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  مشروع  

  آ /      عقد رقم
  2021/     /    تاريخ    

  
  ات عدد عشر مجموع Deep Cycleمدخرات كهربائية تقديم  
  الالزمة لمشاريع الهيئة  48V-400AHباستطاعة  

  
  /                 51على الجهات العامة بموجب أحكام القانون رقم /تنادا إلى نظام العقود المطبق ـ اس -        

  / .  2004 // لعام 450ام المرسوم /لى أحكالتنفيذية وعماته وتعلي/   2004/   لعام                    
  ......  /....  /  ....تاريخ    / .... لجنة المناقصات رقم  /  محضروعلى  -  
  /ص80/9رقم   +18/1/2021/ص تاريخ 29/9رقم  ب مديرية الشـؤون الفنية  وعلى كت -  

    7/3/2021تاريخ        
  بين   دعاقالتفقــد تم 

  
  إضافة إلى وظيفته  جالل خضرالمهندس عام ال رهايمثلها مدية الالسلكي تصاالالتت اماخدلالعامة  يئةهلا -

 ً   أوالً  فريقا
    وبين المتعهد -

 ً ً  فريقا   ثانيا
  

  علـــى مايلــــي
  

  التعاريــــف:  -1-المادة 
  الالسلكية.  التصاالت خدمات الالهيئة العامة : تعني   اإلدارة

  : يعني   متعهد لا
  الالزمة   48V-400AHباستطاعة  ات عدد عشر مجموع   Deep Cycleهربائية ات كخرمد  تعني :    المواد 

  . لمشاريع الهيئة              
  المؤلفة من الشروط العامة والخاصــة والمواصفات   : يعني هذا االتفاق التعاقدي ومجموعة الوثائق     لعقد ا

  .  واألسعار والعرض             
  غ  أن تطرأ على هذا المبل وكذلك أية إضافات أو تنزيالت يمكن هذا العقد  رد فيغ الوا المبل ني : تع   قيمة العقد 
  عمال بأحكام هذا العقد.           

  
  الغاية من العقد: -2-المادة 

هذ إ الغاية من  والموضحة  ان  أجلها  من  العقد  هذا  نظم  التي  المواد  بتقديم  المتعهد  يقوم  أن  أو    العقد  صراحة 
جة  المدرسعار  واأل  لدى اإلدارة بموجب الشروط ه  ل  التي تتحقق  ك لقاء المبالغ لذ نية ومواصفات الفلا  في   ضمناً 

  في هذا العقد.  
  

  موضوع العقد : -3–المادة 
  48V-400AHباستطاعة    ات عدد عشر مجموع  Deep Cycleمدخرات كهربائية    يم قد ت بأن يقوم المتعهد  

وذلك لقاء   متعهد ة لإلدارة والعرض الفني لللفنيفة ااصموالعقد وفق ال  بموجب هذا لكوذ  ئة الالزمة لمشاريع الهي
  . الشروط واألسعار الواردة في هذا العقد جب بمو لدى اإلدارة هل المبالغ التي تتحقق 
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  العقد:وثائق  4 -المادة 

  . د عليه النص في هذا العقد يرلم  ال يتجزأ من هذا العقد ويرجع إليها في كل ما  تعتبر الوثائق التالية جزءاً 
  . ار سعجدول الكميات واأل/ 1ملحق رقم / د وا العقهذ   - 1
  قي والمالي ) . ( الفني والحقو دفتر الشروط الخاصة لهذا التعهد  - 2
  / .  2004/ لعام / 450م /م رقمرسودفتر الشروط العامة لإلدارة الصادر بال - 3
  . المواصفة الفنية  - 4
المتعه  -   5 المعرض  الديد  في  تحت وا سجل  العام  المراسالت    2021/ .../...   في   و   ...../ ... قم  ر  ن  وجميع 

  .   وقيع العقد حتى تاريخ ت الجارية عليه والموافق عليها من قبل اإلدارة  
  

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

  
  :  ديروالتمكان و دةم -6 – المادة

المتعهد  لي كهربائية    يم قد ت بتزم  مجموع  Deep Cycleمدخرات  عشر    48V-400AHباستطاعة    ات عدد 
الديماس)  الهيئة    في مسـتودع   / أشـهر    ةخمس   /  خالل مدة  الالزمة لمشاريع الهيئة  من تاريخ    اً وذلك اعتبار( 

