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العام لميثاق تقديم الخدمات الحكومية ر اطإلا
 

 

 
 اململىت ألازدهيت الهاصميت

ويترتب على الحكومة كذلك دور حيوي في االرتقاء بنوعية الخدمات العامة المقدمة، "
ثراء السياسات الحكومية وضمان استقرارها وفق رؤية  وترسيخ مؤسسية العمل العام ، وا 

". واضحة المعالم ، وخطة عمل محددة تعالج مختلف التحديات

 جاللة الممك عبدهللا الثاني ابن الحسين المعظم
كتاب التكميف السامي لمحكومة 

 2013 آذار 9

  التزامات مقدم الخدمة 

 التعامل مع طالب الخدمة باحترام واهتمام ولباقة 
  توفير فريق عمل متعاون يتمتع بالمعرفة بإجراءات تقديم الخدمات ويستطيع اإلجابة

 عمى جميع االستفسارات
 توفير متطمبات الخدمات واإلعالن عن الوقت الالزم إلنجازها 
  االستجابة لمتمقي الخدمة في الوقت المحدد دون تأخير وتمبية احتياجاته بمهنية

 عالية
 تبسيط اإلجراءات لضمان تقديم خدمات سريعة وسمسمة 
 العمل باستمرار عمى توفير الخدمات عبر القنوات المالئمة وفي األوقات المناسبة 
  توفير وسائل اتصال الستقبال شكاوى واقتراحات متمقي الخدمة وضمان مشاركته في

 تطوير الخدمات
 واجبات متلقي الخدمة

 التعامل باحترام متبادل مع موظفي الدائرة 
 االلتزام بالتعميمات المتعمقة بتقديم الخدمة وأماكن تقديمها وعدم تجاوز حقوق الغير 
 توفير جميع الوثائق المطموبة لمحصول عمى الخدمات 
  اإلجابة عمى استفسارات موظفي الوزارة لضمان الحصول عمى الخدمة بكفاءة وفي

 الوقت المحدد
  التبميغ بأسرع وقت ممكن في حال وجود خطأ أو تعديل في البيانات أو الظروف

 المتعمقة بإتمام الخدمة
 االلتزام بوسائل االتصال المعمن عنها في حال وجود تظمم أو شكوى أو استفسار 

 



 

7  

 

 

 

ملدمــــــت  

 

 لسوئ وجطلعاث صاحب اللاللت الهاصميت امللً عبد هللا الثاون بً الحسين 
ً
جحليلا

حفظه هللا، للعمل على جطىيس الخدماث الحىىميت امللدمت ملخللن الخدمت فلد حسصذ وشازة 

على أهميت جطىيس وجحسين الخدماث امللدمت  (2021- 2018)املاليت عىد جحديث استراجيجتها 

. ملخللن الخدمت ههدف استراجيجي حسعى مً خالله الازجلاء بمسخىي الخدماث

 للد حاء ئعداد دليل معايير ومإصساث الخدماث في وشازة املاليت لخعصيص الثلت املخبادلت 

بين الىشازة ومخللن الخدمت مً خالٌ جصويدهم باملعلىماث الالشمت واليافيت النت جلبت 

 منها 
ً
اسخفسازاتهم وحساؤالتهم، وجلىم الىشازة بخطبيم وافت املىهلياث وبسامج العمل حسصا

. على جلديم أفضل املمازساث لخلديم الخدماث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وحدةىالجودةىوتقوومىاألداءىالمؤددي

 

 ىالخدماتومؤذراتدلولىمعاوورى
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 هىيت الخدمت

 

 ألال ات  لإلازية  إلازااات الػا ة



 

9  

 

  ر ش الخل ة*

 دزاست إلاعفاءاث مً الضسااب والسسىم وإلايساداث ألاخسي  اضم الخل ة

 ألال ة رئيطية     َيٍلية الخل ة

 الخػزيؼ الىاظم للخل ة

: - كىاهين كسم إلاعفاءاث 

.   جػلإلاالثه1994لطىة  (6)ناهون الظزيبة الػا ة غلى املبيػات رنم .1

.   جػلإلاالثه1998لطىة  (20)ناهون اللمارى رنم . 2

. 2006لطىة  (28)ناهون   واُ الػا ة رنم . 3

. 2014لطىة  (30)ناهون الاضخثمار رنم . 4

. أإلاة جػزيػات أألازر . 5

: - ألاهظمـــت 

 .  جػلإلاالثه2014لطىة  (47)هظاو بلُ الخل ات اللمزيية غلى البظائؼ املطحوراة رنم . 1

 .  جػلإلاالثه2000لطىة  (80)هظاو الظزيبة الخاصة رنم . 2

  حوا ػلئ باإلغكاا  هلو  ً أصحاب الػالنة  غز غ ثهلإلام الخل ة

الورائو املؼلوبة للحصُو غلى 

 الخل ة

 غٍل الوريهة اللائزة  الوريهة

  رقي خٍو ة يحاب رضمي 

  رقي  واػً إضحلغاا 

  رقي غزية يحاب  إضحلغاا

  الحٍو ة الاغماُ          املهيمين         املواػىين        قئة  حلهي الخل ة

 مساحل جلديم الخدمت

امللة الش ىية املػيارية  لإلحزااات 

 زثبؼة بػلا الا ايً  )الزئيطية 

 ( املوظكين

  ػلُ امللة الش ىية املطحؿزنة لٍل إحزاا  حزااات الزئيطية لحهلإلام الخل ة

ثهلإلام ػلئ  غكاا الى  ػالي الوسيز ا  رئيظ  .1

 .للىة اراضة  غكااات
  انائو10

ثدويل الؼلئ إلى للىة  غكااات للراضة  .2

. الؼلئ
  أإلااو غمل5

 إلاوو غمل1 رقؼ الحوصيات إلى  اارة الػليا الثخاذ الهزار  .3

غىل صل ر الهزار ثدُو املػا لة إلى  لإلازية  .4

 إلازااات إلغلاا يحاب  غكاا في خاُ املواقهة 

 .أ  الاغحذار في خاُ الزقع

  ضاغة1

الش ً املػيارر املطحؿزم لحهلإلام 

 الخل ة

  اإلااو6

 ال إلاوحل نيمة الزضوو

 ----- آلية اللقؼ

  خزج الخل ة
  لة صالخية الوريهة غٍل  خزج الخل ة

 لة هكاذ الهزار  يحاب رضمي

 صسواء الخدمت
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 ألال ة أقهية     ثصييل الخل ة

 ال إلاوحل الخل ات ذات الػالنة

 ا ر الػزيَ الػزيَ الػزيَ  ا رٍ في ثهلإلام الخل ة

اللمارى  اائزة طزيبة اللألال  املبيػات 

 اللهات الحٍو ية املػىية 

 بيان الزأر   رز املالي املترثئ غلى  غكاا

(بانة الخل ة )ضلطلة الهيمة   

 الىصٌى للخدمت

  زيشر        ٍان ثهلإلام الخل ة

 ال إلاوحل الكز ع املهل ة للخل ة 

      بزيل الٌتر وي قايظ          ٌحئ ألال ة اللمهور         نىوات ثهلإلام الخل ة

 SAMI.AH@MOF.GOV.JOبزيل الالٌتر وي -   لإلازية الاإلازااات الػا ة– الػبللي –  سارة املالية   ػلو ات الاثصاُ  الحواصل

  4641626قايظ رنم   -  4643600 ا  4636321:  رنم َاثل

  3:30 - 8:30/ الخميظ - الاخل  ا نات ثهلإلام الخل ة

 مإصساث الاداء

 الىضع املستهدف الليمت الحاليت للمإصس اسم املإصس

  انيهة25  انيهة30  ػلُ  ند الاهحظار

  أإلااو غمل5  أإلااو غمل6  ػلُ  ند ثهلإلام الخل ة

 %90 %88  ػلُ رطا  حلهي الخل ة

 0 0 وطبة الاألاؼاا في جطليم الخل ة

 0 0  ػلُ الػٍا ر غلى الخل ة

 خطئ ًل  ػا لة خطئ ًل  ػا لةغلا الورائو املؼلوبة 

  غلى  نل6  غلى  نل6غلا اللهات الػزيٌة 

 3 2غلا املوظكين 

 5حلم الؼلئ غلى الخل ة 
ًا
 5   ػا الت إلاو يا

ًا
   ػا الت إلاو يا

  ً ألاالُ الىظاو الالٌتر وي للسلل الوػني للخل ات الحٍو ية* 
ًا
 .إلاحم ثز يز الخل ة آليا

 

 

 

 

 

 هىيت الخدمت

  ر ش الخل ة*
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 حساب بىً/اسهم الخلادم/زد أسهـــــم الخلادم اضم الخل ة

 ألال ة رئيطية     َيٍلية الخل ة

ناهون ثملَ الحٍو ة لأل واُ التي إلالحهها الحهااو  الخػزيؼ الىاظم للخل ة

 غز غ ثهلإلام الخل ة
 خطاب بىَ ثم ثدويلها لوسارة املالية بموحئ ناهون ثملَ الحٍو ة / ا  ارباح اضهم/ حوا أضهم 

لأل واُ التي إلالحهها الحهااو 

الورائو املؼلوبة للحصُو غلى 

 الخل ة

 غٍل الوريهة اللائزة  الوريهة

. َوية أخواُ  لهية 

ًان  الَ  ضهم  غهااة  قاة إذا 

.  حوفي

/ يحاب اللهة املحولة لأل واُ

يحئ إربات /إرباثات شخصية

. ثهاريز ػبية/ خهوم 

 .أر  ػشسات ثبرر را   واُ

 لإلازية  إلازااات 

الػا ة 

 

 نطم  إلازااات الػا ة

/ هموذج يػبئ في نطم  إلازااات

إلازقو به حميؼ   رام الالس ة 

 . ذلَ إلثخاذ نزار الللىة

 املواػىين  قئة  حلهي الخل ة

 مساحل جلديم الخدمت

امللة الش ىية املػيارية  لإلحزااات 

 زثبؼة بػلا الا ايً  )الزئيطية 

 ( املوظكين

  ػلُ امللة الش ىية املطحؿزنة لٍل إحزاا  حزااات الزئيطية لحهلإلام الخل ة

 انيهة خطئ  حؼلبات 60 انيهة إلى 15 ً  . ثهلإلام الؼلئ في  لإلازية  إلازااات الػا ة

 .املػا لة

 . ً أضبوع إلى أضبوغين .غزض املوطوع غلى الللىة املخحصة 

 . ً إلاو ين إلى رالرة أإلااو . واقهة  اارة الػليا غلى نزار الللىة بزا  ضهم

إغلاا املخاػبات الالس ة للػزية املػىية ملػزقة 

آألاز املطحجلات التي ػزأت غلى َذٍ  ضهم 

 . امللموع الحالي لهذٍ  ضهم 

 . ً أضبوع إلى أضبوغين خطئ را الػزية

إغلاا يحاب ملزيش إإلالاع   رام املالية لحدويل 

 ضهم لصاخئ الػالنة  ثونيػه  جطليمه 

 .لصاخئ الػالنة

 . ً إلاو ين إلى رالرة أإلااو

 . ً إلاو ين إلى رالرة أإلااو  واقهة  اارة الػليا غلى يحاب را  ضهم  

الش ً املػيارر املطحؿزم لحهلإلام 

 الخل ة

 .يػحمل غلى را  الػزية املػىية   حزااات الحىكيذإلاة للر  زيش إإلالاع   رام املالية

 ال إلاوحل نيمة الزضوو

 ----    آلية اللقؼ

  خزج الخل ة

  لة صالخية الوريهة غٍل  خزج الخل ة

. يحاب  واقهة  اارة الػليا غلى را   واُ

 يحاب  خاػبة ملزيش إإلالاع   رام املالية

 . ضىوات5املبالـ الىهلإلاة ثبهى في   اهات ختى 
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يحاب  خاػبة  زيش إإلالاع   رام املالية صالح .  لحدويل  لٌية  ضهم 

مللة ضىة، بػلَا إلاجئ إغااة  خاػبة اللهة 

. املحولة رم  خاػبة  زيش  إلالاع  ً حلإلال

 صسواء الخدمت

  ألال ة غا واإلاة  ألال ة اقهية     ثصييل الخل ة

  الخل ات ذات الػالنة

 ا ر الػزيَ الػزيَ الػزيَ  ا رٍ في ثهلإلام الخل ة

ًات املػىية  الػز

  زيش إإلالاع   رام املالية

إحزااات ثىكيذإلاة بىااًا غلى الٌحاب املوحه  ً 

 .الوسارة إلى  زيش  إلالاع لحدويل  لٌية  ضهم

(بانة الخل ة )ضلطلة الهيمة   

 الىصٌى للخدمت

  ال  زيشر   زيشر        ٍان ثهلإلام الخل ة

 نطم  إلازااات الػا ة/  سارة املالية  /  لإلازية  إلازااات الػا ة  الكز ع املهل ة للخل ة 

   ٌحئ ألال ة اللمهور  نىوات ثهلإلام الخل ة

 لإلازية الاإلازااات الػا ة – الػبللي –  سارة املالية   ػلو ات الاثصاُ  الحواصل

 4641626قايظ رنم    -   4643600 ا  4636321:  رنم َاثل

  3:30 - 8:30/ الخميظ - الاخل  ا نات ثهلإلام الخل ة

 مإصساث الاداء

 الىضع املستهدف الليمت الحاليت للمإصس اسم املإصس

  انائو5  انيهة10  ػلُ  ند الاهحظار

  انائو10  انيهة15  ػلُ  ند ثهلإلام الخل ة

 %90 %88  ػلُ رطا  حلهي الخل ة

 صكز صكز وطبة الاألاؼاا في جطليم الخل ة

 ال إلاوحل ال إلاوحل  ػلُ الػٍا ر غلى الخل ة

 5 5غلا الورائو املؼلوبة 

ًاتغلا اللهات الػزيٌة  ًات املالية   رام إإلالاع  زيش املػىية، الػز  املالية   رام إإلالاع  زيش املػىية، الػز

 4 3غلا املوظكين 

 6حلم الؼلئ غلى الخل ة 
ًا
 6   ػا الت إلاو يا

ًا
   ػا الت إلاو يا

 

 

 هىيت الخدمت

  ر ش الخل ة*

 ئسديفاء زسىم الطىابع بىاسطت آلت دمغ الطىابع اضم الخل ة
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  ألال ة قزغية ألال ة رئيطية     َيٍلية الخل ة

  جػلإلاالثه  الحػليمات الصاارة بموحبه 2001لطىة  (20)ناهون رضوو ػوابؼ الواراات رنم  الخػزيؼ الىاظم للخل ة

ثدهو رضوو ػوابؼ غلى  ػا لة ألااطػة للزضوو  غز غ ثهلإلام الخل ة

الورائو املؼلوبة للحصُو غلى 

 الخل ة

 غٍل الوريهة اللائزة  الوريهة

 لإلازية /  زيش الوسارة  قاثورة أ  غهل أ  نزار إخالة

 إلازااات الػا ة  حميؼ 

 لإلازيات املاليات في 

 .املحاقظات   لوية

 

  رنية

  رنية  ػا لة ألااطػة للزضم

  رنية الٌكاالت، ضىلات الحػهل

  الحٍو ة الاغماُ          املهيمين         املواػىين        قئة  حلهي الخل ة

 مساحل جلديم الخدمت

امللة الش ىية املػيارية  لإلحزااات 

 زثبؼة بػلا الا ايً  )الزئيطية 

 ( املوظكين

  ػلُ امللة الش ىية املطحؿزنة لٍل إحزاا  حزااات الزئيطية لحهلإلام الخل ة

ثهلإلام الكواثير  املػا الت للموظل املػني في  .1

 امللإلازية

  انائو5

ثلنيو الكاثورة  ً نبل املوظل  اخخطاب  .2

 .نيمة الؼوابؼ

  انائو10

نبع املبلـ  ً نبل نابع   واُ الػا ة  .3

 . ا ـ الكواثير

  انائو5

الش ً املػيارر املطحؿزم لحهلإلام 

 الخل ة

  انيهة20

 خطئ نيمة املػا لة نيمة الزضوو

      آلية اللقؼ
ًا
   اقؼ الٌتر وي    ههلا

  خزج الخل ة
  لة صالخية الوريهة غٍل  خزج الخل ة

 ؾير  دلا ا ؿه غلى املػا لة بهيمة الزضم

 صسواء الخدمت

  ألال ة غا واإلاة  ألال ة اقهية     ثصييل الخل ة

الإلاوحل  الخل ات ذات الػالنة

 ا ر الػزيَ الػزيَ الػزيَ  ا رٍ في ثهلإلام الخل ة

 --- ال إلاوحل

(بانة الخل ة )ضلطلة الهيمة   

 الىصٌى للخدمت

  ال  زيشر   زيشر        ٍان ثهلإلام الخل ة

 .حميؼ  لإلازيات املاليات  املزايش املالية  في املحاقظات   لوية الكز ع املهل ة للخل ة 

  زيش الاثصاُ  املونؼ الالٌتر وي لللائزة   زيش ألال ة املواػً    ٌحئ ألال ة اللمهور  نىوات ثهلإلام الخل ة
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  َاثل   بزيل الٌتر وي     قايظ   ثؼبيو َاثل ذًي   الوػني  

 لإلازية الاإلازااات الػا ة – الػبللي –  سارة املالية   ػلو ات الاثصاُ  الحواصل

 4641626قايظ رنم    -   4643600 ا  4636321:  رنم َاثل

  3:30 - 8:30/ الخميظ - الاخل  ا نات ثهلإلام الخل ة

 مإصساث الاداء

 الىضع املستهدف الليمت الحاليت للمإصس اسم املإصس

  انائو7  انائو5  ػلُ  ند الاهحظار

  انيهة20  انيهة15  ػلُ  ند ثهلإلام الخل ة

 %90 %85.8  ػلُ رطا  حلهي الخل ة

 0 0 وطبة الاألاؼاا في جطليم الخل ة

 0 0  ػلُ الػٍا ر غلى الخل ة

 1 1غلا الورائو املؼلوبة 

 ال إلاوحل ال إلاوحلغلا اللهات الػزيٌة 

 ( ٌحئ ألال ة اللمهور ) 1 ( ٌحئ ألال ة اللمهور ) 1غلا املوظكين 

  إلاو ي40  إلاو ي40حلم الؼلئ غلى الخل ة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هىيت الخدمت

  ر ش الخل ة*



 

15  

 

 اسديفاء زسىم الطىابع بىاسطت وصىالث ملبىضاث اضم الخل ة

  ألال ة قزغية ألال ة رئيطية     َيٍلية الخل ة

  جػلإلاالثه  الحػليمات الصاارة بموحبه 2001لطىة  (20)ناهون رضوو ػوابؼ الواراات رنم  الخػزيؼ الىاظم للخل ة

 غز غ ثهلإلام الخل ة
  ال ثهل نيمة الزضم 2001لطىة  (20) حوا  ػا لة ألااطػة لهاهون رضوو ػوابؼ الواراات  رنم 

. غً اإلاىار  اخل

الورائو املؼلوبة للحصُو غلى 

 الخل ة

 غٍل الوريهة اللائزة  الوريهة

  رنية   زيش الوسارة  ..غهل ، نزار إخالة 

حميؼ  لإلازيات املاليات   ..اثكانية وسخة غؼاا، قاثورة،

 املزايش املالية في 

 املحاقظات   لوية 

  رنية

  رنية  أر  ػا لة ألااطػة للزضوو

  الحٍو ة الاغماُ          املهيمين         املواػىين        قئة  حلهي الخل ة

 مساحل جلديم الخدمت

امللة الش ىية املػيارية  لإلحزااات 

 زثبؼة بػلا الا ايً  )الزئيطية 

 ( املوظكين

  ػلُ امللة الش ىية املطحؿزنة لٍل إحزاا  حزااات الزئيطية لحهلإلام الخل ة

ثهلإلام الكاثورة  أ  املػا لة إلى املحاضئ  .1

 .املخحص 

  انائو5

 لهاهون رضوو  .2
ًا
اخخطاب الؼوابؼ  قها

 .الؼوابؼ

  انائو10

  انيهة2 .ثىظيم آ ز الهبع الالسو  .3

اقؼ املبلـ املطحدو غىل أ ين الصىل م  .4

 . اضحالو  صُو املهبوطات

  انيهة3

الش ً املػيارر املطحؿزم لحهلإلام 

 الخل ة

  انيهة25

خطئ ناهون رضوو الؼوابؼ  الواراات  نيمة الزضوو

      آلية اللقؼ
ًا
   اقؼ الٌتر وي    ههلا

  خزج الخل ة
  لة صالخية الوريهة غٍل  خزج الخل ة

 ؾير  دلا أ ز نبع

 صسواء الخدمت

  ألال ة غا واإلاة  ألال ة اقهية     ثصييل الخل ة

 --- الخل ات ذات الػالنة

 ا ر الػزيَ الػزيَ الػزيَ  ا رٍ في ثهلإلام الخل ة

--- --- 

(بانة الخل ة )ضلطلة الهيمة  --- 

 الىصٌى للخدمت

  ال  زيشر    زيشر        ٍان ثهلإلام الخل ة
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 .حميؼ  لإلازيات املاليات  املزايش املالية  في املحاقظات   لوية الكز ع املهل ة للخل ة 

