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 شروط مرجعية

 تطوير منصة تدريب الكترونية 

 :المنتدى حول

د   دا   المنتدى  اجتتمدا ا التنمدو   سم ٌ  ملمدفي فدا فيسدطةس  هيس ع ٌ  هليةد    بمبدارةة مدس مومو دٌ مدس 2006مؤسسد
 قارة  يى مقىيم الخىمات الموتملةٌ باستثماٍة هفضف ليمواةر  النشطاء الشباب ؛ مس هتف بناء نموذٍج هليا مهنا
ٍٍ مدمولا قداعم  يدى احتدرا  حقدوا اإلنسداا  والقدانوا  والقدةم  واإلمكانةات المتاحٌ  ومحقةق ةؤيٌ منمويٌ  وفدق مدنه

 المىنةٌ.

 التمكدددةس المدددىنا  التمكدددةس اجقتيدددار  واجتتمدددا ا  اإل ددد   واجميدددا  يقدددى  المنتدددى  مومو دددٌ مدددس البدددرامٍ فدددا
بف مدع شمدرا  و يلمف  يى ممكةس الموتمع الفيسطةنا؛  لةكوا قدارةا   يدى التيةةدر  وبنداء المسدتق .وحقوا اجنساا

م مددع مبددار  حقددوا اإلنسدداا  وقددةم  ددبف والوسدداعف  وبمددا قمنسددوع ٌ   باسددتخىا  هفضددف السي فا ددف ليفتددات اِكثددرع لشامدد
 المشاةكٌ والمساواة  و ى  التمةةز  وضماا اللىالٌ  والكرامٌ اجنسانةٌ .

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

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

 تهممشداةك ور دم  ةةدر شيودابا فدا الموتمدع الفيسدطةناشحدىا  مي قتطيع المشروع لتلزيز روة الشدباب كفدا يةس فدا
و   ومشدوةع فدرا التلبةدر  دس قضدايالم سةٌ مدس الد   بنداء و دةهم وقدىةامهموالسةا تتما ةٌبفلالةٌ فا الحةاة اإل

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

تقىيم مومو دٌ مدس المسداقات التىةيبةدٌ لفتدٌ الشدباب مهتم بيب ال   المشروع  يى اط ا منيٌ مىة  اللمفوسةتم 
 حو  المهاةات المىنةٌ والحةامةٌ كوزء مس مطوير المواةر والملاةف لقطاع الشباب فا فيسطةس والمنطقٌ اللربةٌ .

لتطووير منصوة  المختصةالشركات عروض تقنية ومالية من  على ما سبق يسعى المنتدى إلى استقطاب ا  وبناء
 تدريب الكترونية ضمن أنشطة المشروع . 
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 الخدمة المطلوبة 

مطددددددددوير منيددددددددٌ مددددددددىةيب الكترونةددددددددٌ تما ةددددددددٌ مقددددددددى  مومو ددددددددٌ مددددددددس المسدددددددداقات التىةيبةددددددددٌ  ▪
والمنطقددددٌ  سليشددددباب والمهتمددددةس بالمهدددداةات الحةامةددددٌ والمىنةددددٌ فددددا فيسددددطة الوما ةددددٌ الموانةددددٌ

 .اللربةٌ 
ساسددددددا  يددددددى اجسددددددتخىا  السددددددهف ليواتهددددددات مددددددس قبددددددف المسددددددتخى  هالمنيددددددٌ ملتمددددددى بشددددددكف  ▪

 .المنيٌ مرا لومةع اقسا وامكانةٌ الوصو  ال
المنيددددددٌ  يددددددى بوابددددددات رالددددددو  لكددددددف مددددددس المتددددددىةب والمددددددىةب وكددددددف بوابددددددٌ لهددددددا  ها مشددددددمف ▪

 اعيها ومتشابكه مع بلضها البلض .الي
 راالف المساا التىةيبا . نواع المحتو  ها مى م المنيٌ تمةع ه ▪
يسدددددهم فدددددا نقدددددف الملرفدددددٌ  االمسددددداا التدددددىةيبا بشددددكف مفدددددا ي يقددددداالمسدددددتخىمةس مدددددس م ممكددددةس  ▪

