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 اب الدعوةخط .1الجزء 
 

وبهدف المساهمة بتطوير البنية التعليمية في المدينة تسعى البلدية لتنفيذ العديد  ،رام هللابلدية ضمن الخطة التطويرية ل
عدة وذلك بعد ان تم ضم ، امع كافة متطلباته سية العلياساتطوير مدرسة زياد أبوعين األمن المشاريع منها مشروع 

للمرحلة األساسية لكال  مبنىوذلك بإضافة توسعة المدرسة القائمة بشكل أفقي  تمسيو، 2م4,354 لها بمساحة قطع

مخطط الموقع وبموجب  مبنى منفصلة لكلمع ساحات ومالعب الجنسين )أساسي مختلط( من صف أول الى رابع 
لجنة  -هللا ة رامترغب بلدي لذا ،منها المرجوةاألهداف  المدرسة حققوذلك لت الذي يتم اعتماده للمشروعالعام 

تطوير ع طاء( لمشروعوتصميم واعداد وثائق  االستشارية الالزمة )دراسات في الحصول على الخدمة المعارف
تقديم خدمة "لالشتراك في طلب عرض  م المالي والفنيكضعروتدعوكم لتقديم  ،مدرسة زياد أبوعين االساسية العليا

مراعاة الشروط  رضفعلى الراغبين في التقدم لهذا الع ،"ة العلياتطوير مدرسة زياد أبوعين االساسيلمشروع  استشارية
 :التالية

واإلنشاءات  في مجال عمارة األبنية فما فوق ثانية هندسة مرتبةبأن يكون المكتب مسجال لدى نقابة المهندسين ومصنفا  .1

 .آخر يكمل العالقة اخر واأللكتروميكانيك أو متآلفا مع مكتب
 

 .سابقة وموثقة في هذا المجال براتالمكتب خأن يتوفر لدى  .2
 

سيتم اختيار المستشار بطريقة االختيار على أساس الجودة والتكلفة، واإلجراءات الواردة في هذا الطلب هي عرض فني  .3

 ."FTP"كامل 
 

 ويطلب استخدام النماذج القياسية المدرجة لدى تقديم العرض المالييشمل طلب تقديم العرض على الوثائق التالية،  .4

 والفني: 

 خطاب الدعوة. – 1الجزء 

 تعليمات إلى المستشارين وجدول البيانات.  – 2الجزء 

  .الفني العرض – 3الجزء 

 المالي. العرض – 4الجزء 

 الشروط المرجعية. – 5الجزء 

 .العقدنموذج  –6الجزء 
 

مقابل مبلغ غير مسترد  ،مهورمركز خدمة الج –بلدية رام هللا من " "RFPوثائق تقديم العرض  يمكنكم الحصول على .5

   .ما يعادله أو" دوالر أمريكي "100وقدره
 

تطوير لمشروع استشارية  خدمة"تقديم عرض فات منفصلة ومختومة ويكتب عليها ترسل العروض المالية والفنية بمغل .6

، ولن يقبل أي عروضلافي دعوة التقدم ب ينحسب التاريخ والموعد المحدد، وذلك "مدرسة زياد أبوعين األساسية العليا

 .عرض بعد هذا الموعد
 

وذلك بكفالة بنكية سارية المفعول لمدة ال تقل يكل جديد"، ش 3,000"كمبلغ مقطوع بقيمة  دخول عطاءيجب تقديم كفالة  .7

 .ن تاريخ اإلقفاليوم م120عن 
 

 تقديم الخدمة االستشارية.رسو عليه ييتم استيفاء اجور االعالن بالصحف على من  .8

 

 ى حديدم موس

 رئيس بلدية رام هللا
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 جدول البياناتو المستشارينتعليمات إلى  .2الجزء 
 

A. أحكام عامة 
 

 تعريفات  .1
 

 قانون الدولة الفلسطينية.: القانون المعمول به .أ

 المستشار إلنجازوالذي يتعاقد مع  لفاءه القانونيونخوكذلك في هذه االتفاقية كفريق أول  المسمىالفريق  :الجهة المشترية .ب
، األولمسؤوليات الفريق ولممارسة صالحيات  الجهة المشتريةفوضها تأخرى  جهة يأو أشملها االتفاقية، تالتي  الخدمة

 بذلك خطيا".  المستشار إعالمعلى أن يتم 
 

 .خدمة المطلوبةالظروف الخاصة بال عبر عنمستشار والتي تالى ال ةهمن التعليمات الموج : جزءجدول البيانات .ج
 

 وم التقويمي.: الييوم .د

في االتفاقية  المسمى( أو التآلف استشاريةشركة  أومكتب  هندسية،مكتب أو شركه  مهندس،)مكتب  المكتب: المستشار .ه
               .االتفاقيةوفقا" لهذه  الخدمة ألداء الجهة المشتريةمعه  تكفريق ثاني والذي تعاقد

 

أو  من الباطنيه مستشارأو  مستشارساسيين أو أي موظف لدى ال: يعني الموظفين األساسيين وغير األطاقم المستشار .و
 ئتالف.االأعضاء 

أو أي  الخدمةتنفيذ لالباطن من أو أي مستشار  المستشارالمساعدون الذين يوفرهم و االشخاص المؤهلونتعني : الموظفون .ز
 .جزء منها

 عروضهم.إعداد من أجل لمستشارين لالمعلومات الالزمة هي الوثيقة التي تتضمن  :المستشارينتعليمات إلى  .ح

 من الجهة المشترية إلى المستشارين.الموجه تعني خطاب الدعوة : دعوةخطاب ال  .ط

 : تعني العرض الفني أو العرض المالي. العرض .ي

 : تعني طلب العرض المعد من قبل الجهة المشترية الختيار المستشارين.طلب العرض .ك

 المستشارين بموجب العقد.  : تعني العمل الواجب إنجازه من قبلخدمة .ل

 .الخدمةللقيام بأي جزء من  مستشار من الباطنال يتعاقد معه: تعني أي شخص أو كيان المستشار من الباطن .م
  

األهداف ونطاق العمل والنشاطات والمهام الواجب  الوثيقة المرفقة بطلب العرض والتي توضح: تعني الشروط المرجعية  .ن
 . المخرجاتووالنتائج المتوقعة الجهة المشترية والمستشار بة على فيذها والمسئوليات المترتتن

  مقدمة  .2

 . جدول البيانات وفقا لوسيلة االختيار المحددة فيالمستشار باختيار  جدول البيانات المسمية فيالجهة المشترية  تقوم .2.1

 ،جدول البيانات في ذكورةاالستشارية المطلوبة للمهمة الم ةللخدمعرض مالي وتقديم عرض فني ين المستشار على .2.2
 . معهتوقيع العقد مع المستشار الفائز وأساسا للتفاوض المقدم هو العرض  ويعتبر

حضور م، ويجب ضهإعداد عرووأخذها بعين االعتبار عند على كافة الظروف المحيطة اإلطالع  ينعلى المستشار .2.3
 الخاصة.  م، وعلى نفقته-جدول البياناتفي  إن ُحدد ذلك- العروضقبل تقديم الذي يتم عقده تمهيدي الجتماع اال

في الحصول على الرخص  مته، ومساعدمستشارينلل البيانات جدولالمذكورة في  وثائقتوفير ال الجهة المشترية على  .2.4
 .المطلوبة الخدمةزمة لتنفيذ الال

 تضارب المصالح  .3

 .بتقديم الخدمة بشكل مهني وموضوعي وحيادي ونيلتزم المستشار  .3.1

 تضارب مصالح، ولن يتم اختيارهم في أي من الظروف المذكورة أدناه: تشارون في حالةالمسيعد  .3.2

ض للقيام بأي مهمة قد تتعار ()بما في ذلك موظفوه ومستشاريه من الباطن مع المستشار: ال يتم التعاقد المهام المتضاربة .أ
     جهة المشترية.بطبيعتها مع مهام أخرى ينفذها المستشار لل

( إذا كان على عالقة من الباطنه ومستشاريه يد مع اي مستشار )بما في ذلك موظف: ال يتم توقيع العقلمتضاربةالعالقات ا .ب
إال إذا تم حل  ،بشكل مباشر أو غير مباشر ذوي العالقة سواءعمل أو عالقة عائلية مع أي من موظفي الجهة المشترية 

 المشترية طوال عملية االختيار وتنفيذ العقد.  الجهةلدى التضارب الناجم عن هذه العالقة بشكل مقبول 
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ؤثر على مقدرته في القيام بواجبه ة والتي قد تمحتملالأو  الموجودةتضارب ال حاالتاإلفصاح عن  مستشارلى الع .3.3
 هليته أو إلى فسخ العقد معه. أل مستشارفقدان ال إلىالحاالت عدم اإلفصاح عن هذه قد يؤدي و ،وجه أكملعلى 

علق استشارية تت خدمةعلى أفضلية تنافسية جراء تقديمه ؤهلين الم مستشارينأحد ال حصل إذا ير العادلة:األفضلية غ .4
إلى وذلك أي أفضلية تنافسية  مستشارالتي تعطي ذلك ال بتوفير جميع المعلومات الجهة المشتريةقوم ت، لوبةبالمهمة المط

 العرض.مع طلب لمستشارين جميع ا

 لتزام بسياسات الدولة اتجاه االحتيال والفساد. االاالحتيال والفساد:  .5

 :األهلية .6

وفي حال قيامه بالمشاركة و/أو بتقديم أكثر من عرض، تعتبر عروضهم غير  يلتزم المستشار بتقديم عرض واحد فقط، .6.1
 . واحد خبراء منفردين، في أكثر من عرض من الباطن، بما في ذلك لمستشارمشاركة نفس امؤهلة، إال أنه يسمح ب

كطاقم فني ضمن عرض المستشار إال إذا كان ذلك ال يتعارض مع أي عمل أو أي العموميين الموظفين  ال تقبل مشاركة .6.2
 قانون أو الئحة، أو سياسات حكومية، وأنه: 

i.  تب، أو مستقيل أو متقاعد؛ ارفي إجازة بدون 

ii. هذه المشاركة لتضارب في المصالح. ال تؤدي 

 

B. ض إعداد العر 

لومات المطلوبة قد يؤدي المعدراسة كافة وثائق طلب تقديم العرض بدقة، وأي نقص في  ينالمستشار على :أحكام عامة .7
 العرض. إلى رفض

تتحمل الجهة المشترية  المستشار كافة التكاليف المترتبة عن اعداد وتقديم عرضه، وال يتحمل :ضالعرتكلفة إعداد  .8
ويحق للجهة المشترية إلغاء عملية االختيار في عملية االختيار. مسؤولية تلك التكاليف، بغض النظر عن سير أو نتيجة 

 .المستشار وبدون تحمل أي مسؤولية تجاه احالة العقدأي وقت قبل 

 جدولباللغة )أو اللغات( المحددة في  المستشارين والجهة المشتريةوجميع المراسالت المتبادلة بين  عرضال يكون :اللغة .9
 .البيانات

 . البيانات جدولفي من الوثائق والنماذج المذكورة  يتألف العرض العرض:لف منها الوثائق التي يتأ .10

المستشارين بالمشاركة و/أو  بتقديم عرض واحد فقط، وترفض العروض في حال قيام لمستشارونيلتزم ا عرض واحد: .11
 .واحد بتقديم أكثر من عرض، إال أنه يسمح بمشاركة خبراء منفردين في أكثر من عرض

جدول حسب ما هو موضح في  تسليمالنهائي للموعد البعد  مستشارينال عرضمدة صالحية  تكونالعرض:  صالحية .12
 الجهةوعلى  ،خالل هذه المدة عرضفي ال سميةالم الطواقم الفنيةجاهزية التأكيد على  مستشارين. ويتعين على الالبيانات

 . أقصى جهد إلنهاء المفاوضات خالل هذه المدةأن تبذل المشترية 

إذا و عرضصالحية الإلنهاء المفاوضات خالل مدة  أقصى جهد على الجهة المشترية بذل: عرضتمديد صالحية ال .12.1
من المستشارين تمديد مدة صالحية عروضهم. وعلى كتابيا جهة المشترية الطلب الضرورة، يحق لل اقتضت

الذين ال  مستشارينويحق لل عرض،في ال سميةالم الطواقم الفنيةجاهزية  تأكيدالمستشارين الذين يوافقون على التمديد، 
  .  عروضهميوافقون أن يرفضوا تمديد صالحية 

، يقوم صالحية العرضفترة تمديد  خاللغير جاهزا طواقم المسمية الأحد  في حال كونفي فترة التمديد: تبديل طواقم  .12.2
بآخرين لديهم مؤهالت وخبرات مماثلة أو م طواقالللجهة المشترية مع طلب تبديل لهؤالء مبررات الالمستشار بتقديم 

  .المسمية في عروضهم الذاتية للطواقمتمدا على تقييم السير مع التقييم الفنييبقى و أفضل،

غير المقدمة لالستبدال  مبرراتلمؤهالت مساوية أو أفضل، أو إذا كانت افي توفير خبير بديل ب إذا فشل المستشار .12.3
 ض هذا العرض. يتم رف مقبولة للجهة المشترية،

 .  جدول البياناتمن الباطن وحسب ما هو موضح في ال يجوز أن تسند المهمة كليا للمستشار : من الباطنالتعاقد  .12.4
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وبعدد النسخ الى العنوان  الفنية عروضال وترسل" حسب الحالة، صورةيتم ختم العرض الفني بختم "أصلي" أو " .17.5
 يسود.األصل  فإنوالصورة صل األوفي حال وجود أي تناقض بين  .البيانات جدولفي  ةنالمبي

، ""عرض فنيعرض الفني في مغلف مختوم ومكتوب عليه بوضوح النسخة االصلية والنسخ المصورة لليتم وضع  .17.6
 ن المستشار.اسم الخدمة ورقمها المرجعي واسم وعنوا يليها

اسم الخدمة ورقمها المرجعي يليها  "عرض مالي" مختوم ومكتوب عليه بوضوحفي مغلف وضع العرض المالي تم ي .17.7
 "ال يفتح مع العرض الفني"وإضافة التحذير:  مستشارواسم وعنوان ال

سليم والمعلومات عنوان الت" في مغلف واحد مختوم، ويكتب عليه العرض الماليوالعرض الفني " المغلفينيتم وضع   .17.8
  جلسة فتح العروض. "ال يفتح قبلوعبارة  جدول البياناتاألخرى المبينة في 

عن فقدان أو ضياع أو فتح المغلف الخارجي قبل الموعد إذا لم يكن مختوما ومبينا  مسؤولةال تعتبر الجهة المشترية  .17.9
 عليه العبارات المذكورة أعاله.

