
 بطاقة تعريف الخدمة

 اسم الخدمة
تقديم االختتاراال االميمياليم االميلوبا اي اميم االممار االماري ا اي االختتاراال االمت ا
تت اتراجايلرقاالميتاااا(.ابتقمم ايلراق ايترئجاالختتاراال امويبالصدة االمقمريم ااال ا

 الماالق ا.

 008-15250000 رمز الخدمة

 وصف الخدمة

تقدديم االختتاددراال االميمددياليمدد االميلوبادد اي اميم االمماددر االماددريدد اةابالميتاوقدد اا ددر دد ا
الألمازةابالمياددديال االمت اخامي  ايقوادددراامرايتدددراااالميا زةابتقمم ايلدددراقددد ايتدددرئجا
الختتاراال امويبالصدددة االمقمريدددم ااال االماالق .ابي اخاباالختتاراال ايا اايورايدددام ا

 اتال م ةايث ا الميثر االختتاراال ابالمةحبصر االمال

  حصامبيةامحدر االأليدرامدلاالمياييم ا اييراملاالميةلابالم رزاا..االم ا(ابتوبخراي ا 
المامبلا االم يددددددددددددددبااةاالمتادد،اةايقصاالمتتزمقاةابمبيا قددريددر اخبالئمدد ا....االم ا(ا

الامق االأليبالجا بقاالمصبتم ايبااريتتيال االألشا ا.

  مبيةامحر االمتزالير ابالمياالم االماترام ا&اقمرسايددددددددددددددير  االمتزالير اقمرساا حص
المتآ  ا اتآ  االمتزالير اةاالمياالم االماترام ا...الم ا(ا.

  الم شدددناي االأليلر ا ابمبياشدددقبقاةا يدددباا  االبخ ا..ا(ااريدددتتيال اتقيمر ا
الأليبالجا بقاالمصبتم اةاالميقرئقاالمي يرلميم اةاالميبالئ االميةراةا

بتقيم ايترئجاالختتاراال ابالمتقمم اامراالمما الرما االمتيي ايوراشدددددددددددد  اتقامااالتتاراا
 ب قاييباجايحييا.

 اتميب اقرئي اتةصددددموم ااعيبالخاالختتاراال االميمياليم اخاالمترامم االمت امقيياراالميا زا
   االميونااالميا قا(.اا

ائميم اااااااااااااااااا  هيكلية الخدمة

ياتالاااااااااااااااااا  تصنيف الخدمة



 يا زاالختتاراال ابالألاحر،االمصيريم ااااااااااااااااااااااا أماكن تقديم الخدمة

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

 قلرخاح بي  المستفيد من الخدمة

المدة الزمنية للحصول 
 على الخدمة

  تحبم االم ترلاالمايددددددي اموما الرما االمتيي اامراالمييمام االمةيم االميايم ااميددددددت اق
بييهاامراالميالئاةاالمةيم اامب ايي ا او ا.ا

  ميت اقاايال االمما الرما االمتيي اايبيياالختتاراال االمترامم اخاالميمياليم ا اتاار"ا
مميب االميباليميا  االميالئاةاالمةيم االميايم ا(امب ايي ا او ا.

  المزي االمالز اإليمددددرزاالختتادددراال االميلوباددد ا  ايقااالمماددد االملددددرماددد اموتددددييددد ا ا
نا  االميوناالميا قاةابمتتوايحيييبالميبق االما اتحييبا(ابصدديبااالمتقامااالميتاا ا

تاار"امويحييال االمترمم ا 

 يبخاالمامير ابلاماتارا.  .1
 يبخاالختتاراال االميلوبا ا.  .0
 الميلوبا اا.اييياالختتاراال ا  .:
 ترام ابابياالمامي ا  ايم اتيمم االمامير ا  االميالئاةاالمةيم االميايم ا.  .4

