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حضرة صاحب الجاللة الهاشمية الملك عبدهللا الثاني ابن الحسين حفظه هللا تعالى
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منهجية إعداد دليل خدمات الوزارة:
اعتمدت منهجية إعداد دليل خدمات و ازرة التنمية االجتماعية على النهج التشاركي وذلك بإشراك كافة

الوحدات اإلدارية في الو ازرة المركز والميدان ،من خالل تنفيذ اإلجراءات التالية:

 اجراء تعميم على مديريات التنمية االجتماعية الميدانية يتضمن طلب االطالع على الدليل من قبل كافةموظفي المديرية ومقدمي خدماتها وتزويد مديرية التطوير المؤسسي/قسم إدارة وتحسين الخدمات
بمالحظاتهم الخاصة بالدليل والتي تتعلق بمديريتهم من تحديد الموقع الجغرافي للمديرية والمكاتب والمراكز
التابعة لها و عناوين وأرقام الهواتف والفاكسات وكافة التفاصيل التي تتضمنها بطاقات الخدمة ،وعليه يتم
استقبال مالحظات مديريات الميدان حول الدليل ومن ثم تحويلها للمديريات الفنية المعنية البداء الرأي.
 مخاطبة جميع مديريات الو ازرة المركز المعنية بتقديم الخدمات بمذكرات داخلية تتضمن االيعاز بمراجعةكافة التفاصيل التي يتضمنها الدليل من عناوين وأرقام هواتف وبطاقات الخدمة مع االخذ بعين االعتبار
مالحظات المديريات الميدانية ومالحظات المراجعين والشكاوى التي وردت بخصوص الخدمات واجراءات
تقديمها –ان وجدت ، -وما استجد من ق اررات وقوانين وأنظمة وتعليمات.
 عكس هذه المالحظات واجراء التعديالت الالزمة وفقاً للتغذية الراجعة من قبل مديريات الو ازرة. اعتماد دليل الخدمات من قبل المرجع المختص. نشر الدليل على المستوى الداخلي للو ازرة من خالل ارساله لكافة الموظفين عبر البريد اإللكتروني الرسميبتعميم رسمي لكافة مديريات الو ازرة المركز والميدان للعمل بما جاء فيه من إجراءات وشروط تقديم
الخدمات لتوحيد إجراءات العمل وتوفير بطاقات الخدمة لمتقي الخدمات واالعالن عن إجراءاتها وشروطها
في مكاتب خدمة الجمهور.
-

نشر الدليل على المستوى الخارجي من خالل توفير الدليل على الموقع االلكتروني للو ازرة ضمن بند
خدمات ،وارسال مخاطبة لكافة الجهات الشريكة من مؤسسات حكومية وغير حكومية تتضمن رابط دليل
الخدمات الجديد.

 حال وجود معلومة ضمن الدليل بحاجة للتعديل يتم تعديلها مباشرة بالتنسيق مع المعنيين دون انتظار لعملاإلجراءات المذكورة أعاله.
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المقدمة:

المحافظة على األردن واالرتقاء به كمكان آمن ومناسب للعيش والعمل وتربية أجيال المستقبل من أهم األهداف

التي تعنى بها و ازرة التنمية االجتماعية ،وذلك من خالل مساهمتها في تعزيز اعتماد األردنيين على أنفسهم
ومساعدة غير القادرين منهم في تلبية احتياجاتهم األساسية ،بتوفير خدمات الرعاية والحماية االجتماعية وتعزيز
إنتاجية الفقراء القادرين على العمل ،وذلك بتطوير السياسة االجتماعية المتكاملة وتنفيذها وتعزيز الشراكة بين
القطاعين العام والخاص في مجال العمل االجتماعي وتنظيم العمل األهلي التطوعي وتفعيله.

المهام الرئيسية لوزارة التنمية االجتماعية:
الوزرة كما وردت في المادة الثالثة من قانون تأسيسها(رقم  41لسنة  ،)4591هي" :توفير الضمان
غاية ا
االجتماعي الشامل ،والكفاية اإلنتاجية ،وتنسيق الخدمات االجتماعية لجميع المواطنين في جميع مراحل العمر
وتنظيم استثمارهم مورد إنتاج الدولة وهو الثروة اآلدمية".حيث تتمحور المهام الرئيسة للو ازرة في المهام التالية:
 تنمية المجتمعات المحلية واالستفادة من اإلمكانات المتاحة في المجتمع. تنظيم العمل االجتماعي التطوعي وتفعيل دور المشاركة األهلية لتلبية الحتياجات المجتمع من الخدماتاالجتماعية.
 المحافظة على تماسك األسرة ،وحمايتها من التصدع والتفكك وتوفير الخدمات المؤسسية للمحتاجين منأفرادها.

 المساهمة بالحد من أخطار الجريمة واالنحراف ومعالجة المشكالت االجتماعية الناجمة عنها. توفير الخدمات االجتماعية الضرورية للمحتاجين بهدف دمجهم في المجتمع. المساهمة في تمويل المشاريع التنموية.وبناء على المهام المذكوره أعاله فإن للو ازرة دورين رئيسين ،هما:
الدور الرعائي :المتمثل في تقديم خدمات الرعاية لألفراد األكثر عرضة للتمييز واالقصاء مثل :األيتام،
األحداث ،ذوي اإلعاقة ،كبار السن ،النساء المعنفات ،وضحايا االتجار بالبشر.
الدور التنموي :المتمثل في المساهمة بتعزيز إنتاجية األفراد وأسرهم ومجتمعاتهم المحلية والحد من الفقر من
خالل تسجيل الجمعيات وتمكينها وتقديم مشاريع القروض اإلنتاجية وبناء وصيانة وشراء المساكن ومراجعة
التشريعات االجتماعية وتطويرها.
ويناظر مديريات مركز الو ازرة اقسام تماثلها في ميدان العمل والبالغ عددها ( )14مديرية للتنمية االجتماعية
يرتبط بكل منها ما يقع ضمن اختصاصها المكاني من مكاتب التنمية ومراكز تنمية المجتمع المحلي ومكاتب الدفاع
االجتماعي ،وبذلك تغطي الو ازرة مختلف محافظات المملكة وألويتها.
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كما تم إنشاء سجل الجمعيات في و ازرة التنمية االجتماعية في المملكة األردنية الهاشمية بموجب قانون
الجمعيات رقم ( )94لسنة  8002وتعديالته والذي ألغى قانون الجمعيات والهيئات التطوعية رقم ( )33لسنة 4511
وتعديالته .ويعتبر سجل الجمعيات الجهة المنظمة لقطاع الجمعيات في المملكة وبما يتماشى مع التشريعات
النافذة.
وتقع مسؤولية إدارة سجل الجمعيات على عاتق مجلس إدارة سجل الجمعيات الذي يرأسه وزير التنمية
االجتماعية وعضوية كل من األمين العام لسجل الجمعيات نائبا للرئيس وممثل واحد عن كل و ازرة مختصة
باإلضافة الى أربعة أعضاء من ممثلي القطاع الخيري أو التطوعي ،كما يقع ايضاً على عاتق مجلس إدارة السجل
مسؤولية إدارة صندوق دعم الجمعيات بشفافية ونزاهة ،وعدم التمييز بين الجمعيات وذلك عن طريق تحديد معايير
واضحة.
وحرصاً من الو ازرة على توضيح خدماتها واجراءاتها ،فقد تم إصدار هذا الدليل لتيسير حصول متلقي الخدمة
على مبتغاهم بسهولة ويسر ،وتقوم وحدة خدمة الجمهور بتوفير جميع المعلومات والبيانات التي تساعد في تسهيل
وصول متلقي الخدمة الى أهدافهم بالحصول على المعلومة بسهوله ويسر كما توفر الوحدة جميع النماذج المتعلقة
بالخدمات التي تقدمها أقسام ومديريات الو ازرة.
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اإلطار اإلستراتيجي لوزارة التنمية االجتماعية
الرؤيـــــة:
و ازرة متميزة داعمة لمجتمع آمن ومستقر عماده االسرة يحقق العدالة االجتماعية.

الرسالــــة:
االرتقاء بالعمل االجتماعي التنموي ،وتحسين نوعية حياة أفراد المجتمع ،من خالل رسم السياسات االجتماعية

واالطر التشريعية المتكاملة وتوظيف المعلومات والمعرفة لتوفير الخدمات االجتماعية المتميزة ،وتعزيز الشراكات
المحلية والدولية القائمة على بنية مؤسسية متطورة وكوادر بشرية متخصصة ومؤهلة تعزز عملية التنمية المستدامة.

القيم المؤسسية:
 .4التميز واإلبداع.
 .8الشفافية والمساءلة.
 .3العمل بروح الفريق.
 .1التشاركية.
 .9العدالة وتكافؤ الفرص.

األهداف اإلسترتيجية والقطاعية والوطنية التي تساهم الوزارة في تحقيقها:
أوال :األهداف الوطنية :حددت وثيقة رؤية األردن  8089األولويات اإلستراتيجية المرتبطة بأعمال الو ازرة وشركائها،
والمتمثلة في األولويات التالية:

 .4تطوير الخدمات الحكومية.
 .8تشجيع العمل التطوعي.
 .3بناء وتطوير أنظمة استهداف موحدة تساعد في الحد من وتخفيض نسب الفقر.
 .1تعزيز االحترام للفئات المستضعفة والمهشمة.
 .9دعم األشخاص ذوي اإلعاقة ليشاركوا في جميع أنشطة المجتمع.
 .1توفير الحماية القانونية لألشخاص ذوي اإلعاقة.
 .7توسيع االنتفاع والتمكين والحماية االجتماعية لالشخاص ذوي اإلعاقة.
 .2زيادة مشاركة المرأة في جميع جوانب المجتمع.
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 .5االهتمام بكبار السن.
 .40تحسين دور األسر من خالل تعزيز األبوة واألمومة
 .44تعزيز الحماية االجتماعية والمسؤولية المجتمعية.
 .48تحسين واتاحة الحصول على السكن الالئق للفقراء.
 .43تعزيز التنمية المحلية.
 .41تعظيم االستفادة من مخرجات برامج تعزيز اإلنتاجية والتدريب والتأهيل بما يضمن إيجاد فرص عمل
تتوافق مع احتياجات السوق للفقراء والمعرضين للفقر.

ثانيا :األهداف القطاعية :شملت األهداف القطاعية الخاصة بالمجتمع والحماية االجتماعية كما وردت في البرنامج
التنفيذي التنموي ( )8045 – 8041والمحدث لغاية عام  8084ثالثة أهداف رئيسية وعشرة أهداف فرعية:
األهداف الرئيسية:
 .4حماية االفراد وأسرهم من االخطار التي قد تواجههم خالل دورة حياتهم وحدوث التغييرات الهيكلية في
مجتمعاتهم المحلية.
 .8النهوض بمستوى التعاون والتنسيق ما بين الجهات المعنية بالحماية االجتماعية.
 .3تحفيز المؤسسات والشركات والقطاع األهلي والخاص والتطوعي على تولي مسؤولياتها االجتماعية.
ويتفرع عن هذه األهداف القطاعية األهداف الفرعية التالية:
 .4تكامل سياسات الحماية االجتماعية ومأسسة خدماتها على المستوى الوطني.
 .8تعزيز وتمكين األسرة لالضطالع بأدوارها.
 .3توفير خدمات الحماية االجتماعية وبالجودة العالية.
 .1تأهيل ودمج األحداث.
 .9الحد من ظاهرة التسول.
 .1توفير الخدمات النوعية لألشخاص ذوي اإلعاقة.
 .7توفير الرعاية اإليوائية لكبار السن.
 .2توفير خدمات الرعاية البديلة.
 .5مهننة العمل االجتماعي بكافة مستوياته.
 .40مأسسة المسؤولية المجتمعية.
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ااء علااى الت ازمااات األردن الدوليااة والتوجهااات والاارؤى الوطنيااة واألهااداف القطاعيااة
ثالثــا :األهــداف اإلســتراتيجية :بنا ً
قامت الو ازرة وبالتشاور مع شركائها بمراجعة جميع هذه التوجهات وقامت بتحديد األهداف اإلستراتيجية الساتة التالياة
ضمن إستراتيجيتها لألعوام (:)8084 – 8047
 .4تطوير السياسات والتشريعات االجتماعية.
 .8تعزيز القدرة المؤسسية للو ازرة وتجذير ثقافة التميز.
 .3تطوير الخدمات االجتماعية واالرتقاء بنوعيتها وجودتها.
 .1تنظيم العمل التطوعي وتفعيله.
 .9المساهمة في تمكين المجتمعات المحلية والفئات المستهدفة.
 .1تطوير وبناء الشراكات ومأسستها وتعزيز التعاون والتنسيق في مجال العمل االجتماعي.
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مفاهيم وتعريفات:
 الوزارة :و ازرة التنمية االجتماعية /المملكة األردنية الهاشمية
 القطاعات وبرامج العمل:

.4برنامج حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
.8برنامج الدفاع االجتماعي
.3برنامج تنمية المجتمع ومكافحة الفقر
.1برنامج األسرة والطفولة

.9برنامج سجل الجمعيات
.1برنامج االدارة والخدمات المساندة
.7برنامج التشريعات واالطر التنظيمية
.2برنامج الشراكات
 الوحدات اإلداريـــة:هي المديريات الميدانية والمكاتب ومراكز تنمية المجتمع والمؤسسات ومراكز تقديم
الخدمات التابعة للو ازرة بمختلف مناطق المملكة.

 أماكن تقديم الخدمة :الوحدات اإلدارية وموقع الو ازرة االلكتروني الرسمي وبوابة الحكومة االلكترونية.
 الفئة المستهدفــــــة :هي الشريحة االجتماعية من طالبي الخدمة التي تنطبق عليها شروط الحصول على
الخدمة.

 شروط الحصول على الخدمة :المتطلبات التي اشترطت األنظمة والتعليمات ضرورة توفرها واستكمالها
للحصول على الخدمة ضمن المدة الزمنية المحددة.

 الخدمة الرئيسيــــــة :هي مجموعة خدمات متكاملة تندرج ضمن مهام وعمليات الو ازرة موزعة حسب
القطاعات وبرامج العمل.

 الخدمـــــــــــــــــــــة :هي سلسلة من اإلجراءات التي نصت عليها األنظمة والتعليمات لضمان وصول الخدمة
إلى مستحقيها.

 نموذج طلب الخدمة :هو إجراء يجب القيام به من قبل طالب الخدمة للبدء في تنفيذ إجراءات تقديم الخدمة
مرفقا معه الوثائق المطلوبة.
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دليل هواتف الوزارة والوحدات االدارية الميدانية:
 .1مديريــــات الـــــوزارة/المركــــــــز:
محافظة العاصمة /منطقة العبدلي/لواء قصبة عمان
هاتـــــــــــف 5629372:فاكـــــــــــس  5629961الموقــــع االلكتــــــروني للــــــــــوزارةwww.mosd.gov.jo :
اسم النطاق االلكتروني العربي :موقع.وزارة-التنمية-االجتماعية.األردن
بوابة الخدمات االلكترونية للوزارة:

موقع الوزارة االلكتروني /الخدمات /الخدمات االلكترونية /بوابة الخدمات االلكترونية لوزارة التنمية االتجتمايية
او من خالل الرابط https://services.mosd.gov.jo
اسم المديرية /الوزارة
مكتب الوزير
مكتب االمين العام

الرقم الفرعي
 777او  180او 741
 109او  881او 833

مكتب امين عام سجل الجمعيات

 985او 132

مديرية الموارد البشرية

 421او 415

مديرية االسرة والطفولة

 355او 331

مديرية بدائل اإليواء وشؤون االشخاص
ذوي االعاقه

 801او 844

مديرية الجمعيات

 335او 300

مديرية الموارد المالية

 444أو 412

مديرية الشؤون القانونية

 104أو 140

االبنية والمساكن
مديرية االتصال

 949او 903

اسم المديرية /الوزارة

الرقم الفرعي

مديرية االحداث والحماية

 455او 443

مديرية تكنولوجيا المعلومات

 384أو 342

مديرية سجل الجمعيات

 999أو 901

وحدة الرقابة الداخلية

 841أو 849

مديرية صندوق دعم الجمعيات

 909او 947

خدمة الجمهور

 888او 424

مديرية تعزيز االنتاجية والمساكن

 333او 330

مديرية الشؤون االدارية

 411او 419

مديرية السياسات والتطوير المؤسسي
وحدة مكافحة التسول

 104او 109
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 .7الوحدات االدارية الميدانية:
االقليم

اسم

المحافظة
محافظة

العاصمة
محافظة

القضاء

اللواء

-

لواء القصبة

-

العاصمة
محافظة

-

العاصمة
محافظة

-

العاصمة
محافظة

-

العاصمة
محافظة

-

العاصمة
محافظة

-

العاصمة
محافظة

-

العاصمة

اقليم الوسط

لواء القويسمة
لواء الموقر
لواء ناعور
لواء الجيزة
لواء ماركا
لواء وادي السير
لواء سحاب

محافظة البلقاء

-

لواء قصبة السلط

محافظة البلقاء

-

لواء دير عال

محافظة البلقاء

-

محافظة البلقاء

-

محافظة الزرقاء

-

محافظة الزرقاء

-

لواء الرصيفة

محافظة الزرقاء

-

لواء الهاشمية

محافظة مادبا

-

لواء قصبة مادبا

محافظة مادبا

-

لواء ذيبان

لواء الشونة
الجنوبية

لواء عين الباشا

لواء قصبة
الزرقاء

اسم المديرية/
الوزارة

مديرية التنمية

الفاكس

البريد االلكتروني

الهاتف

06/4657825

DIR_WAM@MOSD.GOV

06/4706009

DIR_EAM@MOSD.GOV

06/1090571

DIR_MBA@MOSD.GOV

06/5728536

DIR_NAR@MOSD.GOV

06/4461093

DIR_GEZ@MOSD.GOV

06/4879418

DIR_MAR@MOSD.GOV

06/9281375

DIR_WAS@MOSD.GOV

06/4023329

dir_sab@mosd.gov

05/3554947

DIR_SAL@MOSD.GOV

05/3571754

05/3571753

DIR_DAL@MOSD.GOV

05/3581132

05/3581586

DIR_SSH@MOSD.GOV

06/9374951

DIR_BASH@MOSD.GOV

05/3966404

dir_zrq@MOSD.GOV

06/4657803

االجتماعية/غرب عمان

06/4657802

مديرية التنمية االجتماعية/

06/4751132

مديرية التنمية االجتماعية/

06/4050571

شرق عمان
الموقر

مديرية التنمية االجتماعية/
ناعور

مديرية التنمية

االجتماعية/الجيزة
مديرية التنمية
االجتماعية/ماركا
مديرية التنمية االجتماعية/
وادي السير

مديرية التنمية

االجتماعية/سحاب
مديرية التنمية االجتماعية/
السلط

مديرية التنمية االجتماعية/
دير عال

مديرية التنمية االجتماعية/
الشونة الجنوبية
مديرية التنمية

االجتماعية/عين الباشا
مديرية التنمية االجتماعية/
الزرقاء

1737214/01

06/4050109
06/5727305
06/4461091

06/4461098
06/4874876
06/5817637

06/5881813
06/4023319
05/3554949

3999839/09

06/9398097
06/9374184

05/3981312

مديرية التنمية االجتماعية/
الرصيفة

مديرية التنمية

االجتماعية/الهاشمية
مديرية التنمية االجتماعية/
مادبا

مديرية التنمية االجتماعية/
ذيبان
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05/3744309

05/3744875

DIR_RES@MOSD.GOV

05/3813975

05/3811829

DIR_HASH@MOSD.GOV

05/3244068

05/3246872

DIR_MAD@MOSD.GOV

05/3206012

05/3206543

DIR_THE@MOSD.GOV

االقليم

اقليم الشمال

اسم

القضاء

اللواء

محافظة اربد

-

لواء قصبة اربد

محافظة اربد

-

لواء الرمثا

محافظة اربد

-

لواء بني كنانة

محافظة اربد

-

لواء الكورة

محافظة اربد

-

محافظة اربد

-

لواء المزار الشمالي

محافظة اربد

-

لواء الطيبة

محافظة اربد

-

لواء بني عبيد

محافظة اربد

-

لواء الوسطية

محافظة المفرق

-

لواء قصبة المفرق

محافظة المفرق

-

لواء البادية الشمالية

محافظة المفرق

-

محافظة جرش

-

لواء قصبة جرش

محافظة عجلون

-

لواء قصبة عجلون

المحافظة

لواء االغوار
الشمالية

لواء البادية الشمالية
الغربية

اسم المديرية/
الوزارة

مديرية التنمية االجتماعية/
اربد

مديرية التنمية االجتماعية/
الرمثا

مديرية التنمية االجتماعية/
بني كنانه

مديرية التنمية االجتماعية/
الكورة

مديرية التنمية االجتماعية/
الشونة الشمالية

مديرية التنمية االجتماعية/
المزار الشمالي

مديرية التنمية االجتماعية/
الطيبة

مديرية التنمية

االجتماعية/بني عبيد
مديرية التنمية

االجتماعية/الوسطية
مديرية التنمية االجتماعية/
المفرق

مديرية التنمية االجتماعية/
بادية الشمالية الشرقية
مديرية التنمية

االجتماعية/البادية الشمالية
الغربية

مديرية التنمية االجتماعية/
جرش

مديرية التنمية االجتماعية/
عجلون
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الهاتف

الفاكس

البريد االلكتروني

7242263/02

7242618/02

DIR_IRB@MOSD.GOV

7384368/02

7383184/02

DIR_RAM@MOSD.GOV

7585234/02

7585558/02

DIR_BKN@MOSD.GOV

6521047/02

6521682/02

DIR_KOR@MOSD.GOV

6580341/02

6587158/02

DIR_NSH@MOSD.GOV

7031141/02

7034329/02

DIR_NMA@MOSD.GOV

7339340/02

7330978/02

DIR_TAB@MOSD.GOV

7012412/02

7012412/02

DIR_BOD@MOSD.GOV

7306237/02

7305376/02

DIR_WST@MOSD.GOV

6233097/02

6233649/02

DIR_MAF@MOSD.GOV

6282380/02

6282384/02

DIR_ENB@MOSD.GOV

6230378/02

6230418/02

DIR_WNB@MOSD.GOV

02/6351366

02/6354645

DIR_JAR@MOSD.GOV

6420015/02

6422453/02

DIR_AJL@MOSD.GOV

االقليم

اسم

المحافظة
محافظة الكرك

محافظة الكرك

اقليم الجنوب

القضاء

اللواء

-

لواء قصبة الكرك

-

اسم المديرية/
الوزارة

مديرية التنمية االجتماعية/
الكرك

لواء االغوار

مديرية التنمية االجتماعية/

لواء المزار

مديرية التنمية

الجنوبية

محافظة الكرك

-

محافظة الكرك

-

محافظة الطفيلة

-

محافظة الطفيلة

-

لواء بصيراء

محافظة معان

-

لواء قصبة معان

محافظة معان

-

لواء البتراء

محافظة معان

-

لواء الشوبك

محافظة العقبة

-

لواء قصبة العقبة

الجنوبي

لواء القصر
لواء قصبة
الطفيلة

لواء االغوار الجنوبية

االجتماعية/المزار الجنوبي
مديرية التنمية

االجتماعية/القصر
مديرية التنمية االجتماعية/
الطفيلة

مديرية التنمية االجتماعية/
بصي ار

مديرية التنمية االجتماعية/
معان

مديرية التنمية االجتماعية/
البتراء

مديرية التنمية االجتماعية/
الشوبك

مديرية التنمية االجتماعية/
العقبة

19

الهاتف

الفاكس

البريد االلكتروني

2341147/03

2341146/03

DIR_KAR@MOSD.GOV

2302599/03

2302733/03

DIR_GOS@MOSD.GOV

2372732/03

2372532/03

DIR_SMA@MOSD.GOV

2315349/03

2315903/03

DIR_QSR@MOSD.GOV

2241055/03

2243982/03

DIR_TAF@MOSD.GOV

2267405/03

2267064/03

DIR_BES@MOSD.GOV

2131985/03

2132293/03

DIR_MEN@MOSD.GOV

2156284/03

2154012/03

DIR_BAT@MOSD.GOV

2164108/03

2165189/03

DIR_SHB@MOSD.GOV

2013777/03

2015292/03

DIR_AQB@MOSD.GOV

 .3مكاتب التنمية االجتماعية
اسم المحافظة

القضاء

اللواء

اسم المديرية /الوزارة

الوحدة االدارية

الهاتف

االقليم
محافظة الزرقاء
محافظة الزرقاء

قضاء بيرين
قضاء الضليل

محافظة الزرقاء
قضاء االزرق
محافظة البلقاء

اقليم الوسط

لواء قصبة

مديرية التنمية االجتماعية/

لواء قصبة

مديرية التنمية

لواء ماحص

مديرية التنمية

الزرقاء
الزرقاء

االجتماعية/الزرقاء
الزرقاء

االجتماعية/الزرقاء

الزرقاء

االجتماعية/السلط

وفحيص

محافظة البلقاء

محافظة البلقاء
محافظة مادبا
محافظة مادبا

محافظة العاصمة
محافظة عجلون

محافظة اربد

اقليم الشمال

-

لواء قصبة

مديرية التنمية

مديرية التنمية

قضاء زي

لواء قصبة السلط

قضاء العارضة

لواء قصبة السلط

قضاء ماعين

لواء قصبة مادبا

-

لواء ذيبان

قضاء ام الرصاص
-

لواء قصبة اربد

محافظة اربد
محافظة اربد

-

محافظة المفرق

قضاء ارحاب

محافظة المفرق

قضاء بلعما

محافظة المفرق

قضاء صبحا

محافظة المفرق

قضاء ام الجمال

محافظة المفرق

-

محافظة المفرق

قضاء ام القطين

محافظة المفرق
قضاء حوشا

محافظة المفرق

قضاء السرحان

محافظة المفرق

قضاء الخالدية

مديرية التنمية

االجتماعية/السلط
مديرية التنمية

االجتماعية/مادبا
مديرية التنمية االجتماعية/ذيبان
مديرية التنمية

لواء الجيزه
لواء كفرنجة

-

االجتماعية/السلط

االجتماعية/الجيزه
مديرية التنمية

االجتماعية/عجلون
مديرية التنمية االجتماعية/اربد

مكتب التنمية االجتماعية/بيرين

0796223811

مكتب التنمية االجتماعية/الضليل

09/3281902

مكتب التنمية االجتماعية/االزرق

09/3231842

مكتب التنمية االجتماعية
الفحيص/ماحص

مكتب التنمية االجتماعية /عالن
09/3940278
مكتب التنمية االجتماعية/العارضة
مكتب التنمية االجتماعية/ماعين
مكتب التنمية االجتماعية/بني حميدة

مكتب التنمية االجتماعية  /ام الرصاص
مكتب التنمية االجتماعية/كفرنجة
مكتب التنمية االجتماعية/كفر يوبا

لواء االغوار

مديرية التنمية

لواء االغوار

مديرية التنمية

لواء قصبة

مديرية التنمية االجتماعية/

مكتب التنمية االجتماعية/ارحاب

لواء قصبة

مديرية التنمية االجتماعية/

مكتب التنمية االجتماعية/بلعما

لواء البادية

مديرية التنمية االجتماعية/

مكتب التنمية االجتماعية/صبحا

لواء البادية

مديرية التنمية االجتماعية/

مكتب التنمية االجتماعية/ام الجمال

مديرية التنمية االجتماعية/

مكتب التنمية االجتماعية/الرويشد

مديرية التنمية االجتماعية/

مكتب التنمية االجتماعية/ام القطين

الشمالية
الشمالية
المفرق
المفرق

الشمالية

الشمالية

لواء الرويشد
لواء البادية
الشمالية

لواء البادية

الشمالية الغربية

لواء البادية

الشمالية الغربية
لواء البادية

الشمالية الغربية

االجتماعية/الشونة الشمالية
االجتماعية/الشونة الشمالية
المفرق
المفرق

بادية الشمالية الشرقية
بادية الشمالية الشرقية
بادية الشمالية الشرقية

بادية الشمالية الشرقية
مديرية التنمية

االجتماعية/البادية الشمالية

مكتب التنمية االجتماعية/الكريمة
مكتب التنمية االجتماعية/المشارع

مديرية التنمية

االجتماعية/البادية الشمالية
الغربية
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09/3830028
09/3840073
01/4400060
08/1199271
08/7341391
08/1920485
08/1910411
08/1801472
08/1808099
08/1878022
08/1817093
08/1858807
08/1871801

08/1841028

مكتب التنمية االجتماعية /سما السرحان

الغربية

مديرية التنمية

09/3983745

مكتب التنمية االجتماعية/حوشا

الغربية

االجتماعية/البادية الشمالية

01/1784914

مكتب التنمية االجتماعية/الخالدية

08/1895491

08/1897452

محافظة الطفيلة
محافظة الطفيلة
محافظة الطفيلة
محافظة الطفيلة

محافظة الكرك

اقليم الجنوب

-

-

لواء قصبة

مديرية التنمية االجتماعية/

لواء قصبة

مديرية التنمية االجتماعية/

لواء قصبة

مديرية التنمية االجتماعية/

الطفيلة
الطفيلة
الطفيلة

لواء بصي ار

الطفيلة
الطفيلة

مديرية التنمية االجتماعية/
بصي ار

مديرية التنمية االجتماعية/

-

لواء عي

محافظة الكرك

-

لواء القطرانة

محافظة الكرك

-

لواء فقوع

محافظة معان

-

لواء الحسينية

قضاء ايل

لواء قصبة معان

محافظة العقبة

-

لواء قصبة العقبة

محافظة العقبة

قضاء الديسة

لواء القويرة

محافظة العقبة

قضاء الديسة

لواء القويرة

محافظة معان

الطفيلة

الكرك

مديرية التنمية االجتماعية/
الكرك

مديرية التنمية

االجتماعية/القصر
مديرية التنمية االجتماعية/
معان

مديرية التنمية االجتماعية/
معان

مديرية التنمية االجتماعية/
العقبة

مديرية التنمية االجتماعية/
العقبة

مديرية التنمية االجتماعية/
العقبة

مكتب التنمية االجتماعية/الحسا

03/8877451

مكتب التنمية االجتماعية/العيص

03/8890129

مكتب التنمية االجتماعية/عين البيضا

03/8811709

مكتب التنمية االجتماعية /القادسية

03/8870841

مكتب التنمية االجتماعية/عي

03/8311485

مكتب التنمية االجتماعية/القطرانة

03/8351021

مكتب التنمية االجتماعية /فقوع

03/8343084

مكتب التنمية االجتماعية/الحسينية

03/8478101

مكتب التنمية االجتماعية/ايل

03/8430070

مكتب التنمية االجتماعية/الريشة

03/8018182

مكتب التنمية االجتماعية/القويرة

03/8017801

مكتب التنمية االجتماعية/الديسة

03/8042215

 .4مراكز رعاية المتسولين
اسم المركز

مركز رعاية وتأهيل المتسولين مادبا
مركز رعاية وتأهيل المتسوالت الضليل

اسم المديرية /الوزارة

تلفاكس

مديرية التنمية االجتماعية /مادبا

1228461332

مديرية التنمية االجتماعية /الزرقاء

153874143
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 .5مكاتب االصالح والتأهيل
اسم
االقليم

المحافظة

القضاء

اللواء

اسم المديرية/
الوزارة

محافظة العاصمة

-

القصبة

محافظة العاصمة

-

-

مديرية التنمية االجتماعية/

محافظة العاصمة

-

-

مديرية التنمية االجتماعية/

مديرية التنمية االجتماعية/
ناعور

شرق عمان

شرق عمان

اقليم الوسط

اقليم الجنوب

االصالح والتأهيل

مكتب الخدمة االجتماعية الجويدة

/مركز اصالح وتأهيل الجويدة ذكور
مكتب الخدمه االجتماعيه الجويدة/
مركز اصالح وتأهيل نساء

019755159

011482010

011483298

-

محافظة العاصمة

-

-

مديرية التنمية االجتماعية/

مكتب الخدمة االجتماعية الموقر4 /

011300180

محافظة العاصمة

-

-

مديرية التنمية االجتماعية/

مكتب الخدمه االجتماعيه الموقر8/

011300180

-

محافظة العاصمة

-

-

مديرية التنمية االجتماعية/

مكتب الخدمة االجتماعية /مركز

الموقر
الموقر
ماركا

اصالح وتأهيل ماركا

011279211

-

محافظة العاصمة

-

لواء الجيزة

مديرية التنمية االجتماعية/

مكتب الخدمة االجتماعية  /مركز

1754839/01

1754839/01

محافظة الزرقاء

-

لواء الهاشمية

مديرية التنمية االجتماعية/

مكتب الخدمة االجتماعية مركز اصالح

093504170

-

محافظة الزرقاء

-

بيرين

مديرية التنمية االجتماعية/

مكتب الخدمة االجتماعية مركز اصالح

0755107494

-

محافظة الزرقاء

-

بيرين

مديرية التنمية االجتماعية/

مكتب الخدمة االجتماعية لمعالجة

0755107494

-

محافظة البلقاء

-

-

مديرية التنمية االجتماعية/

محافظة البلقاء

-

-

مديرية التنمية االجتماعية/

محافظة المفرق

-

لواء قصبة

مديرية التنمية االجتماعية/

مكتب الخدمة االجتماعية/مركز اصالح

محافظة اربد

-

لواء المزار

مديرية التنمية االجتماعية/

االجتماعية /مركز مكتب الخدمة

محافظة جرش

-

مديرية التنمية االجتماعية/

مكتب الخدمة االجتماعية /مركز

محافظة الطفيلة

-

لواء قصبة

مديرية التنمية االجتماعية/

مكتب الخدمة االجتماعية /مركز

محافظة العقبة

-

لواء قصبة

مديرية التنمية االجتماعية/

مكتب الخدمة االجتماعية/مركز أصال

محافظة الكرك

-

لواء قصبة

مديرية التنمية االجتماعية

مكتب الخدمة االجتماعية/مركز اصالح

محافظة معان

-

لواء قصبة

مديرية التنمية االجتماعية/

مكتب الخدمة االجتماعية/مركز اصالح

الجيزة

الهاشمية
الزرقاء
الزرقاء

البلقاء

الشمال

مكتب الخدمة االجتماعية ادارة مراكز

-

البلقاء

اقليم

الوحدة االدارية

الهاتف

الفاكس

المفرق

الشمالي

لواء جرش

الطفيلة
العقبة

الكرك

معان

المفرق

المزار الشمالي
جرش

الطفيلة
العقبة

 /الكرك

معان
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اصالح وتأهيل السواقة

وتأهيل الزرقاء
وتأهيل بيرين

اإلدمان بيرين

093584947

053921517

مكتب الخدمة االجتماعية /مركز
اصالح وتأهيل الرميمين
مكتب الخدمة االجتماعية /مركز
اصالح وتأهيل البلقاء

وتاهيل ام اللولو

االصالح والتاهيل/اربد
اصالح وتأهيل قفقفا

االصالح والتاهيل الطفيلة
وتأهيل

وتأهيل الكرك

وتأهيل معان

093154930

093900981

-

02/7201720

-

027020473

-

0771211133

1391119/08

032277400

-

032017409

-

038321115

-

038475490

038475492

.6مكاتب الخدمة االجتماعية  /نظارات األحداث
اسم

االقليم

القضاء

اللواء

محافظة العاصمة

-

لواء القويسمة

محافظة العاصمة

-

لواء القصبة

محافظة مادبا

-

محافظة الزرقاء

-

المحافظة

اقليم الوسط

محافظة الزرقاء

اقليم الشمال

اقليم الجنوب

اسم المديرية/

محافظة المفرق

-

محافظة اربد

-

محافظة العقبة

-

محافظة معان

-

محافظة الطفيلة

الوزارة

مكتب الخدمة/نظارة

مديرية التنمية

االحداث/مركز امن الزهور

االجتماعية /شرق عمان

نظارة الفتيات/مركز امن

مديرية التنمية

االجتماعية/غرب عمان

الحسين/عمان

لواء قصبة

االجتماعية /مادبا

مديرية التنمية

مادبا

لواء قصبة

مديرية التنمية

مكتب الخدمة/نظارة

لواء الرصيفة

مديرية التنمية

لواء قصبة

مديرية التنمية

لواء قصبة

مديرية التنمية

لواء قصبة

مديرية التنمية

مادبا

الزرقاء

-

الوحدة االدارية

االجتماعية /الزرقاء
االجتماعية /الرصيفة

المفرق

االحداث/مركز امن الحسين
مكتب الخدمة/نظارة االحداث /لواء
الرصيفة

مكتب الخدمة /نظارة

احداث/مديرية شرطة المفرق

االجتماعية /المفرق

اربد

االجتماعية /اربد

العقبة

06/464937

06/464937

05/3294030

-

05/3930795

0722170217
0722243519

0725094244

05/3982821
-

-

نظارة االحداث/مركز امن كفر يوبا

02/7314373

االحداث/مديرية شرطة العقبة

03/2090580

03/2090588

مديرية التنمية

االجتماعية /معان
مديرية التنمية

-

1115370

-

02/7143721

االجتماعية /العقبة

-

-

نظارة االحداث/مديرية شرطة

الهاتف

الفاكس

االجتماعية/الطفيلة

مكتب الخدمة/نظارة

مكتب الخدمة /نظارة االحداث/
معان

0778451193

-

مديرية شرطة معان
مديرية شرطة الطفيلة
نظارة االحداث

0779159521

.2مكاتب الخدمة االجتماعية  /شرطة األحداث
االقليم

اقليم

الوسط

اقليم

الشمال

اقليم
الجنوب

اسم المحافظة

القضاء

محافظة العاصمة

-

محافظة العاصمة

-

محافظة العاصمة

-

محافظة العاصمة

-

محافظة الزرقاء

-

محافظة الزرقاء

-

محافظة المفرق

-

محافظة اربد

-

محافظة معان

-

محافظة الكرك

-

اللواء
لواء

القصبة
لواء

القويسمة
لواء

القويسمة
لواء ماركا
لواء

الرصيفة
لواء

قصبة

الزرقاء
لواء

قصبة

المفرق
لواء

اسم المديرية /الوزارة
مديرية التنمية االجتماعية/غرب عمان
مديرية التنمية االجتماعية/شرق عمان
مديرية التنمية االجتماعية/شرق عمان
مديرية التنمية االجتماعية/ماركا
مديرية التنمية االجتماعية /الرصيفة

