
 بطاقة تعريف الخدمة

تقددد اممعايردددااصعامعا دددطاواةمعايطميعدددةميدددنمايادددومعااظددداامعا ا دددةم ميعايطظيددداام م اسم الخدمة
  اصااا"م)مأيمعايرااصعامعاتيمتتممفيميقصمعااظةمطااعةمعا  ية(ممم-يعألفصع م

 510000051 رمز الخدمة

 وصف الخدمة

تقددددد اممعايردددددااصعامعا دددددطاواةمعا اصاادددددةمعايطميعدددددةميدددددنمايادددددومعااظددددداامعا ا دددددةمم
يعايطظيددداام ميعايترمقدددةمعألافدددةمعألاظدددالميعايرددد عامعاتددديمخمايألدددنمطقمظدددامإاددد مي عدددصم

 عايرااصلمفيمعايصألاميثلمم:

 عاييعاانمعخاألتصيطاةميعاياألاطاألاةميعاقعاطاام.         -

 عايااياميعاياءم...معاخم(.عار ع عام)مو ع عام         -

 أاظالمألسصمقيابمعاعالستاكميعاقيعابمعاعاتيطاةم..م         -

 أاظالمعاضغطم         -

 غاصهامينمعألاظالميعاير عامعاتيمتتطمبمعايرااصلمفيمعايألانم.         -

يتقددد اممطتددداعامعايردددااصعامإاددد معااظدددةمطااعدددةمعا  يدددةمومددد م دددأللم دددظا لميردددااصلميفددد م
 طييذجميح  م.

)متا ينمقاعيةمتف اماةمعأطيععمعايرااصعامعا دطاواةمعاتديماقد يظامعايصألدامفديمعايمد مم
 عايصف م(م

صعاساةمممممممممممممممممم  هيكمية الخدمة

يصتعطممممممممممممممممممم  تصنيف الخدمة

 يقصميصألامعخ تعاصعاميعألعحاثمعا طاواة أماكن تقديم الخدمة

 ظظصع"م2:00م– عاحا"مم8:30 الخدمةأوقات تقديم 

 عايطظيااممممم-أفصع ممممممممم-قطاعمأويالمممم المستفيد من الخدمة



المدة الزمنية 
 لمحصول عمى الخدمة

  اسدتغص متحيادلمعاألتددابمعاصسدييماماظدةمطااعددةمعا  يدةمإاد معاي اصاددةمعافطادةمعايرطاددةم
ييطهمإا معا ععصلمعافطاةمايممويلمفرميم.م

  اسدددتغص معادددص مومددد معااظدددةمطااعدددةمعا  يدددةمعألتدددابمصسدددييماددديممويدددلمفرمدددي.محادددثم
اتضينمعاألتابم:

ييو مإادصعءمعخ تعداصعامعا اصاادةم/معايا عطادةم)متعردا"مااد يلمعاييعواد مفديمعاد ععصلمم   -
 عافطاةمعايرطاةم(م.م

 طمبمتايانميسامةمطقلميطاسعةم.       -

اقومتأياطظاموم موات معااظةمطااعةمعا  يةم)مإنممتح ا معايستماياامعأل صىمعاتي   -
 يا ام(.

  عااينمعاالاممإلطاااعايرااصعامعايطميعةمفيميقصمعااظةمعاطااعةمام  يةم)مأيمعاييقدوم
فددديمعايمددد معايصفددد م ميا تمددد متعردددا"مممحدددددعاتددديمتحددد  دم(مي ددد يصم دددظا لمعايردددااصلم

اميح  عامعاتاااةم:

 .طيعمعاراطااميطعارتظام.1
 .طيعمعايرااصعامعايطميعةم.2
 .و  معايرااصعامعايطميعة.3

 .تاصاخميصي معاراطةمفيمسالمتساالمعاراطاامفيمعا ععصلمعافطاةمعايرطاة.4

 الوثائق المطموبة

 .ألتابمصسييمينمعااظةمطااعةمعا  يةماتضينميااميم:م1

  يتي دددافظامع دددأللمطددديعمعاراطددداام/معألاظدددالممعايطمددديبميرااصتظدددامفددديميقدددصمعااظدددةم
ي ت ص.

