
 نشرة حول بدل التمثیل لمقدمي الرعایة ولألوصیاء وللقوامین ذوي الصفة التطوعیة الفخریة

 

 أحكام عامة

 ). أعمال فخریة(الرعایة والوصایة والقوامة تتم في األساس بدون مقابل مادي 

كمقدم رعایة أو وصي، أو مكلف بالقوامة، یمكنك استرجاع مصاریف بدل التمثیل التي قد تتكبدھا من خالل ممارسة ھذا ومع ذلك، یمكنك 

 .المنصب
 

 إجمالى بدل التمثیل

 .ینشأ الحق في تحصیل بدل التمثیل اإلجمالي سنویاً بعد سنة من طلبك

 . یورو للعام 399.00ویبلغ إجمالى بدل التمثیل فى الوقت الحالى 

 المطالبة بھذا المبلغ تقدیم إثباتات أمام محكمة األسرة من أجل جبتوالی

 ).بعد إنشاء المطالبة( من العام التالي. 31.03أنك لم تقدم الطلب قبل یرجى مالحظة أن استحقاقك إلجمالى بدل التمثیل یسقط فى حالة

 .2015ٍ.یولیو. 24لقد تقدمت بطلب للتطوع كمقدم رعایة بتاریخ   :مثال

 .2016. یولیو.25عندھا تستحق قیمة بدل التمثیل ألول مرة بدءاً من 

   .، لتصبح ساریة المفعول وإال سیتم إلغاء طلبك2017/03/31ویجب أن تقدیم مطالبتك حتى  

 

 التكالیف المقررة لبدل التمثیل

. یورو فى العام،ٍ فیمكنك الحصول على المبلغ األعلى قیمة 399,00فى حالة إذا ما تجاوزت نفقات بدل التمثیل لدیك فى الوقت الحالي مبلغ 

مثل یوم الزیارة، ومقدار نفقات السفر والمكالمات التلیفونیة، (وعالوة على ذلك یجب علیك إثبات نفقات بدل التمثیل لدیك بالتفصیل 

 .). وإیصاالت الرسوم البریدیة موضحا فیھا المرسل إلیھ وما شابھ ذلك

 .یورو للكیلومتر 0,30مبلغ المقرر لتكالیف السفر بسیارة خاصة ب ویقدر ال

من تاریخ  اً شھر 15 غضونعدم قیامك بإنشاء المطالبة في  یسقط فى حالة تكالیف بدل التعویض یرجى مالحظة أنك حق المطالبة في استرداد 

 .نشوء التكالیف

 إطار عملك كمتطوع مقدم للرعایة قد قمت بتاریخ يف  :مثال

 بمقدار ) مثل نفقات السفر بالقطار(بتحمل تكالیف  بدل التمثیل  2015یولیو  24  

 .یورو 450,00مبلغ 

 .2015. أكتوبر. 24یمكنك عندئذ جعل مطالبتك ساریة المفعول حتى تاریخ 
 

 

 

 حق اإلنتخاب

قم . تعویضات بدل التمثیل وفقاً للنفقات الُمحددةأو الحصول على ) بدون تقدیم أدلة(بدل التمثیل  نك إما الحصول على إجمالى تكالیفیمك

 . باختیار البدائل المالئمة لك

 

 تقدیم الطلب  -المطالبة

لیس لدیة دخل كافي أو ممتلكات، فإنھ سیتم استبدال نفقات بدل التمثیل الخاصة بك بناء على طلب من  فى حالة أن الشخص المتلقي للرعایة

بدل التمثیل المحددة،  وكذلك في حالة تكالیفسواء فى حالة المطالبة بإجمالي بدل التمثیل  يقدم بطلب كتابویجب أن یتم الت. خزانة الوالیة

 .وكذلك إذا كان ممكنا تقدیم التقاریر السنویة معھم إلى محكمة األسرة

 .فٍإن طلبك ُیوجھ إلى الشخص المتلقى للرعایة نفقاتھ يمایكفلدیة من الدخل وفى حالة إذا كان الشخص المتلقي للرعایة 

 . یورو مبلغاً كافیاً  5000,00ویعتبرعلى سبیل المثال  مبلغ
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وفى حال قام الشخص المتلقي للرعایة بنقل وظیفة الوصایة المالیة إلیك، یمكنك استخالص النفقات من الدخل  أو من خالل أموال الشخص 

 .المتلقي للرعایة نفسھ

على سبیل المثال أنك لم تكلف بوظیفة الوصایة (ال یمكنك إستخالص نفقات اإلستخدام مباشرة من دخل المتلقي للرعایة  وفى حالة أنھ

 .، عندئذ یجب علیك تقدیم طلب إلى محكمة األسرة لسداد نفقات بدل التمثیل)المالیة
 

  
 

 

 

 


