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 : مقدمة   

تتبنى إدارة التأمين الصحي المدني التوجيهات الملكية السامية بتحسين  

دارة في تحقيق أحد أهم إلوتساهم اوتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين 

قا الصحي شامل لكافة المواطنين وانط هداف والرؤى الوطنية بتوفير تأمينألا

ولكون من هذا الهدف يتم تقديم عدد كبير من الخدمات الرئيسية والفرعية 

رتقاء بمستوى إللغايات انجاز إلاداء وألرة قد انتهجت ثقافة التميز في اداإلا

سعيها المستمر  اللوالمجتمع المحلي من خالخدمات المقدمة لمتلقي الخدمة 

وتلبي احتياجات متلقي راءات لتكون فعالة وسلسة اإلجولتبسيط العمليات 

مل في طياته بل تتجاوز توقعاتهم ، فقد تم اصدار هذا الدليل الذي يح الالخدمة 

زمة لها و الالمتطلبات والوثائق الثبوتية الضافة إلى إلالخدمات المقدمة با

جراءها ليكون موجها و إلزمة الستحقة عليها، والمدة الزمنية الالرسوم الم

حول الخدمات المقدمة ، آملين أن نكون قد وفقنا لما  مرشدا عاما للمستفيدين

نسعى إليه وأن ينال هذا الدليل رضاكم ويجيب استفساراتكم عن خدماتنا ويلبي 

  .م عن كل ما نقدمه من خدماتالتكتساؤكافة 

 

 مدير إدارة التأمين الصحي المدني                              

 الدكتورة الهام خريسات                         



 
 

 

 



 
 

 

 متلقي الخدمة أخي
جراءات والوثائق إلانضع بين يديك هذا الدليل لبيان وتوضيح  

المطلوبة للحصول على الخدمات التي تقدمها إدارة التأمين 

 .الصحي

  أخي متلقي الخدمة 
من أجل تحسين آراؤك واقتراحاتك تهمنا لذا نرجو تزويدنا بها 

  :الخدمة المقدمة لك وذلك بالطرق التالية

  :06-5527024الخط الساخن 

 قتراحات الأيميل الشكاوى وا

dewan.hia@hia.gov.jo  

 االلكتروني  الموقع 

www.hia.gov.jo      

 

 

 لمتميزةالخدمة اغايتنا 
 

 

mailto:dewan.hia@hia.gov.jo
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 رؤيتنا 

تغطية صحية شاملة لجميع المواطنين وضمان حصولهم على 

  . خدمات تأمينية رائدة ومتميزة

 

 

 رسالتنا 

مؤسسة حكومية تعمل على تقديم وتمويل خدمات التامين الصحي 

للمشمولين بجودة عالية وكلف مناسبة وبما يتفق مع مبادئ 

  .مع الشركاءالعدالة والشفافية وبالتعاون 

 

 

 قيمنا 

 التميز.1

 الشفافية. 2

 .التعامل مع متلقي الخدمة بمهنية. 3

 العمل بروح الفريق. 4

 الكفاءة في استخدام الموارد. 5

 

 



 
 

 

 اقسام التأمين الصحي في المحافظات

 رقم الهاتف االسم والعنوان الرقم
 

 06 - 5540869   الرئيسي/  الصحي التأمين دارةإ   -1
5527024 - 06 

/ الصحي التأمين بطاقات اصدار قسم -2
 العاصمة صحة مديرية

5661171 - 06 
5661172 - 06 

/  الصحي التأمين بطاقات اصدار قسم -3
 عمان شرقمركز صحي 

4120053 - 06 

 / الصحي التأمين بطاقات اصدار قسم -4
 الشمالية األغوار

6587319 - 02 

/  الصحي التأمين بطاقات اصدار قسم -5
 الشمالية البادية

6282023 - 02 

/ الصحي التأمين بطاقات اصدار قسم -6
 الزرقاء

3986205 - 05 

/ الصحي التأمين بطاقات اصدار قسم -7
 العقبة

2012465 -  03 
2012466 - 03 

/ الصحي التأمين بطاقات اصدار قسم -8
 ) األغوار الجنوبية ( الصافي غور

2302181 - 03 

/  الصحي التأمين بطاقات اصدار قسم -9
 الكرك

2341908 - 03 

/  الصحي التأمين بطاقات اصدار قسم -10
 المفرق

6231057 - 02 

/  الصحي التأمين بطاقات اصدار قسم -11
 الجنوبية الشونة

3581463 - 05 

/  الصحي التأمين بطاقات اصدار قسم -12
 مادبا

3244008 – 05 

/  الصحي التأمين بطاقات اصدار قسم -13
 معان

2132313 - 03 



 
 

 /الصحي التأمين بطاقات اصدار قسم -14
 الكورة

6521300 - 02 

/  الصحي التأمين بطاقات اصدار قسم -15
 اربد

7257881 - 02 

/  الصحي التأمين بطاقات اصدار قسم -16
 البلقاء

3555741 - 05 

/  الصحي التأمين بطاقات اصدار قسم -17
 الطفيلة

2241117 - 03 

/  الصحي التأمين بطاقات اصدار قسم -18
 الرمثا

7382944 - 02 

/  الصحي التأمين بطاقات اصدار قسم -19
 عجلون

6420701  - 02 

/  الصحي التأمين بطاقات اصدار قسم -20
 كنانة بني

7525206 - 02 

/  الصحي التأمين بطاقات اصدار قسم -21
 جرش

6351709 - 02 

/  الصحي التأمين بطاقات اصدار قسم -22
 عال دير

3571845 - 05 

/  الصحي التأمين بطاقات اصدار قسم -23
 البتراء لواء

2154576 - 03 

 قسم اصدار بطاقات التأمين الصحي/  -24
 (مركز تشخيص اإلعاقات) 

 5685757 - 06 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 المستشفيات المتعاقد معها :ـ

 

 مستشفى المركز العربي. .1
 مستشفى اربد التخصصي.  .2
 مستشفى ابن الهيثم. .3
 مستشفى األردن. .4
 مستشفى االستقالل. .5
 مستشفى اربد اإلسالمي. .6
 مستشفى ابن النفيس. .7
 مستشفى اإلسراء. .8
 المستشفى اإلسالمي. .9

 المستشفى األهلي. .11
 مستشفى البيادر. .11
 مستشفى الجزيرة. .12
 مستشفى الحكمة. .13
 .مستشفى الكندي .14
 مستشفى الحنان. .15
 ة العام.مستشفى الحيا .16
 مستشفى الرازي. .17
 مستشفى الرشيد للخدمات الطبية واالجتماعية. .18
 مستشفى الروم الكاثوليك . .19
 مستشفى الشميساني.  .21
 مستشفى القدس.  .21
 التخصصي.  يمستشفى القواسم .22
 مستشفى المحبة.  .23
 المستشفى التخصصي.  .24
 مستشفى المواساة.  .25



 
 

 مستشفى النجاح للوالدة. .26
 مستشفى الصفاء التخصصي.  .27
 مستشفى الهالل األحمر.  .28
 مستشفى تالع العلي.  .29
 مستشفى جبل الزيتون.  .31
 مستشفى الراهبات الوردية.  .31
 مستشفى عاقلة.  .32
 . مستشفى عبد الهادي .33
 مستشفى عمان الجراحي.  .34
 مستشفى فلسطين.  .35
 مستشفى فيالدلفيا. .36
 مستشفى قصر شبيب. .37
 مستشفى دار السالم. .38
 مستشفى السالم التخصصي .39
 مستشفى االيطالي / عمان  .41
 مستشفى االيطالي / الكرك  .41
 . ماركا التخصصيمستشفى  .42
 مستشفى لوزميال . .43
 مستشفى الجاردنز. .44
 مستشفى المقاصد. .45
 مستشفى الخنساء. .46
 المستشفى االستشاري. .47
 مستشفى الحرمين. .48
 مستشفى سارة التخصصي. .49
 مستشفى الرويال. .51

 

 

 

 



 
 

 

 مستشفيات ال ترتبط باالتفاقية :ـ 

 الخالدي.مستشفى  .1
 . مستشفى الحمايدة .2
 مستشفى األمل.  .3
 مستشفى هبه.  .4
 مستشفى فرح. .5
 مستشفى العقبة الحديث.  .6
 مستشفى العيون التخصصي.  .7
 مستشفى جبل عمان.  .8

 

 

 

 الشركة المعتمدة للتدقيق: 

 الشركة المتخصصة إلدارة التأمينات الطبية 

 2شارع عبد الحميد شرف بناية رقم  –الشميساني 

 06 -  4632965  هاتف:

 06 -   4632894  فاكس:



 
 

 

 

 



 
 

 فهرس هويات الخدمة إلدارة التأمين الصحي

رقم 
 الصفحة

رمز 
 الخدمة

 هويــة الخدمــة 

 خدمات مديرية شؤون المشتركين  
1 M001 الحصول على بطاقة تأمين صحي مدني 
3 M002 مرة ألول الدولة لموظفي صحي تأمين بطاقة تجديد/على الحصول 

6 M003 المشتركين للزوجين األعلى للدرجة صحي تأمين بطاقة على الحصول  
 ( الصحي التأمين قيد دمج) 

9 M004  (طفل  /الحصول على بطاقة تامين صحي ) زوجة 

12 M005  تجديد بطاقة تأمين صحي للمنتفع /الحصول على 

15 M006  تجديد بطاقة تأمين صحي لمتقاعدي الضمان االجتماعي  /الحصول على
 والمدني

18 M007  (بدل تالف  )الحصول على بطاقة تأمين صحي 

20 M008 ( فاقد بدل)  صحي تأمين بطاقة على الحصول 

22 M009 ال لسبب المتوفي المشترك لورثة صحي تأمين بطاقة تجديد/على الحصول 
 بالعمل له عالقة

25 M010 اختياري للمواطنين األردنيين اقل  صحي تأمين بطاقة تجديد/على الحصول
 ( 30المادة ) سنة   60من 

27 M011 األردنيين فوق للمواطنين  صحي تأمين بطاقة تجديد/على الحصول 
   سنة 60 

29 M012 فئة – مؤسسة أو شركة أي في للعاملين صحي تأمين بطاقة على الحصول 
 ( 31)  المادة

32 M013 لمن ليس لهم حق التقاعد  صحي تأمين بطاقة تجديد/على الحصول 

35 M014 له  لسبب المتوفي المشترك لورثة صحي تأمين بطاقة تجديد/على الحصول
 (اصابة عمل  )  بالعمل عالقة

37 M015 للمؤسسات العامة التي تم اجراء  صحي تأمين بطاقة على الحصول
 التخاصية عليها

40 M016 طباء االمتياز ومتدربي وزارة الصحةأل صحي تأمين بطاقة على الحصول 

43 M017 صحي  لألطباء اليمنيين تأمين بطاقة على الحصول 

45 M018  الغاء بطاقة التأمين الصحي والحصول على كتاب وقف االقتطاع بدل
 المقرر عن المنتفعين.

47 M019  تجديد بطاقة التأمين الصحي فئة األمان االجتماعي 

49 M020  الحصول على / تجديد بطاقة تأمين صحي لمنتفعي صندوق المعونة
 الوطنية

51 M021 فئة أسر محدودة الدخل صحي تأمين بطاقة تجديد/  على الحصول 

53 M022 اإلعاقات  فئة صحي تأمين بطاقة تجديد/  على الحصول 

56 M023 الحوامل  فئة صحي تأمين بطاقة تجديد/  على الحصول 

58 M024 اقليم البتراء صحي تأمين بطاقة تجديد/  على الحصول 



60 
 

M025 األولى الدرجة من باالعضاء للمتبرع صحي تأمين بطاقة على الحصول 
 بالدم والمتبرع

63 M026 الشفاء لمرضى السرطان بطاقة تجديد/  على الحصول 

65 M027 اصدار بطاقات التأمين الصحي للمستفيدين من برنامج الدعم التكميلي 

67 M028  الحصول على كتاب براءة ذمة 

69 M029 الحصول على كتاب غير مؤمن مدني/ عسكري 
 

 خدمات مديرية الشؤون المالية 

71 F001 المعالجة في الخارج 

74 F002 ( سفارات/  اشخاص)  الخارج في المعالجة سلفة شيك استالم 

77 F003 ) تسديد فواتير المعالجة في الخارج ) اشخاص / سفارات 

80 F004 (سفارات  ) الخارج في معالجة سلفة تسديد 

83 F005 ( اشخاص)  الخارج في معالجة سلفة تسديد 

86 F006  استالم شيكات االمانات 

88 F007  استالم شيك رديات 

90 F008 استالم شيك رديات المستشفيات الحكومية 

93 F009 ) استالم شيك رديات اشتراكات التأمين الصحي ) اشخاص 

96 F010 شركات/ اشخاص التقادم شيكات استالم 

99 F011 الحكومية المستشفيات في الخاص القطاع اطباء شيك استالم 

101 F012 الخاصة المستشفيات مطالبات شيكات استالم 

104 F013 المخصصات حساب على المعالجين المرضى مطالبات شيكات استالم 
 العام القطاع مستشفيات في الصحي التأمين وصندوق المرصودة

106 F014 الخاصة بالمستشفيات واإلعفاءات الطارئة الحاالت مرضى شيكات استالم 

109 F015 الخاص القطاع في االسنان واطباء مراكز شيكات استالم 

111 F016 المستحقة الفواتير شيكات استالم 

114 F017 والمستهلكات األدوية شراء فواتير شيكات استالم 

117 F018  استالم شيكات فواتير الوصفات الطبية التي تم شراؤها من الصيدليات
 الخاصة

120 F019 واالقتطاعات والغرامات الطوابع شيك استالم 

122 F020 الكلى لغسيل واألطباء الخاصة المستشفيات شيكات استالم 

124 F021 والمؤسسات للشركات اللوازم شراء فواتير تسديد 

127 F022 مالية ذمة براءة كتاب على الحصول 

 خدمات مديرية الشؤون الفنية  

129 T001 فنية لجنة بقرار مشروط طبي جهاز صرف موافقة على الحصول 

132 T002 الحصول على موافقة صرف عالج غير مقرر 

134 T003 فنية لجنة بموافقة مشروط مقرر عالج صرف موافقة على الحصول 

137 T004 الحصول على دفتر معالجة مرضى الهيموفيليا 

139 T005 وغير المؤمنين للمرضى الكلى غسيل اعفاء كتاب تجديد/على الحصول 
 المؤمنين

142 T006  ) الحصول على كتاب تجديد إعفاء غسيل الكلى ) دم / بطن 



 
 

145 T007 المؤمنين وغير المؤمنين للمرضى الكلى غسيل اعفاء كتاب على الحصول 
 آلخر مستشفى من المريض ونقل والطارئة اإلضافية الجلسات تغطيةل

148 T008 وغير لمؤمنينللمرضى ا الكلى غسيل إلجراء اعفاء كتاب على الحصول 
 البطن طريق عن المؤمنين

151 T009 المؤمنين للمرضى شريانية وصلة تركيب اجور من اعفاء على الحصول 
 المؤمنين وغير

154 T010  الحصول على كتاب اعفاء إلجراء فحوصات التطابق لألنسجة ما قبل
 الزراعة للمرضى المؤمنين مدني وغير المؤمنين

156 T011 الحصول على كتاب إعفاء إلجراء زراعة الكلى 

158 T012 وغير لمؤمنينا للمرضى الكلى زراعة لمتابعة اعفاء كتاب على الحصول 
 ألول مرة المؤمنين

160 T013 عن غزة قطاع ابناء لمرضى الكلى غسيل اعفاء كتاب على الحصول 
 الوريدية الشريانية الوصلة واجراء الدم او البطن طريق

162 T014 غزة قطاع البناء السرطان مرضى تجديد/ اعفاء كتاب على الحصول 

164 T015 المستشفيات الى صحيا المؤمنين للمرضى تحويل كتاب على الحصول 
 معها المتعاقد

166 T016 مستشفيات الى صحيا المؤمنين المرضى تحويل كتاب على الحصول 
 الخاص القطاع

168 T017  نفقات معالجة اطفال الخداجالحصول على كتاب تغطية 
 

 قسم العالقات العامة  مديرية الشؤون االدارية /  خدمات 

170 R001  تقديم الشكاوي واالقتراحات والثناء واالستفسارات من متلقي الخدمة
 والشركاء

172 R002 المعلومة على الحصول حق 
 

 

 

 



 

 هوية الخدمة

 M001 رمز الخدمة*

 الحصول على بطاقة تأمين صحي مدني اسم الخدمة

 خدمة فرعية        خدمة رئيسية      هيكلية الخدمة

 التشريع الناظم للخدمة
وتعديالته والتعليمات الصادرة  2004لسنة  83نظام التأمين الصحي رقم 

 بمقتضاه

 شروط تقديم الخدمة
 د تأمين صحي آخر باستنثاء المشتركعدم وجو

 

الوثائق المطلوبة للحصول 

 على الخدمة

 شكل الوثيقة الجهة/متلقي الخدمة الوثيقة

هوية األحوال المدنية 

 لألردني 

دائرة األحوال المدنية 

 والجوازات

 بيانات الكترونية

 صورة الدولة المصدرة للجواز جواز السفر لغير األردني

 صورة - صورة شخصية

     الحكومة         االعمال       المقيمين    المواطنين        فئة متلقي الخدمة

 مراحل تقديم الخدمة

المدة الزمنية المعيارية  

 لإلجراءات الرئيسية

) مرتبطة بعدد االماكن  

 والموظفين(

معدل المدة الزمنية  تقديم الخدمةلرئيسية الجراءات اإل

 المستغرقة لكل إجراء

 

تقديم اثبات الشخصية لموظف االستقبال  

 والتأكد من عدم وجود تأمين صحي اخر

 وصل مع دور رقم اخذو

 

 دقائق 5

 دقائق 10 التوجه الى كاونتر االدخال

التوجه إلى صندوق المحاسبة للدفع والتدقيق 

 المالي

 دقائق 10

 دقائق 5 طباعة البطاقة واستالمها

الزمن المعياري المستغرق 

 لتقديم الخدمة

 دقيقة 30

 قيمة الرسوم
 قرش لكل منتفع 25دينار اردني واحد لكل مشترك و 

 

 آلية الدفع
 دفع الكتروني          ) شيك(نقدا   

 

  مخرج الخدمة

 مدة صالحية الوثيقة رج الخدمةخشكل م

 مختلف بطاقة
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 شركاء الخدمة

 

  خدمة عامودية خدمة افقية       تصنيف الخدمة

  الخدمات ذات العالقة

الشريك ودوره في تقديم 

 الخدمة

 دور الشريك الشريك

  والجوازات الـأحوال المدنيةدائرة 

 الخدمات الطبية الملكية 

 التأكد من الرقم الوطني

التأكد من عدم وجود تأمين 

 عسكري

  سلسلة القيمة) باقة الخدمة(

 الوصول للخدمة

 ال مركزي    مركزي        مكان تقديم الخدمة

 باإلضافة إلى لمركز الرئيسي للتأمين الصحي ا الفروع المقدمة للخدمة 

 اقسام التأمين الصحي في المحافظات

      الموقع االلكتروني للدائرة مركز خدمة المواطن    وجها  لوجه  قنوات تقديم الخدمة

   مركز االتصال الوطني    تطبيق هاتف ذكي  فاكس                 

     بريد الكتروني  هاتف 

 ( 06 – 5540869 )  رقم هاتف  معلومات االتصال والتواصل

 dewan.hia.gov.jo  بريد إلكتروني       

 (  06 - 5541724  ) فاكس       

   hia.gov.jo لموقع االلكترونيا       

 ( 06 – 5527024الخط الساخن : )  

 ( الخميس  –) من االحد  أيام الدوام الرسمي اوقات تقديم الخدمة

 (مساءا 3:00إلى صباحا  8:00الدوام ) من  اوقات

 مؤشرات االداء

 الوضع المستهدف القيمة الحالية للمؤشر المؤشراسم 

 دقائق 2 دقائق 5 معدل وقت االنتظار

 دقيقة 20 دقيقة 35 معدل وقت تقديم الخدمة

 %75 %72.33 معدل رضا متلقي الخدمة

نسبة االخطاء في تسليم 

 الخدمة

 %2 قيد االجراء

 %30 %35 معدل الشكاوى على الخدمة

 3 3 عدد الوثائق المطلوبة

 2 2 عدد الجهات الشريكة

 1 5 عدد الموظفين

 غير محدد دقيقة 61463 حجم الطلب على الخدمة

 يتم ترميز الخدمة آليا  من خالل النظام االلكتروني للسجل الوطني للخدمات الحكومية. *

http://www.hia.gov.jo/
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 هوية الخدمة 

 M002 رمز الخدمة*

 الدولة ألول مرةالحصول على/ تجديد بطاقة تأمين صحي لموظفي  اسم الخدمة

 خدمة فرعية           خدمة رئيسية      هيكلية الخدمة

 التشريع الناظم للخدمة
وتعديالته والتعليمات الصادرة  2004لسنة  83نظام التأمين الصحي رقم 

 بمقتضاه

 شروط تقديم الخدمة
 اردني     يحمل رقم وطني  -

 باستثناء المشترك عدم وجود تأمين صحي آخر  -

 حكومي يكون موظفأن   -

الوثائق المطلوبة للحصول على 

 الخدمة

 شكل الوثيقة الجهة/متلقي الخدمة الوثيقة

دائرة األحوال  إثبات شخصية

 المدنية والجوازات

 بيانات الكترونية

 صورة - صورة شخصية

كتاب التعيين او براءة 

 التشكيالت

 والدوائر الوزارات

 الحكومية

 صورة

في حالة التجديد:  

 كشف راتب للمشترك 

الوزارات والدوائر 

 الحكومية

 صورة

في حالة التجديد لالبناء 

سنة اثبات  18فوق 

 طالب

المؤسسات الجامعية 

وزارة التربية 

 والتعليم

 صورة

     الحكومة       اعمال          المقيمين       طنين  الموا      فئة متلقي الخدمة

 تقديم الخدمةمراحل 

المدة الزمنية المعيارية  

لإلجراءات الرئيسية ) مرتبطة 

 ( بعدد االماكن والموظفين

تقديم لرئيسية الجراءات اإل

 الخدمة

معدل المدة الزمنية المستغرقة لكل 

 إجراء

 من والتأكد المعاملة استقبال

 رقم واعطاء المطلوبة الوثائق

  دور

 

 دقائق 5

 دقائق 10 االدخالالتوجه الى كاونتر 

التوجه إلى صندوق المحاسبة 

 للدفع

 دقائق 10

 لكاونتر المالي الوصل تسليم

 البطاقة وتسليم الطباعة

 

 دقائق 5

الزمن المعياري المستغرق 

 لتقديم الخدمة

 دقيقة 30
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 قيمة الرسوم

 و قرش عن كل منتفع 25دينار اردني واحد لكل مشترك 

 5يوم يدفع غرامة تأخير  60اكتر من  )في حال التأخير عن التجديد

 دينار عن كل منتفع ( 2دنانير عن المشترك و

   

 آلية الدفع
 دفع الكتروني        ) شيك(نقدا   

   

  مخرج الخدمة

 مدة صالحية الوثيقة شكل مخرج الخدمة

 سنة واحدة / خمس سنوات بطاقة

 

 شركاء الخدمة

  خدمة عامودية        خدمة افقية         تصنيف الخدمة

  الخدمات ذات العالقة

 دور الشريك الشريك الشريك ودوره في تقديم الخدمة

  الـأحوال المدنيةدائرة 

 الخدمات الطبية الملكية 

  الوزارة او الدائرة التي

 يعمل بها الموظف

 التأكد من الرقم الوطني_ 

 التأكد من عدم وجود تأمين عسكري_ 

_ للحصول على براءة التشكيالت او 

 كتاب التعيين 

  سلسلة القيمة) باقة الخدمة(

 الوصول للخدمة

 مكان تقديم الخدمة

 
   ال مركزي             مركزي 

 إلىادارة التأمين الصحي المدني باإلضافة  الفروع المقدمة للخدمة 

 المحافظاتاقسام التأمين الصحي في 

 

   الموقع االلكتروني للدائرة  مركز خدمة المواطن    وجها  لوجه  قنوات تقديم الخدمة

   مركز االتصال الوطني    تطبيق هاتف ذكي  فاكس                

     بريد الكتروني  هاتف 

 

 ( 06 – 5540869 )  رقم هاتف  معلومات االتصال والتواصل

 dewan.hia.gov.jo  إلكترونيبريد        

 (  06 - 5541724  ) فاكس       

 hia.gov.jo لموقع االلكترونيا       

 ( 06 – 5527024الخط الساخن  )         

 

 ( الخميس  –) من االحد  أيام الدوام الرسمي اوقات تقديم الخدمة

 (مساءا 3:00إلى صباحا  8:00وقت الدوام ) من  

 

http://www.hia.gov.jo/


5 
 

 مؤشرات االداء

 الوضع المستهدف القيمة الحالية للمؤشر اسم المؤشر

 دقائق 2 دقائق 5 معدل وقت االنتظار

 20 35 معدل وقت تقديم الخدمة

 %75 %72.33 معدل رضا متلقي الخدمة

 %2 قيد اإلجراء نسبة االخطاء في تسليم الخدمة

 %30 %35 الخدمةمعدل الشكاوى على 

 3 3 عدد الوثائق المطلوبة

 3 3 عدد الجهات الشريكة

 1 4 عدد الموظفين

 غير محدد 4758 حجم الطلب على الخدمة

 يتم ترميز الخدمة آليا  من خالل النظام االلكتروني للسجل الوطني للخدمات الحكومية. *
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 هوية الخدمة

 M003 الخدمةرمز *

 اسم الخدمة
 الحصول على بطاقة تأمين صحي للدرجة األعلى للزوجين المشتركين 

 ) دمج قيد التأمين الصحي (

 خدمة فرعية               خدمة رئيسية  هيكلية الخدمة

 التشريع الناظم للخدمة
 الصادرة والتعليمات وتعديالته 2004 لسنة 83 رقم الصحي التأمين نظام

 بمقتضاه

 متقاعد ( في قطاع الدولة  –ان يكون كال الزوجين ) موظف  شروط تقديم الخدمة

الوثائق المطلوبة للحصول 

 على الخدمة

 شكل الوثيقة الجهة/متلقي الخدمة الوثيقة

كتاب على رأس عمله لكال   

 الزوجين

 كشف راتب لكال الزوجين 

 براءة التشكيالت لكال الزوجين 

 لكال الزوجينصورة شخصية 

 

بطاقات التأمين الصحي السابقة 

 للمشتركين والمنتفعين

 

الوزارات 

 والمؤسسات الحكومية

 

 

 

 

 ادارة التأمين الصحي

اصل / صورة  

 مصدقة 

 

 

 

 

 بطاقة

      الحكومة        االعمال         المقيمين           المواطنين    فئة متلقي الخدمة

 مراحل تقديم الخدمة

المدة الزمنية المعيارية  

 لإلجراءات الرئيسية 

) مرتبطة بعدد االماكن 

 والموظفين(

معدل المدة الزمنية المستغرقة لكل  تقديم الخدمةلرئيسية الجراءات اإل

 إجراء

 الوثائق من والتأكد المعاملة استقبال

 دور رقم واعطاء المطلوبة

 

 دقائق 5

 التوجه الى كاونتر االدخال

 

 دقائق 10 

التوجه إلى صندوق المحاسبة للدفع 

 والتدقيق المالي

 دقائق 10

 الطباعة لكاونتر المالي الوصل تسليم

 البطاقة وتسليم

 

 دقائق 5

الزمن المعياري المستغرق 

 لتقديم الخدمة

 

 

 دقيقة 30
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 قيمة الرسوم

قرش عن كل منتفع باالضافة لخمسة دنانير  25دينار واحد عن كل مشترك و 

 عن كل بطاقة تعدل درجتها 

 

 آلية الدفع
 دفع الكتروني       ) شيك(نقدا       

   

 مخرج الخدمة

 مدة صالحية الوثيقة شكل مخرج الخدمة

تصدر بطاقة التأمين الصحي وفقا لمدة  بطاقة

المستحقة بموجب سريان البطاقة 

 احكام النظام

 شركاء الخدمة

  خدمة عامودية          خدمة افقية       تصنيف الخدمة

 ال يوجد  الخدمات ذات العالقة

الشريك ودوره في تقديم 

 الخدمة

 دور الشريك الشريك

الوزارات والمؤسسات الحكومية 

 جمعيها

 ب التشكيالت اكت 

 كشف الراتب  

القيمة) باقة الخدمة(سلسلة    

 

 الوصول للخدمة

 ال مركزي    مركزي        مكان تقديم الخدمة

 باإلضافة إلى لمركزالرئيسي للتأمين الصحيا الفروع المقدمة للخدمة 

 اقسام التأمين الصحي في المحافظات

 

          الموقع االلكتروني للدائرة مركز خدمة المواطن   وجها  لوجه  قنوات تقديم الخدمة

   مركز االتصال الوطني    تطبيق هاتف ذكي   فاكس   بريد الكتروني 

    هاتف 

  

معلومات االتصال 

 والتواصل

 ( 06 – 5540869 )  رقم هاتف 

 dewan.hia.gov.jo  بريد إلكتروني       

 (  06 - 5541724  ) فاكس       

 hia.gov.jo لموقع االلكترونيا       

 ( 06 – 5527024الخط الساخن  )        

 

 ( الخميس  –) من االحد  أيام الدوام الرسمي اوقات تقديم الخدمة

 (مساءا 3:00إلى صباحا  8:00وقت الدوام ) من  

 

 

 

http://www.hia.gov.jo/
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 مؤشرات االداء

 الوضع المستهدف القيمة الحالية للمؤشر اسم المؤشر

 دقائق 2 دقائق 5 معدل وقت االنتظار

 دقيقة20 دقيقة 35 معدل وقت تقديم الخدمة

 %75 %72.33 معدل رضا متلقي الخدمة

نسبة االخطاء في تسليم 

 الخدمة

 

 %2 قيد االجراء

معدل الشكاوى على 

 الخدمة

35% 30% 

 5 5 المطلوبةعدد الوثائق 

 الحكومية والدوائر الوزارات جميع جميع الوزارات والدوائر الحكومية عدد الجهات الشريكة

 1 4 عدد الموظفين

 غير محدد طلب شهريا 1095 حجم الطلب على الخدمة

 يتم ترميز الخدمة آليا  من خالل النظام االلكتروني للسجل الوطني للخدمات الحكومية.*
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 هوية الخدمة 

 M004 رمز الخدمة*

 الحصول على بطاقة تأمين صحي ) زوجة / طفل (  اسم الخدمة

 خدمة فرعية          خدمة رئيسية     هيكلية الخدمة

 التشريع الناظم للخدمة
وتعديالته والتعليمات الصادرة  2004لسنة  83نظام التأمين الصحي رقم 

 بمقتضاه

 تقديم الخدمة شروط
 عدم وجود تأمين صحي آخر  -

                  أن يكون مسجل في دفتر العائلة  -

الوثائق المطلوبة للحصول على 

 الخدمة

 شكل الوثيقة الجهة/متلقي الخدمة الوثيقة

بطاقة التأمين الصحي 

 للمشترك

ادارة التأمين 

 الصحي المدني

 بطاقة 

 صورة  صورة شخصية

دائرة االحوال  اثبات شخصية

 المدنية والجوازات

 بيانات الكترونية

 فئة متلقي الخدمة
     الحكومة         االعمال     المقيمين      المواطنين     

 

 مراحل تقديم الخدمة

المدة الزمنية المعيارية  

لإلجراءات الرئيسية ) مرتبطة 

 ( بعدد االماكن والموظفين

تقديم لرئيسية الجراءات اإل

 الخدمة

معدل المدة الزمنية المستغرقة لكل 

 إجراء

 من والتأكد المعاملة استقبال

 رقم واعطاء المطلوبة الوثائق

 دور

 

 دقائق 5

 دقائق 10 التوجه الى كاونتر االدخال

التوجه إلى صندوق المحاسبة 

 للدفع

 دقائق 10

 لكاونتر المالي الوصل تسليم

 البطاقة وتسليم الطباعة

 

 دقائق 5

الزمن المعياري المستغرق 

 لتقديم الخدمة

 دقيقة 30 

 قيمة الرسوم
 قرش لكل منتفع 25

 

 آلية الدفع
 دفع الكتروني            ) شيك(نقدا   
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  مخرج الخدمة

 مدة صالحية الوثيقة شكل مخرج الخدمة

 المنتفع  ) حسب فئة االنتفاع (  بطاقة

 

 شركاء الخدمة

 خدمة عامودية خدمة افقية       الخدمةتصنيف 

  

  الخدمات ذات العالقة

 

 دور الشريك الشريك  الشريك ودوره في تقديم الخدمة

دائرة الـأحوال المدنية  -

 والجوازات

 الخدمات الطبية الملكية -

 التأكد من الرقم الوطني_ 

 

 التأكد من عدم وجود تأمين عسكري_ 

الخدمة(سلسلة القيمة) باقة    

 الوصول للخدمة

 ال مركزي    مركزي        مكان تقديم الخدمة

 

 ادارة التأمين الصحي باإلضافة إلى   الفروع المقدمة للخدمة 

 اقسام التأمين الصحي في المحافظات

 

  الموقع االلكتروني للدائرة مركز خدمة المواطن     وجها  لوجه  قنوات تقديم الخدمة

   مركز االتصال الوطني    تطبيق هاتف ذكي   فاكس  بريد

 هاتف  الكتروني    

  

 معلومات االتصال والتواصل

 

 ( 06 – 5540869 )  رقم هاتف 

 dewan.hia.gov.jo  بريد إلكتروني       

 (  06 - 5541724  ) فاكس       

 hia.gov.jo االلكترونيلموقع ا       

 ( 06 – 5527024الخط الساخن  )        

 

 ( الخميس  –) من االحد  أيام الدوام الرسمي اوقات تقديم الخدمة

 (مساءا 3:00إلى صباحا  8:00وقت الدوام ) من  

 

 

 

 

 

http://www.hia.jov.jo/
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 مؤشرات االداء

 الوضع المستهدف للمؤشرالقيمة الحالية  اسم المؤشر

 دقائق 2 دقائق 5 معدل وقت االنتظار

 دقيقة 20 دقيقة 35 معدل وقت تقديم الخدمة

 %75 %72.33 معدل رضا متلقي الخدمة

 %2 قيد االجراء نسبة االخطاء في تسليم الخدمة

 %30 %35 معدل الشكاوى على الخدمة

 2 2 عدد الوثائق المطلوبة

 2 2 عدد الجهات الشريكة

 1 4 عدد الموظفين

 غير محدد طلب شهريا 187 حجم الطلب على الخدمة

 يتم ترميز الخدمة آليا  من خالل النظام االلكتروني للسجل الوطني للخدمات الحكومية. *
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 هوية الخدمة

 M005 رمز الخدمة*

 الحصول على/ تجديد بطاقة تأمين صحي للمنتفع  اسم الخدمة

 خدمة فرعية       خدمة رئيسية     هيكلية الخدمة

 التشريع الناظم للخدمة
وتعديالته والتعليمات الصادرة  2004لسنة  83نظام التأمين الصحي رقم 

 بمقتضاه

 شروط تقديم الخدمة

 _ ان ال يكون حاصل على تأمين صحي آخر

العازبات العامالت او المطلقات او االرامل ولهن ابناء على أن ال _ البنات 

 سنة 25يتجاوز اعمارهم 

 والعازبات/ األرامل / المطلقات ليس لهن ابناء عامالت الغير االخوات_  

سنه و العاجزين صحيا عن اعالة  18_ األخوة واألخوات لحين اكمالهم 

 انفسهم

الوثائق المطلوبة للحصول 

 الخدمةعلى 

 شكل الوثيقة الجهة/متلقي الخدمة الوثيقة

 صورة الوزارات والمؤسسات كتاب اقتطاع 

 صورة مديرية صحة العاصمة كتاب نسبة العجز

 صورة  صورة شخصية

دائرة االحوال المدنية  اثبات شخصية

 والجوازات

 بيانات الكترونية

     الحكومة         االعمال         المقيمين       المواطنين       فئة متلقي الخدمة

 مراحل تقديم الخدمة

المدة الزمنية المعيارية  

 لإلجراءات الرئيسية 

) مرتبطة بعدد االماكن 

 ( والموظفين

 

 

معدل المدة الزمنية  تقديم الخدمةلرئيسية الجراءات اإل

 المستغرقة لكل إجراء

 المطلوبة الوثائق من والتأكد المعاملة استقبال 

 .دور رقم واعطاء

 

 دقائق 5

قيمة من التأكدالتوجه الى كاونتر االدخال و 

 وعن(  دنانير 10) كالهما الوالدين عن االقتطاع

 والبنت(  دنانير 5)  العامالت العازبات البنات

 واالخوات(  دنانير 5)   الدخول بعد المطلقة

 واألرامل والمطلقات العامالت غير العازبات

 ( دنانير 10)

  كتاب بإحضار المشترك رغبة عدم حال في 

 لغايات نقدي سنوي اشتراك دفع يمكن اقتطاع

  .البطاقة اصدار

 

 دقائق 10
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  عدم حال في العجز نسبة كتاب من التأكديتم 

  .الوالدين عن فقط اقتطاع وجود

التوجه إلى صندوق المحاسبة للدفع والتدقيق 

 المالي

 دقائق 10

 وتسليم الطباعة لكاونتر المالي الوصل تسليم

 البطاقة

 دقائق 5

الزمن المعياري المستغرق 

 لتقديم الخدمة

 دقيقة 30

 قرشا عن كل منتفع باإلضافة للغرامات إن وجدت25 قيمة الرسوم

 آلية الدفع
 دفع الكتروني              ) شيك(نقدا       

  

 مخرج الخدمة
 مدة صالحية الوثيقة الخدمةشكل مخرج 

 حسب فئة المنتفع بطاقة

 شركاء الخدمة

  خدمة عامودية خدمة افقية         تصنيف الخدمة

  الخدمات ذات العالقة

الشريك ودوره في تقديم 

 الخدمة

 دور الشريك الشريك

 الوزارات او المؤسسات

 مديرية صحة العاصمة

 دائرة االحوال المدنية والجوازات

 كتب االقتطاع 

 كتاب نسبة العجز

 التأكد من الرقم الوطني

  سلسلة القيمة) باقة الخدمة(

 

 الوصول للخدمة

 ال مركزي      مركزي        مكان تقديم الخدمة

 باإلضافة الى  الصحي للتأمين الرئيسي لمركزا الفروع المقدمة للخدمة 

 الصحي في المحافظاتاقسام التأمين 

      الموقع االلكتروني للدائرة مركز خدمة المواطن    وجها  لوجه     قنوات تقديم الخدمة

   مركز االتصال الوطني    تطبيق هاتف ذكي   فاكس     بريد الكتروني

   هاتف 

معلومات االتصال 

 والتواصل

 ( 06 – 5540869)   هاتف رقم     

 dewan.hia.gov.jo  إلكتروني بريد     

 (  06 - 5541724)   فاكس     

 hia.gov.jo االلكتروني الموقع     

 ( 06 – 5527024الخط الساخن  )       

 (  الخميس – االحد من)  الرسمي الدوام أيام اوقات تقديم الخدمة

 (مساءا 3:00 إلى صباحا 8:00 من)  الدوام وقت 

 

http://www.hia.gov.jo/
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 مؤشرات االداء

 الوضع المستهدف القيمة الحالية للمؤشر اسم المؤشر

 دقائق 2 دقائق 5 معدل وقت االنتظار

 دقيقة20 دقيقة 35 معدل وقت تقديم الخدمة

 %75 %72.33 معدل رضا متلقي الخدمة

نسبة االخطاء في تسليم 

 الخدمة

 %2 قيد االجراء

على معدل الشكاوى 

 الخدمة

35% 30% 

 2 3 عدد الوثائق المطلوبة

 2 3 عدد الجهات الشريكة

 1 5 عدد الموظفين

 غير محدد طلب شهريا 11160 حجم الطلب على الخدمة

 يتم ترميز الخدمة آليا  من خالل النظام االلكتروني للسجل الوطني للخدمات الحكومية. *
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 هوية الخدمة

 M006 الخدمةرمز *

 اسم الخدمة
بطاقة تأمين صحي لمتقاعدي الضمان االجتماعي /تجديد علىالحصول 

 والمدني

 خدمة فرعية         خدمة رئيسية      هيكلية الخدمة

 التشريع الناظم للخدمة
وتعديالته والتعليمات الصادرة  2004لسنة  83نظام التأمين الصحي رقم 

 بمقتضاه

 الخدمةشروط تقديم 
 ان يكون اردني الجنسية -

 متقاعد ضمان اجتماعي -

 متقاعد مدني -

الوثائق المطلوبة للحصول 

 على الخدمة

 شكل الوثيقة الجهة/متلقي الخدمة الوثيقة

الوزارات  كتاب انهاء الخدمات

 والمؤسسات

 صوره

 صورة  صور شخصية

بطاقات التأمين الصحي ان 

 وجدت

ادارة التأمين 

 الصحي المدني

 بطاقة

كتاب قرار التقاعد وكشف 

 راتب التقاعد

مديرية التقاعد 

 المدني

 صورة

    ةالحكوم        االعمال      المقيمين         المواطنين    فئة متلقي الخدمة

 مراحل تقديم الخدمة

المدة الزمنية المعيارية  

 لإلجراءات الرئيسية

) مرتبطة بعدد االماكن 

 والموظفين(

معدل المدة الزمنية  تقديم الخدمةلرئيسية الجراءات اإل

 المستغرقة لكل إجراء

تقديم الوثائق المطلوبة لموظف االستقبال  

 والتأكد منها كاملة واخذ رقم دور ووصل

 

