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زوزارة التنمية االجتماعية /المـركــــــــــــ في اإلداريةبطاقات الوصف الوظيفي للوحدات   

  6112 / 11/  62  تاريخ  (13111م / )شرقم  رــــــمعالي الوزي معتمدة بموجب كتاب

     

 ديــوان الــخــدمـــة الــمـدنـيـة

 بــطــاقــة الــوصــف الــوظــيـفــي الــفــعــلـي

 وزارة الـتـنـمـيـة االجـتـماعـية   الـدائـرة:

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 مــســتـــشــــــار  : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 ر ـــــالوزيمكتب  : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 ــــــــــــــــــــــــــ :  القـسـم / الـشـعــبـة  1.1

 وزير التنمية االجتماعية : مسمى وظيفة الرئيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 101/101/110 الرمز: دائمة/غير مصنفة /وظائف بعقود ذات فئات ودرجات نــوع الــوظـيـفـة

 1 الرمز: األولـــى الــفــئــة

 0 الرمز: مـجـمـوعة وظـائـف اإلدارة الـعـامـة والـمحـلـية المجموعة النوعية العامة

 0 الرمز: اإلدارة الــعـامـة والـمــستـــشـــــاريــــــن المجموعة النوعية الفرعية

 1 الرمز: األول الـمـسـتـوى

 000 الرمز: مــــســـتــــشـــــار  المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: مـــســتــــشــــــار مسمى الوظيفة الفعلي

 100100000 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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  6112 / 11/  62  تاريخ  (13111م / )شرقم  رــــــمعالي الوزي معتمدة بموجب كتاب

لى عالمشووورة الفنية المصصووصووة للمسوواول المباشوور واقترا  السووياسووات التي تنظم وعمال الوزارة واإلشووراف  تقديم الوظيفة:غرض -1

وبرامج العمل الالزمة لتنفيذ نشوواطات وحدات ا التنظيمية وذلف في مجال اصتصوواصووي الوظيفي بشووكل يقوومن تحقي   ةاالسووتراتيجي الصطط

 ة والفاعلية واإلشراف على تنفيذها.بأعلى درجات الكفاء االستراتيجيةوهداف الوزارة 

 المهام والواجبــــات:-1

دراسة المعامالت المحولة لي من الرئيس المباشر، وإعداد الردود المناسبة بشأن ا، وتقديم التقارير الفنية المتصصصة للج ات ذات   .1

 العالقة. 

الوحدات اإلدارية التابعة للوزارة قمن مجال اصتصاصي تقديم الروي والمشورة الفنية المتصصصة للرئيس المباشر، ولمدراء   .1

 الوظيفي.

اقترا  السياسات التي تنظم عمل الوزارة واإلشراف على وقع صطط وبرامج العلم قمن مجال اصتصاصي ومتابعة تنفيذها مع   .1

 الوحدات اإلدارية المعنية لتحقي  وهداف الوزارة.

 مستوى األداء والكفاءة والفاعلية لتحقي  وهداف الوزارة.اقترا  الوسائل والمعايير الالزمة لرفع   .1

 اإلشراف على إعداد التقارير التي تكفل مراقبة ومتابعة تحقي  األهداف الصاصة بالوزارة وتقييم ا.  .5

 تقييم التقارير الدورية حول نشاطات الوزارة ورفع ا للرئيس المباشر مع التوصيات الالزمة بشأن ا.  .6

 إعداد الدراسات الدورية ال ادفة لتطوير وعمال الوحدة التنظيمية قمن مجال اصتصاصي.   .7

 يشرف على تطوير وساليب العمل بالتنسي  مع الوحدات اإلدارية المصتلفة ذات العالقة داصل الوزارة وصارج ا.  .8

 .يشرف على إعداد التقارير الدورية حول منجزات عمل المديرية قمن مجال اصتصاصي  .9

تقييم وداء الوحدات اإلدارية قمن مجال اصتصاصي وتحديد نقاط القوة والقعف في ودائ ا ورفع التوصيات المناسبة بشأن ا للرئيس   .11

 المباشر، وإعداد متطلبات ومستلزمات تنفيذ برامج ا المقررة من حيث القوى البشرية واألج زة والمعدات.

 قديم االستشارات الالزمة لتنفيذ م ام ا.المشاركة في اللجان والفر  المتصصصة وت  .11

متابعة التطورات والمستجدات في مجال اصتصاصي الوظيفي محلياً وعالمياً واالطالع على تجارب الماسسات والدوائر ذات نفس   .11

 مجال عمل الوزارة ونقل التجارب الناجحة من ا ان ومكن.

 دراسة المعامالت المحولة لي من الرئيس المباشر، وإعداد الردود المناسبة بشأن ا، وتقديم التقارير الفنية للج ات ذات العالقة.   .11

تقديم الروي والمشورة الفنية المتصصصة للرئيس المباشر، ولمدراء الوحدات اإلدارية التابعة للوزارة قمن مجال اصتصاصي   .11

 الوظيفي.
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السياسات التي تنظم عمل الوزارة واإلشراف على وقع صطط وبرامج العلم قمن مجال اصتصاصي ومتابعة تنفيذها مع اقترا    .15

 الوحدات اإلدارية المعنية لتحقي  وهداف الوزارة.

 اقترا  الوسائل والمعايير الالزمة لرفع مستوى األداء والكفاءة والفاعلية لتحقي  وهداف الوزارة.  .16

 إعداد التقارير التي تكفل مراقبة ومتابعة تحقي  األهداف الصاصة بالوزارة وتقييم ا.اإلشراف على   .17

 تقييم التقارير الدورية حول نشاطات الوزارة ورفع ا للرئيس المباشر مع التوصيات الالزمة بشأن ا.  .18

 القيام بأية م ام يكلف ب ا من رئيسي المباشر وفي مجال اصتصاص الوظيفة.  .19

 الوظيفة )االتصاالت(: عالقات -5

مديريات الوزارة المركز والميدان بالتنسوووووي  واالتصوووووال لتحقي  غاية العمل وتقديم  االتصااااااالت الداخلية ) داخل الدائرة (: 1.5   

 المشورة الفنية المتصصصة

 .قمن مجال اصتصاصي الوظيفيعالمية كافة الدوائر الحكومية والصاصة المحلية وال االتصاالت الخارجية )خارج الدائرة(: 1.5   

 اإلشراف: -6

 ال يوجد مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة:     

 

 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة: -7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7   

الدرجة الجامعية األولى في مجال العلوم اإلدارية وو المالية وو االقتصادية وو العلوم االجتماعية وو  المؤهل العلمي المطلوب:

 اإلنسانية وو القانون وو الحقو   وو وي اصتصاص ذي عالقة بطبيعة عمل الوزارة.

 ة.( سنوات في وي وظيفة إشرافي3( سنة في عمل الوزارة / من ا )11) الخبرات العملية المطلوبة:

 التدريب:  1.7    

 التصطيط االستراتيجي .  -

 م ارات اإلدارة العليا. -

 دورة حول القوانين المستحقة ذات العالقة بعمل الوزارة. -

 دورة في إدارة الموارد البشرية.  -

 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7    

 المهارات المطلوبة:

 م ارة عالية في االتصال واإلشراف. -

 م ارات عالية في التحليل والتفكير المنطقي. -

 معرفة متعمقة بأبعاد الوظيفة وممارست ا ومناهج ا وفلسفت ا -

 م ارة عالية في استصدام الحاسوب وتطبيقاتي في مجال العمل. -

 القدرات المطلوبة: 

 قدرة عالية على التصطيط والمتابعة والتنفيذ. -

 والتطوير.قدرة عالية على اإلبداع  -

 القدرة على االستفادة من الماتمرات وورش العمل التي يشارف في ا شاغل الوظيفة وربط مصرجات ا بتطوير الوظيفة والم نة -

 المعارف: 

 معرفة تامة في التشريعات /القوانين واألنظمة والتعليمات الصاقعة لعمل الوزارة. -
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 ديــوان الــخــدمـــة الــمـدنـيـة

 ـيــلـعـــفـــفــي اليـف الـوظـــطـاقـة الـوصـب

 الـدائـرة : وزارة الـتـنـمـيـة االجتماعية

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 داري وول / مـديـر مـكـتـب الـوزيــرإ : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 مــكـــتــــب الوزيــــــر : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 لـــــــــوزيـــــــــــرا : مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 101/101/110 الرمز: دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة / وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات نــوع الــوظـيـفـة

 1 الرمز: األولــــــى الــفــئــة

 6 الرمز: مـجـمـوعـة الـوظـائـف اإلداريـة والـمـالـيـة المجموعة النوعية العامة

 1 الرمز: الـوظـائـف اإلداريـــة والـــتـوثــيــ  المجموعة النوعية الفرعية

 1 الرمز: األول الـمـسـتـوى

 000 الرمز: إداري وول المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: إداري وول / مــديــر مــكــتــب الــوزيــر مسمى الوظيفة الفعلي

 161100000 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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إدارة مكتب الوزير بأعلى درجات الدقة والمحافظة على سرية وومن المعلومات وإعطاء صورة ايجابية عن  الـااـااوظـااـاايـاافـااـااة: غـااـاارض-1

 الوزارة وصدمات ا من صالل نشر المعلومات الالزمة عن نشاطات ا وعقد الندوات والماتمرات، وتس يل م مة الزوار والمتعاملين. 

 

 والواجبــــات:الــمـهام -1

 الوزير عند وصول م وتوجي م لمكتب الوزير ومراعاة التعامل مع م بدبلوماسية وحسب األصول المرعية.يستقبل قيوف   .1

يشرف على تامين االتصاالت ال اتفية للوزير، وعلى استقبال المكالمات وتحويل ا، ويتابع توثي  وسماء المتصلين للرد على مكالمات م   .1

 في حال عدم تواجد الوزير في حيني.

مواعيد الوزير ويتأكد من تنسووووويق ا وتسوووووجيل ا ويتأكد من تحقوووووير كافة الملفات والوثائ  الالزمة لالجتماعات والفعاليات التي يدير   .1

 يحقرها الوزير قبل الموعد بوقت كاف.

 يستلم البريد والمراسالت والمعامالت الواردة لمكتب الوزير ويشرف على تسجيل ا وف رست ا.  .1

 الوزارة حول توثي  وتسجيل البريد الوارد حسب الج ة المعنية.ينس  مع ديوان   .5

 يشرف ويتابع سير البريد والمعامالت الصاصة بمكتب الوزير )الواردة والصادرة(، ويتابع اإلجراء الالزم.  .6

 يشرف على طباعة المراسالت والتقارير الصاصة بمكتب الوزير.  .7

 والتقارير والمعامالت، ويدير ويتابع كافة الملفات الصاصة بمكتب الوزير.يتأكد من توثي  وتنظيم المراسالت   .8

 يشرف على تامين اللوازم والقرطاسية واألج زة واألدوات الالزمة لمكتب الوزير، واجتماعاتي والنشاطات التي يشارف ب ا.  .9

 يشرف على تأمين وسائل النقل للوفود الزائرة بالتنسي  مع المديريات المعنية.  .11

يشووووورف ويتابع إجراءات التنسوووووي  مع المديريات المعنية لعمل حجوزات القاعات لعقد الندوات واالجتماعات، وتوفير وسوووووائل الدعم   .11

 اللوجستي لمكتب الوزير والوفود الزائرة.

 يشرف على نظافة وترتيب مكتب الوزير وقاعات االجتماعات ومكاتب الموظفين العاملين في مكتب الوزير.  .11

 يتأكد من نشر التعاميم والقرارات الناظمة إلجراءات العمل.  .11

 يعقد االجتماعات الدورية لموظفي المكتب لتدارس اآلراء ونشر المعرفة.  .11

 يشرف على توثي  كافة البيانات والمعلومات الصاصة بعمل المكتب.  .15

 ويحدد االحتياجات من الموارد البشرية والمالية للمكتب  ويحدد احتياجات م التدريبية ، المكتبيدير عملية تقييم وداء موظفي   .16

 يشرف على تطوير وساليب العمل والتنسي  مع الوحدات اإلدارية المصتلفة ذات العالقة.  .17

 يعد التقارير الدورية حول منجزات عمل المكتب .  .18
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 يقوم بأية م ام في مجال اصتصاص الوظيفة.  .19

 :عالقات الوظيفة )االتصاالت(-5

سي  االتصاالت الداخلية )داخل الدائرة(:  1.5 شكل يومي وحسب الطلب مع وي مدير في مركز الوزارة وميدان ا لتبادل وتن االتصال ب

 العمل

كافة الماسووسووات والدوائر الرسوومية واألهلية والتطوعية والصاصووة ذات المسوواس بمجاالت االتصاااالت الخارجية )خارج الدائرة(:  1.5 

 ، وجميع الج ات الصارجية ذات العالقة لبحث ققايا العمل.اصتصاص الوزارة 

 اإلشراف:-6

إداري / مبرمج / مبرمج مسوووواعد / سووووكرتير / مدصل بيانات / موظف   مسااااميات الوظائف الخاضااااعة لإلشااااراف المباشاااار للوظيفة :

 استقبال.

 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة:-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7

او العالقات العامة او وي تصصوووووووص ذو عالقة في مجال ألولى في مجال العلوم اإلدارية الدرجة الجامعية االمؤهل العلمي المطلوب: 

 عمل الوظيفة.

 ( سنوات في وي وظيفة إشرافية.3( سنة في عمل الوزارة / من ا )11)الخبرات العملية المطلوبة  : 

 التدريب :  1.7

 االستراتيجي .دورة في التصطيط   -

 دورة في م ارات اإلدارة العليا .  -

 دورة حول القوانين المستحدثة ذات العالقة بعمل الوزارة,   -

  المعارف والمهارات والقدرات: 1.7

 المهارات المطلوبة:

 م ارة عالية في االتصال واإلشراف -

 م ارة عالية  في إعداد التقارير ومتابعة تنفيذها . -

 عالية في التحليل والتفكير المنطقي.م ارات  -

 معرفة متعمقة بأبعاد الوظيفة وممارست ا ومناهج ا وفلسفت ا . -

 م ارة عالية في استصدام الحاسوب وتطبيقاتي في مجال العمل. -

 القدرات المطلوبة:

 قدرة عالية على التصطيط والمتابعة والتنفيذ. -

 قدرة عالية على اإلبداع والتطوير. -

 القدرة على االستفادة من الماتمرات وورش العمل التي يشارف في ا شاغل الوظيفة وربط مصرجات ا بتطوير الوظيفة والم نة  -

 المعارف: 

 معرفة تامة في التشريعات /القوانين واألنظمة والتعليمات الصاقعة لعمل الوزارة وعمل المديرية. - 
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زوزارة التنمية االجتماعية /المـركــــــــــــ في اإلداريةبطاقات الوصف الوظيفي للوحدات   

  6112 / 11/  62  تاريخ  (13111م / )شرقم  رــــــمعالي الوزي معتمدة بموجب كتاب

        

 الــمـدنـيـةديــوان الــخــدمـــة 

 بــطــاقــة الــوصــف الــوظــيـفــي الــفــعــلـي

 وزارة الـتـنـمـيـة االجـتـماعـية   الـدائـرة:

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 داري ثـــــــــــالــــــــــــــــث إ : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 الـــــــوزيـــــــرمـــكـــتــــــب  : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :  القـسـم / الـشـعــبـة  1.1

 مــــديـــــر مــكــتــب الـــوزيـــر  : مسمى وظيفة الرئيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 101/101/110 الرمز: بـعـقـود ذات فـئـات ودرجـاتدائـمـة/غـيـر مــصـنــفــة / وظـائـف  نــوع الــوظـيـفـة

 1 الرمز: األولـــى الــفــئــة

 6 الرمز: مجموعة الوظائف اإلدارية والـمالـية المجموعة النوعية العامة

 1 الرمز: الـوظـائـف اإلداريـة والـتـوثـيـ  المجموعة النوعية الفرعية

 3 الرمز: الـثـالـث الـمـسـتـوى

 001 الرمز: إداري  ثـالـث  القياسي الدال المسمى

 00 الرمز: إداري ثالث / مكتب الوزير مسمى الوظيفة الفعلي

 161300100 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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زوزارة التنمية االجتماعية /المـركــــــــــــ في اإلداريةبطاقات الوصف الوظيفي للوحدات   

  6112 / 11/  62  تاريخ  (13111م / )شرقم  رــــــمعالي الوزي معتمدة بموجب كتاب

 :غرض الوظيفة-1

المساهمة في إتمام إجراءات مكتب الوزير بأعلى درجات الدقة والمحافظة على سرية وومن المعلومات وإعطاء صورة ايجابية عن  

 الوزارة وصدمات ا وتس يل م مة الزوار والمتعاملين. 

 

 المهام والواجبــــات :-1
 

وحسووب األصووول المرعية وتوجي  م لمكتب مدير مكتب يسووتقبل قوويوف الوزير عند وصووول م مع مراعاة التعامل مع م بدبلوماسووية   .1

 الوزير.

