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 مشـروع 

  جعقد رقم      /ال
 2020 /  تاريخ       / 
 

  ألعمال تنظيف
  امة لخدمات االتصاالت الالسـلكيةالع اإلدارة المركزية للهيئة مباني

   برزة / –الديماس  /
 

 . /2004/لعام  /51القانون رقم / أحكامعلى  بناء   -
عن  /2005/لعام  ب ع/1/9غ رقم لبالبا ةعلى التعليمات التنفيذية لنظام العقود الموحد الصادرو -

 .وزارة المالية 
 . /2004/لعام /450على أحكام المرسوم رقم /و -
 2019تاريخ     /      /ص /    /      كتبالوعلى   -
  لجنة المناقصات رقم       تاريخ       /     / محضروعلى   -

 
 

 بين  التعاقدفقــد تم 
 

 أوال   ريقا  ف         ضر خجالل ة  يمثلها مديرها العام المهندس كيالسلالهيئة العامة لخدمات االتصاالت ال -
 ثانيا   ريقا  ف                                                                                          وبين المتعهد  -
 

 علـــى مايلــــي
 

 : التعاريــــف  -1-المادة 
 لخدمات االتصاالت الالسلكية .ة لعامالهيئة ا: تعني  اإلدارة
  : يعني   المتعهد
 .د بموجب هذا العقواستخدامها والمواد المطلوب تقديمها األعمال الواجب تنفيذها تعني :  عمالاأل
 : يعني هذا االتفاق التعاقدي ومجموعة الوثائق المؤلفة من الشروط العامة والخاصــة والمواصفات  العقد

 .المتعهد  عرضور اسعواأل            
 لغ ى هذا المبقيمة العقد: تعني المبلغ الوارد في هذا العقد وكذلك أية إضافات أو تنزيالت يمكن أن تطرأ عل

 بأحكام هذا العقد. عمال               
 

 : الغاية من العقد -2-المادة 
وضاحة ن أجلهاا والممنظم هذا العقد ي الت قديم الموادوت نفيذ األعمالبتالعقد أن يقوم المتعهد  ان الغاية من هذإ

 روط واالسعارلدى اإلدارة بموجب الشه ل وذلك لقاء المبالغ التي تتحقق الفنية ةفي المواصف صراحة أو ضمنا  
 المدرجة في هذا العقد. 

 
 موضوع العقد : -3 –المادة 

لمالية الموضوع لهذا الغرض واقية بكافة األعمال والخدمات وفق دفتر الشروط الفنية والحقوأن يقوم المتعهد 
 هذا العقد.حتى تاريخ إبرام اإلدارة والشروط الفنية الواردة في عرض المتعهد والمقبول من قبل 
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 وثائق العقد : -4-مادةال
 0العقدا في هذتعتبر الوثائق التالية جزءا ال يتجزأ من العقد ويرجع اليها في كل ما لم يرد عليه النص 

 . المرفق بهعارـساألو الكميات اولجدوقد العهذا   -1
 للهيئاة العاماة اإلدارة المركزياة مبااني)  بتنظيا  مباانيالخاصاة الفنية والحقوقية والمالية روط ـدفتر الش  -2

 . رقم  /ص تاريخ  / /   برزة /  –/ الديماس  لخدمات االتصاالت الالسـلكية
 ./2004/ لعام /450/م رقالصادر بالمرسـوم روط العامة ـدفتر الش  - 3
ى تاريـخ توقيع حت وتعديالته الموافق عليها من قبل اإلدارة       / تاريخ   /   ورقم    /عرض المتعهد   - 4
 .العقد هذا 

 تبدأ أفضلية الوثائق أعاله حسب تسلسلها آن  الذكر 
 
 اطالع المتعهد  على احكام هذا العقد واستيعابه محتواها : -5-مادةال

 هطلباتت ماا جمياعاساتوعب جمياع احكاماه ودرس وتفهام قاد هد بمجارد توقيعاه علاى هاذا العقاد اناه تعمال يعتبر
ماات فنياة التزاأعماال وهاذا العقاد مان عليهاا  التاي بنايوغير ذلك من المساتندات والكميات المواصفات الفنية 
والقاوانين  دات المحلياةعاالوا وموقعاه ومواسام األشاغال واألعارا بطبيعة العمال  حاط علما  أنه أوقانونية كما 

