
 بطاقة تعريف الخدمة

 اسم الخدمة
تدصددديل ا خاخمتديب ماددد خيددد خ ياددد ختقددد االختباتادددلتتتختدتدددتختاددد الخيات ددد ختد  لدادددلتخ

متقااالخيبلاق خيتلئجختاتالتتتختد اي خي ختديتب التختدمتت ةخفتخ فتتخخ.تد هلتختد لي 
 ختدشتمبختد يا خمفقل"خدب بختد ه خ.

 305055551 رمز الخدمة

 وصف الخدمة

إ دددتتالختباتادددلتتتختدتدددتختاددد الخيات ددد ختد  لدادددلتختدصددديل ا خمتديب ماددد خيددد خ ياددد خخ
 تد هلتختد لي خمهتخ:

     .تباتالتتتختدالص خالدصيل لتختدغذتئا خ

     .تباتالتتتختدالص خالدصيل لتختدكايالئا ختد ضما خ

     .تباتالتتتختدالص خالدصيل لتختدكايالئا ختدال ضما خ

  خ–تداالسددتا خخ–تد  ددم خخ–تباتاددلتتتختدالصدد خالدصدديل لتختديتاصصدد خ ختدددمت خ
تديبلبخ...ختدخخ(خ.

     .تباتالتتتختدالص خالدصيل لتختديسا ا خ

     .تباتالتتتختدالص خالدصيل لتختدياكلياكا خمتدي  يا خ

      ختباتالتتتختدالص خالدصيل لتختدكهتالئا خمتبدكتتميا.

     .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

تئاسا خخخخخخخخخخخخخخخخخخ  هيكمية الخدمة



يتتابخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ  تصنيف الخدمة

 يتكخختباتالتتتخمت احلثختدصيل ا  أماكن تقديم الخدمة

 ظهتت"خ0:88خ–صالحل"خخ8::8 الخدمةأوقات تقديم 

 قبلعخحكميت المستفيد من الخدمة

المدة الزمنية 
 لمحصول عمى الخدمة

  تديددد ةختدالخيددد خاي دددلخختدمتقادددلتختديب ماددد خاخمتسدددتالالختد ايددد خيددد خبلددددبختدا يددد خخخخخخخخخخخ
.خخخدقيقة 50 خيي مبختد ه ختد لي خ(خفتختد امت خخ

  خي خإي لخختباتالتتتختديب ما خ خت تالتت"خي ختلتاخخمصملختد ايدلتخإددىختدياادتخ
فددتختدي دد ختديتفدد .خماات دد خهددذتخخمحددددتدي يددتخمحتددىخصدد متختدتقتاددتختديااددت خ(خ

تدخي ختا ل"خد يح  تتختدتلدا خ:

 يمعختد اي خمباا تهلخ.  .1
 يمعختباتالتتتختديب ما خماصمصاتهلخ.خ  .0
 تباتالتتتخمتدتحلدالختديب ما خخ.   خ  .:

 تلتاخخمتم ختد اي خفتخس لختس الختد ايلتخفتختد تئتةختد يا ختدي يا خ.خخ .4

 الوثائق المطموبة

 .كتلبختسيتخي ختد ه ختد لي خبلدا ختدا ي خاخاتضي خيلا تخ:خ1
     .يمعختد ايلتختديب مبختاتالتهلخ

     .ختد ايلتخ   

     .تباتالتتتختديب مبخت تتؤهلخ  ىختد ايلتخ

     .تح ا ختديمتص  ختدقالسا ختديب مبختد يلخمفقهلخ

     .تاشلتةخإدىخ فتتختدشتمبختد يا ختديب مبختقااالختديبلاق خ  ىخأسلسهخخ

     تصددتابخاددأ ختد ايدد ختديق يدد خيدد خقاددلختد هدد ختد ليدد خييو دد خد كيادد ختديددأامذةخييهددلخ
اخم  ىخيسؤمدا خهذهختد ه خ.ختد اي 

     .أتقلالختدتمتصلخي ختد ه ختد لي خبلدا ختدا ي خ



     تسيا ختدشاصختديسؤملخ  خيتلا  خهذهختدا ي خفتختديتكدخخ ختسديا خييد مبخ خ
ييولختد ه ختد لي خ(خ.

