الجمعة  13أيار /مايو 2022

الجريدة الرسمية

العدد31834 :

الالئحة

رقم القرار5554 :
قررّنا وضع امللحق "الّلّئحة املتعلّقة بإجراء التغييرات ىلع الّلّئحة املعنيّة بـ
تطبيق قانون الجنسيّة التركيّة" حيّز التنفيذ بموجب املادّة  46من قانون الجنسية
التركيّة ذي الرقم 5901
 12أيار /مايو 2022
رجب طيب أردوغان
رئيس الجمهورية

الالائحة املتعلاقة بإجراء التغييرات ىلع الالائحة املعنياة بـ تطبيق قانون
الجنسياة التركياة

املادة  -1تم تغيير عبارة " "250.000الواردة يف البند " "bمن الفقرة الثانيّة من
املادّة  20من الّلّئحة املتعلّقة بـ تطبيق قانون الجنسيّة التركيّة الدّاخل حيّز
التنفيذ بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم  139/2010الذي صدر بتاريخ ،2010/02/11
لتصبح العبارة "."400.000

املادة  -2تمت إضافة البند ( )fاملذكور أدناه إلى الفقرة الثانيّة من املادّة  20من
الّلّئحة ذاتها ،بحيث يأتي بعد البند ( ، )eكما تمّ تغيير الفقرة العاشرة من املادّة
نفسها كما هو مذكور أدناه.

" )fكلُّ مَن تأكدت مؤسسة تنظيم ومراقبة التأمين واملعاشات التقاعديّة بأنّه أودع
هامش مساهمة قدره  500.000دوالر أمريكي ىلع األقل أو ما يعادله من العمّلت
األخرى ،يف نظام التقاعد الفردي بشرط إبقائه يف النظام واالحتفاظ به يف
الجهات املالية التي تحددها مؤسسة تنظيم ومراقبة التأمين والرواتب التقاعدية
مدة  3سنوات.
"( )10قبل البدء باإلجراءات تُباع املبالغ املاليّة من العمّلت األجنبية املبيّنة يف
البنود ( )bو( )çو( )dو( )eو( )fلبنكٍ نشطٍ يف تركيا ،ليقوم البنك ببيع تلك العمّلت
إلى البنك املركزي بعد البيع؛ يتم االحتفاظ باملبالغ التي تحولت إلى الليرة التركية
بموجب البند ( )çمن الفقرة الثانية يف الحساب البنكي ،واالحتفاظ باملبالغ التي
تحولت إلى الليرة التركية بموجب البند ( )dمن الفقرة الثانية يف الوسائط التي
تعتمد عليها الدولة يف استدانتها ،واالحتفاظ باملبالغ التي تحوّلت إلى الليرة
التركية بموجب البند ( )fمن الفقرة الثانيّة يف الجهات املاليّة التي تحددها

مؤسسة تنظيم ومراقبة التأمين واملعاشات التقاعدية املنطوّية ضمن نظام
التقاعد الفردي؛ ملدة  3سنوات ،ويتم تحديد كيفية تنفيذ اإلجراءات املتعلّقة
باملوضوع من قبل البنك املركزيّ التركيّ"

املادة  -3تدخل هذه الّلّئحة حيّز التنفيذ:
أ)

بعد شهر من نشر املادّة األولى

ب) ويف تاريخ نشر املواد األخرى

املادة  -4تنفّذ أحكام هذه الّلّئحة من قبل رئيس الجمهوريّة.

