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 آ/    عقد رقم
 2021/    /  تاريخ   

 
  12V-200AHثمانون مدخرة كهربائية بسعة تقديم 

 مع اكسسوارات للربط بين المدخرات الالزمة لمشاريع الهيئة
 

                 /51على الجهات العامة بموجب أحكام القانون رقم /تنادا إلى نظام العقود المطبق ـاس -       
 / . 2004 /لعام  /450ام المرسوم /لى أحكالتنفيذية وعماته وتعلي/  2004لعام /                   

 ...... /....  / ....تاريخ   / .... لجنة المناقصات رقم  / محضروعلى  - 
 .7/12/2020ص تاريخ /569/9رقم وعلى كتاب مديرية الشـؤون الفنية   - 
 

 بين  التعاقدفقــد تم 
 

 جالل خضرالمهندس عام ال رهايمثلها مدية الالسلكي التصاالتت اماخدلالعامة  يئةهلا -
 أوال   فريقا  

   وبين المتعهد -
 ثانيا   فريقا  

 
 علـــى مايلــــي

 

 التعاريــــف:  -1-المادة 
 الالسلكية. التصاالتخدمات الالهيئة العامة : تعني  اإلدارة
 : يعني المتعهد
      زمة مع اكسسوارات للربط بين المدخرات الال 12V-200AHئية بسعة مدخرة كهرباثمانون  تعني:    المواد

 .لمشاريع الهيئة            
 المواصفات والمؤلفة من الشروط العامة والخاصــة  : يعني هذا االتفاق التعاقدي ومجموعة الوثائق    لعقدا

 . واألسعار والعرض           
 غ هذا المبل أن تطرأ علىوكذلك أية إضافات أو تنزيالت يمكن هذا العقد  غ الوارد فيالمبل ني: تع قيمة العقد
 عمال بأحكام هذا العقد.          

 
 الغاية من العقد: -2-المادة 

 ة صراحة أوالعقد أن يقوم المتعهد بتقديم المواد التي نظم هذا العقد من أجلها والموضح ان الغاية من هذإ
جة المدرار سعواأل لدى اإلدارة بموجب الشروطه ل التي تتحقق ذلك لقاء المبالغمواصفات الفنية ولا في ضمنا  

 في هذا العقد. 
 

 موضوع العقد : -3–المادة 
مع اكسسوارات للربط بين المدخرات  12V-200AHمدخرة كهربائية بسعة ثمانون  يمقدتبأن يقوم المتعهد 

وذلك لقاء  متعهدة لإلدارة والعرض الفني للمواصفة الفنيالعقد وفق ال بموجب هذا لكوذ الالزمة لمشاريع الهيئة
 .الشروط واألسعار الواردة في هذا العقدجب بمو لدى اإلدارة هل المبالغ التي تتحقق
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 العقد:وثائق  4 -المادة 

 .ي هذا العقدد عليه النص فيرال يتجزأ من هذا العقد ويرجع إليها في كل مالم  تعتبر الوثائق التالية جزءا  
 .ار سعجدول الكميات واأل /1ملحق رقم /هذا العقد و - 1
 قي والمالي ( .) الفني والحقو دفتر الشروط الخاصة لهذا التعهد - 2
 / . 2004لعام /  /450م /م رقمرسودفتر الشروط العامة لإلدارة الصادر بال - 3
 .المواصفة الفنية  - 4
الت وجميع المراس 2021/.../... في و ......../قم ر ن العام تحتواسجل في الديعرض المتعهد الم - 5

 . وقيع العقدحتى تاريخ تالجارية عليه والموافق عليها من قبل اإلدارة 
 

 قيمة العقد: -5–المادة 
  . ال غير ليرة سورية.............  فقط  /ل.س .............لعقد / اإلجمالية لبلغت القيمة 

