
 بطاقة تعريف الخدمة

تقديم المعايرات الصنننننننننننواةيم الميع ام ما  ميخ ال ،ات الناصنننننننننننم    المو مات    اسم الخدمة
 دانعيا" ضما مناار المركز. -  األفراد

 014-15250000 رمز الخدمة

 وصف الخدمة

 المو مات    تقديم المعايرات الصنننننننننننواةيم الميع ام ما  ميخ ال ،ات الناصنننننننننننم  
  األفراد دانعيا" ضما مناار المركز مثل :

مننا   –غنناز  –معنناير: : مقنناييط األي ال ي مقينناط الزما ي مقينناط تنندف      ا   
(ي مقيناط الررار: ي مقيناط الري انم   معاير: ر م الز ا يات   معاير:  ضنننننننننننننناي 

 ر م المكاييل ... الخ .

إلى ال ،م يالام الندمم ةعى شننننننننننننننكل شنننننننننننننن،اد: معاير:  ف    تقديم وتائج المعايرات
 وم ذج مردد .

  ت د ا قائمم تفصننننيعيم اعو ام المعايرات الصننننواةيم الت  يقدم،ا المركز ف  المع   
 المرف  (.  

رئيسيم هيكلية الخدمة

مرتاي تصنيف الخدمة

 مقر مركز االنتاارات  األاراث الصواةيم. أماكن تقديم الخدمة

  ،را" 0:88 –صاارا"  8::0 أوقات تقديم الخدمة
 المو مات    -أفراد         -قيام أةمال     المستفيد من الخدمة

المدة الزمنية 
 للحصول على الخدمة

  يسننننننننتزر  إو از ال رقيات الميع ام  اسننننننننتبم العيوم ما يالو الندمم ف  الدي اا
.   دقيقة 54

 الميع انم اةتانارا" ما تاريخ  صنننننننننننننن ل العيوات إلى المنار  زما إو ناز المعنايرات
ف  المع  المرف    ينتع   ذا الزما  محددالمعو   رتى صننننند ر شنننننن،اد: المعاير: 

تاعا" لعمرددات التاليم : 



 .و م العيوم  يايعت،ا .1
 .و م المعايرات الميع ام .0
 .ةدد المعايرات الميع ام  .:
 العيوم ف  س ل تس يل العيوات ف  الدائر: الفويم المعويم.تاريخ  ر د   .4

 الوثائق المطلوبة

 كتاو رسم  ما ال ،م يالام الندمم يتضما مايع  :   .1
 .و م العيوات / األ ،ز:  الميع و معايرت،ا  ت صيف،ا اشكل منتصر

 . ةدد العيوات

 أ  نناصننننننننننننننينات القيناط الميع و معايرت،ا  الم االت  ال  نائ   /أ  الانارمترات 
الم افقم   أو ام المعايرات الميع و ا راؤ ا ةعى العيوات( .

 . ذكر الم اصفات القياسيم الت  ستتم ام  ا،ا المعاير: الميع ام

 . أرقام الت اصل مخ ال ،م العامم يالام الندمم

  / تسنننميم الشننننؤ المسنننؤ ل ةا متااعم  ذف الندمم ف  المركز   تسنننميم مود و
ممثل ال ،م العامم ( .

  ذكر التععيمات الناصننننننننننننم اموا لم  وقل  تدا ل العيوات   إا كاا  وا  شننننننننننننر ي
ناصم ي و مراةات،ا  ( .

صنن ر: ةا ال، يم الشنننصننيم لمود و / ممثل ال ،م الذ  يق م ات صننيل العيوات  .0
 إلى مركز االنتاارات   أ  تز يد الدي اا االرقم ال يو  الناؤ اه كرد أدوى ( 

أ  مثاتم ةعى ال ،از ( اريث تتضنننننننننننما : اسنننننننننننم  اياقم تعري  ال ،از   مرفقم .:
 ال ،از   اليراز   ترميز ال ،از   م ال ال ،از الكع    الم ال المستندم .

كتيو التشنننننننزيل الناؤ اال ،از   أ  وسننننننننم  اضنننننننرم  مقر  : موه ( ف  رال  .4
 ت فرف .



    فوسنننننننم مقر  :   اضننننننرم ما الم اصننننننفم القياسننننننيم الميع و المعاير:  فق،ا  .5
رال    د م اصنننننننننننننفم قياسنننننننننننننيم ترغو ال ،م اتيايق،ا ف  المعاير:  كاوت االمكاويم 

 مت فر: لتيايق،ا  ف  دائر: المعاير: الصواةيم ( . 

يوم لمعاير: الع ف  رال ةدم    د م اصفم ناصم ترغو ال ،م  اتيايق،ا مبر م:
/ ال ،نناز   يتم  اسننننننننننننننتننندام الم اصننننننننننننننفننم المعتمنند: ف  مركز االنتاننارات  األارنناث 

 الصواةيم  الناصم االمعايرات الميع ام.

 تعائم وم ذج اليعو المردد ف  الدي اا .   .6
 

 الرسوم

     :  التكالي  المترتام تتمثل امايع

 ل.ط تت زم كمايع  : 058الرس م  الي ااخ الميع ام  قيمت،ا   .1
 ل.ط    يااخ مال   . 188
 ل.ط   رسم صود   تعا و  . 158

 ذل  رسو الئرم أ  ر تقديم الندمات الت  يتقاض،ا المركز  أ  ر المعايرات   .0
المصنننننننننناد  ةعيه ما  7/4/0816تاريخ  –(  08  البئرم    ام  و قرار رقم  

 قال السيد  زير الصواةم ( . 

