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 :المقدمةأواًل 

 
 ، 1896( لسىة 36قاىون رقم ) تأسس بهوجبصىدوق الهعوىة الوطىية هؤسسة هستقمة استقالال إداريا وهاليا 

 :التالية األٌداف تحقيقيسعِ الصىدوق إلِ العهل عمِ  حيث

 الطارئة أَ الهتكررة الهالية الهعَىة تقدين لخال هو الهحتاجة َاألسر األفراد َرعاية حهاية. 
 أَ  الهٍىي لالتأٌي لخال هو َذلك زيادتٍا أَ سرةأَ األ لمفرد اإلىتاج أَ لالعه فرص تَفير عمِ لالعه

 .الجسهاىي
 خدهات هو الهىتفعيو هو دريواالق لغير صحي تأهيو بطاقات لصرف الصحة لَزارة التَصية 

 .بً لالهعهَ الهدىي الصحي التأهيو ىظان في عميٍا الهىصَص َالشرَط لألحكانقًا َف الصىدَق
 بذلك الهختصة َالجٍات الهؤسسات لدُ الصىدَق هو الهىتفعة لمفئات الهٍىي التدريب تَفير. 

 ىشاطً َأَجً بالصىدَق الهتعمقة الهيداىية َالدراسات العمهية البحَث اءإجر. 

 

حيث يتم إجراء في كافة هحافظات الههمكة  هكتبا فرعيا(  18)إضافة إلِ  رئيسيا فرعا( 41) وذلك هن خالل
 اإلدارة العاهة.والهوافقات عمِ الخدهات في هكاتب الهيدان وتتم إجازتٍا في االجتهاعية الدراسات 



4 

 

 ثانيا: الهيكل التنظيمي لمصندوق
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 : الخدمات المقدمة من صندوق المعونة الوطنيةثالثا

 المعىنات المالية المتكررة -2

 المتكررة)األساسية( الشهرية المعونات المالية  - أ

المستفيدة من  الفئات
 الخدمة 

م  -3الهصابون بالعجز الكمي الدائم  -2 أسر األيتام -1 الهرأة التي ال  -5الهطمقات وأبىائٍن  -4الهسىون وأسٌر
 األسرة البديمة. -6هعيل لٍا 

 

 الٍاشهية. األردىيةالصىدوق في هختمف هحافظات وألوية الههمكة  فروع أماكن تقديم الخدمة
 

شروط الحصول عمى 
 الخدمة 

 ردىية الجىسيةأ األسرةتكون  أن. 
 سرة هقيهة بشكل دائم في الههمكة.تكون األ أن 
  ا الهطمقأن  .تقع األسرة تحت خط فقٌر

  عميٍا بالتعميهاتأن ال يكون لألسرة ههتمكات أو ثروات تزيد عن الحدود الهىصوص 

  ديىارا 45أن ال يقل الفرق بين دخل األسرة الهحتسب واستحقاقٍا هن الهعوىات الشٍرية األساسية عن 

  ديىارا شٍريا 45أن ال تقل فجوة فقر األسرة عن 

 أن ال يكون لألسرة هعيل همزم قادر عمِ اإلىفاق وفق الحدود الهىصوص عميٍا في التعميهات 

 التعميم والرعاية األسرية والصحية. التزام األسرة بشروط 

 شروط خاصة لبعض الفئات 

 

 الوثائق المطموبة 
 
 
 

 .تعٍد خطي يقر بصحة الهعموهات الواردة في الدراسة االجتهاعية 

 .)وثائق هطاعيم لألبىاء تحت سن السادسة )حسب حاجة الدراسة 

  هن وزارة الزراعة.وثيقة بالقيهة اإلىتاجية لألراضي الزراعية أو القيهة التقديرية 

 :ألخ.وثائق جاهعية، هحاكم شرعية، هراكز اإلصالح والتأٌيل،..تقارير طبية،  وثائق خاصة لبعض الفئات 

 

 إجراءات تقديم الخدمة
 
 
 
 
 

 .هراجعة هكتب خدهة الجٍور أو قسم الهعوىات الهالية  لتعبئة طمب الخدهة 
  قسم الهعوىات الهالية حيث يقوم الباحث االجتهاعي بها يمي إلِتحول الهعاهمة: 

)األحوال الهدىية، االستعالم عن وضع األسرة هن خالل برىاهج الهعوىة الذي يوفر بياىات عن طالبي االىتفاع  -1
ترخيص السواقين  إدارةوزارة الصىاعة والتجارة، وزارة التربية والتعميم، الضهان االجتهاعي، التقاعد الهدىي والعسكري، وزارة الزراعة، 

 (. دائرة األراضي والهساحة، والهركبات

إلجراء الزيارة  السكنفي حال الهوافقة الهبدئية بعدم وجود هواىع لمحصول عمِ الخدهة يتم تدوين عىوان   -2
 الهيداىية الحقًا.

 هيداىيا لمتأكد هن الواقع الهعيشي الفعمي لطالب الخدهة. األسرةزيارة  -3

 .الفرعفي حال الهوافقة يتم طبع بياىات االستعالم وتوقع هن قبل الباحث االجتهاعي وتختم بختم  -4

 لمجٍات الشريكة هن غير الهوجودة في برىاهج االستعالمويد طالب الخدهة بهخاطبات هوجٍة يتم تز  -5
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 لة اجتهاعية لألسرة والتىسيب عمِ الهعاهمة)ورقيا والكتروىيا(.دراسة حا إعداد -6

  رئيس قسم الهعوىات لمهراجعة والتىسيب عميٍا. إلِتحول الهعاهمة /دراسة الحالة االجتهاعية 

  الصىدوق التخاذ القرار. فرعهدير  إلِتحول الهعاهمة /دراسة الحالة االجتهاعية 

 العاهة.  لإلدارةالهيدان  فروعرسال الدراسات هن إ 

  العاهة لمصىدوق لتوريدٌا.  اإلدارةتحول الهعاهمة الِ ديوان 

  هديرية الهعوىات الهالية لمقيام بها يمي إلِتحويل الهعاهمة: 

 (الهتكررة موهات الهعاهمة ضهن سجل الكتروىي )تاريخ ورود الدراسة لقسم الهعوىات الهاليةتثبيت هع -1

 هن استكهال الدراسة فىيا وهاليا وختهٍا.تدقيق الهعاهمة  لمتأكد  -2

 هن الهكتب الهعىي الستكهال الوثائق. )الكتروىيا( الهعموهات يتم الطمب أوفي حال عدم استكهال الوثائق  -3

