بطاقة تعريف الخدمة
اسم الخدمة

تق د المعاير ددااصعامعا ددطاواةمعايطميع ددةمي ددلمايا د معاا دداامعارايددة– عخما ددامم دديلم
يخاعصمعايصكز.

رمز الخدمة

510000051
تق د المعاير ددااصعامعا ددطاواةمعايطميع ددةمي ددلمايا د معاا دداامعارايددة– عخما ددامم دديلم
يخاعصمعايصكز يثلم:م
يرااصةميقاااسمعألطيعلم&ميقااسمعازيلم&ميقااسمتد ق م موديع م–مغدازم–ميدا م&&م

وصف الخدمة

يقاداسمعارد عصصةم&ميقاداسمعاصطيعدةماميرددااصةمرادلمعازاااادااماميردااصةمي دعطمراددلم
عايكااالم...معاخم.
يتق د المطتددالممعايرددااصعامجا د معاا ددةمعارايددةمطااعددةمعاخ يددةموم د مةددكلمة د ا ةميرددااصةم
يق مطييذجمير م.
متا يلمقاليةمتف اماةمعأطيععمعايرااصعامعا دطاواةمعاتديماقد ي امعايصكدزمقديمعايمد م

عايصق م&.مم

هيكمية الخدمة

صلاساةمممممممممممممممممم

تصنيف الخدمة

يصتعطممممممممممممممممممم

أماكن تقديم الخدمة

يقصميصكزمعالختعاصعاميعألعراثمعا طاواة.

أوقات تقديم الخدمة

8:30م عارامم–م2:00مظ صعم

المستفيد من الخدمة

قطاعمركييي
 اس ددت ص مجطا ددازمعايصقا دداامعايطميع ددةميعس ددتالمعاراط ددةمي ددلمطااد د معاخ ي ددةم يطد د ي م

المدة الزمنية
لمحصول عمى الخدمة

عاا ةمعاراية&مقيمعا ايعلم:مم45م قاقةم.مم

 زيددلمجطاددازمعايرددااصعامعايطميعددةمعوتعدداصعمميددلمتدداصاخمي دديلمعاراطدداامجا د معايخعددصم
عايرطيميرت م د يصمةد ا ةمعايردااصةميرد مقديمعايمد معايصقد امياختمد مودذعمعادزيلم
تعراممامير عامعاتاااةم:م

 .1طيعمعاراطةميطعارت ام.
 .2مطيعمعايرااصعامعايطميعةم.
 .3و معايرااصعامعايطميعةمم.
 .4تاصاخميصي معاراطةمقيمسالمتساالمعاراطاامقيمعا علصةمعافطاةمعايرطاة.
 .1كتا مصسييميلمعاا ةمعارايةمطااعةمعاخ يةمات يلميااميم:م
 طيعمعاراطاام/معألا زةممعايطمي ميرااصت اميتي اف امعةكلميخت ص.
 و معاراطاام.
 عايظ ددال مي/ايمعاع دداصيتصعاميايمخا ددااامعاقا دداسمعايطم ددي ميرااصت دداميعايا دداالام
عاييعققةم ماطيععمعايرااصعامعايطمي معاصعؤواموم معاراطاا&م.
 ذكصمعاييع فاامعاقااساةمعاتيمستتلمعيياع امعايرااصةمعايطميعةم.
 اصقالمعاتيع لمي معاا ةمعارايةمطااعةمعاخ يةم.
 تسياةمعاةخصمعايسدؤيلمودلميتاعردةمودذخمعاخ يدةمقديمعايصكدزم متسدياةميطد ي م/م

الوثائق المطموبة

ييثلمعاا ةمعارايةم&م.
 ذكددصمعاترمايدداامعاخا ددةمعيطاياددةميطقددلميت د عيلمعاراطدداام مجلمكددالموطددا مةددصيطم
خا ةماا ميصعوات امم&م.
 .2ديصةمودلمعا ياددةمعاةخ داةمايطد ي م/مييثدلمعاا ددةمعارايدةمعاددذ ماقديلمعتي ددالم
عاراطدداامجا د ميصكددزمعالختعدداصعام مايمتزيا د معا د ايعلمعددااصقلمعادديططيمعاخدداصمع د مكر د م

ا ط م&م
 .3عطاقددةمترصا د معاا ددازم ميصققددةمايميثعتددةموم د معاا ددازم&معراددثمتت دديلم:معسددلم
عاا ازمامعاطصعزمامتصيازمعاا ازمامياالمعاا ازمعاكميمامعاياالمعايستخ لم.
 .4كتا د معاتة د المعاخدداصمعااا ددازم مايمطسددخةميع ددرةمييقددصي ةميط د م&مقدديمرددالم
تيقصخم.

