
 بطاقة تعريف الخدمة

 اسم الخدمة
تقديم االختتاراال االميمياليم االميلوبا اي اميم االممار االماري ا اي االختتاراال االمت ا

بتقمم ايلددراقدد ايتددربااالتتاددراال االماميدد اي االميتلواددر ااتت اتددرانايلددرماالميتاااا  
 ااالمبالايةاف ايفتااالمشابلاالمفيم ابفقر"املوباالمما ا 

 009-15250000 رمز الخدمة

 وصف الخدمة

تقدديم االختتاددراال االميمددياليمدد االميلوبادد اي اميم االمماددر االماددريدد اةابالميتاوقدد اا ددرفدد ا
الألمازةابالمياددديال االمت اخامي  ايقوادددراامرايتدددراااالميا زةابتقمم ايلدددراقددد ايتدددرباا
 التتاراال االمامي اي االميتلوار االمبالايةاف ايفتااالمشابلاالمفيم ابفقر"املوباالمما  اا

بي اهذهاالختتاراال ايذ ااعوراسددددددداملاالميترلاالختتاراال ابالمفلبإدددددددر االم ات فم ةا
 يتلا:

  فلصامبيةاملدر االأليدرامدباالمياييم ا اييرامباالميفلابالم رزاا  االم ا ابتوبهراي ا
ةابمبيافقددرعددر اهبالبمدد ا    االم ا ااالمامببا االم سددددددددددددددبااةاالمتادد اةايقصاالمتتزمم

الامق االأليبالنافبماالمإبتم ايباارستتيال االألشا ا 

  فلصامبيةاملر االمتزالير ابالمياالملاالماترام ا&اقمرساسددددددددددددددير  االمتزالير اقمرسا
المتآ لا اتآ لاالمتزالير اةاالمياالملاالماترام ا   الم ا ا 

  الم شدددناع االألعلرلا ابمبياشدددقبماةا سدددبااف االبخ ا  ا اارسدددتتيال اتقيمر ا
الأليبالنافبماالمإبتم اةاالميقربماالمي يرلمسم اةاالمسبالبلاالميفرذةا

بتقيم ايتربااالختتاراال ابالمتقمم اامراالمما الرما االمتيي اعوراشدددددددددددد لاتقامااالتتاراا
 بفماييبذنايلييا 

قربي اتفإددددموم ااعيبالخاالختتاراال االميمياليم اخاالمترامم االمت امقيياراالميا زاا اتميب 
 ف االميونااالميافما  اا

ابمسم  هيكلية الخدمة



ياتال تصنيف الخدمة

 يا زاالختتاراال ابالألالر االمإيرعم  أماكن تقديم الخدمة

 ظااال"ا0:88ا–إارلر"اا8::0 أوقات تقديم الخدمة

 قلرخال بي  المستفيد من الخدمة

المدة الزمنية للحصول 
 على الخدمة

  مسددددددت اماتلبملاالم ترباالماسددددددي اموما الرما االمتيي اامراالمييمام االمفيم االميايم ا
بييهاامراالميالباةاالمفيم اامب اعيلافاو ا ا

  اع  االمما الرما االمتيي اايبعياالختتاراال االمترامم اخاالميمياليم ا اتاار"اامست ام
مميبلاالميبالعمياف االميالباةاالمفيم االميايم ا امب اعيلافاو ا 

  المزي االم ز اإليمددددرزاالختتادددراال االميلوباددد اف ايقااالمماددد االملددددرماددد اموتددددييددد ا ا
ناف االميوناالميافماةابمتتوايليييبالميبق االمذ اتلييها ابإدديبااالمتقامااالميتاا ا

تاار"امويلييال االمترمم ا:

 يبخاالمامير ابلاماتارا    1
 يبخاالختتاراال االميلوبا ا    0
 عيياالختتاراال االميلوبا اا ا   :

