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 القسم الثاني
 مشروع
 /آ   عقد رقم 

 0202/    /  تاريخ   
 

 م مشاريع الهيئةوزل عشرة شالتر معدنية معزولةتقديم 
 

 /                15اسـتنادا إلى نظام العقود المطبق على الجهات العامة بموجب أحكام القانون رقم / -              
 / . 4002/ / لعام 210ته التنفٌذٌة وعلى أحكام المرسوم /وتعلٌما/  4002لعام /                   

 4042 /  تارٌخ .... / .... / وعلى محضر لجنة المناقصات رقم  / .... -                  
 .5/4/4042/ص تارٌخ 20/9الشـؤون الفنٌة رقم مدٌرٌة وعلى كتاب  -                  
 /       / لعام /       دقيق العقود في الوزارة الوشكلة بالقرار رقن /وعلى هحضر لجنة ت -                    

 وتعدٌالته رقم            تارٌخ              

 
 بين  التعاقدفقــد تم 

 
إرةةافة إلةة   جةال  ارةةرالهيئةة العامةةة لاةةدماص اتتاةاتص الالسةةلهية يمثلهةةا مةديرما العةةام المهنةةد   -

 فريقاً أوتً                                                                                                  وظيفته
 فريقاً ثانياً                                                                                       وبين المتعهد   -
 

 علـــ  مايلــــي
 

 التعاريــــف:  -1-المادة 
 عبارات والكلمات التالٌة أٌنما وردت فً هذا العقد المعانً المبٌنة بجانب كل منها :ٌقصد بال

 : تعنً الهٌئة العامة لخدمات االتصاالت الالسلكٌة. اإلدارة
 : ٌعنً المتعهد
 م مشارٌع الهٌئةوزل عشرة شالتر معدنٌة معزولةتقدٌم  : تعنً  المواد 
 مجموعة الوثائق المؤلفة من الشروط العامة والخاصــة : ٌعنً هذا االتفاق التعاقدي و   العقد 

 والمواصفات واألسعار والعرض .           
 ./ : جدول الكمٌات واألسعار5الملحق رقم /

 قٌمة العقد : تعنً المبلػ الوارد فً هذا العقد وكذلك أٌة إضافات أو تنزٌالت ٌمكن أن تطرأ على هذا 
 م هذا العقد.المبلػ عمال بأحكا             

 
 الغاية من العقد: -0-المادة 

إن الؽاٌة من هذا العقد أن ٌقوم المتعهد بتقدٌم المواد التً نظم هذا العقد من أجلها والموضحة صراحة أو 
لدى اإلدارة بموجب الشروط واألسعار ه ضمناً فً المواصفات الفنٌة وذلك لقاء المبالػ التً تتحقق ل

 المدرجة فً هذا العقد. 
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 موروع العقد : -2–المادة 
وفق والعقد  وذلك بموجب هذا م مشارٌع الهٌئةوزل عشرة شالتر معدنٌة معزولةأن ٌقوم المتعهد بتقدٌم 

المواصفة الفنٌة لإلدارة والعرض الفنً للمتعهد وذلك لقاء المبالػ التً تتحقق له لدى اإلدارة بموجب 
 الشروط واألسعار الواردة فً هذا العقد.

 
 وثائق العقد: 4 -لمادة ا

 تعتبر الوثائق التالٌة جزءاً ال ٌتجزأ من هذا العقد وٌرجع إلٌها فً كل مالم ٌرد علٌه النص فً هذا العقد.
 جدول الكمٌات واألسعار ./ 5ملحق رقم /الهذا العقد و - 5
 ) الفنً والحقوقً والمالً ( . دفتر الشروط الخاصة لهذا التعهد - 4
 / . 4002/ لعام / 210ط العامة الصادر بالمرسوم رقم /دفتر الشرو - 2
وجمٌع المراسالت  4042و فً .../.../ عرض المتعهد المسجل فً الدٌوان العام تحت رقم ......../ - 2