. ولن يتم جدول البياناتقبل الوقت والتاريخ المحددين في  جدول البيانات في نرسال العروض إلى العنوان المبيإ يتم .17.10
 استالم أو تعديل أي عرض بعد الموعد النهائي للتسليم. 

 السرية .18

تح العروض ف وذلك بعد الماليلة تتعلق بالعرض الفني أو بالجهة المشترية بشأن أي مسأ االتصالللمستشار  ال يجوز .18.1
 تىحعلومات المتعلقة بتقييم العروض وتوصيات اإلحالة الم وال يجوز للجهة المشترية االفصاح عن ولغاية إحالة العقد.

 إحالة العقد.

ة العقد، قد تؤدي إلى رفض إحالتقييم العروض وعلى الجهة المشترية في  ثيرللتأ قبل المستشارين أي محاولة من .18.2
 .عرضه

بشأن خالل هذه المدة، وذلك في االتصال بالجهة المشترية تشار رغب المس، إذا أعاله 18.1 البندبالرغم مما ورد في  .18.3
 فقط. خطيبشكل أي مسألة تتعلق بعملية االختيار، ينبغي أن يتم ذلك 

 فتح العروض الفنية .19

وبحضور  جدول البيانات فيالموضحين والوقت والعنوان  في المكانبفتح العروض الفنية تقوم لجنة العطاءات  .19.1
 أدناه. 22للفقرة  في صندوق العطاءات حتى يتم فتحها وفقاالعروض المالية  ويتم حفظ. مالمستشارين أو ممثليه

األعضاء؛ كافة ، واسم العضو الرئيس واالئتالفالمستشار أو  ( اسم1: )خالل فتح العروض الفنية تتم قراءة ما يلي .19.2
مقدم التعديالت على العرض  ( أية3مختوم حسب المطلوب يحتوي العرض المالي؛ ) ( وجود أو عدم وجود مغلف2)

 .جدول البياناتفي  أخرى تعتبر ضرورية أو كما هو موضح( أية معلومات 4قبل الموعد النهائي لتسليم العرض؛ و )

 تقييم العرض  .20

 لن يتم فتح العروض المالية إال بعد االنتهاء من التقييم الفني.  .20.1

جنة وتقوم لألشكال بعد الموعد النهائي لتقديم العروض. بأي شكل من ا مضهوتغيير أو تعديل عر ينللمستشار ال يجوز .20.2
 العروض الفنية والمالية المقدمة. بالتقييم على أساس  ميالتقي

 ة طلب ايضاحات من المستشار شريطة عدم تأثيرها على مبدأ التنافس. يجوز للجهة المشتري .20.3

ومدى  البيانات جدولعلى معايير التقييم الموضحة في  بناءالفنية  عروضتقوم لجنة التقييم بتقييم ال: تقييم العروض الفنية .21
عدم  في حالة عرضيتم رفض ال. و(St)يتم إعطاء كل عرض مستجيب عالمة فنية . وتجاوبها مع الشروط المرجعية

 . البيانات جدولالشروط المرجعية، أو عند فشله في تحصيل أدنى عالمة فنية محددة في لما هو وارد في استيفاءه 

 

 المالية العلني وتقييم العروض الفتح .22

 ،التي حصلوا عليها بعالمة التقييم الفنيالمستشارين  تبليغ، بللعروض بعد االنتهاء من التقييم الفنيتقوم الجهة المشترية  .22.1
العملية.  االنتهاء منعروضهم المالية دون فتحها وذلك بعد  سيتم إرجاع هبأن ،الذين تم رفض عروضهم الفنيةتبليغ و
خ ووقت ومكان جلسة فتح بتاريللتأهيل الحد األدنى  االجهة المشترية المستشارين الذين اجتازو تبلغ ،فس الوقتفي نو

فتح جلسة حضور المستشارين ل ربويعتمن ترتيب إجراءات الحضور.  قبل وقت كاف يمكنهم العروض المالية، وذلك
 . وحسب رغبتهمالعروض المالية اختياريا 



 

Page 7 of 39 
 

 قراءةفيها الذين يرغبون في الحضور. ويتم  ي المستشارينممثلوبحضور  ض المالية بشكل علنيجلسة فتح العرو تتم .22.2
العروض ثم يتم فتح لم تفتح. للتأكد من أنها مختومة وفحص العروض المالية ، ثم جهرا العالمات الفنية للمستشارين

 المالية وقراءة األسعار اإلجمالية جهرا وتسجيلها.

  تصحيح االخطاء .23

محمله في أسعار ها سعر في العرض المالي، والبنود المذكورة في العرض الفني، والتي ال يوجد ل ر األنشطةتعتب .23.1
 نشاطات وبنود أخرى وبالتالي ال يجرى أي تصحيح عليها.

سعر وال أي تصحيحات يق أي تعديل على التطبكاليف في العرض المالي، ولن يتم الت كافةيعتبر المستشار قد أدرج  .23.2
 على العرض المالي.  حسابية

 بما فيها ضريبة القيمة المضافة.ميع الضرائب للعرض المالي جالسعر اإلجمالي  يشمل: الضرائب والرسوم .24

بأوزانها حسب ما هو  تحسب العالمة النهائية بجمع عالمة التقييم الفني والمالي: الجودة والتكلفةالتقييم الذي يجمع بين  .25
 المستشار الذي حصل على أعلى عالمة إجمالية إلى المفاوضات بعد اتمام االجراءات.. ويدعى جدول البيانات فيموضح 

 المفاوضات  .26

بتأكيد توفر جميع  فائز. ويقوم المستشار الالذي يتم تحديده من قبل الجهة المشتريةفاوضات في التاريخ يتم عقد الم .26.1
الجهة المشترية  ذلك، تقومفي المستشار  فشلوإذا لحضور المفاوضات. أساسي ب كمتطل المسمى طاقم العملأفراد 

بموجب  مفوضين بشكل رسمي وذلك المستشار ممثليأن يكون يجب و .لشركة التي تليه في الترتيببالتفاوض مع ا
 .خطيكتاب 

 المستشار او ممثليه. طرف منوتحرر الجهة المشترية محضر المفاوضات الذي يوقع من طرفها  .26.2

ارجة عن ظروف خعن فقط ناتجا خالل المفاوضات إذا كان ذلك  تبدال للطاقم الرئيسيجوز للجهة المشترية قبول االس .26.3
مستشار تقديم خبير هذه الحالة، يتعين على الوفي الوفاة أو العجز الصحي. مثال توقعها،  إرادة المستشار وال يمكن

خالل الفترة الفني، وذلك  من االشخاص المسمية في العرض مؤهالت وخبرة مساوية أو أفضلوب بديل للخبير المسمى
 .رسالة الدعوة للتفاوض على العقد الزمنية المحددة في

العمل، وأي  والمنهجية، وخطة العمل، وادارة ،تشمل المفاوضات مناقشة العرض واألسلوب الفني الفنية:المفاوضات  .26.4
وط الشربصياغة مستشار الجهة المشترية وال تقومالشروط المرجعية.  المستشار لتحسيناقتراحات أخرى يقدمها 

هذه الوثائق بالعقد  ادراجوالتقارير. ويتم المرجعية بشكل نهائي إن لزم، بما في ذلك جدول الموظفين وخطة العمل 
في الشروط المرجعية  ةالمحدد خدمةللوال ينبغي أن تغير المفاوضات أمورا جوهرية ". الخدمةتحت عنوان "وصف 

(TORأو شروط العقد ). 

 . العرض الماليفي اوض على السعر اإلجمالي المدون يجوز للجهة المشترية التفالمالية: المفاوضات  .26.5

تنتهي المفاوضات بمراجعة مسودة العقد في صيغتها النهائية، ويتم توقيعها باألحرف االولى من قبل : نهاء المفاوضاتإ .27
بجميع القضايا  إبالغ المستشار خطيابة الجهة المشتري في حال فشل المفاوضات، تقومالجهة المشترية والمستشار. و

الجهة وإذا استمرت الخالفات، تقوم . وتصويب االوضاع العالقة للردمدة زمنية محددة ويعطى المستشار  العالقة،
ثم تدعو الجهة المشترية المستشار صاحب  بذلك مع توضيح األسبابإنهاء المفاوضات وإبالغ المستشار بالمشترية 

عندما تبدأ المفاوضات مع المستشار الذي يليه في الترتيب، ال يجوز إعادة فتح وللتفاوض على العقد. المرتبة الثانية 
 المفاوضات مع المستشار األول.

ويقوم . مة لإلحالةالحصول على الموافقات الالزبعد االنتهاء من المفاوضات، تقوم الجهة المشترية ب: إحالة العقد .28
إعالم المستشارين بعد توقيع اتفاقية العقد، يتم و ،العقدنفيذ وأية وثائق الزمة لتوقيع كفالة حسن الت بإحضار المستشار

 اآلخرين بإحالة العقد وذلك في أسرع وقت ممكن.
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A. مستشارينالتعليمات الى ال بيانات جدول 

 البيانات  البند

A. امع 

 

 دولة فلسطين   )أ( 1

2.1  بلدية رام هللا: اسم الجهة المشترية 

 والتكلفة.اساس الجودة  على: ختياراال سلوبأ 

2.2  عرض فني عرض مالي: يطلب تقديم. 

 زياد أبوعين األساسية العليامدرسة تطوير استشارية لمشروع  خدمةتقديم  طلب عرض: اسم الخدمة. 

2.3   نعم تمهيدي:سيتم عقد اجتماع  

  ما هو وارد في اعالن الصحف حسب: والمكانوالوقت  التاريخ 

 المشترية:  الجهة ممثل ............................................................................................. 

  :2963214فاكس: - 2945555هاتف: - بلدية رام هللاالعنوان                                                

2.4  التالية:  جهة المشترية االمورستوفر ال 

 .مخطط الموقعبما فيها  ابات األولية والمعلومات والوثائق المتوفرة لديهالمتطل -

4  "ال يوجد "ميزة تنافسية غير عادلة 

B. إعداد العروض 
 

9  :اللغة العربية لغة العرض 

10  العروض الفنية الكاملة تتألف (FTP) :مما يلي 
 

A. الفني:  العرض-الداخلي األول  المغلف 

 د )كتاب التفويض(المخول بالتوقيع على العق (1)

 : نموذج تقديم العرض الفني1نموذج فني (2)

 للمستشار مرفقة بشهادات انجاز. : نموذج الهيكلية التنظيمية والخبرات2نموذج فني (3)

 حول الشروط المرجعية. : المالحظات واالقتراحات3نموذج فني (4)

 وخطة العمل ألداء الخدمة.: وصف المنهجية 4نموذج فني (5)

 .ق العمل وتوزيع المهام: هيكلية فري5نموذج فني (6)

 .الذاتية للموظفين المقترحين : السير6نموذج فني (7)

 .: جدول العمل7نموذج فني (8)

 كفالة دخول العطاء بالقيمة المحددة في دعوة العطاء. (9)
 

B. المالي-داخلي ال المغلف (FP:) 

 : نموذج تقديم العرض المالي.1نموذج مالي  (1)

 : ملخص التكاليف.2نموذج مالي  (2)

 

11  مقبولة: نعمفي أكثر من عرض واحد  من الباطنتشار مشاركة مس 

12   العروض تسليمبعد الموعد النهائي ل يوم 90لمدة تبقى العروض صالحة. 

