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اسى انخذية( جسجيم األسرة األردَية ببنسجم انًذَي وانحصول عهى دفحر انعبئهة ببنفصم عٍ دفبجر عبئهة سببقة )
انفئبت انًسحفيذة يٍ انخذية
انًٕاؿُيٍ األسدَييٍ.
يكبٌ جقذيى انخذية

شروط انحصول عهى انخذية

انوثبئق انًطهوبة

إجراءات جقذيى انخذية

انًؤسسبت انشريكة في جقذيى انخذية
رسوو انخذية
وقث إَجبز انخذية

 يكزت دائشح األحٕال انًذَيةخ ٔانجةٕاصاد انةزق رمةيى األعةشح ـةة يُـمةخ
اخزظبطّ
 انغفبساد األسدَيخ ٔانمُظهيبد ـة انخبسج.
 يمذو انـهت يٍ لجم أحذ انضٔجيٍ أٔ ثًٕجت ٔكبنخ سعًيخ يظةذلخ يةٍ
انجٓبد انًخزظخ ألحذ أـشاد األعشح.
 يمةةذو انـهةةت انةةت انًكزةةت انةةزق رمةةيى األعةةشح ـةةة يُـمزةةّ حغةةت ا لبيةةخ
انًثجزخ عهت انجـبلخ انشخظيخ نهضٔج يشـمًب ثذـزشق انعبئهخ انًغجم ـيةّ
كال يٍ انضٔج /انضٔجخ ٔرنك خالل ( )09يٕيًب يٍ ربسيخ عمذ انضٔاج.
 ارا كبَةةذ البيةةخ األعةةشح خالـةةب ن لبيةةخ انًثجزةةخ عهةةت انجـبلةةخ انشخظةةيخ
نهضٔج عهيّ رمذيى اثجبربد ثب لبيخ انجذيذح.
 شٓبدح انضٔاج  /عمةذ انةضٔاج ٔطةٕسح عُةّ نيةزى اعةزجذانّ ثشةٓبدح صٔاج
ثعذ رعجئخ ًَٕرج رغجيم ٔالعخ انضٔاج انالصو نزنك.
 دـبرش انعبئهخ انًغجم ـيّ انضٔج ٔانضٔجخ.
 ثـبلةةخ احظةةبااد انجغةةٕس انظةةفشاا أٔ يشةةشٔحبد انًزبثعةةخ ٔانزفزةةي
نًٍ يهضو رنك.
 انجـبلبد انشخظيخ نهضٔج ٔانضٔجخ.
 انظٕس انشخظيخ نشة األعشح ٔصٔجزّ عذد(.)1
 يشاجعةةخ يكزةةت خذيةةخ انجًٓةةٕس ٔرعجئةةخ ًَةةٕرج ؿهةةت ان ظةةٕل عهةةت
انخذيخ ٔان ظٕل عهت سلى انذٔس.
 يشاجعخ يٕظةؿ لجةٕل انًعةبيالد انًمذيةخ ٔلجٕنٓةب عهةت انُحةبو حغةت
األطٕل.
 يشاجعخ أييٍ انًكزت أٔ يغبعذِ جبصح انـهت.
 يشاجعخ أييٍ انظُذٔق العزيفبا انشعٕو انمبََٕيخ.
 ر ٕيم انـهت انت لغى انـجبعخ نظشؾ انٕثيمخ (دـزش انعبئهخ)
 رٕليع انٕثبئك ٔخزًٓب.
 ر ٕيم انٕثيمخ انجبْضح نمغى رغهيى انٕثبئك.
 رغةةهيى انٕثيمةةخ نًزهمةةة انخذيةةخ ثعةةذ رغةةهيى انٕطةةم انًةةبنة انةةت يٕظةةؿ
انزغهيى.
ال يٕجذ.
ديُبساٌ.
عبعزبٌ.

