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National Aid Fund 



 ما اخر تشريع 18 اىل ابالضافة الوطنية املعونة صندوق قانون: القانوين االطار
 .وتعليمات نظام بني

 فرع 42 و العامة االدارة من للصندوق التنظيمي البناء يتكون : التنظيمي البناء
 التجمعات يف فرعي مكتب 16 و اململكة والوية حمافظات خمتلف يف رئيسي

 . السكانية الكثافة ذات النائية السكانية
 موظف 500 الصندوق يف العامل البشري الكادر عد يبلغ :البشرية املوارد
 .اجلامعية الشهادة محلة من منهم %70 من اكثر تقريبا

  .الدولية واملساعدات املنح اىل ابالضافة للدولة العامة املوازنة :املالية املوارد
 



 ضمان االستدامة املالية لتنفيذ برامج الصندوق املختلفة 

 دمات مبعايري عامليةختطوير. 

 ختفيض نسب الفقر على مستوى اململكة 

تطوير برامج مساعدات اجتماعية جديدة تستجيب بسرعة لألزمات الطارئة. 

حتريك حمفزات الرضا العام جتاه األداء العام للحكومة. 



 يصل منظمة شهرية مبالغ تقدمي خالله من يتم برانمج :الشهرية املاليــة املعوانت برامج :اوال
 يقارب ما حالياا  الربانمج هذا من يستفيد حيث شهريا  دينار (200) اىل األعلى حدها

 افراد وعدد لفئة وفقاا  منحها ومدة الشهرية املعونة مقدار حتديد يتم حيث أسرة اآلف (105)من
 حالياا  الصندوق يقدم حيث ،واالجتماعية االقتصادية الوضاعها وتبعاا  للمعونة، املستحقني االسرة

 :رئيسيني قسمني اىل مقسمة رئيسة فئة 16 ل   شهرية مالية معوانت
أسر فئة؛ مثل للفئات املتكررة املعوانت منح خالله من يتم برانمج :املتكررة املالية املعوانت برانمج 

 واالسر واملطلقات وأســــرهم واملسنون وأسرهم الدائم ابلعجز واملصابون واسرهتا هلا عائل ال اليت واملرأة األيتام
 .املعوقني ترعى اليت

بظروف متر اليت للفئات املؤقته املعوانت منح خالله من يتم برانمج :املؤقتة املالية املعوانت برانمج 
 املؤقت الكلي ابلعجز واملصابون اخلاصة الشخصية األحوال واسر وأسرهم ماديــــــاا  العاجزون اسر مثل؛ مؤقته

 واحلاالت البديلة واالسر واملفقودين الغائبني واسر واسرهم السجن من واخلارجون السجناء واسر وأسرهم
 .االنسانية



 ( :ألف أسرة سنويا وتقسم اىل 20يستفيد منها أكثر من ) ةــــــــــــــــــــــــــــــــبرامج املعوانت املالية الطارئ: اثنيا  
 

اليت األسر او لألفراد تصرف دينار 350 اىل االعلى حدها يف تصل نقدية مبالغ وهي : العادية الطارئة املعونة برانمج 
 واجللوة الفقرية االسر أفراد أحد او معيل وفاة :مثل للمساعدة حباجة جتعلها حمددة استثنائية او طارئة بظروف متر

 ...العشائرية

شروط ضمن واحدة مرة يقدم دينار 600 اىل االعلى حدة يصل طارئ مايل دعم :اجلسماين التأهيـــــــــــــــــل معونـات 
   حباالهتم اخلاصة الطبية واملعينات االجهزة اىل حيتاجون مما واملرضى االعاقة ذوي لالفراد خاصة

ليتم املنكوبة لالسر عاجلة معونة تقدمي يتم حيث :الطبيعية الكوراث من املنكوبة االسر الغاثة املالية املعوانت برانمج 
 .دينار 500 اىل االعلى حدها يف املعونة هذه قيمة تصل حيت نكبتها فرتة خالل مناسب مبأوى أتمينها

مبالغها تصرف حيث اخلدمة طاليب من للمحتاجني فوراا  صرفه يتم بسيطة مبلغ وهي :الفورية املالية املعوانت برانمج 
 حدها يف تصل احملتاجة لالسرة آنية احتياجات لتلبية وذلك امليدان يف الصندوق مكاتب قبل من مستعجلة بصورة
   .دينار 50 اىل االعلى

 



 :ملوجهةا املالية املعوانت برامج :اثلثا  
 
وجيوب النائية املناطق يف فقراا  األشد األسر ويستهدف :اإلضافية املعوانت برانمج 

 اضافية مالية معونة مبنحها األسر هذه فقر فجوة تقليص اىل الربانمج هذا ويهدف الفقر
 .دينار120 األعلى حدها يبلغ لالسرة  الشهرية املعونة اىل تضاف (سنوية ربع)
 .سنويا  دينار مليون 10 الربانمج تكلفة    
 (عام كل  هناية) الشتاء فصل يف صرفها يتم مالية معوانت :الشتاء معونة برانمج 

