تعليمات تنظيم واستخدام نظام الخدمات االلكترونية لوزارة التنمية االجتماعية
رقم (

) لسنة 9119

صادر بموجب احكام المادة ( ) 4من قانون المعامالت االلكترونية رقم  15لسنة 2015
ويعمل بها من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة (:)1
تات مممع تيم م س خلسممتظالس يمممعس ليظممامع لكيرتنخي ممة ي مخزلنة ليتيم ممة
تسمممه همملت ليتات مممع
لكجتمعع ة ياعس  ) 1029خ امل بهع من تعن خ يشنهع في ليجن اة لينسم ة.
المادة (:)9
رخن يترتمع خليابعنل ليتعي ة ح ثمع خنا في هلت ليتات مع
يس تال ليقن ية عته غ ن ليك :

ليماعيي ليمظصصة يهع أايعت ممع

الوزارة :خزلنة ليتيم ة لكجتمعع ة .
الوزيــر :خز ن ليتيم ة لكجتمعع ة .
االمين العام  :أم ن ععس خزلنة ليتيم ة لكجتمعع ة
المديرية المختصة :ليما ن ة ليتي تشنف عته تقا س ليظامة في ليخزلنة.
الشركــــــــــــــــاء :لياخلئن أخ/خ ليمؤسسع ليتي رخن يهع اخنلخ لجنلء في تقا س ليظامة.
المديرية الفنيـــــة :ليما ن ة ليتي تايه بأمخن تريخيخج ع ليماتخمع
إيرتنخي ع ختقخس بأظل لكجنلءل ليالزمة يحفم ليسجال خحمع تهع.

كستالمة عمل تقا س ليظامة

الوساااااالل االلكترونياااااة :تقي مممممة لسمممممتظالس خسمممممعئل رهنبعئ مممممة أخ م يع سممممم ة أخ
رهنخم يع س ة أخشبرة ماتخمع أخ أي خس تة مشعبهة.
مقدم الطلب  :لي شمظ
ليخسعئل لكيرتنخي ة.

ب امي لخ مايمخي نغم

صفحة  1من 5

مممممخئ ة أخ

بمججنلء ماعمالتم يما ليمخزلنة بعسمتظالس

الملف االلكتروني  :سجل إيرتنخيمي ظمع بمقماس لي تم ميمس ممن ببتم خ حفمم ليرتنخي مع يما
ليخزلنة حتخي عته ماتخمع تتاتق بمقماس لي تم خك مرمن لجمنلء لي تاما ل عتمه محتخ عتم
لك من ببل مقاس لي ت يفس .
بوابااة الخاادمات االلكترونيااة :ليمخبمما لكيرتنخيممي ليظممع
ظامع إيرتنخي ة تقاس من ببل ليخزلنة.

بممعيخزلنة خليمملي حتممخي عتممه عمماة

التوقيااا االلكترونااي :ليممنبس ليمنجاممي يتب عيممع ليتممي تتظممل شممرل حممنخف أخ أنبممعس أخ نمممخز أخ
إشممعنل أخ غ نهممع خترممخن مانجممة بشممرل ليرتنخيممي أخ أي خس م تة أظممن ممعثتممة فممي ليسممجل
لكيرتنخيي  ،أخ ترخن م عفة عت أخ منتب ة ب بهماف تحا ما هخ مة صمعح ليتخب ما خليفمنلات
بعستظالم ختم زت عن غ نت.
المعامالت اإللكترونية :لكجنلءل

ليتي تيفل من ظالل ليخسعئل لإليرتنخي ة.

السجل االلكتروني :نسعية ليماتخمع ليتي تحتمخي عتمه ب ما أخ عقما أخ أي مسمتيا أخ خث قمة ممن
يخع أظن تس إيشعء أي ميهع أخ تظز يهع أخ لستظالمهع أخ يسظهع أخ إنسعيهع أخ تبت همع أخ تسمتمهع
بعستظالس ليخسعئل لكيرتنخيي.
المادة (:)3
تسني لحرعس هلت ليتات مع
لإليرتنخي ة.

عته لجنلء ليماعمال لكيرتنخي مة فمي ليمخزلنة بعسمتظالس ليخسمعئل

المادة (:)4
أ .جخز لجنلء ليماعمال
لكيرتنخي ة.

ليمانجة عته بخلبة ليظامع

لكيرتنخي ة بعستظالس ليخسعئل

 .شتن يقبخل تبع لجنلء ليماعمال عبن بخلبة ليظامع لكيرتنخي ة يتخزلنة
بعيخسعئل لكيرتنخي ة لن تستخفي ليمت تبع ليقعيخي ة يهلت لي تبع خفقع يتتشن اع
لييعممة يرل ميهع.
لي عء لخ تاا ل لي لجنلء تاتق بعيظامع ليمانجة عته بخلبة
 .يتخز ن لخ من فخ
ليظامع لكيرتنخي ة بيعء عته تيس رل من ليما ن ة ليفي ة خليمظتصة بمخج بنلن
صان يهلت لي ع ة .
صفحة  9من 5