 دقائق 5

التوجه الى كاونتر االدخال ) في حال وجود 

فروقات االشتراك التوجه لقسم التدقيق 

العامة للضمان لتحضير كتاب للمؤسسة 

االجتماعي الحضار كتاب التزام او اقساط او 

 احتساب فروقات مالية

 يوم  2

التوجه إلى كاونتر االدخال لتسليم كتاب 

االلتزام او االقساط في حالة تقاعد ضمان 

اجتماعي وادخال المعاملة على نظام 

 البطاقات

 دقائق 10

 دقائق 5 التوجه إلى صندوق المحاسبة للدفع

 دقائق 3 طباعة البطاقة واستالمها
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الزمن المعياري المستغرق 

 لتقديم الخدمة

 يوم عمل  2

 قيمة الرسوم
 قرش للمنتفع 25دينار للمشترك و

 

 آلية الدفع
 دفع الكتروني                    ) شيك(نقدا    

   

 مخرج الخدمة
 مدة صالحية الوثيقة شكل مخرج الخدمة

 مختلف بطاقة

 الخدمةشركاء 

  خدمة عامودية خدمة افقية      تصنيف الخدمة

 

  الخدمات ذات العالقة

 

الشريك ودوره في تقديم 

 الخدمة

 دور الشريك الشريك

كتاب التزام باالقتطاع لصالح  مؤسسة الضمان االجتماعي

 التأمين الصحي

 كتاب انهاء الخدمات الوزارات والمؤسسات

 كتاب اقرار التقاعد مديرية التقاعد المدني

  سلسلة القيمة) باقة الخدمة(

 الوصول للخدمة

 ال مركزي                  مركزي      مكان تقديم الخدمة

 

  الى باإلضافة الصحي للتأمين الرئيسي المركز  الفروع المقدمة للخدمة 

 اقسام التأمين الصحي في المحافظات

 

تقديم الخدمةقنوات       الموقع االلكتروني للدائرة  مركز خدمة المواطن     وجها  لوجه     

   مركز االتصال الوطني    تطبيق هاتف ذكي   فاكس     بريد الكتروني

   هاتف 

 

معلومات االتصال 

 والتواصل

 ( 06 – 5540869)   هاتف رقم 

 dewan.hia.gov.joبريدإلكتروني 

 (  06 - 5541724)   فاكس  

 hia.gov.joالموقع االلكتروني 

 ( 06 – 5527024الخط الساخن  )   

 

 اوقات تقديم الخدمة

 

 (  الخميس – االحد من)  الرسمي الدوام أيام

 (مساءا 3:00 صباحاإلى 8:00 من)  الدوام وقت

 

http://www.hia.gov.jo/
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 مؤشرات االداء

 الوضع المستهدف القيمة الحالية للمؤشر اسم المؤشر

 دقيقة 15 دقيقة 15 معدل وقت االنتظار

 عمل ومي 2 يوم عمل 2 معدل وقت تقديم الخدمة

 %75 %72.33 معدل رضا متلقي الخدمة

نسبة االخطاء في تسليم 

 الخدمة

 %2 قيد االجراء

 %30 %35 معدل الشكاوى على الخدمة

 1 4 عدد الوثائق المطلوبة

 4 3 عدد الجهات الشريكة

 1 5 عدد الموظفين

 غير محدد طلب شهريا 6908 حجم الطلب على الخدمة

 يتم ترميز الخدمة آليا  من خالل النظام االلكتروني للسجل الوطني للخدمات الحكومية.*
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 هوية الخدمة

 M007 رمز الخدمة*

 بدل تالف ( الحصول على بطاقة تأمين صحي ) اسم الخدمة

 خدمة فرعية        خدمة رئيسية      هيكلية الخدمة

 التشريع الناظم للخدمة
وتعديالته والتعليمات الصادرة  2004لسنة  83نظام التأمين الصحي رقم 

 بمقتضاه

 وغير صالحة لالستخدامتالفه  الصحي مينان تكون بطاقة التأ شروط تقديم الخدمة

للحصول الوثائق المطلوبة 

 على الخدمة

 شكل الوثيقة الجهة/متلقي الخدمة الوثيقة

دائرة االحوال  اثبات شخصية

 المدنية والجوازات

 بيانات الكترونية

 صورة ال يوجد صورة شخصية

 بطاقة التامين الصحي بطاقة التأمين الصحي التالفة 

    الحكومة         االعمال        المقيمين      المواطنين    فئة متلقي الخدمة

 مراحل تقديم الخدمة

المدة الزمنية المعيارية  

 لإلجراءات الرئيسية

) مرتبطة بعدد االماكن  

 والموظفين(

 

معدل المدة الزمنية المستغرقة لكل  تقديم الخدمةلرئيسية الجراءات اإل

 إجراء

 الوثائق من والتأكد المعاملة استقبال

 دور رقم واعطاء المطلوبة

 

 دقائق 5

 دقائق 10 التوجه الى كاونتر االدخال

 دقائق 10 التوجه إلى صندوق المحاسبة للدفع 

 دقائق 5 واستالمها البطاقة طباعة 

الزمن المعياري المستغرق 

 لتقديم الخدمة

 دقيقة 30 

 قيمة الرسوم

 

 دنانير  للبطاقة الواحدة التالفة 3

 دفع الكتروني                ) شيك(نقدا     آلية الدفع

 مخرج الخدمة
 مدة صالحية الوثيقة شكل مخرج الخدمة

 حسب تاريخ صالحية البطاقة التالفة بطاقة

 شركاء الخدمة

  خدمة عامودية           خدمة افقية       تصنيف الخدمة

 ال يوجد الخدمات ذات العالقة

الشريك ودوره في تقديم 

 الخدمة

 دور الشريك الشريك

  

  سلسلة القيمة) باقة الخدمة(
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 الوصول للخدمة

ةمكان تقديم الخدم       ال مركزي        مركزي 

  الفروع المقدمة للخدمة

 باإلضافة إلى الصحيلمركز الرئيسي للتأمين ا

 اقسام التأمين الصحي في المحافظات

        الموقع االلكتروني للدائرة  مركز خدمة المواطن    وجها  لوجه  قنوات تقديم الخدمة

   مركز االتصال الوطني    تطبيق هاتف ذكي   فاكس     بريد الكتروني

   هاتف 

معلومات االتصال 

 والتواصل

 ( 06 – 5540869)  رقم هاتف  

 dewan.hia.gov.joبريد إلكتروني 

 ( 06 - 5541724)  فاكس  

 hia.gov.joااللكترونيلموقع ا 

 ( 06 – 5527024الخط الساخن  )   

 الخميس ( –) من االحد  أيام الدوام الرسمي اوقات تقديم الخدمة

 (مساءا 3:00إلى صباحا  8:00وقت الدوام ) من  

 

 مؤشرات االداء

 الوضع المستهدف القيمة الحالية للمؤشر اسم المؤشر

 دقائق 2 دقائق 5 معدل وقت االنتظار

 دقيقة 20 دقيقة 35 معدل وقت تقديم الخدمة

 %75 %72.33 معدل رضا متلقي الخدمة

نسبة االخطاء في تسليم 

 الخدمة

 %2 قيد االجراء

معدل الشكاوى على 

 الخدمة

35% 30% 

 3 3 عدد الوثائق المطلوبة

 0 0 الجهات الشريكةعدد 

 1 4 عدد الموظفين

 غير محدد طلب شهريا 335 حجم الطلب على الخدمة

 ي للسجل الوطني للخدمات الحكومية.يتم ترميز الخدمة آليا  من خالل النظام االلكترون*

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hia.gov.jo/
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 هوية الخدمة

 M008 رمز الخدمة*

 الحصول على بطاقة تأمين صحي ) بدل فاقد ( اسم الخدمة

 خدمة فرعيةخدمة رئيسية      هيكلية الخدمة

 التشريع الناظم للخدمة
وتعديالته والتعليمات الصادرة  2004لسنة  83نظام التأمين الصحي رقم 

 بمقتضاه

 فقدان بطاقة التأمين الصحي  شروط تقديم الخدمة

الوثائق المطلوبة للحصول 

 على الخدمة

 الوثيقةشكل  الجهة/متلقي الخدمة الوثيقة

دائرة األحوال  اثبات شخصية

 المدنية والجوازات

 بيانات الكترونية

 صورة  صورة شخصية

بالغ  امني من اقرب مركز 

 امني للسكن

 اصل مركز امني

       الحكومة       االعمال          المقيمين   المواطنين    فئة متلقي الخدمة

 مراحل تقديم الخدمة

الزمنية المعيارية  المدة 

 لإلجراءات الرئيسية

) مرتبطة بعدد االماكن  

 والموظفين(

معدل المدة الزمنية المستغرقة لكل  تقديم الخدمةلرئيسية الجراءات اإل

 إجراء

 الوثائق من والتأكد المعاملة استقبال

 دور رقم واعطاء المطلوبة

 

 دقائق 5

 دقائق 10 التوجه الى كاونتر االدخال

 دقائق 10 التوجه إلى صندوق المحاسبة للدفع

 الطباعة لكاونتر المالي الوصل تسليم

 البطاقة واستالم

 دقائق 5

الزمن المعياري المستغرق 

 لتقديم الخدمة

 دقيقة 30

 دنانير رسوم بطاقة الواحدة 3 قيمة الرسوم

 دفع الكتروني            ) شيك(نقدا     آلية الدفع

 مخرج الخدمة

 مدة صالحية الوثيقة شكل مخرج الخدمة

حسب تاريخ صالحية البطاقة  بطاقة

 المفقودة

 شركاء الخدمة

 خدمة عامودية              خدمة افقية   تصنيف الخدمة

  الخدمات ذات العالقة
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الشريك ودوره في تقديم 

 الخدمة

 دور الشريك الشريك

 بالغ امني  -منح كتاب بفقدان البطاقة  المراكز االمنيه    

  سلسلة القيمة) باقة الخدمة(

 الوصول للخدمة

 ال مركزي  مركزي       مكان تقديم الخدمة

 باإلضافة إلى لمركز الرئيسي للتأمين الصحيا الفروع المقدمة للخدمة 

 اقسام التأمين الصحي في المحافظات

 الموقع االلكتروني للدائرة مركز خدمة المواطن      وجها  لوجه  

    مركز االتصال الوطني    تطبيق هاتف ذكي   فاكس    بريد الكتروني  

    هاتف 

معلومات االتصال 

 والتواصل

 ( 06 – 5540869)  رقم هاتف 

 dewan.hia.gov.joبريد إلكتروني 

 ( 06 - 5541724)  فاكس 

 hia.gov.joلموقع االلكترونيا 

 ( 06 – 5527024الخط الساخن  )   

 

 الخميس ( –) من االحد  أيام الدوام الرسمي اوقات تقديم الخدمة

 (مساءا 3:00إلى صباحا  8:00وقت الدوام ) من  

 

 مؤشرات االداء

 الوضع المستهدف القيمة الحالية للمؤشر اسم المؤشر

 دقائق 2 دقائق 5 معدل وقت االنتظار

 دقيقة20 دقيقة 35 معدل وقت تقديم الخدمة

 %75 %72.33 معدل رضا متلقي الخدمة

نسبة االخطاء في تسليم 

 الخدمة

 %2 قيد االجراء

معدل الشكاوى على 

 الخدمة

35% 30% 

 3 3 عدد الوثائق المطلوبة

 1 1 عدد الجهات الشريكة

 1 4 الموظفين عدد

 غير محدد طلب شهريا 912 حجم الطلب على الخدمة

 يتم ترميز الخدمة آليا  من خالل النظام االلكتروني للسجل الوطني للخدمات الحكومية.*

 
 
 

http://www.hia.gov.jo/
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 هوية الخدمة

 M009 رمز الخدمة*

 اسم الخدمة
الحصول على / تجديد بطاقة تأمين صحي لورثة المشترك المتوفي
 

لسبب 

 له بالعملالعالقة 

 خدمة فرعية     خدمة رئيسية      هيكلية الخدمة

 التشريع الناظم للخدمة
 الصادرة والتعليمات وتعديالته 2004 لسنة 83 رقم الصحي التأمين نظام

 بمقتضاه

 ان يكون المشترك حاصل على تأمين صحي قبل وفاته شروط تقديم الخدمة

الوثائق المطلوبة للحصول 

 على الخدمة

 شكل الوثيقة الجهة/متلقي الخدمة الوثيقة

دائرة االحوال المدنية  شهادة الوفاه

 والجوازات

 صورة

تسوية حقوق الورثه 

 وكشوفات رواتب الورثه

 مديرية التقاعد المدني

الربط اآللي مع الضمان 

 االجتماعي

 صورة

 

اخر كشف راتب اذا لم يوجد 

 راتب تقاعدي

 صورة الوزارات والمؤسسات 

 صورة متلقي الخدمة صور شخصية

     الحكومة           االعمال        نالمقيمي     المواطنين     فئة متلقي الخدمة

 مراحل تقديم الخدمة

المدة الزمنية المعيارية  

 لإلجراءات الرئيسية 

) مرتبطة بعدد االماكن 

 ( والموظفين

المدة الزمنية المستغرقة لكل معدل  تقديم الخدمةلرئيسية الجراءات اإل

 إجراء

 الوثائق من والتأكد المعاملة استقبال

 دور رقم واعطاء المطلوبة

 

 دقائق 5

في حال وجود فروقات مالية  

لمتقاعدي الضمان االجتماعي التوجه 

للتدقيق المالي لتحضير كتاب التزام 

 % ، 3مالي 

يتم تقاعدي  راتب توفر عدم حال فياو 

 احتساب فترة االشتراكات للدفع النقدي 

 دقائق 15

التوجه الى  المالي االلتزام احضار بعد

 كاونتر االدخال

 يوم عمل 2

التوجه إلى صندوق المحاسبة للدفع 

 والتدقيق المالي

 دقائق 10

تسليم الوصل المالي إلى كاونتر 

 الطباعة واستالم البطاقة

 دقائق 5
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المستغرق الزمن المعياري 

 لتقديم الخدمة

 يوم عمل    2 

 قيمة الرسوم
 قرش لكل منتفع  25دينار واحد لكل مشترك و

 

 دفع الكتروني    ) شيك(      نقدا        آلية الدفع

 مخرج الخدمة

 مدة صالحية الوثيقة شكل مخرج الخدمة

 سنوات ( 5المشترك )  بطاقة

 المنتفع) حسب فئة المنتفع(

 

 الخدمةشركاء 

 خدمة عامودية خدمة افقية      تصنيف الخدمة

  

الحصول على كتاب التزام مالي بقيمة اشتراك التأمين من الوزارات/الجهات  الخدمات ذات العالقة

 المعنيه

الشريك ودوره في تقديم 

 الخدمة

 دور الشريك الشريك

 الـأحوال المدنيةدائرة  -

 والجوازات

 مؤسسة الضمان االجتماعي -

 مديرية التقاعد المدني -

 

 الوزارات والمؤسسات  -

 التأكد من الرقم الوطني -

 

       من رواتب الورثةالتأكد -

احضار كتاب تسوية حقوق الورثه  -

 وكشف الراتب

 كشف راتب للمشترك المتوفي  -

  سلسلة القيمة) باقة الخدمة(

 الوصول للخدمة

 ال مركزي           مركزي       مكان تقديم الخدمة

  الى باإلضافة ادارة التأمين الصحي المدني الفروع المقدمة للخدمة 

 اقسام التأمين الصحي في المحافظات

 الموقع االلكتروني للدائرة مركز خدمة المواطن     وجها  لوجه    قنوات تقديم الخدمة

    مركز االتصال الوطني    تطبيق هاتف ذكي   فاكس     بريد الكتروني

   هاتف 

معلومات االتصال 

 والتواصل

 ( 06 – 5540869 )  رقم هاتف     

 dewan.hia.gov.jo  بريد إلكتروني       

 (  06 - 5541724  ) فاكس       

 hia.gov.jo لموقع االلكترونيا       

 ( 06 – 5527024الخط الساخن  )        

 ( الخميس  –) من االحد  أيام الدوام الرسمي اوقات تقديم الخدمة

 (مساءا 3:00إلى صباحا  8:00وقت الدوام ) من  
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 مؤشرات االداء

 الوضع المستهدف القيمة الحالية للمؤشر اسم المؤشر

 دقائق 5 دقائق 5 معدل وقت االنتظار

 دقيقة ) بعد الربط ( 20 يوم عمل 2 معدل وقت تقديم الخدمة

 %75 %72.33 معدل رضا متلقي الخدمة

نسبة االخطاء في تسليم 

 الخدمة

 %2 قيد االجراء

معدل الشكاوى على 

 الخدمة

35% 30% 

 4 4 عدد الوثائق المطلوبة

 4 4 عدد الجهات الشريكة

 1 5 عدد الموظفين

 غير محدد طلب سنويا 65 حجم الطلب على الخدمة

 يتم ترميز الخدمة آليا  من خالل النظام االلكتروني للسجل الوطني للخدمات الحكومية.*
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 هوية الخدمة

 M010 رمز الخدمة*

 اسم الخدمة

الحصول على / تجديد بطاقة تأمين صحي اختياري للمواطنين االردنيين اقل 

 ( 30سنه )  المادة  60 من 

 

 خدمة فرعية     خدمة رئيسية      هيكلية الخدمة

 التشريع الناظم للخدمة
 الصادرة والتعليمات وتعديالته 2004 لسنة 83 قمالصحي ر  التأمين نظام

 بمقتضاه

 شروط تقديم الخدمة

      ان يكون اردني الجنسيه _   

_ الزامية التأمين للعائلة كاملة باستثناء ) الحاصلين على تأمين صحي اخر   

 سنه(18والذين تجاوزت اعمارهم 

 اخر صحي مين_ غير حاصل على تأ

الوثائق المطلوبة للحصول 

 على الخدمة

 شكل الوثيقة الجهة/متلقي الخدمة الوثيقة

دائرة األحوال  اثبات شخصية

 المدنية والجوازات

 بيانات الكترونية

 صورة  صورة شخصية

    الحكومة    عمال    اال  المقيمين      المواطنين    فئة متلقي الخدمة

 مراحل تقديم الخدمة

المدة الزمنية المعيارية  

 لإلجراءات الرئيسية 

) مرتبطة بعدد االماكن 

 ( والموظفين

الزمنية المستغرقة لكل معدل المدة  تقديم الخدمةلرئيسية الجراءات اإل

 إجراء

 الوثائق من والتأكد المعاملة استقبال

 دور رقم واعطاء المطلوبة

 

 دقائق 5

 دقائق 10 التوجه الى كاونتر االدخال

التوجه إلى صندوق المحاسبة للدفع 

 والتدقيق المالي 

 دقائق 10

 الطباعة لكاونتر المالي الوصل تسليم

 البطاقة وتسليم

 دقائق 5

الزمن المعياري المستغرق 

 لتقديم الخدمة

 دقيقة 30

 دينار واحد عن كل بطاقة قيمة الرسوم

 دفع الكتروني         ) شيك(نقدا     آلية الدفع

 مخرج الخدمة

 مدة صالحية الوثيقة شكل مخرج الخدمة

 سنة –من ستة شهور  بطاقة
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 شركاء الخدمة

  خدمة عامودية خدمة افقية       تصنيف الخدمة

  الخدمات ذات العالقة

الشريك ودوره في تقديم 

 الخدمة

 دور الشريك الشريك

  الـأحوال المدنيةدائرة 

 والجوازات

 الخدمات الطبية الملكية 

 التأكد من الرقم الوطني

 

 التأكد من عدم وجود تأمين عسكري

  سلسلة القيمة) باقة الخدمة(

 الوصول للخدمة

الخدمةمكان تقديم          ال مركزي        مركزي 

 

   الى باإلضافة الصحي للتأمين الرئيسي المركز الفروع المقدمة للخدمة 

 اقسام التأمين الصحي في المحافظات

 الموقع االلكتروني للدائرة مركز خدمة المواطن   وجها  لوجه قنوات تقديم الخدمة

    مركز االتصال الوطني    تطبيق هاتف ذكي   فاكس     بريد الكتروني

   هاتف 

معلومات االتصال 

 والتواصل

 ( 06 – 5540869)  رقم هاتف 

 dewan.hia.gov.joبريد إلكتروني 

 ( 06 - 5541724)  فاكس 

 hia.gov.joلموقع االلكترونيا 

 الخميس ( –) من االحد  أيام الدوام الرسمي اوقات تقديم الخدمة

 (مساءا 3:00إلى صباحا  8:00وقت الدوام ) من  

 مؤشرات االداء

 الوضع المستهدف القيمة الحالية للمؤشر اسم المؤشر

 دقيقة 2 دقائق 5 معدل وقت االنتظار

 دقيقة 20 دقائق 35 معدل وقت تقديم الخدمة

 %75 %72.33 متلقي الخدمةمعدل رضا 

نسبة االخطاء في تسليم 

 الخدمة

 %2 قيد االجراء

معدل الشكاوى على 

 الخدمة

35% 30% 

 2 2 عدد الوثائق المطلوبة

 2 2 عدد الجهات الشريكة

 1 5 عدد الموظفين

 غير محدد شهريا 873 حجم الطلب على الخدمة

 االلكتروني للسجل الوطني للخدمات الحكومية.يتم ترميز الخدمة آليا  من خالل النظام *

 

http://www.hia.gov.jo/
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 هوية الخدمة

 M011 رمز الخدمة*

 عاما60الحصول على /تجديد بطاقة تامين صحي لالردنيين فوق  اسم الخدمة

 خدمة فرعية        خدمة رئيسية    هيكلية الخدمة

 التشريع الناظم للخدمة
 الصادرة والتعليمات وتعديالته 2004 لسنة 83 رقم الصحي التأمين نظام

 بمقتضاه

 آخر صحي تأمين وجود عدم  -                  اردني وطني رقم يحمل - شروط تقديم الخدمة

الوثائق المطلوبة للحصول 

 على الخدمة

 شكل الوثيقة الجهة/متلقي الخدمة الوثيقة

دائرة األحوال  اثبات شخصية

 المدنية والجوازات

 الكترونيةبيانات 

 صورة ال يوجد صورة شخصية

 

     الحكومة االعمال          المقيمين         المواطنين              فئة متلقي الخدمة

 مراحل تقديم الخدمة

المدة الزمنية المعيارية  

 لإلجراءات الرئيسية 

) مرتبطة بعدد االماكن 

 والموظفين(

معدل المدة الزمنية المستغرقة لكل  الخدمةتقديم لرئيسية الجراءات اإل

 إجراء

 الوثائق من والتأكد المعاملة استقبال

 دور رقم واعطاء المطلوبة

 

 دقائق 5

 التوجه الى كاونتر االدخال

 

 دقائق 10

 التوجه إلى صندوق المحاسبة للدفع

 

 دقائق 10

 الطباعة لكاونتر المالي الوصل تسليم

 البطاقة وتسليم

 

 دقائق 5

الزمن المعياري المستغرق 

 لتقديم الخدمة

 دقيقة 30

 قيمة الرسوم
 دينار واحد عن البطاقة

 

 آلية الدفع
 دفع الكتروني  ) شيك(         نقدا       

 

 مخرج الخدمة

 مدة صالحية الوثيقة شكل مخرج الخدمة

 سنوات 3 بطاقة
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 شركاء الخدمة

  خدمة عامودية خدمة افقية         تصنيف الخدمة

  الخدمات ذات العالقة

الشريك ودوره في تقديم 

 الخدمة

 دور الشريك الشريك

  دائرة الـأحوال المدنية

 والجوازات

 الخدمات الطبية الملكية 

 التأكد من الرقم الوطني_ 

التأكد من عدم وجود تأمين _ 

 عسكري

 

  سلسلة القيمة) باقة الخدمة(

 للخدمةالوصول 

 ال مركزي      مركزي        مكان تقديم الخدمة

 إلىادارة التأمين الصحي المدني باالضافة  الفروع المقدمة للخدمة 

 .اقسام التأمين الصحي في المحافظات

 للدائرةالموقع االلكتروني  مركز خدمة المواطن    وجها  لوجه     قنوات تقديم الخدمة

    مركز االتصال الوطني    تطبيق هاتف ذكي   فاكس     بريد الكتروني

   هاتف 

معلومات االتصال 

 والتواصل

 ( 06 – 5540869 )  رقم هاتف 

 dewan.hia.gov.jo  بريد إلكتروني       

 (  06 - 5541724  ) فاكس       

 hia.gov.jo لموقع االلكترونيا       

 ( 06 – 5527024الخط الساخن  )         

 ( الخميس  –) من االحد  أيام الدوام الرسمي اوقات تقديم الخدمة

 (مساءا 3:00إلى صباحا  8:00وقت الدوام ) من  

 مؤشرات االداء

 الوضع المستهدف القيمة الحالية للمؤشر اسم المؤشر

 دقائق2 دقائق 5 معدل وقت االنتظار

 20 دقائق35  معدل وقت تقديم الخدمة

 %75 %72.33 معدل رضا متلقي الخدمة

نسبة االخطاء في تسليم 

 الخدمة

 %2 قيد االجراء

معدل الشكاوى على 

 الخدمة

35% 30% 

 2 2 عدد الوثائق المطلوبة

 2 2 عدد الجهات الشريكة

 1 4 عدد الموظفين

 غير محدد شهريا 2157 الطلب على الخدمةحجم 

 يتم ترميز الخدمة آليا  من خالل النظام االلكتروني للسجل الوطني للخدمات الحكومية.*

http://www.hia.gov.jo/
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 هوية الخدمة

 M012 رمز الخدمة*

 اسم الخدمة
  –الحصول على بطاقة تأمين صحي للعاملين في أي شركة أو مؤسسة 

 ( 31فئة المادة )

 خدمة فرعية     خدمة رئيسية      هيكلية الخدمة

 التشريع الناظم للخدمة
 الصادرة والتعليمات وتعديالته 2004 لسنة 83 رقم الصحي التأمين نظام

 بمقتضاه

 شروط تقديم الخدمة

سنة باستثناء الحاصلين على  18_ الزامية التأمين للزوجة واألوالد األقل من 

 تأمين صحي آخر .

 الزامي على كافة العاملين بالشركة او المؤسسة_ تطبق الخدمة بشكل 

الوثائق المطلوبة للحصول 

 على الخدمة

 شكل الوثيقة الجهة/متلقي الخدمة الوثيقة

دائرة االحوال  إثبات شخصية

 المدنية والجوازات 

 بيانات الكترونية

 صورة  صورة شخصية

كتاب من المؤسسة بعدد 

 الموظفين لديهم

الشركات 

 اوالمؤسسات 

 

 كتاب مصدق اصلي

 فئة متلقي الخدمة
     الحكومة     االعمال   المقيمين       المواطنين     

 

 مراحل تقديم الخدمة

المدة الزمنية المعيارية  

 لإلجراءات الرئيسية 

ماكن ) مرتبطة بعدد األ

 والموظفين(

المدة الزمنية المستغرقة لكل معدل  تقديم الخدمةلرئيسية الجراءات اإل

 إجراء

 الوثائق من والتأكد المعاملة استقبال

 دور رقم واعطاء المطلوبة

 

 دقائق 5

 دقائق 10 التوجه الى كاونتر االدخال

 دقائق 10 التوجه إلى صندوق المحاسبة للدفع

 الطباعة لكاونتر المالي الوصل تسليم

 البطاقة وتسليم

 

 دقائق 5

المعياري المستغرق الزمن 

 لتقديم الخدمة

 دقيقة 30

 قيمة الرسوم
 دينار واحد لكل بطاقة باالضافة للغرامات إن وجدت 

 

 دفع الكتروني  ) شيك(         نقدا         آلية الدفع
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 مخرج الخدمة

 مدة صالحية الوثيقة شكل مخرج الخدمة

 سنة –من ستة شهور  بطاقة

 

 شركاء الخدمة

  خدمة عامودية خدمة افقية          الخدمةتصنيف 

 

  الخدمات ذات العالقة

 

الشريك ودوره في تقديم 

 الخدمة

 دور الشريك الشريك

 الخدمات الطبية الملكية 

 

 الشركات او المؤسسات 

التأكد من عدم وجود تأمين 

 عسكري

 كتاب من المؤسسة  بعدد العاملين 

  

  سلسلة القيمة) باقة الخدمة(

 

 الوصول للخدمة

 ال مركزي       مركزي        مكان تقديم الخدمة

 

 باإلضافة إلى مركزالرئيسي للتأمين الصحيال الفروع المقدمة للخدمة 

 اقسام التأمين الصحي في المحافظات

 

 الموقع االلكتروني للدائرة  مركز خدمة المواطن   وجها  لوجه    قنوات تقديم الخدمة

   مركز االتصال الوطني    تطبيق هاتف ذكي   فاكس     بريد الكتروني

  هاتف 

  

معلومات االتصال 

 والتواصل

 ( 06 – 5540869 )  رقم هاتف            

 dewan.hia.gov.jo  بريد إلكتروني       

 (  06 - 5541724  ) فاكس       

 hia.gov.jo لموقع االلكترونيا       

 ( 06 – 5527024الخط الساخن  )        

 

 

 ( الخميس  –) من االحد  أيام الدوام الرسمي اوقات تقديم الخدمة

  (مساءا 3:00إلى صباحا  8:00وقت الدوام ) من  

 

 

 

http://www.hia.gov.jo/
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 مؤشرات االداء

 الوضع المستهدف الحالية للمؤشرالقيمة  اسم المؤشر

 دقائق2 دقائق 5 معدل وقت االنتظار

 دقائق20 دقيقة 35 معدل وقت تقديم الخدمة

 %75 %72.33 معدل رضا متلقي الخدمة

نسبة االخطاء في تسليم 

 الخدمة

 %2 قيد االجراء

معدل الشكاوى على 

 الخدمة

35% 30% 

 3 3 عدد الوثائق المطلوبة

 2 2 الشريكةعدد الجهات 

 1 4 عدد الموظفين

 غير محدد طلب شهريا 42 حجم الطلب على الخدمة

 يتم ترميز الخدمة آليا  من خالل النظام االلكتروني للسجل الوطني للخدمات الحكومية.*
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 هوية الخدمة

 M013 رمز الخدمة*

 ليس لهم حق التقاعدالحصول على / تجديد بطاقة تأمين صحي لمن  اسم الخدمة

 خدمة فرعية          خدمة رئيسية      هيكلية الخدمة

 التشريع الناظم للخدمة
 الصادرة والتعليمات وتعديالت 2004 لسنة 83 رقم الصحي التأمين نظام

 بمقتضاه

 شروط تقديم الخدمة

     ان يكون اردني الجنسية 

 مين اخرغير حاصل على تأ 

  او المرض عند انتهاء الخدمةبلوغ السن القانوني 

 ) ليس له راتب تقاعدي ) نائب سابق أ 

 

الوثائق المطلوبة للحصول 

 على الخدمة

 شكل الوثيقة الجهة/متلقي الخدمة الوثيقة

 اثبات شخصية

 

دائرة األحوال المدنية 

 والجوازات

 بيانات الكترونية

 صورة  صورة شخصية

كتاب انهاء الخدمات واخر 

 كشف راتب

 صورة الوزارات او المؤسسات

 

 بطاقات التأمين الصحي

 ) إن وجدت ( 

ادارة التامين الصحي 

المدني / اقسام التأمين 

 الصحي

 بطاقة

     الحكومة          االعمال         المقيمين       المواطنين    فئة متلقي الخدمة

 مراحل تقديم الخدمة

المدة الزمنية المعيارية  

 لإلجراءات الرئيسية 

) مرتبطة بعدد االماكن 

 والموظفين(

معدل المدة الزمنية المستغرقة لكل  تقديم الخدمةلرئيسية الجراءات اإل

 إجراء

 الوثائق من والتأكد المعاملة استقبال

 دور رقم واعطاء المطلوبة

 

 دقائق 5

 دقائق 10 التوجه الى كاونتر االدخال

التوجه إلى صندوق المحاسبة للدفع 

 والتدقيق المالي

 دقائق 10

 الطباعة لكاونتر المالي الوصل تسليم

 البطاقة وتسليم

 دقائق 5

الزمن المعياري المستغرق 

 لتقديم الخدمة

 دقيقة 30

 قيمة الرسوم
 قرش للمنتفع باإلضافة للغرامات إن وجدت 25دينار واحد للمشترك و   -

 دينار (360)االشتراك السنوي للنواب السابقين   -
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لمن ليس لهم حق منشأة  الخر االجمالي الراتب من% 3االشتراك السنوي    -

 ) اما لبلوغ السن القانوني او المرض ( التقاعد 

  

 آلية الدفع
 دفع الكتروني           ) شيك(نقدا    

    

 مخرج الخدمة

 الوثيقة مدة صالحية شكل مخرج الخدمة

 المشترك  ) سنة واحدة (   بطاقة

 المنتفع ) حسب فئة المنتفع (   

    

 شركاء الخدمة

  خدمة عامودية خدمة افقية      تصنيف الخدمة

 

 ال يوجد الخدمات ذات العالقة

 

الشريك ودوره في تقديم 

 الخدمة

 دور الشريك الشريك

   الـأحوال المدنيةدائرة 

 والجوازات

 الخدمات الطبية الملكية 

 مؤسسة الضمان االجتماعي 

 التأكد من الرقم الوطني

 

 التأكد من عدم وجود تأمين عسكري

 التاكد من ان المنتفعين غير عاملين

 

  سلسلة القيمة) باقة الخدمة(

 

 الوصول للخدمة

 ال مركزي      مركزي            مكان تقديم الخدمة

 

 ادارة التأمين الصحي الرئيسي الفروع المقدمة للخدمة 

 

 الموقع االلكتروني للدائرة مركز خدمة المواطن    وجها  لوجه  قنوات تقديم الخدمة

    مركز االتصال الوطني    تطبيق هاتف ذكي   فاكس     بريد الكتروني

 هاتف 

   

معلومات االتصال 

 والتواصل

 ( 06 – 5540869)  رقم هاتف  

 dewan.hia.gov.jo بريد إلكتروني  

 ( 06 - 5541724)  فاكس  

 hia.gov.jo لموقع االلكترونيا  

 ( 06 – 5527024الخط الساخن  )   

 

http://www.hia.gov.jo/
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 الخميس ( –) من االحد  أيام الدوام الرسمي اوقات تقديم الخدمة

 (مساءا 3:00إلى صباحا  8:00وقت الدوام ) من  

 

 مؤشرات االداء

 الوضع المستهدف القيمة الحالية للمؤشر اسم المؤشر

 دقائق 2 دقائق 5 معدل وقت االنتظار

 دقيقة20 دقيقة 35 معدل وقت تقديم الخدمة

 %75 %72.33 معدل رضا متلقي الخدمة

نسبة االخطاء في تسليم 

 الخدمة

 %2 االجراءقيد 

معدل الشكاوى على 

 الخدمة

35% 30% 

 4 5 عدد الوثائق المطلوبة

 3 3 عدد الجهات الشريكة

 1 4 عدد الموظفين

 غير محدد طلب شهريا 24 حجم الطلب على الخدمة

 يتم ترميز الخدمة آليا  من خالل النظام االلكتروني للسجل الوطني للخدمات الحكومية.*
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 هوية الخدمة

 M014 رمز الخدمة*

 اسم الخدمة
الحصول على / تجديد بطاقة تأمين صحي لورثة المشترك المتوفي
 

لسبب له 

 عالقة بالعمل ) اصابة عمل ( 

 خدمة فرعية     خدمة رئيسية      هيكلية الخدمة

 التشريع الناظم للخدمة
 الصادرة والتعليمات وتعديالته 2004 لسنة 83 رقم الصحي التأمين نظام

 بمقتضاه

 ان يكون المشترك حاصل على تأمين صحي قبل وفاته شروط تقديم الخدمة

الوثائق المطلوبة للحصول 

 على الخدمة

 شكل الوثيقة الجهة/متلقي الخدمة الوثيقة

دائرة االحوال المدنية  شهادة الوفاه

 والجوازات

 صورة

تسوية حقوق الورثه 

 رواتب الورثهوكشوفات 

الربط االلي مع الضمان 

 االجتماعي

 صورة

 

 صورة الضمان االجتماعي قرار االصابة 

 صورة متلقي الخدمة صور شخصية

    الحكومة          االعمال            المقيمين        المواطنين    فئة متلقي الخدمة

 مراحل تقديم الخدمة

المدة الزمنية المعيارية  

 لإلجراءات الرئيسية

) مرتبطة بعدد االماكن  

 ( والموظفين

معدل المدة الزمنية المستغرقة لكل  تقديم الخدمةلرئيسية الجراءات اإل

 إجراء

 الوثائق من والتأكد المعاملة استقبال

 دور رقم واعطاء المطلوبة

 

 دقائق 10

التوجه إلى صندوق المحاسبة للدفع 

 والتدقيق المالي 

 دقائق 10

تسليم الوصل المالي إلى كاونتر 

 الطباعة واستالم البطاقة

 دقائق 10

الزمن المعياري المستغرق 

 لتقديم الخدمة

 دقيقة    30 

 قيمة الرسوم
 قرش لكل منتفع  25دينار واحد لكل مشترك و

 

 آلية الدفع
 دفع الكتروني  ) شيك(      نقدا       

 

 مخرج الخدمة

 مدة صالحية الوثيقة الخدمةشكل مخرج 

 سنوات (  5المشترك )    - بطاقة

 المنتفع ) حسب فئة المنتفع (   -
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 شركاء الخدمة

  خدمة عامودية خدمة افقية      تصنيف الخدمة

  الخدمات ذات العالقة

الشريك ودوره في تقديم 

 الخدمة

 دور الشريك الشريك

 دائرة الـأحوال المدنية والجوازات

 لضمان االجتماعيالعامة ل مؤسسةال

 التأكد من الرقم الوطني_  

 _ قرار االصابة 

  سلسلة القيمة) باقة الخدمة(

 الوصول للخدمة

 ال مركزي           مركزي       مكان تقديم الخدمة

   الى باإلضافة ادارة التأمين الصحي المدني الفروع المقدمة للخدمة 

 اقسام التأمين الصحي في المحافظات

 الموقع االلكتروني للدائرة مركز خدمة المواطن     وجها  لوجه    قنوات تقديم الخدمة

    مركز االتصال الوطني    تطبيق هاتف ذكي   فاكس     بريد الكتروني

   هاتف 

معلومات االتصال 

 والتواصل

 ( 06 – 5540869 )  هاتفرقم      

 dewan.hia.gov.jo  بريد إلكتروني       

 (  06 - 5541724  ) فاكس       

 hia.gov.jo لموقع االلكترونيا       

 ( 06 – 5527024الخط الساخن  )        

 ( الخميس  –) من االحد  أيام الدوام الرسمي اوقات تقديم الخدمة

 (مساءا 3:00إلى صباحا  8:00وقت الدوام ) من  

 

 مؤشرات االداء

 الوضع المستهدف القيمة الحالية للمؤشر اسم المؤشر

 دقائق 5 دقائق 5 معدل وقت االنتظار

 دقيقة ) بعد الربط ( 20 دقيقة 35 معدل وقت تقديم الخدمة

 %75 %72.33 معدل رضا متلقي الخدمة
نسبة االخطاء في تسليم 

 الخدمة
 %2 قيد االجراء

معدل الشكاوى على 

 الخدمة

35% 30% 

 4 4 عدد الوثائق المطلوبة

 2 2 عدد الجهات الشريكة

 1 5 عدد الموظفين

 غير محدد سنويا 10 حجم الطلب على الخدمة

 للخدمات الحكومية.يتم ترميز الخدمة آليا  من خالل النظام االلكتروني للسجل الوطني *

 

http://www.hia.gov.jo/
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 هوية الخدمة

 M015 رمز الخدمة*

 اسم الخدمة
الحصول على بطاقة تأمين صحي للمؤسسات العامة التي تم اجراء التخاصية 

 عليها

 خدمة فرعية خدمة رئيسية      هيكلية الخدمة

 التشريع الناظم للخدمة
 الصادرة والتعليمات وتعديالته 2004 لسنة 83 رقم الصحي التأمين نظام

 بمقتضاه

 شروط تقديم الخدمة

 الدفع مقدما لستة شهور على االقل 

 ان يكون اردني الجنسية 

 صحي قبل التخاصية ان يكون حاصل على تأمين 

 

الوثائق المطلوبة للحصول 

 على الخدمة

 شكل الوثيقة الجهة/متلقي الخدمة الوثيقة

كشف بأسماء المستفيدين من 

 الصحي التأمين

 اصل المؤسسة المعنية

شيك بقيمة اشتراكات التأمين 

 الصحي

 اصل المؤسسة المعنية

 اصل  صورة شخصية

     الحكومة          االعمال         المقيمين      المواطنين    فئة متلقي الخدمة

 مراحل تقديم الخدمة

المدة الزمنية المعيارية  

 لإلجراءات الرئيسية 

مرتبطة بعدد االماكن ) 

 والموظفين(

معدل المدة الزمنية المستغرقة لكل  تقديم الخدمةلرئيسية الجراءات اإل

 إجراء

تسليم الشيك بقيمة االشتراكات وكشف 

 االسماء لمديرية الشؤون المالية 

 دقائق 10

التوجه الى شعبة االصدار  في مديرية 

 المشتركين لتحرير امر القبض 

 دقائق 5

 دقائق 5 االدخال كاونتر الى التوجه

 للدفع المحاسبة صندوق إلى التوجه

 

 دقائق10

 الطباعة لكاونتر المالي الوصل تسليم

 البطاقات  وتسليم

 

 دقائق 5

الزمن المعياري المستغرق 

 لتقديم الخدمة

 دقيقة 35
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 قيمة الرسوم

 للغرامات باإلضافة قرش عن كل منتفع  25مشترك و  كل عن واحد دينار

 وجدت إن

 

 آلية الدفع
 دفع الكتروني        ) شيك(نقدا    

 

 مخرج الخدمة

 مدة صالحية الوثيقة شكل مخرج الخدمة

 سنة واحدة  بطاقة

 

 شركاء الخدمة

 خدمة عامودية خدمة افقية       تصنيف الخدمة

  

 ال يوجد الخدمات ذات العالقة

الشريك ودوره في تقديم 

 الخدمة

 دور الشريك الشريك

  

  سلسلة القيمة) باقة الخدمة(

 

 الوصول للخدمة

 ال مركزي  مركزي         مكان تقديم الخدمة

 