مديرية التنمية االجتماعية /الزرقاء

مديرية التنمية االجتماعية /المفرق

قصبة

مديرية التنمية االجتماعية /اربد

قصبة

مديرية التنمية االجتماعية /معان

قصبة

مديرية التنمية االجتماعية/الكرك

اربد

لواء

معان
لواء

الكرك
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الوحدة االدارية

الهاتف

الفاكس

قسم شرطة االحداث /شمال

06/5346709

-

مكتب الخدمة االجتماعية قسم

0759214821

-

مكتب الخدمة االجتماعية قسم

0752041921

-

مكتب الخدمةاالجتماعية/قسم

0750257973

-

مكتب الخدمة/قسم شرطة

0722243519

-

05/3984254

-

عمان

شرطة األحداث جنوب عمان
شرطة األحداث شرق عمان

شرطة االحداث وسط عمان
االحداث/الرصيفة

مكتب الخدمة/قسم شرطة
االحداث/محافظة الزرقاء

مكتب الخدمة االجتماعية قسم
شرطة األحداث المفرق

مكتب الخدمة االجتماعية قسم
شرطة االحداث اربد

مكتب الخدمة االجتماعية قسم
شرطة االحداث معان

مكتب الخدمة االجتماعية قسم
شرطة االحداث الكرك

0755781178

0722910313

0778854704

-

0777380903

-

0778451193

-

0755914792

-

.8مكاتب مراقبي السلوك في محاكم االحداث
االقليم

اسم
المحافظة
محافظة

العاصمة
محافظة

إقليم الوسط

اقليم الشمال

اقليم الجنوب

العاصمة

اسم المديرية/

القضاء

اللواء

-

لواء ماركا

-

لواء ماركا

مديرية التنمية

لواء قصبة

مديرية التنمية

محافظة مادبا

-

محافظة الزرقاء

-

محافظة اربد

-

محافظة اربد

-

محافظة المفرق

-

محافظة جرش

-

محافظة عجلون

-

محافظة الطفيلة

-

محافظة الكرك

-

محافظة معان

-

محافظة العقبة

-

مادبا

لواء قصبة
الزرقاء

الوزارة
مديرية التنمية

االجتماعية/ماركا
االجتماعية/ماركا
االجتماعية /مادبا
مديرية التنمية
االتجتمايية /الزرقاء

لواء قصبة

مديرية التنمية

لواء قصبة

مديرية التنمية

لواء قصبة

مديرية التنمية

لواء قصبة

مديرية التنمية

لواء قصبة

مديرية التنمية

لواء قصبة

مديرية التنمية

لواء قصبة

مديرية التنمية

لواء قصبة

مديرية التنمية

لواء قصبة

مديرية التنمية

اربد

اربد

المفرق

جرش

عجلون

الطفيلة

الكرك

معان

العقبة

االجتماعية /اربد

االجتماعية /اربد

االجتماعية /المفرق

االجتماعية /جرش

االجتماعية/عجلون

االجتماعية /الطفيلة

االجتماعية /الكرك

االجتماعية /معان

االجتماعية /العقبة
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الوحدة االدارية
مكتب مراقب السلوك

/محكمة احداث /عمان
محكمة امن الدولة
مكتب مراقب السلوك

/محكمة احداث مادبا
مكتب مراقب السلوك
/محكمة أحداث
الزرقاء
مكتب مراقبب السلوك
/قصر العدل اربد

مكتب مراقب السلوك
/محكمة احداث/اربد
مكتب مراقب

السلوك/محكمة احداث
المفرق

مكتب مراقب

الهاتف

الفاكس

06/5054394

06/5054352

0757882821

-

05/3294070
3529008/09

0759271528

05/3294073

09/3529001

02/7200030

02/7200030

02/7242258

02/7242258

02/6838512

02/6231265

السلوك/محكمة احداث

0778591944

1391119/08

السلوك/محكمة احداث

02/6422045

02/6231265

السلوك/محكمة احداث

03/2241985

03/2241985

جرش

مكتب مراقب
عجلون

مكتب مراقب
الطفيلة

مكتب مراقب السلوك /
قصر العدل الكرك
مكتب مراقب

السلوك/محكمة احداث
معان

مكتب مراقب

السلوك/محكمة احداث
العقبة

03/2341054

03/8438114

03/2015874

03/2341050

03/2132349

03/2015873

.9دور تربية وتأهيل ورعاية األحداث /ودور حماية المرأة
االقليم

اسم المحافظة

القضاء

اللواء

محافظة العاصمة

-

لواء القصبة

محافظة العاصمة

محافظة العاصمة

محافظة العاصمة

اقليم

محافظة مادبا

-

لواء ماركا

-

لواء ماركا

-

-

-

-

االجتماعية/شرق

دار كرامة

06/4772289

06/4704778

مديرية التنمية

دار تربية وتاهيل

الوزارة

مديرية التنمية
عمان

االجتماعية/ماركا

االحداث/عمان

مديرية التنمية

دار الوفاق

االجتماعية/ماركا
مديرية التنمية

االجتماعية/غرب
عمان

مديرية التنمية

االجتماعية /مادبا

الوسط
محافظة الزرقاء
محافظة الزرقاء

-

لواء الرصيفة

-

لواءالرصيفة

محافظة العاصمة
لواء القصبة

محافظة الزرقاء

اقليم الشمال

اسم المديرية/

الوحدة االدارية

الهاتف

الفاكس

-

لواءالرصيفة

محافظة اربد

-

لواء قصبة اربد

محافظة اربد

-

لواء قصبة اربد

محافظة اربد

-

لواء قصبة اربد

مديرية التنمية
االجتماعية/
الرصيفة

مديرية التنمية
االجتماعية/
الرصيفة

مديرية التنمية

االجتماعية/شرق
عمان

مديرية التنمية
االجتماعية/
الرصيفة

مديرية التنمية

االجتماعية /اربد
مديرية التنمية

االجتماعية /اربد
مديرية التنمية

االجتماعية /اربد

25

االسري/عمان
دار تأهيل واستضافة

01/9094589

01/1222709

06/5051904

01/1255539
01/1255531

9835709

-

االحداث /مادبا(-41

0772117052

0772119581

االحداث/الرصيفة

05/3750782

05/3743799

الفتيات  /الرصيفة

05/3740952

05/3741213

النساء امنة
دار تربية وتأهيل
 )42سنة
دار تربية

دار تربية وتأهيل

-

دار االمل لرعاية

أطفال نزيالت مركز
اصالح وتأهيل

01/1483298

011483298

الجويدة نساء
دار رعاية

الفتيات/الرصيفة

05/3743667

دار الوفاق

08/7104109

05/3743913

02/7402611

االسري/اربد

02/7401405

اربد للفئة العمرية من

02/7258612

02/7258612

اربد للفئة العمرية من

08/7879813

02/7247293

دار تربية االحداث
( )42-41سنة

دار تأهيل االحداث
( )42-41سنة

.11مكاتب الخدمة االجتماعية  /حماية األسرة
االقليم

اقليم

الوسط

اقليم

الشمال

اقليم

الجنوب

اسم المديرية/

اسم المحافظة

القضاء

اللواء

محافظة العاصمة

-

لواءالقصبة

محافظة العاصمة

-

لواء القويسمة

محافظة العاصمة

-

لواء القويسمة

محافظة العاصمة

-

لواء القويسمة

االجتماعية /شرق

لواء قصبة

مديرية التنمية

االجتماعية /السلط

حماية االسرة/البلقاء

لواء قصبة

مديرية التنمية

مكتب الخدمة االجتماعية/حماية

لواء قصبة

مديرية التنمية

محافظة البلقاء

-

محافظة الزرقاء

-

محافظة الزرقاء

-

محافظة الزرقاء

-

محافظة مادبا

-ا

محافظة اربد

-

لواء قصبة اربد

محافظة اربد

-

لواء الكورة

محافظة المفرق

-

محافظة المفرق

-

محافظة جرش

-

محافظة عجلون

-

محافظة الكرك

-

محافظة العقبة

-

محافظة معان

-

محافظة الطفيلة

-

السلط

الزرقاء
الزرقاء

لواء الرصيفة
لواء قصبة
مادبا

لواء قصبة
المفرق

لواء قصبة
المفرق

الوزارة

مديرية التنمية

االجتماعية/غرب
عمان

مديرية التنمية

االجتماعية /شرق
عمان

مديرية التنمية

االجتماعية /شرق
عمان

مديرية التنمية
عمان

االجتماعية /الزرقاء
االجتماعية /الزرقاء
مديرية التنمية

مكتب الخدمة االجتماعية/إدارة
حماية االسرة/وسط عمان

مكتب الخدمة /قسم حماية
االسرة/جنوب عمان

مكتب الخدمة /قسم حماية
االسرة/شرق عمان

مكتب الخدمة االجتماعية/قسم

االسرة الزرقاء

مكتب الخدمة االجتماعي/حماية
االسرة مخيم االزرق

مكتب الخدمة االجتماعية/قسم

مديرية التنمية

مكتب الخدمة االجتماعية/قسم

االجتماعية /مادبا

حماية االسرة /مادبا

مديرية التنمية

مكتب الخدمة االجتماعية/حماية

االجتماعية /اربد
مديرية التنمية

االجتماعية /الكورة
مديرية التنمية

االجتماعية /المفرق
مديرية التنمية

االجتماعية/البادية
الشمالية الغربية

لواء قصبة

مديرية التنمية

لواء قصبة

مديرية التنمية

الكرك

حماية االسرة/شمال عمان

االجتماعية /الرصيفة

لواء قصبة

عجلون

مكتب الخدمة االجتماعية/قسم

حماية االسرة /الرصيفة

مديرية التنمية

جرش

الوحدة االدارية

االجتماعية /جرش
االجتماعية /عجلون
االجتماعية /الكرك

االسرة اربد

مكتب الخدمة االجتماعية /حماية
االسرة/غرب اربد

مكتب الخدمة االجتماعية /حماية
االسرة المفرق

مكتب الخدمة االجتماعية /حماية
مخيم الزعتري

االسرة  /عجلون

مكتب الخدمة االجتماعية /حماية
االسرة الكرك

لواء قصبة

مديرية التنمية

مكتب الخدمة االجتماعية /حماية

لواء قصبة

مديرية التنمية

الطفيلة
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06/4902308

05/3533701
09/3295199

مكتب الخدمة االجتماعية /حماية

االسرة/معان

مكتب الخدمة االجتماعية /حماية
االسرة الطفيلة

-

-

06/1485112

05/3533701
3299107/09

0755022949

-

05/3616425

05/3616425

05/3251058

09/3818504

02/7260929

08/7898179

08/1984892

08/1980112

08/1833297

08/1838805

0752113870

مكتب الخدمة االجتماعية /حماية

لواء قصبة

االجتماعية /الطفيلة

0721491332

08/1110181

االسرة/جرش

مديرية التنمية

معان

0778381115

مكتب الخدمة االجتماعية /حماية

االجتماعية /العقبة
االجتماعية /معان

06/9948323

06/9948323

1390878/08

االسرة العقبة

العقبة

الهاتف

الفاكس

0771974118
0778023583

-

1391119/08
1110181/08

03/2386084

03/8394803

03/8090347

03/8090341

03/8434355

03/8434355

03/2250624

03/2250624

.11الوحدات االدارية التابعة لمديرية االسرة والحماية
االقليم

اقليم الوسط

اسم

المحافظة

القضاء

محافظة

محافظة

محافظة

محافظة

محافظة اربد

عمان

مديرية التنمية

لواء

قصبة

االجتماعية /شرق

عمان

عمان

مديرية التنمية

لواء

االجتماعية/غرب

القصبة

-

العاصمة

مديرية التنمية

االجتماعية/غرب

القصبة

-

العاصمة

الوزارة

لواء

-

العاصمة

اقليم الشمال

اللواء

-

العاصمة

اسم المديرية/

عمان

مديرية التنمية

لواء ماركا

االجتماعية/ماركا

لواء

-

مديرية التنمية

قصبة

االجتماعية /اربد

اربد

الوحدة االدارية

الهاتف

دار رعاية الفتيان/شفا

5231408/06

بدران

مؤسسة الحسين
االجتماعية

مبنى الرعاية الالحقة/
بيت اليافعات

دار رعاية االطفال /
عمان

دار الحنان/اربد

0752947705
06/4771841

0771130222
5411119

0797055740
5059176

0754125273
02/7100793

0778341981

الفاكس
5231408/06

1721989

5516153

9014213

02/7100753

 .21مراكز االشخاص ذوي االعاقة التابعة للوزارة
االقليم

اسم
المحافظة
محافظة

العاصمة
محافظة

العاصمة
محافظة

العاصمة
محافظة البلقاء

القضاء

اللواء

-

لواء القصبة

-

-

قضاء زي

اقليم الوسط
محافظة البلقاء

-

محافظة البلقاء

-

محافظة الزرقاء

-

محافظة الزرقاء

-

محافظة الزرقاء

-

محافظة الزرقاء

قضاء

الضليل

لواء

القويسمة
لواء سحاب

اسم المديرية/
الوزارة
مديرية التنمية

االجتماعية/غرب
عمان

مديرية التنمية

االجتماعية /شرق
عمان

مديرية التنمية

الوحدة االدارية
مركز المنار للتنمية الفكرية/
المدينة الرياضية

مركز المنار للتنمية الفكرية/
المقابلين

مركز المنار للتنمية

االجتماعية/سحاب

الفكرية/سحاب

لواء قصبة

مديرية التنمية

االجتماعية /السلط

مركز المنار للتنمية الفكرية/
زي

لواء دير

مديرية التنمية

مركز تل المنطح الشامل

السلط

عال

لواء عين

الباشا

لواء

الرصيفة
لواء

الرصيفة
لواء

االجتماعية /دير عال
مديرية التنمية

االجتماعية /عين
الباشا
مديرية التنمية

االجتماعية /الرصيفة
مديرية التنمية

االجتماعية /الرصيفة
مديرية التنمية

الرصيفة

االجتماعية /الرصيفة

لواء قصبة

مديرية التنمية

الزرقاء

االجتماعية /الزرقاء
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للتربية الخاصة

مركز المنار للتنمية
الفكرية/عين الباشا

مركز المنار للتنمية
الفكرية/الرصفة

مركز حطين للكشف المبكر
عن االعاقات والتأهيل
المجتمعي

مركز االمل الجديد لرعاية
متعددي االعاقات

مركز الضليل للرعاية والتأهيل

الهاتف
9493013

الفاكس
5153036

4750883

4750883

4020847

4020847

053511483

053511483

053570706

053570706

0777431588

019374184

053615530

053615530

053613847

053613847

053744389

053744389

053824065

053824065

محافظة الزرقاء

-

محافظة اربد

-

محافظة اربد

-

محافظة اربد

-

محافظة اربد

-

محافظة اربد

-

لواء قصبة

مديرية التنمية

لواء قصبة

مديرية التنمية

لواء قصبة

مديرية التنمية

الزرقاء

اربد

اربد

لواء الكورة
لواء

الوسطية

اقليم الشمال

الشمالية

محافظة المفرق

-

محافظة المفرق

-

محافظة المفرق

-

محافظة
عجلون

اقليم الجنوب

لواء األغوار

-

لواء البادية
الشمالية
لواء

االجتماعية /الزرقاء

االجتماعية /اربد

االجتماعية /اربد
مديرية التنمية

مركز المشارع الشامل للتربية

مديرية التنمية

االجتماعية /االشونة
الشمالية

مديرية التنمية

االجتماعية /بادية
الشمالية الشرقية
مديرية التنمية

لواء قصبة

مديرية التنمية

لواء قصبة

مديرية التنمية

محافظة معان

-

محافظة معان

-

لواء البتراء

محافظة العقبة

-

لواء القويرة

محافظة العقبة

-

محافظة الطفيلة

-

محافظة الكرك

-

محافظة الكرك

-

لواء قصبة
العقبة

لواء قصبة
الطفيلة

االجتماعية/المفرق
االجتماعية /عجلون
االجتماعية /جرش
االجتماعية /معان

الخاصة

مركز المنار للتنمية الفكرية/

087304293

081910294

087304291

-

0779575143

-

0795818279

-

مركز المفرق للتدريب والتأهيل

026231203

026231203

مركز المنار للتنمية

0772083923

الصالحية

مركز المنار للتنمية الفكرية
/الرويشد

الفكرية/عجلون

مركز جرش للرعاية والتأهيل
مركز المنار للتنمية
الفكرية/معان

مديرية التنمية
االجتماعية/البتراء

الفكرية/البتراء

مديرية التنمية

مركز المنار للتنمية

االجتماعية /العقبة

الفكرية/القويرة

مديرية التنمية

مركز العقبة الشامل للتربية

1114772/08
026350169

0772119311

1391119/08

032131449

032131449

0772084980

-

032047226

032047226

032016246

-

032241055

االجتماعية /العقبة

الخاصة

االجتماعية /الطفيلة

مركز الطفيلة للرعاية والتأهيل

032241055

مركز القطرانة للتربية الخاصة

032394177

032394177

مركز الكرك للرعاية والتأهيل

032380905

032380905

مديرية التنمية

لواء قصبة

لواء قصبة

مديرية التنمية

الكرك

الفكرية/الوسطية

مركز المنار للتنمية

مديرية التنمية

الكرك

مركز الكورة الشامل للتربية

1980438/08

026520131

0754581115

االجتماعية /الوسطية

لواء قصبة

معان

المهني/اربد

مديرية التنمية

مديرية التنمية

محافظة جرش

مركز التأهيل والتشغيل

027243643

027243643

مركز المنار للتنمية

لواء قصبة

-

الفكرية/اربد

0727033919

مديرية التنمية

جرش

مركز المنار للتنمية

027245927

027245927

االجتماعية /الكورة

الرويشد

عجلون

الخاصة

الخاصة

االجتماعية/المفرق

المفرق

مركز الزرقاء الشامل للتربية

093534938

093534938

االجتماعية /الكرك

االجتماعية /الكرك
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.21مراكز تنمية المجتمع المحلي التي تديرها الوزارة (القطاع الحكومي)
االقليم

المحافظة

محافظة العاصمة

القضاء
-

لواء القويسمه

-

لواء القويسمه

-

وادي السير

قضاء الموقر

لواء الموقر

قضاء ام
الرصاص

لواء الجيزه

قضاء زي
قضاء عيرا
ويرقا

اقليم الوسط
محافظة البلقاء

محافظة الزرقاء

اللواء
لواء ناعور

-

مديرية التنمية

االجتماعية /شرق عمان

مديرية التنمية االجتماعية

/وادي السير

مديرية التنمية

االجتماعية/الموقر

مديرية التنمية
االجتماعية/الجيزه

لواء قصبة

لواء قصبة

مديرية التنمية

السلط

السلط

لواء دير عال

االجتماعية/السلط

االجتماعية/السلط

مديرية التنمية

االجتماعية/دير عال

-

لواء دير عال

-

لواءالشونة

مديرية التنمية

-

قضاء العريض
قضاء المنشية

محافظة اربد

مديرية التنمية

االجتماعية /شرق عمان

مديرية التنمية

الجنوبية

لواء الهاشمية

لواء قصبة

مادبا

محافظة مادبا

اقليم الشمال

مديرية التنمية

االجتماعية /ناعور

مديرية التنمية

-

محافظة المفرق

المديرية

قضاء دير
الكهف

لواء ذيبان
لواء قصبة
المفرق

لواء البادية
الشمالية

-

لواء الرويشد

-

لواء الكوره

االجتماعية/دير عال

االجتماعية /الشونة
الجنوبية

مديرية التنمية

االجتماعية/الهاشمية

مديرية التنمية

الوحدة االدارية
مركز تنمية المجتمع
المحلي  /ناعور

مركز تنمية المجتمع
المحلي  /ام نواره

مركز تنمية المجتمع

المحلي  /اسكان الطيبة
مركز تنمية المجتمع

المحلي  /البصة وعراق

االمير

المحلي  /الملكة رانيا
العبداهلل لتكنولوجيا

مركز تنمية المجتمع
المحلي  /ام الرصاص
مركز تنمية المجتمع
المحلي  /عالن

مركز تنمية المجتمع
المحلي  /عي ار ويرقا

مركز تنمية المجتمع
المحلي  /ضرار

مركز تنمية المجتمع
المحلي /تل المنطح

مركز تنمية المجتمع
المحلي  /الك ارمه

مركز تنمية المجتمع

المحلي  /قرى بني هاشم

مركز تنمية المجتمع

مديرية التنمية

مركز تنمية المجتمع

االجتماعية/المفرق

مديرية التنمية

االجتماعية/البادية
الشمالية الشرقية

مديرية التنمية

االجتماعية/البادية
الشمالية الشرقية

مديرية التنمية

االجتماعية/الكوره
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1772293

1772293

0751919729

-

01/9124333

9124333

1090817

1090817

المعلومات

االجتماعية/مادبا

مديرية التنمية

9789922

9789922

مركز تنمية المجتمع

المحلي /جنوب مادبا

االجتماعية/ذيبان

الهاتف

الفاكس

المحلي  /جبل بني حميدة
مركز تنمية المجتمع

المحلي  /منشية بني
حسن

مركز تنمية المجتمع

المحلي  /دير الكهف
مركز تنمية المجتمع
المحلي  /الرويشد

مركز تنمية المجتمع
المحلي  /جديتا

01/4400060

01/4400060

09/3940129

09/3940129

09/3984015

09/3984015

09/3970893

09/3970893

09/3970155

09/3970155

09/3959371

09/3959371

09/3211839

09/3211839

09/3810292

09/3810292

09/3840073

09/3840073

08/1840183

08/1840183

08/1872003

08/1872003

08/1858807

08/1900252

-

08/1900254

-

-

اقليم الشمال

محافظة عجلون

لواء الرمثا

مديرية التنمية

االجتماعية/الرمثا

المحلي  /الطره

مركز تنمية المجتمع

لواء قصبة

عجلون

مركز تنمية المجتمع

المحلي  /عنجرة
مركز تنمية المجتمع
المحلي  /الروابي

عرجان

مركز تنمية المجتمع
المحلي  /برما

قضاء برما
محافظة جرش

جرش

االجتماعية/جرش

-

مديرية التنمية

االجتماعية/القصر

-

-

المحلي  /محي

لواء المزار

مديرية التنمية

االجتماعية/المزار
الجنوبي

مركز تنمية المجتمع

المحلي  /فرى الخرشه

-

مركز تنمية المجتمع

-

مركز تنمية المجتمع

محافظة الطفيله

مركز تنمية المجتمع
مركز تنمية المجتمع

الجنوبي

اقليم الجنوب

المحلي  /الموجب

المحلي  /قرى الحمايده

-

محافظة الكرك

مركز تنمية المجتمع

مركز تنمية المجتمع

قضاء الموجب

المحلي  /الطيبه

المحلي /العيص

لواء قصبة
الطفيله

مديرية التنمية

االجتماعية/الطفيله

قضاء الجفر

محافظة معان

قضاء المريغة

مركز تنمية المجتمع

المحلي  /العين البيضا
مركز تنمية المجتمع

المحلي  /جرف الدراويش
لواء بصي ار

مديرية التنمية

االجتماعية/بصي ار

مركز تنمية المجتمع
المحلي  /القادسية

مركز تنمية المجتمع
لواء قصبة

معان

08/1114214

08/1370850

08/1114214

08/1370850

مديرية التنمية

المحلي  /النسيم

لواءالقصر

08/1110553

08/1110553

مديرية التنمية

االجتماعية/عجلون

لواء قصبة

08/7310222

08/7310222

مديرية التنمية

االجتماعية/معان

المحلي  /الجفر

مركز تنمية المجتمع
المحلي  /المريغة
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08/1314971

08/1314971

03/8340449

03/8340449

03/8343084

03/8335479

03/8330081

8312984

03/8343084

03/8335479

03/8330081

8312984

03/8890129

03/8890129

03/8811709

03/8811709

03/8873385

03/8873385

03/8870841

03/8870841

03/8434129

03/8434129

03/8434217

03/8434217

.44مراكز تنمية المجتمع المحلي التي تديرها الوزارة (المسلمة لجمعيات)
االقليم

المحافظة

الق

ضاء

اللواء

الوحدة االدارية  /مراكز مسلمة لجمعيات

المديرية

اسم المركز
مركز تنمية المجتمع المحلي

 /المستندة

مركز تنمية المجتمع المحلي

 /شرق الوحدات ()4

.
-

لواء
القويسمة

مديرية التنمية
االجتماعية /شرق
عمان

-

لواء
القصبة

مديرية التنمية
االجتماعية
/غرب عمان

لواء ماركا

مديرية التنمية
االجتماعية/
ماركا

مركز تنمية المجتمع المحلي

 /شرق الوحدات ()8

مركز تنمية المجتمع المحلي

 /الجوفه

مركز تنمية المجتمع المحلي

 /حي المحاسره

مركز تنمية المجتمع المحلي

 /حي اللوزية

محافظة
العاصمة

مركز تنمية المجتمع المحلي
 /سفح النزهه

مركز تنمية المجتمع المحلي

 /حي األمير حسن

مركز تنمية المجتمع المحلي

 /سفح الهاشمي

مركز تنمية المجتمع المحلي

 /أم نوارة8
-

مركز تنمية المجتمع المحلي

 /المرقب

مركز تنمية المجتمع المحلي

 /ام نوارة 1

مركز تنمية المجتمع المحلي

اقليم الوسط

 /همالن

مركز تنمية المجتمع المحلي

 /المنارة

مركز تنمية المجتمع المحلي

لواء قصبة
الزرقاء

ايادي الخير والعطاء
الخيرية
عندي حلم للمبادرات
االنسانية
مخيم الوحدات الخيرية
مراكز التنمية والتطوير
الخيرية
العمل والتطوير
المجتمعي الخيرية
العبيدية الخيرية
المجلس الدنماركي
لالجئين

4464444440
4466404404
4464444444
4466400404
4446444446
4464444440
4444000444

مراكز التنمية والتطوير
الخيرية

4466400404

األسر التنموية الخيرية

4644644404

أم نواره الخيرية

4460404444

شرق عمان الخيرية
التنموية

4466004444

الشورى الخيرية

4460444044

االردنية لذوي
االحتياجات الخاصة

4460444444

المنارة للتنمية االجتماعية

4444444444

وادي القطار

4460444444

مركز تنمية المجتمع المحلي

رعاية شؤون االسرة
الخيرية

4460444044
4464404444

مركز تنمية المجتمع المحلي

إسكان جبل طارق للتنمية
االجتماعية

4464444444
4440044004

مركز هيا الثقافي

4444444404

العامرية للتنمية
االجتماعية

4444444440

جمعية الطفايلة للرعاية االجتماعية

4460444044

 /وادي القطار

مديرية التنمية
االجتماعية
/الزرقاء

الجمعية

الهاتف

 /جناعة

 /جبل األمير طارق

مركز تنمية المجتمع المحلي

محافظة
الزرقاء

 /النقب

لواء
الرصيفه

مديرية التنمية
االجتماعية
/الرصيفه

لواء عين
الباشا

مديرية التنمية
االجتماعية /عين
الباشا

لواء قصبة
السلط

مديرية التنمية
االجتماعية/
السلط

مركز تنمية المجتمع المحلي

 /الرصيفة

مركز تنمية المجتمع المحلي

 /ياجوز

محافظة
البلقاء

-

مركز تنمية المجتمع المحلي

 /عين الباشا

عين الباشا الخيرية

مركز تنمية المجتمع المحلي

 /مغاريب السلط
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4440404404
4444040004

السلط االسالمية الخيرية

محافظة
اقليم الشمال
اربد

محافظة
معان

-

لواء قصبة
اربد

-

لواء الطيبه

-

لواء
االغوار
الشمالية

-

لواء
الشوبك

مديرية التنمية
االجتماعية/
الشوبك

-

لواء البترا

مديرية التنمية
االجتماعية /البترا

قصبة معان

مديرية التنمية
االجتماعية /معان

لواء قصبة
العقبة

مديرية التنمية
االجتماعية/
العقبة

اقليم

الجنوب

مديرية التنمية
االجتماعية /اربد
مديرية التنمية
االجتماعية/
الطيبه
مديرية التنمية
االجتماعية/
االغوار الشمالية

مركز تنمية المجتمع المحلي

 /بيت راس

مركز تنمية المجتمع المحلي

 /صما

محافظة
العقبة

الطلبة وأبناء الشهداء

4444404460

مركز تنمية المجتمع المحلي

 /كريمه

مركز تنمية المجتمع المحلي
 /حمزه

مركز تنمية المجتمع المحلي

 /ام صيحون

مركز تنمية المجتمع المحلي
 /معان

مركز تنمية المجتمع المحلي

-

الجمعية الخيرية للتطوير
الحضري

4444404044

 /البلدة القديمة

شرحبيل بن حسنه

4440004000

الزبيرية للتنمية
االجتماعية

4444444444

اقليم البترا التنموي
السياحي

4466444660

المجلس الدنماركي
لشؤون الالجئين

4444400444

جمعية الهالل االحمر
االردني

4464444444

مركز تنمية المجتمع المحلي

 /الشالله
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جمعية تناغم الخيرية

4464044444

بطاقات الخدمة

33

مديرية بدائل اإليواء

وشؤون األشخـــــــــــاص
ذوي االعــــــــــــــاقــــــة

34

قرار منح ترخيص مراكز التدخل المبكر /بموجب نظام التدخل المبكر لعام  7112والتعليمات
الصادرة بمقتضاه.

الفئة المستهدفة من الخدمة :مراكز األشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية التي تتبع للقطاعين التطوعي والخاص
لألعمار المبكرة دون سن ( )6سنوات.
أماكن الحصول على الخدمة :مديريات التنمية االجتماعية /الميدان
شروط الحصول على الخدمة :سند التسجيل إذا كان البناء مملوكا وعقد اإليجار إذا كان البناء مستأجرا .
صورة عن رخصة البناء أو إذن األشغال مصدقة وموافقة مبدئية على ترخيص
المركز من أمانة عمان الكبرى أو البلديات وشهادة الصحة المدرسية والدفاع
المدني.
صورة عن شهادة تسجيل النظام األساسي وقرار الهيئة اإلدارية بتأسيس مركز
لألشخاص ذوي اإلعاقة .
وثيقة إثبات حالة إذا كان طالب الترخيص شخص معنوي مع تفويض لمقدم
الطلب وإحضار الموافقات الرسمية من الجهات المعنية.
صورة عن بطاقة األحوال المدنية وصورة عن جواز السفر لغير االردني .
الوثائق المطلوبة وأماكن
الحصول عليها:
شهادة حسن السيرة والسلوك لطالب الترخيص وأن يكون غير محكوم بجناية أو
جنحة مخلة بالشرف أو اآلداب العامة شهادة خلو أمراض .
ثالث صور شخصية.
إجراءات /خطوات تقديم
الخدمة:

تتقدم الجهة الراغبة بالترخيص بطلب للترخيص عن طريق مديرية
التنمية االجتماعية المعنية حيث تقوم المديرية المعنية بدراسة الطلب
وفق تعليمات ترخيص مراكز التدخل المبكر .
تقوم المديرية بالكشف على المركز للتأكد من توفر شروط الترخيص .
ترفع المديرية الميدانية طلب الترخيص المدعم بالنوذج الخاص به الى
االمين العام .
يتم منح الترخيص بقرار من معالي الوزير بناء على تنسيب عطوفة
األمين
يحفظ الكتاب في أرشيف الوزارة والمديرية سوا ًء كان بالموافقة او
الرفض.

المؤسسات الشريكة في تقديم
الخدمة وأدوارها:

وزارة الصحة
الدفاع المدني
أمانة عمان الكبرى

رسوم الخدمة:

البلديات
 4111دينار اردني بدل ترخيص الول مرة

وقت إنجاز الخدمة:

 011دينار اردني بدل تجديد الترخيص
 24من ورود الموافقات من الجهات الرسمية
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اصدار قرار إلحاق بالمراكز االيوائية الحكومية لألشخاص ذوي االعاقة
الفئة /الفئات المستهدفة من

 .1األشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية المتوسطة والشديدة او متعدد االعاقات

مكان /أماكن الحصول على

 .1مديرية شؤون األشخاص ذوي اإلعاقة.

شروط الحصول على الخدمة

 .1أن يكون طالب /طالبة الخدمة أردني الجنسية

الخدمة:

الخدمة:

المصاحبة لالعاقة الذهنية او اضطراب طيف التوحد.

 .7مديريات التنمية االجتماعية /الميدان.

 .7ان ال يتجاوز دخل االسرة عن ( )1511دينار شهريا.

 .3ان ال يكـون الشــخص ذو االعاقـة منتفعــا مـن معونــة رعايـة االعاقــات واالعفــاء
الجمركي السيارات واعفاء تصاريح العمـل لغيـر االردنـي وتحجـب هـذه الخـدمات

الي شخص يتم قبوله في المراكز االيوائية.

 .4ان يكـــون طالـــب /طالبـــة الخدمـــة مـــن ذوي اإلعاقـــة الذهنيـــة( المتوســـطة او
الشــديدة ) أو متعــدد االعاقــات المترافقــة مــع االعاقــة الذهنيــة (المتوســطة او

الشديدة) او اضطراب طيـف التوحـد المصـاحب لالعاقـة الذهنيـة (المتوسـطة او
الشــديدة) بموجــب تقريــر تشخيصــي مــن مراكــز التشــخيص المعتمــدة او اللجــان

الطبية اللوائية ،أو البطاقة التعريفية حال صدورها من المجلس األعلى لحقـوق
األشخاص ذوي اإلعاقة.

 .5ان يكــون عمــر طالب/طالبــة الخدمــة ضــمن الفئــة المســموح بهــا فــي األنظمــة
الداخليـــة وتـــرخيص المراكـــز .مـــن ( ســـتة ســـنوات الـــى خمســـين ســـنة) لكـــال

الجنسين.

 .6ان يكــون طالــب /طالبــة الخدمــة خاليــا مــن ايــة أم ـراض نفســية او عقليــة او
اضطراب عصبي حسب تقرير طبي معتمد.

 .2يجـري كشـف دوري للمنتفعــين مـن خــالل الجهـات الطبيـة المختصــة ومـن يثبــت
انه يعاني من امراض نفسية او اضطرابات عصبية يتم طي قيده.

 .8ان يكـون طالـب /طالبـة الخدمــة خاليـا مـن االمـراض السـارية والمعديـة بموجــب
شهادة خلو امراض معتمدة.

 .9يتم القبول الفـوري والتمديـد لـبعض الحـاالت االسـتثنائية واإلنسـانية مـن طـالبي
الخدمة مثل:

 وفاة الوالدين او احدهما او عدم وجود من يرعاه منزليا.
 وجود اكثر من شخص ذو إعاقة لدى االسرة.
 حاالت التفكك األسري.

 مجهولي النسب من ذوي اإلعاقة الذهنية مهما كانت درجة اإلعاقة.
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الوثائق المطلوبة وأماكن

الحصول عليها:

 .11تشخيص معتمد من مركز تشخيص اإلعاقات المبكرة لمـن هـم دون سـن ()18

ســنة و تشــخيص معتمــد مــن اللجــان الطبيــة لمــن هــم فــوق ( )18ســـنة ،أو
البطاقــة التعريفيــة حــال صــدورها مــن المجلــس األعلــى لحقــوق األشــخاص ذوي

اإلعاقة.