 
 : يد روالتمكان و دةم -6 – المادة

ت مع اكسسوارات للربط بين المدخرا 12V-200AHثمانون مدخرة كهربائية بسعة  يمقدتبيلتزم المتعهد 
من تاريخ أمر  ا  وذلك اعتبار) الديماس( الهيئة  في مسـتودع /أشـهر  أربعة / خالل مدة الالزمة لمشاريع الهيئة

 .رة بالتنفيذالمباش
 

 : ةالمباشريذ وأمر لتنفا دءب -7–المادة 
 .نفيذباشرة بالتفيه بدء أمر الم متعهد تعلمهدارة إلى البلغ المتعهد أمر المباشرة بموجب كتاب خطي توجهه اإلي

 
 : على أحكام هذا العقد واستيعابه محتواها لمتعهدطالع اإ -8 –المادة 

المواصفة  لبها تتطافة مك همه ودرس وتفامجميع أحكعلى هذا العقد انه استوعب  يعتبر المتعهد بمجرد توقيعه
 لتزامات فنيةالمستندات المرفقة بهذا العقد من أعمال وا العامة وغير ذلك منوالفنية ودفاتر الشروط الخاصة 

يرها والبلدية وغ لماليةبالقوانين واألنظمة السارية والرسوم الجمركية وا ا  نه أحاط علمأكما  . وماليةوقانونية 
 ثر في أي من األعمال المطلوبة في هذا العقد.ن أن تؤلتي يمكل واألوضاع اواوجميع األح

 هذا العقد. نه قد قبل العمل بمقتضى كل هذه الشروط واألحكام بمجرد توقيعه علىأويعتبر المتعهد 
 

 : طريقة الدفــع -9 –المادة 
المتعهد يقدمها أصولية ة راتولى فإ ا  تنادـاس عليها بموجب أمر صرف المواد المتعاقدجميع قيمة ة تسدد اإلدار

 إدارة إلى ةراتووصول الفر يوما  من تاريخ ـة عشـالمحددة بالعقد خالل خمس عارـإلى اإلدارة وفق األس
بقبول  المؤقتالفني محضر االستالم  رائطها القانونية وبعد صدورـتكملة جميع وثائقها وشـؤون المالية مسـالش

 .هاعلي المواد المتعاقدجميع 
 

 : نات النهائيةأميالت -10 –المادة 
 .................. فقط/  ل.س  ............. /متها ي، قمن قيمة العقد  %10قدم المتعهد التأمينات النهائية بنسبة 

ن نات كضمان لحسوتحتفظ اإلدارة بهذه التأمي ............................... ذلك بموجبو، ليرة سورية ال غير 
ئة يضات الناشميع التعوالوجه المبين في هذا العقد والقتطاع غرامات التأخير وج على ماتهزاتلالتنفيذ المتعهد 

تالم ـاالسمحضره وترد إليه بعد صدور من جراء إخالل المتعهد بالتزاماتها عن العطل و الضرر الذي يصيب
 .المتعاقد عليها وانتهاء فترة الضمان الفني النهائي بقبول جميع المواد 
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 : التأمين -11 – ةدماال

ؤسسة ادر عن المصيلتزم المتعهد بتقديم عقد تأمين على المواد المتعاقد عليها والمسؤولية المدنية اتجاه الغير 
الل خروط النموذجية الموضوعة من قبل المؤسسة المذكورة وذلك العقود والش العامة للتأمين حصرا  وفق

 .يذتنفعشرة أيام من تاريخ أمر المباشرة بال
 
 : غرامات التأخير -21 –ة مادلا
رامة غتفرض عليه ذا تأخر المتعهد بتقديم المواد المتعاقد عليها عن المدد  والمواعيد المحددة في هذا العقد فإ

ذه الغرامات واحد باأللف من القيمة اإلجمالية للعقد على أن ال تتجاوز مجموع ه /0.001ة قدرها /تأخير يومي
 .اإلجمالية للعقد ولو لم يلحق باإلدارة أي ضرر  ةلقيممن اة ئالمبا عشرون %20نسبة 

