
 

 مساعدات مالية عند الوفاة .14

 :كل من ُتسند مساعدة مالية عند الوفاة لعائالت    
تالمذة املدارس العسكرية )ضباط وضباط الصف     -

 (؛ورجال اجليش
 ؛اجلنود املدعوين   -
 ؛اجلنود املتطوعني قبل إخنراطهم بالتعاونية   -
  .أعوان الوزارة املدنيني املباشرين   -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

املالحظات
تتوىل وحدة اإلنتماء  إسناد  املساعدة لعائلة املعين مباشرة     -

، وتقوم إدارة العمل اإلجتماعي بتحويل مبلغ  إثر الوفاة
املساعدة الحقا للوحدة.

 إسناد حفاظات صحية .19

الشهداء  واجلرحى  لفائدة  عائالتُتسند 
العسكريني جراء التصّدي للعمليات اإلرهابية  
وأعوان الوزارة  من مدنيني وعسكريني مباشرين 

 .ومتقاعدين واألرامل واملتضررين واأليتام
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
  الواثئق املطلوبة واملالحظات

 مطلب كتابي    -
 معّمرة بكل دّقةمطبوعة     -
مصادق عليها من طرف طبيب  شهادة طبية   -

 خمتص عسكري
الضمان  شهادة يف عدم إخنراط  القرين بصندوقْي   -

Cاإلجتماعي ) N S S  -C N R P S)  

 زيارة المقيمين بالمستشفيات .15

هدايا لفائدة أعوان وزارة مساعدة مالية أوُتسند      
 ياكل الصحةواملقيمني هبين املرضى املباشرين الدفاع الوط

 .عموميةالعسكرية أو ال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ملالحظاتا
يتم صرف املبلغ املستحق من طرف وحدة اإلنتماء وتقوم 

إدارة العمل اإلجتماعي بتحويل املبلغ الحقا للوحدة.

 مساعدات عينّية .20

واجلرحى د لفائدة عائالت الشهداء نسُت
 أعوان وزارة الدفاع الوطين املباشرينو العسكريني

واملتقاعدين من ذوي  العسكريني واملدنيني
 واألرامل واأليتام.  الدخل الوحيد واملتضررين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الواثئق املطلوبة واملالحظات
 حبث إجتماعي +  مطلب كتابي للطالب

مصادقة السيد و.د.و

 طرود خاّصة بالمولودين الُجدد .16
 

 

 اءُتمنح كمية من احلليب اجملفف وغط      

رضع لفائدة املولودين اجلدد من أبناء لل صويف

رجال اجليش ونظرائهم من العملة املدنيني 

 ولضباط الصف طبقا ملقاييس مضبوطة.
 

 

الواثئق املطلوبة واملالحظات
 مطلب كتابي    -
 مطبوعة  معّمرة بكل دّقة   -
 مضمون والدة للمولود   -
الضمان  شهادة يف عدم إخنراط  القرين بصندوقْي   -

Cاإلجتماعي ) N S S  -C N R P S) 
طبية لألم من قسم التوليد أو قسم رعاية  شهادة   -

األم والطفل تثبت عدم قدرهتا على الرضاعة 
الطبيعية أو أن رضاعتها الطبيعية غري كافية 

 ومصادق عليها من طرف طبيب عسكري مباشر.

  رمضان 27ليلة   ختان األطفال .17

باهلياكل الصحية  زمع ختاهنمُتمنح لألطفال امل     
 كما يلي: واملدنيةالعسكرية 

رحى اجلشهداء واللفائدة أبناء  ةعينّي و مالية مساعدة  -
 العسكريني 

أبناء أعوان الوزارة من لفائدة  ةمساعدة عينّي -
 باشرين واملتقاعدين واملتضرريناملدنيني املو عسكرينيال

 واألرامل واأليتام.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 الواثئق املطلوبة واملالحظات
 مطلب كتابي   -
 مضمون والدة   -
 تكوين ملف صّحي   -

 تتوىل أركان اجليوش وإ.أ.تكوين موافاة إ.عمل.إ 
بقائمات املرشحني.

 منح قروض إجتماعّية .21

ُتمنح قروض إجتماعّية لفائدة أعوان        
 الوزارة من عسكريني ومدنيني مباشرين .

 

 

 والرشوط املقاييس

القيمة سنوّيا حسب برنامج العمل واخلدمات  حتدد   -
 اإلجتماعّية        

 تسند القروض اإلجتماعية مّرة يف السنة  -
من الراتب الشهري  % 40عدم جتاوز اخلصم نسبة    -

 اخلام
 

 الواثئق املطلوبة واملالحظات
من  تعمري مطبوعة )مطلب قرض إجتماعي   -

املنصوص عليها املدعمة إ.عمل.إ( يرفق بالوثائق 
باملطبوعة.