  جازتٍا. إلِتحول الهعاهمة  وحدة الرقابة الداخمية لتدقيقٍا هاليا وا 

  الكتروىيا. عمِ الهعوىة يتم عكس الهوافقة 

  بالغًهيدان بالتواصل هع طالب الخدهة ال فرعيقوم  بالهوافقة وطمب صورة شخصية. وا 

  .إصدار بطاقة استالم الهخصصات هن هكاتب الهيدان لمحاالت الهجازة 

 .هراجعة هكتب البريد الهحدد في البطاقة الستالم الهخصصات في ىٍاية كل شٍر 

 

المؤسسات الشريكة في 
 تقديم الخدمة 

وزارة الصحة، وزارة األحوال الهدىية، الضهان االجتهاعي، التقاعد الهدىي والعسكري، دائرة األراضي والهساحة، 
زكاة، هؤسسة ترخيص السواقين والهركبات، صىدوق ال إدارةوزارة الزراعة، وزارة الصىاعة والتجارة، التربية والتعميم، 

 اإلسالهياأليتام، جهعية الهركز  أهوالتىهية 
 )تسميم الهبالغ الىقدية هن خالل هكاتب البريد(. شركة البريد األردىي

 

 ال يوجد. رسوم الخدمة
 

 هدة أقصاٌا شٍرين هن تاريخ تقديم الطمب. وقت انجاز الخدمة
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 المؤقتة )األساسية( الشهرية المعونات المالية - ب

المستفيدة من  الفئات
 الخدمة 

مالهصابون بالعجز الكمي الهؤقت  -1  -4أسر السجىاء والهعتقمين  -3أسر الغائبين والهفقودين  -2 وأسٌر
م   أسر الخارجون هن السجن  -6ة أسر األحوال الشخصي -5العاجزون هاديا وأسٌر

 

 فروع الصىدوق في هختمف هحافظات وألوية الههمكة األردىية الٍاشهية. أماكن تقديم الخدمة
 

شروط الحصول عمى 
 الخدمة 

 أن تكون األسرة أردىية الجىسية. 
 .أن تكون األسرة هقيهة بشكل دائم في الههمكة 
 .ا الهطمق  أن تقع األسرة تحت خط فقٌر

 أن ال يكون لألسرة ههتمكات أو ثروات تزيد عن الحدود الهىصوص عميٍا بالتعميهات 

  ديىارا 45واستحقاقٍا هن الهعوىات الشٍرية األساسية عن أن ال يقل الفرق بين دخل األسرة الهحتسب 

  ديىارا شٍريا 45أن ال تقل فجوة فقر األسرة عن 

 أن ال يكون لألسرة هعيل همزم قادر عمِ اإلىفاق وفق الحدود الهىصوص عميٍا في التعميهات 

 .التزام األسرة بشروط التعميم والرعاية األسرية والصحية 

 

 الوثائق المطموبة 
 
 
 
 

 

 .تعٍد خطي يقر بصحة الهعموهات الواردة في الدراسة االجتهاعية 

 .)وثائق هطاعيم لألبىاء تحت سن السادسة )حسب حاجة الدراسة 

  .كشوف رواتب لمحاالت التي لديٍا أفراد يعهمون 

 .وثيقة بالقيهة اإلىتاجية لألراضي الزراعية أو القيهة التقديرية هن وزارة الزراعة 

 عض الفئات هثل هراكز اإلصالح والتأٌيل.وثائق خاصة بب 

 

 إجراءات تقديم الخدمة
 
 
 
 
 

 .هراجعة هكتب خدهة الجٍور أو قسم الهعوىات الهالية  لتعبئة طمب الخدهة 
 تحول الهعاهمة إلِ قسم الهعوىات الهالية حيث يقوم الباحث االجتهاعي بها يمي: 

)األحوال الهدىية، االستعالم عن وضع األسرة هن خالل برىاهج الهعوىة الذي يوفر بياىات عن طالبي االىتفاع  -1
إدارة ترخيص السواقين وزارة الصىاعة والتجارة، وزارة التربية والتعميم، الضهان االجتهاعي، التقاعد الهدىي والعسكري، وزارة الزراعة، 

 (. الهساحةدائرة األراضي و والهركبات، 

في حال الهوافقة الهبدئية بعدم وجود هواىع لمحصول عمِ الخدهة يتم تدوين عىوان السكن إلجراء الزيارة   -2
 الهيداىية الحقًا.

 زيارة األسرة هيداىيا لمتأكد هن الواقع الهعيشي الفعمي لطالب الخدهة. -3

 الباحث االجتهاعي وتختم بختم الفرع.في حال الهوافقة يتم طبع بياىات االستعالم وتوقع هن قبل  -4

 يتم تزويد طالب الخدهة بهخاطبات هوجٍة لمجٍات الشريكة هن غير الهوجودة في برىاهج االستعالم -5

 إعداد دراسة حالة اجتهاعية لألسرة والتىسيب عمِ الهعاهمة)ورقيا والكتروىيا(. -7
 



8 

 

  رئيس قسم الهعوىات لمهراجعة والتىسيب عميٍا. إلِتحول الهعاهمة /دراسة الحالة االجتهاعية 

  هدير فرع الصىدوق التخاذ القرار. إلِتحول الهعاهمة /دراسة الحالة االجتهاعية 

  .إرسال الدراسات هن فروع الهيدان لإلدارة العاهة 

  .تحول الهعاهمة الِ ديوان اإلدارة العاهة لمصىدوق لتوريدٌا 

  هديرية الهعوىات الهالية لمقيام بها يمي إلِتحويل الهعاهمة: 

 موهات الهعاهمة ضهن سجل الكتروىي )تاريخ ورود الدراسة لقسم الهعوىات الهالية الهؤقتة(تثبيت هع -1

 تدقيق الهعاهمة  لمتأكد هن استكهال الدراسة فىيا وهاليا وختهٍا. -2

 الستكهال الوثائق. )الكتروىيا( الهكتب الهعىيفي حال عدم استكهال الوثائق أو الهعموهات يتم الطمب هن  -3

 .جازتٍا  تحول الهعاهمة الِ وحدة الرقابة الداخمية لتدقيقٍا هاليا وا 

  الكتروىيا. عمِ الهعوىة يتم عكس الهوافقة 

 .بالغً بالهوافقة وطمب صورة شخصية  يقوم فرع الهيدان بالتواصل هع طالب الخدهة وا 

 هكاتب الهيدان لمحاالت الهجازة.  إصدار بطاقة استالم الهخصصات هن 

 .هراجعة هكتب البريد الهحدد في البطاقة الستالم الهخصصات في ىٍاية كل شٍر 

 