 .وأثناء التنفٌذالجارٌة علٌه والموافق علٌها من قبل اإلدارة حتى تارٌخ توقٌع العقد 
 

 قيمة العقد: -5–المادة 
  . ال ؼٌر لٌرة سورٌة/ فقط .............  ل.س ٌمة اإلجمالٌة للعقد / .............بلؽت الق

 
 التوريد : مهان مدة و -6 –المادة 

/ فً رأشـه ةثالثخالل مدة / م مشارٌع الهٌئةوزل عشرة شالتر معدنٌة معزولةبتقدٌم ٌلتزم المتعهد 
 ر المباشرة بالتنفٌذ.الدٌماس( وذلك اعتباراً من تارٌخ أم)مسـتودع الهٌئة 

 
 : دء التنفيذ وأمر المباشرةب -7–المادة 

المصادقة على العقد بلػ المتعهد أمر المباشرة بموجب كتاب خطً توجهه اإلدارة إلى المتعهد تعلمه  فٌه ٌ
 بدء أمر المباشرة بالتنفٌذ .و
 

 : إطالع المتعهد عل  أحهام مذا العقد واستيعابه محتواما -8 –المادة 
تبر المتعهد بمجرد توقٌعه على هذا العقد انه استوعب جمٌع أحكامه ودرس وتفهم كافة ما تتطلبه ٌع

 العامة وؼٌر ذلك من المستندات المرفقة بهذا العقد منوالمواصفة الفنٌة ودفاتر الشروط الخاصة 
الرسوم الجمركٌة بالقوانٌن واألنظمة السارٌة و اً كما أنه أحاط علم التزامات فنٌة وقانونٌة ومالٌة .

والمالٌة والبلدٌة وؼٌرها وجمٌع األحوال واألوضاع التً ٌمكن أن تؤثر فً أي من األعمال المطلوبة فً 
 هذا العقد.

 وٌعتبر المتعهد أنه قد قبل العمل بمقتضى كل هذه الشروط واألحكام بمجرد توقٌعه على هذا العقد.
 

 طريقة الدفــع : -9 –المادة 
 عهد بتقدٌم المواد المتعاقد علٌها دفعة واحدة : فً حال قام المت - أ

تسدد اإلدارة قٌمة جمٌع المواد المتعاقد علٌها بموجب أمر صرؾ اسـتناداً إلى فاتورة أصولٌة ٌقدمها 

المتعهد إلى اإلدارة وفق األسـعار المحددة بالعقد خالل خمسـة عشـر ٌوماً من تارٌخ وصول الفاتورة 

لٌة مسـتكملة جمٌع وثائقها وشـرائطها القانونٌة وبعد صدور محضر االسـتالم إلى إدارة الشـؤون الما

 .المؤقت بقبول جمٌع المواد المتعاقد علٌها
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 : فً حال قام المتعهد بتقدٌم المواد المتعاقد علٌها على دفعات - ب

اتورة أصوولٌة تسدد اإلدارة قٌمة مواد الدفعة المقدمة والمتعاقد علٌها بموجب أمر صرؾ اسـتناداً إلى ف

ٌقدمها المتعهد إلى اإلدارة وفق األسـعار المحددة بالعقود خوالل خمسوـة عشوـر ٌومواً مون توارٌخ وصوول 

الفاتورة إلى إدارة الشـؤون المالٌة مسـتكملة جمٌع وثائقهوا وشوـرائطها القانونٌوة وبعود صودور محضور 

كول % من قٌمة موواد 1لى أن ٌتم إٌقاؾ ع االسـتالم المؤقت بقبول مواد الدفعة المقدمة والمتعاقد علٌها

جمٌوع الموواد المتعاقود  المؤقت بقبوولصدور محضر االستالم حٌن   وتحررمتعاقد علٌها مقدمة ودفعة 

 .  علٌها

 التأميناص النهائية : -12 –المادة 
فقط /  سل.                     / ، قٌمتها % من قٌمة العقد 50قدم المتعهد التأمٌنات النهائٌة بنسبة 

