الخذهاث الخً حقذهها الىزارة لكبار الطي -:
 -1اإلشراف والوخابعت -:تشرف وزارة اىتنَيت االجتَاعيت عيى دور رعايت
اىَسنين واألنذيت اىنهاريت وتَنح اىتراخيص اىالزٍت ىها .ويتٌ ٍتبعتها وزيارتها ٍن
قبو اىَذيرياث اىَيذانيت م ٌو حسب ٍنطقت اختصاصه .مَا ويقىً قسٌ مبار اىسن في
اىىزارة باىَتابعت واىتقييٌ اىَستَر .
 -2األًشطت االجخواعٍت والخرفٍهٍت  -:تشارك اىىزارة مبار اىسن االحتفاه بنافت
اىَناسباث واألعياد اىذينيت وتقذً اىهذايا ىهٌ .
 -3الخراخٍض  -:اىىزارة هي اىجهت اىَانحت ىترخيص دور رعايت مبار اىسن
واألنذيت اىنهاريت بَىجب نظاً ترخيص دور رعايت اىَسنين واالنذيت اىنهاريت
اىخاصت بهٌ رقٌ ( )18ىسنت  2182واىتعييَاث اىصادرة بَىجبه .
 -4شراء خذهاث كبار الطي -:ىيَسنين غير اىقادرين عيى تسذيذ نفقاث اإلقاٍت في
دور اىرعايت حيج يتٌ تقذيٌ اىرعايت اإليىائيت اىَتناٍيت ( االجتَاعيت واىصحيت
واىنفسيت )ٍن خاله اىتعاقذ ٍع حالث جَعياث وعيى نفقت وزارة اىتنَيت .ويتٌ دفع
ٍبيغ ()211شهريا ىنو ٍسن وٍسنت تنطبق عييهٌ اىشروط وهي -:
*ال يىجذ ىذيه اسرة .
*ال يىجذ ىذيه ٍصذر دخو او ال ينفي دخيه ىسذاد نفقاث اقاٍته .
*ال يستطيع خذٍت نفسه ويعاني ٍن اٍراض تَنعه ٍن رىل .

كشف بأضواء دور الوطٌٍي فً الوولكت للقطاع الخاص و الخطىعً

الرقن

اضن الذار

العٌىاى

1

دار الضٍافت للوطٌٍي
حطىعً

2

دار االهل للوطٌاث

3

دار الطالم للعجسة
هرضالث الوحبت
حطىعً

عواى  /الجىٌذة
ص.ب ()34
هاحف4129624
فاكص4126923
الجٌذوٌل  /خلف الوركس االهًٌ
ص.ب  19273الوذٌٌت الرٌاضٍت
الرهس البرٌذي 11196
هاحف 5856215
شارع وطفً الخل
ص.ب ()9089
حلفاكص 552418

4

هركس وادي الشخا
خاص

عواى/البحاد
0792131377

5

بٍج العٌاٌت االًطاًٍت
حطىعً

6

داراث ضوٍر شوا للوطٌٍي
جوعٍت داراث ضوٍر شوا
حطىعً

7

دار السهراء للوطٌٍي
خاص

8

هركس ضوى االهٍرة هٌى للوطٌاث
حطىعً

الفحٍض
ص.ب ()418
الرهس البرٌذي()19152
هاحف 4729567
فاكص 4729586
شفا بذراى
ص.ب ( )46هرج الفرش
الرهس البرٌذي 11934
هاحف 5232941
فاكص 5233919
هرج الحوام شارع الجلهاء
حلفاكص 5716704
0796009758
السرقاء  /الجذٌذة
ص.ب ()265
هاحف 385225/05
فاكص 3985318/05

9

دارة البر لكبار الطي
خاص

10

دار ٌىضف الظذٌق لرعاٌت
الوطٌٍي
حطىعً

خاص

اربذ الحً الشرقً
هذٌرٌت الخٌوٍت االجخواعٍت /اربذ
هاحف 0772228826
هاحف 7248687/02
السرقاء /السواهرة حً األحوذ
0796094939