المؤسسات الشريكة في 
 تقديم الخدمة 

األحوال الهدىية، الضهان االجتهاعي، التقاعد الهدىي والعسكري، دائرة األراضي والهساحة، وزارة الصحة، وزارة 
جهعية  سواقين والهركبات، صىدوق الزكاة،إدارة ترخيص الوزارة الصىاعة والتجارة، التربية والتعميم، وزارة الزراعة، 

 الهركز اإلسالهي
 لهبالغ الىقدية هن خالل هكاتب البريد(.شركة البريد األردىي )تسميم ا

 

 ال يوجد. رسوم الخدمة
 

 هدة أقصاٌا شٍرين هن تاريخ تقديم الطمب. وقت انجاز الخدمة
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 المعىنات المالية اإلضافية-1

 
 المعونات المالية اإلضافية - ت

المستفيدة من  الفئات
 الخدمة 

 هالية )أساسية( شٍريةكافة الفئات الهىتفعة هن الصىدوق بهعوىات 

 .باستثىاء: الهعوىات الهالية الخاصة بأسر الهعوقين، الحاالت اإلىساىية، الحاالت االستثىائية
 

 فروع الصىدوق في هختمف هحافظات وألوية الههمكة األردىية الٍاشهية. أماكن تقديم الخدمة
 

شروط الحصول عمى 
 الخدمة 

  أساسية شٍريةأن تكون األسرة هىتفعة بهعوىة هالية 

 )باستثىاء الفئات الهشار إليٍا أعالي(
 

 الوثائق المطموبة 
 

 ال يوجد وثائق

 إجراءات تقديم الخدمة
 
 
 
 
 

 لألسرةلمتأكد هن الواقع الهعيشي الفعمي هن قبل الباحث االجتهاعي في فرع الصىدوق زيارة األسرة هيداىيا   -

 -العالهات-يقوم الباحث االجتهاعي بتعبئة هؤشرات الفقر وشدة حاجة األسرة  )يتم احتساب أوزان الهؤشرات  -
 وتحديد قيهة الهعوىة اإلضافية الكتروىيا(

 االلكتروىية هن قبل الباحث االجتهاعي في هديرية الهعوىات الهالية اإلدارة العاهة. االستهارة تدقيق يتم   -

جازتٍا. إلِحول الهعاهمة ت -  وحدة الرقابة الداخمية لتدقيقٍا هاليا وا 

 الكتروىيا.  عمِ الهعوىة يتم عكس الهوافقة -

 

المؤسسات الشريكة في 
 تقديم الخدمة 

 شركة البريد األردىي

 ال يوجد. رسوم الخدمة
 

 - وقت انجاز الخدمة
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 المعىنات المالية الشهرية الخاصة-3

 الخاصة بأسر ذوي االحتياجات الخاصةالمعونات المالية الشهرية  - أ

المستفيدة من  الفئات
 الخدمة 

 الهعوقين صاسر األشخا

 فروع الصىدوق في هختمف هحافظات وألوية الههمكة األردىية الٍاشهية. أماكن تقديم الخدمة
 

شروط الحصول عمى 
 الخدمة 

 أن تكون األسرة أردىية الجىسية. 
  في الههمكة.أن تكون األسرة هقيهة بشكل دائم 
 أن ال يزيد هجهوع دخل األبىاء هىفردا عن هستوى الهضاعف األول لخط الفقر الشٍري الهطمق لألسرة الهعيارية 

  أن يكون التشخيص الطبي لمهعاق ضهن الحاالت التالية: التخمف العقمي الشديد، الشمل الدهاغي الهصاحب
تي ال يستطيع هعٍا الهعاق خدهة ىفسً، الهرض العقمي لإلعاقة، تعدد اإلعاقات، اإلعاقة الحركية الهقعدة ال

 والىفس الذي ال يستطيع هعً الهعاق خدهة ىفسً، كفيف البصر الكمي.

 

 الوثائق المطموبة 
 
 

 .تعٍد خطي يقر بصحة الهعموهات الواردة في الدراسة االجتهاعية 

 تقرير طبي هن الهرجع الهختص لمشخص الهعاق 

 وثائق بدخل األسرة 

 

 إجراءات تقديم الخدمة
 
 
 
 
 

 .هراجعة هكتب خدهة الجٍور أو قسم الهعوىات الهالية  لتعبئة طمب الخدهة 
 تحول الهعاهمة إلِ قسم الهعوىات الهالية حيث يقوم الباحث االجتهاعي بها يمي: 

)األحوال االستعالم عن وضع األسرة هن خالل برىاهج الهعوىة الذي يوفر بياىات عن طالبي االىتفاع  -1
وزارة الصىاعة  الهدىية، الضهان االجتهاعي، التقاعد الهدىي والعسكري، وزارة الزراعة، وزارة التربية والتعميم،

 إدارة ترخيص السواقين والهركبات، دائرة األراضي والهساحة(.  والتجارة،

في حال الهوافقة الهبدئية بعدم وجود هواىع لمحصول عمِ الخدهة يتم تدوين عىوان السكن إلجراء الزيارة   -2
 الهيداىية الحقًا.

 زيارة األسرة هيداىيا لمتأكد هن الواقع الهعيشي الفعمي لطالب الخدهة. -3

 االجتهاعي وتختم بختم الفرع.في حال الهوافقة يتم طبع بياىات االستعالم وتوقع هن قبل الباحث  -4

 يتم تزويد طالب الخدهة بهخاطبات هوجٍة لمجٍات الشريكة هن غير الهوجودة في برىاهج االستعالم -5

 إعداد دراسة حالة اجتهاعية لألسرة والتىسيب عمِ الهعاهمة)ورقيا والكتروىيا(. -6

  لمهراجعة والتىسيب عميٍا. رئيس قسم الهعوىات إلِتحول الهعاهمة /دراسة الحالة االجتهاعية 

  هدير فرع الصىدوق التخاذ القرار. إلِتحول الهعاهمة /دراسة الحالة االجتهاعية 

  .إرسال الدراسات هن فروع الهيدان لإلدارة العاهة 
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  ديوان اإلدارة العاهة لمصىدوق لتوريدٌا.  إلِتحول الهعاهمة 

  م بها يميهديرية الهعوىات الهالية لمقيا إلِتحويل الهعاهمة: 

 .) تاريخ ورودٌا لقسم الهعوىات الهتكررة( تثبيت هعموهات الهعاهمة ضهن سجل الكتروىي -1

 تدقيق الهعاهمة  لمتأكد هن استكهال الدراسة فىيا وهاليا وختهٍا. -2

 .إلكتروىيا في حال عدم استكهال الوثائق أو الهعموهات يتم الطمب هن الهكتب الهعىي الستكهال الوثائق -3

  جازتٍا. إلِتحول الهعاهمة  وحدة الرقابة الداخمية لتدقيقٍا هاليا وا 

  .يتم عكس الهوافقة الكتروىيا عمِ الهعوىة 

 .بالغً بالهوافقة وطمب صورة شخصية  يقوم فرع الهيدان بالتواصل هع طالب الخدهة وا 

  .إصدار بطاقة استالم الهخصصات هن هكاتب الهيدان لمحاالت الهجازة 

 ب البريد الهحدد في البطاقة الستالم الهخصصات في ىٍاية كل شٍر.هراجعة هكت 

 

المؤسسات الشريكة في 
 تقديم الخدمة 

األحوال الهدىية، الضهان االجتهاعي، التقاعد الهدىي والعسكري، دائرة األراضي والهساحة، وزارة الصحة، وزارة 
 زكاة.إدارة ترخيص السواقين والهركبات، صىدوق ال وزارة الصىاعة والتجارة، الزراعة،

 شركة البريد األردىي )تسميم الهبالغ الىقدية هن خالل هكاتب البريد(.
 

