بطاقة تعريف الخدمة
اسم الخدمة

تقديم االختبارات الميدانية المطلوبة من جميع الجهات العامة ( أي االختبارات التي

تتم خارج نطاق المخبر ).

رمز الخدمة

705055551
تقييديم االختبييارات الميدانييية المطلوبيية ميين جميييع الجهييات العاميية والمتعلقيية ب ا يية
األجه ي يزة والمعي ييدات الت ي ي ال يم ي يين نقلهي ييا إلي ييم مخي ييابر المر ي ييز م ي ييل  :االختبي ييارات
والفحوصات الالإتال ية علم سبيل الم ال :

 حص جودة لحام األنابيب المعدنية ( أنابيب الينفط والاياز  ..الي ) وخلوميا مين
العيييوب ( ال س ييور الخبييث نق ييص التخزيييق وج ييود قاعييات موا ي يية  ....الي ي )

بطريقة األمواج وق الصوتية أو باستخدام األشعة .

وصف الخدمة

 حص جودة لحام الخزانات والمراجل البخارية & قياس سما ة الخزانات .
 قياس التآ ل ( تآ ل الخزانات المراجل البخارية ...ال ) .
 ال شييع عيين األعطييال ( وجييود شييقوق

سييور ي ادالت  ) ..باسييتخدام تقنيييات

األمواج وق الصوتية الدقا ق الماناطيسية السوا ل النفاذة 

وتقييديم نتييا خ االختبييارات إلييم الجهيية طالبيية الخدميية علييم ش ي ل تقرييير اختبييار و ييق
نموذج محدد .
( تجدون قا مة تفصيلية بأنواع االختبارات الميدانية  /الخارجية التي يقيدمها المر يز
الملع المر ق ).

هيكمية الخدمة

ر يسية



تصنيف الخدمة

مرتبط



أماكن تقديم الخدمة

مر ز االختبارات واألبحاث الصناعية

أوقات تقديم الخدمة

 8:30صباحا" –  2:00ظهرا"

المستفيد من الخدمة

قطاع ح وم
 يسيتارق تحوييل ال تيياب الرسيم للجهية طالبيية الخدمية إليم المديرييية الفنيية المعنييية
ومنه إلم الدا رة الفنية يوم عمل عل  .

 يسييتارق إع ييالم الجه يية طالبيية الخدم يية بموع ييد االختبييارات الخارجي يية  /الميداني يية (
تبعا" لجدول المواعيد

المدة الزمنية
لمحصول عمى الخدمة

الدا رة الفنية المعنية ) يوم عمل عل .

 الي ييزمن الي ييالزم بنجي يياز االختبي ييارات المطلوبي يية ي ي مقي يير الجهي يية الطالبي يية للخدمي يية
( أوالموق ييع ال ييذي تح ييددت ) وص ييدور التقري يير المخب ييري مح ييدد ي ي المل ييع المر ييق
ويختلع تبعا" للمحددات التالية :

 .1نوع العينات وطبيعتها .
 .2نوع االختبارات المطلوبة .
 .3عدد االختبارات المطلوبة .
 .4تاري ورود العينة

سجل تسجيل العينات

الدا رة الفنية المعنية .

 .1تاب رسم من الجهة العامة طالبة الخدمة يتضمن مايل :
 نوع العينات المطلوب اختبارما وتوصيفها بش ل مختصر.
 تحديد سما ة العينات ( األنابيب الخزانات المراجل . )..
 توصيع مناسب و اع للم ان الت توجود يه العينة .

الوثائق المطموبة

 تحديد قطر العينة (

حال عينات األنابيب )

 عدد العينات .
 أنواع االختبارات المطلوب اجراؤما علم العينات .
 نوعية الفحص المطلوب سطح أم داخل .
 ذ ر المواصفات القياسية الت ستتم بموجبها االختبارات المطلوبة .

 أرقام التواصل مع الجهة العامة طالبة الخدمة .
 تسمية الشخص المسيؤول عين متابعية ميذت الخدمية ي المر يز ( تسيمية منيدوب /
مم ل الجهة العامة ) .
 .2صورة عن الهوية الشخصية لمندوب  /مم ل الجهية العامية المسيؤول عين متابعية
الخدمة

المر ز ( أو تزويد الديوان بالرقم الوطن الخاص به حد أدنم )

 الت اليع المترتبة تتم ل بمايل :
 .1الرسوم والطوابع المطلوبة وقيمتها  250ل.س تتوزع مايل :
 100ل.س

طابع مال ( باست ناء الجهات العامة المعفاة ) .

 150ل.س رسم صندوق تعاون .
 .2أجور االختبارات المحددة

ال حة أجيور تقيديم الخيدمات التي يتقاضيها المر يز

( الال حيية مي بموجييب قيرار رقييم ( – ) 20تيياري  2016/4/7المصييادق عليييه ميين
قبل السيد وزير الصناعة ) .

