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  التنمیة االجتماعیة  معالي وزیركلمة 

  ،،،، والموظفات  زمالئي وزمیالتي الموظفین

ً بكم  أرحبیسعدني ان        ً بید  ،للعمل معا خدمات لاالمعنیة بتقدیم  یة االجتماعیة،في مالك وزارة التنمویدا

رسم  تھا من خاللالزیادة رضا متلقي خدم لكافة شرائح المجتمع األردني، حیث تسعى الوزارة وبشكل مستمر

السیاسات ووضع الخطط االستراتیجیة والتنفیذیة ومراجعتھا وتقییمھا بالرجوع الى مؤشرات أداء محددة 

الذي  اھتمامھا بالعنصر البشري ولتحقیق ذلك تصب الوزارة جل ،لقیاس مستویات اإلنجاز ومقدار التقدم فیھا

یقوم بتقدیم الخدمة لمتلقیھا وتسعى بشكل مستمر لتحقیق اقصى درجات الرضا الوظیفي ضمن االمكانیات 

  .المتاحة

من قبل فریق متخصص في مجال إدارة وتنمیة وتخطیط الموارد  "دلیل الموظف الجدید"حیث تم اعداد       

ً البشریة  أو ة في الوزار األساسیة التي یحتاجھا الموظف الجدید معلوماتالبكافة  والذي نأمل ان یكون غنیا

 سھولة ویسر. بكلاإلداریة التابعة لھا  الوحدات

ً ان یتحلى كل منكم بالقیم المؤسسیة لتقدیم الخدمات االجتماعیة بكل عدالة وشفافیة وحیاد لتحقیق         راجیا

  .عبدهللا الثاني بن الحسین المعظمرؤى سیدي صاحب الجاللة الھاشمیة الملك 

  

  وزیر التنمیة االجتماعیة                                                                        

  بسمة موسى إسحاقــات                                                                         
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  مقدمة :

یعتبر العنصر البشري المورد األساسي الذي ترتكز علیھ وزارة التنمیة االجتماعیة في أداء المھام            

والوجبات المناطة بھا لذى تسعى الوزارة الى إدارة وتنمیة الموارد البشریة وإیجاد بیئة محفزة للعمل واالنجاز 

ھم فیزھم واالعتناء بھم لتمكینھم من القیام بأداء واجباتوإیجاد بیئة آمنة للموظفین توجیھھم وتنمیة قدراتھم وتح

وتقدیم الخدمات لمتلقیھا بالمستوى المطلوب، مما ینعكس على األداء المؤسسي للوزارة بشكل عام والتحسین 

والتطویر المستمر في إنجازاتھا، ورفع سویة الخدمات التي تقدمھا لكافة شرائح المجتمع في كافة أقالیم 

لعمل ا” ما یساھم في تحقیق األھداف االستراتیجیة للوزارة وتحقیق رسالة الوزارة المتمثلة فيالمملكة م

االجتماعي التنموي، وتحسین نوعیة حیاة أفراد المجتمع، من خالل رسم السیاسات االجتماعیة واألطر 

لشراكات یزة، وتعزیز االتشریعیة المتكاملة، وتوظیف المعلومات والمعرفة لتوفیر الخدمات االجتماعیة المتم

المحلیة والدولیة القائمة على بنیة مؤسسیة متطورة وكوادر بشریة متخصصة ومؤھلة تعزز عملیة التنمیة 

 “.المستدامة

وقد جاءت فكرة تطویر ھذا الدلیل االرشادي باعتباره مرجعیھ تساعد الموظف الجدید على التعرف           

ومھامھا وخدماتھا وھیاكلھا التنظیمیة وأھدافھا االستراتیجیة...ألخ،  على الوزارة من حیث رؤیتھا ورسالتھا

مما یعطي الموظف فكره عامھ عن بیئة العمل وما ھو مناط بھا من مھام ووجبات، باإلضافة الى ذلك تضمن 

 الدلیل بعض المعلومات الوظیفیة من حیث التعیین، ومدة التجربة، تقییم األداء، إجراءات االلتحاق بمكان

العمل، الرواتب والعالوات والحوافز....الخ، والتي ذكرت بشكل عام دون الدخول بالتفاصیل حیث یمكن 

للموظف االطالع على مزید من المعلومات من خالل الرجوع الى المراجع المختصة بكل بند من البنود 

 المذكورة في الدلیل. 
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  الھدف من دلیل الموظف الجدید:

من ھذا الدلیل یبدأ من عملیة توجیھ الموظفین الجدد في الوزارة لمساعدتھم على  ان الھدف االساسي  

االندماج الوظیفي بما یخدم تطویر متطلبات العمل وكذلك العمل بشكل مؤسسي مدروس لتحقیق االنتماء 

 الوظیفي نت خالل تعریف الموظف بالقیم المؤسسیة.

الوظیفي من خالل التعریف بالحقوق والواجبات كما یھدف الدلیل الى تحقیق اقصى غایات الرضا   

 للموظف والتي على ضوئھا تمكنھ من المساھمة في تحقیق رؤیة ورسالة الوزارة بشكل فعال.

