بطاقة تعريف الخدمة
تقد د امختباتا ددلمتتختيةا تما ددةختيةطميا ددةخة ددنخاةا ددوختياظ ددلتختيال ددةخ خيتيةمظة ددلتخ خ

اسم الخدمة

يتألفد د تم خ خالخختباتا ددلمتتختيت ددطخت ددتمخا ددلمجخمط ددل ختيةاا ددم .خيتقا ددامخةطلاق ددةخمت ددل خ

رمز الخدمة

510000051

تاتالمتتختيعامةخةوختيةتطمالتختييتم ةخفطخ فتمختيشميطختيفماةخيفقل"خيطمبختياظةخخ

تق امختباتالمتتختيةا تماةختيةطميادةخةدنختياظدلتختيال دةخ خيتيةمظةدلتخ خيتألفد تم خ خ
يتيةتعمقددةخافلفددةختألاظ دمةخيتيةع د تتختيتددطخبخاةفددنخمقمظددلخكيددوخةاددلامختيةمفددم خيتقاددامخ

ةطلاقددةخمتددل ختاتاددلمتتختيعامددةخةددوختيةتطماددلتختيديتم ةخفددطخ فتددمختيشددميطختيفماددةخيفقددل"خ

يطمبختياظةخ.خخ

يةنخهذهختباتالمتتخمذفمخعموخساالختيةثللخ:ختباتالمتتخيتيفحي لتختيالكتالفاةخ خ

ةثلخ:

 فحصخاي ةخيحلمختألملاابختيةع ماةخ خالملاابختيدمفطخيتيادلمخخ..ختيد خ خياميهدلخةدنخ
تيعادديبخ ختيفس دديمخ ختيااددثخ خمق ددصختيتاما د خ خيا ددي خفقلعددلتخهيت ا ددةخ....ختيد د خ خ

وصف الخدمة

اطماقةختألةيتجخفي ختي يتاةخاليخالستا تمختألشعةخ.

 فحصخاي ةخيحلمختيامتملتخيتيةمتالختياالماةخ&خقالسخسةلفةختيامتملتخ
 قالسختيتآفلخ ختآفلختيامتملتخ ختيةمتالختياالماةخ...تي خ خ.
 تيفشددعخعددنختألعطددللخ خياددي خشددقي خ خفسدديمخفددطختدبتخ..خ خالسددتا تمختقماددلتخ
تألةيتجخفي ختي يتاةخ ختي قل ختيةاملطاساةخ ختيسيت لختيمفلذةخ

خثمختق امخمتل ختباتالمتتخيتيتقاامخكيوختياظةختيعلةةخطلياةختيا ةةخعموخشفلختقمادمخ
تاتالمخيف خمةيذجخةح خ.

ختا ينخقل ةةختف اماةخاأميتعختباتالمتتختيةا تماةخ/ختيالمااةختيتدطخاقد ةظلختيةمفدمخ

فطختيةمعخختيةمف خ خخ

هيكمية الخدمة

م اساةخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

تصنيف الخدمة

ةمتاطخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

أماكن تقديم الخدمة

خخخخخخخخخخخخخخخخةمفمختباتالمتتخيتألاحلثختي ملعاةخ

أوقات تقديم الخدمة

8:30خ الحل"خ–خ2:00خظظمت"

المستفيد من الخدمة

قطلعخالعةللخخخخ-خخخخخالف تم خخخخخ-خخخخختيةمظةلت
 اسدتام ختحيادلختيفتددلبختيمسدةطخيماظدةخطلياددةختيا ةدةخكيدوختية اماددةختيفمادةختيةعماددةخ
يةمهخكيوختي ت مةختيفماةخخايمخعةلخفعمطخ.خ

 اس ددتام خكعد ددالمختياظدددةخطليادددةختيا ة ددةخاةيع د د ختباتا ددلمتتختيالماادددةخ/ختيةا تمادددةخخخخخخ
ختاعل"خيا يلختيةيتعا خفطختي ت مةختيفماةختيةعماةخ خايمخعةلخفعمطخ.

المدة الزمنية
لمحصول عمى الخدمة

 تيد ددمةنختيد ددالممخبماد ددلمختباتاد ددلمتتختيةطمياد ددةخفد ددطخةقد ددمختياظد ددةختيطلياد ددةخيما ةد ددةخخخخخخخخخ
خاليتيةيق ددوختي ددذخختحد د هخ خي د د يمختيتقما ددمختيةاا ددمخخةحد د خف ددطختيةم ددعختيةمفد د خ خ

يااتمعختاعل"خيمةح تتختيتلياةخ:
.1ميعختيعاملتخيطااعتظلخ.
.2خميعختباتالمتتختيةطمياةخ.
.3ع ختباتالمتتختيةطمياةخخ.