 مساعدات مالية لفائدة العسكريين الذين تّمت نقلتهم خارج حاميتهم .18

الذين متت نقلتهم خارج  باشريناملعسكريني اللفائدة أعوان الوزارة من حسب املسافة املقطوعة  مساعدة ماليةُتمنح      

 .حاميتهم لتغطية مصاريف نقل أدباشهم وتأمينها
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من أركان اجليوش وإدارة األفراد  طبقا للقائمات الواردة على اإلدارةتسند هذه املساعدات     : ةمالحظ

.والتكوين
 
 

 

 
 

 

 

   

 لتقريب األزواج التدخل .22

تتمّثل هذه اخلدمة اإلجتماعية يف السعي     
لدى اهلياكل العمومية واخلاّصة املشّغلة لقرين 
املعين)ة( املباشر)ة( بوزارة الدفاع الوطين لتقريبه قصد 

 .ضمان إستقرارمها األسري

املعنيني ابخلدمـــة
أعوان وزارة الدفاع الوطين املباشرين من العسكريني     

 واملدنيني.

الواثئق املطلوبة واملالحظات 
توجيـــه مطلب كتابي بإسم السيد وزير الدفاع الوطين مرفوقا    

 بشهادة عمل ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية للقرين
+ حبث إجتماعي يف الغرض

التدخل للرجوع إلى  .25
  العمل  سالف 

 

 
املعنيني ابخلدمـــة

 اجلنود املدعويــــن       

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الواثئق املطلوبة واملالحظات 

توجيه  عريضة إىل السيد وزير الدفاع الوطين     
 مرفوقة بالوثائق املدعمة 

التدخل للحصول على رخصة  .23
 إجتماعية  

تتمثل هذه اخلدمة اإلجتماعية يف السعي لفائدة  
العائالت حمدودة الدخل قصد حصوهلم على رخص 
إجتماعية )مثل رخصة مالبس قدمية، رخصة كشك، 

 .رخصة تبغ(

املعنيني ابخلدمـــة
  عائالت الشهداء من العسكريني -
 املتضررين من العسكريني  -
الوطين من املتقاعدين من أعوان وزارة الدفاع  -

 العسكريني واملدنيني
 عائالت العسكريني املتوفني -

الواثئق املطلوبة واملالحظات 
مطلب كتابي بإسم السيد وزير الدفاع الوطين مرفوقا  توجيـــه

 بالوثائق املدعمة
 

 + حبث إجتماعي يف الغرض 

التدخل لدى الهياكل  .26
 والخاصة العمومية

لإلنتفاع بخدمات إجتماعية 
 مختلفة 

 

تتمثل هذه اخلدمة اإلجتماعية يف     
السعي لتلبية الطلبات املختلفة لفائدة العائالت 
حمدودة الدخل كطلب إدراج ضمن 
قائمات احلصول على سكن إجتماعي أو 
طلب توفري شغل أو غري ذلك من الطلبات 

 اإلجتماعية.

املعنيني ابخلدمـــة
  عائالت الشهداء من العسكريني -
 املتـضررين من العســكريني  -
املتقاعدين من أعوان وزارة الدفاع الوطين من  -

 العسكريني واملدنيني
  عائالت العسكريني املتوفني -

 

الواثئق املطلوبة واملالحظات
مطلب كتابي بإسم السيد وزير الدفاع  توجيـــه

 الوطين مرفـوقا بالوثائق املدعمة
 

 + حبث إجتماعي يف الغرض. 
 

 ريـــاض األطفـــال .24

تندرج هذه اخلدمات ضمن اإلحاطة بأبناء 
وزارة الدفاع  الشهداء من العسكريني وأبناء أعوان

 .الوطين من العسكريني واملدنيني

 املقاييس والرشوط

 سنوات 05و 03تـراوح سن الطفل بني  -
 

 

الواثئق املطلوبة واملالحظات
 صور مشسية 03 -
 مضمون والدة 01 -
 شهادة طبية تثبت صحة وسالمة الطفل -
 نسخة من دفرت التلقيح -
 بطاقة إرشادات -
شهادة عمل للويل بالنسبة للعسكريني واملدنيني العاملني  -

بالوزارة

 المصائف والمضائف .27

تندرج هذه اخلدمات ضمن اإلحاطة 
 بأبناء الشهداء من العسكريني وأبناء أعوان

العسكريني وزارة الدفاع الوطين من 
 .واملدنيني

 

 املقاييس والرشوط

 سنة 14و 09بالنسبة للمصائف:األطفال بني  -
 15ان بني ـــــبـال والشـبالنسبة للمضائف:األطف -

 سنة 19و
 

 