     ذكددتختدت  ايددلتختدالصدد خاييلمددد خميقددلخمتدد تملختد ايددلتخ خإ خكددل خهيددل خشددتمبخ
الص خا بخيتت لتهلخخ(خ.

.ختمفاتيسا خمتقا خمتضح خي خ فتتختدشتمبختد يا ختديب مبختقاداالختديبلاقد خ  دىخ0
 أسلسهخ.

.صددمتةخ دد ختدهمادد ختدشاصددا خدييدد مبخ خييوددلختد هدد ختد ليدد ختدددذ خاقددمالخاتمصددالخ:
 تد ايلتخخ خأمختخما ختد امت خالدتقالختدمبيتختدالصخاهخكح خأ يىخ(خ

متقادد خمتضددح خيدد ختديمتصدد  ختدقالسددا ختديب ددمبختد يددلخمفقهددلخ خفددتخ.تددمفاتخيسددا خ4
حددللخم ددم خيمتصدد  خقالسددا ختت ددبختد هدد خاتبااقهددلخفددتختباتاددلتخمكليددتختبيكليادد خ

 يتمفتةخدتبااقهلخي خقالخفيتختديتكخخ(.

فدددتخحدددللخ ددد الخم دددم خيمتصددد  خالصددد ختت دددبختد هددد ختد ليددد خخاتبااقهدددلخخيالحظددد :
يدددد خهائددددد خختدي تيدددد ةتدقالسددددا ختدسددددمتا ختسددددتا تالختديمتصددددد  خاددددتالخباتاددددلتختد ايدددد خاخ

 متدالص خالباتالتتتختديب ما .اخخمتديقلااسختدسمتا ختديمتص لت

 الرسوم

     :تدتكلدا ختديتتتا ختتيولخايلا تخ

 ل.سختتمخعخكيلا ت:خخ058تدتسمالخمتدبمتا ختديب ما خمقايتهلختا يلدا خخ .1
 الستويلالختد هلتختد لي ختدي  لةخ(خ.ل.سخخخخبلا خيلدتخ خخ188
 ل.سخخختسالخصي م خت لميتخ.158

هلخلأ دددمتختباتادددلتتتخاخمذدددد خحسدددبخبئحددد خأ دددمتختقددد االختداددد يلتختدتدددتخاتقلضددد .0
تديصددل  خخ0816 4 7تددلتاخخخ–(خخ08قددتتتختقددالخ تدتديتكددخخ ختدالئحدد خهددتخايم ددبخ

   اهخي خقالختدسا خمخاتختدصيل  خ(خ.خ

 تديبلاق خحسبخيلخهمخمتت خفتخبئح خأ متختق االختدا يلت.أ متختقااالخ .:



 خيالحظ خ:

     خيدد خت  ددمتختديحدد  ةخفددتخبئحدد خت  ددمتخ  ددىختباتاددلتتتخخ05تضددل خيسددا خ%
متدتحلداددلختديسددت    خايددلالخ  ددىخب ددبختد هدد ختد ليدد خ خحسددبخيددلخمت خفددتختديددل ةختقددالخ

(خ.خ0816 4 7تلتاخخخ–خ08(خفتختدقتتتختقالخ4 

     فددتخا ددحختدحددلبتختدالصدد خمتدتددتخا ددم ختقدد اتهلخا تتةختديتكددخخاددتالختح ادد خأ ددمتخ
تدادد يلتختدتددتخاقدد يهلختديتكددخختسددتيل ت"خدددتأ خد يدد خالصدد خيؤد دد خيدد ختديدد اتختد ددلالخاخ

(خ5مي اتتدي اتادد ختدياتصدد خمتئدداسختددد تئتةختدي يادد خ خحسددبخيددلخمت خفددتختديددل ةختقددالخ 
(خ.خخ0816 4 7تلتاخخخ–خ08فتختدقتتتختقالخ

الشروط الواجب 
 توفرها لتقديم الخدمة

تخماددددد ختديتكدددددخخاكيادددددلتخكلفاددددد خيددددد ختد ايدددددلتخيحكيددددد ختا دددددال خاتيدددددلالخإ دددددتتالخ .1
 تباتالتتتختديب ما .

