بطاقة تعريف الخدمة
اسم الخدمة

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

تييتم خييارج نطيياب المخبيير

وتقييييم مطابقيية نتييابا اختبييارات العينيية مييع المتطلبييات

الواردة ف دفتر الشروط الفنية وفقا" لطلب الجهة

رمز الخدمة

905155551
تقييديم االختبييارات الميدانييية المطلوبيية ميين جميييع الجهييات العاميية والمتعلقيية ب افيية
األجه يوة والمعييدات الت ي ال يم يين نقلهييا إلييق مخييابر المر ييو وتقييييم مطابقيية نت ييابا

اختبارات العينة مع المتطلبات الواردة ف دفتر الشروط الفنية وفقا" لطلب الجهة

وميين هييالخ االختبييارات نييال ر علييق يييبيم الماييام االختبييارات والفالوتييات ال إت فييية

مام :

 فالص جودة لالام األنابيب المعدنية ( أنابيب الينفط والاياو

الي

العيييوب ( ال ي ييور الخبييث نق ييص التخويييب وج ييود فقاعييات هوابي يية

وصف الخدمة

بطريقة األمواج فوب التوتية أو بايتخدام األشعة 

 فالييص جييودة لالييام الخ اونييات والم ارجييم البخارييية
التآ م ( تآ م الخوانات المراجم البخارية
 ال شييع عيين األعطييام ( وجييود شييقوب

ال

وخلوهيا مين
الي ي

لييياا يييما ة الخ اونييات لييياا


يييور في ادالت

بايييتخدام تقنيييات

األمواج فوب التوتية الدلابب الماناطييية اليوابم النفاالة 
وتقديم نتيابا االختبيارات والتقيييم إليق الجهية طالبية الخدمية عليق شي م تقريير اختبيار
وفب نموالج مالدد
( تجدون لابمة تفتيلية بأنواع االختبارات الميدانية  /الخارجية التي يقيدمها المر يو

ف الملع المرفب

هيكمية الخدمة

ربييية

تصنيف الخدمة

مرتبط

أماكن تقديم الخدمة

مر و االختبارات واألبالاث التناعية

أوقات تقديم الخدمة

 8::8تباالا" –  0:88ظهرا"

المستفيد من الخدمة

لطاع ال وم
 يييتارب تالوييم ال تيياب الرييم للجهية طالبيية الخدمية إليق المديرييية الفنيية المعنييية
ومنه إلق الدابرة الفنية يوم عمم فعل



 ييييتارب إعيي م الجه يية طالبيية الخدم يية بموع ييد االختبييارات الخارجي يية  /الميداني يية (
تبعا" لجدوم المواعيد ف الدابرة الفنية المعنية يوم عمم فعل

المدددددددددددددددة الزمنيددددددددددددددة

لمحصول عمى الخدمة



 ال ييومن الي ي وم خنجييياو االختب ييارات المطلوب يية في ي مق يير الجه يية الطالب يية للخدم يية (
أوالمولع الالي تالددخ وتدور التقرير المخبري مالدد ف الملع المرفب ويختليع

تبعا" للمالددات التالية :
 1نوع العينات وطبيعتها
 0نوع االختبارات المطلوبة
 :عدد االختبارات المطلوبة
 4تاري ورود العينة ف يجم تيجيم العينات ف الدابرة الفنية المعنية
 1تاب ريم من الجهة العامة طالبة الخدمة يتضمن مايل :
 نوع العينات المطلوب اختبارها وتوتيفها بش م مختتر 
 تالديد يما ة العينات ( األنابيب الخوانات المراجم

الوثائق المطموبة

 توتيع منايب و اع للم ان الت توجود فيه العينة 
 تالديد لطر العينة ( ف الام عينات األنابيب 
 عدد العينات 
 أنواع االختبارات المطلوب اجراؤها علق العينات 



 نوعية الفالص المطلوب يطال أم داخل



 تالديد المواتفة القيايية المطلوب تقييم المطابقة علق أيايها 
 تالديد المواتفات القيايية الت يتتم بموجبها االختبارات المطلوبة 
 أرلام التواتم مع الجهة العامة طالبة الخدمة 
 تيمية الشخص المييؤوم عين متابعية هيالخ الخدمية في المر يو ( تييمية منيدوب /
ممام الجهة العامة



 0نيخة ورلية واضالة ومقروءة من دفتر الشروط الفنية اليالي يييتم تقيييم مطابقية

العينة للمتطلبات الواردة به

 :تورة عن الهوية الشختية لمندوب  /ممام الجهة العامة الميؤوم عين متابعية
الخدمة ف المر و ( أو توويد الديوان بالرلم الوطن الخاص به الد أدنق ).

