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 مكتب الوزٌر:  والا أ

  تؤمٌن كافة االحتٌاجات والمتطلبات الالزمة النجاز العملبو، ام الوزٌرتسهٌل مهب مكتب الوزٌرٌعنى 

 األمٌن ومكتب مكتب الوزٌر من جهة جمٌع األنشطة المتعلقة  بتنسٌق بسهولة وٌسر، كما ٌقوم المكتب  ب

 ، وجمٌع الجهات الخارجٌة ذات العالقة من جهة أخرى، المختلفة فً الوزارة اإلدارٌةالعام والوحدات 

فً تقدٌم الخدمات المطلوبة  التمٌز فً حرصها على  براز صورة اٌجابٌة عن قٌادة الوزارةوٌعمل على  إ

  .بمصالح المواطنٌنمن الوزارة للشرابح المستفٌدة، واهتمامها الدابم 

 :مكتب الوزٌرمهام 

  استقبال ضٌوؾ الوزٌر عند وصولهم وتوجٌهم لمكتب الوزٌر ومراعاة التعامل معهم بدبلوماسٌة
 .المرعٌة ألصولوحسب ا

 استقبال المكالمات وتحوٌلها، وتوثٌق أسماء المتصلٌن للرد تؤمٌن االتصاالت الهاتفٌة للوزٌر، و
 حٌنه. ًعلى مكالماتهم فً حال عدم تواجد الوزٌر ف

  إدارة مواعٌد الوزٌر والتؤكد من تنسٌقها وتسجٌلها وتحضٌر كافة الملفات والوثابق الالزمة
 لالجتماعات والفعالٌات التً ٌحضرها الوزٌر قبل الموعد بوقت كاؾ. 

 .استالم البرٌد والمراسالت والمعامالت الواردة لمكتب الوزٌر وفهرستها 

 البرٌد الوارد حسب الجهة المعنٌة. التنسٌق مع دٌوان الوزارة حول توثٌق وتسجٌل 

  تتبع سٌر البرٌد والمعامالت الخاصة بمكتب الوزٌر )الواردة والصادرة(، ومتابعة اإلجراء
 الالزم.

 .طباعة المراسالت والتقارٌر الخاصة بمكتب الوزٌر 

 لملكً تنفٌذ المكارم الملكٌة السامٌة ومتابعة المعامالت الخاصة بذلك مع المعنٌٌن فً الدٌوان ا
 الهاشمً العامر.

 .توثٌق وتنظٌم المراسالت والتقارٌر والمعامالت،  وإدارة الملفات الخاصة بمكتب الوزٌر 

  تؤمٌن جمٌع اللوازم والقرطاسٌة واألجهزة واألدوات الالزمة لمكتب الوزٌر، واجتماعاته
 .، بالتنسٌق مع المدٌرٌات المعنٌةوالنشاطات التً ٌشارك بها

  النقل للوفود الزابرة بالتنسٌق مع المدٌرٌات المعنٌة.تؤمٌن وسابل 

 لالتنسٌق مع المدٌرٌات المعنٌة لعمل حجوزات القاعات لعقد الندوات واالجتماعات، وتوفٌر وساب 
 الدعم اللوجستً لمكتب الوزٌر والوفود الزابرة.

  العاملٌن فً اإلشراؾ على نظافة وترتٌب مكتب الوزٌر وقاعات االجتماعات ومكاتب الموظفٌن
 مكتب الوزٌر.
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 العام ثانٌاا: مكتب األمٌن

ٌعنى مكتب األمٌن بتسهٌل مهام األمٌن ، وبتؤمٌن كافة االحتٌاجات والمتطلبات الالزمة النجاز العمل  

بسهولة وٌسر، كما ٌقوم المكتب  بتنسٌق جمٌع األنشطة المتعلقة  بالمكتب  ومتابعتها من مع الوحدات 

فً ما ٌتعلق ببعض النشاطات اإلدارٌة المختلفة فً الوزارة، إضافة إلى التنسٌق مع مكتب الوزٌر أٌضا 

األخرى، ومن ناحٌة أخرى التنسٌق والترتٌب مع جمٌع الجهات الخارجٌة ذات العالقة بمجال عمل 

الوزارة،  وٌعمل على  إبراز صورة اٌجابٌة عن قٌادة الوزارة فً حرصها على  التمٌز فً تقدٌم الخدمات 

 الدابم بمصالح المواطنٌن. المطلوبة من الوزارة للشرابح المستفٌدة، واهتمامها 

 :العام مكتب األمٌنمهام 

  والتؤكد من تنسٌقها وتسجٌلها وتحضٌر كافة الملفات والوثابق األمٌن إدارة مواعٌد واجتماعات
األمٌن على المستوى الداخلً للوزارة والخارجً الالزمة لالجتماعات والفعالٌات التً ٌحضرها 

ومتابعه القرارات الصادرة عنها مع المدراء فً قبل الموعد بوقت كاؾ . بشقٌة المحلً والدولً 
 مركز الوزارة والمٌدان واخد التؽذٌة الراجعة على تلك القرارات.

  ومراعاة التعامل معهم بدبلوماسٌة  األمٌنهم لمكتب هعند وصولهم وتوجٌ األمٌناستقبال ضٌوؾ
وتحوٌلهم للمدٌرٌات واألشخاص المعنٌٌن  استقبال المراجعٌن وكذلك .المرعٌة وحسب األصول

 بنمط وطبٌعة خدمتهم.

 استقبال المكالمات وتحوٌلها، وتوثٌق أسماء المتصلٌن للرد تؤمٌن االتصاالت الهاتفٌة لألمٌن، و
 حٌنه. ًفاألمٌن على مكالماتهم فً حال عدم تواجد 

  فتح البرٌد االلكترونً وفهرستها واألمٌن استالم البرٌد والمراسالت والمعامالت الواردة لمكتب
التنسٌق مع دٌوان الوزارة حول توثٌق وكذلك ومتابعه المراسالت الصادرة والواردة منه والٌه. 

تتبع سٌر البرٌد والمعامالت الخاصة إضافة إلى  وتسجٌل البرٌد الوارد حسب الجهة المعنٌة.
طباعة المراسالت والتقارٌر وأٌضا  زم.)الواردة والصادرة(، ومتابعة اإلجراء الالاألمٌن بمكتب 

 .وادارة ملفاتها األمٌنالخاصة بمكتب 

  واجتماعاته األمٌن تؤمٌن جمٌع اللوازم والقرطاسٌة واألجهزة واألدوات الالزمة لمكتب ،
 والنشاطات التً ٌشارك بها، بالتنسٌق مع المدٌرٌات المعنٌة.

  المدٌرٌات المعنٌة.تؤمٌن وسابل النقل للوفود الزابرة بالتنسٌق مع 

 لالتنسٌق مع المدٌرٌات المعنٌة لعمل حجوزات القاعات لعقد الندوات واالجتماعات، وتوفٌر وساب 
 والوفود الزابرة وتوفٌر الضٌافة الالزمة لالجتماعات.األمٌن الدعم اللوجستً لمكتب 

  العاملٌن فً  وقاعات االجتماعات ومكاتب الموظفٌناألمٌن اإلشراؾ على نظافة وترتٌب مكتب
 .األمٌنمكتب 
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 :األمٌن العام الهٌكل التنظٌمً لمكتب 
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 مكتب أمٌن عام سجل الجمعٌات
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 :مكتب أمٌن عام سجل الجمعٌات مهام 

تنفٌذ مهام وأنشطة المكتب وتقٌٌم أداء العاملٌن فٌه، والتنسٌق مع الوحدات اإلدارٌة تخطٌط وإدارة ومتابعة 

 المختلفة داخل الوزارة وجمٌع الجهات المعنٌة خارجها.

  اإلشراؾ على أعمال السكرتارٌا الالزمة لمكتب أمٌن عام سجل الجمعٌات، من اتصاالت
 وطباعة وتوثٌق وفهرسة وتصوٌر. 

  إدارة مواعٌد أمٌن عام سجل الجمعٌات وتحضٌر الملفات والوثابق والدعم اللوجستً وكل ما
 ٌلزم لالجتماعات والفعالٌات التً ٌشارك بها.  

  استقبال ضٌوؾ أمٌن عام سجل الجمعٌات وتسهٌل مهمتهم، وتؤمٌن وسابل النقل للوفود الزابرة
 بالتنسٌق مع المدٌرٌات المعنٌة فً الوزارة.

 ستالم البرٌد والمراسالت والمعامالت الواردة لمكتب أمٌن عام سجل الجمعٌات، وتدقٌقها، ا
وفهرستها، وتوثٌقها، وتتبع سٌرها ومتابعة اإلجراءات الالزمة بخصوصها، ورفع تقرٌر 

 أسبوعً حولها ألمٌن عام سجل الجمعٌات. 

 ادر من مكتب أمٌن سجل التنسٌق مع دٌوان سجل الجمعٌات حول توثٌق وتسجٌل البرٌد الص
 الجمعٌات والوارد الذي ٌصل لمكتب أمٌن سجل الجمعٌات مباشرة.

 متابعة شإون السفر ألمٌن عام سجل الجمعٌات  والحجوزات، وإجراء المراسالت الالزمة 

  التنسٌق مع المدٌرٌة المعنٌة فً الوزارة لتؤمٌن جمٌع اللوازم والقرطاسٌة واألجهزة واألدوات
 مكتب أمٌن عام سجل الجمعٌات.الالزمة ل

  التؤكد من تقدٌم خدمات النظافة والترتٌب لمكتب أمٌن عام سجل الجمعٌات وقاعات االجتماعات
 ومكاتب الموظفٌن العاملٌن فً المكتب

 .إعداد خطة العمل السنوٌة للمكتب ومتابعة تنفٌذها 

 .التؤكد من نشر التعامٌم والقرارات الناظمة إلجراءات العمل 

 .عقد االجتماعات الدورٌة لموظفً المكتب لتدارس اآلراء ونشر المعرفة 

 .اإلشراؾ على توثٌق كافة البٌانات والمعلومات الخاصة بعمل المكتب 

  إدارة عملٌة تقٌٌم أداء موظفً المكتب وتحدٌد احتٌاجاتهم التدرٌبٌة، وتحدٌد االحتٌاجات من
 الموارد البشرٌة والمالٌة للمكتب.

 اؾ على تطوٌر أسالٌب العمل والتنسٌق مع الوحدات اإلدارٌة المختلفة ذات العالقة .اإلشر 

 . إعداد التقارٌر الدورٌة حول منجزات عمل المكتب 

 .القٌام بؤٌة مهام فً مجال اختصاص الوظٌفة 
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 : مجلس إدارة سجل الجمعٌات أمٌن سرمهام 

إدارة سجل الجمعٌات وتقٌٌم أداء العاملٌن فٌه، والتنسٌق  تخطٌط وإدارة ومتابعة تنفٌذ مهام وأنشطة مجلس

 مع الوحدات اإلدارٌة المختلفة داخل سجل الجمعٌات وجمٌع الجهات المعنٌة خارجها.

  اإلشراؾ على اإلجراءات الخاصة بالتحضٌر لعقد اجتماعات مجلس إدارة سجل الجمعٌات
 وتحضٌر ملفاته.

  ٌات وتوثٌق محاضر االجتماعات. حضور جلسات مجلس إدارة سجل الجمع 

  متابعة المعامالت والمراسالت المتعلقة بمجلس إدارة سجل الجمعٌات، والتؤكد من توثٌقها
 وفهرستها فً دٌوان سجل الجمعٌات )وحدة القٌد واإلشهار(.

  التؤكد من توثٌق القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بخصوص طلب حصول الجمعٌات على
 ل من شخص أجنبً وفقا ألحكام القانون.تبرع أو تموٌ

  التنسٌق مع باقً الوحدات اإلدارٌة فً سجل الجمعٌات،  والوزارات المعنٌة، وصندوق دعم
الجمعٌات، والجمعٌات وجمٌع الجهات ذات العالقة لمتابعة تنفٌذ قرارات مجلس إدارة سجل 
الجمعٌات، ورفع تقرٌر لمجلس إدارة سجل الجمعٌات حول اإلجراءات المتخذة. )مثل القرارات 

 الجمعٌات والقرارات الخاصة بدمجها وقرارات تشكٌل اتحاد جمعٌات...( الخاصة بحل 

   متابعة إصدار األنظمة والتعلٌمات الالزمة لتنفٌذ أحكام قانون الجمعٌات، وتعمٌمها على الجهات
 المعنٌة. 

  التؤكد من توثٌق جمٌع اإلجراءات التً تتم بخصوص الجمعٌة، والتؤكد من تبلٌػ الجمعٌة أي
ت أو قرارات صادرة بموجب أحكام القانون واألنظمة والتعلٌمات الصادرة بمقتضاه، إشعارا

 وتوثٌق ذلك حسب األصول.  

  التنسٌق مع الوزارة المختصة ومدٌرٌة الموارد المالٌة فً وزارة التنمٌة االجتماعٌة وصندوق
لجمعٌة. ومتابعة دعم الجمعٌات لدراسة وتحلٌل  تقارٌر التدقٌق المالً على سجالت وحسابات ا

 القرارات الصادرة عن مجلس إدارة سجل الجمعٌات بهذا الخصوص وفقا ألحكام القانون.

  اإلشراؾ على إعداد نظام االتصال الداخلً والخارجً لسجل الجمعٌات، وحضور االجتماعات
 اإلدارٌة وتوثٌقها وترمٌزها ومتابعتها.

  المشاركة فً رسم سٌاسات سجل الجمعٌات وإعداد خططه اإلستراتٌجٌة وموازنته السنوٌة 

 .إعداد خطة العمل السنوٌة للمكتب ومتابعة تنفٌذها 

 .التؤكد من نشر التعامٌم والقرارات الناظمة إلجراءات العمل 

 .عقد االجتماعات الدورٌة لموظفً المكتب لتدارس اآلراء ونشر المعرفة 

 .اإلشراؾ على توثٌق كافة البٌانات والمعلومات الخاصة بعمل المكتب 

  إدارة عملٌة تقٌٌم أداء موظفً المكتب وتحدٌد احتٌاجاتهم التدرٌبٌة ، وتحدٌد االحتٌاجات من
 الموارد البشرٌة والمالٌة للمكتب .

 ات العالقة داخل اإلشراؾ على تطوٌر أسالٌب العمل والتنسٌق مع الوحدات اإلدارٌة المختلفة ذ
 سجل الجمعٌات وخارجه.

 .إعداد التقارٌر الدورٌة حول منجزات عمل المكتب 

 .القٌام بؤٌة مهام فً مجال اختصاص الوظٌفة 
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 وحدة الرقابة الداخلٌة : ثالثاا 

المحددة قد تم انجازها وفقا  األهداؾ من التؤكد بؤنتعمل وحدة الرقابة الداخلٌة على مساعدة اإلدارة العلٌا 

مرسومة من خالل التحقق من فاعلٌة وكفاءة األداء اإلداري والفنً والمالً وأن الاسات ٌسالللخطط و

البشرٌة والمادٌة قد تمت وفق الخطط ومستوٌات األداء  اإلنتاجالعمل واستخدام عناصر  إجراءات

 زارة. تحكم عمل الو ًوفق التشرٌعات التوواألهداؾ المرسومة 

 -وهي: أقسامتضم وحدة الرقابة الداخلية أربعة 
 

 قسم التدقٌق والرقابة المالٌة

 -وٌتولى قسم التدقٌق والرقابة المالٌة المهام والمسإولٌات التالٌة :

 

التؤكد والتحقق من تطبٌق قانون الموازنة العامة حسب األنظمة والتعلٌمات والتشرٌعات   .1

الموازنة ٌتم  الصادر بشؤنها وأن المخصصات المرصودة فًالمالٌة ذات الصلة والبالغ 

 إنفاقها وفق الؽاٌات المحددة لها.

التؤكد من صحة وسالمة تطبٌق التشرٌعات المالٌة المعمول بها والسٌاسات المالٌة وتعلٌمات   .2

 الضبط الداخلً التً تحكم إجراءات العمل.

إجراء عملٌات الفحص والتحقق والجرد المستمر والدوري لجمٌع حسابات وأصول الدابرة،   .3

 بما فٌها أمناء الصنادٌق ومعتمدي الصرؾ، صندوق اآللة الدامؽة للطوابع وأمٌن العهدة.

الفحص والتحقق من المعامالت الحسابٌة والمستندات المالٌة والوثابق المعززة لها والمتعلقة   .4

ت والنفقات ومن صحة التوجٌه المحاسبً لها وصحة تسجٌلها وترحلٌها وترصٌدها باإلٌرادا

 بها وفق األصول والتشرٌعات المعمول بها ومدى مطابقتها للقوانٌن واألنظمة.وتبوٌ

التؤكد من أن الموارد وأوجه استخدامها قد تمت وفق األهداؾ والخطط المالٌة المرسومة   .5

 صوٌب االنحرافات والمخالفات إن وجدت.وأهداؾ الوزارة والمطالبة بت

 ٌة.التؤكد من صحة تحلٌل البٌانات المال  .6

تقدٌم تقرٌر مفصل عن أي مخالفة أو تجاوز للمدٌر مع التنسٌب باتخاذ القرار المناسب   .7

 بخصوص تلك المخالفة أو التجاوز ومساءلة المتسبب بذلك.

 والمستندات المالٌة حسب األصول.التؤكد من حسن استخدام وحفظ السجالت والوثابق   .8

ت الموجودات للعهدة على الواقع من خالل الجرد الفحص والتحقق من مطابقة بٌانات سجال  .9

 المفاجا.

المشاركة فً لجان الشراء واالستالم واإلتالؾ ولجان العطاءات المختلفة، ولجان التحقٌق   .11

 القسم. والتدقٌق المكلؾ بها موظفً
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 له صبؽة أو انعكاسات مالٌة بناًء على طلب الوزارة.  أي موضوعإبداء الرأي فً   .11

توثٌق كافة أعمال القسم وحفظها فً مكان آمن وفق تسلسل رقمً لسهولة الوصول إلٌها عند   .12

 الحاجة.

 متابعة الكفاالت المالٌة للموظفٌن استناداً لنظام الكفاالت.  .13

للوزارة والتؤكد من وجود خطة صٌانة كفإه من سالمة المبانً المختلفة التابعة التؤكد   .14

 للمحافظة علٌها.

( المعتمد من وزارة المالٌة من قبل مدٌرٌة GFMISالتؤكد من سالمة استخدام نظام )  .15

 الموارد المالٌة.

 التفتٌش والتدقٌق على السكن الوظٌفً.  .16

المحاسبٌة وإعداد البٌانات التأكد من أن النظام المحوسب عند التطبٌق ٌمكن من أثبات القٌود   .17

 .والقوائم المالٌة الصحٌحة والدقٌقة

 وآلٌة عملها.التدقٌق على مشارٌع األسر المنتجة وصنادٌق االئتمان   .18

 

 إلدارٌةقسم التدقٌق والرقابة ا

 -المهام والمسؤولٌات التالٌة : اإلدارٌةولى قسم التدقٌق والرقابة وٌت

 

األداء وإجراءات سٌر العمل اإلداري والقرارات  الفحص والتحقق من سالمة أسالٌب  .1

 اإلدارٌة الصادرة والتوصٌة بإلؽاء أو تعدٌل المخالؾ منها.

القضاٌا اإلدارٌة ومتابعتها ووضع التنسٌبات تسلم القضاٌا الواردة للقسم والمتعلقة بمختلؾ   .2

ٌها وإبالغ أصحاب والحلول المقترحة لها، ورفعها لمدٌر الوحدة الستكمال اتخاذ اإلجراء عل

 العالقة بها إذا لزم األمر.

الفحص والتحقق من حسن استخدام وتشؽٌل عناصر اإلنتاج البشرٌة والمادٌة وسالمة وسائل   .3

 نمٌتها والمحافظة علٌها.حماٌتها وصٌانتها وت

 تشخٌص المشاكل القائمة وتقدٌم التوصٌات باإلجراءات التصحٌحٌة والحول المقترحة.  .4

من حسن استخدام مركبات وآلٌات وموارد الوزارة، وأنها تستخدم للمصلحة العامة التأكد   .5

 فقط.

 إبداء الرأي فً أي موضوع ذو طبٌعة إدارٌة بناًء على طلب اإلدارة العلٌا فً الوزارة.  .6

درٌب والنقل تدقٌق اإلجراءات المتعلقة بشؤون الموظفٌن والتً تشمل التعٌٌن والت  .7

والترقٌات واإلجراءات التأدٌبٌة وإنهاء الخدمات وإعداد التوصٌات المناسبة واإلجازات 

 بذلك.

 تقٌٌم القرارات اإلدارٌة المتخذة للتأكد من انسجامها مع األنظمة والتعلٌمات المعمول بها.  .8
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 التأكد من صحة وسالمة تطبٌق التشرٌعات اإلدارٌة المعمول بها.  .9

 جالت وفق األنظمة والتعلٌمات المعتمدة.تدقٌق أنظمة حفظ الملفات والس  .11

 المشاركة بلجان التحقٌق الخاصة بالمخالفات التً ٌرتكبها الموظؾ.  .11

لقوانٌن لاإلشراؾ والتأكد من نشر وتعمٌم القرارات اإلدارٌة المنظمة للعمل والمستندة   .12

 واألنظمة والتشرٌعات.

السنوٌة والمرضٌة والعرضٌة والتأكد من تدقٌق المؽادرات الرسمٌة والخاصة واإلجازات   .13

 صحتها وتسجٌلها بالسجالت الخاصة بذلك حسب األصول.

لٌها توثٌق كافة أعمال القسم وحفظها فً أماكن آمنة وفق تسلسل رقمً لسهولة الرجوع إ  .14

 .عند الحاجة

 تقٌٌم نتائج االنحراؾ عن مستوى األداء والخطط والسٌاسات المرسومة.  .15

وعن وزارة  الوحدة تقارٌر واستٌضاحات دٌوان المحاسبة وكتب الرقابة الصادرة عنمتابعة   .16

المتعلقة بكافة أنشطة الوزارة، باإلضافة للشكاوي المقدمة لدٌوان المظالم ودائرة المالٌة 

مكافحة الفساد والعمل على معالجتها حسب األصول بالتعاون مع كافة مدٌرٌات الوزارة 

 .المركزٌة والمٌدانٌة

اتب التابعة متابعة تنفٌذ الجوالت االستطالعٌة والرقابٌة على كافة المدٌرٌات والمراكز والمك  .17

للوزارة لمعرفة مدى جاهزٌتها وتطبٌقها للقوانٌن واألنظمة والتشرٌعات المختلفة وبمشاركة 

 كافة موظفً وحدة الرقابة الداخلٌة.

تتطلب التنوٌه، أو التأكٌد على إجراء أو بالغ أو إصدار التعامٌم المختلفة فً القضاٌا التً   .18

 تعمٌم معٌن.

الموظفٌن حسب التسلسل اإلداري ومن المواطنٌن والتعامل مع الشكاوي الشكاوي من  متابعة  .19

 الواردة فً التقرٌر اإلعالمً.

ِتبثؼخ ِشبسوخ اٌٛصاسح ٌٍضظٛي ػٍٝ ربئضح اٌٍّه ػجذ هللا اٌخبٟٔ ٌت١ّض األداء اٌضىِٟٛ   .21

 اٌشفبف١خٚ
 متابعة اللجان المشكلة فً الوزارة وسٌر عملها والتأكد من تنفٌذ التوصٌات الناتجة عنها.  .21

متابعة الكتب الرقابٌة الصادرة عن وحدة الرقابة الداخلٌة فً مختلؾ المجاالت والناتجة عن   .22

 االلتزام بها.بٌة األخرى والتأكد من مدى تقارٌر الزٌارة المٌدانٌة والمالحظات الرقا

متابعة تطبٌق وتنفٌذ االتفاقٌات المبرمة بٌن الوزارة والجهات األخرى والعمل على توفر   .23

 ملؾ خاص بها

متابعة مكتب خدمة الجمهور بالوزارة والمدٌرٌات فً المٌدان والتأكد من حسن تقدٌم الخدمة   .24

 للمراجعٌن.

عمال القسم والشكاوي واستٌضاحات دٌوان المحاسبة وحفظها فً أماكن آمنة توثٌق كافة أ  .25
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 وفق تسلسل ٌسهل الرجوع إلٌها عند الحاجة

 الرقابة الفنٌة   قسم

 -وٌتولى قسم التدقٌق والرقابة الفنٌة وااللكترونٌة المهام والمسإولٌات التالٌة :

 

والمراكز التابعة مشاركة موظفً القسم فً لجان التحقٌق والتدقٌق وترخٌص الحضانات   .1

للقطاع األهلً والتطوعً على اختالؾ أنواعها وحسب القوانٌن واألنظمة والتشرٌعات 

 النافذة بهذا الخصوص.

مشاركة موظؾ القسم فً الجوالت المٌدانٌة على جمٌع المدٌرٌات والمراكز والمكاتب   .2

 ٌن منها.بعة للوزارة، والتأكد من جاهزٌتها ومستوى تقدٌم الخدمة للمنتفعالتا

التأكد من مدى االلتزام بالقوانٌن واألنظمة والتشرٌعات النافذة لعمل المراكز )اإلٌوائٌة   .3

 والنهارٌة(.

 التأكد من مدى توفٌر بٌئة صحٌة لمنتفعً المراكز التابعة للوزارة.  .4

ى الخدمات المختلفة بالوزارة والمدٌرٌات والمراكز التابعة لها على أعلالتأكد من تقدٌم   .5

 مستوى وفقاً للقوانٌن واألنظمة والتشرٌعات النافذة.

التدقٌق على أعمال المدٌرٌات الفنٌة بالوزارة واألقسام الردٌفه لها فً المدٌرٌات المٌدانٌة   .6

 لكافة المهام المناطة بها.  للوقوؾ على مدى تنفٌذها للقوانٌن واألنظمة وتنفٌذها

ق على أعمال الجمعٌات المختلفة ومدى التزامها المشاركة مع مدٌرٌة الجمعٌات بالتدقٌ  .7

الصادرة عنه،   وتعدٌالته، والتعلٌمات 8002( لسنة 55بقانون الجمعٌات الخٌرٌة رقم )

للؽاٌة والتأكد من أن الدعم المقدم من الوزارة أو التبرعات من جهات أخرى صرفت 

 المتبرع بها.

قٌن، الدفاع االجتماعً، األسرة والطفولة( المشاركة مع مدٌرٌات الرعاٌة )األشخاص المعو  .8

وسالمة قٌودها وسجالتها   معرفة مدى جاهزٌتهالبالتدقٌق على المراكز الحكومٌة والخاصة 

 وإجراءاتها المختلفة.

استخدام الكامٌرات وفق التشرٌعات الناظمة لها، والتأكد من حفظ المعلومات  التدقٌق على  .9

، والتأكد من عدم استخدامها بطرٌقة الصادرة عنها فً مكان آمن ومدى صٌانتها وجاهزٌتها

 مسٌئة.

التدقٌق على جمٌع الخدمات المقدمة من الوزارة والعمل على رفع التوصٌات المناسبة التً   .11

 بالوقت المناسب دون تأخٌر. ن هذه الخدمات والتأكد من أن الخدمة تقدمتؤدي إلى تحسٌ

ضمان المحافظة على استدامة الربط االلكترونً بٌن الوزارة والوحدات اإلدارٌة المختلفة   .11

 واستخدام أجهزة الحاسوب وتوابعها لألؼراض الرسمٌة.
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 المعلومات.التأكد من أن النظام المحوسب ٌحافظ على سالمة وأمن   .12

متابعة مساكن األسر الفقٌرة والتأكد من إشؽالها من قبل مستحقٌها والمحافظة علٌها وعدم   .13

 تأجٌرها للؽٌر والتأكد من تطبٌق شروط االنتفاع منها.

الرقابة المستقلة على المؤسسات والدوائر الحكومٌة والخاصة التابعة  فرٌقمتابعة تقارٌر   .14

منظمة العدالة الجنائٌة لوزارة التنمٌة االجتماعٌة والصادرة بموجب االتفاقٌة الموقعة مع 

 والتً نشأ عنها الفرٌق الوطنً للرقابة المستقلة.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الهٌكل التنظٌمً لوحدة الرقابة الداخلٌة:
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 وزٌر التنمٌة االجتماعٌة

 وحدة الرقابة الداخلٌة

 األمٌن العام

 قسم التدقٌق

 والرقابة المالٌة 

 قسم الرقابة

 الفنٌة 

 قسم التدقٌق

 والرقابة اإلدارٌة 
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 مدٌرٌة سجل الجمعٌات

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مديرية سجل الجمعيات:
تقرير سنوي عف  عدادالوزارات المختصة وا مف خالؿوانشطتيا  ئيااداوتقييـ  اتتسجيؿ الجمعيتعنى ب
الخطط والبرامج الالزمة لمنيوض بأوضاع الجمعيات ومساعدتيا عمى تحقيؽ  يا، وتطويراوضاع

  .غاياتيا واىدافيا
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 المهام الرئيسية لممديرية:
  مختصة بيا وفؽ التعميمات تحديد الوزارة المتابعة و  اتتسجيؿ الجمعياستالـ ودراسة طمبات

 .الصادرة
  متابعة إجراءات قيد الجمعيات في السجؿ واصدار شيادات التسجيؿ بعد التأكد مف استيفائيا

 متطمبات التسجيؿ وأخذ الموافقات المطموبة ونشر إعالف بيا في الجريدة الرسمية.
  ما يتعمؽ بالجمعيات التابعة مديريات التنمية فيتقييـ اداء الجمعيات وانشطتيا مع متابعة إجراءات

صدار فيما يتعمؽ بباقي الجمعيات الوزارات المختصةلموزارة ومع   أوضاعتقرير سنوي عف  وا 
 .الجمعيات في المممكة

 الخطط والبرامج الالزمة لمنيوض بأوضاع الجمعيات ومساعدتيا عمى تحقيؽ غاياتيا  تطوير
  وعرضيا عمى مجمس إدارة سجؿ الجمعيات إلقرارىا. واىدافيا

  التعميمات الالزمة لتنظيـ عمؿ السجؿ وتنسيؽ العالقة ما بيف اميف السجؿ وضع مسودات
 التشريعات.والوزارات المختصة وفؽ احكاـ 

 
  أقسام مديرية سجل الجمعيات:

 ورقيًا(هناك مهام تم تزويدنا بها مطبوعة ) :والحل قسم القيد واالشهار
  ،شػػػعار المؤسسػػػيف بػػػالنواقص إف وجػػػدت بطريقػػػة رسػػػمية اسػػػتالـ ودراسػػػة طمػػػب تسػػػجيؿ جمعيػػػة، وا 

شعارىـ باستالـ الطمب رسميا عند التأكد مف استيفاء طمب التسجيؿ.   وا 
  متابعػػػة اإلجػػػراءات الخاصػػػة بعػػػرض طمبػػػات تسػػػجيؿ الجمعيػػػات المسػػػتوفية لشػػػروط التسػػػجيؿ عمػػػى

 تصدار قرار المجمس خالؿ المدة القانونية. مجمس إدارة السجؿ ومتابعة اس
  ،متابعػػػة قػػػرار مجمػػػس إدارة السػػػجؿ حػػػوؿ تحديػػػد الػػػوزارة المختصػػػة فػػػي حػػػاؿ الموافقػػػة عمػػػى الطمػػػب

 والتنسيؽ مع الوزارة المختصة الستكماؿ اإلجراءات الالزمة. 
  القانونية. إجراءات قيد الجمعية، التي وافؽ المجمس عمى تسجيميا، في السجؿ خالؿ المدةتنفيذ 
  ،بػػػالغ جميػػػع الجيػػػات المعنيػػػة إصػػػدار شػػػيادة تسػػػجيؿ الجمعيػػػة،  ونشػػػرىا فػػػي الجريػػػدة الرسػػػمية، وا 

 وتزويدىـ بالوثائؽ المتعمقة.
 لحصػػوؿ عمػػى موافقػػة مجمػػس الػػوزراء عمػػى طمػػب تسػػجيؿ جمعيػػة فػػي الحػػاالت التػػي نػػص متابعػػة ا

 عمييا قانوف الجمعيات.
  لمجمعيػػة فػػي المممكػػة لػػدن اسػػتالـ نسػػخة مػػف قػػرار الييئػػة التأكػػد مػػف اسػػتكماؿ شػػروط إنشػػاء فػػروع

 العامة بذلؾ وتوثيؽ ذلؾ في قاعدة البيانات. 
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   ألحكاـ القانوف. تسجيؿ فرع لجمعية مسجمة في دولة أجنية وفقا 
  طمبػػػات الييئػػػات الدينيػػػة المسػػػيحية والرىبنػػػات العاممػػػة فػػػي المممكػػػة لتقػػػديـ خػػػدمات إسػػػتالـ ومتابعػػػة

 اجتماعية خيرية. 
  إنشػػاء قيػػود دفتريػػة مسػػتقمة لتسػػجيؿ كػػؿ نػػوع مػػف أنػػواع الجمعيػػات الػػواردة فػػي أحكػػاـ القػػانوف، وعمػػى

 فتح ممؼ لكؿ جمعية وبناء قاعدة بيانات كاممة عنيا.
  .حالتيا لموزارة المختصة  اإلشراؼ عمى متابعة  الشكاوي المتعمقة بالجمعية وا 
  وضػػػػع اتليػػػػات المناسػػػػبة إلرشػػػػاد الجمعيػػػػة ومفوضػػػػييا حػػػػوؿ إجػػػػراءات تسػػػػجيؿ الجمعيػػػػة والوثػػػػائؽ

