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تقديم الدراسات واالستشارات الفنية المطموبة من جميع الجهات العامة .

وصف الخدمة

حي ثثت يتما ثثت المن ثثت النه ثثاقر لميدم ثثة بتقري ثثر يتأ ثثمن نت ثثاق الد ارس ثثة و االستش ثثار
الفنية  ،والتوصيات والمقترحات.

هيكمية الخدمة

رقيسية



تصنيف الخدمة

مرتبط



أماكن تقديم الخدمة

مركز االيتبارات واألبحات الصناعية

أوقات تقديم الخدمة

 8::8صباحا" –  0:88ظهرا"

المستفيد من الخدمة

قطاع حكومر
 يس ثثتإرج زنج ثثاز الورقي ثثات المطموب ثثة واس ثثت م الوا ثثاقج والعين ثثة الجه ثثاز المث ثرتبط
بموأوع الدراسة و االستشار ( فر حثات وجوداثا م مثن منثدوج الجهثة العامثة فثر

الديوان  51دقيقة .

المدة الزمنية
لمحصول عمى الخدمة

 يتث ثراوم زم ثثن تق ثثديم اليدم ثثة من ثثا اس ثثتكمات جمي ثثع الوا ثثاقج ووص ثثولها زلث ث مديري ثثة
األبحات والتقانة الصناعية بين عد يام زل عد شهر تبعا" لمايمر :
 .1موأوع الدراسة واالستشار وطبيعتها ودرجة تعقيداا .
 .0وكثثالت تبعثثا" لأثثإط العمثثت فثثر مديريثثة األبحثثات والتقانثثة الصثثناعية والمديريثثة

المديريات الفنية المعنية باليدمثة المطموبثة ( قثد يشثترت فثر تهديثة اثاة اليدمثة كاثر

من مديرية فنية  ،حسج متطمبات الدراسة و االستشار م .

الوثائق المطموبة

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

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

 ن ثثوع العين ثثات وع ثثدداا ( ف ثثر ح ثثات وج ثثود عين ثثات

الدراسة و االستشار م .

جه ثثز له ثثا ع ق ثثة بموأ ثثوع

 اكثثر التعميمثثات الياصثثة بمناولثثة ونقثثت وتثثداوت العينثثات فثثر حثثات وجوداثثا ( زن
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 .

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

 .:صور عن الهويثة الشيصثية لمنثدوج مماثت الجهثة العامثة الثاب يقثوم بتوصثيت
العينث ثثات والواث ثثاقج اات الصث ثثمة زل ث ث مركث ثثز االيتبث ثثارات ( و تزويث ثثد الث ثثديوان بث ثثالرقم

الوطنر الياص به كحد دن م .

 التكاليف المترتبة تتمات بمايمر :
.1الرسوم والطوابع المطموبة وقيمتها  058ت.س تتوزع كمايمر :
 188ت.س

الرسوم

طابع مالر ( باستاناء الجهات العامة المعفا م .

 158ت.س رسم صندوج تعاونر .
.0تح ثثدد ج ثثور الد ارس ثثات واالستش ثثارات واليبث ثرات الت ثثر يق ثثدمها المرك ثثز بن ثثاء عمث ث
تقديرات المديرية الميتصة وموافقة المدير العام لممركز (( حسثج مثا ورد فثر المثاد

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

م حظة :
 تأاف نسبة  % 05من األجورعم الدراسات واالستشارت المسثتعجمة بنثاء عمث
طمثثج صثثاحج الع قثثة ( حسثثج مثثا ورد فثثر المثثاد رقثثم (4م فثثر الق ثرار رقثثم – 08
تاري  0816 4 7م .

 فر بعض الحاالت الياصة والتر يعود تقديراا لإلدار يتم تحديثد جثور اليثدمات
الت ثثر يق ثثدمها المرك ثثز اس ثثتنادا" ل ثثرب لجن ثثة ياص ثثة مولف ثثة م ثثن الس ثثيد الم ثثدير الع ثثام ،
ومديريثثة المديريثثة الميتصثثة ورقثثيس الثثداقر المعنيثثة ( حسثثج مثثا ورد فثثر المثثاد رقثثم

(5م فر القرار رقم  – 08تاري  0816 4 7م  .
 .1ن يكثثون طمثثج الجهثثة العامثثة المتعمثثج بالد ارسثثة و االستشثثار واأثثحا" ومفهومثثا"

من حيت ما او مطموج  ،ويحتوب جميع المعمومات والتفاصيت اات الع قة بدقة .

الشروط الواجب
توفرها لتقديم الخدمة

كمثثا يجثثج ن يكثثون مرفقثثا" بجميثثع الواثثاقج اات الصثثمة ماثثت  :دلثثة  ،مواصثثفات ،
ميططات  ،رسومات  ( ....زن وجدت م .
 .2ف ثثر ح ثثات وج ثثود عين ثثات

جه ثثز متعمق ثثة باالستش ثثار والد ارس ثثة يج ثثج ن تحق ثثج

معايير وشروط االست م المطموبة و ن تكون يالية من ب أرر و يمت فر األداء
 .1زرسات كتاج رسمر من الجهة العامة ( يتأمن كافثة المعمومثات المطموبثة والتثر
تمت ادشار زليها فر فقر الوااقج المطموبة م .

خطوات الحصول عمى
الخدمة

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

 .:الحأور الشيصر لمندوج ممات الجهة العامة والت لتوصثيت جميثع الواثاقج

اات الع قث ث ثثة بموأث ث ثثوع الد ارسث ث ثثة االستشث ث ثثار دلث ث ثثة  ،مواصث ث ثثفات  ،ميططث ث ثثات ،
رسومات  ( ....زن لزمت م .

 .4فر حات وجود عينات

جهز لها ع قة بموأوع الدراسة و االستشثار يقثوم

من ثثدوج مماث ثثت الجهث ثثة العامثثثة طالب ثثة اليدم ثثة بتوصث ثثيمها زل ث ث الثثثديوان فثثثر مركث ثثز
االيتبثثارات الصثثناعية مثثع الواثثاقج األيثثرم  ،حيثثت يثثتم اسثثت م العينثثة الجهثثاز مثثن

مندوج ممات الجهة العامة صوال" بعد التهكد من تمبيتها لمعايير وشروط االست م
.5زع ث م الجهثثة طالبثثة اليدمثثة بجاازيثثة تقريثثر الد ارسثثة و االستشثثار الفنيثثة واعثثداد
المطالبة المالية .
 .6تسثثميم تقريثثر الد ارسثثة و االستشثثار الفنيثثة ( مثثع العينثثة الجهثثاز زن وجثثد م زل ث
مندوج الجهة بعد تسديد األجور المترتبة عميها  ،والمحدد فر المطالبة المالية.

ااتف +96:1161::060 :

أرقام هاتف لمتواصل
مع مقدم الخدمة

+96:1161::06:

فاكس +96:1161::085 :
ص ج 845 :
البريد االلكترونرitrc.gov@gmail.com
الموقع االلكترونر www.m.itrc.gov.sy

المخرج الرئيسي من
الخدمة
مؤشرات أداء الخدمة

تقرير يتأمن نتاق الدراسة و االستشار الفنية  ،والتوصيات والمقترحات .
زنجاز اليدمة المطموبة ( الدراسة االستشار م فر الوقت المحدد.

