
 بطاقة تعريف الخدمة

خدرت مدر)اأا  اا-تقديم المعادرمتلاالماددددددددددددددندرممد المعات اد اعةا عم الم  دراالمادرعد ا اسم الخدمة
 لمعارمتلاالمتياتت افياعقتالم   المارع اا(.

 015-15250000 رمز الخدمة

 وصف الخدمة

اتق ا لمعتتقيم المعارمتلاالمادددددددددددنرمم المخرت م المعات ا اعةا عم الم  راالمارع اا
 اكرف الأل  زةا لمعايلاالمتياالامعكةانقت راإمىاعخاتالمعارمتةافيالمعتكزاعثلاا:

 لمع لزمةالالمكتت نم ا لمعمكرنمكم ا لمقارنراا.         -

 لمايليلااأاميليلاالمعرز اا لمعرءا...المخا(.         -

 ..اا   زةاكستاق مبالماالستمكا لمق لمبالمامت نم          -

    زةالمضغاا         -

 غمتهراعةالأل  زةا لمعايلاالمتياتتاتبالمعارمتةافيالمعكرةا.         -

 تقيم انترئجالمعارمتلااإمىالم   المارع اارما المخيع امتىاشددددددددددكلاشدددددددددد ريةاعارمتةا
  فقانع ذجاعحييا.

فاالماددددنرمم المتيامقيع رالمعتكزافيالمعتاأات ي ةاقرئع اتفاددددمتم ااعن لمالمعارمتلا
 لمعتفقا(اا

تئمسم  هيكلية الخدمة

عتتاا تصنيف الخدمة

 عقتاعتكزالالختارتلاا لألاحرثالمانرمم  أماكن تقديم الخدمة

 ظ تل)ا0:88ا–اارحر)اا8::0 أوقات تقديم الخدمة

 قارماحك عي المستفيد من الخدمة



المدة الزمنية 
 الخدمةللحصول على 

  مسددددددتغتقاتح ملالمكتربالمتسددددددعيامت   اارما المخيع اإمىالمعيمتم المفنم المعانم ا
 عنهاإمىالميلئتةالمفنم ام  امعلافاتيا.ا

  مسددتغتقالمتيامتىالم   اارما المخيع ااكترباتسددعيام  امعلافاتيا.ا متضددعةا
لمكتربا:

تااددر)ام ددي لالمع لممدديافيالمدديلئتةااع مدياإ تلءالالختاددرتلاالمخددرت مد ادالمعمدديلنمدد اأ   -
 لمفنم المعانم ا(ا.ا

 اتباترعمةا سمت انقلاعنرسا ا.       -

تحيميالمعستتزعراالألختىالمتيامق اتععمن رامتىامرتقالم   اارما المخيع اأاإةا   -
   ياا(.

  لمعات ا افياعقتالم   المارما امتخيع اأا  المع ق االمزعةالمالز اإلن رزلمعارمتلا
فيالمعتفالمعتفق،ا مختتفاتاار)ااعحييلمتياتحديي ا(ا اددددددددددددددي تاشدددددددددددددد دريةالمعارمتةا

متعحييلاالمترمم ا:

 .ن مالمامنراا اامات را.1
 .ن مالمعارمتلاالمعات ا ا.0
 .مييالمعارمتلاالمعات ا اا.:

 تس ملالمامنراافيالميلئتةالمفنم المعانم ..ترتمخا ت يالمامن افياس لا4

 الوثائق المطلوبة

 كترباتسعياعةالم   المارع اارما المخيع امتضعةاعرمتيا:ا  .1

  ن مالمامنراادالأل  زةاالمعات باعارمتت رافياعقتالم   ا ت اددددددددددددددمف رااشددددددددددددددكلا
عختات.

     .مييالمامنراا

  اخراددددددددددددددمراالمقمررالمعات باعارمتت را لمع رالااالم ظدرئفا د  المادرتعتتلا   
لمع لفق اأا ن لمالمعارمتلاالمعات بال تلؤهرامتىالمامنرا(ا.



