بطاقة تعريف الخدمة
اسم الخدمة

تقد د امختذاتا ددلمتدختيةا تما ددةختيةطميا ددةخة ددنخاةا ددوختياظ ددلدختيال ددةخ خيتيةمظة ددلدخ خ

يتألف تم خ(خأيختذاتالمتدختيتيختتمخالمجخمطلقختيةاامخخ).

رمز الخدمة

511011151
تق امختذاتالمتدختيةا تماةختيةطميادةخةدنختياظدلدختيال دةخ خيتيةمظةدلدخ خيتألفد تم خ خ
يتيةتعمقددةخافلفددةختألاظ دداخيتيةع د تدختيتدديخذخاةفددنخمقمظددلخإي د خةاددلامختيةمفدددخة ددلخ:خ

تذاتالمتدخيتيفحي لدختيرإترفاةخ خعم خساالختية للخ:

 فحصخاي اخيحلمختألملاابختيةع ماةخ(خأملاابختيدمفطخيتيادلدخخ..ختيد خ)خياميمدلخةدنخ
تيعادديبخ(ختيفس دديمخ ختيااددلخ خمق ددصختيتاداددقخ خيا ددي خفقلعددلدخميت ا ددةخ....ختيد د خ)خ
اطماقةختألةيتجخفيقختي يتاةخأيخالستا تمختألشعةخ.

وصف الخدمة

 فحصخاي اخيحلمختيادتملدخيتيةمتالختياالماةخ&خقالسخسةلفةختيادتملدخ
 قالسختيتآفلخ(ختآفلختيادتملدخ ختيةمتالختياالماةخ...تي خ)خ.
 تيفشددعخعددنختألعطددللخ(خياددي خشددقيقخ خفسدديمخفدديختدذدخ..خ)خالسددتا تمختقماددلدخ
تألةيتجخفيقختي يتاةخ ختي قل قختيةاملطاساةخ ختيسيت لختيمفلذاخ

يتقد امخمتددل خختذاتاددلمتدخإيد ختياظددةختيعلةددةخطلياددةختيا ةددةخعمد خشددفلختقماددمختاتاددلمخ
يفقخمةيذجخةح خ.
(ختا ينخقل ةةختف اماةخاأميتعختذاتالمتدختيةا تماةخ/ختيالمااةختيتديخاقد ةظلختيةمفددخ
فيختيةمعخختيةمفقخ)خخ

هيكمية الخدمة

م اساةخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

تصنيف الخدمة

ةمتاطخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

أماكن تقديم الخدمة

خخخخخخخخخخخخخخخخةمفدختذاتالمتدخيتألاحللختي ملعاةخ

أوقات تقديم الخدمة

8:30خ الحل"خ–خ2:00خظظمت"

المستفيد من الخدمة

قطلعخأعةللخخخ-خخخخأف تم خخخخخ-خخخخختيةمظةلد

المدة الزمنية
لمحصول عمى الخدمة

 اسدتامقختحيادلختيفتددلبختيمسدةيخيماظدةخطلياددةختيا ةدةخإيد ختية اماددةختيفمادةختيةعماددةخ
يةمهخإي ختي ت ماختيفماةخخايمخعةلخفعميخ.خ

 اسددتامقخإع ددرمختياظ ددةخطلياددةختيا ة ددةخاةيعد د ختذاتاددلمتدختيالماا ددةخ/ختيةا تما ددةخ(خ
تاعل"خيا يلختيةيتعا خفيختي ت ماختيفماةختيةعماةخ)خايمخعةلخفعميخ.

 تي دددةنختي ددردمخخمادددلدختذاتا ددلمتدختيةطميا ددةخف دديخةق ددمختياظ ددةختيطليا ددةخيما ة ددةخ(خ
أيتيةيقوختيذيختح هخ)خي

يمختيتقمامختيةااميخةح خفيختيةمعختيةمفقخ خيااتمدعخ

تاعل"خيمةح تدختيتلياةخ:
.1ميعختيعاملدخيطااعتظلخ.
.2خميعختذاتالمتدختيةطمياةخ.
.3ع ختذاتالمتدختيةطمياةخخ.
.4تلما خيمي ختيعامةخفيخسالختساالختيعاملدخفيختي ت ماختيفماةختيةعماةخ.
 .1فتلبخمسةيخةنختياظةخطلياةختيا ةةخاتضةنخةلاميخ:خ
 ميعختيعاملدختيةطميبختاتالمملخيتي افظلخاشفلخةات م.
 تح ا خسةلفةختيعاملدخ(ختألملاابخ ختيادتملدخ ختيةمتالخ)..خ.
 تي اعخةملسبخيفلعخيمةفلنختيتيختياي خفاهختيعامةخ.

