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اطماقةختألةيتجخفيقختي يتاةخأيخالستا تمختألشعةخ.
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عمدد خشددفلختقماددمختاتاددلمخيتقدد امخمتددل خختذاتاددلمتدخإيدد ختياظددةختيعلةددةخطلياددةختيا ةددةخ
 يفقخمةيذجخةح  خ.

)ختا ينخقل ةةختف اماةخاأميتعختذاتالمتدختيةا تماةخ/ختيالمااةختيتديخاقد ةظلختيةمفددخ
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م اساةخخخخخخخخخخخخخخخخخخ  هيكمية الخدمة

ةمتاطخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ  تصنيف الخدمة

 ةمفدختذاتالمتدخيتألاحللختي ملعاةخخخخخخخخخخخخخخخخخ أماكن تقديم الخدمة



 ظظمت"خ2:00خ– الحل"خخ8:30 أوقات تقديم الخدمة

 تيةمظةلدخخخخخ-أفمت خخخخخخخخخ-قطلعخأعةللخخخ المستفيد من الخدمة
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 .تلما خيمي ختيعامةخفيخسالختساالختيعاملدخفيختي ت ماختيفماةختيةعماةخ.4  

 الوثائق المطموبة
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     )تح ا خقطمختيعامةخ)خفيخحللخعاملدختألملاابخ

     .ع  ختيعاملدخ

     .أميتعختذاتالمتدختيةطميبختامتؤملخعم ختيعاملدخ
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     .أمقلمختيتيت لخةوختياظةختيعلةةخطلياةختيا ةةخ
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الشروط الواجب 
 توفرها لتقديم الخدمة

تعظدد ختياظددةخطلياددةختيا ةددةخاتدديفامختيةسددتمدةلدختيةطمياددةخخاددمتءخمددذهختذاتاددلمتدخ .1
ة ددلخ:ختألفدددرمخ خةددديت ختيتحةدداضخ ختيسددديت لختيمفدددلذاخ خةدديت ختيددد قل قختيةاملطاسددداةخ..خ

 يغامملخةنختيةستمدةلدختألامىختيتيخاتمخإعرمختياظةخةساقل"خاظلخ.خ

ةدددوختألاظدددداخيتيةعددد تدختيردةدددةخةدددنختدددأةانخيسدددامةخةملسددداةخيمقدددلخفماددديختذاتادددلمخ .2
 تيةمفدخإي خةيقوخإامتءختذاتالمتدخياليعفسخ.

تأةانخاةاوخةستمدةلدختخقلةةخفيخحللخفلمدختيةظةدةخادلمجخمطدلقخة امدةخ ةشدقخ .3
 يتست عدختذاتالمتدختيةطمياةخأف مخةنخايمخعةلخفعميخ.خخخ
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فددديخحدددللخعددد مخيادددي خةيت دددفةخال دددةختمغدددبختياظدددةخخاتطااقظدددلخذاتادددلمخخةرحظدددة:
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