
 

 

 34صحيفة المعلومات رقم 

للرعاية )مساعدة من التزام األوالدبالنفقة تجاه الوالدين المحتاجين 

 أجل الرعاية(

بموجب قانون إغاثة األقارب ، ُيلزم األوالدفقط بإعالة والديهم 

المحتاجين للرعاية )أو الوالدين فيما يتعلق بأطفالهم المحتاجين 

يورو. يؤخذ في  100000السنوي للرعاية( إذا تجاوز إجمالي دخلهم 

االعتبار دخل األبن أو اإلبنة المعيلة فقط ، وليس الزوج أو الشريك فى 

 الحياة .

ال يوجد فحص عام لدخل األبناء، إال إذا اشتبه مكتب الرعاية االجتماعية  

 في وجود دخل متاح أعلى من المذكور .

لية لتحديد مقدار فى حالةتجاوز الحد ، فسيستمر استخدام اللوائح الحا

 النفقة األبوية.

 يورو شهرًيا كحد أدنى من المتطلبات الشخصية. 2،000

 

يورو كإيجار للمسكن . إذا كان اإليجار  700يشمل هذا مبلغ و قدره 

الفعلي للمسكن أعلى من هذا السعر الثابت ، فيجب إبالغ مكتب الرعاية 

المرتفعة من التزام  االجتماعية بذلك ، حيث يمكن أن تقلل هذه النفقات

 الرعاية.

 يورو إيجار مسكن 600.00يورو للزوج أو الزوجة، بما في ذلك  1600+ 

+ المبلغ المقابل من جدول دوسيلدورف لكل طفل معال )إجمالي متطلبات 

 اإلعالة لطفل بالغ مع أسرته(.

٪ من الدخل اإلجمالي في حالة العمل الحر ، 25٪ من الدخل اإلجمالي ، 5+ 

 .إضافياش تقاعدلمع

يتم خصم المصاريف المتعلقة بالعمل ، حيث يمكن تقدير معدل ثابت 

يورو شهرًيا( من صافي الدخل  150يورو وحد أقصى  50٪ )بحد أدنى 5بنسبة 

بدون إثبات. إذا تجاوزت النفقات هذا المعدل الثابت ، فيجب إثباتها 

 بالتفصيل.



 

 

باء المالية األخرى على باإلضافة إلى ذلك ، المصاريف الخاصة واألع

المعيل ، مثل القروض والديون )التي تم تحصيلها قبل المعرفة بحاجة 

الوالدين للرعاية( ، والتكاليف اإلضافية بسبب المرض ، والنفقات 

 المتعلقة بالعمل )التأمين ضد اإلعاقة المهنية(.

٪ من 50إذا تجاوز الدخل المبلغ المقتطع المحسوب ، فعادة ما يكون  

 الفرق مطلوًبا كدفعة رعاية

 

 الممتلكات 

من حيث المبدأ ، لم يعد أألبناء مضطرين الستخدام أصولهم لدعم 

 والديهم. حيث يتم احتساب دخل الفوائد فقط من األصول كدخل.

ال يتعين بيع الممتلكات التي تعيش فيها أو عدم استخدام األصول  

 المحفوظة لتوفير التقاعد الخاص بك إذا كان ذلك مناسًبا.

 كقاعدة عامة ، ال يجوز المساس بالمحميات الجنائزية.

 الخصم الضريبي 

يمكن ألي شخص يدفع نفقة لوالديه المطالبة بذلك تحت "أعباء غير 

 ر الضريبي السنوي.عادية" في اإلقرا

 

 القابلية للبيع والتناسب

تتحقق مكاتب الرعاية االجتماعية مما إذا كان من الممكن توقع من 

المتضررين )األشخاص المحتاجين للرعاية( أنفسهم أو أولئك المسؤولين 

عن الرعاية لبيع األصول مثل الممتلكات غير السكنية أو غيرها من 

. الحقوق ، أو رهن منزل سكني خاص ات أوالعناصر أو القيم أو المستحق

. ال ينبغي حرمان أحد من مصدر رزقه أو مبدأ التناسب ينطبق هنا

إمكانية بناء متطلبات حياته أو تأمينه للشيخوخة. هذا هو السبب في 

 تطبيق حدود خاصة للخصم واإلعفاء الضريبي هنا.



 

 

إلعالة قادر على القيام بذلك ، فإنه يصدر طلبًا كتابيًا للدفع. ال إذا قرر مكتب الرعاية االجتماعية أن الشخص المسؤول عن ا
إمكانية البحث عن وفى هذه الحالة توجد. على فرض رسوم زائدةيمكن تقديم أي اعتراض على هذا. يمكن تقديم إعتراض 

 . محادثة مباشرة في مكتب الرعاية االجتماعية لتوضيح هذه التناقضات

 .لك المشورة بتقديم الرعاية دعم ُمنظمة  عمل فريق يسعد 
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