
	  

االشهھوددنفقاتت سيیاسة  	  

	  

2018االتعرفة سارريیة ااعتبارراا من يیونيیو   

االمستحقة للشهھودد االذيین يیُطلب منهھم ااإلددالء بإفاددااتت شفويیة للبدالتت تتضمن هھھھذهه االنشرةة االمعدالتت االحاليیة وواالحدوودد االقصوىى 
تاوورر. ووسوفف يیناقش فريیق االلجنة نطاقق االدعم االمتاحح مع كل من االشهھودد. لجنة االتحقيیق في حاددثة غريینفلأأمامم   

 

االبدالتت  

ذذااتت االصلة كما هھھھو موضح أأددناهه.غيیرهھھھا من االنفقاتت ووتسددد نفقاتت االسفر وواالمصرووفف ستدفع لجنة االتحقيیق   

شهھر ووااحد ي غضونن فتقديیمهھا وويینبغي  ٬،االنفقاتت مدعومة باإليیصاالتتاستردداادد في معظم االحاالتت٬، يیجب أأنن تكونن االمطالبة ب
من االحضورر. 	  

 	  

شمل مّدةة االسفر من ووإإلى مقر لجنة االتحقيیق)يی(وو خاللل االيیومماالمصرووفف   

جنيیهھاً إإسترليینيیاً عن كل يیومم كحد  15بالنسبة للشهھودد االمدعويین لتقديیم إإفاددااتت شفويیة في جلساتت ااالستماعع٬، سوفف يیُدفع لهھم 
أأددنى. ووسوفف يیتلقى االشاهھھھد أأكثر من ذذلك إإذذاا كانت:  

جنيیهھ إإسترليیني (ررااجع تفاصيیل نفقاتت االسفر أأددناهه)  7.50 من أأعلى االسفر تكاليیف • 	  
ساعاتت. 3مّدةة االسفر أأططولل من وو/أأوو  • 	  

االيیومي االمذكورر أأعالهه٬، بالمصرووفف إإذذاا كنت أأيیضا أأحد االمشارركيین ااألساسيیيین من ثكلى ووناجيین ووسكانن٬، فيیمكنك االمطالبة 
ة للمشارركيین ااألساسيیيین من ثكلى ووناجيین ووسكانن٬، ووتكلفة االسفر االعادديیااليیوميیة وولكنك لن تتمكن من االمطالبة بالتعرفة 

ً  15االبالغة  باإلضافة إإلى ما سبق ذذكرهه أأعالهه. ٬،جنيیهھاً إإسترليینيیا  
 

مصارريیف االسفر 	  

ستعمل لجنة االتحقيیق على تسديید جميیع تكاليیف االسفر االمعقولة على االنحو االمبيین أأددناهه: 	  

وواالباصص ووقطاررااتت ااألنفاقق. بالقطارر االعادديیة االسفر تذااكر أأسعارر عن : االتعويیض بالكامل االعاممووسائط االنقل  •  
إإلى مقر لجنة االتحقيیق٬، فسوفف للحضورر إإذذاا كنت تستخدمم سيیاررتك أأوو ددررااجتك االنارريیة  سيیاررةة أأوو ددررااجة نارريیة: •

بنساً عن كل ميیل. 32تحصل على  	  
ذلك٬، ب تررغبإإنن . في االمقر ٬، ووقف االسيیاررةة أأوو االدررااجةبمواافقة مسبقة٬، قد يیكونن من االممكن :موااقف االسيیاررااتت •

ووإإذذاا . )hearingenquiries@grenfelltowerinquiry.org.uk( فريیق لجنة االتحقيیق عبراالكتابة إإلى يیُرجى 
عن االتكاليیف بالكامل. كفسوفف يیتم تعويیض ٬،سيیاررااتتموقف عامم للكنت تفضل تركك سيیاررتك في   

