
 

 

 

 

 

 

 

 وزارة التنمية االجتماعيةدليؿ خدمات 

(2019) 

 

 اعداد 

 مديرية التطوير المؤسسي

 قسػػػػػػـ إدارة وتحسيػػػػػف الخدمػػػػػػػات



[II] 

 

 

 
 اٌؾس١ٓ ؽفظٗ هللا رؼبٌٝاٌضبٟٔ اثٓ  هللاػجذ ٙبش١ّخ اٌٍّهاٌ اٌغالٌخطبؽت  ؽؼشح

 

 



[III] 

 

 

 

 
 طبؽت اٌسّٛ اٌٍّىٟ األ١ِش اٌؾس١ٓ ثٓ ػجذ هللا اٌضبٟٔ ٌٟٚ اٌؼٙذ ؽفظٗ هللا رؼبٌٝ



[4] 

 

 الفيرس

 7 .....................................................................................................................2019خ ئػذاد د١ًٌ خذِبد اٌٛصاسح ِٕٙغ١

 8 .......................................ّمذِخ........................................................................................................................اٌ

 8 ....................................................................................................................اٌّٙبَ اٌشئ١س١خ ٌٛصاسح اٌز١ّٕخ االعزّبػ١خ

 10 ................................................................................................................اإلؽبس اإلسزشار١غٟ ٌٛصاسح اٌز١ّٕخ االعزّبػ١خ

 13 ..... ...............................................................................................................................................ِفب١ُ٘ ٚرؼش٠فبد

 14 .......................................................١ِضبق اٌخذِخ.................................................................................................

 15 ..................................................................................................................ّٟ ٌٛصاسح اٌز١ّٕخ االعزّبػ١خ .ا١ٌٙىً اٌزٕظ١

 16 ... ........................................................................................................ ٠خ ا١ٌّذا١ٔخد١ًٌ ٘ٛارف اٌٛصاسح ٚاٌٛؽذاد االداس

 33 .....................................................................................................................................................ثطبلبد اٌخذِخ 

 34 .............................................................................................األشخبص رٚٞ االػبلخ  ِذ٠ش٠خ شإْٚ

 35 ..………………………… 2017قرار منح ترخيص مراكز التدخؿ المبكر/ بموجب نظاـ التدخؿ المبكر لعاـ  .1 

 36 .........................................قرار إلحاؽ بالمراكز اإليوائية الحكومية لألشخاص ذوي اإلعاقة.اصدار  .2 

 39 ..........اإلعاقة ...............................ذوي  لألشخاص بالمراكز النيارية الحكوميةقرار إلحاؽ اصدار  .3

 41  .........يارية والمراكز اإليوائية في القطاع الخاص والتطوع ..................إصدار قرار إلحاؽ في المراكز الن .4

 42 ...........................................طمب الحصوؿ عمى خدمات التشخيص والتأىيؿ المجتمعي ......... .5

 43 ......................................تخفيض أسعار تذاكر السفر لألشخاص ذوي اإلعاقة طمب الحصوؿ عمى  .6

 44 ................................لألشخاص ذوي االعاقة ..................... تأميف صحيطمب الحصوؿ عمى  .7

 45 ....................................طمب الحصوؿ عمى إعفاء جمركي لألشخاص ذوي اإلعاقة ................ .8

 47 ...........لتعميـ والتدريب والتأىيؿ الميني لألشخاص ذوي اإلعاقة ............................الحصوؿ عمى ا .9

 49 ......................................................... طمب الحصوؿ عمى إعفاء مف رسـو تصريح العمؿ .10

 51 .......................................................................................................................................... ِذ٠ش٠خ االسشح ٚاٌؾّب٠خ

 52 .......................مؤسسات الرعاية اإليوائية ....................................................ترخيص  .1 

 53 ................................................................... (نيامتوفرة إلكترو ) ترخيص دور الحضانات .2

 55   ..............................في دار الحضانةشريؾ انسحاب و خر/ دخوؿ آنقؿ ممكية حضانة مف شخص إلى  .3

 56                .............................................نقؿ مبنى دار حضانة لمبنى جديد او توسعة مبنى حضانة قائمة  .4

 58 ............................بناء عمى رغبة المؤسسيف .................................... اغالؽ دار حضانة .5

 59 ............................................................................... تجديد تػرخيػص دور الحػضانػة .6

 60 ........................................................................ ترخيص دار لرعاية كبار السف ايوائية .7

 62 ............................................................................. ترخيص نادي نياري لكبار السف .8

 63 ............................................................... ية اإليوائية لكبار السفالحاؽ مسف بدور الرعا .9

 64 .............................................................. ايوائية/ تجديد ترخيص دار لرعاية كبار السف  .10

 65 ........................................................................ تجديد ترخيص نادي نياري لممسنيف .11

 66 ............................................... نقؿ او نقؿ ممكية او توسعة او اغالؽ  نادي نياري لممسنيف .12

 67 ......................................... نقؿ او نقؿ ممكية او توسعة او اغالؽ  دار لرعاية المسنيف ايوائية .13

 68 ....................تقديـ طمب االحتضاف .................................................................. .14

 70 ............................قرار الموافقة عمى تقديـ الرعاية األسرية البديمة لألطفاؿ)التحضيف( .............. .15

 72 ............................................................................. / الرعاية البديمةالدمج االسري  .16

 74 ....................................................................... خدمة توفير مسكف )شراء واستئجار( .17

 75 .........................................................خدمة مساعدة زواج )شراء اثاث( ................. .18

 76 ..............خدمة دعـ مالي الستكماؿ دراسة ودورات تدريب ) مف خالؿ االتفاقيات المبرمو مع الشركاء (.. .19

 77 ...................................................... خدمة تقديـ المساعدات المالية االستثنائية لمخريجيف .20

 



[5] 

 

 78 ...............................................................................................................................ِذ٠ش٠خ االؽذاس ٚاالِٓ اٌّغزّؼٟ

 79 ........................................ (دار األمؿىيؿ /  النساء ) أالحاؽ طفؿ بوالدتو في مراكز االصالح والت .1 

 80 ........................................... الحصوؿ عمى تصريح زيارة حدث لذويو في مراكز اإلصالح والتأىيؿ .2

 81 ................................................................................... ترخيص دور حماية االسرة .3

 83 ....................................................................توكيؿ محاميف وتوفير االستشارات القانونية .4

 84 ....................................................................................................................... ِذ٠ش٠خ رؼض٠ض االٔزبع١خ ٚاٌؾذ ِٓ اٌفمش

 85 ...................وريادة الشباب .............................. طمب الحصوؿ عمى قرض مشروع أسر منتجة .1 

 87 ....................مشروع انتاجي تنموي )جمعية خيرية، مركز تنمية مجتمع محمي( .......إصدار قرار منحة  .2

 89 ........................ تنمية مجتمع محمي(، مكتب ائتماف ) جمعية خيرية ، مركز دوؽإصدار قرار منحة صن .3

 91 ........................................... إصدار قرار تسميـ إدارة مركز تنمية المجتمع المحمي لجمعية خيرية .4

 94 .......................................... ةاعداد الدراسة االجتماعية لغايات منح التأميف الصحي لالسر الفقير  .5

 95 ..............................................................................................................................................ِذ٠ش٠خ اٌغّؼ١بد ....

 96 ........................................................................................اختياريا -حؿ الجمعية .1 

 97 ......................................دينار 2000مراجعة الحسابات المالية لمجمعيات التي تقؿ ميزانيتيا عف  .2

والمشاريع المرتبطة بتحقيؽ  الدعـ النقدي لمجمعيات لتمكينيا مف تنفيذ البرامج–اعانات الجمعيات الخيرية  .3
 ................................................................أىدافيا وغاياتيا ...........................

98 

 99 ............................................................................لمجمعيات...........–إنشاء فروع  .4

 100 ......................................................كيف الجمعيات مف إنشاء وفتح مركز أو مكتب خدمات.تم .5

 101 ...........................................................................أو أكثر..........–اندماج جمعيتيف  .6

)متوفرة اعفاء ضريبي وجمركيمة لدى الجيات الرسمية األخرى عمى والييئات المسج الجمعياتتسييؿ حصوؿ  .7
 ...............................................................................إلكترونيا لمجمعيات األجنبية(

102 

 104 .......................... )نقؿ ممكية وتسجيؿ( –( ركاب أو أكثر 4حمولتيا )-تسييؿ امتالؾ الجمعيات مركبة .8

 106 ..............................................( ركاب أو أكثر لمجمعيات4تسييؿ تجديد رخصة مركبة حمولتيا ) .9

 107 ................................................تسييؿ حصوؿ الجمعيات عمى اعفاء مف رسـو المسقفات.... .10

 108 ...........................ييئات بالحصوؿ عمى الموافقة لتنفيذ حممة لجمع التبرعات....تمكيف الجمعيات وال .11

 110 ....................................................تسييؿ تسجيؿ وامتالؾ الجمعيات قطع األراضي والعقارات .12

اصدار  (امميف أو المتطوعيف األجانبة لمععمؿ واذف إقام تجديد تصريحأو  اصدارحصوؿ الجمعيات عمى  .13
 ...................................................متوفرة إلكترونيا(وتجديد تصريح عمؿ لمجمعيات األجنبية 

112 

 114 ..........................لمجمعيات األجنبية( متوفرة إلكترونيا)-تسييؿ تمكيف الجمعيات مف فتح حساب بنكي .14

 115 ......تمكيف الجمعيات مف تعديؿ أسماء المفوضيف بالتوقيع عمى حسابيا البنكي...................... تسييؿ .15

 116 تسييؿ تعديؿ األنظمة األساسية لمجمعيات................................................................... .16

 117 ........لموازنة التقديرية لمجمعيات.............................مراجعة التقارير السنوية والخطة المستقبمية وا .17

 118 .......دراسة ومراجعة وتعديؿ المشاريع والبرامج والنشاطات لمجمعيات........................................ .18

 120 ............................اصدار توصية حوؿ واقع عمؿ الجمعية القانوني واإلداري والمالي................. .19

 122 .......................................................................................................................................... ِذ٠ش٠خ سغً اٌغّؼ١بد

 

 123 ..............................................................................()متوفرة إلكترونيا تسجيؿ جمعية .1

 124 .................................................................()متوفرة إلكترونيا فرع أجنبية/ تسجيؿ جمعية .2

 127 ........................تسجيؿ اتحاد ........................................................................ .3

 128 ................................................................................ تحادانضماـ جمعية لعضوية ا .4

 129 ............................................................................................ اندماج الجمعيات .5

 130 ............................................................................................. نقؿ تبعية جمعية .6

 131 ...................................................................................... حؿ الجمعية/ االختياري .7



[6] 

 

 132 ......................................................................(متوفرة إلكترونيا) تعديؿ النظاـ األساسي .8

 133 ............................................................. ()متوفرة إلكترونيا صدار شيادة بدؿ فاقد / تالؼا .9

 134 ................................................................ جنبيالحصوؿ عمى الموافقة عمى التمويؿ األ .10

 136 ................................................................................................................................. ِذ٠ش٠خ طٕذٚق دػُ اٌغّؼ١بد
 137 ...................................................................................... الدعـ النقدي الجمعيات .1 

 139 ....................................................................................... دعـ مشاريع الجمعيات .2

 141 ........................................................................................................................................ ِذ٠ش٠خ االث١ٕخ ٚاٌّسبوٓ
 142 .............................فقيرال لألسركف امس شراء ونة أمى إدراجو عمى قوائـ إنشاء وصياطمب الموافقة ع .1 

 143 ................................................................... قرار الموافقة عمى شراء مسكف ألسرة فقيرة .2

 144 ........................................ تمتمؾ قطعة أرض قرار الموافقة عمى إنشاء وصيانة مسكف ألسرة فقيرة .3

 145 ..................................... طمب الموافقة عمى توصيؿ الكيرباء لألسر الفقيرة عف طريؽ فمس الريؼ .4

 146 ............................................................................................................................................. ٚؽذح خذِخ اٌغّٙٛس
 147 .................................................................................. غاثة طارئةإالحصوؿ عمى  .1 

 149 ................................................................ الحصوؿ عمى مساعدة استثنائية مالية/عينية .2

 151 .................................................................................../اقتراح/ثناء... تقديـ شكوى .3

 152 ............................................................................................. اإلرشاد والتوجيو .4

 153 .................خدمة ضماف حؽ الحصوؿ عمى المعمومات .................................................. .5

 154 ........................................................................................................................................ ش٠خ اٌّٛاسد اٌجشش٠خ ِذ٠
 155 ................تدريب طالب الجامعات ....................................................................... .1 

 156 ........................................................................................التطوع ............... .2 

 



[7] 

 

 
 :2019منيجية إعداد دليؿ خدمات الوزارة 

 

النيج التشاركي بإشراك كافة  عمى 2019اعتمدت منيجية إعداد دليل خدمات وزارة التنمية االجتماعية لعام        
 الوحدات اإلدارية في الوزارة المركز والميدان، من خالل تنفيذ اإلجراءات التالية:

اجراء تعميم عمى مديريات التنمية االجتماعية الميدانية يتضمن طمب االطالع عمى الدليل من قبل كافة   -
ؤسسي/قسم إدارة وتحسين الخدمات موظفي المديرية ومقدمي خدماتيا وتزويد مديرية التطوير الم

بمالحظاتيم الخاصة بالدليل والتي تتعمق بمديريتيم من تحديد الموقع الجغرافي لممديرية والمكاتب والمراكز 
، وعميو تم التابعة ليا و عناوين وأرقام اليواتف والفاكسات وكافة التفاصيل التي تتضمنيا بطاقات الخدمة

دان حول الدليل ومن ثم تحويميا لممديريات الفنية المعنية بالمالحظات استقبال مالحظات مديريات المي
 البداء الرأي حوليا.

مخاطبة جميع مديريات الوزارة المركز المعنية بتقديم الخدمات بمذكرات داخمية تتضمن االيعاز بمراجعة  -
االخذ بعين االعتبار مع كافة التفاصيل التي يتضمنيا الدليل من عناوين وأرقام ىواتف وبطاقات الخدمة 

جراءات الخدمات بخصوص التي وردت والشكاوى المراجعين مالحظات المديريات الميدانية ومالحظات  وا 
  وما استجد من قرارات وقوانين وأنظمة وتعميمات.،  -ان وجدت– تقديميا

دليل  الوزارة، العدادواجراء التعديالت الالزمة وفقًا لمتغذية الراجعة من قبل مديريات عكس ىذه المالحظات   -
 .2019خدمات الوزارة 

 .المرجع المختصمن قبل  ماتدليل الخداعتماد  -
نشر الدليل عمى المستوى الداخمي لموزارة من خالل ارسالو لكافة الموظفين عبر البريد اإللكتروني الرسمي  -

ءات وشروط تقديم لكافة مديريات الوزارة المركز والميدان لمعمل بما جاء فيو من إجرا رسمي بتعميم
وتوفير بطاقات الخدمة لمتقي الخدمات واالعالن عن إجراءاتيا وشروطيا  العملالخدمات لتوحيد إجراءات 
 في مكاتب خدمة الجميور.

من خالل توفير الدليل عمى الموقع االلكتروني لموزارة ضمن بند  المستوى الخارجي  نشر الدليل عمى   -
رسال مخاطبة خدمات، تتضمن رابط دليل  يات الشريكة من مؤسسات حكومية وغير حكوميةلكافة الج وا 

 الخدمات الجديد.
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 اٌّمذِخ:

المحافظة عمى األردن واالرتقاء بو كمكان آمن ومناسب لمعيش والعمل وتربية أجيال المستقبل من أىم األىداف     
تعزيز اعتماد األردنيين عمى أنفسيم  التي تعنى بيا وزارة التنمية االجتماعية، وذلك من خالل مساىمتيا في

ومساعدة غير القادرين منيم في تمبية احتياجاتيم األساسية، بتوفير خدمات الرعاية والحماية االجتماعية وتعزيز 
إنتاجية الفقراء القادرين عمى العمل، وذلك بتطوير السياسة االجتماعية المتكاممة وتنفيذىا وتعزيز الشراكة بين 

  ام والخاص في مجال العمل االجتماعي وتنظيم العمل األىمي التطوعي وتفعيمو.القطاعين الع

 االعزّبػ١خ: اٌز١ّٕخ ٌٛصاسح اٌشئ١س١خ اٌّٙبَ

"توفير الضمان : (، ىي1956لسنة  14كما وردت في المادة الثالثة من قانون تأسيسيا)رقم ارة غاية الوز        
نسيق الخدمات االجتماعية لجميع المواطنين في جميع مراحل العمر االجتماعي الشامل، والكفاية اإلنتاجية، وت

 وتنظيم استثمارىم مورد إنتاج الدولة وىو الثروة اآلدمية".حيث تتمحور الميام الرئيسة لموزارة  في الميام التالية:

 تنمية المجتمعات المحمية واالستفادة من اإلمكانات المتاحة في المجتمع. -
عي التطوعي وتفعيل دور المشاركة األىمية لتمبية الحتياجات المجتمع من الخدمات تنظيم العمل االجتما -

 االجتماعية.
المحافظة عمى تماسك األسرة، وحمايتيا من التصدع والتفكك وتوفير الخدمات المؤسسية لممحتاجين من  -

 أفرادىا.
 الناجمة عنيا. المساىمة بالحد من أخطار الجريمة واالنحراف ومعالجة المشكالت االجتماعية -
 توفير الخدمات االجتماعية الضرورية لممحتاجين بيدف دمجيم في المجتمع.  -
 المساىمة في تمويل المشاريع التنموية. -

 
 :دورين رئيسين، ىمالموزارة  فإنى الميام المذكوره أعاله بناء عمو 

الميشمة، مثل: األيتام، األحداث،   المتمثل في تقديم خدمات الرعاية لألفراد المستضعفين والفئات الدور الرعائي:
 ذوي اإلعاقة، كبار السن، النساء المعنفات، وضحايا االتجار بالبشر. 

المتمثل في المساىمة بتعزيز إنتاجية األفراد وأسرىم ومجتمعاتيم المحمية والحد من الفقر من  الدور التنموي:
اجية وبناء وصيانة وشراء المساكن ومراجعة خالل تسجيل الجمعيات وتمكينيا وتقديم مشاريع القروض اإلنت

 التشريعات االجتماعية وتطويرىا. 

اعية مديرية لمتنمية االجتم (41)ويناظر مديريات مركز الوزارة اقسام تماثميا في ميدان العمل والبالغ عددىا 
لمحمي ومكاتب الدفاع المكاني من مكاتب التنمية ومراكز تنمية المجتمع ا يرتبط بكل منيا ما يقع ضمن اختصاصيا

 (270الوحدات اإلدارية البالغ عددىا) من خاللاالجتماعي، وبذلك تغطي الوزارة مختمف محافظات المممكة وألويتيا 
 وحدة إدارية. 
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نشاء سجل الجمعيات في وزارة التنمية االجتماعية في المممكة األردنية الياشمية بموجب قانون إتم  كما 
 1966( لسنة 33غى قانون الجمعيات والييئات التطوعية رقم )ألوتعديالتو والذي  2008 ( لسنة51الجمعيات رقم )

ويعتبر سجل الجمعيات الجية المنظمة لقطاع الجمعيات في المممكة وبما يتماشى مع التشريعات   وتعديالتو.
 .النافذة

رأسو وزير التنمية دارة سجل الجمعيات الذي يإارة سجل الجمعيات عمى عاتق مجمس دإتقع مسؤولية و 
االجتماعية وعضوية كل من األمين العام لسجل الجمعيات نائبا لمرئيس وممثل واحد عن كل وزارة مختصة 

التطوعي، كما يقع ايضًا عمى عاتق مجمس إدارة السجل  أو الى أربعة أعضاء من ممثمي القطاع الخيري باإلضافة
ىة، وعدم التمييز بين الجمعيات وذلك عن طريق تحديد معايير مسؤولية إدارة صندوق دعم الجمعيات بشفافية ونزا

 .واضحة

صدار ىذا الدليل لتيسير حصول متمقي الخدمة إجراءاتيا، فقد تم ا  و  ياعمى توضيح خدماتالوزارة  وحرصًا من    
في تسييل خدمة الجميور بتوفير جميع المعمومات والبيانات التي تساعد  وحدة قومتو  ،ويسر عمى مبتغاىم بسيولة

جميع النماذج المتعمقة  وحدةوفر التكما  بالحصول عمى المعمومة بسيولو ويسر ىدافيمأوصول متمقي الخدمة الى 
 .قسام ومديريات الوزارةأالخدمات التي تقدميا ب
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 االعزّبػ١خ اٌز١ّٕخ ٌٛصاسح اإلسزشار١غٟ اإلؽبس
 

 

 اٌشؤ٠ـــــخ:
 

 .ومستقر عماده االسرة يحقق العدالة االجتماعية وزارة متميزة داعمة لمجتمع امن
 

 

 اٌشسبٌــــخ:
 

االرتقاء بالعمل االجتماعي التنموي، وتحسين نوعية حياة أفراد المجتمع، من خالل رسم السياسات االجتماعية 
ز الشراكات واالطر التشريعية المتكاممة وتوظيف المعمومات والمعرفة لتوفير الخدمات االجتماعية المتميزة، وتعزي

 المحمية والدولية القائمة عمى بنية مؤسسية متطورة وكوادر بشرية متخصصة ومؤىمة تعزز عممية التنمية المستدامة.
 

 

 اٌّإسس١خ: اٌم١ُ
 

 .التميز واإلبداع .1

 .الشفافية والمساءلة .2

 .العمل بروح الفريق .3

 .العدالةو  التشاركية .4

 رؾم١مٙب: فٟ اٌٛصاسح سبُ٘ر اٌزٟ ٚاٌٛؽ١ٕخ ٚاٌمطبػ١خ اإلسزشر١غ١خ األ٘ذاف
 

األولويات اإلستراتيجية المرتبطة بأعمال الوزارة وشركائيا،  2025حددت وثيقة رؤية األردن  أواًل: األىداؼ الوطنية:
 والمتمثمة في األولويات التالية:

 تطوير الخدمات الحكومية. .1
 تشجيع العمل التطوعي. .2
 د من وتخفيض نسب الفقر.بناء وتطوير أنظمة استيداف موحدة تساعد في الح .3
 تعزيز االحترام لمفئات المستضعفة والميشمة. .4
 دعم األشخاص ذوي اإلعاقة ليشاركوا في جميع أنشطة المجتمع. .5
 توفير الحماية القانونية لألشخاص ذوي اإلعاقة. .6
 سيع االنتفاع والتمكين والحماية االجتماعية لالشخاص ذوي اإلعاقة.و ت .7
 يع جوانب المجتمع.زيادة مشاركة المرأة في جم .8
 االىتمام بكبار السن. .9

 تحسين دور األسر من خالل تعزيز األبوة واألمومة .10
 تعزيز الحماية االجتماعية والمسؤولية المجتمعية. .11
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 تاحة الحصول عمى السكن الالئق لمفقراء.ا  تحسين و  .12
 تعزيز التنمية المحمية. .13
ب والتأىيل بما يضمن إيجاد فرص عمل تعظيم االستفادة من مخرجات برامج تعزيز اإلنتاجية والتدري .14

 تتوافق مع احتياجات السوق لمفقراء والمعرضين لمفقر.
 .ميننة العمل االجتماعي .15
 األردني.اعداد استراتيجية و قانون عصري لمعمل االجتماعي  .16

 
 

مجتمع أىداف قطاعية خاصة بال 2018 – 2016ورد في البرنامج التنفيذي التنموي  ثانيًا: األىداؼ القطاعية:
 في األىداف التالية:    والمتمثمةوالحماية االجتماعية وذات صمة بطبيعة عمل الوزارة، 

حماية االفراد وأسرىم من االخطار التي قد تواجييم خالل دورة حياتيم وحدوث التغييرات الييكمية في  .1
 مجتمعاتيم المحمية.

 حماية االجتماعية.النيوض بمستوى التعاون والتنسيق ما بين الجيات المعنية بال .2
 تحفيز المؤسسات والشركات والقطاع األىمي والخاص والتطوعي عمى تولي مسؤولياتيا االجتماعية. .3

 
 

 : األىداؼ الفرعية التاليةويتفرع عف ىذه األىداؼ القطاعية 

 تكامل سياسات الحماية االجتماعية ومأسسة خدماتيا عمى المستوى الوطني. .1
 الع بأدوارىا.تعزيز وتمكين األسرة لالضط .2
 توفير خدمات الحماية االجتماعية وبالجودة العالية. .3
 تأىيل ودمج األحداث. .4
 الحد من ظاىرة التسول. .5
 توفير الخدمات النوعية لألشخاص ذوي اإلعاقة. .6
 توفير الرعاية اإليوائية لكبار السن. .7
 توفير خدمات الرعاية البديمة. .8
 ميننة العمل االجتماعي بكافة مستوياتو. .9

 ة المسؤولية المجتمعية.مأسس  .10
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بناااًء عمااى التزامااات األردن الدوليااة والتوجيااات والاارؤى الوطنيااة واألىااداف القطاعيااة  ثالثػػًا: األىػػداؼ اإلسػػتراتيجية:
قامت الوزارة وبالتشاور مع شركائيا بمراجعة جميع ىذه التوجيات وقامت بتحديد األىداف اإلستراتيجية الساتة التالياة 

 (:2021 – 2017ا لألعوام )ضمن إستراتيجيتي
 تطوير السياسات والتشريعات االجتماعية. .1

 تعزيز القدرة المؤسسية لموزارة وتجذير ثقافة التميز. .2

 تطوير الخدمات االجتماعية واالرتقاء بنوعيتيا وجودتيا.  .3

 تنظيم العمل التطوعي وتفعيمو.  .4

 المساىمة في تمكين المجتمعات المحمية والفئات المستيدفة.  .5

 وير وبناء الشراكات ومأسستيا وتعزيز التعاون والتنسيق في مجال العمل االجتماعي.تط

  
  
 



[13] 

 

 
 

 مفاىيـ وتعريفات:
 :وزارة التنمية االجتماعية /المممكة األردنية الياشمية  الوزارة 
  :القطاعات وبرامج العمؿ 

 شؤون األشخاص ذوي اإلعاقة  برنامج .1
                                                                                                     الدفاع االجتماعي            برنامج  .2
 ومكافحة الفقرتنمية المجتمع  برنامج .3
          األسرة والطفولة                                                                                                   برنامج .4
    سجل الجمعيات                                                                                                                  برنامج .5
 الخدمات المساندة برنامج االدارة و  .6
 برنامج التشريعات واالطر التنظيمية .7
                                                                                                               برنامج الشراكات .8

 :ىي المديريات الميدانية والمكاتب ومراكز تنمية المجتمع والمؤسسات ومراكز تقديم الوحدات اإلداريػػػة
 الخدمات التابعة لموزارة بمختمف مناطق المممكة.

 :دارية  وموقع الوزارة االلكتروني الرسمي وبوابة الحكومة االلكترونيةالوحدات اإل أماكف تقديـ الخدمة.  
 :ىي الشريحة االجتماعية  من طالبي الخدمة التي تنطبق عمييا شروط الحصول عمى  الفئة المستيدفػػػػػػة

  .الخدمة
 ماليا : المتطمبات التي اشترطت األنظمة والتعميمات ضرورة توفرىا واستكشروط الحصوؿ عمى الخدمة

 لمحصول عمى الخدمة ضمن المدة الزمنية المحددة.
 :ىي مجموعة خدمات متكاممة تندرج ضمن ميام وعمميات الوزارة موزعة حسب  الخدمة الرئيسيػػػػػػة

  .القطاعات وبرامج العمل
 :صول الخدمة ىي سمسمة من اإلجراءات التي  نصت عمييا األنظمة والتعميمات لضمان و  الخدمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

  .إلى مستحقييا
 :ىو إجراء يجب القيام بو من قبل طالب الخدمة لمبدء في تنفيذ إجراءات تقديم الخدمة  نموذج طمب الخدمة

  .المطموبة مرفقا معو الوثائق
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 : الميدانيةاالدارية الوزارة والوحدات ىواتؼ يؿ دل

 :زػػػػػػػػالمركوزارة/ػػػػػات الػػػػمديري .1

 ة العاصمة /منطقة العبدلي/لواء قصبة عمافمحافظ

   www.mosd.gov.jo وزارة: ػػػػػػػػػػروني لمػػػػػػع االلكتػػػػالموق  5679961س ػػػػػػػػػػػفاك   9327567ؼ:ػػػػػػػػػػػىات 

 .األردفاالجتماعية-التنمية-موقع.وزارة العربي:االلكتروني اسـ النطاؽ 

 بوابة الخدمات االلكترونية لموزارة: 

 بىابت الخذماث االلكترونيت لىزارة التنميت االجتماعيت موقع الوزارة االلكتروني/ الخدمات/ الخدمات االلكترونية/

       https://services.mosd.gov.jo او مف خالؿ الرابط

 الرقـ الفرعي اسـ المديرية/ الوزارة الرقـ الفرعي اسـ المديرية/ الوزارة

 113او  199 مديرية االحداث واالمن المجتمعي 714او  773او  777 مكتب الوزير

 318أو  321 مديرية التطوير المؤسسي  233او  224او  605 مكتب االمين العام

 506أو  555 مديرية سجل  الجمعيات 438او  529 مكتب امين عام سجل الجمعيات

149او  184 مديرية الموارد البشرية  215أو  216 وحدة الرقابة الداخمية 

336او  399 مديرية االسرة والحماية  517او  505 مديرية صندوق دعم الجمعيات 

211او  204 مديرية شؤون االشخاص ذوي االعاقو  181او  222 وحدة خدمة الجميور 

300او  339 مديرية الجمعيات  330او  333 مديرية تعزيز االنتاجية والحد من الفقر 

180أو  111 مديرية الموارد المالية  129او  144 مديرية الشؤون االدارية 

410أو  601 مديرية الشؤون القانونية  440 مديرية السياسات واالستراتيجيات 

503او  515 مديرية االبنية والمساكن  06/5054250 وحدة مكافحة التسول 

404او  401 مديرية االتصال    

 
 
 

http://www.mosd.gov.jo/
https://services.mosd.gov.jo/?ContentId=539
https://services.mosd.gov.jo/?ContentId=539
https://services.mosd.gov.jo/
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 الوحدات االدارية الميدانية:  .2

اسـ  االقميـ
اسـ المديرية/  المواء القضاء المحافظة

 البريد االلكتروني الفاكس الياتؼ الوزارة

 اقميـ الوسط
 

محافظة 
 العاصمة

مديرية التنمية  قصبةال لواء -
 االجتماعية/غرب عمان

06/4657803 
06/4657802 

06/4657825 DIR_WAM@MOSD.GOV 

محافظة 
 العاصمة

- 
مديرية التنمية االجتماعية/  لواء القويسمة

 شرق عمان
06/4756638 

06/4737861 06/4706009 DIR_EAM@MOSD.GOV 

محافظة 
 العاصمة

- 
الجتماعية/ مديرية التنمية ا لواء الموقر

 DIR_MBA@MOSD.GOV 06/4050109 06/4050263 الموقر

محافظة 
 العاصمة

- 
 لواء ناعور

مديرية التنمية االجتماعية/ 
 DIR_NAR@MOSD.GOV 06/5728536 06/5727305 ناعور

محافظة 
 العاصمة

- 
مديرية التنمية  لواء الجيزة

 DIR_GEZ@MOSD.GOV 06/4461091 06/4461091 االجتماعية/الجيزة

محافظة 
 العاصمة

- 
مديرية التنمية  لواء ماركا

 االجتماعية/ماركا
06/4874876 06/4874876 DIR_MAR@MOSD.GOV 

محافظة 
 العاصمة

- 
مديرية التنمية االجتماعية/  لواء وادي السير

 DIR_WAS@MOSD.GOV 06/5863799 06/5817637 وادي السير

محافظة 
 العاصمة

- 
لتنمية مديرية ا لواء سحاب

 االجتماعية/سحاب
06/4023319 06/4023329 dir_sab@mosd.gov 

 لواء قصبة السمط - محافظة البمقاء
مديرية التنمية االجتماعية/ 

 السمط
05/3554945 

05/3555235  05/3554947 DIR_SAL@MOSD.GOV 

مديرية التنمية االجتماعية/  لواء دير عال - محافظة البمقاء
 DIR_DAL@MOSD.GOV 05/3571753 05/3571754 دير عال

 - محافظة البمقاء
لواء الشونة 
 الجنوبية

مديرية التنمية االجتماعية/ 
 DIR_SSH@MOSD.GOV 05/3581586 05/3581132 الشونة الجنوبية

مديرية التنمية  لواء عين الباشا - محافظة البمقاء
 DIR_BASH@MOSD.GOV 06/4725251 06/4725251 االجتماعية/عين الباشا

لواء قصبة  - محافظة الزرقاء
 الزرقاء

مديرية التنمية االجتماعية/ 
 الزرقاء

05/3981312 05/3966404 dir_zrq@MOSD.GOV 

 لواء الرصيفة - محافظة الزرقاء

مديرية التنمية االجتماعية/ 
 الرصيفة

 
 

05/3744309 05/3744192 DIR_RES@MOSD.GOV 

مديرية التنمية  ميةالياشلواء  - محافظة الزرقاء
 DIR_HASH@MOSD.GOV 05/3811829 05/3813975 االجتماعية/الياشمية

 لواء قصبة مادبا - محافظة مادبا
مديرية التنمية االجتماعية/ 

 DIR_MAD@MOSD.GOV 05/3246872 05/3244068 مادبا

 
مديرية التنمية االجتماعية/  لواء ذيبان - محافظة مادبا

 ذيبان
05/3206012 05/3206543 DIR_THE@MOSD.GOV 
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اسـ  االقميـ
اسـ المديرية/  المواء القضاء المحافظة

 البريد االلكتروني الفاكس الياتؼ الوزارة

 اقميـ الشماؿ

مديرية التنمية االجتماعية/  لواء قصبة اربد - محافظة اربد
 اربد

7242263/02 7242618/02 DIR_IRB@MOSD.GOV 

 ء الرمثالوا - محافظة اربد
مديرية التنمية االجتماعية/ 

 DIR_RAM@MOSD.GOV 7383184/02 7384368/02 الرمثا

مديرية التنمية االجتماعية/  لواء بني كنانة - محافظة اربد
 DIR_BKN@MOSD.GOV 7585558/02 7585234/02 بني كنانو

 لواء الكورة - محافظة اربد
مديرية التنمية االجتماعية/ 

 DIR_KOR@MOSD.GOV 6521682/02 6521047/02 الكورة

لواء االغوار  - محافظة اربد
 الشمالية

مديرية التنمية االجتماعية/ 
 DIR_NSH@MOSD.GOV 6587158/02 6580341/02 الشونة الشمالية

مديرية التنمية االجتماعية/  لواء المزار الشمالي - محافظة اربد
 المزار الشمالي

7031141/02 7034329/02 DIR_NMA@MOSD.GOV 

مديرية التنمية االجتماعية/  لواء الطيبة - محافظة اربد
 DIR_TAB@MOSD.GOV 7330978/02 7339340/02 الطيبة

مديرية التنمية  بني عبيدلواء  - محافظة اربد
 االجتماعية/بني عبيد

7012412/02 7012412/02 DIR_BOD@MOSD.GOV 

 الوسطيةلواء  - محافظة اربد
التنمية مديرية 

 DIR_WST@MOSD.GOV 7305376/02 7306237/02 االجتماعية/الوسطية

مديرية التنمية االجتماعية/  لواء قصبة المفرق - محافظة المفرق
 DIR_MAF@MOSD.GOV 6233649/02 6233097/02 المفرق

 لواء البادية الشمالية - محافظة المفرق
مديرية التنمية االجتماعية/ 

 DIR_ENB@MOSD.GOV 6282380/02 6282380/02 الشرقيةبادية الشمالية 

 - محافظة المفرق
لواء البادية الشمالية 

 الغربية

مديرية التنمية 
االجتماعية/البادية الشمالية 

 الغربية
6282381/02 6230418/02 DIR_WNB@MOSD.GOV 

 لواء قصبة جرش - محافظة جرش
مديرية التنمية االجتماعية/ 

 DIR_JAR@MOSD.GOV 6351366/02 6354645/02 جرش

مديرية التنمية االجتماعية/  لواء قصبة عجمون - محافظة عجمون
 DIR_AJL@MOSD.GOV 6422453/02 6420015/02 عجمون
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 االقميـ

اسـ 
اسـ المديرية/  المواء القضاء المحافظة

 البريد االلكتروني الفاكس الياتؼ الوزارة

 اقميـ الجنوب

مديرية التنمية االجتماعية/  لواء قصبة الكرك - محافظة الكرك
 DIR_KAR@MOSD.GOV 2341146/03 2341147/03 الكرك

 محافظة الكرك

 
 
- 

 

لواء االغوار 
 الجنوبية

مديرية التنمية االجتماعية/ 
 لواء االغوار الجنوبية

2302599/03 2302733/03 DIR_GOS@MOSD.GOV 

لواء المزار  - محافظة الكرك
 الجنوبي

ديرية التنمية م
 االجتماعية/المزار الجنوبي

2372732/03 2372532/03 DIR_SMA@MOSD.GOV 

 لواء القصر - محافظة الكرك
مديرية التنمية 
 DIR_QSR@MOSD.GOV 2315903/03 2315349/03 االجتماعية/القصر

لواء قصبة  - محافظة الطفيمة
 الطفيمة

مديرية التنمية االجتماعية/ 
 DIR_TAF@MOSD.GOV 2243982/03 2241055/03 الطفيمة

 لواء بصيراء - محافظة الطفيمة
مديرية التنمية االجتماعية/ 

 DIR_BES@MOSD.GOV 2267064/03 2267405/03 بصيرا

مديرية التنمية االجتماعية/  لواء قصبة معان - محافظة معان
 DIR_MEN@MOSD.GOV 2132293/03 2131985/03 معان

مديرية التنمية االجتماعية/  اء البتراءلو  - محافظة معان
 البتراء

2156284/03 2154012/03 DIR_BAT@MOSD.GOV 

مديرية التنمية االجتماعية/  لواء الشوبك - محافظة معان
 DIR_SHB@MOSD.GOV 2165189/03 2164108/03 الشوبك

مديرية التنمية االجتماعية/  لواء قصبة العقبة - محافظة العقبة
 DIR_AQB@MOSD.GOV 2015292/03 2013777/03 العقبة
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 مكاتب التنمية االجتماعية  .3
 
 
 االقميـ

 الياتؼ الوحدة االدارية اسـ المديرية/ الوزارة المواء القضاء اسـ المحافظة

 اقميـ الوسط

لواء قصبة  قضاء بيرين محافظة الزرقاء
 الزرقاء

مديرية التنمية 
 الزرقاءية/االجتماع

 0788560343 مكتب التنمية االجتماعية/بيرين

 محافظة الزرقاء
 قضاء الضميل

لواء قصبة 
 الزرقاء

مديرية التنمية االجتماعية/ 
 3824508/05 مكتب التنمية االجتماعية/الضميل الزرقاء

 محافظة الزرقاء
 
 

لواء قصبة  قضاء االزرق
 الزرقاء

مديرية التنمية 
 3834218/05 مكتب التنمية االجتماعية/االزرق اءالزرقاالجتماعية/

لواء ماحص  - محافظة البمقاء
 وفحيص

مديرية التنمية 
 السمطاالجتماعية/

مكتب التنمية االجتماعية 
 الفحيص/ماحص

4721561/06 

 محافظة البمقاء
 

 

 لواء قصبة السمط قضاء زي
مديرية التنمية 

 السمطاالجتماعية/
 ة/ عالنمكتب التنمية االجتماعي

3510485/05 

مديرية التنمية  لواء قصبة السمط قضاء العارضة محافظة البمقاء
 السمطاالجتماعية/

 3523716/05 مكتب التنمية االجتماعية/العارضة
3523719/05 

مديرية التنمية  لواء قصبة مادبا قضاء ماعين محافظة مادبا
 مادبااالجتماعية/

 3230082/05 مكتب التنمية االجتماعية/ماعين

 محافظة مادبا
 لواء ذيبان -

 ذيبانمديرية التنمية االجتماعية/
 

 مكتب التنمية االجتماعية/بني حميدة
3210073/05 

مديرية التنمية  الجيزهلواء  قضاء ام الرصاص محافظة العاصمة
 /الجيزهاالجتماعية

/ ام الرصاصمكتب التنمية االجتماعية   4400060 

 اقميـ الشماؿ

 لواء كفرنجة - ة عجمونمحافظ
مديرية التنمية 

 6455876/02 مكتب التنمية االجتماعية/كفرنجة عجموناالجتماعية/

 
 لواء قصبة اربد - محافظة اربد

اربدمديرية التنمية االجتماعية/  مكتب التنمية االجتماعية/كفر يوبا 
7314356/02 

لواء االغوار  - محافظة اربد
 الشمالية

مديرية التنمية 
الشونة الشماليةاالجتماعية/  

 6580129/02 مكتب التنمية االجتماعية/الكريمة

لواء االغوار  - محافظة اربد
 الشمالية

مديرية التنمية 
الشونة الشماليةاالجتماعية/  

 6560146/02 مكتب التنمية االجتماعية/المشارع

لواء قصبة  قضاء ارحاب محافظة المفرق
 المفرق

تماعية/ مديرية التنمية االج
 المفرق

 6206178/02 مكتب التنمية االجتماعية/ارحاب

 قضاء بمعما محافظة المفرق
لواء قصبة 
 المفرق

مديرية التنمية االجتماعية/ 
 المفرق

 مكتب التنمية االجتماعية/بمعما
6202055/02 

 قضاء صبحا محافظة المفرق
لواء البادية 
 الشمالية

مديرية التنمية االجتماعية/ 
 الشمالية الشرقيةبادية 

 مكتب التنمية االجتماعية/صبحا
6272088/02 

لواء البادية  قضاء ام الجمال محافظة المفرق
 الشمالية 

مديرية التنمية االجتماعية/ 
 بادية الشمالية الشرقية

 6267053/02 مكتب التنمية االجتماعية/ام الجمال

تماعية/ مديرية التنمية االج لواء الرويشد - محافظة المفرق
 بادية الشمالية الشرقية

 6292207/02 مكتب التنمية االجتماعية/الرويشد

لواء البادية  قضاء ام القطين محافظة المفرق
 الشمالية 

مديرية التنمية االجتماعية/ 
 بادية الشمالية الشرقية

 6274206/02 مكتب التنمية االجتماعية/ام القطين

 محافظة المفرق
 
 
 

البادية  لواء قضاء حوشا
 الشمالية الغربية

مديرية التنمية 
االجتماعية/البادية الشمالية 

 الغربية

 مكتب التنمية االجتماعية/حوشا

6214082/02 

لواء البادية  قضاء السرحان محافظة المفرق
 الشمالية الغربية

مديرية التنمية 
االجتماعية/البادية الشمالية 

 الغربية

 السرحانمكتب التنمية االجتماعية/ سما 
6259154/02 

 قضاء الخالدية محافظة المفرق
لواء البادية 
 الشمالية الغربية

مديرية التنمية 
االجتماعية/البادية الشمالية 

 الغربية

 مكتب التنمية االجتماعية/الخالدية
6257198/02 
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 اقميـ الجنوب

لواء قصبة  - محافظة الطفيمة 
 الطفيمة

مديرية التنمية االجتماعية/ 
 مةالطفي

 2277196/03 مكتب التنمية االجتماعية/الحسا

 محافظة الطفيمة 
- 

لواء قصبة 
 الطفيمة

مديرية التنمية االجتماعية/ 
 2250685/03 مكتب التنمية االجتماعية/العيص الطفيمة

لواء قصبة  - محافظة الطفيمة 
 الطفيمة

مديرية التنمية االجتماعية/ 
 2264705/03 ين البيضامكتب التنمية االجتماعية/ع الطفيمة

 محافظة الطفيمة 
 
 

مديرية التنمية االجتماعية/  لواء بصيرا -
 بصيرا

 2270216/03 مكتب التنمية االجتماعية/ القادسية

 محافظة الكرك
 
 

مديرية التنمية االجتماعية/  لواء عي -
 2364129/03 مكتب التنمية االجتماعية/عي الكرك

مديرية التنمية االجتماعية/  رانةلواء القط - محافظة الكرك
 الكرك

 2394084/03 مكتب التنمية االجتماعية/القطرانة

 لواء فقوع - محافظة الكرك
مديرية التنمية 
 2313021/03 مكتب التنمية االجتماعية/ فقوع االجتماعية/القصر

مديرية التنمية االجتماعية/  لواء الحسينية - محافظة معان
 2172406/03 االجتماعية/الحسينية مكتب التنمية معان

مديرية التنمية االجتماعية/  لواء قصبة معان قضاء ايل محافظة معان
 2130070/03 مكتب التنمية االجتماعية/ايل معان

مديرية التنمية االجتماعية/  لواء قصبة العقبة - محافظة العقبة
 2062628/03 مكتب التنمية االجتماعية/الريشة العقبة

