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 الوزارة المسؤولة 

 سنة التأسیس  1996

 عدد الموظفین  1841

 على المستوى الوطني  عدد المكاتب مكتب مدیریة 171فرع و 22 

اجم����الي موازن����ة الص����ندوق  $292.006.740
من موازن�ة الدول�ة %  3تقریباً وتمثل ما نسبتة

 .تقریباً 

كنسبة م�ن )/ (بالدوالر األمریكي(السنویة  الموازنة
 ) الناتج المحلي اإلجمالي

1.551.735 
 

 عدد المستفیدین 
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ممة مت ل ا مج  را ب ل ا  من 

 عدد البرامج 

www.swf.gov.ye  الصفحة على الموقع اإللكتروني 
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 اإلس����ھام ف����ي تق����دیم المس����اعدة العینی����ة والنقدی����ة
للمحت���اجین م���ن األس���ر واألف���راد لرف���ع المس���توى 
المعیش����ي واالجتم����اعي ل����ذوي الحاج����ة ومحارب����ة 
الع��ادات والس��لوكیات الس��یئة الت��ي یمك��ن أن تنش��أ 
كالتواك��ل واالعتم��اد عل��ى مس��اعدة الدول��ة والتس��ول 

 .والتشرد وغیرھا من العادات السیئة 
 



 الھیكل التنظیمي للصندوق 
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میزانیة  أسلوب اختیار المستفیدین
 البرنامج

عدد المستفیدین في 
2012العام   

اسم  وصف البرنامج
 البرنامج

ی��تم اختی��ار األس��ر المس��تفیدة م��ن 
الصندوق من خالل عملیة اختی�ار 
والمفاض����لة بحس����ب االعتم����ادات 
المالی��ة المتاح��ة للص��ندوق  وی��تم 
تسجلیھم من خ�الل تعبئ�ة وتوقی�ع 

ی��تم التوقی��ع أو (اس��تمارة الطل��ب 
، وی����تم )اخ���ذ البص���مة للمس���تفید

تس��لیم المس��تفید كتی��ب االس��تفادة 
وبطاق���ة المس���تفید وی���تم توعی���ة 
المس�������تفیدین ح�������ول حق�������وقھم 

 وواجباتھم أثناء العملیة
ب�دعم  PMT(االختیار وفق نظام المفاض�لة (

 نظ���امت���م إع��داد  حی��ث ) م��ن البن��ك ال���دولي 
عل���ى أس���اس اس���تمارات التق���دیم  المفاض���لة

س��مح بقی��اس الفق��ر بطریق��ة تالمعیاری�ة الت��ي 
علمی��ة وموض��وعیة وھ��ذا یقل��ل م��ن مخ��اطر 

ی��تم . المتحی��ز و العش��وائيعملی��ات االختی��ار 
 نت�����ائجاختی�����ار المس�����تفیدین بن�����اءاً عل�����ى 

 )المفاضلة
 

62.502.282.400
 

1.551.735
 

النقدیة  المساعداتتقدیم 
للفقراء وفق الفئات 

 :التالیة  المستھدفة 
 :الفئة اقتصادیة 

 المرأة التي ال عائل لھا1.

 العاطل عن  العمل 2.
 :اجتماعیة الفئة

المعاق كلیاً بصورة دائمة                        1.

المعاق جزئیاً بصورة 2.
 دائمة 

جزئیا  اوالمعاق كلیا 3.
 ؤقتة مبصورة 

 الیتیم 4.

 سنالم5.

البرن��������امج 
األول 

المساعدات 
 النقدیة 

 



 دورة  البرنامج المساعدات النقدية 
تقدیم الطلبات من قبل الفقراء 

 والضعفاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

األشخاص المحددین من قبل 
 المنظمات الغیر حكومة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من قائمة االنتظار مستفیدین سابقین

 االستھداف المستمر

الطعون من قبل  المتقدمین الذي 
 رفض طلبھم

 المسح المیداني الوسع

إدخال البیانات واختیار 
 المستفیدین

قوائم بأسماء المستفیدین 
 المؤھلین وغیر المؤھلین

االعداد والتجھیز للمستفیدین 
 المؤھلین 

 التسویات الصرف

 الخروج من البرنامج إدارة الحالة

 الرقابة على العملیات

أعادة 
 االعتماد

6 
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میزانیة  أسلوب اختیار المستفیدین
 البرنامج

عدد المستفیدین 
2012في العام   

 اسم البرنامج وصف البرنامج

ی����تم اختی����ارھم م����ن قائم����ة مس����تفیدي ص����ندوق الرعای����ة 
 :االجتماعیة الفئة االقتصادیة وف المعاییر التالیة 

تنتم���ي األس���رة المس���تفیدة للفئ���ة االقتص���ادیة، أي أن 1.
 .األسرة تعاني من فقر في الغذاء

یعتمد على الدورة التدریبیة، یج�ب أن : عمر المستفید2.
 .55 -18یتراوح عمر المستفیدین المحتملین من 

الوض��ع التعلیم��ي للمس��تفید، وال��ذي یج��ب أن یتواف��ق 3.
 مع متطلبات التدریب

 الوضع الصحي للمستفید4.

