بطاقة تعريف الخدمة
اسم الخدمة

الوجبة الغذائية

رمز الخدمة

151000013

وصف الخدمة

تحديد الوظائف التي يستحق شاغلوها المواد الغذائية و الوقائية وفق تعميم رئاسة
مجلس الوزراء رقم 15/2509تاريخ . 1993/04/28

هيكلية الخدمة

رئيسية

تصنيف الخدمة

مرتبط

أماكن تقديم الخدمة

مقر الجهة الطالبة للخدمة.

أوقات تقديم الخدمة

 9.00صباحاُ – حتى  2.30مساءا خالل أيام الدوام الرسمي.

المستفيد من الخدمة

قطاع حكومي

المدة الزمنية

أربع اسابيع من لحظة تأمين المتطلبات.

للحصول على الخدمة
الوثائق المطلوبة

جداول استحقاق الوجبة .

الرسوم

مجاني
 .1جهة عامة.
 .2أن تكون الوظاائف مما ا ا ا ا ا اامولاة اماا ورد في جادول اوعماال و المهن و الوظاائف

الشروط الواجب توفرها الضاار االحاحة المماار هليي في تعميم رئاساة مجلس الوزراء رقم  15 /2509تاريخ

لتقديم الخدمة

 ( 1993/04/28المرفق ).

 .3أن يتعرض شاغلو الوظائف فعليا للخطر حسب طبيعة العمل .
 .4ال يمكن السيطر الحناعية على خطر هذه الوظائف.

 .5القيام بزيار ميدانية لمكان العمل.
 .6تعااون الجهاة طاالباة الخادماة في تقاديم بيااناات اوعماال و الوظاائف المما ا ا ا ا ا اامولاة
االوجبة الغذائية الوقائية ينعكس على جود وسا ا ا ا ا اارعة انجاز الخدمة

المحدد.
 .1كتاا

ا ا ا ا ا اامن الوق

موجاي من الجهاة طاالباة الخادماة هلى المريز لتسا ا ا ا ا ا اامياة مم ال عن المريز

لعضوية الجنة القطاعية الممكلة لديها.
 .2تحديد مم ل عن المريز.

 .3يتم تمكيل لجنة لدراسة الوظائف التي يستحق شاغلوها الوجبة الغذائية.
 .4يتم دعو أعض ا ا ا ا ا ا اااء اللجنااة القطاااعيااة لالجتماااع للقيااام اجوالت مياادانيااة لتحااديااد
الوظائف .

خطوات الحصووول على

الخدمة

 .5يتم تفريغ البيانات

من جداول استحقاق الوجبة الغذائية.

 .6يرفع رئيس اللجنااة القطاااعيااة يتااا

هلى رئيس اللجنااة الفنيااة بوزار العماال مرفق

اجداول استحقاق الوجبة الغذائية الموقعة من أعضاء اللجنة القطاعية.

 .7يحدد رئيس اللجنة الفنية بوزار العمل موعد وعضا اااء اللجنة الفنية لمناقما ااة عد
دراسات لتحديد الوظائف التي يستحق شاغلوها الوجبة الغذائية أولوية أولى و أولوية

ثانية.

 .8يعد محضر اجتماع و يوقع من أعضاء اللجنة الفنية.
 .9يرفع رئيس اللجناة الفنياة الكتاب هلى اللجناة الو ازرياة في وزار الماالياة ليتم هقرارهاا
منها.

أرقام هاتف للتواصوووووو

مع مقدم الخدمة

ها 0963113714944 – 0963113715013
فا 0963113714745
www.mdpc.gov.sy

mdpcnew@gmail.com

المخرج الرئيسوووووو من
الخدمة
مؤشرات أداء الخدمة

محضر اجتماع موقع من أعضاء اللجنة الفنية تمهيدا إلق ارره من اللجنة الو ازرية.
تحديد مستحقي الوجبة الغذائية

من الفتر المحدد .

