
 بطاقة تعريف الخدمة

خاصاادددا ميم  مم-تقددد اممعايردددااصعتمعا دددطاواةمعايجميعدددةميدددنماياددد معاا ددداتمعارايدددةم اسم الخدمة
 عايرااصعتمعاتيمتتممفيميقصمعاا ةمعارايةمم(.

 510000051 رمز الخدمة

 وصف الخدمة

اياد معاا دداتمعارايدةمميعايترمقددةمتقد اممعايرددااصعتمعا دطاواةمعاخاصااددةمعايجميعدةميددنم
 عكافةمعألا زةميعاير عتمعاتيمالمايكنمطقم امإاىميخعصمعايرااصةمفيمعايصكزميثلمم:

 عاييعزانمعالاكتصيطاةميعاياكاطاكاةميعاقعاطاتم.         -

 عار ع عتميمو ع عتمعايازيتميعاياءم...معاخم(.         -

  ا زةمكسصمقيابمعاعالستاكميعاقيعابمعاعاتيطاةم..م         -

  ا زةمعاضغجم         -

 غاصهامينمعألا زةميعاير عتمعاتيمتتجمبمعايرااصةمفيمعايكانم.         -

يتقدد اممطتددالممعايرددااصعتمإاددىمعاا ددةمعارايددةمجااعددةمعاخ يددةمومددىم ددكلم دد ا ةميرددااصةم
 يفقمطييذجميح  م.

يمتا ينمقاليةمتف اماةمعأطيععمعايرااصعتمعا دطاواةمعاتديماقد ي امعايصكدزمفديمعايمد مم
 عايصفقم(مم

صلاساة هيكمية الخدمة

يصتعج تصنيف الخدمة

 يقصميصكزمعالختعاصعتميعألعحاثمعا طاواة أماكن تقديم الخدمة

 ظ صع م2:00م– عاحا مم8:30 أوقات تقديم الخدمة

 قجاعمحكييي المستفيد من الخدمة



المدة الزمنية 
 لمحصول عمى الخدمة

  اسدتغصقمتحيادلمعاكتددابمعاصسدييماما دةمجااعددةمعاخ يدةمإادىمعاي اصاددةمعافطادةمعايرطاددةم
ييطهمإاىمعا علصةمعافطاةمايممويلمفرميم.م

  استغصقمعاص مومىمعاا ةمجااعةمعاخ يةمعكتابمصسدييماديممويدلمفرمديم.مياتضدينم
عاكتابم:

ييودد مإاددصعءمعالختعدداصعتمعاخاصااددةم/معايا عطاددةميمتعرددا ماادد يلمعاييعوادد مفدديمعادد علصةم   -
 عافطاةمعايرطاةم(م.م

 جمبمتايانميسامةمطقلميطاسعةم.       -

تح ا معايستمزياتمعألخصىمعاتيماق متأياط امومىمواتقمعاا ةمجااعةمعاخ يةميمإنم   -
 يا تم(.

  عازينمعاالزممإلطاازعايرااصعتمعايجميعةمفيميقصمعاا ةمعاجااعةمامخ يةميم يمعاييقد م
فددديمعايمددد معايصفدددقتمياختمددد متعردددا مميحددد  عاتددديمتحددد  دم(مي ددد يصم ددد ا ةمعايردددااصةم

اميح  عتمعاتاااةم:

 .طيعمعاراطاتميجعارت ام.1
 .طيعمعايرااصعتمعايجميعةم.2
 .و  معايرااصعتمعايجميعةمم.3

 .تاصاخميصي معاراطةمفيمسالمتساالمعاراطاتمفيمعا علصةمعافطاةمعايرطاة.4

 الوثائق المطموبة

 كتابمصسييمينمعاا ةمعارايةمجااعةمعاخ يةماتضينميااميم:م  .1

  طددديعمعاراطددداتم/معألا دددزةممعايجمددديبميرااصت دددامفددديميقدددصمعاا دددةميتي ددداف امع دددكلم
يخت ص.

     .و  معاراطاتم

  عايظدددال مي/ يمعاعددداصيتصعتمي يمخا دددااتمعاقاددداامعايجمددديبميرااصت ددداميعاياددداالتم
عاييعفقةميم طيععمعايرااصعتمعايجميبمعاصعؤهامومىمعاراطات(م.