عل���ى المس���تفید أن یك���ون لدی���ھ عل���ى األق���ل بع���ض 5.
 االھتمام بالموضوع المقترح

الفائدة الفعلیة التي قد یجنیھا المس�تفید م�ن الت�دریب، 6.
والتي قد تزید من ف�رص جن�ي المس�تفید ل�دخل خ�اص 

 بھ، وإیجاد عمل
 

50.000.000 

توق����ف االبرن����امج 
نتیجة  2012خالل 

ل�����بعض الظ�����روف 
السیاس������یة الت������ي 
حص���لت ف���ي البل���د 
ال����ى ان البرن����امج 
استھدف حتى االن 

 31655مایزید عن 
 .اسرة 

یعم����ل عل����ى تط����ویر 
المس����تفیدین ق����درات 

لتعزی����������ز الث����������روة 
البش������������ریة ب������������ین 
مس�����تفیدي ص�����ندوق 
الرعای���ة االجتماعی���ة 
م�����ن خ�����الل التعل�����یم 

والت��دریب ف��ي مھ��ن ل
تس��������ھیل وح��������رف ل

إدم���اجھم ف���ي س���وق 
إخ�راجھم م�ن و العمل

إل����ى  التواك����لحال����ة 
 .حالة اإلنتاج 

 

 تدریب
 المھارات

 .2) ( الخدمات المقدمة /البرامج برزأ
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میزانیة  أسلوب اختیار المستفیدین
 البرنامج

عدد المستفیدین 
2012في العام   

اسم  وصف البرنامج
 البرنامج

ھناك نوعان من األسر یتم استھدافھا للمشاركة 
 :في ھذا البرنامج

 المس����تفیدون ال����ذین أنھ����وا بنج����اح ت����دریب
تربی����ة المواش����ي، تربی����ة النح����ل، (المھ����ارات 

 )تسویق.الخیاطة
 المس��تفیدون ال��ذین ل��دیھم الق��درة ویعرف���ون

سیتم إخض�اع ھ�ذه و. كیف یقومون بنشاط معین
المجموع���ة الختب���ار بس���یط للمھ���ارات لقی���اس 

 .مستوى معرفتھم
 :على ان یتم االختیار وفق المعاییر التالیة 

 .لفئة االقتصادیةا ضمنأن تندرج األسرة1.

 -18عم�ر المس�تفیدین یج��ب أن یت�راوح م�ا ب��ین 2.
 . عاما 55

 .الوضع الصحي للمستفید یسمح لھ بالعمل3.
 

1.400.000.000 

توق����ف االبرن����امج 
نتیجة  2012خالل 

ل�����بعض الظ�����روف 
السیاس������یة الت������ي 
حص���لت ف���ي البل���د 
ال����ى ان البرن����امج 
استھدف حتى االن 

8946 
واس�������تفاد .اس�������رة

منھ��ا م��ا یزی��د ع��ن 
 .الف فرد    50

 

یق���������دم ص���������ندوق 
الرعایة االجتماعی�ة 
ب�������رامج ق�������روض 
ص�����غیرة وت�����دریب 

إن . اس��������������تثماري
الھ��دف م��ن ب��رامج 
اإلق����راض األص����غر 
ھ�������������و إع�������������داد 
المس���������������������تفیدین 
لیص���بحوا أص���حاب 
أعم�����ال م�����ن أج�����ل 
تمكی����������نھم م����������ن 
مواجھة احتیاجاتھم 

 .الیومیة
 

المشاریع 
 الصغیرة 

 .3) ( الخدمات المقدمة /البرامج برزأ
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میزانیة  أسلوب اختیار المستفیدین
 البرنامج

عدد المستفیدین في 
2012العام   

اسم  وصف البرنامج
 البرنامج

 :یتم اختیار المستفیدین  وفق االتي 
س����نة  15 -6ك����ل األطف����ال م����ن س����ن 1.

 مدرجین في التعلیم األساسي
س���نة  18 -16ك���ل األطف���ال م���ن س���ن 2.

 مدرجین في التعلیم الثانوي
طف�الن ف�ي األس�رة، یفض�ل عند وجود 3.

