بطاقة تعريف الخدمة
تقد د امختباتا ددلمتدختيةا تما ددةختيةطميا ددةخة ددنخاةا ددوختياظ ددلدختيال ددةخ خيتيةمظة ددلدخ خ

اسم الخدمة

يتألف د تم خيخاالختباتاددلمتدختيتددجختددتمخاددلم)خمطددل ختيةااددمخخ .خيتقاددامخةطلاقددةخمتددل خ

رمز الخدمة

110000011

تباتالمتدخيمةيت فةختيقالساةخذتدختيعالقةخ.

تق امختباتالمتدختيةا تماةختيةطميادةخةدنختياظدلدختيال دةخ خيتيةمظةدلدخ خيتألفد تم خ خ
يتيةتعمقددةخافلفددةختألاظ دمعخيتيةع د تدختيتددجخبخاةفددنخمقمظددلخكيددوخةاددلامختيةمفددم خيتقاددامخ

ةطلاقةخمتل ختباتالمتدخيمةيت فةختيقالساةخذتدختيعالقةخ.خ

يةنخهذهختباتالمتدخمذفمخعموخساالختيةثللخ:ختباتالمتدخيتيفحي لدختيالكتالفاةخ خ

ةثلخ:

 فحصخاي عخيحلمختألملاابختيةع ماةخيخاملاابختيدمفطخيتيادلمخخ..ختيد خ خياميهدلخةدنخ
تيعادديبخيختيفس دديمخ ختيااددلخ خمق ددصختيتاما د خ خيا ددي خفقلعددلدخهيت ا ددةخ....ختيد د خ خ

وصف الخدمة

اطماقةختألةيت)خفي ختي يتاةخايخالستا تمختألشعةخ.

 فحصخاي عخيحلمختيامتملدخيتيةمتالختياالماةخ&خقالسخسةلفةختيامتملدخ
 قالسختيتآفلخيختآفلختيامتملدخ ختيةمتالختياالماةخ...تي خ خ.
 تيفشددعخعددنختألعطددللخيخياددي خشددقي خ خفسدديمخفددجختدبدخ..خ خالسددتا تمختقماددلدخ
تألةيت)خفي ختي يتاةخ ختي قل ختيةاملطاساةخ ختيسيت لختيمفلذعخ

خثمختق امخمتل ختباتالمتدخيتيتقاامخكيوختياظةختيعلةةخطلياةختيا ةةخعموخشفلختقمادمخ
تاتالمخيف خمةيذ)خةح خ.
يختا ينخقل ةةختف اماةخاأميتعختباتالمتدختيةا تماةخ/ختيالمااةختيتدجخاقد ةظلختيةمفدمخ
فجختيةمعخختيةمف خ خخ

هيكمية الخدمة

م اساة

تصنيف الخدمة
أماكن تقديم الخدمة

ةمتاط
خخخخخخخخخخخخخخخخةمفمختباتالمتدخيتألاحللختي ملعاةخ

أوقات تقديم الخدمة

8:30خ الحل"خ–خ2:00خظظمت"

المستفيد من الخدمة

قطلعخاعةللخخخخ-خخخخاف تم خخخخخخ-خخخخختيةمظةلد
 اسدتام ختحيادلختيفتددلبختيمسدةجخيماظدةخطلياددةختيا ةدةخكيدوختية اماددةختيفمادةختيةعماددةخ
يةمهخكيوختي ت معختيفماةخخايمخعةلخفعمجخ.خ
 اس ددتام خكعد ددالمختياظدددةخطليادددةختيا ة ددةخاةيع د د ختباتا ددلمتدختيالماادددةخ/ختيةا تمادددةخخخخخخخ
يختاعل"خيا يلختيةيتعا خفجختي ت معختيفماةختيةعماةخ خايمخعةلخفعمجخ.

المدة الزمنية

لمحصول عمى الخدمة

 تيد ددمةنختيد ددالممخبماد ددلمختباتاد ددلمتدختيةطمياد ددةخفد ددجخةقد ددمختياظد ددةختيطلياد ددةخيما ةد ددةخخخخخخخخخ

يخايتيةيق ددوختي ددذالختحد د هخ خي د د يمختيتقما ددمختيةااد دمالخةحد د خف ددجختيةم ددعختيةمفد د خ خ
يااتمعختاعل"خيمةح تدختيتلياةخ:
.1ميعختيعاملدخيطااعتظلخ.
.2خميعختباتالمتدختيةطمياةخ.
.3ع ختباتالمتدختيةطمياةخخ.
.4تلما خيمي ختيعامةخفجخسالختساالختيعاملدخفجختي ت معختيفماةختيةعماةخ.
 .1فتلبخمسةجخةنختياظةخطلياةختيا ةةخاتضةنخةلامجخ:خ
 ميعختيعاملدختيةطميبختاتالمهلخيتي افظلخاشفلخةات م.

