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 مشروع
 آ/   عقد رقم 

 2022/    /  تاريخ   
 ( UHFجهاز السلكي محمول باليد تعمل على المجال ) /770/تقديم 

 القطع التبديلية الالزمة مع  وفق نظام االتصال الالسلكي التقليدي التماثلي
 

                 لعام /51م /لى نظام العقود المطبق على الجهات العامة بموجب أحكام القانون رقإاسـتنادا  -         
 / . 2004 /لعام  /450وتعليماته التنفيذية وعلى أحكام المرسوم //  2004 /                  
 ...... . / .... /تاريخ ...  / وعلى محضر لجنة المناقصات رقم  / .... -                 

 .2022/ /  ص تاريخ/16/ رقم  مديرية أمن االتصاالتوعلى كتاب  -             
 

 بين  التعاقدفقــد تم 
 
 فتهإضافة إلى وظي رجالل خضة العامة لخدمات االتصاالت الالسلكية يمثلها مديرها العام المهندس الهيئ -

 والً اً أريقف                                                                                                                
ً                                                                                                وبين المتعهد   -  فريقاً ثانيا

 
 علـــى مايلــــي

 لتعاريــــف:ا  -1-المادة 

 كل منها :يقصد بالعبارات والكلمات التالية أينما وردت في هذا العقد المعاني المبينة بجانب 

 الالسلكية.: تعني الهيئة العامة لخدمات االتصاالت  اإلدارة

 : يعني المتعهد

 ( وفق نظام االتصال UHFجهاز السلكي محمول باليد تعمل على المجال ) /770تقديم / : تعني  المواد 

 از جه /570ة و/جهاز السلكي محمول باليد مزود بشاش /200تتضمن/ الالسلكي التقليدي التماثلي           

 الوصالت البرمجية مع  التصال الالسلكي التقليدي التماثليالسلكي محمول باليد بدون شاشة يعمل بتقنية ا           

 . يزاتهمن قيمة التج %5بما ال يتجاوز الالزمة القطع التبديلية والبرمجيات و           

 .للمواد نة ايوالصوالبرمجة على التشغيل  مجانا  الهيئة  رصاتدريب عدد من عن : تعني   ألعمالا

 واصفات : يعني هذا االتفاق التعاقدي ومجموعة الوثائق المؤلفة من الشروط العامة والخاصــة والم   العقد 

 واألسعار والعرض .           

 : جدول الكميات واألسعار /1الملحق رقم /

 ا المبلغ إضافات أو تنزيالت يمكن أن تطرأ على هذ لك أيةقيمة العقد : تعني المبلغ الوارد في هذا العقد وكذ

 عمال بأحكام هذا العقد.          

 

 لغاية من العقد:ا -2-المادة 

ا  في احة أو ضمنإن الغاية من هذا العقد أن يقوم المتعهد بتقديم المواد التي نظم هذا العقد من أجلها والموضحة صر

 . ي هذا العقدلدى اإلدارة بموجب الشروط واألسعار المدرجة فه ي تتحقق للغ التالمواصفات الفنية وذلك لقاء المبا

 



 الجمهورية العربية السورية

 االت الالسلكيةلخدمات االتص الهيئة العامة
 قسم العقود  –إدارة الشؤون المالية 

                                                                        

2 

 

 

 وضوع العقد :م -3–المادة 

( وفق نظام االتصال الالسلكي UHFجهاز السلكي محمول باليد تعمل على المجال ) /770/أن يقوم المتعهد بتقديم

من قيمة  %5بما ال يتجاوز ديلية الالزمة التب القطعالبرمجيات ووالوصالت البرمجية مع التقليدي التماثلي 

العقد  وذلك بموجب هذامواد للنة ايوالصوالبرمجة على التشغيل مجانا  الهيئة  روتدريب عدد من عناص يزاتهالتج

إلدارة والعرض الفني للمتعهد وذلك لقاء المبالغ التي تتحقق له لدى اإلدارة بموجب الشروط وفق المواصفة الفنية لو