  ٌحئ ألال ة اللمهور  نىوات ثهلإلام الخل ة

 لإلازية الاإلازااات الػا ة – الػبللي –  سارة املالية   ػلو ات الاثصاُ  الحواصل

 4641626قايظ رنم    -   4643600 ا  4636321:  رنم َاثل

  3:30 - 8:30/ الخميظ - الاخل  ا نات ثهلإلام الخل ة

 مإصساث الاداء

 الىضع املستهدف الليمت الحاليت للمإصس اسم املإصس

  انيهة15  انيهة20  ػلُ  ند الاهحظار

  انيهة25  انيهة30  ػلُ  ند ثهلإلام الخل ة

 %90 %84  ػلُ رطا  حلهي الخل ة

 صكز صكز وطبة الاألاؼاا في جطليم الخل ة

 1 2  ػلُ الػٍا ر غلى الخل ة

 1 1غلا الورائو املؼلوبة 

 ال إلاوحل ال إلاوحلغلا اللهات الػزيٌة 

 5 3غلا املوظكين 

  ضىور 12000  ضىور 12000حلم الؼلئ غلى الخل ة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هىيت الخدمت

  ر ش الخل ة*

 كبض الايساداث العامت اضم الخل ة
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  ألال ة قزغية ألال ة رئيطية     َيٍلية الخل ة

 الخػزيؼ الىاظم للخل ة

.   جػلإلاالثه  الحػليمات الصاارة بموحبه2001لطىة  (20)ناهون رضوو ػوابؼ الواراات رنم .1

ناهون ثملَ الحٍو ة لأل واُ التي إلالحهها الحهااو . 2

  جػلإلاالثه  الحػليمات الصاارة بموحبه 1994لطىة  (3)الىظاو املالي رنم . 3

 .   أإلاة أهظمة أألازر  ثل ؾزا ات الحموالت املحورية  رضوو الحلكشيون 

 ال إلاوحل غز غ ثهلإلام الخل ة

الورائو املؼلوبة للحصُو غلى 

 الخل ة

 غٍل الوريهة اللائزة  الوريهة

  رنية املواػىين ، املهيمين  رائو غؼاا ، إثكانية

  رنية  غماُغزية ،  غهل

  رنية حهة خٍو ية أر  ػشسات أألازر 

  الحٍو ة الاغماُ          املهيمين         املواػىين        قئة  حلهي الخل ة

 مساحل جلديم الخدمت

امللة الش ىية املػيارية  لإلحزااات 

 زثبؼة بػلا الا ايً  )الزئيطية 

 ( املوظكين

  ػلُ امللة الش ىية املطحؿزنة لٍل إحزاا  حزااات الزئيطية لحهلإلام الخل ة

نطم )اراضة املػا لة  ً الهطم املخحص  .1

 (رضوو ػوابؼ الواراات، نطم  إلازااات

  انائو7

اراضة املػا لة الخاصة بزضم ػوابؼ  .2

 الواراات  ً اللهة املػىية

  انيهة5

اغلاا ا ز نبع باملبالـ املطحدهة بػل  .3

 ُ  اراضتها خطئ الاصو

  انيهة2

  انهيهة1 ثىظيم  صُو نبع املبالـ. 4

الش ً املػيارر املطحؿزم لحهلإلام 

 الخل ة

  انائو أإلااو غمل خطئ املػا لة15انائو إلى 5 ً 

 ال إلاوحل نيمة الزضوو

      آلية اللقؼ
ًا
   اقؼ الٌتر وي    ههلا

  خزج الخل ة
  لة صالخية الوريهة غٍل  خزج الخل ة

 غير محدد وصل كبض

 صسواء الخدمت

  ألال ة غا واإلاة   ألال ة اقهية     ثصييل الخل ة

  الخل ات ذات الػالنة

 ا ر الػزيَ الػزيَ الػزيَ  ا رٍ في ثهلإلام الخل ة

  

(بانة الخل ة )ضلطلة الهيمة   

 الىصٌى للخدمت

  ال  زيشر    زيشر        ٍان ثهلإلام الخل ة

 .حميؼ  لإلازيات املاليات  املزايش املالية  في املحاقظات   لوية الكز ع املهل ة للخل ة 
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  زيش الاثصاُ  املونؼ الالٌتر وي لللائزة   زيش ألال ة املواػً    ٌحئ ألال ة اللمهور  نىوات ثهلإلام الخل ة

  َاثل   بزيل الٌتر وي     قايظ   ثؼبيو َاثل ذًي   الوػني  

 لإلازية الاإلازااات الػا ة – الػبللي –  سارة املالية   ػلو ات الاثصاُ  الحواصل

 4641626قايظ رنم    -   4643600 ا  4636321:  رنم َاثل

  3:30 - 8:30/ الخميظ - الاخل  ا نات ثهلإلام الخل ة

 مإصساث الاداء

 الىضع املستهدف الليمت الحاليت للمإصس اسم املإصس

 12 15  ػلُ  ند الاهحظار

 8 10  ػلُ  ند ثهلإلام الخل ة

 %90 %88  ػلُ رطا  حلهي الخل ة

 ال إلاوحل ال إلاوحل وطبة الاألاؼاا في جطليم الخل ة

 0  غٍا ر 3  ػلُ الػٍا ر غلى الخل ة

 1 1غلا الورائو املؼلوبة 

 0 0غلا اللهات الػزيٌة 

 3 3غلا املوظكين 

 250 200حلم الؼلئ غلى الخل ة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هىيت الخدمت

  ر ش الخل ة*

 مىح زخص بيع الطىابع اضم الخل ة
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  ألال ة قزغيةألال ة رئيطية      َيٍلية الخل ة

 الخػزيؼ الىاظم للخل ة
 .  جػلإلاالثه  الحػليمات الصاارة بموحبه2001لطىة  (20)ناهون رضوو ػوابؼ الواراات رنم . 1

 2016لطىة  (179)هظاو الؼوابؼ البرإلالإلاة رنم . 2

املواقهة خطئ الهواهين   هظمة    غز غ ثهلإلام الخل ة

الورائو املؼلوبة للحصُو غلى 

 الخل ة

 غٍل الوريهة اللائزة  الوريهة

ثهلإلام اضحلغاا  ً اللهة الؼالبة 

 للحصُو غلى  الزألاصة

 أصلي  غماُ

 صورة   اهة .رألاصة  هً ضارية املكػُو 

ااة سلل ثجارر  ٌع

إإلاصاُ  هبوطات بلقؼ رضوو رألاصة بيؼ 

اهاهير  ( غػزة10 (ػوابؼ الواراات بهيمة 

جػهل شخص ي إلاحظمً التزاو املزألاص 

بحػليمات رألاصة بيؼ ػوابؼ الواراات 

  لتزاو ببيؼ الؼوابؼ خطئ الطػز املهزر 

 . ً نبل  سارة املالية

 صورة  سارة الحجارة  الصىاغة

  الحٍو ةالاغماُ          املهيمين         املواػىين        قئة  حلهي الخل ة

 مساحل جلديم الخدمت

امللة الش ىية املػيارية  لإلحزااات 

 زثبؼة بػلا الا ايً  )الزئيطية 

 ( املوظكين

  ػلُ امللة الش ىية املطحؿزنة لٍل إحزاا  حزااات الزئيطية لحهلإلام الخل ة

ثوريل الاضحلغاا املهلو  ً اللهة ػالبة الحصُو  .1

. غلى الزألاصة  ً نبل اللإلاوان الػاو بالوسارة

  انائو5

  انائو5. الحأيل  ً الورائو املؼلوبة .2

ثىظيم أ ز نبع بمبلـ رضوو الزألاصة بمبلـ  .3

. غػزة اهاهير (10)

  انائو3

ا ـ الحػهل الصخص ي املحظمً التزاو املزألاص  .4

بػز غ  جػليمات  ىذ رألاصة بيؼ ػوابؼ 

. غػزة اهاهير (10)الواراات بمبلـ 

  انائو3

  انيهة30. اغلاا  طواة للزألاصة .5

  انائو10 .ػباغة الزألاصة .6

 

ثونيؼ الزألاصة  ً نبل  لإلاز  لإلازية  إلازااات  .7

ًاهد الزألاصة ثصلر ألُ   زة، أ   ً  الػا ة إذا 

 .رئيظ الهطم غىل ثجلإلال الزألاصة

  انائو5

الش ً املػيارر املطحؿزم لحهلإلام 

 الخل ة

  انيهة60

. غػزة اهاهير نيمة الزضوو

      آلية اللقؼ
ًا
   اقؼ الٌتر وي    ههلا
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  خزج الخل ة
  لة صالخية الوريهة غٍل  خزج الخل ة

 غاو  اخل  ً ثاريخ صل ر الزألاصة ا  الحجلإلال رألاصة بٌحاب رضمي

 صسواء الخدمت

  ألال ة غا واإلاة   ألال ة اقهية    ثصييل الخل ة

  الخل ات ذات الػالنة

 ا ر الػزيَ الػزيَ الػزيَ  ا رٍ في ثهلإلام الخل ة

---- ----- 

(بانة الخل ة )ضلطلة الهيمة   

 الىصٌى للخدمت

  ال  زيشر    زيشر        ٍان ثهلإلام الخل ة

  الكز ع املهل ة للخل ة 

  زيش الاثصاُ الوػني   املونؼ الالٌتر وي لللائزة   زيش ألال ة املواػً   ٌحئ ألال ة اللمهور   نىوات ثهلإلام الخل ة

   ثؼبيو َاثل ذًي   قايظ     بزيل الٌتر وي  َاثل  

 لإلازية الاإلازااات الػا ة – الػبللي –  سارة املالية   ػلو ات الاثصاُ  الحواصل

 4641626قايظ رنم    -   4643600 ا  4636321:  رنم َاثل

  3:30 - 8:30/ الخميظ - الاخل  ا نات ثهلإلام الخل ة

 مإصساث الاداء

 الىضع املستهدف الليمت الحاليت للمإصس اسم املإصس

  انيهة30  انيهة40  ػلُ  ند الاهحظار

  انيهة40  انيهة60  ػلُ  ند ثهلإلام الخل ة

 %85 %81  ػلُ رطا  حلهي الخل ة

 صكز صكز وطبة الاألاؼاا في جطليم الخل ة

 صكز صكز  ػلُ الػٍا ر غلى الخل ة

 3 3غلا الورائو املؼلوبة 

 0 0غلا اللهات الػزيٌة 

 1 1غلا املوظكين 

 200 200حلم الؼلئ غلى الخل ة 
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 هىيت الخدمت

  ر ش الخل ة*

صسف الىفلاث  اضم الخل ة

  ألال ة قزغية ألال ة رئيطية     َيٍلية الخل ة

 

  لإلازية الخشيىة الػا ةألال ات 
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 الخػزيؼ الىاظم للخل ة
هظاو – ناهون إاارة نظاإلاا الل لة – ناهون الؼوابؼ – هظاو الاهحهاُ  الطكز – الىظاو املالي 

. هظاو الٌػوف ألاارج أ نات الػمل الزضمي– املػترإلاات 

ًاقة الورائو التي جػشس صزف الىكهة،  ثوقز املخصصات غز غ ثهلإلام الخل ة  ثهلإلام 

الورائو املؼلوبة للحصُو غلى 

 الخل ة

 غٍل الوريهة اللائزة  الوريهة

 يحاب اصلي رئاضة الوسراا  واقهة الزئاضة 

 يحاب اصلي   ً اللهة املػىية يحاب جؿؼية 

 قواثير  ً اللهة املػىية   ؼابة  الية 

  الحٍو ةالاغماُ          املهيمين         املواػىين        قئة  حلهي الخل ة

 مساحل جلديم الخدمت

امللة الش ىية املػيارية  لإلحزااات 

 زثبؼة بػلا الا ايً  )الزئيطية 

 ( املوظكين

  ػلُ امللة الش ىية املطحؿزنة لٍل إحزاا  حزااات الزئيطية لحهلإلام الخل ة

  انائو5 اضحالو املػا لة  .1

  انيهة20 ثلنيو املؼالبة  ً نبل املوظل املػني .2

  انائو10 ثىظيم  طخىل صزف الىكهة  ثأاإلاحه .3

  انيهة15 ثلنيو املطخىل  احاسثه للصزف .4

  انيهة15 ثدويل الػملية الى نطم الزنابة املالية .5

  انيهة 20 اصلار ثدويل  الي لللهة .6

الش ً املػيارر املطحؿزم لحهلإلام 

 الخل ة

  انيهة 75

 ال إلاوحل نيمة الزضوو

      آلية اللقؼ
ًا
   اقؼ الٌتر وي    ههلا

  خزج الخل ة
  لة صالخية الوريهة غٍل  خزج الخل ة

  اغهز 6 غيَ 

 صسواء الخدمت

 ألال ة غا واإلاة ألال ة اقهية     ثصييل الخل ة

 ال إلاوحل الخل ات ذات الػالنة

 ا ر الػزيَ الػزيَ الػزيَ  ا رٍ في ثهلإلام الخل ة

--- --- 

(بانة الخل ة )ضلطلة الهيمة  ال إلاوحل 

 الىصٌى للخدمت

  ال  زيشر   زيشر        ٍان ثهلإلام الخل ة

 ال إلاوحل  الكز ع املهل ة للخل ة 

   ٌحئ ألال ة اللمهور  نىوات ثهلإلام الخل ة

  لإلازية الخشيىة الػا ة– الػبللي –  سارة املالية   ػلو ات الاثصاُ  الحواصل

    4643600 ا  4636321:  رنم َاثل

  3:30 - 8:30/ الخميظ - الاخل  ا نات ثهلإلام الخل ة
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 مإصساث الاداء

 الىضع املستهدف الليمت الحاليت للمإصس اسم املإصس

  انيهة20  انيهة20  ػلُ  ند الاهحظار

  انيهة35>   انيهة45  ػلُ  ند ثهلإلام الخل ة

 %100 %100  ػلُ رطا  حلهي الخل ة

 صكز صكز وطبة الاألاؼاا في جطليم الخل ة

 صكز صكز  ػلُ الػٍا ر غلى الخل ة

 3 3غلا الورائو املؼلوبة 

 3 3غلا اللهات الػزيٌة 

 2 1غلا املوظكين 

 30-15حلم الؼلئ غلى الخل ة 
ًا
 30   ػا لة إلاو يا

  ً ألاالُ الىظاو الالٌتر وي للسلل الوػني للخل ات الحٍو ية* 
ًا
 .إلاحم ثز يز الخل ة آليا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هىيت الخدمت

  ر ش الخل ة*

 السلف/ زد الايساداث الحاليت  اضم الخل ة

  ألال ة قزغية ألال ة رئيطية     َيٍلية الخل ة
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جػليمات الىظاو املالي  الخػزيؼ الىاظم للخل ة

 .خالي  ً نطم الزاإلاات/ ثوقز ا ز را  إلازااات  غز غ ثهلإلام الخل ة

الورائو املؼلوبة للحصُو غلى 

 الخل ة

 غٍل الوريهة اللائزة  الوريهة

 يحاب اصلي   لإلازية الحطابات ا ز را اإلازاا خالي 

الصخص صاخئ  الهوية ا  الحكويع 

 الػالنة 

 اصلي 

يحاب  ً اللهة املػىية   صل 

 الاإلازاا 

 يحاب اصلي  اللهة املػىية بأ ز الزا 

 الحٍو ةالاغماُ         املهيمين        املواػىين        قئة  حلهي الخل ة

 مساحل جلديم الخدمت

امللة الش ىية املػيارية  لإلحزااات 

 زثبؼة بػلا الا ايً  )الزئيطية 

 ( املوظكين

 معدٌ املدة الصمىيت املسخغسكت ليل ئحساء إلاحساءاث السايسيت لخلديم الخدمت

ثهلإلام الورائو للموظل املػني في  لإلازية  .1

 .نطم الطلل/ الخشيىة 

  انائو10

  انيهة15 ثلنيو الورائو  ثىظيم  طخىل صزف .2

ثلنيو  طخىل الصزف  ً رئيظ نطم  .3

 الطلل  الزاإلاات  املصز قات املطتراٍ

  انائو10

  انائو10 ثكويع  طخىل الصزف  ً املكوض باالهكام .4

  انيهة15 ثلنيو  طخىل الصزف  ً الزنابة املالية .5

املصاانة غلى  طخىل الصزف  ثدويله الى  .6

 ا ين الصىل م 

  انائو10

  انائو10 اصلار الحدويل املالي  ً نبل ا ين الصىل م  .7

  انائو5 جطليم الػيَ لصاخئ الػالنة .8

الش ً املػيارر املطحؿزم لحهلإلام 

 الخل ة

  انيهة85

 ال إلاوحل نيمة الزضوو

      آلية اللقؼ
ًا
   اقؼ الٌتر وي    ههلا

  خزج الخل ة
  لة صالخية الوريهة غٍل  خزج الخل ة

  اغهز6 غيَ

 صسواء الخدمت

  ألال ة غا واإلاة ألال ة اقهية     ثصييل الخل ة

 خطئ اللهة املػىية في الزا  الخل ات ذات الػالنة

 ا ر الػزيَ الػزيَ الػزيَ  ا رٍ في ثهلإلام الخل ة

 صزف الػيَ  البىَ املزيشر 

(بانة الخل ة )ضلطلة الهيمة  ال إلاوحل 

 الىصٌى للخدمت
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  ال  زيشر   زيشر        ٍان ثهلإلام الخل ة

 ال إلاوحل  الكز ع املهل ة للخل ة 

  زيش الاثصاُ  املونؼ الالٌتر وي لللائزة   زيش ألال ة املواػً   ٌحئ ألال ة اللمهور  نىوات ثهلإلام الخل ة

  َاثل   بزيل الٌتر وي     قايظ   ثؼبيو َاثل ذًي   الوػني  

  قايظ بزيل إلٌتر وي رنم َاثل      ػلو ات الاثصاُ  الحواصل

  3:30 - 8:30/ الخميظ - الاخل  ا نات ثهلإلام الخل ة

 مإصساث الاداء

 الىضع املستهدف الليمت الحاليت للمإصس اسم املإصس

 ثهلإلام الخل ة في  ٍان  اخل  انيهة30  ػلُ  ند الاهحظار

  انيهة60>   انيهة85  ػلُ  ند ثهلإلام الخل ة

 %100  %90  ػلُ رطا  حلهي الخل ة

 صكز صكز وطبة الاألاؼاا في جطليم الخل ة

 صكز صكز  ػلُ الػٍا ر غلى الخل ة

 3 3غلا الورائو املؼلوبة 

 3 3غلا اللهات الػزيٌة 

 3 3غلا املوظكين 

 30حلم الؼلئ غلى الخل ة 
ًا
 30   ػا لة إلاو يا

ًا
   ػا لة إلاو يا

 

 

 

 

 

 

 

 هىيت الخدمت

  ر ش الخل ة*

 الصسف مً الاماهاث اضم الخل ة

  ألال ة قزغية ألال ة رئيطية     َيٍلية الخل ة

 الخػزيؼ الىاظم للخل ة
ًات التي جطاَم بها الحٍو ة - الىظاو املالي هظاو – نزارات املحايم – نزارات الزئاضة الخاصة بالػز

اللواسو 
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ًاقة الورائو التي جػشس صزف الا اهة غز غ ثهلإلام الخل ة  .، ثوقز رصيل في الا اهة. ثهلإلام 

