بطاقة تعريف الخدمة
اسم الخدمة

تق د اممعايرددااصعامعا ددطاواةمعايطميعددةميددنماياددومعااظدداامعا ا ددةم ميعايطظيدداام م

يعألف عص م-م اصااا"م(مأيمعايرااصعامعاتيمتتممفيميقصمعااظةمطااعةمعا ية)مم

رمز الخدمة

510000051
متقد د د اممعاير د ددااصعامعا د ددطاواةمعا اصاا د ددةمعايطميع د ددةمي د ددنمايا د ددومعااظ د دداامعا ا د ددةم
يعايطظي دداام ميعايترمق ددةمعألاف ددةمعألاظد دالميعايرد د عامعات دديمخمايأل ددنمطقمظ ددامإاد د مي ع ددصم

عايرااصلمفيمعايصألاميثلمم:

وصف الخدمة

-

عاييعاانمعخاألتصيطاةميعاياألاطاألاةميعاقعاطاام.

-

عار ع عام(مو ع عامعايااياميعاياءم...معاخم).

-

أاظالمألسصمقيابمعاعالستاكميعاقيعابمعاعاتيطاةم..م

-

أاظالمعاضغطم

-

غاصهامينمعألاظالميعاير عامعاتيمتتطمبمعايرااصلمفيمعايألانم.

يتق د اممطتدداعامعايرددااصعامإا د معااظددةمطااعددةمعا يددةموم د م ددأللم ددظا لميرددااصلميف د م
طييذجميح م.
(متا ينمقاعيةمتف اماةمعأطيععمعايرااصعامعا دطاواةمعاتديماقد يظامعايصألدامفديمعايمد مم
عايصف م)م

هيكمية الخدمة

صعاساةمممممممممممممممممم

تصنيف الخدمة

يصتعطممممممممممممممممممم

أماكن تقديم الخدمة

يقصميصألامعخ تعاصعاميعألعحاثمعا طاواة

أوقات تقديم الخدمة

8:30م عاحا"م–م2:00مظظصع"

المستفيد من الخدمة

قطاعمأويالمممم-ممممأف عص ممممم-مممممعايطظياا

 اسدتغص متحيادلمعاألتددابمعاصسدييماماظدةمطااعددةمعا يدةمإاد معاي اصاددةمعافطادةمعايرطاددةم
ييطهمإا معا ععصلمعافطاةمايممويلمفرميم.م

 اسددتغص معاددص موم د معااظددةمطااعددةمعا يددةمعألتددابمصسددييمادديممويددلمفرمددي.محاددثم
اتضينمعاألتابم:

 -مييو مإادصعءمعخ تعداصعامعا اصاادةم/معايا عطادةم(متعردا"مااد يلمعاييعواد مفديمعاد ععصلم

عافطاةمعايرطاةم)م.م

 -طمبمتايانميسامةمطقلميطاسعةم.

المدة الزمنية

 -تح ا معايستماياامعأل صىمعاتيماقومتأياطظاموم موات معااظةمطااعةمعا يةم(مإنم

لمحصول عمى الخدمة يا ام).

 عااينمعاالاممإلطاااعايرااصعامعايطميعةمفيميقصمعااظةمعاطااعةمام يةم(مأيمعاييقدوم
عاتدديمتح د دم)مي د يصم ددظا لمعايرددااصلممحدددددمفدديمعايم د معايصف د م ميا تم د متعرددا"م

اميح عامعاتاااةم:
.1طيعمعاراطااميطعارتظام.
.2طيعمعايرااصعامعايطميعةم.
.3و معايرااصعامعايطميعة.
.4تاصاخميصي معاراطةمفيمسالمتساالمعاراطاامفيمعا ععصلمعافطاةمعايرطاة.
.1ألتابمصسييمينمعااظةمطااعةمعا يةماتضينميااميم:م
 ط دديعمعاراط دداام/معألاظد دالممعايطم دديبميرااصتظ ددامف دديميق ددصمعااظ ددةميتي ددافظامع ددأللم

الوثائق المطموبة

ي ت ص.

