بطاقة تعريف الخدمة
اسم الخدمة

تق د المعايرددااصعامعا ددطاواةمعايطميعددةمي د م يا د معا دداامعاخا ددةماميعايطظيدداامام

يعألف عص  -عخماا"مضي ميخاعصمعايصكز.

رمز الخدمة

510000051
تق د المعايرددااصعامعا ددطاواةمعايطميعددةمي د م يا د معا دداامعاخا ددةماميعايطظيدداامام
يعألف عص م عخماا"مضي ميخاعصمعايصكزميثلم:
ميرااصةم:ميقاااسمعألطديعلم ميقاداسمعادزي م ميقاداسمتد ف(مهماديع م–مغدازم–ميدا م

وصف الخدمة

) ميقادداسمعاا د عصصةم ميقادداسمعاصطيعددةماميرددااصةما ددلمعاز ا اددااماميرددااصةميضددعطم

ا لمعايكااالم...معاخم.
يتق د المطتدداعامعايرددااصعامإاددةمعا ددةمطااعددةمعاخ يددةمومددةم ددكلم د ا ةميرددااصةميفدد(م
طييذجميا م.
همت ي مقاعيةمتف اماةمعأطيععمعايرااصعامعا دطاواةمعاتديماقد ي امعايصكدزمفديمعايمد مم
عايصف(م).مم

هيكمية الخدمة

صعاساة

تصنيف الخدمة

يصتعط

أماكن تقديم الخدمة

يقصميصكزمعالختعاصعاميعألعااثمعا طاواة.

أوقات تقديم الخدمة

8:30م عااا"م–م2:00مظ صع"

المستفيد من الخدمة

قطاعمأويالمممم-ممممأف عص ممممم-ممممعايطظياا
 اسددتقص(مإط ددازمعايصقادداامعايطميعددةميعسددتملمعاراطددةمي د مطااددومعاخ يددةمفدديمعا د ايع م

المدة الزمنية
لمحصول عمى الخدمة

 11دقيقةم.مم

 زي د مإط ددازمعايرددااصعامعايطميعددةمعوتعدداصع"مي د متدداصاخمي دديلمعاراطدداامإاددةمعايخعددصم
عايرطيمياتةم

يصم د ا ةمعايردااصةممحدددمفديمعايمد معايصفد(امياختمد مادذعمعادزي م

تعرا"ماميا عامعاتاااةم:م

.1طيعمعاراطةميطعارت ام.
.2طيعمعايرااصعامعايطميعةم.
.3و معايرااصعامعايطميعةمم.
 .4تاصاخميصي معاراطةمفيمس لمتس المعاراطاامفيمعا ععصةمعافطاةمعايرطاة.
 .1كتاومصسييمي معا ةمطااعةمعاخ يةماتضي ميااميم:م
 طيعمعاراطاام/معأل زةممعايطميوميرااصت اميتي اف امع كلميخت ص.
 و معاراطاام.
 عايظ دداع مي/أيمعاع دداصيتصعاميأيمخا ددااامعاقا دداسمعايطم دديوميرااصت دداميعاي دداالام
عاييعفقةمهمأطيععمعايرااصعامعايطميومع صعؤاامومةمعاراطاا)م.

 ذكصمعاييع فاامعاقااساةمعاتيمستتلمعيي ع امعايرااصةمعايطميعةم.
 أصقالمعاتيع لمي معا ةمعارايةمطااعةمعاخ يةم.
 تسدياةمعا دخصمعايسدؤيلمود ميتاعردةمادذ معاخ يدةمفديمعايصكدزمهمتسدياةميطد يوم/م

الوثائق المطموبة

ييثلمعا ةمعارايةم)م.

 ذكددصمعاترمايدداامعاخا ددةمعيطاياددةميطقددلميت د عيلمعاراطدداامهمإ مكددا ماطددا م ددصيطم
خا ةما وميصعوات امم)م.

 .2يصةمو معا ياةمعا خ اةمايط يوم/مييثلمعا دةمعادذيماقديلمعتي دالمعاراطداام
إاةميصكزمعالختعاصعامهمأيمتزيا معا ايع معااصقلمعايططيمعاخاصمعهمكا مأ طةم)م
 .3عطاقددةمترصا د معا ددازمهميصفقددةمأيميثعتددةمومددةمعا ددازم)معااددثمتتضددي م:معسددلم

عا ازمامعاطصعزمامتصيازمعا ازمامي المعا ازمعاكميمامعاي المعايستخ لم.

