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  عقد بالتراضي 
  

  فقد تم االتفاق بين

  مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك في الجمهورية اللبنانية ــ 
  فريق أول         ممثلة برئيس مجلس اإلدارة المدير العام المهندس جمال آريم

  المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية ــ 
  فريق ثان       ال إياد غزممثلة برئيس مجلس اإلدارة المدير العام المهندس محمد 

  التعريف:  المادة األولى
  : يكون للعبارات التالية المعنى المبين بجانب آل منها

  .مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك في الجمهورية اللبنانية :  اإلدارة

  .المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية :  المتعهد

  . تنفيذها بموجب العقدجميع األشغال والمشيدات الواجب :  األشغال

ة والخاصة والمواصفات والمخططات وجدول   :  العقد شروط العام ة من ال ائق المؤلف مجموعة الوث
  .الكميات وجدول األسعار

غ                        :  قيمة العقد ذا المبل ى ه زيالت يمكن أن تطرأ عل ة إضافات أو تن ذلك أي د وآ ذا العق وارد في ه المبلغ ال
  .عمًال بأحكام هذا العقد

شيدات        :  اتالمعد جميع اآلليات واألجهزة مهما آان نوعها الالزمة لتنفيذ وصيانة األشغال أو صيانة الم
ي    دات الت ن التوري ا م واد وغيره تثناء الم د باس ي العق ة ف ة الملحوظ ة أو المؤقت ة النهائي القائم

  .ستدخل بشكل نهائي في صلب المشيدات النهائية

ة إلنجاز األشغال أو                 جميع األعمال والم   :األشغال المؤقتة ا الالزم ان نوعه ا آ ة مهم شيدات والتجهيزات المؤقت
  .صيانة المشيدات القائمة

ا                     :  المخططات اق عليه تم االتف ديالت ي ة تع ك أي المصورات والرسومات وجميع الوثائق الهندسية بما في ذل
  .أصوًال بين الطرفين

ذ       :  الموقع اآن      أية أماآن أو أراضي تجري عليها األشغال وآ ى أم سالك للوصول إل ات أو الم لك الطرق
  .تنفيذ األشغال التي توضع تحت تصرف المتعهد من قبل اإلدارة ألغراض تنفيذ األشغال

  الغاية من العقد: المادة الثانية
 إن الغاية من هذا العقد قيام المتعهد بإنجاز جميع األعمال التي نظم من أجلها هذا العقد وفق دفتر الشروط

  :فات الفنية المرفقة التاليةالمواص

  .  UIC 60قضبان  .1
  . FAST CLIPمواد تثبيت باندرول  .2
 .  UIC 60مقصات تتناسب مع  .3
ر مجددة تتناسب مع قضبان        B-70عوارض بيتونية مسبقة اإلجهاد نوع  .4 دة وغي ا جدي ا يماثله ،  UIC 60  أو م

  . FAST CLIPومواد تثبيت باندرول 
 .ري مع تفريغ اإلجهاداتلحام القضبان لحام آهربائي وحرا .5
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اء               .6 ك لق د وذل ذا العق ا جزءًا ال يتجزأ من ه شكل جميعه جداول الكميات واألسعار والمستندات المرفقة والتي ت
  .المبالغ والشروط المدرجة فيه

  الدراسات والمخططات التنفيذية: المادة الثالثة
مسار والمساحات المتوجب استمالآها وإنجاز تعهد اإلدارة للمتعهد بتقديم الخرائط التفصيلية لمواضع تبديل ال

لدراسات ووضع المخططات التنفيذية الخاصة بإعادة تأهيل الخط الحديدي بين مرآز الحدود عند العبودية من 
 بما فيها وصل 296+102 وحتى محطة طرابلس ضمنًا عند النقطة الكيلومترية 550+67النقطة الكيلومترية 

طة طرابلس وعرضها على اإلدارة للموافقة عليها وتصديقها منها أصوًال قبل أرصفة مرفأ طرابلس بخطوط مح
  .إعطاء أمر المباشرة بالعمل

