
 بطاقة تعريف الخدمة

 اسم الخدمة
مرتلددددفتب ياي الدددديختب اددددويةالمت ب مطل تددددمتمدددد ت مالدددد تتقدددداالختبارتتددددي بختب تدددد تتردددداخت

 تقالددددددالختمطيتقددددددمتوتددددددي  تبارتتددددددي بخت ب  هدددددديختب رياددددددمت،ت ب موظمدددددديخت،ت ب  دددددد بات 
  لم بايمتب قاليسالمتذبختب االقم تتت

 515055551 رمز الخدمة

 وصف الخدمة

إ ددد بالتبارتتدددي بختب تددد تترددداختمرتلدددفتب ياي الددديختب ادددويةالم،ت ب مطل تدددمتمددد ت مالددد ت
 ب  هيختب ريامت،ت ب موظميخت،ت ب   بات ه ت:

      بارتتي بختب ريامتتي اويةيختب غذب المت

      بارتتي بختب ريامتتي اويةيختب كالمالي المتب اض المت

      بارتتي بختب ريامتتي اويةيختب كالمالي المتب الةض المت

  ت–ب تالسددتال تت–ب  لدد اتت–بارتتددي بختب رياددمتتي اددويةيختب مترااددمت تب دد   ت
ب مطيطت   تب خت(ت 

      بارتتي بختب ريامتتي اويةيختب وسال المت

      بارتتي بختب ريامتتي اويةيختب مالكيوالكالمت ب مااوالمت

      بارتتي بختب ريامتتي اويةيختب كه تي المت با كت  والمت

     م باتب تويالت بارتتي بختب ريامتتاويةمتباسموخت 

      ب قاليسيخت بارتتي بختب الإتال المت

 تقاالختوتي  تبارتتي بخت وتدي  تتقالدالختب مطيتقدمتإ دجتب  هدمتطي تدمتب رامدمتةلدجت دك ت
 تق ال تبرتتي    توم ذجتمحاات 

 تت ددا  تقي مددمتتيادداللالمتتددخو بعتبارتتددي بختب تدد تتقددامهيتمردديت تب م كدد ت دد تب ملددفتت
 ب م   ت( تت

  السالمتتتتتتتتتتتتتتتتتت  هيكمية الخدمة



م تتطتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  تصنيف الخدمة

 م ك تبارتتي بخت ب تحيثتب اويةالمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت أماكن تقديم الخدمة

 ظه ب"ت0:88ت–اتيحي"تت8::8 أوقات تقديم الخدمة

 موظميختتتت-أ  باتتتتتتتتت-قطيعتأةمي تتت المستفيد من الخدمة

المدة الزمنية 
 لمحصول عمى الخدمة

 ب مدددداالتب ال مددددمتوو ددددي تب   قالدددديختب مطل تددددمت،ت بسددددتالختب االوددددمتمدددد تطي دددد تب رامددددمتتتتتتتتتتت
 تتتدقيقة 51 تموا  تب  همتب ايممت(ت  تب اال ب تت

 م تإو ي تبارتتي بختب مطل تمت تبةتتي ب"تم تتدي الخت اد  تب االوديختإ دجتب مرتد ت 
 دد تب ملددفتب م  دد  ت الرتلددفتهددذبتتمحددددب ماودد ت حتددجتاددا  تب تق الدد تب مرتدد  ت(ت

ب  م تتتاي"ت لمحاابختب تي المت:

 و عتب االومت طتالاتهيت      1
 و عتبارتتي بختب مطل تمت را االتهيت ت     0
 ةااتبارتتي بخت ب تحي ال تب مطل تمتت      :

 تي الخت   اتب االومت  تس  تتس ال تب االويخت  تب اب  التب يوالمتب ماوالمت    4

 الوثائق المطموبة

 كتي ت سم تم تب  همتطي تمتب راممت،تالتضم تميالل ت:ت    1
      و عتب االويختب مطل  تبرتتي هيت

      ةااتب االويخت

      بارتتي بختب مطل  تب  بؤهيتةلجتب االويخت

      تحاالاتب م بايمتب قاليسالمتب مطل  تب ام ت  قهيت

      تحاالاتب م بايمتب قاليسالمتب مطل  تتقالالختب مطيتقمتةلجتأسيسهيت

  تادد البتتددخ تب االوددمتب مقامددمتمدد تقتدد تب  هددمتب ايمددمتممولددمت لكمالددمتب مددخر ذالتموهدديت
مسؤ  المتهذهتب  همت ب االومت،ت ةلجت

