بطاقة تعريف الخدمة
اسم الخدمة

تق د االختباتاددلتتتختدتددتختا د الخيات د ختد لداددلتختدصدديل ا خاخمتديب ما د خي د خ يا د خ

تد هلتختد لي .خمتقااالخيبلاق خيتلئجختاتالتتتختد اي خي ختديتب التختدمتت ةخفتخ فتتخ
تدشتمبختد يا خمفقل"خدب بختد ه خ.خ

رمز الخدمة

305055551
خإ دتتالختباتا ددلتتتختدتددتختاد د الخيات د ختد لدا ددلتختدصدديل ا خمتديب ماد د خي د خ ياد د خ
تد هلتختد لي خمهتخ:
 تباتالتتتختدالص خالدصيل لتختدغذتئا خ.
 تباتالتتتختدالص خالدصيل لتختدكايالئا ختد ضما خ.
 تباتالتتتختدالص خالدصيل لتختدكايالئا ختدال ضما خ.
 تباتاددلتتتختدالصد خالدصدديل لتختديتاصص د خ ختدددمت خ–ختد ددم خ–ختداالسددتا خ–خ

تديبلبخ...ختدخخ)خ.

وصف الخدمة

 تباتالتتتختدالص خالدصيل لتختديسا ا خ.
 تباتالتتتختدالص خالدصيل لتختدياكلياكا خمتدي يا خ.
 تباتالتتتختدالص خالدصيل لتختدكهتالئا خمتبدكتتميا خ.
 تباتالتتتختدالص خاصيل ختبسييتخميمت ختدايلالخ.
 تدقالسلتخمتباتالتتتختدالإتالفا خ.
متق االخيتلئجختباتالتتتاخميتلئجختقااالختديبلاق خإدىختد ه ختد لي خبلدا ختدا ي خ ىخ

شكلختقتاتختاتالتخ خمف خييمذجخيح خ)خ.

خت م خقلئي خت صا ا خاأيمتعختباتادلتتتختدتدتخاقد يهلخيتكدخختباتادلتتتخمت احدلثخ

تدصيل ا خخفتختدي خختديتف خ)خخ

هيكمية الخدمة

تئاسا خخخخخخخخخخخخخخخخخخ

تصنيف الخدمة

يتتابخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

أماكن تقديم الخدمة

يتكخختباتالتتتخمت احلثختدصيل ا

أوقات تقديم الخدمة

8::8خصالحل"خ–خ0:88خظهتت"

المستفيد من الخدمة

قبلعخحكميت

 تديد د ةختدالخيد د خاي ددلخختدمتقا ددلتختديب ماد د خاخمتس ددتالالختد ايد د خيد د خبلد ددبختدا يد د خخخخخخخخخ
خيي مبختد ه ختد لي خ)خفتختد امت خخ 50دقيقةخ.خخ

 خي خإي لخختباتالتتتختديب ما خ خت تالتت"خي ختلتاخخمصملختد ايدلتخإددىختدياادتخ

المدة الزمنية
لمحصول عمى الخدمة

تدي يددتخمحتددىخص د متختدتقتاددتختديااددت خ)خمحددددخفددتختدي د ختديتف د .خماات د خهددذتخ
تدخي ختا ل"خد يح تتختدتلدا خ:
 .1يمعختد اي خمباا تهلخ.
 .0خيمعختباتالتتتختديب ما خماصمصاتهلخ.
.:

ختباتالتتتخمتدتحلدالختديب ما خخ.

 .4تلتاخخمتم ختد اي خفتخس لختس الختد ايلتخفتختد تئتةختد يا ختدي يا خ.خخ
.1كتلبختسيتخي ختد ه ختد لي خبلدا ختدا ي خاخاتضي خيلا تخ:خ
 يمعختد ايلتختديب مبختاتالتهلخ.


ختد ايلتخ.

 تباتالتتتختديب مبخت تتؤهلخ ىختد ايلتخ.

الوثائق المطموبة

 تح ا ختديمتص ختدقالسا ختديب مبختد يلخمفقهلخ.
 تاشلتةخإدىخ فتتختدشتمبختد يا ختديب مبختقااالختديبلاق خ ىخأسلسهخخ.
 تصدتابخاددأ ختد ايد ختديق يد خيد خقاددلختد هد ختد ليد خييو د خد كياد ختديددأامذةخييهددلخ

تد اي خاخم ىخيسؤمدا خهذهختد ه خ.

