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  ال��د ال��ج��ة 

�ارات ه��س�ة ت��� ال�ه��اء  � تق�"! ع�وض اس

  ال��)ل&ات الف��ة:

 الع�ل  ��ج� ال�عل��ات ال���دة م� ق�ل مه�س ال���وع.  . 1

%$# مع  . 2�  مه�س ال���وع.ز7ارة ال��قع  الق�ر الالزم لل�ع�ف على /��عة وم%�ل.مات ال�-��, واالح��اجات ال�%�ق�ل�ة وذل&  ال

 رفع Aامل ل��ز7ع ال���ی�ات القائ�ة وأماك� ت=��عها وال�.ود بها.   ,ك�ا ة وتق�9 . 3

� الفي إل�ه،  . 4�Iا9ة ال�ع�ل تق��7 أولي ع� ال�ضع القائ,، واالح��اجات ال�%�ق�ل�ة وت�ج$هات ال�-��, وأK م�ا %9�ل.م لفJ ع

 ض�ء هQا ال�ق��7.وم� ث, ال�-�ل على م�افقة  �Nاش�ة ال�-ام�, على 

�اب خXي وماق��ه مع مه�س ال���وع ورئ�W وح�ة ال�-��, إن اس��عى   . 5A اله مع�[�تق�9, "إص�ار أول" م� ال�-��,  ع� اس

 ذل&. 

�اب خXي، وذل& لغا9ة االع��اد   . 6A إعادة تق�9, "اإلص�ار األول" مع ,�في حال وج�ب إدخال أK تع�یالت أو حQف أو إضافات، ف$

 الهائي.

7 . ,��اب خXي م� رئ�W وح�ة ال�-��,. یA � اع��اد ال�-��,  ��ج

� على االس��ارK تق�9, ال%dة الهائ�ة م� ال�-ام�, ال��ف# عل$ها  �ا ��9ل ج�اول ال]��ات وال��اصفات   . 8=9 ,��-� ع� اع��اد ال

 ال�ال�ة: وال�XXdات وج�ول ت�ز7ع األع�ال على ف�اغات ال���وع وذل&  �%� ش�وe ال�ق�9, 

 Soft + Hardمع ق�ائ� ال�ق$�,)(ذل&.  وال�ق��ح للعالج وم%�ل.مات    القائ,،تق�9, ج�ول تف-$لي ل]ل ح$. 9-ف ال�ضع   -

copy   

INات داخل�ة وأK م�ا شا ه وال�ي ت%��عي أع�ال ت�ه$�9ة أو تN~�ة  شاإلشارة و{�Iل واضح وخاص ح$�zا %9�ل.م تغ$$�  -

 م� تغ$$� للق-ارة أو ال�الe أو غ$� ذل&).  ال�INاتم� األع�ال ال��ن�ة (على س�$ل ال�zال: اإلشارة إلى تNعات تغ$$�  
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والع��  - مها  األف��ة  الdارج�ة  ال�ئ�%�ة  ال���ی�ات  وشIل  أماك�  إلى  وخاص  واضح  و{�Iل  م�Xd  اإلشارة  وعلى  د9ة 

 e�Xال ذل& خzف-ل. م ال�ئ�%�ة. ال]ه�{اءم

ف$Excel) Qتق�9, ج�ول ( -��9��K قائ�ة ب�فاص$ل ال��اد ال�ي 9=� أن X9ل� مها ع$ات م� ال�قاول ع� ب�ء ال (Soft 

copy + Hard copy ( 

 تق�9, تق��7 نهائي مف-ل ع� Aل ما ی�عل#  الd�مات ال�Xل�{ة وح$�zاتها.   -

  ال��))ات: 

  ".* تق�"! ال��))ات -,+* ال�الي: 

على ح� أق-ى وت��ل ا�9ا    1:100أو    I9 �$� 1:50�ن م��اس ال�س,    ��A3اس  ن%dة م�X�عة نهائ�ة على ورق اب��   . 1

  ال�ق��حة. مXXdات ال�ضع القائ, لل�INات في Aامل ال��ى  �ا ��ه االسXح وال%احات  اإلضافة الى ال�-ام�, 