  . رة بالتنفيذ المباشأمر 
  

  : ةالمباشريذ وأمر لتنفا دءب -7–المادة 
  . نفيذ فيه بدء أمر المباشرة بالت متعهد تعلمه دارة إلى الرة بموجب كتاب خطي توجهه اإلأمر المباش د لمتعهبلغ اي

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

ة  فلمواص لبه اا تتطافة مك  هم ه ودرس وتفامجميع أحكعلى هذا العقد انه استوعب    يعتبر المتعهد بمجرد توقيعه 
المستندات المرفقة بهذا العقد من أعمال والتزامات فنية    العامة وغير ذلك من وفاتر الشروط الخاصة  الفنية ود 
ً نه أحاط علم أ كما    .  وماليةوقانونية   لمالية والبلدية وغيرها  بالقوانين واألنظمة السارية والرسوم الجمركية وا  ا

نه  أويعتبر المتعهد    ل المطلوبة في هذا العقد من األعماأي  في  ثر  ن أن تؤلتي يمكل واألوضاع اواوجميع األح 
  هذا العقد.   قد قبل العمل بمقتضى كل هذه الشروط واألحكام بمجرد توقيعه على

  
  : طريقة الدفــع -9 –المادة 

د  تعهالم يقدمها  أصولية  ة  راتو لى فإ  اً تناد ـاس  عليها بموجب أمر صرف  المواد المتعاقد جميع  قيمة  ة  تسدد اإلدار
اإلدارإ األسلى  وفق  خمس  عار ـة  خالل  بالعقد  عشـ المحددة  تاريخ  ـة  من  يوماً  الفر    إدارة   إلى   ة راتووصول 

بقبول    المؤقت الفني  محضر االستالم    رائطها القانونية وبعد صدورـتكملة جميع وثائقها وشـؤون المالية مسـالش
  . اهعلي المواد المتعاقد جميع 

  
  : هائيةنات النأميالت -10 –المادة 

  فقط .................. /    ل.س   .............   /متها  ي، ق % من قيمة العقد  10قدم المتعهد التأمينات النهائية بنسبة  ي
وتحتفظ اإلدارة بهذه التأمينات كضمان لحسن    ........... ....................   ذلك بموجب و،  ليرة سورية ال غير  

ميع التعويضات الناشئة  قد والقتطاع غرامات التأخير وجن في هذا الع المبي   الوجه   على  ماتهزاتلاليذ المتعهد  تنف 
بالتزاماتها  عن العطل و الضرر الذي يصيب المتعهد  تالم  ـاالسمحضره وترد إليه بعد صدور  من جراء إخالل 
  . لضمان  المتعاقد عليها وانتهاء فترة االفني النهائي بقبول جميع المواد 
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  : التأمين -11 – ةدماال
عهد بتقديم عقد تأمين على المواد المتعاقد عليها والمسؤولية المدنية اتجاه الغير صادر عن المؤسسة  المت  يلتزم 

وفق  للتأمين حصراً  والش  العامة  خالل  العقود  وذلك  المذكورة  المؤسسة  قبل  من  الموضوعة  النموذجية  روط 
  . يذ تنف شرة بال عشرة أيام من تاريخ أمر المبا

  
  : لتأخيرت ااماغر -21 –ة مادلا
والمواعيد المحددة في هذا العقد فتفرض عليه غرامة  ذا تأخر المتعهد بتقديم المواد المتعاقد عليها عن المدد  إ

واحد باأللف من القيمة اإلجمالية للعقد على أن ال تتجاوز مجموع هذه الغرامات   /0.001ة قدرها /تأخير يومي
  . م يلحق باإلدارة أي ضرر للعقد ولو ل ماليةاإلج ةلقيم من اة ئا لمبا  عشرون  % 20نسبة 

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

  : رائب األخرىنفقات التعاقد والرسوم والض -31–المادة 
من طواب ي التعاقد  عن  الناجمة  النفقات  جميع  المتعهد  أجور  تحمل  و  و الص  في نات  عال اإل  رنشع  ميع  ج  حف 

السورية والناجمة عن تنفيذ هذا العقد بما   ب والرسوم المالية والجمركية المترتبة في الجمهورية العربية الضرائ
  ذا العقد على نسختين . فيها رسم طابع ه