 ال يوجد. رسوم الخدمة
 

 هدة أقصاٌا شٍرين هن تاريخ تقديم الطمب. وقت انجاز الخدمة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

 المعونات المالية الشهرية الخاصة بالحاالت اإلنسانية - ب

المستفيدة من  الفئات
 الخدمة 

األسر الفقيرة التي يعاىي أحد أفرادٌا هن أهراض خطيرة أو هزهىة أو هستعصية تتطمب ىفقات هتكررة  -1
 لمعالج

 األولِ. جاهعيةوجود ابن أو أكثر عىد األسر الهىتفعة هن الهعوىات األساسية عمِ هقاعد الدراسة ال -2

 الفقد القسري لدخل األسرة  -3

 هراكز إصالح وتأٌيل الىساء ودور الهسىين والعجزة.ىزيالت  -4

 

 فروع الصىدوق في هختمف هحافظات وألوية الههمكة األردىية الٍاشهية. أماكن تقديم الخدمة
 

شروط الحصول عمى 
 الخدمة 

 أن تكون األسرة أردىية الجىسية. 
 .أن تكون األسرة هقيهة بشكل دائم في الههمكة 
  اأن تقع األسرة تحت  .الهضاعف الثاىي لخط فقٌر

 أن ال يكون لألسرة ههتمكات أو ثروات تزيد عن الحدود الهىصوص عميٍا بالتعميهات 

 أن ال يكون لألسرة هعيل همزم قادر عمِ اإلىفاق وفق الحدود الهىصوص عميٍا في التعميهات 

 شروط خاصة لبعض الفئات 

 

 الوثائق المطموبة 
 
 
 

 

  الهعموهات الواردة في الدراسة االجتهاعية.تعٍد خطي يقر بصحة 

 .وثيقة بالقيهة اإلىتاجية لألراضي الزراعية أو القيهة التقديرية هن وزارة الزراعة 

 وثائق جاهعية، هحاكم شرعية، هراكز اإلصالح والتأٌيلهثل  وثائق خاصة لبعض الفئات: 

 إجراءات تقديم الخدمة
 
 
 
 
 

  الهعوىات الهالية  لتعبئة طمب الخدهة.هراجعة هكتب خدهة الجٍور أو قسم 
 تحول الهعاهمة إلِ قسم الهعوىات الهالية حيث يقوم الباحث االجتهاعي بها يمي: 

)األحوال الهدىية، االستعالم عن وضع األسرة هن خالل برىاهج الهعوىة الذي يوفر بياىات عن طالبي االىتفاع  -1
إدارة ترخيص السواقين وزارة الصىاعة والتجارة، وزارة التربية والتعميم، وزارة الزراعة،  الضهان االجتهاعي، التقاعد الهدىي والعسكري،

 (. دائرة األراضي والهساحةوالهركبات، 

في حال الهوافقة الهبدئية بعدم وجود هواىع لمحصول عمِ الخدهة يتم تدوين عىوان السكن إلجراء الزيارة   -2
 الهيداىية الحقًا.

 هيداىيا لمتأكد هن الواقع الهعيشي الفعمي لطالب الخدهة.زيارة األسرة  -3

 في حال الهوافقة يتم طبع بياىات االستعالم وتوقع هن قبل الباحث االجتهاعي وتختم بختم الفرع. -4

 يتم تزويد طالب الخدهة بهخاطبات هوجٍة لمجٍات الشريكة هن غير الهوجودة في برىاهج االستعالم -5

 اجتهاعية لألسرة والتىسيب عمِ الهعاهمة)ورقيا والكتروىيا(. إعداد دراسة حالة -6

  رئيس قسم الهعوىات لمهراجعة والتىسيب عميٍا. إلِتحول الهعاهمة /دراسة الحالة االجتهاعية 

  هدير فرع الصىدوق التخاذ القرار. إلِتحول الهعاهمة /دراسة الحالة االجتهاعية 
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 رة العاهة. إرسال الدراسات هن فروع الهيدان لإلدا 

  ديوان اإلدارة العاهة لمصىدوق لتوريدٌا.  إلِتحول الهعاهمة 

  هديرية الهعوىات الهالية لمقيام بها يمي إلِتحويل الهعاهمة: 

 موهات الهعاهمة ضهن سجل الكتروىي )تاريخ ورودٌا لمقسم(تثبيت هع -1

 وختهٍا.تدقيق الهعاهمة  لمتأكد هن استكهال الدراسة فىيا وهاليا  -2

 في حال عدم استكهال الوثائق أو الهعموهات يتم الطمب هن الهكتب الهعىي الستكهال الوثائق. -3

  جازتٍا. إلِتحول الهعاهمة  وحدة الرقابة الداخمية لتدقيقٍا هاليا وا 

  .يتم عكس الهوافقة الكتروىيا عمِ الهعوىة 

  بالغً بالهو  افقة وطمب صورة شخصية.يقوم فرع الهيدان بالتواصل هع طالب الخدهة وا 

  .إصدار بطاقة استالم الهخصصات هن هكاتب الهيدان لمحاالت الهجازة 

 .هراجعة هكتب البريد الهحدد في البطاقة الستالم الهخصصات في ىٍاية كل شٍر 

 

المؤسسات الشريكة في 
 تقديم الخدمة 

األحوال الهدىية، الضهان االجتهاعي، التقاعد الهدىي والعسكري، دائرة األراضي والهساحة، وزارة الصحة، وزارة 
 زكاة.إدارة ترخيص السواقين والهركبات، صىدوق الوزارة الصىاعة والتجارة، الزراعة، 

 شركة البريد األردىي )تسميم الهبالغ الىقدية هن خالل هكاتب البريد(.
 