 .1وثيقة اثبات شخصية لولي األمر وشهادة ميالد طالب /طالبة الخدمة.
 .7دراسة اجتماعية من مديرية التنمية االجتماعية الميدانية.
إجراءات /خطوات تقديم الخدمة:

 .1إجراء دراسة اجتماعية شاملة من مديرية التنمية االجتماعية المعنية وتشتمل

الدراسة على الوضع االقتصادي واالجتماعي لألسرة ،ومدعمة بالوثائق الثبوتية

الالزمة لهذه الغاية كما تشمل وثائق تثبت عدم انتفاعه من (المعونة
الوطنية،االعفاء الجمركي عن السيارات،االعفاء عن رسوم تصريح العمل

للعامل غير االردني).

 .7تقبل الحاالت في مراكز الرعاية والتاهيل االيوائية في ضوء االماكن الشاغرة
وبناء على تنسيب اللجنة الفنية المؤلفة اعضاؤها من:

 مدير مديرية شؤون االشخاص ذوي االعاقة/رئيسا.

 رئيس قسم المؤسسات/مديرية شؤون االشخاص ذوي االعاقة/عضوا.
 مدير مركز الرعاية والتاهيل المعني/عضوا.

 االخصائي االجتماعي في المركز المعني/سكرتير اللجنة.

 يمكن االستعانة باي موظف فني عند الحاجة في المركز المعني.
 .3بعد اعداد الدراسة االجتماعية من مديريات الميدان واستكمال الوثائق الثبوتية
المطلوبة يتم تحويلها الى المركز المنوي تسجيل الشخص ذي االعاقة فيه

على قوائم االنتظار وترسل نسخة من كتاب الدراسة االجتماعية الى مديرية
شؤون االشخاص ذوي االعاقة للمتابعة.

 .4تعقد اللجنة اجتماعاتها بواقع اجتماع واحد شهريا في حال وجود شواغر لدى
المراكز االيوائية.

 .5يتم ترشيح الحاالت التي ستعرض على لجنة القبول بناء على اولوية التسجيل
على قوائم االنتظار.

 .6بعد مقابلة الحاالت يرفع محضر بتوصيات اللجنة مع تحديد بدل خمات

المترتبة على اسرة الشخص ذوي االعاقة شهريا في ضوء الوضع االقتصادي

لالسرة وتحديد المدة المقررة للخدمة بناء على احتياجات الحالة للبرامج .
 .2تعتبر الثالثة اشهر االولى فترة تجريبية .

 .8يكون القبول سنويا ويجدد من خالل دراسة اجتماعية حديثة وبحد اعلى ثالث
سنوات فقط ما عدا حاالت مجهولي النسب واالقامة فيتم اصدار كتاب قبول

مفتوح المدة  ،وللوزير تجديد اقامة حاالت التفكك االسري واالسر التي لديها
وفاة احد الوالدين او كالهما كلما اقتضت الضرورة .
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 .9من تجاوز فترة طي القيد بشهر ولم يستلمه ذووه يسلم عن طريق الحاكم
االداري

يقيم المنتفع بعد مضي ثالثة أشهر من تاريخ التحاقه بالمركز لتحديد مدى
ّ .11
استفادته من الخدمات المقدمة في المركز.
 .44يتم التعامل مع حاالت مجهولي اإلقامة على النحو التالي:

 تحويل الحالة الى الجهات المختصة للحصول على تقرير طبي معتمد.
 تحويل الحالة الى المراكز بناء على التقرير الطبي.
 إعالم المركز األمني المختص.

 وضع اعالن في الصحف المحلية من خالل المديرية المعنية باإلعالم
واالتصال او من خالل المركز إلمكانية العثور على ذويه كل أربعة أشهر.

 في حالة العثور على ذويه يتم أخذ عنوان األسرة كامال واجراء دراسة
اجتماعية للوضع األسري.

 على ضوء الدراسة يتم رفع التوصية المناسبة بشأن الحالة التخاذ القرار
المناسب.
المؤسسات الشريكة في تقديم

الخدمة وأدوارها:

وقت إنجاز الخدمة:
الرسوم المالية المطلوبة:

 .1وزارة الصحة :اللجان الطبية اللوائية ومراكز التشخيص المعتمدة
اسبوع
ال يوجد.
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اصدار قرار إلحاق بالمراكز النهارية الحكومية لألشخاص ذوي االعاقة
الفئة /الفئات المستهدفة من الخدمة:

.1األشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية (البسيطة ،المتوسطة ،او اضطراب طيف التوحد)

مكان /أماكن الحصول على الخدمة:

 .1مديرية شؤون األشخاص ذوي اإلعاقة.

شروط الحصول على الخدمة

 .1أن يكون طالب/طالبة الخدمة أردني الجنسية

 .7مديريات التنمية االجتماعية /الميدان.

 .7أن يكون طالب/طالبة الخدمة من األشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية ( البسيطة،
المتوسطة ،او اضطراب طيف التوحد المصاحب لالعاقة الذهنية بموجب تقرير

تشخيصي من مراكز التشخيص المعتمدة ) ،أو البطاقة التعريفية حال صدورها من
المجلس األعلى لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.

 .3ان ال يقل عمر طالب/طالبة الخدمة عن ( )11-6سنة عند القبول ويستمر لـ ()16
سنة للذكور و ( )18سنة لالناث.

 .4ان يكون طالب/طالبة الخدمة مقيما ضمن منطقة خدمات المركز التي يتم تحديدها من
خالل الوزارة بتنسيب من المركز والمديرية الميدانية .

 .5ان يكون طالب/طالبة الخدمة خاليا من االمراض السارية والمعدية بموجب تقرير معتمد.

 .6يقيم الشخص ذو االعاقة بعد مضي ( )45يوما كحد اعلى من تاريخ التحاقه لتحديد
مدى استفادته من الخدمات المقدمة في المركز.

 .2تقبل حاالت األشخاص من ذوي االعاقة من غير االردنيين بناء على قرار معالي الوزير.
 .8ال يتم تامين مواصالت لكل طالب/طالبة حصلت اسرته على اعفاء جمركي عن سيارة
عن المنتفع في المركز .

 .9تعطى اولوية القبول لطالبي الخدمة في اي من الحاالت التالية ( وجود اكثر من شخص
ذوي االعاقة /حاالت التفكك االسري /وفاة احد الوالدين او طالقهما)

الوثائق المطلوبة وأماكن الحصول عليها:

 .1تشخيص معتمد من مركز تشخيص اإلعاقات المبكرة لمن هم دون سن ( )18سنة.

 .7تشخيص معتمد من اللجان الطبية لمن هم فوق ( )18سنة أو البطاقة التعريفية حال
صدورها من المجلس األعلى لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.

 .3وثيقة اثبات شخصية لولي األمر وشهادة ميالد طالب/طالبة الخدمة.
 .4دراسة اجتماعية من مديرية التنمية االجتماعية الميدانية.
إجراءات /خطوات تقديم الخدمة:

 .1يتقدم ولي االمر بطلب االلتحاق الى مديرية التنمية االجتماعية المعنية او مكاتب التنمية
في المحافظات معززة باالوراق الثبوتية والتقارير التشخيصية ود ارسة اجتماعية شاملة

السرة المنتفع.

 .7تحال الدراسة االجتماعية واالوراق الثبوتية الى المركز المنوي االلتحاق به.
 .3تحال طلبات القبول على لجنة القبول بالتعاون مع المديرية الميدانية.

 .4يسجل طالب/طالبة االلتحاق على قائمة االنتظار بالمركز في حال عدم وجود شاغر.
يقيم المنتفع بعد مضي ثالثة أشهر من تاريخ التحاقه بالمركز لتحديد مدى استفادته من
ّ .0
الخدمات المقدمة في المركز.
المؤسسات الشريكة في تقديم الخدمة

وأدوارها:

وقت إنجاز الخدمة:
الرسوم المالية المطلوبة:

 .1وزارة الصحة :اللجان الطبية اللوائية ومراكز التشخيص المعتمدة
اسبوع
ال يوجد.
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إصدار قرار الحاق في المراكز النهارية والمراكز االيوائية في القطاع الخاص والتطوعي
(شراء الخدمات لألشخاص ذوي اإلعاقة)

الفئة /الفئات المستهدفة من

الخدمة:

إجراءات /خطوات تقديم الخدمة

 .1األشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية (البسيطة ،المتوسطة ،الشديدة،
المتعددة  ،اضطراب طيف التوحد)
 .1تعطى األولوية في القبول حسب تسلسل قوائم االنتظار.

المؤسسات الشريكة في

 .1وزارة الصحة (اللجان الطبية ومراكز التشخيص).

شروط الحصول على

 .5أن يكون طالب/طالبة الخدمة أردني الجنسية

الخدمة

 .6أن يكون طالب/طالبة الخدمة من األشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية ( البسيطة،

تقديم الخدمة وأدوارها:

المتوسطة ،الشديدة ،المتعددة ،اضطراب طيف التوحد) بموجب تقرير طبي من

مركز تشخيص اإلعاقات المبكرة لمن هم دون سن ( )18وتقرير اللجان

الطبية اللوائية لمن تجاوز ( )18سنة ،أو البطاقة التعريفية حال صدورها من
المجلس األعلى لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.

 .2أن ال يقل عمر طالب/طالبة الخدمة عن اربع سنوات لكال الجنسين .

 .8أن ال يكون في مكان سكن طالب/طالبةالخدمة أي مركز تابع للوزارة .

 .9الخلو من األمراض السارية والمعدية وذلك بموجب تقرير طبي من احد المراكز
الصحية .

 .11أن ال يتجاوز دخل أسرة طالب/طالبة الخدمة عن ثمانمائة دينار أردني شهريا
للخدمة النهارية و ألف دينار أردني للخدمات اإليوائية.

 .44أن ال يكون طالب/طالبة الخدمة مستفيدا من خدمة اإلعفاء الجمركي (خدمة
اإليواء)
الوثائق المطلوبة :

 .1تشخيص معتمد من مركز تشخيص اإلعاقات المبكرة لمن هم دون سن ()18
سنة.

 .7تشخيص معتمد من اللجان الطبية لمن هم فوق ( )18سنة أو البطاقة
التعريفية حال صدورها من المجلس األعلى لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.

 .3وثيقة اثبات شخصية لولي األمر وشهادة ميالد طالب الخدمة.
 .4دراسة اجتماعية من مديرية التنمية االجتماعية الميدانية.
إجراءات /خطوات تقديم الخدمة:

 .1تقديم الطلب إلى مديرية التنمية االجتماعية المعنية حسب مكان إقامة طالب
.7

الخدمة معز از بدراسة اجتماعية وأوراق ثبوتية وتقارير تشخيصية كاملة.
يرفع الطلب إلى الوزارة لدراسة الحالة حسب التعليمات الناظمة.

وقت إنجاز الخدمة:

 3ايام .

رسوم الخدمة:

تدفع الوزارة الى مراكز القطاع الخاص والتطوعي( :حسب تعليمات شراء الخدمات) جزء
من التكاليف المالية المترتبة على المنتفعين وعلى أن ال تتجاوز هذه المساهمة ()21

دينار في األقسام النهارية و(  )711دينار في األقسام اإليوائية والمبلغ المتبقي من
القسط الشهري يتم تغطيته من خالل االسرة.
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الحصول على تخفيض أسعار تذاكر السفر لألشخاص ذوي االعاقة
الفئة /الفئات المستهدفة من

األشخاص ذوي اإلعاقة حسب تعريف قانون حقوق األشخاص ذوي

.1

اإلعاقة رقم ( )71لسنة .7112

الخدمة:

مكان /أماكن الحصول على

الخدمة:

شروط الحصول على الخدمة

 .1مديريات التنمية االجتماعية /الميدان.
 .1ان يكون الهدف من السفر لغايات العالج أو التعليم فقط.

 .7يمكن للشخص ذو اإلعاقة اصطحاب مرافق على ان تكون قرابته من الدرجة
األولى.

الوثائق المطلوبة وأماكن

الحصول عليها:

 .1تقرير طبي معتمد من وزارة الصحة (اللجان الطبية اللوائية /مركز تشخيص
االعاقات المبكرة) أو البطاقة التعريفية حال صدورها من المجلس األعلى

لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.

 .7وثيقة اثبات الشخصية.

 .3وثائق تثبت ان الغاية من السفر هو للعالج او التعليم.
 .1تقديم الطلب إلى مديرية التنمية االجتماعية المعنية حسب مكان إقامة

إجراءات /خطوات تقديم

الخدمة:

الشخص ذو اإلعاقة أو إلى مديرية شؤون األشخاص ذوي اإلعاقة
مباشرة.

 .7إذا توفرت الوثائق الالزمة تتم الموافقة ويكتب كتاب رسمي إلى
الملكية األردنية.

 .3يخفض للشخص ذو اإلعاقة نصف ثمن التذكرة على خطوط الملكية
األردنية فقط.

المؤسسات الشريكة في تقديم
الخدمة وأدوارها (إن وجدت):
رسوم الخدمة:
وقت إنجاز الخدمة:

 .1الخطوط الجوية الملكية األردنية.
ال يوجد.
يومين
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طلب الحصول على التأمين الصحي لألشخاص ذوي االعاقة
الفئة /الفئات المستهدفة من

الخدمة:

مكان /أماكن الحصول على

 .1األشخاص ذوي اإلعاقة حسب تعريف قانون حقوق األشخاص ذوي
األعاقة رقم ( )71لسنة .7112

 .1مديريات التنمية االجتماعية /الميدان.

الخدمة:

شروط الحصول على الخدمة

أن ينطبق على طالب/طالبة الخدمة تعريف الشخص ذو اإلعاقة الوارد في

قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة رقم ( )71لسنة  7112وهو:

أ .كل شخص لديه قصور طويل األمد في الوظائف الجسدية أو الحسية
أو الذهنية أو النفسية أو العصبية ،يحول نتيجة تداخله مع العوائق

المادية والحواجز السلوكية دون قيام الشخص بأحد نشاطات الحياة

الرئيسية ،أو ممارسة أحد الحقوق ،أو إحدى الحريات األساسية

باستقالل.

ب .يعد القصور طويل األمد ،وفقا لنص الفقرة (أ) من هذه المادة ،إذا
كان ال يتوقع زواله خالل مدة ال تقل عن ( )74شه ار من تاريخ بدء

العالج أو إعادة التأهيل.

الوثائق المطلوبة وأماكن الحصول

عليها:

 .1تشخيص طبي معتمد من وزارة الصحة (مركز تشخيص اإلعاقات

المبكرة /اللجان الطبية اللوائية) أو البطاقة التعريفية حال صدورها من
المجلس األعلى لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.

 .7شهادة ميالد أو دفتر عائلة لطالبي خدمة التأمين الصحي.

إجراءات /خطوات تقديم الخدمة:

 .1تقديم الطلب إلى مديرية التنمية االجتماعية المعنية

 .7إذا وافقت المعاملة الشروط المطلوبة تتم الموافقة عليها ويتم رفعها
لوزارة الصحة  /مديرية التأمين الصحي.

المؤسسات الشريكة في تقديم

 .1وزارة الصحة :مديرية التامين الصحي.

الخدمة وأدوارها:

وقت إنجاز الخدمة:

الرسوم المالية المطلوبة:

يومين
ال يوجد.
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الحصول على التعليم والتدريب والتاهيل المهني لألشخاص ذوي اإلعاقة
الفئة /الفئات المستهدفة من الخدمة:

 .1األشخاص من ذوي اإلعاقة حسب تعريف قانون األشخاص ذوي اإلعاقة رقم
( )71لسنة .7112

مكان /أماكن تقديم الخدمة

 .1مديرية التنمية االجتماعية الميدانية.

شروط الحصول على الخدمة:

 .1ان يكون الشخص أردني الجنسية ومن األشخاص ذوي اإلعاقة .

 .7أن ينطبق على طالب/طالبة الخدمة تعريف الشخص ذو اإلعاقة الوارد في
قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة رقم ( )71لسنة  7112وهو:

أ -كل شخص لديه قصور طويل األمد في الوظـائف الجسـدية أو الحسـية أو
الذهنيـــة أو النفســـية أو العصـــبية ،يحـــول نتيجـــة تداخلـــه مـــع العوائـــق
الماديــة والح ـواجز الســلوكية دون قيــام الشــخص بأحــد نشــاطات الحيــاة

الرئيســــية ،أو ممارســــة أحــــد الحقــــوق ،أو إحــــدى الحريــــات األساســــية
باستقالل.

ب -يعد القصور طويل األمد ،وفقا لنص الفقرة (أ) من هـذه المـادة ،إذا كـان
ال يتوقع زواله خالل مدة ال تقل عن ( )74شه ار مـن تـاريخ بـدء العـالج أو

إعـادة التأهيـل ،بموجـب تقريــر طبـي معتمـد مــن مراكـز التشـخيص المعتمــدة

لسن ( )18فمـا دون ومـن اللجـان الطبيـة اللوائيـة لألشـخاص ذوي اإلعاقـة

فوق سن ( )18سنة ،أو البطاقة التعريفية حـال صـدورها مـن المجلـس
األعلى لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.

 .7ان يكون خاليا من األمراض السارية والمعدية بموجب تقرير طبي معتمد.

 .5يقيم المنتفع بعد مضي ( )45يوم على التحاقه بالمركز لتحديد مدى استفادته
من البرامج التدريبية و التأهيلية المقدمة في المركز.

 .6يحدد سن القبول بـ ( )31 – 16سنة.
الوثائق المطلوبة وأماكن الحصول عليها:

 .1تشخيص طبي معتمد /وزارة الصحة.

إجراءات /خطوات تقديم الخدمة:

 .1يقدم طلب االلتحاق الى مديرية التنمية االجتماعيـة المعنيـة أو مكاتـب التنميـة

 .7شهادة خلو أمراض /وزارة الصحة.

االجتماعيــة فــي المحافظــات واأللويــة معــز از بــاأل وراق الثبوتيــة والتقــارير الطبيــة

ودراسة اجتماعية شاملة.

 .7تحال الدراسة االجتماعية واألوراق الثبوتية الى المركز المنوي االلتحاق به.
 .3يسجل طالب/طالبة االلتحاق على قائمة االنتظار بالمركز وتعطـى األولويـة فـي
القبول حسب تسلسل قوائم االنتظار.

 .4يحال الطلـب علـى لجنـة التقيـيم والقبـول المشـكلة لهـذه الغايـة لدراسـة إمكانيـة
قبوله في المركز.

 .5تقبل حاالت اإلعاقة من غير األردنيين بناء على قرار معالي الوزير.
المؤسسات الشريكة في تقديم الخدمة

 .1وزارة الصحة (اللجان الطبية اللوائية).

رسوم الخدمة :اليوجد

يتلقى الطالب  15دينار شهريا كبدل مواصالت للذكور واإلناث يتم تأمينهن

وقت إنجاز الخدمة:

يومين

وأدوارها:

بالمواصالت مجانا.
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طلب الحصول على إعفاء من رسوم تصريح العمل
الفئة /الفئات المستهدفة:

 .1األشخاص من ذوي اإلعاقة حسب تعريف قانون األشخاص ذوي اإلعاقة رقم

مكان /أماكن تقديم الخدمة:

.1مديرية التنمية االجتماعية الميدانية.

شروط الحصول على الخدمة:

 .1أن يكون أردني الجنسية بموجب دفتر عائلة أردني.

( )71لسنة .7112

 .7ال يمنح اإلعفاء إذا كان الشخص ذو اإلعاقة منتفعا من خدمات إحدى
مراكز الرعاية الداخلية في األردن او خارجه.

 .3ان يحرر الشخص ذو اإلعاقة أو ولي أمره أو وصيه تعهدا خطيا بعدم
تجيير خدمات العامل ألي جهة أخرى غير صاحب العمل المصرح للعمل لديه
مهما كانت الظروف وفي حال التأكد من مخالفة ذلك وبأي وسيلة كانت

سيتم اتخاذ اإلجراءات القانونية المترتبة بحقه.

 .4ال يجوز للعامل تغيير مكان عمله إال بعد السير باإلجراءات القانونية
الالزمة .

 .5يتم تجديد معاملة اإلعفاء للعامل غير األردني سنويا.

 .6ان اليزيد دخل اسرة طالب/طالبة االعفاء عن ( )7111دينار شهريا وفي
حال وجود اكثر من شخص من ذوي االعاقة في االسرة ان ال يزيد دخلها

عن ( )3111دينار شهريا.

 .2ان يكون الشخص ذوي االعاقة بحاجة ماسة ودائمة من الغير للقيام
باعباء حياته اليومية

الوثائق المطلوبة وأماكن الحصول

عليها:

 .1صورة شخصية حديثة للشخص ذو اإلعاقة.
 .7صورة عن دفتر العائلة مصدقة.
 .3بطاقة األحوال المدنية.

 .4تعهد خطي من الشخص ذو اإلعاقة أو ولي أمره أو وصيه بأنه غير

منتفع من خدمات مراكز الرعاية الداخلية في األردن أو خارجه تحت طائلة

المسؤولية.

 .5صورة عن موافقة وزارة الداخلية استقدام العامل غير األردني.
 .6عقد عمل ما بين الطرفين.

 .2صورة عن جواز سفر العامل غير األردني مبينا تاريخ دخوله لألردن.

 .8صورة عن دفتر عائلة الوصي او ولي أمره أو بطاقة األحوال المدنية او
جواز سفر ساري المفعول.
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طلب الحصول على إعفاء من رسوم تصريح العمل
إجراءات  /خطوات تقديم الخدمة:

.1يقدم طالب/طالبة اإلعفاء طلبه إلى المديرية الميدانية.

.7تقوم المديرية بتحويله إلى لجنة طبية لوائية لبيان وضعه الصحي بموجب
تقرير طبي أصولي.

.3يرفق التقرير بكتاب رسمي ويحول مع صاحب العالقة إلى وزارة العمل
للحصول على اإلعفاء.

المؤسسات الشريكة في تقديم

الخدمة وأدوارها:

.1وزارة العمل.

.7وزارة الداخلية.
.3إدارة الحدود واألجانب.
.4وزارة الصحة

رسوم الخدمة:

طوابع واردات بقيمة عشرة دنانير

وقت إنجاز الخدمة:

(  ) 3ايام
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مديرية األسـرة
والطفــــولة
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ترخيص مؤسسات الرعاية اإليوائية
الفئة /الفئات المستفيدة من

الخدمة

مكان /أماكن تقديم الخدمة

 .1الهيئات والجمعيات التطوعية.
 .1مديرية التنمية االجتماعية في الميدان.
 .1تقديم طلب ترخيص مكتمل الوثائق.

 .7ان يكون مقدم/مقدمة الطلب حاصال على موافقة جميع الجهات ذات العالقة

شروط الحصول على الخدمة

(إن وجدت)

بترخيص المبنى(الصحة المدرسية،البلدية).

 .3ان يكون الكادر الوظيفي مؤهال علميا وعمليا وبتخصصات تنسجم مع طبيعة
عمل المؤسسة المراد ترخيصها.

 .4وجود مبنى مطابق لمواصفات وشروط ترخيص دور الرعاية االجتماعية
االيوائية.
 .1كشف هندسي على البناء.

الوثائق المطلوبة وأماكن

الحصول عليها

 .7كشف صحي على البناء.

 .3شهادة خلو امراض للعاملين.
 .4الشهادات العلمية للعاملين.

 .5الئحة داخلية تتضمن شروط االنتفاع.
 .6شهادة تسجيل الجمعية اذا كان مقدم جمعية خيرية او رخصة تسجيل الشركة.
 .1تقديم طلب ترخيص المؤسسة الى مديرية التنمية االجتماعية المعنية/الميدان.

إجراءات /خطوات تقديم

الخدمة

 .7تحويل إلى الجهات ذات العالقة للكشف على المبنى.

 .3تحويل المعاملة بعد اكتمال الوثائق الى مديرية االسرة والحماية في الوزارة.
 .4تحويل الطلب لمديرية االشغال العامة.

 .5تحويل الطلب الى مديرية الدفاع المدني.
 .6تعود المعاملة ثانية لقسم االسرة.

 .2اعداد كتاب بتأسيس الدار ونسخة تقدم لمديرية التنمية في الميدان.

المؤسسات الشريكة في تقديم

الخدمات وأدوارها (ان وجدت)
رسوم الخدمة
وقت انجاز الخدمة

 .1الدفاع المدني.
 .7وزارة الصحة.

 .3وزارة االشغال.
ال يوجد.
شهر واحد بعد أخذ جميع الموافقات من الجهات الشريكة وذلك بناء على التعليمات
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ترخيص دور الحضانات –تتوفر إلكترونيا
الفئة /الفئات المستفيدة من

الخدمة

 .1أطفال األمهات العامالت/اآلباء.
 .1بوابة الخدمات االلكترونية للوزارة:

موقع الوزارة االلكتروني /الخدمات /الخدمات االلكترونية /بوابة الخدمات االلكترونية لوزارة التنمية

مكان /أماكن تقديم الخدمة

االجتماعية او من خالل الرابط https://services.mosd.gov.jo

 .7مديرية التنمية االجتماعية في الميدان  3 .ـ قسم الحضانات في الوزارة المركز.

شروط الحصول على الخدمة

(إن وجدت)

 .1يمنح الترخيص لألفراد وال يشترط أن يكونوا أردنيين الجنسية أو شركة تجارية.
.7أن يكون المبنى موافق لتعليمات الترخيص.
 .1إثبات شخصية للجهاز العامل.

 .7النماذج (طلب ترخيص ،نموذج وزارة األشغال ،والدفاع المدني ،امانة العاصمة،
الصحة).

 .3شهادات علمية للعاملين.

 .4شهادات عدم محكوميه للعاملين.

الوثائق المطلوبة وأماكن

الحصول عليها

 .5عقد إيجار أو سند ملكية (مصدق من األمانة).
 .6شهادات خلو أمراض سارية المفعول.

 .2موافقة وزارة التربية والتعليم في حال كونها مدرسية.
 .8موافقة الهيئة اإلدارية في حال كونها جمعية.
 .9صور شخصية لجميع العاملين.

 .11عقود عمل لجميع العاملين.

 .11تعهد من مديرة الحضانة بااللتزام باألنظمة والتعليمات المعمول بها.
 .17مخطط أراضي  +مخطط موقع تنظيمي حديث

إجراءات /خطوات تقديم

الخدمة

 .1تقديم طلب الترخيص.

.7تحويل إلى وزارة األشغال والصحة والدفاع المدني وأمانة عمان للموافقة على
ترخيص المبنى.

 .3كشف حسي للمبنى من مديرية الميدان وتقرير زيارة ميدانية لمديرية الميدان.

 .4توجيه كتاب لمعالي وزير الصناعة والتجارة العتماد اسم تجاري وعمل سجل
تجاري.
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ترخيص دور الحضانات
 .5دفع الرسوم المقررة ومقدارها ( )711دينار في البنك المركزي.
 .6إصدار قرار ترخيص حسب التعليمات.
 .1الدفاع المدني.

المؤسسات الشريكة في تقديم الخدمة

وأدوارها (إن وجدت)

 .7األشغال العامة.
 .3وزارة الصحة.
 .4االمانة او البلدية.
 .5وزارة الصناعة والتجارة.
 711دينار للحضانات الخاصة  ،تم اعفاء الحضانات المؤسسية

رسوم الخدمة

وقت انجاز الخدمة

(المدرسية الحكومية) من رسوم الترخيص والتجديد وفق نظام رقم 22
لعام 7118
اسبوع بعد استكمال الموافقات من الجهات الشريكة
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نقل ملكية حضانة من شخص إلى آخر /دخول وانسحاب شريك في دار الحضانة
الفئة /الفئات المستفيدة من

الخدمة

مكان /أماكن تقديم الخدمة
شروط الحصول على الخدمة

(إن وجدت)

الوثائق المطلوبة وأماكن

الحصول عليها

 .1مالك /مالكة الحضانة.
 .1مديرية التنمية االجتماعية في الميدان 7 .ـ قسم الحضانات في الوزارة.
 .1يمنح الترخيص لألفراد وال يشترط أن يكونوا أردنيي الجنسية أو شركة
تجارية.

 .1إثبات شخصية للمالك الجديد.
 .7شهادة خلو أمراض للمالك الجديد.
 .3صور شخصية للمالك الجديد.
 .4عقد بيع مصدق.

 .5براءة ذمة من الضمان االجتماعي.
 .1تقديم طلب في المديرية المعنية.

إجراءات /خطوات تقديم الخدمة

 .7رفع المعاملة إلى قسم الحضانات في الوزارة.
 .3رفع المعاملة إلى مكتب معالي الوزير للموافقة المبدئية.
 .4دفع الرسوم المطلوبة في البنك المركزي.
 .5إصدار الكتب الرسمية.
 .1الدفاع المدني.

 .7األشغال العامة.

المؤسسات الشريكة في تقديم
الخدمة وأدوارها (إن وجدت)

 .3التربية والتعليم.
 .4وزارة الصحة.

 .5االمانة او البلدية.

 .6وزارة الصناعة والتجارة.

رسوم الخدمة
وقت انجاز الخدمة

 711دينار كترخيص جديد حسب التعليمات.
اسبوع بعد استكمال الموافقات من الجهات الشريكة
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نقل مبنى دار حضانة لمبنى جديد او توسعة مبنى حضانة قائمة
الفئة /الفئات المستفيدة من الخدمة
مكان /أماكن تقديم الخدمة
شروط الحصول على الخدمة (إن

وجدت)

 .1دار حضانة قائمة.
.1مديرية التنمية االجتماعية في الميدان.
 .7قسم الحضانات في الوزارة المركز.
 .1يمنح الترخيص لألفراد وال يشترط أن يكونوا أردنيي الجنسية أو شركة
تجارية.

 .7أن يكون المبنى موافق لتعليمات الترخيص.
 .1إثبات شخصية للجهاز العامل.

 .7النماذج( طلب ترخيص ،نموذج وزارة األشغال ،والدفاع المدني ،امانة

العاصمة  ،الصحة المدرسية ،تقرير زيارة ميدانية لمديرية الميدان

وكشف حسي للمبنى).

 .3شهادات علمية للعاملين.

الوثائق المطلوبة وأماكن الحصول

عليها

 .4شهادات عدم محكوميه للعاملين.
 .5عقد إيجار أو سند ملكية.

 .6شهادات خلو أمراض سارية المفعول.

 .2موافقة وزارة التربية والتعليم في حال كونها مدرسية
 .8موافقة الهيئة االدارية في حال كونها جمعية.
 .9صور شخصية لجميع العاملين.
 .11عقود عمل لجميع العاملين.

 .11مخطط اراضي +مخطط موقع تنظيمي.

 .17تعهد من مديرة الحضانة بااللتزام باالنظمة والتعليمات المعمول بها.
 .1تقديم طلب توسعة المبنى /او نقل مبنى.

.7تحويل إلى وزارة األشغال والصحة والدفاع المدني وأمانة عمان للموافقة

إجراءات /خطوات تقديم الخدمة

على ترخيص المبنى.

 .3كشف حسي للمبنى من مديرية الميدان.

.4دفع الرسوم المقررة ومقدارها ( )711دينار في البنك المركزي.
 .5إصدار قرار توسعة المبنى  /نقل مبنى حسب التعليمات.
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نقل مبنى دار حضانة لمبنى جديد او توسعة مبنى حضانة قائمة
 .1الدفاع المدني.
 .7األشغال العامة.

المؤسسات الشريكة في تقديم الخدمة
وأدوارها (إن وجدت)

 .3التربية والتعليم.
 .4وزارة الصحة.
 .5االمانة او البلدية.
 .6وزارة الصناعة والتجارة(لنقل المبنى).

رسوم الخدمة

وقت انجاز الخدمة

 711دينار.

اسبوع بعد استكمال الموافقات من الجهات الشريكة
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اغالق دار حضانة بناء على رغبة المؤسسين
الفئة /الفئات المستفيدة من

الخدمة

مكان /أماكن تقديم الخدمة
شروط الحصول على الخدمة

(إن وجدت)

الوثائق المطلوبة وأماكن

الحصول عليها

 .1الحضانات التي ترغب باالغالق.
 .1مديرية التنمية االجتماعية في الميدان.
 .7قسم الحضانات في الوزارة.

ال يوجد.
 .1شهادة التسجيل.

 .7استدعاء من المؤسس بالرغبة باالغالق.
 .3موافقة وزارة التربية والتعليم (مدرسية) فقط.
 .1زيارة الحضانة.
 .7رفع التقرير إلى قسم الحضانات في الوزارة في حال زيارتها من المديرية

إجراءات /خطوات تقديم الخدمة

وبتنسيبات واضحة.

 .3رفع التقرير إلى مكتب معالي الوزير للموافقة على االغالق.

 .4اعداد الكتب الرسمية الغالق الحضانة ،كتاب المديرية ،كتاب رئاسة الوزراء
واالعالن عن االغالق في الجريدة الرسمية.

المؤسسات الشريكة في تقديم

الخدمة وأدوارها (إن وجدت)
رسوم الخدمة
وقت انجاز الخدمة

 .1اللجنة المركزية لدور الحضانة.
 .7وزارة التربية والتعليم للحضانات المدرسية.
 .3وزارة الصناعة والتجارة.

ال يوجد
اسبوع
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تجديد تـرخيـص دور الحـضانـة
الفئة /الفئات المستفيدة من الخدمة

 .1أطفال األمهات العامالت/اآلباء.
 .1بوابة الخدمات االلكترونية للوزارة :موقع الوزارة االلكتروني /الخدمات/

مكان /أماكن تقديم الخدمة

الخدمات االلكترونية /بوابة الخدمات االلكترونية لوزارة التنمية االجتماعية

او من خالل الرابط

https://services.mosd.gov.jo

 .7مديرية التنمية االجتماعية في الميدان.
 3ـ قسم الحضانات في الوزارة المركز.

شروط الحصول على الخدمة ( إن

وجدت )

 .1يمنح الترخيص لألفراد وال يشترط أن يكونوا أردنيي الجنسية أو شركة تجارية.

 .7أن يكون المبنى موافق لتعليمات الترخيص.

 .3أن يكون البناء قد منح ترخيص في السنوات السابقة.
 .1إثبات شخصية للجهاز العامل.
 .7شهادات علمية للعاملين.

 .3شهادات عدم محكوميه للعاملين.

الوثائق المطلوبة وأماكن الحصول

عليها

 .4عقد إيجار أو سند ملكية.

 .5شهادات خلو أمراض سارية المفعول.
 .6صور شخصية لجميع العاملين.
 .2عقود عمل لجميع العاملين.

 .8نموذج عقد الخدمات الصحية.
 .9تعهد من مديرة الحضانة بااللتزام باألنظمة والتعليمات المعمول بها.
 .1تقديم طلب الترخيص.

إجراءات /خطوات تقديم الخدمة

المؤسسات الشريكة في تقديم

الخدمة وأدوارها ( إن وجدت )
رسوم الخدمة
وقت إنجاز الخدمة

 .7دفع الرسوم المقررة.

 .3إصدار قرار تجديد الترخيص حسب التعليمات.
.1الدفاع المدني.

.7األشغال العامة.
.4وزارة الصحة.

.5األمانة العامة أو البلدية.
 75دينار.
تم اعفاء الحضانات المؤسسية (المدرسية الحكومية) من دفع الرسوم .
اسبوع بعد استكمال الموافقات من الجهات الشريكة
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ترخيص دار لرعاية كبار السن ايوائية
الفئة /الفئات المستفيدة من الخدمة

 .1كبار السن من كال الجنسين.

مكان /أماكن تقديم الخدمة

 .1قسم كبار السن في الوزارة.
 .7المديرية المعنية بالميدان.
 .1يمنح الترخيص لألفراد والهيئات االجتماعية والمؤسسات العامة

شروط الحصول على الخدمة (إن
وجدت)

واألهلية واألجنبية والشركات والجمعيات.
 .7أن يكون المبنى موافق لتعليمات الترخيص.

 .1صورة مصدقة عن هوية احوال مدنية او جواز سفر لغير األردني.

 .7شهادة تسجيل المؤسسات العامة واألهلية واألجنبية والشركات
والجمعيات والهيئات االجتماعية.

 .3شهادة علمية.

 .4ثالث صور شخصية.

 .5شهادة عدم محكومية.
 .6النماذج ( وزارة األشغال ،الدفاع المدني ،وزارة الصناعة ،وزارة
الصحة ،أمانة عمان) موقعه من تلك الجهات حسب األصول.

 .2شهادة خلو أمراض للكادر العامل.