  الى باإلضافة المدني الصحي لتأمينا ادارة الفروع المقدمة للخدمة 

 .اقسام التأمين الصحي في المحافظات

 

الخدمةقنوات تقديم   الموقع االلكتروني للدائرة مركز خدمة المواطن    وجها  لوجه    

    مركز االتصال الوطني    تطبيق هاتف ذكي   فاكس  بريد

 هاتف الكتروني    

  

معلومات االتصال 

 والتواصل

 ( 06 – 5540869)   هاتف قمر     

 dewan.hia.gov.jo  إلكتروني بريد     

 (  06 - 5541724)   فاكس     

 hia.gov.jo االلكتروني الموقع     

 ( 06 – 5527024الخط الساخن  )       

 

 (  الخميس – االحد من)  الرسمي الدوام أيام اوقات تقديم الخدمة

 (مساءا 3:00 إلى صباحا 8:00 من)  الدوام وقت 

 

 

 

http://www.hia.gov.jo/
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 االداءمؤشرات 

 الوضع المستهدف القيمة الحالية للمؤشر اسم المؤشر

 قيقةد2 دقائق 5 معدل وقت االنتظار

 دقيقة 25 دقيقة 40 معدل وقت تقديم الخدمة

 %75 %72.33 معدل رضا متلقي الخدمة

نسبة االخطاء في تسليم 

 الخدمة

 %2 قيد االجراء

 %30 %35 الخدمة الشكاوى على معدل

 3 3 المطلوبةعدد الوثائق 

 0 0 عدد الجهات الشريكة

 1 5 عدد الموظفين

 غير محدد 67 حجم الطلب على الخدمة

 يتم ترميز الخدمة آليا  من خالل النظام االلكتروني للسجل الوطني للخدمات الحكومية. *
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 هوية الخدمة

 M016 رمز الخدمة*

 بطاقة تأمين صحي اطباء االمتياز ومتدربي وزارة الصحة الحصول على اسم الخدمة

 خدمة فرعية         خدمة رئيسية      هيكلية الخدمة

 التشريع الناظم للخدمة

  وتعديالته والتعليمات الصادرة  2004لسنة  83نظام التأمين الصحي رقم

 بمقتضاه

  االتفاقية الموقعة بين وزارة الصحة و وزارة العمل 

 شروط تقديم الخدمة

 ان يكون اردني الجنسية

 مستشفيات الحكوميةالطباء االمتياز في ان يكون من ا

 مين صحي اخرغير حاصل على تأ

 

الوثائق المطلوبة للحصول 

 على الخدمة

 شكل الوثيقة الجهة/متلقي الخدمة الوثيقة

وزارة الصحة +  كتاب التدريب

 المستشفيات الحكومية 

 صورة

دائرة االحوال المدنية  شخصيةاثبات 

 والجوازات

 بيانات الكترونية

 صورة وزارة الصحة كشف راتب للمتدربين

 صورة  صورة شخصية

      الحكومة       االعمال        المقيمين       المواطنين      فئة متلقي الخدمة

 مراحل تقديم الخدمة

المدة الزمنية المعيارية  

 لإلجراءات الرئيسية 

) مرتبطة بعدد االماكن 

 والموظفين(

معدل المدة الزمنية المستغرقة لكل  تقديم الخدمةلرئيسية الجراءات اإل

 إجراء

 الوثائق من والتأكد المعاملة استقبال

 دور رقم واعطاء المطلوبة

 

 دقائق 5

 دقائق 10 التوجه الى كاونتر االدخال

 دقائق 10 التوجه إلى صندوق المحاسبة للدفع

 الطباعة لكاونتر المالي الوصل تسليم

 البطاقة وتسليم

 

 دقائق 5

الزمن المعياري المستغرق 

 لتقديم الخدمة

 دقيقة 30

 قيمة الرسوم
 دينار واحد للمشترك 

 

 دفع الكتروني           ) شيك(نقدا        آلية الدفع
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 الخدمةمخرج 

 مدة صالحية الوثيقة شكل مخرج الخدمة

اطباء االمتياز: سنة من تاريخ بداية   بطاقة

 التدريب 

المتدربين: سنتين من تاريخ بداية 

االتفاقية بين وزارة الصحة ووزارة 

 العمل

 

 شركاء الخدمة

 خدمة عامودية خدمة افقية      تصنيف الخدمة

  

  الخدمات ذات العالقة

 

الشريك ودوره في تقديم 

 الخدمة

 دور الشريك الشريك

 عدم وجود تأمين عسكري من التاكد الخدمات الطبية الملكية

  سلسلة القيمة) باقة الخدمة(

 

 الوصول للخدمة

 مركزي  ال   مركزي        مكان تقديم الخدمة

 

  الى باإلضافة الصحي للتأمين الرئيسي المركز الفروع المقدمة للخدمة 

 .اقسام التأمين الصحي في المحافظات

  

 الموقع االلكتروني للدائرة  مركز خدمة المواطن    وجها  لوجه   قنوات تقديم الخدمة

بريد الكتروني     فاكس   تطبيق هاتف ذكي    مركز االتصال الوطني  

 هاتف 

   

معلومات االتصال 

 والتواصل

 ( 06 – 5540869)   هاتف رقم     

 dewan.hia.gov.jo  إلكتروني بريد     

 (  06 - 5541724)   فاكس     

 hia.gov.jo االلكتروني الموقع     

 

 

 اوقات تقديم الخدمة

 

 

 

 (  الخميس – االحد من)  الرسمي الدوام أيام

 (مساءا 3:00 إلى صباحا 8:00 من)  الدوام اوقات

 

 

http://www.hia.gov.jo/
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 مؤشرات االداء

 الوضع المستهدف القيمة الحالية للمؤشر اسم المؤشر

 دقائق 5 دقائق 5  معدل وقت االنتظار

 دقيقة20 دقيقة35 معدل وقت تقديم الخدمة

 %75 %72.33 معدل رضا متلقي الخدمة

نسبة االخطاء في تسليم 

 الخدمة

 %2 قيد االجراء

الشكاوى على معدل 

 الخدمة

35% 30% 

 3 3 عدد الوثائق المطلوبة

 2 2 عدد الجهات الشريكة

 1 4 عدد الموظفين

 غير محدد طلب23 حجم الطلب على الخدمة

 يتم ترميز الخدمة آليا  من خالل النظام االلكتروني للسجل الوطني للخدمات الحكومية. *
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 الخدمةهوية 

 M017 رمز الخدمة*

 الحصول على بطاقة تأمين صحي لألطباء اليمنيين اسم الخدمة

 خدمة فرعية خدمة رئيسية      هيكلية الخدمة

 التشريع الناظم للخدمة
بروتوكول التعاون الصحي بين المملكة االردنية الهاشمية والجمهورية    

 اليمنية 

 عامال في احدى مستشفيات وزارة الصحةان يكون  شروط تقديم الخدمة

الوثائق المطلوبة للحصول 

 على الخدمة

 شكل الوثيقة الجهة/متلقي الخدمة الوثيقة

 صورة دولة اليمن  جواز سفر ساري المفعول

كتاب مباشرة بالعمل من 

 وزارة الصحة

 اصل وزارة الصحة

 اصل  صورة شخصية

 فئة متلقي الخدمة
    المقيمين      المواطنين      االعمال         الحكومة   

   

 مراحل تقديم الخدمة

المدة الزمنية المعيارية  

 لإلجراءات الرئيسية 

) مرتبطة بعدد االماكن 

 والموظفين(

معدل المدة الزمنية المستغرقة لكل  تقديم الخدمةلرئيسية الجراءات اإل

 إجراء

 الوثائق من والتأكد المعاملة استقبال

 دور رقم واعطاء المطلوبة

 دقائق 5

 دقائق10 االدخال كاونتر الى التوجه

 دقائق10 للدفع المحاسبة صندوق إلى التوجه

 الطباعة لكاونتر المالي الوصل تسليم

 البطاقة وتسليم

 دقائق5

الزمن المعياري المستغرق 

 لتقديم الخدمة

 دقيقة 30

 قيمة الرسوم
 دينار واحد للبطاقة

 

 دفع الكتروني            ) شيك(نقدا     آلية الدفع

 مخرج الخدمة
 مدة صالحية الوثيقة شكل مخرج الخدمة

 سنة واحدة بطاقة

 شركاء الخدمة

  خدمة عامودية خدمة افقية      تصنيف الخدمة

  الخدمات ذات العالقة
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الشريك ودوره في تقديم 

 الخدمة

 دور الشريك الشريك

 التزويد بإثبات الشخصية سفارة دولة اليمن 

  سلسلة القيمة) باقة الخدمة(

 الوصول للخدمة

  مركزي ال    مركزي       مكان تقديم الخدمة

 افة الى ادارة التأمين الصحي المدني باالض الفروع المقدمة للخدمة 

 .اقسام التأمين الصحي في المحافظات

 الموقع االلكتروني للدائرة مركز خدمة المواطن    وجها  لوجه   قنوات تقديم الخدمة

    مركز االتصال الوطني    تطبيق هاتف ذكي   فاكس     بريد الكتروني

   هاتف 

معلومات االتصال 

 والتواصل

 ( 06 – 5540869)   هاتف رقم     

 dewan.hia.gov.jo  إلكتروني بريد     

 (  06 - 5541724)   فاكس     

 hia.gov.jo االلكتروني الموقع     

  ( 06 – 5527024الخط الساخن  )       

 (  الخميس – االحد من)  الرسمي الدوام أيام اوقات تقديم الخدمة

 (مساءا 3:00 إلى صباحا 8:00 من)  الدوام اوقات 

 

 مؤشرات االداء

 الوضع المستهدف القيمة الحالية للمؤشر اسم المؤشر

 دقيقة 2 دقائق 5 معدل وقت االنتظار

 دقيقة20 دقيقة 30 معدل وقت تقديم الخدمة

 %75 %72.33 معدل رضا متلقي الخدمة

نسبة االخطاء في تسليم 

 الخدمة

 %2 قيد االجراء

معدل الشكاوى على 

 الخدمة

35% 30% 

 3 3 عدد الوثائق المطلوبة

 1 1 عدد الجهات الشريكة

 4 4 عدد الموظفين

 غير محدد 47 حجم الطلب على الخدمة

 يتم ترميز الخدمة آليا  من خالل النظام االلكتروني للسجل الوطني للخدمات الحكومية. *

 
 
 
 
 
 
 

http://www.hia.gov.jo/
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 هوية الخدمة

 M018 رمز الخدمة*

 اسم الخدمة
إلغاء بطاقة التأمين الصحي والحصول على كتاب وقف االقتطاع بدل المقرر 

 عن المنتفعين 

 خدمة فرعية           خدمة رئيسية    هيكلية الخدمة

 التشريع الناظم للخدمة
 الصادرة والتعليمات وتعديالته 2004 لسنة 83 رقم الصحي التأمين نظام

 بمقتضاه

 بطاقات التأمين الصحيتسليم  شروط تقديم الخدمة

الوثائق المطلوبة للحصول 

 على الخدمة

 شكل الوثيقة الجهة/متلقي الخدمة الوثيقة

بطاقات التأمين الصحي 

 السابقة

ادارة التأمين 

 الصحي المدني

 بطاقة ) االصل (

كشف راتب ) محدد فيه قيمة 

 االقتطاع (

الوزارات 

 والمؤسسات

 صورة

       الحكومة           االعمال        المقيمين       المواطنين    فئة متلقي الخدمة

 مراحل تقديم الخدمة

المدة الزمنية المعيارية  

 لإلجراءات الرئيسية 

) مرتبطة بعدد االماكن 

 والموظفين(

معدل المدة الزمنية  تقديم الخدمةلرئيسية الجراءات اإل

 المستغرقة لكل إجراء

 دقائق 5 للقسم المعني للتدقيق والتأكد منهاتسليم الوثائق 

الغاء البطاقة في حال عدم ترتب غرامات مالية 

 واصدار  كتاب وقف االقتطاع 

 دقائق5

تسلم البطاقات ويحرر امر قبض في حال 

 ترتب غرامات مالية

 دقائق10

 دقائق10 التوجه لكاونتر المحاسبة للتدقيق المالي والدفع

المعني الصدار كتاب وقف التوجه للقسم 

 االقتطاع

 دقائق5

الزمن المعياري المستغرق 

 لتقديم الخدمة

 دقيقة  35

 قيمة الرسوم
 الفروقات المالية على البطاقة ان وجدت

  

 آلية الدفع
 دفع الكتروني          ) شيك(نقدا      

   

 مخرج الخدمة

 مدة صالحية الوثيقة شكل مخرج الخدمة

 دائم االقتطاعكتاب 
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 شركاء الخدمة

  خدمة عامودية           خدمة افقية    تصنيف الخدمة

  الخدمات ذات العالقة

الشريك ودوره في تقديم 

 الخدمة

 دور الشريك الشريك

 اصدار كشف الراتب الوزارات والمؤسسات

  سلسلة القيمة) باقة الخدمة(

 الوصول للخدمة

 ال مركزي               مركزي      مكان تقديم الخدمة

  الى باإلضافة المدني الصحي ادارة التأمين الفروع المقدمة للخدمة 

 اقسام التأمين الصحي في المحافظات

 

 الموقع االلكتروني للدائرة مركز خدمة المواطن     وجها  لوجه  قنوات تقديم الخدمة

    مركز االتصال الوطني    تطبيق هاتف ذكي   فاكس  بريد الكتروني 

      هاتف 

معلومات االتصال 

 والتواصل

 ( 06 – 5540869)   هاتف رقم     

 dewan.hia.gov.jo  إلكتروني بريد     

 (  06 - 5541724)   فاكس     

 hia.gov.jo االلكتروني الموقع     

 ( 06 – 5527024الخط الساخن  )       

 (  الخميس – االحد من)  الرسمي الدوام أيام اوقات تقديم الخدمة

 (مساءا 3:00 إلى صباحا 8:00 من)  الدوام وقت 

 مؤشرات االداء

 الوضع المستهدف القيمة الحالية للمؤشر اسم المؤشر

 دقيقة 5 دقائق 5 معدل وقت االنتظار

 دقيقة 20 دقيقة 40  معدل وقت تقديم الخدمة

 %75 %72.33 معدل رضا متلقي الخدمة

نسبة االخطاء في تسليم 

 الخدمة
 %2 قيد االجراء

معدل الشكاوى على 

 الخدمة

35% 30% 

 2 2 عدد الوثائق المطلوبة

 1 1 عدد الجهات الشريكة

 5 5 عدد الموظفين

 غير محدد طلب شهريا 19705 حجم الطلب على الخدمة

 يتم ترميز الخدمة آليا  من خالل النظام االلكتروني للسجل الوطني للخدمات الحكومية. *

 
 

http://www.hia.jov.jo/
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 هوية الخدمة

 M019 رمز الخدمة*

 تجديد بطاقة تأمين صحي فئة االمان االجتماعي اسم الخدمة

 خدمة فرعية           خدمة رئيسية      هيكلية الخدمة

 التشريع الناظم للخدمة
 الصادرة والتعليمات وتعديالته 2004 لسنة 83 رقم الصحي التأمين نظام

 بمقتضاه

 شروط تقديم الخدمة
 مين سابقة شبكة امان اجتماعي_ ان يكون حاصل على بطاقة تأ

 دينار.  1000_ ان ال يتجاوز الدخل السنوي للفرد في االسرة 

المطلوبة للحصول الوثائق 

 على الخدمة

 شكل الوثيقة الجهة/متلقي الخدمة الوثيقة

دائرة االحوال  دفتر العائلة

 المدنية والجوازات

 بيانات الكترونية

 صورة  صور شخصية

 بيانات الكترونية الضمان االجتماعي كشف راتب األسرة كاملة

     الحكومة         االعمال            المقيمين  المواطنين           فئة متلقي الخدمة

 مراحل تقديم الخدمة

المدة الزمنية المعيارية  

 لإلجراءات الرئيسية 

) مرتبطة بعدد االماكن 

 والموظفين(

معدل المدة الزمنية المستغرقة لكل  تقديم الخدمةلرئيسية الجراءات اإل

 إجراء

 الوثائق من والتأكد المعاملة استقبال

 دور رقم واعطاء المطلوبة

 

 دقائق 5

 دقائق 10 التوجه الى كاونتر االدخال

 دقائق 10 التوجه إلى صندوق المحاسبة للدفع

مع البطاقات   المالي الوصل تسليم

 البطاقة وتسليم الطباعة لكاونترالسابقة 

 الجديدة

 دقائق 5

الزمن المعياري المستغرق 

 لتقديم الخدمة

 دقيقة 30

 الرسومقيمة 
 قرش لكل منتفع باالضافة للغرامات ان وجدت 25دينار واحد لكل مشترك و

 

 آلية الدفع
 دفع الكتروني                    ) شيك(نقدا       

 

 مخرج الخدمة

 مدة صالحية الوثيقة شكل مخرج الخدمة

 سنوات  3المشترك :    بطاقة

 المنتفع : حسب فئة المنتفع  
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 شركاء الخدمة

 خدمة عامودية خدمة افقية      تصنيف الخدمة

  الخدمات ذات العالقة

الشريك ودوره في تقديم 

 الخدمة

 دور الشريك الشريك

 والجوازات الـأحوال المدنيةدائرة  -

 المؤسسة العامة للضمان االجتماعي -

 التأكد من الرقم الوطني -

 من دخل كافة افراد االسرةالتأكد   -

القيمة) باقة الخدمة(سلسلة    

 الوصول للخدمة

 ال مركزي           مركزي       مكان تقديم الخدمة

 ضافة إلى ادارة التأمين الصحي المدني باإل الفروع المقدمة للخدمة 

 .اقسام التأمين الصحي في المحافظات

 الموقع االلكتروني للدائرة  مركز خدمة المواطن   وجها  لوجه   قنوات تقديم الخدمة

   مركز االتصال الوطني    تطبيق هاتف ذكي   فاكس     بريد الكتروني

   هاتف 

معلومات االتصال 

 والتواصل

 ( 06 – 5540869 )  رقم هاتف     

 dewan.hia.gov.jo  بريد إلكتروني       

 (  06 - 5541724  ) فاكس       

 hia.gov.jo لموقع االلكترونيا       

 ( 06 – 5527024الخط الساخن  )        

 ( الخميس  –) من االحد  أيام الدوام الرسمي اوقات تقديم الخدمة

 (مساءا 3:00إلى صباحا  8:00وقت الدوام ) من  

 مؤشرات االداء

 الوضع المستهدف الحالية للمؤشرالقيمة  اسم المؤشر

 دقيقة 2 دقائق5 معدل وقت االنتظار

 دقيقة 20 دقيقة 33 معدل وقت تقديم الخدمة

 %75 %72.33 معدل رضا متلقي الخدمة

نسبة االخطاء في تسليم 

 الخدمة

 %2 قيد االجراء

معدل الشكاوى على 

 الخدمة

35% 30% 

 2 3 عدد الوثائق المطلوبة

 2 2 الشريكةعدد الجهات 

 1 5 عدد الموظفين

 غير محدد طلب شهريا 1890 حجم الطلب على الخدمة

 يتم ترميز الخدمة آليا  من خالل النظام االلكتروني للسجل الوطني للخدمات الحكومية.*

 

http://www.hia.gov.jo/
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 هوية الخدمة

 M020 رمز الخدمة*

 المعونه الوطنيهالحصول  على/ تجديد بطاقة تأمين صحي  لمنتفعي صندوق  اسم الخدمة

 خدمة فرعية        خدمة رئيسية      هيكلية الخدمة

 التشريع الناظم للخدمة
 الصادرة والتعليمات وتعديالته 2004لسنة 83 رقم الصحي لتامينا نظام

 بمقتضاه

 شروط تقديم الخدمة
        اردني الجنسية          _ 

 مين صحي اخر_ ان اليكون حاصل على تأ

الوثائق المطلوبة للحصول 

 على الخدمة

 شكل الوثيقة الجهة/متلقي الخدمة الوثيقة

كتاب رسمي يحدد اسماء 

المنتفعين من صندوق 

 المعونة الوطنية

 

صندوق المعونه 

 الوطنية

 بيانات الكترونية

 صورة  صورة شخصية

      الحكومة          االعمال        المقيمين   المواطنين            فئة متلقي الخدمة

 مراحل تقديم الخدمة

المدة الزمنية المعيارية  

 لإلجراءات الرئيسية 

) مرتبطة بعدد االماكن 

 والموظفين(

معدل المدة الزمنية المستغرقة  تقديم الخدمةلرئيسية الجراءات اإل

 لكل إجراء

 الوثائق من والتأكد المعاملة استقبال

 دور رقم واعطاء المطلوبة

 دقائق5

 دقائق 10 التوجه الى كاونتر االدخال

 دقائق 10 التوجه إلى صندوق المحاسبة للدفع

 الطباعة لكاونتر المالي الوصل تسليم

 البطاقة وتسليم

 

 دقائق 5

الزمن المعياري المستغرق 

 لتقديم الخدمة

 دقيقة 30

 قيمة الرسوم
 قرش للمنتفع  25دينار واحد للمشترك  و

 

 آلية الدفع
 دفع الكتروني              ) شيك(نقدا   

 

 مخرج الخدمة

 مدة صالحية الوثيقة شكل مخرج الخدمة

 

 بطاقة

 سنوات 3 –من سنة واحدة 

)حسب توصية صندوق المعونة 

 الوطنية(
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 شركاء الخدمة

  خدمة عامودية خدمة افقية      تصنيف الخدمة

 مساعدة منتظمة من صندوق المعونة الوطنيةمنح  الخدمات ذات العالقة

الشريك ودوره في تقديم 

 الخدمة

 دور الشريك الشريك

اعطاء كتاب الصدار بطاقة  صندوق المعونه الوطنيه

 التأمين الصحي

  سلسلة القيمة) باقة الخدمة(

 الوصول للخدمة

 ال مركزي      مركزي        مكان تقديم الخدمة

 

      ادارة التأمين الصحي المدني باإلضافة إلى الفروع المقدمة للخدمة 

 .اقسام التأمين الصحي في المحافظات

 الموقع االلكتروني للدائرة  مركز خدمة المواطن   وجها  لوجه  قنوات تقديم الخدمة

   مركز االتصال الوطني    تطبيق هاتف ذكي   فاكس     بريد الكتروني

   هاتف 

معلومات االتصال 

 والتواصل

 ( 06 – 5540869)  رقم هاتف   

 dewan.hia.gov.joبريد إلكتروني    

 ( 06 - 5541724)  فاكس    

 hia.gov.joلموقع االلكترونيا    

 ( 06 – 5527024الخط الساخن  )   

 الخميس ( –) من االحد  أيام الدوام الرسمي اوقات تقديم الخدمة

 (مساءا 3:00إلى صباحا  8:00وقت الدوام ) من  

 مؤشرات االداء

 الوضع المستهدف القيمة الحالية للمؤشر اسم المؤشر

 دقائق 2 دقائق 5 معدل وقت االنتظار

 دقيقة 20 دقيقة 35 معدل وقت تقديم الخدمة

 %75 %72.33 متلقي الخدمةمعدل رضا 

نسبة االخطاء في تسليم 

 الخدمة

 %2 قيد االجراء

معدل الشكاوى على 

 الخدمة

35% 30% 

 2 2 عدد الوثائق المطلوبة

 1 1 عدد الجهات الشريكة

 1 4 عدد الموظفين

 غير محدد طلب شهريا 4247 حجم الطلب على الخدمة

 االلكتروني للسجل الوطني للخدمات الحكومية.يتم ترميز الخدمة آليا  من خالل النظام *

http://www.hia.gov.jo/
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 هوية الخدمة

 M021 رمز الخدمة*

 محدودة الدخل اسرفئة  صحي مينتأ بطاقةعلى / تجديد  الحصول اسم الخدمة

 خدمة فرعيةخدمة رئيسية      هيكلية الخدمة

 التشريع الناظم للخدمة
الصادرة  والتعليمات وتعديالته 2004 لسنة 83 رقم الصحي التأمين نظام

 بمقتضاه

 شروط تقديم الخدمة
 / ابناء االردنيات اردني الجنسية

 دينار 300اقل من الشهري  ان يكون دخل االسرة 

 عدم وجود تأمين صحي اخر

الوثائق المطلوبة للحصول 

 على الخدمة

 شكل الوثيقة الجهة/متلقي الخدمة الوثيقة

دائرة االحوال المدنية  اثبات شخصية

 والجوازات

  بيانات الكترونية

 صورة  صورة شخصية

وزارة التنمية  كتاب توصية بمنح التأمين 

 االجتماعية

 صورة مصدقة

     الحكومة       االعمال            المقيمين        المواطنين  فئة متلقي الخدمة

 مراحل تقديم الخدمة

المدة الزمنية المعيارية  

 لإلجراءات الرئيسية 

) مرتبطة بعدد االماكن 

 والموظفين(

معدل المدة الزمنية المستغرقة  تقديم الخدمةلرئيسية الجراءات اإل

 لكل إجراء

استقبال المعاملة والتأكد من الوثائق 

 المطلوبة واعطاء رقم دور

 

 دقائق 5

 دقائق 10 التوجه الى كاونتر االدخال

 دقائق 10 التوجه إلى صندوق المحاسبة للدفع

تسليم الوصل المالي لكاونتر الطباعة 

 وتسليم البطاقة

 دقائق 5

الزمن المعياري المستغرق 

 لتقديم الخدمة

 دقيقة 30

 دينار واحد عن كل بطاقة باإلضافة للغرامات إن وجدت قيمة الرسوم

 دفع الكتروني            ) شيك(نقدا    عآلية الدف

 مخرج الخدمة

 مدة صالحية الوثيقة شكل مخرج الخدمة

 بطاقة

 

 سنوات (  3المشترك )   -

المنتفع )تختلف حسب فئة  -

 المنتفع(

 شركاء الخدمة

  خدمة عامودية             خدمة افقية  تصنيف الخدمة
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 إجراء دراسة اجتماعية لتحديد الدخل الخدمات ذات العالقة

الشريك ودوره في تقديم 

 الخدمة

 دور الشريك الشريك

  الـأحوال المدنيةدائرة 

 والجوازات

 الخدمات الطبية الملكية 

 وزارة التنمية االجتماعيه 

التأكد من الرقم الوطني/ الرقم 

 التعريفي

 التأكد من عدم وجود تأمين عسكري

كتاب التوصية للحصول على 

 التامين

الخدمة(سلسلة القيمة) باقة    

 الوصول للخدمة

 ال مركزي  مركزي       مكان تقديم الخدمة

 الى باإلضافة الصحي للتأمين الرئيسي المركز الفروع المقدمة للخدمة 

 اقسام التأمين الصحي في المحافظات

 الموقع االلكتروني للدائرة مركز خدمة المواطن   وجها  لوجه قنوات تقديم الخدمة

    مركز االتصال الوطني    تطبيق هاتف ذكي  فاكس 

      بريد الكتروني   هاتف 

معلومات االتصال 

 والتواصل

 ( 06 – 5540869)  رقم هاتف 

 dewan.hia.gov.joبريد إلكتروني 

 ( 06 - 5541724)  فاكس 

 hia.gov.joلموقع االلكترونيا 

 ( 06 – 5527024الخط الساخن  )   

 الخميس ( –) من االحد  أيام الدوام الرسمي اوقات تقديم الخدمة

 (مساءا 3:00إلى صباحا  8:00وقت الدوام ) من  

 مؤشرات االداء

 الوضع المستهدف القيمة الحالية للمؤشر اسم المؤشر

 دقيقة 2 دقائق 5 وقت االنتظارمعدل 

 دقيقة 20 دقيقة 35 معدل وقت تقديم الخدمة

 %75 %72.33 معدل رضا متلقي الخدمة

نسبة االخطاء في تسليم 

 الخدمة

 %2 قيد االجراء

 %30 %35 معدل الشكاوى على الخدمة

 3 3 عدد الوثائق المطلوبة

 3 3 عدد الجهات الشريكة

 1 4 عدد الموظفين

 غير محدد شهريا 16357 الطلب على الخدمةحجم 

 يتم ترميز الخدمة آليا  من خالل النظام االلكتروني للسجل الوطني للخدمات الحكومية.*

 

http://www.hia.gov.jo/
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 هوية الخدمة

 M022 رمز الخدمة*

 االعاقات  فئة الحصول على / تجديد بطاقة التأمين الصحي اسم الخدمة

 خدمة فرعية     خدمة رئيسية      هيكلية الخدمة

 التشريع الناظم للخدمة
 الصادرة والتعليمات وتعديالته 2004 لسنة 83 رقم الصحي التأمين نظام

 بمقتضاه

 شروط تقديم الخدمة
 آخر صحي تأمين وجود عدم  -                  اردني وطني رقم يحمل -

 أن يكون من األشخاص ذوي اإلعاقات  -

الوثائق المطلوبة 

 الخدمةللحصول على 

 شكل الوثيقة الجهة/متلقي الخدمة الوثيقة

دائرة األحوال المدنية  إثبات شخصية 

 والجوازات

 بيانات الكترونية

 صورة  صورة شخصية

تقرير طبي يفيد بوجود 

اعاقه وبيان تصنيفها وتحديد 

 درجتها  

 ( سنه 18 من اقل) 

 اصل  مركز تشخيص االعاقات  

 

دراسة من التنمية 

 االجتماعيه 

 ( سنه 18 من اكثر )  

 اصل التنمية االجتماعيه

  الحكومة             االعمال          المقيمين          المواطنين  فئة متلقي الخدمة

 مراحل تقديم الخدمة

المدة الزمنية المعيارية  

 لإلجراءات الرئيسية 

) مرتبطة بعدد االماكن 

 ( والموظفين

معدل المدة الزمنية المستغرقة  تقديم الخدمةلرئيسية الجراءات اإل

 لكل إجراء

استقبال المعاملة والتأكد من الوثائق المطلوبة 

 واعطاء رقم دور

 

 دقائق 5

 دقائق 10 التوجه الى كاونتر االدخال

 دقائق 10 التوجه إلى صندوق المحاسبة للدفع

لكاونتر الطباعة واستالم تسليم الوصل المالي 

 البطاقة

 دقائق 5

الزمن المعياري 

 المستغرق لتقديم الخدمة

 دقيقة 30

 قيمة الرسوم
 دينار واحد للبطاقة

 

 آلية الدفع
 دفع الكتروني                                       ) شيك(نقدا   
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 مخرج الخدمة

 مدة صالحية الوثيقة شكل مخرج الخدمة

 سنوات3 بطاقة

 

 شركاء الخدمة

 خدمة عامودية خدمة افقية        تصنيف الخدمة

  

  الخدمات ذات العالقة

 

الشريك ودوره في تقديم 

 الخدمة

 دور الشريك الشريك

  والجوازات الـأحوال المدنيةدائرة 

 الخدمات الطبية الملكية 

 

 /مركز تشخيص االعاقات المبكر 

 وزارة التنمية االجتماعية

 التأكد من الرقم الوطني

التأكد من عدم وجود تأمين 

 عسكري

 تقرير طبي يثبت وجود االعاقة 

الدراسة االجتماعية للعجز 

 الصحي

 

) باقة  سلسلة القيمة

 الخدمة(

 

 الوصول للخدمة

 ال مركزي      مركزي        مكان تقديم الخدمة

  

 باإلضافة الى  ، ومركز تشخيص االعاقات الصحي المركز الرئيسي للتأمين الفروع المقدمة للخدمة 

 اقسام التأمين الصحي في المحافظات

 

  الموقع االلكتروني للدائرة مركز خدمة المواطن    وجها  لوجه  قنوات تقديم الخدمة

    مركز االتصال الوطني    تطبيق هاتف ذكي   فاكس     بريد الكتروني

  هاتف 

  

معلومات االتصال 

 والتواصل

 ( 06 – 5540869)  رقم هاتف 

 dewan.hia.gov.joبريد إلكتروني  

 ( 06 - 5541724)  فاكس  

 hia.gov.joلموقع االلكترونيا  

 ( 06 – 5527024الخط الساخن  )   

 

 الخميس ( –) من االحد  أيام الدوام الرسمي اوقات تقديم الخدمة

 (مساءا 3:00إلى صباحا  8:00وقت الدوام ) من  

 

http://www.hia.gov.jo/
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 مؤشرات االداء

 الوضع المستهدف القيمة الحالية للمؤشر اسم المؤشر

 دقيقة 2 دقائق 5 معدل وقت االنتظار

 دقيقة 20 دقيقة 30 معدل وقت تقديم الخدمة

 %75 %72.33 متلقي الخدمةمعدل رضا 

نسبة االخطاء في تسليم 

 الخدمة

 %2 قيد اإلجراء

معدل الشكاوى على 

 الخدمة

35% 30% 

 3 3 عدد الوثائق المطلوبة

 3 3 عدد الجهات الشريكة

 1 4 عدد الموظفين

 غير محدد طلب شهريا 446 حجم الطلب على الخدمة

 االلكتروني للسجل الوطني للخدمات الحكومية.يتم ترميز الخدمة آليا  من خالل النظام *
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 هوية الخدمة

 M023 رمز الخدمة*

 الحصول على بطاقة  تأمين صحي فئة النساء الحوامل اسم الخدمة

 خدمة فرعية        خدمة رئيسية    هيكلية الخدمة

 التشريع الناظم للخدمة
وتعديالته والتعليمات الصادرة  2004لسنة  83نظام التأمين الصحي رقم 

 بمقتضاه

 عدم وجود تأمين صحي آخر  -اردني                   يحمل رقم وطني شروط تقديم الخدمة

الوثائق المطلوبة للحصول 

 على الخدمة

 شكل الوثيقة الجهة/متلقي الخدمة الوثيقة

دائرة األحوال المدنية  اثبات شخصية

 والجوازات

 الكترونيةبيانات 

 صورة  صورة شخصية

تقرير طبي يوضح تاريخ 

 بداية الحمل وتوقع الوالدة

 جميع المستشفيات و

 المراكز الصحية

 تقرير طبيب

       الحكومة           االعمال           المقيمين        المواطنين    فئة متلقي الخدمة

 مراحل تقديم الخدمة

المدة الزمنية المعيارية  

 لإلجراءات الرئيسية 

) مرتبطة بعدد االماكن 

 والموظفين(

معدل المدة الزمنية المستغرقة لكل  تقديم الخدمةلرئيسية الجراءات اإل

 إجراء

استقبال المعاملة والتأكد من الوثائق 

 المطلوبة واعطاء رقم دور

 

 دقائق 5

 دقائق 10 التوجه الى كاونتر االدخال

التوجه إلى صندوق المحاسبة للدفع 

 والتدقيق المالي

 دقائق 10

تسليم الوصل المالي الى كاونتر الطباعة 

 واستالم البطاقة

 دقائق 5

الزمن المعياري المستغرق 

 لتقديم الخدمة

 دقيقة 30

 دينار رسوم بطاقة 1دينار بدل اشتراك +  50 قيمة الرسوم

 دفع الكتروني       ) شيك(    نقدا     آلية الدفع

  مخرج الخدمة

 مدة صالحية الوثيقة شكل مخرج الخدمة

احدعشر شهرا من تاريخ بداية  بطاقة

  الحمل

 شركاء الخدمة

 خدمة عامودية         خدمة افقية    تصنيف الخدمة

  الخدمات ذات العالقة
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الشريك ودوره في تقديم 

 الخدمة

 الشريكدور  الشريك

 والجوازات الـأحوال المدنيةدائرة  -

 

 الخدمات الطبية الملكية -

 

  كافة المستشفيات والمراكز الطبية  -

 والعيادات

 التأكد من الرقم الوطني

 

التأكد من عدم وجود تأمين 

 عسكري

اعطاء تقرير طبي يوضح تاريخ 

 بداية الحمل وتوقع الوالدة

  سلسلة القيمة) باقة الخدمة(

 الوصول للخدمة

 ال مركزي  مركزي     مكان تقديم الخدمة

 باإلضافة إلى ادارة التأمين الصحي المدني  الفروع المقدمة للخدمة 

 .اقسام التأمين الصحي في المحافظات

 الموقع االلكتروني للدائرة  مركز خدمة المواطن    وجها  لوجه  قنوات تقديم الخدمة

   مركز االتصال الوطني    تطبيق هاتف ذكي   فاكس   بريد الكتروني 

    هاتف 

معلومات االتصال 

 والتواصل

 ( 06 – 5540869)  رقم هاتف 

 dewan.hia.gov.joبريد إلكتروني 

 ( 06 - 5541724)  فاكس 

  hia.gov.joلموقع االلكترونيا 

 ( 06 – 5527024الخط الساخن  )   

 الخميس ( –) من االحد  أيام الدوام الرسمي اوقات تقديم الخدمة

 (مساءا 3:00إلى صباحا  8:00ت الدوام ) من اوقأ 

 مؤشرات االداء

 الوضع المستهدف القيمة الحالية للمؤشر اسم المؤشر

 دقيقة 2 دقائق 5 معدل وقت االنتظار

 دقيقة 20 دقيقة 35 معدل وقت تقديم الخدمة

 %75 %72.33 معدل رضا متلقي الخدمة

نسبة االخطاء في تسليم 

 الخدمة

 %2 قيد االجراء

معدل الشكاوى على 

 الخدمة

35% 30% 

 3 3 عدد الوثائق المطلوبة

 3 3 عدد الجهات الشريكة

 1 5 عدد الموظفين

 غير محدد طلب شهريا 788 حجم الطلب على الخدمة

 يتم ترميز الخدمة آليا  من خالل النظام االلكتروني للسجل الوطني للخدمات الحكومية.*

 

http://www.hia.gov.jo/
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 هوية الخدمة

 M024 رمز الخدمة*

 الحصول/ تجديد بطاقة تأمين صحي اقليم البتراء اسم الخدمة

 خدمة فرعية          خدمة رئيسية      هيكلية الخدمة

 التشريع الناظم للخدمة
 الصادرة والتعليمات وتعديالت 2004 لسنة 83 رقم الصحي التأمين نظام

 بمقتضاه

 شروط تقديم الخدمة
     ان يكون اردني الجنسية 

 اخر صحي مينغير حاصل على تأ 

  ان يكون مقيم في منطقة اقليم البتراء 

الوثائق المطلوبة للحصول 

 على الخدمة

 شكل الوثيقة الجهة/متلقي الخدمة الوثيقة

 دائرة األحوال المدنية  اثبات شخصية

 والجوازات

  بيانات الكترونية

 صورة  صورة شخصية

 الحكومة        االعمال      المقيمين   المواطنين         فئة متلقي الخدمة

 مراحل تقديم الخدمة

المدة الزمنية المعيارية  

 لإلجراءات الرئيسية 

) مرتبطة بعدد االماكن 

 والموظفين(

معدل المدة الزمنية المستغرقة لكل  تقديم الخدمةلرئيسية الجراءات اإل

 إجراء

 الوثائق من والتأكد المعاملة استقبال

 دور رقم واعطاء المطلوبة

 

 دقائق5

 دقائق 10 التوجه الى كاونتر  االدخال

 دقائق 10 التوجه إلى صندوق المحاسبة للدفع

 كاونتر إلى المالي الوصل تسليم

 البطاقة واستالم الطباعة

 دقائق 5

الزمن المعياري المستغرق 

 لتقديم الخدمة

 دقيقة  30  

 قرش عن كل منتفع 25دينار واحد للمشترك و قيمة الرسوم

 دفع الكتروني               ) شيك(نقدا     آلية الدفع

 مخرج الخدمة
 مدة صالحية الوثيقة شكل مخرج الخدمة

 سنوات 3 بطاقة

 شركاء الخدمة

  خدمة عامودية            خدمة افقية    تصنيف الخدمة

 

 ال يوجد الخدمات ذات العالقة

 الشريك ودوره في تقدي

 الخدمة

 دور الشريك الشريك
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  الـأحوال المدنيةدائرة 

 والجوازات

 الخدمات الطبية الملكية 

 التأكد من الرقم الوطني/واالقامة

 

 التأكد من عدم وجود تأمين عسكري

  سلسلة القيمة) باقة الخدمة(

 الوصول للخدمة

 ال مركزي      مركزي            مكان تقديم الخدمة

 + قسم التأمين الصحي في لواء البتراء ادارة التأمين الصحي الرئيسي الفروع المقدمة للخدمة 

 الموقع االلكتروني للدائرة  مركز خدمة المواطن    وجها  لوجه  قنوات تقديم الخدمة

   مركز االتصال الوطني    تطبيق هاتف ذكي   فاكس     بريد الكتروني

 هاتف 

   

معلومات االتصال 

 والتواصل

 ( 06 – 5540869)  رقم هاتف  

 dewan.hia.gov.joبريد إلكتروني  

 ( 06 - 5541724)  فاكس  

 hia.gov.joلموقع االلكترونيا  

 ( 06 – 5527024الخط الساخن  )   

 الخميس ( –) من االحد  أيام الدوام الرسمي اوقات تقديم الخدمة

 (مساءا 3:00إلى صباحا  8:00وقت الدوام ) من  

 

 مؤشرات االداء

 الوضع المستهدف القيمة الحالية للمؤشر اسم المؤشر

 دقيقة 5 دقائق 5 معدل وقت االنتظار

 دقيقة 20 دقيقة 35 معدل وقت تقديم الخدمة

 %75 %72.33 معدل رضا متلقي الخدمة

نسبة االخطاء في تسليم 

 الخدمة

 %2 قيد االجراء

معدل الشكاوى على 

 الخدمة

35% 30% 

 2 2 عدد الوثائق المطلوبة

 2 2 عدد الجهات الشريكة

 1 4 عدد الموظفين

 غير محدد 199 حجم الطلب على الخدمة

 يتم ترميز الخدمة آليا  من خالل النظام االلكتروني للسجل الوطني للخدمات الحكومية.*

 
 

http://www.hia.gov.jo/


60 
 

 هوية الخدمة

 M025 رمز الخدمة*

 اسم الخدمة
صحي للمتبرع باالعضاء من الدرجة االولى  الحصول على بطاقة تامين

 والمتبرع بالدم

 خدمة فرعية       خدمة رئيسية    هيكلية الخدمة

 التشريع الناظم للخدمة
 الصادرة والتعليمات وتعديالته 2004 لسنة 83 قم ر الصحي التأمين نظام