  
  : التنازل عن العقد والعقود الثانوية -41 –مادة ال
ن يعهد بها  أجل تحقيقها وال  أالعقد من  م  بر أتي  ل المااألعمن    جزء   أو ن أي عمل  يحق للمتعهد أن يتنازل ع  ال

إلى أشخاص آخرين كمتعهدين يلزمها كلها أو بعضها  ن حصول  إو  ثانويين اال بموافقة خطية من اإلدارة  أو 
  ع نو قة من أي  ن تدخل في أية عالأ لموافقة اليعني بأي حال من األحوال إلزام اإلدارة بالمتعهد على مثل هذه ا

مكا النت  والحقوقية نوييالثا  نعهدي متع  واإلدارية  الفنية  ومسؤولياته  التزاماته  من  المتعهد  يعفى  ال  كما    ن 
  ام هذا العقد.والجزائية المفروضة عليه تجاه اإلدارة بموجب أحك

  
  : د العقد بسبب القوة القاهرة والحوادث المفاجئةتمدي -51–المادة 

وإذا طرأ أي تأخير في تنفيذ    العقد ا  ة بموجب هذ دد المحعيد  وا الم  ه في ات ماتزع الذ جميتنفي  المتعهد على    يجب 
  ي من الفريقين بها والتي المفاجئة التي العالقة أل   الحوادث بسبب الظروف أو القوة القاهرة أو    االلتزامات تلك  

تكن فترة    العقد   توقيع  عند متوقعة    لم  خالل  يطلب  أن  الم  التنفيذ فله  تلك  اس تمديد    ف روالظ  إلى  اً د اتنواعيد 
/  كورةمذ ال اإلدارة خالل  إلى  يقدمه  الظروف  فيه  يوضح  وقوع    تاريخمن    يوماً خمسة عشر/    بكتاب خطي 

ً   لى إالسبب المدعو   ويعتبر عدم تقديم المتعهد لهذا  سباب التي تضطره الى التأخير  األفيه جميع    التأخير شارحا
اقراراً ب  الطل المذكورة  المدة  مبباسأد  وجوبعدم  منه    خالل  تأ أل ررة  ب  اسوبخير  ي  ً ـالتالي  في    قاطا لحقه 

التأخير   هذا  عليه جراء  تترتب  التي  الغرامات  على  أو  و االعتراض  الظروف  تلك  المفاجئة    الحوادث حدوث 
  ب التمديد. لة سقوط حقه في طلتحت طائ

  
  : تالم الفني المؤقت والنهائيـاالس -61 –مادة ال
بإجراء  -آ   عن طريق  تسليمها  المتعاقد عليها بعد  لمواد  ا  يع جملقت  المؤني  الف م  التـ ساالعمليات    تقوم اإلدارة 

/  2004/  لعام  /  450/  روط العامة رقمـبحضور المتعهـد وفق دفتر الشلجنة تشـكل من قبل آمر الصرف و 
االس من  مطابقـ والغاية  من  التأكد  هي  للمواد  المؤقت  الفني  ها  يعل قد  متعالاالمقدمة  والكميات  المواد  ة  تالم 

مطابقة مواصفات هذه المواد مع المواصفات والخصائص الالزمة لها أو المحددة في  لك  وكذ ية ات الفناصفللمو
تالم الفني المؤقت  ـاالسمحضروتصدر اإلدارة  المترتبة عليه  العقد والتحقق من حسن تنفيذ المتعهد لإللتزامات  

  . المتعاقد عليها المواد المقدمة وجميع بقبول  
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لجميع    المؤقت   لفنيا  االستالم محضرعطل عند صدور  ل ظهور أي  حافي    ولية المسؤ  عهد من تمالفى  ال يع –
  /. 2004/  لعام /450/  قم و ذلك وفق دفتر الشروط العامة الصادر بالمرسوم رالمواد المتعاقد عليها 

انتهاء  (  ة  حد اوسنة  د مضي  المتعاقد عليها بعالمقدمة ومواد  ال  جميعتالم الفني النهائي لـ كما يجري االس  -ب  
وفق دفتر  المتعاقد عليها    مواد الجميع  بقبول  م الفني المؤقت  تال ـاالسمحضرمن تاريخ صدور  )  ان  ة الضمفتر
  . /2004/  لعام  /   450/ روط العام رقم ـالش
  

