
 

 

 2016 السنة :

 7 عدد المواد :

 05-08-2015 السريان : تاريخ

)تعليمااااام تناااااي  المساااااعدا الداةوةيااااة المددلااااة لاااا    ارا العااااد  لساااانة  2016لساااانة  1تعليمااااام ر اااا  
2016) 

 5387 ر   الجريدا

 1533 الصفحة

 16-03-2016 التاريخ

 ( 1المادا )   

 

( لسااانة 1تسااامذ  اااعل التعليماااام )تعليماااام تنااااي  المسااااعدا الداةوةياااة المددلاااة لااا    ارا العاااد  ر ااا  )
 .(  يعمل بها بعد أربعة أشهر ل  تاريخ ا رار ا2016

 

 

 

 



 ( 2المادا )   

 

 

يكون للكلماام  العااارام التالياة مي ماا  ردم ذا   اعل التعليماام المعااة  الم صصاة لهاا أدةاال لاا لا  
 :ينة علذ غير ذلكتد  الدر 

 

 .الو ارا:   ارا العد 

 

 .الو ير:   ير العد 

 

 .األلي  العام: ألي  عام   ارا العد 

 

 .المدير: لدير لديرية مدوق اإلةسان  شؤ ن األسرا ذ  الو ارا

 

 .الدس :  س  المساعدا الداةوةية المنشأ ذ  الو ارا

 

 .لحكمة االستئناف المعنية الشعاة: الشعاة الفرعية التابعة للدس   المنشأا ذ 

 



المساعدا الداةوةية: تددي  االستشارام الداةوةية  التم يل الداةوة  ذ  الحاالم الت  يجيز ا الداةون ألام 
 .المحاك   النيابة العالة

 

ضااااا االرتااااا: ضااااا ارتااااا المساااعدا الداةوةيااة المو عااون ذاا  لحاااك  الادايااة التاا  تااد ل ضاام  
 .اال تصاص المكاة  لمحكمة االستئناف المعنية

 

 

 ( 3المادا )   

 

 

 :يهدف الدس  بصورا رئيسية إلذ لا يل 

 

 .تددي  المساعدا الداةوةية للفئام المستحدة لل دلة -أ

 

المساااعدا الداةوةياة المددلااة للمساتحدي  لاا   او  إدارا  تنفيااع أعماا     اارانام رذا  ففااانا ةااام  -ب
 .المساعدا الداةوةية

 

 .تنفيع أةشطة الو ارا الو لة لانان الددرام  التعالل ل   ضايا المساعدا الداةوةية -ج



 

 .بنان  اعدا لعلولام  اصة بالمساعدا الداةوةية -د

 

 

 ( 4المادا )   

 

 

( لاا   ااعل التعليمااام المهااام 3ذاا  سااايل تحديااف أ داذااص المنصااوص عليهااا ذاا  المااادا ) يتااولذ الدساا 
 : الصوميام التالية

 

المشااااارفة ذاااا  إعااااداد ال طااااع التنفيعيااااة المتعلدااااة بااااالارالت  المشاااااري  ال اصااااة بالدساااا   لتابعتهااااا  -أ
اتاااص  ذاااف السياساااة  اإلشاااراف علاااذ تنفياااع ا  تدييمهاااا  ا تااارا  أسااااليل لتطاااوير لنهجياااام العمااال    ران

 .العالة المعتمدا لعلك  تديي  أدان الشعل  ضااا االرتااا

 

تطاااوير لعاااايير  أسااا  اساااتحداق المسااااعدا الداةوةياااة  طلياااام التحداااف لااا  اةطاااااق تلاااك المعاااايير  -ب
 . التوصية بات اذ المواذدة علذ لنح المساعدا الداةوةية أ  الرذض

 

سااتحدة للمساااعدا الداةوةيااة للجهااام التاا  تداادم ال اادلام تناااي  عمليااة تحوياال  صااو  الفئااام الم -ج
 .الداةوةية  ذف األس   المعايير المعتمدا ل  الو ارا



 

 .تددي   دلة المساعدا الداةوةية المااشرا  ذف االس   المعايير المعتمدا ل  الو ارا -د

 

تااوذير لعلولااام  اصااة بالمساااعدا الداةوةيااة تتضاام  مصاار المسااتحدي  المحااالي  الااذ الجهااام  - ااا
 .المعنية

 

 .االشراف  تديي   دلام المساعدا الداةوةية المددلة للمستحدي  ل  الجهام ذام العو ة - 

 