اسى انخذية( انحصول عهى دفحر عبئهة ألول يرة نغير انًسجهيٍ يذَيبً)
انفئبت انًسحفيذة يٍ انخذية
انًٕاؿُيٍ األسدَييٍ .
يكبٌ جقذيى انخذية
شروط انحصول عهى انخذية
انوثبئق انًطهوبة

إجراءات جقذيى انخذية

انًؤسسبت انشريكة في جقذيى انخذية
رسوو انخذية
وقث إَجبز انخذية

 كبـخ يكبرت دائشح األحٕال انًذَيخ ٔانجٕاصاد.
 انغفبساد األسدَيخ ٔانمُظهيبد ـة انخبسج.
 يمذو ؿهت "ـزح ليذ يذَة جذيذ" يٍ لجم سة األعشح انةت انًكزةت انةزق
رميى األعشح ـة يُـمزّ يعضصًا ثإثجبربد ا لبيخ.
 جٕاص انغةفش نةشة األعةشح ٔصٔجزةّ ٔـةة حةبل عةذو ٔجةٕد جةٕاص عةفش
نشة األعشح عهيّ رمذيى اثجبرةبد انجُغةيخ ٔا لبيةخ ٔـةك لةبٌَٕ انجُغةيخ
األسدَة سلى ( )6نغُخ ٔ 1096رعذيالرّ.
 شةةٓبدح صٔاج طةةبدسِ يةةٍ انًكزةةت انًخةةزض اعةةزُبدا نعمةةذ انةةضٔاج ثعةةذ
رعجئخ ًَٕرج رغجيم ٔالعخ انضٔاج.
 شٓبداد ٔالدح أسدَيخ نجًيع أـشاد األعشحٔ ،رشجًخ انشٓبداد انت انهؽخ
انعشثيخ يٍ لجم يشكض رشجًخ يعزًذ ارا كبَةذ ثهؽةخ ؼيةش عشثيةخ نيغةبس
انت رجذيهٓب ثشٓبداد أسدَيخ.
 ثـبلةةخ احظةةبااد انجغةةٕس انظةةفشاا أٔ يشةةشٔحبد انًزبثعةةخ ٔانزفزةةي
نًٍ يهضيٓى رنك
 طٕسح شخظيخ نشة األعشح ٔصٔجزّ عذد (.)1
 ثـبلةةخ انجغةةٕس انظةةفشاا نةةشة األعةةشح األسدَةةة ٔانضٔجةةخ األسدَيةةخ
ٔاألٔالد انجةةةبنؽيٍ ٔطةةةٕسح عةةةٍ انجـبلةةةخ انفهغةةةـيُيخ  /ا عةةةشائيهيخ أٔ
يششٔحبد دائشح انًزبثعخ ٔانزفزي نًٍ يهضيٓى رنك.
 يشاجعةةخ يكزةةت خذيةةخ انجًٓةةٕس ٔرعجئةةخ ًَةةٕرج ؿهةةت ان ظةةٕل عهةةت
انخذيخ ٔان ظٕل عهت سلى انذٔس
 يشاجعخ يٕظةؿ لجةٕل انًعةبيالد انًمذيةخ ٔلجٕنٓةب عهةت انُحةبو حغةت
األطٕل.
 يشاجعخ أييٍ انًكزت أٔ يغبعذِ جبصح انـهت.
 يشاجعخ أييٍ انظُذٔق العزيفبا انشعٕو انمبََٕيخ.
 ر ٕيم انـهت انت لغى انـجبعةخ نظةشؾ انٕثيمةخ (دـزةش انعبئهةخ /شةٓبدح
انضٔاج).
 رٕليع انٕثبئك ٔخزًٓب.
 رغةةهيى انٕثيمةةخ نًزهمةةة انخذيةةخ ثعةةذ رغةةهيى انٕطةةم انًةةبنة انةةت يٕظةةؿ
انزغهيى.
ال يٕجذ.
ديُبساٌ.
عبعزبٌ.