 و معاراطاام.
 عايظ دداع مي/أيمعاع دداصيتصعاميأيم ا ددااامعاقا دداامعايطم دديبميرااصتظ دداميعايا دداخام
عاييعفقةم(مأطيععمعايرااصعامعايطميبمعاصعؤهاموم معاراطاا)م.

 ذألصمعاييع فاامعاقااساةمعاتيمستتممعيياعظامعايرااصلمعايطميعةم.
 أصقاممعاتيع لميومعااظةمعارايةمطااعةمعا يةم.
 تسياةمعا

صمعايسدؤيلمودنميتاعردةمهدذدمعا يدةمفديمعايصألدام(متسدياةميطد يبم/م

ييثلمعااظةمعارايةم)م.
 .2يصلمونمعاظياةمعا

اةمايطد يبم/مييثدلمعااظدةمعارايدةمعايسدؤيلمودنميتاعردةم

عا يةمفيمعايصألام(مأيمتايا معا ايعنمعااصقممعايططيمعا اصمعهمألح مأ ط م)م
.3ترععةمطييذجمعاطمبمعايح مفيمعا ايعنم.
 عاتألااا معايتصتعةمتتيثلمعيااميم:
 .1عاصسيمميعاطيععومعايطميعةميقايتظام250مل.امتتياعمأليااميم:
100مل.اممممطاعومياايمم.
 150ل.امممصسمم ط ي مترايطيم.

الرسوم

 .2ضر مأاديصمعايردااصعامعايحد لمفديمخعحدةمأاديصمتقد اممعا د ياامعاتديماتقاضدظام

عايصأل ددام(معاالعح ددةمه دديمعييا ددبمقد دصعصمصق ددمم(20م)م–مت دداصاخم2016/4/7معاي ددا م
وماهمينمقعلمعاسا ميااصمعا طاوةم)م.م
يالحظةم:م
 تض ددا مطس ددعةم25م%مي ددنمعألا دديصمعايحد د لمف دديمخعح ددةمعألا دديصمومد د معاير ددااصعام
عايسترامةمعطاءموم مطمبم احبمعارالقةم(محسدبميداميص مفديمعايدا لمصقدمم()4مفديم

عاقصعصمصقمم20م–متاصاخم2016/4/7م)م.

 فيمعرضمعاحاخامعا ا ةميعاتيماري متق اصهامادد عصلمادتممتح اد مأاديصمعا د ياام
عات دديماقد د يظامعايصأل ددامعس ددتطا ع"ماد دصأيمااط ددةم ا ددةميؤاف ددةمي ددنمعاس ددا معايدد اصمعار ددامم م
يي اصاددةمعاي اصاددةمعاي ت ددةميصعدداامعا د ععصلمعايرطاددةم(محسددبميدداميص مفدديمعايددا لمصقددمم

()5مفيمعاقصعصمصقمم20م–متاصاخم2016/4/7م)م.

 .1مدديمعاراطدداام/معألاظ دالميددنمأيمأذىمأيمضددصصمأيمياددي م مددلمفدديمعأل عءم ميفدديم
حالمتعانمياي مي ألمةمأيم ملمياموط معاتحق مينمعاراطةم(مطتااةمعافحصمعافااااعيم

)مفرمد د مطاا ددبمعا ي ددةمعاترظد د معح ددلمعاي ددألمةميعس ددتأليالمألاف ددةمعايتطمع دداامعاطاق ددةم
عايترمقةمعااراطةم/معااظاامعاتيمترا مإاصعءمعايرااصعامعايطميعةم.

 .2تدديفصمعطاقددةمترصاد معااظدداام(ميصفقددةمأيميثعتددةمومد معااظدداام)معحاددثمتتضددينم:م

عسممعااظاام معاطصعام متصياامعااظاام مياالمعااظاامعاألميم معاياالمعايست مم.

 .3تدديفصمألتاددبمعات ددغالمعا دداصمعاااظدداام(مأيمطس د ةميعضددحةمييقددصيءلميطددهم)مفدديم

حالمتيفصدم.

