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ــة  ــة وذوي العالق ــات الدول ــدل وتوجه ــوزارة الع ــة ب ــارة والحضان ــة والزي ــكام الرؤي ــذ أح ــز تنفي ــري مراك ــادرة " توف ــات مب ــن توجه ــاً م انطالق

باملوضــوع، وتأسيســاً عــى املنطلقــات الرشعيــة والقانونيــة واالجتامعيــة وغريهــا، وبدراســة واقــع املامرســة يف مجــال تنفيــذ أحــكام الرؤيــة 

ــح  ــة واملس ــارب الدولي ــتي التج ــج دراس ــاً نتائ ــز موظف ــذه املراك ــغيل ه ــذي لتش ــوذج تنفي ــر من ــل بتطوي ــق العم ــام فري ــة، ق ــارة والحضان والزي

امليــداين، ومرتكــزاً عــى التوجهــات العلميــة يف هــذا املجــال، وقــد خلــص ذلــك إىل منــوذج مناســب للعمــل يف اململكــة العربيــة الســعودية 

نســأل اللــه أن ينفــع بــه.

وقــد حــرص الفريــق أن يكــون النمــوذج متكامــالً وفقــاً لألهــداف املرجــوة منــه ومحــدداً دور الــرشكاء وأســلوب العمــل ودور املراكــز والعاملــني 

بهــا، مســتهدفاً تكويــن بيئــة مناســبة لرؤيــة األطفــال لوالديهــم أو اصطحابهــم يف زيــارة أو نقــل حضانتهــم للطــرف اآلخــر.

ــة  ــة والرؤي ــكام الحضان ــذ أح ــز تنفي ــري مراك ــادرة توف ــادة مب ــذ وقي ــة التنفي ــالء يف محفظ ــاون الزم ــم بتع ــه ث ــق الل ــم بتوفي ــوذج ت ــذا النم ه

والزيــارة بقيــادة الكرميــني م. عــيل بــن أحمــد الرشــود وأ. صقــر بــن محمــد القــرين وبتعــاون جمعيــات وأفــراد مامرســني ومهتمــني فلهــم منــا 

ــاء. ــاء والدع ــكر والثن ــاً الش جميع

ــمو  ــة الس ــا صاحب ــس إدارته ــة مجل ــة يف رئيس ــاض ممثل ــاره بالري ــالق وآث ــن الط ــد م ــة للح ــودة الخريي ــة م ــكر لجمعي ــق الش ــدم الفري ــام يق ك

امللــي األمــرية / ســارة بنــت مســاعد بــن عبــد العزيــز واملديــر التنفيــذي األســتاذة / خلــود التميمــي، واألســتاذة / شــهد الخليفــي (مديــر اإلدارة 

ــم واســتعدادهم أن يكــون تجريــب النمــوذج عــى جمعيتهــم املباركــة. القانونيــة) عــى تعاونهــم القيّ

وفق الله الجميع ملا يحبه ويرضاه.



التمهيد
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   وصف المبادرة وأهدافها
انطالقــاً مــن برنامــج التحــول الوطنــي والــذي يهــدف إىل تطويــر العمــل الحكومــي وتأســيس البنيــة التحتيــة الالزمــة لتحقيــق رؤيــة اململكــة 2030 

واســتيعاب طموحاتهــا ومتطلباتهــا، واســتناداً إىل مــا تــم إقــراره مــن مشــاريع ضمــن مبــادرات ومــؤرشات أداء لــوزارة العــدل، والتــي مــن أبرزهــا 

مــرشوع )توفــري مراكــز تنفيــذ أحــكام الحضانــة والرؤيــة والزيــارة(، الــذي يهــدف إىل:

 التيســري عــى املواطنــني يف تنفيــذ أحــكام الحضانــة والرؤيــة والزيــارة ضمــن بيئــة  �

مالمئــة ألفــراد العائلــة.

 توفري فرص عمل يف مجال الخدمة االجتامعية. �

 تحســني مســتوى التعــاون مــا بــني وزارة العــدل والجهــات الحكوميــة أو الجمعيــات  �

الخرييــة يف تقديــم خدمــات متكاملــة لخدمــة املجتمــع.

حيــث ســيؤدي ذلــك إىل توفــري بيئــة مهيــأة اجتامعيــاً ونفســياً وأمنيــاً، ليلتقــي فيهــا 

األب أو األم بأطفالهــم يف بيئــة مواتيــة يســودها الجــو األرسي، ويراعــى فيهــا جوانب 

الســالمة والصحــة والرتفيــه، وذلــك مــن خــالل مراكــز متخصصــة يف املجــاالت االجتامعية 

والنفســية والرتبويــة والقانونيــة، مبــا يحقــق التواصــل األرسي ويعــزز األمــن النفــي 

والعاطفــي لألطفــال أثنــاء فــرتة الرؤيــة والزيــارة.
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 تقديــم خدمــة تنفيــذ األحــكام القضائيــة املتعلقــة برؤيــة الطفــل وزيارتــه ونقــل  �

الحضانــة، ومــا تحتاجــه مــن دعــم قانــوين وإداري. 

 تقديــم الدعــم االجتامعــي والنفــي ألطــراف النــزاع )الوالديــن – األطفــال( مبــا يحقق  �

أعــى مســتوى يف تنفيــذ األحــكام مــن حيــث التهيئــة وتخفيــف حــدة النــزاع والتوتــر .

 تقديــم املعونــة القضائيــة للمحكمــة يف القضايــا املنظــورة للحــاالت التــي تتطلــب  �

اإلفــادة عنهــا اجتامعيــاً ونفســياً.

 حامية حقوق األطفال املحضونني واألطراف ذات العالقة. �

 الســعي للتخفيــف مــن تدفــق طلبــات الرؤيــة والزيــارة والحضانــة عــى املحاكــم  �

واملراكــز عــن طريــق اإلرشــاد املتكامــل )أرسي – اجتامعــي – قانــوين – تربــوي(.

 توفري بيئة تتحقق فيها عوامل األمن والسالمة للعاملني واملستفيدين. �

   أهداف مراكز التنفيذ:
تهــدف املراكــز إىل تقديــم خدمــات الرؤيــة والزيــارة ونقــل الحضانــة لآلبــاء واألمهــات مبــا يســاعد يف تعزيــز وتســهيل رؤيــة الوالديــن ألطفالهــم 

خــالل فــرتة الحضانــة أو فــرتة النــزاع يف بيئــة آمنــة ومناســبة وفــق االشــرتاطات املبينــة يف هــذا الدليــل وعــى النحــو املفصــل فيــه، بحيــث تعنــى 

هــذه املراكــز حســب فئاتهــا املختلفــة بــاآليت:
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   ماهو نموذج العمل؟
ــة  � ــارة والحضان ــة والزي ــكام الرؤي ــذ أح ــز تنفي ــام مراك ــة قي ــي لكيفي ــاس املنطق ــل )Business Model( األس ــوذج العم ــف من يص

باســتحداث وتنظيــم أعاملهــا يف الســياقات االجتامعيــة والنظاميــة والنفســية وغريهــا للحــاالت املســتفيدة ومنهــا ووفقــاً 

لطبيعــة الخدمــات التــي تقدمهــا..

يظهر يف شكل رسم توضيحي يتضمن العنارص األكرث فاعلية وتأثرياً يف تصميم نظم  العمل.   �

يعتــر جــزء رئيــي مــن اســرتاتيجية األعــامل حيــث يعتمــد عــى عــدد مــن األســس واملنطلقــات التــي تدعــم وتحفــز وتنظــم  �

الطريقــة التــي تعمــل بهــا مراكــز التنفيــذ. 

  معايير ومحددات تصميم النموذج
وضوح األسس واألدوات. �

الرتكيز عى العمليات الرئيسة يف تقديم الخدمة. �

سهولة التطبيق عر مؤسسات اجتامعية وتربوية. �

الشمولية لكافة األبعاد التنظيمية والقانونية واالجتامعية. �

التوافق مع األنظمة واللوائح ذات العالقة. �

   أهـــداف النموذج
حوكمة وتنظيم أعامل مراكز تنفيذ الرؤية والزيارة والحضانة. �

تحديد نطاق العمل ومجاالت الرتكيز. �

ضـامن الوصـول إىل األهداف االسـرتاتيجية التي أنشـأت من أجلها  �

املراكز. هذه 

سهولة قياس نتائج ومخرجات املراكز وفق مؤرشات أداء معتمدة. �

    منهجية إعداد النموذج
الزيارات امليدانية واملقابالت الشخصية مع املامرسني . �

دراسة وتحليل التجارب الدولية واإلقليمية واملحلية. �

مراجعة املصادر العلمية والوثائق الرسمية ذات العالقة. �

تنظيم ورش العمل ومجموعات الرتكيز. �

آراء الخراء واملختصني والفريق االستشاري. �



األسس والمنطلقات
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  األسس والمنطلقات الرئيسة
إّن مراكــز تنفيــذ أحــكام الرؤيــة والزيــارة ونقــل الحضانــة تُعــّد برامــج حديثــة يف املجتمــع الســعودي، كــام أن بناءهــا يــأيت وفــق  �

أســس ومعايــري مهنيــة، منطلقــة مــن األبعــاد الرشعيــة والحقوقيــة واالجتامعيــة والنفســية والقانونيــة، وواضعــة يف االعتبــار 

ــا يُحتــذى بــه يف  التجــارب املحليــة واإلقليميــة والعامليــة، وذلــك مــن شــأنه أن يضفــي عــى التجربــة مزايــا تجعلهــا أمنوذًج

العــامل العــريب.

تنطلــق املبــادرة مــن عــدد مــن األســس واملنطلقــات- يوضحهــا الشــكل التــايل، ويتــم تناولهــا بــيء مــن التفصيــل يف  �

املالحق:

أسس ومنطلقات إنشاء
مراكز تنفيذ أحكام الرؤية والزيارة ونقل الحضانة

األسس واملنطلقات الرشعية

األسس واملنطلقات االجتامعية

األسس واملنطلقات القانونية والنظامية

األسس واملنطلقات التنموية
 )رؤية اململكة العربية السعودية 2030(



13

ــا مــن حــرص اإلســالم عــى قــوة املجتمــع ومتاســكه ، فقــد وضــع الترشيعــات لحفــظ الحقــوق واحرتامهــا والوفــاء مبــا تتطلبــه مــن مســؤوليات عــى  انطالقً

الفــرد واملجتمــع، فقــد ُعِنــي بحقــوق الطفــل وبرعايتهــا وحفظهــا؛ ال ســيام مــع ضعفــه  وقلــة حيلتــه وهيمنــة والديــه عليــه، فالرحمــة بــه ولــني الجانــب معــه 

أمــر مطلــوب يف الديــن الحنيــف.

تــرتك القطيعــة والنــزاع بــني الوالديــن يف نفــس الطفــل وعقلــه جروًحــا وندوبـًـا نفســية وعقليــة كثــرية يكــون لهــا تأثرياتهــا الشــديدة يف مســرية حيــاة الطفــل؛ 

ويُشــري املتخصصــون إىل أن كثــريًا مــن الحــاالت النفســية واالنعــزال والتأتــأة كانــت مــن حــاالت عنــف نفســية؛ كــام أنهــا قــد تــرتك ضعفــاً يف الثقــة يف النفــس 

وضعفــاً يف االندمــاج االجتامعــي مــام يــؤدي إىل الفشــل الحيــايت حينــام يكــرون لــذا فــإن مبــادرة مركــز تنفيــذ الرؤيــة والزيــارة ســتعالج هــذه املشــكالت مــن 

خــالل بقــاء التواصــل والعالقــة بــني األطفــال ووالديهــم.

األسس واملنطلقات الرشعية

األسس واملنطلقات االجتامعية
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متثــل الجوانــب االجتامعيــة ركيــزة أساســية يف نجــاح رؤيــة 2030، ولذلــك اهتمــت هــذه الرؤيــة باملســؤولية االجتامعيــة مبفهومهــا الواســع مــن خــالل العمــل 

عــى متكــني مؤسســات املجتمــع املــدين مــن املســاهمة يف عمليــة التحــول االجتامعــي وتشــجيعها عــى املســاهمة يف هــذا التحــول. واملتأمــل لهــذه 

الرؤيــة يــدرك أن االهتــامم باإلنســان هــو هدفهــا الرئيــس خصوصــا وأن هــذا االهتــامم اصبــح مــؤرًشا حضاريًّــا لقيــاس رقــي املجتمعــات وتقدمهــا، وانطالقــا مــن 

ذلــك اهتمــت هــذه الرؤيــة باملجتمــع ويف قلبــه الطفــل ومواجهــة املشــكالت التــي تعرقــل التنميــة االجتامعيــة.

األسس واملنطلقات التنموية
)رؤية اململكة العربية السعودية 2030(

ــاذ  ــة التخ ــة وترشيعي ــات نظامي ــعودية منطلق ــح الس ــة واللوائ ــل األنظم ــياق, متث ــذا الس ــل، ويف ه ــوق الطف ــى حق ــعودية ع ــة الس ــة العربي ــرص اململك تح

التدابــري اإلجرائيــة الالزمــة يف توفــري الرعايــة والحاميــة الشــاملة لجميــع األطفــال، مبــا يف ذلــك حقــه يف الرعايــة الوالديــة، ومــن بــني تلــك األنظمــة: نظــام  

الحكــم األســايس, ونظــام قضــاء التنفيــذ, ونظامــا الحاميــة مــن اإليــذاء وحاميــة الطفــل

ــدول األطــراف مــن ناحيــة  ــزم ال ــاق القانــوين الــدويل األول الــذي يل ــد امليث كــام أقــر املجتمــع الــدويل يف عــام 1989م اتفاقيــة حقــوق الطفــل حيــث تُّع

قانونيــة بدمــج السلســلة الكاملــة لحقــوق اإلنســان املدنيــة، والثقافيــة واالجتامعيــة واالقتصاديــة, وتتلخــص مبادئهــا األساســية يف: عــدم التمييــز؛ وتضافــر 

الجهــود مــن أجــل املصلحــة الفضــى للطفــل؛ والحــق يف الحيــاة، والحــق يف البقــاء، والحــق يف النــامء؛ وحــق احــرتام رأى الطفــل. ويتــالزم كل حــق مــن 

الحقــوق التــي تنــص عليــه االتفاقيــة بوضــوح، بطبيعتــه مــع الكرامــة اإلنســانية للطفــل وتطويــره وتنميتــه املنســجمة معهــا.

األسس واملنطلقـات القانونية  النظامية
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  الهوية والشعار لمبادرة شمل:
يلتزم املتعاقد باستخدام املسمى الرسمي )شمل( والهوية البرصية الخاصة باملبادرة يف جميع مخاطبات وأعامل املراكز

االسم الرسمي للمبادرة : شمل

الشعار الرسمي للمبادرة:

ألوان الهوية البرصية:

C
M
Y
K

75
25
65
10

C
M
Y
K

10
20
70
00

C
M
Y
K

00
00
00
80
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فلسفة الشعار:

بناء الشعار:
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مناذج من الهوية:
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المصطلحات
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التعريفالمصطلحم

وزارة العدلالوزارة1

دار مسارات للدراسات والتطويراالستشاري2

3
 "املركز

)جهات التنفيذ("

مـكان محايـد ومجهـز ببيئـة مرتكـزة حـول الطفـل يكـون مختًصـا بتنفيذ أحـكام وخدمـات الرؤية والزيـارة ونقـل الحضانة, وقـد يكون ذلـك إىل جانب خدمـات اجتامعية 

أخرى.

مؤسسة لتنفذ األحكام )عر مؤسساتها أو بالباطن( ولديها القدرة التنظيمية واملالية الالزمة للتشغيلالوسيط4

املؤسسات الرسمية أو الخريية التي تتوىل حل املشكالت األرسية بني أطراف النزاع األرسي لغرض املحافظة عى متاسك وترابط األرسةمؤسسات اإلصالح األرسي5

تنفيذ األحكام6
العملية التي يقوم بها املركز من خالل تنفيذه لألحكام املتعلقة بالزيارة والرؤية والحضانة للمستفيدين كام يقدم التسهيالت الداعمة للتنفيذ بعد 

صدور األحكام من املحكمة املختصة

اتفاق الطرفني )الحاضن وغري الحاضن( بشكل ودي دون وجود حكم قضايئ عى االستفادة من خدمة املركز فيام يتعلق بالرؤية أو الزيارة أو الحضانةاإلحالة الذاتية7

اإلفادة القضائية 8
ــة  ــى عملي ــا ع ــر حدوثه ــي أث ــع الت ــة والوقائ ــارة أو الحضان ــم الزي ــذ حك ــات تنفي ــايض مبجري ــة الق ــدف إحاط ــة به ــة املختص ــع للمحكم ــوين يرف ــر قان تقري

ــذ.   التنفي

9
 "الحكم القضايئ

)السند التنفيذي("
وثيقة مكتوبة رسمية جائز تنفيذها بواسطة الجهات القضائية التنفيذية, ومتثل حكم قضايئ أو قرار قضايئ معجل أو محرض صلح صادقت عليه املحكمة 

املختصة, وتتضمن الوثيقة  متكني أحد األبوين أو من يقوم مقامهام من الحصول عى حضانة األطفال أو زيارتهم أو رؤيتهم.

القرار الصادر من قايض التنفيذ واملتضمن أمر املنفذ ضده بالتنفيذ لصالح املنفذ لهالقرار التنفيذي10

إجراء علمي يتم من خالل خطوات منهجية معتمدة علميا لغرض تشخيص ودراسة حالة الطفل اجتامعياً ونفسياً وصحياً قبل واثناء تسجيله يف املركزدراسة الحالة11

التهيئة12

برنامـج يتـم عملـه لدعـم ومسـاعدة الطفـل لتنفيـذ الزيارة أو نقـل الحضانة, بحيـث يتضمن الرنامـج عدد من اللقـاءات التدريجيـة التي تجمع الطفـل باملنفذ 

لـه بـإرشاف ومتابعـة املركـز, يتـم مـن خاللهـا إقامـة عـدد مـن األنشـطة الرتفيهيـة للطفـل, وتقديـم التوجيهـات واالرشـادات الداعمـة للمنفذ لـه واملنفذ 

ضـده, بهـدف تنفيـذ  الحكـم كليـاً بصـورة وديـة بعـد التأكد مـن تقبل الطفـل لذلك.

اإلستشارة االجتامعية13
العملية التي يتم من خاللها تقديم األراء واإلرشادات االجتامعية املتعلقة بالحالة وفق إجراات علمية من أفراد متخصصني ومؤهلني يف مجاالت علم 

االجتامع والخدمة االجتامعية.

االستشارة النفسية14
العملية التي يتم من خاللها تقديم اآلراء واالرشادات النفسية التي تتعلق بالحالة وفق إجراءات علمية من أفراد متخصصني ومؤهلني يف الطب 

النفي.
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                   التعريفالمصطلحم

العملية التي يتم من خاللها تقديم اآلراء القانونية التي تتعلق بالحالة وفق إجراءات نظامية من أفراد متخصصني ومؤهلني يف مجاالت األنظمة والقانون.االستشارة القانونية15

الطفل موضع حكم الزيارة أو الحضانة أو الرؤية واملحال للمركز بغرض تنفيذه، ويكون عمره من سن الوالدة وحتى سن الثامنة عرش.املحضون أو املزور16

17
 "املنفذ ضده

)الحاضن("

حاضـن الطفـل امللـزم بتنفيـذ الزيـارة لصالـح املنفـذ لـه وذلـك فيام يتعلـق بخدمـة تفعيل الزيـارة أو الرؤيـة، أو الحاضـن األسـبق للمحضون امللـزم بتسـليمه لحاضنه 

الجديـد بالنسـبة لخدمـة تفعيـل الحضانـة، وقـد يكـون املنفـذ ضـده والـد املحضـون، أو والدتـه، أو جدتـه ألمـه، أو جدته ألبيـه، أو جـده ألمه، أو جـده ألبيه.

18

 "املنفذ له

 )غري الحاضن(

)طالب التنفيذ("

َمـن صـدر لصالحـه حكـم باسـناد حضانـة املحضـون إليـه، أو حصـل عى حكـم بتمكينه من زيـارة املحضون، وقـد يكون املنفـذ له والـد املحضـون، أو والدته، أو 

جدتـه ألمـه، أو جدتـه ألبيـه، أو جـده ألمـه، أو جـده ألبيـه. أو من يقـرر القايض تحديدهم حسـب ظـروف املحضون ومصلحتـه الفضى.

عملية نقل حضانة الطفل من أحد أبويه أو من يقوم مقامها )الحاضن السابق( إىل حاضنه الجديد تنفيذاً لحكم الحضانة الصادر من املحكمة املختصة."الحضانة / نقل الحضانة"19

20
 ")الرؤية(

الزيارة الداخلية"

الزيـارة التـي يتـم خاللهـا متكـني املنفذ له مـن رؤية املحضـون داخل إحدى الغـرف املخصصة للقـاءات العائلية باملركز، وال يسـمح له باصطحـاب املحضون 

إىل خـارج املركز.

الزيارة21
عمليـة انتقـال الطفـل مـن حاضنـه إىل والـده اآلخر أو مـن يقوم مقامه ليصطحبـه خارج املركز ملـدة زمنية محددة مـن ِقبل قايض التنفيذ متتد من سـاعات 

إىل أيـام، ويصبـح املسـئول عـن رعايته حينها، ويعاد بعدهـا الطفل للمركز ليصطحبـه الوالد الحاضن.

22
 "الزيارة الدورية

)الزيارة االعتيادية("
الزيارات التي يتم تنفيذها للمنفذ له بصفة منتظمة طوال السنة، وقد تكون أسبوعية، أو نصف شهرية أو شهرية أو نحو ذلك. 

23
الزيارة الخارجية أو زيارة 

االصطحاب

الزيارة التي يتم فيها تسليم املحضون للمنفذ له داخل مقر املركز، ومن ثم ميكن املنفذ له من اصطحاب الطفل إىل خارج املركز أثناء مدة الزيارة، عى أن 

يعيده إىل املركز يف نهاية الزيارة لتسليمه للمنفذ ضده.

هي زيارة اصطحاب يبيت فيها الطفل املحضون مع الطرف غري الحاضن ملدة محددة من ِقبل قايض التنفيذ، ومن ثم يلتزم بإعادته إىل املركز يف نهاية املدة.زيارة املبيت24

العملية التي يتم من خاللها تنفيذ الزيارات يف اإلجازات والعطل الرسمية  يف اململكة.الزيارة املوسمية25

الزيارات التي يتم تنفيذها يف غري مواعيد الزيارة الثابتة, وذلك باالتفاق بني املنفذين؛ للتعويض عن زيارة متعطلة بسبب اعتذار املنفذ ضده عن التنفيذ.الزيارة التعويضية26

التحويل املنزيل27
خدمة يقدمها املركز للمنفذين الذين تم تأهيلهم لتنفيذ الزيارة من املنزل، بحيث ينحرص دور املركز عى اإلرشاف واملتابعة عن بعد ملدة محددة حتى 

يتم التأكد من استطاعتهام عى تنفيذ الزيارة دون وساطة وتدخل املركز.



مقدمو الخدمة
الباب الثاني



الخدمــة تقديــم  مراكــز  فئــات 
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فئة

)أ(

فئة

)جـ(

فئة

)ب(

فئة

)د(

 تصنيف فئات مراكز  أحكام الرؤية والزيارة والحضانة
يقرتح الفريق اإلستشاري تصنيف مراكز أحكام الرؤية والزيارة والحضانة حسب الفئات التالية :

تعتـر مراكـز خاصة بتقديـم خدمات تنفيذ أحـكام الرؤية 
والزيـارة والحضانـة، مسـتقلة ترتبط مبارشًة مع وسـيط 
أو تتبـع لـوزارة العمل والتنمية االجتامعيـة، تتميز بأنها 
تعـزز العالقـة بـني القطـاع الخـاص والعـام يف تقديـم 

الخدمـات الحكومية. 

مراكز غري مستقلة، تعتر إدارات للرعاية الوالدية 
ترتبط مبارشة بإحدى الجمعيات الخريية أو مراكز 

التنمية األرسية.

أو  الوسـيط  مـع  مبـارشة  ترتبـط  خدمـة  نقـاط  تعتـر 
حسـب رؤيتـه بحيـث تكـون مرجعيتهـا ملركـز فئـة )أ( أو 
االسـتالم  خدمـات  تقديـم  عـى  عملهـا  ويقتـرص  )ب( 

فقـط. والتسـليم 

تقدمهـا  رئيسـية  برامـج  تعتـر  مسـتقلة،  شـبه  مراكـز 
أكـر. اجتامعيـة  مبؤسسـات  ملحقـة  مسـتقلة  مراكـز 
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فئة

)أ(
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فئة

)أ(

تنظيمي
االرتباط التنظيمي

تعتر مراكز خاصة بتقديم خدمات تنفيذ أحكام الرؤية والزيارة 
والحضانة، مستقلة ترتبط مبارشًة مع وسيط أو تتبع لوزارة 

العمل والتنمية االجتامعية، تتميز بأنها تعزز العالقة بني القطاع 
الخاص والعام يف تقديم الخدمات الحكومية.