 سعار الواردة في هذا العقدواأل

 

 وثائق العقد: 4 -المادة 

 ا العقد.تعتبر الوثائق التالية جزءا  ال يتجزأ من هذا العقد ويرجع إليها في كل مالم يرد عليه النص في هذ

 جدول الكميات واألسعار . /1ملحق رقم /الوهذا العقد  - 1

 قي والمالي ( .) الفني والحقو التعهد دفتر الشروط الخاصة لهذا - 2

 / . 2004لعام /  /450فتر الشروط العامة لإلدارة الصادر بالمرسوم رقم /د - 3

يع المراسالت الجارية وجم 2022و في .../.../ رض المتعهد المسجل في الديوان العام تحت رقم ......../ع - 4

 .فيذوأثناء التنعليه والموافق عليها من قبل اإلدارة حتى تاريخ توقيع العقد 

 

 يمة العقد:ق -5–المادة 

  . ال غير ليرة سوريةفقط .............   /ل.س بلغت القيمة اإلجمالية للعقد / .............

 

 :  التنفيذمكان مدة و -6–المادة 

سولكي ( وفوق نظوام االتصوال الالUHFجهاز السلكي محموول باليود تعمول علوى المجوال ) /770/تقديم بيلتزم المتعهد 

قيمووة  موون %5بمووا ال يتجوواوز القطووع التبديليووة الالزمووة الوصووالت البرمجيووة والبرمجيووات ومووع  دي التموواثليالتقليوو

الهيئة )  في مسـتودع /يوما   180الل مدة /خوذلك  وفق المواصفة الفنيةالهيئة وتدريب عدد من عناصر  يزاتهالتج

 الديماس( وذلك اعتبارا  من تاريخ أمر المباشرة بالتنفيذ.

 

 : دء التنفيذ وأمر المباشرةب -7– ادةالم

 .نفيذة بالتفيه بدء أمر المباشر دارة إلى المتعهد تعلمهالمباشرة بموجب كتاب خطي توجهه اإل بلغ المتعهد أمري

 

 : إطالع المتعهد على أحكام هذا العقد واستيعابه محتواها -8–المادة 

نية فلمواصفة اب جميع أحكامه ودرس وتفهم كافة ما تتطلبه اليعتبر المتعهد بمجرد توقيعه على هذا العقد انه استوع

 نية ومالية .التزامات فنية وقانو العامة وغير ذلك من المستندات المرفقة بهذا العقد منوودفاتر الشروط الخاصة 

ألحوال ع ابالقوانين واألنظمة السارية والرسوم الجمركية والمالية والبلدية وغيرها وجمي ا  كما أنه أحاط علم

ل العمل ويعتبر المتعهد أنه قد قب،  المطلوبة في هذا العقدواألوضاع التي يمكن أن تؤثر في أي من األعمال 

 بمقتضى كل هذه الشروط واألحكام بمجرد توقيعه على هذا العقد.
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 : التدريب  -9–المادة 

 مجانا   الثة أيامثة للتجهيزات لمدة والصيان والبرمجةعلى التشغيل مجانا  الهيئة تدريب عدد من عناصر بيلتزم المتعهد 

  وفق المواصفة الفنية .

 

 طريقة الدفــع : -10–المادة 

تسدد اإلدارة قيمة جميع المواد المتعاقد عليها في حال قام المتعهد بتقديم المواد المتعاقد عليها دفعة واحدة :  .1

د إلى اإلدارة وفق األسـعار المحددة بالعقد خالل ر صرف اسـتنادا  إلى فاتورة أصولية يقدمها المتعهبموجب أم

خمسـة عشـر يوما  من تاريخ وصول الفاتورة إلى إدارة الشـؤون المالية مسـتكملة جميع وثائقها وشـرائطها 

