
 
 
 
 

 
 

 الحاالت المنتفعةالتنظيمية لمشاريع مسح ومتابعة ات ــــــــــــــــــــــــــــــلتعليما
  2018صندوق المعونة الوطنية لسنة  من

 6986( لسنة 66/ز( من قانون صندوق ادلعونة الوطنية رقم )8صادرة مبوجب أحكام ادلادة )

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــnational aid fundــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تعليماتــــــــــــــــ 
 

 صذندوق احلذاتت ادلنعععذة مذنريع مسذ  ومعاععذة العنظيميذة دلاذاالععليمذات تسمى هذه  الععليمذات ): 1ادة ــــــــالم
 .6/6/1068من تاريخ اععباراً  ( ويعمل هبا  2018ادلعونة الوطنية لسنة 

كذل مناذا مذا   دلبينة إزاء  اتكون للكلمات والعبارات العالية حيثما وردت يف هه  الععليمات ادلعاين : 2ادة ــــــــالم
 القرينة على غري ذلك : تدل

 دوق : صندوق ادلعونة الوطنية.الصن     
 الرئيس : رئيس رللس إدارة الصندوق.      
 .رئيس اللجنة اتشرافية دلااريع ادلس  وادلعاععة يف الصندوق ادلدير العام: مدير عام الصندوق      
 .دلاروع وادلاكلة وفقا ذله  الععليماتعلى ا اإلشرافيةاللجنة : اللجنة       
 والعحص  ةذعاععععمليات ادلوعة األناطة واإلجراءات اليت هتدف اىل تنعيه األعمال اخلاصة رلم ادلاروع:      

نعععذني مذن ادل للمحعاجني و اتجعماعية واتقعصادية والصحية والععليميةوادلعغريات  عوالعحقق والعقييم لألوضا 
  الصندوق.   خدمات 

 كذل نذنة وتنعاذ  يف احلذادي والثم ذني مذن كذذانون األول ادلذدة الذيت تبذدأ مذن األول مذن كذانون  ذذاين مذن   :م االعذ
   من السنة ذاهتا.  

 مبا يل : احلاتت ادلنعععةمس  ومعاععة ل أهداف مااريع ث: تعم3ادة ـــــــــالم
 رصد ادلعغريات اتقعصادية واتجعماعية اليت تطرأ علذى أحذوال ادلنعععذني مذن الصذندوق والعحقذق مذن أ.

 قاقام للمعونات ادلالية ادلعكررة وادلؤقعة ادلخصصة ذلم.مدى انعمرارية انعح
 درانة وقياس ا ر السيانات و النااطات اليت يعبعاا و يقوم هبا الصندوق على معلق  اخلدمة. ب.
 . انر ادلنعععنيحتديد القادرين على العمل والعدريب من  ج.
 ن وادلساعدة.السع  للوصول اىل احلاتت العقرية اليت حتعاج اىل العو  د.

 :4ادة ــــــــالم
ياذذكل الذذرئيس انذذة اشذذرافية عرئانذذة ادلذذدير العذذام وارععذذة مذذن كبذذار مذذواع  الصذذندوق تقذذوم عاتشذذراف        أ.

 على اعمال ادلاروع وإدارته يف مجيع مراحله.
 



 
اعمذال  يكون مسؤوًت عن اعداد جدول للجنةمن عني مواع  الصندوق امني نر يسم  ادلدير العام  ب.

 . اوحعظ القيود وادللعات اخلاصة هب اومرانمهت اوقراراهت اوتدوين زلاضر اجعماعاهت اللجنة
 .اجعماعات اللجنة خارج أوقات الدوام الرمس  مجيع تكون ج.

 اللجنة على النحو العايل: تتكون ماام ومسؤوليا: 5 ادةـــــــالم
 اإلشراف الكامذل على نري العمل عادلاروع  . .أ

حتديد فئات وشرائ  ادلنعععني الواجب معاعععاا من خمل ادلاروع وذلك عالعنسيق مع انة    .ب
 العخطيط والعنسيق وادلعاععة يف الصندوق.