 المطموبة، وتقديـ المعمومات الالزمة عف أحكاـ القانوف واألنظمة والتعميمات الصادرة بمقتضاه. 
  اسػػػتالـ وتوثيػػػؽ طمبػػػات تسػػػجيؿ الجمعيػػػات وجميػػػع المراسػػػالت والمعػػػامالت والبريػػػد الػػػوارد لمسػػػجؿ

 وتوزيعو ومتابعتو، والبريد الصادر عف السجؿ وتوزيعو ومتابعتو.
  اسػػتالـ طمبػػات حػػؿ الجمعيػػات ودراسػػتيا وتوثيقيػػا ورفعيػػا الػػى مجمػػس ادارة سػػجؿ الجمعيػػات التخػػاذ

 القرار المناسب حوليا، ومكتابعة االجراءات الالزمو
 سػػػجؿ  يػػػا الػػػى مجمػػػس ادارةاسػػػتالـ طمبػػػات نقػػػؿ تبعيػػػة الجمعيػػػة لمجمعيػػػات ودراسػػػتيا وتوثيقيػػػا ورفع

 الجمعيات التخاذ القرار المناسب حوليا، ومتابعة االجراءات الالزمو.
 اصدار شيادة تسجيؿ لمجمعيات بدؿ فاقد اوتالؼ 
 .استالـ طمبات االنضماـ لالتحاد ودراستيا واصدار الكتب الالزمو ليا 

 
 :قسم التمويل االجنبي

 ذج المعتمػػد و حسػػب النمػػالمقدمػػة مػػف الجمعيػػات طمبػػات التمويػػؿ أو التبػػرع األجنبػػي  اسػػتالـ ودراسػػة
ليػػذه اليايػػة والتحقػػؽ مػػف اسػػتيفاء كافػػة المتطمبػػات والوثػػاؽ ووفػػؽ اليػػة الحصػػوؿ عمػػى الموافقػػة عمػػى 

 .التمويؿ االجنبي المعتمدة
 

 والتعػػاوف التخطػػيط ارةووز  المختصػػة، الػػوزارة) إرسػػاؿ طمبػػات التمويػػؿ األجنبػػي إلػػى الجيػػات المعنيػػة 
وارساؿ راييا لموزارة/ سجؿ الجمعيات واعداد المخاطبات دراستيا ، ل( وغيرىا الداخمية ووزارة الدولي،

 الالزمة ليذ الياية، ومتابعتيا.
 وزارة التخطػػيط والتعػػاوف الػػدولي ووزارة الداخميػػة والجيػػػات ردود الػػوزارة المختصػػة و كماؿ متابعػػة اسػػت

 عمى الطمبات والتحقؽ مف استكماليا لكافة الوقائؽ المطموبة. المعنية
 .دراسة إمكانية إضافة شركاء في تنفيذ المشاريع )قطاعات و /أو محافظات ( والتنسيب بيا 
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  التنسػػػيؽ لعقػػػد جمسػػػات عمػػػؿ أو تشػػػكيؿ لجػػػاف مػػػع وزارة التخطػػػيط والتعػػػاوف الػػػدولي ووزارة الداخميػػػة
 .ؾذل لبحث المشروع إذا تطمب األمر

 طمبات التمويؿ األجنبي عمى مجمس الوزراء متضمنة التنسيبات التخاذ القرارات المناسبة حػوؿ  رفع
 واعداد المخاطبات الالزمة ليذه الياية، ومتابعتيا. التمويؿ

  إبػػػالغ الجمعيػػػة مقدمػػػة الطمػػػب ووزارة التخطػػػيط والتعػػػاوف الػػػدولي ووزارة الداخميػػػة والػػػوزارة المختصػػػة
 .ءبقرار مجمس الوزرا

  عقػػد اجتماعػػات دوريػػة لضػػباط ارتبػػاط الػػوزارات المختصػػة لبحػػث ومناقشػػة اليػػات واجػػراءات العمػػؿ
واليات التنسيؽ والمتابعة واليات التواصؿ والمراسمة فيما بػيف المػوظفيف المعنيػيف فػي القسػـ وضػباط 

 االرتباط.
  السػجؿ والػوزارت المختصػة المشاركة في عقد وتنفيذ البرامج التدريبيػة وبػرامج بنػاء القػدرات لمػوظفي

 آليات ومتطمبات الحصوؿ عمى الموافقة عمى التمويؿ االجنبي وتقييـ أثرىا.ؿ حو 
  المشػػػػاركة فػػػػي اعمػػػػاؿ المجػػػػاف التػػػػي تشػػػػكميا مديريػػػػة سػػػػجؿ الجمعيػػػػات ووزارة التنميػػػػة االجتماعيػػػػة

 والوزارات المختصة.
 ى تقػػػارير المتابعػػػة وسػػػير العمػػػؿ دراسػػػة وتقيػػػيـ اثػػػر المشػػػاريع )موضػػػوع التمويػػػؿ االجنبػػػي( بنػػػاء  عمػػػ

 الدورية ليذه المشاريع والتي يـ اعدادىا مف قبؿ الوزارات المختصة.
 اعداد النماذج الالزميمضبط وتنظيـ العمؿ وتبسيط اجراءاتو 
  المشاركة في عقد وتنفيذ برامج التوعية والتدريب لمجمعيات حوؿ متطمبات القانوف الخاص بالتمويؿ

 ميو مف مخاطر غسؿ االمواؿ وتمويؿ االرىاب.االجنبي ومايترتب ع
 المقدمػػػو مػػػف الجمعيػػػات والمحافظػػػو عمػػػى ديمومتيػػػا  عمػػػؿ قاعػػػدة بيانػػػات بطمبػػػات التمويػػػؿ االجنبػػػي

 وتحديثيا.
 
 
 

 قسم الدراسات والتطوير:
  .المساىمة في رسـ السياسات اليادفة لمنيوض بقطاع العمؿ التطوعي وتحفيز مؤسساتو 
  .المشاركة في وضع قواعد الحاكمية الرشيدة والشفافية لمجمعيات، وتفسيرىا 
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 بالتنسػػيؽ مػػع الػػوزارات ئيػػاتابعػػة أداو إعػػداد الدراسػػات الالزمػػة عػػف أوضػػاع الجمعيػػات فػػي المممكػػة م 
عػػداد تقريػػر سػػنوي حػػوؿ واقػػع القطػػاع و رفعػػو لمجمػػس ، حوليػػا التقػػارير الدوريػػةالمختصػػة، ورفػػع  وا 

 اإلدارة.
  اح الخطػػػط والبػػػرامج الالزمػػػة لمنيػػػوض بأوضػػػاع الجمعيػػػات ومسػػػاعدتيا عمػػػى تحقيػػػؽ غاياتيػػػػا اقتػػػر

 وأىدافيا ورفعيا لمجمس اإلدارة إلصدارىا.
  اإلشػػػراؼ عمػػػى إعػػػداد وتحػػػديث وتنفيػػػذ الخطػػػة اإلسػػػتراتيجية لسػػػجؿ الجمعيػػػات بالتنسػػػيؽ مػػػع جميػػػع

 في السجؿ، ومواءمتيا مع خطة الوزارة. التنظيميةالوحدات 
 بعة تنفيذ خطط عمؿ السجؿ ورفع تقارير قياس األداء ألميف عاـ السجؿ.متا 
  اإلشػػػراؼ عمػػػى متابعػػػة وتحميػػػؿ مسػػػتون رضػػػى الجيػػػات المتعاممػػػة مػػػع السػػػجؿ، وتصػػػميـ وتحميػػػؿ

اسػػتبيانات متمقػػي الخدمػػة واقتػػراح اإلجػػراءات العالجيػػة بنػػاء عمػػى نتػػائج التحميػػؿ ورفعيػػا إلػػى أمػػيف 
 السجؿ. 

 التقريػػػر السػػػنوي لسػػػجؿ الجمعيػػػات وانجازاتػػػو، بالتنسػػػيؽ مػػػع جميػػػع األطػػػراؼ  اإلشػػػراؼ عمػػػى إعػػػداد
 المعنية.

  اإلشػػػػراؼ عمػػػػى إعػػػػداد الدراسػػػػات حػػػػوؿ المجػػػػاالت التػػػػي يقػػػػـو قطػػػػاع العمػػػػؿ التطػػػػوعي ومؤسسػػػػاتو
بالمساىمة في تنميتيا وتطويرىا، ودراسة مدن التوازف مف حيث التوزيع الجيرافي، وشرائح المجتمع 

 المستيدفة. 
 إلشػػػراؼ عمػػػى  إنشػػػاء قاعػػػدة بيانػػػات ومعمومػػػات عػػػف وضػػػع المشػػػاريع والبػػػرامج المنفػػػذة مػػػف قبػػػؿ ا

 الجمعيات، وتحديثيا. 
 .إدارة جودة  العمميات، واإلشراؼ عمى تصميـ وتوثيؽ وتطوير إجراءات العمؿ وتبسيطيا 
 اإلشػػػراؼ عمػػػى تطػػػوير نظػػػاـ الكترونػػػي لحوسػػػبة عمػػػؿ سػػػجؿ الجمعيػػػات ومػػػديريات الجمعيػػػات فػػػي 

دامتو ونشر المعرفة حوؿ استخداماتو.  الوزارات المختصة والتأكد مف  فاعميتو وتحديثو وا 
  ،اإلشػػػراؼ عمػػػى إدارة وتطبيػػػؽ كافػػػة مشػػػاريع الحكومػػػة االلكترونيػػػة ذات العالقػػػة بسػػػجؿ الجمعيػػػات

 والعمؿ عمى بناء الموقع اإللكتروني لسجؿ الجمعيات، ومتابعة إدامتو وتحديثو.
 تشريعات.ية والتحقؽ مف مراعاتيا لمالقانون واألعماؿمحتون العقود واالتفاقيات والوثائؽ  التأكد مف 
  متابعػػة وتوثيػػؽ و إبػػداء الػػرأي القػػانوني فػػي كافػػة القضػػايا والحػػاالت التػػي تػػرد الػػى السػػجؿ والصػػندوؽ

 .العقود واالتفاقيات والوثائؽ القانونية وحفظيا
 جؿ الجمعيػػػػات وصػػػػندوؽ دعػػػػـ الجمعيػػػػات ومػػػػوظفي وضػػػػع الخطػػػػة السػػػػنوية التدريبيػػػػة لمػػػػوظفي سػػػػ

 .ومتابعة تنفيذ الخطة الوزارات المختصة وعرضيا عمى مجمس ادارة سجؿ الجمعيات القرارىا
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 وعرضػػيا عمػػى مجمػػػس ادارة  مػػف مختمػػؼ التخصصػػات وضػػع الخطػػة السػػنوية التدريبيػػة لمجمعيػػات
 .ومتابعة تنفيذىا سجؿ الجمعيات القرارىا

 
 

 االنظمة االساسية: متابعة قسم 

 

  َالسػجؿ  ؽٍجبد تؼذ٠ً أصىبَ إٌظبَ األعبعٟ ٌٍزّؼ١بد، ٚتٛح١مٙاب، ٚسفؼٙاب ىٌاٝ ِزٍاظ ىداسحاعتال

 التخاذ القرار المناسب حوليا. ومتابعة اإلجراءات الالزمة.

  اعتمجبي ٚدساعخ ٚتز١ٙض اٌّؼبِالد اٌّتؼٍمخ ثتؼذ٠ً االٔظّخ االعبع١خ ٌٍزّؼ١بد ٚتٛح١مٙب ٚػشػٙب

  ِزٍظ اداسح عزً اٌزّؼ١بد التخبر اٌمشاس إٌّبعت ثشأٔٙب. ػٍٝ
  تذل١ك ِضبػش ارتّبػبد ا١ٌٙئبد اٌؼبِخ اٌّتؼّٕخ لشاساد تؼذ٠ً االٔظّخ ِٓ وبفخ اٌزٛأت

 اٌمب١ٔٛٔخ.

  ٚتظذ٠ك االٔظّخ االع١بع١خ ٌٍزّؼ١بد عٛاء اطذاس رذ٠ذ ٚ/اٚ تظ٠ٛت اٚػبع ٚ/اٚ ثذي  فبلذ ٚ/ا

 ثذي تبٌف.

 ّخ االعبع١خ ٌٍزّؼ١بد اٌّغزٍخ لجً لبْٔٛ اٌزّؼ١بد إٌبفز ِٚطبثمتٙب ِغ اٌمبْٔٛ دساعخ االٔظ

 ٚاالٔظّخ اٌظبدسح ثّمتؼبٖ ٚاصاٌخ اٌتؼبسع ف١ّب ث١ٕٙب ٚث١ٓ اٌتشش٠ؼبد.

 .ِتبثؼخ اٌزّؼ١بد ِٚذٜ اٌتضاِٙب ثتطج١ك االٔظّخ االعبع١خ فٟ اداء ػٍّٙب 

 ُٚصاد أٚ حغشاد تتؼٍك ثبٌٕظٛص اٌمب١ٔٛٔخ إٌظش ٚاالسشبد ٌٍزّؼ١بد ِٚؼبٌزخ أٞ تزب تمذ٠. 
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 الهيكل التنظيمي لمديرية سجل الجمعيات
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 دعم الجمعياتصندوق مديرية 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مديرية صندوق دعم الجمعيات:
التاكػد مػف دقػة االتفاقيػات و تمويػؿ المشػاريع عمى الموافقة و المشاريع  دعـ وتقييـتعنى ىذه المديرية ب

 جمػع البيانػات عػف صػندوؽ دعػـ الجمعيػاتو  الىػداؼامشػروع ووفػؽ كػؿ وادارتيا وفقػا لخطػة عمػؿ 
الخطػػط والبػػرامج الالزمػػة لتوثيػػؽ العالقػػة  إدارة، وكػػذلؾ متابعػػة اعػػداد الحسػػابات الختاميػػة وتػػدقيقياو 

 الجيات المانحة              و بيف الصندوؽ 
 

 المهام الرئيسية لممديرية:
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  ومعػػػايير  أولويػػػاتواختيػػػار المشػػػاريع التػػػي تتماشػػػى مػػػع  مقترحػػػات المشػػػاريعوتقيػػػيـ اسػػػتالـ ودراسػػػة
شػػػعار الجمعيػػػات بنػػػواقص مقتػػػرح المشػػػروع المقػػػدـ إف وجػػػدت بطريقػػػة  صػػػندوؽ دعػػػـ الجمعيػػػات وا 

 .رسمية
  عرضيا عمى ، بالمعتمدة والمتعمقة بالحصوؿ عمى الموافقة لتمويؿ المشاريع اإلجراءاتمتابعة جميع

 خالؿ الفترة المعتمدة. قرار إصدارومتابعة  لمسجؿ األميف العاـ

  والمعتمػدة مػف قبػؿ مجمػس  استدراج طمبات تمويؿ مشاريع حسب أولويػات صػندوؽ دعػـ الجمعيػات
 .النموذج المعتمد حسبسجؿ إدارة الجمعيات 

  تموليػاو دعـ الجعيات أالعقود واالتفاقيات المنوي ابراميا مع الجمعيات التي يموليا صندوؽ اعداد 
 .بالتنسيؽ مع الصندوؽ الجيات المانحة

 المشاريع الممولة متابعة وتقييـ. 
 إعداد تقرير سنوي حوؿ أداء الصندوؽ. 
  تحميػػػػػؿ و مراجعػػػػػة المػػػػػنح بالتعػػػػػاوف مػػػػػع مػػػػػوظفي الصػػػػػندوؽ والخبػػػػػراء الفنيػػػػػيف والػػػػػوزارات المختصػػػػػة

المقترحات وفقّا لمعايير محددة مسبقا  تتعمؽ باألىمية والتأثير المحتمؿ عمػى المنتفعػيف مػف المشػروع 
 وجدون التكاليؼ

 حالتفاوض حوؿ االتفاقيات والعقود مع الجمعيات المرشحة لمحصوؿ عمى المن 
 

   دارتيػػػامػػػف دقػػة االتفاقيػػات  التأكػػدالمتابعػػة و الموافػػػؽ  لألىػػداؼوفقػػا لخطػػػة عمػػؿ المشػػروع ووفقػػػا  وا 
 .عمييا مف قبؿ مجمس إدارة السجؿ

 إعداد الدراسات والتقارير التي تيدؼ إلى جمع البيانات عف صندوؽ دعـ الجمعيات. 

   توثيؽ نتائج صندوؽ دعـ الجمعيات ومخرجاتو وتقييـ النتائج وتقديـ التوصيات الالزمة متابعة
 .المنفذة واألنشطةاعتمادا عمى حصيمة نتائج المشاريع 

  الجيات و  والمؤسسات األخرن الخطط والبرامج الالزمة لتوثيؽ العالقة بيف الصندوؽ متابعة إدارة
   .المانحة

  النػػدوات والمػػؤتمرات الصػػحفية عػػف نشػػاط صػػندوؽ دعػػـ الجمعيػػات  إعػػدادعمػػى  اإلشػػراؼالمتابعػػة و
 ونشاط سجؿ الجمعيات وجمسات استدراج العروض

   دامػػة تطػػوير اإلشػػراؼ عمػػى مػػف حيػػث المحتػػون  صػػندوؽالالموقػػع االلكترونػػي لسػػجؿ الجمعيػػات و وا 
 والتحرير

  الحسابات الختامية وتدقيقيا إعدادمتابعة. 

 واإلداريةف حيث االلتزامات المالية االتفاقيات بدقة م إدارة. 
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  المالية والمحاسبية لألنظمةمف تطبيقيا  والتأكيدمتابعة األعماؿ المالية والمحاسبة. 

 . قبوؿ التبرعات واليبات واستثمار امواؿ الصندوؽ المنقولة وغير المنقولة 

 

  الجمعيات: دعمصندوق  أقسام مديرية
دارة المشاريع قسم  :االتصال وا 
  مقترحػػػات المشػػػاريع المقدمػػػة واختيػػػار المشػػػاريع التػػػي تتماشػػػى مػػػع اولويػػػات وتقيػػػيـ اسػػػتالـ ودراسػػػة

شػػعار الجمعيػػات بنػػواقص مقتػػرح المشػػروع المقػػدـ إف  ومعػػايير صػػندوؽ دعػػـ الجمعيػػات المعتمػػدة وا 
 وجدت بطريقة رسمية

  المشػػاريع عػػف طريػػؽ المعتمػػدة والمتعمقػػة بالحصػػوؿ عمػػى الموافقػػة لتمويػػؿ  اإلجػػراءاتمتابعػػة جميػػع
قػػرار الػػرفض أو القبػػوؿ مػػف قبػػؿ مجمػػس إدارة  إصػػدارومتابعػػة  لمسػػجؿ عرضػػيا عمػػى األمػػيف العػػاـ

 سجؿ الجمعيات خالؿ الفترة المعتمدة
  لتحديػػػدالمراسػػػالت لكافػػػة الجيػػػات المتقدمػػػة لصػػػندوؽ دعػػػـ الجمعيػػػات إعػػػداد ومتابعػػػة المخاطبػػػات و 

 .الرفض ابأسبرفض او قبوؿ المشاريع المقدمة مع عرض 
 الموافػؽ عمييػا مػف قبػؿ  لألىػداؼمف دقة االتفاقيات وادارتيا وفقا لخطة عمؿ المشػروع ووفقػا  التأكد

 مجمس إدارة السجؿ
  صياغة استدراج طمبات تمويؿ مشاريع حسػب أولويػات صػندوؽ دعػـ الجمعيػات والمعتمػدة مػف قبػؿ

 .مجمس سجؿ إدارة الجمعيات وباستخداـ النموذج المعتمد
  الدراسات والتقارير التي تيدؼ إلى جمع البيانات عف صندوؽ دعـ الجمعياتإعداد. 
  توثيػػؽ نتػػائج صػػندوؽ دعػػـ الجمعيػػات ومخرجاتػػو وتقيػػيـ النتػػائج وتقػػديـ التوصػػيات الالزمػػة اعتمػػادا

  .المنفذة واألنشطةعمى حصيمة نتائج المشاريع 
  دارة المشػػػػاريعتنبيػػػػة ورفػػػػع التوصػػػػيات الػػػػى فػػػػي حالػػػػة مالحظػػػػة أي خمػػػػؿ فػػػػي اي مػػػػف  االتصػػػػاؿ وا 

 .المشاريع او في امر يتعمؽ بإدارة المنح
  إعػػػداد الدراسػػػات والتقػػػارير التػػػي تيػػػدؼ إلػػػى جمػػػع البيانػػػات عػػػف المشػػػاريع الممولػػػة وعػػػف مقترحػػػات

 .المشاريع المقدمة لمتمويؿ
 ريع المسػػػتقبمية توثيػػػؽ نتػػػائج المشػػػاريع ومخرجاتيػػػا وتقيػػػيـ النتػػػائج وتقػػػديـ التوصػػػيات الالزمػػػة لممشػػػا

دارة المشاريع رئيس قسـدا عمى نتائج المشاريع المنفذة لاعتما  .االتصاؿ وا 
  وضػػػع الخطػػػط والبػػػرامج الالزمػػػة لتوثيػػػؽ العالقػػػة بػػػيف الصػػػندوؽ والمؤسسػػػات االخػػػرن والتػػػي تشػػػمؿ

 الجيات المانحة              
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 عـ الجمعيات ونشاط سػجؿ االشراؼ عمى اعداد الندوات والمؤتمرات الصحفية عف نشاط صندوؽ د
 الجمعيات وجمسات استدراج العروض

  بصػػػندوؽ دعػػػـ الجمعيػػػات والبيانػػػات الخاصػػػة بػػػالمنح جمػػػع وتػػػوفير البيانػػػات والمعمومػػػات الخاصػػػة
 .الداخمية والخارجية

  دامة تطوير متابعة  مف حيث المحتون والتحرير. صندوؽالالموقع االلكتروني لسجؿ الجمعيات و وا 
  بالتشػػريعات ذات العالقػػة بالجمعيػػات مثػػؿ قػػانوف الجمعيػػات واالنظمػػة والتعميمػػات الصػػادرة التوعيػػة

؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بحاجػػػة  وغيرىػػػا. بمقتضػػػاه والقػػػوانيف المتعمقػػػة بالضػػػريبة، واالتفاقيػػػات والمواثيػػػؽ الدوليػػػة
 لمتأكد مف حذفيا

 .المشاركة في انشطة الجمعيات التوعوية 

  التوعيػػة بضػػرورة االلتػػزاـ بتقػػديـ التقػػارير الماليػػة واالداريػػة السػػنوية لمجمعيػػات وضػػرورة االلتػػزاـ بمػػا
صدار التعاميـ الالزمة لذلؾنصت عميو التشريعات   .وا 

  وضػػع الخطػػط الالزمػػة لنشػػر مفيػػـو التطػػوع والحػػث عمػػى االنخػػراط فيػػو وعرضػػيا عمػػى مجمػػس ادارة
 سجؿ الجمعيات القرارىا.

 وعرضػػيا عمػػى مجمػػس ادارة سػػجؿ الجمعيػػات  ط الالزمػػة لمنيػػوض بأوضػػاع الجمعيػػاتوضػػع الخطػػ
 القرارىا

  االئتالفات والشبكات بيف الجمعيات لتحقيؽ االىداؼ المشتركة.تشكيؿ تشجيع 

 التوعية بالقيـ والمبادئ واالىداؼ الوطنية المشتركة بيف القطاع العاـ والجمعيات 

 ع قائمة أولويات العمؿ الوطني الذي يتـ حػث الجمعيػات عمػى التنسيؽ بيف الوزارات المختصة لوض
 تنفيذىا.

 
 :محاسبة صندوق دعم الجمعيات قسم

 

 تزويد الوحدات ذات العالقة بتقارير المتابعة والتقارير المالية بشكؿ دوري. 
  والقياـ بتعديميا اف اقتضت الحاجة واإلداريةادارة االتفاقيات بدقة مف حيث االلتزامات المالية. 
 تقديـ المشورة والنصح في الجوانب المالية وتمويؿ المصروفات والمشمريع. 
  مراقبػػة المػػػدفوعات والمقبوضػػػات واعتمػػاد المصػػػروفات وتشػػػمؿ مصػػاريؼ المشػػػاريع الممولػػػة ضػػػمف

 .حدود الصالحيات المخولة ألصحاب القرار
  والتاكيد مف تطبيقيا لالنظمة المالية والمحاسبية واستخداـ برنامج متابعة األعماؿ المالية والمحاسبة

 .االتمتة المعتمد
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 متابعة اعداد الحسابات الختامية وتدقيقيا. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :قسم استثمار أموال الصندوق

 متابعة التبرعات واليبات المقدمة إلى صندوؽ دعـ الجمعيات 

  الصندوؽ عمى مجمس ادارة سجؿ الجمعياتاقتراح المشاريع االستثمارية ألمواؿ 

  متابعة تسجيؿ األمواؿ المنقولة وغير المنقولة في دوائر التسجيؿ المختصة باسـ صندوؽ دعـ
الجمعيات والناتجة عف أيمولة أمواؿ الجمعيات لمصندوؽ أو تمؾ التي يتـ التبرع بيا لمصندوؽ بشكؿ 

لى الصندوؽ.مباشر أو غير مباشر وجميع ما يتعمؽ بمعامالت   نقؿ الممكية مف وا 

  .وضع السياسة العامة االستثمارية لمصندوؽ ورفعيا لمجمس ادارة سجؿ الجمعيات إلقرارىا  
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 .وضع الخطة العامة الستثمار أمواؿ المؤسسة ورفعيا لمجمس ادارة سجؿ الجمعيات إلقرارىا  
 رامج الالزمة لتنفيذ تمؾ اإلشراؼ عمى تنفيذ السياسة االستثمارية لممؤسسة ووضع الخطط والب

 السياسة ومتابعتيا
  التنسيب لمجمس ادارة سجؿ الجمعيات إلقرار مشروع الموازنة السنوية لمصندوؽ مع بياف أوجو

  الصرؼ المختمفة والمبالغ المخصصة لكؿ منيا.
 رفع التقارير الدورية لمجمس ادارة المؤسسة العامة لمضماف االجتماعي عف نشاط الصندوؽ وأدائو.  
  مراجعة التقرير السنوي عف اعماؿ الصندوؽ والبيانات المالية الختامية المتعمقة بو والتنسيب لمجمس

 ادارة سجؿ الجمعيات إلقرارىا.

  ورفعيا  سجؿ الجمعياتإعداد مشروعات التعميمات التنفيذية لمصندوؽ بما يكفؿ تحقيؽ أغراض
  لمجمس ادارة سجؿ الجمعيات إلقرارىا.

 أو تناط بو بموجب األنظمة سجؿ الجمعيات خرن يفوضيا لو مجمس ادارة أي صالحيات أ
 والتعميمات التنفيذية التي تصدر بمقتضى أحكاـ القانوف.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 لمدٌرٌة دعم الجمعٌات : الهٌكل التنظٌمً
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 مدٌرٌة الشإون القانونٌة

 

 

 

 

 

 

 الشؤون القانونٌة: مدٌرٌة  خامساا 

تعنى مدٌرٌة الشإون القانونٌة بإعداد مشارٌع القوانٌن واألنظمة والتعلٌمات الالزمة لعمل الوزارة وتقوم 

بتقدٌم المشورة القانونٌة فً مجال القرارات اإلدارٌة، واالتفاقٌات العربٌة والدولٌة، والعقود واالتفاقٌات 

 الخاصة بعمل الوزارة.
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 -ن القانونٌة ثالثة اقسام وهً :تضم مدٌرٌة الشؤو
 

 :  متابعة القضاٌا والمساعدة القانونٌة قسم 

اعداد الئحة الدعوى التأدٌبٌة وتنظٌم وتأمٌن كافة الوثائق الالالزم ارفاقهالا بالالدعوى التالً سالترفع   .5

 الى المجلس التأدٌبً . 

التأكالالد مالالن تقالالدٌم المسالالاعدة  القانونٌالالة للمنتفعالالٌن مالالن خالالالل الجهالالات الشالالرٌكة للالالوزارة فالالً هالالذا    .8

 المجال .

اعالالداد وتنظالالٌم كافالالة الوثالالائق الالزمالالة الحالالالة الموظالالؾ الالالى النائالالب العالالام الالالذي انطالالوت مخالفتالاله   .3

 االدارٌة على جرم جزائً . 

تزوٌد النٌابة العامة والنٌابة العامة االدارٌة بجمٌع االدلة والبٌانات واالسانٌد واالسباب القانونٌالة   .4

 المتعلقة بالدعاوى المرفوعة من الدائرة او ضدها لدى المحاكم المختصة . 

ترؤس هٌئات التحقٌق او االشالتراك فٌهالا حسالب مقتضالى الحالال والمتعلقالة بالمخالفالات المنسالوبة   .5

فٌن او فالً الشالكاوى المقدمالة مالنهم او ضالدهم او فالً القضالاٌا واالمالور التالً تالرى الالدائرة للموظ

 تشكٌل هٌئة تحقٌق لدراستها . 

اعداد محاضر هٌئات التحقٌق حسب االصول القانونٌة المتبعة واعداد التوصٌات الصادرة عنها   .6

 . 

 االشتراك فً اللجان الداخلٌة ذات العالقة.   .7

اوضات اللجالان المشالتركة بالٌن االردن والالدول االخالرى لتؽطٌالة الجانالب القالانونً االشتراك فً مف  .2

 منها . 

 االشتراك فً الوفود الخارجٌة كلما كان ذلك الزما لتؽطٌة النواحً القانونٌة فً مهمة الوفد .   .9

 حضور المؤتمرات والندوات العلمٌة الداخلٌة والخارجٌة فً المجاالت القانونٌة .   .50

دراسة استٌضاحات دٌالوان المحاسالبة مالن الناحٌالة القانونٌالة ورفالع التوصالٌات الالزمالة بشالأنها الالى   .55

 الجهة المختصة . 

 مشاركة دٌوان التشرٌع فً المناقشة المبدئٌة لمشروعات القوانٌن واالنظمة ذات العالقة بالدائرة .   .58

رات االدارٌالة التالً ٌطلالب الالدٌوان التنسٌق الدائم والمسالتمر مالع دٌالوان الخدمالة المدنٌالة حالول القالرا  .53

تصوٌبها من الدائرة ذات العالقة واٌة امور اخرى لها مساس بالوظٌفة العامة من الناحٌة القانونٌة 

 . 
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مشاركة دٌوان الرقابالة والتفتالٌا االداري فالً التحقٌقالات التالً ٌجرٌهالا فالً الالدائرة ذات العالقالة او   .54

 أي استفسارات ترد منه .  االطالع علٌها حسب مقتضى الحال والرد على

حصالالر وتالالدقٌق وتصالالنٌؾ وفهرسالالة وحفالالظ جمٌالالع القالالرارات االدارٌالالة الصالالادرة عالالن الالالدائرة ذات   .55

 العالقة .

المبادرة الى طلب تفسٌر احكام القوانٌن واالنظمة التً ٌكتنفهالا الؽمالوض فالً التطبٌالق او اخالتالؾ   .56

 االراء حول تطبٌقها ومتابعة ذلك لدى رئاسة الوزراء والدٌوان الخاص بتفسٌر القانونٌن . 

ات اصدار مجموعة التشرٌعات المتضمنة للقوانٌن واالنظمالة والتعلٌمالات الخاصالة بالالدائرة وقالرار  .57

الالالدٌوان الخالالاص بتفسالالٌر القالالوانٌن وقالالرارات محكمالالة التمٌٌالالز ومحكمالالة العالالدل العلٌالالا ذات العالقالالة 

 والحرص التام على استمرارٌة رفد تلك المجموعة بالتعدٌالت المتالحقة لتلك التشرٌعات . 

روحات حفظ وتوثٌق المراجع القانونٌة الالزمة لعمل الدائرة كالقوانٌن واالنظمة والتعلٌمالات والشال  .52

 والدورٌات والموسوعات القانونٌة والجرٌدة الرسمٌة. 

مالن خالالل الزٌالارات للمحالاكم و علٌهالا لالدى المحالاكم ألقضاٌا المقامة من الالوزارة الحثٌثة لمتابعة ال  .59

  والحصول على المستجدات لكل منها وتعمٌمها على المعنٌٌن.المعنٌة 

واإلجالراءات المتخالذة  اتكافالة المخاطبالخطٌاً والكترونٌاً أو من خالالل األرشالفة ل توثٌقالالتأكد من   .80

 لمتابعة القضاٌا داخل الوزارة وخارجها

القسالم متضالمنة كافالة البٌانالات والمعلومالات ذات الكشوفات التفصٌلٌة بالقضالاٌا التالً ٌتوالهالا اعداد   .85

و تم الطعن بها أوالتً صدرت بها أحكام العالقة بالقضاٌا الجزائٌة والحقوقٌة واإلدارٌة المنظورة 

 وكذلك القضاٌا المنتهٌة.