وتحتفظ ........... ....................وذلك بموجب لٌرة سورٌة ال ؼٌر ، ....................................
اإلدارة بهذه التأمٌنات كضمان لحسن تنفٌذ المتعهد اللتزاماته على الوجه المبٌن فً هذا العقد والقتطاع 

عطل و الضرر الذي ٌصٌبها من جراء إخالل المتعهد ؼرامات التأخٌر وجمٌع التعوٌضات الناشئة عن ال
بالتزاماته وترد إلٌه بعد صدور محضراالسـتالم النهائً بقبول جمٌع المواد المتعاقد علٌها وانتهاء فترة 

 .الضمان 
 

 التأمين : -11 –المادة 
المواد المتعاقد  علىللتأمٌن حصراً السورٌة ٌلتزم المتعهد بتقدٌم عقد تأمٌن صادر عن المؤسسة العامة 

وفق العقود والشروط النموذجٌة الموضوعة من قبل المؤسسة المذكورة خالل عشرة أٌام من وذلك علٌها 
 تارٌخ أمر المباشرة بالتنفٌذ.

 
 غراماص التأاير : -01 –المادة 

العقد فتفرض  المتعاقد علٌها عن المدد والمواعٌد المحددة فً هذاتجهٌزات تقدٌم البذا تأخر الفرٌق الثانً إ
/ واحد باأللؾ من القٌمة اإلجمالٌة للعقد على أن ال تتجاوز 0.005علٌه ؼرامة تأخٌر ٌومٌة قدرها /

% عشرون بالمائة من القٌمة اإلجمالٌة للعقد ولو لم ٌلحق بالفرٌق األول 40مجموع هذه الؽرامات نسبة 
ً تقدٌمه إذا تحقق الشرطان وٌمكن حساب ؼرامة التأخٌر على أساس الجزء المتأخر ف، أي ضرر

 : المتالزمان التالٌان
 فً االستعمال العادي عن المواد األخرى. تسلٌمه مستقالً فً أن ٌكون الجزء المتأخر  - 5
 األخرى فً المواعٌد المحددة فً العقد. تجهٌزاتأن ٌتم تسلٌم ال - 4
 . وٌتم الجمع بٌنهما فً هذا العقد  التعتبر من قبل ؼرامات التأخٌر الؽرامات الفنٌة التً تنص علٌها -
 

 نفقاص التعاقد والرسوم والررائب األارى : -21–المادة 
ٌتحمل المتعهد جمٌع النفقات الناجمة عن التعاقد من طوابع و أجور نشر اإلعالنات فً الصحؾ و جمٌع 

اجمة عن تنفٌذ هذا الضرائب والرسوم المالٌة والجمركٌة المترتبة فً الجمهورٌة العربٌة السورٌة والن
 العقد بما فٌها رسم طابع هذا العقد على نسختٌن .

 
 التناز  عن العقد والعقود الثانوية : -41 –المادة 

ٌحق للمتعهد أن ٌتنازل عن أي عمل أو جزء من األعمال التً أبرم العقد من أجل تحقٌقها وال أن ٌعهد  ال
متعهدٌن ثانوٌٌن اال بموافقة خطٌة من اإلدارة وإن بها أو ٌلزمها كلها أو بعضها إلى أشخاص آخرٌن ك

 حصول المتعهد على مثل هذه الموافقة الٌعنً بأي حال من األحوال إلزام اإلدارة بأن تدخل فً أٌة 
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عالقة من أي نوع كانت مع المتعهدٌن الثانوٌٌن كما ال ٌعفى المتعهد من التزاماته ومسؤولٌاته الفنٌة 

 لحقوقٌة والجزائٌة المفروضة علٌه تجاه اإلدارة بموجب أحكام هذا العقد.واإلدارٌة واوالمالٌة 
 

 تمديد العقد بسبب القوة القامرة والحوادث المفاجئة : -51–المادة 
ٌجب على المتعهد تنفٌذ جمٌع التزاماته فً المواعٌد المحددة بموجب هذا العقد وإذا طرأ أي تأخٌر فً 