 يقوم بتحقير كافة الملفات والوثائ  الالزمة لالجتماعات والفعاليات التي يحقرها الوزير قبل الموعد بوقت كاف.   .1

 ينس  مع ديوان الوزارة حول توثي  وتسجيل البريد الوارد حسب الج ة المعنية.  .1

 والمعامالت الصاصة بمكتب الوزير )الواردة والصادرة(، ويتابع اإلجراء الالزم.يتتبع سير البريد   .1

 يدير الملفات الصاصة بمكتب الوزير ويوث  وينظم المراسالت والتقارير والمعامالت.  .5

التي يشوووووارف ب ا، يتأكد من تامين جميع اللوازم والقرطاسوووووية واألج زة واألدوات الالزمة لمكتب الوزير، واجتماعاتي والنشووووواطات   .6

 بالتنسي  مع المديريات المعنية.

 يامن وسائل النقل للوفود الزائرة بالتنسي  مع المديريات المعنية.  .7

ينسووووو  مع المديريات المعنية لعمل حجوزات القاعات لعقد الندوات واالجتماعات، وتوفير وسوووووائل الدعم اللوجسوووووتي لمكتب الوزير   .8

 والوفود الزائرة.

 باألنظمة والتشريعات المعمول ب ا في الوزارة وصاصة المتعلقة بالوظيفةيتقيد   .9

 يقتر  وسائل تطوير وساليب العمل والتقيد بإجراءات العمل المعيارية الصاصة بالمكتب.  .11

 يقوم بمتابعة العمل وتنسي  الزيارات واالتصال مع الج ات ذات العالقة بمجال الوظيفة، داصل الوزارة وصارج ا.  .11

 يعد التقارير الدورية حول منجزات عمل المكتب .  .11

 يقوم بأية م ام في مجال اصتصاص الوظيفة.  .11

 عالقات الوظيفة )االتصاالت(:-5

االتصال بشكل يومي وحسب الطلب مع وي مدير في مركز الوزارة وميدان ا /تبادل وتنسي  االتصاالت الداخلية )داخل الدائرة(:  1.5

 العمل

كافة الماسووسووات والدوائر الرسوومية واألهلية والتطوعية والصاصووة ذات المسوواس بمجاالت الخارجية )خارج الدائرة(:االتصاااالت  1.5

 اصتصاص الوزارة عند الطلب.
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زوزارة التنمية االجتماعية /المـركــــــــــــ في اإلداريةبطاقات الوصف الوظيفي للوحدات   

  6112 / 11/  62  تاريخ  (13111م / )شرقم  رــــــمعالي الوزي معتمدة بموجب كتاب

 اإلشراف:-6

 .ال يوجد مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة: 

 

 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة:-7

 لعلمي والخبرات:المؤهل ا 1.7

او العالقات العامة او وي تصصوووص ذو عالقة في مجال ألولى في مجال العلوم اإلدارية الدرجة الجامعية ا المؤهل العلمي المطلوب :

 عمل الوظيفة.

 ( سنة صبرة في مجال عمل الوزارة 1: )  الخبرات العملية المطلوبة

 التدريب:  1.7

 .دورة في مجال االتصال والتواصل -

 . دورة في مجال تنظيم الوقت  -

 دورة فنية متصصصة في مجال اصتصاص الوظيفة.  -

  المعارف والمهارات والقدرات: 1.7

 المهارات المطلوبة:

 م ارة في االتصال واإلشراف.  -

 م ارة في متابعة وتنسي  العمل . -

 م ارة في استصدام الحاسوب وتطبيقاتي في مجال العمل. -

 المطلوبة:القدرات 

 القدرة على إدارة الوقت. -

 القدرة على اإلبداع والتطوير. -

 القدرة على التعامل بلباقة وكياسي.  -

 المعارف:

 معرفة تامة في التشريعات /القوانين واألنظمة والتعليمات الصاقعة لعمل الوزارة وعمل المديرية.  -   
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زوزارة التنمية االجتماعية /المـركــــــــــــ في اإلداريةبطاقات الوصف الوظيفي للوحدات   

  6112 / 11/  62  تاريخ  (13111م / )شرقم  رــــــمعالي الوزي معتمدة بموجب كتاب

     

 الــمـدنـيـةديــوان الــخــدمـــة 

 بــطــاقــة الــوصــف الــوظــيـفــي الــفــعــلـي

 وزارة الـتـنـمـيـة االجـتـماعـية   الـدائـرة:

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 مــــبـــــرمـــــــــــــــــج   : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 الـــوزيـــــرمــكـــتــــب  : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :  القـسـم / الـشـعــبـة  1.1

 مــديـــر مـكـتــب الــوزيــر  : مسمى وظيفة الرئيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 101/101/110 الرمز: دائـمـة / غـيـر مـصنـفـة /وظـائـف بـعـقـود ذات فئات ودرجات نــوع الــوظـيـفـة

 1 الرمز: األولى الــفــئــة

 0 الرمز: مجموعة الوظائف الفنية التصصصية المجموعة النوعية العامة

 0 الرمز: وظائف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المجموعة النوعية الفرعية

 1 الرمز: الـثـانـي الـمـسـتـوى

 003 الرمز: مـبـرمـج المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: مبرمــج مسمى الوظيفة الفعلي

 100100300 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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زوزارة التنمية االجتماعية /المـركــــــــــــ في اإلداريةبطاقات الوصف الوظيفي للوحدات   

  6112 / 11/  62  تاريخ  (13111م / )شرقم  رــــــمعالي الوزي معتمدة بموجب كتاب

 

 غرض الوظيفة:-1

 المساهمة في إعداد البرامج الحاسوبية لمعالجة المعلومات قمن اإلطار المعد من المعنيين ومتابعة تنفيذها. 

 
 المهام والواجبــــات :-1

 
 شارف في وقع مواصفات األنظمة والبرامج الجديدة وو المطورة.ي  .1

 شارف في كتابة البرامج واصتيارها وتوثيق ا طبقاً للمواصفات والمعايير المعتمدة.ي  .1

 ينس  مع الج ات المعنية في تطوير البرامج بما يتالءم مع طبيعة المعلومات المراد إدصال ا وإصراج ا.  .1

 استعمال ا رسمياً لتصويب وية وصطاء.يصتبر البرامج قبل   .1

 يعد البرامج الصاصة بتصزين المعلومات وتصنيف ا.  .5

 العمل على حل المشاكل البرمجية التي تظ ر جراء استصدام النظام من قبل المستصدمين.  .6

 (.data validationيعمل على وقع آلية تحق  من البيانات مبرمجة )  .7

 للمسئولين حول سير العمل.يرفع التقارير الفنية   .8

 يعمل على إعداد دليل استصدام للنظام المحوسب ويعمل على التدريب عليي.  .9

 يتقيد باألنظمة والتشريعات المعمول ب ا في الوزارة وصاصة المتعلقة بالوظيفة.  .11

 .يقتر  وسائل تطوير وساليب العمل والتقيد بإجراءات العمل المعيارية  .11

 التقارير والمعلومات والتقارير والبيانات الصاصة بعملي.يوث  كافة   .11

 يشارف في إعداد التقارير الدورية، واإلحصائيات المتعلقة بمنجزات عملي.  .11

 يقوم بمتابعة العمل وتنسي  الزيارات واالتصال مع الج ات ذات العالقة بمجال الوظيفة، داصل الوزارة وصارج ا .  .11

 ليف من قبل الرئيس المباشر قمن اصتصاص الوظيفة.يقوم بأية وعمال وصرى بتك  .15

 عالقات الوظيفة )االتصاالت(:-5

مع مصتلف المديريات ووقسووام الوزارة  من صالل ورشووات العمل والمقابالت الفنية في مجال  االتصاااالت الداخلية )داخل الدائرة(: 1.5    

 العمل واللجان .

 الج ات الصارجية حسب االصتصاص . االتصاالت الخارجية )خارج الدائرة(:  1.5    

 اإلشراف:-6

 ال يوجد. مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة: 

 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة:-7
 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7   

 بكالوريوس في علم الحاسوب وو وي تصصص في مجال تكنولوجيا المعلومات.  المؤهل العلمي المطلوب:
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زوزارة التنمية االجتماعية /المـركــــــــــــ في اإلداريةبطاقات الوصف الوظيفي للوحدات   

  6112 / 11/  62  تاريخ  (13111م / )شرقم  رــــــمعالي الوزي معتمدة بموجب كتاب

 ( سنوات في وعمال البرمجة.3) الخبرات العملية المطلوبة:

 التدريب: 1.7   

  دورة تدريبية متصصصة في مجال البرمجة والتحليل وقواعد البيانات ذات العالقة .   -

 

 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7

 المهارات المطلوبة: 

 م ارة االتصال. -

 م ارة التحليل والتفكير المنطقي.  -

 م ارة في إعداد التقارير ومتابعة تنفيذها. -

 القدرات المطلوبة:

 القدرة على تحسس المشكالت الفنية والمبادرة باقترا  الحلول المناسبة ل ا. -

 المعارف:

 القوانين واألنظمة والتعليمات الصاقعة لعمل الوزارة وعمل المديرية.معرفة تامة في التشريعات /  -
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زوزارة التنمية االجتماعية /المـركــــــــــــ في اإلداريةبطاقات الوصف الوظيفي للوحدات   

  6112 / 11/  62  تاريخ  (13111م / )شرقم  رــــــمعالي الوزي معتمدة بموجب كتاب

     

 ديــوان الــخــدمـــة الــمـدنـيـة

 بــطــاقــة الــوصــف الــوظــيـفــي الــفــعــلـي

 وزارة الـتـنـمـيـة االجـتـماعـية   الـدائـرة:

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 مـبـرمـج مــســاعــد ثــالـــــث   : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 مــــكـــــتــــــب الـــــــوزيـــــــــر : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :  القـسـم / الـشـعــبـة  1.1

 مــــديـــــر مــكـــتــب الـــوزيـــر  : مسمى وظيفة الرئيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 101/101/110 الرمز: دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة /وظـائـف بـعـقـود ذات فـئـات ودرجات نــوع الــوظـيـفـة

 1 الرمز: الـثـانـيـة الــفــئــة

 0 الرمز: الـمـتـصـصـصـةمـجـمـوعـة الـوظـائـف الـفـنـيـة  المجموعة النوعية العامة

 0 الرمز: وظـائـف تـكـنـولـوجـيـا الـمـعـلـومـات واالتصاالت المجموعة النوعية الفرعية

 3 الرمز: الثالث الـمـسـتـوى

 003 الرمز: مبرمج مساعد ثالث  المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: مبرمج مساعد  مسمى الوظيفة الفعلي

 100300300 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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زوزارة التنمية االجتماعية /المـركــــــــــــ في اإلداريةبطاقات الوصف الوظيفي للوحدات   

  6112 / 11/  62  تاريخ  (13111م / )شرقم  رــــــمعالي الوزي معتمدة بموجب كتاب

 
 غرض الوظيفة:-1

 طبيعة العمل. يتتطلبالمشاركة في إعداد برامج الحاسب اآللي و تنفيذ هذه البرامج وفقا لما  

 المهام والواجبــــات :-1
 

 يساعد في تطوير البرامج بما يتالءم مع طبيعة العمل.  .1

 الجديدة المعدة بالتنسي  مع المبرمج ومحلل النظم.يساهم في اصتبار البرامج   .1

 يتابع التطورات المستجدة في العمل لتعديل البرامج بما يتالءم مع ا.  .1

 يحافظ على سرية المعلومات والبيانات المدصلة على الج از.  .1

 يطب  قواعد وسس ومعايير الرقابة واألمن والسالمة الم نية المعتمدة.  .5

 يعمل على التنسي  مع المستصدمين ومدصلي البيانات للحفاظ على سالمة البيانات المدصلة .  .6

 في اإلعداد والتدريب على دليل االستصدام المعد للنظام المحوسب .شارف ي  .7

 في وقع مواصفات البرامج الجديدة والمطورة.شارف ي  .8

 صة المتعلقة بالوظيفةيتقيد باألنظمة والتشريعات المعمول ب ا في الوزارة وصا  .9

 .يقتر  وسائل تطوير وساليب العمل والتقيد بإجراءات العمل المعيارية  .11

 يوث  كافة التقارير والمعلومات والتقارير والبيانات الصاصة بعملي.  .11

 يشارف في إعداد التقارير الدورية، واإلحصائيات المتعلقة بمنجزات عملي.  .11

 يقوم بمتابعة العمل وتنسي  الزيارات واالتصال مع الج ات ذات العالقة بمجال الوظيفة، داصل الوزارة وصارج ا .  .11

 يقوم بأية وعمال وصرى بتكليف من قبل الرئيس المباشر قمن اصتصاص الوظيفة .  .11

 :عالقات الوظيفة )االتصاالت(-5
مصتلف مديريات ووقسام الوزارة  من صالل ورشات العمل والمقابالت الفنية في مجال العمل االتصاالت الداخلية )داخل الدائرة(:  1.5    

 واللجان.

 .الج ات الصارجية حسب االصتصاص االتصاالت الخارجية )خارج الدائرة( :  1.5    

 اإلشراف:-6
 .ال يوجد  مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة:     

 األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة:المتطلبات -7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7
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زوزارة التنمية االجتماعية /المـركــــــــــــ في اإلداريةبطاقات الوصف الوظيفي للوحدات   

  6112 / 11/  62  تاريخ  (13111م / )شرقم  رــــــمعالي الوزي معتمدة بموجب كتاب

مجال تكنولوجيا المعلومات او البرمجة او وي تصصوووووووص ذو عالقة الجامعية األولى في الدرجة  المؤهل العلمي المطلوب  :

 .بطبعة عمل الوظيفة 

 (سني في مجال عملي .1.)الخبرات العملية المطلوبة :

 التدريب: 1.7     

  دورة تدريبية متصصصة في مجال البرمجة والتحليل وقواعد البيانات ذات العالقة .   -

 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7     

 المهارات المطلوبة: 

 م ارات االتصال. -

 م ارات التحليل والتفكير المنطقي. -

 م ارة في إعداد التقارير ومتابعة تنفيذها . -

 القدرات المطلوبة:

 القدرة على تحسس المشكالت الفنية والمبادرة باقترا  الحلول المناسبة ل ا. -

 القدرة على تحسس المشكالت الوظيفية والمبادرة باقترا  الحلول المناسبة ل ا. -

 المعارف:

 معرفة تامة في التشريعات / القوانين واألنظمة والتعليمات الصاقعة لعمل الوزارة وعمل المديرية. -
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زوزارة التنمية االجتماعية /المـركــــــــــــ في اإلداريةبطاقات الوصف الوظيفي للوحدات   

  6112 / 11/  62  تاريخ  (13111م / )شرقم  رــــــمعالي الوزي معتمدة بموجب كتاب

     

 ديــوان الــخــدمـــة الــمـدنـيـة

 بــطــاقــة الــوصــف الــوظــيـفــي الــفــعــلـي

 وزارة الـتـنـمـيـة االجـتـماعـية   الـدائـرة:

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 سكرتير / مـكتـب الـوزيـر  : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 مــــكـــــتــــــب الـــــــوزيـــــــــر : الــمـديـريـةاإلدارة /  1.1

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :  القـسـم / الـشـعــبـة  1.1

 مــــديـــــر مــكـــتــب الـــوزيـــر  : مسمى وظيفة الرئيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 101/101/110 الرمز: دائمة/غير مصنفة /وظائف بعقود ذات فئات ودرجات الــوظـيـفـةنــوع 

 1 الرمز: الـثـانـيـة الــفــئــة

 6 الرمز: مجموعة الوظائف اإلدارية والمالية المجموعة النوعية العامة

 1 الرمز: الوظائف اإلدارية والتوثي  المجموعة النوعية الفرعية

 3 الرمز: الثالث الـمـسـتـوى

 003 الرمز: سـكـرتـيـر ثـالـث المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: سكرتير / مكتب الوزير مسمى الوظيفة الفعلي

 161300300 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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زوزارة التنمية االجتماعية /المـركــــــــــــ في اإلداريةبطاقات الوصف الوظيفي للوحدات   

  6112 / 11/  62  تاريخ  (13111م / )شرقم  رــــــمعالي الوزي معتمدة بموجب كتاب

 غرض الوظيفة:-1

 والققايا ذات العالقة بمكتب الوزير.تتولى الوظيفة م مة تنظيم وتنسي  ومتابعة جميع األعمال  

 المهام والواجبــــات :-1
 يتابع البريد الوارد والصادر لمكتب الوزير من حيث تدقيقي وتوقيعي ومتابعتي وتحويلي إلى الج ات ذات العالقة.  .1

 يحافظ على سرية المعلومات الواردة في الملفات والسجالت التي يستصدم ا.  .1

 المراسالت العادية والسرية التي تصص مكتب الوزير وتدقيق ا.يامن طباعة جميع   .1

 يحتفظ بالكتب والمواد والدوريات العلمية التعاميم التي تتعل  بطبيعة عمل الوزير بشكل يس ل الوصول إلي ا.  .1

 ينظم مواعيد الوزير وعمل جدول يومي ووسبوعي ب ما، ويرتب مواعيد المراجعين.  .5

 ال اتفية من والى الوزير.يامن االتصاالت   .6

ينس  ويتابع التحقير لالجتماعات التي ينبغي حقورها من قبل الوزير والتأكيد من ون قاعة االجتماعات مزودة بكافة التس يالت   .7

 لوزير.اوالمتطلبات التي تحتاج ا هذه االجتماعات، وكتابة محاقر االجتماعات وتوثيق ا، ومتابعة تنفيذ توصيات ا حسب تعليمات 

 يتأكد من ون جميع المواد واللوازم الصاصة بعمل الوزير متوفرة بالكميات الالزمة لتسيير العمل على النحو المطلوب.  .8

 يتابع تأمين كل ما يتعل  بأمور القيافة كلما تطلب األمر ذلف.  .9

 يتقيد باألنظمة والتشريعات المعمول ب ا في الوزارة وصاصة المتعلقة بالوظيفة  .11

 يوث  كافة التقارير والمعلومات والتقارير والبيانات المتعلقة بالوظيفة  .11

 يسجل محاقر االجتماعات التي يطلب مني حقورها.  .11

 يقوم بأية وعمال وصرى بتكليف من قبل الرئيس المباشر قمن اصتصاص الوظيفة .  .11

 عالقات الوظيفة )االتصاالت(:-5

االتصال بشكل يومي وحسب الطلب مع وي سكرتاريا مكتب األمين العام / الشاون اإلدارية / االتصاالت الداخلية )داخل الدائرة(:  1.5

 مدير في مركز الوزارة وميدان ا.