والع��د9ة على /Nق   CD-Romعلى    AutoCAD    (Soft Copy)ن%dة رق��ة   . 2 االف��ة  ال�ع�ار7ة  ال�%اق�  ت]�ن  ة   �$� 

)Layer  W ل؛ اإلنارة، مقاzها م�) م%�قلة، وت]�ن أK م=��عة ت-����ة أخ�� م�زعة على /Nقات خاصة أخ�� وفقا ل��Xع

 مف-لة.   Layerالق�ة، خX�e االت-االت ... الخ ح$� I9�ن Aل مها م�س�مًا على /Nقة 

� إرفاق ملف  . 3=9 Pen Assignment .اعةNXوس�اكات ال e�Xdان ال��9�د أل 

� ت% . 4=9  �ل$�, دراس�ها وم�اجع�ها به�ف اع��ادها أو /ل الفي   ��Iات إلى ال�XXdدة م� ج��ع ال��عة م%��Xة مd%ل�, ن

ال�ع�یالت الالزمة وت��ل ا�9ا مXXdات ال�ضع القائ, لل�INات في Aامل ال��ى  �ا ��ه االسXح وال%احات  اإلضافة الى  

 ال�-ام�, ال�ق��حة  . 

5 . �ال�=��ع  9=� ت%ل�, مXXdات م�ح�ة ت� ال�ئ�%�ة وأماك�  ال���ی�ات   e�Xأك� م�   ال]ه�{اء ألع�ال�ل على خ�ال  ,�ی  �$� 

  Kج� أ�ق$#  أنه ال ی��%$# ال]امل ب$� مه�سي ال�d--$�، على أن ی�, ال����ع على هQه ال�XXdات  أنه  ع� ال��اجعة وال�ال

 ار7ة أو إن�ائ�ة أخ��.تعارض ب$� هQه ال�XXdات مع  ع�ها وال ب$ها و{$� أK مXXdات مع�

ا�9ا مXXdات ال�ضع القائ, لل�INات في    ال�Xح وت��لللNXاعة في حال    جاه.ة PDFن%dة نهائ�ة م� ال�XXdات  -�غة   . 6

 كامل ال��ى  �ا ��ه االسXح وال%احات  اإلضافة الى ال�-ام�, الهائ�ة ال�ق��حة  
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  ج�اول ال���ات:

� الفي/ مع ع�م وج�د أK مانع ل�X��7 أK مها في حال  �Iة في ال����اس  ال-�ص ال�ع¢�� تق�9, ج�اول ال]��ات  االس=9

� الفي على ذل&. االتفاق مع م�ی��Iفي ال� Kوح�ه ال�فا£ ال�ع�ار  

� تق�9, ال=�اول  اس�d�ام ب�نامج   . 1=9Excel   د9ة واح�ة فق�، إال في حاالت خاصة�في خل�ة ع� ���� �$� I9�ن Aل ب� م

 ج�ًا إذا ل, 9%�ح ال��نامج بQل&. 

ف$Q ال��د في م�قع الع�ل ال���د.  . 2� ج�اول ال]��ات 9=� أن ت���K على أسعار تق�ی�7ة واق~�ة ل

3 . Xال �� %. 10�لي، ف$�, إضافة ��Aة اح��ا/�ة تقارب الـ ال]��ات 9=� أن ت]�ن د��قة، و���ا ی�عل#  ال]��ات ال�ي ت]ال  ال�

� أن ت]�ن ال��د ال�اردة م�تXNة ارتNا/ًا وث�قًا وواض�ًا مع ال�XXdات م� ح$� أرقام ال�XXdات وال�فاص$ل والف�اغات ال�ي   . 4=9

 ی�اد الع�ل ف$ها.

� إرفاق ج�ول ��Aات مف-ل (غ$� تعاق�K) على ب�نامج الـ   . 5=9Excel   A ز7ع�ت ,���ات ال��د على Aل م� الف�اغات   �$� ی

  K�عاق� Hard Copy + Soft)ال��ج�دة ض�� ال���وع  �$� ت�Xاب# ال]��ات ال]ل�ة مع تل& ال�اردة في ج�ول ال]��ات ال

Copy). 