 التعتبر من قبل غرامات التأخير الغرامات الفنية التي تنص عليها في هذا العقد .  -
 

 : رائب األخرىنفقات التعاقد والرسوم والض -31–المادة 
يع الصحف و جم فينات عالاإل رنشتحمل المتعهد جميع النفقات الناجمة عن التعاقد من طوابع و أجور ي

د بما ذ هذا العقالسورية والناجمة عن تنفي الضرائب والرسوم المالية والجمركية المترتبة في الجمهورية العربية
 ذا العقد على نسختين .فيها رسم طابع ه

 
 : التنازل عن العقد والعقود الثانوية -41 –مادة ال
ن يعهد بها أجل تحقيقها وال أبرم العقد من أل التي مااألعمن  جزء أويحق للمتعهد أن يتنازل عن أي عمل  ال

صول حن إو ثانويين اال بموافقة خطية من اإلدارة أو يلزمها كلها أو بعضها إلى أشخاص آخرين كمتعهدين
 عونقة من أي ن تدخل في أية عالألموافقة اليعني بأي حال من األحوال إلزام اإلدارة بالمتعهد على مثل هذه ا

 والحقوقية الثانويين كما ال يعفى المتعهد من التزاماته ومسؤولياته الفنية واإلدارية عهدينمتع النت مكا
 ام هذا العقد.والجزائية المفروضة عليه تجاه اإلدارة بموجب أحك

 
 : د العقد بسبب القوة القاهرة والحوادث المفاجئةتمدي -51–المادة 
ير في تنفيذ وإذا طرأ أي تأخ العقدعيد المحددة بموجب هذا واالم ه فياتماتزتنفيذ جميع ال المتعهدعلى  يجب
 تيقين بها والي من الفريالمفاجئة التي العالقة أل الحوادثبسبب الظروف أو القوة القاهرة أو  االلتزاماتتلك 

 فروالظ لىإ ا  داتنتمديد تلك المواعيد اس التنفيذفله أن يطلب خالل فترة  العقدتوقيع   عندمتوقعة  لم تكن
 وقوع تاريخمن  يوما  خمسة عشر/  بكتاب خطي يوضح فيه الظروف يقدمه إلى اإلدارة خالل / المذكورة

 المتعهد لهذا ويعتبر عدم تقديمسباب التي تضطره الى التأخير األفيه جميع  التأخير شارحا   لىإالسبب المدعو 
حقه في ل قاطا  ـي تأخير وبالتالي اسألررة ب مبباسأد منه بعدم وجو خالل المدة المذكورة اقرارا  ب الطل

ئة المفاج الحوادثحدوث تلك الظروف أو واالعتراض على الغرامات التي تترتب عليه جراء هذا التأخير 
 ب التمديد.لة سقوط حقه في طلتحت طائ

 
 : تالم الفني المؤقت والنهائيـاالس -61 –مادة ال
عن طريق تسليمها المتعاقد عليها بعد لمواد جميع الالمؤقت ني الفم التـساالتقوم اإلدارة بإجراء عمليات  -آ 

 /2004/ لعام / 450/ روط العامة رقمـبحضور المتعهـد وفق دفتر الشلجنة تشـكل من قبل آمر الصرف و
ها يعلقد المتعاالمقدمة والكميات المواد ة تالم الفني المؤقت للمواد هي التأكد من مطابقـوالغاية من االس

وكذلك مطابقة مواصفات هذه المواد مع المواصفات والخصائص الالزمة لها أو المحددة في ات الفنية اصفللمو
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تالم الفني المؤقت ـاالسمحضروتصدر اإلدارة المترتبة عليه العقد والتحقق من حسن تنفيذ المتعهد لإللتزامات 
 .المتعاقد عليهاالمواد المقدمة وجميع بقبول 