مديرية التنمية االجتماعية/  لواء القويرة قضاء الديسة افظة العقبة مح
 العقبة

 2047206/03 مكتب التنمية االجتماعية/القويرة

مديرية التنمية االجتماعية/  لواء القويرة قضاء الديسة محافظة العقبة 
 2018849/03 ديسةمكتب التنمية االجتماعية/ال العقبة

 
 
 

 سوليفمراكز رعاية المت .4
 

 تمفاكس اسـ المديرية/ الوزارة اسـ المركز 
 0778460337 مادبامديرية التنمية االجتماعية/  مركز رعاية وتأىيؿ المتسوليف مادبا

 053824143 الزرقاء مديرية التنمية االجتماعية/ مركز رعاية وتأىيؿ المتسوالت الضميؿ
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 االصالح والتأىيؿ مكاتب  .5
 

 
 
 االقميـ

ـ اس
 المواء القضاء المحافظة

اسـ المديرية/ 
 الفاكس الياتؼ الوحدة االدارية الوزارة

 اقميـ الوسط

مديرية التنمية االجتماعية/  القصبت - محافظة العاصمة
 غرب عمان

ادارة مراكز مكتب الخدمة االجتماعية 
 االصالح والتأىيل

 

065334817 
0798981350 

 

- 

لتنمية االجتماعية/ مديرية ا - - محافظة العاصمة
 شرق عمان

مكتب الخدمة االجتماعية الجويدة / 
 ذكور
 

064128040 
- 

مديرية التنمية االجتماعية/  - - محافظة العاصمة
 شرق عمان

مكتب الخدمو االجتماعيو الجويدة/ 
 نساء
 

064123852 
- 

مديرية التنمية االجتماعية/  - - محافظة العاصمة
 الموقر

 1/ رجتماعية الموقمكتب الخدمة اال
 

064300420 - 

مديرية التنمية االجتماعية/  - - محافظة العاصمة
 الموقر

 2/مكتب الخدمو االجتماعيو الموقر
 

064300420 - 

 /مديرية التنمية االجتماعية - - محافظة العاصمة
 ماركا

 - 064872510 مكتب الخدمة االجتماعية /ماركا

مديرية التنمية االجتماعية/  ةلواء الجيز  - محافظة العاصمة
 الجيزة

 - 065609750 مكتب الخدمة االجتماعية / السواقة

مديرية التنمية االجتماعية/  لواء الياشمية - لزرقاء محافظة ا
 الياشمية

مركز اصالح مكتب الخدمة االجتماعية 
 وتأىيل الزرقاء

053901670 - 

جتماعية/ مديرية التنمية اال بيرين - محافظة الزرقاء 
 زرقاءال

مكتب الخدمة االجتماعية مركز اصالح 
 بيرينوتأىيل 

0788560343 - 

مديرية التنمية االجتماعية/  - - محافظة البمقاء
 البمقاء

 مكتب الخدمة االجتماعية /الرميمين
 

053491530 - 

مديرية التنمية االجتماعية/  - - محافظة البمقاء
 البمقاء

 ة /البمقاءمكتب الخدمة االجتماعي
 053500528 - 

 اقميـ
 الشماؿ 

لواء قصبة  - محافظة المفرق
 المفرق

مديرية التنمية االجتماعية/ 
 المفرق

مكتب الخدمة االجتماعية/مركز اصالح 
 - 02/7201720  وتاىيل ام المولو

لواء المزار  - محافظة اربد
 الشمالي

مديرية التنمية االجتماعية/ 
 المزار الشمالي

عية/ مركز مكتب الخدمة االجتما
 - 027020471 االصالح والتاىيل/اربد

 اقميـ الجنوب

لواء قصبة  - محافظة الطفيمة
 الطفيمة

مديرية التنمية االجتماعية/ 
 الطفيمة

مكتب الخدمة االجتماعية/ مركز 
 الطفيمة االصالح والتاىيل

032277400 - 

لواء قصبة  - محافظة العقبة
 العقبة

االجتماعية/ مديرية التنمية 
 العقبة

مكتب الخدمة االجتماعية/مركز 
 االصالح/العقبة

032017406  - 

 - محافظة الكرك
لواء قصبة 

 الكرك
مديرية التنمية االجتماعية 

 / الكرك
مكتب الخدمة االجتماعية/مركز 

 - 032355364 كركاالصالح/ال

لواء قصبة  - محافظة معان
 معان

مديرية التنمية االجتماعية/ 
 انمع

مكتب الخدمة االجتماعية/مركز اصالح 
 - - وتأىيل معان
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 مكاتب الخدمة االجتماعية / نظارات األحداث.6

اسـ  االقميـ
 المحافظة

اسـ المديرية/  المواء القضاء
 الوزارة

 الفاكس الياتؼ الوحدة االدارية

 الوسط اقميـ

مديرية التنمية  لواء القويسمة - محافظة العاصمة
 جتماعية/ شرق عماناال

مكتب الخدمة/نظارة 
 االحداث/مركز امن الزىور

06/438200 - 

 القصبةلواء  - محافظة العاصمة
مديرية التنمية 

 االجتماعية/غرب عمان
نظارة الفتيات/مركز امن 

 06/464937 06/464937 الحسين/عمان

لواء قصبة  - محافظة مادبا
 مادبا

مديرية التنمية 
 دبااالجتماعية/ ما

نظارة االحداث/مديرية شرطة 
 - 05/3294030 مادبا

لواء قصبة  - محافظة الزرقاء
 الزرقاء

مديرية التنمية 
 االجتماعية/ الزرقاء

مكتب الخدمة/نظارة 
 05/3982821 05/3930795 االحداث/مركز امن الحسين

مديرية التنمية  الرصيفةلواء  - محافظة الزرقاء
 الرصيفةاالجتماعية/ 

لواء  الخدمة/نظارة االحداث/ مكتب
 الرصيفة

0788813945 - 

 اقميـ الشماؿ
 - محافظة المفرق

لواء قصبة 
 المفرق

مديرية التنمية 
 االجتماعية/ المفرق

مكتب الخدمة /نظارة 
 احداث/مديرية شرطة المفرق

 
02/6297200 - 

لواء قصبة  - محافظة اربد
 اربد

مديرية التنمية 
 02/7143721 02/7314373 االحداث/مركز امن كفر يوبا نظارة االجتماعية/ اربد

 اقميـ الجنوب
 - محافظة العقبة

لواء قصبة 
 العقبة

مديرية التنمية 
 االجتماعية/ العقبة

مكتب الخدمة/نظارة 
 االحداث/مديرية شرطة العقبة

 
03/2090580 03/2090588 

مديرية التنمية  - -        معان محافظة
 معاناالجتماعية/ 

 نظارة االحداث/ كتب الخدمة/م
 معان

 مديرية شرطة معان

0779869733 - 

 - - محافظة الطفيمة 
مديرية التنمية 
 االجتماعية/الطفيمة

 الطفيمةشرطة مديرية 
 نظارة االحداث

0775695986  

 

 مكاتب الخدمة االجتماعية / شرطة األحداث.7
 الفاكس الياتؼ الوحدة االدارية لوزارةاسـ المديرية/ ا المواء القضاء اسـ المحافظة االقميـ

اقميـ 
 الوسط

لواء  - محافظة العاصمة
 القصبة

/ شمال قسم شرطة االحداث مديرية التنمية االجتماعية/غرب عمان
 عمان

06/5346709 
0799724672 

- 

 - محافظة العاصمة
لواء 
 شرق عمانمديرية التنمية االجتماعية/ القويسمة

قسم  مكتب الخدمة االجتماعية
 شرطة األحداث جنوب عمان

0795861286 - 

لواء  - محافظة العاصمة
مكتب الخدمة االجتماعية قسم  شرق عمانمديرية التنمية االجتماعية/ القويسمة

 شرطة األحداث شرق عمان
- 
0798014584 

- 

/ادارة االجتماعيةمكتب الخدمة ماركامديرية التنمية االجتماعية/ ماركالواء  - محافظة العاصمة
 شرطة االحداث

- 
079897573 

- 

لواء  - محافظة الزرقاء
مكتب الخدمة/قسم شرطة  الرصيفةمديرية التنمية االجتماعية/  الرصيفة

 الرصيفةاالحداث/
0788813945 - 

 - محافظة الزرقاء
لواء 
قصبة 
 الزرقاء

 مديرية التنمية االجتماعية/ الزرقاء
مكتب الخدمة/قسم شرطة 

 ظة الزرقاءاالحداث/محاف

05/3984254 
0788560343 

- 

اقميـ 
 - محافظة المفرق الشماؿ

لواء 
قصبة 
 المفرق

 مديرية التنمية االجتماعية/ المفرق
االجتماعية قسم مكتب الخدمة 

 شرطة األحداث المفرق
 

0772291701 - 

 - ربدمحافظة ا
لواء 
قصبة 
 اربد

 اربدمديرية التنمية االجتماعية/ 
تماعية قسم االجمكتب الخدمة 

 شرطة االحداث اربد
 

0777320503 - 

اقميـ 
 - معانمحافظة  الجنوب

لواء 
قصبة 
 معان

الجتماعية قسم امكتب الخدمة  معانمديرية التنمية االجتماعية/ 
 - 0797337986 شرطة االحداث معان

 - محافظة الكرك
لواء 
قصبة 
 الكرك

 الكركمديرية التنمية االجتماعية/
جتماعية قسم االمكتب الخدمة 

 شرطة االحداث الكرك
 

0799561758 - 
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 محاكـ االحداثفي  مكاتب مراقبي السموؾ.8

اسـ  االقميـ
 المحافظة

اسـ المديرية/  المواء القضاء
 الوزارة

 الفاكس الياتؼ الوحدة االدارية

 

محافظة 
 العاصمة

مديرية التنمية  لواء ماركا -
 االجتماعية/ماركا

مكتب مراقب السموك 
 كمة احداث/ عمان/مح

06/5054394  06/5054352  

محافظة 
 العاصمة

مديرية التنمية  لواء ماركا -
 - 0797228284 محكمة امن الدولة  االجتماعية/ماركا

 - محافظة مادبا
لواء قصبة 

 مادبا
مديرية التنمية 
 االجتماعية/ مادبا

مكتب مراقب السموك 
 05/3294073   05/3294070 احداث مادبا/محكمة 

البمقاء محافظة  - 
لواء قصبة 

 السمط
مديرية التنمية 

 السمطاالجتماعية/
 مكتب مراقب السموك/

 05/3491150 05/3556349 قصر العدل

 - محافظت السرقاء
لىاء قصبت 

 السرقاء

 
مذيريت التنميت 

 االجتماعيت/ السرقاء

 

مكتب مراقب السلىك 

أحذاث /محكمت 
 السرقاء

05/3985002  3985004/05  

 اقميـ الشماؿ

 - محافظة اربد
لواء قصبة 

 اربد
مديرية التنمية 
 االجتماعية/ اربد

مكتب مراقبب السموك 
 /قصر العدل اربد

 
02/7200030 02/7200030 

 - محافظة اربد 
لواء قصبة 

 اربد
مديرية التنمية 
 االجتماعية/ اربد

مكتب مراقب السموك 
 02/7242258  02/7242258 /محكمة احداث/اربد

 -  محافظة المفرق
لواء قصبة 
 المفرق

مديرية التنمية 
 االجتماعية/ المفرق

مكتب مراقب 
احداث السموك/محكمة 
 المفرق

02/6422045   02/6231265 

لواء قصبة  -  محافظة جرش
 جرش

مديرية التنمية 
 االجتماعية/ جرش

مكتب مراقب 
احداث السموك/محكمة 
 جرش 

02/6340636   02/6351201 

افظة عجمونمح لواء قصبة  - 
 عجمون

مديرية التنمية 
 االجتماعية/عجمون

مكتب مراقب 
احداث السموك/محكمة 
 عجمون

02/6422045 02/6231265 

 اقميـ الجنوب

لواء قصبة  -  محافظة الطفيمة
 الطفيمة

مديرية التنمية 
 االجتماعية/ الطفيمة

مكتب مراقب 
احداث السموك/محكمة 
 الطفيمة 

 03/2241985  03/2241985 

       
 - محافظة الكرك

لواء قصبة 
 الكرك

مديرية التنمية 
 االجتماعية/ الكرك

مكتب مراقب السموك / 
 03/2341050  03/2341054  قصر العدل الكرك

لواء قصبة  - محافظة معان
 معان

مديرية التنمية 
 االجتماعية/ معان

مكتب مراقب 
احداث السموك/محكمة 
 معان 

03/2132349    
 03/2132349 

 -  محافظة العقبة
لواء قصبة 

 العقبة
مديرية التنمية 

 / العقبةاالجتماعية

مكتب مراقب 
احداث السموك/محكمة 
 العقبة 

03/2015874  03/2015873 
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  دور تربٌة وتأهٌل ورعاٌة األحداث/ ودور حماٌة المرأة.9

 المواء القضاء اسـ المحافظة االقميـ
اسـ المديرية/ 

 الفاكس الياتؼ الوحدة االدارية لوزارةا
البريد 
 االلكتروني

 اقميـ
 الوسط 

 القصبةلواء  - العاصمةمحافظة 
مديرية التنمية 

شرق االجتماعية/
 عمان

 0798518302 دار كرامة
06/4772289 

06/4704778 - 

 محافظة العاصمة

مديرية التنمية  لواء ماركا -
 االجتماعية/ماركا

 دار تربية وتاىيل
 االحداث/عمان

0798518308 
06/5051904 

06/5051904 Markaz.ahda
thamman@
mosd.gov.jo 

 محافظة العاصمة 
مديرية التنمية  لواء ماركا -

 االجتماعية/ماركا
دار الوفاق 
 االسري/عمان

0796668920 
06/4899935 

5240128 - 

 محافظة العاصمة
  

مديرية التنمية 
االجتماعية/غرب 

 عمان

ىيل واستضافة دار تأ
 0776680327 النساء امنة

5240128  

مادبامحافظة  مديرية التنمية  - - 
 مادبااالجتماعية/ 

دار تربية وتأىيل 
-14)مادبا االحداث/
 ( سنة18

0778467098 
 

0778465926 
- 

 

- 

 الرصيفة لواء - الزرقاءمحافظة 
مديرية التنمية 
االجتماعية/ 
 الرصيفة

تربية  دار
 صيفةالر االحداث/

 

0798518288 
05/3750782 

05/3743799 Sen-
rusaifeh@mo

sd.gov.jo 
 محافظة الزرقاء

 الرصيفةلواء -
مديرية التنمية 
االجتماعية/ 
 الرصيفة

دار تربية وتأىيل 
 الرصيفةالفتيات / 
 

0798518302 
05/3740952 

05/3741213 Dar.amman
@mosd.gov.j

o 
 محافظة العاصمة

 لواء القصبة 
ة التنمية مديري

االجتماعية/شرق 
 عمان

دار االمل لرعاية 
أطفال نزيالت مركز 
اصالح وتأىيل الجودة 

 نساء

 

064123852  

 محافظة الزرقاء
 الرصيفةلواء -

مديرية التنمية 
االجتماعية/ 
 الرصيفة

رعاية دار 
 الفتيات/الرصيفة

 

0798518300 
05/3743667 

05/3743913 - 

اقميـ 
 الشماؿ

 لواء قصبة اربد - محافظة اربد
مديرية التنمية 
 االجتماعية/ اربد

الوفاق دار 
 /اربداالسري

0795147204
0778431315 
02/7401405 

7401405/02 
02/7402611 

- 

مديرية التنمية  لواء قصبة اربد - محافظة اربد
 االجتماعية/ اربد

ث دار تربية االحدا
 لمفئة العمرية من اربد
 ( سنة16-18)

0798518292 
02/7258612 

02/7258612 Markez.irbid
1215@mosd

.gov.jo 

مديرية التنمية  لواء قصبة اربد - محافظة اربد
 االجتماعية/ اربد

 تأىيل االحداث دار
 لمفئة العمرية من اربد
 ( سنة16-18)

0798518291 
02/7247293 

02/7247293 Markez.irbid
1618@mosd

.gov.jo 
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 / حماية األسرة مكاتب الخدمة االجتماعية.10

اسـ المديرية/  المواء القضاء اسـ المحافظة االقميـ
 الفاكس الياتؼ الوحدة االدارية الوزارة

اقميـ 
 الوسط

القصبةلواء  - محافظة العاصمة  
مديرية التنمية 

االجتماعية/غرب 
 عمان

مكتب الخدمة االجتماعية/قسم 
 06/5157386  06/5157386 حماية االسرة/شمال عمان

لواء وادي  - محافظة العاصمة
 السير

مديرية التنمية 
االجتماعية/ وادي 

 السير

مكتب الخدمة 
الجتماعية/ادارةحماية ا

وسط عماناالسرة/  
06/5819436  06/5819436 

 لواء القويسمة - محافظة العاصمة
مديرية التنمية 
االجتماعية/شرق 

 عمان

مكتب الخدمة/ قسم حماية 
06/4129460 0796558087 االسرة/ جنوب عمان  

 لواء القويسمة - محافظة العاصمة
مديرية التنمية 

االجتماعية/ شرق 
 عمان

مكتب الخدمة /قسم حماية 
 االسرة/شرق عمان

 06/4902308 06/4129448 
 

 - محافظة البمقاء
لواء قصبة 

 السمط
مديرية التنمية 
 االجتماعية/ السمط

مكتب الخدمة االجتماعية/قسم 
رة/البمقاءحماية االس  05/3533701 05/3533701  

لواء قصبة  - محافظة الزرقاء
 الزرقاء

مديرية التنمية 
 االجتماعية/ الزرقاء

 ة/حمايمكتب الخدمة االجتماعية
3859455/05 االسرة الزرقاء  05/3855607  

لواء قصبة  - محافظة الزرقاء
 الزرقاء

مديرية التنمية 
 االجتماعية/ الزرقاء

/حماية االجتماعيمكتب الخدمة 
 - 0799088515 االسرة مخيم االزرق

مديرية التنمية  لواء الرصيفة - محافظة الزرقاء
 االجتماعية/ الرصيفة

مكتب الخدمة االجتماعية/قسم 
/ الرصيفةحماية االسرة  

 05/3616425 05/3616425 

ا- محافظة مادبا  
لواء قصبة 

 مادبا
مديرية التنمية 
 االجتماعية/ مادبا

تب الخدمة االجتماعية/قسم مك
/ مادباحماية االسرة   05/3251058 05/3251058 

اقميـ 
 الشماؿ

مديرية التنمية  لواء قصبة اربد - محافظة اربد
 االجتماعية/ اربد

/حماية مكتب الخدمة االجتماعية
  02/7260929 االسرة اربد

02/7260929 
 

7252475/02  

الكورةلواء  - محافظة اربد تنمية مديرية ال 
الكورةاالجتماعية/   

مكتب الخدمة االجتماعية/ حماية 
 االسرة/غرب اربد

6521258/02  6520468/02  

لواء قصبة  - محافظة المفرق
 المفرق

مديرية التنمية 
 االجتماعية/ المفرق

مكتب الخدمة االجتماعية/ حماية 
المفرق االسرة  

02/6233857 
6440483/02  

02/6233857 
6232209/02  

ظة المفرقمحاف  - 
لواء قصبة 
 المفرق

مديرية التنمية 
البادية االجتماعية/

 الشمالية الغربية

مكتب الخدمة االجتماعية/ حماية 
 - 0798663270 مخيم الزعتري

لواء قصبة  - محافظة جرش
 جرش

مديرية التنمية 
 االجتماعية/ جرش

حماية  مكتب الخدمة االجتماعية/
 02/6340570 02/6340570 االسرة/جرش

لواء قصبة  - محافظة عجمون 
 عجمون

مديرية التنمية 
عجموناالجتماعية/   

مكتب الخدمة االجتماعية/ حماية 
/ عجمون ةاالسر   

- 02/6440424  
0772083923 

اقميـ 
 الجنوب

لواء قصبة  - محافظة الكرك
 الكرك

مديرية التنمية 
 االجتماعية/ الكرك

مكتب الخدمة االجتماعية/ حماية 
2351203/03 03/2386084 كركال ةاالسر   

لواء قصبة  - محافظة العقبة
 العقبة

مديرية التنمية 
 االجتماعية/ العقبة

حماية  مكتب الخدمة االجتماعية/
 العقبة  االسرة

2050317/03  2050316/03  

لواء قصبة  - محافظة معان
 معان

مديرية التنمية 
 االجتماعية/ معان

مكتب الخدمة االجتماعية/ حماية 
2131399/03 السرة/معانا  2131399/03  

لواء قصبة  - محافظة الطفيمة
 الطفيمة

مديرية التنمية 
 االجتماعية/ الطفيمة

حماية  تماعية/مكتب الخدمة االج
 الطفيمة  االسرة

 
03/2250624  03/2250624 
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 االدارية التابعة لمديرية االسرة والحمايةوحدات ال.11

اسـ  االقميـ
 المحافظة

اسـ المديرية/  المواء ءالقضا
 الوزارة

 الفاكس الياتؼ الوحدة االدارية

محافظة  اقميـ الوسط
 - العاصمة

 لواء
 القصبة

مديرية التنمية 
االجتماعية/غرب 

 عمان

دار رعاية الفتيان/شفا 
 بدران

5231408/06 
0798517709 5231408/06 

محافظة 
 العاصمة

-  
لواء 
قصبة 
 عمان

مديرية التنمية 
عية/ شرق االجتما

 عمان

مؤسسة الحسين 
 االجتماعية

06/4771841 
0795537976 

64784525 

محافظة 
لواء  - العاصمة

 القصبة

مديرية التنمية 
االجتماعية/غرب 

 عمان

مبنى الرعاية الالحقة/ 
 بيت اليافعات

5411119 
0797055740 5516153 

محافظة 
مديرية التنمية  لواء ماركا - العاصمة

 كااالجتماعية/مار 
دار رعاية االطفال / 

 عمان
5059176 

0791489873 2061843 

 اقميـ الشماؿ
 - محافظة اربد

لواء 
قصبة 
 اربد

مديرية التنمية 
 02/7100783 دار الحنان/اربد االجتماعية/ اربد

0798518278 02/7100753 

 

 

 

 للوزارة االشخاص ذوي االعاقة التابعةمراكز . 21

اسـ  االقميـ
اسـ المديرية/  المواء القضاء المحافظة

 الفاكس الياتؼ الوحدة االدارية الوزارة

 
 
 
 
 

 اقميـ الوسط   
 
 
 
 
 
 

 
 

محافظة 
 القصبةلواء  - العاصمة

مديرية التنمية 
االجتماعية/غرب 

 عمان

مركز المنار لمتنمية الفكرية/ 
 5153036  5153036 المدينة الرياضية

محافظة 
لواء  - العاصمة

 القويسمة

التنمية مديرية 
االجتماعية/ شرق 

 عمان

مركز المنار لمتنمية الفكرية/ 
  4750883 4750883 المقابمين

محافظة 
 العاصمة

مديرية التنمية  سحابلواء  -
 سحاباالجتماعية/

مركز المنار لمتنمية 
 الفكرية/سحاب

4020847 4020847  

لواء قصبة  ء زيقضا محافظة البمقاء
 السمط

مديرية التنمية 
 ماعية/ السمطاالجت

مركز المنار لمتنمية الفكرية/ 
 زي

053511483  053511483 

دير لواء  - محافظة البمقاء
 عال

مديرية التنمية 
 دير عالاالجتماعية/ 

مركز تل المنطح الشامل 
 لمتربية الخاصة

053570706 053570706 

لواء عين  - محافظة البمقاء
 الباشا

مديرية التنمية 
عين االجتماعية/ 
 الباشا

مركز المنار لمتنمية 
 الفكرية/عين الباشا

0777134922 065371621 

لواء  - محافظة الزرقاء
 الرصيفة

مديرية التنمية 
 االجتماعية/ الرصيفة

ركز المنار لمتنمية م
 فةالفكرية/الرص

053615530  053615530 

 - محافظة الزرقاء
لواء 
 الرصيفة

مديرية التنمية 
 االجتماعية/ الرصيفة

مركز حطين لمكشف المبكر 
عن االعاقات والتأىيل 

 المجتمعي
053613847 053613847 

لواء  - محافظة الزرقاء
 الرصيفة

مديرية التنمية 
 االجتماعية/ الرصيفة

مركز االمل الجديد لرعاية 
 053744389 053744389 متعددي االعاقات

 محافظة الزرقاء
قضاء 
 الضميل

لواء قصبة 
 الزرقاء

التنمية مديرية 
 053824065 053824065 مركز الضميل لمرعاية والتأىيل الزرقاءاالجتماعية/ 

لواء قصبة  - محافظة الزرقاء
 الزرقاء

مديرية التنمية 
 االجتماعية/ الزرقاء

مركز الزرقاء الشامل لمتربية 
 الخاصة

053931532 
0798518280 053931532 
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 اقميـ الشماؿ

لواء قصبة  - محافظة اربد
 دارب

مديرية التنمية 
 االجتماعية/ اربد

مركز المنار لمتنمية 
 027245927 027245927 الفكرية/اربد

لواء قصبة  - محافظة اربد
 اربد

مديرية التنمية 
 االجتماعية/ اربد

مركز التأىيل والتشغيل 
 027243643 027243643 الميني/اربد

مديرية التنمية  الكورةلواء  - محافظة اربد
 الكورةة/ االجتماعي

مركز الكورة الشامل لمتربية 
 الخاصة

026520132 026520132 

لواء  - محافظة اربد
 الوسطية

مديرية التنمية 
 الوسطيةاالجتماعية/ 

مركز المنار لمتنمية 
 - 0787033565 الفكرية/الوسطية

لواء البادية  - محافظة المفرق
 الشمالية 

مديرية التنمية 
االجتماعية/ بادية 

 لية الشرقيةالشما

مركز المنار لمتنمية الفكرية/ 
 الصالحية

0779575143 - 

 - محافظة المفرق
لواء 
 الرويشد

مديرية التنمية 
 المفرقاالجتماعية/

مركز المنار لمتنمية الفكرية 
 -  0795818279 الرويشد/

 - محافظة المفرق
لواء قصبة 
 المفرق

مديرية التنمية 
 026231203 026231203 ق لمتدريب والتأىيلمركز المفر  المفرقاالجتماعية/

محافظة 
لواء قصبة  - عجمون

 عجمون
مديرية التنمية 

 االجتماعية/ عجمون
مركز المنار لمتنمية 

  - 0772083923 الفكرية/عجمون

لواء قصبة  - محافظة جرش
 جرش

مديرية التنمية 
 026350168 026350169 مركز جرش لمرعاية والتأىيل جرشاالجتماعية/ 

 ميـ الجنوبقا

لواء قصبة  - محافظة معان
 معان

مديرية التنمية 
 االجتماعية/ معان

مركز المنار لمتنمية 
 الفكرية/معان

032131449 032131449 

مديرية التنمية  لواء البتراء - محافظة معان
 البتراءاالجتماعية/

مركز المنار لمتنمية 
 - 0772084980 البتراءالفكرية/

مديرية التنمية  القويرةلواء  - بةمحافظة العق
 االجتماعية/ العقبة

مركز المنار لمتنمية 
 الفكرية/القويرة

032047226  032047226 

 - محافظة العقبة
لواء قصبة 

 العقبة
مديرية التنمية 
 االجتماعية/ العقبة

مركز العقبة الشامل لمتربية 
 - 032016246 الخاصة 

لواء قصبة  - محافظة الطفيمة
 طفيمةال

مديرية التنمية 
 االجتماعية/ الطفيمة

 
 032241055 032241055 مركز الطفيمة لمرعاية والتأىيل

لواء قصبة  - محافظة الكرك
 الكرك

مديرية التنمية 
 االجتماعية/ الكرك

 
 مركز القطرانة لمتربية الخاصة

 
032394177 032394177 

لواء قصبة  - محافظة الكرك
 الكرك

 مديرية التنمية
 االجتماعية/ الكرك

 032380905 032380905 الكرك لمرعاية والتأىيل مركز 
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 تنمٌة المجتمع المحلً التً تدٌرها الوزارة )القطاع الحكومً(مراكز .21
 

 الفاكس الياتؼ الوحدة االدارية المديرية  المواء القضاء المحافظة االقميـ

 اقميـ الوسط

 العاصمةمحافظة 

ية التنمية مدير  ناعورلواء  -
 ناعوراالجتماعية/ 

مركز تنمية المجتمع 
 5725588 5725588 المحمي / ناعور

مديرية التنمية  القويسمولواء  -
 شرق عماناالجتماعية/ 

مركز تنمية المجتمع 
 4778853 4778853 المحمي / ام نواره

 وادي السير -
 مديرية التنمية االجتماعية

 /وادي السير

تمع مركز تنمية المج
المحمي / البصة وعراق 

 االمير
5481333 5481333 

 الموقرلواء  رجم الشاميقضاء ال
مديرية التنمية 

 /الموقراالجتماعية

مركز تنمية المجتمع 
المحمي / الممكة رانيا 
العبداهلل لتكنولوجيا 

 المعمومات 

4050247 4050247 

ام قضاء 
 الرصاص

مديرية التنمية  الجيزهلواء 
 /الجيزهيةاالجتماع

مركز تنمية المجتمع 
 المحمي / ام الرصاص

4400060 - 

 البمقاءمحافظة 

 زيقضاء 
قصبة لواء 
 السمط

مديرية التنمية 
 /السمطاالجتماعية

مركز تنمية المجتمع 
 المحمي / عالن

 
3510485/05  3510485/05  

عيرا  قضاء
 ويرقا

قصبة لواء 
 السمط

مديرية التنمية 
 /السمطاالجتماعية

كز تنمية المجتمع مر 
 المحمي / عيرا ويرقا

 
3521049/05  3521049/05  

- 
مديرية التنمية  دير عاللواء 

 /دير عالاالجتماعية

مركز تنمية المجتمع 
 المحمي / ضرار

 
3570253/05  3570253/05  

دير عاللواء  - مديرية التنمية  
دير عال/االجتماعية  

مركز تنمية المجتمع 
 المحمي /تل المنطح

  
3570699/05  3570699/05  

دير عاللواء  - مديرية التنمية  
دير عال/االجتماعية  

مركز تنمية المجتمع 
 المحمي / الكرامو

3595374/05  3595374/05  

مديرية التنمية  الياشميةلواء  - الزرقاءمحافظة 
 /الياشميةاالجتماعية

مركز تنمية المجتمع 
 المحمي / قرى بني ىاشم

 
3844235/05  3844235/05  

 
 

 محافظة مادبا 

- 
قصبة لواء 
 مادبا

مديرية التنمية 
 /مادبااالجتماعية

 
مركز تنمية المجتمع 
 المحمي /جنوب مادبا

 

3240858/05  3240858/05  

 ذيبانلواء  العريضقضاء 
مديرية التنمية 

 /ذيباناالجتماعية
مركز تنمية المجتمع 

3210073/05 المحمي / جبل بني حميدة  3210073/05  

 
 
 

 اقميـ الشماؿ
 
 
 
 
 
 

 المفرقمحافظة 

 المنشيةقضاء 
قصبة لواء 

 المفرق
مديرية التنمية 

 /المفرقاالجتماعية

مركز تنمية المجتمع 
المحمي / منشية بني 

 حسن
6210423/02  6210423/02  

دير قضاء 
 الكهف

 

البادية لواء 
 الشمالية 

مديرية التنمية 
بادية /الاالجتماعية

 الشمالية الشرقية 

مركز تنمية المجتمع 
6278003/02 المحمي / دير الكيف  6278003/02  

 لواء الرويشد -
مديرية التنمية 

/البادية االجتماعية
 الشمالية الشرقية

مركز تنمية المجتمع 
6292207/02 الرويشدالمحمي /   - 

 اربدمحافظة 

مديرية التنمية  الكورهلواء  -
 الكوره/االجتماعية

مركز تنمية المجتمع 
 المحمي / جديتا

6500898/02  6500898/02  

مديرية التنمية  الرمثالواء  -
 /الرمثااالجتماعية

مركز تنمية المجتمع 
 المحمي / الطره

 
7360888/02  7360888/02  
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 اقميـ الشماؿ

 عجمونمحافظة 
 

- 
قصبة لواء 

 عجمون
مديرية التنمية 

 /عجموناالجتماعية

مركز تنمية المجتمع 
 لمحمي / عنجرةا

 
6460993/02  6460993/02  

  عرجان
مركز تنمية المجتمع 
 المحمي / الروابي

 
6441841/02  6441841/02  

 جرشمحافظة 

 برماقضاء 
قصبة لواء 
 جرش

مديرية التنمية 
 /جرشاالجتماعية

مركز تنمية المجتمع 
 المحمي / برما

 
6370290/02  6370290/02  

- 

مركز تنمية المجتمع 
 المحمي / النسيم

 
6341574/02  6341574/02  

 اقميـ الجنوب

 الكركمحافظة 

 الموجبقضاء 
مديرية التنمية  القصرلواء

 /القصراالجتماعية

مركز تنمية المجتمع 
 المحمي / الموجب

 
2310115/03  2310115/03  

مركز تنمية المجتمع  -
2313021/03 المحمي / قرى الحمايده  2313021/03  

- 

المزار ء لوا
 الجنوبي

مديرية التنمية 
/المزار االجتماعية
 الجنوبي

مركز تنمية المجتمع 
 المحمي / محي

 
2339175/03  2339175/03  

مركز تنمية المجتمع  -
 المحمي / فرى الخرشو

 
2330026/03  2330026/03  

مركز تنمية المجتمع  -
 المحمي / الطيبو

 
0799538602 0799538602 

 الطفيمومحافظة 

- 

قصبة لواء 
 الطفيمو

مديرية التنمية 
 /الطفيمواالجتماعية

مركز تنمية المجتمع 
 المحمي /العيص 

 
2250685/03  2250685/03  

مركز تنمية المجتمع  -
2264705/03 المحمي / العين البيضا  2264705/03  

مركز تنمية المجتمع  -
2273329/03 المحمي / جرف الدراويش  2273329/03  

 بصيرالواء  -
مديرية التنمية 

 /بصيرااالجتماعية

مركز تنمية المجتمع 
 المحمي / القادسية

 
2270216/03  2270216/03  

 معانمحافظة 
قصبة لواء  الجفرقضاء 

 معان
مديرية التنمية 

 /معاناالجتماعية

مركز تنمية المجتمع 
2131485/03 المحمي / الجفر  2131485/03  

 المريغةقضاء 
مركز تنمية المجتمع 
 المحمي / المريغة

2131867/03  2131867/03  
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 .ِشاوض ر١ّٕخ اٌّغزّغ اٌّؾٍٟ اٌزٟ رذ٠ش٘ب اٌٛصاسح )اٌّسٍّخ ٌغّؼ١بد(14
 

 المديرية  المواء القضاء المحافظة االقميـ
 الوحدة االدارية / مراكز مسممة لجمعيات

 الياتؼ
 الجمعية اسـ المركز

 وسطالاقميـ 

محافظة 
 العاصمة

.  
- 

لواء 
 القويسمة

مديرية التنمية 
االجتماعية 

 شرق عمان/

مركز تنمية المجتمع المحمي 
 / المستندة

ايادي الخير والعطاء 
 الخيرية

0797926182  

مركز تنمية المجتمع المحمي 
 / شرق الوحدات

للتنمية  بيت نباال
 االجتماعية

0798871294 

مجتمع المحمي مركز تنمية ال
 / الجوفو

مراكز التنمية والتطوير 
 الخيرية

0799145142 

مركز تنمية المجتمع المحمي 
 / حي المحاسره

العمل والتطوير 
 المجتمعي الخيرية

0796887407 

مركز تنمية المجتمع المحمي 
 0796789208 العبيدية الخيرية / حي الموزية

لواء  -
 قصبة ال

ية مديرية التنم
االجتماعية 

 غرب عمان/

مركز تنمية المجتمع المحمي 
 / سفح النزىو

المجلس الدنماركي 
 لالجئين

0780555321 

- 

 
 ماركالواء 

مديرية التنمية 
االجتماعية/ 

 ماركا

مركز تنمية المجتمع المحمي 
 حي األمير حسن/ 

مراكز التنمية والتطوير 
 الخيرية

0799145142 

ع المحمي مركز تنمية المجتم
 0976920148 األسر التنموية الخيرية سفح الياشمي/ 

مركز تنمية المجتمع المحمي 
 0795051678 أم نواره الخيرية 2/ أم نوارة

مركز تنمية المجتمع المحمي 
 المرقب/ 

شرق عمان الخيرية 
 التنموية

0799457103 

مركز تنمية المجتمع المحمي 
 0795600407 رى الخيريةالشو 4/ ام نوارة 

مركز تنمية المجتمع المحمي 
 / ىمالن

االردنية لذوي 
 االحتياجات الخاصة

0795388638 

مركز تنمية المجتمع المحمي 
 0777770081 المنارة للتنمية االجتماعية / المنارة

مركز تنمية المجتمع المحمي 
 0795363826 وادي القطار  / وادي القطار

محافظة 
 الزرقاء

- 

قصبة لواء 
 الزرقاء

مديرية التنمية 
االجتماعية 

 الزرقاء/

مركز تنمية المجتمع المحمي 
 0796647772 الدوايمة الخيرية / جناعة

مركز تنمية المجتمع المحمي 
 / جبل األمير طارق 

للتنمية  إسكان جبل طارق
 االجتماعية

0785577450 

لواء 
 الرصيفه

نمية مديرية الت
االجتماعية 

 الرصيفه/

مركز تنمية المجتمع المحمي 
 النقب/ 
 

 0776301757 مركز هيا الثقافي

مركز تنمية المجتمع المحمي 
 الرصيفة/ 
 

العامرية للتنمية 
 االجتماعية

0780780114 

مركز تنمية المجتمع المحمي 
 / ياجوز

 
- 0795813510 

محافظة 
 البلقاء

- 
عين لواء 

 شاالبا

مديرية التنمية 
االجتماعية/ 

 عين الباشا

مركز تنمية المجتمع المحمي 
 عين الباشا/ 
 

 0785850758 عين الباشا الخيرية

قصبة لواء  -
 السلط

مديرية التنمية 
االجتماعية/ 

 السلط

مركز تنمية المجتمع المحمي 
 السمط/ مغاريب 

 
 0777424457 االسالمية الخيريةالسلط 
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محافظة  الشماؿاقميـ 
 اربد

- 
قصبة لواء 
 اربد

مديرية التنمية 
االجتماعية/ 

 اربد

مركز تنمية المجتمع المحمي 
  بيت راس /
 

الجمعية الخيرية للتطوير 
 الحضري

0777341470 

 الطيبهلواء  -
مديرية التنمية 

االجتماعية/ 
 الطيبه

مركز تنمية المجتمع المحمي 
 / صما 

 
 0777343795 الطلبة وأبناء الشهداء

- 
لواء 

االغوار 
 الشمالية

مديرية التنمية 
االجتماعية/ 

االغوار 
 الشمالية

 

مركز تنمية المجتمع المحمي 
 / كريمو 

 
 0795498315 شرحبيل بن حسنه

اقميـ 
 الجنوب

محافظة 
 معان

- 
لواء 

 الشوبك

مديرية التنمية 
االجتماعية/ 

 الشوبك

مركز تنمية المجتمع المحمي 
 / حمزه 

 

لتنمية الزبيرية ل
 االجتماعية

0777286062 

 لواء البترا -
مديرية التنمية 

االجتماعية/ 
 البترا

مركز تنمية المجتمع المحمي 
 / ام صيحون 

 

اقليم البترا التنموي 
 السياحي

0799031995 

محافظة 
 العقبة

- 

 
قصبة لواء 
 العقبة

مديرية التنمية 
االجتماعية/ 

 العقبة

مركز تنمية المجتمع المحمي 
 البمدة القديمة  /
 

جمعية الهالل االحمر 
 االردني

0797080716 

مركز تنمية المجتمع المحمي 
 / الشاللو 

 
 0791420317 عبق الجنوب الخيرية 
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 بطاقات الخدمة
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 مديرية شؤوف
 ػػػػػػاصاألشخػػػػػ

 ةػػػػػػذوي االعاق  
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 2017لمبكر/ بموجب نظاـ التدخؿ المبكر لعاـ قرار منح ترخيص مراكز التدخؿ ا

 اٌفئخ اٌّسزٙذفخ ِٓ اٌخذِخ:

 

ِشاوض األشخبص رٚٞ اإلػبلخ اٌؼم١ٍخ اٌزٟ رزجغ ٌٍمطبػ١ٓ اٌزطٛػٟ ٚاٌخبص 

 ( سٕٛاد.6ٌألػّبس اٌّجىشح دْٚ سٓ )

 ِذ٠ش٠بد اٌز١ّٕخ االعزّبػ١خ/ ا١ٌّذاْ أِبوٓ اٌؾظٛي ػٍٝ اٌخذِخ:

 ِخ:ششٚؽ اٌؾظٛي ػٍٝ اٌخذ

 

 سٕذ اٌزسغ١ً ئرا وبْ اٌجٕبء ٍِّٛوب ٚػمذ اإل٠غبس ئرا وبْ اٌجٕبء ِسزأعشا .

طٛسح ػٓ سخظخ اٌجٕبء أٚ ئرْ األشغبي ِظذلخ ِٚٛافمخ ِجذئ١خ ػٍٝ رشخ١ض 

اٌّشوض ِٓ أِبٔخ ػّبْ اٌىجشٜ أٚ اٌجٍذ٠بد ٚشٙبدح اٌظؾخ اٌّذسس١خ ٚاٌذفبع 

 اٌّذٟٔ.

ٚلشاس ا١ٌٙئخ اإلداس٠خ ثزأس١س ِشوض  طٛسح ػٓ شٙبدح رسغ١ً إٌظبَ األسبسٟ 

 ٌألشخبص رٚٞ اإلػبلخ .

ٚص١مخ ئصجبد ؽبٌخ ئرا وبْ ؽبٌت اٌزشخ١ض شخض ِؼٕٛٞ ِغ رف٠ٛغ ٌّمذَ 

 اٌطٍت ٚئؽؼبس اٌّٛافمبد اٌشس١ّخ ِٓ اٌغٙبد اٌّؼ١ٕخ.

اٌٛصبئك اٌّطٍٛثخ ٚأِبوٓ 

 اٌؾظٛي ػ١ٍٙب:

 

 سفش ٌغ١ش االسدٟٔ .طٛسح ػٓ ثطبلخ األؽٛاي اٌّذ١ٔخ ٚطٛسح ػٓ عٛاص اٌ

شٙبدح ؽسٓ اٌس١شح ٚاٌسٍٛن ٌطبٌت اٌزشخ١ض ٚأْ ٠ىْٛ غ١ش ِؾىَٛ ثغٕب٠خ أٚ 

 عٕؾخ ِخٍخ ثبٌششف أٚ ا٢داة اٌؼبِخ شٙبدح خٍٛ أِشاع .

 صالس طٛس شخظ١خ.

ئعشاءاد/ خطٛاد رمذ٠ُ 

 اٌخذِخ:

 

رزمذَ اٌغٙخ اٌشاغجخ ثبٌزشخ١ض  ثطٍت ٌٍزشخ١ض ػٓ ؽش٠ك ِذ٠ش٠خ 

زّبػ١خ اٌّؼ١ٕخ ؽ١ش رمَٛ اٌّذ٠ش٠خ اٌّؼ١ٕخ ثذساسخ اٌطٍت اٌز١ّٕخ االع

 ٚفك رؼ١ٍّبد رشخ١ض ِشاوض اٌزذخً اٌّجىش .

 رمَٛ اٌّذ٠ش٠خ ثبٌىشف ػٍٝ اٌّشوض ٌٍزأوذ ِٓ رٛفش ششٚؽ اٌزشخ١ض .

اٌٝ  اٌّذػُ ثبٌٕٛرط اٌخبص ثٗ  رشفغ اٌّذ٠ش٠خ ا١ٌّذا١ٔخ ؽٍت اٌزشخ١ض

 اال١ِٓ اٌؼبَ .

س ِٓ ِؼبٌٟ اٌٛص٠ش ثٕبء ػٍٝ رٕس١ت ػطٛفخ ٠زُ ِٕؼ اٌزشخ١ض ثمشا

 األ١ِٓ

٠ؾفع اٌىزبة فٟ أسش١ف اٌٛصاسح ٚاٌّذ٠ش٠خ سٛاًء وبْ ثبٌّٛافمخ اٚ 

 اٌشفغ.

