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مشـروع
/ج
العقد رقم
2020 / /
تاريخ
ألعمال تنظيف
مباني اإلدارة المركزية للهيئة العامة لخدمات االتصاالت الالسـلكية
 /الديماس – برزة /
-

بناء على أحكام القانون رقم  /51/لعام . /2004/
وعلى التعليمات التنفيذية لنظام العقود الموحد الصادرة بالبالغ رقم /9/1ب ع لعام  /2005/عن
وزارة المالية .
وعلى أحكام المرسوم رقم  /450/لعام. /2004/
2019/
 / /ص تاريخ /
وعلى الكتب
/ /
تاريخ
وعلى محضر لجنة المناقصات رقم
فقــد تم التعاقد بين

 الهيئة العامة لخدمات االتصاالت الالسلكية يمثلها مديرها العام المهندس جالل خضر -وبين المتعهد

فريقا أوال
فريقا ثانيا

علـــى مايلــــي
المادة  -1-التعاريــــف :
اإلدارة  :تعني الهيئة العامة لخدمات االتصاالت الالسلكية .
المتعهد  :يعني
األعمال  :تعني األعمال الواجب تنفيذها والمواد المطلوب تقديمها واستخدامها بموجب هذا العقد .
العقد  :يعني هذا االتفاق التعاقدي ومجموعة الوثائق المؤلفة من الشروط العامة والخاصــة والمواصفات
واألسعار وعرض المتعهد .
قيمة العقد :تعني المبلغ الوارد في هذا العقد وكذلك أية إضافات أو تنزيالت يمكن أن تطرأ على هذا المبلغ
عمال بأحكام هذا العقد.
المادة  -2-الغاية من العقد :
إن الغاية من هذا العقد أن يقوم المتعهد بتنفيذ األعمال وتقديم المواد التي نظم هذا العقد من أجلهاا والموضاحة
صراحة أو ضمنا في المواصفة الفنية وذلك لقاء المبالغ التي تتحقق له لدى اإلدارة بموجب الشروط واالسعار
المدرجة في هذا العقد.
المادة –  -3موضوع العقد :
أن يقوم المتعهد بكافة األعمال والخدمات وفق دفتر الشروط الفنية والحقوقية والمالية الموضوع لهذا الغرض
والشروط الفنية الواردة في عرض المتعهد والمقبول من قبل اإلدارة حتى تاريخ إبرام هذا العقد.
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المادة -4-وثائق العقد :
تعتبر الوثائق التالية جزءا ال يتجزأ من العقد ويرجع اليها في كل ما لم يرد عليه النص في هذا العقد0
 -1هذا العقد وجداول الكميات واألسـعارالمرفق به .
 -2دفتر الشـروط الفنية والحقوقية والمالية الخاصاة بتنظيا مبااني ( مبااني اإلدارة المركزياة للهيئاة العاماة
لخدمات االتصاالت الالسـلكية  /الديماس – برزة  /رقم /ص تاريخ . / /
 - 3دفتر الشـروط العامة الصادر بالمرسـوم رقم  /450/لعام ./2004/
وتعديالته الموافق عليها من قبل اإلدارة حتى تاريـخ توقيع
 - 4عرض المتعهد رقم /و تاريخ / /
هذا العقد .
تبدأ أفضلية الوثائق أعاله حسب تسلسلها آن الذكر
المادة -5-اطالع المتعهد على احكام هذا العقد واستيعابه محتواها :
يعتبر المتعهد بمجارد توقيعاه علاى هاذا العقاد اناه قاد اساتوعب جمياع احكاماه ودرس وتفهام جمياع ماا تتطلباه
المواصفات الفنية والكميات وغير ذلك من المساتندات التاي بناي عليهاا هاذا العقاد مان أعماال والتزاماات فنياة
وقانونية كما أنه أحاط علما بطبيعة العمال وموقعاه ومواسام األشاغال واألعارا والعاادات المحلياة والقاوانين
واألنظمة السارية والرساوم الجمركياة والمالياة والبلدياة وغياره  .والمساافات وماا إذا كاان موقاع العمال ساهل
الوصول إليه أم ال ووسائط النقل وحالة األيدي العاملة ومصادر المواد المناسبة وإمكانية هذه المصادر لتلبياة
الحاجات التي يتطلبها تنفيذ هذا العقاد وجمياع األحاوال واألوضااع التاي يمكان ان تاؤثر فاي هاذا العقاد وكاذلك
يعتبر المتعهد أنه قد قبل العمل بمقتضى كل هذه الشروط واألحكام بمجرد توقيعه على هذا العقد .
