
 

 

 

 

 تعلاميت املعوانت املالية العاجةل 

4102غاثة ومساعدة الارس احملتاجة اليت تتعرض للكوارث الطبيعية لعام ل    

6883لسنة  63( من قانون صندوق المعونة الوطنية رقم ز/8صادره بموجب أحكام المادة )  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تعليمات   ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

حعلُماث املعىهاث املالُت العاحلت الغازت ومساعدة الاسس املحخاحت ) حسمى هره الخعلُماث (:1دة )املا

عمل بها ابخداء مً 2014التي جخعسض للكىازر الؼبُعُت لعام                                 .1/12/2014( ،َو

             

 اـت إشاء كـــــــل منهــاملبِى ت حُثما وزدث في هـره الخعلُماث املعاوي ــــجكىن للكلماث والعبازاث الخالُ :(2املادة )

ىت على غير ذلك :  مالم جدل القٍس      

: صىدوق املعىهت الىػىُت.الصندوق   

. او مً ًقىم مقامه في حال غُابه : مدًس عام الصىدوق  املدير العام  

 ألاسس والألفساد  عاحلالتي ًقدمها الصىدوق بشكل  املعىهاث املالُتهي  : املالية العاجلةاملعونات 

هدُجت مسوزها  والتي ًثبذ حاحتها للعىن واملساعدةاملحخاحت، وغيرها مً الاسس مً الصىدوق املىخفعت 

ت حاالث الكىازر الؼبُعُت ولِسذ لهره املساعدة صفت الدوامهاججت عً بظسوف ػازئت    .والاسخمساٍز

هاش ئ عً خس آاي حدر فُظان او ًحدر مً هدم او سُل او عاصفت او كل ما : الطبيعية  الكارثة

           . يهدد حُاة افسادها بالخؼسو  بمنزل الاسس املحخاحت مً شأهه ان ًلحق الظسز الؼبُعت  عىامل

   

                                                                                                         :   هره الخعلُماث الى ما ًلي تهدف (:3املادة )

التي و لالسس املىخفعت مً الصىدوق وغيرها مً الاسس املحخاحت العاحلت جقدًم العىن واملساعدة  . أ

بشكل كلي التي جخعسض مىاشلها و جمس بظسوف ػازئت حسخدعي جقدًم املعىهت العاحلت لهره الاسس 

الخغلب على املصاعب  ًمكنها مًوبما او الانهُازاث  السُىل والفُظاهاث مثلػبُعُت الي كاززت 

     .اززتالكاملترجبت عً هره واملشكالث 

                                                                                                                                        

   



لالسس التي جقدًم املساعداث العُيُت إغازت و الخعاون والخيسُق مع كافت الجهاث ذاث العالقت في . ب

 ..الظسوف هرهمثل في  لهره الاسس  الالشموالعالج  الكساءو  الؼعام جىفير مثلجخعسض للكىازر الؼبُعُت؛

                                                                                                                                       .         

ينج والدفاع املدوي في جأمين املأوي املىاسب في  ووشازة الخىمُت الاحخماعُت . الخعاون مع الحكام الاداٍز

واصبح هاججت عً اي كاززت ػبُعُت حسُمه الطساز  املىخفعت مً الصىدوق  ةل الاسس حال حعسض منز 

   . مً للسكًآغير صالح او الاسسة  هره منزل  معها

                                                                                                                                                                         (:4املادة )

بىاء على  ( دًىاز 500) مقدازها في العام الىاحد الًخجاوش  عاحلت  للمدًس العام صسف معىهت فىزٍت:  )أ(

س مقدم مً مدًس  التي  الىاحدة املحخاحت ةلالسس وذلك للحالت/  ق في املحافظت او اللىاءو فسع الصىد جقٍس

في هره الحالت اعخماد ازسال  حُث ًخم،في هره الخعلُماث خعسض منزلها الي كاززت ػبُعُت محددةً

س بىاسؼت د الالكترووي )الفاكس الخقٍس س ولحين ازسال وسخت ا( او البًر د  الاصل لخقٍس بىاسؼت البًر

                                                                                                                                                                             العادي. 

 للبىد )أ( مً هره املادة في طىء حجم سسة لال للحالت/)ب(: ًخم جحدًد مقداز املبلغ املصسوف  
ً
وفقا

الحقُقي  هادخل  ومقدازها بما في ذلك عدد افساد ،الاسسةاملادًت والىفسُت الىاقعت على  الاطساز 

                                            .                                                                                                  هاوالىطع الصحي الفساد

                ( مً هره الخعلُماث ماًلي:4)العاحلت املحددة في املادة  املالُتٌشترغ لصسف املعىهت  (:5املادة )

 :
ً
 لخعلُماث املعىهاث املالُت املعمىل بها عً اوال

ً
د الدخل الشهسي املحدسب وفقا      .دًىاز  350ان الًٍص

 ز
ً
  هدُجت الكاززت الؼبُعُت التي حلذ به.  الاسسة مسكً صالحُت وامان  عدم :اهُا

                                       

 زا   
ً
                                                                                                              .   هصوح الاسسة املخظسزة عً منزلها  :لثا

( مً هره الخعلُماث ًجىش ملدًس فسع الصىدوق في املحافظت 4على السغم مما وزد في املادة ) (:6املادة )

 املحخاحت ( دًىاز لالسسة200في العام الىاحد ) ااو اللىاء صسف معىهت فىزٍت عاحلت الًخجاوش مقدازه

   . محددة  في هره الخعلُماثخعسض منزلها الي كاززت ػبُعُت ًالتي 

                                                                  

خاصت بالكىازر  )دائمة(سلفت معىهاث مالُت فىزٍت  صسفبقساز مً املدًس العام  ًخم :(7املادة)

 ثاني،شباط،اذار()تشرين ثاني،كانون اول،كانون  ءالشخا مىسم وذلك ػُلت فترة اشهس  الؼبُعُت

 جصسف ( دًىاز 400) حدها الاعلى
ً
باسم مدًس فسع الصىدوق في مسكص املحافظت او اللىاء ًخم صسفها وفقا

                                                                                                     في هره الخعلُماث.      الصسف املحددة   وشسوغ الوحه



س وحىد الكاززت والاعالن عنها مً قبل الحاكم الادازي املخخص في املحافظت او اللىاء  (:8املادة)  ًخم جقٍس

س  ًخم بالخعاون مع الجهاث املخخصت  بشكل عاحلو اولي  وعلى مدًس فسع الصىدوق املخخص اعداد جقٍس

        مً الكاززت فُه جىطُح حجم الاطساز الاولُت الىاججت عً الكاززت وعدد الاسس املحخاحت املخظسزة 

     

 

ساعت مً وقىع  24وازساله على وحه السسعت لالدازة العامت للصىدوق خالل فترة الجخجاوش مدتها 

        تي ًخم حشكُلها لهره الغاًت لخقدًم، وعلى املدًس العام في هره الحالت جىحُه فسق املساعدة الالكاززت

.املعىهاث املالُت العاحلت لالسس املخظسزة                                                                                                     

ي ل   هره الخعلُماثًجىش للمدًس العام عىد الظسوزة جفىٍع صالحُاجه املىصىص عليها في  (:9املادة ) 

                                                                                                                                                              مً مساعدًه.   

املالُت الخاصت بإغازت الاسس املحخاحت التي جخعسض للكىازر الؼبُعُت مً  جصسف املعىهاث (:11املادة )

                                                                         .لصىدوق املخصصت ل مخصصاث مادة املساعداث الاحخماعُت

                                                                                                          

 

 


