
 بطاقة تعريف الخدمة

 اسم الخدمة
تقددد امختباتادددلمتتختيةا تمادددةختيةطميادددةخةدددنخاةادددوختياظدددلتختيال دددةخ خيتيةمظةدددلتخ خ

يتقاددددامخةطلاقددددةخمتددددل  خ.خيتألفددددمت خ خالخختباتاددددلمتتختيتددددطختددددتمخاددددلمجخمطددددل ختيةااددددم 
 خختيةتطمالتختييتم ةخفطخ فتمختيشميطختيفماةخيفقل"خيطمبختياظةتاتالمتتختيعامةخةوخ

 510000051 رمز الخدمة

 وصف الخدمة

تق امختباتالمتتختيةا تماةختيةطميادةخةدنختياظدلتختيال دةخ خيتيةمظةدلتخ خيتألفدمت خ خ
يتيةتعمقددةخافلفددةختألاظددمةخيتيةعدد تتختيتددطخبخاةفددنخمقمظددلخكيددوخةاددلامختيةمفددم خيتقاددامخ
ةطلاقددةخمتددل  ختاتاددلمتتختيعامددةخةددوختيةتطماددلتختيدديتم ةخفددطخ فتددمختيشددميطختيفماددةخيفقددل"خ

 يطمبختياظةخ.خخ

هذهختباتالمتتخمذفمخعموخساالختيةثللخ:ختباتالمتتخيتيفحي لتختيالكتالفاةخ خيةنخ
 ةثلخ:

  فحصخاي ةخيحلمختألملاابختيةع ماةخ خالملاابختيدمفطخيتيادلمخخ..ختيد خ خياميهدلخةدنخ
تيعاددديبخ ختيفسددديمخ ختياادددثخ خمقدددصختيتاماددد خ خيادددي خفقلعدددلتخهيت ادددةخ....ختيددد خ خ

اليخالستا تمختألشعةخ.اطماقةختألةيتجخفي ختي يتاةخ

     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

ثمختق امخمتل  ختباتالمتتخيتيتقاامخكيوختياظةختيعلةةخطلياةختيا ةةخعموخشفلختقمادمخخ
 تاتالمخيف خمةيذجخةح  خ.

 ختا ينخقل ةةختف اماةخاأميتعختباتالمتتختيةا تماةخ/ختيالمااةختيتدطخاقد ةظلختيةمفدمخ
 فطختيةمعخختيةمف خ خخ



م اساةخخخخخخخخخخخخخخخخخخ  هيكمية الخدمة

ةمتاطخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ  تصنيف الخدمة

 ةمفمختباتالمتتخيتألاحلثختي ملعاةخخخخخخخخخخخخخخخخخ أماكن تقديم الخدمة

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

 تيةمظةلتخخخخخ-الفمت خخخخخخخخخخ-قطلعخالعةللخخخخ المستفيد من الخدمة

المدة الزمنية 
 لمحصول عمى الخدمة

  اسدتام ختحيادلختيفتددلبختيمسدةطخيماظدةخطلياددةختيا ةدةخكيدوختية اماددةختيفمادةختيةعماددةخ
يةمهخكيوختي ت مةختيفماةخخايمخعةلخفعمطخ.خ

  خخخخخخاسددددتام خكعددددالمختياظددددةخطلياددددةختيا ةددددةخاةيعدددد ختباتاددددلمتتختيالمااددددةخ/ختيةا تماددددة
 ختاعل"خيا يلختيةيتعا خفطختي ت مةختيفماةختيةعماةخ خايمخعةلخفعمطخ.

  خخخخخخخخختيدددددمةنختيدددددالممخبمادددددلمختباتادددددلمتتختيةطميادددددةخفدددددطخةقدددددمختياظدددددةختيطليادددددةخيما ةدددددة
فددددطختيةمددددعختيةمفدددد خ خخةحدددد   خاليتيةيقددددوختيددددذخختحدددد  هخ خي دددد يمختيتقماددددمختيةااددددمخخ

يااتمعختاعل"خيمةح  تتختيتلياةخ:

 تيعاملتخيطااعتظلخ.خ.ميع1
 .خميعختباتالمتتختيةطمياةخ.2

 .ع  ختباتالمتتختيةطمياةخخ.3

 الوثائق المطموبة

 فتلبخمسةطخةنختياظةخطلياةختيا ةةخاتضةنخةلامطخ:خ  .1
     .ميعختيعاملتختيةطميبختاتالمهلخيتي افظلخاشفلخةات م

