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ةالجمهورية العربية السوري  

لخدمات االتصاالت الالسلكيةالهيئة العامة   

مديرية المعلوماتية    

                                                                                                          

 

 /6عذد / انًكزجٍخانًىاصفخ انفٍُخ نهحىاعت 

+ شاشة +   caseمع كامل مستمزماتها ) 6توريد حواسب مكتبية جديدة عدد  الغاية من المشروع:
 لوحة مفاتيح + ماوس والوصالت واالكسسوارات الالزمة (.

 

 شروط عامة:-أوالً: 

عمى أن تكون احدى الشركات المتخصصة في ىذا  لمحواسبعمى العارض ذكر بمد المنشأ والصنع  -1
 .انًكخبُت ث انخمُُت نهحىاسبأٌ حخىافك يع أحذد انخطىساو ، المجال

عهً انعاسض أٌ َكىٌ يٍ روٌ انخبشة فٍ هزا انًجال وأٌ َمذو انًشاسَع انًُفزة يٍ لبهه وأسلاو  -2

 انعمىد وحاسَخها ويكاٌ انخُفُز ) ثالد يشاسَع عهً االلم ( .

 حىفش انمطع انخبذَهُت فٍ األسىاق انًحهُت و نًذة ال حمم عٍ خًس سُىاث. -3

انخاصببت بمطببع و انخعشَفبباث  وانًُشببىساث انفُُببت بجًُببع انىثببا ك هجهببضةحشفببك األَجببب أٌ  -4

 . انجهاص

 Windows 11 Pro, 86-bitَجبب أٌ حكبىٌ انحىاسبب انًمذيبت يحًهبت بُشباو حشب ُم  -5

 .Pre-installedَشايُت يفعهت 

م ويتوحسب التسمسل الرقمي أدناه،  بندا بندا الفنية يطمب من العارض اإلجابة عمى بنود المواصفة -6
 المفاضمة بين العارضين وفق القيم األفضل فنيا  

 ٌعزجش انعشض انفًُ يشفىض فً أحذ انحبالد انزبنٍخ:

  ٍ08فٍ حال كاَج انعاليت اإلهجًانُت نهعشض انفٍُ ألم ي.% 

  ٍ08فٍ حال كاَج انعاليت انفُُت نهىحت األو ألم ي.% 
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 انفٍُخ: انًىاصفبد -ثبٍَبً 

 حبعت يبسكخ

 انحذ االدَى انًطهىة ـــــــجُذانــ سقى انجُذ

1 
 انهىحخ األو

Motherboard 
To be stated 

 Tower انصُذوق 2

3 
 وحذح انزغزٌخ انكهشثبئٍخ

Power supply 
288 W 

4 
 انًعبنج 

Processor 

11th Generation Intel Core i7-

11811T At Least 

Processor wattage 57 W 

Processor core count  8 At Least 

Processor thread count 11           

At Least 

Processor speed   1111 GHz to 

6181 GHz  , cache 11 MB  

At Least  

5 
 انزاكشح

Memory 
0 GB DDR4 At Least 

 انشبشخ 6

Viewing 

Angle 

Horizontal 
To be stated 

 

Vertical To be stated 

Response Time To be stated 

Display Type LED 

Viewable Size 11 Inches At Least  

Display Resolution 1808*1128 

Brightness To be stated 

Contrast Ratio To be stated 
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 َظبو اإلظهبس
HDMI / VGA HD Graphics  

(External Card) 

 GB VRAM 2 راكشح اإلظهبس

 To be stated دقخ اإلظهبس 

 To be stated عذد األنىاٌ 

 To be stated وعٍهخ انُقم 

 أٌ ركىٌ انشبشخ يٍ َفظ يبسكخ انحبعت
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 عىاقخ انقشص انصهت 

SSD 
512 GB At Least 

 عىاقخ انقشص انًذيج

CD/DVD TYPE 
DVD RW/CD RW 

9 
 انُظبو انصىرً

AUDIO SYSTEM 
Stereo Sound 

11 
نىحخ انًفبرٍح )رذعى انهغخ انعشثٍخ( يٍ َفظ يبسكخ انحبعت )غٍش قبثهخ نهًحً وال رقجم 

 انالصقخ(

 يبوط 11
USB Scrolling Optical  ويٍ َفس

 ياسكت انحاسب

12 USB Ports 4 USB 2.8 , 3.2  

 LAN  Ethernet 18/188/1888 M bitساثطخ شجكخ  13

 To be stated عبداألث 14

 To be stated انىصٌ 15

 Windows 11 64 َظبو انزشغٍم انًثجذ 16

 Drivers for Windows األقشاص انًشفقخ 17

 To be stated يضاٌب إضبفٍخ 18

 To be stated كىاثم 19

 To be stated ثهذ انصُع 21

 To be stated ثهذ انششكخ األو 21

 سهسهٍ نهحاسب وأهجضا ه يعخًذا نذي انششكت األوَجب أٌ َكىٌ انشلى انخ 22
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 ثبنثبَ: يزطهجبد عبيخ:

 : سنة واحدة من صدور وثيقة االستالم االولي.فترة الضمان -1

 شير من تاريخ أمر المباشرة.أ: ثالثة مدة التنفيذ -2

 : شيرين.مدة ارتباط العارض بعرضو -3

 .: مستودعات الييئة في الديماسمكان التسميم -4

 و انًؤلج نهًىاد بشكم كهٍ، وكزنك انذفع.َخى االسخال -5

 

 ساثعبَ: جذول انكًٍبد :  

 

 انىاحـــــــذح انكًٍـــــــخ اعـــــــــى انًــــــــبدح رغهغم
انغعش  انغعش اإلفشادي

 اإلجًبنً

1 

مع كامل مستمزماتو   حاسب يكخبٍ
(case   + شاشة + لوحة مفاتيح +

ماوس والوصالت واالكسسوارات 
 (الالزمة 

 حاسب 6

  

 

 

 أعضبء انهجُخ :

 

 و. هٍب حغٍ                                           و. عبيٍخ يحًىد                    و.و عًبد يحًذ                              

 

 

 

 

 

 يصذق

 انًذٌش انعبو

 نههٍئخ انعبيخ نخذيبد االرصبالد انالعهكٍخ

 جالل خضشانًهُذط 

 

 

 


