
 بطاقة تعريف الخدمة

تقددد االختباتادددلتت ختدتدددتختاددد الخيات دددنختدة لدادددل ختد دددجليا خ خ تدي   اددد خيددد خ ياددد خ اسم الخدمة
 تد هل ختد لي .خ تقااالخي لاق خجتلئجختباتالتت خد ي ت ة ختدقالسا خذت ختد الق .خخخ

 205055551 رمز الخدمة

 وصف الخدمة

إ دددتتالختباتادددلتت ختدتدددتختاددد الخيات دددنختدة لدادددل ختد دددجليا خ تدي   اددد خيددد خ ياددد خخ
 تد هل ختد لي خ هتخ:

     .تباتالتت ختدال  خالد جليل ختدغذتئا خ

     .تباتالتت ختدال  خالد جليل ختدكايالئا ختد ض ا خ

     .تباتالتت ختدال  خالد جليل ختدكايالئا ختداليض ا خ

  خ–تداالسددتا خخ–تد  دد  خخ–تباتاددلتت ختدال دد خالد ددجليل ختديتا  دد خ ختددد ت خ
تدي ل خ...ختدخخ(خ.

     .تباتالتت ختدال  خالد جليل ختدجسا ا خ

     .تباتالتت ختدال  خالد جليل ختدياكلجاكا خ تدي  جا خ

      ختباتالتت ختدال  خالد جليل ختدكهتالئا خ تبدكتت جا.

     .تباتالتت ختدال  خا جلي ختبسيج خ ي ت ختداجلالخ

     .تدقالسل خ تباتالتت ختدالإتالفا خ

 تق االخجتلئجختباتالتت خ تقااالختدي لاق خإدىختد ه ختد لي خ لداد ختدا يد خي دىخ دك خ
 تقتاتختاتالتخ خ ف خجي ذجخيح  خ(خ.

 خت    خقلئي ختة ا ا خاأج تعختباتادلتت ختدتدتخاقد يهلخيتكدخختباتادلتت خ ت احدل خ
 تد جليا خخفتختدي نخختديتف خ(خخ

تئاسا  هيكمية الخدمة

يتتا  تصنيف الخدمة



 يتكخختباتالتت خ ت احل ختد جليا  أماكن تقديم الخدمة

 ظهتت"خ0:88خ– الحل"خخ8::8 أوقات تقديم الخدمة

 ق لعخحك يت المستفيد من الخدمة

المدة الزمنية 
 لمحصول عمى الخدمة

  تديدددد الختدالخيدددد خوج ددددلخختد تقاددددل ختدي   ادددد  خ تسددددتالالختد اجدددد خيدددد خ لددددد ختدا يدددد خخخخخخخخخخخ
.خخخدقيقة 50 خيج   ختد ه ختد لي خ(خفتختد ا ت خخ

  خي خإج لخختباتالتت ختدي   ا خ ختيتالتت"خي ختلتاخخ    ختد اجدل خإددىختدياادتخ
فددتختدي ددنختديتفدد .خ اات ددنخهددذتخخمحددددتدي جددتخ حتددىخ دد  تختدتقتاددتختديااددت خ(خ

تدخي ختا ل"خد يح  ت ختدتلدا خ:

 ج عختد اج خ  اا تهلخ.  .1
 ج عختباتالتت ختدي   ا خ ا   اتهلخ.خ  .0
 تباتالتت خ تدتحلدا ختدي   ا خخ.ي  خ  .:
 تلتاخخ ت  ختد اج خفتخس  ختس ا ختد اجل خفتختد تئتالختدةجا ختدي جا خ.خخ .4

 الوثائق المطموبة

 كتل ختسيتخي ختد ه ختد لي خ لدا ختدا ي خ خاتضي خيلا تخ:خ  .1
     .ج عختد اجل ختدي    ختاتالتهلخ

     .ي  ختد اجل خ

     .تباتالتت ختدي    خت تتؤهلخي ىختد اجل خ

     .تح ا ختدي ت ة ختدقالسا ختدي    ختد ي خ فقهلخ

     .تح ا ختدي ت ة ختدقالسا ختدي    ختقااالختدي لاق خي ىخأسلسهلخ

     ت ددتابخاددأ ختد اجدد ختديق يدد خيدد خقادد ختد هدد ختد ليدد خييو دد خد كيادد ختديددأا ذالخيجهددلخ
يسؤ دا خهذهختد ه خ.ختد اج خ خ ي ى

     .أتقلالختدت ت  خي ختد ه ختد لي خ لدا ختدا ي خ



     تسيا ختد اصختديسؤ  خي خيتلا  خهذهختدا ي خفتختديتكدخخ ختسديا خيجد   خ خ
ييو ختد ه ختد لي خ(خ.