  :نبـــذة عن الوزارة

، الذي حدد غایتھا، 1956) لسنة 14تعمل وزارة التنمیة االجتماعیة بموجب قانون نشأتھا رقم (  

الشامل والكفایة اإلنتاجیة، وتنسیق الخدمات االجتماعیة للمواطنین في  توفیر الضمان االجتماعي” وھي
 “. جمیع مراحل العمر، وتنظیم استثمارھم

 :األدوار الرئیسیة التالیةبتھدف الوزارة بموجب تشریعاتھا الى القیام        

ات المستضعفین والفئبتقدیم خدمات الرعایة لألفراد الذي یعنى  الدور األول (الرعایة والحمایة):  

(األطفال الفاقدین للسند األسري، واألحداث،  :المھمشة وذوي الظروف واالحتیاجات الخاصة

واألشخاص ذوي االعاقة، والنساء المعنفات، والمسنین، والمتسولین، وضحایا االتجار بالبشر)، 

في ظروفھم من خالل تشخیص حاالتھم وتقییمھا والتدخل فھا لحین حدوث التغیر االیجابي 

 االجتماعیة.

فیعنى في المساھمة بتمویل بعض مشاریع القروض اإلنتاجیة  الدور الثاني (الدور التنموي):

 الصغیرة، والمساھمة بتنظیم مساعي المتطوعین، وبناء المساكن للفقراء.

المؤسسات والمراكز والذي یعنى باألشراف والرقابة على  الدور الثالث (االشراف والرقابة):            

التابعة للوزارة والمؤسسات الخاصة والتطوعیة والتي تعنى بتقدیم خدمات للمجتمع مثل الجمعیات 

  الخیریة ودور المسنین والحضانات ومراكز التربیة الخاصة.... الخ.

 كما وتقوم الوزارة بتقدیم المعونات المالیة والعینیة لألشخاص في الظروف الطارئة.           
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  رؤیة ورسالة الوزارة

 الرؤیا  

 وتسعى الوزارة الى التمیز في العمل المؤسسي حیث تتمثل رؤیة الوزارة بــ:  

 “. االجتماعیة مستقر عماده األسرة یحقق العدالةوزارة متمیزة وداعمة لمجتمع آمن و”  

 الرسالة    

 وتتلخص أعمال الوزارة في رسالتھا والتي تتضمن:  

العمل االجتماعي التنموي، وتحسین نوعیة حیاة أفراد المجتمع، من خالل رسم السیاسات ”   
االجتماعیة واألطر التشریعیة المتكاملة، وتوظیف المعلومات والمعرفة لتوفیر الخدمات االجتماعیة 

ة یالمتمیزة، وتعزیز الشراكات المحلیة والدولیة القائمة على بنیة مؤسسیة متطورة وكوادر بشر
 “.   متخصصة ومؤھلة تعزز عملیة التنمیة المستدامة 

  :القیم المؤسسیة

  التمیز واالبداع 

  الشفافیة والمساءلة 

  العمل بروح الفریق 

 التشاركیة 

  العدالة 
 

  التشریعات الناظمة لعمل الوزارة:

 :القوانین

  1956لسنة  14قانون وزارة الشؤون االجتماعیة و العمل وتعدیالتھ رقم 

  2014لسنة  32قانون االحداث رقم. 

  2008لسنة  51قانون الجمعیات وتعدیالتھ رقم. 
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  2017لسنة  15قانون الحمایة من العنف االسري رقم. 

 األنظمة 

 2015لسنة  117تنظیم االداري لوزارة التنمیة االجتماعیة رقم نظام ال.  

  2018لسنة  77نظام دور الحضانة رقم.  

  2010لسنة  57االنظمة االساسیة للجمعیات رقم النظام المحدد ألحكام. 

  2010لسنة  32نظام الجمعیات الخاصة رقم. 

  2009لسنة  13نظام تحدید الوزارة المختصة بالجمعیات رقم.  

  2010لسنة  67نظام االتحادات رقم. 

 .نظام االتحاد العام للجمعیات الخیریة االردني 

 1972لسنة  17قم نظام الیانصیب الخیري االردني وتعدیالتھ ر. 

  2016نظام تسویة النزاعات في قضایا االحداث لسنة.  

  2016لسنة  67نظام الرعایة الالحقة لألحداث رقم.  

   1959لسنة  48نظام المساعدات لألحداث رقم. 

   1959لسنة  14نظام المساعدات االجتماعیة وتعدیالتھ رقم. 

   1971نظام التأھیل والمساعدات لسنة. 

  2004لسنة  48مایة االسرة رقم نظام دور ح. 

   2012لسنة  30نظام دور ایواء المجني علیھم والمتضررین من جرائم االتجار بالبشر رقم. 

   2016نظام دور ایواء المعرضات للخطر لسنة. 

   2017نظام مراكز التدخل المبكر لألطفال ذوي االعاقة لسنة. 

  2014لسنة  40نظام مراكز االشخاص ذوي االعاقة رقم. 

  2014لسنة  32نظام مراكز تنمیة المجتمع المحلي رقم. 

  2012لسنة  81نظام ترخیص دور رعایة المسنین واالندیة الخاصة بھم رقم. 

   2009لسنة  49نظام ترخیص وادارة دور رعایة االطفال االیوائیة رقم. 
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   1972لسنة  34نظام دور رعایة الطفولة من الوالدة حتى سن الثامنة عشرة رقم. 

   1957لسنة  1نظام جمع التبرعات للوجوه الخیریة وتعدیالتھ رقم. 

   2019لسنة  100نظام التدابیر الملحقة بقرار تسویة النزاع في قضایا العنف االسري رقم. 

 التعلیمات 

  2019عدیالتھا لسنة وتتعلیمات ترخیص دور الحضانة. 

  2019تعلیمات ترخیص مراكز التدخل المبكر لالطفال ذوي االعاقة  لسنة. 

  2018تعلیمات دور ایواء المعرضات للخطر لسنة. 

  2017تعلیمات برنامج األسر المنتجة وریادة الشباب المعدلة لسنة.  