المادة -6-قيمة العقد :
بلغت القيمة اإلجمالية لهذا العقد مبلغ وقدره  .......... /ل.س  /فقط  ...................ليرة سـورية الغير .
المادة -7-مدة التنفيذ :
مدة التنفيذ سـنة ( تقويمية ) من تاريخ أمر المباشـرة بالتنفيذ ويجدد العقد تلقائياا ساـنة فساـنة وبانفس الشاـروط
واألسـعار واألحكام الواردة فيه ما لم يبد أحد الفريقين رغبته بتعاديل األعماال وكمياات الماواد او عادم تجدياد
العقد قبل ثالثة أشهر من تاريخ انتهائه وذلاك ماع التقياد بأحكاام النظاام الماالي األسـاساـي وتعديالتاه الصاادرة
بالمرسـوم رقم  /54/لعام . /2006/
وفي حال أخل المتعهد بتنفيذ بنود وشـروط العقد لالدارة الحق بتوجيه إناذار وحياد لاه وفاي حاال التكارار ياتم
إنهاء العقد أصوال وال يجوز للمتعهد مطالبة اإلدارة بأي تعويض في هذه الحالة.
المادة – -8بدء التنفيذ وأمر المباشرة:
يحاادد باادء التنفيااذ اعتبااارا ماان اليااوم التااالي لتاااريخ أماار المباش اـرة وتقااوم الجهااة العامااة ب ا بالغ المتعهااد أم ار
البماشرة بموجب كتاب خطي حسب األصول .
المادة -9-برنامج تنفيذ الخدمات :
 .1علااى المتعهااد أن يقاادم للجهااة العامااة خااالل /7/أيااام ماان تاااريخ أماار المباشاارة برنامجااا خطيااا يوضااف فيااه
اإلجاراءات والخطاوات التاي يرغااب باتباعهاا فاي تنفياذ خاادمات التنظيا اليومياة واألسابوعية والشااهرية
والربعية والنص سنوية .
 .2وعلى الجهة العامة أن تبلغ المتعهد موافقتها خالل أسابوع مان تااريخ تبلغهاا هاذا البرناام أو تطلاب إلياه
تعديله خالل تلك الفترة حسب ما تقتضايه مصالحتها ضامن حادود وأحكاام هاذا العقاد وبشاكل يتناساب ماع
المدة المحددة لتنفيذ مجموع الخدمات .
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 .3يترتب على المتعهد التقيد بالبرنام الذي وافقت عليه الجهة العاماة أو الاذي جارى التعاديل علياه والعمال
بموجبااه أثناااء التنفيااذ وال يجااوز لااه الخااروع عاان حاادوده أو تغيياار أي جاازء منااه إال موافقااة خطيااة م ان
( الهيئة ) وأن المتعهد أخذ علما بذلك ويتحمل مسؤولية المخالفة .
المادة -10-وكالء المتعهد والمراقبون اثناء التنفيذ :
آ -وكالء المتعهد اثناء التنفيذ :
علاى المتعهاد عناد غياباه عان مواقاع العمال أن ينادب عناه وكايال مساـؤوال لتنظايم وتنفياذ العقاـد والعمال وفااق
التعليمات التاي تعطيهاا الجهاة العاماة أو أي مان منادوبيها أثنااء العمال لتحقياق مقتضاياته ويجاب ان يقايم هاذا
الوكيل في موقع العمال طيلاة ساـاعات اساـتمرار أعماال التنفياذ كماا يجاب ان يكاون مفوضاا مان قبال المتعهاد
تفويضا تاما للعمل بالنيابة عنه أثناء غيابه في كل ما يتعلق بتنفيذ شـروط العقد ويغرم المتعهد بمبلغ ..........