 عليها عاقداالسـتالم المؤقت بقبول جميع المواد المت القانونية وبعد صدور محضر

تسدد اإلدارة قيمة الدفعة من المواد المتعاقد :  تعاقد عليها على دفعاتفي حال قام المتعهد بتقديم المواد الم .2

عليها بموجب أمر صرف اسـتنادا  إلى فاتورة أصولية يقدمها المتعهد إلى اإلدارة وفق األسـعار المحددة بالعقد 

وثائقها وشـرائطها فاتورة إلى إدارة الشـؤون المالية مسـتكملة جميع خالل خمسـة عشـر يوما  من تاريخ وصول ال

 ـتالم المؤقت بقبول مواد الدفعة المتعاقد عليها.القانونية وبعد صدور محضر االس

 

 التأمينات النهائية : -11 –المادة 

ســورية  ليرة .............../ فقط  من قيمة العقد البالغة /.............ل.س %10قدم المتعهد التأمينات النهائية بنسبة 

 بموجب ............ ال غير وذلك

ع قد والقتطاوتحتفظ اإلدارة بهذه التأمينات كضمان لحسن تنفيذ المتعهد اللتزاماته على الوجه المبين في هذا الع

زاماته متعهد بالتغرامات التأخير وجميع التعويضات الناشئة عن العطل و الضرر الذي يصيبها من جراء إخالل ال

 .ترة الضمان نهائي بقبول جميع المواد واألعمال المتعاقد عليها وانتهاء فالم الاالسـت وترد إليه بعد صدور محضر

 

 التأمين : -12 –المادة 

ذلك واقد عليها يلتزم المتعهد بتقديم عقد تأمين صادر عن المؤسسة العامة السورية للتأمين حصرا  على المواد المتع

رة مباشسسة المذكورة خالل عشرة أيام من تاريخ أمر الق العقود والشروط النموذجية الموضوعة من قبل المؤوف

 بالتنفيذ.

 

 غرامات التأخير : -13 –المادة 

أخير تليه غرامة عذا تأخر المتعهد بتقديم المواد المتعاقد عليها عن المدد والمواعيد المحددة في هذا العقد فتفرض إ

ت نسبة د على أن ال تتجاوز مجموع هذه الغراماواحد باأللف من القيمة اإلجمالية للعق /0.001ها /يومية قدر

تأخير عشرون بالمائة من القيمة اإلجمالية للعقد ولو لم يلحق باإلدارة أي ضرر، ويمكن حساب غرامة ال 20%

 ن :على أساس الجزء المتأخر في تقديمه إذا تحقق الشرطان المتالزمان التاليا

 في االستعمال العادي عن المواد األخرى. ن الجزء المتأخر في تسليمه مستقال  أن يكو - 1

 ن يتم تسليم التجهيزات األخرى في المواعيد المحددة في العقد.أ - 2

 ع بينهما .تعتبر من قبل غرامات التأخير الغرامات الفنية التي ينص عليها في هذا العقد ويتم الجم ال -  
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 نفقات التعاقد والرسوم والضرائب األخرى : -14–المادة 

لضرائب احمل المتعهد جميع النفقات الناجمة عن التعاقد من طوابع و أجور نشر اإلعالنات في الصحف و جميع تي

م ما فيها رسبوالرسوم المالية والجمركية المترتبة في الجمهورية العربية السورية والناجمة عن تنفيذ هذا العقد 

 العقد على نسختين . طابع هذا

 

 قود الثانوية :العقد والع التنازل عن -15 –المادة 

 عهد بها أويحق للمتعهد أن يتنازل عن أي عمل أو جزء من األعمال التي أبرم العقد من أجل تحقيقها وال أن ي ال

متعهد إن حصول اليلزمها كلها أو بعضها إلى أشخاص آخرين كمتعهدين ثانويين اال بموافقة خطية من اإلدارة و

كانت مع  دارة بأن تدخل في أية عالقة من أي نوعبأي حال من األحوال إلزام اإلعلى مثل هذه الموافقة اليعني 