   2017تعلیمات االسر المنتجة لسنة.  

 2014للمسنین لسنة  تعلیمات ترخیص االندیة النھاریة. 

  2014تعلیمات ترخیص دور الرعایة االیوائیة للمسنین لسنة . 

  2013تعلیمات ترخیص الحضانات المؤسسیة في القطاع العام والخاص والتطوعي لسنة. 

  2013لسنة  1تعلیمات تصنیف الجمعیات رقم. 

   تعلیمات انتفاع مجھولي الوالدین الخارجین من دور الرعایة االجتماعیة االیوائیة من مخصصات
 .2013الزواج لسنة 

   2013تعلیمات اسس صرف البدل المالي في برنامج الرعایة البدیلة لالطفال لسنة. 

   2013تعلیمات االحتضان لسنة. 

  مؤسسات القطاع التطوعي والخاص لسنة تعلیمات شراء االشخاص المعوقین عقلیا من مراكز و
2012. 

   تعلیمات استحقاق وجبات الطعام للعاملین في المراكز والمؤسسات /وزارة التنمیة االجتماعیة لسنة
2012. 

   2012تعلیمات التسجیل والقبول في مراكز االشخاص ذوي االعاقة التابعة للوزارة لسنة. 

   2012في وزارة التنمیة االجتماعیة والجمعیات الخیریة لسنة تعلیمات ادارة صنادیق االئتمان المحلي 

   2011تعلیمات ترخیص وادارة دور رعایة االطفال االیوائیة لسنة. 
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   2011تعلیمات االنفاق من صندوق دعم الجمعیات لسنة. 

   2011تعلیمات التسجیل والقبول في مراكز ومؤسسات االشخاص المعوقین لسنة. 

   2010تعلیمات الوزارة المختصة بالجمعیات لسنة. 

   2010تعلیمات لجان الوفاق االسري. 

   2010تعلیمات توفیق اوضاع الجمعیات لسنة. 

   الح وتاھیل النساء/ الجویدة لسنةتعلیمات الخاصة بعمل دار االمل لرعایة اطفال نزیالت مركز اص 
2009. 

  2008زالء مراكز االصالح والتاھیل لسنة تعلیمات الخدمات االجتماعیة المقدمة لن. 

   2009لسنة  15تعلیمات ترخیص دور الحمایة رقم. 

   2010تعلیمات ترخیص مراكز ومؤسسات االشخاص المعوقین عقلیا لسنة. 

    تعلیمات التسجیل والقبول واالنتفاع وطي القید في مراكز االشخاص ذوي االعاقة النھاریة التابعة
 .2016جتماعیة لسنة لوزارة التنمیة اال

    تعلیمات التسجیل والقبول واالنتفاع وطي القید في مراكز االشخاص ذوي االعاقة االیوائیة التابعة
 .2016لوزارة التنمیة االجتماعیة لسنة 

    اص ذوي االعاقة في مراكز تعلیمات التسجیل والقبول واالنتفاع وطي القید في مراكز االشخ
 .2016ني لألشخاص ذوي االعاقة التابعة لوزارة التنمیة االجتماعیة لسنة والتأھیل المھ التدریب

   2015لسنة  1تعلیمات انظمة الحمایة والمراقبة االلكترونیة في دور الرعایة االیوائیة والنھاریة رقم. 

   2015تعلیمات متابعة االشخاص ذوي االعاقة متلقي الخدمة االجتماعیة في إطار اسرھم لسنة. 

   2015مات التحاق الحدث بالتعلیم والتدریب لسنة تعلی. 

   2015تحدید المتطلبات والمعلومات الواجب توافرھا في تقاریر مراقبة السلوك لسنة. 

   2015تعلیمات نقل الحدث الموقوف او المحكوم لسنة. 

   2015تعلیمات البرامج التأھیلیة لوالدي الحدث المحتاج الى الحمایة او الرعایة لسنة. 

   2015اسس تطبیق العقوبات غیر السالبة للحریة لسنة. 

   2016تعلیمات متابعة وتقییم مراكز تنمیة المجتمع المحلي لسنة. 
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   2016تعلیمات ضبط استخدام مركبات المبادرات الملكیة السامیة المصروفة للجمعیات الخیریة لسنة  

  القوانین واالنظمة المرتبطة بعمل الوزارةأبرز 

  2008التصدیق على اتفاقیة حقوق االشخاص ذوي االعاقة لسنة قانون. 

  2017قانون حقوق االشخاص ذوي االعاقة لسنة. 

 2001لسنة  9رقم  قانون االحوال المدنیة. 

  2017لسنة  6قانون حمایة البیئة رقم. 

  2007لسنة  46قانون مكافحة غسل الموال وتمویل االرھاب وتعدیالتھ رقم. 

  2004لسنة  34تنمیة اموال االیتام رقم قانون مؤسسة. 

  2009لسنة  9قانون منع االتجار بالبشر رقم. 

  2016لسنة  23قانون المخدرات والمؤثرات العقلیة رقم. 

 2013لسنة  14ظام اعفاءات االشخاص المعوقین رقم ن. 

 ) وتعدیالتھ 2013) لسنة 82نظام الخدمة المدنیة رقم 

 ضى نظام الخدمة المدنیة (والتي یمكن االطالع لیھا من خالل زیارة لتعلیمات الصادرة بمقتوجمیع ا
 :أبرزھاومن الموقع االلكتروني لدیوان الخدمة المدنیة) 

   تعلیمات الدوام الرسمي واإلجازات السنویة ومنح المغادرات 

   تعلیمات وصف وتصنیف الوظائف في الخدمة المدنیة النافذ 

    في الخدمة المدنیة.تعلیمات منح المكافآت والحوافز 

   تعلیمات منح العالوات اإلضافیة.  
 