     .ذكصمعاييع فاتمعاقااساةمعاتيمستتممعيياع امعايرااصةمعايجميعةم

     .صقاممعاتيع لمي معاا ةمعارايةمجااعةمعاخ يةم 

  تسياةمعا خصمعايسدؤيلمودنميتاعردةمهدذدمعاخ يدةمفديمعايصكدزميمتسدياةميطد يبم/م
ييثلمعاا ةمعارايةم(م.

. يصةمونمعا ياةمعا خ اةمايطد يبم/مييثدلمعاا دةمعارايدةمعايسدؤيلمودنميتاعردةم2
 عاخ يةمفيمعايصكزميم يمتزيا معا ايعنمعااصقممعايجطيمعاخاصمعهمكح م  طىم(م.

 الرسوم

     عايتصتعةمتتيثلمعيااميم:عاتكااا م

 ل.امتتيزعمكيااميم:م250عاصسيمميعاجيعع معايجميعةميقايت ام  .1
 ل.اممممجاع مياايميمعاستثطاءمعاا اتمعارايةمعايرفاةم(م.مم100
 ل.امممصسمم ط يقمترايطيم.     150

ضر م اديصمعايردااصعتمعايحد  ةمفديماللحدةم اديصمتقد اممعاخد ياتمعاتديماتقاضد ام .2
عاي دددا قمم7/4/2016تددداصاخمم–(مم20عايصكدددزميمعااللحدددةمهددديمعييادددبمقدددصعصمصقدددممي

 وماهمينمقعلمعاسا ميزاصمعا طاوةم(م.م

 ميالحظةم:
  ميدددنمعألاددديصمعايحددد  ةمفددديماللحدددةمعألاددديصمومدددىمعايردددااصعتمم25تضدددا مطسدددعةم%

(مفديم4عايسترامةمعطاءمومىمجمبم احبمعارالقةميمحسدبميداميص مفديمعايدا ةمصقدممي
(م.م7/4/2016تاصاخمم–م20عاقصعصمصقمم

  فدديمعرددحمعاحدداالتمعاخا ددةميعاتدديمارددي متقدد اصهامإل عصةمعايصكددزماددتممتح ادد م ادديصم
عاخدد ياتمعاتدديماقدد ي امعايصكددزمعسددتطا ع ماددص  مااطددةمخا ددةميؤافددةميددنمعاسددا معايدد اصم
عاراممتميي اصاةمعاي اصاةمعايخت ةميصلاامعا علصةمعايرطاةميمحسبميداميص مفديمعايدا ةم

(م.م7/4/2016تاصاخمم–م20(مفيمعاقصعصمصقمم5صقممي



الشروط الواجب 
 توفرها لتقديم الخدمة

.خمدديمعاراطدداتم/معألا ددزةميددنم  م ذىم يمضددصصم يمياددي مخمددلمفدديمعأل عءمتميفدديم1
عاراطددددةميمطتااددددةمعافحددددصمميدددداموطدددد معاتحقددددقميددددنحددددالمتعددددانمياددددي مي ددددكمةم يمخمددددلم

(مفرمدددىمجاادددبمعاخ يدددةمعاتر ددد معحدددلمعاي دددكمةميعسدددتكيالمكافدددةمعايتجمعددداتمعافازادددالي
 عاطاق ةمعايترمقةمعااراطةم/معاا ازمعاتيمتراقمإاصعءمعايرااصعتمعايجميعةم.

.متدديفصمعجاقددةمترصادد معاا ددازميميصفقددةم يميثعتددةمومددىمعاا ددازم(معحاددثمتتضددينم:م2
 عسممعاا ازمتمعاجصعزمتمتصيازمعاا ازمتمياالمعاا ازمعاكميمتمعاياالمعايستخ مم

تدديفصمكتاددبمعات ددغالمعاخدداصمعااا ددازميم يمطسددخةميعضددحةمييقددصيءةميطددهم(مفدديم .3
 حالمتيفصدم.