  مبر م :

   ما األ  ر المردد: ف  الئرم األ  ر ةعى المعايرات % 05تضننننننننننننا  وسننننننننننننام 
( ف  4المسنننتع عم اوا  ةعى يعو صنننارو العبقم   رسنننو ما  رد ف  الماد: رقم  

( . 7/4/0816تاريخ  – 08القرار رقم 

   اعض الرناالت النناصننننننننننننننم  الت  يع د تقدير ا  دار: المركز يتم ترديد أ  ر  ف
الندمات الت  يقدم،ا المركز اسننننننننتوادا" لرأ  ل وم ناصننننننننم مؤلفم ما السننننننننيد المدير 
العام    مديريم المديريم المنتصننم  رئيط الدائر: المعويم   رسننو ما  رد ف  الماد: 

( . 7/4/0816تاريخ  – 08( ف  القرار رقم 5رقم  



الشروط الواجب 
 توفرها لتقديم الخدمة

 ضننننننننننننخ العيوم ف  را يم و يفم تماما  ناليم ما أ  مع ثات يمكا أا تؤثر ف   .1
نصن صيم العيوم ( مثب" م ازيا الررار: ناليم ما ا  كسر  صنرم الوتائج   رسنو

 مرف  نم ضننننننننننننننما ةا ات فعيوينم   الكتنل نناليننم ما الننند    مرف  نم ف  ةعا،ننا 
 الناصم ... الخ 

   د معصنننننن  ةعى العيوم / را يم العيوم   يعار ةا مرت ن العيوم    التسننننننميم  .0
 الصريرم لععيوم المراد معايرت،ا  .

نع  العيوات / األ ،ز: ما أ  أذن أ  ضننننننننننننننرر أ     د نعل ف  األدا     ف   .:
رال تايا    د مشنننننننننكعم أ  نعل ما ةود الترق  ما العيوم ةود اسنننننننننتبم،ا   وتي م 
الفرؤ الفيزينائ  ( فععى ينالنو النندمنم التع،ند ارنل المشننننننننننننننكعنم  اسننننننننننننننتكمال كافم 

ع ام تعي  إ را  المعايرات الميالمتيعاات الواقصنننننننننم المتععقم االعيوم / ال ،از الت  
ال يك ا ما ر  المركز االةتذار ةا تقديم الندمم الميع ام   االسرةم القص ن    ا 

 . 

تع د وتائج المعايرات المايوم ف  الشنننننننن،اد:  لععيوم المرسننننننننعم     تعتار الشنننننننن،اد:  .4
 الغيم ف  رال    د أ  تزيير أ  شيو أ  ر  .

.التزام يالو الندمم ااسننننتعاد: العيوات نبل المد: المردد:  المتف  ةعي،ا   ريث 5
 يرتف  المركز االعيوات المرسعم لبنتاار لمد: ش،ر ما تاريخ صد ر الوتائج . 

عامم ال لذا يعتار المركز غير مسنننننؤ ل ةا  ذف العيوات ف  رال ةدم ماادر:  ال ،م
السننننننتبم،ا ما المركز اعد اوت،ا  المد: المذك ر: أةبف.  ةعما" أوه يتم إةبم ال ،م 
العامم اصننننند ر شننننن،اد: المعاير: مااشنننننر: رال مصنننننادقت،ا ما المدير العام لعمركز   

  اتفيًا أ  االفاكط ةا يري  الدي اا (

االلتزام اننال قننت المرنندد لبةتراض ةعى وتننائج العيوننات     ف ر ايبم ال ،ننم  .6
   اليالام ةعى ش،اد: المعاير:  قال استعادت،ا لع ،از المعاير ما المركز.



خطوات الحصول على 
 الخدمة

كافم المعع مات الميع ام  إرسال كتاو رسم  ما ال ،م يالام الندمم   يتضما .1
  الت  تمت ا شار: إلي،ا ف  فقر: ال ثائ  الميع ام (. 

. الرضننن ر الشنننننصنننن  لمود و/ ممثل ال ،م يالام الندمم إلى الدي اا ف  مركز 0
 االنتاارات الصواةيم لت صيل العيوات مخ الكتاو الرسم  المشار إليه سااقا".

. اسنننننننننتبم العيوم / ال ،از ما مود و/ ممثل ال ،م أصننننننننن ال" اعد التعكد ما تعايم :
 العيوم لمتيعاات  شر ي االستبم .

.  تعائننم الوم ذج المعتمنند ف  النندي اا ما قاننل المونند و   دفخ سننننننننننننننعفننم منناليننم ما 4
 التكعفم اال ماليم المترتام ةعى تقديم الندمم ف  دائر: االيرادات  الوفقات .  

 . إةبم ال ،م يالام الندمم ا ا زيم ش،اد: المعاير: .5
. تسنننننننننعيم شننننننننن،اد: المعاير: مخ العيوم إلى مود و ال ،م  اعد تسنننننننننديد اقيم األ  ر 6

 المترتام ةعي،ا. 
 

أرقام هاتف للتواصل 
 مع مقدم الخدمة

 +:06::26:1161+ /  060::26:1161 ات  :  
 +005::26:1161فاكط : 
 045 ؤ و :

 info@itrc.gov.syالاريد االلكتر و  

  www.itrc.gov.sy الم قخ االلكتر و  

المخرج الرئيسي من 
 الخدمة

 ش،اد: المعاير:  ف  وم ذج مردد   الش،اد: الت  تتضما وتائج المعايرات الميع ام(

 إو از الندمم الميع ام   المعاير: ( ف  ال قت المردد . مؤشرات أداء الخدمة
 

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