12.4   0 الباطن:الحد االعلى لنسبة مشاركة المستشار من% 

13.1  للعروض. النهائيتاريخ التسليم  أيام قبل 5االستفسارات: خر موعد لتقديم ا  

 رة المشاريعدائ/بلدية رام هللا ارات هو: االستفس رسل اليهت ذيالعنوان ال   n.ghuneim@ramallah.ps     

 اخر ليكمل العالقة. مكتب استشاري يمكن للمستشار أن يتعاون ويتآلف مع  )أ( 14
 

15.3   عرض: هو العرض الفني ( فني كاملFTP). 

   طلب العروضشروط لى اعتباره غير مستجيب ليؤدي إمخالف تقديم عرض فني. 

 

16.2  مطبق غير  

16.4   الشيكل الجديدالمالي بالعمالت التالية:  تقديم العرضيجب 
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 البيانات  البند

C.  العروضتسليم وفتح وتقييم 
 

17.1  بالطريقة االلكترونية. يم عرضهللمستشار تقد ال يمكن 

17.5  المالي.  ة للعرضاالصليالنسخة العرض الفني، و من واحدة نسخةو يةاألصل النسخة يسلم المستشار 

 17.8 
17.10 

  الطابق االرضي - مركز خدمة الجمهور –بلدية رام هللا : تسليم العرضعنوان. 

  الدعوة.التاريخ والوقت المحددين في خطاب قبل  تسليم العروضيجب 

 فتح العروضح إال بحضور لجنة فت"ال يالخارجي: التحذير التالي على المغلف يتم اضافة". 

19.1   االلكتروني: الالفنية باألسلوب  العروض تحبفيسمح. 

  الموضح في بند لتسليم العروضالموعد النهائي  تاريخ نفسببلدية رام هللا،  قاعة اجتماعاتفي: العروض سيتم فتح 

 ظهرا. 12:00الساعة  17.10

21.1 

 

 أوزانهاو والمعايير الفرعية المعايير 

  المعايير والمعايير الفرعية

   "FTP"للعروض الكاملة تقييم الفني لل

العالمة 

 القصوى

 20 .األعمال إلنجاز المتآلفةخبرة المكتب والمكاتب   .أ

   .مة األسلوب الفني والمنهجية، وخطة العملئمال .ب

للشروط  من حيث الوضوح واالستجابةتقوم الجهة المشترية بتقييم المنهجية المقترحة سوف 

على العام للفريق متوازن ويحتوي  الهيكلأن ولتنفيذ؛ واقعية وقابلة لالمرجعية، وأن خطة العمل 

 .طواقم المقترحةالمع  متناغمةخطة العمل أن ؛ والمطلوبة والمؤهالت المهارات

 العالمة القصوى للتقييم المعيار الفرعي

 10 والمنهجية  اسلوب العمل 

                                      10 خطة العمل  

20 

 ت وكفاءة الطاقم األساسي  مؤهالت وخبرا .ت

 العالمة القصوى للتقييم فرعيالمعيار ال

 20                                             والمهندس المعماري رئيس فريق العمل 

                                                     12 مهندس مدني 

  10                                    وشبكات.  مختصة كهرباء وأنظمةمهندس 

 5 مهندس ميكانيك 

 3 مساح مرخص -مكتب مساحة 

 10 مختبر هندسي مصنف 

 بالنسبة المئوية حسب أوزانها المعايير الفرعيةباعتبار للتقييم  العالمة القصوىتوزيع 

  30 (العامة )التعليم العام، والتدريب والخبرة الزمنيةالخبرة العامة% 

 مشاريع مشابهة، والمدة  المهمة إلنجازلمؤهالت الخبرات وا(

 الزمنية مع المكتب الرئيس، المعرفة بالبرامج ذات العالقة(

70% 

 

60 

 75 هي: للنجاحية العالمة الفن%  

 يجب ان يتم توقيع جميع صفحات العرض الفني والمالي من قبل المستشار. 

24  الجديد الشيكلهي:  أخرىمالت المقدمة بع ملة الموحدة لتحويل جميع األسعارالع. 

  رام هللا بلدية-المالية  العمالت: دائرةصرف  الرسمي لسعرالمصدر. 

 تاريخ سعر الصرف هو: اخر موعد نهائي لتسليم العروض. 

25 

 

 سعرا التكلفة االقل ذوالعرض المالي  يعطى (Fm( العالمة المالية )Sf )100بشكل العروض االخرى  عالمات وتحسب

 عكسياً مع اسعارهم. ناسبات تناسبي

  على قيمة العرض  االقل سعرا العرض المالي المالية هي: العروض عالمةحساب ً ويضرب  المالي للمستشارمقسوما

  .100الناتج في 

 الوزن النسبي لعالمة العرض الفني(T ) لعالمة العرض الماليالوزن النسبي ( ونقطة70)هي (F )(30نقطة ) 

 ويتم دعوة المستشار الذي يحصل على أعلى  ،ة النهائية من خالل جمع العالمة الفنية والماليةيتم الحصول على العالم

  .مجموع عالمات الى المفاوضات او توقيع العقد
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  2-نموذج فني
  الهيكلية التنظيمية والخبرات  نموذج

 
 هيكلية المستشار .أ

 
وشهادة  ،تسجيل الشركةهادة ش، كل شريك في هذه المهمةو شركتكمتنظيم ط عرض مختصر )صفحتين( عن خلفية وأع[

 ].من نقابة المهندسين والمهندسين العاملين في الشركة التصنيف
 
 

 خبرات المستشار  .ب
 

الشركة/الشركات قامت بها والتي  مماثلة للمهمة الحاليةالستشارية الا الخدمةعن باستخدام النموذج المرفق أعط معلومات  [

وبحيث ، العالقةبشهادات االنجاز الموقعة حسب االصول من الجهات ذات  مرفقة ،فقط سنواتخمس  آلخروذلك  المتآلفة

الى  باإلضافةشهادة االنجاز، طبيعة االعمال التي تمت من قبل المستشار، أداءه ومدى التزامه بالمدة الزمنية والشروط التعاقدية،  تتضمن

 ]على األكثر اتصفح10 استخدم .وتصرف المستشار قيمة المشروع والمدة الفعلية لتنفيذ الخدمة، وايه مالحظات على أداء

 :مشروعالاسم  :العملة[ فالعقد ]أضقيمة  مساحة المشروع:  
 
 

 مدة المشروع التعاقدية: 
 مدة المشروع الفعلية:

 تاريخ البدء )شهر / عام(:
 تاريخ اإلنتهاء )شهر / عام(:

 

 مكان المشروع:  
 

 العنوان:
 

 :المشترية اسم الجهة
 
 

  
فريق العمل الذي قام بالمهمة الذين شاركت بهم  م رئيسإس

قام بها )أذكر الوظائف المهمة مثل  والمهام التيشركتكم 
 مدير المشروع / منسق / رئيس فرقة(:

 

 :وصف للخدمة
 
 
 

 في إطار هذا العمل: شركتكمظفون من والفعلية التي قام بها الم االنشطةوصف 
 
 
 
 

 
 ملخص لخبرات المستشار .ج

اسم  رقمال
 المشروع

المشروع وصف 
"الموقع االستخدام 
 وعناصره الرئيسية

مساحة 
 المشروع

اسم الجهة  التكلفة
 المشترية

تاريخ 
 المباشرة

مدة 
 العطاء

تاريخ 
 االنتهاء

مهام المكتب 
 بالتحديد
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 3-نموذج فني

 .راحات حول الشروط المرجعيةتعليقات واقت

 
 ط المرجعيةحول الشرو -أ 
 

مع بيان األسباب، أية تعديالت أو تحسينات على الشروط المرجعية تقترحها لتحسين أداء تنفيذ  الخدمة )كإلغاء اذكر [
، أو اقتراح ترتيب مختلف للنشاطات(. يجب أن ورية، أو إضافة أنشطة أخرىبعض النشاطات التي تراها غير ضر

 . [العرض فيتكون االقتراحات مختصرة ودالة ومتضمنة 
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  4-نموذج فني
 ألداء الخدمةوصف المنهجية وخطة العمل 

 
الفني مقسما إلى  العرض عرض الفني. ويقترح أن يتم تقديممنهجية وخطة العمل هي مكونات رئيسية للالاألسلوب الفني و[

 (:بما في ذلك الجداول والرسومات البيانية صفحة 10على األكثرالتالية )الفقرات 
 
 

ومنهجية  الخدمة، وأسلوب البند مة في هذاعلى المستشار ان يشرح فهمه ألهداف الخد: ب الفني والمنهجيةاألسلو (أ
المخرجات المتوقعة، ودرجة تفصيل هذه المخرجات. والتركيز على المشكالت الواجب  لتحقيقتنفيذ النشاطات 

عامل مع هذه المشكالت. كما ويجب شرح التعامل معها ومدى أهميتها، وشرح األسلوب الفني الذي ستتبناه في الت
 تبنيها والتركيز على مدى توافق هذه المنهجيات مع األسلوب المقترح.  التي يقترحالمنهجيات 

 
 

ومدتها ومراحلها  في الخدمة ومحتواهاالمستشار اقتراح النشاطات الرئيسية  على البند في هذا خطة العمل: (ب
(، ومواعيد التسليم والتقارير. الجهة المشتريةامة فيها )متضمنة موافقات وعالقاتها مع بعضها البعض والنقاط اله

يجب أن تكون خطة العمل المقترحة منسجمة مع األسلوب الفني والمنهجية، وأن تعكس فهم الشروط المرجعية 
  . لمشروعلالتي سيتم تسليمها الوثائق النهائية رفاق قائمة والقدرة على ترجمتها إلى خطة عمل مجدية. ويجب إ

 . 7-فنياليجب أن تكون خطة العمل منسجمة مع جدول العمل في النموذج 
 

موزعة  الرئيسية للخدمة األنشطةبعليه وضع قائمة و ،لفريق العمل المسمىاقتراح التنظيم الهيكلي على المستشار 
 .الدعم المساندوفريق  على الطاقم الفني
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   5-نموذج فني
 *ع المهامهيكلية فريق العمل وتوزي

 
 

 المهمة الموكلة له الموقع المقترح مجال الخبرة اسم الموظف

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 2019/2020التخرج سنة " حديث التخرجاو مدنيا  معماريا امهندسالعمل للمشروع  طاقم يجب أن يتضمن"
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  7-نموذج فني
 جدول العمل

 

 

 1االنشطة الرئيسية والفرعية الرقم
المدة 
 الزمنية

الموارد 
 البشرية

 2الشهور

 مالحظات 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1                 

1.1                 

1.2                 

2                 

2.1                 

2.2                 

2.3                 

3.0                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 
 الخ، االنشطة الفرعية المشترية، من المتطلبات كموافقة الجهةنهائية(، وغيرها ال الدورية، مثل: االولية،بما في ذلك تسليم التقارير ) ة"" الرئيسية والفرعي الخدمة أنشطةذكر جميع .  ا1
ذكر مدة النشاطات بشكل رسم بياني أفقي..  ا2
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 الجزء 4.   العرض المالي – النماذج  القياسية
 

  1-نموذج مالي
 المالي العرض تقديمنموذج 

 

          
  ]الموقع، التاريخ[
 

 ]المشترية  وعنوان الجهةاسم [إلى: 
 

 السادة، 
 

بتاريخ  طلبكم للعروضبموجب  [عنوان الخدمةأدخل [ االستشارية لخدمة الخدمةنحن، الموقعون أدناه، نعرض توفير 
غ أو المبالغ بالكلمات لأدخل المب[المالي المرفق هي  قيمة عرضنانعلمكم أن . وعرضنا الفني ]التاريخأدخل [

 يشمل هذا المبلغ الضرائب. . ]2واألرقام
 

أي ، صالحية العرضعرضنا المالي ملزما لنا وخاضعا للتعديالت الناجمة عن مفاوضات العقد حتى انتهاء مدة يكون 
 البيانات.  من جدول 12رقم  قبل التاريخ المذكور في البند

 
 
 

 الذي تستلمونه.  العرضبقبول  غير ملزميننحن على علم بأنكم 
 

 
 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام، 
 
 

 
 توقيع مفوض )بالكامل وباألحرف األولى(: 

 
 :الشركةاسم 

 
 اسم المخول بالتوقيع:

 
 التوقيع: 

 
 عنوان:ال

 

 

                                                           
  .2-ماليالالنموذج المالي في  للعرضاإلجمالية كلفة تيجب أن تماثل المبالغ تلك المذكورة في ال2 
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  ”ملخص التكاليف“ 2-نموذج مالي
 االستشارية" الخدمة"بدل أتعاب المستشار في مرحلة تقديم 

 

 
 
 
 

 الكمية الوحدة الوصف الرقم
 المبلغ اإلجمالي سعر الوحدة

 شيكل شيكل

1.0 

 

 

 

 

 الهندسية: أعمال تقديم الخدمة

، master planمخطط الموقع العام و الدراساتبدالت أتعاب إعداد 

 المدنيوالدفاع  المصدقة من نقابة المهندسين-الهندسية والمخططات 

 ألعمال المعماريةا لكافة -ومركز علوم األرض وهندسة الزالزل

 ووثائق ،شبكات واألنظمة المختصةواإلنشائية واأللكتروميكانيكية وال

للمبنى  المتطلبات الفنية وذلك مناقصة تنفيذ أشغال المشروع بموجب

وتنفيذ ، المنفصلة للمبنيينوالساحات والمالعب  ،هكافة مرافق عالمقترح م

هندس المشرف ضمن كل ما يلزم بموجب الشروط المرجعية وتعليمات الم

 حدود العقد.