ا لاا  المعااايير إعااداد الدراسااام الاح يااة المتعلدااة بالتشااريعام  لااد  الحا ااة الااذ تعااديلها  لوائمتهاا - 
 .الد لية  اعداد الدراسام التحليلية الو لة

 

تحديد االمتيا ام التدرياية للعاللي  ذا  الدسا   الشاعل  ضاااا االرتاااا   عاداد  تنااي  الاارالت  - 
 .التدرياية ال اصة بعلك بالتعا ن ل  الجهام ذام العو ة

 

المجتماا  الماادة   المنامااام اإل ليميااة تطااوير طليااام التعااا ن  االتصااا   التنساايف لاا  لؤسسااام  -ا
 . الد لية العاللة ذ  لجا  مدوق اإلةسان  المساعدا الداةوةية

 



إعداد  دراسة  تحليل التدارير الد رية المتعلدة بأعما  الدس   الشعل  رذعها الذ المدير علاذ ان  -ي
مطلوبااة  الداارارام المت ااعا يكاون لاا  ضاامنها عاادد للاااام المساااعدا الداةوةياة  ةااوو ال دلااة الداةوةيااة ال

 . تديي  اال رانام

 

تتولذ شعل المساعدا الداةوةية استداا  للاام المساعدا الداةوةية المددلة اليها لااشرا أ  الواردا  -ك
 .اليها ل  ضااا االرتااا

 

 .اإلشراف علذ شعل المساعدا الداةوةية  ضااا االرتااا - 

 

 

 ( 5المادا )   

 

 

 :تالية عند تددي  للل المساعدا الداةوةية للدس تتا  اإل رانام ال

 

تداادم للاااام المساااعدا الداةوةيااة  ذااف النمااوذج المعتمااد لاا  الااو ير لوسااتفادا لاا  ال دلااة علااذ أن  -أ
المعلولااام الش صااية للمسااتفيد لاا  اساا   اهاااام ش صاايتص  عنواةااص  -بو ااص  اااص–يتضاام  النمااوذج 

ل دلة الداةوةية المطلوبة  ةوو الدضية  الفعل الجرل   تو ي   لعلولام الحالة اال تماعية  المادية  ا
 .لالل المساعدا



 

 .يستدال الدس  للاام المساعدا المددلة اليص لااشرا أ  المرسلة ل  الشعل -ب

 

 .يت  تد يف المعلولام  الاياةام الواردا ذ  الطلل  المستندام المرذدة ل  الدس  أ  الشعل -ج

 

يتااولذ الدساا  الت ااان لاا  اةطااااق لعااايير اسااتحداق المساااعدا الداةوةيااة  ذااف الحاااالم المنصااوص  -د
 .عليها ذ  الدواةي  الناذعا ذام العو ة  للمعايير المعتمدا ذ  الو ارا

 

التوصية ل  المدير بعد دراسة الطلل بالمواذدة علذ تددي  المساعدا الداةوةية عا  لرياف االمالاة  - ا
 .م تددي   دلة المساعدا الداةوةية المجاةية أ  الرذض  ترذ  التوصية للو ير للمواذدة عليهاالذ  ها

 

اذا فاةااان التوصاااية بتدااادي  المسااااعدا الداةوةياااة لااشااارا لااا  الم صصاااام المالياااة للاااو ارا ذينسااال  - 
ذضاها  ذدااا  المادير الاذ لادير الشااؤ ن المالياة ذا  الااو ارا  يوصا  اال يار للاو ير بداااو  المسااعدا ا  ر 

 .لتوذر الم صصام المالية

 

 .إبوغ لالل المساعدا بالدرار المت ع بأية  سيلة لتامة - 

 

اعداد للف  اص بطالل المساعدا الداةوةية لمتابعة  ضيتص  تدياي  ال دلاة الداةوةياة المددلاة بعاد  - 
 .صد ر  رار بالمواذدة



 

 

 ( 6المادا )   

 

 

اةوةياة إذا تحداف أي لا  الحااالم المنصاوص عليهاا ذا  الداواةي  يعتار الش ص لستحدا للمساعدا الد
 .الناذعا ذام العو ة   ذدا للمعايير المعتمدا ذ  الو ارا

 

 

 ( 7المادا )   

 

 

 .للو ير تفويض أي ل  صومياتص المنصوص عليها ذ   عل التعليمام لأللي  العام

 

 .5/4/2015ت  ا رار  عل التعليمام بتاريخ 

 

 تلهوة د. بسام ال

 



   ير العد 

 

 

 


