تنوٌه :التعليمات المرفقة هي مسودة ،اذ نستقبل مالحظاتكم عليها
17/3/2019خالل مدة  15عشر يوم من تاريخ

صفحة  1من 6

تعليمات تنظيم واستخدام نظام الخدمات االلكترونية لوزارة التنمية االجتماعية
لسنة 2119
صادر بموجب احكام المادة ( ) 4من قانون المعامالت االلكترونية رقم  15لسنة 2015
ويعمل بها من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة (:)1
تسمى هذه التعلٌمات ( تعلٌمات تنظٌم واستخدام نظام الخدمات االلكترونٌة لوزارة التنمٌة
االجتماعٌة لعام  ) 1029وٌعمل بها من تارٌخ نشرها فً الجرٌدة الرسمٌة.
المادة (:)2
ٌكون للكلمات والعبارات التالٌة حٌثما وردت فً هذه التعلٌمات المعانً المخصصة لها أدناه ما
لم تدل القرٌنة على غٌر ذلك :
الوزارة :وزارة التنمٌة االجتماعٌة .
الوزيــر :وزٌر التنمٌة االجتماعٌة .
االمين العام  :أمٌن عام وزارة التنمٌة االجتماعٌة
المديرية المختصة :المدٌرٌة التً تشرف على تقدٌم الخدمة فً الوزارة.
الشركــــــــــــــــاء :الدوائر أو/و المؤسسات التً ٌكون لها دوراو اجراء فً تقدٌم الخدمة.
المديرية الفنيـــــة :المدٌرٌة التً تعنى بأمور تكنولوجٌا المعلومات الستدامة عمل تقدٌم الخدمة
إلكترونٌا وتقوم بأخذ االجراءات الالزمة لحفظ السجالت وحماٌتها.
الوسائل االلكترونية :تقنٌة استخدام وسائل كهربائٌة أو مغناطٌسٌة أو ضوئٌة أو
كهرومغناطٌسٌة أوشبكة معلومات أو أي وسٌلة مشابهة.
مقدم الطلب  :اي شخص طبٌعً او معنوي ٌرغب بإجراء معامالته لدى الوزارة باستخدام
الوسائل االلكترونٌة.
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الملف االلكتروني  :سجل إلكترونً خاص بمقدم الطلب ٌنظم من قبله وٌحفظ الكترونٌا لدى
الوزارة ٌحتوي على معلومات تتعلق بمقدم الطلب وال ٌمكن اجراء اي تعدٌل على محتوٌاته
اال من قبل مقدم الطلب نفسه .
بوابة الخدمات االلكترونية :الموقع االلكترونً الخاص بالوزارة والذي ٌحتوي على عدة
خدمات إلكترونٌة تقدم من قبل الوزارة.
التوقيع االلكتروني :الرقم المرجعً للبٌانات التً تتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو
إشارات أو غٌرها وتكون مدرجة بشكل الكترونً أو أي وسٌلة أخرى مماثلة فً السجل
االلكترونً  ،أو تكون مضافة علٌه أو مرتبطة به بهدف تحدٌد هوٌة صاحب التوقٌع وانفراده
باستخدامه وتمٌٌزه عن غٌره.
المعامالت اإللكترونية :االجراءات التً تنفذ من خالل الوسائل اإللكترونٌة.
السجل االلكتروني :رسالة المعلومات التً تحتوي على قٌد أو عقد أو أي مستند أو وثٌقة من
نوع أخر ٌتم إنشاء أي منها أو تخزٌنها أو استخدامها أو نسخها أو إرسالها أو تبلٌغها أو تسلمها
باستخدام الوسائل االلكترونً.
المادة (:)3
تسري احكام هذه التعلٌمات على اجراء المعامالت االلكترونٌة فً الوزارة باستخدام الوسائل
اإللكترونٌة.
المادة (:)4
أٌ .جوز اجراء المعامالت المدرجة على بوابة الخدمات االلكترونٌة باستخدام الوسائل
االلكترونٌة.
بٌ .شترط لقبول طلبات اجراء المعامالت عبر بوابة الخدمات االلكترونٌة للوزارة
بالوسائل االلكترونٌة ان تستوفً المتطلبات القانونٌة لهذه الطلبات وفقا للتشرٌعات
الناظمة لكل منها.
ت .للوزٌر او من ٌفوضه الغاء او تعدٌل اي اجراء ٌتعلق بالخدمات المدرجة على بوابة
الخدمات االلكترونٌة بناء على تنسٌب كل من المدٌرٌة الفنٌة والمختصة بموجب قرار
ٌصدر لهذه الغاٌة .
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المادة (:)5
