
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفورية يف فروع صندوق ادلعونة الوطنيــة  الطارئةصرف ادلعونات أسس   
   وتعديالهتا 2102لسنة  لرعاية ومحاية األسر احملتاجة ادلعونات ادلالية تعليمات ن( م /و19ادلادة )  مبوجبالصادرة 

 

 
 

 

 

 Basis of immediate emergency financial  

aid in the branches of the National Aid Fund 

 

 
4102اكنون اول   

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 العاجلة في فروع صندوق المعونة الوطنيــة أسس صرف المعونات المالية الفورية
   وتعديالهتا 2102لسنة  لرعاية ومحاية األسر احملتاجة ادلعونات ادلالية تعليمات ن( م/و19الحكام ادلادة ) صادرة وفقاً 

 

العاجلة في فروع  المعونات المالية الفوريةصرف  أسستسمى ىذه االسس ":  (1ادلادة )
 .1/11/2014" ويعمل هبا اعتبارا من تاريخ 2014لسنة  صندوق المعونة الوطنيــة

تعليمات ادلعونات ادلالية حلماية ورعاية  (: مع مراعاة ادلعاين ادلخصصة للتعاريف الواردة يف2ادلادة )
، يكون للكلمات والعبارات الواردة فـي ىذه االسس وتعديالهتا  2012االسر احملتاجة لسنة 

 ادلعاين ادلخصصة ذلا أدناه، مامل تدل القرينة على غًن ذلك:

كل مواطن اردين يقيم يف ادلملكة وحيمل رقم وطين ومسجل يف دفرت عائلة أو  : طالب المساعدة
 .  األسسبطاقة شخصية او اي وثيقة صادرة عن دائرة األحوال ادلدنية وتنطبق عليو ىذه 

يف مراكز  من قبل فروع الصندوقىي ادلبالغ اليت تصرف بشكل عاجل  المعونة الطارئة الفورية:
اليت يتضح حاجتها للمعونة الطارئة العاجلة فراد او األسر الفقًنة احملتاجة لألاحملافظات وااللوية 

تتطلب انفاق لتلبية احتياجات عاجلة ذلم  او غًن اعتياديةنتيجة دلــرورىم/مرورىا بظروف وذلك 
  االّ وفقاً دلا ىو وارد يف ىذه األسس. وليست ذلذه ادلبالغ صفة الدوام  واالستمراريةمايل خاص هبا 

 منمجيع طاليب ادلساعدة من ادلعونة الطارئة الفورية سواء ذه االسس على ـ(: تطبق ى3ادلادة )
 الصندوق او من غًنىم من ادلواطنيٌن احملتاجٌن للعون وادلساعدة. منتفعي

صرف يقتنع هبا  مربرة الصندوق يف احملافظة او اللواء ويف حاالت خاصة فرعجيوز دلدير (: 4ادلادة ) 
من رئيس  توصيةبناًء على  ةالسرة احملتاجعاجلة لطالب ادلساعدة من االفراد/افورية  مالية معونة

 .من قبل الصندوق ووفقاً للنموذج ادلعد ذلذه الغاية او الباحث ادلختص قسم ادلعونات ادلالية
الثبوتية  الوثائقلطالب ادلساعدة  العاجلةيرفق مع منوذج صرف ادلعونة ادلالية الفورية  (:5ادلادة )
 التالية:

 .الشخصية يف حال مت الصرف لفرد واحدصورة عن اذلوية  . أ



 يف حال مت الصرف ألسرة.صورة عن دفرت العائلة  . ب
 

 .مصدق من قبل رئيس قسم ادلعونات او الباحث ادلختصاألسرة  كشف االستعالم عن وضعج.
  

                                              شروط وأسس منح ادلعونات الفورية العاجلة: (:6ادلادة )

                   )ادلعونة الطارئة الفورية( اردين اجلنسية.   من أ. ان يكون طالب ادلساعدة العاجلة

      مع مراعاة الشروط  دينار شهرياً  300ان اليزيد الدخل الشهري احلقيقي لالسرة رلتمعة عن  .ب
  .   من ىذه االسس (12) ادلادةيف اجلدول الواردة يف  ادلبينة

       .      ان يكون لدى االسرة ظرف طارئ يتطلب انفاق مايل خاص بو ج.

