
 بطاقة تعريف الخدمة

تقددم خدمددملددردب تددمم دد د  اددهل  ادخادب واددهظدب مددهددددددددددددددددرد ب ل  لددهظد دتددمم دد د   د اسم الخدمة
 بالمتبهمبظد ب لاه مبظد بألوازةدب لمبم ر(.

 020-15250000 رمز الخدمة

 وصف الخدمة

تقم خدمملردب تمم  د  اهل  ادخادب واهظدب مهدددددرد ب ل  لهظد   دة اددددزردب لم زد
 ب لمت فرد خقدله  اد:

 تمم  د   دبالمتبهمبظد ب تحه  لد،دب لاه مبظد.د-
 تمم  د   دبألوازةدب لت خمةدخادلمهبمهد.د-

 ح ثد تلثلدب ل تجدب  اهئاد  مملردبااهمةدإتلهخدب تمم  د.

مئ س ردددددددددددددددددد  هيكلية الخدمة

غ مدلمتبزدددددددددددددد  تصنيف الخدمة

 لم زدبالمتبهمبظد بألبحهثدب د ه  ر أماكن تقديم الخدمة

  امب"د0:88د–دبهحه"دد8::0 أوقات تقديم الخدمة

 ب ل  لهظدددد-قزهعدة لهلدددد المستفيد من الخدمة

المدة الزمنية 
 للحصول على الخدمة

  ب الزخد تح  ددلدز دد دب تددمم دد دب مددهلدبدده واددردإ  دلددم م ددردب و مةد ت ل ددرددب زلا
ب ل بممدب بادددم رد واردل سدددقرد ل ادإ  دب لم م ردب ف  ردب لمتددددردبل يددد عدب تمم  د

 ستغمقد  خد للدد.

  ب زلادب الزخد  ممد   دب وادردب زده بدرد  تدمم د دبده ل بخقردة ب مخرد سددددددددددددددتغمقد  خد
 للدد.

  ت ف ذدب تمم  دخادب لم م ردب ف  ردب لمتددددددردبل يددددد عدب تمم  دلمتبزدبهأل هخددزلا
 ب سه هظدب تمم ب ردب تاد حممههدزه  دب مملرد فساد.



  ب زلادب الزخد ت  اداددداهمةدإتلهخدب تمم  دوههزةد  تسددد  خدخادب م  بادد سدددتغمقد  خد
 للد.د

 ل اد  لدم م دردب ف  ردب لا  ردبل يدددددددددددددد عدب تمم  دةادتقتم د   دب واردددلالح درد:
ب زده بدردبأل دهخدب تدمم ب دردب تاد تز بادهد  عدب تدمم  دب لحممدخادحهلد مخدقممتاهد   د

 تحم مدذ ك.

 الوثائق المطلوبة

  ته دمسلادلادب واردزه بردب مملردبح ثد تيلادله  اد:د  .1
     ول عدب لا  لهظد ب تفهد لدب لتا قردبه تمم  دب لز   د:د

 ب امفدل اد.      (1
   عدب تمم  دبمقرد دتحم مدبالمتبهمبظد /دة دبألوازةد(د.      (0
  ممدبأل هخدب تمم ب رد.      (:
 ب تهم خدب لت قعد ت ف ذدهذبدب تمم  د.      (4
 ب ا ل رد. ممدب لتممب اد ااهمبتاخد      (5
     .ةمقهخدب ت بدلدلعدب واردزه بردب مملرد

  تسدددل ردب ادددملدب لسدددا لد ادلتهباردهذهدب مملردخادب لم زد دتسدددل ردل م  د/د
للثلدب وارد(د.

ددددد مةد ادب ا  ردب اددددمددددد رد ل م  د/دللثلدب واردب لسددددا لد ادلتهباردهذهد .0
 تز  مدب م  بادبه مقخدب  ز ادب مهلدباد حمدةم  د(د.دب مملردخادب لم زد دة 

  ل ذجدب ز  دب لحممدخادب م  باد.  .:

 الرسوم

     :ب ت ه  فدب لتمتبرد   دب حد لد   دهذهدب مملردتتلثلدبله  اد

 ل.سدتت زعد له  اد:د058ب مس خد ب ز ببعدب لز  برد ق لتاهد  .1
 ل.سددددزهبعدله ادد.       188
 ل.سددمسخدد م قدتاه  اد.د158



.دةو مدب تمم  دب لحممةدحسدددد دالئحردبألو مب تاد تقهيدددداهدب لم زد دب الئحردهاد0
ب لددددددددهمقد   ادلادقبلدب سددددددد مد ز مدد7/4/0812تهم خدد–د08بل و دب قمبمدمقخد

 ب د ه رد(د.د

الشروط الواجب 
 توفرها لتقديم الخدمة

ةاد   ادز  دب واردب لتا قدبه تمم  د بيددددحه"د لفا له"دلادح ثدلهده دلز   دد
 . ،د  حت يدول عدب لا  لهظد ب تفهد لدذبظدب االقردبمقر

ل يدددددددد عدب تمم  دد ل ادد  مدب حهوردإ  دلا  لهظدت يدددددددد ح ردة تم ادلالح رد:
  لم مدب لم م ردب ف  ردب لا  ردب ت بدلدلبهامةدلعدب واردب زه برد  مملر.دد

خطوات الحصول على 
 الخدمة

إمسدددددددددددهلد ته دمسدددددددددددلادلادب واردب زه برد  تمم  د د تيدددددددددددلاد هخردب لا  لهظد .1
 ب لز  بردب تادتلظدبإلاهمةدإ  اهدخادخقمةدب  ثهئقدب لز  برد(د.

إوهبردب واردب زه برد  تمم  دب ته دمسدلاد تيدلادتهم خد ت ق ظدإومبادب تمم  د .0
خادحددهلدت خمظدإل دده  ددردت ف ددذدب تددمم دد دب لز   د،دة بال تددذبمدخادحددهلد ددمخدت خمد

 بإلل ه  ر.

تابئدردب  ل ذجدب لاتلدمدخادب دم  بادلادقبدلدب ل دم  ،د مخعدةو مدب تدمم د د هل رد .:
 قبلدب تحهقدب لماح ادبه تمم  دخادمبئمةدبال مبمبظد ب  فقهظد.دد

إ الخدب وادردب لا  دردبده تدمم  دبوههز ردب ادددددددددددددداهمةدخ مدت ق ااهدلادب لم مدب اهخد .4
   د  اهدإ  دب م  باد.

 تس  خدااهمةدإتلهخدب تمم  دإ  دل م  دب وارد.د  .5

أرقام هاتف للتواصل 
 مع مقدم الخدمة

 +:02::22:1121+د/دد020::22:1121ههتفد:دد
 +005::22:1121خه سد:د

 045لد د:د
دinfo@itrc.gov.sy ب بم مدبال  تم  ا

  www.itrc.gov.sy ب ل قعدبال  تم  اد

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


المخرج الرئيسي من 
 الخدمة

د.ااهمةدبتلهخدب تمم  

 إ وهزدب تمم  دب لز   دخادب زلادب لحمم. مؤشرات أداء الخدمة
 


