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آلية تفريج كربة
مقدمة

اذتند هلل زب العاملني ّالصالٗ عل ٙأغسف األىبٔاّ ٛضٔد املسضلني ّبعد ...
إٌ الطعٕ يف تفسٓج الهسبات ّقضا ٛاذتاجات مً أعظه الطاعات ّالكسبات ّضبب لئل السضٙ
مً اهلل ّاحملب٘ مً الياع ،فاإلىطاٌ بطبعُ نا ًٜاجتناعٕ ّمصاذتُ ال تته إال بالتعاٌّ مع
اآلخسًٓ ،فاحتٔاجاتُ نجريٗ ّنسباتُ عدٓدٗ .
فنً ضع ٙيف تفسٓج نسبات اآلخسًٓ ٓطع – ٙيف ّاقع األمس ّحكٔكتُ – يف تفسٓج نسب٘ ىفطُ،
طهُهِ } ّقال ضبخاىُ { َمًِ َع ِنلَ صَالِخّا فَلِيفطُِ َّ َمًِ أَضَاَٛ
حطَيتُهِ َألىِ ُف ِ
حطَيتُهِ أَ ِ
قال تعاىل { ِإٌِ أَ ِ
و بِظَالَّوٍ لِلِعَبِٔدِ} .
فَعَلَََِٔا َّمَا زَبُّ َ
فادتصا ٛمً جيظ العنلّ ،اعنل ما غٝت فهنا تدًٓ تداٌ ،فعاٜد العنل ٓعْد عل ٙصاحبُ أّل ما
ٖ بُ.
ٓعْد ،اعنل ما غٝت فإىو زتص ّ
ّقد ضع ٙالييب صل ٙاهلل علُٔ ّضله يف تْفٔ٘ غُسما ٛجابس ّقضا ٛدًٓ بالل زضٕ اهلل عيَنا،
ّناٌ صلْات اهلل ّضالمُ علُٔ ُٓفسّج نسب املعدّو ّمً أصابتُ اليْاٜب; ّلرلو قالت الطٔدٗ
خدجي٘ زضٕ اهلل عيَا" :نالَّ ّاهلل ما ُٓخصٓو اهلل أبدّا ،إىو لتصل السحهّ ،حتنلُ الهلَّّ ،تكسٖ
الضٔفّ ،تُهطبُ املعدّوّ ،تُعني عل ٙىْاٜب اذتل".رزّاِ البخازٖد .فنً ناٌ ٍرا ّصفُ ،ال
ُٓخصُٓ اهلل أبدّا ،ننا قالت أو املؤميني ،فهل مكدم٘ هلا ىتٔجّ٘ ،الرب ال ٓبلّ ،ٙمً شزع خريّا
حصد خريّا.

.1الهـــــــدف :
 )1ىػس مبدأ التهافل اإلجتناعٕ ّالسقٕ مبدلْالتُ لٔصبذ ثكاف٘ زتتنعٔ٘ .
 )2خدم٘ اجملتنع احمللٕ  ،مً خالل دعه الف ٘ٝاحملتاج٘ مً املدْٓىني ّضداد جص ٛمً دٓيَه .
 )3اذتفاظ عل ٙىطٔج األضس ّمتاضهَا مً خالل زفع جص ٛمً الدًٓ عً عاٜلَا .
 )4تْجُٔ عيآ٘ مؤدٖ الصناٗ إىل الف ٘ٝاحملتاج٘ مً املدْٓىني ّأىَا مً فٝات مصازف الصناٗ .
 )5الطعٕ باإلزتكا ٛباألضس املطجل٘ لد ٚادتنعٔ٘ مً خالل دعه التعلٔه للْصْل إىل األنتفا ٛالراتٕ
لألضس.

إصدار (  1112 / 11 /1 – ) 1م

نظام إدارة الجودة

.2نطـاق التطبيـق:
 )1أصخاب الدٌْٓ اذتال٘ مً األضس املطجل٘ الصادز علَٔه أحهاو تيفٔرٓ٘ .
 )2الساغبني يف إننال الدزاض٘ ّالعاٜل الْحٔد هله العامل املادٖ .

.3التــعريفــات:
مطاعدٗ الدًٓ  ٍٕ :مطاعدٗ مالٔ٘ تكدمَا ادتنعٔ٘ للنعطسًٓ املطالبني بطداد دٌْٓ مطتخك٘ علَٔه
ملطاعدتَه عل ٙضداد الدًٓ أّ جص ٛميُ .
مطاعدٗ التعلٔه  ٍٕ :مطاعدٗ مالٔ٘ تكدمَا ادتنعٔ٘ للساغبني يف مْاصل٘ الدزاض٘ بعد املسحل٘ الجاىْٓ٘ .