 بمقتضاه

 شروط تقديم الخدمة
 ان يكون غير حاصل على تامين صحي اخر -

 ان يكون اردني الجنسية -

الوثائق المطلوبة للحصول 

 على الخدمة

 شكل الوثيقة الجهة/متلقي الخدمة الوثيقة

المتبرع باالعضاء : تقرير 

 طبي للتبرع  

 صورة جميع المستشفيات  

المتبرع بالدم : كتاب من بنك 

 الدم بالتبرع

 صورة بنك الدم الحكومي

   صورة شخصية 

دائرة االحوال المدنية  اثبات شخصية

 والجوازات

 بيانات الكترونية

          الحكومة          االعمال             نالمقيمي        المواطنين  فئة متلقي الخدمة

 مراحل تقديم الخدمة

المدة الزمنية المعيارية  

 لإلجراءات الرئيسية 

) مرتبطة بعدد االماكن 

 والموظفين(

معدل المدة الزمنية المستغرقة لكل  تقديم الخدمةلرئيسية الجراءات اإل

 إجراء

 الوثائق من والتأكد المعاملة استقبال

 دور رقم واعطاء المطلوبة

 دقائق 5

 دقائق 10 التوجه الى كاونتر االدخال

 دقائق 10 التوجه إلى صندوق المحاسبة للدفع

 الطباعة لكاونتر المالي الوصل تسليم

 البطاقة وتسليم

 

 دقائق 5

الزمن المعياري المستغرق 

 لتقديم الخدمة

 دقيقة 30

 قيمة الرسوم
 دينار واحد للبطاقة

 

 آلية الدفع
 دفع الكتروني          ) شيك(قدا  ن  
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 مخرج الخدمة

 مدة صالحية الوثيقة شكل مخرج الخدمة

 

 بطاقة

سنوات لمرة  5المتبرع باالعضاء: 

 واحدة فقط

 التبرع اشهر من تاريخ 6بالدم:المتبرع 

 

 شركاء الخدمة

 خدمة عامودية       خدمة افقية     تصنيف الخدمة

  

  الخدمات ذات العالقة

 

الشريك ودوره في تقديم 

 الخدمة

 دور الشريك الشريك

 تقرير طبي بالتبرع                المستشفيات جميعها

 
 وصل التبرع بنك الدم الحكومي

 

  سلسلة القيمة) باقة الخدمة(

 

 الوصول للخدمة

 ال مركزي         كزي  مر  مكان تقديم الخدمة

 

  الى باإلضافة الصحي للتأمين الرئيسي المركز الفروع المقدمة للخدمة 

 .اقسام التأمين الصحي في المحافظات

 

 الموقع االلكتروني للدائرة مركز خدمة المواطن   وجها  لوجه  قنوات تقديم الخدمة

    مركز االتصال الوطني    تطبيق هاتف ذكي   فاكس     بريد الكتروني

   هاتف 

 

معلومات االتصال 

 والتواصل

 ( 06 – 5540869)  رقم هاتف    

 dewan.hia.gov.joبريد إلكتروني    

 ( 06 - 5541724)  فاكس    

 hia.gov.jo لموقع االلكترونيا    

 ( 06 – 5527024الخط الساخن  )     

 

 الخميس ( –) من االحد  أيام الدوام الرسمي اوقات تقديم الخدمة

 (مساءا 3:00إلى صباحا  8:00وقت الدوام ) من  

 

 

 

http://www.hia.jov.jo/
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 مؤشرات االداء

 الوضع المستهدف للمؤشرالقيمة الحالية  اسم المؤشر

 دقائق 2 دقائق 5 معدل وقت االنتظار

 دقيقة 20 دقيقة 35 معدل وقت تقديم الخدمة

 %75 %72.33 معدل رضا متلقي الخدمة

نسبة االخطاء في تسليم 

 الخدمة

 %2 قيد االجراء

معدل الشكاوى على 

 الخدمة

35% 30% 

 4 4 عدد الوثائق المطلوبة

 2 2 عدد الجهات الشريكة

 1 4 عدد الموظفين

 غير محدد طلب شهريا 571 حجم الطلب على الخدمة

 ي للسجل الوطني للخدمات الحكومية.يتم ترميز الخدمة آليا  من خالل النظام االلكترون*
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 هوية الخدمة

 M026 رمز الخدمة*

 السرطانالحصول على بطاقة الشفاء لمرضى  اسم الخدمة

 خدمة فرعية           خدمة رئيسية     هيكلية الخدمة

 التشريع الناظم للخدمة
 الصادرة والتعليماته وتعديالت 2004 لسنة 83 رقم الصحي التأمين نظام

 بمقتضاه

 شروط تقديم الخدمة

    ان يكون اردني الجنسية 

 ثبوت مرض السرطان  

 اخر صحي مينغير حاصل على تأ 

  سنوات اذا كان غير اردني 6يتجاوز عمره ان ال 

الوثائق المطلوبة للحصول 

 على الخدمة

 شكل الوثيقة الجهة/متلقي الخدمة الوثيقة

دائرة األحوال المدنية  اثبات شخصية 

 والجوازات

 بيانات الكترونية

 صورة  صورة شخصية

 تقرير مصدق جهة طبية معتمده     فحص االنسجة وتقرير طبي 

  الحكومة          االعمال        المقيمين المواطنين         فئة متلقي الخدمة

 مراحل تقديم الخدمة

المدة الزمنية المعيارية  

 لإلجراءات الرئيسية 

) مرتبطة بعدد االماكن 

 والموظفين(

معدل المدة الزمنية المستغرقة  تقديم الخدمةلرئيسية الجراءات اإل

 لكل إجراء

الوثائق على مدير الشؤون الفنية عرض 

للحصول على الموافقة  الصدار  بطاقة 

 الشفاء

 

 دقائق 10

استقبال المعاملة والتأكد من الوثائق المطلوبة 

 واعطاء رقم دور

 

 دقائق 5

 دقائق 10 التوجه الى كاونتر االدخال

 دقائق10 التوجه إلى صندوق المحاسبة للدفع

لكاونتر الطباعة وتسليم تسليم الوصل المالي 

 البطاقة

 

 دقائق 5

الزمن المعياري المستغرق 

 لتقديم الخدمة

 دقيقة 30

 دينار واحد للبطاقة قيمة الرسوم

 دفع الكتروني                       ) شيك(نقدا     آلية الدفع

 مخرج الخدمة
 مدة صالحية الوثيقة شكل مخرج الخدمة

 حتى الشفاء بطاقة
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 الخدمة شركاء

  خدمة عامودية           خدمة افقية    تصنيف الخدمة

 ال يوجد الخدمات ذات العالقة

 

 

الشريك ودوره في تقديم 

 الخدمة

 دور الشريك الشريك

 دائرة االحوال المدنية والجوازات 

 الخدمات الطبية الملكية 

 

 جهة طبية معتمدة 

 التأكد من الرقم الوطني

تأمين التأكد من عدم وجود 

 عسكري

اعطاء فحص االنسجة وتقرير 

 طبي

  سلسلة القيمة) باقة الخدمة(

 الوصول للخدمة

 ال مركزي           مركزي        مكان تقديم الخدمة

 ادارة التأمين الصحي المدني الفروع المقدمة للخدمة 

 الموقع االلكتروني للدائرة مركز خدمة المواطن    وجها  لوجه  قنوات تقديم الخدمة

    مركز االتصال الوطني    تطبيق هاتف ذكي   فاكس     بريد الكتروني

 هاتف 

معلومات االتصال 

 والتواصل

 ( 06 – 5540869 ) رقم هاتف 

 dewan.hia.gov.joبريد إلكتروني 

 ( 06 - 5541724)  فاكس 

 hia.gov.jo لموقع االلكترونيا 

 ( 06 – 5527024الخط الساخن  )   

 الخميس ( –) من االحد  أيام الدوام الرسمي اوقات تقديم الخدمة

 (مساءا 3:00إلى صباحا  8:00الدوام ) من  اوقات 

 مؤشرات االداء

 الوضع المستهدف القيمة الحالية للمؤشر اسم المؤشر

 دقيقة 2 دقائق 5 وقت االنتظار معدل

 دقيقة 20 دقيقة 35 معدل وقت تقديم الخدمة

 %75 %72.33 معدل رضا متلقي الخدمة

نسبة االخطاء في تسليم 

 الخدمة

 %2 قيد االجراء

معدل الشكاوى على 

 الخدمة

35% 30% 

 3 3 عدد الوثائق المطلوبة

 3 3 عدد الجهات الشريكة

 1 5 عدد الموظفين

 غير محدد طلب شهريا 47 الطلب على الخدمةحجم 

 يتم ترميز الخدمة آليا  من خالل النظام االلكتروني للسجل الوطني للخدمات الحكومية.*

http://www.hia.jov.jo/
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 هوية الخدمة

 M027 رمز الخدمة*

 اصدار بطاقات التأمين الصحي للمستفيدين من برنامج الدعم التكميلي اسم الخدمة

 خدمة فرعية       خدمة رئيسية     هيكلية الخدمة

 التشريع الناظم للخدمة

الصادرة  والتعليمات وتعديالته 2004 لسنة 83 رقم الصحي التأمين نظام -

 بمقتضاه

 9/4/2019تاريخ  21/11/1/15705كتاب دولة رئيس الوزراء رقم  -

 حصول المشترك على دعم تكميلي شروط تقديم الخدمة

للحصول الوثائق المطلوبة 

 على الخدمة

 شكل الوثيقة الجهة/متلقي الخدمة الوثيقة

دائرة االحوال المدنية  اثبات شخصية

 والجوازات

  بيانات الكترونية

 صورة  صورة شخصية

     الحكومة        االعمال          المقيمين         المواطنين  فئة متلقي الخدمة

 مراحل تقديم الخدمة

المدة الزمنية المعيارية  

 لإلجراءات الرئيسية 

) مرتبطة بعدد االماكن 

 والموظفين(

معدل المدة الزمنية المستغرقة لكل  تقديم الخدمةلرئيسية الجراءات اإل

 إجراء

ابراز اثبات الشخصية لكاونتر 

 الطباعة واستالم البطاقة

 دقائق 5

الزمن المعياري المستغرق 

 لتقديم الخدمة

 دقائق 5

 قيمة الرسوم
 ال يوجد

  

 دفع الكتروني                  ) شيك(نقدا    عآلية الدف

 مخرج الخدمة

 مدة صالحية الوثيقة شكل مخرج الخدمة

 بطاقة

 

 سنتان

 شركاء الخدمة

 خدمة عامودية                     خدمة افقية  تصنيف الخدمة

  الخدمات ذات العالقة

ودوره في تقديم الشريك 

 الخدمة

 دور الشريك الشريك

تزويد ادارة التأمين الصحي بقائمة  صندوق المعونة الوطنية

المستفيدين وبياناتهم والذين تنطبق 

عليهم شروط الحصول على تأمين 

 صحي مدني
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  سلسلة القيمة) باقة الخدمة(

 

 الوصول للخدمة

  ال مركزي       مركزي     مكان تقديم الخدمة

 

  الى باإلضافة الصحي للتأمين الرئيسي المركز الفروع المقدمة للخدمة 

  اقسام التأمين الصحي في المحافظات

 الموقع االلكتروني للدائرة     مركز خدمة المواطن    وجها  لوجه   قنوات تقديم الخدمة

    مركز االتصال الوطني    تطبيق هاتف ذكي  فاكس 

      بريد الكتروني   هاتف 

معلومات االتصال 

 والتواصل

 ( 06 – 5540869)  رقم هاتف 

 dewan.hia.gov.joبريد إلكتروني 

 ( 06 - 5541724)  فاكس 

 hia.gov.jo  لموقع االلكترونيا 

 ( 06 – 5527024الخط الساخن  )   

 

 الخميس ( –) من االحد  أيام الدوام الرسمي اوقات تقديم الخدمة

 (مساءا 3:00إلى صباحا  8:00وقت الدوام ) من  

 

 مؤشرات االداء

 الوضع المستهدف القيمة الحالية للمؤشر اسم المؤشر

 2 5 معدل وقت االنتظار

 5 10 معدل وقت تقديم الخدمة

 %75 %72.33 معدل رضا متلقي الخدمة

نسبة االخطاء في تسليم 

 الخدمة

 %2 قيد االجراء

 %30 %35 معدل الشكاوى على الخدمة

 1 2 عدد الوثائق المطلوبة

 1 عدد الجهات الشريكة

 

1 

 1 4 عدد الموظفين

 غير محدد شهريا حجم الطلب على الخدمة

 االلكتروني للسجل الوطني للخدمات الحكومية. يتم ترميز الخدمة آليا  من خالل النظام*

 
 

 

http://www.hia.gov.jo/
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 هوية الخدمة

 M028 رمز الخدمة*

 الحصول على كتاب براءة ذمة اسم الخدمة

 خدمة فرعية           خدمة رئيسية     هيكلية الخدمة

 التشريع الناظم للخدمة
 وتعديالته والتعليمات الصادرة  2004لسنة  83نظام التأمين الصحي رقم 

 بمقتضاه

 شروط تقديم الخدمة
 موظف حكومي   -

 تسليم بطاقات التأمين الصحي  -

 

الوثائق المطلوبة للحصول 

 على الخدمة

 شكل الوثيقة الجهة/متلقي الخدمة الوثيقة

 صوره مكان عمل الموظف كتاب إنهاء الخدمات

كشف راتب ) في حال 

 وجود غرامات مالية (

 صوره مكان عمل الموظف

 بطاقة )االصل( ادارة التأمين الصحي  التأمين الصحي بطاقات

 الحكومة       االعمال           المقيمين          المواطنين  فئة متلقي الخدمة

 مراحل تقديم الخدمة

المدة الزمنية المعيارية  

 لإلجراءات الرئيسية 

 األماكن) مرتبطة بعدد 

 ( والموظفين

معدل المدة الزمنية المستغرقة لكل  تقديم الخدمةلرئيسية الجراءات اإل

 إجراء

لتدقيقها  تسليم الوثائق في القسم المعني

 والتأكد منها

 دقائق 5

اصدار كتاب براءة الذمة في حال عدم 

 ترتب غرامات مالية

 دقائق 5

تسليم البطاقات وتحرير امر قبض في 

 حال ترتب غرامات مالية 

 دقائق7 

التوجه الى كاونتر المحاسبة للتدقيق 

 المالي والدفع 

 دقائق 10

التوجه الى القسم المعني إلصدار كتاب 

براءة الذمة او ختم الكتاب الصادر من 

 المؤسسة / الوزارة

 دقائق 5

الزمن المعياري المستغرق 

 لتقديم الخدمة

 دقيقة 32

 قيمة الرسوم
 وجدتقيمة الغرامة المترتبة على الموظف إن 

 

 آلية الدفع
 دفع الكتروني               ) شيك(نقدا    
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 مخرج الخدمة
 مدة صالحية الوثيقة شكل مخرج الخدمة

 دائم كتاب براءة ذمة

 شركاء الخدمة

  خدمة عامودية          خدمة افقية    تصنيف الخدمة

  الخدمات ذات العالقة

الشريك ودوره في تقديم 

 الخدمة

 دور الشريك الشريك

 التزويد بالوثائق المطلوبة جميع الوزارات والدوائر الحكومية

  سلسلة القيمة) باقة الخدمة(

 الوصول للخدمة

 ال مركزي              مركزي     مكان تقديم الخدمة

 باإلضافة إلى ادارة التأمين الصحي المدني  الفروع المقدمة للخدمة 

 اقسام التأمين الصحي في المحافظات

 الموقع االلكتروني للدائرة مركز خدمة المواطن   وجها  لوجه   قنوات تقديم الخدمة

    مركز االتصال الوطني    تطبيق هاتف ذكي  فاكس 

      بريد الكتروني   هاتف 

معلومات االتصال 

 والتواصل
 06 - 5516469  : هاتف 

 06 - 5516483:  فاكس  

 dewan.hia.gov.jo:  الكتروني بريد  

 hia.gov.jo: االلكتروني الموقع 

 ( 06 – 5527024الخط الساخن  )  

 الخميس - االحد:  الرسمي الدوام أيام اوقات تقديم الخدمة

 ( مساءا 3 – صباحا 8 من:  ) الدوام اوقات 

 مؤشرات االداء

 الوضع المستهدف القيمة الحالية للمؤشر اسم المؤشر

 دقائق 2 دقائق 5 معدل وقت االنتظار

 دقيقة20 دقيقة 32 معدل وقت تقديم الخدمة

 %75 %72.33 معدل رضا متلقي الخدمة

نسبة االخطاء في تسليم 

 الخدمة

 %2 قيد االجراء

 %30 %35 الخدمةمعدل الشكاوى على 

 3 3 عدد الوثائق المطلوبة

 1 1 عدد الجهات الشريكة

 1 3 عدد الموظفين

 غير محدد طلب 368  حجم الطلب على الخدمة

 ي للسجل الوطني للخدمات الحكومية.يتم ترميز الخدمة آليا  من خالل النظام االلكترون*

http://www.hia.gov.jo/
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 هوية الخدمة

 M029 رمز الخدمة*

 على كتاب غير مؤمن مدني/عسكريالحصول  اسم الخدمة

 خدمة فرعية       خدمة رئيسية        هيكلية الخدمة

 التشريع الناظم للخدمة
 الصادرة والتعليمات وتعديالته 2004 لسنة 83 رقم الصحي التأمين نظام

 بمقتضاه

 ان ال يكون حاصل على تأمين صحي سابق شروط تقديم الخدمة

 الوثائق المطلوبة للحصول

 على الخدمة

 شكل الوثيقة الجهة/متلقي الخدمة الوثيقة

دائرة االحوال  اثبات شخصية لألردني

 المدنية والجوازات

 بيانات الكترونية

الدولة المصدرة  جواز سفر لغير األردني

 للجواز

 صورة

      الحكومة          االعمال         المقيمين        المواطنين     فئة متلقي الخدمة

 مراحل تقديم الخدمة

المدة الزمنية المعيارية  

 لإلجراءات الرئيسية 

 األماكن) مرتبطة بعدد 

 ( والموظفين

معدل المدة الزمنية المستغرقة لكل  تقديم الخدمةلرئيسية الجراءات اإل

 إجراء

التوجه إلى كاونتر  االستقبال وإبراز  

ومنح اثبات الشخصية او جواز السفر 

 الكتاب المصدق

 دقائق 3  

الزمن المعياري المستغرق 

 لتقديم الخدمة

 دقائق 3

 ال يوجد قيمة الرسوم

 آلية الدفع
   شيك(       نقدا (    دفع الكتروني 

 

 مخرج الخدمة

 مدة صالحية الوثيقة شكل مخرج الخدمة

يستخدم لمرة واحدة فقط حسب  كتاب

 متطلبات الجهة المعنية

 شركاء الخدمة

 خدمة عامودية         خدمة افقية      تصنيف الخدمة

  

  الخدمات ذات العالقة

 

الشريك ودوره في تقديم 

 الخدمة

 دور الشريك الشريك

 بيانات الكترونية الخدمات الطبية الملكية
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  سلسلة القيمة) باقة الخدمة(

 

 الوصول للخدمة

 ال مركزي         مركزي      مكان تقديم الخدمة

 

  إدارة التأمين الصحي الرئيسي باإلضافة الى  الفروع المقدمة للخدمة 

 اقسام التأمين الصحي في المحافظات

 

 الموقع االلكتروني للدائرة مركز خدمة المواطن   وجها  لوجه    قنوات تقديم الخدمة

    مركز االتصال الوطني    تطبيق هاتف ذكي   فاكس     بريد الكتروني

   هاتف 

معلومات االتصال 

 والتواصل
 06 - 5516469:  هاتف  

 06 - 5516483:  فاكس  

 dewan.hia.gov.jo:  الكتروني بريد  

 hia.gov.jo: االلكتروني الموقع  

 ( 06 – 5527024الخط الساخن  )    

 

 ( الخميس – االحد )  : الرسمي الدوام أيام اوقات تقديم الخدمة

 ( مساءا 3 – صباحا 8 من:  ) الدوام أوقات 

 

 مؤشرات االداء

 الوضع المستهدف القيمة الحالية للمؤشر اسم المؤشر

 دقائق 5 دقائق 5 معدل وقت االنتظار

 دقائق 8 دقائق 8 الخدمةمعدل وقت تقديم 

 %75 %72.33 معدل رضا متلقي الخدمة

نسبة االخطاء في تسليم 

 الخدمة

 %2 قيد االجراء

معدل الشكاوى على 

 الخدمة

35% 30% 

 1 1 عدد الوثائق المطلوبة

 1 1 عدد الجهات الشريكة

 1 1 عدد الموظفين

 يوميا كتاب 100  - 70 من يوميا كتاب 100  - 70من  حجم الطلب على الخدمة

 يتم ترميز الخدمة آليا  من خالل النظام االلكتروني للسجل الوطني للخدمات الحكومية.*

 

 

http://www.hia.gov.jo/
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 هوية الخدمة

 F001 رمز الخدمة*

 المعالجة في الخارج اسم الخدمة

 خدمة فرعية                 خدمة رئيسية   هيكلية الخدمة

 التشريع الناظم للخدمة

وتعديالته  2004( لسنة  83نظام التأمين الصحي المدني رقم )  -

 والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 

 .1994( لسنة  3النظام المالي رقم )  -

 .2018( لسنة 118النظام المالي لصندوق التأمين الصحي رقم )  -

 قانون الطوابع . -

 شروط تقديم الخدمة
 اعفاءأن يكون المريض مؤمن صحياُ، او حاصل على   -

 ان ال يتوفر له معالجة داخل المملكة. - 

الوثائق المطلوبة للحصول 

 على الخدمة

 شكل الوثيقة الجهة/متلقي الخدمة الوثيقة

موافقة لجنة المعالجة 

 بالخارج على العالج

مديرية صحة 

 العاصمة

 اصل

موافقة لجان األدوية لشراء 

 العالج من الخارج

ادارة التأمين الصحي 

 المدني

 اصل 

موافقة الرئاسة في حال 

 المريض غير مؤمن 

 اصل رئاسة الوزراء

كتاب موعد المريض في 

 المستشفى المعالج.

 كتاب المستشفى المعالج

وزير الصحة /وزير  الموافقة على صرف السلفة.

 المالية

 اصل

 اصل  تقرير من المستشفى المعالج

 اصل  فواتير المعالجة

 الحكومة        االعمال            المقيمين       المواطنين   فئة متلقي الخدمة

 مراحل تقديم الخدمة

المدة الزمنية المعيارية  

 لإلجراءات الرئيسية 

) مرتبطة بعدد االماكن 

 والموظفين(

معدل المدة الزمنية المستغرقة لكل  تقديم الخدمةلرئيسية الجراءات اإل

 إجراء

الوثائق لمحاسب المعالجة تسليم كافة 

 في الخارج وتدقيقها.

 

 دقيقة15

 تنظيم مستند صرف من قبل المحاسب

 

 دقائق10

 دقيقة25تدقيق وتوقيع المستند من قبل المدققين 
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والتأدية ومفوضي االنفاق والرقابة 

 والمراقب المالي.

استالم الشيك بعد تنظيمه وتوقيعه من 

 الموظفين المعنيين.

 

 دقائق10

الزمن المعياري المستغرق 

 لتقديم الخدمة

 دقيقة 60

 قيمة الرسوم
 ال يوجد

 

 دفع الكتروني                           ) شيك(نقدا    آلية الدفع

 مخرج الخدمة

 مدة صالحية الوثيقة شكل مخرج الخدمة

 سنوات5  شيك

 شركاء الخدمة

 خدمة عامودية       خدمة افقية     تصنيف الخدمة

  

  الخدمات ذات العالقة

الشريك ودوره في تقديم 

 الخدمة

 دور الشريك الشريك

 وسيط لحجز الموعد/ تسديد فواتير. السفارات األردنية خارج البالد

  سلسلة القيمة) باقة الخدمة(

 

 الوصول للخدمة

 ال مركزي               مركزي     مكان تقديم الخدمة

  

 ال يوجد الفروع المقدمة للخدمة 

 الموقع االلكتروني للدائرة مركز خدمة المواطن    وجها  لوجه  قنوات تقديم الخدمة

    مركز االتصال الوطني    تطبيق هاتف ذكي   فاكس     بريد الكتروني 

  هاتف 

  

معلومات االتصال 

 والتواصل
  : 06 - 5516469هاتف 

  : 06 - 5516483فاكس 

  : بريد الكترونيdewan.hia.gov.jo 

  :الموقع االلكترونيhia.gov.jo 

   (  06 – 5527024الخط الساخن ) 

 

http://www.hia.gov.jo/
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 الخميس -: االحد  أيام الدوام الرسمي اوقات تقديم الخدمة

 مساءا ( 3 –صباحا  8) من  : الدوام أوقات 

 

 مؤشرات االداء

 الوضع المستهدف القيمة الحالية للمؤشر المؤشراسم 

 دقائق 5 دقائق 5 معدل وقت االنتظار

 دقيقة 35 دقيقة 65 معدل وقت تقديم الخدمة

 معدل رضا متلقي الخدمة

 

72.33% 75% 

نسبة االخطاء في تسليم 

 الخدمة

 %0 قيد االجراء

معدل الشكاوى على 

 الخدمة

18% 15% 

 6 - 5 6 - 5 عدد الوثائق المطلوبة

 1 1 عدد الجهات الشريكة

 7 12 عدد الموظفين

 غير محدد شهريا 30 حجم الطلب على الخدمة

 يتم ترميز الخدمة آليا  من خالل النظام االلكتروني للسجل الوطني للخدمات الحكومية.*
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 هوية الخدمة

 F002 رمز الخدمة*

 سلفة المعالجة في الخارج ) اشخاص / سفارات (استالم شيك  اسم الخدمة

 خدمة فرعية             خدمة رئيسية   هيكلية الخدمة

 التشريع الناظم للخدمة

وتعديالته  2004( لسنة  83نظام التأمين الصحي المدني رقم )  -

 والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 

 .1994( لسنة  3النظام المالي رقم )  -

 .2018( لسنة 118لصندوق التأمين الصحي رقم ) النظام المالي  -

 قانون الطوابع . -

 شروط تقديم الخدمة
 أن يكون المريض مؤمن صحياُ،او حاصل على اعفاء. -

 أن ال يتوفر له معالجة داخل المملكة. -

 

الوثائق المطلوبة للحصول 

 على الخدمة

 شكل الوثيقة الجهة/متلقي الخدمة الوثيقة

موافقة المرضى المؤمنين : 

لجنة المعالجة بالخارج على 

 العالج

مديرية صحة 

 العاصمة

 كتاب

المرضى غير المؤمنين : 

موافقة الرئاسة على المعالجة 

 في الخارج 

 كتاب رئاسة الوزراء

كتاب موعد المريض في 

 المستشفى المعالج.

 كتاب المستشفى المعالج

وزير الصحة /وزير  الموافقة على صرف السلفة

 المالية

 صورة

    الحكومة            االعمال             المقيمين  المواطنين         فئة متلقي الخدمة

 مراحل تقديم الخدمة

المدة الزمنية المعيارية  

 لإلجراءات الرئيسية 

) مرتبطة بعدد االماكن 

 والموظفين(

المستغرقة لكل معدل المدة الزمنية  تقديم الخدمةلرئيسية الجراءات اإل

 إجراء

تسليم كافة الوثائق لمحاسب المعالجة 

 في الخارج وتدقيقها.

 دقيقة15

تنظيم مستند صرف من قبل المحاسب 

 بقيمة السلفة.

 دقائق10

تدقيق وتوقيع المستند من قبل المدققين 

والتأدية ومفوضي االنفاق والرقابة 

 والمراقب المالي.

 دقيقة15
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 دقائق5 تنظيم شيك / حوالة بنكية بالمبلغ 

الزمن المعياري المستغرق 

 لتقديم الخدمة

 دقيقة45

 ال يوجد قيمة الرسوم

 آلية الدفع
   شيك(نقدا (              دفع الكتروني 

  

 مخرج الخدمة
 مدة صالحية الوثيقة شكل مخرج الخدمة

 سنوات5 شيك / حوالة بنكية

 شركاء الخدمة

 خدمة عامودية خدمة افقية      تصنيف الخدمة

  

  الخدمات ذات العالقة

 

 

الشريك ودوره في تقديم 

 الخدمة

 دور الشريك الشريك

 وسيط لحجز الموعد/ صرف سلفة. السفارات األردنية خارج البالد

كتاب الموافقة على المعالجة في  رئاسة الوزراء

 الخارج للمرضى غير المؤمنين

  سلسلة القيمة) باقة الخدمة(

 

 الوصول للخدمة

 ال مركزي  مركزي        مكان تقديم الخدمة

 

 ال يوجد الفروع المقدمة للخدمة 

مركز  الموقع االلكتروني للدائرة  مركز خدمة المواطن   وجها  لوجه  قنوات تقديم الخدمة

 بريد الكتروني     فاكس   تطبيق هاتف ذكي    االتصال الوطني  

  هاتف 

  

معلومات االتصال 

 والتواصل
  : 06 - 5516469هاتف 

  : 06 - 5516483فاكس 

  : بريد الكترونيdewan.hia.gov.jo 

  :الموقع االلكترونيhia.gov.jo 

   (  06 – 5527024الخط الساخن ) 

 

 اوقات تقديم الخدمة

 

 الخميس -: االحد  الدوام الرسميأيام 

 مساءا ( 3 –صباحا  8) من  : الدوام أوقات 

http://www.hia.gov.jo/
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 مؤشرات االداء

 الوضع المستهدف القيمة الحالية للمؤشر اسم المؤشر

 دقائق 5 دقائق 5 معدل وقت االنتظار

 دقيقة 25 دقيقة 50 معدل وقت تقديم الخدمة

 %75 %72.33 معدل رضا متلقي الخدمة

االخطاء في تسليم نسبة 

 الخدمة

 %2 قيد االجراء

معدل الشكاوى على 

 الخدمة

18% 15% 

 4 4 عدد الوثائق المطلوبة

 2 2 عدد الجهات الشريكة

 7 12 عدد الموظفين

 غير محدد شهريا 5 حجم الطلب على الخدمة

 الحكومية.يتم ترميز الخدمة آليا  من خالل النظام االلكتروني للسجل الوطني للخدمات *
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 هوية الخدمة

 F003 رمز الخدمة*

 تسديد فواتير المعالجة في الخارج )اشخاص/سفارات( اسم الخدمة

 خدمة فرعية           خدمة رئيسية   هيكلية الخدمة

 التشريع الناظم للخدمة

وتعديالته  2004( لسنة  83نظام التأمين الصحي المدني رقم )  -

 والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 

 .1994( لسنة  3النظام المالي رقم )  -

 .2018( لسنة 118النظام المالي لصندوق التأمين الصحي رقم )  -

 قانون الطوابع . -

 شروط تقديم الخدمة
 اعفاءأن يكون المريض مؤمن صحياُ، او حاصل على 

 أن ال يتوفر له معالجة داخل المملكة.

الوثائق المطلوبة للحصول 

 على الخدمة

 شكل الوثيقة الجهة/متلقي الخدمة الوثيقة

سفارة فواتير مصدقة من ال

 األردنية في البلد المعالج.

 فواتير اصليه السفارات في الخارج

قرار لجنة المعالجة في 

الخارج بالموافقة على 

 العالج.

مديرية صحة 

 العاصمه

 صورة

موافقة الرئاسة للمعالجة في 

 الخارج.

 صورة رئاسة الوزراء

تقرير طبي مصدق من 

 السفارة.

 صورة المستشفى المعالج

         الحكومة           االعمال           المقيمين           المواطنين  فئة متلقي الخدمة

 مراحل تقديم الخدمة

المدة الزمنية المعيارية  

 لإلجراءات الرئيسية 

) مرتبطة بعدد االماكن 

 والموظفين(

معدل المدة الزمنية المستغرقة لكل  تقديم الخدمةلرئيسية الجراءات اإل

 إجراء

استالم كافة الوثائق لمحاسب 

 المعالجة في الخارج وتدقيقها.

 دقيقة15

تنظيم مستند صرف من قبل 

 المحاسب

 دقائق10 

تدقيق وتوقيع المستند من قبل 

المدققين والتأدية ومفوضي االنفاق 

 والرقابة والمراقب المالي.

 دقيقة25

 دقائق 10 تنظيم شيك بالمبلغ.



78 
 

الزمن المعياري المستغرق 

 لتقديم الخدمة

 دقيقة 60

 قيمة الرسوم

 500. من قيمة المطالبة + 006مطالبات األشخاص والتذاكر واإلقامة :  -

 فلس. 

 مطالبات السفارات الخاصة بفواتير المستشفيات خارج األردن : معفية  -

 آلية الدفع
   شيك(نقدا (               دفع الكتروني 

    

 مخرج الخدمة
 مدة صالحية الوثيقة شكل مخرج الخدمة

 سنوات5 حوالة بنكيةشيك / 

 شركاء الخدمة

 خدمة عامودية         خدمة افقية    تصنيف الخدمة

  

  الخدمات ذات العالقة

 

 

الشريك ودوره في تقديم 

 الخدمة

 دور الشريك الشريك

وسيط لحجز الموعد/ تسديد فواتير  السفارات األردنية خارج البالد

للمستشفى المعالج / المصادقة على 

 الفواتير 

 تزويدنا بالفواتير والتقارير الطبية. المستشفيات المعالج فيها

  سلسلة القيمة) باقة الخدمة(

 

 الوصول للخدمة

 ال مركزي مركزي        مكان تقديم الخدمة

  

 ال يوجد الفروع المقدمة للخدمة 

 الموقع االلكتروني للدائرة مركز خدمة المواطن   وجها  لوجه  قنوات تقديم الخدمة

    مركز االتصال الوطني    تطبيق هاتف ذكي   فاكس     بريد الكتروني

   هاتف 

 

معلومات االتصال 

 والتواصل
  : 06 - 5516469هاتف 

  : 06 - 5516483فاكس 

  : بريد الكترونيdewan.hia.gov.jo 

  :الموقع االلكترونيhia.gov.jo 

  (  06 – 5527024الخط الساخن ) 
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 الخميس -: االحد  أيام الدوام الرسمي اوقات تقديم الخدمة

 مساءا ( 3 –صباحا  8) من  : الدوام أوقات 

 

 مؤشرات االداء

 المستهدفالوضع  القيمة الحالية للمؤشر اسم المؤشر

 دقائق 5 دقائق 5 معدل وقت االنتظار

 دقيقة 35 دقيقة 65 معدل وقت تقديم الخدمة

 %75 %72.33 معدل رضا متلقي الخدمة

نسبة االخطاء في تسليم 

 الخدمة

 %2 قيد االجراء

معدل الشكاوى على 

 الخدمة

18% 15% 

 4 4 عدد الوثائق المطلوبة

 2 2 عدد الجهات الشريكة

 7 12 الموظفينعدد 

 غير محدد شهريا 21 حجم الطلب على الخدمة

 يتم ترميز الخدمة آليا  من خالل النظام االلكتروني للسجل الوطني للخدمات الحكومية.*
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 هوية الخدمة

 F004 رمز الخدمة*

 تسديد سلفة معالجة في الخارج )سفارات( اسم الخدمة

 خدمة فرعية          خدمة رئيسية   هيكلية الخدمة

 التشريع الناظم للخدمة

وتعديالته  2004( لسنة  83نظام التأمين الصحي المدني رقم )  -

 والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 

 .1994( لسنة  3النظام المالي رقم )  -

 .2018( لسنة 118النظام المالي لصندوق التأمين الصحي رقم )  -

 قانون الطوابع -

 تقديم الخدمةشروط 
 أن يكون المريض مؤمن صحياُ، او حاصل على اعفاء.

 أن ال يتوفر له معالجة داخل المملكة. 

الوثائق المطلوبة للحصول 

 على الخدمة

 شكل الوثيقة الجهة/متلقي الخدمة الوثيقة

موافقة لجنة المعالجة 

 بالخارج على المعالجة

مديرية صحة 

 العاصمة

 صورة

 صورة رئاسة الوزراء موافقة الرئاسة 

 فواتير اصلية المستشفى المعالج فواتير المعالجة

    ةالحكوم          االعمال          المقيمين        المواطنين فئة متلقي الخدمة

 مراحل تقديم الخدمة

المدة الزمنية المعيارية  

 لإلجراءات الرئيسية 

) مرتبطة بعدد االماكن 

 ( والموظفين

معدل المدة الزمنية المستغرقة  تقديم الخدمةلرئيسية الجراءات اإل

 لكل إجراء

تسليم كافة الوثائق لمحاسب  المعالجة في 

 الخارج وتدقيقها.

 دقيقة15

 دقائق10 تنظيم مستند صرف من قبل المحاسب

تدقيق وتوقيع المستند من قبل المدققين 

والتأدية ومفوضي االنفاق والرقابة 

 والمراقب المالي.

 دقيقة25

 تنظيم شيك او حوالة بنكية بالمبلغ وتوقيعه

 

 دقائق10

الزمن المعياري المستغرق 

 لتقديم الخدمة

 دقيقة 60

 قيمة الرسوم
  فلس 500. من قيمة المطالبة + 006

 

 آلية الدفع
   شيك(نقدا (                دفع الكتروني 
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 مخرج الخدمة

 مدة صالحية الوثيقة الخدمةشكل مخرج 

 سنوات5 شيك / حوالة بنكية

 شركاء الخدمة

  خدمة عامودية            خدمة افقية    تصنيف الخدمة

 

  الخدمات ذات العالقة

 

الشريك ودوره في تقديم 

 الخدمة

 دور الشريك الشريك

وسيط لحجز الموعد/ مصادقة  السفارات األردنية خارج البالد

 الفواتيرعلى 

تزويد بالفواتير والتقارير الطبية  المستشفيات المعالج فيها

 المصدقة من السفارة

 

  سلسلة القيمة) باقة الخدمة(

 

 الوصول للخدمة

 ال مركزي  مركزي        مكان تقديم الخدمة

 

 ال يوجد الفروع المقدمة للخدمة 

 الموقع االلكتروني للدائرة  مركز خدمة المواطن   وجها  لوجه  قنوات تقديم الخدمة

   مركز االتصال الوطني    تطبيق هاتف ذكي   فاكس     بريد الكتروني

 هاتف 

   

معلومات االتصال 

 والتواصل
  : 06 - 5516469هاتف 

  : 06 - 5516483فاكس 

  : بريد الكترونيdewan.hia.gov.jo 

  :الموقع االلكترونيhia.gov.jo 

     (  06 – 5527024الخط الساخن ) 

 

 الخميس -: االحد  أيام الدوام الرسمي اوقات تقديم الخدمة

 مساءا ( 3 –صباحا  8) من  : وقت الدوام 
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 مؤشرات االداء

 الوضع المستهدف القيمة الحالية للمؤشر اسم المؤشر

 دقائق 5 دقائق 5 معدل وقت االنتظار

 دقيقة 35 دقيقة 60 معدل وقت تقديم الخدمة

 %75 %72.33 معدل رضا متلقي الخدمة

نسبة االخطاء في تسليم 

 الخدمة

 %2 قيد االجراء

معدل الشكاوى على 

 الخدمة

18% 15% 

 3 3 عدد الوثائق المطلوبة

 2 2 عدد الجهات الشريكة

 7 12 عدد الموظفين

 غير محدد شهريا 2 الخدمةحجم الطلب على 

 يتم ترميز الخدمة آليا  من خالل النظام االلكتروني للسجل الوطني للخدمات الحكومية.*
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 هوية الخدمة

 F005 رمز الخدمة*

 تسديد سلفة معالجة في الخارج ) اشخاص( اسم الخدمة

 خدمة فرعية      خدمة رئيسية    هيكلية الخدمة

 التشريع الناظم للخدمة

وتعديالته  2004( لسنة  83نظام التأمين الصحي المدني رقم )  -

 والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 

 .1994( لسنة  3النظام المالي رقم )  -

 .2018( لسنة 118النظام المالي لصندوق التأمين الصحي رقم )  -

 قانون الطوابع . -

 شروط تقديم الخدمة
 المريض مؤمن صحياُ،او حاصل على اعفاء.أن يكون 

 أن ال يتوفر له معالجة داخل المملكة. 

الوثائق المطلوبة للحصول 

 على الخدمة

 شكل الوثيقة الجهة/متلقي الخدمة الوثيقة

للمرضى المؤمنين : موافقة 

لجنة المعالجة بالخارج على 

 العالج 

 صورة  مديرية صحة العاصمة

المرضى غير المؤمنين : 

 موافقة الرئاسة 

 صورة رئاسة الوزراء

جواز سفر المريض 

والمرافق ان وجد يبين تاريخ 

 السفر والعودة

دائرة االحوال المدنية 

 والجوازات

 صورة

تقرير طبي من المستشفى 

المعالج يبين الليالي التي 

 قضاها المريض فيه.

 صورة  المستشفى المعالج

 فواتير اصلية شركات الطيران تذاكر السفر 

 اصل المستشفى المعالج فواتير المعالجة

بطاقة التأمين الصحي المدني 

 / اعفاء الرئاسة

ادارة التأمين الصحي 

 المدني/

 رئاسة الوزراء

 صورة

 الحكومة          االعمال          المقيمين        المواطنين       فئة متلقي الخدمة

 مراحل تقديم الخدمة

 

المدة الزمنية المعيارية  

 لإلجراءات الرئيسية

) مرتبطة بعدد االماكن  

 والموظفين(

معدل المدة الزمنية المستغرقة لكل  تقديم الخدمةلرئيسية الجراءات اإل

 إجراء

استالم كافة الوثائق لمحاسب  المعالجة 

 بالخارج وتدقيقها.

 

 دقيقة15
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 دقائق10 مستند صرف من قبل المحاسبتنظيم  

تدقيق وتوقيع المستند من قبل المدققين 

والتأدية ومفوضي االنفاق والرقابة 

 والمراقب المالي.

 دقيقة25

 دقائق5 تنظيم شيك بالمبلغ.

