بطاقة تعريف الخدمة
اسم الخدمة

تعديل نظام حوافز إنتاجية لمؤسسة

رمز الخدمة

151000005

وصف الخدمة

تعديل نظام حوافز إنتاجية قائم لمؤسسة إنتاجية أو لها إيرادات.

هيكلية الخدمة

فرعية

تصنيف الخدمة

مرتبط

أماكن تقديم الخدمة

مقر المركز.

أوقات تقديم الخدمة

 9.00صباحاُ – حتى  2.30مساءاً خالل أيام الدوام الرسمي.

المستفيد من الخدمة

قطاع حكومي

المدة الزمنية

اسبوعين من لحظة تأمين المتطلبات.

للحصول على الخدمة

 .1بيان عن واقع عمل الجهة الطالبة.
 .2بيانات إدارية .
 .3بيانات فعلية آلخر ثالثة أو خمسة أعوام للمؤسسة.

الوثائق المطلوبة

 .4بيانات مالية للمؤسس س س سس س س سسة للعام الحالي حس س س سسم القانون المحاس س س سسبي الموحد كتا
رسمي موجه للمركز.
 .5دراسة معايير جديدة معدة من قبل المركز.
 .6آخر قرار حوافز معتمد للمؤسسة.

الرسوم

مجاني
 .1مؤسسة إنتاجية أو لها إيرادات.

الشروط الواجب توفرها
لتقديم الخدمة

 .2حدوث تغير في ظروف العمل أو الوضع االقتصادي.
 .3تعسساون الجهسسة ةسسالبسسة التسسدمسسة في تقسسديم الوثسسائل والبيسسانسسات المطلو سسة ي عك
جودة وسرعة انجاز التدمة ضمن الوقت المحدد.

 .1إرسال كتا

على

من الجهة ةالبة التدمة للمركز.

 .2ةلم بيانات فعلية آلخر ثالثة أو خمسة س وات.
 .3رفع الد ارسس س س سسة لمديرية شس س س سسؤون المؤس س س س سسس س س سسات في و ازرة المالية بتو يع المدير العام

خطوات الحصول على
الخدمة

للمركز.

 .4م اقشس س س س س سسة الد ارسس س س س س سسة بدعوة من و ازرة المالية و حةس س س س س سسور مم ل عن الجهة الطالبة

للتدمة.

 .5اعتماد الدراسة من قبل و ازرة المالية.
 .6إعداد قرار حوافز من وزير الجهة الطالبة للتدمة.
 .7إرسال صورة عن قرار وزير الجهة الطالبة للتدمة إلى المركز.
هس 0963113714944 – 0963113715013

أرقام هاتف للتواصل
مع مقدم الخدمة

فس 0963113714745
www.mdpc.gov.sy
mdpcnew@gmail.com

المخرج الرئيسي من
الخدمة
مؤشرات أداء الخدمة

دراسة لتعديل نظام حوافز لمؤسسة جاهزة لالعتماد من قبل و ازرة المالية .
انجاز الدراسة في موعدها ي عك

على الوثو ية في جودة التدمة.