 والتطوعية حسووب الطلب باالتصووال والتنسووي  مع الماسووسووات والدوائر الرسوومية واألهليةاالتصاااالت الخارجية )خارج الدائرة(:  1.5

 والصاصة.

 اإلشراف:-6

 ال يوجد. مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة:   

 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة:-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7   

سكرتاريا  وو إدارة وعمال  وو نظم   المؤهل العلمي المطلوب  :  معلومات إدارية  وو وي تصصص في  ش ادة دبلوم كلية المجتمع ) 

 مجال اإلدارة وو تكنولوجيا المعلومات(.

 ( سنوات في مجال عمل الوزارة. 3)  الخبرات العملية المطلوبة : 
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زوزارة التنمية االجتماعية /المـركــــــــــــ في اإلداريةبطاقات الوصف الوظيفي للوحدات   

  6112 / 11/  62  تاريخ  (13111م / )شرقم  رــــــمعالي الوزي معتمدة بموجب كتاب

 التدريب:  1.7  

 دورة في تنسي  وتنظيم األعمال وإدارة المكتب.   -

 انجليزي (. –دورة طباعة ) عربي   -

 الوظيفة.دورة فنية متصصصة في مجال   -

 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7

 المهارات المطلوبة:

 . م ارة جيدة في استصدام الحاسوب في مجال العمل بما في ذلف وعمال الطباعة. -

 القدرات المطلوبة:

 القدرة على تنظيم وتنسي  األعمال. -

 كتابة (. –محادثة  –إلمام جيد جدا باللغة اإلنجليزية ) قراءة  -

 القدرة على اإلشراف على العناصر البشرية والمادية في نطا  الوظيفة والعمل على تطويرها  -

 القدرة على تطوير العمل وتحسين طر  األداء ووساليبي الفنية واإلجرائية واإلنسانية. -

 القدرة على تحسس المشكالت الوظيفية والمبادرة باقترا  الحلول المناسبة ل ا. -

 المعارف:

 معرفة تامة في التشريعات /القوانين واألنظمة والتعليمات الصاقعة لعمل الوزارة وعمل المديرية. -
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زوزارة التنمية االجتماعية /المـركــــــــــــ في اإلداريةبطاقات الوصف الوظيفي للوحدات   

  6112 / 11/  62  تاريخ  (13111م / )شرقم  رــــــمعالي الوزي معتمدة بموجب كتاب

     

 ديــوان الــخــدمـــة الــمـدنـيـة

 بــطــاقــة الــوصــف الــوظــيـفــي الــفــعــلـي

 وزارة الـتـنـمـيـة االجـتـماعـية   الـدائـرة:

 معلومات أساسية عن الوظيفة. 1

 مـــدصـــل بـــيـــانــات ثـــالــــث  : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 مــــكـــــتــــــب الـــــــوزيـــــــــر : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :  القـسـم / الـشـعــبـة  1.1

 مــــديـــــر مــكـــتــب الـــوزيـــر  : مسمى وظيفة الرئيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 101/101/110 الرمز: دائمة/غير مصنفة /وظائف بعقود ذات فئات ودرجات نــوع الــوظـيـفـة

 1 الرمز: الـثـانـيـة الــفــئــة

 0 الرمز: الفنية التصصصيةمجموعة الوظائف  المجموعة النوعية العامة

 0 الرمز: وظائف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المجموعة النوعية الفرعية

 3 الرمز: الثالث الـمـسـتـوى

 000 الرمز: مدصل بيانات ثـالـث المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: مدصل بيانات ثالث  مسمى الوظيفة الفعلي

 100300000 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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زوزارة التنمية االجتماعية /المـركــــــــــــ في اإلداريةبطاقات الوصف الوظيفي للوحدات   

  6112 / 11/  62  تاريخ  (13111م / )شرقم  رــــــمعالي الوزي معتمدة بموجب كتاب

 

 غرض الوظيفة: -1

وتدقي  البيانات وما يرد من كتابات، وتفريغ ا على األنظمة، مع التحديث الدوري على البيانات وتزويد  تنفيذ عمليات حوسبة وإدصال

 .الج ات المعنية في الوزارة ب ا عند الطلب بالتنسي  مع الرئيس المباشر

 المهام والواجبــــات :-1

 بيانات الكتب والتقارير المستلمة في المواعيد المحددة لذلف. يدصل  .1

 يحتفظ باألقراص المرنة المستلمة.  .1

 يصزن بيانات مسودات الكتب والتقارير التي يتم طباعت ا في ذاكرة ج از الحاسوب.  .1

 عطال وإصالح ا مع الج ات ذات العالقة بصيانة األج زة.يبلغ عن وعطال الحاسوب وطابعت ا، ومتابعة عملية صيانة األ  .1

 يعيد تصويب المواد المدصلة حسب تعديالت مصدرها وإعادة إصراج ا من جديد بصورت ا الن ائية.  .5

 يقتر  وسائل تنظم إعداد وإدصال البيانات على قاعدة البيانات الصاصة بالعمل، وتحديث ا باستمرار.  .6

 بالوزارة بالبيانات حال طلب ا بالتنسي  مع المدير والرئيس المباشر.يزود المعنيين   .7

 يتقيد  باألنظمة والتشريعات المعمول ب ا في الوزارة وصاصة المتعلقة بالوظيفة.  .8

 .يقتر  وسائل  تطوير وساليب العمل والتقيد بإجراءات العمل المعيارية الصاصة بالمكتب   .9

 يوث  كافة التقارير والمعلومات والتقارير والبيانات الصاصة بعملي في المكتب .  .11

 يقوم بمتابعة العمل وتنسي  الزيارات واالتصال مع الج ات ذات العالقة بمجال الوظيفة، داصل الوزارة وصارج ا.  .11

 يقوم بأية وعمال وصرى بتكليف من قبل الرئيس المباشر قمن اصتصاص الوظيفة .  .11

 عالقات الوظيفة )االتصاالت(:-5

 مع قسم الديوان في مديرية الشاون اإلدارية.االتصاالت الداخلية )داخل الدائرة(:  1.5   

 حسب طلب الرئيس المباشر. االتصاالت الخارجية )خارج الدائرة(: 1.5   

 اإلشراف:-6

 ال يوجد. مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة:    

 

 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة: -7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7   

  دبلوم متوسط في مجال الحاسب اآللي وو نظم المعلومات اإلدارية وو علوم  إدارية . المؤهل العلمي المطلوب:   
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زوزارة التنمية االجتماعية /المـركــــــــــــ في اإلداريةبطاقات الوصف الوظيفي للوحدات   

  6112 / 11/  62  تاريخ  (13111م / )شرقم  رــــــمعالي الوزي معتمدة بموجب كتاب

 ( سنوات في مجال عمل الوزارة )مدصل بيانات(.3) الخبرات العملية المطلوبة  :   

 

 التدريب:  1.7    

 دورة في مجال إدصال البيانات المتقدمة باستصدام الحاسوب.  -

 انجليزي ( .  -دورة طباعة ) عربي   -

 دورة فنية في مجال الوظيفة .  -

 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7   

 المهارات المطلوبة: 

 في إعداد التقارير وتنفيذها.م ارات  -

 م ارات في استصدام الحاسوب في مجال العمل . -

 القدرات المطلوبة:

 القدرة على المتابعة. -

 القدرة على تصميم نماذج محوسبة لتس يل إجراءات العمل. -

 المعارف:

 الوزارة وعمل المديرية.معرفة تامة في التشريعات / القوانين واألنظمة والتعليمات الصاقعة لعمل  -
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زوزارة التنمية االجتماعية /المـركــــــــــــ في اإلداريةبطاقات الوصف الوظيفي للوحدات   

  6112 / 11/  62  تاريخ  (13111م / )شرقم  رــــــمعالي الوزي معتمدة بموجب كتاب

     

 ديــوان الــخــدمـــة الــمـدنـيـة

 بــطــاقــة الــوصــف الــوظــيـفــي الــفــعــلـي

 وزارة الـتـنـمـيـة االجـتـماعـية   الـدائـرة:

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 ســــائـ / سيارة صـالـون عـمـومـي  : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 مــــكـــــتـــــــب الـــــــوزيــــــــــر : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :  القـسـم / الـشـعــبـة  1.1

 مــــديـــــر مــكـــتــب الـــوزيـــــر  : مسمى وظيفة الرئيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 101/101/110 الرمز: دائمة/غير مصنفة /وظائف بعقود ذات فئات ودرجات نــوع الــوظـيـفـة

 3 الرمز: الثالثة الــفــئــة

 3 الرمز: وظائف الصدمات المساعدة المجموعة النوعية العامة

 3 الرمز: وظائف وعمال السواقة الفرعيةالمجموعة النوعية 

 3 الرمز: الثالث الـمـسـتـوى

 000 الرمز: سائ  سيارة)صالون عمومي( المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: سائ  سيارة)صالون عمومي( مسمى الوظيفة الفعلي

 333300000 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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زوزارة التنمية االجتماعية /المـركــــــــــــ في اإلداريةبطاقات الوصف الوظيفي للوحدات   

  6112 / 11/  62  تاريخ  (13111م / )شرقم  رــــــمعالي الوزي معتمدة بموجب كتاب

 

 

 غرض الوظيفة: -1

 قيادة المركبة وتسييرها وف  برنامج ومر الحركة لصدمة العمل في مكتب الوزير.

 المهام والواجبــــات :-1

 ينجز األعمال الرسمية المطلوبة صالل فترة المناوبة حسب األصول.  .1

 يدون رحالت المركبة على سجل رحالت المركبات حسب األصول.  .1

 المركبة المستلمة، وتفقد توفر معدات الصيانة المطلوبة.يحافظ على ومن وسالمة   .1

 يحافظ على وروا  المستقلين لمركبي، وتطبي  قواعد وتعليمات المرور والسير على الطر .  .1

شحيم والزيوت، والتوقيع على المستندات المالية المرتبطة بتقدير   .5 يقدر احتياجات المركبة من الصيانة واإلصال  والغسيل والت

 االحتياجات قبل وبعد إنجازها.

 يحافظ على المركبة المسلمة وجعل ا دائماً بصورة نظيفة.  .6

 يلتزم بتنفيذ الم مة الموكلة كما جاءت في ومر الحركة.  .7

 يقدر حاجة المركبة من الوقود قبل البدء بالرحالت لقمان عدم تأصير إنجاز الم ام المطلوبة عن مواعيدها المحددة.  .8

 المسئولين وشركة التأمين المصتصة فور حصول وي حادث للسيارة، والتأكد من الحصول على تقرير حوادث )كروكي( .يبلغ   .9

 يتقيد  باألنظمة والتشريعات المعمول ب ا في الوزارة وصاصة المتعلقة بالوظيفة  .11

 يقوم بأية وعمال وصرى بتكليف من قبل الرئيس المباشر قمن اصتصاص الوظيفة .  .11

 عالقات الوظيفة )االتصاالت(:-5

 مكتب الوزير/  مديرية الشاون اإلداريةاالتصاالت الداخلية )داخل الدائرة(:  1.5     

 دائرة الترصيص / شركات التأمين على المركبات / شركة المصفاة األردنية االتصاالت الخارجية )خارج الدائرة(: 1.5     

 :اإلشراف-6

 ال يوجد. مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة :      

 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة: -7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7     

 ثانوية عامة ناجح كحد ودنى ورصصة سو  عمومية . المؤهل العلمي المطلوب:     

 سو  عمومية سارية المفعول.رصصة الخبرات العملية المطلوبة  :      

 التدريب:  1.7    
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 دورة في الصيانة الفنية للمركبات.  -

 

 

 

 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7

 المهارات المطلوبة: 

 م ارات في قيادة المركبات. -

 إجادة القراءة والكتابة. -

 القدرات المطلوبة:

 اجتياز االصتبار المقرر. -

 المعارف:

 تامة في التشريعات / القوانين واألنظمة والتعليمات الصاقعة لعمل الوزارة وعمل المديرية.معرفة  -
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زوزارة التنمية االجتماعية /المـركــــــــــــ في اإلداريةبطاقات الوصف الوظيفي للوحدات   

  6112 / 11/  62  تاريخ  (13111م / )شرقم  رــــــمعالي الوزي معتمدة بموجب كتاب

     

 ديــوان الــخــدمـــة الــمـدنـيـة

 بــطــاقــة الــوصــف الــوظــيـفــي الــفــعــلـي

 وزارة الـتـنـمـيـة االجـتـماعـية   الـدائـرة:

 معلومات أساسية عن الوظيفة. 1

 مـــوظـــــف اســـتـــقـــبــال  : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 مــــكــتـــب الــــوزيـــــــــــر : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :  القـسـم / الـشـعــبـة  1.1

 مــديـــر مــكــتــب الــوزيـــــر  : مسمى وظيفة الرئيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 101/101/110 الرمز: دائمة/غير مصنفة /وظائف بعقود ذات فئات ودرجات نــوع الــوظـيـفـة

 3 الرمز: الثالثة الــفــئــة

 3 الرمز: وظائف الصدمات المساعدة المجموعة النوعية العامة

 0 الرمز: وظائف الفندقية والسياحية المجموعة النوعية الفرعية

 3 الرمز: الثالث الـمـسـتـوى

 010 الرمز: موظف استقبال المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: موظف استقبال مسمى الوظيفة الفعلي

 330301000 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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زوزارة التنمية االجتماعية /المـركــــــــــــ في اإلداريةبطاقات الوصف الوظيفي للوحدات   

  6112 / 11/  62  تاريخ  (13111م / )شرقم  رــــــمعالي الوزي معتمدة بموجب كتاب

 

 

 

 غرض الوظيفة:- 1

 تس يل م مة استقبال وتوجيي المراجعين والزوار ومساعدة ذوي االحتياجات الصاصة من م ومرافقت م لمواقع تقديم الصدمات. 

 المهام والواجبــــات:-1
 

 استقبال المراجعين والزوار وتوجي  م الماكن الحصول على الصدمة.  .1

 وكبار السن من الوصول الماكن تقديم الصدمات.مرافقة ومساعدة ذوي االحتياجات الصاصة   .1

 مرافقة الزوار وتوجي  م لمكتب الوزير في حال وجود موعد مقبلي مع الوزير او مدير مكتب الوزير.  .1

 يحافظ على سرية الوثائ  والمعلومات داصل المكتب.  .1

قيافة الالزمة للوزير وموظفي المكتب وللزوار وفقاً   .5 قيافة صيتعاون بتقديم ال شأن، وتقديم ال الل للتوجي ات الصاصة ب ذا ال
 االجتماعات الرسمية.

