
ھ� �د��ر �ؤ!ت ���ف �ن ا��ر��ن ا���دي �����ص وا��ر ا��� ����ج ) ُ���ر إ��� ���� ��د �����و��( ا���و�� ا����
�� ا���و���
  .إ�) ا����,دة، و�د,م !درة ا��راد ,&) ا�����ش ��*ل ���(ل ��و��ر ا��د ا�د�) �ن ا���ل ��&��� ا%����$�ت ا������

  
ص ���ش ���رده أو أي أ�رة �� ��ل إ!��� ��$ل ��*�ب ��$�ل ا��*�ن ���1و��� �� �د��� ��ر�و أو ��ل أي �� – �ق ��د�م ا�ط�ب

  .إ!��� ��&� �� و!ت �(د�م ا����,دة �� ا4!&�م ا4داري ��د��� ��ر�و
  

ن ا�دا6م �� �دود أي ��ص ���ش ���رده أو أي أ�رة �(ل �5�� د�&� ا��ري، ��د �5م ��(�ت ا��* – �ق ا���ول ��� ا���و��
  .,ن ���وى ا�*��ف ا���ددا��5رو��ت ا��� �ددھ� �$&س ا��&د��، 

  
���2016ى ا
	��ف �� ��م :  

  ���رة) ��� 18أ!ل �ن (�&��ص ا�ذي ���ش ���رده أو �ول �رد �� ا��رة، و*ل ط�ل !�5ر  �ورو 130 �
  .�ن أ�راد ا��رة �&�> �&ط�ل ا�;��� و*ل �رد �ورو 104 �

  
�(وم ��5ب ا�ط&ب ��(د�م ط&ب ��ر ��دد إ�) ���5ص ا���ل ا%$���,� ����ر*ز ا4!&��� �وزارة  �ب ����ول ��� ��و������دم �ط

  .ا����� ا��ر �ن ا���رون أ!�5ه �و,د ��ا�ر��ھ�� ا%$���,�� وا�ر,��� ا��5�� ��*و�� �د��� ��ر�و ���ل إ!���م 
  

���ء ور�وز ا�و�� ا���5�� �< ا��ذ ���ن ا%,���ر، ا����� ا%$���,�� �����ص �� أي ط&ب ��م �(د��>، ��دد ��5ب ا�ط&ب ا�
  .,�د ��@ ا���و��

  
�� ���ط�ب �ؤ�د �� ����  :ا�و#�"ق ا��� ����ن أن ��م إ���

ط�!� ,�د ا��(دم �ط&ب �&�5ول ,&) ��و�� �&�رة ا�و�)؛ ��دة ا���Bد، �(ا�و�� ا���5�� ��� �� ذ�ك ھو�� أ�راد ا��رة  •
  )ا�و��

,�د �(د�م ط&ب �&�5ول ,&) ��و�� �&�رة ا�و�)؛ (,�ً��  16ا�درا��ت ا���D� �5�راد ا��رة ا�ذ�ن �ز�د أ,��رھم ,ن  •
  )و������� �&طBب ��م �(د�م �ط�!� ط��ب ����5 أو ��دة �5درة �ن ا��در��

ا���و�ل إ�) ���ب �5ر�� ���ص آ�ر، ��م �� ��ل (ا����ب ا��5ر�� �&��ص ا�ذي �رGب �� ��و�ل ��&F ا4,��� إ��>  •
  )�(د�م ا�ط&ب ا��*�وب ��ط �د ��5ب ا�ط&ب

إذا ��ذر إ;��ت (,&�> ا��ر ا����I  �5&وا ا�ذيا�د�ل ا��5�� �&��ص ا�ذي ���ش ���رده أو ا�د�ل ا��5�� ��راد أ�ر�>  •
  )ا�د�ل، ��&) ��5ب ا�ط&ب ا��5د�ق ,&�> ��و!��> ا���ص

