
 بطاقة تعريف الخدمة

 اسم الخدمة
تقديم االختتاداتالاااليدمديال مدمااليدة ماددماد الدماااليلخددااااليتدانددددددددددددددما اماليد  ددااا ا

امالألفتاليا)اأياالختتادددداتالاااليتماتت اتدددداتلا ةددددا االيدتات  متقمم ادةددددااقددددما تددددا  ا.
 ااالتتااتالاااليعم ماداااليدتة اااااليمالتيةافمايفتتااليشتمةااليف ممامفقا"اية بااليلخم

 012-15250000 رمز الخدمة

 وصف الخدمة

اماليد  دااا امالألفتاليا اتقيم االختتااتالاااليدميال ممااليدة ماماد االيلخااااليتاندددددددما 
ماليدتع قدددمااةدددافدددماالأللخاةاماليدعددديالاااليتماخامدة ا ق خددداازي ادتدددااتااليدتةا امتقمم ا
دةااقما تا  االتتااتالاااليعم ماداااليدتة اااااليمالتيةافمايفتتااليشددددددددددددددتمةااليف ممامفقا"ا

 ية بااليلخما.اا

ما االختتااتالااماليفحمنااااليالزتالفمامد اهذهاالختتااتالاا ذةتاع  اساملااليدثالا:
 دثلا:

  فحصالميةايحدا االأل داامدبااليدعي مما)اأ اامباالي فةامالي اااا..االي ا امت مهااد ا
اليعممبا)االيةسددددددددددددددمتا االيتادد،ا ا قصااليتتام ا املميافقدداعدداااهمال مددما....االي ا ا

اةتمقماالألدماللافم االينمتمماأماااستتيال االألشعما.

     فحصالميةايحا االيتاال اااماليدتالللاالياتاتمما&اقماساسداةمااليتاال ااا

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

  اليةشدددناع االألعةالا)املمياشدددقم ا اةسدددمتافماالبخاا..ا اااسدددتتيال اتق مااا
الألدماللافم االينمتمما االييقا  االيد  اةمسمما االيسمال لاالي فاذةا

ث اتقيم ا تا  االختتااتالااماليتقمم ازي االيلخمااليعادماةايامااليتيدماع  اشددةلاتقتمتاا
 التتااتامف ا دمذلادحييا.

قا دماتفنددددم ممااع مالخاالختتااتالاااليدميال مماخااليتاتلممااليتمامقيدخاااليدتةااا)اتليم 
 فمااليد ناااليدتف ا اا



ت مسمماااااااااااااااااا  هيكلية الخدمة

دتتاةااااااااااااااااااا  تصنيف الخدمة

 دتةااالختتااتالاامالألاحا،االين اعممااااااااااااااااا أماكن تقديم الخدمة

  ختال"ا0:88ا–نااحا"اا8::0 تقديم الخدمةأوقات 

 اليد  دااااااا-أفتالياااااااااا-قةاخاأعدالاااا المستفيد من الخدمة

المدة الزمنية 
 للحصول على الخدمة

  مسددددددت ت اتحمملااليةتابااليتسدددددددماي لخماةايامااليتيدمازي االيديمتممااليف ممااليدع مما
مد هازي االييال تةااليف مماامم اعدلافع ما.ا

  ا)اااااامست ت ازعال االيلخماةايامااليتيدماادمعياالختتااتالاااليتاتلمماخااليدميال مم
تاعا"ايليملااليدمالعميافماالييال تةااليف ممااليدع مما امم اعدلافع ما.

