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  1023 عنتات املالةة الهررةة لن ةةامل من تعلاميت تقدير حاجة طاليب الانتفاع
 1986لن ةة 36 /ز من قاننن صةدوق املعننة النطةةة8صادرة ابالستناد اىل احاكم املادة 

 

 
 
 

 1021 اكننن اول                                                    

 
 

 

 

 



 2013لن ةة  عنتات املالةة الهررةةملا من حاجة طاليب الانتفاع تقدير تعلاميت
 2883لن ةة  33( من قاننن صةدوق املعننة النطةةة رمق ز/8صادره مبنجب أ حاكم املادة )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
     لمعونات المالية الشهريةمن ااالنتفاع  طالبيتقدير حاجة عليمات ت) ُتسّمى ىذه التعليمات ( :1المادة )
 .م3/2013/ 1ويُعمل هبا اعتباراً من  2012 لسنة

 

 منها ما مل إزاء كـــــــلدلبينة اذه التعليمات ادلعاين ـتكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت يف ى ( :2المادة )
 تدل القرينة على غري ذلك :    

 صندوق ادلعونة الوطنية.: الصندوق 
 : رللس إدارة الصندوق. المجلس

 مدير عام الصندوق.:  المدير العام  
ادلنتفعة من الصندوق  او الفئات ادلستهدفة جلميع شهرياً  ادلعونات ادلالية اليت يقدمها الصندوق: المعونات الشهرية  

اىل ادلدى  (احلاالت االنسانية أسر ادلعوقني و) من ذلك فئيت ويستثىن (المتكررة والمؤقتة)ادلعونات  يف رلايلوذلك 
 .الذي ال يتعارض والنصوص الواردة يف مواد ىذه التعليمات

 للمعونات ادلالية الشهريةاالنتفاع  ةطالباألسرة حاجة مدى على  الّدالة  ادلؤشرات قيم رلموع  تقدير الحاجة :
ذه ذل وفقاً احملددة  اممتلكاهت ؛منو/او ادلفرتضة  لعوائد ادلقدرةبعد إضافة ا هادخليف ضوء حجم ومقدار وذلك 

من فرد اي  مبقدورالنشاطات اليت يف ضوء  اوو/تعليمات ادلعونات ادلالية السارية ادلفعول و/او يف  التعليمات
 .هادخللزيادة مزاولتها من  االنتفاع ةطالب ةسر األافراد 

 

االنتفاع من ادلعونات  ةطالبو ا عةادلنتفاالسر على رتيع  اول ادللحقة هبادواجل ىذه التعليمات تسري ( :3المادة )
  التعليمات.من ىذه 2) يف ادلادة )احملددة  الشهرية

 

 احلدود العليا من ادلمتلكات والعقارات ادلبينة يف اجلداول ادللحقة هبذه تعّب ستثناء رخص السوق إب ( :4المادة )
من  2يف ادلادة بعبارة )االسرة ادلنتفعة( الواردة  وادلعرفةرلتمعة االنتفاع  ةطالبسرة العن ما دتتلكو االتعليمات 

 .2012لسنة لرعاية وزتاية االسر احملتاجة تعليمات ادلعونات ادلالية 
 

  ( :5المادة )
كل  دة يفبندين من البنود الوار ادلبينة يف  ادلمتلكات جلمع يف احلدود ادلسموح هبا بنياالواحدة لالسرة  يجوز. أ

التتجاوز نصف احلد  وبنسبة ادللحقة هبذه التعليمات 3)و) (2و ) (1)اجلداول ذوات االرقام  جدول من
 االعلى لكل بند من ىذه البنود.

ذوات  ادللحقة هبذه التعليماتاجلداول  اجلمع بني بند واحد من البنود الواردة يفلالسرة الواحدة  يجوز ب.
  (4) . بند واحد من البنود الواردة يف اجلدول رقموبني 3)و) (2( و )1)االرقام 



  (4) .رقم العقارات الواردة يف اجلدولمن بنود  (2( و )1)بندين اللألسرة الواحدة اجلمع بني  يجوز الج. 

 

ومبقدار اليتجاوز نصف  (5)جيوز اجلمع بني بندين من بنود الثروة احليوانية الواردة يف اجلدول رقم  ( :6المادة )
 من ىذه البنود.حلد االعلى لكل بند ا

 

سر األمن فئات ادلركبات واع و نامن خمتلف فيها االسرة أكثر من مركبة دتتلك عد االسر اليت ال تُ  ( :7المادة )
  . احملتاجة لغايات احلصول على ادلعونات الشهرية

 

رات او ادلركبات او الشاحنات  خر من السياآاي صنف ال تُعد االسر اليت ميتلك اي من افرادىا ( :8المادة )
 .الشهرية من األسر احملتاجة للمعونةادللحق هبذه التعليمات  (6)ادلبينة واحملددة يف اجلدول رقم  من غري

 

لالسرة  تُعد العوائد التقديرية ادلبينة يف جداول ادلمتلكات والعقارات ادللحقة هبذه التعليمات دخالً  ( :9المادة )
تعليمات ادلعونات ادلالية لرعاية وزتاية االسر من  (2) ادلادةف يف وينطبق عليها تعريف دخل االسرة ادلنتفعة ادلعرّ 

 .2012احملتاجة لسنة 
 

على اي نوع او فئة من فئات كسائقني من عمل األبناء   ادلقدر للعائدال جيوز ان يقل احلد االدىن  :( 10المادة )
ادلركبات ركبات اخلاصة بادلعاقني و ادلويستثىن من ذلك  عن احلد االدىن لالجوردتتلكها االسرة اليت ادلركبات 

 .اخلاصة باألسرة الزراعية
 

 ( :11المادة )
نو إف بيع اي من ادلمتلكات او العقارات بعد حصولو على ادلعونة اوعن يف حال قام احد ادلنتفعني بالتنازل  أ. 

