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 الجمهورية العربية السورية
 وزارة المالية        

 الهيئة العامة للضرائب والرسوم
 

 دفتر الشروط ) الحقوقية والمالية ( الخاصة                                  
 ألعمال تنظيف مبنى الهيئة العامة للضرائب والرسوم     

 
 : / الغاية من المناقصة 1/مادة

مع تقديم كافة المواد والمستلزمات واآلالت الالزمة  بأعمال تنظيف مبنى الهيئة العامة للضرائب والرسومأن يقوم المتعهد 
 .دفترالخاصة وهذا الالشروط الفنية  لتنفيذ األعمال المطلوبة وفقًا لدفتر

 / مكان وزمان تقديم العروض:2مادة /

ات بمبنوى السوبع برور  –الكوائن فو) د دمشو  بمقرهوا لرسووم تقدم جميع العروض إلى ديووان الهيئوة العاموة للضورائب وا -أ 
  1212نهاية الدوام الرسم) من يوم            الواقع ف)      /     /مجلس الوزراء سابقًا ( وتسجل ف) الديوان قبل 

 . سجيل ف) ديوان الهيئة هو المعتمدبالت األسب ال يقبل من العارض الوارد إال عرض وارد ويعتبر العرض  -ب
ترودد جلسوة المناقصوة وفوض العوروض فو) جلسوة علنيوة فو) اليووم التوال) النتهواء موعود تقوديم العوروض فو) السوواعة  -ج

  .صبارا ف) قاعة االجتماعات الرئيسية ف) الطاب  األول ف) مبنى الهيئة العاشرة
 طالع العارضين :ا /3/مادة 

بمجرد تقديم عرضه أنه قد استوعب جميع أركام هذا الدفتر ودفتور الشوروط الفنيوة الخاصوة ودرس وتفهوم  يعتبر العارض
ما تتطلبه المواصفات الفنية العامة والخاصة وغير ذلك من المستندات المرفقة بهذا الدفتر من أعمال والتزامات فنية  كل

، كما أنه أراط علمًا بطبيعة العمل وموقعه ومواسم األشغال  طلع على موقع العمل بكل أرجائه وتفاصيلهإوقانونية وأنه 
والعووادات المرليووة والقوووانين واألنظمووة السووارية والرسوووم الجمركيووة والماليووة والبلديووة وغيرهووا والمسووافات ومووا إذا كووان موقووع 

مكانيوات هوذا المصوادر العمل سوهل الوصوول إليوه أم ال ووسوائل النقول ورالوة األيودل العاملوة ومصوادر الموواد المناسوبة و  ا 
لتلبية الراجات الت) يتطلبها تنفيذ العقد وجميع األروال واألوضاع الت) يمكون أن تور ر فو) أل مون األعموال المطلوبوة ، 

 وأنه قد قبل العمل بمقتضى كل هذا الشروط واألركام بمجرد تقديم عرضه .
 : / كيفية تقديم العروض4مادة/

مغلفووين مغلقووين د األول يرتووول علووى طلووب االشووتراك ضوومن  لعامووة للضوورائب والرسووومالهيئووة اتقوودم العووروض إلووى ديوووان 
ن فوو) مغلووف  الوون معنووون باسووم ان المغلفوواواألورا  ال بوتيوة وال ووان) يرتووول علووى العوورض المووال) والتجووارل ( ويوضووع هووذ

 مع آخر موعد لتقديم العروض.  الهيئة العامة للضرائب والرسوم ويكتب عليه موضوع المناقصة والتاريخ المردد إلجرائها 
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 :أواًل : المغلف األول
 يرتول على الو ائ  المبينة أدناا : 

/ لعووام 12/ موون نظووام العقووود الموروود الصووادر بالقووانون رقووم /22األورا  ال بوتيووة المنصوووي عليهووا فوو) المووادة / -2
1222 . 