 .4كتاددومعات ددقالمعاخدداصمعاا ددازمهمأيمطسددخةميعضدداةمييقددصي ةميطددهم)مفدديماددالم
تيفصم.

 .5طسددخةميقددصي ةمييعضدداةمي د معاييع ددفةمعاقااسدداةمعايطمدديومعايرددااصةميفق ددامهمفدديم
اددالمي ددي مييع ددفةمقااسدداةمتصغددومعا ددةمعتطعاق ددامفدديمعايرددااصةميكاطددامعاليكاطاددةم

يتيفصةماتطعاق اممفيم ععصةمعايرااصةمعا طاواةم)م.م
يماظة:مفيماالمو لمي ي مييع فةمخا ةمتصغومعا ةممعتطعاق امايرااصةمعاراطةم
/معا د ددازماماد ددتلممعسد ددتخ علمعاييع د ددفةمعايرتي د د ةمفد دديميصكد ددزمعالختعد دداصعاميعألعاد دداثم

عا طاواةميعاخا ةمعاايرااصعامعايطميعة.
 .6ترععةمطييذجمعاطمومعايا مفيمعا ايع م.م م
 عاتكااا معايتصتعةمتتيثلمعيااميم:
 .1عاصسيلميعاطيعع معايطميعةميقايت ام250مل.سمتتيزعمكيااميم:
100مل.سممممطاع مياايمم.
 150ل.سمممصسلم ط ي(مترايطيم.
 .2أ يصمعايرااصعاماميذا ماسومالعاةمأ يصمتق المعاخ ياامعاتيماتقاض امعايصكزم
همعامعاددةمادديمعيي ددومقدصعصمصقددلمه20م)م–متدداصاخم2016/4/7معاي ددا (موماددهميد م
قعلمعاسا ميزاصمعا طاوةم)م.م

الرسوم

يماظةم:م
 تض ددا مطس ددعةم25م%ميد د معأل دديصمعاياد د ةمف دديمالعا ددةمعأل دديصموم ددةمعاير ددااصعام

عايستر مةمعطا مومةمطموم ااومعارمقةمهماسدوميداميص مفديمعايدا ةمصقدلمه)4مفديم
عاقصعصمصقلم20م–متاصاخم2016/4/7م)م.
 فدديمعرددضمعاادداالامعاخا ددةميعاتدديمارددي متق د اصاامت عصةمعايصكددزماددتلمتا ا د مأ دديصم
عاخ د ياامعاتدديماق د ي امعايصكددزمعسددتطا ع"ما دصأيما طددةمخا ددةميؤافددةمي د معاسددا معاي د اصم

عارالماميي اصاةمعاي اصاةمعايخت ةميصعاسمعا ععصةمعايرطاةمهماسوميداميص مفديمعايدا ةم

صقلمه)5مفيمعاقصعصمصقلم20م–متاصاخم2016/4/7م)م.

 .1يضد معاراطدةمفدديماايادةمطظافددةمتيايداميخااادةميد مأيميميثداامايكد مأ متدؤثصمفدديم
اةمعاطتاعامهماسومخ ي اةمعاراطةم)ميثم"مييعزا معاا عصصةمخااادةميد معيمكسدصم

ييافيظددةمضددي موع ديعامفماطاددةمامعاكتددلمخاااددةمي د معاخ د يشمييافيظددةمفدديمومع ددام

عاخا ةم...معاخم

 .2ي ي ميم د(مومدةمعاراطدةم/ماايادةمعاراطدةمامارعدصمود مياتديعمعاراطدةماميعاتسدياةم
عا اااةمامراطةمعاي عص ميرااصت امم.
 .3خمدديمعاراطدداام/معأل دزةمي د مأيمأذعمأيمضددصصمأيمي ددي مخمددلمفدديمعأل ع ماميفدديم
اددالمتعددا مي ددي مي ددكمةمأيمخمددلميدداموطد معاتاقدد(ميد معاراطددةموطد معسددتمي امهمطتا ددةم

