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 وصف الخدمة
 تقديم الدراسات واالستشارات الفنية المطموبة من جميع الجهات العامة .

حيثثثت يتماثثثت المنثثثت  النهثثثاقر لميدمثثثة بتقريثثثر يتأثثثمن نتثثثاق  الدراسثثثة  و االستشثثثار   
 الفنية ، والتوصيات والمقترحات. 

رقيسية                    هيكمية الخدمة

مرتبط                    تصنيف الخدمة

 مركز االيتبارات واألبحات الصناعية أماكن تقديم الخدمة

 ظهرا" 0:88 –صباحا"  8::8 الخدمةأوقات تقديم 

 قطاع حكومر المستفيد من الخدمة

المدة الزمنية 
 لمحصول عمى الخدمة

   يسثثثثتإرج زنجثثثثاز الورقيثثثثات المطموبثثثثة واسثثثثت م الواثثثثاقج والعينثثثثة   الجهثثثثاز المثثثثرتبط
بموأوع الدراسة  و االستشار   ) فر حثات وجوداثا م مثن منثدوج الجهثة العامثة فثر 

دقيقة  . 51 الديوان 

   يتثثثراوم زمثثثن تقثثثديم اليدمثثثة منثثثا اسثثثتكمات جميثثثع الواثثثاقج ووصثثثولها زلثثث  مديريثثثثة
األبحات والتقانة الصناعية بين عد   يام زل  عد   شهر تبعا" لمايمر: 

 موأوع الدراسة  واالستشار  وطبيعتها ودرجة تعقيداا .  .1

والتقانثثة الصثثناعية والمديريثثة   وكثثالت تبعثثا" لأثثإط العمثثت فثثر مديريثثة األبحثثات  .0
المديريات الفنية المعنية باليدمثة المطموبثة ) قثد يشثترت فثر تهديثة اثاة اليدمثة  كاثر 

 من مديرية فنية ، حسج متطمبات الدراسة  و االستشار م .

 كتاج رسمر من الجهة العامة طالبة اليدمة يتأمن مايمر :      .1 الوثائق المطموبة



    تحديد المطموج بدقة واكر المعمومات والتفاصيت اات الع قثة بموأثوع الدراسثة
 و االستشار  .

    نثثثوع العينثثثات وعثثثدداا ) فثثثر حثثثات وجثثثود عينثثثات    جهثثثز   لهثثثا ع قثثثة بموأثثثوع
الدراسة  و االستشار  م .

     (  زن اكثثر التعميمثثات الياصثثة بمناولثثة ونقثثت وتثثداوت العينثثات فثثر حثثات وجوداثثا
كان انات شروط ياصة يجج مراعاتهام .

    . رقام التواصت مع الجهة العامة طالبة اليدمة 

     تسمية الشيص المسثووت عثن متابعثة اثاة اليدمثة فثر المركثز ) تسثمية منثدوج
ممات الجهة العامة م .

 دلثثة ، جميثثع الواثثاقج اات الصثثمة  وال زمثثة دنجثثاز الدراسثثة   االستشثثار  ماثثت :  .0
 مواصفات ، ميططات ، رسومات .... ) زن لزمت  م .

صور  عن الهويثة الشيصثية لمنثدوج   مماثت الجهثة العامثة الثاب يقثوم بتوصثيت   .:
العينثثثثات والواثثثثاقج اات الصثثثثمة زلثثثث  مركثثثثز االيتبثثثثارات )  و تزويثثثثد الثثثثديوان بثثثثالرقم 

  الوطنر الياص به كحد  دن  م .

 الرسوم

      المترتبة تتمات بمايمر :التكاليف

 ت.س تتوزع كمايمر : 058.الرسوم والطوابع المطموبة وقيمتها 1
 ت.س    طابع مالر ) باستاناء الجهات العامة المعفا  م .    188
 ت.س   رسم صندوج تعاونر .    158

.تحثثثثدد  جثثثثور الدراسثثثثات واالستشثثثثارات واليبثثثثرات التثثثثر يقثثثثدمها المركثثثثز بنثثثثاء عمثثثث  0
تقديرات المديرية الميتصة وموافقة المدير العام لممركز )) حسثج مثا ورد فثر المثاد  

، المصثادج مثن السثيد وزيثر  0816 4 7تثاري   –م  08م فر القرار رقم ) :رقم ) 
 الصناعة ، والياص بتحديد  جور اليدمات التر يقدمها المركز مم



