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 يعسونخ يعذٍَخ شالتر وانًٍكبٍَكٍخ نتقذٌىانشروط انفٍُخ 

 خـــــــبرٌع انهٍئـــــــــسوو يشــــــــن

 

 انغبٌخ يٍ انًشروع :

نضٔو يشبسٚغ انٓٛئخ  رصبالد،االرجٓٛضاد ظًُٓب  زٕظغٛيخصصخ ن حعشرعذد يؼضٔنخ د بالارصرمذٚى شالرش 

 انالعهكٛخ.بيخ نخذيبد االرصبالد انؼ

 : عُخ ػهٗ األلم رذذ ظشٔف انجُٛخ انزبنٛخ 55انشهزش يصًى ٔيصُغ نٛؼٛش نًذح 

  ٍدسجخ يئٕٚخ 55إنٗ  5-يؼذل دسجخ انذشاسح انخبسجٛخ ي . 

 َٕغجخ انشغٕثخ فٙ انج . 

 ٔظغ انشهزش يجبششح رذذ أشؼخ انشًظ . 

 بس ٔانغجبس ٔانشٚبح يمبٔو نأليط 

  ٍدسجخ يئٕٚخ 55إنٗ  55يؼذل دسجخ انذشاسح انذاخهٛخ ي . 

 انًشفك.ٔجذٔل انكًٛبد  انفُٛخ،انًٕاصفبد ٔفك 

 

 شروط عبيخ :

 

يب ٚمذو ٔأٌ  يشبثٓخ،ٔأٌ ٚكٌٕ لذ َفز يشبسٚغ  انًجبل،ػهٗ انؼبسض أٌ ٚكٌٕ يٍ رٔ٘ انخجشح فٙ ْزا  .1

 رنك. ٚضجذ

 أدَبِ.انشلًٙ  ٔدغت انزغهغم ثُذاً،ٚطهت يٍ انؼبسض اإلجبثخ ػهٗ ثُٕد انًٕاصفخ انفُٛخ ثُذاً  .5

انجُٕد انٕاسدح أدَبِ فٙ انًٕاصفبد  ٔيٛكبَٛكٛبً نجًٛغ فعم فُٛبً عٛزى انًمبسَخ ثٍٛ انؼبسظٍٛ ٔفك انمٛى األ .3

 انفُٛخ.

   %(08)يٍ  االجًبنٛخ ألمٚؼزجش انؼشض انفُٙ يشفٕظبً فٙ دبل كبَذ انؼاليخ انفُٛخ    .4

 

 أوال : انًىاصفبد انعبيخ نهشٍهتر 

 

 يزش. (5اسرفبع  ×5ػًك  ×5 )ٔاجٓخ انًطهٕة:أثؼبد انشٛهزش :  1-1

ياذٌْٕ ػهاٗ أٌ ٚكإٌ  انشاٛهزش،ػهاٗ كبيام يذاٛػ يمابغغ يُبعاجخ ٔيٍ  ًٙؼذَانانٓٛكم ٚشٛٛذ :  1-5

 دشاس٘ أعبط يضٚجك ظذ انشغٕثخ .

 ٔانزذًٛم ٔانزُضٚم.ػ يشٚذخ نهشفغ ئٕعبث يضٔد:  1-3

 انًطش.ظذ  يشٛذ:  1-4
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 يااٍفزذااخ ٔادااذح  انكٓشثبئٛااخ،ل كاابثالد انزغزٚااخ ٕذخفزذاابد دائشٚااخ نااثانشااٛهزش ٌ ٚجٓااض أ: ٚجاات  1-5

 .ٔرًُغ دخٕل انمٕاسض  ٔانغجبسرغشة انًبء  يطبغٛخ نًُغخ ثجٕاَ خانفزذ ٔرضٔد رهك األعفم.

 أيجٛاش،16 )شإكٕ/ 1ػاذد /ياٍ انُٕػٛابد انًًزابصح  خ: ٚضٔد انشٛهزش يٍ انذاخم ثًآخاز كٓشثبئٛا 1-6

 انكٓشثبء. كبثالديغ كبيم رًذٚذاد  ثالعزٛكٙ(كزٛى يغ غطبء 

ياإفش نهطبلااخ  َاإع /1ػااذد / ًًزاابصحيااٍ انُٕػٛابد انَاابسح إ: ٚاضٔد انشااٛهزش يااٍ اناذاخم ثااؤجٓضح  1-7

 انكٓشثبء. كبثالد ٔكبيم رًذٚذادرشكت ػهٗ انغمف انذاخهٙ نهشٛهزش يغ كجبعخ رشغٛم  ،يضدٔط

دااذ انجااذساٌ يااٍ االػهااٗ نااذخٕل انفٛااذساد انخبصااخ أٚاازى رضٔٚااذ انشااٛهزش ثفزذااخ جبَجٛااخ ػهااٗ  1-0