 منحتأرتايل ادلعونة اليت ىذه ادلمتلكات عن بيع عن االسرة اذا جتاوز ذتن او بدل  الشهريةيتم ايقاف ادلعونة 
  . سنوات لباقي الفئات ثالثودلدة  مدلدة ست سنوات لفئة اسر األيتا السرةل
من  (أ)للفقرة يقل عن احلد ادلسموح فيو الستمرار االنتفاع وفقًا  ىذه ادلمتلكاتبيع ذتن او بدل  اذا كانب.  

 البدل وفقا للمعادلة التالية:او فأنو يتم تقسيم ىذا الثمن  ةادلادىذه 
 

 84÷  لاجمالي الثمن او البد
 

ض ادلعونة ادلستحقة يكأحد مصادر دخل االسرة ويتم ختف)ب( الفقرةيف  ةالواردادلعادلة يتم اعتماد ناتج  ج.
 .سنوات 4دلدة ال تقل عن لالسرة مبقدار ىذا الدخل

 

فقدت ذا إنو إف،2012من تعليمات ادلعونات ادلالية لسنة  2)أ/ /17ى الرغم مما ورد يف ادلادة )عل( :12المادة )
 ناتج الفرقض ااخنفنتيجة ؛استحقاقها للمعونة الشهرية اكثر مستحقني للمعونة  واادلكونة من ثالثة افراد االسرة 



من ادلعونة الشهرية واستحقاقها التعليمات  عوائد ادللكية وفقًا ذلذه من ادلقدرما بني دخل االسرة  بالنقصان((
 . دينار45 ةالبالغو ادلقررة لمعونة الشهرية لدتنح احلد االدىن يف ىذه احلالة ن االسرة إدينار ،ف 45عن 

 

عتماد األسر اليت دتتلك احلدود ادلسموح هبا من ادلمتلكات والعقارات وفقاً ذلذه التعليمات االيتم  ( :13المادة )
 تقرتن ىذه احلدود بالرروف االقتصادية واالجتماعية االخرى ادلنصوص عليها يف ملمعونة الشهرية مامستحقة لل

 واليت تعب عن مدى حاجة االسرة لالنتفاع .السارية ادلفعول تعليمات ادلعونات ادلالية 
 

 :( 14المادة )
ضوء مقدار دخل الحوال الشخصية يف ا وادلطلقات وابنائهن  يتاالنتفاع يف فئ ةيتم تقدير حاجة األسر طالب :أ
 وعلى النحو التايل: (االم/او وب الأ)

ادلنتطم )كنفقة( عن كل ابن/ابنو مستحق للمعونة الشهرية ،اما  االب من دخل %8اعتماد ما نسبتو  1.
 .باء الذين ليس ذلم دخول منترمة يتم اعتماد احلد االدىن لالجور كدخل ذلماال

 الذي يزيد عن خط فقرىا ادلطلق كدخل لالسرة.ئها و امع ابن م ادلطلقةاليتم اعتماد دخل ا 2.    
مقدار ادلعونة الشهرية ادلستحقة ىذه ادلادة من )أ( من الفقرة مقدار ناتج النسب احملدد يف كامل يتم حسم  ب. 

 لالسرة.
 

نو إات ادلالية ادلعمول هبا فاو تعليمات ادلعون ىذه التعليماتاي نص ورد يف على الرغم مما ورد يف  ( :15المادة )
وخط فقرىا احلاالت االنسانية يف ضوء مقدار دخل االسرة  االنتفاع يف فئة ةيتم تقدير حاجة االفراد واألسر طالب

 :حدود ادلعادلة التالية وحبيث ال يتجاوز ومقدار ادلعونة ادلستحقة ذلا ادلطلق
 

 + مقدار المعونة المستحقة  خط الفقر المطلق لالسرة>  ةاجمالي الدخل المحتسب وفقا الحكام التعليمات النافذ
 

وفقا لالنتفاع قارات ادلسموح هبا عتلكات والمبتجاوز احلدود العليا للم اخّتاذ قرار معلَّلللمدير العام ( :16المادة )
رة ، ويف رتيع سألذلذه التعليمات ألي اسرة دتر برروف خاصة غري اعتيادية حتددىا الدراسة االجتماعية ادلعدة ل

  .وفقاً ذلذه التعليمات ادلسموح هباالعليا من احلدود  %20التجاوز عن  اىذاالحوال جيب ان التزيد نسبة 
 

منها وتقرأ  أال يتجز  اً تعتب جداول تصنيف ادلمتلكات والعقارات ادللحقة هبذه التعليمات جزء( :17المادة )
 معها.

 ه التعليمات االّ مبوافقة اجمللس.لى اجلداول ادللحقة هبذال جيوز اجراء اي تعديل ع( :18المادة )
يف تعليمات ادلعونات ادلالية لرعاية وزتاية االسر احملتاجة السارية  خر وردآال يعمل بأي نص  ( :19المادة )
  .ىذه التعليمات ونصوص تعارض اىل ادلدى الذي يادلفعول 