الورائو املؼلوبة للحصُو غلى 

 الخل ة

 غٍل الوريهة اللائزة  الوريهة

 يحاب اصل   واقهات  ً اللهة املػىية الٌحئ الزضمية 

ًا لة  ًاقة   ً اللهة املػىية   زقهات الٌحئ   زقهات   ػشسات  

 املزقهات

 اغػار بىٍي/غيَ  ً نطم الا اهات الحدويل املالي /الػيَ

 الحٍو ةالاغماُ         املهيمين         املواػىين        قئة  حلهي الخل ة

 مساحل جلديم الخدمت

امللة الش ىية املػيارية  لإلحزااات 

 زثبؼة بػلا الا ايً  )الزئيطية 

 ( املوظكين

  ػلُ امللة الش ىية املطحؿزنة لٍل إحزاا  حزااات الزئيطية لحهلإلام الخل ة

  ػه  .1
ًا
 أ  اضحلغاا  زقها

ًا
ثهلإلام يحاب رضميا

 صُو املهبوطات أ  ثدلإلال   اهة املزاا 

 .الصزف  نها في اللإلاوان الػاو في الوسارة

  انائو 4

ثدويل املػا لة مللإلازية الخشيىة للحأيل  ً  .2

 .ثدويل املػا لة الى نطم   اهات

 انائو4

  انائو3 .الحأيل  ً رصيل   اهة  ً نبل املحاضئ .3

ثىظيم  طخىل  لقوغات أألازر في  لإلازية  .4

 . نطم   اهات/ الخشيىة 

  انائو5

ثكويع املطخىل  ً نبل رئيظ الهطم  .5

 . ثلنيو املزقهات

  انيهة2

ثلنيو املطخىل  ً الزنابة اللاألالية  ألاحمه  .6

 . الحونيؼ غليه

  انائو5

/ إحاسة صزف املطخىل  ً  لإلازية الخشيىة  .7

 .نطم   اهات

  انيهة 2

إصلار الػيَ لصاخئ الػالنة  ثونيػه  ً  .8

املوظكين املكوطين للصزف  ً خطاب 

 .  اهات 

  انائو5

جطليم الػيَ لصاخئ الػالنة ا  ملً  .9

 .إلاكوطه

  انائو5

الش ً املػيارر املطحؿزم لحهلإلام 

 الخل ة

  انيهة35

 ال إلاوحل نيمة الزضوو

      آلية اللقؼ
ًا
   اقؼ الٌتر وي    ههلا

  خزج الخل ة
  لة صالخية الوريهة غٍل  خزج الخل ة

  اغهز6 غيَ

 صسواء الخدمت
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  ألال ة غا واإلاة  ألال ة اقهية     ثصييل الخل ة

 غيٍات / اغػارات بىٌية / ثدويالت  الية  الخل ات ذات الػالنة

 ا ر الػزيَ الػزيَ الػزيَ  ا رٍ في ثهلإلام الخل ة

--- --- 

(بانة الخل ة )ضلطلة الهيمة  ال إلاوحل 

 الىصٌى للخدمت

 ال  زيشر   زيشر        ٍان ثهلإلام الخل ة

ًاقة املحاقظات .      الػبللي–  سارة املالية  الكز ع املهل ة للخل ة     اليات في 

  ٌحئ ألال ة اللمهور  نىوات ثهلإلام الخل ة

  لإلازية الخشيىة الػا ة– الػبللي –  سارة املالية   ػلو ات الاثصاُ  الحواصل

    4643600 ا  4636321:  رنم َاثل

  3:30 - 8:30/ الخميظ - الاخل  ا نات ثهلإلام الخل ة

 مإصساث الاداء

 الىضع املستهدف الليمت الحاليت للمإصس اسم املإصس

  انيهة30>   انيهة30  ػلُ  ند الاهحظار

  انيهة30  انيهة30  ػلُ  ند ثهلإلام الخل ة

 %90 %80  ػلُ رطا  حلهي الخل ة

 صكز صكز وطبة الاألاؼاا في جطليم الخل ة

 0 0  ػلُ الػٍا ر غلى الخل ة

 10-2 10-2غلا الورائو املؼلوبة 

 3 3غلا اللهات الػزيٌة 

   وظل11   وظل11غلا املوظكين 

 70حلم الؼلئ غلى الخل ة 
ًا
 70   ػا لة إلاو يا

ًا
   ػا لة إلاو يا

 

 

 

 

 هىيت الخدمت

  ر ش الخل ة*

 زد الايساداث السابلت اضم الخل ة

  ألال ة قزغية ألال ة رئيطية     َيٍلية الخل ة

 (6)را الاإلازااات املااة / جػليمات الىظاو املالي  الخػزيؼ الىاظم للخل ة
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 غز غ ثهلإلام الخل ة
يحاب ا  اضحلغاا  ً اللهة ػالبة الزا  الحدهو  ً  حوب الزا  ً ألاالُ  لإلازية الحطابات 

 .نطم الزاإلاات/ الػا ة 

الورائو املؼلوبة للحصُو غلى 

 الخل ة

 غٍل الوريهة اللائزة  الوريهة

 سارة / لإلازية الحطابات ا ز را 

 املالية 

 يحاب اصلي 

  الحٍو ة الاغماُ          املهيمين         املواػىين        قئة  حلهي الخل ة

 مساحل جلديم الخدمت

امللة الش ىية املػيارية  لإلحزااات 

 زثبؼة بػلا الا ايً  )الزئيطية 

 ( املوظكين

 معدٌ املدة الصمىيت املسخغسكت ليل ئحساء إلاحساءاث السايسيت لخلديم الخدمت

  انيهة20 الحدهو  ً املزقهات  ا ز الزا .1

  انائو10 غمل  طخىل هكهات  .2

  انيهة15 ثدويله الى الزنابة  .3

  انيهة15 احاسة املطخىل  .4

  انيهة15 احاسة اصلار الػيَ رم الاهكام  .5

الش ً املػيارر املطحؿزم لحهلإلام 

 الخل ة

  انيهة75

 ال إلاوحل نيمة الزضوو

      آلية اللقؼ
ًا
   اقؼ الٌتر وي    ههلا

  خزج الخل ة
  لة صالخية الوريهة غٍل  خزج الخل ة

  اغهز6 غيَ

 صسواء الخدمت

  ألال ة غا واإلاة  ألال ة اقهية     ثصييل الخل ة

 ال إلاوحل الخل ات ذات الػالنة

 ا ر الػزيَ الػزيَ الػزيَ  ا رٍ في ثهلإلام الخل ة

-- --- 

(بانة الخل ة )ضلطلة الهيمة  ال إلاوحل 

 الىصٌى للخدمت

  ال  زيشر   زيشر        ٍان ثهلإلام الخل ة

 ال إلاوحل  الكز ع املهل ة للخل ة 

  زيش الاثصاُ  املونؼ الالٌتر وي لللائزة   زيش ألال ة املواػً    ٌحئ ألال ة اللمهور  نىوات ثهلإلام الخل ة

  َاثل   بزيل الٌتر وي     قايظ   ثؼبيو َاثل ذًي   الوػني  

  لإلازية الخشيىة الػا ة– الػبللي –  سارة املالية   ػلو ات الاثصاُ  الحواصل

    4643600 ا  4636321:  رنم َاثل

  3:30 - 8:30/ الخميظ - الاخل  ا نات ثهلإلام الخل ة

 مإصساث الاداء
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 الىضع املستهدف الليمت الحاليت للمإصس اسم املإصس

 انيهة20 انيهة20  ػلُ  ند الاهحظار

  انيهة20 انيهة20  ػلُ  ند ثهلإلام الخل ة

 %100 %100  ػلُ رطا  حلهي الخل ة

 صكز صكز وطبة الاألاؼاا في جطليم الخل ة

 صكز صكز  ػلُ الػٍا ر غلى الخل ة

 1 1غلا الورائو املؼلوبة 

 2 2غلا اللهات الػزيٌة 

 2 1غلا املوظكين 

 70حلم الؼلئ غلى الخل ة 
ًا
  80   ػا لة غهزيا

ًا
  ػا لة غهزيا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هىيت الخدمت

  ر ش الخل ة*

 مصازيــف الضيـــافت اضم الخل ة

  ألال ة قزغية ألال ة رئيطية     َيٍلية الخل ة

 جػميم بهائمة الاضػار الحٍو ية في الكىاام  املؼاغم خطئ قئتها الخػزيؼ الىاظم للخل ة



 

30  

 

 .املؼالبات+ يحاب رئاضة بالصزف  ً الىكهات الػا ة  غز غ ثهلإلام الخل ة

الورائو املؼلوبة للحصُو غلى 

 الخل ة

 غٍل الوريهة اللائزة  الوريهة

 يحاب اصلي  رئاضة الوسراا   واقهة رئاضة الوسراا 

 يحاب اصلي  ً الوسارة املػىية يحاب جؿؼية 

ًات ألااصة   ؼالبة  الية   قاثورة  غز

  الحٍو ة الاغماُ          املهيمين         املواػىين        قئة  حلهي الخل ة

 مساحل جلديم الخدمت

امللة الش ىية املػيارية  لإلحزااات 

 زثبؼة بػلا الا ايً  )الزئيطية 

 ( املوظكين

  ػلُ امللة الش ىية املطحؿزنة لٍل إحزاا  حزااات الزئيطية لحهلإلام الخل ة

  انيهة20 الحدهو  ً املزقهات  .1

  انائو10 غمل  طخىل هكهات  .2

  انيهة15 ثدويله الى الزنابة  .3

  انائو10 احاسة املطخىل  .4

  انائو 10 احاسة اصلار الػيَ رم الاهكام  .5

الش ً املػيارر املطحؿزم لحهلإلام 

 الخل ة
  انيهة 65

 ال إلاوحل نيمة الزضوو

      آلية اللقؼ
ًا
   اقؼ الٌتر وي    ههلا

  خزج الخل ة
  لة صالخية الوريهة غٍل  خزج الخل ة

  اغهز6 غيَ

 صسواء الخدمت

  ألال ة غا واإلاة ألال ة اقهية     ثصييل الخل ة

 ال إلاوحل الخل ات ذات الػالنة

 ا ر الػزيَ الػزيَ الػزيَ  ا رٍ في ثهلإلام الخل ة

  

(بانة الخل ة )ضلطلة الهيمة  ال إلاوحل 

 الىصٌى للخدمت

  ال  زيشر   زيشر        ٍان ثهلإلام الخل ة

 ال إلاوحل  الكز ع املهل ة للخل ة 

  زيش الاثصاُ  املونؼ الالٌتر وي لللائزة   زيش ألال ة املواػً    ٌحئ ألال ة اللمهور  نىوات ثهلإلام الخل ة

  َاثل   بزيل الٌتر وي     قايظ   ثؼبيو َاثل ذًي   الوػني  

  لإلازية الخشيىة الػا ة– الػبللي –  سارة املالية   ػلو ات الاثصاُ  الحواصل

    4643600 ا  4636321:  رنم َاثل

  3:30 - 8:30/ الخميظ - الاخل  ا نات ثهلإلام الخل ة

 مإصساث الاداء
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 الىضع املستهدف الليمت الحاليت للمإصس اسم املإصس

  انيهة25  انيهة30  ػلُ  ند الاهحظار

  انيهة45  انيهة60  ػلُ  ند ثهلإلام الخل ة

 %100 %100  ػلُ رطا  حلهي الخل ة

 صكز صكز وطبة الاألاؼاا في جطليم الخل ة

 صكز صكز  ػلُ الػٍا ر غلى الخل ة

 3 3غلا الورائو املؼلوبة 

 3 3غلا اللهات الػزيٌة 

 1 1غلا املوظكين 

 5حلم الؼلئ غلى الخل ة 
ًا
 5   ػا الت إلاو يا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هىيت الخدمت

  ر ش الخل ة*

 الدعم اللازر  اضم الخل ة

  ألال ة قزغية ألال ة رئيطية     َيٍلية الخل ة

جػليمات رئيظ الوسراا   ػالي  سيز املالية  / ناهون املواسهة الػا ة / الىظاو املالي  الخػزيؼ الىاظم للخل ة
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 غز غ ثهلإلام الخل ة
يحاب رئاضة  يحاب جؿؼية  ً اللهة املػىية بالصزف  ً املخصصات املزصواة في  واسهة  سارة 

 .املالية

الورائو املؼلوبة للحصُو غلى 

 الخل ة

 غٍل الوريهة اللائزة  الوريهة

 يحاب اصلي  رئاضة الوسراا   واقهة رئاضة الوسراا

 يحاب اصلي  اللهة ػالبة اللغم  يحاب جؿؼية 

  الحٍو ة الاغماُ          املهيمين         املواػىين        قئة  حلهي الخل ة

 مساحل جلديم الخدمت

امللة الش ىية املػيارية  لإلحزااات 

 زثبؼة بػلا الا ايً  )الزئيطية 

 ( املوظكين

 معدٌ املدة الصمىيت املسخغسكت ليل ئحساء إلاحساءاث السايسيت لخلديم الخدمت

  انائو15 الحدهو  ً املزقهات  .1

  انائو10 غمل  طخىل الىكهات  .2

  انائو15 ثدويله الى الزنابة  .3

  انائو20 احاسة املطخىل  .4

  انائو15 احاسة اصلار الػيَ رم الاهكام .5

الش ً املػيارر املطحؿزم لحهلإلام 

 الخل ة

  انيهة 75

 ال إلاوحل  نيمة الزضوو

      آلية اللقؼ
ًا
   اقؼ الٌتر وي    ههلا

  خزج الخل ة
  لة صالخية الوريهة غٍل  خزج الخل ة

  اغهز6 غيَ

 صسواء الخدمت

  ألال ة غا واإلاة  ألال ة اقهية     ثصييل الخل ة

 ال إلاوحل الخل ات ذات الػالنة

 ا ر الػزيَ الػزيَ الػزيَ  ا رٍ في ثهلإلام الخل ة

اللهة / رئاضة الوسراا /اائزة املواسهة الػا ة 

 البىَ املزيشر /ػالبة اللغم 

غمل يحاب / اصلار  واقهة / رصل  خصصات

 اصلار الػيَ / الحؿؼية 

(بانة الخل ة )ضلطلة الهيمة  ال إلاوحل 

 الىصٌى للخدمت

  ال  زيشر   زيشر        ٍان ثهلإلام الخل ة

 ال إلاوحل  الكز ع املهل ة للخل ة 

  زيش الاثصاُ  املونؼ الالٌتر وي لللائزة   زيش ألال ة املواػً    ٌحئ ألال ة اللمهور  نىوات ثهلإلام الخل ة

  َاثل   بزيل الٌتر وي     قايظ   ثؼبيو َاثل ذًي   الوػني  

  لإلازية الخشيىة الػا ة– الػبللي –  سارة املالية   ػلو ات الاثصاُ  الحواصل

    4643600 ا  4636321:  رنم َاثل

  3:30 - 8:30/ الخميظ - الاخل  ا نات ثهلإلام الخل ة

 مإصساث الاداء
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 الىضع املستهدف الليمت الحاليت للمإصس اسم املإصس

  انيهة15 انيهة20  ػلُ  ند الاهحظار

  انيهة30  انيهة30  ػلُ  ند ثهلإلام الخل ة

 %100 %100  ػلُ رطا  حلهي الخل ة

 صكز صكز وطبة الاألاؼاا في جطليم الخل ة

 صكز صكز  ػلُ الػٍا ر غلى الخل ة

 2 2غلا الورائو املؼلوبة 

 4 4غلا اللهات الػزيٌة 

 2 1غلا املوظكين 

 60حلم الؼلئ غلى الخل ة 
ًا
 ---   ػا لة غهزيا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هىيت الخدمت

  ر ش الخل ة*

 هلل اللثامين/ املعاللاث الطبيت  اضم الخل ة

  ألال ة قزغية ألال ة رئيطية     َيٍلية الخل ة

 الىظاو املالي الخػزيؼ الىاظم للخل ة
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 .يحاب  ً  سارة الخارحية  يحاب رئاضة للقؼ ثٍاليل الػالج ا  ههل اللثمان غلى هكهة الحٍو ة غز غ ثهلإلام الخل ة

الورائو املؼلوبة للحصُو غلى 

 الخل ة

 غٍل الوريهة اللائزة  الوريهة

 يحاب رئاضة الوسراا  واقهة رئاضة الوسراا

 يحاب  سارة الخارحية يحاب جؿؼية

ًات ألااصة  ؼالبة  الية  قاثورة غز

  الحٍو ة الاغماُ          املهيمين         املواػىين        قئة  حلهي الخل ة

 مساحل جلديم الخدمت

امللة الش ىية املػيارية  لإلحزااات 

 زثبؼة بػلا الا ايً  )الزئيطية 

 ( املوظكين

 معدٌ املدة الصمىيت املسخغسكت ليل ئحساء إلاحساءاث السايسيت لخلديم الخدمت

  انائو5 الحدهو  ً املزقهات  .1

  انائو 5  غمل  طخىل الىكهات .2

  انائو 10 ثدُو الى الزنابة  .3

  انائو5 احاسة املطخىل .4

  انائو5 احاسة اصلار الػيَ رم الاهكام  .5

الش ً املػيارر املطحؿزم لحهلإلام 

 الخل ة

  انيهة30

 ال إلاوحل  نيمة الزضوو

      آلية اللقؼ
ًا
   اقؼ الٌتر وي    ههلا

  خزج الخل ة
  لة صالخية الوريهة غٍل  خزج الخل ة

  اغهز6 غيَ

 صسواء الخدمت

  ألال ة غا واإلاة  ألال ة اقهية     ثصييل الخل ة

 خوالة بىٌية  الخل ات ذات الػالنة

 ا ر الػزيَ الػزيَ الػزيَ  ا رٍ في ثهلإلام الخل ة

 جطلإلال ضلكة الطكارة/ ثىظيم خوالة   سارة الخارحية / البىَ املزيشر  

(بانة الخل ة )ضلطلة الهيمة  ال إلاوحل 

 الىصٌى للخدمت

  ال  زيشر   زيشر        ٍان ثهلإلام الخل ة

 ال إلاوحل الكز ع املهل ة للخل ة 

  زيش الاثصاُ  املونؼ الالٌتر وي لللائزة   زيش ألال ة املواػً    ٌحئ ألال ة اللمهور  نىوات ثهلإلام الخل ة

  َاثل  بزيل الٌتر وي     قايظ   ثؼبيو َاثل ذًي   الوػني  

   لإلازية الخشيىة الػا ة– الػبللي –  سارة املالية   ػلو ات الاثصاُ  الحواصل

    4643600 ا  4636321:  رنم َاثل

  3:30 - 8:30/ الخميظ - الاخل  ا نات ثهلإلام الخل ة

 مإصساث الاداء
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 الىضع املستهدف الليمت الحاليت للمإصس اسم املإصس

   انيهة25  انيهة30  ػلُ  ند الاهحظار

  انيهة30>   انيهة30  ػلُ  ند ثهلإلام الخل ة

 %100 %100  ػلُ رطا  حلهي الخل ة

 صكز صكز وطبة الاألاؼاا في جطليم الخل ة

 صكز صكز  ػلُ الػٍا ر غلى الخل ة

 3 3غلا الورائو املؼلوبة 

 3 3غلا اللهات الػزيٌة 

 1 1غلا املوظكين 

 10حلم الؼلئ غلى الخل ة 
ًا
 10  ػا الت إلاو يا

ًا
  ػا الت إلاو يا
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 هىيت الخدمت

  ر ش الخل ة*

 زد الايساداث اضم الخل ة

  ألال ة قزغية ألال ة رئيطية     َيٍلية الخل ة

 

 الػا ة الحطاباتألال ات  لإلازية 
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 الخػزيؼ الىاظم للخل ة

، هظاو اللواسو 2001لطىة (20) ، ناهون رضوو ػوابؼ الواراات رنم 1994لطىة  (3)الىظاو املالي رنم 

، ناهون الػؼااات، حميؼ الحػليمات  الاهظمة املػمُو بها للر الل ائز 1993لطىة  (32)رنم 

. الحٍو ية  املؤضطات 

اضخيكاا  بلـ بؼزيو الخؼأ أ   طحوفى سيااة غً املهزر أ  إلؿاا  ػا لة  الية نبظد رضو ها   غز غ ثهلإلام الخل ة

الورائو املؼلوبة للحصُو غلى 

 الخل ة

 غٍل الوريهة اللائزة  الوريهة

يحاب ػلئ را  ً اللهه املػىيه 

ا لٍل خالة غلى   املػشسات الواحئ ثوقَز

 خلا

حميؼ الوسارات  الل ائز 

 الحٍو ية 

يحاب رضمي 

 

حميؼ الوسارات  الل ائز   صُو  هبوطات

 الحٍو ية 

 

نزار الاخالة  الػز غ الػا ة  الخاصة 

 للػؼاا

حميؼ الوسارات  الل ائز 

 الحٍو ية 

 