  استيعاب العقد: المادة الرابعة
ة       ات والمواصفات الفني ه المخطط ا تتطلب ة م ذلك آاف ه وآ ه علي رد توقيع د بمج ذا العق ستوعبًا ه د م ر المتعه يعتب

  .الكميات وسائر المستندات المشار إليها في المادتين الثانية والثالثة أعالهالخاصة والعامة وجداول األسعار و

  قيمة العقد اإلجمالية: المادة الخامسة
 )10522538(المرفق والذي يشكل جزءًا ال يتجزأ من العقد تبلغ ) أ(إن القيمة اإلجمالية للعقد وفقًا للكشف التقديري 

  .ثمانية وثالثون دوالرًا أميرآيًا ال غيرخمسمائة ون ألفًا وة واثنان وعشرويفقط عشرة ماليين وخمسما

، وذلك بنفس %20المرفقة حتى ) أ(يحق لإلدارة زيادة أو إنقاص الكميات الواردة في آشوف األعمال المطلوبة 
زمنية وفي حال الزيادة يعطى المتعهد فترة . الشروط واألسعار الواردة في هذا العقد دون الحاجة لتنظيم عقد جديد

إضافية عن المدة العقدية يتم االتفاق عليها بين الفريقين، وفي حال ظهور الحاجة إلى تنفيذ أعمال إضافية غير 
يتم االتفاق بين الفريقين على الكميات ومدد التنفيذ اإلضافية بموجب ملحق عقد وفق البنود ) أ(ملحوظة في الكشف 

يتم االتفاق على ) ب(و) أ(ر أعمال إضافية غير واردة في وفي حال ظهو). ب(واألسعار الواردة في الكشف 
  .الكميات واألسعار ومدد التنفيذ اإلضافية بموجب ملحق عقد أيضًا

  مدة التنفيذ وغرامات التأخير: المادة السادسة
  :لي وثالثين شهرًا ابتداًء من تاريخ نفاذ هذا العقد مفصلًة على النحو التاةحددت مدة تنفيذ العقد بمهلة ست

  :ثالثة أشهر لتقديم الدراسة التمهيدية للمشروع التي تتضمن ما يلي  .أ 
 .تقديم مخططات مسار الخط والمعابر الطرقية −
تقدمها                      − ي س ة الت ى المخططات العقاري ك عل ساحاتها وذل تنزيل مسار الخط وتحديد حدود االستمالآات وم

 .اإلدارة للمتعهد
 .المعطيات الطبوغرافية والجيوتكنيكية −
 .أولي لنظام اإلشارات واالتصاالت وتجهيزات األمان الالزمة للمشروعتصور  −
 . تحديد المعايير التصميمية واإلنشائية التي ستعتمد في الدراسة التنفيذية −

  .شهر واحد إلعطاء الموافقة على الدراسة التمهيدية اعتبارًا من تاريخ استالمها من قبل اإلدارة  .ب 

ى                 ستة أشهر لتقديم الدراسة التنفيذ      .ج  ة اإلدارة عل د موافق اريخ تلقي المتعه ية لكامل المشروع وذلك اعتبارًا من ت
 .الدراسة التمهيدية

 . شهران لتدقيق الدراسة التنفيذية والموافقة، وذلك اعتبارًا من تاريخ استالمها من قبل اإلدارة  .د 

د و                   .ه  ذا العق دي موضوع ه اريخ      أربعة وعشرون شهرًا لتنفيذ أعمال إعادة تأهيل الخط الحدي ارًا من ت ك اعتب ذل
سليم المت ل وت رة بالعم ر المباش ة أم ة خالي ع  الالزم ة المواق د آاف امج  عه ًا للبرن غاالت وفق ق واإلش ن العوائ  م