الواثئق املطلوبة واملالحظات
 مضمون والدة -
 صور مشسية 02 -
 شهادة طبية تثبت سالمة املشارك -
 للمشاركنسخة من بطاقة املعاجلة  -

 

 واجلرحى مبتوري األعضاء خـدمات جمانية لفائدة أبناء الشهداء

 

 
 
 

 الجمهورية التونسـية

 وزارة الدفاع الوطني

 إدارة العمل اإلجتماعي 

 

 

 

 

 

  ـل ــــيـــدل

 ةاإلجتمــاعيخدمــات الو العمل أنشطة
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العسكريني  ،رشـاد أ عوان الوزارةل  ل ــهذا ادلليهيدف 
دمات أ نشطـة العمل واخل م  ـحول أ ه ،واملدنيني
 ،الرشوط والواثئق املطلوبة مع توضيح ةال جامتعي

جـراءاتتيـــــسري ل   ا.هب نتفـــــــــاعال   ا 

 
 

 

 : اداتــــلمــــــزيد اإلرش
 ة(ـــــــ) القاعدة العسكرية بالعوين  اإلتصال بإدارة العمل اإلجتماعي

    71.760.900على الرقم:

      13623 اعــي  ــل اإلجتمـــــــدائرة العم   -

  13636دائرة اخلدمـات اإلجتماعية    -

 13689دائرة الدراسات والربجمة     -
 

 

  
 

 

 

مساعدات مالية بمناسبة العودة  .1
المدرسّية والجامعية لفائدة أبناء 

   الجرحى مبتوري األعضاء والشهداء  

 

لفائدة أبناء الشهداء  مالية مساعدات  منح ُت    

واجلرحى مبتوري األعضاء جراء التصدي 

حسب املستوى التعليمي:   للعمليات اإلرهابية،

 جامعي-ثانوي –إعدادي  – إبتدائي
 

مساعدات مالية مستعجلة  .2
جّراء لفائدة العسكرّيين المصابين 

لعمليات اإلرهابية خالل ل التصّدي
بهياكل الصحة تواجدهم 

 العسكرية أو العمومية

 

مستعجلة لفائدة   مالية مساعدات   ــــــقدم ُت

أثناء   املصابني جراء التصدي للعمليات اإلرهابية،

كل الصحة العسكرية تواجدهم  هبيا

  .العموميةأو

بمناسبة مساعدات مالية  .4
 المولد النبوي الشريف

 

ألرملة  مالية مساعدةتسند     

الشهيد أو ألبنائه أو ألحد الوالدين 

للجرحى و بالنسبة للشهيد األعزب

 مبتوري األعضاء.
 

مساعدات مالّية لفائدة  .5
عائالت الجرحى جّراء 

ة ــــــالعمليات اإلرهابي
بهياكل ميـــن ـــــــالمقي

العسكرية أو   الصحة
 العمومية

 

لفائدة  مالية مساعدات   ــــــسندُت

عائالت اجلرحى جراء التصدي للعمليات 

املقيمني هبياكل الصحة   اإلرهابية،

 العسكرية أوالعمومية.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الواثئق املطلوبة واملالحظات
يوجه إىل  عائلة اجلريح ابي منــــــــــــمطلب كت

  إ.عمل.إ.

في تكلفة  المساهمة .3
 الدروس الخصوصّية

 

لتغطية تكلفة  ةمالّي مساعدةمنح ُت
 :ائدةــــــــلف ة روس اخلصوصّيالّد

 

وتالمذة  تالمذة الباكالوريا من خمتلف الشعب  -
السنة التاسعة أساسي  والسادسة إبتدائي ألبناء 
الشهداء واجلرحى مبتوري األعضاء جّراء التصدي 

  للعمليات اإلرهابية.
 

 بناءأل تالمذة الباكالوريا من خمتلف الّشعب  -
املباشرين املدنيني واأليتام وألبناء وزارة الأعوان 

.( أشهر03) ملّدة ثالثة واألرامل.   املتضررين  

مساعدات مالية  .6
 بمناسبة العودة المدرسية  

 

رحى من اجلُتمنح لفائدة أبناء 
أبناء أعوان وزارة الدفاع والعسكريني 

الوطين من ذوي الّدخل الوحيد من 
العسكريني واملدنيني املباشرين 

 واألرامل واأليتام.    واملتضررين
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

الواثئق املطلوبة واملالحظات
 مطلب كتابي   -
 شهادة حضور لكل منتفع )اإلبن(  -
شهادة يف عدم شغل القرين مسلمة من  -

صندوقي الضمان اإلجتماعي
    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

الواثئق املطلوبة واملالحظات
 .مطلب كتابي بإسم مدير العمل اإلجتماعي  -

 .شهادة حضور  -

  شهادة يف عدم شغل القرين مسلمة من صندوقيْْْ  -

اإلجتماعي. الضمان

 جوائز  خاّصة  بيـوم    العلم .7

املتفّوقني ُتـمنح جائزة مالّية لفائدة     
 من:

 

واجلرحى  أبناء الشهداء    -  
 العسكرّيني.

