MOSD Aid System
نظام وزارة التنمية االجتماعية للمساعدات

Overview

مقدمة

Ministry of Social Development is

تعتبر وزارة التنمية االجتماعية رسميا

officially considered responsible for

مسؤولة فيما يتعلق باألعمال التطوعية

volunteer work and relief to vulnerable

واإلغاثة للفئات المحتاجة والمنظمات

families and local and foreign

والجمعيات والهيئات التطوعية المحلية

organizations, associations and

 حيث تقوم الوزارة بتنسيق.واألجنبية

voluntary bodies. MOSD also

الخدمات االجتماعية لجميع المواطنين في

responsible for coordinating social

جميع المراحل العمرية

services for all citizens in all ages

MOSD directorates and
offices in the kingdom
Geographical Location
المنطقة الجغرافية

مديريات ومكاتب وزارة التنمية
االجتماعية في المملكة
المديرية
Directorate

المكتب
Office
جميع مديريات ومكاتب وزارة

All MOSD directorates and
offices in the kingdom are

connected via central network
controlled from ministry main
building in Amman.

North Region
إقليم الشمال

13

Central Region
إقليم الوسط

15

Southern Region
إقليم الجنوب

13

16

Total
المجموع

41

36

14

التنمية االجتماعية في

المملكة مربوطة بشبكة

6

الكترونية مركزية يتم التحكم
بها في مبنى الوزارة الرئيسي
.في عمان

MOSD aid system and database
 Since 2005 MOSD started a poverty database by working with the Royal Court on the royal give away. Where the number
of beneficiaries exceeds half a million across 27 times in 12 years.

 In 2014 an integrated electronic aid system was developed and distributed to all MOSD directorates in the kingdom, this
system controls the how to insert candidates and assure a fully and flexible system that fit with all the projects and
requirements.

نظام وقاعدة بيانات وزراه التنمية االجتماعية
 بدأت وزارة التنمية االجتماعية بتشكيل قاعدة بيانات الفقر من خالل العمل مع الديوان الملكي الهاشمي العامر2005 منذ العام

•

. عاما12  مكرمة ملكية خالل27  حيث يصل عدد العائالت المنتفعة الى اكثر من نصف مليون عبر.على المكارم الملكية السامية
 يضبط عملية، تم استحداث نظام الكتروني متكامل موزع على جميع مديريات وزارة التنمية االجتماعية في المملكة2014 بالعام
.التنسيب بشكل كامل ومرن بحيث يتناسب مع كافة المشاريع ومتطلباتها

•

MOSD aid system and database
•

MOSD database depends on data from partners. All data updated periodically from the source to make sure that all information is
accurate and recent when preparing social studies citizens.

•

Through the aid system, project requirements such as identify of funders, areas of distribution and number of families for each area is set
according to specific conditions.

•

Aid system ensures a healthy and safe data available through the database as received from the source, also ensures that there is no
duplication of citizens on receiving assistance from organizations.

نظام وقاعدة بيانات وزراه التنمية االجتماعية
 حيث يتم تحديثها بشكل دوري من المصدر لضمان حداثة المعلومة عند اعداد،تعتمد قاعدة بيانات الوزارة على بيانات الشركاء

•

.الدراسات االجتماعية للمواطنين
يتم من خالل نظام المساعدات تحديد الجهات الممولة وأماكن توزيع التمويل وعدد الحصص لكل منطقة حسب الشروط الخاصة

•

.بكل مشروع

 ويضمن عدم ازدواجية تنسيب،يضمن النظام صحة وسالمة البيانات المتوفرة من خالل قاعدة البيانات كما وردت من المصدر
.المواطنين على المساعدات

•

MOSD employees
MOSD has a vast and qualified researchers spread over MOSD directorates and offices, working
on meeting citizens, preparing social studies and categorized them as needed. And, when
necessary the researcher does a home visit for eligible families to check out some of the

points related to them.

موظفي وزراه التنمية االجتماعية
تمتلك وزارة التنمية االجتماعية كادر ضخم ومؤهل من الباحثين االجتماعين موزعين على مديريات
 يعملون على استقبال المراجعين واعداد دراسات اجتماعية لهم وتصنيفهم حسب،ومكاتب الوزارة
. وعند الضرورة يتم زيارة منازل األسر المستحقة للتحقق من بعض النقاط المتعلقة بهم.الحاجة

Strategic partners of
MOSD
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Civil status and passport department.
Social security corporation.
National aid fund.
Department of land and survey.
Ministry of industry, trade and supplies.
Companies control department.
Drivers and vehicles license department.
Ministry of agriculture.
Health insurance department.
Civil and military retirement directorate
Retirement foundation.
• Jordanian zakat fund.
• Department of Palestinian affairs.
• Department of statistics.

الشركاء االستراتيجيين لوزارة
التنمية االجتماعية
.دائرة األحوال المدنية والجوازات
.مؤسسة الضمان االجتماعي
.صندوق المعونة الوطنية
.دائرة األراضي والمساحة
.وزارة الصناعة والتجارة والتموين
.دائرة مراقبة الشركات
.إدارة ترخيص السواقين والمركبات
.وزارة الزراعة
.دائرة التأمين الصحي
.مديرية التقاعد المدني والعسكري
.صندوق الزكاة األردني
.دائرة الشؤون الفلسطينية
.دائرة اإلحصاءات العامة

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Project procedures
• Contact directorate of associations /
department of foreign associations to
deliver project approval papers.
• Contact aid office in MOSD to agree on
procedures concerning the project, such as
conditions applied, distribution centers,
number of families that will be assisted,
and the type of assistance.
• Starting the process of gathering names for
the project and then delivered them to the
organization .
• Receiving feedback from the organization
to reversed changes on MOSD database.