و مالن الالوزارة أرصد األحكام والثؽرات القانونٌة فالً القضالاٌا بمالا فالً ذلالك القضالاٌا المقامالة علالى   .88

 التنمٌة اإلجتماعٌة.   طاععلى ق على الؽٌر والتً تؤثر سلباً 

ومراجعة لوائح الدعاوي والمرافعات وابداء الالرأي القالانونً  اتحضور جلسات التحقٌق والمرافع  .83

بالتنسالٌق مالع المالدٌرٌات المعنٌالالة لضالمان تالوافر كافالة أركالان الالدفاع عالن الالالوزارة حسالب األصالول 

 والمحامً العام المدنً أو المدعً العام والنٌابة اإلدارٌة. 

ات وتنفٌذ األحكالام وتعمالٌم نتائجهالا علالى تابعة التبلٌؽات القضائٌة والتأكد مما آلت الٌه تلك التبلٌؽم  .84

 المدٌرٌات.  

 

  -:قسم االتفاقيات والعقود 



  وزارة التنمية االجتماعية                                                                                                                 الكتيب التنظيمي     

 131 ِٓ 39 طفضخ                                                                                                                         عبثك تضذ٠ج آخش تبس٠خ 20/1/2015 

 تقدٌم المشورة القانونٌة حول االتفاقٌات العربٌة والدولٌة التً ٌرتبط موضوعها بنشاط الدائرة .   .5

اعالالداد صالالٌػ العقالالود واالتفاقٌالالات ذات العالقالالة بعمالالل الالالدائرة التالالً تبرمهالالا مالالع أي طالالرؾ آخالالر او   .8

 االشتراك فً اعدادها وتقدٌم المشورة القانونٌة حول تطبٌقها . 

 اعداد مشارٌع القوانٌن واالنظمة والتعلٌمات الالزمة الدائرة ذات العالقة .   .3

المبادرة الى بٌان الثؽرات فً القوانٌن واالنظمة والتعلٌمات المعمول بها من خالالل تطبٌقهالا علالى   .4

 الواقع واقتراح التعدٌالت الالزمة لها . 

المبادرة الى طلب تفسٌر احكام القوانٌن واالنظمة التً ٌكتنفهالا الؽمالوض فالً التطبٌالق او اخالتالؾ   .5

 ئاسة الوزراء والدٌوان الخاص بتفسٌر القانونٌن . االراء حول تطبٌقها ومتابعة ذلك لدى ر

اصدار مجموعة التشرٌعات المتضمنة للقوانٌن واالنظمالة والتعلٌمالات الخاصالة بالالدائرة وقالرارات   .6

الالالدٌوان الخالالاص بتفسالالٌر القالالوانٌن وقالالرارات محكمالالة التمٌٌالالز ومحكمالالة العالالدل العلٌالالا ذات العالقالالة 

 والحرص التام على استمرارٌة رفد تلك المجموعة بالتعدٌالت المتالحقة لتلك التشرٌعات . 

ظ وتوثٌق المراجع القانونٌة الالزمة لعمل الدائرة كالقوانٌن واالنظمة والتعلٌمالات والشالروحات حف  .7

 والدورٌات والموسوعات القانونٌة والجرٌدة الرسمٌة . 

تالالرؤس هٌئالالات التحقٌالالق او االشالالتراك فٌهالالا حسالالب مقتضالالى الحالالال والمتعلقالالة بالمخالفالالات المنسالالوبة   .2

هم او ضدهم او فً القضاٌا واالمور التً ترى الدائرة تشكٌل للموظفٌن او فً الشكاوى المقدمة من

 هٌئة تحقٌق لدراستها . 

 اعداد محاضر هٌئات التحقٌق حسب االصول القانونٌة المتبعة واعداد التوصٌات الصادرة عنها .   .9

 االشتراك فً اللجان الداخلٌة ذات العالقة.   .50

االشتراك فً مفاوضات اللجالان المشالتركة بالٌن االردن والالدول االخالرى لتؽطٌالة الجانالب القالانونً   .55

 منها . 

 االشتراك فً الوفود الخارجٌة كلما كان ذلك الزما لتؽطٌة النواحً القانونٌة فً مهمة الوفد .   .58

 ة . حضور المؤتمرات والندوات العلمٌة الداخلٌة والخارجٌة فً المجاالت القانونٌ  .53

دراسة استٌضاحات دٌالوان المحاسالبة مالن الناحٌالة القانونٌالة ورفالع التوصالٌات الالزمالة بشالأنها الالى   .54

 الجهة المختصة . 

 مشاركة دٌوان التشرٌع فً المناقشة المبدئٌة لمشروعات القوانٌن واالنظمة ذات العالقة بالدائرة .   .55

التنسٌق الدائم والمسالتمر مالع دٌالوان الخدمالة المدنٌالة حالول القالرارات االدارٌالة التالً ٌطلالب الالدٌوان   .56

تصوٌبها من الدائرة ذات العالقة واٌة امور اخرى لها مساس بالوظٌفة العامة من الناحٌة القانونٌة 
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 . 

رة ذات العالقالة او مشاركة دٌوان الرقابالة والتفتالٌا االداري فالً التحقٌقالات التالً ٌجرٌهالا فالً الالدائ  .57

 االطالع علٌها حسب مقتضى الحال والرد على أي استفسارات ترد منه . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  -: اإلستشارات القانونٌة والتشرٌعات مهام قسم 

تقدٌم المشورة القانونٌة فً مجال القالرارات االدارٌالة الخاصالة بالالموظفٌن والوظٌفالة العامالة   .5

التأدٌبٌالالة منهالالا وؼٌالالر التأدٌبٌالالة مثالالل التعٌالالٌن والترفٌالالع والنقالالل واالنتالالداب والوكالالالة واالعالالارة 

واالجازات بمختلؾ انواعها وفقد الوظٌفالة واالسالتؽناء عالن الخدمالة والعالزل واالحالالة علالى 

ع والمكافالالأت والتعوٌضالالات والبعثالالات والالالدورات وتفالالوٌض الصالالالحٌات واحالالالة االسالالتٌدا

 الموظؾ الى المجلس التأدٌبً والنائب العام . 

تقدٌم المشورة القانونٌة فً الجانالب القالانونً مالن القالرارات االدارٌالة ؼٌالر المتعلقالة بشالؤون   .8

 الموظفٌن والوظٌفة العامة . 
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اعداد الصٌاؼة القانونٌة القرا رات االدارٌة الصالادرة عالن الالدائرة ذات العالقالة تالفٌالا لعالدم   .3

 الطعن فٌها امام الجهات المختصة . 

حصر وتدقٌق وتصنٌؾ وفهرسة وحفظ جمٌع القرارات االدارٌة الصادرة عن الدائرة ذات   .4

 العالقة . 

تقالدٌم المشالورة القانونٌالة حالول االتفاقٌالات العربٌالة والدولٌالة التالً ٌالرتبط موضالوعها بنشالاط   .5

 الدائرة . 

اعداد صٌػ العقود واالتفاقٌات ذات العالقة بعمل الدائرة التً تبرمها مع أي طرؾ آخر او   .6

 االشتراك فً اعدادها وتقدٌم المشورة القانونٌة حول تطبٌقها . 

انٌن واالنظمالة والتعلٌمالات الالزمالة الالدائرة ذات العالقالة  ومتابعالة جمٌالع اعداد مشارٌع القو  .7

 مراحلها الى ان تنشر فً الجرٌدة الرسمٌة . 

المبادرة الى بٌان الثؽرات فً القوانٌن واالنظمة والتعلٌمات المعمول بها من خالل تطبٌقها   .2

 على الواقع واقتراح التعدٌالت الالزمة لها . 

المبادرة الى طلب تفسالٌر احكالام القالوانٌن واالنظمالة التالً ٌكتنفهالا الؽمالوض فالً التطبٌالق او   .9

اختالؾ االراء حول تطبٌقها ومتابعة ذلالك لالدى رئاسالة الالوزراء والالدٌوان الخالاص بتفسالٌر 

 القانونٌن . 

اصالالدار مجموعالالة التشالالرٌعات المتضالالمنة للقالالوانٌن واالنظمالالة والتعلٌمالالات الخاصالالة بالالالدائرة   .50

ات الدٌوان الخاص بتفسٌر القوانٌن وقالرارات محكمالة التمٌٌالز ومحكمالة العالدل العلٌالا وقرار

ذات العالقة والحرص التام على استمرارٌة رفد تلك المجموعة بالتعدٌالت المتالحقالة لتلالك 

 التشرٌعات . 

حفالالظ وتوثٌالالق المراجالالع القانونٌالالة الالزمالالة لعمالالل الالالدائرة كالالالقوانٌن واالنظمالالة والتعلٌمالالات   .55

 روحات والدورٌات والموسوعات القانونٌة والجرٌدة الرسمٌة . والش

تالالرؤس هٌئالالات التحقٌالالق او االشالالتراك فٌهالالا حسالالب مقتضالالى الحالالال والمتعلقالالة بالمخالفالالات   .58

المنسوبة للموظفٌن او فً الشكاوى المقدمالة مالنهم او ضالدهم او فالً القضالاٌا واالمالور التالً 

 ترى الدائرة تشكٌل هٌئة تحقٌق لدراستها . 

عداد محاضر هٌئات التحقٌق حسب االصول القانونٌة المتبعة واعداد التوصٌات الصالادرة ا  .53

 عنها . 

 االشتراك فً اللجان الداخلٌة ذات العالقة.   .54

االشالالتراك فالالً مفاوضالالات اللجالالان المشالالتركة بالالٌن االردن والالالدول االخالالرى لتؽطٌالالة الجانالالب   .55



  وزارة التنمية االجتماعية                                                                                                                 الكتيب التنظيمي     

 131 ِٓ 42 طفضخ                                                                                                                         عبثك تضذ٠ج آخش تبس٠خ 20/1/2015 

 القانونً منها . 

االشتراك فً الوفود الخارجٌة كلما كان ذلك الزما لتؽطٌة النواحً القانونٌة فً مهمة الوفد   .56

 . 

 حضور المؤتمرات والندوات العلمٌة الداخلٌة والخارجٌة فً المجاالت القانونٌة .   .57

دراسة استٌضاحات دٌوان المحاسبة من الناحٌة القانونٌة ورفع التوصالٌات الالزمالة بشالأنها   .52

 جهة المختصة . الى ال

مشاركة دٌوان التشرٌع فالً المناقشالة المبدئٌالة لمشالروعات القالوانٌن واالنظمالة ذات العالقالة   .59

 بالدائرة . 

التنسالالٌق الالالدائم والمسالالتمر مالالع دٌالالوان الخدمالالة المدنٌالالة حالالول القالالرارات االدارٌالالة التالالً ٌطلالالب   .80

الوظٌفالة العامالة مالن الدٌوان تصوٌبها من الدائرة ذات العالقة واٌة امور اخرى لها مساس ب

 الناحٌة القانونٌة . 

مشاركة دٌوان الرقابة والتفتٌا االداري فً التحقٌقات التً ٌجرٌها فً الدائرة ذات العالقة   .85

 او االطالع علٌها حسب مقتضى الحال والرد على أي استفسارات ترد منه . 

 

 

 

 

 

  -: حقوق اإلنسانمهام قسم 

ة وترسالالٌخها مؤسسالالٌا مالالن خالالالل إدماجهالالا فالالً منظومالال اإلنسالالانعكالالؾ علالالى تعزٌالالز مبالالاد  حقالالوق ٌ .5

قضالاٌا تتعلالق بهالذه  أيوضمان دٌمومتهالا وتكالافؤ الفالرص والعمالل علالى معالجالة تنموٌة، الالوزارة 

 .الحقوق

 وذلالالك، وزارةالالال عمالالل ٌخالالص فٌمالالا اإلنسالالان لحقالالوق الدولٌالالة االتفاقٌالالات أهالالداؾ تحقٌالالق علالالى العمالالل .8

 والمعاهالدات االتفاقٌات تقررها التً االلتزامات تنفٌذ متابعة، وةالمعنٌ الوزارة أجهزة مع بالتنسٌق

 .فٌها طرفاً  الدولة تكون التً اإلنسان بحقوق الصلة ذات الدولٌة
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رصد كافة التقارٌر الصادرة عن المنظمات المحلٌة والعربٌة والدولٌة التـً تتناول أوضاع حقالوق  .3

واقتالراح سالبل معالجالة أو ، ٌخالص عمالل الالوزارةاإلنسان فً األردن وإعداد اإلجابات حولهالا فٌمالا 

 .توضٌح الحاالت الواردة فً تلك التقارٌر

 .وائمة التشرٌعات والقوانٌن الدولٌة مع التشرٌعات والسٌاسات المحلٌةم .4

بالحالالد مالالن انتهاكالالات المسالالاهمة فالالً وضالالع االسالالتراتٌجٌات والسٌاسالالات والجهالالود الوطنٌالالة المتعلقالالة  .5

بالتعالاون مالع الجهالات  ومتابعالة تنفٌالذهاوالعنالؾ والتعالذٌب بالبشالر  منع االتجالارحقوق اإلنسان مثل 

 .ذات العالقة

بالوزارة، وحماٌتها  اإلنسان، لتعزٌز حالة حقوق واإلجراءاتاقتراح السٌاسات والخطط والبرامج  .6

 .الجهات المختصةالمدٌرٌات ووتنفٌذها بالتنسٌق والتعاون مع 

 .الكفٌلة بحماٌتها اإلجراءاتوق، واتخاذ انتهاكات لهذه الحق أومعالجة أي تجاوزات  .7

ودراسالتها، أو الكترونٌا، تلقً الشكاوى الواردة من المواطنٌن والهٌئات والمؤسسات بشكل مباشر  .2

 .ومعالجة ما ٌدخل منها ضمن اختصاص الوزارة بالتنسٌق مع الجهات المختصة

لتعالامٌم، وإقامالة النالالدوات نشالر ثقافالة بحقالوق اإلنسالالان والتوعٌالة بهالا مالالن خالالل إصالدار النشالالرات وا .9

والمحاضرات، وذلك بالتنسٌق مع الجهات والمدٌرٌات ذات العالقة لزٌالادة فاعلٌالة كالوادر الالوزارة 

وبشالكل ٌتوافالق مالع معالاٌٌر حقالوق اإلنسالان أفضالل مسالتوٌات االلتالزام  أداء مهامهم ضمنٌكفل بما 

 الدولٌة والمحلٌة.

 مختلالؾ أداءللمشاركة فً لجالان التحقٌالق والتفتالٌا والرقابالة لضالمان التنسٌق مع الجهات المعنٌة  .50

 .تمٌٌز دونما للجمهور واالجتماعٌة اإلنسانٌة الخدماتاإلجراءات و

المشالالاركة فالالً المالالؤتمرات والنالالدوات الدولٌالالة ذات الصالاللة بحقالالوق اإلنسالالان والسالالعً لتنظٌمهالالا فالالً  .55

 .فً المحافل اإلقلٌمٌة والدولٌة ذات الصلة بحقوق اإلنسان األردن، وتمثٌل األردن

 

 

 :الشؤون القانونٌة لمدٌرٌةالهٌكل التنظٌمً 

 

 

 

 

 وزٌر التنمٌة االجتماعٌة

 األمٌن العام
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 واالستراتٌجٌاتمدٌرٌة السٌاسات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدٌرٌة السٌاسات واالستراتٌجٌات

ىػذاد اٌٛصاسح ٚ خطؾ ػًّ اعتشات١ز١بدٚشعُ اٌغ١بعبد االرتّبػ١خ اٌّتىبٍِخ ث تؼٕٝ ٘زٖ اٌّذ٠ش٠خ

ع١بعبد ِفَٙٛ إٌٛع االرتّبػٟ فٟ ٚىدِبد اٌذساعبد ٚتض١ًٍ اٌج١بٔبد اإلصظبئ١خ ٚاٌظٛا٘ش االرتّبػ١خ، 

ىداسح ِٚتبثؼخ اٌّشبس٠غ ٚإٌّش ٚ ٚثشاِذ ٚخطؾ اٌٛصاسح ٌتضم١ك اٌّغبٚاح ٚتىبفؤ اٌفشص ٌىال اٌزٕغ١ٓ،

  ّ  جشاِذاٌِٚتبثؼخ ، د اٌّتشتجخ ػ١ٍٙبتطج١ك االتفبل١بد ٚاالٌتضاِبػّبْ ٚ اٌزٙبد اٌّبٔضخ، ٌٛخ ِٓاٌّ

بِؼخ اٌذٚي اٌخبطخ ثزمشاساد اٌّشبس٠غ ٚاٌٚ إٌّجخمخ ػٓ االتفبل١بد ٚاٌجشٚتٛوٛالد اٌؼشث١خ ٚاٌذ١ٌٚخ

 اٌؼشث١خ.

  
 التالية: االقسام وتتشكل المديرية من

 
 السياسات االجتماعية قسم  :أوالً 
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 مؤشراتيا مع مديرية التطوير المؤسسي.إعداد اإليطار االستراتيجي لموزارة ومشاركة  .1

والبرامج االقتصادية  الوطنية واالستراتيجيات الخطط التنمويةالسياسات االجتماعية و المشاركة في إعداد  .2
 شخاص المعاقيفواالجتماعية المرتبطة في عممية التنمية، والمتعمقة بالشباب واألطفاؿ والنساء واأل

 .الةتشريعية فعّ  وفؽ أطر لجيات المعنية وتحديثيا بالتنسيؽ مع ا والمسنيف
واالستراتيجيات المخطط عرضيا عمى مجمس الوزراء أو المجاف الوزارية  تإعداد وتطوير السياسيا .3

 ومراجعتيا لمتأكد مف صحة إجراءاتيا والتزاميا باإلطار الزمني المحدد. يامتابعة أعمالو خالؿ العاـ، 
لمكافحة الفقر فيما يخص قطاعات الوزارة المختمفة وبالتنسيؽ مع االستراتيجية الوطنية تنفيذ  متابعة .4

 الجيات ذات العالقة.

متابعة سياسات الفرصة السكانية بالتنسيؽ مع المديريات الفنية المعنية وتزويد المجمس األعمى لمسكاف  .5
 بأية مستجدات.

ميات المتابعة الخاصة توثيؽ إجراءات العمؿ بشكؿ مؤسسي وآليات العمؿ بطريقة معيارية لضماف عم .6
 بالسياسات االجتماعية.

 
 
 
 
 
 

 ويتولى المهام التالية: والتمويل أدارة المشاريعثانيًا : قسم 
المديريات الفنية بالتنسيؽ مع  الفني والمالي والدعـ مف المساعداتالوزارة احتياجات ورصد تحديد  .1

ولو أو غير مرصود ليا والبرامج غير الممّ دراسة إمكانية تمويؿ المشاريع ل في الوزارةالمختصة 
 .مخصص في الموازنة  والمدرجة في الخطة االستراتيجية لموزارة

لسياسات او وفقا  لألولويات والمتطمبات التنمية االجتماعية قطاع حديد المشاريع ذات األولوية في ت .2
مالءمة المتطمبات الفنية ، والتفاوض حوؿ برامج المساعدات ومسودات االتفاقيات مف حيث ةالوطني

 .لممستفيديف
 ـ أدائيا.يتقيو ومتابعة ، الجيات المانحةولة مف منح المشاريع الممّ  إدارة وتنظيـ .3
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، وتوجيييا وفقا  لبرامج الوزارة المعكوسة الجيات الداعمة والمانحة ولة مفالمشاريع الممّ و منح الدراسة  .4
بالتعاوف مع قسـ المحاسبو ومنظـ الموازنو في مديرية في موازناتيا وتصنيؼ أوجو إنفاؽ بنودىا 

 الموارد الماليو.
التمويؿ او  استقطابالتنسيؽ مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات والتشبيؾ معيا فيما يخص  .5

 تنفيذ احتياجات الوزارة المختمفة مف التدريب وغيرىا.

ة لتنفيذ المشاريع المّمولة وذلؾ وضع الشروط المرجعية الستقداـ جيات استشارياإلشراؼ عمى  .6
 بالتنسيؽ مع وزارة التخطيط والتعاوف الدولي وغيرىا مف الجيات المعنية.

مانحة، الجيات الممشاريع والبرامج المّمولة مف لداء األقياس  ومؤشرات المساىمة في تطوير معايير .7
 واألشراؼ عمى تطبيقيا.

المانحة مف خالؿ وزارة التخطيط والتعاوف الدولي ألغراض إعداد مقترحات المشاريع لتقديميا لمجيات  .8
 ، وتوثيقيا. التمويؿ بالتنسيؽ مع المديريات المعنية، والمشاركة في إعداد اتفاقياتيا

 .التنسيؽ مع وزارة التخطيط والتعاوف الدولي لالستفادة مف الفرص التمويمية المتاحة مف خالليا .9
المشاريع الممولة مف الدعـ الخارجي والداخمي بعد المباشرة إعداد تقرير فني حوؿ سير العمؿ في  .11

بتنفيذىا وخاللو وبعد االنتياء منيا ورفع توصيات التقرير إلى لجنة التخطيط العتماد واقرارىا، وفقا  
 لالسس المعتمده إلدارة المشاريع الممولو مف الدعـ الخارجي .

 
 
 
 

 ثالثًا: قسم النوع االجتماعي
قضايا النوع والخطط الوطنية والمشاريع التنموية المتعمقة بالمشاركة في رسـ السياسات ووضع البرامج  .1

وبما يضمف إحداث التوازف في تناوؿ االنسانية وحقوؽ االنساف بشكؿ عاـ  ياالمرأة وحقوقو االجتماعي 
رساء ثقافة تقبؿ التنوع   .وضماف تكافؤ الفرصالموضوعات واتخاذ القرارات وا 

 إعداد وثيقة سياسات دمج قضايا النوع االجتماعي خاصة بالدائرة، ووضع خطة عمؿ تنفيذية لتنفيذىا. .2
لقضايا ومفيـو والموازنات الخاصة بالدائرة التأكد مف مراعاة السياسات والتشريعات والبرامج والخطط  .3

 ومراجعتيا وتحديثيا باستمرار. النوع االجتماعي
، وليذه الياية القياـ بالمياـ التفصيمية وفيـ قضايا النوع االجتماعيميميا وتحتجميع الحقائؽ واألرقاـ  .4

 التالية:
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رصد موقؼ الحكومة وانجازاتيا والتزاماتيا و  االستراتيجيات الوطنية وخطط العمؿمتابعة السياسات و  -
 .وأىدفيا وأولوياتيا

تاحتيا متابعة االتفاقيات الدولية واالقميمية ومذكرات التفاىـ ذات الصمة ب - النوع االجتماعي وتوثيقيا وا 
 لممعنييف في الدائرة.

تحديد الممارسات الجيدة المتعمقة بتمكيف المرأة وقصص النجاح ونشرىا وتبادليا مع الزمالء  -
 .عالـوالشركاء والصحافييف ووسائؿ اإل

جيات تحديد الو  االجتماعي تحديد مصادر المعمومات ذات المصداقية والبيانات المراعية لمنوع -
 وثيقة السياسات وتزويدىا لموحدات التنظيمية المعنية.الشريكة المعنية بتنفيذ 

 بناء نظاـ لمتابعة وتقييـ السياسات والبرامج وأثرىا عمى العدالة بيف الجنسيف. -
ذات الصمة بعمؿ الدائرة وتحميميا وتحديثيا وتقييـ ورصد التقدـ  تحديد مؤشرات النوع االجتماعي -

األبحاث ذات الصمة الدراسات و تتضمف  لمنوع االجتماعي توفير قاعدة بيانات مصنفةبيذا الشأف، و 
المعمومات والبيانات المتعمقة بأدوات تحميؿ النوع ، و بقضايا المرأة ومفيوـ النوع االجتماعي

 وتساعد في اتخاذ القرار وترصد واقع النوع االجتماعي لمدائرة المعنية. االجتماعي
 .واالتحادات والمنظمات النسائية والمراكز البحثية واألفراد الميتميفNGOs تحديد الجيات مف  -

وآليات إدماجو، والقياـ بالمياـ  قضايا المرأة ومفيوـ النوع االجتماعيالتوعية وتقديـ اإلرشاد حوؿ  .5
 التفصيمية التالية:

والتعريؼ بيا، وليذه الياية تطوير برامج توعوية تسميط األضواء عمى قضايا النوع االجتماعي  -
عبر الوسائؿ المتاحة وتثقيفية لموظفي الدائرة وبرامج الكسب والتأييد لمشركاء ومتخذي القرار 

 . وباستخداـ لية بسيطة تصؿ لمقارئ بسيولة
نسيب تشجيع ما يحقؽ التوازف والمساواة في المجاف بشكؿ عاـ والمجاف االستشارية والوفود والت -

 لممشاركة بيذه المجاف. بالنساء المؤىالت
 تنظيـ المحاضرات والبرامج التدريبية وورشات العمؿ لمفئات المستيدفة. -

 مف خالؿ تبني المياـ التفصيمية التالية: التشبيؾ وتقديـ الدعـ والتنسيؽ وبناء التحالفات .6
دامتي -  ا.فتح قنوات االتصاؿ مع الشركاء وا 
 .بالمستجدات ونشر المعمومات والدراسات والبيانات إعالـ الزمالء والشركاء -
شجيع التنسيؽ مع الجيات الشريكة وتنظيـ الفعاليات والبرامج التدريبية والورشات التوعوية ت -

 .المشتركة
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توطيد العالقات مع الجيات والشخصيات المؤثرة المعنية ، التحقؽ واالستفادة مف الفرص المتاحة -
إشراؾ البرلمانيات والبرلمانييف ورؤساء ، ارات واألكاديمييف والصحافييفبوضع السياسات واتخاذ القر 

 .البمديات
تقديـ الدعـ والمشورة لإلدارة العميا والوحدت التنظيمية حوؿ قضايا النوع و تعزيز دعـ اإلدارة العميا  .7

 .االجتماعي
 ستون الدائرةمفيوـ النوع االجتماعي عمى ممأسسة دور شبكة ضباط ارتباط النوع االجتماعي و  .8

 لتحقيؽ ذلؾ. شؤوف المرأةمجنة الوطنية األردنية لالتنسيؽ مع الو 
متابعة تنفيذ بنود المعاىدات واالتفاقيات والمواثيؽ إعداد أو المساىمة في التقارير الدولية والمحمية و  .9

 المتعمقة بدمج منظور النوع االجتماعي. 
 المرأة والنوع االجتماعي.المشاركة في الندوات والمؤتمرات المعنية بقضايا  .11
 
 
 
 
 
 
 

 التعاون الدوليقسم  : رابعاً 
متابعة تنفيذ الوزارة لمنشاطات وااللتزامات المنبثقة عف جامعة الدوؿ العربية واالتفاقيات والبروتوكوالت  .1

نسيؽ مع مديريات الوزارة ومذكرات التفاىـ الدولية والعربية التي صادقت و/أو وقعت عمييا، بالت
 .المختصة

لممؤتمرات والزيارات التي يقوـ بيا او يشارؾ بيا معالي الوزيرو عطوفة االميف العاـ  الفني االعداد .2
 بالتنسيؽ مع المديريات المعنية بالنسبة لممؤتمرات الخارجية فقط ،  .

 والجيات ذات العالقة. اتمديريالاعداد وتنظيـ برنامج  زيارات الوفود بالتنسيؽ مع  .3
وتطوير التعاوف ما بيف الوزارة والدوائر االخرن في المجاالت ذات الصمة  اقتراح سبؿ تعزيز .4

 باختصاصات الوزارة فيما يتعمؽ بمياـ التعاوف الدولي واالتفاقيات الدولية  .
الحصوؿ عمى الوثائؽ والتقارير والمطبوعات ذات الصمة بمجاالت عمؿ الوزارة مف خالؿ التنسيؽ مع  .5

 ية وبالتنسيؽ مع مديرية االتصاؿ .المنظمات االقميمية والدول
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المشاركة في المؤتمرات والندوات والمقاءات ) الخارجية فقط ( التي تشارؾ فييا الوزارة او تكوف جزء  .6
 منيا .

تطوير آليات وقواعد تفعيؿ وتنظيـ قنوات االتصاؿ والتعاوف الدولية لموزارة والجيات العاممة في قطاع  .7
المؤسسات والمنظمات والييئات اإلقميمية والدولية الناشطة في ىذا المجاؿ، التنمية االجتماعية مع 

والتأكد مف مأسستيا لدن الجيات العاممة بالقطاع، ومتابعة مدن التزاميـ بيا عند عقد أي تعاوف 
 إقميمي أو دولي.

بيف الوزارة اإلشراؼ عمى تنسيؽ وتفعيؿ العالقات اإلقميمية والدولية ومجاالت التعاوف المشتركة ما  .8
ومؤسسات التنمية االجتماعية اإلقميمية والدولية، وتعزيز مبدأ الحوار والتواصؿ، ومتابعة ما يصدر عف 
تمؾ المؤسسات والمنظمات مف لقاءات أو قرارات أو تقارير في مجاالت التعاوف، إضافة إلى تزويدىـ 

 بالقرارات والمستجدات المحمية في تمؾ المجاالت.
عميـ المستجدات والقرارات والتقارير اإلقميمية والدولية في مجاالت التنمية االجتماعية اإلشراؼ عمى ت .9

 عمى الجيات المعنية والعاممة بالقطاع  في المممكة كؿ حسب اختصاصو.
دراسة االتفاقيات الثنائية والجماعية المبرمة بيف المممكة والدوؿ األخرن، وتحديد سبؿ االستفادة مف  .11

 وتحميؿ العائد منيا عمى الوزارة والقطاع، ورفع التوصيات بشأنيا لممسؤوؿ المباشر ىذه االتفاقيات
اإلشراؼ عمى دراسة تأثير االتفاقيات المبرمة عمى القوانيف المحمية ورفع التوصيات المتعمقة بمتابعتيا  .11

 تشريعيا  واقتراح التعديالت.
التنمية االجتماعية المزمع إبراميا بالتنسيؽ مع اعداد مشروعات االتفاقيات اإلقميمية والدولية في مسائؿ  .12

الجيات المختصة وقسـ الدراسات واالستشارات ودراستيا وعرضيا عمى المرجع المختص، والمشاركة 
 في المفاوضات التي تجري بشأنيا.

رسمي متابعة أعماؿ تنفيذ كافة اإلجراءات الالزمة إلبراـ االتفاقيات اإلقميمية والدولي في القطاع بشكؿ  .13
وتصديقيا وفقا  ألحكاـ الدستور والقوانيف المعموؿ بيا وتعميـ دخوؿ تمؾ االتفاقيات حيز التنفيذ لمجيات 

 المعنية.
 

 ورصد الظواهر االجتماعية: إدارة األزماتخامسًا: قسم 

 وضع خطط ومشاريع الدراسات والبحوث والمسوحات المطموبة ومراقبة تنفيذىا . .1
وتحميؿ المؤشرات المتعمقة بيا وتقديـ تحميالت معمقة حوؿ ابرز التحديات  رصد الظواىر االجتماعية .2

 والتحوالت االجتماعية في االردف.
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استخراج المؤشرات في الدراسات وتحميميا وتقييميا، واقتراح الدراسات وتصميـ وتحكيـ االستبانات  .3
 يات بشأنيا.الخاصة بيا وفؽ متطمبات العمؿ، وتحديد أولويات تنفيذىا وتقديـ التوص

بناء قاعدة معمومات حوؿ القضايا والمواضيع االجتماعية ذات العالقة بالعمؿ االجتماعي ودور الوزارة  .4
 ونشرىا واتاحتيا لمميتميف والمعنييف.

المشاركة في المجاف الفنية المتخصصة في اجراء البحوث والدراسات ذات العالقة بالقضايا االجتماعية  .5
 الجيات المختصة .والتي ترد لموزارة مف 

جمع المعمومات واالحصاءات المتعمقة بالدراسات والبحوث المنوي اعدادىا وتحميميا لموصوؿ لمنتائج  .6
 والتوصيات التي تساعد في اتخاذ القرارات المناسبة .