     ذكددتختدت  ايددل ختدال دد خايجل ددد خ جقدد خ تدد ت  ختد اجددل خ خإ خكددل خهجددل خ ددت  خ
يتتيلتهلخخ(خ.ال  خا  خ

  تالخي ختده اد ختد ا دا خديجد   خ خييود ختد هد ختد ليد ختددذ خاقد الخات  دا خ  .0
 تد اجل خخ خأ ختخ ا ختد ا ت خالدتقالختد  جتختدالصخاهخكح خأ جىخ(خ

تد فاتخجسددا خ تقادد خ تضدح خيدد ختدي ت ددة ختدقالسددا ختدي  د  ختد يدد خ فقهددلخ خفددتخ .:
 خات ااقهددلخفددتختباتاددلتخ كلجدد ختبيكلجادد خحددل خ  دد  خي ت ددة خقالسددا ختت دد ختد هدد
 يت فتالخدت ااقهلخي خقا خفجتختديتكخخ(.

فدددتخحدددل خيددد الخ  ددد  خي ت دددة خال ددد ختت ددد ختد هددد ختد ليددد خخات ااقهدددلخخيالحظددد :
يدددد خهائددددد خختدي تيدددد التدقالسددددا ختدسدددد تا ختسددددتا تالختدي ت دددددة خاددددتالخباتاددددلتختد اجدددد خ خ

 الباتالتت ختدي   ا . تدال  خ خخ تديقلااسختدس تا ختدي ت ةل 

 الرسوم

     :تدتكلدانختديتتتا ختتيو خايلا تخ

  .سختت خعخكيلا ت:خخ058تدتس الخ تد  تا ختدي   ا خ قايتهلختو يلدا خخ .1
  .سخخخخ لا خيلدتخ خالستوجلالختد هل ختد لي ختدي ةلالخ(خ.خ188
  .سخخختسالخ ج   خت ل جتخ.    158

هلخل خ ذدددد خحسددد خبئحددد خأ ددد تختقددد االختداددد يل ختدتدددتخاتقلضدددأ ددد تختباتادددلتت خ .0
تدي ددل  خخ0816 4 7تددلتاخخخ–(خخ08قددتتتختقددالخ تدتديتكددخخ ختدالئحدد خهددتخاي  دد خ

 ي اهخي خقا ختدسا خ خاتختد جلي خ(خ.خ

 أ  تختقااالختدي لاق خحس خيلخه خ تت خفتخبئح خأ  تختق االختدا يل . .:
 خيالحظ خ:



     خيدد خت  دد تختديحدد  الخفددتخبئحدد خت  دد تخي ددىختباتاددلتت خخ05تضددلنخجسددا خ%
 تدتحلدادد ختديسددت    خاجددلالخي ددىخ  دد ختد هدد ختد ليدد خ خحسدد خيددلخ ت خفددتختديددل الختقددالخ

(خ.خ0816 4 7تلتاخخخ–خ08(خفتختدقتتتختقالخ4 

     فددتخا ددحختدحددلب ختدال دد خ تدتددتخا دد  ختقدد اتهلخو تتالختديتكددخخاددتالختح ادد خأ دد تخ
تدادد يل ختدتددتخاقدد يهلختديتكددخختسددتجل ت"خدددتأ خد جدد خال دد خيؤدةدد خيدد ختديدد اتختد ددلالخ خ

(خ5 ي اتتدي اتادد ختديات دد خ تئدداسختددد تئتالختدي جادد خ خحسدد خيددلخ ت خفددتختديددل الختقددالخ 
.خ(خخ0816 4 7تلتاخخخ–خ08فتختدقتتتختقالخ

الشروط الواجب 
 توفرها لتقديم الخدمة

تخ اددددد ختديتكدددددخخاكيادددددل خكلفاددددد خيددددد ختد اجدددددل خيحكيددددد ختو دددددال خوتيدددددلالخإ دددددتتالخ .1
 تباتالتت ختدي   ا .

 ضد ختد اجد خفددتخحل اد خجظاةدد ختيليدلخ الداد خيدد خأ خي  ودل خايكدد خأ ختدؤوتخفددتخ .0
  ح ختدجتلئجخ خحس خا   ا ختد اج خ(خ.

