
 بطاقة تعريف الخدمة

تقديم المعايرات الصنننننننننننواةيم الميع ام ما  ميخ ال ،ات الناصنننننننننننم    المو مات    اسم الخدمة
 نار يا" ) أي المعايرات التي تتم في مقر ال ،م يالام الندمم(   - األفراد 

 016-15250000 رمز الخدمة

 وصف الخدمة

الصننننننننننننننونناةيننم النننار يننم الميع اننم ما  ميخ ال ،ننات الننناصنننننننننننننننم  تقننديم المعننايرات 
 المو مننننات    المتععقننننم اهننننافننننم األ ، ال  المعنننندات التي ر يمها وقع،ننننا  ل  منار 

 المعايرال في المره  مثل  :

 الم ا يا ارلهتر ويم  الميهاويهيم  القااوات .         -

 الما  ت  الماء ... الخ (. العدادات ) ةدادات         -

 أ ، ال هسر ق لب الاالستيك  الق الب الايت ويم ..          -

 أ ، ال الضغي          -

 غيرها ما األ ، ال  المعدات التي تتيعب المعايرال في المهاا .         -

 ل  ال ،م يالام الندمم ةع  شننننننننننننننهل شنننننننننننننن،ادال معايرال  ف    تقديم وتائج المعايرات
 وم ذج محدد .

) ت د ا قائمم تفصننننيعيم اعو ام المعايرات الصننننواةيم التي يقدم،ا المره  في المع   
 المرف  ( 

رئيسيم                    هيكلية الخدمة

مرتاي                     تصنيف الخدمة

 مره  ارنتاارات  األاحاث الصواةيممقر  أماكن تقديم الخدمة

  ،را" 0:88 –صااحا"  8::0 أوقات تقديم الخدمة

 المو مات     -أفراد         -قيام أةمال     المستفيد من الخدمة



المدة الزمنية 
 للحصول على الخدمة

   تح يل الهتاب الرسننننننمي لع ،م يالام الندمم  ل  المديريم الفويم المعويم  يسننننننتغر
 موه  ل  الدائرال الفويم ي م ةمل فععي . 

   يسنننننننننننننتغر  الرد ةع  ال ،م يالام الندمم اهتاب رسنننننننننننننمي ي م ةمل فععي. حيث
يتضما الهتاب :

" ل د ل الم اةيد في الدائرال م ةند   راء ارنتانارات الننار ينم م المينداوينم ) تاعا    -
 الفويم المعويم ( . 

 يعب تاميا  سيعم وقل مواسام .       -

تحديد المستع مات األنرى التي يقخ تعميو،ا ةع  ةات  ال ،م يالام الندمم )  ا    -
   دت (.

  الميع ام في مقر ال ،م اليالام لعندمم ) أ  الم قخ  ال ما الال م إلو ا المعايرات
في المع  المرف     ينتع  تاعا"  محددالتي تحدده (  صننننننننننننند ر شننننننننننننن،ادال المعايرال 

لعمحددات التاليم :

 .و م العيوات  يايعت،ا .1
 .و م المعايرات الميع ام .0
 .ةدد المعايرات الميع ام.:

 تس يل العيوات في الدائرال الفويم المعويم..تاريخ  ر د العيوم في س ل 4

 الوثائق المطلوبة

 .هتاب رسمي ما ال ،م يالام الندمم يتضما مايعي : 1

   و م العيوات م األ ، ال  الميع ب معايرت،ا في مقر ال ،م  ت صننننننننننننننيف،ا اشننننننننننننننهل
منتصر.

     . ةدد العيوات

  أ  ناصننننننننننننننيات القيار الميع ب معايرت،ا  الم ارت  ال  نائ   مأ  الانارمترات 
الم افقم ) أو ام المعايرات الميع ب ا راؤها ةع  العيوات( .



     . ذهر الم اصفات القياسيم التي ستتم ام  ا،ا المعايرال الميع ام

     . أرقام الت اصل مخ ال ،م العامم يالام الندمم

  الشننننل المسنننؤ ل ةا متااعم هذه الندمم في المره  ) تسنننميم مود ب م  تسنننميم
ممثل ال ،م العامم ( .

.صنن رال ةا ال، يم الشنننصننيم لمود ب م ممثل ال ،م العامم المسننؤ ل ةا متااعم 0
 الندمم في المره  ) أ  ت  يد الدي اا االرقم ال يوي النال اه هحد أدو  ( 

 .تعائم وم ذج اليعب المحدد في الدي اا .:

 الرسوم

     : التهالي  المترتام تتمثل امايعي

 ل.ر تت  م همايعي : 058الرس م  الي ااخ الميع ام  قيمت،ا   .1
 ل.ر    يااخ مالي  . 188
 ل.ر   رسم صود   تعا وي .   158

المحددال في رئحم أ  ر تقديم الندمات التي يتقاضنننننن،ا  ضننننننع  أ  ر المعايرات .0
المصنننننننننننننناد   0812م4م7تاريخ  –(  08المره  ) الالئحنم هي ام  نب قرار رقم )
 ةعيه ما قال السيد   ير الصواةم ( . 