تسليم الشيك لمتلقي الخدمة والتوقيع 

 على سجل تسليم الشيكات

 دقائق 5

الزمن المعياري المستغرق 

 الخدمة لتقديم

 دقيقة  60

 فلس.  500. من قيمة المطالبة + 006 قيمة الرسوم

 دفع الكتروني                     ) شيك(نقدا     آلية الدفع

 مخرج الخدمة
 مدة صالحية الوثيقة شكل مخرج الخدمة

 سنوات5 شيك

 شركاء الخدمة

  خدمة عامودية         خدمة افقية    تصنيف الخدمة

  الخدمات ذات العالقة

 

الشريك ودوره في تقديم 

 الخدمة

 دور الشريك الشريك

وسيط لحجز الموعد/ مصادقه على  السفارات األردنية خارج البالد

 الفواتير

تزويد بالفواتير والتقارير الطبية  المستشفيات المعالج فيها

 المصدقه من السفارة

  سلسلة القيمة) باقة الخدمة(

 للخدمةالوصول 

 ال مركزي         مركزي    مكان تقديم الخدمة

 ال يوجد الفروع المقدمة للخدمة 

 الموقع االلكتروني للدائرة  مركز خدمة المواطن     وجها  لوجه  قنوات تقديم الخدمة

   مركز االتصال الوطني    تطبيق هاتف ذكي   فاكس     بريد الكتروني

   هاتف 

 

معلومات االتصال 

 والتواصل
  : 06 - 5516469هاتف 

  : 06 - 5516483فاكس 

  : بريد الكترونيdewan.hia.gov.jo 

  :الموقع االلكترونيhia.gov.jo 

   (  06 – 5527024الخط الساخن ) 

 

http://www.hia.gov.jo/
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 الخميس -: االحد  أيام الدوام الرسمي اوقات تقديم الخدمة

 مساءا ( 3 –صباحا  8) من  : الدوام أوقات 

 

 مؤشرات االداء

 الوضع المستهدف القيمة الحالية للمؤشر اسم المؤشر

 دقائق 5 دقائق 5 معدل وقت االنتظار

 دقيقة 35 دقيقة 65 معدل وقت تقديم الخدمة

 %75 %72.33 معدل رضا متلقي الخدمة

نسبة االخطاء في تسليم 

 الخدمة

 %2 قيد االجراء

معدل الشكاوى على 

 الخدمة

18% 15% 

 7 7 عدد الوثائق المطلوبة

 2 2 عدد الجهات الشريكة

 7 12 عدد الموظفين

 غير محدد شهريا2 حجم الطلب على الخدمة

 يتم ترميز الخدمة آليا  من خالل النظام االلكتروني للسجل الوطني للخدمات الحكومية.*
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 هوية الخدمة

 F006 رمز الخدمة*

 استالم شيكات االمانات اسم الخدمة

 خدمة فرعية                 خدمة رئيسية     هيكلية الخدمة

 التشريع الناظم للخدمة

وتعديالته  2004( لسنة  83نظام التأمين الصحي المدني رقم )  .1

 والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 

 .1994( لسنة  3النظام المالي رقم )  .2

 .2018( لسنة 118النظام المالي لصندوق التأمين الصحي رقم )  .3

 قانون الطوابع . .4

 قانون التقاعد المدني. .5

 .قانون الضمان االجتماعي .6

 قانون ضريبة الدخل. .7

 شهور على عدم استالم الشيك 6مرور  شروط تقديم الخدمة

الوثائق المطلوبة للحصول 

 على الخدمة

 الوثيقة شكل الجهة/متلقي الخدمة الوثيقة

 ختم الشركات والمؤسسات استدعاء

 كتاب الشركات والمؤسسات تفويض

دائرة االحوال المدنية  اثبات شخصية

 والجوازات

 صورة

    الحكومة           االعمال           المقيمين     المواطنين     فئة متلقي الخدمة

 مراحل تقديم الخدمة

المدة الزمنية المعيارية  

 لإلجراءات الرئيسية 

) مرتبطة بعدد االماكن 

 والموظفين(

معدل المدة الزمنية المستغرقة لكل  تقديم الخدمةلرئيسية الجراءات اإل

 إجراء

مراجعة محاسب األمانات للتأكد من 

 وجود المطالبة في حساب األمانات.

 دقيقة. 15

 دقائق10 األمانات .تنظيم مستند لصرف قيمة 

تدقيق وتوقيع المستند من المدققين 

 والرقابة والمراقب المالي.

 دقيقة15

 دقائق5 تنظيم شيك بصافي المبلغ

الزمن المعياري المستغرق 

 لتقديم الخدمة

 دقيقة45

 ال يوجد قيمة الرسوم

 دفع الكتروني                        ) شيك(نقدا    آلية الدفع

 الخدمة مخرج

 مدة صالحية الوثيقة شكل مخرج الخدمة

 سنوات5 شيك
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 شركاء الخدمة

  خدمة عامودية             خدمة افقية  تصنيف الخدمة

  الخدمات ذات العالقة

الشريك ودوره في تقديم 

 الخدمة

 دور الشريك الشريك

  ال يوجد

  سلسلة القيمة) باقة الخدمة(

 الوصول للخدمة

تقديم الخدمةمكان       مركزي          ال مركزي 

 ال يوجد الفروع المقدمة للخدمة 

 

 الموقع االلكتروني للدائرة مركز خدمة المواطن    وجها  لوجه  قنوات تقديم الخدمة

    مركز االتصال الوطني    تطبيق هاتف ذكي   فاكس   بريد الكتروني 

       هاتف 

 معلومات االتصال

 والتواصل

 06 - 5516469هاتف :  •

 06 - 5516483فاكس :  •

 dewan.hia.gov.joبريد الكتروني :  •

 hia.gov.joالموقع االلكتروني:  •

 ( 06 – 5527024الخط الساخن  )  •

 الخميس -أيام الدوام الرسمي : االحد  اوقات تقديم الخدمة

 مساءا ( 3 –صباحا  8الدوام:  ) من  اوقات 

 

 مؤشرات االداء

 الوضع المستهدف القيمة الحالية للمؤشر اسم المؤشر

 دقائق 5 دقائق 5 معدل وقت االنتظار

 دقيقة 50 دقيقة 50 معدل وقت تقديم الخدمة

 %75 %72.33 معدل رضا متلقي الخدمة

نسبة االخطاء في تسليم 

 الخدمة

 %2 قيد االجراء

معدل الشكاوى على 

 الخدمة

18% 15% 

 3 3 الوثائق المطلوبة عدد

 0 0 عدد الجهات الشريكة

 7 12 عدد الموظفين

 غير محدد شهريا 6 حجم الطلب على الخدمة

 يتم ترميز الخدمة آليا  من خالل النظام االلكتروني للسجل الوطني للخدمات الحكومية.*
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 هوية الخدمة

 F007 رمز الخدمة*

 استالم شيك رديات اسم الخدمة

 خدمة فرعية     خدمة رئيسية     الخدمةهيكلية 

 التشريع الناظم للخدمة

وتعديالته  2004( لسنة  83نظام التأمين الصحي المدني رقم )  -1

 والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 

 .1994( لسنة  3النظام المالي رقم )  -2

 .2018( لسنة 118النظام المالي لصندوق التأمين الصحي رقم )  -3

 قانون الطوابع . -4

 قانون التقاعد المدني. -5

 قانون الضمان االجتماعي. -6

 أن يكون مؤمن صحيا   شروط تقديم الخدمة

الوثائق المطلوبة للحصول 

 على الخدمة

 شكل الوثيقة الجهة/متلقي الخدمة الوثيقة

االفراد او المستشفيات  وصل مقبوضات 

 الحكومية.

 وصل 

الوزارات والمؤسسات  كشف راتب

 الحكومية

 صورة

 كتاب االجازة/االعارة/

 وفاة شهادة

الوزارات والمؤسسات 

 الحكومية

دائرة األحوال المدنية 

 والجوازات

 صوره

مديرية التقاعد المدني/  كتاب االقتطاع 

 الضمان االجتماعي

 اصل 

 دفتر المستشفى الحكومي دفتر السلف

 اصل  المستشفى الحكومي كشف محاسبة المرضى 

 اصل البنوك المعتمدة في االردن كشف البنك

         الحكومة         االعمال        المقيمين         المواطنين    فئة متلقي الخدمة

 مراحل تقديم الخدمة

المدة الزمنية المعيارية  

 لإلجراءات الرئيسية 

) مرتبطة بعدد االماكن 

 والموظفين(

 

معدل المدة الزمنية المستغرقة  تقديم الخدمةلرئيسية الجراءات اإل

 لكل إجراء

تقديم االستدعاء من متلقي الخدمة للمطالبة 

 بالمبلغ بعد اعطاؤه رقم وارد من الديوان 

 دقائق 10

احتساب قيمة الردية في قسم االيرادات او 

 النفقات

 دقيقة 60

 دقائق10 تنظيم مستند صرف بعد تدقيق المطالبة
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من قبل المدققين  تدقيق وتوقيع المستند

 والتأدية والرقابة والمراقب المالي

 دقيقة15

 دقائق 5 تنظيم شيك بصافي المبلغ

استالم الشيك من قبل متلقي الخدمة 

 والتوقيع على سجل استالم الشيكات

 دقائق 5

الزمن المعياري المستغرق 

 لتقديم الخدمة

 دقائق 105

 ال يوجد قيمة الرسوم

 دفع الكتروني    ) شيك(               نقدا    آلية الدفع

 مخرج الخدمة
 مدة صالحية الوثيقة شكل مخرج الخدمة

 سنوات5 شيك

 شركاء الخدمة

  خدمة عامودية      خدمة افقية     تصنيف الخدمة

  الخدمات ذات العالقة

 

 

 

الشريك ودوره في تقديم 

 الخدمة

 دور الشريك الشريك

 الصدار شهادة الوفاة المدنية والجوازاتدائرة االحوال 

 كشف حساب البنك المعتمد 

الضمان االجتماعي/ مديرية التقاعد 

 المدني

 كتاب االقتطاع

 كشف راتب/االعارة/االجازة الوزارات والدوائر الحكومية

(ة) باقة الخدمةمسلسلة القي    

 الوصول للخدمة

 ال مركزي       مركزي    مكان تقديم الخدمة

 ال يوجد الفروع المقدمة للخدمة 

 الموقع االلكتروني للدائرة مركز خدمة المواطن   وجها  لوجه   قنوات تقديم الخدمة

    مركز االتصال الوطني    تطبيق هاتف ذكي   فاكس  بريد الكتروني 

      هاتف 

 

معلومات االتصال 

 والتواصل

 06 - 5516469:  هاتف •

 06 - 5516483:  فاكس •

 dewan.hia.gov.jo:  الكتروني بريد •

 hia.gov.jo: االلكتروني الموقع •

 ( 06 – 5527024الخط الساخن  )  •

 

 الخميس - االحد:  الرسمي الدوام أيام اوقات تقديم الخدمة

 ( مساءا 3 – صباحا 8 من:  ) الدوام اوقات

http://www.hia.gov.jo/
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 مؤشرات االداء

 الوضع المستهدف القيمة الحالية للمؤشر اسم المؤشر

 دقائق 5 دقائق 5 معدل وقت االنتظار

 دقيقة 60 دقائق 105 معدل وقت تقديم الخدمة

 %75 %72.33 معدل رضا متلقي الخدمة

نسبة االخطاء في تسليم 

 الخدمة

 %2 قيد االجراء

معدل الشكاوى على 

 الخدمة

18% 15% 

 7 7 عدد الوثائق المطلوبة

 4 4 عدد الجهات الشريكة

 7 12 عدد الموظفين

 غير محدد شهريا 191 حجم الطلب على الخدمة

 يتم ترميز الخدمة آليا  من خالل النظام االلكتروني للسجل الوطني للخدمات الحكومية.*
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 هوية الخدمة

 F008 رمز الخدمة*

 استالم شيك رديات المستشفيات الحكومية اسم الخدمة

 خدمة فرعية        خدمة رئيسية    هيكلية الخدمة

 التشريع الناظم للخدمة

وتعديالته  2004( لسنة  83نظام التأمين الصحي المدني رقم )  -1

 والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 

 .1994( لسنة  3النظام المالي رقم )  -2

 .2018( لسنة 118لصندوق التأمين الصحي رقم ) النظام المالي  -3

 قانون الطوابع . -4

 قانون التقاعد المدني. -5

 .قانون الضمان االجتماعي -6

 ال يوجد شروط تقديم الخدمة

الوثائق المطلوبة للحصول 

 على الخدمة

 شكل الوثيقة الجهة/متلقي الخدمة الوثيقة

 أصل المستشفيات الحكومية دفتر سلفة

البنوك العاملة في  كشف بنك

 االردن

 كشف

المطالبة المالية لكل مريض 

 مع وصول المقبوضات

 نموذج معتمد  المستشفيات الحكومية

       الحكومة         االعمال          المقيمين        المواطنين   فئة متلقي الخدمة

 مراحل تقديم الخدمة

المدة الزمنية المعيارية  

 الرئيسيةلإلجراءات 

) مرتبطة بعدد االماكن  

 والموظفين(

معدل المدة الزمنية المستغرقة  تقديم الخدمةلرئيسية الجراءات اإل

 لكل إجراء

تقديم مطالبة المستشفى  مع كافة الوثائق 

 لمحاسب الرديات وتدقيقها .

 دقيقة60

 دقائق.10 تنظيم مستند صرف بالقيمة الواجب ردها.

المستند من قبل المدققين تدقيق وتوقيع 

 ومفوضي االنفاق والرقابة والمراقب المالي.

 دقيقة15

 دقائق5 تنظيم شيك بصافي المبلغ.

 دقائق 5 تسليم الشيك لمندوب المستشفى الحكومي

الزمن المعياري المستغرق 

 لتقديم الخدمة

 دقيقة 95

 ال يوجد قيمة الرسوم

 دفع الكتروني  ) شيك(            نقدا    آلية الدفع

 مخرج الخدمة
 مدة صالحية الوثيقة شكل مخرج الخدمة

 سنوات5 شيك
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 شركاء الخدمة

  خدمة عامودية      خدمة افقية   تصنيف الخدمة

 ال يوجد الخدمات ذات العالقة

الشريك ودوره في تقديم 

 الخدمة

 دور الشريك الشريك

كشف يوضح الحركات المدينة  البنوك المعتمدة في االردن 

 والدائنة واظهار الرصيد

  سلسلة القيمة) باقة الخدمة(

 الوصول للخدمة

 ال مركزي      مركزي     مكان تقديم الخدمة

 ال يوجد الفروع المقدمة للخدمة 

مركز  الموقع االلكتروني للدائرة  مركز خدمة المواطن   وجها  لوجه  قنوات تقديم الخدمة

  بريد الكتروني     فاكس   تطبيق هاتف ذكي    االتصال الوطني  

  هاتف 

معلومات االتصال 

 والتواصل

 06 - 5516469:  هاتف• 

 06 - 5516483:  فاكس •

 dewan.hia.gov.jo:  الكتروني بريد •

 hia.gov.jo: االلكتروني الموقع •

 ( 06 – 5527024الخط الساخن  )  •

 الخميس - االحد:  الرسمي الدوام أيام اوقات تقديم الخدمة

 ( مساءا 3 – صباحا 8 من:  ) الدوام تاوقأ 

 مؤشرات االداء

 الوضع المستهدف القيمة الحالية للمؤشر اسم المؤشر

 دقائق 5 دقائق 5 االنتظارمعدل وقت 

 دقيقة 50 دقيقة 100 معدل وقت تقديم الخدمة

 %75 %72.33 معدل رضا متلقي الخدمة

نسبة االخطاء في تسليم 

 الخدمة

 %2 قيد االجراء

معدل الشكاوى على 

 الخدمة

18% 15% 

 3 3 عدد الوثائق المطلوبة

 1 1 عدد الجهات الشريكة

 7 12 عدد الموظفين

 غير محدد شهريا 7 الطلب على الخدمةحجم 

 يتم ترميز الخدمة آليا  من خالل النظام االلكتروني للسجل الوطني للخدمات الحكومية.*

 
 

http://www.hia.gov.jo/
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 هوية الخدمة

 F009 رمز الخدمة*

 استالم شيك رديات اشتراكات التأمين الصحي ) اشخاص ( اسم الخدمة

 خدمة فرعية         خدمة رئيسية    هيكلية الخدمة

 التشريع الناظم للخدمة

وتعديالته  2004( لسنة  83نظام التأمين الصحي المدني رقم )  -1

 والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 

 .1994( لسنة  3النظام المالي رقم )  -2

 .2018( لسنة 118النظام المالي لصندوق التأمين الصحي رقم )  -3

 قانون الطوابع . -4

 قانون التقاعد المدني. -5

 الضمان االجتماعي قانون -6

 .ان يكون للمشترك ذمم مستحقة على التأمين الصحي شروط تقديم الخدمة

الوثائق المطلوبة للحصول 

 على الخدمة

 شكل الوثيقة الجهة/متلقي الخدمة الوثيقة

 صورة وزارة الصحة وصول مقبوضات 

للمجاز : كتاب االجازة بدون 

 راتب/ اعارة 

 : شهادة الوفاة للمتوفى

الوزارات والدوائر 

 الحكومية 

 دائرة األحوال المدنية

 كتاب

 

 صورة

الوزارات والدوائر  كشف راتب

 الحكومية

 صورة

 صورة وزارة الصحة كتاب ايقاف االقتطاع

الضمان االجتماعي/  كتاب التقسيط

 مديرية التقاعد المدني

 

 صورة

          ةالحكوم        االعمال           المقيمين       المواطنين   فئة متلقي الخدمة

 مراحل تقديم الخدمة

المدة الزمنية المعيارية  

 لإلجراءات الرئيسية

) مرتبطة بعدد االماكن  

 ( والموظفين

معدل المدة الزمنية المستغرقة لكل  تقديم الخدمةلرئيسية الجراءات اإل

 إجراء

تقديم استدعاء من متلقي الخدمة 

بالمبلغ وتقديم كافة الوثائق للمطالبة 

 بعد اعطاؤها رقم وارد في الديوان.

 دقائق 5

تحويل المعاملة لقسم االيرادات 

 الحتساب الردية

 دقائق 5

تنظيم مستند صرف بعد الحصول على 

موافقة المدير المالي من قبل محاسب 

 الرديات

 دقائق10
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تدقيق وتوقيع المستند من قبل المدققين 

 والرقابة والمراقب المالي.والتأدية 

 دقيقة15

تنظيم شيك بصافي المبلغ وتوقيعه من 

 المعنيين.

 دقائق 10

الزمن المعياري المستغرق 

 لتقديم الخدمة

 دقيقة 40

 ال يوجد قيمة الرسوم

 دفع الكتروني                      ) شيك(نقدا     آلية الدفع

 مخرج الخدمة
 صالحية الوثيقةمدة  شكل مخرج الخدمة

 سنوات5 شيك

 شركاء الخدمة

  خدمة عامودية            خدمة افقية    تصنيف الخدمة

  الخدمات ذات العالقة

 

 

الشريك ودوره في تقديم 

 الخدمة

 دور الشريك الشريك

كشف راتب/كتاب  الوزارات والدوائر الحكومية

 اجازة/اعارة/استيداع

 شهادة وفاة والجوازاتدائرة االحوال المدنية 

المؤسسة العامة للضمان االجتماعي / 

 مديرية التقاعد المدني

 كشف التقسيط للمتقاعد

  سلسلة القيمة) باقة الخدمة(

 

 الوصول للخدمة

 ال مركزي  مركزي        مكان تقديم الخدمة

 ال يوجد الفروع المقدمة للخدمة 

 

 الموقع االلكتروني للدائرة مركز خدمة المواطن    وجها  لوجه  قنوات تقديم الخدمة

    مركز االتصال الوطني    تطبيق هاتف ذكي   فاكس  بريد الكتروني 

      هاتف 

 

معلومات االتصال 

 والتواصل

 06 – 5516469:  هاتف •

 06 – 5516483:  فاكس •

 dewan.hia.gov.jo:  الكتروني بريد •

 hia.gov.jo: االلكتروني الموقع •

 ( 06 – 5527024الخط الساخن  )  •

 

 الخميس – االحد:  الرسمي الدوام أيام اوقات تقديم الخدمة

 ( مساءا 3 – صباحا 8 من:  ) الدوام اوقات 

http://www.hia.gov.jo/
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 مؤشرات االداء

 الوضع المستهدف القيمة الحالية للمؤشر اسم المؤشر

 دقائق 5 دقائق 5 معدل وقت االنتظار

 دقيقة 25 دقيقة 45 معدل وقت تقديم الخدمة

 %75 %72.33 معدل رضا متلقي الخدمة

نسبة االخطاء في تسليم 

 الخدمة

 %2 قيد االجراء

معدل الشكاوى على 

 الخدمة

18% 15% 

 5 5 عدد الوثائق المطلوبة

 3 3 عدد الجهات الشريكة

 7 12 عدد الموظفين

 غير محدد شهريا 184 حجم الطلب على الخدمة

 يتم ترميز الخدمة آليا  من خالل النظام االلكتروني للسجل الوطني للخدمات الحكومية.*
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 هوية الخدمة

 F010 رمز الخدمة*

 استالم شيكات التقادم اشخاص/ شركات اسم الخدمة

 خدمة فرعية        خدمة رئيسية    هيكلية الخدمة

 التشريع الناظم للخدمة

وتعديالته  2004( لسنة  83نظام التأمين الصحي المدني رقم )  -1

 والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 

 .1994( لسنة  3النظام المالي رقم )  -2

 .2018( لسنة 118النظام المالي لصندوق التأمين الصحي رقم )  -3

 قانون الطوابع . -4

 ضريبة الدخل. قانون -5

 شروط تقديم الخدمة
 شهور على عدم استالمها ستشيكات مضى 

 

الوثائق المطلوبة للحصول 

 على الخدمة

 شكل الوثيقة الجهة/متلقي الخدمة الوثيقة

 اشخاص : استدعاء 

شركات : استدعاء مختوم 

 بختم المؤسسة المعنية

االفراد والشركات 

 والمؤسسات الخاصة

 كتاب

       الحكومة          االعمال  المقيمين               المواطنين   الخدمةفئة متلقي 

 مراحل تقديم الخدمة

المدة الزمنية المعيارية  

 لإلجراءات الرئيسية

) مرتبطة بعدد االماكن  

 والموظفين(

معدل المدة الزمنية المستغرقة لكل  تقديم الخدمةلرئيسية الجراءات اإل

 إجراء

مراجعة متلقي الخدمة محاسب األمانات 

والتأكد من وجود شيك في حساب 

األمانات بعد التحقق من هوية متلقي 

 الخدمة.

 دقائق10

تقديم االستدعاء لمحاسب االمانات بعد 

توقيعه وختمه واعطاؤه رقم وارد في 

 الديوان 

 دقائق10

تحويل المعاملة الى المدير المالي 

 للموافقة على الصرف

 دقائق 10

يقوم محاسب االمانات بتنظيم مستند 

صرف أمانات وتوقيعه وارفاق  الوثائق 

 واالستدعاء مع المستند.

 دقائق10

تدقيق وتوقيع المستند من قبل المدققين 

 والرقابة والمراقب المالي.

 

 دقيقة 20
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 دقائق 5 تنظيم شيك بصافي المبلغ.

على تسليم الشيك لمتلقي الخدمة والتوقيع 

 سجل استالم الشيكات

 دقائق 5

الزمن المعياري المستغرق 

 لتقديم الخدمة

 دقيقة 70

 قيمة الرسوم
 ال يوجد

 

 آلية الدفع
   شيك(    نقدا ( دفع الكتروني 

    

 مخرج الخدمة

 مدة صالحية الوثيقة شكل مخرج الخدمة

 سنوات 5 شيك

 

 شركاء الخدمة

 خدمة عامودية خدمة افقية      تصنيف الخدمة

  

  الخدمات ذات العالقة

الشريك ودوره في تقديم 

 الخدمة

 دور الشريك الشريك

  ال يوجد

  سلسلة القيمة) باقة الخدمة(

 

 الوصول للخدمة

 ال مركزي                مركزي     مكان تقديم الخدمة

 

 ال يوجد الفروع المقدمة للخدمة 

 الموقع االلكتروني للدائرة مركز خدمة المواطن    وجها  لوجه  قنوات تقديم الخدمة

    مركز االتصال الوطني    تطبيق هاتف ذكي   فاكس بريد الكتروني    

 هاتف 

  

معلومات االتصال 

 والتواصل

 06 - 5516469:  هاتف• 

 06 - 5516483:  فاكس •

 dewan.hia.gov.jo:  الكتروني بريد •

 hia.gov.jo: االلكتروني الموقع •

 ( 06 – 5527024الخط الساخن  )  •

 الخميس - االحد:  الرسمي الدوام أيام اوقات تقديم الخدمة

 ( مساءا 3 – صباحا 8 من:  ) الدوام اوقات 

 

http://www.hia.gov.jo/
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 مؤشرات االداء

 المستهدفالوضع  القيمة الحالية للمؤشر اسم المؤشر

 دقائق 5 دقائق 5 معدل وقت االنتظار

 دقيقة 25 دقيقة 75 معدل وقت تقديم الخدمة

 %75 %72.33 معدل رضا متلقي الخدمة

نسبة االخطاء في تسليم 

 الخدمة

 %2 قيد االجراء

معدل الشكاوى على 

 الخدمة

18% 15% 

 1 1 عدد الوثائق المطلوبة

 0 0 عدد الجهات الشريكة

 7 12 الموظفينعدد 

 غير محدد شهريا 5 حجم الطلب على الخدمة

 يتم ترميز الخدمة آليا  من خالل النظام االلكتروني للسجل الوطني للخدمات الحكومية.*
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 هوية الخدمة

 F011 رمز الخدمة*

 الحكومية.استالم شيك اطباء القطاع الخاص  في المستشفيات  اسم الخدمة

 خدمة فرعية           خدمة رئيسية   هيكلية الخدمة

 التشريع الناظم للخدمة

وتعديالته  2004( لسنة  83نظام التأمين الصحي المدني رقم )  -1

 والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 

 .1994( لسنة  3النظام المالي رقم )  -2

 .2018 ( لسنة118النظام المالي لصندوق التأمين الصحي رقم )  -3

 قانون الطوابع . -4

 قانون ضريبة الدخل. -5

 االتفاقيات المبرمة مع الشركاء -6

 توقيع عقد مع وزارة الصحة شروط تقديم الخدمة

الوثائق المطلوبة للحصول 

 على الخدمة

 شكل الوثيقة الجهة/متلقي الخدمة الوثيقة

تقرير من المستشفى 

 باالنجازات

 صورة وزارة الصحة

المستشفيات  مطالبة مالية

 الحكومية

 صلا

    الحكومة         االعمال         المقيمين     المواطنين      فئة متلقي الخدمة

 مراحل تقديم الخدمة

المدة الزمنية المعيارية  

 لإلجراءات الرئيسية 

) مرتبطة بعدد االماكن 

 ( والموظفين

الزمنية المستغرقة لكل معدل المدة  تقديم الخدمةلرئيسية الجراءات اإل

 إجراء

 دقائق  10 تنظيم مستند صرف بقيمة المطالبة

تدقيق وتوقيع المستند من المدققين 

 والتأدية والرقابة والمراقب المالي

 دقيقة15

 دقائق 5 تنظيم شيك بصافي المبلغ وتوقيعه

استالم الشيك والتوقيع على سجل 

 استالم الشيكات.

 دقائق 5

المعياري المستغرق الزمن 

 لتقديم الخدمة

 دقيقة 35

 قيمة الرسوم
 ال يوجد

 

 دفع الكتروني                ) شيك( نقدا    آلية الدفع

 مخرج الخدمة

 مدة صالحية الوثيقة شكل مخرج الخدمة

 سنوات5 شيك
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 شركاء الخدمة

  خدمة عامودية       خدمة افقية    تصنيف الخدمة

 ال يوجد ذات العالقةالخدمات 

الشريك ودوره في تقديم 

 الخدمة

 دور الشريك الشريك

  ال يوجد

  سلسلة القيمة) باقة الخدمة(

 الوصول للخدمة

 ال مركزي  مركزي        مكان تقديم الخدمة

 ال يوجد الفروع المقدمة للخدمة 

 الموقع االلكتروني للدائرة مركز خدمة المواطن    وجها  لوجه  قنوات تقديم الخدمة

    مركز االتصال الوطني    تطبيق هاتف ذكي   فاكس بريد الكتروني 

       هاتف 

معلومات االتصال 

 والتواصل

 06 - 5516469:  هاتف •

 06 - 5516483:  فاكس  •

 dewan.hia.gov.jo:  الكتروني بريد  •

 hia.gov.jo: االلكتروني الموقع  •

 ( 06 – 5527024الخط الساخن  )  •

 الخميس - االحد:  الرسمي الدوام أيام اوقات تقديم الخدمة

 ( مساءا 3 – صباحا 8 من:  ) الدوام اوقات 

 

 مؤشرات االداء

 الوضع المستهدف القيمة الحالية للمؤشر اسم المؤشر

 دقائق 5 دقائق 5 االنتظارمعدل وقت 

 25 40 معدل وقت تقديم الخدمة

 %75 %72.33 معدل رضا متلقي الخدمة

نسبة االخطاء في تسليم 

 الخدمة

 %2 قيد االجراء

معدل الشكاوى على 

 الخدمة

18% 15% 

 2 2 عدد الوثائق المطلوبة

 0 0 عدد الجهات الشريكة

 7 12 عدد الموظفين

 غير محدد شهريا4 حجم الطلب على الخدمة

 يتم ترميز الخدمة آليا  من خالل النظام االلكتروني للسجل الوطني للخدمات الحكومية.*

 
 
 

http://www.hia.gov.jo/


101 
 

 

 هوية الخدمة

 F012 رمز الخدمة*

 استالم شيكات مطالبات المستشفيات الخاصة اسم الخدمة

 خدمة فرعية        خدمة رئيسية     هيكلية الخدمة

 للخدمةالتشريع الناظم 

وتعديالته  2004( لسنة  83نظام التأمين الصحي المدني رقم )  -1

 والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 

 .1994( لسنة  3النظام المالي رقم )  -2

 .2018( لسنة 118النظام المالي لصندوق التأمين الصحي رقم )  -3

 قانون الطوابع . -4

 قانون ضريبة الدخل. -5

 االتفاقيات المبرمة مع الشركاء. -6

 تقديم الخدمة شروط
 _ ابرام اتفاقية التعاقد معها

 _ كتاب اعتماد الحالة طارئة

الوثائق المطلوبة للحصول 

 على الخدمة

 شكل الوثيقة الجهة/متلقي الخدمة الوثيقة

 اصل المستشفى الخاص الفواتير االصلية والتفصيلية

 اصل المستشفى الخاص تقرير طبي عن الحالة

كان تأمين  موافقة الشركة  اذا 

 المريض درجة اولى

شركة التدقيق 

 المعتمدة

 كتاب

كتاب االعفاء اذا كان 

 المريض حاصل على اعفاء.

رئاسة الوزراء/ 

 الديوان الملكي

 اصل

كتاب التحويل اذا كان حاصل 

 على تحويل

المستشفيات 

 الحكومية/ الجامعية

 اصل

كتاب اعتماد الحالة طارئة 

 لغير الدرجة األولى

 اصل وزارة الصحة

    الحكومة           االعمال  المقيمين         المواطنين        فئة متلقي الخدمة

 مراحل تقديم الخدمة

المدة الزمنية المعيارية  

 لإلجراءات الرئيسية 

) مرتبطة بعدد االماكن 

 والموظفين(

المستغرقة لكل معدل المدة الزمنية  تقديم الخدمةلرئيسية الجراءات اإل

 إجراء

استالم المطالبة من شركة التدقيق 

 المعتمدة.

 يوم عمل

تدقيق المطالبات والتأكد من مطابقتها 

 لألنظمة والتعليمات

 دقيقة 30

 تنظيم مستند صرف بقيمة المطالبة.

 

 دقائق 10
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تدقيق وتوقيع المطالبة من قبل المدققين 

 والتأدية والرقابة والمراقب المالي.

 دقيقة 30

 دقائق5 تنظيم شيك بصافي المبلغ وتوقيعه.

استالم الشيك والتوقيع على سجل 

 استالم الشيكات.

 دقائق5

الزمن المعياري المستغرق 

 لتقديم الخدمة

 يوم عمل

 قيمة الرسوم
 حسب قيمة المطالبة

 

 آلية الدفع
   شيك(نقدا (               دفع الكتروني 

   

 مخرج الخدمة
 مدة صالحية الوثيقة شكل مخرج الخدمة

 سنوات5 شيك

 شركاء الخدمة

 خدمة عامودية خدمة افقية      تصنيف الخدمة

  

 ال يوجد الخدمات ذات العالقة

 

 

الشريك ودوره في تقديم 

 الخدمة

 دور الشريك الشريك

الشركة المتخصصة إلدارة التأمينات 

 الطبية

 التدقيق على كافة المطالبات

 حصول المريض على اعفاء رئاسة الوزراء / الديوان الملكي

 الحصول على كتاب تحويل مستشفيات القطاع العام

  سلسلة القيمة) باقة الخدمة(

 الوصول للخدمة

 ال مركزي      مركزي      مكان تقديم الخدمة

 

 ال يوجد الفروع المقدمة للخدمة 

 الموقع االلكتروني للدائرة  مركز خدمة المواطن    وجها  لوجه  قنوات تقديم الخدمة

   مركز االتصال الوطني    تطبيق هاتف ذكي   فاكس     بريد الكتروني

  هاتف 

معلومات االتصال 

 والتواصل
  : 06 - 5516469هاتف 

  : 06 - 5516483فاكس 

  : بريد الكترونيdewan.hia.gov.jo 

  :الموقع االلكترونيhia.gov.jo 

   (  06 – 5527024الخط الساخن ) 

http://www.hia.gov.jo/
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 الخميس - االحد:  الرسمي الدوام أيام اوقات تقديم الخدمة

 ( مساءا 3 – صباحا 8 من:  ) الدوام اوقات 

 

 مؤشرات االداء

 المستهدفالوضع  القيمة الحالية للمؤشر اسم المؤشر

 دقائق 5 دقائق 5 معدل وقت االنتظار

 يوم عمل يوم عمل معدل وقت تقديم الخدمة

 %75 %72.33 معدل رضا متلقي الخدمة

نسبة االخطاء في تسليم 

 الخدمة

 %2 قيد االجراء

معدل الشكاوى على 

 الخدمة

18% 15% 

 6 6 عدد الوثائق المطلوبة

 3 3 عدد الجهات الشريكة

 7 12 الموظفينعدد 

 غير محدد شهريا 330 حجم الطلب على الخدمة

 يتم ترميز الخدمة آليا  من خالل النظام االلكتروني للسجل الوطني للخدمات الحكومية.*
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 هوية الخدمة

 F013 رمز الخدمة*

 اسم الخدمة
استالم شيكات مطالبات المرضى المعالجين على حساب المخصصات 

 المرصودة وصندوق التأمين الصحي في مستشفيات القطاع العام 

 خدمة فرعية       خدمة رئيسية    هيكلية الخدمة

 التشريع الناظم للخدمة

وتعديالته  2004( لسنة  83نظام التأمين الصحي المدني رقم )  -1

 والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 

 .1994( لسنة  3النظام المالي رقم )  -2

 .2018( لسنة 118النظام المالي لصندوق التأمين الصحي رقم )  -3

 شروط تقديم الخدمة
 المؤسس/الحسين للسرطان//الملك األردنية  ابرام اتفاقية مع مستشفى الجامعة

 لطبية الملكية/ مستشفى حمزةالمركز الوطني للسكري/ الخدمات ا

الوثائق المطلوبة للحصول 

 على الخدمة

 شكل الوثيقة الجهة/متلقي الخدمة الوثيقة

 كتاب المستشفيات المتعاقد معها  مطالبة مالية

 الحكومة           االعمال           المقيمين       المواطنين   فئة متلقي الخدمة

 مراحل تقديم الخدمة

المدة الزمنية المعيارية  

 لإلجراءات الرئيسية

) مرتبطة بعدد االماكن  

 والموظفين(

معدل المدة الزمنية المستغرقة لكل  تقديم الخدمةلرئيسية الجراءات اإل

 إجراء

 دقائق 5 استالم المطالبة المالية الشهرية.

 دقائق  10 مستند صرف من قبل المحاسبتنظيم 

تدقيق وتوقيع المستند من قبل المدققين 

 والرقابة والمراقب المالي

 دقيقة15

تنظيم شيك بصافي المبلغ وتسليم 

 الشيك لمندوب المستشفى.

 دقائق 10

الزمن المعياري المستغرق 

 لتقديم الخدمة

 دقيقة 40

 ال يوجد قيمة الرسوم

 دفع الكتروني    ) شيك(           نقدا    آلية الدفع

 مخرج الخدمة

 مدة صالحية الوثيقة شكل مخرج الخدمة

 سنوات5 شيك

 

 شركاء الخدمة

  خدمة عامودية      خدمة افقية    تصنيف الخدمة

 ال يوجد الخدمات ذات العالقة
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الشريك ودوره في تقديم 

 الخدمة

 دور الشريك الشريك

  ال يوجد

  سلسلة القيمة) باقة الخدمة(

 الوصول للخدمة

 ال مركزي  مركزي        مكان تقديم الخدمة

 

 ال يوجد الفروع المقدمة للخدمة 

 الموقع االلكتروني للدائرة مركز خدمة المواطن   وجها  لوجه  قنوات تقديم الخدمة

    مركز االتصال الوطني    تطبيق هاتف ذكي   فاكس  بريد الكتروني 

      هاتف 

معلومات االتصال 

 والتواصل

 06 - 5516469:  هاتف• 

 06 - 5516483:  فاكس •

 dewan.hia.gov.jo:  الكتروني بريد •

 hia.gov.jo: االلكتروني الموقع •

 ( 06 – 5527024الخط الساخن  )  •

 

الخدمةاوقات تقديم   الخميس - االحد:  الرسمي الدوام أيام 

 ( مساءا 3 – صباحا 8 من:  ) الدوام اوقات

 

 مؤشرات االداء

 الوضع المستهدف القيمة الحالية للمؤشر اسم المؤشر

 دقائق 5 دقائق 5 معدل وقت االنتظار

 دقيقة 25 دقيقة 40 معدل وقت تقديم الخدمة

 %75 %72.33 معدل رضا متلقي الخدمة

نسبة االخطاء في تسليم 

 الخدمة

 %2 قيد االجراء

معدل الشكاوى على 

 الخدمة

18% 15% 

 1 1 عدد الوثائق المطلوبة

 0 0 عدد الجهات الشريكة

 7 12 عدد الموظفين

 شهريا 10 شهريا 10 حجم الطلب على الخدمة

 للخدمات الحكومية.يتم ترميز الخدمة آليا  من خالل النظام االلكتروني للسجل الوطني *

 
 
 
 
 

http://www.hia.gov.jo/


106 
 

 هوية الخدمة

 F014 رمز الخدمة*

 ة واإلعفاءات بالمستشفيات الخاصةاستالم شيكات مرضى الحاالت الطارئ اسم الخدمة

 خدمة فرعية          خدمة رئيسية   هيكلية الخدمة

 التشريع الناظم للخدمة

وتعديالته  2004( لسنة  83نظام التأمين الصحي المدني رقم )  -1

 والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 

 .1994( لسنة  3النظام المالي رقم )  -2

 .2018( لسنة 118النظام المالي لصندوق التأمين الصحي رقم )  -3

 قانون الطوابع . -4

 قانون ضريبة الدخل. -5

 االتفاقيات المبرمة مع الشركاء. -6

 

 الخدمة شروط تقديم
 موافقة لجنة الحاالت الطارئة في مستشفى البشير العتماد الحالة طارئة

 

الوثائق المطلوبة للحصول 

 على الخدمة

 شكل الوثيقة الجهة/متلقي الخدمة الوثيقة

 اصل المستشفى الخاص الفاتورة األصلية والتفصيلية

تقرير طبي من األخصائي 

 المعالج

 اصل المستشفى الخاص

 اصل  م. البشير التغطية والموافقات كتاب

         ةالحكوم         االعمال              المقيمين      مواطنين  ال  فئة متلقي الخدمة

 مراحل تقديم الخدمة

المدة الزمنية المعيارية  

 لإلجراءات الرئيسية

) مرتبطة بعدد االماكن  

 ( والموظفين

معدل المدة الزمنية المستغرقة لكل  الخدمةتقديم لرئيسية الجراءات اإل

 إجراء

مراجعة متلقي الخدمة لشعبة الحاالت 

الطارئة في مديرية الشؤون الفنية 

  لتزويدها بالمرفقات

 دقيقة 15

 

مراجعة شعبة المستشفيات الخاصة 

 لتسليم الوثائق وتدقيقها.

 دقائق 15

يتم ارسال جميع المطالبات لشركة 

 المتعاقد معها لتدقيقها.التدقيق 

 ايام 7

 تنظيم مستندات صرف . 

 

 دقائق  10

تدقيق وتوقيع المستند من قبل المدققين 

 والتأدية والرقابة والمراقب المالي.