  الحٍو ة الاغماُ         املهيمين         املواػىين        قئة  حلهي الخل ة

 مساحل جلديم الخدمت

امللة الش ىية املػيارية  

 زثبؼة  )لإلحزااات الزئيطية 

 (بػلا الا ايً  املوظكين

 معدٌ املدة الصمىيت املسخغسكت ليل ئحساء إلاحساءاث السايسيت لخلديم الخدمت

اضحالو يحاب إلاحظمً ػلئ را املبلـ  ً اللهة  .1

 .املػىية 

 ا.2

ثلنيو  زقهات املػا لة  اراضتها  ً الىاخية املالية  .2

 . الهاهوهية

 ا.10

 ا.3 .جػبئة هموذج ػلئ  صُو  هبوطات  .3

 ؼابهة رنم  نيمة الوصل املالي  ؼ الزنم  الهيمة  .4

 .الواراة بالٌحاب

 ا.3

ثوحيه  ذيزة الى رئيظ الهطم  ؼ  ؼ ابلاا  حهة  .5

 .الىظز

 ا.10

الحيطيئ  ً رئيظ الهطم غلى املذيزة اغالٍ الى  .6

 . لإلاز الحطابات الػا ة 

 ا.3

 ا.3 .ثونيؼ  لإلاز الحطابات غلى املذيزة بالهزار املىاضئ .7

الحأغير غلى  صُو املهبوطات بما إلاكيل را املبلـ  .8

 لللهة املػىية

 ا.5

ثىظيم ا ز را خالي ا  ضابو  ارضاله الى  لإلاز  .9

 .الخشيىة 

 ا.5

الش ً املػيارر املطحؿزم 

 لحهلإلام الخل ة

 انيهة44

ال إلاوحل  نيمة الزضوو

      آلية اللقؼ
ًا
   اقؼ الٌتر وي    ههلا

  لة صالخية الوريهة غٍل  خزج الخل ة  خزج الخل ة
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 نهاإلاة الطىة ا ز را خالي ا  ا ز را ضابو

 صسواء الخدمت

  ألال ة غا واإلاة  ألال ة اقهية     ثصييل الخل ة

  الخل ات ذات الػالنة

الػزيَ  ا رٍ في ثهلإلام 

 الخل ة

 ا ر الػزيَ الػزيَ

الزاإلاات  نطم .نطم ص/ لإلازية الىكهات الػا ة

 الىكهات الػا ة

 اصلار غيَ

(بانة الخل ة )ضلطلة الهيمة   

 الىصٌى للخدمت

  ال  زيشر   زيشر        ٍان ثهلإلام الخل ة

  الكز ع املهل ة للخل ة 

  زيش الاثصاُ  املونؼ الالٌتر وي لللائزة   زيش ألال ة املواػً    ٌحئ ألال ة اللمهور  نىوات ثهلإلام الخل ة

  َاثل   بزيل الٌتر وي     قايظ   ثؼبيو َاثل ذًي   الوػني  

 لإلازية الحطابات الػا ة – الػبللي –  سارة املالية   ػلو ات الاثصاُ  الحواصل

    4643600 ا  4636321:  رنم َاثل

  3:30 - 8:30/ الخميظ - الاخل  ا نات ثهلإلام الخل ة

 مإصساث الاداء

 الىضع املستهدف الليمت الحاليت للمإصس اسم املإصس

 انيهة 40  انيهة42  ػلُ  ند الاهحظار

    ػلُ  ند ثهلإلام الخل ة

 %100 %92  ػلُ رطا  حلهي الخل ة

وطبة الاألاؼاا في جطليم 

 الخل ة

0 0 

 0 0  ػلُ الػٍا ر غلى الخل ة

 خطئ هوع املػا لة خطئ هوع املػا لةغلا الورائو املؼلوبة 

 2 2غلا اللهات الػزيٌة 

  7  7غلا املوظكين 

   ػا لة غهزيا220  ػا لة غهزيا180حلم الؼلئ غلى الخل ة 
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 هىيت الخدمت

  ر ش الخل ة*

صسف السواجب الخلاعديت  اضم الخل ة

 ألال ة رئيطية  َيٍلية الخل ة

 

 ثهاغل  الحػويظاتألال ات  لإلازية اُ
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ناهون الحهاغل امللوي  الػطٌزر   الخػزيؼ الىاظم للخل ة

اخظار الورائو الالس ة  غز غ ثهلإلام الخل ة

الورائو املؼلوبة للحصُو غلى 

 الخل ة

 غٍل الوريهة اللائزة  الوريهة

 اصلية للىة الحهاغل نزار ثهاغل  ٌحمل

اربات ػالئ للوريث الذيز غمٍز بين 

 ( ضىة18-25)

امللارص  الٍليات 

  اللا ػات

 اصلية

 اصلية البىوى الاراهية ارناو خطابات بىٌية

املواػىين  قئة  حلهي الخل ة

 مساحل جلديم الخدمت

امللة الش ىية املػيارية  لإلحزااات 

 زثبؼة بػلا الا ايً  )الزئيطية 

 ( املوظكين

  ػلُ امللة الش ىية املطحؿزنة لٍل إحزاا  حزااات الزئيطية لحهلإلام الخل ة

 )ثىظيم  طخىل صزف  .1
ًا
انائو  10 (ا  ااألااُ البياهات آليا

ثدويل املطخىل الى الحلنيو  الزنابة  اصلار  .2

 الحدويل املالي

انيهة  25

إغلاا الٌحئ املحػلاة لللهات الحٍو ية  .3

  البىوى املخحلكة

 انائو  5

الش ً املػيارر املطحؿزم لحهلإلام 

 الخل ة

انيهة  40

 ال إلاوحل نيمة الزضوو

 ---    آلية اللقؼ

  خزج الخل ة
  لة صالخية الوريهة غٍل  خزج الخل ة

 جػليمات البىَ املزيشر  غيَ بىٍي غلى خطاب املطحكيل

 صسواء الخدمت

 ألال ة اقهية     ثصييل الخل ة

 صل ر نزار ثهاغل  ً للىتي الحهاغل الػطٌزر  امللوي الخل ات ذات الػالنة

 ا ر الػزيَ الػزيَ الػزيَ  ا رٍ في ثهلإلام الخل ة

 ثش يلها بارناو الحطابات  صزف الز اثئ البىوى الحجارية

(بانة الخل ة )ضلطلة الهيمة   

 الىصٌى للخدمت

  زيشر        ٍان ثهلإلام الخل ة

 --- الكز ع املهل ة للخل ة 

  ٌحئ ألال ة اللمهور  نىوات ثهلإلام الخل ة

نطم الز اثئ /  لإلازية الحهاغل  الحػويظات   ػلو ات الاثصاُ  الحواصل

 +96265663406قايظ+ 96265695162رنم َاثل 

  3:30 - 8:30/ الخميظ - الاخل  ا نات ثهلإلام الخل ة

 مإصساث الاداء
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 الىضع املستهدف الليمت الحاليت للمإصس اسم املإصس

 انل  ند  مًٌ خطئ املػا لة  ػلُ  ند الاهحظار

  انيهة30  انيهة40  ػلُ  ند ثهلإلام الخل ة

 %80 %78  ػلُ رطا  حلهي الخل ة

 %0 %2 وطبة الاألاؼاا في جطليم الخل ة

 صكز صكز  ػلُ الػٍا ر غلى الخل ة

 4 4غلا الورائو املؼلوبة 

 البىوى الحجارية البىوى الحجاريةغلا اللهات الػزيٌة 

 7 7غلا املوظكين 

  صزف غهزر 1600  صزف غهزر 1500حلم الؼلئ غلى الخل ة 

  ً ألاالُ الىظاو الالٌتر وي للسلل الوػني للخل ات الحٍو ية* 
ًا
 .إلاحم ثز يز الخل ة آليا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هىيت الخدمت

  ر ش الخل ة*

صسف مسخحلاث املضترن مً صىدوقي الضمان الاحخماعي وإلادخاز اضم الخل ة 

 ألال ة رئيطية     َيٍلية الخل ة

. هظاو صىل م الظمان الاححماعي ملوظكي الحٍو ة  الخػزيؼ الىاظم للخل ة
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. هظاو صىل م الااألاار ملوظكي الحٍو ة الؿير  صىكين

 . سارة املالية/الىظاو املالي 

 غز غ ثهلإلام الخل ة
، املزض  اهتهاا ألال ة املوظل امللوي بالحهاغل ا  الوقاة ا  الاضحهالة ا  قهلان الوظيكة ا  الػُش

 املهػل، ا   قاة س ج املوظل

الورائو املؼلوبة للحصُو غلى 

 الخل ة

 غٍل الوريهة اللائزة  الوريهة

نزار صاار غً للىة الظمان 

  الااألاار

 اصلية للىة الحهاغل

ًات  اصلية  ٍان الػمل حلُ  ألال ات إلابين الاغترا

 ضلل  ا واُ غا ة  الل ائز املخحصة بزااة ذ ة 

 املواػىين قئة  حلهي الخل ة

 مساحل جلديم الخدمت

امللة الش ىية املػيارية  لإلحزااات 

 زثبؼة بػلا الا ايً  )الزئيطية 

 ( املوظكين

 معدٌ املدة الصمىيت املسخغسكت ليل ئحساء إلاحساءاث السايسيت لخلديم الخدمت

 انائو 5 اضحالو نزار الظمان ا  الااألاار .1

انائو  10 ثىظيم  طخىل الصزف .2

ثدويل  طخىل الصزف الى الحلنيو  الزنابة  .3

 املالية

انيهة  20

اصلار الػيَ  جطليمه الى  ىل بي البىوى ا   .4

 اصحاب الػالنة

 انائو 5

الش ً املػيارر املطحؿزم لحهلإلام 

 الخل ة

نيهة  ا40

 ال إلاوحل نيمة الزضوو

 --- آلية اللقؼ

  خزج الخل ة
  لة صالخية الوريهة غٍل  خزج الخل ة

 غهور 6 غيَ بىٍي غلى خطاب املطحكيل

 صسواء الخدمت

 ألال ة اقهية     ثصييل الخل ة

ثىظيم نزار  ً للىة الظمان   الخل ات ذات الػالنة

 ا ر الػزيَ الػزيَ الػزيَ  ا رٍ في ثهلإلام الخل ة

 اضحالو الػيٍات  صزقها ملطحدهيها  البىوى الحجارية

(بانة الخل ة )ضلطلة الهيمة   

 الىصٌى للخدمت

  زيشر       ٍان ثهلإلام الخل ة

 --- الكز ع املهل ة للخل ة 

  ٌحئ ألال ة اللمهور  نىوات ثهلإلام الخل ة

نطم صىل م الظمان  الااألاار  /  لإلازية الحهاغل  الحػويظات-  سارة املالية   ػلو ات الاثصاُ  الحواصل
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 +96265663406قايظ+   96265695162رنم َاثل 

  3:30 - 8:30/ الخميظ - الاخل  ا نات ثهلإلام الخل ة

 مإصساث الاداء

 الىضع املستهدف الليمت الحاليت للمإصس اسم املإصس

  انائو5  انائو6  ػلُ  ند الاهحظار

  انيهة30  انيهة40  ػلُ  ند ثهلإلام الخل ة

 %95 %90  ػلُ رطا  حلهي الخل ة

% 0 %0.5 وطبة الاألاؼاا في جطليم الخل ة

 %0 %0.1  ػلُ الػٍا ر غلى الخل ة

 4 4غلا الورائو املؼلوبة 

 1+5 1+5غلا اللهات الػزيٌة 

 6 5غلا املوظكين 

 ربؼ ضىور  خطئ الاخاالتحلم الؼلئ غلى الخل ة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هىيت الخدمت

  ر ش الخل ة*

جحىيل الساجب الخلاعدر مً بىً آلخس  اضم الخل ة

 ألال ة رئيطية     َيٍلية الخل ة

. الىظاو املالي الخػزيؼ الىاظم للخل ة
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 اضحلغاا  ً املحهاغل لحدويل الزاثئ الحهاغلر غز غ ثهلإلام الخل ة

الورائو املؼلوبة للحصُو غلى 

 الخل ة

 غٍل الوريهة اللائزة  الوريهة

 اصلية البىوى بزااة ذ ة  ً البىَ الحالي

 صورة البىوى رنم الحطاب في البىَ الللإلال

 صورة الاخواُ امللهية  ريهة اربات شخصية

 املوػىين قئة  حلهي الخل ة

 مساحل جلديم الخدمت

امللة الش ىية املػيارية  لإلحزااات 

 زثبؼة بػلا الا ايً  )الزئيطية 

 ( املوظكين

 معدٌ املدة الصمىيت املسخغسكت ليل ئحساء إلاحساءاث السايسيت لخلديم الخدمت

انائو  2هموذج املػحمل  ً املحهاغل  اُجػبئة  .1

اضحالو  بزااة الذ ة  رنم خطاب البىَ  .2

 الللإلال

 انائو  3

ااألااُ املػلو ات غلى بزها ج الز اثئ  .3

  ثلنيهها  احاستها  ً الزنابة اللاألالية

انائو 7

الش ً املػيارر املطحؿزم لحهلإلام 

 الخل ة

انيهة  12

 .ال إلاوحل نيمة الزضوو

 ----    آلية اللقؼ

  خزج الخل ة
  لة صالخية الوريهة غٍل  خزج الخل ة

   ال إلاوحل يػل راثئ غلى البىَ الللإلال

 صسواء الخدمت

 ألال ة اقهية      ثصييل الخل ة

  الخل ات ذات الػالنة

 ا ر الػزيَ الػزيَ الػزيَ  ا رٍ في ثهلإلام الخل ة

ًاالت الالس ةالبىوى الحجارية    .إلخظار الو

(بانة الخل ة )ضلطلة الهيمة   

 الىصٌى للخدمت

  زيشر   ال  زيشر   ٍان ثهلإلام الخل ة

ًاقة املحاقظات+  لإلازية الحهاغل  الحػويظات  الكز ع املهل ة للخل ة    لإلازيات املاليات في 

  ٌحئ ألال ة اللمهور  نىوات ثهلإلام الخل ة

 +96265663406قايظ+      96265695162 رنم َاثل   ػلو ات الاثصاُ  الحواصل

  3:30 - 8:30/ الخميظ - الاخل  ا نات ثهلإلام الخل ة

 مإصساث الاداء

 الىضع املستهدف الليمت الحاليت للمإصس اسم املإصس

  انائو5  انائو10  ػلُ  ند الاهحظار
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  انيهة10  انيهة12  ػلُ  ند ثهلإلام الخل ة

 %100 %90  ػلُ رطا  حلهي الخل ة

 %0 %1 وطبة الاألاؼاا في جطليم الخل ة

 ال إلاوحل ال إلاوحل  ػلُ الػٍا ر غلى الخل ة

 3 3غلا الورائو املؼلوبة 

 2 2غلا اللهات الػزيٌة 

 3 3غلا املوظكين 

 490حلم الؼلئ غلى الخل ة 
ًا
 500  غهزيا

ًا
  غهزيا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هىيت الخدمت

  ر ش الخل ة*

 (غير محدسب/ سىىر / صهسر )هضف زاجب جلاعدر  (اصداز)طلب  اضم الخل ة

  ألال ة قزغية ألال ة رئيطية     َيٍلية الخل ة



 

46  

 

ناهووي الحهاغل امللوي  الػطٌزر  الخػزيؼ الىاظم للخل ة

 ان إلاٍون الصخص  حهاغل غز غ ثهلإلام الخل ة

الورائو املؼلوبة للحصُو غلى 

 الخل ة

 غٍل الوريهة اللائزة  الوريهة

  الاخواُ امللهية اربات شخصية

ًالة ا  ثكويع ا   صاإلاة للوررة   

 .الهاصزيً

  املحايم الىظا ية

 املواػىين قئة  حلهي الخل ة

 مساحل جلديم الخدمت

امللة الش ىية املػيارية  لإلحزااات 

 زثبؼة بػلا الا ايً  )الزئيطية 

 ( املوظكين

  ػلُ امللة الش ىية املطحؿزنة لٍل إحزاا  حزااات الزئيطية لحهلإلام الخل ة

انيهة 1 ثهلإلام  ريهة الاربات الصخصية. 1

انيهة  2  اضحخزاج غهااة الزاثئ. 2

الش ً املػيارر املطحؿزم لحهلإلام 

 الخل ة

 انائو 3

  قلظ ػوابؼ200 نيمة الزضوو

      آلية اللقؼ
ًا
  ههلا

  خزج الخل ة
  لة صالخية الوريهة غٍل  خزج الخل ة

 غهز يػل راثئ

 صسواء الخدمت

 ألال ة غمواإلاة  ثصييل الخل ة

  ال إلاوحل الخل ات ذات الػالنة

 ا ر الػزيَ الػزيَ الػزيَ  ا رٍ في ثهلإلام الخل ة

-- --- 

(بانة الخل ة )ضلطلة الهيمة   

 الىصٌى للخدمت

  ال  زيشر  زيشر       ٍان ثهلإلام الخل ة

 املاليات في املحاقظات -  لإلازية الحهاغل  الكز ع املهل ة للخل ة 

  ٌحئ ألال ة اللمهور  نىوات ثهلإلام الخل ة

 +96265663406قايظ+         96265695162رنم َاثل   ػلو ات الاثصاُ  الحواصل

  3:30 - 8:30/ الخميظ - الاخل  ا نات ثهلإلام الخل ة

 مإصساث الاداء

 الىضع املستهدف الليمت الحاليت للمإصس اسم املإصس

  انائو5  انائو5  ػلُ  ند الاهحظار

  انائو2  انائو3  ػلُ  ند ثهلإلام الخل ة

 %90 %85  ػلُ رطا  حلهي الخل ة
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 %0 %0 وطبة الاألاؼاا في جطليم الخل ة

 %0 %0  ػلُ الػٍا ر غلى الخل ة

 2 2غلا الورائو املؼلوبة 

 0 0غلا اللهات الػزيٌة 

 3 3غلا املوظكين 

  غهزر 9500 9400حلم الؼلئ غلى الخل ة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هىيت الخدمت

  ر ش الخل ة*

اصداز صهادة عدم جلاض ت زواجب جلاعديت  اضم الخل ة

  ألال ة رئيطية     َيٍلية الخل ة

ناهووي الحهاغل امللوي  الػطٌزر  الخػزيؼ الىاظم للخل ة
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 اخظار الورائو الالس ة غز غ ثهلإلام الخل ة

الورائو املؼلوبة للحصُو غلى 

 الخل ة

 غٍل الوريهة اللائزة  الوريهة

 هموذج اللهة ػالبة الػهااة

أ   ريهة إربات شخصية  ثبد /   

غليها الزنم الوػني 

   هلو الؼلئ

  املواػىين        قئة  حلهي الخل ة

 مساحل جلديم الخدمت

امللة الش ىية املػيارية  لإلحزااات 

 زثبؼة بػلا الا ايً  )الزئيطية 

 ( املوظكين

 معدٌ املدة الصمىيت املسخغسكت ليل ئحساء إلاحساءاث السايسيت لخلديم الخدمت

  انائو2 ااألااُ الزنم الوػني لؼالئ الخل ة . 1

  انائو3 ػباغة الػهااة  ثونيػها. 2

الش ً املػيارر املطحؿزم لحهلإلام 

 الخل ة

  انائو5

 ال إلاوحل نيمة الزضوو

 -----    آلية اللقؼ

  خزج الخل ة
  لة صالخية الوريهة غٍل  خزج الخل ة

 غهز  ً ثاريخه يحاب ا  ألاحم 

 صسواء الخدمت

 ألال ة غا واإلاة  ثصييل الخل ة

  الخل ات ذات الػالنة

 ا ر الػزيَ الػزيَ الػزيَ  ا رٍ في ثهلإلام الخل ة

 --- ال إلاوحل

(بانة الخل ة )ضلطلة الهيمة   

 الىصٌى للخدمت

  زيشر   ٍان ثهلإلام الخل ة

 ---- الكز ع املهل ة للخل ة 

  ٌحئ ألال ة اللمهور  نىوات ثهلإلام الخل ة

نطم اللإلاوان  /  لإلازية الحهاغل  الحػويظات  ػلو ات الاثصاُ  الحواصل

+ 96265663406قايظ+         96265695162رنم َاثل 

  3:30 - 8:30/ الخميظ - الاخل  ا نات ثهلإلام الخل ة

 مإصساث الاداء

 الىضع املستهدف الليمت الحاليت للمإصس اسم املإصس

  انائو5  انائو5  ػلُ  ند الاهحظار

  انائو3  انائو5  ػلُ  ند ثهلإلام الخل ة

 %90 %88  ػلُ رطا  حلهي الخل ة

 %0 %0 وطبة الاألاؼاا في جطليم الخل ة
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 %0 %0  ػلُ الػٍا ر غلى الخل ة