يضٔدح ثؼذح  عى(58ػشض  ×عى 38 )غٕلػجبسح ػٍ فزذخ يغزطٛهخ انشكم ثبثؼبد  ثبنٕٓائٛبد،

غإٓنخ دخإل انفٛاذساد رغاًخ ثيطبغٛاخ أغطٛاخ ٔٚازى رغاكٛش انضمإة ثجٕاَابد ٔ دائشٚاخ،صمٕة 

 انشٛهزش.نٗ داخم إانغجبس انًبء ًُٔغ دخٕل رٔ

 

 ثبٍَب : أرضٍخ انشٍهتر

 

 . kg/m 588 ٔصٌ: ػهٗ األسض رذًم :5-1

 ػهٗ  ،10mmثغًبكخ  (plywood)ػهٗ األسظٛخ أٌ ركٌٕ يٍ انخشت انًمبٔو نجٕ انجذش  :5-5

 نزؤيٍٛ أفعم يزبَخ  ٔيٍ االػهٗ(االعفم  )يٍزٕظغ انخشت ظًٍ نٕدٍٛ يٍ انصبط ٚأٌ        

 نألسظٛخ.       

 /عى ػهٗ انًذٛػ 18/ َؼهّيغ  )انهُٛٛهٕٛو(انفُٛٛم ثًبدح  يٍ انذاخمسظٛخ األكبيم  رغطٗ :5-3

 (.االششافاخزٛبس انهٌٕ الدمبً يٍ لجم جٓبص  )ٚزى نهجذساٌ،انذاخهٙ          

 .أٔ انزشاةكزًٛخ نهًبء  سظٛخٚجت اٌ ركٌٕ األ :5-4

 ثذٛش رغًخ ثٕجٕد  عى، (55-58)اػذ يؼذَٛخ رشرفغ ػٍ االسض ٕثمعفم انشٛهزش أيٍ سظٛخ رضٔد األ :5-5

 ظًُّ.رزذًم ٔصٌ انشٛهزش يغ انزجٓٛضاد انفُٛخ  ػهٗ أٌٔ ٔانزؤسٚط،انكٓشثبء  كبثالدفشاؽ نزًذٚذ         

 

 ثبنثب : جذراٌ انشٍهتر

 

 ، يذمٌٕ ثًبدح انفٕو ػٛبس عى   (  6عًبكخ )    sandwich panelصبط أنٕاح ػجبسح ػٍ :  3-1

           (48 Kg/m3 ) ،   (ًانًغزخذو كخ انصبط بػهٗ انؼبسض رذذٚذ ع ).. 

 يٍ انًطش ٔ انغجبس ، ٔخبصخ ايبكٍ انٕصم ثٍٛ انجذساٌ ٔ انغمف ٔ  دًبٚخٚذمك ػبصنٛخ دشاسٚخ ٔ:  3-5

 . يزٍٛٔرضجذ ثشكم يًزبص ٔ انصبطٔ رهجٛغٓب ثضٔاٚب يٍ اسظٛخ ، ػهٗ أٌ ٚزى رغطٛخ َمبغ انٕصم أاأل        

 يٍ ٔ نجذاس يٍ انذاخما ٘ َمطخ ػهٗأجالعزٛكٛخ فٙ انًجبس٘ انٔ كٓشثبئٛخ انهٕدبد انيكبَٛخ رضجٛذ إ:  3-3

 انخبسط.         

 (w/m /ºc.1.5 (5.5 -ثٍٛ: ٚجت أٌ ركٌٕ رغٛشاد انذشاسح  :3-4
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 راثعب : سقف انشٍهتر

 

 نغٕٓنخ يجٓض ثذًبالد يؼذَٛخ ٔيمبٔو ٔصهت ٔ انجذساٌ،يٍ َفظ ثُٛخ ٚجت اٌ ٚكٌٕ انغمف  :4-1

 . ُضٚمانشفغ ٔ انز         

 ثذٛش ًٚكٍ يٍ ٔلٕف شخص ػهّٛ . ىًيصٌ ٚكٌٕ أ: ٚجت  4-5

 ٚذمك ػضل ربو ػُذ ٔ رشثخ ، ٔخبصخ انًطش .األكزٛى ٔػذٚى انُفٕرٚخ نهًبء ٔٚكٌٕ ٌ أ: ٚجت  4-3

  انجذساٌ.غشاف انٕصم يغ أ       

دٛش ٚجت    دسجخ ػهٗ األلم نزصشٚف انًٛبِ ػهٗ انجذاس انخهفٙ نهشهزش 8.5أٌ ٚكٌٕ يُذذس انغمف ٚجت  4-4

 اٌ ركٌٕ اخفط َمطخ يٍ انغطخ ػهٗ اسرفبع يزشٍٚ يٍ األسظٛخ .