 لجميع المؤقت لفنيا االستالممحضرولية في حال ظهور أي عطل عند صدور المسؤ عهد منتمالفى ال يع–
 ./2004لعام /  /450/ قمو ذلك وفق دفتر الشروط العامة الصادر بالمرسوم رالمواد المتعاقد عليها 

انتهاء ) ة حداوسنة المتعاقد عليها بعد مضي المقدمة ومواد ال جميعتالم الفني النهائي لـكما يجري االس -ب 
وفق دفتر المتعاقد عليها  موادالجميع بقبول م الفني المؤقت تالـاالسمحضرمن تاريخ صدور ( فترة الضمان 

 ./2004/ لعام / 450/روط العام رقم ـالش
 

 الضمـــــــان : -71–المادة 
لفنية التي ايانات ائص والبصللمواصفات والخ وفقا  المتعاقد عليها المقدمة ويضمن المتعهد جميع المواد  –آ 
جميع ل بقبواالستالم الفني المؤقت محضرمن تاريخ صدور  سـنة واحدةها خالل مدة ـاسـى التعاقد على أسجر
 .المتعاقد عليها ادومال
وء المواد ـنقص في التقييم أو الصنع أو سلمتعاقد عليها ضد كل عيب أو مل هذا الضمان جميع المواد اـويش -

 موضوع المدخراتير عمل ـن سـحس مل أيضا  ـكما يش وريدوء التـل الناتج عن سطب والخلعوكذلك ضد ال
 دة الضمان المحددة فيه. العقد لم

ه متعهد إخفاءب تعمــد الالمادة عي آ/ من هذه/ ر إليها في الفقرةإذا ظهر بعد انقضاء فترة الضمان المشا -ب 
 هور العيب أو العلم به.تاريخ ظ ناعتبار م سنة إضافيةلمدة  يبقى الضمان ساريا  

 . تعادل الفترة األصلية للضمان تخضع جميع المواد والقطع المبدلة إلى فترة ضمان جديدة –ج 
تجري أثناء  ص والتجارب التيبق ذكره أن يضمن بنتيجة الفحـما س عيترتب على المتعهد فضال   –د 
عدم ظهور وروط الخاصة ـط العقد ودفاتر الشروـش ة ويروط الفنـعلى الش تالم انطباق التوريدات تماما  ـاالس

 أي عيب أو نواقص.
 

 : لعقدتعديل ا -81 –المادة 
سبة ال متعاقد عليها أو إنقاصها بحدود نض كميات المواد اللعقد بإضافة بعحق لإلدارة تعديل هذا اي -آ

جمالية ن القيمة اإلم %25 قصنلكل بند على حدا على أن ال تتجاوز قيمة مجموع الزيادة أو ال %30تتجاوز
متعهد ق للإلى تنظيم عقد جديد وال يح ار الواردة في هذا العقد ودون حاجةللعقد وذلك بنفس الشروط واألسع

 دة في األسعار لقاء ذلك.بأي تعويض أو زيا المطالبة
هذه من أجل  كيعطى المتعهد في حال الزيادة مدة إضافية تتناسب مع طبيعة ومقدار هذه الزيادة وذل -ب 

 .الزيادة فقط 

 
 : إتقان الصنع ودقة التنفيذ -91 – المادة

ية ت الفنكل ينطبق على كل ما تستوجب المواصفاـقد بشالمطلوبة في هذا الع المواديجب ان تنفذ جميع 
ذه ه لتنفيذ مثي العمل وبما يتفق مع األصول الفنية المتعارف عليها لوتعليمات اإلدارة من دقة فنية وإتقان ف

 عمال.األ
 
 : جاه الغيرولية تالمسؤ -20–مادة ال

ض عن هذه التعهد ويلتزم بالتعوي هذايذ يتحمل المتعهد مسؤولية جميع األضرار الناجمة للغير من جراء تنف
اصلة فيها رية العربية السورية بالنسبة لألضرار الحللقوانين واألنظمة النافذة في الجمهو وفقا   ضراراأل