 أتقلالختدتمتصلخي ختد ه ختد لي خبلدا ختدا ي خ.

 تسيا ختدشاصختديسؤملخ

ييولختد ه ختد لي خ)خ.

خيتلا خهذهختدا ي خفتختديتكدخخ ختسديا خييد مبخ خ

 ذكددتختدت ايددلتختدالص د خاييلمد د خميقددلخمت د تملختد ايددلتخ خإ خكددل خهيددل خشددتمبخ
الص خا بخي تت لتهلخخ)خ.

.0ختمفاتيسا خمتقا خمتضح خي خ فتتختدشتمبختد يا ختديب مبختقاداالختديبلاقد خ دىخ

أسلسهخ.

.:صددمتةخ د ختدهماد ختدشاصددا خدييد مبخ خييوددلختد هد ختد ليد ختدددذ خاقددمالخاتمصددالخ
تد ايلتخخ خأمختخما ختد امت خالدتقالختدمبيتختدالصخاهخكح خأ يىخ)خ
.4تددمفاتخيسددا خمتقاد خمتضددح خيد ختديمتصد ختدقالسددا ختديب ددمبختد يددلخمفقهددلخ خفددتخ
حددللخم ددم خيمتص د خقالسددا ختت ددبختد ه د خاتبااقهددلخفددتختباتاددلتخمكليددتختبيكليا د خ

يتمفتةخدتبااقهلخي خقالخفيتختديتكخخ).

يالحظد د :خف ددتخح ددللخ د د الخم ددم خيمتصد د خالصد د ختت ددبختد هد د ختد ليد د خخاتبااقه ددلخ
باتاد ددلتختد اي د د خاخاد ددتالختسد ددتا تالختديمتص د د ختدقالسد ددا ختدسد ددمتا ختدي تي د د ةخي د د خهائ د د خ

تديمتص لتخمتديقلااسختدسمتا خاخمتدالص خالباتالتتتختديب ما .
 تدتكلدا ختديتتتا ختتيولخايلا تخ:

 .1تدتسمالخمتدبمتا ختديب ما خمقايتهلختا يلدا خخ058خل.سختتمخعخكيلا ت:خ
188خل.سخخخخبلا خيلدتخ خالستويلالختد هلتختد لي ختدي لةخ)خ.

الرسوم

158ل.سخخختسالخصي م خت لميتخ.
 .0أ ددمتختباتا ددلتتتخاخمذدد د خحسددبخبئحد د خأ ددمتختق د االختدا د يلتختدت ددتخاتقلضد دلهلخ

تديتكددخخ ختدالئح د خهددتخايم ددبختدق دتتتختقددالخ 08خ)خ–ختددلتاخخ0816 4 7ختديصددل خ
اهخي خقالختدسا خمخاتختدصيل خ)خ.خ
 .:أ متختقااالختديبلاق خحسبخيلخهمخمتت خفتخبئح خأ متختق االختدا يلت.

يالحظ خ:خ
 تضددل خيسددا خ05خ%خي د خت
متدتحلداددلختديسددت

ددمتختديح د ةخفددتخبئح د خت

ددمتخ ددىختباتاددلتتتخ

خايددلالخ ددىخب ددبختد هد ختد ليد خ خحسددبخيددلخمت خفددتختديددل ةختقددالخ

)4خفتختدقتتتختقالخ08خ–ختلتاخخ0816 4 7خ)خ.

 فددتخا ددحختدحددلبتختدالصد خمتدتددتخا ددم ختقد اتهلخا تتةختديتكددخخاددتالختح اد خأ ددمتخ
تداد يلتختدتددتخاقد يهلختديتكددخختسددتيل ت"خدد أت خد يد خالصد خيؤد د خيد ختديد اتختد ددلالخاخ
مي اتتدي اتاد ختدياتصد خمتئدداسختدد تئتةختدي ياد خ خحسددبخيددلخمت خفددتختديددل ةختقددالخ )5خ

فتختدقتتتختقالخ08خ–ختلتاخخ0816 4 7خ)خ.خ
 .1تخماد د د ختديتك د ددخخاكيا د ددلتخكلفاد د د خيد د د ختد اي د ددلتخيحكيد د د ختا د ددال خاتي د ددلالخإ د د دتتالخ
تباتالتتتختديب ما .
 .0مضد ختد ايد خفددتخحلماد خيظا د ختيليدلخمالداد خيد خأ خي مودلتخايكد خأ ختدؤوتخفددتخ
صح ختديتلئجخ خحسبخاصمصا ختد اي خ)خ.