  األھداف االستراتیجیة

أھداف  وفق )2017-2021ولتحقیق رؤیة ورسالة الوزارة أعدت الوزارة خطتھا االستراتیجیة لألعوام (

 ومن أھدافھا االستراتیجیة: 2025التنمیة المستدامة ورؤیة األردن 

  االجتماعیة.تطویر السیاسات والتشریعات 
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 .تعزیز القدرة المؤسسیة للوزارة وتجذیر ثقافة التمیز 

 .تطویر الخدمات االجتماعیة واالرتقاء بنوعیتھا وجودتھا 

 .تنظیم العمل االجتماعي وتفعیلھ 

 .المساھمة في تمكین المجتمعات المحلیة والفئات المستھدفة 

  في مجال العمل االجتماعي.تطویر وبناء الشراكات ومأسستھا وتعزیز التعاون والتنسیق\ 

  الخدمات التي تقدمھا الوزارة: أبرز

 ترخیص دور ومراكز ومؤسسات الرعایة االجتماعیة التابعة للوزارة والتي تشرف علیھا.  

 .توفیر الحمایة االجتماعیة للمرأة والطفل المعرضین للعنف واإلساءة 

 .ترخیص دور الحضانة واالشراف علیھا 

  والخدمات االجتماعیة من خالل سجل الجمعیات واالشراف على الخیریة منھا.تسجیل الجمعیات 

 .تمویل مشاریع القروض اإلنتاجیة الصغیرة 

 .بناء وصیانة وشراء مساكن لألسر الفقیرة 

 .توعیة وتثقیف وتدریب االفراد الباحثین عن عمل وأسرھم ومجتمعاتھم المحلیة 

  ورعایتھم.اجراء الدراسات االجتماعیة لألحداث 

 .تقدیم الرعایة االجتماعیة المؤسسیة للمسنین الفقراء 

  ً  .رعایة ذوي اإلعاقة وتدریب بعضھم مھنیا

  اجراء الدراسات االجتماعیة لطالبي خدمتي الـتأمین الصحي واالعفاء من نفقات العالج إضافة
 .لدراسات االعفاء من رسوم تصریح العمل لغیر األردني المرتبطة بذوي اإلعاقة

 .رعایة األطفال االیتام 

 .دعم الجمعیات وتمویل بعض المشاریع منھا من خالل صندوق دعم الجمعیات 

 اجراء الدراسات المسحیة للظواھر والمشكالت المجتمعیة في مجتمعاتنا المحلیة. 

  تقدیم الرعایة الالحقة لألحداث 

 تنفیذ برامج االحتضان واالسر البدیلة لألطفال 

 رئة للمحتاجینتقدیم المعونة الطا  
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  :الھیكل التنظیمي

تتم مراجعة الھیاكل التنظیمیة للوزارة المركز والمیدان والوحدات اإلداریة التابعة لھا بشكل دوري   

للتأكد من وضوح المستویات اإلداریة والعالقات التنظیمیة بما یضمن التناغم والتكامل فیما بینھا لتحقیق 

والتحسن المستمر على مستوى األداء المؤسسي بما ینعكس على زیادة رضا األھداف االستراتیجیة والتطور 

 حیث تم اعتماد الھیاكل التنظیمیة للوزارة والوحدات اإلداریة التابعة لھا وفق ما یلي:، متلقي الخدمة

  الھیكل التنظیمي للوزارة المركز  

  الھیكل التنظیمي لمدیریات التنمیة االجتماعیة 

 لمراكز ومؤسسات ودور الرعایة االیوائیةالھیكل التنظیمي ل 

 الھیكل التنظیمي للمراكز النھاریة في قطاع األشخاص ذوي اإلعاقة 

 الھیكل التنظیمي لمراكز التشخیص والكشف المبكر عن اإلعاقة والتأھیل المجتمعي 

ة ریة الموارد البشریاو من خالل طلبھا من مدیوالتي یمكن االطالع علیھا من خالل الموقع االلكتروني          

  /قسم تخطیط الموارد البشریة 

  :الوحدات اإلداریة

 وممكن تصنیفھا الى :  

  وحدات إداریة ومدیریات في المركز الرئیسي للوزارة ومقره عمان، ویعتبر مركز كافة الفعالیات

 اإلداریة والتخطیطیة والتنظیمیة والتنسیقیة والمتابعة اإلداریة والفنیة.

  سط، والتنمیة االجتماعیة وموزعة على كافة المحافظات وااللویة في كافة أقالیم المملكة (مدیریات

، وجنوب) ویتبع لھا مراكز ومؤسسات ودور رعایة نھاریة وایوائیة، ومراكز تنمیة مجتمع شمال

 اجتماعیة ومراقبة السلوك. ومكاتب خدمةمحلي ومكاتب تنمیة اجتماعیة 

 :الكوادر البشریة

) موظف وموظفة في كافة المستویات الوظیفیة 2600وزارة التنمیة االجتماعیة ما یزید عن (یعمل في   

 وفق حاجة الوزارة بما یضمن انجاز كافة المھام والوجبات الكفیلة بتحقیق غایات وجودھا.
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حیث یتم تصنیف الموظفین وفق نظام الخدمة األخیر وتعلیمات وصف وتصنیف الوظائف في الخدمة   

