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  عقد اتفاق بالتراضي

  16/8/2001 تاريخ /9/ منظم استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم
  من قانون المحاسبة العمومية 11 الفقرة 147 وإلى أحكام المادة

  

  : فيما بين

  الجمهورية اللبنانية
     فريق أول          ممثلة بشخص السيد وزير األشغال العامة والنقل

  والجمهورية العربية السورية
  فريق ثان  ممثلة بشخص السيد وزير المواصالت

م              اني رق وزراء اللبن رار مجلس ال اريخ    /9/بناًء على ق ة        16/8/2001 ت راح وزارة األشغال العام ى اقت ة عل  بالموافق
ل         / أ/والنقل المتضمن تنفيذ أشغال تأهيل الوصلة من التفريعة رقم           تحويلة الشيخ عّياش بموجب عقد رضائي من قب

  .اصالت السوريةوزارة المو

  .19/3/2001 تاريخ 620/2001بناًء على آتاب األمانة العامة للمجلس األعلى السوري اللبناني رقم 

م               سورية رق ة ال اريخ    3154/43بناًء على آتاب وزارة المواصالت في الجمهورية العربي ة   19/3/2001ت د آلف  بتحدي
ة  ة من التفريع ل الوصلة اللبناني ذ أشغال تأهي ة / أ/تنفي ي الجمهوري عار الرائجة ف ًا لألس اش وفق شيخ عّي ة ال تحويل

ادل    / 33000000/العربية السورية والمقدرة بـ      رة    . ل. ل/1.000.000.000/مليون ليرة سورية أي ما يع ار لي فقط ملي
  .لبنانية ال غير

  .للبنانيةالجمهورية ا  من قانون المحاسبة العمومية في11 الفقرة 147بناًء على أحكام المادة رقم 

  : تم االتفاق بين الفريقين على ما يلي

  :المادة األولى
اني     ـيعهد الفريق األول   ق الث ى الفري ة إل ة اللبناني  وزارة المواصالت   ـ  وزارة األشغال العامة والنقل في الجمهوري

ة          ة  في الجمهورية العربية السورية بتنفيذ أشغال أعمال تأهيل الوصلة اللبناني ًا     / أ/ التفريع اش وفق شيخ عّي ة ال تحويل
 والمقدرة بثالثة وثالثون مليون ليرة سورية أي        سوريالملف الخرائط الفنية والكشف التقديري لألسعار الرائجة في         

  .تقريبًا فقط مليار ليرة لبنانية ال غير. ل. ل/1.000.000.000/ما يوازي 

  :المادة الثانية
  .ط المتعلقة بمحل اإلقامة وآتاب الضمان المصرفييعفى الفريق الثاني من الشرو

  :المادة الثالثة
  .حددت مهلة االلتزام باثني عشر شهرًا لتنفيذ آامل األشغال بعد صدور أمر المباشرة بالعمل
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  :المادة الرابعة
  .حرر هذا العقد على ثالثة نسخ بيد آل فريق نسخة ولدى األمانة العامة نسخة واحدة

  :المادة الخامسة
  .ال يعمل بهذا العقد إّال بعد تصديقه من المراجع المختصة في البلدين

  الفريق األول  الفريق الثاني
 وزير المواصالت

  في الجمهورية العربية السورية
 وزير األشغال العامة والنقل
  في الجمهورية اللبنانية

  نجيب ميقاتي  المهندس محمد رضوان مرتيني
 