     .و  معاراطاام

  عايظددداع مي/أيمعاعددداصيتصعاميأيم ا دددااامعاقاددداامعايطمددديبميرااصتظددداميعاياددداخام
عاييعفقةم)مأطيععمعايرااصعامعايطميبمعاصعؤهاموم معاراطاا(م.



     .ذألصمعاييع فاامعاقااساةمعاتيمستتممعيياعظامعايرااصلمعايطميعةم

     .أصقاممعاتيع لميومعااظةمعارايةمطااعةمعا  يةم

  تسياةمعا  صمعايسدؤيلمودنميتاعردةمهدذدمعا  يدةمفديمعايصألدام)متسدياةميطد يبم/م
ييثلمعااظةمعارايةم(م.

. يصلمونمعاظياةمعا   اةمايطد يبم/مييثدلمعااظدةمعارايدةمعايسدؤيلمودنميتاعردةم2
 عا  يةمفيمعايصألام)مأيمتايا معا ايعنمعااصقممعايططيمعا اصمعهمألح مأ ط م(م

 .ترععةمطييذجمعاطمبمعايح  مفيمعا ايعنم.3

 الرسوم

     :عاتألااا معايتصتعةمتتيثلمعيااميم

 ل.امتتياعمأليااميم:م250عايطميعةميقايتظامعاصسيمميعاطيععوم  .1
 ل.اممممطاعومياايمم.م100
 ل.امممصسمم ط ي مترايطيم.   150

ضر مأاديصمعايردااصعامعايحد  لمفديمخعحدةمأاديصمتقد اممعا د ياامعاتديماتقاضدظام .2
عاي دددا  مم7/4/2016تددداصاخمم–(مم20عايصألدددام)معاالعحدددةمهددديمعييادددبمقدددصعصمصقدددمم)

 وماهمينمقعلمعاسا ميااصمعا طاوةم(م.م

 ميالحظةم:

  ميدددنمعألاددديصمعايحددد  لمفددديمخعحدددةمعألاددديصمومددد معايردددااصعامم25تضدددا مطسدددعةم%
(مفديم4عايسترامةمعطاءموم مطمبم احبمعارالقةم)محسدبميداميص مفديمعايدا لمصقدمم)

(م.م7/4/2016تاصاخمم–م20عاقصعصمصقمم



  فيمعرضمعاحاخامعا ا ةميعاتيماري متق اصهامادد عصلمادتممتح اد مأاديصمعا د ياام
عاتددديماقددد يظامعايصألدددامعسدددتطا ع"مادددصأيمااطدددةم ا دددةميؤافدددةميدددنمعاسدددا معايددد اصمعاردددامم م
يي اصاددةمعاي اصاددةمعاي ت ددةميصعدداامعادد ععصلمعايرطاددةم)محسددبميدداميص مفدديمعايددا لمصقددمم

(م.م7/4/2016تاصاخمم–م20(مفيمعاقصعصمصقمم5)

الشروط الواجب 
 توفرها لتقديم الخدمة

 مدديمعاراطدداام/معألاظددالميددنمأيمأذىمأيمضددصصمأيمياددي م مددلمفدديمعأل عءم ميفدديم .1
عاتحق مينمعاراطةم)مطتااةمعافحصمعافااااعيمحالمتعانمياي مي ألمةمأيم ملمياموط م

(مفرمددد مطاادددبمعا  يدددةمعاترظددد معحدددلمعاي دددألمةميعسدددتأليالمألافدددةمعايتطمعددداامعاطاق دددةم
 عايترمقةمعااراطةم/معااظاامعاتيمترا مإاصعءمعايرااصعامعايطميعةم.

تدديفصمعطاقددةمترصادد معااظدداام)ميصفقددةمأيميثعتددةمومدد معااظدداام(معحاددثمتتضددينم:م   .2
 عااظاام معاطصعام متصياامعااظاام مياالمعااظاامعاألميم معاياالمعايست  مم.عسمم

تدديفصمألتاددبمعات ددغالمعا دداصمعاااظدداام)مأيمطسدد ةميعضددحةمييقددصيءلميطددهم(مفدديم .3
 حالمتيفصدم.