 اعداد اتّدلة واللوائ  واتجراءات والنماذج العنعيهية والعطبيقية تعمال ادلاروع. .ج
 لني من سلعلف الواائف اليت حيعاجاا ادلاروع .  تأمني احعياجات ادلاروع من اللوازم والعام .د
 حتديد انعحقاقات ادلواعني والعاملني يف ادلاروع وفقاً ذله  الععليمات .   .ه
 حتديد تعصيمت ماذام وواجبات العاملني يف ادلاروع  .و
 اتشراف على قاعدة عيانات ادلس  والعحقق من نممة ادلعلومات الواردة فياا. .ز
 داد العقارير الدورية والناائيذة عن ادلاروع ومراحذل السري عه.  اع .ح

 :6ادة ـــــــــالم
يبدأ العمل ننوياً يف مااريع ادلس  اععباراً من األول من شار كانون  اين من كذل عذام وللمذدير العذام  أ.

 قط.عند الضرورة صمحية تأجيل موعد عدء العمل يف ادلاروع دلدة تتزيد عن شار واحد ف
 .تكون مدة ادلس  معساوية يف مجيع وحدات الصندوق مبا يف ذلك اتدارة العامة للصندوق ب

مسذعحقات مواعياذا العذاملني يف ادلاذروع احعسذاب تصنف الوحدات اتدارية يف الصندوق لغايات  :7ادة ـــــــــالم
 اادول العايل  :  يفوعلى النحو ادلبنيادلبينة إزاء كل مناا وادلبالغ القيانية لعئات حسب ا

 ااري /عالدينارال القياسي  المبلغ ة /الوحدة االداريةــــــــــــــــــــــــــــــــالفئ رمز الفئة
 250 ةذذذذاإلدارة العام أ

 190 فأكثر 5000ادلكاتب اليت عدد احلاتت فياا  ب
 165 4999  -4000من ادلكاتب اليت عدد احلاتت فياا ج
 145 3999-  3000من اليت عدد احلاتت فيااادلكاتب  د
 125 2999-  2000من ادلكاتب اليت عدد احلاتت فياا هـ
 110 1999  -1000ادلكاتب اليت عدد احلاتت فياا من  و
 100 999ذذذذذ   1ادلكاتب اليت عدد احلاتت فياا من  ز

 
 
 
 



 
 

  :8المادة 
 ادلبني ااريالالقيان    ادلبلغ دلبينة يف اادول العايل وذلك منتصرف للمواعني العاملني يف ادلاروع النسب ا

العايل  اادولمن هه  الععليمات ووفقا للععصيمت ادلدرجة يف  7ازاء كل فئة من العئات الواردة يف ادلادة 
 وألقرب دينار: 

                                 ادلسعحقة النسبة/ــة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفئـــ
  االدارة العامة

 أ المهمة /الوظيفة
 %100 اتشرافيةرئيس اللجنة 
 %80 اتشرافيةاعضاء اللجنة 

 %75 للماروع ، معلومات(فين ) مسعاار
 %65 أمني نر اللجنة

 %60 مايل/اداري مسعاار
 %60 مركزيمارف ادخال عيانات 
 %47 مععش ماروع

 %47 مراجعة وتدقيق كزيقطاع مر  مارف
 %40 مدقق مركزي
 %40 مركزي مارف مايل

 %38 مواف عيانات ومعلومات مركزي
 %32 مواف مايل مركزي/ماروع

 %25 السائقني
 %20 ()موظف أرشيف /فني تصوير /مراسل اخلدمات اتدارية

 ز و هـ د ج ب فروع الصندوق/ المهمة /الوظيفة
 %100 %100 %95 %90 %90 %90 - احملافظة او اللواءرئيس فريق ادلس  يف 

 %65 %70 %70 %60 %60 %55 - اءلو لمارف عاحثني يف احملافظات وا
 %55 %55 %55 %50 %45 %48 - /يف احملافظات واتلويةعاحث ميداين

 %40 %40 %40 %37 %32 %32 - نيذالسائق
 %20 %22 %22 %22 %20 %20 - ()موظف أرشيف /فني تصوير /مراسل اخلدمات اتدارية

 

 ) مكاتب الصندوق ( يف ادليدان يعم اتلعزام مبا يل : اإلداريةعند صرف مسعحقات مواع  الوحدات  :9ادة ـالم
حتديذذد معذذدل عذذدد احلذذاتت ادلعوجذذب  مسذذحاا ) شذذاريا ( يف كذذل مكعذذب وذلذذك ععقسذذيم العذذدد الكلذذ    . أ

 كامل مدة ادلس  .  للحاتت ادلنعععة يف كل مكعب على عدد الااور يف
 



 
 