لعمال ساهل اوالمساافات وماا إذا كاان موقاع  .نظمة السارية والرساوم الجمركياة والمالياة والبلدياة وغياره واأل
لبياة المصادر لت أم ال ووسائط النقل وحالة األيدي العاملة ومصادر المواد المناسبة وإمكانية هذهالوصول إليه 

قاد وكاذلك هاذا العوضااع التاي يمكان ان تاؤثر فاي حاوال واألوجمياع األقاد لعاذا الحاجات التي يتطلبها تنفيذ ه
 . حكام بمجرد توقيعه على هذا العقدنه قد قبل العمل بمقتضى كل هذه الشروط واألأيعتبر المتعهد 

 
  : قيمة العقد -6-مادةال

 غير .السـورية ليرة  ................... فقط  /ل.س ..........   /وقدره لهذا العقد مبلغ  اإلجماليةبلغت القيمة 
 
 : التنفيذمدة  -7-مادةال

روط ـنة وبانفس الشاـسانة فـسا رة بالتنفيذ ويجدد العقد تلقائياا  ـمر المباشأمن تاريخ ) تقويمية ( سـنة  التنفيذمدة 
دياد دم تجعا ود اعماال وكمياات الماواحد الفريقين رغبته بتعاديل األأحكام الواردة فيه ما لم يبد عار واألـسواأل

رة ديالتاه الصاادالماالي األسـاساـي وتعالنظاام حكاام أشهر من تاريخ انتهائه وذلاك ماع التقياد بأالعقد قبل ثالثة 
 .  /2006لعام / /54بالمرسـوم رقم /

م لتكارار ياتل اروط العقد لالدارة الحق بتوجيه إناذار وحياد لاه وفاي حااـوفي حال أخل المتعهد بتنفيذ بنود وش
 وال يجوز للمتعهد مطالبة اإلدارة بأي تعويض في هذه الحالة. أصوال  د قالعإنهاء 

 
 بدء التنفيذ وأمر المباشرة: -8–مادة ال

ر غ المتعهااد أمااوتقااوم الجهااة العامااة باا بالرة ـأماار المباشااالتااالي لتاااريخ  يحاادد باادء التنفيااذ اعتبااارا  ماان اليااوم 
 .حسب األصول  كتاب خطي البماشرة بموجب

 
 : امج تنفيذ الخدماتنرب -9-مادةال
ضااف فيااه أيااام ماان تاااريخ أماار المباشاارة برنامجااا  خطيااا  يو /7علااى المتعهااد أن يقاادم للجهااة العامااة خااالل/ .1

رية اإلجاراءات والخطاوات التاي يرغااب باتباعهاا فاي تنفياذ خاادمات التنظيا  اليومياة واألسابوعية والشااه
 والربعية والنص  سنوية .

ه تطلاب إليا هد موافقتها خالل أسابوع مان تااريخ تبلغهاا هاذا البرناام  أوتعمال وعلى الجهة العامة أن تبلغ .2
ع تعديله خالل تلك الفترة حسب ما تقتضايه مصالحتها ضامن حادود وأحكاام هاذا العقاد وبشاكل يتناساب ما

 المدة المحددة لتنفيذ مجموع الخدمات .
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 لياه والعمالالاذي جارى التعاديل ع أو اماةيترتب على المتعهد التقيد بالبرنام  الذي وافقت عليه الجهة الع .3

         ن مااالخااروع عاان حاادوده أو تغيياار أي جاازء منااه إال موافقااة خطيااة بموجبااه أثناااء التنفيااذ وال يجااوز لااه 
 ( وأن المتعهد أخذ علما  بذلك ويتحمل مسؤولية المخالفة . الهيئة) 
 

 اثناء التنفيذ :والمراقبون وكالء المتعهد  -10-مادةال
  :د اثناء التنفيذ عهالمتوكالء  -آ

العمال وفااق تنفياذ العقاـد وولتنظايم  ؤوال  ـمسا ب عناه وكايال  دقاع العمال أن يناااالمتعهاد عناد غياباه عان مو علاى
ن يقايم هاذا أو أي مان منادوبيها أثنااء العمال لتحقياق مقتضاياته ويجاب ا الجهاة العاماةالتعليمات التاي تعطيهاا 