 ال يوجد. الخدمةرسوم 
 

 هدة أقصاٌا شٍرين هن تاريخ تقديم الطمب. وقت انجاز الخدمة
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 المعىنات المالية الطارئة-4
 

 المعونة النقدية الطارئة  -أ

الفئات المستفيدة من 
 الخدمة 

 :صرف الهعوىة الهالية الطارئة ألي أسرة هحتاجة هن الحاالت التاليةيتم 
 .األسرة أفرادوفاة أحد  .1
 اىتقال األسرة هن هكان إقاهتٍا الدائم إلِ هكان آخر ىتيجة التٍجير القسري . .2
 تعرض هىزل األسرة الذي تعيش فيً لمحريق . .3
 تعرض األسرة لمكوارث والىكبات الطبيعية ويستثىِ هن ذلك الجفاف واىتشار األوبئة. .4
 .األسرةلهصدر دخمٍا الوحيد الذي تعتاش هىً بسب هرض رب  األسرةفقدان  .5
 تعرض رب األسرة )الهعيل الرئيس لٍا( لالعتقال أو التوقيف .6
 % فأكثر في شٍادة الدراسة الثاىوية.90تفوق أبىاء األسر الهىتفعة وحصول أي هىٍم عمِ هعدل  .7
 أن يكون هضِ ثالث سىوات عمِ حصولً عمِ الهعوىة الطارئة لىفس السبب. .8
 

 الٍاشهية. األردىيةالههمكة  وألويةالصىدوق في هختمف هحافظات  فروع اماكن تقديم الخدمة
 

شروط الحصول عمى 
 الخدمة 

 سرة أردىية الجىسية.                     أن تكون األ 
 سرة هقيهة بشكل دائم في الههمكة.         أن تكون األ 

  الهعيارية عمِ هستوى الههمكةيتجاوز دخل األسرة الهحتسب هستوى خط الفقر الهطمق لألسرة أن ال . 

 أن ال يزيد هجهوع دخل األبىاء هىفردا عن هستوى الهضاعف األول لخط الفقر الهطمق لألسرة الهعيارية. 

  يوها هن تاريخ حصول الحالة أو تعرض األسرة  66تاريخ إصدار قرار صرف الهعوىة الطارئة عن أن ال يزيد
 لمظرف الطارئ.

  هعوىة او تعويض يساوي او يزيد عن هقدار الهعوىة الهستحقة لٍا هن  أيقد حصمت عمِ  األسرةأن ال تكون
 اي هصدر آخر لىفس الغاية.

 

 الوثائق المطموبة 
 
 
 
 

 .صورة عن دفتر العائمة ساري الهفعول 
 .صورة عن الٍوية الشخصية/ بطاقة األحوال الهدىية 

  .تقرير طبي في حال هرض وتعطل الفرد الذي يعتبر هصدر دخل األسرة الوحيد 

  (.األفراداو احد  األسرةشٍادة الوفاة)لهعاهالت وفاة هعيل 

  (.األسرةلهعاهالت)سجن هعيل  اآلسرةوثيقة هن السجن لهعيل 

 (.، حريق الهىزلتقرير هن الدفاع الهدىي لهعاهالت)الكوارث الطبيعية 

 لهعاهالت)الجموة العشائرية(. األهىيالهركز  أوتصرف وثيقة هن اله 

 .تعٍد خطي يقر بصحة الهعموهات الواردة في الدراسة االجتهاعية 
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 إجراءات تقديم الخدمة
 
 
 
 
 

 .هراجعة هكتب خدهة الجٍور أو قسم الهعوىات الهالية  لتعبئة طمب الخدهة 
  ِالباحث االجتهاعي بها يميقسم الهعوىات الهالية حيث يقوم تحول الهعاهمة ال : 

ل بياىات عن طالبي االىتفاع )األحوااالستعالم عن وضع األسرة هن خالل برىاهج الهعوىة الذي يوفر  -1
ترخيص  إدارةوزارة الصىاعة والتجارة، الهدىية، الضهان االجتهاعي، التقاعد الهدىي والعسكري، وزارة الزراعة، 

 (. ، صىدوق الزكاةالسواقين والهركبات

في حال الهوافقة الهبدئية بعدم وجود هواىع لمحصول عمِ الخدهة يتم تدوين عىوان سكىً إلجراء الزيارة   -2
 الهيداىية الحقاً 

 هيداىيا لمتأكد هن الواقع الهعيشي الفعمي لطالب الخدهة. األسرةزيارة   -3

 ختم بختم الصىدوق.في حال الهوافقة يتم طبع بياىات االستعالم وتوقع هن قبل الباحث االجتهاعي وت  -4

 يتم تزويد طالب الخدهة بهخاطبات هوجٍة  لمجٍات الشريكة هن غير الهوجودة في برىاهج االستعالم.  -5

 دراسة حالة اجتهاعية لألسرة والتىسيب عمِ الهعاهمة)ورقيًا والكتروىيًا(. إعداد  -6

  هراجعة والتىسيب عميٍا.لم الهعوىات الهاليرئيس قسم  إلِتحول الهعاهمة /دراسة الحالة االجتهاعية 

  هدير هكتب الصىدوق التخاذ القرار. إلِتحول الهعاهمة /دراسة الحالة االجتهاعية 

 لإلدارة العاهة. فروع الصىدوق رسال الدراسات هن إ 

  العاهة لمصىدوق لتوريدٌا.  اإلدارةتحول الهعاهمة الِ ديوان 

 ميتحويل الهعاهمة هديرية الهعوىات الهالية لمقيام بها ي: 

 تثبيت هعموهات الهعاهمة ضهن سجل الكتروىي. -1

 تدقيق الهعاهمة  لمتأكد هن استكهال الدراسة فىيا وهاليا وختهٍا. -2

 الهعموهات يتم الطمب هن الهكتب الهعىي الستكهال الوثائق أوفي حال عدم استكهال الوثائق  -3
 الكتروىيا.