الكيل هندسي بالمتر المربع لمساحة المسقط االفقي لطوابق البناء المقترح 

 فقط.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,250 

  

 

 

 

 

 تقرير تحريات استطالع الموقع: 2.0

بدل أتعاب تقديم تحريات استطالع الموقع للمشروع بموجب الشروط 

 .المرجعية
 - مقطوع

  

   مة المناقصة اإلجمالية شاملة ضريبة القيمة المضافةقي 3.0

4.0 

 

 خصم 

 

  

5.0 

 

 شاملة ضريبة القيمة المضافة بعد الخصم وقيمة المناقصة اإلجمالية 

 

  

  
 وشامال ضريبة القيمة المضافة.بعد الخصم ( شيكال جديدا                      المجموع رقماً )

 
 .......................................... شيكال جديدا.......................................................................المجموع كتابة ............

 

 
 

 ......................................................................................................................................... المستشار:اسم 

 ...................................................................................................................................... بالتوقيع:المفوض 

 ................................................................................................................................................ الوظيفة:

 ..…………………………………………………  االلكتروني:البريد  ............................... فاكس:...... ......................... تلفون:

 

 ختم وتوقيع المكتب الهندسي

أو انهاء أعمال  الى المرحلة الالحقةيتم االنتقال  توجيهات الجهة المشترية وحسب ،يتم اعداده الذي  master planعلى مخطط بناء *  (1.0)

 داد وثائق العطاء للمشروع.الهندسية للتصميم واع ع بدون انجاز اعمال تقديم الخدمةالمشرو

، ويتم إدراج األتعاب وعمق الحفر العدد والمواقع يتم تقديم العرض المالي لتحريات استطالع الموقع من جهة متخصصة وبحيث يتم تحديد  (2.0) 
 .للمستشار أعاله بموجب العرض المالي وبدون أي أتعاب إضافية
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 الجزء 5. الشروط المرجعية
 

 .مدرسة زياد أبوعين األساسية العلياتطوير استشارية لمشروع  خدمةعرض تقديم  : طلبالمشروع 

 

 ة:عامة عن الخدمة المطلوب خلفية .1

وبهدف المساهمة بتطوير البنية التعليمية في المدينة تسعى البلدية لتنفيذ  ،رام هللابلدية خطة التطويرية لضمن ال
بتوسعة المدرسة بشكل وذلك زياد أبوعين األساسية المختلطة مدرسة العديد من المشاريع منها مشروع تطوير 

مع كافة المتطلبات الفنية وذلك بعد ان تم ضم  مبنى للصفوف من األول الى الرابع " أساسي مختلطبإضافة أفقي 
االستشارية الالزمة  ة رام هللا في الحصول على الخدمةترغب بلديو ،للمدرسة القائمة المحاذية يضااألر قطع

زياد أبوعين األساسية  مدرسة ع تطويرلمشرووثائق عطاء(  وإعدادتصميم تحريات استطالع الموقع و)دراسات و
لتنفيذ الالزمة المصدقة من الجهات ذات العالقة والمشروع جميع الوثائق  مخرجات نتضمتبحيث  ،العليا

 .المشروع

مكتب بالتعاقد مع  الجهة المشتريةوبهدف التأكد من أن االهداف ومخرجات المشروع سوف يتم تحقيقها، ترغب 
 واإلنشاءات البنيةفي مجال عمارة الدى نقابة المهندسين  فما فوق ثانية مرتبةومصنف بمتخصص  هندسي

االستشارية الالزمة خالل  الخدمة، وذلك للحصول على مع مكتب اخر يكمل العالقة متآلفاانيك أو كيوالكهرباء والم
 للمشروع.الشروط المرجعية بموجب والمدة التعاقدية 

 

 :االستشارية الخدمةالهدف من  .2

دينة بما يتوافق مع احتياجات المواطنين ولزيادة عدد بتطوير البنية التعليمية في المترغب  حيث ان بلدية رام هللا

ى المقترح والفئة في المبن 4-1ئة العمرية من فولتطوير المدرسة بحيث تخدم ال المدارس النموذجية في المدينة

 وثائق عطاء تنفيذ أشعالاعداد االستشارية هو  ةالهدف من هذه الخدم، فان في المبنى القائم 12-5العمرية من 

 الشروط المرجعيةوذلك بموجب  والتكلفة التقديرية للتنفيذ زياد أبوعين األساسية العليامدرسة تطوير ع مشرو
عن عطاء  لإلعالن -لهاحسب االهداف المحددة - للمشروع جاهزةتصبح وثائق العطاء  ذلكوب ،والعامة للمشروع

  .التنفيذ

  المطلوبة: الخدمةوصف  .3
تحريات استطالع الموقع الدراسات و اعدادالالزمة من  ستشاريةاال ديم الخدمةل في هذه االتفاقية تقتضمن العمي
مسعرة والشروط الخاصة والعامة الغير لفنية وجداول الكميات المسعرة والتصاميم والمخططات والمواصفات او

االمور م ومخطط الموقع العاوذلك بموجب  بكامل مرافقها تطوير مدرسة زياد أبوعين األساسية العليالمشروع 
متطلبات الدفاع الرئيسية الواردة في الجدول أدناه وبما يتوافق مع متطلبات وزارة التربية والتعليم وبلدية رام هللا و

 ".4"انظر ملحق  التصميم االنشائي لخمسة طوابق ويكونام وحدات االنارة الموفرة للطاقة استخدويطلب ، المدني
 التفاصيل البيان

وصف 
 المشروع

 ة على قطعوشارعي بيتهوفن وصالح خلف شارع أبناء رام هللا  عين علىدرسة زياد أبو تقع م
مع  بإضافة مبنى اخربشكل أفقي سيتم توسعة المدرسة الجدول، و15حوض  294 ،293رقم  االرض

 .للمدرسة 2م4,354بمساحة  295،296،297،15ع رقم القطبعد ان تم إضافة كافة مرافقه، وذلك 

  ة مرافقها كافاناث مع  9-5مختلط ومن  4-1تتكون من مبنى للفئة العمرية من  القائمةالمدرسة
 علما بأن الملعب الرياضي وساحة االصطفاف للمبنى القائم متداخلين. ،واألعمال الخارجية لها

 للبناء المقترح  اجماليةساحة وبم، غرفة صفية12بواقع  4-1الفئة العمرية من  المقترح المبنىخدم سي
 : متطلبات التصميم.1تقريبا بموجب ملحق د 2م2,200

  المدرسة الذكية حسب المواصفات التالية كحد أدنى: تكونيجب ان 

 بين أجهزة الكمبيوتر  Network لجميع المدرسة *. server  *WIFIغرفة  .

 وجهاز كمبيوتر في كل صف. smart TVاعمال التأسيس الالزمة ل  .

 ربوطة بالهاتف.واإلدارة وسماعات مانتركوم بين الصف  .

 غرفة الكمبيوتر        كاميرات مع تسجيل في *جرس الكتروني بحيث يتم التحكم به من اإلدارة.       .

 لكل طابق. wireless mike                        * Control panelنظام  .
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أنشطة 
المشروع 
 الرئيسية

  الموقع العام مخططاعداد master plan الشكل  معليه موضحاعرضية والمقاطع الطولية وال

الساحات الخارجية بكافة مرافقهم و القائمة والمقترحة لألبنيةوالمساحة واالرتفاعات والمناسيب 
 .الشوارع المحيطةمناسيب وبما يتوافق مع  ،لكل مبنىالمنفصلة والمالعب 

  للمبنى خارجية وكافة االعمال الاألعمال المعمارية والكهربائية واإلنشائية والميكانيكية تصميم
، وساحات، ومساحات خضراء ،وارصفة ،وبوابات ومواقف سيارات ،اسوارمثل  – المقترح

 المعتمد للمشروع. master plan، بموجب مخطط -الخ ومالعب
  خارجية للمبنى القائم وذلك لفصل ساحة المدرسة االمامية عن المالعب الخارجية المالعب التصميم

 لها.
 للمشروع.ق مصد اعداد مخطط مساحة 
  مثل الشبكات، كاميرات مراقبة، أنظمة حريق وسرقة الخ". –تصميم االنظمة المختصة 

 .تقديم تقرير تحريات استطالع الموقع بموجب المتطلبات الفنية وكودة استطالع الموقع 
 ذلك.إعداد خطة عمل لتنفيذ الفعاليات المقترحة للمشروع مع توضيح آلية تنفيذ العمل والمدة الزمنية ل 

المتطلبات 
الفنية 
للبناء 

المقترح 
االحكام و

التنظيمية 
 للقطعة

  :غرفة للصف 2غرفة صفية، غرفة مصادر،  12 البناء االضافيمن: يتضمنالمتطلبات الفنية

ا، سكرتاري ،غرفة معلماتالتمهيدي، قاعة متعددة األغراض، مكتبة ومختبر حاسوب، وحدة إدارية )
االعمال  تكونوبحيث  صحية،لي( وكافة الغرف الخدماتية والارشاد تربوي، غرفة اسعاف او

 الخارجية بما فيها المالعب الخارجية منفصلة لكل بناء. 
 مباني عامة وحسب موافقة اللجنة المحلية. :تصنيف قطعة االرض  

االرتداد األمامي: 

 م10

االرتداد جانبي: 

 م8

االرتداد 

 م10الخلفي:

النسبة 

 %36المئوية:

عدد 

 6:الطوابق
 

 

 :المستشارمسؤوليات  .5
التصميمية الذي سيتم إحالة العطاء عليه وتوقيع العقد معه أن يقوم بإعداد الدراسات والمخططات  المستشاريتعين على 
المسؤوليات التالية  مع مراعاة ،جميع مراحل المشروعبمتعلقة ال االستشارية ةوتقديم الخدم العطاء وثائقووالتفصيلية 

مرحلة الدراسات ومرحلة المخططات األولية للمشروع تشمل تقديم عدة مقترحات مالحظة بأن مع  :ىكحد أدن

للتصميم االولي للمخططات المعمارية واجراء التعديالت المطلوبة عليها من قبل االستشاري وذلك لحين الحصول 

 .على كتاب رسمي من الجهة المشترية بالموافقة على اعمال هذه المرحلة

 عام .1

 في جميع مراحل المشروع وتقديم التوصيات الالزمة.الجهة المشترية ور مع التشا 
 في أي مرحلة من مراحل الدراسات والتصميم بناء على تعليمات الجهة المشترية. للمشروع عرض تقديمي اجراء 
 شترية.الموتقديمها للجهة  نهائيرية وإنهاء الوثائق بشكلها الالجهة المشت إجراء التعديالت التي تطلبها 
 إلى أسماء الكودات والمواصفات وأرقامها الرسمية، وبيان ذلك بشكل واضح  راساته وتصاميمهاإلشارة في جميع د

  الفنية، مع ارفاق صورة عن المرجعيات المدرجة. التقاريرات النهائية والمذكرات الحسابية وفي المخطط
 للمشروع. وملونة ومن عدة زوايا تقديم صور ثالثية االبعاد  
 والمواصفات المعتمدة في فلسطينم الكودات العالمية استخدا.  
 تكلفة.لعناصر وتشغيلها بأقل ية الجمالية واالقتصادية للمشروع واالخذ بعين االعتبار سهولة صيانة امراعاة الناح  
 ربائية والميكانيكية الكهدراسات والمذكرات الحسابية المتعلقة بتصميم المشروع لألعمال المعمارية والمدنية وتقديم ال

 وأية أعمال اخرى. والشبكات
 يشمل العرض المالي للمستشاروبحيث ، من الجهات ذات العالقة الالزمة والموافقات الحصول على التراخيص 

 .عن ذلك باستثناء رسوم الترخيص في بلدية رام هللا جميع الرسوم المترتبة
  على ية بناءاالفقالحمال يجب ان يتم تصميمه لمقاومة االمبنى ACI/IBC 2012 Codes، متطلبات بما يحقق و

، المناطق الداخلي للبناء عزل الحراريالحد األقصى لل"بنية الخضراء دليل االستشاري لألالطاقة المتجددة و
 .الخضراء، الخ(

  بحضور االجتماعات التي يتم عقدها للمشروعمن قبل المستشار المسمى الفني جميع أفراد الطاقم يلتزم. 

