
 بطاقة تعريف الخدمة

تقديم االختتاداتالاااليدمديال مدمااليدة ماددماد الدماااليلخددااااليتدانددددددددددددددما اماليد  ددااا ا اسم الخدمة
 مالألفتاليا)اأياالختتااتالاااليتياتت اتاتجا ةاقااليدتاتاا(.

 010-15250000 رمز الخدمة

 وصف الخدمة

اماليد  دااا امالألفتاليا اتقيم االختتااتالاااليدميال ممااليدة ماماد االيلخااااليتاندددددددما 
ماليدتع قدددمااةدددافدددماالأللخاتاماليدعددديالاااليتياخامدة ا ق خددداازيمادتدددااتااليدتةااد ددد ا ا

 الختتااتالااماليفحمنااااليالزتالفمما اع ماسام االيد ا ا 

  فحصالميتايحدا االأل داامدلااليدعي مما)اأ ااملاالي فةامالي اااا..االي ا(امت ممااد ا
اليعمملا)االيةسددددددددددددددمتا االيتادد،ا ا قصااليتتامقا املميافقدداعدداااممال مددما....االي ا(ا

اةتمقماالألدمالجافمقاالينمتمماأماااستتيال االألشعما.

     &قماساسداةمااليتاال اااافحصالميتايحا االيتاال اااماليدتالل االياتاتمما

     .قماسااليتآة ا)اتآة االيتاال ااا االيدتالل االياتاتمما...الي ا(ا

  اليةشدددناع االألعةا ا)املمياشدددقمقا اةسدددمتافياالبخاا..ا(اااسدددتتيال اتق مااا
الألدمالجافمقاالينمتمما االييقا قااليد  اةمسمما االيسمال  االي فاذتا

متقديم ا تا  االختتااتالاازيمااليلخمااليعادماةايامااليتيدماع ماشددددددددددددددة اتقتمتاالتتااتا
 مفقا دمذجادحييا.

)اتليم اقا دماتفنددددم ممااع مالخاالختتااتالاااليدميال مماخااليتاتلممااليتيامقيدخاااليدتةاا
 فيااليد ناااليدتفقا(اا

ت مسمماااااااااااااااااا  هيكلية الخدمة

دتتاةااااااااااااااااااا  تصنيف الخدمة

 دتةااالختتااتالاامالألاحا،االين اعممااااااااااااااااا أماكن تقديم الخدمة



  ختال"ا88 0ا–نااحا"اا8: 0 أوقات تقديم الخدمة

 اليد  دااااااا-أفتاليااااااااا-قةاخاأعدا ااا المستفيد من الخدمة

تحمم االيةتالااليتسدددددددياي لخماةايامااليتيدمازيمااليديمتممااليف ممااليدع مماامسددددددت تق   المدة الزمنية
مد هازيماالييال تتااليف مماامم اعد افع يا.ا

زعال االيلخماةايامااليتيدماادمعياالختتااتالاااليتاتلمماخااليدميال مما)اتاعا"اامست تق   للحصول على الخدمة
يليم االيدمالعميافياالييال تتااليف ممااليدع مما(امم اعد افع يا.

  

  الياد االيالا اإل لدددداااالختتاددداتالاااليدة مادددمافيادقتااليلخدددمااليةددددايادددماي تدددديددددما)ا
نافيااليد نااليدتفقا اممتت ادحييأماليدمقاااليذياتحييها(امندديمتااليتقتمتااليدتاتيا

تاعا"اي دحييالاااليتايمما 

 . مخااليعم ااامةامعتخاا.1  
 .ا مخاالختتااتالاااليدة ماما.0  
 .عيياالختتااتالاااليدة ماماا.:  
 .تاتم امتميااليعم مافياسل اتسلم االيعم ااافياالييال تتااليف ممااليدع مما.4  

 الوثائق المطلوبة

 ةتالاتسدياد االيلخماةايامااليتيدمامتضد ادام يا ا  .1
     .مخااليعم ااااليدة ملاالتتااتماامتمنمفخاااشة ادتتنت 