ةدددددا   كدددددف تالددددداا فدددددا نهايدددددٌ ات بشدددددكف سددددديف ومدددددرا وممكنددددده مدددددس الحيدددددو   يدددددى ا تمدددددار
 و مساا مىةيبا .همرحيٌ 

ةب ااجسددددتتنال بالتودددددمددددع ر منيددددٌ قابيددددٌ ليتطدددددوير والتوسددددع بشددددكف مددددرا غةدددددر ملقددددى مطددددوي ▪
 . الموا اللربةٌ واجقيةمةٌ فا لذا 

ىيم ميدددددددوة  دددددددس اجحتةاتدددددددات المتليقدددددددٌ بتيدددددددمةم واطددددددد ا المنيدددددددٌ بشدددددددكف مفيدددددددةيا قدددددددم ▪
 )النطاا  اجستضافٌ  الى م الفنا  المواةر البشريٌ  ... وا  مفاصةف ذات   قٌ .

 الاصٌ بهويٌ المنيٌ .مقىيم مقترحات  ▪
 

 جهة المتقدمة السؤوليات مهام وم

 روات التدا سدةتم اسدتخىامهامنهوةدٌ اللمدف والطدرا والوسداعف واِ موضدحا  فةدهمقىيم  رض فندا  ▪
 بشكف واضح .

 مقىيم  رض مقنا الاا بالمنيٌ المنو  مطويرلا بشكف واضح ومفيف . ▪
  تهدددات االدددر  ذات همنفةدددذ لقددداءت مشددداوةيٌ لتطدددوير المنيدددٌ مدددع طددداقم اللمدددف فدددا المنتدددى  و  ▪

   قٌ.
 ط ا المنيٌ .االمتليقٌ ب التقنةٌ  ما  البرموةٌ والفنةٌ وموفةر كافٌ اجتتةاتاتمنفةذ تمةع اِ ▪
 قف .مقىيم الىمات الى م الفنا ليمنيٌ لمىة  ا   يى اِ ▪
 مقىيم الىمٌ مىةيب لطاقم المنتى  حو  استخىا  المنيٌ والياعيها . ▪
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تطدوير المحتدو  التددىةيبا لتناسدب ميددمةم المنيدٌ مددع التلداوا مدع الطدداقم اجستشداة  الخدداا ب ▪
 المحتو  المقى  .

 مقىيم سةرة ذمةٌ موضحا  بها الخبرات السابقٌ فا منفةذ ا ما  مشابهٌ . ▪
 

 :تنفيذ الخدمة مدة 

وفدددق الطدددٌ  مدددف ع الشدددركٌ المنفدددذة مددد قدددو  مدددس مددداةي  التلاقدددى 40الددد    خىمدددٌ المطيوبدددٌ سدددةتم منفةدددذ ال
 واضحٌ.

 :لماليةااللتزامات ا

ومقددىيم التقدداةير وا تمارلدا مددس قبددف منفةددذ الخىمدٌ بلددى اجنتهداء مددس  الشدةكف اجسددراعةيا سدةتم الددىفع بلميددٌ 
ماةي  انتهاء مس  قو   40و مةك بنكا ال   ه  وذلك مس ال   حوالٌ طاقم المنتى  اجتتما ا التنمو  

 ومسيةم كافٌ التقاةير والوثاعق المتفق  يةها . الخىمٌ 

 عامة: شروط 

 . ليشركات المتخييٌ فا لذا الموا  اللرض متاح  ▪
 .وةاا  رض السلرهيوب التوقةع  يى كافه  ▪
 و التيوير.هيقى  السلر فقط  يى لذا النموذج الخاا باجستىةاج وج يوو  استخىا  الفاكس  ▪
 قيم الرصاا.و هو استخىا  المزيف هشط قو الهفى حا  الشطب  يلتبر  رض السلر جغةا   ▪
 ةالدد   فتددر اِسددلاة  ددس مقيددب  ٌولؤ غةددر مسدد المؤسسددٌو  بلميددٌ الشددةكفا مكددوا هسددلاة يوددب اِ ▪