 - استقالل تام
- مؤسسة مستقلة بهيكل تنظيمي مكتمل

  األحد - الخميس
)صباحي(

 جميع أيام األسبوع + اإلجازات والعطل الرسمية
)صباحي + مسايئ(

غرفة مخصصة لخدمات األمن

استقالل املبنى

 كبري من 200 إىل 400

1 - استخدام النظام الخاص بإدارة اإلحاالت  واملعتمد من وزارة العدل.
2 - نظام إلكرتوين إلدارة الحضور واالنرصاف

3 - نظام إلكرتوين إلدارة العمليات املالية
4 - نظام للمراسلة ولألرشفة اإللكرتونية

خدمة الرؤية + الزيارة + نقل الحضانة + إرشاد + االستشارات

الهيكل التنظيمي

وقت العمل اإلداري

وقت تنفيذ األحكام

الجانب األمني

استقالل املبنى

عدد املستفيدين

التقنية

نوع الخدمات 
املقدمة

الخدمات 
واملقـــر
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فئة

)أ(

عالقات

استقبال اإلحاالت

- يستقبل من املحكمة
- يستقبل من الوسيط
- يستقبل من املراكز 

- االجتامعية
- يستقبل اإلحاالت ذاتية

- تشغيل النموذج لتقديم الخدمات
- دعم مادي

- عقد رشاكات

- مساندة القضاء يف دراسة الحاالت 
- )قبلية(

- إحالة مبارشة
- رفع التقارير الدورية عن الحاالت

العالقة مع القطاع 
الخاص

عالقة القضاء
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فئة

)ب(



31

فئة

)ب(

تنظيمي
- مراكز شبه مستقلاالرتباط التنظيمي

- تعتر برامج رئيسية تقدمها مراكز مستقلة ملحقة مبؤسسات اجتامعية أكر

 برنامج له هيكل مستقل ومرتبط بالجمعية

األحد - الخميس
 )صباحي(

جميع أيام األسبوع + اإلجازات والعطل الرسمية
)مسايئ(

شبه مستقل

خدمة الرؤية + الزيارة + نقل الحضانة + إرشاد + االستشارات

غرفة مخصصة لخدمات األمن

متوسط  من 100 إىل 199

1 - استخدام النظام الخاص بإدارة اإلحاالت  واملعتمد من وزارة العدل.
2 - نظام إلكرتوين إلدارة الحضور واالنرصاف

3 - نظام إلكرتوين إلدارة العمليات املالية
4 - نظام للمراسلة ولألرشفة اإللكرتونية

خدمة الرؤية + الزيارة + نقل الحضانة + إرشاد + االستشارات

الهيكل التنظيمي

وقت العمل اإلداري

وقت تنفيذ األحكام

استقالل املبنى

نوع الخدمة

الجانب األمني

عدد املستفيدين

التقنية

نوع الخدمات 
املقدمة الخدمات 

واملقـــر
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فئة

)ب(

عالقات
استقبال اإلحاالت

- يستقبل من املحكمة
- يستقبل من الوسيط

- يستقبل من املراكز االجتامعية
- يستقبل اإلحاالت ذاتية

- مساندة القضاء يف دراسة الحاالت )قبلية(
- إحالة مبارشة

- رفع التقارير الدورية عن الحاالت

- دعم مادي
- عقد رشاكات

عالقة القضاء

العالقة مع القطاع 
الخاص
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فئة

)جـ(
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فئة

)جـ(

تنظيمي
- مراكز غري مستقلاالرتباط التنظيمي

- وهي تعتر إدارة داخل مؤسسات اجتامعية متعددة الخدمات

إدارة ضمن هيكل الجمعية

األحد - الخميس
 )صباحي(

الخميس + الجمعة + السبت
)مسايئ(

غري  مستقل

خدمة الرؤية + الزيارة + نقل الحضانة + إرشاد + االستشارات

غرفة مخصصة لخدمات األمن

محدود أقل من 100

1 - استخدام النظام الخاص بإدارة اإلحاالت  واملعتمد من وزارة العدل.
2 - نظام إلكرتوين إلدارة الحضور واالنرصاف

3 - نظام إلكرتوين إلدارة العمليات املالية
4 - نظام للمراسلة ولألرشفة اإللكرتونية

خدمة الرؤية + الزيارة + نقل الحضانة + إرشاد

الهيكل التنظيمي

وقت العمل اإلداري

وقت تنفيذ األحكام

استقالل املبنى

نوع الخدمة

الجانب األمني

عدد املستفيدين

التقنية

نوع الخدمات 
املقدمة الخدمات 

واملقـــر
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فئة

)جـ(

عالقات
استقبال اإلحاالت

- يستقبل من املحكمة
- يستقبل من الوسيط

- إحالة مبارشة
- رفع التقارير الدورية عن الحاالت

- دعم مادي
- عقد رشاكات

عالقة القضاء

العالقة مع القطاع 
الخاص
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فئة

)د(
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فئة

)د(

تنظيمي
- تعتر نقاط خدمة ترتبط مبارشة مبركز فئة )أ( ويقترص عملها عى تقديم خدمات نقل االرتباط التنظيمي

- الحضانة والزيارة )االستالم والتسليم فقط(.

- ليس له هيكل
- مرتبط مبرجعيته

يوم واحد يف منتصف األسبوع

حسب الحاجة

- مكان تسليم واستالم
- )داخل جمعية، مدرسة، محكمة، وغريها(

- نقل الحضانة – الزيارة
- )خدمات االستالم والتسليم(

غرفة مخصصة لخدمات األمن

حسب جهة اإلحالة

حسب مرجعيته

خدمة الرؤية + الزيارة + نقل الحضانة + إرشاد

الهيكل التنظيمي

وقت العمل اإلداري

وقت تنفيذ األحكام

استقالل املبنى

نوع الخدمة

الجانب األمني

عدد املستفيدين

التقنية

نوع الخدمات 
املقدمة الخدمات 

واملقـــر
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فئة

)د(

عالقات
استقبال اإلحاالت

- يستقبل من الفئة التي يتبع لها
- يستقبل من الوسيط

- يستقبل من املحكمة يف حال عدم وجود مركز من فئة أعى داخل نفس املدينة

يرتبط مع القضاء يف حال عدم وجود مركز فئة أعى داخل 
النطاق الجغرايف

حسب مرجعيته

عالقة القضاء

العالقة مع القطاع 
الخاص
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 شروط تقديم الخدمة )االشتراطات العامة لجميع الفئات والوسيط(:

 يلتزم الوسيط واملركز بتوفري األجهزة واألدوات الالزمة لقيام منسوبيه بالعمل. �

 يلتــزم الوســيط واملركــز أن يوفــر التجهيــزات التقنيــة الالزمــة لنجــاح دخولــه عــى املنصــة اإللكرتونيــة املعتمــدة مــن الــوزارة وذلــك إلدارة جميــع العمليــات ذات  �

الصلــة باســتقبال اإلحــاالت  ورفــع املحــارض والتقاريــر الدوريــة منــه إىل االستشــاري والــوزارة. 

 يلتــزم الوســيط واملركــز بسياســة التنفيــذ والتشــغيل املعتمــدة وهــو مســؤول عــن توافــق جميــع األنظمــة والحلــول واألجهــزة التــي يوفرهــا مــع بقيــة األنظمــة  �

والحلــول واألجهــزة لــدى الــوزارة ذات العالقــة باملبادرة. 

 يلتزم الوسيط واملركز باملواصفات واالشرتاطات الفنية والتنظيمية واملكانية واإلدارية الخاصة بكل فئة )أ-ب-ج-د( حسب ما ورد يف الدليل. �

 يلتزم الوسيط واملركز باستخدام املسمى الرسمي )شمل( والهوية البرصية الخاصة باملبادرة يف جميع مخاطبات وأعامل املراكز. �

 يلتزم الوسيط واملركز بالتعاون مع اإلستشاري يف تنفيذ خطط إدارة التغيري والتواصل والتدريب حسب مصفوفة املسؤوليات الخاصة بإدارة التغيري. �

ــه  � ــة ل ــز التابع ــيط واملراك ــاري والوس ــوزارة واالستش ــني ال ــال ب ــط االتص ــون ضاب ــروع ويك ــام إدارة الف ــوم مبه ــه يق ــادرة لدي ــر للمب ــني مدي ــيط بتعي ــزم الوس  يلت

ويكــون ذا مؤهــل أكادميــي ال يقــل عــن الشــهادة الجامعيــة ويتــم رفــع الســرية الذاتيــة الخاصــة بــه لالستشــاري وال يتــم تعيينــه إال بعــد موافقــة االستشــاري 

واعتــامد الــوزارة.

 يلتــزم الوســيط بتشــكيل فريــق تنميــة مــوارد ماليــة لديــه للعمــل عــى خطــة االســتدامة التــي تهــدف إىل توفــري بدائــل ومصــادر متويليــة لدعــم جميــع املراكــز  �

التابعــة لــه مــن الفئــات املختلفــة )أ – ب – ج – د(.

 يلتزم الوسيط بتعيني محاسب مايل إلدارة عمليات الرصف والتمويل ومتابعتها مع الوزارة واملراكز واالستشاري. �

 يخصص الوسيط حساب بني مستقل للمبادرة بهدف إدارة عمليات التمويل والرصف. �

ــة  � ــد موافق ــه إال بع ــم تعيين ــنوات، وال يت ــالث س ــن ث ــل ع ــة ال تق ــره إداري ــه خ ــة، ولدي ــهادة الجامعي ــن الش ــه ع ــل مؤهل ــعودي ال يق ــر س ــز مدي ــكل مرك ــون ل  يك

ــوزارة. ــامد ال ــاري واعت االستش

 يجب أن تكون فرق العمل التي ستتوىل العمل يف الوسيط واملركز لديها خرة كافية ومناسبة كل يف مجال عملها. �

 يقدم الوسيط تقريراً نصف شهرياً لالستشاري )وفق منوذج التقرير املعد من االستشاري( عن سري العمل يف كل مركز. �

 يقدم الوسيط تقريراً شهرياً لالستشاري عن الصعوبات والتحديات واملقرتحات وأسباب التعرث وآلية التعامل معها. �



جهات التعاقدية

3-3
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املؤسسات الرتبوية
جهات مرخصة من وزارة التعليم

Service Contracts عقود تقديم الخدمة

املؤسسات االجتامعية
جمعيات أو مؤسسات مرخصة من وزارة العمل 

والتنمية االجتامعية

القطاع الحكومي

القطاع الخريي

القطاع الخاص

املدارس الحكومية
رياض األطفال الحكومية

فئة “د” أو “ج” يف املناطق النائية

املدارس الخريية
رياض األطفال الخريية

الجمعيات الخريية )جميع الفئات(
املؤسسات الخريية )جميع الفئات(

لجان التنمية االجتامعية )فئة ب + ج + د(

جهات مرخص لها تقديم الخدمة مبقابل 
مادي )توافر سجل تجاري( )فئة ج + د(

املدارس األهلية
رياض األطفال األهلية

مراكز األحياء )فئة ج + د(



األطراف الرئيسيين للمبادرة
الباب الثالث



األطراف الرئيسيين للمبادرة واألدوار 
والمسئوليات

3-4
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  األطراف الرئيسية للمبادرة

وكالة التنفيذ

املحكمة

االستشاري

الوسيط

املستفيد

مراكز شمل

1

2

3

4

5

6
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  تعريف األطراف الرئيسيين للمبادرة واألدوار والمسؤوليات

املحكمـــة

أدوارها 
ومسؤولياتها 

أدوارها 
ومسؤولياتها 

تتمثــل يف محاكــم األحــوال الشــخصية املندرجــة تحــت محاكــم الدرجــة األوىل حســب تصنيــف وزارة العــدل واملختصــة بالنظــر 
يف جميــع مســائل األحــوال الشــخصية ابتــداًء.

ــخصية  ــوال الش ــم األح ــن محاك ــادرة م ــة الص ــندات التنفيذي ــذ الس ــص بتنفي ــي تخت ــذ الت ــر التنفي ــم ودوائ ــل يف محاك ــام تتمث ك
واملحاكــم والجهــات األخــرى املخولــة بذلــك.

وكالــة التنفيــذ لــوزارة العــدل وهــي مالكــة املبــادرة املندرجــة تحــت برنامــج التحــول الوطنــي 2020 الخاصــة باســرتاتيجيات وزارة 
العــدل لتحقيــق رؤيــة اململكــة 2030

•إحالــة تنفيــذ أحــكام الرؤيــة والزيــارة والحضانــة إىل مراكــز التنفيــذ املعتمــدة باســتخدام النظــام املطــور ومراعــاة خطــة 
التوســع واالنتشــار.

•الحــد تدريجيــاً مــن إحالــة تنفيــذ أحــكام الرؤيــة والزيــارة والحضانــة إىل مراكــز الرشطــة حتــى تصــل إىل "صفــر" بحلــول عــام 
2020م إنفــاذاً للتعاميــم الصــادرة.

•تلقــي التقاريــر مــن مراكــز تنفيــذ الخدمــة واالســتجابة لهــا لضــامن نجــاح العمــل ومعالجــة معوقــات التنفيــذ مبــا يف ذلــك 
املصادقــة عــى تنفيــذ األحــكام واالتفاقــات الوديــة، وإيقــاع العقوبــات، واتخــاذ التعهــدات الالزمــة عــى أطــراف الحكــم.

•إشعار الوسيط واملراكز باإلحاالت إلكرتونياً عر النظام املعتمد.
•الدقــة يف تســجيل اإلحصائيــات واملعلومــات عــر النظــام اإللكــرتوين للمســاندة يف تجويــد مدخــالت اتخــاذ القــرار 

مســتقبالً.
•املشاركة يف تقييم الخدمات واستفتاءات قياس الرضا.

• طرح الكراسات وتوقيع العقود.              • منح صالحيات دخول عى النظام اإللكرتوين لألطراف ذات العالقة.
• اعتامد خطة إدارة التغيري واالنتقال.     • املسؤولية املالية واإلدارية لتنفيذ خطة االتصال داخل وخارج الوزارة.

• بناء واعتامد الهوية الرسمية ملرشوع مراكز شمل.
• التمويل املايل للوسيط حسب املخطط لتشغيل أعامل املراكز.

• تعميد املحاكم باإلحالة إىل مراكز تنفيذ األحكام )شمل( وإدارة االتصال معها عر النظام اإللكرتوين املعتمد.
• توصيف اإلدارة اإلرشافية عى مراكز شمل من جانب الوزارة.       

• تحديد فريق العمل من جانب الوزارة إلنجاز أعامل خطة نقل املعرفة.
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أدواره 
ومسؤولياته

االستشاري
ــة  ــادرة" واملكلف ــة املب ــدل "مالك ــع وزارة الع ــدة م ــة املتعاق ــي الجه ــر وه ــات والتطوي ــارات للدراس ــل يف دار مس يتمث
ــادرة. ــنوات املب ــدة س ــة مل ــارة والحضان ــة والزي ــكام الرؤي ــذ أح ــز تنفي ــري مراك ــادرة توف ــارية ملب ــات االستش ــم الخدم بتقدي

•متكني الوسيط واملراكز من منوذج التشغيل املطور.
ــاس  ــج قي ــة ونتائ ــة الراجع ــة والتغذي ــر الدوري ــالل التقاري ــن خ ــك م ــور وذل ــغيل املط ــوذج التش ــتمر لنم ــني املس •التحس

مــؤرشات األداء.
ــى  ــدة واإلرشاف ع ــة املعتم ــددة يف الوثيق ــؤوليات املح ــب املس ــال حس ــري واالنتق ــة إدارة التغي ــى خط ــل ع •العم

ــة. ــامل الخط ــذ أع ــل بتنفي ــام يتص ــز في ــيط واملراك الوس
•مساندة الوزارة يف بناء هوية مبادرة مراكز شمل.

•تنفيذ الزيارات الشهرية للمراكز وتسجيل التقارير ورصد الوقائع الحرجة للتعامل معها.
•إجراء عمليات اإلرشاف والرقابة والتقييم والتطوير للمراكز والوسيط.

•اإللتزام بجدول الخطة الزمنية للمرشوع خالل سنوات العمل عى املبادرة.
•نقل املعرفة إىل فريق العمل بالوزارة حسب الجدول الزمني للمرشوع

أدواره 
ومسؤولياته

الوسيـــــط

هــو الجمعيــة / املؤسســة املســؤولة عــن التعاقــد مــع مراكــز التنفيــذ داخل نطاقهــا الجغــرايف املحــدد باإلضافة إىل مســؤولياته 
املبــارشة عــن تدريبهــا ومتكينهــا إداريــاً وماليــاً مــن خــالل دعــم الــوزارة أو تنفيــذ خطــة االســتدامة/ باإلضافــة إىل متابعتــه ألعــامل 
املراكــز واإلرشاف والرقابــة الدوريــة وتقييمهــا إلجــراء عمليــات التحســني املســتمر. وتكــون مرجعيتهــا لالستشــاري )دار مســارات أثنــاء 

ســنوات املبــادرة( ولوكالــة التنفيــذ بــوزارة العــدل.

• استحداث أو فتح مراكز الخدمة وااللتزام بخطة التوسع واالنتشار ومراحل العمل املحددة بالكراسة.
• االلتزام بالهوية واملسمى الرسمي للمبادرة )شمل(.

• اإللتزام بالتوجيهات والتعليامت والقرارات والتعاميم ذات الصلة بأعامل املبادرة.
• الرصف املايل عى املراكز.     • الرقابة الدورية عى املراكز.       • بناء الحقائب التدريبية.

• التدريب والتمكني لفريق العمل مبراكز التنفيذ التابعة له داخل النطاق املحدد.
• املساهمة يف التحسني املستمر وتطوير الخدمات والعمليات ومنوذج التشغيل املطور.

• رفع التقارير الدورية عن أداء عمل املراكز والوسيط لالستشاري.
• رفع التقارير املالية شهرياً للوزارة واالستشاري بشكل إلكرتوين.

• بناء وتنفيذ خطة االستدامة ورفع التقارير الدورية الالزمة للوزارة واالستشاري.
• التنفيــذ املــايل واإلداري ألعــامل الخطــة اإلعالميــة وخطــة اإلتصــال ضمــن خطــة إدارة التغيــري واالنتقــال املعتمــدة وذلــك 

حســب املســؤوليات املحــددة بالوثيقــة والكراســة.
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أدوارها 
ومسؤولياتها 

أدواره 
ومسؤولياته

مراكز شمـل

املستفيــد

مــكان محايــد ومجهــز ببيئــة مرتكــزة حــول الطفــل يكــون مختًصــا بتنفيــذ أحــكام وخدمــات الرؤيــة والزيــارة ونقــل الحضانــة, وقــد 
يكــون ذلــك إىل جانــب خدمــات اجتامعيــة أخــرى.

يتمثل يف الطرف الحاضن وغري الحاضن واملحضون.

• تنفيذ خدمات الرؤية والزيارة ونقل الحضانة.
• االلتزام بالهوية واملسمى الرسمي للمبادرة )شمل(.

• رفع تقرير نصف شهري عن األداء للوسيط بشكل إلكرتوين.
• رفع تقرير التحديات والصعوبات واإلنجازات شهرياً للوسيط بشكل إلكرتوين.

• استخدام النظام اإللكرتوين املعتمد إلدارة استقبال اإلحاالت والتواصل مع املحاكم والقضاة.
• تحرير املحارض واإلفادات عن حالة تنفيذ األحكام للقضاة وذلك عر النظام املعتمد.

• التعاون مع الوسيط واالستشاري إلنجاح الزيارات الدورية اإلرشافية.
• التعاون مع الوسيط إلنجاز عمليات التدريب والتمكني وقياس األثر.

• ضامن الوفاء مبتطلبات تقديم الخدمة وتطوير مستوى جودة العمليات والخدمات.
• تنفيذ قياسات رىض املستفيدين دورياً عن الخدمات املقدمة داخل املركز.

• املشاركة يف تنفيذ أعامل الخطة اإلعالمية وخطة اإلتصال ضمن خطة إدارة التغيري واالنتقال.
• مساندة الوسيط يف تخطيط وتنفيذ أنشطة خطة االستدامة.

• اإللتزام باللوائح واألنظمة الخاصة باملحاكم ذات العالقة.
• اإللتزام باللوائح واألنظمة ملركز التنفيذ.
• اإللتزام بالجدول الزمني لتنفيذ الزيارات.

• تخفيف التدفق عى املحاكم والعمل مع مراكز التنفيذ مبارشة لالستفادة من الخدمة ذاتياً.
• عــدم االعتــامد الكامــل عــى مراكــز شــمل لتنفيــذ األحــكام املتعلقــة بالرؤيــة والزيــارة والحضانــة واالســتفادة مــن خدماتهــا 

كمرحلــة انتقاليــة إىل الحضانــة املنزليــة املشــرتكة بــني األبويــن لحــني اســتقرار العالقــة بــني جميــع األطــراف



الفئات المستهدفة
الباب الرابع



المستخدمون
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وزارة العدل

جهات التنفيذ

»االستشاري )دار مسارات(«

الوسيــــط

يشـكل النمـوذج إطـاراً مرجعيـاً للـوزارة السـتحداث مراكـز تنفيـذ أحـكام الرؤيـة والزيـارة والحضانـة 
واإلرشاف عليهـا وتنظيـم أعاملها والتقويم والتحسـني املسـتمر بناء عـى املعايري واملؤرشات 

املعتمدة

والزيــارة  الرؤيــة  ألحــكام  املنفــذة  للمراكــز  وإجرائيــاً  اسرتشــادياً  دليــالً  النمــوذج  يشــكل 
ــل ــوذج العم ــدة يف من ــامذج املعتم ــراءات والن ــات واإلج ــالل العملي ــن خ ــك م ــة وذل والحضان

يشــكل هــذا النمــوذج دليــل عمــيل لنقــل املعرفــة والتدريــب والتمكــني واالرشاف واملتابعــة 
والتقويــم ألعــامل جهــات التنفيــذ

وصف االستخداممستخدمو النموذج

يشــكل هــذا النمــوذج دليــالً اسرتشــادياً لتطبيــق متطلبــات التعاقــد والتمويــل للجهــات الراغبــة 
يف تقديــم خدمــات الرؤيــة والزيــارة والحضانــة



فئات المستفيدين
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فئات المستفيدين من المركز

ميكن تصنيف الفئات املستفيدة من مراكز تنفيذ أحكام الرؤية والزيارة والحضانة عى النحو التايل :

ــة ممــن ال تتوفــر لوالديهــم  ــاء يف فــرتة الحضان األبن
فرصــة رؤيتهــم أو زيارتهــم نتيجــة للخالفــات الزوجيــة 

أو عــدم وجــود مــكان مالئــم للزيــارة

الوالدان أو من ميثلهام حسب حكم القايض
أثناء فرتة اإلنفصال أو النزاع األرسي

المحضون

المنفذ له / المنفذ ضده
-  وزارة العدل )وكالة التنفيذ(.

- وزارة العمل والتنمية اإلجنامعية.
- مراكز الرشطة.

 عند طلب تقارير عن حاالت معينة 
قبل إصدار الحكم وبعده . 

جهات رسمية أخري

القضـــاة 



التنظيم اإلداري
الباب الخامس
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الهدف العام 

يهـدف املركـز إىل تفعيـل تنفيـذ أحـكام الحضانـة وزيـارة ورؤيـة املحضـون يف مـكان مالئـم اجتامعيـاً ونفسـياً وامنيـاً للحـاالت  �

التـي ال تتوفـر لهـا فـرص رؤيـة والديهـم نتيجـة الخالفـات الزوجيـة أثنـاء وبعـد الطـالق أو بسـبب عـدم توفـر مـكان مالئـم للرؤيـة.

التنظيم اإلداري

 املهنية والتخصص 
 يف العمل الخريي

االجتامعي

 تقدير احتياجات
 األفراد وحقوقهم

 الرشعية والقانونية
 اإلميان بالعدالةواالجتامعية

 االجتامعية بني
األفراد

 احرتام خصوصية
 األفراد واألرسة

 ومشكالتهم
العائلية القيم

األساسية

ميكن تنظيم عمل مراكز تنفيذ أحكام الرؤية والزيارة والحضانة بناءاً عى ما ييل:



الهياكل التنظيمية لجهات التنفيذ
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الهيكل التنظيمي 
مركز تنفيذ أحكام الرؤية والزيارة والحضانة

فئة

)أ(

املدير التنفيذي

السكرتارية

إدارة الرعاية الوالديةقسم العالقات العامة
قسم الشؤون اإلدارية 

واملالية
قسم الشؤون 

القانونية

التوثيقاملحاسبةاالستقبال والتواصلالعالقات واإلعالم

االستشارات القانونيةاملوارد البرشيةالزيارة والحضانة

التطوعالدراسة والتهيئة

تقنية املعلوماتاالستشارات األرسية

األمن والسالمةاإلحصاء والتوثيق

الخدمات العامة
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المؤهالت والخبرات المطلوبة لفريق العمل في المركز
فئة

)أ(

العدداملؤهل املطلوباألقسام / الوظائفاإلدارات

اإلدارة التنفيذية1
1بكالوريوساملدير التنفيذي1

1دبلومالسكرتارية2

قسم الشؤون القانونية2
1بكالوريوسالتوثيق العديل3

3بكالوريوساألخصايئ القانوين4

إدارة الرعاية الوالدية3

1بكالوريوسمدير إدارة الرعاية الوالدية5

2دبلوماالستقبال6

2دبلوممرشف الزيارة والحضانة7

4بكالوريوسأخصايئ اجتامعي8

2بكالوريوسأخصايئ نفيس9

1بكالوريوساإلحصاء والتوثيق10

1دبلومالعالقات واالعالم11قسم العالقات واالعالم4

قسم الشؤون اإلدارية واملالية5

1بكالوريوساملحاسب13

1دبلوممنسق املوارد البرشية14

1دبلوممنسق التطوع15

1بكالوريوستقنية املعلومات16

4كفاءةاألمن والسالمة17

1كفاءةسائق / مراسل18

19
خدمات عامة

عامل - كافرتيا
4ال يشرتط

32

 يتم توزيع الوظائف بني الرجال والنساء بحيث يتناسب مع االحتياج الفعيل ويحقق مصلحة املستفيدين من الخدمة.
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الهيكل التنظيمي 
مركز تنفيذ أحكام الرؤية والزيارة والحضانة

فئة

)ب(

مجلس إدارة الجهة

مدير برنامج شمل

قسم الشؤون اإلدارية 
العالقات واإلعالمقسم الشؤون القانونيةإدارة الرعاية الوالديةواملالية

العالقات واإلعالمالتوثيق االستقبال والتواصل املحاسب

االستشارات القانونية الزيارة والحضانة األمن والسالمة

الدراسة والتهيئة الخدمات العامة

االستشارات األرسية

اإلحصاء والتوثيق
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المؤهالت والخبرات المطلوبة لفريق العمل في المركز
فئة

)ب(

العدداملؤهل املطلوباألقسام / الوظائفاإلدارات

1بكالوريوسمدير برنامج شمل1مدير الربنامج1

قسم الشؤون القانونية2
1بكالوريوسالتوثيق العديل2

2بكالوريوساألخصايئ القانوين3

إدارة الرعاية الوالدية3

1بكالوريوسمدير إدارة الرعاية الوالدية4

2دبلوماالستقبال5

2دبلوممرشف الزيارة والحضانة6

3بكالوريوسأخصايئ اجتامعي7

1بكالوريوسأخصايئ نفيس8

1بكالوريوساإلحصاء والتوثيق9

1دبلومالعالقات واالعالم10قسم العالقات واالعالم4

قسم الشؤون اإلدارية واملالية5

1بكالوريوساملحاسب12

3كفاءةاألمن والسالمة13

1كفاءةسائق / مراسل14

15
خدمات عامة

عامل - كافرتيا
2ال يشرتط

22

 يتم توزيع الوظائف بني الرجال والنساء بحيث يتناسب مع االحتياج الفعيل ويحقق مصلحة املستفيدين من الخدمة.
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الهيكل التنظيمي 
مركز تنفيذ أحكام الرؤية والزيارة والحضانة

فئة

)ج(

مدير إدارة شمل

قسم الشؤون 
القانونية

األمن والسالمةقسم الرعاية الوالدية

األمن والسالمةاالستقبال والتواصل األخصايئ القانوين

مرشف الزيارة 
والحضانة

االستشارات االجتامعية 
والنفسية
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المؤهالت والخبرات المطلوبة لفريق العمل في المركز
فئة

)ج(

العدداملؤهل املطلوباألقسام / الوظائفاإلدارات

1بكالوريوسمدير إدارة شمل1مدير اإلدارة1

2بكالوريوساألخصايئ القانوين2قسم الشؤون القانونية2

قسم الرعاية الوالدية3

2دبلوماالستقبال3

2دبلوممرشف الزيارة والحضانة4

2بكالوريوسأخصايئ اجتامعي ونفيس5

2كفاءةاألمن والسالمة6قسم األمن والسالمة4

11

 يتم توزيع الوظائف بني الرجال والنساء بحيث يتناسب مع االحتياج الفعيل ويحقق مصلحة املستفيدين من الخدمة.



