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 لخدمات الهيئة العامة

الالسلكية  التصاالتا  

 

 دفتر الشروط الفنية الخاصة

 وبناء برزة لمشروع تنظيف مبنى االدارة المركزية للهيئة العامة لخدمات االتصاالت الالسلكية

 والمستودع الرئيسي والمحارس التابعة له

 

 

 الغاية من المشروع

ول االرضي واالوالقبو االول القيام بأعمال تنظيف بناء الهيئة العامة لخدمات االتصاالت الالسلكية في الديماس شامالً 

  برزة لبناءباإلضافة والساحة وغرف المحارس والوجائب والحدائق  المستودع الرئيسيبما في ذلك  والثاني والثالث

 حسب المواصفات والبنود الموضحة الحقاً .

 

 عموميات

 وعية احات المتوفرة ونلعارض ان يقوم باالطالع على االبنية ومرافقها على الواقع ألخذ فكرة عن المسيحق ل

حقاً الم توصيفها االكساء المنفذة بها والفرش المكتبي والتجهيزات الفنية ليتم اختيار وتقديم مواد التنظيف التي سيت

 وفق الجداول المرفقة .

  ىلد لنماذجايلتزم العارض بتقديم نموذج عن كل مادة من مواد التنظيف التي يقدمها في عرضه وتحتفظ االدارة بهذه 

 الجهة المسؤولة عن االشراف على تنفيذ العقد .

 

 مواصفات االعمال المطلوبة

 

 

 أعمال التنظيفات العامة وتشمل : -1المادة 

 

 اوالً : االعمال اليومية :

 

وغرف المكاتب والقاعات ومسح  ومبردات المياه وتنظيف الدرابزون مسح ارضيات الممرات واالدراج  .1

 .االبواب و مسكاتها بما في ذلك مسح  األبنيةبق في ارضيات البوفيات لكل الطوا

مسح طاوالت المكاتب اينما وجدت )جميع الطاوالت الموجودة في الغرف بما فيها الطربيزات وطاوالت  .2

لحواسب االحواسب وطاوالت االجتماعات  ... الخ( بواسطة قطع قماشية مبللة بمواد تنظيف وازالة الغبار عن 

 بواسطة عصا ريش .

ف ارضيات دورات المياه وتنظيف المراحيض والمغاسل والخالطات والمرايا والرفوف باستخدام مواد شط .3

لطلب اذا التنظيف ويجب استخدام المواد المعقمة مثل الفالش والكلور عند تنظيف المراحيض والمغاسل  وعند ا

 دعت الحاجة .
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 لخدمات الهيئة العامة

الالسلكية  التصاالتا  

مالت واالستبدال اليومي ألكياس سالت المهتنظيف المنافض وسالت المهمالت في الطوابق والممرات والغرف  .4

 والترحيل اليومي للنفايات ضمن اكياس نايلون مغلقة .

تنظيف ارضية وجدران كبائن المصاعد وتفريغ منفضة السجائر ومسح مقابض الستانلس ومسح المرايا  .5

 وتلميعها ومسح سقف المصعد ايضاً .

 بناء برزة . تنفذ كافة االعمال اليومية ثالث مرات اسبوعياً في .6

 

 ثانياً : األعمال االسبوعية :

 

 .ارضيات المستودع الرئيسي والغرف التابعة له وغرف الحراسة  تنظيف .1

لى خارج االمناسبة من الغبار واوراق الشجر واالوساخ وترحيلها  باألدوات والمرآب تكنيس الساحات الخارجية .2

 .اينما وجدت الرئيسيةامام المداخل االدراج واالرصفة شطف واالبنية مباشرة 

 .سقاية الحدائق واالحواض واالشجار في وجائب البناء  .3

   ممرتين اسبوعيا لكل حمارول محارم  و  اسبوعيا  مرتينبمعدل عبوة  نيديتنظيف اللسائل تقديم صابون  .4

 . لةسوضع حبيبات النفتلين بمعدل اثنتين لكل مغو طر الجوواستخدام مع، من النوع الجيد  (عند الحاجة)و

 

 بناء برزة : 

 تنظيف غرف الحراسة وتكنيس الساحات واالرصفة واالدراج وترحيل االوساخ . .1

كل تقديم صابون سائل لتنظيف اليدين بمعدل عبوة مرتين اسبوعيا و  رول محارم مرتين اسبوعيا ل .2

تين اثنحمام )وعند الحاجة( من النوع الجيد ، واستخدام معطر الجو ووضع حبيبات النفتلين بمعدل 

 لكل مغسلة .