رسومم بالكامل.تعويیضك عن اال: سيیتم ددخولل االمناططق االمزددحمة ووسط لندننررسومم  • 	  
ً أأكثر من االحضورر : يیتوقف ااستخداامهھا على ااحتيیاجاتك االفردديیة٬، فقد يیكونن سيیاررااتت ااألجرةة • بسيیاررةة أأجرةة مالئما

االتحقيیق. ااستخداامم أأشكالل االنقل ااألخرىى. يیجب االحصولل على مواافقة مسبقة من فريیق لجنة  
فريیق االتحقيیق عبر االكتابة إإلى : إإذذاا كنت تنويي ااستخداامم ووسيیلة نقل غيیر مدررجة أأعالهه٬، فيیُرجى ووسائط نقل أأخرىى •

)hearingenquiries@grenfelltowerinquiry.org.uk(  
 

االمراافقنفقاتت  	  

لجنة االتحقيیق٬، فسيیتم أأيیضا سداادد مقر مم ررعايیة أأوو أأحد أأفراادد ااألسرةة) الصطحابك إإلى قدّ (مثل مُ راافق لمُ إإذذاا كنت بحاجٍة 
 تكاليیف االسفر االخاصة بهھم بمواافقة مسبقة من فريیق االتحقيیق

)rg.ukhearingenquiries@grenfelltowerinquiry.o(.  



	  
 

االمبيیت ليیالً   

ووتحتاجج إإلى االمبيیت ليیالً في لندنن٬، فيیرجى االحصولل على مواافقة مسبقة من  ٬،إإذذاا كانن حضورركك أأمامم لجنة االتحقيیق كشاهھھھد
.)hearingenquiries@grenfelltowerinquiry.org.uk( فريیق االتحقيیق  

لشهھودد في االفناددقق ووددفع االتكاليیف مباشرةة.ااترتيیب إلقامة االفريیق االتحقيیق يیتولى في معظم االحاالتت٬،  	  

االفناددقق٬، وواالتي تشمل االمبيیت ووااإلفطارر. وويیمكن اإلقامة في لمطالباتت االخاصة بلجنيیهھا إإسترليینيیا  130سيیتم ااعتمادد سعر 
االتي تشمل تكلفة ووجبة االعشاء.جنيیهھاً إإسترليینيیاً بدلل مصارريیف االمساء٬، وو 25االمطالبة بمبلغ   

 

 ً االدفع مقدما 	  

لجنة االتحقيیق. قد يیكونن االدفع نقدااً أأوو على مقر إإلى االحضورر في حاالتت االحاجة االملحة لتمكيینك من متوفر فقط االدفع مقّدماً 
جنة االتحقيیق لببممثلك االقانوني أأوو يیُرجى ااالتصالل ٬، االحاالتت االطاررئةشكل شيیك أأوو قسائم سفر أأوو تذااكر سفر بالقطارر. ووفي 

مثل مقدما٬، االمطالبة بأيّي شيء يیُعطى لك ااستماررةة . يیجب عليیك أأنن تصرحح في الستشاررتهھا 020 7842 3583على االرقم 
نقديیة/شيیك أأوو قسائم/تذااكر سفر بالقطارر.ددفعة   

بالطائرةة٬، سيیتولى فريیق االتحقيیق في معظم االحاالتت ترتيیب ررحلتك االجويیة. ستسافر إإذذاا كنت   
 

-فقداانن ااإليیرااددااتت  للموظظفيین  	  

االتي يیمكن ددفعهھا هھھھو:االتي تخسرهھھھا وواالحد ااألقصى لمقداارر ااإليیرااددااتت   

ً جنيیهھ 33.50: ساعاتت 4 إإلى تصل لمدةة االعمل عنللغيیابب  • اً إإسترليینيیا 	  
ً  67.00ساعاتت:  4أأكثر من  االعمل عنللغيیابب  • جنيیهھاً إإسترليینيیا  

 

