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 شروط مرجعية

 تطوير منصة تدريب الكترونية 

 :المنتدىحول 

د   دا   المنتدى  اجتتمدا ا التنمد    سم ٌ  ملمدفي فدا فيسدطةس  هيس ع ٌ  هليةد    بمبدارةة مدس موم  دٌ مدس 2006مؤسسد
 قارة  يى مقىيم الخىمات الموتملةٌ باستثماٍة هفضف ليم اةر  النشطاء الشباب ؛ مس هتف بناء نم ذٍج هليا مهنا
ٍٍ مدم لا قداعم  يدى احتدقا  حقد ا اإلنسداا  والقدان ا  والقدةم واإلمكانةات المتاحٌ  ومحقةق ةؤيدٌ منم يدٌ  وفدق  مدنه

 المىنةٌ.

 التمكدددةس المدددىنا  التمكدددةس اجقتيدددار  واجتتمدددا ا  اإل ددد   واجميدددا  يقدددى  المنتدددى  موم  دددٌ مدددس البدددقامٍ فدددا
ف مدع شمدقا  و يلمف  يى ممكةس الموتمع الفيسطةنا؛  لةك ا قدارةا   يدى التيةةدق  وءنداء المسدتقب .وحق ا اجنساا

م مددع مبددار  حقدد ا اإلنسدداا  وقددةم  ددبف وال سدداعف  وءمددا قمنسددوع ٌ   باسددتخىا  هفضددف السي فا ددف ليفتددات اِ ثددقع لشامدد
 المشاةكٌ والمساواة  و ى  التمةةز  وضماا اللىالٌ  والكقامٌ اجنسانةٌ .

 (Yalla Change) –تعزيز الشباب كقادة للتغيير في مجتمعات غزة مشروع 

تتمدا ا فدا موتملدامهم المحيةدٌ مدس هتدف التيةةدق اإل  ميةدٌنشدطةس فدا  كفدا يةسملزيدز روة الشدباب ويهىف شلى 
 ملالوٌ قضايالم وحق قهم.  فامحسةس مشاةكتهم 

 تهممشداةك ور دم  ةةدق شيودابا فدا الموتمدع الفيسدطةناشحدىا  مي قتطيع المشقوع لتلزيز روة الشدباب كفدا يةس فدا
و   ومشدوةع فدقا التلبةدق  دس قضدايالم سدةٌ مدس لد   بنداء و دةهم وقدىةامهموالسةاتتما ةٌ بفلالةٌ فا الحةاة اإل

 باستخىا  اِروات التفا يةٌ الوىقىة فا محقةق هلىافهم والىفاع  س حق ا اإلنساا. واقلهم 

 ) مدس الشدباب الدبقس متدقاوم ه مداةلم بدةس 60للدىر   وسةتم اللمف ل   المشقوع  يدى منفةدب بقندامٍ لبنداء القدىةات
( حدددد   المهدددداةات الحةامةددددٌ وميددددمةم حمدددد ت المنااددددقة والتددددز ةق والمهدددداةات المىنةددددٌ وملزيددددز المشدددداةكٌ  18-24

النهٍ القداعم  يدى حقد ا اجنسداا كمقحيدٌ اولدى ومدس  دم سدةتقف المشداةك ا شلدى مقحيدٌ هلدق  مدس ضمس السةاسةٌ 
 ة .منفةب موم  ٌ مس المبارةات والحم ت مع الموتمع المحيا فا قطاع غز 

عروض تقنية ومالية من شركات مختصصةة لتطةوير منصةة  على ما سبق يسعى المنتدى إلى استقطاب ا  وبناء
 تدريب الكترونية ضمن أنشطة المشروع . 
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 الخدمة المطلوبة 

مطددددددددد يق منيدددددددددٌ مدددددددددىةيو الكتقونةدددددددددٌ تما ةدددددددددٌ مقدددددددددى  موم  دددددددددٌ مدددددددددس المسددددددددداقات التىةيبةدددددددددٌ  ▪
والمنطقدددددٌ  سمهددددداةات الحةامةدددددٌ والمىنةدددددٌ فدددددا فيسدددددطةالوما ةدددددٌ الموانةدددددٌ ليشدددددباب والمهتمدددددةس بال