 تسييؿ ميمة الباحثيف والميتميف في الحصوؿ عمى البيانات المتعمقة بمجاالت عمؿ الوزارة . .7
والتعاوف ما بيف الوزارة والقطاعيف العاـ والخاص )منظمات المجتمع المدني( تعزيز االتصاؿ  .8

 والمؤسسات البحثية والجامعات.
التخطيط الحتياجات الوزارة مف الدراسات االجتماعية واولوياتيا ومتابعتيا بالتنسيؽ مع الجيات  .9

 ممية.المختصة واالشراؼ عمى دقة وكفاءة اعداد الدراسات والبحوث والتقاريرالع
دراسة مقترحات مشاريع الباحثيف واالكاديميف مف الجامعات والمؤسسات التعميمية، والمساىمة في تقديـ  .11

النصوص المعدة لمنشر والقياـ بتحريرىا وتدقيقيا ليويا وتنسيقيا واعدادىا باتمصيية الفنية المالئمة 
 ومتابعتيا ونشرىا 

عدىا المستشاروف والجيات المتعاقد معيا والتحقؽ مف مراجعة اوراؽ العمؿ والدراسات والبحوث التي ي .11
البيانات ومدن تحقيقيا لالىداؼ والشروط المرجعية الخاصة بالدراسة ووضع المالحظات والتاكد مف 

 ادخاؿ التعديالت.
المشاركة في اعداد الدراسات المتخصصة بالفقر مف حيث قياس وتحميؿ ظاىرة الفقر في المممكة مف  .12

 منيجيات متعددة.خالؿ استخداـ 
متابعة المؤشرات االقتصادية واالجتماعية والبيئة ذات العالقة بالتنمية االجتماعية بشكؿ دوري لمتعرؼ  .13

 عمى مواطف الخمؿ والصعوبات واقتراح التوصيات المناسبة .
ومف  رصد وتوثيؽ وتحميؿ البيانات والمعمومات المتعمقة بالفقر والفقراء في المممكة بالوسائؿ المتاحة .14

مختمؼ المصادر واعداد برامج مشاريع مكافحة الفقر وانشطتيا ، بما يقع ضمف مجاالت عمؿ الوزارة 
. 
  اتخاذ االجراءات الوقائية لتخفيؼ حدوث االزمة بالتنسيؽ مع المديريات المعنية  .15
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 وزٌر التنمٌة االجتماعٌة

 األمٌن العام

 واالستراتٌجٌاتمدٌرٌة السٌاسات 

 تخطيط والتحضير المسبؽ لمواجية احتماليةعمؿ عمى الالتطوير المؤسسي لم التنسيؽ مع مديرية .16
  ألعداد الخطط ورسـ السيناريوىات لمتعامؿ مع االزمات حدوث االزمات وكيفية التعامؿ معيا

دارة االزمات والكوارث وكيفية تنفيذ اعماؿ حوؿ موضوع إدارة إنشر الوعي الثقافي واالجتماعي  .17
تدريب اعضاء لجنة الطوارنء و  الحوادث واألزماتالمواجية واالغاثة واالستعداد لمتعامؿ مع 

 . والمديريات المعنية والعامميف فييا ومعاونييـ بالتنسيؽ مع المديريات المعنية
  العمؿ عمى تفعيؿ نظاـ االنذار االجتماعي المبكر .18
التشبيؾ والتنسيؽ مع الجيات ذات العالقة الحكومية وغير الحكومية ذات العالقة فيما يتعمؽ بادارة  .19

 .االزمات
 وتنفيذ متطمبات ذلؾ وفقا  لمخطط الموضوعة. التنسيؽ لمعالجة األزمات والكوارث .21
  التنسيؽ والتشبيؾ الداخمي فيما يتعمؽ بعمؿ الوزارة بيف مديرياتيا في المركز والميداف .21

 

  
       

 

 

 

 : واالستراتٌجٌاتالسٌاسات الهٌكل التنظٌمً لمدٌرٌة 
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 وحدة خدمة الجمهور

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجهوراا : وحدة خدمة سابع

تعنى هذه الوحدة باإلرتقاء بجودة الخدمات المقدمة وصوالً إلى خدمة المكان الواحد، وتسهٌل إجراءات 

 المراجعٌن وإرشادهم للحصول على الخدمات بما ٌشعر متلقً الخدمة بمزٌد من الرضا والمساواة.

 

 وتتكون الوحدة من قسمٌن كالتالً :

 :التالية  ، ويتولى المهامقسم االرشاد والتوجيه
  االشراؾ على عملٌة استقبال وتوجٌه متلقًٌ الخدمة والتؤكد من حصولهم على الخدمة المطلوبه

 حسب اختصاص عمل منادٌب الخدمه ومتابعتها حسب االصول  

 .االشراؾ على عملٌة توعٌة المراجعٌٌن باجراءات ونماذج الحصول على الخدمة والتؤكد من توثٌقها 

  الخدمات حسب اختصاص كل خدمه ومتابعة توفٌر االدوات والنماذج الالزمه االشراؾ على منادٌب

 لعملهم وضمان توثٌق احصابٌات خدماتهم حسب نوع كل خدمه

  المشاركة فً اعداد وتحدٌث اجراءات والٌات الشكاوي والمقترحات حسب ادلتها المعمل بها

 وضمان توثٌقهاوتنسٌقها مع الجهات الداخلٌه المعنٌة بالشكوى حسب اختصاصها 
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  العمل على متابعة االجراءات الالزمه لتتبع سٌر الشكاوي والمقترحات الوارده من الجهات الخارجٌة

 ورفع اجراءتها لالدارة العلٌا العتماد قراراتها حسب االصول

  االشراؾ على  اعداد البٌانات المتعلقة بالتقارٌر الالزمة لسٌر اجراءات عمل االرشاد والتوجٌه

 بٌات الخدمات حسب اختصاص كل خدمه.واحصا

  االشراؾ على والتؤكد من حفظ وتوثٌق وثابق االقتراحات والشكاوي ومتابعتها وطً قٌودها وفق

 قراراتها اصادره بها واالحتفاظ بها

  المساهمه فً اجراءات اعداد ومتابعة قٌاس صوت متلقً الخدمه ومشاركة مدٌرٌة التطوٌر

 والتحدٌث علٌها وفق الٌاتها ونماذجها المعتمدهالمإسسً فً قٌاسها 

  العمل وبالتنسٌق مع المدٌرٌات الفنٌة المعنٌة بالخدمات بضمان حصول موظفً الخدمات على

 البرامج التدرٌبٌة والتوعوٌٌه فً مجال الخدمات المقدمه فً الوزارة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :اإلغاثة، ويتولى المهام التالية قسم 

  المراجعٌن المعرضٌن لظروؾ اقتصادٌة صعبة أو ظرؾ اؼاثة من قبل موظؾ االستقبال استقبال

 الذي ٌقوم بدوره بعرضه على االخصابً أو الباحث االجتماعً.

  :ًٌقوم األخصابً أو الباحث االجتماعً بما ٌل 

o دراسة حالتهم بشكل مبدبً، ثم توجٌههم حسب وضعهم  للجهة المناسبة التً تلبً احتٌاجاتهم 

 سواء لمدٌرٌة المٌدان أو أي جهة أخرى شرٌكة .

o  )توضٌح الخدمات التً ٌقدمها قسم االؼاثة )سواء المساعدات االستثنابٌة أو مساعدات االؼاثة

 بعد التعرؾ على طلبهم وكٌفٌة البدء باالجراءات.

 ًالمٌدان  استقبال الدراسات االجتماعٌة للمراجعٌن والمرسلة من مدٌرٌات التنمٌة االجتماعٌة ف

 والمركز ودراستها وتحلٌلها والتنسٌب باالجراء المناسب بما ٌتوافق مع األسس المتبعة.

  استقبال المراسالت الخاصة بطلبات المساعدة والواردة من الدٌوان الملكً ،رباسة الوزراء ،مجلس

 النواب أو الجهات الحكومٌة األخرى والتعرؾ على طلبهم واجراء الالزم حسب األصول.
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 وزٌر التنمٌة االجتماعٌة

 األمٌن العام

 مساعد األمٌن العام لشؤون اإلدارة والتطوٌر

  ادارة آلٌة تنسٌب الحصص المقررة لقسم االؼاثة لتقدٌم المساعدات من خالل جهات مانحة كالمنظات

 والدٌوان الملكً)المكارم الملكٌة(.

  التنسٌق مع مدٌرٌة الشإون االدارٌة فً الوزارة لتقدٌم المساعدات العٌنٌة للمحتاجٌن والمنكوبٌن

 ؼاثة المالٌة.ومدٌرٌة الموارد المالٌة لتقدٌم مساعدات اال

 .توثٌق البٌانات الخاصة بقسم االؼاثة من خالل األنظمة المحوسبة المتاحة 

  استقبال المكالمات الواردة للخط الساخن والرد على استفساراتهم من قبل موظؾ استقبال ٌقوم بؤخذ

 المعلومات الالزمة وتوجٌههم للجهة التى تلبً طلبهم .

 

 

 

 

 

 

 

 

 :مة الجمهور لوحدة خدالهٌكل التنظٌمً 
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 مدٌرٌة األبنٌة والمساكن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مساكناألبنٌة والمدٌرٌة :  ثامناا 

إنشاء أبنٌة جدٌدة المبانً التابعة للوزارة و بالمتابعة واإلشراؾ على مدٌرٌة األبنٌة والمساكنتعنى 

لمإسسات ومراكز الوزارة وتؤهٌل وتطوٌر األبنٌة القدٌمة وصٌانتها. وكذلك تقوم المدٌرٌة باستبجار 

عٌة العابدة للقطاع االجتماالالزمة للوزارة، والمشاركة فً ترخٌص أبنٌة المإسسات الجدٌدة األبنٌة 

الخاص، كما تقوم بتنفٌذ مشروع مساكن األسر الفقٌرة من أنشاء وصٌانة هذه المساكن أو بتؤمٌن مساكن 

 لها من خالل الشراء

 

 ( أقسام، وهً: 3من )  األبنٌة والمساكن تتشكل مدٌرٌةو

 : قسم األبنٌة

 وٌتولى المهام التالٌة:
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  ومراكزها المختلفة من جدٌدة لمإسسات الوزارة البنٌة األإنشاء متابعة دراسات وتصامٌم وتنفٌذ
 خالل وزارة األشؽال العامة واإلسكان.

 لمشارٌع الوزارة. فنٌةال مواصفاتالو مخططات هندسٌة تصمٌم 

  الحكومٌة  الفنً واإلداري والتموٌلً ما بٌن كافة الجهات الحكومٌة وؼٌراالتصال والتنسٌق
 المتعلقة بعمل المدٌرٌة.المنفذة للمشارٌع المشاركة 

 ةالتموٌلٌ   تنفٌذ الخطط اإلدارٌة والفنٌة والمالٌة ومتابعة تنفٌذ االتفاقٌات متابعة ومراقبة إعداد و 
الدورٌة عن سٌر  ٌرالتقار واالستشارٌة لمختلؾ المشارٌع المدرجة ضمن إطار عمل القسم وإعداد

 العمل فٌها بالتعاون مع الجهات المعنٌة.

 بناء مساكن الذي ٌهدؾ إلى إنشاء وصٌانة مساكن األسر الفقٌرة  لى تنفٌذ مشروعاإلشراؾ ع
 .لألسر الفقٌرة التً تملك قطع أراضً

  شراء مساكن قابمة لألسر التً ال تمتلك قطعة أرض من خالل مشروع مساكن األسر الفقٌرة

 .لتحسٌن ظروفهم السكنٌة

 ل الدٌوان الملكًمتابعة مشروع مساكن األسر العفٌفة المنفذ من قب. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 :الصٌانةقسم 

 وٌتولى المهام التالٌة:

 ة القدٌمة أو إنشاء إضافات لها من خالل وزارة األشؽال العامة واإلسكان أو األبنٌ إدامةتؤهٌل و
 من خالل لجنة العطاءات المحلٌة وحسب الصالحٌات.

  التابعة للوزارة.وإدامة مبانً المدٌرٌات والمكاتب والمإسسات والمراكز صٌانة 

 .المشاركة فً أعمال لجنة الطوارئ المركزٌة 

  الحكومٌة  الفنً واإلداري والتموٌلً ما بٌن كافة الجهات الحكومٌة وؼٌراالتصال والتنسٌق
 المنفذة للمشارٌع المتعلقة بعمل المدٌرٌة.المشاركة 

 تحسٌن الظروؾ السكنٌة اكن قابمة تمتلكها األسر الفقٌرة وذلك لمل صٌانة و/أو إضافات لمسع
 .لألسر الفقٌرة

 ًمتابعة مشروع مساكن األسر العفٌفة المنفذ من قبل الدٌوان الملك. 
 
 

  كمالستقسم األراضً واال
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 وٌتولى المهام التالٌة:

  استمالك األبنٌة واألراضً الالزمة أو إعادة تخصٌصها للوزارة والجمعٌات الخٌرٌة ومتابعة
 علٌها.تنفٌذ المشارٌع المقامة 

  الجدٌدة لمدٌرٌات ومكاتب ومإسسات والمراكز التابعة للوزارة.استبجار األبنٌة 

 .المشاركة فً ترخٌص المإسسات االجتماعٌة العابدة للقطاع الخاص 

 استؽالل قطع األراضً التابعة للوزارة لزراعتها وتنسٌق الحدابق التابعة لمإسساتها ومراكزها. 

 ة للوزارة من إشؽال وصٌانةمتابعة السكن الوظٌفً التابع. 

  متابعة اشتراكات المٌاه والكهرباء والهاتؾ لمبانً المدٌرٌات والمكاتب والمإسسات والمراكز

 .التابعة للوزارة

 وطنيػة تطػوير مسػودات السياسػات التجميع المعمومات والبيانػات والوثػائؽ والتيذيػة الراجعػة الالزمػة ل
 .وتوفيرىا لممعنيف بحماية البيئةالمتعمقة 
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 :األبنٌة والمساكنالهٌكل التنظٌمً لمدٌرٌة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 وزٌر التنمٌة االجتماعٌة

 األمٌن العام

 اإلدارة والتطوٌر لشؤونمساعد األمٌن العام 

 مدٌرٌة األبنٌة والمساكن

قسم األراضً  

 واإلستمالك

 قسم األبنٌة 

 

 قسم الصٌانة
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 التطوٌر المؤسسًمدٌرٌة 
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 التطوٌر المؤسسً:مدٌرٌة تاسعاا : 

تقدٌم الدعم ألتمته العملٌات واألنظمة فً الوزارة، وصٌانة الشبكات،  وتسهٌل تطبٌقق تعمل المدٌرٌة على 

بقادارة ، والمساهمة الفعالة بتسهٌل الٌات ادارة المعرفة الكترونٌقا فً الوزارة مشارٌع الحكومة االلكترونٌة

و تحدٌث الموقع االلكترونً للوزارة باتنسقٌق مقع الوحقدات االدارٌقة المختصقة فقً القوزارة والتنسقٌق مقع 

وزارة االتصاالت ومركز المعلومات الوطنً، وتؤهٌل الوزارة لجابزة الملك عبدهللا الثانً للتمٌقز ومتابعقة 

وزارة، وتحسٌن اجراءات العمل المعٌارٌة نظام ادارة الجودة، واالشراؾ على اعداد الخطة االستراٌجٌة لل

 للعملٌات فً الوزارة.

 أقسام المدٌرٌة ومهامها: 

 ( أقسام، وهً: 4من ) التطوٌر المإسسً  تتشكل مدٌرٌة

 :والحكومة اإللكترونٌةالبرمجة قسم 

 وٌتولى المهام التالٌة:

  االصت١بربد ِٓ أٔظّخ اٌّؼٍِٛبد ىػذاد ٚتٕف١ز اٌخطؾ اٌّتؼٍمخ ثضٛعجخ أػّبي اٌٛصاسح ٚتضذ٠ذ

 ٚاٌجشِز١بد ٚاٌؼًّ ػٍٝ تٛف١ش٘ب

 .تض١ًٍ ٚاعتضذاث االٔظّخ ٌٍؼ١ٍّبد ٚاٌخذِبد اٌتٟ تمذِٙب اٌٛصاسح ثٙذف ِضٛعجتٙب 

 تط٠ٛش أٔظّخ اٌّؼٍِٛبد اٌضبعٛث١خ ٌّختٍف األٔشطخ ٚاإلرشاءاد فٟ اٌٛصاسح 

  ،ٓىداِخ أٔظّخ اٌّؼٍِٛبد اٌؼبٍِخ فٟ اٌٛصاسح ٚتٛف١ش اٌذػُ اٌفٛسٞ ٚاٌالصَ ٌز١ّغ اٌّغتخذ١ِ

ِغ اداِخ اعتّشاس٠خ ٚفؼب١ٌخ ػًّ لٛاػذ اٌج١بٔبد ٚعشػخ ٚػّبْ عالِخ ٚأِٓ اٌّؼٍِٛبد ػ١ٍٙب 

 اعتزبثتٙب.

 ا اٌّزبي، اٌتٕغ١ك اٌّغتّش ِغ ششوبد تىٌٕٛٛر١ب اٌّؼٍِٛبد ٌالؽالع ػٍٝ ِب ٘ٛ رذ٠ذ فٟ ٘ز

ِٚتبثؼخ تٕف١ز ػمٛد اٌظ١بٔخ اٌّجشِخ ِغ اٌششوبد ٚاٌتأوذ ِٓ صغٓ تطج١مٙب صغت األطٛي 

 ثشأْ االٔظّخ اٌّضٛعجخ ٚلٛاػذ اٌج١بٔبد. ٚاٌتؼ١ٍّبد اٌضى١ِٛخ

  اٌّشبسوخ فٟ دساعخ ٚتم١١ُ ؽٍجبد اٌت٠ًّٛ اٌّمذِخ ِٓ اٌٛصاساد ٚاٌّؤعغبد اٌضى١ِٛخ ٚاٌتٟ ٌٙب

 ّؼٍِٛبد ٚىثذاء اٌشأٞ اٌفٕٟ صٌٛٙب )ػٕذ اٌطٍت(ػاللخ ثتىٌٕٛٛر١ب اٌ

  ػّبْ اٌتىبًِ ث١ٓ األٔظّخ اٌّغتخذِخ فٟ وبفخ اٌٛصذاد اإلداس٠خ فٟ اٌٛصاسح ٚػّبْ عالِخ

ٚفك ؽج١ؼخ تٍه االٔظّخ ٚىداِخ ٚتضذ٠ج اٌّؼٍِٛبد ٚاٌج١بٔبد راد اٌؼاللخ ثبألٔظّخ اٌّغتخذِخ 

 ٚاِىب١ٔبتٙب.

 بد اٌف١ٕخ اٌخبطخ ثبٌجشِز١بد ٌٍؼطبءاد اٌّختٍفخ ٚثّب ٠تٕبعت اٌّشبسوخ فٟ ٌزبْ ٚػغ اٌّٛاطف

 ِغ اصت١بربد اٌٛصاسح اٌضب١ٌخ ٚاٌّغتمج١ٍخ ٚتم١١ُ ػشٚع اٌؼطبءاد ٚاخت١بس إٌّبعت ِٕٙب

  ىػذاد خطؾ صفع اٌّؼٍِٛبد ٚاعتشربػٙب ٚاٌتأوذ ِٓ ػًّ ٔغخ اصت١بؽ١خ ٌٍج١بٔبد 

 اعتخذاَ االٔظّخ اٌّضٛعجخ.تمذ٠ُ االسشبد ٚاٌّغبػذح ٌٍّٛظف١ٓ اٌّؼ١١ٕٓ ف ٟ 

  التشاس آ١ٌبد ٚٚػغ دساعبد ِٓ شأٔٙب تط٠ٛش ث١ئخ اٌؼًّ اٌتىٌٕٛٛرٟ داخً اٌٛصاسح ثٙذف اٌتغ١١ش

 ٚاالعتغالي االِخً ٌٍتىٌٕٛٛر١ب اٌّتبصخ.

 .اداسح ِشبس٠غ ِٓ شأٔٙب تطج١ك ِفب١ُ٘ اٌضىِٛخ االٌىتش١ٔٚخ ٚخذِبتٙب 
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 ٚاداسح اٌؼاللبد.تطج١ك ع١بعخ اٌٛصاسح فٟ خذِخ اٌّشارؼ١ ٓ 

 اٌتٟ االٌىتش١ٔٚخ ثبٌخذِبد ٠تؼٍك ف١ّب اٌششوبء ِغ اٌؼاللخ ٚاطضبة اٌششوبء ِغ اٌذائُ اٌتٕغ١ك 

 ٚتىٌٕٛٛر١ب االتظبالد ٚصاسح فٟ االٌىتش١ٔٚخ اٌضىِٛخ ثشٔبِذ ِغ ٚثبالخض اٌٛصاسح تمذِٙب

 .اٌّؼٍِٛبد

 ٚػّبْ تٕف١ز ٚتفؼ١ً ٚاداِخ ِشبس٠غ  تطج١ك اعتشات١ز١خ ثشٔبِذ اٌضىِٛخ االٌىتش١ٔٚخ فٟ اٌٛصاسح

 اٌخذِبد االٌىتش١ٔٚخ إٌبتزخ ػٕٙب.

  تضذ٠ج ِضتٜٛ اٌٛصاسح ػٍٝ ثٛاثخ اٌضىِٛخ االٌىتش١ٔٚخ ٚٔمطخ االتظبي ث١ٓ اٌٛصاسح ِٚشوض

 اتظبي اٌضىِٛخ االٌىتش١ٔٚخ ف١ّب ٠تؼٍك ثخذِخ اٌؼّالء.

  ارشاءاد اٌخذِبد االٌىتش١ٔٚخ.اػبدح ٕ٘ذعخ اٌجشِز١بد ٚ االٔظّخ ثّب ٠تالءَ ِغ ع١ش 

 ِزبالد فٟ االٌىتش١ٔٚخ اٌضىِٛخ ثشٔبِذ ؼمذ٘ب٠ اٌتٟ اٌذٚس٠خ ٚاٌٍمبءاد اٌؼًّ ٚسػ فٟ اٌّشبسوخ 

 .اٌّختٍفخ اٌجشٔبِذ ػًّ

 .ٗتط٠ٛش اٌّٛلغ االٌىتشٟٚٔ ف١ٕب ٚاعتذاِت 
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 قسم الدعم الفنً والشبكات:

  وٌتولى المهام التالٌة:

  وتنفٌذ خطط دورٌة لصٌانة األجهزة المستخدمة فً الوزارة ومتابعة تنفٌذ عقود الصٌانة إعداد
 المبرمة مع الشركات والتاكد من حسن تطبٌقها حسب االصول والتعلٌمات الحكومٌة. الخاصة بها

 إعداد الخطط المتعلقة باالحتٌاجات من البنٌة التحتٌة لشبكة المعلومات الداخلٌة وأجهزتها والعمل 
 على توفٌرها

  توفٌر الدعم الفوري والالزم لجمٌع مستخدمً األجهزة والبرمجٌات داخل الوزارة للحفاظ على
 استمرارٌة وسالمة سٌر العمل

  إدامة عمل البنٌة التحتٌة لبرمجٌات وأجهزة شبكة الحكومة اآلمنة وأجهزة وأنظمة االتصال مع
 مركز عملٌات الحكومة االلكترونٌة

 لفات المعلومات الشخصٌة للموظفٌن الخاصة بالدخول لألجهزة واألنظمة المختلفة إدامة وتحدٌث م
)اسم المستخدم وكلمة المرور( وفتح حسابات البرٌد االلكترونً الحكومً )للموظفٌن الجدد( أو 

 إؼالقها )لمن تنتهً خدماته(

 على الشبكة إدامة ومتابعة برمجٌات الحماٌة من فٌروسات الحاسوب على األجهزة الشخصٌة و
 الداخلٌة فً الوزارة المركز والمٌدان

 إدامة ومتابعة برمجٌات مراقبة االستخدام على اإلنترنت 

  تحدٌث أنظمة التشؽٌل على أجهزة الموظفٌن حسب الحاجة وكذلك تحمٌل أحدث إصدارات األنظمة
 والتطبٌقات المكتبٌة علٌها وبشكل دوري

  إعداد خطط حفظ المعلومات واسترجاعها والتؤكد من عمل نسخ احتٌاطٌة للبٌانات 

 التنسٌق المستمر مع شركات تكنولوجٌا المعلومات لالطالع على ما هو جدٌد فً هذا المجال. 

  المشاركة فً لجان وضع المواصفات الفنٌة الخاصة بؤجهزة الحاسوب وملحقاتها للعطاءات
مع احتٌاجات الوزارة الحالٌة والمستقبلٌة وتقٌٌم عروض العطاءات واختٌار المختلفة وبما ٌتناسب 

 .المناسب منها

  متابعة وادامة خطوط االتصال مع المدٌرٌات باالضافة الى خطوط االنترنت فً المكاتب والمراكز
 التابعة لوزارة التنمٌة االجتماعٌة.

 ة من برنامج الحكومة االلكترونٌة لخلق بٌبة استفادة الكاملة من البنٌة التحتٌة و المشارٌع الممول
 مناسبة لتطبٌق الخدمات االلكترونٌة.

  ًالتنسٌق الدابم مع الشركاء واصحاب العالقة مع الشركاء فٌما ٌتعلق بالخدمات االلكترونٌة الت
تقدمها الوزارة وباالخص مع برنامج الحكومة االلكترونٌة فً وزارة االتصاالت وتكنولوجٌا 

 ات.المعلوم

  تطبٌق سٌاسات امن وحماٌة المعلومات المعتمدة فً الحكومة والحفاظ على أمن وحماٌة أنظمة
 المعلومات الحاسوبٌة.

  المشاركة فً ورش العمل و اللقاءات الدورٌة التً ٌعقدها برنامج الحكومة االلكترونٌة فً مجاالت
 عمل البرنامج المختلفة
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 :قسم تحسٌن الخدمات وإدارة العملٌات

 وٌتولى المهام التالٌة:

 بناء على المرجعٌة  منها تحدٌد وتصنٌؾ الخدمات التً تقدمها الوزارة وتحدٌد المستفٌدٌن
، بالتنسٌق مع القانونٌة، ووضع وتعمٌم المعاٌٌر والشروط  المطلوبة لالستفادة من هذه الخدمات

 المدٌرٌات المعنٌة.

 وقٌاس  ة الخدمات المقدمةللتحسٌن المستدام على نوعٌتبنً المنهجٌات المناسبة إجراء الدراسات و
ومع وزارة تطوٌر القطاع العام مع المدٌرٌات المختلفة  مدى تؤثٌرها. وذلك بالتنسٌق والتعاون

 .الحكومةااللكترونٌةووزارة االتصاالت وتكنولوجٌا المعلومات/

 ٌوقٌاس داري وبناء القدرات ن، والمشارٌع والبرامج المتعلقة بالتطوٌر اإلتوثٌق منهجٌات التحس
 أثرها وتطوٌرها.

 فً  الوزارة وتطوٌر النماذج  تتوثٌق ومراجعة وتحسٌن إجراءات العمل المعٌارٌة للعملٌا
 .والوثابق المتعلقة ومراجعتها قبل إصدارها

  تطوٌر اآللٌات الالزمة للتدقٌق على االلتزام بعملٌات وإجراءات الوزارة المعٌارٌة واقتراح
 اإلجراءات التصحٌحٌة والوقابٌة لحاالت عدم المطابقة والتؤكد من تنفٌذها.  

  تطوٌر اآللٌات الالزمة إلدارة الشكاوي واالقتراحات للموظفٌن والمتعاملٌن ومتلقً الخدمة
 م المتابعة والشكاوى فً وحدة الرقابة الداخلٌه. بالتنسٌق مع قس

 .ضبط وإصدار وترمٌز الوثابق الربٌسٌة والتؤكد من استخدام الوثابق والنماذج المعدلة والمحدثة 

  إدارة عملٌات مسح رضا المتعاملٌن ومتلقً الخدمة وقٌاسها، واقتراح اإلجراءات التصحٌحٌة
 والوقابٌة.

 وحدات اإلدارٌة المختلفة لتحسٌن األداء وتحقٌق األهداؾ اإلستراتٌجٌة تحدٌث الهٌاكل التنظٌمٌة لل
 اإلدارٌة فً الوزارة.وذلك بالتنسٌق والتعاون مع جمٌع الوحدات 

  المساهمة فً إعداد وتطوٌر األنظمة / القوانٌن والتعلٌمات الناظمة لعمل الوزارة بالتعاون مع
 قة.المدٌرٌات المعنٌة، والجهات األخرى ذات العال

  اإلشراؾ على ومتابعة تنفٌذ خطط محور إدارة العملٌات فً جابزة الملك عبدهللا الثانً لتمٌز

 االداء الحكومً والشفافٌة وتقٌم أداء الوزارة فٌها .
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 قسم تطوٌر االداء المؤسسً :

 وٌتولى المهام التالٌة:

   ٌٟٔت١ّض األداء اٌضىِٟٛ ٚ اٌشفبف١ختأ١ً٘ اٌٛصاسح ٌٍضظٛي ػٍٝ ربئضح اٌٍّه ػجذهللا اٌخب 

 ) ِتبثؼخ ىرشاءاد ٔظبَ ىداسح اٌزٛدح)ارشاء تضم١ك أ٘ذاف اٌزٛدح 

 )ِتبثؼخ ىرشاء سػب ِتٍمٟ اٌخذِخ )ِشوض اٌٛصاسح 

 تم١١ُ ِغتٜٛ األداء اٌّؤعغٟ فٟ اٌّشوض 

 ٚ ًّتضغ١ٓ ٠غبػذ ثفؼب١ٌخ ػٕذ اتخبر اٌمشاساد ٚاثذاء االساء ٚااللتشاصبد إٌّبعجخ ٌتط٠ٛش اٌؼ

 ؽشق االداء اٌف١ٕخ ٚاالرشائ١خ ٚاالٔغب١ٔخ 

  ٠ششف ػٍٝ ػ١ٍّخ تضذ٠ج وت١ت د١ًٌ اٌخذِبد ٚاٌؼ١ٍّبد اٌخبص ثبٌٛصاسح صغت ٔظبَ اداسح

اٌزٛدح ٚل١بط سػب اٌّٛظف١ٓ ِٚتٍمٟ اٌخذِخ ثبعتخذاَ االعب١ٌت االصظبئ١خ ٚغ١ش٘ب ِٓ االدٚاد 

 إٌّبعجخ 

 ط٠ٛش اٌٛظ١فخ ٚارشاءاد اٌؼًّ .أتمبء اٌّؼٍِٛبد ٚتض١ٍٍٙب ٌغب٠بد ت 

 .تضغظ اٌّشىالد اٌّتؼٍمخ ثتمذ٠ُ اٌخذِبد داخ١ٍب ٚخبسر١ب ٚاٌّجبدسح ثبلتشاس اٌضٍٛي إٌّبعجخ ٌٙب 

   ٟٔتط٠ٛش اعتشات١ز١خ  اداسح اٌّؼشفخ  ٚ ِتبثؼخ تٕف١ز٘ب صغت ِؼب١٠ش ربئضح اٌٍّه ػجذهللا اٌخب

 تشتجؾ ِغ اعتشات١ز١خ اٌٛصاسح ٚ ٚػغ اٌّؤششاد.ٌٍت١ّض، ٚ اػذاد اٌخطؾ الداسح اٌّؼشفخ ثض١ج 

  ٚ تضذ٠ذ اٌّٛرٛداد اٌّؼشف١خ ٚ ٔشش اِبوٕٙب ٚ ؽش٠مخ اٌٛطٛي ا١ٌٙب ثٙذف تضذ٠ذ اُ٘ اٌج١بٔبد

 اٌّؼٍِٛبد اٌٛارت تٛفش٘ب التخبر اٌمشاساد.

 ّب٠خ تضذ٠ذ اِبوٓ اٌّؼشفخ اٌؼ١ّٕخ  ٚاٌّؼشفخ اٌظش٠ضخ ٚ االعتفبدح ِٓ اٌّمتشصبد اٌجٕبءح ثٙذف ص

 اٌّؼشفخ ٚ تط٠ٛش اٌؼًّ.

  ٚ تط٠ٛش ٔظبَ ٌٍّخضْٚ اٌّؼشفٟ ٌتز١ّغ اٌّؼشفخ اٌّتشاوّخ ػٓ اٌت١ّٕخ االرتّبػ١خ ٚ ِزبالتٙب

 تٛح١مٙب ٚ ٔشش٘ب ٚ اٌتأوذ ِٓ ٚطٌٛٙب ٌٍّؼ١ٕٓ ثٙب. 

  اداسح ِضتٜٛ ِٛلغ اٌٛصاسح االٌىتشٟٚٔ ٚاحشائٗ ثبٌّؼٍِٛبد اٌّضذحخ ثبٌتٕغ١ك ِغ ر١ّغ اٌٛصذاد

 اس٠خ ٚ سطذ اٌتغز٠خ اٌشارؼخ ػٓ ادائٗ اٌمبثٍخ ٌٍم١بط.االد

  ٚ ِٓتضذ٠ذ اٌغ١بعبد اٌخبطخ ثضفع عش٠خ ٚ آِ اٌّؼٍِٛبد ٚ اٌضفبظ ػٍٝ ٚطٛي اٌّٛظف اال

 اٌغش٠غ ٌٍّؼٍِٛخ اٌتٟ تشتجؾ ثّزبي ػٍّٗ.



  وزارة التنمية االجتماعية                                                                                                                 الكتيب التنظيمي     

 131 ِٓ 68 طفضخ                                                                                                                         عبثك تضذ٠ج آخش تبس٠خ 20/1/2015 

  تضذ٠ذ االصت١بربد اٌّؼشف١خ ِٓ خبسد اٌٛصاسح ٚ تطج١ك ا١ٌبد ٌٍضظٛي ػ١ٍٙب ٚ اػبدح ٔشش٘ب

 اخ١ٍب ثبٌتؼبْٚ ِغ لغُ اٌتذس٠ت ٚ اٌتأ١ً٘.د

  )ٟاػذاد ٚ ػًّ اٌّمبسٔبد اٌّشرؼ١خ ِٓ اٌٛصاسح ٚ اٌششوبء ) تط٠ٛش اعتشات١ز١خ االتظبي اٌخبسر

ثٙذف االعتفبدح ِٕٙب ٌىال اٌطشف١ٓ ثٙذف اٌّغبػذح ٚ تط٠ٛش اٌؼًّ ٚ اٌّشبسوخ فٟ تط٠ٛش 

 ٌجشش٠خ.اعتشات١ز١خ االتظبي اٌذاخٍٟ ِغ ِذ٠ش٠خ اٌّٛاسد ا

  ٔشش اٌٛػٟ ثب١ّ٘خ اداسح اٌّؼشفخ ث١ٓ اٌّٛظف١ٓ ٚ اٌتؼ١ُّ داخً اٌٛصاسح ٚ اٌتشز١غ ػٍٝ تجبدي

 اٌّؼشفخ ٚ اػبدح اعتخذاِٙب.