اسى انخذية( إصذار دفحر عبئهة(ججذيذ)
انفئبت انًسحفيذة يٍ انخذية
يكبٌ جقذيى انخذية
شروط انحصول عهى انخذية

انوثبئق انًطهوبة

إجراءات جقذيى انخذية

انًؤسسبت انشريكة في جقذيى انخذية
رسوو انخذية
وقث إَجبز انخذية

انًٕاؿُيٍ األسدَييٍ.
 كبـخ يكبرت دائشح األحٕال انًذَيخ ٔانجٕاصاد.
 انغفبساد األسدَيخ ٔانمُظهيبد ـة انخبسج.
 يجةةةت رجذيةةةذ دـزةةةش انعبئهةةةخ خةةةالل ثالثةةةخ أشةةةٓش يةةةٍ رةةةبسيخ اَزٓةةةبا
طالحيزّ.
 ارا كةةبٌ سة األعةةشح انًزةةضٔج يةةٍ أكثةةش يةةٍ صٔجةةخ (يزةةٕـت) يجةةت
حظٕل كم صٔجخ يع األثُبا عهت دـزش يغزمم.
 دـبرش انعبئهخ انًشاد رجذيذِ.
 ثـبلخ احظبااد انجغٕس انظفشاا أٔ يششٔحبد انًزبثعخ ٔانزفزي
نًٍ يهضيٓى رنك.
 طٕس يهَٕخ حذيثخ عذد  1نكم يٍ انضٔجيٍ
 انجـبلخ انشخظيخ نًمذو انـهت
 يشاجعخ يكزت خذيخ انجًٕٓس ٔرعجئةخ ًَةٕرج ؿهةت ان ظةٕل عهةت
انخذيخ ٔان ظٕل عهت سلى انذٔس.
 يشاجعخ يٕظؿ لجٕل انًعبيالد انًمذيخ ٔلجٕنٓب عهت انُحبو حغةت
األطٕل.
 يشاجعخ أييٍ انًكزت أٔ يغبعذِ جبصح انـهت.
 يشاجعخ أييٍ انظُذٔق العزيفبا انشعٕو انمبََٕيخ.
 ر ٕيم انـهت انت لغى انـجبعخ نظشؾ انٕثيمخ (دـزش انعبئهخ).
 رٕليع انٕثبئك ٔخزًٓب.
 رغهيى انٕثيمخ نًزهمةة انخذيةخ ثعةذ رغةهيى انٕطةم انًةبنة انةت يٕظةؿ
انزغهيى.
انغفبساد ٔانمُظهيبد األسدَيخ(اعزمجبل انًعبيهخ ٔاسعبنٓب انت دائشح
األحٕال انًذَيخ ٔانجٕاصاد ثبن ميجخ انذثهٕيبعيخ).
ديُبساٌ نزجذيذ دـزش انعبئهخ يُزٓة انًذح.
ثالثخ دَبَيش نذـزش انعبئهخ ثذل ربنؿ.
عبعزبٌ.

اسى انخذية( انحصول عهى دفحر عبئهة بذل فبقذ /بذل جبنف)
انفئبت انًسحفيذة يٍ انخذية
يكبٌ جقذيى انخذية
شروط انحصول عهى انخذية
انوثبئق انًطهوبة