تتولى مدٌرٌة التطوٌر المؤسسً فً الوزارة ما ٌلً-:
أ .توثٌق وتسجٌل المستخدمٌن للمعامالت االلكترونٌة باستخدام ملف الكترونً محدد لكل
مستخدم للمعامالت االلكترونٌة للحاالت التً تحتاج الى ملف الكترونً وفقا لما تقرره
الجهة المختصة  ،على أن ٌتضمن الملف ما ٌلً-:
 -2اسم المستخدم الذي ٌحدد من قبل مدٌرٌة التطوٌر المؤسسً فً الوزارة.
 -1كلمة المرور الخاصة بالمستخدم.
ب .ضمان كافة انواع الحماٌة وامن المعلومات وسرٌتها وحفظها بما فٌها حماٌة المعامالت
والبرامج الخاصة بها من القرصنة والفٌروسات االلكترونٌة وعدم االعتداء علٌها.
المادة (:)6
أ .على مقدم الطلب تسجٌل الدخول على بوابة الخدمات االلكترونٌة باستخدام الملف
االلكترونً المحدد للخدمات التً تحتاج ملف للمستخدم على ان ٌتضمن الملف-:
 -2اسم المستخدم ٌحدد من قبل مقدم الطلب.
 -1كلمة المرور تحدد من قبل مقدم الطلب.
 -3رقم الهاتف الخلوي او البرٌد االلكترونً لغاٌات التبلٌغات.
ٌ -4تم تفعٌل الحساب عن طرٌق رمز تحقق ٌتم ارساله عبر رسالة معلومات الكترونٌة
الى مقدم الطلب.
بٌ .تحمل مقدم الطلب مسؤولٌة صحة المعلومات المقدمة .
ت .على مقدم الطلب فً حال صدور الموافقة االولٌة من الوزارة على قبول الطلب واذا لم
تتوافر لدٌه الوثائق االلكترونٌة ٌجوز له ارسالها بأي وسٌلة اخرى على عنوان الوزارة
خالل المدة المحددة بالقوانٌن واالنظمة والتعلٌمات الخاصة بكل خدمة وٌجب علٌه ان
ٌستوفً جمٌع الشروط المقررة فً االنظمة والتعلٌمات بما فٌها الرسوم إن تطلبت
الخدمة دفع اٌة رسوم .
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ثٌ .رفض الطلب حكما اذا تخلف مقدم الطلب عن تنفٌذ االحكام الواردة فً الفقرة (ت) من
هذه المادة.
المادة (:)7
ٌعتبر طلب التسجٌل االلكترونً المقدم للوزارة مستوفٌا للشروط القانونٌة اذا تضمن الطلب
جمٌع الوثائق المطلوبة فً شروط تقدٌم الطلب المبٌنة على بوابة الخدمات االلكترونٌة.
المادة (:)8
أٌ .تم دراسة الطلب من قبل المدٌرٌة المختصة للتنسٌب بقبول الطلب او رفضه.
ب .اذا كان الطلب غٌر مستكمل للمتطلبات القانونٌة للجهة المختصة ان تطلب من مقدم
الطلب استكمال تقدٌم الوثائق خالل المدة المحددة بالقوانٌن واالنظمة والتعلٌمات
الخاصة بكل خدمة .
تٌ .تم اعالم مقدم الطلب بقبول الطلب او رفضه عبر رسالة المعلومات االلكترونٌة والتً
تم تحدٌدها من قبل مقدم الطلب .
المادة (:)9
أٌ .بدأ تارٌخ مباشرة تقدٌم الطلبات بالوسائل االلكترونٌة بقرار من الوزٌر بناء على
تنسٌب االمٌن العام وٌحق للوزٌر تفوٌض من ٌراه مناسبا.
بٌ .جوز للوزٌر بناء على تنسٌب االمٌن العام اضافة خدمات جدٌدة ٌتم اجراؤها بالوسائل
االلكترونٌة بناء على تنسٌب من الجهة المختصة على ان تطبق علٌها احكام هذه
التعلٌمات.
المادة (:)11
تعرض أي حالة لم ٌرد النص علٌها فً هذه التعلٌمات أو أي حالة لم تتم معالجتها على
الوزٌر بنا ًء على طلب االمٌن العام لٌصدر القرار الذي ٌراه مناسبا ً بشأنها ،وٌحق للوزٌر
تفوٌض من ٌراه مناسبا.
المادة (:)11
ٌصدر الوزٌر بناء على تنسٌب االمٌن العام القرارات الالزمة لتنفٌذ احكام هذه التعلٌمات -:
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أ .طرق انشاء السجالت االلكترونٌة او اٌداعها او حفظها او اصدارها.
ب .امن السجالت والمعامالت االلكترونٌة وحماٌتها وسرٌتها وسالمتها.

وزٌر التنمٌة االجتماعٌة
بسمة موسى اسحــاقات
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