بطاقة تعريف الخدمة
اسم الخدمة

منح شهادة مطابقة للمنتجات الوطنية المصدرة ـ ـ ـ الغيرات حاي العاىلة رل شارة
المطابقة.

رمز الخدمة

15270000-006
يتم منح شـ ـ ـ ـ ــهادة المطابقة مد ها شـ ـ ـ ـ ــهي ا د بقة حاي دادلة للتمديد ى دنا رل

وصف الخدمة

طلب مقدم من الغ ـ ـ ـ ـ ــيرة ييان رحيت بى العص ـ ـ ـ ـ ــوت رل ش ـ ـ ـ ـ ــهادة مطابقة لمنتجا
الياحب دتص ـ ـ ـ ـ ـ ــدييلا دل د د اليلدا

اا يتم ه ـ ـ ـ ـ ـ ــعب رانات من ل المنتجات

إرهـ ـ ـ ـ ـ ــالها دل المجيي المجتا يل اي التعالاا رلاها

السورية الجاىة دها

مطابقتها م المواى ـ ـ ـ ـ ـ ـ ة

بى ات مطابقتها للمواى ات يتم منع الغهادة.

هيكلية الخدمة

بيعية

تصنيف الخدمة

مي بة

أماكن تقديم الخدمة

لائة المواى ات المقاييس العيبية السورية.

أوقات تقديم الخدمة

خالت الد ام اليهمى

المستفيد من الخدمة

دطاع كومى  -دطاع أرمات -


المدة الزمنية

للحصول على الخدمة

دذا رانت الغــيرة

التالى.


أبياد

ــمن دمغ ـ يتم هــعب العانات بى ن س الاوم أ بى الاوم

دذا رانت الغيرة خارج دمغ يتم هعب العانات خالت يومان أ ثالثة.

 بالنسبة يىدار الغهادة المطابقة يتم دىدارلا مباشية بعد ر د نتيجة التعلاا.
طلـب خطى مقـدم من ى ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ـب العالدـة معـد من ديـا الهائـة ييان يـ نوع المنت

الوثائق المطلوبة

رمات  .ملص رلي طاب مالى بقيمة  52ت.س

طاب شهاد بقيمة  52ت.س.
رهم عييز بضارة يجتلف سب رمية البضارة المعابظة المولود دها:

الرسوم



من دمغ للكمية األدا من  0111رغ رهم عييز بضارة  5111ت.س



من دمغ للكمية األكثي من  0111رغ رهم عييز بضارة  0111ت.س



خارج دمغ للكمية األدا من  0111رغ رهم عييز بضارة  2111ت.س



خارج دمغ للكمية األكثي من  0111رغ رهم عييز بضارة  0111ت.س



رهم شهادة صديي بقيمة  2111ت.س بقة خمسمائة لاية هورية.
رهم طاب  21ت.س لييا التعييز الغهادة.

الشروط الواجب

توفرها لتقديم الخدمة
خطوات الحصول على
الخدمة

كا منت مصـ ــن معلياط مطاد للمواى ـ ـ ات القياهـ ــية السـ ــورية يسـ ــتطي العصـ ــوت
رل الجدمة.


قديم طلب معد من ديا الهائة



دب اليهوم



يتم سليم الغهادة لصا ب العالدة

لا ف 2111616369+/2111616369+ :عويلة000 :

أرقام هاتف للتواصل
مع مقدم الخدمة

باكس2111616316+ :

ص.ب00801 :
ايمااsasmo@net.sy :
المود االلكتي نىwww.sasmo.org.sy :

المخرج الرئيسي من
الخدمة
مؤشرات أداء الخدمة

شهادة المطابقة السورية مصددة أىوالط.
من الودت الزمنى المعدد.



ن ا المطلوب



ر ا مستجدمان الجدمة.