وؾ أو القوة القاهرة أو الحوادث المفاجئة التً العالقة ألي من الفرٌقٌن تنفٌذ تلك االلتزامات بسبب الظر
بها والتً لم تكن متوقعة عند توقٌع العقد فله أن ٌطلب خالل فترة التنفٌذ تمدٌد تلك المواعٌد استناداً إلى 
 الظروؾ المذكورة بكتاب خطً ٌوضح فٌه الظروؾ ٌقدمه إلى اإلدارة خالل / خمسة عشر/ ٌوماً من
تارٌخ وقوع السبب المدعو إلى التأخٌر شارحاً فٌه جمٌع األسباب التً تضطره الى التأخٌر وٌعتبر عدم 
تقدٌم المتعهد لهذا الطلب خالل المدة المذكورة اقراراً منه بعدم وجود أسباب مبررة ألي تأخٌر وبالتالً 

التأخٌر وحدوث تلك الظروؾ أو  اسـقاطاً لحقه فً االعتراض على الؽرامات التً تترتب علٌه جراء هذا
 الحوادث المفاجئة تحت طائلة سقوط حقه فً طلب التمدٌد.

 
 اتسـتالم المؤقص والنهائي : -61 –المادة 

 فً حال قام المتعهد بتقدٌم المواد المتعاقد علٌها دفعة واحدة : –آ 
عن طرٌق لجنة تسلٌمها ٌها بعد لمواد المتعاقد علجمٌع اتقوم اإلدارة بإجراء عملٌات االسـتالم المؤقت ل

/ 4002/ لعام / 210تشـكل من قبل آمر الصرؾ وبحضور المتعهـد وفق دفتر الشـروط العامة رقم /
المتعاقد علٌها المقدمة والكمٌات المواد والؽاٌة من االسـتالم المؤقت للمواد هً التأكد من مطابقة 

وكذلك مطابقة مواصفات هذه المواد مع المواصفات والخصائص الالزمة لها أو للمواصفات الفنٌة 
وتصدر اإلدارة المحددة فً العقد والتحقق من حسن تنفٌذ المتعهد لإللتزامات المترتبة علٌه 

 المواد المقدمة والمتعاقد علٌها.جمٌع محضراالسـتالم المؤقت بقبول 
 لمتعاقد علٌها على دفعات :فً حال قام المتعهد بتقدٌم المواد ا - ب

تسلٌمها المتعاقد علٌها بعد الدفعة المقدمة وتقوم اإلدارة بإجراء عملٌات االسـتالم المؤقت لمواد  -5
عن طرٌق لجنة تشـكل من قبل آمر الصرؾ وبحضور المتعهـد وفق دفتر الشـروط العامة رقم 

هً التأكد المتعاقد علٌها عة المقدمة والدفلمواد المؤقت / والؽاٌة من االسـتالم 4002/ لعام / 210/
وكذلك مطابقة مواصفات المتعاقد علٌها للمواصفات الفنٌة والمقدمة والكمٌات المواد من مطابقة 

هذه المواد مع المواصفات والخصائص الالزمة لها أو المحددة فً العقد والتحقق من حسن تنفٌذ 
الدفعة مواد ة محضراالسـتالم المؤقت بقبول وتصدر اإلدارالمتعهد لإللتزامات المترتبة علٌه 

 .المتعاقد علٌهاالمقدمة و
صدور المتعاقد علٌها بعد المقدمة وجمٌع المواد محضراالسـتالم المؤقت بقبول اإلدارة  تصدر -4

 .المتعاقد علٌهاالدفعة األخٌرة المقدمة ولمواد محضر االستالم المؤقت 
لجمٌع  االستالم المؤقتمحضرور أي عطل عند صدور ال ٌعفى المتعهد من المسؤولٌة فً حال ظه -