الوثائق المطلوبة وأماكن الحصول
عليها

 .8الشهادات العلمية للعاملين .وعقود عمل واثبات شخصية.وعدم
المحكومية.

 .9النظام األساسي للدار.

.11سند تسجيل قطعة األرض المقام عليها الدار.
 .11عقد ايجار اذا المبنى مستأجر.

.17تعهد خطي من المؤسس بكافة اإللتزامات المالية طيلة عمل الدار.
 .13عقد طبيب.

 .14سجل تجاري.
 .15تقرير كشف حسي.
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ترخيص دار لرعاية كبار السن ايوائية
إجراءات /خطوات تقديم الخدمة

 .1تقديم طلب منح الترخيص.

 .7التحويالت إلى الجهات المعنية أعاله.
 .4فتح سجل تجاري.
 .5دفع الرسوم.

المؤسسات الشريكة في تقديم
الخدمة وأدوارها (إن وجدت)

رسوم الخدمة
وقت انجاز الخدمة

.1الدفاع المدني.

.7وزارة االشغال العامة واالسكان.
.3وزارة الصحة.

.4وزارة الصناعة.
 751دينار الترخيص لدار رعاية ألول مرة.
 51دينار عند التجديد.

( ) 11ايام عمل بعد احضار كافة الوثائق الالزمة ومن ضمنها دفع رسوم
التأسيس في الدائرة المالية وتزويدنا بالوصل المالي.
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ترخيص نادي نهاري لكبار السن
الفئة /الفئات المستفيدة من الخدمة
مكان /أماكن تقديم الخدمة

.1كبار السن من كال الجنسين.
 .1قسم كبار السن في الوزارة.
 .7المديرية المعنية بالميدان.

 .1يمنح الترخيص لألفراد والمؤسسات العامة واألهلية واألجنبية والشركات
شروط الحصول على الخدمة (إن
وجدت)

والجمعيات والهيئات االجتماعية.

 .7أن يكون المبنى موافق لتعليمات الترخيص.
 .1ثالث صور شخصية للمؤسس
 .7عدم محكومية للمؤسس

 .3سند تسجيل القطعة المنوي إقامة النادي النهاري للمسنين عليها.
 .4عقد إيجار مصدق او صك اثبات شخصية.
الوثائق المطلوبة وأماكن الحصول
عليها

 .5موافقة خطية من المالكين القاطنين في المبنى إن كان مفروز في بناء
طابقي.

 .6صورة مصدقة عن هوية احوال مدنية او جواز سفر لغير األردني.
 .2شهادة تسجيل المؤسسات العامة واألهلية واألجنبية والشركات والجمعيات
والهيئات االجتماعية.

 .8شهادة علمية.

 .9النماذج ( وزارة األشغال  ،الدفاع المدني  ،وزارة الصناعة  ،وزارة الصحة،
أمانةعمان) موقعه من تلك الجهات حسب األصول.

 .11شهادة خلو أمراض للكادر العامل والشهادات العلمية وعدم المحكومية وعقود
العمل.

 .11النظام األساسي للنادي النهاري.
 .17تقرير زيارة ميدانية من المديرية المعنية للمبنى المراد ترخيصه.
 .13سجل تجاري.
.14

إجراءات /خطوات تقديم
الخدمة

 .1تقديم طلب منح الترخيص.
 .7التحويالت إلى الجهات المعنية أعاله.
 .3فتح سجل تجاري.
 .4دفع رسوم.

المؤسسات الشريكة في تقديم
الخدمة وأدوارها (إن وجدت)

.1الدفاع المدني.

.7وزارة االشغال العامة واالسكان.
.3وزارة الصحة.

.4وزارة الصناعة.
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ترخيص نادي نهاري لكبار السن
رسوم الخدمة
وقت انجاز الخدمة

 175دينار ترخيص نادي نهاري ألول مرة.
 75دينار عند التجديد.
( ) 11ايام عمل بعد احضار كافة الوثائق الالزمة ومن ضمنها دفع رسوم التأسيس
في الدائرة المالية وتزويدنا بالوصل المالي.
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إلحاق مسن بدور الرعاية اإليوائية لكبار السن
الفئة /الفئات المستفيدة من
الخدمة

مكان /أماكن تقديم الخدمة

 .1كبار السن من كال الجنسين
 .1المديرية المعنية في الميدان .7قسم كبار السن في الوزارة.

 .1أن يكون السن (  ) 61عام للذكور و (  ) 55عام لإلناث.
 .7عدم وجود معيل أو دخل لطالب الخدمة.

شروط الحصول على الخدمة
(إن وجدت)

 .3ال يوجد له أسرة أو ال تستطيع أسرته رعايته.
 .4الحاجة إلى رعاية لسوء حالته الصحية واالجتماعية واالقتصادية.
 .5خال من األمراض النفسية التي تشكل خط ار على باقي المسنين.

 .1إثبات شخصية.

الوثائق المطلوبة وأماكن
الحصول عليها

 .7تحويالت مالية ،ضمان ،أراضي ،إلثبات عدم توفر دخل.
 .3تقرير طبي معتمد.
 .4تقرير نفسي معتمد.
 .1تقديم الطلب في المديرية المعنية في الميدان.

إجراءات /خطوات تقديم الخدمة

 .7عمل دراسة اجتماعية.
 .3إرسال المعاملة إلى قسم كبار السن في الوزارة  /المركز.
 .4رفع المعاملة إلى مكتب الوزير للموافقة على القبول على نفقة الوزارة.
 .1وزارة الصحة.

المؤسسات الشريكة في تقديم
الخدمة وأدوارها (إن وجدت)

رسوم الخدمة
وقت انجاز الخدمة

 .7الضمان االجتماعي.
 .3مديرية التقاعد.
 .4دائرة األراضي.

ال يوجد
( )11ايام
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تجديد ترخيص دار لرعاية كبار السن  /ايوائية
الفئة /الفئات المستفيدة من الخدمة
مكان /أماكن تقديم الخدمة
شروط الحصول على الخدمة (إن
وجدت)

 .1دور رعاية كبار السن.
 .1قسم كبار السن في الوزارة.

 .7مديرية التنمية االجتماعية في الميدان.
 .1مطابقة دور رعاية كبار السن لتعليمات الترخيص المعتمدة.
 .1صورة مصدقة عن هوية احوال مدنية او جواز سفر لغير األردني.
 .7شهادة تسجيل المؤسسات العامة واألهلية واألجنبية والشركات
والجمعيات والهيئات االجتماعية.
 .3شهادة علمية.

الوثائق المطلوبة وأماكن الحصول
عليها(إن وجدت)

 .4النماذج ( وزارة األشغال ،الدفاع المدني ،وزارة الصناعة ،وزارة
الصحة ،أمانة عمان) موقعه من تلك الجهات حسب األصول.
 .5شهادة خلو أمراض للكادر العامل والشهادات العلمية وعدم المحكومية
وعقود العمل.
 .6النظام األساسي للنادي /للدار.
 .2تقرير زيارة ميدانية من المديرية المعنية للمبنى المراد ترخيصه.
 .8سجل تجاري.

إجراءات /خطوات تقديم الخدمة

المؤسسات الشريكة في تقديم
الخدمة وأدوارها (إن وجدت)
رسوم الخدمة
وقت انجاز الخدمة

 .1تقديم طلب التجديد.
 .7زيارة ميدانية.
 .3دفع الرسوم.
 .1الدفاع المدني.

 .7وزارة االشغال العامة واالسكان.
 .3وزارة الصحة.
51دينار.
( ) 11ايام عمل بعد احضار كافة الوثائق الالزمة ومن ضمنها دفع

رسوم التأسيس في الدائرة المالية وتزويدنا بالوصل المالي.
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تجديد ترخيص نادي نهاري للمسنين
الفئة /الفئات المستفيدة من
الخدمة

مكان /أماكن تقديم الخدمة
شروط الحصول على الخدمة
(إن وجدت)

الوثائق المطلوبة وأماكن

الحصول عليها(إن وجدت)

 .1األندية النهارية.
 .1قسم كبار السن في الوزارة.
 .7مديرية التنمية االجتماعية في الميدان.
 .1مطابقة األندية النهارية لتعليمات الترخيص المعتمدة.
 .1تقرير زيارة تتبعيه.
 .1تقديم طلب التجديد.

إجراءات /خطوات تقديم الخدمة

المؤسسات الشريكة في تقديم
الخدمة وأدوارها (إن وجدت)
رسوم الخدمة

وقت انجاز الخدمة

 .7زيارة ميدانية.
 .3دفع الرسوم.

.1الدفاع المدني.

.7وزارة االشغال العامة واالسكان.
.3وزارة الصحة.
75دينار.

( ) 11ايام عمل بعد احضار كافة الوثائق الالزمة ومن ضمنها دفع رسوم

التأسيس في الدائرة المالية وتزويدنا بالوصل المالي.
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نقل او نقل ملكية او توسعة او اغالق نادي نهاري للمسنين
الفئة /الفئات المستفيدة من
الخدمة

مكان /أماكن تقديم الخدمة
شروط الحصول على الخدمة
(إن وجدت)

الوثائق المطلوبة وأماكن
الحصول عليها

 .1األندية النهارية.
 .1قسم كبار السن في الوزارة.
 .7مديرية التنمية االجتماعية في الميدان.
 .1مطابقة األندية النهارية لتعليمات الترخيص المعتمدة.
 .1تقرير زيارة تتبعيه.

 .7نفس الوثائق في طلب ترخيص.
 .1تقديم طلب.

إجراءات /خطوات تقديم الخدمة

المؤسسات الشريكة في تقديم
الخدمة وأدوارها (إن وجدت)
رسوم الخدمة
وقت انجاز الخدمة

 .7زيارة ميدانية.

 .3دفع الرسوم حسب نوع الطلب.
 .1الدفاع المدني.

 .7وزارة االشغال العامة واالسكان.
 .3وزارة الصحة.

 .4وزارة الصناعة.
151دينار نقل او توسعة او نقل ملكية.
( ) 11ايام عمل بعد احضار كافة الوثائق الالزمة ومن ضمنها دفع رسوم

التأسيس في الدائرة المالية وتزويدنا بالوصل المالي.
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نقل او نقل ملكية او توسعة او اغالق دار لرعاية المسنين ايوائية
الفئة /الفئات المستفيدة من الخدمة
مكان /أماكن تقديم الخدمة
شروط الحصول على الخدمة (إن
وجدت)

الوثائق المطلوبة وأماكن الحصول
عليها

 .1دار رعاية ايوائية للمسنين.
 .1قسم كبار السن في الوزارة.

 .7مديرية التنمية االجتماعية في الميدان.
 .1مطابقة الدار لتعليمات الترخيص المعتمدة.
 .7تقرير زيارة تتبعيه.
 .3نفس الوثائق في طلب ترخيص.
 .1تقديم طلب.

إجراءات /خطوات تقديم الخدمة

المؤسسات الشريكة في تقديم
الخدمة وأدوارها (إن وجدت)
رسوم الخدمة
وقت انجاز الخدمة

 .7زيارة ميدانية.
 .3دفع الرسوم حسب نوع الطلب.

 .1الدفاع المدني.
 .7وزارة االشغال العامة واالسكان.
 .3وزارة الصحة.

 .4وزارة الصناعة.
751دينار نقل او توسعة او نقل ملكية.
( ) 11ايام عمل بعد احضار كافة الوثائق الالزمة ومن ضمنها دفع

رسوم التأسيس في الدائرة المالية وتزويدنا بالوصل المالي.
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تقديم طلب االحتضان
الفئة /الفئات المستفيدة من الخدمة
مكان /أماكن تقديم الخدمة

 .1األسر المحرومة من اإلنجاب المقيمة داخل و خارج المملكة.
 .1مديرية التنمية االجتماعية في الميدان ( األسر المقيمة داخل المملكة )
 .7سفارات المملكة األردنية الهاشمية في الخارج ( األسر المقيمة خارج
المملكة )
 .1أن يكون طالب/طالبة االحتضان أسرة قائمة مكونة من زوجين

 .7أن يدين بالدين اإلسالمي أو أن يمضي على إسالمهما ثالث سنوات على
األقل بحجة إسالم موثقة

 .3عدم قدرة الزوجين أو كالهما على اإلنجاب

 .4أن ال يقل عمر الزوج عن ( )35و ال يزيد على ( )55عاما و أن ال يقل
عمر الزوجة عن ( )31عاما و ال يزيد على ( )51عاما

 .5أن يقيم الزوجان في مكان مشترك

 .6أن يكون قد مضى على زواج األسرة الراغبة باالحتضان مدة ال تقل عن
خمسة سنوات

 .2أن ال يقل الدخل الشهري الخاص باألسرة عن  511دينار

شروط الحصول على الخدمة (إن

وجدت)

 .8أن ال يقل عمر الطفل المنوي تحضينه عن خمس سنوات للزوجة التي
تجاوزت ( )45عاما و الزوج الذي تجاوز ( )51عاما

 .9أن توفر األسرة الحاضنة للطفل كافة أشكال الرعاية المطلوبة ( التربوية ،
الصحية  ،النفسية  ،المادية  ،االجتماعية )  ،و أن يتمتع الزوجان

بأوضاع صحية و جسدية و نفسية تمكنهما من القدرة على تنشئة الطفل

تنشئة سليمة

 .11أن يكون طالبا االحتضان غير محكومين بجناية أو جنحة مخلة باآلداب
و األخالق العامة أو من ذوي األسبقيات

 .11أن تتسم العالقة األسرية بين الزوجين بالمودة و الترابط و االنسجام
 .17أن يقدم طلب االحتضان موقعا من الزوجين

 .13على األسرة الحاضنة أن تحقق الحرمة الشرعية للطفل بحيث إن كان

الطفل المحتضن ذكر يتم إرضاعه من سيدة من طرف الزوجة ،أما إن
كانت الطفلة المحتضنة أنثى يتم إرضاعه من سيدة من طرف الزوج

الوثائق المطلوبة:

 .1صورة بطاقة األحوال المدنية و دفتر العائلة

الوثائق المطلوبة وأماكن الحصول

عليها

 .7صورة مصدقة عن عقد الزواج

 .3شهادة خلو أمراض معتمدة من المراكز التابعة لوزارة الصحة

 .4تقرير طبي يبين عدم قدرة الزوج أو كال الزوجين على اإلنجاب من قبل
طبيب مختص في أمراض العقم

 .5حجة إسالم لألسرة التي دخلت اإلسالم صادرة عن الجهات المعنية
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 .6وثيقة تبين طبيعة عمل الزوج و مقدار الدخل الشهري و أي مصدر آخر
للدخل مصدق حسب األصول مثل ( أراضي  ،عقارات  ،رصيد في البنك ،

محالت تجارية ... ،الخ )

 .2شهادة عدم محكوميه لكال الزوجين
 .8صورتان شخصيتان لكال الزوجين

 .9أية وثيقة أخرى تدعم وضع األسرة

أماكن الحصول على الوثائق المطلوبة:
 1ـ وزارة الصحة .
 2ـ دائرة األحوال المدنية و الجوازات.
 3ـ المحاكم .
 4ـ سفارات المملكة األردنية بالخارج .
 .1مراجعة مديرية التنمية االجتماعية في الميدان حسب منطقة سكن األسرة
( األسرة المقيمة داخل المملكة )  ،أو مراجعة سفاراتنا في الخارج )

األسر المقيمة خارج المملكة ) وذلك لتقديم الطلب و مقابلة الزوجين.

 .7إجراء دراسة اجتماعية منزلية لتقييم وضع األسرة و لتزويدنا بدراسة
اجتماعية معبئة حسب األصول ضمن نموذج معتمد بالوزارة.

إجراءات /خطوات تقديم الخدمة

 .3ترفع الدراسة مكتملة الوثائق و الشروط و التنسيبات إلى قسم االحتضان
في الوزارة الستكمال اإلجراءات من قبل القسم المعني في مديريات
الميدان أو من قبل الموظف المعني لدي سفارة المملكة األردنية.

الهاشمية بالخارج من خالل وزارة الخارجية و شؤون المغتربين.

 .4عرض الدراسة االجتماعية على لجنة االحتضان.

 .5موافقة معالي وزير التنمية االجتماعية على قرار لجنة االحتضان.

 .6إدراج اسم األسرة ضمن قوائم االنتظار( داخل المملكة و خارج المملكة(

رسوم الخدمة
وقت انجاز الخدمة

ال يوجد
مدة بقاء األسرة ضمن قوائم االنتظار تتراوح من عامين إلى ثالثة أعوام حسب
عدد األطفال المرشحين من قبل مؤسسة الحسين االجتماعية.
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الدمج االسري  /الرعاية البديلة
 الفئة /الفئات المستفيدة منالخدمة

 -مكان /أماكن تقديم الخدمة

 .1األطفال المنتفعين بمؤسسات الرعاية االجتماعية من فئتي مجهولي
النسب والتفكك االسري.

 .1قسم الدمج االسري لدى الوزارة.
 .7مديريات الميدان.

 .3الجمعيات الشريكة حسب مناطق االختصاص.
 .1أن تدين االسرة بنفس ديانة الطفل.

 .7عدم وجود اسبقيات امنيه على احد الزوجين.
 .3ان يكون أحد الزوجين اردني الجنسية.

 .4أن يتوفر دخل شهري ثابت ومناسب لالسرة.

 -شروط الحصول على

الخدمة (إن وجدت)

 .5أن يتمتع الزوجان بأوضاع صحية ونفسية جيدة تمكنهما من تنشأة
الطفل بشكل سليم.

 .6أن يكون المستوى االجتماعي والبيئي والثقافي لكال الزوجين الئق.
 .2أن تتسم العالقة بين الزوجين بالمودة والترابط واالنسجام.

 .8يجوز للسيده العزباء او االرمله او المطلقه بالتقدم الى البرنامج.

 .9توفير األسر الراعية البديلة للطفل كافة الرعاية المطلوبة ،التربوية،
التعليمية ،الصحية ،النفسية ،المادية االجتماعية.

 .1استدعاء من قبل الزوجين يوضح رغبتهما في الرعاية البديلة.

 الوثائق المطلوبة وأماكنالحصول عليها

 .7شهادة خلو أمراض لكال الزوجين.

 .3شهادة تثبت طبيعة عمل الزوجين و مقدار دخل األسرة.

 .4عدم محكوميه لكال الزوجين مع ضرورة اجراء التحقق االمني.
 .5صورة عن جواز السفر /دفتر العائلة للزوجين.
 .6صورة عن عقد الزواج.

 .1تقديم طلب لدى الجمعية او المؤسسة الشريكة ببرنامج الرعاية البديلة.
 .7إجراء فحص االهلية للزوجين وفق النماذج المعتمده من قبل الوزارة

 إجراءات /خطوات تقديمالخدمة

لدى الجمعية الشريكه.

 .3اجراء التقييم المنزلي من قبل فريق العمل ببرنامج الدمج االسري.

 .4تنفيذ اجراء مشاهدة الطفل المرشح تسليمه الى االسرة البديلة تمهيدا
الختياره.

 .5مخاطبة المديرية المعنية وتزويدهم بتقرير الجمعية وتوصيات التقييم.
 .6الحصول على موافقة الوزير.

 .2توجيه االسرة الصدار وثائق ثبوتيه للطفل حسب االصول من دائرة
األحوال المدنية.

.8

تسليم الطفل بموجب قرار من محكمة االحداث وحسب االصول.
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الدمج االسري  /الرعاية البديلة
 .9في حاالت التفكك االسري يشترط التسليم الى االسر القرابية وبالتشارك
مع حماية االسرة والجمعية الشريكه.

 .1منظمة اليونيسف.

 -المؤسسات الشريكة في

تقديم الخدمة وأدوارها (إن

وجدت)

 .7محاكم االحداث.

 .3المحاكم الشرعية.
 .4حماية االسرة.

 .5االحوال المدنية.

 .6الجمعيات الشريكة بتنفيذ العمل مع وزارة التنمية االجتماعية.

 رسوم الخدمة -وقت انجاز الخدمة

ال يوجد.
 14يوم من ورود المعاملة الى الوزارة حال وجود الطفل.
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خدمة توفير مسكن (شراء واستئجار)
الفئة /الفئات المستفيدة من

الخدمة

مكان /أماكن تقديم الخدمة
شروط الحصول على

الخدمة (إن وجدت)

الوثائق المطلوبة وأماكن

الحصول عليها

إجراءات /خطوات تقديم

الخدمة

 .1خريجي وخريجات دور الرعاية اإلجتماعية اإليوائية من عمر ( )18سنة
ولغاية عمر ( )73سنة.

 .1الوزارة.
 .7ميديريات التنمية اإلجتماعية في الميدان.
 .1أن يكون طالب/طالبة الخدمة خريجي مؤسسات الحماية والرعاية
اإلجتماعية.

 .1استدعاء مقدم من المنتفع.

 .7كتاب من المؤسسة يثبت إنتفاعه منها.

 .3دراسة إجتماعية من مديرية الميدان صاحبة اإلختصاص.
 .4بطاقة األحوال المدنية.

 .1إعداد مذكرة رسمية متسلسلة.
 .7إعداد كتاب رسمي.

رسوم الخدمة

ال يوجد.

وقت انجاز الخدمة

الفترة الزمنية اسبوعان منذ ورودها للوزارة /المركز.
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خدمة مساعدة زواج (شراء اثاث)

الفئة /الفئات المستفيدة من

الخدمة

مكان /أماكن تقديم الخدمة
شروط الحصول على

الخدمة (إن وجدت)

الوثائق المطلوبة وأماكن

الحصول عليها

إجراءات /خطوات تقديم

الخدمة

 .1خريجي /خريجات دور الرعاية اإلجتماعية اإليوائية من عمر ( )18سنة ولغاية

عمر ( )73سنة.
 .1الو ازرة.

 .7ميديريات التنمية اإلجتماعية في الميدان.
 .1أن يكون طالب/طالبة الخدمة أحد خريجي مؤسسات الحماية والرعاية

اإلجتماعية.

.1استدعاء مقدم من المنتفع .
.7كتاب من المؤسسة يثبت إنتفاعه منها.

.3دراسة إجتماعية من مديرية الميدان صاحبة اإلختصاص.
 .4بطاقة األحوال المدنية.

.1إعداد مذكرة رسمية متسلسلة.
.7إعداد كتاب رسمي.

رسوم الخدمة

ال يوجد.

وقت انجاز الخدمة

الفترة الزمنية اسبوعان منذ ورودها للوزارة /المركز.
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خدمة دعم مالي الستكمال دراسة ودورات تدريب ( من خالل االتفاقيات المبرمه مع الشركاء )

الفئة /الفئات المستفيدة من

الخدمة

مكان /أماكن تقديم الخدمة
شروط الحصول على

الخدمة (إن وجدت)

الوثائق المطلوبة وأماكن

الحصول عليها

إجراءات /خطوات تقديم

الخدمة

 .1خريجي /خريجات دور الرعاية اإلجتماعية اإليوائية من عمر ( )18سنة ولغاية

عمر ( )73سنة.
 .1الوزارة.

 .7ميديريات التنمية اإلجتماعية في الميدان.
 .1أن يكون طالب/طالبة الخدمة أحد خريجي مؤسسات الحماية والرعاية

اإلجتماعية.

.1استدعاء مقدم من المنتفع.

.7كتاب من المؤسسة يثبت إنتفاعه منها.

.3دراسة إجتماعية من مديرية الميدان صاحبة اإلختصاص.
.4بطاقة األحوال المدنية.

.1إعداد مذكرة رسمية متسلسلة.
.7إعداد كتاب رسمي.

رسوم الخدمة

ال يوجد.

وقت انجاز الخدمة

يومين عمل بعد ورودها للوزارة  /المركز.
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خدمة تقديم المساعدات المالية االستثنائية للخريجين

الفئة /الفئات المستفيدة من

الخدمة

مكان /أماكن تقديم الخدمة
شروط الحصول على

الخدمة (إن وجدت)

 .1خريجي/خريجات دور الرعاية اإلجتماعية اإليوائية من عمر ( )18سنة ولغاية
عمر ( )73سنة.

 .1الوزارة

 .7مديريات التنمية اإلجتماعية في الميدان.
 .1أن يكون طالب/طالبة الخدمة أحد خريجي مؤسسات الحماية والرعاية
اإلجتماعية.
 .1استدعاء مقدم من المنتفع .

الوثائق المطلوبة وأماكن

الحصول عليها

إجراءات /خطوات تقديم

الخدمة

 .7كتاب من المؤسسة يثبت إنتفاعه منها.
 .3دراسة إجتماعية من مديرية الميدان صاحبة اإلختصاص.
 .4بطاقة األحوال المدنية.

 .1إعداد مذكرة رسمية متسلسلة.
 .7إعداد كتاب رسمي.

رسوم الخدمة

ال يوجد.

وقت انجاز الخدمة

الفترة الزمنية اسبوعان منذ ورودها للوزارة  /المركز.
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مديريـــــــــة
األحـــــــداث
والحمـــــاية
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الحاق طفل بوالدته في مراكز االصالح والتأهيل  /النساء ( دار األمل )
الفئة /الفئات المستفيدة من

الخدمة

مكان /أماكن تقديم الخدمة

 .1نزيالت مركز االصالح والتأهيل النساء/الجويدة.
 .1المركز الرئيسي  -:مكتب الخدمة االجتماعية في مركز االصالح والتأهيل
الجويده /النساء.

 .1وجود مكان شاغر للطفل في الحضانه.
 .7ان ال يتجاوز عمر الطفل ثالثة سنوات.

شروط الحصول على الخدمة

(إن وجدت)

 .3ان يكون الطفل ابنا إلحدى النزيالت.

 .4ان يكون الطفل خاليا من االمراض السارية والمعدية.

 .5الموافقة الخطية لألم النزيلة على دخول طفلها الحضانه.
 .6ان اليكون الطفل من ذوي االحتياجات الخاصة.

 .2ان تكون األم قادرة عقليا ونفسيا (مؤهلة) لرعاية طفلها بموجب تقرير طبي.
 .1طلب خطي من األم البيولوجية لرعاية طفلها.

 .7دراسة اجتماعية معدة من قبل المديرية التي تقع منطقة سكن النزيلة ضمن

الوثائق المطلوبة وأماكن

الحصول عليها

اختصاصها ،متضمن الوثائق الالزمة وهي:
 تقرير الحالة.

 شهادة الميالد.

 شهادة خلو أمراض للطفل.
 شهادة خلو أمراض لألم.

 تقرير طبي لألم يفيد سالمتها العقلية والنفسية.
 .1تقديم طلب الخدمة من النزيلة إلى إدارة مركز اإلصالح والتأهيل (الجويده) يبين

إجراءات /خطوات تقديم

الخدمة

رغبتها باالحتفاظ بطفلها في دار االمل.

 .7تحويل الطلب الى مكتب الخدمة ومقابلة النزيلة ،وتحديد الخدمة المطلوبة.

 .3مخاطبة مدير التنمية االجتماعية /شرق عمان الجراء ما يلزم حسب االصول.

المؤسسات الشريكة في

تقديم الخدمة وأدوارها (إن

 .1مديرية األمن العام.

وجدت)

رسوم الخدمة

ال يوجد.

وقت انجاز الخدمة

(اسبوع).
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الحصول على تصريح زيارة حدث لذويه في مراكز اإلصالح والتأهيل
الفئة /الفئات المستفيدة من

الخدمة

مكان /أماكن تقديم الخدمة

شروط الحصول على الخدمة

(إن وجدت)

 .1األحداث الجانحين المتواجدين داخل دور تربية وتأهيل األحداث.
 .1دار تربية وتأهيل األحداث الموجود فيها الحدث.

 .1أن يكون الحدث حسن السيرة والسلوك.

 .7الحصول على تصريح زيارة من قبل إدارة مراكز اإلصالح والتأهيل.

الوثائق المطلوبة وأماكن

 .1البيانات الشخصية للحدث  /من خالل الدار.

إجراءات /خطوات تقديم

 .1تقديم استدعاء من الحدث يفيد برغبته بزيارة ذويه في مراكز اإلصالح

الحصول عليها

الخدمة

والتأهيل.

 .7يتم رفع االستدعاء بموجب كتاب رسمي للوزارة  /المركز.
 .3يتم التنسيق مع ضابط ارتباط مراكز اإلصالح والتأهيل.
 .4صدور تصريح الزيارة.

المؤسسات الشريكة في تقديم
الخدمة وأدوارها (إن وجدت)
رسوم الخدمة

وقت انجاز الخدمة

 .1إدارة مراكز اإلصالح والتأهيل.

ال يوجد.

(من  ) 2-3ايام.
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ترخيص دور حماية االسرة
الفئة /الفئات المستفيدة من

الخدمة

مكان /أماكن تقديم الخدمة

 .1النساء المعنفات اللواتي يتعرضن الي نوع من انواع العنف في اطار
اسرهن او من القائمين عليها.
 .1مديرية التنمية االجتماعية المعنية.
 .1ان يكـــــــــون المبنـــــــــى المـــــــــراد ترخيصـــــــــه كـــــــــدار حمايـــــــــة مـــــــــن مـــــــــواد
االنشـــــــاء الدائمـــــــة ويحقـــــــق الشـــــــروط الصـــــــحية والبيئيـــــــة والســـــــالمة

العامة وفق قانون كودة البناء النافذ.

 .7ان يكون مبنى الدار له مدخل خاص ومرافق صحية خاصة.
 .3ان يتوفر مصدر مياه خارجي للطوارىء.

 .4ان يكـــــــــون المبنـــــــــى خاليـــــــــا مـــــــــن الســـــــــكان قبـــــــــل الكشـــــــــف عليـــــــــه

شروط الحصول على الخدمة

(إن وجدت)

لترخيصه.

 .5ان يتوفر مصدر مياه خارجي للطوارىء.
 .6ان تتوفر فيه تدفئه كافية وآمنه.

 .2ان تتـــــــــوفر فيـــــــــه شـــــــــروط التهويـــــــــة المناســـــــــبة والمرافـــــــــق الصـــــــــحية
الكافية.

 .8ان تتوفر فيه قاعة طعام وقاعة متعددة االغراض.
 .9ان تتوفر بيئه صحية ومناسبة لالطفال المرافقين ألمهاتهم.

 .11ان تتوفر الخصوصية للنساء المعنفات.

 .11ان تتــــــــوفر فيــــــــه ادوات الســــــــالمة مثــــــــل طفايــــــــة الحريــــــــق ومخــــــــارج
الطوارىء.
 .1رخصة مهن.
 .7شهادة ترخيص او تسجيل للجهة طالبة الترخيص.

 .3سند تسجيل قطعة االرض المنوي إقامة دار الحماية عليها على ان يكون
حديث الصدور مع مخطط اراضي ومخطط موقع لذات القطعة.

 .4عقد إيجار مصدق من الجهات الرسمية او صك إثبات ملكية البناء يقدم
قبل انهاء عملية الترخيص وبعد الحصول على الموافقات من الجهة

الوثائق المطلوبة وأماكن

الحصول عليها

المختصة.

 .5موافقة خطية من المالكين والقاطنين في المبنى ان كان مفرو از في بناء
طابقي.

 .6تقرير معد من قبل اللجنة المشكلة من قبل المديرية الميدانية عن وضع
الدار وتتضمن ما يلي:

 .1البيانات األ ولية المتعلقة بالدار بما في ذلك اسمها وعنوانها.

 .7عدد الحاالت المسموح باستيعابهم بالدار ونصيبهم من مساحتها(بواقع
 7متر مربع لكل حالة).

 .3صور عن المؤهالت التعليمية والمهنية للعاملين بالدار بما فيهم مدير
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الدار.

 .2تقارير طبية حديثة للعاملين في الدار صادرة من أحد مراكز وزارة الصحة

تؤكد لياقتهم الصحية للعمل وخلوهم من األمراض السارية والمعدية على
ان يتم تجديدها دوريا بمعدل كل ستة اشهر.

 .1تشكل المديرية الميدانية بالتنسيق مع مدير المديرية لجنة مكونة من :
 .1مندوب من قسم الدفاع االجتماعي او من ينوب عنه.
 .7مندوب الحماية في المديرية.

إجراءات /خطوات تقديم الخدمة

 .3مندوب من مديرية األبنية.

 .4تقوم اللجنة بزيارة حسية للكشف على الموقع خالل اسبوعين من
استالم الطلب.

 .5تعد اللجنة تقري ار يتضمن تنسيبها حول الترخيص خالل اسبوعين
من تاريخ الكشف.

المؤسسات الشريكة في تقديم
الخدمة وأدوارها (إن وجدت)

ال يوجد.

رسوم الخدمة

ال يوجد.

وقت انجاز الخدمة

ثالثة اسابيع
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توكيل محامين وتوفير االستشارات القانونية
الفئة /الفئات المستفيدة من الخدمة
مكان /أماكن تقديم الخدمة*

شروط الحصول على الخدمة (إن

وجدت)

الوثائق المطلوبة وأماكن الحصول

عليها

إجراءات /خطوات تقديم الخدمة

 .1األحداث الجانحين المتواجدين داخل دور تربية وتأهيل األحداث أو
المحولين الى مراقبي السلوك في محكمة األحداث.

 .1دار تربية وتأهيل األحداث الموجود فيها الحدث.
 .7مكتب مراقب سلوك/محاكم االحداث

 .1أن ال يكون له محامي موكل.

 .7أن ال يكون موقوف على قضية تجارة المخدرات.

 .1استمارة التحويل معبأة من قبل مراقب السلوك في دار األحداث أو
محكمة األحداث.

 .1تعبئة االستمارة الخاصة من خالل مراقب السلوك.
 .7يتم تحويل االستمارة الى مركز العدل للمساعدة القانونية.

 .3يتم دراسة االستمارة وتحويلها الى محامي مختص من مركز العدل.

المؤسسات الشريكة في تقديم
الخدمة وأدوارها (إن وجدت)
رسوم الخدمة

وقت انجاز الخدمة

 .1وزارة التنمية االجتماعية.

 .7مركز العدل للمساعدة القانونية.

ال يوجد.

اسبوع.
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مديريـــة تعزيـــــــــــز
االنتاجيـــــة والمساكن

78

طلب الحصول على قرض مشروع أسر منتجة وريادة الشباب
 .1االســــــر التــــــي يوجــــــد بــــــين افرادهــــــا احــــــد الفئــــــات التاليــــــة – االرامــــــل – المطلقــــــات
– االشخاص ذوي االعاقة االطفال واالحداث.

الفئات المستهدفة

 .7المنتفعون من صندوق المعونة الوطنية.

 .3تعطــــــى االولويــــــة لالســــــر التــــــي يــــــتم تــــــدريبهم علــــــى ادارة المشــــــاريع مــــــن خــــــالل
الوزارة.

 .4الشـــــــباب الحاصـــــــلون علـــــــى التعلـــــــيم المتوســـــــط او الجـــــــامعي او الـــــــذين خضـــــــعوا
لبرامج التعليم والتدريب المهني والتقني.

أماكن الحصول على
الخدمة

 .1قســــــم تعزيــــــز اإلنتاجيــــــة والحــــــد مــــــن الفقــــــر فــــــي مديريــــــة التنميــــــة االجتماعيــــــة/
الميدان.

 .7مكتب التنمية االجتماعية التابع للمديرية /الميدان.

 .3مركز تنمية المجتمع المحلي التابع للمديرية /الميدان.
أوال :أن ال يزيد دخل األسرة على ( )511دينار شهريا التي ال يزيد أفرادها على خمسة أفراد.
ثانيا:أن ال يزيد دخل األسرة على ( )211دينار لألسرة التي لديها شخص ذو إعاقة أو أكثر أو
يزيد عدد أفرادها على خمسة أو لدى أحد أفرادها حالة مرضية تتطلب مصاريف زائدة أو دائمة
ومثبتة بتقارير طبية من جهة رسمية.