 وأعباء تكاليف حتمل يف األسر هذه مساعدة هبدف الصندوق من املنتفعة األسر لكافة
 .دينار 40 األعلى حدها ويبلغ الشتاء فصل

 .سنويا  دينار مليون 3 الربانمج تكلفة     



 :  برانمج التدريب املهين البناء االسر املنتفعة: أوال  
 واالنتاج العمل على القادرين من الصندوق من املنتفعة االسر ابناء وتدريب أتهيل اىل الربانمج هذا يهدف
 السرهم االقتصادي املستوى حتسني على االسر هذه افراد ميكن ومبا العمل سوق يف الدماجهم متهيداا  وذلك
 :يلي ما يتم اجملال هذا ويف واحلاجة الفقر دائرة من الخراجهم سعياا 

احلصول على يؤهلهم ومبا املنتفعة األسر ألبناء املختصة اجلهات لدى املهين التدريب عمليات تكاليف دفع 
   .مناسب عمل على

املنتفعة األسر ابناء من للملتحقني شهريا  ديناراا  (اربعون) مقداره التدريب فرتة اثناء مقطوع شهري مبلغ منح 
 املهين التدريب ومؤسسات مراكز يف للملتحقني شهور ستة عن التزيد وملدة والتأهيل التدريب برامج يف

  املتخصصة والتقين
   :املنتفعة االسر ابنــــــــــــــــــــاء تشغيل دعم برانمج : اثنيا   

 من وذلك الصندوق؛ من املنتفعة األسر ابناء تشغيل برامج لدعم املالية االعاانت تقدمي على الربانمج هذا يقوم
 ومؤسسات منشآت يف ابلعمل امللتحقني املنتفعة األسر ابناء اشرتاك تكاليف بدفع الصندوق التزام خالل
 .كاملني  عامني وملدة االجتماعي الضمان يف اخلاص القطاع

 



أسرة 100,000 :املستهدفالعـــــــــــــدد   

مستمر -( شهور 3كل )دعم نقدي ربعي  :شكل ومدة الدعم  

الفقراء العاملون والفقراء فقر نسيب :الفئة املستهدفة  

دينار 100,000,000:  السنويةتكلفة الربانمج   



(من األسر األردنية% 16يشكل )أسرة  250,000: العـــــــــــــدد املستهدف  

(أير،حزيران،متوز)شهور  3دعم نقدي مؤقت ملدة  :شكل ومدة الدعم  

عمال املياومة العاملني يف قطاعات العمل غري املنتظم :الفئة املستهدفة  

دينار 82,000,000:  السنويةتكلفة الربانمج   



اسرة اردنية( مليون ومئة ألف): العـــــــــــــدد املستهدف  

كل عامدعم نقدي ملرة واحدة   :شكل ومدة الدعم  

االسر االردنية يف الطبقات الفقرية واهلشة واملتوسطة :الفئة املستهدفة  

دينار( مليون 110):  السنويةتكلفة الربانمج   



 يف اململكة االلكرتونيةبناء اكرب انظمة التحويالت النقدية. 

 وفقاا ألفضل املعايري العاملية احلكوميبناء نظام االستهداف الوطين للدعم. 

 احلكومي الدعم طلبات  املوحدة الستقبال خمتلف اإللكرتونية البوابةبناء. 

 وعامةجهة رمسية   100بياانت من اكثر من (استكمال بناء السجل الوطين املوحد.) 

 (دراسة احلالة)بناء نظام الكرتوين لزيرة احلالة عن بعد 



 حماور خطة التوسعة بناء على التوجيهات امللكية السامية
الدعم مدة  اسم الربانمج عدد األسر  دينار / التكلفة الفئة املستهدفة بداية التنفيذ 

 مستمر
الربع األول من 

2021عام   

 الفقراء العاملون

 والفقراء فقر نسبي
100,000,000 

 رفع العدد

(50 - 100  )

 الف

الدعــــــــــم 

«1تكافل»التكميلي   

الدعم مدة  اسم الربانمج عدد األسر  دينار / التكلفة الفئة املستهدفة بداية التنفيذ 

 مؤقت لمدة عام
الربع األول من 

2021عام   

العاطلين عن اسر 

كل العمل والعاملين بش

غير منتظم 

المتضررين من ازمة 

19كوفيد  

 ألف 100 100,000,000

الدعم النقدي 

 المؤقت
  

  «3تكافل»