 

اٌّإسسبد اٌشش٠ىخ فٟ رمذ٠ُ 

 اٌخذِخ ٚأدٚاس٘ب: 

 

 ٚصاسح اٌظؾخ 

 اٌذفبع اٌّذٟٔ 

 أِبٔخ ػّبْ اٌىجشٜ 

 اٌجٍذ٠بد

 رشخ١ض الٚي ِشحد٠ٕبس اسدٟٔ ثذي  1000 سسَٛ اٌخذِخ:   

 د٠ٕبس اسدٟٔ ثذي رغذ٠ذ اٌزشخ١ض 500

 ٠َٛ 40 ٚلذ ئٔغبص اٌخذِخ:   
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  ذوي االعاقة لألشخاص االيوائية الحكومية  مراكزالبقرار إلحاؽ اصدار 
الفئة/ الفئات المستيدفة مف 

 الخدمة:
المتوسطة والشديدة او تعدد االعاقات األشخاص ذوي اإلعاقة العقمية  .1

 .لالعاقات العقمية او اضطراب التوحدالمصاحب 
 

مكاف/ أماكف الحصوؿ عمى 
 الخدمة:

 مديرية شؤوف األشخاص ذوي اإلعاقة. .1
 مديريات التنمية االجتماعية/ الميداف. .2

 
 شروط الحصوؿ عمى الخدمة 

 
 أف يكوف طالب الخدمة أردني الجنسية .1
 ( دينار شيريا.1500اف ال يتجاوز دخؿ االسرة عف ) .2
الشػػخص ذو االعاقػة منتفعػػا مػف معونػػة رعايػة االعاقػػات واالعفػػاء  اف ال يكػوف .3

الجمركي السيارات واعفاء تصاريح العمػؿ لغيػر االردنػي وتحجػب ىػذه الخػدمات 
 الي شخص يتـ قبولو في المراكز االيوائية. 

اف يكػػوف طالػػب الخدمػػة مػػف ذوي اإلعاقػػة العقميػػة ) المتوسػػطة او الشػػديدة (  .4
فػػػؽ مػػػع االعاقػػػة العقميػػػة )المتوسػػػطة او الشػػػديدة( او أوتعػػػدد االعاقػػػات المترا

اضػػطراب التوحػػد المصػػاحب لالعاقػػة العقميػػة )المتوسػػطة او الشػػديدة( بموجػػب 
 تقرير تشخيصي مف مراكز التشخيص المعتمدة او المجاف الطبية الموائية.

اف يكػػوف عمػػره ضػػمف الفئػػة المسػػموح بيػػا فػػي األنظمػػة الداخميػػة وتػػرخيص  .5
 تة سنوات الى خمسيف سنة( لكال الجنسيف.المراكز. مف ) س

اف يكػػوف طالػػب الخدمػػة خاليػػا مػػف ايػػة أمػػراض نفسػػية او عقميػػة او اضػػطراب  .6
 عصبي حسب تقرير طبي معتمد.

يجػري كشػؼ دوري لممنتفعػػيف مػف خػػالؿ الجيػات الطبيػة المختصػػة ومػف يثبػػت  .7
 انو يعاني مف امراض نفسية او اضطرابات عصبية يتـ طي قيده.

الػػب الخدمػة خاليػػا مػف االمػػراض السػارية والمعديػػة بموجػب شػػيادة اف يكػوف ط .8
 خمو امراض معتمدة.

يتـ القبوؿ الفػوري والتمديػد لػبعض الحػاالت االسػتثنائية واإلنسػانية مػف طػالبي  .9
 الخدمة مثؿ: 

 وفاة الوالديف او احدىما او عدـ وجود مف يرعاه منزليا 
 .وجود اكثر مف شخص معاؽ لدى االسرة 
 كؾ األسري حاالت التف 
 مجيولي النسب والذيف يعانوف مف اعاقة عقمية ميما كانت درجة االعاقة  
 

الوثائؽ المطموبة وأماكف 
 الحصوؿ عمييا:

 

( 18تشخيص معتمد مف مركز تشخيص اإلعاقات المبكرة لمف ىـ دوف سف ) .1
 ( سنة.18سنة و تشخيص معتمد مف المجاف الطبية لمف ىـ فوؽ )

 لي األمر وشيادة ميالد طالب الخدمة.وثيقة اثبات شخصية لو  .2
 دراسة اجتماعية مف مديرية التنمية االجتماعية الميدانية. .3
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  إجراءات/ خطوات تقديـ الخدمة:

مف مديرية التنمية االجتماعية المعنية وتشتمؿ شاممة إجراء دراسة اجتماعية  .1
الثبوتية  الدراسة عمى الوضع االقتصادي واالجتماعي لألسرة، ومدعمة بالوثائؽ

كما تشمؿ وثائؽ تثبت عدـ انتفاعو مف )المعونة  الالزمة ليذه الغاية
الوطنية،االعفاء الجمركي عف السيارات،االعفاء عف رسـو تصريح العمؿ 

 لمعامؿ غير االردني(.
 

تقبؿ الحاالت في مراكز الرعاية والتاىيؿ االيوائية في ضوء االماكف الشاغرة  .2
 لفنية المؤلفة اعضاؤىا مف:وبناء عمى تنسيب المجنة ا

 .مدير مديرية شؤوف االشخاص ذوي االعاقة/رئيسا 
 .رئيس قسـ المؤسسات/مديرية شؤوف االشخاص ذوي االعاقة/عضوا 
 .مدير مركز الرعاية والتاىيؿ المعني/عضوا 
 .االخصائي االجتماعي في المركز المعني/سكرتير المجنة 
  في المركز المعني.يمكف االستعانة باي موظؼ فني عند الحاجة 

 
بعد اعداد الدراسة االجتماعية مف مديريات الميداف واستكماؿ الوثائؽ الثبوتية  .3

المطموبة يتـ تحويميا الى المركز المنوي تسجيؿ الشخص ذي االعاقة فيو 
عمى قوائـ االنتظار وترسؿ نسخة مف كتاب الدراسة االجتماعية الى مديرية 

 ابعة.شؤوف االشخاص ذوي االعاقة لممت
تعقد المجنة اجتماعاتيا بواقع اجتماع واحد شيريا في حاؿ وجود شواغر لدى  .4

 المراكز االيوائية.
يتـ ترشيح الحاالت التي ستعرض عمى لجنة القبوؿ بناء عمى اولوية التسجيؿ  .5

 عمى قوائـ االنتظار.
بعد مقابمة الحاالت يرفع محضر بتوصيات المجنة مع تحديد بدؿ خمات  .6

ى اسرة الشخص ذوي االعاقة شيريا في ضوء الوضع االقتصادي المترتبة عم
 لالسرة وتحديد المدة المقررة لمخدمة بناء عمى احتياجات الحالة لمبرامج .

 تعتبر الثالثة اشير االولى فترة تجريبية . .7
يكوف القبوؿ سنويا ويجدد مف خالؿ دراسة اجتماعية حديثة وبحد اعمى ثالث  .8

مجيولي النسب واالقامة فيتـ اصدار كتاب قبوؿ سنوات فقط ما عدا حاالت 
مفتوح المدة ، ولموزير تجديد اقامة حاالت التفكؾ االسري واالسر التي لدييا 

 وفاة احد الوالديف او كالىما كمما اقتضت الضرورة .
مف تجاوز فترة طي القيد بشير ولـ يستممو ذووه يسمـ عف طريؽ الحاكـ  .9

 االداري
ي ثالثة أشير مف تاريخ التحاقو بالمركز لتحديد مدى يقّيـ المنتفع بعد مض .10

 استفادتو مف الخدمات المقدمة في المركز.
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 :يتـ التعامؿ مع حاالت مجيولي اإلقامة عمى النحو التالي .11

 .تحويؿ الحالة الى الجيات المختصة لمحصوؿ عمى تقرير طبي معتمد 
 .تحويؿ الحالة الى المراكز بناء عمى التقرير الطبي 
 عالـ المركز األمني المختص.إ 
  وضع اعالف في الصحؼ المحمية مف خالؿ المديرية المعنية باإلعالـ

 واالتصاؿ او مف خالؿ المركز إلمكانية العثور عمى ذويو كؿ أربعة أشير.
  جراء دراسة في حالة العثور عمى ذويو يتـ أخذ عنواف األسرة كاماًل وا 

 اجتماعية لموضع األسري.
 سة يتـ رفع التوصية المناسبة بشأف الحالة التخاذ القرار عمى ضوء الدرا

 المناسب.

المؤسسات الشريكة في تقديـ 
 الخدمة وأدوارىا:

 وزارة الصحة: المجاف الطبية الموائية ومراكز التشخيص المعتمدة .1

الزمف المستغرؽ لمحصوؿ عمى 
    الخدمة:

 مف اسبوع الى عشرة اياـ      
 

 ال يوجد.          وبة:الرسوـ المالية المطم
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  ذوي االعاقة لألشخاص النيارية الحكومية  مراكزالقرار إلحاؽ باصدار 
الفئة/ الفئات المستيدفة مف 

 (ّزٛسطخ، اٚ اػطشاثبد اٌزٛؽذ، اٌاٌجس١طخ)األشخاص ذوي اإلعاقة العقمية.1 الخدمة:

مكاف/ أماكف الحصوؿ عمى 
 الخدمة:

 اص ذوي اإلعاقة.مديرية شؤوف األشخ .1
 مديريات التنمية االجتماعية/ الميداف. .2

 شروط الحصوؿ عمى الخدمة 
 

 أف يكوف طالب الخدمة أردني الجنسية .1
، ص ذوي اإلعاقة العقمية ) البسيطةأف يكوف طالب الخدمة مف األشخا .2

، او اضطرابات التوحد المصاحب لالعاقة العقمية بموجب تقرير المتوسطة
 التشخيص المعتمدة ( تشخيصي مف مراكز 

( 16( سنة عند القبوؿ ويستمر لػ )10-6اف ال يقؿ عمر طالب الخدمة عف ) .3
 ( سنة لالناث.18سنة لمذكور و )

اف يكوف طالب الخدمة مقيما ضمف منطقة خدمات المركز التي يتـ تحديدىا  .4
 مف خالؿ الوزارة بتنسيب مف المركز والمديرية الميدانية .

خاليا مف االمراض السارية والمعدية بموجب تقرير  اف يكوف طالب الخدمة .5
 معتمد.

( يوما كحد اعمى مف تاريخ التحاقو 45يقيـ الشخص ذو االعاقة بعد مضي ) .6
 لتحديد مدى استفادتو مف الخدمات المقدمة في المركز.

 تقبؿ حاالت االعاقة مف غير االردنييف بناء عمى قرار معالي الوزير. .7
كؿ طالب حصمت اسرتو عمى اعفاء جمركي عف سيارة ال يتـ تاميف مواصالت ل .8

 عف المنتفع في المركز .
تعطى اولوية القبوؿ لطالبي الخدمة في اي مف الحاالت التالية ) وجود اكثر مف  .9

 شخص ذوي االعاقة/ حاالت التفكؾ االسري/ وفاة احد الوالديف او طالقيما(

 

الوثائؽ المطموبة وأماكف 
 الحصوؿ عمييا:

 

( 18عتمد مف مركز تشخيص اإلعاقات المبكرة لمف ىـ دوف سف )تشخيص م .1
 سنة.

 ( سنة.18تشخيص معتمد مف المجاف الطبية لمف ىـ فوؽ ) .2
 وثيقة اثبات شخصية لولي األمر وشيادة ميالد طالب الخدمة. .3
 دراسة اجتماعية مف مديرية التنمية االجتماعية الميدانية. .4

 
ـ ولي االمر بطمب االلتحاؽ الى مديرية التنمية االجتماعية المعنية او يتقد  .1 إجراءات/ خطوات تقديـ الخدمة:

مكاتب التنمية في المحافظات معززة باالوراؽ الثبوتية والتقارير التشخيصية 
 .سة اجتماعية شاممة السرة المنتفعودرا

 تحاؿ الدراسة االجتماعية واالوراؽ الثبوتية الى المركز المنوي االلتحاؽ بو. .2
 ات القبوؿ عمى لجنة القبوؿ بالتعاوف مع المديرية الميدانية.تحاؿ طمب .3
 يسجؿ طالب االلتحاؽ عمى قائمة االنتظار بالمركز في حاؿ عدـ وجود شاغر. .4
يقّيـ المنتفع بعد مضي ثالثة أشير مف تاريخ التحاقو بالمركز لتحديد مدى  .5

 استفادتو مف الخدمات المقدمة في المركز.
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قديـ المؤسسات الشريكة في ت
 الخدمة وأدوارىا:

 وزارة الصحة: المجاف الطبية الموائية ومراكز التشخيص المعتمدة .1

الزمف المستغرؽ لمحصوؿ عمى 
    الخدمة:

 مف اسبوع الى عشرة اياـ      
 

 ال يوجد.          الرسوـ المالية المطموبة:
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 ي القطاع الخاص والتطوعي إصدار قرار الحاؽ في المراكز النيارية والمراكز االيوائية ف
  )شراء الخدمات لذوي اإلعاقة(

الفئة/ الفئات المستيدفة مف 
 الخدمة:

، اٌشذ٠ذح ، اٌّزٛسطخ،اٌجس١طخ) األشخبص رٚٞ اإلػبلخ اٌؼم١ٍخ .1

 (اػطشاثبد اٌزٛؽذ اٌّزؼذدح ،

 تعطى األولوية في القبوؿ حسب تسمسؿ قوائـ االنتظار. .1 لخدمةا إجراءات/ خطوات تقديـ

لمؤسسات الشريكة في ا
 تقديـ الخدمة وأدوارىا:

 وزارة الصحة )المجاف الطبية ومراكز التشخيص(. .1

شروط الحصوؿ عمى 
 الخدمة

 أف يكوف طالب الخدمة أردني الجنسية .5
أف يكوف طالب الخدمة مف األشخاص ذوي اإلعاقة العقمية ) البسيطة ،  .6

بموجب تقرير طبي مف  المتوسطة ، الشديدة ، المتعددة ، اضطرابات التوحد (
( وتقرير المجاف 18مركز تشخيص اإلعاقات المبكرة لمف ىـ دوف سف )

 ( سنة.18الطبية الموائية لمف تجاوز )
 أف ال يقؿ عمر طالب الخدمة عف اربع سنوات لكال الجنسيف . .7
 أف ال يكوف في مكاف سكف طالب الخدمة أي مركز تابع لموزارة . .8
سارية والمعدية وذلؾ بموجب تقرير طبي مف أف يكوف خالي مف األمراض ال .9

 احد المراكز الصحية .
 ثمانمائة دينار أردني شيرياأف ال يتجاوز دخؿ أسرة طالب الخدمة عف  .10

 .ألؼ دينار أردني لمخدمات اإليوائيةلمخدمة النيارية و 
 ال يكوف طالب الخدمة مستفيدًا مف خدمة اإلعفاء الجمركي )خدمة اإليواء(أف  .11

( 18تشخيص معتمد مف مركز تشخيص اإلعاقات المبكرة لمف ىـ دوف سف ) .1 المطموبة : الوثائؽ
 سنة.

 ( سنة.18تشخيص معتمد مف المجاف الطبية لمف ىـ فوؽ ) .2
 وثيقة اثبات شخصية لولي األمر وشيادة ميالد طالب الخدمة. .3
 دراسة اجتماعية مف مديرية التنمية االجتماعية الميدانية.  .4

 إقامة    تقديـ الطمب إلى مديرية التنمية االجتماعية المعنية حسب مكاف  .1 تقديـ الخدمة:إجراءات/ خطوات 
 .طالب الخدمة معززا بدراسة اجتماعية وأوراؽ ثبوتية وتقارير تشخيصية كاممة

 لدراسة الحالة حسب التعميمات الناظمة.يرفع الطمب إلى الوزارة    .2
 اياـ . 7 وقت إنجاز الخدمة:

 :رسوـ الخدمة
 

جزء  مراكز القطاع الخاص والتطوعي: )حسب تعميمات شراء الخدمات(تدفع الوزارة الى 
( 70مف التكاليؼ المالية المترتبة عمى المنتفعيف وعمى أف ال تتجاوز ىذه المساىمة )

والمبمغ المتبقي مف  (  دينار في األقساـ اإليوائية200دينار في األقساـ النيارية و) 
 تغطيتو مف خالؿ االسرة. القسط الشيري يتـ
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 طمب الحصوؿ عمى خدمات التشخيص والتأىيؿ المجتمعي
الفئة/ الفئات المستيدفة 

 مف الخدمة:
 األشخاص ذوي اإلعاقة المراد تشخيصيـ. .1
 .كاف تفيديف مف أي خدمات أخرى ألي سبباألشخاص ذوي اإلعاقة غير المس .2

مكاف/ أماكف الحصوؿ 
 عمى الخدمة:

 

 كومية المعتمدة مف قبؿ مديرية شؤوف األشخاص ذوي اإلعاقة:المراكز الح
مركز حطيف لمكشؼ المبكر عف اإلعاقات والتأىيؿ المجتمعي )تشخيص وتاىيؿ  .1

 مجتمعي(.
 .مركز العقبة الشامؿ لمتربية الخاصة )تشخيص( .2

شروط الحصوؿ عمى 
 الخدمة 

 

 تقدـ ألي شخص مف ذوي االعاقة لالردنييف وغير االردنيييف .1
 ديد موعد مسبؽتح .2

الوثائؽ المطموبة وأماكف 
 الحصوؿ عمييا:

 

 اي تقارير طبية سابقة  .1
 عائمة لطالبي خدمة التشخيص.الدفتر  وصورة عف  وميالد الشيادة صورة عف  .2
 (2صور حديثة لمشخص ذوي االعاقة عدد ) .3
 صورة عف جواز السفر لغير االردني .4

إجراءات/ خطوات تقديـ 
 الخدمة:

 

لى مديرية التنمية االجتماعية المعنية أو المراكز المعتمدة مف تقديـ الطمب إ .1
او  مديرية شؤوف األشخاص ذوي اإلعاقة حسب مكاف إقامة الشخص المعاؽ

 المدارس او ولي امر الشخص ذوي االعاقة .
 تحديد موعد او مواعيد حسب نوع التشخيص. .2
 في المركز االخصائية االجتماعية  مف قبؿ ذوي االعاقةيتـ تقييـ الشخص  .3

 .لتحديد نوع التشخيص المطموب
 يتـ وضع جدوؿ زمني لمزيارات. .4

المؤسسات الشريكة في 
 تقديـ الخدمة وأدوارىا:

 . وزارة الصحة: المجاف الطبية الموائية ومراكز التشخيص المعتمدة .1

الزمف المستغرؽ لمحصوؿ 
    عمى الخدمة:

 المطموب (مف يـو الى عشرة اياـ ) حسب نوع التشخيص       
 

 ال يوجد.          الرسـو المالية المطموبة:
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 لألشخاص ذوي االعاقة الحصوؿ عمى تخفيض أسعار تذاكر السفر

ئة/ الفئات المستيدفة مف الف
 الخدمة:

 األشخاص ذوي اإلعاقة مف كافة اإلعاقات والدرجات. .1
 

مكاف/ أماكف الحصوؿ عمى 
 الخدمة:

 ية االجتماعية/ الميداف.مديريات التنم .1

 شروط الحصوؿ عمى الخدمة 
 

 اف يكوف اليدؼ مف السفر لغايات العالج أو التعميـ فقط. .1
يمكف لمشخص المعاؽ اصطحاب مرافؽ واحد عمى اف تكوف قرابتو مف  .2

 الدرجة األولى.

الوثائؽ المطموبة وأماكف 
 الحصوؿ عمييا:

 

لطبية الموائية/ مركز تشخيص تقرير طبي معتمد مف وزارة الصحة )المجاف ا .1
 االعاقات المبكرة(.

 وثيقة اثبات الشخصية. .2
 وثائؽ تثبت اف الغاية مف السفر ىو لمعالج او التعميـ. .3

إجراءات/ خطوات تقديـ 
 الخدمة:

 

تقديـ الطمب إلى مديرية التنمية االجتماعية المعنية حسب مكاف إقامة  .1
 وي اإلعاقة مباشرة.إلى مديرية شؤوف األشخاص ذ الشخص المعاؽ أو

إذا توفرت الوثائؽ الالزمة تتـ الموافقة ويكتب كتاب رسمي إلى  .2
 .الممكية األردنية

يخفض لممعاؽ نصؼ ثمف التذكرة عمى خطوط الممكية األردنية  .3
 فقط.

المؤسسات الشريكة في تقديـ 
 الخدمة وأدوارىا )إف وجدت(:

 
  .الخطوط الجوية الممكية األردنية .1

 ال يوجد.         رسـو الخدمة:
 

 ( أياـ.7)     وقت إنجاز الخدمة:
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 لألشخاص ذوي االعاقة طمب الحصوؿ عمى التأميف الصحي
الفئة/ الفئات المستيدفة مف 

 الخدمة:
 .األشخاص ذوي اإلعاقة مف كافة اإلعاقات .1

مكاف/ أماكف الحصوؿ عمى 
 الخدمة:

 .مديريات التنمية االجتماعية/ الميداف .1

 شروط الحصوؿ عمى الخدمة 
 

أف ينطبؽ عمى طالب الخدمة تعريؼ الشخص المعاؽ الوارد في قانوف حقوؽ 
 وىو: 2007( لسنة 31األشخاص المعوقيف رقـ )

كؿ شخص مصاب بقصور كمي أو جزئي بشكؿ مستقػػػر في أي مف  .1
أو قدراتو الجسمية أوالنفسية أو العقمية إلى المدى الذي يحد  حواسو
التعمـ أو التأىيػػػػػؿ أو العمؿ بحيث ال يستطيع تمبية  انيػػػةمف إمك

 . العادية في ظروؼ أمثالو مف غير المعوقيف متطمبات حياتو
الوثائؽ المطموبة وأماكف الحصوؿ 

 عمييا:
 

تشخيص طبي معتمد مف وزارة الصحة )مركز تشخيص اإلعاقات  .1
 المبكرة/ المجاف الطبية الموائية(.

 دفتر عائمة لطالبي خدمة التأميف الصحي. شيادة ميالد أو .2

 إجراءات/ خطوات تقديـ الخدمة:
 

 تقديـ الطمب إلى مديرية التنمية االجتماعية المعنية  .1
إذا وافقت المعاممة الشروط المطموبة تتـ الموافقة عمييا ويتـ رفعيا  .2

 لوزارة الصحة / مديرية التأميف الصحي.
المؤسسات الشريكة في تقديـ 

 وأدوارىا: الخدمة
 وزارة الصحة: مديرية التاميف الصحي. .1

الزمف المستغرؽ لمحصوؿ عمى 
    الخدمة:

 .( أياـ7)    
 

 ال يوجد.         الرسـو المالية المطموبة:
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 لألشخاص ذوي االعاقة طمب الحصوؿ عمى إعفاء جمركي

الفئة/ الفئات المستيدفة مف 
 الخدمة:

 كؿ مف اشكاؿ القصور والتعطؿ الوظيفي الدائمة التالية "تعد اعاقة 
التعطؿ الوظيفي او القصور التاـ في االطراؼ السفمية او العموية او في  .1

 احدىما او فقداف اي منيا.
( سنتمترا لالناث 121قصر القامة عمى اف اليتجاوز طوؿ طالب االعفاء ) .2

 ( سنتمترا لمذكور131و)
بصر الشديد عمى اف ال تزيد حدة االبصار كؼ البصر التاـ او ضعؼ ال .3

 (.6/60عمى )
 الصمـ الكمي. .4
 االعاقات الذىنية بما في ذلؾ التوحد ومتالزمة داوف . .5
االعاقات العصبية او النفسية الشديدة التي ال يستطيع اصحابيا قيادة  .6

 المركبات بانفسيـ.
مكاف/ أماكف الحصوؿ عمى 

 الخدمة:
 الميداف.مديرية التنمية االجتماعية/  .1
 لجنة االعفاءات الجمركية . .2

الوثائؽ المطموبة وأماكف 
 الحصوؿ عمييا:

 تشخيص معتمد مف وزارة الصحة )المجاف الطبية الموائية(. .1
 وثيقة اثبات شخصية. .2

 شروط الحصوؿ عمى الخدمة 
 

 االعفاء اردني الجنسية  طالباف يكوف  .1
 الهالمستيدفة اعبتو مف ضمف فئات االعاقات اف تكوف اصا .2
 اف يكوف حامال لمبطاقة حاؿ صدورىا .3
اف ال يكوف حاصال او احد افراد اسرتو عمى اعفاء مركبة بمقتضى احكاـ  .4

ىذا النظاـ او اي نظاـ او تعميمات او قرارات اخرى ويستثنى مف ذلؾ 
 االشخاص ذوي االعاقة الذيف يقودوف مركباتيـ بانفسيـ .

تابعة لوزارة التنميةاالجتماعية اف ال يكوف ممتحقا باحد مراكز االيواء ال .5
 ويستثنى مف ذلؾ وجود اكثر مف شخص مف ذوي االعاقة لدى االسرة.

اف تكوف لديو او لدى مف ينوب عنو في حاؿ عدـ قدرتو عمى القيادة  .6
 بسبب االعاقة او صغر السف رخصة قيادة سارية المفعوؿ.
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 عاقةلألشخاص ذوي اال طمب الحصوؿ عمى إعفاء جمركي

 إجراءات تقديـ الخدمة:

 
طمب الحصوؿ عمى االعفاء الى مديرية التنمية يقدـ  .1

االجتماعية الواقعة في منطقة سكف طالب االعفاء وفقًا 
لالجراءات التي يحددىا وزير التنمية االجتماعية بغرض 
تحويمو الى المجنة لمحصوؿ عمى تقرير التشخيص او 

 اف حاماًل البطاقة .تحويمو الى لجنة االعفاءات اذا ك
المؤسسات الشريكة في تقديـ 
 الخدمة وأدوارىا )إف وجدت(:

 

 دائرة الجمارؾ العامة. .1
 وزارة الصحة/ المجاف الطبية الموائية. .2

 

.         رسـو الخدمة:  ال يوجد رسـو

 اشير 6     وقت إنجاز الخدمة:
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 ذوي اإلعاقةريب والتاىيؿ الميني لألشخاص عميـ والتدالحصوؿ عمى الت

الفئة/ الفئات المستيدفة مف 
 الخدمة:

 

الشخص ذو اإلعاقة السمعية أو الحركية أو العقمية )بسيطة( بموجب  .1
( فما دوف 18تقرير طبي معتمد مف مراكز التشخيص المعتمدة لسف )

 ( سنة.18ومف المجاف الطبية الموائية لألشخاص فوؽ سف )

 مديرية التنمية االجتماعية الميدانية. .1 أماكف تقديـ الخدمةمكاف/ 

. اف يكوف الشخص أردني الجنسية ومف ذوي اإلعاقة السمعية أو 1 شروط الحصوؿ عمى الخدمة:
الحركية أو العقمية )بسيطة( بموجب تقرير طبي معتمد مف مراكز 

ة ( فما دوف ومف المجاف الطبية الموائي18التشخيص المعتمدة لسف )
 ( سنة.18سف ) لألشخاص فوؽ

مراض السارية والمعدية بموجب تقرير طبي . اف يكوف خاليا مف األ2
 .معتمد

. اف يكوف مؤىال طبيا ونفسيا وال يكوف مصاب بالصرع بموجب تقرير 3
 طبي معتمد.

 . اف يكوف قادرا عمى التنقؿ مف والى المركز لمذكور.4
التحاقو بالمركز لتحديد مدى ( يـو عمى 45. يقيـ المنتفع بعد مضي )5

  ىيمية المقدمة في المركز.أاستفادتو مف البرامج التدريبية و الت
 ( سنة.30 – 16.  يحدد سف القبوؿ بػ )6
 

الوثائؽ المطموبة وأماكف الحصوؿ 
 عمييا:

 تشخيص طبي معتمد/ وزارة الصحة. .1
 شيادة خمو أمراض/ وزارة الصحة. .2

يقدـ طمب االلتحاؽ الى مديرية التنمية االجتماعية المعنية أو مكاتب  .1 إجراءات/ خطوات تقديـ الخدمة:
التنمية االجتماعية في المحافظات واأللوية معززا باألوراؽ الثبوتية 

 والتقارير الطبية ودراسة اجتماعية شاممة.
تحاؿ الدراسة االجتماعية واألوراؽ الثبوتية الى المركز المنوي االلتحاؽ  .2

 بو.
لتحاؽ عمى قائمة االنتظار بالمركز وتعطى األولوية في يسجؿ طالب اال  .3

 القبوؿ حسب تسمسؿ قوائـ االنتظار.
يحاؿ الطمب عمى لجنة التقييـ والقبوؿ المشكمة ليذه الغاية لدراسة  .4

 إمكانية قبولو في المركز.
 تقبؿ حاالت اإلعاقة مف غير األردنييف بناء عمى قرار معالي الوزير. .5
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 ذوي اإلعاقةعميـ والتدريب والتاىيؿ االميني لألشخاص لتالحصوؿ عمى ا

المؤسسات الشريكة في تقديـ 
 الخدمة وأدوارىا:

 .وزارة الصحة )المجاف الطبية الموائية( .1

 اليوجد  رسـو الخدمة:
 

  شيريا كبدؿ مواصالت لمذكور واإلناث يتـ تأمينيف  دينار 15يتمقى الطالب 
 بالمواصالت مجانا.

 ( أياـ.7)  الخدمة: وقت إنجاز
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  طمب الحصوؿ عمى إعفاء مف رسـو تصريح العمؿ

 الفئة/ الفئات المستيدفة:
 

 اإلعاقة العقمية الشديدة. .1
اإلعاقة الحركية وتشمؿ الشمؿ التاـ أو البتر ألي طرؼ مف األطراؼ  .2

 األربعة.
 العجز البصري الكمي. .3

 مديرية التنمية االجتماعية الميدانية..1 ماكف تقديـ الخدمة:  مكاف/ أ

 شروط الحصوؿ عمى الخدمة:
 

 أف يكوف أردني الجنسية بموجب دفتر عائمة أردني. .1
ال يمنح اإلعفاء إذا كاف الفرد المعاؽ منتفعا مف خدمات إحدى مراكز  .2

 الرعاية الداخمية في األردف او خارجو.
ه أو وصيو تعيدا خطيا بعدـ تجيير خدمات اف يحرر المعاؽ أو ولي أمر  .3

العامؿ ألي جية أخرى غير صاحب العمؿ المصرح لمعمؿ لديو ميما كانت 
الظروؼ وفي حاؿ التأكد مف مخالفة ذلؾ وبأي وسيمة كانت سيتـ اتخاذ 

 اإلجراءات القانونية المترتبة بحقو.
لقانونية ير باإلجراءات اال يجوز لمعامؿ تغيير مكاف عممو إال بعد الس .4

 . الالزمة
 يتـ تجديد معاممة اإلعفاء لمعامؿ غير األردني سنويا. .5
( دينار شيريا وفي حاؿ 2000اف اليزيد دخؿ اسرة طالب االعفاء عف ) .6

وجود اكثر مف شخص مف ذوي االعاقة في االسرة اف ال يزيد دخميا عف 
 ( دينار شيريا.3000)
ة مف الغير لمقياـ اف يكوف الشخص ذوي االعاقة بحاجة ماسة ودائم .7

 باعباء حياتو اليومية 
الوثائؽ المطموبة وأماكف الحصوؿ 

 عمييا:
 

 صورة شخصية حديثة لممعاؽ. .1
 صورة عف دفتر العائمة مصدقة. .2
 بطاقة األحواؿ المدنية. .3
تعيد خطي مف المعاؽ أو ولي أمره أو وصيو بأنو غير منتفع مف خدمات  .4

 ارجو تحت طائمة المسؤولية.مراكز الرعاية الداخمية في األردف أو خ
 صورة عف موافقة وزارة الداخمية استقداـ العامؿ غير األردني. .5
 عقد عمؿ ما بيف الطرفيف. .6
 صورة عف جواز سفر العامؿ غير األردني مبينا تاريخ دخولو لألردف. .7
صورة عف دفتر عائمة الوصي او ولي أمره أو بطاقة األحواؿ المدنية او  .8

 .جواز سفر ساري المفعوؿ
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  طمب الحصوؿ عمى إعفاء مف رسـو تصريح العمؿ

 إجراءات / خطوات تقديـ الخدمة:
 

 يقدـ طالب اإلعفاء طمبو إلى المديرية الميدانية..1
تقـو المديرية بتحويمو إلى لجنة طبية مركزية لبياف وضعو الصحي بموجب .2

 تقرير طبي أصولي.
إلى وزارة العمؿ  يرفؽ التقرير بكتاب رسمي ويحوؿ مع صاحب العالقة.3

 لمحصوؿ عمى اإلعفاء.
المؤسسات الشريكة في تقديـ 

 الخدمة وأدوارىا: 
 

 وزارة العمؿ..1
 وزارة الداخمية..2
 إدارة الحدود واألجانب..3
 وزارة الصحة.4

 طوابع واردات بقيمة عشرة دنانير      رسـو الخدمة:

 ( أياـ.7)     وقت إنجاز الخدمة:

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

 

 

 ٠ش٠خ األسـشح ِذ

 ٚاٌؾّب٠خ
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 مؤسسات الرعاية اإليوائية ترخيص 
الفئة/ الفئات المستفيدة مف 

 الخدمة 
     .الييئات والجمعيات التطوعية .1

   .مديرية التنمية االجتماعية في الميداف .1 مكاف/ أماكف تقديـ الخدمة

شروط الحصوؿ عمى الخدمة 
 )إف وجدت(

 .الوثائؽ تقديـ طمب ترخيص مكتمؿ .1
اف يكوف مقدـ الطمب حاصال عمى موافقة جميع الجيات ذات العالقة بترخيص  .2

 .المبنى)الصحة المدرسية،البمدية(
اف يكوف الكادر الوظيفي مؤىال عمميا وعمميا وبتخصصات تنسجـ مع طبيعة  .3

 عمؿ المؤسسة المراد ترخيصيا.
تماعية وجود مبنى مطابؽ لمواصفات وشروط ترخيص دور الرعاية االج .4

 .االيوائية

الوثائؽ المطموبة وأماكف 
 الحصوؿ عمييا

 .كشؼ ىندسي عمى البناء .1
 .كشؼ صحي عمى البناء .2
 .شيادة خمو امراض لمعامميف .3
 .الشيادات العممية لمعامميف .4
 .الئحة داخمية تتضمف شروط االنتفاع .5
 .الشركةاو رخصة تسجيؿ  خيريةسجيؿ الجمعية اذا كاف مقدـ جمعية شيادة ت .6

اءات/ خطوات تقديـ إجر 
 الخدمة

 
 

 .المؤسسة الى مديرية التنمية االجتماعية المعنية/الميداف ترخيصتقديـ طمب  .1
 .الجيات ذات العالقة لمكشؼ عمى المبنى تحويؿ إلى .2
 .تحويؿ المعاممة بعد اكتماؿ الوثائؽ الى مديرية االسرة والحماية في الوزارة .3
  .تحويؿ الطمب لمديرية االشغاؿ العامة .4
  .حويؿ الطمب الى مديرية الدفاع المدنيت .5
 .تعود المعاممة ثانية لقسـ االسرة .6
 .اعداد كتاب بتأسيس الدار ونسخة تقدـ لمديرية التنمية في الميداف .7

المؤسسات الشريكة في تقديـ  
 الخدمات وأدوارىا )اف وجدت(

 .الدفاع المدني .1
 .وزارة الصحة .2
 .وزارة االشغاؿ .3

 .دال يوج     رسـو الخدمة 

 تستغرؽ المعاممة وقت لمترخيص شيريف لحيف اكتماؿ االجراءات     وقت انجاز الخدمة
 .ثالثة() يوماف الى : الزمف الفعمي لكؿ خطوة مف خطوات الحصوؿ عمى الخدمة    
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 تتوفر إلكترونيا– ترخيص دور الحضانات
الفئة/ الفئات المستفيدة مف 

 الخدمة 
    .اء/اآلبأطفاؿ األميات العامالت .1

 لخدمةمكاف/ أماكف تقديـ ا

 بوابة الخدمات االلكترونية لموزارة: .1
ثٛاثخ اٌخذِبد االٌىزش١ٔٚخ ٌٛصاسح اٌز١ّٕخ  لوزارة االلكتروني/ الخدمات/ الخدمات االلكترونية/موقع ا 

       https://services.mosd.gov.jo الرابطاو مف خالؿ  االعزّبػ١خ

  .المركزػ قسـ الحضانات في الوزارة  3 مديرية التنمية االجتماعية في الميداف .  .2

شروط الحصوؿ عمى الخدمة 
 )إف وجدت(

 . تجارية أردنييف الجنسية أو شركة يمنح الترخيص لألفراد وال يشترط أف يكونوا .1
 .ف المبنى موافؽ لتعميمات الترخيصأف يكو.2

الوثائؽ المطموبة وأماكف 
 الحصوؿ عمييا

 إثبات شخصية لمجياز العامؿ. .1
، ، والدفاع المدني، امانة العاصمةطمب ترخيص، نموذج وزارة األشغاؿ) النماذج .2

 الصحة(. 
  .شيادات عممية  لمعامميف .3
  .شيادات عدـ محكوميو لمعامميف .4
  )مصدؽ مف األمانة(. إيجار أو سند ممكيةعقد  .5
 .شيادات خمو أمراض سارية المفعوؿ .6
 .موافقة وزارة التربية والتعميـ في حاؿ كونيا مدرسية .7
 . عيةموافقة الييئة اإلدارية في حاؿ كونيا جم .8
 .صور شخصية لجميع العامميف .9

 .عقود عمؿ لجميع العامميف .10
 .ة والتعميمات المعموؿ بياباألنظمتعيد مف مديرة الحضانة بااللتزاـ  .11
 حديث مخطط أراضي + مخطط موقع تنظيمي .12

إجراءات/ خطوات تقديـ 
 الخدمة

 
 

 .الترخيص . تقديـ طمب1
.تحويؿ إلى وزارة األشغاؿ والصحة والدفاع المدني وأمانة عماف لمموافقة عمى 2

  .ترخيص المبنى
 ية لمديرية الميداف.. كشؼ حسي لممبنى مف مديرية الميداف وتقرير زيارة ميدان3
 . توجيو كتاب لمعالي وزير الصناعة والتجارة العتماد اسـ تجاري وعمؿ سجؿ 4

 . يتجار 

https://services.mosd.gov.jo/?ContentId=539
https://services.mosd.gov.jo/?ContentId=539
https://services.mosd.gov.jo/?ContentId=539
https://services.mosd.gov.jo/
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 ترخيص دور الحضانات

 
 .( دينار في البنؾ المركزي200ىا ). دفع الرسوـ المقررة ومقدار 5
 .. إصدار قرار ترخيص حسب التعميمات6

مة المؤسسات الشريكة في تقديـ الخد
 وأدوارىا )إف وجدت(

               .الدفاع المدني .1
                   .األشغاؿ العامة .2
             .وزارة الصحة .3
   .االمانة او البمدية .4
 .وزارة الصناعة والتجارة .5

 رسـو الخدمة
لمحضانات الخاصة ، تـ اعفاء المؤسسية مف رسـو دينار   200    

  2018لعاـ  77ـ الترخيص والتجديد وفؽ نظاـ رق

 وقت انجاز الخدمة
مة الى المديرية منذ ورود المعام الوقت المستغرؽ النجاز الخدمة   

 .مكتممة الوثائؽ خالؿ اسبوع الفنية /الوزارة
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   في دار الحضانةشريؾ انسحاب و خر/ دخوؿ آنقؿ ممكية حضانة مف شخص إلى 

الفئة/ الفئات المستفيدة مف 
 خدمة ال

    .مالؾ الحضانة .1

 مكاف/ أماكف تقديـ الخدمة
 

   .ػ قسـ الحضانات في الوزارة 2 .التنمية االجتماعية في الميداف مديرية  .1

شروط الحصوؿ عمى الخدمة 
 )إف وجدت(

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

 

الوثائؽ المطموبة وأماكف 
 حصوؿ عميياال
 

            .إثبات شخصية لممالؾ الجديد .1
     .شيادة خمو أمراض لممالؾ الجديد .2
   .صور شخصية لممالؾ الجديد .3
   .عقد بيع مصدؽ .4
 .براءة ذمة مف الضماف االجتماعي .5

 إجراءات/ خطوات تقديـ الخدمة

 . تقديـ طمب في المديرية المعنية .1
 .زارةممة إلى قسـ الحضانات في الو رفع المعا .2
 .    معالي الوزير لمموافقة المبدئية رفع المعاممة إلى مكتب .3
 .لرسوـ المطموبة في البنؾ المركزيدفع ا .4
 .إصدار الكتب الرسمية .5

المؤسسات الشريكة في تقديـ 
 الخدمة وأدوارىا )إف وجدت(

               .الدفاع المدني .1
               .األشغاؿ العامة .2
       .التربية والتعميـ .3
               .وزارة الصحة .4
    .االمانة او البمدية .5
 .وزارة الصناعة والتجارة .6

 
 .دينار كترخيص جديد حسب التعميمات 200    رسـو الخدمة

اسابيع منذ ورود المعاممة لممديرية  3)الوقت المستغرؽ النجاز الخدمة       وقت انجاز الخدمة
 الفنية/الوزارة(.
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                 توسعة مبنى حضانة قائمةاو  ر حضانة لمبنى جديدنقؿ مبنى دا
       .دار حضانة قائمة .1 الفئة/ الفئات المستفيدة مف الخدمة 

  .التنمية االجتماعية في الميداف مديرية .1 مكاف/ أماكف تقديـ الخدمة
  .قسـ الحضانات في الوزارة  المركز .2

شروط الحصوؿ عمى الخدمة )إف 
 وجدت(

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

 .ف المبنى موافؽ لتعميمات الترخيصأف يكو .2

الوثائؽ المطموبة وأماكف الحصوؿ 
 عمييا

 

 إثبات شخصية لمجياز العامؿ. .1
النماذج) طمب ترخيص، نموذج وزارة األشغاؿ، والدفاع المدني، امانة  .2

ديرية الميداف  ، الصحة المدرسية، تقرير زيارة ميدانية لمالعاصمة 
 . وكشؼ حسي لممبنى(

  .شيادات عممية  لمعامميف .3
  .شيادات عدـ محكوميو لمعامميف .4
  .عقد إيجار أو سند ممكية .5
 شيادات خمو أمراض سارية المفعوؿ. .6
 موافقة وزارة التربية والتعميـ في حاؿ كونيا مدرسية .7
 ية في حاؿ كونيا جمعية. موافقة الييئة االدار  .8
 .صور شخصية لجميع العامميف .9
 .عقود عمؿ لجميع العامميف .10
 .مخطط اراضي +مخطط موقع تنظيمي .11
  .تعيد مف مديرة الحضانة بااللتزاـ باالنظمة والتعميمات المعموؿ بيا .12

 إجراءات/ خطوات تقديـ الخدمة

 . تقديـ طمب توسعة المبنى  /او نقؿ مبنى.1
عماف لمموافقة  رة األشغاؿ والصحة والدفاع المدني وأمانة.تحويؿ إلى وزا2

 .عمى ترخيص المبنى
 .شؼ حسي لممبنى مف مديرية الميداف. ك3
 .( دينار في البنؾ المركزي200ىا ).دفع الرسوـ المقررة ومقدار 4
 .  المبنى / نقؿ مبنى حسب التعميمات. إصدار قرار توسعة 5
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 او توسعة مبنى حضانة قائمة نى جديدنقؿ مبنى دار حضانة لمب

المؤسسات الشريكة في تقديـ الخدمة 
 وأدوارىا )إف وجدت(

                .الدفاع المدني .1

                     .األشغاؿ العامة .2

        .التربية والتعميـ .3

             .وزارة الصحة .4

   .االمانة او البمدية .5

 .بنى(وزارة الصناعة والتجارة)لنقؿ الم .6

 .دينار 200     رسـو الخدمة

     اسابيع منذ ورود المعاممة  3الوقت المستغرؽ النجاز الخدمة     وقت انجاز الخدمة
 لممديرية الفنية/الوزارة.
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 بناء عمى رغبة المؤسسيف اغالؽ دار حضانة
الفئة/ الفئات المستفيدة مف 

 الخدمة 
   .باالغالؽ الحضانات التي ترغب .1

 مكاف/ أماكف تقديـ الخدمة
 

  .نمية االجتماعية في الميدافمديرية الت .1
 .قسـ الحضانات في الوزارة .2

 
شروط الحصوؿ عمى الخدمة 

 )إف وجدت(
 .ال يوجد     

الوثائؽ المطموبة وأماكف 
 الحصوؿ عمييا

 .شيادة التسجيؿ .1
  .استدعاء مف المؤسس بالرغبة باالغالؽ .2
  .فقط التربية والتعميـ )مدرسية(موافقة وزارة  .3

 إجراءات/ خطوات تقديـ الخدمة

  .زيارة الحضانة .1
يا مف المديرية رفع التقرير إلى قسـ الحضانات في الوزارة في حاؿ زيارت .2

  .وبتنسيبات واضحة
    .الوزير لمموافقة عمى االغالؽرفع التقرير إلى مكتب معالي  .3
، كتاب رئاسة الوزراء كتاب المديرية رسمية الغالؽ الحضانة،اعداد الكتب ال .4

  .عف االغالؽ في الجريدة الرسمية واالعالف

المؤسسات الشريكة في تقديـ 
 الخدمة وأدوارىا )إف وجدت(

 .المجنة المركزية لدور الحضانة .1
 .ربية والتعميـ لمحضانات المدرسيةوزارة الت  .2
 .وزارة الصناعة والتجارة  .3

