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 رئاسة الوزراء
األمانة العامة لصندوق 
المساعدات والتضامن 

 االجتماعي

 رئاسة الوزراء 
المدیریة العامة 

للمساعدات والتضامن 
 االجتماعي

وزارة السیاسات 
 األسریة واالجتماعیة

المدیریة العامة 
 للمساعدات االجتماعیة

1986 
قانون رقم 

3294  

2004 
قانون رقم 

5263 

2011 
مرسوم قانون 

633رقم   
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وزارة السیاسات األسریة 
 واالجتماعیة

 مجلس إدارة الصندوق

المدیریة العامة للمساعدات 
 االجتماعیة

مؤسسات المساعدات والتضامن 
  )973(االجتماعي 
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 تنسیق األعمال إلعداد اإلستراتیجیة الوطنیة للتخفیف من الفقر •
إعداد إستراتیجیات في مجال التخفیف من الفقر والمساعدات  إعداد وتنفیذ برامج شاملة جدیدة للمساعدات االجتماعیة •

 االجتماعیة

مساعدات الغذاء، التدفئة، المأوى، الصحة، الكوارث، مطابع / إستراتیجیة قصیرة المدى•
 الحساء

 المساعدات التعلیمیة ودعم المشاریع /إستراتیجیة متوسطة وطویلة المدى•

القضاء على الفقر وتأثیرات الفقر من خالل برامج المساعدات 
 االجتماعیة

 إعداد معاییر موضوعیة لتحدید المستفیدین من المساعدات االجتماعیة  •
تجمیع كافة المساعدات المقدمة من المؤسسات العامة واإلدارات المحلیة والمنظمات غیر •

 الحكومیة تحت سقف واحد ومراقبتھا 

إعداد معاییر موضوعیة الختیار المستفیدین وقاعدة بیانات 
 مركزیة للمساعدات االجتماعیة

مخصص لكبار السن والمعاقین ومخصص الرعایة المنزلیة مع مرسوم قانون رقم  2022 •
633.   

كانون ثاني /ینایر 1تم إلغاء تقدیم طلب الحصول على البطاقة الخضراء اعتباراً من •
 بدء تنفیذ اختبار الدخل للتأمین الصحي العام من قبل مؤسساتنا / 2012

تنفیذ كافة برامج المساعدات االجتماعیة المقدمة من الموارد 
 العامة وإجراء اختبار الدخل للتأمین الصحي العام 

 جمع موارد المساعدات االجتماعیة وصندوق التضامن •
تحدید معاییر للموظفین الدائمین في مؤسسات المساعدات والتضامن االجتماعي ومعاییر •

 الحصول على المساعدات 
  3294تنفیذ القانون رقم 
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 مؤسسات المساعدات والتضامن االجتماعي                                   

 كل في االجتماعي والتضامن المساعدات مؤسسات تأسیس تم1.
 والعینیة النقدیة المساعدات لتوفیر البالد من وقضاء محافظة

  قانونیة كیانات المؤسسات وتشكل .المحتاجین للمواطنین
   .خاصة

   .المؤسسات في القرار اتخاذ جھة “األمناء مجلس” یشكل2.

 تعدیل وتم األمناء مجلس ھیكلیة تعدیل تم ،2004 العام في3.
   .االنتخاب وقواعد األعضاء عدد

 من أعضاء اختیار باإلمكان أصبح الطریقة، ھذه خالل من4.
 المحسنین، الحكومیة، غیر المنظمات القرى، مخاتیر الحي،

   .األمناء مجلس عضویة في للمشاركة
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لتنفیذ الرساالت الجدیدة الكادر المثالي  

األخصائیین  موظفي المكتب محاسب مدیر المؤسسة المسمى الوظیفي
 المجموع موظفي خدمات الدعم االجتماعیین

الموظفین عدد  973 377 1.749 4.214 1.318 8.631 

(%) المنصبالتوزیع حسب   11 4 20 49 15 100 

www.sydgm.gov.tr 

صندوق (التوقعات حول الموظفین 
 )المساعدات والتضامن االجتماعي

8 



0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

2002 2010

1,376 

15,162 

 )ملیون لیرة تركیة(المخصصة الموارد 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