 .5طسددخةميقددصي ةمييع ددرةميددلمعاييع ددفةمعاقااسدداةمعايطمددي معايرددااصةميقق دداممم مقدديم
رددالمياددي مييع ددفةمقااسدداةمتصغ د معاا ددةمعتطعاق ددامقدديمعايرددااصةميكاطددامعاليكاطاددةم

يتيقصةماتطعاق اممقيم علصةمعايرااصةمعا طاواةم&م.م
يارظة:مقيمرالمو لمياي مييع فةمخا ةمتصغ معاا ةممعتطعاق امايرااصةمعاراطةم
/معاا د ددازماماد ددتلممعسد ددتخ علمعاييع د ددفةمعايرتي د د ةمقد دديميصكد ددزمعالختعد دداصعاميعألعرد دداثم

عا طاواةميعاخا ةمعاايرااصعامعايطميعة .م
م
م
 عاتكااا معايتصتعةمتتيثلمعيااميم:
 .1عاصسيلميعاطيعع معايطميعةميقايت ام250مل.سمتتيزعمكيااميم:
100ممل.سممممطاع مياايم معاستثطا معاا اامعارايةمعايرفاةم&مم.
150مل.سمممممصسلم ط ي مترايطيم.

الرسوم

 .2اايصمعايرااصعاماميذا مرس ماللرةماايصمتق المعاخ ياامعاتيماتقا

امعايصكزم

معاالرددةمودديمعيياد مقدصعصمصقددلم 20م&م–متدداصاخم2016/4/7معاي ددا موماد ميددلم

قعلمعاسا ميزاصمعا طاوةم&م.م
يارظةم:م
 ت ددا مطس ددعةم25م%مي ددلمعألا دديصمعايرد د ةمق دديماللر ددةمعألا دديصمومد د معاير ددااصعام

عايسترامةمعطا موم مطم م ار معاراقةم مرسد ميداميص مقديمعايدا ةمصقدلم &4مقديم
عاقصعصمصقلم20م–متاصاخم2016/4/7م&م.

 قدديمعرددضمعاردداالامعاخا ددةميعاتدديمارددي متق د اصوامت عصةمعايصكددزماددتلمتر ا د ماادديصم
عاخ د ياامعاتدديماق د ي امعايصكددزمعسددتطا عمما د اص مااطددةمخا ددةميؤافددةميددلمعاسددا معاي د اصم

عارالماميي اصاةمعاي اصاةمعايخت ةميصلاسمعا علصةمعايرطاةم مرس ميداميص مقديمعايدا ةم

صقلم &5مقيمعاقصعصمصقلم20م–متاصاخم2016/4/7م&م.

 .1ي د معاراطدةمقدديمرايادةمطظافددةمتيايداميخااادةميددلما ميميثداامايكددلمالمتدؤثصمقدديم
رةمعاطتالمم مرس مخ ي اةمعاراطةم&ميثاممييعزالمعار عصصةمخااادةميدلمع مكسدصم

ييرفيظددةم دديلموع ديعامقماطاددةمامعاكتددلمخاااددةميددلمعاخ د يشمييرفيظددةمقدديمومع ددام

عاخا ةم...معاخ.م

 .2ياي ميم د مومد معاراطدةم/مرايادةمعاراطدةمامارعدصمودلميرتديعمعاراطدةماميعاتسدياةم

عا رارةمامراطةمعاي عص ميرااصت امم.