  رسـو الخدمة
 ال يوجد    

 يـو  )منذ ورود المعاممة الى المديرية الفنية/الوزارة( 15     ت انجاز الخدمةوق
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 تجديد تػرخيػص دور الحػضانػة
 .أطفاؿ األميات العامالت .1 الفئة /الفئات المستفيدة مف الخدمة

 مديرية التنمية االجتماعية في الميداف .1 مكاف/ أماكف تقديـ الخدمة

ة ) إف شروط الحصوؿ عمى الخدم
 وجدت (

 الجنسية أو شركة  راد وال يشترط أف يكونوا أردنيييمنح الترخيص لألف .1
 .تجارية

 .المبنى موافؽ لتعميمات الترخيص أف يكوف .2
 .قد منح ترخيص في السنوات السابقةأف يكوف البناء  .3

الوثائؽ المطموبة وأماكف الحصوؿ 
 عمييا

 .إثبات شخصية لمجياز العامؿ .1
 .فمميشيادات عممية لمعا .2
 .محكوميو لمعامميفشيادات عدـ  .3
 .عقد إيجار أو سند ممكية .4
 .شيادات خمو أمراض سارية المفعوؿ .5
 .صور شخصية لجميع العامميف .6
 .عقود عمؿ لجميع العامميف .7
 .نموذج عقد الخدمات الصحية .8
 .تعيد مف مديرة الحضانة بااللتزاـ باألنظمة والتعميمات المعموؿ بيا .9

 لخدمةإجراءات /خطوات تقديـ ا

 .الترخيصتقديـ طمب  .1
 .( دينار في البنؾ المركزي25ىا ) دفع الرسوـ المقررة ومقدار  .2
 .رار تجديد الترخيص حسب التعميماتإصدار ق .3

 

المؤسسات الشريكة في تقديـ 
 الخدمة وأدوارىا ) إف وجدت (

  ي.لمدنا دفاع.ال1
     .األشغاؿ العامة.2
 .التربية والتعميـ.3
  .وزارة الصحة.4
 .البمدية األمانة العامة أو.5

 .دينار 25     رسـو الخدمة

  .دمة شير مف تاريخ تقديـ الطمب () الوقت المستغرؽ النجاز الخ     وقت إنجاز الخدمة
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 ترخيص دار لرعاية كبار السف ايوائية

 .كبار السف مف كال الجنسيف .1 الفئة/ الفئات المستفيدة مف الخدمة

 قديـ الخدمةمكاف/ أماكف ت
 

 .قسـ كبار السف في الوزارة. 1
 المديرية المعنية بالميداف. .2

شروط الحصوؿ عمى الخدمة )إف 
 وجدت(

ييئات االجتماعية والمؤسسات العامة الفراد و يمنح الترخيص لأل .1

 .واألىمية واألجنبية والشركات والجمعيات

 أف يكوف المبنى موافؽ لتعميمات الترخيص. .2

المطموبة وأماكف الحصوؿ  الوثائؽ
 عمييا

 
 ىوية احواؿ مدنية او جواز سفر لغير األردني.عف صورة مصدقة . 1
شيادة تسجيؿ المؤسسات العامة واألىمية واألجنبية والشركات  .2

 .والجمعيات والييئات االجتماعية
 .شيادة عممية .3
 ثالث صور شخصية. .4
 شيادة عدـ محكومية. .5
األشغاؿ، الدفاع المدني، وزارة الصناعة، وزارة  النماذج ) وزارة .6

 .موقعو مف تمؾ الجيات حسب األصوؿ (عماف ةالصحة، أمان
 شيادة خمو أمراض لمكادر العامؿ. .7
الشيادات العممية لمعامميف. وعقود عمؿ واثبات شخصية.وعدـ  .8

 المحكومية.
 .سي  لمدارالنظاـ األسا .9

 .عمييا الدار ؿ قطعة األرض المقاـسند تسجي.10
 عقد ايجار اذا المبنى مستأجر. .11
 بكافة اإللتزامات المالية طيمة عمؿ الدار. تعيد خطي مف المؤسس.12
 عقد طبيب. .13
 سجؿ تجاري. .14
 تقرير كشؼ حسي. .15

 
 

 



61 

 ترخيص دار لرعاية كبار السف ايوائية

 إجراءات/ خطوات تقديـ الخدمة
 

 تقديـ طمب منح الترخيص. .1
 التحويالت إلى الجيات المعنية أعاله. .2
 فتح سجؿ تجاري. .4
5. .  دفع الرسـو

المؤسسات الشريكة في تقديـ 
 الخدمة وأدوارىا )إف وجدت(

                 .الدفاع المدني.1
 .وزارة االشغاؿ العامة واالسكاف.2
                   .وزارة الصحة.3
 .وزارة الصناعة.4

 رسـو الخدمة
 .وؿ مرةدينار الترخيص لدار رعاية أل  250     
 .دينار عند التجديد 50     

 
 شير منذ ورود المعاممة الى المديرية الفنية في الوزارة.     وقت انجاز الخدمة
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 ترخيص نادي نياري لكبار السف
الفئة/ الفئات المستفيدة مف 

 .نسيفكبار السف مف كال الج.1     الخدمة

 مكاف/ أماكف تقديـ الخدمة
 

 .قسـ كبار السف في الوزارة. 1  

 المديرية المعنية بالميداف. .2  

شروط الحصوؿ عمى الخدمة )إف 
 وجدت(

فراد والمؤسسات العامة واألىمية واألجنبية والشركات أليمنح الترخيص ل .1
 .والجمعيات والييئات االجتماعية

 عميمات الترخيص.أف يكوف المبنى موافؽ لت .2

الوثائؽ المطموبة وأماكف الحصوؿ 
 عمييا

 
 
 
 
 
 
 

 صورة مصدقة عف ىوية احواؿ مدنية او جواز سفر لغير األردني..1
شيادة تسجيؿ المؤسسات العامة واألىمية واألجنبية والشركات والجمعيات .2

 .والييئات االجتماعية
 .شيادة عممية .3
دفاع المدني ، وزارة الصناعة ، وزارة الصحة، النماذج ) وزارة األشغاؿ ، ال .4

 .وقعو مف تمؾ الجيات حسب األصوؿعماف( مةأمان
شيادة خمو أمراض لمكادر العامؿ والشيادات العممية وعدـ المحكومية وعقود  .5

 العمؿ.
 منادي النياري.ل النظاـ األساسي .6
 ترخيصو.تقرير زيارة ميدانية مف المديرية المعنية لممبنى المراد  .7
 سجؿ تجاري. .8

 

إجراءات/ خطوات تقديـ 
 الخدمة
 

 تقديـ طمب منح الترخيص. .1
 التحويالت إلى الجيات المعنية أعاله. .2
 فتح سجؿ تجاري. .3
4. .  دفع رسـو

المؤسسات الشريكة في 
تقديـ الخدمة وأدوارىا )إف 

 وجدت(

                   .الدفاع المدني.1
 .امة واالسكافوزارة االشغاؿ الع.2
                    .وزارة الصحة.3
 .وزارة الصناعة.4

 .وؿ مرةدينار ترخيص نادي نياري أل  125   رسـو الخدمة
 .دينار عند التجديد 25    

 شير  منذ ورود المعاممة الى المديرية الفنية في الوزارة.     وقت انجاز الخدمة
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 لكبار السفلحاؽ مسف بدور الرعاية اإليوائية إ
الفئة/ الفئات المستفيدة مف 

 الخدمة
 كبار السف مف كال الجنسيف .1

 مكاف/ أماكف تقديـ الخدمة
 

 .سـ كبار السف في الوزارةق.2 المديرية المعنية في الميداف. 1     

 

شروط الحصوؿ عمى الخدمة 
 )إف وجدت(

 ( عاـ لإلناث. 55( عاـ لمذكور و )  60أف يكوف السف )  .1

 د  معيؿ أو دخؿ لطالب الخدمة.عدـ وجو  .2

 ال يوجد لو أسرة أو ال تستطيع أسرتو رعايتو. .3

 الحاجة إلى رعاية لسوء حالتو الصحية واالجتماعية واالقتصادية. .4

الوثائؽ المطموبة وأماكف 
 الحصوؿ عمييا

 إثبات شخصية. .1

 ، إلثبات عدـ توفر دخؿ.تحويالت مالية،  ضماف، أراضي .2

 تقرير طبي معتمد. .3

 ات/ خطوات تقديـ الخدمةإجراء

 الميداف.في المعنية تقديـ  الطمب في المديرية  .1

 عمؿ دراسة اجتماعية. .2

 إرساؿ المعاممة إلى قسـ كبار السف في الوزارة / المركز. .3

 عمى نفقة الوزارة. رفع المعاممة إلى مكتب الوزير  لمموافقة عمى القبوؿ .4

المؤسسات الشريكة في تقديـ 
 وجدت( الخدمة وأدوارىا )إف

  .وزارة الصحة .1

 .الضماف االجتماعي .2

  .مديرية التقاعد .3

 .دائرة األراضي .4

 

 .دينار 280      رسـو الخدمة

 : خطوة مف خطوات الحصوؿ عمى الخدمةالزمف الفعمي لكؿ  أياـ( 10)     وقت انجاز الخدمة
  .( أياـ4والباقي )  ( أياـ6الخطوة األولى ) 
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 ايوائية/ بار السف تجديد ترخيص دار لرعاية ك
 .دور رعاية كبار السف .1 الفئة/ الفئات المستفيدة مف الخدمة

  .قسـ كبار السف في الوزارة .1 مكاف/ أماكف تقديـ الخدمة
 .ة التنمية االجتماعية في الميدافمديري .2

شروط الحصوؿ عمى الخدمة )إف 
 وجدت(

 .السف لتعميمات الترخيص المعتمدة مطابقة دور رعاية كبار .1

لوثائؽ المطموبة وأماكف الحصوؿ ا
 اعميي

 .مدنية او جواز سفر لغير األردني صورة مصدقة عف ىوية احواؿ .1
المؤسسات العامة واألىمية واألجنبية والشركات  شيادة تسجيؿ .2

 .والجمعيات والييئات االجتماعية
 .شيادة عممية .3
النماذج ) وزارة األشغاؿ، الدفاع المدني، وزارة الصناعة، وزارة  .4

 .موقعو مف تمؾ الجيات حسب األصوؿ عماف( ة، أمانصحةال
ممية وعدـ المحكومية شيادة خمو أمراض لمكادر العامؿ والشيادات الع .5

 .وعقود العمؿ
 .لمدار /مناديلالنظاـ األساسي  .6
 .المراد ترخيصو تقرير زيارة ميدانية مف المديرية المعنية لممبنى .7
 .سجؿ تجاري .8

 إجراءات/ خطوات تقديـ الخدمة
 .تقديـ طمب التجديد .1
 .زيارة ميدانية .2
 .دفع الرسـو .3

المؤسسات الشريكة في تقديـ 
 الخدمة وأدوارىا )إف وجدت(

                .الدفاع المدني .1
 .وزارة االشغاؿ العامة واالسكاف .2
                    .وزارة الصحة .3

 .دينار50      رسـو الخدمة

 ىا لممديرية الفنية.دو يـو منذ ور  30      وقت انجاز الخدمة
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 تجديد ترخيص نادي نياري لممسنيف
الفئة/ الفئات المستفيدة مف 

 الخدمة
 .األندية النيارية .1

 .قسـ كبار السف في الوزارة .1 مكاف/ أماكف تقديـ الخدمة
 .ة التنمية االجتماعية في الميدافديريم .2

شروط الحصوؿ عمى الخدمة )إف 
 وجدت(

 .ة لتعميمات الترخيص المعتمدةمطابقة األندية النياري .1

الوثائؽ المطموبة وأماكف 
 االحصوؿ عميي

 .تقرير زيارة تتبعيو .1

 إجراءات/ خطوات تقديـ الخدمة

 .تقديـ طمب التجديد .1
 .زيارة ميدانية .2
 .دفع الرسـو .3

 

المؤسسات الشريكة في تقديـ 
 الخدمة وأدوارىا )إف وجدت(

                 .الدفاع المدني.1    
 .وزارة االشغاؿ العامة واالسكاف.2    
 .وزارة الصحة.3    

 .دينار25     رسـو الخدمة

 يـو منذ ورود المعاممة لممديرية الفنية في الوزارة. 30     وقت انجاز الخدمة
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 نقؿ او نقؿ ممكية او توسعة او اغالؽ  نادي نياري لممسنيف
الفئة/ الفئات المستفيدة مف 

 الخدمة
 .األندية النيارية .1

  .قسـ كبار السف في الوزارة .1 مكاف/ أماكف تقديـ الخدمة
 .ة التنمية االجتماعية في الميدافمديري .2

شروط الحصوؿ عمى الخدمة 
 )إف وجدت(

 .مطابقة األندية النيارية لتعميمات الترخيص المعتمدة .1

الوثائؽ المطموبة وأماكف 
 االحصوؿ عميي

 .تقرير زيارة تتبعيو .1
 .الوثائؽ في طمب ترخيصنفس  .2

 إجراءات/ خطوات تقديـ الخدمة

 تقديـ طمب. .1
 زيارة ميدانية. .2
 .حسب نوع الطمب دفع الرسـو .3

 

المؤسسات الشريكة في تقديـ 
 الخدمة وأدوارىا )إف وجدت(

                 .الدفاع المدني .1
 .وزارة االشغاؿ العامة واالسكاف .2
              .وزارة الصحة .3
 .عةوزارة الصنا .4

 .دينار   نقؿ او توسعة او نقؿ ممكية150      رسـو الخدمة

 يـو منذ ورود المعاممة لممديرية الفنية في الوزارة. 30      وقت انجاز الخدمة
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 نقؿ او نقؿ ممكية او توسعة او اغالؽ  دار لرعاية المسنيف ايوائية

 .يوائية لممسنيفدار رعاية ا .1 الفئة/ الفئات المستفيدة مف الخدمة

  .قسـ كبار السف في الوزارة .1 مكاف/ أماكف تقديـ الخدمة
  .مديرية التنمية االجتماعية في الميداف .2

شروط الحصوؿ عمى الخدمة )إف 
 وجدت(

 مطابقة الدار لتعميمات الترخيص المعتمدة. .1

الوثائؽ المطموبة وأماكف الحصوؿ 
 اعميي

 .تقرير زيارة تتبعيو .2
 .مب ترخيصنفس الوثائؽ في ط .3

 إجراءات/ خطوات تقديـ الخدمة

 .تقديـ طمب .1
 .زيارة ميدانية .2
 .حسب نوع الطمب دفع الرسـو .3

 

المؤسسات الشريكة في تقديـ 
 الخدمة وأدوارىا )إف وجدت(

             .الدفاع المدني .1
 .وزارة االشغاؿ العامة واالسكاف .2
       .وزارة الصحة .3
 .وزارة الصناعة .4

 .نقؿ او توسعة او نقؿ ممكية دينار250      رسـو الخدمة

 يـو منذ ورود المعاممة لممديرية الفنية في الوزارة. 30      وقت انجاز الخدمة
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 رمذ٠ُ ؽٍت االؽزؼبْ

 .األسش اٌّؾشِٚخ ِٓ اإلٔغبة اٌّم١ّخ داخً ٚ خبسط اٌٍّّىخ .1 الفئة/ الفئات المستفيدة مف الخدمة 

 مكاف/ أماكف تقديـ الخدمة
 ( رية التنمية االجتماعية في الميداف ) األسر المقيمة داخؿ المممكةمدي .1
سفارات المممكة األردنية الياشمية في الخارج  ) األسر المقيمة خارج  .2

 المممكة (

شروط الحصوؿ عمى الخدمة )إف 
 وجدت(

  أف يكوف طالب االحتضاف أسرة قائمة مكونة مف زوجيف .1
ي عمى إسالميما ثالث سنوات عمى أف يديف بالديف اإلسالمي أو أف يمض .2

  األقؿ بحجة إسالـ موثقة
  عدـ قدرة الزوجيف أو كالىما عمى اإلنجاب .3
( عامًا و أف ال يقؿ 55( و ال يزيد عمى )35أف ال يقؿ عمر الزوج عف ) .4

  ( عاماً 50( عامًا و ال يزيد عمى )30عمر الزوجة عف )
  أف يقيـ الزوجاف في مكاف مشترؾ .5
عمى زواج األسرة الراغبة باالحتضاف مدة ال تقؿ عف أف يكوف قد مضى  .6

  خمسة سنوات
  دينار 500أف ال يقؿ الدخؿ الشيري الخاص باألسرة عف  .7
أف ال يقؿ عمر الطفؿ المنوي تحضينو عف خمس سنوات لمزوجة التي  .8

  ( عاماً 50( عامًا و الزوج الذي تجاوز )45تجاوزت )
اؿ الرعاية المطموبة ) التربوية ، أف توفر األسرة الحاضنة لمطفؿ كافة أشك .9

الصحية ، النفسية ، المادية ، االجتماعية ( ، و أف يتمتع الزوجاف 
بأوضاع صحية و جسدية و نفسية تمكنيما مف القدرة عمى تنشئة الطفؿ 

  تنشئة سميمة
أف يكوف طالبا االحتضاف غير محكوميف بجناية أو جنحة مخمة باآلداب  .10

  ذوي األسبقيات و األخالؽ العامة أو مف
  أف تتسـ العالقة األسرية بيف الزوجيف بالمودة و الترابط و االنسجاـ .11
  أف يقدـ طمب االحتضاف موقعًا مف الزوجيف .12
عمى األسرة الحاضنة أف تحقؽ الحرمة الشرعية لمطفؿ بحيث إف كاف  .13

الطفؿ المحتضف ذكر يتـ إرضاعو مف سيدة مف طرؼ الزوجة ، أما إف 
 محتضنة أنثى يتـ إرضاعو مف سيدة مف طرؼ الزوجكانت الطفمة ال

الوثائؽ المطموبة وأماكف الحصوؿ 
 عمييا

 الوثائؽ المطموبة:
  صورة بطاقة األحواؿ المدنية و دفتر العائمة .1
  صورة مصدقة عف عقد الزواج .2
  شيادة خمو أمراض معتمدة مف المراكز التابعة لوزارة الصحة .3
و كال الزوجيف عمى اإلنجاب مف قبؿ تقرير طبي يبيف عدـ قدرة الزوج أ .4

  طبيب مختص في أمراض العقـ
  حجة إسالـ لألسرة التي دخمت اإلسالـ صادرة عف الجيات المعنية .5
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وثيقة تبيف طبيعة عمؿ الزوج و مقدار الدخؿ الشيري و أي مصدر آخر  .6

لمدخؿ مصدؽ حسب األصوؿ مثؿ ) أراضي ، عقارات ، رصيد في البنؾ ، 
  ( ، ...الخمحالت تجارية 

  شيادة عدـ محكوميو لكال الزوجيف .7
  صورتاف شخصيتاف لكال الزوجيف .8
 أية وثيقة أخرى تدعـ وضع األسرة .9

 أماكف الحصوؿ عمى الوثائؽ المطموبة:
 ـ وزارة الصحة . 1

 ـ دائرة األحوال المدنٌة و الجوازات.  2

 ـ المحاكم . 3

 ـ سفارات المملكة األردنٌة بالخارج . 4

 

 ت/ خطوات تقديـ الخدمةإجراءا

مراجعة مديرية التنمية االجتماعية في الميداف حسب منطقة سكف األسرة  .1
 () األسرة المقيمة داخؿ المممكة ( ، أو مراجعة سفاراتنا في الخارج 

 األسر المقيمة خارج المممكة ( وذلؾ لتقديـ الطمب و مقابمة الزوجيف.
األسرة و لتزويدنا بدراسة إجراء دراسة اجتماعية منزلية لتقييـ وضع  .2

 اجتماعية معبئة حسب األصوؿ ضمف نموذج معتمد بالوزارة.
ترفع الدراسة مكتممة الوثائؽ و الشروط و التنسيبات إلى قسـ االحتضاف  .3

في الوزارة الستكماؿ اإلجراءات مف قبؿ القسـ المعني في مديريات 
 .ردنيةالميداف أو مف قبؿ الموظؼ المعني لدي سفارة المممكة األ 

 الياشمية بالخارج مف خالؿ وزارة الخارجية و شؤوف المغتربيف. 
  .عرض الدراسة االجتماعية عمى لجنة االحتضاف .4
  .موافقة معالي وزير التنمية االجتماعية عمى قرار لجنة االحتضاف .5
 )إدراج اسـ األسرة ضمف قوائـ االنتظار) داخؿ المممكة و خارج المممكة .6

  
 يوجدال  رسـو الخدمة

 وقت انجاز الخدمة
ٚػ ِٓ ػب١ِٓ ئٌٝ صالصخ أػٛاَ ؽست ِذح ثمبء األسشح ػّٓ لٛائُ االٔزظبس رزشا

 .ػذد األؽفبي اٌّششؾ١ٓ ِٓ لجً ِإسسخ اٌؾس١ٓ االعزّبػ١خ
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 قرار الموافقة على تقدٌم الرعاٌة األسرٌة البدٌلة لألطفال ) التحضٌن (

 ألسش اٌّٛافك ػ١ٍٙب ِٓ لجً ٌغٕخ االؽزؼبْ ٚ اسزؾمذ اٌذٚسا .1 الفئة/ الفئات المستفيدة مف الخدمة 

  مديرية التنمية االجتماعية في الميداف .1 مكاف/ أماكف تقديـ الخدمة
 قسـ االحتضاف بالوزارة  .2

شروط الحصوؿ عمى الخدمة )إف 
 وجدت(

 .ال يوجد        

الوثائؽ المطموبة وأماكف الحصوؿ 
 عمييا

  ة بوثائؽ محدثة عف وضع األسرةدراسة اجتماعية حديثة مدعم .1
 قرار موافقة لجنة االحتضاف بإدارج اسـ األسرة ضمف قوائـ االنتظار .2

 إجراءات/ خطوات تقديـ الخدمة

في حاؿ وصوؿ دور األسرة ووجود طفؿ بالعمر و الجنس المطموب   .1
يتـ االتصاؿ باألسرة لتزويدنا بدراسة اجتماعية حديثة معبئة حسب 

مف الوزارة و مدعمة بكافة الوثائؽ  المطموبة مف النموذج المعتمد 
قبؿ      ) مديريات الميداف ػ سفارة المممكة األردنية الياشمية 

 بالخارج ( 
 مقابمة األسرة مف قبؿ لجنة االحتضاف بالوزارة   .2
تحويميـ لمشاىدة الطفؿ في مؤسسة الحسيف االجتماعية مف خالؿ   .3

 نموذج معتمد مف الوزارة .
المجنة لمعالي الوزير بالموافقة عمى استكماؿ إجراءات رفع قرار  .4

 احتضاف طفؿ 
 موافقة معالي الوزير عمى قرار المجنة  .5
تمتـز األسرة بتحقيؽ البند الثالثة عشر مف شروط الحصوؿ عمى   .6

 الخدمة ليتـ توثيؽ واقع حاؿ الرضاعة ضمف ممؼ الطفؿ .
جوازات إلصدار يتـ توجيو كتاب رسمي لدائرة األحواؿ المدنية و ال .7

وثائؽ ثبوتية لمطفؿ حسب األصوؿ المتبعة شريطة أف ال ينسب 
 الطفؿ إلى األسرة طالبة االحتضاف 

عمى األسرة طالبة االحتضاف تزويد القسـ المعني بالوزارة بالوثائؽ  .8
الخاصة بالطفؿ لغايات التوثيؽ و لمخاطبة سعادة رئيس محكمة 

( 3/ب/37يـ وفقًا لممادة )أحداث عماف إلصدار قرار قضائي بالتسم
 . 2014( لسنة 32مف قانوف األحداث األردني رقـ )

 استالـ الطفؿ مف مؤسسة الحسيف االجتماعية بموجب قرار الحكـ . .9
مخاطبة مديريات التنمية االجتماعية لمعمؿ عمى تزويدنا و لمحكمة   .10

األحداث بتقارير المتابعة لالطمئناف عمى أوضاع األسرة الحاضنة و 
 طفؿ ) األسر المقيمة داخؿ المممكة (ال
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 قرار الموافقة على تقدٌم الرعاٌة األسرٌة البدٌلة لألطفال ) التحضٌن (

مخاطبة معالي وزير الخارجية و شؤوف المغتربيف لتزويد سفاراتنا  .11
بالخارج بقرار التسميـ لمعمؿ عمى تزويدنا و لمحكمة األحداث بتقارير 

األسر مى أوضاع األسرة الحاضنة و الطفؿ )المتابعة لالطمئناف ع
 المقيمة خارج المممكة (

يكة في تقديـ المؤسسات الشر 
 الخدمة وأدوارىا )إف وجدت(

  .دائرة األراضي والمساحة .2                     .ارة الصحةوز  .1 
       .مديرية التقاعد .4      .مؤسسة الضماف االجتماعي .3 
                       .وزارة العدؿ .6               .األمف العاـمديرية  .5 
 المغتربيف  ػ وزارة الخارجية وشؤوف 7   .والجوازات المدنيةدائرة األحواؿ  .7 
 ػ سفارات المممكة األردنية الياشمية بالخارج 8

 ال يوجد رسـو الخدمة

  .مف شير الى شيراف         وقت انجاز الخدمة
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  الدمج االسري / الرعاية البديمة

الفئة/ الفئات المستفيدة مف  -
 الخدمة 

طفاؿ المنتفعيف بمؤسسات الرعاية االجتماعية مف فئتي مجيولي األ .1
                                                           .النسب والتفكؾ االسري

 مكاف/ أماكف تقديـ الخدمة -
  .قسـ الدمج االسري لدى الوزارة .1
  .مديريات الميداف .2
     .الجمعيات الشريكة حسب مناطؽ االختصاص .3

روط الحصوؿ عمى الخدمة ش -
 )إف وجدت(

                                                                          .تديف االسرة بنفس ديانة الطفؿأف  .1
  .اسبقيات امنيو عمى احد الزوجيف عدـ وجود .2
  .اردني الجنسية يفالزوجأحد اف يكوف  .3
                                                                          .وفر دخؿ شيري ثابت ومناسب لالسرةأف يت .4
 أةأف يتمتع الزوجاف بأوضاع صحية ونفسية جيدة تمكنيما مف تنش .5

  .الطفؿ بشكؿ سميـ
  .ئي والثقافي لكال الزوجيف الئؽأف يكوف المستوى االجتماعي والبي .6
   .النسجاـة والترابط واأف تتسـ العالقة بيف الزوجيف بالمود .7
 .او المطمقو بالتقدـ الى البرنامجيجوز لمسيده العزباء او االرممو  .8
مة  لمطفؿ كافة الرعاية المطموبة، التربوية، توفير األسر الراعية البدي .9

 .المادية االجتماعية ، النفسية،، الصحيةالتعميمية

الوثائؽ المطموبة وأماكف  -
 الحصوؿ عمييا

   .رغبتيما في الرعاية البديمة ضحاستدعاء مف قبؿ الزوجيف يو  .1
 .شيادة خمو أمراض لكال الزوجيف .2
 .عمؿ الزوجيف و مقدار دخؿ األسرة شيادة تثبت طبيعة .3
 .يف مع ضرورة اجراء التحقؽ االمنيعدـ محكوميو لكال الزوج .4
 .دفتر العائمة لمزوجيفصورة عف جواز السفر/  .5
 .صورة عف عقد الزواج .6

 إجراءات/ خطوات تقديـ الخدمة -
 
 

 

لشريكة ببرنامج الرعاية تقديـ طمب لدى الجمعية او المؤسسة ا .1
                                                    .البديمة

 مف قبؿ الوزارةإجراء فحص االىمية لمزوجيف وفؽ النماذج المعتمدى .2
   .ريكولدى الجمعية الش

 .ج االسرياجراء التقييـ المنزلي مف قبؿ فريؽ العمؿ ببرنامج الدم .3
المرشح تسميمو الى االسرة البديمة تمييدا  فيذ اجراء مشاىدة الطفؿتن .4

  .الختياره
مخاطبة المديرية المعنية وتزويدىـ بتقرير الجمعية وتوصيات  .5

 التقييـ.
   .الحصوؿ عمى موافقة الوزير .6
مف دائرة ثبوتيو لمطفؿ حسب االصوؿ  وثائؽصدار توجيو االسرة ال .7

 .األحواؿ المدنية
   .مف محكمة االحداث وحسب االصوؿ تسميـ الطفؿ بموجب قرار   .8
في حاالت التفكؾ االسري يشترط التسميـ الى االسر القرابية  .9
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  الدمج االسري / الرعاية البديمة

  .حماية االسرة  والجمعية الشريكووبالتشارؾ مع 

المؤسسات الشريكة في تقديـ  -
 الخدمة وأدوارىا )إف وجدت(

 .منظمة اليونيسؼ .1
  .محاكـ االحداث .2
 عية.المحاكـ الشر  .3
 حماية االسرة. .4
  .االحواؿ المدنية .5
 .الجمعيات الشريكة بتنفيذ العمؿ مع وزارة التنمية االجتماعية .6

  رسـو الخدمة -
     .ال يوجد     

 .حسب توفر االطفاؿ      وقت انجاز الخدمة -
 .يـو 14الزمف الفعمي منذ ورود المعاممة الى الوزارة مدة      
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 مسكف )شراء واستئجار(خدمة توفير 
الفئة/ الفئات المستفيدة مف 

 الخدمة
( سنة ولغاية عمر 18خريجي دور الرعاية اإلجتماعية اإليوائية مف عمر ) .1

 ( سنة.23)

     الوزارة. .1 مكاف/ أماكف تقديـ الخدمة
 .ت التنمية اإلجتماعية في الميدافميديريا .2

شروط الحصوؿ عمى 
 الخدمة )إف وجدت(

 .اب أحد خريجي مؤسسات الحماية والرعاية اإلجتماعيةأف يكوف الش .1

الوثائؽ المطموبة وأماكف 
 الحصوؿ عمييا

 

  .ستدعاء مقدـ مف المنتفعا .1
 .إنتفاعو منيا كتاب مف المؤسسة يثبت .2
 .ف مديرية الميداف صاحبة اإلختصاصدراسة إجتماعية م .3
 .بطاقة األحواؿ المدنية .4

 

إجراءات/ خطوات تقديـ 
 الخدمة

 .مذكرة رسمية متسمسمة إعداد .1
 .إعداد كتاب رسمي .2

 .ال يوجد     رسـو الخدمة

 .المركزية اسبوعاف منذ ورودىا لموزارة /الفترة الزمن     وقت انجاز الخدمة
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 خدمة مساعدة زواج )شراء اثاث(
الفئة/ الفئات المستفيدة مف 

 الخدمة
( سنة ولغاية عمر 18ة مف عمر )خريجي دور الرعاية اإلجتماعية اإليوائي. 1    

 ( سنة.23)

 الوزارة. .1 مكاف/ أماكف تقديـ الخدمة
 ميديريات التنمية اإلجتماعية في الميداف. .2

شروط الحصوؿ عمى 
 الخدمة )إف وجدت(

 .أف يكوف الشاب أحد خريجي مؤسسات الحماية والرعاية اإلجتماعية. 1     

الوثائؽ المطموبة وأماكف 
 الحصوؿ عمييا

 

 ستدعاء مقدـ مف المنتفع .ا.1
 كتاب مف المؤسسة يثبت إنتفاعو منيا..2     
 .ف مديرية الميداف صاحبة اإلختصاصدراسة إجتماعية م.3     
 بطاقة األحواؿ المدنية.. 4     

 

إجراءات/ خطوات تقديـ 
 الخدمة

 إعداد مذكرة رسمية متسمسمة..1    
 إعداد كتاب رسمي..2    

 ال يوجد.    رسـو الخدمة

 .المركزية اسبوعاف منذ ورودىا لموزارة /الفترة الزمن    وقت انجاز الخدمة
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 خدمة دعـ مالي الستكماؿ دراسة ودورات تدريب ) مف خالؿ االتفاقيات المبرمو مع الشركاء (
الفئة/ الفئات المستفيدة مف 

 الخدمة
( سنة ولغاية عمر 18مر )مف عخريجي دور الرعاية اإلجتماعية اإليوائية . 1    

 .( سنة23)

 .الوزارة .1 مكاف/ أماكف تقديـ الخدمة
 .ت التنمية اإلجتماعية في الميدافميديريا .2

شروط الحصوؿ عمى 
 الخدمة )إف وجدت(

 .أف يكوف الشاب أحد خريجي مؤسسات الحماية والرعاية اإلجتماعية. 1     

الوثائؽ المطموبة وأماكف 
 الحصوؿ عمييا

 

  .ستدعاء مقدـ مف المنتفعا.1     
 .فاعو منياكتاب مف المؤسسة يثبت إنت.2     
 .اف صاحبة اإلختصاصدراسة إجتماعية مف مديرية الميد.3     
 .بطاقة األحواؿ المدنية.4     

 

إجراءات/ خطوات تقديـ 
 الخدمة

 إعداد مذكرة رسمية متسمسمة..1     

 إعداد كتاب رسمي..2     

 ال يوجد.      مةرسـو الخد

 .المركزية اسبوعاف منذ ورودىا لموزارة /الفترة الزمن      وقت انجاز الخدمة
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 خدمة تقديـ المساعدات المالية االستثنائية لمخريجيف
الفئة/ الفئات المستفيدة مف 

 الخدمة
( سنة ولغاية عمر 18خريجي دور الرعاية اإلجتماعية اإليوائية مف عمر ) .1

 سنة. (23)

  الوزارة .1 مكاف/ أماكف تقديـ الخدمة
 .ت التنمية اإلجتماعية في الميدافديريام .2

شروط الحصوؿ عمى 
 الخدمة )إف وجدت(

 .أف يكوف الشاب أحد خريجي مؤسسات الحماية والرعاية اإلجتماعية .1

الوثائؽ المطموبة وأماكف 
 الحصوؿ عمييا

 ستدعاء مقدـ مف المنتفع .ا .1
 بت إنتفاعو منيا.كتاب مف المؤسسة يث .2
 دراسة إجتماعية مف مديرية الميداف صاحبة اإلختصاص. .3
 بطاقة األحواؿ المدنية. .4

 

إجراءات/ خطوات تقديـ 
 الخدمة

 إعداد مذكرة رسمية متسمسمة. .1
 إعداد كتاب رسمي. .2

 ال يوجد.     رسـو الخدمة

 .لمركزالفترة الزمنية اسبوعاف منذ ورودىا لموزارة / ا     وقت انجاز الخدمة
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 ِذ٠ش٠ـــــــــخ

 األؽـــــــذاس

 ٚاألِـــــــــٓ

 اٌّغزّؼـــٟ
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 ( دار األمؿىيؿ /  النساء ) أالحاؽ طفؿ بوالدتو في مراكز االصالح والت
الفئة/ الفئات المستفيدة مف 

 الخدمة 
  .ىيؿ النساء/الجويدةأاالصالح والتز نزيالت مرك .1

 كز االصالح والتأىيؿماعية في مر تب الخدمة االجتمك -ز الرئيسي :المرك .1 مكاف/ أماكف تقديـ الخدمة
  ./ النساءالجويده

شروط الحصوؿ عمى الخدمة 
 )إف وجدت(

 .وجود مكاف شاغر لمطفؿ في الحضانو .1
  .اف ال يتجاوز عمر الطفؿ ثالثة سنوات .2
  .حدى النزيالتإلاف يكوف الطفؿ ابنا  .3
  .ة والمعديةاف يكوف الطفؿ خاليا مف االمراض الساري .4
   .ـ النزيمة عمى دخوؿ طفميا الحضانوالموافقة الخطية لأل .5
  .اف اليكوف الطفؿ مف ذوي االحتياجات الخاصة .6
  .( لرعاية طفميا بموجب تقرير طبيـ قادرة عقميا ونفسيا )مؤىمةألاف تكوف ا .7

الوثائؽ المطموبة وأماكف 
 الحصوؿ عمييا

 ميا.طمب خطي مف األـ البيولوجية لرعاية طف .1
دراسة اجتماعية معدة مف قبؿ المديرية التي تقع منطقة سكف النزيمة ضمف   .2

 اختصاصيا، متضمف الوثائؽ الالزمة وىي:
 .تقرير الحالة 
 .شيادة الميالد 
 .شيادة خمو أمراض لمطفؿ 
 .شيادة خمو أمراض لألـ 
 .تقرير طبي لألـ يفيد سالمتيا العقمية والنفسية 

إجراءات/ خطوات تقديـ 
 مةالخد

تقديـ طمب الخدمة مف النزيمةإلى إدارة مركز اإلصالح والتأىيؿ )الجويده( يبيف  .1
 رغبتيا باالحتفاظ بطفميا في دار االمؿ.

 تحويؿ الطمب الى مكتب الخدمة ومقابمة النزيمة، وتحديد الخدمة المطموبة. .2
 مخاطبة مدير التنمية االجتماعية/ شرؽ عماف الجراء ما يمـز حسب االصوؿ. .3

ؤسسات الشريكة في الم
تقديـ الخدمة وأدوارىا )إف 

 وجدت(
 .مف العاـمديرية األ .1

 .ال يوجد        رسـو الخدمة

 .()اسبوع       وقت انجاز الخدمة
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 الحصوؿ عمى تصريح زيارة حدث لذويو في مراكز اإلصالح والتأىيؿ

الفئة/ الفئات المستفيدة مف 
 الخدمة 

  .ف داخؿ دور تربية وتأىيؿ األحداثاألحداث الجانحيف المتواجدي .1

 مكاف/ أماكف تقديـ الخدمة
 

 .دار تربية وتأىيؿ األحداث الموجود فييا الحدث .1
 
 

شروط الحصوؿ عمى الخدمة 
 )إف وجدت(

 .أف يكوف الحدث حسف السيرة والسموؾ .1
 .الحصوؿ عمى تصريح زيارة مف قبؿ إدارة مراكز اإلصالح والتأىيؿ .2

ماكف الوثائؽ المطموبة وأ
 الحصوؿ عمييا

 .البيانات الشخصية لمحدث / مف خالؿ الدار .1
 

إجراءات/ خطوات تقديـ 
 الخدمة

 
 

تقديـ استدعاء مف الحدث يفيد برغبتو بزيارة ذويو في مراكز اإلصالح   .1
 .والتأىيؿ

 .يتـ رفع االستدعاء بموجب كتاب رسمي لموزارة / المركز  .2
 .الح والتأىيؿيتـ التنسيؽ مع ضابط ارتباط مراكز اإلص  .3
 .صدور تصريح الزيارة .4

المؤسسات الشريكة في تقديـ 
 الخدمة وأدوارىا )إف وجدت(

 .إدارة مراكز اإلصالح والتأىيؿ .1

  رسـو الخدمة
 .ال يوجد    

 .اياـ ( 7-3)مف      وقت انجاز الخدمة
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 ترخيص دور حماية االسرة

الفئة/ الفئات المستفيدة مف 
 الخدمة

لمعنفات المواتي يتعرضف الي نوع مف انواع العنؼ في اطار النساء ا .1
 .اسرىف او مف القائميف عمييا

 

 .مديرية التنمية االجتماعية المعنية .1 مكاف/ أماكف تقديـ الخدمة
 

شروط الحصوؿ عمى الخدمة 
 )إف وجدت(

اف يكػػػػػػػػػوف المبنػػػػػػػػػى المػػػػػػػػػراد ترخيصػػػػػػػػػو كػػػػػػػػػدار حمايػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػواد  .1
الصػػػػػػػحية والبيئيػػػػػػػة والسػػػػػػػالمة االنشػػػػػػػاء الدائمػػػػػػػة ويحقػػػػػػػؽ الشػػػػػػػروط 

 .العامة وفؽ قانوف كودة البناء النافذ
  .اف يكوف مبنى الدار لو مدخؿ خاص ومرافؽ صحية خاصة .2
 .لمطوارىء ياف يتوفر مصدر مياه خارج .3
اف يكػػػػػػػػػوف  المبنػػػػػػػػػى خاليػػػػػػػػػًا مػػػػػػػػػف السػػػػػػػػػكاف قبػػػػػػػػػؿ الكشػػػػػػػػػؼ عميػػػػػػػػػو  .4

   .لترخيصو
 .اف يتوفر مصدر مياه خارجي لمطوارىء .5
 .منوآو كافية و ئفاف تتوفر فيو تد .6
اف تتػػػػػػػػػوفر فيػػػػػػػػػو شػػػػػػػػػروط التيويػػػػػػػػػة المناسػػػػػػػػػبة والمرافػػػػػػػػػؽ الصػػػػػػػػػحية  .7

 .الكافية
 .اف تتوفر فيو قاعة طعاـ وقاعة متعددة االغراض .8
 .مياتيـحية ومناسبة لالطفاؿ المرافقيف ألاف تتوفر بيئو ص .9

 .اف تتوفر الخصوصية لمنساء المعنفات .10
مخػػػػػػػػارج اف تتػػػػػػػػوفر فيػػػػػػػػو ادوات السػػػػػػػػالمة مثػػػػػػػػؿ طفايػػػػػػػػة الحريػػػػػػػػؽ و  .11

 .الطوارىء

الوثائؽ المطموبة وأماكف 
 الحصوؿ عمييا

 .رخصة ميف .1
 .يص او تسجيؿ لمجية طالبة الترخيصشيادة ترخ .2
قامة دار الحماية عمييا عمى اف يكوف إسند تسجيؿ قطعة االرض المنوي  .3

 .طط اراضي ومخطط موقع لذات القطعةحديث الصدور مع مخ
البناء يقدـ  ثبات ممكيةإصؾ يجار مصدؽ مف الجيات الرسمية او إعقد  .4

قبؿ انياء عممية الترخيص وبعد الحصوؿ عمى الموافقات مف الجية 
 المختصة.

موافقة خطية مف المالكيف والقاطنيف في المبنى اف كاف مفروزًا في بناء  .5
 طابقي.

تقرير معد مف قبؿ المجنة المشكمة مف قبؿ المديرية الميدانية عف وضع  .6
 الدار وتتضمف ما يمي:

  .ولية المتعمقة بالدار بما في ذلؾ اسميا وعنوانيالبيانات األ ا .1
عدد الحاالت المسموح باستيعابيـ بالدار ونصيبيـ مف مساحتيا)بواقع  .2

 .متر مربع لكؿ حالة( 2
صور عف المؤىالت التعميمية والمينية لمعامميف بالدار بما فييـ مدير  .3
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 .رالدا
حد مراكز وزارة الصحة أرة مف تقارير طبية حديثة لمعامميف في الدار صاد .7

مراض السارية والمعدية عمى تؤكد لياقتيـ الصحية لمعمؿ وخموىـ مف األ
   .اف يتـ تجديدىا دوريًا بمعدؿ كؿ ستة اشير

 إجراءات/ خطوات تقديـ الخدمة
 
 

 تشكؿ المديرية الميدانية بالتنسيؽ مع مدير المديرية لجنة مكونة مف : .1
 .جتماعي او مف ينوب عنومندوب مف قسـ الدفاع اال .1
 .مندوب الحماية في المديرية .2
 .بنيةمندوب مف مديرية األ .3
تقوـ المجنة بزيارة حسية لمكشؼ عمى الموقع خالؿ اسبوعيف مف  .4

 .استالـ الطمب
تعد المجنة تقريرًا يتضمف تنسيبيا حوؿ الترخيص خالؿ اسبوعيف  .5

 مف تاريخ الكشؼ.
المؤسسات الشريكة في تقديـ 

 دوارىا )إف وجدت(الخدمة وأ
 .ال يوجد     

 .ال يوجد      رسـو الخدمة

  .شير واحد      وقت انجاز الخدمة
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 توكيؿ محاميف وتوفير االستشارات القانونية

اث أو األحداث الجانحيف المتواجديف داخؿ دور تربية وتأىيؿ األحد .1 الفئة/ الفئات المستفيدة مف الخدمة 
  .المحوليف الى مراقبي السموؾ في محكمة األحداث

 مكاف/ أماكف تقديـ الخدمة*
 

  .دار تربية وتأىيؿ األحداث الموجود فييا الحدث .1
 مكتب مراقب سموؾ/محاكـ االحداث .2

 

شروط الحصوؿ عمى الخدمة )إف 
 وجدت(

 .أف ال يكوف لو محامي موكؿ .1
 ت.أف ال يكوف موقوؼ عمى قضية تجارة المخدرا .2

الوثائؽ المطموبة وأماكف الحصوؿ 
 عمييا

استمارة التحويؿ معبأة مف قبؿ مراقب السموؾ في دار األحداث أو  .1
 .محكمة األحداث

 

 إجراءات/ خطوات تقديـ الخدمة
 
 

 .تعبئة االستمارة الخاصة مف خالؿ مراقب السموؾ .1
 .يتـ تحويؿ االستمارة الى مركز العدؿ لممساعدة القانونية .2
 .ة االستمارة وتحويميا الى محامي مختص مف مركز العدؿيتـ دراس .3

المؤسسات الشريكة في تقديـ 
 الخدمة وأدوارىا )إف وجدت(

 .وزارة التنمية االجتماعية .1
 .مركز العدؿ لممساعدة القانونية .2

  رسـو الخدمة
 .ال يوجد    

  .اسبوع     وقت انجاز الخدمة
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 رؼض٠ـــــــــــض ِذ٠ش٠ـــخ

 ٚاٌؾــــــذ ــــخاالٔزبع١ـ

  اٌفمــــــــــش ِــــــــــٓ    
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 وريادة الشباب طمب الحصوؿ عمى قرض مشروع أسر منتجة

 الفئات المستيدفة

المطمقػػػػػػات  –االرامػػػػػػؿ  –االسػػػػػػر التػػػػػػي يوجػػػػػػد بػػػػػػيف افرادىػػػػػػا احػػػػػػد الفئػػػػػػات التاليػػػػػػة  .1
 .اص ذوي االعاقة االطفاؿ واالحداثاالشخ –

  .فعوف مف صندوؽ المعونة الوطنيةالمنت .2
تعطػػػػػػى االولويػػػػػػة لالسػػػػػػر التػػػػػػي يػػػػػػتـ تػػػػػػدريبيـ عمػػػػػػى ادارة المشػػػػػػاريع مػػػػػػف خػػػػػػالؿ  .3

  .الوزارة
الشػػػػػػػباب الحاصػػػػػػػموف عمػػػػػػػى التعمػػػػػػػيـ المتوسػػػػػػػط او الجػػػػػػػامعي او الػػػػػػػذيف خضػػػػػػػعوا  .4

   .لبرامج التعميـ والتدريب الميني والتقني

أماكف الحصوؿ عمى 
 الخدمة

الحػػػػػػد مػػػػػػف الفقػػػػػػر فػػػػػػي مديريػػػػػػة التنميػػػػػػة االجتماعيػػػػػػة/ قسػػػػػػـ تعزيػػػػػػز اإلنتاجيػػػػػػة و  .1
 الميداف. 