تد اجدددد خ خحل ادددد ختد اجدددد خ خا اددددتخيدددد خيحتدددد  ختد اجدددد خ يدددد  خ  دددد  خي  دددد خي ددددىخ .:
تد اجددل خ خ خ خيادد الختد اجدد خأ خسدد تهلخفددتخحددل خكلجدد خيددوال:خي دد خك جسددت ال خكدداسخ

 يجظةل  خأ ...إدخ( خ تدتسيا ختد حاح خد  اج ختديتت ختح ا هلخ.

إتفدددددل ختد اجددددد خاكتاددددد خإت دددددل ت خا ضدددددبخكاةاددددد ختسدددددتا تيهلخ خادددددلصخادددددل  هخالخ .4
 (خ.خ ت   ت 

 إتفل ختد اج خاا لق خت تانخ هلخخ خالصخال  هخالخ(خ.  .5

ا دد ختد اجددل خيدد خأ خأذ خأ خضددتتخأ خ  دد  خا دد خفددتخت  تالخ خ فددتخحددل ختاددا خ .6
  دد  خي ددك  خأ خا دد خيدددلخيجدد ختدتحقدد خيدد ختد اجددد خيجدد ختسددتاليهلخ خجتا دد ختدةحدددصخ
تدةاخادددلئتخ(خف  دددىخ لدددد ختدا يددد ختدت هددد خاحددد ختدي دددك  خ تسدددتكيل خكلفددد ختديت  ادددل خ

تباتادلتت ختدي   اد خ الدسدتي خختدجلق  ختديت  ق خالد اج خ ختد هدلخختدتدتخت اد خإ دتتال
بخاك  خي خح ختديتكخختبيتذتتخي ختق االختدا ي ختدي   ا خ.خ  تدق   خ خ ت 



ت ددتابخاددأ ختد اجدد ختديق يدد خيدد خقادد ختد هدد ختد ليدد خييو دد خد كيادد ختديددأا ذالخيجهددلخ  .7
تد اج خ خ ي ىخيسؤ دا خهذهختد ه خ خاتالختضيا خهدذتختدت دتابخفدتختدكتدل ختدتسديتخ

 تديتس خي ختد ه ختد لي خ(خ

ت د  خجتدلئجختباتادلتختديااجد خفدتختدتقتاددتخد  اجد ختديتسد  خ خ خا تادتختدتقتادتخب اددل خ .8
 فتخحل خ    خأ ختغااتخأ خ   خأ خح خ.

تدتدددختالخ لدددد ختدا يددد خ ختد هددد ختد ليددد خ(خالسدددت ل الختد اجدددل خادددال ختديددد الختديحددد  الخ .9
 تديتة خي اهلخ خحا خاحتةظختديتكخخالد اجل خا  ختبجتهلالخي ختباتالتت ختدي   ا خ

  ف ختدتلدتخ:

 فقد خيد خخشدرردالاتادلتت ختدي   اد خديد الخخغير القابمة لمتمدف والمطابقدةتد اجدل خ
تلتاخخ   تختدجتلئجخ خ   تختدتقتاتختدياات خ(خ.

 دالاتالتت ختدي   اد خاحدتةظخاهدلخديد الخخغير القابمة لمتمف غير المطابقةتد اجل خخ
ي ختلتاخخ   تختدجتلئجخ خ   تختدتقتاتختدياات خ(خخخشررين

 خكلد اجددل ختدغذتئادد خ ال دد ختدحسلسدد خخسددريعة التمددف والفسددادالدجسددا خد  اجددل خ 
تدداريا انتردداص الصدد حية يجهددلخ تدقلا دد خد ةسددل خسددتا ل"خ(خفتددتالختبحتةددلظخاهددلخاحدد  هلخ

.خخالخاص بالعينة

دددذتخا تادددتختديتكدددخخ ادددتخيسدددؤ  خيددد خهددذهختد اجدددل خفدددتخحدددل خيددد الخيادددل تالخختد هدددل خ
أياله.خخي يدل"خأجدهخادتالخإيدالالختد لي خبستاليهلخي ختديتكخخا  ختجتهلالختدي الختديذك تالخ

تد هددد ختد ليددد خا ددد  تختدتقتادددتختدياادددت خيال دددتالخحدددل خي دددل قتهخيددد ختديددد اتختد دددلالخ
 د يتكخخ خ ذد خفتخكتل ختدي لدا ختديلدا ختدذ خاتالخإي ت هخي خقا ختد ا ت خ.