  جازتٍا. إلِتحول الهعاهمة  وحدة الرقابة الداخمية لتدقيقٍا هاليا وا 

  يتم إرسال ىسخة هن القرار تحويل الهمف لهديرية الهوارد الهالية إلصدار شيك باسم الهىتفع في حال الهوافقة
هع الشيك إلِ هكتب الصىدوق في الهيدان وفي حال أن طالب الخدهة قد سار باإلجراءات في اإلدارة العاهة 

 هن يىوب عىً . أوالشيك شخصيا  فيتم تسميهً

  إلِ  إرسالًفي حال عدم الهوافقة هن هرحمة التدقيق أو بعد استكهال الوثائق فيتم إصدار قرار عدم هوافقة ويتم
 الهيدان هبين فيً أسباب عدم الهوافقة ويتم إبالغ الهىتفع بأسباب عدم الهوافقة. فرع

 

المؤسسات الشريكة في 
 تقديم الخدمة 

وزارة األحوال الهدىية، الضهان االجتهاعي، التقاعد الهدىي والعسكري، دائرة األراضي والهساحة، وزارة الزراعة، 
 ،اإلداريترخيص السواقين والهركبات، صىدوق الزكاة، هديرية الدفاع الهدىي، الحاكم  إدارةالصىاعة والتجارة، 

 .األهىيالهركز 
 

 ال يوجد. رسوم الخدمة
 

 أسبوعين.  الخدمة وقت انجاز
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 المعونة النقدية الفورية في فروع الصندوق-ب

الفئات المستفيدة من 
 الخدمة 

يستفيد هن ٌذي الخدهة األفراد أو األسر الفقيرة الهحتاجة هن الحاالت الهىتفعة هن الصىدوق أو طالبة 
ا بظروف غير اعتيادية أو لتمبية احتياجات عاجمة لٍم تتطمب إىفاق هالي خاص  االىتفاع ىتيجة لهروٌر

 بٍا وليست لٍذي الهبالغ صفة الدوام أو االستهرارية.  
 

 الٍاشهية. األردىيةالههمكة  وألويةهكاتب الصىدوق في هختمف هحافظات  تقديم الخدمة أماكن

شروط الحصول عمى 
 الخدمة 

                      .أن يكون طالب الهعوىة أردىي الجىسية 
          .أن تكون األسرة هقيهة بشكل دائم في الههمكة 

  (ديىار شٍريا. 356أن ال يزيد الدخل الشٍري الحقيقي الفعمي ألسرة طالب االىتفاع عن ) 

 :ان يكون لدى األسرة أي ظرف أو األسباب التالية 

 أجور تىقالت لمهىتفع أو طالب االىتفاع ها بين فرع الصىدوق وهكان السكن. -

 الهساٌهة بثهن العالج -

 الهساٌهة بدفع التزاهات هالية هتراكهة )فواتير كٍرباء، هاء(  -

 هراجعات هرضِ السرطان وغسيل الكمِ -

 تعرض هىزل األسرة لألضرار -

 الهساٌهة بتغطية الهتطمبات الخاصة بذوي االحتياجات الخاصة هن الفئات غير الهىتفعة -

 فترة األعياد ( ديىارا قبيل196أسر األيتام التي ال يزيد دخمٍا الحقيقي عن )  -

( ديىارا شٍريا ولديٍا ثالثة أبىاء فأكثر 196األسر الهحتاجة التي ال يزيد دخمٍا الحقيقي عن ) -
 همتحقين بالهدارس

األسر الهىتفعة هن الصىدوق أو ألسر األيتام التي لديٍا ابن أو أكثر عمِ هقاعد الدراسة  -
 الجاهعية )قبيل التسجيل لمفصل الدراسي(

 ٍا فجوة غذاءاألسر التي لدي  -

 الفرد الهحتاج ألي هن الهعيىات الطبية الهساعدة البسيطة.  -

  الفرد/ األسرة ألي ىوع هن الهركبات باستثىاء هركبات ذوي اإلعاقة، وطالبي الهساعدة هن عدم اهتالك
 هرضِ السرطان وغسيل الكمِ.

 

 الوثائق المطموبة 
 
 
 
 

 الصرف ألسرة صورة عن دفتر العائمة ساري الهفعول/ في حال تم 
 صورة عن الٍوية الشخصية/ بطاقة األحوال الهدىية في حال تم الصرف لفرد واحد 

 تقرير طبي لمحاالت الهرضية، وحالة طمب الهعيىات الطبية البسيطة 

  فواتير هاء والكٍرباء/ في حال طمب الصرف بسبب تراكم الفواتير 

  عمِ هقاعد الدراسة فأكثر أبىاءوثائق هدرسية/ في حال وجود ثالثة 

 وثائق جاهعية/ في حال وجود طالب جاهعي 
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 وثيقة هن الجٍة الهختصة في حال تعرض الهىزل لضرر ها 

  .كشوف رواتب لمحاالت التي لديٍا أفراد يعهمون 

 

 إجراءات تقديم الخدمة
 
 
 
 

 

  الباحث الهختص في فرع الصىدوقهراجعة   

  االستعالم عن وضع األسرة هن خالل برىاهج الهعوىة الذي يوفر بياىات عن طالبي االىتفاع )األحوال
الهدىية، الضهان االجتهاعي، دائرة األراضي والهساحة، التقاعد الهدىي والعسكري، وزارة الزراعة، ادارة 

 ترخيص السواقين والهركبات، صىدوق الزكاة(. 

  .في حال الهوافقة يتم طبع بياىات االستعالم وتصدق هن قبل الباحث االجتهاعي أو رئيس القسم 

 تعبئة الىهوذج الهعد لٍذي الغاية، ويتم التوصية بالصرف هن قبل الباحث االجتهاعي أو رئيس القسم 

 يتم الصرف بىاء عمِ قرار هن هدير الفرع في الهحافظة أو المواء 

 

 

المؤسسات الشريكة في 
 تقديم الخدمة 

وزارة الصحة، األحوال الهدىية، الضهان االجتهاعي، التقاعد الهدىي والعسكري، دائرة األراضي والهساحة، 
 وزارة الزراعة، ادارة ترخيص السواقين والهركبات، صىدوق الزكاة، هديرية الدفاع الهدىي.

 

 ال يوجد. رسوم الخدمة
 

 عشرة دقائق  وقت انجاز الخدمة
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 إلغاثة ومساعدة األسر المحتاجة التي تتعرض لمكوارث الطبيعيةالمعونة المالية العاجمة -ج

الفئات المستفيدة من 
 الخدمة 

ا  يستفيد هن ٌذي الخدهة األفراد أو األسر الفقيرة الهحتاجة هن الحاالت الهىتفعة هن الصىدوق وغيٌر
ا بظروف طارئة ىاتجة عن  هن األسر الهحتاجة، والتي يثبت حاجتٍا لمعون والهساعدة ىتيجة هروٌر

 حاالت الكوارث الطبيعية*، وليست لٍا صفة الدوام واالستهرارية.  

 الصىدوق في هختمف هحافظات وألوية الههمكة األردىية الٍاشهية. فروع لخدمةاماكن تقديم ا

شروط الحصول عمى 
 الخدمة 

                      .أن يكون طالب الهعوىة أردىي الجىسية 
  ( ديىار 356أن ال يزيد الدخل الشٍري الهحتسب وفقا لتعميهات الهعوىات الهالية الهعهول بٍا عن )

 شٍريا. 