المهام واالختصاصات
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اختصاصات المراكز

تقديــم خدمــة )الرعايــة الوالديــة( لآلبــاء واألمهــات خــالل فــرتة النــزاع األرسي والطــالق، مبــا يســاعد يف تعزيــز وتســهيل رؤيــة الوالديــن ألطفالهــم  �

خــالل فــرتة الحضانــة.

إســتالم وتســيلم األبنــاء للوالديــن أثنــاء فــرتات رؤيــة الطفــل املحضــون بطــرق حضاريــة مالمئــة نفســياً وإجتامعيــاً وتحــت إرشاف متخصصــني يف  �

املجــال االجتامعــي والنفــي.

تقديم املعونة القضائية للمحكمة يف الحاالت التي تتطلب اإلفادة عنها إجتامعيا ونفسياً. �

حامية حقوق األطفال املحضونني واملساهمة يف توفري الرعاية االجتامعية والنفسية لهم.  �

إيجاد الحلول للمشكالت النفسية والرتبوية التي قد تواجه الحاضن مع األبناء خالل فرتة الحضانة. �

إتاحة الفرصة للوالدة أو الوالد غري الحاضن للمشاركة يف تربية أبناءهم وتوفري الدعم االجتامعي والنفي لهم بشكل مستمر. �

تخفيف التوتر والرصاع بني الوالدين أثناء النزاع وبعد الطالق فيام يتعلق برؤية األطفال ، وتعزيز االحرتام املتبادل وتقريب وجهات النظر بينهام. �

مساعدة األطفال والوالدين عى التكيف مع الطالق واالستجابة ملتطلبات الحياة الجديدة ، من خالل تقديم االستشارات والدورات التدريبية املتخصصة. �

تهيئة وتأهيل األبناء اجتامعياً ونفسياً يف حالة انتقال حضانتهم من أحد الوالدين إىل اآلخر. �

تحسني الصورة السلبية لدى األطفال عن الزواج والعالقات األرسية بعد الطالق. �

التأكيد عى مشاركة ودعم الوالدين ألبنائهم يف مناسباتهم االجتامعية الخاصة. �

تقديم الجلسات واملقابالت اإلرشادية للوالدين يف مجال رعاية الطفل والتعامل مع القضايا الزوجية. �

ــة ، أو أي مشــكالت أرسيــة قــد تهــدد  � تقديــم خدمــات الدعــم االجتامعــي واالجتامعــي واآلراء القانونيــة للوالديــن فيــام يتعلــق بإجــراءات الحضان

العالقــة الزوجيــة أثنــاء فــرتة اإلنفصــال أو الطــالق.

تقديم الرامج التوعوية ، واملحارضات ، والدورات التدريبية للوالدين يف مجال حقوق الطفل ، واملشكالت الزوجية والحوار والتعامل اإلنساين. �
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 1. إدارة الرعاية الوالدية ؟

ــس يف  � ــا الرئي ــز عمله ــز،  ويرتك ــات املرك ــن خدم ــتفادة م ــة يف االس ــاالت الراغب ــجيل الح ــتقبال وتس ــذه اإلدارة بإس ــوم ه تق

تنفيــذ عمليــة اســتالم وتســليم املحضــون لوالديــه أثنــاء فــرتات الرؤيــة والزيــارة ونقــل الحضانــة. كــام تقــوم مبتابعــة الحــاالت 

املســتفيدة ومــدى التأكــد مــن التــزام الوالديــن بــرشوط وضوابــط الرؤيــة والزيــارة مــن خــالل التواصــل واملتابعــة املســتمرة 

مــع الحــاالت املســتفيدة ، إضافــة إىل العمــل عــى ضــامن عــدم تعــرض األطفال لحــاالت اإليــذاء الجســدي والنفــي أو اإلهامل 

ــة اىل  ــن. إضاف ــب الوالدي ــى طل ــاء ع ــارة أو بن ــة والزي ــات الرؤي ــاء أوق ــم أثن ــة له ــة الطبي ــات املالحظ ــالل خدم ــن خ ــي م الصح

ذلــك تقــوم اإلدارة بتوفــري البيئــة الرتفيهيــة املالمئــة مــن خــالل مجموعــة مــن خدمــات الرتفيــه واأللعــاب لألطفــال اثنــاء أوقــات 

الزيــارة. كــام تتــوىل اإلدارة عمليــة توثيــق وحفــظ امللفــات وضــامن املحافظــة عــى رسيــة وخصوصيــة بيانــات املســتفيدين.

 2. إدارة المساندة االجتماعية :

ترتكــز مهــام إدارة املســاندة االجتامعيــة يف دراســة الحــاالت االجتامعيــة للمســتفيدين، وتقديــم التوصيــات واإلرشــادات  �

االجتامعيــة والنفســية حولهــا. إضافــة إىل تقديــم خدمــات االستشــارات االجتامعيــة والنفســية للحــاالت املســتفيدة مــن 

املركــز يف قضايــا النــزاع األرسي والطــالق، كــام تقــوم بنــرش التوعيــة والتثقيــف مــن خــالل املحــارضات والرامــج التدريبيــة يف 

ــا.   ــال وغريه ــة األطف ــزواج وتربي ــة وال ــات األرسي العالق
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 3. اإلدارة القانونية :

تقــوم اإلدارة القانونيــة بتقديــم الدعــم والــرأي القانــوين إلدارة املركــز يف جميــع تعامالتــه الداخليــة والخارجيــة مــن خــالل  �

التنســيق مــع املحكمــة يف اســتقبال الحــاالت املســتفيدة، والتأكــد مــن صحــة الوثائــق الخاصــة باملســتفيدين والتحقــق 

ــة.  ــوق الخاص ــالق والحق ــزاع األرسي والط ــا الن ــتفيدة يف قضاي ــاالت املس ــوين للح ــم القان ــم الدع ــة اىل تقدي ــديل، إضاف الع

       4. إدارة األمن والسالمة:

تــرشف إدارة األمــن والســالمة عــى إجــراءات األمــن والســالمة يف املركــز وتنظيــم عمليــات الدخــول والخــروج بطريقــة آمنــة ،  �

كــام تعمــل عــى توفــري األمــن والحاميــة لجميــع فئــات املســتفيدين ومنــع النزاعــات الشــخصية التــي قــد تحــدث أثنــاء أوقــات 

ــة  ــز، ومعالج ــق املرك ــع مراف ــن والســالمة يف جمي ــراءات األم ــزاع. كــام تتــوىل االهتــامم بإج ــراف الن ــني أط ــارة ب ــة والزي الرؤي

الخالفــات والتواصــل مــع مركــز الرشطــة يف الحــاالت التــي تســتدعي ذلــك.



بطاقات الوصف الوظيفي الرئيسية
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الهدف العام  :

 المهام والمسؤوليات :

اإلرشاف العــام عــى إعــداد االســرتاتيجيات والسياســات العامــة للمركــز والعمــل عــى تحقيــق  أهدافــه ، ومراجعــة مــؤرشات  �

األداء مبــا يحقــق الكفــاءة والفاعليــة لجميــع أعــامل املركــز.

اعتامد السياسات العامة والخطة االسرتاتيجية والسنوية للمركز. �

التأكد من التزام املركز بتطبيق منوذج العمل املعتمد من وزارة العدل.  �

مراجعة مؤرشات أداء املركز والتحقق من إنجازها واتخاذ القرارات املناسبة لضامن االلتزام بتحقيق نتائج وأهداف املركز. �

اعتامد اللوائح املالية واإلدارية والتنظيمية التي تنظم سري العمل باملركز . �

دعوة املركز العمومية لالنعقاد. �

انتخاب رئيس مجلس اإلدارة ونائبه وأمني الصندوق. �

تعيني مديراً تنفيذياً للمركز وأميناً عاماً ملجلس اإلدارة . �

عقد االجتامعات الدورية املنتظمة ملناقشة التقارير والقرارات ذات العالقة بأعامل املركز. �

تعيني أعضاء الهيئة االستشارية ، واملراقب املايل. �

إدارة ممتلكات املركز وأمواله املنقولة منها وفقاً لألصول املتبعة يف ذلك. �

النظر يف استيفاء ما للمركز من حقوق وتأدية ما عليها من التزامات وإصدار القرارات املناسبة يف هذا الشأن . �

تحديد البنوك التي تودع فيها أموال املركز وصالحيات التعامل معها .  �  

مجلس االدارة
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اتخاذ القرارات يف جميع األعامل املتعلقة بشئون العاملني باملركز من التعيني والنقل والفصل.  �

إدارة أنشطة استثامر أموال املركز . �

تشكيل اللجان الدامئة أو املؤقتة . �

البت يف طلبات االنضامم لعضوية املركز .  �

اعتامد التقرير السنوي للمركز مبينا نشاطها ووضعها اإلداري واملايل لعرضه عى املركز العمومية يف دور انعقادها. �

قبول أو رفض املنح والهبات واإلعانات التي تقدم للمركز وفقاً بالئحة جمع الترعات الخريية.       �

دراسة املوازنة العمومية والحسابات الختامية للمركز املعد من قبل املحاسب القانوين للمركز وتقديم تقرير للمركز العمومية بذلك. �

اقرتاح املوازنة التقديرية للعام املايل الجديد وعرضها عى املركز العمومية إلقرارها.  �
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الهدف العام  :

االرتباط التنظيمي :

 المهام والمسؤوليات :

 تقديــم الدعــم االستشــاري ملجلــس اإلدارة فيــام يتعلــق باتخــاذ القــرارات اإلداريــة واملاليــة ذات العالقــة بنشــاطات املركــز ،  �

ومامرســة مهــام وإختصاصــات املجلــس وفــق الصالحيــات التــي يفوضهــا ألعضــاء اللجنــة.

مجلس اإلدارة �

تقديم املشورة والدعم واملساعدة ملجلس اإلدارة مبا ميكنه من تحقيق أهداف املركز . �

اقرتاح السياسيات واالسرتاتيجيات املناسبة للمركز.  �

 دراسة خطط العمل الخاصة باملركز ، وإبداء الراي حولها. �

اقرتاح تعديل الالئحة األساسية واللوائح واألنظمة املالية واإلدارية الخاصة باملركز ورفعها إىل مجلس اإلدارة إلعتامدها. �

دراسة املوازنة التقديرية للمركز والحسابات الختامية ، وإبداء الراي حولها. �

مراجعة التقرير السنوي عن أعامل املركز وإطالع مجلس اإلدارة واملركز العمومية عليه العتامده. �

اقرتاح املؤسسات االجتامعية والقانونية التي ميكن للمركز التعاقد معها. �

املساهمة يف تنمية املوارد املالية والبرشية للمركز .  �

دراسة حاالت تعيني وإنهاء خدمات الخراء واملستشارين باملركز ورفعها إىل مجلس اإلدارة العتامدها.  �

املساهمة يف استقطاب املتطوعني ، والتوصية بالتعاون مع الخرات والكفاءات الوطنية يف مجاالت عمل املركز .  �

اقرتاح آليات اختيار رئيس اللجنة االستشارية واألعضاء ، واعتامدها من مجلس اإلدارة .  �

الهيئة االستشارية  
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المهام والمسؤوليات :

إعداد الخطط اإلدارية واملالية والتشغيلية للمركز واإلرشاف عى تنفيذها. �

ــب  � ــم حس ــل بينه ــع العم ــم وتوزي ــز ، وتنظي ــني يف املرك ــة والعامل ــدات اإلداري ــري الوح ــى مدي ــي ع اإلرشاف اإلداري والفن

ــه. ــني في ــرات العامل ــات وخ ــز وتخصص ــات املرك احتياج

 إعداد مرشوع املوازنة التقديرية املركز بالتنسيق مع جميع الوحدات اإلدارية ورفعها ملجلس اإلدارة لالعتامد. �

تخطيــط ومتابعــة تنفيــذ وتقويــم خطــة إدارة التغيــري واالنتقــال للمبــادرة كأعــامل الخطــة اإلعالميــة وخطــة االتصــال وخطــة إدارة  �

ــة والتدريب. املقاوم

اإلرشاف عى تنفيذ منوذج عمل مراكز تنفيذ أحكام الرؤية والزيارة والحضانة املعتمد من وزارة العدل. �

متابعة مؤرشات األداء وقياسها وتنفيذ التقييم الالزم دورياً وإعادة تطويرها حسب ما يتطلبه العمل. �

ــع  � ــتكامل جمي ــن اس ــق م ــة ، والتحق ــارة والحضان ــة والزي ــكام الرؤي ــذ أح ــات تنفي ــامل وخدم ــع أع ــى جمي ــارش ع اإلرشاف املب

اإلجــراءات االجتامعيــة والقانونيــة الالزمــة لتنفيذهــا وفــق اإلجــراءات املعتمــدة.

التأكد من تنفيذ اللوائح والقرارات اإلدارية واملالية الخاصة بسري العمل املركز. �

إعداد تقديرات املوارد البرشية من املوظفني اإلداريني واملتخصصني ، واستكامل إجراءات توظيفهم. �

تقديــم التوصيــة بشــأن تكليــف وإعفــاء مديــري اإلدارات واألقســام يف املركــز وفــق املعايــري املهنيــة واملؤهــالت والخــرات  �

العمليــة ورفعهــا إىل مجلــس اإلدارة العتامدهــا.

اإلرشاف عى الفرق التطوعية املساندة للعاملني يف املركز.  �

المدير التنفيذي أو المشرف العام على المركز
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متثيل املركز يف عالقته مع الغري داخل اململكة وفقاً للصالحيات التي يفوضها له مجلس اإلدارة. �

التأكــد مــن مســتوى التقــدم يف مــؤرشات األداء املعتمــدة بصــورة دوريــة وتقديــم التقاريــر عــن مــدي تقــدم وســري التنفيــذ ورفعهــا إىل  �

مجلــس اإلدارة.

ــح  � ــة واللوائ ــزام باألنظم ــا وااللت ــام مبتطلباته ــة والقي ــز الرشط ــة ومراك ــة االجتامعي ــز الحامي ــم ومراك ــدل واملحاك ــع وزارة الع ــل م التواص

ــاص.  ــب االختص ــا حس ــادرة منه الص

التعاون مع الخراء واالستشاريني يف املجالت املتخصصة ذات العالقة بأعامل املركز .  �

مراقبة انتظام العاملني يف املركز وقت العمل الرسمي. �

 تطبيــق كافــة األنظمــة واللوائــح اإلداريــة واملاليــة يف الجمعيــة أو تلــك املتعلقــة بنشــاطاتها والصــادرة مــن الجهــات ذات العالقــة يف  �

اململكــة العربيــة الســعودية والتأكــد مــن أدائهــا بكفــاءة وفعاليــة.

املشاركة يف اللجان ذات العالقة بأعامل املركز. �

مراقبة سري العمل يف اإلدارات للتأكد من االلتزام بتعليامت ولوائح املركز. �

دراسة الشكاوي التي تصل إىل املركز ورفع التقارير حولها إىل مجلس اإلدارة. �

تحليل املشكالت اإلدارية والفنية التي تواجه املركز واقرتاح الحلول املناسبة لها. �

حل املشكالت السلوكية للعاملني يف املركز ، واتخاذ القرارات يف شأنها.  �

دراسة مقرتحات تحسني مستوى األداء ورفع الكفاية اإلنتاجية والرفع بها ملجلس اإلدارة. �

إعداد التقارير الدورية عن سري العمل يف الجمعية ورفعها ملجلس اإلدارة. �
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المهارات والمؤهالت المطلوبة: 

شهادة جامعية يف مجال علم االجتامع أو الحقوق.     �

خرة ال تقل عن 3 سنوات يف مجال التخصص. �

خرة يف العمل اإلداري وإدارة فرق العمل.  �

دورات تدريبية يف مجاالت اإلدارة. �
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المهام والمسؤوليات :

تنظيم مواعيد املدير التنفيذي أو مدير برنامج شمل الداخلية والخارجية. �

تنسيق االجتامعات وتحضري أجندة العمل ومحارض االجتامعات ومتابعتها وأرشفتها. �

طباعة املراسالت والتقارير الخاصة باملدير التنفيذي �

إجراء االتصاالت الخاصة بالعمل والرد عى جميع املكاملات الهاتفية واالستفسارات . �

استقبال زوار مكتب املدير وتنسيق االتصال مع اإلدارات والوحدات التنظيمية ذات العالقة. �

حفظ املراسالت والتقارير وأرشفتها إلكرتونياً وورقياً حسب تنظيم العمل داخل الجمعية. �

متابعة املذكرات الداخلية والتأكد من تحضري كافة البيانات والتقارير. �

استقبال الريد العادي واإللكرتوين وعرضه عى املدير. �

ما يكلف به من أعامل أخرى ذات عالقة من قبل مديره املبارش. �

السكرتير

المهارات والمؤهالت المطلوبة: 

شهادة  دبلوم يف مجال اإلدارة أو السكرتارية التنفيذية.     �

خرة إدارية ال تقل عن سنة واحدة. �

مهارات السكرتارية. �

مهارات استخدام الحاسب اآليل والتقنية املكتبية بكفاءة عالية. �

دورات تدريبية يف مجاالت السكرتارية واإلدارة . �
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المهام والمسؤوليات :

إرشاد وتوجيه املستفيدين واملستفيدات لتعامل بفعالية مع املشاكل والخالفات التي يواجهونها مبا يحقق مصلحة املحضونني.  �

التفاوض مع املستفيدين لتقريب وجهات النظر واالصالح بينهام مبا يحقق مصلحة املحضونني �

تهيئــة اآلبــاء لتنفيــذ القــرار املتعلــق بالزيــارة أو الحضانــة وذلــك مــن خــالل – عــى ســبيل املثــال – رشح تفاصيــل القــرار، إجــراءات تنفيــذه,  �

آليــات التعامــل مــع املركــز  يف حــال وجــود طلبــات أو شــكاوى. 

تهيئة الحاضنني لتقبل تنفيذ الزيارة او نقل الحضانة. �

متابعة التطورات التي تطرأ عى االنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم ذات الصلة بعمل املركز.  �

املناوبة يف اوقات عمل املركز أثناء تنفيذ الزيارات وفقاً إلجراءات تنظيم وتوزيع العمل يف املركز.  �

مراقبــة الحــاالت أثنــاء املناوبــة يف أيــام تنفيــذ الزيــارة وتوجيــه الحــاالت إذا كان هنالــك أيــة مالحظــات، والتعامــل مــع الشــكاوى والطلبــات  �

التــي تثــار مــن األطــراف أثنــاء تنفيــذ الزيــارات. 

حل املشاكل الطارئة وكتابة إفادة وافية بطبيعة املشكلة وخطوات اإلجراءات االجتامعية التي تم اتخاذها. �

مراقبــة الحــاالت أثنــاء تنفيــذ الزيــارة مــع املنســقات وتوجيــه الحــاالت إذا كان هنالــك أيــة مالحظــات، والتعامــل مــع الشــكاوى والطلبــات التــي  �

تثــار مــن األطــراف أثنــاء تنفيــذ الزيــارات.

رفع التوصيات واملالحظات ملدير املركز والتواصل معه حال حدوث أي مشكلة تستلزم تدخلها.  �

إدارة الرعاية الوالدية – األخصائي االجتماعي
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وضــع خطــة لدراســة موضــوع طلــب اإلفــادة املحــال مــن املحكمــة، تتضمــن -عــى ســبيل املثــال- عــدد الجلســات املطلــوب إجرائهــا مــع كل  �

طــرف وأهدافهــا, زيــارة مســاكن األطــراف ملعاينتهــا والتأكــد مــن مالمئتهــا, تحديــد الجهــات املطلــوب مخاطبتهــا لتوفــري بعــض املعلومــات 

املتعلقــة بالجانــب االجتامعــي أو االقتصــادي أو النفــي أو الجنــايئ ألطــراف القضيــة.

إعداد خطة ألنشطة وبرامج املركز التوعوية والتدريبية واإلرشاف واملتابعة عى لتنفيذها.  �

إعــداد محتــوى األدلــة والنــرشات التعريفيــة الخاصــة بخدمــات املركــز واملتعلقــة باإلرشــادات االجتامعيــة و النفســية والقانونيــة لفئــة األرس  �

املتنازعة.

التنســيق مــع فريــق العمــل االجتامعــي والقانــوين ملناقشــة املعلومــات والبيانــات الخاصــة باملســتفيدين والتــي يتــم االعتــامد عليهــا  �

يف تصميــم الرامــج واألنشــطة التوعويــة والتدريبيــة، باإلضافــة إىل تحديــد األدلــة والنــرشات التوعويــة التــي يلــزم إعدادهــا.

صياغة محتوى اإلعالنات ونرشها يف وسائل اإلعالم املختلفة بعد اعتامد مدير اإلدارة. �

مشاركة الباحث القانوين وفريق العمل لتنفيذ خطة دراسة القضية محل طلب اإلفادة.  �

كتابة التقارير املتعلقة مبجريات الجلسات مع األطراف. �

ترشيح املستشارين املتعاونني مع املرشوع لالنضامم لفريق دراسة القضية  �

توثيق قصص التغيري للحاالت املستفيدة ورفعها ملدير املركز العتامدها والتوجيه بشأنها. �

رفع التوصيات واملالحظات ملدير املركز والتواصل معها حال حدوث أي مشكلة تستلزم تدخلها.  �

املشاركة يف وضع الخطط السنوية للمركز �

توفري املعلومات واملشاركة يف إعداد التقارير الشهرية والدورية. �

تنسيق وتسهيل إجراءات العمل مع ضامن االلتزام بالجودة. �

املشاركة باللجان واألنشطة ذات العالقة بأعامل املركز.  �
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المهارات والمؤهالت المطلوبة: 

شهادة جامعية يف مجال علم االجتامع او النفي   �

خرة ال تقل عن سنتني يف تقديم الخدمات االستشارات األرسية.   �

دورات تدريبية يف مجال التخصص. �
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المهام والمسؤوليات :

إرشــاد وتوعيــة املســتفيدين واملســتفيدات بتفاصيــل القــرار القضــايئ، والعقوبــات التــي يتــم اقرارهــا بحــق كل مــن يقــاوم او يعطــل او  �

يتهــرب مــن تنفيــذ القــرار.

إرشاد وتوعية املستفيدين واملستفيدات بحقوقهم وواجبتهم الرشعية والنظامية يف نطاق عالقاتهم االرسية.   �

تحرير اتفاقيه الصلح بني الطرفني يف حال نجح التوفيق واالصالح بينهام ورفع تقرير بهذه الحالة لإلدارة.  �

كتابة التقارير التي تهدف اىل إفادة املحكمة مبجريات تنفيذ القرار ورفعها لإلدارة ملراجعته واعتامده.   �

التعامل مع الشكاوى واملالحظات التي يبديها االطراف – ورفع التوصيات لإلدارة للتعامل معها واصدار التوجيهات بشأنها.  �

القيــام بدراســة طلبــات تقديــم اإلفــادة القضائيــة يف الدعــاوى املحالــة مــن املحكمــة وتقديــم خطــة عمــل لدراســة الدعــوى واملشــاركة  �

بتنفيذهــا.  

كتابــة التقاريــر التــي يتــم رفعهــا للمحكمــة الخاصــة بخدمــة تقديــم اإلفــادة القضائيــة والتــي تتضمن ملخــص الدراســات وتوصيــات ومالحظات  �

فريــق عمــل دراســتها ورفــع التقاريــر للمرشفــة ملراجعتهــا واعتامدها. 

مراجعة القضايا القامئة وتقييم سري العمل فيها بشكل دوري مع توثيق املستجدات.  �

متابعة القضايا الحرجة يف املركز بالتنسيق مع مديرة االدارة ورفع التوصيات واملالحظات عند حدوث اي مشكلة. �

متابعة الزيارات املتوقفة بشكل مؤقت او نهايئ والبت بشأنها.  �

التنسيق ومتابعة الدعم االجتامعي للقضايا التي تطلب ذلك وضامن مناقشة دورية للقضايا مع الباحث االجتامعي لها. �

متابعة التطورات التي تطرأ عى االنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم ذات الصلة بعمل املركز.  �

املناوبة يف اوقات عمل املركز أثناء تنفيذ الزيارات وفقاً إلجراءات تنظيم وتوزيع العمل يف املركز.  �

األخصائي القانوني
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مراقبــة الحــاالت أثنــاء املناوبــة يف أيــام تنفيــذ الزيــارة وتوجيــه الحــاالت إذا كان هنالــك أيــة مالحظــات، والتعامــل مــع الشــكاوى والطلبــات  �

التــي تثــار مــن األطــراف أثنــاء تنفيــذ الزيــارات. 

حل املشاكل الطارئة وكتابة إفادة وافية بطبيعة املشكلة وخطوات اإلجراءات القانونية التي تم اتخاذها. �

تحويل امللفات إىل األرشيف بعد اكتامل الخدمة أو إيقافها بشكل نهايئ. �

رفع التوصيات واملالحظات ملدير املركز والتواصل معها حال حدوث أي مشكلة تستلزم تدخلها.  �

املشاركة يف وضع الخطط السنوية للمركز �

توفري املعلومات واملشاركة يف إعداد التقارير الشهرية والدورية. �

تنسيق وتسهيل إجراءات العمل مع ضامن االلتزام بالجودة. �

املشاركة باللجان واألنشطة ذات العالقة بأعامل املركز.  �

المهارات والمؤهالت المطلوبة: 

شهادة جامعية يف مجال القانون    �

خرة ال تقل عن  2 يف تقديم الخدمات القانونية  �

دورات تدريبية يف مجال التخصص. �
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المهام والمسؤوليات :

ــون  � ــن املحض ــتفيدين م ــة للمس ــة العالجي ــع الخط ــي يف وض ــايئ االجتامع ــة واألخص ــة الوالدي ــع إدارة الرعاي ــخيص م ــاركة يف التش املش

ــي. ــردي أو جامع ــكل ف ــه بش وأرست

مســاعدة األطفــال املســتفيدين مــن خدمــات مركــز شــمل لفهــم ذواتهــم ومعرفــة قدراتهــم، والتغلــب عــى مــا يواجههــم مــن صعوبــات  �

وآثــار مــا بعــد الصدمــة واالنفصــال، ليصلــو إىل تحقيــق التوافــق النفــي والرتبــوي واالجتامعــي مــع والديهــم لبنــاء شــخصية ســوية.