     .ذكتالمع لافراالمقمرسم المتياستت ااع  ا رالمعارمتةالمعات ا ا

     .تقر المت لالاع الم   المارع اارما المخيع ا 

   لمشدددخلالمعسدددؤ لامةاعتراا اهذ المخيع افيالمعتكزاأاتسدددعم اعني بادااتسدددعم
ععثلالم   المارع ا(ا.

.ادد تةامةالم  م المشددخاددم امعني باداععثلالم   المارع المعسددؤ لامةاعتراا ا0
 لمخيع افيالمعتكزاأا  اتز ميالميم لةاارمتق الم انيالمخرلااهاكحيا ينىا(ا.

 الرسوم

     :لمتكرممفالمعتتتا اتتعثلااعرمتيا

 ل.راتت زماكعرمتيا:ا058لمتس  ا لما لا المعات ا ا قمعت را  .1
 ل.رااااارا اعرمياأاارستثنرءالم  راالمارع المعافرةا(ا.اا188
 ل.راااتس ااني قاتار نيا.     158

لمعحييةافياالئح ا   تاتقيم المخيعراالمتيامتقرضدددددد رااضددددددافا   تالمعارمتلا .0
اا08لمعتكزاأالمالئحد اهيااع  دباقتلتاتق اأ لمعاددددددددددددددريقاا0812د4د7ترتمخاا–(
 متمهاعةاقالالمسميا زمتالمانرم ا(ا.ا

 اعالحظ ا:
  اعةالأل  تالمعحييةافياالئح الأل  تامتىالمعارمتلاا%ا05تضددددددددددددرفانسددددددددددددا ا

(افيا4لمعسدددتا ت اانرءامتىااتباادددرحبالماالق اأاحسدددباعرا تيافيالمعريةاتق اأ
(ا.ا0812د4د7ترتمخاا–ا08لمقتلتاتق ا

  ااضالمحدرالاالمخدرادددددددددددددد ا لمتياما ياتقيمتهراإليلتةالمعتكزامت اتحيميا   تاافي
لمخيعراالمتيامقيع رالمعتكزالسددددددددتنريل)امت  ام ن اخرادددددددد اعؤمف اعةالمسددددددددميالمعيمتا
لمار ا،ا عيمتم المعيمتم المعختادد ا تئمرالميلئتةالمعانم اأاحسددباعرا تيافيالمعريةا

(ا.ا0812د4د7ترتمخاا–ا08(افيالمقتلتاتق ا5تق اأ



الشروط الواجب 
 توفرها لتقديم الخدمة

 فياا.خت المامندراادالأل  زةاعةا  ا ذىا  اضددددددددددددددتتا  ا   ياختدلافيالأليلءا،1
حدددرلاتامةا   ياعشددددددددددددددكتددد ا  اختدددلاعدددرامنددديالمتحققاعةالمامنددد اأانتم ددد المفحلا
لمفمزمدرئي(افاتىاادرمبالمخيع المتا يااحلالمعشددددددددددددددكت ا لسددددددددددددددتكعرلاكرف المعتاتاراا

 لمنرقا المعتاتق اارمامن ادالم  رزالمتياتامقاإ تلءالمعارمتلاالمعات ا ا.
  اعثات امتىالم  رزا(ااحمثاتتضددددددددددددددعةا:اا.ات فتااارق اتاتمفالم  رزاأاعتفق 0

 لس الم  رزا،الماتلزا،اتتعمزالم  رزا،اع رلالم  رزالمكتيا،المع رلالمعستخي ا
ت فتاكتمبالمتشدددددددغملالمخرلاارم  رزاأا  انسدددددددخ ا لضدددددددح ا عقت ءةاعنها(افيا .:

 حرلات فت ا.
ت فتانسخ اعقت ءةا  لضح اعةالمع لاف المقمرسم المعات بالمعارمتةا فق راافيا .4

حرلا   ياع لادددددددددددددف اقمرسدددددددددددددم اتتغبالم   ااتاامق رافيالمعارمتةا كرناالالعكرنم ا
 عت فتةامتاامق راعةاقالالمفنممةافيايلئتةالمعارمتةالمانرمم ا(ا

اتاامق رامعارمتةالمامن افياحرلامي ا   ياع لاف اخرا اتتغبالم   اااعالحظ :
دالم  ددرزا،امت االسددددددددددددددتخدديل المع لاددددددددددددددفدد المعاتعدديةافياعتكزالالختاددرتلاا لألاحددرثا

 لمانرمم ا لمخرا اارمعارمتلاالمعات ا .

تععمةا سددددمت اعنرسددددا امنقلافنميالمعارمتةاع الأل  زةالمعسددددتخيع اإل تلءالمعارمتةا .5
 .اعةالمعتكزاإمىاعقتالم   اارما المخيع ا ارماكر

تععمةاعسدتتزعراالإلقرع افياحرلاكرةاع ق اإ تلءالمعارمتةاخرتجانارقايعشقا،ا .2
  لستيماامعتم المعارمتةالماقرءاألكثتاعةام  امعلا.

تاتاتاا اتا يانترئجالمعارمتلاالمعامن افيالمشددددددددددددد ريةامتامن المتياتعااعارمتت را، .7
 لمش ريةاالغم افياحرلا   يا  اتغممتا  اشابا  احكا.

لالمتزل ااددرم قددداالمعحددييامالمتتلضامتىانتددرئجالمامندددراا ه اف تالاالمالم  ددد ا .0
 متىاهذ المنترئجاا  ثنرءا   يافنيالمعتكزافياع ق الماعلا

خطوات الحصول على 
 الخدمة

لمعات ا اعةالم   اارما المخيع اأامتضعةاكرف ااإتسرلاكترباتسعياارمعارمتلا .1
 لمعات عراالمعات ا ا لمتياتعاالإلشرتةاإمم رافيافقتةالم ثرئقالمعات ا (.



إ را الم   المارما امتعارمتةااكترباتسعيامتضعةاع مياإ تلءالمعارمتةالمخرت م ا .0
  اتباتععمةا سمت المنقلالمالزع ا،ا كرف المعستتزعراالألختىاإةا  يااا.ا،

لمحضدد تالمشددخادديامعني بداععثلالم   المارع اارما المخيع اع ا سددمت المنقلا .:
لمعندرسدددددددددددددداد افيالمع مديالمعقتتامنقدلافنميالمعارمتةاع الأل  زةا لألي لاالمالزع اإمىا

 لمعات ا ا.المع ق المذ اسمت ااهاتنفمذالمعارمتلاا

ميليالمعارما المعرمم ا. .4  إمال الم   اارما المخيع اا رهزم اش ريةالمعارمتةا ل 
تسدددددددددتم اشددددددددد ريةالمعارمتةاإمىاعني بالم   ااااياتسددددددددديميالأل  تالمعتتتا امتم ر،ا .5

  لمعحييةافيالمعارما المعرمم .ا

أرقام هاتف للتواصل 
 مع مقدم الخدمة

 +:02::22:1121+اداا020::22:1121ااهرتفا:
 +005::22:1121فركرا:ا
 045لابا:ا

 info@itrc.gov.syلماتميالالمكتت نيا

  www.itrc.gov.sy لمع ق الالمكتت نيا

المخرج الرئيسي من 
 الخدمة

 .لمتياتتضعةانترئجالمعارمتلاالمعات ا (اش ريةالمعارمتةا فقانع ذجاعحييأالمش رية

 إن رزالمخيع المعات ا اأالمعارمتةا(افيالم قاالمعحيي. مؤشرات أداء الخدمة
 

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