 .1فتلبخمسةطخةنختياظةخطلياةختيا ةةخاتضةنخةلامطخ:خ
 ميعختيعاملتختيةطميبختاتالمهلخيتي افظلخاشفلخةات م.
 تح ا خسةلفةختيعاملتخ ختألملاابخ ختيامتملتخ ختيةمتالخ ..خ.

الوثائق المطموبة

 تي اعخةملسبخيفلعخيمةفلنختيتطختياي خفاهختيعامةخ.
 تح ا خقطمختيعامةخ خفطخحللخعاملتختألملاابخ 
 ع ختيعاملتخ.
 الميتعختباتالمتتختيةطميبختامتؤهلخعموختيعاملتخ.

 ميعاةختيفحصختيةطميبخسطحطخالمخ تامطخ.
 تح ا ختيةيت فلتختيقالساةختيتطخستتمخاةيااظلختباتالمتتختيةطمياةخ.
 تح ا ختيةيت فةختيقالساةختيةطميبختقاامختيةطلاقةخعموخالسلسظل.
 المقلمختيتيت لخةوختياظةختيعلةةخطلياةختيا ةةخ.
 تسةاةختيشاصختيةسدؤيلخعدنخةتلاعدةخهدذهختيا ةدةخفدطختيةمفدمخ ختسدةاةخةمد يبخ/خ
ةةثلختياظةختيعلةةخ خ.
 .2يمةخعنختيظياةختيشا اةخيةمد يبخ/خةةثدلختياظدةختيعلةدةختيةسدؤيلخعدنخةتلاعدةخ
تيا ةةخفطختيةمفمخ خاليختميا ختي ايتنخاليمقمختييطمطختيالصخاهخفح خال موخ خ.

.3خمساةخيمقاةخيتضحةخيةقميءةخةنخ فتمختيشميطختيفماةختيدذخخسداتمخختقادامخةطلاقدةخ
تيعامةخيمةتطمالتختييتم ةخاهخ.
.4تعا ةخمةيذجختيطمبختيةح خفطختي ايتنخ.
 تيتفلياعختيةتمتاةختتةثلخاةلامطخ:
 .6تيمسيمخيتيطيتاوختيةطمياةخيقاةتظلخ250خل.سختتيمعخفةلامطخ:
 100ل.سخخخخطلاوخةليطخخ.
150خخل.سخخخمسمخ م ي ختعليمطخ.

الرسوم

.2الايمختباتالمتتختيةح ةخفدطخب حدةخالاديمختقد امختياد ةلتختيتدطخاتقلضدظلختيةمفدمخ
ختيال حددةخهددطخاةياددبخقدمتمخمقددمخ 20خ خ–ختددلما خ2016/4/7ختية ددل خعماددهخةددنخ

قالختيسا خيمامختي ملعةخ خ.
.3الايمختقاامختيةطلاقةخيذيكخحسبخب حةخالايمختق امختيا ةلت.
ةالحظةخ:خ

 تضددلعخمسدداةخ25خ%خةددنختألادديمختيةح د ةخفددطخب حددةختألادديمخعمددوختباتاددلمتتخ
تيةستعامةخاملءخعموخطمبخ لحبختيعالقةخ خحسدبخةدلخيم خفدطختيةدل ةخمقدمخ  4خفدطخ

تيقمتمخمقمخ20خ–ختلما خ2016/4/7خ خ.
 فطخاعضختيحلبتختيال ةخيتيتطخاعي ختق امهلخيدد تمةخادتمختح اد خالاديمختياد ةلتخ

تيت ددطخاقد د ةظلختيةمف ددمختس ددتمل ت"خي ددمالخخيام ددةخال ددةخةؤيف ددةخة ددنختيس ددا ختيةدد امختيع ددلمخ خ
ية اماددةختية اماددةختيةات ددةخيم دداسختي د ت مةختيةعماددةخ خحسددبخةددلخيم خفددطختيةددل ةخمقددمخ
 5خفطختيقمتمخمقمخ20خ–ختلما خ2016/4/7خ خ.

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

يغامهلخةنختيةستممةلتختألامىختيتطخاتمخكعالمختياظةخةساقل"خاظلخ.خ
 .2ت ددأةانخيس ددامةخةملس دداةخيمق ددلخفما ددطختباتا ددلمخة ددوختألاظد دمةخيتيةعد د تتختيالمة ددةخة ددنخ
تيةمفمخكيوخةيقوخكامتءختباتالمتتخياليعفسخ.