 .3خمدديمعاراطدداام/معألا دزةميددلما ماذعمايم ددصصمايمياددي مخمددلمقدديمعأل ع ماميقدديم

الشررررررررررروط الوا رررررررررر
توفرها لتقديم الخدمة

رالمتعالميادي ميةدكمةمايمخمدلميداموطد معاترقد ميدلمعاراطدةموطد معسدتاي امم مطتاادةم

عافردددصمعافازاد دداليم&مقرم د د مطاا د د معاخ يد ددةمعاتر د د معرد ددلمعايةد ددكمةميعسد ددتكيالمكاقد ددةم
عايتطمعاامعاطاق ةمعايترمقدةمعااراطدةم/معاا دازمعاتديمتراد مجاد عص معايردااصعامعايطميعدةم
يعااسد ددصوةمعاق د دديعمام نيعالماكد دديلميد ددلمر د د معايصكد ددزمعالوتد ددذعصمود ددلمتق د د المعاخ يد ددةم

عايطميعةم.م

 .4تر ددي مطت ددالممعاير ددااصعامعايعاط ددةمق دديمعاةد د ا ةمامراط ددةمعايصس ددمةماميمترتع ددصمعاةد د ا ةم
الغاةمقيمرالمياي ما مت ااصمايمةط مايمر م.
 .5عاتزعلمطاا معاخ يةمعاسترا ةمعاراطاامخالمعاي ةمعاير ةميعايتف موما امامراثم
ارتفظمعايصكزمعااراطاامعايصسمةمااختعاصماي ةمة صميلمتاصاخم

يصمعاطتالمم.م

اذعمارتعصمعايصكزمغاصميسؤيلمولموذخمعاراطاامقيمرالمود لميعدا صةممعاا دةمعارايدةم

الستاي اميلمعايصكزمعر معطت ا معاي ةمعايذكيصةماواخ.مموميدامماطد مادتلمجودالمعاا دةم
عارايددةمع د يصمة د ا ةمعايرددااصةميعاة دصةمرددالمي ددا قت اميددلمعاي د اصمعارددالماميصكددزم م

واتفااًمايمعاافاكسمولمطصا معا ايعلم&.

 .6عالات دزعلمعاايقددامعاير د مااوت دصعضموم د مطتددالممعاراطددااميودديمقدديصمعطدداعمعاا ددةم
عاطااعةموم مة ا ةمعايرااصةميقعلمعسترا ت اماما ازمعايرااصميلمعايصكز.مم
 .1جصس ددالمكت ددا مصس ددييمعااير ددااصعامعايطميع ددةمي ددلمعاا ددةمعاراي ددةم مات دديلمكاق ددةم
عايرميياامعايطميعةميعاتيمتيامعتةاصةمجاا امقيمققصةمعايثال معايطميعةم&م.
 .2عار يصمعاةخ يمايط ي /مييثدلمعاا دةمعارايدةمطااعدةمعاخ يدةمجاد معاد ايعلمقديم
يصكزمعالختعاصعامعا طاواةماتي المعاراطاااميعاكتا معاصسييمعايةاصمجاا مساعقام.

خطوات الحصول عمى
الخدمة

 .3عسدتالمعاراطدةم/معاا دازميددلميطد ي /مييثدلمعاا دةمعارايددةما ديالممعرد معاتأكد ميددلم
تمعاةمعاراطةمايتطمعااميةصيطمعالستالم.
.4مجوالمعاا ةمعارايةمعايرطاةمعااوزاةمة ا ةمعايرااصةام نيعو ع معايطااعةمعاياااةمجا م
وذخمعاا ةم.
.5متسددمالمة د ا ةمعايرددااصةمي د معاراطددةمجا د ميط د ي معاا ددةمعارايددةمعر د متس د ا معألادديصم

عايتصتعةموما ا.م

وات م:مم+963116133262م/مم+963116133263

أرقام هاتف لمتواصل
مع مقدم الخدمة

قاكسم:م+963116133285
صم م:م845
عاعصا معالاكتصيطيمitrc.gov@gmail.com
عاييق معالاكتصيطيم www.m.itrc.gov.sy

المخرج الرئيسي من
الخدمة
مؤشرات أداء الخدمة

ة ا ةمعايرااصةميق مطييذجمير مم عاة ا ةمعاتيمتت يلمطتالممعايرااصعامعايطميعة&
جطاازمعاخ يةمعايطميعةم معايرااصةم&مقيمعايقامعاير .