 مكتب التنمية االجتماعية التابع لممديرية/ الميداف.  .2
 مركز تنمية المجتمع المحمي التابع لممديرية/ الميداف. .3

الشروط الواجب توفرىا 
في مجاؿ إدارة المشروع ويتـ إثبات  / الشبابتوفر القدرة والرغبة لدى األسرة أو أحد أفرادىا رابعا: لمحصوؿ عمى الخدمة

 .شيادات الخبرة يادات التدريب أوالقدرة مف خالؿ ش
 وجود فرد باألسرة متفرغ إلدارة المشروع. خامسا:

طف او حمولة  2.5مركبة عمومية تزيد حمولتيا عمى أية  متمؾ االسرة /الشبابسا:اف ال تساد
  عشريف راكبا او ممتمكات تزيد قيمتيا عمى خمسيف الؼ دينار.

 .يزيد أفرادىا عمى خمسة أفرادال  شيريًا التي ( دينار500أف ال يزيد دخؿ األسرة عمى ) :أوال
( دينار لألسرة التي لدييا شخص ذو إعاقة أو أكثر أو  700أف ال يزيد دخؿ األسرة عمى )ثانيا:

يزيد عدد أفرادىا عمى خمسة أو لدى أحد أفرادىا حالة مرضية تتطمب مصاريؼ زائدة أو دائمة 
 .مثبتة بتقارير طبية مف جية رسميةو 

 شيريا. ( دينار700) الشاب المتعطؿ عف العمؿ عمى سرةاأف ال يزيد دخؿ  ثالثا:

 الوثائؽ المطموبة

 

 اٌّشؽٍخ االٌٚٝ

 صورة عف دفتر العائمة  .1
 صورة عف اليوية الشخصية  .2
شَ ارفبل١خ ث١ٓ اٌٛصاسح ٚسة االسشح/ ػٕذ الشاس اٌّششٚع رج :تأميف احد الكفاالت التالية .3

 :ـ احدى الكفاالت التاليةدالشباب تحدد فييا مسؤوليات الطرفيف بعد اف يق
 كفالة موظؼ مف القطاع العاـ يمتـز بالسداد التاـ مف خالؿ الجية التي يعمؿ لدييا  -
 كفيؿ مميئ تنظـ كفالتو لدى كاتب العدؿ  -

 طٛسح ػٓ ٠ٛ٘خ اٌىف١ً  .4

 اف وجدت (شيادات الخبرة)  .5
 تقارير طبية عند الضرورة  .6

 اٌّشؽٍخ اٌضب١ٔخ 

 عقد التأىيؿ نسختيف  .1
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 ثالث عروض اسعار  .2
 دنانير لكؿ الؼ + نصؼ دينار ( 6فاتورة مستوفاة الطوابع )  .3
 دنانير لكؿ الؼ (  3طوابع عقد )  .4
 دينار  40رسوـ خدمة اجتماعية  .5
 قرار لجنة المشتريات  .6
 تعيد خطي  .7
 ذي احيؿ عميو العطاء سجؿ تجاري لمتاجر ال .8
 ( لممشاريع التجارية او المينية عقد ايجار ) حديث  –رخصة ميف  –سجؿ تجاري  .9

 شيادات خبرة اف وجدت  .10
 تقارير طبية عند الضرورة   .11

 

اجراءات /خطوات تقديـ 
 الخدمة

/الشباب حسب النموذج المعتمد مف تعد مديرية الميداف دراسة اجتماعية واقتصادية لألسرة .12
 رة مشفوعة بالتنسيب مف قبؿ المدير.الوزا
يتـ تدقيؽ الدراسة مف قبؿ المديرية الفنية واتخاذ القرار المناسب مف قبؿ الوزير وخالؿ  .13

 مدة ال تتجاوز الثالثيف يوما مف تاريخ ورود المعاممة مكتممة.
يتـ اصدار شيؾ باسـ مدير مديرية الميداف باإلضافة لوظيفتو مف المخصصات المرصودة  .14
 ؾ استنادا لمنظاـ المالي.لذل
 يودع الشيؾ بحساب مديرية الميداف المفتوح في بنؾ تجاري قريب مف المديرية. .15
حالة العطاء  .16 تقـو لجنة التأىيؿ المشكمة وبمشاركة المؤىؿ/المؤىمة باستدراج عروض وا 

 عمى صاحب السعر والمواصفات األنسب.
ؿ معززة بصور عف الشيكات الصادرة ترسؿ مديرية الميداف لموزارة نسخة مف وثائؽ التأىي .17

 لممورد.
 تزويد المديرية الفنية بتقرير مالي ونسخة مف كشؼ حساب البنؾ بشكؿ شيري. .18

المؤسسات الشريكة في 
 تقديـ الخدمة

 ال يوجد 

 رسـو الخدمة 
عمى القرض الممنوح لألسرة أو الشباب ولمرة تستوفى رسوـ خدمات مقدارىا أربعوف دينارا 

 اف يتـ استيفاء المبمغ بعد إقرار المشروع وتودع في حساب اإليرادات العامة. واحدة عمى

 يـو بعد استكماؿ كافة الوثائؽ المطموبة. 30 وقت انجاز الخدمة
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 )جمعية خيرية، مركز تنمية مجتمع محمي(إصدار قرار منحة مشروع إنتاجي تنموي 

الفئة/ الفئات المستفيدة مف 
 الخدمة 

 .الخيرية المسجمة لدى وزارة التنمية االجتماعية الجمعيات .1
 مراكز تنمية المجتمع المحمي. .2

  .قسـ تعزيز اإلنتاجية والحد مف الفقر في مديرية التنمية االجتماعية/ الميداف .1 مكاف/ أماكف تقديـ الخدمة
 أو مكتب التنمية االجتماعية التابع لممديرية/ الميداف. .2

ف )إ شروط الحصوؿ عمى الخدمة 
 وجدت(

 أف يكوف قد مضى عمى تسجيؿ الجمعية مدة ال تقؿ عف سنة. .1
 أف يكوف لمجمعية مقر تمارس أعماليا مف خاللو. .2
دارية منظمة حسب األصوؿ. .3  أف تحتفظ الجمعية بسجالت مالية وا 
 أف ال تكوف الجمعية قد حصمت عمى عقوبات خالؿ آخر سنتيف. .4
 20% وبحد أدنى 70ف الشتراكاتيـ عف أف ال تقؿ نسبة أعضاء الييئة العامة المسددي .5

 عضوًا.
أف ال تكوف الجمعية قد أخفقت في إدارة أو تنفيذ مشروع / مشاريع انتاجية بسبب التقصير  .6

 او االىماؿ خالؿ آخر سنتيف.
أف تقدـ الجمعية قرارًا مف ىيئتيا االدارية بالموافقة عمى تنفيذ المشروع وااللتزاـ بالمحافظة  .7

 عميو .
 ف ضمف اىداؼ الجمعية اقامة مشاريع انتاجية .اف يكوف م .8
% مف تكمفة المشروع  )مساىمة نقدية ,  20اف تتعيد الجمعية  بالمساىمة بما ال يقؿ عف  .9

 مباني, ادارة واشراؼ(.
 اف التكوف الجمعية قد تمقت دعـ لمشروع انتاجي مف الوزارة خالؿ اخر سنتيف. .10
 الخيرية . اف تكوف عضوًا في االتحاد العاـ لمجمعيات .11
ف ال يكونوا اعضاء الجمعية مف عائمة واحدة ويسمح باالعضاء مف الدرجة الثانية مف ا .12

 القرابو.
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 إجراءات/ خطوات تقديـ الخدمة

  .تقديـ الطمب الى مديرية التنمية االجتماعية في الميداف معزز بالوثائؽ المطموبة .1
االطالع عمى نشاطاتيا ومدى قدرتيا تعد المديرية تقرير مبني عمى زيارة ميدانية لمجمعية و  .2

  عمى ادارة المشروع باالضافة الى مدى حاجة المنطقة الى المشروع المقترح
يتـ رفع المعاممة بعد دراستيا الى الوزارة / المديرية الفنية ليتـ دراستيا وفي حاؿ انطباؽ  .3

مف جية  الشروط يتـ الطمب مف الجمعية احضار دراسة جدوى اقتصادية لممشروع صادرة
 .  معتمدة

في ضوء دراسة الجدوى االقتصادية لممشروع يتـ اتخاذ القرار بالموافقة أو عدـ الموافقة عمى  .4
 . التمويؿ. عمى اف ال تتجاوز فترة اتخاذ القرار شيريف مف تاريخ انتياء فترة تقديـ الطمبات

 .في حاؿ الموافقة يتـ توقيع اتفاقية ما بيف الوزارة والجمعية .5
 . المجنة التنفيذية لممشروعتشكيؿ  .6
 .استكماؿ اجراءات التمويؿ. ومف ثـ استكماؿ اجراءات تنفيذ المشروع .7
 . تزويد الوزارة / المديرية الفنية بوثائؽ التأىيؿ .8
 المتابعة والتقييـ لممشروع مف قبؿ المديرية الفنية. .9

الوثائؽ المطموبة وأماكف الحصوؿ 
 عمييا

 حمؿ الرقـ الوطني  .صورة عف شيادة تسجيؿ الجمعية ت .1
 صورة عف النظاـ األساسي لمجمعية . .2
شيادة مف الييئة اإلدارية لمجمعية تبيف عدد أعضاء الييئة العامة وعدد المسدديف  .3

 الشتراكاتيـ مصادؽ عمييا مف قبؿ المدير.
 وثيقة مشروع ودراسة جدوى اقتصادية. .4
 ي معتمد.الميزانية العمومية آلخر سنة مصدقة مف مدقؽ حسابات قانون .5
 إثبات خبرة  في إدارة مشاريع سابقة مف الجيات الممولة اف وجدت . .6
شيادات التدريب لمييئة اإلدارية لمجمعية وخاصة األشخاص الذيف سيشرفوف عمى إدارة  .7

 المشروع اف وجدت.
 تقرير إداري بخدمات الجمعية. .8
 دى نجاحيا.تقرير بكافة المنح والمشاريع الممولة سابقًا والجية المانحة وما م .9

 تقرير مف مدير التنمية االجتماعية حوؿ أوضاع الجمعية . .10
 كشؼ حساب بنؾ. .11
 تعيد الييئة االدارية بتنفيذ ومتابعة المشروع والمحافظة عميو . .12
 توضيح مشاركة الجمعية في تكاليؼ المشروع. .13

المؤسسات الشريكة في تقديـ 
 ح اٌزخط١ؾ ٚاٌزؼبْٚ اٌذٌٟٚ.ِشاوض رؼض٠ض اإلٔزبع١خ )ئسادح( اٌزبثؼخ ٌٛصاس  الخدمة

 ال توجد  رسوـ الخدمة

  وقت انجاز الخدمة
 مدة شيريف
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 تنمية مجتمع محمي( , مكتبإصدار قرار منحة صندوؽ ائتماف ) جمعية خيرية ، مركز
مف  الفئات المستيدفة

 الخدمة
 الجمعيات الخيرية المسجمة لدى وزارة التنمية االجتماعية. .1
 ة المجتمع المحمي.تنمي ومكاتب مراكز .2

 الخدمةتقديـ أماكف مكاف / 
 

 الجمعيات الخيرية المسجمة لدى وزارة التنمية االجتماعية. .1
 مراكز تنمية المجتمع المحمي. .2
 مكاتب التنمية االجتماعية. .3

الشروط الواجب توفرىا 
 لمحصوؿ عمى الخدمة

 ؿ عف عاميف.أف يكوف قد مضى عمى تسجيؿ الجمعية الخيرية في الوزارة مدة ال تق .1
اف تقوـ الجمعية بتقديـ ميزانية عمومية مدققة مف محاسب قانوني وموافؽ عمييا  .2

 مف الييئة العامة الخر سنتيف .
 قرار مف الييئة االدارية لمجمعية بالموافقة عمى انشاء صندوؽ إئتماف محمي. .3
% مف عدد 50اف اليقؿ عدد اعضاء الييئة العامة المسدديف الشتراكاتيـ عف  .4

 ضاء الييئة العامة لمجمعية .اع
تقرير مفصؿ مف مديرية التنمية االجتماعية )الميداف( مبيف فيو دراسة تتضمف  .5

نشاطات الجمعية والمشاريع التي حصمت عمييا ومدى التزاميا بتنفيذ تمؾ 
المشاريع وكذلؾ اعداد تقريرعف المنطقة المراد انشاء صندوؽ ائتماف محمي بيا 

لخيرية ومكاتب و مراكز تنمية المجتمع المحمي وعدد تشمؿ عدد الجمعيات ا
صناديؽ االئتماف المحمي المتواجدة في نفس المنطقة ومدى حاجة المنطقة 

 لصندوؽ إئتماف جديد .
 شيادة مف مديرية التنمية االجتماعية بسالمة الوضع المالي واالداري لمجمعية . .6
ف مدى القدرة الفنية تقديـ وثيقة مشروع لتأسيس صندوؽ ائتماف محمي تتضم .7

 واالدارية عمى ادارتو وحاجة المنطقة لو .
اف ال يزيد عدد اعضاء الييئة االدارية لمجمعية الذيف تربطيـ صمة قرابة لغاية  .8

 الدرجة الثانية عف )عضويف( .
 اف يكوف مف ضمف اىداؼ الجمعية اقامة مشاريع انتاجية . .9

 عماليا مف خاللو .اف يكوف لمجمعية مقر مستقؿ بحد ذاتو تمارس ا .10
 خرسنتيف.مى أي مشروع انتاجي مف الوزارة آلأف ال تكوف الجمعية قد حصمت ع .11
اف ال يكوف قد تـ اتخاذ اي اجراء اداري بحؽ الجمعية بموجب احكاـ قانوف  .12

 الجمعيات الرتكابيا اي مخالفة الحكامو خالؿ اخر سنتيف .
 االصوؿ . اف تحتفظ الجمعية بسجالت ادارية ومالية منظمة حسب .13
 اف تكوف الجمعية عضو في االتحاد العاـ لمجمعيات الخيرية . .14
في حاؿ تمويؿ صندوؽ إئتماف لمكتب تنمية اجتماعية يشترط عدـ وجود جمعية  .15

 فاعمة في المنطقة وقت تنفيذ المشروع .
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 الوثائؽ المطموبة
 لمحصوؿ عمى الخدمة 

 لرقـ الوطنيصورة عف شيادة تسجيؿ الجمعية الخيرية تتضمف ا .1
 صورة عف النظاـ االساسي لمجمعية  .2
 الميزانية العمومية الخر سنة مصدقة مف مدقؽ حسابات قانوني معتمد  .3
 كشؼ حساب بنكي حديث لمجمعية. .4
شيادة مف الييئة االدارية لمجمعية تبيف عدد اعضاء الييئة العامة المسدديف  .5

 االجتماعية. الشتراكاتيـ مصادؽ عمييا مف قبؿ مدير مديرية التنمية
 تقريراداري مف الجمعية يتضمف الخدمات التي تقدميا الجمعية لممجتمع المحمي. .6

 

إجراءات / خطوات تقديـ 
 الخدمة

تقديـ الطمب مف الجمعية  الخيرية مف خالؿ المديرية الميدانية خالؿ األشير  .1
 ة .الثالثة االولى مف بداية كؿ عاـ بموجب تعميـ يصدر مف الوزارة ليذه الغاي

تقوـ المديرية الميدانية وبعد التأكد مف إنطباؽ الشروط عمى الطمب برفع طمب  .2
 الجمعية لموزارة معززا بالتوصيات المشفوعة .

 تدقؽ الوثائؽ المرفقة بالطمب مف قبؿ المديرية الفنية وترفع تنسيبيا لالميف العاـ. .3
 يرفع االميف العاـ التنسيب لموزير التخاذ القرار المناسب. .4
 

المؤسسات الشريكة في 
 تقديـ الخدمة

 ال يوجد.  

 ال يوجد.   رسـو الخدمة

 ستوف يـو )شيريف( بعد دراسة طمبات الجمعيات. 60    وقت انجاز الخدمة
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 إصدار قرار تسميـ إدارة مركز تنمية المجتمع المحمي لجمعية خيرية

 الفئات المستيدفة
 .ف خدمات المركزالجمعيات الخيرية الواقعة ضم .1

 

أماكف الحصوؿ عمى 
 الخدمة

قسـ تعزيز اإلنتاجية والحد مف الفقر في مديرية التنمية االجتماعية /الميداف  أو  .1
 .مف في حكمو في المديرية الميدانية المعنية

الشروط الواجب توفرىا 
 لمحصوؿ عمى الخدمة

 ارة.أف تكوف الجمعية مسجمة لدى سجؿ الجمعيات المنشأ داخؿ الوز  .1
 .معية مقر تمارس اعماليا مف خاللوأف يكوف لدى الج .2
 .المركز ضمف منطقة خدمات الجمعية أف يكوف موقع .3
 أف يكوف قد مضى عمى تأسيس الجمعية مدة سنتيف عمى األقؿ. .4
أف تكوف البرامج واألنشطة المنوي تنفيذىا في المركز متنوعة ومتوافقة مع أىداؼ  .5

 .شئ المركز ألجمياالجمعية ومحققة لمغاية التي أن
أف تمتـز الجمعية بترخيص الخدمات المنفذة في المركز مف الجيات المعنية ،وأف  .6

 تمتـز بقانوف العمؿ األردني بخصوص العامميف في المركز.

 الوثائؽ المطموبة

 صورة عف شيادة تسجيؿ الجمعية. .1
 صورة عف النظاـ األساسي لمجمعية. .2
ضي بموافقة ورغبة الجمعية عمى استالـ المركز اقرارا خطيا مف الييئة االدارية يق .3

دارتو وتشغيمو وفقا لمغاية التي وجد مف أجميا بما يتوافؽ مع التشريعات  وا 
 واألنظمة المتبعة في الوزارة.

 خطة تشغيمية لممركز تضمف توفر ما ال يقؿ عف ثالث فرص عمؿ. .4
 الميزانية العمومية آلخر سنة. .5
 كشؼ حساب بنكي حديث. .6
تدريب لمييئة االدارية لمجمعية وخاصة األشخاص الذيف سيشرفوف عمى شيادات ال .7

 ادارة وتشغيؿ المركز.
 تقرير اداري لخدمات وبرامج الجمعية. .8
تقرير فني مف مدير التنمية االجتماعية حوؿ الجمعية يتضمف مدى قدرتيا الفنية  .9

 والمالية واالدارية عمى إدارة وتشغيؿ المركز.
 ية يقضي بتسمية مدير مناسب لممركز.قرار مف الييئة االدار  .10
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إجراءات / خطوات تقديـ 
 الخدمة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تقـو الجمعية بتقديـ طمب لمديرية التنمية االجتماعية في الميداف معززا الطمب  .1
 .مطموبة والمبينة في بطاقة الخدمةبالوثائؽ ال

رية الميدانية بإجراء دراسة فنية لمطمبات المتقدمة مف خالؿ لجنة مشكمة تقـو المدي .2
ليذه الغاية وبيدؼ ترشيح جمعية واحدة مف خالؿ إجراء عممية مفاضمة ما بيف 

رية تعزيز ر معدة مسبقًا مف قبؿ مدييالجمعيات المتقدمة وفؽ شروط ومعاي
 .ليذه الغايةوالحد مف الفقر اإلنتاجية 

ة مستوفية كافة الميدانية باختيار الجمعية ورفع معاممتيا لموزار  تقـو المديرية .3
 .الوثائؽ المطموبة

 يتـ توريد المعاممة في ديواف الوزارة وترسؿ بالبريد إلى مديرية تعزيز اإلنتاجية .4
 .والحد مف الفقر

بدراسة المعاممة بالتحقؽ مف كافة  والحد مف الفقر تقـو مديرية تعزيز اإلنتاجية .5
المطموبة وفؽ الشروط والمعايير المعتمدة ليذه الغاية وفي حاؿ انطباؽ الوثائؽ 

الشروط يتـ رفع المعاممة مف قبؿ مدير المديرية إلى معالي الوزير عبر القنوات 
 .بالموافقة عمى استكماؿ اإلجراءاتالرسمية المتبعة في الوزارة مشفوعو بتنسيبو 

في حاؿ الموافقة ووفؽ توجييات  روالحد مف الفق تقـو مديرية تعزيز اإلنتاجية .6
عمى نسختيف  المجتمع المحمي معالي الوزير بتجييز عقد اتفاقية إدارة مركز تنمية

لغايات إبراـ االتفاقية  ةبالتنسيؽ والتعاوف مع مديرية الشؤوف القانونية في الوزار 
 .مع الجمعية المعنية

تفاقية عمى الفريؽ الثاني بعرض اال  والحد مف الفقر تقـو مديرية تعزيز اإلنتاجية .7
)الجمعية( ممثاًل عنو رئيس الجمعية وتوقيعو عمى نسختي االتفاقية في المكاف 

 المخصص لو ومصدقا بختـ الجمعية.
برفع االتفاقية إلى مكتب الوزير عبر  والحد مف الفقر تقـو مديرية تعزيز اإلنتاجية .8

اًل عف الفريؽ األوؿ القنوات الرسمية المتبعة لتوقيعيا مف قبؿ الوزير ممث
 )الوزارة(.

والحد مف  إرجاعيا لمديرية تعزيز اإلنتاجية، وثـ يتـ يقـو الوزير بتوقيع االتفاقية .9
الصدار قرار مف الوزير بالموافقة عمى طمب الجمعية التي وقع عمييا  الفقر

 االختيار وحسب القنوات المعموؿ بيا في الوزارة.
جاع المعاممة لممديرية الميدانية بموجب قرار تقـو مديرية تعزيز االنتاجية بإر  .10

رسمي مف قبؿ معالي الوزير يقضي بتسميـ ادارة المركز لمجمعية تحقيقا لغاياتيا 
وأىدافيا في خدمة المجتمع، ومرفؽ بالقرار نسخة أصمية مف االتفاقية وصورة عف 

 استمارة المتابعة والتقييـ الخاصة بإنجازات المركز الشيرية.
 
ير المديرية الميدانية بإعالـ الجمعية بالموافقة بموجب كتاب رسمي  يقـو مد .11
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إجراءات / خطوات تقديـ 
 الخدمة

ويحتفظ النسخة األصمية مف االتفاقية ونموذج استمارة التقييـ والمتابعة  ومرفؽ بو
بصورة عف االتفاقية في ممؼ المركز لدى قسـ تعزيز اإلنتاجية أو مف في حكمو 

 مركز.في المديرية المعنية لممتابعة والرقابة عمى ال
يقـو مدير المديرية الميدانية بتشكيؿ لجنة داخمية مف المديرية وبيدؼ تسميـ  .12

المركز وموجوداتو لمجمعية بموجب محضر استالـ وتسميـ عمى ثالثة نسخ يتضمف 
 .كافة الوثائؽ المطموبة وحسب األصوؿ المعموؿ بيا في الوزارة

مف المحضر لمجمعية ويرسؿ يقـو مدير المديرية الميدانية باإليعاز بتسميـ نسخة  .13
ويحتفظ بنسخة مف والحد مف الفقر نسخة منو لموزارة / مديرية تعزيز اإلنتاجية 

 المحضر في ممؼ المركز لدى القسـ المعني في مديريتو.
يتـ متابعة وتقييـ دورية لممركز وحسب األصوؿ اإلشرافية والرقابية المتبعة في  .14

 الوزارة.

المؤسسات الشريكة في 
 الخدمة تقديـ

 .ال يوجد      

 .ال يوجد       رسـو الخدمة

 .واألعماؿ المطموبة يـو بعد استكماؿ كافة الوثائؽ 30      وقت انجاز الخدمة
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 اعداد الدراسة االجتماعية لغايات منح التأميف الصحي لالسر الفقيرة

 قٌرةفئة األسر الف الفئة/ الفئات المستفيدة مف الخدمة 

 مكاف/ أماكف تقديـ الخدمة*
مدٌرٌة التامٌن الصحً  -2مدٌرٌة التنمٌة االجتماعٌة فً المٌدان  -1

 التابعة لوزارة الصحة 

شروط الحصوؿ عمى الخدمة )إف 
 وجدت(

 أهم الشروط الواجب توافرها للحصول على الخدمة : 

 ( دٌنار شهرٌا .333أن الٌزٌد دخل األسرة عن ) .1

 الخدمة أردنً الجنسٌة .أن ٌكون طالب  .2

 تأمٌن صحً آخر .   أيعدم االنتفاع من  .3

 إجراءات/ خطوات تقديـ الخدمة

 تقدٌم طلب الخدمة فً المدٌرٌة المعنٌة . .1

 تأمٌن الوثائق المطلوبة.   .2

اجراء الدراسة االجتماعٌة على النموذج المعتمد فً الوزارة، وٌتم  .3

 اجراء زٌارة مٌدانٌة اذا لزم االمر.

البٌانات على النظام المحوسب لغاٌات منح التأمٌن الصحً  ادخال .4

 لالسر الفقٌرة.

رفع الدراسة االجتماعٌة والوثائق المطلوبة بكتاب موقع من مدٌر  .5

مدٌرٌة التنمٌة االجتماعٌة الى مدٌرٌة التأمٌن الصحً، متضمنا 

 كافة التنسٌبات الخاصة بذلك.

الوثائؽ المطموبة وأماكف الحصوؿ 
 عمييا

 رة عن دفتر العائلة ساري المفعول.صو .1

 اثبات طالب. .2

 رسـو الخدمة

 

ال ٌوجد رسوم خدمة فً وزارة التنمٌة، بٌنما ٌتم دفع ثمن بطاقة التأمٌن الصحً  

 دٌنار واحد فً مدٌرٌة الصحة عند اصدار البطاقة. 

 

 ٌوم عمل بعد استكمال كافة الوثائق المطلوبة.   وقت انجاز الخدمة

 



95 
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 ئخز١بس٠بً  –خذِخ ؽً اٌغّؼ١خ 

 اٌغّؼ١بد )اٌغّؼ١بد اٌؼبد٠خ، اٌخبطخ،اٌّغٍمخ، فشٚع اٌغّؼ١بد االعٕج١خ، االرؾبداد(.  الخدمة  الفئة/ الفئات المستفيدة مف

 مكاف/ أماكف تقديـ الخدمة
طخ ،اٌّغٍمخ ، ِذ٠ش٠بد اٌز١ّٕخ االعزّبػ١خ/ ا١ٌّذاْ )اٌغّؼ١بد اٌؼبد٠خ، اٌخب -

 االرؾبداد/اٌّؾبفظخ(. 

 ٚصاسح اٌز١ّٕخ االعزّبػ١خ )فشٚع اٌغّؼ١بد االعٕج١خ، االرؾبداد اٌؼبِخ(. -

شروط الحصوؿ عمى الخدمة )إف 
 وجدت(

 ِسغٍخ ٌذٜ سغً اٌغّؼ١بد. -

  رس١ّخ ٚصاسح اٌز١ّٕخ االعزّبػ١خ ٚصاسح ِخزظخ. -

دٞ ػٍٝ اٌؾً اسزٕبدا الؽىبَ لبْٔٛ ِٛافمخ صٍضب اػؼبء ا١ٌٙئخ اٌؼبِخ فٟ اعزّبع غ١ش ػب -

 اٌغّؼ١بد إٌبفز ٚاؽىبَ االٔظّخ اٌظبدسح ثّمزؼبٖ.

الوثائؽ المطموبة وأماكف الحصوؿ 
 عمييا

 فشٚع اٌغّؼ١بد االعٕج١خ اٌغّؼ١بد )اٌؼبد٠خ، اٌخبطخ، اٌّغٍمخ، االرؾبداد(

وزبة ِٓ ِذ٠ش٠خ اٌز١ّٕخ  -

االعزّبػ١خ/ا١ٌّذاْ ٠ف١ذ ثطٍت اٌؾً 

)ثبسزضٕبء االرؾبداد اٌؼبِخ ِٓ  االخز١بسٞ

 اٌٛصاسح(.

وزبة ِٓ اٌغّؼ١خ ِزؼّٕب ؽٍت اٌؾً  -

 االخز١بسٞ.

طٛسح ػٓ ِؾؼش اعزّبع / لشاس ا١ٌٙئخ  -

ثّٛافمخ صٍضب اػؼبء ا١ٌٙئخ اٌؼبِخ فٟ  اٌؼبِخ

اعزّبع غ١ش ػبدٞ ػٍٝ اٌؾً ٚفك اؽىبَ 

لبْٔٛ اٌغّؼ١بد إٌبفز ٚاؽىبَ إٌظبَ 

 االسبسٟ ٌٍغّؼ١خ.

وشف ثبسّبء اٌسبدح اػؼبء  طٛسح ػٓ -

ا١ٌٙئخ اٌؼبِخ اٌّسذد٠ٓ الشزشاوبرُٙ ٚاٌز٠ٓ 

 ٠ؾك ٌُٙ اٌؾؼٛس ٚرٛل١ؼبرُٙ.

وزبة ِٓ اٌغّؼ١خ ِزؼّٕب ؽٍت اٌؾً  -

 االخز١بسٞ. 

لشاس اٌغّؼ١خ االَ/اٌّشوض اٌشئ١سٟ  -

ثطٍت اٌؾً االخز١بسٞ ثبٌٍغخ االَ 

ٌٍغّؼ١خ  ِظبدق ػ١ٍٗ ؽست االطٛي 

 سفبسح االسد١ٔخ.ِٓ اٌخبسع١خ ٌٍذٌٚخ ٚاٌ

رشعّخ اٌمشاس اٌٝ اٌٍغخ اٌؼشث١خ   -

)لبٟٔٛٔ( ِٚظبدلخ ػ١ٍٗ ٌذٜ وبرت 

 اٌؼذي فٟ االسدْ .

 

 

 إجراءات/ خطوات تقديـ الخدمة

 اسزمجبي اٌّؼبٍِخ ٌذٜ د٠ٛاْ اٌّذ٠ش٠خ/ اٌٛصاسح. -

 رؾ٠ًٛ اٌّؼبٍِخ اٌٝ ِذ٠ش٠خ اٌغّؼ١بد. -

 ش اٌّخزض.رؾ٠ًٛ اٌّؼبٍِخ اٌٝ لسُ اٌغّؼ١بد اٌّخزض/ اٌجبؽ -

 دساسخ اٌّؼبٍِخ ٚاػذاد اٌّخبؽجخ ؽست االطٛي. -

 رؾ٠ًٛ اٌّؼبٍِخ اٌٝ سئ١س اٌمسُ. -

 رؾ٠ًٛ اٌّؼبٍِخ اٌٝ اٌّذ٠ش. -

 اٌؾظٛي ػٍٝ لشاس اٌٛص٠ش. -

 ٔمً اٌّؼبٍِخ اٌٝ ِغٍس ئداسح سغً اٌغّؼ١بد، ٚاشؼبس اٌّذ٠ش٠بد اٌّخزظخ ثزٌه. -

المؤسسات الشريكة في تقديـ 
 جدت(الخدمة وأدوارىا )إف و 

 .ال ٠ٛعذ 

 رسـو الخدمة
 .ال ٠ٛعذ 

 أ٠بَ ػًّ. 3       وقت انجاز الخدمة
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 د٠ٕبس. 2000خذِخ ِشاعؼخ اٌؾسبثبد اٌّب١ٌخ ٌٍغّؼ١بد اٌزٟ رمً ١ِضا١ٔزٙب ػٓ 

 

 الجمعُاث )العادًت، الخاصت،املغلقت، فشوع الجمعُاث الاحىبُت، الاجداداث(.   الفئة/ الفئات المستفيدة مف الخدمة 

 مكاف/ أماكف تقديـ الخدمة
اث الخىمُت الاحخماعُت/ املُذان )الجمعُاث: العادًت، الخاصت، املغلقت ،   - مذًٍش

 املدافظت(.  الاجداداث/

 وصاسة الخىمُت الاحخماعُت )فشوع الجمعُاث الاحىبُت، الاجداداث العامت(.  -

شروط الحصوؿ عمى الخدمة )إف 
 وجدت(

 مسجلت لذي سجل الجمعُاث. -

 ت وصاسة الخىمُت الاحخماعُت وصاسة مخخصت.حسمُ -

الاوى مً  الثلثأن ًقذم الؼلب مع نهاًت السىت املالُت للجمعُت وبدذ اقص ى قبل نهاًت  -

 السىت املالُت الخالُت.

الوثائؽ المطموبة وأماكف الحصوؿ 
 عمييا

 

الجمعُاث)العادًت، الخاصت، املغلقت، 

 الاجداداث( 

 فشوع الجمعُاث الاحىبُت

ت املخخصت ًفُذ لخا .1 ب مً املذًٍش

بالخىصُت ملشاحعت خساباث الجمعُت 

 )باسخثىاء الاجداداث العام مً الىصاسة(.

لخاب مً الجمعُت ًفُذ بؼلب مشاحعت  .2

خساباتها لىنها جقل ميزاهُتها عً الفي 

 دًىاس.

صىسة عً مدظش احخماع الهُئت  .3

ت/ مخظمىا قشاس ػلب مشاحعت  الاداٍس

 خساباتها.

ش السىىي/ سجل  حعبئت همىرج .4 الخقٍش

الجمعُاث للسىت املشاد مشاحعت 

 خساباتها.

 لشف خساب بىهي ٌعضص الؼلب. .5

لخاب مً الجمعُت ًفُذ بؼلب  .1

مشاحعت خساباتها لىنها جقل 

 ميزاهُتها عً الفي دًىاس.

صىسة عً القشاس الاداسي للممثل  .2

مخظمىا قشاس  ممثل الجمعُت ػلب 

 مشاحعت خساباتها.

ش السىىي/ حعبئت همىرج الخق .3 ٍش

سجل الجمعُاث للسىت املشاد 

 مشاحعت خساباتها.

 لشف خساب بىهي ٌعضص الؼلب. .4

 

 إجراءات/ خطوات تقديـ الخدمة

ت/ الىصاسة. -  اسخقباى املعاملت لذي دًىان املذًٍش

ت الجمعُاث. - ل املعاملت الى مذًٍش  جدٍى

ل املعاملت الى قسم الخذقُق املالي/ الباخث املخخص. -  جدٍى

 عاملت واعذاد املخاػبت خسب الاصىى.دساست امل -

ل املعاملت الى سئِس القسم. -  جدٍى

ل املعاملت الى املذًش. -  جدٍى

 الحصىى على قشاس الىصٍش. -

ت املخخصت بالقشاس، اشعاس الجمعُت الاحىبُت او الاجداداث العامت  - هقل املعاملت الى املذًٍش

 بزلو.

المؤسسات الشريكة في تقديـ الخدمة 
 وجدت(وأدوارىا )إف 

  .ال ًىحذ 

 ال ًىحذ.  رسـو الخدمة

 

خ مىافقت معالي الىصٍش. 30      وقت انجاز الخدمة  ًىم عمل مً جاٍس
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اٌذػُ إٌمذٞ ٌٍغّؼ١بد ٌزّى١ٕٙب ِٓ رٕف١ز اٌجشاِظ ٚاٌّشبس٠غ اٌّشرجطخ  -خذِخ اػبٔبد اٌغّؼ١بد اٌخ١ش٠خ 

 ثزؾم١ك ا٘ذافٙب ٚغب٠برٙب.

الفئة/ الفئات المستفيدة مف 
 الخدمة 

 د )اٌؼبد٠خ، اٌخبطخ، االرؾبداد(.اٌغّؼ١ب

 مكاف/ أماكف تقديـ الخدمة
ِذ٠ش٠بد اٌز١ّٕخ االعزّبػ١خ/ ا١ٌّذاْ )اٌغّؼ١بد: اٌؼبد٠خ، اٌخبطخ، االرؾبداد/  .1

 اٌّؾبفظخ(.

 ٚصاسح اٌز١ّٕخ االعزّبػ١خ )االرؾبداد اٌؼبِخ(. .2

شروط الحصوؿ عمى الخدمة 
 )إف وجدت(

 ؼ١بد.ِسغٍخ ٌذٜ سغً اٌغّ -

 رس١ّخ ٚصاسح اٌز١ّٕخ االعزّبػ١خ ٚصاسح ِخزظخ. -

 اْ  رىْٛ اٌغّؼ١خ لذ طبدلذ ػٍٝ اٌزمش٠ش اٌّبٌٟ ٌٍسٕخ اٌّب١ٌخ اٌسبثمخ. -

اْ رىْٛ اٌغّؼ١خ لبِذ ثزمذ٠ُ ّٔٛرط اٌزمش٠ش اٌسٕٛٞ/ سغً اٌغّؼ١بد ِؼجأ ؽست  -

 االطٛي.

 اْ رىْٛ اٌغّؼ١خ فبػٍخ. -

 ُ اٌّؼزّذح.اْ ٠زٛافك اٌطٍت ِغ ِؼب١٠ش ٚأسس اٌذػ -

 اٌزٛط١خ ثذػُ اٌغّؼ١خ ِٓ خالي ِذ٠ش٠خ اٌز١ّٕخ االعزّبػ١خ /اٌّؼ١ٕخ. -

الوثائؽ المطموبة وأماكف 
 الحصوؿ عمييا

 

وزبة ِٓ اٌّذ٠ش٠خ اٌّخزظخ ٠ف١ذ ثبٌزٛط١خ ثزمذ٠ُ اٌذػُ )ثبسزضٕبء االرؾبداد اٌؼبِخ ِٓ  .1

 اٌٛصاسح(.

ٕف١زٖ اٌّشرجؾ ثزؾم١ك ٘ذف ِٓ وزبة ِٓ اٌغّؼ١خ ٠ف١ذ ثطٍت اٌذػُ ٌٍّششٚع إٌّٛٞ ر .2

 ا٘ذاف ٚغب٠بد اٌغّؼ١خ إٌّظٛص ػ١ٍٙب فٟ ٔظبِٙب االسبسٟ. 

 رٛف١ش  سلُ "اال٠جبْ" ٌؾسبثٙب ٌذٜ اٌجٕه. .3

 طٛسح ػٓ ِؾؼش اعزّبع ١٘ئخ اداس٠خ/ لبٟٔٛٔ ٠زؼّٓ لشاس ؽٍت اٌذػُ ٚاٌغب٠خ. .4

 رٕف١زٖ.رؼجئخ ّٔٛرط ؽٍت اٌذػُ اٌّؼزّذ ٌٍّشإٚع/ اٌجشٔبِظ/ إٌشبؽ إٌّٛٞ  .5

 اٌّظبدق ػ١ٍٙب ِٓ ا١ٌٙئخ اٌؼبِخ. طٛسح ػٓ اٌزمش٠ش اٌّبٌٟ/ا١ٌّضا١ٔخ ػٓ اٌسٕخ اٌسبثمخ .6

 طٛسح ػٓ شٙبدح رسغ١ً اٌغّؼ١خ ِزؼّٕب اٌشلُ اٌٛؽٕٟ. .7

اٌّؼ١ٕخ ٠زؼّٓ اٌزٛط١خ ؽٛي ؽٍت -رمش٠ش ِٓ ِذ٠ش٠خ اٌز١ّٕخ االعزّبػ١خ / ا١ٌّذاْ  .8

 اٌغّؼ١خ.

 إجراءات/ خطوات تقديـ الخدمة

 مجبي اٌّؼبٍِخ ٌذٜ د٠ٛاْ اٌّذ٠ش٠خ/ اٌٛصاسح.اسز -

 رؾ٠ًٛ اٌّؼبٍِخ اٌٝ ِذ٠ش٠خ اٌغّؼ١بد. -

 رؾ٠ًٛ اٌّؼبٍِخ اٌٝ لسُ اٌزذل١ك اٌّبٌٟ/ اٌجبؽش اٌّخزض. -

 دساسخ اٌّؼبٍِخ ٚاػذاد اٌّخبؽجخ ٚلٛائُ اٌذػُ ؽست االطٛي. -

 رؾ٠ًٛ اٌّؼبٍِخ اٌٝ سئ١س اٌمسُ. -

 رؾ٠ًٛ اٌّؼبٍِخ اٌٝ اٌّذ٠ش. -

 ٝ لشاس اٌٛص٠ش.اٌؾظٛي ػٍ -

 رؾ٠ًٛ اٌّؼبٍِخ اٌٝ ِذ٠ش٠خ اٌّٛاسد اٌّب١ٌخ الرّبَ االعشاءاد. -

 اشؼبس اٌّذ٠ش٠بد اٌّخزظخ/ اٌغّؼ١بد ثبٌمشاس. -

المؤسسات الشريكة في تقديـ 
 ال ٠ٛعذ.   الخدمة وأدوارىا )إف وجدت(

 رسـو الخدمة
 .ال ٠ٛعذ 

اٌظشف ػٍٝ دفؼبد خالي اٌسٕخ اثزذاءا ِٓ الشاس  ٠ٚزُ -أ٠بَ ػًّ ٌذساسخ اٌطٍت 10      وقت انجاز الخدمة

 اٌّٛاصٔخ.
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 ٌٍغّؼ١بد –خذِخ ئٔشبء فشٚع 

 

 الجمعُاث )العادًت، الخاصت،املغلقت(.  الفئة/ الفئات المستفيدة مف الخدمة 

اث الخىمُت الاحخماعُت/ املُذان )الجمعُاث العادًت، الخاصت  - مكاف/ أماكف تقديـ الخدمة  (.  املغلقت،مذًٍش

شروط الحصوؿ عمى الخدمة )إف 
 وجدت(

 مسجلت لذي سجل الجمعُاث. -

  حسمُت وصاسة الخىمُت الاحخماعُت وصاسة مخخصت. -

فخذ مىافقت ثلثا اعظاء الهُئت العامت في احخماع غير عادي على )جىفش السىذ القاهىوي  -

مقخظاه( الاهظمت الصادسة بخهام قاهىن الجمعُاث الىافز واخهام ال  اسدىادا الفشع 

ت واملالءة املالُت للجمعُت الوشاء   الفشع.واداسة والامهاهاث الاداٍس

 جىفش املبرساث الوشاء الفشع ومذي خاحت املىؼقت املشاد فخذ الفشع بها لخذماجه. -

ا ومالُا )أي بدبع للمشلض الشئِس ي للجمعُت - ا  بعخبر الفشع امليشأ غير مسخقل اداٍس اداٍس

 (.ومالُا

ة وأماكف الحصوؿ الوثائؽ المطموب
 عمييا

 

 الجمعيات )العادية، الخاصة، المغمقة(

ت الخىمُت الاحخماعُت/املُذان ًفُذ بؼلب  -  رلو.لخاب مً مذًٍش

قشاس فخذ واوشاء الفشع واسم الشخص/اللجىت املهلف لخاب مً الجمعُت مخظمىا  -

 باداسة الفشع والشقم الىػني.

بمىافقت ثلثا اعظاء الهُئت العامت في  صىسة عً مدظش احخماع / قشاس الهُئت العامت -

وفق اخهام قاهىن الجمعُاث الىافز  اوشاء الفشع وعىىاههاحخماع غير عادي على 

 واخهام الىظام الاساس ي للجمعُت

الزًً املسذدًً الشتراماتهم و صىسة عً لشف باسماء السادة اعظاء الهُئت العامت  -

  .الحظىس وجىقُعاتهم ًدق لهم

 تقديـ الخدمة إجراءات/ خطوات

ت/ الىصاسة. -  اسخقباى املعاملت لذي دًىان املذًٍش
ت الجمعُاث. - ل املعاملت الى مذًٍش  جدٍى
ل املعاملت الى قسم الجمعُاث املخخص/ الباخث املخخص. -  جدٍى
 دساست املعاملت واعذاد املخاػبت خسب الاصىى. -
ل املعاملت الى سئِس القسم. -  جدٍى
ل املعاملت الى املذًش. -  جدٍى
املعاملت الى مجلس ئداسة سجل الجمعُاث )الحصىى على قشاس مجلس اداسة سجل هقل  -

اث املخخصت بزلو.  الجمعُاث( ، واشعاس املذًٍش
المؤسسات الشريكة في تقديـ 
 الخدمة وأدوارىا )إف وجدت(

 ال ًىحذ. 