 ترام ابابياالمامي اف اسملاتسمملاالمامير اف االميالباةاالمفيم االميايم ا    4

 الوثائق المطلوبة

  تربااسي اي االمما االماري الرما االمتيي امتضي ايرمو ا:ا   1
      يبخاالمامير االميلوبباالتتاراهرابتبإمفارااش لايتتإا

      تليمياسير  االمامير ا االأليرامباةاالمتزالير اةاالمياالملا   ا

      تبإمناييرسباب رناموي ر االمت اتبمبيافمهاالمامي ا

     المامي ا اف الرلاعمير االأليرامبا تليمياقلاا

      عيياالمامير ا

      ييبالخاالختتاراال االميلوبباالماالؤهراعوراالمامير ا



      يبعم االمفلصاالميلوبباسلل اي ايالتو ا

      تليمياالميبالإف االمقمرسم االميلوبباتقمم االميلراق اعورايسرسارا

      تليمياالميبالإفر االمقمرسم االمت استت اايبمااراالختتاراال االميلوبا ا

      ياقر االمتبالإلاي االمما االماري الرما االمتيي ا

  تسددديم االمشدددتصاالميسدددؤبلاع ايتراا اهذهاالمتيي اف االميا زا اتسددديم ايييبباخا
ييتلاالمما االماري ا ا 

 ايسددت اباقم ابالضددل ابيقابنةاي ايفتااالمشددابلاالمفيم االمذ اسددمت ااتقمم ايلراق ا0
 المامي امويتلوار االمبالايةااها 

 اإدباةاع االمابم االمشدتإم اميييبباخاييتلاالمما االماري االميسؤبلاع ايتراا ا:
   (.المتيي اف االميا زا ايباتزبمياالميمبال اارماق االمبلي االمترصااها ليايييرا

 الرسوم

     :المت رممناالميتاتا اتتيتلاايرمو ا

 ل ساتتبزخا يرمو ا:ا058 الماسب ابالملبالا االميلوبا ابقميتارا1
 ل ساااالرا ايرم ا اارستتيرناالممار االماري االميافرةا اا 188

 ل سااااس اإييبماتاربي ا اا158ا

يا زاهراالمرالمت امتقرضدددد يمبااالختتاراال االميلييةاف اخبل ايمبااتقيم االمتيير ا0
الميإدددددريماعومهاي اا0812خ4خ7ترام اا– اا08قاالاااق ا الم االم بل اه اايبمبا

 قالاالمسميابزمااالمإيرع ا ا ا

  يمبااتقمم االميلراق ابذمكالسباخبل ايمبااتقيم االمتيير  :
 اي لظ ا:

  ي االألمبااالميلييةاف اخبل االألمبااعوراالختتاراال اا%ا05يسددددددددددا ااتضددددددددددرن
 اف ا4الميسدددتامو اايرناعورالوباإدددرلباالما ق ا السدددبايراباياف االميريةااق ا 

 ا ا0812خ4خ7ترام اا–ا08المقاالاااق ا



   ااضاالملدرخ االمتدرإدددددددددددددد ابالمت امابياتقيماهراإليالاةاالميا زامت اتليميايمباااف
المتيير االمت امقيياراالميا زاالسددددددددتيريال"اماي اممي اترإدددددددد ايؤمف اي االمسددددددددمياالمييماا
المار اةابييمام االمييمام االميتتإدد ابابمساالميالباةاالميايم ا السددبايراباياف االميريةا

 ا ا0812خ4خ7ترام اا–ا08 اف االمقاالاااق ا5اق ا 

الشروط الواجب 
 توفرها لتقديم الخدمة

تااياالمما الرما االمتيي ااتبفمااالميسددددددددددددتوزير االميلوبا اإلماالناهذهاالختتاراال ا  1
يتلا:االألف  اةايبالياالمتليمضاةاالمسددددددددددبالبلاالميفرذةاةايبالياالميقربماالمي يرلمسددددددددددم ا  ا

 اارا ابغماهراي االميستوزير االألتاىاالمت امت ااع  االمما ايساقر"ا

تدعيم ابسددددددددددددددمو اييرسددددددددددددددا اميقلافيم االختتارااي االألمازةابالميايال االم زي اي ا  0
 الميا زاامرايبق ااماالناالختتاراال ابارما سا 