لضريیبة االدخل أأوو غيیرهھھھا من ااالستقطاعاتت االقانونيیة. للمطالبة بفقداانن ااإليیرااددااتت٬، يیجب عليیك ال تخضع هھھھذهه االمدفوعاتت 
وويیجب أأنن يیتم توقيیعهھ  .ااإليیرااددااتت االتي فقدتهھاتوفيیر ددليیل على وو ٬،االمطالبةااستماررةة إإكمالل قسم "االمعلوماتت ااإلضافيیة" في 

ً معيینة . يیرجى اااالجهھة االتي تعمل لديیهھامن قِبَل  بعد حضورركك جلسة ااالستماعع التصالل بنا إإذذاا كنت تشعر أأنن لديیك ظظرووفا
تحتاجج إإلى أأنن تؤخذ في ااالعتبارر.  

 

–فقداانن ااإليیرااددااتت  االخاصص يیعملونن لحسابهھملمن    

االتي يیمكن ددفعهھا هھھھو:االتي تخسرهھھھا وواالحد ااألقصى لمقداارر ااإليیرااددااتت   

جنيیهھا إإسترليینيیا 42.95ساعاتت:  4لغيیابب عن االعمل لمدةة تصل إإلى ل • 	  
جنيیهھا إإسترليینيیا 85.90ساعاتت:  4االعمل أأكثر من  عنللغيیابب  •  

مدفوعاتت لتعويیض االخساررةة االمؤقتة لألررباحح تخضع للضريیبة كإيیصاالتت تجارريیة. للمطالبة بخساررةة ااإليیرااددااتت٬، يیجب عليیك 
قد يیُطلب منك تقديیم ددليیل على خساررةة إإيیرااددااتك.وولحسابك االخاصص.  كمناسبة على عملإإثباتاتت تقديیم   

 	  

ألططفاللتكاليیف ررعايیة اا  

إلددالء ليیتمكنواا من اابمواافقة مسبقة من فريیق االتحقيیق٬،  ٬،يیجوزز للشهھودد االمطالبة بتكلفة معقولة لرعايیة إإضافيیة لألططفالل
االعمل. جهھة لم تكن هھھھذهه االرعايیة مدفوعة بموجب أأيي برنامج لرعايیة ااألططفالل لدىى ووذذلك في حالل للجنة االتحقيیق٬،  ااتهھمبإفادد

االمطالبة٬، مع ااستماررةة ووتظل مسألة ترتيیب ررعايیة ااألططفالل من مسؤووليیاتك. عليیك إإكمالل قسم "االمعلوماتت ااإلضافيیة" في 
ااألخرىى٬، يیجب تقديیم إإيیصاالتت.االنفقاتت االمبلغ االذيي ددفعتهھ. ووكما هھھھو االحالل بالنسبة لجميیع توفيیر ددليیل على   

 



	  

تكاليیف أأخرىى 	  

تغطيیتهھا فيیما سبق ذذكرهه أأعالهه٬، فستحتاجج إإلى تقديیم تفسيیر للنفقاتت مع تقديیم ااإليیصاالتت  أأيي تكاليیف لم تتمتكبّدتت إإذذاا كنت قد 
ااألخرىى.االنفقاتت هھھھذهه سيیتم تعويیضك عن إإنن كانن تبلغك ذذااتت االصلة بهھا. ووستنظر لجنة االتحقيیق في االمعلوماتت االمقدَّمة وو  

 

االحد االزمني للمطالباتت 	  

يیتم . ووأأيّي مطالباتت يیتم تلقيیهھا بعد ذذلك لن يیُنظر في أأمرهھھھا أأوو هھھھاديیخ تكبّ يیوماً من تارر 30في غضونن بالنفقاتت يیجب االمطالبة 
hearingenquiries@grenfelltowerinquiry.org.ukاالكتابة إإلى ددفعهھا. إإذذاا كانن لديیك أأيي ااستفساررااتت٬، يیرجى   


