
 بطاقة تعريف الخدمة

 اسم الخدمة
تقددد امختباتادددلمتدختيةا تمادددةختيةطميادددةخةدددنخاةادددوختياظدددلدختيال دددةخ خيتيةمظةدددلدخ خ

يتقادددامخةطلاقدددةخمتدددل  خ.خيتألفدددمت خيخاالختباتادددلمتدختيتدددجختدددتمخادددلم(خمطدددل ختيةاادددمخخ 
 تباتالمتدخيمةيت فةختيقالساةخذتدختيعالقةخ.

 110000011 الخدمةرمز 

 وصف الخدمة

تق امختباتالمتدختيةا تماةختيةطميادةخةدنختياظدلدختيال دةخ خيتيةمظةدلدخ خيتألفدمت خ خ
يتيةتعمقددةخافلفددةختألاظددمعخيتيةعدد تدختيتددجخبخاةفددنخمقمظددلخكيددوخةاددلامختيةمفددم خيتقاددامخ

 ةطلاقةخمتل  ختباتالمتدخيمةيت فةختيقالساةخذتدختيعالقةخ.خ

تباتالمتدخمذفمخعموخساالختيةثللخ:ختباتالمتدخيتيفحي لدختيالكتالفاةخ خيةنخهذهخ
 ةثلخ:

  فحصخاي عخيحلمختألملاابختيةع ماةخيخاملاابختيدمفطخيتيادلمخخ..ختيد خ خياميهدلخةدنخ
تيعاددديبخيختيفسددديمخ ختياادددلخ خمقدددصختيتاماددد خ خيادددي خفقلعدددلدخهيت ادددةخ....ختيددد خ خ

الستا تمختألشعةخ.اطماقةختألةيت(خفي ختي يتاةخايخ

     فحصخاي عخيحلمختيامتملدخيتيةمتالختياالماةخ&خقالسخسةلفةختيامتملدخ

     .قالسختيتآفلخيختآفلختيامتملدخ ختيةمتالختياالماةخ...تي خ خ

  تيفشددعخعددنختألعطددللخيخياددي خشددقي خ خفسدديمخفددجختدبدخ..خ خالسددتا تمختقماددلدخ
تألةيت(خفي ختي يتاةخ ختي قل  ختيةاملطاساةخ ختيسيت لختيمفلذعخ

ثمختق امخمتل  ختباتالمتدخيتيتقاامخكيوختياظةختيعلةةخطلياةختيا ةةخعموخشفلختقمادمخخ
 تاتالمخيف خمةيذ(خةح  خ.

يختا ينخقل ةةختف اماةخاأميتعختباتالمتدختيةا تماةخ/ختيالمااةختيتدجخاقد ةظلختيةمفدمخ
 فجختيةمعخختيةمف خ خخ

م اساة هيكمية الخدمة



ةمتاط تصنيف الخدمة

 ةمفمختباتالمتدخيتألاحللختي ملعاةخخخخخخخخخخخخخخخخخ أماكن تقديم الخدمة

 ظظمت"خ2:00خ– الحل"خخ8:30 أوقات تقديم الخدمة

 تيةمظةلدخخخخخ-افمت خخخخخخخخخخ-قطلعخاعةللخخخخ المستفيد من الخدمة

المدة الزمنية 
 لمحصول عمى الخدمة

  اسدتام ختحيادلختيفتددلبختيمسدةجخيماظدةخطلياددةختيا ةدةخكيدوختية اماددةختيفمادةختيةعماددةخ
يةمهخكيوختي ت معختيفماةخخايمخعةلخفعمجخ.خ

  خخخخخخختيا ةددددةخاةيعدددد ختباتاددددلمتدختيالمااددددةخ/ختيةا تماددددةاسددددتام خكعددددالمختياظددددةخطلياددددةخ
يختاعل"خيا يلختيةيتعا خفجختي ت معختيفماةختيةعماةخ خايمخعةلخفعمجخ.

  خخخخخخخختيدددددمةنختيدددددالممخبمادددددلمختباتادددددلمتدختيةطميادددددةخفدددددجخةقدددددمختياظدددددةختيطليادددددةخيما ةدددددةخ
فددددجختيةمددددعختيةمفدددد خ خخةحدددد  يخايتيةيقددددوختيددددذالختحدددد  هخ خي دددد يمختيتقماددددمختيةااددددمالخ

يااتمعختاعل"خيمةح  تدختيتلياةخ:

 .ميعختيعاملدخيطااعتظلخ.1
 .خميعختباتالمتدختيةطمياةخ.2
 .ع  ختباتالمتدختيةطمياةخخ.3