اذا )اخنعذذذع( عذذذدد احلذذذاتت ادلمسذذذوحة شذذذاريا يف أي مكعذذذب مذذذن مكاتذذذب الصذذذندوق عذذذن معذذذدل عذذذدد   . ب
احلذذاتت ادلعوجذذب مسذذحاا يف ذلذذك ادلكعذذب فانذذه يذذعم حتديذذد نسذذبة اتخنعذذا  مذذن قبذذل اللجنذذة وحسذذم مذذا 

 ر.يعادل هه  النسبة من مسعحقات كل مواف من مواع  ذلك ادلكعب عن ذلك الاا
عدل أيام اتجازات اليت تزيد مدهتا عن عارة )ايام عمل رمس ( عاكل معقطذع او معصذل يف  يعم حسم  .ج ج

او دون  او عرضيةمرضية  ننوية او أمومة او) ادلواعني اجملازين يف أجازات من مسعحقات دالاار الواح
 (.وعموات راتب 

دلخعص يف الصذندوق وحتذط طائلذة ادلسذائلة القانونيذة والعأديبيذة ا اإلداريةيعحمل مدير/رئيس الوحدة  :60ادة ــــالم
للعمذذذل يف ادلاذذروع وذلذذذك مذذذن حيذذذث قيذذذامام مبمارنذذذة ادلاذذذام  ممسذذؤولية أمسذذذاء ادلذذذواعني الذذذهين يقذذذوم ع شذذذيحا

  الععلية لواجبات الوايعة اليت كلعوا فياا عادلاروع .   

       : 66ادة ـــــالم
رئيس  عالعمل يف ادلاروع وصرف مسعحقاهتم الاارية وفقا ذله  الععليمات عن تصدر قرارات تكليف ادلواعني

 خر ات مبوافعه.آوت جيوز انعبدال اي مواف يعمل عادلاروع عاتشرافية اللجنة 
تبويذذذذب سلصصذذذذات ادلاذذذذروع وذلذذذذك وفقذذذذا  مادلذذذذدير العذذذذاعنذذذذاء علذذذذى تنسذذذذيب و  عنذذذذد احلاجذذذذة للذذذذرئيس: 61 المــــادة

 للماروع . ةذالععلي لمحعياجات
ــــالم اععبذذذار مذذذن تذذذاريخ نعذذذاذ هذذذه   وتعذذذديمهتا 1066لسذذذنة تلغذذذى تعليمذذذات ماذذذاريع ادلسذذذ  وادلعاععذذذة  :66ادة ـــ

   .الععليمات
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 وتعديالتها  3102التنظيمية واملالية ملشاريع املسح واملتابعة في صندوق املعونة الوطنية لسنة التعليمات 
 6883لسنة  63/ي( من قانون صندوق المعونة الوطنية رقم 8المادة ) أحكامصادره بموجب 

 

تسذذمى هذذه  الععليمذذات )الععليمذذات العنظيميذذة وادلاليذذذة دلااريذذذع ادلسذذ  وادلعاععذذة يف صذذندوق ادلعونذذة الوطنيذذة : 1المــادة 
 .6/6/1064من تاريخ اععباراً  ( ويعمل هبا  1066لعام 

 

دلبينذة إزاء كذل مناذا مذا   تذدل ات العالية حيثما وردت يف هه  الععليمذات ادلعذاين تكون للكلمات والعبارا: 2المادة  
 القرينة على غري ذلك :

 صندوق ادلعونة الوطنية. الصندوق :      
 رئيس رللس إدارة الصندوق. الرئيس :      
 .اععة يف الصندوقرئيس اللجنة اتشرافية دلااريع ادلس  وادلع : مدير عام الصندوقالمدير العام      
 دلاروع وادلاكلة وفقا ذله  الععليمات.على ا: اللجنة اإلشرافية  اللجنة      
 رلموعة األناطة واإلجراءات اليت هتدف اىل تنعيه األعمال اخلاصة ععمليات ادلعاععذة والعحص     المشروع:      
والصذحية والععليميذة للمحعذاجني و ادلنعععذني مذن وادلعغذريات اتجعماعيذة واتقعصذادية  عوالعحقق والعقييم لألوضذا  