 

 دقيقة 15
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االتصال بمتلقي الخدمة وتنظيم شيك 

بصافي المبلغ وتسليمه والتوقيع على 

 سجل استالم الشيكات

 دقائق 5

المعياري المستغرق الزمن 

 لتقديم الخدمة

 ايام  7

 قيمة الرسوم
 فلس.  500. من قيمة المطالبة + 006

 

 آلية الدفع
   شيك(نقدا (                        دفع الكتروني 

   

 مخرج الخدمة
 مدة صالحية الوثيقة شكل مخرج الخدمة

 سنوات 5 شيك

 شركاء الخدمة

  خدمة عامودية              خدمة افقية   تصنيف الخدمة

 الحصول على موافقة لجنة الحاالت الطارئة  الخدمات ذات العالقة

 

الشريك ودوره في تقديم 

 الخدمة

 دور الشريك الشريك

الشركة المتخصصة إلدارة التأمينات 

 الطبية

 تدقيق المطالبات حسب االصول

  سلسلة القيمة) باقة الخدمة(

 

 الوصول للخدمة

 ال مركزي                مركزي      مكان تقديم الخدمة

 

 ال يوجد الفروع المقدمة للخدمة 

 الموقع االلكتروني للدائرة مركز خدمة المواطن    وجها  لوجه   قنوات تقديم الخدمة

    مركز االتصال الوطني    تطبيق هاتف ذكي   فاكس     بريد الكتروني 

    هاتف 

 

معلومات االتصال 

 والتواصل

 06 - 5516469:  هاتف •

 06 - 5516483:  فاكس •

 dewan.hia.gov.jo:  الكتروني بريد •

 hia.gov.jo: االلكتروني الموقع •

 ( 06 – 5527024الخط الساخن  )  •

 

 الخميس - االحد:  الرسمي الدوام أيام اوقات تقديم الخدمة

 ( مساءا 3 – صباحا 8 من:  ) الدوام اوقات 

 

http://www.hia.gov.jo/
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 مؤشرات االداء

 الوضع المستهدف القيمة الحالية للمؤشر اسم المؤشر

 دقائق 5 دقائق 5 معدل وقت االنتظار

 ايام 4 ايام 7 معدل وقت تقديم الخدمة

 %75 %72.33 معدل رضا متلقي الخدمة

تسليم نسبة االخطاء في 

 الخدمة

 %2 قيد االجراء

معدل الشكاوى على 

 الخدمة

18% 15% 

 3 3 عدد الوثائق المطلوبة

 1 1 عدد الجهات الشريكة

 7 12 عدد الموظفين

 غير محدد طلب شهريا 50 حجم الطلب على الخدمة

 يتم ترميز الخدمة آليا  من خالل النظام االلكتروني للسجل الوطني للخدمات الحكومية.*
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 هوية الخدمة

 F015 رمز الخدمة*

 استالم شيكات مراكز واطباء االسنان في القطاع الخاص اسم الخدمة

 خدمة فرعية         خدمة رئيسية     هيكلية الخدمة

 التشريع الناظم للخدمة

وتعديالته  2004( لسنة  83نظام التأمين الصحي المدني رقم )  -1

 والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 

 .1994( لسنة  3النظام المالي رقم )  -2

 .2018( لسنة 118النظام المالي لصندوق التأمين الصحي رقم )  -3

 قانون الطوابع . -4

 قانون ضريبة الدخل. -5

 االتفاقيات المبرمة مع الشركاء.  -6

 ان يكون المركز من المراكز المتعاقد معها الخدمة شروط تقديم

الوثائق المطلوبة للحصول 

 على الخدمة

 شكل الوثيقة الجهة/متلقي الخدمة الوثيقة

 اصل مراكز االسنان الفواتير 

 اصل مراكز االسنان تقرير طبي

 صورة مراكز االسنان صورة اشعة

     الحكومة         االعمال            المقيمين    المواطنين     فئة متلقي الخدمة

 مراحل تقديم الخدمة

المدة الزمنية المعيارية  

 لإلجراءات الرئيسية 

) مرتبطة بعدد االماكن 

 ( والموظفين

معدل المدة الزمنية المستغرقة  تقديم الخدمةلرئيسية الجراءات اإل

 لكل إجراء

 دقائق 5 تسليم الفواتير الى عضو اللجنة

تدقيق  الفواتير والمرفقات من قبل اللجنة 

 المشكلة لتدقيقها من الناحية الفنية

 ايام5

تنظيم مستند صرف من قبل محاسب بعد 

 تدقيقها وتوقيعه

 دقائق10

تدقيق وتوقيع المستند من قبل المدققين 

 والرقابة والمراقب المالي.

 دقيقة 15

 دقائق  5 تنظيم شيك بصافي المبلغ.

تسليم الشيك لمتلقي الخدمة والتوقيع على 

 سجل استالم الشيكات

 دقائق 5

المعياري المستغرق الزمن 

 لتقديم الخدمة

 ايام5

 فلس.  500. من قيمة المطالبة + 006 قيمة الرسوم

 آلية الدفع
   شيك(نقدا (                دفع الكتروني 
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 مخرج الخدمة
 مدة صالحية الوثيقة شكل مخرج الخدمة

 سنوات5 شيك

 شركاء الخدمة

  خدمة عامودية خدمة افقية      تصنيف الخدمة

 ال يوجد الخدمات ذات العالقة

الشريك ودوره في تقديم 

 الخدمة

 دور الشريك الشريك

  

  سلسلة القيمة) باقة الخدمة(

 الوصول للخدمة

 ال مركزي  مركزي        مكان تقديم الخدمة

 ال يوجد الفروع المقدمة للخدمة 

 الموقع االلكتروني للدائرة مركز خدمة المواطن   وجها  لوجه  قنوات تقديم الخدمة

    مركز االتصال الوطني    تطبيق هاتف ذكي   فاكس     بريد الكتروني 

   هاتف 

معلومات االتصال 

 والتواصل

 06 - 5516469:  هاتف  • 

 06 - 5516483:  فاكس  •

 dewan.hia.gov.jo:  الكتروني بريد  •

    hia.gov.jo: االلكتروني الموقع  •

 ( 06 – 5527024الخط الساخن  )  • 

             

 الخميس - االحد:  الرسمي الدوام أيام اوقات تقديم الخدمة

 ( مساءا 3 – صباحا 8 من:  ) الدوام اوقات 

 مؤشرات االداء

 الوضع المستهدف القيمة الحالية للمؤشر اسم المؤشر

 دقائق 5 دقائق 5 معدل وقت االنتظار

 ايام 5 ايام 5 معدل وقت تقديم الخدمة

 %75 %72.33 معدل رضا متلقي الخدمة

نسبة االخطاء في تسليم 

 الخدمة

 %2 قيد االجراء

معدل الشكاوى على 

 الخدمة

18% 15% 

 3 3 عدد الوثائق المطلوبة

 0 0 عدد الجهات الشريكة

 7 12 عدد الموظفين

 غير محدد شهريا 2 حجم الطلب على الخدمة

 يتم ترميز الخدمة آليا  من خالل النظام االلكتروني للسجل الوطني للخدمات الحكومية.*

http://www.hia.gov.jo/
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 هوية الخدمة

 F016 رمز الخدمة*

 شيكات الفواتير المستحقةاستالم  اسم الخدمة

 خدمة فرعية            خدمة رئيسية   هيكلية الخدمة

 التشريع الناظم للخدمة

وتعديالته  2004( لسنة  83نظام التأمين الصحي المدني رقم )  -1

 والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 

 .1994( لسنة  3النظام المالي رقم )  -2

 .2018( لسنة 118رقم ) النظام المالي لصندوق التأمين الصحي  -3

 قانون الطوابع . -4

 قانون ضريبة الدخل. -5

 االتفاقيات المبرمة مع الشركاء. -6

 

 وجود اتفاقيات مبرمة مع الشركاء شروط تقديم الخدمة

الوثائق المطلوبة للحصول 

 على الخدمة

 شكل الوثيقة الجهة/متلقي الخدمة الوثيقة

المؤسسات والشركات  الفواتير األصلية

 والمستشفيات الخاصه

 فواتير اصل

صورة عن االتفاقية او 

 العطاء 

المؤسسات والشركات 

 والمستشفيات الخاصه

 صورة

المؤسسات والشركات  تعهد استبدال

 والمستشفيات الخاصه

 صورة

البنوك العاملة في  حسن التنفيذ كفالة

 االردن

 صورة

 صورة ضريبة الدخل براءة ذمة من ضريبة الدخل

 فئة متلقي الخدمة
المواطنين        المقيمين            االعمال           الحكومة       

 

 مراحل تقديم الخدمة

المدة الزمنية المعيارية  

 لإلجراءات الرئيسية 

) مرتبطة بعدد االماكن 

 والموظفين(

 

 

لكل معدل المدة الزمنية المستغرقة  تقديم الخدمةلرئيسية الجراءات اإل

 إجراء

تسليم كامل الوثائق الى المحاسب 

 وتدقيقها

 دقائق 5

تنظيم مستند صرف بالمبلغ وتوقيعه من 

 قبل المنظم.

 دقائق10

تدقيق وتوقيع المستند من المدققين 

 والرقابة والمراقب المالي.

 دقيقة 15
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تنظيم شيك بصافي المبلغ وتسليمه لمتلقي 

 الشيكات الخدمة على سجل استالم
 دقائق 10

 

 دقيقة 40

 
الزمن المعياري المستغرق 

 لتقديم الخدمة

 قيمة الرسوم
 فلس.  500. من قيمة المطالبة + 006

 

 دفع الكتروني            ) شيك(    نقدا    آلية الدفع

 مخرج الخدمة
 مدة صالحية الوثيقة شكل مخرج الخدمة

 سنوات5 شيك

 شركاء الخدمة

 خدمة عامودي خدمة افقية      تصنيف الخدمة

  الخدمات ذات العالقة

الشريك ودوره في تقديم 

 الخدمة

 دور الشريك الشريك

المؤسسات والشركات والمستشفيات 

 الخاصة

 الحصول على الفواتير والعطاءات

 التنفيذ حسن كفالة البنوك العاملة في االردن

 براءة الذمة ضريبة الدخل

باقة سلسلة القيمة ) 

 الخدمة(

 

 الوصول للخدمة

 ال مركزي     مركزي      مكان تقديم الخدمة

  

 ال يوجد الفروع المقدمة للخدمة 

 الموقع االلكتروني للدائرة مركز خدمة المواطن   وجها  لوجه  قنوات تقديم الخدمة

    مركز االتصال الوطني    تطبيق هاتف ذكي   فاكس     بريد الكتروني 

    هاتف 

معلومات االتصال 

 والتواصل

 06 - 5516469:  هاتف •

 06 - 5516483:  فاكس •

 dewan.hia.gov.jo:  الكتروني بريد •

 hia.gov.jo: االلكتروني الموقع •

 ( 06 – 5527024الخط الساخن  )  •

 

الخدمةاوقات تقديم   الخميس - االحد:  الرسمي الدوام أيام 

 ( مساءا 3 – صباحا 8 من:  ) الدوام اوقات 

 

http://www.hia.gov.jo/
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 مؤشرات االداء

 الوضع المستهدف القيمة الحالية للمؤشر اسم المؤشر

 دقائق 5 دقائق 5 معدل وقت االنتظار

 دقيقة 25 دقيقة 45 معدل وقت تقديم الخدمة

 %75 %72.33 معدل رضا متلقي الخدمة

نسبة االخطاء في تسليم 

 الخدمة

 %2 قيد االجراء

معدل الشكاوى على 

 الخدمة

18% 15% 

 5 5 عدد الوثائق المطلوبة

 3 3 عدد الجهات الشريكة

 7 12 عدد الموظفين

 غير محدد 557 حجم الطلب على الخدمة

  للخدمات الحكومية.يتم ترميز الخدمة آليا  من خالل النظام االلكتروني للسجل الوطني *
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 هوية الخدمة

 F017 رمز الخدمة*

 استالم شيكات فواتير شراء األدوية والمستهلكات اسم الخدمة

 خدمة فرعية         خدمة رئيسية   هيكلية الخدمة

 التشريع الناظم للخدمة

وتعديالته  2004( لسنة  83نظام التأمين الصحي المدني رقم )  -1

 والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 

 .1994( لسنة  3النظام المالي رقم )  -2

 .2018( لسنة 118النظام المالي لصندوق التأمين الصحي رقم )  -3

وتعديالته والتعليمات  1993( لسنة 32نظام اللوازم العامة رقم ) -4

 الصادرة بموجبه.

 نون الطوابع .قا -5

 قانون ضريبة الدخل. -6

 االتفاقيات المبرمة مع الشركاء. -7

 

 ال يوجد شروط تقديم الخدمة

الوثائق المطلوبة للحصول 

 على الخدمة

 شكل الوثيقة الجهة/متلقي الخدمة الوثيقة

 اصل الشركات والمؤسسات الفاتورة 

وثائق العطاء او طلب  

 المشترى

 صورة اللوازم العامة

ضبط االستالم ومستندات 

 االدخال

 نموذج  الشركات والمؤسسات

 صورة الشركات والمؤسسات تعهد استبدال 

 كتاب ضريبة الدخل براءة ذمة

موافقة اللجنة والوصفة 

 الطبية للمواد المراد شرائها

 كتاب الشركات والمؤسسات

 نموذج الشركات والمؤسسات مستندات االخراج

وصل مقبوضات بنسبة تحمل 

 المريض 

 وصل الشركات والمؤسسات

البنوك العاملة في  كفالة حسن التنفيذ

 األردن

 

 صورة

 فئة متلقي الخدمة

 

  المواطنين              المقيمين االعمال      الحكومة    
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 مراحل تقديم الخدمة

 

 

المدة الزمنية المعيارية  

 لإلجراءات الرئيسية

مرتبطة بعدد االماكن ) 

 ( والموظفين

معدل المدة الزمنية المستغرقة لكل  تقديم الخدمةلرئيسية الجراءات اإل

 إجراء

تسليم كافة الوثائق الى محاسب 

 العطاءات وتدقيقها.

 دقائق 15

 دقائق10 تنظيم مستند صرف بقيمة المطالبة.

تدقيق وتوقيع المستند من المدققين 

 والرقابة والمراقب المالي.والتأدية 

 دقيقة15

 دقائق5 تنظيم شيك بصافي المبلغ وتوقيعه

تسليم الشيك لمتلقي الخدمة والتوقيع 

 على سجل استالم الشيكات

 دقائق 5

الزمن المعياري المستغرق 

 لتقديم الخدمة

 دقيقة 50

 ال يوجد  قيمة الرسوم

 آلية الدفع
   شيك(           نقدا (   دفع الكتروني 

  

 مخرج الخدمة
 مدة صالحية الوثيقة شكل مخرج الخدمة

 سنوات5 شيك

 شركاء الخدمة

  خدمة عامودية             خدمة افقية   تصنيف الخدمة

 قرار اللجنة المركزية للعطاءات الخدمات ذات العالقة

 

 

الشريك ودوره في تقديم 

 الخدمة

 دور الشريك الشريك

 كفالة حسن التنفيذ البنوك العاملة في االردن

التزويد بكتاب العطاء او طلب  اللوازم العامة

 المشترى

 كتاب براءة الذمة ضريبة الدخل

التزويد بالوثائق المطلوبة للحصول  الشركات والمؤسسات

 على الخدمة

  سلسلة القيمة) باقة الخدمة(

 الوصول للخدمة

 ال مركزي مركزي        مكان تقديم الخدمة

  

 ال يوجد الفروع المقدمة للخدمة 

 قنوات تقديم الخدمة

 
 وجها  لوجه    مركز خدمة المواطن  الموقع االلكتروني للدائرة 

   مركز االتصال الوطني    تطبيق هاتف ذكي   فاكس     بريد الكتروني 

   هاتف 
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معلومات االتصال 

 والتواصل

 06 - 5516469:  هاتف •

 06 - 5516483:  فاكس •

 dewan.hia.gov.jo:  الكتروني بريد •

 hia.gov.jo: االلكتروني الموقع •

 ( 06 – 5527024الخط الساخن  )  •

 

 الخميس - االحد:  الرسمي الدوام أيام اوقات تقديم الخدمة

 ( مساءا 3 – صباحا 8 من:  ) الدوام اوقات 

  

 مؤشرات االداء

 الوضع المستهدف القيمة الحالية للمؤشر اسم المؤشر

 دقائق 5 دقائق 5 معدل وقت االنتظار

 دقيقة 55 دقيقة 55 معدل وقت تقديم الخدمة

 %75 %72.33 معدل رضا متلقي الخدمة

نسبة االخطاء في تسليم 

 الخدمة

 %2 قيد االجراء

على معدل الشكاوى 

 الخدمة

18% 15% 

 9 9 عدد الوثائق المطلوبة

 4 4 عدد الجهات الشريكة

 7 12 عدد الموظفين

 غير محدد شهريا 11 حجم الطلب على الخدمة

 يتم ترميز الخدمة آليا  من خالل النظام االلكتروني للسجل الوطني للخدمات الحكومية.*

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hia.gov.jo/
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 هوية الخدمة

 F018 رمز الخدمة*

 الصيدليات الخاصةاستالم شيكات فواتير الوصفات الطبية التي تم شراؤها من  اسم الخدمة

 خدمة فرعية          خدمة رئيسية   هيكلية الخدمة

 التشريع الناظم للخدمة

وتعديالته  2004( لسنة  83نظام التأمين الصحي المدني رقم )  -1

 والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 

 .1994( لسنة  3المالي رقم ) النظام  -2

 .2018( لسنة 118النظام المالي لصندوق التأمين الصحي رقم )  -3

 قانون الطوابع . -4

 قانون ضريبة الدخل. -5

 االتفاقيات المبرمة مع الشركاء. -6

 

 ان تكون من الصيدليات المتعاقد معها شروط تقديم الخدمة

الوثائق المطلوبة للحصول 

 على الخدمة

الجهة/متلقي  الوثيقة

 الخدمة

 شكل الوثيقة

 اصل  الصيدلية فاتورة الصيدلية مختومة وموقعة

بطاقة التأمين الصحي لكل  

 مريض

 صورة الصيدلية

وصل مقبوضات بنسبة تحمل 

 المريض

 وصل الصيدلية

 غالف العبوة الصيدلية اغلفة االدوية المصروفة 

 اصل الصيدلية وصفة طبية مختومة حسب النظام

           الحكومة        االعمال             المقيمين        المواطنين  فئة متلقي الخدمة

 مراحل تقديم الخدمة

المدة الزمنية المعيارية  

 لإلجراءات الرئيسية 

) مرتبطة بعدد االماكن 

 ( والموظفين

المستغرقة لكل معدل المدة الزمنية  تقديم الخدمةلرئيسية الجراءات اإل

 إجراء

تسليم الوثائق لقسم المتابعة الفنية في 

 مديرية المتابعة لتدقيقها فنيا واداريا  

 ايام 7

تسليم كافة الوثائق إلى محاسب 

 الصيدليات الخاصة.

 دقائق 5

تنظيم مستند صرف بقيمة المطالبة بعد 

 تدقيقها.

 دقائق 10

  تدقيق وتوقيع المستند من قبل المدققين

 والتأدية والرقابة والمراقب المالي

 دقيقة15

 دقائق 5 تنظيم شيك بصافي المبلغ
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تسليم الشيك لمتلقي الخدمة مقابل التوقيع 

 على سجل االستالم

 دقائق 5

الزمن المعياري المستغرق 

 لتقديم الخدمة

 اسبوع عمل

 قيمة الرسوم
 فلس.  500. من قيمة المطالبة + 006

 

 آلية الدفع
   شيك(نقدا (             دفع الكتروني 

   

 مخرج الخدمة

 مدة صالحية الوثيقة شكل مخرج الخدمة

 سنوات5 شيك

 

 شركاء الخدمة

 خدمة عامودية خدمة افقية      تصنيف الخدمة

  

 ال يوجد الخدمات ذات العالقة

الشريك ودوره في تقديم 

 الخدمة

 دور الشريك الشريك

  ال يوجد

  سلسلة القيمة) باقة الخدمة(

 الوصول للخدمة

 ال مركزي  مركزي        مكان تقديم الخدمة

 

 ال يوجد الفروع المقدمة للخدمة 

 الموقع االلكتروني للدائرة مركز خدمة المواطن    وجها  لوجه  قنوات تقديم الخدمة

    مركز االتصال الوطني    تطبيق هاتف ذكي   فاكس     بريد الكتروني 

    هاتف 

 

معلومات االتصال 

 والتواصل

 06 - 5516469:  هاتف•  

 06 - 5516483:  فاكس  •

 dewan.hia.gov.jo:  الكتروني بريد  •

 hia.gov.jo: االلكتروني الموقع  •

 ( 06 – 5527024الخط الساخن  )  •

 

تقديم الخدمةاوقات   الخميس - االحد:  الرسمي الدوام أيام 

 ( مساءا 3 – صباحا 8 من:  ) الدوام اوقات 

 

 

http://www.hia.gov.jo/
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 مؤشرات االداء

 الوضع المستهدف القيمة الحالية للمؤشر اسم المؤشر

 دقائق 5 دقائق 5 معدل وقت االنتظار

 اسبوع عمل اسبوع عمل معدل وقت تقديم الخدمة

 %75 %72.33 معدل رضا متلقي الخدمة

نسبة االخطاء في تسليم 

 الخدمة

 %2 قيد االجراء

معدل الشكاوى على 

 الخدمة

18% 15% 

 5 5 عدد الوثائق المطلوبة

 0 0 عدد الجهات الشريكة

 7 12 عدد الموظفين

 غير محدد طلب شهريا 10 حجم الطلب على الخدمة

 للسجل الوطني للخدمات الحكومية.يتم ترميز الخدمة آليا  من خالل النظام االلكتروني *
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 هوية الخدمة

 F019 رمز الخدمة*

 استالم شيك الطوابع والغرامات واالقتطاعات اسم الخدمة

 خدمة فرعية        خدمة رئيسية    هيكلية الخدمة

 التشريع الناظم للخدمة

وتعديالته  2004( لسنة  83نظام التأمين الصحي المدني رقم )  -1

 والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 

 .1994( لسنة  3النظام المالي رقم )  -2

 .2018( لسنة 118النظام المالي لصندوق التأمين الصحي رقم )  -3

 ال يوجد شروط تقديم الخدمة

الوثائق المطلوبة للحصول 

 على الخدمة

 شكل الوثيقة الجهة/متلقي الخدمة الوثيقة

   ال يوجد

 ةالحكوم         االعمال      المقيمين المواطنين          فئة متلقي الخدمة

 مراحل تقديم الخدمة

المدة الزمنية المعيارية  

 لإلجراءات الرئيسية 

) مرتبطة بعدد االماكن 

 ( والموظفين

معدل المدة الزمنية المستغرقة لكل  تقديم الخدمةلرئيسية الجراءات اإل

 إجراء

استالم أوامر القبض) االقتطاعات( من 

 قسم الحسابات وتدقيقها. 

 ساعات 3

تنظيم مستند صرف أمانات من قبل 

 محاسب األمانات بالمبلغ.

 دقائق10

تدقيق وتوقيع المستند من قبل المدققين 

 والمراقب المالي والرقابة.

 دقيقة15

 دقائق 5  بصافي المبلغ. تنظيم شيك

تسليم الشيك لمتلقي الخدمة من قبل 

مندوب معتمد من ادارة التأمين 

 الصحي 

 .الشيكات استالم سجل على التوقيعو

 دقائق 5

الزمن المعياري المستغرق 

 لتقديم الخدمة

 دقيقة 35ساعات و3

 ال يوجد قيمة الرسوم

 آلية الدفع
   شيك(نقدا (                    دفع الكتروني 

  

 مخرج الخدمة

 مدة صالحية الوثيقة شكل مخرج الخدمة

 سنوات5 شيك
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 شركاء الخدمة

  خدمة عامودية                 خدمة افقية    تصنيف الخدمة

  الخدمات ذات العالقة

الشريك ودوره في تقديم 

 الخدمة

 دور الشريك الشريك

  ال يوجد

باقة الخدمة(سلسلة القيمة)    

 الوصول للخدمة

 ال مركزي      مركزي    مكان تقديم الخدمة

  

 ال يوجد الفروع المقدمة للخدمة 

 الموقع االلكتروني للدائرة مركز خدمة المواطن   وجها  لوجه  قنوات تقديم الخدمة

    مركز االتصال الوطني    تطبيق هاتف ذكي   فاكس بريد الكتروني 

       هاتف 

معلومات االتصال 

 والتواصل

 06 - 5516469:  هاتف •

 06 - 5516483:  فاكس •

 dewan.hia.gov.jo:  الكتروني بريد •

 hia.gov.jo: االلكتروني الموقع •

 ( 06 – 5527024الخط الساخن  )  •

 الخميس - االحد:  الرسمي الدوام أيام اوقات تقديم الخدمة

 ( مساءا 3 – صباحا 8 من:  ) الدوام اوقات

 مؤشرات االداء

 الوضع المستهدف القيمة الحالية للمؤشر اسم المؤشر

 دقائق 5 دقائق 5 معدل وقت االنتظار

 ساعات 3 دقيقة 35ساعات و 3 معدل وقت تقديم الخدمة

 %75 %72.33 معدل رضا متلقي الخدمة

االخطاء في تسليم نسبة 

 الخدمة

 %2 قيد االجراء

معدل الشكاوى على 

 الخدمة

18% 15% 

 0 0 عدد الوثائق المطلوبة

 0 0 عدد الجهات الشريكة

 7 12 عدد الموظفين

 شهريا 1 شهريا 1 حجم الطلب على الخدمة

 الحكومية.يتم ترميز الخدمة آليا  من خالل النظام االلكتروني للسجل الوطني للخدمات *

 

 

http://www.hia.gov.jo/
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 هوية الخدمة

 F020 رمز الخدمة*

 استالم شيكات المستشفيات الخاصة واألطباء لغسيل الكلى  اسم الخدمة

 خدمة فرعية           خدمة رئيسية   هيكلية الخدمة

 التشريع الناظم للخدمة

وتعديالته  2004( لسنة  83نظام التأمين الصحي المدني رقم )  -1

 والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 

 .1994( لسنة  3النظام المالي رقم )  -2

 .2018( لسنة 118النظام المالي لصندوق التأمين الصحي رقم )  -3

 قانون الطوابع . -4

 قانون ضريبة الدخل. -5

 االتفاقيات المبرمة مع الشركاء. -6

 ان يكون من المستشفيات الخاصة المبرم اتفاقية معها  الخدمةشروط تقديم 

الوثائق المطلوبة للحصول 

 على الخدمة

 شكل الوثيقة الجهة/متلقي الخدمة الوثيقة

 فواتير اصلية المستشفى الخاص فاتورة المستشفى والطبيب

ادارة التأمين  كتاب التغطية او االعفاء

 الصحي

 صورة

من الطبيب نموذج معتمد موقع 

 والمستشفى والمريض

 نموذج المستشفى الخاص

  الحكومة       االعمال              المقيمين        المواطنين فئة متلقي الخدمة

 مراحل تقديم الخدمة

المدة الزمنية المعيارية  

 لإلجراءات الرئيسية

) مرتبطة بعدد االماكن  

 والموظفين(

معدل المدة الزمنية المستغرقة لكل  تقديم الخدمةلرئيسية الجراءات اإل

 إجراء

 –للمديرية الفنية  المطالباتتسليم 

شعبة الكلى لتدقيقها فنيا  واداريا 

 وختمها بختم خاص بشعبة الكلى

 شهر من تاريخ تسليمها لشعبة الكلى

استالم كافة الوثائق من قبل المحاسب 

 وتدقيقها من الناحية المالية .

 يوم عمل 

 دقائق10 تنظيم مستند صرف بقيمة المطالبة.

تدقيق وتوقيع المستند من المدققين 

 والتأدية والرقابة والمراقب المالي.

 دقيقة15

 دقائق5 تنظيم شيك بصافي المبلغ.

تسليم الشيك لمتلقي الخدمة والتوقيع 

 على سجل استالم الشيكات

 دقائق 5

الزمن المعياري المستغرق 

 لتقديم الخدمة

 شهر  من تاريخ استالم المطالبة
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 فلس. 500. من قيمة المطالبة + 006 قيمة الرسوم

 دفع الكتروني               ) شيك(نقدا    آلية الدفع

 مخرج الخدمة
 مدة صالحية الوثيقة شكل مخرج الخدمة

 سنوات5 شيك

 شركاء الخدمة

  خدمة عامودية خدمة افقية      تصنيف الخدمة

 ال يوجد الخدمات ذات العالقة

الشريك ودوره في تقديم 

 الخدمة

 دور الشريك الشريك

  ال يوجد

  سلسلة القيمة) باقة الخدمة(

 الوصول للخدمة

 ال مركزي  مركزي        مكان تقديم الخدمة

 ال يوجد الفروع المقدمة للخدمة 

مركز  الموقع االلكتروني للدائرة  مركز خدمة المواطن   وجها  لوجه  قنوات تقديم الخدمة

 هاتف   بريد الكتروني   فاكس   تطبيق هاتف ذكي    االتصال الوطني  

معلومات االتصال 

 والتواصل

 06 - 5516469:  هاتف •

 06 - 5516483:  فاكس •

 dewan.hia.gov.jo:  الكتروني بريد •

 hia.gov.jo: االلكتروني الموقع •

 ( 06 – 5527024الخط الساخن  )  •

 الخميس - االحد:  الرسمي الدوام أيام اوقات تقديم الخدمة

 ( مساءا 3 – صباحا 8 من:  ) الدوام اوقات 

 مؤشرات االداء

 الوضع المستهدف القيمة الحالية للمؤشر اسم المؤشر

 دقائق 5 دقائق 5 االنتظارمعدل وقت 

 شهر شهر معدل وقت تقديم الخدمة

 %75 %72.335 معدل رضا متلقي الخدمة

نسبة االخطاء في تسليم 

 الخدمة

 %2 قيد االجراء

معدل الشكاوى على 

 الخدمة

18% 15% 

 3 3 عدد الوثائق المطلوبة

 0 0 عدد الجهات الشريكة

 7 13 عدد الموظفين

 غير محدد شهريا 135 الخدمةحجم الطلب على 

 يتم ترميز الخدمة آليا  من خالل النظام االلكتروني للسجل الوطني للخدمات الحكومية.*

http://www.hia.gov.jo/
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 هوية الخدمة

 F021 رمز الخدمة*

 تسديد فواتير شراء اللوازم للشركات والمؤسسات اسم الخدمة

 خدمة فرعية خدمة رئيسية      هيكلية الخدمة

 للخدمةالتشريع الناظم 

وتعديالته  2004( لسنة  83نظام التأمين الصحي المدني رقم )  -1

 والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 

 .1994( لسنة  3النظام المالي رقم )  -2

 .2018( لسنة 118النظام المالي لصندوق التأمين الصحي رقم )  -3

وتعديالته والتعليمات  1993( لسنة 32نظام اللوازم العامة رقم ) -4

 بموجبه.الصادرة 

 قانون الطوابع . -5

 قانون ضريبة الدخل. -6

 االتفاقيات المبرمة مع الشركاء.  -7

 شروط تقديم الخدمة
 ان يكون متعاقد مع الجهة المعنية

 

الوثائق المطلوبة للحصول 

 على الخدمة

 شكل الوثيقة الجهة/متلقي الخدمة الوثيقة

الشركات  الفاتورة 

 والمؤسسات

 اصل

 كتاب العطاء او طلب

 المشترى

 صورة اللوازم العامة

ضبط االستالم ومستندات 

 االدخال

الشركات 

 والمؤسسات

 نموذج 

الشركات  تعهد االستبدال

 والمؤسسات

 صوره

البنوك العاملة في  والصيانة كفالة حسن التنفيذ

 األردن

 صوره

 كتاب ضريبة الدخل براءة ذمة من ضريبة الدخل

     الحكومة          االعمال         المقيمين        المواطنين    فئة متلقي الخدمة

 مراحل تقديم الخدمة

المدة الزمنية المعيارية  

 لإلجراءات الرئيسية 

) مرتبطة بعدد االماكن 

 والموظفين(

معدل المدة الزمنية المستغرقة لكل  تقديم الخدمةلرئيسية الجراءات اإل

 إجراء

الوثائق الى محاسب تسليم كافة 

 العطاءات وتدقيقها.

 دقيقة15

 تنظيم مستند صرف بقيمة المطالبة.

 

 دقائق10
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تدقيق وتوقيع المستند من قبل المدققين 

 والتأدية والرقابة والمراقب المالي.

 دقيقة15

 دقائق5 تنظيم شيك بصافي المبلغ وتوقيعه.

استالم الشيك والتوقيع على سجل 

 الشيكات.استالم 

 دقائق 5

الزمن المعياري المستغرق 

 لتقديم الخدمة

 دقيقة 50

 قيمة الرسوم
 فلس.  500. من قيمة المطالبة + 006

 

 دفع الكتروني             ) شيك(نقدا    آلية الدفع

 مخرج الخدمة

 مدة صالحية الوثيقة شكل مخرج الخدمة

 سنوات5 شيك

 

 شركاء الخدمة

 خدمة عامودية خدمة افقية      تصنيف الخدمة

  

 ال يوجد  الخدمات ذات العالقة

 

الشريك ودوره في تقديم 

 الخدمة

 دور الشريك الشريك

اعطاء موافقة على العطاء وتزويدنا  دائرة اللوازم العامة

 بكافة الوثائق.

 يذاعطاء كفالة حسن التنف البنوك العاملة في االردن

 اعطاء كتاب براءة ذمة. دائرة ضريبة الدخل

  سلسلة القيمة) باقة الخدمة(

 الوصول للخدمة

 ال مركزي  مركزي        مكان تقديم الخدمة

 ال يوجد الفروع المقدمة للخدمة 

 الموقع االلكتروني للدائرة مركز خدمة المواطن    وجها  لوجه  قنوات تقديم الخدمة

    مركز االتصال الوطني    تطبيق هاتف ذكي   فاكس  بريد الكتروني 

      هاتف 

معلومات االتصال 

 والتواصل

 06 - 5516469:  هاتف•  

 06 - 5516483:  فاكس  •

 dewan.hia.gov.jo:  الكتروني بريد  •

 hia.gov.jo: االلكتروني الموقع  •

 ( 06 – 5527024الخط الساخن  )  •

 

 

http://www.hia.gov.jo/
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 الخميس - االحد:  الرسمي الدوام أيام اوقات تقديم الخدمة

 ( مساءا 3 – صباحا 8 من:  ) الدوام اوقات

 

 مؤشرات االداء

 الوضع المستهدف القيمة الحالية للمؤشر اسم المؤشر

 دقائق 5 دقائق 5 معدل وقت االنتظار

 دقيقة 25 دقيقة 55 معدل وقت تقديم الخدمة

 %75 %72.33 معدل رضا متلقي الخدمة

نسبة االخطاء في تسليم 

 الخدمة

 %2 قيد االجراء

معدل الشكاوى على 

 الخدمة

18% 15% 

 6 6 عدد الوثائق المطلوبة

 3 3 عدد الجهات الشريكة

 7 12 عدد الموظفين

 غير محدد شهريا 5 حجم الطلب على الخدمة

 آليا  من خالل النظام االلكتروني للسجل الوطني للخدمات الحكومية.يتم ترميز الخدمة *
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 هوية الخدمة

 F022 رمز الخدمة*

 الحصول على كتاب براءة ذمة مالية اسم الخدمة

 خدمة فرعية           خدمة رئيسية    هيكلية الخدمة

 التشريع الناظم للخدمة

وتعديالته  2004( لسنة  83نظام التأمين الصحي المدني رقم )  -1

 والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 

 .1994( لسنة  3النظام المالي رقم )  -2

 .2018( لسنة 118النظام المالي لصندوق التأمين الصحي رقم )  -3

 قانون الطوابع . -4

 ال يوجد شروط تقديم الخدمة

الوثائق المطلوبة للحصول 

 على الخدمة

 شكل الوثيقة الجهة/متلقي الخدمة الوثيقة

 كتاب المستشفى الحكومي كتاب من المستشفى الحكومي

 وصل المستشفى الحكومي وصل دفع

 كتاب رئاسة/ديوان ملكي كتاب تغطية

    الحكومة       االعمال            المقيمين    المواطنين      فئة متلقي الخدمة

 الخدمةمراحل تقديم 

المدة الزمنية المعيارية  

 لإلجراءات الرئيسية 

) مرتبطة بعدد االماكن 

 والموظفين(

معدل المدة الزمنية المستغرقة لكل  تقديم الخدمةلرئيسية الجراءات اإل

 إجراء

تسليم كتاب من المستشفى الحكومي 

 إلثبات الدفع مع وصل المقبوضات

 دقائق10

المستشفى تدقيق الكتاب الوارد من 

 ووصل القبض

 دقائق 5

 اعداد كتاب براءة الذمة  وتوقيعه

 

 دقيقة20

الزمن المعياري المستغرق 

 لتقديم الخدمة

 دقيقة 35

 ال يوجد قيمة الرسوم

 دفع الكتروني           ) شيك(نقدا    آلية الدفع

 مخرج الخدمة

 

 شكل مخرج الخدمة

 

 مدة صالحية الوثيقة

 ال يوجد كتاب

 شركاء الخدمة

  خدمة عامودية خدمة افقية      تصنيف الخدمة

 ال يوجد الخدمات ذات العالقة
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الشريك ودوره في تقديم 

 الخدمة

 دور الشريك الشريك

التعميم على المريض غير األردني  وزارة الداخلية

 لدى الجهات الجنائية 

التعميم على المريض األردني لدى  األموال األميرية

 الجهات الجنائية

  سلسلة القيمة) باقة الخدمة(

 الوصول للخدمة

 ال مركزي       مركزي      مكان تقديم الخدمة

 

 ال يوجد الفروع المقدمة للخدمة 

 الموقع االلكتروني للدائرة مركز خدمة المواطن    وجها  لوجه  قنوات تقديم الخدمة

    مركز االتصال الوطني    تطبيق هاتف ذكي   فاكس   بريد الكتروني

   هاتف 

معلومات االتصال 

 والتواصل
  : 06 - 5516469هاتف 

  : 06 - 5516483فاكس 

  : بريد الكترونيdewan.hia.gov.jo 

  :الموقع االلكترونيhia.gov.jo 

   (  06 – 5527024الخط الساخن ) 

تقديم الخدمة اوقات  الخميس -: االحد  أيام الدوام الرسمي 

 مساءا ( 3 –صباحا  8) من  : الدوام اوقات 

 

 مؤشرات االداء

 الوضع المستهدف القيمة الحالية للمؤشر اسم المؤشر

 دقائق 5 دقائق 5 معدل وقت االنتظار

 دقيقة 40 دقيقة 40 معدل وقت تقديم الخدمة

 %75 %72.33 معدل رضا متلقي الخدمة

نسبة االخطاء في تسليم 

 الخدمة

 %2 قيد االجراء

معدل الشكاوى على 

 الخدمة

18% 15% 

 3 3 عدد الوثائق المطلوبة

 2 2 عدد الجهات الشريكة

 4 4 عدد الموظفين

 غير محدد شهريا 110 حجم الطلب على الخدمة

 الوطني للخدمات الحكومية.يتم ترميز الخدمة آليا  من خالل النظام االلكتروني للسجل *

 
 

http://www.hia.gov.jo/
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 هوية الخدمة

 T001 رمز الخدمة*

 اسم الخدمة
 

 الحصول على موافقة صرف جهاز طبي مشروط بقرار لجنة فنية

 خدمة فرعية            خدمة رئيسية     هيكلية الخدمة

 التشريع الناظم للخدمة
والتعليمات وتعديالته  2004لسنة  83نظام التأمين الصحي المدني رقم 

 الصادرة بمقتضاه

 شروط تقديم الخدمة
 يحمل الرقم الوطني

 

الوثائق المطلوبة للحصول 

 على الخدمة

 شكل الوثيقة الجهة/متلقي الخدمة الوثيقة

تقرير طبي خاص يوضح 

 حالة المريض

 األصل المستشفيات الحكومية

 األحوال المدنيةدائرة  اثبات شخصيه

 والجوازات

 صورة 

 فحوصات طبية محددة 

مثل حسب الحالة المرضية 

فحص غازات الدم ودراسة 

 النوم..