إجراءات جقذيى انخذية

انًؤسسبت انشريكة في جقذيى انخذية
رسوو انخذية
وقث إَجبز انخذية

انًٕاؿُيٍ األسدَييٍ
 يكبرت دائشح األحٕال انًذَيخ ٔانجٕاصاد ـة انً بـحبد ٔاألنٕيخ.
 انغفبساد األسدَيخ ٔانمُظهيبد ـة انخبسج.
ال يمجم انـهت انجذيذ اال ثعذ دـع ليًخ انكفبنخ انًبنيخ انغبثمخ ٔرنك ـة
حبل ـمذاٌ انذـزش نهًشح انثبَيخ ٔخالل يذح ألم يٍ( )3عُٕاد يٍ
طشؾ انذـزش ثذل انًفمٕد األٔل.
 ثالغ انًشكض األيُة ثبنفمذاٌ ٔان ظٕل عهت رعًيى ثزنك.
 انكفبنةةخ انعذنيةةخ نهً بـحةةخ عهةةت انةةذـزش ر ةةذد ليًزٓةةب يةةٍ لجةةم أيةةيٍ
انًكزت ـة ان بنزيٍ (ثذل ربنؿ ،ثذل ـبلذ).
 طٕس شخظيخ عذد ( )1نكم يٍ انضٔجيٍ.
 ثـبلةةةةخ احظةةةةبااد انجغةةةةٕس انظةةةةفشاا أٔ يشةةةةشٔحبد انًزبثعةةةةخ
ٔانزفزي نًٍ يهضيٓى رنك.
 انجـبلخ انشخظيخ نًمذو انـهت.
 يشاجعخ يكزت خذيخ انجًٕٓس ٔرعجئخ ًَٕرج ؿهةت ان ظةٕل عهةت
انخذيخ ٔان ظٕل عهت سلى انذٔس
 يشاجعةةخ يٕظةةؿ لجةةٕل انًعةةبيالد انًمذيةةخ ٔلجٕنٓةةب عهةةت انُحةةبو
حغت األطٕل.
 يشاجعخ أييٍ انًكزت أٔ يغبعذِ جبصح انـهت.
 يشاجعخ أييٍ انظُذٔق العزيفبا انشعٕو انمبََٕيخ.
 ر ٕيم انـهت انت لغى انـجبعخ نظشؾ انٕثيمخ .
 رٕليع انٕثبئك ٔخزًٓب.
 رغهيى انٕثيمخ نًزهمة انخذيخ ثعذ رغةهيى انٕطةم انًةبنة انةت يٕظةؿ
انزغهيى.
انغفبساد أٔ انمُظهيبد األسدَيخ (اعزمجبل انًعبيهخ ٔاسعبنٓب انت
دائشح األحٕال انًذَيخ ٔانجٕاصاد ثبن ميجخ انذثهٕيبعيخ).
خًغخ دَبَيش.
عبعزبٌ.

اسى انخذية( انحصحيح/اإلضبفة عهى دفحر انعبئهة )
انفئبت انًسحفيذة يٍ انخذية
يكبٌ جقذيى انخذية
شروط انحصول عهى انخذية
انوثبئق انًطهوبة

إجراءات جقذيى انخذية

انًؤسسبت انشريكة في جقذيى انخذية
رسوو انخذية

وقث إَجبز انخذية

انًٕاؿُيٍ األسدَييٍ.
دائشح األحٕال انًذَيخ ٔانجٕاصاد /يذيشيخ انجٕاصاد انخبطخ ٔانزظ يح
يكزت انزظ يح/يكزت األحٕال انًذَيخ ٔانجٕاصاد انًغجم ـيّ األعشح
يذَيبً.
لشاس حكى انً كًخ انمـعة ثبنزظ يح أٔ لشاس نجُخ انزظ يح ـة انذائشح.
 عمذ انضٔاج ـة حبل اػبـخ انضٔجخ.
 لشاس انً كًخ انًخزظخ ـة حبل انزظ يح.
 لشاس نجُخ انزظ يح ـة حبل رظ يح اعى انعبئهخ.
 شٓبدح رجُظ/جٕاص عفش.
 حجخ اعالو نًٍ يهضيٓى رنك.
 شٓبدح ييالد ـة حبنخ رظ يح ربسيخ انًيالد.
 كشؿ حغة يٍ انًشاكض األيُيخ ـة حبل رؽييش ا لبيخ.
 يشاجعةةةخ يكزةةةت خذيةةةخ انجًٓةةةٕس ٔرعجئةةةخ ًَةةةٕرج ؿهةةةت انزظةةة يح
ٔان ظٕل عهت سلى انذٔس.
 يشاجعخ ػبثؾ االسرجبؽ نزظ يح انًعهٕيبد يع انـهت انًمذو ٔلجٕنٓةب
عهت انُحبو حغت األطٕل.
 يشاجعخ أييٍ انًكزت أٔ يغبعذِ جبصح انـهت.
 يشاجعخ أييٍ انظُذٔق العزيفبا انشعٕو انمبََٕيخ.
 ر ٕيم انـهت انت لغى انـجبعخ نظشؾ انٕثيمخ.
 رٕليع انٕثبئك ٔخزًٓب.
 ر ٕيم انٕثيمخ انجبْضح نمغى رغهيى انٕثبئك.
 رغةةهيى انٕثيمةةخ نًزهمةةة انخذيةةخ ثعةةذ رغةةهيى انٕطةةم انًةةبنة انةةت يٕظةةؿ
انزغهيى.
ال يٕجذ
 خًغخ دَبَيش سعى ليذ ؿهت انزظ يح ـة ان بعت اآلنة
 ال رغزٕـت سعٕو عهت يعبيالد انزظ يح  /ا ػبـخ عهت دـزةش انعبئهةخ
ارا كبٌ انخـأ يبديبً
عبعخ َٔظؿ ثعذ دـع انشعٕو.