  ا)اااااااااالياد االيالا اإل لاااالختتااتالاااليدة مامافمادقتااليلخمااليةاياماي تيدم
نافمااليد نااليدتف ا اممتت ادحيياليذياتحييها امندديمتااليتقتمتااليدتاتيااأماليدمقا

تاعا"اي دحييالاااليتايمما:

 . مخااليعم ااامةامعتخاا.1
 .ا مخاالختتااتالاااليدة ماما.0

 .عيياالختتااتالاااليدة ماماا.:

 الوثائق المطلوبة

 ةتاباتسدماد االيلخماةايامااليتيدمامتضد ادام ما:ا  .1
     .مخااليعم ااااليدة مباالتتااتهاامتمنمفخاااشةلادتتنت 

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

     .تمنمناد اسبامةاناي دةا االيتماتملميافمهااليعم ما

      تحيمياقةتااليعم ما)افماحالاعم اااالأل اامبا

     .عييااليعم ااا

     .أ مالخاالختتااتالاااليدة مبااللتالؤهااع  االيعم ااا



     .معممااليفحصااليدة مباسةحماأ ايالت ما 

     .تحيميااليدمالنفااااليقماسممااليتماستت اادملاخااالختتااتالاااليدة ماما

     .تحيميااليدمالنفمااليقماسممااليدة مباتقمم االيدةااقماع  اأساسخا

     .أتقا االيتمالنلاداااليلخمااليعادماةايامااليتيدما

  تسددددممااليشدددتصااليدسدددؤملاع ادتااعماهذهااليتيدمافمااليدتةاا)اتسددددمماد يمباخا
ددثلااليلخمااليعادما ا.

.نددمتةاع االيخمممااليشددتنددممايد يمباخاددثلااليلخمااليعادمااليدسددؤملاع ادتااعما0
 تاممياالييممال ااايتق االيمة مااليتاصااهاةحياأي  ا ا.االيتيدمافمااليدتةاا)اأم

.ا سددتمامتقممامالضددحمامدقتمنةاد ايفتتااليشددتمةااليف ممااليذياسددمت ااتقمم ادةااقما:
 اليعم ماي دتة اااااليمالتيةااها.

 .تعا ما دمذلاالية بااليدحييافماالييممال ا.4

 الرسوم

     :اليتةايمنااليدتتتاماتتدثلاادام ما

 ل.ساتتماخاةدام ما:ا058اليتسم اماليةمالااااليدة مامامقمدتخاا  .6
 ل.سااااةاااادايماا.    188
 ل.ساااتس ان يم اتعام ما.اا158

.ألمتاالختتااتالاااليدحييةافماخ حماألمتاتقيم االيتيدااااليتمامتقاضخاااليدتةاا)ا0
اليدندداي اع مهاد اقالاا0816خ4خ7تاتم اا– اا08هماادملباقتالتاتق ا)االيال حم

 اليسميامامتاالين اعما ا.

 .ألمتاتقمم االيدةااقمامذيكاحسباخ حماألمتاتقيم االيتيداا.:
 ادالح ما:



  د االأللمتااليدحييةافماخ حماالأللمتاع  االختتااتالااا%ا05 سددددددددددامااتضددددددددددان
 افما4اليدسدددتعل ماا اناع  اة بانددداحبااليعالقما)احسدددباداامتيافمااليدايةاتق ا)

 ا.ا0816خ4خ7تاتم اا–ا08اليقتالتاتق ا

  اعضااليحاخاااليتاندددددماماليتمامعمياتقيمتهااي يالتةامت اتحيمياألمتااليتيداااافم
اليتمامقيدخاااليدتةااالسددددددددددت ايال"ايتأيايل ماتاندددددددددددمادؤيفماد االيسدددددددددددميااليديمتااليعا ا ا
مديمتممااليديمتممااليدتتنددددددددددمامت مساالييال تةااليدع مما)احسددددددددددباداامتيافمااليدايةاتق ا

.ا ا0816خ4خ7تاتم اا–ا08 افمااليقتالتاتق ا5)

الشروط الواجب توفرها 
 لتقديم الخدمة

تعخيااليلخماةايامااليتيدمااتمفمتااليدسددددددددددددت ادااااليدة ماماإللتالناهذهاالختتااتالاا .1
دثلا:االألفال ا ادماليااليتحدمضا االيسددددددددددمال لاالي فاذةا ادمالياالييقا  االيد  اةمسددددددددددمما..ا

 مغمتهااد االيدست اداااالألتتىااليتمامت ازعال االيلخمادساقا"ااخاا.ا

تدعدم امسددددددددددددددم ماد اسدددددددددددددداماي قلاف مماالختتااتادااالأللخاةاماليدعيالاااليالادماد ا .0
 اليدتةاازي ادمقاازلتالناالختتااتالااماايعةسا.