متعهاد مان قبال ال التنفياذ كماا يجاب ان يكاون مفوضاا  أعماال ر تمراـاعات اساـالوكيل في موقع العمال طيلاة سا
..........  عهد بمبلغويغرم المت روط العقدـتاما للعمل بالنيابة عنه أثناء غيابه في كل ما يتعلق بتنفيذ ش تفويضا  

 . ليرة سورية عن كل يوم يالحظ فيه هذا التغيب 
  : اثناء التنفيذالمراقبين  -ب

العقاد وفاق  فاي موقاع تنفياذ الخادمات لمتابعاة تنفياذفقاط طيلاة الادوام  واحاد ب عاددمراقا ينبتاأمالمتعهاد  يلتزم
 القوانين واألحكام والشروط الواردة فيه. 

 
 : اتقان العمل ودقة التنفيذ -11-مادةال

ت ماليتعية وفي هذا العقد بشكل ينطبق على ما تستوجبه المواصفات الفن يجب أن تنفذ جميع األعمال المطلوبة
تنفيااذ  اإلدراة ماان دقااة فنيااة واتقااان فااي العماال وعلااى المتعهااد أن يسااتدرك المالحظااات التااي توجااه إليااه حااول

  .ة ر  على التنفيذ حتى تصبف مقبولاألعمال والخدمات وفق ما تتطلبه الشروط الفنية وتعليمات المش
 
 طريقة الدفع : -12-مادةال

) وفاق دفتار  1/12( بموجب كشو  شاهرية بنسابة  الهيئة ) نةازموتصر  النفقة الناجمة عن هذا العقد من 
 الشروط الفنية ( من القيمة اإلجمالية للتعهد استنادا  إلى الوثائق التالية : 

لمتعهااد ا( يفيااد قيااام  المعنيااةمديريااة ال عن الجهااة المشاارفة علااى التنفيااذ موجاه إلااى )صااادركتااب ارفاااق  -آ
 .يذ اإلعمالمراقبين طيلة فترة تنفالون مستوى التنظي  وتواجد المتعهد يعاقدية ويبلتته اب نجاز التزاما

ئ الذماة جدول بتوقيع كافاة عماال التنظيا  العااملين لادى المتعهاد وفاق أحكاام العقاد يباين فياه أناه بار -ب 
 اتجاههم .

لاى هاذه ع ت المشارفةياماديرجدول يبين مستوى النظافة في كافة األبنياة المشامولة بالعقاد موقاع مان ال -ع 
 يشعر بقيام المتعهد بالتزاماته التعاقدية وفق أحكام هذا العقد .األبنية 
 . أصولي مصدق من آمر الصر  تالم ـاس محضر -د 
 
 التأمينات النهائية : -31-مادةال

وفاق إحادى الطارق المحاددة فاي  ) لقااءمان القيماة اإلجمالياة للعقاد   %10  باـ  تحدد نسبة التأمينات النهائية 
نهائية المقدمة من قبل ( ويحتفظ الفريق األول بالتأمينات ال /2004لعام / /51// من قانون العقود  46لمادة /ا

مان حساان تنفيااذ التعهااد حتااى صاادور محضاار االسااتالم النهااائي وتقااديم بااراءة ذمااة ماان مؤسسااة المتعهااد لضاا
باراءة ذماة مان الجهاة المعنياة وتقاديم حساب الحاال  و نقاباة المقااولينأ ندسانونقاباة المهالتأمينات االجتماعية 

ويحق ) للجهة العامة ( أن تتصر  بالتأمينات والتوقيفات والكفاالت واالستحقاقات وأن تقتطع  بوزارة المالية
حتاى تعاود (  الهيئاةمنها أي مبلغ يترتب لها بذمة المتعهد .وينبغي عليه حاين إذ أن يسادد فاورا  ماا اقتطعتاه ) 

 ( أن تقوم باستيفاء الهيئةى مقدرها األصلي ف ذا لم يقم المتعهد بذلك ف نه من حق ) إلت التأمينات والكفاال
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لطرق تسديدها با كون له من استحقاقات أو تطلب منهالمتعهد من تلقاء نفسها مما قد يالمبالغ المترتبة لها على 
 .مينات وتوقيفات الضمان أي فائدة تأى الالقانونية وال يترتب عل