الرسوم

مالحظة :
 تضيياع نسييبة  % 25ميين األجييور المحييددة ي ال حيية األجييور علييم االختبييارات
المستعجلة بناء علم طلب صاحب العالقة ( حسيب ميا ورد ي الميادة رقيم ( )4ي

القرار رقم  – 20تاري . ) 2016/4/7
 ي بعييح الحيياالت الخاصيية والت ي يعييود تقييديرما بدارة المر ييز يييتم تحديييد أجييور
الخييدمات الت ي يقييدمها المر ييز اسييتنادا" ل يرأي لجنيية خاصيية مؤلفيية ميين السيييد المييدير
العام ومديرية المديرية المختصة ور يس الدا رة المعنية ( حسب ميا ورد ي الميادة

رقم ()5

القرار رقم  – 20تاري  ) 2016/4/7

 .1تعهييد الجهيية طالبيية الخدميية بتييو ير المسييتلزمات المطلوبيية بجيراء مييذت االختبييارات
م ييل  :األ ييالم م يواد التحميييح الس يوا ل النفيياذة م يواد الييدقا ق الماناطيسييية ..
وغيرما من المستلزمات األخرى الت يتم إعالم الجهة مسبقا" بها .
 .2ت ييأمين وس يييلة مناس ييبة لنق ييل نيي ي االختب ييار م ييع األجهي يزة والمع ييدات الالزم يية م يين
المر ز إلم موقع إجراء االختبارات وبالع س .
 .3تأمين جميع مستلزمات ابقامة

الشروط الواجب
توفرها لتقديم الخدمة

حال انت المهمية خيارج نطياق مدينية دمشيق

واستدعت االختبارات المطلوبة أ ر من يوم عمل .
 .4تييو ير نسييخة مقييروءة وواضييحة ميين المواصييفة القياسييية المطلييوب االختبييار و قهييا
( ي ي حي ييال وجي ييود مواصي ييفة قياسي ييية ترغي ييب الجهي يية بتطبيقهي ييا ي ي االختبي ييار و اني ييت
االم انية متو رة لتطبيقها من قبل ن المر ز ) .
مالحظيية :ي حييال عييدم وجييود مواصييفة خاصيية ترغييب الجهيية بتطبيقهييا الختبييار
العينيية ي ييتم اس ييتخدام المواص ييفة القياس ييية السييورية المعتم ييدة م يين مي يية المواص ييفات
والمقاييس السورية والخاصة باالختبارات المطلوبة .

 .5تعود نتا خ االختبارات المبينة
تقرير االختبار الغية

الشهادة للعينية التي تميت اختبارميا و يعتبير

حال وجود أي تايير أو شطب أو حك .

 .6االلت يزام بالوقييت المحييدد لالعت يراح علييم نتييا خ العينييات ومييو ييور اطييالع الجهيية
علم مذت النتا خ وأ ناء وجود ن المر ز

موقع العمل .

 .1إرس ييال ت يياب رس ييم باالختب ييارات المطلوب يية م يين الجه يية العام يية ( يتض ييمن ا يية

خطوات الحصول عمى
الخدمة

المعلومات المطلوبة والت تمت ابشارة إليها

قرة الو ا ق المطلوبة )

 .2إجابة الجهة الطالبة ب تاب رسم يتضمن :
 موعد إجراء االختبارات الخارجية  /الميدانية .
 طلب تأمين وسيلة النقل الالزمة .

 تحديييد جميييع المسييتلزمات األخييرى المطلوبيية لتنفيييذ االختبييارات والتي يقييع تأمينهييا
علم عاتق الجهة الطالبة للخدمة .

 .3الحضييور الشخصي لمنييدوب /مم ييل الجهيية العاميية مييع وسيييلة النقييل المناسييبة ي
الموعييد المقييرر لنقييل نيي االختبييار مييع األجهيزة واألدوات الالزميية إلييم الموقييع الييذي
سيتم به تنفيذ االختبارات المطلوبة .

 .4إعالم الجهة المعنية بجامزية تقرير االختبار وارسال المطالبة المالية إلم ميذت

الجهة .

 .5استالم مندوب  /مم ل الجهة التقرير المخبري بعيد د يع ا ية الت ياليع المحيددة
المطالبة المالية وتعب ة نموذج ( تصريح استعادة عينة ) .

ماتع +963116133263 / +963116133262 :

أرقام هاتف لمتواصل
مع مقدم الخدمة

ا س +963116133285 :
ص ب 845 :
البريد االل ترون itrc.gov@gmail.com
الموقع االل ترون

المخرج الرئيسي من الخدمة

مؤشرات أداء الخدمة

www.m.itrc.gov.sy

تقرير االختبار و ق نموذج محدد ( التقرير الذي يتضمن نتا خ االختبارات المطلوبة ).

إنجاز الخدمة المطلوبة ( االختبار )

الوقت المحدد.

