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 الجمهورية العربية السورية
 وزارة المالية       

 الهيئة العامة للضرائب والرسوم
                                      

   الفنية الخاصةدفتر الشروط                                           
 لتنظيف مبنى الهيئة العامة للضرائب والرسوم

 
 : المناقصةموضوع          

تقديم كافة مواد التنظيف والقيام بأعمال  التنظيف بمبنى الهيئة العامة للضرائب والرسوم المؤلف من الطوابق التالية : 
 ورامب النزول إلى القبوالرابع ( باإلضافة إلى الوجائب والمرآب  –الثالث  –الثاني  –األول  –األرضي  –) القبو 

وكافة الحدائق المحيطة ببناء الهيئة وأوراق األشجار المتساقطة على وكافة الغرف الموجودة خارج بناء الهيئة 
، وذلك بإتباع أفضل الطرق الفنية الحديثة في التنظيف واستعمال اآلالت الحديثة والمواد الجيدة  األرصفة المحيطة به

كنة من النظافة والجودة بالكميات الالزمة والكافية لعملية التنظيف للحصول على أفضل نتيجة مرجوة وأعلى درجة ممو 
 تظهر الوجه الحضاري الصحيح للمبنى وموجوداته .

 في المبنى على النحو التالي : فتقسم أعمال التنظي -أ

 : األعمال اليومية أواًل :
جمع القمامة واألوساخ في الحمامات والممرات والغرف وكافةة أرجةاء المبنةى ووضةعها فةي أكيةا  خاصةة وترحيلهةا  -1

كةل علةى إلى أماكنها المخصصة خارج المبنةى وفةق تعليمةات محافظةة دمشةق علةى أن يةتم فةرز الةورق والبالسةتيك 
  ووضعها في حاويات القمامة المخصصة لها في القبو . هحد

   القمامة ضمن سلل المهمالت في المكاتب .تبديل أكيا -2

 والخشبيات في المكاتب وقاعات االجتماعات بالمواد الخاصة .مسح األثاث  -3

زالة االصفرار والصدأ والتكل  والبقع مع تعقيم الحمامات توالبوفيهاشطف وتنظيف الحمامات والمغاسل  -4 ومسح  وا 
 ( وتزويدها كذلك بأقراص ملطف جو. وظهرا   ) صباحا   يوميا   مرتينومعطرة وذلك  ومعقمة بمواد خاصة أبوابها

  المكاتب بمواد منظفة ومعطرة . مسح -5

وتنشةةيفها جيةةدا   اإلدارةبعةةد انتهةةاء الةةدوام الرسةةمي او بحسةةب تقةةدير  شةةطف الممةةرات والكريةةدورات واألدراج والةةدرابزين -6
 .ضرار الناتجة عن التسربتحمل األ مع مراعاة عدم تسرب المياه إلى آبار المصاعد تحت طائلة

 ريدورات ومسحها بالمواد المناسبة.تفريغ نفاضات السجائر الستيل الموزعة بالك -7

الخارجي وفي حال أدت بعض العوامةل إلةى اتسةاخه يعةاد شةطفه  شطف وتنظيف المدخل الرئيسي مع الدرج والبهو -8
عةةدم تسةةرب الميةةاه إلةةى آبةةار المصةةاعد تحةةت بةةاآلالت والمةةواد المناسةةبة مةةع مراعةةاة  صةةباحا قبةةل بةةدء الةةدوام الرسةةمي

 .بطائلة تحمل األضرار الناتجة عن التسر 
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 .يسي مع التلميع بالمواد المناسبةتنظيف باب البلور الجرار للمدخل الرئ -9

 الوجائب والمرآب . تنظيف -01

 مبنى الهيئة .مسح الغبار عن كافة التجهيزات الحاسوبية والهواتف والفاكسات وآالت التصوير الموجودة في  -00

 مسح الخزن الخشبية الجدارية الموجودة بالمكاتب . -01

 تعطير مبنى الهيئة بالكامل بما فيها المكاتب والممرات . -03

 مسح وتنظيف مرايا وأرضيات وجدران وواجهات وأبواب المصاعد مع إضافة مواد معطرة . -04

دون تكسةير ) إن أمكةن( عند الحاجة و  والبالليع والمجاري الداخلية في حال انسدادها تسليك مجاري المياه المالحة -05
 وبشكل فوري وباستخدام اآلالت المناسبة .