.4ضوابط عامة إلعانة الدين :
- 1أٌ ٓهٌْ الػازو ضعْدٖ ادتيطٔ٘ .
- 2أٌ ٓهٌْ ضنً املطجلني بادتنعٔ٘
- 3أٌ تيعدو لدُٓ مجٔع إمهاىات الطداد .
- 4أٌ ٓهٌْ دٓيُ بطبب مػسّع غسعاّ ّعسفاّ .
- 5أٌ ٓهٌْ مً املطجْىني أّ املَددًٓ بالطجً أّ مْقْف ارتدمات .
ّ- 6جْد الْثاٜل السمسٔ٘ ( اذتهه الػسعٕ . ) ..
- 7حال املدٌْٓ ( الدخل – عدد األضسٗ – الطريٗ الراتٔ٘  ) ..للنفاضل٘ .
- 8التفاّض مع الداّ ًٜاضتعدادِ للتياشل عً جص ٛمً املال .
- 9أٌ ٓهٌْ الطداد ٍْ الفاصل يف ّضعُ .
- 10الطكف األعل ٙللطداد ٍْ (15.000زٓال)
ٓ- 11طتفٔد املدًٓ مً املػسّع ملسٗ ّاحدٗ فكط .
ٓ - 12ته صسف اإلعاىات بعد تطْٓكَا عل ٙالداعنني .
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.5ضوابط عامة إلعانة التعليم :
 - 1أٌ ٓهٌْ املتكدو ضعْدٖ ادتيطٔ٘ .
 - 2أٌ ٓهٌْ املتكدو مً أبيا ٛاألضس املطجل٘ .
 - 3تكدٓه األّزام الجبْتٔ٘ ( املؤٍل التعلٔنٕ ).
 - 4تكتصس اإلعاى٘ عل ٙالدزاض٘ يف الدبلْمات ّادتامعات بعد الجاىْٓ٘ فكط .
ٓ - 5صسف املبلؼ دتَ٘ الدزاض٘ مباغسٗ أّ للنطتفٔد يف حال٘ إحضازِ ما ٓفٔد الطداد .
 - 6إذا ناىت الدزاض٘ قاٜن٘ عل ٙالدعه املالٕ دتنٔع ضيْات الدزاض٘ تكْو ادتنعٔ٘ بطداد آخس ضي٘
دزاضٔ٘ للنطتفٔد .
 - 7يف حال قامت ادتنعٔ٘ بطداد الطي٘ األّىل للنطتفٔد اضطسازاّ عل ٙاملطتفٔدًٓ عنل اقساز ٓضنً
جدٓ٘ املْاصل٘ يف الدزاض٘ ّيف حال اىكطاعُ عً الدزاض٘ ألضباب غري مكبْل٘ تكْو ادتنعٔ٘ باضرتجاع املبلؼ
مً اإلعاىات املكسزٗ لألضسٗ عً طسٓل خصه جص ٛمً مبلؼ اإلعاى٘ غَسٓاّ .
- 8الطكف األعل ٙللدعه (000ز )10زٓال فكط ال غري .
ٓ- 9طتفٔد املتكدو مً الطلب مسِ ّاحدٗ فكط يف ذات املسحل٘ .
ٓ- 10ته صسف اإلعاىات بعد تطْٓكَا عل ٙالداعنني .

.6المفاضلة بين المتقدمين :
يف حال ّجد أنجس مً متكدو ملػسّع تفسٓج نسب٘ تكْو اللجي٘ بعنل مفاضل٘ بني اإلعاىات حطب التالٕ :
أّالّ /يف حال ناٌ املتكدمني ضنً فسع ّاحد ( دًٓ أّ تعلٔه ) ٓته املفاضل٘ ّفل البيْد التالٔ٘ :
 ٓكدو صاحب األضسٗ األنجس حاج٘ حطب التصئف لد ٚادتنعٔ٘ ( أ /ب /ج ) إذا تطاّت اذتال٘ تهٌْ املفاضل٘ حطب دخل األضس يف حال ناىت اعاى٘ للتعلٔه ّحبطب مدٗ تيفٔراذتهه للندٌْٓ .
 إذا تطاّت اذتال٘ تهٌْ املفاضل٘ حطب عدد أفساد األضس .ثاىٔاّ  /يف حال ناٌ املتكدمني يف الفسعني ( دًٓ ّتعلٔه ) ّاملفاضل٘ بٔيَنا ٓهٌْ مكدو الطلب عل ٙضداد
الدًٓ أّىل مً املكدو عل ٙطلب التعلٔه .
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.7اللجنة المتابعة لآللية :
 دتي٘ املخصصات تػهل مً ثالث٘ أعضا ٛمً أعضا ٛزتلظ اإلدازٗ بكساز زمسٕ يف اذتاالت املتكدم٘ . دتي٘ املخصصات تكْو مبتابع٘ تطبٔل اآللٔ٘ يف اذتاالت املتكدم٘ . يف حال تعازض اآلزا ٛبني أعضا ٛاللجي٘ يف الطلب ٓته أخر زأٖ األغلبٔ٘ ( صْتني مً ثالث٘ ) زٜٔظ زتلظ اإلدازٗ ٓكْو بتدًّٓ زأُٓ عل ٙاإلعاى٘ أّ باملصادق٘ عل ٙزأٖ اللجي٘ بعد التأند مً عنلٔ٘تطبٔل الالٜخ٘ .

 .8وثائق ذات صلة بالالئحة :
ٓته تكدٓه الطلب ّاتباع إجساٛاتُ ّفل اجسا ٛاهلدا5 / 9 /ملفات املطتفٔدًٓ احملدث٘ تعترب مسجع أضاضٕ للنعلْمات إذا احتٔج هلا يف عنلٔ٘ اختاذا الكساز أّاملفاضل٘ .
األّزام الجبْتٔ٘ ( أحهاو  /مؤٍالت دزاض٘ ) ال تكبل إال يف حال التأند مً صدّزٍا ّاعتنادٍا مًجَاتَا السمسٔ٘ .

 .9المدة الزمنية للطلب :

اذتد األقص ٙلهل طلب ْٓ 35و عنل .
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