الشروط الواجب توفرها
للحصول على الخدمة

ثالثا :أن ال يزيد دخل اسرة طالب/طالبة الخدمة المتعطل عن العمل على ( )211دينار شهريا.
رابعا :توفر القدرة والرغبة لدى األسرة أو أحد أفرادها /الشباب في مجال إدارة المشروع ويتم إثبات
القدرة من خالل شهادات التدريب أو شهادات الخبرة.
خامسا :وجود فرد باألسرة متفرغ إلدارة المشروع.
سادسا:ان ال تمتلك االسرة /الشباب أية مركبة عمومية تزيد حمولتها على  7.5طن او حمولة
عشرين راكبا او ممتلكات تزيد قيمتها على خمسين الف دينار.
المرحلة االولى
 .1صورة عن دفتر العائلة
 .7صورة عن الهوية الشخصية
 .3تأمين احد الكفاالت التالية :عند اقرار المشروع تبرم اتفاقية بين الوزارة ورب االسرة/
الشباب تحدد فيها مسؤوليات الطرفين بعد ان يقدم احدى الكفاالت التالية:

الوثائق المطلوبة

 كفالة موظف من القطاع العام يلتزم بالسداد التام من خالل الجهة التي يعمل لديها كفيل مليئ تنظم كفالته لدى كاتب العدل .4صورة عن هوية الكفيل
 .5شهادات الخبرة( ان وجدت )
 .6تقارير طبية عند الضرورة
المرحلة الثانية
 .1عقد التأهيل نسختين
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 .7ثالث عروض اسعار
 .3فاتورة مستوفاة الطوابع (  6دنانير لكل الف  +نصف دينار )
 .4طوابع عقد (  3دنانير لكل الف )
 .5رسوم خدمة اجتماعية  41دينار
 .6قرار لجنة المشتريات
 .2تعهد خطي
 .8سجل تجاري للتاجر الذي احيل عليه العطاء
 .9سجل تجاري – رخصة مهن – عقد ايجار ( حديث ) للمشاريع التجارية او المهنية
 .11شهادات خبرة ان وجدت
 .11تقارير طبية عند الضرورة
 .17تعد مديرية الميدان دراسة اجتماعية واقتصادية لألسرة/الشباب حسب النموذج المعتمد من
الوزارة مشفوعة بالتنسيب من قبل المدير.
 .13يتم تدقيق الدراسة من قبل المديرية الفنية واتخاذ القرار المناسب من قبل الوزير وخالل
مدة ال تتجاوز الثالثين يوما من تاريخ ورود المعاملة مكتملة.
 .14يتم اصدار شيك باسم مدير مديرية الميدان باإلضافة لوظيفته من المخصصات المرصودة

اجراءات /خطوات تقديم
الخدمة

لذلك استنادا للنظام المالي.
 .15يودع الشيك بحساب مديرية الميدان المفتوح في بنك تجاري قريب من المديرية.
 .16تقوم لجنة التأهيل المشكلة وبمشاركة المؤهل/المؤهلة باستدراج عروض واحالة العطاء
على صاحب السعر والمواصفات األنسب.
 .12ترسل مديرية الميدان للوزارة نسخة من وثائق التأهيل معززة بصور عن الشيكات الصادرة
للمورد.
 .18تزويد المديرية الفنية بتقرير مالي ونسخة من كشف حساب البنك بشكل شهري.

المؤسسات الشريكة في

ال يوجد

تقديم الخدمة

رسوم الخدمة
وقت انجاز الخدمة

تستوفى رسوم خدمات مقدارها أربعون دينا ار على القرض الممنوح لألسرة أو الشباب ولمرة
واحدة على ان يتم استيفاء المبلغ بعد إقرار المشروع وتودع في حساب اإلي اردات العامة.
 31يوم بعد استكمال كافة الوثائق المطلوبة.
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إصدار قرار منحة مشروع إنتاجي تنموي (جمعية خيرية ،مركز تنمية مجتمع محلي)
الفئة /الفئات المستفيدة من

الخدمة

مكان /أماكن تقديم الخدمة

 .1الجمعيات الخيرية المسجلة لدى وزارة التنمية االجتماعية.
 .7مراكز تنمية المجتمع المحلي.

 .1قسم تعزيز اإلنتاجية والحد من الفقر في مديرية التنمية االجتماعية /الميدان .
 .7أو مكتب التنمية االجتماعية التابع للمديرية /الميدان.

 .1أن يكون قد مضى على تسجيل الجمعية مدة ال تقل عن سنة.
 .7أن يكون للجمعية مقر تمارس أعمالها من خالله.
 .3أن تحتفظ الجمعية بسجالت مالية وادارية منظمة حسب األصول.
 .4أن ال تكون الجمعية قد حصلت على عقوبات خالل آخر سنتين.
 .5أن ال تقل نسبة أعضاء الهيئة العامة المسددين الشتراكاتهم عن  %21وبحد أدنى 71
عضوا.
 .6أن ال تكون الجمعية قد أخفقت في إدارة أو تنفيذ مشروع  /مشاريع انتاجية بسبب التقصير

شروط الحصول على الخدمة (إن

وجدت)

او االهمال خالل آخر سنتين.
 .2أن تقدم الجمعية ق ار ار من هيئتها االدارية بالموافقة على تنفيذ المشروع وااللتزام بالمحافظة
عليه .
 .8ان يكون من ضمن اهداف الجمعية اقامة مشاريع انتاجية .
 .9ان تتعهد الجمعية بالمساهمة بما ال يقل عن  % 71من تكلفة المشروع (مساهمة نقدية ,
مباني ,ادارة واشراف).
 .11ان التكون الجمعية قد تلقت دعم لمشروع انتاجي من الوزارة خالل اخر سنتين.
 .11ان تكون عضوا في االتحاد العام للجمعيات الخيرية .
 .17ان ال يكونوا اعضاء الجمعية من عائلة واحدة ويسمح باالعضاء من الدرجة الثانية من
القرابه.
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 .1تقديم الطلب الى مديرية التنمية االجتماعية في الميدان معزز بالوثائق المطلوبة .
 .7تعد المديرية تقرير مبني على زيارة ميدانية للجمعية واالطالع على نشاطاتها ومدى قدرتها
على ادارة المشروع باالضافة الى مدى حاجة المنطقة الى المشروع المقترح
 .3يتم رفع المعاملة بعد دراستها الى الوزارة  /المديرية الفنية ليتم دراستها وفي حال انطباق
الشروط يتم الطلب من الجمعية احضار دراسة جدوى اقتصادية للمشروع صادرة من جهة
معتمدة.

إجراءات /خطوات تقديم الخدمة

 .4في ضوء دراسة الجدوى االقتصادية للمشروع يتم اتخاذ القرار بالموافقة أو عدم الموافقة على
التمويل .على ان ال تتجاوز فترة اتخاذ القرار شهرين من تاريخ انتهاء فترة تقديم الطلبات.
 .5في حال الموافقة يتم توقيع اتفاقية ما بين الوزارة والجمعية.
 .6تشكيل اللجنة التنفيذية للمشروع.
 .2استكمال اجراءات التمويل .ومن ثم استكمال اجراءات تنفيذ المشروع.
 .8تزويد الوزارة  /المديرية الفنية بوثائق التأهيل.
 .9المتابعة والتقييم للمشروع من قبل المديرية الفنية.
 .1صورة عن شهادة تسجيل الجمعية تحمل الرقم الوطني .
 .7صورة عن النظام األساسي للجمعية .
 .3شهادة من الهيئة اإلدارية للجمعية تبين عدد أعضاء الهيئة العامة وعدد المسددين
الشتراكاتهم مصادق عليها من قبل المدير.
 .4وثيقة مشروع ودراسة جدوى اقتصادية.
 .5الميزانية العمومية آلخر سنة مصدقة من مدقق حسابات قانوني معتمد.
 .6إثبات خبرة في إدارة مشاريع سابقة من الجهات الممولة ان وجدت .

الوثائق المطلوبة وأماكن الحصول

عليها

 .2شهادات التدريب للهيئة اإلدارية للجمعية وخاصة األشخاص الذين سيشرفون على إدارة
المشروع ان وجدت.
 .8تقرير إداري بخدمات الجمعية.
 .9تقرير بكافة المنح والمشاريع الممولة سابقا والجهة المانحة وما مدى نجاحها.
 .11تقرير من مدير التنمية االجتماعية حول أوضاع الجمعية (تقرير سالمة الوضع المالي
واإلداري للجمعية والمعد من قبل قسم الجمعيات).
 .11كشف حساب بنك.
 .17تعهد الهيئة االدارية بتنفيذ ومتابعة المشروع والمحافظة عليه .
 .13توضيح مشاركة الجمعية في تكاليف المشروع.

المؤسسات الشريكة في تقديم

الخدمة

 مراكز تعزيز اإلنتاجية (إرادة) التابعة لوزارة التخطيط والتعاون الدولي.

رسوم الخدمة

ال توجد

وقت انجاز الخدمة

 31يوم بعد استكمال كافة الوثائق المطلوبة ودراسة الطلبات المرشحة للتمويل ودراسات
الجدوى االقتصادية المعتمدة
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إصدار قرار منحة صندوق ائتمان ( جمعية خيرية  ،مركز تنمية مجتمع محلي)
الفئات المستهدفة من
الخدمة

مكان  /أماكن تقديم الخدمة

 .1الجمعيات الخيرية المسجلة لدى وزارة التنمية االجتماعية.
 .2مراكز تنمية المجتمع المحلي.
 .1الجمعيات الخيرية المسجلة لدى وزارة التنمية االجتماعية.
 .7مراكز تنمية المجتمع المحلي.
 .3مكاتب التنمية االجتماعية.
 .1أن يكون قد مضى على تسجيل الجمعية الخيرية في الوزارة مدة ال تقل عن عامين.
 .7ان تقوم الجمعية بتقديم ميزانية عمومية مدققة من محاسب قانوني وموافق عليها
من الهيئة العامة الخر سنتين .

 .3قرار من الهيئة االدارية للجمعية بالموافقة على انشاء صندوق إئتمان محلي.

 .4ان اليقل عدد اعضاء الهيئة العامة المسددين الشتراكاتهم عن  %51من عدد
اعضاء الهيئة العامة للجمعية .

 .5تقرير مفصل من مديرية التنمية االجتماعية (الميدان) مبين فيه دراسة تتضمن
نشاطات الجمعية والمشاريع التي حصلت عليها ومدى التزامها بتنفيذ تلك

المشاريع وكذلك اعداد تقريرعن المنطقة المراد انشاء صندوق ائتمان محلي بها

تشمل عدد الجمعيات الخيرية ومكاتب و مراكز تنمية المجتمع المحلي وعدد
صناديق االئتمان المحلي المتواجدة في نفس المنطقة ومدى حاجة المنطقة

لصندوق إئتمان جديد .

الشروط الواجب توفرها
للحصول على الخدمة

 .6شهادة من مديرية التنمية االجتماعية بسالمة الوضع المالي واالداري للجمعية .
 .2تقديم وثيقة مشروع لتأسيس صندوق ائتمان محلي تتضمن مدى القدرة الفنية
واالدارية على ادارته وحاجة المنطقة له .

 .8ان ال يزيد عدد اعضاء الهيئة االدارية للجمعية الذين تربطهم صلة قرابة لغاية
الدرجة الثانية عن (عضوين) وال يوجد قرابة من الدرجة األولى في اللجنة

التنفيذية.

 .9ان يكون من ضمن اهداف الجمعية اقامة مشاريع انتاجية .

 .11ان يكون للجمعية مقر مستقل بحد ذاته تمارس اعمالها من خالله .

 .11أن ال تكون الجمعية قد حصلت على أي مشروع انتاجي من الوزارة آلخرسنتين.
 .17ان ال يكون قد تم اتخاذ اي اجراء اداري بحق الجمعية بموجب احكام قانون
الجمعيات الرتكابها اي مخالفة الحكامه خالل اخر سنتين .

 .13ان تحتفظ الجمعية بسجالت ادارية ومالية منظمة حسب االصول .
 .14ان تكون الجمعية عضو في االتحاد العام للجمعيات الخيرية .

 .40في حال تمويل صندوق إئتمان لمكتب تنمية اجتماعية يشترط عدم وجود جمعية
فاعلة في المنطقة وقت تنفيذ المشروع .
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 .1صورة عن شهادة تسجيل الجمعية الخيرية تتضمن الرقم الوطني
 .7صورة عن النظام االساسي للجمعية

الوثائق المطلوبة

للحصول على الخدمة

 .3الميزانية العمومية الخر سنة مصدقة من مدقق حسابات قانوني معتمد
 .4كشف حساب بنكي حديث للجمعية.
 .5شهادة من الهيئة االدارية للجمعية تبين عدد اعضاء الهيئة العامة المسددين
الشتراكاتهم مصادق عليها من قبل مدير مديرية التنمية االجتماعية.
 .6تقريراداري من الجمعية يتضمن الخدمات التي تقدمها الجمعية للمجتمع المحلي.
 .1تقديم الطلب من الجمعية الخيرية من خالل المديرية الميدانية خالل األشهر
الثالثة االولى من بداية كل عام بموجب تعميم يصدر من الوزارة لهذه الغاية .

إجراءات  /خطوات تقديم

الخدمة

 .7تقوم المديرية الميدانية وبعد التأكد من إنطباق الشروط على الطلب برفع طلب
الجمعية للوزارة معز از بالتوصيات المشفوعة .
 .3تدقق الوثائق المرفقة بالطلب من قبل المديرية الفنية وترفع تنسيبها لالمين العام.
 .4يرفع االمين العام التنسيب للوزير التخاذ القرار المناسب.

المؤسسات الشريكة في
تقديم الخدمة

رسوم الخدمة
وقت انجاز الخدمة

ال يوجد.
ال يوجد.
 31يوم بعد استكمال كافة الوثائق المطلوبة ودراسة الطلبات المرشحة للتمويل
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إصدار قرار تسليم إدارة مركز تنمية المجتمع المحلي لجمعية خيرية
الفئات المستهدفة
أماكن الحصول على

الخدمة

 .1الجمعيات الخيرية الواقعة ضمن خدمات المركز.
 .1قسم تعزيز اإلنتاجية والحد من الفقر في مديرية التنمية االجتماعية /الميدان أو
من في حكمه في المديرية الميدانية المعنية.

 .1أن تتوافق أهداف الجمعية مع أهداف المركز الواردة في المادة رقم ( )4من
النظام.
 .7أن أن يكون موقع المركز ضمن منطقة أعمال الجمعية.

الشروط الواجب توفرها
للحصول على الخدمة

 .3أن يكون لدى الجمعية مقر أساسي تمارس اعمالها من خالله ،وأن يكون مستقل
عن المركز.
 .4أن يكون قد مضى على تأسيس الجمعية مدة سنتين على األقل.
 .5أن تقدم ما يثبت سالمة الوضع المالي واإلداري للجمعية آلخر سنتين.
 .6أن ال تكون قد ارتكبت أي مخالفة للتشريعات الناظمة لعمل الوزارة بما فيها قانون
الجمعيات واألنظمة الصادرة بمقتضى آلخر سنتين.
الوثائق المطلوبة من الجمعية للتقدم الشغال المركز:
 .1صورة عن شهادة تسجيل الجمعية.
 .7صورة عن النظام األساسي للجمعية.
 .3اق ار ار خطيا من الهيئة االدارية بالموافقة على استالم المركز وادارته وتشغيله وفقا
للغاية التي وجد من أجلها وتفويض أحد أعضاء هيئة اإلدارة بالتوقيع على اتفاقية

الوثائق المطلوبة

االشغال.
 .4الميزانية العمومية آلخر سنتين.
 .5كشف حساب بنكي حديث.
 .6خطة تشغيلية للمركز.

 .2التقرير المالي واإلداري للجمعية آلخر سنتين.
 .8تقرير فني من المديرية الميدانية حول الجمعية يتضمن مدى قدرتها الفنية والمالية
واالدارية على إدارة وتشغيل المركز.
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 .1تقوم الجمعية بتقديم طلب لمديرية التنمية االجتماعية في الميدان معز از الطلب
بالوثائق المطلوبة والمبينة في بطاقة الخدمة.
 .7تقوم المديرية الميدانية بإجراء دراسة فنية للطلبات المتقدمة من خالل لجنة مشكلة
لهذه الغاية وبهدف ترشيح جمعية واحدة من خالل إجراء عملية مفاضلة ما بين
الجمعيات المتقدمة.
 .3تقوم المديرية الميدانية باختيار الجمعية ورفع معاملتها للوزارة مستوفية كافة

إجراءات  /خطوات تقديم

الخدمة

الوثائق المطلوبة.
 .4يتم توريد المعاملة في ديوان الوزارة وترسل بالبريد إلى مديرية تعزيز اإلنتاجية.
 .5تقوم مديرية تعزيز اإلنتاجية بدراسة المعاملة بالتحقق من كافة الوثائق المطلوبة
وفق الشروط والمعايير المعتمدة لهذه الغاية وفي حال انطباق الشروط يتم رفع
المعاملة من قبل مدير المديرية إلى معالي الوزير عبر القنوات الرسمية المتبعة
في الوزارة مشفوعه بتنسيبه بالموافقة على استكمال اإلجراءات.
 .6تقوم مديرية تعزيز اإلنتاجية في حال الموافقة ووفق توجيهات معالي الوزير
بتجهيز عقد اتفاقية إدارة مركز تنمية المجتمع المحلي على نسختين بالتنسيق
والتعاون مع مديرية الشؤون القانونية في الوزارة لغايات إبرام االتفاقية مع
الجمعية المعنية.
 .2تقوم مديرية تعزيز اإلنتاجية بعرض االتفاقية على الفريق الثاني (الجمعية) ممثال
عنه رئيس الجمعية وتوقيعه على نسختي االتفاقية في المكان المخصص له
ومصدقا بختم الجمعية.
 .8تقوم مديرية تعزيز اإلنتاجية برفع االتفاقية إلى مكتب الوزير عبر القنوات الرسمية
المتبعة لتوقيعها من قبل الوزير ممثال عن الفريق األول (الوزارة).
 .9يقوم الوزير بتوقيع االتفاقية ،وثم يتم إرجاعها لمديرية تعزيز اإلنتاجية الصدار
قرار من الوزير بالموافقة على طلب الجمعية التي وقع عليها االختيار وحسب
القنوات المعمول بها في الوزارة.
 .11تقوم مديرية تعزيز االنتاجية بإرجاع المعاملة للمديرية الميدانية بموجب قرار
رسمي من قبل معالي الوزير يقضي بتسليم ادارة المركز للجمعية تحقيقا لغاياتها
وأهدافها في خدمة المجتمع ،ومرفق بالقرار نسخة أصلية من االتفاقية وصورة عن
استمارة المتابعة والتقييم الخاصة بإنجازات المركز الشهرية.
 .11يقوم مدير المديرية الميدانية بإعالم الجمعية بالموافقة بموجب كتاب رسمي
ومرفق به النسخة األصلية من االتفاقية ونموذج استمارة التقييم والمتابعة ويحتفظ
بصورة عن اال تفاقية في ملف المركز لدى قسم تعزيز اإلنتاجية أو من في حكمه
في المديرية المعنية للمتابعة والرقابة على المركز.
 .17يقوم مدير المديرية الميدانية بتشكيل لجنة داخلية من المديرية وبهدف تسليم
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المركز وموجوداته للجمعية بموجب محضر استالم وتسليم على ثالثة نسخ يتضمن
كافة الوثائق المطلوبة وحسب األصول المعمول بها في الوزارة.
 .13يقوم مدير المديرية الميدانية باإليعاز بتسليم نسخة من المحضر للجمعية ويرسل

إجراءات  /خطوات تقديم
الخدمة

نسخة منه للوزارة /مديرية تعزيز اإلنتاجية ويحتفظ بنسخة من المحضر في ملف
المركز لدى القسم المعني في مديريته.
 .14يتم متابعة وتقييم دورية للمركز وحسب األصول اإلشرافية والرقابية المتبعة في
الوزارة.

المؤسسات الشريكة في
تقديم الخدمة

رسوم الخدمة
وقت انجاز الخدمة

ال يوجد.
ال يوجد.
 14يوم عمل بعد استكمال كافة الوثائق المطلوبة
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اعداد الدراسة االجتماعية لغايات منح التأمين الصحي لالسر الفقيرة
الفئة /الفئات المستفيدة من الخدمة
مكان /أماكن تقديم الخدمة*

فئة األسر الفقيرة
 .1مديرية التنمية االجتماعية في الميدان
 .7مديرية التامين الصحي التابعة لوزارة الصحة
أهم الشروط الواجب توافرها للحصول على الخدمة :
 .1ان يكون اردني الجنسية.

 .7أن ال يكون رب االسرة أو أي أحد من افراد االسرة حاصل على
تأمين صحي آخر ،ويستثنى من ذلك الحاصل على تأمين صحي

من فئة ذوي االعاقات.

 .3أن ال يزيد دخل االسرة من كافة المصادر كاملة وبحسب تعريف
دخل االسرة فيما سبق عن ( )311دينار شهريا.

 .4دراسة اجتماعية حسب النموذج الذي تم اعتماده لهذه الغاية من قبل
وزارة التنمية االجتماعية.

 .5أن ال يكون رب األسرة من العاملين خارج البالد وذلك لتعذر حصر
مصادر وقيمة دخله.

 .6أ -بخصوص األسر التي تمتلك مركبات فيشترط لالنتفاع من هذه
التعليمات ما يلي:

شروط الحصول على الخدمة (إن
وجدت)

 أن ال تمتلك األسرة أكثر من مركبه بغض النظر عن صفة التسجيل وبغض
النظر عن سنة الصنع وفئة المركبة.
 أن ال تمتلك األسرة مركبه صفة تسجيلها عمومي.
 أن ال تمتلك األسرة مركبة شحن تزيد حمولتها عن  8.9طن بغض النظر
عن صفة التسجيل (عمومي/خصوصي).

 أن ال تمتلك األسرة مركبة بصفة تسجيل خصوصي مضى على صنعها اقل

من سبع سنوات.
ب -أما األسر التي تمتلك أيا من المركبات اآلتية فإن ملكيتها لهذه
المركبات ال تحول من انتفاعهم من هذه التعليمات وهي:

 األسر التي تمتلك مركبة معفاة من الجمرك أو أكثر والممنوح لألشخاص ذوي
اإلعاقة.
 األسر التي تمتلك مركبة واحدة أو أكثر مضى على انتهاء ترخيصها مدة
ثالث سنوات فأكثر.

 األسر التي تمتلك تراكتور زراعي واحد.
 األسر التي تمتلك مركبة واحدة من فئة النقل المشترك.
 .2أن ال تمتلك األسرة ثروة حيوانية أو أراضي تزيد قيمة انتاجيتها الشهرية
عن  311دينار.
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اعداد الدراسة االجتماعية لغايات منح التأمين الصحي لالسر الفقيرة
 .8أن ال يكون خاضع للضمان االختياري بمبلغ يزيد عن  311دينار.
 .9عدم امتالك األسرة لسجل تجاري ،باستثناء المنتفعين من برنامج تعزيز
االنتاجية مع مراعاة البند السابق رقم (.)3

 .1تقديم طلب الخدمة في المديرية المعنية .
 .7تأمين الوثائق المطلوبة.
 .3اجراء الدراسة االجتماعية على النموذج المعتمد في الوزارة ،ويتم

إجراءات /خطوات تقديم الخدمة

اجراء زيارة ميدانية اذا لزم االمر.
 .4ادخال البيانات على النظام المحوسب ،وتزويد متلقي الخدمة
بالكتاب الموقع من مدير التنمية االجتماعية ،ورقم مرجعي
الستكمال المعاملة لدى مديرية الصحة الستصدار بطاقات التأمين
الصحي لألسر الفقيرة.

الوثائق المطلوبة وأماكن الحصول
عليها

 .1صورة عن دفتر العائلة ساري المفعول.
 .7اثبات طالب.
 .3للـــــــذكور فـــــــوق ســـــــن  18ســـــــنة تقريـــــــر طبـــــــي بنســـــــبة عجـــــــز
.%21

رسوم الخدمة

ال يوجد رسوم خدمة في وزارة التنمية ،بينما يتم دفع ثمن بطاقة التأمين الصحي

وقت انجاز الخدمة

يوم عمل بعد استكمال كافة الوثائق المطلوبة.

دينار واحد في مديرية الصحة عند اصدار البطاقة.
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اعداد الدراسة االجتماعية لالعفاء من نفقات العالج
 المرضى االردنيين الذين يعانون من الفشل الكلوي المزمن.

الفئة /الفئات المستفيدة من الخدمة

مكان /أماكن تقديم الخدمة*

شروط الحصول على الخدمة (إن
وجدت)

إجراءات /خطوات تقديم الخدمة

 مرضى الفشل الكلوي ومرضى السرطان من ابناء قطاع غزة ممن يحملون
جواز السفر المؤقت.
 .1مديرية التنمية االجتماعية في الميدان
 .2مديرية التامين الصحي التابعة لوزارة الصحة

أهم الشروط الواجب توافرها للحصول على الخدمة :
 .1كتاب موجه من مديرية الصحة الى مديرية التنمية االجتماعية الجراء
الدراسات االجتماعية للفئات المذكورة أعاله ،وبغض النظر عن
دخل االسرة.

 .5يقوم الموظف باجراء الدراسة االجتماعية على النموذج المعتمد في
الوزارة (نموذج دراسة حالة اجتماعية) لغايات االعفاء من نفقات
المعالجة بناء على الكتاب الموجه من مديرية الصحة الى مديرية
التنمية االجتماعية.
 .6تحديد صافي الدخل الشهري لألسرة ورفع الدراسة االجتماعية
والوثائق المطلوبة بكتاب موقع من مدير مديرية التنمية االجتماعية
الى مديرية الصحة ،ليصار الى تحديد نسبة التحمل من نفقات
المعالجة.
 .4صورة عن دفتر العائلة ساري المفعول.

الوثائق المطلوبة وأماكن الحصول
عليها

رسوم الخدمة
وقت انجاز الخدمة

 .5وثااااااائق اخاااااارا قااااااد يطلبهااااااا الموظااااااف لبيااااااان صااااااافي الاااااادخل،
علااااااى ساااااابيل المثااااااال  :عقااااااد ايجااااااار -اثبااااااات وجااااااود قاااااارض-
نفقاااااااااااات جامعياااااااااااة ومااااااااااادار خاصاااااااااااة ............الااااااااااا ،
وبحسب الحالة االجتماعية لطالب الخدمة.

ال يوجد رسوم خدمة
يوم عمل بعد استكمال كافة الوثائق المطلوبة.
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طلب الحصول على المساعدات والمكارم الملكية
الفئة /الفئات المستفيدة من

الخدمة

مكان /أماكن تقديم الخدمة

منتفعي المعونة الوطنية ،أسر فقيرة ،أسر االيتام ،أسر االشخاص ذوي االعاقة ،المصابون

بالعجز الكلي الدائم أو المؤقت وأسرهم ،المسنون وأسرهم الذين ال معيل لهم ،المرأة التي ال
معيل لها وألسرتها ،أسرة المفقود الذين ال معيل لهم ،أسر السجناء ،أسر بديلة
مديريات التنمية االجتماعية.

 .1أن يتم الترشيح بإسم رب األسرة فقط حسب ما ورد في دفتر العائلة بإستثناء أسر
المفقودين والغائبين والسجناء.

 .7أن ال تمتلك األسرة المنسبة أكثر من سيارة وتكون سنة الصنع  7115فما دون أو أن
تكون سيارات اعفاء جمركي (االشخاص ذوي االعاقة) وسيتم استثناء السيارات
المشطوبة( .الشرط يتغير كل سنة)

شروط الحصول على الخدمة

(إن وجدت)

 .3أن ال تمتلك األسرة أي سجل تجاري.
 .4أن ال يزيد مجموع دخل األسرة الطبيعية عن  511دينار.
 .5أن ال يزيد مجموع دخل أسر األشخاص ذوي األعاقة عن  251دينار فقط للمنتفعين من
صندوق المعونة الوطنية.
 .6في حال وجود أسرة بديلة ،يتم ارسال كشف رسمي باسم الوصي والمنتفع للسماح
للمديرية المعنية بإدخاله.

الوثائق المطلوبة وأماكن

الحصول عليها

دفتر العائلة
 .1مراجعة المديرية المعنية لتقديم طلب المساعدة.

إجراءات /خطوات تقديم

الخدمة

 .7يتم التحقق من توافر الشروط المطلوبة لترشيح المستفيد للمساعدة من قبل ضابط
االرتباط المعني.
 .3في حال توافر الشروط يتم تنسيب المستفيد على نظام التنسيبات المحوسب.
 .4يتم اعالم المستفيد بموعد تقديم المساعدة من الجهة المانحة.

المؤسسات الشريكة في تقديم
الخدمة وأدوارها (إن وجدت)
رسوم الخدمة
وقت انجاز الخدمة

 الديوان الملكي العامر. -المنظمات االجنبية.

ال يوجد
حسب تعليمات الجهة المانحة
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طلب الموافقة على إدراجه على قوائم إنشاء وصيانة وشراء مساكن لألسر الفقيرة
الفئة /الفئات المستفيدة
من الخدمة

مكان /أماكن تقديم

الخدمة

 .1األسر الفقيرة التي لم ولن تستفيد من مشاريع اإلسكان والتي تنطبق عليها
شروط وأسس مساكن األسر الفقيرة.
 .1مديريات التنمية االجتماعية بالميدان.
.1

أن يكون رب األسرة أردني الجنسية.

.3

أن تكون األسرة مقيمة في منطقة سكنها بصورة دائمة.

.7
.4

أن تكون األسرة مكونة من فردين فأكثر.

أن تكون حالة المسكن الذي تعيش فيه األسرة سيئة أو آيل للسقوط وتحتاج
األسرة إلنشاء مسكن بديل جديد أو لبناء إضافات أو صيانة عامة للمسكن

.5

شروط الحصول على

الخدمة (إن وجدت)

القائم.

أن ال يقل عمر رب األسرة (إذا كان ذكرا) عن  51عاما ،ويستثنى من ذلك

حاالت اإلعاقة الشديدة والعجز الذي يعيق عن العمل وأن يكون رب االسرة
سجين لمدة عشر سنوات أو أكثر.

.6

في حال كون رب األسرة بعمر أقل من  51عاما يقبل طلبه اذا كان عاج از عن

.2

أن ال يزيد دخل األسرة الشهري اإلجمالي عن ( )711دينار.

.8

أن ال يكون ضمن أفراد األسرة المسجلين في دفتر العائلة ولدان ذكور فأكثر

.9

أن ال يكون قد استفاد أو سيستفيد هو أو أحد أفراد األسرة المعالين من أي

العمل بشكل كلي بوجود أدلة صريحة وموثوقة.

تزيد أعمارهم عن سن ( 18سنة) وقادرين على العمل.
برنامج إسكاني آخر.

 .11أن ال يكون مالكا لمسكن آخر يصلح للسكن أو عقارات أخرى ذات قيمة

تساوي أو تزيد عن قيمة المسكن المنوي إنشاؤه أو إضافته لمسكن األسرة.

 .11توفر قطعة أرض صالحة للسكن مسجلة باسم أحد الزوجين أو كليهما أو باسم
احد األبناء المسجلين في دفتر العائلة ،تعطى األولوية لألسر المستحقة

لإلستفادة من المشروع والتي يتوفر لديها أراضي إلقامة البناء عليها(،لغاية
.17

االدراج على قوائم انشاء مساكن)

في حال عدم توفر قطعة أرض أو ان تكون قطعة األرض غير صالحة إلنشاء

مسكن(لغاية االدراج على قوائم شراء مساكن)
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قرار الموافقة على شراء مسكن ألسرة فقيرة
الفئة /الفئات المستفيدة من

 .1األسر الفقيرة التي لم ولن تستفيد من مشاريع اإلسكان والتي تنطبق عليها

الخدمة

مكان /أماكن تقديم الخدمة
شروط الحصول على الخدمة
(إن وجدت)

الوثائق المطلوبة وأماكن
الحصول عليها

شروط وأسس مساكن األسر الفقيرة.
 .1وزارة التنمية االجتماعية /مديرية األبنية والمساكن.
 .1أن يكون مدخل على نظام مساكن األسر الفقيرة.

 .7أن يكون حاصل على أعلى العالمات على نظام إدخال طلبات مساكن
األسر الفقيرة.
 .1الوثائق التي طلبت أثناء تقديم الخدمة.
 .1على حسب المخصصات المتوفرة واستحقاق الدور يتم عمل زيارة ميدانية

إجراءات /خطوات تقديم الخدمة

من قبل مهندسي الوزارة للموقع والتأكد من حالته ووضع طالب الخدمة.

 .7تأهيل المستفيد على الشراء بناء على الزيارة الميدانية.

 .3التنسيب لمعالي وزير التنمية االجتماعية بالموافقة على تقديم الخدمة.
 .1المحافظة والحكام اإلداريين

المؤسسات الشريكة في تقديم
الخدمة وأدوارها (إن وجدت)

 .7وزارة األشغال العامة واإلسكان
 .3دائرة األراضي والمساحة
 .4وزارة المالية

 .5ديوان المحاسبة

رسوم الخدمة
وقت انجاز الخدمة

ال يوجد.
اسبوع
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قرار الموافقة على إنشاء وصيانة مسكن ألسرة فقيرة تمتلك قطعة أرض
الفئة /الفئات المستفيدة من

الخدمة

مكان /أماكن تقديم الخدمة
شروط الحصول على الخدمة

(إن وجدت)

الوثائق المطلوبة وأماكن
الحصول عليها

 .1األســـــــر الفقيـــــــرة التـــــــي لـــــــم ولـــــــن تســـــــتفيد مـــــــن مشـــــــاريع اإلســـــــكان
والتي تنطبق عليها شروط وأسس مساكن األسر الفقيرة.

 .1وزارة التنمية االجتماعية /مديرية األبنية والمساكن.
 .1أن يكون مدخل على نظام مساكن األسر الفقيرة.

 .7أن يكون حاصل على أعلى العالمات على نظام اإلدخال لمساكن األسر
الفقيرة.

 .1الوثائق التي طلبت أثناء تقديم الخدمة.
 .1علـــى حســـب المخصصـــات المتـــوفرة واســـتحقاق الـــدور يـــتم عمـــل زيـــارة

إجراءات /خطوات تقديم الخدمة

ميدانيــة مــن قبــل مهندســي الــوزارة للموقــع والتأكــد مــن حالتــه ووضــع

طالب الخدمة.

 .7تأهيل المستفيد على اإلنشاء أو الصيانة بناء على الزيارة الميدانية.
 .3التنسيب لمعالي وزير التنمية االجتماعية بالموافقة على تقديم الخدمة.

المؤسسات الشريكة في تقديم
الخدمة وأدوارها (إن وجدت)

رسوم الخدمة
وقت انجاز الخدمة

 .1المقاول المحال عليه العطاء.
ال يوجد.
يصدر قرار االنشاء /الصيانة بعد صدور قرار الرئاسة بالموافقة.
سنة الستالم المسكن بعد طرح العطاء.
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طلب الموافقة على توصيل الكهرباء لألسر الفقيرة عن طريق فلس الريف
الفئة /الفئات المستفيدة من

 .1األسر الفقيرة من ذوي الدخل المحدود ومناطق جيوب الفقر.

الخدمة

مكان /أماكن تقديم الخدمة

 .1مديريات التنمية االجتماعية بالميدان.
 .1أن تنطبق عليـه تعريـف مصـطلح الفقـر وحسـب خـط الفقـر المعلـن مـن قبـل رئاسـة
الوزراء ،بحيث ال يزيد دخل األسرة الشهري اإلجمالي عن خـط الفقـر المعلـن وتقـدم
بكتاب ودراسة الحالة االجتماعية والمعززات المرافقة لها من طرف الفريق الثاني.

 .7أن يكون رب األسرة أردني الجنسية.

 .3أن يكون مالكا للمسكن أو أن يكون له حصة في المسكن مع تـوفير كافـة الوثـائق

شروط الحصول على الخدمة

(إن وجدت)

بنفس اسم صاحب المسكن المستفيد من دراسة الحالة االجتماعية وهي:
 سند تسجيل ساري المفعول

 مخطط اراضي ساري المفعول

 مخطط موقع تنظيمي ساري المفعول
 رخصة انشاءات ساري المفعول
 اذن اشغال ساري المفعول

 .4أيـــة حـــاالت أخـــرى لهـــا ظـــروف اســـتثنائية وال تحقـــق كامـــل المتطلبـــات والشـــروط
المطلوبة لالستفادة من المشروع يتم دراستها من قبل الفريق الثاني.

 .1سند تسجيل ساري المفعول.

الوثائق المطلوبة وأماكن

الحصول عليها

 .7مخطط أراضي ساري المفعول.
 .3مخطط موقع تنظيمي ساري المفعول.
 .4رخصة إنشاءات ساري المفعول.
 .5إذن أشغال ساري المفعول.

 .6ورقة إثبات راتب أو استعالم.
 .1تقدم طلب الحصول على خدمة توصيل الكهرباء عن طريـق فلـس الريـف مـن قبـل

إجراءات /خطوات تقديم

الخدمة

مديرية التنمية االجتماعية التابعة لمنطقة السكن.

 .7يرفـــع دراســـة اجتماعيـــة ميدانيـــة للـــوزارة بكتـــاب رســـمي وتشـــمل كافـــة الوثـــائق
المطلوبة.

 .3بعد تدقيق المعاملة يتم رفعها لوزارة الطاقة والثروة المعدنية/مديرية كهرباء الريف
الستكمال االجراءات.