 ال ًىحذ.  رسوـ الخدمة

 .عمل أًام 3       وقت انجاز الخدمة
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 ِٓ ئٔشبء ٚفزؼ ِشوض اٚ ِىزت خذِبد  خذِخ رّى١ٓ اٌغّؼ١بد

الفئة/ الفئات المستفيدة مف 
 الخدمة 

 اٌغّؼ١بد )اٌؼبد٠خ، اٌخبطخ، اٌّغٍمخ، فشٚع اٌغّؼ١بد االعٕج١خ(. 

 ِذ٠ش٠بد اٌز١ّٕخ االعزّبػ١خ/ ا١ٌّذاْ: )اٌغّؼ١بد: اٌؼبد٠خ، اٌخبطخ،اٌّغٍمخ(.  - مكاف/ أماكف تقديـ الخدمة

 ١خ: )فشٚع اٌغّؼ١بد االعٕج١خ(.ٚصاسح اٌز١ّٕخ االعزّبػ -

شروط الحصوؿ عمى الخدمة 
 )إف وجدت(

 ِسغٍخ ٌذٜ سغً اٌغّؼ١بد. -

 رس١ّخ ٚصاسح اٌز١ّٕخ االعزّبػ١خ ٚصاسح ِخزظخ. -

 اْ رىْٛ اٌغّؼ١خ فبػٍخ ٚرّزٍه اٌمذسح االداس٠خ ٚاٌّب١ٌخ اٌّّىٕخ الداسح ٚرشغ١ً اٌّشوض/اٌّىزت. -

 السبسٟ ٌٍغّؼ١خ.اْ ٠زٛافك اٌطٍت ِغ اؽىبَ إٌظبَ ا -

رؼّٓ وزبة رسغ١ً فشع اٌغّؼ١خ االعٕج١خ اٚ  ٚوبٌخ اٌّفٛع/ِّضً فشع اٌغّؼ١خ االعٕج١خ اٚ  -

 االرفبل١خ اٌظالؽ١بد اٌزٟ رّىٕٗ ِٓ ارخبر لشاس ثزٌه.

 ؽبعخ إٌّطمخ اٌّشاد فزؼ ِشوض /ِىزت اٌٝ خذِبد اٌغّؼ١خ . -

 ِشوض /ِىزت اٌخذِبد غ١ش ِسزمً اداس٠ب ِٚب١ٌب. -

 َ ِّبٔؼخ ِٓ ٚصاسح اٌذاخ١ٍخ.رٛفش ػذ -

الوثائؽ المطموبة وأماكف 
 الحصوؿ عمييا

 

 فشٚع اٌغّؼ١بد االعٕج١خ اٌغّؼ١بد )اٌؼبد٠خ، اٌخبطخ، اٌّغٍمخ(

وزبة ِٓ اٌّذ٠ش٠خ اٌّخزظخ ٠ف١ذ ثبٌزٛط١خ  -

 ثطٍت اٌغّؼ١خ فزؼ ِشوض /ِىزت اٌخذِبد.

وزبة ِٓ اٌغّؼ١خ ٠ف١ذ ثطٍت أشبء ٚفزؼ  -

 ب اٌج١بٔبد إٌّبسجخ ثزٌه.ِشوض /ِىزت ِزؼّٕ

طٛسح ػٓ ِؾؼش اعزّبع ١٘ئخ اداس٠خ/  -

ِزؼّٕب لشاس أشبء اٌّشوض ٚاٌّٙبَ  -لبٟٔٛٔ

إٌّبؽخ ثٗ ٚػٕٛأٗ ٚاٌشخض اٚ اٌٍغٕخ/ 

اٌّفٛػخ ثبداسرٗ ِمزشٔب ثبٌشلُ اٌٛؽٕٟ/ االسلبَ 

 اٌٛؽ١ٕخ .

طٛسح ػٓ اٌالئؾخ اٌذاخ١ٍخ )اٌّمزشؽخ  -

لب١ٔٛٔب،اداس٠ب،   الداسرٗ( إٌبظّخ ٌؼًّ اٌّشوض

 ِٚب١ٌب. 

وزبة ِٓ اٌغّؼ١خ ٠ف١ذ ثطٍت أشبء ٚفزؼ  -

 اٌّشوض/اٌّىزت ِزؼّٕب اٌج١بٔبد إٌّبسجخ ثزٌه.

ِزؼّٕب  -طٛسح ػٓ اٌمشاس االداسٞ ٌٍّّضً -

لشاس أشبء ٚفزؼ اٌّىزت/اٌّشوض  ٚاٌّٙبَ 

إٌّبؽخ ثٗ ٚػٕٛأٗ ٚاٌشخض اٚ اٌٍغٕخ/ 

اٌٛؽٕٟ/  اٌّفٛػخ ثبداسرٗ ِمزشٔب ثبٌشلُ

االسلبَ اٌٛؽ١ٕخ اٚ طٛسح عٛاص اٌسفش  

 ٌٍشخض غ١ش االسدٟٔ.

طٛسح ػٓ وزبة رسغ١ً اٌغّؼ١خ/االرفبل١خ اْ  -

ٚعذد رف١ذ ثبٌسّبػ ثبٔشبء ٚفزؼ 

 اٌّىزت/ِشاوض.

طٛسح ػٓ اٌالئؾخ اٌذاخ١ٍخ )اٌّمزشؽخ  -

الداسرٗ( إٌبظّخ ٌؼًّ اٌّشوض  لب١ٔٛٔب،اداس٠ب، 

  ِٚب١ٌب.

 ات تقديـ الخدمةإجراءات/ خطو 

 اسزمجبي اٌّؼبٍِخ ٌذٜ د٠ٛاْ اٌّذ٠ش٠خ/ اٌٛصاسح. -

 رؾ٠ًٛ اٌّؼبٍِخ اٌٝ ِذ٠ش٠خ اٌغّؼ١بد. -

 رؾ٠ًٛ اٌّؼبٍِخ اٌٝ لسُ اٌغّؼ١بد/ اٌجبؽش اٌّخزض. -

 دساسخ اٌّؼبٍِخ ٚاػذاد اٌّخبؽجخ ؽست االطٛي. -

 رؾ٠ًٛ اٌّؼبٍِخ اٌٝ سئ١س اٌمسُ. -

 رؾ٠ًٛ اٌّؼبٍِخ اٌٝ اٌّذ٠ش. -

 ٝ لشاس اٌٛص٠ش.اٌؾظٛي ػٍ -

 اشؼبس اٌّذ٠ش٠بد اٌّخزظخ/ اٌغّؼ١بد ثبٌمشاس. -

المؤسسات الشريكة في تقديـ 
 الخدمة وأدوارىا )إف وجدت(

 .ٚصاسح اٌذاخ١ٍخ 

 ال ٠ٛعذ.  رسوـ الخدمة

 

 ٠َٛ ػًّ. 30      وقت انجاز الخدمة
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 اٚ اوضش –خذِخ أذِبط عّؼ١ز١ٓ 

 اٌغّؼ١بد )اٌغّؼ١بد اٌؼبد٠خ، اٌخبطخ،اٌّغٍمخ(.  الفئة/ الفئات المستفيدة مف الخدمة 

 ِذ٠ش٠بد اٌز١ّٕخ االعزّبػ١خ/ ا١ٌّذاْ )اٌغّؼ١بد اٌؼبد٠خ، اٌخبطخ ،اٌّغٍمخ (.  - مكاف/ أماكف تقديـ الخدمة

شروط الحصوؿ عمى الخدمة )إف 
 وجدت(

 ِسغٍخ ٌذٜ سغً اٌغّؼ١بد. -

  رس١ّخ ٚصاسح اٌز١ّٕخ االعزّبػ١خ ٚصاسح ِخزظخ. -

 ْ اٌغّؼ١بد راد اال٘ذاف.اْ رىٛ -

رٛفش ِؾؼش اعزّبع ١٘ئخ ػبِخ )غ١ش ػبدٞ ثبغٍج١خ صٍضٟ االػؼبء( ٌىً عّؼ١خ  -

ِزؼّٕب لشاس االٔذِبط ٚلشاس ثب٠ٌٍٛخ ِٛعٛدرٙب )وشف ٠ج١ٓ ِٛعٛدارٙب وبفخ ٚاٞ 

 ثشاءح رِخ(. –ِطٍٛثبد 

فمخ رٛفش ٔسخخ ػٓ إٌظبَ االسبسٟ اٌّمزشػ ٌٍغّؼ١خ إٌّٛٞ أشبئٙب ثؼذ اٌّٛا -

 ػٍٝ االٔذِبط ٚوشف ثبسّبء اػؼبء ا١ٌٙئخ اٌؼبِخ ٌٍغّؼ١خ اٌغذ٠ذح.

الوثائؽ المطموبة وأماكف الحصوؿ 
 عمييا

 

 اٌغّؼ١بد )اٌؼبد٠خ، اٌخبطخ، اٌّغٍمخ(

 وزبة ِٓ ِذ٠ش٠خ اٌز١ّٕخ االعزّبػ١خ/ا١ٌّذاْ ٠ف١ذ ثطٍت رٌه. -

خض االػزجبسٞ وزبة ِٓ اٌغّؼ١ز١ٓ )اٚ اوضش( ِزؼّٕب لشاس االٔذِبط ٚاسُ اٌش -

 اٌغذ٠ذ )اٌغّؼ١خ اٌغذ٠ذح(.

ثّٛافمخ صٍضب  طٛس ػٓ ِؾؼش اعزّبع ٌىً عّؼ١خ/ ِزؼّٕب لشاس ا١ٌٙئخ اٌؼبِخ -

اػؼبئٙب فٟ اعزّبع غ١ش ػبدٞ ػٍٝ االٔذِبط ٚا٠ٌٍٛخ ِٛعٛدارٙب ٚفك اؽىبَ 

 لبْٔٛ اٌغّؼ١بد إٌبفز ٚاؽىبَ ٚاالٔظّخ اٌظبدسح ثّمزؼبٖ.

اػؼبء ا١ٌٙئخ اٌؼبِخ اٌّسذد٠ٓ الشزشاوبرُٙ  طٛسح ػٓ وشف ثبسّبء اٌسبدح -

  ٚاٌز٠ٓ ٠ؾك ٌُٙ اٌؾؼٛس ٚرٛل١ؼبرُٙ.

 إجراءات/ خطوات تقديـ الخدمة

 اسزمجبي اٌّؼبٍِخ ٌذٜ د٠ٛاْ اٌّذ٠ش٠خ/ اٌٛصاسح. -

 رؾ٠ًٛ اٌّؼبٍِخ اٌٝ ِذ٠ش٠خ اٌغّؼ١بد. -

 رؾ٠ًٛ اٌّؼبٍِخ اٌٝ لسُ اٌغّؼ١بد اٌّخزض/ اٌجبؽش اٌّخزض. -

 ٍخ ٚاػذاد اٌّخبؽجخ ؽست االطٛي.دساسخ اٌّؼبِ -

 رؾ٠ًٛ اٌّؼبٍِخ اٌٝ سئ١س اٌمسُ. -

 رؾ٠ًٛ اٌّؼبٍِخ اٌٝ اٌّذ٠ش. -

ٔمً اٌّؼبٍِخ اٌٝ ِغٍس ئداسح سغً اٌغّؼ١بد )اٌؾظٛي ػٍٝ لشاس ِغٍس اداسح  -

 سغً اٌغّؼ١بد( ، ٚاشؼبس اٌّذ٠ش٠بد اٌّخزظخ ثزٌه.

المؤسسات الشريكة في تقديـ الخدمة 
 (وأدوارىا )إف وجدت

 .ال ٠ٛعذ 

 ال ٠ٛعذ.  رسوـ الخدمة

 ٠َٛ ػًّ. 60       وقت انجاز الخدمة
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خدمة تسييؿ حصوؿ الجمعيات والييئات المسجمة لدى الجيات الرسمية االخرى عمى اعفاء ضريبي 

 وجمركي
الفئة/ الفئات المستفيدة مف 

 الخدمة 
الهُئاث املسجلت لذي ،بُت، الاجداداثالجمعُاث )العادًت، الخاصت،املغلقت، فشوع الجمعُاث الاحى

 ( لمجمعيات األجنبية متوفرة إلكترونيا )الجهاث الشسمُت الاخشي(. 

 مكاف/ أماكف تقديـ الخدمة

 بىابت الخذماث الالنتروهُت للىصاسة: -

/ الخذماث/ الخذماث الالنتروهُت/ بىابت الخذماث   www.mosd.gov.joمىقع الىصاسة الالنترووي

   https://services.mosd.gov.joلىصاسة الخىمُت الاحخماعُت او مً خالى الشابؽ      الالنتروهُت

اث الخىمُت الاحخماعُت/ املُذان )الجمعُاث العادًت، الخاصت، املغلقت ،  - مذًٍش

 (. /املدافظتالاجداداث

 وصاسة الخىمُت الاحخماعُت )فشوع الجمعُاث الاحىبُت، الاجداداث العامت(. -

عمى  شروط الحصوؿ
 الخدمة )إف وجدت(

 مسجلت لذي سجل الجمعُاث. -

 حسمُت وصاسة الخىمُت الاحخماعُت وصاسة مخخصت. -

أن جنىن املىاد او الاحهضة او املشلباث املشاد اعفاؤها لغاًاث الىفع العام، او مخبرع بها لصالح  -

عاث املعمىى بها لذ ي وصاسة الجمعُت، وان جىؼبق علُه اخهام الاعفاء الىاسدة طمً الدشَش

 املالُت.

جىفش حعهذ مً الجمعُت خاى ماهذ املىاسد املشاد اعفائها مساعذاث اوساهُت بخىصَع  على  -

اث املُذان.  املىخفعين باششاف الىصاسة/مذًٍش

جىفش مىافقت مجلس الىصساء بالسماح للجمعُت بالحصىى على الخبرع خاى جؼلب رلو  -

  لجمعُاث الىافز.( مً قاهىن ا17/ج،9) جيناسدىادا الخهام املاد

جىفش لخاب مً املشحعُت القاهىهُت للهُئاث املسجلت سسمُا في اململنت ًفُذ بؼلب جىصُت  -

، وجىؼبق عليها املخؼلباث على ػلبها الحصىى على الاعفاء وصٍش الخىمُت الاحخماعُتمعالي 

 .اعاله.
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خدمة تسييؿ حصوؿ الجمعيات والييئات المسجمة لدى الجيات الرسمية االخرى عمى اعفاء ضريبي 
 وجمركي

الوثائؽ المطموبة وأماكف 
 الحصوؿ عمييا

 

ملغلقت، الجمعُاث )العادًت، الخاصت، ا

 الاجداداث، الهُئاث(

 فشوع الجمعُاث الاحىبُت

ت الخىمُت الاحخماعُت  - لخاب مً مذًٍش

/املُذان ًفُذ بالخىصُت املىاسبت بؼلب 

مً  تالجمعُت )باسخثىاء الاجداداث العام

 الىصاسة(.

بي  - لخاب مً الجمعُت بؼلب الاعفاء الظٍش

والجمشمي على املىاد املشاد اعفائها. والالتزام 

ت املخخصت.بخ  ىصَعها باششاف الىصاسة/املذًٍش

ت مخظمىا  - مدظش احخماع الهُئت إلاداٍس

قشاس  ػلب الاعفاء وبُاهاث ومصذس املىاد 

املشاد اعفاؤها )قبىى الخبرع( والغاًت مً 

قت اسخالمها ، الخبرع )الىفع العام(  وػٍش

 واسم املفىض باملخابعت.

-خاسحُا–صىسة عً البُان الجمشمي  -

او عشض الاسعاس مً الجهت  /الفاجىسة

 داخلُا.–املىسدة 

 اقشاس الخبرع/في خاى مصذس املىاد جبرع. -

لخاب الجمعُت )بُان الغاًت مً  -

الاعفاء( والالتزام بخىصَعها باششاف 

اث املُذان  الىصاسة بالدسُق مع مذًٍش

 راث الاخخصاص.

صىسة عً قشاس ممثل الجمعُت  -

مخظمىا ػلب الاعفاء وبُاهاث ومصذس 

اد املشاد اعفاؤها )قبىى الخبرع( املى 

والغاًت مً الخبرع )الىفع العام(، 

قت اسخالمها  واسم املفىض وػٍش

 باملخابعت. 

صىسة عً الاجفاقُت جخظمً  -

 املىافقت على الاعفاء/ خاى جىفشها.

صىسة عً البُان الجمشمي / بىلُصت  -

الشحً/ الفاجىسة التي جبين املىاد 

 عفاؤها.اواملعذاث اوالالُاث املىىي ا

صىسة عً اقشاس الخبرع مً الجهت  -

  املاهدت.

إجراءات/ خطوات تقديـ 
 الخدمة

ت/ الىصاسة. -  اسخقباى املعاملت لذي دًىان املذًٍش

ت الجمعُاث. - ل املعاملت الى مذًٍش  جدٍى

ل املعاملت الى قسم الجمعُاث/ الباخث املخخص. -  جدٍى

 دساست املعاملت واعذاد املخاػبت خسب الاصىى. -

ل -  املعاملت الى سئِس القسم. جدٍى

ل املعاملت الى املذًش. -  جدٍى

 الحصىى على قشاس الىصٍش. -

اث املخخصت بزلو. -  هقل املعاملت الى وصاسة املالُت، واشعاس املذًٍش

بت الذخل واملبُعاث. -  الحصىى على مىافقت وصاسة املالُت /دائشة طٍش

سدهُت/جىصُت النتروهُت مع اسفا  ادخاى املعاملت على الىظام الالنترووي لذائشة الجماسك الا  -

 مافت الاوسا .

المؤسسات الشريكة في 
تقديـ الخدمة وأدوارىا )إف 

 وجدت(

 .سئاست الىصساء 

 .)بت العامت على الذخل واملبُعاث  وصاسة املالُت )دائشة الجماسك الاسدهُت، دائشة الظٍش

 ال ًىحذ.  رسوـ الخدمة

 

 .اى جىفش حمُع املخؼلباث اعاله/ خأًام عمل 3       وقت انجاز الخدمة
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 )نقؿ ممكية وتسجيؿ(  -( ركاب او أكثر 4حمولتيا )-خدمة تسييؿ امتالؾ الجمعيات مركبة 
خظٛطٟ اٚ االدخبي اٌّإلذ اٚ االدخبي اٌّإلذ ِؼفٝ( -)ٌٍّشوجبد ثظفخ   

الفئة/ الفئات المستفيدة 
  ة، فروع الجمعيات االجنبية، االتحادات(.)الجمعيات العادية، الخاصة،المغمق الجمعيات  مف الخدمة 

مكاف/ أماكف تقديـ 
 الخدمة

)الجمعيات العادية، الخاصة، المغمقة ،  الميداف االجتماعية/ مديريات التنمية -
  االتحادات/المحافظة(.

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

شروط الحصوؿ عمى 
 ف وجدت(الخدمة )إ

 مسجمة لدى سجؿ الجمعيات. -
 تسمية وزارة التنمية االجتماعية وزارة مختصة. -
 اف تكوف الجمعية فاعمة. -
 ( ركاب.4توفر كتاب معالي وزير الداخمية بعدـ الممانعة حاؿ كانت المركبة اكثر مف ) -
( 4توفر كتاب عطوفة مدير عاـ ىيئة تنظيـ النقؿ البري حاؿ كانت المركبة اكثر مف ) -

 كاب.ر 
 لغايات االعفاءات او االدخاؿ المؤقت توفر ما يمي: -
توفر السند القانوني المتالؾ المركبات بصفة االدخاؿ المؤقت باالستناد الى احكاـ  -

 االتفاقيات حاؿ توفرىا او التعميمات الصادرة عف رئاسة الوزراء بذلؾ. 
 بة تبرع.توفر اقرار التبرع/ متضمنا بيانات المتبرع حاؿ كاف مصدر المرك -
مجمس الوزراء بالسماح لمجمعية بالحصوؿ عمى التبرع حاؿ تطمب ذلؾ استنادا موافقة توفر  -

 ( مف قانوف الجمعيات النافذ.17/ج، 9الحكاـ المادتيف )
توفر كتاب معالي وزير المالية )دائرة الضريبة العامة عمى الدخؿ والمبيعات،دائرة الجمارؾ  -

 الجمعية مف الرسـو الضريبية والجمركية عمى المركبة المتبرع بيا. االردنية( بالموافقة عمى اعفاء

الوثائؽ المطموبة وأماكف 
 الحصوؿ عمييا

 

العادًت، الخاصت،املغلقت،  الاجداداث  :الجمعُاث

 العامت او املدافظت.
 فروع الجمعيات االجنبية

ت املخخصت لخاب مً الجمعُت - / الى املذًٍش

)ٌسدثنى  مشلبتك امخالًفُذ بؼلب الىصاسة في 

 .مً رلو الاجداداث العامت مً الىصاسة(

ت و/او مدظش  - مدظش احخماع الهُئت إلاداٍس

احخماع الهُئت العامت بدسب اخهام الىظام 

مخظمىا قشاس / الاجداد الاساس ي للجمعُت

للمشلبت واي بُاهاث او مىاصفاث او  امخالك

ع بالصالخُاث  .والخىقُع عً الجمعُت جفٍى

مدلُا/او همىرج -ت السُاسةصىسة عً سخص -

املعاًىت/البُان الجمشمي للمشلبت املشاد 

 .حسجُلهاامخاللها و 

امخالك لخاب مً الجمعُت ًفُذ بؼلب  -

وهقل ملنُت املشلبت لغاًاث حسجُلها 

 باسمها، 

قشاس املمثل بدسب صىسة عً  -

بامخالك  الصالخُاث املمىىخت له بالىمالت

م والغاًت مً إلاسخخذام، واساملشلبت 

 املفىض عنها باملخابعت والخىقُع بزلو.

مدلُا/او -صىسة عً سخصت السُاسة -

همىرج املعاًىت/البُان الجمشمي للمشلبت 

 املشاد حسجُلها.

  



105 

 )نقؿ ممكية وتسجيؿ(  -( ركاب او أكثر 4حمولتيا )-خدمة تسييؿ امتالؾ الجمعيات مركبة 
خظٛطٟ اٚ االدخبي اٌّإلذ اٚ االدخبي اٌّإلذ ِؼفٝ( -)ٌٍّشوجبد ثظفخ   

إجراءات/ خطوات تقديـ 
 الخدمة

ت/ الىصاسة. -  اسخقباى املعاملت لذي دًىان املذًٍش
ت الجمعُاث. - ل املعاملت الى مذًٍش  جدٍى
ل املعاملت الى  -  قسم الجمعُاث/ الباخث املخخص.جدٍى
 دساست املعاملت واعذاد املخاػبت خسب الاصىى. -
ل املعاملت الى سئِس القسم. -  جدٍى
ل املعاملت الى املذًش. -  جدٍى
 هقل املعاملت الى اداسة جشخُص السىاقين واملشلباث.. -

المؤسسات الشريكة في 
تقديـ الخدمة وأدوارىا )إف 

 وجدت(

 .سئاست الىصساء 

 الُت .وصاسة امل 

  ت الامً العام /ئداسة جشخُص السىاقين واملشلباث. -وصاسة الذاخلُت  مذًٍش

 ال ًىحذ  رسوـ الخدمة

 أًام 3       وقت انجاز الخدمة
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  لمجمعيات ( ركاب او أكثر4حمولتيا ) خدمة تسييؿ تجديد رخصة مركبة
اٚ االدخبي اٌّإلذ ِؼفٝ(اٌخظٛطٟ اٚ االدخبي اٌّإلذ  -)ٌٍّٚشوجبد ثظفخ   

الفئة/ الفئات المستفيدة 
 مف الخدمة 

  .)الجمعُاث )الجمعُاث العادًت، الخاصت،املغلقت، فشوع الجمعُاث الاحىبُت، الاجداداث 

مكاف/ أماكف تقديـ 
 الخدمة

اث الخىمُت الاحخماعُت/ املُذان )الجمعُاث العادًت، الخاصت، املغلقت ،  - مذًٍش

 (. ظت/املدافالاجداداث

 وصاسة الخىمُت الاحخماعُت )فشوع الجمعُاث الاحىبُت، الاجداداث العامت(. -

شروط الحصوؿ عمى 
 الخدمة )إف وجدت(

 مسجلت لذي سجل الجمعُاث. -

 حسمُت وصاسة الخىمُت الاحخماعُت وصاسة مخخصت. -

 ان جنىن الجمعُت فاعلت. -

 ان جنىن املشلبت مشخصت سابقت/اسفق صىسة عً سخصت املشلبت. -

 ذم مماوعت دائشة الجماسك الاسدهُت مً حسهُل ججذًذ جشخُص املشلباث راث الادخاى املإقذ.ع -

الوثائؽ المطموبة وأماكف 
 الحصوؿ عمييا

 

الجمعُاث العادًت، الخاصت،املغلقت،  الاجداداث 

 املدافظت.

 فشوع الجمعُاث الاحىبُت

ت املخخصت -   لخاب مً الجمعُت/الى املذًٍش

)ٌسدثنى  مشلبت شخُصججذًذ جًفُذ بؼلب 

 .مً رلو الاجداداث العامت مً الىصاسة(

ت مخظمىا قشاس  - مدظش احخماع الهُئت إلاداٍس

للمشلبت واسم املفىض عنها  ججذًذ جشخُص

 باملخابعت والخىقُع بزلو.

 .املشلبت صىسة عً سخصت  -

ججذًذ لخاب مً الجمعُت ًفُذ بؼلب  -

 مشلبت،  جشخُص

، ذًذبؼلب الخجصىسة عً قشاس املمثل  -

واسم املفىض عنها باملخابعت والخىقُع 

 بزلو.

 .املشلبت صىسة عً سخصت  -

 

 

إجراءات/ خطوات تقديـ 
 الخدمة

ت/ الىصاسة. -  اسخقباى املعاملت لذي دًىان املذًٍش

ت الجمعُاث. - ل املعاملت الى مذًٍش  جدٍى

ل املعاملت الى قسم الجمعُاث -  باخث املخخص./ الاملخخص )العادًت،الاحىبُت، الاجداداث( جدٍى

 دساست املعاملت واعذاد املخاػبت خسب الاصىى. -

ل املعاملت الى سئِس القسم. -  جدٍى

ل املعاملت الى املذًش. -  جدٍى

 هقل املعاملت الى اداسة جشخُص السىاقين واملشلباث.. -

المؤسسات الشريكة في 
تقديـ الخدمة وأدوارىا )إف 

 وجدت(

  ت الامً العام /ئد -وصاسة الذاخلُت  اسة جشخُص السىاقين واملشلباث.مذًٍش

 ال ًىحذ  رسوـ الخدمة

 ًىم عمل واخذ . 1       وقت انجاز الخدمة
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 خدمة تسييؿ حصوؿ الجمعيات عمى اعفاء مف رسـو المسقفات
الفئة/ الفئات المستفيدة مف 

 الخدمة 
 جداداث(. الجمعُاث )الجمعُاث العادًت، الخاصت،املغلقت، فشوع الجمعُاث الاحىبُت، الا

 مكاف/ أماكف تقديـ الخدمة
اث الخىمُت الاحخماعُت/ املُذان )الجمعُاث العادًت، الخاصت  - املغلقت ، ،مذًٍش

 (. الاجداداث/املدافظت

 وصاسة الخىمُت الاحخماعُت )فشوع الجمعُاث الاحىبُت، الاجداداث العامت(. -

شروط الحصوؿ عمى الخدمة 
 )إف وجدت(

 .مسجلت لذي سجل الجمعُاث -

 حسمُت وصاسة الخىمُت الاحخماعُت وصاسة مخخصت. -

عاث الىافز بزلو -  اوسجام الؼلب مع الدشَش

 أن جنىن الجمعُت فاعلت. -

 ان ًنىن العقاس باسم الجمعُت. -

 ان جىفش الجمعُت اشعاس بمقذاس املؼالُت املالُت املترجبت على رلو. -

الوثائؽ المطموبة وأماكف 
 الحصوؿ عمييا

 

، الخاصة، المغمقة، الجمعيات )العادية
 االتحادات(

 فروع الجمعيات االجنبية

ت الخىمُت  - لخاب مً مذًٍش

 الاحخماعُت/املُذان ًفُذ بؼلب الاعقاء

 .)باسخثىاء الاجداداث العامت مً الىصاسة(

لخاب مً الجمعُت مخظمىا ػلب الاعفاء  -

وبُاهاث مفصلت خىى صفت اسخخذام 

ذاس العقاس املشاد ئعفاؤه مً املسقفاث، ومق

 املؼالبت املالُت واسم املفىض باملخابعت.

ت  - مدظش احخماع / قشاس الهُئت إلاداٍس

 بزلو.

معضص بقُمت الشسىم املؼلىبت مً الجهت  -

 املخخصت.

سىذ امللنُت/ صىسة عً سىذ الدسجُل  -

 باسم الجمعُت.

لخاب مً الجمعُت ًفُذ بؼلب  -

 .الاعفاء

خظمً قشاس ممثل الجمعُت امل -

خىى صفت  البُاهاث الخفصُلُت

اسخخذام العقاس املشاد ئعفاؤه مً 

املسقفاث، ومقذاس املؼالبت املالُت 

 واسم املفىض باملخابعت.

مً املؼلىبت معضص بقُمت الشسىم  -

 الجهت املخخصت.

سىذ امللنُت/ صىسة عً سىذ  -

 .باسم الجمعُت   الدسجُل 

 

 إجراءات/ خطوات تقديـ الخدمة

ت/ الىصاسة.اسخقباى املعاملت لذي دًىان املذً -  ٍش
ت الجمعُاث. - ل املعاملت الى مذًٍش  جدٍى
ل املعاملت الى قسم الجمعُاث/ الباخث املخخص. -  جدٍى
 دساست املعاملت واعذاد املخاػبت خسب الاصىى. -
ل املعاملت الى سئِس القسم. -  جدٍى
ل املعاملت الى املذًش. -  جدٍى
 الحصىى على قشاس الىصٍش. -
اث هقل املعاملت الى اماهت عمان النبر  - ي /وصاسة البلذًاث/وصاسة املالُت، واشعاس املذًٍش

 املخخصت بزلو.

المؤسسات الشريكة في تقديـ 
 الخدمة وأدوارىا )إف وجدت(

 سئاست الىصساء. .1

 وصاسة املالُت. .2

 وصاسة البلذًاث. .3

 .النبري  أماهت عمان .4

 ال ًىحذ.  رسوـ الخدمة

 .عمل أًام 3       وقت انجاز الخدمة
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 معيات والييئات بالحصوؿ عمى الموافقة لتنفيذ حممة لجمع التبرعاتخدمة تمكيف الج

 )ضمف نطاؽ المحافظة او المممكة(. 

الفئة/ الفئات المستفيدة مف 
 الخدمة 

 (. ، الهُئاث الاخشي الجمعُاث )العادًت، الخاصت،الاجداداث

اث الخىمُت الاحخماعُت/ املُذان )الجمعُا - مكاف/ أماكف تقديـ الخدمة  (. الاجداداث/املدافظتالعادًت، الخاصت، :ثمذًٍش

 وصاسة الخىمُت الاحخماعُت )الاجداداث العامت، الهُئاث الاخشي(. -

شروط الحصوؿ عمى 
 الخدمة )إف وجدت(

 مسجلت لذي سجل الجمعُاث. -

 حسمُت وصاسة الخىمُت الاحخماعُت وصاسة مخخصت. -

ت سقمًخىافق الؼلب مع مخؼلباث هظام حمع الخبرعاث للىحىه أن  -  م.1957لسىت  1الخيًر

بما في رلو حسذًذ وسبت الاجداد بمىحب سىذ  ئحشاء طبؽ خصُلت للحملت السابقت -

 .قبع/اًصاى

ش  - أن جنىن الجمعُت فاعلت ومط ى على جاسِسها سىت، وخاى ماهذ أقل مً سىت عليها جىفير جقٍش

ف التي اهفقتها على الاوشؼت خالى فترة عملها.  ًبين أوشؼتها واملصاٍس

قت و جدذًذ عبئت همىرج حمع الخبرعاث خسب الاصىى و ح - جمع )على مسخىي المىؼقت ػٍش

ت الخىمُت الاحخماعُت املُذان/ املخخصت، على مسخىي الثر مً  املدافظت مً خالى مذًٍش

 مدافظت او اململنت مً خالى الىصاسة/املشلض(.

ق الجمع باصاس -  .جىفش عذم مماوعت هُئت جىظُم الاسدثماس خاى ماهذ ػٍش

 جىفش عذم مماوعت مً وصاسة الذاخلُت. -

جىفش لخاب مً الجهت الشسمُت/ املشحعُت القاهىهُت للهُئت املسجلت سسمُا في اململنت ًفُذ  -

 .، باالطافت الى املخؼلباث اعالهبالخىصُت منها بشغبت الهُئت جىفُز خملت لجمع الخبرعاث

الوثائؽ المطموبة وأماكف 
 الحصوؿ عمييا

 

ادًت، الخاصت، الجمعُاث )الع

الاجداداث( طمً هؼا  

اثاملدافظت  /املذًٍش

( ،الهُئاثالجمعُاث )العادًت، الخاصت، الاجداداث

-/الىصاسةطمً هؼا  الثر مً مدافظت/اململنت

اث  .املذًٍش

لخاب مً الجمعُت ًفُذ بؼلب  -

 جىفُز الحملت.

صىسة عً مدظش احخماع/  -

ت مخظمىا  قشاس الهُئت إلاداٍس

الخبرعاث بُاهاث خملت حمع 

 املىىي جىفُزها.

همىرج حمع الخبرعاث معبأ  -

 خسب الاصىى.

لشف بمىاقع الصىادًق  -

قت  وعذدها/خاى ماهذ ػٍش

 الجمع مً خالى صىادًق.

لشف باملىاد املشاد بُعها خاى  -

قت الجمع  باصاس. /ماهذ ػٍش

ت الخىمُت الاحخماعُت/املُذان  - لخاب مً مذًٍش

اداث )ٌسدثنى الاجد بالخىصُت بؼلب الجمعُت

العامت والهُئاث الاخشي فخنىن مً الىصاسة ومً 

اث(  .ثم للمذًٍش

 لخاب مً الجمعُت ًفُذ بؼلب جىفُز الحملت. -

ت  - صىسة عً مدظش احخماع/ قشاس الهُئت إلاداٍس

مخظمىا بُاهاث خملت حمع الخبرعاث املىىي 

 جىفُزها.

 همىرج حمع الخبرعاث معبأ خسب الاصىى. -

/خاى ماهذ لشف بمىاقع الصىادًق وعذدها -

قت الجمع مً خالى صىادًق.  ػٍش

قت  - لشف باملىاد املشاد بُعها خاى ماهذ ػٍش

 الجمع باصاس.
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 معيات والييئات بالحصوؿ عمى الموافقة لتنفيذ حممة لجمع التبرعاتخدمة تمكيف الج
 )ضمف نطاؽ المحافظة او المممكة(. 

إجراءات/ خطوات تقديـ 
 الخدمة

ت/ الىصاسة. -  اسخقباى املعاملت لذي دًىان املذًٍش

ت الجمعُاث. - ل املعاملت الى مذًٍش  جدٍى

ل املعاملت الى قسم الجمعُاث/ الباخث املخخص. -  جدٍى

 ت املعاملت واعذاد املخاػبت خسب الاصىى.دساس -

ل املعاملت الى سئِس القسم. -  جدٍى

ل املعاملت الى املذًش. -  جدٍى

 الحصىى على قشاس الىصٍش. -

ت املُذانهقل املعاملت الى  -  بزلو.الجمعُت/الاجداد ، واشعاس املخخصت -املذًٍش

ت - ذ  خخم السىذاث او الاشعاس  على الصىادًق لجمع الخبرعاث مً املذًٍش املعىُت مع وجثبُذ جاٍس

 مذة الحملت.

المؤسسات الشريكة في 
تقديـ الخدمة وأدوارىا )إف 

 وجدت(

 .هُئت الاسدثماس الاسدهُت 

 .وصاسة الذاخلُت 

 ال ًىحذ.   رسوـ الخدمة

 

 .عمل ًىم 30 وقت انجاز الخدمة
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 خدمة تسييؿ تسجيؿ وامتالؾ الجمعيات قطع االراضي والعقارات.

 الجمعُاث )الجمعُاث العادًت، الخاصت، املغلقت،الاجداداث، فشوع الجمعُاث الاحىبُت(.  الفئة/ الفئات المستفيدة مف الخدمة 

 مكاف/ أماكف تقديـ الخدمة
اث الخىمُت الاحخماعُت/ املُذان )الجمعُاث العادًت، الخاصت،  - مذًٍش

 (. الاجداداث/املدافظتاملغلقت،

 ماعُت )الاجداداث العامت، فشوع الجمعُاث الاحىبُت(.وصاسة الخىمُت الاحخ -

شروط الحصوؿ عمى الخدمة )إف 
 وجدت(

 مسجلت لذي سجل الجمعُاث. -

 حسمُت وصاسة الخىمُت الاحخماعُت وصاسة مخخصت. -

ت و/او   - الامخالك بدسب اخهام الىظام باملىافقت على عامت الهُئت ال قشاسقشاس الهُئت إلاداٍس

 . الاساس ي للجمعُت

الاحىبُت الصالخُاث التي جمنىه مً اجخار قشاس  تجظمً ومالت املفىض/ممثل فشع الجمعُ -

 .بزلو

 ما ًلي:جىفش لغاًاث ػلب الاعفاء مً الشسىم املترجبت على رلو  -

 جىفش اقشاس جبرع مخظمىا بُاهاث املخبرع في خاى ػلب الاعفاء مً الشسىم املترجبت على رلو. .1

السماح للجمعُت بالحصىى على الخبرع خاى جؼلب رلو جىفش مىافقت مجلس الىصساء ب .2

 ( مً قاهىن الجمعُاث الىافز17/ج،9)جين اسدىادا الخهام املاد

الوثائؽ المطموبة وأماكف الحصوؿ 
 عمييا

 

 فشوع الجمعُاث الاحىبُت الجمعُاث والاجداداث

ت الخىمُت  .1 لخاب مً مذًٍش

املخخصت ًفُذ   -الاحخماعُت/املُذان 

)باسخثىاء الاجداداث  زلوبالخىصُت ب

 العامت مً الىصاسة(.

لخاب مً الجمعُت مخظمىا بُاهاث  .2

قؼعت خىى ػلبها امخالك مفصلت 

 .والغاًت الاسض/العقاس 

قشاس  امدظش احخماع مخظمىصىسة عً  .3

ت و/او  مدظش احخماع  الهُئت إلاداٍس

هُئت عامت بقشاس  الامخالك بدسب 

اخهام الىظام الاساس ي للجمعُت، 

اسم املفىض و ًت مً الامخالك، والغا

 باملخابعت والخىقُع.

سىذ الدسجُل صىسة عً  .4

 الاساض ي/العقاس.

مخؼؽ جىظُمي لألسض/ صىسة عً  .5

 للعقاس.

 

لخاب مً الجمعُت مخظمىا  .1

خىى ػلبها بُاهاث مفصلت 

 قؼعت الاسض/العقاس امخالك 

 .والغاًت

قشاس املمثل /املفىض صىسة عً  .2

بزلو بدسب الصالخُاث 

بالىمالت مخظمىا  املمىىخت

بُاهاث مفصلت لقؼعت 

 امخاللهاالاسض/العقاس املشاد 

اسم و والغاًت مً الامخالك، 

 املفىض باملخابعت والخىقُع.

سىذ الدسجُل صىسة عً  .3

 الاساض ي/العقاس.

مخؼؽ جىظُمي صىسة عً  .4

 لألسض/ للعقاس.

 

 إجراءات/ خطوات تقديـ الخدمة

ت/ .1  الىصاسة. اسخقباى املعاملت لذي دًىان املذًٍش

ت الجمعُاث. .2 ل املعاملت الى مذًٍش  جدٍى

ل املعاملت الى قسم الجمعُاث/ الباخث املخخص. .3  جدٍى

 دساست املعاملت واعذاد املخاػبت خسب الاصىى. .4

ل املعاملت الى سئِس القسم. .5  جدٍى

ل املعاملت الى املذًش. .6  جدٍى

 الحصىى على قشاس الىصٍش. .7

اث هقل املعاملت الى دائشة حسجُل الاساض ي  .8 واملساخت /وصاسة املالُت، واشعاس املذًٍش

 املخخصت بزلو 



111 

 خدمة تسييؿ تسجيؿ وامتالؾ الجمعيات قطع االراضي والعقارات.

المؤسسات الشريكة في تقديـ 
 الخدمة وأدوارىا )إف وجدت(

 .سئاست الىصساء 

 .وصاسة املالُت/ دائشة ألاساض ي واملساخت 

 ال ًىحذ.  رسوـ الخدمة

 

 . عمل أًام 3      وقت انجاز الخدمة
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 ؿ الجمعيات عمى اصدار او تجديد تصريح عمؿ واذف اقامة لمعامميف أو المتطوعيف االجانب.تسييؿ حصو
الفئة/ الفئات المستفيدة مف 

 الخدمة 
  .)الجمعُاث )الجمعُاث العادًت، الخاصت، املغلقت،الاجداداث، فشوع الجمعُاث الاحىبُت 

 يا(متوفرة إلكتروناصدار وتجديد تصريح عمؿ لمجمعيات األجنبية  (

 مكاف/ أماكف تقديـ الخدمة

 بىابت الخذماث الالنتروهُت للىصاسة: -

/ الخذماث/ الخذماث الالنتروهُت/ بىابت الخذماث   www.mosd.gov.joمىقع الىصاسة الالنترووي

   https://services.mosd.gov.jo   ُت الاحخماعُت او مً خالى الشابؽالالنتروهُت لىصاسة الخىم

اث الخىمُت  - الاحخماعُت/ املُذان )الجمعُاث العادًت، الخاصت، مذًٍش

 (. الاجداداث/املدافظتاملغلقت،

 وصاسة الخىمُت الاحخماعُت )الاجداداث العامت، فشوع الجمعُاث الاحىبُت(. -

شروط الحصوؿ عمى الخدمة 
 )إف وجدت(

 مسجلت لذي سجل الجمعُاث. -

 حسمُت وصاسة الخىمُت الاحخماعُت وصاسة مخخصت. -

 الجمعُت فاعلت.ان جنىن  -

املخؼىع مع ػبُعت عمل الجمعُت وجمنُنها مً جىفُز بشامجها العامل/اسجباغ اسخقؼاب  -

 .وجدقُق اهذافها

 ما ًلي:جىفش لغاًاث ػلب الاعفاء مً الشسىم املترجبت على رلو  -

 .للمخؼىع.خاى الؼلب لخاب مً مإسست الظمان الاحخماعي بعذم وحىد قُىد  -1

املىقعت بين خنىمت اململنت الاسدهُت الهاشمُت والجمعُت خاى اجفاقُت /مزلشة الخفاهم  -2

 جىفشها.

عاث خاى جؼلب رلو اسدىادا  باملىافقت على الاعفاءجىفش مىافقت مجلس الىصساء  -3 للدشَش

 الىافزه.

الوثائؽ المطموبة وأماكف 
 الحصوؿ عمييا

 فشوع الجمعُاث الاحىبُت الجمعُاث

ت املخخصت/ املُذان -  لخاب مً املذًٍش

)باسخثىاء  مخظمىا الخىصُت بزلو

 .الاجداداث العامت مً الىصاسة(

ػلبها لخاب مً الجمعُت مخظمىا  -

)بذون  املخؼىع/ العامل بُاهاثو 

 .أحش(

مدظش احخماع / قشاس صىسة عً  -

ت مخظمىا بُاهاث  الهُئت إلاداٍس

مفصلت خىى املخؼىع/العامل 

وحيسِخه وػبُعت العمل والغاًت مً 

 احش.جؼىعه بذون عمله/

  .خؼىعالعمل / ال عقذصىسة عً  -

 صىسة عً حىاص السفش. -

لخاب مً مإسست صىسة عً  -

الظمان الاحخماعي بعذم وخىد قُىد 

 للمخؼىع

ػلبها لخاب مً الجمعُت مخظمىا  -

 بذون أحش. املخؼىع/ العامل بُاهاثو 

قشاس الجمعُت/ املمثل  صىسة عً -

مخظمىا بُاهاث مفصلت خىى 

ػبُعت العمل املخؼىع/العامل وحيسِخه و 

 جؼىعه بذون احش.عمله/والغاًت مً 

 خؼىع.العمل / ال عقذصىسة عً  -

 صىسة عً حىاص السفش. -

لخاب مً مإسست الظمان صىسة عً  -

 الاحخماعي بعذم وخىد قُىد للمخؼىع.