ذي                        د وال ذا العق شكل جزءًا ال يتجزأ من ه ذي ي الزمني المحدد لتنفيذ هذه األعمال والمقدم من قبل المتعهد وال
ذ ا واد وتنفي د الم رامج توري ضمن ب اليت أخرت اإلدارة ع. ألعم امج نوإذا ت ي البرن ة ف واد المطلوب أمين الم  ت
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ا اإلدارة في                         أخرت به ي ت دد الت الزمني أعاله أو في حال وجود عوائق تعيق تنفيذ العمل تمدد مهل التنفيذ بالم
 .تسليم المواد أو بزمن إزالة العوائق

مهلة المحددة في الفقرة األولى من هذه المادة فرض أما إذا تأخر المتعهد في تنفيذ بعض أو آامل األعمال عن ال
عليه دون سابق إنذار جزاًء نقديًا قدره واحد باأللف من القيمة اإلجمالية للعقد عن آل يوم تأخير على أن ال يتجاوز 

  .  من قيمة هذا العقد اإلجمالية %20مجموع هذه الغرامات 

  لغة الدراسات: المادة السابعة
  .ات باللغة العربية وبإحدى اللغتين الفرنسية واإلنكليزيةتقدم جميع الدراس

  حاالت موانع التنفيذ والقوة القاهرة: المادة الثامنة
سبب الظروف            ذ ب أخير في التنفي على المتعهد تنفيذ التزاماته في المواعيد المحددة بموجب هذا العقد وإذا طرأ أي ت

ع                     الطارئة أو القوة القاهرة والحوادث المفاجئة ال       د توقي ة عن م تكن متوقع ي ل ا والت ريقين به تي ال عالقة ألي من الف
ذه                   ه ه اب خطي يوضح في ذآورة بكت ى الظروف الم تنادًا إل العقد أن يطلب خالل مدة التنفيذ تمديد تلك المواعيد اس

  . من تاريخ تقديمه وفقًا لألصولًا يوم/15/الظروف يقدمه إلى اإلدارة وتتم معالجته خالل 

  إتقان العمل ودقة التنفيذ ومراقبة األعمال: لتاسعةالمادة ا
ات          ستوجبه المخطط ا ت ل م ه وآ ًا لمندرجات د وفق ذا العق ي ه ه ف ة من ال المطلوب ة األعم ام بكاف د القي ى المتعه عل
ا      والمواصفات الفنية من دقة في العمل وبما يتفق مع األصول الفنية المتعارف عليها لتنفيذ مثل هذه األعمال أما فيم

سكك               يخص األشغال المتعلقة بالسكك الحديدية فيجب أن تكون          دولي لل اد ال شرة لالتح ة لمواصفات أحدث ن  مطابق
  .UICالحديدية 

  .تشرف اإلدارة أو من تنتدبه على سير األعمال ومطابقتها لما هو مطلوب في هذا العقد

  طريقة الدفع : المادة العاشرة
  :حددت طريقة الدفع وفق ما يلي

ا               .أ  ي لق ا يل ا، صادرة عن               تدفع اإلدارة إلى المتعهد قيمة السلف المحددة في م ة آل منه االت مصرفية بقيم ء آف
 :مصرف لبناني معترف به وتجدد تلقائيًا

  . دوالر أميرآي عند توقيع العقد65000 .1
 . دوالر أميرآي عند تسليم الدراسة التمهيدية للمشروع65000 .2
 . دوالر أميرآي عند تسليم الدراسة النهائية130000 .3
 .راسة النهائية دوالر أميرآي عند الموافقة على الد65000 .4
 . دوالر أميرآي عند إعطاء أمر المباشرة بالعمل1797508 .5

/ 3-أ/ 2-أ/ 1-أ( من قيمة آل آشف ولحين تسديد آامل قيم السلف المذآورة في البنود                  %20تحسم الحقًا نسبة      .ب 
 .أعاله) 5-أ/ 4-أ

از اإلشراف ش                  .ج  ة         يتم دفع قيمة األشغال المنفذة لقاء تقديم آشوف مدققة من قبل جه د مجموع قيم رط أن ال يزي
سبة         سنوية عن ن ذي           %45الكشوفات ال امج ال انون البرن سنوية الملحوظة في ق ادات ال ة االعتم ة من قيم  بالمئ