/  262مجهووود جربوو)  + // ل.س طووابع 12/ ل.س + /2122طلووب اشووتراك ملصوو  عليووه طووابع مووال) بقيمووة / -1
 / ل.س طابع الشهيد .11/ ل.س رسم إدارة مرلية + /02ل.س إعادة إعمار + /

وفوو) رووال كووان العوورض مقوودم موون أك وور موون شووريك فيجووب أن يوقووع طلووب االشووتراك موون قبوول كافووة الشووركاء متكووافلين 
 ومتضامنين مع تقديم كافة األورا  ال بوتية لكل منهم .

 . 1212عالنات الرسمية لعام و يقة اشتراك بنشرة اإل -3

تصريح من العارض بأنه اطلع على دفاتر الشروط الخاصة د الفنية والماليوة والرقوقيوة ( ودفتور الشوروط العاموة  -2
دون وأنه يقبل جميوع موا ورد فو) هوذا المسوتندات مون شوروط وأركوام  1222/ لعام 212الصادر بالمرسوم رقم /

 أل ترفظ .

 ارض .ترديد الموطن المختار للع -1

/ ليورات سوورية 22/ ليورات سوورية + /22يلص  على كل تصريح من التصاريح المطلوبة : طابع موال) بقيموة / -6
 رسم إدارة مرلية ./ ليرة سورية 22رسم إعادة إعمار + /

 . المناقصةإيصال مال) يشعر بشراء إضبارة  -7
 : ني: المغلف الثا ثانياً 

مووع جوودول األسووعار اإلفراديووة واإلجماليووة رقمووًا وكتابووة مووع ذكوور المجموووع العووام  والتجووارل يرتووول علووى العوورض المووال) -1
للعرض رقمًا وكتابة الذل يجب أن ينظم من قبول العوارض بصوورة واضورة وجليوة باللغوة العربيوة دون روك أو شوطب 

 أو رشو وال يجوز أن يتضمن أل ترفظات أو شروط رقوقية أو فنية وال يعتد بها ف) رال ورودها .
القوانون أو ال يجوز أن يتضمن العرض المال) أيوة ترفظوات أو اسوت ناءات أو نصووي تجيوز فسوخ العقود أو تخوالف  -2

  أركام دفاتر الشروط .

 المناقصووةبمووا فيهووا نفقووات نشوور إعووالن  يجووب أن تقوودم األسووعار متضوومنة كافووة التكوواليف والنفقووات الناجمووة عوون العقوود -3
 ورسم طابع العقد على نسختين .

 يعتمووووود كتابوووووةً رقموووووًا و  بوووووين السوووووعر أوللعووووورض  اإلجماليوووووةالقيموووووة و  السوووووعر اإلفووووورادلبوووووين  تبووووواينوجوووووود فووووو) روووووال  -4
. ويعتبووووووور العوووووووارض بمجووووووورد تقديموووووووه العووووووورض السوووووووعر األدنوووووووى أساسوووووووًا فووووووو) الرسووووووواب وعلوووووووى مسووووووورولية العوووووووارض

اطلووووع علووووى جميووووع الشووووروط  أنووووه كمووووا يعتبوووور،  إكمالووووهأصووووواًل ملتزمووووًا بعرضووووه وال يمكوووون اسووووتعادته أو تعديلووووه أو 
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بووووه وقبوووول بموووووا جوووواء فيهووووا فوووو) ضووووووء القوووووانين واألنظمووووة النافوووووذة  ةالرقوقيووووة والماليووووة والفنيووووة والمواصوووووفات المتعلقوووو
/ لعووووام 12سوووويما نظووووام العقووووود الموروووود الصووووادر بالقووووانون رقووووم /دد فوووو) الجمهوريووووة العربيووووة السووووورية والبهووووذا الصوووو

 . 1222/ لعام 212مرسوم /ف) دفتر الشروط العامة الصادر بال 1222

ين أو اعتبوواريين ملزمووًا للعارضووين أو الموووقعين عليووه يوويعتبوور العوورض المقوودم أو الموقووع موون قبوول عوودة أشووخاي طبيع -5
 بالتكافل والتضامن تجاا اإلدارة .