 

 ثالثاً : االعمال الشهرية :

 

 تلييف جدران السيراميك في دورات المياه باستخدام الماء وسائل التنظيف . .1

 مسح ابواب الخزن الجدارية والعادية في المكاتب والقاعات واينما وجدت . .2

 .الفالترالمكيفات والفانكويالت و اغطية مسح وتنظيف .3

عرض لاذات نوعية جيدة  ومن نفس النموذج المقدم في ( غ 500 ) غرفةة واحدة لكل مناديل ورقي تقديم علبة .4

 . باألسواقوحسب رأي االشراف في حال عدم توفرها 

 تقديم عبوة واحدة لجهاز ملطف الجو في غرف المدراء . .5

 

 بناء برزة :

 

 . تلييف جدران السيراميك في دورات المياه باستخدام الماء وسائل التنظيف .1
 .الفالترالمكيفات و اغطية وتنظيف مسح .2

 مسح ابواب الخزن الجدارية والعادية في المكاتب واينما وجدت . .3

 تنظيف غرف التجهيزات والمولدات . .4

 .غ( 500علب محارم )ست تقديم  .5
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 لخدمات الهيئة العامة

الالسلكية  التصاالتا  

 رابعاً : االعمال الربعية :

 

ة غير واالسطح والهيئوالمطرية في الساحات والتراسات  لألبنيةتنظيف كافة المصارف والبالليع الداخلية  .1

دات مسؤولة عن جلب سيارة الضخ او اي رسوم او نفقات يتطلبها هذا العمل )اال عند وجود عطل في التمدي

 وكسر للبواري وهبوطات في التربة( .

ة و المستودع و غرفة الحراس)بموافقة االشراف على نوعية المواد( في  و القوارض رش المبيدات للحشرات .2

ً  الخزن الجدارية  ويتم في الغرف ودورات المياه وفي الساحات العامة والتراسات وفي اي مكان يكون ضروريا

 الرش عند الضرورة وعند الطلب من لجنة االشراف .

ف منيوم للغرتنظيف النوافذ وواجهات االلمنيوم من الداخل )وعند الحاجة( بما في ذلك تنظيف البللور وسكك االل .3

 داخل السكك وتنظيف اللوحات والالفتات اينما وجدت . والممرات مع شفط الغبار من

 

 بناء برزة :

 

رش المبيدات للحشرات و القوارض )بموافقة االشراف على نوعية المواد( في المستودع و غرفة  .1

كان الحراسة و الخزن الجدارية في الغرف ودورات المياه وفي الساحات العامة والتراسات وفي اي م

 لرش عند الضرورة وعند الطلب من لجنة االشراف .يكون ضرورياً ويتم ا

 تنظيف النوافذ وواجهات االلمنيوم من الداخل )وعند الحاجة( بما في ذلك تنظيف البللور وسكك .2

 جدت .االلمنيوم للغرف والممرات مع شفط الغبار من داخل السكك وتنظيف اللوحات والالفتات اينما و

 

 خامساً : االعمال السنوية :

 

 .شذيب وتعشيب االحواض و الحدائق واالشجار قص وت .1

 تنظيف االسطح والتراسات اينما وجدت وعند الضرورة . .2

عارة تنظيف جدران الغرف والممرات ومطالع االدراج بالطرق و مواد التنظيف المناسبة ومسح االسقف المست .3

 ا وجدت .اينما وجدت وازالة الغبار واالوساخ عنه بما في ذلك الديكورات المركبة اينم

اسبة تنظيف المنتنظيف خزانات المياه االرضية والعلوية بعد تفريغها يتم تنظيفها بواسطة الليفة والماء ومواد ال .4

بالماء  وشطفها وغسلها وتصريف مياه الغسيل بواسطة المصارف الخاصة لهذه الخزانات وبعد جفافها يتم ملؤها

اء عملية ة وال يحق للمتعهد المطالبة باي اسعار اضافية لقمجدداً كما يتم تنظيف هذه الخزانات عند الضرور

 التنظيف الضرورية .