 .3تأةانخاةاوخةستممةلتختبقلةةخفطخحللخفلمتختيةظةدةخادلمجخمطدل خة امدةخ ةشد خ

الشررررررررررروط الوا رررررررررر

يتست عتختباتالمتتختيةطمياةخالفثمخةنخايمخعةلخفعمطخ.خخخ

توفرها لتقديم الخدمة

 .4تيفامخمساةخةقميءةخييتضحةخةنختيةيت دفةختيقالسداةختيةطمديبختباتادلمخيفقظدلخ خ
فطخحللخياي خةيت فةخقالساةختمغبختياظةخاتطااقظلخفطختباتالمخيفلمدتختبةفلمادةخ

ةتيفمةخيتطااقظلخةنخقالخفمطختيةمفمخ خ.خ

ةالحظددة:خفددطخحددللخع د مخياددي خةيت ددفةخال ددةختمغددبختياظددةخخاتطااقظددلخباتاددلمخ
تيعامةخ خاتمخختستا تمختيةيت فةختيةعتة ةخفطخةمفمختباتادلمتتخيتألاحدلثختي دملعاةخ

يتيال ةخالباتالمتتختيةطمياة.

 .5تعددي خمتددل ختباتاددلمتتختيةاامددةخفددطختيشددظل ةخيمعامددةختيتددطختةددتختاتالمهددل خيخاعتاددمخ
تقمامختباتالمخبغاةخفطخحللخياي خالخختااامخاليخشطبخاليخحكخ.

.6تبيت دمتمخالييقددتختيةح د خيالعت دمتضخعمددوخمتددل ختيعامددلتخيهدديخفدديمختطددالعختياظددةخ
عموخهذهختيمتل خيالثملءخياي خفمطختيةمفمخفطخةيقوختيعةلخ.

.1كمسددللخفتددلبخمسددةطخالباتاددلمتتختيةطمياددةخةددنختياظددةخطلياددةختيا ةددةخ خاتضددةنخ
فلفةختيةعميةلتختيةطمياةخيتيتطختةتختبشلمةخكياظلخفطخفقمةختييثل ختيةطمياةخ خ.

.2كالاةختياظةختيطلياةخافتلبخمسةطخاتضةنخةلامطخ:

خطوات الحصول عمى
الخدمة



ةيع خكامتءختباتالمتتختيالمااةخ/ختيةا تماةخ.



طمبختأةانخيسامةختيمقلختيالمةةخ.



تح ا خاةاوختيةستممةلتختألامىختيةطمياةخيتمفاذختباتالمتتخيتيتدطخاقدوختأةامظدلخ

عموخعلت ختياظةختيطلياةخيما ةةخ.

.3ختيحضيمختيشا طخيةم يب/خةةثلختياظدةخةدوخيسدامةختيمقدلختيةملسداةخفدطختيةيعد خ
تيةقممخيمقلخفماطختباتادلمخةدوختألاظدمةخيتأل يتتختيالمةدةخكيدوختيةيقدوختيدذخخسداتمخادهخ

تمفاذختباتالمتتختيةطمياةخ.خ

.4تعا ةختيمةيذجختيةعتة خفطختي ايتنخةنخقالختيةم يب خي فوخسمفةخةلياةخةدنختيتفمفدةخ
تباةلياةختيةتمتاةخعموختق امختيا ةةخفطخ ت مةختبا تم تتخيتيمفقلتخ.خخ
.5خكعالمختياظةخطلياةختيا ةةخاالهماةختقمامختباتالمخ.
.6ختسمامختقمامتباتالمةوختيعامةختيةاتامةخ خكنخالةفنخذيكخ خكيدوخةمد يبختياظدةخخاعد خ
تس ا خاقاةختألايمختيةتمتاةخعماظل.خ

هلتعخ:خخ+963116133262خ/خخ+963116133263

أرقام هاتف لمتواصل
مع مقدم الخدمة

فلفسخ:خ+963116133285
صخبخ:خ845
تياما ختبيفتميمطخitrc.gov@gmail.com
تيةيقوختبيفتميمطخ www.m.itrc.gov.sy

المخرج الرئيسي من
الخدمة
مؤشرات أداء الخدمة

تقماد ددمختباتاد ددلمخيف د د خمةد دديذجخةح د د خخ ختيتقماد ددمختيد ددذخخاتضد ددةنخمتد ددل ختباتاد ددلمتتخ

تيةطمياةخيمتل ختقاامختيةطلاقةخ .

كمالمختيا ةةختيةطمياةخ ختباتالمخيتيتقاامخ خفطختييقتختيةح .