 من حیث المؤھل العلمي الى فئات كما یلي:المدنیة 

  لوظیفة امین عام فقط في الوزارة علیا:فئة 

  فئة أولى: لحملة مؤھل عملي بكالوریوس فأعلى، وتضم ھذه الفئة ثماني درجات من الدرجة السابعة

 الى الدرجة الخاصة

  سع درجات من الدرجة لحملة مؤھل علمي دبلوم متوسط او ما یعادلھا، وتضم ھذه الفئة ت ثانیة:فئة

 التاسعة الى الدرجة األولى 

 .فئة ثالثة: لحملة مؤھل ثانویة عامة فما دون، وتضم ھذه الفئة الدرجات الثالثة والثانیة واألولى 

 

  :التجربة ومدةالتعیین 

 :التعییـــــــــن

ات وفق االحتیاجیتم التعیین في وظائف وزارة التنمیة االجتماعیة عن طریق دیوان الخدمة المدنیة   

ً احكام مواد الفصل التاسع من نظام الخدمة المدنیة  التي تم إقرارھا في جدول تشكیالت الوظائف وذلك وفقا

ف ، یكون التعیین بموجب عقود على وظائعیین الموظفین في الخدمة المدنیةالنافذ ووفق تعلیمات اختیار وت

ً) ذات فئات ودرجات  ً لتعلیمات وصف وتصنیف الوظائف المعمول ووصف وظیفي محدد و(تجدد سنویا فقا

 بھا، وتعتبر خدمات الموظفین المعینین خاضعھ ألحكام قانون الضمان االجتماعي.

 :مدة التجربة

) من نظام الخدمة المدنیة النافذ یخضع الموظف لمدة سنتین تحت التجربة تبدأ 62وفق احكام المادة (  

ه او انھاء خدمتھ على ضوء نتائج تقییم أدائھ بعد انتھاء مدة التجربة، من تاریخ مباشرتھ للعمل ویتم تجدید عقد

ویجوز انھاء خدمتھ في أي مرحلھ من مراحل التقییم على ضوء نتائج تقییم أدائھ بقرار من المرجع المختص 

 بالتعیین في كلتا الحالتین.

وعملھا وأھدافھا ومھامھا كما وتقوم الوزارة بتأھیل الموظف تحت التجربة وتعریفھ بواقع الوزارة   

ومن خالل من خالل ھذه الدلیل وتنظیمھا اإلداري والتشریعات الخاصة بھا وتدریبھ على أسالیب العمل 
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 اشرقبل رئیسھ المب من لھ نقل المعرفةمدونة السلوك الوظیفي واطالعھ على الوصف الوظیفي لوظیفتھ و

ریبیة الالزمة والتي من أبرزھا "دورة الموظف بالبرامج التدالحاقھ باإلضافة زمالئھ في الموقع الوظیفي و

 الجدید".

 الواجبات الوظیفیة وعالقات العمل:

على كل موظف/ــة في الوزارة االلتزام بـ"مدونة السلوك الوظیفي واخالقیات الوظیفة العامة"   

ً ألحكام الفقرة (أ) من المادة (   2013) لسنة 82رقم ( ) من نظام الخدمة المدنیة67الصادرة استنادا

 ومن ابرز الواجبات واالحكام التي یجب على الموظف في الوزارة االلتزام بھا ما یلي :  

  المحافظة على المال العام ومصالح الدولة وممتلكاتھا وعدم التھاون بأي حق من حقوقھا والتبلیغ عن

 أي تجاوز على المال العام والمصلحة العامة. 

 ددة للدوام وتكریس اوقات العمل للقیام بالواجبات الوظیفیة.مراعاة المواعید المح 

 .تنفیذ اوامر وتعلیمات الرؤساء من خالل االتصال الوظیفي المحدد ضمن التسلسل االداري 

 .التقید بالقوانین واالنظمة والتعلیمات المتعلقة بالعمل 

 وظیفي.المساھمة في تطویر اسالیب العمل وتقدیم االقتراحات لرفع المستوى ال 

  ابالغ الرؤساء عن اي تجاوز او اھمال او تالعب او اجراء من شأنھ ان یضر بمصلحة العمل في

 الوزارة او اي مخالفة في تطبیق القوانین واالنظمة والتعلیمات.

 .التصرف بأدب وكیاسة مع الرؤساء ومع الجمھور والمحافظة على شرف الوظیفة وحسن سمعتھا 

  المطلقة فیما یتعلق بعملھ بالوزارة وعلى مصلحة الوزارة واموالھا وموجوداتھا.المحافظة على السریة 

 .عدم استغالل الوظیفة ألیة منفعة ذاتیھ ومن خالل قبول الھدایا واالكرامیات 

 .المحافظة على المظھر العام الالئق والمحافظة على الھندام اثناء ساعات الدوام الرسمي 

 ة لذوي االحتیاجات الخاصة وتقدیم العون والمساعدة لھم.إعطاء أولویة العنایة والرعای 
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  عدم نقل اي معلومة الى الغیر او االدالء بآراء لوسائل االعالم او القیام بعمل خارج نطاق عمل

 الوزارة او االحتفاظ بأي وثیقة دون وجود موافقة خطیة من الرئیس المباشر.

  تقییم االداء:

جوة المھاریة بین االداء الحالي للموظف واالداء المطلوب منھ تحقیقھ یھدف ھذا االجراء الى تحدید الف  

 باإلضافة الى تحدید االھداف او المؤشرات والسلوكیات والمھارات والقدرات للعام القادم.