 .اللقءةٌ 
ساسددددددا  يددددددى اجسددددددتخىا  السددددددهف لي اتهددددددات مددددددس قبددددددف المسدددددددتخى  هالمنيددددددٌ ملتمددددددى بشددددددكف  ▪

 .المنيٌ مقا لومةع اقسا وامكانةٌ ال ا   ال
المنيدددددددٌ  يدددددددى ب ابدددددددات رلددددددد   لكدددددددف مدددددددس المتدددددددىةب والمدددددددىةب وكدددددددف ب ابدددددددٌ لهدددددددا  ها مشدددددددمف ▪

 ها البلض .لياعيها ومتشابكه مع بلض
 رالف المساا التىةيبا . ن اع المحت   ها مى م المنيٌ تمةع ه ▪
يسدددددهم فدددددا نقدددددف الملقفدددددٌ  االمسددددداا التدددددىةيبا بشدددددكف مفدددددا ي يقددددداالمسدددددتخىمةس مدددددس م ممكدددددةس  ▪

ةددددددا   كددددددف تلدددددداا فددددددا نهايددددددٌ ات بشددددددكف سدددددديف ومددددددقا وممكندددددده مددددددس الحيدددددد    يددددددى ا تمددددددار
 و مساا مىةيبا .همقحيٌ 

ةب ااجسدددددتتنات بالتودددددمدددددع والت سدددددع بشدددددكف مدددددقا غةدددددق ملقدددددى مطددددد يق منيدددددٌ قابيدددددٌ ليتطددددد يق  ▪
 . الموا اللقءةٌ واجقيةمةٌ فا لبا 

ىيم ميدددددددد ة  ددددددددس اجحتةاتددددددددات المتليقددددددددٌ بتيددددددددمةم وا دددددددد ا المنيددددددددٌ بشددددددددكف مفيددددددددةيا قددددددددم ▪
 )النطاا  اجستضافٌ  الى م الفنا  الم اةر البشقيٌ  ... وا  مفااةف ذات   قٌ .

 

 ة جهة المتقدمالمهام ومسؤوليات 

 روات التدا سدةتم اسدتخىامهامنهوةدٌ اللمدف والطدقا وال سداعف واِ م ضدحا  فةدهمقدىيم  دقف فندا  ▪
 بشكف واضح .

 مقىيم  قف مقنا لاا بالمنيٌ المن   مط يقلا بشكف واضح ومفيف . ▪
  تهدددات الدددق  ذات همنفةدددب لقددداءت مشددداوةيٌ لتطددد يق المنيدددٌ مدددع  ددداقم اللمدددف فدددا المنتدددى  و  ▪

   قٌ.
   ا المنيٌ .االمتليقٌ ب التقنةٌ  ما  البقموةٌ والفنةٌ وم فةق كافٌ اجتتةاتاتمنفةب تمةع اِ ▪
 قف .مقىيم لىمات الى م الفنا ليمنيٌ لمىة  ا   يى اِ ▪
 مقىيم لىمٌ مىةيو لطاقم المنتى  ح   استخىا  المنيٌ ولياعيها . ▪
 مقىيم سةقة ذمةٌ م ضحا  بها الخبقات السابقٌ فا منفةب ا ما  مشابهٌ . ▪
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 :تنفيذ الخدمة مدة 

وفدددق لطدددٌ  مدددف ع الشدددقكٌ المنفدددبة مددد قددد   مدددس مددداةي  التلاقدددى 30لددد    خىمدددٌ المطي ءدددٌ سدددةتم منفةدددب ال
 واضحٌ.