 تنظيم حركة الزوار للمكتب وتحديد وعدادهم وف  تعليمات اإلدارة العليا ب ذا الصصوص.  .6

 يعمل على متابعة تسليم المعامالت للمديريات المعنية بتقديم الصدمة.  .7

 الزوار في جميع األوقات مما يعكس صورة إيجابية ومشرقة عن الوزارة.يتأكد من نظافة وترتيب منطقة استقبال   .8

 يحافظ على المظ ر العام والنظافة الشصصية بطريقة م نية.  .9

 يساهم في تقديم وي إجراءات لتس يل سبل العمل.  .11

 االلتزام بالتشريعات واألنظمة والتعليمات المعمول ب ا في الوزارة .  .11

 بتكليف من قبل الرئيس المباشر قمن اصتصاص الوظيفة.يقوم بأية وعمال وصرى   .11

 عالقات الوظيفة )االتصاالت(:-5

 مصتلف مديريات ووقسام الوزارة بالتنسي  واالتصال وتبادل المعلومات لصدمي المراجعين.االتصاالت الداخلية )داخل الدائرة(:  1.5   

كافة المراجعين والزوار لمكتب الوزير من المواطنين كأفراد وماسوووسوووات المجتمع المدني  االتصااااالت الخارجية )خارج الدائرة(: 1.5   

 الحكومي والتطوعي والصاص.

 

 اإلشراف:-6

 ال يوجد.  مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة:   

 

 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة:-7
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زوزارة التنمية االجتماعية /المـركــــــــــــ في اإلداريةبطاقات الوصف الوظيفي للوحدات   

  6112 / 11/  62  تاريخ  (13111م / )شرقم  رــــــمعالي الوزي معتمدة بموجب كتاب

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7   

 الثانوية العامة  المؤهل العلمي المطلوب:

 ( سني في مجال عمل الوزارة.1): الخبرات العملية المطلوبة

 التدريب:  1.7   

 دورة في مجال م ارات االتصال الفعال وفن التعامل مع الجم ور.  -

 دورة في استصدام الحاسوب في مجال العمل.  -

 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7

 المهارات المطلوبة: 

 م ارات في إعداد التقارير وتنفيذها. -

 م ارات في استصدام الحاسوب في مجال العمل . -

 القدرات المطلوبة:

 القدرة على المتابعة. -

 المعارف:
 معرفة تامة في التشريعات / القوانين واألنظمة والتعليمات الصاقعة لعمل الوزارة وعمل المديرية. -
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زوزارة التنمية االجتماعية /المـركــــــــــــ في اإلداريةبطاقات الوصف الوظيفي للوحدات   

  6112 / 11/  62  تاريخ  (13111م / )شرقم  رــــــمعالي الوزي معتمدة بموجب كتاب

     

 ديــوان الــخــدمـــة الــمـدنـيـة

 بــطــاقــة الــوصــف الــوظــيـفــي الــفــعــلـي

 وزارة الـتـنـمـيـة االجـتـماعـية   الـدائـرة:

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 مــــــــــراســــــــــــــل  : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 مــــكــتـــب الــــوزيـــــــــــر : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :  القـسـم / الـشـعــبـة  1.1

 مــديـــر مــكــتــب الــوزيـــــر  : مسمى وظيفة الرئيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 101/101/110 الرمز: دائمة/غير مصنفة /وظائف بعقود ذات فئات ودرجات نــوع الــوظـيـفـة

 3 الرمز: الـــثــالــثــة الــفــئــة

 3 الرمز: وظـائـف الــصــدمــات الــمــســاعــدة المجموعة النوعية العامة

 6 الرمز: وظــائــف الــصــدمـات اإلداريــة المجموعة النوعية الفرعية

 3 الرمز: الــثــالــث الـمـسـتـوى

 011 الرمز: مـراســـل  المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: مـراســل  مسمى الوظيفة الفعلي

 336301100 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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  غرض الوظيفة:-1

 .   تنفيذ نقل المعامالت من مكتب الوزير إلى الوحدات اإلدارية وبالعكس، والقيام بالصدمات اإلدارية 

 المهام والواجبــــات :-1

 يوزع المعامالت الرسمية للموظفين داصل المكتب ومن المكتب لمصتلف الوحدات اإلدارية المديريات المصتلفة في الوزارة.  .1

 العامة قبل مغادرة المكتب والمحافظة على نظافت ا.يتأكد من ومور السالمة   .1

 يحافظ على سرية الوثائ  والمعلومات وإيصال ا للشصص المعني ب ا.  .1

 يقوم بتقديم القيافة الالزمة للوزير وموظفي المكتب وللزوار واالجتماعات الرسمية  وفقاً للتوجي ات الصاصة ب ذا الشأن.  .1

 المساعدة ويلبي طلبات الموظفين المتعلقة باألعمال الرسمية. يقوم بأعمال الصدمات اإلدارية  .5

 يتقيد باألنظمة والتشريعات المعمول ب ا في الوزارة وصاصة المتعلقة بالوظيفة.  .6

 يقتر  وسائل تطوير وساليب العمل والتقيد بإجراءات العمل المعيارية الصاصة بالقسم.  .7

 يقوم بأية وعمال وصرى بتكليف من قبل الرئيس المباشر قمن اصتصاص الوظيفة .  .8

 عالقات الوظيفة )االتصاالت(:-5

قوووومن نطا  العمل بالتنسووووي  وإيصووووال البريد من والى مكتب الوزير والوحدات اإلدارية   االتصاااااالت الداخلية )داخل الدائرة(: 1.5   

 األصرى 

 ال يوجد.االتصاالت الخارجية )خارج الدائرة(:   1.5   

 

 :اإلشراف-6

 .ال يوجدمسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة:     

 

 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة:-7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7   

 .الثانوية العامة فما دون  المؤهل العلمي المطلوب :

 سنة بعد الثانوية العامة. لخبرات العملية المطلوبة  :ا

 التدريب:  1.7   

  التعامل مع الجم ور  -

  دورة فنية في مجال الوظيفة  -

 يفقل دورة تدريبية في وصول القيافة.  - 
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 المعارف والمهارات والقدرات:   3.7  

 المهارات المطلوبة: 

 الجم ور .م ارة االتصال والتعامل مع  -

 القدرات المطلوبة :

 القدرة على المتابعة.  -إجادة القراءة والكتابة /  -    

 المعارف:

 معرفة تامة في التشريعات / القوانين واألنظمة والتعليمات الصاقعة لعمل الوزارة وعمل المديرية. -         
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 ديوان الخدمة المدنية

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي 

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 مدير وحدة الرقابة الداصلية : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 وحدة الرقابة الداصليــــــــة : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 الوزيـــــــــــر : مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 101/101/110 الرمز: دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة / وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات نــوع الــوظـيـفـة

 1 الرمز: األولــــــى الــفــئــة

 0 الرمز: مجموعة الوظائف األساسية المجموعة النوعية العامة

 0 الرمز: وظائف الرقابة والتدقي  والمتابعة والتقييم المجموعة النوعية الفرعية

 1 الرمز: األول الـمـسـتـوى

 001 الرمز: مدير المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: مدير وحدة الرقابة الداصلية مسمى الوظيفة الفعلي

 100100100 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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التحق  من ون سوووووووير األعمال واإلجراءات والقرارات اإلدارية والمالية والفنية الصوووووووادرة عن الدائرة تتف  واألحكام : غرض الوظيفة-1

والتشوووووريعات النافذة من ج ة والبرامج والصطط المحددة من قبل اإلدارة العليا من ج ة وصرى، إقوووووافة إلى الرقابة على كافة المشووووواريع 

ة، وقووومان المحافظة على المال العام واسوووتصدام الموارد المتاحة بالشوووكل األمثل، ووقوووع السوووياسوووات والققوووايا ذات الصووولة بعمل الدائر

 والصطط واآلليات التي تعمل على تحقي  األهداف اإلستراتيجية للدائرة والعمل على تنفيذ صطة المديرية.

 المهام والواجبــــات :-1 
 

تتصذها المديرية العاملة في الوزارة في مجال وعمال ا ومدى مطابقت ا يشرف على تدقي  اإلجراءات والقرارات التي   .1

 للتشريعات والتعليمات ذات العالقة

دراسة وتقييم المقترحات والمالحظات التي يبدي ا موظفو الوزارة والمحولة من قبل الرئيس المباشر حول سبل يشرف على   .1

 تحسين األداء وكفاءة العمل بشكل عام

 المصاطر التي تواجي الدائرة ورع مقترحات لكيفية التعامل مع ا وإعداد صطط لمواج ة المصاطر المحتملة.تقييم   .1

 يتأكد من صحة ووصولية السجالت والمستندات والوثائ  والملفات الرسمية المعتمدة في الوزارة.  .1

 .الالزمة التوصيات وتقديم الماسسة ووعمال مراف  كافة على تفتيشية بجوالت يقوم  .5

 .للدائرة الواردة والشكاوى مصالفات بأية االبتدائي التحقي  يتولى  .6

 إلى ورفع ا حول ا، ويرال ٕوإبداء الوحدة وعمال حول الوحدة موظفو يقدم ا التي الدورية التقارير دارسة على شرفي  .7

 الرئيس المباشر.

 ائيةراإلج األدلة إلى باالسترشاد عليي للمصادقة المالية ووزير المباشر لرئيسي ورفعي الداصلي التدقي  إجراءات دليل يعد  .8

 .الصصوص ب ذا المالية وزارة تصدرها التي

 التي المالحظات ذلف في بما والمالحظات واالنجازات الداصلية الرقابة وعمال عن الحاجة دعت وكلما ش ري تقرير تقديم  .9

 األولى األربعة األش ر صالل المالية لوزير مماثل سنوي تقرير يقدم ون على المجلس، وو المصتص الوزير إلى تصوب لم

 .التالية السنة من

 توثي  في التدقي ( )لوائح قبل وزارة المالية من المعتمدة النماذج وف  اإلثبات وودلة التوثي  معيار تطبي  على شرفي  .11

 .الرقابية االنجازات

 والبيئية الفنية والرقابة ورقابة األداء المالية والرقابة اإلدارية الرقابة بشأن الصادرة اإلدارية تاراالقر بمراجعة قومي  .11

 .للدائرة المرسومة والسياسات لألهداف الدائرة تحقي  من والتأكد

 .الفنية يزاتوالتج  البشرية الموارد من المديرية الحتياجات السنوية الموازنة إعداد على يشرف  .11

 .العمل مكان في الم نية والصحة السالمة ووسائل ودوات يوفر  .11

 .والعمل التصصص مجال في المستصدمة التكنولوجيا تطور يتابع  .11
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 والتعليمات واألنظمة القوانين حسب وصالحياتي م امي يمارس ، الداصلية الرقابة وحدة وموظفي نشاطات على شرفي  .15

 -: ذلف في بما اإلدارة العليا وتوجي ات

 .تنفيذها ويتابع األهداف تلف لتحقي  الزمنية التنفيذية والصطط الدائرة وهداف مع بالتنسي  الوحدة وهداف وقع -

 تطوير ذلف في بما الوحدة في اإلنجاز كفاءة رفع إلى ت دف التي والنشاطات الصطط وتنفيذ وقع على اإلشراف -

 .العمل وطر  وساليب

  .بين م الفري  رو  وصل  وتوجي  م وتحفيزهم تمكين م طري  عن الموظفين وداء تطوير -

 األهداف تحقي  دون تحول التي العقبات وتحديد الداصلية الرقابة ونشطة وفاعلية كفاءة وفحص الوحدة إنجازات تقييم -

 .العليا لإلدارة اإلنجاز تقارير وإعداد علي ا، التغلب وكيفية

 .الوظيفية ومساولياتي م امي وقمن الوحدة عمل نطا  قمن وتقع ب ا يكلف وصرى م ام بأي يقوم  .16

 
 عالقات الوظيفة )االتصاالت( : -5

الوحدات التنظيمية المصتلفة في الدائرة كلما دعت الحاجة لمراقبة نشووووووواطات ا وودوات ا اإلتصااااااااالت الداخلية )داخل الدائرة( :   1.5

 الحاجة . دعت كلما والمتابعة والتنسي  التصطيط وتنفيذ صطط ا وتوثي  األنظمة والتعليمات الناظمة / لجنة

العمل /  لتنسوي  الماليةزارة العمل / و وتنسوي  اسوتيقواحاتي على للرد المحاسوبة ديواناالتصااالت الخارجية )خارج الدائرة( :  1.5

 بالرقابة عالقة ذات ج ات العمل / آية لتنسووي  المدنية الصدمة العمل / ديوان وتنسووي  اسووتيقوواحاتي على للرد الفسوواد مكافحة هيئة

 والفنية اإلدارية، المالية،

 

 اإلشراف : -6

شر للوظيفة:  سم التدقي  والرقابة اإلدارية  مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المبا سم التدقي  والرقابة المالية / رئيس ق  رئيس ق

 . مدصل بيانات ثالث /سكرتير/  رئيس قسم الرقابة الفنية / 

 

 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة: -7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7       

 االقتصاد او القانون. وو المالية اإلدارة وو المحاسبية، العلوم في ودنى كحد الجامعية األولى الدرجة : العلمي  المؤهل

 يتم شوو ادة إي ( ووCPA , CIA , JCPAمثل ) والتدقي  الرقابة في الم نية الشوو ادات احد على حاصووال يكون ون يفقوول

 .داصلي مدق  الحكومي كإجازة الج از في المعنية الج ات قبل من اعتمادها

 سنوات (8 ) : الماجستير والتدقي  /  لحملة الرقابي العمل مجال في سنوات  ( 10 ) :البكالوريوس :  لحملة العملية الخبرة

 والتدقي  . الرقابي العمل مجال في سنوات (6 ) : الدكتوراه والتدقي  /  لحملة الرقابي العمل مجال في

 

 التدريب:  1.7      

 .تدريبية ساعة (120 ) عن تقل ال والتدقي  الرقابي العمل مجال في متصصصة دورات تدريبية -
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 المشاريع إدارة مجال في دورة -

 والتقييم المتابعة مجال في دورات -

 الحكومي المحاسب مجال في دورة -

 المصاطر إدارة مجال في دورة -

 داصلي مدق  إجازة برنامج -

 
  المعارف والمهارات والقدرات: 1.7

 .وغيرها والفنية والمالية اإلدارية في المجاالت العمل شاون تنظم التي والتعليمات بالتشريعات وواسعة عميقة معرفة -

 .عالية بم ارة ألساليب ا المصتلفة مع التطبيقات التعامل على والقدرة الرقابة عملية ومفاهيم وسس في واسعة ودراية معرفة -

 الدائرة. عمل تحكم التي والتعليمات اإلجراءات في تامة معرفة -

 إجراءات التدقي . ودلة إعداد في عالية قدرة -

 الدورية. التقارير إعداد في عالية قدرة -

 .المستجدة المواقف في التصرف وسرعة والحكم القرارات اتصاذ في عالية م ارة -

 .والتفاوض اآلصرين مع واالتصال التعامل على عالية قدرة -

 .اإلجراءات التصحيحية ومتابعة الرقابية الصطط وتنفيذ متابعة في مميزة وم ارة مقدرة -

 .المحلية والدولية والتدقي  الرقابة ومعايير المحاسبية النظريات في المتقدمة المعرفة -

 الوزارة عمل لطبيعة وفقا ومحاسبة الشركات التجارية ومحاسبة التكاليف ومحاسبة اإلدارية بالمحاسبة عميقة معرفة -

 .اإلنجليزية باللغة اإللمام -

 .العمل مجال في اآللي الحاسب استصدامات مع التعامل في جيدة مقدرة -
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 ديوان الخدمة المدنية 

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي 

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 رئيس قسم التدقي  والرقابة اإلدارية : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 وحدة التدقي  والرقابة الداصلية : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 قسم التدقي  والرقابة اإلدارية :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 مدير وحدة التدقي  والرقابة الداصلية : مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 101/101/110 الرمز: دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة / وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات نــوع الــوظـيـفـة

 1 الرمز: األولــــــى الــفــئــة

 0 الرمز: مجموعة الوظائف الفنية لتصصصية المجموعة النوعية العامة

 0 الرمز: وظائف الرقابة والتدقي  والمتابعة والتقييم المجموعة النوعية الفرعية

 1 الرمز: الثاني الـمـسـتـوى

 001 الرمز: رئيس قسم  المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: رئيس قسم التدقي  والرقابة اإلدارية الوظيفة الفعليمسمى 

 100100100 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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 مع اإلجراءات وانسووجام ا وسووالمة دقة فحص صالل من اإلدارية والقرارات اإلجراءات وسووالمة صووحة من التأكد :  غرض الوظيفة-1

 عن والكشوووف لوزارةا في ب ا المعمول والتعليمات والقوانين األنظمة تطبي  حسووون من والتحق  ،وزارةال عمل تحكم التي التشوووريعات

 الالزمة العمل وبرامج صطط تنفيذ حسن على واإلشراف والمادية، البشرية الموارد من استثمار والتحق  بذلف المدير وإبالغ االنحرافات

 م ام القسم. لتنفيذ

 

 والواجبــــات :المهام -1 

 مع ومطابقت ا انسووجام ا من التأكد ب دف ب ا المعمول العمل وإجراءات المتصذةرارات الق صووحة تدقي  على شوورفي .1

 ب ا. المعمول التشريعات

 وطبقا المرسووومة واألهداف الصطط وف  الوزارة  في المديريات كافة في العملراءات إج وسووالمة صووحة من يتأكد .1

 . الوزارة في إجراءات العمل تحكم التي والتعليمات واللوائح واألنظمة للقوانين

 وي في الروي  ويبدي المقترحة والحلول التصووووحيحيةراءات باإلج التوصوووويات ويقدم اإلدارية المشوووواكل يشووووصص ..1

  .إدارية صبغة ذو موقوع

 المديرية صطة قمن اإلدارية الرقابة لقسم المعدة التشغيلية والصطط البرامج تنفيذ على يعمل .1

 والالحقة السوووابقة مراحل ا جميع في البشووورية الموارد بإدارة الصووولة ذات واإلجراءات اإلداريةرارات الق على دق ي .5

 .الوزارة في ب ا المعمول والتعليمات األنظمة ألحكام مطابقت ا ومدى

 من ويتحق  الرسووومية واإلجازات والمرقوووية العادية واإلجازات المغادرات ويدق  الموظفين دوام كشووووفات يراقب .6

 .الرسمية السجالت في وتسجلي ا صحت ا

 .والمالحظات االنجازات وهم متقمنا الداصلية للرقابة السنوي التقرير إعداد في يشارف .7

 المصاطر لمواج ة صطط وإعداد مع ا التعامل لكيفية مقترحات ورفع الوزارة تواجي التي المصاطر تقييم في يشووارف .8

 .المحتملة اإلدارية

 ب ذا الماليةا وزارة تصوودره اإلجرائية التي األدلة إلى باالسووترشوواد اإلداري التدقي  إجراءات دليل إعداد في شووارفي .9

 .الصصوص.