 1 1غلا الورائو املؼلوبة 

 ال إلاوحل ال إلاوحلغلا اللهات الػزيٌة 

 3 3غلا املوظكين 

 4000 3500حلم الؼلئ غلى الخل ة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هىيت الخدمت

  ر ش الخل ة*

اسخخساج وسخت مً اللساز الخلاعدر  اضم الخل ة

  ألال ة رئيطية     َيٍلية الخل ة

. ناهووي الحهاغل امللوي  الػطٌزر  الخػزيؼ الىاظم للخل ة
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 اخظار الورائو الالس ة غز غ ثهلإلام الخل ة

الورائو املؼلوبة للحصُو غلى 

 الخل ة

 غٍل الوريهة اللائزة  الوريهة

  الاخواُ امللهية  ريهة اربات شخصية

  واػىين قئة  حلهي الخل ة

 مساحل جلديم الخدمت

امللة الش ىية املػيارية  لإلحزااات 

 زثبؼة بػلا الا ايً  )الزئيطية 

 ( املوظكين

  ػلُ امللة الش ىية املطحؿزنة لٍل إحزاا  حزااات الزئيطية لحهلإلام الخل ة

ػباغة الهزار  ً هظاو الارغكة ا  ثصويٍز  ً 

 امللل

  انائو5

الش ً املػيارر املطحؿزم لحهلإلام 

 الخل ة

  انائو5

 ال إلاوحل نيمة الزضوو

 ----- آلية اللقؼ

  خزج الخل ة
  لة صالخية الوريهة غٍل  خزج الخل ة

  طحمز لؿاإلاة ار جطويات  وسخة  ً الهزار

 صسواء الخدمت

 ألال ة غا واإلاة  ثصييل الخل ة

  الخل ات ذات الػالنة

 ا ر الػزيَ الػزيَ الػزيَ  ا رٍ في ثهلإلام الخل ة

   ال إلاوحل

(بانة الخل ة )ضلطلة الهيمة   

 الىصٌى للخدمت

  ال  زيشر  زيشر        ٍان ثهلإلام الخل ة

ًاقة املحاقظات الكز ع املهل ة للخل ة   املاليات في 

  ٌحئ ألال ة اللمهور  نىوات ثهلإلام الخل ة

   هابل  سارة الصىاغة  الحجارة–نطم الارغكة  امللكات /  لإلازية الحهاغل  الحػويظات  ػلو ات الاثصاُ  الحواصل

 +96265663406قايظ+      96265695162رنم َاثل 

  3:30 - 8:30/ الخميظ - الاخل  ا نات ثهلإلام الخل ة

 مإصساث الاداء

 الىضع املستهدف الليمت الحاليت للمإصس اسم املإصس

  انائو5  انائو5  ػلُ  ند الاهحظار

  انائو5  انائو5  ػلُ  ند ثهلإلام الخل ة

 %95 %90  ػلُ رطا  حلهي الخل ة

 %0 %0 وطبة الاألاؼاا في جطليم الخل ة

 %0 %0  ػلُ الػٍا ر غلى الخل ة
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 1 1غلا الورائو املؼلوبة 

 ال إلاوحل ال إلاوحلغلا اللهات الػزيٌة 

 4 3غلا املوظكين 

 3800 3500حلم الؼلئ غلى الخل ة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هىيت الخدمت

  ر ش الخل ة*

السد على الاسخفسازاث  اضم الخل ة

  ألال ة قزغيةألال ة رئيطية      َيٍلية الخل ة

 .ناهووي الحهاغل امللوي  الػطٌزر  الحػليمات الخاصة بها  هظاو صىل قي الظمان  الااألاار الخػزيؼ الىاظم للخل ة

الحظور الصخص ي *  غز غ ثهلإلام الخل ة
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املخاػبات الزضمية * 

الاثصاالت الهاثكية ا  غبر البرإلال الالٌتر وي *

الورائو املؼلوبة للحصُو غلى 

 الخل ة

 غٍل الوريهة اللائزة  الوريهة

 -- -- خطئ هوع الاضحكطار

   واػىين        قئة  حلهي الخل ة

 مساحل جلديم الخدمت

امللة الش ىية املػيارية  لإلحزااات 

 زثبؼة بػلا الا ايً  )الزئيطية 

 ( املوظكين

  ػلُ امللة الش ىية املطحؿزنة لٍل إحزاا  حزااات الزئيطية لحهلإلام الخل ة

الاضحكطار الزا  باغزة ا  ثدويل الاضحكطار 

 للهطم ا  للموظل املػني

 خطئ الاضحكطار

إذا .البرإلال الالٌتر وي  الكايظ  الخؽ الطاألاً

 ثؼلئ   ز

 خطئ الاضحكطار

الش ً املػيارر املطحؿزم لحهلإلام 

 الخل ة

  ً انيهة الى اضبوع 

 ---- نيمة الزضوو

 ---- آلية اللقؼ

  خزج الخل ة
  لة صالخية الوريهة غٍل  خزج الخل ة

 ---- خطئ الاضحكطار

 صسواء الخدمت

  ألال ة غا واإلاة  ألال ة اقهية     ثصييل الخل ة

  الخل ات ذات الػالنة

 ا ر الػزيَ الػزيَ الػزيَ  ا رٍ في ثهلإلام الخل ة

   الإلاوحل

(بانة الخل ة )ضلطلة الهيمة   

 الىصٌى للخدمت

 ال  زيشر   زيشر        ٍان ثهلإلام الخل ة

ًاقة املحاقظات–  بنى  لإلازية الحهاغل  الكز ع املهل ة للخل ة   املاليات في 

بزيل قايظ    زيش الاثصاُ الوػني  املونؼ الالٌتر وي لللائزة   ٌحئ ألال ة اللمهور  نىوات ثهلإلام الخل ة

 َاثل  الٌتر وي    

 لإلازية الحهاغل  الحػويظات  املاليات في املحاقظات    ػلو ات الاثصاُ  الحواصل

 +96265663406قايظ+       96265695162رنم َاثل 

 3:30- 8:30/ الخميظ – الاخل  ا نات ثهلإلام الخل ة

 مإصساث الاداء

 الىضع املستهدف الليمت الحاليت للمإصس اسم املإصس

  انائو5  انائو 5  ػلُ  ند الاهحظار

 %80 %65  ػلُ  ند ثهلإلام الخل ة
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 %70 %60  ػلُ رطا  حلهي الخل ة

 %0 %0 وطبة الاألاؼاا في جطليم الخل ة

 %0 %0  ػلُ الػٍا ر غلى الخل ة

 1 1غلا الورائو املؼلوبة 

 ال إلاوحل ال إلاوحلغلا اللهات الػزيٌة 

 حميؼ املوظكين حميؼ املوظكينغلا املوظكين 

 الزا غلى حميؼ الاضحكطارات  زثكؼحلم الؼلئ غلى الخل ة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 للىتي الحهاغل امللوي  الػطٌزر ألال ات 
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 هىيت الخدمت

  ر ش الخل ة*

 حسىيت حلىق وزثت املخلاعديً املدهيين والعسىسيين اضم الخل ة

  ألال ة قزغيةألال ة رئيطية      َيٍلية الخل ة

 الخػزيؼ الىاظم للخل ة
. 1959 لطىة 34ناهون الحهاغل امللوي رنم .1

. 1959 لطىة 33ناهون الحهاغل الػطٌزر رنم .2
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 1976 لطىة 43ناهون امللوي الاراوي رنم . 3

  1959 لطىة 54هظاو الحهاغل امللوي رنم .4

 1959 لطىة 55هظاو الحهاغل الػطٌزر رنم .5

 غز غ ثهلإلام الخل ة

  قاة املحهاغل- 

س اج، ػالم البىات، انهاا اللراضة )غىل خل ذ اإلّاة  نوغات حلإلالة غلى الوررة املطحدهين - 

للذًور،  قاة أخل الوررة، اضحدهام اخلر الوررة راثبان ثهاغلإلاان خطئ جػلإلال ناهون الحهاغل 

و غلى  هاغل اللراضة  (الػطٌزر، بلوؽ اخل الابىاا الذًور الخا طة  الػػزيً ضىة  ً غمٍز َ 

الورائو املؼلوبة للحصُو غلى 

 الخل ة

 غٍل الوريهة اللائزة  الوريهة

 اصل ا  صورة  صلنة الاخواُ امللهية غهااة  قاة املحهاغل

اائزة ناض ي الهظاة حلة خصز الارذ

  

 اصل ا  صورة  صلنة 

 اصل ا  صورة  صلنة اائزة ناض ي الهظاة حلة  صاإلاة

اصل ا  صورة  صلنة الاخواُ امللهية  نيوا قزاإلاة لالهاذ 

 18غهااة اراضية للذًور قوم ضً 

 25لؿاإلاة 

 سارة التربية  الحػليم 

  سارة الحػليم الػالي 

اصل ا  صورة  صلنة 

 ثصلإلاو الػهااات الصاارة 

غً اللا ػات الاَلية   ً 

الحػليم الػالي 

صورة  صلنة الاخواُ امللهية اقتر الػائلة 

اصل ا  صورة  صلنة  سارة الصحة  ثهاريز ػبية لالبىاا املزض ى 

 للىتي الحهاغل هموذج  ػلو ات 

 للىتي الحهاغل اضحلعى ألاؼي  ً الوررة  

اصل ا  صورة  صلنة اائزة ناض ي الهظاة غهوا س اج   رائو ػالم 

  الحٍو ة الاغماُ          املهيمين        املواػىين         قئة  حلهي الخل ة

 مساحل جلديم الخدمت

امللة الش ىية املػيارية  لإلحزااات 

 زثبؼة بػلا الا ايً  )الزئيطية 

 ( املوظكين

 معدٌ املدة الصمىيت املسخغسكت ليل ئحساء إلاحساءاث السايسيت لخلديم الخدمت

نطم الاضحهباُ الضحهباُ  ثلنيو الورائو  .1

 املبرسة  جسليل املػا لة 

  انيهة25

ثدويل امللل لهطم الحىظيم لحىظيم  طواة  .2

 .خيث إلاىظم خاضوبيا الهزار

  انيهة20

  انائو10 ثلنيو الهزار  .3

  انيهة15 (غطٌزر /  لوي )ثونيؼ الهزار  ً الللىة  .4

  انائو10 ثونيؼ الهزار  ً نبل الزنابة اللاألالية  .5

  انائو10 ثونيؼ املوظل املىاب غً  سيز املالية  .6

  انائو10 ثبليـ الهزار للوررة املطحدهين .7

الش ً املػيارر املطحؿزم لحهلإلام 

 الخل ة

 هظزا لٌثرة املػا الت املطحلمة إلاو يا غلى  لار الطاغة  ً نبل اصحاب )  ضاغة  اربػون انيهة

 .( اإلااو لٍي ثٍون الهزار حاَش للحىكيذ10الػالنة إلاحم اغؼائهم  وغل ألاالُ 
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  قلظ250ػوابؼ غلى هموذج املػلو ات بهيمة  نيمة الزضوو

       آلية اللقؼ
ًا
   اقؼ الٌتر وي   ههلا

  خزج الخل ة

  لة صالخية الوريهة غٍل  خزج الخل ة

ؾير  دلاة بش ً الا في خاُ جؿير املزايش  نزار ثهاغل لوررة  حهاغل  لوي  غطٌزر 

الهاهوهية ا  الحالة الاححماغية للوررة  صل ر 

 نزار حلإلال

 صسواء الخدمت

  ألال ة غا واإلاة ألال ة اقهية     ثصييل الخل ة

  الخل ات ذات الػالنة

 ا ر الػزيَ الػزيَ الػزيَ  ا رٍ في ثهلإلام الخل ة

---- ----- 

(بانة الخل ة )ضلطلة الهيمة   

 الىصٌى للخدمت

 ال  زيشر  زيشر          ٍان ثهلإلام الخل ة

ًاقة املحاقظات–  بنى  لإلازية الحهاغل  الكز ع املهل ة للخل ة   املاليات في 

  زيش الاثصاُ  املونؼ الالٌتر وي لللائزة   زيش ألال ة املواػً   ٌحئ ألال ة اللمهور   نىوات ثهلإلام الخل ة

  َاثل  بزيل الٌتر وي     قايظ   ثؼبيو َاثل ذًي   الوػني  

 بنى  لإلازية الحهاغل  الحػويظات – غمان –  سارة املالية   ػلو ات الاثصاُ  الحواصل

 065663406 : قايظ / 0799951506-0799951546 -065695162: رنم َاثل

  3:30 - 8:30/ الخميظ - الاخل  ا نات ثهلإلام الخل ة

 مإصساث الاداء

 الىضع املستهدف الليمت الحاليت للمإصس اسم املإصس

 غػز اإلااو غمل غػز اإلااو غمل  ػلُ  ند الاهحظار

 غػز اإلااو غمل غػز اإلااو غمل  ػلُ  ند ثهلإلام الخل ة

 %90 %88.8  ػلُ رطا  حلهي الخل ة

 %0 %1 وطبة الاألاؼاا في جطليم الخل ة

 %0 %0  ػلُ الػٍا ر غلى الخل ة

  ً غػزة الى ارنى غػز ا  خطئ نزار الحهاغل  ً غػزة الى ارنى غػز ا  خطئ نزار الحهاغلغلا الورائو املؼلوبة 

 ال إلاوحل ال إلاوحلغلا اللهات الػزيٌة 

 غػز  وظكين غػز  وظكين غلا املوظكين 

  غهزر 1000  غهزر 1000حلم الؼلئ غلى الخل ة 
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 هىيت الخدمت

  ر ش الخل ة*

 حسىيت حلىق املخلاعديً املدهيين والعسىسيين اضم الخل ة

  ألال ة قزغيةألال ة رئيطية      َيٍلية الخل ة

 الخػزيؼ الىاظم للخل ة

. 1959 لطىة 34ناهون الحهاغل امللوي رنم .1

. 1959 لطىة 33ناهون الحهاغل الػطٌزر رنم .2

 1959 لطىة 54هظاو الحهاغل امللوي رنم .3

 1959 لطىة 55هظاو الحهاغل الػطٌزر رنم .4

. 2013 لطىة 82هظاو الخل ة امللهية رنم . 5
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 1976 لطىة 43ناهون امللوي الاراوي رنم . 6

. هظاو الخل ة امللهية.7

. ناهون الخل ة الاقزاا.8

ناهون اضحهالُ الهظاا .9

ناهون  دٌمة الػلُ الػليا .10

 هظاو الخل ة الهظائية.11

 غز غ ثهلإلام الخل ة

 ا  الػطٌزر املىخطئ  .1
ًا
اهتهاا ألال ات املوظل املصىل غلى ان ثٍون ألال اثه ألامطة غػز ن غا ا

 
ًا
 .غلى ان ثٍون ألال اثه غػز ن غا ا

اذا انهيد ألال ات املوظل الضباب صحية ختى إلاحم ثخصيص راثئ ثهاغلر للموظل إلاجئ ان  .2

 .ثٍون ألال اثه غػز ضىوات  يجئ ان إلاٍون نزار الللان الؼبية املػترية باللرحة الخا طة

اذا علش طابؽ ا  قزا ارىاا ألال حه املهبولة للحهاغل غً اااا  احبات  مارلة لها ثىاغ به  ً نبل  .3

  ً راثبه الػهزر 1/12الحٍو ة  اذا ههصد ألال اثه غً غػز ضىوات يػؼي  ٍاقأة بما يػااُ 

 .الاألاير غً ًل غهز  ً ألال حه املهبولة للحهاغل

و ضحين ضىة ختى إلاحم ثخصيص راثئ ثهاغلر للموظل إلاجئ ان  .4 بلوؽ املوظل الطً الهاهووي َ 

 .ثٍون ألال اثه ألامطة غػز ضىة للملوي ا  غػز ضىوات للػطٌزر 

 . قاة املوظل غلى رأص غمله  ثخصيص راثئ ثهاغل لورره املوظل

الورائو املؼلوبة للحصُو غلى 

 الخل ة

 غٍل الوريهة اللائزة  الوريهة

يحاب جؿؼية  ً اللائزة  •

 .الػطٌزية للمحهاغل الػطٌزر 

 .حلُ  ألال ات املوظل •

 .نزار الللىة الؼبية الػليا •

 .نزار الللىة الؼبية املػترية •

نزار الللىة الػطٌزية الخاصة  •

 .للمحهاغل الػطٌزر 

 .اضحلغاا ألاؼي •

 ً اللائزة التي ألالو .1

قيها املحهاغل  

 ً اللائزة التي ألالو .2

قيها املحهاغل 

ثهزيز الؼبي  ً  سارة .3

ا   ( لوي)الصحة

الخل ات 

 (غطٌزر )الؼبية

 ثهزيز الللىة الؼبية .4

ًاقة الورائو الحهاغل اصل ا  

 صورة  صلنة لبػع الورائو 
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 .صورة  صلنة غً اقترة الػائلة •

في خالة الوقاة ثزقو غهااة  •

الوقاة  خصز الارذ  حلة 

الوصاإلاا  هموذج املػلو ات غً 

 .اقزاا غائلة املحوفي

 .هموذج بزااة الذ ة •

يحاب ا لة رئيظ الوسارا  •

 .للمحهاغل امللوي

في خالة الزؾبة بحخصيص راثئ • 

. اغحالُ ثزقو الحهاريز الؼبية الالس ة

الخاصة  ً الللان 

الؼبية الخاصة 

 (غطٌزر )

 

 

  الحٍو ة الاغماُ          املهيمين        املواػىين         قئة  حلهي الخل ة

 مساحل جلديم الخدمت

امللة الش ىية املػيارية  لإلحزااات 

 زثبؼة بػلا الا ايً  )الزئيطية 

 ( املوظكين

  ػلُ امللة الش ىية املطحؿزنة لٍل إحزاا  حزااات الزئيطية لحهلإلام الخل ة

إلاحم ثهلإلام الورائو في نطم الاضحهباُ . 1

 .الضحهبالها

  انيهة15

  انائو5 .اغؼاا املحهاغل بؼانة لحدلإلال  وغل املزاحػة. 2

ثجهيز  لل ألااص  ثىظيم نزار الحهاغل . 3

 ثونيػه  ً اغظاا الللىة   ً الزنابة اللاألالية 

   ىل ب الوسيز

 ضاغة  غػز انائو

 بهزار الللىة. 4
ًا
 ألامظ انائو .ثبليـ املحهاغل ألاؼيا

ثدويل املػا لة الى  لإلازية الحهاغل لصزف . 5

 الزاثئ

 

الش ً املػيارر املطحؿزم لحهلإلام 

 الخل ة

 هظزا لٌثرة املػا الت املطحلمة إلاو يا غلى  لار الطاغة  ً نبل اصحاب ) انيهة  35ضاغة  

 .( اإلااو لٍي إلاٍون الهزار حاَش للحىكيذ5الػالنة إلاحم اغؼائهم  وغل ألاالُ 

 ال إلاوحل نيمة الزضوو

      آلية اللقؼ
ًا
   اقؼ الٌتر وي    ههلا

  خزج الخل ة
  لة صالخية الوريهة غٍل  خزج الخل ة

 ال إلاوحل  ند  دلا لصالخية الوريهة نزار ثهاغل  لوي ا  غطٌزر 

 صسواء الخدمت

  ألال ة غا واإلاة ألال ة اقهية     ثصييل الخل ة

  الخل ات ذات الػالنة

 ا ر الػزيَ الػزيَ الػزيَ  ا رٍ في ثهلإلام الخل ة

--- ---- 
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(بانة الخل ة )ضلطلة الهيمة   

 الىصٌى للخدمت

  ال  زيشر  زيشر         ٍان ثهلإلام الخل ة

 --- الكز ع املهل ة للخل ة 

  زيش الاثصاُ  املونؼ الالٌتر وي لللائزة   زيش ألال ة املواػً   ٌحئ ألال ة اللمهور   نىوات ثهلإلام الخل ة