الشروط الواجب
توفرها لتقديم الخدمة

 .:م ددم خي صد د خ ددىختد ايد د خ خحلماد د ختد ايد د خاخا ا ددتخ د د خيحت ددم ختد ايد د خ د د خ
تد ايددلتخاخمخ خ اددمةختد اي د خأمخس د تهلخفددتخحددللخكليددتخيددوال:خ ددبخكميسددتمةاخكدداسخ
ييظ لتاخأم...إدخ)اخمتدتسيا ختدصحاح خد اي ختدي تت ختح ا هلخ.

 .4إتفد ددل ختد ايد د د خاكتا د ددبخإتشد ددل تتخامض د ددبخكا ا د د ختسد ددتا تيهلخ خا د ددلصخا د ددل
مت متتخ)خ.

 .5إتفل ختد اي خاابلق خت تا خ هلخخ خالصخال

هخةخ)خ.

هخةخ

 .6ا ددمختد ايددلتخيد خأ خأذ خأمخضددتتخأمخم ددم خا ددلخفددتخت تالخاخمفددتخحددللختاددا خ
م ددم خيشددك خأمخا ددلخيددلخ ي د ختدتحق د خي د ختد اي د خ ي د ختسددتاليهلخ خيتا د ختد حددصخ

تد اخا ددلئتخ)خف ددىخبلد ددبختدا يد د ختدت هد د خاح ددلختديش ددك خمتس ددتكيللخكلفدد ختديتب ا ددلتخ
تديلقص ختديت ق خالد اي خ ختد هدلخختدتدتخت اد خإ دتتالختباتادلتتتختديب ماد خمالدسدت خ

تدقصم خاخمتبخاكم خي خح ختديتكخختب تذتتخ

ختق االختدا ي ختديب ما خ.خ

 .7تصدتابخاددأ ختد ايد ختديق يد خيد خقاددلختد هد ختد ليد خييو د خد كياد ختديددأامذةخييهددلخ
تد اي خاخم ىخيسؤمدا خهذهختد ه خ خاتالختضيا خهدذتختدتصدتابخفدتختدكتدلبختدتسديتخ

تديتسلخي ختد ه ختد لي خ)خ

 .8ت دم خيتدلئجختباتادلتختدياايد خفدتختدتقتاددتخد ايد ختديتسد خاخمخا تادتختدتقتادتخب اددلخ
فتخحللخم م خأ ختغااتخأمخشببخأمخح خ.

 .9تدت دختالخبلدددبختدا ي د خ ختد ه د ختد لي د خ)خالسددت ل ةختد ايددلتخادداللختدي د ةختديح د ةخ
متديت خ اهلخاخحاثخاحت ظختديتكخخالد ايلتخا ختبيتهلالخي ختباتالتتتختديب ما خ

مف ختدتلدتخ:

 تد ايدلتخغير القابمة لمتمدف والمطابقدةخدالاتادلتتتختديب ماد خديد ةخشدررخفقدبخيد خ
تلتاخخص متختديتلئجخ خص متختدتقتاتختدياات خ)خ.
 ختد ايلتخغير القابمة لمتمف غير المطابقةخدالاتالتتتختديب ماد خاحدت ظخاهدلخديد ةخ

شررينخي ختلتاخخص متختديتلئجخ خص متختدتقتاتختدياات خ)خخ

 الديسددا خد ايددلتخسددريعة التمددف والفسددادخ خكلد ايددلتختدغذتئا د خمالص د ختدحسلس د خ
ييهددلخمتدقلا د خد سددل خس دتا ل"خ)خفت دتةختبحت ددلظخاهددلخاح د هلختدداريا انتردداص الص د حية

الخاص بالعينةخخ.

دددذتخا تاددتختديتكددخخ اددتخيسددؤملخ د خهددذهختد ايددلتخفددتخحددللخ د الخياددل تةخختد هددلتخ
تد لي خبستاليهلخي ختديتكخخا ختيتهلالختدي ةختديذكمتةخأ اله.خخ يدل"خأيدهخادتالخإ دالالخ

تد هد د ختد ليد د خاصد د متختدتقتا ددتختدياا ددت خيالشد دتةخح ددللخيص ددل قتهخيد د ختديد د اتختد ددلالخ
د يتكخخاخمذد خفتخكتلبختديبلدا ختديلدا ختدذ خاتالخإ ت هخي خقالختد امت خ.

