
ة الالية املقرتح
لتوزيع املساعدات



25بتارخياملنعقدةهجلس تيفالبدلياجمللساقر
ةاحملتاجعائالتللمبارشةمساعداتتقدمي2020آذار
عوضالاجامتعيةشؤونالجلنةوتلكيفبريوتيف

.الالية

اتالطلباس تالم 

مراحل للعملية3

امئتسلمي القس ادخال املعلومات

.عائةلللك . ل.ل200,000بقمية لقد مت الاتفاق عىل ان يمت توزيع قسامئ رشائية

التعاونية للك مهنا ميكن رصفها يف لك من. ل.ل50,000ان القسامئ يه بقمية 

COOPو سبينس وسوبر ماركت عون  .



عرب صورة عن اخراج القيد  ارسال 
آب الواتس

نوان موجود عليه رمق الهاتف والع
طقة، بشلك واحض يتضمن املن

.الشارع، البناء، والطابق

لقي اخملصصة لتعىل ارقام الهاتف 
الطلبات

استالم الطلبات
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يف الربانمجخاللالدالقيد املس تلمة وترسل اخراجاتيمت طباعة 

EasyTrackتطبيق يتتبع  (ET)  مثال اكت متعددة رش عرب معليات التسلمي اخلاصة

تشمل عىل عدة مزيات .USPSو  UPSو  FedExعىل سبيل املثال ال احلرص 

.فريدة خاصة يف معلية الادخال ومعلية التوزيع

ابس تخراج يف مراكز آمنة وس يقوم اخملتصني Cloudحتفظ املعلومات يف 

.يتحفظ يف اجمللس البدلاملعلومات يوميا حلفظها والرجوع الهيا عند الطلب وس 

:فوائده

املدخةلاملعلومات بشلك رسيع وال ميكن ازدواج للمعلومة ادخال −

كن احلصول عىل تقرير عن املعلومات املدخةل بشلك رسيع عىل املناطق حبيث ميتوزيع −

.املساعدات اليت جيب ان توزع للك منطقة

.ميكن ادخال املعلومات عرب اكسل واس تخراهجا كذكل−

ورسيعميكن تعقب املعلومة بشلك مبسط −

من ماكن ووقت حصول للتاكدGOOGLEعرب اخلرائط الالكرتونية تعقب معلية التوزيع كن مي−

معلية التوزيع



:لتايتدخل املعلومات عىل الربانمج اك

(تهامتمامس نقطة الا)الثاليث الامس

رمق الهاتف

(تهناك أاي مهنااملرجع اذا اكن)نوع نقطة الاتهامتم 

(رمز فريد)رمق السجل 

حمددة يف منطقة السكن ويه)املنطقة 
(ائيةالربانمج حسب اخلرائط الفض

اءالسكن الشارع والبنعنوان 

الطابق

(من قبل الربانمجاتوماتيكيا  يعبأ )العنوان 



.دخال معلومات عىل الربانمجاملدخلني وال يس تطيع العمل الا بإيوجد امس ولكمة رس للك مدخل من 

القيد اليت وردت الهيااخراجاتتقوم الفرق اخملتصة بطباعة 

.وردت من الفرق األوىلالقيد واليتاخراجاتتقوم الفرق األخرى بإدخال املعلومات اليت عىل 

حيا   مه ا اكن وضعه متوفيا  او عىل السجل العائيلاملوجود ( رب الارسة)املدخل بإدخال الامس األول يقوم 

وميكنالطلباتابزوداجيةتسمحالقاعدةيفاملعلوماتجتميعيمتحبيثواحدةبياانتقاعدةيفجتميعيمت

حسباوالعائالتحسباوملناطقاحسبالاس تفادةفهيايبنيتقريرأيعىلاحلصولوقتأييف

.للمس تفيدينالعائيلالوضعاوللسكناجلغرايفالتوزيع

ادخال المعلومات



دة مهنا رشائية لك واحقسامئ 
بنانيةخبمسون الف لرية ل

القسائم

بلدية بيروت

خمسون50,000

xxxxxxxx

20200000000ااير 31ة لغايالقس مية صاحلة 

xxxxxxxx

xxxxxxxx



فرع يف لبنان43
فرع يف بريوت11

نفرع يف لبنا18

فرع يف بريوت9

نفرع يف لبنا15
وضواحهيافرع يف بريوت6

ابملبالغ كشفا  الرشاكت تورد 
وتمت القسامئ مع   املس تحقة اس بوعيا

ذكل احملاس بة عىل أساس



مس تقس.تطوعنياملقبلمنالتسلمييمتسوف
:مناطقعدةاىلبريوت

ناء احلصنمي–املريسةدار -راس بريوت -1

املزرعة -2

املصيطبة–3

الارشفية  والصيفي-4

الرميل-5

املدور   -6

الباشورة وزقاق البالط–7

التسليم



.للح ايةخاصةثيااب  مرتديةتكونس .للمجموعةرئيسمهناللكمجموعاتعربللتسلميالفرقستنطلق

والاطقاملنعىلاجملموعاتتوزع.القسامئلميبتسيقوممتطوعلكتهاتفعىلموجودللربانمجتطبيقتهناكس يكون

:التايالتسلميعندوعاملتطس يقوم.منطقتهيفاملس تفيدينالااملتطوعيشاتهدانميكن

وماكنووقتاترخيمبارشةحيفظكلوبذالتسلميمتانهتهاتفهعىلالتطبيقعربمبارشةإشارةوضع–1

اذليندينللمس تفيوس ينتقلللتوزيعاخملصصالربانمجمناملس تفيدس يختفيالتسلميعند.التسلمي

.اس تفادوا

.املس تلمةالقسامئارقاموضع–2

.ابلربانمجمبارشةوربطهااملس تملتهويةعنصورةاخذ-3

(فاالعىلفقرااألقل)5–1منموضوعةنقاطحسبللشخصاملعييشاملس توىعىلإشارةوضع–4

.علهياابلتسلميس يقوموناذليناألشخاصتدريبويمت

التسليم





مدخيل معلومات-

مراجعي ومدققي للمعلومات-

موزعي للقسامئ حسب املناطق-

حرس بدلي ملواكبة موزعي القسامئ-

الموارد المطلوبة

املوارد الاخرىاملوارد البرشية

10محمول عىل األقل حاسوب -

مع حرب لها10طابعة عدد -

مطبعةقسامئ متسلسةل مطبوعة يف-

مظاريف لوضع القسامئ-

اوراق-

ماكينة تصوير-

قرطاس ية-

خطوط تلفون -

(لمتطوع عىل األق120)150بطاقات ترشجي عدد -



توزيع مساعداتبلدية بريوت عن تعلن 

.عائلياخراج قيد 

الرشوط
ان يكون نفوس املتقدم من بيروت

.لن يتم تسليم اال حصة واحدة لكل عائلة

المستندات المطلوبة

االلية

منرســـــــــالةعبر الطـــلبـــــــــــــــــــــــــاتترسل
ابالواتس

:هاتفارقامعلى

.القيداخراجعنصورةوتحمل
العنوانتحملورقةعليهيوضع

الصورةفيظاهرهوكماالهاتفورقمالتفصيلي
لبيتاب_خليمك#
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