  الضمـــــــان : -71–المادة 
المواد    –آ   المتعهد جميع  ً المتعاقد عليها  المقدمة ويضمن  والخ  وفقا التي  يانات  ائص والب ص للمواصفات  الفنية 

جميع  بقبول  االستالم الفني المؤقت  محضرمن تاريخ صدور    سـنة واحدة ها خالل مدة  ـاسـى التعاقد على أسجر
  . المتعاقد عليها  اد ومال
واد  وء المـنقص في التقييم أو الصنع أو سلمتعاقد عليها ضد كل عيب أو  مل هذا الضمان جميع المواد اـويش  -

ال النا طب والخلعوكذلك ضد  التـ تج عن سل  ً ـكما يش  وريد وء  موضوع    المدخرات ير عمل  ـن سـ حس  مل أيضا
  دة الضمان المحددة فيه.  العقد لم

ب تعمــد المتعهد إخفاءه  المادة عي  آ/ من هذه/  ر إليها في الفقرة إذا ظهر بعد انقضاء فترة الضمان المشا  -ب  
  عيب أو العلم به. هور التاريخ ظ ن اعتبار م إضافيةسنة لمدة   يبقى الضمان سارياً 

  .  تعادل الفترة األصلية للضمان  تخضع جميع المواد والقطع المبدلة إلى فترة ضمان جديدة –ج 
فضالً   –د   المتعهد  على  عيترتب  س  الفحـما  بنتيجة  يضمن  أن  ذكره  التي بق  والتجارب  أثناء    ص  تجري 

ً ـاالس روط الخاصة وعدم ظهور  ـ د ودفاتر الشط العقروـش  ة و يروط الفن ـلى الشع  تالم انطباق التوريدات تماما
  أي عيب أو نواقص. 

  
  : لعقدتعديل ا -81 –المادة 

اي  -آ هذا  تعديل  لإلدارة  بعحق  بإضافة  اللعقد  المواد  كميات  ال  ض  نسبة  بحدود  إنقاصها  أو  عليها  متعاقد 
مة اإلجمالية  ن القي% م25  قص ن ع الزيادة أو ال% لكل بند على حدا على أن ال تتجاوز قيمة مجمو30تتجاوز

متعهد  إلى تنظيم عقد جديد وال يحق لل  ار الواردة في هذا العقد ودون حاجة للعقد وذلك بنفس الشروط واألسع
  دة في األسعار لقاء ذلك. بأي تعويض أو زيا   المطالبة

مع طبيعة ومقدار    -ب   تتناسب  إضافية  مدة  الزيادة  حال  في  المتعهد  وذليعطى  الزيادة  أجل    كهذه  هذه  من 
  فقط. زيادة ال
  

  : إتقان الصنع ودقة التنفيذ -91 – المادة
جميع   تنفذ  ان  الع  المواد يجب  هذا  في  بشالمطلوبة  المواصفاـقد  تستوجب  ما  كل  على  ينطبق  الفنية  كل  ت 

هذه    لليها لتنفيذ مثعي العمل وبما يتفق مع األصول الفنية المتعارف  وتعليمات اإلدارة من دقة فنية وإتقان ف 
  عمال. األ
  
  : جاه الغيرولية تالمسؤ -20–مادة ال

للغير من جراء تنف الناجمة  المتعهد مسؤولية جميع األضرار  التعهد ويلتزم بالتعويض عن هذه    هذايذ  يتحمل 
ً   ضراراأل الجمهو   وفقا في  النافذة  واألنظمة  الحاصلة  للقوانين  لألضرار  بالنسبة  السورية  العربية  يها  فرية 

الالرجوع    قولإلدارة ح يصيعلى  ما  كل  في  بأي  متعهد  أو  التقاص  بطريق  ذلك  من جراء  التزامات  من  بها 
  . طريقة أخرى 
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  المتعهد أثناء التنفيذ :  وكالء -21–المادة 
المتعه  –آ   العمل  عد  على  موقع  عن  غيابه  وكيالً أند  عنه  ينيب  وفق    سؤوالً م  ن  والعمل  العقد  أحكام  لتنفيذ 

