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 .تد هل ختد لي خ
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 وصف الخدمة

إ دددتتالختباتادددلتت ختدتدددتختاددد الخيات دددنختدة لدادددل ختد دددجليا خ تدي   اددد خيددد خ ياددد خخ
 تد هل ختد لي خ هتخ:

     .تباتالتت ختدال  خالد جليل ختدغذتئا خ

     .تباتالتت ختدال  خالد جليل ختدكايالئا ختد ض ا خ

     .تباتالتت ختدال  خالد جليل ختدكايالئا ختداليض ا خ

  خ–تداالسددتا خخ–تد  دد  خخ–تباتاددلتت ختدال دد خالد ددجليل ختديتا  دد خ ختددد ت خ
تدي ل خ...ختدخخ(خ.

     .تباتالتت ختدال  خالد جليل ختدجسا ا خ

     .تباتالتت ختدال  خالد جليل ختدياكلجاكا خ تدي  جا خ

      ختباتالتت ختدال  خالد جليل ختدكهتالئا خ تبدكتت جا.

     .تباتالتت ختدال  خا جلي ختبسيج خ ي ت ختداجلالخ

     .تدقالسل خ تباتالتت ختدالإتالفا خ

خخخ تقدد االخجتددلئخختباتاددلتت خإددداختد هدد ختد ليدد خ لدادد ختدا يدد خي دداخ ددك ختقتاددتختاتاددلتخ
  خ ف خجي ذجخيح  خ(خ.

 خت    خقلئي ختة ا ا خاأج تعختباتادلتت ختدتدتخاقد يهلخيتكدخختباتادلتت خ ت احدل خ
 تد جليا خخفتختدي نخختديتف خ(خخ
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 يتكخختباتالتت خ ت احل ختد جليا  أماكن تقديم الخدمة
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 ق لعخحك يت المستفيد من الخدمة

تديددد لختدالخيددد خاج دددلخختد تقادددل ختدي   اددد خ خ تسدددتالالختد اجددد خيددد خ لدددد ختدا يددد خخخخخخخخخخخ   المدة الزمنية
.خخخدقيقة 50 خيج   ختد ه ختد لي خ(خفتختد ا ت خخ

 لمحصول عمى الخدمة
  خي خإج لخختباتالتت ختدي   ا خ ختيتالتت"خي ختلتاخخ    ختد اجدل خإدداختدياادتخ

فددتختدي ددنختديتفدد .خ اات ددنخهددذتخخمحددددتدي جددتخ حتدداخ دد  تختدتقتاددتختديااددت خ(خ
تدخي ختا ل"خد يح  ت ختدتلدا خ:

 
 ج عختد اج خ  اا تهلخ.   .1

 
 ج عختباتالتت ختدي   ا خ ا   اتهلخ.خ   .2

 
 تباتالتت خ تدتحلدا ختدي   ا خخ.خي     .3

 
 تلتاخخ ت  ختد اج خفتخس  ختس ا ختد اجل خفتختد تئتلختدةجا ختدي جا خ.خ   .4

 الوثائق المطموبة

 كتل ختسيتخي ختد ه ختد لي خ لدا ختدا ي خ خاتضي خيلا تخ:خ   .1

     .ج عختد اجل ختدي    ختاتالتهلخ

     .ي  ختد اجل خ

     .تباتالتت ختدي    خت تتؤهلخي اختد اجل خ

     .تح ا ختدي ت ة ختدقالسا ختدي    ختد ي خ فقهلخ

     ت ددتابخاددأ ختد اجدد ختديق يدد خيدد خقادد ختد هدد ختد ليدد خييو دد خد كيادد ختديددأا ذلخيجهددلخ
تد اج خ خ ي اخيسؤ دا خهذهختد ه خ.

     لدا ختدا ي خ.أتقلالختدت ت  خي ختد ه ختد لي خ 

     تسيا ختد اصختديسؤ  خي خيتلا  خهذهختدا ي خفتختديتكدخخ ختسديا خيجد   خ/خ
ييو ختد ه ختد لي خ(خ.



     ذكددتختدت  ايددل ختدال دد خايجل ددد خ جقدد خ تدد ت  ختد اجددل خ خإ خكددل خهجددل خ ددت  خ
ال  خا  خيتتيلتهلخخ(خ.