إعداد الخطط العامة لرامج التوجيه واإلرشاد يف ضوء التعليامت املنظمة لذلك �

تقييم املستفيد من الناحية النفسية من خالل املقابلة وإجراء القياسات النفسية وتحليل وتفسري النتائج. �

تقديم العالج باللعب كوسيلة تشخصيه وعالجية. �

ــاء  � ــة وأثن ــة التهيئ ــة ملرحل ــات مجدول ــالل جلس ــن خ ــة م ــة الوالدي ــات الرعاي ــن خدم ــتفيدين م ــادي للمس ــي واإلرش ــالج النف ــم الع تقدي

ــز. ــة باملرك ــن الخدم ــتفادة م االس

إعداد وكتابة التقارير النفسية عن اإلحاالت التي يرشف عليها. �

تطبيق االختبارات واملقاييس النفسية. �

املشاركة يف البحوث والدراسات العلمية يف مجال االختصاص مع الفرق واللجان املكونة لهذا الغرض. �

العمل عى التوعية الوقائية السليمة يف الجوانب الصحية النفسية والرتبوية واالجتامعية لدى املحضونني وذويهم. �

حل املشاكل الطارئة وكتابة إفادة وافية بطبيعة املشكلة وخطوات اإلجراءات االجتامعية التي تم اتخاذها. �

تنفيــذ برامــج التوجيــه واإلرشــاد وخدماتــه اإلمنائيــة والوقائيــة والعالجيــة والتــي تشــمل مراحــل التهيئــة ودراســة الحالــة وعــالج الصدمــات  �

ومتابعــة اســتقرار التنفيــذ ثــم االنتقــال إىل الحضانــة املنزليــة املشــرتكة.

أخصائي نفسي
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العمــل عــى اكتشــاف املشــكالت وتحليــل الســلوك وفهــم النفســية يف وقــت مبكــر قبــل البــدء يف تنفيــذ األحــكام للمحضونــني وأرسهــم  �

التخــاذ اإلجــراء املالئــم.

خفض معدل املامنعة ومقاومة تنفيذ األحكام ومامرسة السلوك غري املرغوب أو القضاء عليه نهائيا لدى املحضون وأرسته. �

تطبيق برامج تربوية تهدف إىل إكساب املحضون وأرسته سلوكاً جديداً. �

تقديــم املعونــة للجهــات القضائيــة عنــد طلــب دراســة الحــاالت والدعــاوى وإعــداد خطــة عالجيــة ألطــراف القضيــة بالتعــاون مــع األخصــايئ  �

االجتامعــي والقانــوين باملركــز.

مراقبــة الحــاالت أثنــاء تنفيــذ الزيــارة مــع املنســقات وتوجيــه الحــاالت إذا كان هنالــك أيــة مالحظــات، والتعامــل مــع الشــكاوى والطلبــات التــي  �

تثــار مــن األطــراف أثنــاء تنفيــذ الزيــارات.

رفع التوصيات واملالحظات ملدير املركز والتواصل معه حال حدوث أي مشكلة تستلزم تدخلها.  �

القيام بأية مهام أخرى يكلفه بها مديره املبارش وتقع ضمن اختصاصه. �

المهارات والمؤهالت المطلوبة: 

شهادة جامعية يف مجال علم النفس �

خرة ال تقل عن سنتني يف تقديم الخدمات االستشارات األرسية.   �

دورات تدريبية يف مجال التخصص. �
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المهام والمسؤوليات :

تخطيط برامج عالقات عامة لتعزيز وتنمية سمعة الجمعية للجمهور الداخيل والخارجي. �

تنفيذ خطط إدارة التغيري واالنتقال املرتبطة بأعامل املركز وخطط االتصال وإدارة املقاومة. �

تقويم برامج العالقات العامة بصفة مستمرة. �

إعالم وتوعية الجمهور واملستفيدين من خدمات مركز شمل من داخل الجمعية وخارجها عن أهداف وأنشطة املركز. �

القيام بأعامل الترشيفات مثل استقبال الضيوف واستضافتهم وجدولة زياراتهم وتوديعهم. �

تخطيط وتنظيم الحمالت اإلعالمية وجمع الترعات واملشاركة يف البازارات الخريية واملؤمترات واملعارض. �

تنظيم وتنفيذ الرامج التعريفية ملوظفي الجمعية الجدد وإعداد جداول خاصة بذلك. �

تصنيف الجمهور الذي تتعامل معه الجمعية وتحديد وتخصيص قنوات اتصال مناسبة ومالمئة بكل رشيحة. �

اقرتاح ومتابعة إقرار وتنفيذ سياسة الجمعية اإلعالمية ومتاشيها مع سياسة الوزارة. �

إصدار األدلة التعريفية الخاصة بالجمعية وأنشطتها. �

توفري التغطية اإلعالمية عن نشاطات الجمعية بالتنسيق مع اإلدارات املعنية. �

متابعة وسائل التواصل االجتامعي وتغذية املحتوى اإللكرتوين والرد عى استفسارات ومراسالت الجمهور. �

تخطيط الحمالت الصحفية اإلعالمية واإلعالنية والتحضري للمؤمترات. �

إصدار نرشة دورية والتي تتضمن أخبار ونشاطات الجمعية. �

اإلرشاف عى قاعة االجتامعات املتوفرة مبقر الجمعية وتنظيم استخدامها وتهيئتها حسب الحاجة. �

اإلرشاف الفني عى تقارير األداء التي تصدرها الجمعية مبا يف ذلك التقرير السنوي. �

العالقات العامة واإلعالم
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تسجيل وحفظ املناسبات الهامة للجمعية تلفزيونيا أو إذاعياً. �

إصدار وتحديث دليل بأرقام الهواتف الداخلية واألجهزة ذات العالقة بأنشطة الجمعية. �

إعداد خطابات وكروت بطاقات الدعوات والتهاين والتعازي وما يف حكمها مع تصميم واختيار الهدايا والدروع والجوائز. �

املشاركة باللجان واألنشطة ذات العالقة بأعامل املركز.  �

المهارات والمؤهالت المطلوبة: 

دبلوم مع خرة ال تقل عن 4 سنوات يف مجال العمل أو بكالوريوس مع خرة سنتني يف املجال. �

دورات تدريبية يف مجال التخصص. �

القدرة عى التعامل مع الحاسب االيل ووسائل التواصل االجتامعي املختلفة �

اللباقة ورسعة البديهة والقدرة عى االتصال. �

املظهر الحسن والبشاشة �
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المهام والمسؤوليات :

استقبال املستفيدين والتعريف بأهداف وخدمات املركز. �

استالم األوراق املطلوبة للمتقدمني وتدقيقها والتأكد من اكتامل جميع الوثائق وصحتها والحصول عى نسخة منها. �

الرد عى استفسارات املتصلني والزوار بخصوص إجراءات الحصول عى خدمات املركز.  �

ــة األوراق  � ــتيفاء كاف ــن اس ــد م ــد التأك ــتفيدين بع ــة باملس ــة الخاص ــة واإللكرتوني ــات الورقي ــم امللف ــداد وتنظي ــة وإع ــات الخدم ــجيل طلب تس

ــة.  ــق املطلوب والوثائ

إدخال بيانات الطلبات املقيدة إىل قاعدة البيانات اإللكرتونية املعتمدة يف املركز، وتحديثها بشكل مستمر. �

مساندة الفريق يف تنظيم ملفات القضايا وتحديث بياناتها بشكل دوري يضمن استيفاء كافة االوراق والوثائق املطلوبة.  �

تحويل طلبات الخدمة لألخصائية االجتامعية الستكامل اجراءات تنفيذ الخدمة. �

تنظيم مواعيد املقابالت األولية والجلسات اإلرشادية التي يجريها األخصايئ االجتامعي أو املستشارين املتعاونني للمستفيدين.   �

إرسال البالغات واإلشعارات املتعلقة مبواعيد التنفيذ أو الجلسات اإلرشادية ونحوها عى عناوين مستفيدي املركز. �

إعداد تقارير إحصائية أسبوعية بجميع الزيارات املنفذة واملتعطلة ورفعها ملدير املركز.  �

املناوبة يف اوقات عمل املركز أثناء تنفيذ الزيارات وفقاً إلجراءات تنظيم وتوزيع العمل يف املركز.  �

العمــل عــى حفــظ وتوثيــق الســجالت واملعامــالت الخاصــة باملســتفيدين، ورصــد املراســالت الصــادرة والــواردة للمركــز ومتابعــة االجــراءات  �

الالزمــة لتوزيعهــا. 

منسق إداري / موظف استقبال



84

المهارات والمؤهالت المطلوبة: 

شهادة جامعية يف مجال اإلدارة / علم االجتامع / علم النفس.    �

خرة ال تقل عن سنه يف تقديم العمل اإلداري.   �

القدرة عى استخدام الحاسب اآليل. �
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المهام والمسؤوليات :

جمع البيانات اإلحصائية واملفصلة عن أنشطة وخدمات مراكز شمل التابعة للوسيط. �

تنظيم البيانات بأساليب تسهل عملية التخزين والوصول للمعلومات وقت الحاجة. �

إعداد الدراسات والبحوث التي تساعد إدارة املبادرة والوسيط عى اتخاذ القرار. �

إعــداد وإصــدار النــرشات والتقاريــر اإلحصائيــة عــن أداء الوســيط ومراكــزه التابعــة وتوفــري متطلبــات خطــة إدارة التغيــري واالنتقــال والخطــة  �

اإلعالميــة.

تزويد مختلف الوحدات التنظيمية باملعلومات والبيانات التي تحتاجها. �

املساهمة يف تقييم أداء العاملني وقياس إنتاجيتهم وتحليل املعلومات. �

إجراء استبيانات تخص العمل يف املراكز وتحليلها واستخدامها يف معرفة املشاكل واقرتاح الحلول. �

إعــداد اإلحصــاءات الالزمــة لتوســيع وزيــادة أعــداد مراكــز تقديــم الخدمــة خــالل ســنوات املبــادرة وعــى املــدى القريــب والبعيــد مــع األخــذ  �

باالعتبــار املــوارد املاديــة والبرشيــة الالزمــة.

تحليــل اســتطالعات الــرأي لقيــاس جــودة الخدمــات املقدمــة، وقيــاس رضــا املســتفيدين الداخليــني والخارجيــني واســتخدام املــؤرشات يف  �

عمليــة التقويــم.

إعداد نتائج اإلحصاءات الخاصة بشكاوى املستفيدين من خدمات املركز وتحليلها ومعالجتها. �

تحديــد البيانــات واملعلومــات اإلحصائيــة املطلوبــة مــن مختلــف األقســام يف ضــوء األنظمــة والتعليــامت املطلوبــة مــن قبــل مكتــب تحقيــق  �

الرؤيــة أو املحاكــم حســب اختصــاص عمــل مركــز شــمل.

القيام بإعداد التقارير اإلحصائية الدورية ألعامل الوسيط ومراكزه التابعة ومراجعة التقارير الفردية واملجمعة . �

املشاركة يف إعداد التقارير الفنية وتوثيق املعلومات . �

اإلحصاء والتوثيق
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المهارات والمؤهالت المطلوبة: 

شهادة جامعية يف مجال اإلحصاء أو ما يعادلها.    �

خرة ال تقل عن ثالث سنوات يف العمل اإلداري �

مهارة استخدام برامج الحاسب اآليل. �

مهارة التحليل اإلحصايئ . �

مهارة التدقيق الداخيل والتنبؤ وقوة املالحظة . �

مهارة جمع البيانات عن طريق االستبيانات واملقابالت. �
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المهام والمسؤوليات :

ــام  � ــن امله ــة م ــات الجمعي ــد احتياج ــني وتحدي ــذب املتطوع ــن ج ــة م ــل الجمعي ــي داخ ــل التطوع ــارص العم ــع عن ــوع جمي ــق التط ــر منس يدي

ــني  ــالل املتطوع ــن خ ــات م ــك االحتياج ــة تل ــة وتلبي التطوعي

متابعة وتقييم املتطوعني داخل الجمعية وأوقات تقديم الخدمة وتنسيق العمل التطوعي ورفع تقارير العمل للمدير املبارش. �

عمل السياسات واإلجراءات التطوعية بالجمعية وتحديثها. �

التنسيق مع اإلدارات املختلفة داخل الجمعية لتلبية احتياجاتهم من املتطوعني. �

التنسيق مع املنظامت التي لديها خرة يف العمل مع املتطوعني لتطوير الرشاكات. �

ضامن وجود الدعم املناسب والتدريب للمتطوعني. �

عمل قواعد البيانات للمتطوعني واملهام التطوعية لدى الوسيط واملراكز التابعة حسب الفئات املختلفة. �

منسق التطوع

المهارات والمؤهالت المطلوبة: 

الحد األدىن مؤهل دبلوم مع خرة سنتني يف إدارة العمل التطوعي �

اجادة الكمبيوتر �

مهارات االتصال �

مهارات العمل الجامعي. �

العمل تحت ضغط �

كتابة التقارير �
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المهام والمسؤوليات :

االرشاف االداري عى عمليات االمن والسالمة يف املركز. �

اإلرشاف عى رجال وسيدات األمن والسالمة وتوجيههم إلنجاز األعامل واملهام املكلفني بها. �

اجراء االتصاالت واعطاء املعلومات يف حاالت الطوارئ. �

التعاون مع مراكز األمن والسالمة واملنظامت العاملة والخاصة والتنسيق املستمر يف ذلك. �

املساهمة يف تطوير تدابري األمن والسالمة املوضوعة او التي تم تطبيقها لتحقيق اقىص درجات االمن والسالمة. �

االرشاف والتوجيه ملوظفي األمن والسالمة. �

التواصل الفعال مع املستفيدين وتوجيهم حسب اإلجراءات املعتمدة يف املركز. �

مشرف أمن وسالمة

المهارات والمؤهالت المطلوبة: 

الشهادة الثانوية العامة. �

يفضل شغل الوظيفة بالعسكريني املتقاعدين مع األخذ يف االعتبار أن اليزيد العمر عن )55( سنة. �

حضور دورات تدريبية يف مجال اإلرشاف وأعامل األمن والسالمة. �

معرفة باألسس املفاهيم واالساسية املتعلقة بأعامل األمن والسالمة. �

معرفة بأساليب واجراءات اعامل االمن والسالمة. �

معرفة باألنظمة والتعليامت واللوائح املتعلقة باألمن والسالمة. �

قدرة عى اعطاء التعليامت لألخرين. �

القدرة عى إقامة عالقات عمل فعالة مع األخرين واملحافظة عليها.  �
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المهام والمسؤوليات :

تنظيم دخول وخروج املستفيدين من املركز وفق اإلجراءات املعتمدة يف دليل اإلجراءات. �

املحافظة عى سالمة املستفيدين وأمنهم اثناء أوقات الزيارة. �

املحافظــة عــى امــن وســالمة املركــز والتأكــد مــن شــخصيات الــزوار واتخــاذ كافــة الوســائل التــي مــن شــانها حاميــة املبــاين واملنشــآت  �

ومحتوياتهــا والتأكــد مــن توفــر عنــارص االمــن والســالمة.

العمــل عــى اجهــزة املراقبــة التلفزيونيــة املســاعدة ومتابعــة االشــخاص الديــن يشــتبه فيهــم وعــدم الســامح بخــروج أي اثــاث او االت او  �

خالفــة اال عــن طريــق ترصيــح رســمي.

مراقبة عامل النظافة بعد خروج املوظفني والتأكد من هويتهم وحملهم بطاقات الترصيح التي يدخلون بها .  �

تنظيــم مواقــف الســيارات للمســتفيدين ، وتفقــد املكاتــب بصفــة عامــة بعــد خــروج املوظفــني بعــد انتهــاء الــدوام الرســمي والتأكــد مــن  �

اطفــاء االنــوار او تــرسب امليــاه او املكيفــات او وجــود اشــخاص.

مساعدة املستفيدين والزوار وخاصة كبار السن او املعوقني وتيسري سبل الراحة لهم. �

القيام باألعامل األخرى ذات العالقة مبجال العمل حسب توجيهات إدارة املركز. �

موظف أمن وسالمة
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المهارات والمؤهالت المطلوبة: 

الشهادة الثانوية العامة. �

يفضل شغل الوظيفة بالعسكريني املتقاعدين مع األخذ يف االعتبار أن ال يزيد العمر عن )55( سنة. �

حضور دورات تدريبية يف مجال اإلرشاف وأعامل األمن والسالمة. �

معرفة باألسس املفاهيم واالساسية املتعلقة بأعامل األمن والسالمة. �

معرفة بأساليب واجراءات اعامل االمن والسالمة. �

معرفة باألنظمة والتعليامت واللوائح املتعلقة باألمن والسالمة. �

قدرة عى اعطاء التعليامت لألخرين. �

القدرة عى إقامة عالقات عمل فعالة مع األخرين واملحافظة عليها.  �
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االرتباط التنظيمي 

الهدف العام 

المهام والمسؤوليات 

اإلرشاف اإلداري والفنــي عــى أقســام : املــوارد البرشيــة ، والشــئون املاليــة ، واملشــرتيات ، والخدمــات العامــة ، و االتصــاالت اإلداريــة ،  �

واملســتودع ، والتنســيق بــني أعــامل هــذه األقســام مبــا يضمــن حســن أدائهــا .

اإلرشاف عى تنفيذ برامج العمل اإلدارية واملالية يف ضوء أهداف  للمركز ووفقاً للنظم واللوائح املوضوعة يف هذا الشأن . �

اإلرشاف عى تطبيق كافة األنظمة واللوائح اإلدارية واملالية الخاصة باملركز والتأكد من أدائها بكفاءة وفعالية . �

تقويم برامج العمل املختلفة للمركز يف الجوانب املتعلقة بالنواحي اإلدارية واملالية . �

تحقيــق املســتوى الــالزم مــن التنســيق بــني املركــز وكافــة األجهــزة الحكوميــة األخــرى يف املســائل املشــرتكة فيــام يتعلــق بالشــئون  �

ــات االجتامعيــة. اإلداريــة واملاليــة كــوزارة العمــل والتنميــة االجتامعيــة ، ووزارة العــدل ، واملؤسســة العامــة للتأمين

إعداد مرشوع ميزانية املركز بالتنسيق مع الوحدات اإلدارية ، ومناقشتها مع املدير التنفيذي ، لرفعها ملجلس اإلدارة العتامدها . �

العمل عى تبسيط اإلجراءات املالية واإلدارية يف املركز وفقاً لألنظمة واللوائح ذات العالقة. �

إعداد تقارير دورية عن أعامل ونشاطات اإلدارة وإعداد مقرتحات تطوير العمل بها ، ورفعها للمدير التنفيذي  �

املدير التنفيذي

 ، العاملــني والشــؤون املاليــة وخدمــات االتصــاالت اإلداريــة  أعــامل شــؤون  العــام عــى  اإلرشاف 

ومنظومــة الخدمــات اإلداريــة املســاندة ، وضــامن توفــري كافــة الخدمــات اإلداريــة واملاليــة ملختلــف 

إدارات وموظفــي املركــز وفروعهــا .

مدير الشؤون المالية واإلدارية
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االرتباط التنظيمي 

الهدف العام 

المهام والمسؤوليات 

تحديــد الوظائــف الشــاغرة ونوعيتهــا ورشوط شــغلها ، وذلــك بالتعــاون مــع اإلدارات واألقســام املختلفــة ، واإلعــالن عــن الوظائــف املــراد  �

شــغلها .

التواصل مع  املدير التنفيذي فيام يختص بالوظائف الشاغرة التي يجب شغلها إلجراء الالزم نحوها . �

استكامل مسوغات التعيني ومبارشة العمل . �

التأكــد مــن مبــارشة العاملــني ، املعينــني حديثــاً ، واملنقولــني ألعاملهــم ، ورفــع التقاريــر إىل املديــر التنفيــذي عــن العاملــني أثنــاء فــرتة  �

التجربــة .

اتخاذ اإلجراءات الالزمة نحو مستحقات العاملني من رواتب وعالوات ومكافآت وغريها. �

حرص املستحقني للرتقية وجمع البيانات الالزمة عنهم ورفعها للمدير التنفيذي . �

اتخاذ اإلجراءات الالزمة نحو ترقيات العاملني طبقاً لالئحة شئون العاملني يف املركز . �

اتخاذ اإلجراءات الالزمة عند انتهاء خدمات العاملني ، ويف حاالت كف اليد والفصل وكافة الحاالت التأديبية . �

اتخاذ اإلجراءات الالزمة نحو إجازات العاملني ونقلهم وانتدابهم . �

مدير إدارة الشئون اإلدارية واملالية

تطبيق نظم وقواعد وإجراءات شئون العاملني يف املركز.

منسق الموارد البشرية
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متابعة تقويم األداء الوظيفي للعاملني يف املركز . �

تطبيق اللوائح والتعليامت ذات العالقة بالعاملني . �

تجميع وتبويب املعلومات املتعلقة باالحتياجات الفعلية من املوارد البرشية ، وذلك بالتعاون مع الوحدات املختصة باملركز . �

تنظيم وحفظ ملفات وسجالت العاملني والتأكد من استيفائها لجميع البيانات الالزمة . �

االشــرتاك يف إعــداد مــرشوع ميزانيــة البــاب األول الخــاص باملركــز ، وذلــك بالتعــاون والتنســيق مــع إدارة الشــئون املاليــة واإلدارات األخــرى  �

ذات العالقــة .

التعرف عى مشكالت العاملني ذات الصلة قسم املوارد البرشية ودراستها وتقديم املشورة حولها للجهات املختصة . �

حصـر كافـة البيانات عن أوضـاع العاملني وتصنيفها وتحليلها بحيث تسهل االستفادة منها. �

تقديم املساعدات االستشارية الفنية الالزمة لكافة اإلدارات واألقسام باملركز يف املسائل التي تتعلق بشئون العاملني . �

التنسيق والتعاون مع املؤسسة العامة للتأمينات االجتامعية فيام يختص بدفع التأمينات الخاصة بالعاملني يف املركز . �

تقديــم التســهيالت الالزمــة للعاملــني غــري الســعوديني فيــام يتعلــق بطلــب اإلقامــة ، وطلبــات تأشــريات الســفر لهــم ولعائالتهــم ، وشــهادة  �

الخدمــة ، وكل مــا يتعلــق بشــئون الخدمــة وذلــك بالتنســيق مــع إدارة العالقــات العامــة واإلعــالم وإدارة التشــغيل والصيانــة.

تحديد احتياجات اإلدارة من التجهيزات الفنية واملكتبية. �

إعداد تقارير دورية عن نشاطات القسم وإنجازاته ومقرتحات تطوير أعامله ، ورفعها إىل ملدير إدارة الشئون االدارية واملالية. �
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االرتباط التنظيمي 

الهدف العام 

المهام والمسؤوليات 

القيــام بكافــة األعــامل املاليــة واملحاســبية مــن ارتباطــات ورصف مســتحقات وتســديد الســلف ومســك الدفاتــر والســجالت حســب األنظمــة  �

واللوائــح املعمــول بهــا ، واملحافظــة عــى هــذه الدفاتــر والســجالت .

إعداد التقارير املالية والحسابات الختامية والقوائم املالية للوقوف عى الوضع املايل للمركز . �

تنفيذ األنظمة واللوائح املالية ومتابعة حركة بنود املوازنة والتحقق من سالمة الترصفات املالية وعدم تجاوز اعتامدات املوازنة . �

القيام بعمليات إجراءات التحصيل وإجراءات الرصف لإليفاء بالتزامات املركز . �

العمــل عــى توفــري الســيولة النقديــة لحســابات املركــز الجاريــة بالقــدر املحــدد ويف حــدود االعتــامدات املخصصــة لــكل بنــد يف املوازنــة  �

، وانتظــام طلــب التغذيــة والقيــام بأعــامل الجــرد الــدوري للحســابات الجاريــة وإعــداد املحــارض الخاصــة بذلــك .

تســجيل االعتــامدات يف ســجل االرتبــاط كل حســب نوعــه ثــم القيــام بالقيــد أوالً بــأول للمبالــغ التــي وافقــت الجهــات املعنيــة عــى االرتبــاط  �

بهــا بوصفهــا صاحبــة االختصــاص يف إعطــاء تأشــرية االرتبــاط املــايل .

اســتالم كافــة إشــعارات اإليــرادات وتحريــر النــامذج الخاصــة بهــا وتســجيلها بعــد عمــل التســويات الالزمــة لهــا والــرد عــى االستفســارات  �

ــا . ــة به ــات الخاص واملالحظ

مدير إدارة الشئون اإلدارية واملالية

تنفيــذ األعــامل املاليــة واملحاســبية للمركــز، وتطبيــق السياســات واألنظمــة واللوائــح واإلجــراءات 

املاليــة املعتمــدة. 

قسم الشئون المالية
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الرد عى استفسارات وزارة الشئون االجتامعية ذات العالقة فيام يختص باملعامالت املالية واملحاسبية . �

إعــداد املالحظــات حــول النظــم املاليــة واألســاليب املحاســبية املناســبة ومناقشــتها مــع الجهــات املعنيــة والقيــام بتجميــع وتســجيل  �

ــات والتعليــامت املاليــة . وتبويــب وتحليــل البيان

املشــاركة يف إعــداد مــرشوع موازنــة املركــز بالتعــاون مــع اإلدارات املختلفــة باملركــز واالشــرتاك يف مناقشــتها مــع مديــر عــام اإلدارة ،  �

واملديــر التنفيــذي.

القيام بإجراءات تنفيذ موازنة املركز وفقاً لألنظمة والتعليامت الخاصة بها . �

تحديد االحتياجات والتجهيزات الفنية واملكتبية لإلدارة. �

إعداد تقارير دورية عن نشاطات القسم وإنجازاته ومقرتحات تطوير أعامله ، ورفعها ملدير إدارة الشئون االدارية واملالية. �
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االرتباط التنظيمي 

الهدف العام 

المهام والمسؤوليات 

اإلرشاف عى أعامل النظافــة والعمـل عى توفري كافة مستلزماتها ملبنى املركز. �

متابعة أعامل النظافة والصيانة يف املركز.  �

تقديم الخدمات املكتبية لكافة الوحدات اإلدارية باملركز. �

متابعة أنشطة الضيافة يف املركز، وضامن تشغيل األجهزة واآلالت الكهربائية يف املركز بحالة ممتازة.  �

اإلرشاف عى تنسيق الحدائق وتوفري كافة مستلزماتها لجميع منشآت املركز. �

اإلرشاف عى عقود الصيانة ومتابعة تنفيذها مع املؤسسات والرشكات املختصة. �

اإلرشاف عى تشغيل وصيانة كافة األجهزة واملعدات )غري الحاسوبية( . �

املحافظة عى ما يتبع املركز من مبان ومكاتب وأثاث وحراستها وصيانتها . �

تشغيل وصيانة أجهزة الهاتف والفاكس طبقاً لرامج الصيانة املعدة . �

اإلرشاف عى استكامل إجراءات تأسيس الهواتف باملركز. �

اإلرشاف عى تأمني ما يحتاجه املركز من أثاث وأجهزة ومعدات . �

مدير إدارة الشئون اإلدارية واملالية.