 تنظيف الرصيف حول مبنى الهيئة . -06

 مبنى الهيئة بالمواد المناسبة بما يضمن السالمة العامة. رجاءأتعقيم  -07

 تنظيف قاعة اجتماعات السيد المدير العام. -08

 :  األعمال األسبوعيةنياً : ثا
 شطف المكاتب بمواد معطرة ومنظفة. -0

 . مسح استراحات الرخام لنوافذ األلمنيوم -1

مةرة واحةدة عنةد تقديم وتركيب كباسة صابون سائل لليدين نوع جيد لكل مغسلة وتزويدها بالصابون السائل نةوع جيةد  -3
 يجوز للمتعهد نزعها بعد انتهاء مدة التعهد .استبدالها في حال تعطلها ، وال و  بدء العقد وعند الحاجة

 نى .ب المبئالرصيف ضمن وجا تنظيف -4

تنظيف ومسح نباتات الزينة ) الطبيعية والصناعية ( الموزعةة فةي الطوابةق والغةرف ودرج المةدخل الرئيسةي وتلميعهةا  -5
 .إلدارة ية نقلها وتبقى هذه القواعد ملك لبالمواد الخاصة وتزويدها بقواعد تسهل عمل

 تنظيف كافة اللوحات اإلعالنية . -6

 :  أعمال نصف شهريةثالثاً : 

 تنظيف الخزائن الموجودة في البوفيهات. -0

 : األعمال الشهريةرابعاً :

والمسةةةتودع ولرفةةة الشةةةوديرات  توالبوفيهةةارش المبيةةدات الحشةةةرية ) ليةةر الضةةةارة بصةةحة اإلنسةةةان ( فةةي الحمامةةةات  -0
ضافة مواد مكافحة القوارض  .ومبنى الهيئةفي المستودع  بما فيها المواد الالصقة والمصائد وا 

مسح الثريات والمكيفةات والمةراوو ومفةاتيح الكهربةاء والبرايةز واللوحةات الكهربائيةة واللوحةات التعريفيةة للغةرف ولوحةات  -1
 اإلعالنات والصور المعلقة بالمواد المناسبة .

 يع النحاسيات المثبتة عليه بالمواد المناسبة .مسح باب الحديد الجرار للمدخل الرئيسي مع تلم -3

 والمغاسل بالماء والمواد المناسبة . توالبوفيهاتنظيف وتلميع جدران البورسالن والسيراميك في الحمامات  -4
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 هوفرة الموكيت والسجاد باستعمال آالت ومواد خاصة ومنظفة ومحافظة.-5

 :  األعمال الفصلية ) كل ثالثة أشهر (: خامساً 
 مسح وتنظيف األبواب والقواطع ) الخشبية واأللمنيوم ( من الجانبين . -0

 باآلالت ومواد التنظيف الخاصة والمحافظة . والسجاد لسيل الموكيت -1

عادتها إلى أمكنتها . -3  تنظيف المفروشات باستخدام اآلالت والمواد المناسبة وا 

 وجودة حول مبنى الهيئة.تنظيف وترحيل الورق المتساقط من األشجار وكافة المخلفات الم -4

 . البرادي وشكاالته في حال تبديلها وتركيب سيخ،  فك البرادي ولسلها وكّيها وتعطيرها وتركيبها -5

 تكني  لرف المصاعد على السطح ولرفة الشوديرات ولرفة اللوحات الكهربائية مع مسح اللوحات في القبو . -6

 شطف المستودع . -7

 : ) كل ستة أشهر ( سنوية فأعمال نص: سادساً 
وأجهةةةزة اإلنةةارة وفتحةةات التكييةةةف تنظيةةف كامةةل الجةةدران مةةةع األسةةقف المسةةتعارة وليةةةر المسةةتعارة وعلةةب األبجةةورات  -0

 بالطريقة المناسبة التي تضمن عدم حدوث أي ضرر في الدهان والسقف المستعار أو أجهزة اإلنارة .

 دران بمواد خاصة ومحافظة .جتنظيف ورق ال -1

 ات المياه من الرواسب واألتربة وتعقيمها بالمواد الخاصة .تنظيف خزان -3

 تعزيل دوري لجميع بالليع دورات المياه وفتحات تصريف المياه داخل البناء وعلى السطح . -4

 تنظيف حمايات النوافذ الحديدية الخارجية. -5

 تنظيف المراوو والمكيفات في جميع لرف مبنى الهيئة. -6

واب األلمنيةةوم الجةةرارة ومةةن ثةةم تنظيفهةةا مةةن الةةداخل والخةةارج مةةع البلةةور واإلطةةارات سةةحب الغبةةار مةةن سةةلك النوافةةذ وأبةة -7
 واألبجورات باستخدام مواد التنظيف والتلميع المناسبة واإلستعانة بورشات خارجية من قبل المتعهد  للقيام بذلك.

 الشروط الخاصة بالعمل : –ب 
مةن النةوع الممتةاز ولةي  لهةا تةأثير أفضل الطرق المتبعة في عملية التنظيف وأن يستعمل مواد  اتباع على المتعهد -0

وبالكميات الكافية وأفضل اآلالت الحديثة إلتمام العمل وذلك بإشراف مراقبين مختصين  سلبي على صحة اإلنسان
تةه وأثاثةه بشةكل سةليم خةال  مةن في هذا المجال لتحقيق أعلى قةدر مةن النظافةة مةع المحافظةة علةى المبنةى وموجودا

 كافة العيوب الناتجة عن سوء التنفيذ.

