بطاقة تعريف الخدمة
اسم الخدمة

تق ددخدمة خل ددبةللت ددخ ديةللج دداللدنة ددنةللت ددايةلل ا ددبة للل ل دداية ةت ددخ دية لد د ة

لال تبا لية لللجاد لية لألت زةةللل ب دب).

رمز الخدمة

021011151
تقخدمة خلبةللتخ ديةللجاللدنة دنةللت دايةلل ا دبة للل لداية لد ة لدربةللل دزة
للل تلفبة قةلادلنة:

وصف الخدمة

ةتخ دية ل ةلال تبا لية للتحالدلة،ةلللجاد لية.ةتخ دية ل ةلألت زةةلللت ةة نةل اب هة.حدثةدتلثلةللل تجةلل ائنةلل خلبةبل اخةةإتلامةللتخ دية.

هيكمية الخدمة

ئدسدبةةةةةةةةةةةةةةةةةة

تصنيف الخدمة

غد ةل تبرةةةةةةةةةةةةةة

أماكن تقديم الخدمة

ل زةلال تبا لية لألبحاثةلل

أوقات تقديم الخدمة

8:30ة باحا"ة–ة2:00ة

المستفيد من الخدمة

ةقراعة لالةةة-ةةةةللل لاي

ا دب
ل"

 للددزلنةللددلزمةلتح دددلةرلدديةللتددخ ديةلل ددا

ةبالت ددبةإل د ةلخد دددبةللت د خةة ت لدددبة

لللد ل خةللبلد دبة ت دبةل سدقبة ل د ةإلد ةلللخد ددبةللف ددبةللل ت دبةبل بد عةللتددخ دية

المدة الزمنية
لمحصول عمى الخدمة

دستغ قةد مة للةة.
 للددزلنةللددلزمةلل د خة ل د ةللت ددبةللرالبددبةللتددخ ديةبالل ل قددبة لل د يةدسددتغ قةد د مة
للةة.

 زلنةت فدذةللتدخ دية دنةلللخد ددبةللف ددبةللل ت دبةبل بد عةللتدخ ديةلد تبرةباألددامة
للسا ايةللتخ دبدبةللتنةدحخخهاةراليةلل خلبة فس ة.

 للزلنةلللزمةلت نةل اخةةإتلدامةللتدخ ديةتداهزةةللتسدلدمة دنةللدخد لنةةدسدتغ قةدد مة
للة.ة

للح ددبة:ةةدل ددنةلللخد دددبةللف دددبةلللج دددبةبل ب د عةللتددخ دية نةتقت د حة ل د ةللت ددبة
للرالببةلألدامةللتخ دبدبةللتنةدترلب اة عةللتدخ ديةلللحدخخة دنةحدالة دخمةقدخ ت اة لد ة

تحخدخةذلك.
 .1تاية سلنةلنةللت بةرالببةلل خلبةبحدثةدتبلنةلادلنة:ة
 تلدعةلللجل لاية للتفا دلةلللتجلقبةبالتخ ديةلللرل ية:ة
 )1لل خفةل ة.
)2

عةللتخ ديةبخقبة ةتحخدخةلال تبا لية /ة ةلألت زةة)ة.

)3

خخةلألدامةللتخ دبدبة.

 )4للتا دخةلللت قعةلت فدذةهذلةللتخ دية.

الوثائق المطموبة

)5


خخةلللتخ بدنة ل اخلت مةللجللدبة.
قامةللت ل لةلعةللت بةرالببةلل خلبة.

 تسلدبةللل

ةلللسدو لة دنةلتابجدبةهدذهةلل خلدبة دنةللل دزة ةتسدلدبةل دخ ية/ة

للثلةللت بة)ة.
 .2د ةة ددنةلل دددبةللل

دددبةلل ددخ ية/ةللثددلةللت ددبةلللسددو لة ددنةلتابجددبةهددذهة

لل خلبة نةللل زة ة ةتز دخةللخد لنةبال قمةلل ر نةلل ا

ةب ة حخة خ ة)ة.

 .3ل ذجةللرليةلللحخخة نةللخد لنة.
 للت الدفةلللت تببة ل ةللح

الرسوم

لة ل ةهذهةلل خلبةتتلثلةبلادلنة:

 .1لل س مة للر لبعةلللرل ببة قدلت اة250ةل.سةتت زعة لادلنة:
 100ل.سةةةةرابعةلالنةة.
150ةل.سةة سمة

خ قةتجا نة.

.2ة ت ةللتخ ديةلللحخخةةحسيةالئحدبةلألتد للتنةدتقابد اةللل دزة ةلللئحدبةهدنة
بل تدديةللقد ل ة قددمة20ة–ةتددا دخة2016/4/7ةللل دداخقة لدد ةلددنةقبددلةللسدددخة زد د ة

لل

ا بة)ة.ة

نةد نةرليةللت بةلللتجلقةبالتخ دية لبحا"ة لف لا"ةلنةحدثةلداةهد ةلرلد يةة

الشروط الواجب
توفرها لتقديم الخدمة

،ة دحت يةتلدعةلللجل لاية للتفا دلةذليةللجلقبةبخقب .
للح ددبة:ة ددخةللحاتددبةإل د ةلجل لددايةت بدددحدبة ت د نةل ب د عةللتددخ ديةةدل ددنة
للخد ةلللخد دبةللف دبةلللج دبةللت ل لةلبال ةةلعةللت بةللرالببةلل خلب.ةة
 .1إ س ددالة ت دداية س ددلنةل ددنةللت ددبةللرالب ددبةللت ددخ دية ةدتب ددلنة ا ددبةلللجل ل دداية
لللرل ببةللتنةتليةلإللا ةةإلد اة نة ق ةةلل ثائقةلللرل ببة)ة.
 .2إتاببةللت بةللرالببةللتخ ديةب تاية سلنةدتبلنةتا دخة ت قديةإت لءةللتدخ دية
ددنةحددالةت د يةإل ا دددبةت فدددذةللتددخ ديةلللرلد ية،ة لال تددذل ة ددنةحددالة ددخمةت د

خطوات الحصول عمى
الخدمة

ة

لإلل ا دب.
 .3تجبئبةلل ل ذجةلللجتلخة نةللدخد لنةلدنةقبدلةللل دخ ي،ة خ دعة تد ةللتدخ دية اللدبة
قبلةللتحاقةللل لحدنةبالتخ دية نةخلئ ةةلالد لخلية لل فقاية.ةة

 .4إ ددلمةللت ددبةلللج دددبةبالتددخ ديةبتاهزدددبةللل د اخةة د ةت قدج دداةلددنةلللددخد ةللجددامة
ل اةإل ةللخد لنة.

 .5تسلدمةل اخةةإتلامةللتخ ديةإل ةل خ يةللت بة.ة
هاتفة:ةة+963116133262ة/ةة+963116133263

أرقام هاتف لمتواصل
مع مقدم الخدمة

ا سة:ة+963116133285
ةية:ة845
للب دخةلالل ت

ن itrc.gov@gmail.comة

للل قعةلالل ت

نة www.m.itrc.gov.sy

المخرج الرئيسي من
الخدمة
مؤشرات أداء الخدمة

ل اخةةلتلامةللتخ دي .ة
إ تازةللتخ ديةلللرل ية نةللزلنةلللحخخ.