     .تحيمياسداةمااليعم ااا)االأل ااملا االيتاال ااا االيدتالل ا..(ا

     .تمنمناد اسلامةاناي دةا االيتياتملميافمهااليعم ما

     حا اعم اااالأل ااملا(اتحيمياقةتااليعم ما)افي

     .عييااليعم ااا

     .أ مالخاالختتااتالاااليدة ملااللتالؤمااع مااليعم ااا

     .معممااليفحصااليدة ملاسةحياأ ايالت يا 

     .تحيميااليدمالنفااااليقماسممااليتياستت اادملاخااالختتااتالاااليدة ماما



     .أتقا االيتمالن اداااليلخمااليعادماةايامااليتيدما

  تسددددممااليشدددتصااليدسدددؤم اع ادتااعمامذهااليتيدمافيااليدتةاا)اتسددددمماد يملاخا
دد  االيلخمااليعادما(ا.

.نددمتتاع االيخمممااليشددتنددممايد يملاخادد  االيلخمااليعادمااليدسددؤم اع ادتااعما0
 تاممياالييممال ااايتق االيمة يااليتاصااهاةحياأي ما(اااليتيدمافيااليدتةاا)اأم

 تعا ما دمذجاالية لااليدحييافياالييممال ا.  .:

 الرسوم

      اليتةايمنااليدتتتاماتتد  اادام يا

  .ساتتماخاةدام يا ا058اليتسم اماليةمالااااليدة مامامقمدتخاا  .1
  .سااااةاااادايياا.اا188
  .ساااتس ان يمقاتعام يا.      158

دتةاامااالياألمتاالختتااتالاااليدحييتافياخ حماألمتاتقيم االيتيدااااليتيامتقاضدد .0
اا08)االيال حمامياادمللاقتالتاتق ا) اليدنددددددددددايقاع مهاد اا0812خ4خ7تاتم اا–(
 قا االيسميامامتاالين اعما(ا.ا

 ادالح ما 

  د االأللمتااليدحييتافياخ حماالأللمتاع ماالختتااتالااا%ا05 سددددددددددامااتضددددددددددان
(افيا4اليدسدددتعل ماا الاع ماة لانددداحلااليعالقما)احسدددلاداامتيافيااليدايتاتق ا)

(ا.ا0812خ4خ7تاتم اا–ا08اليقتالتاتق ا

  اعضااليحاخاااليتاندددددماماليتيامعمياتقيمتمااي يالتتامت اتحيمياألمتااليتيداااافي
اليتيامقيدخاااليدتةااالسددددددددددت ايال"ايتأيايل ماتاندددددددددددمادؤيفماد االيسدددددددددددميااليديمتااليعا ا ا
مديمتممااليديمتممااليدتتنددددددددددمامت مساالييال تتااليدع مما)احسددددددددددلاداامتيافيااليدايتاتق ا

.ا(ا0812خ4خ7تاتم اا–ا08(افيااليقتالتاتق ا5)



الشروط الواجب 
 توفرها لتقديم الخدمة

تعخيااليلخماةايامااليتيدمااتمفمتااليدسددددددددددددت ادااااليدة ماماإللتاللامذهاالختتااتالاا .1
د  ا االألفال ا ادماليااليتحدمضا االيسددددددددددمال  االي فاذتا ادمالياالييقا قااليد  اةمسددددددددددمما..ا

 مغمتمااد االيدست اداااالألتتىااليتيامت ازعال االيلخمادساقا"ااخاا.ا

تدعدم امسددددددددددددددم ماد اسدددددددددددددداماي ق اف مياالختتااتادااالأللخاتاماليدعيالاااليالادماد ا .0
 اليدتةاازيمادمقاازلتاللاالختتااتالااماايعةسا.