 في حال الجهاز التنفسي

 األصل المستشفيات الحكومية

 صوره المستشفيات الحكومية .صورة عن الملف الطبي

صورة عن بطاقة التأمين 

الصحي أو كتاب اإلعفاء من 

 الديوان الملكي

 ادارة التأمين الصحي 

 الديوان الملكي

 صوره

 الحكومة       االعمال        المقيمين      المواطنين         فئة متلقي الخدمة

 مراحل تقديم الخدمة

المدة الزمنية المعيارية  

 لإلجراءات الرئيسية 

) مرتبطة بعدد االماكن 

 والموظفين(

المستغرقة لكل معدل المدة الزمنية  تقديم الخدمةلرئيسية الجراءات اإل

 إجراء

تعبئة طلب وتقديم الوثائق كاملة 

 وتثبيت رقم الهاتف لمتلقي الخدمة

 دقائق 5

 ايام عمل 7 عرض الطلب على اللجنة

التنفسية: يحضر كتاب  جهزهاأل

بعد لمستشفى البشير ويسلم للمراجع 

إلكمال توقيعه من المدير الفني 

االجراءات والتوجه لمستشفى البشير 

 .الستالم الجهاز

 

 دقيقه15االجهزة التنفسية :  
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 االجهزه األخرى:  يحضر كتاب 

 معالي الوزير للتوقيع من

وبعد توقيعه يتوجه المراجع لمستشفى 

 .البشير الستالم الجهاز

 

 

 

 اسابيع ثالثةاالجهزة االخرى :  

الزمن المعياري المستغرق 

 لتقديم الخدمة

 اربعة اسابيع   –من اسبوع عمل 

 قيمة الرسوم
 ال يوجد

 

 آلية الدفع
   شيك(نقدا (            دفع الكتروني 

    

 مخرج الخدمة
 مدة صالحية الوثيقة شكل مخرج الخدمة

 غير محدد كتاب

 شركاء الخدمة

 خدمة عامودية خدمة افقية        تصنيف الخدمة

  

  الخدمات ذات العالقة

تقديم  الشريك ودوره في

 الخدمة

 دور الشريك الشريك

 كتاب االعفاء الديوان الملكي

 التأكد من الرقم الوطني دائرة االحوال المدنية والجوازات 

  سلسلة القيمة) باقة الخدمة(

 

 الوصول للخدمة

 ال مركزي  مركزي            مكان تقديم الخدمة

 

 ال يوجد الفروع المقدمة للخدمة 

     لوجهوجها    مركز خدمة المواطن الموقع االلكتروني للدائرة 

    مركز االتصال الوطني    تطبيق هاتف ذكي   فاكس  بريد الكتروني 

      هاتف 

 

 ( 06 – 5540869)  رقم هاتف  

 dewan.hia.gov.jo بريد إلكتروني 

 ( 06 - 5540983)  فاكس 

 hia.gov.jo لموقع االلكترونيا 

 ( 06 – 5527024الخط الساخن  )  

 

http://www.hia.gov.jo/
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 الخميس ( –) من االحد  أيام الدوام الرسمي اوقات تقديم الخدمة

 (مساءا 3:00إلى صباحا  8:00الدوام ) من  اوقات 

 

 مؤشرات االداء

 الوضع المستهدف القيمة الحالية للمؤشر اسم المؤشر

 دقيقة 15 دقيقة 15 معدل وقت االنتظار

 اسبوعين أسبوعين معدل وقت تقديم الخدمة

 %75 %72.33 معدل رضا متلقي الخدمة

نسبة االخطاء في تسليم 

 الخدمة

 %2 قيد االجراء

معدل الشكاوى على 

 الخدمة

 االجراء قيد قيد االجراء

 3 5 عدد الوثائق المطلوبة

 3 2 عدد الجهات الشريكة

 2 4 عدد الموظفين

 غير محدد شهريا 80 حجم الطلب على الخدمة

 يتم ترميز الخدمة آليا  من خالل النظام االلكتروني للسجل الوطني للخدمات الحكومية.*
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 هوية الخدمة

 T002 رمز الخدمة*

 اسم الخدمة
 

 مقرر غير موافقة  صرف عالج الحصول على

 خدمة فرعية         خدمة رئيسية      هيكلية الخدمة

 التشريع الناظم للخدمة
 الصحي التأمين / د ( من نظام23استنادا للتعليمات المنبثقة عن المادة ) 

 بمقتضاه  الصادرة وتعديالته 2004 لسنة 83 رقم المدني

 يحمل الرقم الوطني شروط تقديم الخدمة

الوثائق المطلوبة للحصول 

 على الخدمة

 شكل الوثيقة الجهة/متلقي الخدمة الوثيقة

النموذج  حسبتقرير طبي 

 المعتمد  

 االصل الجهات الطبية المعتمدة

 االصل المعتمدة الطبية الجهات مختومة  و وصفة طبية حديثة

نتائج التحاليل المخبرية 

 والصور الشعاعية

 االصل الطبيةالمعتمدة الجهات

سارية ي بطاقة التأمين الصح 

 المفعول

الديوان أو كتاب اإلعفاء من  

 الملكي ساري المفعول

ادارة التأمين الصحي 

 المدني

وحدة شؤون المرضى 

 غير المؤمنين

 صوره

وصل مالي بدل مصادقة 

 التقرير الطبي

 االصل المعتمدة الطبية الجهات

     الحكومة        االعمال       المقيمين       المواطنين         فئة متلقي الخدمة

 مراحل تقديم الخدمة

المدة الزمنية المعيارية  

 لإلجراءات الرئيسية 

) مرتبطة بعدد االماكن 

 والموظفين(

معدل المدة الزمنية المستغرقة لكل  تقديم الخدمةلرئيسية الجراءات اإل

 إجراء

 دقائق 5 الوثائق المطلوبةتقديم 

الفنية  على اللجنة الوثائق عرض

المختصة ومراجعة القسم المعني بعد 

الحصول على موافقة اللجنة لتحرير 

 امر قبض بالرسوم المطلوبة

 يوم 30 - 7

مراجعة القسم المعني للحصول على 

كتاب صرف موقع حسب االصول 

 موجه للجهة المعتمدة لصرف العالج.

 ايام 10 –دقيقة 15

 

الزمن المعياري المستغرق 

 الخدمةلتقديم 

 يوم 30 - 7

 دنانير 10من ثمن العالج كحد اعلى  %5 قيمة الرسوم



133 
 

 دفع الكتروني                ) شيك(نقدا      آلية الدفع

 مخرج الخدمة
 مدة صالحية الوثيقة شكل مخرج الخدمة

 متفاوت كتاب موافقة اللجنه الفنية

 شركاء الخدمة

  خدمة عامودية خدمة افقية        تصنيف الخدمة

 ال يوجد الخدمات ذات العالقة

الشريك ودوره في تقديم 

 الخدمة

 دور الشريك الشريك

 منح التقارير الطبية الجهات الطبية المعتمدة

  سلسلة القيمة) باقة الخدمة(

 الوصول للخدمة

 ال مركزي  مركزي            مكان تقديم الخدمة

 يوجدال  الفروع المقدمة للخدمة 

 الموقع االلكتروني للدائرة مركز خدمة المواطن   وجها  لوجه  قنوات تقديم الخدمة

    مركز االتصال الوطني    تطبيق هاتف ذكي   فاكس بريد الكتروني 

       هاتف 

معلومات االتصال 

 والتواصل

 ( 06 – 5540869)  هاتف رقم 

 dewan.hia.gov.joبريدإلكتروني 

 ( 06 - 5540983)  فاكس 

 hia.gov.joااللكتروني الموقع 

 ( 06 – 5527024الخط الساخن  )  

 ( الخميس – االحد من)  الرسمي الدوام أيام اوقات تقديم الخدمة

 (مساءا 3:00 صباحاإلى 8:00 من)  الدوام اوقات

 مؤشرات االداء

 الوضع المستهدف القيمة الحالية للمؤشر اسم المؤشر

 دقيقة 15 دقيقة 15 معدل وقت االنتظار

 يوم 30 – 7 يوم 30 – 7 معدل وقت تقديم الخدمة

 %75 %72.33 معدل رضا متلقي الخدمة

نسبة االخطاء في تسليم 

 الخدمة

 %2 قيد االجراء

معدل الشكاوى على 

 الخدمة

 االجراء قيد االجراء قيد

 1 5 الوثائق المطلوبةعدد 

 1 1 عدد الجهات الشريكة

 2 5 عدد الموظفين

 غير محدد شهريا 70 حجم الطلب على الخدمة

 يتم ترميز الخدمة آليا  من خالل النظام االلكتروني للسجل الوطني للخدمات الحكومية.*

http://www.hia.gov.jo/
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 هوية الخدمة

 T003 رمز الخدمة*

 اسم الخدمة
 

 مشروط بموافقة لجنة فنيةصرف عالج مقرر  موافقة الحصول على

 خدمة فرعية             خدمة رئيسية     هيكلية الخدمة

 التشريع الناظم للخدمة
 الصحي التأمين نظام من(  د/ 23)  المادة عن المنبثقة للتعليمات استنادا

 بمقتضاه الصادرة وتعديالته 2004 لسنة 83 رقم المدني

 شروط تقديم الخدمة

يحمل الرقم الوطني 

 يحمل تأمين صحي ساري المفعول 

  اعفاء ديوان ملكي ساري المفعول 

الوثائق المطلوبة للحصول 

 على الخدمة

 شكل الوثيقة الجهة/متلقي الخدمة الوثيقة

نموذج  حسبتقرير طبي 

 معتمد 

 االصل الجهات الطبية المعتمدة

 االصل المعتمدة الطبية الجهات مختومة  و وصفة طبية حديثة

والتحاليل فحوصات طبية 

 المخبرية والصور الشعاعية

 االصل المعتمدة الطبية الجهات

تقرير يوضح االدويه التى تم 

اخذها سابقا حسب 

 البروتوكوالت

 االصل المعتمدة الطبية الجهات

ي بطاقة التأمين الصح 

كتاب اإلعفاء من    /المدني

 الديوان الملكي

 

 /التأمين الصحيادارة 

وحدة شؤون المرضى 

غير المؤمنين في 

 الديوان الملكي

 صوره

دائرة االحوال المدنيه  اثبات شخصيه

 والجوازات

 

 صوره

 فئة متلقي الخدمة
 المواطنين         المقيمين          االعمال         الحكومة     

 

 مراحل تقديم الخدمة

المدة الزمنية المعيارية  

 لإلجراءات الرئيسية

) مرتبطة بعدد االماكن 

 والموظفين(

 

معدل المدة الزمنية المستغرقة لكل  تقديم الخدمةلرئيسية الجراءات اإل

 إجراء

 تقديم الوثائق المطلوبة للقسم المعني

 

 دقائق 10

الفنية  عرض الطلب على اللجنة

 المختصة

 يوم 30 -  7من 
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)  مرضى التصلب اللويحي والتقزم 

يتطلب حضورهم للعرض على 

 واصدار قرار فني بشأنهم. اللجنة ( 

االتصال بالمريض ومنحه كتاب 

 لصرف الدواء من الجهة المعتمدة.

 دقيقة  15

توقيع الكتاب من رئيس القسم والمدير 

 الفني

 دقيقة 15

 

الزمن المعياري المستغرق 

 لتقديم الخدمة

 يوم 30 –  ايام 7

 ال يوجد  قيمة الرسوم

 دفع الكتروني           ) شيك(نقدا    آلية الدفع

 مخرج الخدمة
 مدة صالحية الوثيقة شكل مخرج الخدمة

 سنة -شهور  3من  كتاب رسمي

 شركاء الخدمة

  خدمة عامودية          خدمة افقية     تصنيف الخدمة

  الخدمات ذات العالقة

الشريك ودوره في تقديم 

 الخدمة

 دور الشريك الشريك

 اثبات الشخصية دائرة االحوال المدنية والجوازات

 منح التقارير والوثائق الطبية الجهات الطبية المعتمدة

  سلسلة القيمة) باقة الخدمة(

 الوصول للخدمة

 ال مركزي  مركزي       مكان تقديم الخدمة

 

 ال يوجد الفروع المقدمة للخدمة 

 الموقع االلكتروني للدائرة مركز خدمة المواطن   وجها  لوجه  قنوات تقديم الخدمة

    مركز االتصال الوطني    تطبيق هاتف ذكي   فاكس   بريد الكتروني 

     هاتف 

معلومات االتصال 

 والتواصل

 ( 06 – 5540869)  رقم هاتف 

 dewan.hia.gov.joبريد إلكتروني 

 ( 6– - 5541724)  فاكس  

 hia.gov.jo لموقع االلكترونيا      

 ( 06 – 5527024الخط الساخن  )       

 

 الخميس ( –) من االحد  أيام الدوام الرسمي اوقات تقديم الخدمة

 (مساءا 3:00إلى صباحا  8:00الدوام ) من  اوقات 

 

http://www.hia.gov.jo/
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 مؤشرات االداء

 الوضع المستهدف القيمة الحالية للمؤشر اسم المؤشر

 دقائق10 دقائق10 معدل وقت االنتظار

 ايام عمل 7 يوم 30 – 7 معدل وقت تقديم الخدمة

 %75 %70 معدل رضا متلقي الخدمة

نسبة االخطاء في تسليم 

 الخدمة

 %2 قيد االجراء

الشكاوى على معدل 

 الخدمة

 االجراء قيد االجراء قيد

الملف الطبي االلكتروني ) الربط  6 عدد الوثائق المطلوبة

 االلكتروني (

 2 2 عدد الجهات الشريكة

 5 5 عدد الموظفين

 غير محدد / شهريا 380 حجم الطلب على الخدمة

 الوطني للخدمات الحكومية.يتم ترميز الخدمة آليا  من خالل النظام االلكتروني للسجل *

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



137 
 

 هوية الخدمة

 T004 رمز الخدمة*

 دفتر معالجة مرضى الهيموفيليا الحصول على اسم الخدمة

 خدمة فرعية خدمة رئيسية      هيكلية الخدمة

 التشريع الناظم للخدمة
 وتعديالته 2004 لسنة 83 رقم المدني الصحي التأمين نظام

 بمقتضاه الصادرة والتعليمات

 يحمل الرقم الوطني شروط تقديم الخدمة

الوثائق المطلوبة للحصول 

 على الخدمة

 شكل الوثيقة الجهة/متلقي الخدمة الوثيقة

من االخصائي تقرير طبي 

 المعالج

 االصل الجهات الطبية المعتمدة

 اثبات شخصيه

 

دائرة االحوال المدنية 

 والجوازات

 صوره

 بطاقة التأمين الصحي 

  /سارية المفعول المدني

 ساري المفعولكتاب اإلعفاء 

ادارة التأمين الصحي 

 /المدني

وحدة شؤون المرضى 

غير المؤمنين في 

 الديوان الملكي

 

 صوره

وصفة طبية حديثة تحدد 

 مقدار الجرعة

 االصل المستشفيات الحكومية 

     الحكومة        االعمال            المقيمين     المواطنين       فئة متلقي الخدمة

 مراحل تقديم الخدمة

المدة الزمنية المعيارية  

 لإلجراءات الرئيسية

) مرتبطة بعدد االماكن  

 والموظفين(

معدل المدة الزمنية المستغرقة لكل  تقديم الخدمةلرئيسية الجراءات اإل

 إجراء

االدوية واالجهزة التوجه لقسم 

 للحصول على امر قبض

 دقائق 5 

 دقائق 10 التوجه الى المحاسبة الستيفاء الرسوم

التوجه لقسم االدوية الصدار دفتر 

 المعالجه

 دقائق 5

الزمن المعياري المستغرق 

 لتقديم الخدمة

 دقيقه 20

 قيمة الرسوم
 نصف دينار

 

 آلية الدفع
    شيك(        نقدا (  دفع الكتروني 
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 مخرج الخدمة
 مدة صالحية الوثيقة شكل مخرج الخدمة

 لحين انتهاء الدفتر               دفتر معالجه               

 شركاء الخدمة

  خدمة عامودية            خدمة افقية    تصنيف الخدمة

 ال يوجد الخدمات ذات العالقة

الشريك ودوره في تقديم 

 الخدمة

 دور الشريك الشريك

 للتأكد من الرقم الوطني دائرة االحوال المدنية والجوازات

  سلسلة القيمة) باقة الخدمة(

 الوصول للخدمة

 ال مركزي  مركزي        مكان تقديم الخدمة

 ال يوجد الفروع المقدمة للخدمة 

 الموقع االلكتروني للدائرة  مركز خدمة المواطن   وجها  لوجه   قنوات تقديم الخدمة

   مركز االتصال الوطني    تطبيق هاتف ذكي   فاكس   بريد الكتروني 

    هاتف 

معلومات االتصال 

 والتواصل

 ( 06 – 5540869)  رقم هاتف  

 dewan.hia.gov.joبريد إلكتروني  

 ( 06 - 5540983)  فاكس  

 hia.gov.joلموقع االلكترونيا  

 ( 06 – 5527024الخط الساخن  )   

 

 الخميس ( –) من االحد  أيام الدوام الرسمي اوقات تقديم الخدمة

 (مساءا 3:00إلى صباحا  8:00الدوام ) من  اوقات 

 مؤشرات االداء

 الوضع المستهدف القيمة الحالية للمؤشر اسم المؤشر

 دقائق10 دقائق10 معدل وقت االنتظار

 دقيقة 30 دقيقة30 معدل وقت تقديم الخدمة

 %75 %72.33 معدل رضا متلقي الخدمة

نسبة االخطاء في تسليم 

 الخدمة

 %2 قيد االجراء

معدل الشكاوى على 

 الخدمة

 االجراء قيد االجراء قيد

 الملف الطبي االلكتروني  4 عدد الوثائق المطلوبة

 1 1 الجهات الشريكةعدد 

 2 2 عدد الموظفين

 غير محدد شهريا 10 حجم الطلب على الخدمة

 يتم ترميز الخدمة آليا  من خالل النظام االلكتروني للسجل الوطني للخدمات الحكومية.*

http://www.hia.gov.jo/
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 هوية الخدمة

 T005 رمز الخدمة*

 اسم الخدمة
 المؤمنينالمؤمنين وغير  الحصول على كتاب اعفاء غسيل الكلى للمرضى

 ألول مرة

 خدمة فرعية          خدمة رئيسية    هيكلية الخدمة

 التشريع الناظم للخدمة
 والتعليمات وتعديالته 2004 لسنة 83 رقم المدني الصحي التأمين نظام

 1983 لسنة 11 رقم قصورالكلى ونظام بمقتضاه الصادرة

 يحمل الرقم الوطني شروط تقديم الخدمة

المطلوبة للحصول الوثائق 

 على الخدمة

 شكل الوثيقة الجهة/متلقي الخدمة الوثيقة

من االخصائي  تقرير طبي

  المعالج

جهات الطبية ال

 المعتمده

 االصل

 االصل  استدعاء
 

 اثبات شخصيه
دائرة االحوال المدنيه 

 والجوازات

 صورة

 بطاقة التأمين الصحي المدني

 سارية المفعول

الصحي ادارة التأمين 

 المدني

 صوره

دراسه التنميه االجتماعيه 

لغير المؤمنين سارية 

 المفعول

وزارة التنميه 

 االجتماعيه

 االصل

   الحكومة         االعمال           المقيمين     المواطنين      فئة متلقي الخدمة

 مراحل تقديم الخدمة

المدة الزمنية المعيارية  

 لإلجراءات الرئيسية

) مرتبطة بعدد االماكن  

 ( والموظفين

معدل المدة الزمنية المستغرقة  تقديم الخدمةلرئيسية الجراءات اإل

 لكل إجراء

 دقيقه 5  تسليم الوثائق المطلوبه للقسم المعني

 : يتم تحضير كتابمرضى المؤمنينال

 موجه للمستشفى الحكومي 

 دقيقه15 

كتاب  المرضى غير المؤمنين : يحضر 

 التنمية االجتماعية  إلى وزارة

 ايام  4

  في حال توفر شاغر في المستشفى

الحكومي يتم تحضير كتاب اعفاء غسيل 

الكلى للمريض موجه للمستشفى الحكومي 

ريان نتهاء ساتنتهي مدة سريان الكتاب ب

الدراسة مين الصحي/ أمفعول بطاقة الت

 االجتماعية

 دقيقة 15
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  توفر شاغر في المستشفى في حال  عدم

قدم اوراق المريض للجنة تالحكومي )

لتحويل المريض  القصور الكلوي(

 للمستشفى الخاص االقرب لمكان سكنه 

 ايام 7

الزمن المعياري المستغرق 

 لتقديم الخدمة

 ايام 7

 ال يوجد قيمة الرسوم

 دفع الكتروني                  ) شيك(نقدا    آلية الدفع

 الخدمةمخرج 

 مدة صالحية الوثيقة شكل مخرج الخدمة

بانتهاء صالحية بطاقة مرتبط  كتاب رسمي                    

 المدني الصحي مينالتأ

او بانتهاء الدراسه االجتماعيه 

 ومدتها عامين

 شركاء الخدمة

  خدمة عامودية         خدمة افقية    تصنيف الخدمة

  الخدمات ذات العالقة

الشريك ودوره في تقديم 

 الخدمة

 دور الشريك الشريك

 تقرير الدراسة االجتماعية وزارة التنمية االجتماعية

 التاكد من الرقم الوطني دائرة االحوال المدنية والجوازات 

 
التأكد من عدم وجود تأمين صحي  الخدمات الطبية الملكية

 اخر

 
وحدات غسيل الكلى لدى الجهات الطبية 

 المعتمدة

 اجراء عملية غسيل الكلى

  سلسلة القيمة) باقة الخدمة(

 الوصول للخدمة

 ال مركزي  مركزي        مكان تقديم الخدمة

 ال يوجد الفروع المقدمة للخدمة 

 الموقع االلكتروني للدائرة مركز خدمة المواطن    وجها  لوجه  قنوات تقديم الخدمة

    مركز االتصال الوطني    تطبيق هاتف ذكي   فاكس   بريد الكتروني 

     هاتف 

معلومات االتصال 

 والتواصل

 ( 06 – 5540869)  رقم هاتف  

 dewan.hia.gov.joبريد إلكتروني  

 ( 06 - 5540983)  فاكس  

 hia.gov.joلموقع االلكترونيا  

 ( 06 – 5527024الخط الساخن  )   

 

http://www.hia.gov.jo/
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 اوقات تقديم الخدمة

 

 الخميس ( –أيام الدوام الرسمي ) من االحد 

 مساءا( 3:00صباحا إلى  8:00الدوام ) من  اوقات 

 

 مؤشرات االداء

 الوضع المستهدف القيمة الحالية للمؤشر اسم المؤشر

 دقيقة 15 دقيقة 15 معدل وقت االنتظار

 ايام 7 ايام 7 معدل وقت تقديم الخدمة

 %75 %72.33 معدل رضا متلقي الخدمة

نسبة االخطاء في تسليم 

 الخدمة

 %2 قيد االجراء

معدل الشكاوى على 

 الخدمة

 االجراء قيد االجراء قيد

 5 5 عدد الوثائق المطلوبة

 4 4 عدد الجهات الشريكة

 3 3 عدد الموظفين

 غير محدد شهريا 197 حجم الطلب على الخدمة

 يتم ترميز الخدمة آليا  من خالل النظام االلكتروني للسجل الوطني للخدمات الحكومية.*
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 هوية الخدمة

 T006 رمز الخدمة*

 ) دم/ بطن(  كلىالغسيل  تجديد اعفاءالحصول على كتاب  اسم الخدمة

 خدمة فرعية          خدمة رئيسية    هيكلية الخدمة

 التشريع الناظم للخدمة
 والتعليمات وتعديالته 2004 لسنة 83 رقم المدني الصحي التأمين نظام

 1983 لسنة 11 رقم قصورالكلى ونظام بمقتضاه الصادرة

 يحمل الرقم الوطني شروط تقديم الخدمة

الوثائق المطلوبة للحصول 

 على الخدمة

 الوثيقةشكل  الجهة/متلقي الخدمة الوثيقة

من االخصائي  تقرير طبي

  المعالج

جهات الطبية ال

 المعتمده

 االصل

 االصل  استدعاء
 

 اثبات شخصيه
دائرة االحوال المدنيه 

 والجوازات

 صورة

 بطاقة التأمين الصحي المدني

 سارية المفعول

ادارة التأمين الصحي 

 المدني

 صوره

دراسه التنميه االجتماعيه 

سارية لغير المؤمنين 

 المفعول

وزارة التنميه 

 االجتماعيه

 االصل

 صورة إدارة التأمين الصحي صورة عن اإلعفاء القديم

 صورة المستشفى المعالج جدول جلسات لغسيل الدم

     الحكومة االعمال                 المقيمين  المواطنين         فئة متلقي الخدمة

 مراحل تقديم الخدمة

الزمنية المعيارية  المدة 

 لإلجراءات الرئيسية

) مرتبطة بعدد االماكن  

 ( والموظفين

 

معدل المدة الزمنية المستغرقة  تقديم الخدمةلرئيسية الجراءات اإل

 لكل إجراء

 دقيقه 5  تسليم الوثائق المطلوبه للقسم المعني

كتاب  المرضى غير المؤمنين : يحضر 

في حال  التنمية االجتماعية  إلى وزارة

 انتهاء الدراسة االجتماعية

 ايام  4

يتم تجديد كتاب إعفاء غسيل الكلى سواء 

دم أو بطن حسب المستشفى المحول له 

وتكون مدته سنتين  في حال تجديد 

 الدراسة أو بطاقة التأمين الصحي.

 دقيقة 15

توقيع الكتاب من رئيس قسم المعالجات أو 

 مدير مديرية الشؤون الفنية. 

  

 ايام 7
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الزمن المعياري المستغرق 

 لتقديم الخدمة

 ايام 7

 ال يوجد قيمة الرسوم

 دفع الكتروني                  ) شيك(نقدا    آلية الدفع

 مخرج الخدمة

 مدة صالحية الوثيقة شكل مخرج الخدمة

بانتهاء صالحية بطاقة مرتبط  كتاب رسمي                    

او بانتهاء  المدني الصحي مينالتأ

 الدراسه االجتماعيه ومدتها عامين

 شركاء الخدمة

  خدمة عامودية         خدمة افقية    تصنيف الخدمة

  الخدمات ذات العالقة

الشريك ودوره في تقديم 

 الخدمة

 دور الشريك الشريك

 تقرير الدراسة االجتماعية وزارة التنمية االجتماعية

 التاكد من الرقم الوطني دائرة االحوال المدنية والجوازات 

 
التأكد من عدم وجود تأمين صحي  الخدمات الطبية الملكية

 اخر

 
وحدات غسيل الكلى لدى الجهات الطبية 

 المعتمدة

 اجراء عملية غسيل الكلى

الخدمة( سلسلة القيمة) باقة   

 الوصول للخدمة

 ال مركزي  مركزي        مكان تقديم الخدمة

 

 ال يوجد الفروع المقدمة للخدمة 

 الموقع االلكتروني للدائرة مركز خدمة المواطن    وجها  لوجه  قنوات تقديم الخدمة

    مركز االتصال الوطني    تطبيق هاتف ذكي   فاكس   بريد الكتروني 

     هاتف 

 

معلومات االتصال 

 والتواصل

 ( 06 – 5540869)  رقم هاتف  

 dewan.hia.gov.joبريد إلكتروني  

 ( 06 - 5540983)  فاكس  

 hia.gov.joلموقع االلكترونيا  

 ( 06 – 5527024الخط الساخن  )   

 

 

 اوقات تقديم الخدمة

 الخميس ( –الدوام الرسمي ) من االحد أيام 

 مساءا( 3:00صباحا إلى  8:00الدوام ) من  اوقات 

 

 

http://www.hia.gov.jo/
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 مؤشرات االداء

 الوضع المستهدف القيمة الحالية للمؤشر اسم المؤشر

 دقيقة 15 دقيقة 15 معدل وقت االنتظار

 ايام 7 ايام 7 معدل وقت تقديم الخدمة

 %75 %72.33 معدل رضا متلقي الخدمة

نسبة االخطاء في تسليم 

 الخدمة

 %2 قيد االجراء

معدل الشكاوى على 

 الخدمة

 االجراء قيد االجراء قيد

 5 5 عدد الوثائق المطلوبة

 4 4 عدد الجهات الشريكة

 3 3 عدد الموظفين

 غير محدد شهريا 197 حجم الطلب على الخدمة
 

 للسجل الوطني للخدمات الحكومية.يتم ترميز الخدمة آلياً من خالل النظام االلكتروني  *
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 هوية الخدمة

 T007 رمز الخدمة*

 اسم الخدمة
تغطية ل  الحصول على كتاب اعفاء للمرضى المؤمنين وغير المؤمنين

 من مستشفى آلخر المريض جلسات اإلضافية والطارئة ونقلال

 خدمة فرعية                خدمة رئيسية  هيكلية الخدمة

 التشريع الناظم للخدمة
 والتعليمات وتعديالته 2004 لسنة 83 رقم المدني الصحي التأمين نظام

 1983 لسنة 11 رقم قصورالكلى ونظام بمقتضاه الصادرة

 يحمل الرقم الوطني شروط تقديم الخدمة

الوثائق المطلوبة للحصول 

 على الخدمة

 شكل الوثيقة الجهة/متلقي الخدمة الوثيقة

من االخصائي  طبي تقرير

 يوضح حالة المريض المعالج

 االصل جهات الطبية المعتمدهال

 االصل  استدعاء
 

 اثبات شخصيه
دائرة االحوال المدنيه 

 والجوازات

 صورة

 بطاقة التأمين الصحي المدني

 سارية المفعول

ادارة التأمين الصحي 

 المدني

 صوره

دراسه التنميه االجتماعيه لغير 

 سارية المفعولالمؤمنين 

 االصل وزارة التنميه االجتماعيه

جدول جلسات الغسيل في 

 المستشفى

 صورة المستشفى المعالج

 فئة متلقي الخدمة
 المواطنين           المقيمين                االعمال الحكومة     

 

 مراحل تقديم الخدمة

المدة الزمنية المعيارية  

 لإلجراءات الرئيسية 

مرتبطة بعدد االماكن ) 

 والموظفين(

معدل المدة الزمنية المستغرقة  تقديم الخدمةلرئيسية الجراءات اإل

 لكل إجراء
 

 التقرير الطبي بالحالة المطلوبةتسليم 
 للقسم المعني

 

 دقائق 5 

 : في حال كانت  المرضى غير المؤمنين

الدراسة االجتماعية منتهية أو بطاقة 

يحضركتاب إلى مديرية  التأمين منتهية 

التنمية االجتماعية  ضمن منطقة سكن 

المريض وتسليمه للمريض إلجراء 

  الدراسة االجتماعية واحضار التقرير

 

 

 

 ايام  4
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في حال حاجة المريض لجلسات غسيل 

الكلى اضافية او طارئة او نقل المريض 

من مستشفى الى اخر يتم تقديم اوراق 

وفي حال  المريض للجنة قصور الكلى

 .الموافقة يتم تحضير كتاب للمرض

 

 يوم 2

الزمن المعياري المستغرق 

 لتقديم الخدمة

 ايام 7 -دقيقة  15من 

 ال يوجد قيمة الرسوم

 آلية الدفع
   شيك(نقدا (                    دفع الكتروني 

 

 مخرج الخدمة

 مدة صالحية الوثيقة شكل مخرج الخدمة

بانتهاء صالحية بطاقة مرتبط  كتاب رسمي

او بانتهاء الدراسه  التامين المدني

 االجتماعيه ومدتها عامين

 شركاء الخدمة

 خدمة عامودية            خدمة افقية    تصنيف الخدمة

  

  الخدمات ذات العالقة

 

الشريك ودوره في تقديم 

 الخدمة

 دور الشريك الشريك

 الدراسة االجتماعيةتقرير  وزارة التنمية االجتماعية

 التاكد من الرقم الوطني دائرة االحوال المدنية والجوازات

 تدقيق التأمين العسكري الخدمات الطبية الملكية

وحدات غسيل الكلى في الجهات الطبية 

 المعتمده

 اجراء عملية غسيل الكلى

  سلسلة القيمة) باقة الخدمة(

 الوصول للخدمة

 ال مركزي         مركزي       مكان تقديم الخدمة

 ال يوجد الفروع المقدمة للخدمة 

 الموقع االلكتروني للدائرة مركز خدمة المواطن    وجها  لوجه  قنوات تقديم الخدمة

    مركز االتصال الوطني    تطبيق هاتف ذكي   فاكس   بريد الكتروني 

     هاتف 

معلومات االتصال 

 والتواصل

 ( 06 – 5540869)   هاتفرقم  

 dewan.hia.gov.jo بريد إلكتروني  

 ( 06 - 5540983فاكس )  

 hia.gov.jo الموقع االلكتروني 

 ( 06 – 5527024الخط الساخن  )  

 

http://www.hia.gov.jo/
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 اوقات تقديم الخدمة

 

 الخميس ( –أيام الدوام الرسمي ) من االحد  

 مساءا( 3:00صباحا إلى  8:00الدوام ) من  اوقات 

 

 مؤشرات االداء

 الوضع المستهدف القيمة الحالية للمؤشر اسم المؤشر

 دقيقة 15 دقيقة 15 معدل وقت االنتظار

 ايام 7 ايام 7 معدل وقت تقديم الخدمة

 %75 %72.33 معدل رضا متلقي الخدمة

نسبة االخطاء في تسليم 

 الخدمة

 %2 قيد االجراء

معدل الشكاوى على 

 الخدمة

 االجراء قيد االجراء قيد

 1 5 عدد الوثائق المطلوبة

 4 4 عدد الجهات الشريكة

 3 3 عدد الموظفين

 غير محدد شهريا 105 حجم الطلب على الخدمة

 يتم ترميز الخدمة آليا  من خالل النظام االلكتروني للسجل الوطني للخدمات الحكومية.*
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 هوية الخدمة

 T008 رمز الخدمة*

 اسم الخدمة
الحصول على كتاب اعفاء إلجراء غسيل الكلى للمؤمنين وغير المؤمنين عن 

 طريق البطن

 خدمة فرعية          خدمة رئيسية  هيكلية الخدمة

 التشريع الناظم للخدمة

   وتعديالته والتعليمات  2004 لسنة 83 المدني رقم نظام التأمين الصحي -

 الصادرة بمقتضاه 

 1983 لسنة 11 نظام قصورالكلى رقم -

 

 يحمل رقم وطني شروط تقديم الخدمة

الوثائق المطلوبة للحصول 

 على الخدمة

 شكل الوثيقة الجهة/متلقي الخدمة الوثيقة

تقديم تقرير طبي يفيد بحاجة 

المريض الجراء غسيل الكلى 

 عن طريق البطن

المستشفيات 

 الحكومية

 

 صوره

ادارة التأمين  بطاقة التامين الصحي المدني

 المدني الصحي

 صوره

االحوال دائرة  اثبات شخصية

 المدنيه والجوازات

 صورة

 االصل  استدعاء

 الحكومة االعمال          المقيمين                 المواطنين  فئة متلقي الخدمة

 الخدمةمراحل تقديم 

المدة الزمنية المعيارية  

 لإلجراءات الرئيسية

) مرتبطة بعدد االماكن  

 والموظفين(

معدل المدة الزمنية المستغرقة لكل  تقديم الخدمةلرئيسية الجراءات اإل

 إجراء

وتقديم االستدعاء الحصول  تعبئة طلب

عن طريق على  اجراء غسيل كلى 

 البطن

 دقائق 5

 دقيقه  15 المطلوبه للقسم المعنيتسليم الوثائق  

اذا كان المريض مؤمن مدني يعطى 

كتاب  الجراء الغسيل مباشره بعد 

 توقيعه من مدير الشؤون الفنية

 

 دقيقه 15

اذا كان المريض غير مؤمن مدني 

يتجاوز  ولديه دراسة اجتماعية ال

 اإلعفاءحضر كتاب يتاريخها السنتين 

عن طريق البطن.  غسيل الكلى إلجراء

 

 ايام 4
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في حال عدم وجود دراسة اجتماعية  و

حديثه يتم تحضير كتاب للمريض 

 الجراء دراسة تحديد الدخل

 

الزمن المعياري المستغرق 

 لتقديم الخدمة

 ايام4  -دقيقة   30من   

 قيمة الرسوم
 ال يوجد

 

 آلية الدفع
   شيك(نقدا (                  دفع الكتروني 

    

 مخرج الخدمة

 مدة صالحية الوثيقة شكل مخرج الخدمة

مرتبط بانتهاء بطاقة التأمين الصحي  كتاب رسمي

 المدني

 شركاء الخدمة

 خدمة عامودية         خدمة افقية    تصنيف الخدمة

  

  الخدمات ذات العالقة

 

الشريك ودوره في تقديم 

 الخدمة

 دور الشريك الشريك

 تقرير الدراسة االجتماعية االجتماعيةوزارة التنمية 

 التاكد من الرقم الوطني دائرة االحوال المدنية والجوازات

 التدقيق على التأمين العسكري الخدمات الطبية الملكية

  سلسلة القيمة) باقة الخدمة(

 الوصول للخدمة

 ال مركزي     مركزي      مكان تقديم الخدمة

 

 ال يوجد الفروع المقدمة للخدمة 

 

 الموقع االلكتروني للدائرة   مركز خدمة المواطن    وجها  لوجه  قنوات تقديم الخدمة

    مركز االتصال الوطني    تطبيق هاتف ذكي   فاكس     بريد الكتروني 

   هاتف 

 

معلومات االتصال 

 والتواصل

 ( 06 – 5540869)  رقم هاتف 

 dewan.hia.gov.joبريد إلكتروني 

 ( 06 - 5540983)  فاكس 

 hia.gov.jo لموقع االلكترونيا 

 ( 06 – 5527024الخط الساخن  )  

 

http://www.hia.gov.jo/
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 الخميس ( –) من االحد  أيام الدوام الرسمي  اوقات تقديم الخدمة

 (مساءا 3:00إلى صباحا  8:00الدوام ) من  اوقات 

 

 مؤشرات االداء

 الوضع المستهدف القيمة الحالية للمؤشر اسم المؤشر

 دقيقة 20 دقيقة 20 معدل وقت االنتظار

 ايام 4 ايام 4 معدل وقت تقديم الخدمة

 %75 %72.33 معدل رضا متلقي الخدمة

نسبة االخطاء في تسليم 

 الخدمة

 %2 قيد االجراء

معدل الشكاوى على 

 الخدمة

 االجراء قيد االجراء قيد

 4 4 عدد الوثائق المطلوبة

 3 3 عدد الجهات الشريكة

 2 2 عدد الموظفين

 غير محدد شهريا 5 حجم الطلب على الخدمة

 يتم ترميز الخدمة آليا  من خالل النظام االلكتروني للسجل الوطني للخدمات الحكومية.*
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 هوية الخدمة

 T009 الخدمةرمز *

 اسم الخدمة
الحصول على اعفاء من اجور تركيب وصلة شريانية للمرضى المؤمنين 

 وغير المؤمنين

 خدمة فرعية        خدمة رئيسية   هيكلية الخدمة

 التشريع الناظم للخدمة
 والتعليمات وتعديالته 2004 لسنة 83 رقم المدني الصحي التأمين نظام -

  بمقتضاه الصادرة

 1983 لسنة 11 رقم الكلى قصور نظام -

 يحمل الرقم الوطني شروط تقديم الخدمة

الوثائق المطلوبة للحصول 

 على الخدمة

 شكل الوثيقة الجهة/متلقي الخدمة الوثيقة

تقرير طبي  من الجهات 

الطبية المعتمده يوضح حالة 

المريض لتركيب وصلة 

 شريانية ونوع الوصله

 

الجهات الطبية 

 المعتمده

 االصل

عفاء  غسيل الكلى عن إكتاب 

 طريق الدم

ادارة التأمين الصحي 

 المدني

 االصل

مين الصحي أادارة الت بطاقة التأمين الصحي

 المدني

 صوره

دراسة اجتماعيه لغير 

 المؤمنين

وزارة التنميه 

 االجتماعيه

 االصل

    الحكومة         االعمال          المقيمين        المواطنين      فئة متلقي الخدمة

 مراحل تقديم الخدمة

المدة الزمنية المعيارية  

 لإلجراءات الرئيسية 

) مرتبطة بعدد االماكن 

 والموظفين(

معدل المدة الزمنية المستغرقة لكل  تقديم الخدمةلرئيسية الجراءات اإل

 إجراء

تحضير كتاب إعفاء إلجراء الوصلة 

 المعتمده الشريانيه للجهه الطبية

 

 دقيقه30

 

الزمن المعياري المستغرق 

 لتقديم الخدمة

 دقيقة  30

 قيمة الرسوم
 ال يوجد

 

 آلية الدفع
   شيك(نقدا (          دفع الكتروني 



152 
 

 مخرج الخدمة

 مدة صالحية الوثيقة شكل مخرج الخدمة

 ثالثة شهور                  كتاب رسمي                   

 

 الخدمةشركاء 

  خدمة عامودية                   خدمة افقية    تصنيف الخدمة

 

  الخدمات ذات العالقة

الشريك ودوره في تقديم 

 الخدمة

 دور الشريك الشريك

 لتركيب الوصلة الشريانية الجهات الطبية المعتمده

 تقرير الدراسة االجتماعية    وزارة التنميه االجتماعية

  القيمةسلسلة 

) باقة الخدمة(   

 

 الوصول للخدمة

  ال مركزي         مركزي   مكان تقديم الخدمة

 

 ال يوجد الفروع المقدمة للخدمة 

 الموقع االلكتروني للدائرة مركز خدمة المواطن      وجها  لوجه  قنوات تقديم الخدمة

    مركز االتصال الوطني    تطبيق هاتف ذكي   فاكس   بريد الكتروني 

     هاتف 

 

 

معلومات االتصال 

 والتواصل

 ( 06 – 5540869)  رقم هاتف   

 dewan.hia.gov.joبريد إلكتروني  

 ( 06 - 5540983)  فاكس  

 hia.gov.jo لموقع االلكترونيا  

 ( 06 – 5527024الخط الساخن  )   

 

 

تقديم الخدمةاوقات   الخميس ( –) من االحد  أيام الدوام الرسمي 

 (مساءا 3:00إلى صباحا  8:00الدوام ) من  اوقات 

 

 

 

 

 

 

http://www.hia.gov.jo/
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 مؤشرات االداء

 الوضع المستهدف القيمة الحالية للمؤشر اسم المؤشر

 دقيقة15 دقيقة15 معدل وقت االنتظار

 دقيقة 45 دقيقة 45 معدل وقت تقديم الخدمة

 %75 %72.33 متلقي الخدمةمعدل رضا 

نسبة االخطاء في تسليم 

 الخدمة

 %2 قيد االجراء

معدل الشكاوى على 

 الخدمة

 االجراء قيد االجراء قيد

 4 4 عدد الوثائق المطلوبة

 2 2 عدد الجهات الشريكة

 4 4 عدد الموظفين

 غير محدد شهريا 63 حجم الطلب على الخدمة

 خالل النظام االلكتروني للسجل الوطني للخدمات الحكومية.يتم ترميز الخدمة آليا  من *
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 هوية الخدمة

 T010 رمز الخدمة*

 اسم الخدمة
الحصول على كتاب اعفاء إلجراء فحوصات التطابق لألنسجة ما قبل الزراعة 

 للمرضى المؤمنين مدني وغير المؤمنين

 خدمة فرعية       خدمة رئيسية   هيكلية الخدمة

 التشريع الناظم للخدمة
 والتعليمات وتعديالته 2004 لسنة 83 رقم المدني الصحي التأمين نظام

 1983 لسنة 11 رقم قصورالكلى ونظام بمقتضاه الصادرة

 يحمل الرقم الوطني شروط تقديم الخدمة

الوثائق المطلوبة للحصول 

 على الخدمة

 شكل الوثيقة الجهة/متلقي الخدمة الوثيقة

تقرير طبي  يتضمن رغبة  

المريض إلجراء فحوصات 

 التطابق من متبرع قريب

الجهات الطبية المعتمده 

 + 

 الخدمات الطبية الملكية

 االصل

مين الصحي سارية بطاقة التأ

 المفعول

التأمين الصحي ادارة 

 المدني

 صوره

دراسة تنمية اجتماعية سارية 

 المفعول

وزارة التنميه 

 االجتماعيه

 االصل

دائرة االحوال المدنيه  اثبات شخصية

 والجوازات

 صورة

فحوصات زمر الدم للمريض 

 والمتبرع

 االصل المستشفيات الحكومية

      الحكومة          االعمال          المقيمين          المواطنين  فئة متلقي الخدمة

 الخدمةمراحل تقديم 

المدة الزمنية المعيارية  

 لإلجراءات الرئيسية

) مرتبطة بعدد االماكن  

 والموظفين(

معدل المدة الزمنية المستغرقة لكل  تقديم الخدمةلرئيسية الجراءات اإل

 إجراء

 دقائق 5       تقديم االستدعاء

 ايام  7 عرض المعاملة على لجنة قصور الكلى

تحضير كتاب االعفاء الجراء فحوصات 

تطابق االنسجة ويتم توقيعه من مدير 

 مديرية الشؤون الفنية .