الشروط الواجب
توفرها لتقديم الخدمة

 .4تدديفصمطسد ةميقددصيءلمييعضددحةميددنمعاييع ددفةمعاقااسدداةمعايطمدديبمعايرددااصلميفقظددام(م
فيمحالمياي مييع فةمقااساةمتصغدبمعااظدةمعتطعاقظدامفديمعايردااصلميألاطدامعخيألاطادةم

يتيفصلماتطعاقظاممفيم ععصلمعايرااصلمعا طاواةم)م.م

يالحظة:مفيمحالمو ممياي مييع فةم ا ةمتصغبمعااظةممعتطعاقظامايرااصلمعاراطةم
/معااظد دداام ماد ددتمممعسد ددت عممعاييع د ددفةمعايرتي د د لمفد دديميصألد ددامعخ تعد دداصعاميعألعحد دداثم

عا طاواةميعا ا ةمعاايرااصعامعايطميعة.

 .5تدأيانميسدامةميطاسدعةماطقدلمفطاديمعايردااصلميدومعألاظدالمعايسدت يةمإلادصعءمعايردااصلم

ينمعايصألامإا ميقصمعااظةمطااعةمعا يةميعاارألام.

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

 .7ترددي مطتدداعامعايرددااصعامعايعاطددةمفدديمعا ددظا لمامراطددةمعاتدديمتيدداميرااصتظددا ميمترتعددصم

عا ظا لمخغاةمفيمحالمياي مأيمتغااصمأيم طبمأيمحكم.

 .8عخات داعممعاايقددامعايح د ماالوت دصعضموم د مطتدداعامعاراطددااميهدديمفدديصمعطددالعمعااظددةم
وم مهذدمعاطتاعامميأثطاءمياي مفطيمعايصألامفيمييقومعاريلم.

 .1إصسددالمألتددابمصسددييمعاايرددااصعامعايطميعددةميددنمعااظددةمطااعددةمعا يددةم(ماتضددينم
ألافةمعايرميياامعايطميعةميعاتيمتيامعإل اصلمإااظامفيمفقصلمعايثاع معايطميعةم)م.

 .2إااعةمعااظةمعاطااعةمعألتابمصسييماتضينم:
 ييو مإاصعءمعايرااصعتاخ تعاصعامعا اصااةم/معايا عطاةم.
 مطمبمتأيانميسامةمعاطقلمعاالايةم.
 تح ا ماياومعايستماياامعأل صىمعايطميعةماتطفاذمعايرااصعاميعاتيماقومتأياطظاموم م

خطوات الحصول عمى
الخدمة

وات معااظةم.
 .3عاحضيصمعا

ديمايطد يب/مييثدلمعااظدةميدوميسدامةمعاطقدلمعايطاسدعةمفديمعاييود م

عايقددصصماطقددلمفطادديمعايرددااصلميددومعألاظدالميعأل يعامعاالايددةمإاد معاييقددومعاددذيمسدداتممعددهم

تطفاذمعايرااصعامعايطميعةم.م

 .4ترععةمعاطييذجمعايرتي مفيمعا ايعنمينمقعلمعايط يب مي فومسمفةمياااةمينمعاتألمفةم
عخاياااةمعايتصتعةموم متق اممعا يةمفيم ععصلمعخا عص عاميعاطفقاام.مم
 .5إوالممعااظةمطااعةمعا يةمعااهااةم ظا لمعايرااصلم.
 .6تسمامم ظا لمعايرااصلمإا ميط يبمعااظةممعر متس ا معقاةمعألايصمعايتصتعةموماظا.م

أرقام هاتف لمتواصل
مع مقدم الخدمة

هات م:مم+963116133262م/مم+963116133263
فاألام:م+963116133285
صمبم:م845

عاعصا معخاألتصيطيمitrc.gov@gmail.com
عاييقومعخاألتصيطيم www.m.itrc.gov.sy

المخرج الرئيسي من
الخدمة
مؤشرات أداء الخدمة

د د دظا لمعاير د ددااصلميفد د د مطي د دديذجميحد د د مم(عا د ددظا لمعات د دديمتتض د ددينمطت د دداعامعاير د ددااصعام
عايطميعة).
إطااامعا يةمعايطميعةم(معايرااصلم)مفيمعايقامعايح .