 
 عمال )تعديل العقد (زيادة وتخفيض كميات األ -14-مادةال

 %30تجااوزتبة ال ـنسابعمال المتعاقد عليهاا أو إنقاصاها العقد ب ضافة بعض األهذا تعديل  للجهة العامةيحق 
العقاد ماة مان قي %25و الانقص أ يادةلكل بند أو مادة من التعهد على حدا على أن ال تتجاوز مجموع قيمة الز

قاد جدياد وال العقد ودون حاجاة الاى تنظايم عهذا عار الواردة في ـروط واألسـوذلك بنفس الش دللتعهجمالية إلا
  . لقاء ذلكيحق للمتعهد المطالبة بأي تعويض 

 
 غرامات التأخير : -15-مادةال
فياه تفارض علياه غراماة تاأخير يومياة  حاددةلمياد االمواع عانالخادمات المطلوباة إذا تأخر المتعهد بتنفياذ  -آ

د عن كل يوم تاأخير علاى ان ال يتجااوز مجماوع هذا التعهجمالية لإلل  من القيمة اواحد باأل 0.001 لبمعد
 . ما لم يلحق باالدارة اي ضرر  للتعهدمن القيمة االجمالية عشرين بالمائة  %20بة ـغرامات التأخير نس

وقات نفياذ الخادمات عان ال  باألل  عن كل يوم تاأخيرفي تقاديم برناام  تنصرها تحدد غرامة تأخير قد -ب
م الجماع وياتللتعهاد مان القيماة االجمالياة  خمسة بالمائة من %5وبسق  غرامة قدرها  /9المحدد في المادة /

 بين هذه الغرامة والغرامة المنوه عنها في الفقرة /آ/ من هذه المادة .  
 
 وم :ـالضرائب والرس التعاقدعن ة جمناالنفقات ال -16-مادةال

ختي ـطاابع علاى نساالم ـبماا فيهاا رساعلى هذا العقد وم المالية المترتبة ـع الضرائب والرسهد جميالمتع يتحمل
 . وفق القوانين واألنظمة النافذةعالن نفقات اإلالعقد وما يصيبه من ضرائب ورسوم مالية ومحلية و

 
 : الحسميات -17-مادةال

العقد في حال تقصايره بتقاديم الخادمات وفاق  هذا من /15مات التأخير المنوه عنها في المادة /رالى غإضافة إ
 أحكام العقد المبالغ التالية :

 . / ل.س عن كل يوم غياب للمراقب 1.000حسم مبلغ /  .1
/ ل.س عن كل يوم تغياب أي عامال لياوم واحاد ماع مراعااة إنجااز العمال الموكال  500حسم مبلغ /  .2

 . الغائب  عامللل
 . عامل الواحد/ ل.س لقاء سوء تنفيذ األعمال اليومية لل 500حسم مبلغ /  .3
 . / ل.س للعامل الواحد في حال عدم ارتدائه اللباس الموحد  300حسم مبلغ /  .4
األسابوعية ياوزع المبلاغ / ل.س عن كل أسبوع في حال عدم التزاماه باألعماال  5.000حسم مبلغ /  .5

 .  نظي وفق جدول مستويات التالمختلفة بالتناسب للمواقع 
/ ل.س عن كال شاهر فاي حاال عادم التزاماه باألعماال الشاهرية ياوزع المبلاغ  10.000حسم مبلغ /  .6

 . بالتناسب للمواقع المختلفة وفق جدول مستويات التنظي  
 . رالمتعهد بتلميع السيراميك واألرضيات عن كل شه/ ل.س في حال عدم قيام  5.000حسم مبلغ /  .7
 كل ربع سنة في حال عادم التزاماه باألعماال الرباع سانوية ياوزع / ل.س عن 10.000حسم مبلغ /  .8

 . المبلغ بالتناسب للمواقع المختلفة وفق جدول مستويات التنظي  
 . / ل.س عن كل شهر في حال عدم مكافحة القوارض والحشرات  2.000حسم مبلغ /  .9
 . مدراء عن كل شهر قصيره عن تقديم مواد لمكاتب ال/ ل.س شهريا  في حال ت 2.000حسم مبلغ /  .10
 . / ل.س شهريا  في حال تقصيره بوضع صابون لدورات المياه والنفتلين  5.000حسم مبلغ /  .11
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 : اإلشراف على التنفيذ -18-مادةال