أي بها من التزامات من جراء ذلك بطريق التقاص أو بعلى المتعهد في كل ما يصيالرجوع  قولإلدارة ح
 .طريقة أخرى
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 المتعهد أثناء التنفيذ :  وكالء -21–المادة 
لعمل وفق لتنفيذ أحكام العقد وا سؤوال  م ن ينيب عنه وكيال  أند غيابه عن موقع العمل عد على المتعه –آ 

في  م هذا الوكيلالعمل لتحقيق مقتضياته ويجب ان يقيأحد من مندوبيها أثناء  دارة أواإلالتعليمات التي تعطيها 
للعمل  تاما   لمتعهد تفويضا  من قبل ا ن يكون مفوضا  أكما يجب  التنفيذ موقع العمل طلية ساعات استمرار

 غيابه في كل مايتعلق بتنفيذ شروط هذا العقد. بالنيابة عنه أثناء 
 لمبرم مهندسا  ام العقد اهم لإلشراف على تنظيم وتنفيذ أحكحد المراقبين الذين يوكلن يعين أأ على المتعهد –ب 

ا لوبة في هذعمال المطالفنية في نوع األالسيرة الحسنة والخبرة الكافية والكفاءة  ن يكون من ذويأو مأذونا  
 العقد. 
ت والمؤهال ائهمتنفيذ العقد عن أسم شراف علىإلن يعلم اإلدارة قبل تعيين الوكيل والفنيين لأعلى المتعهد  –ج 

تعيين دون في رفض أو قبول هذا الحق الفنية التي يحملونها للحصول على موافقتها على التعيين ولإلدارة ال
 ن إال بموافقة اإلدارة باب وال يجوز تبديل الوكيل أو المراقبين المعنييسبيان األ

 
 : ب العمل باوأرالمستخدمون والعمال  -22 –المادة 

مهن تخدم في تنفيذ أعمال العقد من العمال والصناع والمستخدمين وأرباب اليسن الأعلى المتعهد  –آ 
د متعهن تطلب الى الأ وك الحسن. ويحق للجهة العامةصاص إال من تتوفر فيهم شروط الكفاءة والسلواالخت

سب حللعمل  لم تجدهم الئقينمل، إذا لعإخراج أي من المستخدمين بما فيهم المراقب والوكيل من موقع ا
لجهة اخطية من  افقةيجوز للمتعهد إعادة أولئك المرفوضين من العمل إال بمو رها وفي هذه الحال التقدي

أي بالمطالبة  ن مسؤولياته العامة أولجهة العامة هذا الحق اليخول المتعهد من التنصل مالعامة. إن استعمال ا
 جراء ذلك. صل له منيحتعويض أو عطل أو ضرر قد 

 عملروط استخدام العمال أو المستخدمين في أعمال العقد متفقة مع أحكام قانون الون شن تكأيجب  –ب 
هد العمل بكل لمتععية اإلجراء في الجمهورية العربية السورية وعلى االمر/  94 /واتفاقية العمل الدولية رقم 

 االجتماعية. ن يطبق قانون التأميناتأ ام وعليهحكيتطلبه هذا القانون وتلك االتفاقية من أ ما
 

 : حل الخالفـــات -32–المادة 
 حلها فتحل عنلى اتفاق ودي لإذا لم يتوصل إالفريقين بالطرق الودية و تحل جميع الخالفات التي تنشأ بين –آ 

 ة .يية السورربالسوري وذلك وفق القوانين واألنظمة النافذة في الجمهورية العطريق القضاء اإلداري 
 بيقها وفيفي كل مايتعلق بصحة العقد وتفسير أحكامه وتط وحيدا   وري مرجعا  لعربي السالتشريع ا يعتبر –ب 

 .  كل نزاع ينشأ نتيجة تنفيذه
 

 : ضمان حقوق الملكية وبراءات االختراع -42–المادة 
أو  ية مطالبةأوفي كل حين من في مأمن ا ن يجعل اإلدارة أو من تؤول إليه المواد بعد توريدهأالمتعهد بيلتزم 

