
 بطاقة تعريف الخدمة

 اسم الخدمة
تقديم االختتاداتالاااليدمديال مدمااليدة ماددماد الدماااليلخددااااليتدانددددددددددددددما اماليد  ددااا ا

امالألفتاليا)اأياالختتاددداتالاااليتتاتت اتدددات ا ةدددا االيدتاتاا  امتقمم ادةدددااقدددما تدددا  .
 الختتااتالااي دمالنفمااليقماسمماذالاااليعالقما.

 011-15250000 رمز الخدمة

 الخدمةوصف 

تقيم االختتااتالاااليدميال ممااليدة ماماد االيلخااااليتاندددددددما اماليد  دااا امالألفتاليا ا
ماليدتع قدددمااةدددافدددماالأللخاتاماليدعددديالاااليتتاخامدة ا ق خددداازي ادتدددااتااليدتةا امتقمم ا

 دةااقما تا  االختتااتالااي دمالنفمااليقماسمماذالاااليعالقما.ا

اليدثالا:االختتااتالااماليفحمنااااليالزتالفمما امد اهذهاالختتااتالاا ذةتاع  اساملا
 دثلا:

  فحصالميتايحدا االأل داامدلااليدعي مما)اأ ااملاالي فةامالي اااا..االي ا امت مهااد ا
اليعمملا)االيةسددددددددددددددمتا االيتادد،ا ا قصااليتتام ا املميافقدداعدداااهمال مددما....االي ا ا

اةتمقماالألدمال افم االينمتمماأماااستتيال االألشعما.

     فحصالميتايحا االيتاال اااماليدتالللاالياتاتمما&اقماساسداةمااليتاال ااا

     .قماسااليتآةلا)اتآةلااليتاال ااا االيدتالللاالياتاتمما...الي ا ا

  اليةشدددناع االألعةالا)املمياشدددقم ا اةسدددمتافتاالبخاا..ا اااسدددتتيال اتق مااا
الألدمال افم االينمتمما االييقا  االيد  اةمسمما االيسمال لاالي فاذتا

ث اتقيم ا تا  االختتااتالااماليتقمم ازي االيلخمااليعادماةايامااليتيدماع  اشددةلاتقتمتاا
 التتااتامف ا دمذ ادحييا.

قا دماتفنددددم ممااع مالخاالختتااتالاااليدميال مماخااليتاتلممااليتتامقيدخاااليدتةااا)اتليم 
 فتااليد ناااليدتف ا اا

ت مسمم هيكلية الخدمة



دتتاة تصنيف الخدمة

 دتةااالختتااتالاامالألاحا،االين اعممااااااااااااااااا أماكن تقديم الخدمة

  ختال"ا0:88ا–نااحا"اا8::0 أوقات تقديم الخدمة

 اليد  دااااااا-أفتالياااااااااا-قةاخاأعدالاااا المستفيد من الخدمة

المدة الزمنية 
 للحصول على الخدمة

  مسددددددت ت اتحمملااليةتالااليتسدددددددتاي لخماةايامااليتيدمازي االيديمتممااليف ممااليدع مما
مد هازي االييال تتااليف مماامم اعدلافع تا.ا

   ااااااازعال االيلخددماةدداياددمااليتدديدددماادمعددياالختتادداتالاااليتدداتلمددماخااليدمدديال مددمامسددددددددددددددت ت
)اتاعا"ايليملااليدمالعميافتاالييال تتااليف ممااليدع مما امم اعدلافع تا.

  ا)ااااااااالياد االيالا اإل لاااالختتااتالاااليدة مامافتادقتااليلخمااليةاياماي تيدما
نافتااليد نااليدتف ا اممتت ادحيياليذياتحييها امندديمتااليتقتمتااليدتاتيااأماليدمقا

تاعا"اي دحييالاااليتايمما:

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

 .تاتم امتميااليعم مافتاسللاتسلملااليعم ااافتاالييال تتااليف ممااليدع مما.4

 الوثائق المطلوبة

 ةتالاتسدتاد االيلخماةايامااليتيدمامتضد ادام تا:ا  .1
     .مخااليعم ااااليدة ملاالتتااتهاامتمنمفخاااشةلادتتنت 