  تلخي ختده اد ختد ا دا خديجد   خ/خييود ختد هد ختد ليد ختددذ خاقد الخات  دا خ   .2
 تد اجل خخ خأ ختخ ا ختد ا ت خالدتقالختد  جتختدالصخاهخكح خأ جاخ(خ

تدد فاتخجسددا خ تقادد خ تضددح خيدد ختدي ت ددة ختدقالسددا ختدي  دد  ختد يدد خ فقهددلخ خفددتخ .3
لتخ كلجدد ختبيكلجادد خحددل خ  دد  خي ت ددة خقالسددا ختت دد ختد هدد خات ااقهددلخفددتختباتادد

 يت فتلخدت ااقهلخي خقا خفجتختديتكخخ(.

فدددتخحدددل خيددد الخ  ددد  خي ت دددة خال ددد ختت ددد ختد هددد ختد ليددد خخات ااقهدددلخخيالحظددد :
باتاددلتختد اجدد خ خاددتالخختسددتا تالختدي ت ددة ختدي تيدد لخفددتخيتكددخختباتاددلتت خ ت احددل خ

 تد جليا خ تدال  خالباتالتت ختدي   ا .

 الرسوم

     :تدتكلدانختديتتتا ختتيو خايلا تخ

  .سختت خعخكيلا تخ:خ250تدتس الخ تد  تا ختدي   ا خ قايتهلختا يلدا خخ  .1
  .سخخخخ لا خيلدتخ خالستوجلالختد هل ختد لي ختدي ةللخ(خ.خ100
  .سخخختسالخ ج   خت ل جتخ.خ150

أ ددد تختباتادددلتت خ خ ذدددد خحسددد خبئحددد خأ ددد تختقددد االختداددد يل ختدتدددتخاتقلضدددهلخ  .2
تدي دددل  خخ7/4/2016تدددلتاخخخ–(خخ20تديتكدددخخ ختدالئحددد خهدددتخاي  ددد خقدددتتتختقدددالخ 

 ي اهخي خقا ختدسا خ خاتختد جلي خ(خ.خ

 خيالحظ خ:

     خيدد خت  دد تختديحدد  لخفددتخبئحدد خت  دد تخي دداختباتاددلتت خخ25تضددلنخجسددا خ%
 تدتحلدادد ختديسددت    خاجددلالخي دداخ  دد ختد هدد ختد ليدد خ خحسدد خيددلخ ت خفددتختديددل لختقددالخ

(خ.خ7/4/2016تلتاخخخ–خ20(خفتختدقتتتختقالخ4 



     فددتخا ددحختدحددلب ختدال دد خ تدتددتخا دد  ختقدد اتهلخا تتلختديتكددخخاددتالختح ادد خأ دد تخ
تدادد يل ختدتددتخاقدد يهلختديتكددخختسددتجل ت"خدددتأ خد جدد خال دد خيؤدةدد خيدد ختديدد اتختد ددلالخ خ

(خ5 ي اتتدي اتادد ختديات دد خ تئدداسختددد تئتلختدي جادد خ خحسدد خيددلخ ت خفددتختديددل لختقددالخ 
.خ(خخ7/4/2016تلتاخخخ–خ20فتختدقتتتختقالخ

الشروط الواجب 
 توفرها لتقديم الخدمة

تخ اددددد ختديتكدددددخخاكيادددددل خكلفاددددد خيددددد ختد اجدددددل خيحكيددددد ختا دددددال خاتيدددددلالخإ دددددتتالخ -1
 تباتالتت ختدي   ا .

 ض ختد اج خفتخحل اد خجظاةد ختيليدلخ الداد خيد خأ خي  ودل خايكد خأ ختدؤوتخفدتخ -2
  ح ختدجتلئخخ خحس خا   ا ختد اج خ(خ.

  ددد  خي  ددد خي ددداختد اجددد خ/خحل اددد ختد اجددد خ خا ادددتخيددد خيحتددد  ختد اجددد خ يددد  خ -3
تد اجددل خ خ خ خيادد لختد اجدد خأ خسدد تهلخفددتخحددل خكلجدد خيددوال:خي دد خك جسددت ل خكدداسخ

 يجظةل  خأ ...إدخ( خ تدتسيا ختد حاح خد  اج ختديتت ختح ا هلخ.