ليرة سورية عن كل يوم يالحظ فيه هذا التغيب .
ب -المراقبين اثناء التنفيذ :
يلتزم المتعهاد بتاأمين مراقاب عادد واحاد فقاط طيلاة الادوام فاي موقاع تنفياذ الخادمات لمتابعاة تنفياذ العقاد وفاق
القوانين واألحكام والشروط الواردة فيه.
المادة -11-اتقان العمل ودقة التنفيذ :
يجب أن تنفذ جميع األعمال المطلوبة في هذا العقد بشكل ينطبق على ما تستوجبه المواصفات الفنية وتعليمات
اإلدراة ماان دقااة فنيااة واتقااان فااي العماال وعلااى المتعهااد أن يسااتدرك المالحظااات التااي توجااه إليااه حااول تنفيااذ
األعمال والخدمات وفق ما تتطلبه الشروط الفنية وتعليمات المشر على التنفيذ حتى تصبف مقبولة .
المادة -12-طريقة الدفع :
تصر النفقة الناجمة عن هذا العقد من موازنة ( الهيئة ) بموجب كشو شاهرية بنسابة  ( 12/1وفاق دفتار
الشروط الفنية ) من القيمة اإلجمالية للتعهد استنادا إلى الوثائق التالية :
آ -كتااب ارفاااق صااادرعن الجهااة المشاارفة علااى التنفيااذ موجاه إلااى ( المديريااة المعنيااة ) يفيااد قيااام المتعهااد
ب نجاز التزاماته التعاقدية ويبين مستوى التنظي وتواجد المتعهد والمراقبين طيلة فترة تنفيذ اإلعمال.
ب  -جدول بتوقيع كافاة عماال التنظيا العااملين لادى المتعهاد وفاق أحكاام العقاد يباين فياه أناه بارئ الذماة
اتجاههم .
ع  -جدول يبين مستوى النظافة في كافة األبنياة المشامولة بالعقاد موقاع مان الماديريات المشارفة علاى هاذه
األبنية يشعر بقيام المتعهد بالتزاماته التعاقدية وفق أحكام هذا العقد .
د  -محضر اسـتالم أصولي مصدق من آمر الصر .
المادة -13-التأمينات النهائية :
تحدد نسبة التأمينات النهائية باـ  %10مان القيماة اإلجمالياة للعقاد لقااء ( وفاق إحادى الطارق المحاددة فاي
المادة  / 46/من قانون العقود  /51/لعام  ) /2004/ويحتفظ الفريق األول بالتأمينات النهائية المقدمة من قبل
المتعهااد لض ا مان حساان تنفيااذ التعهااد حتااى صاادور محضاار االسااتالم النهااائي وتقااديم بااراءة ذمااة ماان مؤسسااة
التأمينات االجتماعية ونقاباة المهندسان أو نقاباة المقااولين حساب الحاال وتقاديم باراءة ذماة مان الجهاة المعنياة
بوزارة المالية ويحق ( للجهة العامة ) أن تتصر بالتأمينات والتوقيفات والكفاالت واالستحقاقات وأن تقتطع
منها أي مبلغ يترتب لها بذمة المتعهد .وينبغي عليه حاين إذ أن يسادد فاورا ماا اقتطعتاه ( الهيئاة ) حتاى تعاود
التأمينات والكفاالت إلى مقدرها األصلي ف ذا لم يقم المتعهد بذلك ف نه من حق ( الهيئة) أن تقوم باستيفاء
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المبالغ المترتبة لها على المتعهد من تلقاء نفسها مما قد يكون له من استحقاقات أو تطلب منه تسديدها بالطرق
القانونية وال يترتب على التأمينات وتوقيفات الضمان أي فائدة .