الوثائق المطموبة

 تح ا خقطمختيعامةخ(خفيخحللخعاملدختألملاابخ)
 ع ختيعاملدخ.
 أميتعختذاتالمتدختيةطميبختامتؤملخعم ختيعاملدخ.
 ميعاةختيفحصختيةطميبخسطحيخأمخ تاميخ.
 تح ا ختيةيت فلدختيقالساةختيتيخستتمخاةيااظلختذاتالمتدختيةطمياةخ.

 أمقلمختيتيت لخةوختياظةختيعلةةخطلياةختيا ةةخ.
 تسةاةختيشاصختيةسدؤيلخعدنخةتلاعدةخمدذهختيا ةدةخفديختيةمفددخ(ختسدةاةخةمد يبخ/خ
ةة لختياظةختيعلةةخ)خ.
 .2يماخعنختيظياةختيشا اةخيةمد يبخ/خةة دلختياظدةختيعلةدةختيةسدؤيلخعدنخةتلاعدةخ
تيا ةةخفيختيةمفدخ(خأيختديا ختي ايتنخاليمقمختييطميختيالصخاهخفح خأ م خ)خ

 .3تعا ةخمةيذجختيطمبختيةح خفيختي ايتنخ.
 تيتفلياعختيةتمتاةختتة لخاةلاميخ:
 .1تيمسيمخيتيطيتاوختيةطمياةخيقاةتظلخ250خل.سختتيدعخفةلاميخ:
100خخل.سخخخخطلاوخةلييخخ.
 150ل.سخخخمسمخ م يقختعليميخ.
 .2أايمختذاتالمتدختيةح اخفيخذ حةخأايمختق امختيا ةلدختيتيخاتقلضلملختيةمفددخ

(ختير حددةخمدديخاةياددبخقدمتمخمقددمخ(20خ)خ–ختددلما خ2016/4/7ختية ددل قخعماددهخةددنخ
قالختيسا خيدامختي ملعةخ)خ.خ

الرسوم

ةرحظةخ:خ
 تضددلعخمسدداةخ25خ%خةددنختألادديمختيةح د اخفدديخذ حددةختألادديمخعم د ختذاتاددلمتدخ
تيةستعامةخاملءخعم خطمبخ لحبختيعرقةخ(خحسدبخةدلخيم خفديختيةدل اخمقدمخ()4خفديخ

تيقمتمخمقمخ20خ–ختلما خ2016/4/7خ)خ.

 فيخاعضختيحلذدختيال ةخيتيتيخاعي ختق امملخيدد تماخادتمختح اد خأاديمختياد ةلدخ
تيت دديخاقد د ةظلختيةمف دددختس ددتمل ت"خيد دمأيخيام ددةخال ددةخةؤيف ددةخة ددنختيس ددا ختيةدد امختيع ددلمخ خ
ية اماددةختية اماددةختيةات ددةخيم دداسختي د ت ماختيةعماددةخ(خحسددبخةددلخيم خفدديختيةددل اخمقددمخ

()5خفيختيقمتمخمقمخ20خ–ختلما خ2016/4/7خ)خ.

 .1تعظد ختياظددةخطلياددةختيا ةددةخاتدديفامختيةسددتمدةلدختيةطمياددةخخادمتءخمددذهختذاتاددلمتدخ
ة ددلخ:ختألفددرمخ خة ديت ختيتحةدداضخ ختيس ديت لختيمفددلذاخ خة ديت ختي د قل قختيةاملطاسدداةخ..خ

يغامملخةنختيةستمدةلدختألامىختيتيخاتمخإعرمختياظةخةساقل"خاظلخ.خ

 .2ت ددأةانخيس ددامةخةملس دداةخيمق ددلخفما دديختذاتا ددلمخة ددوختألاظد دداخيتيةعد د تدختيردة ددةخة ددنخ
تيةمفدخإي خةيقوخإامتءختذاتالمتدخياليعفسخ.
 .3تأةانخاةاوخةستمدةلدختخقلةةخفيخحللخفلمدختيةظةدةخادلمجخمطدلقخة امدةخ ةشدقخ