 : / يرفض العرض في إحدى الحاالت التالية 5/ مادة
 .ف) رال تقديمه بعد انتهاء موعد تقديم العروض  -2

 .رال عدم تقديم التأمينات المرقتة  ف)  -1

رقوم  د المورود الصوادر بالقوانونو ف) رال مخالفة العرض ألركام دفتور الشوروط الخاصوة أو العاموة أو نظوام العقو -3
 . 1222/ لعام 12/

 / التأمينات المؤقتة والنهائية 6مادة /
وخموس وسوبعون ألوف ليورة  أربعمائوةفقوط  ل.س/ 712222/ قودرا تردد التأمينوات المرقتوة بمبلو :  التأمينات المؤقتةأ : 

 .سورية فقط ال غير
 اإلجماليوة قيموةالمون  %22بنسوبة المقدموة لضومان رسون تنفيوذ العقود ترودد التأمينوات النهائيوة  : : التأمينات النهائيــةب
 .وال تعاد التأمينات النهائية إال بعد صدور مرضر االستالم النهائ) ،لعقد ل

 بأرد األساليب التالية : التأمينات المرقتة والنهائية ويكون أداء -ج
 العامةنقدًا إلى صندو  الخزينة  -2
الهيئة العاموة للضورائب ألمر  مرشر عليه بالقبول من المصرف المسروب عليه مررربموجب شيك مصد   أو -1

 .والرسوم

عامووووة المختصووووة فوووو) أو بموجووووب كفالووووة أو روالووووة مصوووورفية موووون المصووووارف المقيمووووة المعتموووودة موووون الجهووووات ال  -3
وتكووون صوووالرة لمووودة ال تقووول عوون سوووتة أشوووهر وأن تكوووون صووادرة ضووومن فتووورة تقوووديم الجمهوريووة العربيوووة السوووورية 

 العروض .

 مرقتة والنهائية.وف) رال تضمن العرض الوارد أك ر من شريك فيجب أن يتقدم جميع هرالء الشركاء بالتأمينات ال 
 /7المادة /

خمسوة أيووام اعتبوارًا مون توواريخ تبليغوه إرالوة التعهوود  أقصواها التأمينوات النهائيوة خووالل مودة أن يقوودم علوى المتعهود المرشوح 
ويمكن اعتبار التأمينات المرقتة تأمينات نهائية إذا قام المتعهود المرشوح خوالل المودة آنفوة عليه خطيًا وقبل توقيع العقد ، 

ذا أيوووام ( بتسوووديد الفووور  بوووين التوووأمينين. 1الوووذكرد فيجوووب كفالوووة مصووورفية  انوووت التأمينوووات المرقتوووة قووود قووودمت بموجوووبك وا 
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اسوووتبدالها بكفالوووة جديووودة تعوووادل قيموووة التأمينوووات النهائيوووة وتروووتفظ اإلدارة بالتأمينوووات النهائيوووة ضووومانًا لرسووون تنفيوووذ التعهووود 
المتعهد بالتزاموه ن جراء إخالل واقتطاع غرامات التأخير وجميع التعويضات الناشئة عن العطل والضرر الذل يصيبها م

 علمًا بأن مسرولية المتعهد غير مرددة بقيمة التأمينات فقط .
 : توقيع العقد/8/ مادة

التعهود عليوه خطيوًا، وبعود تقوديم  إرالوة مون تواريخ تبليغوه أيوام  سوبعةعلى المتعهد المرشح توقيع العقد خالل مدة أقصواها 
عوون توقيووع العقوود وفوو  ألركووام دفتوور الشووروط الخاصووة وعرضووه رووال عوودم رضووورا أو امتناعووه ) التأمينووات النهائيووة وفوو

 المقبول تصادر التأمينات المقدمة وير  لإلدارة مطالبته بتعويض عن العطل والضرر عند االقتضاء .
 : / مدة العقد9/مادة 