   عدم امتالك الفرد/االسرة اي نوع من انواع ادلركبات ويستثىن من ذلك مركبات ادلعوقٌن وطاليب .د
ادلساعدة من مرضى غسيل الكلى والسرطان وفقاً للشروط احملددة يف تعليمات تقدير حاجة طاليب 

 .            2013االنتفاع لسنة 

                                                                                            (:7ادلادة )

 5يتم حتديد مقدار مبلغ ادلعونة الفورية العاجلة ادلصروفة للفرد/لالسرة وفقًا دلضاعفات الرقم أ: 
                              ( دينار،....... .15( دنانًن ،)10( مخسة دنانًن ، )5وعلى النحو التايل: )

( من ىذه 12الوارد يف ادلادة )يف اجلدول  ادلبينة بنوديف ال ادلصروفةجيوز اجلمع بٌن ادلبالغ ال  ب:
وتعين عبارة "ادلرة الواحدة" )اليوم الواحد(.                                 االسس يف ادلرة الواحدة،

   

لشخص ل السبب او الظرف جيوز تكرار صرف ادلعونة الفورية مرة اخرى لنفسالباستثناء (: 8) ادلادة
ادلستفيد ااّل بعد مرور ما اليقل عن ثالثة شهور من تاريخ حصولو على ادلعونة الفورية ويستثىن من 

                    ادلصروفة للمحتاجٌن ذلا من مرضى السرطان وغسيل الكلى. ذلك ادلعونة الفورية
  



ادلساعدة الفورية (التحقق والتعرف على حالة طالب  ادلختص على الباحث االجتماعي (:9ادلادة )
على   ومن خالل اإلطالع من خالل االستعالم االلكرتوين وقاعدة بيانات الصندوق العاجلة(

 .طالب ادلساعدة اليت يتقدم هبا ادلدعمة وادلؤيدة  الوثائق والبيانات
يف  ادلبينةال جيوز صرف اية معونات طارئة فورية عاجلة ااّل وفقًا لالسباب وادلوجبات (:10ادلادة )

 ( من ىذه االسس.12دلادة )اجلدول الوارد يف 
( :يتم صرف ادلعونات ادلالية الطارئة العاجلة من السلف ادلصروفة ذلذه الغاية لكل فرع 11ادلادة)
  ية.فروع الصندوق يف مراكز احملافظات وااللو  من 

   يتم صرف ادلعونة الفورية العاجلة وفقاً للتفصيالت واالسباب ادلبينة يف اجلدول التايل:(: 12ادلادة )

 الحد االعلى سبب الصرف/ الحاجة او الظرف

 دينارللمبلغ/

الحد االقصى لعدد مرات 
 العامالصرف/

اجور تنقالت للمنتفع او طالب االنتفاع مابٌن فرع الصندوق ومكان السكن 
 داخل اللواء الذي يتبع لو الفرع .                  

للمنتفع واربعة مرات مرتان  10
 لغًن ادلنتفع 

 مرات  3 20 توفر لدى اجلهات ادلختصة.ادلؤمن او ادلادلسامهة بثمن العالج غًن 

التزامات مالية مرتاكمة )كهرباء +ماء( للمنتفعٌن من الصندوق ادلسامهة بدفع 
 دينار. 180شريطة ان اليزيد الدخل احلقيقي لالسرة عن 

 مرة واحدة  20

 مرات  6 25 مراجعات مرضى السرطان وغسيل الكلى 

 تعرض منزل االسرة للكوارث ادلثبتو رمسياً ،وتعرف الكارثة باهنا: 

بسبب ظواىر طبيعية أو من فعل حياة االسرة التحّول ادلفاجئ غًن ادلتوقع يف ) 
 الوفيات أو اخلسائر ادلادية(. واإنسان تتسبب يف العديد من اإلصابات 

 عند اللزوم 30

ادلسامهة يف دفع التزامات مثبتة دلتطلبات التحاق ابناء االسر احملتاجة يف 
 دينار. 190الدخل احلقيقي لالسرة عن اجلامعات الرمسية شريطة ان اليزيد 

 مرة واحدة 30

من الفئات غًن ذوي االحتياجات اخلاصة ب ادلتطلبات اخلاصةتغطية ادلسامهة ب
 ادلنتفعة من فئة رعاية االعاقات .

 اربعة مرات 25

 مرتٌن 30دينار قبيل فرتة االعياد  190ألسر االيتام اليت اليزيد دخلها احلقيقي عن 



 )الفطر واالضحى(.

لالسر احملتاجة اليت لديها اكثر من ثالثة ابناء ملتحقٌن بادلدرسة )قبيل موعد 
 دينار. 190فتح ادلدارس( شريطة ان اليزيد الدخل احلقيقي لالسرة عن 

 مرة واحدة 30

      المدير العام         

 بسمة اسحاقات  