جودة التنفيذ ويحاق لتأكد من ا  على حسن تنفيذ العقد ل( ممثلة بالجهة المشرفة على تنفيذ اإلشر الهيئةتقوم ) 
ت واآلليات والمواد المساتعملة فاي تنفياذ األعماال والخادمات ولهاا ك القيام بمواقبة األدواللمشر  في سبيل ذل

الحق أن ترفض ما ترى لزوماا  لرفضاه لمخالفتاه الشاروط الفنياة وعلاى المتعهاد اساتدراك جمياع المالحظاات 
شر  إعفاء المتعهد ستخدمة في تنفيذ األعمال وال يحق للمالتي توجه إليه حول مستوى التنظي  أو المواد الم

من التزاماته التعاقدية كما ال يحق له أن يؤخر تنفيذ أي عمل من شأنه أن يؤخر تنفيذ األشياء المتعاقاد  من أي
عليها أو يؤدي إلى دفع أي مبالغ إضافية من قبل ) الجهة العامة (  وكاذلك ال يحاق لاه أن يادخل أي تعاديالت 

 ا العقد . ضمن األحكام والشروط الواردة في هذإال
 
 :نظيم سجل تتبع أعمال التنظيف ت -19-مادةال
د لألعمااال خاااص لمتابعااة تنفيااذ المتعهاا تنظاايم سااجلقااوم الفريااق األول ممااثال  بالجهااة المشاارفة علااى التنفيااذ بي

د مشار  والمتعهاقبال المراقاب واليوماا  بياوم مان المطلوبة منه بموجب العقد وتنفيذ التزاماته التعاقدية ويوقع 
 سلسلة مختومة يوقع من المدير المختص ويرجع إليه عند الحاجة .ي على صفحات ذات أرقام متويحتو

مجاال  كما يحق لكل مديرياة مان الماديريات المشامولة بأحكاام هاذا العقاد بمتابعاة حسان تنفياذ التنظيا  ضامن
د يم المتعهاا أو تغرات على مستوى التنظي  ليتم استدراكهمديرياتها وإعالم المديرية المشرفة عن أية مالحظ

 ادل قيمتها من المبالغ المستحقة للمتعهد أصوال  .ما يع
  
 :عمال التنظيف  -20-مادةال

اني ) الجهاة للقياام بتنظيا  مباواحاد مراقاب إضاافة ل اثنا عشر عامال  ( عامل فقط  12يلتزم المتعهد بتأمين ) 
العقاد  في دارة على جميع المباني المشمولةات الدوام الرسمي وتوزع وفق رأي اإلالعامة ( خالل وخارع أوق

  وفق دفتر الشروط الفنية الخاصة .
 
 : ينختصاصواإل يينالمهنون والعمال يتخدمـالمس -21-مادةال
 ياااينالمهنوتخدمين ـسااامتخدم فاااي تنفياااذ أعماااال العقاااد مااان العماااال والصاااناع والـن اليساااأعلاااى المتعهاااد  –آ  
ن القاانوني ـل أعماارهم عان السان التقأو نـلوك الحسـالكفاءة والس روطـتتوفر فيهم شإال من  ينختصاصاإلو

ويحاق العربياة الساـورية . طينيين المقيمين في الجمهورية ـوريين والفلسـتخدام العمال السـن يكون اسأويجب 
يال والوكالمراقاب بماا فايهم  كورين أعاالهالعااملين الماذان تطلب الى المتعهد إخراع أي من ( للجهة العامة ) 

التنصال مان ال يخاول المتعهاد ب تقاديرها وفاي هاذه الحاال ـئقاين للعمال حسا، إذا لم تجدهم ال من موقع العمل
أو المطالبة بأي تعاويض أو عطال أو ضارر قاد يحصال لاه مان جاراء المنصوص عليها في العقد ؤولياته ـمس
 ذلك.
أي شاكل بامة ( بأية صفة كانت أو تشغيل أي عامل من عمال ) الجهة الع على المتعهد عدم استخدام أو –ب 
أية تعهدات  ذالذي حظر على العاملين االشتراك في تنفي /2004لعام / /50األشكال عمال  بأحكام القانون / من