مضد ختد ايد خفددتخحلماد خيظا دد ختيليدلخمالداد خيدد خأ خي مودلتخايكدد خأ ختدؤوتخفددتخ .0
 صح ختديتلئجخ خحسبخاصمصا ختد اي خ(خ.

  ددددىختد ايدددد خ خحلمادددد ختد ايدددد خاخا اددددتخ دددد خيحتددددم ختد ايدددد خ  دددد  خم ددددم خي صدددد خ .:
تد ايددلتخاخمخ خ اددمةختد ايدد خأمخسدد تهلخفددتخحددللخكليددتخيددوال:خ  ددبخكميسددتمةاخكدداسخ

 ييظ لتاخأم...إدخ(اخمتدتسيا ختدصحاح خد  اي ختديتت ختح ا هلخ.

إتفدددددل ختد ايددددد خاكتادددددبخإتشدددددل تتخامضدددددبخكا اددددد ختسدددددتا تيهلخ خادددددلصخادددددل  هخةخ .4
 مت  متتخ(خ.

 إتفل ختد اي خاابلق خت تا خ هلخخ خالصخال  هخةخ(خ.  .5



ا ددمختد ايددلتخيدد خأ خأذ خأمخضددتتخأمخم ددم خا ددلخفددتخت  تالخاخمفددتخحددللختاددا خ .6
م ددم خيشددك  خأمخا ددلخيدددلخ يدد ختدتحقدد خيدد ختد ايددد خ يدد ختسددتاليهلخ خيتا دد ختد حدددصخ
تد اخادددلئتخ(خف  دددىخبلددددبختدا يددد ختدت هددد خاحدددلختديشدددك  خمتسدددتكيللخكلفددد ختديتب ادددلتخ

تباتادلتتتختديب ماد خمالدسدت  خختديلقص ختديت  ق خالد اي خ ختد هدلخختدتدتخت اد خإ دتتال
بخاكم خي خح ختديتكخختب تذتتخ  ختق االختدا ي ختديب ما خ.خ  تدقصم خاخمت 

تصددتابخاددأ ختد ايدد ختديق يدد خيدد خقاددلختد هدد ختد ليدد خييو دد خد كيادد ختديددأامذةخييهددلخ  .7
تد اي خاخم  ىخيسؤمدا خهذهختد ه خ خاتالختضيا خهدذتختدتصدتابخفدتختدكتدلبختدتسديتخ

 تديتسلخي ختد ه ختد لي خ(خ

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

تدتدددختالخبلددددبختدا يددد خ ختد هددد ختد ليددد خ(خالسدددت ل ةختد ايدددلتخاددداللختديددد ةختديحددد  ةخ .9
متديت  خ  اهلخاخحاثخاحت ظختديتكخخالد ايلتخا  ختبيتهلالخي ختباتالتتتختديب ما خ

 مف ختدتلدتخ:

 فقدبخيد خخشدرردالاتادلتتتختديب ماد خديد ةخخغير القابمة لمتمدف والمطابقدةتد ايدلتخ
تلتاخخص متختديتلئجخ خص متختدتقتاتختدياات خ(خ.

 دالاتالتتتختديب ماد خاحدت ظخاهدلخديد ةخخغير القابمة لمتمف غير المطابقةتد ايلتخخ
ي ختلتاخخص متختديتلئجخ خص متختدتقتاتختدياات خ(خخخشررين

 خكلد ايددلتختدغذتئادد خمالصدد ختدحسلسدد خخسددريعة التمددف والفسددادالديسددا خد  ايددلتخ 
تدداريا انتردداص الصدد حية ييهددلخمتدقلا دد خد  سددل خسددتا ل"خ(خفتددتةختبحت ددلظخاهددلخاحدد  هلخ

.خخالخاص بالعينة



دددذتخا تادددتختديتكدددخخ ادددتخيسدددؤملخ ددد خهددذهختد ايدددلتخفدددتخحدددللخ ددد الخيادددل تةخختد هدددلتخ
أ اله.خخ  يدل"خأيدهخادتالخإ دالالختد لي خبستاليهلخي ختديتكخخا  ختيتهلالختدي ةختديذكمتةخ

تد هددد ختد ليددد خاصددد متختدتقتادددتختدياادددت خيالشدددتةخحدددللخيصدددل قتهخيددد ختديددد اتختد دددلالخ
 د يتكخخاخمذد خفتخكتلبختديبلدا ختديلدا ختدذ خاتالخإ  ت هخي خقالختد امت خ.