المؤسسات الشريكة في تقديم
الخدمة وأدوارها (إن وجدت)

رسوم الخدمة
وقت انجاز الخدمة

 .1وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
ال يوجد
يومان
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الحصول على إغاثة طارئة
الفئة /الفئات المستفيدة من

الخدمة

مكان /أماكن تقديم الخدمة

 .1األسر واألشخاص الفقراء المتعرضين لظرف اإلغاثة.
 .1الوزارة.
وجود دراسة اجتماعية من المديرية الميدانية تنسب بصرف معونة مالية لألسرة أو
األشخاص في ظرف اغاثة ال يحمل صفة االستمرارية أدى لظهور حاجة طارئة

شروط الحصول على الخدمة

(إن وجدت)

كحاالت:

 .1فقدان المأوى(الناتج عن الحريق ،األمطار والسيول المصاحبة للهدم،
الكوارث الطبيعية ،الجلوة ،اخالء المنزل).

 .7العالج(الحاجة الطبية غير الملباة من قبل وزارة الصحة أو أي جهة
أخرى).

 .3تقطع السبيل والسفر االضطراري.
دراســة اجتماعيــة مــن مديريــة الميــدان التــي يتبــع لهــا طالــب الخدمــة مرفقــة بالوثــائق

التالية :

 .1صورة عن دفتر العائلة والهوية المدنية.

 .7صورة عـن التقـارير الطبيـة حديثـة فـي حـال كـان الظـرف ذو عالقـة بالوضـع

الوثائق المطلوبة وأماكن

الحصول عليها

الصحي.

 .3تقريـــر مختـــوم عـــن عـــدم تـــوفر دواء أو تجهيـــزات طبيـــة أو فحوصـــات فـــي
الصحة.

 .4صورة عن كتاب عدلي بإخالء المنزل في حال كان الظرف له عالقـة بإيجـار
متراكم.

 .5صورة عن صك الصلح العشائري في حال كان الظرف جلوة عشائرية.
 .6صورة عن تقرير الدفاع المدني في حال حدوث الحريق أو الهدم والغرق.
 .1تقديم طلب مع الوثائق المطلوبة لمديرية الميدان.

إجراءات /خطوات تقديم الخدمة

 .7اجراء دراسة اجتماعية من مديرية الميدان.

 .3تحويل الدراسة االجتماعية مع الوثائق كاملة للوزارة لتوريدها.
 .4نقل المعاملة لقسم االغاثة/وحدة خدمة الجمهور.
 .5دراسة المعاملة والتأكد من البيانات وعدم تكرارها.
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الحصول على اغاثة طارئة
 .6اصدار مطالبة مالية من قبل الباحث.

 .2اعتمــاد المطالبــة مــن قبــل رئــيس القســم ومــدير الوحــدة ورئــيس لجنــة
اإلغاثة.

 .8نقل المطالبة ألخذ الموافقة النهائية(مكتب األمين ،مكتب الوزير).
 .9نقل المعاملة لمديرية الموارد المالية إلصدار الشيك.

 .11اإل تصــــال بصــــاحب المعاملــــة إلخبــــاره بالحضــــور واســــتالم المســــاعدة
المالية.

 .11توثيق وحفظ المعاملة.

المؤسسات الشريكة في تقديم
الخدمة وأدوارها (إن وجدت)

رسوم الخدمة
وقت انجاز الخدمة

ال يوجد.
 511فلس.
يوم عمل
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الحصول على مساعدة استثنائية مالية/عينية
الفئة /الفئات المستفيدة من

الخدمة

 .1األسر واألشخاص الفقراء.

مكان /أماكن تقديم الخدمة

 .1الوزارة.

شروط الحصول على الخدمة

 .1صرف معونة مالية لألسرة أو األشخاص في ظرف استثنائي يؤثر على

(إن وجدت)

األسرة وأمنها االجتماعي.
 .1دراســة اجتماعيــة مــن مديريــة الميــدان التــي يتبــع لهــا طالــب الخدمــة أو
دراسة غير ميدانية تعد في قسم االغاثة تشمل طلب استدعاء.

 .7مرفقة الوثائق التالية ويعتمد ذلك على:

 .1صورة عن دفتر العائلة والهوية المدنية.

الوثائق المطلوبة وأماكن

الحصول عليها

 .7صــورة عــن التقــارير الطبيــة حديثــة فــي حــال كــان الظــرف ذو عالقــة
بالوضع الصحي.

 .3صورة عن تقرير طبي لطالبي الخدمة ذوي االعاقة بطبيعة اعاقتهم

 .4صورة عن وثيقة تثبت أي ديون أو قروض على األسرة كشـف بنكـي،
كشف راتب باالقتطاعات أو خالفه.

 .5صورة من دائرة السجون للسجناء.

 .6وثيقة طالق ووصاية أطفال في بعض الحاالت التي تطلب ذلك.
 .1تقــديم طلــب اســتدعاء مــع الوثــائق للــوزارة أو دراســة اجتماعيــة مــن قبــل
المديرية للحاالت التي ال تحمل صفة الطارئة.

 .7اجراء دراسة اجتماعية من قبل الباحث في قسم االغاثة.
 .3دراسة المعاملة والتأكد من البيانات وعدم تكرارها.

إجراءات /خطوات تقديم الخدمة

 .4اصــدار تنســيب للمعاملــة(اما صــرف عينــي ،صــرف مــن خــالل المنظمــات،
صــرف مــن خــالل شــركة زيــن ،صــرف مــن خــالل المكــارم الملكيــة ،جهــات

أخرى حسب المتوفر).

 .5اعتماد المطالبة من قبل رئيس القسم ومدير الوحدة.

 .6نقل المطالبة ألخذ الموافقة النهائية (مكتب األمين ،مكتب الوزير) ،اال في
حاالت المساعدة العينية تنقل لمديرية الشؤون االدارية لغايات الصرف.
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الحصول على مساعدة استثنائية مالية/عينية
 .2نقل المعاملة للصرف حسب األصول من الجهة الموجهة لها.

إجراءات /خطوات تقديم الخدمة

 .8االتصـال بصـاحب المعاملـة إلخبــاره بالحضـور واسـتالم المسـاعدة الماليــة،
أو العينية.

 .9توثيق وحفظ المعاملة.

المؤسسات الشريكة في تقديم
الخدمة وأدوارها (إن وجدت)
رسوم الخدمة
وقت انجاز الخدمة

 .1المنظمات األجنبية.
 .7شركة زين.

 .3الديوان الملكي.
 .4أخرى
ال يوجد.
 15يوم عمل
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مديريــــــة
الجمعيـــــــات
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خدمة حل الجمعية – إختياريا ً
الفئة /الفئات المستفيدة من الخدمة
مكان /أماكن تقديم الخدمة

الجمعيات (الجمعيات العادية ،الخاصة،المغلقة ،فروع الجمعيات االجنبية ،االتحادات).
-

مديريات التنمية االجتماعية /الميدان (الجمعيات العادية ،الخاصة ،المغلقة ،
االتحادات/المحافظة).
وزارة التنمية االجتماعية (فروع الجمعيات االجنبية ،االتحادات العامة).

-

مسجلة لدى سجل الجمعيات.
تسمية وزارة التنمية االجتماعية وزارة مختصة.
موافقة ثلثا اعضاء الهيئة العامة في اجتماع غير عادي على الحل استنادا الحكام قانون
الجمعيات النافذ واحكام االنظمة الصادرة بمقتضاه.

-

شروط الحصول على الخدمة (إن
وجدت)

الجمعيات (العادية ،الخاصة ،المغلقة ،االتحادات)
 كتاب من مديرية التنميةاالجتماعية/الميدان يفيد بطلب الحل
االختياري (باستثناء االتحادات العامة من
الوزارة).
 كتاب من الجمعية متضمنا طلب الحلاالختياري.
 صورة عن محضر اجتماع  /قرار الهيئةالعامة بموافقة ثلثا اعضاء الهيئة العامة في
اجتماع غير عادي على الحل وفق احكام
قانون الجمعيات النافذ واحكام النظام
االساسي للجمعية.
 صورة عن كشف باسماء السادة اعضاءالهيئة العامة المسددين الشتراكاتهم والذين
يحق لهم الحضور وتوقيعاتهم.

الوثائق المطلوبة وأماكن الحصول
عليها

إجراءات /خطوات تقديم الخدمة

-

استقبال المعاملة لدى ديوان المديرية /الوزارة.
تحويل المعاملة الى مديرية الجمعيات.
تحويل المعاملة الى قسم الجمعيات المختص /الباحث المختص.
دراسة المعاملة واعداد المخاطبة حسب االصول.
تحويل المعاملة الى رئيس القسم.
تحويل المعاملة الى المدير.
الحصول على قرار الوزير.
نقل المعاملة الى مجلس إدارة سجل الجمعيات ،واشعار المديريات المختصة بذلك.

المؤسسات الشريكة في تقديم
الخدمة وأدوارها (إن وجدت)
رسوم الخدمة
وقت انجاز الخدمة

فروع الجمعيات االجنبية
 كتاب من الجمعية متضمنا طلب الحلاالختياري.
 قرار الجمعية االم/المركز الرئيسيبطلب الحل االختياري باللغة االم
للجمعية مصادق عليه حسب االصول
من الخارجية للدولة والسفارة االردنية.
 ترجمة القرار الى اللغة العربية(قانوني) ومصادقة عليه لدى كاتب
العدل في االردن .



ال يوجد.



ال يوجد.
 3أيام عمل.
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خدمة مراجعة الحسابات المالية للجمعيات التي تقل ميزانيتها عن  2111دينار.
الفئة /الفئات المستفيدة من الخدمة
مكان /أماكن تقديم الخدمة

الجمعيات (العادية ،الخاصة،املغلقة ،فروع الجمعيات الاجنبية ،الاتحادات).
-

مديريات التنمية الاجتماعية /امليدان (الجمعيات :العادية ،الخاصة ،املغلقة ،
الاتحادات /املحافظة).
وزارة التنمية الاجتماعية (فروع الجمعيات الاجنبية ،الاتحادات العامة).

-

مسجلة لدى سجل الجمعيات.
تسمية وزارة التنمية الاجتماعية وزارة مختصة.
أن يقدم الطلب مع نهاية السنة املالية للجمعية وبحد اقص ى قبل نهاية الثلث الاول من
السنة املالية التالية.

-

شروط الحصول على الخدمة (إن
وجدت)

الجمعيات(العادية ،الخاصة ،املغلقة،
الاتحادات)
.1

الوثائق المطلوبة وأماكن الحصول

.2

عليها

.3
.4
.5
.6

إجراءات /خطوات تقديم الخدمة

المؤسسات الشريكة في تقديم الخدمة
وأدوارها (إن وجدت)
رسوم الخدمة
وقت انجاز الخدمة

-

كتاب من املديرية املختصة يفيد بالتوصية
ملراجعة حسابات الجمعية (باستثناء
الاتحادات العام من الوزارة).
كتاب من الجمعية يفيد بطلب مراجعة
حساباتها كونها تقل ميزانيتها عن الفي دينار.
صورة عن محضر اجتماع الهيئة الادارية/
متضمنا قرار طلب مراجعة حساباتها.
تعبئة نموذج التقرير السنوي /سجل
الجمعيات للسنة املراد مراجعة حساباتها.
كشف حساب بنكي يعزز الطلب.
تعبئة النماذج املالية املرفقة بالتعميم رقم
( )66لعام ( )2222من قبل الجمعية وحسب
ألاصول املحاسبية.

فروع الجمعيات الاجنبية
.1

.2

.3

.4
.5

كتاب من الجمعية يفيد بطلب مراجعة
حساباتها كونها تقل ميزانيتها عن الفي
دينار.
صورة عن القرار الاداري للممثل
متضمنا قرار ممثل الجمعية طلب
مراجعة حساباتها.
تعبئة نموذج التقرير السنوي /سجل
الجمعيات للسنة املراد مراجعة
حساباتها.
كشف حساب بنكي يعزز الطلب.
تعبئة النماذج املالية املرفقة بالتعميم
رقم ( )66لعام ( )2222من قبل
الجمعية وحسب ألاصول املحاسبية.

استقبال املعاملة لدى ديوان املديرية /الوزارة.
تحويل املعاملة الى مديرية الجمعيات.
تحويل املعاملة الى قسم التدقيق املالي /الباحث املختص.
دراسة املعاملة واعداد املخاطبة حسب الاصول.
تحويل املعاملة الى رئيس القسم.
تحويل املعاملة الى املدير.
الحصول على قرار الوزير.
نقل املعاملة الى املديرية املختصة بالقرار ،اشعار الجمعية الاجنبية او الاتحادات العامة
بذلك.



ال يوجد.



ال يوجد.
 5ايام عمل حال توفر متطلبات الخدمة.
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خدمة اعانات الجمعيات الخيرية  -الدعم النقدي للجمعيات لتمكينها من تنفيذ البرامج والمشاريع المرتبطة
بتحقيق اهدافها وغاياتها.
الفئة /الفئات المستفيدة من
الخدمة

الجمعيات (العادية ،الخاصة ،االتحادات).
 .4مديريات التنمية االجتماعية /الميدان (الجمعيات :العادية ،الخاصة ،االتحادات/
المحافظة).
 .2وزارة التنمية االجتماعية (االتحادات العامة).
 مسجلة لدى سجل الجمعيات. تسمية وزارة التنمية االجتماعية وزارة مختصة. ان تكون الجمعية قد صادقت على التقرير المالي للسنة المالية السابقة. ان تكون الجمعية قامت بتقديم نموذج التقرير السنوي /سجل الجمعيات معبأ حسباالصول.
 ان تكون الجمعية فاعلة. ان يتوافق الطلب مع معايير وأسس الدعم المعتمدة. التوصية بدعم الجمعية من خالل مديرية التنمية االجتماعية /المعنية. .4كتاب من المديرية المختصة يفيد بالتوصية بتقديم الدعم (باستثناء االتحادات العامة من
الوزارة).
 .2كتاب من الجمعية يفيد بطلب الدعم للمشروع المنوي تنفيذه المرتبط بتحقيق هدف من
اهداف وغايات الجمعية المنصوص عليها في نظامها االساسي.
 .3توفير رقم "االيبان" لحسابها لدى البنك.
 .4صورة عن محضر اجتماع هيئة ادارية /قانوني يتضمن قرار طلب الدعم والغاية.
 .0تعبئة نموذج طلب الدعم المعتمد للمشؤوع /البرنامج /النشاط المنوي تنفيذه.
 .6صورة عن التقرير المالي/الميزانية عن السنة السابقة المصادق عليها من الهيئة العامة.
 .7صورة عن شهادة تسجيل الجمعية متضمنا الرقم الوطني.
 .8تقرير من مديرية التنمية االجتماعية  /الميدان -المعنية يتضمن التوصية حول طلب
الجمعية.
 استقبال المعاملة لدى ديوان المديرية /الوزارة. تحويل المعاملة الى مديرية الجمعيات. تحويل المعاملة الى قسم التدقيق المالي /الباحث المختص. دراسة المعاملة واعداد المخاطبة وقوائم الدعم حسب االصول. تحويل المعاملة الى رئيس القسم. تحويل المعاملة الى المدير. الحصول على قرار الوزير. تحويل المعاملة الى مديرية الموارد المالية التمام االجراءات. -اشعار المديريات المختصة /الجمعيات بالقرار.

مكان /أماكن تقديم الخدمة

شروط الحصول على الخدمة
(إن وجدت)

الوثائق المطلوبة وأماكن
الحصول عليها

إجراءات /خطوات تقديم الخدمة

المؤسسات الشريكة في تقديم
الخدمة وأدوارها (إن وجدت)
رسوم الخدمة
وقت انجاز الخدمة



ال يوجد.



ال يوجد.

 41أيام عمل لدراسة الطلب -ويتم الصرف للجمعيات المؤهلة حسب معايير الدعم على
دفعتين خالل السنة ( شهر أيار ،شهر تشرين الثاني)
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خدمة تمكين الجمعيات من إنشاء وفتح مركز او مكتب خدمات
الفئة /الفئات المستفيدة من

الجمعيات (العادية ،الخاصة ،المغلقة ،فروع الجمعيات االجنبية).

الخدمة

مكان /أماكن تقديم الخدمة

شروط الحصول على الخدمة

(إن وجدت)

-

مديريات التنمية االجتماعية /الميدان( :الجمعيات :العادية ،الخاصة،المغلقة).
وزارة التنمية االجتماعية( :فروع الجمعيات االجنبية).
مسجلة لدى سجل الجمعيات.
تسمية وزارة التنمية االجتماعية وزارة مختصة.
ان تكون الجمعية فاعلة وتمتلك القدرة االدارية والمالية الممكنة الدارة وتشغيل المركز/المكتب.
ان يتوافق الطلب مع احكام النظام االساسي للجمعية.
تضمن كتاب تسجيل فرع الجمعية االجنبية او وكالة المفوض/ممثل فرع الجمعية االجنبية او
االتفاقية الصالحيات التي تمكنه من اتخاذ قرار بذلك.
حاجة المنطقة المراد فتح مركز /مكتب الى خدمات الجمعية .
مركز /مكتب الخدمات غير مستقل اداريا وماليا.
توفر عدم ممانعة من وزارة الداخلية.
الجمعيات (العادية ،الخاصة ،المغلقة)

-

كتاب من المديرية المختصة يفيد بالتوصية
بطلب الجمعية فتح مركز /مكتب الخدمات.
كتاب من الجمعية يفيد بطلب انشاء وفتح
مركز /مكتب متضمنا البيانات المناسبة بذلك.
صورة عن محضر اجتماع هيئة ادارية/
قانوني -متضمنا قرار انشاء المركز والمهام
المناطة به وعنوانه والشخص او اللجنة/
المفوضة بادارته مقترنا بالرقم الوطني /االرقام
الوطنية .
صورة عن الالئحة الداخلية (المقترحة
الدارته) الناظمة لعمل المركز قانونيا،اداريا،
وماليا.

-

استقبال المعاملة لدى ديوان المديرية /الوزارة.
تحويل المعاملة الى مديرية الجمعيات.
تحويل المعاملة الى قسم الجمعيات /الباحث المختص.
دراسة المعاملة واعداد المخاطبة حسب االصول.
تحويل المعاملة الى رئيس القسم.
تحويل المعاملة الى المدير.
الحصول على قرار الوزير.
اشعار المديريات المختصة /الجمعيات بالقرار.



وزارة الداخلية.



ال يوجد.

-

الوثائق المطلوبة وأماكن

-

الحصول عليها

-

إجراءات /خطوات تقديم الخدمة

المؤسسات الشريكة في تقديم
الخدمة وأدوارها (إن وجدت)
رسوم الخدمة
وقت انجاز الخدمة

فروع الجمعيات االجنبية
 كتاب من الجمعية يفيد بطلب انشاء وفتحالمركز/المكتب متضمنا البيانات المناسبة بذلك.
 صورة عن القرار االداري للممثل -متضمناقرار انشاء وفتح المكتب/المركز والمهام
المناطة به وعنوانه والشخص او اللجنة/
المفوضة بادارته مقترنا بالرقم الوطني/
االرقام الوطنية او صورة جواز السفر
للشخص غير االردني.
 صورة عن كتاب تسجيل الجمعية/االتفاقية انوجدت تفيد بالسماح بانشاء وفتح
المكتب/مراكز.
 صورة عن الالئحة الداخلية (المقترحةالدارته) الناظمة لعمل المركز قانونيا،اداريا،
وماليا.

 44يوم عمل ( حال توفر متطلبات الخدمة/عدم ممانعة وزارة الداخلية )
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خدمة اندماج جمعيتين – او اكثر
الفئة /الفئات المستفيدة من الخدمة

الجمعيات (الجمعيات العادية ،الخاصة،المغلقة).

مكان /أماكن تقديم الخدمة

-

شروط الحصول على الخدمة (إن

-

مديريات التنمية االجتماعية /الميدان (الجمعيات العادية ،الخاصة ،المغلقة ).
مسجلة لدى سجل الجمعيات.
تسمية وزارة التنمية االجتماعية وزارة مختصة.
ان تكون الجمعيات ذات االهداف.
توفر محضر اجتماع هيئة عامة (غير عادي باغلبية ثلثي االعضاء) لكل جمعية
متضمنا قرار االندماج وقرار بايلولة موجودتها (كشف يبين موجوداتها كافة واي
مطلوبات – براءة ذمة).
توفر نسخة عن النظام االساسي المقترح للجمعية المنوي انشائها بعد الموافقة
على االندماج وكشف باسماء اعضاء الهيئة العامة للجمعية الجديدة.
الجمعيات (العادية ،الخاصة ،المغلقة)

وجدت)

-

-

الوثائق المطلوبة وأماكن الحصول
عليها

-

-

إجراءات /خطوات تقديم الخدمة

المؤسسات الشريكة في تقديم الخدمة

وأدوارها (إن وجدت)
رسوم الخدمة
وقت انجاز الخدمة

-

كتاب من مديرية التنمية االجتماعية/الميدان يفيد بطلب ذلك.
كتاب من الجمعيتين (او اكثر) متضمنا قرار االندماج واسم الشخص االعتباري
الجديد (الجمعية الجديدة).
صور عن محضر اجتماع لكل جمعية /متضمنا قرار الهيئة العامة بموافقة ثلثا
اعضائها في اجت ماع غير عادي على االندماج وايلولة موجوداتها وفق احكام
قانون الجمعيات النافذ واحكام واالنظمة الصادرة بمقتضاه.
صورة عن كشف باسماء السادة اعضاء الهيئة العامة المسددين الشتراكاتهم
والذين يحق لهم الحضور وتوقيعاتهم.
استقبال المعاملة لدى ديوان المديرية /الوزارة.
تحويل المعاملة الى مديرية الجمعيات.
تحويل المعاملة الى قسم الجمعيات المختص /الباحث المختص.
دراسة المعاملة واعداد المخاطبة حسب االصول.
تحويل المعاملة الى رئيس القسم.
تحويل المعاملة الى المدير.
نقل المعاملة الى مجلس إدارة سجل الجمعيات (الحصول على قرار مجلس ادارة
سجل الجمعيات)  ،واشعار المديريات المختصة بذلك.



ال يوجد.



ال يوجد.
 0ايام عمل عمل ( حال توفر متطلبات الخدمة/تنسيب الوزير الى سجل الجمعيات)
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خدمة تسهيل حصول الجمعيات والهيئات المسجلة لدى الجهات الرسمية االخرى على اعفاء ضريبي وجمركي
الفئة /الفئات المستفيدة من

الجمعيات (العادية ،الخاصة،املغلقة ،فروع الجمعيات الاجنبية ،الاتحادات،الهيئات املسجلة لدى

الخدمة

الجهات الرسمية الاخرى)( .

مكان /أماكن تقديم الخدمة

بوابة الخدمات الالكترونية للوزارة:
موقع الوزارة الالكتروني  / www.mosd.gov.joالخدمات /الخدمات الالكترونية /بوابة الخدمات
الالكترونية لوزارة التنمية الاجتماعية او من خالل الرابط https://services.mosd.gov.jo
مديريات التنمية الاجتماعية /امليدان (الجمعيات العادية ،الخاصة ،املغلقة ،
الاتحادات/املحافظة).
وزارة التنمية الاجتماعية (فروع الجمعيات الاجنبية ،الاتحادات العامة).
-

شروط الحصول على الخدمة (إن

وجدت)

مسجلة لدى سجل الجمعيات.
تسمية وزارة التنمية الاجتماعية وزارة مختصة.
أن تكون املواد او الاجهزة او املركبات املراد اعفاؤها لغايات النفع العام ،او متبرع بها لصالح
الجمعية ،وان تنطبق عليه احكام الاعفاء الواردة ضمن التشريعات املعمول بها لدى وزارة
املالية.
توفر تعهد من الجمعية حال كانت املوارد املراد اعفائها مساعدات انسانية بتوزيع على
املنتفعين باشراف الوزارة/مديريات امليدان.
توفر موافقة مجلس الوزراء بالسماح للجمعية بالحصول على التبرع حال تطلب ذلك
استنادا الحكام املادتين (/9ج )11،من قانون الجمعيات النافذ.
توفر كتاب من املرجعية القانونية للهيئات املسجلة رسميا في اململكة يفيد بطلب توصية
معالي وزير التنمية الاجتماعية على طلبها الحصول على الاعفاء ،وتنطبق عليها املتطلبات
اعاله..

-

-

الوثائق المطلوبة وأماكن

الحصول عليها

متوفرة إلكترونيا للجمعيات األجنبية )

-

-

-

الجمعيات (العادية ،الخاصة ،املغلقة،
الاتحادات ،الهيئات)
كتاب من مديرية التنمية الاجتماعية
/امليدان يفيد بالتوصية املناسبة بطلب
الجمعية (باستثناء الاتحادات العامة من
الوزارة).
كتاب من الجمعية بطلب الاعفاء الضريبي
والجمركي على املواد املراد اعفائها .والالتزام
بتوزيعها باشراف الوزارة/املديرية املختصة.
محضر اجتماع الهيئة لادارية متضمنا
قرار طلب الاعفاء وبيانات ومصدر املواد
املراد اعفاؤها (قبول التبرع) والغاية من
التبرع (النفع العام)  ،وطريقة استالمها
واسم املفوض باملتابعة.
صورة عن البيان الجمركي –خارجيا-
/الفاتورة او عرض الاسعار من الجهة
املوردة –داخليا.
اقرار التبرع/في حال مصدر املواد تبرع.
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فروع الجمعيات الاجنبية
-

-

-

-

كتاب الجمعية (بيان الغاية من
الاعفاء) والالتزام بتوزيعها باشراف
الوزارة بالتسيق مع مديريات امليدان
ذات الاختصاص.
صورة عن قرار ممثل الجمعية
متضمنا طلب الاعفاء وبيانات ومصدر
املواد املراد اعفاؤها (قبول التبرع)
والغاية من التبرع (النفع العام)،
وطريقة استالمها واسم املفوض
باملتابعة.
صورة عن الاتفاقية تتضمن
املوافقة على الاعفاء /حال توفرها.
صورة عن البيان الجمركي  /بوليصة
الشحن /الفاتورة التي تبين املواد
اواملعدات اوالاليات املنوي اعفاؤها.
صورة عن اقرار التبرع من الجهة
املانحة.

خدمة تسهيل حصول الجمعيات والهيئات المسجلة لدى الجهات الرسمية االخرى على اعفاء ضريبي وجمركي

إجراءات /خطوات تقديم الخدمة

المؤسسات الشريكة في تقديم
الخدمة وأدوارها (إن وجدت)

رسوم الخدمة
وقت انجاز الخدمة

-

استقبال املعاملة لدى ديوان املديرية /الوزارة.
تحويل املعاملة الى مديرية الجمعيات.
تحويل املعاملة الى قسم الجمعيات /الباحث املختص.
دراسة املعاملة واعداد املخاطبة حسب الاصول.
تحويل املعاملة الى رئيس القسم.
تحويل املعاملة الى املدير.
الحصول على قرار الوزير.
نقل املعاملة الى وزارة املالية ،واشعار املديريات املختصة بذلك.
الحصول على موافقة وزارة املالية /دائرة ضريبة الدخل واملبيعات.
ادخال املعاملة على النظام الالكتروني لدائرة الجمارك الاردنية/توصية الكترونية مع ارفاق
كافة الاوراق.



رئاسة الوزراء.
وزارة املالية (دائرة الجمارك الاردنية ،دائرة الضريبة العامة على الدخل واملبيعات).



ال يوجد.



يوم عمل /حال توفر متطلبات الخدمة.
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خدمة تسهيل امتالك الجمعيات مركبة -حمولتها ( )4ركاب او أكثر ( -نقل ملكية وتسجيل)
(للمركبات بصفة  -خصوصي او االدخال المؤقت او االدخال المؤقت معفى)
الفئة /الفئات المستفيدة

من الخدمة

مكان /أماكن تقديم

الخدمة



الجمعيات (الجمعيات العادية ،الخاصة،المغلقة ،فروع الجمعيات االجنبية ،االتحادات).

-

مديريات التنمية االجتماعية /الميدان (الجمعيات العادية ،الخاصة ،المغلقة ،

-

وزارة التنمية االجتماعية (فروع الجمعيات االجنبية ،االتحادات العامة).

-

مسجلة لدى سجل الجمعيات.

-

تسمية وزارة التنمية االجتماعية وزارة مختصة.

االتحادات/المحافظة).

شروط الحصول على
الخدمة (إن وجدت)

ان تكون الجمعية فاعلة.

توفر كتاب معالي وزير الداخلية بعدم الممانعة حال كانت المركبة اكثر من ( )4ركاب.
توفر كتاب عطوفة مدير عام هيئة تنظيم النقل البري حال كانت المركبة اكثر من ()4

ركاب.
-

لغايات االعفاءات او االدخال المؤقت توفر ما يلي:

-

توفر السند القانوني المتالك المركبات بصفة االدخال المؤقت باالستناد الى احكام

-

توفر اقرار التبرع /متضمنا بيانات المتبرع حال كان مصدر المركبة تبرع.

االتفاقيات حال توفرها او التعليمات الصادرة عن رئاسة الوزراء بذلك.
-

توفر موافقة مجلس الوزراء بالسماح للجمعية بالحصول على التبرع حال تطلب ذلك استنادا

-

توفر كتاب معالي وزير المالية (دائرة الضريبة العامة على الدخل والمبيعات،دائرة الجمارك

الحكام المادتين (/9ج )12 ،من قانون الجمعيات النافذ.

االردنية) بالموافقة على اعفاء الجمعية من الرسوم الضريبية والجمركية على المركبة المتبرع بها.

الجمعيات :العادية ،الخاصة،املغلقة ،الاتحادات فروع الجمعيات االجنبية
العامة او املحافظة.
كتاب من الجمعية يفيد بطلب امتالك
كتاب من الجمعية الى املديرية املختصة- /
ونقل ملكية املركبة لغايات تسجيلها
الوزارة في يفيد بطلب امتالك مركبة (يستثنى
باسمها،
من ذلك الاتحادات العامة من الوزارة).
صورة عن قرار املمثل بحسب
محضر اجتماع الهيئة لادارية و/او محضر -
الصالحيات املمنوحة له بالوكالة بامتالك
اجتماع الهيئة العامة بحسب احكام النظام
املركبة والغاية من لاستخدام ،واسم
الاساس ي للجمعية /الاتحاد متضمنا قرار
املفوض عنها باملتابعة والتوقيع بذلك.
امتالك للمركبة واي بيانات او مواصفات او
صورة عن رخصة السيارة-محليا/او
تفويض بالصالحيات والتوقيع عن الجمعية- .
نموذج املعاينة/البيان الجمركي للمركبة
صورة عن رخصة السيارة-محليا/او نموذج
املراد تسجيلها.
املعاينة/البيان الجمركي للمركبة املراد
امتالكها وتسجيلها.

الوثائق المطلوبة وأماكن

الحصول عليها

إجراءات /خطوات تقديم

الخدمة

-

استقبال املعاملة لدى ديوان املديرية /الوزارة.
تحويل املعاملة الى مديرية الجمعيات.
تحويل املعاملة الى قسم الجمعيات /الباحث املختص.
دراسة املعاملة واعداد املخاطبة حسب الاصول.
تحويل املعاملة الى رئيس القسم.
تحويل املعاملة الى املدير.
نقل املعاملة الى ادارة ترخيص السواقين واملركبات..
108

خدمة تسهيل امتالك الجمعيات مركبة -حمولتها ( )4ركاب او أكثر ( -نقل ملكية وتسجيل)
(للمركبات بصفة  -خصوصي او االدخال المؤقت او االدخال المؤقت معفى)
المؤسسات الشريكة في

تقديم الخدمة وأدوارها (إن

وجدت)

رسوم الخدمة
وقت انجاز الخدمة



رئاسة الوزراء.
وزارة املالية .



وزارة الداخلية  -مديرية الامن العام /إدارة ترخيص السواقين واملركبات.



ال يوجد



يوم عمل /حال توفر متطلبات الخدمة.
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خدمة تسهيل تجديد رخصة مركبة حمولتها ( )4ركاب او أكثر للجمعيات
(وللمركبات بصفة  -الخصوصي او االدخال المؤقت او االدخال المؤقت معفى)
الفئة /الفئات المستفيدة

من الخدمة

مكان /أماكن تقديم

الخدمة

شروط الحصول على
الخدمة (إن وجدت)


-

الحصول عليها

الخدمة

المؤسسات الشريكة في

مديريات التنمية الاجتماعية /امليدان (الجمعيات العادية ،الخاصة ،املغلقة ،
الاتحادات/املحافظة).
وزارة التنمية الاجتماعية (فروع الجمعيات الاجنبية ،الاتحادات العامة).
مسجلة لدى سجل الجمعيات.
تسمية وزارة التنمية الاجتماعية وزارة مختصة.
ان تكون الجمعية فاعلة.
ان تكون املركبة مرخصة سابقة/ارفق صورة عن رخصة املركبة.
عدم ممانعة دائرة الجمارك الاردنية من تسهيل تجديد ترخيص املركبات ذات الادخال املتقت.
الجمعيات العادية ،الخاصة،املغلقة ،الاتحادات فروع الجمعيات الاجنبية
املحافظة.
كتاب من الجمعية يفيد بطلب تجديد
كتاب من الجمعية/الى املديرية املختصة -
ترخيص مركبة،
يفيد بطلب تجديد ترخيص مركبة (يستثنى
صورة عن قرار املمثل بطلب التجديد،
من ذلك الاتحادات العامة من الوزارة).
واسم املفوض عنها باملتابعة والتوقيع
محضر اجتماع الهيئة لادارية متضمنا قرار
بذلك.
تجديد ترخيص للمركبة واسم املفوض عنها
صورة عن رخصة املركبة .
باملتابعة والتوقيع بذلك.
صورة عن رخصة املركبة .
-

الوثائق المطلوبة وأماكن

إجراءات /خطوات تقديم

الجمعيات (الجمعيات العادية ،الخاصة،املغلقة ،فروع الجمعيات الاجنبية ،الاتحادات).

-

استقبال املعاملة لدى ديوان املديرية /الوزارة.
تحويل املعاملة الى مديرية الجمعيات.
تحويل املعاملة الى قسم الجمعيات املختص (العادية،الاجنبية ،الاتحادات) /الباحث املختص.
دراسة املعاملة واعداد املخاطبة حسب الاصول.
تحويل املعاملة الى رئيس القسم.
تحويل املعاملة الى املدير.
نقل املعاملة الى ادارة ترخيص السواقين واملركبات..



وزارة الداخلية  -مديرية الامن العام /إدارة ترخيص السواقين واملركبات.

تقديم الخدمة وأدوارها (إن

وجدت)

رسوم الخدمة
وقت انجاز الخدمة



ال يوجد
يوم عمل /حال توفر متطلبات الخدمة.
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خدمة تسهيل حصول الجمعيات على اعفاء من رسوم المسقفات
الفئة /الفئات المستفيدة من

الخدمة

مكان /أماكن تقديم الخدمة

شروط الحصول على الخدمة

(إن وجدت)

الجمعيات (الجمعيات العادية ،الخاصة،املغلقة ،فروع الجمعيات الاجنبية ،الاتحادات).
-

مديريات التنمية الاجتماعية /امليدان (الجمعيات العادية ،الخاصة ،املغلقة ،
الاتحادات/املحافظة).
وزارة التنمية الاجتماعية (فروع الجمعيات الاجنبية ،الاتحادات العامة).

-

مسجلة لدى سجل الجمعيات.
تسمية وزارة التنمية الاجتماعية وزارة مختصة.
انسجام الطلب مع التشريعات النافذ بذلك
أن تكون الجمعية فاعلة.
ان يكون العقار باسم الجمعية.
ان توفر الجمعية اشعار بمقدار املطالية املالية املترتبة على ذلك.

-

الجمعيات (العادية ،الخاصة ،المغلقة،
االتحادات)

-

-

الوثائق المطلوبة وأماكن

الحصول عليها

-

إجراءات /خطوات تقديم الخدمة

التنمية -
مديرية
من
كتاب
الاجتماعية/امليدان يفيد بطلب الاعقاء
(باستثناء الاتحادات العامة من الوزارة).
كتاب من الجمعية متضمنا طلب الاعفاء
وبيانات مفصلة حول صفة استخدام
العقار املراد إعفاؤه من املسقفات ،ومقدار
املطالبة املالية واسم املفوض باملتابعة.
محضر اجتماع  /قرار الهيئة لادارية -
بذلك.
معزز بقيمة الرسوم املطلوبة من الجهة -
املختصة.
التسجيل باسم الجمعية.
سند امللكية /صورة عن سند التسجيل
باسم الجمعية.

-



ال يوجد.