 العارب غيار لصالف إداراتهم وأنه أخذ علما  بذلك ويتحمل مسؤولية المخالفة وعلى أال تزياد نسابة العماال مان
مان مجماوع أجاور  %30ن نسبة اله وأال تزيد أجورهم وتعويضاتهم عمن مجموع عم %10السوريين عن 

 عماله .
في أعمال العقاد متفقاة ماع أحكاام قاانون العمال واتفاقياة العمال املين تخدام العـروط اسـيجب ان تكون ش – ع

طلبه هذا يت ورية وعلى المتعهد العمل بكل ماـالمرعية اإلجراء في الجمهورية العربية الس / 94 /الدولية رقم 
 . في جميع األحول  وعليه ان يطبق قانون التأمينات االجتماعية، ن أحكام القانون وتلك االتفاقية م
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 :تزامات المتعهد ومسؤولياته ال -22-مادةال

حاددة موجاه كماا هاي  دقة ومهاارة علاى أكماليتطلب ذلك من  بأعمال التظي  المطلوبة بكل ما المتعهد يلتزم
لعائادة و فقادان أي ناوع مان األدوات والمعادات ار أني ويكون مسؤوال  عان كال تلا  أو كسابدفتر الشروط الف

اتجاة عان ثبت أنهاا نألبنية ) الجهة العامة ( والموجودة في المباني واألماكن التي قام المتعهد بتنظيفها والتي ي
ليماات نها وفاق تعم مواد بدال  ععقد ويلتزم بالتعويض عن ذلك أو تقديإهمال عماله أو بسببهم طيلة فترة نفاذ ال

تحاتفظ فاي و الخااصدفتار الشاروط وفق أحكام الجهة العامة ( وكما يلتزم بتقديم كافة الوثائق المطلوبة منه  )
 .  إضبارة الجهة المشرفة للرجوع إليها عند الحاجة

 
 : التنازل عن العقد والعقود الثانوية -23-مادةال

و يلزمهاا أن يعهاد بهاا أوال  هااو جازء منموضوع هذا العقاد أعمال األ وعمجمال يحق للمتعهد ان يتنازل عن 
حصاول  وفي حال المسبقةخطية الدارة ال بموافقة اإلإكلها أو بعضها الى أشخاص آخرين كمتعهدين  ثانويين 

ناوع ي أة عالقاة مان أيان تدخل فاي أب لعامةالجهة احوال الزام الموافقة ال يعني بأي حال من األ المتعهد على
دارياة والحقوقياة ؤولياته الفنياة واإلـكماا ال يعفاى المتعهاد مان التزاماتاه ومسا، نت ماع المتعهادين الثاانويين كا

 . حكام هذا العقدأبموجب  الجهة العامةوالجزائية المفروضة عليه تجاه 
 
 المسؤولية تجاه الغير : -24-مادةال

بالتعويض  ويلتزم هذا العقدجراء تنفيذ أعمال ير من لغا التي تصيبؤولية جميع األضرار ـسيتحمل المتعهد م
لة ضرارالحاصابة لألـورية بالنساـعن هذه األضرار وفقا للقوانين واألنظمة النافذة في الجمهورية العربياة السا

قااص أو الت ةبطريقا ذلاك من التزاماات مان جاراء تتحملهحق الرجوع عليه في كل ما  جهة العامة (لل) فيها و
 . بأي طريق آخر

 
 : المؤقت والنهائيتالم ـاالس -25-مادةال

ات أعمال الخدم بتنفيذ الموقع من المديرية العامة الذي يفيد قيام المتعهد ةشهريال عمالاأل محضر إنجازيعتبر 
 لعالقة .ال الشهر ذي مؤقتا  ونهائيا  لألعمال المنفذة خال ا  تالمـاسالمطلوبة منه بموجب العقد بمثابة 

 
 : الضمان -26-مادةال

الخاصاة  عهد جميع األعمال المتعاقد عليهاا خاالل مادة تنفياذ العقاد وفاق ماا ورد فاي دفتار الشاروطيضمن المت
  . الحقوقي والمالي 

 
 القاهرة : تمديد مدة العقد بسبب القوة -27-مادةال

تنفيااذ  ير فاايدة بموجااب هااذا العقااد واذا طاارأ اي تااأخيجااب علااى المتعهااد تنفيااذ التزاماتااه فااي المواعيااد المحااد
توقعة ملتي لم تكن ي من الفريقين بها واالقوة القاهرة او الحوادث المفاجئة التي ال عالقة ألبب ـامات بسااللتز