 

 المواد المقدمة : -2المادة 

 

 يجب على العارض تقديم الئحة بكافة المواد المستخدمة ومواصفاتها الفنية وفق الجدول التالي :

 

 مواصفاتها اسم المادة تسلسل

  مواد التنظيف المستخدمة لالرضيات 1

  مواد التنظيف المستخدمة في تلميع وتنظيف االثاث المكتبي 2
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 لخدمات الهيئة العامة

الالسلكية  التصاالتا  

  المواد المستخدمة لتنظيف الزجاج والستانلس 3

والمقاعد الجلدية الموكيتالمواد المستخدمة لتنظيف  4   

  المواد المستخدمة الزالة البقع الصعبة 5

  المواد المستخدمة في مكافحة الحشرات 6

مياهازالة التكلسات المستخدمة في دورات ال مواد التعقيم ومواد 7   

  مواد ازالة الروائح المستخدمة في دورات المياه 8

  نوعية الصابون او سائل التنظيف لليدين 9

  مواد تنظيف خزانات المياه 10

  نوعية المناديل الورقية الموزعة على المكاتب 11

الجوالمعطرات المستخدمة مع الماء ومواد معطرات  12   

 

 المعدات واالدوات المستخدمة : -3المادة 

 

لجدول يجب على العارض تقديم الئحة بالمعدات واالدوات المستخدمة في التنظيف ومواصفاتها الفنية وعددها وفق ا

 التالي :

 

 عددها مواصفاتها اسم المادة تسلسل

والجدران . االدوات المستخدمة في تنظيف االرضيات 1    

والمفروشات . تنظيف االثاث المكتبي المستخدمة فياالدوات  2    

3 
تنظيف الحواسب واغطية الفانكويالت  االدوات المستخدمة في

. والمكيفات  
  

 

 

 الماكينات المقترح تقديمها :

 

ل التالي :يجب على العارض تقديم الئحة بالماكينات المستخدمة في التنظيف ومواصفاتها الفنية وعددها وفق الجدو  

 

 بلد المنشأ الماركة العدد اسم المادة تسلسل

. ماكينة سحب غبار وماء 1     

. عربات مسح ارضيات مزدوجة مزودة بعصارة وموب 2     

 

 

 : لعمال التنظيف ةالمطلوبت المؤهال -4المادة 

 

 على المتعاقد االلتزام بما يلي :

ة ون جميع العمال لديه خاضعين لألنظميجب ان تكون اعمار كافة العمال ضمن السن القانوني وان يك .1

 والقوانين النافذة المعمول بها في القطر العربي السوري .
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 لخدمات الهيئة العامة

الالسلكية  التصاالتا  

 العامل . التقيد بلباس موحد لكافة العاملين مع وضع بطاقة تعريف فيها شعار الشركة التي يعمل بها واسم .2

ل الئق ع موظفي الهيئة بشكان يكون العاملون لدى المتعاقد بمستوى مهني واخالقي يسمح لهم بالتعامل م .3

 وامين بحيث يتم المحافظة على ممتلكات الهيئة ويعتبر مسؤوالً عن عماله وامانتهم .

 على العمل لتلقي المالحظات في حال وجودها . يلتزم المتعاقد بتأمين مشرف واحد .4

 يلتزم العارض بتامين وسيلة النقل للعمال و المشرف و على نفقته . .5

 

 مالحظة اساسية :
 

 مراقبامل  و/ ع 12عدد العمال عن /  على المتعاقد تقديم الئحة بعدد العمال الذين سيتم استخدامهم على ان ال يقل

 : التالي  وفق الجدولبحيث يتم توزيعهم  واحد

 

 العدد توزع العمال تسلسل

  العمال المختصين للتنظيف في الطوابق لبناء االدارة المركزية 1

2 
مرة كل  لتنظيف الساحات وتنسيق الحدائقالعمال المختصين 

 اسبوع .
 