عافادددصمعافازاد دداعيم)مفرمد ددةمطااد ددومعاخ يد ددةمعاتر د د معاد ددلمعاي د ددكمةميعسد ددتكيالمكافد ددةم
عايتطمعاامعاطاق ةمعايترمقدةمعااراطدةم/معا دازمعاتديمتراد(مإ د عص معايردااصعامعايطميعدةم

الشروط الواجب
توفرها لتقديم الخدمة

يعااسد ددصوةمعاق د دديعمام نيعالماكد ددي مي د د ماد دد(معايصكد ددزمعالوتد ددذعصمو د د متق د د المعاخ يد ددةم

عايطميعةم.م

 .4ترددي مطتدداعامعايرددااصعامعايعاطددةمفدديمعا د ا ةممامراطددةمعايصسددمةماميمترتعددصمعا د ا ةم
الغاةمفيماالمي ي مأيمتقااصمأيم طومأيما م.

.5عاتزعلمطااومعاخ يةمعاسترا ةمعاراطاامخملمعاي ةمعايا ةميعايتفد(موما داماماادثم
ااتفظمعايصكزمعااراطاامعايصسمةمامختعاصماي ةم صمي متاصاخم

يصمعاطتاعام.م

اذعمارتعصمعايصكزمغاصميسؤيلمو ماذ معاراطاامفيماالمود لميعدا صةممعا دةمعارايدةم

الستمي امي معايصكزمعر معطت ا معاي ةمعايذكيصةمأوم .مموميدا"مأطدهمادتلمإودملمعا دةم

عارايددةمع د يصم د ا ةمعايرددااصةميعا دصةماددالمي ددا قت امي د معاي د اصمعارددالماميصكددزمهم
ااتفااًمأيمعاافاكسمو مطصا(معا ايع م)
 .6عالاتدزعلمعاايقددامعاياد ماموتدصعضمومددةمطتدداعامعاراطددااميادديمفدديصمعطددمعمعا ددةم
عاطااعةمومةم ا ةمعايرااصةميقعلمعسترا ت امام ازمعايرااصمي معايصكز.

 .1إصسالمكتاومصسييمي معا ةمطااعةمعاخ يةمهماتضي مكافةمعايرميياامعايطميعةم
يعاتيمتيامعت اصةمإاا امفيمفقصةمعايثاع(معايطميعةم).م

.2معااضيصمعا خ يمايطد يو/مييثدلمعا دةمطااعدةمعاخ يدةمإادةمعاد ايع مفديميصكدزم
عالختعاصعامعا طاواةماتي المعاراطاامي معاكتاومعاصسييمعاي اصمإااهمساعقا".
.3معسددتملمعاراطددةم/معا ددازميد ميطد يو/مييثددلمعا ددةمأ ديال"معرد معاتأكد ميد متمعاددةم

خطوات الحصول عمى عاراطةمايتطمعاامي صيطمعالستملم.

الخدمة

.4ممترععددةمعاطيدديذجمعايرتي د مفدديمعا د ايع مي د مقعددلمعايط د يوامي ف د مسددمفةمياااددةمي د م
عاتكمفةمعال ياااةمعايتصتعةمومةمتق المعاخ يةمفيم ععصةمعالا عص عاميعاطفقاام.مم
.5مإوملمعا ةمطااعةمعاخ يةمع اازاةم ا ةمعايرااصةم.
.6متسددمالم د ا ةمعايرددااصةمي د معاراطددةمإاددةميط د يومعا ددةممعر د متس د ا معقاددةمعأل دديصم

عايتصتعةموما ا.م م
اات م:مم+963116133262م/مم+963116133263

أرقام هاتف لمتواصل
مع مقدم الخدمة

فاكسم:م+963116133285
صموم:م845
عاعصا معالاكتصيطيمitrc.gov@gmail.com
عاييق معالاكتصيطيم www.m.itrc.gov.sy

المخرج الرئيسي من
الخدمة
مؤشرات أداء الخدمة

ا ةمعايرااصةميف(مطييذجميا مهمعا ا ةمعاتيمتتضي مطتاعامعايرااصعامعايطميعة)
إط ازمعاخ يةمعايطميعةمهمعايرااصةم)مفيمعايقامعايا م.