 .Master Planومخطط الموقع العام  : مرحلة الدراساتاالولىالمرحلة  .2

والساحات مبنى للالمطلوبة  الداخلية تحديد المساحاتالجهة المشترية ودراسة متطلبات المشروع المعدة من قبل  .أ
 .ت عليهاحسب متطلبات وزارة التربية والتعليم وبلدية رام هللا، وتزويده بأي مالحظات ومقترحاوالمالعب 

 لحصول علــى المعلومات الالزمة إلعداد الدراسة وأحكام التنظيـــم بمنطقة المشروعالخدمات ل تمراجعة مؤسسا .ب
 والمعلومات األساسية المتعلقة بالخدمات والبنية التحتية )كهرباء، مياه، صرف صحي، شوارع(.
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 -: نىأداالمور التالية بحد إعداد تقرير فني شامل للمشروع يحتوي على  .ت
موضحا عليه األبنية القائمة المقترحة والساحات والمالعب وكافة  master plan مخطط الموقع العام .1

الالزمة  واالرتفاعات بحيث يتم توضيح الشكل واالبعاد والمناسيب والجدران االستنادية، متطلباتهم واالسوار
الشوارع الالزمة ومناسيب مناسيب ال اموضحا عليهللعناصر المختلفة باإلضافة الى مقاطع أفقية وعمودية 

 ، وصور ثالثية االبعاد توضح العالقات والمناسيب المختلفة.المحيطة
  وصف موجز لطبيعة المشروع وعناصره وعالقاته الوظيفية. .2
 المساحات الالزمة لكل عنصر، والمساحة الكلية. .3
 لها. جدول يوضح ارتفاعات الجدران االستنادية المقترحة والتصميم األولى .4
 التوزيع الطابقي المقترح للمساحات في المبنى. .5
 مخطط الموقع العام مع بيان مرافق الخدمات المطلوبة. .6
 بيان امكانيات التوسع المستقبلي مع دراسة البدائل المختلفة وتقديم تقرير مفصل حول خصائص كل بديل منها. .7
يات نقاطها الرئيسية وطبوغرافية يبين حدود قطعة األرض واحداثمصدق من مكتب مرخص، مخطط مساحة  .8

سم مع تثبيت زوايا الحدود ونقطة المرجع بكتل خرسانية ثابتة 50رية ال تتجاوز وموقع المشروع بفترة كونت
 وبيان مناسيب الطرق المحيطة بالموقع.

 تحريات استطالع الموقع.إجراء خطة  .9
 أية عوائق ممكن أن تؤثر على تنفيذ فعاليات المشروع المختلفة. .10
قواعد التصميم المعمارية واألنظمة االنشائية والميكانيكية والكهربائية حسب شروط نقابة المهندسين وبلدية  .11

مع بيان المرجعيات الفنية للتصاميم  المعروفة،رام هللا ومتطلبات وزارة التربية والتعليم وحسب الكودات العالمية 
وبيان المواد المقترح استعمالها  ،( والمستخدمة في التصميمDesign Codes and Referenceالمعدة )

 في البناء مع مراعاة استعمال المواد المحلية )كلما كان ذلك ممكنا(.
 .تقدير التكلفة األولية للمشروع .12

 مرحلة المخططات األولية.: نيةثاالمرحلة ال .3

 .الثانيةعلى أعمال المرحلة  الجهة المشتريةطلبها تجراء التعديالت التي ا .أ
 المطلوب.وتقييم تقرير  ها،واإلشراف علـى تنفيـذ التعاقد مع جهة متخصصة لتحريات استطالع الموقع .ب
العامة، مع ضرورة التقيد  بـيان وصـف عناصر المشروع ومواصفاتهامع للتصميـم  وضـع مخططـات أوليـة .ت

ة المهندسين وبلدية رام هللا والكودات وشروط نقاب، والموازنة المقدرة ان وجدت ببرنامج المتطلبات األساسية
 العالمية المعروفة.

تقديـم وصـف أولي لألنظمة المنوي تفصيـلها فـي المـرحلة الالحقة من أنظمة إنشائية وكهربائية وميكانيكية  .ث
م ، والمرجعيات الفنية للتصاميمع بيان القواعد األساسية لمواصفات المواد المنوي استخدامها، ومرافق الخدمات

 ( والمستخدمة في التصميم.Design Codes and Referencesالمعدة )
 تقرير موازنة المشروع. .ج

 المخططات التصميمية ووثائق العطاء: ثالثةالمرحلة ال .4

 .الثالثةعلى أعمال المرحلة  الجهة المشتريةطلبها تإجراء التعديالت التي  .أ
صميم البناء لألحمال األفقية والعمودية المتوقعة وتحضير والتصاميم النهائية لجميع األعمال وت إنجاز الدراسات .ب

بما فيها الشروط العامة والخاصة  ”Final Draft“المخططات التفصيلية وجداول الكميات ووثائق العطاء كاملة 
" والمواصفات الفنية األخرى المطلوبة وذلك بموجب وقانون الشراء العام "باعتماد عقد المقاولة الموحد كمرجعية

 وإقرارها. الجهة المشتريةالتفاصيل المبينة في هذا الملحق، وتقديم مسودة هذه المرحلة للمراجعة من قبل 
 .نهائي متضمنة التعديالت المطلوبةبشكلها ال لجهة المشتريةلالوثائق  تقديم .ت

 : مرحلة المخططات التفصيلية ووثائق العطاء النهائيةرابعةالالمرحلة  .5

 .رابعةعلى المرحلة ال طلبها الجهة المشتريةت إجراء التعديالت التي .أ
 انجاز المخططات التفصيلية ووثائق العطاء النهائية للمشروع. .ب
، يتم تسليم وثائق المشروع بشكلها الرابعةبعد الحصول على موافقة الجهة المشترية الخطية على أعمال المرحلة  .ت

 من الشروط المرجعية. وثائق المشروع :(9، حسب ما هو وارد في بند رقم )النهائي

 مرحلة ما بعد تسليم وثائق المشروع ولحين االنتهاء من تنفيذ أشغال المشروع. :الخامسةالمرحلة  .6

المشاركة في االجتماع التمهيدي والجولة الميدانية للعطاء، ويترتب عليه عمل محضر االجتماع التمهيدي والرد  .أ
من قبل جميع المقاولين، وارسال نسخة من المحضر وجميع  على استفسارات المقاولين والتأكد من استالمها

 الوثائق الصادرة للمقاولين الى الجهة المشترية.
 المشاركة في جلسة فتح العطاء بناء على الدعوة التي يتم ارسالها من قبل البلدية، والمساعدة في تقييم العروض.  .ب

 تنفيذرحلة من مراحل العمل وفي مرحلة ي أي ملى االستفسارات المتعلقة بالمشروع ووثائقه وذلك فالرد ع .ت
 مشروع.ال
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 تسليم الخدمات المطلوبة:لالزمني للعقد والمدة الزمنية  اإلطار .6
غير شاملة  "يوما تقويميا150مدة "بموجب االتفاقية خالل  المطلوبة االستشارية ةالخدمالمستشار انجاز ينبغي على 

 .شتريةلمراجعة التي تستغرقها الجهة الملفترات ا

 التأخير في المشروع:   .7
  وال  ،حلتة العمتل بتنفس عتدد أيتام التتأخيرمر يعنتي تمديتد للجهة المشتريةان أي تأخير في فترات المراجعة المحددة

تحت أي من الشروط الجزائيتة التواردة فتي العقتد المبترم ة الزمنية تأخير اعتبار هذا التمديد في المد للمستشار يمكن
 . وال يحق للمستشار المطالبة بأي نفقات إضافية أو تعويضات للتأخير. والمستشار المشتريةبين الجهة 

 بتطبيتق غرامتات التتأخير علتى النحتو التوارد  يم من قبل المستشار، تقوم الجهة المشتريةوفي حالة التأخير في التسل
ليتتم لجهتة المشتترية تستليم لفي العقد ويترتب على المستشار مسؤولية تقتديم التبريترات عتن التتأخير الحاصتل فتي ال

البت به وذلك بموجب تقريرا مفصال وموضحا فيه تواريخ التسليم الفعلي مقارنة بالمدة الزمنية التعاقدية للمشروع، 
وبحيث يتم تسليم التقرير مع مطالبة الدفعة النهائية، وفي حتال عتدم تستليم التقريتر يتتم خصتم غرامتات التتأخير متن 

 تلقائي.الدفعة النهائية بشكل 

 للمشروع:الطاقم الفني المسمى  .8
اد دواع صميمالذين سيقومون بالدراسات والتيطلب من المستشار االلتزام بتسمية الطاقم الفني من المهندسين وغيرهم 

 :، وبحيث يكون جميع أفراد الطاقم الفني مسجال في المكتبألعمال المشروع بموجب الجدول أدناه مناقصةوثائق ال

 للمشروع:الرئيس ي الكادر الفن 
 المؤهالت والخبرة العملية المطلوبة الكادر الفني الرقم

رئيس الفريق والمهندس  .1
 المعماري

  مشابهة.في مشاريع  ةسن 10معماري بخبرة ال تقل عن مهندس 

 في مجال التصميم االنشائي في مشاريع مشابهة. نةس 10خبرة عملية ال تقل عن   مهندس مدني .2

ء وأنظمة هربامهندس ك .3
  .وشبكات مختصة

  االنظمة  الكهربائية األعمالفي مجال تصميم  ةسن10خبرة عملية ال تقل عن

 مشابهة. لمشاريع والشبكات

أعمال الصرف الصحي في مجال تصميم  نواتس8خبرة عملية ال تقل عن   مهندس ميكانيك .4

 لمشاريع مشابهة. والميكانيك

 سنوات في اعمال مشابهة.5مرخص بخبرة ال تقل عن  مكتب مساحة  مرخص مساحةمكتب  .5

 2020-2019مهندس مدني أو معماري خريج عام   مهندس حديث التخرج .6

 سنوات في مشاريع مشابهة.10بخبرة ال تقل عن  مصنف في نقابة المهندسين  مختبر هندسي .7

 :وثائق المشروع .9
 ي التعليمات الصادرة عن نقابة المهندسين فيما يتعلق بوثائق على المستشار مراعاة توفير كافة المتطلبات الواردة ف

وبحيث يتم  المختصة،واالنظمة  والمعمارية والكهربائية والصحيةاإلنشائية  األعمالالعطاء والمخططات لجميع 
 هعلى أن تشتمل األمور الواردة أدنا للمشروع،نشائية الغير ايلية لجميع العناصر االنشائية وعمل مخططات تفص

 :علما بأنه يطلب ختم المخططات االنشائية من قبل مركز علوم األرض وهندسة الزالزل
/المخططات  البيان   الوثائق المطلوبة

ق 
ائ
وث

ء
طا

لع
 ا

المجلد الثاني: نماذج العرض والضمانات واالتفاقيات-المجلد األول: تعليمات للمناقصين                -  
المجلد الرابع: المواصفات الفنية-الخاصة                                   المجلد الثالث: الشروط العامة و  

المجلد السادس: المخططات-المجلد الخامس: جداول الكميـات                                          -  

"خانيكية الالمجلد السابع: كتيب التفاصيل " العامة، المعمارية، والمدنية، واإلنشائية، واأللكتروميك-  
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ً عليه تمديدات التغذية بالماء والصرف الصحي ونقاط بداياتها ونهاياتها والربط على  .1 مخطط موقع عام مبينا
 )نظامتلفة مثل الشبكات العامة والمباني المقترحة، وكذلك تمديدات التغذية الرئيسية لألنظمة الميكانيكية المخ

 .الخ(… إطفاء الحريق المركزي
 .مخططات التمديدات الرأسية المجمعة لألنظمة الميكانيكية المختلفة المذكورة في البند أعاله .2
 مخططات التمديدات األفقية لألنظمة الميكانيكية المختلفة. .3
 .1/20ختلفة بمقياس رقم: مخططات تفصيلية مبيناً عليها مواقع واقيسة وأنواع األنظمة الميكانيكية الم .4
 إعداد دليل للمخططات موضحاً عليه داللة كل رمز. .5
 مخططات لنظام الصرف الصحي الداخلي. .6
 مخططات لنظام إطفاء الحريق الداخلي. .7
 مخططات لنظام تغذية الغاز الداخلي. .8
 مخططات التدفئة والتكييف للمدرسة. .9
 تصميم.لوحات بالتفاصيل الفنية لجميع األجهزة الواردة في ال .10
لمنع تداخل وتضارب هذه  هوخالف مخططات تفصيلية تبين العالقة بين األنظمة الميكانيكية والكهربائية المختلفة .11