 / مزلشة الخفاهمصىسة مً الاجفاقُت -

 خاى جىفشها.

 

 إجراءات/ خطوات تقديـ الخدمة

ت/ الىصاسة.اسخقباى املعاملت لذي دًىا -  ن املذًٍش

ت الجمعُاث. - ل املعاملت الى مذًٍش  جدٍى

ل املعاملت الى قسم الجمعُاث/ الباخث املخخص. -  جدٍى

 دساست املعاملت واعذاد املخاػبت خسب الاصىى. -

ل املعاملت الى سئِس القسم. -  جدٍى

ل املعاملت الى املذًش. -  جدٍى
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 ؿ الجمعيات عمى اصدار او تجديد تصريح عمؿ واذف اقامة لمعامميف أو المتطوعيف االجانب.تسييؿ حصو
 الحصىى على قشاس الىصٍش خاى جؼلب رلو -

اث املخخصت بزلو. هقل املعاملت ا -  لى وصاسة العمل ووصاسة الذاخلُت، واشعاس املذًٍش

المؤسسات الشريكة في تقديـ 
 الخدمة وأدوارىا )إف وجدت(

 .سئاست الىصساء 

 .وصاسة العمل 

 .وصاسة الذاخلُت 

 ال ًىحذ.  رسوـ الخدمة

 

 أًام. 3       وقت انجاز الخدمة
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 ب بنكيالجمعيات مف فتح حسا تسييؿ تمكيفخدمة 

الفئة/ الفئات المستفيدة 
 مف الخدمة 

 الجمعُاث )الجمعُاث العادًت، الخاصت، املغلقت،اجداداث املدافظت، فشوع الجمعُاث الاحىبُت(. 

 )جخىفش ئلنتروهُا للجمعُاث ألاحىبُت(

مكاف/ أماكف تقديـ 
 الخدمة

 بىابت الخذماث الالنتروهُت للىصاسة: -

/ الخذماث/ الخذماث الالنتروهُت/ بىابت الخذماث   www.mosd.gov.joصاسة الالنتروويمىقع الى 

   https://services.mosd.gov.jo   ُت الاحخماعُت او مً خالى الشابؽالالنتروهُت لىصاسة الخىم

اث الخىمُت الاحخماعُت/ املُذان )الجمعُاث العادًت، الخاصت،  - مذًٍش

 (. الاجداداث/املدافظتاملغلقت،

 وصاسة الخىمُت الاحخماعُت )الاجداداث العامت، فشوع الجمعُاث الاحىبُت(. -

شروط الحصوؿ عمى 
 الخدمة )إف وجدت(

 مسجلت لذي سجل الجمعُاث. -

 حسمُت وصاسة الخىمُت الاحخماعُت وصاسة مخخصت. -

 ان جنىن الجمعُت فاعلت. -

 

ت املخخصت  ُت مً خالى الىصاسة فشوع الجمعُاث الاحىب الجمعُاث  مً خالى املذًٍش

 )مخىفش النتروهُا(.

 لخاب مً الجمعُت ًفُذ ػلب رلو -

 .)باسخثىاء الاجداداث العامت مً الىصاسة(

مدظش احخماع /مخظمىا قشاس صىسة عً  -

ت بخىصَع املىاصب وبدسمُت  الهُئت إلاداٍس

البىو املعخمذ لفخذ الحساب والصالخُاث 

ت" املفىطيناسماء و   الشباعي "بدسب الهٍى

 الخىقُع.ب

مدظش احخماع الهُئت العامت صىسة عً  -

اهخخاب الهُئت  املخظمً قشاس  تللجمعُ

ت للجمعُت ومذة والًتها.  الاداٍس

 لخاب مً الجمعُت ًفُذ ػلب رلو. -

قشاس ممثل الجمعُت باعخماد صىسة عً  -

البىو والصالخُاث واسماء وبُاهاث 

 املفىطين بالخىقُع.

ت املفعىى اصىسة عً  - ملترحمت الىمالت ساٍس

للممثل واملصاد  عليها خسب الاصىى 

 مخظمىا صالخُاجه.

 صىسة عً حىاص السفش للمفىطين. -

 صىسة عً عقذ العمل للمفىطين. -

 

إجراءات/ خطوات تقديـ 
 الخدمة

ت/ الىصاسة. -  اسخقباى املعاملت لذي دًىان املذًٍش

ت الجمعُاث. - ل املعاملت الى مذًٍش  جدٍى

ل املعاملت الى قسم الجمع -  ُاث/ الباخث املخخص.جدٍى

 دساست املعاملت واعذاد املخاػبت خسب الاصىى. -

ل املعاملت الى سئِس القسم. -  جدٍى

ل املعاملت الى املذًش. -  جدٍى

اث املخخصت بزلو. -  هقل املعاملت الى البىو املعخمذ، واشعاس املذًٍش

المؤسسات الشريكة في 
تقديـ الخدمة وأدوارىا )إف 

 وجدت(
 .البىىك الاسدهُت 

 ال ًىحذ.      سوـ الخدمةر 

 

 ًىم.        وقت انجاز الخدمة
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 تمكيف الجمعيات مف تعديؿ اسماء المفوضيف بالتوقيع عمى حسابيا البنكيخدمة تسييؿ 

الفئة/ الفئات المستفيدة 
 مف الخدمة 

 ،فشوع الجمعُاث الاحىبُت(. الاجداداثالجمعُاث )العادًت، الخاصت، املغلقت ، 

ف تقديـ مكاف/ أماك
 الخدمة

اث الخىمُت الاحخماعُت/ املُذان )الجمعُاث العادًت، الخاصت،  - مذًٍش

 (. الاجداداث/املدافظتاملغلقت،

 وصاسة الخىمُت الاحخماعُت )الاجداداث العامت، فشوع الجمعُاث الاحىبُت(. -

شروط الحصوؿ عمى 
 الخدمة )إف وجدت(

 مسجلت لذي سجل الجمعُاث. -

 حخماعُت وصاسة مخخصت.حسمُت وصاسة الخىمُت الا  -

 ان جنىن الجمعُت فاعلت. -

 

ت املخخصت   فشوع الجمعُاث الاحىبُت مً خالى الىصاسة  (الجمعُاث )مً خالى املذًٍش

 لخاب مً الجمعُت ًفُذ ػلب رلو -

 .)باسخثىاء الاجداداث العامت مً الىصاسة(

مدظش احخماع /مخظمىا قشاس صىسة عً  -

ت باعادة جىصَع املىاصب خاى  الهُئت إلاداٍس

جؼلب رلو وػلب الغاء اعخماد مفىطين 

 الشباعي املفىصيناسماء سابقين واعخماد 

 الجذد والصالخُاث بالخىقُع.

مدظش احخماع الهُئت العامت صىسة عً  -

املخظمً قشاس اهخخاب الهُئت  تللجمعُ

ت للجمعُت ومذة والًتها.  الاداٍس

 لخاب مً الجمعُت ًفُذ ػلب رلو. -

الغاء مثل الجمعُت بقشاس مصىسة عً  -

اعخماد اعخماد جىاقُع مفىطين سابقين و 

 الصالخُاث اسماء مفىطين حذد و 

 بالخىقُع.

ت املفعىى صىسة عً  - الىمالت للممثل ساٍس

املترحمت واملصاد  عليها خسب الاصىى 

 مخظمىا صالخُاجه.

 صىسة عً حىاص السفش للمفىطين. -

  صىسة عً عقذ العمل للمفىطين. -

ت تقديـ إجراءات/ خطوا
 الخدمة

ت/ الىصاسة. -  اسخقباى املعاملت لذي دًىان املذًٍش

ت الجمعُاث. - ل املعاملت الى مذًٍش  جدٍى

ل املعاملت الى قسم الجمعُاث/ الباخث املخخص. -  جدٍى

 دساست املعاملت واعذاد املخاػبت خسب الاصىى. -

ل املعاملت الى سئِس القسم. -  جدٍى

ل املعاملت الى املذًش. -  جدٍى

اث املخخصت بزلو.هقل املعام -  لت الى البىو املعخمذ، واشعاس املذًٍش

المؤسسات الشريكة في 
تقديـ الخدمة وأدوارىا )إف 

 وجدت(
 .البىىك الاسدهُت 

 ال ًىحذ.      رسوـ الخدمة

 

 ًىم.        وقت انجاز الخدمة
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 خدمة تسييؿ تعديؿ االنظمة االساسية لمجمعيات
 الجمعُاث )العادًت، الخاصت،املغلقت، فشوع الجمعُاث الاحىبُت، الاجداداث(.   مف الخدمة الفئة/ الفئات المستفيدة 

 مكاف/ أماكف تقديـ الخدمة
اث الخىمُت الاحخماعُت/ املُذان )الجمعُاث العادًت، الخاصت  - املغلقت ، ،مذًٍش

 (. الاجداداث/املدافظت

 جداداث العامت(.وصاسة الخىمُت الاحخماعُت )فشوع الجمعُاث الاحىبُت، الا -

شروط الحصوؿ عمى الخدمة )إف 
 وجدت(

 مسجلت لذي سجل الجمعُاث. -

  حسمُت وصاسة الخىمُت الاحخماعُت وصاسة مخخصت. -

ان جنىن الجمعُت فاعلت مدققت الهذافها وغاًاتها املىصىص عليها في هظامها الاساس ي وجمخلو  -

ت واملالُت والفىُت لخدقُق الاهذاف   املىىي اطافتها .الامهاهاث الاداٍس

 جىافق ػلب الخعذًل الخهام قاهىن الجمعُاث الىافز والاهظمت الصادسة بمقخظاه. -

الجمعُت مع اسم الجمعُت وما وسد طمً لخِب جصيُف  اوسجام ػلب حعذًل اهذاف -

 م. 2018الجمعُاث لعام 

الوثائؽ المطموبة وأماكف الحصوؿ 
 عمييا

 

 فروع الجمعيات االجنبية الجمعيات )العادية، الخاصة، المغمقة(
ت الخىمُت الاحخماعُت/املُذان ًفُذ  - لخاب مً مذًٍش

سدثنى مً رلو الاجداداث العامت مً بؼلب  رلو )َو

 الىصاسة(.

قشاس حعذًالث مىاد لخاب مً الجمعُت مخظمىا  -

 الىظام الاساس ي.

هُئت عامت )عادي او غير صىسة عً مدظش احخماع  -

دا الخهام  عادي( بدسب مىطىع الخعذًل اسدىا

/ قاهىن الجمعُاث والاهظمت الصادسة بمقخظاه 

 على الخعذًل.ىافقت املبها قشاس مخظمىا 

صىسة عً لشف باسماء السادة اعظاء الهُئت  -

 الزًً ًدق لهماملسذدًً الشتراماتهم و العامت 

 .الحظىس وجىقُعاتهم

همىرج )سجل الجمعُاث( حعذًل الىظام الاساس ي  -

 وبعذ وػبُعت الخعذًل. لجمعُت/ ًبين املادة قبل

لخاب مً الجمعُت مخظمىا  -

قشاس حعذًالث مىاد الىظام 

 .الاساس ي.

قشاس املشلض الشئِس ي صىسة عً  -

مصاد  علُه / بؼلب الخعذًل

 . خسب الاصىى 

جشحمت قشاس املشلض الشئِس ي  -

بالخعذًل واملصادقت علُه مً 

 ماجب عذى/الاسدن.

همىرج )سجل الجمعُاث(  -

ي حعذًل الىظام الاساس 

لجمعُت/ ًبين املادة قبل وبعذ 

 وػبُعت الخعذًل.

 

 إجراءات/ خطوات تقديـ الخدمة

ت/ الىصاسة. -  اسخقباى املعاملت لذي دًىان املذًٍش
ت الجمعُاث. - ل املعاملت الى مذًٍش  جدٍى
 تحوٌل المعاملة الى قسم الجمعٌات المختص/ الباحث المختص. -
 .دساست املعاملت واعذاد املخاػبت خسب الاصىى  -
ل املعاملت الى سئِس القسم. -  جدٍى
ل املعاملت الى املذًش. -  جدٍى
هقل املعاملت الى مجلس ئداسة سجل الجمعُاث )الحصىى على قشاس مجلس اداسة سجل  -

اث املخخصت بزلو.  الجمعُاث( او مً ًفىطه، واشعاس املذًٍش
المؤسسات الشريكة في تقديـ 
 الخدمة وأدوارىا )إف وجدت(

 ال ًىحذ. 

 ال ًىحذ.  لخدمةرسوـ ا

خ وسوده الى سجل الجمعُاث 30       وقت انجاز الخدمة  .ًىم عمل مً جاٍس
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 لمجمعيات خدمة مراجعة التقارير السنوية والخطة المستقبمية والموازنة التقديرية 
الفئة/ الفئات المستفيدة مف 

 الخدمة 
 الاحىبُت(.  ، فشوع الجمعُاثالاجداداثالجمعُاث )العادًت، الخاصت، املغلقت،

 مكاف/ أماكف تقديـ الخدمة
اث الخىمُت الاحخماعُت/ املُذان )الجمعُاث العادًت، الخاصت،  - مذًٍش

 (. الاجداداث/املدافظتاملغلقت،

 وصاسة الخىمُت الاحخماعُت )الاجداداث العامت، فشوع الجمعُاث الاحىبُت(. -

شروط الحصوؿ عمى الخدمة 
 )إف وجدت(

 ث.مسجلت لذي سجل الجمعُا -

 حسمُت وصاسة الخىمُت الاحخماعُت وصاسة مخخصت. -

، وقامذ بعقذ احخماع هُئت عامت ملىاقشت هخائج اعمالها ان جنىن الجمعُت فاعلت -

ت )الاداسي، املالي، همىرج سجل الجمعُاث( باالطافت الى  ت/جقاسيها السىٍى ت السىٍى خؼتها السىٍى

ع و لاملسخقبلُت املقترخت ل ت جمعُتبرامج واوشؼت الالمشاَس  .املشجبؼت باهذافها واملىاصهت الخقذًٍش

الوثائؽ المطموبة وأماكف 
 الحصوؿ عمييا

 

ت و  ش السىٍى واملىاصهت الخؼت املسخقبلُت الخقاٍس

ت للجمعُاث  الخقذًٍش

ت و  ش السىٍى  الخؼت املسخقبلُتالخقاٍس

تواملىاصهت   فشوع الجمعُاث الاحىبُت/الخقذًٍش

ت املخخصت مخظم - ىا الخىصُاث لخاب مً املذًٍش

ت للجمعُت )ٌسدثنى  املىاسبت بيخائج العمل السىٍى

 مً رلو الاجداداث العامت مً الىصاسة(. 

لخاب مً الجمعُت مخظمىا مخشحاث احخماع  -

( مً 16الهُئت العامت اسدىادا الخهام املادة )

 . قاهىن الجمعُاث الىافز

مدظش احخماع الهُئت العامت صىسة عً  -

خظمىا قشاسها للجمعُاث والاجداداث/م

ً الاداسي واملالي  ٍش ش باملصادقت على الخقٍش والخقٍش

للعام السابق السىىي الخاص بسجل الجمعُاث 

ت للسىت القادمت.  والخؼت واملىصاهت الخقذًٍش

ش و  مدظش الاحخماع عًأسفا  وسخت  -  الخقاٍس

ت اعاله  .السىٍى

لخاب مً الجمعُت  مخظمىا هخائج  -

اعماى السىت السابقت اسدىادا 

( مً قاهىن 16خهام املادة )ال 

 الجمعُاث الىافز.

قشاس املفىض باملصادقت على  -

ً الاداسي واملالي  ٍش ش الخقٍش والخقٍش

 السىىي الخاص بسجل الجمعُاث

للعام السابق والخؼت واملىصاهت 

ت للسىت القادمت /او اقشاس الخقذًٍش

ومصادقت املشلض الشئِس للجمعُت 

  .بزلو خاى جؼلب رلو

ش اسفا  صىسة  - ت  عً الخقاٍس السىٍى

  .اعاله

إجراءات/ خطوات تقديـ 
 الخدمة

ت/ الىصاسة. -  اسخقباى املعاملت لذي دًىان املذًٍش

ت الجمعُاث. - ل املعاملت الى مذًٍش  جدٍى

ل املعاملت الى قسم  - / الباخث الجمعُاث املخخص )العادًت، الخذقُق املالي،الاحىبُت(جدٍى

 املخخص.

ع خاى جىفشها للخعذًل.الخؼت املسخقبلُت و خىى مىاقشت الجمعُت باملالخظاث  -  مقترح املشاَس

 اعذاد املخاػبت الالصمت خسب الاصىى. -

ل املعاملت الى سئِس القسم. -  جدٍى

ل املعاملت الى املذًش. -  جدٍى

ت او الجمعُت بدسب الاخ -  صاص .خهقل املعاملت الى املذًٍش

المؤسسات الشريكة في تقديـ 
 الخدمة وأدوارىا )إف وجدت(

      ال ًىحذ. 

 ال ًىحذ.       رسوـ الخدمة

 

 أًام عمل.  10      وقت انجاز الخدمة
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  تعديؿ المشاريع والبرامج والنشاطات لمجمعياتخدمة دراسة ومراجعة و 

الفئة/ الفئات المستفيدة مف 
 الخدمة 

 ، فشوع الجمعُاث الاحىبُت(. الاجداداثالجمعُاث )العادًت، الخاصت، املغلقت،

 اف/ أماكف تقديـ الخدمةمك
اث الخىمُت الاحخماعُت/ املُذان )الجمعُاث العادًت، الخاصت،  - مذًٍش

 (. الاجداداث/املدافظتاملغلقت،

 (.، الهُئاث الاخشي وصاسة الخىمُت الاحخماعُت )الاجداداث العامت، فشوع الجمعُاث الاحىبُت -

شروط الحصوؿ عمى الخدمة 
 )إف وجدت(

 او لذي الجهاث الشسمُت الاخشي في اململنت. ثمسجلت لذي سجل الجمعُا -

 ان جنىن الجمعُت فاعلت. -

ع ابذاء الشأي خىى الذولي فُما ًخعلق بجىفش لخاب مً وصاسة الخخؼُؽ والخعاون  - مشاَس

واملجخمعاث املسخظُفت وجىفش املعضصاث  حئينخذمت الا لاملقذمت مً الجمعُاث او املقذمت 

 املؼلىبت.

ابذاء الشأي خىى فُما ًخعلق ب عُاث/ صىذو  دعم الجمعُاثجىفش لخاب مً سجل الجم -

ع امل  املقذمت مً الجمعُاث. شاَس

ع املفذمت الى سجل الجمعُاث/ وخذة  - جىفش لخاب مً سجل الجمعُاث /مخؼلباث املشاَس

ل الاحىبي بامل ع الخمٍى  املقذمت مً الجمعُاث. شاَس

الوثائؽ المطموبة وأماكف 
 الحصوؿ عمييا

 

ت املخخصت مخظمىا الخىصُاث املىاسبت بؼلب الجمعُت )ٌسدثنى مً رلو لخاب مً امل - ذًٍش

 الاجداداث العامت وفشوع الجمعُاث الاحىبُت مً الىصاسة(. 

ع . او الجهت املاهدت لخاب مً الجمعُت -  معضصا بمخؼلباث الحصىى على مىذ مشاَس

ت مدظش احخماع الهُئت صىسة عً  - عبالخقذم للحمخظمىا قشاسها الاداٍس  .صىى مىذ املشاَس

 .املخؼلباث وششوغ املىذعً أسفا  وسخت منخملت  -

الوثائؽ المطموبة وأماكف 
 الحصوؿ عمييا

 

ع مقترح  ل الاحىبي،صىذو  دعم املشاَس )الخمٍى

اث.  الجمعُاث، وصاسة الخخؼُؽ( املذًٍش

ع الجمعُاث املقذمت  ملساعذة الالحئين/ مشاَس

 الىصاسة.

ت املخخصت  - مخظمىا لخاب مً املذًٍش

الخىصُاث املىاسبت بؼلب الجمعُت 

)ٌسدثنى مً رلو الاجداداث العامت وفشوع 

 الجمعُاث الاحىبُت مً الىصاسة(. 

معضصا بنخاب الجهت لخاب مً الجمعُت  -

املاهدت وبمخؼلباث الحصىى على مىذ 

ع   .مشاَس

ت مدظش احخماع الهُئت صىسة عً  - الاداٍس

بالخقذم للحصىى مىذ مخظمىا قشاسها 

عامل  .شاَس

املخؼلباث عً أسفا  وسخت منخملت  -

 .وششوغ املىذ

ً لخاب مً الجمعُت و/او ػلب م -

وصاسة الخخؼُؽ والخعاون الذولي 

ًفُذ بمشاحعت الىصاسة البذاء الشاي 

 باملششوع املقترح.

وثُقت املششوع املقترح صىسة عً  -

املدمل على الىظام الالنترووي 

"JORISS." 

 

 

 لخدمةإجراءات/ خطوات تقديـ ا

ت/ الىصاسة. -  اسخقباى املعاملت لذي دًىان املذًٍش

ت الجمعُاث. - ل املعاملت الى مذًٍش  جدٍى

ل املعاملت الى قسم  - / الباخث الجمعُاث املخخص )العادًت، الخذقُق املالي،الاحىبُت(جدٍى

 املخخص.

ع ومذي جىاسبها مع اخخُاحاث املىاػق - اث الفىُت بذساست مقترح املشاَس  مشاسلت املذًٍش

 ومسخجذاث العمل.

ع خاى جىفشها الخؼت املسخقبلُت و مىاقشت الجمعُت باملالخظاث خىى  - مقترح املشاَس
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  تعديؿ المشاريع والبرامج والنشاطات لمجمعياتخدمة دراسة ومراجعة و 

 للخعذًل.

 اعذاد املخاػبت الالصمت خسب الاصىى. -

ل املعاملت الى سئِس القسم. -  جدٍى

ل املعاملت الى املذًش. -  جدٍى

 الحصىى على قشاس  الىصٍش خاى جؼلب رلو. -

سجل الجمعُاث /صىذو  دعم  خخؼُؽ والخعاون الذولي او هقل املعاملت الى وصاسة ال -

ت او الجمعُت واشعاس صاص خبدسب الاخالجمعُاث   .بزلو املذًٍش

خصىى الجمعُاث او الهُئاث على مىافقت مجلس الىصساء بالسماح لها بالحصىى على  -

عاث الىافزة. ع خاى جؼلب رلو اسدىادا الخهام الدشَش ل وجىفُز املشاَس  الخمٍى

سات الشريكة في تقديـ المؤس
 الخدمة وأدوارىا )إف وجدت(

 .سئاست الىصساء 

 .وصاسة الخخؼُؽ والخعاون الذولي 

 .صىذو  دعم الجمعُاث 

 ال ًىحذ.       رسوـ الخدمة

 

 أًام عمل.  10      وقت انجاز الخدمة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



120 

 
  الماليخدمة اصدار توصية حوؿ واقع عمؿ الجمعية القانوني واالداري و 

الفئة/ الفئات المستفيدة مف 
 الخدمة 

 الجمعُاث )العادًت، الخاصت،املغلقت، الاجداداث، فشوع الجمعُاث الاحىبُت(. 

 مكاف/ أماكف تقديـ الخدمة
اث الخىمُت الاحخماعُت/ املُذان )الجمعُاث العادًت، الخاصت ،املغلقت ،  - مذًٍش

 (. /املدافظتالاجداداث

 ماعُت )فشوع الجمعُاث الاحىبُت، الاجداداث العامت(.وصاسة الخىمُت الاحخ -

شروط الحصوؿ عمى الخدمة 
 )إف وجدت(

 مسجلت لذي سجل الجمعُاث. -

 حسمُت وصاسة الخىمُت الاحخماعُت وصاسة مخخصت.  -

 .مدققت الهذافها املىصىص عليها في هظامها الاساس ي ان جنىن الجمعُت فاعلت -

 املشاد جقذًمه لها لمخؼلب الجمام احشاءاتها.جىفش املبرساث بؼلب الخذمت والجهت  -

ت املخخصت( خىى واقع عمل الجمعُت مخظمىا الخىصُت  - ش مً )الىصاسة/ املذًٍش اعذاد جقٍش

 رلو.خاى جؼلب الامش املىاسبت 

ت واملالُت بىاء على ػلبها  - جخدمل الجمعُت مقذمت الؼلب الخبعاث القاهىهُت والاداٍس

 الخىصُت.

ت او مالُت على الىصاسة او ان ال ًترجب على ػل - ب الخىصُت اي جبعاث قاهىهُت او اداٍس

 الحنىمت الاسدهُت عؼفا على الخىصُت اعاله.

الوثائؽ المطموبة وأماكف 
 الحصوؿ عمييا

 

املغلقت، الجمعُاث )العادًت، الخاصت، 

الاجداداث( طمً هؼا  املدافظت/مً 

اث  املذًٍش

 /مً الىصاسة.فشوع الجمعُاث الاحىبُت

خاب مً الجمعُت ًفُذ بؼلب الخىصُت ل -

اداث العامت مً د)ٌسدثنى مً رلو الاج

 الىصاسة(.

صىسة عً مدظش احخماع/ قشاس الهُئت  -

ت مخظمىا ػلب الخىصُت والجهت  إلاداٍس

 املىىي جقذًمه لمخؼلب الجمام احشاءاتها

واسم املفىض عتها باملخابعت والخىقُع 

 .خاى جؼلب رلو

عُت بدسب اي وثائق حعضص ػلب الجم -

 مخؼلباث الخىصُت.

لخاب مً ممثل الجمعُت ًفُذ بؼلب  -

 الخىصُت.

صىسة عً  قشاس ممثل الجمعُت  -

مخظمىا ػلب الخىصُت والجهت املىىي 

واسم  جقذًمه لمخؼلب الجمام احشاءاتها

املفىض عتها باملخابعت والخىقُع خاى 

 .جؼلب رلو

اي وثائق حعضص ػلب الجمعُت بدسب  -

 مخؼلباث الخىصُت.

 

 إجراءات/ خطوات تقديـ الخدمة

ت/ الىصاسة. -  اسخقباى املعاملت لذي دًىان املذًٍش
ت الجمعُاث. - ل املعاملت الى مذًٍش  جدٍى
ل املعاملت الى قسم الجمعُاث املخخص/ الباخث املخخص لذساست املعاملت. -  جدٍى
ش  بىاقع عمل الجمعُت مقذمت الؼلب - اسة الجمعُت واعذاد جقٍش  خاى حشنُل لجىت لٍض

 .جؼلب رلو
 اعذاد املخاػبت/ الخىصُت خسب الاصىى. -
ل املعاملت الى سئِس القسم. -  جدٍى
ل املعاملت الى املذًش. -  جدٍى
اث املخخصت بزلو. -  هقل املعاملت الى الجهت راث العالقت بالخىصُت ، واشعاس املذًٍش
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  الماليخدمة اصدار توصية حوؿ واقع عمؿ الجمعية القانوني واالداري و 
المؤسسات الشريكة في تقديـ 
 الخدمة وأدوارىا )إف وجدت(

 .ال ًىحذ 

 ال ًىحذ.  رسوـ الخدمة

 أًام عمل. 10       وقت انجاز الخدمة
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 ةػػػػمديري
  ؿػػػػػػػػسج

 الجمعيات
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تتوفر إلكترونيا -تسجيؿ جمعية  
الفئة/ الفئات 
المستفيدة مف 

 الخدمة 
 .أفراد المجتمع .1

مكاف/ أماكف 
 تقديـ الخدمة

 :بوابة الخدمات االلكترونية لموزارة .1
/ الخدمات/ الخدمات االلكترونية/ بوابة الخدمات   www.mosd.gov.joموقع الوزارة االلكتروني

   https://services.mosd.gov.joااللكترونية لوزارة التنمية االجتماعية او مف خالؿ الرابط   
  .سجؿ الجمعيات .2
 .مديريات ميداف وزارة التنمية االجتماعية .3

شروط الحصوؿ 
إف عمى الخدمة)

 وجدت(

 .ساس تطوعي دوف استيداؼ الربحأنشطة عمى القياـ باأل  .1
 .عدـ تحقيؽ أىداؼ سياسية تدخؿ ضمف نطاؽ عمؿ االحزاب .2
 .عادية / جمعية محميةشخاصأ 7اف ال يقؿ عدد المؤسسيف عف  .3
 .جمعية مغمقةد المؤسسيف شخص واحد فأكثر/عد .4

الوثائؽ المطموبة 
وأماكف الحصوؿ 

 عمييا

 عية مغمقةجم جمعية محمية
 .شيادات عدـ محكومية -1
 .صور عف اليويات الشخصية -2
 طمب التسجيؿ. -3
 ساسي.النظاـ األ -4

 

 .شيادات عدـ محكومية -1
 صور عف اليويات الشخصية. -2
 طمب التسجيؿ. -3
 ساسي.النظاـ األ -4
رفػػػػاؽ مػػػػا يثبػػػػت الكفػػػػاءة ) المػػػػالءة ( إ -5

 المالية.

ص جمعية مف ضمف المؤسسيف أشخا رابطة جمعية عشائرية, ديواف,
 اعتبارييف

 شيادات عدـ محكومية. -1
 صور عف اليويات الشخصية. -2
 طمب التسجيؿ. -3
 ساسي.النظاـ األ -4
عػػػػػالف بالجريػػػػػدة اليوميػػػػػة لفػػػػػتح إلا -5

بنػػػػػػػػاء العشػػػػػػػػيرة أالمجػػػػػػػػاؿ أمػػػػػػػػاـ 
 نتساب.  لإل 

يؿ ) تػػػػرخيص( الجيػػػػات شػػػػيادة تسػػػػج .1
 عتبارية )الشركة,المؤسسة(.اإل

كتػػػػػػػاب تفػػػػػػػويض لمشػػػػػػػخص الممثػػػػػػػؿ  .2
 عتبارية.شخصية اإلمل

 ور اليوية الشخصية لممفوض.ص .3
 شيادة عدـ محكومية لممفوض. .4

 

 

 

 

 

 

 



124 

 

 

 

 

 

 

 تسجيؿ جمعية

إجراءات/ خطوات 
 تقديـ الخدمة

و مديريات ميداف وزارة التنمية االجتماعية  لتعبئة النماذج أمراجعة سجؿ الجمعيات  .1
 المطموبة.

 الجمعيات.دخاليا الى نظاـ أتمتة سجؿ إكد مف جميع الوثائؽ المرفقة و أالت .2
 الشروط المطموبة.ستيفائو جميع الوثائؽ و االباحث بدراسة الطمب لمتأكد مف  يقـو .3
 و عدـ الموافقة وفؽ قانوف تسجيؿ الجمعيات.أدارة سجؿ الجمعيات بالموافقة إيقوـ مجمس  .4
يوما مف تاريخ موافقة  15ستكماؿ االجراءات الصدار الشيادة و النظاـ االساسي خالؿ ايتـ  .5

 المجمس.
المؤسسات 

الشريكة في تقديـ 
الخدمة وأدوارىا 

 )إف وجدت(

 .رئاسة الوزراء .1
 .الوزارات المختصة .2

 .ال يوجد     رسـو الخدمة

وقت انجاز 
 الخدمة

 .شعار النواقصإستثناء مدة ايـو ب 60    
 .لى موافقة مجمس الوزارءإتستثنى الجمعيات التي تحتاج       
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 تتوفر إلكترونيا– فرع أجنبية /سجيؿ جمعيةت
الفئة/ الفئات المستفيدة مف 

 الخدمة 
 .الجمعيات االجنبية .1

 مكاف/ أماكف تقديـ الخدمة

 :بوابة الخدمات االلكترونية لموزارة .1
/ الخدمات/ الخدمات االلكترونية/   www.mosd.gov.joنيموقع الوزارة االلكترو 

لوزارة التنمية االجتماعية او مف خالؿ الرابط    بوابة الخدمات االلكترونية
https://services.mosd.gov.jo 

 .سجؿ الجمعيات .2
 .مديريات ميداف وزارة التنمية االجتماعية.3

شروط الحصوؿ عمى الخدمة 
 )إف وجدت(

ف فروعيا جني الربح ال يستيدؼ المركز الرئيسي ليذه الجمعية أو أي م .1
واقتسامو أو تحقيؽ منفعة ألي مف أعضائو أو ألي شخص محدد بذاتو 

 أو تحقيؽ أي أىداؼ سياسية أو دينية.

الوثائؽ المطموبة وأماكف 
 الحصوؿ عمييا

 .(النظاـ األساسي لمجمعية األـ )األصؿ أو صورة طبؽ األصؿ .1
ية )مصدؽ حسب ساسي لمجمعية األـ إلى المغة العربترجمة لمنظاـ األ .2

 .(االصوؿ
 .(شيادة تسجيؿ الجمعية األـ )األصؿ أو صورة طبؽ األصؿ .3
ترجمة لشيادة تسجيؿ الجمعية األـ إلى المغة العربية )مصدقة حسب  .4

 .(األصوؿ
 .كتب التفويض )الوكاالت( مترجمة ومصدقة حسب األصوؿ .5
ضاء مجمس إدارة الجمعية األـ كشؼ بأسماء وعناويف مؤسسي وأع .6

 .صؿ( وترجمة مصدقة لو حسب األصوؿاأل و صورة طبؽأصؿ )األ
خرى مترجـ ومصدؽ حسب عناويف فروع الجمعية في الدوؿ األكشؼ ب .7

 .االصوؿ
كشؼ بالبرامج والمشاريع المراد تنفيذىا في المممكة مترجـ ومصدؽ حسب  .8

 .األصوؿ
 .التقرير المالي واإلداري آلخر سنتيف مترجـ ومصدؽ .9

 .ء الفرع في األردف مترجـ ومصدؽقرار الجمعية األـ بإنشا .10
ردنييف وصور عف جواز السفر شيادات عدـ محكومية لألشخاص األ  .11

 لالشخاص غير األردنييف ومصدؽ حسب األصوؿ.

 

 

 

 

 

https://services.mosd.gov.jo/
https://services.mosd.gov.jo/
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 فرع أجنبية تسجيؿ جمعية

 إجراءات/ خطوات تقديـ الخدمة

 مراجعة سجؿ الجمعيات لتعبئة النماذج المطموبة. .1
 المرفقة و ادخاليا الى نظاـ أتمتة سجؿ الجمعيات. كد مف جميع الوثائؽأالت .2
والشروط  ستيفائو جميع الوثائؽاالباحث بدراسة الطمب لمتأكد مف  يقـو .3

 .المطموبة
دارة سجؿ الجمعيات بالموافقة او عدـ الموافقة وفؽ قانوف إيقـو مجمس  .4

 تسجيؿ الجمعيات.
مف  يـو15خالؿ  ستكماؿ االجراءات الصدار الشيادة والنظاـ االساسياتـ ي .5

 تاريخ الموافقة.

المؤسسات الشريكة في تقديـ 
 الخدمة وأدوارىا )إف وجدت(

  .رئاسة الوزراء .1
 .الوزارات المختصة .2

 .ال يوجد      رسـو الخدمة

 .شعار النواقصإستثناء مدة ايـو ب 60    وقت انجاز الخدمة
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 تسجيؿ اتحاد

 .الجمعيات .1 المستفيدة مف الخدمة  الفئة/ الفئات

 .سجؿ الجمعيات .1 ف تقديـ الخدمةمكاف/ أماك
 .التنمية االجتماعية مديريات ميداف وزارة .2

شروط الحصوؿ عمى الخدمة )إف 
 وجدت(

 أف تكوف الجمعية أردنية مسجمة بسجؿ الجمعيات. .1
 تحاد.موافقة الييئة العامة عمى االنضماـ لإل  .2

ف الحصوؿ الوثائؽ المطموبة وأماك
 عمييا

 كتاب طمب اتحاد جمعيات. .1
سماء أعضاء الييئة العامة أيا و ينو اقائمة بأسماء الجمعيات وعن .2

 .واإلدارية
 تحاد.النظاـ األساسي لإل  .3
 تحاد يبيف موافقتيـ عميو.تواقيع األعضاء المؤسسيف لإل  .4
محضر اجتماع الييئة العامة لمجمعيات الذي تـ فيو اتخاذ قرار تأسيس  .5

 االتحاد.

 إجراءات/ خطوات تقديـ الخدمة

فة المتطمبات الى سجؿ الجمعيات تقدـ طمبات التسجيؿ مع كا .1
 التنمية االجتماعية. مديريات ميداف وزارةو 
شعار .2 المفوض  يتـ مراجعتيا والتأكد مف استيفائيا لكافة المتطمبات، وا 

، حيث يجب ايوم 30تحاد خطيا بالنواقص خالؿ عف المؤسسيف لإل 
أشير مف تاريخ إرساؿ اإلشعار مف قبؿ  6نواقص خالؿ مدة استكماؿ ال

ال يعتبر الطمب المقدـ لتسجيؿ االتحاد ممغي.  سجؿ الجمعيات، وا 
يرفع الطمب مكتمال إلى مجمس إدارة الجمعيات، حيث يصدر ىذا  .3

يوما مف تاريخ إستالـ سجؿ  90المجمس قراره بشأف الطمب خالؿ 
ر مجمس الجمعيات بالطمب سواء الجمعيات لمطمب مكتمال، ويكوف قرا

بالموافقة أو الرفض نيائيا بحيث ال يمكف الطعف بو حسب القوانيف 
 .المطبقة

 يوـ مف تاريخ الموافقة.  15ءات خالؿ  استكماؿ االجر ايتـ  .4
المؤسسات الشريكة في تقديـ 
 الخدمة وأدوارىا )إف وجدت(

 .الوزارات المختصة .1

 .ال يوجد      رسـو الخدمة

 .يوما 90     انجاز الخدمةوقت 
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 تحادانضماـ جمعية لعضوية ا
الفئة/ الفئات المستفيدة مف 

 الخدمة
 .الجمعيات .1

 .سجؿ الجمعيات .1 مكاف/ أماكف تقديـ الخدمة

شروط الحصوؿ عمى 
 الخدمة )إف وجدت(

 .قرار الييئة العامة بالموافقة عمى انضماـ الجمعية الى االتحاد .1

المطموبة وأماكف الوثائؽ 
 الحصوؿ عمييا

 

 جتماع الييئة العامة.امحضر  .1
 صورة عف أىداؼ وغايات الجمعية. .2
 كتاب االتحاد بالموافقة عمى قبوؿ عضوية الجمعية في االتحاد. .3
 عضاء الجمعية.أسماء أكشؼ ب .4

إجراءات/ خطوات تقديـ 
 الخدمة

 مراجعة سجؿ الجمعيات لتعبئة النماذج المطموبة. .1
 دخاليا الى نظاـ أتمتة سجؿ الجمعيات.إميع الوثائؽ المرفقة و كد مف جأالت .2
ستيفائو جميع الوثائؽ  والشروط االباحث بدراسة الطمب لمتأكد مف  يقـو .3

 .المطموبة
و عدـ الموافقة عمى أصدار قراره بالموافقة إيقوـ أميف عاـ سجؿ الجمعيات ب .4

  2010( لسنة 67قـ )ـ االتحادات ر تحاد استنادا الى نظاانضماـ الجمعية لإل 
ميف عاـ سجؿ أصدار كتاب العالـ االتحاد بقرار اجراءات و ستكماؿ اإلايتـ  .5

 الجمعيات.

المؤسسات الشريكة في 
تقديـ الخدمة وأدوارىا )إف 

 وجدت(
 .الوزارات المختصة .1

 .دال يوج       رسـو الخدمة

 .يـو 30      وقت انجاز الخدمة
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 اندماج الجمعيات
فئات المستفيدة مف الفئة/ ال
 الخدمة

 .الجمعيات .1

 .سجؿ الجمعيات .1 مكاف/ أماكف تقديـ الخدمة
 .مديريات ميداف وزارة التنمية االجتماعية .2

شروط الحصوؿ عمى الخدمة 
 )إف وجدت(

 .ندماجقرار الييئة العامة لمجمعيتيف باإل  .1

الوثائؽ المطموبة وأماكف 
 الحصوؿ عمييا

 

 .ال الجمعيتيفجتماع الييئة العامة لكامحضر  .1
 ندماج.كتاب الوزارة المختصة المتضمف التوصية بالموافقة عمى اإل  .2
 ساسي القديـ لكال الجمعيتيف.النظاـ األ .3
 ندماج.ساسي الجديد بعد اإل النظاـ األ .4

إجراءات/ خطوات تقديـ 
 الخدمة

مراجعة سجؿ الجمعيات ومديريات ميداف وزارة التنمية االجتماعية لتعبئة  .1
 طموبة.النماذج الم

 دخاليا الى نظاـ أتمتة سجؿ الجمعيات.إكد مف جميع الوثائؽ المرفقة و أالت .2
والشروط ستيفائو جميع الوثائؽ ايقوـ الباحث بدراسة الطمب لمتأكد مف  .3

 المطموبة.
ندماج و عدـ الموافقة عمى اإل أدارة سجؿ الجمعيات بالموافقة إيقوـ مجمس  .4

 وفؽ قانوف الجمعيات.
 النظاـ االساسي الجديد بعد الموافقة. صدارإراءات و ستكماؿ االجايتـ  .5

المؤسسات الشريكة في تقديـ 
 الخدمة وأدوارىا )إف وجدت(

 .الوزارات المختصة .1

 .ال يوجد       رسـو الخدمة
 

 .يـو تقريبا 40      وقت انجاز الخدمة
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 نقؿ تبعية جمعية

الفئة/ الفئات المستفيدة مف 
 الخدمة 

 .تالجمعيا .1

  .سجؿ الجمعيات .1 مكاف/ أماكف تقديـ الخدمة

شروط الحصوؿ عمى 
 الخدمة )إف وجدت(

  .ىداؼعادة تحديد الوزارة المختصة بما يتوافؽ مع األإ .1

الوثائؽ المطموبة وأماكف 
 الحصوؿ عمييا

 

ي الوزارة المختصة التي ليس ليا ممثؿ في أكتاب الوزير المختص/أو بياف ر  .1
 دارة السجؿ.إمجمس 

 رار الييئة العامة / محضر اجتماع الييئة العامة مكتمؿ النصاب.ق .2
 نموذج نقؿ التبعية.  .3

إجراءات/ خطوات تقديـ 
 الخدمة

 النماذج المطموبة. مراجعة سجؿ الجمعيات لتعبئة .1
 دخاليا الى نظاـ أتمتة سجؿ الجمعيات.إكد مف جميع الوثائؽ المرفقة و أالت .2
ستيفائو جميع الوثائؽ والشروط امف يقوـ الباحث بدراسة الطمب لمتأكد  .3

 المطموبة.
و عدـ الموافقة وفؽ قانوف أدارة سجؿ الجمعيات بالموافقة إيقوـ مجمس  .4

 تسجيؿ الجمعيات.
 ستكماؿ اجراءات نقؿ التبعية.ايتـ  .5

 
المؤسسات الشريكة في 
تقديـ الخدمة وأدوارىا )إف 

 وجدت(
  .الوزارات المختصة .1

 .ال يوجد       رسـو الخدمة

  يومًا  60      وقت انجاز الخدمة



131 

 
 
 
 

 حؿ الجمعية/ االختياري
الفئة/ الفئات المستفيدة مف 

 الخدمة 
 .الجمعيات .1

 .سجؿ الجمعيات .1 مكاف/ أماكف تقديـ الخدمة
 .مديريات ميداف وزارة التنمية االجتماعية .2

شروط الحصوؿ عمى 
 الخدمة )إف وجدت(

 .عضاءموافقة عمى حؿ الجمعية بحضور ثمثي األقرار الييئة العامة بال .1

الوثائؽ المطموبة وأماكف 
 الحصوؿ عمييا

 

 .جتماع الييئة العامةامحضر  .1
 .كتاب الوزارة المختصة المتضمف التنسيب بحؿ الجمعية .2

 

إجراءات/ خطوات تقديـ 
 الخدمة

مراجعة سجؿ الجمعيات ومديريات ميداف وزارة التنمية االجتماعية لتعبئة  .1
 لنماذج المطموبة.ا
 دخاليا الى نظاـ أتمتة سجؿ الجمعيات.إكد مف جميع الوثائؽ المرفقة و أالت .2
والشروط ستيفائو جميع الوثائؽ ايقوـ الباحث بدراسة الطمب لمتأكد مف  .3

 المطموبة.
دارة سجؿ الجمعيات بالموافقة او عدـ الموافقة عمى حؿ الجمعية إيقوـ مجمس  .4

 وفؽ قانوف الجمعيات.
ميف عاـ سجؿ أعالـ االتحاد بقرار صدار كتاب إلا  ستكماؿ االجراءات و ايتـ  .5

 الجمعيات.
المؤسسات الشريكة في 

تقديـ الخدمة وأدوارىا )إف 
 وجدت(

 .الوزارات المختصة .1

 .ال يوجد       رسـو الخدمة
 

 وقت انجاز الخدمة
 .يـو 30      
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اتتوفر إلكتروني– تعديؿ النظاـ األساسي  

الفئة/ الفئات المستفيدة 
 مف الخدمة 

 .الجمعيات .1

مكاف/ أماكف تقديـ 
 الخدمة

 :بوابة الخدمات االلكترونية لموزارة  .1
/ الخدمات/ الخدمات االلكترونية/   www.mosd.gov.joموقع الوزارة االلكتروني

بوابة الخدمات االلكترونية لوزارة التنمية االجتماعية او مف خالؿ الرابط   
https://services.mosd.gov.jo 

 .سجؿ الجمعيات .2

شروط الحصوؿ عمى 
 الخدمة )إف وجدت(

 ساسي.قرار الييئة العامة لمجمعية بالموافقة عمى تعديؿ النظاـ األ .1

الوثائؽ المطموبة وأماكف 
 الحصوؿ عمييا

لمتضمف قرار الموافقة عمى تعديؿ النظاـ محضر اجتماع الييئة العامة لمجمعية ا .1
 ساسي.األ

 كتاب الوزارة المختصة. .2
 ساسي قبؿ و بعد التعديؿ.مصفوفة تبيف مواد النظاـ األ .3
 ساسي القديـ.النظاـ األ .4
 ساسي الجديد.النظاـ األ .5

إجراءات/ خطوات تقديـ 
 الخدمة

لتعبئة   و مديريات ميداف وزارة التنمية االجتماعيةأمراجعة سجؿ الجمعيات  .1
 النماذج المطموبة.