  م حظة :

   الدراسات واالستشارت المسثتعجمة بنثاء عمث  % من األجورعم   05تأاف نسبة
 – 08م فثثثر القثثثرار رقثثثم 4طمثثثج صثثثاحج الع قثثثة ) حسثثثج مثثثا ورد فثثثر المثثثاد  رقثثثم )

م . 0816 4 7تاري  

    فر بعض الحاالت الياصة والتر يعود تقديراا لإلدار  يتم تحديثد  جثور اليثدمات
التثثثر يقثثثدمها المركثثثز اسثثثتنادا" لثثثر ب لجنثثثة ياصثثثة مولفثثثة مثثثن السثثثيد المثثثدير العثثثام ، 
ومديريثثة المديريثثة الميتصثثة ورقثثيس الثثداقر  المعنيثثة ) حسثثج مثثا ورد فثثر المثثاد  رقثثم 

م .  0816 4 7تاري   – 08م فر القرار رقم 5)

الشروط الواجب 
 توفرها لتقديم الخدمة

 ن يكثثون طمثثج الجهثثة العامثثة المتعمثثج بالدراسثثة  و االستشثثار  واأثثحا" ومفهومثثا"   .1
 من حيت ما او مطموج ، ويحتوب جميع المعمومات والتفاصيت اات الع قة بدقة .

كمثثا يجثثج  ن يكثثون مرفقثثا" بجميثثع الواثثاقج اات الصثثمة ماثثت :  دلثثة ، مواصثثفات ،  
 ميططات ، رسومات .... ) زن وجدت م .

فثثثر حثثثات وجثثثود عينثثثات    جهثثثز  متعمقثثثة باالستشثثثار   والدراسثثثة يجثثثج  ن تحقثثثج   .2
 معايير وشروط االست م المطموبة و ن تكون يالية من  ب أرر  و يمت فر األداء 

خطوات الحصول عمى 
 الخدمة

زرسات كتاج رسمر من الجهة العامة ) يتأمن كافثة المعمومثات المطموبثة والتثر  .1
 تمت ادشار  زليها فر فقر  الوااقج المطموبة م .

التهكد مثن زمكانيثة تنفيثا الدراسثة  و االستشثار  الفنيثة مثن يث ت التواصثت الهثاتفر  .0
 بين الجهة العامة طالبة اليدمة ورقيس الديوان فر المركز 

الحأور الشيصر لمندوج   ممات الجهة العامة والت لتوصثيت جميثع الواثاقج   .:
اات الع قثثثثثثة بموأثثثثثثوع الدراسثثثثثثة   االستشثثثثثثار   دلثثثثثثة ، مواصثثثثثثفات ، ميططثثثثثثات ، 

 رسومات .... ) زن لزمت  م .



فر حات وجود عينات    جهز   لها ع قة بموأوع  الدراسة  و االستشثار  يقثوم   .4
منثثثثدوج  مماثثثثت الجهثثثثة العامثثثثة طالبثثثثة اليدمثثثثة بتوصثثثثيمها  زلثثثث  الثثثثديوان فثثثثر مركثثثثز 
االيتبثثارات الصثثناعية مثثع الواثثاقج األيثثرم ، حيثثت يثثتم اسثثت م العينثثة   الجهثثاز مثثن 

 من تمبيتها لمعايير وشروط االست م  مندوج  ممات الجهة العامة  صوال" بعد التهكد

عثثثداد 5 .زعثث م الجهثثثة طالبثثة اليدمثثثة بجاازيثثة تقريثثثر الدراسثثة  و االستشثثثار  الفنيثثة وا 
 المطالبة المالية .

. تسثثميم تقريثثر الدراسثثة  و االستشثثار  الفنيثثة ) مثثع العينثثة   الجهثثاز زن وجثثد م زلثث  6
 ، والمحدد  فر المطالبة المالية. مندوج الجهة  بعد تسديد األجور المترتبة عميها

 
 
 
 
  

أرقام هاتف لمتواصل 
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المخرج الرئيسي من 
 الخدمة

 تقرير يتأمن نتاق  الدراسة  و االستشار  الفنية ، والتوصيات والمقترحات .

 زنجاز اليدمة المطموبة ) الدراسة   االستشار  م فر الوقت المحدد. مؤشرات أداء الخدمة
 

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