3 
مرة  لتلييف جدران الغرف والممرات واالدراجالعمال المختصين 

 واحدة سنوياً .
 

 

 

  : شروط عامة -5المادة 

 

صول على للح لإلدارةيجب على المتعاقد قبل المباشرة تقديم الئحة اسمية ومعلومات عامة عن المستخدمين لديه  .1

حة م تقديم الئثبذلك ومن حق االدارة تدقيق هذه الالئحة واستبعاد من ال تراه مناسباً دون ذكر السبب ومن موافقة 

 بتوزيع هؤالء العمال على مرافق االبنية .

حتى  /2مع بقاء عامل عدد /صباحاً  /10/حتى  /7/على المتعاقد البدء بأعمال التنظيف اعتباراً من الساعة  .2

 ويتم التنسيق بذلك مع لجنة االشراف . عصراً  /14.00الساعة /

 ( وذلك فيةلألبنييحق لإلشراف الطلب من المتعاقد القيام بأعمال التسليك )لكافة المصارف الداخلية والخارجية  .3

 ليك في حالالحاالت الطارئة داخل وخارج االوقات الرسمية وعلى نفقة المتعاقد وال يقع على عاتق المتعهد التس

 االعطال .

كاتب مع المتعاقد استخدام اقمشة قطنية جيدة لمسح التجهيزات الفنية واستخدام مماسح خاصة لطاوالت الم على .4

 المعطر .

لعقد تم انهاء ايفي حال اخل المتعاقد بتنفيذ بنود وشروط العقد لإلدارة الحق بتوجيه انذار وحيد وفي حال التكرار  .5

 هذه الحالة .اصوالً وال يجوز مطالبة االدارة باي تعويض في 

 يلتزم المتعاقد بترحيل القمامة بشكل يومي وضمن اكياس نايلون الى خارج االبنية . .6

 الرسمية. العطليتم التنظيف بشكل يومي ماعدا  .7
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 لخدمات الهيئة العامة

الالسلكية  التصاالتا  

بحيث  يقدم المتعاقد برنامج عمل تفصيلي الى لجنة االشراف يوضح فيه اسلوبه في تنفيذ االعمال ومواعيدها .8

 جزة .على لجنة االشراف لتدقيقها بشكل دوري وتقييم نسبة كافة االعمال المنيتضمن البرنامج جداول تعرض 

ف ان االدارة غير مسؤولة عن اي خطر او حادث مفاجئ او ضرر يصيب العمال الذين يقومون بأعمال التنظي .9

 ويعتبر المتعاقد وحده المسؤول .

عن سوء  ية وتوابعها وتجهيزاتها الناتجةيعتبر المتعاقد مسؤوالً عن كل عطل او ضرر او كسر في طوابق االبن .10

ه اما اذا الى ما كان عليه وعلى نفقت ءاستعمال عماله وعليه استبدال العطل او الضرر او الكسر واعادة كل شي

لمسؤولية اكان الكسر او الضرر قد تم بسبب غير ناتج عن عماله عندها يجب اعالم االدارة فور حدوثه واال فان 

 نتائج العطل .تقع عليه ويتحمل 

 .يقع على عاتق المتعاقد تنظيف اجهزة االنارة عندما يتم صيانتها من قبل عناصر الصيانة وبمعرفتهم  .11

 . استخدامها يستلم المتعاقد او من ينوب عنه مضخات الماء الخاصة بالحدائق ويكون مسؤوالً عن حسن .12

 يقدم العارض جهاز خاص من نوع جيد للصابون السائل لكل مغسلة . .13

 غرف المدراء .تركيب جهاز ملطف جو من نوع جيد يعمل على الكهرباء في  .14

 

 : احكام عامة

ائة احد عشر مليون وسبعم / 11750000 /القيمة التقديرية للعقد من العقد النموذجي :  /6المادة رقم / .1

 وخمسون الف ليرة سورية .