 المالحظات ذلف في بما والمالحظات واالنجازات اإلدارية الرقابة وعمال عن الحاجة دعت وكلما ش ري تقرير تقديم .11

 .المباشر الرئيس الى تصوب لم التي

 في التدقي ( المالية)لوائح وزارة قبل من المعتمدة النماذج واسوووتصدام اإلثبات وودلة التوثي  معيار تطبي  على يعمل .11

 .الرقابية االنجازات توثي 

 التدقي  تقارير في الواردة التصحيحية باإلجراءات الوزارة في المصتلفة اإلدارية الوحدات قيام يتابع .11

 متقمنة بذلف التقارير ورفع الوزارة، ووقسام مديريات على التدقي  ب دف ميدانية تياراز بعمل قومي .11

 .المرتكبة والمصالفات المالحظات لتصويب المقترحة والتوصيات التدقي ، ومالحظات ونتائجراءات إج .11

 لمدير ذلف حول الالزمة التقارير ويرفع المرسووومة والسووياسووات والصطط األداء مسووتويات عن االنحرافات نتائج يقيم .15

 .الوحدة
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 واألنظمة القوانين حسووب وصووالحياتي م امي يمارس اإلدارية، والرقابة التدقي  قسووم وموظفي نشوواطات على يشوورف .16

 -:ذلف في بما والتعليمات

 .تنفيذها ويتابع للمديرية التنفيذية والصطط للوزارة  اإلستراتيجية واألهداف ينسجم بما القسم وهداف وقع  -

 ذلف في بما القسم في اإلنجاز كفاءة رفع إلى ت دف التي والنشاطات التشغيلية الصطط وتنفيذ وقع على اإلشراف  -

 . العمل وإجراءات وساليب تطوير

 .الواحد الفري  رو  وصل  وتوجي  م وتحفيزهم وتمكين م الموظفين وداء تطوير  -

 .علي ا التغلب وكيفية األهداف تحقي  دون تحول التي العقبات وتحديد القسم انجازات تقييم  -

 

 .الوظيفية ومساولياتي م امي وقمن الوحدة عمل نطا  قمن وتقع ب ا يكلف وصرى م ام بأي قومي .17

 
 عالقات الوظيفة )االتصاالت( : -5

الوحدات التنظيمية المصتلفة في الوزارة كلما دعت الحاجة لمراقبة نشووووووواطات ا وودوات ا ( : االتصااااااااالت الداخلية )داخل الدائرة 1.5

 الحاجة دعت كلما والمتابعة والتنسي  التصطيط وتنفيذ صطط ا وتوثي  األنظمة والتعليمات الناظمة / لجنة

 ديوان المظالم /  ديوان الصدمة المدنية .  ديوان المحاسبة  / االتصاالت الخارجية )خارج الدائرة(: 1.5

 

 اإلشراف : -6

 . مدق  بثالث مستويات مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة : 

 
 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة : -7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7

 .االقتصاد القانون وو المحاسبة وو وو المالية اإلدارية وو العلوم في ودنى كحد الجامعية األولى الدرجة : العلمي  المؤهل

 يتم شوو ادة إي وو (CPA , CIA , JCPAمثل ) والتدقي  الرقابة في الم نية الشوو ادات احد على حاصووال يكون ون يفقوول

 .داصلي مدق  الحكومي كإجازة الج از في المعنية الج ات قبل من اعتمادها

 .اإلدارية الشاون او والتدقي  الرقابي العمل مجال في األقل على سنوات صمس: العملية الخبرة
 

 التدريب :  1.7
 .تدريبية ساعة ( 60 ) عن تقل ال الرقابي العمل مجال في متصصصة تدريبية دورات -

 .اإلدارية الرقابة في دورات متقدمة -

 .التقارير وكتابة إعداد مجال دورات في -

 .والتقييم المتابعة مجال دورات في -

 .البشرية الموارد إدارة مجال دورات في -

 .الماسسي األداء تقييم مجال دورات في -

 .لمواج ت ا الصطط ووقع المصاطر إدارة مجال في دورة -

 داصلي مدق  إجازة برنامج -
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  المعارف والمهارات والقدرات: 1.7    

 .وغيرها اإلدارية المجاالت في العمل شاون تنظم التي والتعليمات بالتشريعات وواسعة عميقة معرفة -

 .عالية بم ارة ألساليب ا المصتلفة مع التطبيقات التعامل على والقدرة الرقابة عملية ومفاهيم وسس في واسعة ودراية معرفة -

 الوزارة عمل تحكم التي والتعليمات اإلجراءات في تامة معرفة -

 .العمل وتقاريرسير الرسمية والمصاطبات كتبال وصياغة الدورية التقارير إعداد في عالية قدرة -

 .ومعالجت ا اإلدارية المشكالت تشصيص على القدرة -

 .والتفاوض اآلصرين مع والتعامل االتصال م ارة -

 .العمل وداء في والسرعة الدقة -

 .االنجليزية بالغة اإللمام -

 .العمل مجال في المصتلفة الحاسوب تطبيقات استصدام إتقان -

 .للدائرة الرئيسة الم ام ووصف التنظيمية بال ياكل التامة المعرفة -
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 ديوان الخدمة المدنية 

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي 

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 رئيس قسم التدقي  والرقابة الفنية : الـوظـيـفـة مـسـمـى 1.1

 وحدة التدقي  والرقابة الداصلية : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 قسم التدقي  والرقابة الفنية :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 مدير وحدة التدقي  والرقابة الداصلية : مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر  1.1

 تـرمـيـز الـوظـيـفـة. 1

 101/101/110 الرمز: دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة / وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات نــوع الــوظـيـفـة

 1 الرمز: األولــــــى الــفــئــة

 0 الرمز: مجموعة الوظائف الفنية لتصصصية المجموعة النوعية العامة

 0 الرمز: الرقابة والتدقي  والمتابعة والتقييموظائف  المجموعة النوعية الفرعية

 1 الرمز: الثاني الـمـسـتـوى

 001 الرمز: رئيس قسم  المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: رئيس قسم التدقي  والرقابة الفنية مسمى الوظيفة الفعلي

 100100100 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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 مع اإلجراءات وانسوووجام ا وسوووالمة دقة فحص صالل من الفنية والقرارات اإلجراءات وسوووالمة صوووحة من التأكد :  الوظيفةغرض -1

 عن والكشوووف لوزارةا في ب ا المعمول والتعليمات والقوانين األنظمة تطبي  حسووون من والتحق  ،وزارةال عمل تحكم التي التشوووريعات

 لتنفيذ م ام القسم. الالزمة العمل وبرامج صطط تنفيذ حسن على واإلشراف ، بذلف المدير وإبالغ االنحرافات

 المهام والواجبــــات :-1

 المرسووومة واألهداف التنفيذية الصطط وف  الوزارة في رياتيالمد كافة في الفنية اإلجراءات وسووالمة صووحة على يشوورف .1

 مع ومطابقت ا انسوووووووجام ا من التأكد ب دف العمل إجراءات تحكم التي والتعليمات واللوائح واألنظمة للقوانين وطبقا

 .ب ا المعمول التشريعات

 ذو موقووووع وي في الروي ويبدي المقترحة والحلول التصوووحيحية باإلجراءات التوصووويات ويقدم الفنية المشووواكل يشوووصص .1

 .فنية صبغة

 .والمالحظات االنجازات وهم متقمنا الداصلية للرقابة السنوي التقرير إعداد في يشارف .1

 .الفني التدقي  اجراءات دليل إعداد في شارفي .1

 لم التي المالحظات ذلف في بما والمالحظات واالنجازات الفنية الرقابة وعمال عن الحاجة دعت وكلما شوو ري تقرير تقديم .5

 .المباشر الرئيس إلى تصوب

 توثي  في  (يالتدق المالية( لوائح وزارة قبل من المعتمدة النماذج واسووتصدام اإلثبات وودلة التوثي  معيار تطبي  على يعمل .6

 .الرقابية االنجازات

 .الفني تقارير التدقي  في الواردة التصحيحية باإلجراءات الوزارة في المصتلفة اإلدارية الوحدات قيام يتابع .7

 ونتائج إجراءات متقووومنة بذلف التقارير ورفع الوزارة، ووقسوووام مديريات على التدقي  ب دف ميدانية زيارات بعمل يقوم .8

 .المرتكبة والمصالفات المالحظات لتصويب المقترحة والتوصيات التدقي ، ومالحظات

 .الفنية األداء راتماش عنافات االنحر مدى حول تقارير يعد .9

 وهداف تحقي  على وثرها وتقدير المصاطر احتماالت وتوقع وحداث من علي ا يطرو قد ما وتحديد األنشووطة وتحليل دراسووة .11

 .لمواج ت ا صطط وإعداد حدوث ا، فرص وتقليل مواج ت ا كيفية وتحديد الوزارة

 والتعليمات واألنظمة القوانين حسب وصالحياتي م امي يمارس الفنية، والرقابة التدقي  قسم وموظفي نشاطات على يشرف .11

 -:ذلف في بما العليا اإلدارة رئيس وتوجي ات

 .تنفيذها ويتابع للمديرية التنفيذية والصطط للدائرة اإلستراتيجية واألهداف ينسجم بما القسم وهداف وقع  -

 وساليب تطوير ذلف في بما القسم في اإلنجاز كفاءة رفع إلى ت دف التي والنشاطات الصطط وتنفيذ وقع على اإلشراف  -

 .العمل وإجراءات

  .الواحد الفري  رو  وصل  وتوجي  م وحفزهم وتمكين م الموظفين وداء تطوير  -

 .علي ا التغلب وكيفية األهداف تحقي  دون تحول التي العقبات وتحديد القسم انجازات تقييم  -

 م امي ومساولياتي الوظيفية. وقمن الوحدة عمل نطا  قمن وتقع ب ا يكلف وصرى م ام بأي يقوم .11

 

 

 



 

41 

زوزارة التنمية االجتماعية /المـركــــــــــــ في اإلداريةبطاقات الوصف الوظيفي للوحدات   

  6112 / 11/  62  تاريخ  (13111م / )شرقم  رــــــمعالي الوزي معتمدة بموجب كتاب

 الوظيفة )االتصاالت( :  عالقات -5
الوحدات التنظيمية المصتلفة في الوزارة كلما دعت الحاجة لمراقبة نشوواطات ا وودوات ا  اإلتصاااالت الداخلية )داخل الدائرة(: 1.5

 وتنفيذ صطط ا وتوثي  األنظمة والتعليمات الناظمة.

 بالتدقي  عالقة ذات وصرى ج ات وية المحاسبة  /  ديوان الصدمة المدنية /  ديوان االتصاالت الخارجية )خارج الدائرة(:  1.5 

 .وغيرها المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت كوزارة الفنية والرقابة

 اإلشراف : -6

 مدق  بثالث مستويات مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة: 
 
 الوظيفةالمتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال -7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7    
الصتصووواص وطبيعة عمل الوزارة /   وفقا في احد التصصوووصوووات الفنية ادني كحد األولى الجامعية الدرجة  :  العلمي  المؤهل

 في المعنية الج ات قبل من يتم اعتمادها ش ادة وي وو والتقييم والمتابعة في الم نية الش ادات احد على حاصال يكون ون يفقل

 .داصلي مدق  كإجازة الحكومي الج از

 الفنية الشاون او والتدقي  الرقابي العمل مجال في األقل على سنوات صمس  : العملية  الخبرة

 التدريب :   1.7    
 .تدريبية ساعة ( 60 ) عن تقل ال الرقابي العمل مجال في متصصصة تدريبية دورات  -

 .الفنية الرقابة في دورات متقدمة -

 .التقارير وكتابة إعداد مجال دورات في -

 .والتقييم المتابعة مجال دورات في -

 .البشرية الموارد إدارة مجال دورات في -

 .الماسسي األداء تقييم مجال دورات في -

 .لمواج ت ا الصطط ووقع المصاطر إدارة مجال في دورة -

 .داصلي مدق  إجازة برنامج -

  المعارف والمهارات والقدرات:  1.7  
 .وغيرها الفنية المجاالت في العمل شاون تنظم التي والتعليمات بالتشريعات وواسعة عميقة معرفة -

 .عالية بم ارة ألساليب ا المصتلفة مع التطبيقات التعامل على والقدرة الرقابة عملية ومفاهيم وسس في واسعة ودراية معرفة -

 الوزارة عمل تحكم التي والتعليمات اإلجراءات في تامة معرفة -

 .العمل وتقارير سير الرسمية والمصاطبات كتبال وصياغة الدورية التقارير إعداد في عالية قدرة -

 .ومعالجت ا اإلدارية المشكالت تشصيص على القدرة -

 والتفاوض . اآلصرين مع والتعامل االتصال م ارة -

 .العمل وداء في والسرعة الدقة -

 .االنجليزية بالغة اإللمام -

 .العمل مجال في المصتلفة الحاسوب تطبيقات استصدام إتقان -

 .والمتابعة والتنسي  والتنظيم م ارات التصطيط -

 .القرارات واتصاذ والبحث واالستنتاج التحليل على القدرة -
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 ديوان الخدمة المدنية 

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي 

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 مدق  اداري رئيسي : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 وحدة التدقي  والرقابة الداصلية : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 قسم التدقي  والرقابة االدارية :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 رئيس قسم التدقي  والرقابة االدارية  : مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 101/101/110 الرمز: دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة / وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات نــوع الــوظـيـفـة

 1 الرمز: األولــــــى الــفــئــة

 0 الرمز: مجموعة الوظائف الفنية لتصصصية المجموعة النوعية العامة

 0 الرمز: وظائف الرقابة والتدقي  والمتابعة والتقييم المجموعة النوعية الفرعية

 1 الرمز: األول  الـمـسـتـوى

 000 الرمز: مدق  رئيسي المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: مدق  إداري رئيسي مسمى الوظيفة الفعلي

 100100000 للوظيفةالرقم الرمزي 

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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 عملية إلى وصوالً  والتعليمات االدارية واألنظمة بالقوانين االلتزام من والتأكد للدائرة اإلدارية العمليات على التدقي :    غرض الوظيفة-1

 .الداصلي التدقي  ٕوإجراءات واألنظمة القوانين وف  الوظيفة م ام وتادى الداصلي القبط

 المهام والواجبــــات :-1

 يتأكد من تحقي  الدائرة / الوحدة الحكومية لألهداف والسياسات العامة. .1

 تدقي  المعامالت واالتفاقيات والقرارات واالنشطة االدارية والتأكد من انسجام ا مع التشريعات النافذة. .1

/ توصيات اللجان الداصلية، واي قرارات تتعل  باألهداف والسياسات العامة للدائرة / الوحدة  تدقي  كافة تنسيبات .1

 الحكومية ذات االثر االداري.

 يتحق  من حسن ادارة الموارد البشرية والموارد واالصول والموجودات العامة بكفاءة وفاعلية. .1

الموارد واالصول والموجودات العامة والوثائ  المعززة ل ا والتحق  يتحق  من توفر االجراءات الالزمة لقمان سالمة  .5

 من اوحي استصدام ا قد تم وف  االهداف المرسومة.

يدق  وبشكل دوري على الصطط السنوية للوحدات التنظيمية داصل الدائرة / الوحدة الحمومية والتأكد من تحقي  تلف  .6

 ءة وفاعلية.الوحدات التنظيمية لألهداف المرسومة بكفا

يدق  على مدى التزام كافة كوادر الوحدة التنظيمية داصل الدائرة / الوحدة الحكومية بالم ام والواجبات المحددة بالوصف  .7

 الوظيفي لكل من م بما يحق  رقابة االداء الماسسي.