 الت اليع المترتبة تتمام بمايل :
 1الريوم والطوابع المطلوبة وليمتها  058م ا تتووع مايل :
188م ا

طابع مال ( بايتاناء الجهات العامة المعفاة

 158م ا ريم تندوب تعاون
 0أجور االختبارات المالددة ف البالة أجور تقديم الخدمات التي يتقاضياها المر يو

الرسوم

( ال بالة ه بموجب القيرار رليم ( – 08تياري  0816/4/7المتيادب علييه مين
لبم الييد ووير التناعة

 :أجور تقييم المطابقة واللك اليب البالة أجور تقديم الخدمات
م الظة :
 تضيياع نيييبة  % 05ميين األجييور المالييددة ف ي الباليية األجييور علييق االختبييارات
الميتعجلة بناء علق طلب تاالب الع لة ( الييب ميا ورد في الميادة رليم ( 4في

القرار رلم  – 08تاري 0816/4/7



 ف ي بعييح الاليياالت الخاتيية والت ي يعييود تقييديرها خدارة المر ييو يييتم تالديييد أجييور
الخييدمات الت ي يقييدمها المر ييو ايييتنادا" ل يرأي لجنيية خاتيية مؤلفيية ميين الييييد المييدير
العام ومديرية المديرية المختتة وربيا الدابرة المعنية ( اليب ميا ورد في الميادة

رلم ( 5ف القرار رلم  – 08تاري 0816/4/7



 1تعهييد الجهيية طالبيية الخدميية بتييوفير الميييتلومات المطلوبيية خجيراء هييالخ االختبييارات
ماييم  :األف ي م م يواد التالميييح الي يوابم النفيياالة م يواد الييدلابب الماناطييييية

وغيرها من الميتلومات األخرى الت يتم إع م الجهة ميبقا" بها
 0ت ييأمين وي يييلة مناي ييبة لنق ييم فنيي ي االختب ييار م ييع األجهي يوة والمع ييدات ال وم يية م يين
المر و إلق مولع إجراء االختبارات وبالع ا

 :تأمين جميع ميتلومات اخلامة ف الام انت المهمية خيارج نطياب مدينية دمشيب

الشروط الواجب

توفرها لتقديم الخدمة

وايتدعت االختبارات المطلوبة أ ار من يوم عمم

 4تييوفير نيييخة مقييروءة وواضييالة ميين المواتييفة القيايييية المطلييوب االختبييار وفقهييا

(ف ي ي الي ييام وجي ييود مواتي ييفة ليايي ييية ترغي ييب الجهي يية بتطبيقهي ييا ف ي ي االختبي ييار و اني ييت
االم انية متوفرة لتطبيقها من لبم فن المر و

م الظيية :ف ي الييام عييدم وجييود مواتييفة خاتيية ترغييب الجهيية بتطبيقهييا الختبييار

العينيية ي ييتم اي ييتخدام الموات ييفة القياي ييية اليييورية المعتم ييدة م يين هيب يية الموات ييفات
والمقاييا اليورية والخاتة باالختبارات المطلوبة
 5تعييود نتييابا االختبييارات المبينيية في الشييهادة للعينيية التي تمييت اختبارهييا و يعتبيير
تقرير االختبار الغية ف الام وجود أي تايير أو شطب أو الك
 6االلت يوام بالولييت المالييدد ل عت يراح علييق نتييابا العينييات وهييو فييور اط ي ع الجهيية
علق هالخ النتابا وأاناء وجود فن المر و ف مولع العمم

 1إري ييام ت يياب ري ييم باالختب ييارات المطلوب يية م يين الجه يية العام يية ( يتض ييمن اف يية
المعلومات المطلوبة والت تمت اخشارة إليها ف فقرة الواابب المطلوبة

 0إجابة الجهة الطالبة ب تاب ريم يتضمن :
 موعد إجراء االختبارات الخارجية  /الميدانية 
 طلب تأمين وييلة النقم ال ومة 

خطوات الحصول عمى
الخدمة

 تالديييد جميييع الميييتلومات األخييرى المطلوبيية لتنفيييال االختبييارات والتي يقييع تأمينهييا
علق عاتب الجهة الطالبة للخدمة 

 :الالضييور الشختي لمنييدوب /مماييم الجهيية العاميية مييع وييييلة النقييم المنايييبة في

الموعييد المقييرر لنقييم فنيي االختبييار مييع األجهيوة واألدوات ال وميية إلييق المولييع الييالي
ييتم به تنفيال االختبارات المطلوبة

 4إع م الجهة المعنية بجاهوية تقرير االختبار واريام المطالبة المالية إلق هيالخ
الجهة
 5ايت م مندوب  /ممام الجهة التقرير المخبري بعيد دفيع افية الت ياليع الماليددة
ف المطالبة المالية
هاتع +96:1161::06: / +96:1161::060 :

أرقام هاتف لمتواصل
مع مقدم الخدمة

فا ا +96:1161::085 :
ص ب 845 :
البريد االل ترون itrc.gov@gmail.com
المولع االل ترون

المخرج الرئيسي من
الخدمة
مؤشرات أداء الخدمة

www.m.itrc.gov.sy

تقريي يير االختبي ييار وفي ييب نم ي يوالج مالي ييدد ( التقريي يير الي ييالي يتضي ييمن نتي ييابا االختبي ييارات

المطلوبة ونتابا تقييم المطابقة لدفتر الشروط الفنية .

إنجاو الخدمة المطلوبة ( االختبار وتقييم المطابقة ف الولت المالدد