المادة -14-زيادة وتخفيض كميات األعمال (تعديل العقد )
يحق للجهة العامة تعديل هذا العقد ب ضافة بعض األعمال المتعاقد عليهاا أو إنقاصاها بنساـبة ال تتجااوز%30
لكل بند أو مادة من التعهد على حدا على أن ال تتجاوز مجموع قيمة الزيادة أو الانقص  %25مان قيماة العقاد
اإلجمالية للتعهد وذلك بنفس الشـروط واألسـعار الواردة في هذا العقد ودون حاجاة الاى تنظايم عقاد جدياد وال
يحق للمتعهد المطالبة بأي تعويض لقاء ذلك .
المادة -15-غرامات التأخير :
آ -إذا تأخر المتعهد بتنفياذ الخادمات المطلوباة عان المواعياد المحاددة فياه تفارض علياه غراماة تاأخير يومياة
بمعدل  0.001واحد باألل من القيمة اإلجمالية لهذا التعهد عن كل يوم تاأخير علاى ان ال يتجااوز مجماوع
غرامات التأخير نسـبة  %20عشرين بالمائة من القيمة االجمالية للتعهد ما لم يلحق باالدارة اي ضرر .
ب -تحدد غرامة تأخير قدرها نص باألل عن كل يوم تاأخيرفي تقاديم برناام تنفياذ الخادمات عان الوقات
المحدد في المادة  /9/وبسق غرامة قدرها  %5خمسة بالمائة من مان القيماة االجمالياة للتعهاد وياتم الجماع
بين هذه الغرامة والغرامة المنوه عنها في الفقرة /آ /من هذه المادة .
المادة -16-النفقات الناجمة عن التعاقد الضرائب والرسـوم :
يتحمل المتعهد جميع الضرائب والرسـوم المالية المترتبة على هذا العقد بماا فيهاا رساـم الطاابع علاى نساـختي
العقد وما يصيبه من ضرائب ورسوم مالية ومحلية ونفقات اإلعالن وفق القوانين واألنظمة النافذة .
المادة -17-الحسميات :
إضافة إلى غرامات التأخير المنوه عنها في المادة  /15/من هذا العقد في حال تقصايره بتقاديم الخادمات وفاق
أحكام العقد المبالغ التالية :
 .1حسم مبلغ  / 1.000 /ل.س عن كل يوم غياب للمراقب .
 .2حسم مبلغ  / 500 /ل.س عن كل يوم تغياب أي عامال لياوم واحاد ماع مراعااة إنجااز العمال الموكال
للعامل الغائب .
 .3حسم مبلغ  / 500 /ل.س لقاء سوء تنفيذ األعمال اليومية للعامل الواحد .
 .4حسم مبلغ  / 300 /ل.س للعامل الواحد في حال عدم ارتدائه اللباس الموحد .
 .5حسم مبلغ  / 5.000 /ل.س عن كل أسبوع في حال عدم التزاماه باألعماال األسابوعية ياوزع المبلاغ
بالتناسب للمواقع المختلفة وفق جدول مستويات التنظي .
 .6حسم مبلغ  / 10.000 /ل.س عن كال شاهر فاي حاال عادم التزاماه باألعماال الشاهرية ياوزع المبلاغ
بالتناسب للمواقع المختلفة وفق جدول مستويات التنظي .
 .7حسم مبلغ  / 5.000 /ل.س في حال عدم قيام المتعهد بتلميع السيراميك واألرضيات عن كل شهر .
 .8حسم مبلغ  / 10.000 /ل.س عن كل ربع سنة في حال عادم التزاماه باألعماال الرباع سانوية ياوزع
المبلغ بالتناسب للمواقع المختلفة وفق جدول مستويات التنظي .
 .9حسم مبلغ  / 2.000 /ل.س عن كل شهر في حال عدم مكافحة القوارض والحشرات .
 .10حسم مبلغ  / 2.000 /ل.س شهريا في حال تقصيره عن تقديم مواد لمكاتب المدراء عن كل شهر .
 .11حسم مبلغ  / 5.000 /ل.س شهريا في حال تقصيره بوضع صابون لدورات المياه والنفتلين .

