلقائیًا 

أقل من    إجمالي دخل أسرتك الخاضع للضریبة* خالل السنة التقویمیة الماضیةلكي یحق لك استرداد المبالغ التكمیلیة، یجب أن یكون 
لكل فرد إضافي من أفراد األسرة ویجب أال یكون الدخل الحالي قد زاد. ینطبق االستحقاق على  یورو أخرى  3,756.71یورو، مع  20,292.59

 األسرة بأكملھا (= أنت وشریكك أو شریكتك ومن تعولھم). 

الخاص بك في حساب   CMرتك. قد یساعدك مستشار للحصول على ملخص لجمیع األشخاص الذین یحددون دخل أس www.cm.be/vt* یُرجى زیارة الموقع 
 المعادلة الصحیحة. 

 
،  (مضافًا إلیھ أي دخل ذي صلة، مثل بدل اإلجازات، ومكافأة نھایة العام)  : بعض المجموعات ذات الدخل الثابت بحاجة فقط إلثبات دخل الشھر السابقاستثناء

األشخاص  ووالمعاقین جزئیًا وكلیًا، واألرامل من الرجال والنساء الذین یتلقون معاًشا للمعالین الباقین على قید الحیاة،  ،  مثل: المتقاعدین، واألسر ذات العائل الوحید
وموظفي    ،نتقالیة تقلیدیةغیر القادرین على العمل أو العاطلین عن العمل لفترة ال تقل عن ثالثة أشھر، واألشخاص العاملین لحسابھم الخاص الذین یتمتعون بحقوق ا

عن ثالثة أشھر بسبب  الخدمة المدنیة غیر النشطین لمدة ثالثة أشھر على األقل بسبب المرض، والعسكریین المرضى المعفیین من القیام بواجباتھم لفترة ال تقل  
 المرض. 

 
 24.155,16بعد إعادة الحساب على أساس الدخل السنوي، أقل من إجمالي دخل األسرة الخاضع للضریبة خالل الشھر الماضي، في ھذه الحالة، یجب أن یكون 

 ، ویجب أال یزید الدخل الحالي. (الحد خاضع للفھرسة)  یورو لكل فرد إضافي من أفراد األسرة 4.471,78یورو، بزیادة 
 

 

 : 1الخطوة 
 الذي تتبعھ لتقدیم طلب استرداد األموال التكمیلیة.   CMحدد موعًدا في فرع 

 ما ھي المستندات الداعمة التي یجب علیك إحضارھا؟
 آخر قسیمة حدیثة لضریبة الدخل الشخصي.  •
 كشوف الراتب.  •
 األجانب). كشوف حساب جمیع المعاشات التقاعدیة الخاصة بك (بما في ذلك  •
 كشوف الحساب، إثبات الفائدة، المعاش التكمیلي، الحوادث المھنیة، المرض المھني. •

 
األشخاص الذین یحصلون على مبالغ مستردة تكمیلیة أقل سیدفعون رسوًما أقل مقابل  

 الرعایة الصحیة. وسیتمتعون ببعض المزایا خارج تأمینھم الصحي. 

 من الذین یحق لھم استرداد المبالغ التكمیلیة؟
 

 دخلك؟كیف یمكنك أن تطلب التحقق من 
 

 المبالغ المستردة التكمیلیة

http://www.cm.be/klachten
http://www.cm.be/vt
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 إثبات دفع التأمینات االجتماعیة والتأمین على الحیاة ومدخرات التقاعد.  •
 ).kadastraalإشعار ضریبة األمالك غیر المنقولة والدخل من العقارات ( •
 ألموال واألسھم...). إشعار ضریبة األمالك المنقولة (رؤوس ا •
 إثبات أي إیرادات أخرى (دفع بدل البطالة، والمكافآت في نھایة العام، وبدل العطالت، والنفقات...).  •

 
 تأكد أیًضا من إحضار بطاقة الھویة اإللكترونیة الخاصة بك والرمز السري المرتبط بھا.  

