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  يخاعصمعايصكز.

 510000051 رمز الخدمة

 وصف الخدمة

 عخمادددامم ددديلم  –يدددلماياددد معاا ددداامعارايدددةتقددد المعايردددااصعامعا دددطاواةمعايطميعدددةم
 يثلم:م يخاعصمعايصكز

يدا م&&مم–غدازمم–يرااصةميقاااسمعألطيعلم&ميقااسمعازيلم&ميقااسمتد ق م موديع م
يقاداسمعاردصعصةم&ميقاداسمعاصطيعدةماميرددااصةمرادلمعازاااادااماميردااصةمي دعطمراددلم

 عايكااالم...معاخم.

عارايددةمطااعددةمعاخ يددةمومدد مةددكلمةدد ا ةميرددااصةميتقدد المطتددالممعايرددااصعامجادد معاا ددةم
 يق مطييذجمير  م.

 متا يلمقاليةمتف اماةمعأطيععمعايرااصعامعا دطاواةمعاتديماقد ي امعايصكدزمقديمعايمد م
 عايصق م&.مم

صلاساةمممممممممممممممممم  هيكمية الخدمة

يصتعطممممممممممممممممممم  تصنيف الخدمة

 يصكزمعالختعاصعاميعألعراثمعا طاواة.يقصم أماكن تقديم الخدمة

 ظ صعمم2:00م– عاراممم8:30 أوقات تقديم الخدمة

 قطاعمركييي المستفيد من الخدمة

المدة الزمنية 
 لمحصول عمى الخدمة

 يطددد ي ميعسدددتالمعاراطدددةميدددلمطااددد معاخ يدددةم ماسدددت ص مجطادددازمعايصقاددداامعايطميعدددة
 قاقةم.ممم45عاا ةمعاراية&مقيمعا ايعلم:مم

 زيددلمجطاددازمعايرددااصعامعايطميعددةمعوتعدداصعمميددلمتدداصاخمي دديلمعاراطدداامجادد معايخعددصم
قديمعايمد معايصقد امياختمد مودذعمعادزيلمميرد  عايرطيميرت م د يصمةد ا ةمعايردااصةم

تعراممامير  عامعاتاااةم:م



 طيعمعاراطةميطعارت ام.  .1
 طيعمعايرااصعامعايطميعةم.م  .2
 عايطميعةمم.و  معايرااصعام  .3

 تاصاخميصي معاراطةمقيمسالمتساالمعاراطاامقيمعا علصةمعافطاةمعايرطاة.  .4

 الوثائق المطموبة

 كتا مصسييميلمعاا ةمعارايةمطااعةمعاخ يةمات يلميااميم:م  .1
     .طيعمعاراطاام/معألا زةممعايطمي ميرااصت اميتي اف امعةكلميخت ص

     .و  معاراطاام

  عايظدددال مي/ايمعاعددداصيتصعاميايمخا دددااامعاقاددداسمعايطمدددي ميرااصت ددداميعاياددداالام
عاييعققةم ماطيععمعايرااصعامعايطمي معاصعؤواموم معاراطاا&م.

     .ذكصمعاييع فاامعاقااساةمعاتيمستتلمعيياع امعايرااصةمعايطميعةم

     .اصقالمعاتيع لمي معاا ةمعارايةمطااعةمعاخ يةم

  تسياةمعاةخصمعايسدؤيلمودلميتاعردةمودذخمعاخ يدةمقديمعايصكدزم متسدياةميطد ي م/م
ييثلمعاا ةمعارايةم&م.

  ذكدددصمعاترمايددداامعاخا دددةمعيطايادددةميطقدددلميتددد عيلمعاراطددداام مجلمكدددالموطدددا مةدددصيطم
خا ةماا ميصعوات امم&م.

 ديصةمودلمعا ياددةمعاةخ داةمايطدد ي م/مييثدلمعاا ددةمعارايدةمعاددذ ماقديلمعتي ددالم .2
عاراطدداامجادد ميصكددزمعالختعدداصعام مايمتزيادد معادد ايعلمعددااصقلمعادديططيمعاخدداصمعدد مكردد م

 ا ط م&م

عطاقددةمترصاددد معاا دددازم ميصققدددةمايميثعتدددةمومددد معاا دددازم&معرادددثمتت ددديلم:معسدددلم .3
 ياالمعاا ازمعاكميمامعاياالمعايستخ لم.عاا ازمامعاطصعزمامتصيازمعاا ازمام

كتادد معاتةددد المعاخدداصمعااا دددازم مايمطسددخةميع دددرةمييقددصي ةميطددد م&مقدديمردددالم .4
 تيقصخم.