 خدمات الصندوق.    
 ادلذذدة الذذيت تبذذدأ مذذن األول مذذن كذذانون  ذذاين مذذن كذذل نذذنة وتنعاذذ  يف احلذذادي والثم ذذني مذذن كذذانون األول  العــام :      

 من السنة ذاهتا.  
 ل أهداف مااريع ادلس  وادلعاععة مبا يل :ث: تعم3المادة 
مذدى   ات اتقعصذادية واتجعماعيذة الذيت تطذرأ علذى أحذوال ادلنعععذني مذن الصذندوق والعحقذق مذن .رصد ادلعغذري  أ  

 ادلخصصة ذلم. وادلؤقعة انعمرارية انعحقاقام للمعونات ادلالية ادلعكررة
 . درانة وقياس ا ر السيانات و النااطات اليت يعبعاا و يقوم هبا الصندوق على معلق  اخلدمة.  ب       
 . انر ادلنعععني. حتديد القادرين على العمل والعدريب من  ج       

 . السع  للوصول اىل احلاتت العقرية اليت حتعاج اىل العون وادلساعدة . د       
 :4المادة 
شذراف       علذى تعرئانة ادلدير العام وارععة من كبار مذواع  الصذندوق تقذوم عااشرافية ياكل الرئيس انة  أ.

 روع وإدارته يف مجيع مراحله.اعمال ادلا
يكذذون مسذذؤوتً عذذن اعذذداد جذذدول اعمذذال  للجنذذةمذذن عذذني مذذواع  الصذذندوق امذذني نذذر يسذذم  ادلذذدير العذذام ب . 
 . اوحعظ القيود وادللعات اخلاصة هب اومرانمهت اوقراراهت اوتدوين زلاضر اجعماعاهت اللجنة

 . تكون اجعماعات اللجنة خارج أوقات الدوام الرمس ج.     
 اللجنة على النحو العايل: تتكون ماام ومسؤوليا :5المادة 
 .    اإلشراف الكامذل على نري العمل عادلاروع أ .

حتديذذذد فئذذذات وشذذذرائ  ادلنعععذذذني الواجذذذب معاعععاذذذا مذذذن خذذذمل ادلاذذذروع وذلذذذك عالعنسذذذيق مذذذع انذذذة العخطذذذيط  ب.
 والعنسيق وادلعاععة يف الصندوق.

 اتجراءات والنماذج العنعيهية والعطبيقية تعمال ادلاروع.اعداد اتّدلة واللوائ  و  ج.
 احعياجات ادلاروع من اللوازم والعاملني من سلعلف الواائف اليت حيعاجاا ادلاروع .   تأمني . د



 حتديد انعحقاقات ادلواعني والعاملني يف ادلاروع وفقاً ذله  الععليمات .   .ه
 عاملني يف ادلاروع .حتديد تعصيمت ماذام وواجبات الـ.و   
 ز. اتشراف على قاعدة عيانات ادلس  والعحقق من نممة ادلعلومات الواردة فياا.   
   إعداد العقارير الدورية والناائيذة عن ادلاروع ومراحذل السري عه . .ح   

 

 :6المادة 
عام ،وللمدير العام عند  من كل كانون  اينمن األول من شار   اً يبدأ العمل ننويًا يف مااريع ادلس  اععبار  . أ

 الضرورة صمحية تأجيل موعد عدء العمل يف ادلاروع دلدة تتزيد عن شار واحد فقط.
 تكون مدة ادلس  معساوية يف مجيع وحدات الصندوق مبا يف ذلك اتدارة العامة للصندوق . . ب

 

ملني يف ادلاروع للعئات تصنف الوحدات اتدارية يف الصندوق لغايات صرف مسعحقات مواعياا العا :7المادة 
 ادلبني رموزها وتعاصيل مسعحقات مواعياا وكما يف اادول العايل  :

 

 احلد األعلى للمبلغ ادلسعحق الفئة /الوحدة االدارية رمز الفئة
 للمواف شاريا /عالدينار

 220 ةذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاإلدارة العام أ
 165 فأكثر 5001ادلكاتب اليت عدد احلاتت فياا  ب
 143 5000  -4001من ادلكاتب اليت عدد احلاتت فياا ج
 110 4000-   2501من ادلكاتب اليت عدد احلاتت فياا د
 99 2500   -1001ادلكاتب اليت عدد احلاتت فياا من  هـ
 88 1000ذذذذذ   1ادلكاتب اليت عدد احلاتت فياا من  و