     تيامتملتخ ختيةمتالخ.. خ.تح ا خسةلفةختيعاملتخ ختألملاابخ خ

     .تي اعخةملسبخيفلعخيمةفلنختيتطختياي خفاهختيعامةخ

      تح ا خقطمختيعامةخ خفطخحللخعاملتختألملاابخ

     .ع  ختيعاملتخ

     .الميتعختباتالمتتختيةطميبختامتؤهلخعموختيعاملتخ



     .ميعاةختيفحصختيةطميبخسطحطخالمخ تامطخ

     .تح ا ختيةيت فلتختيقالساةختيتطخستتمخاةيااظلختباتالمتتختيةطمياةخ

     .تح ا ختيةيت فةختيقالساةختيةطميبختقاامختيةطلاقةخعموخالسلسظل

     .المقلمختيتيت لخةوختياظةختيعلةةخطلياةختيا ةةخ

  يبخ/ختسةاةختيشاصختيةسدؤيلخعدنخةتلاعدةخهدذهختيا ةدةخفدطختيةمفدمخ ختسدةاةخةمد 
ةةثلختياظةختيعلةةخ خ.

. يمةخعنختيظياةختيشا اةخيةمد يبخ/خةةثدلختياظدةختيعلةدةختيةسدؤيلخعدنخةتلاعدةخ2
 تيا ةةخفطختيةمفمخ خاليختميا ختي ايتنخاليمقمختييطمطختيالصخاهخفح خال موخ خ.

.خمساةخيمقاةخيتضحةخيةقميءةخةنخ فتمختيشميطختيفماةختيدذخخسداتمخختقادامخةطلاقدةخ3
 يمةتطمالتختييتم ةخاهخ.تيعامةخ

 .تعا ةخمةيذجختيطمبختيةح  خفطختي ايتنخ.4

 الرسوم

     :تيتفلياعختيةتمتاةختتةثلخاةلامطخ

 ل.سختتيمعخفةلامطخ:خ250تيمسيمخيتيطيتاوختيةطمياةخيقاةتظلخ  .6
 ل.سخخخخطلاوخةليطخخ.    100
 ل.سخخخمسمخ م ي ختعليمطخ.خخ150

تيةح  ةخفدطخب حدةخالاديمختقد امختياد ةلتختيتدطخاتقلضدظلختيةمفدمخ.الايمختباتالمتتخ2
تية ددل  خعماددهخةددنخخ7/4/2016تددلما خخ– خخ20 ختيال حددةخهددطخاةياددبخقددمتمخمقددمخ 

 قالختيسا خيمامختي ملعةخ خ.

 .الايمختقاامختيةطلاقةخيذيكخحسبخب حةخالايمختق امختيا ةلت.3
 خةالحظةخ:



  تيةحددد  ةخفددطخب حددةختألاددديمخعمددوختباتادددلمتتخ%خةدددنختألادديمخخ25تضددلعخمسدداةخ
 خفدطخ4تيةستعامةخاملءخعموخطمبخ لحبختيعالقةخ خحسدبخةدلخيم خفدطختيةدل ةخمقدمخ 

 خ.خ7/4/2016تلما خخ–خ20تيقمتمخمقمخ

  فطخاعضختيحلبتختيال ةخيتيتطخاعي ختق امهلخيدد تمةخادتمختح اد خالاديمختياد ةلتخ
يامدددةخال دددةخةؤيفدددةخةدددنختيسدددا ختيةددد امختيعدددلمخ ختيتدددطخاقددد ةظلختيةمفدددمختسدددتمل ت"خيدددمالخخ

ية اماددةختية اماددةختيةات ددةخيم دداسختيدد ت مةختيةعماددةخ خحسددبخةددلخيم خفددطختيةددل ةخمقددمخ
 خ.خ7/4/2016تلما خخ–خ20 خفطختيقمتمخمقمخ5 

الشررررررررررروط الوا رررررررررر  
 توفرها لتقديم الخدمة

تعظدد ختياظددةخطلياددةختيا ةددةخاتدديفامختيةسددتممةلتختيةطمياددةخباددمتءخهددذهختباتاددلمتتخ .1
ةثددلخ:ختألفدددالمخ خةددديت ختيتحةدداضخ ختيسددديت لختيمفدددلذةخ خةدديت ختيددد قل  ختيةاملطاسددداةخ..خ

 يغامهلخةنختيةستممةلتختألامىختيتطخاتمخكعالمختياظةخةساقل"خاظلخ.خ

ةدددوختألاظدددمةخيتيةعددد تتختيالمةدددةخةدددنختدددأةانخيسدددامةخةملسددداةخيمقدددلخفمادددطختباتادددلمخ .2
 تيةمفمخكيوخةيقوخكامتءختباتالمتتخياليعفسخ.