ادددددل  هخلخإتفددددل ختد اجددددد خاكتاددددد خإت دددددل ت خا ضدددددبخكاةاددددد ختسدددددتا تيهلخ خادددددلصخ -4
  ت   ت خ(خ.

 إتفل ختد اج خاا لق خت تانخ هلخخ خالصخال  هخلخ(خ.  -5

ا د ختد اجددل خيد خأ خأذ خأ خضددتتخأ خ  د  خا دد خفدتخت  تالخ خ فددتخحدل ختاددا خ -6
  دد  خي ددك  خأ خا دد خيدددلخيجدد ختدتحقدد خيدد ختد اجددد خيجدد ختسددتاليهلخ خجتا دد ختدةحدددصخ
تدةاخادددلئتخ(خف  ددداخ لدددد ختدا يددد ختدت هددد خاحددد ختدي دددك  خ تسدددتكيل خكلفددد ختديت  ادددل خ

تباتادلتت ختدي   اد خ الدسدتي خختدجلق  ختديت  ق خالد اج خ/ختد هدلخختدتدتخت اد خإ دتتال
بخاك  خي خح ختديتكخختبيتذتتخي ختق االختدا ي ختدي   ا خ.خ  تدق   خ خ ت 

ت ددتابخاددأ ختد اجدد ختديق يدد خيدد خقادد ختد هدد ختد ليدد خييو دد خد كيادد ختديددأا ذلخيجهددلخ -7
تد اج خ خ ي اخيسؤ دا خهذهختد ه خ خاتالختضيا خهدذتختدت دتابخفدتختدكتدل ختدتسديتخ

 تديتس خي ختد ه ختد لي خ(خ



خت   خجتلئخختباتالتختديااجد خفدتختدتقتادتخد  اجد ختديتسد  خ خ خا تادتختدتقتادتخب ادل خ -8
 فتخحل خ    خأ ختغااتخأ خ   خأ خح خ.

تدتددختالخ لددد ختدا يدد خ ختد هدد ختد ليدد خ(خالسددت ل لختد اجددل خاددال ختديدد لختديحدد  لخ -9
 تديتة خي اهلخ خحا خاحتةظختديتكخخالد اجل خا  ختبجتهلالخي ختباتالتت ختدي   ا خ

  ف ختدتلدتخ:

 فقد خيد خخشدرردالاتادلتت ختدي   اد خديد لخخغير القابمة لمتمدف والمطابقدةتد اجدل خ
تلتاخخ   تختدجتلئخخ خ   تختدتقتاتختدياات خ(خ.

 دالاتالتت ختدي   اد خاحدتةظخاهدلخديد لخخغير القابمة لمتمف غير المطابقةتد اجل خخ
ي ختلتاخخ   تختدجتلئخخ خ   تختدتقتاتختدياات خ(خخخشررين

 خكلد اجددل ختدغذتئادد خ ال دد ختدحسلسدد خخسددريعة التمددف والفسددادالدجسددا خد  اجددل خ 
تدداريا انتردداص الصدد حية يجهددلخ تدقلا دد خد ةسددل خسددتا ل"خ(خفتددتلختبحتةددلظخاهددلخاحدد  هلخ

.خخالخاص بالعينة

دددذتخا تادددتختديتكدددخخ ادددتخيسدددؤ  خيددد خهددذهختد اجدددل خفدددتخحدددل خيددد الخيادددل تلخختد هدددل خ
أياله.خخي يدل"خأجدهخادتالخإيدالالختد لي خبستاليهلخي ختديتكخخا  ختجتهلالختدي لختديذك تلخ

تد هددد ختد ليددد خا ددد  تختدتقتادددتختدياادددت خيال دددتلخحدددل خي دددل قتهخيددد ختديددد اتختد دددلالخ
 د يتكخخ خ ذد خفتخكتل ختدي لدا ختديلدا ختدذ خاتالخإي ت هخي خقا ختد ا ت خ.