طسددخةميقددصي ةمييع ددرةميددلمعاييع ددفةمعاقااسدداةمعايطمددي معايرددااصةميقق دداممم مقدديم .5
ردددالميادددي مييع دددفةمقااسددداةمتصغددد معاا دددةمعتطعاق دددامقددديمعايردددااصةميكاطدددامعاليكاطادددةم

 يتيقصةماتطعاق اممقيم علصةمعايرااصةمعا طاواةم&م.م

قيمرالمو لمياي مييع فةمخا ةمتصغ معاا ةممعتطعاق امايرااصةمعاراطةمميارظة:
/معاا ددددازماماددددتلممعسددددتخ علمعاييع ددددفةمعايرتيدددد ةمقدددديميصكددددزمعالختعدددداصعاميعألعردددداثم

معا طاواةميعاخا ةمعاايرااصعامعايطميعة.
م
م
 

 الرسوم

     :عاتكااا معايتصتعةمتتيثلمعيااميم

 ل.سمتتيزعمكيااميم:م250يقايت امعاصسيلميعاطيعع معايطميعةم  .1
 .م معاستثطا معاا اامعارايةمعايرفاةم&ممل.سممممطاع مياايمم100
 صسلم ط ي مترايطيم.ممل.سمممم150

اايصمعايرااصعاماميذا مرس ماللرةماايصمتق المعاخ ياامعاتيماتقا  امعايصكزم .2
عاي ددا  مومادد ميددلمم7/4/2016تدداصاخمم–&مم20 معاالرددةمودديمعييادد مقددصعصمصقددلم 

 قعلمعاسا ميزاصمعا طاوةم&م.م

 ميارظةم:

  ميدددلمعألاددديصمعايرددد  ةمقددديماللردددةمعألاددديصمومددد معايردددااصعامم25ت دددا مطسدددعةم%
&مقديم4عطا موم مطم م ار معاراقةم مرسد ميداميص مقديمعايدا ةمصقدلم عايسترامةم
&م.م7/4/2016تاصاخمم–م20عاقصعصمصقلم



  قدديمعرددضمعاردداالامعاخا ددةميعاتدديمارددي متقدد اصوامت عصةمعايصكددزماددتلمتر ادد ماادديصم
عاخدد ياامعاتدديماقدد ي امعايصكددزمعسددتطا عمماددصا مااطددةمخا ددةميؤافددةميددلمعاسددا معايدد اصم

يي اصاةمعاي اصاةمعايخت ةميصلاسمعا علصةمعايرطاةم مرس ميداميص مقديمعايدا ةمعارالمام
&م.م7/4/2016تاصاخمم–م20&مقيمعاقصعصمصقلم5صقلم 

الشررررررررررروط الوا رررررررررر  
 توفرها لتقديم الخدمة

ي د معاراطدةمقدديمرايادةمطظافددةمتيايداميخااادةميددلما ميميثداامايكددلمالمتدؤثصمقدديم .1
 رةمعاطتالمم مرس مخ ي اةمعاراطةم&ميثاممييعزالمعارصعصةمخااادةميدلمع مكسدصم
ييرفيظددةم ددديلموعدديعامقماطادددةمامعاكتددلمخااادددةميددلمعاخددد يشمييرفيظددةمقددديمومع دددام

 عاخا ةم...معاخ.م

عاراطدةمامارعدصمودلميرتديعمعاراطدةماميعاتسدياةمياي ميم د مومد معاراطدةم/مرايادةم .2
 عا رارةمامراطةمعايصع ميرااصت امم.