وان تقییم اداء جمیع الموظفین بالوزارة یتم عن طریق تحدید اھداف معینة على الموظف تحقیقھا   

 تنسجم واھداف وخطط عمل الوحدة االداریة التي یعمل بھا الموظفطوال العام زمنیة محددة  اتخالل فتر

األداء ومقابالت مراجعة  لةثم یلیھا مرح، من كل عام ) من شھر كانون الثاني15-1وتكون خالل الفترة (

ج المطلوب من األداء من خالل االجتماع بین الرئیس المباشر والموظف لمراجعة مدى التقدم في النتائ

ً واالتفاق على مخرجات عملیة  هتقییم مدى انجازوالموظف تحقیقھا  لتلك االھداف التي تم تحدیدھا مسبقا

تقییمھ السنویة ومراجعتھا من خالل فترة التقییم التي یتم فیھا تحدید نقاط القوة لدیھ ومناقشة اسباب القصور 

التطویریة و ھا لیتم تحدید االحتیاجات والبرامج التدریبیةالتي حالت دون تحقیقھ لألھداف في حال عدم تحقیق

 على فترتین:مقابالت األداء ، وتكون والتعلیمیة المناسبة

  .من شھر أیار من كل عام )31-20الفترة األولى: خالل الفترة (  -    

 ) من شھر تشرین ثاني في كل عام.10-1الفترة الثانیة: خالل الفترة (  -    

ثم یقوم الرئیس المباشر بوضع العالمات المستحقة واعداد تقاریر األداء السنویة باالستناد الى النتائج وسجل 

الوقائع اإلیجابیة والسلبیة ونتائج مقابالت األداء في موعد ال یتجاوز نھایة األسبوع الثاني من شھر تشرین 

م األداء وإحالة تقاریر األداء السنویة الى مدیریة الثاني ومن كل عام، ثم یتولى المدیر المعني مراجعة تقیی

  الموارد البشریة في مدة ال تتجاوز نھایة األسبوع الثالث من شھر تشرین الثاني من كل عام .

ً (دون 100-90تكون مقاییس تقییم األداء كاالتي: ممتاز (         )، 70-80)، جید (دون80-90)، جید جدا

 )60)، ضعیف (دون 60-70مقبول (دون 

ویحق للموظف االعتراض على تقییم أدائھ السنوي في حال كان تقدیره النھائي بدرجة ضعیف فقط   

ً ألحكام المادة (  دمة المدنیة النافذ./ج) من نظام الخ70وذلك وفقا
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وتحسینھ  االداءتحدید فجوات بالمسؤول المباشر یقوم التقییم التي یحرزھا الموظف  نتائجعلى وبناًء   

ً التخاذ القرارات اإلداریة المتعلقة بتدریب وتطویر وتقویمھ باستمرار ، حیث تعتبر نتائج تقییم األداء اساسا

 واإلجراءات التأدیبیة وغیرھا.الموظفین وترفیعھم وترقیتھم ونقلھم 

 طویــــر االداء:ت

ان وزارة التنمیة االجتماعیة ال تتوانى عن تقدیم اي برامج تدریبیة فنیة واداریة عندما تكون ھنالك   

حاجة الیھا داخل الوزارة او خارجھا حیث تھدف عملیة تطویر االداء الى رفع مستوى اداء الموظف وكفاءتھ 

اتھ وسلوكھ والى اعداد االفراد حدیثي التعیین وتھیئتھم للقیام بعملھم الجدید على أكمل وفاعلیتھ وتحسین قدر

وجھ ولغایات تعزیز عملیة نفل المعرفة والمھارات التي اكتسبھا من والى زمالئھ. ومن خالل ھذه العملیة 

ورات لاللتحاق بدیتم التعرف على طاقات وامكانات الموظفین واتاحة الفرص المتساویة لكافة الموظفین 

تدریبیة مناسبة إلكسابھم الخبرة والمعرفة كل في مجال تخصصھ وبالتالي رفع كفاءة العاملین في الوزرة 

 وتمكینھم من انجاز اعمالھم بطرق ادق وأنظم ومن ثم تقییم وارجاع االثر على عملیة التدریب.

 :الجدیددورة الموظف 

 توجیھ الموظف الجدید)االول الى دورة تدریبیة تحت عنوان (یتم اخضاع الموظف الجدید خالل العام   

وذلك بھدف تزویده بالمعلومات االساسیة بالحقوق والواجبات الوظیفیة واالطالع على القوانین والتعلیمات 

 ،االجتماعي، التأمین الصحي الضماننظام الخدمة المدنیة، واالنظمة التي تحكم عملھ في الوزارة مثل (

المھارات المختلفة والتي تساعدھم على خالل اكسابھم  ) حیث تمكنھم من....وك الوظیفي......مدونة السل

 القیام بأعمالھم بكفاءة وفاعلیة.
 

  لعطل الرسمیة:ا

تتمثل ایام العطل الرسمیة في یومي الجمعة والسبت من كل اسبوع والعطل الرسمیة والدینیة والمتمثلة   

 اء بموجب تعمیم خاص بھا. باألیام التي یقررھا مجلس الوزر

اما بالنسبة للعاملین في دور ومراكز الرعایة االیوائیة فیتم ترتیب ایام االجازات وفق النظام الداخلي   

 بما یضمن سیر العمل وعدم انقطاع الخدمة عن المنتفعین.
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  االجازات والمغادرات بأنواعھا:

واالجازات المرضیة واجازة االمومة تشمل االجازات التي یستحقھا الموظف االجازات السنویة   

 واجازة االبوة واالجازات العرضیة واجازة الحج واالجازة بدون راتب وعالوات.