     .تحيمياسداةمااليعم ااا)االأل ااملا االيتاال ااا االيدتالللا.. ا

     .تمنمناد اسلامةاناي دةا االيتتاتملميافمهااليعم ما

      تحيمياقةتااليعم ما)افتاحالاعم اااالأل ااملا

     .عييااليعم ااا



     .أ مالخاالختتااتالاااليدة ملااللتالؤهااع  االيعم ااا

     .معممااليفحصااليدة ملاسةحتاأ ايالت تا 

     .تحيميااليدمالنفااااليقماسممااليتتاستت اادملاخااالختتااتالاااليدة ماما

     اليدمالنفمااليقماسممااليدة ملاتقمم االيدةااقماع  اأساسخا.تحيميا

     .أتقا االيتمالنلاداااليلخمااليعادماةايامااليتيدما

  تسددددممااليشدددتصااليدسدددؤملاع ادتااعماهذهااليتيدمافتااليدتةاا)اتسددددمماد يملاخا
ددثلااليلخمااليعادما ا.

.نددمتتاع االيخمممااليشددتنددممايد يملاخاددثلااليلخمااليعادمااليدسددؤملاع ادتااعما0
 اليتيدمافتااليدتةاا)اأماتاممياالييممال ااايتق االيمة تااليتاصااهاةحياأي  ا ا

 .تعا ما دمذ االية لااليدحييافتاالييممال ا.:

 الرسوم

     :اليتةايمنااليدتتتاماتتدثلاادام تا

 ل.ساتتماخاةدام تا:ا058اليتسم اماليةمالااااليدة مامامقمدتخاا  .1
 ل.سااااةاااادايتاا.اا188
 ل.ساااتس ان يم اتعام تا.       158

.ألمتاالختتااتالاااليدحييتافتاخ حماألمتاتقيم االيتيدااااليتتامتقاضخاااليدتةاا)ا0
اليدندداي اع مهاد اقالاا0812خ4خ7تاتم اا– اا08هتاادمللاقتالتاتق ا)االيال حم

 اليسميامامتاالين اعما ا.

 .ألمتاتقمم االيدةااقمامذيكاحسلاخ حماألمتاتقيم االيتيداا.:
 ادالح ما:



  د االأللمتااليدحييتافتاخ حماالأللمتاع  االختتااتالااا%ا05 سددددددددددامااتضددددددددددان
 افتا4اليدسدددتعل ماا الاع  اة لانددداحلااليعالقما)احسدددلاداامتيافتااليدايتاتق ا)

 ا.ا0812خ4خ7تاتم اا–ا08اليقتالتاتق ا

  اعضااليحاخاااليتاندددددماماليتتامعمياتقيمتهااي يالتتامت اتحيمياألمتااليتيداااافت
اليتتامقيدخاااليدتةااالسددددددددددت ايال"ايتأيايل ماتاندددددددددددمادؤيفماد االيسدددددددددددميااليديمتااليعا ا ا
مديمتممااليديمتممااليدتتنددددددددددمامت مساالييال تتااليدع مما)احسددددددددددلاداامتيافتااليدايتاتق ا

.ا ا0812خ4خ7تاتم اا–ا08 افتااليقتالتاتق ا5)

الشروط الواجب توفرها 
 لتقديم الخدمة

تعخيااليلخماةايامااليتيدمااتمفمتااليدسددددددددددددت ادااااليدة ماماإللتاللاهذهاالختتااتالاا .1
دثلا:االألفال ا ادماليااليتحدمضا االيسددددددددددمال لاالي فاذتا ادمالياالييقا  االيد  اةمسددددددددددمما..ا

 مغمتهااد االيدست اداااالألتتىااليتتامت ازعال االيلخمادساقا"ااخاا.ا

تدعدم امسددددددددددددددم ماد اسدددددددددددددداماي قلاف متاالختتااتادااالأللخاتاماليدعيالاااليالادماد ا .0
 اليدتةاازي ادمقاازلتاللاالختتااتالااماايعةسا.