الخدمة وأدوارها (إن وجدت)

وقت انجاز الخدمة

كتاب من الجمعية يفيد بطلب
الاعفاء.
قرار ممثل الجمعية املتضمن
البيانات التفصيلية حول صفة
استخدام العقار املراد إعفاؤه من
املسقفات ،ومقدار املطالبة املالية
واسم املفوض باملتابعة.
معزز بقيمة الرسوم املطلوبة من
الجهة املختصة.
سند امللكية /صورة عن سند

استقبال املعاملة لدى ديوان املديرية /الوزارة.
تحويل املعاملة الى مديرية الجمعيات.
تحويل املعاملة الى قسم الجمعيات /الباحث املختص.
دراسة املعاملة واعداد املخاطبة حسب الاصول.
تحويل املعاملة الى رئيس القسم.
تحويل املعاملة الى املدير.
الحصول على قرار الوزير.
نقل املعاملة الى امانة عمان الكبرى /وزارة البلديات/وزارة املالية ،واشعار املديريات
املختصة بذلك.
 .1رئاسة الوزراء.
 .2وزارة املالية.
 .3وزارة البلديات.
 .4أمانة عمان الكبرى.

المؤسسات الشريكة في تقديم

رسوم الخدمة

فروع الجمعيات االجنبية

يوم عمل /حال توفر متطلبات الخدمة.
111

خدمة تمكين الجمعيات والهيئات بالحصول على الموافقة لتنفيذ حملة لجمع التبرعات
(ضمن نطاق المحافظة او المملكة).

الفئة /الفئات المستفيدة من

الجمعيات (العادية ،الخاصة،الاتحادات ،الهيئات الاخرى).

الخدمة
مكان /أماكن تقديم الخدمة

مديريات التنمية الاجتماعية /امليدان (الجمعيات :العادية ،الخاصة،الاتحادات/املحافظة).
وزارة التنمية الاجتماعية (الاتحادات العامة ،الهيئات الاخرى).

-

شروط الحصول على
الخدمة (إن وجدت)

مسجلة لدى سجل الجمعيات.
تسمية وزارة التنمية الاجتماعية وزارة مختصة.
أن يتوافق الطلب مع متطلبات نظام جمع التبرعات للوجوه الخيرية رقم 1لسنة 1951م.
إجراء ضبط حصيلة للحملة السابقة بما في ذلك تسديد نسبة الاتحاد بموجب سند
قبض/ايصال.
أن تكون الجمعية فاعلة ومض ى على تاسيسها سنة ،وحال كانت أقل من سنة عليها توفير تقرير
يبين أنشطتها واملصاريف التي انفقتها على الانشطة خالل فترة عملها.
تعبئة نموذج جمع التبرعات حسب الاصول وتحديد طريقة ومنطقة الجمع (على مستوى
املحافظة من خالل مديرية التنمية الاجتماعية امليدان /املختصة ،على مستوى اكثر من
محافظة او اململكة من خالل الوزارة/املركز).
توفر عدم ممانعة هيئة تنظيم الاستثمار حال كانت طريق الجمع بازار.
توفر عدم ممانعة من وزارة الداخلية.
توفر كتاب من الجهة الرسمية /املرجعية القانونية للهيئة املسجلة رسميا في اململكة يفيد
بالتوصية منها برغبة الهيئة تنفيذ حملة لجمع التبرعات ،باالضافة الى املتطلبات اعاله.

-

-

الوثائق المطلوبة وأماكن

الحصول عليها

-

-

الجمعيات (العادية ،الخاصة،
الاتحادات) ضمن نطاق
املحافظة/املديريات
كتاب من الجمعية يفيد بطلب
تنفيذ الحملة.
صورة عن محضر اجتماع/
قرار الهيئة لادارية متضمنا
بيانات حملة جمع التبرعات
املنوي تنفيذها.
نموذج جمع التبرعات معبأ
حسب الاصول.
كشف بمواقع الصناديق
وعددها/حال كانت طريقة
الجمع من خالل صناديق.
كشف باملواد املراد بيعها حال
كانت طريقة الجمع /بازار.

112

الجمعيات (العادية ،الخاصة ،الاتحادات،الهيئات)
ضمن نطاق اكثر من محافظة/اململكة/الوزارة-
املديريات.
كتاب من مديرية التنمية الاجتماعية/امليدان
بالتوصية بطلب الجمعية (يستثنى الاتحادات
العامة والهيئات الاخرى فتكون من الوزارة ومن
ثم للمديريات).
كتاب من الجمعية يفيد بطلب تنفيذ الحملة.
صورة عن محضر اجتماع /قرار الهيئة لادارية
متضمنا بيانات حملة جمع التبرعات املنوي
تنفيذها.
نموذج جمع التبرعات معبأ حسب الاصول.
كشف بمواقع الصناديق وعددها/حال كانت
طريقة الجمع من خالل صناديق.
كشف باملواد املراد بيعها حال كانت طريقة
الجمع بازار.

خدمة تمكين الجمعيات والهيئات بالحصول على الموافقة لتنفيذ حملة لجمع التبرعات
(ضمن نطاق المحافظة او المملكة).

إجراءات /خطوات تقديم

الخدمة

المؤسسات الشريكة في

تقديم الخدمة وأدوارها (إن

وجدت)

رسوم الخدمة
وقت انجاز الخدمة

-

استقبال املعاملة لدى ديوان املديرية /الوزارة.
تحويل املعاملة الى مديرية الجمعيات.
تحويل املعاملة الى قسم الجمعيات /الباحث املختص.
دراسة املعاملة واعداد املخاطبة حسب الاصول.
تحويل املعاملة الى رئيس القسم.
تحويل املعاملة الى املدير.
الحصول على قرار الوزير.
نقل املعاملة الى املديرية امليدان -املختصة ،واشعار الجمعية/الاتحاد بذلك.
ختم السندات او الاشعار على الصناديق لجمع التبرعات من املديرية املعنية مع وتثبيت تاريح
مدة الحملة.



هيئة الاستثمار الاردنية.



وزارة الداخلية.



ال يوجد.
21يوم عمل حال توفر متطلبات الخدمة  /نص املادة  2/2من نظام جمع التبرعات.
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خدمة تسهيل تسجيل وامتالك الجمعيات قطع االراضي والعقارات.
الفئة /الفئات المستفيدة من الخدمة
مكان /أماكن تقديم الخدمة

شروط الحصول على الخدمة (إن

وجدت)

الجمعيات (الجمعيات العادية ،الخاصة ،املغلقة،الاتحادات ،فروع الجمعيات الاجنبية).
-

مديريات التنمية الاجتماعية /امليدان (الجمعيات العادية ،الخاصة،
املغلقة،الاتحادات/املحافظة).
وزارة التنمية الاجتماعية (الاتحادات العامة ،فروع الجمعيات الاجنبية).

-

مسجلة لدى سجل الجمعيات.
تسمية وزارة التنمية الاجتماعية وزارة مختصة.
قرار الهيئة لادارية و/او قرار الهيئة العامة باملوافقة على الامتالك بحسب احكام النظام
الاساس ي للجمعية.
تضمن وكالة املفوض/ممثل فرع الجمعية الاجنبية الصالحيات التي تمكنه من اتخاذ قرار
بذلك.
لغايات طلب الاعفاء من الرسوم املترتبة على ذلك توفر ما يلي:
 .1توفر اقرار تبرع متضمنا بيانات املتبرع في حال طلب الاعفاء من الرسوم املترتبة على ذلك.
 .2توفر موافقة مجلس الوزراء بالسماح للجمعية بالحصول على التبرع حال تطلب ذلك
استنادا الحكام املادتين (/9ج )11،من قانون الجمعيات النافذ

-

-

الجمعيات والاتحادات

الوثائق المطلوبة وأماكن الحصول
عليها

إجراءات /خطوات تقديم الخدمة

التنمية
مديرية
من
 .1كتاب
الاجتماعية/امليدان  -املختصة يفيد
بالتوصية بذلك (باستثناء الاتحادات
العامة من الوزارة).
 .2كتاب من الجمعية متضمنا بيانات
مفصلة حول طلبها امتالك قطعة
الارض/العقار والغاية.
 .3صورة عن محضر اجتماع متضمنا قرار
الهيئة لادارية و/او محضر اجتماع
هيئة عامة بقرار الامتالك بحسب
احكام النظام الاساس ي للجمعية،
والغاية من الامتالك ،واسم املفوض
باملتابعة والتوقيع.
التسجيل
سند
عن
 .4صورة
الاراض ي/العقار.
 .5صورة عن مخطط تنظيمي لألرض/
للعقار.

فروع الجمعيات الاجنبية
 .1كتاب من الجمعية متضمنا
بيانات مفصلة حول طلبها
امتالك قطعة الارض/العقار
والغاية.
 .2صورة عن قرار املمثل /املفوض
بذلك بحسب الصالحيات
املمنوحة بالوكالة متضمنا
بيانات مفصلة لقطعة
الارض/العقار املراد امتالكها
والغاية من الامتالك ،واسم
املفوض باملتابعة والتوقيع.
 .3صورة عن سند التسجيل
الاراض ي/العقار.
 .4صورة عن مخطط تنظيمي
لألرض /للعقار.

 .1استقبال املعاملة لدى ديوان املديرية /الوزارة.
 .2تحويل املعاملة الى مديرية الجمعيات.
 .3تحويل املعاملة الى قسم الجمعيات /الباحث املختص.
 .4دراسة املعاملة واعداد املخاطبة حسب الاصول.
 .5تحويل املعاملة الى رئيس القسم.
 .6تحويل املعاملة الى املدير.
 .1الحصول على قرار الوزير.
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خدمة تسهيل تسجيل وامتالك الجمعيات قطع االراضي والعقارات.
 .8نقل املعاملة الى دائرة تسجيل الاراض ي واملساحة /وزارة املالية ،واشعار املديريات
املختصة بذلك

المؤسسات الشريكة في تقديم



الخدمة وأدوارها (إن وجدت)



رئاسة الوزراء.
وزارة املالية /دائرة ألاراض ي واملساحة.



ال يوجد.

رسوم الخدمة
وقت انجاز الخدمة

يوم عمل/حال توفر متطلبات الخدمة.
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تسهيل حصول الجمعيات على اصدار او تجديد تصريح عمل واذن اقامة للعاملين أو المتطوعين االجانب.
الفئة /الفئات المستفيدة من



الجمعيات (الجمعيات العادية ،الخاصة ،املغلقة،الاتحادات ،فروع الجمعيات الاجنبية).

الخدمة

مكان /أماكن تقديم الخدمة

)اصدار وتجديد تصريح عمل للجمعيات األجنبية متوفرة إلكترونيا)

بوابة الخدمات الالكترونية للوزارة:
موقع الوزارة الالكتروني  / www.mosd.gov.joالخدمات /الخدمات الالكترونية /بوابة الخدمات
الالكترونية لوزارة التنمية الاجتماعية او من خالل الرابط https://services.mosd.gov.jo
مديريات التنمية الاجتماعية /امليدان (الجمعيات العادية ،الخاصة،
املغلقة،الاتحادات/املحافظة).
وزارة التنمية الاجتماعية (الاتحادات العامة ،فروع الجمعيات الاجنبية).
-

شروط الحصول على الخدمة
(إن وجدت)

مسجلة لدى سجل الجمعيات.
تسمية وزارة التنمية الاجتماعية وزارة مختصة.
ان تكون الجمعية فاعلة.
ارتباط استقطاب العامل/املتطوع مع طبيعة عمل الجمعية وتمكينها من تنفيذ برامجها
وتحقيق اهدافها.
لغايات طلب الاعفاء من الرسوم املترتبة على ذلك توفر ما يلي:
 -1كتاب من متسسة الضمان الاجتماعي بعدم وجود قيود حال الطلب للمتطوع..
 -2اتفاقية /مذكرة التفاهم املوقعة بين حكومة اململكة الاردنية الهاشمية والجمعية حال
توفرها.
 -3توفر موافقة مجلس الوزراء باملوافقة على الاعفاء حال تطلب ذلك استنادا للتشريعات
النافذه.

-

الجمعيات
-

-

الوثائق المطلوبة وأماكن

-

الحصول عليها

-

فروع الجمعيات الاجنبية

كتاب من املديرية املختصة /امليدان -
متضمنا التوصية بذلك (باستثناء
الاتحادات العامة من الوزارة).
كتاب من الجمعية متضمنا طلبها
وبيانات العامل /املتطوع (بدون
أجر).
صورة عن محضر اجتماع  /قرار -
الهيئة لادارية متضمنا بيانات -
مفصلة حول املتطوع/العامل -
وجنسيته وطبيعة العمل والغاية من
عمله/تطوعه بدون اجر.
صورة عن عقد العمل  /التطوع.
صورة عن جواز السفر.
صورة عن كتاب من متسسة
الضمان الاجتماعي بعدم وحود قيود
للمتطوع
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كتاب من الجمعية متضمنا طلبها
وبيانات العامل /املتطوع بدون أجر.
صورة عن قرار الجمعية /املمثل
متضمنا بيانات مفصلة حول
املتطوع/العامل وجنسيته وطبيعة العمل
والغاية من عمله/تطوعه بدون اجر.
صورة عن عقد العمل  /التطوع.
صورة عن جواز السفر.
صورة عن كتاب من متسسة الضمان
الاجتماعي بعدم وحود قيود للمتطوع.
صورة من الاتفاقية /مذكرة التفاهم
حال توفرها.

تسهيل حصول الجمعيات على اصدار او تجديد تصريح عمل واذن اقامة للعاملين أو المتطوعين االجانب.

إجراءات /خطوات تقديم الخدمة

المؤسسات الشريكة في تقديم

الخدمة وأدوارها (إن وجدت)
رسوم الخدمة
وقت انجاز الخدمة

-

استقبال املعاملة لدى ديوان املديرية /الوزارة.
تحويل املعاملة الى مديرية الجمعيات.
تحويل املعاملة الى قسم الجمعيات /الباحث املختص.
دراسة املعاملة واعداد املخاطبة حسب الاصول.
تحويل املعاملة الى رئيس القسم.
تحويل املعاملة الى املدير.
الحصول على قرار الوزير حال تطلب ذلك
نقل املعاملة الى وزارة العمل ووزارة الداخلية ،واشعار املديريات املختصة بذلك.
 رئاسة الوزراء.
 وزارة العمل.
 وزارة الداخلية.
 ال يوجد.

يوم عمل/حال توفر متطلبات الخدمة.
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خدمة تسهيل تمكين الجمعيات من فتح حساب بنكي
الفئة /الفئات المستفيدة

الجمعيات (الجمعيات العادية ،الخاصة ،املغلقة،اتحادات املحافظة ،فروع الجمعيات الاجنبية).
(تتوفر إلكترونيا للجمعيات ألاجنبية)

من الخدمة

مكان /أماكن تقديم
الخدمة

شروط الحصول على
الخدمة (إن وجدت)

بوابة الخدمات الالكترونية للوزارة:
موقع الوزارة الالكتروني  / www.mosd.gov.joالخدمات /الخدمات الالكترونية /بوابة الخدمات
الالكترونية لوزارة التنمية الاجتماعية او من خالل الرابط https://services.mosd.gov.jo
مديريات التنمية الاجتماعية /امليدان (الجمعيات العادية ،الخاصة،
املغلقة،الاتحادات/املحافظة).
وزارة التنمية الاجتماعية (الاتحادات العامة ،فروع الجمعيات الاجنبية).
مسجلة لدى سجل الجمعيات.
تسمية وزارة التنمية الاجتماعية وزارة مختصة.
ان تكون الجمعية فاعلة.

-

الجمعيات من خالل املديرية املختصة
-

-

إجراءات /خطوات تقديم

الخدمة

-

كتاب من الجمعية يفيد طلب ذلك -
(باستثناء الاتحادات العامة من الوزارة).
صورة عن محضر اجتماع /متضمنا قرار
الهيئة لادارية بتوزيع املناصب وبتسمية
البنك املعتمد لفتح الحساب والصالحيات -
واسماء املفوضين الرباعي "بحسب الهوية"
بالتوقيع.
صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة -
للجمعية املتضمن قرار انتخاب الهيئة -
الادارية للجمعية ومدة واليتها.

استقبال املعاملة لدى ديوان املديرية /الوزارة.
تحويل املعاملة الى مديرية الجمعيات.
تحويل املعاملة الى قسم الجمعيات /الباحث املختص.
دراسة املعاملة واعداد املخاطبة حسب الاصول.
تحويل املعاملة الى رئيس القسم.
تحويل املعاملة الى املدير.
نقل املعاملة الى البنك املعتمد ،واشعار املديريات املختصة بذلك.

المؤسسات الشريكة في
تقديم الخدمة وأدوارها (إن



البنوك الاردنية.

وجدت)

رسوم الخدمة
وقت انجاز الخدمة

فروع الجمعيات الاجنبية من خالل الوزارة
(متوفر الكترونيا).
كتاب من الجمعية يفيد طلب ذلك.
صورة عن قرار ممثل الجمعية باعتماد
البنك والصالحيات واسماء وبيانات
املفوضين بالتوقيع.
صورة عن الوكالة سارية املفعول املترجمة
للممثل واملصادق عليها حسب الاصول
متضمنا صالحياته.
صورة عن جواز السفر للمفوضين.
صورة عن عقد العمل للمفوضين.

ال يوجد.
يوم عمل/حال توفر متطلبات الخدمة.
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خدمة تسهيل تمكين الجمعيات من تعديل اسماء المفوضين بالتوقيع على حسابها البنكي
الفئة /الفئات المستفيدة

من الخدمة

مكان /أماكن تقديم

الخدمة

شروط الحصول على
الخدمة (إن وجدت)



الجمعيات (العادية ،الخاصة ،املغلقة،الاتحادات ،فروع الجمعيات الاجنبية).

-

مديريات التنمية الاجتماعية /امليدان (الجمعيات العادية ،الخاصة،
املغلقة،الاتحادات/املحافظة).
وزارة التنمية الاجتماعية (الاتحادات العامة ،فروع الجمعيات الاجنبية).

-

مسجلة لدى سجل الجمعيات.
تسمية وزارة التنمية الاجتماعية وزارة مختصة.
ان تكون الجمعية فاعلة.

-

الجمعيات (من خالل املديرية املختصة )
كتاب من الجمعية يفيد طلب ذلك
(باستثناء الاتحادات العامة من الوزارة).
صورة عن محضر اجتماع /متضمنا قرار
الهيئة لادارية باعادة توزيع املناصب حال
تطلب ذلك وطلب الغاء اعتماد مفوضين
سابقين واعتماد اسماء املفوصين الرباعي
الجدد والصالحيات بالتوقيع.
صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة
للجمعية املتضمن قرار انتخاب الهيئة
الادارية للجمعية ومدة واليتها.

إجراءات /خطوات تقديم
الخدمة

-

تقديم الخدمة وأدوارها (إن

البنوك الاردنية.

وجدت)

رسوم الخدمة
وقت انجاز الخدمة

-

-

استقبال املعاملة لدى ديوان املديرية /الوزارة.
تحويل املعاملة الى مديرية الجمعيات.
تحويل املعاملة الى قسم الجمعيات /الباحث املختص.
دراسة املعاملة واعداد املخاطبة حسب الاصول.
تحويل املعاملة الى رئيس القسم.
تحويل املعاملة الى املدير.
نقل املعاملة الى البنك املعتمد ،واشعار املديريات املختصة بذلك.

المؤسسات الشريكة في



-

فروع الجمعيات الاجنبية من خالل الوزارة
كتاب من الجمعية يفيد طلب ذلك.
صورة عن قرار ممثل الجمعية بالغاء
اعتماد تواقيع مفوضين سابقين واعتماد
اسماء مفوضين جدد والصالحيات
بالتوقيع.
صورة عن الوكالة للممثل سارية املفعول
املترجمة واملصادق عليها حسب الاصول
متضمنا صالحياته.
صورة عن جواز السفر للمفوضين.
صورة عن عقد العمل للمفوضين.

ال يوجد.
يوم عمل/حال توفر متطلبات الخدمة
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خدمة تسهيل تعديل االنظمة االساسية للجمعيات
الفئة /الفئات المستفيدة من الخدمة 

الجمعيات (العادية ،الخاصة،املغلقة ،فروع الجمعيات الاجنبية ،الاتحادات).

-

مديريات التنمية الاجتماعية /امليدان (الجمعيات العادية ،الخاصة ،املغلقة ،
الاتحادات/املحافظة).
وزارة التنمية الاجتماعية (فروع الجمعيات الاجنبية ،الاتحادات العامة).

-

مسجلة لدى سجل الجمعيات.
تسمية وزارة التنمية الاجتماعية وزارة مختصة.
ان تكون الجمعية فاعلة محققة الهدافها وغاياتها املنصوص عليها في نظامها الاساس ي وتمتلك
الامكانات الادارية واملالية والفنية لتحقيق الاهداف املنوي اضافتها .
توافق طلب التعديل الحكام قانون الجمعيات النافذ والانظمة الصادرة بمقتضاه.
انسجام طلب تعديل اهداف الجمعية مع اسم الجمعية وما ورد ضمن كتيب تصنيف
الجمعيات لعام 2218م.

مكان /أماكن تقديم الخدمة

شروط الحصول على الخدمة (إن
وجدت)

-

-

الجمعيات (العادية ،الخاصة ،المغلقة)

-

الوثائق المطلوبة وأماكن الحصول

-

عليها

-

-

كتاب من مديرية التنمية الاجتماعية/امليدان يفيد
بطلب ذلك (ويستثنى من ذلك الاتحادات العامة من
الوزارة).
كتاب من الجمعية متضمنا قرار تعديالت مواد
النظام الاساس ي.
صورة عن محضر اجتماع هيئة عامة (عادي او غير
عادي) بحسب موضوع التعديل استنادا الحكام
قانون الجمعيات والانظمة الصادرة بمقتضاه /
متضمنا قرارها باملوافقة على التعديل.
صورة عن كشف باسماء السادة اعضاء الهيئة
العامة املسددين الشتراكاتهم والذين يحق لهم
الحضور وتوقيعاتهم.
نموذج (سجل الجمعيات) تعديل النظام الاساس ي
لجمعية /يبين املادة قبل وبعد وطبيعة التعديل.

فروع الجمعيات االجنبية

-

-

-

-

كتاب من الجمعية متضمنا
قرار تعديالت مواد النظام
الاساس ي..
صورة عن قرار املركز الرئيس ي
بطلب التعديل /مصادق عليه
حسب الاصول .
ترجمة قرار املركز الرئيس ي
بالتعديل واملصادقة عليه من
كاتب عدل/الاردن.
نموذج (سجل الجمعيات)
تعديل النظام الاساس ي
لجمعية /يبين املادة قبل وبعد
وطبيعة التعديل.

استقبال املعاملة لدى ديوان املديرية /الوزارة.
تحويل املعاملة الى مديرية الجمعيات.

 -تحويل المعاملة الى قسم الجمعيات المختص /الباحث المختص.

إجراءات /خطوات تقديم الخدمة

المؤسسات الشريكة في تقديم

الخدمة وأدوارها (إن وجدت)
رسوم الخدمة
وقت انجاز الخدمة

-

دراسة املعاملة واعداد املخاطبة حسب الاصول.
تحويل املعاملة الى رئيس القسم.
تحويل املعاملة الى املدير.
نقل املعاملة الى مجلس إدارة سجل الجمعيات (الحصول على قرار مجلس ادارة سجل
الجمعيات) او من يفوضه ،واشعار املديريات املختصة بذلك.



ال يوجد.



ال يوجد.
 3ايام عمل  /حال توفر متطلبات الخدمة ( التنسيب الى سجل الجمعيات ).
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خدمة مراجعة التقارير السنوية والخطة المستقبلية والموازنة التقديرية للجمعيات
الفئة /الفئات المستفيدة من

الجمعيات (العادية ،الخاصة ،املغلقة،الاتحادات ،فروع الجمعيات الاجنبية).

الخدمة

مكان /أماكن تقديم الخدمة

شروط الحصول على الخدمة
(إن وجدت)

-

مديريات التنمية الاجتماعية /امليدان (الجمعيات العادية ،الخاصة،
املغلقة،الاتحادات/املحافظة).
وزارة التنمية الاجتماعية (الاتحادات العامة ،فروع الجمعيات الاجنبية).

-

مسجلة لدى سجل الجمعيات.
تسمية وزارة التنمية الاجتماعية وزارة مختصة.
ان تكون الجمعية فاعلة ،وقامت بعقد اجتماع هيئة عامة ملناقشة نتائج اعمالها
السنوية/تقاريها السنوية (الاداري ،املالي ،نموذج سجل الجمعيات) باالضافة الى خطتها السنوية
املستقبلية املقترحة للمشاريع والبرامج وانشطة الجمعية املرتبطة باهدافها واملوازنة التقديرية.

-

التقارير السنوية والخطة املستقبلية واملوازنة
التقديرية للجمعيات
-

-

الوثائق المطلوبة وأماكن
الحصول عليها

-

إجراءات /خطوات تقديم

الخدمة

المؤسسات الشريكة في تقديم

الخدمة وأدوارها (إن وجدت)
رسوم الخدمة
وقت انجاز الخدمة

-

كتاب من املديرية املختصة متضمنا التوصيات
املناسبة بنتائج العمل السنوية للجمعية (يستثنى
من ذلك الاتحادات العامة من الوزارة).
كتاب من الجمعية متضمنا مخرجات اجتماع
الهيئة العامة استنادا الحكام املادة ( )16من
قانون الجمعيات النافذ .
صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة
للجمعيات والاتحادات/متضمنا قرارها
باملصادقة على التقريرين الاداري واملالي والتقرير
السنوي الخاص بسجل الجمعيات للعام السابق
والخطة واملوزانة التقديرية للسنة القادمة.
أرفاق نسخة عن محضر الاجتماع والتقارير
السنوية اعاله.

التقارير السنوية والخطة املستقبلية
واملوازنة التقديرية/فروع الجمعيات الاجنبية

-

-

-

كتاب من الجمعية متضمنا نتائج
اعمال السنة السابقة استنادا
الحكام املادة ( )16من قانون
الجمعيات النافذ.
قرار املفوض باملصادقة على
التقريرين الاداري واملالي والتقرير
السنوي الخاص بسجل الجمعيات
للعام السابق والخطة واملوزانة
التقديرية للسنة القادمة/او اقرار
ومصادقة املركز الرئيس للجمعية
بذلك حال تطلب ذلك.
ارفاق صورة عن التقارير السنوية
اعاله.

استقبال املعاملة لدى ديوان املديرية /الوزارة.
تحويل املعاملة الى مديرية الجمعيات.
تحويل املعاملة الى قسم الجمعيات املختص (العادية ،التدقيق املالي،الاجنبية) /الباحث
املختص.
مناقشة الجمعية باملالحظات حول الخطة املستقبلية ومقترح املشاريع حال توفرها للتعديل.
اعداد املخاطبة الالزمة حسب الاصول.
تحويل املعاملة الى رئيس القسم.
تحويل املعاملة الى املدير.
نقل املعاملة الى املديرية او الجمعية بحسب الاختصاص .



ال يوجد.



ال يوجد.
 12أيام عمل.
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خدمة دراسة ومراجعة وتعديل المشاريع والبرامج والنشاطات للجمعيات
الفئة /الفئات المستفيدة من
الخدمة
مكان /أماكن تقديم الخدمة

الجمعيات (العادية ،الخاصة ،املغلقة،الاتحادات ،فروع الجمعيات الاجنبية).
-

مديريات التنمية الاجتماعية /امليدان (الجمعيات العادية ،الخاصة،
املغلقة،الاتحادات/املحافظة).
وزارة التنمية الاجتماعية (الاتحادات العامة ،فروع الجمعيات الاجنبية ،الهيئات الاخرى).
مسجلة لدى سجل الجمعيات او لدى الجهات الرسمية الاخرى في اململكة.
ان تكون الجمعية فاعلة.
توفر كتاب من وزارة التخطيط والتعاون الدولي فيما يتعلق بابداء الرأي حول مشاريع
املقدمة من الجمعيات او املقدمة لخدمة الاجئين واملجتمعات املستضيفة وتوفر املعززات
املطلوبة.
توفر كتاب من سجل الجمعيات /صندوق دعم الجمعيات فيما يتعلق بابداء الرأي حول
املشاريع املقدمة من الجمعيات.
توفر كتاب من سجل الجمعيات /متطلبات املشاريع املفدمة الى سجل الجمعيات /وحدة
التمويل الاجنبي باملشاريع املقدمة من الجمعيات.

-

كتاب من املديرية املختصة متضمنا التوصيات املناسبة بطلب الجمعية (يستثنى من ذلك
الاتحادات العامة وفروع الجمعيات الاجنبية من الوزارة).
كتاب من الجمعية او الجهة املانحة معززا بمتطلبات الحصول على منح مشاريع .
صورة عن محضر اجتماع الهيئة الادارية متضمنا قرارها بالتقدم للحصول منح املشاريع.
أرفاق نسخة مكتملة عن املتطلبات وشروط املنح.

-

شروط الحصول على الخدمة

(إن وجدت)

-

الوثائق المطلوبة وأماكن
الحصول عليها

-

مقترح املشاريع (التمويل الاجنبي،صندوق دعم مشاريع الجمعيات املقدمة ملساعدة الالجئين/
الوزارة.
الجمعيات ،وزارة التخطيط) املديريات.

-

الوثائق المطلوبة وأماكن

-

الحصول عليها

-

إجراءات /خطوات تقديم الخدمة

-

-

كتاب من املديرية املختصة متضمنا
التوصيات املناسبة بطلب الجمعية
(يستثنى من ذلك الاتحادات العامة وفروع
الجمعيات الاجنبية من الوزارة).
كتاب من الجمعية معززا بكتاب الجهة
املانحة وبمتطلبات الحصول على منح
مشاريع .
صورة عن محضر اجتماع الهيئة الادارية
متضمنا قرارها بالتقدم للحصول منح
املشاريع.
أرفاق نسخة مكتملة عن املتطلبات
وشروط املنح.

كتاب من الجمعية و/او طلب من
وزارة التخطيط والتعاون الدولي
يفيد بمراجعة الوزارة البداء الراي
باملشروع املقترح.
صورة عن وثيقة املشروع املقترح
املحمل على النظام الالكتروني
"."JORISS

استقبال املعاملة لدى ديوان املديرية /الوزارة.
تحويل املعاملة الى مديرية الجمعيات.
تحويل املعاملة الى قسم الجمعيات املختص (العادية ،التدقيق املالي،الاجنبية) /الباحث
املختص.
مشاركة املديريات الفنية بدراسة مقترح املشاريع ومدى تناسبها مع احتياجات املناطق
ومستجدات العمل.
مناقشة الجمعية باملالحظات حول الخطة املستقبلية ومقترح املشاريع حال توفرها
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خدمة دراسة ومراجعة وتعديل المشاريع والبرامج والنشاطات للجمعيات
المؤسسات الشريكة في تقديم

الخدمة وأدوارها (إن وجدت)
رسوم الخدمة
وقت انجاز الخدمة






للتعديل.
اعداد املخاطبة الالزمة حسب الاصول.
تحويل املعاملة الى رئيس القسم.
تحويل املعاملة الى املدير.
الحصول على قرار الوزير حال تطلب ذلك.
نقل املعاملة الى وزارة التخطيط والتعاون الدولي او سجل الجمعيات /صندوق دعم
الجمعيات بحسب الاختصاص واشعار املديرية او الجمعية بذلك.
حصول الجمعيات او الهيئات على موافقة مجلس الوزراء بالسماح لها بالحصول على
التمويل وتنفيذ املشاريع حال تطلب ذلك استنادا الحكام التشريعات النافذة.
رئاسة الوزراء.
وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
صندوق دعم الجمعيات.
ال يوجد.
 8أيام عمل حال توفر متطلبات الخدمة /حسب طلب وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
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خدمة اصدار توصية حول واقع عمل الجمعية القانوني واالداري والمالي
الفئة /الفئات المستفيدة من

الجمعيات (العادية ،الخاصة،املغلقة ،الاتحادات ،فروع الجمعيات الاجنبية).

الخدمة

مكان /أماكن تقديم الخدمة

شروط الحصول على الخدمة

مديريات التنمية الاجتماعية /امليدان (الجمعيات العادية ،الخاصة ،املغلقة ،
الاتحادات/املحافظة).

-

وزارة التنمية الاجتماعية (فروع الجمعيات الاجنبية ،الاتحادات العامة).

-

مسجلة لدى سجل الجمعيات.

-

تسمية وزارة التنمية الاجتماعية وزارة مختصة.

-

ان تكون الجمعية فاعلة محققة الهدافها املنصوص عليها في نظامها الاساس ي.

-

توفر املبررات بطلب الخدمة والجهة املراد تقديمه لها كمتطلب التمام اجراءاتها.

-

اعداد تقرير من (الوزارة /املديرية املختصة) حول واقع عمل الجمعية متضمنا التوصية

(إن وجدت)

املناسبة حال تطلب الامر ذلك.
-

تتحمل الجمعية مقدمة الطلب التبعات القانونية والادارية واملالية بناء على طلبها
التوصية.

-

ان ال يترتب على طلب التوصية اي تبعات قانونية او ادارية او مالية على الوزارة او
الحكومة الاردنية عطفا على التوصية اعاله.

الوثائق المطلوبة وأماكن
الحصول عليها

الجمعيات (العادية ،الخاصة ،املغلقة،
الاتحادات) ضمن نطاق املحافظة/من
املديريات
كتاب من الجمعية يفيد بطلب التوصية -
(يستثنى من ذلك الاتحادات العامة من
الوزارة).
صورة عن محضر اجتماع /قرار الهيئة
لادارية متضمنا طلب التوصية والجهة
املنوي تقديمه كمتطلب التمام اجراءاتها
واسم املفوض عتها باملتابعة والتوقيع
حال تطلب ذلك.
اي وثائق تعزز طلب الجمعية بحسب
متطلبات التوصية.

الخدمة وأدوارها (إن وجدت)

كتاب من ممثل الجمعية يفيد بطلب
التوصية.
صورة عن قرار ممثل الجمعية
متضمنا طلب التوصية والجهة املنوي
تقديمه كمتطلب التمام اجراءاتها واسم
املفوض عتها باملتابعة والتوقيع حال
تطلب ذلك.
اي وثائق تعزز طلب الجمعية بحسب
متطلبات التوصية.

-

استقبال املعاملة لدى ديوان املديرية /الوزارة.

-

تحويل املعاملة الى مديرية الجمعيات.

-

تحويل املعاملة الى قسم الجمعيات املختص /الباحث املختص لدراسة املعاملة.

-

تشكيل لجنة لزيارة الجمعية واعداد تقرير بواقع عمل الجمعية مقدمة الطلب حال

إجراءات /خطوات تقديم الخدمة

المؤسسات الشريكة في تقديم

فروع الجمعيات الاجنبية/من الوزارة.

تطلب ذلك.
-

اعداد املخاطبة /التوصية حسب الاصول.

-

تحويل املعاملة الى رئيس القسم.

-

تحويل املعاملة الى املدير.

-

نقل املعاملة الى الجهة ذات العالقة بالتوصية  ،واشعار املديريات املختصة بذلك.



ال يوجد.
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خدمة اصدار توصية حول واقع عمل الجمعية القانوني واالداري والمالي
رسوم الخدمة
وقت انجاز الخدمة



ال يوجد.
 5ايام عمل  /حال توفر متطلبات الخدمة.
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مديريــــة
سجــــــــل
الجمعيات
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تسجيل جمعية -تتوفر إلكترونيا
الفئة /الفئات

المستفيدة من

 .1أفراد المجتمع.

الخدمة

مكان /أماكن

تقديم الخدمة

شروط الحصول

على الخدمة(إن
وجدت)

من خال ل روابط المواقع االلكترونية التالية:
موقع الوزارة االلكتروني() www.mosd.gov.jo

بوابة الخدمات االلكترونية () https://services.mosd.gov.jo
 .1القيام باأل نشطة على أساس تطوعي دون استهداف الربح.

 .7عدم تحقيق أهداف سياسية تدخل ضمن نطاق عمل االحزاب.

 .3ان ال يقل عدد المؤسسين عن  2أشخاص /جمعية محلية عادية.
 .4عدد المؤسسين شخص واحد فأكثر/جمعية مغلقة.

جمعية مغلقة

جمعية محلية
 -1شهادات عدم محكومية.

 -7صور عن الهويات الشخصية.

 -7صور عن الهويات الشخصية.

 -4النظام األساسي.

 -4النظام األساسي.

 -3طلب التسجيل.

عليها

 -3طلب التسجيل.

 -5إرفــــاق مــــا يثبــــت الكفــــاءة ( المــــالءة )

المالية.

الوثائق المطلوبة
وأماكن الحصول

 -1شهادات عدم محكومية.

جمعية عشائرية ,ديوان ,رابطة
 -1شهادات عدم محكومية.

 -7صور عن الهويات الشخصية.
 -3طلب التسجيل.

جمعية من ضمن المؤسسين أشخاص
اعتباريين

 .1شــــهادة تســــجيل ( تــــرخيص) الجهــــات
اإلعتبارية (الشركة,المؤسسة).