      أ قيختب ت با تم تب  همتب ايممتطي تمتب راممت



  تسمالمتب  رصتب مسدؤ  تةد تمتيتادمتهدذهتب رامدمت د تب م كد ت تتسدمالمتمودا  ت ت
ممو تب  همتب ايممت(ت 

  ذكددد تب تالالمددديختب ريادددمتتموي  دددمت وقددد ت تددداب  تب االوددديخت تإ تكدددي تهودددي ت ددد  طت
م بةيتهيتت(ت ريامتال  ت

ا  التة تب ه المتب  راالمت موا  ت تممو تب  هدمتب دذ تالقد ختتت ادال تب االوديختت  0
  تأ تت  الاتب اال ب تتي  قختب  طو تب ريصتتهتكحاتأاوجت(ت

تد  ال توسددرمت  قالددمت بضدحمتمدد تب م بادديمتب قاليسددالمتب مطلد  تب امدد ت  قهدديت ت دد ت  :
هدديت دد تبارتتددي ت كيوددختبامكيوالددمتحددي ت  دد اتم بادديمتقاليسددالمتت  دد تب  هددمتتتطتالق

 مت   الت تطتالقهيتم تقت ت و تب م ك ت( 

 تات متوم ذجتطل تمحاات  تب اال ب ت     4

 ددد تحدددي تةددداخت  ددد اتم باددديمتريادددمتت  ددد تب  هدددمتب ايمدددمتتتتطتالقهددديتتمالحظدددم:
ب قاليسددددالمتب سدددد  المتب ماتمدددداالتمدددد تهال دددددمتبسددددترابختب م باددددديمتالددددتختارتتددددي تب االوددددمت،ت

  ب مقيالالستب س  المت ب ريامتتيارتتي بختب مطل تمت تب م باييخ

 الرسوم

      :ب تكي الفتب مت تتمتتتمو تتميالل ت

   ستتت  عتكميالل ت:ت058 تب  س خت ب ط بت تب مطل تمت قالمتهيت1
   ستتتتطيت تمي  تت ت188
   ستتت سختاوا  تتاي و ت ت158

 تأ ددد  تبارتتدددي بخت،ت ذ ددد تحسددد تا حدددمتأ ددد  تتقددداالختب رددداميختب تددد تالتقيضدددهيت0
ب ماددديا تت0816 4 7تدددي الختت–(تت08ب م كددد ت تب ال حدددمتهددد تتم  ددد تقددد ب ت قدددخت 

 ةلالهتم تقت تب سالات  ال تب اويةمت(ت ت

  تأ   تتقالالختب مطيتقمت ذ  تحس تا حمتأ   تتقاالختب راميخت :
 تمالحظمت:



  تمددد تب  دد  تب محدددااالت دد تا حددمتب  ددد  تةلددجتبارتتدددي بختت05وسددتمتتضدديفت%
(ت د ت4ب مستا لمتتويالتةلجتطل تايح تب االقمت تحسد تمديت  ات د تب مدياالت قدخت 

(ت ت0816 4 7تي الختت–ت08ب ق ب ت قخت

  تتاضتب حياختب ريامت ب تد تالاد اتتقداال هيت دةاب التالدتختتحاالداتأ د  تب تحي الد ت  
 ب راميختب ت تالقدامهيتب م كد تبسدتوياب"ت د أ ت  ودمتريادمتمؤ يدمتمد تب مداال تب اديخت،ت

 ماال المتب ماال المتب مرتامت   الستب اب  التب ماوالمت

ت(ت ت0816 4 7تي الختت–ت08(ت  تب ق ب ت قخت5 تحس تميت  ات  تب مياالت قخت 
ت
ت
 ت

الشروط الواجب 
 توفرها لتقديم الخدمة

ت  الددددداتب م كددددد تتكمالددددديختكي الدددددمتمددددد تب االوددددديختمحكمدددددمتبو دددددال توتمددددديختإ ددددد بالت  1
 بارتتي بختب مطل تم 