  ٚ ٚػغ اٌّؼب١٠ش ٚاال١ٌبد اٌتٟ ٠تُ ػٍٝ اعبعٙب ل١بط اداء ِذ٠ؤ٠بد ٚ ٚصذاد اٌٛصاسح فٟ اٌّشوض

 ا١ٌّذاْ 

 ٚخطؾ اٌؼًّ اٌّٛػٛػخ ٌىً ِذ٠ش٠خ ٚ ٚصذح فٟ  ل١بط ِغتٜٛ االٔزبص اٌّتضمك ِٓ اال٘ذاف

اٌٛصاسح، ثٕبءاً ػٍٝ اٌخطخ االعتشات١ز١خ، ٚ اطذاس تمبس٠ش ِتبثؼخ ٚ تم١١ُ دٚس٠خ ٠ؼتّذ فٟ اػذاد٘ب 

 ػٍٝ اٌتض١ًٍ اٌىّٟ ٚ إٌٛػٟ.

  ٚػغ ِؤششاد االداء إٌّبعجخ ٚاٌالصِخ ٌّتبثؼخ ٚ تم١١ُ اٌخطؾ اٌت٠ّٕٛخ ٚاٌجشاِذ ٚاٌّشبس٠غ

ػ١خ، ِغ تغ١ٍؾ اٌؼٛء ػٍٝ اٌّؤششاد ٚاٌّتغ١شاد اٌتٟ تغبػذ ػٍٝ سطذ لؼب٠ب إٌٛع االرتّب

االرتّبػٟ، فٟ ر١ّغ اٌّزبالد اٌتٟ تمغ ػّٓ اختظبص اٌٛصاسح فٟ اٌّشوض ٚا١ٌّذاْ، ثبٌتٕغ١ك 

 ِغ لغُ إٌٛع االرتّبػٟ.

  ِٜٛذ٠ش٠بد ا١ٌّذاْ ٚثٕبء ِأعغخ ِفَٙٛ اٌّتبثؼخ ٚاٌتم١١ُ ػٍٝ ِغتٜٛ اٌٛصاسح، ثّب فٟ رٌه ِغت

لذساتٙب اٌّؤعغ١خ فٟ ِزبي اٌّتبثؼخ ٚاٌتم١١ُ ٚاػذاد اٌتمبس٠ش راد اٌؼاللخ ِٓ خالي ػجبؽ االستجبؽ 

 ٌتض٠ٚذ اٌمغُ ثٙب.

  أشبء لبػذح ث١بٔبد ِٚؼٍِٛبد ٌتٕغ١ك االٔزبصاد ػٍٝ اٌّغت١٠ٛٓ اٌّشوضٞ ٚا١ٌّذأٟ ٚاٌتٟ تغبػذ

خ ٌتٕف١ز االٔشطخ تتؼّٓ ِؤششاد سئ١غ١خ ٌالداء ػّٓ فٟ ػ١ٍّخ اٌتخط١ؾ اٌتّٕٛٞ، ٚ ٚػغ خط

 اؽبس صِٕٟ ِضذد.

  ،اػذاد تمبس٠ش اٌّتبثؼخ اٌغ٠ٕٛخ ٌخطؾ اٌت١ّٕخ االرتّبػ١خ ٚاٌجشاِذ ٚاٌّشبس٠غ اٌت٠ّٕٛخ االرتّبػ١خ

 ثبٌتؼبْٚ ِغ اٌّذ٠ش٠بد اٌّؼ١ٕخ.

 ٌّذٜ ٚتض١ًٍ االحش.ٚػغ خطؾ اٌتم١١ُ ٌٍجشاِذ االرتّبػ١خ، ثض١ج تشوض ػٍٝ إٌتبئذ ِتٛعطخ ا 
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  ارشاء دساعبد تم١١ُ اٌجشاِذ ٚاٌّشبس٠غ، ٚاٌخذِبد االرتّبػ١خ اٌتٟ تمذِٙب اٌٛصاسح، ٚ سفغ إٌتبئذ

ٚاٌتٛط١بد ٌظبٔؼٟ اٌمشاس فٟ اٌٛصاسح التخبر اٌمشاس إٌّبعت صٛي اٌتؼذ٠الد اٌالصِخ ٌتظض١ش 

 ِغبس اٌتٕف١ز اْ ٚرذد.

 ات١ز١خ ٌٍٛصاسح ثبٌتٕغ١ك ِغ ر١ّغ اٌّذ٠ش٠بد ٚاٌٛصذاد االششاف ػٍٝ اػذاد ٚتضذ٠ج اٌخطخ االعتش

 االداس٠خ.

 .سثؾ ٚ ِٛائّخ ر١ّغ اٌّغت٠ٛبد االداس٠خ فٟ اٌٛصاسحِغ خطخ اٌٛصاسح االعتشات١ز١خ 

  ِٟشارؼخ اٌّجبدساد إٌّجخمخ ػٓ اٌخطخ االعتشات١ز١خ إٌّفزح ِٓ لجً اٌٛصذاد االداس٠خ اٌّؼ١ٕخ ف

 اٌٛصاسح.

 ٌخطؾ اٌت٠ّٛخ ٚاٌجشاِذ االلتظبد٠خ ٚاالرتّبػ١خ اٌّشتجطخ فٟ ػ١ٍّخ اٌت١ّٕخ، اٌّشبسوخ فٟ اػذاد ا

 ٚاٌّتؼٍمخ ثبٌشجبة ٚاالؽفبي ٚإٌغبء ٚاٌّؼٛل١ٓ ٚاٌّغ١ٕٓ، ٚثشاِذ تؼض٠ض االٔتبر١خ.

  ِٟٕاٌّغبّ٘خ فٟ تشرّخ ا٠ٌٛٚبد اٌّجبدساد اٌٛؽ١ٕخ اٌٝ خطؾ ػًّ ٚثشاِذ تٕف١ز٠خ فٟ اؽبس ص

 ِذ٠ش٠بد اٌٛصاسح فٟ اٌٍّّىخ. ٚاػش ٚرٌه ثبٌتؼبْٚ ِغ

 ِشارؼخ اٌخطخ احٕبء اٌتٕف١ز ثبٌتؼبْٚ  عبداعتخذاَ ِٕب٘ذ اداسح االعتشات١ز١خ صغت افؼً اٌّّبس ٚ

 ِغ لغُ اٌّتبثؼخ ٚاٌتم١١ُ.

  ِٟٛاالششاف ػٍٝ ٚ ِتبثؼخ خطخ ِضٛس اٌم١بدح فٟ ربئضح اٌٍّه ػجذهللا اٌخبٟٔ ٌت١ّض االداء اٌضى

 ٌتٕغ١ك ِغ اٌٍزٕخ اٌّؼ١ٕخ ثبػذاد اٌخطخ االعتشات١ز١خ ٚ تم١ّٙب.ٚاٌشفبف١خ، ثبٌتؼبْٚ ٚا

 

 قسم المكارم الملكٌة السامٌة :

 :وٌتولى المهام التالٌة 
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 :التطوٌر المؤسسً الهٌكل التنظٌمً لمدٌرٌة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 وزٌر التنمٌة االجتماعٌة

 األمٌن العام

 مساعد األمٌن العام لشؤون اإلدارة والتطوٌر

 مدٌرٌة 
 التطوٌر المؤسسً

 

 الدعم الفنًقسم 

 والشبكات

 

تطوٌر األداء قسم 

  الحكومً

 

 قسم البرمجة 

 والحكومة اإللكترونٌة

 

 قسم 
إدارة وتحسٌن 

  الخدمات

قسم المكارم الملكٌة 

 السامٌة 
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 البشرٌة مدٌرٌة الموارد
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   الموارد البشرٌةمدٌرٌة :   عاشراا 
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 تطج١ك خالي اٌٛصاسح ِٓ ٌّٛظفٟ اٌجشش٠خ اٌّٛاسد ٚت١ّٕخ ىداسح خذِبد تمذ٠ُث اٌجشش٠خ اٌّٛاسد ِذ٠ش٠خ تؼٕٝ

 ٚتٛف١ش ٚاٌشفبف١خ اٌفشص ٚتىبفؤ ٚاٌزذاسح االعتضمبق أعظ ٚتطج١ك ٚتجٕٟ اٌظٍخ راد اٌضذ٠خخ اٌغ١بعبد

 .اٌجشش٠خ ٌٍّٛاسد األِخً ٌالعتخذاَ اٌالصِخ األدٚاد

  ىػبفخ ىٌٝ تضذ٠ج ث١بٔبد ٚعزالد اٌّٛاسد اٌجشش٠خ ِٚشارؼخ لٛاػذ اٌج١بٔبد اٌّتؼٍمخ ف١ٙب.

 :البشرية قسم إدارة الموارد مهام
 

 السنوية الزيادات منح كالترفيع، الموظفيف بشؤوف المتعمقة واإلجراءات اإلدارية والقرارات التعميمات تنفيذ .1
 اإلضافي، والعمؿ الرسمي الدواـ والتكميؼ، اإلعارة والوكالة، واالنتداب النقؿ والتعويضات، والمكافآت
نياء اإلجازات التقاعد،  .التظممات معالجة التأديبية، العقوبات األوضاع، تعديؿ الخدمات، وا 

 تنفيذ لضماف وذلؾ لمموظفيف بالتنسيؽ مع كافة الوحدات اإلدارية، الفردي األداء تقييـ متابعة عممية .2
 المتخذة اإلجراءات صحة مف والتأكد المحددة الزمنية والفترات باألوقات المختمفة التقييـ ميةعم مراحؿ
 .الفردي األداء تقييـ نظاـ تعميمات بأحكاـ التزاميا ومدن التقييـ بعممية

 .وتجديدىا الموظفيف عقود مسودات تنظيـ .3
 العمؿ كشوؼ إعداد عمى واإلشراؼ اإلضافي، والعمؿ الرسمي الدواـ بتعميمات الموظفيف التزاـ مف التأكد .4

جازاتيـ وميادراتيـ الموظفيف بدواـ الخاصة والكشوؼ اإلضافي  .وا 
 .المدني والتقاعد االجتماعي والضماف الصحي التأميف مثؿ الموظفيف شؤوف خدمات تقديـ .5
 .بيـ المتعمقة والقرارات الوثائؽ كافة وحفظ بالموظفيف الخاصة الممفات وتحديث تنظيـ .6
صدار شيادات الخبرة.  متابعة وتحديث البيانات الوظيفية، .7  وتتبع السيرة الوظيفية لمموظفيف وا 
التنظيمية، وفتح قنوات  الوحدات لمختمؼ البشرية الموارد إدارة مجاالت في والنصح االستشارة تقديـ .8

 االتصاؿ لتقوية عالقات الموظفيف الوظيفية والمينية.
 لجنة توصية صدور بعد التعييف عممية بإتماـ والخاصة المعتمدة الرسمية واإلجراءات القرارات كافة تنفيذ .9

 .المدنية الخدمة ديواف مع بالتنسيؽ التعييف عمى بالموافقة البشرية الموارد
رساؿ الموظفيف تشكيالت براءة إعداد .11  لديواف التشكيالت وبراءة الترفيع أو التعييف قرار مف نسخ وا 

 .العامة الموازنة ودائرة المدنية الخدمة
 
 
 

 :البشرية تخطيط الموارد قسم مهام
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العمل و مشاركة المعنٌٌن بالتطوٌر اإلداري فً بناء وتطوٌر الهٌكل التنظٌمً للوزارة وتحدٌد  .1

 .المسمٌات الوظٌفٌة وتوصٌفها

العمل على بناء و تطوٌر المنهجٌات والبرامج المتعلقة بعملٌات التخطٌط )التنبإ، واإلحالل  .2

الوظٌفً، والترقٌة واالختٌار والتعٌٌن، والتدرٌب والتطوٌر، والمكافآت والحوافز، والشكاوي 

رٌة ( ومتابعة تطبٌقها مع الوحدات اإلدا واإلبداع واالبتكارواالقتراحات ، والرفاه الوظٌفً ، 

 المعنٌة فً الوزارة.

 وتحدٌث وتطوٌر ،اإلدارٌة بالتنسٌق مع الجهات المعنٌة للوحدات الربٌسٌة المهام وتحدٌث إعداد .3

 واآللٌات للمنهجٌات وفقاً  المتؽٌرات مع ٌنسجم بما الوزارة لوظابؾ الوظٌفٌة الوصؾ بطاقات

 .المعتمدة

 التخطيط لجنة مف إلقرارىا الالزمة اإلجراءات واتخاذ البشرية لمموارد السنوية الخطط إعداد .4
 .وتحديثيا ومراجعتيا تنفيذىا ومتابعة ،والتطوير

 .مع إدارة الموارد البشريةوضبط خططيا التنفيذية  الوظيفي والتعاقب اإلحالؿ خطط إعداد .5
إجراء جميع الدراسات المتعمقة باختصاص الموارد البشرية وتحميؿ مؤشراتيا اإلحصائية كمعدؿ  .6

 .الدوراف وانفكاؾ الموظفيف مف العمؿ ونحوىا وعمؿ التقارير وتحميؿ البيانات الخاصة بيا
 تعميمات مع يتوافؽ وبما واتليات، المنيجيات بإتباع البشرية الموارد مف الوزارة احتياجات تحديد .7

 .المختمفة التنظيمية الوحدات مع وبالتنسيؽ المدنية الخدمة في البشرية الموارد تخطيط
 والمؤقتة الدائمة والوظائؼ لمموظفيف المطموبة اإلحداثات متضمنا   الوظائؼ تشكيالت جداوؿ إعداد .8

 .رسميا   إقراره بعد تنفيذه ومتابعة اليومية باألجور والعامميف
 البشرية الموارد بتخطيط المتعمقة والتعميمات األنظمة عمى تطرأ التي والمستجدات التعديالت متابعة .9

عداد  الدائرة داخؿ المعنييف عمى التعديالت تمؾ وتعميـ التشكيالت، جدوؿ وا 
، وتقٌٌمها من خالل قٌاس أثر تطبٌقها، واقتراح ةمراجعة منهجٌات وخطط عمل الموارد البشرٌ .10

 إجراءات التحسٌن والتطوٌر.

 
 
 
 
 
 

 البشرية الموارد تنمية قسممهام 
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 الخطط تحقيؽ في يساىـ وبما لمموظفيف والتخصصية األساسية التدريبية االحتياجات تحديد .1
 وتبويبيا وتحميمييا الالزمة والبيانات المعمومات وجمع األداء تقييـ نتائج وباعتماد لمدائرة، اإلستراتيجية

عداد  .المختمفة المديريات مع بالتنسيؽ وذلؾ األولويات، تمؾ حسب بترتيبيا قوائـ وا 
 تحديد لنتائج وفقا   واالبتعاث المناسبة والتعميمية التدريبية البرامج متضمنا   السنوية التدريب خطة إعداد .2

 .تنفيذىا ومتابعة االحتياجات، وتحميؿ
 .التدريبية الخطة لتنفيذ الالزمة التقديرية السنوية التدريب موازنة إعداد .3
 .لمموظفيف التدريبي المسار إعداد .4
 تقدـ لدن استخداميا ليايات تدريبي برنامج لكؿ المعيارية والمواصفات التدريبية البرامج تفاصيؿ إعداد .5

 .التدريبية البرامج لتنفيذ التدريبية المراكز أو واالستشارات الخبرة دور
 .وماليا   فنيا   التدريب خدمة لتقديـ المتقدمة التدريبية المراكز تقييـ .6
 ومياـ وبمديريتو بالدائرة لتعريفو الالزمة المعمومات كافة متضمنا   الجديد الموظؼ دليؿ وتحديث إعداد .7

 . منو المتوقع األداء ومستون ومسؤولياتو وحقوقو النافذة والتشريعات وظيفتو
 .المختمفة والجامعات المعاىد في لمدراسة المبعوثيف أمور كافة ومتابعة إدارة .8
 وتحديد والمعايير، والمواصفات باألىداؼ مقارنة وماليا   فنيا   المنفذة التدريبية والبرامج األنشطة تقييـ .9

 الالزمة والوقائية التصحيحية واإلجراءات التوصيات واقتراح أسبابيا ومعرفة االنحرافات وتحميؿ
 .الالزمة التصحيحية اإلجراءات وتنفيذ لمعالجتيا،

 فييا بالتنسيؽ مع مديرية التطوير المؤسسي بما المؤسسية الثقافة تعزيز آليات المشاركة في تطوير .11
 . بيا وااللتزاـ الوظيفية واألخالقيات السموؾ قواعد مدونة تطبيؽ متابعة

 .التدريبية باألنشطة اشتراكيـ خالؿ مف الموظفيف اكتسابيا التي المعرفة نقؿ آليات وتطبيؽ تطوير .11
عمى البرامج التدريبية المقدمة مف المتطوعيف  ؼ، واإلشراالتنسيؽ مع المتطوعيف في المجاؿ التدريبي .12

 ذوي الخبرة بالتنسيؽ مع الجيات المعنية.

وزارة التنمية االجتماعية في  المؤسسات التعميمية التنسيؽ واإلشراؼ عمى التدريب الميداني لطمبة .13
 ومتابعتيـ بالتعاوف مع الوحدات اإلدارية ذات العالقة في الوزارة. 

 التدريب التابعة لموزارة.اإلشراؼ عمى مراكز  .14

إعداد المعايير اإلضافية الالزمة الختيار الموظفيف لممشاركة في المؤتمرات والفعاليات الخارجية  .15
والداخمية ومتابعة مخرجاتيا لتعظيـ الفائدة منيا وتحويميا لموحدة اإلدارية المعنية بإدارة المعرفة لتعميميا 

 عمى الموظفيف المعنييف.

 .بخصوصيا تقارير ورفع التدريب مف والعائد التدريبي األثر ياسق عممية إدارة .16
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 :البشرية الموارد بيانات وسجالت مهام قسم

دامة وتحديث تطوير .1  البشرية. الموارد بإدارة الخاصة البيانات وأنظمة قواعد وتفعيؿ وا 
 .البشرية المواردالمتعمقة ب معموماتالبيانات وال وتخزيف ومعالجة استقباؿ .2
 . البيانات قواعد في وحفظيا الموارد البشرية وسجالت وثائؽ إدارة .3
توظيؼ البيانات وتوفير المعمومات وتحميميا وتقديـ التقارير الدورية بيا لمتخذي القرار والعامميف  .4

 عمى تخطيط الموارد البشرية.
دارة تطوير .5 دارة وتنمي التخطيط عمى يشتمؿ الذي المتكاممة الموارد معمومات نظاـ وا  ة الموارد وا 

 . وغيرىا الدواـ ومراقبة والحوافز المكافآت ومنح واألجور الرواتب واحتساب البشرية
األشراؼ عمى تبادؿ المعمومات أو البيانات و قواعد البيانات الخاصة بإدارة الموارد البشرية مع  .6

المعمومات المديريات في مركز وميداف الوزارة وما يتبع ليا مف مراكز ومؤسسات ومكاتب وتوفير 
 المطموبة ليـ.

 مع التعامؿو  الوظيفي الرضاو  والتعاقب باإلحالؿ يتعمؽ بما البيانات وتحميؿ الدراسات توفير .7
 .واالقتراحات الشكاوي

 الوصؼ اتوبطاق الموحدالمحوسب  البشرية الموارد نظاـ مع لمربط الجاىزية متابعة تحقيؽ .8
 .المدنية الخدمة ديواف مشروع ضمف الوظيفي

 الوظيفية معموماتو متابعة مف تمكنو والتي الموظؼ خدمات بوابةتطوير وتحديث  عمى اإلشراؼ .9
جراء  . والمالي الوظيفي بسجمو الخاصة االستفسارات وا 
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 :الموارد البشرٌةالهٌكل التنظٌمً لمدٌرٌة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وزٌر التنمٌة االجتماعٌة

 األمٌن العام

 اإلدارة والتطوٌرمساعد األمٌن العام لشؤون 

 مدٌرٌة الموارد البشرٌة 

 

 إدارةقسم 

 البشرٌةالموارد 

 تنمٌةقسم 

 الموارد البشرٌة

 تخطٌطقسم 

 الموارد البشرٌة

 

قسم بٌانات وسجالت  

 الموارد البشرٌة
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 مدٌرٌة الشؤون اإلدارٌة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلدارٌة مدٌرٌة الشؤون:  الحادي عشر

تعنى مدٌرٌة الشإون اإلدارٌة بتؤمٌن كافة احتٌاجات الوزارة من المواد واللوازم ومتابعة عملٌات شرابها 

واستالمها وصرفها وتخزٌنها وإدارة المستودعات ومراقبة عملٌات الجرد الدوري، وتعمل المدٌرٌة على 

ة لكافة مرافق الوزارة وتقوم بتنظٌم تناقل تؤمٌن الخدمات الالزمة كاالتصاالت وعملٌات الصٌانة والنظاف



  وزارة التنمية االجتماعية                                                                                                                 الكتيب التنظيمي     

 131 ِٓ 78 طفضخ                                                                                                                         عبثك تضذ٠ج آخش تبس٠خ 20/1/2015 

المراسالت الصادرة والواردة من وإلى الوزارة باإلضافة إلى تقدٌم خدمات الطباعة للمدٌرٌات المختلفة؛ 

 حركتها وتنقالتها،وتقوم بتؤمٌن احتٌاجات الوزارة من وسابل النقل ومتابعة صٌانتها وإدارة 

 أقسام المدٌرٌة ومهامها: 

 ( أقسام، وهً:5من ) الشإون اإلدارٌة  مدٌرٌةتتشكل 

 قسم الدٌوان:

 وٌتولى المهام التالٌة:

  ًتسجٌل جمٌع المراسالت الواردة والصادرة ٌدوٌاً وإلكترونٌا. 

 .متابعة توزٌع المراسالت الواردة والصادرة والتؤكد من صحتها ووجود المرفقات معها 

 راسالت الواردة دون تؤخٌر.التنسٌق مع المدٌرٌات المعنٌة للرد على الم 

  أرشفة الوثابق والمراسالت ٌدوٌاً وإلكترونٌاً وتدقٌقها والتؤكد من صحة إدخالها وفهرستها وحفظها
 بطرٌقة ٌسهل الرجوع إلٌها.

 .ًفهرسة الملفات بالتنسٌق مع المدٌرٌات األخرى وحفظها ٌدوٌاً وإلكترونٌا 

 قسم الحركة:

 وٌتولى المهام التالٌة:

  ات وفقا لألنظمة والتعلٌمات المعمول بها.روتنظٌم حركة السٌاضبط 

 .اإلشراؾ على صرؾ كوبونات الوقود ومراقبة الصرفٌات 

 .توزٌع العمل بٌن السابقٌن وإصدار أوامر الحركة 

  .اإلشراؾ على صٌانة وإصالح السٌارات وترخٌصها وتؤمٌنها 

  متابعة مبٌت المركبات التابعة للوزارة فً جمٌع المدٌرٌات فً المٌدان والتدقٌق علٌها 

  متابعة اصالح السٌارات والمركبات لدى ورش االصالح المتعددة بالمٌدان 

  تجهٌز المخاطبات الرسمٌة بخصوص اصالح كافة المركبات العاملة لدى الوزارة 

 استهالك المحروقات لسٌارات الوزارة والمٌدان  مشاركة مؤمور الحركة بلجنة تعدٌل كمٌة 
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 :واإلمداد قسم اللوازم

 وٌتولى المهام التالٌة:

 علٌها والمحافظة الوزارة مستودعات فً واألثاث واألجهزة اللوازم وتخزٌن حفظ االشراؾ على. 

 طوضب المحلً المشتري وطلبات واإلخراج لاإلدخا مستندات وتحرٌر السجالت فً اللوازم قٌد 
 .علٌها والتدقٌق االستالم

   اإلشراؾ على تزوٌد الوزارة بمستلزمات التدفبة والتكٌٌؾ والمٌاه فً جمٌع األوقات ومراعاة مبدأ
 الترشٌد  والحرص فً استخدامات مصادر الطاقة والمٌاه.

 المٌدان فً اإلتالؾ عملٌات ومتابعة واللوازم األثاث إتالؾ لجان فً المشاركة. 

 المٌدان فً الجرد عملٌات ومتابعة الوزارة مستودعات فً اللوازم جرد بؤعمال القٌام. 

 وحاسوبٌاً  ٌدوٌاً  اللوازمب الخاصة والبٌانات والتقارٌر المعلومات جمٌع وتدقٌق حفظ. 

 الوزارة فً المعنٌة الجهات مع بالتنسٌق والمنكوبٌن للمحتاجٌن اإلؼاثة مواد وتوزٌع صرؾ. 

 قبلهم من تصرؾ التً المواد وتسلم العطاءات طرح ٌخص فٌما العامة اللوازم دابرة مع التنسٌق 
 .اللوازم بعمل تتعلق أخرى أمور وأٌة

 من احتٌاجاتهم تؤمٌن ٌخص فٌما والمٌدان الوزارة مركز فً اإلدارٌة الوحدات بقٌة مع التنسٌق 
 .اللوازم

 حسب الخٌرٌة والجمعٌات الوزارة لمإسسات وصرفها للوزارة الواردة التبرعات استالم 
 .األصول

  إعداد منهجٌات وقواعد وإجراءات توفٌر المواد المادٌة بالكمٌة والجودة والسعر والوقت المناسب
 من المصادر المالبمة وبشروط تورٌد وإمداد مناسبة، ووفق ما نصت علٌه التشرٌعات النافذة .

  ومعدات ولوازم من أدوٌه العمل على توفٌر الموارد المادٌة والمعنوٌة الالزمة من تجهٌزات
وألبسة وإعاشة ومواد ؼذابٌة للمإسسات والمراكز التابعة للوزارة وتزوٌدها فً خطة زمنٌة 

 محدده.

 والمواد التموٌنٌة من احتٌاجات أساسٌة  ماإلشراؾ على  عمل لجان العطاءات التً تعنى باللواز
 وضرورٌه للمإسسات .

  بحفظ وتخزٌن مواد اإلعاشة والتؽذٌة وفقاً للجودة إتباع أفضل الطرق والمنهجٌات المتعلقة
 المناسبة بما ٌراعً مبدأ وشروط السالمة العامة 

 وتخزٌنها المتبع وفق  متطبٌق التشرٌعات من القوانٌن واألنظمة المتعلقة المتعلق بشراء اللواز
 )دابرة اللوازم العامة( فانون اللوازم العامة

  العطاءات الفرعٌة وفق التشرٌعات الناظمة لها وتقٌٌم أدابها.اإلشراؾ على ومتابعة تشكٌل لجان 

  اإلشراؾ على إعداد خطة تزوٌد وإمداد المواد التموٌنٌة وطرق تصنٌفها وحفظها وفق للكمٌات
 والمواصفات المطلوبة فً عطاء التورٌد.

 .المشاركة فً عضوٌة طرح العطاءات التً تشكل وفق األنظمة والتشرٌعات 

  ومتابعة معالجة مسابل النقل والتؤمٌن واالستالم والتخزٌن، وإٌجاد البدابل والحلول اإلشراؾ على
 المناسبة ورفع توصٌه بها للمسبول المباشر. 

 خاصة عملٌات الشراء من والتزوٌد داإلشراؾ على حسن اختٌار والتفاوض مع مصادر اإلمدا(
مده ومدروسة والتً تتناسب مع جودة وفقاً ألسس معت مصادر التورٌد المناسبة واختٌار األسواق (

 الكمٌة والسعر وطبٌعة السلعة وجودتها.  

 . إعداد عطاءات اللوازم وفق تشرٌعاته الناظمة 
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 :المشترٌات والعطاءاتقسم 

 وٌتولى المهام التالٌة:

الصِااخ ٌؼ١ٍّااخ اٌاٌتخطاا١ؾ اٌغاا١ٍُ ٚاٌااذل١ك ألٔشااطخ اٌشااشاء اٌّختٍفااخ، ٚٚػااغ ع١بعاابد ٚىرااشاءاد  -1

 اٌششاء.
 

 ٚػغ أعٍٛة ىرشائٟ ِٓ خالي اٌضبعٛة وّب ٠ٍٟ: -2

 اعتمجبي ؽٍجبد اٌششاء. -

 ىػطبء أسلبَ ِتغٍغٍخ. -

تفش٠غ اٌّٛاد اٌّتشبثٙخ فٟ رذاٚي ِضذدح، ٚىدخبٌٙب صغت تغٍغٍٙب ٚ تٛاس٠خٙب ٚاٌزٙبد اٌطبٌجخ ٌٙب  -

 ػٍٝ اٌىّج١ٛتش، ٚرٌه ٌتغ١ًٙ ػ١ٍّخ اٌششاء ٚتغ١ًٙ اٌشرٛع ى١ٌٙب ػٓ اٌضبرخ.

 لٛائُ أعؼبس اٌّٛاد اٌّتىشسح ٚتضذ٠خٙب ثبعتّشاس.تضؼ١ش  -
 

 ؽٍجبد اٌششاء اٌّختٍفخ. ٚاٌّج١ٕخ فِٟشارؼخ اٌّٛاطفبد ٚاٌخظبئض ٌٍّٛاد اٌّطٍٛثخ  -3
 

 ٚثبٌغشػخ اٌّّىٕخ. اٌّطٍٛثخ  ش االصت١بربد ِٓ اٌّٛاد١االعتّشاس فٟ تٛف -4
 

 اٌٛطٛي ىٌٝ أغت ِظبدس اٌتٛس٠ذ. -5
 

٠خ فٟ اٌغٛق ٚتمٍجبتٙب ، ٚرٌه ِٓ خالي تماذ٠ُ اٌؼاشٚع ال تماً اٌضظٛي ػٍٝ أغت األعؼبس اٌغبس -6

ٚ األرااٛد ٚاٌّطاابثك ٌشااشٚؽ اٌؼطاابء، ثض١ااج ٠ىااْٛ طاابصت اٌؼاللااخ   ػاآ حالحااخ، ٚاخت١اابس األٔغاات

 ِشبسوبً فٟ فتش اٌؼشٚع.
 

اإلشااشاف ػٍااٝ ػّااً ٌزاابْ اٌؼطاابءاد اٌّختٍفااخ ٚ تٕظ١ّٙااب صغاات إٌظااٛص اٌّتجؼااخ فااٟ تؼ١ٍّاابد  -7

 ٚ تؼذ٠التٗ. 1994( ٌغٕخ 1اٌؼطبءاد سلُ )
 

اإلػالْ ػٓ اٌؼطبءاد صغات تغٍغاً أسلبِٙاب، ٚاعاتذساد اٌؼاشٚع ٚ فتضٙاب ٚىصبٌتٙاب ػٍاٝ ٌزابْ  -8

 ٚصفع ٍِفبد اٌؼطبءاد ثؼذ االٔتٙبء ِٓ اإلرشاء. ف١ٕخ ِختظخ
 

تٕظاا١ُ ىرااشاءاد اٌؼطاابءاد ٚ شااشٚؽ االشااتشان ف١ٙااب، تمااذ٠ُ دػااٛح اٌؼطاابء، ٚٚحبئمٙااب، ٚدساعااخ  -9

ٚاإلصبٌخ ٚ اٌؼّبٔبد اٌٛارت تمذ٠ّٙب ِٓ لجاً إٌّبلظا١ٓ ٚاٌّتؼٙاذ٠ٓ، ٚاٌّغاؤ١ٌٚبد ٚ اٌؼشٚع، 

االٌتضاِبد اٌّتشتجخ ػ١ٍُٙ ػٕذ ػذَ االٌتضاَ ثؼشػُٙ، أٚ تٕف١ز ػمٛد اإلصبٌاخ اٌّجشِاخ ِؼٙاُ، ٚرٌاه 

 ثّٛرت تؼ١ٍّبد ٔظبَ اٌؼطبءاد.
 

 تضذ٠ااذ حّاآ ٚحاابئك دػااٛح اٌؼطاابء ٌتٕبعاات ِااغ ٔفماابد ىػااذاد ٚؽجبػااخ اٌااذػٛح ٚ اٌٛحاابئك اٌّض١ٍااخ  -11

 .ٚل١ّخ اٌؼطبء

 

 االصتفبظ ثمبئّخ اٌّٛسد٠ٓ اٌّؼتّذ٠ٓ ِتؼّٕبً اٌّٛاد ٚاٌخذِبد اٌتٟ تمذِٙب ٚػٕب٠ُٕٚٙ. -11
 

 أسشفخ ٚصفع ٍِفبد اٌؼطبءاد. -12
 

 ِتبثؼخ تٕف١ز اٌؼطبءاد ٚتٛس٠ذ اٌّٛاد اٌّطٍٛثخ. -13
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 قسم الخدمات المساندة:

 وٌتولى المهام التالٌة:

 ورفع المالحظات لمدٌر المدٌرٌة.الوزارة وحماٌة وسالمة أمن على اإلشراؾ ، 

 .فتح سجل بؤسماء الزوار وتزوٌد مدٌر الشإون اإلدارٌة بكشؾ األسماء ٌومٌا 

 والمواطنٌن الموظفٌن على وتسهٌلها الوزارة وإلى من الهاتفٌة االتصاالت تؤمٌن. 