) من نظام الخدمة المدنیة النافذ یستحق الموظف من الفئة االولى والثانیة 99ووفق احكام المادة (  

 التالي:اجازة سنویة مدفوعة الراتب االساسي وكامل العالوات على النحو 

 عدد االیام        الدرجة

ً  30   الدرجات من السادسة الى الخاصة    یوما

ً  21   الدرجات من التاسعة الى السابعة    یوما

 

كما یستحق الموظف من الفئة الثالثة اجازة سنویة مدفوعة الراتب االساسي وكامل العالوات على           

  النحو التالي:

 الدرجة/السنة

 عدد ایام االجازة

 الثالثة/السنة الثانیة/السنة االولى/السنة

21  ً  18-1 15-1 10-1 یوما

30  ً  فما فوق-19 فما فوق-16 فما فوق-11 یوما

  

 والحوافز:والعالوات الرواتب 

تطبق الوزارة سلم الرواتب واألجور والعالوات والحوافز للموظفین وفق نظام الخدمة المدنیة رقم   

والتعلیمات الصادرة بوجبة كتعلیمات منح األجور والرواتب وتعلیمات منح وتعدیالتھ،  2013) لسنة 82(

 الزیادة السنویة وتعلیمات منح العالوات اإلضافیة وتعلیمات منح المكافآت والحوافز....أخر .
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ویتم منح الموظفین عالوات تضاف الى الراتب االساسي كـ: العالوة غالء المعیشة، والعالوة العائلیة،   

ً ما حددتھ احكام المواد ( ) من احكام نظام الخدمة المدنیة 24,25،26والعالوة االشرافیھ، والعالوة الفنیة وفقا

 المذكور اعاله

افز وذلك من خالل لجنة دائمة تشكل في الوزارة وتطبق الوزارة أسس داخلیة لمنح المكافآت والحو  

ً ما حددتھا  لھذه الغایة والتي یتم من خاللھا صرف المكافأة المالیة الشھریة للموظفین وتختلف قیمتھا وفقا

 االسس من معاییر (مثل: المسمى الوظیفة، والموقع الوظیفة، عبء العمل، مكان العمل وغیرھا ...)

كما وتطبق الوزارة معاییر لمنح كتب الشكر والتي تعتبر اھم وسائل التحفیز المعنوي المستخدمة في   

 الوزارة. 

  :الترفیع وتعدیل االوضاع والترقیة للوظائف االشرافیة والقیادیة

  الترفیع 

الى درجة اعلى منھا والى  من درجة یتم ترفیع الموظف الى وظیفة شاغرة في الوزارة ویتم ترفیعھ         

 وتتخذ جمیع ،الراتب االساسي االعلى من راتبھ االساسي مباشرة في الدرجة االعلى ضمن الفئة الواحدة

ً من الیوم االخیر من شھر كانون االول من كل سنة وفق  احكام قرارات الترفیع وتعدیل االوضاع اعتبارا

 النافذ. /أ) من نظام الخدمة المدنیة77المادة (

 أنواع الترفیع:
 الترفیع الوجوبي: -

ً من درجة الى درجة اعلى منھا والى الراتب       یرفع الموظف من الفئتین االولى والثانیة وجوبیا

ً لما یلي: االساسي االعلى   من راتبھ االساسي مباشرة في الدرجة االعلى ضمن الفئة الواحدة وفقا

 خدمة فعلیة في اعلى مربوط الدرجة. أشھرمدة ال تقل عن ستة  أمضيان یكون قد  .1

) ساعة 30ان یكون قد شارك في برامج تدریبیة ضمن الدرجة الواحدة ال تقل مدتھا عن (  .2

 تدریبیة.

  

  



17 | P a g e  
 اعداد مدیریة الموارد البشریة / قسم تخطیط الموارد البشریة 

22/12/2019والتي اجتمعت بتاریخ  2019) لسنة 28الموارد البشریة رقم (معتمد بمصادقة معالي الوزیر على قرار لجنة   
 

 الترفیع الجوازي: -

ً بنسبة ال تتج ) من الفئة األولى والثانیة وتعطى االولویة %6وز (ایتم ترفیع عدد من الموظفین جوزیا

وظفین الحاصلین على تقدیر (ممتاز) في السنوات الثالث التي تسبق سنة في الترفیع الجوازي للم

  الترفیع.

  الدرجات التي تدخل في المنافسة على الترفیع الجوازي:

 الدرجة الخامسة ولغایة الدرجة األولى الفئة األولى: من  -

 الدرجة الثانیة ولغایةالفئة الثانیة: من الدرجة السابعة  -

  شروط الترفیع الجوازي:

 ان یكون قد أمضى في الدرجة مدة فعلیة ال تقل عن ثالث سنوات خدمة فعلیة في الدرجة. .1

2.  ،ً ان یكوم تقدیره في التقاریر السنویة الواردة عنھ عن اخر سنتین ال یقل عن درجة جید جدا

 وان ال یقل تقدیره في التقاریر السنویة الثالثة السابقة مباشره لھا عن درجة (جید).

ھ أي عقوبة من العقوبات التأدیبیة المنصوص علیھا في نظام الخدمة المدنیة ولم تتخذ بحق .3

 النافذ.