اسى انخذية( جصحيح أسى انعبئهة  /جبريخ انوالدة  /يكبٌ انوالدة )
انفئبت انًسحفيذة يٍ انخذية
يكبٌ جقذيى انخذية
شروط انحصول عهى انخذية
انوثبئق انًطهوبة

إجراءات جقذيى انخذية

انًؤسسبت انشريكة في جقذيى انخذية
رسوو انخذية
وقث إَجبز انخذية

انًٕاؿُيٍ األسدَييٍ.
دائشح األحٕال انًذَيخ ٔانجٕاصاد/يذيشيخ انجٕاصاد انخبطخ ٔانزظ يح
/يكزت انزظ يح /نجُخ انزظ يح.
انغفبساد األسدَيخ ـة انخبسج
يمذو انـهت انت يكزت انزظ يح ـة يشكض انذائشح يٍ طبحت انعاللخ
شخظيًب أٔ أحذ أـشاد األعشح ثٕكبنخ نًٍ ْى خبسج انًًهكخ.
 انٕثةةبئك انشعةةًيخ انًعةةضصح نهـهةةت ٔانزةةة ٔسد ثٓةةب اعةةى انعبئهةةخ انًةةشاد
رظةة ي ّ يثةةةم ( شةةةٓبدح ٔالدح  ،شةةةٓبدح صٔاج ،جةةةٕاص عةةةفش عةةةبثك،
شٓبداد عهًيخ ،عُذاد رغجيم أساػة).
 يعةةضص انـهةةت ثبنٕثةةبئك انشعةةًيخ (شةةٓبدح انةةٕالدح  ،جةةٕاص عةةفش عةةبثك،
شٓبدح صٔاج .....انةخ) انزةة رةذعى ؿهجةّ ـةة رظة يح اعةى انعبئهةخ عةٕاا
انٕثبئك انعبئذح نهشخض َفغّ أٔ نٕانذِ أٔ نجذِ أٔ ألشمبئّ...انخ.
 يكهؿ انـبنت ثإحؼبس يششٔحبد (األعةبط انًعزًةذ) ـةة رغةجيم اعةى
عبئهزّ يٍ خالل يهؿ انميذ انًذَة ٔيهؿ انجٕاص.
 يٕاـمخ انجٓبد األيُيخ.
 كبـخ انٕثبئك انزة طذسد عٍ انذائشح ثبنجيبَبد انغبثمخ نيزى انؽبؤْب.
 يشاجعخ يٕظؿ انمجٕل ـةة يكزةت انزظة يح ٔاثةشاص انٕثةبئك انًـهٕثةخ
نزذليمٓب ٔاعزًبدْب.
 يشاجعخ أييٍ انظُذٔق العزيفبا انشعٕو انمبََٕيخ.
 رغجيم انـهت ـة عجم خبص.
 ركهيةةؿ طةةبحت انعاللةةّ ثإحؼةةبس يشةةشٔحبد " األعةةبط انًعزًةةذ" ـةةة
رغجيم اعى انعبئهخ يٍ خالل يهؿ انميذ انًذَة ٔيهؿ انجٕاص.
 يخبؿجخ انجٓبد األيُيخ.
 عةةةشع انـهةةةت عهةةةت نجُةةةخ انزظةة يح ٔطةةةذٔس لشاسْةةةب ثبنًٕاـمةةةخ أٔ
انشـغ.
 اطذاس لشاس انزظ يح ٔرجهيػ انًٕاؿٍ ثّ ثكزبة سعًة.
 احؼبس انٕثبئك انزة طذسد ثبنجيبٌ انغبثك نيزى انؽبؤْب.
 رجذيذ انٕثبئك ثبنجيبٌ انجذيذ ٔـك ؿهجبد يمذيٓب يزهمة انخذيخ ـة أق
يكزت يٍ يكبرت انذائشح.
انجٓبد األيُيخ.
خًغخ دَبَيش.
عبعخ َٔظؿ ثعذ دـع انشعٕو.