 فتیات، یتلقون حوافز
لك���ل االختی���ارات الثالث���ة یج���ب تق���دیم ح���وافز 
التعل��یم، إذا ك��ان الطف��ل منخرط��اً ف��ي المدرس��ة 
ویحض���ر الحص���ص، وی���تم مراقب���ة الحض���ور 

وقد یختلف مستوى الح�وافز ب�اختالف . بانتظام
عم��ر المجموع��ات، وترتف��ع بارتف��اع الفص��ول 

 .المسجل فیھا األطفال
 

249.750.000 

مش��روع المس��اعدات 
المش��������������������������روطة 
CCT عمل المشروع

ف��ي المرحل��ة االول��ى 
عل���������ى اس���������تھداف 

طف����ل وطفل����ھ  7570
ملتحق��������������������������������ین 
وفي مرحلتھ .بالتعلیم

الثانی�������ة اس�������تھدف 
 38013المش������روع  

طفل وطفلھ ملتحق�ین 
 .بالتعلیم 
 

 

تعل��������یم لبرن��������امج ھو
ش������روط م الطف������ل

حوی���������ل األم���������وال بت
یتعل���������ق ب���������التعلیم و

. األساس����ي والث����انوي
یھ���دف البرن���امج إل���ى 
رفع مع�دالت االلتح�اق 
األطف����ال م����ن األس����ر 
المس�����������تفیدة م�����������ن 

ن م��ص��ندوق الرعای��ة 
خ����الل ت����وفیر ح����وافز 

 تعلیم األطفال

مش���������روع 
المساعدات 
المش��روطة 

CCT یم��ول
م���������������������ن 
المفوض����یة 

 االوربیة

 .4) ( الخدمات المقدمة /البرامج برزأ
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 CCT)(تعلیم الطفل 

 

 تعلیم الكبار والتدریب المھني

 
 

 المشاریع الصغیرة 

المساعدات 
 النقدیة

 
 خدمات اخرى



 .االدلة التشغیلیة لتقديم الخدمه
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المھاري التدریب المشاریع الصغیرة المساعدات المشروطة  تسأوالت المساعدات النقدیة 

یت��وفر لھ��ذه الخدم��ة 
دلیل عملیات والئح�ة 
تنظیمی��������ة تش��������رح 
 تفصیل تقدیم الخدمة  

یت���وفر لھ���ذه الخدم���ة 
دلی��ل عملی��ات والئح��ة 
تنظیمی���������ة تش���������رح 
 تفصیل تقدیم  الخدمة 

یت���وفر لھ���ذه الخدم���ة 
دلی��ل عملی��ات والئح��ة 
تنظیمی���������ة تش���������رح 

 تفصیل تقدیم الخدمة

یت��وفر لھ��ذه الخدم��ة 
دلیل عملیات والئح�ة 
تنظیمی��������ة تش��������رح 
 تفصیل تقدیم الخدمة

دلی����ل وج����ود 
تش���������������غیلي 

 للبرنامج 

یعل�����������ن الص�����������ندوق 
للجمھ��ور عب��ر وس��یلة 

واح�����دة  فق�����ط وھ�����ي  
تعلی���ق لوح���ة مكتوب���ة 
ام������ام بواب������ة ف������روع 
الص�������ندوق لتعری�������ف 
المس����تفیدین بالخدم����ة 
 وكیفیة الحصول علیھا 

یعل������������ن الص������������ندوق 
للجمھ���ور عب���ر وس���یلة 
واحدة  فقط وھي  تعلیق 
لوحة مكتوبة امام بوابة 
فروع الصندوق لتعریف 
المس������تفیدین بالخدم������ة 

 .علیھا وكیفیة الحصول 

یعل������������ن الص������������ندوق 
للجمھ���ور عب���ر وس���یلة 
واحدة  فقط وھي  تعلیق 
لوحة مكتوبة امام بوابة 
فروع الصندوق لتعریف 
المس������تفیدین بالخدم������ة 

 .علیھا وكیفیة الحصول 

الص�����������ندوق  یعل�����������ن
للجمھ��ور عب��ر وس��یلة 

واح�����دة  فق�����ط وھ�����ي  
تعلی���ق لوح���ة مكتوب���ة 
ام������ام بواب������ة ف������روع 
الص�������ندوق لتعری�������ف 
المس����تفیدین بالخدم����ة 
 وكیفیة الحصول علیھا

ت���وفر ال���دلیل 
التش������������غیلي 
للبرن�������������امج 

 للجمھور؟ 

االنجلیزیة –العربیة   
 

االنجلیزیة –العربیة   
 

االنجلیزیة –العربیة   
 

االنجلیزیة –العربیة  اللغ���ات الت���ي  
 بھ�����ایت�����وفر 

 ؟الدلیل
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