المدة  تجاوزتعلى أن ال ،  بنفس الشروط واألسعارو  ةد جديدو بموجب عق سنة فسنةسنة ميالدية واردة قابلة للتجديد 
 ال الن سنوات كرد أقصى . اإلجمالية

 أشهر على األقل من انتهاء مدته.  بذلك أصواًل قبل  ال ة اإلدارةبتجديد العقد تبلي   المتعهد ف) رال عدم رغبتهلتزم يو 
 : / بدء التنفيذ وأمر المباشرة11/ مادة

 . من التاريخ المردد ف) أمر المباشرةيردد بدء التنفيذ 
 مدة ارتباط العارض بعرضه: / 11/مادة 

 . عروضلام يتقد انتهاء موعداعتبارًا من اليوم التال) لتاريخ  تبدأ شهرينمدة ارتباط العارض بعرضه 
 مدة ارتباط المتعهد المرشح بعرضه : /21/مادة 

 .تبليغه اإلرالة عليه خطياً  اليوم التال) لتاريخمن شهر وارد اعتبارًا يبقى المتعهد المرشح مرتبطًا بعرضه لمدة 
 النفقات الناجمة عن التعاقد والضرائب والرسوم : /31/مادة 

عووالن والرسوووم الماليووة والجمركيووة اإل نشوور يترموول المتعهوود جميووع النفقووات والضوورائب الناجمووة عوون العقوود بمووا فيهووا نفقووات
فيهوا  ن تنفيذ العقد ووفقًا للقوانين واألنظمة النافوذة بمواوالبلدية والمرلية المترتبة ف) الجمهورية العربية السورية والناجمة ع

 رسم طابع العقد على نسختين .
 :التنازل عن العقد والعقود الثانوية /41/مادة 

أو يلزمهوووا كلهوووا أو بعضوووها إلوووى  وال أن يعهووود بهوووا العقووود ال يرووو  للمتعهووود أن يتنوووازل عووون أل عمووول أو جوووزء مووون أعموووال
ن رصووول المتعهوود علووى م وول هووذا الموافقووة ال يعنوو)  أشووخاي آخوورين كمتعهوودين  ووانويين إال بموافقووة خطيووة موون اإلدارة وا 
بووأل رووال موون األروووال إلووزام اإلدارة بووأن توودخل فوو) أل عالقووة موون أل نوووع كانووت مووع المتعهوودين ال ووانويين كمووا ال يعفووى 

 . ومسرولياته الفنية واإلدارية والرقوقية والجزائية المفروضة عليه تجاا اإلدارة بموجب أركام العقد المتعهد من التزاماته
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 : / زيادة الكميات و إنقاصها51مادة /
لكول بنود أو موادة  %32بنسوبة ال تتجواوز خوالل مودة تنفيوذ العقود يجوز لإلدارة زيوادة الكميوات المتعاقود عليهوا أو إنقاصوها 

وز قيموة ودون راجة إلى عقد جديد على أن ال يتجامن التعهد على ردا وذلك بنفس الشروط واألسعار الواردة ف) العقد 
 وال ير  للمتعهد المطالبة بأل تعويض لقاء ذلك. للعقدمن القيمة اإلجمالية  %11 مجموع الزيادة أو النقي

 : العقد بسبب القوة القاهرةتمديد  /61/ مادة
ذا طرأ أل تأخير ف) تنفيذ تلك االلتزامات بسوبب القووة  يجب على المتعهد تنفيذ التزاماته ف) المواعيد المرددة ف) العقد وا 
القواهرة أو الروووادن المفاجئووة أو األروووال الطارئووة التو) ال عالقووة ألل موون الفووريقين المتعاقوودين بهوا والتوو) لووم تكوون متوقعووة 

توقيووع العقوود علووى المتعهوود أن يطلووب خووالل فتوورة التنفيووذ تمديوود تلووك المواعيوود اسووتنادًا إلووى الظووروف المووذكورة بكتوواب  عنوود
خط) يوضح فيه هذا الظروف يقدموه إلوى اإلدارة خوالل خمسوة عشور يوموًا مون تواريخ وقووع السوبب الموردل إلوى التوأخير 