 

 :االلتزامات المالية

ومقددىيم التقدداةيق وا تمارلددا مددس قبددف فةددب الخىمددٌ منبلددى اجنتهدداء مددس  الشددةكف اجسددقاعةيا سددةتم الددىفع بلميددٌ 
مداةي  انتهداء مس  ق    40و مةك بنكا ل   ه  وذلك مس ل   ح الٌ  اقم المنتى  اجتتما ا التنم   

 ومسيةم كافٌ التقاةيق وال  اعق المتفق  يةها . الخىمٌ 

 شروط عامة: 

 .ليشقكات المقليٌ وفق اجا   اللقف متام  ▪
 % مس التكيفٌ اجتمالةٌ ككفالٌ حسس منفةب  نى التلاقى .10قىيم مةك بقةمٌ ميتز  الشقكٌ بت ▪
 .وةاا  قف السلقهيوو الت قةع  يى كافه  ▪
 و التي يق.هيقى  السلق فقط  يى لبا النم ذج الخاا باجستىةاج وج يو   استخىا  الفا س  ▪
 و قيم القااا.هو استخىا  المزيف هشط قو الهفى حا  الشطو  يلتبق  قف السلق جغةا   ▪
 ةلدد   فتددق اِسددلاة  ددس مقيددو  ٌولؤ غةددق مسدد المؤسسددٌو  بلميددٌ الشددةكفا مكدد ا هسددلاة يوددو اِ ▪

 .منفةب الخىمٌ 
 بتقىيم فام ةة ضقيبةٌ بلى اجنتهاء مس منفةب الخىمٌ . ةميتز  الشقكٌ المنفب ▪
 سلاة.قف اِهبقب    ٌغةق ميزممؤسسٌ ال ▪
لددق  روا ه ة ددقم  ددقف السددلق مددق  ة ددارإ و  ٌقىمددليدداء تمةددع اللددقوف المشالحددق فددى ليمؤسسددٌ  ▪

 مل يض. ز ب ٌسلاة الحق فى المطالبا يك ا لمقى   قف اِهسباب وءىوا بىاء اِش
 مس التاةي  المحىور لفتح  قف السلق. ق ما   90المفل   حتى    يلى  قف السلق ساة  ▪
الم افدق  اِحدى قد    مس ظهقا   ة شق  ٌالثانة ٌلق م  ى جست   اللقف الفنى والمالى ل  السا آ ▪

لددى  الددىاعقة المالةددٌ فددا المنتددى  اجتتمددا ا التنمدد   مدداةع حبدد    مدداةة حوددا   12/8/2018
 الطابق السارت .
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 ٌوالمالةدد ٌمدس حةددل القدىةات الفنةد ٌليملدداقةق المطي ءد ٌ ثدق اسدتواب يدى اللددقف اِ ٌسدتتم التقسدة ▪

 ليتنفةب.
-info@sdf) بددق البقيددى اإللكتقونددا تددباة ققتددى م تةدده ةسدداله ا  ٌحددا  اج تددباة  ددس المشدداةك ▪

pal.org( المؤسسٌو بالةى لمقق ه. 
وةاا غد ا ومكد ا تمةدع اِحكدم اإلفى ميد  مي    لق همقفقات  ه و  اوالمال ا ضع اللقف الفنقي  ▪

 ا  . حسو اِ ٌبىاليه وم قل

هو  نددى وتدد ر ه  استفسدداةات يمكددس الت ااددف مددع اراةة المشددقوع  لدد   سددا ات الددىوا  القسددما  ▪
 .  2824290الت ااف مع الىاعقة المالةٌ مس ل   الهام  ةقم  
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 بيانات المتقدم:

 

 اجسم الث  ا  
 الهام  الخي    

 البقيى اإللكتقونا  
   الشةكف  القةمٌ اإلتمالةٌ ليسلق بالحقوف بلميٌ

 

ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد أنا الموقع أدناه:
هملهدددى ها هقددد   بتقدددىيم الخدددىمات المدددبك ةة وفقدددا  ليشدددقول والملطةدددات واِسدددلاة المدددبك ةة ه ددد  . كمدددا هقدددق 

 با   ا وم افقتا  يى الشقول والبن ر السابقٌ.

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددتوقيع المتقدم: 

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددالتاريخ: 

 

 

 