 تعدیل االوضاع:

حصول الموظف على مؤھل علمي جدید اعلى من المؤھل الذي یحملھ وھو على رأس عملھ ویتصل عند 

  المؤھل.مباشرة فیجوز تعدیل وضعھ الى الدرجة المقررة لذلك الوزارة  موضوع تخصصھ بعمل

 

 التأدیبیة: والعقوباتالجراءات ا

تھدف االجراءات والعقوبات التأدیبیة الى ضمان حسن سیر العمل في الوزارة وتعزیز االتجاھات   

االیجابیة في العمل ورفع كفاءة االداء وضمان التزام الموظفین بقواعد السلوك الوظیفي واخالقیات الوظیفة 

ً من خالل تطبیق الفصل السادس عشر  العامة وردع الموظف للحیلولة دون ارتكابھ اي مخالفة مستقبال

 وتعدیالتھ. 2013) لسنة 82/اإلجراءات والعقوبات التأدیبیة من نظام الخدمة المدنیة رقن (
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 حیث یجب على الوزارة مراعاة ما یلي قبل إیقاع أي عقوبة بحق الموظف:  

 بالعقوبة الموجھة الیھ وال ً  تھم المنسوبة بحقھ.یجب اعالم الموظف خطیا

  تجرد المدیر او الرئیس المباشر او أعضاء لجنة التحقیق من أي اعتبارات شخصیة من شأنھا

 التأثیر على مجریات التحقیق او إیقاع العقوبة

 عدم إیقاع أكثر من عقوبة واحدة على المخالفة المسلكیة الواحدة التي یرتكبھا الموظف 

  طبیعة المخالفة اي عدم المغاالة او التساھل في االجراءات یجب ان تكون العقوبة متناسبة مع

 التأدیبیة المتخذة.

 .بالعقوبة المتخذة بحقھ خالل عشرة أیام تاریخ ایقاعھا ً  اعالم الموظف خطیا

) 82) من احكام نظام الخدمة المدنیة رقم (141یقع على الموظف عقوبات تأدیبیة وفق احكام المادة (      

تعدیالتھ، إذا ارتكب مخالفة للقوانین واالنظمة والتعلیمات والقرارات المعمول بھا في نظام الخدمة  2013لسنة 

بالمسؤولیات والصالحیات المنوطة بھا على عمل او تصرف من شأنھ االخالل  أقدمالمدنیة او في تطبیقھا او 

اداء واجباتھ او اعتدى على  أھملوعرقلتھا او االساءة الى الوظیفة وواجبات الموظف وسلوكھ او قصر او 

ً للتدرج التالي:  اموال الدولة ومصالحھا، وفقا

 التنبیھ 

 االنذار 

 الحسم من الراتب الشھري االساسي بما ال یزید عن سبعة ایام في الشھر 

 جب الزیادة السنویة لمدة سنة واحدةح 

 حجب الزیادة السنویة لمدة ثالث سنوات 

 حجب الزیادة السنویة لمدة خمس سنوات 

 االستغناء عن الخدمة 

 العزل 
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 لتظلم:ا

تسعى وزارة التنمیة االجتماعیة بشكل دائم الى تحقیق مبدأ العدالة والشفافیة والمساوة فیما یتعلق   

) 82خالل االلتزام بتطبیق الفصل السابع عشر / التظلم من نظام الخدمة المدنیة رقم (بحقوق الموظفین من 

 وتعدیالتھ. 2013لسنة 

حیث یتم تشكیل لجنة للتظلمات بشكل دائم للنظر باالستدعاءات المقدمة من الموظفین والتي تقوم   

 ا.دعم قرارات اإلدارة العلیبدورھا بالتحقیق بالتظلم بإجراءات شفافة وموثقة وترفع تقریر بالنتائج ل

ً بنتیجة تظلمھ خالل فترة زمنیة محددة.    وتلتزم الوزارة بإعالم المتظلم خطیا

 حیث یساھم ھذه االجراء بتحقیق ما یلي:  

 .فتح قنوات اتصال بین الموظف المتظلم ومختلف مستویات االدارة في بعض الحاالت 

  الموظف او واجباتھ والتزاماتھ وضوابط الحد من المخالفات والتجاوزات التي تتعلق بحقوق

 العمل والسلوك الوظیفي.

 .اتخاذ االجراءات وتطویرھا بما یمنع تكرار التجاوزات والمخالفات ویساھم في مكافحة الفساد 
 

  :والحراك الوظیفي لنقلا

اقة الوصف ة وبطیتم تطبیق عملیة النقل باألخذ بعین االعتبار حاجة الوزارة ومتطلبات اشغال الوظیف          

   الوظیفي ویمكن ان یتم تكلیف الموظف للقیام بمھام إضافیة وفق الحاجة الفعلیة لمكان عملھ.

  

 العالقات االجتماعیة:

تشجع الوزارة على عالقات العمل غیر الرسمیة وذلك بسبب سعیھا المستمر لتوطید تلك العالقات   

 الھادفة والبرامج المختلفة للنشاطات االجتماعیة. فإنھا تعمل وبشكل مستمر على عقد اللقاءات والبرامج
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  الخدمات العامة التي تقدمھا الوزارة لموظفیھا:

توفر الوزارة لكافة موظفیھا الكثیر من الخدمات والتسھیالت التي تعتبر احد اھم العوامل الضروریة   

ھیزات لنوع االجتماعي والتجلتوفیر ظروف عمل افضل كتوفیر الغرف والمرافق الصحیة المالئمة المراعیة ل

المكتبیة واألجھزة والمعدات الالزمة،  مع القیام بجمیع اعمال الصیانة الوقائیة والتصحیحیة لكافة مستلزمات 

مباني الوزارة والمدیریات والمكاتب والمراكز التابعة لھا وخدمات التنظیف واالمن والحراسة لتلك المباني 

باإلضافة الى وجود مكتبة وكافتیریا للموظفین ومواصالت مؤمنة لبعض  والمحافظة على موجودات الوزارة

 مناطق المملكة وحضانة لألطفال في مركز الوزارة .  

 

 