تعيم اميم ايسدددتوزير االإلقري اف الرلا ري االمياي اترانايلرماييمي اييشدددما  :
 بالستيع االختتاراال االميلوبا اي تااي امب اعيلا ااا

تبفماايسددددت ايقابنةاببالضددددل اي االميبالإددددف االمقمرسددددم االميلوبباالختتاراابفقارا  4
 ف الرلابمبيايبالإف اقمرسم اتاغباالمما ااتلامقاراف االختتارااب ري االخي ريم ا

 يتبفاةامتلامقاراي اقالافي االميا زا ا ا

ختتاراااف الرلاعي ابمبيايبالإدددددددددددددف اترإددددددددددددد اتاغباالمما اااتلامقاراي لظ :
ار ي اهمب االميبالإدددددفاالمياتييةالمقمرسدددددم االمسدددددبام االمامي اةامت االسدددددتتيال االميبالإدددددف ا

 بالمترإ اارختتاراال االميلوبا  ةاابالميقرممساالمسبام 

تابيايتربااالختتاراال االميامي اف االمشدددددددددددددداريةاموامي االمت اتي االتتاراهرةاباماتااا  5
 تقامااالختتارااخغم اف الرلابمبياي ات مماايباشلبايبالكا 

الخمتزال ااددرمبقددد االميلددييام عتاالضاعورايتددربااالماميدددر ابهبافبااالل خاالمماددد ا  2
 المايلا اعوراهذهاالميترباابيتيرنابمبيافي االميا زاف ايبق ا



خطوات الحصول على 
 الخدمة

 ااسددددددددددرلا تربااسددددددددددي اارختتاراال االميلوبا اي االمما االماري ا امتضددددددددددي ا رف ا1
 المياوبير االميلوبا اةابالمت اتي االإلشراةاامماراف افقاةاالمبتربماالميلوبا ا ا

  اامرا االمما االملرما اا تربااسي امتضي ا:0
      يبعيااماالناالختتاراال االمترامم اخاالميمياليم ا

      لوباتعيم ابسمو االميقلاالم زي ا

  تليمياميم االميسدددددددددددتوزير االألتاىاالميلوبا امتيفمذاالختتاراال ابالمت امق اتعيمياراا
عوراعرتماالمما االملرما اموتيي ا 

 الملضدددبااالمشدددتإددد اميييببخاييتلاالمما االماري اي ابسدددمو االميقلاالمييرسدددا اف ا:
الميبعددياالميقاااميقددلافيم االختتاددرااي االألمازةابالأليبال االم زيدد اامراالميبق االمدددذ ا

 سمت ااهاتيفمذاالختتاراال االميلوبا ا ا
اسددرلاالميلرما االميرمم اامراهذا ااع  االمما االميايم اامرهزم اتقامااالختتارااة4 هابال 

 المما ا 
 االسددددددت  ايييبباخاييتلاالمما االمتقامااالميتاا ااايايف ا رف االمت رممناالميلييةا5ا

 اف االميلرما االميرمم ا 

أرقام هاتف للتواصل 
 مع مقدم الخدمة

 +:02::22:1121+اخاا020::22:1121هرتنا:اا
 +005::22:1121فر سا:ا
 045صابا:ا

 info@itrc.gov.syالماامياالخم تابي ا

  www.itrc.gov.sy الميبق االخم تابي ا

المخرج الرئيسي من 
 الخدمة

المتقامااالمددددذ امتضددددددددددددددي ايتدددربااالختتاددددراال ااتقامااالختتادددراابفماييبذنايلدددديياا 
 .الميلوبا ابيتربااتقمم االميلراق اميفتااالمشابلاالمفيم ا 

 ايمرزاالمتيي االميلوبا ا االختتاراابتقمم االميلراق ا اف االمبق االميليي  مؤشرات أداء الخدمة
 

 

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