2002 2010

0.5 

1.38 

 (%)اإلجمالي معدل الناتج المحلي 

www.sydgm.gov.tr 

 النفقات االجتماعیة

9 



 معدالت الفقر
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 برامج المساعدات االجتماعیة
( 2003-2011 ) 

 المساعدات التعلیمیة المشروطة
بلغت القیمة اإلجمالیة 

للمساعدات المقدمة إلى أكثر من 
ملیار  2.17ملیون طالب  2.2

 لیرة تركیة 
 

 الكتب المدرسیة المجانیة
 ملیار لیرة تركیة  1.920

 
 المواد التعلیمیة 

 ملیون لیرة تركیة  683,8

 الغذاء 
 ملیار لیرة تركیة  1.266

 
 المأوى 
 ملیون لیرة تركیة  137,7

ملیون لیرة تركیة  551
بالتعاون مع إدارة اإلسكان 

 الجماعي 
 

 التدفئة 
ملیون طن  13.5تم توزیع 
 من الفحم 

1المساعدات التعلیمیة  المساعدات األسریة  

 وجبات الغذاء 
الطلبة المستفیدون من نظام (

   )الحافالت
 ملیار لیرة تركیة  1.294

 نظام الحافالت للطلبة المعاقین 
(40.000) 

 ملیون لیرة تركیة 215
  المأوى والمواصالت للطلبة 

)  شخص 7310بسعة (مسكن  44
 ملیون لیرة تركیة  60بقیمة 

2المساعدات التعلیمیة   
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 المساعدات الصحیة 
 ملیون لیرة تركیة 147,8

تمت تلبیة احتیاجات 
 مواطن  78.000

المساعدات الصحیة 
 المشروطة 

 ملیون لیرة تركیة 750
   .طفلاستفاد أكثر من ملیون 

 المساعدات الصحیة

 
 1.300تمت تلبیة احتیاجات 

سنوي مواطن كمتوسط 
مركبات، أعضاء (

وتم ) .الخ...اصطناعیة،
ملیون لیرة  16,6استخدام 

   .كمواردتركیة 

 المساعدات للمعاقین 
 

وتم  .للحساءمطبخ  49یتم تشغیل 
ملیون لیرة تركیة  63,6استخدام 

كموارد للمطابخ التي یتم فیھا تقدیم 
وجبات ساخنة یومیاً یستفید منھا 

 مواطن سنویاً كمتوسط  30,000
 اإلغاثة من الكوارث 

مواطن وتم  3.403استفاد 
ملیون لیرة تركیة  30تخصیص 

   .كموارد

 مساعدات ألغراض محددة 

www.sydgm.gov.tr 

 برامج المساعدات االجتماعیة
( 2003-2011 ) 
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 مشاریع الدعم
)2003-2011 (  

األسر المدعومة/عدد األشخاص عدد المشاریع المدعومة المشاریع الفرعیة  
لیرة (المخصصة الموارد 

)تركیة  
 837.702.552 73.756 1.082 االجتماعي للمناطق الریفیة  مشروع الدعم

 341.893.226 88.207 17.689 المشاریع الصغیرة المدرة للدخل 

 8.742.628 6.155 737 التشغیل المؤقت  دعم مشاریع

 12.657.104 16.228 509   مشاریع التدریب على قابلیة التوظیف

 5.150.015 508 143 دعم مشاریع تربیة األغنام 

 93.572.233 1.234.972 3.236 الخدمات االجتماعیة  دعم مشاریع

 24.508.209 2.133 375   دعم مشاریع تربیة األبقار

 27.092.665 43.247 112  دعم مشاریع التنمیة المجتمعیة

 1.351.318.632 1.465.206 23.883 المجموع العام 

www.sydgm.gov.tr 
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نظام معلومات المساعدات 
 االجتماعیة

  
   :االجتماعیة المساعدات معلومات نظام

 :بھدف االجتماعیة للمساعدات العامة المدیریة قبل من االلكترونیة للحاكمیة تطبیق
 المساعدات على الحصول طلبات یقدمون الذین للمواطنین، الشخصیة والمعلومات الحاجة تحدید/ضمان•

   المركزیة البیانات قواعد من االجتماعیة،
 المساعدات تكرار لتجنب المؤسسات بین البیانات في اإللكتروني التشارك•

  
  

