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 نشرة حول بدل التمثيل لمقدمي الرعاية ولألوصياء وللقوامين ذوي الصفة التطوعية الفخرية

 

 أحكام عامة

 (. أعمال فخرية)الرعاية والوصاية والقوامة تتم في األساس بدون مقابل مادي 

كمقدم رعاية أو وصي، أو مكلف بالقوامة، يمكنك استرجاع مصاريف بدل التمثيل التي قد تتكبدها من خالل ممارسة هذا ومع ذلك، يمكنك 

 .المنصب

 

 إجمالى بدل التمثيل

 .ينشأ الحق في تحصيل بدل التمثيل اإلجمالي سنوياً بعد سنة من طلبك

 . يورو للعام 400.00ويبلغ إجمالى بدل التمثيل فى الوقت الحالى 

 المطالبة بهذا المبلغ تقديم إثباتات أمام محكمة األسرة من أجل جبتوالي

 (.بعد إنشاء المطالبة) من العام التالي. 31.03أنك لم تقدم الطلب قبل يرجى مالحظة أن استحقاقك إلجمالى بدل التمثيل يسقط فى حالة

 .2020.يوليو. 24لقد تقدمت بطلب للتطوع كمقدم رعاية بتاريخ   :مثال

 .2021. يوليو.25عندها تستحق قيمة بدل التمثيل ألول مرة بدءاً من 

   .، لتصبح سارية المفعول وإال سيتم إلغاء طلبك2022/03/31ويجب أن تقديم مطالبتك حتى  

 

 التكاليف المقررة لبدل التمثيل

. يورو فى العام،ٍ فيمكنك الحصول على المبلغ األعلى قيمة 400,00فى حالة إذا ما تجاوزت نفقات بدل التمثيل لديك فى الوقت الحالي مبلغ 

مثل يوم الزيارة، ومقدار نفقات السفر والمكالمات التليفونية، )وعالوة على ذلك يجب عليك إثبات نفقات بدل التمثيل لديك بالتفصيل 

 .(. وإيصاالت الرسوم البريدية موضحا فيها المرسل إليه وما شابه ذلك

 .يورو للكيلومتر 0,42لمقرر لتكاليف السفر بسيارة خاصة ب ويقدر المبلغ ا

من تاريخ  ا  شهر 15 غضونعدم قيامك بإنشاء المطالبة في  يسقط فى حالة تكاليف بدل التعويض يرجى مالحظة أنك حق المطالبة في استرداد 

 .نشوء التكاليف

 إطار عملك كمتطوع مقدم للرعاية قد قمت بتاريخ يف  :مثال

 بمقدار ( مثل نفقات السفر بالقطار)بتحمل تكاليف  بدل التمثيل  2020يوليو  24  

 .يورو 450,00مبلغ 

 .2021. أكتوبر. 24يمكنك عندئذ جعل مطالبتك سارية المفعول حتى تاريخ 

 

 

 

 حق اإلنتخاب

قم . ت بدل التمثيل وفقاً للنفقات الُمحددةأو الحصول على تعويضا( بدون تقديم أدلة)بدل التمثيل  نك إما الحصول على إجمالى تكاليفيمك

 . باختيار البدائل المالئمة لك

 

 تقديم الطلب  -المطالبة

ليس لدية دخل كافي أو ممتلكات، فإنه سيتم استبدال نفقات بدل التمثيل الخاصة بك بناء على طلب من  فى حالة أن الشخص المتلقي للرعاية

بدل التمثيل المحددة،  وكذلك في حالة تكاليفسواء فى حالة المطالبة بإجمالي بدل التمثيل  يبطلب كتابويجب أن يتم التقدم . خزانة الوالية

 .وكذلك إذا كان ممكنا تقديم التقارير السنوية معهم إلى محكمة األسرة

 .متلقى للرعايةفٍإن طلبك يُوجه إلى الشخص ال نفقاته يمايكفلدية من الدخل وفى حالة إذا كان الشخص المتلقي للرعاية 

ً  5.000,00ويعتبرعلى سبيل المثال  مبلغ   . يورو مبلغاً كافيا



 

 

 

 

وفى حال قام الشخص المتلقي للرعاية بنقل وظيفة الوصاية المالية إليك، يمكنك استخالص النفقات من الدخل  أو من خالل أموال الشخص 

 .المتلقي للرعاية نفسه

على سبيل المثال أنك لم تكلف بوظيفة الوصاية )وفى حالة أنه ال يمكنك إستخالص نفقات اإلستخدام مباشرة من دخل المتلقي للرعاية 

 .، عندئذ يجب عليك تقديم طلب إلى محكمة األسرة لسداد نفقات بدل التمثيل(المالية

 

  

 

 