 ضد تب االودمت دد تحي الدمتوظاليددمتتميمديت ري الدمتمدد تأ تمل وديختالمكدد تأ تتدؤو ت دد ت  0
 احمتب وتي  ت تحس ترا االمتب االومت(ت 

  دددد اتملادددد تةلددددجتب االوددددمت تحي الددددمتب االوددددمت،تالاتدددد تةدددد تمحتدددد  تب االوددددمت ةدددداات  :
ب االودديخت،ت   تةتدد التب االوددمتأ تسدداتهيت دد تحددي تكيوددختمددوال:تةلدد تك وسدد  ال،تكددالست

 موظييخ،تأ    إ خ(،ت ب تسمالمتب احالحمت لاالومتب م باتتحلاللهيت 

تدددددي  ه التإ  دددددي تب االودددددمتتكتالددددد تإ  ددددديابختال ضدددددبتكاليالدددددمتبسدددددترابمهيت ترددددديصت  4
  ب ا بخت(ت 

 إ  ي تب االومتتتطيقمتتا الفت هي ت تريصتتي  ه الت(ت    5



رلدد تب االودديختمدد تأ تأذ تأ تضدد  تأ ت  دد اترلدد ت دد تب ابالت،ت  دد تحددي تتتددال ت  6
  دد اتم ددكلمتأ ترلدد تمددديتةودداتب تحقدد تمدد تب االودددمتةودداتبسددتالمهيت توتال ددمتب يحدددصت
ب يال الدددي  ت(ت الدددجتطي ددد تب رامدددمتب تاهددداتتحددد تب م دددكلمت بسدددتكمي تكي دددمتب متطلتددديخت

بارتتدي بختب مطل تدمت تي سد ةمتتب ويقامتب متالقمتتي االومت تب  هدي تب تد تتاالد تإ د بال
اتالك  تم تح تب م ك تباةتذب تة تتقاالختب راممتب مطل تمت ت  ب قا  ت،ت ب 

تادد البتتددخ تب االوددمتب مقامددمتمدد تقتدد تب  هددمتب ايمددمتممولددمت لكمالددمتب مددخر ذالتموهدديت  7
ب االومت،ت ةلجتمسؤ  المتهذهتب  همت تالتختتضمال تهدذبتب تاد البت د تب كتدي تب  سدم ت

 ب م س تم تب  همتب ايممت(ت

تاد اتوتدي  تبارتتدي تب متالودمت د تب تق الدد ت لاالودمتب م سدلمت،ت تالاتتد تب تق الد تا الددي ت  8
   تحي ت   اتأ تتغالال تأ ت ط تأ تح ت 

ب تددد بختطي ددد تب رامدددمت تب  هدددمتب ايمدددمت(تتيسدددتاياالتب االوددديختردددال تب مددداالتب محدددااالت  9
 ب متي تةلالهيت،تحالثتالحتيظتب م ك تتي االويختتااتباوتهيالتم تبارتتي بختب مطل تمت

    تب تي  ت:

 قدطتمد تتشدرر الرتتدي بختب مطل تدمت مداالتتغير القابمة لمتمدف والمطابقدةب االوديخت 
تي الختاا  تب وتي  ت تاا  تب تق ال تب مرت  ت(ت 

 الرتتي بختب مطل تدمتالحدتيظتتهديت مداالتتغير القابمة لمتمف غير المطابقةب االويختت 
م تتي الختاا  تب وتي  ت تاا  تب تق ال تب مرت  ت(تتتشررين

 تكي االودديختب غذب الددمت رياددمتب حسيسددمتتسددريعة التمددف والفسددادتي وسددتمت لاالودديخت 
تدداريا انتردداص الصدد حية موهدديت ب قيتلددمت ليسددياتسدد الاي"ت(ت تدد التباحتيدديظتتهدديتالحددااهيت

 تتالخاص بالعينة



 ددذبتالاتتددد تب م كددد ت الددد تمسدددؤ  تةددد تهددذهتب االوددديخت ددد تحدددي تةددداختمتددديا التتب  هددديخت
أةاله تتةلمدي"تأودهتالدتختإةدالختب ايممتاستالمهيتم تب م ك تتااتبوتهيالتب ماالتب مذك  الت

ب  هدددمتب ايمدددمتتادددا  تب تق الددد تب مرتددد  تمتي ددد التحدددي تمادددياقتهتمددد تب مددداال تب اددديخت
  لم ك ت،ت ذ  ت  تكتي تب مطي تمتب مي المتب ذ تالتختإةاباهتم تقت تب اال ب ت 