  وتجلٌد األوراق والملفات والتقارٌر المتعلقة بعمل الوزارة. تصوٌرتؤمٌن 

 .تؤمٌن خدمات الضٌافة لموظفً الوزارة وزوارها 

 .نقل المراسالت والملفات بٌن الوحدات اإلدارٌة المختلفة مع المحافظة على سرٌتها 

 الوزارة نظافة على اإلشراؾ. 
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 الشؤون اإلدارٌة:الهٌكل التنظٌمً لمدٌرٌة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وزٌر التنمٌة االجتماعٌة

 األمٌن العام

 مساعد األمٌن العام لشؤون اإلدارة والتطوٌر

مدٌرٌة الشؤون 

 اإلدارٌة

 الحركةقسم  واإلمداد اللوازمقسم 
المشترٌات  قسم

 والعطاءات

 قسم

 الخدمات المساندة
 الدٌوانقسم 
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 مدٌرٌة الموارد المالٌة
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 الموارد المالٌة:مدٌرٌة عشر :  الثانً

تعنى مدٌرٌة الموارد المالٌة بقإدارة األنشقطة المتعلققة بالمسقابل المالٌقة والتقً تشقتمل علقى إعقداد مشقروع 

وإعقداد الحسقابات الشقهرٌة والختامٌقة موازنة الوزارة بالتنسٌق مع جمٌقع المقدٌرٌات والوحقدات اإلدارٌقة، 

على اختالؾ أنواعها، وتوزٌع وصرؾ المقوارد المالٌقة المتاحقة حسقب خطقة اإلنفقاق المقررة.كمقا تسقاهم 

 المدٌرٌة بالعمل على توفٌر التموٌل الالزم لتنفٌذ خطة الوزارة اإلستراتٌجٌة من المصادر المتاحة.

 أقسام المدٌرٌة ومهامها: 

 ( أقسام، وهً: 5الموارد المالٌة  من ) تتشكل مدٌرٌة 

 قسم المحاسبة:

  وٌتولى المهام التالٌة:

  طلب المخصصات المالٌة من دابرة الموازنة العامة )اعداد الخطة المالٌة الشهرٌة ،اصدار
 3األمر المالً المرجعً كل اصدار، الموقؾ المالً شهرٌاً إصدار ،الحواالت المالٌة

االلتزام الصادرة من المدٌرٌات الفنٌة المعنٌة من خالل نظام ادارة مصادقة مستندات أشهرو
 "(GFMISالمعلومات المالٌة الحكومٌة "

 وإصدار المستندات المالٌة على نظام  إصدار القرارات المالٌة وفق األنظمة والتشرٌعات النافذة
 ."GFMISادارة المعلومات المالٌة الحكومٌة "

  المستخدم الخاص بالمطالبات المالٌة الواردة للوزارة.تعرٌؾ الموردٌن على النظام 

 .تنظٌم عملٌة صرؾ المخصصات المالٌة الواردة فً الموازنة 

  إعداد التقارٌر المالٌة )الموقؾ المالً، تقرٌر مالً ربعً ٌبٌن نسبة اإلنجاز، قابمة التدفقات
 النقدٌة(.

  الموجهة بالنتابج ولثالثة ً وحسب بشقٌها الجاري والرأسمالإعادة توزٌع المخصصات المالٌة
 على الموازنة حسب الحاجة )المناقالت المالٌة(.أعوام قادمة )عام مقدر وعامٌن تؤشٌرٌات( 

 .إعداد موازنة الوزارة ومتابعة تنفٌذ المشارٌع والبرامج المدرجة على الموازنة 
 

 قسم التدقٌق المالً:

 وٌتولى المهام التالٌة:
  

  أعمال الدابرة المالٌة ) مستندات، سجالت(.العمل على تدقٌق 

  العمل على تدقٌق األعمال المحاسبٌة فً المدٌرٌات والمراكز والمكاتب التابعة للوزارة، والكشؾ
 عن المخالفات المالٌة إن وجدت وتصوٌبها.

 .التؤكد من تطبٌق القوانٌن واألنظمة والتشرٌعات المالٌة الخاصة بالعمل 

 ى استٌضاحات دٌوان المحاسبة.المشاركة فً الرد عل 

 .المشاركة بلجان التحقٌق والتدقٌق فً الوزارة 
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 قسم الرواتب:

   وٌتولى المهام التالٌة:

  إعداد كشوؾ رواتب موظفً الوزارة والمكافآت والبدالت والعالوات شهرٌاً  لصرفها من خالل
 قسم الصرؾ المالً واألمانات. 

  االقتطاعات .تنظٌم عملٌة صرؾ مستندات 

  ،العمل على تنفٌذ ما ٌترتب مالٌا على القرارات المتعلقة بالموظفٌن )ترفٌعات، عقوبات، عالوات
 مكافآت ..( وتجهٌز معامالت الموظفٌن المتقاعدٌن وإبراء ذمتهم المالٌة من الوزارة.

  كانت تسٌٌر أمور الموظفٌن من خالل إعداد المراسالت المتعلقة بمنحهم التسهٌالت سواء
 تسهٌالت بنكٌة أو تسهٌالت مالٌة من الشركات  والجهات األخرى.

 الرواتب وحفظ المراسالت المتعلقة بذلك فً  نظامعلى  مرواتب الموظفٌن واقتطاعاته إدخال
 ملفات الموظفٌن.

 .ًمتابعة أوضاع الموظفٌن لدى مإسسة الضمان االجتماع 
 

 قسم الصرف المالً:

    وٌتولى المهام التالٌة:

 .تؤمٌن السٌولة المالٌة الالزمة لصرؾ النفقات المختلفة 

 .صرؾ رواتب الموظفٌن ومستحقاتهم المالٌة 

 .)دفع المستحقات المالٌة ألصحابها )إصدار الشٌكات 

 .تحوٌل االقتطاعات واألمانات إلى جهات االستحقاق 

 .إعداد الخالصات المالٌة والتسوٌات البنكٌة 

 ة من حساب النفقات بمستودع الدابرة المالٌة بالوزارة.حفظ كافة المستندات المصروف 
 

 قسم األمانات:

    وٌتولى المهام التالٌة:

 .)دفع المستحقات المالٌة ألصحابها )إصدار الشٌكات 

 .تحوٌل األمانات إلى جهات االستحقاق 

 .إعداد الخالصات المالٌة والتسوٌات البنكٌة 

  والتشرٌعات النافذة بما ٌخص حساب امانات وزارة التنمٌة إصدار القرارات المالٌة وفق األنظمة
 االجتماعٌة.

  تنظٌم عملٌة قبض االمانات المختلفة فً حساب امانات الوزارة 

 . تنظٌم عملٌة صرؾ االمانات  الواردة فً حساب امانات الوزارة 

 .متابعة المنح الخارجٌة من حٌث التحصٌل والصرؾ حسب االصول 

 المصروفة من حساب االمانات بمستودع الدابرة المالٌة بالوزارة. حفظ كافة المستندات 
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 :الموارد المالٌةالهٌكل التنظٌمً لمدٌرٌة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وزٌر التنمٌة االجتماعٌة

 األمٌن العام

 مساعد األمٌن العام لشؤون اإلدارة والتطوٌر

 الرواتبقسم 

 

  الصرف المالًقسم 

 

 مدٌرٌة الموارد المالٌة 

 

 األماناتقسم 

 

 التدقٌق المالً قسم

 

  المحاسبة قسم
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  االتصالمدٌرٌة  

 

 

 

 

 

 

 

 لاالتصا مدٌرٌة : عشر الثالث
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تعنى هذه المدٌرٌة بابراز صورة اٌجابٌة عن الوزارة ونشاطاتها، وتنظٌم العالقة مع وسائل االعالم، 

 التنمٌة المجتمعٌة وقضاٌاها االنسانٌة. وتكوٌن راي عام مساند لوزارة

  

 ( أقسام :4تتشكل مدٌرٌة االتصال من )

 

 : قسم اإلعالم وٌتولى المهام التالٌة

 بعد الحصول على الموافقات الوزارة من خالل تصوٌرها ونشرها وخبرات تؽطٌة نشاطات ،

 الالزمة.

 ونشاطاتها وخدماتها والحصول على الوزارة خبار عن ألمراجعة كافة التصرٌحات وااستالم و

 موافقة الوزٌر قبل تسلٌمها لوسابل اإلعالم.

 .ترتٌب لقاءات الوزٌر مع أجهزة اإلعالم 

  ًمتابعة المعلومات الواردة فً الصحؾ والمجالت وإعداد ملؾ ٌومً ٌضم كافة المقاالت الت

 تتطرق ألخبار الوزارة أو للمواضٌع التً تقع ضمن اهتماماتها .

 ٌل كافة القضاٌا واالستفسارات الواردة فً الصحؾ الى المدٌرٌات المعنٌة للتعامل معها تحو 

  عقد اللقاءات مع المإسسات الصحفٌة واالعالمٌة الطالعهم على اهم مجرٌات العمل فً الوزارة

 بالتنسٌق مع الناطق االعالمً للوزارة 

 ٌة ونقل الصورة الواضحة االعداد والترتتٌب للمإتمرات الصحفٌة والتجمعات االعالم

 والموضوعٌة عن برامج عمل ونشاطات الوزارة وما ٌتحقق فٌها من تطورات وانجازات 

  تفعٌل العالقات مع وسابل االعالم وتهٌبة الظروؾ لها للقٌام بتؽطٌات تعكس الصورة االٌجابٌة

 ة الحساسة الفعلٌة لعمل الوزارة ومساعدتها فً تكوٌن راي عام مساند لقضاٌا عمل الوزار

  اعداد المطبوعات المتخصصة بالوزارة وعرضها بالوسابل التعرٌفٌة المالبمة بالتعاون مع

المدٌرٌة/ الوحدة المعنٌة بالسٌاسات والتطوٌر المإسسً والوحدة المعنٌة بتكنولوجٌا المعلومات 

 والوحدات االدارٌة ذات العالقة بكل محتوى  للمطبوعات 

 االدارٌة فً الوزارة لتحدٌث البٌانات على الموقع االكترونً بالتعاون   التنسٌق مع كافة الوحدات

 مع الوحدة المعنٌة بتكنولوجٌا المعلومات

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المجتمعًالتثقٌف التوعٌة و قسم
 وٌتولى المهام التالٌة : 
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  إدامة االتصال مع شركاء وزارة التنمٌة االجتماعٌة ومتلقً الخدمة، وتعرٌفهم بإطارها
االستراتٌجً، الذي ٌشتمل على رإٌتها، ورسالتها، وأهدافها، وسٌاساتها، وبرامجها، وأنشطتها من 

 خالل العروض التقدٌمٌة والمطبوعات المتخصصة. 

 تهدفة ومتلقً الخدمة، وترتٌبها حسب أولوٌاتها، حصر االحتٌاجات التوعوٌة لشرابح المجتمع المس
 وإعداد الخطط لتنفٌذ برامج التوعٌة الالزمة بالتعاون مع الجهات والمدٌرٌات المعنٌة.

  التوعٌة بالخدمات التً تقدمها الوزارة ومتطلباتها فً كافة مجاالت عمل الوزارة بالتعاون مع
 الوحدات االدارٌة المعنٌة كل حسب اختصاصه 

 تخطٌط واإلعداد والتنفٌذ للحمالت التوعوٌة الموجهة ومتابعة تنفٌذها وتقوٌمها بالتعاون مع ال
 الوحدات االدارٌة الداخلٌة و الجهات الخارجٌة ذات العالقة 

  تنسٌق الفعالٌات التوعوٌة التً تنفذها الوزارة بالتعاون مع شركابها،وفق اتفاقٌات  ومتابعة تنفٌذها
على ماسسستها لتصبح  من انشطة الوزارة االساسٌة )كالتوعٌة الوالدٌة ،مهارات و تٌقمها و العمل 

 االتصال مع الٌافعٌن نالفرصة السكانٌة ...الخ

  التوعٌة بالمشكالت االجتماعٌة العامة واسبابها ،وطرق الوقاٌة منها وكٌفٌة التعامل معها ،وتوضٌح
 ادوار القطاعات االجتماعٌة بذلك 

 لقضاٌا االجتماعٌة ذات العالقة باالسرة والطفولة واالحداث و المعوقٌن و المراة التوعٌة بكافة ا
 عامة والمراة المعنفة خاصة وكبار السن 

  توعٌة المواطنٌن بكافة حقوقهم المدنٌة ومسإولٌاتهم من منظور حقوق االنسان فً ضوء
االٌجابٌة و المعتقدات الدٌنٌة   التشرٌعات الوطنٌة والمواثٌق الدولٌة و القٌم والموروثوات الثقافٌة

 بالتعاون مع الوحدات االدارٌة بالوزارة كل حسب اختصاصه 

   المساهمة  بتحدٌد احتٌاجات المثقفٌن والمثقفات من البرامج والتدرٌب لرفع كفابتهم لتمكٌنهم من
رد البشرٌة بالشكل االمثل بالتعاون مع مدٌرٌة الموا نقل المعرفة والمعلومات للمجتمعات المحلٌة

 متنمٌة ستفٌدٌن ومقدمً الخدمة فً مراكز التنمٌة المجتمع المحلً بمفهوم ا

  توعٌة المستفٌدٌن ومقدمً الخدمة فً مراكز التنمٌة المجتمع المحلً بمفهوم التنمٌة المحلٌة والٌات
 ة.تطبٌقها  بالتعاون مع الوحدة االدارٌة المختص

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 العالقات العامة قسم
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 وٌتولى المهام التالٌة :

  التحضٌر للندوات والمإتمرات وورش العمل واالجتماعات المتعلقة بؤعمال الوزارة وإعداد
 التجهٌزات الالزمة وتحضٌر الموقع والتؤكد من توفر كافة اللوازم المطلوبة.

 وذلك  تجهٌز وتحدٌث عرض تقدٌمً باللؽتٌن العربٌة واإلنجلٌزٌة عن وزارة التنمٌة االجتماعٌة
بالتنسٌق مع المدٌرٌات المختلفة ٌشتمل على الهٌكل التنظٌمً للوزارة والرإٌة والرسالة واألهداؾ 
ومهام المدٌرٌات والوحدات المختلفة لعرضه عن الطلب أمام الوفود الزابرة لتعرٌفهم بدور 

 الوزارة ومهامها.

 عمل التسهٌالت الالزمة العمل على تؤمٌن تؤشٌرات الدخول وإجراء الحجوزات فً الفنادق و
 الستقبال الوفود الرسمٌة وتؤمٌن احتٌاجاتهم خالل فترة الزٌارة، بالتنسٌق مع المدٌرٌات المعنٌة.

  متابعة اإلجراءات الخاصة بسفر موظفً الوزارة فً مهام رسمٌة من حٌث تؤمٌن تؤشٌرات الدخول
 وحجوزات السفر واإلقامة، بالتنسٌق مع المدٌرٌات المعنٌة.

 طٌة نشاطات الوزارة من خالل تصوٌرها ونشرها، بعد الحصول على الموافقات الالزمة.تؽ 

  ًمتابعة المعلومات الواردة فً الصحؾ والمجالت وإعداد ملؾ ٌومً ٌضم كافة المقاالت الت
 تتطرق ألخبار الوزارة أو للمواضٌع التً تقع ضمن اهتماماتها.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المسؤولٌة المجتمعٌة قسم
 وٌتولى المهام التالٌة :
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  مؤسسة عمل المسإولٌة االجتماعٌة وتفعٌلها لخدمة المجتمع، حٌث تقع هذه المهمة على عاتق
 الوزارة.

  اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتفعٌل عملٌة المسإولٌة االجتماعٌة من خالل وضع الخطط والبرامج
 لتنفٌذها.

  نٌة التحتٌة الالزمة لتقدٌم خدمات للمسإولٌة االجتماعٌة بما فً ذلك توفٌر تحفٌز الشركات لبناء الب
 األنظمة والدراسات والمعلومات على ضوء االحتٌاجات الفعلٌة للمجتمع.

  المسإولٌة االجتماعٌة ومبادبها الصحٌحة الوعً حول مفهوم تشجٌع وسابل االعالم بنشر
ونشر المفهوم  الشركات المإدٌة لها وعلى المجتمعوالمجاالت المرتبطة بها والعابد على كل من 

 .لدى الشركات الخاصة ومإسسات المملكة

  الجهات  والشركاء الربٌسٌٌن منصناع القرار المملكة بمشاركة تنظٌم ورش عمل على مستوى
 المعنٌة لتحدٌد معاٌٌر مشتركة ومتفق علٌها ألداء المسإولٌة االجتماعٌة.

 ٌتضمن ضباط ارتباط من الشركات والمإسسات  االجتماعٌةمسإولٌة سٌس فرٌق عمل لقٌادة التؤ
 .ذات العالقة ومتابعة أعمالها وإنجازاتها

   الوزارة.تتفق مع أهداؾ  االجتماعٌةوضع وتطوٌر منهجٌة للمسإولٌة 

   االجتماعٌة.فً مجال المسإولٌة  الشركاتومقترحات ممارسات وتجارب االستفادة من 

   وإعداد مصفوفة بؤنشطة المسإولٌة واألولوٌات والتوجٌهات المجتمعٌةتحدٌد االحتٌاجات ،
 . المقترحة االجتماعٌة

  االجتماعٌة.المسإولٌة ب فٌما ٌتعلق على الشركات والمإسسات تحدٌد االلتزامات الحالٌة 

  متابعة عمل مرصد خاصة بالمسإولٌة المجتمعٌة و بٌانات على المستوى الوطنً ةقاعدبناء
 مؤسسة ودمج المسإولٌة االجتماعٌة.لإصدار دلٌل وطنً ٌوجه و المسإولٌة االجتماعٌة فً األردن

 .عقد اتفاقٌات وشراكات مع المإسسات والشركات المبادرة فً تقدٌم المسإولٌة المجتمعٌة 

 للوزارة اإللكترونً ومواقع التواصل االجتماعً خاصة مرتبطة بالموقع إنشاء صفحة إلكترونٌة 
 .من خالله دٌث أخبار المسإولٌة االجتماعٌة للشركاتوتح

  القضاٌا مع الجهات المعنٌة والضؽط من  وتسلٌط الضوء علىمتابعة التطورات المتصلة بالمجتمع
 اجل معالجتها.

  وضع مإشرات قابلة للقٌاس وذلك لتحدٌد وقٌاس اثر تطور وازدهار مفهوم المسإولٌة االجتماعٌة
 ع.وانعكاساته على المجتم

  االستؽالل األمثل لقاعدة بٌانات منتفعً الوزارة والتً تمثل أكبر مرجعٌة للفبة المستحقة للمساعدة
فً المملكة وعلى كافة المستوٌات وفً كافة المجاالت الممكنة وذلك لتسخٌرها نحو التوزٌع العادل 

 وبكل شفافٌة لنشاطات الشركات التً سٌتم طرحها لهذه الفبات المستحقة.

 ٌق مباديء الحوكمة لكافة عملٌات ومبادرات المسإولٌة المجتمعٌة.تطب 
  

 

 

 

 

 

 لمدٌرٌة االتصال :الهٌكل التنظٌمً 
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 وزٌر التنمٌة االجتماعٌة

 األمٌن العام

 األمٌن العاممساعد 

 لشؤون اإلدارة والتطوٌر

 االتصال مدٌرٌة 

التثقٌف التوعٌة وقسم  العالقات العامةقسم 

 المجتمعً
المسؤولٌة قسم 

 المجتمعٌة
 اإلعالمقسم 

 الناطق اإلعالمً
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 مدٌرٌة تعزٌز اإلنتاجٌة والحد من الفقر
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 والحد من الفقر اإلنتاجٌةتعزٌز مدٌرٌة :  عشر الرابع
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تعنى المدٌرٌة بتعزٌز إنتاجٌة األسر الفقٌرة من خالل المشارٌع الصؽٌرة والمشارٌع التنموٌة اإلنتاجٌة  

التً تنفذ من خالل الوزارة والجمعٌات الخٌرٌة ومراكز تنمٌة المجتمع المحلً بهدؾ المساهمة بالتخفٌؾ 

ا، والعمل على تدرٌب المعنٌٌن بتنفٌذ من حدة الفقر، وتقوم المدٌرٌة باإلشراؾ على هذه المشارٌع ومتابعته

هذه المشارٌع، كما تقوم المدٌرٌة باإلشراؾ على تدرٌب األسر المستفٌدة أو المرشحة لالستفادة من 

 برنامجً األسر المنتجة وصنادٌق االبتمان المحلى، على إدارة المشارٌع الصؽٌرة. 

 أقسام المدٌرٌة ومهامها: 

 ( أقسام، وهً: 3من )  تعزٌز اإلنتاجٌة والحد من الفقر تتشكل مدٌرٌة

 :قسم المشارٌع الصغٌرة واإلنتاجٌة

 وٌتولى المهام التالٌة:

  استقبال وتجمٌع وتوثٌق الطلبات التً تقدمها األسر من خالل مدٌرٌات التنمٌة االجتماعٌة
 .الهادؾ إلى تحسٌن أحوال األسر الفقٌرة لالستفادة من برنامج األسر المنتجة

  استقبال وتجمٌع وتوثٌق ودراسة طلبات الحصول على منح إلقامة المشارٌع اإلنتاجٌة التنموٌة
جراء التعدٌالت مراجعتها إلو ،المقدمة من الجمعٌات الخٌرٌة ومراكز تنمٌة المجتمع المحلً

 المناسبة علٌها بالتنسٌق مع الجهة مقدمة الطلب.

 وفق المعاٌٌر المعتمدة اتخاذ اإلجراء المناسب حسب كل حالةو ترتٌب الطلبات حسب األولوٌات 
 .المتوفرةوبما ٌتناسب مع المخصصات المالٌة 

 بالتنسٌق مع مدٌرٌات المٌدان  والمشارٌع اإلنتاجٌة التنموٌة متابعة تنفٌذ مشارٌع األسر المنتجة
 والجهات المعنٌة.

  فً المٌدان من األسر المستفٌدة بالتنسٌق مع مدٌرٌات التنمٌة االجتماعٌةمتابعة تحصٌل األقساط. 

  ًبالتنسٌق ، أقساط مستردة( ،إنفاق ،األسر المنتجة )رصد برنامجمخصصات إدارة المشاركة ف
 مع مدٌرٌة الموارد المالٌة فً الوزارة.

 الشإون مدٌرٌة تنسٌق مع بال، اإلشراؾ على إعداد اتفاقٌات تموٌل المشارٌع اإلنتاجٌة التنموٌة
 القانونٌة فً الوزارة.

 والتنسٌق مع قسم المتابعة والتقٌٌم /  مشارٌع تعزٌز اإلنتاجٌة متابعةتوثٌق البٌانات والمعلومات و
 .مدٌرٌة السٌاسات واإلدارة اإلستراتٌجٌة فً هذا الخصوص

  

 
 
 
 
 

:قسم صنادٌق االئتمان المحلً  
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 وٌتولى المهام التالٌة:

 وتجمٌع وتوثٌق ودراسة طلبات الحصول على منح إلقامة صنادٌق االبتمان المحلً  استقبال
ومراكز تنمٌة المجتمع المحلً. وإجراء التعدٌالت المناسبة  المحلٌة المقدمة من الجمعٌات الخٌرٌة

  علٌها بالتنسٌق مع الجهة مقدمة الطلب.

  اذ اإلجراء المناسب حسب كل حالة اتخو األولوٌات وفق المعاٌٌر المعتمدةترتٌب الطلبات حسب
 وبما ٌتناسب مع المخصصات المالٌة المرصودة فً الموازنة.

 ًبالتنسٌق مع وحدة الشإون  اإلشراؾ على إعداد اتفاقٌات تموٌل وإنشاء صنادٌق االبتمان المحل
 القانونٌة.

  بالتنسٌق مع مدٌرٌة الموارد المالٌة. ،صنادٌق االبتمان المحلً مخصصات برنامجإدارة  

  صنادٌق االبتمان المحلً وتوثٌق البٌانات الخاصة بها. إنشاءمتابعة  

 .متابعة عمل صنادٌق االبتمان المحلً القابمة بالتنسٌق مع مدٌرٌات التنمٌة االجتماعٌة فً المٌدان 

  االبتمان المحلً حول صنادٌقالدورٌة  التقارٌرورفع إعداد. 
 

:قسم مراكز تنمٌة المجتمع المحلً   

 وٌتولى المهام التالٌة:

  اإلشراؾ على مراكز تنمٌة المجتمع المحلً التابعة للوزارة وكذلك التً ُتسلّم لجمعٌات خٌرٌة
 إلدارتها ومتابعة أعمالها.

 .إعداد معاٌٌر وشروط استحداث مراكز تنمٌة المجتمع المحلً وتطوٌرها 

 تنمٌة المجتمع المحلً وإبداء الرأي الفنً بما ٌنسجم مع المعاٌٌر  دراسة طلبات تؤسٌس مراكز
 المعتمدة.

 للتعرؾ على وتقٌٌمها مراكز تنمٌة المجتمع المحلً القابمة بشكل نصؾ سنوي  متابعة نشاطات
 .فاعلٌتها ومدى الحاجة الستمرار خدماتها

  واللوازم واألثاث بالتنسٌق مع المشاركة فً تقٌٌم احتٌاجات المراكز من الكوادر البشرٌة
 المدٌرٌات المعنٌة فً الوزارة.

 .ًالمشاركة فً تحدٌد االحتٌاجات التدرٌبٌة للعاملٌن فً مراكز تنمٌة المجتمع المحل 

 .إعداد التقارٌر الدورٌة حول نشاطات المراكز وتوثٌقها 

  الجمعٌات الخٌرٌة،  إدارة مراكز تنمٌة المجتمع المحلً من قبلاإلشراؾ على إعداد اتفاقٌات
 الشإون القانونٌة فً الوزارة.مدٌرٌة بالتنسٌق مع 

 

 

 

 

 المساكن والتأمٌن الصحً:قسم دراسات 



  وزارة التنمية االجتماعية                                                                                                                 الكتيب التنظيمي     

 131 ِٓ 97 طفضخ                                                                                                                         عبثك تضذ٠ج آخش تبس٠خ 20/1/2015 

 وٌتولى المهام التالٌة:

 .أستقبال  دراسات األنتفاع من مساكن األسر الفقٌرة من مدٌرٌات المٌدان 

  االولوٌة.تدقٌق الدراسات وتطبٌق معادلة االستهداؾ علٌها لترتٌبها حسب 

 . تزوٌد مدٌرٌة األبنٌة بالدراسات ذات األولوٌة الستكمال اجراء التنفٌذ 

 .حصر االنجازات الشهرٌة والسنوٌة لكافة خدمات أقسام التؤمٌن الصحً فً المٌدان 

  اعداد الردود على االستدعاءات الواردة من مكتب معالً الوزٌرة بخصوص المطالبات المتعلقة
 . وٌلها للمدٌرٌات المعنٌة لمتابعتهابالتامٌن الصحً وتح

 

 :متابعة حاالت الفقرقسم 

 وٌتولى المهام التالٌة:

  إجراء دراسات استقصاء لحاالت الفقر فً المجتمعات المحلٌة لتحدٌد االحتٌاجات لألسر
 والمجتمعات الفقٌرة.

  مشكالت الفقر إعداد البرامج والنشاطات من خالل مدٌرٌة تعزٌز اإلنتاجٌة والتً تساهم فً حل
 التً ٌواجهها الفقراء فً المجتمع المحلً .

  التنسٌق والتشبٌك مع مإسسات المجتمع المدنً الرسمً واألهلً القتراح الحلول التً تقع خارج
 اختصاص مدٌرٌة تعزٌز اإلنتاجٌة أو الوزارة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :تعزٌز اإلنتاجٌة والحد من الفقرالهٌكل التنظٌمً لمدٌرٌة 
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 وزٌر التنمٌة االجتماعٌة

 األمٌن العام

 مساعد األمٌن العام لشؤون التنمٌة والرعاٌة

 والحد من الفقر  مدٌرٌة تعزٌز اإلنتاجٌة

قسم مراكز تنمٌة 

 المجتمع المحلً

 

قسم المشارٌع الصغٌرة 

 واإلنتاجٌة

 

قسم صنادٌق االئتمان 

 المحلً

 

دراسات المساكن قسم 

 والتأمٌن الصحً

 

 متابعة حاالت الفقرقسم 
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 مدٌرٌة الجمعٌات

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدٌرٌة الجمعٌات:  عشر الخامس
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دٌرٌة الجمعٌات بدعم جهود العمل التطوعً وتعمل على تشجٌع تؤسٌس الجمعٌات، كما تقوم تعنى م

باإلشراؾ على الجمعٌات والهٌبات التطوعٌة التً تقع ضمن اختصاص وزارة التنمٌة االجتماعٌة،  

وتساعدها على تنسٌق جهودها وتحسٌن أدابها لرفع مستوى مساهمتها فً عملٌة التنمٌة االجتماعٌة 

 االقتصادٌة. و

 أقسام المدٌرٌة ومهامها: 

 ( أقسام، وهً: 5من )  الجمعٌات  تتشكل مدٌرٌة

 :قسم الجمعٌات المحلٌة

 وٌتولى المهام التالٌة:

 تقع التً المحلٌة بالجمعٌات الخاصة واإلجراءات المهام حول "الجمعٌات سجل" مع التنسٌق 
 الحدٌثة واشهارها.الوزارة فٌما ٌتعلق بقٌد الجمعٌات  ضمن اختصاص

 على  ومساعدتها المحلٌة الجمعٌات الجهود فٌما بٌن لتنسٌق المناسبة اآللٌات ووضع المشاركة
 التنمٌة. أهداؾ لتحقٌق وأنشطتها برامجها تنفٌذ

 تلك  إلى باإلضافة األساسٌة أنظمتها لتعدٌل المحلٌة للجمعٌات العامة الهٌبات قرارات دراسة
 األساسٌة واألنظمة الجمعٌات قانون ألحكام مطابقتها من للتحقق شإونها بتسٌٌر المتعلقة

 الوزارة بشؤنها.  عن والتعلٌمات الصادرة

  العمل على تسهٌل وتسٌٌر مخاطبات الجمعٌات مع الجهات ذات العالقة بهدؾ تحقٌق التنمٌة
 الشاملة ومساعدتها على تحقٌق اهدافها التً اسست الجلها.

 الوزارة. لدى المسجلة المحلٌة بالجمعٌات الخاصة البٌانات قاعدة وتحدٌث إعداد 

  والمؽلقة الخاصة بالجمعٌات الخاصة واإلجراءات المهام حول "الجمعٌات سجل" مع التنسٌق 
 الوزارة.  اختصاص ضمن التً تقع

 أهدافها  وفق تنفذ أنها من والتحقق والمؽلقة الخاصة الجمعٌات ونشاطات برامج على اإلشراؾ
 تهاوؼاٌا

 والمؽلقة الخاصة الجمعٌات جهود لتنسٌق المناسبة اآللٌات ووضع اقتراح فً المشاركة 
 التنمٌة. أهداؾ لتحقٌق وأنشطتها برامجها تنفٌذ ومساعدتها على

 ًوالمالٌة اإلدارٌة سجالتها وتدقٌق والمؽلقة الخاصة للجمعٌات مٌدانٌة الزٌارات المشاركة ف 
 أجلها. من أسست التً أهدافها بتحقٌق قٌامها للتحقق من والفنٌة

  العمل على تسهٌل وتسٌٌر مخاطبات الجمعٌات مع الجهات ذات العالقة بهدؾ تحقٌق التنمٌة
 الشاملة ومساعدتها على تحقٌق اهدافها التً اسست الجلها.

 
 

 

 

  :قسم الجمعٌات األجنبٌة
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 وٌتولى المهام التالٌة:

 مع  والتعاون بالتنسٌق األجنبٌة الجمعٌات مع إبرامها ٌتم التً االتفاقٌات إعداد فً المشاركة
 العالقة ذات الجهات

 تقع التً االجنبٌة بالجمعٌات الخاصة واإلجراءات المهام حول "الجمعٌات سجل" مع التنسٌق 
 الوزارة. ضمن اختصاص

 األصول. حسب ومتابعتها األجنبٌة، الجمعٌات تموٌل طلبات دراسة فً التعاون 

 على ومساعدتها األجنبٌة الجمعٌات جهود لتنسٌق المناسبة اآللٌات ووضع اقتراح فً المشاركة  
 التنمٌة. أهداؾ لتحقٌق وأنشطتها برامجها تنفٌذ

 وؼاٌاتها،  أهدافها وفق تنفذ أنها من والتحقق األجنبٌة الجمعٌات ونشاطات برامج على اإلشراؾ
 وإعداد لدٌها، والضعؾ القوة نقاط معرفة بهدؾ وتقٌٌمها األجنبٌة الجمعٌات أداء ومتابعة

 .منها الفاعلة ؼٌر فاعلٌة لزٌادة الكفٌلة السبل واقتراح عنها الدراسات الالزمة

 التدرٌبٌة، البرامج تنفٌذ ومتابعة األجنبٌة الجمعٌات فً للعاملٌن التدرٌبٌة االحتٌاجات تحدٌد  
 العالقة. ذات والجهات المدٌرٌة أقسام باقً مع بالتنسٌق

  من للتحقق والفنٌة والمالٌة اإلدارٌة سجالتها وتدقٌق األجنبٌة للجمعٌات مٌدانٌة زٌارات تنفٌذ 
 أجلها. من أسست التً أهدافها قٌامها بتحقٌق

 فً  التنمٌة برامج تنفٌذ بهدؾ المحلٌة والجمعٌات األجنبٌة الجمعٌات بٌن والتعاون التنسٌق تشجٌع
 الفقٌرة. المناطق

  قبل  من المنفذة والتؤهٌلٌة اإلنتاجٌة المشارٌع متابعة فً اإلنتاجٌة تعزٌز مدٌرٌة مع ونالتعا
 وتقٌمها. األجنبٌة الجمعٌات

  اإلدارٌة  باألمور المتعلقة العمل إجراءات وتبسٌط لتسهٌل الالزمة النماذج تطوٌر على العمل
 وتحدٌثها. والقانونٌة والفنٌة

 الجمعٌات  قانون ألحكام المخالفة األجنبٌة الجمعٌات بحق الالزمة القرارات إصدار على العمل
نظامها  ألحكام المخالفة الجمعٌات بحل الجمعٌات سجل إدارة لمجلس والتنسٌب تنفٌذها، ومتابعة

 النافذ. الجمعٌات وقانون األساسً

 الوزارة. لدى المسجلة األجنبٌة بالجمعٌات الخاصة البٌانات قاعدة وتحدٌث إعداد 
 

 

 

 

 

 

 

 قسم االتحادات واالئتالفات
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 وٌتولى المهام التالٌة:

  المسجلة حدٌثا  واالبتالفاتالمتابعة والتنسٌق مع إدارة سجل الجمعٌات الستقبال ملفات االتحادات
والتؤكد من إٌداعها األرشٌؾ الٌدوي وااللكترونً وتزوٌد قاعدة البٌانات بالمعلومات الربٌسٌة 

 حولها. 