 وارد في الصطة السنوية لكل مستوىيقّيم االداء في كافة مجاالت العمل على اساس مقارنة ما تم تحقيقي فعليا بما هو  .8

 تنظيمي في الدائرة / الوحدة الحكومية.

 يتحق  من اتصاذ كافة التدابير الالزمة لصحة واصولية السجالت والمستندات والوثائ  والبيانات ذات االثر االداري. .9

ذة الدارية وانسجام ا مع التشريعات النافيراقب على اعمال لجان التدقي  والتحقي  والتظلم بما يقمن سالمة القرارات ا .11

 واالدلة واالجراءات المعتمدة.

يفحص ويتحق  من مطابقة البيانات الواردة في تقارير الوحدات االدارية مع الواقع من صالل الجوالت الميدانية والتفتيش  .11

 المفاجئ.

 الدورية الى رئيسي المباشر.يتحق  من تنفيذ جميع الصطط والبرامج المقرة ويرفع التقارير   .11

 يتحق  من سالمة اساليب االداء واجراءات العمل والتوصية بإلغاء او تعديل كل ما يعي  االداء الفعال وو الرقابة الفعالة.  .11
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ي بما فُيعد مسودة التقرير الش ري وكلما دعت الحاجة عن اعمال الرقابة الداصلية / االدارية واالنجازات والمالحظات  .11

 ذلف المالحظات التي لم تصوب الى الرئيس المباشر.

يشارف في اعداد دليل اجراءات التدقي  الداصلي باالسترشاد الى االدلة االجرائية التي تصدرها وزارة المالية ب ذا   .15

 الصصوص.

 يتحق  قيام الوحدات االدارية المصتلفة في الدائرة باإلجراءات التصحيحية الواردة في تقارير التدقي    .16

 الوظيفية.يقوم باي م ام اصرى يكلف ب ا وتقع قمن نطا  عمل الوحدة وقمن م امي ومساولياتي   .17

 عالقات الوظيفة )االتصاالت( : -5

 المعلومات .  وتبادل العمل لتنسي  الوزارة مديريات كافة مع الدائرة(: االتصاالت الداخلية )داخل  1.5 

  ال يوجد.االتصاالت الخارجية )خارج الدائرة(:   1.5 

 اإلشراف : -6

 .  ال يوجدمسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة :  
 

 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة : -7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7    

 . عالقة ذو تصصص إي وو القانون العلوم اإلدارية وو في ودنى كحد األولى الجامعية الدرجة العلمي : المؤهل

 في سووونوات (12 ) الماجسوووتير العمل اإلداري /  لحملة مجال في سووونوات ( 15 ) البكالوريوس العملی:  لحملة الصبرة

 ل اإلداري.العم مجال في سنوات (10 ) الدكتوراه لحملة  ل اإلداري / العم مجال

 التدريب :   1.7         
 تدريبية في المستوى الثاني. ساعة ( 30 ) عن تقل او االداري ال الرقابي العمل مجال في متصصصة تدريبية دورات -

 .التقارير وكتابة إعداد مجال في دورات -

 .المشاريع إدارة مجال في دورة -

 داصلي مدق  إجازة برنامج -

 المصاطر وتقييم إدارة مجال في دورة -

 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7    
 .الناظمة لعمل الدائرة تامة بالتشريعات معرفة -

 معرفة تامة باإلجراءات والتعليمات المعتمدة في الدائرة والمتعلقة بعملة. -

 .معرفة تامة بسياسات الدائرة ووهداف ا العامة والصطط التنفيذية ومشاريع الدائرة  -

 معرفة تامة بمعايير وماشرات تقييم األداء الماسسي المعتمدة في الدائرة -

 معرفة تامة بإجراءات التدقي . -

 ائرة.االلمام بأنظمة امن وحماية المعلومات والصالحيات المعلقة والمستصدمة في الد -

 اعداد وكتابة التقارير. -
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 ديوان الخدمة المدنية 

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي 

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 مدق  إداري : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 وحدة التدقي  والرقابة الداصلية : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 قسم التدقي  والرقابة اإلدارية :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 رئيس القسم : مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 101/101/110 الرمز: دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة / وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات نــوع الــوظـيـفـة

 1 الرمز: األولــــــى الــفــئــة

 0 الرمز: مجموعة الوظائف الفنية لتصصصية المجموعة النوعية العامة

 0 الرمز: وظائف الرقابة والتدقي  والمتابعة والتقييم المجموعة النوعية الفرعية

 1 الرمز: الثاني  الـمـسـتـوى

 003 الرمز: مدق   المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: مدق  إداري  مسمى الوظيفة الفعلي

 100100300 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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التدقي  على العمليات اإلدارية للدائرة والتأكد من االلتزام بالقوانين واألنظمة والتعليمات اإلدارية وصوووووالً الى عملية :  غرض الوظيفة-1

 .القوانين واألنظمة وإجراءات التدقي  الداصلي. القبط الداصلي وتادي م ام الوظيفة وف 

 المهام والواجبــــات :-1

 يفحص المعامالت واالتفاقيات والقرارات واألنشطة اإلدارية والتأكد من انسجام ا مع التشريعات النافذة. .1

واي قرارات تتعل  باألهداف والسوووياسوووات العامة للدائرة  ويتأكد من ان كافة تنسووويبات /توصووويات اللجان الداصلية ، .1

 /الوحدة الحكومية ذات األثر اإلداري. 

يتأكد من حسون إدارة الموارد البشورية والموارد واألصوول والموجودات العامة بكفاءة وفاعلية ومن صوحة وسوالمة  .1

 اإلجراءات والوثائ  المعززة ل ا.

لسووووووونوية للوحدات التنظيمية داصل الدائرة/الوحدة الحكومية ومدى تحق  تلف يتأكد وبشوووووووكل دوري من الصطط ا .1

 الوحدات التنظيمية لألهداف المرسومة بكفاءة وفاعلية.

بالم ام والواجبات المحددة  .5 ية  لدائرة /الوحدة الحكوم صل ا ية دا فة كوادر الوحدة التنظيم كا مدى التزام  كد من  تأ ي

 يحق  رقابة األداء الماسسي.بالوصف الوظيفي لكل من م بما 

 يتأكد من اتصاذ كافة التدابير الالزمة لصحة واصولية السجالت والمستندات والوثائ  والبيانات ذات األثر اإلداري. .6

 يطاب  البيانات الواردة في تقارير الوحدات اإلدارية مع الواقع من صالل الجوالت الميدانية والتفتيش المفاجئ. .7

 من تنفيذ جميع الصطط والبرامج المقرة ويرفع التقارير الدورية الى رئيسة المباشر.يتأكد  .8

يتأكد من سووووالمة وسوووواليب األداء وإجراءات العمل والتوصووووية بإلغاء او تعديل كل ما يعي  األداء الفعال او الرقابة  .9

 الفعالة.

قابة الداصلية واإلنجازات والمالحظات بما في ذلف يقدم مسوووودة التقرير الشووو ري وكلما دعت الحاجة عن اعمال الر .11

 المالحظات التي لم تصوب الى الرئيس المباشر.

يشووارف في اعداد دليل إجراءات التدقي  الداصلي باالسووترشوواد الى األدلة اإلجرائية التي تصوودرها وزارة المالية ب ذا  .11

 الصصوص.

ي الدائرة بتصويب االنحراف والقيام باإلجراءات التصحيحية الواردة في يتأكد من قيام الوحدات اإلدارية المصتلفة ف .11

 تقارير التدقي .

 ومساولياتي. م امي وقمن الوحدة عمل نطا  قمن وتقع ب ا يكلف وصرى م ام بأي يقوم .11

 

 عالقات الوظيفة )االتصاالت( : -5

 المعلومات . وتبادل العمل لتنسي  الوزارة مديريات كافة مع االتصاالت الداخلية )داخل الدائرة( :  1.5

 ال يوجد .االتصاالت الخارجية )خارج الدائرة(:   1.5

 اإلشراف : -6

 . ال يوجدمسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة:  

 

 



 

47 

زوزارة التنمية االجتماعية /المـركــــــــــــ في اإلداريةبطاقات الوصف الوظيفي للوحدات   

  6112 / 11/  62  تاريخ  (13111م / )شرقم  رــــــمعالي الوزي معتمدة بموجب كتاب

 

 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة : -7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7      

بعمل الدائرة  عالقة ذو تصصووووص إي وو القانون العلوم اإلدارية وو في ودنى كحد األولى الجامعية الدرجة :  العلمي المؤهل

 .االدارية للرقابة بالنسبة اإلداري

 العمل مجال في سنوات ( 3 ) الماجستير لحملة اإلداري /  العمل مجال في سنوات ( 6 ) البكالوريوس لحملة : العملية الصبرة

 اإلداري. العمل مجال في سنوات (1 ) الدكتوراه / لحملة  اإلداري

 التدريب :  1.7

 .تدريبية في المستوى الثالث ساعة ( 30 ) عن تقل ال الرقابي اإلداري او العمل مجال في متصصصة تدريبية دورات -

 .التقارير وكتابة إعداد مجال في دورات -

 .المشاريع إدارة مجال في دورة -

 داصلي مدق  إجازة برنامج -

 
 الكفايات الفنية )المعارف والمهارات والقدرات(: 1.7     

 .الناظمة لعمل الدائرة بالتشريعات معرفة -

 باإلجراءات والتعليمات المعتمدة في الدائرة والمتعلقة بعملي. معرفة -

 الدائرة. معرفة بسياسات الدائرة ووهداف ا العامة والصطط التنفيذية ومشاريع -

 معرفة معايير وماشرات تقييم األداء الماسسي المعتمدة في الدائرة. -

 معرفة بإجراءات التدقي . -

 إعداد وكتابة التقارير. -
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 ديوان الخدمة المدنية 

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي 

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 

 عن الوظيفة. معلومات أساسية 1

 مساعد مدق  إداري : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 وحدة التدقي  والرقابة الداصلية : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 قسم التدقي  والرقابة اإلدارية :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 رئيس قسم التدقي  والرقابة اإلدارية  : مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 101/101/110 الرمز: دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة / وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات نــوع الــوظـيـفـة

 1 الرمز: األولــــــى الــفــئــة

 0 الرمز: مجموعة الوظائف الفنية لتصصصية المجموعة النوعية العامة

 0 الرمز: الرقابة والتدقي  والمتابعة والتقييموظائف  المجموعة النوعية الفرعية

 3 الرمز: الثالث  الـمـسـتـوى

 001 الرمز: مدق  مساعد  المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: مدق  إداري مساعد مسمى الوظيفة الفعلي

 100300100 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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تدقي  إجراءات تنفيذ:  غرض الوظيفة-1 بالقوانين  ال تأكد من االلتزام  يات اإلدارية ومتابعة التزام الوحدات اإلدارية ب ا وال على العمل

 واألنظمة والتعليمات اإلدارية.

 المهام والواجبــــات :-1

الوحدة الحكومية  رة /يتابع كافة تنسيبات / توصيات اللجان الداصلية، واي قرارات تتعل  باالهداف والسياسات العامة للدائ .1

 ذات االثر االداري.

يتابع حسن ادارة الموارد البشرية والموارد واالصول والموجودات العامة بكفاءة وفعالية ومن صحة وسالمة االجراءات  .1

 والوثائ  المعززة ل ا.

 االنشطة.يجمع الصطط السنوية للوحدات التنظيمية داصل الدائرة / الوحدة الحكومية ويصنف  .1

 يتابع مدى صحة واصولية السجالت والمستندات والوثائ  والبيانات ذات االثر االداري. .1

 يشارف في الجوالت الميدانية ويساهم في اعداد التقارير الالزمة لذلف. .5

ت االدارية واالنجازا يجمع البيانات الالزمة للتقرير الش ري وكلما دعت الحاجة عن اعمال الرقابة الداصلية من الناحية .6

 والمالحظات بما في ذلف المالحظات التي لم تصوب الى الرئيس المباشر.

 تنظيم ملفات الوحدة بما يكفل حسن االداء. .7

 يقوم باي م ام اصرى يكلف ب ا وتقع قمن نطا  عمل الوحدة وقمن م امي ومساولياتي الوظيفية. .8

 عالقات الوظيفة )االتصاالت( : -5

 . المعلومات وتبادل العمل لتنسي  الوزارة مديريات كافة مع االتصاالت الداخلية )داخل الدائرة(:  1.5

 . ال يوجداالتصاالت الخارجية )خارج الدائرة(:   1.5

 

 اإلشراف : -6

 ال يوجد . مسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة:   
 

 
 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة : -7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7

بعمل  عالقة ذو تصصوووص القانون او إي وو اإلدارية العلوم في ودنى كحد األولى الجامعية الدرجة : العلمي المؤهل

 اإلداري. الوزارة

 اإلداري. العمل مجال في سنوات ( 3 ) البكالوريوس لحملة : العملية الخبرة

 
 التدريب :  1.7

 .تدريبية ساعة ( 30 ) عن تقل اإلداري او الرقابي ال العمل مجال في متصصصة تدريبية دورات -

 .التقارير وكتابة إعداد مجال في دورات -

 .داصلي مدق  إجازة برنامج -
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 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7
 

 .الوزارة الناظمة لعمل بالتشريعات معرفة -

 معرفة باإلجراءات والتعليمات المعتمدة في الدائرة والمتعلقة بعملة -

 االلمام بسياسات الدائرة ووهداف ا العامة والصطط التنفيذية ومشاريع الدائرة. -

 االلمام بمعايير وماشرات تقييم األداء الماسسي المعتمدة في الوزارة. -

 االلمام بإجراءات التدقي . -

 معرفة جيدة بإجراءات متابعة العمل. -

 معرفة جيدة في وساليب جمع البيانات. -

 معرفة في تنظيم وحفظ الملفات الصاصة بالوحدة. -

 معرفة باستصدام تطبيقات الحاسوب. -
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  6112 / 11/  62  تاريخ  (13111م / )شرقم  رــــــمعالي الوزي معتمدة بموجب كتاب

      

 ديوان الخدمة المدنية 

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي 

 وزارة التنمية االجتماعية  الدائرة :

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 مدق  فني رئيسي : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 وحدة التدقي  والرقابة الداصلية : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 قسم الرقابة الفنية :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 قسم التدقي  والرقابة الفنيةرئيس  : مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 101/101/110 الرمز: دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة / وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات نــوع الــوظـيـفـة

 1 الرمز: األولــــــى الــفــئــة

 0 الرمز: مجموعة الوظائف الفنية لتصصصية المجموعة النوعية العامة

 0 الرمز: وظائف الرقابة والتدقي  والمتابعة والتقييم المجموعة النوعية الفرعية

 1 الرمز: األول  الـمـسـتـوى

 000 الرمز: مدق  رئيسي المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: مدق  فني رئيسي مسمى الوظيفة الفعلي

 100100000 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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 والتعليمات واألنظمة بالقوانين االلتزام من للتأكد المعتمد التدقي  برنامج وف  للدائرة الفنية العمليات على التدقي :  غرض الوظيفة-1

 .الداصلي التدقي  وإجراءات واألنظمة القوانين وف  الوظيفة م ام وتادى الداصلي القبط عملية إلى وصوالً 

 

 والواجبــــات :المهام -1

 تحقي  الدائرة ألهداف ا ومن السياسات العامة ذات الجانب الفني. من يتأكد .1

يدق  المعامالت واالتفاقيات والقرارات واألنشوووووووطة الفنية المتعلقة بطبيعة عمل الدائرة والتأكد من انسوووووووجام ا مع  .1

 التشريعات النافذة واألدلة اإلجرائية المعتمدة.

يدق  كافة تنسوويبات/ توصوويات اللجان الداصلية، ووي قرارات وصرى تتعل  باألهداف والسووياسووات العامة للدائرة ذات  .1

 األثر الفني.

 يتأكد من توفر وتطبي  اإلجراءات والمعايير المعتمدة لكافة العمليات الفنية حسب طبيعة عمل الدائرة. .1

ودات العامة ذات الطبيعة الفنية وصووويانت ا وحمايت ا والمحافظة علي ا يتحق  من سوووالمة الموارد واألصوووول والموج .5

 والتي تكفل كذلف سالمة الموظفين ومتلقي الصدمة المتعاملين مع ا.

الموارد واألصوووول والموجودات العامة ذات الطبيعة الفنية وصووويان ا وحمايت ا والمحافظة علي ا  سوووالمة من يتحق  .6

 موظفين ومتلقي الصدمة المتعاملين مع ا.والتي تكفل كذلف سالمة ال

يتأكد من سووووالمة إجراءات سووووير المعامالت والقرارات ذات الطبيعة الفنية بما يتف  مع التشووووريعات النافذة واألدلة  .7

 المعتمدة، بما يقمن الحفاظ على المال العام والموجودات العامة.