 دقيقة 15

الزمن المعياري المستغرق 

 لتقديم الخدمة

 ايام  7

 ال يوجد قيمة الرسوم

 آلية الدفع

 

  شيك(  نقدا (                دفع الكتروني 
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 مخرج الخدمة
 مدة صالحية الوثيقة شكل مخرج الخدمة

 ثالثة شهور               كتاب رسمي                   

 شركاء الخدمة

  خدمة عامودية         خدمة افقية      تصنيف الخدمة

  الخدمات ذات العالقة

الشريك ودوره في تقديم 

 الخدمة

 دور الشريك الشريك

 التطابقجراء فحوصات إل الجهات الطبية المعتمده

 تقرير الدراسة االجتماعية وزارة التنميه االجتماعية 

  سلسلة القيمة) باقة الخدمة(

 الوصول للخدمة

 ال مركزي       مركزي       مكان تقديم الخدمة

 ال يوجد الفروع المقدمة للخدمة 

 الموقع االلكتروني للدائرة   مركز خدمة المواطن       وجها  لوجه  قنوات تقديم الخدمة

    مركز االتصال الوطني    تطبيق هاتف ذكي   فاكس  بريد الكتروني 

      هاتف 

معلومات االتصال 

 والتواصل

 ( 06 – 5540869)  رقم هاتف 

 dewan.hia.gov.joبريد إلكتروني 

 ( 06 - 5540983) فاكس 

  hia.gov.joلموقع االلكترونيا 

 ( 06 – 5527024الخط الساخن  )  

 الخميس ( –) من االحد  أيام الدوام الرسمي اوقات تقديم الخدمة

 (مساءا 3:00إلى صباحا  8:00الدوام ) من  اوقات 

 مؤشرات االداء

 الوضع المستهدف القيمة الحالية للمؤشر اسم المؤشر

 دقيقة15 دقيقة15 وقت االنتظار معدل

 ايام 7 ايام 7 معدل وقت تقديم الخدمة

 %75 %72.33 معدل رضا متلقي الخدمة

نسبة االخطاء في تسليم 

 الخدمة

 %2 قيد االجراء

معدل الشكاوى على 

 الخدمة

 االجراء قيد االجراء قيد

 5 5 عدد الوثائق المطلوبة

 2 2 عدد الجهات الشريكة

 4 4 الموظفينعدد 

 غير محدد شهريا 20 حجم الطلب على الخدمة

 يتم ترميز الخدمة آليا  من خالل النظام االلكتروني للسجل الوطني للخدمات الحكومية.*

http://www.hia.gov.jo/
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 هوية الخدمة

 T011 رمز الخدمة*

 الحصول على كتاب اعفاء إلجراء زراعة الكلى اسم الخدمة

 خدمة فرعية             خدمة رئيسية   هيكلية الخدمة

 التشريع الناظم للخدمة
 والتعليمات وتعديالته 2004 لسنة 83 رقم المدني الصحي التأمين نظام

 1983 لسنة 11 رقم الكلى قصور ونظام بمقتضاه الصادرة

      وطنييحمل رقم      شروط تقديم الخدمة

الوثائق المطلوبة للحصول 

 على الخدمة

 شكل الوثيقة الخدمةالجهة/متلقي  الوثيقة

تقرير طبي من االخصائي 

المعالج  يتضمن رغبة المريض 

إلجراء زراعة الكلى وتحديد  

 هوية المتبرع

 االصل الجهات الطبية المعتمده 

بطاقة التامين الصحي سارية 

 المفعول

ادارة التأمين الصحي 

 المدني

 صوره

دراسة تنمية اجتماعية سارية 

 المفعول

التنميه وزارة 

 االجتماعيه

 االصل

دائرة االحوال المدنية  اثبات شخصية

 والجوازات

 صورة

     الحكومة         االعمال       المقيمين           المواطنين   فئة متلقي الخدمة

 مراحل تقديم الخدمة

المدة الزمنية المعيارية  

 لإلجراءات الرئيسية 

) مرتبطة بعدد االماكن 

 ( والموظفين

معدل المدة الزمنية المستغرقة  تقديم الخدمةلرئيسية الجراءات اإل

 لكل إجراء

 دقائق 5 تقديم االستدعاء

تقديم التقرير الطبي الذي يتضمن أن 

المريض جاهز للزراعة وموعد العملية  

وتحضير كتاب وتوقيعه من مدير مديرية 

 أو رئيس قسم المعالجات. الشؤون الفنية

 دقيقة 15

الزمن المعياري المستغرق 

 لتقديم الخدمة

 ايام  7

 ال يوجد قيمة الرسوم

 آلية الدفع
   شيك(               نقدا (   دفع الكتروني 

  

 مخرج الخدمة

 مدة صالحية الوثيقة شكل مخرج الخدمة

 ثالثة شهور               كتاب رسمي                   
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 شركاء الخدمة

  خدمة عامودية    خدمة افقية       تصنيف الخدمة

  الخدمات ذات العالقة

الشريك ودوره في تقديم 

 الخدمة

 دور الشريك الشريك

 جراء عملية  زراعه  الكلىإل الجهات الطبية المعتمده

 تقرير الدراسة االجتماعية وزاره التنميه االجتماعية 

  سلسلة القيمة) باقة الخدمة(

 الوصول للخدمة

 ال مركزي  مركزي        مكان تقديم الخدمة

 ال يوجد الفروع المقدمة للخدمة 

 الموقع االلكتروني للدائرة مركز خدمة المواطن   وجها  لوجه   قنوات تقديم الخدمة

    مركز االتصال الوطني    تطبيق هاتف ذكي   فاكس   بريد الكتروني 

     هاتف 

معلومات االتصال 

 والتواصل

 ( 06 – 5540869)  رقم هاتف 

 dewan.hia.gov.joبريد إلكتروني 

 ( 06 - 5540983) فاكس 

 hia.gov.jo لموقع االلكترونيا 

 ( 06 – 5527024الخط الساخن  )  

 الخميس ( –) من االحد  أيام الدوام الرسمي  اوقات تقديم الخدمة

 (مساءا 3:00إلى صباحا  8:00الدوام ) من  اوقات 

 مؤشرات االداء

 الوضع المستهدف القيمة الحالية للمؤشر اسم المؤشر

 دقيقة15 دقيقة15 معدل وقت االنتظار

 ايام 7 ايام 7 معدل وقت تقديم الخدمة

 %75 %72.33 معدل رضا متلقي الخدمة

تسليم نسبة االخطاء في 

 الخدمة

 %2 قيد االجراء

معدل الشكاوى على 

 الخدمة

 االجراء قيد االجراء قيد

 5 5 عدد الوثائق المطلوبة

 2 2 عدد الجهات الشريكة

 4 4 عدد الموظفين

 غير محدد شهريا 30 حجم الطلب على الخدمة
 

 للخدمات الحكومية.يتم ترميز الخدمة آليا  من خالل النظام االلكتروني للسجل الوطني  *

 

http://www.hia.gov.jo/
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 هوية الخدمة

 T012 رمز الخدمة*

 اسم الخدمة
ألول  الحصول على كتاب اعفاء لمتابعة زراعة الكلى للمؤمنين وغير المؤمنين

 مرة 

 خدمة فرعية             خدمة رئيسية   هيكلية الخدمة

 التشريع الناظم للخدمة
 والتعليمات وتعديالته 2004 لسنة 83 رقم المدني الصحي التأمين نظام

 1983لسنة  11ونظام قصور الكلى رقم  بمقتضاه الصادرة

 يحمل الرقم الوطني شروط تقديم الخدمة

الوثائق المطلوبة للحصول 

 على الخدمة

 شكل الوثيقة الجهة/متلقي الخدمة الوثيقة

تقرير طبي من الطبيب 

بإنهاء عملية الزراعة وهو 

بحاجة للمتابعة مبين فيه 

 األدوية التي يأخذها

 صوره الجهات الطبية المعتمدة

سارية  بطاقة التأمين الصحي

 المفعول

ادارة التأمين الصحي 

 المدني

 صوره

دراسة اجتماعية سارية 

 المفعول

 وزارة التنمية

 االجتماعية

 االصل

  الحكومة          لاالعما        المقيمين           المواطنين   فئة متلقي الخدمة

 مراحل تقديم الخدمة

المدة الزمنية المعيارية  

 لإلجراءات الرئيسية 

) مرتبطة بعدد االماكن 

 والموظفين(

معدل المدة الزمنية المستغرقة  تقديم الخدمةلرئيسية الجراءات اإل

 لكل إجراء

استدعاء يبين فيه طلب متابعة  تقديم

 زراعة الكلى

 دقائق 5

 دقائق 5 المطلوبة للقسم المعنيتقديم الوثائق 

 ايام 7 الكلىقصور عرض المعاملة على لجنة 

الحصول على كتاب اإلعفاء لمتابعة 

 زراعة الكلى

 دقيقه 15

الزمن المعياري المستغرق 

 لتقديم الخدمة

 ايام  7

 قيمة الرسوم
 ال يوجد

 

 دفع الكتروني             ) شيك(نقدا    آلية الدفع

 الخدمةمخرج 
 مدة صالحية الوثيقة شكل مخرج الخدمة

 سنة واحدة                   كتاب رسمي                   
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 شركاء الخدمة

  خدمة عامودية         خدمة افقية     تصنيف الخدمة

  الخدمات ذات العالقة

الشريك ودوره في تقديم 

 الخدمة

 دور الشريك الشريك

 الجراء زراعة الكلى والمتابعه المعتمدةالجهات الطبية 

 تقرير الدراسة االجتماعية وزارة التنميه االجتماعيه 

  سلسلة القيمة) باقة الخدمة(

 الوصول للخدمة

 ال مركزي      مركزي      مكان تقديم الخدمة

 ال يوجد الفروع المقدمة للخدمة 

 الموقع االلكتروني للدائرة مركز خدمة المواطن   وجها  لوجه   قنوات تقديم الخدمة

    مركز االتصال الوطني    تطبيق هاتف ذكي   فاكس    بريد الكتروني 

    هاتف 

معلومات االتصال 

 والتواصل
  ( 06 – 5540869)  هاتف رقم 

 dewan.hia.gov.joإلكتروني بريد    

 ( 06 -  5540983 ) فاكس   

  hia.gov.joااللكتروني الموقع   

 ( 06 – 5527024الخط الساخن  )    

 

 ( الخميس – االحد من)  الرسمي الدوام أيام  اوقات تقديم الخدمة

 (مساءا 3:00 إلى صباحا 8:00 من)  الدوام اوقات 

 مؤشرات االداء

 الوضع المستهدف القيمة الحالية للمؤشر اسم المؤشر

 دقيقة15 دقيقة15 معدل وقت االنتظار

 ايام 7 ايام 7 معدل وقت تقديم الخدمة

 %75 %72.33 معدل رضا متلقي الخدمة

نسبة االخطاء في تسليم 

 الخدمة

 %2 قيد االجراء

معدل الشكاوى على 

 الخدمة

 االجراء قيد االجراء قيد

 3 3 عدد الوثائق المطلوبة

 2 2 الشريكةعدد الجهات 

 3 3 عدد الموظفين

 غير محدد شهريا 13 حجم الطلب على الخدمة

 يتم ترميز الخدمة آليا  من خالل النظام االلكتروني للسجل الوطني للخدمات الحكومية.*
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 هوية الخدمة

 T013 رمز الخدمة*

 اسم الخدمة
غسيل الكلى لمرضى ابناء قطاع غزة عن طريق  الحصول على كتاب اعفاء

  واجراء الوصله الشريانيه الوريديه البطن او الدم

 خدمة فرعية        خدمة رئيسية    هيكلية الخدمة

 التشريع الناظم للخدمة
 والتعليمات وتعديالته 2004 لسنة 83 رقم المدني الصحي التأمين نظام

 1983 لسنة 11 رقم الكلى قصور ونظام بمقتضاه الصادرة

  شروط تقديم الخدمة

الوثائق المطلوبة للحصول 

 على الخدمة

 شكل الوثيقة الجهة/متلقي الخدمة الوثيقة

من االخصائي  تقرير طبي

يفيد بوجود شاغر  المعالج

للمريض في المستشفى 

 الحكومي

الجهات الطبية 

 المعتمدة

 االصل

  --- ----- استدعاء

 ساري المفعول/جواز سفر 

 اثبات شخصية

 دائرة االحوال المدنيه

 والجوازات

 صورة

وزارة التنميه  دراسه اجتماعيه سارية المفعول

 االجتماعيه

 االصل

 الحكومة      االعمال                المقيمين        المواطنين فئة متلقي الخدمة

 مراحل تقديم الخدمة

المدة الزمنية المعيارية  

 لإلجراءات الرئيسية 

) مرتبطة بعدد االماكن 

 والموظفين(

معدل المدة الزمنية المستغرقة  تقديم الخدمةلرئيسية الجراءات اإل

 لكل إجراء

 دقائق  10 جراء دراسه اجتماعيهإلكتاب  الحصول على 

  في حال توفر المعالجة في المستشفيات

اعداد كتاب االعفاء  لتوقيعه من الحكومية يتم 

 . قبل مدير االدارة

 يومان  

 المستشفيات في المعالجة تتوفر لم اذا 

 لرئاسة االعفاء كتاب اعداد يتم الحكومية

 المعنيين من الالزمة الموافقات اخذ بعد الوزراء

 الصحي التأمين ادارة في

 ناسبوعا

الزمن المعياري المستغرق 

 لتقديم الخدمة

 سبوعين ال -من يومين 

 ال يوجد قيمة الرسوم

 آلية الدفع
   شيك(نقدا (              دفع الكتروني 
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 مخرج الخدمة

 مدة صالحية الوثيقة شكل مخرج الخدمة

مرتبط بانتهاء الدراسه     كتاب رسمي                  

 االجتماعيه ) مدتها سنتان (

 شركاء الخدمة

  خدمة عامودية             خدمة افقية     تصنيف الخدمة

  الخدمات ذات العالقة

الشريك ودوره في تقديم 

 الخدمة

 دور الشريك الشريك

 تقرير  الدارسة االجتماعية وزارة التنمية االجتماعية

 التقرير الطبي الجهات الطبية المعتمدة

  سلسلة القيمة) باقة الخدمة(

 الوصول للخدمة

تقديم الخدمةمكان          مركزي  ال مركزي 

 ال يوجد  الفروع المقدمة للخدمة 

 الموقع االلكتروني للدائرة مركز خدمة المواطن   وجها  لوجه    قنوات تقديم الخدمة

    مركز االتصال الوطني    تطبيق هاتف ذكي   فاكس     بريد الكتروني

   هاتف 

معلومات االتصال 

 والتواصل

 ( 06 – 5540869)  رقم هاتف  

 dewan.hia.gov.joبريد إلكتروني  

 ( 06 - 5540983)  فاكس  

  hia.gov.joلموقع االلكترونيا  

 ( 06 – 5527024الخط الساخن  )   

 الخميس ( –) من االحد  أيام الدوام الرسمي اوقات تقديم الخدمة

 (مساءا 3:00إلى صباحا  8:00وقت الدوام ) من  

 مؤشرات االداء

 الوضع المستهدف القيمة الحالية للمؤشر اسم المؤشر

 دقيقة 15 دقيقة 15 معدل وقت االنتظار

 اسبوعين -من يومين  اسبوعين -من يومين  معدل وقت تقديم الخدمة

 %75 %72.33 معدل رضا متلقي الخدمة

االخطاء في تسليم نسبة 

 الخدمة

 %2 قيد االجراء

معدل الشكاوى على 

 الخدمة

 االجراء قيد االجراء قيد

 4 4 عدد الوثائق المطلوبة

 2 2 عدد الجهات الشريكة

 2 2 عدد الموظفين

 غير محدد شهريا 50 حجم الطلب على الخدمة

http://www.hia.gov.jo/
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 هوية الخدمة

 T014 رمز الخدمة*

 تجديد مرضى السرطان البناء قطاع غزة/ اعفاءالحصول على كتاب  اسم الخدمة

 خدمة فرعية          خدمة رئيسية    هيكلية الخدمة

 التشريع الناظم للخدمة
 والتعليمات وتعديالته 2004 لسنة 83 رقم المدني الصحي التأمين نظام

 بمقتضاه الصادرة

 ال يوجد شروط تقديم الخدمة

الوثائق المطلوبة للحصول 

 الخدمةعلى 

 شكل الوثيقة الجهة/متلقي الخدمة الوثيقة

من األخصائي المعالج تقرير طبي 

 األنسجةفحص مرفق معه 

الجهات الطبية 

 المعتمدة

 االصل

 االصل  استدعاء

 جواز سفر ساري المفعول/

 شخصيهاثبات 

دائرة االحوال 

 المدنيه والجوازات

 ةصور

 
سارية  الدراسة االجتماعية

 المفعول

وزارة التنميه 

 االجتماعيه

 االصل

 الحكومة        االعمال         المقيمين            المواطنين فئة متلقي الخدمة

 مراحل تقديم الخدمة

المدة الزمنية المعيارية  

 لإلجراءات الرئيسية 

) مرتبطة بعدد االماكن 

 ( والموظفين

المدة الزمنية المستغرقة معدل  تقديم الخدمةلرئيسية الجراءات اإل

 لكل إجراء

 دقائق 10 اجتماعيه دراسه إلجراء كتاب  على الحصول

 المستشفيات في المعالجة توفر حال في 

 من لتوقيعه  االعفاء كتاب اعداد الحكومية يتم

 االدارة مدير قبل

 يومان

   المستشفيات في المعالجة تتوفر لم اذا 

 لرئاسة االعفاء كتاب اعداد يتم الحكومية

 المعنيين من الالزمة الموافقات اخذ بعد الوزراء

الصحي للمعالجة في مركز  التأمين ادارة في

 الحسين للسرطان

 ناسبوعا

الزمن المعياري المستغرق 

 لتقديم الخدمة

 سبوعين أل -من يومين  

 ال يوجد قيمة الرسوم

 دفع الكتروني             ) شيك(   نقدا    آلية الدفع

 مخرج الخدمة
 مدة صالحية الوثيقة شكل مخرج الخدمة

مرتبط بانتهاء مدة الدراسه   كتاب رسمي                  
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 االجتماعيه ) مدتها سنتان (

 شركاء الخدمة

  خدمة عامودية           خدمة افقية   تصنيف الخدمة

  الخدمات ذات العالقة

تقديم الشريك ودوره في 

 الخدمة

 دور الشريك الشريك

 تقرير الدراسة االجتماعية وزارة التنميه االجتماعيه

 للمعالجة مركز الحسين للسرطان

 التقرير الطبي الجهات الطبية المعتمدة

  سلسلة القيمة) باقة الخدمة(

 الوصول للخدمة

 ال مركزي            مركزي    مكان تقديم الخدمة

 ال يوجد الفروع المقدمة للخدمة 

 الموقع االلكتروني للدائرة       مركز خدمة المواطن     وجها  لوجه  قنوات تقديم الخدمة

 مركز االتصال الوطني      تطبيق هاتف ذكي       فاكس 

      بريد الكتروني   هاتف 

معلومات االتصال 

 والتواصل

 ( 06 – 5540869)  رقم هاتف 

 dewan.hia.gov.joبريد إلكتروني 

 ( 06 - 5540983)  فاكس 

 hia.gov.jo لموقع االلكترونيا 

 ( 06 – 5527024الخط الساخن  )  

 الخميس ( –) من االحد  أيام الدوام الرسمي  اوقات تقديم الخدمة

 (مساءا 3:00إلى صباحا  8:00الدوام ) من  اوقات 

 مؤشرات االداء

 الوضع المستهدف القيمة الحالية للمؤشر اسم المؤشر

 دقيقة15 دقيقة 15 معدل وقت االنتظار

 سبوعينال  -من يومين  سبوعينال -من يومين  معدل وقت تقديم الخدمة

 %75 %72.33 معدل رضا متلقي الخدمة

نسبة االخطاء في تسليم 

 الخدمة

 %2 قيد االجراء

 االجراء قيد االجراء قيد معدل الشكاوى على الخدمة

 4 4 عدد الوثائق المطلوبة

 3 3 عدد الجهات الشريكة

 2 2 عدد الموظفين

 غير محدد شهريا 15 حجم الطلب على الخدمة

 يتم ترميز الخدمة آليا  من خالل النظام االلكتروني للسجل الوطني للخدمات الحكومية.*
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 هوية الخدمة

 T015 رمز الخدمة*

 اسم الخدمة
المتعاقد  كتاب تحويل للمرضى المؤمنين صحيا إلى المستشفياتالحصول على 

 معها

 خدمة فرعية         خدمة رئيسية   هيكلية الخدمة

 التشريع الناظم للخدمة
 والتعليمات وتعديالته 2004 لسنة 83 رقم المدني الصحي التأمين نظام

 .(23/المادة )بمقتضاه الصادرة

 المفعول سارية المدني الصحي مينالتأ بطاقة شروط تقديم الخدمة

الوثائق المطلوبة للحصول 

 على الخدمة

 شكل الوثيقة الجهة/متلقي الخدمة الوثيقة

تقرير طبي من االخصائي 

 المعالج

 الصلا الجهات الطبية المعتمدة

 الصحيادارة التأمين  مين الصحي المدنيبطاقة التأ

 المدني

 صوره

         الحكومة    االعمال              المقيمين       المواطنين   فئة متلقي الخدمة

 مراحل تقديم الخدمة

المدة الزمنية المعيارية  

 لإلجراءات الرئيسية 

) مرتبطة بعدد االماكن 

 والموظفين(

الزمنية المستغرقة لكل معدل المدة  تقديم الخدمةلرئيسية الجراءات اإل

 إجراء

 دقيقة 15 تقديم الوثائق المطلوبة للقسم المعني

 الحصول على كتاب تحويل للمعالجة

بعد المستشفيات المتعاقد معها  في

 توقيعه من المدير المعني

 دقيقه 15

الزمن المعياري المستغرق 

 لتقديم الخدمة

 دقيقه 30

 ال يوجد قيمة الرسوم

 دفع الكتروني    ) شيك(      نقدا    آلية الدفع

 مخرج الخدمة

 مدة صالحية الوثيقة شكل مخرج الخدمة

 ثالث شهور كتاب رسمي

 سنة : لمرضى السرطان

 شركاء الخدمة

  خدمة عامودية خدمة افقية      تصنيف الخدمة

  الخدمات ذات العالقة

الشريك ودوره في تقديم 

 الخدمة

 دور الشريك الشريك

 التقرير الطبي الجهات الطبية المعتمدة

  سلسلة القيمة) باقة الخدمة(
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 الوصول للخدمة

 ال مركزي  مركزي     مكان تقديم الخدمة

  الفروع المقدمة للخدمة 

 الموقع االلكتروني للدائرة  مركز خدمة المواطن     وجها  لوجه  قنوات تقديم الخدمة

   مركز االتصال الوطني    تطبيق هاتف ذكي   فاكس    بريد الكتروني 

    هاتف 

معلومات االتصال 

 والتواصل

 ( 06 – 5540869)  رقم هاتف 

 dewan.hia.gov.joبريد إلكتروني 

 ( 06 - 5540983)  فاكس 

 hia.gov.jo لموقع االلكترونيا 

 ( 06 – 5527024الخط الساخن  )  

 

 الخميس ( –) من االحد  أيام الدوام الرسمي  اوقات تقديم الخدمة

 (مساءا 3:00إلى صباحا  8:00الدوام ) من  اوقات 

 

 مؤشرات االداء

 الوضع المستهدف القيمة الحالية للمؤشر اسم المؤشر

 دقيقة15 دقيقة15 معدل وقت االنتظار

 دقيقة 45 دقيقة45 معدل وقت تقديم الخدمة

 %75 %72.33 معدل رضا متلقي الخدمة

نسبة االخطاء في تسليم 

 الخدمة

 %2 قيد االجراء

معدل الشكاوى على 

 الخدمة

 االجراء قيد االجراء قيد

 2 2 عدد الوثائق المطلوبة

 1 1 عدد الجهات الشريكة

 2 2 عدد الموظفين

 غير محدد 480 حجم الطلب على الخدمة

 الخدمة آليا  من خالل النظام االلكتروني للسجل الوطني للخدمات الحكومية.يتم ترميز *

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hia.gov.jo/


166 
 

 هوية الخدمة

 T016 رمز الخدمة*

 اسم الخدمة
تحويل المرضى المؤمنين صحي ا إلى مستشفيات القطاع  لحصول على كتابا

 الخاص

 خدمة فرعية      خدمة رئيسية   هيكلية الخدمة

 للخدمةالتشريع الناظم 
 والتعليمات وتعديالته 2004 لسنة 83 رقم المدني الصحي التأمين نظام

 بمقتضاه الصادرة

 شروط تقديم الخدمة

 عدم توفر اسرة / عدم توفر درجة االقامة المناسبة / عدم توفر المعالجة

 التخصصية في المستشفيات الحكومية 

  بطاقة التأمين الصحي المدني سارية المفعول 

الوثائق المطلوبة للحصول 

 على الخدمة

 شكل الوثيقة الجهة/متلقي الخدمة الوثيقة

من االخصائي تقرير طبي 

 المعالج

 االصل الجهات الطبية المعتمدة

ي من المستشفى كتاب رسم

  الحكومي / الجامعي

 االصل الجهات الطبية المعتمدة

ادارة التأمين الصحي  مين الصحي المدنيبطاقة التأ

 المدني

 صوره

 الحكومة          االعمال     المقيمين        المواطنين   فئة متلقي الخدمة

 مراحل تقديم الخدمة

المدة الزمنية المعيارية  

 لإلجراءات الرئيسية 

) مرتبطة بعدد االماكن 

 والموظفين(

معدل المدة الزمنية المستغرقة لكل  تقديم الخدمةلرئيسية الجراءات اإل

 إجراء

الحصول على كتاب لعرض  المعاملة 

على اللجنة المركزية في مستشفى 

 البشير  وتوقيعه من المدير  المعني

 دقيقة 15

بعد الحصول على موافقة اللجنة 

المركزية  يتم اعداد كتاب تحويل 

للمستشفى الخاص بتحمل التأمين 

تكاليف المعالجة وتوقيعه من مدير  

 المدنيادارة التأمين الصحي 

 

 دقيقه 15

الزمن المعياري المستغرق 

 لتقديم الخدمة

 دقيقه 30

 ال يوجد قيمة الرسوم

 دفع الكتروني         ) شيك(نقدا    آلية الدفع
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 مخرج الخدمة
 مدة صالحية الوثيقة شكل مخرج الخدمة

 لمرة واحدة كتاب رسمي

 شركاء الخدمة

  خدمة عامودية                خدمة افقية   تصنيف الخدمة

لقطاع لجنة المركزية في مستشفى البشير للتحويل إلى االحصول على موافقة ال الخدمات ذات العالقة

 الخاص

الشريك ودوره في تقديم 

 الخدمة

 دور الشريك الشريك

 للمعالجة المستشفيات المتعاقد معها

  سلسلة القيمة) باقة الخدمة(

 الوصول للخدمة

 ال مركزي  مركزي        مكان تقديم الخدمة

 ال يوجد الفروع المقدمة للخدمة 

 الموقع االلكتروني للدائرة مركز خدمة المواطن    وجها  لوجه   قنوات تقديم الخدمة

  مركز االتصال الوطني     تطبيق هاتف ذكي     فاكس 

   بريد الكتروني       هاتف 

االتصال معلومات 

 والتواصل

 ( 06 – 5540869)  رقم هاتف 

 dewan.hia.gov.joبريد إلكتروني 

 ( 06 - 5540983)  فاكس 

 hia.gov.joلموقع االلكترونيا 

 ( 06 – 5527024الخط الساخن  )  

 الخميس ( –) من االحد  أيام الدوام الرسمي  اوقات تقديم الخدمة

 (مساءا 3:00إلى صباحا  8:00وقت الدوام ) من اوقات  

 مؤشرات االداء

 الوضع المستهدف القيمة الحالية للمؤشر اسم المؤشر

 دقيقة15 دقيقة15 معدل وقت االنتظار

 دقيقة45 دقيقة45 معدل وقت تقديم الخدمة

 %75 %72.33 معدل رضا متلقي الخدمة

نسبة االخطاء في تسليم 

 الخدمة

 قيد االجراء قيد االجراء

معدل الشكاوى على 

 الخدمة

47% 40% 

 3 3 عدد الوثائق المطلوبة

 1 1 عدد الجهات الشريكة

 2 2 عدد الموظفين

 غير محدد 275 حجم الطلب على الخدمة

 يتم ترميز الخدمة آليا  من خالل النظام االلكتروني للسجل الوطني للخدمات الحكومية.*

http://www.hia.gov.jo/
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 الخدمةهوية 

 T017 رمز الخدمة*

 نفقات معالجة اطفال الخداج  لحصول على كتاب تغطيها اسم الخدمة

 خدمة فرعية             خدمة رئيسية   هيكلية الخدمة

 التشريع الناظم للخدمة
 والتعليمات وتعديالته 2004 لسنة 83 رقم المدني الصحي التأمين نظام

 بمقتضاه الصادرة

 الخدمةشروط تقديم 
    بطاقة التأمين الصحي المدني سارية المفعول ألحد الوالدين المشتركين في * 

 التأمين الصحي المدني

 ساعة على الوالدة 72أن ال يمضي أكثر من *  

الوثائق المطلوبة للحصول 

 على الخدمة

 شكل الوثيقة الجهة/متلقي الخدمة الوثيقة

تقرير طبي من الجهات الطبية 

المعتمدة مختوم من المستشفى 

الحكومي يفيد بحاجة المولود 

 للخداج 

 االصل الجهات الطبية المعتمدة

ادارة التأمين الصحي  بطاقة التأمين الصحي المدني

 المدني

 صوره

كتاب من المستشفى الحكومي 

ويختم يفيد بعدم توفر أسّرة خداج 

كل ثالث ايام لحين خروج  

 الطفل من المستشفى 

 االصل الجهات الطبية المعتمدة

       الحكومة    االعمال     المقيمين               المواطنين   فئة متلقي الخدمة

 مراحل تقديم الخدمة

المدة الزمنية المعيارية  

 لإلجراءات الرئيسية 

) مرتبطة بعدد االماكن 

 والموظفين(

معدل المدة الزمنية المستغرقة لكل  تقديم الخدمةلرئيسية الجراءات اإل

 إجراء

 دقيقة 15 تقديم الوثائق المطلوبة للقسم المعني

الحصول على كتاب للجهة الطبية 

المعتمدة  بتغطية الحالة بعد توقيعه من 

 المدير  المعني

 دقيقه 15

الزمن المعياري المستغرق 

 الخدمةلتقديم 

 دقيقه 30

 

 

 ال يوجد قيمة الرسوم

 دفع الكتروني                ) شيك(نقدا    آلية الدفع

 مخرج الخدمة
 مدة صالحية الوثيقة شكل مخرج الخدمة

 لمرة واحد كتاب رسمي
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 شركاء الخدمة

  خدمة عامودية           خدمة افقية    تصنيف الخدمة

 الحصول على كتاب عدم توفر أسرة خداج من المستشفيات الحكومية  الخدمات ذات العالقة

الشريك ودوره في تقديم 

 الخدمة

 دور الشريك الشريك

 المعالجة الجهات الطبية المعتمدة

  سلسلة القيمة) باقة الخدمة(

 الوصول للخدمة

 ال مركزي  مركزي        مكان تقديم الخدمة

 يوجدال  الفروع المقدمة للخدمة 

 الموقع االلكتروني للدائرة مركز خدمة المواطن     وجها  لوجه  قنوات تقديم الخدمة

    مركز االتصال الوطني    تطبيق هاتف ذكي   فاكس   بريد الكتروني 

     هاتف 

معلومات االتصال 

 والتواصل

 ( 06 – 5540869) رقم هاتف 

 dewan.hia.gov.joبريد إلكتروني 

 ( 06 - 5540983)  فاكس 

  hia.gov.joلموقع االلكترونيا 

 ( 06 – 5527024الخط الساخن  )  

 

 الخميس ( –) من االحد  أيام الدوام الرسمي  اوقات تقديم الخدمة

 (مساءا 3:00إلى صباحا  8:00الدوام ) من  اوقات 

 

 مؤشرات االداء

 الوضع المستهدف القيمة الحالية للمؤشر المؤشراسم 

 دقيقة 15 دقيقة15 معدل وقت االنتظار

 دقيقة45 دقيقة 45 معدل وقت تقديم الخدمة

 %75 %72.33 معدل رضا متلقي الخدمة

نسبة االخطاء في تسليم 

 الخدمة

 %2 قيد االجراء

معدل الشكاوى على 

 الخدمة

 االجراء قيد قيد االجراء

 3 3 الوثائق المطلوبةعدد 

 1 1 عدد الجهات الشريكة

 2 2 عدد الموظفين

 غير محدد 90 حجم الطلب على الخدمة

 يتم ترميز الخدمة آليا  من خالل النظام االلكتروني للسجل الوطني للخدمات الحكومية.*

 

http://www.hia.gov.jo/
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 هوية الخدمة

 R001 رمز الخدمة*

 واالستفسارات من متلقي الخدمة والشركاءتقديم الشكاوي واالقتراحات والثناء  اسم الخدمة

 خدمة فرعية          خدمة رئيسية     هيكلية الخدمة

 منهجية ادارة العالقات مع متلقي الخدمة والشركاء التشريع الناظم للخدمة

 ال يوجد شروط تقديم الخدمة

الوثائق المطلوبة للحصول 

 على الخدمة

 الوثيقةشكل  الجهة/متلقي الخدمة الوثيقة

   ال يوجد

     لحكومةا        االعمال         المقيمين      المواطنين  فئة متلقي الخدمة

 مراحل تقديم الخدمة

المدة الزمنية المعيارية  

 لإلجراءات الرئيسية

) مرتبطة بعدد االماكن  

 والموظفين(

المستغرقة لكل معدل المدة الزمنية  تقديم الخدمةلرئيسية الجراءات اإل

 إجراء

تقديم المقترح/ الشكاوي/االقتراحات/ 

الثناء/االستفسار من خالل القنوات 

المتاحة ) ورقيا /الكترونيا /منصة 

بخدمتكم/ الخط الساخن/ الموقع 

 االلكتروني (

 دقائق 10

عرض المقترحات/الشكاوي/الثناء/ 

 االستفسارات على اللجنة المشكلة

 ألسبوع -يوم  1من 

/ الثناء/الشكاوي/المقترحات دراسة

 وتحويلها على المعنيين االستفسارات

 ألسبوع - يوم 1من 

 ألسبوع – يوم 1من  انتظار الرد من اللجنة

تبليغ صاحب 

 الشكوى/المقترح/االستفسار بالرد

 ألسبوعين – يوم 1

ما عدا منصة بخدمتكم يتم الرد 

 ساعة 24خالل 

الزمن المعياري المستغرق 

 لتقديم الخدمة

 بحد اقصى اسبوعين من تاريخ تقديم الطلب 

 قيمة الرسوم
 ال يوجد

 

 آلية الدفع
   شيك(نقدا (               دفع الكتروني 

   

 مخرج الخدمة

 مدة صالحية الوثيقة شكل مخرج الخدمة

 -- رد الكتروني / شفوي / ورقي
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 شركاء الخدمة

  خدمة عامودية           خدمة افقية     تصنيف الخدمة

  الخدمات ذات العالقة

الشريك ودوره في تقديم 

 الخدمة

 دور الشريك الشريك

-----  

  سلسلة القيمة) باقة الخدمة(

 الوصول للخدمة

 ال مركزي        مركزي     مكان تقديم الخدمة

 ال يوجد  الفروع المقدمة للخدمة 

 الموقع االلكتروني للدائرة مركز خدمة المواطن     لوجه وجها    قنوات تقديم الخدمة

 فاكس تطبيق هاتف ذكي     مركز االتصال الوطني   

 هاتف   بريد الكتروني       

معلومات االتصال 

 والتواصل

 ( 06 – 5540869)   هاتف رقم    

 dewan.hia.gov.jo  إلكتروني بريد     

 (  06 - 5541724)   فاكس    

 hia.gov.jo  االلكتروني الموقع    

 ( 06 – 5527024الخط الساخن  )    

 (  الخميس – االحد من)  الرسمي الدوام أيام  اوقات تقديم الخدمة

  (مساءا 3:00 إلى صباحا 8:00 من)  الدوام اوقات 

 

 مؤشرات االداء

 الوضع المستهدف القيمة الحالية للمؤشر اسم المؤشر

 دقائق 5 دقائق 5 معدل وقت االنتظار

 حد اقصى اسبوعين حد اقصى اسبوعين معدل وقت تقديم الخدمة

 %75 %72.33 معدل رضا متلقي الخدمة

نسبة االخطاء في تسليم 

 الخدمة

 %2 قيد االجراء

معدل الشكاوى على 

 الخدمة

- - 

 0 0 الوثائق المطلوبةعدد 

 ال يوجد ال يوجد عدد الجهات الشريكة

 2 2 عدد الموظفين

 سنويا 97عدد الشكاوي :  حجم الطلب على الخدمة

 سنويا 7200عدد االستفسارات : 

 سنويا 38عدد االقتراحات : 

 سنويا 28عدد الثناء : 

 

 غير محدد

 االلكتروني للسجل الوطني للخدمات الحكومية.يتم ترميز الخدمة آليا  من خالل النظام  *

http://www.hia.gov.jo/
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 هوية الخدمة 

 R002 رمز الخدمة*

 حق الحصول على المعلومة اسم الخدمة

 خدمة فرعية             خدمة رئيسية     هيكلية الخدمة

 2007قانون حق الحصول على المعلومات لسنة  التشريع الناظم للخدمة

 ال يوجد شروط تقديم الخدمة

الوثائق المطلوبة للحصول 

 على الخدمة

 شكل الوثيقة الجهة/متلقي الخدمة الوثيقة

نموذج طلب الحصول على 

 المعلومة

ادارة التأمين الصحي 

 المدني

نموذج ورقي/ 

 الكتروني

دائرة االحوال المدنية  اثبات شخصية للمواطن

 والجوازات

 صورة 

كتاب رسمي اذا كانت الجهة 

 للمعلومة مؤسسةالطالبة 

 كتاب رسمي مؤسسة

     لحكومةا      االعمال       المقيمين       المواطنين   فئة متلقي الخدمة

 مراحل تقديم الخدمة

المدة الزمنية المعيارية  

 لإلجراءات الرئيسية

) مرتبطة بعدد االماكن  

 والموظفين(

الزمنية المستغرقة معدل المدة  تقديم الخدمةلرئيسية الجراءات اإل

 لكل إجراء

تعبئة نموذج حق الحصول على المعلومة 

ورقيا/ الكترونيا من خالل الموقع 

 االلكتروني

 دقائق 5

 دقيقة 1 تسليم متلقي الخدمة بطاقة مراجعة

تحويل الطلب للجهات المعنية في ادارة 

 التأمين الصحي للحصول على المعلومة 

 يوم 30

الجهة المعنية خالل الفترة استالم الرد من 

 القانونية

 يوم 30

تسليم الرد لطالب المعلومة الكترونيا/ 

 ورقيا

 يوم 30

الزمن المعياري المستغرق 

 لتقديم الخدمة

 يوم من تاريخ تقديم الطلب 30بحد اقصى 

 قيمة الرسوم
 ال يوجد

 

 آلية الدفع
   شيك(نقدا (       دفع الكتروني 
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 مخرج الخدمة
 مدة صالحية الوثيقة مخرج الخدمة شكل

 ------ كتاب الكتروني / ورقي

 شركاء الخدمة

  خدمة عامودية    خدمة افقية      تصنيف الخدمة

  الخدمات ذات العالقة

الشريك ودوره في تقديم 

 الخدمة

 دور الشريك الشريك

  

  سلسلة القيمة) باقة الخدمة(

 الوصول للخدمة

الخدمةمكان تقديم   ال مركزي        مركزي     

 ال يوجد  الفروع المقدمة للخدمة 

 الموقع االلكتروني للدائرة مركز خدمة المواطن     وجها  لوجه  قنوات تقديم الخدمة

   فاكس تطبيق هاتف ذكي     مركز االتصال الوطني 

 هاتف  بريد الكتروني       

معلومات االتصال 

 والتواصل

 ( 06 – 5540869)   هاتف رقم    

 dewan.hia.gov.jo  إلكتروني بريد     

 (  06 - 5541724)   فاكس    

 hia.gov.jo االلكتروني الموقع    

 ( 06 – 5527024الخط الساخن  )  

 (  الخميس – االحد من)  الرسمي الدوام أيام  اوقات تقديم الخدمة

 (مساءا 3:00 إلى صباحا 8:00 من)  الدوام اوقات 

 

 مؤشرات االداء

 الوضع المستهدف القيمة الحالية للمؤشر اسم المؤشر

 - - معدل وقت االنتظار

 يوم ) المدة القانونية( 30 يوم 30 معدل وقت تقديم الخدمة

 %75 %72.33 معدل رضا متلقي الخدمة

تسليم نسبة االخطاء في 

 الخدمة

 %2 قيد االجراء

معدل الشكاوى على 

 الخدمة

- - 

 2 2 عدد الوثائق المطلوبة

 ال يوجد ال يوجد عدد الجهات الشريكة

 2 2 عدد الموظفين

 غير محدد شهريا 3 حجم الطلب على الخدمة

 الحكومية.يتم ترميز الخدمة آليا  من خالل النظام االلكتروني للسجل الوطني للخدمات  *

http://www.hia.gov.jo/