فيمماقااساةمعايجميبمعايرااصةميفق امينمعاييع فةمعتيفصمطسخةميقصيءةمييعضحةم .4
حدددالميادددي مييع دددفةمقااسددداةمتصغدددبمعاا دددةمعتجعاق دددامفددديمعايردددااصةميكاطدددتمعاليكاطادددةم

 يتيفصةماتجعاق امينمقعلمعافطاانمفيم علصةمعايرااصةمعا طاواةم(م

فيمحالمو ممياي مييع فةمخا ةمتصغبمعاا ةممعتجعاق امايرااصةمعاراطةمميالحظة:
عاا ددددازمتماددددتمممعسددددتخ عممعاييع ددددفةمعايرتيدددد ةمفدددديميصكددددزمعالختعدددداصعتميعألعحدددداثم/م

 عا طاواةميعاخا ةمعاايرااصعتمعايجميعة.

تدأيانميسدامةميطاسدعةماطقدلمفطاديمعايردااصةميد معألا دزةمعايسدتخ يةمإلادصعءمعايردااصةم .5
 ينمعايصكزمإاىميقصمعاا ةمجااعةمعاخ يةميعااركام.

عإلقايةمفيمحالمكانمييق مإاصعءمعايرااصةمخاصجمطجاقم ي دقمتمتأيانميستمزياتم .6
 يعست وتمويماةمعايرااصةمعاعقاءمألكثصمينمايممويلم.

ترددي مطتددالممعايرددااصعتمعايعاطددةمفدديمعا دد ا ةمامراطددةمعاتدديمتيددتميرااصت ددامتميمترتعددصم .7
 عا  ا ةمالغاةمفيمحالمياي م  متغااصم يم جبم يمحكم.

عايحدد  ماالوتددصعحمومددىمطتددالممعاراطدداتميهدديمفدديصمعجددالعمعاا ددةمعالاتددزعممعاايقددتم .8
 ومىمهذدمعاطتالمممي ثطاءمياي مفطيمعايصكزمفيمييق معاريلم

خطوات الحصول عمى 
 الخدمة

إصسدددالمكتدددابمصسدددييمعاايردددااصعتمعايجميعدددةميدددنمعاا دددةمجااعدددةمعاخ يدددةميماتضدددينم .1
 فقصةمعايثالقمعايجميعة(.كافةمعايرميياتمعايجميعةميعاتيمتيتمعإل اصةمإاا امفيم



إااعدددددةمعاا دددددةمعاجااعدددددةماميردددددااصةمعكتدددددابمصسدددددييماتضدددددينمييوددددد مإادددددصعءمعايردددددااصةم .2
عاخاصااددددةمتميجمددددبمتددددأيانميسددددامةمعاطقددددلمعاالزيددددةمتميكافددددةمعايسددددتمزياتمعألخددددصىمإنم

 يا تمم.

عاحضيصمعا خ يمايط يب/مييثلمعاا ةمعارايدةمجااعدةمعاخ يدةميد ميسدامةمعاطقدلم .3
عايطاسددعةمفدديمعاييودد معايقددصصماطقددلمفطادديمعايرددااصةميدد معألا ددزةميعأل يعتمعاالزيددةمإاددىم

 عاييق معاذ مساتممعهمتطفاذمعايرااصعتمعايجميعةم.م

و ع م .4  عايجااعةمعاياااةم.إوالممعاا ةمجااعةمعاخ يةمعااهزاةم  ا ةمعايرااصةميع 
تسدددمامم ددد ا ةمعايردددااصةمإادددىميطددد يبمعاا دددةممعرددد متسددد ا معألاددديصمعايتصتعدددةموما ددداتم .5

 يعايح  ةمفيمعايجااعةمعاياااة.م

أرقام هاتف لمتواصل 
 مع مقدم الخدمة

 +963116133263+م/مم963116133262هات م:مم
 +963116133285فاكام:م
 845صمبم:م

 itrc.gov@gmail.comعاعصا معالاكتصيطيم

  www.m.itrc.gov.sy عاييق معالاكتصيطيم

المخرج الرئيسي من 
 الخدمة

 .(تتضينمطتالممعايرااصعتمعايجميعةم  ا ةمعايرااصةميفقمطييذجميح  يمعا  ا ةمعاتي

 فيمعايقتمعايح  .مإطاازمعاخ يةمعايجميعةميمعايرااصةم( مؤشرات أداء الخدمة
 

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