حاجة عن  .8 ما دعت ال عد مسوووووووودة التقرير الشووووووو ري وكل ية واإلنجازات ي ناحية الفن ية من ال لداصل بة ا اعمال الرقا

 والمالحظات بما في ذلف المالحظات التي لم تصوب الى الرئيس المباشر.

 بالتنسي  مع رئيس القسم. الداصلي التدقي  إجراءات دليل يعد مسودة .9

 تلف األنظمة من المرجع المصتص. يدق  مدصالت وصرجات وعمليات كافة األنظمة المحوسبة، والتأكد من اعتماد .11

يدق  على مدى تلبية ونظمة ومن وحماية المعلومات والصوووووووالحيات المتعلقة ب ا الحتياجات الدائرة الفنية ويتأكد من  .11

 وجود ونظمة وبرمجيات وصطط لمواج ة وي حاالت طارئة ب ذا الصصوص ووفقاً للمرجعيات الحكومية الرسمية.

التدابير الالزمة للتحق  والتأكد من صووحة واصووولية السووجالت والمسووتندات والوثائ  والبيانات ذات األثر يتصذ كافة  .11

 الفني.
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يشووارف في لجان التدقي  والتحقي  والتظلم بما يقوومن سووالمة القرارات اإلدارية وانسووجام ا مع التشووريعات النافذة  .11

 واألدلة واإلجراءات المعتمدة.

 .الوظيفيةاولياتي ومس م امي وقمن الوحدة عمل نطا  قمن وتقع ب ا يكلف وصرى م ام بأي يقوم .11

 عالقات الوظيفة )االتصاالت( : -5

 المعلومات. وتبادل العمل لتنسي  الوزارة مديريات كافة مع االتصاالت الداخلية )داخل الدائرة(: 1.5

 ال يوجد.االتصاالت الخارجية )خارج الدائرة(:  1.5

 

 اإلشراف : -6

 ال يوجدمسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة:  
 
 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة : -7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7

 الفني. بعمل الوزارة عالقة ذو تصصص ودنى في إي كحد األولى الجامعية الدرجة : العلمي المؤهل

 في سووونوات (12 ) الماجسوووتير لحملة/   ل الفني للدائرةالعم مجال في سووونوات ( 15 ) البكالوريوس لحملة : العملية الخبرة

 .العمل الفني للدائرة مجال في سنوات (10 ) الدكتوراه العمل الفني للدائرة / لحملة مجال

 
 التدريب:  1.7

 في المستوى الثاني.تدريبية  ساعة ( 30 ) عن تقل العمل الفني ال في متصصصة تدريبية دورات -

 المصاطر. وتقييم إدارة مجال في دورة -

 داصلي. مدق  إجازة برنامج -

 

 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7 
 

 تامة بالتشريعات الناظمة لعمل الدائرة. معرفة -

 تامة باإلجراءات والتعليمات المعتمدة في الدائرة والمتعلقة بعملة. معرفة -

 بسياسات الدائرة ووهداف ا العامة.معرفة تامة  -

 معرفة تامة بإجراءات التدقي . -

 االلمام بأنظمة ومن وحماية المعلومات والصالحيات المتعلقة والمستصدمة في الدائرة. -

 اعداد وكتابة التقارير -

 
. 
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 ديوان الخدمة المدنية 

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي 

 وزارة التنمية االجتماعية  الدائرة :

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 مدق  فني  : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 وحدة التدقي  والرقابة الداصلية : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 قسم الرقابة الفنية :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 التدقي  والرقابة الفنيةرئيس قسم  : مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 101/101/110 الرمز: دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة / وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات نــوع الــوظـيـفـة

 1 الرمز: األولــــــى الــفــئــة

 0 الرمز: مجموعة الوظائف الفنية لتصصصية المجموعة النوعية العامة

 0 الرمز: وظائف الرقابة والتدقي  والمتابعة والتقييم النوعية الفرعية المجموعة

 1 الرمز: الثاني الـمـسـتـوى

 003 الرمز: مدق   المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: مدق  فني  مسمى الوظيفة الفعلي

 100100300 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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بالقوانين واألنظمة والتعليمات  : الوظيفةغرض -1 تأكد من االلتزام  تدقي  المعتمد لل لدائرة وف  برنامج ال ية ل يات الفن تدقي  على العمل ال

 وصوال الى عملية القبط الداصلي وتادي م ام الوظيفة وف  القوانين واألنظمة وإجراءات التدقي  الداصلي.

 المهام والواجبــــات :-1 

 تحقي  الدائرة ألهداف ا ومن السياسات العامة ذات الجانب الفني. يتأكد من .1

يدق  المعامالت واالتفاقيات والقرارات واالنشطة الفنية المتعلقة بطبيعة عمل الدائرة ويتأكد من انسجام ا مع  .1

 .التشريعات النافذة واالدلة واالجراءات المعتمدة

/ توصيات اللجان الداصلية، واي قرارات تتعل  باألهداف والسياسات العامة للدائرة ذات  يتابع تدقي  كافة تنسيبات .1

 .االثر الفني

 يتأكد من توفر وتطبي  االجراءات والمعايير المعتمدة لكافة العمليات الفنية حسب طبيعة عمل الدائرة. .1

الطبيعة الفنية وصيانت ا وحمايت ا والمحافظة علي ا يتأكد من سالمة الموارد واالصول والموجودات العامة ذات  .5

 والتي تكفل كذلف سالمة الموظفين ومتلقي الصدمة المتعاملين مع ا.

يتأكد من سالمة اجراءات سير المعامالت والقرارات ذات الطبيعة الفنية بما يتف  مع التشريعات النافذة واالدلة  .6

 لعام والموجودات العامة.المعتمدة، بما يقمن الحفاظ على المال ا

يشارف في اعداد مسودة التقرير الش ري وكلما دعت الحاجة عن اعمال الرقابة الداصلية من الناحية الفنية واالنجازات  .7

 والمالحظات بما في ذلف المالحظات التي لم تصوب الى الرئيس المباشر.

 يشارف في اعداد مسودة دليل اجراءات التدقي  الداصلي. .8

 يدق  مدصالت ومصرجات وعمليات كافة االنظمة المحوسبة، والتأكد من اعتماد تلف االنظمة من المرجع المصتص. .9

يدق  مدى تلبية انظمة امن وحماية المعلومات والصالحيات المتعلقة ب ا الحتياجات الدائرة الفنية ويتأكد من وجود   .11

ة ب ذا الصصوص ووفقا للمرجعيات الحكومية الرسمية لحماية انظمة وبرمجيات وصطط لمواج ة اي حاالت طارئ

 امن المعلومات سواء االلكترونية او الورقية.

 يتابع صحة واصولية السجالت والمستندات والوثائ  والبيانات ذات االثر الفني.  .11

ذة نسجام ا مع التشريعات النافيشارف في لجان التدقي  والتحقي  والتظلم بما يقمن سالمة القرارات االدارية وا  .11

 واالدلة واالجراءات المعتمدة.

 يقوم باي م ام اصرى يكلف ب ا وتقع قمن نطا  عمل الوحدة وقمن م امي ومساولياتي الوظيفية.  .11

 

 عالقات الوظيفة )االتصاالت(:-5

 المعلومات. وتبادل العمل لتنسي  الوزارة مديريات كافة مع االتصاالت الداخلية )داخل الدائرة(: 1.5

 .ال يوجداالتصاالت الخارجية )خارج الدائرة(:  1.5

 

 اإلشراف : -6

 . ال يوجدمسميات الوظائف الخاضعة لإلشراف المباشر للوظيفة:   
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 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة : -7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7

 .الفني بعمل الوزارة عالقة ذو تصصص إي في ودنى كحد األولى الجامعية الدرجة   العلمي : المؤهل

 العمل مجال في سنوات ( 3 ) الماجستير لحملةالفني للوزارة /  العمل مجال في سنوات ( 6 ) البكالوريوس لحملة : العملية الخبرة

 الفني للوزارة. العمل مجال في سنوات (1 ) الدكتوراه لحملة الفني للوزارة /

 

 التدريب : 1.7
 .تدريبية في المستوى الثالث ساعة ( 30 ) عن تقل الفني ال العمل مجال في متصصصة تدريبية دورات -

 .التقارير وكتابة إعداد مجال في دورات -

 داصلي مدق  إجازة برنامج -

 المصاطر وتقييم إدارة مجال في دورة -

  
 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7

 الناظمة لعمل الوزارة. بالتشريعات جيدة معرفة -

 جيدة باإلجراءات والتعليمات المعتمدة في الدائرة والمتعلقة بعملة. معرفة -

 معرفة جيدة بسياسات الدائرة ووهداف ا العامة. -

 معرفة جيدة بإجراءات التدقي . -

 في الدائرة.االلمام بأنظمة ومن وحماية المعلومات والصالحيات المتعلقة والمستصدمة  -

 م ارة جيدة في اعداد وكتابة التقارير -

 
 

 

. 
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 ديوان الخدمة المدنية 

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي 

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 مساعدمدق  فني  : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 وحدة التدقي  والرقابة الداصلية : الــمـديـريـةاإلدارة /  1.1

 قسم الرقابة الفنية :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 رئيس قسم التدقي  والرقابة الفنية : مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 101/101/110 الرمز: ذات فـئـات ودرجات دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة / وظـائـف بـعـقود نــوع الــوظـيـفـة

 1 الرمز: األولــــــى الــفــئــة

 0 الرمز: مجموعة الوظائف الفنية لتصصصية المجموعة النوعية العامة

 0 الرمز: وظائف الرقابة والتدقي  والمتابعة والتقييم المجموعة النوعية الفرعية

 3 الرمز: الثالث الـمـسـتـوى

 001 الرمز: مدق  مساعد القياسي الدالالمسمى 

 00 الرمز: مدق  فني  مساعد  مسمى الوظيفة الفعلي

 100300100 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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التزام الوحدات اإلدارية ومتابعة  الغاية، ل ذه المحددة العمل وإجراءات صطة القسم وف  المالي التدقي  إجراءات تنفيذ : غرض الوظيفة-1

 بالقوانين المعتمدة بالدائرة.

 

 المهام والواجبــــات :-1

يشارف في تدقي  المعامالت واالتفاقيات والقرارات واالنشطة الفنية المتعلقة بطبيعة عمل الدائرة والتأكد من انسجام ا  .1

 مع التشريعات النافذة واالدلة واالجراءات المعتمدة.

 اجراءات توفر وتطبي  المعايير المعتمدة لكافة العمليات الفنية حسب طبيعة عمل الدائرة.يتابع  .1

 يتابع كافة اجراءات السالمة العامة في الدائرة. .1

يتابع سالمة اجراءات سير المعامالت والقرارات ذات الطبيعة الفنية بما يتف  مع التشريعات النافذة واالدلة المعتمدة،  .1

 الحفاظ على المال العام والموجودات العامة. بما يقمن

يجمع البيانات الالزمة للتقرير الش ري وكلما دعت الحاجة عن اعمال الرقابة الداصلية من الناحية الفنية واالنجازات  .5

 والمالحظات بما في ذلف المالحظات التي لم تصوب الى الرئيس المباشر.

 واصولية السجالت والمستندات والوثائ  والبيانات ذات االثر الفني.يتابع التحق  والتأكد من صحة  .6

 ينظم ملفات الوحدة بما يكفل تحسن اداء القسم. .7

 يقوم باي م ام اصرى يكلف ب ا وتقع قمن نطا  عمل الوحدة وقمن م امي ومساولياتي الوظيفية. .8

 

 عالقات الوظيفة )االتصاالت( : -5

 المعلومات وتبادل العمل لتنسي  الوزارة مديريات كافة مع )داخل الدائرة(: االتصاالت الداخلية 1.5

  ال يوجد.االتصاالت الخارجية )خارج الدائرة( :  1.5

 

 اإلشراف: -6

 .ال يوجدمسميات الوظائف الخاضعة لالشراف المباشر للوظيفة:

 

 المتطلبات األساسية واإلضافية إلشغال الوظيفة : -7

 العلمي والخبرات:المؤهل  1.7

 بعمل الوزارة الفني. عالقة ذو تصصص إي ودنى كحد األولى الجامعية الدرجة: العلمي المؤهل

 الفني للوزارة. العمل مجال في سنوات ( 3 ) البكالوريوس لحملة: العملية الخبرة
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 التدريب : 1.7 
 .تدريبية ساعة ( 30 ) عن تقل الفني ال العمل مجال في متصصصة تدريبية دورات -

 .التقارير وكتابة إعداد مجال في دورات -

 .داصلي مدق  إجازة برنامج -

  
 المعارف والمهارات والقدرات : 1.7    
 

 الناظمة لعمل الدائرة. بالتشريعات واسعة معرفة -

 باإلجراءات والتعليمات المعتمدة في الدائرة والمتعلقة بعملة معرفة  -

 بسياسات الوزارة ووهداف ا العامة.االلمام   -

 االلمام بإجراءات التدقي . -

 معرفة جيدة بإجراءات متابعة العمل. -

 معرفة جيدة في وساليب جمع البيانات. -

 معرفة في تنظيم وحفظ الملفات الصاصة بالوحدة. -

 معرفة باستصدام تطبيقات الحاسوب. -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

60 

زوزارة التنمية االجتماعية /المـركــــــــــــ في اإلداريةبطاقات الوصف الوظيفي للوحدات   

  6112 / 11/  62  تاريخ  (13111م / )شرقم  رــــــمعالي الوزي معتمدة بموجب كتاب

      

 ديوان الخدمة المدنية 

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي 

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 مدق  مالي رئيسي : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 وحدة التدقي  والرقابة الداصلية : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 التدقي  والرقابة المالية قسم :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 رئيس قسم التدقي  والرقابة الداصلية : مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 101/101/110 الرمز: دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة / وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات نــوع الــوظـيـفـة

 1 الرمز: األولــــــى الــفــئــة

 0 الرمز: مجموعة الوظائف الفنية لتصصصية المجموعة النوعية العامة

 0 الرمز: وظائف الرقابة والتدقي  والمتابعة والتقييم المجموعة النوعية الفرعية

 1 الرمز: األول  الـمـسـتـوى

 000 الرمز: مدق  رئيسي المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: مدق  رئيسي مسمى الوظيفة الفعلي

 100100000 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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 والتعليمات واألنظمة بالقوانين االلتزام من للتأكد المعتمد التدقي  برنامج وف  للدائرة المالية العمليات على التدقي :  غرض الوظيفة-1

 .الداصلي التدقي  ٕوإجراءات واألنظمة القوانين وف  الوظيفة م ام وتادى الداصلي القبط عملية إلى وصوالً 

 المهام والواجبــــات :-1

يتأكد من صحة وسالمة تطبي  التشريعات المعمول ب ا والسياسات المالية وتعليمات القبط الداصلي التي تحكم اجراءات  .1

 العمل والوثائ  المعززة ل ا.

وتعديالتي، والتعليمات  1990( لسنة 3وفقا ألحكام النظام المالي رقم ) يدق  كافة المعامالت المالية التي يتم تنظيم ا .1

( لسنة 3المعمول ب ما. وبما ينسجم مع نظام الرقابة الداصلية رقم ) 1990( لسنة 1التطبيقية للشاون المالية رقم )

 وتعديالتي، والتعليمات الصادرة بموجبي. 1011

الصتامية والبيانات والتقارير المالية والسجالت المحاسبية والكشوفات سواء كانت يدق  المستندات والقيود والحسابات  .1

 ورقية او محوسبة.

يفحص ويتحق  من مطابقة البيانات الواردة في تقارير الوحدات المالية مع الواقع من صالل الجوالت الميدانية والتفتيش  .1

 المفاجئ.

تصدام النماذج المعتمدة من قبل وزارة المالية )لوائح التدقي ( في توثي  االنجازات يطب  معيار التوثي  وادلة االثبات واس .5

 الرقابية.

يعد مسودة التقرير الش ري وكلما دعت الحاجة عن اعمال الرقابة الداصلية واالنجازات والمالحظات بما في ذلف  .6

 المالحظات التي لم تصوب الى الرئيس المباشر.

اجراءات التدقي  الداصلي بالتنسي  مع رئيس القسم وباالسترشاد باألدلة االجرائية التي تصدرها وزارة يعد مسودة دليل  .7

 المالية ب ذا الصصوص.

يحلل الحسابات الصتامية والبيانات والتقارير المالية ويقدم مقترحات مناسبة لترشيد النفقات وسبل تعزيز االيرادات  .8

 وكفاءة تحصيل ا.

دفع االمانات المترتبة على الدائرة وتحصيل ايرادات وحقو  الدائرة في مواعيدها ويتأكد من صحة احتساب ا  يتأكد من .9

 وتوثيق ا في السجالت حسب االصول والتشريعات المعمول ب ا .