 .األنظمة مع بعضها

  بموجب  المبنى واالعمال الخارجيةللمشروع "على المستشار تبويب جداول الكميات"Master Format of 
“construction specification institute” (CSI) – 16 divisions 

 الخطية على أعمال المشروع يتم تسليم وثائق المشروع بشكلها النهائي بعد الحصول على موافقة الجهة المشترية 
لكافة والدفاع المدني ونقابة المهندسين  االنشائية" لألعمالمصدقة من مركز علوم األرض وهندسة الزالزل "

  :وبحيث يتم، حسب االتيو النسخ
 :Designed by: Drawn by)موضحا فيها وتوقيع جميع المخططات من االستشاري بتاريخ التسليم ختم  -

checked by:). 
 .ختم وتوقيع جميع وثائق العطاء من قبل مدير المشروع -
 .نسختين عن كافة الدراسات األولية والتحليل واالستخالصات منها  
 وع لألعمال المعمارية والمدنية والكهربائية والميكانيكية نسخة عن المذكرات الحسابية المتعلقة بتصميم المشر

 والشبكات وأية أعمال أخرى.
 عن تقرير استطالع الموقع المصدق نسختين. 
 ملف التحليل اإلنشائي للمبنى. 
  ملف بصورةعرض تقديمي عن المشروع power point. 
 8 جداول الكميات، تر الشروطدف :ئيسبشكل ر بحيث تتضمن كل نسخة ،مناقصة المشروع تنفيذ من وثائق نسخ ،

  PDF ملف بصورةالمخططات والمواصفات الفنية يحتوي قرص مرن و، A3المخططات وكتيب التفاصيل بحجم 
 بالحجم المناسبوكتيب التفاصيل المخططات و المواصفات الفنيةمن  تيننسخA2 ،A1 . 
 لكل حيز. خطة اللونية والتشطيبال 
 ت.نسخة مسعرة من جداول الكميا 
  مع ربط -كتيب جدول احتساب الكميات بشكل مفصل وباستخدام البرامج المختصة او باستخدام برنامج اإلكسل

لجميع البنود ألعمال المشروع  وذلك-المخططاتتسمية العناصر في جدول احتساب الكميات مع مواقعها على 
 المعمارية واإلنشائية وااللكتروميكانيكية الخ.

  وبحجم  بعاد ملونةاالكتيب لصور ثالثيةA3 للمشروع.والخارجي  داخليتوضح التصميم ال 
  نسخة من جميع الوثائق السابقة على قرص مرن، وبحيث تكون المخططاتdwg & PDF files والوثائق ،

 .doc, xls. & PDFاألخرى 
 حددة في العطاء.تقديم خطة زمنية لتنفيذ فعاليات المشروع المختلفة والية التنفيذ خالل المدة الزمنية الم 

 

 :تعابنوع العقد وبدالت األ .10
  .(Fixed Price Contract) القياسان هذا العقد هو عقد  .1

  :التاليحسب أتعاب تقديم الخدمة االستشارية  بدلتكون  .2
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 الجزء 6. نموذج عقد القياس
 

 االستشارية الخدمةنموذج عقد تقديم 
 

 :بين      2019ت هذه االتفاقية في هذا اليوم .............. من شهر ................... لسنة حرر

 
 "الفريق األول" ا.................... على اعتباره.................................................... الجهة المشترية 

 و

 .................... على اعتباره "الفريق الثاني".................المستشار      ......................................
 

تحريات استطالع الموقع الالزمة )دراسات و ستشاريةاال الخدمةعلى في الحصول  ةراغب جهة المشتريةكانت اللما 

بموجب المتطلبات الفنية  زياد أبوعين األساسية العليامدرسة تطوير  ( لمشروعالمناقصةوثائق  وإعدادتصميم و

فقد تم االتفاق بين شار المقدم إليه، ولما كان قد قبل بعرض الفريق الثاني المست، والشروط المرجعية للمشروع

 الفريقين على ما يلي:

 

اعتمتتاد التعتتاريف التتواردة فتتي الشتتروط العامتتة متتن دفتتتر عقتتد المقاولتتة الصتتادر عتتن وزارة األشتتغال العامتتة  - 1

( متن 1واإلسكان للكلمات والعبارات الواردة في االتفاقية وذلك باإلضافة إلتى التعتاريف التواردة فتي المتادة )

 روط هذه االتفاقية.ش
 

قراءتهتا  متكاملة وتتماعتبار الوثائق المدرجة أدناه جزءا ال يتجزأ من هذه االتفاقية، وتعتبر بمجموعها وحدة  - 2

 وتفسيرها بهذه الصورة:

 قرار اإلحالة  .

 عرض المناقصة .

 للعقد الشروط المرجعية .

 الشروط العامة للعقد  .

 .الحق التي تصدر قبل توقيع االتفاقيةدعوة العطاء والمالتعليمات للمشتركين و .

 المراسالت بين الطرفين. .
 

شةةاملة  : ) ....... ( شتتيكال جديتتدا فقتتط كتابة.......................................شتتيكال جديتتدا،قيمةةة االتفاقيةةة)أ(   -3

قبةةل كل تلقةةائي وبشةةبخصةةم كافةةة الرسةةوم الماليةةة المسةةتحقة  وسةةتقوم الجهةةة المشةةتريةضةةريبة القيمةةة المضةةافة، 

 .للمستشار اصدار أية دفعة مستحقة

وال تشتتتمل  ،..........................يومتتتا: )....... (يومتتتا كتابتتتة ..............................مةةةدة االتفاقيةةةة)ب( 

 المدة الالزمة للمراجعة والتقييم من قبل الفريق األول.
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المطلوبة منه في هذه االتفاقية وانجازها وتستليمها وفقتا  ستشاريةالا ةريق الثاني بإعداد وتقديم الخدميتعهد الف - 4

 ألحكام االتفاقية.

ه( المتذكورة باالتفاقيتة فتي المواعيتد أتعابتيتعهد الفريق األول بأن يدفع إلى الفريق الثاني قيمة االتفاقيتة )بتدل  - 5

المطلوبتة منته  ستشتاريةاال الخدمتةاني بوباألسلوب المحدد في االتفاقية ألعمال التصتميم لقتاء قيتام الفريتق الثت

 بموجب هذه االتفاقية

 
وذلتك وفقتا للقتوانين  ،على ما تقدم فقد اتفق الفريقان على إبرام هذه االتفاقية وتوقيعها فتي الموعتد المحتدد أعتاله وبناء

 المعمول بها.
 
 
 

 الفريق الثاني )المستشار(
 

 (الجهة المشتريةالفريق األول )

 ........................................التوقيع: .....

 
 .........................االسم: .....................

 
 .......................الوظيفة: .....................

 
 وقد شهد على ذلك: 

 التوقيع ..........................................
 ..............االسم:.............................

 

 ...............................التوقيع: ................
 

 ................................االسم: .................
 

 ....................................الوظيفة: ..........
 

 وقد شهد على ذلك: 
 .......التوقيع: ........................................

 االسم:.................................................
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I.  العامة التفاقية الخدمة االستشاريةالشروط  

 الواردة في هذه االتفاقية المعاني المحددة لها تاليا إال إذا دلت القرينة على غير ذلك:للكلمات  : تكون( التعاريف1المادة )

 .وطنية الفلسطينيةالسلطة ال :الدولةالسلطة/  -
 المستشار إلنجازوالذي يتعاقد مع  وكذلك خلفاءه القانونيونفي هذه االتفاقية كفريق أول  المسمىالفريق  :المشتريةالجهة  -

مسؤوليات ولممارسة صالحيات  الجهة المشتريةفوضها تأخرى  جهة يأو أشملها االتفاقية، تالتي  ستشاريةاال الخدمة
 بذلك خطيا".  المستشار إعالمن يتم ، على أاألولالفريق 

 االتفاقية ويتمتــع بموجب هذه المستشار أعماللمتابعة  الجهة المشتريةعينه تالذي  الشخص :الجهة المشتريةثل مم -
 .إبالغ المستشار خطياً بهاكما يجري  الجهة المشتريةالصالحيـــات التي يتم تحديدها له من قبل ب

في االتفاقية  المسمى( أو التآلف استشاريةشركة  أومكتب  هندسية،مكتب أو شركه  مهندس، )مكتب المكتب :المستشار -
    االتفاقية.وفقا" لهذه  ستشاريةاال الخدمة ألداء الجهة المشتريةمعه  تكفريق ثاني والذي تعاقد

، أنواعهابكافة  مية والتفصيليةالتصمي ، المخططاتوثائق عطاء التنفيذالتصاميم،  الدراسات، إعداد :ستشاريةاال الخدمة -
الشروط محدد في هذه االتفاقية ومالحقه و هو وفقا" لما والخاصة العامة، جداول الكميات، الشروط الفنيةالمواصفــــات 

 بهذه االتفاقية. المرجعية
 ههذأحكام بموجب  ريةستشااال الخدمةإلنجاز  الجهة المشترية إلى المستشارالمقدم من  المسعر العرض هو :العرض المالي -

 االتفاقية.
اتفق الفريقان عليها قبل توقيع  إضافيةمع أي شروط  المناقصةلعرض  الجهة المشتريةالقبول الرسمي من  :قرار اإلحالة -

 االتفاقية.
التي قد تطرأ زيادة أو نقصان بسبب التعديالت  يألقرار االحالة ويكون خاضعا المذكور في  اإلجماليالمبلغ  :االتفاقيةقيمة  -

 .على االتفاقية
 خطي.التي يتلوها تأكيد  الشفوية الموافقةأو  الخطية الموافقة الموافقــة: -
من  والتدقيقللمراجعة  الالزمةاقية وتشمل المدة فموضوع هذه االت األعمال إلنجازباالتفاقية  المحددةهي المدة  :العمـلمـدة  -

 التقويمية األياموتقاس بالتوقيت الشمسي وبعدد  االتفاقية،يدات مبررة على مدة تمد أيباإلضافة إلى  الفريق األولقبل 
 وليس بأيام العمل.

 ها.من ءاً في هذه االتفاقية والتي تعتبر جز المدرجةهي الوثائق  الوثائق: -
، وكذلك ع هذه االتفاقيةموضو األعمالإلنجاز يعينها  أو الجهة المشترية حددهاتالتي والمناطق  واألماكن األراضي الموقع: -

 .نص عليها االتفاقية تحديدا على اعتبارها جزءاً من الموقعتأي أماكن أخرى 
 

 : ( وصف العمل في نطاق االتفاقية2المادة )
والتصاميم وتحريات استطالع الموقع الالزمة من إعداد الدراسات  ستشاريةاال الخدمةتضمن العمل في هذه االتفاقية تقديم ي

مدرسة تطوير مسعرة والشروط الخاصة والعامة لمشروع الغير لفنية وجداول الكميات المسعرة وت والمواصفات اوالمخططا
 الدفاع المدنيورام هللا بلدية و وزارة التربية والتعليم متطلباتالشروط المرجعية وبموجب  وذلك ،زياد أبوعين األساسية العليا

 ."للسالمة العامة"
 

 اللغة: و ( القانون3المادة )
المواصفات وجداول الكميات وبه،  المتعلقةبما في ذلك جميع المراسالت والشروط  العربية، باللغة االتفاقيةكون ت -أ

ووقع خالف على التفسير يكون النص  واإلنجليزية العربيةباللغتين  االتفاقية تحرر وإذا ،الفنيةوالمخططات والتقارير 
 المعتمد.هو  بالعربية

في  إليهاويرجع  اعند التوقيع عليه هذه االتفاقيةالمفعول على  النافذة الفلسطينيةوالتعليمات  واألنظمةالقوانين  امأحكتسري  -ب
 ها.تطبيق شروط

 

: يخضع جميع المستشارون لجميع القوانين واألنظمة السارية المفعول في مناطق السلطة ( الضرائب والرسوم4المادة )
أية إضافات  الجهة المشتريةتحمل جميع الضرائب الحكومية ولن ت األسعار التي يضعها المستشارالوطنية الفلسطينية. وتشمل 

على سعر االتفاقية اإلجمالي المحدد في المناقصة وخصوصا ألي تغييرات في األسعار أو بقيمة العملة أو التعرفات الجمركية 
 وغيره.