تأةانخاةاوخةستممةلتختبقلةةخفطخحللخفلمتختيةظةدةخادلمجخمطدل خة امدةخ ةشد خ .3
 يتست عتختباتالمتتختيةطمياةخالفثمخةنخايمخعةلخفعمطخ.خخخ

تيفامخمساةخةقميءةخييتضحةخةنختيةيت دفةختيقالسداةختيةطمديبختباتادلمخيفقظدلخ خ .4
فطخحللخياي خةيت فةخقالساةختمغبختياظةخاتطااقظلخفطختباتالمخيفلمدتختبةفلمادةخ

 ةتيفمةخيتطااقظلخةنخقالخفمطختيةمفمخ خ.خ

فدددطخحدددللخعددد مخيادددي خةيت دددفةخال دددةختمغدددبختياظدددةخخاتطااقظدددلخباتادددلمخخةالحظدددة:
تيعامةخ خاتمخختستا تمختيةيت فةختيةعتة ةخفطخةمفمختباتادلمتتخيتألاحدلثختي دملعاةخ

 يتيال ةخالباتالمتتختيةطمياة.

تعددي خمتددل  ختباتاددلمتتختيةاامددةخفددطختيشددظل ةخيمعامددةختيتددطختةددتختاتالمهددل خيخاعتاددمخ .5
 المخبغاةخفطخحللخياي خالخختااامخاليخشطبخاليخحكخ.تقمامختبات



.تبيتددمتمخالييقددتختيةحدد  خيالعتددمتضخعمددوخمتددل  ختيعامددلتخيهدديخفدديمختطددالعختياظددةخ6
 عموخهذهختيمتل  خيالثملءخياي خفمطختيةمفمخفطخةيقوختيعةلخ.

خطوات الحصول عمى 
 الخدمة

تيا ةددةخ خاتضددةنخ.كمسددللخفتددلبخمسددةطخالباتاددلمتتختيةطمياددةخةددنختياظددةخطلياددةخ1
 فلفةختيةعميةلتختيةطمياةخيتيتطختةتختبشلمةخكياظلخفطخفقمةختييثل  ختيةطمياةخ خ.

 .كالاةختياظةختيطلياةخافتلبخمسةطخاتضةنخةلامطخ:2
        .ةيع خكامتءختباتالمتتختيالمااةخ/ختيةا تماةخ

        .طمبختأةانخيسامةختيمقلختيالمةةخ

         تح ا خاةاوختيةستممةلتختألامىختيةطمياةخيتمفاذختباتالمتتخيتيتدطخاقدوختأةامظدلخ
عموخعلت ختياظةختيطلياةخيما ةةخ.

.ختيحضيمختيشا طخيةم يب/خةةثلختياظدةخةدوخيسدامةختيمقدلختيةملسداةخفدطختيةيعد خ3
تيةقممخيمقلخفماطختباتادلمخةدوختألاظدمةخيتأل يتتختيالمةدةخكيدوختيةيقدوختيدذخخسداتمخادهخ

 تمفاذختباتالمتتختيةطمياةخ.خ

.تعا ةختيمةيذجختيةعتة خفطختي ايتنخةنخقالختيةم يب خي فوخسمفةخةلياةخةدنختيتفمفدةخ4
 تباةلياةختيةتمتاةخعموختق امختيا ةةخفطخ ت مةختبامت تتخيتيمفقلتخ.خخ

 .خكعالمختياظةخطلياةختيا ةةخاالهماةختقمامختباتالمخ.5

.ختسمامختقمامتباتالمةوختيعامةختيةاتامةخ خكنخالةفنخذيكخ خكيدوخةمد يبختياظدةخخاعد خ6
 تس ا خاقاةختألايمختيةتمتاةخعماظل.خ

أرقام هاتف لمتواصل 
 مع مقدم الخدمة

 +963116133263+خ/خخ963116133262هلتعخ:خخ
 +963116133285فلفسخ:خ
 845صخبخ:خ

 itrc.gov@gmail.comتياما ختبيفتميمطخ
  www.m.itrc.gov.sy تيةيقوختبيفتميمطخ

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


المخرج الرئيسي من 
 الخدمة

تقماددددمختباتاددددلمخيفدددد خمةدددديذجخةحدددد  خخ ختيتقماددددمختيددددذخخاتضددددةنخمتددددل  ختباتاددددلمتتخ
 . تيةطمياةخيمتل  ختقاامختيةطلاقةخ 

  خفطختييقتختيةح  .ختيا ةةختيةطمياةخ ختباتالمخيتيتقاامكمالمخ مؤشرات أداء الخدمة
 

 

 

 


