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 مواد الغذائية لل انطالق مشروع القسائم الشرائية  

 " للعائالت المستورة "ضمان غذائي  

)بواسطة تذاكر مشحونة(. الهدف من المشروع    المستورةغذائية للعائالت  ال مواد ئية للتوزيع قسائم شراقرار ب  مؤخرا صدر 

 . مساعدة العائالت المتضررة اقتصاديا بسبب جائحة الكورونا

 من يمكنه الحصول على قسيمة شرائية:                    

 . و أكثر بسبب الدخل المنخفضأ % 70بنسبة   ( أرنونااألمالك )العائلة الحاصلة على تخفيض ضريبة  ✓

االعاقة   نالورثة، تأمي لذين يتلقون مخصصات التأمين الوطني مثل )تأمين الشيخوخة، تأمين ن االمواطنو ✓

 عمل(.  نتيجة إصابة 
على   ويحصلون في الوقت ذاته   الدخل من التأمين الوطني  مخصصات ضمانذين يتلقون المواطنون ال ✓

 )أرنونا(.  % على ضريبة األمالك100 بنسبة تخفيض

 

 المبلغ المستحق: 

 

 ش.ج   300سرة الشخص األول في األ ➢

 ش.ج  225سرة  في األكل فرد زيادة  ➢

 ش.ج.   2400سرة في كل دورة أ المبلغ النهائي األقصى لكل  ➢

 

   :القسائم   توزيعفترات 

 

 18.02.2021حتى   28.01.2021من   األولى: الدورة  

 18.03.2021حتى  25.02.2020من   الثانية: الدورة  

 25.03.2021حتى  04.03.2021الدورة الثالثة: من   

 

   القسائم؟كيف يتم الحصول على 

 

حسب العنوان المسجل في قسم   موظف خاص  سرة مستحقة عن طريق كل أ لى اقات تصل مباشرة إالبط

 )الجباية في البلدية( ضريبة األرنونا. 

 الدورات الثالث.  االنتباه: التذاكر تشحن بشكل تلقائي في كل دورة من رجىي 

 

 ؟  ستثنائيئم بشكل ا ن يمكنه الحصول على قسام

 

الشروط لتخفيض ضريبة األرنونا  تستوفي جميعلتخفيض ضريبة األرنونا ولكنها  ا  لم تقدم طلب  التي سرة األ ❖

تعبئة نموذج مخصص وسيتم فحص استحقاقها  يمكنها طلب القسائم عن طريق  ،األقل% على 70بنسبة 

 الشروط. حسب 
 

شتراك في  وزارة الداخلية لال   مراجعةمسجل في البلدية ولكنه يستوفي كل الشروط يمكنه المواطن غير ال ❖

 المشروع. 
 

 . 22.04.2021حتى الطلبات االستثنائية والجديدة يمكن تقديمها *
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 للمنحة                   قائمة الدخل المستحق    
 

                                                       

 سرة عدد افراد ال 
 

 2019لسنة  لألسرة متوسط الدخل الشهري 
 

 ش.ج 2,881 1

 ش.ج 4,321 2

 ش.ج 5,011 3

 ش.ج 5,703 4

 ش.ج 7,121 5

 ش.ج 8,540 6

 ش.ج   11,452 7

 ش.ج   13,084 8

 ش.ج   14,715 9

 ش.ج للفرد  1,635 او اكثر  10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 