تعدم الدماادسدددت اداااالإلقادمافياحا اةا اااليدخدماتاتجا ةاقاديم مايدشدددقا .:
 مالستيعااالختتااتالاااليدة ماماأة تاد امم اعد افع يا.ااا

تمفمتا سددتمادقتملتاممالضددحماد االيدمالنددفمااليقماسددممااليدة ملاالختتااتامفقخاا)ا .4
فياحا املميادمالنددفماقماسددمماتتغلااليلخمااتةامقخاافياالختتااتامةا ااالخدةا مما

 دتمفتتايتةامقخااد اقا اف يااليدتةاا(ا.ا

ختتااتاافياحا اعي املميادمالندددددددددددددفماتاندددددددددددددماتتغلااليلخماااتةامقخاادالح م 
اااد امم مااليدمالندددددفااليدعتديتاليقماسدددددممااليسدددددمتممااليعم ما امت االسدددددتتيال االيدمالندددددفما

 ماليتانماااختتااتالاااليدة مام. ااماليدقاممسااليسمتمم
تعميا تا  االختتااتالاااليدام مافيااليشددددددددددددددخايتاي عم مااليتياتدااالتتااتما امامعتاتا .5

 تقتمتاالختتااتاخغممافياحا املمياأيات ممتاأماشةلاأماحكا.
.الخيتاال اادددايمقددداااليدحدددييايالعتتالضاع ما تدددا  االيعم دددااامممافمتاالةالخااليلخدددما2

 اليعد ا.ع مامذهاالي تا  امأ  الاملمياف يااليدتةاافيادمقاا

زتسددددددا اةتالاتسدددددددياااختتااتالاااليدة ماماد االيلخماةايامااليتيدما)امتضددددددد ا .1 خطوات الحصول
 ةافمااليدع مدااااليدة ماماماليتياتدااالإلشاتتازيمخاافيافقتتااليم ا قااليدة ماما(ا.

 زلاامااليلخمااليةايامااةتالاتسديامتضد ادام يا   .0 على الخدمة
          .دمعيازلتاللاالختتااتالاااليتاتلمماخااليدميال مما

          .ة لاتعدم امسم ماالي ق االيالادما



  
   تحيميالدماااليدسدددددددددددددت اداااالألتتىااليدة مامايت فمذاالختتااتالااماليتيامقااتعدم خاا

ع ماعاتقااليلخمااليةاياماي تيدما.

  

اليحضدددمتااليشددتنددديايد يملخادد  االيلخماداامسدددم ماالي ق االيد اسدددامافيااليدمعيا .:
اليدقتتاي ق اف مياالختتااتادااالأللخاتامالأليمالاااليالادمازيمااليدمقاااليذياسددددددددددمت ااها

 ت فمذاالختتااتالاااليدة ماما.ا

  
تعا ماالي دمذجااليدعتديافياالييممال اد اقا االيد يمل اميفااس فمادايمماد االيتة فما .4

 الخلدايممااليدتتتاماع ماتقيم االيتيدمافيايال تتاالخمتاليالاامالي فقااا.اا
 .ازعال االيلخماةايامااليتيدماالامامماتقتمتاالختتااتا.2  

  
عياأدة اذيكا(ازيماد يملااليلخماااا.اتسددددد م اتقتمتالختتااتداااليعم مااليدتتاتتا)از 7

 تسيميااقمماالأللمتااليدتتتاماع مخا.ا
 +:02::22:1121+اخاا020::22:1121ماتنا اا أرقام هاتف للتواصل
 +005::22:1121فاةسا ا مع مقدم الخدمة

 045صالا ا  
 info@itrc.gov.syالياتمياالخيةتتم يا  
  www.itrc.gov.sy اليدمقااالخيةتتم يا  

المخرج الرئيسي من 
 الخدمة

تقتمتاالختتادددداتامفقا دمذجادحددددييا)االيتقتمتااليددددذيامتضددددددددددددددد ا تددددا  االختتادددداتالاا
 . اليدة مام(

 ز لااااليتيدمااليدة ماما)االختتااتا(افيااليمقاااليدحيي. مؤشرات أداء الخدمة

 بطاقة تعريف الخدمة

 اسم الخدمة
تقديم االختتاداتالاااليدمديال مدمااليدة ماددماد الدماااليلخددااااليتدانددددددددددددددما اماليد  ددااا ا

امالألفتاليا)اأياالختتاددداتالاااليتياتت اتددداتجا ةددداقااليدتاتاا( امتقمم ادةدددااقدددما تدددا  .
 الختتااتالااي دمالنفمااليقماسمماذالاااليعالقما.

