
 

 

 

 قانون صندوق املعونة الوطنية

 (6986( لعـىـت )66قـاهـىن سقـم )

ػمل به مً 6986ٌعمى َزا القاهىن )قاهىن صىذوق املػىهت الىطىُت لعىت ): (6املادة ) ( َو

ذة الشظمُت ـخ وشٍش بالجٍش  جاٍس

أدهاٍ ما لم ًنىن للهلماث الخالُت حُثما وسدث في َزا القاهىن املػاوي املخصصت لها : (2املادة )

ىت غلى غير رلو  :جذى القٍش

 .الـىصاسة : وصاسة الخىمُت الاجخماغُت

 .الىصٍـش : وصٍش الخىمُت الاجخماغُت

 .الصىذوق : صىذوق املػىهت الىطىُت املؤظغ بمقخض ى َزا القاهىن 

 .املجلغ : مجلغ إداسة الصىذوق 

 املذًـش : مذًش غام الصىذوق 

 ( :6املادة )

. ًؤظغ في امللنت بمقخض ى أحهام َزا القاهىن صىذوق ٌعمى )صىذوق املػىهت الىطىُت(  أ    

ت وباالظخقالى املالي وإلاداسي وله بهزٍ الصفت الحق في جملو ألامىاى  ًخمخؼ بالشخصُت الاغخباٍس

املىقىلت وغير املىقىلت والخصشف بها بجمُؼ أوجه وأهىاع الخصشف وله في ظبُل جحقُق غاًاجه 

َذافه القُام بعائش ألاغماى القاهىهُت بما في رلو إبشام الػقىد التي جقخظيها املهام وأ

قاض ي أمام املحالم وأن ًىِب  واملعؤولُاث املىىطت به بمقخض ى َزا القاهىن وأن ًقاض ى ٍو

 .غىه الىائب الػام أو أي محام ًىمله لهزٍ الغاًت

نىن مشلٍض الشئِس      حق له فخح فشوع أخشي في ب. ًشجبط الصىذوق بالىصٍش ٍو ي في غمان ٍو

 .ظائش أهحاء اململنت بقشاس مً املجلغ

 ( :4املادة )



 :أ. ًنىن للصىذوق مجلغ إداسة ًخم حشنُله غلى الىحى الخالي    

ا .1    
ً
 .الــــىصٍــــــش: سئـِعـ

 .مذًـــش غـــام الصــىـــذوق: غظًىا وهائًبا للشئِغ .2    

 .ة ألاوقاف والشؤون واملقذظاث إلاظالمُت: غظًىاممثل غً وصاس  .3    

 .مـمـثـل غــً وصاسة الـصــحــت: غظًىا .4    

 .مـمـثل غً دائـشة املـىاصهــت الـػـامــت: غظًىا .5    

 .ممثل غً املؤظعت الػامت للظمـان الاجـخماغـي: غظًىا .6    

ـب الـمـهـني:  .7      .غظًىامـمـثـل غـً مـؤظعت الـخـذٍس

 .ممـثـل غً مؤظعت هــىس الــحــعــُـــً: غظًىا .8    

ـت : غظًىا .9      .ممثل غً الصىذوق ألاسدوي الهاشمي للخىمُت البشٍش

ــت: غظًىا .10      .ممثل غً الاجحاد الػام للجمـػـُاث الـخـُـٍش

للخجذًذ بقشاس مً مجلغ زالزت ممثلين غً القطاع الخاص ًخم حػُُنهم ملذة ظيخين قابلت  .11    

 .الىصساء بىاء غلى جيعِب الىصٍش

( مً الفقشة )أ( مً َزٍ املادة بقشاس مً 61-6ب. ٌػين ألاغظاء املىصىص غليهم في البىىد )

 .الىصٍش املخخص أو سئِغ أي مً جلو الجهاث حعب مقخض ى الحاى

 ( :5املادة )

ً أ. ٌػقذ املجلغ اجخماغاث بذغىة مً الشئِغ أو هائ     به في حالت غُابه مشة واحذة مل شهٍش

ت  ا بحظىس ألثًر ًُ نىن أي اجخماع ٌػقذٍ املجلغ قاهىه غلى ألاقل وملما دغذ الحاجت إلى رلو ٍو

 ،ً ت الحاطٍش خخز قشاساجه بئجماع أو بألثًر ألاغظاء غلى أن ًنىن الشئِغ أو هائبه واحًذا منهم ٍو

 الاجخماع قذ صىث مػه وغىذ حعاوي ألاصىاث ًشجح الجاهب الزي مان سئِغ

ب. ًين الىصٍش مً بين مىظفي الصىذوق أمين ظش للمجلغ ًنىن معؤوال غً أغذاد جذوى     

ً محاطش اجخماغاجه وقشاساجه ومشاظالجه وحفظ القُىد وامللفاث الخاصت  أغماى املجلغ وجذٍو

 به

 -:جخنىن املىاسد املالُت للصىذوق مً املصادس الخالُت : (6املادة )



 .. املخصصاث املشصىدة له في قاهىن املىاصهت الػامتأ    

بت الخذماث الاجخماغُت املػمىى به      .ب. ألامىاى التي ًخم جحصُلها بمقخض ى قاهىن طٍش

ا     ؼ ألامىاى املىقىلت وغير املىقىلت للصىذوق وواسداجه مً اظدثماَس  .ج. َس

سظمُت أو أَلُت داخل اململنت بمىافقت د. الخبرغاث والهباث والىصاًا التي جقذمها أي جهت     