زائية لحقوقية والجواإلدارية واوالمالية المتعهدين الثانويين كما ال يعفى المتعهد من التزاماته ومسؤولياته الفنية 

 وجب أحكام هذا العقد.المفروضة عليه تجاه اإلدارة بم

 

 ة القاهرة والحوادث المفاجئة :د بسبب القوتمديد العق -16–المادة 

ك ي تنفيذ تليجب على المتعهد تنفيذ جميع التزاماته في المواعيد المحددة بموجب هذا العقد وإذا طرأ أي تأخير ف

كن توالتي لم  عالقة ألي من الفريقين بهاااللتزامات بسبب الظروف أو القوة القاهرة أو الحوادث المفاجئة التي ال

تاب لمذكورة بكافيذ تمديد تلك المواعيد استنادا  إلى الظروف ة عند توقيع العقد فله أن يطلب خالل فترة التنمتوقع

لتأخير اخطي يوضح فيه الظروف يقدمه إلى اإلدارة خالل / خمسة عشر/ يوما  من تاريخ وقوع السبب المدعو إلى 

كورة ة المذعدم تقديم المتعهد لهذا الطلب خالل المدجميع األسباب التي تضطره الى التأخير ويعتبر  شارحا  فيه

لتي تترتب ااقرارا  منه بعدم وجود أسباب مبررة ألي تأخير وبالتالي اسـقاطا  لحقه في االعتراض على الغرامات 

 .حت طائلة سقوط حقه في طلب التمديدعليه جراء هذا التأخير وحدوث تلك الظروف أو الحوادث المفاجئة ت

 

 االسـتالم المؤقت والنهائي : -17 –المادة 

تقوم اإلدارة بإجراء عمليات االسـتالم المؤقت في حال قام المتعهد بتقديم المواد المتعاقد عليها دفعة واحدة :  -أ

آمر الصرف وبحضور المتعهـد  عن طريق لجنة تشـكل من قبلتسليمها لجميع المواد المقدمة والمتعاقد عليها بعد 

تالم المؤقت للمواد هي التأكد من مطابقة والغاية من االسـ /2004/ لعام / 450وفق دفتر الشـروط العامة رقم /

وكذلك مطابقة مواصفات هذه المواد مع المواصفات المتعاقد عليها للمواصفات الفنية المقدمة والكميات المواد 

وتصدر محددة في العقد والتحقق من حسن تنفيذ المتعهد لإللتزامات المترتبة عليه الالزمة لها أو الوالخصائص 

 اإلدارة محضر االسـتالم المؤقت بقبول جميع المواد المقدمة والمتعاقد عليها.

ؤقت ـتالم المستقوم اإلدارة بإجراء عمليات االفي حال قام المتعهد بتقديم المواد المتعاقد عليها على دفعات :  -ب

ر المتعهـد عن طريق لجنة تشـكل من قبل آمر الصرف وبحضوتسليمها د الدفعة المقدمة والمتعاقد عليها بعد لموا

د من مطابقة والغاية من االسـتالم المؤقت للمواد هي التأك /2004/ لعام / 450وفق دفتر الشـروط العامة رقم /

المواصفات  كذلك مطابقة مواصفات هذه المواد معولمواصفات الفنية المتعاقد عليها لالمقدمة والكميات المواد 

وتصدر ليه عوالخصائص الالزمة لها أو المحددة في العقد والتحقق من حسن تنفيذ المتعهد لاللتزامات المترتبة 

 اإلدارة محضر االسـتالم المؤقت بقبول مواد الدفعة المقدمة والمتعاقد عليها.
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تر ظهور أي عطل عند صدور محضر االستالم المؤقت و ذلك وفق دف لمسؤولية في حالال يعفى المتعهد من ا–

 ./2004لعام /  /450الشروط العامة الصادر بالمرسوم رقم /

كما يجري االسـتالم النهائي لجميع المواد المقدمة والمتعاقد عليها بعد مضي سنة واحدة )انتهاء فترة الضمان(  -ت