الوثائق المطموبة

 تح ا خسةلفةختيعاملدخيختألملاابخ ختيامتملدخ ختيةمتالخ ..خ.
 تي اعخةملسبخيفلعخيمةفلنختيتجختياي خفاهختيعامةخ.
 تح ا خقطمختيعامةخيخفجخحللخعاملدختألملاابخ 
 ع ختيعاملدخ.

 اميتعختباتالمتدختيةطميبختامتؤهلخعموختيعاملدخ.
 ميعاةختيفحصختيةطميبخسطحجخامخ تامجخ.
 تح ا ختيةيت فلدختيقالساةختيتجخستتمخاةيااظلختباتالمتدختيةطمياةخ.
 تح ا ختيةيت فةختيقالساةختيةطميبختقاامختيةطلاقةخعموخاسلسظل.
 امقلمختيتيت لخةوختياظةختيعلةةخطلياةختيا ةةخ.
 تسةاةختيشاصختيةسدؤيلخعدنخةتلاعدةخهدذهختيا ةدةخفدجختيةمفدمخيختسدةاةخةمد يبخ/خ

ةةثلختياظةختيعلةةخ خ.

 .2يمعخعنختيظياةختيشا اةخيةمد يبخ/خةةثدلختياظدةختيعلةدةختيةسدؤيلخعدنخةتلاعدةخ
تيا ةةخفجختيةمفمخيخايختميا ختي ايتنخاليمقمختييطمجختيالصخاهخفح خا موخ خ
.3تعا ةخمةيذ)ختيطمبختيةح خفجختي ايتنخ.
 تيتفلياعختيةتمتاةختتةثلخاةلامجخ:
 .1تيمسيمخيتيطيتاوختيةطمياةخيقاةتظلخ250خل.سختتيمعخفةلامجخ:
100خخل.سخخخخطلاوخةليجخخ.
 150ل.سخخخمسمخ م ي ختعليمجخ.

الرسوم

.2اايمختباتالمتدختيةح عخفدجخب حدةخااديمختقد امختياد ةلدختيتدجخاتقلضدظلختيةمفدمخ

يختيال حددةخهددجخاةياددبخقدمتمخمقددمخي20خ خ–ختددلما خ2016/4/7ختية ددل خعماددهخةددنخ
قالختيسا خيمامختي ملعةخ خ.
.3اايمختقاامختيةطلاقةخيذيكخحسبخب حةخاايمختق امختيا ةلد.
ةالحظةخ:خ

 تضددلعخمسدداةخ25خ%خةددنختألادديمختيةح د عخفددجخب حددةختألادديمخعمددوختباتاددلمتدخ
تيةستعامةخاملءخعموخطمبخ لحبختيعالقةخيخحسدبخةدلخيم خفدجختيةدل عخمقدمخي 4خفدجخ

تيقمتمخمقمخ20خ–ختلما خ2016/4/7خ خ.
 فجخاعضختيحلبدختيال ةخيتيتجخاعي ختق امهلخيدد تمعخادتمختح اد خااديمختياد ةلدخ
تيت ددجخاقد د ةظلختيةمف ددمختس ددتمل ت"خيد دماالخيام ددةخال ددةخةؤيف ددةخة ددنختيس ددا ختيةدد امختيع ددلمخ خ
ية اماددةختية اماددةختيةات ددةخيم دداسختي د ت معختيةعماددةخيخحسددبخةددلخيم خفددجختيةددل عخمقددمخ

ي 5خفجختيقمتمخمقمخ20خ–ختلما خ2016/4/7خ خ.

 .1تعظد ختياظددةخطلياددةختيا ةددةخاتدديفامختيةسددتممةلدختيةطمياددةخبادمتءخهددذهختباتاددلمتدخ
ةثددلخ:ختألفددالمخ خة ديت ختيتحةدداضخ ختيس ديت لختيمفددلذعخ خة ديت ختي د قل ختيةاملطاسدداةخ..خ

يغامهلخةنختيةستممةلدختألامىختيتجخاتمخكعالمختياظةخةساقل"خاظلخ.خ
 .2ت ددأةانخيس ددامةخةملس دداةخيمق ددلخفما ددجختباتا ددلمخة ددوختألاظد دمعخيتيةعد د تدختيالمة ددةخة ددنخ
تيةمفمخكيوخةيقوخكامتءختباتالمتدخياليعفسخ.