 .منفةذ الخىمٌ 
 بتقىيم فاموةة ضريبةٌ بلى اجنتهاء مس منفةذ الخىمٌ . ةميتز  الشركٌ المنفذ ▪
 سلاة.قف اِهبقبو   ٌغةر ميزممؤسسٌ ال ▪
الددر  روا ه ةطددرح  ددرض السددلر مددر  ة ددارإ و  ٌليدداء تمةددع اللددروض المقىمددشالحددق فددى ليمؤسسددٌ  ▪

 ملويض. أ ب ٌسلاة الحق فى المطالبا يكوا لمقى   رض اِهسباب وبىوا بىاء اِش
 مس التاةي  المحىور لفتح  رض السلر. قوما   90المفلو  حتى    يلى  رض السلر ساة  ▪
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 ٌوالمالةد ٌمدس حةدا القدىةات الفنةد ٌليملداقةر المطيوبد ٌكثدر اسدتواب يدى اللدرض اِ ٌستتم الترسة ▪
 ليتنفةذ.

و  صدو حسدب اِ ٌوةاا بىااليه وموقلداِغ ا ومكوا تمةع حكم اإلوضع اللرض فى ميف مي قي  ▪
"نسدددخٌ هصددديةٌ واحدددىة" مدددس المقترحدددات الفنةدددٌ والمالةدددٌ فدددا حزمدددٌ محتدددو   يدددى  المتقدددىموا يقدددى  

ا بشدددكف واضدددح يودددبمييفدددةس منفيددديةس )مييقدددةس ومختدددومةس    ها يكدددوا الظدددرف اِو  موضدددح 
 " والظرف الثانا مقترح مالا ."مقترح مقنا

% مددس اتمددالا المبيددد المقددى  بدداللرض مددس قبددف الوهددٌ 5يوددب اةفدداا مددةك بنكددا بقةمددٌ  ▪
 المتقىمٌ

يلتبددر السددلر المقددى  مددس المتقددى  مددام   ليضددراعب والرسددو  وه  ميدداةيي هالددر  مرمبطددٌ بتنفةددذ  ▪
 الخىمٌ.

 يوب  يى كف متقى   مقىيم سةرة ذامةٌ  س الشركٌ وبةاا  س اِ ما  المشابهٌ التا مقو  بها. ▪
% 1.5فا حالٌ مأالةر المتقى   دس انهداء اِ مدا  المحالدٌ الةده محسدب غرامدات التدأالةر بنسدبٌ  ▪

 مس قةمٌ اللطاء  س كف قو  مأالةر.
سدددلاة وه  ميدددحةح يوريددده ج يودددو  ليددداحب اللطددداء التلدددىقف  هو المحدددو  هو الطمدددس فدددا اِ ▪

ٌ  والتوقةع  يةه والتمه.  صاحب اللرض  يةها يوب ش ارة كتابته ةقما  وكتاب
  االربعواءيووم مون  ظهورا   ةعشور  ةالثانيو ةخور موعود السوتام العورض الفنوى والموالى اوو السواعآ ▪

لدى الدائرة المالية في المنتدى االجتمواعي التنمووش شوارع حبوو    24/10/2018الموافق 
 عمارة حجي الطابق السادس .

التواصددف مددع اراةة المشددروع  الدد   سددا ات الددىوا  الرسددما هو   نددى وتددور ه  استفسدداةات يمكددس ▪
 . 2824290 يى لامف ةقم   التواصف مع الىاعرة المالةٌ 
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 بيانات المتقدم:

 

   اسم المتقى  
 تيف المرالص  ةقم المش
 ميا   حيقٌ اج

 المسمى الوظةفا  
 الهامف الخيو   

 هامف  ال
 البريى اإللكترونا  

   الشةكف  القةمٌ اإلتمالةٌ ليسلر بالحروف بلميٌ
 

دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد قع أدناه:أنا المو 
هملهددى ها هقددو  بتقدددىيم الخددىمات المدددذكوةة وفقددا  ليشدددروا والملطةددات واِسدددلاة المددذكوةة ه ددد  . كمددا هقدددر 

 باط  ا وموافقتا  يى الشروا والبنور السابقٌ.

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددلمتقدم: توقيع ا

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددالتاريخ: 

 

 

 