الشروط الواجب
توفرها لتقديم الخدمة

يتست عدختذاتالمتدختيةطمياةخأف مخةنخايمخعةلخفعميخ.خخخ

 .4تيفامخمساةخةقميءاخييتضحةخةنختيةيت دفةختيقالسداةختيةطمديبختذاتادلمخيفقظدلخ(خ
فيخحللخياي خةيت فةخقالساةختمغبختياظةخاتطااقظلخفيختذاتالمخيفلمددختذةفلمادةخ

ةتيفماخيتطااقظلخةنخقالخفميختيةمفدخ)خ.خ
ةرحظددة:خفدديخحددللخع د مخياددي خةيت ددفةخال ددةختمغددبختياظددةخخاتطااقظددلخذاتاددلمخ
تيعامددةخ خا ددتمختس ددتا تمختيةيت ددفةختيقالس دداةختيسدديماةختيةعتةد د اخة ددنخما ددةختيةيت ددفلدخ
يتيةقلااسختيسيماةخ خيتيال ةخالذاتالمتدختيةطمياة.
 .5تعددي خمتددل خختذاتاددلمتدختيةاامددةخفدديختيشددظل اخيمعامددةختيتدديختةدددختاتالممددل خيخاعتاددمخ
تقمامختذاتالمخذغاةخفيخحللخياي خأيختااامخأيخشطبخأيخحكخ.

.6تذيت ددتمخالييقدددختيةح د خيرعت دمتضخعم د خمتددل خختيعامددلدخيمدديخفدديمختطددرعختياظددةخ
عم خمذهختيمتل خخيأ ملءخياي خفميختيةمفدخفيخةيقوختيعةلخ.

خطوات الحصول
عمى الخدمة

 .1إمسددللخفتددلبخمسددةيخالذاتاددلمتدختيةطمياددةخةددنختياظددةخطلياددةختيا ةددةخ(خاتضددةنخ
فلفةختيةعميةلدختيةطمياةخيتيتيختةدختخشلماخإياظلخفيخفقماختيي ل قختيةطمياةخ)خ.

 .2إالاةختياظةختيطلياةخافتلبخمسةيخاتضةنخةلاميخ:


ةيع خإامتءختذاتالمتدختيالمااةخ/ختيةا تماةخ.



طمبختأةانخيسامةختيمقلختيردةةخ.

 تح ا د خاةاددوختيةسددتمدةلدختألاددمىختيةطمياددةخيتمفاددذختذاتاددلمتدخيتيتدديخاقددوختأةامظددلخ
عم خعلتقختياظةختيطلياةخيما ةةخ.

 .3تيحضيمختيشا ديخيةمد يب/خةة دلختياظدةخةدوخيسدامةختيمقدلختيةملسداةخفديختيةيعد خ
تيةقممخيمقلخفمايختذاتادلمخةدوختألاظدداخيتأل يتدختيردةدةخإيد ختيةيقدوختيدذيخسداتمخادهخ

تمفاذختذاتالمتدختيةطمياةخ.خ
 .4تعا ةختيمةيذجختيةعتة خفيختي ايتنخةنخقالختيةم يب خي فوخسمفةخةلياةخةنختيتفمفةخ
تذاةلياةختيةتمتاةخعم ختق امختيا ةةخفيخ ت ماختذا تم تدخيتيمفقلدخ.خخ
.6خإعرمختياظةخطلياةختيا ةةخاالمداةختقمامختذاتالمخ.
.7ختسمامختقمامتذاتالمةوختيعامةختيةاتاماخ(خإنخأةفنخذيكخ)خإيد خةمد يبختياظدةخخاعد خ
تس ا خاقاةختألايمختيةتمتاةخعماظل.خ

أرقام هاتف لمتواصل
مع مقدم الخدمة

ملتعخ:خخ+963116133262خ/خخ+963116133263
فلفسخ:خ+963116133285
صخبخ:خ845

تياما ختذيفتميميخitrc.gov@gmail.com

تيةيقوختذيفتميميخ www.m.itrc.gov.sy

المخرج الرئيسي من
الخدمة
مؤشرات أداء الخدمة

تقماد ددمختذاتاد ددلمخيفد ددقخمةد دديذجخةح د د خ(ختيتقماد ددمختيد ددذيخاتضد ددةنخمتد ددل خختذاتاد ددلمتدخ

تيةطمياة).

إمالدختيا ةةختيةطمياةخ(ختذاتالمخ)خفيختييقدختيةح .