  َاثل   بزيل الٌتر وي     قايظ   ثؼبيو َاثل ذًي   الوػني  

 بنى  لإلازية الحهاغل  الحػويظات – غمان –  سارة املالية   ػلو ات الاثصاُ  الحواصل

 065663406 : قايظ / 0799951506-0799951546 -065695162: رنم َاثل

  3:30 - 8:30/ الخميظ - الاخل  ا نات ثهلإلام الخل ة

 مإصساث الاداء

 الىضع املستهدف الليمت الحاليت للمإصس اسم املإصس

 ألامظ اإلااو غمل ألامظ اإلااو غمل  ػلُ  ند الاهحظار

 ألامظ اإلااو غمل ألامظ اإلااو غمل   ػلُ  ند ثهلإلام الخل ة

 %89 %88.8  ػلُ رطا  حلهي الخل ة

 %0 %2 وطبة الاألاؼاا في جطليم الخل ة

 %0 %0  ػلُ الػٍا ر غلى الخل ة

  ريهة 11   ريهة11غلا الورائو املؼلوبة 

 0 0غلا اللهات الػزيٌة 

 جطؼ  وظكين جطؼ  وظكينغلا املوظكين 

  غهزا1000  غهزا1000حلم الؼلئ غلى الخل ة 
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 هىيت الخدمت

  ر ش الخل ة*

 حسىيت حلىق املىظفين املدهيين املصىفين وغير املصىفين مً صىدوق الضمان والادخاز اضم الخل ة

  ألال ة قزغيةألال ة رئيطية      َيٍلية الخل ة

 الخػزيؼ الىاظم للخل ة

 1966 لطىة 6هظاو الظمان الاححماعي ملوظكي الحٍو ة   طحخل يها رنم .1

 1975 لطىة 93هظاو الااألاار رنم .2

هظاو الخل ة امللهية .3

. اهظمة املوظكين الخاصة في الل ائز الحٍو ية املطحهلة.4

. ناهون الػمل الاراوي.5

هظاو الطلَ اللبلو اس ي .6

هظاو الخل ة الهظائية .7

 .ناهون اضحهالُ الهظاا.8

 غز غ ثهلإلام الخل ة

ًان  ػين نبل ثاريخ   16/6/2015ان إلاٍون للموظل ألامطة غػز ضىة اغتراى في الصىل م اذا 

  ً يػين بػل َذا الحاريخ إلاؼبو غليه الحملإلال الش ني بوانؼ ضىة ًل ضىة الى ان إلاصبذ  لة 

الاغتراى غػز ن ضىة غلى ان إلاصزف الحػويع اذا انهيد ألال اثه بؿير الػُش ا  قهل الوظيكة ا  

ًات التي انحؼػد  ً راثبه  قو  الاضحهالة ا  الاضحؿىاا غً الخل ة  بخالف ذلَ ثزا له الاغترا

 .اليطئ املحلاة في الىظاو

الورائو املؼلوبة للحصُو غلى 

 الخل ة

 غٍل الوريهة اللائزة  الوريهة

يحاب جؿؼيه  ً اللائزة التي يػمل .1

 بها املوظل

حميؼ الل ائز الػا ة 

  الزضمية

 اصل

حميؼ الل ائز الػا ة  حلُ  ألال ات املوظل.2

  الزضمية

 اصل ا  صورة  صلنة

ثهزيز الللىة الؼبية الػليا في خاُ .3

 اهتهاا الخل ة الضباب الصحية

 اصل ا  صورة  صلنة  سارة الصحة

 
غهااة الوقاة  حلة خصز الارذ .4

في خاُ الوقاة 

اائزة /الاخواُ امللهية

ناض ي الهظاة 

اصل ا  صورة  صلنة 

  الحٍو ة الاغماُ          املهيمين        املواػىين         قئة  حلهي الخل ة

 مساحل جلديم الخدمت

امللة الش ىية املػيارية  لإلحزااات 

 زثبؼة بػلا الا ايً  )الزئيطية 

 ( املوظكين

  ػلُ امللة الش ىية املطحؿزنة لٍل إحزاا  حزااات الزئيطية لحهلإلام الخل ة

  انيهة15 .اضحالو  ثلنيو الورائو الالس ة الهجاس املػا لة.1

  انيهة15 ثىظيم نزار الظمان ا  الااألاار خطئ الىظاو .2

  انيهة30 ثلنيو الهزار  ثونيػه  ً نبل اغظاا الللىة.3

  انائو10 ارضاُ الهزار لهطم الزنابة اللاألالية. 4

 ارضاُ الهزار الى  لإلازية الحهاغل لصزف . 5



 

62  

 

 املٍاقاة

الش ً املػيارر املطحؿزم لحهلإلام 

 الخل ة

 هظزا لٌثرة املػا الت املطحلمة إلاو يا غلى  لار الطاغة  ً نبل اصحاب الػالنة )انائو 10ضاغة  

 .( اإلااو لٍي ثٍون الهزار حاَش للحىكيذ5إلاحم اغؼائهم  وغل ألاالُ 

 ال إلاوحل نيمة الزضوو

      آلية اللقؼ
ًا
   اقؼ الٌتر وي    ههلا

  خزج الخل ة

  لة صالخية الوريهة غٍل  خزج الخل ة

نزار طمان لصزف  طحدهات صىل م الظمان 

 املالي

غىل صزف  ٍاقاة صىل م الظمان املالي ال 

 .إلاوحل ثدُو املػا لة الى املطحواع

 صسواء الخدمت

 ألال ة غا واإلاة  ألال ة اقهية      ثصييل الخل ة

  الخل ات ذات الػالنة

 ا ر الػزيَ الػزيَ الػزيَ  ا رٍ في ثهلإلام الخل ة

-- -- 

(بانة الخل ة )ضلطلة الهيمة   

 الىصٌى للخدمت

  ال  زيشر  زيشر         ٍان ثهلإلام الخل ة

 ال إلاوحل الكز ع املهل ة للخل ة 

  زيش الاثصاُ  املونؼ الالٌتر وي لللائزة   زيش ألال ة املواػً   ٌحئ ألال ة اللمهور   نىوات ثهلإلام الخل ة

  َاثل   بزيل الٌتر وي     قايظ   ثؼبيو َاثل ذًي   الوػني  

 بنى  لإلازية الحهاغل  الحػويظات – غمان –  سارة املالية   ػلو ات الاثصاُ  الحواصل

 065663406 : قايظ / 0799951506-0799951546 -065695162: رنم َاثل

  3:30 - 8:30/ الخميظ - الاخل  ا نات ثهلإلام الخل ة

 مإصساث الاداء

 الىضع املستهدف الليمت الحاليت للمإصس اسم املإصس

  اإلااو غمل5  اإلااو غمل5  ػلُ  ند الاهحظار

  اإلااو غمل5  اإلااو غمل 5  ػلُ  ند ثهلإلام الخل ة

 %89 %88.8  ػلُ رطا  حلهي الخل ة

 %0 %2 وطبة الاألاؼاا في جطليم الخل ة

 %0 %0  ػلُ الػٍا ر غلى الخل ة

  ً اربػة الى ضحة  رائو  ً اربػة الى ضحة  رائوغلا الورائو املؼلوبة 

  غلا اللهات الػزيٌة 

 7 7غلا املوظكين 

  غهزر 700  غهزر 700حلم الؼلئ غلى الخل ة 

 

 هىيت الخدمت
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  ر ش الخل ة*

 حعىيضاث العمل والعماٌ اضم الخل ة

  ألال ة قزغيةألال ة رئيطية      َيٍلية الخل ة

 الخػزيؼ الىاظم للخل ة

. 1996ناهون الػمل لطىة .1

. الػهوا ملطحخل ي الطكارات الاراهية في الخارج.2

 .نواهين الػمل في اللُ  الاألازر . 3

 انهاا ألال ات املوظل املحهاغل    غز غ ثهلإلام الخل ة

الورائو املؼلوبة للحصُو غلى 

 الخل ة

 غٍل الوريهة اللائزة  الوريهة

 ً حميؼ الل ائز الػاو  يحاب جؿؼيه  ً اللائزة .1

  الزضمية 

 اصل

 ً حميؼ الل ائز الػاو  حلُ  ألال ات املوظل.2

  الزضمية

 اصل

 صورة  صلنة الاخواُ امللهية اقتر الػائلة.3

 ً حميؼ الل ائز الػاو يحاب انهاا الخل ة .4

 الزضمية 

اصل ا  صورة  صلنة 

غهوا / سارة الخارحية غهل اضحخلاو .5

 طحخل ي الطكارات 

صورة  صلنة 

  الحٍو ة الاغماُ          املهيمين        املواػىين         قئة  حلهي الخل ة

 مساحل جلديم الخدمت

امللة الش ىية املػيارية  لإلحزااات 

 زثبؼة بػلا الا ايً  )الزئيطية 

 ( املوظكين

  ػلُ امللة الش ىية املطحؿزنة لٍل إحزاا  حزااات الزئيطية لحهلإلام الخل ة

  انيهة20 .اضحالو  ثلنيو الورائو الالس ة الهجاس املػا لة.1

ثىظيم نزار الحػويظات خطئ الىظاو .2

 .. ثلنيهه  ثونيػه  ً اغظاا الللىة

  انيهة45

  انائو10 ارضاُ الهزار لهطم الزنابة اللاألالية.3

ثدويل املػا لة الى  لإلازية الحهاغل لصزف .4

 املطحدهات

 

الش ً املػيارر املطحؿزم لحهلإلام 

 الخل ة

 هظزا لٌثرة املػا الت املطحلمة إلاو يا غلى  لار الطاغة  ً نبل اصحاب )ضاغة  غػز انائو 

 .( اإلااو لٍي ثٍون الهزار حاَش للحىكيذ5الػالنة إلاحم اغؼائهم  وغل ألاالُ 

 ال إلاوحل نيمة الزضوو

      آلية اللقؼ
ًا
   اقؼ الٌتر وي    ههلا

  خزج الخل ة
  لة صالخية الوريهة غٍل  خزج الخل ة

  اغهز6 غيَ

 صسواء الخدمت

  ألال ة غا واإلاة ألال ة اقهية     ثصييل الخل ة

  الخل ات ذات الػالنة
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 ا ر الػزيَ الػزيَ الػزيَ  ا رٍ في ثهلإلام الخل ة

---- ---- 

(بانة الخل ة )ضلطلة الهيمة   

 الىصٌى للخدمت

  ال  زيشر  زيشر         ٍان ثهلإلام الخل ة

 ---- الكز ع املهل ة للخل ة 

  زيش الاثصاُ  املونؼ الالٌتر وي لللائزة   زيش ألال ة املواػً   ٌحئ ألال ة اللمهور   نىوات ثهلإلام الخل ة

  َاثل   بزيل الٌتر وي     قايظ   ثؼبيو َاثل ذًي   الوػني  

 بنى  لإلازية الحهاغل  الحػويظات – غمان –  سارة املالية   ػلو ات الاثصاُ  الحواصل

 065663406 : قايظ / 0799951506-0799951546 -065695162: رنم َاثل

  3:30 - 8:30/ الخميظ - الاخل  ا نات ثهلإلام الخل ة

 مإصساث الاداء

 الىضع املستهدف الليمت الحاليت للمإصس اسم املإصس

  اإلااو غمل5  اإلااو غمل5  ػلُ  ند الاهحظار

  اإلااو غمل5  اإلااو غمل5  ػلُ  ند ثهلإلام الخل ة

 %89 %88.8  ػلُ رطا  حلهي الخل ة

 %0 %2 وطبة الاألاؼاا في جطليم الخل ة

 %0 %0  ػلُ الػٍا ر غلى الخل ة

   رائو5   رائو5غلا الورائو املؼلوبة 

 ال إلاوحل ال إلاوحلغلا اللهات الػزيٌة 

 7 7غلا املوظكين 

  غهزيا20  غهزيا20حلم الؼلئ غلى الخل ة 

 

 

 

 

 

 

 

 هىيت الخدمت

  ر ش الخل ة*
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 عسىسر /جىظيم كساز ميافأة نهايت الخدمت مدون اضم الخل ة

  ألال ة قزغيةألال ة رئيطية      َيٍلية الخل ة

 الخػزيؼ الىاظم للخل ة

ناهون الحهاغل امللوي  الػطٌزر .1

. هظاو الخل ة امللهية.2

. ناهون ألال ة الاقزاا.3

. ناهون ألال ة الظباغ.4

 هظاو الللان الؼبية امللهية  الػطٌزية.5

 الػطٌزر بؿير الحهاغل/اهتهاا ألال ة املوظل امللوي غز غ ثهلإلام الخل ة

الورائو املؼلوبة للحصُو غلى 

 الخل ة

 غٍل الوريهة اللائزة  الوريهة

حميؼ الل ائز الػا ة يحاب جؿؼية  ً اللائزة املػىية .1

 الزضمية امللهية 

  الػطٌزية

 اصل

حميؼ الل ائز الػا ة  حلُ  ألال ات.2

 الزضمية امللهية 

  الػطٌزية

 اصل ا  صورة  صلنة

نزار  دٌمة في خاُ انهاا الخل ة .3

 بطبئ حزو

 اصل ا  صورة  صلنة  سارة الػلُ

نزار للىة ػبية غليا في خاُ انهاا .4

الخل ة الضباب صحية 

اصل ا  صورة  صلنة  سارة الصحة 

  الحٍو ة الاغماُ          املهيمين        املواػىين         قئة  حلهي الخل ة

 مساحل جلديم الخدمت

امللة الش ىية املػيارية  لإلحزااات 

 زثبؼة بػلا الا ايً  )الزئيطية 

 ( املوظكين

  ػلُ امللة الش ىية املطحؿزنة لٍل إحزاا  حزااات الزئيطية لحهلإلام الخل ة

  انيهة15 اضحالو الورائو الظز رية  ثلنيهها.1

جسليل املػا لة  اغؼاا املزاحؼ بؼانة .2

  زاحػة

  انائو5

  انيهة15 ثىظيم الهزار.3

  انيهة15 ػباغة الهزار.4

  انيهة15 ثلنيو الهزار.5

ارضاُ الهزار بػل الحلنيو لحونيػه  ً اغظاا .6

 للىة الحهاغل

 انائو10

 انائو 10ارضاُ الهزار الهطم الزنابة اللاألالية . 7

 انائو 10ارضاُ الهزار ملىل ب الوسيز لحونيػه .8

 انائو 5ثبليـ صاخئ الػالنة نزار املٍاقاة .9

الش ً املػيارر املطحؿزم لحهلإلام 

 الخل ة

 هظزا لٌثرة املػا الت املطحلمة إلاو يا غلى  لار الطاغة  ً نبل اصحاب )ضاغة  غػز انائو 

 .( اإلااو لٍي ثٍون الهزار حاَش للحىكيذ5الػالنة إلاحم اغؼائهم  وغل ألاالُ 

 ال إلاوحل نيمة الزضوو
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      آلية اللقؼ
ًا
   اقؼ الٌتر وي    ههلا

  خزج الخل ة

  لة صالخية الوريهة غٍل  خزج الخل ة

غىل صزف املٍاقأة ال إلاصبذ له نيمة  يدكظ  نزار بهيمة املٍاقأة غً الخل ة

 باملطحواع

 صسواء الخدمت

  ألال ة غا واإلاة ألال ة اقهية     ثصييل الخل ة

  الخل ات ذات الػالنة

 ا ر الػزيَ الػزيَ الػزيَ  ا رٍ في ثهلإلام الخل ة

---- ---- 

(بانة الخل ة )ضلطلة الهيمة   

 الىصٌى للخدمت

  ال  زيشر  زيشر         ٍان ثهلإلام الخل ة

 ---- الكز ع املهل ة للخل ة 

  زيش الاثصاُ  املونؼ الالٌتر وي لللائزة   زيش ألال ة املواػً   ٌحئ ألال ة اللمهور   نىوات ثهلإلام الخل ة

  َاثل   بزيل الٌتر وي     قايظ   ثؼبيو َاثل ذًي   الوػني  

 بنى  لإلازية الحهاغل  الحػويظات – غمان –  سارة املالية   ػلو ات الاثصاُ  الحواصل

 065663406 : قايظ / 0799951506-0799951546 -065695162: رنم َاثل

 3:30- 8:30الخميظ – الاخل  ا نات ثهلإلام الخل ة

 مإصساث الاداء

 الىضع املستهدف الليمت الحاليت للمإصس اسم املإصس

  اإلااو غمل5  اإلااو غمل5  ػلُ  ند الاهحظار

  اإلااو غمل5  اإلااو غمل5  ػلُ  ند ثهلإلام الخل ة

 %89 %88.8  ػلُ رطا  حلهي الخل ة

 %0 %1 وطبة الاألاؼاا في جطليم الخل ة

 %0 %0  ػلُ الػٍا ر غلى الخل ة

  ً اربػة الى ألامطة  ً اربػة الى ألامطةغلا الورائو املؼلوبة 

 0 0غلا اللهات الػزيٌة 

 غػز  وظكين غػز  وظكينغلا املوظكين 

 ألامظ نزارات غهزيا ألامظ نزارات غهزياحلم الؼلئ غلى الخل ة 

  ً ألاالُ الىظاو الالٌتر وي للسلل الوػني للخل ات الحٍو ية* 
ًا
 .إلاحم ثز يز الخل ة آليا

 

 هىيت الخدمت

  ر ش الخل ة*

 جىظيم كساز زد العااداث الخلاعديت اضم الخل ة
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  ألال ة قزغيةألال ة رئيطية      َيٍلية الخل ة

 ناهون الحهاغل امللوي  الػطٌزر .1 الخػزيؼ الىاظم للخل ة

 اهتهاا ألال ة املوظكة املصىكة باالضحهالة غز غ ثهلإلام الخل ة

الورائو املؼلوبة للحصُو غلى 

 الخل ة

 غٍل الوريهة اللائزة  الوريهة

حميؼ الل ائز الػا ة يحاب جؿؼية  ً اللائزة املػىية .1

  الزضمية امللهية 

 اصل

حميؼ الل ائز الػا ة  حلُ  ألال ات.2

  الزضمية امللهية 

 اصل ا  صورة  صلنة

  الحٍو ة الاغماُ          املهيمين        املواػىين         قئة  حلهي الخل ة

 مساحل جلديم الخدمت

امللة الش ىية املػيارية  لإلحزااات 

 زثبؼة بػلا الا ايً  )الزئيطية 

 ( املوظكين

  ػلُ امللة الش ىية املطحؿزنة لٍل إحزاا  حزااات الزئيطية لحهلإلام الخل ة

  انيهة15 اضحالو الورائو الظز رية  ثلنيهها.1

جسليل املػا لة  اغؼاا املزاحؼ بؼانة .2

  زاحػة

  انائو5

  انيهة15 ثىظيم الهزار.3

  انيهة15 ػباغة الهزار.4

  انيهة15 ثلنيو الهزار.5

ارضاُ الهزار بػل الحلنيو لحونيػه  ً اغظاا .6

 للىة الحهاغل

 انيهة20

 انائو 10ارضاُ الهزار الهطم الزنابة اللاألالية . 7

 انائو 10ارضاُ الهزار ملىل ب الوسيز لحونيػه .8

 انائو 5ثبليـ صاخئ الػالنة نزار املٍاقأة .9

الش ً املػيارر املطحؿزم لحهلإلام 

 الخل ة

 هظزا لٌثرة املػا الت املطحلمة إلاو يا غلى  لار الطاغة  ً نبل اصحاب الػالنة ) انيهة 45ضاغة 

 .(ذ اإلااو لٍي ثٍون الهزار حاَش للحىكي5إلاحم اغؼائهم  وغل ألاالُ 

 ال إلاوحل نيمة الزضوو

      آلية اللقؼ
ًا
   اقؼ الٌتر وي    ههلا

  خزج الخل ة

  لة صالخية الوريهة غٍل  خزج الخل ة

غىل صزف الػائلات الحهاغل إلاصبذ الهزار بال  نزار بزا الػائلات الحهاغلإلاة

 نيمة

 صسواء الخدمت

  ألال ة غا واإلاة ألال ة اقهية     ثصييل الخل ة

  الخل ات ذات الػالنة

 ا ر الػزيَ الػزيَ الػزيَ  ا رٍ في ثهلإلام الخل ة

--- --- 

(بانة الخل ة )ضلطلة الهيمة   
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 الىصٌى للخدمت

  ال  زيشر  زيشر         ٍان ثهلإلام الخل ة

  الكز ع املهل ة للخل ة 

  زيش الاثصاُ  املونؼ الالٌتر وي لللائزة   زيش ألال ة املواػً   ٌحئ ألال ة اللمهور   نىوات ثهلإلام الخل ة