العمل لتحقيق مقتضياته ويجب ان يقيم هذا الوكيل في  ن مندوبيها أثناء  أحد م   دارة أو اإلات التي تعطيها  مالتعلي
استمرار ساعات  طلية  العمل  يجب    التنفيذ   موقع  ً أ كما  مفوضا يكون  ا  ن  قبل  ً من  تفويضا ً   لمتعهد  للعمل    تاما

  غيابه في كل مايتعلق بتنفيذ شروط هذا العقد.  بالنيابة عنه أثناء 
ً هم لإلشراف على تنظيم وتنفيذ أحكراقبين الذين يوكلحد المن يعين أأ  على المتعهد   –ب     ام العقد المبرم مهندسا

 ً الكافية والكفاءة    ن يكون من ذوي أ و  مأذونا الحسنة والخبرة  المطلوبة في هذا  الفنية في نوع األالسيرة  عمال 
  العقد.  

والمؤهالت    العقد عن أسمائهم تنفيذ   شراف علىإلوكيل والفنيين للن يعلم اإلدارة قبل تعيين اأ على المتعهد   –ج 
في رفض أو قبول هذا التعيين دون  حق  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 باوأرمون والعمال دالمستخ -22 –المادة 
المتعهد    –آ   الأعلى  المهن  يس ن  وأرباب  والمستخدمين  والصناع  العمال  من  العقد  أعمال  تنفيذ  في  تخدم 

الكفاءة والسلواالخت تتوفر فيهم شروط  العامةصاص إال من  للجهة  المتعهأ  وك الحسن. ويحق  الى  د  ن تطلب 
و المراقب  فيهم  بما  المستخدمين  من  أي  ااإخراج  موقع  من  إذا  لعلوكيل  تجد مل،  الئقينلم  ح  هم  سب  للعمل 

ال تقدي الحال  هذه  وفي  بمو  رها  إال  العمل  من  المرفوضين  أولئك  إعادة  للمتعهد  الجهة    افقةيجوز  من  خطية 
ن مسؤولياته العامة أو المطالبة بأي  لجهة العامة هذا الحق اليخول المتعهد من التنصل م العامة. إن استعمال ا

  ذلك. جراء   صل له منيحعطل أو ضرر قد   وتعويض أ 
تك أ يجب    –ب   شن  العمل ون  قانون  أحكام  مع  متفقة  العقد  أعمال  في  المستخدمين  أو  العمال  استخدام    روط 

لمتعهد العمل بكل  عية اإلجراء في الجمهورية العربية السورية وعلى االمر/    94  / واتفاقية العمل الدولية رقم  
  االجتماعية.  بق قانون التأمينات ن يطأ ام وعليه حكاالتفاقية من أ ك يتطلبه هذا القانون وتل ما
  

  : حل الخالفـــات -32–المادة 
لى اتفاق ودي لحلها فتحل عن  إذا لم يتوصل  إالفريقين بالطرق الودية و  تحل جميع الخالفات التي تنشأ بين   –آ  

  ية . ية السورربي الجمهورية العفالسوري وذلك وفق القوانين واألنظمة النافذة طريق القضاء اإلداري 
ً لعربي السالتشريع ا  يعتبر   –  ب    في كل مايتعلق بصحة العقد وتفسير أحكامه وتطبيقها وفي   وحيداً   وري مرجعا

  .   كل نزاع ينشأ نتيجة تنفيذه 
  

  : ضمان حقوق الملكية وبراءات االختراع -42–المادة 
أو    حين من أية مطالبة  وفي كلفي مأمن  ا  مواد بعد توريدهلن يجعل اإلدارة أو من تؤول إليه اأالمتعهد بيلتزم  

الفن أو  التجارية  أو  أواالدبية  الصناعية  الملكية  حقوق  من  حق  بأي  كان  أي  أ ادعاء  أو  ية  االختراع  حقوق  و 
ذه ومستلزماته وعن كل ما يتفرغ عن  ليب الصناعية ألي مرجع كان من تصميم التعهد وتنفياألشغال أو األسا

عما   حق ما تقدم ومسؤوالً   يره ويكون ضامناً اصة بين المتعهد وغ اقات خعلق باتفيتب والحقوق ولما لتلك المطا
اد فيما بعد على أن يبلغ  من تؤول إليه المو  نوعها ومداها عليه أو   يصيب اإلدارة من تبعات وأضرار مهما كان 