 .تلما خيمي ختيعامةخفجخسالختساالختيعاملدخفجختي ت معختيفماةختيةعماةخ.4

 الوثائق المطموبة

 فتلبخمسةجخةنختياظةخطلياةختيا ةةخاتضةنخةلامجخ:خ  .1
     .ميعختيعاملدختيةطميبختاتالمهلخيتي افظلخاشفلخةات م

     .تح ا خسةلفةختيعاملدخيختألملاابخ ختيامتملدخ ختيةمتالخ.. خ

     .تي اعخةملسبخيفلعخيمةفلنختيتجختياي خفاهختيعامةخ

     حللخعاملدختألملاابخ ختح ا خقطمختيعامةخيخفج

     .ع  ختيعاملدخ



     .اميتعختباتالمتدختيةطميبختامتؤهلخعموختيعاملدخ

     .ميعاةختيفحصختيةطميبخسطحجخامخ تامجخ

     .تح ا ختيةيت فلدختيقالساةختيتجخستتمخاةيااظلختباتالمتدختيةطمياةخ

     تقاامختيةطلاقةخعموخاسلسظل.تح ا ختيةيت فةختيقالساةختيةطميبخ

     .امقلمختيتيت لخةوختياظةختيعلةةخطلياةختيا ةةخ

  تسةاةختيشاصختيةسدؤيلخعدنخةتلاعدةخهدذهختيا ةدةخفدجختيةمفدمخيختسدةاةخةمد يبخ/خ
ةةثلختياظةختيعلةةخ خ.

. يمعخعنختيظياةختيشا اةخيةمد يبخ/خةةثدلختياظدةختيعلةدةختيةسدؤيلخعدنخةتلاعدةخ2
 تيا ةةخفجختيةمفمخيخايختميا ختي ايتنخاليمقمختييطمجختيالصخاهخفح خا موخ خ

 .تعا ةخمةيذ(ختيطمبختيةح  خفجختي ايتنخ.3

 الرسوم

     :تيتفلياعختيةتمتاةختتةثلخاةلامجخ

 ل.سختتيمعخفةلامجخ:خ250تيةطمياةخيقاةتظلختيمسيمخيتيطيتاوخ  .1
 ل.سخخخخطلاوخةليجخخ.خخ100
 ل.سخخخمسمخ م ي ختعليمجخ.       150

.اايمختباتالمتدختيةح  عخفدجخب حدةخااديمختقد امختياد ةلدختيتدجخاتقلضدظلختيةمفدمخ2
تية ددل  خعماددهخةددنخخ7/4/2016تددلما خخ– خخ20يختيال حددةخهددجخاةياددبخقددمتمخمقددمخي

 يمامختي ملعةخ خ.خقالختيسا 

 .اايمختقاامختيةطلاقةخيذيكخحسبخب حةخاايمختق امختيا ةلد.3
 خةالحظةخ:



  خةدددنختألادديمختيةحددد  عخفددجخب حددةختألاددديمخعمددوختباتادددلمتدخخ25تضددلعخمسدداةخ%
 خفدجخ4تيةستعامةخاملءخعموخطمبخ لحبختيعالقةخيخحسدبخةدلخيم خفدجختيةدل عخمقدمخي

 خ.خ7/4/2016تلما خخ–خ20تيقمتمخمقمخ

  فجخاعضختيحلبدختيال ةخيتيتجخاعي ختق امهلخيدد تمعخادتمختح اد خااديمختياد ةلدخ
تيتدددجخاقددد ةظلختيةمفدددمختسدددتمل ت"خيدددماالخيامدددةخال دددةخةؤيفدددةخةدددنختيسدددا ختيةددد امختيعدددلمخ خ
ية اماددةختية اماددةختيةات ددةخيم دداسختيدد ت معختيةعماددةخيخحسددبخةددلخيم خفددجختيةددل عخمقددمخ

 خ.خ7/4/2016تلما خخ–خ20 خفجختيقمتمخمقمخ5ي

الشررررررررررروط الوا رررررررررر  
 توفرها لتقديم الخدمة

تعظدد ختياظددةخطلياددةختيا ةددةخاتدديفامختيةسددتممةلدختيةطمياددةخباددمتءخهددذهختباتاددلمتدخ .1
ةثددلخ:ختألفدددالمخ خةددديت ختيتحةدداضخ ختيسددديت لختيمفدددلذعخ خةدديت ختيددد قل  ختيةاملطاسددداةخ..خ

 يغامهلخةنختيةستممةلدختألامىختيتجخاتمخكعالمختياظةخةساقل"خاظلخ.خ

ةدددوختألاظدددمعخيتيةعددد تدختيالمةدددةخةدددنختدددأةانخيسدددامةخةملسددداةخيمقدددلخفمادددجختباتادددلمخ .2
 تيةمفمخكيوخةيقوخكامتءختباتالمتدخياليعفسخ.

