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 الخدمات المقدمة
 العدد

المديريات في اقليم 
 الشمال

 اقليم في المديريات
 الوسط

 اقليم في المديريات
 الجنوب

 اسرة 764  اسرة 794 اسرة 222 عدد المساعدات النقدية التي تم تقديمها لالسر.

 اسرة 721 اسرة 7667 اسرة 791 عدد المساعدات العينية التي تم تقديمها)صوبات،حرامات،فرشات،طرود(.

 762 551  252 عدد الزيارات التتبعية التي قام بها اقسام المديرية )حضانات،احتضان،اعاقات،جمعيات،تعزيز انتاجية(.

 249 2792  7124 تم اجراءها.الفقيرة التي  لغايات منح التأمين الصحي لالسر عدد دراسات 

 77 722  76 عدد دراسات اعفاء من نفقات العالج التي تم اجراءها.

 - 77  2 حقوق ورثه التي تم اجراها. عدد دراسات تسوية

 4 22  72 عدد طلبات ترخيص حضانات.

 - 6 - عدد الحضانات  التي تم انذارها.

 7 72 4 عدد الحضانات التي  تم اغالقها.

 7 6 2 اق مسنين في دور رعاية كبار السن.عدد طلبات الح

 9 74  22 عدد دراسات احتضان.

 - 79 - دور الرعاية.عدد دراسات الحاق اطفال في 

 - 77 2 عدد دراسات خروج اطفال من دور الرعاية.

 51 222 224 عدد دراسات حاالت االحداث.

 2 772 27 عدد دراسات احداث داخلين في دور االحداث.
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 الخدمات المقدمة

 العدد

المديريات في اقليم 
 الشمال

 اقليم في المديريات
 الوسط

 اقليم في المديريات
 الجنوب

 21 52  752 .حمالت التسول التي قامت بها المديرياتعدد 

 56 25  214  .همطعدد المتسولين الذين تم ضب

 2 229 2 في مراكز الرعاية. لالشخاص ذوي االعاقة  دراسات الحاقعدد 

 - 762  42 .طلب الحصول على إعفاء من رسوم تصريح العمل دراساتعدد 

 27 21  75 .طلبات شراء مساكن اسر فقيرةعدد 

 4 29 72 .اسر فقيرة تم اجراء صيانه لهامساكن 

 2 2 6 .مساكن اسر فقيرة تم بناءها

 2 77 7  .سجل الجمعيات – طلبات تأسيس جمعية

 7 79 21 .عدد الجمعيات التي اوصي بتشكيل هيئات ادارية مؤقتة

 71 7 6 .جمعيات راغبة بالحصول على دعم

 9 77 77 .دراسات اسر منتجة

 - 7 7 .تنموية للجمعيات طلبات منح تمويل مشاريع

 1322 6516 2623 المجموع
 10461 الكليالمجموع 
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 صندوق المعونة الوطنية

 عدد االسر البرنامج
 

 7454 المعونات المالية الشهرية برنامج

 527 الطارئة)عادية( المالية المعونات برنامج

 677  المعونات المالية الطارئة) فورية ( برنامج

 6 طبيعية (المعونات المالية الطارئة) كوارث  برنامج

 71677 (7برنامج الدعم التكميلي تكافل )

 26 برنامج معونات التاهيل جسماني 

 749 برنامج دعم برامج التدريب المهني )البناء االسر المنتفعة(

 2672 برنامج المعونات المالية االضافية لالسر االشد فقرا 

 72971 برنامج التامين الصحي لمنتفعي صندوق المعونة 

 62777 برنامج دعم الخبز 

 109,813 العد الكلي للمستفدين 

 

 