 110000011 رمز الخدمة

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


 وصف الخدمة

تقيم االختتااتالاااليدميال ممااليدة ماماد االيلخااااليتاندددددددما اماليد  دااا امالألفتاليا ا
ماليدتع قدددمااةدددافدددماالأللخاتاماليدعددديالاااليتياخامدة ا ق خددداازيمادتدددااتااليدتةا امتقمم ا

 دةااقما تا  االختتااتالااي دمالنفمااليقماسمماذالاااليعالقما.ا

ما االختتااتالااماليفحمنااااليالزتالفممد امذهاالختتااتالاا ذةتاع ماسام االيد ا ا ا
 د  ا 

  فحصالميتايحدا االأل داامدلااليدعي مما)اأ ااملاالي فةامالي اااا..االي ا(امت ممااد ا
اليعمملا)االيةسددددددددددددددمتا االيتادد،ا ا قصااليتتامقا املميافقدداعدداااممال مددما....االي ا(ا

اةتمقماالألدمالجافمقاالينمتمماأماااستتيال االألشعما.

     فحصالميتايحا االيتاال اااماليدتالل االياتاتمما&اقماساسداةمااليتاال ااا

     .قماسااليتآة ا)اتآة االيتاال ااا االيدتالل االياتاتمما...الي ا(ا

  اليةشدددناع االألعةا ا)املمياشدددقمقا اةسدددمتافياالبخاا..ا(اااسدددتتيال اتق مااا
الألدمالجافمقاالينمتمما االييقا قااليد  اةمسمما االيسمال  االي فاذتا

  اتقيم ا تا  االختتااتالااماليتقمم ازيمااليلخمااليعادماةايامااليتيدماع ماشددة اتقتمتاا
 التتااتامفقا دمذجادحييا.

قا دماتفنددددم ممااع مالخاالختتااتالاااليدميال مماخااليتاتلممااليتيامقيدخاااليدتةااا)اتليم 
 فيااليد ناااليدتفقا(اا

ت مسمم هيكلية الخدمة

دتتاة تصنيف الخدمة

 دتةااالختتااتالاامالألاحا،االين اعممااااااااااااااااا أماكن تقديم الخدمة

  ختال"ا88 0ا–نااحا"اا8: 0 أوقات تقديم الخدمة

 اليد  دااااااا-أفتالياااااااااا-قةاخاأعدا اااا المستفيد من الخدمة



المدة الزمنية 
 للحصول على الخدمة

  مسددددددت تقاتحمم االيةتالااليتسدددددددياي لخماةايامااليتيدمازيمااليديمتممااليف ممااليدع مما
مد هازيماالييال تتااليف مماامم اعد افع يا.ا

  ااااااازعال االيلخددماةدداياددمااليتدديدددماادمعددياالختتادداتالاااليتدداتلمددماخااليدمدديال مددمامسددددددددددددددت تق
)اتاعا"ايليم االيدمالعميافياالييال تتااليف ممااليدع مما(امم اعد افع يا.

  ا)ااااااااالياد االيالا اإل لاااالختتااتالاااليدة مامافيادقتااليلخمااليةاياماي تيدما
نافيااليد نااليدتفقا اممتت ادحيياليذياتحييها(امندديمتااليتقتمتااليدتاتيااأماليدمقا

تاعا"اي دحييالاااليتايمما 

 . مخااليعم ااامةامعتخاا.1
 .ا مخاالختتااتالاااليدة ماما.0
 .عيياالختتااتالاااليدة ماماا.:

 .تاتم امتميااليعم مافياسل اتسلم االيعم ااافياالييال تتااليف ممااليدع مما.4

 الوثائق المطلوبة

 ةتالاتسدياد االيلخماةايامااليتيدمامتضد ادام يا ا  .1
     .مخااليعم ااااليدة ملاالتتااتماامتمنمفخاااشة ادتتنت 

