
 بطاقة تعريف الخدمة

تقديم االختتاراال االميمياليم االميلوبا اي اميم االممار االماري ا اي االختتاراال االمت ا اسم الخدمة
 تت اتراجايلرقاالميتاااا(.

 007-15250000 رمز الخدمة

 وصف الخدمة

 ابالميتاوقدد اافددر دداتقدديم االختتاددراال االميمددياليمدد االميلوبادد اي اميم االمماددر االماددريدد ا 
االختتادددددراال ا ااممايتدددددراااالميافزاي ددددد ا  ابالمياددددديال االمت اخاميف ايقوادددددر الألمازة

 بالمفحبصر االمالاتال م ا اعوماسام االمي ر ا 

  حصامبيةامحدر االأليدرامدلاالمياييم ا اييراملاالميفلابالم رزاا..االم ا(ابتوبمراي ا 
 ابمبيا قددرعددر امبال.مدد ا....االم ا(ااالمامبلا االمفسددددددددددددددباا االمتادد ا ايقصاالمتتزمق

الامق االأليبالجا بقاالمصبتم ايباارستتيال االألشا ا.

  .حصامبيةامحر االمتزالير ابالمياالم االماترام ا&اقمرساسيرف االمتزالير ا 

     .قمرساالمتآف ا اتآف االمتزالير ا االمياالم االماترام ا...الم ا(ا

  المفشدددناع االألعلر ا ابمبياشدددقبقا افسدددباا  االبخ ا..ا(اارسدددتتيال اتقيمر ا
الأليبالجا بقاالمصبتم ا االميقر.قاالمي يرلمسم ا االمسبال. االميفرذةا

بتقديم ايتدر.ااالختتادراال اامماالمماد الدرماد االمتدييد اعوماشددددددددددددددفد اتقامااالتتارااب قا
 ييبذجايحييا.

قر.ي اتفصددددموم ااعيبالخاالختتاراال االميمياليم اخاالمترامم االمت امقيياراالميافزاا اتميب 
   االميونااالميا قا(.اا

ا.مسم اااااااااااااااااا  هيكلية الخدمة

ياتالااااااااااااااااااا  تصنيف الخدمة

 يافزاالختتاراال ابالألاحر االمصيرعم ااااااااااااااااااااااا أماكن تقديم الخدمة



 ظااال"ا88 0ا–صارحر"اا8: 0 أوقات تقديم الخدمة

 قلرخاحفبي  المستفيد من الخدمة

المدة الزمنية 
 للحصول على الخدمة

  مسددددددت اقاتحبم االمفترلاالماسددددددي اموما الرما االمتيي اامماالمييمام االمفيم االميايم ا
بييهاامماالميال.اةاالمفيم اامب اعي ا او ا.ا

  اعال االمما الرما االمتيي اايبعياالختتاراال االمترامم اخاالميمياليم ا اتاار"اامست اق
مميب االميبالعميا  االميال.اةاالمفيم االميايم ا(امب اعي ا او ا.

  ااااااااااالمزي االمالز اإليمددددرزاالختتاددددراال االميلوبادددد ا  ايقااالممادددد االملددددرمادددد اموتددددييدددد ا
  االميوناالميا قا اايحدددييالمدددذ اتحدددييدا(ابصدددددددددددددددديبااالمتقامااالميتاا اا ايبالميبق 

بمتتوناتاار"امويحييال االمترمم ا 

 يبخاالمامير ابلاماتارا.  .1
 يبخاالختتاراال االميلوبا ا.ا  .0
 عيياالختتاراال االميلوبا اا.ا  .:
 .اترام ابابياالمامي ا  اسم اتسمم االمامير ا  االميال.اةاالمفيم االميايم  .4

 الوثائق المطلوبة

 فترلااسي اي االمما االماري الرما االمتيي امتضي ايرمو ا ا  .1
     .يبخاالمامير االميلوبلاالتتارامرابتبصمفارااشف ايتتصا

     .تحيمياسيرف االمامير ا االأليراملا االمتزالير ا االمياالم ا..(ا

      اتبصمناييرسلابفرنامويفر االمت اتبمبيا مهاالمامي.

     )تحيمياقلااالمامي ا ا  احر اعمير االأليراملا

     .عيياالمامير ا

     .ييبالخاالختتاراال االميلوبلاالماالؤمراعوماالمامير ا

     .يبعم االمفحصاالميلوبلاسلح اي ايالتو ا

     .ذفااالميبالصفر االمقمرسم االمت استت اايبمااراالختتاراال االميلوبا ا



     .ياقر االمتبالص اي االمما االماري الرما االمتيي ا

  تسددديم االمشدددتصاالميسدددؤب اع ايتراا امذداالمتيي ا  االميافزا اتسددديم ايييبلاخا
يي  االمما االماري ا(ا.