� إرفاق وثائ# ت�ضح  . 6=9-WNل� أو اللdامها في ال���وع. -ودون م=ال لل�d� أK اخ�-ارات ی�, اس

 ائ# ال�Xل�{ة هي اللغة الع�{�ة فق�.اللغة ال�ع���ة ل�ق�9, ال�ث . 7

،....) والفاصلة الع��7ة  0،1،2،3األرقام ال�اج� اس�d�امها في ال=�اول وAافة ال�ثائ# ال�Xل�{ة األخ�� هي األرقام الع�{�ة ( . 8

(.) 

� الفي به�ف ال��اجعة. . 9�Iب أعاله إلى ال��لXدة ع� ال��ة م%d%تق�9, ن �=9 

 اإلضافة إلى ن%dة ال]��ون�ة على ق�ص م�مج    األقل، على    A3ل�Xل�ب أعاله م�X�عة على ورق  ی�, تق�9, ال%dة الهائ�ة م� ا .10

CD. 
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11.    ،Kال�ع�ار (مzل  األخ��  ال�d--ات  ت-ام�,  مع  ومXXdاته  ت-ام��ه  مXا قة  على  الع�ل  ال�%��ار  على 

%$# و©زالة وتع�یل أK تعارض أو ت�اد    ال��Iان�&  ,  اإلن�ائي،��اب خXي 9ف$�  إت�ام ع�ل�ة ال��اجعة والA ,9�وم� ث, تق (....

 ���ا ب$� ال�-ام�, وال�ثائ# والd�مات ال�Xل�{ة.

ا  على ال�%��ار تق�9, ج��ع ال�عل�مات وال�ثائ# ال�ي تل.م ل�ع�7» أK م�اد ی�, اع��ادها A=.ء م� ال�-��,  �ا ��9ل م�اصفاته .12

�=ات.  Brochuresوم-�ر ت-�عها وأK معل�مات أخ�� تل.م لل�ع�I�  «7ل وافي. �Aا 9=� تق�9, ال��ات   ال��علقة بهQه ال�

13.   K{ة إلى أ�لXام�, ال�-�فعلى ال�%��ار تق�A ,9افة ال�فاص$ل ع� ال]�®�ة ال�ي ت,  ��ج�ها إج�اء هQه    ح%ا ات،ل�� حاجة ال

األخ° ح%ا ات ال=ه� لل�¯س%ات ال�ي ق� تق��ي الXل� م� ال�¯س%ة ال�%�ف$�ة رفع ق�رة ال�%ا ات إذا ما /ل� مه ذل& و{

 .ال��ار ال]ه�{ائي ها الس��عاب حاجات ال�¯س%ة ال�%�ق�ل�ة 

ف$Q األع�ال على أح%� وجه.  .14� على ال�%��ار تق�A ,9افة ال��اصفات العامة والdاصة ل

� الفي, ل��ح ت-ام��ه وما ی�عل#  ال���وع و{���ر مه�س على ال�%��ار ال���ر شd-�ا إلى م�قع الع�ل أو  .15�Iإلى ال�

� الفي�Iفي ال� �$$ .ال���وع وال�ه�س$� ال�ع

على ال�%��ار االس�ف%ار ل�ع�فة م��دات ال���وع إن وج�ت و©ی�ادها في ال�ق��7 الفي ال�Xل�ب, �Aا X9ل� مه ت��ی� ت�ج$هاته  .16

ع و/��عة اس�d�امه Aأن �9�د ال��اد ال�اج� اس�d�امها أو ال�ي �9ع اس�d�امها مع ب�ان الف�ة إن وج�ت ���ا ی�عل#  ال��ق

 األسNاب. 

على ال�%��ار ال�فا£ على س�7ه الع�ل وع�م اس�d�ام ال�XXdات او ج�اول ال]��ات اال الغ�اض تd° ال���وع فق�  ع�   .17

. Kس ال���وع وم�ی� وح�ه ال�فا£ ال�ع�ار�%$# مع مه� ال

�ار ال��ل�; ال��:ل ال�ه ی�عه� ب�رای�ه وال�5امه -األم�ر ال�ال�ة:ل�1 ق� �ل ال�+

̄ول�ة أو أK تNعات مال�ة أو قان�ن�ة إذا تع�ض ال�%��ار ل�ادث أو م�ض خالل   . 1 أن م¯س%ة ال�عاون ال ت���ل أK م%

 االس��ار7ة ال�ي 9ق�م بها ل�-ل�ة ال�¯س%ة. 