اب لماذكورة بكتاالاى الظارو  ا تنادا  ـن يطلب خالل فتارة التنفياذ تمدياد تلاك المواعياد اساأعند توقيع العقد فله 
و ا/ من تااريخ حادوث تلاك الظارو   ما  خالل / خمسة عشر يويوضف فيه الظرو  يقدمه الى االدارة خطي 

 .قوط حقه في طلب التمديدـالحوادث المفاجئة تحت طائلة س
 
 الت :ـالتبليغات والمراس -28-مادةال

حيحة متى صالى المتعهد  الهيئةمن ل ـالت واإلخطارات واإلنذارات التي ترسـتعتبر جميع التبليغات والمراس
ه أو ممثلااه لت الاى موطنااه المختاار أو لوكيلاـأو ممثلاه القاانوني أو متااى أرساأو لوكيلااه  خصيا  ـلمت إلياه شاـسا

 يا  ثبات قضائثبت مضمونه بكتاب مسجل أو ب حدى الوسائل المقبولة لإلي أو بالفاكس جلـالقانوني بالبريد المس
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الت ـراسالماهاذه  حكماا   بلغاا  ويعتبار المتعهاد مالعقاد  مان /29الماادة/فاي إلى موطن المتعهد والمحدد مان قبلاه 

 خطارات واإلنذارات: واإل
 .  ممثله القانونيإلى وكيله أو إلى أو بالذات ه يلإليمها ـفي حال تس فورا   – 1
 .  كسفاأو بال لت برقيا  ـإذا أرس / اعةـس 48 / خالل – 2
 المختار . هجل الى موطنـسلت بالبريد المـة أيام إذا أرسـخالل خمس – 3

ذا ها بموجب هماته وغرامات التأخير المترتبة عليه فور حلول اآلجال المحددة لؤوال  عن جميع التزايعتبر مس
 العقد دونما حاجة ألي إجراء أو إعذار أو إنذار من قبل ) الجهة العامة ( . 

 
 : الموطن المختار -29-مادةال

 له على الشكل التالي : موطنا مختارا  الفريق األولحدد 
 موطنا مختارا له على الشكل التالي :  ) الفريق الثاني (د حدد المتعه

ار طنه المختن موع ويعتبر الموطن المذكور ملزما للمتعهد ولو انتقل منه إلى غيره مالم يبلغ اإلدارة خطيا  
 . ما  يحة حكالمختار األول صحالجديد في البلدة نفسها وإال تعتبر كافة التبليغات المرسلة إلى موطنه 

 
 :حل الخالفات  -30-دةماال

 رق الوديةات بالطالخالف هذه تحل كال  أو جزءاَ ففي حل حدوث خال  بين الفريقين في تنفيذ أحكام هذا العقد 
فذة في النا وري وذلك وفق القوانين واألنظمةـعن طريق القضاء اإلداري الس وفي حال تعذر ذلك يتم حلها

 ورية  .ـرية العربية السالجمهو
 
 ة :المراجع القانوني -13-مادةال

لعاام  /51رقام / العقاود الصاادر بالقاانون يرجاع فياه إلاى أحكاام نظاامفي كل ما لم يرد علياه الانص فاي العقاد 
لخاصة روط اـودفتر الشوتعديله  /2004/لعام  /450/رقمالصادر بالمرسوم روط العامة ـودفتر الش /2004/

ماا يتعلاق  ا  في كالمرجعا  وحيدوري ـلسريع العربي اـر التشوفي حال عدم كفاية النصوص يعتب،  دبهذا التعه
 نزاع ينشأ نتيجة تنفيذه . أي أحكامه وتطبيقها في ير ـتفسوبصحة العقد 

 
  : نفاذال -32-مادةال
 .منه  ي جزءو فأن يكون له حق النكول فيه أدون  وجزءا   حكام العقد كال  أب الفريق الثانيالتزم   -أ 
 ة وريـمن المراجع المختصة في الجمهورية العربية الس ال بعد تصديقهإ د نافذا  ال يعتبر العق -ب 
 
 نسخ العقد : -33-مادةال

 . مانظم هذا العقد على نسختين أصليتين واحتفظ كل فريق بنسخة منه
 

 م  2020   / /   دمشق فـ 
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