صددباةاع االمابم االمشددتصددم اميييبلاخايي  االمما االماري االميسددؤب اع ايتراا ا .0
 تزبمياالميمبال اارماق االمبلي االمترصااهافحيايييما(ااالمتيي ا  االميافزا ايب

 الرسوم

      المتفرممناالميتاتا اتتي  اايرمو ا

  .ساتتبزخافيرمو ا ا058الماسب ابالملبالا االميلوبا ابقميتارا  .1
  .ساااالرا ايرم ا اارست يرءاالممار االماري االميافرةا(اا.اا188
  .سااااس اصييبقاتاربي ا.ا158

يمبااالختتاراال االميحييةا  اخ.ح ايمبااتقيم االمتيير االمت امتقرضدددددداراالميافزا .0
اا08 االمال.ح ام اايبملاقاالاااق ا  الميصددددددددددريقاعومهاي اا0812خ4خ7ترام اا–(

 قا االمسميابزمااالمصيرع ا(ا.ا

 ايالحظ ا 

  ي االألمبااالميحييةا  اخ.ح االألمبااعوماالختتاراال اا%ا05يسددددددددددا ااتضددددددددددرن
(ا  ا4الميسدددتامو اايرءاعومالولاصدددرحلاالماالق ا احسدددلايرابايا  االميريةااق ا 

(ا.ا0812خ4خ7ترام اا–ا08المقاالاااق ا

  اااضاالمحدرخ االمتدرصدددددددددددددد ابالمت امابياتقيمامراإليالاةاالميافزامت اتحيميايمباا  
المتيير االمت امقيياراالميافزاالسددددددددتيريال"اماي اممي اترصدددددددد ايؤمف اي االمسددددددددمياالمييماا
المار ا ابييمام االمييمام االميتتصدد ابا.مساالميال.اةاالميايم ا احسددلايرابايا  االميريةا

(اا0812خ4خ7ترام اا–ا08(ا  االمقاالاااق ا5اق ا 



الشروط الواجب 
 توفرها لتقديم الخدمة

تااياالمما الرما االمتيي ااتب مااالميسددددددددددددتوزير االميلوبا اإلماالءامذداالختتاراال ا .1
ي  ا االأل ال ا ايبالياالمتحيمضا االمسددددددددددبال. االميفرذةا ايبالياالميقر.قاالمي يرلمسددددددددددم ا..ا

 اارا.ابغمامراي االميستوزير االألتاىاالمت امت ااعال االمما ايساقر"ا

تدعيم ابسددددددددددددددمو اييرسددددددددددددددا اميق ا يم االختتارااي االألمازةابالميايال االمالزي اي ا .0
 الميافزااممايبق ااماالءاالختتاراال ابارمافسا.

تعيم اميم ايسدددتوزير االإلقري ا  احر افري االمياي اتراجايلرقاييمي اييشدددقا .:
 بالستيع االختتاراال االميلوبا ايف ااي امب اعي ا.ااا

تب ماايسددددت ايقابءةاببالضددددح اي االميبالصددددف االمقمرسددددم االميلوبلاالختتارااب قارا .4
   احر ابمبيايبالصف اقمرسم اتاغلاالمما ااتلامقارا  االختتاراابفري االخيفريم ا

 يتب اةامتلامقاراي اقا ا ي االميافزا(ا.ا

ختتارااا  احر اعي ابمبيايبالصدددددددددددددف اترصددددددددددددد اتاغلاالمما اااتلامقارايالحظ  
المقمرسدددددم االمسدددددبام االمياتييةاي امم. االميبالصدددددفر االمامي ا امت االسدددددتتيال االميبالصدددددف ا

 بالميقرممساالمسبام ابالمترص اارختتاراال االميلوبا ا.
ماتااااالمت اتي االتتارامرا اباتابيايتر.ااالختتاراال االميامي ا  االمشددددداريةااموامي  .5

 تقامااالختتارااخغم ا  احر ابمبياي ات مماايباشللايباحكا.
الخمتزال ااددرمبقددد االميحددييامالعتاالضاعومايتددر.ااالماميدددر ابمبا باااللالخاالمماددد ا .2

 عومامذداالميتر.اابي يرءابمبيا ي االميافزا  ايبق االماي ا.ا

خطوات الحصول على 
 الخدمة

ااسدددددددددر افترلااسدددددددددي اارختتاراال االميلوبا اي االمما االماري ا امتضدددددددددي افر  ا .1
 المياوبير االميلوبا ا ابالمت اتي االإلشراةااممارا  ا قاةاالمب ر.قاالميلوبا ا(ا

 امرا االمما االملرما اافترلااسي امتضي ا   .0
     .يبعيااماالءاالختتاراال االمترامم اخاالميمياليم ا

     .لولاتعيم ابسمو االميق االمالزي ا



  تحيمياميم االميسدددددددددددتوزير االألتاىاالميلوبا امتيفمذاالختتاراال ابالمت امق اتعيمياراا
عوماعرتقاالمما االملرما اموتيي ا.

المحضدددبااالمشدددتصددد اميييبلخايي  االمما االماري اي ابسدددمو االميق االمييرسدددا ا  ا .:
الميبعددياالميقاااميقدد ا يم االختتاددرااي االألمازةابالأليبال االمالزيدد اامماالميبق االمدددذ ا

 سمت ااهاتيفمذاالختتاراال االميلوبا ا.ا
اسددر االميلرما االميرمم ااممامذا.ااعال االمما االميايم اامرمزم اتقامااالختتاراا 4 دابال 

 المما ا.
.االسددددددتال ايييبلاخايي  االمما االمتقامااالميتاا اااياي  افر  االمتفرممناالميحييةا5ا

 ا ابتاا. اييبذجا اتصامحاالستاريةاعمي ا(ا.  االميلرما االميرمم ا

أرقام هاتف للتواصل 
 مع مقدم الخدمة

 +:02::22:1121+اخاا020::22:1121مرتنا اا
 +005::22:1121 رفسا ا
 045صالا ا

 info@itrc.gov.syالماامياالخمفتابي ا

  www.itrc.gov.sy الميبق االخمفتابي ا

 .تقامااالختتارااب قاييبذجايحيياا االمتقامااالمذ امتضي ايتر.ااالختتاراال االميلوبا ا( المخرج الرئيسي من الخدمة

 ايمرزاالمتيي االميلوبا ا االختتاراا(ا  االمبق االميحيي. مؤشرات أداء الخدمة
 

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