  سنة ميالدية .شهراً  / 12 /مدة التعاقد من العقد النموذجي :  /7المادة رقم / .2

 من العقد النموذجي :  /17المادة رقم / .3

 / ( الف ليرة سورية .1000قيمة الحسم )  /1الفقرة رقم 

 / ( خمسمائة ليرة سورية .500قيمة الحسم )  /2الفقرة رقم 

 / ( خمسمائة ليرة سورية .500قيمة الحسم )  /3الفقرة رقم 

 / رة سورية .( ثالثمائة لي300قيمة الحسم )  /4الفقرة رقم 

 / ( خمسة االف ليرة سورية .5000قيمة الحسم )  /5الفقرة رقم 

 / ( عشرة االف ليرة سورية .10000قيمة الحسم )  /6الفقرة رقم 

 / ( خمسة االف ليرة سورية .5000قيمة الحسم )  /7الفقرة رقم 

 / ( عشرة االف ليرة سورية .10000قيمة الحسم )  /8الفقرة رقم 

 / ال يوجد اعمال نصف سنوية . /9الفقرة رقم 

 / ( الفا ليرة سورية .2000قيمة الحسم )  /10الفقرة رقم 

 / ( الفا ليرة سورية .2000قيمة الحسم )  /11الفقرة رقم 
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 / ( خمسة االف ليرة سورية .5000قيمة الحسم )  /12الفقرة رقم 

 ومراقب واحد . ( عامل12من العقد النموذجي : يلتزم المتعهد بتأمين ) /20المادة رقم / .4

 من العقد النموذجي : وفق محضر انجاز اعمال شهرية من قبل لجنة االشراف . /25المادة رقم / .5

 

 
 ئيس اللجنةر                ضو                ع               عضو                   عضو                     

  . ماهر شلشم                       حسام الدين الحسين                  عدنان نصر                 محمد الخميس     

 

 

 

 
 

 مصدق المدير العام

 للهيئة العامة لخدمات االتصاالت الالسلكية

 المهندس جالل خضر
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ول األعمال المطلوبةاجد  
 

 أواًل: لألعمال اليومية وفق المواصفات:
 

 الرقم بيان األعمال مقطوع

 
وغرف المكاتب تنظيف الدرابزون األدراج و و رضيات الممرات مسح أ

تنظيف كبائن المصاعد.و  والقاعات وأرضيات البوفيات  
1 

 
مسح طاوالت المكاتب أينما وجدت وازالة الغبار عن الحواسب بواسطة 

مسح الكراسي واألثاث الجلدي والقماشي وبرادات المياه و  عصا ريش
.المهمالت سالتومي ألكياس واالستبدال اليتنظيف المنافض و   

2 

شطف أرضيات دورات المياه وتنظيف المراحيض والمغاسل والخالطات  
لين لكل مغسلة. اووضع حبيبات النفت والمرايا والرفوف  

3 

 4   تنفذ كافة االعمال اليومية ثالث مرات اسبوعياً في بناء برزة . 
 

 ثانيًا: لألعمال األسبوعية وفق المواصفات:
 

عمقطو   الرقم بيان األعمال 

.والمرآب تكنيس الساحات الخارجية واالرصفة   1 

البناءواالشجار في وجائب  االحواض و سقاية الحدائق   2 

 
مرتين  .وتقديم رول محارم للحمامات تقديم سائل تنظيف أو صابون 

 اسبوعيا  
3 

 
وغرف  والغرف التابعة له المستودع الرئيسيتنظيف أرضيات 

.الحراسة  
4 

 
 لبناء برزة االعمال االسبوعية : 
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 لخدمات الهيئة العامة

الالسلكية  التصاالتا  

 
تنظيف غرف الحراسة وتكنيس الساحات واالرصفة واالدراج وترحيل 

 1 االوساخ .