 الوثائق المطلوبة

  ترلاايي اي االمما االماري الرما االمتيي امتضي ايرمو ا ا  .1
     .يبخاالمامير االميلوبلاالتتاراخرابتبصمةارااش  ايتتصا

     الأليراملاةاالمتزالير اةاالمياالم ا..(ا.تحيميايير  االمامير ا ا

     .تبصمناييريلاب رناموي ر االمت اتبمبيا مهاالمامي ا

     )تحيمياقلااالمامي ا ا  احر ايمير االأليراملا

     .ييياالمامير ا

     .ييبالخاالختتاراال االميلوبلاالماالؤخرايوراالمامير ا

     يالتو ا.يبيم االمةحصاالميلوبلايلح اي ا



     .تحيمياالميبالصة االمقمريم االميلوبلاتقمم االميلراق ايوراييريارا

     .تحيمياالميبالصةر االمقمريم االمت ايتت اايبمااراالختتاراال االميلوبا ا

     .ياقر االمتبالص اي االمما االماري الرما االمتيي ا

   زا اتيددديم ايييبلاخاتيددديم االمشدددتصاالمييدددؤب اي ايتراا اخاباالمتيي ا  االميا
ييث االمما االماري ا(ا.

.صددباةاي االمابم االمشددتصددم اميييبلاخاييث االمما االماري االمييددؤب اي ايتراا ا0
   (.المتيي ا  االميا زا ايباتزبمياالميمبال اارماق االمبلي االمترصااها حيايييرا

 الرسوم

      المت رممناالميتاتا اتتيث اايرمو ا

  .ساتتبزخا يرمو ا ا058المايب ابالملبالا االميلوبا ابقميتارا  .1
  .ساااالرا ايرم ا ااريتثيرءاالممار االماري االمياةرةا(اا.اا188
  .سااااي اصييبقاتاربي ا.    158

يا زاخراالمر.يمبااالختتاراال االميحييةا  اخئح ايمبااتقيم االمتيير االمت امتقرضدددد0
الميصدددددريقايومهاي اا0812خ4خ7ترام اا–(اا08قاالاااق ا الم االمالئح اخ اايبملا

 قا االميميابزمااالمصيري ا(ا.ا

 يمبااتقمم االميلراق ابامكاحيلاخئح ايمبااتقيم االمتيير .  .:
 ايالحظ ا 

  ي االألمبااالميحييةا  اخئح االألمباايوراالختتاراال اا%ا05ييددددددددددا ااتضددددددددددرن
(ا  ا4المييدددتامو اايرءايورالولاصدددرحلاالماالق ا احيدددلايرابايا  االميريةااق ا 

(ا.ا0812خ4خ7ترام اا–ا08المقاالاااق ا



    ااضاالمحدرخ االمتدرصدددددددددددددد ابالمت امابياتقيماخراإليالاةاالميا زامت اتحيميايمبااا
المتيير االمت امقيياراالميا زااليددددددددتيريال"اماي اممي اترصدددددددد ايؤمة اي االميددددددددمياالمييماا
المار اةابييمام االمييمام االميتتصدد ابائمساالميالئاةاالميايم ا احيددلايرابايا  االميريةا

(ا.ا0812خ4خ7ترام اا–ا08(ا  االمقاالاااق ا5اق ا 

الشروط الواجب 
 توفرها لتقديم الخدمة

تااياالمما الرما االمتيي ااتب مااالمييددددددددددددتوزير االميلوبا اإلماالءاخاباالختتاراال ا .1
يث ا االأل ال اةايبالياالمتحيمضاةاالميددددددددددبالئ االميةراةاةايبالياالميقرئقاالمي يرلميددددددددددم ا..ا

 اارا.ابغماخراي االمييتوزير االألتاىاالمت امت اايال االمما ايياقر"ا

تدعيم ابيددددددددددددددمو اييريددددددددددددددا اميق ا يم االختتارااي االألمازةابالميايال االمالزي اي ا .0
 الميا زاامرايبق ااماالءاالختتاراال ابارما سا.