المادة (:)5
تتخيه ما ن ة ليت خ ن ليمؤسسي في ليخزلنة مع تي-:
أ .تخث ق ختسج ل ليمستظام ن يتماعمال لكيرتنخي ة بعستظالس متف ليرتنخيي محاا يرل
مستظاس يتماعمال لكيرتنخي ة يتحعك ليتي تحتعج ليه متف ليرتنخيي خفقع يمع تقننت
ليجهة ليمظتصة  ،عته أن ت من ليمتف مع تي-:
 -2لسس ليمستظاس ليلي حاا من ببل ما ن ة ليت خ ن ليمؤسسي في ليخزلنة.
 -1رتمة ليمنخن ليظعصة بعيمستظاس.
 .معن رعفة ليخلع ليحمع ة خلمن ليماتخمع خسن تهع خحفمهع بمع ف هع حمع ة ليماعمال
خليبنلمج ليظعصة بهع من ليقنصية خليف نخسع لكيرتنخي ة خعاس لكعتالء عت هع.
المادة (:)6
أ .عته مقاس لي ت تسج ل لياظخل عته بخلبة ليظامع لكيرتنخي ة بعستظالس ليمتف
لكيرتنخيي ليمحاا يتظامع ليتي تحتعج متف يتمستظاس عته لن ت من ليمتف-:
 -2لسس ليمستظاس حاا من ببل مقاس لي ت .
 -1رتمة ليمنخن تحاا من ببل مقاس لي ت .
 -3نبس ليهعتف ليظتخي لخ ليبن ا لكيرتنخيي ي ع ع
 -4تس تفا ل ليحسع
ليه مقاس لي ت .

ليتبت ع .

عن ن ق نمز تحقق تس لنسعي عبن نسعية ماتخمع

ليرتنخي ة

 .تحمل مقاس لي ت مسؤخي ة صحة ليماتخمع ليمقامة .
 .عته مقاس لي ت في حعل صاخن ليمخلفقة لكخي ة من ليخزلنة عته ببخل لي ت خللل يس
تتخلفن يا ليخثعئق لكيرتنخي ة جخز ي لنسعيهع بأي خس تة لظن عته عيخلن ليخزلنة
ظالل ليماة ليمحااة بعيقخلي ن خلكيممة خليتات مع ليظعصة برل ظامة خ ج عت لن
ستخفي جم ا ليشنخ ليمقننة في لكيممة خليتات مع بمع ف هع لينسخس إن ت تب
ليظامة افا ل ة نسخس .
صفحة  3من 5

ث .نفض لي ت حرمع للل تظتف مقاس لي ت عن تيف ل لكحرعس ليخلناة في ليفقمنة
هلت ليمعاة.

) ممن

المادة (:)7
اتبن ت ليتسج ل لكيرتنخيي ليمقاس يتخزلنة مستخف ع يتشنخ ليقعيخي ة للل ت من لي ت
جم ا ليخثعئق ليم تخبة في شنخ تقا س لي ت ليمب ية عته بخلبة ليظامع لكيرتنخي ة.
المادة (:)8
أ .تس انلسة لي ت من ببل ليما ن ة ليمظتصة يتتيس

بقبخل لي ت لخ نف

.

 .للل رعن لي ت غ ن مسترمل يتمت تبع ليقعيخي ة يتجهة ليمظتصة لن ت ت من مقاس
لي ت لسترمعل تقا س ليخثعئق ظالل ليماة ليمحااة بعيقخلي ن خلكيممة خليتات مع
ليظعصة برل ظامة .
 .تس لعالس مقاس لي ت بقبخل لي ت
تس تحا اهع من ببل مقاس لي ت .

لخ نف

عبن نسعية ليماتخمع

لكيرتنخي ة خليتي

المادة (:)9
أ .باأ تعن خ مبعشنة تقا س لي تبع بعيخسعئل لكيرتنخي ة بقنلن من ليخز ن بيعء عته
تيس لكم ن لياعس خ حق يتخز ن تفخ ض من نلت ميعسبع.
ب .جخز يتخز ن بيعء عته تيس
لكيرتنخي ة بيعء عته تيس
ليتات مع .

لكم ن لياعس ل عفة ظامع جا اة تس لجنلؤهع بعيخسعئل
من ليجهة ليمظتصة عته لن ت بق عت هع لحرعس هلت

المادة (:)11
تاممنض أي حعيممة يممس ممنا ليممي عت هممع فممي همملت ليتات مممع أخ أي حعيممة يممس تممتس ماعيجتهممع عتممه
ليخز ن بيع ًء عتمه تم لكمم ن ليامعس ي صمان ليقمنلن ليملي منلت ميعسمبع ً بشمأيهع ،خ حمق يتمخز ن
تفخ ض من نلت ميعسبع.
المادة (:)11
صان ليخز ن بيعء عته تيس

لكم ن لياعس ليقنلنل ليالزمة يتيف ل لحرعس هلت ليتات مع -:
صفحة  4من 5

أ.

نق ليشعء ليسجال لكيرتنخي ة لخ ل العهع لخ حفمهع لخ لصالنهع.
 .لمن ليسجال خليماعمال لكيرتنخي ة خحمع تهع خسن تهع خسالمتهع.

خز ن ليتيم ة لكجتمعع ة
بسمة مخسه لسحــعبع

صفحة  5من 5