ً التي تقدم إلى اإلدارة باتخاذ اإلجراءات الالالمتعهد جميع االدعاءات    .  لما تقدم  زمة بصددها وفقا
  
  : ـــذاراالعــــ -52–مادة ال

جميع   عن  مسؤوال  المتعهد  عليه  إيعتبر  المترتبة  التأخير  وغرامات  المحددة  لتزاماته  اآلجال  حلول  لها  فور 
  العقد دونما حاجة ألي إجراء من قبل اإلدارة. بموجب هذا 
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  المختار:الموطن  -62–ادة الم
    ..........................       ...................لي :  شكل التاالتارا له على مخحدد المتعهد موطنا 

انتق للمتعهد ولو  ملزما  المذكور  الموطن  يبلغ اإلدارة خطيا عويعتبر  مالم  إلى غيره  المختار  ل منه  ن موطنه 
  .   ماً ول صحيحة حكاألبر كافة التبليغات المرسلة إلى موطنه المختار الجديد في البلدة نفسها وإال تعت

  
  : يةالمراجع القانون -72–ادة الم

ال نظام  إلى أحكام  فيه  يرجع  العقد ومتمماته  النص في هذا  يرد عليه  مالم  بالقانون رقم  عقوفي كل  الصادر  د 
الحقوقي  و  ر الشروط الخاصة (الفنيودفت  / 2004/ لعام    /450/ودفتر الشروط العامة رقم  /2004// لعام 51/

التشريع العربي السوري هو المرجع المختص   النصوص يعتبر  ية هذهعدم كفا   الالتعهد وفي ح ا  والمالي) لهذ 
  .  ذا العقد في تفسير نصوص ه

  
  ليغات و المراسالت :التب-82 –المادة 
  لى إين االدارة والمتعهد بصورة خطية  تبليغات والمراسالت واالخطارات واإلنذارات ب ن تصدر جميع ال أ يجب  

واإلنذارات التي ترسل    والمراسالت واإلخطارات يع التبليغات  تبر جملعقد وتعا  لمحدد في هذاا  الموطن المختار
ً إ الى موطنه المختار    و لوكيله أو ممثله القانوني أو متى أرسلت أ  لى المتعهد صحيحة متى سلمت إليه شخصيا

القا المأو لوكيله أو ممثله  التلكس ويعتبر  أو  البرق  المسجل أو  بالبريد  ً تعنوني  ال  ماً حك  هد مبلغا ت مراسالهذه 
  :  واإلنذارات واالخطارات 

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

  قد:لعنفاذ ا -92– دةالما
  دون أن يكون له حق النكول فيه أو في جزء منه.  وجزءاً  م هذا العقد كالً لمتعهد بأحكا لتزم اي -آ

  ختصة في الجمهورية العربية السورية. إال بعد تصديقه من المراجع الم  عقد نافذاً ال يعتبر ال  -ب 
  

  خ العقد:ـنس -30–ة الماد
  نه. بنسخة م  يقواحتفظ كل فر ن نظم هذا العقد على نسختين أصليتي

  
  . 2021/      /مشـق فـ     د

                  
    مصدق  
  المدير العام   
  سـلكيةهيئة العامة لخدمات االتصاالت الاللل  
  جالل خضر المهندس   
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  / 1ملحق رقم / 
  ار سعجدول الكميات واأل
  آ  للعقد رقم  /

    2021تاريخ  / /
  

  اإلفرادي   عرالس  الكمية    م المادة اس  تسلسل
  س ل. 

  ي السعر اإلجمال
  س ل. 

 Deepمدخرات كهربائية    1
Cycle  ات عدد عشر مجموع 

  48V-400AHباستطاعة 
  الالزمة لمشاريع الهيئة 

10  
  مجموعة  

  س ل.       .............  س ل.       .............

  س ل.     ...  ..........  غير. يرة سورية ال ل                                                            اإلجمالي: فقط
  
  
  

  . 2021/      /    دمشـق فـ 

                  
    مصدق  
  المدير العام   
  سـلكيةهيئة العامة لخدمات االتصاالت الاللل  
  جالل خضر المهندس   

  
  
  
  
  
  
  