تراع أو و حقوق االخية أادعاء أي كان بأي حق من حقوق الملكية الصناعية أواالدبية أو التجارية أو الفن
تفرغ عن ذه ومستلزماته وعن كل ما يليب الصناعية ألي مرجع كان من تصميم التعهد وتنفياألشغال أو األسا

 عما مسؤوال  حق ما تقدم و يره ويكون ضامنا  اقات خاصة بين المتعهد وغعلق باتفيتتلك المطالب والحقوق ولما 
لى أن يبلغ عاد فيما بعد من تؤول إليه المو نوعها ومداها عليه أو يصيب اإلدارة من تبعات وأضرار مهما كان

 . دملما تق التي تقدم إلى اإلدارة باتخاذ اإلجراءات الالزمة بصددها وفقا  المتعهد جميع االدعاءات 
 

 : ـــذاراالعــــ -52–المادة 
 ددة فور حلول اآلجال المحلتزاماته وغرامات التأخير المترتبة عليه إيعتبر المتعهد مسؤوال عن جميع 

 العقد دونما حاجة ألي إجراء من قبل اإلدارة.لها بموجب هذا 
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 : الموطن المختار -62–ادة الم

  ....      .........................................لي : شكل التاالحدد المتعهد موطنا مختارا له على 
 ه المختارن موطنل منه إلى غيره مالم يبلغ اإلدارة خطيا عويعتبر الموطن المذكور ملزما للمتعهد ولو انتق

 . ما  كبر كافة التبليغات المرسلة إلى موطنه المختار األول صحيحة حالجديد في البلدة نفسها وإال تعت
 

 : يةالمراجع القانون -72–ادة الم
قانون رقم د الصادر بالعقوفي كل مالم يرد عليه النص في هذا العقد ومتمماته يرجع فيه إلى أحكام نظام ال

وقي الحقو ر الشروط الخاصة )الفنيودفت /2004/لعام  /450/ودفتر الشروط العامة رقم /2004/لعام /51/
لمختص االتشريع العربي السوري هو المرجع  ية هذه النصوص يعتبرعدم كفا الوالمالي( لهذا التعهد وفي ح

 . ذا العقدفي تفسير نصوص ه
 

 ليغات و المراسالت :التب-82 –المادة 
 لىإطية ين االدارة والمتعهد بصورة ختبليغات والمراسالت واالخطارات واإلنذارات بن تصدر جميع الأيجب 

التي ترسل  واإلنذارات والمراسالت واإلخطاراتتبر جميع التبليغات لعقد وتعا الموطن المختار المحدد في هذا
المختار  الى موطنه و لوكيله أو ممثله القانوني أو متى أرسلتأ لى المتعهد صحيحة متى سلمت إليه شخصيا  إ

اسالت مرهذه ال ما  حك نوني بالبريد المسجل أو البرق أو التلكس ويعتبر المتعهد مبلغا  أو لوكيله أو ممثله القا
 : واإلنذاراتواالخطارات 

 في حال تسليمها له أو لوكيله أو لممثله القانوني.  فورا   – 1
 أو بالتلكس.  إذا أرسلت برقيا   /ساعة  48 / خالل – 2
 يد المسجل الى الموطن المختار المحدد بالعقد.خالل خمسة أيام للعقود إذا أرسلت بالبر – 3
 

 قد:لعنفاذ ا -92–المادة 
 .دون أن يكون له حق النكول فيه أو في جزء منه وجزءا   م هذا العقد كال  لتزم المتعهد بأحكاي -آ

 .ختصة في الجمهورية العربية السوريةإال بعد تصديقه من المراجع الم عقد نافذا  ال يعتبر ال -ب 
 

 خ العقد:ـنس -30–ة الماد
 نه.بنسخة م يقنظم هذا العقد على نسختين أصليتين واحتفظ كل فر
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