تدديفصمطسدد ةميقددصيءلمييعضددحةميددنمعاييع ددفةمعاقااسدداةمعايطمدديبمعايرددااصلميفقظددام)م .4
فيمحالمياي مييع فةمقااساةمتصغدبمعااظدةمعتطعاقظدامفديمعايردااصلميألاطدامعخيألاطادةم

 يتيفصلماتطعاقظاممفيم ععصلمعايرااصلمعا طاواةم(م.م

فيمحالمو ممياي مييع فةم ا ةمتصغبمعااظةممعتطعاقظامايرااصلمعاراطةمميالحظة:
/معااظدددداام ماددددتمممعسددددت  عممعاييع ددددفةمعايرتيدددد لمفدددديميصألددددامعخ تعدددداصعاميعألعحدددداثم

 عا طاواةميعا ا ةمعاايرااصعامعايطميعة.

تدأيانميسدامةميطاسدعةماطقدلمفطاديمعايردااصلميدومعألاظدالمعايسدت  يةمإلادصعءمعايردااصلم .5
 عايصألامإا ميقصمعااظةمطااعةمعا  يةميعاارألام.ينم

تأيانميستماياامعإلقايةمفيمحالمألانمييقومإاصعءمعايرااصلم اصجمططا م ي د م م .6
 يعست وامويماةمعايرااصلمعاعقاءمألألثصمينمايممويلم.



ترددي مطتدداعامعايرددااصعامعايعاطددةمفدديمعا ددظا لمامراطددةمعاتدديمتيدداميرااصتظددا ميمترتعددصم .7
 خغاةمفيمحالمياي مأيمتغااصمأيم طبمأيمحكم.عا ظا لم

عخاتدداعممعاايقددامعايحدد  ماالوتددصعضمومدد مطتدداعامعاراطددااميهدديمفدديصمعطددالعمعااظددةم .8
 وم مهذدمعاطتاعامميأثطاءمياي مفطيمعايصألامفيمييقومعاريلم.

خطوات الحصول عمى 
 الخدمة

عا  يدددةم)ماتضدددينمإصسدددالمألتدددابمصسدددييمعاايردددااصعامعايطميعدددةميدددنمعااظدددةمطااعدددةم .1
 ألافةمعايرميياامعايطميعةميعاتيمتيامعإل اصلمإااظامفيمفقصلمعايثاع معايطميعةم(م.

 إااعةمعااظةمعاطااعةمعألتابمصسييماتضينم:  .2
  .ييو مإاصعءمعايرااصعتاخ تعاصعامعا اصااةم/معايا عطاةم

  طمبمتأيانميسامةمعاطقلمعاالايةم.م

 عايستماياامعأل صىمعايطميعةماتطفاذمعايرااصعاميعاتيماقومتأياطظاموم متح ا ماياوم
وات معااظةم.

عاييود ممعاحضيصمعا   ديمايطد يب/مييثدلمعااظدةميدوميسدامةمعاطقدلمعايطاسدعةمفدي .3
عايقددصصماطقددلمفطادديمعايرددااصلميددومعألاظددالميعأل يعامعاالايددةمإادد معاييقددومعاددذيمسدداتممعددهم

 تطفاذمعايرااصعامعايطميعةم.م

ترععةمعاطييذجمعايرتي مفيمعا ايعنمينمقعلمعايط يب مي فومسمفةمياااةمينمعاتألمفةم .4
 عخاياااةمعايتصتعةموم متق اممعا  يةمفيم ععصلمعخاصع عاميعاطفقاام.مم

 إوالممعااظةمطااعةمعا  يةمعااهااةم ظا لمعايرااصلم.  .5

 تسمامم ظا لمعايرااصلمإا ميط يبمعااظةممعر متس ا معقاةمعألايصمعايتصتعةموماظا.م .6

أرقام هاتف لمتواصل 
 مع مقدم الخدمة

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



 itrc.gov@gmail.comعاعصا معخاألتصيطيم

  www.m.itrc.gov.sy عاييقومعخاألتصيطيم

المخرج الرئيسي من 
 الخدمة

تتضدددددينمطتددددداعامعايردددددااصعاممعا دددددظا لمعاتددددديظا لمعايردددددااصلميفددددد مطيددددديذجميحددددد  مم) ددددد
 (.عايطميعة

 إطااامعا  يةمعايطميعةم)معايرااصلم(مفيمعايقامعايح  . مؤشرات أداء الخدمة
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