  �د�و,� أو إ��5ل د,م ا�5���� أو د,وى ا��5ول ,&) د,م 5������F& د,م ا�5���� ا� •
  )إذا *�ن ��5ب ا�ط&ب �ود �� أ�ذ ��(�ت ا��*ن ���ن ا%,���ر ,�د ��@ ا���و��(�ق ا���دام ا���*ن  •
ر ا���دد ا���(�ت ا��*ن ا��� �م د��� �Bل  •�)Kورة �ن ا���د ا��(ق، إ����(.  
• I�(�ت ا��*ن ا��� �م ��و�ر ا����ق�د�و,�ت �� �� ا��  
���ش ���رده، أو ا���D� �5�راد ا��رة وا��� �م إ$راؤھ� �� ا��ر ا����ق، أو ,�د �(د�م  ا�����Bت ا��5ر��� �&��ص ا�ذي •

ط&ب ا��5ول ,&) ��و�� �&�رة ا�و�)، وا�����Bت ا��5ر��� ا��� �م إ$راؤھ� �Bل ا��ر ا���� ا����(� ��(د�م ا�ط&ب 
  ).���ن ��*�(

  
 ������&*�ت,�د �(د�م ط&ب �&�5ول ,&) ��و�� �&�رة ا�و�) أو 4$راء �L��رات �� �*و�ن ا����&*�ت، �(دم ��5ب ا�ط&ب !���6 �*�و�� 

  :ا������ ا�����د�� أو ا��� ���&*� ��5ب ا�ط&ب وأ�ر�>
  ا��(�رات وا����&*�ت ا��� �د�ل �Iن ا���(و%ت �
  �رورا��ر*��ت ������) ا��(5ود �� !��ون ا� �
  .ا�وراق ا������ ������) ا��(5ود �� !��ون �وق ا�وراق ا������ �

&�5ول � �>ا���دات ا�Bز�� �&��(ق �ن أ�(��$ب ,&) ��5ب ا�ط&ب �(د�م $��< ا������ت وا�و;�6ق ا��5��� وا�*��&� وG�رھ� �ن 
  .,&) ا���و��

  
  .�D;ر ر$�� ���ر ا����(� �% ��م ���و. ا����� �&�ر ُ���@و .�Bل ���� أ��م ,�ل �ن �(د�م $��< ا�و;�6ق ��م ��$ ا���و��

  
  .�� IGون ;B;� أ��م ,�ل �ن �وم ا���ذ ا�(رار ��م د&% ا���و��

  



  أ'�س ا��'�ب
  )د(ا�د�ل ا��5�� �&��ص ا�ذي ���ش ���رده أو ا���ص �$��< أ�راد ا��رة �� ا��ر ا����ق  •
  )س.ن(ا����� ��ب ا��دود وا������ ا������� ا�(����� ا����55  � �5دد د��� �Bل ا��ر��(�ت ا��*ن ا�� •
  )ك.م(���وى ا�*��ف ا���دد  •

  
  د- )ك.م+س.ن=(ع.م  :,&) ا���و ا�����) ع.م(�&��و�� ا�������  ا����د�� ا��'����

  
  :ا�ذ�ن ����ون �� ��س ا���زل و���&*ون ���ً,� ���رً*� أ&راد ا.'رة ا.
,�ص ا������ن �د,ل +�ن

  ن أو �� ,B!� ���> ا�زواجوص ا���زو$���ا� )1
  ا�5ول وا��روع �ن ا�در$� ا�و�) وا�;���� )2
  .G�رھم �ن ا����ص ا�ذ�ن ����ون �� ��زل ���رك )3

  
!د ��م ا���دام ا�د�ل ا��د�وع �(دً�� أو �D;ر ر$�� ��دة أ�ر  .ا�ذي �م ��م ا��;��ؤه �� ا�(��ونوا�د�ل ا�*��ل ���رة  ��+�ن ا�د,ل

��D* م ا�ط&ب ا���و��س ����ب�ر ا���� ا����(� ��(د  .*��و�ط �&د�ل �Bل ا��
  

�ن �5��  ��ر �ر�% 18ا����55، وھ�  ا����'��ا�������  ا��'����*���ف ا��*ن ا��� �ؤ�ذ �� ا�����ن �Iن  و�
�ل ا����2ت
1ذا *�ن ,دد ا�Lرف �� �(� ���وً�� ��دد ا��*�ن ا�ذ�ن � .إ�I��� �*ل أ�رة ��ر �ر�% 15ا������ ا�رI�� �*ل �رد �� ا��رة و����� 