  أمورها وإعداد المخاطبات  رالمتعلقة بتسٌٌ واالبتالفاتدراسة الطلبات المقدمة من قبل االتحادات
والمهام  اإلجراءاتتسهٌل من أجل بها الالزمة بشؤنها وفق القوانٌن واألنظمة والتعلٌمات المعمول 

 .المرتبطة بؤهدافها وتمكٌنها من تحقٌقها ألنشطةلتنفٌذ الجمعٌات ل

 من خالل رفع كفاءة عملها وانسجامها وتطورها  واالبتالفاتوفٌر اإلرشاد لالتحادات المشاركة بت
 تحدٌد االحتٌاجات التدرٌبٌة الالزمة لها.مع المستجدات من خالل 

  المشاركة مع مدٌرٌات الوزارة ذات العالقة )تعزٌز اإلنتاجٌة ، القانونٌة( لمتابعة شإونها
 ها.والمشارٌع المنفذة من قبلها وتقٌمٌ

  هدافها وؼاٌاتها.ا ألنشطة والبرامج وفقلأل واالبتالفاتالتحقق من مدى تحقٌق االتحادات 

  تعدٌل أنظمتها األساسٌة ب واالبتالفاتدراسة قرارات الهٌبات العامة واإلدارٌة لالتحادات
النافذ باإلضافة إلى تلك المتعلقة بتسٌٌر شإونها والتحقق من مطابقتها إلحكام فانون الجمعٌات 

 واألنظمة والتعلٌمات الصادرة عن الوزارة بشؤنها.

  بخاصة  واالبتالفاتالمتابعة لجمٌع القرارات والمخاطبات التً ٌتم اتخاذها لتنظٌم عمل االتحادات
 الفنٌة منها )تنبٌه، إنذار، تصوٌب أوضاع، لجان تدقٌق، هٌبة إدارٌة مإقتة، حل(.

 لتدقٌق على لجان ل، والمشاركة بالواالبتالفاتٌة االتحادات إعداد برنامج منتظم للزٌارات المٌدان
 سالمة إدارتها واستخدامها للسجالت المالٌة واإلدارٌة والفنٌة حسب األصول.

  وتطوٌر عملها من خالل اقتراح اآللٌات  واالبتالفاتالمشاركة برفع سوٌة أداء االتحادات
 والنماذج المناسبة لتمكٌنها وتعزٌز أدابها.

  لمعرفة نقاط القوة والضعؾ وإعداد  واالبتالفاتٌشارك فً عملٌة التقوٌم السنوي ألداء االتحادات
 على تحقٌق األهداؾ وتحدٌد تخصصاتها بشكل أفضل.   القدرةتصنٌؾ لها بحسب األداء 

  المسجلة لدى الوزارة. واالبتالفاتالمشاركة بإعداد وتحدٌث قاعدة البٌانات الخاصة باالتحادات 

 

 

 

 

 



  وزارة التنمية االجتماعية                                                                                                                 الكتيب التنظيمي     

 131 ِٓ 113 طفضخ                                                                                                                         عبثك تضذ٠ج آخش تبس٠خ 20/1/2015 

 :قسم التدقٌق المالً للجمعٌات

  :ٌتولى المهام التالٌةو 

 والمحولة  االجتماعٌة التنمٌة وزارة لدى المسجلة للجمعٌات النقدي الدعم تقدٌم طلبات دراسة 
 بشؤنها. وإجراء الالزم المعتمدة والمعاٌٌر األسس وفق الجمعٌات، سجل من للمدٌرٌة

   او من رباسة الوزراء لبٌان الراي التً  الجمعٌات من المقدمة األجنبً التموٌل طلبات دراسة 
 قانون الجمعٌات متطلبات مع توافقها من والتحقق االجتماعٌة التنمٌة وزارة اختصاص  ضمن تقع

 . بشؤنها الالزم وإجراء النافذ

  ضمن  تقع التً والمؽلقة الخاصة األجنبٌة، المحلٌة، للجمعٌات العمومٌة المٌزانٌات دراسة 
 وأوجه إنفاقها. مواردها مصادر من للتحقق االجتماعٌة التنمٌة وزارة اختصاص

 مدى من والمؽلقة للتحقق والخاصة واألجنبٌة، المحلٌة، للجمعٌات العمومٌة المٌزانٌات تحلٌل 
 بهذا الخصوص. الالزمة المخاطبات وإجراء ألهدافها الجمعٌة تحقٌق

 ومتابعتها. أدابها وتقٌٌم الجمعٌات سجالت على التدقٌق لجان فً المشاركة 

 قواعد على والمؽلقة والخاصة واألجنبٌة، المحلٌة، بالجمعٌات الخاصة المالٌة للبٌانات مراجعة 
 باستمرار. وتحدٌثها الوزارة، لدى المسجلة الجمعٌات بٌانات

  التموٌل االجنبً الذي متابعة مدى التزام الجمعٌات بانفاق الدعم والتبرع المقدم لها او التبرع او
 حصلت علٌه، وفقا للؽاٌات التً تم استقطابه الجلها.
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 قسم تقٌٌم اداء الجمعٌات:

  :ٌتولى المهام التالٌةو

 الواردة عن الجمعٌات ودراستها واجراء  المحوله من وحدة خدمة الجمهور استقبال الشكاوى
 والتحقق من صحة المعلومات الواردة فٌها.الالزم بشانها من خالل تشكٌل لجان التدقٌق 

  متابعة ورصد مدى التزام الجمعٌات المسجلة باحكام القانون النافذ واالنظمة والتعلٌمات الصادرة
 بمقتضاه، واتخاذ االجراءات القانونٌة او االدارٌة او الفنٌة بحقها.

 .متابعة لجان التدقٌق المشكلة للجمعٌات وتوثٌق اعمالها ومنجزاتها 

  اعداد المخاطبات المتعلقة بالرد على االستٌضاحات الخاصة بالجمعٌات الواردة من دٌوان
 المحاسبة وهٌبة مكافحة الفساد والجهات الرقابٌة االخرى.

 التدرٌبٌة، البرامج تنفٌذ ومتابعة المحلٌة الجمعٌات فً للعاملٌن التدرٌبٌة االحتٌاجات تحدٌد 
 العالقة. ذات والجهات المدٌرٌة أقسام باقً بالتنسٌق مع

  استالم تقارٌر المتابعة والتدقٌق الخاصة بالجمعٌات ودراستها واعداد التنسٌبات الالزمة بشانها
 بالتنسٌق مع االقسام المعنٌة داخل المدٌرٌة او المدٌرٌات الفنٌة االخرى ذات العالقة.

 قة بتوجٌه العقوبات اعداد المخاطبات الالزمة حول مخرجات وتوصٌات لجان التدقٌق المتعل
احالة الى  –حل الجمعٌة  –تعٌٌن هٌبة مإقتة  –المنصوص علٌها بموجب القانون )االنذار 

 احالة الى المدعً العام( –المحكمة المختصة 

  متابعة الجمعٌات التً ٌتم احالة ملفها الى الجهات القضابٌة المختصة بالتعاون والتنسٌق مع وحدة
 الشإون القانونٌة.

 تقارٌر الدورٌة عن أعمال القسم ومنجزاته. أعداد 

 .متابعة اقسام الجمعٌات فً المدٌرٌات المٌدانٌة النجاز االعمال المطلوبة 

  توثٌق كافة االجراءات االدارٌة والقانونٌة المتخذة بحق الجمعٌات بما فً ذلك تشكٌل اللجان
 لرجوع الٌها عند الحاجة.وتوجٌه العقوبات على النظام المحوسب الخاص بالجمعٌات لسهولة ا

  تصمٌم النماذج الخاصة بمتابعة وتقٌٌم اداء الجمعٌات بالتعاون مع اقسام المدٌرٌة االخرى
 وتعمٌمها.

 قبل  من المنفذة والتؤهٌلٌة اإلنتاجٌة المشارٌع متابعة فً اإلنتاجٌة تعزٌز مدٌرٌة مع التعاون
 وتقٌٌمها. المحلٌة الجمعٌات
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 :الجمعٌاتالهٌكل التنظٌمً لمدٌرٌة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وزٌر التنمٌة االجتماعٌة

 األمٌن العام

 والرعاٌةالتنمٌة  لشؤونمساعد األمٌن العام 

 مدٌرٌة الجمعٌات

 

 قسم الجمعٌات األجنبٌة

 

االتحادات قسم 

 واالئتالفات

تقٌٌم أداء قسم 

 الجمعٌات

 المالًقسم التدقٌق 

 للجمعٌات

 قسم الجمعٌات المحلٌة
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 لحماٌةمدٌرٌة األسرة وا
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 الحماٌةومدٌرٌة األسرة عشر :  السادس

بحماٌة ورعاٌة األسرة واألطفال ضحاٌا المشاكل االجتماعٌة وتعمل  والحماٌةتعنى مدٌرٌة األسرة 

على تؤمٌن مستوى حٌاه البق ٌلبً احتٌاجاتهم النمابٌة والتربوٌة. وتعمل المدٌرٌة على تلبٌة احتٌاجات 

األسر ؼٌر القادرة على اإلنجاب وذلك بتسهٌل عملٌة االحتضان التً تلبً بنفس الوقت حاجة األطفال 

ٌن للرعاٌة األسرٌة وحقهم بالعٌش فً بٌبة آمنة. كما تعنى المدٌرٌة بالمحافظة على كرامة المحتاج

وضمان تطوٌر خدمات الدمج  ، وكبار السن من األشخاص المحتاجٌن للخدمات االجتماعٌة اإلٌوابٌة

 وابٌةلحد من إدخال األطفال المحتاجٌن للحماٌة والرعاٌة إلى مإسسات رعاٌة األطفال اإلٌاألسري ل

. 

 

 ( أقسام، وهً: 5من )  والحماٌةتتشكل مدٌرٌة األسرة و 

 :دور الرعاٌة والحماٌةقسم 

 وٌتولى المهام التالٌة:

  قسم.للترخٌص وتجدٌد تراخٌص كافة مإسسات الرعاٌة االجتماعٌة التابعة 

  الصحٌة، اإلشراؾ على رعاٌة األطفال وتنشبتهم فً مإسسات الرعاٌة اإلٌوابٌة وتقدٌم الخدمات
 والتعلٌمٌة، والتروٌحٌة، والنفسٌة، واالجتماعٌة، لهم.

   المساهمة فً إعداد الدراسات والبحوث الخاصة باألطفال فً مإسسات الرعاٌة االجتماعٌة
 بالتعاون مع الجهات المعنٌة.

  .رصد المشكالت االجتماعٌة لألطفال بالتعاون والتنسٌق مع الجهات المختصة 

 ٌاتٌة المتكاملة )النفسٌة، والصحٌة، واالجتماعٌة، والتربوٌة، والتؤهٌلٌة... الخ( إعداد البرامج الح
 لألطفال المنتفعٌن داخل مإسسات الرعاٌة، واإلشراؾ على تنفٌذها. 

 

 :والرعاٌة األسرٌة البدٌلة انقسم االحتض

 وٌتولى المهام التالٌة:

  الالزمةتطبٌق التشرٌعات المتعلقة باالحتضان وأخذ القرارات 

 .إدماج الطفل المحروم من الرعاٌة األسرٌة الطبٌعٌة   فً أسرة طبٌعٌة 

 . تقدٌم  اإلرشاد األسري لألسر الحاضنة بالتنسٌق والتعاون مع الجهات المعنٌة بالتوجٌه واإلرشاد 

   .متابعة أوضاع األطفال الذٌن ٌتم احتضانهم فً أسرهم الحاضنة أو البدٌلة 
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 الحضــــانات:قسم 

 وٌتولى المهام التالٌــــــــة:  

 .ترخٌص وتجدٌد تراخٌص دور الحضانة وتطبٌق التشرٌعات النافذة المتعلقة بالمخالفات 

 .اإلشراؾ على نوعٌة الخدمات المقدمة لألطفال المنتفعٌن فً دور الحضانة 

 ة.المساهمة فً تطوٌر  التشرٌعات  المتعلقة بترخٌص وإدارة دور الحضان 

  ًالمساهمة فً إعداد األدلة اإلرشادٌة والمناهج التدرٌبٌة والتربوٌة الخاصة باألطفال المنتفعٌن ف
 دور الحضانة،  لمساعدة إدارة ومربٌات دور الحضانة وتؤهٌلهن. 

 .متابعه عمل دور الحضانة القابمة واإلشراؾ علٌها وتوجٌهها حسب األصول المرعٌة 
 

 قسم كبار السن:

 وٌتولى المهام التالٌة:  

  .ترخٌص دور المسنٌن واألندٌة النهارٌة 

 .اإلشراؾ على الخدمات المقدمة للمسنٌن فً الدور واألندٌة النهارٌة 

 .توثٌق المعلومات والبٌانات الخاصة بالمسنٌن 

 .المساهمة فً إجراء الدراسات والبحوث الخاصة بالمسنٌن 

 ظمة والقوانٌن واآللٌات المناسبة الخاصة بفبة كبار السن .المساهمة فً مراجعة التشرٌعات واألن 

  .اقتراح البرامج المناسبة التً تسهم فً تطوٌر الخدمات المقدمة لكبار السن 

 .شراء الخدمات للمسنٌن ؼٌر المقتدرٌن، المحتاجٌن للرعاٌة اإلٌوابٌة 
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 الرعاٌة الالحقة قسم 
 وٌتولى المهام التالٌة :

 
  ِٟؤعغبد اٌشػب٠خ اٌتبثؼخ ٌٛصاسح اٌت١ّٕخ االرتّبػ١خ. ٌٍخبسر١ٓ ِٓتمذ٠ُ خذِبد اإلسشبد إٌفغٟ ٚاالرتّبػ 

  ْاالششاف ٚ اٌؼًّ ػٍٝ اػذاد ثشاِذ ت١ٙئخ أثٕبء اٌّؤعغبد اٌّتٛلغ تخشرُٙ ىٌٝ االٔتمبي اٌغٍظ ٚاٌّش

 ٌذِزُٙ فٟ اٌّزتّغ اٌّضٍٟ.

 االرتّبػٟ ٌٍخبسر١ٓ ِٓ اثٕبء اٌّؤعغبد ِٚتبثؼخ تٕف١ز٘ب ٚتم٠ّٛٙب  االششاف ٚاٌؼًّ ػٍٝ اػذاد ثشاِذ اٌذِذ

 ثبٌتؼبْٚ ِغ اٌّؤعغبد اٌخبسر١ٓ ِٕٙب ٚاٌّؤعغخ اٌٍّتضم١ٓ ثٙب 

 .اٌّغبّ٘خ فٟ تٛف١ش ٚسػ ػًّ ٌتذس٠ت خش٠زٟ ِؤعغبد اٌشػب٠خ اٌتبثؼخ ٌٛصاسح اٌت١ّٕخ االرتّبػ١خ 

 ٚف اٌطبسئخ ٚاٌضٚاد ٌٍخبسر١ٓ صغت اٌضبرخ ٚفك اٌتؼ١ٍّبد تمذ٠ُ اٌّغبػذاد اٌّب١ٌخ إٌمذ٠خ ٚاٌؼ١ٕ١خ ٌٍظش

 إٌبظّخ ٌٙب  فٟ اٌٛصاسح 

 . تأ١ِٓ اٌّغىٓ ٌٍّضتبر١ٓ ٌٗ ٌٍخبسر١ٓ ِٓ اٌّؤعغبد ٚفك اٌتؼ١ٍّبد إٌبظّخ ٚاٌّؼتّذح 

 .اٌّغبّ٘خ فٟ تٛف١ش فشص ػًّ ثبٌتؼبْٚ ٚاٌششاوخ ِغ اٌزٙبد اٌشع١ّخ ٚاأل١ٍ٘خ 

  اٌشػب٠خ العتىّبي دساعتُٙ األوبد١ّ٠خ ٚا١ٌّٕٙخ.ِغبػذح خش٠زٛ ِؤعغبد 

  ِٟؤعغبد اٌشػب٠خ اٌتبثؼخ ٌٛصاسح اٌت١ّٕخ االرتّبػ١خ. ٌٍخبسر١ٓ ِٓ تٛف١ش اٌتأ١ِٓ اٌظض 

  ُٙاٌتؼبلذ ٚاٌتشبسن ِغ ١٘ئبد اٌّزتّغ اٌّذٟٔ ٚاٌزّؼ١بد اٌخ١ش٠خ ِٓ أرً تمذ٠ُ اٌخذِبد اٌّتٛفشح ٌذ٠

 ٌٛصاسح اٌت١ّٕخ االرتّبػ١خ.ٌخش٠زٟ ِؤعغبد اٌشػب٠خ اٌتبثؼخ 

  ٟاالششاف ٚاٌؼًّ ػٍٝ تغ١ًٙ ٚت١غ١ش ِٙبَ خش٠زٟ ِؤعغبد اٌشػب٠خ اٌتبثؼخ ٌٛصاسح اٌت١ّٕخ االرتّبػ١خ ف

 اٌذٚائش اٌضى١ِٛخ ٚاٌخبطخ.

 .اٌّغبّ٘خ فٟ تأ١ِٓ ِشبس٠غ ىٔتبر١خ ثبٌتٕغ١ك ِغ ِذ٠ش٠خ تؼض٠ض اإلٔتبر١خ فٟ ٚصاسح اٌت١ّٕخ االرتّبػ١خ 

 (المهام حسب التعدٌل المطلوب) االسري الدمج متابعة قسم
 وٌتولى المهام التالٌة :

 

ضماف تنفيذ اىداؼ برنامج الدمج االسري وىو توفير اسرة راعية بديمة لالطفاؿ فاقدي السند االسري  .1
 بدال مف رعايتيـ في دور الرعاية االيوائية .

 عمييا في سجؿ الجمعيات .اختيار جمعيات شريكة تتحقؽ فييا شروط المرجعية المنصوص  .2
 متابعة اجراءات تقييـ االسر الراعية البديمة واىميتيا الستالـ طفؿ ورعايتو . .3
 متابعة اجراءات تقييـ االطفاؿ وترشيحيـ لبرنامج الدمج االسري كؿ حسب ممفو االجتماعي. .4
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ج األسري/ الرعاية بناء قدرات وتدريب الموظفيف المعنييف في التأكد مف تطبيؽ إجراءات البرنامج الدم .5
 البديمة . 

تطوير آليات ضماف جودة برنامج الدمج األسري نوعا  وكما  بجميع مراحمو وأجزائو بالتنسيؽ مع  .6
 الجيات المعنية وفريؽ العمؿ بالميداف .

المساىمة في تطوير اتليات المناسبة لمتوعية والتعريؼ بخدمة األسر الراعية البديمة بالتنسيؽ مع  .7
 المعنية مف داخؿ وخارج الوزارة.الجيات 

المساىمة في تطوير السياسات الخاصة ببرنامج الدمج األسري بالتنسيؽ مع مديرية التطوير المؤسسي  .8
 ومديرية السياسات ومديرية الشؤوف القانونية .

المساىمة في تحديد احتياجات مأسسة والتوسع في برنامج الدمج األسري بالتعاوف مع الشركاء بما في  .9
ذلؾ المجمس القضائي والقضاة ومحاكـ األحداث ومديرية األمف العاـ والقطاع التطوعي والقطاع 
الخاص، وذلؾ بموجب تشريعات أو مذكرات تفاىـ حسب مقتضى الحاؿ، بالتنسيؽ مع مع المديريات 

 المعنية في الوزارة . 
سرية البديمة وتطويره بالتنسيؽ المساىمة في إنشاء قاعدة بيانات لبرنامج الدمج األسري / الرعاية األ .11

مع المديرية المعنية بتكنولوجيا المعمومات في الوزارة ) تـ تطوير ايقونة مختصو بالدمج االسري وجاري 
 العمؿ عمى تدريب العامميف عمييا (.

المساىمة في تطوير حوسبة إجراءات ونماذج تدخالت برنامج الدمج األسري وتطويرىا بالتنسيؽ  .11
 الجيات المعنية ومع مديرية تكنولوجيا المعمومات في الوزارة. والتعاوف مع

المشاركة في عممية بناء وتعزيز القدرات لمفرؽ العاممة عمى تقديـ الرعاية األسرية البديمة مف خالؿ  .12
اإلشراؼ عمى تطوير مسودات منيجيات التدريب الخاصة بتدريب الفرؽ التي تقوـ بتطبيؽ البرنامج 

بناء  عمى احتياجات العامميف واألطفاؿ المحتاجيف لمحماية والرعاية وأسرىـ الراعية ومتابعة تحديثيا 
البديمة، واإلشراؼ عمى متابعة تدريب الموظفيف المعنييف بإدارة وتنفيذ البرنامج بما في ذلؾ مراقبي 

بالتنسيؼ مع  السموؾ واألخصائييف االجتماعييف والعامميف في مديرية األسرة والحماية ومديريات الميداف
 القسـ المعني بالتدريب في الوزارة.

 متابعة وتقييـ إجراءات تدخالت خدمة الرعاية األسرية البديمة.  .13
إلى تقييـ فاعمية خدمة الدمج األسري بشكؿ دوري، وتحميؿ النتائج مقارنة مع نتائج خط األساس،  .14

يات وتعزيز استدامة تمؾ البرامج في واستخداـ نتائج التقييـ الكمي والنوعي لتطوير التعميمات والمنيج
 الوزارة بالتعاوف مع الشركاء. 
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تقييـ مدن التزاـ العامميف االجتماعييف في تطبيؽ اإلجراءات والتدخالت واحتياجات العامميف  .15
واألطفاؿ واألسر ليايات تطوير التعميمات والمنيجيات وتعزيز استدامة تمؾ البرامج في الوزارة بالتعاوف 

 ء. مع الشركا
 دعـ االلتزاـ مف خالؿ تحديد التحديات والمشاركة في حميا بالتنسيؽ مع الجيات المعنية الشريكة. .16
 ضماف استمراية توفير مخصصات مالية بالتنسيؽ مع مديرية السياسات في الوزارة . .17
استمرارية تحديث البرنامج مف خالؿ تبادؿ الخبرات مع الدوؿ االخرن بالتنسيؽ مع الجيات  .18

 ة لضماف توفير مستون افضؿ مف الخدمة وتقميؿ التحديات المتوقعو .    الداعم
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 :نظيمي لمديرية األسرة والحمايةالهيكل الت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وزٌر التنمٌة االجتماعٌة

 األمٌن العام

 ٌن العام لشؤون التنمٌة والرعاٌةمساعد األم

 والحماٌةدٌرٌة األسرة م

 

 دورقسم 

 الرعاٌة والحماٌة
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قسم االحتضان 
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 البدٌلة
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الرعاٌة قسم 
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 قسم متابعة

 الدمج االسري



  وزارة التنمية االجتماعية                                                                                                                 الكتيب التنظيمي     

 131 ِٓ 113 طفضخ                                                                                                                         عبثك تضذ٠ج آخش تبس٠خ 20/1/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ن المجتمعيمدحدا  واألمديرية األ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االحداث واالمن المجتمعًمدٌرٌة عشر :  السابع
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الواقعٌن فً نزاع مع القانون من المشكالت والسلبٌات االجتماعٌة التً أدت إلى تعنى بحماٌة األحداث 

مخالفتهم،  وتوفٌر بٌبة سلٌمة تقدم الخدمات المتكاملة إلعادة تؤهٌلهم وإدماجهم فً المجتمع ، كما تعنى 

 ،رٌن من جرابم االتجار بالبشرحماٌة المجنً المتضر ؾ المنزلً وتعمل على بمساندة األسر ضحاٌا العن

أسر السجناء لحماٌتهم من اآلثار السلبٌة للعنؾ وؼٌاب عابل األسرة. كما تعمل المدٌرٌة على العمل مع و

حماٌة المرأة ضحٌة العنؾ بإٌجاد المؤوى اآلمن متكامل الخدمات لها وإعداد برامج الرعاٌة الالحقة 

ات خرٌجات دور رعاٌة األطفال. كما تعمل المدٌرٌة على الحد من والحٌاة المستقلة للنساء المعنفات والفتٌ

 ، ومراقبة السلوك.ظاهرة التسول والتخفٌؾ من آثارها السلبٌة

 

 أقسام المدٌرٌة ومهامها: 

 ( أقسام، وهً:6من )  الحداث واألمن المجتمعًمدٌرٌة اتشكل ت

 :دور تربٌة وتأهٌل األحداثقســم أوالا: 

 التالٌة:وٌتولى المهام 

  خالي تمذ٠ُ اٌجشاِذ اٌّتىبٍِخ ) إٌفغ١خ،اٌتشث٠ٛخ،  األصذاثتٛف١ش اٌج١ئخ اٌغ١ٍّخ ٌشػب٠خ ِٓ

 اٌتؼ١ّ١ٍخ،االرتّبػ١خ، اٌتأ١ٍ١٘خ ( 

  داخً دٚس اٌتشث١خ ٚاٌتأ١ً٘) ؽؼبَ،ششاة،تشف١ٗ،ِالثظ ( ٌألصذاث  األعبع١ختمذ٠ُ اٌخذِبد 

  داخً ث١ئبتُٙ  األصذاثتؼض٠ض ػ١ٍّخ تى١ف 

  اٌطج١ؼ١خ ٚدِزُٙ فٟ اٌّزتّغ  األعش٠خػّٓ ث١ئبتُٙ  األصذاثتأ١ً٘  أػبدحتٕف١ز ثشاِذ 

  داخً دٚس اٌتشث١خ ٚاٌتأ١ًٌ٘ألصذاث اإلششاف ػٍٝ تٕف١ز األٔشطخ اٌالِٕٙز١خ 

  ٍٝ(اٌضذادح .تٕف١ز ثشاِذ اٌتأ١ً٘ إٌّٟٙ ) إٌزبسح ، اٌغجبوخ ، اٌخشص ٚاٌفغ١فغبء ،  اإلششاف ػ 

 ١ٔٛٔخ ٌألصذاث ِٓ خالي اٌششوبء.اٌّغبػذح اٌمب 

  اإلششاف ػٍٝ أػذاد ثشاِذ اٌشػب٠خ اٌالصمخ داخً اٌذٚس 

  داخً دٚس اٌتشث١خ ٚاٌتأ١ً٘ تمذ٠ُ خذِبد االسشبد اٌفشدٞ ٚاٌزّؼٟ ٌألصذاث 

  اٌّغبّ٘خ فٟ تٛػ١خ اٌّزتّغ ٚاعش االصذاث ثطشق اٌتؼبًِ ِغ االصذاث ثبٌتؼبْٚ ِغ اٌزٙبد راد

 اٌؼاللخ ٚاٌششوبء 

  ًّتط٠ٛش اعب١ٌت اٌؼًّ ٚاٌتأوذ ِٓ تؼ١ُّ اٌمشاساد إٌّظّخ الرشاءاد اٌؼ 

  ٚصً اٌّشىالد  ا٢ساءٌتذاسط  ٌّذساء اٌذٚس ػمذ االرتّبػبد اٌذٚس٠خ 

  ُاالششاف ػٍٝ تٛح١ك وبفخ اٌتمبس٠ش ٚاٌّؼٍِٛبد ٚاٌج١بٔبد اٌخبطخ ثؼًّ اٌمغ 

 خ تم١١ُ اداء ِٛظفٟ اٌمغُ ٚتضذ٠ذ اصت١بربتُٙ اٌتذس٠ج١ 

 

 :من العنف األسريقسـم  الحماٌة ثانٌاا : 
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 وٌتولى المهام التالٌة:

  مكاتب الخدمة االجتماعٌة فً حماٌة االسرة اإلشراؾ على إعداد دراسات الحالة التً تقوم بها
 ومتابعتها واتخاذ اإلجراء المناسب علٌها .

 من خالل تقدٌم البرامج  والرعاٌةالفتٌات المحتاجات للحماٌة توفٌر البٌبة السلٌمة لرعاٌة ا
 المتكاملة: النفسٌة ، والتربوٌة، والتعلٌمٌة ، واالجتماعٌة، والتؤهٌلٌة.

 المإسسةداخل   الفتٌاتزٌز عملٌة تكٌؾ تع . 

 ضمن بٌباتهم األسرٌة الطبٌعٌة ودمجهم فً  فتٌاتتنفٌذ برامج إعادة تؤهٌل الاالشراؾ على و
 المجتمع.

  )فتٌات والنساء فً دور للتقدٌم الخدمات األساسٌة اإلٌوابٌة )طعام، شراب، ترفٌه، ومالبس
   الرعاٌة والوفاق االسري.

 بالتعاون مع هن بطرق التعامل مع لفتٌات والنساء المعنفاتمة فً توعٌة المجتمع وأسر االمساه ،
 الجهات ذات العالقة والشركاء. 

 راؾ علٌها ومتابعة أعمالها.ترخٌص دور حماٌة المرأة واإلش 

  .تقدٌم الخدمات المتكاملة لرعاٌة وحماٌة النساء المعنفات لحٌن تحسن ظروفهن األسرٌة 

  اإلشراؾ على إدارة مإسسات حماٌة األطفال ضحاٌا اإلساءة المودعٌن فً هذه المإسسات
 بموجب قرارات قضابٌة.

 اجتماعٌاً وقانونٌاً المعنفة  فة لتمكٌن المرأةالمشاركة فً تصمٌم البرامج الفردٌة والجماعٌة الهاد
 وصحٌاً ومهنٌاً وتنفٌذها بالتعاون مع الجهات المعنٌة.

 . المشاركة فً مراجعة التشرٌعات والقوانٌن المتعلقة بالمرأة واقتراح تطوٌرها 

  . متابعة حاالت العنؾ األسري وتقدٌم الرعاٌة الالحقة للنساء المعنفات 

 واألفراد ضحاٌا العنؾ.  واالقتصادي لألسر واالجتماعً، النفسً، تنسٌق تقدٌم الدعم 

 .تنسٌق أعمال لجان الوفاق األسري وتوثٌق إجراءاتها 

   إعداد دراسات الحالة الفردٌة لنزالء مراكز اإلصالح والتؤهٌل وتقدٌم الخدمات االجتماعٌة
تقدٌم الخدمات المتكاملة لرعاٌة وحماٌة النساء المعنفات لحٌن تحسن  الالزمة لهم وألسرهم .

 ظروفهن األسرٌة 

 فق السٌاسة تنفٌذ برامج العمل المعتمدة من قبل )لجنة دور االٌواء( ومتابعة تنفٌذها وتقٌٌمها و
 العامة المعتمدة لذلك.

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 : قســم الخدمـات االجتماعٌـةثالثاا : 
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 التالٌة:وٌتولى المهام 

   إعداد دراسات الحالة الفردٌة لنزالء مراكز اإلصالح والتؤهٌل وتقدٌم الخدمات االجتماعٌة
 الالزمة لهم وألسرهم. 

 .لنزالء مراكز اإلصالح والتؤهٌل(. المساهمة فً عقد محاضرات توعٌة فً مواضٌع مختلفة( 

 هم وعند خروجهم منها.تهٌبة نزالء مراكز اإلصالح والتؤهٌل اجتماعٌا ونفسٌا عند دخول 
 
 

 :األطفال لعم مكافحة قسمرابعًا: 

 

 ويتولى المياـ التالية:
  المساهمة فً إعداد الدراسات االجتماعٌة وتحلٌلها من الناحٌة السوسٌولوجً للوقوؾ على أهم

األسباب االجتماعٌة واالقتصادٌة لعمالة األطفال لتشكٌل مصدر هام للوصول إلى األطفال 
 لحل مشاكلهم. وأسرهم ودراسة احتٌاجاتهم تمهٌداً العاملٌن 

  تعزٌز الوعً المجتمعً لمشكلة عمل األطفال من حٌث أسبابه وأثاره وطرق الوقاٌة منه من
خالل المحاضرات والندوات وورش العمل المختصة باإلضافة إلى الحمالت التثقٌفٌة من خالل 

 مدٌرٌات المٌدان ومراكز المجتمع المحلً.