 .أقرته المراجع اللبنانية المختصة لتنفيذ هذا المشروع والمرفق طيًا صورة عنه

دفع اإلدارة    مئة بال %45في حال زاد مجموع قيمة الكشوفات في سنة معينة عن نسبة الـ   .د  دم،  ت ا تق الواردة في م
 .قيمة الكشوفات الزائدة عن هذه السنة من االعتمادات الملحوظة للسنة التالية بعد حلولها

  .2004تسدد آامل قيمة الكشوفات غير المدفوعة في حال وجدت في النصف األول من العام   .ه 
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  االستالمات: المادة الحادية عشرة
  :االستالم المؤقت  .أ 

د               على ا  ذا العق ة في ه ال المطلوب ه األعم لمتعهد إعالم اإلدارة بموجب آتاب خطي وفي التاريخ الذي انتهت ب
  .والذي يفيد بموجبه أنه على استعداد لتسليم المشروع إلى اإلدارة استالمًا مؤقتًا

  .ل المتعهديتم االستالم المؤقت بواسطة لجنة خاصة تعينها اإلدارة بموجب محضر استالم يوقع أيضًا من قب

  :االستالم النهائي  .ب 
ا                           ة خاصة تعينه اريخ االستالم المؤقت بواسطة لجن ى ت يتم االستالم النهائي بعد انقضاء اثني عشر شهرًا عل

  .اإلدارة بموجب محضر استالم يوقع أيضًا من قبل المتعهد

  الضمان : المادة الثانية عشرة
د  .أ  ا خالل م د عليه ال المتعاق ع األعم د جمي ضمن المتعه تالم ي شغيل واالس اء تجارب الت اريخ انته نة من ت ة س

ي                    ة من القطع الت ا أو سوء صنعها       تالمؤقت فيكون ملزمًا خالل تلك الفترة بتبديل أي مادة أو قطع ثبت عطله
 .وال يسأل عن العطل الذي تسببه اإلدارة

رة ضم                     .ب  ضمان لفت رة ال ة خالل فت رة       تخضع المواد أو األعمال أو اآلالت أو القطع المبدل ساوية لفت دة م ان جدي
  .الضمان األصلية

إذا ظهر بعد انتهاء فترة الضمان المشار إليها عيب تعمد المتعهد إخفاؤه يبقى الضمان ساريًا لمدة سنة اعتبارًا                    .ج 
 . من ظهور العيب أو العلم به

  . المواد المسلمة من اإلدارةفيال يسأل المتعهد عن عيوب الصنع التي تظهر   .د 

  المسؤولية تجاه الغير: عشرةالمادة الثالثة 
ذه                          ذ بحيث ال تتجاوز ه اء التنفي ذي يحصل أثن ه ال يتحمل المتعهد جميع األضرار التي قد يلحقها بالغير نتيجة خطئ

  .األضرار قيمة العقد

  محل إقامة الفريقين والتبليغات: المادة الرابعة عشرة
  :إلى المكان المختار والمحدد آما يليتصدر جميع التبليغات والمراسالت بين الفريقين بصورة خطية 

   محطة مار مخايلـالنهر ـ بيروت   :الفريق األول
   447007/01: فاآس
   587212/01ـ  587211: هاتف
   بيروت11 ـ 0109: ب.ص

   شارع مستشفى الرازي ـ  المؤسسة العامة للخطوط الحديديةـحلب   :الفريق الثاني
   2222480 ـ 2225697: فاآس    

   2251485ـ  2248118: هاتف
   حلب ـ  182: ب.ص

يعتبر محل اإلقامة المذآور للفريقين ولو انتقال إلى غيره ما لم يبلغ آل منهما اآلخر خطيًا عن محل إقامته المختار                 
  .الجديد، وتعتبر آافة التبليغات والمراسالت إلى محل اإلقامة األول صحيحة حكمًا

