
 بطاقة تعريف الخدمة

تقددددددمم ادتدددددل عاتددددددرمل ااتدددددمتامن ددددددل عاالخدددددم  عاتمتدددددل   تددددددرمل  اددددد  ع ات دددددمرع   اسم الخدمة
 وعاتتممرع  وعألالخزة عاتا رمل(.

 510100051 رمز الخدمة

 وصف الخدمة

عاتاتافدل ودد  تقدمم ادتل عاتدرمل ااتمتامن دل عاالخم  عاتمتل  اد  نشطد ل عاتر دز 
 تممال :

 تدرمل  ا  ع ات مرع  وعاتحمامل ، عاتتممرع  . -
 تدرمل  ا  عألالخزة عاتتودرة دل تام ره . -

 حمث متتثل عاتشتج عاشخمئل ااادتل  طخمدة إتتمم عاتدرمل .

رئمسمل                    هيكمية الخدمة

ترت                 غمر  تصنيف الخدمة

 تر ز ع ات مرع  وعأل حمث عاصشم مل تقديم الخدمة أماكن

 ظخرع" 2:00 –ص محم"  8:30 أوقات تقديم الخدمة

 ق مع ح وتل المستفيد من الخدمة

المدة الزمنية 
 لمحصول عمى الخدمة

   عاددزتن عاددلزم اتحومددل  اددل عاتدددرمل عااددما  ماالخددل عاتمتددل إادد  تدمرمددل عاالددودة
 الخددل تشسددقل وتشددا إادد  عاتدمرمددل عافشمددل عاتاتصددل  تو ددوع وتشتمددل عاتددوعرد عا طددرمل 

عاتدرمل مستغر  موم  تل  .

    عازتن عالزم اادرد  اد  عاالخدل عاتمتدل عا ما دل ااتددرمل  ماتوعدقدل نوعادرد  مسدتغر
موم  تل  .

   زتن تشفمذ عاتددرمل ددل عاتدمرمدل عافشمدل عاتاتصدل  تو دوع عاتددرمل تدرت    مألمدمم
عاتدرم مل عاتل محددهم  مال عاادتل شفسا . وعاسم م 



   عازتن عالزم ات ون طخمدة إتتدمم عاتددرمل الدمهزة ااتسدامم ددل عاددموعن  مسدتغر  مدوم
 تل . 

مت ددن ااتدمرمددل عافشمددل عاتتشمددل  تو ددوع عاتدددرمل نن تقتددر   ادد  عاالخددل   تلحظددل :
عا ما ل عألممم عاتدرم مل عاتل مت ا خم شوع عاتددرمل عاتحددد ددل حدمل  ددم قددرتخم  اد  

 تحدمد ذاك.

 الوثائق المطموبة

  تمل رستل تن عاالخل عاتمتل  ما ل عاتدرمل مت تن تممال :    .1
   : التمع عاتتاوتم  وعاتفمصمل عاتتتاقل  ماتدرمل عات اول

 عاخدف تشا .    (1
 شوع عاتدرمل  دقل   تحدمد ع ات مرع  و/ نو عألالخزة ( .    (2
  دد عألممم عاتدرم مل .    (3
 عاتمرمخ عاتتوقع اتشفمذ هذع عاتدرمل .    (4
  دد عاتتدر من وطخمدعتخم عاتاتمل .    (5
 . نرقمم عاتوعصل تع عاالخل  ما ل عاادتل

  / تسدتمل عاطداا عاتسد ول  دن تتم تدل هدذه عاادتدل ددل عاتر دز   تسدتمل تشدددول
تتثل عاالخل عاتمتل ( .

صددورة  ددن عاخومددل عاطاصددمل اتشدددول / تتثددل عاالخددل عاتسدد ول  ددن تتم تددل هددذه  .2
 عااما  ا  حد ندش  ( .عاادتل دل عاتر ز   نو تزومد عادموعن  مارقم عاو شل 

 الرسوم

 : عات مامف عاتترت ل  ا  عاحصول  ا  هذه عاادتل تتتثل  تممال

 ل.س تتوزع  تممال : 250عارسوم وعا وع ع عات او ل وقمتتخم   .1
 ل.س    م ع تمال     مستثشمء عاالخم  عاتمتل عاتتفمة ( . 100
 ل.س رسم صشدو  تتموشل .   150



نالور عاتددرمل عاتحدددة حسدل  ئحدل عألالدورعاتل متقم دخم عاتر دز   عالئحدل هدل  .2
عاتصددمد   امددا تددن ق ددل عاسددمد وزمددر  7/4/2016تددمرمخ  – 20 توالددل عاقددرعر رقددم 

 عاصشم ل ( . 

الشروط الواجب 
 توفرها لتقديم الخدمة

  نن م ون  ال عاالخل عاتتتا   ماتدرمل وع حم" وتفخوتم" تن حمث تدم هدو ت ادول
 . ، ومحتوي التمع عاتتاوتم  وعاتفمصمل ذع  عاتلقل  دقل

 شددد عاحمالددل إادد  تتاوتددم  تو ددمحمل ن تددر ن تو ددوع عاتدددرمل  مت ددن  تلحظددل :
 اتدمر عاتدمرمل عافشمل عاتتشمل عاتوعصل ت مطرة تع عاالخل عا ما ل ااادتل. 

 
 
  

خطوات الحصول عمى 
 الخدمة

عات ادول تدن عاالخدل عاتمتدل   مت دتن  مددل إرسمل  تمل رستل اما  ماتدرمل  .1
 عاتتاوتم  عات او ل عاتل تت  عإلطمرة إامخم دل دقرة عاوثمئ  عات او ل ( .

إالم ل عاالخل عا ما ل ااتدرمل   تمل رستل مت تن تمرمخ وتوقم  إالرعء عاتدرمل   .2
تددودر دددل حددمل تددودر  إت مشمددل تشفمددذ عاتدددرمل عات اددول ، نوع  تددذعر دددل حددمل  دددم 

 عإلت مشمل.

إ ددلم عاالخددل عاتتشمددل  ماتدددرمل  المهزمددل عاطددخمدة دددور توقمتخددم تددن عاتدددمر عاتددمم  .3
 ووصواخم إا  عادموعن ، و إ دعد عات ما ل عاتمامل إا  هذه عاالخل. 

تسامم طخمدة إتتمم عاتدرمل إا  تشدول عاالخل  تد تسدمد عألالدور عاتترت دل  امخدم،  .4
  عات ما ل عاتمامل.وعاتحددة دل 

أرقام هاتف لمتواصل 
 مع مقدم الخدمة

 +963116133263+ /  963116133262همتف :  
 +963116133285دم س : 
 845ا ل : 

 itrc.gov@gmail.comعا رمد ع ا تروشل



  www.m.itrc.gov.sy عاتوقع ع ا تروشل 

الرئيسي من المخرج 
 الخدمة

 .طخمدة عتتمم عاتدرمل

 إشالمز عاتدرمل عات اول دل عازتن عاتحدد. مؤشرات أداء الخدمة
 

 

 

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