أبناء أعوان وزارة الدفاع الوطين  -  
 املباشرين املدنيني.

واألرامل   أبناء املتضررين     -  
 واأليتام. 

أبناء املتقاعدين )من العسكرّيني    -  
 واملدنّيني(.

العسكريون املدعـــــوون وتالمذة    -  
املراكز العسكرّية للتكوين املهين.

  

 

 

مساعدات ماليـة للترسيـم  .8
 الجامعي

أبناء ُتمنح مساعدات مالية للطلبة من    

أبناء أعوان وزارة الدفاع ورحى العسكريني اجل

 العسكريني واملدنيني الوطين املباشرين

  واملتقاعدين ذوي الدخل الوحيد واملتضررين
 .واألرامل واأليتام

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

الواثئق املطلوبة واملالحظات
 املعّدة للغرضطبوعة املتعمري    -
 شهادة ترسيم للسنة اجلامعية    -
 نسخة من شهادة النجاح    -
 نسخة من ب.ت.و للطالب    -
 دوقْيشهادة يف عدم الشغل للقرين مسلمة من صن -

 الضمان اإلجتماعي

 ظرفيةمالّية مساعدات  .11

مساعدات مالّية ظرفّية ُتسند    

لفائدة عائالت الشهداء واجلرحى 

العسكريني وأعوان وزارة الدفاع 

الوطين املباشرين العسكريني 

  واملدنييــن واملتقاعدين واملتضررين
 .  واألرامل واأليتام

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

الواثئق املطلوبة واملالحظات
 مطلب كتابي    -
 تعمري مطبوعة ) مطلب إعانة ظرفية(   -
 كشف حساب بنكي حديث   -
شهادة يف عدم الشغل للقرين مسلمة من  -

 الضمان اإلجتماعيدوقْي صن
 

 مساعدات مالّية قاّرة  .9

ُتسند مساعدة مالية قارة لفائدة اجلرحى    

جراء التصدي للعمليات  مبتوري األعضاء 

وأعوان وزارة الدفاع الوطين  اإلرهابية

العسكريني واملدنيني واملتقاعدين باحلد 

الذين هلم فرد يف   العمري واألرامل واأليتام

 .العائلة من ذوي اإلعاقة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

الواثئق املطلوبة واملالحظات
 مطلب كتابي   -
 نسخة من بطاقة إعاقة     -

 يف  احلاالت اإلستثنائية:
 حبث إجتماعي   -
مصادقة السيد و.د.و   -

مساعدات مالية بمناسبة  .12
 عيدْي الفطر واإلضحى

ُتسنــد هذه املساعدة على النحو     
 التايل:

لفائدة املصابني من العسكريني يف     -
 العمليات اإلرهابية.

 لفائدة أعوان الوزارة حمدودي الدخل:    -
        ا لعسكريني املباشرين: طبقا للقائمات

الواردة من خمتلف اجليوش وإدارة األفراد 
 والتكوين

      املباشرين: طبقا للقائمة الواردة  املدنيني
 من إ.ع.ش.إ.م

 واألرامل واأليتام  لفائدة املتضررين    -
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

املالحظات
طبقا للقائمات الواردة على تسند هذه املساعدات 

 .اإلدارة
 مساعدات عند حدوث كارثة  .10

 أوحريقعند حدوث كارثة  )فيضانات     

سرقة...(، ُتسند مساعدة مالية أو عينية لفائدة أو

 .أعوان وزارة الدفاع الوطين املباشرين املدنيني 
 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الواثئق املطلوبة واملالحظات
 مطلب كتابي   -
 حبث إجتماعي   -
موافقة السيد وزير الدفاع الوطين    -

مساعدة مالية لعائالت  .13
الموقوفين أو الصادر في 
شأنهم أحكام قضائية باتة 
بالّسجن المدني من عسكرّيين 
ومدنيين تابعين لوزارة الدفاع 

 الوطني 
 

لعائالت املوقوفني  مالية   مساعداتُتسند 

أو الصادر  يف شأهنم أحكام قضائية باتة 

بالسجن املدني من عسكريني ومدنيني 

 لوزارة الدفاع الوطينتابعني 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الواثئق املطلوبة واملالحظات

 مطلب كتابي   -
 برقية تصدر عن وحدة املوقوف    -
أو حكم  نسخة من بطاقة زيارة سجنية    -

قضائي
    