 .18تبدتختالخالدمقتختديح خدال تتتحخ ىخيتلئجختد ايلتخ:
 فددتخحددللختد ايددلتخس دتا ختدت د خاخمتدتددتختظهددتخيتددلئجختباتاددلتتتخاأيهددلخ ايددلتخ
يالد د .خاا ددوختد د امت ختد ه د ختد لي د خخاهددذهختديتا د خفددمتت"خاخمذد د خب بلالهددلخي ددللخ

دال تدتتحخ ددىختديتددلئجخفددتخحددللخت اتهددلخاددذد خ.خمفددتخحددللخت ت تتضددهلخادداللختد تدتةخ
تدياصص خدح ظختد ايلتخ خاح خهذهختد تتةختلتاخخصالحا ختد اي خ)خاخاقمالختديتكدخخ

اإ ل ةختباتالتخ.

خخدك خفتخحللخاقاتختديتلئجخي سهلخا ختا ل ةخاتحيلختدخام خأ متخمتكدلدا خإ دل ةخ
هذهختباتالتتتخ.خ
 الديسددا خد ايددلتخت اددت خفلدمقددتختديح د خدال ت دتتحخ ددىختديتددلئجخات د خالدي د ةخ
تدخييا د ختدياصص د خدالحت ددلظخالد ايددلتخمتديصددتحخ يهددلخي د خقاددلختديتكددخخفددتختقتاددتخ
تباتالتخ خحسبخيلختيتختاشدلتةخإدادهخسدلاقل"خ)خ.خمبخاقادلخأ خت تدتتحخ دىخيتدلئجخ

تباتالتتتخا خيتمتختدخي ختديح خدح ظختد ايلت.

 .1إتس ددللخكت ددلبختس دديتخالباتا ددلتتتختديب ماد د خيد د ختد هد د ختد ليد د خ خاتض ددي خكلفد د خ

خطوات الحصول عمى
الخدمة

تدي ميلتختديب ما خمتدتتختيتختاشلتةخإداهلخفتخفقتةختدمولئ ختديب ما خ)خ.

 .0تدحضمتختدشاصتخديي مب خييودلختد هد ختد ليد خبلداد ختدا يد خإددىختدد امت خفدتخ

يتك ددخختباتا ددلتتتختدص دديل ا خدتمص ددالختد اي ددلتخيد د ختدكت ددلبختدتس دديتختديش ددلتخإدا ددهخ
سلاقل".

 .:تس ددتالالختد ايد د خ ختد ه ددلخخيد د خييد د مب خييو ددلختد هد د ختد ليد د خأص ددمب"خا د د خإ د دتتالخ

تد حصخت مدتختدالخالخاخمتدتأك خي خت اا ختد اي خديتب التخمشتمبختبستالالخ.

 .4إ الالختد ه ختد لي ختدي يا خا لهخا ختقتاتختباتالتاخمت ت ختديبلدا ختديلدا خإدىخ

هذهختد ه خ.

 .5تس االختقتاتختباتالتي ختد اي ختدياتاتةخ خإ خأيك خذد خ)خإدىخيي مبختد ه خا د خ
تس د ا خكليددلخت

ددمتختديتتتا د خ اهددلخحسددبخيددلخمت خفددتختديبلدا د ختديلدا د خاخمت ائ د خ

ييمذجخ ختصتابختست ل ةخ اي خ)خ.

هلت خ:خخ+96:1161::060خ خخ+96:1161::06:

أرقام هاتف لمتواصل
مع مقدم الخدمة

فلكسخ:خ+96:1161::085
صخبخ:خ845
تداتا ختبدكتتميتخitrc.gov@gmail.com
تديمق ختبدكتتميتخ www.m.itrc.gov.sy

المخرج الرئيسي من
الخدمة

مؤشرات أداص الخدمة

تقتاد ددتختباتاد ددلتخمف د د خييد ددمذجخيح د د خخ ختدتقتاد ددتختدد ددذ خاتضد ددي خيتد ددلئجختباتاد ددلتتتخ

تديب ما خميتلئجختقااالختديبلاق خ).

إي لخختدا ي ختديب ما خ ختباتالتخمتدتقااالخ)خفتختدمقتختديح .