 تبدتختالخالد ق ختديح  خداليتتتحخي ىخجتلئجختد اجل خ: .18



 تدت دددنخ خ تدتدددتختظهدددتخجتدددلئجختباتادددلتت خاأجهدددلخياجدددل خفدددتخحدددل ختد اجدددل خسدددتا  خ
يالدةددد .خاا دددوختدددد ا ت ختد هددد ختد ليددد خخاهدددذهختدجتا ددد خفددد تت"خ خ ذدددد خبي لالهدددلخي دددل خ
داليتددتتحخي ددىختدجتددلئجخفددتخحددل خت اتهددلخاددذد خ.خ فددتخحددل ختيتتتضددهلخاددال ختدةتددتالخ

اق الختديتكدخخختديا   خدحةظختد اجل خ خاح  خهذهختدةتتالختلتاخخ الحا ختد اج خ(خ 
اإيل الختباتالتخ.

دك خفتخحل خاقا ختدجتلئجخجةسهلخا د ختويدل الخاتحيد ختدخاد  خأ د تخ تكدلدانخإيدل الخخ
 هذهختباتالتت خ.خ

 اجددل خت ادددت خفلد قدد ختديحددد  خداليتددتتحخي ددىختدجتدددلئجخات  دد خالديددد الخدالدجسددا خ  
تدخيجادد ختديا  دد خدالحتةددلظخالد اجددل خ تدي ددتقخيجهددلخيدد خقادد ختديتكددخخفددتختقتاددتخ
تباتالتخ خحس خيلختي ختو دلتالخإدادهخسدلاقل"خ(خ.خ بخاقاد خأ ختيتدتتحخي دىخجتدلئجخ

تباتالتت خا  خيت تختدخي ختديح  خدحةظختد اجل خ.خ

خطوات الحصول عمى 
 الخدمة

إتسدددل خكتدددل ختسددديتخالباتادددلتت ختدي   اددد خيددد ختد هددد ختد ليددد خ خاتضدددي خكلفددد خ .1
 تدي   يل ختدي   ا خ تدتتختي ختو لتالخإداهلخفتخفقتالختد ولئ ختدي   ا خ(خ.

تدحض تختد ا تخديج    خييود ختد هد ختد ليد خ لداد ختدا يد خإددىختدد ا ت خفدتخ .0
تد ددددجليا خدت  ددددا ختد اجددددل خيدددد ختدكتددددل ختدتسدددديتختدي ددددلتخإداددددهخيتكددددخختباتاددددلتت خ

 سلاقل".

تسدددتالالختد اجددد خ ختد هدددلخخيددد خيجددد    خييوددد ختد هددد ختد ليددد خأ ددد ب"خا ددد خإ دددتتالخ .:
 تدالخالخ خ تدتأك خي خت اا ختد اج خديت  ال خ  ت  ختبستالالخ.خت  دتختدةحص

ي ت ختدي لدا ختديلدا خإدىخإيالالختد ه ختد لي ختدي جا خا لهخا ختقتاتخ .4 تباتالت خ ت 
 هذهختد ه خ.

تسدد االختقتاتتباتاددلتي ختد اجدد ختدياتاددتالخ خإ خأيكدد خذددد خ(خإدددىخيجدد   ختد هدد خا دد خ .5
 خ ت ائددد ختسددد ا خكليددد خت  ددد تختديتتتاددد خي اهدددلخحسددد خيدددلخ ت خفدددتختدي لداددد ختديلداددد خ

 جي ذجخ خت تابختست ل الخياج خ(خ.



أرقام هاتف لمتواصل 
 مقدم الخدمةمع 

 +:06::96:1161+خ خخ060::96:1161هلتنخ:خخ
 +085::96:1161فلكسخ:خ
 845صخ خ:خ

 itrc.gov@gmail.comتداتا ختبدكتت جتخ
  www.m.itrc.gov.sy تدي ق ختبدكتت جتخ

المخرج الرئيسي من 
 الخدمة

يحدددد  خخ ختدتقتاددددتختدددددذ خاتضددددي خجتددددلئجختباتاددددلتت ختقتاددددتختباتاددددلتخ فدددد خجيدددد ذجخ
 تدي   ا خ جتلئجختقااالختدي لاق خ(.

 إج لخختدا ي ختدي   ا خ ختباتالتخ تدتقااالخ(خفتختد ق ختديح  . مؤشرات أداص الخدمة
 

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