جميع المواد المتعاقد عليها أو صدور محضر االسـتالم المؤقت م المؤقت بقبول من تاريخ صدور محضراالسـتال

/  450بقبول مواد آخر دفعة من المواد المتعاقد عليها وذلك حسب الحال وفق دفتر الشـروط العام رقم /

 ./2004/لعام

 

 الضمـــــــان : -18–المادة 

الفنية التي جرى التعاقد على أسـاسـها خصائص والبيانات ضمن المتعهد جميع المواد وفقا  للمواصفات والي –آ 

دور خالل مدة سـنة واحدة من تاريخ صدور محضر االستالم المؤقت بقبول جميع المواد المتعاقد عليها أو ص

 محضر االسـتالم المؤقت بقبول مواد آخر دفعة من المواد المتعاقد عليها وذلك حسب الحال.

 مواد وكذلكليها ضد كل عيب أو نقص في التقييم أو الصنع أو سـوء اللمواد المتعاقد عويشـمل هذا الضمان جميع ا

لضمان اكما يشـمل أيضا  حسـن سـير عمل المواد موضوع العقد لمدة  الموادضد العطب والخلل الناتج عن سـوء 

 المحددة فيه. 

قى عمــد المتعهد إخفاءه يبهذه المادة عيب ت ذا ظهر بعد انقضاء فترة الضمان المشار إليها في الفقرة/آ/ منإ -ب 

 الضمان ساريا  لمدة سنة إضافية اعتبار من تاريخ ظهور العيب أو العلم به.

 خضع جميع المواد والقطع المبدلة إلى فترة ضمان جديدة تعادل الفترة األصلية للضمان.ت –ج 

تجري أثناء االسـتالم  فحص والتجارب التيترتب على المتعهد فضال عما سـبق ذكره أن يضمن بنتيجة الي –د 

 و نواقص.أتماما  على الشـروط الفنية وشـروط العقد ودفاتر الشـروط الخاصة وعدم ظهور أي عيب  الموادانطباق 

 

 تعديل العقد: -19 –المادة 

 سبة اليحق لإلدارة تعديل هذا العقد بإضافة بعض كميات المواد المتعاقد عليها أو إنقاصها بحدود ن -أ

مالية من القيمة اإلج %25بند على حدا على أن ال تتجاوز قيمة مجموع الزيادة أو النقص  لكل %30تتجاوز

للمتعهد  للعقد وذلك بنفس الشروط واألسعار الواردة في هذا العقد ودون حاجة إلى تنظيم عقد جديد وال يحق

 المطالبة بأي تعويض أو زيادة في األسعار لقاء ذلك.

الزيادة  مدة إضافية تتناسب مع طبيعة ومقدار هذه الزيادة وذلك من أجل هذه متعهد في حال الزيادةيعطى ال -ب

 فقط .

 

 : إتقان الصنع ودقة التنفيذ -20 –المادة 

تعليمات والمطلوبة في هذا العقد بشـكل ينطبق على كل ما تستوجب المواصفات الفنية  المواديجب ان تنفذ جميع 

 األعمال. بما يتفق مع األصول الفنية المتعارف عليها لتنفيذ مثل هذهية وإتقان في العمل واإلدارة من دقة فن
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 المسؤولية تجاه الغير : -21–المادة 

هذه  يتحمل المتعهد مسؤولية جميع األضرار الناجمة للغير من جراء تنفيذ هذا التعهد ويلتزم بالتعويض عن

ارة فيها ولإلد ربية السورية بالنسبة لألضرار الحاصلةفي الجمهورية الع وفقا  للقوانين واألنظمة النافذة األضرار

 .حق الرجوع على المتعهد في كل ما يصيبها من التزامات من جراء ذلك بطريق التقاص أو بأي طريقة أخرى

 