   )ثواني 10 خالل( تقریر-مختلفة بیانات قاعدة 28-مؤسسة 14-البحث-التركي التعریفي الرقم

www.sydgm.gov.tr 
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مشروع الخدمات المتكاملة للمساعدات 
 االجتماعیة

 والتكنولوجیة العلمیة األبحاث مجلس مع بالتعاون المشروع تنفیذ یتم  
2010-2013   

  :المشروع من الھدف
 االجتماعیة المساعدات مجال في )الفقر سجل( مشتركة بیانات قاعدة إعداد •
 والتضامن المساعدات وصندوق االجتماعیة للمساعدات العامة المدیریة إجراءات كافة تحویل •

   إلكترونیة بیئة إلى االجتماعي
   مركزیة بیانات قاعدة ضمن العامة المؤسسات من المقدمة االجتماعیة المساعدات كافة جمع •
  المحلیة واإلدارات الحكومیة غیر المنظمات مع البیانات تبادل •

www.sydgm.gov.tr 
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مشروع بحثي إلعداد برنامج تبرعات نقدیة للمساعدات 
 االجتماعیة للنساء المتوفى أزواجھن 

  البسفورتم تنفیذ المشروع بالتعاون مع جامعة •
 سیدة تعیش في حرمان اقتصادي 150.000في ھذا النطاق، تم تحدید •
 النساء للدخل وقت الوفاة وتعرضن لصدمات نفسیة فقداتتم التأكد من •
 باإلضافة إلى برنامج التبرعات النقدیة المنتظمة، تم إعداد سلسلة واسعة من توصیات السیاسات •
 لیرة تركیة شھریاً  250تم تصمیم البرنامج لدفع •
   2012أیار /مایو 3اعتباراً من •

 مواطن في النظام  217.577تم تسجیل        
 مواطن  89.966تم تقییم 
 مواطن  94.785تم قبول 

 مواطن  35.183تم رفض 

www.sydgm.gov.tr 
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 مشروع اإلسكان االجتماعي

 یتم تنفیذ المشروع بالتعاون مع إدارة االسكان الجماعي •
  1+2و  1+1مساكن •
 لیرة تركیة  100أقساط بقیمة •

 
 )عاماً  25.5(شھراً  270السداد على •
  منزل  12.000تم بناء •
 منزل  40.000تم تجدید البروتوكول لـ •
 سنوات  10ال یجور بیع المنزل قبل مرور  •
 منزل  100.000ھو  2023الرقم المستھدف للعام •

www.sydgm.gov.tr 
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 الحد األدنى من دعم الدخل

دراسات 
للھیكلیة 
القانونیة 
 الفرعیة

 تم إعداد مسودة إطار قانوني حول المساعدات االجتماعیة   •
 تم تحدید أنواع المساعدات، معاییر االستفادة، مصادر التمویل، المبادئ األساسیة •

 آلیة االستھداف

 یتم إعداد معادلة العالمات لتحدید المستفیدین على أساس معاییر موضوعیة •
 سیتم اختیار المستفیدین مع األخذ بعین االعتبار الدخل والنفقات والثروة •

 قاعدة البیانات

 تم إعداد سجل الفقر ضمن نطاق مشروع الخدمات المتكاملة للمساعدات االجتماعیة  •
 ملیون مواطن  17/ملیون أسرة 4تم تسجیل •

إقامة عالقة مع 
 التمكین

 تم تسجیل المستفیدین ومقدمي الطلبات للحصول على المساعدات االجتماعیة في قاعدة بیانات وكالة التشغیل التركیة •
شخص دورات  5,630وحضر /5,083وتم تشغیل /شخص لدى الوكالة 402,000، تم تسجیل 2011كانون أول /اعتباراً من دیسمبر•

 تدریبیة 

 مصادر التمویل

 سیتم تقییم مبلغ فوق الحد األدنى للجوع دون الحد األدنى للفقر  •
 دوالر أمریكي یومیاً  4.3أسرة تعیش دون  766,000ستستفید •
 لكل فرد معال % 10من الحد األدنى لألجور وستتم زیادة المبلغ % 30سیتم الدفع على أساس •
   .أسرة 50,000وتم إجراء التوقعات على أساس أكثر من  .للمساعداتستكون الموارد الحالیة كافیة عن فرض حد أعلى •
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...إلستماعكمشكراً لكم   
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