تعدم الدماادسدددت اداااالإلقادمافماحالاةا اااليدخدماتاتلا ةا اديم مايدشددد ا .:
 مالستيعااالختتااتالاااليدة ماماأةثتاد امم اعدلافع ما.ااا

تمفمتا سددتمادقتمنةاممالضددحماد االيدمالنددفمااليقماسددممااليدة مباالختتااتامفقخاا)ا .4
فماحالاملميادمالنددفماقماسددمماتتغبااليلخمااتةامقخاافماالختتااتامةا ااالخدةا مما

 دتمفتةايتةامقخااد اقالاف مااليدتةاا ا.ا

ختتااتاافماحالاعي املميادمالندددددددددددددفماتاندددددددددددددماتتغبااليلخماااتةامقخاادالح م:
اليعم ما امت ااالسددتتيال االيدمالنددفمااليدعتديةافمادتةااالختتااتالاامالألاحا،االيندد اعمما

 ماليتانماااختتااتالاااليدة مام.

تعميا تا  االختتااتالاااليدام مافمااليشددددددددددددددخايةاي عم مااليتماتدااالتتااتها امامعتاتا .5
 تقتمتاالختتااتاخغممافماحالاملمياأيات ممتاأماشةباأماحكا.



.الخيتاال اادددايمقددداااليدحدددييايالعتتالضاع  ا تدددا  االيعم دددااامهمافمتاالةالخااليلخدددما6
 ع  اهذهاالي تا  امأث اناملمياف مااليدتةاافمادمقاااليعدلا.

خطوات الحصول على 
 الخدمة

ا.زتسدددددددالاةتاباتسددددددددماااختتااتالاااليدة ماماد االيلخماةايامااليتيدما)امتضدددددددد 1
 ةافمااليدع مدااااليدة ماماماليتماتدااالإلشاتةازيمخاافمافقتةااليمثا  االيدة ماما ا.

 .زلاامااليلخمااليةايامااةتاباتسدمامتضد ادام ما:0
        .دمعيازلتالناالختتااتالاااليتاتلمماخااليدميال مما

        .ة باتعدم امسم ماالي قلااليالادما

         تحيميالدماااليدسدددت اداااالألتتىااليدة مامايت فمذاالختتااتالااماليتمامقااتعدم خاا
ع  اعات االيلخمااليةاياماي تيدما.

.االيحضددمتااليشددتنددمايد يمبخاددثلااليلخماداامسددم ماالي قلااليد اسددامافمااليدمعيا:
اليدقتتاي قلاف مماالختتااتادااالأللخاةامالأليمالاااليالادمازي االيدمقاااليذياسددددددددددمت ااها

 ت فمذاالختتااتالاااليدة ماما.ا

.تعا ماالي دمذلااليدعتديافماالييممال اد اقالااليد يمب اميفااسددد فمادايمماد االيتة فما4
 الخلدايممااليدتتتاماع  اتقيم االيتيدمافمايال تةاالخمتاليالاامالي فقااا.اا

 .ازعال االيلخماةايامااليتيدماالاهامماتقتمتاالختتااتا.5

عياأدة اذيكا ازي اد يمبااليلخماااا.اتسددددد م اتقتمتالختتااتداااليعم مااليدتتاتةا)از 6
 تسيميااقمماالأللمتااليدتتتاماع مخا.ا

أرقام هاتف للتواصل 
 مع مقدم الخدمة

 +:06::26:1161+اخاا060::26:1161هاتنا:اا
 +005::26:1161فاةسا:ا
 045صابا:ا

 info@itrc.gov.syالياتمياالخيةتتم ما
  www.itrc.gov.sy اليدمقااالخيةتتم ما

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


المخرج الرئيسي من 
 الخدمة

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

  افمااليمقاااليدحيي.از لااااليتيدمااليدة ماما)االختتااتاماليتقمم  مؤشرات أداء الخدمة
 