 .7كتـــــــاب تفـــــــويض للشـــــــخص الممثـــــــل

 -4النظام األساسي.

 -5اإلعـــــالن بالجريـــــدة اليوميـــــة لفـــــتح
المجــــــــال أمــــــــام أبنــــــــاء العشــــــــيرة

لإل نتساب.
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للشخصية اإلعتبارية.

 .3صور الهوية الشخصية للمفوض.
 .4شهادة عدم محكومية للمفوض.

تسجيل جمعية
 .1مراجعة بوابة الخدمات اللكترونية للوزارة وتعبئة الطلب إلكترونيا.

إجراءات /خطوات
تقديم الخدمة

 .7التأكد من جميع الوثائق المرفقة.

 .3يقوم الباحث بدراسة الطلب للتأكد من استيفائه جميع الوثائق والشروط المطلوبة.
 .4يقوم مجلس إدارة سجل الجمعيات بالموافقة أو عدم الموافقة وفق قانون تسجيل الجمعيات.

 .5يتم استكمال االجراءات الصدار الشهادة و النظام االساسي خالل  15يوما من تاريخ موافقة
المجلس.

المؤسسات

الشريكة في تقديم
الخدمة وأدوارها

 .1رئاسة الوزراء.
 .7الو ازرات المختصة.

(إن وجدت)

رسوم الخدمة

ال يوجد.

وقت انجاز

 61يوم باستثناء مدة إشعار النواقص.

الخدمة

تستثنى الجمعيات التي تحتاج إلى موافقة مجلس الوزارء.
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تسجيل جمعية /فرع أجنبية –تتوفر إلكترونيا
الفئة /الفئات المستفيدة من

الخدمة

 .1الجمعيات االجنبية.
من خالل روابط المواقع االلكترونية التالية:

مكان /أماكن تقديم الخدمة

شروط الحصول على الخدمة

(إن وجدت)

موقع الوزارة االلكتروني() www.mosd.gov.jo

بوابة الخدمات االلكترونية () https://services.mosd.gov.jo
 .1ال يستهدف المركز الرئيسي لهذه الجمعية أو أي من فروعها جني الربح
واقتسامه أو تحقيق منفعة ألي من أعضائه أو ألي شخص محدد بذاته
أو تحقيق أي أهداف سياسية أو دينية.
 .1النظام األساسي للجمعية األم (األصل أو صورة طبق األصل).
 .7ترجمة للنظام األساسي للجمعية األم إلى اللغة العربية (مصدق حسب
االصول).
 .3شهادة تسجيل الجمعية األم (األصل أو صورة طبق األصل).
 .4ترجمة لشهادة تسجيل الجمعية األم إلى اللغة العربية (مصدقة حسب
األصول).
 .5كتب التفويض (الوكاالت) مترجمة ومصدقة حسب األصول.

الوثائق المطلوبة وأماكن

الحصول عليها

 .6كشف بأسماء وعناوين مؤسسي وأعضاء مجلس إدارة الجمعية األم
(األصل أو صورة طبق األصل) وترجمة مصدقة له حسب األصول.
 .2كشف بعناوين فروع الجمعية في الدول األخرى مترجم ومصدق حسب
االصول.
 .8كشف بالبرامج والمشاريع المراد تنفيذها في المملكة مترجم ومصدق حسب
األصول.
 .9التقرير المالي واإلداري آلخر سنتين مترجم ومصدق.
 .11قرار الجمعية األم بإنشاء الفرع في األردن مترجم ومصدق.
 .11شهادات عدم محكومية لألشخاص األردنيين وصور عن جواز السفر
لالشخاص غير األردنيين ومصدق حسب األصول.
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تسجيل جمعية فرع أجنبية
 .1مراجعة بوابة خدمات الوزارة االلكترونية وتعبئة الطلب إلكترونيا.
 .7التأكد من جميع الوثائق المرفقة.

 .3يقوم الباحث بدراسة الطلب للتأكد من استيفائه جميع الوثائق والشروط

إجراءات /خطوات تقديم الخدمة

المطلوبة.

 .4يقوم مجلس إدارة سجل الجمعيات بالموافقة او عدم الموافقة وفق قانون
تسجيل الجمعيات.

 .5يتم استكمال االجراءات الصدار الشهادة والنظام االساسي خالل 15يوم من
تاريخ الموافقة.

المؤسسات الشريكة في تقديم
الخدمة وأدوارها (إن وجدت)

 .1رئاسة الوزراء.

 .7الو ازرات المختصة.

رسوم الخدمة

ال يوجد.

وقت انجاز الخدمة

 61يوم باستثناء مدة إشعار النواقص.
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تسجيل اتحاد
الفئة /الفئات المستفيدة من الخدمة

 .1الجمعيات.

مكان /أماكن تقديم الخدمة

 .1سجل الجمعيات و مديريات ميدان وزارة التنمية االجتماعية.

شروط الحصول على الخدمة (إن

 .1أن تكون الجمعية أردنية مسجلة بسجل الجمعيات.

وجدت)

 .7موافقة الهيئة العامة على االنضمام لإل تحاد.
 .1كتاب طلب اتحاد جمعيات.

 .7قائمة بأسماء الجمعيات وعناوينها وأسماء أعضاء الهيئة العامة

الوثائق المطلوبة وأماكن الحصول

عليها

واإلدارية.

 .3النظام األساسي لإل تحاد.

 .4تواقيع األعضاء المؤسسين لإل تحاد يبين موافقتهم عليه.

 .5محضر اجتماع الهيئة العامة للجمعيات الذي تم فيه اتخاذ قرار تأسيس
االتحاد.
 .1تقدم طلبات التسجيل مع كافة المتطلبات الى سجل الجمعيات
ومديريات ميدان وزارة التنمية االجتماعية.

 .7يتم مراجعتها والتأكد من استيفائها لكافة المتطلبات ،واشعار المفوض

عن المؤسسين لإل تحاد خطيا بالنواقص خالل  31يوما ،حيث يجب

استكمال النواقص خالل مدة  6أشهر من تاريخ إرسال اإلشعار من قبل

إجراءات /خطوات تقديم الخدمة

سجل الجمعيات ،واال يعتبر الطلب المقدم لتسجيل االتحاد ملغي.

 .3يرفع الطلب مكتمال إلى مجلس إدارة الجمعيات ،حيث يصدر هذا

المجلس قراره بشأن الطلب خالل  91يوما من تاريخ إستالم سجل

الجمعيات للطلب مكتمال ،ويكون قرار مجلس الجمعيات بالطلب سواء

بالموافقة أو الرفض نهائيا بحيث ال يمكن الطعن به حسب القوانين

المطبقة.

االجرءات خالل  15يوم من تاريخ الموافقة.
ا
 .4يتم استكمال

المؤسسات الشريكة في تقديم
الخدمة وأدوارها (إن وجدت)
رسوم الخدمة
وقت انجاز الخدمة

 .1الو ازرات المختصة.
ال يوجد.
 91يوما.
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انضمام جمعية لعضوية اتحاد
الفئة /الفئات المستفيدة من

الخدمة

مكان /أماكن تقديم الخدمة
شروط الحصول على

الخدمة (إن وجدت)

الوثائق المطلوبة وأماكن

الحصول عليها

 .1الجمعيات.
 .1سجل الجمعيات.
 .1قرار الهيئة العامة بالموافقة على انضمام الجمعية الى االتحاد.
 .1محضر اجتماع الهيئة العامة.
 .7صورة عن أهداف وغايات الجمعية.
 .3كتاب االتحاد بالموافقة على قبول عضوية الجمعية في االتحاد.
 .4كشف بأسماء أعضاء الجمعية.
 .1مراجعة سجل الجمعيات لتعبئة النماذج المطلوبة.

 .7التأكد من جميع الوثائق المرفقة و إدخالها الى نظام أتمتة سجل الجمعيات.

إجراءات /خطوات تقديم

الخدمة

 .3يقوم الباحث بدراسة الطلب للتأكد من استيفائه جميع الوثائق والشروط
المطلوبة.

 .4يقوم أمين عام سجل الجمعيات بإصدار قراره بالموافقة أو عدم الموافقة على
انضمام الجمعية لإل تحاد استنادا الى نظام االتحادات رقم ( )62لسنة 7111

 .5يتم استكمال اإلجراءات واصدار كتاب العالم االتحاد بقرار أمين عام سجل
الجمعيات.

المؤسسات الشريكة في

تقديم الخدمة وأدوارها (إن

 .1الو ازرات المختصة.

وجدت)

رسوم الخدمة
وقت انجاز الخدمة

ال يوجد.

 91يوم.
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اندماج الجمعيات
الفئة /الفئات المستفيدة من

الخدمة

مكان /أماكن تقديم الخدمة
شروط الحصول على الخدمة

(إن وجدت)

الوثائق المطلوبة وأماكن

الحصول عليها

 .1الجمعيات.
 .1سجل الجمعيات.
 .7مديريات ميدان وزارة التنمية االجتماعية.
 .1قرار الهيئة العامة للجمعيتين باإل ندماج.
 .1محضر اجتماع الهيئة العامة لكال الجمعيتين.
 .7كتاب الوزارة المختصة المتضمن التوصية بالموافقة على اإل ندماج.
 .3النظام األساسي القديم لكال الجمعيتين.
 .4النظام األساسي الجديد بعد اإل ندماج.
 .1مراجعة سجل الجمعيات ومديريات ميدان وزارة التنمية االجتماعية لتعبئة
النماذج المطلوبة.

إجراءات /خطوات تقديم

الخدمة

 .7التأكد من جميع الوثائق المرفقة و إدخالها الى نظام أتمتة سجل الجمعيات.
 .3يقوم الباحث بدراسة الطلب للتأكد من استيفائه جميع الوثائق والشروط
المطلوبة.

 .4يقوم مجلس إدارة سجل الجمعيات بالموافقة أو عدم الموافقة على اإل ندماج
وفق قانون الجمعيات.

 .5يتم استكمال االجراءات و إصدار النظام االساسي الجديد بعد الموافقة.

المؤسسات الشريكة في تقديم

الخدمة وأدوارها (إن وجدت)
رسوم الخدمة
وقت انجاز الخدمة

 .1الو ازرات المختصة.
ال يوجد.

 61يوم.
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نقل تبعية جمعية
الفئة /الفئات المستفيدة من

الخدمة

مكان /أماكن تقديم الخدمة
شروط

الحصول

الخدمة (إن وجدت)

على

 .1الجمعيات.
 .1سجل الجمعيات.
 .1إعادة تحديد الوزارة المختصة بما يتوافق مع األهداف.
 .1كتاب الوزير المختص/أو بيان رأي الوزارة المختصة التي ليس لها ممثل في

الوثائق المطلوبة وأماكن

مجلس إدارة السجل.

الحصول عليها

 .7قرار الهيئة العامة  /محضر اجتماع الهيئة العامة مكتمل النصاب.
 .3نموذج نقل التبعية.

 .1مراجعة سجل الجمعيات لتعبئة النماذج المطلوبة.

 .7التأكد من جميع الوثائق المرفقة و إدخالها الى نظام أتمتة سجل الجمعيات.

إج ارءات/
الخدمة

خطوات

تقديم

 .3يقوم الباحث بدراسة الطلب للتأكد من استيفائه جميع الوثائق والشروط
المطلوبة.

 .4يقوم مجلس إدارة سجل الجمعيات بالموافقة أو عدم الموافقة وفق قانون
تسجيل الجمعيات.

 .5يتم استكمال اجراءات نقل التبعية.

المؤسسات

الشريكة

في

تقديم الخدمة وأدوارها (إن

 .1الو ازرات المختصة.

وجدت)

رسوم الخدمة
وقت انجاز الخدمة

ال يوجد.
 61يوما
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حل الجمعية /االختياري
الفئة /الفئات المستفيدة من

الخدمة

مكان /أماكن تقديم الخدمة
شروط الحصول على

الخدمة (إن وجدت)

الوثائق المطلوبة وأماكن

الحصول عليها

 .1الجمعيات.
 .1سجل الجمعيات.

 .7مديريات ميدان وزارة التنمية االجتماعية.
 .1قرار الهيئة العامة بالموافقة على حل الجمعية بحضور ثلثي األعضاء.

 .1محضر اجتماع الهيئة العامة.

 .7كتاب الوزارة المختصة المتضمن التنسيب بحل الجمعية.

 .1مراجعة سجل الجمعيات ومديريات ميدان وزارة التنمية االجتماعية لتعبئة
النماذج المطلوبة.

 .7التأكد من جميع الوثائق المرفقة و إدخالها الى نظام أتمتة سجل الجمعيات.

إجراءات /خطوات تقديم

الخدمة

 .3يقوم الباحث بدراسة الطلب للتأكد من استيفائه جميع الوثائق والشروط
المطلوبة.

 .4يقوم مجلس إدارة سجل الجمعيات بالموافقة او عدم الموافقة على حل الجمعية
وفق قانون الجمعيات.

 .5يتم استكمال االجراءات واصدار كتاب إلعالم االتحاد بقرار أمين عام سجل
الجمعيات.

المؤسسات الشريكة في

تقديم الخدمة وأدوارها (إن

 .1الو ازرات المختصة.

وجدت)

رسوم الخدمة
وقت انجاز الخدمة

ال يوجد.
 31يوم.
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تعديل النظام األساسي
الفئة /الفئات المستفيدة
من الخدمة

مكان /أماكن تقديم

الخدمة

شروط الحصول على

الخدمة (إن وجدت)

 .1الجمعيات.
 .1سجل الجمعيات.

 .1قرار الهيئة العامة للجمعية بالموافقة على تعديل النظام األساسي.
 .1محضر اجتماع الهيئة العامة للجمعية المتضمن قرار الموافقة على تعديل النظام

الوثائق المطلوبة وأماكن

الحصول عليها

األساسي.

 .7كتاب الوزارة المختصة.
 .3مصفوفة تبين مواد النظام األساسي قبل و بعد التعديل.
 .4النظام األساسي القديم.

 .5النظام األساسي الجديد.
 .1مراجعة سجل الجمعيات أو مديريات ميدان وزارة التنمية االجتماعية
النماذج المطلوبة.

إجراءات /خطوات تقديم

الخدمة

لتعبئة

 .7التأكد من جميع الوثائق المرفقة وادخالها الى نظام أتمتة سجل الجمعيات.

 .3يقوم الباحث بدراسة الطلب للتأكد من استيفائه جميع الوثائق والشروط المطلوبة.

 .4يقوم مجلس إدارة سجل الجمعيات بالموافقة أو عدم الموافقة وفق قانون
الجمعيات.

 .5يتم استكمال اإلجراءات لتعديل النظام االساسي خالل  15يوما بعد الموافقة.

المؤسسات الشريكة في

تقديم الخدمة وأدوارها (إن

.1الو ازرات المختصة.

وجدت)

رسوم الخدمة
وقت انجاز الخدمة

ال يوجد.

 61يوم.
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اصدار شهادة بدل فاقد  /تالف –تتوفر إلكترونيا
الفئة /الفئات المستفيدة من

الخدمة

 .1الجمعيات.
من خالل روابط المواقع االلكترونية التالية:

مكان /أماكن تقديم الخدمة

شروط الحصول على

الخدمة (إن وجدت)

الوثائق المطلوبة وأماكن
الحصول عليها

موقع الوزارة االلكتروني() www.mosd.gov.jo

بوابة الخدمات االلكترونية () https://services.mosd.gov.jo
 .1تغير العنوان المعتمد لغايات التبليغ والمراسالت.

 .7تعديل اسم الجمعية و/أو النطاق الجغرافي ومركز عملها.
 .3الحصول على رقم وطني.
 .1كتاب جمعية /أو كتاب الوزارة المختصة.
 .7صورة عن النظام األساسي.
 .3صورة عن شهادة التسجيل.

 .1مراجعة بوابة خدمات االلكترونية لوزارة التنمية االجتماعية وتعبئة الطلب

إجراءات /خطوات تقديم

الخدمة

إلكترونيا.

 .7التأكد من جميع الوثائق المرفقة.

 .3يقوم الباحث بدراسة الطلب للتأكد من استيفائه جميع الوثائق والشروط
المطلوبة.

 .4يتم استكمال االجراءات إلصدار الشهادة.

المؤسسات الشريكة في

تقديم الخدمة وأدوارها (إن

 .1الوزرات المختصة.

وجدت)

رسوم الخدمة
وقت انجاز الخدمة

ال يوجد.
 15يوم .
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الحصول على الموافقة على التمويل األجنبي
الفئة /الفئات المستفيدة من

الخدمة

مكان /أماكن تقديم الخدمة

 .1الجمعيات.
 .1سجل الجمعيات.
 .1أن تكون الجمعية أو االتحاد أو فرع الجمعية االجنبية مسجلة بموجب قانون
الجمعيات النافذ.

شروط الحصول على

الخدمة (إن وجدت)

 .7بيان مصدر التمويل.

 .3بيان قيمة التمويل وتفاصيل الحساب والحوالة واسم البنك وطريقة االستالم.
 .4اسم المشروع الذي تم استقطاب التمويل ألجله ومكان التنفيذ والفئة
المستهدفة.

 .5البرامج واأل نشطة المزمع تنفيذها  -ميزانية المشروع.
 .1صورة عن شهادة تسجيل الجمعية أو االتحاد.
 .7صورة عن النظام األساسي للجمعية أو االتحاد.
 .3قرار هيئة إدارة الجمعية أو االتحاد بالموافقة على الحصول على التبرع أو
التمويل األجنبي (محضر اجتماع)

الوثائق المطلوبة وأماكن

الحصول عليها

 .4كتاب خطي يبين أسماء المفوضين بالتوقيع نيابة عن الجمعية.
 .5وثائق اضافية للطلب:
 .1اتفاقية التمويل.
 .7كتاب من الجهة المانحة بالموافقة على تقديم التمويل.
 .3بيان جمركي
 .4حوالة بنكية
 .5أية وثائق أخرى يتم طلبها تخص الطلب.
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الحصول على الموافقة على التمويل االجنبي
 .1مراجعة سجل الجمعيات لتعبئة نماذج الخدمة.
 .7يقوم السجل /قسم التمويل االجنبي بتحويل الطلب الى امانة سر لجنة دراسة
طلبات الحصول على التمويل االجنبي.
 .3يقوم امين سر اللجنة بتحويل الطلبات الى اعضاء اللجنة لدراستها.
 .4تجتمع اللجنة مرة كل اسبوع على االقل وتقوم بالبت بالطلبات المقدمة.
 .5في حال عدم الموافقة يتم توجية اشعار عدم موافقة الى الجهة مقدمة الطلب
ويحق لها االعتراض على عدم الموافقة حالل يومي عمل.

إجراءات /خطوات تقديم

الخدمة

 .6في حال وجود نواقص في الطلب يتم توجية اشعار بالنواقص الى الجهة
مقدمة الطلب.
 .2في حال الموافقة او عدم الموافقة على المشروع من قبل اللجنة يقوم امين عام
السجل/رئيس لجنة دراسة طلبات الحصول على التمويل االجنبي بتحويل
الطلب الى امين عام رئاسة الوزراء.
 .8يتخذ مجلس الوزراء القرار المناسب المتعلق بالمشروع.
 .9تقوم رئاسة الوزراء بابالغ رئيس اللجنة بالقرار المتخذ.
 .11يقوم رئيس اللجنة بابالغ الجهة مقدمة الطلب بالق ارر.

المؤسسات الشريكة في

تقديم الخدمة وأدوارها (إن

 .1وزارة الداخليـــــــــــــــــــــــــــــــــة
 .7وزارة التخطيط والتعاون الدولـــــي
 .3الو ازرات المختصــــــــــــــــــــــــة

بيان الرأي

وجدت)

 .4مجــلس الـــوزراء الموقـــــــــر  -اصدار القرار النهائي بالقبول او االعتذار.

رسوم الخدمة

ال يوجد.

وقت انجاز الخدمة

 31يوم.
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مديرية
صندوق
دعــــــم
الجمعيـات
140

الدعم النقدي الجمعيات
الفئة /الفئات المستفيدة من

الخدمة

مكان /أماكن تقديم الخدمة

 .1الجمعيات المسجلة لدى سجل الجمعيات وفقا ألحكام القانون رقم  51لسنة
 7118وتعديالته.
 .1الو ازرات المختصة.
 .7مديريات الميدان.

 .3صندوق دعم الجمعيات.
 .1أن تكون الجمعية قد قدمت التقرير السنوي المعتمد حسب تعليمات تصنيف
الجمعيات للعام السابق.

 .7أن ال تكون الجمعية قد حصلت على مشروع من صندوق دعم الجمعيات

شروط الحصول على الخدمة

(إن وجدت)

وتعسر تنفيذ هذا المشروع.

 .3عدم حصول الجمعية على مشروع من صندوق دعم الجمعيات في نفس
العام الذي تتقدم فيه للحصول على دعم نقدي.

 .4أن ال تكون الجمعية أو اال تحاد قد تم توجيه له عقوبه أو إنذار خالل السنة
السابقة لطلب الدعم.

"علما ان هذه الشروط قابلة للتعديل سنويا حسب أسس وتعليمات دعم المشاريع التي يتم وضعها
سنويا".

الوثائق المطلوبة وأماكن

الحصول عليها

 .1نموذج الطلب المعتمد من صندوق دعم الجمعيات و/أو كتاب رسمي من

الجمعية موجهه لعطوفة أمين عام سجل الجمعيات.

 .7محضر اجتماع للهيئة اإلدارية يتضمن الموافقة على التقدم بطلب دعم

مشروع من صندوق دعم الجمعيات.

 .1إعداد أسس ومعايير الدعم النقدي.
 .7إعداد نموذج تقديم طلب مشروع.

 .3إعالن عن فتح باب استقبال طلبات الدعم النقدي.
 .4استقبال الطلبات.

إجراءات /خطوات تقديم الخدمة

 .5دراسة الطلبات من قبل موظفي صندوق دعم الجمعيات.

 .6عرض الطلبات على اللجنة الفنية لدراستها(في حال تشكيل لجنة).
 .2رفع توصيات اللجنة لمجلس إدارة سجل الجمعيات.

 .8اتخاذ الق اررات من قبل مجلس إدارة سجل الجمعيات.
 .9إصدار شيكات الدعم.
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الدعم النقدي الجمعيات
المؤسسات الشريكة في تقديم
الخدمة وأدوارها (إن وجدت)

 .1الو ازرات المختصة ودورها :استقبال الطلبات.

رسوم الخدمة

ال يوجــــــــــــــد

وقت انجاز الخدمة

من  4-3أشهر وذلك يعتمد على فترة استقبال الطلبات ووقت صدور الموازنة

العامه وق اررات مجلس إدارة سجل الجمعيات.
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دعم مشاريع الجمعيات
الفئة /الفئات المستفيدة من

الخدمة

مكان /أماكن تقديم الخدمة

 .1الجمعيات المسجلة لدى سجل الجمعيات وفقا ألحكام القانون رقم  51لسنة
 7118وتعديالته.

 .1الو ازرات المختصة.
 .7مديريات الميدان.

 .3صندوق دعم الجمعيات.
 .1أن يكون للجمعية المتقدمة مقر تمارس عملها من خال له ( مستأجر أو ملك
أو متبرع به).

 .7أن يكون مضى على تسجيل الجمعية سنتين من تاريخ اإلعالن.

 .3أن تكون الجمعية قد قدمت التقرير السنوي المعتمد حسب تعليمات تصنيف

شروط الحصول على الخدمة

(إن وجدت)

الجمعيات للعام السابق.

 .4ان ال تكون الجمعية قد حصلت على مشروع من صندوق دعم الجمعيات
وتعسر تنفيذ هذا المشروع.

 .5أن ال تكون الجمعية أو االتحاد قد تم توجيه له عقوبه أو إنذار خالل السنه
السابقة لطلب الدعم.

"علما ان هذه الشروط قابلة للتعديل سنويا حسب أسس وتعليمات دعم المشاريع التي يتم وضعها
سنويا".

 .1صورة عن الهوية الشخصية لرئيس الجمعية.

 .7محضر اجتماع للهيئة اإلدارية يتضمن الموافقة على التقدم بطلب الدعم
مشروع لصندوق دعم الجمعيات.

 .3كشف بأسماء الهيئة االدارية ومنصب كل منهم.
 .4صورة عن شهادة تسجيل الجمعية تحمل الرقم الوطني.

الوثائق المطلوبة وأماكن

الحصول عليها

 .5صورة عن عقد اإليجار (في حال كان المقر مستأجر) أو صورة عن سند
التسجيل إذا كان المقر ملك.

 .6إرفاق دراسة جدوى للمشروع ،وتتضمن األهداف الرئيسية والفرعية المراد
تحقيقها وخطة تنفيذ المشروع.

 .2إرفاق توصية من الوزارة المختصة أو مديرية التنمية االجتماعية المعنية.
 .8صورة عن التقرير السنوي المعتمد من مجلس إدارة سجل الجمعيات لعام
 7115والمصادق عليه من الوزارة المختصة (على الصفحة األخيرة من
التقرير).
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دعم مشاريع الجمعيات
 .9صورة عن التقرير المالي واإلداري العام السابق.

 .11ثالثة عروض أسعار لمستلزمات المشروع باستثناء المشاريع التدريبية.

 .11أن يسلم طلب الدعم للمديرية المعنية باالشراف على الجمعية ومتابعتها أو
للوزارة المختصة للجمعيات التي ال تتبع لوزارة التنمية االجتماعية.
 .1إعداد أسس ومعايير دعم المشاريع.
 .7إعداد نموذج تقديم طلب مشروع.

 .3إعالن عن فتح باب استقبال طلبات المشاريع.
 .4استقبال الطلبات.

إجراءات /خطوات تقديم الخدمة

 .5دراسة الطلبات من قبل موظفين صندوق دعم الجمعيات.

 .6عرض الطلبات على اللجنة الفنية لدراستها(في حال تشكيل لجنة).
 .2رفع توصيات اللجنة لمجلس إدارة سجل الجمعيات.

 .8اتخاذ الق اررات من قبل مجلس إدارة سجل الجمعيات.
 .9إصدار شيكات الدعم.

 .11إعداد اتفاقيات التمويل بين الجمعيات وصندوق دعم الجمعيات.

المؤسسات الشريكة في تقديم
الخدمة وأدوارها (إن وجدت)

الو ازرات المختصة ودورها :
 .1استقبال الطلبات.

 .7متابعة المشاريع.
 .3مفوضين بالتوقيع.

رسوم الخدمة

ال يوجــــــــــــــد

وقت انجاز الخدمة

من  6-3أشهر وذلك يعتمد على فترة استقبال الطلبات ووقت صدور الموازنة

العامه وق اررات مجلس إدارة سجل الجمعيات.

144

مديرية الشؤون
اإلدارية
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تقديم شكوى/اقتراح /ثناء
الفئة /الفئات المستفيدة من

الخدمة

 .1أفراد أو مؤسسات المجتمع.
 .1الوزارة المركز
 .7مديريات ميدان وزارة التنمية االجتماعية

 .3صندوق الشكاوي واإلقتراحات المتوفرة في الوزارة ومديريات الميدان

مكان /أماكن تقديم الخدمة

 .4نافذة

الشكاوي

واالقتراحات

المتوفرة

عبر

موقع

http://www.mosd.gov.jo/UI/Arabic/Complaints.aspx

الوزارة

 .5نافذة الشكاوي على منصة بخدمتكم الخاصة برئاسة الوزراء.

 .6االتصال عبر الخط الساخن على الرقم 1298518759 / 181177911
 /الرقم الفرعي 195

شروط الحصول على الخدمة

(إن وجدت)

الوثائق المطلوبة وأماكن

الحصول عليها

 .1أن يكون مضمون الشكوى ضمن اختصاص الوزارة.
 .1نموذج تقديم شكوى.
 .7وثيقة إثبات الشخصية (دفتر عائلة ،هوية أحوال مدنية) لصاحب الشكوى.
 .1تعبئة نموذج تقديم الشكوى المتوفر في أماكن تقديم الخدمة.
 .7التأكد من أن موضوع الشكوى يقع ضمن اختصاص الوزارة.

إجراءات /خطوات تقديم

الخدمة

 .3تصنيف الشكوى وترقيمها وتوثيقها.

 .4تحويلها للمديرية المعنية بالشكوى التخاذ اإلجراء المناسب لكل شكوى.
 .5متابعة الشكوى واإلجراءات التصحيحية الالزمة والتي تراها المديرية مناسبة.
 .6إعالم المشتكي باإلجراءات التي تمت على الشكوى واغالقها.

المؤسسات الشريكة في

تقديم الخدمة وأدوارها (إن

ال يوجد.

وجدت)

رسوم الخدمة
وقت انجاز الخدمة

ال يوجد.
اسبوع فأكثر وحسب طبيعة كل شكوى.
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اإلرشاد والتوجيه
الفئة /الفئات المستفيدة من

الخدمة

مكان /أماكن تقديم الخدمة

شروط الحصول على الخدمة

(إن وجدت)

الوثائق المطلوبة وأماكن

الحصول عليها

إجراءات /خطوات تقديم

 .1أسر وأفراد المجتمع طالبي الخدمة.

 .1الوزارة المركز.

 .7وحدة خدمة الجمهور.

 .3قسم اإلرشاد والتوجيه.

 .1ان تكون مضمون الخدمة ضمن اختصاص الوزارة.
 .7أن تكون الخدمة احدى الخدمات التي تقدمها الوحدات اإلدارية التابعة
للوزارة.

 .1الوثائق الثبوتية الالزمة للخدمة المطلوبة.
 .1تعبئة نموذج الخدمة المطلوبة.

 .7بيان شرح تفصيلي عن إجراءات الخدمة.

الخدمة

 .3استكمال إجراءات الخدمة حسب ما هو موضح في البطاقة التعريفية

المؤسسات الشريكة في تقديم

 .1يتم تحديد الجهات الشريكة للخدمة بناء على البطاقة التعريفية للخدمات

الخدمة وأدوارها (إن وجدت)

رسوم الخدمة

وقت انجاز الخدمة

للخدمة.

التي تقدمها الوزارة.

يتم تحديد الرسوم الخاصة بالخدمة بناء على البطاقة التعريفية للخدمات التي

تقدمها الوزارة.

اتصال هاتفي :خالل  11دقائق ،وجاهي  :اقل من ساعة.
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خدمة ضمان حق الحصول على المعلومات
الفئة المستهدفة من

الخدمة:

المـواطن األردنـي ،والمؤسسـات والشـركات والهيئـات .باالســتناد إلـى أحكـام قـانون ضـمان حـق الحصــول
على المعلومات رقم ( )42لسنة .7112

 .1وحدة خدمة الجمهور في وزارة التنمية االجتماعية.
أماكن الحصول على
الخدمة:

شروط الحصول على
الخدمة:

 .7الموقع اإللكتروني لوزارة التنمية االجتماعية:
http://www.mosd.gov.jo/UI/Arabic/GetInfoLow.aspx?ContentId=36
 .1أن يكون مقدم الطلب أردني الجنسية.
 .7االلتزام باستخدام المعلومات للغرض الذي تم الحصول عليها من أجله ،وتوثيق مصـدرها حسـب
األصول العلمية.

الوثائق المطلوبة وأماكن

الحصول عليها:

 .1وثيقة إثبات شخصية معتمدة رسميا.
 .7كتاب تفويض في حال كان مقدم الطلب جهة مؤسسية.
 .1يقدم طلب الحصول على المعلومات وفق النموذج المعتمد لهذه الغايـة والموجـود فـي
صــندوق طلبــات حــق الحصــول علــى المعلومــات فــي وحــدة خدمــة الجمهــور فــي
الـوزارة ،وتقـديم الطلـب إلكترونيـا مـن خـالل تعبئـة الطلـب االلكترونـي المتـوفر علــى

إجراءات /خطوات تقديم
الخدمة:

موقع الوزارة اإللكتروني www.mosd.gov.jo
 .7يحدد مقدم الطلب موضوع المعلومات التي يرغـب فـي الحصـول عليهـا بدقـة ووضـوح
في النموذج المعتمد ورقيا و إلكترونيا.
 .3استالم نموذج إشعار طلب (بطاقة مراجعة الخدمة) ،لضمان حق طالب المعلومـة فـي
عملية استكمال الحصول على الخدمة والمراجعة.

المؤسسات الشريكة في
تقديم الخدمة وأدوارها:

رسوم الخدمة:
وقت إنجاز الخدمة:

مجلس المعلومات الذي يترأسه معالي وزير الثقافة ،وحسب المهام المنصوص عليها في قانون ضـمان

حق الحصول على المعلومات.

ال يوجد رسوم في الوقت الحالي.
خالل ثالثين يوما يبدأ احتسابها من اليوم التالي لتقديم الطلب.
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مديرية
الموارد
البشرية
149

تدريب طالب/طالبات الجامعات
الفئة المستهدفة من

 طلبة الجامعات والكليات

الخدمة:

أماكن الحصول على

 مديرية الموارد البشرية

الخدمة:

شروط الحصول على

 ان يكون الطالب/الطالبة على مقاعد الدراسة وضمن مساق دراسي

الخدمة:

 .1كتاب موقع من الجامعة ويتضمن تخصص الطالب/الطالبة ومدة التدريب

الوثائق المطلوبة وأماكن

الحصول عليها:

 .7صورة عن الهوية الشخصية.
 .3صورة عن الهوية الجامعية.
 .4شهادة خلو امراض.

 .5شهادة عدم محكومية.
 .1احضار كتاب رسمي من الجامعة.

 .7تسليمه للديوان في مركز الوزارة او أي مديرية في الميدان ألخذ رقم وارد.
 .3تعبئة نموذج التدريب من الطالب/الطالبة مباش ار والموجود في مديرية الموارد
البشرية قسم تنمية الموارد البشرية.

إجراءات /خطوات تقديم

الخدمة:

 .4التوقيع على تعهد االلتزام بالمهام الموكلة للطالب/للطالبة حسب ما ورد في بطاقة
الوصف الوظيفي لكل تخصص.

 .5تقديم امتحان قبلي للطالب/للطالبة.

 .6تحويل الكتاب الى المديرية المعنية المراد التدريب فيها ألخذ الموافقة منها.
 .2اعداد كتاب بالموافقة مخاطبة الجامعة او الكلية وارساله عبر البريد.

 .8بعد االنتهاء من التدريب تقديم االمتحان البعدي للطالب/للطالبة للوقوف على مدى
االستفادة من التدريب.

 .9تعبئة نموذج التقييم في نهاية مدة التدريب ارساله الى الجامعة او الكلية
بكتاب رسمي.

المؤسسات الشريكة في

 جميع الوحدات التنظيمية للوزارة بالمركز والميدان.

تقديم الخدمة وأدوارها:

رسوم الخدمة:

 ال يوجد

وقت انجاز الخدمة

(  ) 3ايام عمل من تاريخ وارد الكتاب.

150

التطــــــــــوع
الفئة المستهدفة

المديرية المعنية بتقديم

 الحاصلين /الحاصالت على الثانوية العامة
 خرجين/خريجات الجامعات والكليات
 مديرية الموارد البشرية

الخدمة

شروط الحصول على الخدمة

 ان ال يقل عمر مقدم/مقدمة الطلب عن  18سنه.

 ان ال يكون طالب/طالبة التطوع محكوم عليه بأية جناية مخلة بالشرف.
 ان ال يعاني من اي امراض معدية.

 ان ال يتعارض جنس المتطوع مع طبيعة المكان المراد التطوع فيه.

الوثائق المطلوبة

 .1استدعاء مقدم من طالب/طالبة الخدمة.
 .7صورة عن الهوية الشخصية.
 .3شهادة خلو امراض.

 .4شهادة عدم محكومية.
 .5شهادات خبرة .

 .6شهادات دورات تدريبية ان وجد.

اجراءات التقديم للخدمة

 .1احضار استدعاء مقدم من طالب/طالبة الخدمة.
 .7تسليمه للديوان ألخذ رقم وارد .

 .3تعبئة نموذج التطوع من المتطوع مباش ار والموجود في مديرية الموارد البشرية قسم
تنمية الموارد البشرية

 .4التوقيع على تعهد االلتزام بالمهام الموكلة للمتطوع حسب ما ورد في بطاقة الوصف
الوظيفي لكل تخصص.

 .5تحويل الكتاب الى المديرية المعنية المراد التدريب فيها ألخذ الموافقة منها.
 .6اعداد كتاب بالموافقة ومخاطبة مدير المديرية المراد التطوع فيها اوفي احد فروعها
وارساله عبر البريد.

الشركاء التي تقدم الخدمة

 جميع الوحدات التنظيمية للوزارة بالمركز والميدان .

رسوم الخدمة

 ال يوجد

وقت إنجاز الخدمة

 )3( أيام عمل من تاريخ وارد الكتاب.
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