 .املجلغ

 . ٌ. أي مىاسد أخشي ًىافق غليها مجلغ الىصساء بىاء غلى جيعِب املجلغ    

ا  : (7املادة )
ً
ٌػمل الصىذوق غلى جحقُق ألاَذاف الخالُت وجىفق أمىاله غلى جىفُزَا وفق

 :ألحهام َزا القاهىن 

املحخاجت مً خالى جقذًم املػىهت املالُت املخنشسة أو الطاسئت أ. حماًت وسغاًت ألافشاد وألاظش     

 .لهم أو لها

ادتها ورلو مً خالى الخأَُل      ب. الػمل غلى جىفير فشص الػمل أو إلاهخاج للفشد أو ألاظشة أو ٍص

 .املنهي أو الجعماوي

ً مً املىخ     فػين مً ج. الخىصُت لىصاسة الصحت لصشف بطاقاث جأمين صحي لغير املقخذٍس

ا لألحهام والششوط املىصىص غليها في هظام الخأمين الصحي املذوي 
ً
خذماث الصىذوق وفق

 .املػمىى به

ب املنهي للفئاث املىخفػت مً الصىذوق لذي املؤظعاث والجهاث املخخصت      د. جىفير الخذٍس

 .بزلو

 .أوجه وشاطهٌ. إجشاء البحىر الػلمُت والذساظاث املُذاهُت املخػلقت بالصىذوق و     

 :جىاط باملجلغ والصالحُاث الخالُت ( :8املادة )

 .أ. وطؼ العُاظت الػامت للصىذوق     

 .ب. مخابػت جىفير املىاد املالُت الالصمت والػمل غلى جىمُتها    

 .ج. إقشاس الخطت الػامت إلظدثماس أمىاى الصىذوق وجىمُتها    

ت       .للصىذوق د. إقشاس املىاصهت العىىٍت الخقذًٍش

ؼ ألاهظمت الخاصت الخخامُت للصىذوق       .ٌ. إغذاد مشاَس



 .و. إقشاس امليزاهُت الػامت والحعاباث الخخامُت للصىذوق     

ص. إصذاس الخػلُماث الالصمت لخحذًذ الفئاث املعخحقت للمػىهت مً الصىذوق وششوط     

 .لفئاثاظخحقاقها لها ومقذاس أو هىع املػىهت املعخحقت لهل مً جلو ا

ش العىىي للصىذوق وسفػه إلى مجلغ الىصساء      .ح. إقشاس الخقٍش

 .ط. إقشاس الذساظاث والبحىر املخػلقت بأَذاف الصىذوق     

ت واملالُت للصىذوق بما ًنفل      ي. إصذاس الخػلُماث الخىفُزًت والخىظُمُت الذاخلُت وإلاداٍس

قاهىن أو ألاهظمت الصادسة بمقخظاٍ أو جحقُق أغشاطه غلى أن ال جخػاسض مؼ أحهام َزا ال

 .جخالفها

حذد ساجبه وظائش حقىقه املالُت وجىهى خذماجه بقشاس  ( :9املادة ) ٌػين املذًش الػام للصىذوق ٍو

 .مً مجلغ الىصساء بىاء غلى جيعِب الىصٍش

 :ًخىلى املذًش املهام والصالحُاث الخالُت ( :61املادة )

ا املجلغأ. جىفُز العُاظت الػامت       .للصىذوق التي ًصذَس

 .ب. إلاششاف غلى املىظفين واملعخخذمين الػاملين في الصىذوق     

ت للصىذوق وغشطها غلى املجلغ      .ج. إغذاد مششوع املىاصهت الخقذًٍش

 .د. إغذاد مششوع ميزاهُت الصىذوق وحعاباجه الخخامُت للعىت املىتهُت وغشطها غلى املجلغ    

صالحُاث أخشي ًفىطها املجلغ أو جىاط به بمىجب ألاهظمت التي جصذس بمىجب َزا ٌ. أًت     

 .القاهىن 

جخىلى أجهضة الىصاسة القُام بأغماى الصىذوق وللىصٍش أن ًيخذب مً ًشاٍ مىاظًبا  ( :66املادة )

 .مً مىظفي الىصاسة لزلو الغشض

 ( :62املادة )

ت وجىطبق غليها أحهام قاهىن جحصُل ألامىاى أ. حػخبر أمىاى الصىذوق مً ألامىاى الػام    

ا ألغشاض َزٍ الفترة ًماسط املذًش الػام صالحُاث الحالم إلاداسي 
ً
ت املػمىى به، وجحقُق ألاميًر

ت  فُما ًخػلق باالظخحقاقاث الثابخت لما ًماسط املجلغ صالحُاث لجىت جحصُل ألامىاى ألاميًر

 .املىصىص غليها في القاهىن 



امالث ودغاوي وأمالك الصىذوق وأمىاله وواسداجه مً الظشائب والشظىم ب. حػفى مػ    

 .الحنىمُت والبلذًت والطىابؼ غلى اخخالف أهىاغها

 .ملجلغ الىصساء إصذاس ألاهظمت الالصمت لخىفُز أحهام َزا القاهىن  ( :66املادة )

ؼ آخش جخػاسض أحهامه مؼ َزا القاهىن  ( :64املادة )  .ًلغي أي قاهىن أو حشَش

 .سئِغ الىصساء والىصساء مهلفىن بدىفُز أحهام َزا القاهىن  : (65املادة )

 