في أK وقJ ت�اء، ودون ال�اجة إلى إب�اء األسNاب، وI7�ن ال�.امها ال�ح$� ه� أن ل�¯س%ة ال�عاون Aامل ال�# في ف%خ العق�  . 2

 دفع ب�ل أتعاب ال�%��ار ع� األع�ال ال�ي /ل�J مه. 
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 أع�ال االش�اف  

%$# ال�%�# مع مه�سي االش�اف وذل& لإلش�اف على س$� الع�ل  �ا d9° اع�ال   . 1�ز7ارة ال��قع  �Iل دورK و{اء على ال

 في ال��ار7ع، و7�Nع ال.7ارة اع�اد تق��7 في ی�ضح ال�عل��ات واإلرشادات ال��علقة  اإلش�اف على االع�ال.  ال]ه�{اء

2 .  ,�  .عق�ها لل�Nاح�  �ا d9° اع��اد ع$ات او اتdاذ ق�ارات  أK تع�یل او تغ$$� لألع�الال��ارAة في االج��اعات ال�ي ی

الع�ل على اس�الم االع�ال في م�حلة نها9ة ال���وع و��7ل ذل& ع�ل الف��صات الالزمة لل�أك� م� ج�دة االع�ال ال�فQة  . 3

� االص�ل ال��Nعةوع�ل ج�اول ال]$ل لألع�ال و©رسال تق��7 نهائي 9ف$�  اس�الم االع�ال  %�. 

  كDل األع�ال وB�Cقة ال�فع

��9ل ال]$ل أع�ال ال�ق$�, األولي وال�%ح ل=��ع أج.اء ال��ى أو العقار م�ض�ع ال�]ل�» وال ت�dع أع�ال ال.7ارة و الف�°   . 1

  وال�قار�7 االول�ة وال�ق$�, األولي لل]$ل (م���لة).

وال ی�, اح�%اب ا9ة اضافات مقابل س�اكة ال=�ران) و7�فع  لل��ى (ال�اخل�ة  ال�%احات ال-ا��ة ال�%�d�مة فق� للف�اغات  ی�, A$ل   . 2

� ال�ة A$ل األع�ال ال��ض�ة.   مع���  م,�دا عG :ل م�� م��ع ملغا الف�7# األول %�  

 Aال�الي: في حال وج�د ا9ة اع�ال في ال%احات واالسXح ی�, اح�%ابها  . 3

ال�اخل�ة في    5ال%احات: ی�, اح�%اب ما ����ه   - للف�اغات  % م� ال�%احة االج�ال�ة ل]$ل ال�%احات ال-ا��ة ال�%�d�مة 

 ال��ى مه�ا Aان ح=�ها 

حات ال-ا��ة ال�%�d�مة للف�اغات ال�اخل�ة في  % م� ال�%احة االج�ال�ة ل]$ل ال�%ا  10ی�, اح�%اب ما ����ه    االسXح: -

 ال��ى مقابل اع�ال ال�-��, مه�ا Aان ح=�ها 

ت�فع األتعاب ب�ل الd�مات اله�س�ة ال�Xل�{ة فق�  ع� إنهاء Aافة األع�ال ال�Xل�{ة  �%� ال��اصفات و{ع� اع��ادها م� ق�ل   . 4

� الفي، واع��اد ال�XالNة ال�Xdة م� ق�ل ال�%��ار م�Iقات.ال���و7�, ت%�ی�  �فقه مع A$ل األع�ال ال�=.ة لXل� ت%�ی� ال�%

 ی�ما تق���7ا م� تار7خ اع��اد ال�فعة.  60ال�%��# خالل ف��ة ال ت�=اوز الـ 

� الفي   . 5�Iل ساعة اش�اف فعل�ةأتعاب اإلش�اف وع�ل ال.7ارات: ی�فع ال�: Gلغا م,�دا عدخ�ل ال��قع وساعة مغادرة   (ساعة   م