 أرباب العمل : والمستخدمون والعمال  -22 –المادة 

واالختصاص صناع والمستخدمين وأرباب المهن عقد من العمال والى المتعهد أن اليستخدم في تنفيذ أعمال العل –آ 

من  إال من تتوفر فيهم شروط الكفاءة والسلوك الحسن. ويحق للجهة العامة أن تطلب الى المتعهد إخراج أي

  ال هذه الحال المستخدمين بما فيهم المراقب والوكيل من موقع العمل، إذا لم تجدهم الئقين للعمل حسب تقديرها وفي

ذا هة العامة هإعادة أولئك المرفوضين من العمل إال بموافقة خطية من الجهة العامة. إن استعمال الجيجوز للمتعهد 

ل له الحق اليخول المتعهد من التنصل من مسؤولياته العامة أو المطالبة بأي تعويض أو عطل أو ضرر قد يحص

 من جراء ذلك.

أعمال العقد متفقة مع أحكام قانون العمل واتفاقية و المستخدمين في ستخدام العمال أايجب أن تكون شروط  –ب 

مايتطلبه هذا  / المرعية اإلجراء في الجمهورية العربية السورية وعلى المتعهد العمل بكل 94العمل الدولية رقم / 

 القانون وتلك االتفاقية من أحكام وعليه أن يطبق قانون التأمينات االجتماعية.

 

 : حل الخالفـــات -23–المادة 

تحل جميع الخالفات التي تنشأ بين الفريقين بالطرق الودية وإذا لم يتوصل إلى اتفاق ودي لحلها فتحل عن  –آ 

 طريق القضاء اإلداري السوري وذلك وفق القوانين واألنظمة النافذة في الجمهورية العربية السورية .

بصحة العقد وتفسير أحكامه وتطبيقها وفي كل  في كل مايتعلق ر التشريع العربي السوري مرجعا  وحيدا  يعتب –ب 

 .  نزاع ينشأ نتيجة تنفيذه

 

 : تراعضمان حقوق الملكية وبراءات االخ -24–المادة 

طالبة أو ميلتزم المتعهد بأن يجعل اإلدارة أو من تؤول إليه المواد بعد توريدها في مأمن وفي كل حين من أية 

ال ع أو األشغلصناعية أواالدبية أو التجارية أو الفنية أو حقوق االختران حقوق الملكية اادعاء أي كان بأي حق م

لمطالب اأو األساليب الصناعية ألي مرجع كان من تصميم التعهد وتنفيذه ومستلزماته وعن كل ما يتفرغ عن تلك 

إلدارة ايصيب دم ومسؤوال  عما والحقوق ولما يتعلق باتفاقات خاصة بين المتعهد وغيره ويكون ضامنا  حق ما تق

هد جميع من تبعات وأضرار مهما كان نوعها ومداها عليه أو من تؤول إليه المواد فيما بعد على أن يبلغ المتع

 االدعاءات التي تقدم إلى اإلدارة باتخاذ اإلجراءات الالزمة بصددها وفقا  لما تقدم .

 

 : االعـــــــذار -25–المادة 

ذا ها بموجب هلزاماته وغرامات التأخير المترتبة عليه فور حلول اآلجال المحددة ؤوال عن جميع إلتيعتبر المتعهد مس

 العقد دونما حاجة ألي إجراء من قبل اإلدارة.
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 : الموطن المختار -26–المادة 

       حدد المتعهد موطنا مختارا له على الشكل التالي : 

ديد لمختار الجغيره مالم يبلغ اإلدارة خطيا عن موطنه ا لو انتقل منه إلىويعتبر الموطن المذكور ملزما للمتعهد و

 في البلدة نفسها وإال تعتبر كافة التبليغات المرسلة إلى موطنه المختار األول صحيحة حكما  .

