
 

 3 نغـُت 2011
 سقى انتششٌع

 َٕع انتششٌع تعبيٍى دٌٕاٌ انخذيت انًذٍَت

 انعالٔة اإلجتًبعٍت
انًٕضٕع انشئٍغى 

 نهتششٌع

بشأٌ صٌبدة انعالٔة االجتًبعٍت عٍ األٔالد رٔي اإلعبقت انشذٌذة ٔانًتٕعطت 
 ٔاعتثُبئٓى يٍ انحذ األقظى نعذد األٔالد

 يضًٌٕ انتششٌع

 تبسٌخ االطذاس 21/03/2011

 3122( نغُت  4تعًٍى سقى )                  
  بشــأٌ                 

  صٌبدة انعالٔة االجتًبعٍت عٍ األٔالد رٔي اإلعبقت انشذٌذة ٔانًتٕعطت         
  ٔاعتثُبئٓى يٍ انحذ األقظى نعذد األٔالد         

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         
 

فً شأٌ  3121( نغُت 8يٍ انقبٌَٕ سقى ) 12،  43،  41تُفٍزاً نهًٕاد أسقبو 
 . 2/3/3121حقٕق األشخبص رٔي اإلعبقت ٔانًعًٕل بّ اعتببسا يٍ 

 
بشأٌ اعتبذال َض انفقشة األٔنى  3122( نغُت 412ٔقشاس يجهظ انٕصساء سقى )

بشأٌ يُح انعالٔة  3112نغُت  491انًبدة انثبٍَت يٍ قشاس يجهظ انٕصساء سقى  يٍ
االجتًبعٍت ٔعالٔة األٔالد نهعبيهٍٍ فً انجٓبث انحكٕيٍت ٔانششكبث انًًهٕكت 

 نهذٔنت ببنكبيم .
 

ٌشجى يٍ كبفت انٕصاساث ٔاإلداساث انحكٕيٍت ٔانجٓبث راث انًٍضاٍَبث انًهحقت 
 ًهٕكت نهذٔنت ببنكبيم يشاعبة يب ٌهً:ٔانًغتقهت ٔانششكبث انً

 
أٔالً : صٌبدة انقًٍت األطهٍت نهعالٔة االجتًبعٍت عٍ األٔالد رٔي اإلعبقت انشذٌذة 

 دٌُبس . 211% يٍ قًٍتٓب نتظبح بعذ انضٌبدة 211ٔانًتٕعطت فقظ بُغبت
 

ثبٍَبً : عذو دخٕل األٔالد رٔي اإلعبقت انشذٌذة ٔانًتٕعطت فً حغبة انحذ 
نعذد األٔالد ) عبعت أٔالد ( ٔيٍ ثى تظشف عٍ ْؤالء ] األٔالد رٔي اإلعبقت  األقظى

انشذٌذة ٔانًتٕعطت [ عالٔة األٔالد بذٌٔ حذ أقظى نعذد األٔالد انزٌٍ ٌتى انظشف 
 عُٓى .
 

ثبنثبً : تظشف انعالٔة االجتًبعٍت عٍ األٔالد يٍ رٔي اإلعبقت بذسجت أدَى يٍ 
دٌُبسا (  01ٔيب بعذِ بقًٍتٓب األطهٍت )  2/3/3121يٍ  انًتٕعطت انًٕنٕدٌٍ اعتببساً 

 دٌٔ أي صٌبدة فٍٓب.
 

سابعبً : دخٕل األٔالد رٔي اإلعبقت بذسجت أدَى يٍ انًتٕعطت يع األٔالد يٍ غٍش 
 رٔي اإلعبقت فً حغبة انحذ األقظى نًجًٕع عذد األٔالد )عبعت أٔالد( .

 
ت يٍ غٍش انًشًٕنٍٍ بحكى انبُذ خبيغبً : ٌغتًش انعبيهٌٕ انًٕجٕدٌٔ فً انخذي

أٔالً يٍ ْزا انتعًٍى فً طشف راث قًٍت انعالٔة االجتًبعٍت انًغتحقت نٓى عٍ 
( 8/3121تبسٌخ انعًم ببنقبٌَٕ سقى ) 2/3/3121األٔالد انًعبقٍٍ انًٕنذٌٍ قبم 

 انًشبس إنٍّ .
ٔعهى ْزا األعبط فئٌ األٔالد يٍ رٔي اإلعبقت بذسجت أدَى يٍ انًتٕعطت 

ٌتى اإلعتًشاس فً طشف انضٌبدة عُٓى بقًٍتٓب انغببقت  2/3/3121نًٕنٕدٌٍ قبم ا
دٌُبس ٔرنك يع عذو اإلخالل  10دٌُبس ٔقًٍت انعالٔة بعذ انضٌبدة  30ًْٔ بٕاقع 

 ببنبُذ سابعبً.
عبدعبً : ٌكٌٕ تحذٌذ دسجت اإلعبقت يٍ قبم انجٓت انًختظت ببنٍٓئت انعبيت 

قٍذ ببنشٓبدة أٔ انًغتُذ انزي ٌظذس عُٓب نكم طفم نشؤٌٔ رٔي اإلعبقت ٌٔتى انت

 



 يعبق فً ْزا انشأٌ.
عببعبً : ٌبذأ طشف انضٌبدة فً انعالٔة االجتًبعٍت نًٍ ٌغتحقٓب ٔفقبً نهبُذٌٍ أٔالً 

ْٕٔ تبسٌخ انعًم ببنقبٌَٕ ٔقشاس يجهظ انٕصساء  2/3/3121ٔثبٍَبً أعالِ اعتببساً يٍ 
ل بببقً انقٕاعذ ٔاألحكبو ٔانششٔط ٔاإلجشاءاث انًشبس إنًٍٓب ٔرنك يع عذو اإلخال

 انًعًٕل بٓب فً شأٌ طشف انعالٔة االجتًبعٍت.
 

 سئٍظ انذٌٕاٌ                                 
  عبذ انعضٌض عبذ هللا انضبٍ                                

  سئٍظ انذٌٕاٌ                                 

 

 

 