الجمهورية العربية السورية
الهيئة العامة لخدمات االتصاالت الالسـلكية

إدارة الشؤون المالية  -قسم العقود
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة -18-اإلشراف على التنفيذ :
تقوم ( الهيئة ) ممثلة بالجهة المشرفة على تنفيذ اإلشرا على حسن تنفيذ العقد للتأكد من جودة التنفيذ ويحاق
للمشر في سبيل ذلك القيام بمواقبة األدوات واآلليات والمواد المساتعملة فاي تنفياذ األعماال والخادمات ولهاا
الحق أن ترفض ما ترى لزوماا لرفضاه لمخالفتاه الشاروط الفنياة وعلاى المتعهاد اساتدراك جمياع المالحظاات
التي توجه إليه حول مستوى التنظي أو المواد المستخدمة في تنفيذ األعمال وال يحق للمشر إعفاء المتعهد
من أي من التزاماته التعاقدية كما ال يحق له أن يؤخر تنفيذ أي عمل من شأنه أن يؤخر تنفيذ األشياء المتعاقاد
عليها أو يؤدي إلى دفع أي مبالغ إضافية من قبل ( الجهة العامة ) وكاذلك ال يحاق لاه أن يادخل أي تعاديالت
إال ضمن األحكام والشروط الواردة في هذا العقد .
المادة -19-تنظيم سجل تتبع أعمال التنظيف :
يقااوم الفريااق األول ممااثال بالجهااة المشاارفة علااى التنفيااذ بتنظاايم سااجل خاااص لمتابعااة تنفيااذ المتعهاد لألعمااال
المطلوبة منه بموجب العقد وتنفيذ التزاماته التعاقدية ويوقع يوماا بياوم مان قبال المراقاب والمشار والمتعهاد
ويحتوي على صفحات ذات أرقام متسلسلة مختومة يوقع من المدير المختص ويرجع إليه عند الحاجة .
كما يحق لكل مديرياة مان الماديريات المشامولة بأحكاام هاذا العقاد بمتابعاة حسان تنفياذ التنظيا ضامن مجاال
مديرياتها وإعالم المديرية المشرفة عن أية مالحظات على مستوى التنظي ليتم استدراكها أو تغريم المتعهاد
ما يعادل قيمتها من المبالغ المستحقة للمتعهد أصوال .
المادة -20-عمال التنظيف :
يلتزم المتعهد بتأمين (  ) 12عامل فقط اثنا عشر عامال إضاافة لمراقاب واحاد للقياام بتنظيا مبااني ( الجهاة
العامة ) خالل وخارع أوقات الدوام الرسمي وتوزع وفق رأي اإلدارة على جميع المباني المشمولة في العقاد
وفق دفتر الشروط الفنية الخاصة .
المادة -21-المسـتخدمين والعمال والمهنيين واإلختصاصين :
آ – علاااى المتعهاااد أن اليساااـ تخدم فاااي تنفياااذ أعماااال العقاااد مااان العماااال والصاااناع والمساااـتخدمين والمهنياااين
واإلختصاصين إال من تتوفر فيهم شـروط الكفاءة والسـلوك الحسـن وأن التقل أعماارهم عان الساـن القاانوني
ويجب أن يكون اسـتخدام العمال السـوريين والفلسـطينيين المقيمين في الجمهورية العربياة الساـورية  .ويحاق
( للجهة العامة ) ان تطلب الى المتعهد إخراع أي من العااملين الماذكورين أعااله بماا فايهم المراقاب والوكيال
من موقع العمل  ،إذا لم تجدهم الئقاين للعمال حساـب تقاديرها وفاي هاذه الحاال ال يخاول المتعهاد التنصال مان
مسـؤولياته المنصوص عليها في العقد أو المطالبة بأي تعاويض أو عطال أو ضارر قاد يحصال لاه مان جاراء
ذلك.