 با ت بختتي  قختب محاات الةت بضتةلجتوتي  تب االويخت:   18

 ب تلدددفت،ت ب تددد تتظهددد توتدددي  تبارتتدددي بختتخوهددديتةالوددديخت ددد تحدددي تب االوددديختسددد الامت
مري يدددم تالتلدددوتب ددداال ب تب  هدددمتب ايمدددمتتتهدددذهتب وتال دددمت ددد  ب"ت،ت ذ ددد تاةطيالهددديتم دددي ت
 الةتدد بضتةلددجتب وتددي  ت دد تحددي ت  تتهدديتتددذ  ت ت  دد تحددي تبةت بضددهيترددال تب يتدد الت

الق ختب م كد تتب مراامت حيظتب االويخت تالحااتهذهتب يت التتي الختاالحالمتب االومت(ت،
تإةياالتبارتتي ت 

 ك ت  تحي تتقالختب وتي  تويسهيتتاداتبوةدياالتالتحمد تب  تد  تأ د  ت تكدي الفتإةدياالتت
 هذهتبارتتي بخت ت

 تي وستمتإ جتب االويختب ر  ت ي  قختب محاات الةت بضتةلجتب وتي  تالتال تتي مداالت
ب  موالددمتب مرااددمت الحتيدديظتتي االودديخت ب مادد حتةوهدديتمدد تقتدد تب م كدد ت دد تتق الدد ت
بارتتي ت تحس تميتتمختبو دي التإ الدهتسديتقي"ت(ت ت اتالقتد تأ تبةتد بضتةلدجتوتدي  ت

ظتب االويختبارتتي بختتااتم   تب  م تب محاات حي

خطوات الحصول عمى 
 الخدمة

إ سددي تكتددي ت سددم تتيارتتددي بختب مطل تددمتمدد تب  هددمتطي تددمتب رامددمت تالتضددم ت  1
 كي متب مال ميختب مطل تمت ب ت تتمختبو ي التإ الهيت  ت ق التب  وي  تب مطل تمت(ت 

ب حضد  تب  رادد ت موددا   تممود تب  هددمتطي تددمتب رامددمتإ دجتب دداال ب ت دد تم كدد ت  0
 بارتتي بختب اويةالمت ت اال تب االويختم تب كتي تب  سم تب م ي تإ الهتسيتقي" 



بسدددتالختب االودددمت تب  هدددي تمددد تمودددا   تمموددد تب  هدددمتأاددد ا"تتاددداتإ ددد بالتب يحدددصت  :
ب ال خت،ت ب تخكاتمد تتلتالدمتب االودمت متطلتديخت  د  طتباسدتالخت تات دمتب ومد ذجتب    ت

 ب  همت ب ماتماتت  تب اال ب تم تقت تموا  ت

 ا  تسليمتمي المتم تب تكليمتبا مي المتب مت تتمتةلجتتقاالختب راممت تت   4
 إةالختب  همتطي تمتب راممتت يه المتتق ال تبارتتي ت    5

تسلالختتق ال بارتتي م تب االومتب مرتتد الت تإ تأمكد تذ د ت(تإ دجتمودا  تب  هدمتتتادات  6
 توم ذجت تتا البتبستاياالتةالومت(ت ت،ت تات متساالاتتقالمتب    تب مت تتمتةلالهي

أرقام هاتف لمتواصل 
 مع مقدم الخدمة

 +:06::96:1161+ت تت060::96:1161هيتفت:تت
 +085::96:1161 يكست:ت
 845صت ت:ت

 itrc.gov@gmail.comب ت الاتبا كت  و ت

  www.m.itrc.gov.sy ب م ق تبا كت  و ت

المخرج الرئيسي من 
 الخدمة

تق الدددد تبارتتددددي ت  دددد تومدددد ذجتمحددددااتت تب تق الدددد تب ددددذ تالتضددددم توتددددي  تبارتتددددي بخت
 ( تتب مطل تمت وتي  تتقالالختمطيتقم

 إو ي تب راممتب مطل تمت تبارتتي ت ب تقالالخت(ت  تب  قختب محاا  مؤشرات أداص الخدمة
 

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