ال�-ام�, )ال��قع او تع�یالت على  ا9ة مXXdات ت�ض���ة  الdاصة بها وت��$�  ال.7ارة وال��ا عة  ، ت��ل اع�اد تق��7 ع� 
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  �اع��اد الع$ات وAل ما یل.م م� اجل ات�ام الع�ل على اك�ل وجه وال ی�, اح�%اب ا9ة ساعات ع�ل اضا��ة    ال�اقع وت��ل �%

 وتع�یالت ال�-ام�, ( م���لة ض�� سع� ساعة ال.7ارة ) .  ع� تقار�7 ال.7ارات و اع��اد الع$ات

 االتعاب اعاله شاملة ج��ع ان�اع ال��ائ� وال�أم$ات. . 6

 ت]�ن سار7ة ل��ة عام$� م� تار7خ ت���ع العق� مع ال�%��ار  االسعار . 7

8 .   Wار�7 اخ��7 في نف��في ف��ة س�7ان هQا العق� وال 9ع��� هQا   م=ال ال�d-°ل�¯س%ة ال�عاون ال�# في ال�عاق� مع أK م%

 .العق� ح-�7ا وال ��9ل ج��ع م�ار7ع ال��نامج

  ال.�ول ال5م�ي:

الف��ة ال���حة لل�-�, ل�ق�9, الd�مات ال�Xل�{ة مه  �%� ال��وe وال��د ال�اردة أعاله هي ع��ة أ9ام تق���7ة م� تار7خ ال�]ل�». 

فعل�ه تق�9, /ل� بQل& ق�ل ت���ع Aافة صف�ات هQا ال�]ل�» مع ب�ان أسNاب    ذل&،م�    و©ذا ارتأ� ال�%��ار حاجة لف��ة أ/�ل

  ال���ی� ال.مي ال�Xل�ب وتق�9, ج�ول زمي مف-ل بQل&. 

   :ال�اليو الف�ي  الع�ض

 ی�, تق�9, الع�وض على أساس في ومالي   . 1

 تق�م الع�وض الف�ة وال�ال�ة في ´�ف$� مف-ل$� مغلق$�  . 2

 ��9ل الع�وض الفي  . 3

-   Kار��� / االس�Iات�ة لل�Qال%$�ة ال 

� اس��ارK / الع��7ة في نقا ة ال�ه�س$�   -�I�A ل$=%� شهادات ال

 /اق, الع�ل   -

 ال��ار7ع ال�فQة  -

 ت�م�,)ال��ار7ع ال��ابهة (م�ار7ع  -
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الف�ة لل�Iات� اله�س�ة و/ او االس��ار7$� ول� ی�, ال�µ  الع�وض ال�ال�ة ال�ي تقل عالمة ال�ق$�, الفي لها ی�, تق$�, الع�وض  . 4

 % 70ع� 

 م¯س%ة ال�عاون غ$� مل.مة  أقل األسعار  . 5

  الع�ض ال�الي I9�ن وف# ال=�ول ادناه  . 6

 ��  $ال+ع�  ال

 ,��-�    سع� ال��� ال��{ع ألع�ال ال

    سع� ساعة االش�اف الفعل�ة شاملة ج��ع ال�قار�7 وت��$� ال�XXdات ال��ض���ة وال��ا عات الdاصة بها 

  

تار7خ  ح�ى  waocjrp@taawon.orgفي حال وج�د ا9ة اس�ف%ارات �I�9 ارسال اس�ف%ارات],  �Iل رس�ي الى ال��7� االل]��وني

     2020/ 11/ 19وس$�, ال�د على اس�ف%ارات], م� خالل نفW ال��7� االل]��وني ی�م الW��d ال��اف#  17/11/2020الzالثاء  أق-اه

  -´ه�ًا في مق� م¯س%ة ال�عاون ال]ائ� في رام هللا 12ال%اعة  ح�ى 2020/ 11/ 24ال��اف#   zالثاءالآخ� م�ع� ل�%ل�, الع�وض ه� ی�م 

�ا   –ال�-$�ن A شارع  

  