 /.4002/  لعام /210و ذلك وفق دفتر الشروط العامة الصادر بالمرسوم رقم /المواد المتعاقد علٌها 
بعد مضً سنة واحدة )انتهاء فترة المواد المقدمة والمتعاقد علٌها  جمٌعكما ٌجري االسـتالم النهائً ل -ج

المواد المتعاقد علٌها وفق دفتر جمٌع محضراالسـتالم المؤقت بقبول ( من تارٌخ صدور الضمان
 /.4002/ لعام / 210الشـروط العام رقم /
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 الرمـــــــان : -71–المادة 
وفقاً للمواصفات والخصائص والبٌانات الفنٌة المقدمة والمتعاقد علٌها ٌضمن المتعهد جمٌع المواد  –آ 

خالل مدة سـنة واحدة من تارٌخ صدور محضراالستالم المؤقت بقبول  التً جرى التعاقد على أسـاسـها
 المواد المتعاقد علٌها.جمٌع 

وٌشـمل هذا الضمان جمٌع المواد المتعاقد علٌها ضد كل عٌب أو نقص فً التقٌٌم أو الصنع أو سـوء  -
 الموادٌر عمل المواد وكذلك ضد العطب والخلل الناتج عن سـوء التورٌد كما ٌشـمل أٌضاً حسـن سـ

 موضوع العقد لمدة الضمان المحددة فٌه. 
إذا ظهر بعد انقضاء فترة الضمان المشار إلٌها فً الفقرة /آ/ من هذه المادة عٌب تعمــد المتعهد  -ب 

 إخفاءه ٌبقى الضمان سارٌاً لمدة سنة إضافٌة اعتبار من تارٌخ ظهور العٌب أو العلم به.
 المبدلة إلى فترة ضمان جدٌدة تعادل الفترة األصلٌة للضمان . تخضع جمٌع المواد والقطع –ج 
ٌترتب على المتعهد فضالً عما سـبق ذكره أن ٌضمن بنتٌجة الفحص والتجارب التً تجري أثناء  –د 

تماماً على الشـروط الفنٌة و شـروط العقد ودفاتر الشـروط الخاصة وعدم ظهور  المواداالسـتالم انطباق 
 قص.أي عٌب أو نوا

 
 تعدي  العقد : -81 –المادة 

ٌحق لإلدارة تعدٌل هذا العقد بإضافة بعض كمٌات المواد المتعاقد علٌها أو إنقاصها بحدود نسبة ال  -آ
% من القٌمة 41% لكل بند على حدا على أن ال تتجاوز قٌمة مجموع الزٌادة أو النقص 20تتجاوز

واردة فً هذا العقد ودون حاجة إلى تنظٌم عقد جدٌد وال اإلجمالٌة للعقد وذلك بنفس الشروط واألسعار ال
 ٌحق للمتعهد المطالبة بأي تعوٌض أو زٌادة فً األسعار لقاء ذلك.

ٌعطى المتعهد فً حال الزٌادة مدة إضافٌة تتناسب مع طبٌعة ومقدار هذه الزٌادة وذلك من أجل هذه  -ب 

 الزٌادة فقط .

 
 : فيذإتقان الانع ودقة التن -91 –المادة 

المطلوبة فً هذا العقد بشـكل ٌنطبق على كل ما تستوجب المواصفات الفنٌة  الموادٌجب ان تنفذ جمٌع 
وتعلٌمات اإلدارة من دقة فنٌة وإتقان فً العمل وبما ٌتفق مع األصول الفنٌة المتعارؾ علٌها لتنفٌذ مثل 

 هذه األعمال.
 

 المسؤولية تجاه الغير : -02–المادة 
هد مسؤولٌة جمٌع األضرار الناجمة للؽٌر من جراء تنفٌذ هذا التعهد وٌلتزم بالتعوٌض عن ٌتحمل المتع

وفقاً للقوانٌن واألنظمة النافذة فً الجمهورٌة العربٌة السورٌة بالنسبة لألضرار الحاصلة  هذه األضرار
طرٌق التقاص أو فٌها ولإلدارة حق الرجوع على المتعهد فً كل ما ٌصٌبها من التزامات من جراء ذلك ب

 بأي طرٌقة أخرى.
 

