رمز الخدمة

805055551
تق د االختباتاددلمتدختيةا تماددةختيةجمياددةخةددلخاةاددوختياعددلدختيةلةددةخ خيتيةتةمقددةخا ل ددةخ
تألاع دواخيتيةة د تدختيتددنخبخاة ددلخمقمعددلخزيددقخةاددلامختيةم ددو خيتقادداالخةجلاقددةخمت ددل خ
تباتالمتدخيمةيتصفةختيقالسداةخاتدختيةقةدةوخيةدلخ داخختباتادلمتدخمدا مخيمدقخسداا خ

تيةثل ختباتالمتدخيتيفحيصلدختيقزتق اة خةث خ:

 حصخاي اخيحلالختألملاابختيةة ماةخ(خأملاابختيدمفجخيتيادلوخخووختيد خخخيامي دلخةدلخ
تيةادديبخ(ختي س دديمخ ختيااددلخ خمق ددصختيتاوا د خ خيا ددي خ قليددلدخ يت ا ددةخووووختيد د خخخ
اجماقةختألةيتجخ ي ختيصيتاةخأيخالستا تالختألشةةخو

وصف الخدمة

 حددصخاددي اخيحددلالختيا تومددلدخيتية تما د ختياالماددةخكخةاددلاخسددةل ةختيا تومددلدخةاددلاخ
تيتآ خ(ختآ ختياوتملدخ ختيةمتا ختياالماةخوووتي خخخو

 تي شددعخيددلختأليجددل خ(خياددي خشددقي خ خ سدديمخ ددنختدبدخووخخخالسددتا تالختقماددلدخ
تألةيتجخ ي ختيصيتاةخ ختي ةل ختيةاملجاساةخ ختيسيت ختيمفلااخ

يتق االخمتدل ختباتادلمتدخيتيتقاداالخزيدقختياعدةخجليادةختيا ةدةخيمدقخشد ختقمادمختاتادلمخ

ي خمةياجخةح خو

(ختا يلخةل ةةختفصاماةخاأميتعختباتالمتدختيةا تماةخ/ختيالمااةختيتدنخاقد ةعلختيةم دوخ
نختيةمعخختيةم خخوخخ

هيكلية الخدمة

م اساةخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

تصنيف الخدمة

ةمتاجخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

أماكن تقديم الخدمة

خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخةم وختباتالمتدخيتألاحللختيصملياةخ

أوقات تقديم الخدمة

0::8خصالحل"خ–خ0:88خظعمت"

المستفيد من الخدمة

ةجلعخح يةن

المددددددددددددددد الزمنيددددددددددددددة  اسدتام ختحياد ختي تددلبختيمسدةنخيماعدةخجلياددةختيا ةدةخزيدقختية اماددةختيفمادةختيةةماددةخ

للحصول على الخدمة يةمهخزيقختي ت ماختيفماةخخايالخية خ ةمنخوخ

 اسددتام خزي ددقالختياع ددةخجلياددةختيا ة ددةخاةييد د ختباتاددلمتدختيالماا ددةخ/ختيةا تما ددةخ(خ
تاةل"خيا ي ختيةيتيا خ نختي ت ماختيفماةختيةةماةخخخايالخية خ ةمنخو

 تي ددوةلختي ددقوالخخمادددلوختباتا ددلمتدختيةجميا ددةخ ددنخةق ددمختياعدددةختيجليا ددةخيما ة ددةخ(خ
أيتيةيةوختيايختح خخخخيص يمختيتقمامختيةااميخةح خ نختيةمعختيةم خ خيااتمدعخ

تاةل"خيمةح تدختيتلياةخ:

1و ميعختيةاملدخيجااةتعلخو
0و ميعختباتالمتدختيةجمياةخو
:و ي ختباتالمتدختيةجمياةخخوخ
4و تلما خيمي ختيةامةخ نخسا ختساا ختيةاملدخ نختي ت ماختيفماةختيةةماةخو
1و تلبخمسةنخةلختياعةختيةلةةخجلياةختيا ةةخاتضةلخةلامنخ:خ
 ميعختيةاملدختيةجميبختاتالم لخيتيصافعلخاش خةاتصمو
 تح ا خسةل ةختيةاملدخ(ختألملاابخ ختياوتملدخ ختيةمتا خووخخو
 تيصاعخةملسبخي لعخيمة للختيتنختياي خ اهختيةامةخو
 تح ا خةجمختيةامةخ(خ نخحل خياملدختألملاابخخ
 ي ختيةاملدخو
 أميتعختباتالمتدختيةجميبختامتؤ لخيمقختيةاملدخو