خمدديمعاراطدداام/معألا ددزةميددلما ماذعمايم ددصصمايمياددي مخمددلمقدديمعأل ع ماميقدديم .3
رالمتعالميادي ميةدكمةمايمخمدلميداموطد معاترقد ميدلمعاراطدةموطد معسدتاي امم مطتاادةم
عافرددددصمعافازادددداليم&مقرمدددد مطاادددد معاخ يددددةمعاتر دددد معرددددلمعايةددددكمةميعسددددتكيالمكاقددددةم

تراد مجادصع معايردااصعامعايطميعدةممعايتطمعاامعاطاق ةمعايترمقدةمعااراطدةم/معاا دازمعاتدي
الماكددددديلميددددلمرددددد معايصكدددددزمعالوتددددذعصمودددددلمتقددددد المعاخ يدددددةم يعااسددددصوةمعاق ددددديعماميعن

 عايطميعةم.م

تردددي مطتدددالممعايردددااصعامعايعاطدددةمقددديمعاةددد ا ةمامراطدددةمعايصسدددمةماميمترتعدددصمعاةددد ا ةم .4
 الغاةمقيمرالمياي ما مت ااصمايمةط مايمر م.

عاتزعلمطاا معاخ يةمعاسترا ةمعاراطاامخالمعاي ةمعاير  ةميعايتف موما امامراثم  .5
 ارتفظمعايصكزمعااراطاامعايصسمةمااختعاصماي ةمة صميلمتاصاخم  يصمعاطتالمم.م



اذعمارتعصمعايصكزمغاصميسؤيلمولموذخمعاراطاامقيمرالمود لميعدا صةممعاا دةمعارايدةم
عاي ةمعايذكيصةماواخ.مموميدامماطد مادتلمجودالمعاا دةمالستاي اميلمعايصكزمعر معطت ا م

عارايددةمع دد يصمةدد ا ةمعايرددااصةميعاةددصةمرددالمي ددا قت اميددلمعايدد اصمعارددالماميصكددزم م
 واتفاًامايمعاافاكسمولمطصا معا ايعلم&.

عالاتددزعلمعاايقددامعايردد  مااوتددصعضمومدد مطتددالممعاراطددااميودديمقدديصمعطدداعمعاا ددةم .6
 عاطااعةموم مة ا ةمعايرااصةميقعلمعسترا ت اماما ازمعايرااصميلمعايصكز.مم

خطوات الحصول عمى 
 الخدمة

جصسددددالمكتددددا مصسددددييمعاايرددددااصعامعايطميعددددةميددددلمعاا ددددةمعارايددددةم مات دددديلمكاقددددةم .1
 يعاتيمتيامعتةاصةمجاا امقيمققصةمعايثال معايطميعةم&م.عايرميياامعايطميعةم

عار يصمعاةخ يمايط ي /مييثدلمعاا دةمعارايدةمطااعدةمعاخ يدةمجاد معاد ايعلمقديم .2
 يصكزمعالختعاصعامعا طاواةماتي المعاراطاااميعاكتا معاصسييمعايةاصمجاا مساعقام.

عارايددةما ديالممعرد معاتأكد ميددلمعسدتالمعاراطدةم/معاا دازميددلميطد ي /مييثدلمعاا دةم .3
 تمعاةمعاراطةمايتطمعااميةصيطمعالستالم.

و ع معايطااعةمعاياااةمجا م4 .مجوالمعاا ةمعارايةمعايرطاةمعااوزاةمة ا ةمعايرااصةاميعن
 وذخمعاا ةم.

.متسددمالمةدد ا ةمعايرددااصةميدد معاراطددةمجادد ميطدد ي معاا ددةمعارايددةمعردد متسدد ا معألادديصم5
 عايتصتعةموما ا.م

أرقام هاتف لمتواصل 
 مع مقدم الخدمة

 +963116133263+م/مم963116133262وات م:مم
 +963116133285قاكسم:م
 845صم م:م

 itrc.gov@gmail.comعاعصا معالاكتصيطيم
  www.m.itrc.gov.sy عاييق معالاكتصيطيم

http://www.itrc.gov.sy/


المخرج الرئيسي من 
 الخدمة

 &تت يلمطتالممعايرااصعامعايطميعةمة ا ةمعايرااصةميق مطييذجمير  مم عاة ا ةمعاتي

 جطاازمعاخ يةمعايطميعةم معايرااصةم&مقيمعايقامعاير  . مؤشرات أداء الخدمة
 

 