توفــري خدمــات النظافــة والصيانــة والخدمــات املكتبيــة والهاتفيــة والخدمــات املتعلقــة بالحركــة لكافــة 

الوحــدات اإلداريــة يف املركــز ، وتنســيق الحدائــق ، وتنظيــم دخــول ومواقــف الســيارات.

 قسم الخدمات العامة
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العمل عى تأمني السيارات التي يحتاجها املركز. �

تلبية طلبات اإلدارات العاملة باملركز من وسائل النقل بالسيارات وفقاً لألنظمة املعدة لذلك. �

اإلرشاف عى حسن استخدام السائقني للسيارات والعمل عى صيانتها وإصالحها طبقاً للرامج املعدة لذلك . �

اإلرشاف عى رصف املحروقات والزيوت املرصوفة للسائقني . �

متابعة أعامل فئة العامل يف املركز. �

تقديم خدمات الشحن والتخليص الجمريك للمركز . �

إعداد تقارير دورية عن نشاطات القسم وإنجازاته ومقرتحات تطوير أعامله ، ورفعها إىل ملدير إدارة الشئون االدارية واملالية. �



98

االرتباط التنظيمي 

الهدف العام 

المهام والمسؤوليات 

إعداد خطط تقنية الحاسب اآليل واملعلومات يف املركز ، ومتابعة تنفيذها. �

تطوير سياسات تقنية املعلومات يف املركز وفقاً ألنظمة استخدام وتشغيل تقنيات املعلومات يف اململكة. �

 اإلرشاف عى توفري البنية التحتية والدعم الفني لتقنية املعلومات يف املركز. �

ــات  � ــم الخدم ــز وتقدي ــة للمرك ــة اإللكرتوني ــة البواب ــغيل ومتابع ــدل، وتش ــع وزارة الع ــة م ــالت االلكرتوني ــر التعام ــط تطوي ــى خط اإلرشاف ع

ــة. االلكرتوني

اإلرشاف عى قواعد البيانات يف املركز ، وصيانتها وحفظها. �

 اإلرشاف عــى عمليــة الربــط اآليل بــني الوحــدات اإلداريــة يف املركــز ، وربــط املركــز آليــا باألجهــزة الحكوميــة ذات العالقــة كــوزارة العــدل  �

وغريهــا.

ــة  � ــة ، أو األنظم ــفة االلكرتوني ــة ERP ، واألرش ــوارد البرشي ــة امل ــل أنظم ــب اآليل مث ــات الحاس ــة وتطبيق ــن أنظم ــز م ــات املرك ــة احتياج دراس

ــز. ــية يف املرك ــات الرئيس ــة بالعملي الخاص

تحليل وتصميم نظم وتطبيقات الحاسب اآليل التي تحتاجها املركز. �

الشؤون املالية واإلدارية.

اإلرشاف العــام عــى توفــري البيئــة التقنيــة والحاســوبية املناســبة للمركــز مــن خــالل تطويــر تطبيقــات 

الفنــي  الدعــم  وتقديــم   ، االلكرتونيــة  الخدمــات  وتفعيــل   ، واملعلومــات  اآليل  الحاســب  ونظــم 

ملســتخدمي الحاســب اآليل يف املركــز . 

 قسم تقنية المعلومات
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تنفيذ عمليات برمجة واختبار النظم بعد تصميمها وتوثيقها. �

مخاطبة الرشكات التقنية لتقديم عروض لتأمني متطلبات املركز من األجهزة والرامج الحاسوبية . �

اعتــامد مواصفــات العــروض الفنيــة لتطويــر نظــم وتطبيقــات الحاســب اآليل يف املركــز ، واألجهــزة الرمجيــات ذات العالقة بخدمات الحاســب  �

اآليل يف املركز. 

 اإلرشاف العــام عــى شــبكة االتصــاالت ودعمهــا ومراقبتهــا ومتابعــة األعطــال واكتشــاف االختناقــات  وعالجتهــا وضبــط النظــام لتحســني  �

األداء.

 اإلرشاف عــى ضبــط النواحــي األمنيــة لشــبكة الحاســب، واملحافظــة عــى أمــن املعلومــات، وتنظيــم تداولهــا وفقــا للتعليــامت املعتمــدة  �

عامليــاً يف هــذا املجــال.

اإلرشاف عى خدمات الدعم الفني ألنظمة وتجهيزات الحاسب اآليل يف املركز. �

وضع الخطط العملية لتأمني وسالمة األجهزة والرامج والبيانات والشبكات من التلف والترسب. �

تقديــم خدمــات الدعــم واملســاندة والصيانــة الفنيــة للوحــدات اإلداريــة ، ومســتخدمي الحاســب اآليل يف املركــز ، وتقديم التدريــب التقني  �

. لهم 

تقديم االستشارات الفنية والتقنية للوحدات اإلدارية يف املركز وفروعها، مع اقرتاح أوجه االستفادة من الحاسب اآليل وأنظمته. �

 اإلرشاف العــام عــى وضــع املواصفــات املتعلقــة بأجهــزة وبرامــج الحاســب اآليل طبقــا الحتياجــات املركــز الحاليــة واملســتقبلية ومتابعــة  �

تركيبهــا وتشــغيلها.

اإلرشاف عى توزيع األجهزة والرمجيات عى العاملني يف املركز . �

متابعــة التطــورات العامليــة يف مجــال الرامــج الجاهــزة واألجهــزة التقنيــة ، ودراســة التقنيــات الحديثــة يف هــذه املجــاالت ، والتوصيــة  �

باقتنــاء مــا يناســب احتياجــات املركــز منهــا .

وضع األسس واملعايري التي تضمن الجودة العالية للنظم واألجهزة املستخدمة يف املركز ومتابعة تنفيذها . �

اإلرشاف عى موقع املركز عى شبكة اإلنرتنت ، وتحدثيه بشكل مستمر.  �

حل مشكالت املستفيدين من خدمات املركز االلكرتونية ، والتواصل معهم والرد عى استفساراتهم. �
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ــال  � ــة يف مج ــة والفني ــم التقني ــر مهاراته ــز ، وتطوي ــبة للعامــني يف املرك ــب اآليل املناس ــال الحاس ــة يف مج ــج التدريبي ــرتاح الرام اق

الحاســب اآليل واملعلومــات بشــكل مســتمر.

تحديد احتياجات اإلدارة من التجهيزات الفنية واملكتبية. �

تقديم التقارير حول تطور تقنيات الحاسب اآليل واملعلومات يف املركز ، وحل املعوقات اإلدارية والفنية التي تعرتض سري العمل. �

شهادة جامعية يف مجال تقنية املعلومات مع خرة ال تقل عن سنتني / أو دبلوم تقني مع خرة عملية ال تقل عن خمسة سنوات. �

دورات تدريبية يف مجال التخصص. �

المهارات والمؤهالت المطلوبة: 
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المهام والمسؤوليات :

متابعة رصف مستخلصات وزارة العدل خالل سنوات الدعم للمبادرة. �

تدقيق االوراق واملستندات املالية للتأكد من سالمتها . �

تدقيق العمليات املدونة باملستندات والتوقيع عى صحتها . �

تدقيق وإعداد أوامر الرصف وأذونات التسوية . �

التأكد من نظامية االجراءات ومسوغات الرصف . �

تدقيق مسريات الرواتب ومرفقاتها والتأكد من مطابقتها للنظم واللوائح والتعليامت . �

تدقيق أوامر القبض واملستندات املرفقة بها قبل عملية الرصف . �

تدقيق الوثائق الحسابية قبل وبعد الرصف املايل. �

مراجعة الحسابات للتأكد من وجود اعتامدات كافية . �

مطابقة دفاتر املحاسبة , وإعداد كشوفات الحسابات الشهرية والسنوية . �

التأكد من مثبتات الرصف والقيد يف دفاتر اليومية حسب البنود املقررة . �

مراجعة الفواتري والوثائق للتأكد من صالحية املوقعني . �

تدقيق الدفاتر والسجالت وإعداد تقارير بنتائج التدقيق . �

رفع التوصيات واملالحظات ملدير املركز والتواصل معها حال حدوث أي مشكلة مالية تستلزم تدخلها.  �

املشاركة يف وضع الخطط السنوية للمركز �

محاسب
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توفري املعلومات واملشاركة يف إعداد التقارير الشهرية والدورية عن الوضع املايل للمركز. �

تحسني وتطوير اإلجراءات املالية مع ضامن االلتزام باللوائح اإلدارية واملالية. �

املشاركة باللجان واألنشطة ذات العالقة بأعامل املركز.  �

شهادة جامعية يف مجال املحاسبة. �

خرة يف أعامل املحاسبة والشئون املالية. �

دورات تدريبية يف مجال التخصص. �

المهارات والمؤهالت المطلوبة: 



التمويل واإلستدامة
الباب السادس
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 مدخل لمفهوم االستدامة:
تهــدف خطــة االســتدامة إىل توفــري بدائــل ومصــادر متويليــة لدعــم وتشــغيل برامــج ومشــاريع املراكــز التابعــة للوســيط مــن الفئــات  �

املختلفــة )أ – ب – ج – د( والتــي تجعــل الجمعيــة واملراكــز قــادرة عــى االســتمرار يف تحقيــق رســالتها وأهدافهــا عى املــدى الطويل 
ــادة الجمعيــة / املراكــز تبنــي منــوذج اســرتاتيجي يدمــج بــني كفــاءة األداء املــايل  مــن خــالل مالئتهــا املاليــة. وعليــه فــإن عــى قي
واإلداري مبــا يضمــن تقليــل الهــدر ويرفــع مــن كفــاءة اإلنتــاج ويســاهم يف تنميــة املــوارد املاليــة مبصادرهــا املختلفــة واملتنوعــة.

 خطة دعم الوزارة:

ــاً لضــامن جــودة العمــل واحرتافيــة تقديــم الخدمــة، وعليــه فــإن وزارة العــدل  � ــاً وتنظيمي ــادرة إىل توفــري املراكــز ودعمهــا مالي تهــدف املب
ســتقوم بتمويــل هــذه املراكــز لتشــغيل خدماتهــا "حســب املخطــط أدنــاه" باإلضافــة إىل دعمهــا يف ســبيل إنجــاح خطــة االســتدامة وتوفــري 

مصــادر التمويــل البديلــة.

عليــه ســيلتزم الوســيط بتقديــم خطــة اســتدامة للمبــادرة كجــزء مــن العمــل واألدوار الرئيســة لــه وهــي الخطــة التــي تهــدف إىل توفــري بدائــل  �
ومصــادر متويليــة بشــكل تدريجــي ليضمــن مــن خاللهــا التمويــل الــذايت الــكايف لتقديــم الخدمــة بعــد انتهــاء ســنوات التعاقــد والتــي تنقــي 

بانتهــاء املبــادرة يف تاريــخ 21/04/2021م.

علامً بأن مراحل التمويل من جانب الوزارة لتشغيل مراكز الوسيط ستكون وفق الجدول التايل:

نسبة التغطية من جانب المقاول حسب نسبة تغطية الوزارةالفترة
خطة االستدامة

0%100السنة األوىل 

%25%75السنة الثانية 

%50%50السنة الثالثة 

%100%0بعد انتهاء التعاقد / انتهاء املبادرة

يتــم  التــي  املراكــز  يخــص  فيــام   *
ــاين  ــام الث ــن الع ــة م ــا بداي افتتاحه
فيتــم دعمهــا بنســبة %100 ثــم 75% 

للعــام التــايل.
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 مصادر تمويل خدمات المراكز
    - مدخل حول تحصيل الرسوم:

إن تقديــم الخدمــة مــن دون مقابــل مطلــب مهــم ألّن ذلــك سيشــجع عــى عمليــة التواصــل بــني الوالــد غــري الحاضــن واملحضــون وارشاك للوالــد  �
يف مســؤولية التنشــئة االجتامعيــة للولــد، باإلضافــة إىل أّن الرؤيــة والزيــارة حــق للطفــل قبــل أن يكــون رغبــة ألحــد الوالديــن. وميكــن البحــث عــن 

مصــادر أخــرى لتغطيــة تكلفــة الخدمــة غــري اســتيفاء الرســوم مــن املســتفيدين.

- مصادر تمويل مقترحة:

ميكن أن يكون هناك مصادر متنوعة مساندة يف متويل برامج الرؤية والزيارة والحضانة والهدف من تنويعها ضامن استدامة التمويل، وتتضمن:

تخصيص أوقاف يكون ريع استثامراتها لصالح برنامج الرؤية والزيارة والحضانة. �

رعايــة مؤسســات مانحــة ســواء خرييــة أو خاصــة لتغطيــة تكلفــة الخدمــة مثــل تحمل إحــدى املؤسســات تكلفــة 100 أرسة مســتفيدة مــن الرؤيــة والزيارة،  �
أو تحمــل تكلفــة جــزء مــن الرنامج.

االستفادة من نظام الرعاية للرشكات نظري الدعاية. �

االستفادة من املتطوعني يف األعامل التي ال تتعلق باالتصال املبارش مع املستفيدين وذلك لتقليل النفقات. �

ــع  � ــع أو بي ــراد املجتم ــات أف ــهرية أو ترع ــتقطاعات الش ــق االس ــن طري ــواًء ع ــة س ــات ذات العالق ــن الجه ــة م ــمية واملرصح ــات الرس ــع الترع ــالت جم حم
ــن  ــدد م ــالل ع ــن خ ــك م ــة" وذل ــص الالزم ــات والرتاخي ــذ املوافق ــة أخ ــة "رشيط ــالة الجمعي ــارشة برس ــة املب ــامل ذات العالق ــات واألع ــات والخدم املنتج

ــرتاكات. ــات واالش ــالل العضوي ــن خ ــتثامر م ــارض أو االس ــات واملع ــات وامللتقي ــة الفعالي ــائل كإقام الوس

ــارات  � ــة واالستش ــات القانوني ــل املؤسس ــارة مث ــة والزي ــات الرؤي ــة بخدم ــا عالق ــي له ــة الت ــات الخاص ــة واملؤسس ــات الخريي ــع املؤسس ــد رشاكات م عق
ــاً أو بســعر رمــزي. األرسيــة التــي ميكــن أن تســهم يف توفــر بعــض الخدمــات للمســتفيدين مجان



الخدمات والعمليات
الباب السابع



الخـدمـات التي تقدمها المراكز
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خدمات مراكز تنفيذ أحكام الرؤية والزيارة والحضانة

خدمات الرعاية الوالدية
)الزيارة والرؤية(

خدمات الدعم
النفي واالجتامعي

خدمات التوعوية والتثقيف

خدمة االستشارات القانونية

خدمات الضيافة والرتفيه

 ، للوالديــن  املحضــون  وتســليم  اســتالم  عمليــة  تســهيل  عــى  الخدمــة  هــذه  تركــز   
والزيــارة. الرؤيــة  أوقــات  اثنــاء  واألطفــال  الوالديــن  ومســاعدة 

 سـتقدم الخدمـات االجتامعيـة والنفسـية للوالديـن واألطفـال اثنـاء فرتة النـزاع األرسي وبعد 
الطـالق مبـا يحقـق املحافظـة عـى األرسة يف كل األحوال .

ــة  ــاعدتهم يف مواجه ــن ملس ــة للوالدي ــة املختلف ــج التوعوي ــم الرام ــز تقدي ــن للمرك  ميك
ــا. ــال وغريه ــة األطف ــة وتربي ــكالت األرسي ــل املش وح

 ســيقوم نخبــة مــن املتخصصــني يف املجــاالت القانونيــة والرشعيــة مــن مســاعدة الوالديــن 
يف حــل خالفاتهــم الزوجيــة وحفــظ حقوقهــم وحقــوق األبنــاء وذلــك )للحــاالت املســجلة يف 

املركــز( عــر وســائل االتصــال الهاتفيــة وااللكرتونيــة

 يقــدم املركــز مجموعــة مــن الخدمــات التــي تحقــق احتياجــات املســتفيدين ورضاهــم 
وتخلــق بيئــة آمنــة وميــرسة للجميــع ، ومــن هــذه الخدمــات : صالــة األلعــاب والرتفيــه ، غرفــة 
للرضاعــة ، كافترييــا ، صــاالت االنتظــار  للرجــال والنســاء ، مكتبــة ، جلســات وغــرف عائليــة ، خدمــة 

املواصــالت لبعــض الحــاالت ، مصــى للرجــال والنســاء.



العمليات الرئيسة والمساندة
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العمليات الرئيسة والمساندة في مراكز التنفيذ



 إجراءات العمل والنماذج اإلدارية
الباب الثامن



تصنيف اإلجراءات الرئيسية 
والفرعية للمركز
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اإلجراءات الفرعيةاإلجراءات الرئيسيةم

إجراءات املقابلة األولية. �التهيئة1

االستقبال والتواصل2
إجراءات القبول والتسجيل. �
إجراءات التحقق العديل للحاالت. �
إجراءات املتابعة الهاتفية. �

االتصال والتنسيق3

إجراءات االتصال مع املحكمة. �
إجراءات االتصال مع مركز الرشطة. �
إجراءات االتصال مع املستشفى. �
إجراءات االتصال مع مراكز الحامية االجتامعية. �

إجراءات دراسة حالة. �البحث االجتامعي4
تقارير الحالة الدورية. �

تنفيذ الزيارة والحضانة5

إجراءات الزيارة الداخلية. �
إجراءات الزيارة الخارجية. �
إجراءات نقل الحضانة. �
إجراءات التعامل مع امتناع املحضون عن الزيارة. �
إجراءات تحويل الزيارة من املركز إىل املنزل. �

إجراءات تقديم شكوى ومعالجتها. �معالجة الشكاوى6

األمن والسالمة7
إجراءات الدخول والخروج من وإىل املركز. �
إجراءات وتعليامت األمن والسالمة يف املركز. �
إجراء االتصال بالرشطة �

إجراءات طلب وتنفيذ استشارة اجتامعية أو نفسية أو قانونية. �الدعم النفي واالجتامعي8

إجراءات طلب وتنفيذ استشارة اجتامعية أو نفسية أو قانونية. �االستشارات القانونية9

السجالت واألرشفة10
إجراءات إغالق وحفظ ملف. �
إجراءات طلب ملف مستفيد. �



خارطة اإلجراءات
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اإلجراءات الفرعية

إجراءات املقابلة 
األولية.

إجراءات تحويل 
الزيارة من املركز 

إىل املنزل.

إجراءات تقديم 
شكوى ومعالجتها.

إجراءات القبول 
والتسجيل.

إجراءات التعامل مع 
امتناع املحضون عن 

الزيارة.

إجراءات الدخول 
والخروج من وإىل 

املركز.

إجراءات التحقق 
العديل للحاالت.

إجراءات نقل 
الحضانة.

إجراءات وتعليامت 
األمن والسالمة يف 

املركز.

إجراءات املتابعة 
الهاتفية.

إجراءات الزيارة 
الخارجية.

إجراءات طلب 
وتنفيذ استشارة 

اجتامعية أو نفسية 
أو قانونية.

إجراءات االتصال مع 
املحكمة.

إجراءات الزيارة 
الداخلية.

إجراءات إغالق 
وحفظ ملف.

إجراءات االتصال مع 
مركز الرشطة.

إجراءات دراسة 
الحالة دورياً .

إجراءات طلب ملف 
مستفيد.

إجراءات االتصال مع 
املستشفى.

إجراءات دراسة 
حالة.

إجراءات االتصال 
مع مراكز الحامية 

االجتامعية.

1234567

8

21 20

9

19

10

18

11

17

12

16

13 14

15
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1 - اجراءات المقابله االولية

 حضور
 املستفيد
ايل املركز

 طلب منوذج
 التسجيل

التوجه 
ايل قسم 
االستقبال 
والتواصل 

تعبية 
النموذج

مراجعه 
النموذج 
والوثائق

دراسة الطلب 
اوليا من 

االخصايئ 
االجتامعي

تقديم 
املعلومات 

واالرشادات ايل 
املستفيد حول 
خدمات املركز 

 تقديم
الوثائق

 تحويل
 الطلب ايل
 االخصايئ

االجتامعي

 دعوة املستفيد
 ايل املقابلة

الشخصية

17 39 5 28 410 6



117

2 - اجراءات القبول والتسجيل 

 حضور املستفيد
ايل مقر املركز

 التوجه ايل
 قسم االستقبال

 والتواصل

استكامل اجراءات 
القبول

تعبئة منوذج 
التسجيل

مراجعه النموذج 
والوثائق من 

موظف االستقبال

اجراءات 
املقابلة االولية 

مع املستفيد

دراسة الطلب 
قانونيا

 تقديم الوثائق
الرسمية

 تحويل الطلب
 ايل االخصايئ

االجتامعي
 تحويل الطلب ايل
الباحث القانوين

 التحقق
 العديل

111213141516 59 37 110 48 26

إجراء دراسة 
الحالة

توقيع املستفيد 
عيل رشوط 
وتعهدات 

الخدمة 

فتح امللف 
وإعطاء 

رقم تسجيل 
للمستفيد

استكامل مناذج 
ومواعيد تنفيذ 

الخدمة 
اعتامد مدير 

املركز 
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3 - اجراءات التحقق العدلي للحاالت

 حضور
 املستفيد
ايل املركز

 طلب منوذج
 التسجيل

تعبية 
النموذج

تعبية 
النموذج

مراجعه 
النموذج 
والوثائق

دراسة الطلب 
اوليا من 

االخصايئ 
االجتامعي

تقديم 
املعلومات 

واالرشادات ايل 
املستفيد حول 
خدمات املركز 

 تقديم
الوثائق

 تحويل
 الطلب ايل
 االخصايئ

االجتامعي

 دعوة املستفيد
 ايل املقابلة

الشخصية

17 39 5
28 410 6
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4 - اجراءات المتابعة الهاتفية

 استالم قامئة
 بأسامء

املستفيدين
 من االخصايئ

االجتامعي

 الحصول عيل
 توجيه من االخصايئ
 االجتامعي بالتواصل

 مع املستفيد

التأكد من اسم 
املستفيد ورقم 
الهاتف الجوال 

التأكد من رسالة 
وتوجيه االخصايئ 
االجتامعي بشأن 
موضوع االتصال 

يف حالة الرد التأكد 
من معلومات 

املستفيد 

يف حال عدم الرد االتصال 
مرة اخري ملرتني كل نص 

ساعه 

يف حال عدم الرد سيتم 
ابالغ االخصايئ االجتامعي 

إنـــــهاء ابالغ الرسالة
املكاملة

 االتصال للمرة
 االويل برقم

 املستفيد أثناء
 وقت العمل

 الرسمي

 يف حالة
 التحقق

 من هوية
 املستفيد

 تسجيل رد
 املستفيد يف

النموذج املخصص

59 37 110 48 26
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5 - اجراءات االتصال مع المحكمة 

يف حالة الحاجة 
ايل االتصال مع 

املحكمة 

يقوم الباحث 
القانوين 

مبراجعه الخطاب 

ارسال 
الخطاب ايل 

املحكمة

يقوم املوظف 
املختص بإعداد خطاب 

رسمي

اعتامد الخطاب 
من مدير 

املركز

متابعه الخطاب 
هاتفيا مع ضابط 

االتصال يف 
املحكمة

135 246
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6 - إجراءات االتصال مع مركز الشرطة 
يف حالة وجود مشكلة أمنية يف املركز يتم إتخاذ اإلجراءات التالية : 

 يقوم مسئول
 االمن بالتدخل

 األمني املناسب
 لحامية

 املستفيدين

 يتم توجيه
 املستفيدين
 واملوظفات

 باإلجراءات االمنية
املناسبة

يتم ابالغ 
مدير املركز

يتم التواصل 
مع أقرب مركز 

رشطة

عند حضور 
الرشطة

يتم اتباع 
أوامر رجال 

الرشطة

يقوم مدير 
املركز بإرسال 

التقرير ايل مركز 
الرشطة 

 يتم طلب
 املساندة
 األمنية من

مركز الرشطة

 يقوم مسئول
 االمن بوصف
 الحالة لرجال

الرشطة

 يقوم
 مسئول

 األمن بتقديم
 تقرير إىل

 مدير املركز

 حفظ نسخة
 من التقرير
 يف إدارة

 املركز وملف
 املستفيد

11 59 37 110 48 26
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7 -  اجراءات االتصال مع المستشفي 

 يف حالة وجود
 حاجة اىل

 إسعافات اولية أو
 حاله صحية طارئة

 تسجيل تقرير
 أويل عن

 الحالة

 استدعاء
 الحاضن

 ومناقشة
 األمر

 توثيق
 االجتامع مع

الحاضن

 التواصل
 مبارشة مع

 مركز الحامية
االجتامعية

 التواصل
 مبارشة مع

 مركز الحامية
االجتامعية

 يتم االتصال
 بالهالل
االحمر

 يف حالة
االيذاء

 تقييم الحالة

 يف حالة
 عدم

الخطورة

 يف حالة
الخطر

17 39 511 28 41012 6

 تقوم االخصائية
 باالطالع عى الحالة
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8 - اجراءات دراسة الحالة  

 استالم امللف
 من موظفي

 االستقبال
 والتواصل

 استخدام منوذج
دراسة الحالة

يقوم االخصايئ 
االجتامعي 

بدراسة طلب 
التسجيل 

إجراء املقابلة 
مع املستفيد

طرح االسئلة 
عيل املستفيد

التأكد من 
بيانات النموذج 

ومراجعه االجابات 
مع املستفيد

كتابة التوصيات 
حول الحالة

 توضيح الغرض
 من املقابلة

للمستفيد

 تسجيل االجابات
 يف منوذج

دراسة الحالة

 االجابة عيل
 استفسارات
املستفيد

 نقل امللف
 ايل إدارة

 املركز العتامد
 التسجيل

11 59 37 110 48 26
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9 - اجراءات دراسة الحالة دوريًا 

 صدور توجيه
 من إدارة

 املركز بدراسة
حالة مستفيد

 يقوم
 االخصايئ

 االجتامعي
 بدراسة ملف

املستفيد

يقوم االخصايئ 
االجتامعي 
بطلب ملف 
املستفيد

استخدام 
منوذج 
دراسة 
الحالة

توضيح 
الغرض من 
املقابلة 
للمستفيد

تسجيل 
االجابات 

يف منوذج 
دراسة الحالة

االجابة عيل 
استفسارات 

املستفيد

نقل امللف ايل 
إدارة املركز 

العتامد التسجيل 

 إجراء
 املقابلة مع

املستفيد

 طرح االسئلة
 عيل

املستفيد

 التأكد من
 بيانات النموذج

 ومراجعه االجابات
مع املستفيد

 كتابة التوصيات
حول الحالة

17 39 511 28 41012 6
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10 - اجراءات الزيارة الداخلية  