تعدم الدماادسدددت اداااالإلقادمافتاحالاةا اااليدخدماتات ا ةا اديم مايدشددد ا .:
 مالستيعااالختتااتالاااليدة ماماأةثتاد امم اعدلافع تا.ااا

تمفمتا سددتمادقتملتاممالضددحماد االيدمالنددفمااليقماسددممااليدة ملاالختتااتامفقخاا)ا .4
فتاحالاملميادمالنددفماقماسددمماتتغلااليلخمااتةامقخاافتاالختتااتامةا ااالخدةا مما

 دتمفتتايتةامقخااد اقالاف تااليدتةاا ا.ا

ختتااتاافتاحالاعي املميادمالندددددددددددددفماتاندددددددددددددماتتغلااليلخماااتةامقخاادالح م:
اااد اهم مااليدمالندددددفااليدعتديتاليقماسدددددممااليسدددددمتممااليعم ما امت االسدددددتتيال االيدمالندددددفما

 ماليتانماااختتااتالاااليدة مام. ااماليدقاممسااليسمتمم

معتاتاااليتتاتدااالتتااتهاا اماتعميا تا  االختتااتالاااليدام مافتااليشدددددخايتااي عم م .5
 تقتمتاالختتااتاخغممافتاحالاملمياأيات ممتاأماشةلاأماحكا.



.الخيتاال اادددايمقددداااليدحدددييايالعتتالضاع  ا تدددا  االيعم دددااامهمافمتاالةالخااليلخدددما2
 ع  اهذهاالي تا  امأث الاملمياف تااليدتةاافتادمقاااليعدلا.

خطوات الحصول على 
 الخدمة

.زتسدددددددالاةتالاتسددددددددتاااختتااتالاااليدة ماماد االيلخماةايامااليتيدما)امتضدددددددد ا1
 ةافمااليدع مدااااليدة ماماماليتتاتدااالإلشاتتازيمخاافتافقتتااليمثا  االيدة ماما ا.

 .زلاامااليلخمااليةايامااةتالاتسدتامتضد ادام تا:0
        .دمعيازلتاللاالختتااتالاااليتاتلمماخااليدميال مما

        .ة لاتعدم امسم ماالي قلااليالادما

   تحيميالدماااليدسدددددددددددددت اداااالألتتىااليدة مامايت فمذاالختتااتالااماليتتامقااتعدم خاا
ع  اعات االيلخمااليةاياماي تيدما.

.االيحضددمتااليشددتنددتايد يملخاددثلااليلخماداامسددم ماالي قلااليد اسددامافتااليدمعيا:
اليدقتتاي قلاف متاالختتااتادااالأللخاتامالأليمالاااليالادمازي االيدمقاااليذياسددددددددددمت ااها

 ت فمذاالختتااتالاااليدة ماما.ا

.تعا ماالي دمذ االيدعتديافتاالييممال اد اقالااليد يمل اميفااسددد فمادايمماد االيتة فما4
 الخلدايممااليدتتتاماع  اتقيم االيتيدمافتايال تتاالخمتاليالاامالي فقااا.اا

 .ازعال االيلخماةايامااليتيدماالاهامماتقتمتاالختتااتا.5

أدة اذيدكا ازي اد يملااليلخماااالختتاداتداااليعم دمااليدتتاتتا)از ا.اتسدددددددددددددد م اتقتمت2
 اعياتسيميااقمماالأللمتااليدتتتاماع مخا.ا

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

 +005::22:1121فاةسا:ا مع مقدم الخدمة
 045صالا:ا 
 info@itrc.gov.syالياتمياالخيةتتم تا 
  www.itrc.gov.sy اليدمقااالخيةتتم تا 

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


المخرج الرئيسي من 
 الخدمة

تقتمتاالختتاددداتامف ا دمذ ادحدددديياا)االيتقتمتااليددددذيامتضددددددددددددددد ا تدددا  االختتادددداتالاا
 . اليدة مامام تا  اتقمم االيدةااقما 

 ز لااااليتيدمااليدة ماما)االختتااتماليتقمم ا افتااليمقاااليدحيي. مؤشرات أداء الخدمة
 