ويعتبور عودم تقوديم المتعهود لهوذا الطلوب خوالل المودة الموذكورة إقورارًا منوه بعودم  ،شاررًا األسباب الت) تضطرا إلوى التوأخير
لرقووه فوو) االعتووراض علووى الغرامووات التوو) تترتووب عليووه موون جووراء هووذا  اً وجووود أسووباب مبووررة ألل تووأخير وبالتووال) إسووقاط

 .التأخير 
 :غرامات التأخير /71/مادة 

عليووه بموجووب أركووام العقوود عوون الموودد والمواعيوود المرووددة فيووه فتفوورض عليووه إذا تووأخر المتعهوود بتنفيووذ االلتزامووات المترتبووة 
/ واروود بوواأللف موون القيمووة اإلجماليووة للعقوود عوون كوول يوووم تووأخير علووى أن ال يتجوواوز 2،222غرامووة تووأخير يوميووة قوودرها /
وتفوورض  أل ضووررعشوورون بالمئووة موون القيمووة اإلجماليووة للعقوود ولووو لووم يلروو  بوواإلدارة  %12مجموووع هووذا الغرامووات نسووبة 

 . غرامة التأخير بمجرد ردون التأخير دون راجة ألل إعذار أو إنذار
 :الضمان /81/مادة 

جم بسووبب اموجوداتووه وتجهيزاتووه ضوود أل عطوول أو ضوورر أو كسوور أو فقوودان والنوو أ ووان مبنووى الهيئووة و يضوومن المتعهوود-أ
عوادة الروال إلوى موا كوان عليوه قوالكسور أو الفعماله خالل فترة تنفيوذ األعموال وعليوه اسوتبدال العطول أو الضورر أو  دان وا 

وعلى نفقته ، أما إذا كان العطل أو الضرر أو الكسر أو الفقدان بسبب غيور نواتع عون عمالوه عندئوذ عليوه إبوالة اإلدارة 
ال فإن المسرولية تقع على عاتقه ويترمل نتائع العطل  أو الفقدان أو الكسر . أو الضرر خطيًا فور ردو ه وا 

 :/ المسؤولية تجاه الغير91/ة ماد
يترمل المتعهد مسرولية جميع األضرار الناجمة للغير من جراء تنفيذ أعمال العقد ، ويلتزم بالتعويض عن هذا األضورار 
وفقووًا للقوووانين واألنظمووة النافووذة فوو) الجمهوريووة العربيووة السووورية بالنسووبة ل ضوورار الراصوولة فيهووا ، ويجوووز لووإلدارة الرجوووع 

 اي أو بأل طري  آخر .قمتعهد ف) كل ما يصيبها من جراء ذلك من التزامات بطري  التعلى ال
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 : / برنامج العمل21/مادة
علووى المتعهوود أن يقوودم لووإلدارة خووالل عشوورة أيووام موون التوواريخ المروودد للمباشوورة بالعموول برنامجووًا خطيووًا يوضووح فيووه  -أ

المشروع ويعين فيه اآلجال الت) يتوقع أن ينه) خاللهوا كواًل اإلجراءات والخطوات الت) يرغب بإتباعها ف) تنفيذ 
 من المرارل العامة المشمولة بالعقد .

العقود وبشوكل  أركوام رودود أن تطلب إجراء أل تعديل ف) هذا البرنوامع تقتضويه مصولرتها ضومنوير  لإلدارة   -ب
د بهووذا البرنووامع المعوودل والعموول ويترتووب علووى المتعهوود التقيوويتناسووب مووع الموودة المرووددة لتنفيووذ مجموووع األشووغال 

بموجبه أ ناء التنفيذ وال يجوز له الخروج عن ردودا أو تغيير أل قسم منوه إال بموافقوة خطيوة مون اإلدارة أموا إذا 
لم يقدم المتعهد البرنامع المطلوب ضمن المدة المرددة فير  لإلدارة أن تلزمه بالبرنامع الذل تضعه ه) رسب 