 حضور املستفيد
 ايل املركز يف
املوعد املحدد

 استكامل
 اجراءات الدخول

 لدي قسم االمن

 االنتظار يف
املكان املخصص

 االنتقال ايل غرفة
الرؤية

 بدء الرؤية
 ومقابلة
 االطفال

 االلتزام برشوط
 وضوابط
 الخدمة

 التوجه ايل
انتهاء الزيارة قسم االمن

 االستامع ايل
 توجيه االخصايئ
 يف شأن انتهاء

فرتة الزيارة

 استكامل
اجراءات الخروج

 الحصول عيل
 توجيه االخصايئ
 االجتامعي لبدء

 الزيارة

17 39 511 28 410 6
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11 - اجراءات الزيارة الخارجية  

حضور املستفيد 
ايل املركز يف 
املوعد املحدد 

للتنفيذ
االنتظار يف املكان 

املخصص

استكامل اجراءات 
الدخول لدي 
قسم االمن 

التوقيع 
عيل منوذج 

التسليم

استكامل 
اجراءات الخروج 

من املركز

استكامل 
اجراءات 
الدخول

استالم االطفال من 
االخصايئ االجتامعي

تسليم االطفال 
ايل االخصايئ 

االجتامعي

العودة يف 
املوعد املحدد 
الستالم االطفال 
بعد انتهاء الزيارة

التوقيع 
عيل استالم 

االطفال

استكامل 
اجراءات 

الخروج من 
املركز

الحصول عيل 
توجيه االخصايئ 

االجتامعي 

يف حالة استالم 
االطفال من 

الحاضن

يف حالة تسليم 
االطفال ايل 

املنفذ له الحكم 

استالم 
االطفال

العودة يف املوعد 
املحدد لتسليم 

االطفال بعد انتهاء 
الزيارة 

االستالم/
تسليم 
االطفال

التوقيع عيل 
منوذج استالم 

االطفال
استكامل اجراءات 

الخروج

استكامل 
اجراءات 
الدخول

11121314 5

11

9 3

9

7

13

1

7

10 4

10

8

14

2

8

6

12

استكامل 
اجراءات 
الدخول

استكامل اجراءات 
الخروج من املركز

تسليم االطفال ايل 
االخصايئ االجتامعي
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12 - إجراءات نقل الحضانة 

 حضور املستفيد
 ايل املركز

 تقديم طلب خدمة
 نقل الحضانة وفقا
 للحكم الصادر من

القايض

 توضيح اجراءات
 تنفيذ الحكم

 للمستفيد املنفذ
له الحكم

 إعداد ودراسة حالة
الطفل

 يف حالة
 املوافقة عيل
مضمون الحكم

 يف حالة امتناع
املنفذ ضدة الحكم

 تحديد موعد
 لتسليم واستالم

 الطفل

 يقوم املستشار
 القانوين

 بتوضيح االجراءات
القانونية له

 استالم الطفل
 من املنفذ ضدة

الحكم

ال

 تسليم الطفل
 ايل املنفذ له

الحكم

 تسليم
 الطفل ايل
 املنفذ له

الحكم

 استكامل
 اجراءات الخروج

من املركز

 استكامل
 اجراءات الخروج

من املركز

 متابعه الحالة
 من االخصايئ
بشكل دوري

 متابعه
 الحالة من
 االخصايئ

بشكل دوري

 استكامل
 الدقيقات

 والنامذج الالزمة

نعم

 استكامل اجراءات
 خروج املنفذ ضدة
الحكم من املركز

 إعداد خطاب ايل
 قايض التنفيذ

التخاذ االزم

 التواصل مع املنفذ
ضدة الحكم

7

7

39

9

511

11

12

12

13

13

28

8

410

10

6 1
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13 - إجراءات التعامل مع امتناع المحضون عن الرغبة في الزيارة 

يقوم االخصايئ 
النفي بتحديد 

جلسة تهيئة 
للطفل 

يقوم الحاضن 
بالتوقيع عيل 
منوذج إقرار 

ملعرفة اجراءات 
التهيئة

يتم التواصل مع 
الحاضن مبوعد 

الجلسة والهدف 
منها وإجراءاتها

تنفيذ مقابلة مع 
املنفذ له الحكم 

وتوجيهه

البدء يف التدرج 
يف تنفيذ 

مواعيد الزيارة

تكرار حالة 
التهيئة مع 

الطفل

يتم مقابلة 
الطفل من 

قبل االخصايئ 
النفي مع 
حضور املنفذ

التأكد من فهم 
واستيعاب 

الطفل لألسئلة 
واملعلومات

يف حالة رفض الطلب بسبب 
سلوك املنفذ له الحكم

توثيق 
املالحظات يف 
استامرة مقابلة 

الطفل 

يف حالة 
االستجابة الطفل 
يتم تحديد موعد 

عاجل لتنفيذ 
الزيارة 

مالحظة 
املظهر العام 
للطفل وحالته 

الصحية 

يقوم االخصايئ 
النفي بتسجيل 

املالحظات

ارسال التوصيات 
ايل فريق العمل 

حسب االختصاص

يف حال 
استمرار رفض 
الطفل للزيارة

11121314 59 3

13

7 1

11

10 4

14

8 2

12

6

يف حالة مالحظة 
ان الطفل ملقن 

لرفض الزيارة 

يقوم الباحث 
القانوين مبقابلة 

املنفذ له الحكم

يتم افادة الباحث 
القانوين

يف حالة انقطاع الطفل املحضون عن احد والدية ملدة تزيد عم 6 اشهر أو اكرث أو ال يرغب 
يف الزيارة أو لدية حالة خوف من إجراءات الزيارة بشكل عام

االستمرار يف 
متابعه حالة 

الطفل 
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14 - إجراءات تحويل الزيارة من المركز الي المنزل 

 تقديم طلب من
 احد االطراف برغبة
 تحويل الزيارة ايل

املنزل

 يف حالة موافقة
 الطرفني

 يقوم االخصايئ
 االجتامعي بتوضيح
 يتم جدولة الزياراتاالجراءات للطرفني

باالتفاق

 يف حالة رفض
 الطرف االخر

 يقدم االخصايئ
 النفي توصياته

 بشأن استمرار
الزيارة املنزلية

 يقوم الباحث
 القانوين بإعداد

 خطاب ايل قايض
 التنفيذ لإلفادة
بنجاح التجربة

 املتابعة
 املستمرة

للحالة

 يقوم الباحث
 القانوين بدراسة

التوصيات

 اغالق ملف الزيارة
 داخل املركز

 يتم توقيع
 الطرفني عيل

اتفاقية الزيارة

 يقوم االخصايئ
 مبتابعه بنفسة

 الزيارات اسبوعيا
ملدة شهرين

7 39 511 28 410 6 1
 يف حال استمرار

رفض الطفل للزيارة

 استمرار تنفيذ الحكم يف حالة الرفض
يف املركز

 يقوم االخصايئ
باإلقناع والتحفيز

 يتم اشعار املستفيد طالب
 التحويل ايل املنزل بعدم

 امكانية تنفيذ الطلب

35 46

يف حالة انقطاع الطفل املحضون عن احد والدية ملدة تزيد عم 6 اشهر أو اكرث أو ال يرغب 
يف الزيارة أو لدية حالة خوف من إجراءات الزيارة بشكل عام
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عند حاجة أي من موظفي املركز االطالع عيل احد ملفات املستفيدين يتم اجراء االيت: 

 يقوم املوظف
 بإرسال رسالة رسمية
 أو بريد الكرتوين ايل

 مدير املركز

 توضيح اسباب
 ومررات االطالع

 عيل امللف

 انتظار موافقة
 ادارة املركز

 تعبئة منوذج
استالم ملف حالة

 االطالع عيل
 امللف ودراسته
 حسب االختصاص

 إعادة امللف ايل
 قسم السجالت

والتوثيق

 يقوم موظف
 السجالت

 والتوثيق بحفظ
امللف

 مترير موافقة
 ادارة املركز ايل
 قسم السجالت

والتوثيق

17 35 28 46

15 - إجراءات طلب ملف مستفيد من موظفي المركز
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 عند استكامل إجراءات
تسجيل الحالة

 يقوم االخصايئ
 االجتامعي بإرسال
 امللف ايل قسم

السجالت والتوثيق

 يقوم موظف
 السجالت والتوثيق

 مبراجعه وثائق
 امللف ومحتوياته

 ترتيب وتصنيف
 محتويات امللف

 حفظ امللف
 يف مكان سليم

 وآمن

 االلتزام بإجراءات
 طلب أو اسرتجاع

ملف مستفيد

 يتم التأكد
 من توفر

 جميع الوثائق
والنامذج

17 35 246

16 - إجراءات إغالق وحفظ ملف
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17 - إجراءات طلب استشارة اجتماعية او نفسية او قانونية

 يقوم املستفيد
 بتقديم طلب

 االستشارة ايل
 قسم االستقبال

 يقوم مدير
 االدارة بتحويل

 الطلب ايل
 املوظف
املختص

يتم تحول الطلب 
ايل االدارة 

املختصة

يقوم املوظف 
املختص 

بالتواصل مع 
املستفيد 

لتحديد موعد 
او املقابلة 

الهاتفية 

يتم مقابلة 
املستفيد 
شخصيا أو 

هاتفيا 

مناقشة 
املستفيد 

حول موضوع 
االستشارة

تسجيل 
املالحظات 

والتوجيهات يف 
ملف الحالة

 يقوم املوظف
 املختص بطلب

 ملف الحالة
 لدراسته والتعرف
 عيل الحالة قبل

تقديم االستشارة
 االستامع ايل

طلب املستفيد

 تقديم
 االستشارات

 الالزمة حسب
االختصاص

59 37 110 48 26
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18 - إجراءات االمن والسالمة داخل المركز

 يقوم املنسق
 االداري بتنفيذ
 جولة تعريفية

 للمستفيد داخل
املبني

 توضيح اجراءات
 وتعليامت
 استخدام

 االلعاب وأدوات
 الرتفيه

توضيح اجراءات 
وتعليامت 

استخدام الغرف 
والخدمات 

توضيح اجراءات 
وتعليامت 
استخدام 

دورات املياه 
لألطفال

توضيح 
اجراءات 

وتعليامت 
السالمة يف 
حالة الحريق 

توضيح اجراءات 
وتعليامت 

الدخول 
والخروج

 توضيح اجراءات
 وتعليامت

 تشغيل كامريات
املراقبة

 توضيح
 اجراءات

 وتعليامت
الطوارئ

 تسليم املستفيد
 النرشات

 التوعوية الخاصة
باملركز

17 39 5 28 46
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19 - إجراءات تقديم الدخول والخروج من والي المركز 

الدخول مع 
الباب املخصص 

للرجال أو 
النساء  الدخول ايل املركز

الحضور ايل 
املركز يف 

مواعيد التنفيذ 
املحددة

التوقيع يف 
كشف االسامء 

لدي بوابة االمن 

االلتزام بتوجيهات 
مسئول االمن

البدء يف 
اجراءات 

تنفيذ 
الخدمة

بعد استكامل 
اجراءات تنفيذ 

الخدمة

تقديم بطاقة 
الهوية 

الوطنية وسجل 
االرسة لدي 

مسئول االمن 
الدخول ايل 
الخروج من املركزغرفة االنتظار

التوجه ايل 
قسم االمن

11121314 59 37 110 48 26

التوقيع عيل 
كشف الخروج 

من املركز 

مغادرة مبني 
املركز وعدم 
االنتظار خارج 

املبني

استخدام الباب 
املخصص للخروج
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20 - إجراءات تقديم شكوي ومعالجتها 

 يقوم
 املستفيد

 بكتابة الشكوى
رسميا

 يقوم املوظف
 بتسليم الشكوى
ايل ادارة املركز

تسليم 
الشكوى 

ايل موظفي 
االستقبال

إصدار التوجيه 
من إدارة 

املركز حسب 
االختصاص 

التحقق من 
الشكوى

التواصل 
مع اطراف 

املشكلة

التوجيه 
القانوين او 
االجتامعي 
او االداري

التواصل مع مقدم 
الشكوى إلفادته 

حول نتائج الشكوى

 يقوم املوظف
 املختص مبقابله
 مقدم الشكوى
 أو التواصل معه

هاتفيا

 توضيح املوقف
 ملقدم الشكوى

 وإجراءات
معالجتها

 كتابة مذكرة
 داخلية إلدارة
 املركز حول

موضوع املشكلة

 حل املشكلة
 وفق االجراءات

النظامية

17 39 511 28 41012 6
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21 - اجراءات التواصل مع مراكز الحماية االجتماعية

 يف حالة مالحظة
 او اكتشاف حالة

 ايذاء او عنف شديد
 وواضح لدي االطفال

  يف املركز

 يتم توثيق
 الحالة يف
 تقرير أويل

يقوم االخصايئ 
االجتامعي باستدعاء 
املمرضة ومسئول 

االمن 

يتم ابالغ مدير 
املركز

التواصل 
مبارشة مع 

مركز الحامية 
االجتامعية

إفادة املحكمة 
بتقرير عن الحالة 

 التوجيه
 بالتواصل

 مع الجهة
املختصة

 تسليم تقرير
 الحالة ايل

 مسئول الحامية
االجتامعية

 انتظار التوجيه
 من املحكمة
 بشأن تنفيذ

 الحكم

17 39 5 28 46



نماذج العمل



138

رقم 
وصف النموذج وطريقة االستخداممجالهاستخداماته معاسم النموذجالنموذج

دراسة حالة مبديئجميع الخدماتمنوذج البيانات األولية1
املســتفيد  قبــل  مــن  تعبئتــه  يتــم  املركــز  مبراجعــي  خــاص 

اإلداريــة. املنســقة  بــإرشاف 

قانوينجميع الخدماتميثاق املستفيد2

ــاق  ــواردة يف امليث ــامت ال ــى التعلي ــتفيد ع ــالع  املس ــم إط يت
ثــم يتــم أخــذ إقــرار خطــي باطالعــه عليهــا والتزامــه بهــا بإرشاف 
املنســقة اإلداريــة, التــي تقــوم أيضــاً باإلجابــة عى استفســارات 

املســتفيد وتوضيــح سياســة وضوابــط تقديــم الخدمــات لــه.

إقرار الدخول من البوابة املخصصة للرجال أو للنساءعامجميع الخدماتإقرار البوابة للرجال والنساء3

اجتامعي ونفيالزيارة + الرؤيةمنوذج دراسة الحالة4
ــية  ــة والنفس ــراض االجتامعي ــتفيدين لألغ ــاالت للمس ــة الح دراس

ــة. والقانوني

قانوينالزيارةاتفاقية تنفيذ زيارة5
مــع  بالتنســيق  القانونيــة  الباحثــة  قبــل  مــن  تعبئتــه  يتــم 
األخصائيــة االجتامعيــة وبعــد االطــالع عــى األوراق واملســتندات 

املســتفيدة. األرسة  ملــف  يتضمنهــا  التــي 

عامالتهيئةرسالة اإلشعار بالتهيئة6
اإلداريــة,  املنســقة  قبــل  مــن  للمســتفيدين  إرســالها  يتــم 

االجتامعيــة. األخصائيــة  لهــم  بتوضيحهــا  وتقــوم 

عامالتهيئةإقرار التهيئة للمنفذ ضده7
اإلداريــة,  املنســقة  قبــل  مــن  للمســتفيدين  إرســالها  يتــم 

االجتامعيــة. األخصائيــة  لهــم  بتوضيحهــا  وتقــوم 

عامالتهيئةإقرار التهيئة للمنفذ له8
اإلداريــة,  املنســقة  قبــل  مــن  للمســتفيدين  إرســالها  يتــم 

االجتامعيــة. األخصائيــة  لهــم  بتوضيحهــا  وتقــوم 

كشف النماذج
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رقم 
وصف النموذج وطريقة االستخداممجالهاستخداماته معاسم النموذجالنموذج

إجراء إداري.عامالزيارة + الرؤيةتعهد خاص بالزيارة الداخلية9

إجراء إداري.عامالزيارة + الرؤيةكشف قيد الزيارات10

إجراء إداري يف حالة تعطيل حكم التنفيذ.عامالزيارة + الرؤيةمحرض تخلف عن الحضور / اثبات واقعة11

إجراء إداري.عامالزيارة + الرؤيةتقرير املناوب حول صعوبات التنفيذ12

الرؤيةمنوذج إقرار باستالم حضانة13
تنفيذ خدمة نقل 

الحضانة
ــب  ــل طال ــن قب ــرار م ــة اإلق ــم تعبئ ــون ويت ــليم املحض ــرار تس إق

ــم. ــذ الحك ــن تنفي ــؤولة ع ــة املس ــإرشاف املوظف ــذ وب التنفي

إجراء إداري.عامالزيارة + الرؤيةجدول يومي للزيارات املنفذة14

اإلحالة من محكمة التنفيذ إىل املركزعامالحضانةمنوذج إحالة حضانة15

اإلحالة من محكمة التنفيذ إىل املركزعامالزيارة + الرؤيةمنوذج احالة رؤية وزيارة16

تحققات املستشار القانوينقانوينجميع الخدماتمنوذج التحققات القانونية17

قانوينجميع الخدماتاتفاقية تنظيم العالقة الوالدية18
يســتخدم النمــوذج عند قبــول اإلحــاالت الذاتية والرســميةلضامن 

تنظيــم العالقــة بــني أطــراف القضية

إجراء إداري.عامالزيارات املنزليةكشف متابعة تحويل الزيارات املنزلية.19



التوصيف المكاني
الباب التاسع



اإلشتراطات والمتطلبات
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االشتراطات المكانية:

معايير تصميم مراكز الرؤية والزيارة والحضانة

اشتراطات األمن والسالمة :

شبكات اإلطفاء اآليل. �

طفايـــــــات الحــريق . �

مخــــــارج الطـــوارئ . �

مآخذ املياه اليدويـة. �

برنامج التدريب عى وسائل السالمة. �

خطط اإلخالء واإليـواء . �

االشتراطات البيئية:

التهوية الطبيعية للفراغات . �

اإلنـارة الطبيعيـة للفـراغـات. �

تشجري الفراغـــات بالنباتـات . �

االشتراطات التصميمة:

تجنب املمرات الطويلة . �

االبتعاد عن األلوان الفاتحة للجدران. �

تجنب الزوايا الحادة بالجدران واألعمدة . �

مراعات الخصوصية  لغرف الرؤية. �

فصل تام بالتصميم الفراغي بني املسلم واملستلم. �

 وجود الخدمات الرئيسة للفراغات وإمكانية الوصول لها بسهول. �

تحقيق الوصول الشامل لكل مرافق املبنى. �

توفري الوصولية لذوي االحتياجات الخاصة . �

توفر مواقف كافية مع مراعات اشرتاطات البلدية والجهات ذات العالقة �
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مركز فئة  )د(مركز فئة )ج(مركز فئة  )ب(مركز فئة )أ(املعيارم

أن يكون املبنى بجميع مرافقه مبنيا من الخرسانة املسلحة وأن يكون جيد التشطيب خالياً من العيوب الفنية وسليامً إنشائياًالبناء1

ما بني 300 إىل 400م²ما بني 500 إىل 700م²ما بني 800 إىل 1000م²املساحة2
ال تقل مساحته عن 

50م²

موقعه3
عىل شارع تجاري ال يقل عرضه عن 

36م

عىل شارع تجاري ال يقل عرضه 

عن 30م

عىل شارع ال يقل عرضه عن 

20م
ال يوجد اشرتاط

يتم تأثيث املقر وتجهيزه مبا يناسب طبيعة أعامل وخدمات املركزاألثاث4

متوفرةمتوفرةمتوفرةمتوفرةمواقف السيارات5

6
مصاعد يف حال تعدد 

األدوار
مفضلةمتوفرةمتوفرةمتوفرة

ال يشرتطساحات كافيةساحات واسعة خاصة بهساحات واسعة خاصة بهساحات وأفنية خارجية7

مكتب استقبالصاالت استقبال كافيةصاالت استقبال واسعةصاالت استقبال واسعةاالستقبال8

9
خدمات ذوي االحتياجات 

الخاصة
متوفرة

ال يوجد اشرتاطال تقل عن 3ال تقل عن 8ال تقل عن 12عدد الغرف10

مداخل مستقلة من خارج وداخل املبنى تضمن عدم اإللتقاء املبارشمداخل مستقلة لألطراف11

مداخل مستقلة من داخل 

املبنى تضمن عدم اإللتقاء 

املبارش

ال يوجد اشرتاط

12
توافر عنارص السالمة 

البيئية والصحية
متوفرة حسب اشرتاطات الجهات ذات العالقة

يكون العقار مستوفيا للرتاخيص والتصاريح الالزمة لإلنشاء والتشغيل من الجهات املعنية.الرتاخيص13

- اشتراطات المقرات والفراغات:
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العالقات الوظيفية 

مدخل النسـاء

المنطقـة
مشتركـــة

نسـاء

مدخل الرجال

رجـــال
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تفصيل العالقات الوظيفية 

األرشيف

مديــر 
إداري

األخصايئ
االجتامعي

مديــر 
مـايل

األخصايئ
النفي

اإلستالم 
والتسليم

مركـــــز
املديـر

اإلستقبال

املراقبني

األمـــن

املوثق 
العديل

املواقف

الخدمـات

النظافة

رجـــال نسـاء

غــــرف
الرؤيــة

غــــرف
الرؤيــة

إنتظـــار
نســــــاء

إنتظـــار
رجـــــال

خدمــــاتخدمــــات

مطبـــخمطبـــخ

ساحــــة
ألعـــــاب

ساحــــة
ألعـــــاب

المنطقـــة
المشتركـة
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تصنيف فئات مراكز أحكام الرؤية والزيارة والحضانة

مراكز فئة

)أ(
مراكز فئة

)ب(
مراكز فئة

)ج(
مراكز فئة

)د(

تعتر مراكز خاصة 
بتقديم خدمات تنفيذ 
أحكام الرؤية والزيارة 

والحضانة، مستقلة 
ترتبط مبارشًة مع 

وسيط أو تتبع لوزارة 
العمل والتنمية 

االجتامعية، تتميز 
بأنها تعزز العالقة بني 
القطاع الخاص والعام 
يف تقديم الخدمات 

الحكومية.

مراكز شبه مستقلة، 
تعتر برامج رئيسية 

تقدمها مراكز مستقلة 
ملحقة مبؤسسات 

اجتامعية أكر.

مراكز غري مستقلة، 
تعتر إدارات للرعاية 

الوالدية ترتبط مبارشة 
بإحدى الجمعيات 
الخريية أو مراكز 
التنمية األرسية.

ترتبـط  نقـاط خدمـة  تعتـر 
أو  الوسـيط  مـع  مبـارشة 
حسـب رؤيتـه بحيـث تكـون 
)أ(  مرجعيتهـا ملركـز فئـة 
عملهـا  ويقتـرص  )ب(  أو 
خدمـات  تقديـم  عـى 
االستالم والتسـليم فقط.
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معايير تصميم الفراغات الرئيسة 

1. األستقبال واالستالم والتسليم:

اإلســتقبال ميثــل املرحلــة األوىل للمركــز لعــدة وظائفــة ،كــام أنــه عنــرص 

مشــرتك بــني القســمني الرجــال و النســاء 

عناصره:

طاولة االستقبال �

إنتظار الزائر �

خزانات وأرفف �
ــف  ــق موظ ــن طري ــليم ع ــتالم والتس ــون اإلس ــليم يك ــتالم والتس اإلس

اإلســتقبال مــع ضــامن عــزل الرجــال عــن النســاء    .عــن طريــق حاجــز بــرصي

عناصره

إنتظار للطفل �

حائط لفصل الرؤية عن القسمني �

كاونرت قهوة وملحقاته �
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2. غرف الرؤية:

هــي أســاس املركــز ، ومتثــل أهــم عنــرص ، الغــرض منهــا  متكــني الوالــد 
ــة  ــام أن الراح ــة ، ك ــز والرقاب ــت إرشاف املرك ــاء تح ــة االبن ــدة لرؤي أو الوال
والتهويــة الطبيعيــة مــن أهــم : األساســيات بالفــراغ و تحتــوي عــى 

ــية ــارص أساس عن

منطقة الجلوس. �

تلفاز. �

أرفف كتب. �

كاونرت قهوة. �

عنارص جاملية. �

كام توجد رشوط و احتياجات يجب توفرها بالفراغ

تهوية و إنارة طبيعية. �

كامريل مراقبة. �

نافذة مراقبة. �

الخصوصية. �

املساحة اإلجاملية لعدد عدد حاالت الرؤيةالفئة
نساءرجالعدد غرف الرؤية غرف الرؤية 

من 4 إىل 8من 8 إىل 16من 12 إىل 24 غرفة200sqm - 600 sqm 300 - 400أ

من 2 إىل 4من 4 إىل 8من 6 إىل 100sqm - 300 sqm 15012 - 199ب

غرفة واحدةغرفتني3 غرف50sqm 150 - 99ج



149

3. غرفة األخصائي:

يوجــد باملركــز ثالثــة انــواع مــن اإلخصائــني نفــي و اجتامعــي و قانــوين 
و موثــق عــديل وترتجــم إىل فرغــات مكتبيــة  أساســية:

عناصره

مكتب األخصايئ. �

منطقة الجلوس. �

خزانات وأرفف. �

كام يوجد احتياجات يجب توفرها بالفراغ

تهوية وإنارة طبيعية. �

خصوصية. �
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4. منطقة األلعاب:

يوجــد باملركــز منطقتــني لأللعــاب للرجــال والنســاء وتــؤدي وظيفــة غــرف 
الرؤيــة للفئــات العمريــة الصغــرية .