 .3تأةانخاةاوخةستممةلدختبقلةةخفجخحللخفلمدختيةظةدةخادلم)خمطدل خة امدةخ ةشد خ

الشررررررررررروط الوا رررررررررر

يتست عدختباتالمتدختيةطمياةخافثمخةنخايمخعةلخفعمجخ.خخخ

توفرها لتقديم الخدمة

 .4تيفامخمساةخةقميءعخييتضحةخةنختيةيت دفةختيقالسداةختيةطمديبختباتادلمخيفقظدلخيخ
فجخحللخياي خةيت فةخقالساةختمغبختياظةخاتطااقظلخفجختباتالمخيفلمددختبةفلمادةخ

ةتيفمعخيتطااقظلخةنخقالخفمجختيةمفمخ خ.خ

ةالحظددة:خفددجخحددللخع د مخياددي خةيت ددفةخال ددةختمغددبختياظددةخخاتطااقظددلخباتاددلمخ
تيعامددةخ خا ددتمختس ددتا تمختيةيت ددفةختيقالس دداةختيسدديماةختيةعتةد د عخة ددنخها ددةختيةيت ددفلدخ
يتيةقلااسختيسيماةخ خيتيال ةخالباتالمتدختيةطمياة.

 .5تعي خمتل ختباتالمتدختيةاامةخفجختيشظل عخخيمعامدةختيتدجختةددختاتالمهدلخ خيخاعتادمخ
تقمامختباتالمخبغاةخفجخحللخياي خاالختااامخايخشطبخايخحكخ.

.6تبيت دمتمخالييقدددختيةح د خيالعت دمتضخعمددوخمتددل ختيعامددلدخيهدديخفدديمختطددالعختياظددةخ
عموخهذهختيمتل خياثملءخياي خفمجختيةمفمخفجخةيقوختيعةلخ.

.1كمسددللخفتددلبخمسددةجخالباتاددلمتدختيةطمياددةخةددنختياظددةخطلياددةختيا ةددةخيخاتضددةنخ
فلفةختيةعميةلدختيةطمياةخيتيتجختةدختبشلمعخكياظلخفجخفقمعختييثل ختيةطمياةخ خ.

.2كالاةختياظةختيطلياةخافتلبخمسةجخاتضةنخةلامجخ:


ةيع خكامتءختباتالمتدختيالمااةخ/ختيةا تماةخ.



طمبختأةانخيسامةختيمقلختيالمةةخ.

 تح ا د خاةاددوختيةسددتممةلدختألاددمىختيةطمياددةخيتمفاددذختباتاددلمتدخيتيتددجخاقددوختأةامظددلخ

خطوات الحصول عمى
الخدمة

عموخعلت ختياظةختيطلياةخيما ةةخ.

.3ختيحضيمختيشا جخيةم يب/خةةثلختياظدةخةدوخيسدامةختيمقدلختيةملسداةخفدجختيةيعد خ
تيةقممخيمقلخفماجختباتادلمخةدوختألاظدمعخيتأل يتدختيالمةدةخكيدوختيةيقدوختيدذالخسداتمخادهخ

تمفاذختباتالمتدختيةطمياةخ.خ

.4تعا ةختيمةيذ)ختيةعتة خفجختي ايتنخةنخقالختيةم يب خي فوخسمفةخةلياةخةدنختيتفمفدةخ
تباةلياةختيةتمتاةخعموختق امختيا ةةخفجخ ت معختبا تم تدخيتيمفقلدخ.خخ
.5خكعالمختياظةخطلياةختيا ةةخاالهماةختقمامختباتالمخ.
.6ختسددمامختقماددمختباتاددلمةوختيعامددةختيةاتا دمعخيخكنخاةفددنخذيددكخ خكيددوخةم د يبختياظددةخخ
اع ختس ا خاقاةختألايمختيةتمتاةخعماظل.خ

أرقام هاتف لمتواصل
مع مقدم الخدمة

هلتعخ:خخ+963116133262خ/خخ+963116133263
فلفسخ:خ+963116133285
صخبخ:خ845
تياما ختبيفتميمجخitrc.gov@gmail.com
تيةيقوختبيفتميمجخ www.m.itrc.gov.sy

المخرج الرئيسي من
الخدمة
مؤشرات أداء الخدمة

تقماد ددمختباتاد ددلمخيف د د خمةد دديذ)خةح د د خخيختيتقماد ددمختيد ددذالخاتضد ددةنخمتد ددل ختباتاد ددلمتدخ

تيةطمياةخيمتل ختقاامختيةطلاقةخ .

كمالمختيا ةةختيةطمياةخيختباتالميتيتقاامخ خفجختييقدختيةح .