��م ا���دام �5�� ��1> ����ون ��� ��*ل دا6م، و�*ن �5�� ا������ ا�رI�� �&�(� أ*�ر �ن ا������ ا������� ا�(����� ا����55، 
��م ��1> ���� ا�(����� ا����55، وإذا *�ن �5�� ا������ ا�رI�� �&�(� أL5ر �ن ا������ ا���. ا������ ا�رI�� ���D* �)�&س
، �*ون ا������ ا������� ا�(����� .���ب ا����
�ت ا�ذ�ن ���
ون ��2ردھم,�د ��@ ا���و�� ا������� . ا���دام ا������ ا���&�� *��Dس

  .��ًرا �ر�ً�� 51ا����55 
  

  :ا��� ����6 أن �ؤ,ذ ���ن ا����5ر و�دودھ� ا�'�ن���2ت 
رً�� �*ل ��ر �ر�< �ورو 5�6ل إ�)  ��ً�ا ���ً�� ����33 �� ��� أرI�� إ�$�ر ��*ن ��5�� �� .1�  
2.  ��I$�ر ��*ن ��5�� ����� أر���33ل إ�� إ ��*ل ��ر �ر�< �ورو 5�7ل إ�)  ��ًرا �ر�ً� ��رً�  
  ر�<�رً�� �*ل ��ر � �ورو �1.5*���ف ا����) ا�ذي �و$د �> ا��(�، ��� �� ذ�ك ا��*���ف ا����&(� ����B54ت  .3
رً�� �*ل ��ر �ر�< �ورو �1.20داد !رض �م ا��5ول ,&�> ��$د�د ا����) ا�ذي �و$د �> ا��(� �5ل إ�)  .4�  
 �4*ل أ�رة �*و�� �ن �رد وا�د و�5ل إ�)  ��ر ���ب �����6&� �5ل إ�) ا����ه ا��*���ف �د��ت �و��ر ا����ه و�5ر�ف  .5

  �*ل �رد آ�ر �� ا��رة �رً�� ��ر ���ب
�*ل أ�رة �*و�� �ن ,Iو وا�د و�5ل  �ورو 15ا��رار�� أو ا�و!ود ا����&ك �4داد ا���ء ا����ن �5ل إ�)  �*&�� ا�ط�!� .6

  �*ل �رد آ�ر �� ا��رة �رً�� �ورو 10إ�) 
إذا ��Iن إ��5ل ا��5رو��ت و .�*ل ��ر �ر�< �رً�� �ورو �3*&�� ا�ط�!� ا��رار�� أو ا�و!ود ا����&ك �&�د��6 �5ل إ�)  .7

� �Iً��5ل أ�ن �� إ�ا��� F&ض ا����م ��و��ن ا��دود إ�) أن �I ��ر ا����*&�� ا��د��6 �&��رة ا������، ����م ��و�I> �� ا��
  ا��5رو��ت أو �� إ��5ل �5رو��ت $د�د ��م �(د��>

�رد آ�ر �*ل  �ورو �12*ل أ�رة �*و�� �ن ,Iو وا�د و�5ل إ�)  �ورو 20ا��*&�� ا����&(� ����Bك ا�*ر��ء �5ل إ�)  .8
  �� ا��رة �رً��

  �*ل �رد آ�ر �� ا��رة �رً�� �ورو �6*ل أ�رة �*و�� �ن ,Iو وا�د و�5ل إ�)  �ورو �8*&�� ا��Lز ا���ز�� �5ل إ�)  .9
10.  �;B; ا����داً إ�) �$م ا�رض ا��� ���وي ���Iف ا���ط(� ا��و$ودة أ��ل ا���*ن، أ��(�ت Iر��� ا�رض، ا��� ��م ����

  �*ل ��ر �ر�< �رً�� �ورو 0.13و�5ل إ�) 
  �*ل ��ر �ر�< �رً�� �ورو �0.20�(�ت ��D�ن ا����) و�5ل إ�)  .11
�*ل �رد آ�ر �� ا��رة  �ورو �4*ل أ�رة �*و�� �ن ,Iو وا�د و�5ل إ�)  �ورو 6و�5ل إ�)  ر�م �(ل ا������ت ا��&د�� .12

رً���  
  

 ��5ب�م �د�<  �1ذا .��Iن د�< ھذه ا���(�ت ا��*ن��Lط�� ��(�ت  ,&) ��5ب ا�ط&ب ا�ذي ُ��@ ��و�� – '�نا��5زام �د&% ���2ت ا�
  .ا�ط&ب ھذه ا���(�ت، ��1> ��ق �دا�< ا���و�� د�< ��(�ت ا��*ن ���5ب ا�ط&ب �ن ا���و�� ا����و�� �>

  
ا���(�ت ا��*ن ا������ � ��داد ��(�ت ا��*ن �Iن ,�د ���ب ا���و��، % ��م ���ب ا����Dرات ا��و$ودة ���(ً  – ���2ت ا�'�ن ا���9,رة

  .ا��� ��م د��� �Bل ا��ر ا���دد، و% ��م �Lط�� ھذه ا����Dرات �ن ا���و�� ا��(د��
  



  :ا������ ا���5ت�د ��م ر&ض ��$ ا���و�� &� 
,�ً�� و�ن ا��(�,د و!�در ,&) ا���ل و�*�> % ���ل أو �درس وG�ر ��$ل *��طل ,ن  �18ي ��ص �� ��ن �ن  )1

وق ا���D�ن Iد ا��ط��� ا��4و��، أو ��ل �*;ر �ن �رة و�دون ��ب و$�> �� ا%��زام ��ط� ا����ط ا���ل �� �5د
ا��ردي أو ر�ض ,�Bً ����ً�� ُ,رض ,&�> أو ر�ض ا����ر*� �� ا��د��ت ا%$���,�� أو درا��ت �ظ��� ا��&ط� 

  ا���&�� �د,م ا�(درة �&����ش ��*ل ���(ل
�ل ��ول �&�5ول ,&) إ,��� و���ش �< ��5ب ا�ط&ب أو أيٍ �ن ا��روع أو إذا *�ن ��5ب ا�ط&ب أو أي ط )2

ا�5ول ا�ذ�ن ����$ون �Q,��� و*��وا G�ر !�در�ن ,&) إ,��� أ���م و��و��ن �&�5ول ,&) إ,��� ������ إ% أن 
�  .��5ب ا�ط&ب �ر�ض �(د�م و;�(� �;�ت �5و�م ,&) ا���و�� ا������� أو �ر�ض ا��ط���� �

$دت ا��&ط� ا���&�� أن ا����&*�ت ا�����د�� أو ا���&و*� ���5ب ط&ب ا���و�� ا������� أو ا����D� �5ر�> إذا و )3
���,Q� ����* ر أ�وال�ل �> أو ��ر�> �و��*� �  .أو إذا *�ن �D$�ر ھذه ا����&*�ت أو إ�$�رھ� أو ���

  
ن ��Dذ، �ن أ�وال ا���زا��� ا��*و���، ��و�� ا$���,�� �*��&�� �(��� ��ق �&��&(� �&��و�� ا������� ا�ذي �*ون $��< أ�راد أ�ر�> !5ر أ

 .إ�I�� إ�) ا���و�� ا������� �ورو 15
 
  

وزارة ا�ر��ھ�� ا%$���,�� وا�ر,��� ا��5�� ��*و�� �د��� ��ر�و ����دل ا���&و��ت "��ت �ر$�� ا�*��ب �� إط�ر ��روع 
ا%$���,�� وا�ر,��� ا��5�� ��*و�� �د��� ��ر�و و���و�ل ���رك ��ن ا%���د �ر,��� وزارة ا�ر��ھ�� " �ول ا��د��ت ا�����

 .ا�ورو�� �ن �Bل �5دوق ا�&$وء وا�$رة وا��*��ل و��ن وزارة ا�دا�&�� �� $�ور�� إ��و���
 
 

                                                          
    

 