 فً تفعٌل اإلطار الوطنً لمكافحة عمل األطفال وباالشتراك مع الشركاء الحكومٌٌن  المساهمة
 وزارة التربٌة والتعلٌم( ومإسسات المجتمع المدنً والتطوعً.و )وزارة العمل

 ًالخطة الوطنٌة الستقطاب الدعم على المستوى الوطنً بشان مكافحة عمل  إعداد المساهمة ف
 .هسٌما أسوأ إشكال األطفال وال

  تفعٌل الدور القانونً لمراقب السلوك فً المٌدان لتحقٌق المصله الفضلى للطفل وإعداد الدراسة
 االجتماعٌة للطفل وخاصة المحتاجٌن للحماٌة والرعاٌة وتحوٌلهم إلى الجهات المختصة.

 مع.تفعٌل برنامج الرعاٌة الالحقة لألطفال العاملٌن وأسرهم وإعادتهم لمدارسهم ودمجهم فً المجت 

  ًالعمل على تطوٌر برامج التدرٌب المهنً لألطفال العاملٌن من خالل مراكز التدرٌب المهن
 والمشاؼل المهنٌة لألطفال الموجودٌن فً دور الرعاٌة والتربٌة والتؤهٌل.

 .تنظٌم دورات تدرٌبٌة للمعنٌٌن والعاملٌن بمشكلة عمل األطفال 

 ن واتخاذ ٌفٌها أطفال عامل ٌوجدات والمنشبات التً المشاركة فً الزٌارات المٌدانٌة على المإسس
 اإلجراءات الالزمة.

 عمالة األطفال. من الحد فً للمساهمة والدولٌة الوطنٌة المإسسات مع التشبٌك 

 األطفال عمل حول التقارٌر إعداد. 

 بعمالة األطفال تتعلق بٌانات قاعدة وإنشاء وتحدٌث إلكترونً موقع إنشاء. 
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 :قسم حماٌة ضحاٌا االتجار بالبشر خامساا : 

 وٌتولى المهام التالٌة :

  تامٌن الحماٌة واإلٌواء المإقت للمجنً علٌهم والمتضرر لحٌن حل مشكلته أو إعادته ٌشرؾ على
 إلى بلده األصلً أو أي بلد ٌختاره وٌوافق على استقباله .

  والنفسٌة والصحٌة واإلرشادٌة تقدٌم الرعاٌة االجتماعٌة والخدمات المعٌشٌة ٌشرؾ وٌتابع
 والثقافٌة والقانونٌة الالزمة للمجنً علٌه أو المتضرر .

  توفٌر برامج التدرٌب والتؤهٌل والتعافً الجسدي والنفسً والتوعٌة والصحة ٌشرؾ وٌتابع
 واإلرشاد والمساعدة القانونٌة لمساعدة المجنً علٌه المتضرر من االتجار بالبشر .

  علومات المتعلقة بالمجنً علٌهم والمتضرر من االتجار بالبشر بما فً ذلك جمع المٌشرؾ على
 تارٌخ الدخول إلى الدار والخروج منها .

  تامٌن المعلومات الالزمة للمجنً علٌهم والمتضررٌن من االتجار بالبشر وتمكٌنهم ٌشرؾ وٌتابع
 ٌتهما .من االتصال وطلب االستعانة بممثلً أو قناصل الدول التً ٌحمالن جنس

  تامٌن برامج التسلٌة للمتضرر وللمجنً علٌه إذا كان قاصرا .ٌشرؾ على 

  توفٌر فرص عمل مناسبة للمجنً علٌهم والمتضرر من خالل برامج التشؽٌل ٌشرؾ على
 والمشارٌع الصؽٌرة داخل الدار حسب اإلمكانات المتاحة .

  ندة للمجنً علٌهم والمتضرر الذٌن تامٌن المؤكل والملبس المناسب والخدمات المساٌشرؾ وٌتابع
 تستقبلهما الدار .

  تعزٌز الوعً المجتمعً لمشكلة االتجار بالبشر من خالل المحاضرات والندوات ٌشرؾ وٌتابع
 وورش العمل المختصة .

  ( المساهمة فً تفعٌل اإلطار الوطنً لمكافحة االتجار بالبشر وباالشتراك مع الشركاء الحكومٌٌن
وزارة العدل ، وزارة الصحة ، وزارة الداخلٌة ، وحدة مكافحة االتجار بالبشر وزارة العمل ، 

 البحث الجنابً ( ومإسسات المجتمع المدنً والتطوعً والمراكز والمنظمات الدولٌة .

 برصد اإلحصابٌات الشهرٌة والسنوٌة للمجنً علٌهم والمتضررٌن من ضحاٌا االتجار  ٌتابع
 بالبشر وتوثٌقها .

 

 

 

 

 

 

 :قسم مراقبة السلوك والرعاٌة الالحقةساا : ساد
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 وٌتولى المهام التالٌة:

  االششاف ػٍٝ اػذاد دساعبد اٌضبٌخ اٌتٟ تمَٛ ثٙب ِذ٠ش٠بد ا١ٌّذاْ ِٚتبثؼتٙب ٚاتخبر االرشاء

 إٌّبعت ػ١ٍٙب.

  اٌّغبّ٘خ فٟ تٛػ١خ اٌّزتّغ ٚاعش االصذاث ثطشق اٌتؼبًِ ِغ االصذاث، ثبٌتؼبْٚ ِغ اٌزٙبد راد

 اٌؼاللخ ٚاٌششوبء.

  ِشالجخ اِبوٓ تزّؼبد االصذاث ٚسطذ اٌضبالد االرتّبػ١خ اٌّؼشػخ ٌٍخطش ٚٚػغ اٌخطؾ

 ٚاٌجشاِذ اٌؼالر١خ ٌُٙ وُٛٔٙ ػشػخ ٌالٔضشاف.

  تضذ٠ذ االصت١بربد اٌتذس٠جخ ٌّشالجٟ اٌغٍٛن ٚتأ١ٍُ٘ٙ ػٍٝ و١ف١خ اٌتؼبًِ ِغ االصذاث ٚاعب١ٌت

 اٌجشاِذ اٌتذس٠ج١خ ثبٌتٕغ١ك ِغ اٌزٙبد اٌّؼ١ٕخ. اٌّشالجخ اٌفبػٍخ، ِٚتبثؼخ تٕف١ز

 .اٌّغبػذح اٌمب١ٔٛٔخ ِٓ خالي اٌششوبء 

 .ٖاالششاف ػٍٝ ثشٔبِذ اٌشػب٠خ اٌالصمخ ِٚتبثؼخ تٕف١ز 

 .ِتبثؼخ تٕف١ز لشاساد ٌزٕخ اٌشػب٠خ اٌالصمخ 

 تمذ٠ُ اٌتٕغ١ك ِغ الغبَ اٌشػب٠خ اٌالصمخ االخشٜ ٚاٌزٙبد راد اٌؼاللخ اٌتٟ ٠ّىٓ اْ تغبُ٘ ف ٟ

 خذِبد اٌشػب٠خ اٌالصمخ.

  اػذاد ثبسِذ ٚٔشبؽبد تٙذف اٌٝ تؼض٠ضلذساد اٌّٛظف١ٓ اٌمبئ١ّٓ ػٍٝ تٕف١ز ثشاِذ اٌشػب٠خ

 اٌالصمخ ثبٌتٕغ١ك ِغ اٌّذ٠ش٠خ.

  التشاس ِششٚػبد ٌتط٠ٛش ثشاِذ اٌشػب٠خ اٌالصمخ اٚ تؼذ٠ً اٌمبئُ ِٕٙب ٚتم١١ّٙب ٚسفغ اٌتمبس٠ش

 اٌخبطخ ثزٌه اٌٝ اٌّذ٠ش.

  /ٌّٟٕٙاالششاف ػٍٝ تٕف١ز اٌتذاث١ش اٌغ١ش عبٌجخ ٌٍضش٠خ ٚاٌتٟ تشًّ ) االٌضبق ثّؤعغخ اٌتذس٠ت ا

 االٌضاَ ثغبػبد ػًّ ِضذدح تٙذف اٌٝ تمذ٠ُ إٌفغ اٌؼبَ ٚ االششاف اٌمؼبئٟ(.
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 الهٌكل التنظٌمً لمدٌرٌة الدفاع االجتماعً:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وزٌر التنمٌة االجتماعٌة

 األمٌن العام

 مساعد األمٌن العام لشؤون التنمٌة والرعاٌة

   الحداث واألمن المجتمعًامدٌرٌة 

 

دور تربٌة قسم 

 وتأهٌل االحداث

 

قسم الحماٌة 

من العنف 

 االسري

قسم الخدمات 

 االجتماعٌة

 

مكافحة قسم 

  عمالة األطفال

 

 مراقبة السلوكقسم 

 والرعاٌة الالحقه

 

حماٌة قسم 

االتجار ضحاٌا 

  بالبشر
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 ذوي اإلعاقة األشخاصشؤون مدٌرٌة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ذوي اإلعاقةاالشخاص شؤون  مدٌرٌة: عشر الثامن
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ألسقرهم وأفقراد وتقدٌم النصح واإلرشاد والتوعٌقة  ذوي االعاقة تؤهٌل األشخاص تدرٌب وتعنى برعاٌة و

تمكقٌن  الققادرٌن مقنهم ومسقاعدتهم علقى العمقل واالعتمقاد  المجتمع. والعمل علقىمجتمعهم بهدؾ دمجهم ب

كما تشرؾ المدٌرٌة على مراكز ومإسسات األشخاص ذوي االعاقة  فً القطاعٌن الحكقومً  على النفس.

 والتطوعً والخاص ومتابعة إجراءات ترخٌصها وتقٌٌم  أدابها واتخاذ اإلجراءات الالزمة بحق المخالفٌن.

 وتتشكل من االقسام التالٌة:

 قسم المراكز والمؤسسات 

 وٌتولى  القٌام بالمهام التالٌة :

  اتخبر االرشاءاد اٌالصِخ ٌتشخ١ض ِشاوض ِٚؤعغبد االشخبص رٚٞ االػبلخ فٟ اٌمطبػبد

 )اٌضى١ِٛخ ٚاٌتطٛػ١خ ٚاٌخبطخ( ٚفمب ٌالٔظّخ ٚاٌتشش٠ؼبد إٌبفزح.

 .اٌم١بَ ثبطذاس اٌشخض اٌغ٠ٕٛخ ٚتزذ٠ذ٘ب 

  االرشاءاد ٚتٕظ١ّٙب ثغزالد اٌىتش١ٔٚخ ٍِٚفبد خبطخ ثىً ِشوض ِٚؤعغخ.تٛح١ك وبفخ 

  اٌّغبّ٘خ فٟ اػذاد اتفبل١بد اٌتؼبْٚ ٚاٌششاوخ فٟ ِزبي ششاء خذِبد اٌّٛظف١ٓ ِغ اٌزّؼ١بد

 اٌّتخظظخ فٟ ِزبي االػبلخ ثبٌتؼبْٚ ِغ اٌّذ٠ش٠بد اٌّؼ١ٕخ.

 

 خ فٟ ِشاوض ِٚؤعغبد االشخبص رٚٞ االػبلخ ثبٌتؼبْٚ ِغ االششاف ػٍٝ تٕف١ز اٌجشاِذ اٌؼالر١ٗ ٚاٌظض١خ اٌّتخظظ

 لغُ  اٌّتبثؼخ ٚاٌتم١ُ اٌفٕٟ.

 

 ٚاٌتطٛػٟ ٚاالٍٟ٘( اٌخبص اٌضىِٟٛ،) اٌمطبػ١ٓ فٟ اٌّؼٛل١ٓ االشخبص ِٚؤعغبد ِشاوض ػٍٝ االششاف 

 زٖإٌبف اٌتشش٠ؼبد ٚفك ِٕٙب اٌّخبٌف ٚاغالق أدائٙب ِٚتبثؼخ ٚتشخ١ظٙب

 

 ٚاٌج١بٔبد ٚاالدخبالد ٌالٔزبصاد  ٌٍٛصاسح اٌتبثؼخ ٚاٌّؤعغبد اٌّشاوض تٛح١ك ِٚتبثؼخ ٚتٕغ١ك تٕظ١ُ ػٍٝ االششاف 

 ثٙب اٌّؼّٛي اٌّضٛعجٗ االٔظّٗ ٚفك ٚاٌىتش١ٔٚب ٠ذ٠ٚب ػٍّٙب ثطج١ؼخ اٌّتؼٍمٗ

 

 وً ِذ٠ش٠بد  ِغ ثبٌتؼبْٚ االػبلٗ ِزبي فٟ اٌّتخظظٗ اٌزّؼ١بد ِغ ٚاٌششاوخ اٌتؼبْٚ اتفبل١بد اػذاد ػٍٝ االششاف 

 ٚاٌزّؼ١بد  اٌّب١ٌٗ ٚاٌّٛاسد اٌمب١ٔٛٔٗ اٌشؤْٚ ِٓ

 

 اٌضى١ِٛٗ ٚاٌّؤعغبد اٌّشاوض فٟ االػبلٗ رٚٞ ٌالشخبص ٚاٌتأ١ً٘ ٚاٌتذس٠ت اٌشػب٠ٗ خذِبد تٛف١ش ػٍٝ االششاف 

 اٌفٕٟ ٚاٌتم١ُ اٌّتبثؼخ  لغُ ِغ ثبٌتؼبْٚ ٚاٌخبطٗ ٚاٌتطٛػ١ٗ

 

 ٚاٌتطٛػ١خ اٌضى١ِٛخ) اٌمطبػبد فٟ ٚاٌتأ١ً٘ اٌشػب٠خ ِٚؤعغبد ِشاوض فٟ اٌضبالد لجٛي ارشاءاد ػٍٝ االششاف 

 .إٌّبعجٗ ثبٌطشق ٚتٛح١مٙب االٔتظبس لٛائُ ٚتٕغ١ك ٚتٕظ١ُ( ٚاٌخبطخ

 

 اٌمطبػبد ِختٍف فٟ ٚاٌّؤعغبد ثبٌّشاوض اٌف١ٕخ اٌمجٛي ٌزبْ  ارشاءاد ِٚتبثؼخ ػٍٝ االششاف. 

 

 ٚإٌفغ١ٗ ٚاٌضشو١ٗ اٌضغ١ٗ اٌمذساد ت١ّٕخ ثٙذف ٚاٌّؤعغبد ثبٌّشاوض اٌّتؼٍمٗ االٔشطٗ اللبِخ ٚاٌتٕغ١ك ػٍٝ االششاف 

 اٌزّبػٟ اٌؼًّ ٚت١ّٕخ اٌتؼبْٚ ٚتشز١غ ٚاٌّؼبسع ٚاٌّخ١ّبد ٚاٌّغبثمبد اٌتش٠ٚض١خ االٔشطخ ٚتٛف١ش ٚاالرتّبػ١ٗ
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 ذوي اإلعاقةالتدرٌب وادماج األشخاص قسم 

  ٗٚاٌظض١خ اٌّتخظظخ فٟ ِشاوض ِٚؤعغبد االشخبص رٚٞ االششاف ػٍٝ تٕف١ز اٌجشاِذ اٌؼالر١

 االػبلخ.

 . اػذاد اٌخطؾ اٌتشث٠ٛخ ٚاٌف١ٕخ ِٚتبثؼتٙب فٟ اٌّشاوض ٚاٌّؤعغبد 

 .اٌّغبّ٘خ فٟ ثٕبء لذساد اٌؼب١ٍِٓ فٟ ِزبي اػذاد اٌخطؾ اٌتشث٠ٛخ ٚاٌتؼ١ّ١ٍخ 

 ٜاٌتضاُِٙ ثتطج١ك اٌخطؾ  اٌّغبّ٘خ فٟ تم١١ُ أداء اٌّؼ١ٍّٓ ٚاالخظبئ١١ٓ ِٓ إٌٛاصٟ اٌف١ٕخ ِٚذ

 تطٛس اٌضبالد ٚاعتخّبس٘ب . ىٌٝٚاٌجشاِذ اٌشا١ِخ 

 .االششاف ػٍٝ ثشٔبِذ اٌتأ١ً٘ اٌّزتّؼٟ ثبٌتٕغ١ك ِغ ِختٍف اٌزٙبد راد اٌؼاللخ 

 . االششاف ػٍٝ ثشاِذ اٌتذخً اٌّجىش 

  ٓاالششاف ػٍٝ ثشاِذ اٌؼًّ ِغ اٌّتطٛػ١ 

 ٞٚاإلػبلخ ٚأعشُ٘ ٚأفشاد اٌّزتّغ اٌّضٍٟ ثبٌتٕغ١ك ِغ  تمذ٠ُ ثشاِذ اٌتٛػ١خ ٚاإلسشبد ٌألشخبص ر

 اٌزٙبد اٌّؼ١ٕخ داخً اٌٛصاسح ٚخبسرٙب.

  ىػذاد ٚىطذاس إٌششاد اٌتؼش٠ف١خ ٚاألدٌخ اٌتذس٠ج١خ ٚاٌٍّظمبد اٌتٛػ٠ٛخ صٛي ِفَٙٛ اإلػبلخ ٚو١ف١خ

 اٌتؼبًِ ِؼٙب ثبٌتٕغ١ك ِغ اٌزٙبد اٌّؼ١ٕخ داخً ٚخبسد اٌٛصاسح.

 

 االداس٠ٗ اٌشؤْٚ ِذ٠ش٠خ ِغ ثبٌتٕغ١ك ا١ٌّذاْ ِٓ اٌّشفٛػٗ اٌتذس٠ج١خ االصت١بربد ِغتٍضِبد ١ٓتأِ ػٍٝ االششاف 

 اٌّشوض اٌٛصاسح فٟ ٚاٌّب١ٌٗ

 اٌشش٠ىٗ اٌزٙبد ِغ ٚاٌتؼبْٚ ثبٌتٕغ١ك ٚتم١ّٙب إٌّٟٙ ٚاٌتشغ١ً اٌتأ١ً٘ ثشاِذ تٕف١ز ِٚتبثؼخ اػذاد ػٍٝ االششاف 

 اٌشش٠ىٗ اٌزٙبد ِغ ٚاٌتؼبْٚ ثبٌتٕغ١ك ٚتم١١ّٙب اٌّزتّؼٟ اٌتأ١ً٘ ثشاِذ تٕف١ز ِٚتبثؼخ اػذاد ػٍٝ االششاف 

 اٌغبدعٗ عٓ دْٚ اؽفبي ٌذ٠ٙب اٌتٟ ٌالعش ٚاسشبد تٛػ١ٗ دٚساد تٕظ١ُ ػٍٝ ٚاٌؼًّ اٌّجىش اٌتذخً ثشاِذ ػٍٝ االششاف 

 ٚخبسرٙب اٌٛصاسح داخً ِٓ اٌّؼ١١ٕٓ ِغ ثبٌتٕغ١ك ِزتّؼُٙ فٟ ٚدِزُٙ اال٠ٛائ١ٗ اٌّشاوض فٟ إٌّتفؼ١ٓ اػذاد ِٓ ٌتخف١ف

 اٌتبثؼخ االػبلٗ رٚٞ االشخبص شؤْٚ ِشاوض فٟ ٌٍتطٛع ٚاعتمطبثُٙ اٌّتطٛػ١ٓ ِغ اٌؼًّ ثشاِذ ػٍٝ االششاف 

 اٌؼاللٗ راد اٌخبسر١خ اٌزٙبد ِغ ثبٌتٕغ١ك ٚاٌتذس٠ت  اٌخجشاد ٌٕمً ٌٍٛصاسح

 ًّاٌّضٍٟ اٌّزتّغ ٚأفشاد ٚأعشُ٘ اإلػبلخ رٚٞ ٌألشخبص ٚاإلسشبد اٌتٛػ١خ ثشاِذ ٌتمذ٠ُ  ٚاٌتٕغ١ك االػذاد ػٍٝ اٌؼ 

 .ٚخبسرٙب اٌٛصاسح داخً اٌّؼ١ٕخ اٌزٙبد ِغ ثبٌتٕغ١ك

 ٚو١ف١خ اإلػبلخ ِفَٙٛ صٛي اٌتٛػ٠ٛخ ٚاٌٍّظمبد اٌتذس٠ج١خ ٚاألدٌخ اٌتؼش٠ف١خ إٌششاد ٚىطذاس اػذاد ػٍٝ اإلششاف 

 .اٌٛصاسح ٚخبسد داخً اٌّؼ١ٕخ اٌزٙبد ِغ ثبٌتٕغ١ك ِؼٙب اٌتؼبًِ
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  لألشخاص ذوي األعاقة اإلشراف التربويقسم 

 . ٓاالششاف ػٍٝ وبفخ االرشاءاد االداس٠خ ٚاٌف١ٕخ اٌّتؼٍمخ ثبٌّٕتفؼ١ 

  اٌم١بَ ثبرشاءاد لجٛي اٌضبالد فٟ ِشاوض ِٚؤعغبد اٌشػب٠خ ٚاٌتأ١ً٘ فٟ اٌمطبػبد )اٌضى١ِٛخ

 ٚاٌتطٛػ١خ ٚاٌخبطخ(.

  ػمذ ٌزبْ اٌمجٛي اٌف١ٕخ ثبٌّشاوض ٚاٌّؤعغبد فٟ ِختٍف اٌمطبػبد.اٌم١بَ ثبٌتٕغ١ك ٌغب٠بد 

 .تٕظ١ُ ٚتٕغ١ك لٛائُ االٔتظبس ػّٓ عزالد اٌىتش١ٔٚخ ٠ٚذ٠ٚخ 

 .اعتمجبي اٌذساعبد االرتّبػ١خ ِٓ اٌّذ٠ش٠بد ٚتظ١ٕفٙب ٚفك اٌشٛاغش اٌّتٛفشح 

  اٌشعَٛ ٌٍّٕتفؼ١ٓ ِٓ اٌخذِبد.اٌم١بَ ثذساعخ اٌتٛط١بد اٌّتؼٍمخ ثتّذ٠ذ اٌمجٛي ٚؽٟ اٌم١ذ ٚتخف١غ 

  اٌّذ٠ش٠خ ٚتٕظ١ّٙب ٚاػذاد عزً خبص ثٙب. ىٌٝدساعخ االعتذػبءاد اٌٛاسدح 

  اٌّذ٠ش٠خ ٚاٌّتؼٍمخ ثبٌّٕتفؼ١ٓ ِٓ اٌخذِبد. ىٌٝدساعخ وبفخ اٌشىبٜٚ ٚااللتشاصبد اٌٛاسدح 

 .ٓاٌّغبّ٘خ فٟ تمذ٠ُ اٌذػُ إٌفغٟ ٚاالرتّبػٟ ٌالعشح ٚإٌّتفؼ١ 

 

     اٌخطؾ ٚاػذاد ثٕبء و١ف١خ ػٍٝ االػبلٗ رٚٞ االشخبص ِشاوض فٟ اٌؼب١١ٍِٓ لذساد ثٕبء ِٚتبثؼخ ػٍٝ االششاف 

 تطٛسُ٘ ِٚتبثؼخ االػبلٗ رٚٞ ٌالشخبص االداء ِغت٠ٛبد ٚتضذ٠ذ ٚاٌتؼ١ّ١ٍخ اٌتشث٠ٛٗ

   اٌشا١ِخ ٚاٌجشاِذ اٌخطؾ ثتطج١ك اٌتضاُِٙ ِٚذٜ اٌف١ٕخ إٌٛاصٟ ِٓ ٚاالخظبئ١١ٓ اٌّؼ١ٍّٓ أداء تم١١ُ  ػٍٝ االششاف 

 ٚاعتخّبس٘ب اٌضبالد تطٛس ىٌٝ

 ُاإلػبلخ رٚٞ األشخبص دِذ ثٙذف اٌّضٍٟ اٌّزتّغ ٚألفشاد ٚأعشُ٘ اإلػبلخ رٚٞ ٌألشخبص ٚاإلسشبد اٌتٛػ١خ تمذ٠ 

 اٌّضٍٟ اٌّزتّغ فٟ

       تٛػ١ش اْ اٌشىبٚٞ    .اٌخذِبد ِٓ ثبٌّٕتفؼ١ٓ ٚاٌّتؼٍمخ اٌّذ٠ش٠خ ىٌٝ اٌٛاسدح ٚااللتشاصبد اٌشىبٜٚ وبفخ دساعخ (

 تظً ِٓ ٚصذٖ خذِخ اٌزّٙٛس ( 

 اٌّتبثؼخ لغُ ِغ ثبٌتٕغ١ك ٚاٌتؼ١ّ١ٍخ اٌتشث٠ٛخ ثبٌخطؾ اٌخبطخ اإلٔزبصاد ػٓ ع٠ٕٛخ  ٚإٌظف اٌشثؼ١خ اٌتمبس٠ش ىػذاد 

 اٌفٕٟ ٚاٌتم١١ُ

 

  قسم المتابعة والتقٌٌم الفنً 

 وٌتولى القٌام بالمهام التالٌة:

  اٌّؤعغبد ٚاٌّشاوض اٌؼبٍِخ فٟ ِزبي االػبلخ  فٟ ِختٍف اٌمطبػبد  ىٌٝاٌم١بَ ثبٌض٠بساد اٌفزبئ١خ

 )اٌضى١ِٛخ ٚاٌتطٛػ١خ ٚاٌخبطخ(.

  اػب اٌتمبس٠ش ٌٍض٠بساد ا١ٌّب١ٔخ ٚسص وبح اٌّخبالد 

 اػب اٌّخبؽجبد اٌالصِخ ٌتظ٠ٛت اٌّخبالد 

 اٌت١ٕغت ثبٌؼمٛثبد ٚق إٌظبَ ٚاٌتؼ١ٍّبد إٌبرح 

 ٌتٕغ١ك ِغ ثبلٟ االلغبَ ثبٌّذ٠ش٠خ ٌشطذ االٔزبصاد ٚاالٔشطخ  ا 
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 ِختٍف فٟ  االػبلخ ِزبي فٟ ٚاٌّشاوضاٌؼبٍِخ ٌٍّؤعغبد  اٌتتجؼ١ٗ اٌض٠بساد اػذاد فٟ ٚاٌّشبسوخ ػٍٝ االششاف 

 ٌٍّغؤ١ٌٚٓ تٛط١بتٙب ٚسفغ تمبس٠ش٘ب ٚاػذاد اٌّذ٠ش٠خ الغبَ ِغ ثبٌتٕغ١ك(. ٚاٌخبطخ ٚاٌتطٛػ١خ اٌضى١ِٛخ) اٌمطبػبد

 االطٛي صغت

 ٚاٌتطٛػٟ اٌخبص اٌمطبع فٟ ٌُٙ خذِبد ششاء تُ اٌز٠ٓ اٌؼم١ٍخ االػبلٗ رٚٞ االشخبص اداء ٚتم١١ُ ٚاٌّتبثؼخ االششاف 

 ٚاٌتطٛػٟ اٌخبص اٌمطبع فٟ االػبلٗ رٚٞ ٌالشخبص خذِبد ششاء فٟ اٌّؼ١١ٕٓ ِغ ٚاٌتٕغ١ك ػٍٝ االششاف 

 ِؤششاتٙب اداء تم١١ُ ِشارؼخ  فٟ االلغبَ ِٚشبسوخ اٌّذ٠ش٠خ ػًّ خطؾ أزبصاد سطذ ِٚتبثؼخ ػٍٝ االششاف 

 ًّٚاٌىتش١ٔٚب ٠ذ٠ٚب ثغزالد ٚتّٛح١مٙب اٌخذِبد ثششاء اٌخبطخ االٔتظبس لٛائُ  ٚتٕغ١ك تٕظ١ُ ػٍٝ اٌؼ 

  االشققراؾ علققى تنفٌققذ إجققراءات اإلعفققاءات الجمركٌققة والتسققهٌالت المختلفققة مققن خققالل
( 31اسقتناداً لققانون حققوق األشقخاص ذوي اإلعاققة رققم )التنسٌق مع المإسسات المعنٌقة 

 (.2002لسنة )
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 :ذوي اإلعاقةاألشخاص  شؤون الهٌكل التنظٌمً لمدٌرٌة

 

 

 

 

 

  

 وزٌر التنمٌة االجتماعٌة

 األمٌن العام

 الرعاٌةالتنمٌة و مساعد األمٌن العام لشؤون

  ذوي اإلعاقةاألشخاص شؤون مدٌرٌة 

 

المتابعة والتقٌٌم قسم 

 الفنً

قسم اإلشراف التربوي 

 لألشخاص ذوي اإلعاقة

 

المراكز قسم 

 والمؤسسات

التدرٌب وادماج قسم 

 ذوي اإلعاقةاألشخاص 

األشخاص  قسم خدمات

 ذوي اإلعاقة
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 وحدة مكافحة التسول
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   وحدة مكافحة التسولعشر:  التاسع

، ( من قانون العقوبات389ادة رقم )الحد من ظاهرة التسول تطبٌقاً للنصوص القانونٌة ) المالوحدة بـتعنى 

قانون األحداث ، ققانون مراقبقة سقلوك اإلحقداث ، وققانون وزارة الشقإون االجتماعٌقة والعمقل(. بقـ ضقبط 

      المتسولٌن ورعاٌة وتؤهٌل المحكومٌن منهم بموجب أحكام قضابٌة.           

 

 وتتشكل من االقسام التالٌة:

 قسم ضبط المتسولين

 ويتولى المهام التالية :

  تشكٌل لجان لضبط المتسولٌن بعضقها لألطفقال وبعضقها للبقالؽٌن  بالتعقاون والتنسقٌق مقع
 الجهات المعنٌة مثل االمن العام وؼٌرها من الجهات وذلك فً كافة المحافظات.

 .إعداد برامج تنفٌذٌه للجان كافة 
 .التدقٌق األمنً على المتسولٌن مع التنسٌب بمنح اعضاء لجان الضبط الضابطة العدلٌة 
  المعتمدة. كز رعاٌة وتؤهٌل المتسولٌنامرتودٌع المتسولٌن األطفال إلى 
 .إحالة المتسولٌن البالؽٌن الى المراكز االمنٌة التخاذ االجراءات القانونٌة بحقهم 
 لق بالتسول واالستجابة لتلك الشكاوي.استقبال شكاوى المواطنٌن بما ٌتع 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 وتأهيل المتسولين ةعايمراكز ر قسم 
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 ويتولى المهام التالية :

  ًبموجقب كقز رعاٌقة وتؤهٌقل المتسقولٌنامراالحتفاظ باالطفال المتسولٌن المضبوطٌن فق ،
عقن اوامر قضابٌة لحٌن الفصل بقضاٌاهم وضرورة إبالغ المركز األمنً المختص خطٌاً 

 هإالء األطفال وإعالم ذوٌهم منذ لحظة دخولهم الى المركز.
  اسقتقبال المتسققولٌن البقالؽٌن الصققادرة بحقهقم أحكققام قضقابٌة فققً مراكقز الرعاٌققة والتاهٌققل

 المعتمدة لحٌن انتهاء مدة محكومٌتهم.
  إجراء الدراسات االجتماعٌقة السقر المتسقولٌن سقواء كقانوا بقالؽٌن او أطفقال بالتعقاون مقع

 اقبً السلوك والباحثٌن االجتماعٌٌن المعتمدٌن رسمٌاً فً أماكن سكنهم.مر
 .تقدٌم خدمات الرعاٌة المإسسٌة المتكاملة للمتسولٌن 
 .إعداد برامج إعادة تؤهٌل للمتسولٌن وتنفٌذها ومراقبتها 
  .التقدقٌق علقى وضقع االطفقال المضقبوطٌن فٌمقا اذا كقان معمقم علقٌهم كؤشقخاص مفقققودٌن

 ون مع المراكز االمنٌة.وذلك بالتعا
  سققاعة مققن الحققاقهم بققالمراكز الققى الفحققص الطبققً والحصققول  24إحالققة المتسققولٌن خققالل

على تقارٌر طبٌقة لكقل مقنهم، وكقذلك الحصقول علقى أوامقر احتفقاظ مقن المحكمقة بالنسقبة 
 لألطفال منهم.

  اإلشقققراؾ علقققى إجقققراءات العمقققل المرتبطقققة بقققاللوازم والمحاسقققبة وشقققإون المقققوظفٌن
والحركة ومتابعة الموظفٌن المكلفٌن بمهقام إدارة وحقدة التسقول حسقب  لخدمات المساندةوا

 .االختصاص بالتنسٌق مع مدٌرٌة الموارد البشرٌة
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  وزارة التنمية االجتماعية                                                                                                                 الكتيب التنظيمي     

 131 ِٓ 129 طفضخ                                                                                                                         عبثك تضذ٠ج آخش تبس٠خ 20/1/2015 

 

 :لوحدة مكافحة التسولالهٌكل التنظٌمً 

 

 

 

 

 

 وزٌر التنمٌة االجتماعٌة

 األمٌن العام

 الرعاٌةالتنمٌة و مساعد األمٌن العام لشؤون

 وحدة مكافحة التسول

 

 مراكز ورعاٌة وتأهٌل المتسولٌن قسم  ضبط المتسولٌنقسم 