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  :8المادة 

تصرف للمواعني العاملني يف ادلاروع النسب ادلبينة يف اادول العايل وذلك من احلد األعلى للمبالغ ادلبينة ازاء كل 
 العايل وألقرب دينار:  اادولمن هه  الععليمات ووفقا للععصيمت ادلدرجة يف  7فئة من العئات الواردة يف ادلادة 

                                 /النسبةــة الفئـــ
 و هـ د ج ب أ المهمة /الوظيفة في المشروع

 موظفي اإلدارة العامة
 اتشرافيةرئيس اللجنة 
 اتشرافيةاعضاء اللجنة 

 مسعاار/ أمني نر اللجنة
 مارف قطاع مركزي
 مععش ماروع
 مدقق مركزي

 مواف عيانات ومعلومات مركزي
 ماروعمواف مايل مركزي/

 
100% 
75% 
60% 
46% 
40% 
40% 
33% 
30% 

     

 %100 %100 %100 %100 %100 - رئيس فريق ادلس  يف احملافظة او اللواء
 %63 %67 %70 %65 %60 - اءلو لمارف عاحثني يف احملافظات وا

 %50 %50 %55 %50 %50 - /يف احملافظات واتلويةعاحث ميداين
 %38 %38 %40 %32 %30 %23 (يدانتب ادلمكاو العامة ارة اإلد)يف السائقني

 )اتدارة العامة ومكاتب ادليدان(يف اخلدمات اتدارية
 ()موظف أرشيف /فني تصوير /مراسل

17% 17% 19% 22% 23% 25% 

 
 عند صرف مسعحقات مواع  الوحدات اإلدارية ) مكاتب الصندوق ( يف ادليدان يعم اتلعزام مبا يل : : 9المادة 

عدل عدد احلاتت ادلعوجب  مسحاا ) شاريا ( يف كل مكعب وذلك ععقسيم العدد الكل  للحاتت حتديد م أ.
 ادلنعععة يف كل مكعب على عدد الااور يف كامل مدة ادلس  .

. اذا )اخنعع( عدد احلاتت ادلمسوحة شاريا يف أي مكعب من مكاتب الصندوق عن معدل عدد احلاتت ب
فانه يعم حتديد نسبة اتخنعا  من قبل اللجنة وحسم ما يعادل هه  النسبة من  ادلعوجب مسحاا يف ذلك ادلكعب

 مسعحقات كل مواف من مواع  ذلك ادلكعب عن ذلك الاار.
جازات اليت تزيد مدهتا عن عارة )ايام عمل رمس ( عاكل معقطع او معصل يف الاار تعدل أيام ا يعم حسم  ج. 

 او دون راتب  او عرضيةمرضية  ننوية او أمومة او) يف أجازات ادلواعني اجملازين من مسعحقات دالواح
 (. وعموات

 

يعحمل مدير/رئيس الوحدة اإلدارية ادلخعص يف الصندوق وحتط طائلة ادلسائلة القانونية والعأديبية مسؤولية  :11المادة 
نة ادلاام الععلية لواجبات للعمل يف ادلاروع وذلك من حيث قيامام مبمار  مأمساء ادلواعني الهين يقوم ع شيحا
  الوايعة اليت كلعوا فياا عادلاروع .   



 

       :11المادة   
عن رئيس  وفقا ذله  الععليماتالاارية تصدر قرارات تكليف ادلواعني عالعمل يف ادلاروع وصرف مسعحقاهتم 

 مبوافعه.خر ات آوت جيوز انعبدال اي مواف يعمل عادلاروع عاللجنة اتشرافية 
 

 تبويذذذب سلصصذذذات ادلاذذذروع وذلذذذك وفقذذذا لمحعياجذذذات م: للذذذرئيس عنذذذد احلاجذذذة  وعنذذذاء علذذذى تنسذذذيب ادلذذذدير العذذذا12المـــادة 
 الععليذة للماروع .

 

         .: تعد اللجنة يف هناية عملاا تقريرا معصم عن مراحل العمل والنعائذج الناائية والعوصيات ادلععلقذة عادلاروع13المادة 
 

 .اععبار من تاريخ نعاذ هه  الععليمات وتعديمهتا 1061لسنة تلغى تعليمات مااريع ادلس  وادلعاععة  :14ادة ــــالم
 


