بطاقة تعريف الخدمة
اسم الخدمة

وضع نظام حوافز إنتاجية لمؤسسة

رمز الخدمة

151000002

وصف الخدمة

وضع نظام حوافز إنتاجية لمؤسسة إنتاجية أو لها إيرادات.

هيكلية الخدمة

رئيسية

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 طالبة الخدمة.
 .2بيانات إدارية .

الوثائق المطلوبة

 .3بيانات عن كتلة العالوات لمدراء الش ررركات التا عة للمؤس رس ررة وللعاملين ا داريين
ولخدمات ا نتاج ولإلنتاج المباشر ،أو ا يرادات الحاصلة عليها المؤسسة.
 .4بيانات مالية للمؤسسة للعام الحالي حسب القانون المحاسبي الموحد.

الرسوم

مجاني

الشروط الواجب توفرها
لتقديم الخدمة

 .1مؤسسة إنتاجية أو لها إيرادات.
 .2تع رراون الجه ررة ط ررالب ررة الخ رردم ررة في تق رردين البي رران ررات المطلو ررة ي عك
وسرعة انجاز الخدمة ضمن الوقت المحدد.

على جود

 .1إرسال كتاب من الجهة طالبة الخدمة للمركز.
 .2طلرب بيرانرات فعليرة ة تلرة العالوات للشر ر ر ر ر ر ررركرات – بيرانرات إداريرة – بيرانرات مراليرة

للعام الحالي).

 .3رفع الد ارس ر ر ررة لمديرية ش ر ر ررؤون المؤسر ر ر رس ر ر ررات في وزار المالية بتو يع المدير العام
خطوات الحصووول على للمركز.

الخدمة

 .4م اقش ر ر ر ر ررة الد ارس ر ر ر ر ررة بدعو من وزار المالية و حل ر ر ر ر ررور مم ل عن الجهة الطالبة
للخدمة.
 .5اعتماد الدراسة من قبل وزار المالية.
 .6إعداد قرار حوافز من وزير الجهة الطالبة للخدمة.
 .7إرسال صور عن قرار وزير الجهة الطالبة للخدمة إلى المركز.
هر 0963113714944 – 0963113715013

أرقام هاتف للتواصوووووو
مع مقدم الخدمة

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

المخرج الرئيسوووووو من
الخدمة
مؤشرات أداء الخدمة

دراسة نظام حوافز لمؤسسة جاهز لالعتماد من قبل وزار المالية .
انجاز الدراسة في موعدها ي عك

على الوثو ية في جود الخدمة.