 تبدتختالخالد ق ختديح  خداليتتتحخي اخجتلئخختد اجل خ:    -10

 فدددتخحدددل ختد اجدددل خسدددتا  ختدت دددنخ خ تدتدددتختظهدددتخجتدددلئخختباتادددلتت خاأجهدددلخياجدددل خ
يالدةددد .خاا دددوختدددد ا ت ختد هددد ختد ليددد خخاهدددذهختدجتا ددد خفددد تت"خ خ ذدددد خبي لالهدددلخي دددل خ
داليتددتتحخي دداختدجتددلئخخفددتخحددل خت اتهددلخاددذد خ.خ فددتخحددل ختيتتتضددهلخاددال ختدةتددتلخ

تاخخ الحا ختد اج خ(خ خاق الختديتكدخختديا   خدحةظختد اجل خ خاح  خهذهختدةتتلختل
اإيل لختباتالتخ.



دك خفتخحل خاقا ختدجتلئخخجةسهلخا د ختايدل لخاتحيد ختدخاد  خأ د تخ تكدلدانخإيدل لخخ
 هذهختباتالتت خ.خ

 الدجسا خإداختد اجل خت ات خفلد ق ختديح  خداليتتتحخي اختدجتلئخخات   خالديد لخ
تدخيجادد ختديا  دد خدالحتةددلظخالد اجددل خ تدي ددتقخيجهددلخيدد خقادد ختديتكددخخفددتختقتاددتخ
تباتالتخ خحس خيلختي ختا دلتلخإدادهخسدلاقل"خ(خ.خ بخاقاد خأ ختيتدتتحخي داخجتدلئخخ

ظختد اجل خ.ختباتالتت خا  خيت تختدخي ختديح  خدحة

إتسدددل خكتدددل ختسددديتخالباتادددلتت ختدي   اددد خيددد ختد هددد ختد ليددد خ خاتضدددي خكلفددد خ .1 خطوات الحصول
 تدي   يل ختدي   ا خ تدتتختي ختا لتلخإداهلخفتخفقتلختد ولئ ختدي   ا خ(خ.

 عمى الخدمة
تدحض تختد ا تخديج   /خييود ختد هد ختد ليد خ لداد ختدا يد خإدداختدد ا ت خفدتخ .2

تباتاددددلتت ختد ددددجليا خدت  ددددا ختد اجددددل خيدددد ختدكتددددل ختدتسدددديتختدي ددددلتخإداددددهخيتكددددخخ
 سلاقل".

 

تسدددتالالختد اجددد خ/ختد هدددلخخيددد خيجددد   /خييوددد ختد هددد ختد ليددد خأ ددد ب"خا ددد خإ دددتتالخ .3
 تدةحصختدالخالخ خ تدتأك خي خت اا ختد اج خديت  ال خ  ت  ختبستالالخ.

 

يدد ت ختدي لدادد ختديلدادد خ.خإيددالالختد هدد ختد ليدد ختدي جادد خا لهخادد ختقتاددتخ4 تباتاددلت خ ت 
 إداخهذهختد ه خ.

 

.ختس االختقتاتتباتادلتي ختد اجد ختدياتادتلخ خإ خأيكد خذدد خ(خإدداخيجد   ختد هد خا د خ5
 تس ا خكلي خت   تختديتتتا خي اهلخحس خيلخ ت خفتختدي لدا ختديلدا خ.خ

 +963116133263+خ/خخ963116133262هلتنخ:خخ أرقام هاتف لمتواصل

 +963116133285فلكسخ:خ مع مقدم الخدمة

 
 845صخ خ:خ

 
خitrc.gov@gmail.com تداتا ختبدكتت جتخ

 
 www.m.itrc.gov.syتدي ق ختبدكتت جتخ



المخرج الرئيسي من 
 الخدمة

تقتاددددتختباتاددددلتخ فدددد خجيدددد ذجخيحدددد  خخ ختدتقتاددددتختدددددذ خاتضددددي خجتددددلئخختباتاددددلتت خ
 تدي   ا خ(.

 إج لخختدا ي ختدي   ا خ ختباتالتخ(خفتختد ق ختديح  . أداص الخدمةمؤشرات 
 