  َاثل   بزيل الٌتر وي     قايظ   ثؼبيو َاثل ذًي   الوػني  

 بزيل إلٌتر وي www.mof.gov.jo رنم َاثل    0799951506-0799951546 -065695162  ػلو ات الاثصاُ  الحواصل

  قايظ065663406

 3:30- 8:30الخميظ – الاخل  ا نات ثهلإلام الخل ة

 مإصساث الاداء

 الىضع املستهدف الليمت الحاليت للمإصس اسم املإصس

  اإلااو غمل5  اإلااو غمل5  ػلُ  ند الاهحظار

  اإلااو غمل5  اإلااو غمل5  ػلُ  ند ثهلإلام الخل ة

 %89 %88.8  ػلُ رطا  حلهي الخل ة

 %0 %1 وطبة الاألاؼاا في جطليم الخل ة

 %0 %0  ػلُ الػٍا ر غلى الخل ة

  ً ارىان الى رالرة  ً ارىان الى رالرةغلا الورائو املؼلوبة 

 0 0غلا اللهات الػزيٌة 

 غػز  وظكين غػز  وظكينغلا املوظكين 

  غهزيا2  غهزيا2حلم الؼلئ غلى الخل ة 

  ً ألاالُ الىظاو الالٌتر وي للسلل الوػني للخل ات الحٍو ية* 
ًا
. إلاحم ثز يز الخل ة آليا

 

 

 

 

 

 

 

 

 هىيت الخدمت

  ر ش الخل ة*

اصداز بساءة الرمت للمخلاعديً املدهيين والعسىسيين  اضم الخل ة
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      ألال ة قزغية ألال ة رئيطية     َيٍلية الخل ة

. الىظاو املالي- ناهووي الحهاغل امللوي  الػطٌزر  الخػزيؼ الىاظم للخل ة

 ان إلاٍون املزاحؼ  حهاغل  لوي ا  غطٌزر  غز غ ثهلإلام الخل ة

الورائو املؼلوبة للحصُو غلى 

 الخل ة

 غٍل الوريهة اللائزة  الوريهة

هموذج بزااة الذ ة للموظل  ً 

 املؤضطة الحٍو ية التي إلاخبؼ لها 

ًان إلاخلو بها  اللائزة التي 

املوظل ضواا ا ائز 

الزضمية الحٍو ية 

  الاحهشة الا ىية

 اصل

 اصل اائزة الاخواُ امللهية  ريهة اربات َوية شخصية 

  الحٍو ة الاغماُ          املهيمين        املواػىين        قئة  حلهي الخل ة

 مساحل جلديم الخدمت

امللة الش ىية املػيارية  لإلحزااات 

 زثبؼة بػلا الا ايً  )الزئيطية 

 ( املوظكين

  ػلُ امللة الش ىية املطحؿزنة لٍل إحزاا  حزااات الزئيطية لحهلإلام الخل ة

غً ػزيو ثلنيو اضم الصخص غلى هظاو 

ًاهد ذ حه  ػؿولة للماُ  الا واُ الػا ة اذا 

 .الػاو او ال

 ألامظ انائو

الش ً املػيارر املطحؿزم لحهلإلام 

 الخل ة

  انائو5

 الإلاوحل نيمة الزضوو

      آلية اللقؼ
ًا
   اقؼ الٌتر وي    ههلا

  خزج الخل ة

  لة صالخية الوريهة غٍل  خزج الخل ة

ألاحم غلى بزااة الذ ة ان ذ ة الصخص ؾير  

  الػا ةلأل واُ ػؿولة 

ال إلاوحل لها  ند  دلا لًٌ ثزقو بامللل 

 الهزار الحهاغلر اذ جػحبر إلصلارالحهاغلر 

 حشا  ً اصلار الهزار

 صسواء الخدمت

 ألال ة غا واإلاة  ألال ة اقهية     ثصييل الخل ة

  الخل ات ذات الػالنة

 ا ر الػزيَ الػزيَ الػزيَ  ا رٍ في ثهلإلام الخل ة

--- ---- 

(بانة الخل ة )ضلطلة الهيمة   

 الىصٌى للخدمت

  ال  زيشر   زيشر        ٍان ثهلإلام الخل ة

 ---- الكز ع املهل ة للخل ة 

  زيش الاثصاُ  املونؼ الالٌتر وي لللائزة   زيش ألال ة املواػً   ٌحئ ألال ة اللمهور  نىوات ثهلإلام الخل ة

  َاثل   بزيل الٌتر وي     قايظ   ثؼبيو َاثل ذًي   الوػني  
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  بنى  لإلازية الحهاغل  الحػويظات– غمان –  سارة املالية   ػلو ات الاثصاُ  الحواصل

 065663406 : قايظ / 0799951506-0799951546 -065695162: رنم َاثل

 3:30 – 8:30/ الخميظ – الاخل  ا نات ثهلإلام الخل ة

 مإصساث الاداء

 الىضع املستهدف الليمت الحاليت للمإصس اسم املإصس

 ألامظ انائو ألامظ انائو  ػلُ  ند الاهحظار

 ألامظ انائو ألامظ انائو  ػلُ  ند ثهلإلام الخل ة

 %90 %80  ػلُ رطا  حلهي الخل ة

 %0 %0 وطبة الاألاؼاا في جطليم الخل ة

 %0 %0  ػلُ الػٍا ر غلى الخل ة

 2 2غلا الورائو املؼلوبة 

 0 0غلا اللهات الػزيٌة 

 1 1غلا املوظكين 

  غهزا2000  غهزا2000حلم الؼلئ غلى الخل ة 
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 هىيت الخدمت

  ً ألاالُ الىظاو الالٌتر وي للسلل الوػني للخل ات الحٍو ية  ر ش الخل ة*
ًا
 .إلاحم ثز يز الخل ة آليا

 هـــف الطلــــب اضم الخل ة

 ألال ة رئيطية     َيٍلية الخل ة

 

 الػؤ ن الهاهوهيةألال ات  لإلازية 
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 الخػزيؼ الىاظم للخل ة
 ناهون ثدصيل الا واُ الػا ة

 ناهون الحىكيذ– ناهون ااارة نظاإلاا الل لة 

 أ  ثهطيؼها نياو  حلهي الخل ة بخطلإلال الذ ة املالية املترثبة غليه غز غ ثهلإلام الخل ة

الورائو املؼلوبة للحصُو غلى 

 الخل ة

 صيل الىثيلت الدااسة  الىثيلت

الٌحاب الذر ثم بموحبه  طؼ إغارة 

الحػميم 

 صورة  هلو الؼلئ

 صورة  هلو الؼلئ نزار الحٌم 

 يحاب املحٌمة املخحصة  ػز خات ببيان  ا آلد اليه الهظية 

 املواػىين         قئة  حلهي الخل ة

 مساحل جلديم الخدمت

امللة الش ىية املػيارية  لإلحزااات 

 زثبؼة بػلا الا ايً  )الزئيطية 

 ( املوظكين

 معدٌ املدة الصمىيت املسخغسكت ليل ئحساء إلاحساءاث السايسيت لخلديم الخدمت

  انائو10 ثوريل الؼلئ .1

  انائو10 الحلنيو الػٌلي  املوطوعي للؼلئ .2

  انيهة30 إغلاا  طواة الٌحاب .3

  انيهة15 إحاسة الٌحاب  ً رئيظ الهطم .4

  انائو10 ثونيؼ امللإلاز .5

  انائو10  ارضاُ الٌحاب لللهة املػىية ثصلإلاز .6

الش ً املػيارر املطحؿزم لحهلإلام 

 الخل ة
 
ًا
 ضاغة  هصل ثهزيبا

 ال إلاوحل نيمة الزضوو

 -- آلية اللقؼ

  خزج الخل ة

 مدة صالحيت الىثيلت صيل مخسج الخدمت

أ  غىل / ا لم إلاًٌ  ؼلوب ألر حهة أألازر،   يحاب رضمي

 .إألاالله بالخطوية

 صسواء الخدمت

 ألال ة غا واإلاة  ثصييل الخل ة

 ال إلاوحل الخل ات ذات الػالنة

 دوز الضسيً الضسيً الػزيَ  ا رٍ في ثهلإلام الخل ة

  ال إلاوحل

(بانة الخل ة )ضلطلة الهيمة   -- 

 الىصٌى للخدمت

  زيشر        ٍان ثهلإلام الخل ة

 -- الكز ع املهل ة للخل ة 

  ٌحئ ألال ة اللمهور  نىوات ثهلإلام الخل ة
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 لإلازية الػؤ ن الهاهوهية –   سارة املالية   ػلو ات الاثصاُ  الحواصل

 4611864/06   قايظ4612195/06رنم َاثل / حبل اللويبلٍ  - غمان 

  3:30 - 8:30/ الخميظ -  خل  ا نات ثهلإلام الخل ة

 مإصساث الاداء

 الىضع املستهدف الليمت الحاليت للمإصس اسم املإصس

 هصل ضاغة ضاغة  ػلُ  ند الاهحظار

 ضاغة ضاغة  هصل  ػلُ  ند ثهلإلام الخل ة

 %90 %88.8  ػلُ رطا  حلهي الخل ة

 %0 %0 وطبة الاألاؼاا في جطليم الخل ة

 %0 %0  ػلُ الػٍا ر غلى الخل ة

 1 3غلا الورائو املؼلوبة 

 %0 %0غلا اللهات الػزيٌة 

 2 3غلا املوظكين 

 )%  7حلم الؼلئ غلى الخل ة 
ًا
 - (غهزيا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هىيت الخدمت

  ً ألاالُ الىظاو الالٌتر وي للسلل الوػني للخل ات الحٍو ية  ر ش الخل ة*
ًا
 .إلاحم ثز يز الخل ة آليا

 زفع اصازة الحلص اسم الخدمت

  ألال ة رئيطية    * َيٍلية الخل ة
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 الخػزيؼ الىاظم للخل ة
 ناهون ثدصيل الا واُ الػا ة

 ناهون الحىكيذ– ناهون ااارة نظاإلاا الل لة 

 أ  ثهطيؼها نياو  حلهي الخل ة بخطلإلال الذ ة املالية املترثبة غليه غز غ ثهلإلام الخل ة

الورائو املؼلوبة للحصُو غلى 

 الخل ة

 صيل الىثيلت الدااسة  الىثيلت

الٌحاب الذر ثم بموحبه  طؼ إغارة 

 الحػميم

 صورة  هلو الؼلئ

 صورة  هلو الؼلئ  ػز خات ببيان  ا آلد اليه الهظية

 يحاب املحٌمة املخحصة  ػز خات ببيان  ا آلد اليه الهظية

 الاغماُ         * املهيمين        * املواػىين       *  قئة  حلهي الخل ة

 مساحل جلديم الخدمت

امللة الش ىية املػيارية  لإلحزااات 

 زثبؼة بػلا الا ايً  )الزئيطية 

 ( املوظكين

 معدٌ املدة الصمىيت املسخغسكت ليل ئحساء إلاحساءاث السايسيت لخلديم الخدمت

  انائو10 ثوريل الؼلئ .1

  انائو10 الحلنيو الػٌلي  املوطوعي للؼلئ .2

   انائو30 إغلاا  طواة الٌحاب .3

  انائو15 إحاسة الٌحاب  ً رئيظ الهطم .4

  انائو10 ثونيؼ امللإلاز .5

  انائو10 ثصلإلاز  ارضاُ الٌحاب لللهة املػىية .6

الش ً املػيارر املطحؿزم لحهلإلام 

 الخل ة
 
ًا
 ضاغة  هصل ثهزيبا

 ال إلاوحل نيمة الزضوو

 -- آلية اللقؼ

  خزج الخل ة

 مدة صالحيت الىثيلت صيل مخسج الخدمت

أ  غىل / ا لم إلاًٌ  ؼلوب ألر حهة أألازر،   يحاب رضمي

 .إألاالله بالخطوية

 صسواء الخدمت

  ألال ة غا واإلاة   ثصييل الخل ة

 ال إلاوحل الخل ات ذات الػالنة

 دوز الضسيً الضسيً الػزيَ  ا رٍ في ثهلإلام الخل ة

  ال إلاوحل

(بانة الخل ة )ضلطلة الهيمة  -- 

 الىصٌى للخدمت

  زيشر      *  ٍان ثهلإلام الخل ة

 --- الكز ع املهل ة للخل ة 

  ٌحئ ألال ة اللمهور  نىوات ثهلإلام الخل ة
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 لإلازية الػؤ ن الهاهوهية –   سارة املالية   ػلو ات الاثصاُ  الحواصل

 4611864/06   قايظ4612195/06رنم َاثل / حبل اللويبلٍ  - غمان 

  3:30 - 8:30/ الخميظ -  خل  ا نات ثهلإلام الخل ة

 مإصساث الاداء

 الىضع املستهدف الليمت الحاليت للمإصس اسم املإصس

 هصل ضاغة ضاغة  ػلُ  ند الاهحظار

 ضاغة ضاغة  هصل  ػلُ  ند ثهلإلام الخل ة

 %90 %88.8  ػلُ رطا  حلهي الخل ة

 %0 %0 وطبة الاألاؼاا في جطليم الخل ة

 %0 %0  ػلُ الػٍا ر غلى الخل ة

 1 3غلا الورائو املؼلوبة 

 0 0غلا اللهات الػزيٌة 

 2 3غلا املوظكين 

 )%  7حلم الؼلئ غلى الخل ة 
ًا
 - (غهزيا
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 هىيت الخدمت

  ر ش الخل ة*

 اصداز بساءة الرمت للخخلي عً الليسيت اضم الخل ة

  ألال ة قزغية ألال ة رئيطية     َيٍلية الخل ة

 

 الػا ة   واُألال ات  لإلازية 
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  جػلإلاالثه 1925لطىة  (6)ناهون ثدصيل   واُ الػا ة رنم  الخػزيؼ الىاظم للخل ة

 بزرا الذ ة  ليظ غليه اإلاة  ؼالبة  الية غز غ ثهلإلام الخل ة

الورائو املؼلوبة للحصُو غلى 

 الخل ة

 غٍل الوريهة اللائزة  الوريهة

 أصليه اائزة الاخواُ امللهية يحاب رضمي

  الحٍو ة الاغماُ          املهيمين         املواػىين        قئة  حلهي الخل ة

 مساحل جلديم الخدمت

امللة الش ىية املػيارية  لإلحزااات 

 زثبؼة بػلا الا ايً  )الزئيطية 

 ( املوظكين

  ػلُ امللة الش ىية املطحؿزنة لٍل إحزاا  حزااات الزئيطية لحهلإلام الخل ة

الحلنيو غلى هظاو الا واُ الػا ة  هظاو . 1

الػؤ ن الهاهوهية  

  انائو5

إصلار يحاب  وحه لألخواُ امللهية باهه بزرا . 2

 الذ ة للإلاىا

  انائو10

الش ً املػيارر املطحؿزم لحهلإلام 

 الخل ة

  انيهة             15

 ال إلاوحل نيمة الزضوو

 --- آلية اللقؼ

  خزج الخل ة
  لة صالخية الوريهة غٍل  خزج الخل ة

 ؾير  دلا يحاب رضمي 

 صسواء الخدمت

 ألال ة غا واإلاة  ثصييل الخل ة

 ال إلاوحل الخل ات ذات الػالنة

 ا ر الػزيَ الػزيَ الػزيَ  ا رٍ في ثهلإلام الخل ة

  ال إلاوحل

(بانة الخل ة )ضلطلة الهيمة   

 الىصٌى للخدمت

   زيشر        ٍان ثهلإلام الخل ة

 --- الكز ع املهل ة للخل ة 

  ٌحئ ألال ة اللمهور  نىوات ثهلإلام الخل ة

حبل اللويبلة  –  لإلازية الا واُ الػا ة -  سارة املالية   ػلو ات الاثصاُ  الحواصل

 06-4611864   قايظ06-4612195: رنم الهاثل

  3:30 - 8:30/ الخميظ - الاخل  ا نات ثهلإلام الخل ة

 مإصساث الاداء

 الىضع املستهدف الليمت الحاليت للمإصس اسم املإصس

 10 15  ػلُ  ند الاهحظار

 5 10  ػلُ  ند ثهلإلام الخل ة

 %90 %80  ػلُ رطا  حلهي الخل ة
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 0 0 وطبة الاألاؼاا في جطليم الخل ة

 0 0  ػلُ الػٍا ر غلى الخل ة

 1 1غلا الورائو املؼلوبة 

  ال إلاوحلغلا اللهات الػزيٌة 

 1 3غلا املوظكين 

 20حلم الؼلئ غلى الخل ة 
ًا
 --  يحاب غهزيا

  ً ألاالُ الىظاو الالٌتر وي للسلل الوػني للخل ات الحٍو ية* 
ًا
 .إلاحم ثز يز الخل ة آليا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هىيت الخدمت

  ر ش الخل ة*

 هف الطلب الامنت في حاٌ حسديد امليلفين للمبالغ املترجبت برمتهم اضم الخل ة

 ألال ة رئيطية     َيٍلية الخل ة
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  جػلإلاالثه 1925لطىة  (6)ناهون ثدصيل   واُ الػا ة رنم  الخػزيؼ الىاظم للخل ة

 جطوية املؼالبة املطحدهة بذ ة املٍلل غز غ ثهلإلام الخل ة

الورائو املؼلوبة للحصُو غلى 

 الخل ة

 غٍل الوريهة اللائزة  الوريهة

جطلإلال املؼالبة ا  غيٍات بىٌية أ  

يحاب بخطوية املؼالبة للر اللهة 

 الؼالبة

 يحاب رضمي اللهة الؼالبة

 الاغماُ          املهيمين         املواػىين        قئة  حلهي الخل ة

 مساحل جلديم الخدمت

امللة الش ىية املػيارية  لإلحزااات 

 زثبؼة بػلا الا ايً  )الزئيطية 

 ( املوظكين

  ػلُ امللة الش ىية املطحؿزنة لٍل إحزاا  حزااات الزئيطية لحهلإلام الخل ة

يل الؼلئ  ً ألاالُ  ىل ب إاارة املػلو ات 

اللىائية 

  انيهة15

الش ً املػيارر املطحؿزم لحهلإلام 

 الخل ة

  انيهة15

 ال إلاوحل نيمة الزضوو

 ---    آلية اللقؼ

  خزج الخل ة
  لة صالخية الوريهة غٍل  خزج الخل ة

 ؾير  دلا يحاب رضمي

 صسواء الخدمت

  ألال ة اقهية    ثصييل الخل ة

 --- الخل ات ذات الػالنة

 ا ر الػزيَ الػزيَ الػزيَ  ا رٍ في ثهلإلام الخل ة

 ثىكيذ الٌحاب إاارة املػلو ات اللىائية

(بانة الخل ة )ضلطلة الهيمة   

 الىصٌى للخدمت

  ال  زيشر   زيشر        ٍان ثهلإلام الخل ة

ًاقة املحاقظات الكز ع املهل ة للخل ة   املاليات في 

  ٌحئ ألال ة اللمهور  نىوات ثهلإلام الخل ة

حبل اللويبلة  –  لإلازية الا واُ الػا ة -  سارة املالية   ػلو ات الاثصاُ  الحواصل

 06-4611864   قايظ06-4612195: رنم الهاثل

  3:30 - 8:30/ الخميظ - الاخل  ا نات ثهلإلام الخل ة

 مإصساث الاداء

 الىضع املستهدف الليمت الحاليت للمإصس اسم املإصس

  انيهة10  انيهة15  ػلُ  ند الاهحظار

 5 10  ػلُ  ند ثهلإلام الخل ة

 %90 %80  ػلُ رطا  حلهي الخل ة
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 %0 %2 وطبة الاألاؼاا في جطليم الخل ة

 0 0  ػلُ الػٍا ر غلى الخل ة

 0 0غلا الورائو املؼلوبة 

 1 1غلا اللهات الػزيٌة 

 1 3غلا املوظكين 

 300حلم الؼلئ غلى الخل ة 
ًا
 --  يحاب غهزيا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هىيت الخدمت

  ر ش الخل ة*

 زفع اصازة الحلص الىتروهيا على الازاض ت واملسهباث اضم الخل ة
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  ألال ة رئيطية     َيٍلية الخل ة