 هذا البرنامع . تقديرها وبعد أن تبلغه
 التسليم المؤقت والنهائــي /12/ مادة

مرقوت  ضور اسوتالمايجرل االستالم المرقوت ل عموال مون قبول لجنوة تشوكلها اإلدارة لهوذا الغايوة ويوتم بموجوب مر -2
 من آمر الصرف أصواًل .  ةمصدق شهرية

اسوتالم نهوائ) مصود  أصوواًل يجرل االستالم النهوائ) مون قبول لجنوة تشوكلها اإلدارة لهوذا الغايوة بموجوب مرضور  -1
 وذلك بعد انتهاء العقد .

 : طريقة الدفـع /22/ مادة
تونظم مون قبول  مصدقة أصووالً  شهرية مراضر استالم مرقت أوامر صرف بناًء على دفع استرقاقات المتعهد بموجبيتم 

 .التأكد من مطابقة األعمال المنفذة للشروط المطلوبة و لمراقبة تنفيذ أعمال التعهد لجنة تشكلها اإلدارة 
 : إتقان العمل ودقة التنفيذ /32/مادة 

كول موا تسوتوجبه الشوروط والمواصوفات الفنيوة وتعليموات اإلدارة  علىيجب أن تنفذ جميع األعمال المطلوبة بشكل ينطب  
تقان ف) العمل وبما يتف  مع األصول الفنية المتعارف  عليها لتنفيذ م ل هذا األعمال . من دقة فنية وا 

 . كاًل واحدًا ومتكامالً يعتبر دفتر الشروط الفنية المرفق جزءًا متممًا لهذا الدفتر ويشكل الدفتران :  /42مادة /
 : / اإلعذار52مادة /  

فوور رلوول اآلجوال المروددة لهوا بموجوب العقود يعتبر المتعهد مسروال عن جميع التزاماتوه وغراموات التوأخير المترتبوة عليوه 
  ة . أو إعذار أو إجراء من قبل اإلدار  إنذارالذل سيبرم معه دونما راجة ألل 
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 : حل الخالفات /26/ مادة
ذا لووم يوتم التوصوول إلوى اتفووا  ودل لرلهوا فيووتم رلهوا عوون طريوو   ترول الخالفووات التو) تنشووأ بوين الفووريقين بوالطر  الوديووة وا 

وهوووو المرجوووع المخوووتي للبوووت فووو) كووول نوووزاع ينشوووأ عووون العقووود وفقوووًا للقووووانين القضووواء اإلدارل السوووورل فووو) مجلوووس الدولوووة 
 واألنظمة النافذة ف) الجمهورية العربية السورية .

 :رالتبليغ والموطن المختا /72/ ادةم
بصوووورة خطيوووة إلوووى المووووطن المختوووار المرووودد فووو)  والعوووارضيجوووب أن تصووودر جميوووع التبليغوووات والمراسوووالت بوووين اإلدارة 

عرضوه ويعتبوور المووطن المووذكور ملزموًا للعووارض ولوو انتقوول منووه إلوى غيوورا موا لووم يبلو  اإلدارة خطيووًا عون موطنووه المختووار 
ال تعتبر كافة التبليغات المرسلة إلى موطنه األول صريرة ركمًا   .الجديد ف) البلدة نفسها وا 

 : نونيةالمراجع القا /82/ مادة
/ 12كل ما لم يرد عليه الني ف) هذا الدفتر الخاي بالتعهود يرجوع فيوه إلوى أركوام نظوام العقوود الصوادر بالقوانون رقوم /

/ وفو) روال عودم كفايوة هوذا النصووي 1222/ لعوام /212/ ودفتر الشروط العامة الصادر بالمرسوم رقم /1222لعام /
 .فسير نصوي هذا الدفتر يعتبر التشريع السورل هو المرجع المختي ف) ت

 
 رئيس اللجنة                                عضو                                              عضو           

 أنطوان نصراهلل                                   رند كاسوحة                                      فاديه سكريه
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