الوثائق المطلوبة

 ميياةختيفحصختيةجميبخسجحنخأالخ تامنخو
 تح ا ختيةيتصفةختيقالساةختيةجميبختقااالختيةجلاقةخيمقخأسلسعلخو
 تح ا ختيةيتصفلدختيقالساةختيتنخستتالخاةيااعلختباتالمتدختيةجمياةخو
 أمةلالختيتيتص خةوختياعةختيةلةةخجلياةختيا ةةخو
 تسةاةختيشاصختيةسدؤي خيدلخةتلاةدةخ داخختيا ةدةخ دنختيةم دوخ(ختسدةاةخةمد يبخ/خ

ةةث ختياعةختيةلةةخخخو

0وصيماخيلختيعياةختيشاصاةخيةمد يبخ/خةةثد ختياعدةختيةلةدةختيةسدؤي خيدلخةتلاةدةخ
تيا ةةخ نختيةم وخ(خأيختويا ختي ايتلخاليمةالختييجمنختيالصخاهخ ح خأ مقخ).

 تيت لياعختيةتمتاةختتةث خاةلامنخ:
1و تيمسيالخيتيجيتاوختيةجمياةخيةاةتعلخ058خ واختتيوعخ ةلامنخ:
188خخ واخخخخجلاوخةلينخ(خالستثملءختياعلدختيةلةةختيةةفلاخخخخو
158

واخخخمسالخصم ي ختةليمنخو

0وأايمختباتالمتدختيةح اخ نخب حةخأايمختق االختيا ةلدختيتدنخاتقلضدل لختيةم دوخ
(ختيق حةخ نخاةيابختيقدمتمخمةدالخ(08خخخ–ختدلما خ0812/4/7ختيةصدل خيمادهخةدلخ
ةا ختيسا خيوامختيصمليةخخخوخ

الرسوم

:و أايمختقااالختيةجلاقةخيايكخحسبخب حةخأايمختق االختيا ةلدو
ةقحظةخ:خ
 تضددلعخمسدداةخ05خ%خةددلختألادديمختيةح د اخ ددنخب حددةختألادديمخيمددقختباتاددلمتدخ
تيةستةامةخاملءخيمقخجمبخصلحبختيةقةةخ(خحسدبخةدلخيم خ دنختيةدل اخمةدالخ(4خخ دنخ

تيقمتمخمةالخ08خ–ختلما خ0812/4/7خخخو

 ددنخاةددحختيحددلبدختيالصددةخيتيتددنخاةددي ختق د ام لخخ تماختيةم ددوخاددتالختح ا د خأادديمخ
تيا د ةلدختيتددنخاق د ةعلختيةم ددوختسددتمل ت"خي دمأيخيامددةخالصددةخةؤيفددةخةددلختيسددا ختية د امخ
تيةلالخ خية اماةختية اماةختيةاتصةخيم ااختي ت ماختيةةماةخ(خحسبخةدلخيم خ دنختيةدل اخ

مةالخ(5خخ نختيقمتمخمةالخ08خ–ختلما خ0812/4/7خخخو
1و تةعد ختياعددةخجلياددةختيا ةددةخاتددي امختيةسددتموةلدختيةجمياددةخخادمتءخ دداخختباتاددلمتدخ
ةث د خ:ختأل ددقالخ خة ديت ختيتحةدداحخ ختيس ديت ختيمفددلااخ خة ديت ختي د ةل ختيةاملجاسدداةخووخ

الشروط الواجب
توفرها لتقديم الخدمة

يغام لخةلختيةستموةلدختألامىختيتنخاتالخزيقالختياعةخةساقل"خاعلخوخ

0و ت ددأةالخيس ددامةخةملس دداةخيمقد د خ ما ددنختباتا ددلمخة ددوختألاعد دواخيتيةةد د تدختيقوة ددةخة ددلخ
تيةم وخزيقخةيةوخزامتءختباتالمتدخيالية اخو
:و تأةالخاةاوخةستموةلدختخةلةةخ نخحل خ لمدختيةعةدةخادلمجخمجدل خة امدةخ ةشد خ
يتست يدختباتالمتدختيةجمياةخأ ثمخةلخايالخية خوخخخ

