
�ت
	ق �ي أ�رة �
�� ��و�� ��وب  ا�	�ول ��� ��و�� أ�رة 	�ب ا�	���
إذا (�ن ھ��ك &رد وا	د ��� ا�$ل �ن ا��رة ط! ً 
  :$��ون ا���و��ت ا��ر
� ا�	(و�
�، ,ر
ط�

1. �
���و�� ا��ر
� ��� أ��س ا�	��� ���/���0رة أ$ل �ن ���� ا�د/ل ا 1&���  �تأن 
(ون ��و�ط ا�د/ل ا�,2ري ا
�ت .2�
�د
م ط�ب ا�	�ول ��� ��و�� أ�ر
� 	�ب ا�	����ق �����0رة ��,2ر ا �,
  .��4 ��و�� ��

  
�ت &1 ��م���� ا�د/ل ����و��
  :2016 � ا��ر
� 	�ب ا�	�

�5 &1 ا��رة  358 ���
ورو �ول &رد   
��5 �ن ا���ر  179 �

6 &1 ا��رة و�
  ��ً�� أو أ(�ر �ن ذ�ك 14
ورو �(ل &رد 
�ل ��ره �ن  107.4 �
14
ورو �(ل &رد &1 ا��رة  ��ً��  

  
�دم �ط�ب����وزارة  1�
��ر(ز ا�$9���5 �ن أ&راد ا��رة ز
�رة أ/��:1 ا���ل ا�����1 أو أ/��:1 	��
� ا�ط!ل ��
ب ��� &رد  ،

�	(و�� �د
�� ��ر�و،  �
	��
� وا�ر��
� ا�����,2ا�ر&�ھ
� ا���
ق ر/ ل �
��د أ$��ه آ/ر 
وم ��ل ������	ل إ$���2م و��د
م ط�ب  ،
��
���ت وا�و>�:ق ا��ط�و���� ��
��1 �ر&ً$.  

  
�0,/�ص  �
������ ا��	�
ن ا�����ر، ا��
� �< ا�/ذ �/,�
	دد ��	ب ا�ط�ب ا����ء ور�وز ا�2و
� ا ،6�
&1 أي ط�ب 
�م ��د

  .��د ��4 ا�9���
  

� / ل ا�(,
�د
م ا�ط�بإذا �م �	�ل ا��رة ��� إ���� ���� �������دم ا�و>�:ق ا��1 ) ,2ر ا�> >� ا���ط�ب ا��
�	ق ��	ب ا�ط�ب 

  :�ؤ(د

 د، �ط�$�ت ا�2و
�(ھو
� أ&راد ا��رة  •��  ),2�دات ا
�A&راد ا��رة ا�ذ
ن �ز
د أ���رھم �ن  • ���/�&1 	��ت ا�ط ب 
�م ��د
م �ط�$� ط��ب ���	� أو (��ً��  16ا�درا��ت ا

  )ا��در�� ,2�دة ��درة �ن
•  6
�&1 	�ل ا��	و
ل إ�� 	��ب ��ر&1 �,/ص آ/ر، 
�م (ا�	��ب ا���ر&1 ��,/ص ا�ذي 
رBب &1 �	و
ل ���5 ا�9��� إ

�د
م ا�ط�ب ا��(�وب �/ط 
د ��	ب ا�ط�ب�(  
1 ���ق ��د
م ا�ط�ب  •��ا�د/ل، &���  إذا ��ذر إ>��ت(ا�د/ل ا���&1 �&راد ا��رة ا�ذي �م ا�	�ول ��
6 / ل ا�,2ر ا�> >� ا

��و$
�6 ا�/�ص 6
  )��	ب ا�ط�ب ا���د
ق ��
• ���

��� أو د�وى ا�	�ول ��� د�م ���
��� ا��د&و�� أو إ
��ل د�م ا����5 د�م ا�  
1 ���ق ��د
م ا�ط�ب  •��
�ن ��(1(ا����� ت ا���ر&
� �&راد ا��رة ا��1 �م إراؤھ� / ل ا�,2ر ا�> >� ا�.(  

  
1 ��1 ��د
م ا�ط�ب�ن ا� 
�م ��4 ا�9�������. ,2ر ا�> >� ا�����2,0ر ا 1��A>ر ر ��	�
�م ��4 إ���� 	�ب ا �.  

  
�د
م ا�ط�ب ُ�د&< ا�9����� �
����  .&1 �و�د أ$��ه ا��,رون �ن (ل ,2ر �ن ا�,2ر ا�> >� ا

  

,ون &1 �!س ا���زل و
���(ون ����ً  
د/ل �Eن أ&راد ا��رة�

ن ا�ذ
ن 
����  :� �,�رً(�ا�,/�ص ا


ن أو &1 � $� �,�6 ا�زواج) 1  ا�,/�ص ا���زو
2 (�
��<�  ا��ول وا�!روع �ن ا�در� ا�و�� وا

,ون &1 ��زل �,�رك) 3�

رھم �ن ا�,/�ص ا�ذ
ن B.  
  

���ون 
��Eن ا�د/ل���دة أ,2ر $د 
�م ا��/دام ا�د/ل ا��د&وع ��دً�� أو �A .ا�د/ل ا�(��ل ��0رة ا�ذي �م 
�م ا��>��ؤه &1 ا 1�>ر ر
�د
م ا�ط�ب�� ������  .(�A�س �	��ب ا�!�:دة (��و�ط ��د/ل / ل ا�,2ر ا���� ا

  
��
�� ا�9�$ 5���:  


ورو 45 �
  إذا (�ن ��0رة ط!ل وا	د 
	�ل ��� ��و�� ط!ل ��وب $��ون ا�9���ت ا��ر
� ا�	(و�
  .ط!ل ��وب $��ون ا�9���ت ا��ر
� ا�	(و�
�إذا (�ن ��0رة ط!�
ن ��� ا�$ل 
	� ن ��� ��و��  
ورو 90

  
�ت�
��:�� ��� ا�	��
ش �<  $د 
�م ر&ض ��4 ا�9��� ا��ر
� ا�
إذا (�ن ��	ب ا�ط�ب أو أي ط!ل �/ول ��	�ول ��� إ���� و


ر $�در
ن ��� إ���� أ�!�2م �/وB و(��وا ����J�ون ��	

ن ��	�ول ��� إ���� ��	ب ا�ط�ب أو أيٍ �ن ا�!روع أو ا��ول ا�ذ
ن �
6� ���
� أو 
ر&ض ا��ط�,
����ت 	�و�2م ��� ا���و�� ا<� ��

� إ� أن ��	ب ا�ط�ب 
ر&ض ��د
م و>,
��. 

  




ب &1 إط�ر �,روع �)���دل ا����و��ت "��ت �ر�� ا���	(و�� �د
�� ��ر�و  �
	��
� وا�ر��
� ا����وزارة ا�ر&�ھ
� ا�
�����
ن ا��	�د �ر��
� و" 	ول ا�/د��ت ا��	(و�� �د
�� ��ر�و و���و
ل �,�رك  �
	��
� وا�ر��
� ا����زارة ا�ر&�ھ
� ا�

�
�2ور
� إ��و� 1& �

ن وزارة ا�دا/��2رة وا��(��ل و�وء وا�� .ا�ورو�1 �ن / ل ��دوق ا
 
 

                                

 