عناصره:

ألعاب خارجية. �

منطقة الجلوس. �

مظالت وكارسات شمس. �

كام توجد رشوط و إحتياجات يجب توفرها بالفراغ:

مواد بناء مالمئة للفئات العمرية الصغرية. �

عنارص تشجري. �
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5. دورات مياه:

تعــد دورات امليــاه جــزء مهــم مــن املركــز , االهتــامم بكفائــة متيــم 
دورات امليــاه مبــا فيهــا الهتــامم بــذوي اإلعاقــة وتلبيــة املتطلبــات 
التمصيميــة لهــم   الحــد األدىن ملســاحة حــامم ذوي اإلعاقــة يجــب أن ال 

ــن 3.15 م2: ــل ع تق

تزويــد دورة امليــاه مبغســلة ومقابــض خاصــة مــع مراعــاة أبعــاد  �
. الصحيــة  األدوات 

أن يراعى تزويد املبنى بدورة مياه خاصة لذوي اإلعاقة. �



مصفوفة التصميم الهندسي
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"مصفوفة الشكل الهندسي لمراكز التنفيذ * النقطة الحمراء إلزامية"

 "أاسم النموذجم
رئيي"

 "ب
فرعي"

 "ج
تابع"

 "د
وصف مخترصنقطة خدمة"

1

أماكن 

االستقبال 

واالستالم 

والتسليم

منطقة استقبال  املستفيدين و توجيههم استقبال عام *

فراغ لالنتظار حتى يتم خدمة املستفيدانتظار رجال )استقبال( *2

فراغ لالنتظار حتى يتم خدمة املستفيدانتظار نساء )استقبال( *3

مكتب لإلستشارات اإلجتامعيةاألخصايئ االجتامعي *4

مكتب لإلستشارات النفسية األخصايئ النفي *7

مكتب للتوثيق وتحديد الحالةالقانويناملوثق العديل والقانوين *8

مكتب يف املدخل موظفمكتب خاص لألمن *9

تتكون من شاشات مراقبة لغرف الرؤية غرفة مراقبة10

غرفة تحتوي عى ارفف الرشفة ملفات املستفيدينغرفة أرشيف11

فارغ تخزين بعيد عن األنشطة الرئيسيةمستودع12

طاولة او فراغ ذايت الخدمةكافترييا13

غرفة أجتامعات خاص بإدارة املركزغرفة اجتامعات14

خدمات عامةالخدمات )مغاسل / دورة مياه(*15

مواقف موظفني و مواقف املستفيدينمواقف عامة *16

مدخل لذوي االحتياجات الخاصة 14
مراعات وصولية ذوي األحتياجات الخاصة لكل فراغات املركز)موقف - منزلق - دورة مياه(
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 "أاسم النموذجم
رئيي"

 "ب
فرعي"

 "ج
تابع"

 "د
وصف مخترصنقطة خدمة"

15

أماكن الرؤية

فراغ لالنتظار حتى يتم خدمة املستفيدانتظار رجال )رؤية( *

فراغ لالنتظار حتى يتم خدمة املستفيدانتظار نساء )رؤية( *16

غرف مجهزة لتنفيذ خدمات الرؤيةغرف رؤية رجال *17

غرف مجهزة لتنفيذ خدمات الرؤيةغرف رؤية نساء *18

ساحتني منفصلة متاما للرجال و آخرى للنساءساحة لعب خارجية19

جلسات شبه مغلقة اشبه باألكواخغرف رؤية خارجية20

محطة خدمة قهوة وشاي وتحسني طعامكافترييا21

أرفف ضم غرف الرؤية تحوي كتب للقراءة أرففأرففأرففمكتبة22

ــات غرفة رضاعة *23 ــداد الوجب ــة واع ــري الطبيعي ــة والغ ــة الطبيعي ــة للرضاع ــة خاص غرف
ــل  ــة بالطف الخاص

25

التجهيزات

عى كامل املركز من الجانب األمنيكامريات مراقبة *

ضمن غرفة الرؤية واإلنتظارألعاب تشاركية *26

ضمن غرفة الرؤيةألعاب إلكرتونية27

ضمن غرفة الرؤيةأماكن جلوس *28

يف اإلنتظار و غرف الرؤيةتلفاز *29

حسب أنظمة السالمة الخاصة بادفاع املدينطفايات حريق *30

طاولة طعام مخترصة ضمن غرفة الرؤيةطاوالت طعام31

عنارص تشجري جاملية داخلية و خارجيةتشجري32

ألعاب خارجية لالطفال لكل قسم من الركزألعاب خارجية )للساحات(33

34
ضيافة )أجهزة مرشوبات باردة 

وساخنة( *
طاوالت تحوي عى اجهزة اعداد القهوة واملرشوبات الباردة

مظالت خارجية فوق الجلسات للتظليل مظالت خارجية35
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االحتياجم
العدد أو 
الكمية

املساحة 
مالحظاتاإلجاملية

رجال / نساء240مكتب استقبال مبساحة ال تقل عن 20 م1²

رجال / نساء260غرفة انتظار  ال يقل عن 30 م2²

150مصى رجال ال يقل عن 50 م3²

130مصى نساء ال يقل عن 30 م4²

8192غرف رؤية يف القسم الرجايل، تكون مجهزة بأماكن جلوس، وتلفاز وألعاب تشاركية، مبساحة ال تقل عن 24 م5²

496غرف رؤية يف القسم النسايئ، تكون مجهزة بأماكن جلوس، وتلفاز وألعاب تشاركية مبساحة ال تقل عن 24 م6²

232غرفة دراسة الحاالت مبساحة ال تقل عن 16 م7²

130مكتب املدير التنفيذي والسكرتارية ال يقل عن 30 م8²

216مكتب القانونيني ال يقل عن 8 مرت9

رجال ونساء296جناح خاص مع مرافقه لالستشاريني مع أماكن جلوس وانتظار ال تقل عن 48 م10²

130مكاتب الشؤون املالية واإلدارية ال يقل عن 30 م11²

رجال / نساء232مكتب خاص لألمن ال يقل عن 16 م12²

رجال112غرفة مراقبة ال يقل عن 12 م13²

رجال ونساء264دورات مياه ال تقل عن 32 م² يخصص أحدها لذوي االحتياجات الخاصة14

رجال ونساء260منطقة قهوة وشاي مع مكان للأمكوالت الخفيفة ال تقل مساحته عن 30 م15²

رجال ونساء290غرفة اجتامعات )12( كريس ال تقل عن 45 م16²

لألوالد والبنات2160غرفة ألعاب ال تقل عن 80 م17²

لالستخدام عند االحتياج120غرف نوم مجهزة ال تقل عن 20 م18²

120غرف رضاعة ال تقل عن 20 م19²

رجال / نساء2400ساحة خارجية )منطقة ألعاب وترفيه مشجرة( ال تقل عن 200 م20²

وفق اشرتاطات الدفاع املدينكامريات مراقبة يف الصاالت واملمرات والساحات واألفنية وغرف االنتظار واألماكن العامة21

 مكونات المقر واحتياجاته الالزم توفرها لمركز فئة )أ(
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االحتياجم
العدد أو 
الكمية

املساحة 
مالحظاتاإلجاملية

رجال / نساء240مكتب استقبال مبساحة ال تقل عن 20 م1²

رجال / نساء260انتظار  ال يقل عن 30 م2²

135مصى رجال ال يقل عن 35 م3²

120مصى نساء ال يقل عن 20 م4²

6144غرف رؤية يف القسم الرجايل، تكون مجهزة بأماكن جلوس، وتلفاز مبساحة ال تقل عن 24 م5²

248غرف رؤية يف القسم النسايئ، تكون مجهزة بأماكن جلوس، وتلفاز مبساحة ال تقل عن 24 م6²

232غرفة دراسة الحاالت مبساحة ال تقل عن 16 م7²

130مكتب املدير التنفيذي والسكرتارية ال يقل عن 30 م8²

232مكتب القانونيني ال يقل عن 16 مرت9

رجال ونساء280جناح خاص مع مرافقه لالستشاريني واألطباء مع أماكن جلوس وانتظار ال تقل عن 40 م10²

ضمن مبنى الجمعية األسايسمكاتب الشؤون املالية واإلدارية 11

رجال / نساء232مكتب خاص لألمن ال يقل عن 16 م12²

رجال112غرفة مراقبة ال يقل عن 12 م13²

رجال ونساء250دورات مياه ال تقل عن 25 م² يخصص أحدها لذوي االحتياجات الخاصة14

رجال ونساء240منطقة قهوة وشاي مع مكان للأمكوالت الخفيفة ال تقل مساحته عن 20 م15²

ضمن مبنى الجمعية األسايسغرفة اجتامعات16

لألوالد والبنات2100غرفة ألعاب ال تقل عن 50 م17²

لالستخدام عند االحتياج120غرف نوم مجهزة ال تقل عن 20 م18²

120غرف رضاعة ال تقل عن 20 م19²

2300ساحة خارجية )منطقة ألعاب وترفيه مشجرة( ال تقل عن 150 م20²
رجال / نساء

ميكن أن تكون ضمن مبنى 
الجمعية األسايس

وفق اشرتاطات الدفاع املدينكامريات مراقبة يف الصاالت واملمرات والساحات واألفنية وغرف االنتظار واألماكن العامة21

مكونات المقر واحتياجاته الالزم توفرها لمركز فئة )ب(
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االحتياجم
العدد أو 
الكمية

املساحة 
مالحظاتاإلجاملية

رجال / نساء240مكتب استقبال مبساحة ال تقل عن 20 م1²

رجال / نساء240انتظار  ال يقل عن 20 م2²

ضمن مبنى الجمعية األسايسمصى رجال )يتبع الجمعية(3

ضمن مبنى الجمعية األسايسمصى نساء )يتبع الجمعية(4

372غرف رؤية يف القسم الرجايل، تكون مجهزة بأماكن جلوس، وتلفاز مبساحة ال تقل عن 24 م5²

124غرف رؤية يف القسم النسايئ، تكون مجهزة بأماكن جلوس، وتلفاز مبساحة ال تقل عن 24 م6²

116غرفة دراسة الحاالت مبساحة ال تقل عن 16 م7²

124مكتب مدير الرنامج ال يقل عن 24 م8²

رجال ونساء248جناح خاص مع مرافقه لالستشاريني مع أماكن جلوس وانتظار ال تقل عن 24 م9²

ضمن مبنى الجمعية األسايسمكاتب الشؤون املالية واإلدارية 10

ضمن مبنى الجمعية األسايسمكتب خاص لألمن ال يقل عن 16 م11²

ضمن مبنى الجمعية األسايسغرفة مراقبة ال يقل عن 12 م12²

ضمن مبنى الجمعية األسايسدورات مياه ال تقل عن 25 م² يخصص أحدها لذوي االحتياجات الخاصة13

رجال ونساء224منطقة قهوة وشاي مع مكان للأمكوالت الخفيفة ال تقل مساحته عن 12 م14²

ضمن مبنى الجمعية األسايسغرفة اجتامعات15

لألوالد والبنات260غرفة ألعاب ال تقل عن 30 م16²

لالستخدام عند االحتياج116غرف نوم مجهزة ال تقل عن 16 م17²

116غرف رضاعة ال تقل عن 16 م18²

ضمن مبنى الجمعية األسايسساحة خارجية لأللعاب والرتفيه ال تقل عن 30 مرت19

وفق اشرتاطات الدفاع املدينكامريات مراقبة يف الصاالت واملمرات والساحات واألفنية وغرف االنتظار واألماكن العامة20

مكونات المقر واحتياجاته الالزم توفرها لمركز فئة )ج(



التصميم والرسم الهندسي
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مدخل نساء مدخل رجال 

مدخل  
استالم وتسليم 

مدخل  
استالم وتسليم  نساء  رجال 

رؤية   رؤية  

رؤية  رؤية  

رؤية   رؤية  

ساحة لعب خارجية ساحة لعب خارجية 

ة 
دار

اال

انتظار انتظار 



َالية قياس مؤشرات األداء الرئيسة
الباب العاشر



مدخل آللية قياس مؤشرات األداء 
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أهداف مؤشرات قياس األداء

تسعى خطة مراجعة أداء مراكز تنفيذ األحكام إىل تحقيق األهداف التالية:

القيــم  يحقــق  مبــا  العمــل  وإجــراءات  املقدمــة  للخدمــات  املســتمر  التحســني 

املطلــوب لــألداء  املســتهدفة 

التحقق من كفاءة وفاعلية عمل جهات التنفيذ

ضبط وحوكمة األداء بشكل متجانس يف جميع جهات التنفيذ

التحقــق مــن تطابــق أداء جهــات التنفيــذ مــع املضامــني التــي احتــوت عليهــا وثيقــة 

ــة ــا النهائي ــوزارة يف صورته ــه ال ــاري وأقرت ــب االستش ــن املكت ــدة م ــرشوع املع امل
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عقد اجتامعات تنسيقية مع الوسيط وجهات 
التنفيذ لضامن جودة العمل وااللتزام بنتائج 

ومؤرشات األداء املعتمدة

قياس مؤرشات األداء وفق إحصائيات دقيقة
تقديم تقارير

 موحدة ملراجعة األداء والنتائج 
خالل فرتات زمنية محددة

متابعة االداء املاىل للمرشوع ) املنفق فعليا 
مقابل املخصص املايل من الوزارة( بشكل 

شهري

قياس أداء الخدمات

قياس أداء الخدماتقياس أداء الخدمات

قياس أداء الخدمات
تقارير األداءقياس أداء الخدمات

متابعة األداء
 املايل

اجتامعات 
تنسيقية

محاور مؤشرات قياس األداء

تشمل آلية قياس ومراجعة األداء أربعة محاور رئيسة، وهي:

محاور مؤشرات 
قياس األداء
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معايير مؤشرات قياس األداء

التــايل معايــري قيــاس مــؤرشات األداء ملــرشوع مراكــز تنفيــذ األحــكام والتــي ســتتمكن الجهــة املرشفــة عــى املبــادرة واملــرشوع مــن 

خاللهــا إىل التعــرف عــى مســتوى أداء املراكــز واملــرشوع بشــكل عــام، وهــي عــى مســتويني:

مستوى أداء المشروع
هو قياس مستوى أداء املرشوع 

من حيث: 
أ. االنتشار الجغرايف لتغطية الحاالت 

املحالة من املحاكم.
ب. األداء املايل للمرشوع )إنفاق - 

مخصص(
وذلك عر تقارير قياس مؤرشات 

األداء النصف سنوية.

المستوى الثاني 

مستوى أداء مراكز تنفيذ 
األحكام

هو قياس مستوى أداء مراكز 

تنفيذ األحكام من حيث اإللتزام 

بتنفيذ الخدمات وجودتها وذلك 

من خالل التقارير الدورية.

المستوى األول 
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تقارير مراكز تنفيذ األحكامأواًل :

تقــوم مراكــز تنفيــذ خدمــات أحــكام الرؤيــة والزيــارة والحضانــة برفــع نوعــني مــن التقاريــر 

الدوريــة عــن األداء إىل الوســيط الــذي يــرشف عليهــا داخــل النطــاق الجغــرايف املحــدد، وهــذه 

التقاريــر عــى النحــو التــايل :

التقرير األول
 احصائيات عامة حول أداء املركز يف خدمة الحاالت.

التقرير الثاني
ــات  ــل واملقرتح ــة التعام ــرث وآلي ــباب التع ــات وأس ــات والصعوب  التحدي

ــكار. واألف
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أواًل : التقرير الدوري ألدا ء المراكز

بطاقة وصف التقرير األول

التقرير الدوري ألداء املراكز العنوان م

هي تقارير ذات نسخة موحدة يتم رفعها من مراكز تنفيذ األحكام إىل الوسيط 
املرشف عى هذه املراكز داخل النطاق الجغرايف املحدد. تعريف التقرير 1

مراكز تنفيذ األحكام املتعاقد معها. جهة إعداد التقرير 2

نصف شهري. دورية التقرير 3

1 - املعلومات العامة عن املركز.
2 - تاريخ التقرير.

3 - إحصاءات تتضمن التايل :
 عدد الحاالت املنجزة للرؤية والزيارة ونقل الحضانة.• 
عدد حاالت عدم اإلنتظام يف التنفيذ وأنواعها.• 
عدد األنشطة التوعوية أو التثقيفية أو التدريبية املنفذة.• 
 عدد الجلسات اإلرشادية االجتامعية والنفسية التي يقدمها املركز.• 
 عدد االستشارات القانونية التي يقدمها املركز.• 
 عدد انتظام الحاالت يف مواعيد تنفيذ األحكام من املستفيدين )الوالدين(.• 

مكونات التقرير 4
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  ثانيًا: التقرير الشهري للتحديات والصعوبات

بطاقة وصف التقرير الثاين

تقرير التحديات والصعوبات وأسباب التعرث. العنوان م

هي تقارير عن أبرز التحديات والصعوبات وأسباب التعرث التي واجهت املركز 
وآلية التعامل معها باإلضافة إىل املقرتحات واألفكار الرامية إىل تطوير 

الخدمة وإجراء التحسني املستمر، يتم رفعها بشكل شهري من املركز إىل 
الوسيط املرشف عليه داخل النطاق الجغرايف املحدد.

تعريف التقرير

1

مراكز تنفيذ األحكام املتعاقد معها. جهة إعداد التقرير 2

شهري دورية التقرير 3

1 - املعلومات العامة عن املركز.
2 - تاريخ التقرير.

3 - الصعوبات / التحديات / املررات.
4 - مقرتحات.

مكونات التقرير

4
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تقارير الوسيطثانيًا:

يقــوم الوســيط املــرشف عــى مراكــز تنفيــذ أحــكام الرؤيــة والزيــارة والحضانــة برفــع أربعــة 

أنــواع مــن التقاريــر الدوريــة وذلــك حســب اآليت:

التقرير األول إلى االستشاري: 
احصائيات مفصلة حول أداء املراكز املسؤولة عن تقديم الخدمة لإلحاالت.

التقرير الثاني إلى االستشاري: 
تقرير التحديات والصعوبات وأسباب التعرث وآلية التعامل واملقرتحات واألفكار.

التقرير الثالث إلى الوزارة:  
تقرير األداء املايل

التقرير الرابع إلى االستشاري: 
تقرير تنفيذ خطة تدريب املراكز
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أواًل: التقرير الدوري عن أداء المراكز

بطاقة وصف التقرير األول

التقرير الدوري )التفصييل واملجمع( عن أداء مراكز تنفيذ الخدمة العنوان م

يقوم الوسيط بتدقيق وتجميع التقارير الدورية املرفوعة من قبل مراكز 
تنفيذ الخدمة التابعة له، ثم يقوم بإعادة إرسالها إىل االستشاري بشكل 

شهري إلكرتونياً مع إرفاق تقرير مجمل عن أداء جميع املراكز.
تعريف التقرير 1

الوسيط جهة إعداد التقرير 2

شهري دورية التقرير 3

1 - املعلومات العامة عن الوسيط.
2 - املعلومات العامة عن املراكز التابعة له.

3 - تاريخ التقرير.
4 - إحصاءات إجاملية عن أداء جميع املراكز التابعة له تتضمن التايل:

    - عدد الحاالت املنجزة للرؤية والزيارة ونقل الحضانة.
    - عدد حاالت عدم اإلنتظام يف التنفيذ وأنواعها.

     - عدد األنشطة التوعوية أو التثقيفية أو التدريبية املنفذة.
     - عدد الجلسات اإلرشادية االجتامعية والنفسية التي يقدمها املركز.

     - عدد االستشارات القانونية التي يقدمها املركز.
     - عدد انتظام الحاالت يف مواعيد تنفيذ األحكام من املستفيدين )الوالدين(.

5 - يتم إرفاق نسخ من تقارير املراكز التفصيلية بطي التقرير اإلجاميل

مكونات التقرير 4
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ثانيًا: تقرير التحديات والصعوبات عن جميع المراكز

بطاقة وصف التقرير الثاين

تقرير التحديات والصعوبات وأسباب التعرث. العنوان م

وهو التقرير املجمع لتقارير مراكز التنفيذ التابعة للوسيط عن أبرز التحديات 
والصعوبات وأسباب التعرث التي متت مواجهتها وآلية التعامل معها باإلضافة 
إىل املقرتحات واألفكار الرامية إىل تطوير الخدمة وإجراء التحسني املستمر، 

حيث يتم رفعها بشكل شهري من الوسيط إىل االستشاري.

تعريف التقرير 1

الوسيط جهة إعداد التقرير 2

شهري دورية التقرير 3

1 - املعلومات العامة عن الوسيط.
2 - املعلومات العامة عن املراكز التابعة له.

3 - تاريخ التقرير.
4 - وصف الصعوبات / التحديات / املررات.

5 - مقرتحات.
6 - يتم إرفاق نسخ من تقارير املراكز الشهرية بطي التقرير اإلجاميل.

مكونات التقرير 4
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ثالثًا: تقرير األداء المالي

بطاقة وصف التقرير الثالث

تقرير األداء املايل. العنوان م

هو التقرير الذي يحتوي تفاصيل الرصف املايل ومسريات رصف الرواتب 
لتشغيل مراكز تقديم الخدمة وعدد املراكز التي تم التعاقد معها وافتتاحها. تعريف التقرير 1

الوسيط )يرفع إىل الوزارة ويتم إضافة نسخة إىل االستشاري( جهة إعداد التقرير 2

ربع سنوي. دورية التقرير 3

1 - املعلومات العامة عن الوسيط.
2 - املعلومات العامة عن املراكز التابعة له.

3 - تاريخ التقرير.
4 - نسبة املبالغ املرصوفة )كل ربع سنة( من السنة املالية إىل إجاميل 

ميزانية الوسيط.
5 - عدد املراكز التي تم تشغيلها سنوياً.

مكونات التقرير 4
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رابعًا: تقرير تدريب مراكز تنفيذ الخدمة

بطاقة وصف التقرير الرابع

تقرير تدريب مراكز تنفيذ الخدمة العنوان م

التقرير الخاص بتدريب مراكز تقديم خدمات تنفيذ أحكام الرؤية والزيارة 
والحضانة حسب الفئات الخمسة املحددة )قيادات-تنفيذيني-أخصائيني-

قانونيني-مستفيدين( حسب الخطة التدريبية املعتمدة.
تعريف التقرير 1

الوسيط )يرفع إىل االستشاري ويتم إضافة نسخة إىل الوزارة( جهة إعداد التقرير 2

ربع سنوي. دورية التقرير 3

1 - املعلومات العامة عن الوسيط.
2 - املعلومات العامة عن املراكز التابعة له.

3 - تاريخ التقرير.
4 - بيانات املركز املستهدف من التدريب.

5 - إحصائيات تفصيلية عن العملية التدريبية.
6 - قياس رىض املتدربني.

مكونات التقرير 4
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تقارير االستشاري المشرف على المشروعثالثًا :

ــز  ــهرية ملراك ــة ش ــارة دوري ــراء زي ــارات( بإج ــرشوع )دار مس ــى امل ــرشف ع ــاري امل ــوم االستش يق

تنفيــذ الخدمــة بالتنســيق مــع الوســيط وذلــك لغــرض اإلرشاف والتقويــم والتحســني املســتمر عــى 

األداء مــع رفــع تقريــر دوري وذلــك حســب التفصيــل اآليت:

الزيارات الدورية
زيارة تقييمية لكل مركز يقوم بها االستشاري

التقرير الشهري

تقريــر مجمــع عــن أداء املراكــز والوســيط يشــمل اإلحصائيــات والتحديــات والصعوبــات وأســباب التعرث 

وآليــة التعامــل واملقرتحــات واألفكار.

التقرير نصف السنوي
تقرير قياس مؤرشات أداء املراكز مجمعاً وسري العمل باملرشوع.
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  أواًل: تقرير اإلستشاري الشهري

بطاقة وصف التقرير األول

تقرير االستشاري الشهري العنوان م

هو تقرير دوري مجمع ألداء الوسيط ومراكز تنفيذ األحكام، يتم رفعه من 
االستشاري إىل وزارة العدل  تعريف التقرير 1

دار مسارات للدراسات والتطوير )االستشاري( جهة إعداد التقرير 2

شهري دورية التقرير 3

1 - املعلومات العامة عن الوسيط.
2 - املعلومات العامة عن املراكز التابعة للوسيط.

3 - تاريخ التقرير.

- ينقسم التقرير الشهري إىل جزأين رئيسيني:

1 - تقرير عن أداء وإحصائيات كل مركز بشكل مستقل.
2 - تقرير عن التحديات والصعوبات.

يتضمن التقرير تفصيل عن كل مركز لإلحصاءات وفق التقرير نصف الشهري 
املرفوع من املراكز إىل الوسيط، كام يشمل تقرير االستشاري الصعوبات 

والتحديات واملقرتحات والتوصيات.

مكونات التقرير 4
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  ثانيًا: تقرير قياس مؤشرات األداء

بطاقة وصف التقرير الثاين

تقرير قياس مؤرشات األداء العنوان م

هو تقرير نصف سنوي مجمع ألداء الوسيط ومراكز تنفيذ األحكام، يتم رفعه من االستشاري 
إىل وزارة العدل  تعريف التقرير 1

دار مسارات للدراسات والتطوير )االستشاري( جهة إعداد التقرير 2

نصف سنوي. دورية التقرير 3

1 - تقرير مؤرشات أداء املراكز مجمعاً وسري العمل باملرشوع.
يشتمل عى التايل:

 - نسبة الحاالت املنجزة للرؤية والزيارة والحضانة نصف سنوي.
 - عدد األنشطة التوعوية أو التثقيفية أو التدريبية املنفذة نصف سنوي.

 - نسبة الجلسات اإلرشادية االجتامعية والنفسية التي يقدمها املركز نصف سنوي.
 - نسبة االستشارات القانونية التي يقدمها املركز نصف سنوي.

 - نسبة االنتظام يف مواعيد تنفيذ األحكام من املستفيدين )الوالدين(.
 - نسبة الحاالت التي اتفقت بالرتايض لتحويل الزيارة من املركز إىل املنزل )اإلحاالت املنزلية(.

 - معدل حاالت االشباع النفي لدى األطفال.
 - نسبة الحاالت املستمرة يف مراكز تنفيذ أحكام الرؤية والزيارة والحضانة.

 - نسبة رضا املستفيدين )الوالدين( من خدمات املركز.
 - نسبة املبالغ املرصوفة نصف سنوي من السنة املالية إىل إجاميل ميزانية الوسيط.

 - عدد املراكز التي تم تشغيلها نصف سنوي

مكونات التقرير 4
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نموذج مؤشرات األداء

وصف املرشوع

يهــدف املركــز إىل تفعيــل تنفيــذ أحــكام الحضانــة وزيــارة ورؤيــة املحضــون يف مــكان مالئــم اجتامعيــاً ونفســياً وامنيــاً للحــاالت التــي ال 
تتوفــر لهــا فــرص رؤيــة والديهــم نتيجــة الخالفــات الزوجيــة أثنــاء وبعــد الطــالق أو بســبب عــدم توفــر مــكان مالئــم للرؤيــة.