 

 : المراجع القانونية -27–المادة 

لعام  /51ون رقم /ود الصادر بالقانفي كل مالم يرد عليه النص في هذا العقد يرجع فيه إلى أحكام نظام العق

ي( لهذا ودفتر الشروط الخاصة )الفني والحقوقي والمال /2004لعام /  /450ودفتر الشروط العامة رقم / /2004/

وص التعهد وفي حال عدم كفاية هذه النصوص يعتبر التشريع العربي السوري هو المرجع المختص في تفسير نص

 هذا العقد.

 

 ت :ليغات و المراسالالتب-28 –المادة 

لى إيجب أن تصدر جميع التبليغات والمراسالت واالخطارات واإلنذارات بين االدارة والمتعهد بصورة خطية 

ى تي ترسل إلالموطن المختار المحدد في هذا العقد وتعتبر جميع التبليغات والمراسالت واإلخطارات واإلنذارات ال

ه ر أو لوكيله القانوني أو متى أرسلت الى موطنه المختاو لوكيله أو ممثلالمتعهد صحيحة متى سلمت إليه شخصيا  أ

ات ت واالخطارأو ممثله القانوني بالبريد المسجل أو البرق أو التلكس ويعتبر المتعهد مبلغا  حكما  هذه المراسال

 واإلنذارات :

 ورا  في حال تسليمها له أو لوكيله أو لممثله القانوني. ف – 1

 سلت برقيا  أو بالتلكس. ساعة / إذا أر 48خالل /  – 2

 الل خمسة أيام للعقود إذا أرسلت بالبريد المسجل الى الموطن المختار المحدد بالعقد.خ – 3

 

 نفاذ العقد: -29–المادة 

 لتزم المتعهد بأحكام هذا العقد كال  وجزءا  دون أن يكون له حق النكول فيه أو في جزء منه.ي -آ

 ي الجمهورية العربية السورية.فد تصديقه من المراجع المختصة قد نافذا  إال بعال يعتبر الع -ب 

 

 نسـخ العقد: -30–المادة 

 نظم هذا العقد على نسختين أصليتين واحتفظ كل فريق بنسخة منهما.

 

 . 2022دمشـق فـ    /    / 

          
 مصدق الفريق الثاني 

 ر العامالمدي ..............................  

 العامة لخدمات االتصاالت الالسـلكية للهيئة 

 جالل خضرالمهندس  
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 /1ملحق رقم /
 جدول الكميات واألسعار

 2022/   /  للعقد رقم  /آ تاريخ  
 (UHFجهاز السلكي محمول باليد تعمل على المجال ) /770/لتقديم 

 وفق نظام االتصال الالسلكي التقليدي التماثلي
 

 ل.س  السعر اإلجمالي ل.س  سعر اإلفراديال الكمية اسم المادة تسلسل

مزود بشاشة  جهاز السلكي محمول باليد 1
وفق نظام  (UHFعمل على المجال )ي

 االتصال الالسلكي التقليدي التماثلي

200   

بدون شاشة جهاز السلكي محمول باليد  2
وفق نظام  (UHFعمل على المجال )ي

 االتصال الالسلكي التقليدي التماثلي

570   

   4 جهزةلبرمجة األوصلة برمجية  3

    2 جهزةلبرمجة األمجيات الالزمة رالب 

 %5ال تتجاوز  قطع تبديلية وإكسسوارات 3
 التجهيزات من قيمة 

   

   مدخرة للجهاز الالسلكي    

  از الالسلكيهن للجشاح    

   از الالسلكيهللجهوائي    

   سبيكر    

  مفتاح صوت    

  فونمكر    

   قاطعةPTT    

  مجموعة نقل صوت    

لمدة ثالثة أيام  عناصر 10لـ / التدريب 4
 /انا  مج

   

 .............     ل.س ال غير . ةليرة سوري..  ...............................................اإلجمالي :   فقط  

 
 . 2022دمشـق فـ     /     / 

 

        
  مصدق 
 عامالمدير ال 
 للهيئة العامة لخدمات االتصاالت الالسـلكية 
 المهندس جالل خضر 

 