 دخاليا الى نظاـ أتمتة سجؿ الجمعيات.ا  و  كد مف جميع الوثائؽ المرفقةأالت .2
 والشروط المطموبة. يفائو جميع الوثائؽستايقوـ الباحث بدراسة الطمب لمتأكد مف  .3
و عدـ الموافقة وفؽ قانوف أدارة سجؿ الجمعيات بالموافقة إيقـو مجمس  .4

 الجمعيات.
 يوما بعد الموافقة. 15جراءات  لتعديؿ النظاـ االساسي  خالؿ ؿ اإلستكماايتـ  .5

المؤسسات الشريكة في 
تقديـ الخدمة وأدوارىا )إف 

 وجدت(
 .الوزارات المختصة .1

 .ال يوجد   رسـو الخدمة

 .يـو 60  وقت انجاز الخدمة

https://services.mosd.gov.jo/
https://services.mosd.gov.jo/
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تتوفر إلكترونيا– صدار شيادة بدؿ فاقد / تالؼا  
يدة مف الفئة/ الفئات المستف

 الخدمة 
 .الجمعيات .1

 مكاف/ أماكف تقديـ الخدمة

 بوابة الخدمات االلكترونية لموزارة: .1
/ الخدمات/ الخدمات االلكترونية/   www.mosd.gov.joموقع الوزارة االلكتروني

بوابة الخدمات االلكترونية لوزارة التنمية االجتماعية او مف خالؿ الرابط   
https://services.mosd.gov.jo 

  .سجؿ الجمعيات .2

شروط الحصوؿ عمى 
 الخدمة )إف وجدت(

 تغير العنواف المعتمد لغايات التبميغ والمراسالت. .1
 .و النطاؽ الجغرافي ومركز عممياأتعديؿ اسـ الجمعية و/ .2
 الحصوؿ عمى رقـ وطني. .3

الوثائؽ المطموبة وأماكف 
 الحصوؿ عمييا

 

 .و كتاب الوزارة المختصةأكتاب جمعية / .1
 ساسي.النظاـ األ صورة عف .2
 صورة عف شيادة التسجيؿ. .3

 
 

إجراءات/ خطوات تقديـ 
 الخدمة

 مراجعة سجؿ الجمعيات لتعبئة النماذج المطموبة. .1
 دخاليا الى نظاـ أتمتة سجؿ الجمعيات.ا  كد مف جميع الوثائؽ المرفقة و ألتا .2
الشروط و  ستيفائو جميع الوثائؽاالباحث بدراسة الطمب لمتأكد مف  يقـو .3

 بة.المطمو 
 صدار الشيادة.ستكماؿ االجراءات إلايتـ  .4

المؤسسات الشريكة في 
تقديـ الخدمة وأدوارىا )إف 

 وجدت(
  .الوزرات المختصة .1

 .ال يوجد       رسـو الخدمة

  وقت انجاز الخدمة
 .يـو تقريبا 15      
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 جنبيالحصوؿ عمى الموافقة عمى التمويؿ األ

مف الفئة/ الفئات المستفيدة 
 الخدمة

 .الجمعيات .1

 .سجؿ الجمعيات .1 مكاف/ أماكف تقديـ الخدمة

شروط الحصوؿ عمى 
 الخدمة )إف وجدت(

و فرع الجمعية االجنبية مسجمة بموجب قانوف أو االتحاد أف تكوف الجمعية أ .1
 الجمعيات النافذ.

 بياف مصدر التمويؿ. .2
 قة االستالـ.بياف قيمة التمويؿ وتفاصيؿ الحساب والحوالة واسـ البنؾ وطري .3
جمو ومكاف التنفيذ والفئة مشروع الذي تـ استقطاب التمويؿ ألاسـ ال .4

 المستيدفة.
 ميزانية المشروع. -نشطة المزمع تنفيذىا البرامج واأل  .5

الوثائؽ المطموبة وأماكف 
 الحصوؿ عمييا

 

 االتحاد. وأصورة عف شيادة تسجيؿ الجمعية  .1
 اد.و االتحأساسي لمجمعية صورة عف النظاـ األ .2
و أو االتحاد بالموافقة عمى الحصوؿ عمى التبرع أدارة الجمعية إقرار ىيئة  .3

 جنبي )محضر اجتماع(التمويؿ األ
 الجمعية. عف يف بالتوقيع نيابةضسماء المفو أكتاب خطي يبيف  .4
 وثائؽ اضافية لمطمب: .5

 اتفاقية التمويؿ. .1
 كتاب مف الجية المانحة بالموافقة عمى تقديـ التمويؿ. .2
 كيبياف جمر  .3
 حوالة بنكية .4
 خرى يتـ طمبيا تخص الطمب.أية وثائؽ أ .5
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 الحصوؿ عمى الموافقة عمى التمويؿ االجنبي

إجراءات/ خطوات تقديـ 
 الخدمة

 مراجعة سجؿ الجمعيات لتعبئة النماذج المطموبة. .1
رساؿ الطمب الى إجنبي وخالؿ يومي عمؿ بيقـو السجؿ/قسـ التمويؿ األ .2

ة )وزارة الداخمية، وزارة التخطيط والتعاوف الدولي، والوزارة الجيات المعني
ييا الى الوزارة/سجؿ الجمعيات خالؿ أرساؿ ر ا  ي و أالمختصة وغيرىا( البداء الر 

 ويتـ خالؿ ىذه المدة ما يمي: ياـ عمؿ،أخمسة 
دراسة إمكانية إضافة شركاء في تنفيذ المشاريع )قطاعات و/أو  .1

 محافظات( والتنسيب بيا.
تنسيؽ لعقد جمسات عمؿ أو تشكيؿ لجاف مع وزارة التخطيط والتعاوف ال .2

 الدولي ووزارة الداخمية لبحث المشروع إذا تطمب األمر.
دارة سجؿ الجمعيات وبعد إيقوـ معالي وزير التنمية االجتماعية رئيس مجمس  .3

كد مف استكماؿ الطمب لكافة الوثائؽ وورود ردود الوزارات والجيات أالت
 بمخاطبة دولة رئيس الوزراء لعرض الطمب عمى مجمس الوزراءالمعنية 
ب لو باتخاذ القرار المناسب حوؿ التمويؿ االجنبي الذي ترغب يوالتنس

 ياـ عمؿ.أو االتحاد بتمقيو خالؿ خمسة أالجمعية 
مخاطبة معالي وزير التنمية االجتماعية رئيس بيقوـ دولة رئيس الوزراء  .4

 رار مجمس الوزراء المتعمؽ بالطمب.دارة سجؿ الجمعيات بقإمجمس 
ارة التخطيط ز بالغ الجمعية مقدمة الطمب وكؿ مف و إيقـو سجؿ الجمعيات ب .5

 رة المختصة بقرار مجمس الوزراء.اوالتعاوف الدولي ووزارة الداخمية والوز 

المؤسسات الشريكة في 
تقديـ الخدمة وأدوارىا )إف 

 وجدت(

 ػػػػػةػػػػػػػوزارة الداخميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .1
            بياف الرأيوزارة التخطيط والتعاوف الدولػػػػػي             .2
 الوزارات المختصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة .3
    اصدار القرار النيائي بالقبوؿ او االعتذار. -   ػػػرمس الػػػوزراء الموقػػػػػػمجػػ .4

 .ال يوجد      رسـو الخدمة
 .يـو 30     وقت انجاز الخدمة
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137 

 

 

 

 

 الدعـ النقدي الجمعيات

الفئة/ الفئات المستفيدة مف 
 الخدمة 

لسنة  51حكاـ القانوف رقـ لمسجمة لدى سجؿ الجمعيات وفقًا ألالجمعيات ا .1

 .وتعديالتو 2008

 مكاف/ أماكف تقديـ الخدمة
 .لوزارات المختصةا .1
 .لميدافمديريات ا .2
 .صندوؽ دعـ الجمعيات .3

شروط الحصوؿ عمى الخدمة 
 )إف وجدت(

أف تكوف الجمعية قد قدمت التقرير السنوي المعتمد حسب تعميمات تصنيؼ  .1
 .عاـ السابؽمالجمعيات ل

لجمعيات ف ال تكوف الجمعية قد حصمت عمى مشروع مف صندوؽ دعـ اأ .2
 .وتعسر تنفيذ ىذا المشروع

شروع مف صندوؽ دعـ الجمعيات في نفس عدـ حصوؿ الجمعية عمى م .3
 العاـ الذي تتقدـ فيو لمحصوؿ عمى دعـ نقدي.

 ةر خالؿ السننذاإلو عقوبو أو  ويتوجتـ  تحاد قدف ال تكوف الجمعية أو اال أ .4
 . السابقة لطمب الدعـ

سس وتعميمات دعـ المشاريع التي يتـ وضعيا أ "عمما اف ىذه الشروط قابمة لمتعديؿ سنويا حسب
 يا".سنو 

الوثائؽ المطموبة وأماكف 
 الحصوؿ عمييا

نموذج الطمب المعتمد مف صندوؽ دعـ الجمعيات و/أو كتاب رسمي مف  .1
 .يو لعطوفة أميف عاـ سجؿ الجمعياتالجمعية موج

دعـ تضمف الموافقة عمى التقدـ بطمب دارية يمحضر اجتماع لمييئة اإل .2
 .صندوؽ دعـ الجمعياتمف  مشروع 

 تقديـ الخدمةإجراءات/ خطوات 

 .سس ومعايير الدعـ النقديأعداد إ .1
 .عداد نموذج تقديـ طمب مشروعإ .2
 عالف عف فتح باب استقباؿ طمبات الدعـ النقدي.إ .3
 .استقباؿ الطمبات .4
 .صندوؽ دعـ الجمعيات ف قبؿ موظفيدراسة الطمبات م .5
 )في حاؿ تشكيؿ لجنة(.لدراستيا ةنيعرض الطمبات عمى المجنة الف .6
 .دارة سجؿ الجمعياتإجنة لمجمس رفع توصيات الم .7
 .دارة سجؿ الجمعياتإمف قبؿ مجمس  اتخاذ القرارات .8
 .صدار شيكات الدعـإ .9
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 الدعـ النقدي الجمعيات

المؤسسات الشريكة في تقديـ 
 الخدمة وأدوارىا )إف وجدت(

 .استقباؿ الطمبات :الوزارات المختصة ودورىا .1

 ػػػدال يوجػػػػػػػػػػػ      رسـو الخدمة

 وقت انجاز الخدمة
 

شير وذلؾ يعتمد عمى فترة استقباؿ الطمبات ووقت صدور الموازنة أ 4-3مف      
 .دارة سجؿ الجمعياتإالعامو وقرارات مجمس 
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 دعـ مشاريع الجمعيات
الفئة/ الفئات المستفيدة مف 

 الخدمة 
لسنة  51حكاـ القانوف رقـ معيات وفقًا ألالجمعيات المسجمة لدى سجؿ الج .1

 .وتعديالتو 2008

 مكاف/ أماكف تقديـ الخدمة
 .الوزارات المختصة .1
 .مديريات الميداف .2
 .صندوؽ دعـ الجمعيات .3

شروط الحصوؿ عمى الخدمة 
 )إف وجدت(

و ممؾ ألو ) مستأجر ف يكوف لمجمعية المتقدمة مقر تمارس عمميا مف خال أ .1
 .و متبرع بو(أ

 .عالفالجمعية سنتيف مف تاريخ اإلف مضى عمى تسجيؿ ف يكوأ .2
أف تكوف الجمعية قد قدمت التقرير السنوي المعتمد حسب تعميمات تصنيؼ  .3

 .بؽعاـ السامالجمعيات ل
لجمعيات اف ال تكوف الجمعية قد حصمت عمى مشروع مف صندوؽ دعـ ا .4

 .وتعسر تنفيذ ىذا المشروع
ر خالؿ السنو نذاإلو عقوبو أو  يوتوج تـ ف ال تكوف الجمعية أو االتحاد قد أ .5

 . السابقة لطمب الدعـ
سس وتعميمات دعـ المشاريع التي يتـ وضعيا أ "عمما اف ىذه الشروط قابمة لمتعديؿ سنويا حسب

 سنويا".

الوثائؽ المطموبة وأماكف 
 الحصوؿ عمييا

 .عف اليوية الشخصية لرئيس الجمعيةصورة  .1
الدعـ ضمف الموافقة عمى التقدـ بطمب دارية يتمحضر اجتماع لمييئة اإل .2

 .مشروع لصندوؽ دعـ الجمعيات
 .منصب كؿ منيـسماء الييئة االدارية و أكشؼ ب .3
 .تسجيؿ الجمعية تحمؿ الرقـ الوطنيصورة عف شيادة  .4
و صورة عف سند أيجار )في حاؿ كاف المقر مستأجر( صورة عف عقد اإل .5

 .ذا كاف المقر ممؾإالتسجيؿ 
راد لممشروع، وتتضمف األىداؼ الرئيسية والفرعية المإرفاؽ دراسة جدوى  .6

 .تحقيقيا وخطة تنفيذ المشروع
 .يرية التنمية االجتماعية المعنيةرفاؽ توصية مف الوزارة المختصة أو مدإ .7
دارة سجؿ الجمعيات لعاـ إصورة عف التقرير السنوي المعتمد مف مجمس  .8

خيرة مف حة األ)عمى الصفصة توالمصادؽ عميو مف الوزارة المخ 2015
 .التقرير(
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 دعـ مشاريع الجمعيات

 

 .السابؽلعاـ ا داريير المالي واإلصورة عف التقر  .9
 باستثناء المشاريع التدريبية. سعار لمستمزمات المشروعأثالثة عروض  .10
ف يسمـ طمب الدعـ لممديرية المعنية باالشراؼ عمى الجمعية ومتابعتيا أو أ .11

 .معيات التي ال تتبع لوزارة التنمية االجتماعيةلموزارة المختصة لمج

 إجراءات/ خطوات تقديـ الخدمة

 .سس ومعايير دعـ المشاريعأعداد إ .1
 .عداد نموذج تقديـ طمب مشروعإ .2
 .فتح باب استقباؿ طمبات المشاريع عالف عفإ .3
 .استقباؿ الطمبات .4
 .ف قبؿ موظفيف صندوؽ دعـ الجمعياتدراسة الطمبات م .5
 )في حاؿ تشكيؿ لجنة(.لدراستيا ةى المجنة الفنيعرض الطمبات عم .6
 .دارة سجؿ الجمعياتإرفع توصيات المجنة لمجمس  .7
 .دارة سجؿ الجمعياتإاتخاذ القرارات مف قبؿ مجمس  .8
 .صدار شيكات الدعـإ .9

 .يف الجمعيات وصندوؽ دعـ الجمعياتعداد اتفاقيات التمويؿ بإ .10

المؤسسات الشريكة في تقديـ 
 إف وجدت(الخدمة وأدوارىا )

 الوزارات المختصة ودورىا : 
 .استقباؿ الطمبات .1
 .متابعة المشاريع .2
 .مفوضيف بالتوقيع .3

 ال يوجػػػػػػػػػػػػػػد      رسـو الخدمة

 وقت انجاز الخدمة
 

شير وذلؾ يعتمد عمى فترة استقباؿ الطمبات ووقت صدور الموازنة أ 6-3مف      
 .دارة سجؿ الجمعياتإالعامو وقرارات مجمس 
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 خـــــــــِذ٠ش٠

 األث١ٕـــــــــــخ

 ٚاٌّسبوــــــٓ
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  فقيرةلألسر الكف امس وشراء طمب الموافقة عمى إدراجو عمى قوائـ إنشاء وصيانة

الفئة/ الفئات المستفيدة 
 مف الخدمة 

ألسر الفقيرة التي لـ ولف تستفيد مف مشاريع اإلسكاف والتي تنطبؽ عمييا ا .1
 .مساكف األسر الفقيرةشروط وأسس 

مكاف/ أماكف تقديـ 
 الخدمة

 .مديريات التنمية االجتماعية بالميداف .1

شروط الحصوؿ عمى 
 الخدمة )إف وجدت(

 أف يكوف رب األسرة أردني الجنسية. .1
 أف تكوف األسرة مكونة مف فرديف فأكثر. .2
 أف تكوف األسرة مقيمة في منطقة سكنيا بصورة دائمة. .3
وتحتاج  آيؿ لمسقوطالذي تعيش فيو األسرة سيئة أو  أف تكوف حالة المسكف .4

األسرة إلنشاء مسكف بديؿ جديد أو لبناء إضافات أو صيانة عامة لممسكف 
 القائـ. 

عاما، ويستثنى مف ذلؾ  50أف ال يقؿ عمر رب األسرة )إذا كاف ذكرا( عف  .5
ف يكوف رب االسرة أحاالت اإلعاقة الشديدة والعجز الذي يعيؽ عف العمؿ و 

 كثر.أ وأسجيف لمدة عشر سنوات 
عاما يقبؿ طمبو اذا كاف عاجزا عف  50في حاؿ كوف رب األسرة  بعمر أقؿ مف  .6

  .العمؿ بشكؿ كمي بوجود أدلة صريحة وموثوقة
 ( دينار.200أف ال يزيد دخؿ األسرة الشيري اإلجمالي عف ) .7
ر فأكثر أف ال يكوف ضمف أفراد األسرة المسجميف في دفتر العائمة ولداف ذكو  .8

 سنة( وقادريف عمى العمؿ. 18تزيد أعمارىـ عف سف )
حد أفراد األسرة المعاليف مف أي أأف ال يكوف قد استفاد أو سيستفيد ىو أو  .9

 برنامج إسكاني آخر.
أف ال يكوف مالكا لمسكف آخر يصمح لمسكف أو عقارات أخرى ذات قيمة  .10

 تو لمسكف األسرة.و تزيد عف قيمة المسكف المنوي إنشاؤه أو إضافأتساوي 
أو باسـ  حد الزوجيف أو كمييماأرض صالحة لمسكف مسجمة باسـ أتوفر قطعة  .11

احد األبناء المسجميف في دفتر العائمة، تعطى األولوية لألسر المستحقة 
اية )لغ،لدييا أراضي إلقامة البناء عميياستفادة مف المشروع والتي يتوفر لإل

 ف(مساك انشاءاالدراج عمى قوائـ 
عدـ توفر قطعة أرض أو اف تكوف قطعة األرض غير صالحة إلنشاء ي حاؿ ف  .12

 مسكف)لغاية االدراج عمى قوائـ شراء مساكف(
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 قرار الموافقة عمى شراء مسكف ألسرة فقيرة 

الفئة/ الفئات المستفيدة مف 
 الخدمة

عمييا  األسر الفقيرة التي لـ ولف تستفيد مف مشاريع اإلسكاف والتي تنطبؽ .1

 .شروط وأسس مساكف األسر الفقيرة

 .وزارة التنمية االجتماعية/ مديرية األبنية والمساكف .1 مكاف/ أماكف تقديـ الخدمة

شروط الحصوؿ عمى الخدمة 
 )إف وجدت(

 .ف يكوف مدخؿ عمى نظاـ مساكف األسر الفقيرةأ .1
مساكف طمبات دخاؿ إالعالمات عمى نظاـ  ىعمأف يكوف حاصؿ عمى أ .2

 .األسر الفقيرة
الوثائؽ المطموبة وأماكف 

 الحصوؿ عمييا
 .الوثائؽ التي طمبت أثناء تقديـ الخدمة .1

 إجراءات/ خطوات تقديـ الخدمة

 ميدانية زيارة عمؿ يتـ  الدور واستحقاؽ المتوفرة المخصصات حسب عمى .1
 .الخدمة طالب ووضع حالتو مف والتأكد لمموقع الوزارة ميندسي قبؿ مف

 .الميدانية الزيارة عمى بناء شراءال عمى المستفيد تأىيؿ .2
 .الخدمة تقديـ عمى بالموافقة االجتماعية التنمية وزير لمعالي التنسيب .3

المؤسسات الشريكة في تقديـ 
 الخدمة وأدوارىا )إف وجدت(

 المحافظة والحكاـ اإلدارييف .1
 وزارة األشغاؿ العامة واإلسكاف .2
 دائرة األراضي والمساحة .3
 وزارة المالية .4
 حاسبةديواف الم .5

 .ال يوجد   رسـو الخدمة

 وقت انجاز الخدمة
 يوـ مف موافقة الرئاسة عمى الشراء 60يصدر القرار خالؿ 

 .ويتـ الشراء عند توفر المسكف المالئـ
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 تمتمؾ قطعة أرض قرار الموافقة عمى إنشاء وصيانة مسكف ألسرة فقيرة

الفئة/ الفئات المستفيدة مف 
 الخدمة 

 
يػػػػػػػرة التػػػػػػػي لػػػػػػػـ ولػػػػػػػف تسػػػػػػػتفيد مػػػػػػػف مشػػػػػػػاريع اإلسػػػػػػػكاف األسػػػػػػػر الفق .1

 .والتي تنطبؽ عمييا شروط وأسس مساكف األسر الفقيرة

 .وزارة التنمية االجتماعية/ مديرية األبنية والمساكف .1 مكاف/ أماكف تقديـ الخدمة

شروط الحصوؿ عمى الخدمة 
 )إف وجدت(

 .ف يكوف مدخؿ عمى نظاـ مساكف األسر الفقيرةأ .1
مساكف األسر لعمى العالمات عمى نظاـ اإلدخاؿ أعمى  ف يكوف حاصؿأ .2

 .الفقيرة
الوثائؽ المطموبة وأماكف 

 الحصوؿ عمييا
 .الوثائؽ التي طمبت أثناء تقديـ الخدمة .1

 إجراءات/ خطوات تقديـ الخدمة

عمػػػى حسػػػب المخصصػػػات المتػػػوفرة واسػػػتحقاؽ الػػػدور  يػػػتـ عمػػػؿ زيػػػارة   .1
والتأكػػد مػػف حالتػػو ووضػػع  لمموقػػعميدانيػػة مػػف قبػػؿ ميندسػػي الػػوزارة 

 طالب الخدمة.
 .تأىيؿ المستفيد عمى اإلنشاء أو الصيانة بناء عمى الزيارة الميدانية .2
 التنسيب لمعالي وزير التنمية االجتماعية بالموافقة عمى تقديـ الخدمة. .3

المؤسسات الشريكة في تقديـ 
 الخدمة وأدوارىا )إف وجدت(

 المقاوؿ المحاؿ عميو العطاء. .1

 .ال يوجد       الخدمةرسـو 

 يصدر قرار االنشاء /الصيانة بعد صدور قرار الرئاسة بالموافقة.       وقت انجاز الخدمة
 .سنة الستالـ المسكف بعد طرح العطاء      
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 طمب الموافقة عمى توصيؿ الكيرباء لألسر الفقيرة عف طريؽ فمس الريؼ 
الفئة/ الفئات المستفيدة مف 

 الخدمة
 .ذوي الدخؿ المحدود ومناطؽ جيوب الفقرسر الفقيرة مف األ .1

 .مديريات التنمية االجتماعية بالميداف .1 مكاف/ أماكف تقديـ الخدمة

شروط الحصوؿ عمى الخدمة 
 )إف وجدت(

وحسػب خػط الفقػر المعمػف مػف قبػؿ رئاسػة أف تنطبؽ عميػو تعريػؼ مصػطمح الفقػر  .1
وتقػدـ  جمالي عف خػط الفقػر المعمػف، بحيث ال يزيد دخؿ األسرة الشيري اإلالوزراء

 .بكتاب ودراسة الحالة االجتماعية والمعززات المرافقة ليا مف طرؼ الفريؽ الثاني
 أف يكوف رب األسرة أردني الجنسية. .2
أف يكوف مالكًا لممسكف أو أف يكوف لو حصة في المسكف مع تػوفير كافػة الوثػائؽ  .3

 :لة االجتماعية وىيمف دراسة الحا بنفس اسـ صاحب المسكف المستفيد
 سند تسجيؿ ساري المفعوؿ 
 مخطط اراضي ساري المفعوؿ 
 مخطط موقع تنظيمي ساري المفعوؿ 
 رخصة انشاءات ساري المفعوؿ 
 اذف اشغاؿ ساري المفعوؿ 

أيػػػة حػػػاالت أخػػػرى ليػػػا ظػػػروؼ اسػػػتثنائية وال تحقػػػؽ كامػػػؿ المتطمبػػػات والشػػػروط  .4
  .الفريؽ الثانيقبؿ المطموبة لالستفادة مف المشروع يتـ دراستيا مف 

الوثائؽ المطموبة وأماكف 
 الحصوؿ عمييا

 .سند تسجيؿ ساري المفعوؿ .1
 .مخطط أراضي ساري المفعوؿ .2
 .مخطط موقع تنظيمي ساري المفعوؿ .3
 .رخصة إنشاءات ساري المفعوؿ .4
 .إذف أشغاؿ ساري المفعوؿ .5
 .ورقة إثبات راتب أو استعالـ .6

إجراءات/ خطوات تقديـ 
 الخدمة

لحصوؿ عمى خدمة توصيؿ الكيرباء عف طريػؽ فمػس الريػؼ مػف قبػؿ تقدـ طمب ا .1
 مديرية التنمية االجتماعية التابعة لمنطقة السكف.

ميدانيػػػة لمػػػوزارة بكتػػػاب رسػػػمي وتشػػػمؿ كافػػػة الوثػػػائؽ اجتماعيػػػة يرفػػػع دراسػػػة  .2
 المطموبة.

يؼ ا لوزارة الطاقة والثروة المعدنية/مديرية كيرباء الر يبعد تدقيؽ المعاممة يتـ رفع .3
 الستكماؿ االجراءات.

المؤسسات الشريكة في تقديـ 
 الخدمة وأدوارىا )إف وجدت(

 .وزارة الطاقة والثروة المعدنية .1
 

 ال يوجد رسـو الخدمة

 أسبوع  وقت انجاز الخدمة
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 ىرــــــالجمه
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 غاثة طارئةإالحصوؿ عمى 
فيدة مف الفئة/ الفئات المست

 الخدمة 
      .غاثةاألسر واألشخاص الفقراء المتعرضيف لظرؼ اإل .1

 .الوزارة .1 مكاف/ أماكف تقديـ الخدمة

شروط الحصوؿ عمى الخدمة 
 )إف وجدت(

نسب بصرؼ معونة مالية لألسرة  أو توجود دراسة اجتماعية مف المديرية الميدانية 
أدى لظيور حاجة طارئة  ريةاألشخاص في ظرؼ اغاثة ال يحمؿ صفة االستمرا

:كحاالت  
لميدـ، ، األمطار والسيوؿ المصاحبة ؽالناتج عف الحريفقداف المأوى) .1

 ، اخالء المنزؿ(.الكوارث الطبيعية، الجموة
الممباة مف قبؿ وزارة الصحة أو أي جية  العالج)الحاجة الطبية غير .2

 أخرى(.
 االضطراري.  ؿ والسفريتقطع السب .3

كف الوثائؽ المطموبة وأما
 الحصوؿ عمييا

الوثػػائؽ بمرفقػػة  دراسػػة اجتماعيػػة مػػف مديريػػة الميػػداف التػػي يتبػػع ليػػا طالػػب الخدمػػة
 التالية : 
 صورة عف دفتر العائمة واليوية المدنية. .1
صورة عػف التقػارير الطبيػة حديثػة فػي حػاؿ كػاف الظػرؼ ذو عالقػة بالوضػع  .2

 الصحي.
فحوصػػػات فػػػي  تقريػػػر مختػػػـو عػػػف عػػػدـ تػػػوفر دواء أو تجييػػػزات طبيػػػة أو .3

 الصحة.
يجػار إخالء المنزؿ في حاؿ كاف الظرؼ لو عالقػة بإصورة عف كتاب عدلي ب .4

 متراكـ.
 صورة عف صؾ الصمح العشائري في حاؿ كاف الظرؼ جموة عشائرية. .5
 صورة عف تقرير الدفاع المدني في حاؿ حدوث الحريؽ أو اليدـ والغرؽ. .6

 إجراءات/ خطوات تقديـ الخدمة

 .وثائؽ المطموبة لمديرية الميدافلتقديـ طمب مع ا .1
 مديرية الميداف.  اجراء دراسة اجتماعية مف .2
 تحويؿ الدراسة االجتماعية مع الوثائؽ كاممة لموزارة لتوريدىا.  .3
 نقؿ المعاممة لقسـ االغاثة/وحدة خدمة الجميور. .4
   .التأكد مف البيانات وعدـ تكرارىادراسة المعاممة و  .5
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 طارئة الحصوؿ عمى اغاثة

 

 اصدار مطالبة مالية مف قبؿ الباحث. .6
ورئػػيس لجنػػة  الوحػػدة القسػػـ ومػػدير ساعتمػػاد المطالبػػة مػػف قبػػؿ رئػػي .7

 اإلغاثة.
 نقؿ المطالبة ألخذ الموافقة النيائية)مكتب األميف، مكتب الوزير(. .8
 صدار الشيؾ.إلنقؿ المعاممة لمديرية الموارد المالية  .9

الحضػػػػور واسػػػػتالـ المسػػػػاعدة خبػػػػاره بتصػػػػاؿ بصػػػػاحب المعاممػػػػة إلاإل  .10
 المالية.

 .توثيؽ وحفظ المعاممة .11
المؤسسات الشريكة في تقديـ 
 الخدمة وأدوارىا )إف وجدت(

 .ال يوجد   

 .فمس 500    رسـو الخدمة

 .أياـ 7الى  3مف     وقت انجاز الخدمة
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 الحصوؿ عمى مساعدة استثنائية مالية/عينية
فئة/ الفئات المستفيدة مف ال

 الخدمة 
 .األسر واألشخاص الفقراء .1

 .الوزارة .1 مكاف/ أماكف تقديـ الخدمة

شروط الحصوؿ عمى الخدمة 
 )إف وجدت(

صرؼ معونة مالية لألسرة  أو األشخاص في ظرؼ استثنائي يؤثر عمى  .1
 األسرة وأمنيا االجتماعي.

الوثائؽ المطموبة وأماكف 
 الحصوؿ عمييا

جتماعيػػة مػػف مديريػػة الميػػداف التػػي يتبػػع ليػػا طالػػب الخدمػػة أو دراسػػة ا .1
 دراسة غير ميدانية تعد في قسـ االغاثة تشمؿ طمب استدعاء.

 مرفقة الوثائؽ التالية ويعتمد ذلؾ عمى:  .2
 صورة عف دفتر العائمة واليوية المدنية. .1
صػػورة عػػف التقػػارير الطبيػػة حديثػػة فػػي حػػاؿ كػػاف الظػػرؼ ذو عالقػػة  .2

 بالوضع الصحي.
 دمة ذوي االعاقة بطبيعة اعاقتيـ صورة عف تقرير طبي لطالبي الخ .3
، سرة كشػؼ بنكػيصورة عف وثيقة تثبت أي ديوف أو قروض عمى األ .4

 كشؼ راتب باالقتطاعات أو خالفو.
 صورة مف دائرة السجوف لمسجناء. .5
 وثيقة طالؽ ووصاية أطفاؿ في بعض الحاالت التي تطمب ذلؾ. .6

 خدمةإجراءات/ خطوات تقديـ ال

 لموزارة.مع الوثائؽ  تقديـ طمب استدعاء .1
 اجراء دراسة اجتماعية مف قبؿ الباحث في قسـ االغاثة. .2
 دراسة المعاممة والتأكد مف البيانات وعدـ تكرارىا. .3
اصػػدار تنسػػيب لممعاممػػة)اما صػػرؼ عينػػي، صػػرؼ مػػف خػػالؿ المنظمػػات،  .4

صػػرؼ مػػف خػػالؿ شػػركة زيػػف، صػػرؼ مػػف خػػالؿ المكػػاـر الممكيػػة، جيػػات 
 .أخرى حسب المتوفر(

 القسـ ومدير الوحدة. ساعتماد المطالبة مف قبؿ رئي .5
نقؿ المطالبة ألخذ الموافقة النيائية )مكتب األميف، مكتب الوزير(، اال في  .6

 .الصرؼ حاالت المساعدة العينية تنقؿ لمديرية الشؤوف االدارية لغايات
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 ةالحصوؿ عمى مساعدة استثنائية مالية/عيني

 إجراءات/ خطوات تقديـ الخدمة

 نقؿ المعاممة لمصرؼ حسب األصوؿ مف الجية الموجية ليا. .7
خبػػاره بالحضػور واسػتالـ المسػاعدة الماليػػة، االتصػاؿ بصػاحب المعاممػة إل .8

 أو العينية.
 .توثيؽ وحفظ المعاممة .9

المؤسسات الشريكة في تقديـ 
 الخدمة وأدوارىا )إف وجدت(

 .المنظمات األجنبية .1
 .كة زيفشر   .2
 .الديواف الممكي .3

 .ال يوجد      رسـو الخدمة

 .مف يوـ الى شير      وقت انجاز الخدمة
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 /اقتراح/ ثناءتقديـ شكوى
الفئة/ الفئات المستفيدة مف 

 الخدمة 
 

 أو مؤسسات المجتمع.أفراد  .1

 مكاف/ أماكف تقديـ الخدمة

 الوزارة المركز  .1
 ريات ميداف وزارة التنمية االجتماعيةمدي  .2
 في الوزارة ومديريات الميداف ةصندوؽ الشكاوي واإلقتراحات المتوفر  .3
 نافذة الشكاوي المتوفرة عبر موقع الوزارة .4
 عمى منصة بخدمتكـ الخاصة برئاسة الوزراء.نافذة الشكاوي  .5
  0798518259/  080022900االتصاؿ عبر الخط الساخف عمى الرقـ  .6

  195قـ الفرعي / الر 
شروط الحصوؿ عمى الخدمة 

 )إف وجدت(
 ف يكوف مضموف الشكوى ضمف اختصاص الوزارة.أ .1

 

الوثائؽ المطموبة وأماكف 
 الحصوؿ عمييا

 .نموذج تقديـ شكوى .1
 .وثيقة إثبات الشخصية )دفتر عائمة، ىوية أحواؿ مدنية( لصاحب الشكوى .2
 

إجراءات/ خطوات تقديـ 
 الخدمة

 مة.كوى المتوفر في أماكف تقديـ الخدديـ الشتعبئة نموذج تق .1
 كد مف أف موضوع الشكوى يقع ضمف اختصاص الوزارة.أالت .2
 تصنيؼ الشكوى وترقيميا وتوثيقيا. .3
 تحويميا لممديرية المعنية بالشكوى التخاذ اإلجراء المناسب لكؿ شكوى. .4
 اسبة.متابعة الشكوى واإلجراءات التصحيحية الالزمة والتي تراىا المديرية من .5
غالقيا. .6  إعالـ المشتكي باإلجراءات التي تمت عمى الشكوى وا 
 

المؤسسات الشريكة في 
تقديـ الخدمة وأدوارىا )إف 

 وجدت(

 .ال يوجد
 

 .ال يوجد     رسـو الخدمة
 

 .شكوىكؿ  وحسب طبيعةمف شير فأكثر       وقت انجاز الخدمة
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 اإلرشاد والتوجيو

مف  الفئة/ الفئات المستفيدة
 الخدمة 

 
 .أفراد المجتمع طالبي الخدمةأسر و  .1

 

 مكاف/ أماكف تقديـ الخدمة

 
  .الوزارة المركز .1
  .وحدة خدمة الجميور .2
 .قسـ اإلرشاد والتوجيو .3

 

شروط الحصوؿ عمى الخدمة 
 )إف وجدت(

 
 .اف تكوف مضموف الخدمة ضمف اختصاص الوزارة .1
ت اإلدارية التابعة أف تكوف الخدمة احدى الخدمات التي تقدميا الوحدا .2

 .لموزارة
 

الوثائؽ المطموبة وأماكف 
 الحصوؿ عمييا

 
 .الوثائؽ الثبوتية الالزمة لمخدمة المطموبة .1
 

إجراءات/ خطوات تقديـ 
 الخدمة

 .تعبئة نموذج الخدمة المطموبة .1
 .بياف شرح تفصيمي عف إجراءات الخدمة .2
عريفية استكماؿ إجراءات الخدمة حسب ما ىو موضح في البطاقة الت .3

 لمخدمة.

المؤسسات الشريكة في تقديـ 
 الخدمة وأدوارىا )إف وجدت(

 
يتـ تحديد الجيات الشريكة لمخدمة بناًء عمى البطاقة التعريفية لمخدمات  .1

 التي تقدميا الوزارة.
 

 رسـو الخدمة

 
يتـ تحديد الرسـو الخاصة بالخدمة بناًء عمى البطاقة التعريفية لمخدمات التي 

 زارة.تقدميا الو 
 

يتـ تحديد وقت إنجاز الخدمة بناًء عمى البطاقة التعريفية لمخدمات التي تقدميا  وقت انجاز الخدمة
 الوزارة.
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 خدمة ضماف حؽ الحصوؿ عمى المعمومات

الفئة المستيدفة مف 
 الخدمة:

. باالسػػتناد إلػػى أحكػػاـ قػػانوف ضػػماف والمؤسسػػات والشػػركات والييئػػاتالمػػواطف األردنػػي، 
 .2007( لسنة 47الحصوؿ عمى المعمومات رقـ ) حؽ

أماكف الحصوؿ عمى 
 الخدمة:

 .وحدة خدمة الجميور في وزارة التنمية االجتماعية .1

 www.mosd.gov.joالموقع اإللكتروني لوزارة التنمية االجتماعية  .2

شروط الحصوؿ عمى 
 الخدمة:

 

 .أف يكوف مقدـ الطمب أردني الجنسية .1

وتوثيػؽ  عمومات لمغرض الذي تـ الحصوؿ عمييػا مػف أجمػو،الم ـباستخدا االلتزاـ .2
  مصدرىا حسب األصوؿ العممية. 

الوثائؽ المطموبة وأماكف 
 ا:الحصوؿ عميي

 معتمدة رسميًا. شخصيةإثبات وثيقة  .1

 كتاب تفويض في حاؿ كاف مقدـ الطمب جية مؤسسية.  .2

إجراءات/ خطوات تقديـ 
 الخدمة:

 

 الغايػة ليػذه المعتمػد النموذج وفؽ تالمعموما عمى الحصوؿ طمب يقدـ .1
والموجود في صندوؽ طمبات حؽ الحصوؿ عمى المعمومػات فػي وحػدة 
خدمة الجميػور فػي الػوزارة، وتقػديـ الطمػب إلكترونيػا مػف خػالؿ تعبئػة 
الطمػػػػػػب االلكترونػػػػػػػي المتػػػػػػػوفر عمػػػػػػى موقػػػػػػػع الػػػػػػػوزارة اإللكترونػػػػػػػي 

www.mosd.gov.jo 

 عمييػا الحصػوؿ فػي يرغػب يالت المعمومات موضوع الطمب مقدـ يحدد .2
 إلكترونيا.  وفي النموذج المعتمد ورقيًا  ووضوح بدقة

حؽ طالب استالـ نموذج إشعار طمب )بطاقة مراجعة الخدمة(، لضماف  .3
 في عممية استكماؿ الحصوؿ عمى الخدمة والمراجعة.  المعمومة

المؤسسات الشريكة في 
 تقديـ الخدمة وأدوارىا: 

ترأسو معالي وزير الثقافة، وحسب المياـ المنصوص عمييا فػي مجمس المعمومات الذي ي
 قانوف ضماف حؽ الحصوؿ عمى المعمومات.  

   في الوقت الحالي.  ال يوجد رسـو رسـو الخدمة:   

   مف اليوـ التالي لتقديـ الطمب.يبدأ احتسابيا خالؿ ثالثيف يومًا  وقت إنجاز الخدمة:   
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مذيريت 

المىارد 

 البشريت
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 تدريب طالب الجامعات

الفئة المستيدفة مف 
 الخدمة:

 طمبة الجامعات والكميات 

أماكف الحصوؿ عمى 
 الخدمة:

 مديرية الموارد البشرية 

شروط الحصوؿ عمى 
 الخدمة:

 

  اف يكوف الطالب عمى مقاعد الدراسة وضمف مساؽ دراسي 

الوثائؽ المطموبة وأماكف 
 ا:الحصوؿ عميي

 ويتضمف تخصص الطالب ومدة التدريبمعة كتاب موقع مف الجا .1
 صورة عف اليوية الشخصية. .2
 صورة عف اليوية الجامعية. .3
 شيادة خمو امراض. .4
 شيادة عدـ محكومية. .5

إجراءات/ خطوات تقديـ 
 الخدمة:

 

 احضار كتاب رسمي مف الجامعة. .6
 .تسميمو لمديواف ألخذ رقـ وارد .7
 في مديرية الموارد تعبئة نموذج التدريب مف الطالب مباشرا والموجود  .8

 .البشرية قسـ تنمية الموارد البشرية
 التوقيع عمى تعيد االلتزاـ بالمياـ الموكمة لمطالب حسب ما ورد في بطاقة  .9

 الوصؼ الوظيفي لكؿ تخصص.
 تقديـ امتحاف قبمي لمطالب. .10
 تحويؿ الكتاب الى المديرية المعنية المراد التدريب فييا ألخذ الموافقة منيا. .11
 .داب بالموافقة مخاطبة الجامعة او الكمية وارسالو عبر البرياعداد كت .12
 بعد االنتياء مف التدريب تقديـ االمتحاف البعدي لمطالب لموقوؽ عمى مدى .13
  .االستفادة مف التدريب   

 تعبئة نموذج التقييـ في نياية مدة التدريب ارسالو الى الجامعة او الكمية .14
 بكتاب رسمي. 

المؤسسات الشريكة في 
 تقديـ الخدمة وأدوارىا: 

 .جميع الوحدات التنظيمية لموزارة بالمركز والميداف 

 ال يوجد   رسـو الخدمة:   
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 التطػػػػػػػػػػوع

 الحاصميف عمى الثانوية العامة 
 خرجيف الجامعات والكميات 

 الفئة المستيدفة

 المديرية المعنية بتقديـ  مديرية الموارد البشرية
 الخدمة

 سنو. 18عمر مقدـ الطمب عف  اف ال يقؿ 
 .اف ال يكوف طالب التطوع محكوـ عميو بأية جناية مخمة بالشرؼ 
 .اف ال يعاني مف اي امراض معدية 
 .اف ال يتعارض جنس المتطوع مع طبيعة المكاف المراد التطوع فيو 

 شروط الحصوؿ عمى الخدمة

 استدعاء مقدـ مف طالب الخدمة. .1
 صورة عف اليوية الشخصية. .2
 دة خمو امراض.شيا .3
 شيادة عدـ محكومية. .4
 شيادات خبرة . .5
 شيادات دورات تدريبية اف وجد. .6

 الوثائؽ المطموبة 

 احضار استدعاء مقدـ مف طالب الخدمة. .1
 تسميمو لمديواف ألخذ رقـ وارد . .2
 تعبئة نموذج التطوع مف المتطوع مباشرا والموجود في مديرية الموارد البشرية قسـ  .3

 ريةتنمية الموارد البش
 التوقيع عمى تعيد االلتزاـ بالمياـ الموكمة لممتطوع حسب ما ورد في بطاقة الوصؼ  .4

 الوظيفي لكؿ تخصص.
 تحويؿ الكتاب الى المديرية المعنية المراد التدريب فييا ألخذ الموافقة منيا. .5
  اعداد كتاب بالموافقة ومخاطبة مدير المديرية المراد التطوع فييا اوفي احد فروعيا .6

 الو عبر البريد.وارس

 اجراءات التقديـ لمخدمة

 . الشركاء التي تقدـ الخدمة  جميع الوحدات التنظيمية لموزارة بالمركز والميداف 

  رسـو الخدمة  ال يوجد 

 الزمف المستغرؽ لمحصوؿ  اسبوع مف تاريخ وارد الكتاب
 عمى الخدمة 

 