تعيم اميم اييدددتوزير االإلقري ا  احر ا ري االمياي اتراجايلرقاييمي اييشدددقا .:
 باليتيي االختتاراال االميلوبا اي ثااي امب ايي ا.ااا

تب مااييددت ايقابءةاببالضددح اي االميبالصددة االمقمريددم االميلوبلاالختتارااب قارا ا .4
  احر ابمبيايبالصددة اقمريددم اتاغلاالمما ااتلامقارا  االختتارااب ري االخي ريم ا

 يتب اةامتلامقاراي اقا ا ي االميا زا(ا.ا

ختتارااا  احر ايي ابمبيايبالصددددددددددددة اترصدددددددددددد اتاغلاالمما اااتلامقارايالحظ   
ار ي اخمئ االميبالصدددددةاالمياتييةالمقمريدددددم االميدددددبام االمامي اةامت االيدددددتتيال االميبالصدددددة ا

 بالمترص اارختتاراال االميلوبا .ةاابالميقرممساالميبام 

تابيايترئجاالختتاراال االميامي ا  االمشدددددددددددددداريةاموامي االمت اتي االتتاراخرةاباماتااا .5
 باشللايباحكا.تقامااالختتارااخغم ا  احر ابمبياي ات ممااي

الخمتزال ااددرمبقددد االميحدديياماليتاالضايورايتددرئجاالماميدددر ابخبا باااللالخاالمماددد ا .2
 يوراخاباالميترئجابيثيرءابمبيا ي االميا زا  ايبق االماي ا.ا



خطوات الحصول على 
 الخدمة

 ر  اا.اايددددددددددر ا ترلاايددددددددددي اارختتاراال االميلوبا اي االمما االماري ا امتضددددددددددي 1
 المياوبير االميلوبا اةابالمت اتي االإلشراةااممارا  ا قاةاالمبثرئقاالميلوبا ا(ا

 .اامرا االمما االملرما اا ترلاايي امتضي ا 0
     .يبييااماالءاالختتاراال االمترامم اخاالميمياليم ا

     .لولاتعيم ابيمو االميق االمالزي ا

  تحيمياميم االمييدددددددددددتوزير االألتاىاالميلوبا امتيةمااالختتاراال ابالمت امق اتعيمياراا
يورايرتقاالمما االملرما اموتيي ا.

.المحضدددبااالمشدددتصددد اميييبلخاييث االمما االماري اي ابيدددمو االميق االمييريدددا ا  ا:
الميبيددياالميقاااميقدد ا يم االختتاددرااي االألمازةابالأليبال االمالزيدد اامراالميبق االمدددا ا

 يمت ااهاتيةمااالختتاراال االميلوبا ا.ا

ايددر االميلرما االميرمم اامراخاا.اايال االمما االميايم اامرخزم اتقامااالختتارااة4 بابال 
 المما ا.

.االيددددددتال ايييبلاخاييث االمما االمتقامااالميتاا اااياي  ا ر  االمت رممناالميحييةا5ا
ا  االميلرما االميرمم ا.

ا
ا
 ا

أرقام هاتف للتواصل 
 مع مقدم الخدمة

 +:02::22:1121+اخاا020::22:1121خرتنا اا
 +005::22:1121 ر سا ا
 045صالا ا

 info@itrc.gov.syالماامياالخم تابي ا

  www.itrc.gov.sy الميبق االخم تابي ا

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


المخرج الرئيسي من 
 الخدمة

تقامااالختتادددرااب قاييباجايحدددديياا االمتقامااالمددددا امتضددددددددددددددي ايتدددرئجاالختتاددددراال ا
 .الميلوبا ابيترئجاتقمم االميلراق ا(

 ايمرزاالمتيي االميلوبا ا االختتاراابتقمم االميلراق ا(ا  االمبق االميحيي. الخدمةمؤشرات أداء 
 