ب – على المتعهد عدم استخدام أو تشغيل أي عامل من عمال ( الجهة العامة ) بأية صفة كانت أو بأي شاكل
من األشكال عمال بأحكام القانون  /50/لعام  /2004/الذي حظر على العاملين االشتراك في تنفيذ أية تعهدات
لصالف إداراتهم وأنه أخذ علما بذلك ويتحمل مسؤولية المخالفة وعلى أال تزياد نسابة العماال مان غيار العارب
السوريين عن  %10من مجموع عماله وأال تزيد أجورهم وتعويضاتهم عن نسبة  %30مان مجماوع أجاور
عماله .
ع – يجب ان تكون شـروط اسـتخدام العاملين في أعمال العقاد متفقاة ماع أحكاام قاانون العمال واتفاقياة العمال
الدولية رقم  / 94 /المرعية اإلجراء في الجمهورية العربية السـورية وعلى المتعهد العمل بكل ما يتطلبه هذا
القانون وتلك االتفاقية من أحكام  ،وعليه ان يطبق قانون التأمينات االجتماعية في جميع األحول .
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المادة -22-التزامات المتعهد ومسؤولياته :
يلتزم المتعهد بأعمال التظي المطلوبة بكل ما يتطلب ذلك من دقة ومهاارة علاى أكمال وجاه كماا هاي محاددة
بدفتر الشروط الفني ويكون مسؤوال عان كال تلا أو كسار أو فقادان أي ناوع مان األدوات والمعادات العائادة
ألبنية ( الجهة العامة ) والموجودة في المباني واألماكن التي قام المتعهد بتنظيفها والتي يثبت أنهاا ناتجاة عان
إهمال عماله أو بسببهم طيلة فترة نفاذ العقد ويلتزم بالتعويض عن ذلك أو تقديم مواد بدال عنها وفاق تعليماات
( الجهة العامة ) وكما يلتزم بتقديم كافة الوثائق المطلوبة منه وفق أحكام دفتار الشاروط الخااص وتحاتفظ فاي
إضبارة الجهة المشرفة للرجوع إليها عند الحاجة .
المادة -23-التنازل عن العقد والعقود الثانوية :
ال يحق للمتعهد ان يتنازل عن مجموع األعمال موضوع هذا العقاد أو جازء منهاا وال أن يعهاد بهاا أو يلزمهاا
كلها أو بعضها الى أشخاص آخرين كمتعهدين ثانويين إال بموافقة اإلدارة الخطية المسبقة وفي حال حصاول
المتعهد على الموافقة ال يعني بأي حال من األحوال الزام الجهة العامة بأن تدخل فاي أياة عالقاة مان أي ناوع
كانت ماع المتعهادين الثاانويين  ،كماا ال يعفاى المتعهاد مان التزاماتاه ومساـؤولياته الفنياة واإلدارياة والحقوقياة
والجزائية المفروضة عليه تجاه الجهة العامة بموجب أحكام هذا العقد .
المادة -24-المسؤولية تجاه الغير :
يتحمل المتعهد مسـؤولية جميع األضرار التي تصيب الغير من جراء تنفيذ أعمال هذا العقد ويلتزم بالتعويض
عن هذه األضرار وفقا للقوانين واألنظمة النافذة في الجمهورية العربياة الساـورية بالنساـبة لألضرارالحاصالة
فيها و( للجهة العامة ) حق الرجوع عليه في كل ما تتحمله من التزاماات مان جاراء ذلاك بطريقاة التقااص أو
بأي طريق آخر .
المادة -25-االسـتالم المؤقت والنهائي :
يعتبر محضر إنجاز األعمال الشهرية الموقع من المديرية العامة الذي يفيد قيام المتعهد بتنفيذ أعمال الخدمات
المطلوبة منه بموجب العقد بمثابة اسـتالما مؤقتا ونهائيا لألعمال المنفذة خالل الشهر ذي العالقة .
المادة -26-الضمان :
يضمن المت عهد جميع األعمال المتعاقد عليهاا خاالل مادة تنفياذ العقاد وفاق ماا ورد فاي دفتار الشاروط الخاصاة
الحقوقي والمالي .