  جػلإلاالثه 1925لطىة  (6)ناهون ثدصيل   واُ الػا ة رنم  الخػزيؼ الىاظم للخل ة

ًا ل املبلـ غز غ ثهلإلام الخل ة  جطلإلال 

الورائو املؼلوبة للحصُو غلى 

 الخل ة

 غٍل الوريهة اللائزة  الوريهة

 ا  جطوية املؼالبة/غيٍات بىٌية

جطلإلال املؼالبة ا  غيٍات بىٌية أ  

يحاب بخطوية املؼالبة للر اللهة 

الؼالبة 

 يحاب رضمي اللهة الؼالبة

 الاغماُ          املهيمين         املواػىين        قئة  حلهي الخل ة

 مساحل جلديم الخدمت

امللة الش ىية املػيارية  لإلحزااات 

 زثبؼة بػلا الا ايً  )الزئيطية 

 ( املوظكين

  ػلُ امللة الش ىية املطحؿزنة لٍل إحزاا  حزااات الزئيطية لحهلإلام الخل ة

 املٍلل وسخة يحاب رقؼ الحلش  رقػه إغؼاا

 
ًا
الٌتر هيا

  انيهة15

الش ً املػيارر املطحؿزم لحهلإلام 

 الخل ة

  انيهة15

 ال إلاوحل نيمة الزضوو

 ---    آلية اللقؼ

  خزج الخل ة
 مدة صالحيت الىثيلت صيل مخسج الخدمت

 ؾير  دلا يحاب

 صسواء الخدمت

  ألال ة اقهية     ثصييل الخل ة

 --- الخل ات ذات الػالنة

 ا ر الػزيَالػزيَ  الػزيَ  ا رٍ في ثهلإلام الخل ة

 اائزة الاراض ي -1

 اائزة الترألايص  -2

الزبؽ الالٌتر وي  ػهم ليحم رقؼ الحلش 

  ً  لإلازية الا واُ الػا ة
ًا
 الٌتر هيا

(بانة الخل ة )ضلطلة الهيمة   

 الىصٌى للخدمت

  ال  زيشر   زيشر        ٍان ثهلإلام الخل ة

 املاليات في املحاقظات الكز ع املهل ة للخل ة 

   ٌحئ ألال ة اللمهور  نىوات ثهلإلام الخل ة

حبل اللويبلة  –  لإلازية الا واُ الػا ة -  سارة املالية   ػلو ات الاثصاُ  الحواصل

 06-4611864   قايظ06-4612195: رنم الهاثل

  3:30 - 8:30/ الخميظ - الاخل  ا نات ثهلإلام الخل ة

 مإصساث الاداء

 الىضع املستهدف الليمت الحاليت للمإصس اسم املإصس
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 10 15  ػلُ  ند الاهحظار

 5 10  ػلُ  ند ثهلإلام الخل ة

 %90 %80  ػلُ رطا  حلهي الخل ة

 %0 %2 وطبة الاألاؼاا في جطليم الخل ة

 0 0  ػلُ الػٍا ر غلى الخل ة

 0 0غلا الورائو املؼلوبة 

 - 2غلا اللهات الػزيٌة 

 1 3غلا املوظكين 

 300حلم الؼلئ غلى الخل ة 
ًا
 -  يحاب غهزيا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هىيت الخدمت

  ر ش الخل ة*

 زفع اصازة الحلص عً الازصدة في البىىن الخجازيت في حاٌ حسديد امليلفين للمبالغ املترجبت برمتهم اضم الخل ة
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  ألال ة رئيطية     َيٍلية الخل ة

  جػلإلاالثه 1925لطىة  (6)ناهون ثدصيل   واُ الػا ة رنم  الخػزيؼ الىاظم للخل ة

ًا ل غز غ ثهلإلام الخل ة  اقؼ املبلـ 

الورائو املؼلوبة للحصُو غلى 

 الخل ة

 غٍل الوريهة اللائزة  الوريهة

ا  جطوية املؼالبة /غيٍات بىٌية

جطلإلال املؼالبة ا  غيٍات بىٌية أ  

يحاب بخطوية املؼالبة للر اللهة 

 الؼالبة

 يحاب رضمي اللهة الؼالبة

  الاغماُ          املهيمين         املواػىين        قئة  حلهي الخل ة

 مساحل جلديم الخدمت

امللة الش ىية املػيارية  لإلحزااات 

 زثبؼة بػلا الا ايً  )الزئيطية 

 ( املوظكين

  ػلُ امللة الش ىية املطحؿزنة لٍل إحزاا  حزااات الزئيطية لحهلإلام الخل ة

اغؼاا املٍلل يحاب رقؼ حلش غً الارصلة لٍاقة 

البىوى 

  انيهة15

الش ً املػيارر املطحؿزم لحهلإلام 

 الخل ة

  انيهة15

 ال إلاوحل نيمة الزضوو

 --- آلية اللقؼ

  خزج الخل ة
  لة صالخية الوريهة غٍل  خزج الخل ة

 ؾير  دلا يحاب

 صسواء الخدمت

  ألال ة غا واإلاة  ألال ة اقهية     ثصييل الخل ة

  الخل ات ذات الػالنة

 ا ر الػزيَ الػزيَ الػزيَ  ا رٍ في ثهلإلام الخل ة

 ثىكيذ الٌحاب البىوى الحجارية

(بانة الخل ة )ضلطلة الهيمة   

 الىصٌى للخدمت

  ال  زيشر   زيشر        ٍان ثهلإلام الخل ة

  اليات  سارة املالية الكز ع املهل ة للخل ة 

   ٌحئ ألال ة اللمهور  نىوات ثهلإلام الخل ة

حبل اللويبلة  –  لإلازية الا واُ الػا ة -  سارة املالية   ػلو ات الاثصاُ  الحواصل

 06-4611864   قايظ06-4612195: رنم الهاثل

  3:30 - 8:30/ الخميظ - الاخل  ا نات ثهلإلام الخل ة

 مإصساث الاداء

 الىضع املستهدف الليمت الحاليت للمإصس اسم املإصس

 10 15  ػلُ  ند الاهحظار
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 5 10  ػلُ  ند ثهلإلام الخل ة

 %90 %80  ػلُ رطا  حلهي الخل ة

 0 0 وطبة الاألاؼاا في جطليم الخل ة

 0 0  ػلُ الػٍا ر غلى الخل ة

 0 0غلا الورائو املؼلوبة 

  البىوى الحجاريةغلا اللهات الػزيٌة 

 1 3غلا املوظكين 

 300حلم الؼلئ غلى الخل ة 
ًا
   يحاب غهزيا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هىيت الخدمت

  ر ش الخل ة*

 اسخعالم امليلفين الريً عليهم ذمم ماليت مً خالٌ املىكع الالىتروون لىشازة املاليت اضم الخل ة

  ألال ة قزغية َيٍلية الخل ة
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  جػلإلاالثه 1925لطىة  (6)ناهون ثدصيل   واُ الػا ة رنم  الخػزيؼ الىاظم للخل ة

 رنم  ػني غز غ ثهلإلام الخل ة

الورائو املؼلوبة للحصُو غلى 

 الخل ة

 غٍل الوريهة اللائزة  الوريهة

   ال إلاوحل

  الاغماُ         املهيمين         املواػىين        قئة  حلهي الخل ة

 مساحل جلديم الخدمت

امللة الش ىية املػيارية  لإلحزااات 

 زثبؼة بػلا الا ايً  )الزئيطية 

 ( املوظكين

  ػلُ امللة الش ىية املطحؿزنة لٍل إحزاا  حزااات الزئيطية لحهلإلام الخل ة

 الزنم  إاألااُاللألاُو غلى املونؼ الالٌتر وي 

الوػني  

 انيهة

الش ً املػيارر املطحؿزم لحهلإلام 

 الخل ة

 في خيىه

 ال إلاوحل نيمة الزضوو

 --    آلية اللقؼ

  خزج الخل ة
  لة صالخية الوريهة غٍل  خزج الخل ة

 --  ان  حل–يػل للذ م املالية 

 صسواء الخدمت

  ألال ة غا واإلاة  ثصييل الخل ة

 --- الخل ات ذات الػالنة

 ا ر الػزيَ الػزيَ الػزيَ  ا رٍ في ثهلإلام الخل ة

  ال إلاوحل

(بانة الخل ة )ضلطلة الهيمة  -- 

 الىصٌى للخدمت

 ----   ٍان ثهلإلام الخل ة

 --- الكز ع املهل ة للخل ة 

 الهاثل  /  املونؼ الالٌتر وي  نىوات ثهلإلام الخل ة

 https://mof.gov.jo  ػلو ات الاثصاُ  الحواصل

حبل اللويبلة  –  لإلازية الا واُ الػا ة -  سارة املالية 

 06-4611864   قايظ06-4612195: رنم الهاثل

 ( ً ألاالُ املونؼ الالٌتر وي)ار  ند  ا نات ثهلإلام الخل ة

 مإصساث الاداء

 الىضع املستهدف الليمت الحاليت للمإصس اسم املإصس

 --- ال إلاوحل  ػلُ  ند الاهحظار

 --- في خيىه  ػلُ  ند ثهلإلام الخل ة

 %100 %100  ػلُ رطا  حلهي الخل ة

 0 0 وطبة الاألاؼاا في جطليم الخل ة

https://mof.gov.jo/
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 0 0  ػلُ الػٍا ر غلى الخل ة

 0 0غلا الورائو املؼلوبة 

 0 0غلا اللهات الػزيٌة 

 1 1غلا املوظكين 

  حلم الؼلئ غلى الخل ة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

87  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هىيت الخدمت

  ً ألاالُ الىظاو الالٌتر وي للسلل الوػني للخل ات الحٍو ية*  ر ش الخل ة*
ًا
 .إلاحم ثز يز الخل ة آليا

 طلب وججديد الاصتران في اللسيدة السسميت اضم الخل ة

 ألال ة رئيطية     َيٍلية الخل ة

 

  اارةألال ات  لإلازية 
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هظاو اللواسو الػا ة  / ناهون اللزيلة الزضمية  جػلإلاالثه  الخػزيؼ الىاظم للخل ة

 ثهلإلام ػلئ ألاؼي للحصُو غلى الخل ة غز غ ثهلإلام الخل ة

الورائو املؼلوبة للحصُو غلى 

 الخل ة

 غٍل الوريهة اللائزة  الوريهة

جػبئة هموذج ػلئ  ثجلإلال الاغتراى 

 باللزيلة الزضمية

 هموذج    لإلازية  اارة

 الحٍو ة+ الاغماُ +  املهيمين + املواػىين  قئة  حلهي الخل ة 

 مساحل جلديم الخدمت

امللة الش ىية املػيارية  لإلحزااات 

 زثبؼة بػلا الا ايً  )الزئيطية 

 ( املوظكين

 معدٌ املدة الصمىيت املسخغسكت ليل ئحساء إلاحساءاث السايسيت لخلديم الخدمت

ثهلإلام ػلئ ألاؼي لالغتراى أ  ثجلإلال الاغتراى 

إلاوضح بموحبة الػلا املؼلوب  ً اللزيلة 

. الزضمية للهطم املػني

 انائو  10

اضحالو الؼلئ الخؼي  جسليله في السلل 

 .الخاص باملػتريين

  انائو 10

نبع نطيمة الاغتراى للر نطم اللزيلة 

الزضمية أ  للر املزايش املالية في املحاقظات 

 . إغلاا  طخىل نبع

  انائو 10

نؼؼ  صل  هبوطات  جطليمه لصاخئ 

 .الػالنة

  انائو 10

الش ً املػيارر املطحؿزم لحهلإلام 

 الخل ة

  انيهة40

 رالرون اإلاىار اغتراى ضىور  نيمة الزضوو

      آلية اللقؼ
ًا
 ههلا

  خزج الخل ة
  لة صالخية الوريهة غٍل  خزج الخل ة

 ال إلاوحل اغلاا اللزيلة الزضمية

 صسواء الخدمت

 ألال ة غمواإلاة  ثصييل الخل ة

 ال إلاوحل الخل ات ذات الػالنة

 ا ر الػزيَ الػزيَ الػزيَ  ا رٍ في ثهلإلام الخل ة

  رئاضة الوسراا /  لإلازية اللزيلة الزضمية

  لإلازية املؼابؼ الػطٌزية  

 ًاقة  غالهات في اللزيلة الزضمية  وػز 

  ًاقة  غلاا اللزيلة الزضمية  ػباغة 

(بانة الخل ة )ضلطلة الهيمة   

 الىصٌى للخدمت

  زيشر        ٍان ثهلإلام الخل ة

 ال إلاوحل الكز ع املهل ة للخل ة

 املونؼ الالٌتر وي لللائزة +  ٌحئ ألال ة اللمهور  نىوات ثهلإلام الخل ة 
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 4643600 ا  4636321: َاثل– الػبللي –  سارة املالية   ػلو ات الاثصاُ  الحواصل

  064618527:  قايظmohammad.rj@mof.gov.jo: البرإلال الالٌتر وي

  3:30 - 8:30/ الخميظ - الاخل  ا نات ثهلإلام الخل ة

 مإصساث الاداء

 الىضع املستهدف الليمت الحاليت للمإصس اسم املإصس

  انائو 10  انائو 15  ػلُ  ند الاهحظار

  انائو 10  انائو 10  ػلُ  ند ثهلإلام الخل ة

 %90 %80  ػلُ رطا  حلهي الخل ة

 0 0 وطبة الاألاؼاا في جطليم الخل ة

 0 0  ػلُ الػٍا ر غلى الخل ة

 1 1غلا الورائو املؼلوبة 

 1 1غلا اللهات الػزيٌة 

 ارىان  ارىان غلا املوظكين 

 350   ػترى غهزيا 300غهزر  / حلم الؼلئ غلى الخل ة

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

mailto:mohammad.rj@mof.gov.jo
mailto:mohammad.rj@mof.gov.jo
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 هىيت الخدمت

  ر ش الخل ة*

 اصداز وججديد زخصت مهً اضم الخل ة

 ألال ة قزغية َيٍلية الخل ة

. ، ناهون رألاص امله1979ًلطىة  (2)ناهون  ؤند رنم الخػزيؼ الىاظم للخل ة

.  حوا وػاغ ثجارر ألاارج خل ا الحىظيم  غز غ ثهلإلام الخل ة

 

  الية  داقظةألال ات 
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الورائو املؼلوبة للحصُو غلى 

 الخل ة

 غٍل الوريهة اللائزة  الوريهة

اائزة الػؤ ن  يحاب 

 الكلطؼييية

- 

  ريهة أصلية  ؾزقة الصىاغة  الحجارة، غهااة جسليل

  ريهة أصلية اائزة البيئة يحاب 

  ريهة أصلية لإلازية الصحة املػىية  يحاب

  ريهة أصليةاللقاع امللوي  يحاب

  الحٍو ة  الاغماُ       املهيمين     املواػىين       قئة  حلهي الخل ة

 مساحل جلديم الخدمت

امللة الش ىية املػيارية  لإلحزااات 

 زثبؼة بػلا الا ايً  )الزئيطية 

 ( املوظكين

 معدٌ املدة الصمىيت املسخغسكت ليل ئحساء إلاحساءاث السايسيت لخلديم الخدمت

جػبئة الىموذج الخاص إلصلار الزألاصة . 1

  ثهلإلامه ملحاضئ املالية

 انائو  5

 خطئ ثهلإلاز الزضوو املطحدهة غلى املواػً. 2

 الهاهون 

  انائو10

  انيهة20 ثلنيو بياهات الزألاصة  ً امللنو اللاألالي. 3

إصلار  ثونيؼ الزألاصة  ً نبل املوظل . 4

 املػني 

  انيهة25

  انائو5 جطليم هموذج الزألاصة لصاخئ الػالنة. 5

الش ً املػيارر املطحؿزم لحهلإلام 

 الخل ة

 ضاغة 

 نيمة الزضوو
 ً اإلاىاران  هصل إلى رالرون اإلاىار  ذلَ بموحئ الزضوو الواراة في ناهون رألاص املهً  خطئ ًل 

  هىة

     آلية اللقؼ
ًا
 ههلا

  خزج الخل ة
  لة صالخية الوريهة غٍل  خزج الخل ة

 ضىة  رألاصة  هً 

 صسواء الخدمت

 ألال ة غا واإلاة  ثصييل الخل ة

 ال إلاوحل الخل ات ذات الػالنة

 ا ر الػزيَ الػزيَ الػزيَ  ا رٍ في ثهلإلام الخل ة

 ال إلاوحل   ال إلاوحل

(بانة الخل ة )ضلطلة الهيمة   

 الىصٌى للخدمت

 ال  زيشر   ٍان ثهلإلام الخل ة

ًاقة  اليات  سارة املالية  الكز ع املهل ة للخل ة   

   ٌحئ ألال ة اللمهور  نىوات ثهلإلام الخل ة
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 (مسفم)                                    قايظ  بزيل إلٌتر وي   رنم َاثل      ػلو ات الاثصاُ  الحواصل

 3:30 - 8:30/ الخميظ - الاخل  ا نات ثهلإلام الخل ة

 مإصساث الاداء

 الىضع املستهدف الليمت الحاليت للمإصس اسم املإصس

  ا30  ا30  ػلُ  ند الاهحظار

  انيهة 50  ضاغة  ػلُ  ند ثهلإلام الخل ة

 %90 %80  ػلُ رطا  حلهي الخل ة

 ال إلاوحل  ال إلاوحل  وطبة الاألاؼاا في جطليم الخل ة

 0 2  ػلُ الػٍا ر غلى الخل ة

 5 5غلا الورائو املؼلوبة 

 ال إلاوحل  ال إلاوحل غلا اللهات الػزيٌة 

 3 3غلا املوظكين 

  ضىور 20  ضىور 15حلم الؼلئ غلى الخل ة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عىاويً الاجصاٌ

 صازع امللً حسين-  العبدلي –وشازة املاليت 

 :صىدوق بسيد  الازدن11118: عمان  (85)ب .ص

 : الىشازة 06/4636321
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 :الاكتراحاثخط الضياور و  0096264646516

info@mof.gov.jo رالبريد الالىترون: 

https://mof.gov.jo املىكع الالىتروون: 

3:30 – 8:30: الساعة        الخميس–االحد   :اوكاث العمل 
 

  هاجف فاهس

 (املبنى الزئيس ي) سارة املالية  06/4643600 -  06/4636321 06/4618527

06/4654706 

06/4648200 

:   بنى  جمؼ امللإلازيات  06/4629860
  خلة اللواة –اللاألالية  الزنابة لإلازية  - البػزية لإلازيــة ثىميـــة املوارا 

  ثهييم الاااا املؤضس ي

06/5697054 06/5695162 

 

 للىتي الحهاغل امللوي –  لإلازية الحهاغل  الحػويظات

  الػطٌزر 

 الا واُ الػا ة. و-   لإلازية الػؤ ن الهاهوهية  06/4612195 06/5653086

06/5813203 06/5817269 

06/5814217 

  الية ؾزب غمان

  الية حىوب غمان 06/4744207 06/4744201

 اللزيلة الزضمية 06/4750374 06/4750374

 مالياث املحافظاث  

 محافظت البللاء  

  الية الطلؽ 05/3555761 05/3556279

  الية اإلاز غال 05/3570701 05/3570701

  الية الػوهة اللىوبية 05/3581141 05/3581141

 محافظت الصزكاء  

  الية الشرناا 05/3983397 05/3988397

  الية الزصيكة 05/3744481 05/3754385

 محافظت مادبا  

  الية  اابا 05/3243866 05/3244014

  الية ذإلابان 05/3206479 05/3206479

 محافظت أزبد هاجف فاهس

  الية اربل 02/7271484 02/7242696

  الية بني يىاهة 02/7585373 02/7585373

  الية الز ثا 02/7383038 02/7383038

  الية الػوهة الػمالية 02/6587013 02/6580076
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  الية الؼيبة 02/7339057 02/7330030

  الية املشار الػمالي 02/7031124 02/7031124

 محافظت املفسق   

  الية املكزم  02/6231053 02/6232883

 محافظت حسش  

  الية حزع 02/6350067 02/6351013

 محافظت  للىن   

  الية عللون  02/6420217 02/6420005

 محافظت الىسن  

  الية الٌزى 03/2387001 03/2387004

  الية املشار اللىوبي 03/2371307 03/2372807

  الية الهصز 03/2315129 03/2315129

 محافظت معان  

  الية  ػان 03/2132183 03/2132025

  الية  اار  وس ى 03/2156532 03/2156532

  الية الػوبَ 03/2164103 03/2164103

 محافظت الطفيلت  

  الية الؼكيلة 03/2241011 03/2241011

  الية بصيرا 03/2267158 03/2267158

  الية الاؾوار اللىوبية 03/2302235 03/2302235

 محافظت العلبت  

  الية الػهبة 03/2013655 03/2012929