     .تحيمياسداةمااليعم ااا)االأل ااملا االيتاال ااا االيدتالل ا..(ا

     .تمنمناد اسلامةاناي دةا االيتياتملميافمهااليعم ما

     )تحيمياقةتااليعم ما)افياحا اعم اااالأل ااملا

     .عييااليعم ااا

     .أ مالخاالختتااتالاااليدة ملااللتالؤمااع مااليعم ااا

     .معممااليفحصااليدة ملاسةحياأ ايالت يا 

     .تحيميااليدمالنفااااليقماسممااليتياستت اادملاخااالختتااتالاااليدة ماما

     اليدمالنفمااليقماسممااليدة ملاتقمم االيدةااقماع ماأساسخا.تحيميا

     .أتقا االيتمالن اداااليلخمااليعادماةايامااليتيدما



  تسددددممااليشدددتصااليدسدددؤم اع ادتااعمامذهااليتيدمافيااليدتةاا)اتسددددمماد يملاخا
دد  االيلخمااليعادما(ا.

.نددمتتاع االيخمممااليشددتنددممايد يملاخادد  االيلخمااليعادمااليدسددؤم اع ادتااعما0
 اليتيدمافيااليدتةاا)اأماتاممياالييممال ااايتق االيمة يااليتاصااهاةحياأي ما(ا

 .تعا ما دمذجاالية لااليدحييافياالييممال ا.:

 الرسوم

      اليتةايمنااليدتتتاماتتد  اادام يا

  .ساتتماخاةدام يا ا058اليتسم اماليةمالااااليدة مامامقمدتخاا  .1
  .سااااةاااادايياا.اا188
  .ساااتس ان يمقاتعام يا.       158

.ألمتاالختتااتالاااليدحييتافياخ حماألمتاتقيم االيتيدااااليتيامتقاضخاااليدتةاا)ا0
اليدنددايقاع مهاد اقا اا0812خ4خ7تاتم اا–(اا08مياادمللاقتالتاتق ا)االيال حم

 اليسميامامتاالين اعما(ا.

 .ألمتاتقمم االيدةااقمامذيكاحسلاخ حماألمتاتقيم االيتيداا.:
 ادالح ما 

  د االأللمتااليدحييتافياخ حماالأللمتاع ماالختتااتالااا%ا05 سددددددددددامااتضددددددددددان
(افيا4اليدسدددتعل ماا الاع ماة لانددداحلااليعالقما)احسدددلاداامتيافيااليدايتاتق ا)

(ا.ا0812خ4خ7تاتم اا–ا08اليقتالتاتق ا

  اعضااليحاخاااليتاندددددماماليتيامعمياتقيمتمااي يالتتامت اتحيمياألمتااليتيداااافي
اليتيامقيدخاااليدتةااالسددددددددددت ايال"ايتأيايل ماتاندددددددددددمادؤيفماد االيسدددددددددددميااليديمتااليعا ا ا
مديمتممااليديمتممااليدتتنددددددددددمامت مساالييال تتااليدع مما)احسددددددددددلاداامتيافيااليدايتاتق ا

.ا(ا0812خ4خ7تاتم اا–ا08(افيااليقتالتاتق ا5)



الشروط الواجب توفرها 
 لتقديم الخدمة

تعخيااليلخماةايامااليتيدمااتمفمتااليدسددددددددددددت ادااااليدة ماماإللتاللامذهاالختتااتالاا .1
د  ا االألفال ا ادماليااليتحدمضا االيسددددددددددمال  االي فاذتا ادمالياالييقا قااليد  اةمسددددددددددمما..ا

 مغمتمااد االيدست اداااالألتتىااليتيامت ازعال االيلخمادساقا"ااخاا.ا

تدعدم امسددددددددددددددم ماد اسدددددددددددددداماي ق اف مياالختتااتادااالأللخاتاماليدعيالاااليالادماد ا .0
 اليدتةاازيمادمقاازلتاللاالختتااتالااماايعةسا.