  مالح م :

   ما األ  ر المحددال في رئحم األ  ر ةع  المعايرات % 05تضننننننننننننا  وسننننننننننننام 
( في 4المسنننتع عم اواء ةع  يعب صننناحب العالقم ) حسنننب ما  رد في المادال رقم )

( . 0812م4م7تاريخ  – 08القرار رقم 



  اعض الحارت الناصنننننم  التي يع د تقديرها ل دارال يتم تحديد أ  ر الندمات  في
التي يقدم،ا المره  اسننننننننننتوادا" لرأي ل وم ناصنننننننننننم مؤلفم ما السنننننننننننيد المدير العام   
 مديريم المديريم المنتصننننننننننم  رئير الدائرال المعويم ) حسننننننننننب ما  رد في المادال رقم 

. ( 0812م4م7تاريخ  – 08( في القرار رقم 5)

الشروط الواجب 
 توفرها لتقديم الخدمة

 في  نع  العيوات م األ ، ال ما أي أذى أ  ضننننننننننننننرر أ     د نعل في األداء   .1
حال تايا    د مشهعم أ  نعل ما ةود التحق  ما العيوم ) وتي م الفحل الفي يائي 
( فعع  يالب الندمم التع،د احل المشننننننننننهعم  اسننننننننننتهمال هافم المتيعاات الواقصننننننننننم 

 المتععقم االعيوم م ال ،ا  التي تعي    راء المعايرات الميع ام .

أ  مثاتم ةع  ال ،ا  ( احيث تتضنننننننننننما :  ت فر اياقم تعري  ال ،ا  ) مرفقم   .0
 اسم ال ،ا    اليرا    ترمي  ال ،ا    م ال ال ،ا  الهعي   الم ال المستندم .

ت فر هتيب التشنننننننغيل النال اال ،ا  ) أ  وسننننننننم  اضنننننننحم  مقر ءال موه ( في  .:
 حال ت فره .

ت فر وسنننننم مقر ءال   اضننننحم ما الم اصننننفم القياسننننيم الميع ب المعايرال  فق،ا )  .4
في حال    د م اصننننفم قياسننننيم ترغب ال ،م اتيايق،ا في المعايرال  هاوت ارمهاويم 

 مت فرال لتيايق،ا  في دائرال المعايرال الصواةيم ( . 

يوم لمعايرال الع في حال ةدم    د م اصفم ناصم ترغب ال ،م  اتيايق،ا مالح م:
م ال ،ننا    يتم  اسننننننننننننننتننندام الم اصننننننننننننننفننم المعتمنندال في مره  ارنتاننارات  األاحنناث 

 الصواةيم  الناصم االمعايرات الميع ام.

تعميا  سننننيعم مواسننننام لوقل فويي المعايرال مخ األ ، ال المسننننتندمم إل راء المعايرال  .5
 ما المره   ل  مقر ال ،م يالام الندمم  االعهر .

تعميا مسنتع مات اإلقامم في حال هاا م قخ   راء المعايرال نارج ويا  دمش     .2
  استدةت ةمعيم المعايرال الاقاء ألهثر ما ي م ةمل .



تع د وتنائج المعنايرات المايونم في الشنننننننننننننن،ادال لععيوم التي تمت معايرت،ا    تعتار  .7
 الش،ادال رغيم في حال    د أي تغيير أ  شيب أ  حك .

لت ام اننال قنننت المحنندد لالةتراض ةع  وتننائج العيونننات  ه  ف ر ايالم ال ،نننم ار .0
 ةع  هذه الوتائج   أثواء    د فوي المره  في م قخ العمل .

خطوات الحصول على 
 الخدمة

افم ه  رسال هتاب رسمي االمعايرات الميع ام ما ال ،م يالام الندمم ) يتضما .1
 المعع مات الميع ام  التي تمت اإلشارال  لي،ا في فقرال ال ثائ  الميع ام ( .

   اام ال ،م اليالام اهتاب رسمي يتضما :  .0
  . م ةد   راء المعايراتارنتاارات النار يم م الميداويم

   . يعب تعميا  سيعم الوقل الال مم

   تحديد  ميخ المستع مات األنرى الميع ام لتوفيذ المعايرات  التي يقخ تعميو،ا ةع
ةات  ال ،م .

 ةد الم الحضنن ر الشننننصنني لمود بم ممثل ال ،م مخ  سنننيعم الوقل المواسننام في .:
المقرر لوقل فويي المعايرال مخ األ ، ال  األد ات الال مم  ل  الم قخ الذي سننننننننننننننيتم اه 

 الميع ام . توفيذ المعايرات 

تعائم الوم ذج المعتمد في الدي اا ما قال المود ب   دفخ سعفم ماليم ما التهعفم  .4
 ار ماليم المترتام ةع  تقديم الندمم في دائرال اريرادات  الوفقات .  

  ةالم ال ،م يالام الندمم ا اه يم ش،ادال المعايرال .  .5

  ال ،م  اعد تسديد اقيم األ  ر المترتام ةعي،ا.تسعيم ش،ادال المعايرال  ل  مود ب  .2

أرقام هاتف للتواصل 
 مع مقدم الخدمة

 +:02::22:1121+ م  020::22:1121هات  :  
 +005::22:1121فاهر : 
 045ل ب : 



 info@itrc.gov.syالاريد ارلهتر وي 

  www.itrc.gov.sy الم قخ ارلهتر وي 

المخرج الرئيسي من 
 الخدمة

شنننننننننننننن،نادال المعنايرال  ف  وم ذج محندد  )الشنننننننننننننن،نادال التي تتضننننننننننننننما وتنائج المعننايرات 
 الميع ام(.

  و ا  الندمم الميع ام ) المعايرال ( في ال قت المحدد. مؤشرات أداء الخدمة
 

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