  حل الخالفات: المادة الخامسة عشرة
  . حصول أي خالف بين الفريقين يصار إلى حله وديًافي حال

  .في حال عدم التوصل إلى اتفاق يرفع الخالف إلى الجهات الوصائية للفريقين في آال البلدين

  .  إلى اتفاق تبقى المحاآم اللبنانية الجهة الصالحة للبت بالخالفالفريقانإذا لم يتوصل 
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  الضرائب والرسوم: المادة السادسة عشرة
ه              إن   ه ومعدات آافة الضرائب والرسوم المتوجبة عن هذا العقد هي على عاتق المتعهد باستثناء دخول وخروج آليات

  .الالزمة لتنفيذ األشغال

  آفالة حسن التنفيذ: المادة السابعة عشرة
درها                            ذ ق ة حسن تنفي ل آفال ادة التأهي ال إع ذ أعم  من   %)10(يقدم المتعهد في مهلة شهر من تاريخ أمر مباشرة تنفي

  .قيمة العقد اإلجمالية، صادرة عن مصرف لبناني معترف به وتجدد تلقائيًا

د                 ُترّد هذه الكفالة بعد شهر من تاريخ االستالم النهائي إذا لم يكن في ذلك عائق وبناًء على آتاب خطي يقدمه المتعه
  .لإلدارة

  أحكام عامة: المادة الثامنة عشرة
 . التي تتعلق باستمالك األراضي وآل ما ينتج عن ذلك من تعويضاتتحل اإلدارة وعلى نفقتها القضايا .1

ع        .2 اط م داول باالرتب د بموجب ج ا المتعه ا منه د طلبه ون ق ي يك واد الت ا الخاصة الم ى نفقته دم اإلدارة عل تق
 :الدراسات التنفيذية وبنود دفتر الشروط الفني وهي التالية

 .قصات مع عوارضها ولوازمهاالقضبان الحديدية، مواد التثبيت ومتمماتها، الم  .أ 
 . حديد التسليح لألعمال الصناعية ومادة النيوبرين لمساند الجسور في مواقع العمل  .ب 

د   .3 ي البن ا ف شار إليه واد الم ة الم سلم آاف أ   ) أ(ت ي مرف رة ف ة الح ي المنطق اني ف ق الث ى الفري ادة إل ذه الم ن ه م
ا وترآ            ا ونقله ة         طرطوس أو مرفأ الالذقية على أن يتم تحميله ًا لألصول الفني دها في المشروع وفق ا وتمدي يبه

 .المطلوبة في دفتر الشروط

ة ذات                  .4 اوالت اللبناني يتعهد المتعهد بدعوة وقبول من يرغب من مكاتب الدراسات والمؤسسات وشرآات المق
ة   وانين واألنظم ا الق ق عليه أن تطب ذا المشروع وب ذ ه ي المناقصات الخاصة بتنفي شارآة ف االختصاص بالم

 .  آافة التدابير األخرى التي تضمن تكافؤ الفرص بينها وبين مثيالتها السوريةو

  نفاذ العقد: المادة التاسعة عشرة
  . تصديقه من المراجع المختصة في آال البلدينبعديعتبر هذا العقد نافذًا 

  نسخ العقد: المادة العشرون
  . نظم هذا العقد على نسختين، احتفظ آل فريق بنسخة منه

    ي هذا العقد لدى تحويل االعتمادات الملحوظة إلى المصلحةيسر

 الفريق الثاني الفريق األول
 المتعهد اإلدارة

  مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك
  ممثلة برئيس مجلس اإلدارة المدير العام

  المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية
  ممثلة برئيس مجلس اإلدارة المدير العام

  المهندس محمد إياد غزال   جمال آريمالمهندس

  شوهد وصدق  صدق

  المهندس مكرم عبيد  نجيب ميقاتي

  وزير النقل  الجمهورية اللبنانيةفي  وزير األشغال العامة والنقل

 