4و تي امخمساةخةقميءاخييتضحةخةلختيةيتصدفةختيقالسداةختيةجمديبختباتادلمخي قعدلخ(خ
نخحل خياي خةيتصفةخةالساةختمغبختياعةخاتجااقعلخ نختباتالمخي لمددختبة لمادةخ

ةتي ماخيتجااقعلخةلخةا خ منختيةم وخخخوخ
ةقحظددة:خ ددنخحددل خي د الخياددي خةيتصددفةخالصددةختمغددبختياعددةخخاتجااقعددلخباتاددلمخ

تيةامددةخ خا ددتالختس ددتا تالختيةيتص ددفةختيقالس دداةختيسدديماةختيةةتةد د اخة ددلخ ا ددةختيةيتص ددفلدخ
يتيةقلاااختيسيماةخ خيتيالصةخالباتالمتدختيةجمياةو
5و تةددي خمتددل ختباتاددلمتدختيةاامددةخ ددنختيشددعل اخيمةامددةختيتددنختةدددختاتالم ددل خيخاةتاددمخ
تقمامختباتالمخبغاةخ نخحل خياي خأيختااامخأيخشجبخأيخحكخو

2و تبيت دوتالخالييةدددختيةح د خيقيت دمتحخيمددقخمتددل ختيةامددلدخي دديخ دديمختجددقعختياعددةخ
يمقخ اخختيمتل خيأثملءخياي خ منختيةم وخ نخةيةوختيةة خوخ

1وزمس ددل خ ت ددلبخمس ددةنخالباتا ددلمتدختيةجميا ددةخة ددلختياع ددةختيةلة ددةخ(خاتض ددةلخ ل ددةخ
تيةةميةلدختيةجمياةخ خيتيتنختةدختخشلماخزياعلخ نخ قماختييثل ختيةجمياةخخخ

0وخزالاةختياعةختيجلياةخا تلبخمسةنخاتضةلخ:
 ةيي خزامتءختباتالمتدختيالمااةخ/ختيةا تماةخو
 جمبختأةالخيسامةختيمق ختيقوةةخو
 ختح اد خاةاددوختيةسددتموةلدختألاددمىختيةجمياددةخيتمفادداختباتاددلمتدخيتيتددنخاقددوختأةامعددلخ

خطوات الحصول على
الخدمة

يمقخيلت ختياعةختيجلياةخيما ةةخو

:وتيحضدديمختيشاصددنخيةمد يب/خةةثد ختياعددةختيةلةددةخةددوخيسددامةختيمقد ختيةملسدداةخ ددنخ
تيةييد ختيةقددممخيمقد خ ماددنختباتاددلمخةددوختألاعدواخيتأل يتدختيقوةددةخزيددقختيةيةددوختيددايخ
ساتالخاهختمفااختباتالمتدختيةجمياةخوخ

4وخزيقالختياعةختيةةماةخاال واةختقمامختباتالمخ خيتمسل ختيةجلياةختيةلياةخزيقخ داخخ
تياعةخو
خ5وختستقالخةم يبخ/خةةث ختياعةختيتقمامختيةااميخاةد خ دوخ ل دةختيت دلياعختيةحد اخ
نختيةجلياةختيةلياةخو خ

خ

خ

خ

لتعخ:خخ+22:1121::020خ/خخ+22:1121::02:

أرقام هاتف للتواصل
مع مقدم الخدمة

ل اخ:خ+22:1121::005
صخبخ:خ045
تياما ختبي تميمنخitrc.gov@gmail.com
تيةيةوختبي تميمنخ www.m.itrc.gov.sy

المخرج الرئيسي من
الخدمة

مؤشرات أداء الخدمة

تقماد ددمختباتاد ددلمخي د د خمةد ددياجخةح د د خخ(ختيتقماد ددمختيد ددايخاتضد ددةلخمتد ددل ختباتاد ددلمتدخ

تيةجمياةخيمتل ختقااالختيةجلاقةخخ.

زمالوختيا ةةختيةجمياةخ(ختباتالمخيتقااالختيةجلاقةخخخ نختييةدختيةح و