اسى انخذية( جغيير يكبٌ اإلقبية)
انفئبت انًسحفيذة يٍ انخذية
يكبٌ جقذيى انخذية
شروط انحصول عهى انخذية

انوثبئق انًطهوبة

انًٕاؿٌُٕ األسدَيٌٕ
يكزت األحٕال انًذَيخ انًشاد رؽيش يكبٌ ا لبيخ ػًٍ يُـمخ اخزظبطّ
 يمذو انـهت يٍ لجم سة األعشح أٔ يٍ انضٔجخ ـة حبل ؼيبة سة
األعشح خبسج انًًهكخ انت يشكض انً بـحخ (انًزظشؾ) .ششيـخ
يٕاـمزّ انخـيخ ٔرٕحيذ البيخ انضٔجخ يع انضٔج .
 يجت يشٔس يذح ال رمم عٍ عُخ عهت ليذ األعشح ـة انًكزت انًـهٕة
رؽييش يكبٌ ا لبيخ خبسج يُـمزّ.
 شٓبدح يٍ انًشكض األيُة رفيذ ا لبيخ انفعهيخ نألعشح نًذح ال رمم عٍ
عُخ ـة انًكبٌ انًشاد انزؽييش انيّ.
 كزبة يٍ انًزظشؾ يفيذ ا لبيخ انفعهيخ نألعشح.
 الشاس يٍ سة األعشح  /انضٔجخ.
 شٓبداد يذسعيخ نألٔالد يًٍ ْى ـة انًشحهخ ا نضاييخ يٍ انذساعخ اٌ
ٔجذ.
 شٓبدح يٍ يخزبس انًُـمخ يظذلخ يٍ ان بكى ا داسق أٔ عمذ ايجبس
يظذق أٔ ٔطٕالد ػشائت سعًيخ.

إجراءات جقذيى انخذية

انًؤسسبت انشريكة في جقذيى انخذية
رسوو انخذية
وقث إَجبز انخذية

 يشاجعخ يكزت خذيخ انجًٕٓس ٔرعجئخ ًَٕرج رمذيى انخذيخ انخبص
ثزؽييش يكبٌ ا لبيخ ٔان ظٕل عهت سلى انذٔس.
 يشاجعخ يٕظؿ لجٕل انًعبيالد عهت انكبَٔزش نزذليمٓب ٔلجٕنٓب حغت
األطٕل.
 ر ٕيم انًعبيهخ انت ػبثؾ اسرجبؽ انزظ يح نزؽييش انجيبَبد انمذيًخ
ٔادخبل انجيبَبد انجذيذح عهت شبشخ ان بعت.
 اجبصح انًعبيهخ يٍ أييٍ انًكزت أٔ يغبعذِ.
 يشاجعخ أييٍ انظُذٔق العزيفبا انشعٕو انمبََٕيخ.
 ادخبل انجيبَبد انٕاسدح ـة ؿهت رؽيش ا لبيخ.
 ر ٕيم انًعبيهخ انت يٕظؿ انزذليك العزشجبع انجيبَبد ٔرذليمٓب
ٔرخضيُٓب ثظٕسح َٓبئيخ.
ال يٕجذ.
خًظ دَبَيش.
عبعخ َٔظؿ.

يالححخ:
 يزى انؽبا انجـبلبد انشخظيخ انظبدسح ثب لبيخ انمذيًخ ثعذ اجبصح انـهت نيزى رجذيذْب الحمبً. ـة حالنخ رؽييش يكبٌ ا لبيخ انخبص ثبنعغكشييٍ كَٕٓى ال ي ًهٌٕ ثـبلبد شخظيخ ـيزى اعزًبد يكبٌان لبيخ ـة دـزش انعبئهخ نهضٔج ٔرثجيزّ عهت انٕثبئك انخبطخ ثبـشاد انعبئهخ ػًٍ انميذ انًذَة.
 انًزضٔجبد يٍ ؼيش األسدَييٍ يزى ا ثمبا عهت يكبٌ ا لبيخ انمذيى نهضٔجخ األسدَيخ ٔانزبثع نميذ ٔانذْبأ نًكبٌ البيزٓب ثؽغ انُحش عٍ جُغيخ انضٔج.