  صالحية وأهان هسكن األسرة ىتيجة الكارثة الطبيعية التي حمت بًعدم 

 .ىزوح األسرة عن هىزلٍا 

 

 ال يوجد    الوثائق المطموبة 

 

 إجراءات تقديم الخدمة 
 
 
 
 
 

 ( ديىار 566يعتهد تقرير هن هدير فرع الصىدوق الهعىي لصرف هعوىة فورية عاجمة ال تتجاوز )
 االلكتروىي )لحين إرسال ىسخة التقرير األصل بالبريد العادي(.هرسل بالفاكس أو البريد 

  يحدد الهبمغ في ضوء حجم األضرار الهادية والىفسية عمِ األسرة بها في ذلك عدد أفرادٌا وهقدار
 دخمٍا الحقيقي والوضع الصحي ألفرادٌا بىاء عمِ االستعالم عن األسر الهتضررة . 

 ٍا هن قبل الحاكم اإلداري الهختص وعمِ هدير فرع الصىدوق يتم تقرير وجود كارثة باإلعالن عى
إعداد تقرير أولي بشكل عاجل بالتعاون هع الجٍات الهختصة يوضح فيً حجم األضرار األولية 

 الىاتجة عن الكارثة وعدد األسر الهحتاجة الهتضررة.

 ( ساعة هن وقوع الكارثة. 24يرسل التقرير لإلدارة العاهة لمصىدوق خالل فترة ال تتجاوز هدتٍا ) 

 .يوجً الهدير العام فرق الهساعدة التي يتم تشكيمٍا لٍذي الغاية لتقديم الهعوىات الهالية العاجمة 

 ا في يجوز لهدير فرع الصىدوق في الهحافظة أو المواء صرف هعوىة فورية عاجمة ال يتج اوز هقداٌر
 ( ديىار لألسرة الهحتاجة التي يتعرض هىزلٍا ألي كارثة طبيعية.266العام الواحد )

 

المؤسسات الشريكة في 
 تقديم الخدمة 

 الحكام اإلداريين، وزارة التنمية االجتماعية، المديرية العامة لمدفاع المدني.

 ال يوجد. رسوم الخدمة
 

 ( ساعة24) وقت انجاز الخدمة
 

 

 



19 

 

 معونة التأهيل الجسماني -5
 

معونة التأهيل الجسماني      

األشخاص الهصابون باإلعاقة أو العجز الكمي أو الجزئي في أجساهٍم وبحاجة إلِ أجٍزة  الفئات المستفيدة من الخدمة 
م بٍدف تحسين قدراتٍم وهٍاراتٍم.  طبية، تتىاسب هع بيئتٍم وبىيتٍم وعهٌر

 

 الٍاشهية. األردىيةالههمكة  وألويةهكاتب الصىدوق في هختمف هحافظات  تقديم الخدمة أماكن
 

 سرة أردىية الجىسية.                     أن تكون األ  شروط الحصول عمى الخدمة 
 سرة هقيهة بشكل دائم في الههمكة.         أن تكون األ 

 خل الشٍري الهحتسب لألسرة الهعيارية عمِ هستوى الههمكة دأن ال يزيد ال  

 ديىار شٍريا. 756 أن ال يزيد الدخل الحقيقي لألبىاء عن 

  أو قادر عمِ الحصول عمِ الهعيىات أو األجٍزة أن ال يكون طالب االىتفاع قد حصل
 .هىتفع هىٍا هن أي جٍة  أخرىالطبية التي يحتاجٍا 

  ( ديىار لهدة خهس سىوات 666عن ) التأٌيل الجسهاىي اإلجهاليال يتجاوز هقدار هعوىة
لألجٍزة الهخصصة لمبالغين وهدة ثالث سىوات لألجٍزة الهخصصة لألطفال الذين تقل 

م عن ثهاىية عشر عاها.  أعهاٌر

 

 الوثائق المطموبة 
 
 
 
 

  الطبية.تقرير طبي هن الجٍات الطبية الهختصة لبيان حاجة طالب االىتفاع لألجٍزة 

 .تعٍد خطي يقر بصحة الهعموهات الواردة في الدراسة االجتهاعية 

 حسب حاجة الدراسة(وثيقة بالقيهة اإلىتاجية لألراضي الزراعية أو القيهة التقديرية (. 

  .كشوف رواتب لمحاالت التي لديٍا أفراد يعهمون 

 الصىدوق صورة عن قائهة األسعار لألجٍزة الطبية الهساعدة الهعتهدة هن إدارة. 

 .وثيقة خاصة باألسر التي لديٍا تاهين صحي لضهان عدم ازدواجية تقديم الخدهة 

 

 إجراءات تقديم الخدمة
 
 
 
 
 

 ٍور أو قسم الهعوىات الهالية  لتعبئة طمب الخدهة.ههراجعة هكتب خدهة الج 
  قسم التدريب والتأٌيل لمباحث االجتهاعي لمقيام بها يمي إلِتحول الهعاهمة : 

االستعالم عن وضع األسرة هن خالل برىاهج الهعوىة الذي يوفر بياىات عن طالبي االىتفاع  -1
ترخيص  إدارة)األحوال الهدىية، الضهان االجتهاعي، التقاعد الهدىي والعسكري، وزارة الزراعة، 

 (. ، صىدوق الزكاةالسواقين والهركبات

 ل عمِ الخدهة يتم تدوين عىوان سكىً  في حال الهوافقة الهبدئية بعدم وجود هواىع لمحصو   -2

 إلجراء الزيارة الهيداىية الحقاً    

 هيداىيا لمتأكد هن الواقع الهعيشي الفعمي لطالب الخدهة. األسرةزيارة  -3

في حال الهوافقة يتم طبع بياىات االستعالم وتوقع هن قبل الباحث االجتهاعي ورئيس القسم  -4
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 والهدير وتختم بختم الصىدوق.

تزويد طالب الخدهة بهخاطبات هوجٍة  لمجٍات الشريكة هن غير الهوجودة في برىاهج يتم  -5
 االستعالم.

 الكتروىيا.ورقيا و ية لألسرة والتىسيب عمِ الهعاهمة دراسة حالة اجتهاع إعداد -6

  رئيس قسم التدريب والتأٌيل لمهراجعة والتىسيب  إلِتحول الهعاهمة /دراسة الحالة االجتهاعية
 عميٍا.