 

قديم صابون سائل لتنظيف اليدين بمعدل عبوة مرتين اسبوعيا َو ت
من النوع ( وعند الحاجة) رول محارم مرتين اسبوعيا لكل حمام

يبات النفتلين بمعدل اثنتين الجيد ، واستخدام معطر الجو ووضع حب
 . لكل مغسلة

2 

 
 ثالثًا: لألعمال الشهرية وفق المواصفات:

 
 الرقم بيان األعمال مقطوع

اغطية الفانكويالت والمكيفات.مسح    1 

 2 تلييف جدران السيراميك في دورات المياه. 

 3 مسح أبواب الخزن الجدارية والعادية في المكاتب والقاعات وأينما وجدت. 

 4 تقديم علبة مناديل ورقية واحدة لكل غرفة. 

 5 تزويد اجهزة ملطف الجو في غرف المدراء بعبوات مالئمة . 

 
 لبناء برزة : االعمال الشهرية 

 الرقم بيان األعمال مقطوع

 
تلييف جدران السيراميك في دورات المياه باستخدام الماء وسائل 

 . التنظيف
1 

 2 . يفات والفالترمسح وتنظيف اغطية المك 
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الالسلكية  التصاالتا  

 3  مسح ابواب الخزن الجدارية والعادية في المكاتب واينما وجدت 

 4 . تنظيف غرف التجهيزات والمولدات 

( .غ 500تقديم ست علب محارم )   5 

 
 رابعًا: لألعمال الربعية وفق المواصفات:

 

 الرقم بيان األعمال مقطوع

 
لألبنية والمطرية في تنظيف كافة المصارف والبالليع الداخلية 

 1 الساحات والتراسات والسطح.

 
رش المبيدات للحشرات في الخزن الجدارية في الغرف ودورات المياه 

 2 وفي الساحات العامة والتراسات.

 
تنظيف النوافذ وواجهات االلمنيوم من الداخل )وعند الحاجة( بما في 

مع شفط ذلك تنظيف البللور وسكك االلمنيوم للغرف والممرات 
.الغبار من داخل السكك وتنظيف اللوحات والالفتات اينما وجدت   

3 

 
 بناء برزة :االعمال الربعية ل 

 الرقم بيان األعمال مقطوع

 
رش المبيدات للحشرات في الخزن الجدارية في الغرف ودورات المياه 

 1 وفي الساحات العامة والتراسات.

 
الداخل )وعند الحاجة( بما في تنظيف النوافذ وواجهات االلمنيوم من 

ذلك تنظيف البللور وسكك االلمنيوم للغرف والممرات مع شفط 
.الغبار من داخل السكك وتنظيف اللوحات والالفتات اينما وجدت   

2 

 

http://www.swo.org.sy/


العربية السورية الجمهورية  
  كيةالتصاالت الالسللخدمات االهيئة العامة 

  

 

  

 
www.swo.org.sy   +963-11- 3937118 - 3937116                         الهيئة العامة لخدمات االتصاالت الالسلكية 

 

 لخدمات الهيئة العامة

الالسلكية  التصاالتا  

 خامسًا: لألعمال السنوية وفق المواصفات:
 

 الرقم بيان األعمال مقطوع

ورة.تنظيف األسطح والتراسات أينما وجدت وعند الضر    1 

 2 تنظيف جدران الغرف والممرات ومطالع االدراج ومسح االسقف المستعارة. 
 3 تنظيف خزانات المياه االرضية والعلوية بعد تفريغها. 
للصابون السائل لكل مغسلة . كروم م جهاز من نوعيقدت   4 
.غرف المدراءتركيب جهاز ملطف جو من نوع جيد يعمل على الكهرباء في    5 

 
 
 

 ئيس اللجنةر                ضو                ع               عضو                   عضو                     

  . ماهر شلشم                       حسام الدين الحسين                  عدنان نصر                 محمد الخميس     

 

 

 

 
 

 مصدق المدير العام

 ة لخدمات االتصاالت الالسلكيةللهيئة العام

 المهندس جالل خضر
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