المادة -27-تمديد مدة العقد بسبب القوة القاهرة :
يجااب علااى المتعهااد تنفيااذ التزاماتااه فااي المواعيااد المحااددة بموجااب هااذا العقااد واذا طاارأ اي تااأخير فااي تنفيااذ
االلتزامات بسـبب القوة القاهرة او الحوادث المفاجئة التي ال عالقة ألي من الفريقين بها والتي لم تكن متوقعة
عند توقيع العقد فله أن يطلب خالل فتارة التنفياذ تمدياد تلاك المواعياد اساـتنادا الاى الظارو الماذكورة بكتااب
خطي يوضف فيه الظرو يقدمه الى االدارة خالل  /خمسة عشر يوما  /من تااريخ حادوث تلاك الظارو او
الحوادث المفاجئة تحت طائلة سـقوط حقه في طلب التمديد.
المادة -28-التبليغات والمراسـالت :
تعتبر جميع التبليغات والمراسـالت واإلخطارات واإلنذارات التي ترسـل من الهيئة الى المتعهد صحيحة متى
ساـلمت إلياه شاـخصيا أو لوكيلااه أو ممثلاه القاانوني أو متااى أرساـلت الاى موطنااه المختاار أو لوكيلاه أو ممثلااه
القانوني بالبريد المسـجل أو بالفاكس يثبت مضمونه بكتاب مسجل أو ب حدى الوسائل المقبولة لإلثبات قضائيا
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إلى موطن المتعهد والمحدد مان قبلاه فاي الماادة /29/مان العقاد ويعتبار المتعهاد مبلغاا حكماا هاذه المراساـالت
واإلخطارات واإلنذارات:
 – 1فورا في حال تسـليمها إليه بالذات أو إلى وكيله أو إلى ممثله القانوني .
 – 2خالل  48 /سـاعة  /إذا أرسـلت برقيا أو بالفاكس .
 – 3خالل خمسـة أيام إذا أرسـلت بالبريد المسـجل الى موطنه المختار .
يعتبر مسؤوال عن جميع التزاماته وغرامات التأخير المترتبة عليه فور حلول اآلجال المحددة لها بموجب هذا
العقد دونما حاجة ألي إجراء أو إعذار أو إنذار من قبل ( الجهة العامة ) .
المادة -29-الموطن المختار :
حدد الفريق األول موطنا مختارا له على الشكل التالي :
حدد المتعهد ( الفريق الثاني ) موطنا مختارا له على الشكل التالي :
ويعتبر الموطن المذكور ملزما للمتعهد ولو انتقل منه إلى غيره مالم يبلغ اإلدارة خطيا عن موطنه المختار
الجديد في البلدة نفسها وإال تعتبر كافة التبليغات المرسلة إلى موطنه المختار األول صحيحة حكما .
المادة -30-حل الخالفات :
في حل حدوث خال بين الفريقين في تنفيذ أحكام هذا العقد كال أو جزءا َ فتحل هذه الخالفات بالطرق الودية
وفي حال تعذر ذلك يتم حلها عن طريق القضاء اإلداري السـوري وذلك وفق القوانين واألنظمة النافذة في
الجمهورية العربية السـورية .
المادة -31-المراجع القانونية :
في كل ما لم يرد علياه الانص فاي العقاد يرجاع فياه إلاى أحكاام نظاام العقاود الصاادر بالقاانون رقام  /51/لعاام
 /2004/ودفتر الشـروط العامة الصادر بالمرسوم رقم /450/لعام  /2004/وتعديله ودفتر الشـروط الخاصة
بهذا التعهد  ،وفي حال عدم كفاية النصوص يعتبر التشـريع العربي السـوري مرجعا وحيدا في كال ماا يتعلاق
بصحة العقد وتفسـير أحكامه وتطبيقها في أي نزاع ينشأ نتيجة تنفيذه .
المادة -32-النفاذ :
أ  -التزم الفريق الثاني بأحكام العقد كال وجزءا دون أن يكون له حق النكول فيه أو في جزء منه .
ب  -ال يعتبر العقد نافذا إال بعد تصديقه من المراجع المختصة في الجمهورية العربية السـورية
المادة -33-نسخ العقد :
نظم هذا العقد على نسختين أصليتين واحتفظ كل فريق بنسخة منهما .
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