نموذج بطاقة الخدمة
هوية الخدمة
*رمس الخدمت
اسم الخدمت

الحصىل على خدمت اصدار بطاكت صرف اوسىلين

هيكليت الخدمت

 خدمت رئيسيت  خدمت فرعيت

الدشريع الىاظم للخدمت
شروط جلدًم الخدمت

الفلرة (أ) مً املادة ,3الفلرة (ط) مً املادة  4مً كاهىن الصحت العامت ركم  47لسىت
2008وحعدًالجه .
الحصول على ثقرير طبي من طبيب اختصاص .
الىثيلت
هىيت شخصيت
جلرير طبي مً طبيب مخخص

الدائرة
الاحىال املدهيت
املسدشفى  /مركس صحي
شامل
وزارة الصحت  /الخدماث
املركس الصحي
املفىضيت الساميت لشؤون
الالجئين
املركس الامني

جىاز السفر لغير الاردوي

سفاراث الدول الخابعين لها

الخأمين الصحي
البطاكت البيضاء
املفىضيت

الىثائم املطلىبت للحصىل
على الخدمت

والبطاكت الامىيت للسىري
فئت مخللي الخدمت

 املىاطىين

 املليمين

 الاعمال

شكل الىثيلت
صىرة
جلرير
بطاكت
بطاكت
صىرة
بطاقة
جىاز سفر

 الحكىمت

مراحل ثقديم الخدمة
إجراءاث رئيسيت جلدًم الخدمت
املدة السمىيت املعياريت
لإلجراءاث الرئيسيت (
مرجبطت بعدد الاماكً
واملىظفين)
السمً املعياري املسخغرق
لخلدًم الخدمت
كيمت الرسىم
آليت الدفع
مخرج الخدمت

مراجعت مدًريت الشؤون الصحيت  /كسم املسخىدعاث
جدكيم الىثائم وجحدًد كميت الاوسىلين بىاءا على الخلرير
وجحدًد مكان الصرف .
اصدار البطاكت

الخدماث ذاث العالكت

 3دكائم
5دكائم
 2دكيلت

 10دكائم
مجاها

ً
هلدا  دفع الكترووي
شكل مخرج الخدمت
بطاكت صرف اوسىلين
شركاء الخدمة

جصييف الخدمت

معدل املدة السمىيت املسخغركت
لكل إجراء

 خدمت افليت  خدمت عامىدًت

مدة صالحيت الىثيلت
مدي الحياة

نموذج بطاقة الخدمة
الشريك ودوره في جلدًم
الخدمت
سلسلت الليمت( باكت
الخدمت)

دور الشريك

الشريك

الفروع امللدمت للخدمت

الوصول للخدمة
 مركسي  ال مركسي
مدًريت الشؤون الصحيت  /كسم املسخىدعاث

كىىاث جلدًم الخدمت

 مكخب خدمت الجمهىر  مركس خدمت املىاطً  املىكع الالكترووي للدائرة مركس الاجصال

مكان جلدًم الخدمت

الىطني جطبيم هاجف ذكي  فاكس بريد الكترووي  هاجف
معلىماث الاجصال
والخىاصل
اوكاث جلدًم الخدمت
اسم املؤشر
معدل وكذ الاهخظار
معدل وكذ جلدًم الخدمت
معدل رضا مخللي الخدمت
وسبت الاخطاء في حسليم
الخدمت
معدل الشكاوي على الخدمت
عدد الىثائم املطلىبت
عدد الجهاث الشريكت
عدد املىظفين
حجم الطلب على الخدمت

ركم هاجف بريد الكترووي فاكس املىكع الالكترووي
مً الاحد الى الخميس ( مً  8:00إلى )3:00
مؤشرات الاداء
القيمة الحالية للمؤشر
جحذ الاجراء
 10دكائم
جحذ الاجراء
%1
%1
املؤمً  ,4السىري  ,3غير الاردوي 2

الوضع املستهدف
 5دكائم
%0
%0

1

1
عدد املسخفيدًً الحاصلين على بطاكت صرف الاوسىلين في
املحافظت
ً
* ًخم جرميز الخدمت آليا مً خالل الىظام الالكترووي للسجل الىطني للخدماث الحكىميت.