  الصىدوق التخاذ القرار. فرع هدير إلِل الهعاهمة /دراسة الحالة االجتهاعية تحو 

 الدراسات هن هكاتب الهيدان لإلدارة العاهة.  إرسال 

  العاهة لمصىدوق لتوريدٌا.  اإلدارةديوان  إلِتحول الهعاهمة 

  ا وهاليا./ قسم التأٌيل الجسهاىي لتدقيقٍا فىيوالتأٌيل هديرية التدريبإلِ تحويل الهعاهمة 

  جازتٍا. إلِتحول الهعاهمة  وحدة الرقابة الداخمية لتدقيقٍا هاليا وا 

 الهعتهد ألسرة هالية إلصدار شيك بقيهة التأٌيل باسم رب اتحويل الهمف لهديرية الهوارد ال
 ب الهعىي الستكهال عهمية التأٌيل أو صاحب العالقة.وتسميهً لهحاسب الهكت

 بالغًع طالب الخدهة يقوم هكتب الهيدان بالتواصل ه  .بالهوافقة  وا 

أن تكون ىتيجة التدقيق طمب وثائق إضافية هن هكتب الهيدان أو  أها األخرى)في الحاالت  
الزيارة أو عدم الهوافقة وفي حاالت استكهال الوثائق إذا تهت الهوافقة فتكون اإلجراءات 

الهتبقية اعتيادية أها في حال عدم الهوافقة هن هرحمة التدقيق أو بعد الزيارة أو بعد استكهال 
رسالً إلِ الوثائق فيتم إصدار قرار ع الهيدان هبيىا فيً أسباب عدم الهوافقة فرع دم هوافقة وا 
 ويتم إبالغ الهىتفع بذلك(.

  ًفي حال تعطل الجٍاز الطبي الهساعد ألسباب ال تتعمق بسوء االستعهال أو اإلٌهال فإى
يتم صياىة ٌذا الجٍاز عمِ ىفقة الصىدوق شريطة أن ال يزيد إجهالي تكمفة الصياىة عن 

 الجٍاز.ثهن ٌذا 

 

المؤسسات الشريكة في تقديم 
 الخدمة 

األحوال الهدىية، الضهان االجتهاعي، التقاعد الهدىي والعسكري، دائرة األراضي وزارة الصحة، 
ترخيص السواقين والهركبات، صىدوق الزكاة، هؤسسات األجٍزة  إدارةوالهساحة، وزارة الزراعة، 

 الطبية هن القطاع الخاص.
 

 ال يوجد. رسوم الخدمة
 

 أسبوعين.  وقت انجاز الخدمة
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 التدريب والتأهيل المهني والتشغيل-6
 

 والتأهيل المهنيالتدريب   - أ

 هن صىدوق الهعوىة الوطىية  سر الهىتفعةاأل أفراد الفئات المستفيدة من الخدمة 
 

 الٍاشهية. األردىيةلوية الههمكة الصىدوق في هختمف هحافظات وأ فروع تقديم الخدمة أماكن
 

 .سرة هىتفعة هن الصىدوقأن تكون األ  شروط الحصول عمى الخدمة 

 

 صورة عن دفتر العائمة ساري الهفعول.  الوثائق المطموبة 
 .صورة عن بطاقة االىتفاع هن الهعوىة 

 

 إجراءات تقديم الخدمة
 
 
 

  /ىاسب الصىدوق لمتسجيل في البرىاهج اله فرعهراجعة هراكز التدريب الهٍىي
 وااللتحاق بالهركز الهطموب، أو الهراكز الهعتهدة هن الصىدوق

  الهىتفعين. أبىاءتقوم هراكز التدريب بتزويد الصىدوق بأسهاء الهمتحقين هن 

   يتم دفع الرسوم السىوية وهبمغ )أربعون ( ديىارا شٍريا ألبىاء األسر الهىتفعة
 ن خالل:الهمتحقين بالتدريب طيمة هدة البرىاهج التدريبي وذلك ه

الهمتحقين بالتدريب هن أبىاء تزويد اإلدارة العاهة لمصىدوق بكشوفات بأسهاء  -
 األسر الهىتفعة شٍريا.

 تحويل الكشوفات إلِ ديوان اإلدارة العاهة لمصىدوق لتوريدٌا. -

تحويل الهعاهمة إلِ هديرية التدريب والتأٌيل / قسم التدريب والتشغيل  -
صدار   قرار الهوافقة عمِ الصرف.لتدقيقٍا فىيا وهاليا، وا 

جازتٍا. -  تحويل الهعاهمة إلِ وحدة الرقابة الداخمية لتدقيقٍا هاليا وا 

تحويل الهعاهمة إلِ هديرية الهوارد الهالية إلصدار شيك بقيهة الهبمغ باسم  -
 هدير هركز التدريب الهعتهد.

 

المؤسسات الشريكة في تقديم 
 الخدمة 

 العاهة والخاصةالتدريب الهٍىي وهراكز ت هؤسسا
 جاهعة البمقاء التطبيقية

 

 ال يوجد. رسوم الخدمة
 

 يوم.  وقت انجاز الخدمة
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 التشغيل  -ب

مأفراد األسر الهىتفعة هن صىدوق الهعوىة الوطىية والذين تتراوح  الفئات المستفيدة من الخدمة  بين  أعهاٌر
 ( عام .40 -18)
 

 الٍاشهية. األردىيةلوية الههمكة الصىدوق في هختمف هحافظات وأ فروع تقديم الخدمة أماكن
 

 .سرة هىتفعة هن الصىدوقأن تكون األ  شروط الحصول عمى الخدمة 
 

 صورة عن دفتر العائمة ساري الهفعول.  الوثائق المطموبة 
 .صورة عن بطاقة االىتفاع هن الهعوىة 

 
 إجراءات تقديم الخدمة

 
 
 

  الهعوىة الوطىية.هراجعة هكتب صىدوق 
  .تعبئة ىهوذج طمب التشغيل 
  تحويل أفراد األسر الهىتفعة إلِ هديريات العهل في كل هحافظة حسب توفر

                 فرص العهل في سوق العهل.
  بذلك هن قبل وزارة  إبالغىافي حال حصول الشخص الهعىي عمِ وظيفة يتم

 العهل.
 لضهان االجتهاعي لتسديد القيهة الهالية التىسيق هع الشركة الهعىية وهؤسسة ا

 لمضهان الهترتبة عمِ الصىدوق.
  العاهمين في الهؤسسات  األفرادالهعىي لجهيع  الفرعالهتابعة الهستهرة هن قبل

 .أوضاعٍملموقوف عمِ 
 

المؤسسات الشريكة في تقديم 
 الخدمة 

 وزارة العهل/ هؤسسات القطاع الخاص / هؤسسة الضهان االجتهاعي.  

 ال يوجد. رسوم الخدمة
 

 حسب فرص العهل الهتوفرة في السوق. وقت انجاز الخدمة
 

 

 

 