 المستادمون والعما  وأرباب العم  :  -01 –المادة 
على المتعهد أن الٌستخدم فً تنفٌذ أعمال العقد من العمال والصناع والمستخدمٌن وأرباب المهن  –آ 

ى واالختصاص إال من تتوفر فٌهم شروط الكفاءة والسلوك الحسن. وٌحق للجهة العامة أن تطلب ال
المتعهد إخراج أي من المستخدمٌن بما فٌهم المراقب والوكٌل من موقع العمل، إذا لم تجدهم الئقٌن للعمل 

 ٌجوز للمتعهد إعادة أولئك المرفوضٌن من العمل إال بموافقة خطٌة من  حسب تقدٌرها وفً هذه الحال ال
 
 



 الجمهورية العربية السورية

 تصاالت الالسلكيةلخدمات اال الهيئة العامة
 قسم العقود  –إدارة الشؤون المالية 

                                                                        

6 

 

من التنصل من مسؤولٌاته العامة أو  الجهة العامة. إن استعمال الجهة العامة هذا الحق الٌخول المتعهد
 المطالبة بأي تعوٌض أو عطل أو ضرر قد ٌحصل له من جراء ذلك.

ٌجب أن تكون شروط استخدام العمال أو المستخدمٌن فً أعمال العقد متفقة مع أحكام قانون العمل  –ب 
سورٌة وعلى المتعهد العمل / المرعٌة اإلجراء فً الجمهورٌة العربٌة ال 92واتفاقٌة العمل الدولٌة رقم / 

 بكل ما ٌتطلبه هذا القانون وتلك االتفاقٌة من أحكام وعلٌه أن ٌطبق قانون التأمٌنات االجتماعٌة.
 

 : ح  الاالفـــاص -00–المادة 
تحل جمٌع الخالفات التً تنشأ بٌن الفرٌقٌن بالطرق الودٌة وإذا لم ٌتوصل إلى اتفاق ودي لحلها  –آ 

ضاء اإلداري السوري وذلك وفق القوانٌن واألنظمة النافذة فً الجمهورٌة العربٌة فتحل عن طرٌق الق
 السورٌة .

ٌعتبر التشرٌع العربً السوري مرجعاً وحٌداً فً كل ماٌتعلق بصحة العقد وتفسٌر أحكامه وتطبٌقها  –ب 
 .  وفً كل نزاع ٌنشأ نتٌجة تنفٌذه

 
 : راعرمان حقوق الملهية وبراءاص اتات -02–المادة 

ٌلتزم المتعهد بأن ٌجعل اإلدارة أو من تؤول إلٌه المواد بعد تورٌدها فً مأمن وفً كل حٌن من أٌة 
مطالبة أو ادعاء أي كان بأي حق من حقوق الملكٌة الصناعٌة أواالدبٌة أو التجارٌة أو الفنٌة أو حقوق 

التعهد وتنفٌذه ومستلزماته وعن االختراع أو األشؽال أو األسالٌب الصناعٌة ألي مرجع كان من تصمٌم 
كل ما ٌتفرغ عن تلك المطالب والحقوق ولما ٌتعلق باتفاقات خاصة بٌن المتعهد وؼٌره وٌكون ضامناً 
حق ما تقدم ومسؤوالً عما ٌصٌب اإلدارة من تبعات وأضرار مهما كان نوعها ومداها علٌه أو من تؤول 

ع االدعاءات التً تقدم إلى اإلدارة باتخاذ اإلجراءات إلٌه المواد فٌما بعد على أن ٌبلػ المتعهد جمٌ
 الالزمة بصددها وفقاً لما تقدم .