ر، واعداد يدرس ويحلل انشطة الدائرة ذات االثر المالي ويحدد ما قد يطرا علي ا من احداث وتوقع احتماالت المصاط  .11

 صطط لمواج ت ا.

 يتأكد من كفاءة استصدام وادارة الموارد المالية في الدائرة.  .11

يجري عمليات الجرد الدوري والمفاجئ للصنادي  والسلف وآالت دمغ طوابع الواردات والطوابع الرقمية وتدقي    .11

 الوصوالت ودفاتر الشيكات.

موجودات المستودعات من صالل اجراء جرد دوري والتحق  من مطابقة بيانات يدق  على سجالت اللوازم وعلى   .11

 سجالت الموجودات مع الموجودات الفعلية.

 يتأكد من توفر وتقديم الكفاالت المالية المطلوبة من الموظفين حسب التشريعات النافذة.  .11

 جراءات المالية والحسابات البنكية ش ريا.يدق  الصالحيات وصحة التواقيع المتعلقة بكافة المعامالت واال  .15
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يدق  كافة تنسيبات وتوصيات اللجان الداصلية والعقود واي قرارات تتعل  باألهداف والسياسات العامة ذات االثر   .16

 المالي.

 يدق  على المشاريع الروسمالية واالنفا .  .17

 بوحدة الرقابة الداصلية المبنية على المصاطر.يساهم في اعداد الصطة والتقرير السنوي الصاص   .18

 يتابع الرد على االستيقاحات الواردة من ديوان المحاسبية، وتطبي  بالغات والتعاميم المالية من الج ات المالية.  .19

 يقوم باي م ام اصرى يكلف ب ا وتقع قمن نطا  عمل الوحدة وقمن م امي ومساولياتي الوظيفية.  .11

 : الوظيفة )االتصاالت( عالقات-5

 .المعلومات وتبادل العمل لتنسي  الوزارة مديريات كافة مع : الداخلية )داخل الدائرة( االتصاالت 1.5

 .ال يوجدالخارجية )خارج الدائرة( :  االتصاالت 1.5

 :  اإلشراف-6

 . ال يوجد  : المباشر للوظيفة لإلشرافمسميات الوظائف الخاضعة 

 

 :  الوظيفة إلشغال واإلضافية األساسيةالمتطلبات -7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7

 .المالي بعمل الوزارة عالقة ذو تصصص إي وو المحاسبية العلوم في ودنى كحد األولى الجامعية الدرجة :  العلمي المؤهل

 يتم شوو ادة وي ووCIA  ،JCPA  ، (CPA) مثل والتدقي  الرقابة في الم نية الشوو ادات احد على حاصووال يكون ون يفقوول

 مدق . كإجازة الحكومي الج از في المعنية الج ات قبل من اعتمادها

العمل  مجال في سوونوات (12) الماجسووتير لحملة/   ل الماليالعم مجال في سوونوات ( 15 ) البكالوريوس لحملة:   العملية الخبرة

 المالي.العمل  مجال في سنوات (10 ) الدكتوراه لحملة/   المالي

 التدريب:  1.7 

 .تدريبية في المستوى الثاني ساعة ( 30 ) عن تقل ال المالي العمل مجال في متصصصة تدريبية دورات -

 .المالية اللوائح ٕوإعداد التحليل المالي مجال متقدمة في رات دو -

 .التقارير وكتابة إعداد مجال في دورات -

 .الحكومي المحاسب مجال في دورة -

 .داصلي مدق  إجازة برنامج -

 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7

 تامة بالتشريعات الناظمة لعمل الوزارة معرفة -

 تامي باإلجراءات والتعليمات المعتمدة في الوزارة والمتعلقة بعملة. معرفة -

 معرفة تامة بسياسات الدائرة ووهداف ا العامة. -

 معرفة تامة بإجراءات التدقي . -

 معرفة تامة باألصول المحاسبية وإجراءات التدقي . -

 اعداد وكتابة التقارير. -
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 ديوان الخدمة المدنية 

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي 

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 

 . معلومات أساسية عن الوظيفة1

 مدق  مالي : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 وحدة التدقي  والرقابة الداصلية : الــمـديـريـةاإلدارة /  1.1

 قسم التدقي  والرقابة المالية :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 رئيس قسم التدقي  والرقابة الداصلية : مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 101/101/110 الرمز: وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجاتدائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة /  نــوع الــوظـيـفـة

 1 الرمز: األولــــــى الــفــئــة

 0 الرمز: مجموعة الوظائف الفنية لتصصصية المجموعة النوعية العامة

 0 الرمز: وظائف الرقابة والتدقي  والمتابعة والتقييم المجموعة النوعية الفرعية

 1 الرمز: الثاني الـمـسـتـوى

 003 الرمز: مدق   المسمى القياسي الدال

 00 الرمز: مالي مدق   مسمى الوظيفة الفعلي

 100100300 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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 واألنظمة والتعليمات وصووووووالً المالية وف  برنامج التدقي  المعتمد للتأكد من االلتزام بالقوانين  التدقي  على العمليات :  غرض الوظيفة-3

 الى عملية القبط الداصلي وتادي م ام الوظيفة وف  القوانين واألنظمة وإجراءات التدقي  الداصلي.

 المهام والواجبــــات :-1

يتاكد من صحة وسالمة تطبي  التشريعات المعمول ب ا والسياسات المالية وتعليمات القبط الداصلي التي تحكم اجراءات  .1

 مل والوثائ  المعززة ل ا .الع

وتعديالتي ، والتعليمات  1990( لسنة 3) رقم  يدق  كافة المعامالت المالية التي يتم تنظيم ا وفقا الحكام النظام المالي .1

 1011( لسنة 3المعمول ب ما ،وبما ينسجم مع نظام الرقابة الداصلية رقم ) 1990( لسنة 1التطبيقية للشاون المالية رقم )

 وتعديالتي ، والتعليمات الصادرة بموجبي .

 لمالية والسجالت المحاسبية والكشوفات سواء كانتيدق  المستندات والقيود والحسابات الصتامية والبيانات والتقارير ا .1

 محوسبة.ورقية او 

 .لمفاجئايفحص مدى مطابقة البيانات الواردة في تقارير الوحدات المالية مع الواقع من صالل الجوالت الميدانية والتفتيش  .1

يطب  معيار التوثي  وادلة االثبات واستصدام النماذج المعتمدة من قبل وزارة المالية ) لوائح التدقي  ( في توثي  االنجازات  .5

 الرقابية .

يشارف في اعداد مسودة التقرير الش ري وكلما دعت الحاجة عن اعمال الرقابة الداصلية واالنجازات والمالحظات بما  .6

 المباشر.تي لم تصوب الى الرئيس في ذلف المالحظات ال

يشارف في اعداد مسودة دليل اجراءات التدقي  الداصلي بالتنسي  مع رئيس القسم وباالسترشاد الى االدلة االجرائية التي  .7

 الصصوص.تصدرها وزارة المالية ب ذا 

يحلل الحسابات الصتامية والبيانات والتقارير المالية ويقدم مقترحات مناسبة لترشيد النفقات وسبل تعزيز االيرادات وكفاءة  .8

 تحصيل ا .

اب ا من صحة احتس ويتأكديتاكد من دفع االمانات المترتبة على الدائرة وتحصيل ايرادات وحقو  الدائرة في مواعيدها  .9

 حسب االصول والتشريعات المعمول ب ا .وتوثيق ا في السجالت 

 من كفاءة استصدام وادارة الموارد المالية في الدائرة . يتأكد  .11

يجري عمليات الجرد الدوري والمفاجيء للصنادي  والسلف واالت دمغ طوابع الواردات والطوابع الرقمية وتدقي    .11

 الوصوالت ودفاتر الشيكات .

يدق  على سجالت اللوازم وعلى موجودات المستودعات من صالل اجراء جرد دوري والتحق  من مطابقة بيانات   .11

 سجالت الموجودات مع الموجودات الفعلية .
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 من توفير وتقديد الكفاالت المالية المطلوبة من الموظفين حسب التشريعات النافذة. يتأكد  .11

 التواقيع المتعلقة بكافة المعامالت واالجراءات المالية والحسابات البنكية ش ريا.يدق  الصالحيات وصحة  .11

 يساهم في اعداد الصطة والتقرير السنوي الصاص بوحدة الرقابة الداصلية المبنية على المصاطر.  .15

 م المالية من الج ات المالية .يتابع الرد على االستيقاحات الواردة من ديوان المحاسبة ، وتطبي  البالغات والتعامي  .16

 يقوم باي م ام اصرى اصرى يكلف ب ا وتقع قمن نطا  عمل الوحدة وقمن م امي ومساولياتي الوظيفية .  .17

 

 عالقات الوظيفة )االتصاالت(: -5

 المعلومات . وتبادل العمل لتنسي  الوزارة مديريات كافة معاالتصاالت الداخلية )داخل الدائرة( :  1.5

 ال يوجد.االتصاالت الخارجية )خارج الدائرة( :  1.5

 

 :  اإلشراف-6

 . ال يوجد  : المباشر للوظيفة لإلشرافمسميات الوظائف الخاضعة 
 
 :  الوظيفة إلشغال واإلضافية األساسيةالمتطلبات -7

 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7

 .المالي بعمل الوزارة عالقة ذو تصصص إي وو المالية وو المحاسبية العلوم في ودنى كحد األولى الجامعية الدرجة : العلمي الماهل

 سنوات ( 3 ) الماجستير لحملة /  المالي وو اإلداري وو الفني العمل مجال في سنوات ( 6 ) البكالوريوس لحملة: العملية الصبرة

 المالي وو اإلداري وو الفني العمل مجال في سنوات (1 ) الدكتوراه لحملة  / المالي وو اإلداري وو الفني العمل مجال في

 التدريب:  1.7     

 .تدريبية في المستوى الثالث ساعة ( 30 ) عن تقل المالي ال العمل مجال في متصصصة تدريبية دورات -

 .المالية اللوائح وإعداد التحليل المالي مجال فيرات متقدمة دو -

 .التقارير وكتابة إعداد مجال في دورات -

 الحكومي المحاسب مجال في دورة -

 داصلي مدق  إجازة برنامج -
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 الكفايات الفنية )المعارف والمهارات والقدرات(:  1.7     

 .الناظمة لعمل الوزارة بالتشريعات واسعة معرفة -

 .جيدة باإلجراءات والتعليمات المعتمدة في الدائرة والمتعلقة بعملة معرفة -

 .الدائرة ووهداف ا العامةمعرفة جيدة بسياسات  -

 .معرفة جيدة بإجراءات التدقي  -

 جيدة باألصول المحاسبية وإجراءات التدقي . إلمام -

 م ارات جيدة في اعداد وكتابة التقارير -
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 ديوان الخدمة المدنية 

 بطاقة الوصف الوظيفي الفعلي 

 الدائرة : وزارة التنمية االجتماعية 

 معلومات أساسية عن الوظيفة. 1

 مساعد مدق  مالي : مـسـمـى الـوظـيـفـة 1.1

 وحدة التدقي  والرقابة الداصلية : اإلدارة / الــمـديـريـة 1.1

 قسم التدقي  والرقابة المالية :  الـقـســم / الـشـعــبـة  1.1

 الداصلية رئيس قسم التدقي  والرقابة : مسـمى وظيـفة الـرئـيس المباشر  1.1

 . تـرمـيـز الـوظـيـفـة1

 101/101/110 الرمز: دائـمـة/غـيـر مـصـنـفـة / وظـائـف بـعـقود ذات فـئـات ودرجات نــوع الــوظـيـفـة

 1 الرمز: األولــــــى الــفــئــة

 0 الرمز: مجموعة الوظائف الفنية لتصصصية المجموعة النوعية العامة

 0 الرمز: وظائف الرقابة والتدقي  والمتابعة والتقييم الفرعيةالمجموعة النوعية 

 الـمـسـتـوى
 الثالث

 3  الرمز:

 المسمى القياسي الدال
 مدق  مساعد

 002 الرمز:

 مسمى الوظيفة الفعلي
 مدق  مالي مساعد

 00 الرمز:

 100310000 الرقم الرمزي للوظيفة

  الرمز:  الـمجـمـوعـة الـمهـنية
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الغاية، ومتابعة التزام الوحدات  ل ذه المحددة العمل وإجراءات وفقاً لصطة القسم المالي التدقي  إجراءات تنفيذ:  الوظيفةغرض -1

 اإلدارية بالقوانين المعتمدة بالدائرة.

 المهام والواجبــــات :-1

 الداصلي التي تحكم اجراءات العمليتابع صحة وسالمة تطبي  التشريعات المعمول ب ا والسياسات المالية وتعليمات القبط  .1

 والوثائ  المعززة ل ا.

وتعديالتي ، والتعليمات  1990( لسنة 3يساهم في تدقي  كافة المعامالت المالية التي يتم تنظيم ا وفقا ألحكام النظام المالي رقم ) .1

 1011( لسنة 3قابة الداصلية رقم )المعمول ب ما . وبما ينسجم مع نظام الر 1990( لسنة 1التطبيقية للشاون المالية رقم )

 وتعديالتي ، والتعليمات الصادرة بموجبي.

يساهم في تدقي  المستندات والقيود والحسابات الصتامية والبيانات والتقارير المالية والسجالت المحاسبية والكشوفات سواء كانت  .1

 ورقية او محوسبة .

ج المعتمدة من قبل وزارة المالية )لوائح التدقي ( في توثي  االنجازات الرقابية يطب  معيار التوثي  وادلة االثبات واستصدام النماذ .1

. 

 يجمع البيانات الالزمة ويتحق  من دقت ا لغايات التقرير الش ري وكلما دعت الحاجة عن اعمال الرقابة الداصلية  .5

ي اعيدها ويتأكد من صحة احتساب ا وتوثيق ا فيتابع دفع االمانات المترتبة على الدائرة وتحصيل ايرادات وحقو  الدائرة في مو .6

 السجالت حسب االصول والتشريعات المعمول ب ا.

 يجمع البيانات المتعلقة بدارسة وتحليل االنشطة المالية للدائرة . .7

دمغ طوابع الواردات والطوابع الرقمية وتدقي  الوصوالت  يشارف في عمليات الجرد الدوري والمفاجئ للصنادي  والسلف واالت .8

 ودفاتر الشيكات.

يساهم في التدقي  على سجالت اللوازم وعلى موجودات المستودعات من صالل اجراء جرد دوري والتحق  من مطابقة بيانات  .9

 سجالت الموجودات مع الموجودات الفعلية .

 لمالية المطلوبة من الموظفين حسب التشريعات النافذة .يساهم في التأكد من توفر وتقديم الكفاالت ا .11

 يتابع تدقي  الصالحيات وصحة التواقيع المتعلقة بكافة المعامالت واالجراءات المالية . .11

 يجمع البيانات الالزمة إلعداد التقرير السنوي الصاص بوحدة الرقابة الداصلية . .11

 لوحدة وقمن م امي ومساولياتي الوظيفية.يقوم بأي م ام وصرى يكلف ب ا وتقع قمن نطا  عمل ا .11

 عالقات الوظيفة )االتصاالت(-5
 المعلومات وتبادل العمل لتنسي  الوزارة مديريات كافة مع اإلتصاالت الداخلية )داخل الدائرة(: 1.5 -

 ال يوجد اإلتصاالت الخارجية )خارج الدائرة(: 1.5 -

 االشراف-6

 ال يوجد المباشر للوظيفة: لإلشرافمسميات الوظائف الخاضعة 
 

 الوظيفة إلشغالالمتطلبات االساسية واالضافية -7
 المؤهل العلمي والخبرات: 1.7 -
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بعمل الدائرة  عالقة ذو تصصووووص إي وو المالية وو المحاسووووبية العلوم في ودنى كحد األولى الجامعية الدرجة: العلمي الماهل

 .المالي

 المالي. العمل مجال في سنوات ( 3 ) البكالوريوس لحملة: العملية الصبرة

 التدريب:  1.7 -

 .تدريبية ساعة ( 30 ) عن تقل ال الرقابي او المالي العمل مجال في متصصصة تدريبية دورات -

 .المالية اللوائح ٕوإعداد التحليل المالي مجال في رات دو -

 .التقارير وكتابة إعداد مجال في دورات -

 الحكومي المحاسب مجال في دورة -

 .داصلي مدق  إجازة برنامج -

 المعارف والمهارات والقدرات: 1.7 -

 .الدائرة الناظمة لعمل بالتشريعات معرفة -

 .باإلجراءات والتعليمات المعتمدة في الدائرة والمتعلقة بعمليمعرفة  -

 .االلمام بسياسات الدائرة ووهداف ا العامة -

 االلمام بإجراءات التدقي . -

 .متابعة العمل بإجراءاتمعرفة جيدة  -

 .معرفة جيدة في وساليب جمع البيانات -

 .معرفة في تنظيم وحفظ الملفات الصاصة بالوحدة -

 .معرفة باستصدام تطبيقات الحاسوب -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