 جیل في بلدیتك.)، فیمكنك االتصال بمكتب التس PINإذا نسیت رمز تعریفك الشخصي (
 2الخطوة 

 " وإلضافة أي مستندات مفقودة. Verklaring op erewoordلدیك شھران إلكمال مستند إعالن وثیقة الشرف "  طلبك، بدًءا من لحظة تقدیم  

 3الخطوة 
 بنتیجة حساباتھ.  CMبحساب إجمالي دخل أسرتك ومقارنتھ بالحد األقصى. ثم ستخطرك   CMبمجرد تقدیم جمیع المستندات المطلوبة، ستقوم 

 

 

 المزایا المدرجة في التأمین الصحي الخاص بك 
الطبیعي... لیس علیك  استرداد النفقات الطبیة: ارتفاع المبالغ المستردة لبعض األدویة، زیارة الطبیب وطبیب األسنان وأخصائي العالج  •

 فعل أي شيء. سیتم احتساب المبلغ تلقائیًا بشكل صحیح. 
العالج في المستشفى: مساھمة شخصیة مخفضة في تكالیف إقامتك وعدم احتساب قیمة الغرفة أو الرسوم اإلضافیة عند تلقي العالج ف   •

 العیادات الخارجیة في غرفة مشتركة أو مزدوجة.
، وكل ما علیك دفعھ ھو رسوم المریض  CMلدفع لطرف ثالث. سیقوم طبیبك العام بتسویة التكالیف مباشرة مع التطبیق اإللزامي لنظام ا •

 وأي مبالغ تكمیلیة. 
الحد   الطبیة  نفقاتك  إذا تجاوزت  الرعایة الصحیة:  الحد األقصى لخدمات  التي تتخطى  الفواتیر  الحاالت، عند استرداد قیمة  في معظم 

 عویض جمیع النفقات الطبیة اإلضافیة بالكامل. ولیس علیك فعل أي شيء لترتیب ذلك األمر.األقصى للمبلغ، فسیتم ت
 
 

 مزایا أخرى
 )، حسب الحاجة. De Lijn) وخصم على تذاكر المواصالت الموسمیة (NMBS% على تذاكر القطار (50خصم  •
عاًما. للحصول على الشروط    65العمل أو لمن یتخطى سن  الحق في االتصاالت بتعریفة الھاتف االجتماعي عندما تكون عاجًزا عن   •

 والمعلومات اإلضافیة، یرجى االتصال بمشغل االتصاالت الخاص بك. 
 ) أو منح البلدیة/االقلیم. Provinciebelastingفي بعض المناطق، تحصل على إعفاء من ضریبة االقلیم ( •
 ". Samana" وسامانا "Kazouة كازو "أو العطالت مع شرك CMخصم إضافي لقضاء إجازة النقاھة من   •
 .CM Mutasوخصومات مع مساعدة السفر  CMاسترداد أعلى لنفقات العالج النفسي التابع لـ  •
یورو في السنة) ألولئك الذین یحق لھم الحصول على    58یورو بدالً من    29مساھمة مخفّضة في نظام الحمایة االجتماعیة الفلمنكي ( •

)، فسیتم ذلك  CM-Zorgkasكانون الثاني (ینایر) من العام السابق. إذا كنت مشترًكا في صندوق التأمین الصحي (  1مبالغ مستردة في  
 تلقائیًا. 

كمیات كبیرة أو من المضخة) أو زیت التدفئة من  بدل تدفئة إذا كان منزلك یتم تدفئتھ بغاز البروبان السائب أو زیت الوقود المحلي (ب •
 .OCMW ((www.verwarmingsfonds.be)رجى التقدم بالطلب إلى مؤسسة الرفاھة االجتماعیة (یُ والمضخة. 

•  " یحدد ھذا النوع من فحص الطاقة  حیث  ".  Energiesnoeiersفحص الطاقة: الحق في الحصول على فحص مجاني للطاقة بواسطة 
 .www.energiesnoeiers.net/energiescanلطلب إجراء فحص، تفضلوا بزیارة وخیارات توفیر الطاقة في منزلك. 

مزید من  حصول على  لولفیر الطاقة في منزلك.  الطاقة: الحق في الحصول على قرض بدون فوائد إلجراء استثمارات في وسائل تو •
 . www.mijnenergiehuis.be/energieleningالمعلومات، الرجاء زیارة  

 المعدل االجتماعي للغاز الطبیعي والكھرباء (قیاس مؤقت).  •
 

 . CMیمكن طلب شھادة بھذه المزایا من 
 

 

 . www.cm.be/vtتتوفر المزید من التفاصیل حول المبالغ المستردة التكمیلیة من خالل الموقع 
 اإلضافیة لألشخاص الذین یحق لھم استرداد األموال التكمیلیة.  CMستجد أیًضا قائمة بمزایا  

 المزایا؟ ما ھي
 

 المزید من المعلومات 
 

http://www.cm.be/klachten
http://www.energiesnoeiers.net/energiescan
http://www.mijnenergiehuis.be/energielening