 

 خبيسب : ثبة انشٍهتر

 

  انجذساٌ.عًبكخ ٔيٍ َفظ ثُٛخ  /،1ٚجت أٌ ٚضٔد انشٛهزش ثجبة ػذد /  :5-1

 .و ( 1.0 ×و 1أثؼبد انجبة انًطهٕثخ )   : 5-5

 سظٛخ انشٛهزش أغالق ، ٔٚشكت ػهٗ لبػذح يشرفؼخ ػٍ رشثخ ٔيذكى اإلاألكزٛى نهًبء ٔٚجت أٌ ٚكٌٕ   : 5-3

 عى . ( 3-5)         

 .، ٔيٍ انُٕػٛبد انًًزبصح غٛش لبثهخ نهصذأ يزُٛخ جبة ثضالس يفصالد انٚضٔد ٚجت أٌ   : 5-4

 رًكٍ يٍ فزخ انجبة يٍ انذاخم  خبسجٛخغٕثخ داخهٛخ ٔلفم ٔ يغعهُذس  سئٛغٙ ثغبلجبة انٚضٔد ٚجت أٌ  :  5-5

 . ٔ يٍ انخبسط ثغٕٓنخ        

ْٔٙ ػجبسح ػٍ أنٕاح يٍ انصبط انًغهفٍٛ ثطٕل يُبعت ٔثشكم ُْذعٙ أَٛك  جبةنهيظهخ ٚجت ٔظغ  : 5-6

 يى( 1عًبكخ انصبط ) 

 عى ػُذ انذخٕل نهغشفخ . 38عى ػشض  55ٚجت ٔظغ دسجخ ثبسرفبع  : 5-7

 

 سبدسب : يتطهجبد عبيخ 

 

 انًؤلذ.انفُٙ  االعزالوعُخ يٍ ربسٚخ صذٔس يذعش  :انعًبٌفزشح :  6-1

 انًجبششح.يش أيٍ ربسٚخ  اشٓشصالصخ  :انزُفٛزيذح :  6-5

 شٓشٍٚ.: يذح اسرجبغ انؼبسض ثؼشظّ  6-3

 انذًٚبط. –يغزٕدػبد انٓٛئخ فٙ ديشك  :انزغهٛىيكبٌ :  6-4

   نهشٛهزش.انًٛكبَٛكٛخ االَشبئٛخ ٔثزضٔٚذ انٓٛئخ ثكبفخ انًخططبد انُٓذعٛخ ٔ: ػهٗ انؼبسض انزؼٓذ  6-5

انكٓشثبئٛخ انشٛهزش انًؼذَٛخ ٔانًٛكبَٛكٛخ ٔ رُفٛزٔ َشبءإػًبل أؤٌ رزى كبفخ ثانؼبسض انزؼٓذ  ػهٗ:  6-6
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  َٕٔػٛزٓب.م انٓٛئخ ثمجٕل انًٕاد انًمذيخ ششاف انًكهف يٍ لجثؼذ أخز يٕافمخ جٓبص اإل ٔانذْبٌ ٔانؼضل

 أ فٙ دبل أ٘  انزكش،: ػهٗ انؼبسض ركش أٚخ يضاٚب أخشٖ غٛش ٔاسدح فٙ انًٕاصفخ انفُٛخ انغبثمخ      6-7

 .ثبنزفصٛمانًٕاصفخ ػهٗ انؼبسض اٌ ٚجُٛٓب  اخزالف ػٍ ثُٕد         

 

 انىاحــــــــــــــذح انكًٍـــــــــــــخ اســـــــــــى انًــــــــــــــــبدح تسهسم

1 
شٍهتر يعذًَ يعسول نسوو تىضع تجهٍساد 

 االتصبالد
 شٍهتر 11

 

 

 

 أعضبء انهجُخ

 

 و. رشب ثذر     ضحى عصفىر    و. زٌُت سهًٍبٌ        و.         و. سىسٍ يصطفى         وسٍى عٍسى

  

 

 

 

 

 

 مصدق
 المدير العام

 لمهيئة العامة لخدمات االتصاالت الالسمكية
 المهندس جالل خضر

 

 

 

 

 

 

 

 



 انجًهىرٌخ انعرثٍخ انسىرٌخ                                                        

 انهٍئخ انعبيخ نخذيبد االتصبالد انالسهكٍخ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

SWO |        www.swo.gov.sy 5 

 

 

 

 

 

 يسعرغٍر جذول انكًٍبد 

 

 االجًبنًانسعر  انكًٍخ االفرادي انسعر انىاحذح اسى انًبدح

  11  شٍهتر يعذًَ يعسول نسوو تىضع تجهٍساد االتصبالد شٍهتر
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