 
كفالة حسن  جهة المشتريةليقدم ل أن تفاقية وقبل توقيع اال اإلحالةلغه قرار بعد تب المستشارعلى : ( كفالة حسن التنفيذ5المادة )

عن مدة العمل  %25بما نسبته  وقيامه بكامل التزاماته بموجب االتفاقية ولمدة تزيد ستشاريةاال الخدمةضمانة لتقديمه  األداء
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مؤسسة  أوصادره عن بنك المقبولة ن قيمة االتفاقية م %10 بنسبة الكفالةوتكون  ثالثة أشهر أيهما أكثر المحدد باالتفاقية أو
تمديدها على  جهة المشتريةلفيحق ل الكفالةتمديد  األمرتطلب  وإذا(، ج)رقمملحق  - الكفالةمعتمدة رسميا"وحسب نموذج  مالية

عن الكفالة  اإلفراج ةالجهة المشتريحسب متطلبات سير العمل، وعلى  مماثلةلثالثة أشهر قابلة للتجديد لمدد  المستشارحساب 
 .المستشارمن قبل  النهائية المقدمة المخالصة موافقته علىبعد 

 
 : ( مستوى األداء6المادة ) 
المهنية وان يستخدم  الممارسةعلى أعلى مستويات  المطلوبةألداء واجبـاته  ومواظبةببذل كل عناية  المستشاريلتزم  -أ

بأسماء وخبرات المهندسين الذين  الجهة المشتريةه وخبـــرته، وان يعــلم فـي مجـال اختصـاص األشخاص المؤهلين كالً 
ال يتفق  للمستشارالمهني للكادر الفني  األداءبأن مستوى  جهة المشتريةلما تحقق ل وإذا. ستشاريةاال الخدمةسيقومون بتقديم 

ً  الجهة المشتريةالمطلوبة فعلى  ةوالدرج جديدة إذا  فنيةيستخدم كوادر  أن المستشارى يجب علو، إبالغ المستشار بذلك خطيا
أن يأخذ في االعتبار  المستشارلتصحيح الوضع وان يعيد تنظيم الفريق العامل بما يتفق وهذا المطلب. وعلى  لزم األمر

 شاريةستاال الخدمةمـن يمثلــه في كل ما له عالقة بتقديم  أو الجهة المشتريةأو يطلبها المالحظات التي يوجهه بشأنهـا 
 موضوع هذه االتفاقية.

 جهة المشتريةلبالمستوى المطلوب فيعتبر ذلك تقصيرا"من جانبه، ويحـق ل الفنية الخدمةعن تقديم  المستشارتخلف  إذا -ب 
وفقا  اإلجراءات، وتتم المستشار إنذار، وذلك بعد األخطاءالكفيلة بتالفي التقصير وتصحيح  اإلجراءاتاتخاذ  الحالةفـي هــذه 

 .( من هذه االتفاقية12) لمادةل
 

  المطلوبة الخدمةفي تقديم تأخر مدة العمل، تمديد مدة العمل، ال المباشرة،سريان االتفاقية،  (: 7المادة )
 الفريقين.من قبل  ابعد توقيعه تفاقيةاال هيسري مفعول هذ االتفاقية:سريان مفعول  -أ 

 

المطلوبة منه بموجب االتفاقية لكل مرحلة من المراحل ضمن  ستشاريةاال مةالخدينبغي على المستشار انجاز : مدة العمل -ب
 .الجهة المشتريةستغرقها مدة العمل فترات المراجعة التي ت ( الحقا. ويتخلل16المدة المحددة لها بموجب المادة )

 

، ويتم ذلك بعد تسليم لمستشارا إلى الجهة المشتريةوجهه تبموجب كتاب خطي  المباشرةيحدد تاريخ  :تاريخ المباشرة  - ج
من مباشرة العمل، ويتم تثبيت ذلك في محضر رسمي مبين فيه جاهزية الموقع  المستشارمن الموقع تمكن  أجزاء أوالموقع 

  .و المستشار من يفوضه خطيا" أو الجهة المشترية، ويوقع المحضر من قبل كل من وجدت إن أخرىعوائق  وأي
 

 

                                                                           تمديد مدة العمل :   -د
مدة عمل من النوع والقدر الذي يبرر تمديد  الخدمةوكانت تلك  إضافية استشارية خدمةبطلب  الجهة المشترية تقـام إذا - 1 

يدرس الحالة  أن الجهة المشترية جدت ظروف طارئة تؤثر على سير العمل، فعلى أو مرحلة من مراحل المشروع أي
 األمور.يتناسب مع هذه  العمل بمامن مراحل  ةمرحل نتيجة لتمديد مدة أي االتفاقيةمدد مدة تو المستشارمع 

( الحقا، 16في المادة ) إليهمن المقررة في جداول المراحل المشار  أطولفترات مراجعه  الجهة المشترية تاستغرق إذا  - 2
 مهامه. أداءفي  المستشارعن تخلف  هو ناجمعـدا مـا  لذلك فيمــامدة العمل تبعا  فانه يتم تمديد

 

      التأخيـــر:  -ه
في هذه االتفاقية ضمن مدة العمل  المطلوبة ستشاريةاال الخدمةكامل  بإتمامبتنفيذ التزاماته  المستشارلم يقم  إذا  – 1

مقدارها يقوم بدفع غرامة  أن المستشارعلى  فانوثائق العطاء، المحددة باالتفاقية، وتأخر عن تسليم المخططات و
سواء لحق به ضرر مادي من جراء  جهة المشتريةل( عن كل يوم تأخير غير مبرر ويعتبر هذا المبلغ مستحقا" لدوالر100)

محتجزاته. وألغراض  أوكفالته  أو المستشاريحسم هذا المبلغ من استحقاقات  أن جهة المشتريةلويحـق ل يلحق،لم  أوالتأخير 
 .وليس لكل مرحله على حده هاكامل االتفاقية والتأخير الحاصل عليليعتبر مجموع مدة العمل  قيمة الغرامةتحديد 

 
الجهة وفرها التي تمدة العمل  للمستشاروال تحتسب  االتفاقية،( من قيمة %10) األعلىسقف حده  للغرامةيحدد   -2  

 ة الخاصة به والمنصوص عليها بهذه االتفاقية.من فترات المراجع المشترية
 

 : واجبات المستشار( 8المادة )
 .بهذه االتفاقية ةالمرفق الشروط المرجعية فيالواجبات المنصوص عليها  بأداء المستشاريقوم 
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ومسؤوليته عن  محددة بذلك مسؤولية المستشار، فإذا كان قرارها بتقصير المستشار لجهة المشتريةالمعنية وترفع توصيتها ل
 قراره لمعالجة تقصير المستشار. الجهة المشتريةصدر األخطاء والعيوب ت

 
نهي العمل باالتفاقية في أي وقت مع تعويض أن ت جهة المشتريةليحق ل: ريةالجهة المشتاالتفاقية من قبل  ( إنهاء13)المادة 

  المتبقية. األعمالمن قيمة  %10المستشار تعويضا مناسبا وبما ال يزيد عن 
 

  االتفاقية في الحاالت التالية: إنهاء للمستشاريحق االتفاقية من قبل المستشار:  ( إنهاء14المادة )
 ( يوما من تاريخ توقيع االتفاقية.90أمر المباشرة خالل ) المشتريةالجهة صدر تلم  إذا -أ 
 ( يوما من تاريخ استحقاقها.60بموافاة المستشار بالدفعة المستحقة له بعد ) الجهة المشترية تأخل إذا -ب

 

)أ( أو  البندالمحددة في ( أيام من انتهاء المدة 10إصدار أمر المباشرة خالل ) الجهة المشتريةفعندها على المستشار أن يطالب 
بإصدار أمر  الجهة المشتريةقم )ب( أعاله، وإذا لم ت البندددة ب( أيام من انتهاء المدة المح10تسديد الدفعة المستحقة له خالل )

 ةبإنهاء االتفاقي الجهة المشتريةأن يطالب  للمستشارأيام، فيحق  10خالل  للمستشارالمباشرة أو تسديد الدفعة المستحقة 
 وتعويضه التعويض المناسب الناجم عن اإلخالل.

 

 : الجهة المشترية ( مسؤوليات15المادة )
 إال ،بما فيها مخطط الموقع المستشار إلىوالمتعلقة بالمشروع والمعلومات والوثائق المتوفرة لديه  الفنية تقديم المتطلبات -1

 االتفاقية.الحصول عليها بموجب  المستشار إلىأنه غير ملـزم بتقديــم أي مخططــات أو وثائــق يوكــل 
 أوالدراسات و/ إلعدادمن مباشرة مهامه  المستشاريمكن  لأو بشكالمشروع بـكامل حدوده  موقع المستشارتسليـم  -2

 .التصاميم
على المعلومات في الحصول  وليساعد المستشارالمستشار  تسمية مهـنـدس بخبـرة منـاسبة يمثـــله للتـنسـيــق بـيــنه وبين -3

 أعاله.المذكورة 
الذين  هألي من موظفي واإلقامةالعمل  حأو تصاريلتسهيل مهامه في الحصول على تـصاريح الدخول  المستشارمساعدة  -4

 .يتطلب عقد استخدامهم ذلك
 .بالدفعات المستحقة له في المواعيد المحددة بموجب هذه االتفاقية المستشارموافاة  -5
 

في الجدول الزمني المبين  مسؤولياته بإتباعحسب  كال الجهة المشتريةو المستشاريلتزم : ومدد العمل راحل( م16المادة )
ً  ملحق االتفاقية رقم )ب(  هالمشمولة في هذ لألعمال ستشاريةاال الخدمة الجدول لتقديمللمراحل المنصوص عليها بهذا  ووفـقــا

 االتفاقية.
 

 : تعاباأل ( بدل17المادة )
في هذه االتفاقية وذلك بموجب  الواردة األعمالالتصاميم وتحضير وثائق العطاء لجميع  أتعاببدل  المستشار قاضىيت-أ 

 .الشروط المرجعيةفي  المبينةالنسب 
يوماً من تاريخ تسليم شهادة الدفع وفي حال  (30)خالل المرحلية  المستشاردفع استحقاقات ت أن الجهة المشتريةعلى  يتعين-ب

 تتأخر وإذا الجهة المشتريةإلى  المستشار دفع يقدمهايوماً من تاريخ تسليمها بموجب شهادة  (60)خالل فترة  النهائيةة الدفع
 المستشار إلىيدفع  أن، يترتب عليه البند اخالل الفترات المنوه عنها في هذ عن صرف الدفعات المستحقة الجهة المشترية

 .المبالغ غير المدفوعة اعتباراً من انتهاء المهلة المحددة لدفعها عنها وذلك عن جميع القانونيةالفائدة 
 

بجهاز  وإلحاقهمانتداب عدد مناسب من مستخدميه  جهة المشتريةليحق ل: الجهة المشتريةموظفي  ( تدريب18المادة )
بدفع رواتبهم  ةالجهة المشتريقوم تبرنامج يتفق عليه بين الطرفين و وفق الدراسات أعمالللتدريب على  المستشار

 ومستحقاتهم.
 

: أي نزاع أو خالف ينشا عن هذه االتفاقية يتم البت به بأحد الجهة المشترية( تسوية الخالفات بين المستشار و19المادة )
  :الطرق التالية
   الودية: )أ( التسوية

الفريق اآلخر خالل مدة  ة فعلىالوديمن أي من الفريقين برغبته في تسوية الخالف عن طريق التسوية  إشعارصدر  إذا-أ
 أو الودية التسوية إلىبقبول الدعوة  اإلشعارموجه  إلىيرسل رده خطيا"  أن اإلشعار( يوما" من تاريخ تسلمه 14)

 رفضها.
 .الودية التسوية إلىالدعوة قبول عندما يوافق الفريق اآلخر على  الودية التسوية إجراءات تبدأ-ب 
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( يوما" 14خالل مدة الـ ) اإلشعارالفريق الذي وجه  إلىأي رد  لم يرسل إذا أو، الوديةالتسوية  اآلخررفض الفريق  إذا -جـ
كأن لم يكن، وألي من الفريقين في هذه الحالة المباشرة في  الودية التسوية، يعتبر طلب البند امن هذ ()أ المبينة في البند

 .التحكيم إجراءات
وفقا" لما يتفق عليه الفريقان،  أكثر من ذوي الخبرة في نفس مجال أعمال هذه االتفاقيةأو موفق واحد  الوديةيتولى التسوية  -د

 .بتعيين الموفق أو الموفقين ننقابة المهندسيقوم تالموفقين يجوز لهما أن يتفقا على أن  أولم يتفقا على اسم الموفق  وإذا
 وأسبابمعلومات ووقائع  يلزمه منالفريقين تقديم ما أن يطلب من أي من  الوديةللموفق في جميع مراحل التسوية  -هـ

تسوية الخالف وديا" بأسلوب يتسم  إلى، وعلى الموفق أن يساعد الفريقين في التوصل أخرى أدلةومستندات ووثائق وأي 
 .والنزاهة والعدالة الموضوعية بمبادئباالستقالل والحياد، وان يسترشد 

حيثما يكون نشره  إالبما في ذلك اتفاق التسوية،  الوديةالتسوية  بإجراءاتسرية ما يتعلق على الفريقين والموفق االحتفاظ ب -و
 .التنفيذ والتطبيق ألغراضضروريا" 