تأةانخاةاوخةستممةلدختبقلةةخفجخحللخفلمدختيةظةدةخادلم(خمطدل خة امدةخ ةشد خ .3
 يتست عدختباتالمتدختيةطمياةخافثمخةنخايمخعةلخفعمجخ.خخخ

تيفامخمساةخةقميءعخييتضحةخةنختيةيت دفةختيقالسداةختيةطمديبختباتادلمخيفقظدلخيخ .4
فجخحللخياي خةيت فةخقالساةختمغبختياظةخاتطااقظلخفجختباتالمخيفلمددختبةفلمادةخ

 ةتيفمعخيتطااقظلخةنخقالخفمجختيةمفمخ خ.خ

فدددجخحدددللخعددد مخيادددي خةيت دددفةخال دددةختمغدددبختياظدددةخخاتطااقظدددلخباتادددلمخخةالحظدددة:
خةدددنخها دددةختيةيت دددفلدختيةعتةددد عتيقالسددداةختيسددديماةختسدددتا تمختيةيت دددفةخادددتمختيعامدددةخ خ

 يتيال ةخالباتالمتدختيةطمياة. خخيتيةقلااسختيسيماة

يخاعتادمختعي خمتل  ختباتالمتدختيةاامةخفجختيشظل عخخيمعامدةختيتدجختةددختاتالمهدلخ خ .5
 تقمامختباتالمخبغاةخفجخحللخياي خاالختااامخايخشطبخايخحكخ.



.تبيتددمتمخالييقدددختيةحدد  خيالعتددمتضخعمددوخمتددل  ختيعامددلدخيهدديخفدديمختطددالعختياظددةخ6
 عموخهذهختيمتل  خياثملءخياي خفمجختيةمفمخفجخةيقوختيعةلخ.

خطوات الحصول عمى 
 الخدمة

تيةطمياددةخةددنختياظددةخطلياددةختيا ةددةخيخاتضددةنخ.كمسددللخفتددلبخمسددةجخالباتاددلمتدخ1
 فلفةختيةعميةلدختيةطمياةخيتيتجختةدختبشلمعخكياظلخفجخفقمعختييثل  ختيةطمياةخ خ.

 .كالاةختياظةختيطلياةخافتلبخمسةجخاتضةنخةلامجخ:2
        .ةيع خكامتءختباتالمتدختيالمااةخ/ختيةا تماةخ

        تيالمةةخ.طمبختأةانخيسامةختيمقلخ

   تح ادد خاةاددوختيةسددتممةلدختألاددمىختيةطمياددةخيتمفاددذختباتاددلمتدخيتيتددجخاقددوختأةامظددلخ
عموخعلت ختياظةختيطلياةخيما ةةخ.

.ختيحضيمختيشا جخيةم يب/خةةثلختياظدةخةدوخيسدامةختيمقدلختيةملسداةخفدجختيةيعد خ3
تيةقممخيمقلخفماجختباتادلمخةدوختألاظدمعخيتأل يتدختيالمةدةخكيدوختيةيقدوختيدذالخسداتمخادهخ

 تمفاذختباتالمتدختيةطمياةخ.خ

.تعا ةختيمةيذ(ختيةعتة خفجختي ايتنخةنخقالختيةم يب خي فوخسمفةخةلياةخةدنختيتفمفدةخ4
 تباةلياةختيةتمتاةخعموختق امختيا ةةخفجخ ت معختبامت تدخيتيمفقلدخ.خخ

 .خكعالمختياظةخطلياةختيا ةةخاالهماةختقمامختباتالمخ.5

تباتاددلمةوختيعامددةختيةاتاددمعخيخكنخاةفددنخذيددكخ خكيددوخةمدد يبختياظددةخخخ.ختسددمامختقماددم6
 اع ختس ا خاقاةختألايمختيةتمتاةخعماظل.خ

 +963116133263+خ/خخ963116133262هلتعخ:خخ أرقام هاتف لمتواصل

 +963116133285فلفسخ:خ مع مقدم الخدمة

 
 845صخبخ:خ

 
 itrc.gov@gmail.comتياما ختبيفتميمجخ

 
  www.m.itrc.gov.sy تيةيقوختبيفتميمجخ

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


المخرج الرئيسي من 
 الخدمة

تقماددددمختباتاددددلمخيفدددد خمةدددديذ(خةحدددد  خخيختيتقماددددمختيددددذالخاتضددددةنخمتددددل  ختباتاددددلمتدخ
 . تيةطمياةخيمتل  ختقاامختيةطلاقةخ 

 تباتالميتيتقاامخ خفجختييقدختيةح  .كمالمختيا ةةختيةطمياةخيخ مؤشرات أداء الخدمة
 

 

 

 

 


