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  الهيئة العامة لخدمات االتصاالت الالسلكية

                                                                                              ـــــــــــــــــ        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لزوم مشاريع الهيئة IFالمواصفة الفنية لتقديم كبل 

 

 الغاية من المشروع: -1

 وبة.وفق المواصفات الفنية المبينة وجداول الكميات المطل IFمتر طولي من كبل  يتقديم ألف         

 

 الشروط العامة: -2

كر تاريخ ذمع على العارض ذكر الشركة الصانعة للكبل وان تكون من الشركات المتخصصة في هذا العمل  .1

 صناعة الكبل وبلد المنشأ وتبيان انتشار مبيعات الشركة وعنوانها على االنترنت.

 على العارض أن يكون من المتخصصين في هذا المجال من المشاريع وأن يقدم ما يثبت ذلك. .2

 يطلب من العارض اإلجابة على بنود المواصفة بنداً بنداً وحسب التسلسل الرقمي أدناه. .3

 فاضلة بين العروض المقدمة وفق القيم األفضل فنياً.ستتم الم .4

 يعتبر العرض الفني مرفوضاً في إحدى الحاالت التالية: .5

  . a 80العالمة الفنية االجمالية للعرض الفني أقل من.% 

. b .عدم تقديم عينات للكبل 

.c :الكبل المقدم مخالف إلحدى المواصفات الفنية التالية 

 ممانعة الكبل. –المجال الترددي      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

سوريةالجمهورية العربية ال  
  الهيئة العامة لخدمات االتصاالت الالسلكية

                                                                                              ـــــــــــــــــ        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 المواصفة الفنية للكبل : -3

 

 الخصائص الكهربائية :

 الوحدة  الحد األعلى  النوع  الحد األدنى  الوصف  م

 DC  11 GHZ مجال التردد  1

 Ohms  50  الممانعة  2

 %  أو أفضل 66  سرعة االنتشار  3

جهد التشغيل  4

(AC) 
  5000 Vrms 

 pf/m  2.5±100  مية السعة األس 5

 

 
 

 المجال الترددي:

 الوحدة  F1 F2 F3 F4 F5 الوصف  م

 GHZ 10 5 3 1 0.01 التردد 6

 Db/100ft 35≥ 22≥ 16≥ 7.8≥ 2.7≥ التخامد 7
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 خصائص بنية الكبل:

 مالحظات المادة او التسليح )الصفائح( الوصف م

  مطلي فضة سنحاس أو نحا الموصل الداخلي )السلك( 8

  PEبولي اتلين العازل  9

 %أوأفضل95نسبة التغطية  مطلي فضة سنحاس أو نحا الشيلد 10

  pvc الغالف الخارجي  11

 

 الخصائص الميكانيكية :

 يتم تفضيل الكبل ذو المواصفات الميكانيكية األفضل عند تحقيق باقي الشروط.

 

 المتطلبات العامة: -4

 سم.50عن  لعارض تقديم نموذج عينة من الكبل لمقدم بطول ال يقيطلب من ال -1

 فترة الضمان: سنة من تاريخ محضر االستالم الفني المؤقت. -2

 مدة التنفيذ: أربعة أشهر من تاريخ أمر المباشرة. -3
 الهيئة في الديماس. تمكان التسليم: مستودعا -4
 مدة ارتباط العارض بعرضه شهرين. -5

 

 

 مالحظات:

 يقوم بذكر ما يلي: على العارض أن .1

 درجات الحرارة المفضلة للتخزين والعمل.1.1

 .VSWRنسبة األمواج المستقرة  1.2

 جداول التخامد. 103

 أي مزايا أخرى إضافية غير واردة في المواصفة. 1.4

 
 
 