 
 : اتعـــــــذار -04–المادة 

 ٌعتبر المتعهد مسؤوال عن جمٌع إلتزاماته وؼرامات التأخٌر المترتبة علٌه فور حلول اآلجال المحددة 
 إلدارة.لها بموجب هذا العقد دونما حاجة ألي إجراء من قبل ا

 
 : الموطن الماتار -05–المادة 

 ..........................حدد المتعهد موطنا مختارا له على الشكل التالً : 
وٌعتبر الموطن المذكور ملزما للمتعهد ولو انتقل منه إلى ؼٌره مالم ٌبلػ اإلدارة خطٌا عن موطنه 

ؽات المرسلة إلى موطنه المختار األول صحٌحة المختار الجدٌد فً البلدة نفسها وإال تعتبر كافة التبلٌ
 حكماً .

 
 : المراجع القانونية -06–المادة 

/ 15د الصادر بالقانون رقم /فً كل مالم ٌرد علٌه النص فً هذا العقد ٌرجع فٌه إلى أحكام نظام العقو
والحقوقً / ودفتر الشروط الخاصة )الفنً 4002/لعام / 210/ ودفتر الشروط العامة رقم/4002/لعام

والمالً( لهذا التعهد وفً حال عدم كفاٌة هذه النصوص ٌعتبر التشرٌع العربً السوري هو المرجع 
 المختص فً تفسٌر نصوص هذا العقد .
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 التبليغاص و المراسالص :-07 –المادة 
ٌجب أن تصدر جمٌع التبلٌؽات والمراسالت واالخطارات واإلنذارات بٌن االدارة والمتعهد بصورة 
خطٌة إلى الموطن المختار المحدد فً هذا العقد وتعتبر جمٌع التبلٌؽات والمراسالت واإلخطارات 
واإلنذارات التً ترسل إلى المتعهد صحٌحة متى سلمت إلٌه شخصٌاً أو لوكٌله أو ممثله القانونً أو متى 

رق أو التلكس وٌعتبر أرسلت الى موطنه المختار أو لوكٌله أو ممثله القانونً بالبرٌد المسجل أو الب
 المتعهد مبلؽاً حكماً هذه المراسالت واالخطارات واإلنذارات :

 فوراً فً حال تسلٌمها له أو لوكٌله أو لممثله القانونً.  – 5
 ساعة / إذا أرسلت برقٌاً أو بالتلكس.  24خالل /  – 4
 ار المحدد بالعقد.خالل خمسة أٌام للعقود إذا أرسلت بالبرٌد المسجل الى الموطن المخت – 2
 

 نفاذ العقد: -08–المادة 
 ٌلتزم المتعهد بأحكام هذا العقد كالً وجزءاً دون أن ٌكون له حق النكول فٌه أو فً جزء منه. -آ

 ال ٌعتبر العقد نافذاً إال بعد تصدٌقه من المراجع المختصة فً الجمهورٌة العربٌة السورٌة. -ب 
 

 نسـخ العقد: -09–المادة 
 .امالعقد على نسختٌن أصلٌتٌن واحتفظ كل فرٌق بنسخة منهنظم هذا 

 
         . 0202دمشـق فـ     /     / 

  مادق 
 المدير العام 
 للهيئة العامة لادماص اتتااتص الالسـلهية 
 جال  اررالمهند   
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 /1ملحق رقم /
 جدو  الهمياص واألسعار

  0202/    /    /آ تاريخ     للعقد رقم  
 م مشاريع الهيئةوزل عشرة شالتر معدنية معزولةلتقديم 

 

 السعر اإلفرادي  الهمية  اسم المادة  تسلس 

 .  

 السعر اإلجمالي

 .  

 ل.س ............. ل.س ............. 50 م مشارٌع الهٌئةوزل شلتر معدنً معزول 5

 ل.س ............. ليرة سورية ت غير .....................  .............................اإلجمالي :   فقط  

 
 . 0202دمشـق فـ     /     / 

 

         
  مادق 
 المدير العام 
 للهيئة العامة لادماص اتتااتص الالسـلهية 
 المهند  جال  ارر 

 

 
 
 
 
 
 