بعد توقيعه  الوديةاالتفاق وتوقيعه ويصبح اتفاق التسوية  بإعدادفيقوما  وديا"،اتفاق لتسوية الخالف  إلىتوصل الفريقان  إذا -ز
 لهما.من الفريقين ملزما" 

( يوماً على قبول الطرفين للسير بإجراءات 30أو بمرور ) بتوقيع الفريقين على االتفاق، الودية التسوية إجراءاتتنتهي  -ح
( يوما" من تاريخ االتفاق على الموفق أو تاريخ تعيينه دون 60بمرور)  أو للتسوية الودية ولم يتم االتفاق على الموفق,

 التسويةخطي يصدر عن الموفق يبين فيه انه ال يوجد ما يسوغ االستمرار في جهود  بإشعاراتفاق تسويه أو  إلىالتوصل 
 الودية التسوية إجراءات بإنهاءالفريق اآلخر والى الموفق  إلى أحدهماعن  أوخطي يصدر عن الفريقين  بإشعار، أو الودية

قيامه  أثناءن وقائع وبينات في موضوع الخالف م إليهيقدم تقريرا" بجميع ما توصل  أنوفي جميع الحاالت على الموفق 
 .الفريقين مع محاضر جلسات التوفيق إلىبعمل الموفق وتسليمه 

 قضائية. أو ةتحكيمي إجراءات أييباشر في اتخاذ  أن، الودية التسوية إجراءات أثناءمن الفريقين  أليال يجوز  -ط
 
 

ً  التحكيم:)ب(  ، فان أي خالف تتم تسويته بواسطة التحكيم وفقا وفقا للمادة )أ( أعاله ما لم يكن قد تمت تسـوية الخالف وديـا
 لما يلي:

 تتم تسوية الخالف نهائيا بموجب قانون التحكيم الفلسطيني النافذ. -أ
لتنظيم التحكيم واالشراف وذلك  إلجراءاتها ايجري التحكيم مؤسسيا من خالل غرفة التحكيم الدولية الفلسطينية ووفق -ب

 عليه.
بحيث بلغة االتصال المحددة في طلب العرض، وبموجب قواعد غرفة التحكيم المسمية أعاله، وتتم اجراءات التحكيم  -ج

 تشكل هيئة التحكيم من ثالثة أعضاء محكمين. 
عن  تتمتع هيئة التحكيم بصالحية كاملة للكشف ومراجعة وتنقيح أية شهادة أو تقديرات أو تعليمات أو اراء أو تقييم صدر -

 .فّض الخالفات فيما يتعلق بالخالفالمهندس، وأي قرار صادر عن مجلس 
 

 التشريعات: ( تعديل20المادة )
 أو أي رسوم ضنتيجة لتعديل التشريعات أو لفريترتب عليه دفعها لخزينة الدولة  إضافيةمبالغ  أي للمستشاريدفع  -أ

       .عروض المناقصات إيداعضرائب جديدة بعد موعد 
عروض  إيداعبعد موعد  أعاله)أ(  البندب المذكورةمن الرسوم والضرائب  أيجرى تخفيض رسمي على  إذا أما -ب 

 .المستشارحسم تلك التخفيضات من استحقاقات  األولالمناقصات، فعندها يحق للفريق 
 

 أواالتفاقية  هماحق من حقوق أيتهما بين الفريقين لممارس ةالعدلي : ال حاجة لتبادل اإلخطاراتالعدلية ( اإلخطارات21المادة )
عدلي في  إخطار بمثابةالمثبت بهذه االتفاقية على عنوانه  اآلخرللفريق فريق  أيمرسلة من القانونية وتعتبر أي رسالة مسجلة 

 األحوال.جميع 
 

  ( أحكام عامة:22المادة )
 للمستشار وال يحق لجهة المشتريةملك لع هي جميـع المخططات ووثائـق العطاء والمعلومات المتـعلقة بهذا المشرو إن .1

 ذلك.الخطية على  الجهة المشترية بعد موافقة إال األشكالالتصرف بهــا بــأي شكــل من 
 

المخططات والوثائق أو في  إعدادفي مرحلة  العطاء سواءفي وثائق  أونـقص في المخططات  أواكتشـف أي خطـأ  إذا .2
 مقابل.عاجلة وبدون  النقص بصورةتصحيح الخطأ أو استكمال  المستشارفعلى  للمشروع،مرحلة التنفيذ الفعلي 

 

وثائـق العطـاء في  إعدادعنـد  المحلية ما أمكن الصناعيةالتقـيد بالنـص علـى استـعمال المواد والمنتجات  المستشارعلـى  .3
في المشاريع التي تحتاج الستعمال و ،تللمواصفاالمنتجات بشكل مطابق  أوجمـيع الحاالت الـتي تتوفر فيها تلك المواد 

 . النص عليها في وثائق االتفاقيةلمسبقة على استخدام هذه المواد واخذ الموافقات ا الجهة المشتريةمواد مستوردة فعلى 



 

Page 33 of 39 
 

 

أو  في هذه االتفاقية جزءا" منه وال تؤخذ في االعتبار لدى تفسير شروط االتفاقية الواردةال تشكل العناوين  -العناوين: .4
 مضمونها.

 

 القرينة.الجمع والعكس بالعكس وفقا" لمقتضى  إلىتنصرف صيغة المفرد  -المفرد والجمع: .5
 

  التالي:النحو  ىالمختلفة علموافقته أو عدم موافقته على مراحل العمل  الجهة المشتريةصدر ت .6
 .دون أية شروط استكمال العمل -
 المرحلةشريطة تنفيذ هذه المالحظات في  التالية للمرحلةباالنتقال  للمستشاربمالحظات تسمح  مشروطاستكمال العمل  -

 تزيدال  المطلوبةلحين تنـفيذ المالحظات  المرحلةيتم احتجاز نسبه من مستحـقـات الـدفـعة لهذه  الحالةوفي هذه  التالية
حتجزات عند استكمال على أن يـتـم دفع هذه الم المرحلةلهـذه  المستحقة الدفعةمـن قيـمـة %10نسـبتها عـن

 .المرحلة التي تليها أعمالالمالحظات ضمن 
 .ضتبرر الرفالتي  الكافية األسبابمع بيان  المرحلةعلى  الموافقةعدم  -
 

 .المستشاروالوثائق المقدمة من  ودقة المعلوماتالتأكد بالطريقة التي يراها مناسبة من صحة  جهة المشتريةلليحق  .7
 

تصديق جميع  يهعل، وأعمال المشروعببما يتعلق  نقابة المهندسين بالتعليمات الصادرة عنااللتزام  المستشارعلى  .8
 من قبل نقابة المهندسين.  االتفاقيةموضوع  عالخاصة بالمشروالمخططات 

 

يرد في هذه  عمابغض النظر  الفلسطينيقانون المدني لتكون المسؤولية المدنية والقانونية للمهندس المصمم وفقا" ل .9
 .الخصوص تفاقية بهذااال

 

  .مة للتصميمعلى المستشار مراجعة مؤسسات الخدمات )كهرباء، ماء، تلفون( للحصول على المعلومات الالز .10
 الجهة المشتريةيلتزم االشخاص المسميين للمشروع بحضور االجتماعات الفنية ومناقشة االمور المتعلقة بالمشروع مع  .11

 الكتابية. الجهة المشتريةطلب الحصول على موافقة الشخاص المسمية ي، وفي حال استبدال أي من ااأو ممثله
 

 
 مخالصة إقرار الجهة المشتريةيعطي  أنحال تقديمه لكشف الدفعة النهائية  المستشارعلى : المخالصة إقرار-( 23) المادة

 أالتحقة له بموجب االتفاقية، ويشترط كشف الدفعة النهائية يشكل التسوية الكاملة والنهائية لجميع المبالغ المس أنيثبت فيه 
 .للمبالغ المستحقة له بموجب هذه الدفعة المستشاربعد قبض  إال المخالصة إقراريسري مفعول 

 

 المستشاروتلك التي يقوم  المستشار إلى الجهة المشتريةصدرها توالمـراسالت التي  اإلشعاراتتبلغ  :اإلشعارات-( 24) المادة
 أو، ى المكتب الرئيسي لكل فريق منهمالد بإيداعها أوبالبريد المسجل  إمااالتفاقية  ألحكاموفقا  المشتريةالجهة  إلى بإبالغها
 .أي عنوان آخر يعينه كل فريق لهـذه الغاية ويتم تحديده تاليا إلى بإرسالها

 
 ....................................................................: ............................الجهة المشتريةعنوان 

  .....................................................................................: ................ المستشارعنوان  
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 المالحق
 (: وصف الخدمات الشروط المرجعيةأالملحق )

أثناء المفاوضات الفنية والمنهجية  والمستشارالمشترية  بين الجهةعليها متفق يتضمن الملحق الشروط المرجعية النهائية ال:  
الخاصة  األعمال ال المختلفة وخطةالعقد وكذلك تاريخ انتهاء األشغاتفق بشأنها بعد نهاية المفاوضات على وخطة العمل التي 

 إلخ. ... للمشروع
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كفالة ضمان االداء نموذج(: جالملحق )  

 

 32/2019ر م  رقم: بعرض              ياد أبوعين األساسيةزمدرسة تطوير لمشروع  استشارية تقديم خدمة المشروع:

 

 ...................................................................إلى السادة :......................................................

 

 ...............……………………................يسرنا إعالمكم بأن مصرفنا.........................................

 ........……...............................................، المستشار ....................................قد كفل بكفالة مالية

 …………..………........…..........بخصوص العطاء رقم .........................................................

 ..…………………......................المتعلق ......................................................................

 .شيكل جديد……………........................……………..(  ……………………………………بمبلغ : ) 

 

للتصميم ووفقا لشروط االتفاقية الخاصة  ستشاريةاال دمةالخوذلك مقابل كفالة حسن األداء لضمان التزام المستشار بتقديم 

 بالعطاء أعاله.

وإننا نتعهد أن ندفع لكم المبلغ المذكور لدى أول طلب من قبلكم بال إنذار أو تحفظ أو أي شرط آخر، وبغض النظر عن أي 

 معارضة من جانب المستشار.

  -)                        ( وتحدد مبدئيا": وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ إصدارها ولمدة

 ...............……………………من عام ...………........  شهر ...............…….. بتاريخ 

 .الجهة المشتريةما لم يتم تمديدها أو تجديدها بناء على طلب 

 

 توقيع الكفيل/مصرف : ...........................

 .....................المفوض بالتوقيــع : ......

 بحضــور وشهادة : ...........................

 التـــــــاريخ : ...........................
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 متطلبات التصميم بموجب وزارة التربية والتعليم.. 1  (درقم )االتفاقية لحق م

 المتطلبات الفنية: 1-جدول رقم د
 4-1من الصف :  المستوى العمري للمدرسة

 12 عدد الغرف الصفية

 480 عدد الطالب

   الرقم
 مالحظات 2المساحة م الفراغ الوظيف 

 األعىلالقياس 
 DBLجة ضلل

 40 2م 50مساحة الغرفة  600 طالب 40غرف صفية ل  1

 35   84 مكتبة ومختبر حاسوب 2

     185 وحدة اإلدارة 3

 40   30 المدير أ-3

     15 اسعاف اول   ب-3

     10 خالمطب ت-3

ن اقلغرفة  ث-3      50 غرفة صفية 14من  المعلمي 

     15 مرشد اجتماع   ج-3

     20 سكرتاريا ح-3

ن  خ-3      15 حمامات موظفي 

     15 أرشيف تصوير د-3

     15 مخزن رياضة ذ-3

     84 قاعة متعددة األغراض 4

   2عدد 40 مخزن عام 7

 50 يةفتحة لكل غرفة صف 100 حمامات 8

     16 مقصف 9

 50   60 بهو وفناء 10

 40   35 غرفة مصادر 11

 40 2عدد 140 الصف التمهيدي 12

    1344 المجموع

 %65رات والجدران منسبة المساحة المخصصة للم
 873.6 تقريبا

  
  

 
  2218 مساحة البناء االجمالية

 مالحظات
 
 
 

 

  نظام  م2.3عن  ال يقل عرض الممر 
ن
  نظام م  3.2و  single bandف

ن
 double bandف

وط والمواصفات عىل ان ال يقل عرض الشاحط عن در توفي  مكررين ا  م1.6اج يحققان الشر

  ل 
  4يكون التصميم االنشائ 

 طوابق فوق األرضن

 .  
 يجب ان يكون مساحة مظللة امام شباك المقصف الخدمائ 

 تقديرية. المساحات أعاله ه  مساحات 

 

 

 

. متطلبات وشروط " نقاط االستكشاف" لفحص وتحريات التربة2)د(:   الملحق  
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 ملحق االتفاقية رقم )د( مخطط الموقع العام

 موقع المشروع

 مدرسة زياد أبو عين