إجراءات عمل المشروع
قسم/• التواصل مع مديرية الجمعيات
الجمعيات األجنبية لتسليم أوراق الموافقة
.على المشروع
• التواصل مع قسم المبادرات الملكية في
الوزارة لالتفاق على معلومات تخص
المشروع مثل الشروط ومراكز التوزيع وعدد
األسر التي سيتم مساعدتها ونوع
.المساعدة
• يتم القيام بعملية جمع األسماء المطلوبة
.وتسليمها للمنظمة
• استالم التغذية الراجعة من المنظمة ليتم
.عكسها على قاعدة بيانات الوزارة

Screen:

Login

Each MOSD field
directorate across the
Kingdome
has
a
specific
username
and password.

كل
شاشة الدخول:
مديرية من مديريات
التنمية االجتماعية في
الميدان بكافة أرجاء
المملكة تمتلك اسم
مستخدم وكلمة سر
خاصة بها.

Project Activation
Screen: This screen display
all the running projects; so the
field directorate could choose
the desired project and start
entering names of vulnerable
families as previously
specified.

 يتم:شاشة تفعيل المشروع
هنا عرض جميع المناسبات
الفعالة حاليا ليتم اختيار
المشروع المطلوب وتنسيب
العائالت المستحقة عليه من
قبل مديريات الميدان حسب ما
.تم تحديده مسبقا

System Main Screen:
This screen comprises from three
options. The first one is adding
new vulnerable family, second
one for making
comprehensive query of the
family and the third one is for
viewing reports concerning
current projects.

 تضم:الشاشة الرئيسية للنظام
هذه الشاشة الخيارات المتاحة
 حيث يمكن أن ينسب.للمسخدم
عائلة مستحقة عن طريق (إضافة
التنسيب) أو االستعالم عنها فقط
(االستعالم الشامل) أو استخراج
.التقارير الخاصة بالمشاريع الفعالة

Inserting Candidate Screen:
In this screen the selected family by
researcher in MOSD directorate is
inserted as described in the following
slides. There are three counters on
this screen: one for displaying the
target, the second to display number
of inserted candidates and the third to
display number of substitutes.

 يتم بهذه:شاشة إضافة المنسب
الشاشة إضافة منسب على المشروع
الذي تم اختياره من قبل الباحث
االجتماعي في المديرية باتباع الخطوات
 ويوجد على يسار.في الشرائح القادمة
 األول يعرض العدد:الشاشة ثالثة عدادات
المطلوب والثاني يعرض عدد المنسبين
األصالء والثالث يعرض عدد المنسبين
.البدالء

Step One for Inserting a
Candidate: Choosing a
distribution center from the list
which contains all the provinces
and districts for more accuracy in
distribution.

الخطة األولى للتنسيب:
اختيار مركز التوزيع المراد
التنسيب عليه حيث تغطي
وزارة التنمية جميع األلوية
واألقضية في المملكة وانه من
ممكن التنسيب على مستوى
اللواء أو القضاء لدقة أكبر.

Step Two for Inserting a
Candidate: By inserting head of family
national ID, phone number and address; all
information concerning the candidate and
his family is displayed automatically based
on Jordanian citizens database. Including
full name, income, institutions and
companies, lands and real estate, vehicles
and how many times he was assisted.
Subsequently the system compared and
assess all of his information with project
criteria and determine to either accept or
reject the candidate.

 ادخال الرقم الوطني:الخطوة الثانية للتنسيب
،لرب األسرة المستحقة ورقم الهاتف والعنوان
حيث يتم اظهار كافة المعلومات المتعلقة به
وبعائلته باالعتماد على قاعدة بيانات المواطنين
االردنييين مثل االسم الرباعي والدخل
والمؤسسات والشركات واألراضي والعقارات
من
االستفادة
مرات
وعدد
والسيارات
 ليتم بعدها مطابقة هذه المعلومات.المساعدات
بشكل الكتروني مع الشروط الخاصة بكل
مشروع واذا كانت هذه المعلومات مخالفة
للشروط يتم رفض المنسب وطلب ادخال منسب
.جديد

Outcomes:

After completing
inserting candidates names as
required, an excel file is prepared
containing the following data:
governorate, directorate,
distribution center, candidate
status, full name, national ID,
phone number and address for
each head of family. Then the file
will be sent to liaison Officer from
by email as agreed.
 بعد االنتهاء من عملية:المخرجات
بالعدد
لألسر المستحقة
التنسيب
 يتم اعداد،المطلوب من األصالء والبدالء
:ملف اكسل يحتوي على البيانات التالية
المحافظة والمديرية ومركز التوزيع وحالة
المنسب واالسم الرباعي والرقم الوطني
ورقم الهاتف والعنوان لكل رب أسرة ومن
ثم يتم ارسالها الى ضابط ارتباط المنظمة
.عبر البريد االلكتروني المتفق عليه

Thank You
شكرا جزيل ا