تعدم الدماادسدددت اداااالإلقادمافياحا اةا اااليدخدماتاتجا ةاقاديم مايدشدددقا .:
 مالستيعااالختتااتالاااليدة ماماأة تاد امم اعد افع يا.ااا

تمفمتا سددتمادقتملتاممالضددحماد االيدمالنددفمااليقماسددممااليدة ملاالختتااتامفقخاا)ا .4
فياحا املميادمالنددفماقماسددمماتتغلااليلخمااتةامقخاافياالختتااتامةا ااالخدةا مما

 دتمفتتايتةامقخااد اقا اف يااليدتةاا(ا.ا

ختتااتاافياحا اعي املميادمالندددددددددددددفماتاندددددددددددددماتتغلااليلخماااتةامقخاادالح م 
اااد امم مااليدمالندددددفااليدعتديتاليقماسدددددممااليسدددددمتممااليعم ما امت االسدددددتتيال االيدمالندددددفما

 ماليتانماااختتااتالاااليدة مام. ااماليدقاممسااليسمتمم

تعميا تا  االختتااتالاااليدام مافيااليشدددددخايتااي عم مااليتياتدااالتتااتماا امامعتاتا .5
 أماشةلاأماحكا.اتقتمتاالختتااتاخغممافياحا املمياأيات ممت

.الخيتاال اادددايمقددداااليدحدددييايالعتتالضاع ما تدددا  االيعم دددااامممافمتاالةالخااليلخدددما2
 ع مامذهاالي تا  امأ  الاملمياف يااليدتةاافيادمقاااليعد ا.

خطوات الحصول على 
 الخدمة

ا.زتسدددددددا اةتالاتسددددددددياااختتااتالاااليدة ماماد االيلخماةايامااليتيدما)امتضدددددددد 1
 ةافمااليدع مدااااليدة ماماماليتياتدااالإلشاتتازيمخاافيافقتتااليم ا قااليدة ماما(ا.

 .زلاامااليلخمااليةايامااةتالاتسديامتضد ادام يا 0
        .دمعيازلتاللاالختتااتالاااليتاتلمماخااليدميال مما



        .ة لاتعدم امسم ماالي ق االيالادما

   تحيميالدماااليدسدددددددددددددت اداااالألتتىااليدة مامايت فمذاالختتااتالااماليتيامقااتعدم خاا
ع ماعاتقااليلخمااليةاياماي تيدما.

.االيحضددمتااليشددتندديايد يملخادد  االيلخماداامسددم ماالي ق االيد اسددامافيااليدمعيا:
اليدقتتاي ق اف مياالختتااتادااالأللخاتامالأليمالاااليالادمازيمااليدمقاااليذياسددددددددددمت ااها

 ت فمذاالختتااتالاااليدة ماما.ا

.تعا ماالي دمذجااليدعتديافياالييممال اد اقا االيد يمل اميفااسددد فمادايمماد االيتة فما4
 الخلدايممااليدتتتاماع ماتقيم االيتيدمافيايال تتاالخمتاليالاامالي فقااا.اا

 .ازعال االيلخماةايامااليتيدماالامامماتقتمتاالختتااتا.5

أدة اذيدكا(ازيماد يملااليلخماااالختتاداتداااليعم دمااليدتتاتتا)از ا.اتسدددددددددددددد م اتقتمت2
 اعياتسيميااقمماالأللمتااليدتتتاماع مخا.ا

 +:02::22:1121+اخاا020::22:1121ماتنا اا أرقام هاتف للتواصل

 +005::22:1121فاةسا ا مع مقدم الخدمة
 045صالا ا 
 itrc.gov@gmail.comالياتمياالخيةتتم يا 
  www.m.itrc.gov.sy اليدمقااالخيةتتم يا 

المخرج الرئيسي من 
 الخدمة

تقتمتاالختتاددداتامفقا دمذجادحدددديياا)االيتقتمتااليددددذيامتضددددددددددددددد ا تدددا  االختتادددداتالاا
 . اليدة مامام تا  اتقمم االيدةااقما(

 ز لااااليتيدمااليدة ماما)االختتااتماليتقمم ا(افيااليمقاااليدحيي. مؤشرات أداء الخدمة
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