 يلتزم المتعهد بتنظيف أي إنشاءات حديثة يتم تنفيذها داخل المبنى. -1

يمكن للمتعهد وبالتنسيق مع اإلدارة/ مسبقا / أن يقوم بإتمام باقي األعمال ) الغير يوميةة( أيةام السةبت ضةمن الفتةرة  -3
 المحددة للعمل.

متعهةةةد ذكةةةر اآلالت التةةةي سةةةيتم اسةةةتعمالها ونوعهةةةا وعةةةددها قبةةةل مةةةدة كافيةةةة ألداء العمةةةل ومةةةواد التنظيةةةف علةةةى ال -4
 ونوعيتها الالزمة إلنجاز كل عمل من أعمال التنظيف .
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معهةا التةي قةام بهةا المتعهةد واألمةاكن واإلدارات التةي أبةرم عقةود تنظيةف المماثلةة تقديم وثائق عن األعمةال السةابقة  -5
 .على أن ال تقل عن خمسة عقودهذه العقود تنفيذ  وحسن

علةةى المتعهةةد إحضةةار اآلالت التةةي يسةةتعملها قبةةل مةةدة كافيةةة ألداء العمةةل بالشةةكل المطلةةوب مةةع إبقائهةةا فةةي مبنةةى  -6
 الهيئة على أن التقل عن : 

 مكنات فرك أرضيات مزودة بفراشي مختلفة. -

 مكنات لسيل الموكيت والمفروشات. -

 مكنات شفط الماء. -

 مكنات شفط الغبار. -

 صاروخ لتسليك أنابيب الصرف الصحي والبالليع ) يدوي+ كهربائي(. -

 مكنة رش مبيدات حشرية. -
فةةةي مواقةةةع التنظيةةةف  علةةةى المتعهةةةد عةةةدم اسةةةتخدام أدوات وأنسةةةجة المسةةةح المسةةةتخدمة للحمامةةةات واألمكنةةةة الملوثةةةة -7

 األخرى.

 على المتعهد عدم استخدام مياه أو أدوات لير نظيفة في عمليات المسح والتنظيف.  -8

 الشروط الخاصة بالعمال:

لمتابعةةة  هةةرا  ظ 3صةةباحا  وحتةةى  8باحي مةةن السةةاعة بةةدوام صةة مشةةرفو / عمةةال 6يجةةب أال يقةةل عةةدد العمةةال عةةن /  -0
 .ذ أعمال التعهدل دائم أثناء تنفيبشك سير العمل بالشكل المطلوب والذي يشترط تواجده

 / سنة.51/ سنة وال تزيد عن /08عن /بما فيهم المشرف يجب أن ال تقل أعمار العمال  -1
3-  

البطاقة المتعهد تقديم الئحة خطية بتوقيعه تتضمن أسماء العاملين الذين يستخدمهم بالتعهد مع صورة عن  على -4
ووثيقة فحص  االجتماعيةووثيقة تثبت تسجيل العمال بالمؤسسة العامة للتأمينات ووثيقة لير محكوم  الشخصية

تقةةدم هةةذه الالئحةةة فةةي  أنوالعنةةوان المفصةةل لكةةل مةةنهم ، علةةى طبةةي يؤكةةد خلةةوه مةةن األمةةراض المعديةةة والوبائيةةة 
ويةتم حفةظ تلةك خدامه أمر المباشرة بالتنفيذ ، وكةذلك األمةر بالنسةبة لكةل عامةل جديةد يةتم اسةت اليوم التالي لتبليغه

 .المعلومات في اضبارة العقد بعد مشاهدتها من قبل لجنة مراقبة التنفيذ

ال يسةجل علةى المتعهةد مخالفةة ويحةق لة -5 إلدارة حسةم جةزء اإلبالغ عن كل عامل يسةتغنى عنةه فةور القيةام بةذلك وا 
 من أجوره المستحقة دون أن يحق له االعتراض على ذلك.

