نظام التنظيم اإلداري لوزارة التنمية االجتماعية
رقم  111لسنة 5112

المادة 1
يسمى ىذا النظام ( نظام التنظيم اإلداري لو ازرة التنمية االجتماعية لسنة  ) 5115ويعمل بو من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية .

المادة 5

يكون لمكممات والعبارات التالية حيثما وردت في ىذا النظام المعاني المخصصة ليا أدناه ما لم تدل القرينة عمى

غير ذلك :
الو ازرة

 :و ازرة التنمية االجتماعية .

الوزير

 :وزير التنمية االجتماعية .

األمين العام

 :أمين عام الو ازرة .

أمين
السجل

عام

 :أمين عام سجل الجمعيات .

السجل

 :سجل الجمعيات المنشأ وفق أحكام قانون الجمعيات .

الصندوق

 :صندوق دعم الجمعيات المنشأ وفق أحكام قانون الجمعيات .

المديرية

 :أي مديرية في مركز الو ازرة أو في المحافظات واأللوية .

الوحدة

 :أي وحدة في الو ازرة .
أي مؤسسة أو مركز أو دار تنشأ في المحافظات واأللوية وتتبع لمو ازرة وفق أحكام

المركز

:

المكتب

 :أي مكتب في مركز الو ازرة أو في المحافظات واأللوية .

المدير

 :مدير المديرية أو الوحدة أو المركز .

المجنة

:

التشريعات النافذة .

لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكمة بمقتضى أحكام ىذا النظام .

المادة 3
يتكون الييكل التنظيمي لمو ازرة مما يمي :
أ .الوزير .

ب .األمين العام .
ج .أمين عام السجل .
د .السجل .

ىـ .الصندوق .

و .مساعد األمين العام لشؤون التنمية والرعاية .
ز .مساعد األمين العام لشؤون اإلدارة والتطوير .
ح .المديريات التالية في مركز الو ازرة :
 .1مديرية السجل .

 .5مديرية الصندوق .
 .3مديرية الجمعيات .
 .4مديرية تعزيز اإلنتاجية والحد من الفقر .
 .5مديرية األسرة والحماية .

 .6مديرية األحداث واألمن المجتمعي .
 .7مديرية شؤون األشخاص ذوي اإلعاقة .
 .8مديرية الشؤون القانونية .
 .9مديرية السياسات واالستراتيجيات .
 .11مديرية األبنية والمساكن .

 .11مديرية تطوير األداء المؤسسي .
 .15مديرية الشؤون اإلدارية .
 .13مديرية الموارد البشرية .
 .14مديرية الموارد المالية .
 .15مديرية االتصال .
ط .مديريات التنمية االجتماعية في المحافظات واأللوية .
ي .الوحدات التالية :
 .1وحدة الرقابة الداخمية .

 .5وحدة خدمة الجميور .
 .3وحدة مكافحة التسول .
ك .المراكز .
ل .المكاتب التالية :

 .1مكاتب التنمية االجتماعية في المحافظات واأللوية .
 .5مكتب الوزير .
 .3مكتب األمين العام .
 .4مكتب أمين عام السجل
المادة 4

أ .يرتبط بالوزير كل من :
1.األمين العام .

2.أمين عام السجل .
3.وحدة الرقابة الداخمية .
4.مدير مكتب الوزير .
ب .يرتبط باألمين العام كل من :

1.مساعد األمين العام لشؤون التنمية والرعاية .
2.مساعد األمين العام لشؤون اإلدارة والتطوير .
3.مديرية الشؤون القانونية .
4.مديرية السياسات واالستراتيجيات .

5.مديريات التنمية االجتماعية في المحافظات واأللوية .
6.مكتب األمين العام .
ج .يرتبط بأمين عام السجل كل من :
1.مديرية السجل .
2.مديرية الصندوق .

3.مكتب أمين عام السجل .
د .ترتبط بمساعد األمين العام لشؤون التنمية والرعاية كل من :
1.مديرية الجمعيات .
2.مديرية تعزيز اإلنتاجية والحد من الفقر .
3.مديرية األسرة والحماية .

4.مديرية األحداث واألمن المجتمعي .
5.مديرية شؤون األشخاص ذوي اإلعاقة .
6.وحدة مكافحة التسول .
7.المراكز بمستوى مديرية .

ىـ .ترتبط بمساعد األمين العام لشؤون اإلدارة والتطوير كل من :
1.مديرية األبنية والمساكن .
2.مديرية تطوير األداء المؤسسي .
3.مديرية الشؤون اإلدارية .
4.مديرية الموارد البشرية .
5.مديرية الموارد المالية .
6.مديرية االتصال .
7.وحدة خدمة الجميور .

و .ترتبط المكاتب والمراكز بمستوى قسم بمديريات التنمية االجتماعية التابعة ليا.

المادة 5
أ .تشكل في الو ازرة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة ) برئاسة الوزير وعضوية كل من :

 .1األمين العام نائبا لمرئيس .
 .5أمين عام السجل .

 .3مساعد األمين العام لشؤون التنمية والرعاية .
 .4مساعد األمين العام لشؤون اإلدارة والتطوير .

 .5مديري المديريات والوحدات في مركز الو ازرة .
 .6ثالثة من مديري مديريات التنمية االجتماعية في المحافظات يسمييم الوزير .
ب .تتولى المجنة دراسة األمور التالية وترفع توصياتيا لموزير التخاذ اإلجراءات المناسبة بشأنيا :
 .1خطط الو ازرة وبرامجيا واألنشطة الخاصة بيا وتقييميا .

الوزرة .
 .5مشروعات القوانين واألنظمة والتعميمات المتعمقة بعمل ا
 .3مشروع الموازنة السنوية لمو ازرة وجدول تشكيالت الوظائف فييا .
 .4أي أمور أخرى يحيميا الوزير إلييا.
ج .تجتمع المجنة بدعوة من رئيسيا أو نائبو عند غيابو مرة عمى األقل كل شير وكمما دعت الحاجة ويكون
اجتماعيا قانونيا بحضور ما ال يقل عن أغمبية أعضائيا عمى أن يكون الرئيس أو نائبو من بينيم وتتخذ

توصياتيا بأغمبية أصوات أعضائيا الحاضرين .

د .لموزير دعوة أي شخص من داخل الو ازرة أو من خارجيا لحضور اجتماع المجنة لالستئناس برأيو في األمور
المعروضة عمييا دون أن يكون لو حق التصويت .
ىـ .يسمي الوزير احد موظفي الو ازرة أمينا لسر المجنة يتولى تنظيم جدول أعماليا وتدوين محاضر جمساتيا
وحفظ قيودىا وسجالتيا ومعامالتيا ومتابعة تنفيذ توصياتيا .

المادة 6
لموزير تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الو ازرة من القيام بمياميا عمى أن يحدد في قرار تشكيميا مياميا
وواجباتيا وكيفية انعقاد اجتماعاتيا واتخاذ ق ارراتيا .
المادة 7
يصدر الوزير بناء عمى تنسيب األمين العام التعميمات الالزمة لتنفيذ أحكام ىذا النظام بما في ذلك ما يمي :
أ .ميام المديريات والوحدات والمراكز والمكاتب واألقسام في الو ازرة ومسؤولياتيا .

ب .إجراءات العمل وأساليب االتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الو ازرة .
المادة 8
يمغى ( نظام التنظيم اإلداري لو ازرة التنمية االجتماعية رقم ( )51لسنة  ) 1997عمى أن تبقى التعميمات الصادرة

بمقتضاه سارية المفعول إلى أن يستبدل غيرىا بيا وفقا ألحكام ىذا النظام .