 تبدتختالخالدمقتختديح  خدال تتتحخ  ىخيتلئجختد ايلتخ: .18

 تدت ددد خاخمتدتدددتختظهدددتخيتدددلئجختباتادددلتتتخاأيهدددلخ ايدددلتخفدددتخحدددللختد ايدددلتخسدددتا  خ
يالد ددد .خاا دددوختدددد امت ختد هددد ختد ليددد خخاهدددذهختديتا ددد خفدددمتت"خاخمذدددد خب بلالهدددلخي دددللخ
دال تددتتحخ  ددىختديتددلئجخفددتخحددللخت اتهددلخاددذد خ.خمفددتخحددللخت تتتضددهلخادداللختد تددتةخ

اقمالختديتكدخخختدياصص خدح ظختد ايلتخ خاح  خهذهختد تتةختلتاخخصالحا ختد اي خ(خا
اإ ل ةختباتالتخ.

دك خفتخحللخاقاتختديتلئجخي سهلخا  ختا ل ةخاتحيلختدخام خأ متخمتكدلدا خإ دل ةخخخ
 هذهختباتالتتتخ.خ

 ايددلتخت ادددت خفلدمقددتختديحددد  خدال تددتتحخ  ددىختديتدددلئجخات  دد خالديددد ةخد الديسددا خ 
تديتكددخخفددتختقتاددتختدخييادد ختدياصصدد خدالحت ددلظخالد ايددلتخمتديصددتحخ يهددلخيدد خقاددلخ

تباتالتخ خحسبخيلختيتختاشدلتةخإدادهخسدلاقل"خ(خ.خمبخاقادلخأ خت تدتتحخ  دىخيتدلئجخ
تباتالتتتخا  خيتمتختدخي ختديح  خدح ظختد ايلت.

خطوات الحصول عمى 
 الخدمة

إتسدددللخكتدددلبختسددديتخالباتادددلتتتختديب ماددد خيددد ختد هددد ختد ليددد خ خاتضدددي خكلفددد خ .1
 تيتختاشلتةخإداهلخفتخفقتةختدمولئ ختديب ما خ(خ.ختدي  ميلتختديب ما خمتدتت

تدحضمتختدشاصتخديي مب خييودلختد هد ختد ليد خبلداد ختدا يد خإددىختدد امت خفدتخ .0
يتكددددخختباتاددددلتتتختدصدددديل ا خدتمصددددالختد ايددددلتخيدددد ختدكتددددلبختدتسدددديتختديشددددلتخإداددددهخ

 سلاقل".



أصدددمب"خا ددد خإ دددتتالختسدددتالالختد ايددد خ ختد هدددلخخيددد خييددد مب خييودددلختد هددد ختد ليددد خ .:
 تدالخالخاخمتدتأك خي خت اا ختد اي خديتب التخمشتمبختبستالالخ.خت مدتختد حص

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

تباتالتي ختد اي ختدياتاتةخ خإ خأيك خذد خ(خإدىخيي مبختد ه خا د خختس االختقتات  .5
اخمت ائددد ختسددد ا خكليدددلخت  دددمتختديتتتاددد خ  اهدددلخحسدددبخيدددلخمت خفدددتختديبلداددد ختديلداددد خ

 ييمذجخ ختصتابختست ل ةخ اي خ(خ.

أرقام هاتف لمتواصل 
 مع مقدم الخدمة

 +:06::96:1161+خ خخ060::96:1161هلت خ:خخ
 +085::96:1161فلكسخ:خ
 845صخبخ:خ

 itrc.gov@gmail.comتداتا ختبدكتتميتخ

  www.m.itrc.gov.sy تديمق ختبدكتتميتخ

المخرج الرئيسي من 
 الخدمة

تقتاددددتختباتاددددلتخمفدددد خييددددمذجخيحدددد  خخ ختدتقتاددددتختدددددذ خاتضددددي خيتددددلئجختباتاددددلتتتخ
 تقااالختديبلاق خ(.تديب ما خميتلئجخ

 إي لخختدا ي ختديب ما خ ختباتالتخمتدتقااالخ(خفتختدمقتختديح  . مؤشرات أداص الخدمة
 

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