 عامل لم تستكمل أوراقه.يحق لإلدارة منع دخول أي  -6

 
 
 



5 

 

 
 
 

إذا لةم تجةدهم الئقةين  العمةل مةن موقةع الطلب إلى المتعهد إخةراج أي مةن العمةال بمةا فةيهم المشةرفيحق لإلدارة  -7
ال يجةةوز للمتعهةةد  ةوفةةي هةةذه الحالةة، بالعمةةل حسةةب تقةةديرها، وعليةةه تةةأمين عامةةل بةةديل فةةي اليةةوم التةةالي مباشةةرة  

ن اسةةةتعمال اإلدارة هةةةذا الحةةةق ال يخةةةول  إعةةةادة أولئةةةك المرفوضةةةين مةةةن العمةةةل إال بموافقةةةة خطيةةةة مةةةن اإلدارة. وا 
المتعهد من التنصل من مسؤولياته العامة، أو المطالبة بأي تعويض أو عطل أو ضرر قد يحصل له مةن جةراء 

 .ذلك

حد المخصص لهم ووضةع لوحةة أسةمية علةى الصةدر ، ويحسةم مةن على المتعهد إلزام عماله بارتداء اللبا  المو  -8
 ير عن كل حالة مخالفة لهذا الشرط .لليرة سورية ال  / ل.  فقط خمسة آالف5111استحقاق المتعهد مبلغ /

يجب أن يتمتع العمةال باألمانةة المطلقةة وحسةن السةلوك وعلةيهم أن يحةافظوا علةى ممتلكةات اإلدارة مةن السةرقات  -9
 ويعتبر المتعهد مسؤوال  عن عماله وأمانتهم. التي قد تحدث

 .أو أحد ممثلي اإلدارة  يحق للعمال الدخول إلى الغرف لتنظيفها إال بوحود موظفيها ال -01

 يلتزم المتعهد بالقيام بأي تنظيفات طارئة تستدعيها الحاجة بناء  على طلب اإلدارة. -00

الهيئةةة وتوابعهةةا وتجهيزاتهةةا الناتجةةة عةةن  يعتبةةر المتعهةةد مسةةؤوال  عةةن كةةل عطةةل أو ضةةرر أو كسةةر فةةي مبنةةى -01
عادة الحال إلى ماو وعليه استبدال العطل أو الضرر  هأعمال دون الحاجةة كةان عليةه وعلةى نفقتةه أو دفةع قيمتةه  ا 
ال تقتطع من استحقاقاته مباشرة . وحسب ما هألعذار   تقدره اإلدارة وا 

ثنةاء تنفيةذ أعمةال التعهةد ، واإلدارة ليةر مسةؤولة عةن على المتعهد االلتزام بتطبيق احتياطات السةالمة العامةة أ -03
سةالمة يصيب العمال أثناء تنفيذ التعهد ويعتبر المتعهد وحةده مسةؤوال  عةن  أو ضرر أي خطر أو حادث مفاجئ

 عماله .

 يتوجب على العمال عدم رمي األوساخ واألتربة في المصارف ودورات المياه. -04

خطيا  عةن أي عطةل أو كسةر أو ضةرر لةي  ناتجةا  عةن عمالةه فةور حدوثةه يتوجب على المتعهد إبالغ اإلدارة  -05
ال تقع المسؤولية على عاتقه.  وا 

يتعةةين علةةى العةةارض زيةةارة المبنةةى وتحديةةد كميةةة المةةواد المطلوبةةة وفقةةا  لدراسةةته الفنيةةة ويعتبةةر مسةةؤوال  عةةن أي  -06
واد لتنفيةذ المهةام المطلوبةة ضةمن مةدة نقص بالكميات وال تتحمل اإلدارة أي نفقة إضافية في حال عةدم كفايةة المة

 العقد.

في حال حصول أي نقص في المواد المقدمة لتنفيذ أعمال التعهد من قبل المتعهد يتم الحسةم مةن اسةتحقاقاته   -07
 النقص الحاصل. لقاءالشهرية 

يبةين فيهةا أعمةال التنظيةف المنفةذة وفةق  تقديم تقارير دوريةة شةهرية إلةى لجنةة مراقبةة تنفيةذ األعمةال واسةتالمها - 07
 العمل المشار إليه أعاله. برنامج
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 تلتزم اإلدارة بما يلي : -ه
علةةى أن تقةةوم هةةذه اللجنةةة باإلشةةراف علةةى  تشةةكل لجنةةة مةةن قبلهةةا لمراقبةةة تنفيةةذ أعمةةال التعهةةد وفقةةا  للشةةروط المطلوبةةة -0

 . ابعة استخدامها ضمن مبنى الهيئةاستالم مواد التنظيف المقدمة من المتعهد وبشكل شهري ومت

مناسبة ضمن الهيئة لوضع اآلالت واألدوات والمسةتلزمات والمةواد المسةتخدمة مةن قبةل المتعهةد لتنفيةذ تعهةده  ةتأمين لرف -2
      الخاص بهم . بسهم وارتدائهم اللبا ولتبديل العمال مال

 
 

 رئيس اللجنة             عضو         عضو       
 محمد كوكي             سراب محفوض     أيهم طه 

  
 
 
 

 مصدق آمر الصرف
 المدير العام

 للهيئة العامة للضرائب والرسوم
 منذر ونوس

 