وترتكز مهام املركز يف التايل :
تقديــم خدمــات )الرؤيــة والزيــارة ونقــل الحضانــة( لآلبــاء واألمهــات خــالل فــرتة النــزاع األرسي والطــالق، مبــا يســاعد يف تعزيــز  �

وتســهيل رؤيــة الوالديــن ألطفالهــم خــالل فــرتة الحضانــة.
إســتالم وتســيلم األبنــاء للوالديــن أثنــاء فــرتات رؤيــة الطفــل املحضــون بطــرق حضاريــة مالمئــة نفســياً وإجتامعيــاً وتحــت إرشاف  �

متخصصــني يف املجــال االجتامعــي والنفــي.
تقديم املعونة القضائية للمحكمة يف الحاالت التي تتطلب اإلفادة عنها إجتامعيا ونفسياً. �
مســاعدة األطفــال والوالديــن عــى التكيــف مــع الطــالق واالســتجابة ملتطلبــات الحيــاة الجديــدة، مــن خــالل تقديــم االستشــارات  �

والــدورات التدريبيــة املتخصصــة.
تهيئة وتأهيل األبناء اجتامعياً ونفسياً يف حالة انتقال حضانتهم من أحد الوالدين إىل اآلخر. �
ــكالت  � ــة، أو أي مش ــراءات الحضان ــق بإج ــام يتعل ــن في ــة للوالدي ــي واآلراء القانوني ــي واالجتامع ــم االجتامع ــات الدع ــم خدم تقدي

أرسيــة قــد تهــدد العالقــة الزوجيــة أثنــاء فــرتة اإلنفصــال أو الطــالق.
تقديم الرامج التوعوية، واملحارضات، والدورات التدريبية للوالدين. �

مراكز تنفيذ أحكام الرؤية والزيارة والحضانة.اسم املرشوع

املسئول عن املرشوع

الفريق املسؤول
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نموذج مؤشرات األداء

مورشات ومقاييس األداءم

مؤرشات خاصة بجهات التنفيذ :

نسبة الحاالت املنجزة للرؤية والزيارة والحضانة سنوياً.1

عدد األنشطة التوعوية أو التثقيفية أو التدريبية املنفذة للمستفيدين.2

نسبة الجلسات اإلرشادية االجتامعية والنفسية التي يقدمها املركز للمستفيدين.3

نسبة االستشارات القانونية التي يقدمها املركز للمستفيدين.4

نسبة االنتظام يف مواعيد تنفيذ األحكام من املستفيدين )الوالدين(.5

نسبة الحاالت التي اتفقت بالرتايض لتحويل الرؤية أو الزيارة من املركز إىل املنزل.6

مؤرشات خاصة بالوسيط

معدل حاالت االشباع النفي لدى األطفال.7

نسبة العاملني امللتحقني بالرامج التدريبية عى الحقائب املعتمدة8

نسبة رضا املستفيدين )الوالدين( من خدمات املركز.9

نسبة املبالغ املرصوفة )كل ربع سنة( من السنة املالية إىل إجاميل ميزانية املركز.10

مؤرشات خاصة بالجهة املرشفة عى املرشوع )وكالة التنفيذ / أو االستشاري(

عدد املراكز التي تم تشغيلها سنويا11ً

نسبة أثر برامج التوعية والتدريب املقدمة للمستفيدين12
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مـراكـــــز تنفيـــذ أحكــــــام 
الرؤية والزيارة والحضانة

نموذج قياس رضا المستفيدين 

شكرًا لتعاونك واهتمامك 

1. ماهي عالقتك بتنفيذ حكم الرؤية والزيارة ؟

 منفذ للحكم الصادر من املحكمة.
 مستفيـد من تنفيــذ الحكــــــم يل.

3. بالنسبة لهذه الخدمة ، مامدى رضاك عن العنارص التالية؟ 

4. البيانات الدميوغرافية : 

2. ماهي الخدمة التي حصلت عليها / أو تعاملت معها يف املركز ؟

 الرؤية.     تنفيذ زيارة داخلية.
 تنفيذ زيارة خارجية.    نقل حضانة.

 استشارة أرسية.    استشارة قانونية.
 أخرى ، فضالً أذكرها ................................................................................................

الجنس:  ذكـــر   أنثى

املدينة: .................................................  الحي: ...........................................................

املستوى التعليمي :

 الشهادة الثانوية فأقل.
 بكالوريوس.

 دراسات عليا.

العبارة
رايض 
متاماً

محايد رايض
غري 

رايض
غري رايض 

متاماً

توفر املعلومات عن الخدمة قبل التقدم لها.

سهولة إجراءات ورشوط الحصول عى 
الخدمة.

الوقت املستغرق للحصول عى الخدمة.

تعامل موظفي/موظفات املركز معك.

الشعور باألمن داخل املركز لك وألطفالك.

توفر الخصوصية عند تنفيذ الخدمة.

تهيئة املكان وخدمات الضيافة والرتفيه.

  بشكل عام ، ماهو رضاك عن خدمات املركز
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نموذج وصف مؤشرات األداء مؤشــــر رقـــم 

مدير املركز / الرنامجاملسئول عن املؤرش

مدير إدارة الرعاية الوالديةاملسئول عن جمع البيانات

ربع سنوياملتابعة الدورية

الحاالت املنجزة التي تم مبارشة تقديم الخدمة لها بعد استالم اإلحالة من املحكمةوحدة القياس

عدد الحاالت املنجزة/ مجموع الحاالت املرسلة من املحكمة واإلحاالت الذاتية  *100معادلة القياس

إدارة املركزمصدر البيانات

متوفرةمدى توفر البيانات

القيمة املستهدفة الربع سنويةالقيمة املستهدفة سنوياً

الربع الرابعالربع الثالثالربع الثاينالربع األولالقيمة / العددالعام

%100%0%0%0%2018100م

%100%100%100%100%2019100م

%100%100%100%100%2020100م

%100%100%100%100%2021100م

فرضيات وخطوات آلية املؤرش

يتم احتساب اإلحاالت الذاتية التي يستقبلها املركز ضمن عملية القياس

 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  غري متوفرةالقيمة الحالية للمؤرش

املؤرشرمز املؤرش

نسبة الحاالت املنجزة للرؤية ت/1
والزيارة والحضانة سنوياً
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نموذج وصف مؤشرات األداء مؤشــــر رقـــم 

مدير املركز / الرنامجاملسئول عن املؤرش

مسئول التوعية والتثقيفاملسئول عن جمع البيانات

نصف سنوياملتابعة الدورية

عدد األنشطة املنفذة للمستفيدينوحدة القياس

إجاميل عدد األنشطة التوعوية أو التثقيفية أو التدريبية املنجزة سنوياًمعادلة القياس

إدارة املركزمصدر البيانات

متوفرةمدى توفر البيانات

القيمة املستهدفة الربع سنويةالقيمة املستهدفة سنوياً

الربع الرابعالربع الثالثالربع الثاينالربع األولالقيمة / العددالعام

201880008م

20191801008م

20201801008م

20211801008م

فرضيات وخطوات آلية املؤرش

يجب أن تقترص هذه األنشطة عى املستفيدين من خدمات املركز )املحضون وأرسته( وميكن أن تأخذ األشكال والوسائل التالية:
- محارض توعوية.

- لقاء تعريفي.
- دورة تدريبية قصرية للمستفيدين.

مع أهمية استخدام الحقيبة التدريبية الخاصة للمستفيدين والتي تم تصميمها قبل الوسيط واعتامدها.
كام يجب مراعاة أن يتم التعاقد مع محارضين أو مدربني معتمدين وذو سمعة مهنية وأكادميية معروفة.

* تم تحديد قيمة املؤرش مبا يتناسب مع مراكز فئة )أ(
بحيث تلتزم املراكز من الفئة )ب - ج( بتنفيذ القيمة املستهدفة مبعدل %50 أو أكرث

  غري متوفرةالقيمة الحالية للمؤرش

املؤرشرمز املؤرش

عدد  األنشطة التوعوية أو التثقيفية أو ت/2
التدريبية املنفذة للمستفيدين.
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نموذج وصف مؤشرات األداء مؤشــــر رقـــم 

مدير إدارة الرعاية الوالديةاملسئول عن املؤرش

مسئول الدعم االجتامعي والنفياملسئول عن جمع البيانات

ربع سنوياملتابعة الدورية

نسبة املستفيدين من جلسات االرشاد االجتامعي والنفيوحدة القياس

عدد املستفيدين املتلقني لجلسات االرشاد االجتامعي والنفي / العدد الكيل للمستفيدين * %100 معادلة القياس

إدارة املساندة االجتامعيةمصدر البيانات

متوفرةمدى توفر البيانات

القيمة املستهدفة الربع سنويةالقيمة املستهدفة سنوياً

الربع الرابعالربع الثالثالربع الثاينالربع األولالقيمة / العددالعام

%0005%20185م

%5%5%5%5%201920م

%5%5%5%5%202020م

%5%5%5%5%202120م

فرضيات وخطوات آلية املؤرش

يجب أن يحقق املركز تقديم هذه الجلسات بنسبة ال تقل عن %20 من إجاميل عدد املستفيدين من خدماته )املحضون وأرسته(.

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  غري متوفرةالقيمة الحالية للمؤرش

املؤرشرمز املؤرش

نسبة الجلسات اإلرشادية االجتامعية ت/3
والنفسية التي يقدمها املركز للمستفيدين
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نموذج وصف مؤشرات األداء مؤشــــر رقـــم 

مدير الشئون القانونيةاملسئول عن املؤرش

باحث قانويناملسئول عن جمع البيانات

ربع سنوياملتابعة الدورية

نسبة املستفيدين من االستشارات القانونيةوحدة القياس

عدد املستفيدين املتلقني لالستشارات القانونية / العدد الكيل للمستفيدين * %100معادلة القياس

إدارة الشئون القانونيةمصدر البيانات

متوفرةمدى توفر البيانات

القيمة املستهدفة الربع سنويةالقيمة املستهدفة سنوياً

الربع الرابعالربع الثالثالربع الثاينالربع األولالقيمة / العددالعام

%0005%20185م

%5%5%5%5%201920م

%5%5%5%5%202020م

%5%5%5%5%202120م

فرضيات وخطوات آلية املؤرش

يجب أن يحقق املركز تقديم هذه االستشارات بنسبة ال تقل عن %20 من إجاميل عدد املستفيدين من خدماته )املحضون وأرسته(.

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  غري متوفرةالقيمة الحالية للمؤرش

املؤرشرمز املؤرش

عدد االستشارات القانونية التي يقدمها ت/4
املركز للمستفيدين
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نموذج وصف مؤشرات األداء مؤشــــر رقـــم 

مدير إدارة الرعاية الوالديةاملسئول عن املؤرش

أخصايئ اجتامعياملسئول عن جمع البيانات

ربع سنوياملتابعة الدورية

عدد مواعيد التنفيذ املتفق عليهاوحدة القياس

إجاميل عدد مواعيد التنفيذ املنجزة / عدد مواعيد التنفيذ املتفق عليها * 100معادلة القياس

إدارة الرعاية الوالديةمصدر البيانات

متوفرةمدى توفر البيانات

القيمة املستهدفة الربع سنويةالقيمة املستهدفة سنوياً

الربع الرابعالربع الثالثالربع الثاينالربع األولالقيمة / العددالعام

%88%201888م

%95%93%92%90%201995م

%95%95%95%95%202095م

%95%95%95%95%202195م

فرضيات وخطوات آلية املؤرش

يقوم فريق العمل باملركز عى تحفيز املستفيدين لالنتظام يف مواعيد تنفيذ األحكام، ومحاولة مساعدتهم يف تجاوز الصعوبات مثل النقل وجدولة الوقت والتنسيق 

مع الطرف اآلخر. 

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  غري متوفرةالقيمة الحالية للمؤرش

املؤرشرمز املؤرش

نسبة االنتظام يف مواعيد تنفيذ األحكام ت/5
من املستفيدين )الوالدين(
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نموذج وصف مؤشرات األداء مؤشــــر رقـــم 

مدير املركز / الرنامجاملسئول عن املؤرش

مدير إدارة الرعاية الوالديةاملسئول عن جمع البيانات

نصف سنوياملتابعة الدورية

الحاالت املحولة بالرتايض إىل منزل املستفيدوحدة القياس

إجاميل عدد الحاالت املحولة بالرتايض / إجاميل الحاالت املسجلة يف املركز * 100معادلة القياس

إدارة الرعاية الوالديةمصدر البيانات

متوفرةمدى توفر البيانات

القيمة املستهدفة الربع سنويةالقيمة املستهدفة سنوياً

الربع الرابعالربع الثالثالربع الثاينالربع األولالقيمة / العددالعام

%10%0%5%0%201910م

%10%0%5%0%202010م

%10%0%5%0%202110م

فرضيات وخطوات آلية املؤرش

.تكون معظم الحاالت التي يتم قياسها يف هذا املؤرش هي املنفذة ألحكام الرؤية والزيارة فقط

يندرج تحت هذا املؤرش الحاالت املتفقة ودياً مع بقاء املستفيد تحت إرشاف املركز حيث تكون له إمكانية االستفادة من خدمات املركز األخرى كالتوعية والتثقيف 

واملساندة االجتامعية والقانونية

يف حال اتفاق الطرفني عى التنفيذ بالرتايض عر املنزل وكان الحكم )رؤية داخلية( فيجب مراعاة وجود اتفاق موقع وموثق بني الطرفني ملراعاة االعتبارات القانونية 

املتعلقة بتغيري طبيعة الحكم.

  غري متوفرةالقيمة الحالية للمؤرش

املؤرشرمز املؤرش

نسبة الحاالت التي اتفقت بالرتايض لتحويل ت/6
الرؤية والزيارة من املركز إىل املنزل

طريقة احتساب القيم يكون بالشكل الرتاكمي من القيمة األقل إىل القيمة املستهدفة
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نموذج وصف مؤشرات األداء مؤشــــر رقـــم 

الوسيطاملسئول عن املؤرش

الوسيطاملسئول عن جمع البيانات

سنوياملتابعة الدورية

حاالت االشباع النفي لدى األطفالوحدة القياس

متوسط نتيجة اختبارات قياس االشباع النفي لدى األطفال املستفيدين من املركزمعادلة القياس

إدارة املساندة االجتامعيةمصدر البيانات

متوفرةمدى توفر البيانات

القيمة املستهدفة الربع سنويةالقيمة املستهدفة سنوياً

الربع الرابعالربع الثالثالربع الثاينالربع األولالقيمة / العددالعام

%80%0%0%0%201980م

%80%0%0%0%202080م

فرضيات وخطوات آلية املؤرش

يتطلب تنفيذ هذا املؤرش اعداد اختبارات نفسية لألطفال للتعرف عى درجة االشباع النفي لديهم

يتوىل الوسيط التعاقد مع باحث متخصص يف علم النفس لتنفيذ هذا النوع من االختبارات من خالل أسلوب املالحظة العلمية وتصميم استبانة خاصة لقياس االشباع 

النفي لدى األطفال

يتوىل تنفيذ هذا املؤرش مدير املبادرة لدى الوسيط وذلك عى مستوى جميع الفروع التابعة له داخل املنطقة اإلدارية، بحيث يكون دور مراكز التنفيذ تسهيل مهمة 

الباحث عند بدء الدراسة

  غري متوفرةالقيمة الحالية للمؤرش

املؤرشرمز املؤرش

معدل حاالت االشباع النفي لدى األطفالت/7
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نموذج وصف مؤشرات األداء مؤشــــر رقـــم 

الوسيطاملسئول عن املؤرش

الوسيطاملسئول عن جمع البيانات

نصف سنوياملتابعة الدورية

نسبة العاملني امللتحقني برامج تدريبيةوحدة القياس

إجاميل عدد العاملني الحاصلني عى دورات تدريبية/ العدد الكيل للعاملني *100 معادلة القياس

إدارة املساندة االجتامعيةمصدر البيانات

متوفرةمدى توفر البيانات

القيمة املستهدفة الربع سنويةالقيمة املستهدفة سنوياً

الربع الرابعالربع الثالثالربع الثاينالربع األولالقيمة / العددالعام

%100%0%50%0%2019100م

%100%0%50%0%2020100م

%100%0%50%0%2021100م

فرضيات وخطوات آلية املؤرش

.يختص هذا املؤرش بالحقائب التدريبية التي تم تصميمها من قبل الوسيط واعتامدها بشكل نهايئ من قبل الوزارة

يجب أن يشمل التدريب جميع فئات العاملني باملركز )القيادات – األخصائيني االجتامعيني – األخصائيني القانونيني – التنفيذيني(

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  غري متوفرةالقيمة الحالية للمؤرش

املؤرشرمز املؤرش

نسبة العاملني امللتحقني بالرامج ت/8
التدريبية عى الحقائب املعتمدة
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نموذج وصف مؤشرات األداء مؤشــــر رقـــم 

الوسيطاملسئول عن املؤرش

الوسيطاملسئول عن جمع البيانات

نصف سنوياملتابعة الدورية

استبانة قياس رضا املستفيدينوحدة القياس

نسبة رضا املستفيدينمعادلة القياس

إدارة املركزمصدر البيانات

متوفرةمدى توفر البيانات

القيمة املستهدفة الربع سنويةالقيمة املستهدفة سنوياً

الربع الرابعالربع الثالثالربع الثاينالربع األولالقيمة / العددالعام

%80%0%0%0%201880م

%80%0%80%0%201980م

%80%0%80%0%202080م

%80%0%80%0%202180م

فرضيات وخطوات آلية املؤرش

يتطلب قياس هذا املؤرش إعداد استبانة خاصة لقياس رضا املستفيدين وفق عدة أبعاد ) مرفق نسخة من االستبانة(  ........................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  غري متوفرةالقيمة الحالية للمؤرش

املؤرشرمز املؤرش

نسبة رضا املستفيدين ) الوالدين ( من ت/9
خدمات املركز
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نموذج وصف مؤشرات األداء مؤشــــر رقـــم   

الوسيطاملسئول عن املؤرش

الوسيطاملسئول عن جمع البيانات

ربع سنوياملتابعة الدورية

املبالغ املالية املرصوفة كل ربع سنةوحدة القياس

)اجاميل املبالغ املنرصفة )كل ربع سنة( من السنة املالية / إجاميل ميزانية املركز(×100معادلة القياس

املسئول املايل للمرشوعمصدر البيانات

متوفرةمدى توفر البيانات

القيمة املستهدفة الربع سنويةالقيمة املستهدفة سنوياً

الربع الرابعالربع الثالثالربع الثاينالربع األولالقيمة / العددالعام

%25%25%25%25%2018100م

%25%25%25%25%2019100م

%25%25%25%25%2020100م

%25%25%25%25%2021100م

فرضيات وخطوات آلية املؤرش

 .................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  غري متوفرةفرضيات وخطوات آلية املؤرش

املؤرشرمز املؤرش

نسبة املبالغ املرصوفة )كل ربع سنة( من ت/10
السنة املالية إىل إجاميل ميزانية املركز.

10
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نموذج وصف مؤشرات األداء مؤشــــر رقـــم 

االستشارياملسئول عن املؤرش

االستشارياملسئول عن جمع البيانات

سنوياملتابعة الدورية

عدد جهات التنفيذ املشغلة من كل الفئاتوحدة القياس

عدد املراكز التي تم تشغيلها سنوياًمعادلة القياس

االستشاريمصدر البيانات

متوفرةمدى توفر البيانات

القيمة املستهدفة الربع سنويةالقيمة املستهدفة سنوياً

الربع الرابعالربع الثالثالربع الثاينالربع األولالقيمة / العددالعام

201890009م

2019م

2020م

2021م

فرضيات وخطوات آلية املؤرش

يتم تحديد القيمة املستهدفة سنوياً بعد جمع عدد املراكز الكلية املخطط افتتاحها بوثيقة التوسع واالنتشار والتي تم اعتامدها بعد التوقيع مع الوسيط املشغل 

ملنطقتي الرياض ومكة املكرمة.

يتم إعادة تعديل مؤرش السنوات القادمة بناًء عى التحديثات املدخلة عى خطة التوسع واالنتشار بعد التوقيع مع الوسيط املشغل لبقية مناطق اململكة 

  غري متوفرةفرضيات وخطوات آلية املؤرش

املؤرشرمز املؤرش

عدد املراكز التي تم تشغيلها سنوياً.ت/11

11
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نموذج وصف مؤشرات األداء مؤشــــر رقـــم 

االستشارياملسئول عن املؤرش

الوسيطاملسئول عن جمع البيانات

نصف سنوياملتابعة الدورية

استبانة قياس أثر برامج التوعية والتدريب وحدة القياس

عدد الذين أجابوا بــ )موافق أو موافق جداً( / العدد الكيل للمستفيدين من برامج التوعية والتدريب*100معادلة القياس

إدارة املركزمصدر البيانات

متوفرةمدى توفر البيانات

القيمة املستهدفة الربع سنويةالقيمة املستهدفة سنوياً

الربع الرابعالربع الثالثالربع الثاينالربع األولالقيمة / العددالعام

-----2018م

80 %-80 %80 %-2019م

2020م

2021م

فرضيات وخطوات آلية املؤرش

 1 - يتطلب قياس هذا املؤرش إعداد استبانة خاصة لقياس أثر برامج التوعية والتدريب 

2 - يقترص هذا القياس عى املستفيدين فقط من الرامج التي قدمت عر برنامج ) شمل(

  غري متوفرةفرضيات وخطوات آلية املؤرش

املؤرشرمز املؤرش

نسبة أثر برامج التوعية والتدريب املقدمة ت/12
للمستفيدين 

12
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الوسيط سيط
الو

ملراكز
 ا

الوسيط

 املراكز

موقع إلكرتوين

اتصال االنرتنت

نظام مايل

نظام إداري

نظام تقني إلدارة 
قياسات الرىض

أرشفة السجالت 
والبيانات

نظام للمراسلة 
اإللكرتونية

متطلبات 
الجانب التقني

 املراكزالوسيط

سيط
الو

 املراكز

الوسيط

 املراكز

الوسيط   املراكز

متطلبات الجانب التقني للوسيط والمراكز

ــتفيدين  � ــى املس ــري ع ــذ والتيس ــة التنفي ــة ودق ــن إحرتافي ــا يضم ــاً مب ــة إلكرتوني ــغيل الخدم ــامن تش ــة لض ــات تقني ــاه 7 متطلب ــكل أدن يف الش
ــايل: ــو الت ــى النح ــي ع ــي ه ــز والت ــيط واملراك ــع الوس ــادرة م ــة باملب ــراف ذات العالق ــني األط ــط ب ــط   الرب ــاهم يف ضب ويس
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موقع إلكرتوين

اإللتزام بهوية املبادرة

نبذة عن الجهة والفروع

الشكاوى واملقرتحات

نبذة عن الخدمات املقدمة

رسية املعلومات

تصميم متجاوب

دعم املتصفحات الرئيسية

اســتخدام املســمى الرســمي للمبــادرة )شــمل( مع اإللتــزام بالهويــة البرصيــة املعتمدة  �
ــم  ــة بتقدي ــرتوين ذات الصل ــع اإللك ــات املوق ــع صفح ــك يف جمي ــر ذل ــادرة وأن يظه للمب

خدمــة تنفيــذ األحــكام.
إضافــة األهــداف الخاصــة مببــادرة توفــري مراكــز تنفيــذ األحــكام حســب مــا ورد يف وثيقــة  �

برنامــج التحــول الوطنــي ورؤيــة اململكــة.

معلومــات شــاملة عــن الجهــة املقدمــة للخدمة )الهويــة االســرتاتيجية والرؤية والرســالة  �
- الهيــكل اإلداري - األهــداف، املوقــع عــى الخريطــة، الفــروع، فئــات الفــروع،  أرقــام 

التواصــل، أوقــات الدوام...إلــخ(

ــة  � ــع إمكاني ــات م ــكاوى واملقرتح ــم الش ــة لتقدي ــة ومريح ــة آمن ــيلة إلكرتوني ــري وس توف
ــوال ــائل الج ــرتوين ورس ــد اإللك ــر الري ــا ع متابعته

ربط آلية تقديم الشكاوى واملقرتحات إلكرتونياً بنظام املراسالت اإللكرتونية.  �
ــة مبــارشة حــال تقدميهــا وذلــك عــر رســالة قصــرية عــى الجــوال  �  توفــري رقــم للمعامل

ــرتوين.  ــد إلك وبري

رشح تفاصيــل خدمــات تنفيــذ أحــكام الحضانــة والرؤيــة والزيــارة واإلرشــاد والتهيئــة التــي  �
يقــوم املركــز بتقدميهــا للمســتفيدين حســب فئتــه املعتمــدة مــن الــوزارة.

ضــامن الحفــاظ عــى رسيــة املعلومــات وعــدم إمكانيــة اخرتاقهــا وتداولهــا مــن أشــخاص  �
غــري مــرصح لهــم.

التأكــد مــن مرونــة التصميــم واســتجابته للتصفــح من خــالل أجهــزة الحاســب اآليل واألجهزة  �
الذكيــة املختلفــة األحجام 

ــت الرئيســية "قوقــل كــروم - فايرفوكــس -  � ضــامن التوافــق مــع جميــع متصفحــات االنرتن
ــوال(. ــف الج ــات الهات ــرا - متصفح ــبلورر - اوب ــت اكس انرتن
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نظام للمراسلة اإللكرتونية

�   SMS ــة ــائل النصي ــر الرس ــك ع ــا وذل ــه وتوقيتاته ــة ب ــة الخاص ــداث املهم ــريات لألح ــالل التذك ــن خ ــتفيد م ــع املس ــل م التفاع
والريــد اإللكــرتوين.

ضامن استمرارية اتصال أجهزة املراكز باإلنرتنت  �نظام إدارة مالية خاص بعمليات مبادرة شمل. �

�   SMS ــة ــائل النصي ــر الرس ــك ع ــا وذل ــه وتوقيتاته ــة ب ــة الخاص ــداث املهم ــريات لألح ــالل التذك ــن خ ــتفيد م ــع املس ــل م التفاع
والريــد اإللكــرتوين.

استامرات قياس الرىض إلكرتونياً عن الخدمات املقدمة مع تحليلها وإخراجها يف تقارير بيانية. �

نظام إلدارة شؤون املوظفني بجميع احتياجاتها مبا يف ذلك الحضور واالنرصاف. �

أرشفة السجالت والبيانات

نظام تقني إلدارة قياسات الرىض

نظام إداري

اتصال االنرتنتنظام مايل
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املستفيد
طالب التنفيذ

الحاضن
املنفذ ضده

مركز 
االستشاريالوسيطتقديم الخدمة

تقرير 
شهري 
إلكرتونياً

تقرير 
نصف شهري 

إلكرتونياً

تقرير 
أداء مايل 

إلكرتونياً

يقوم املركز 
باملوافقة عى 
الطلب إلكرتونياً

يقوم املركز 
بدراسة الحالة 

ورفع تقرير 
للمحكمة عر 

النظام

يقوم املركز 
بتنفيذ الخدمات 

ورفع تقرير نصف 
شهري

تقرير شهري 
إلكرتونياً

)محكمة / قايض( التنفيذ

وكالة التنفيذ

املحكمة 
املختصة

)قايض املوضوع(

نظام وزارة 
العدل
)ناجز(

ــة  ــوى قضائي ــتفيد بدع ــدم املس يتق
يتــم رفعهــا عــر النظــام اإللكــرتوين 
إىل  لتحويلهــا  )ناجــز(  املعتمــد 

املختصــة. املحكمــة 

يطلــع قــايض املوضــوع عــى بيانــات املراكــز )فئــات 
الفــروع – أوقــات الــدوام – وســائل االتصــال ...إلــخ(.

التنفيــذ  ومواعيــد  الخدمــة  تقديــم  مركــز  ويحــدد 
العالقــة ذات  األطــراف  مــع  بالتنســيق 

5 إشعارات إلكرتونية

الداخليــة  باإلجــراءات  التنفيــذ  قــايض  يقــوم 
املعتمــدة وإشــعار كل مــن مركــز التنفيــذ والوســيط 
عــر  التنفيــذ  ووكالــة  ضــده  واملنفــذ  واملســتفيد 

اإللكــرتوين.. النظــام 

إشعار االستشاري عر النظام

خريطة التدفق واإلرتباطات التقنية




