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 االلكتروني التسويقخبير تدريب في ط المرجعية الستقطاب و الشر 

 : مقدمة عن مركز العمل التنموي "معا" .1

،  1989مؤسسة فلسطينية أهلية تنموية مستقلة غير ربحية، تأسست في مدينة القدس في بداية عام    مركز العمل التنموي / معا
 الداخلية الفلسطينية، ولديها أربعة فروع في الضفة الغربية وقطاع غزة.وهي مسجلة لدى وزارة 

  وكذلك في رؤية المركز هو أن تكون مؤسسة تنموية وتدريبية رائدة ومتميزة في نوعية برامجها ومهنيتها وشفافيتها وأدائها وعالقاتها،  
ركز لبلوغ الريادة في المجاالت التي يعمل فيها من خالل  سرعة استجابتها لالحتياجات التنموية والطارئة لمجتمعنا. كما يسعى الم

الوطنية، وفي بناء  العالمية لإلسهام في تحقيق أهداف شعبنا  العمل مع جميع األطراف ذات العالقة ومع مجموعات التضامن 
واحترام حقوق اإلنسان،   مجتمع مدني ديمقراطي، فاعل ومنظم مبني على التعددية السياسية وسيادة القانون والعدالة االجتماعية

 والثوابت التي تشكل أساسًا للدولة الحرة والديمقراطية. 

أما رسالة المركز المشاركة والعمل يدا بيد مع المؤسسات األهلية والقاعدية والمجموعات الشعبية في المناطق األكثر فقرا وتهميشا  
القيادة والمبادرة في تنمية مجتمعاتهم وتحقيق التنمية المستدامة  لتحسين نوعية حياة الناس، وتعزيز صمودهم، وتمكينهم ألخذ زمام

واالعتماد على الذات، بالتركيز على التنمية المجتمعية، واألمن الغذائي، والتطوير المؤسسي، واإلعالم البيئي، على أساس مبادئ 
 دالة االجتماعية.الحرية والمشاركة والمساواة واإلنصاف واحترام حقوق اإلنسان والديمقراطية والع

 : "نحو نهضة بمنتجات زراعية آمنة للجمعيات التعاونية الزراعية واألسر في مناطق "جمشروع مقدمة عن   .2

الصندوق العربي وبالشراكة مع مؤسسة  منوبتمويل القدس )أريج(  -معهد األبحاث التطبيقية يقوم مركز معا بالشراكة مع 
  الى  حيث يهدف المشروع بمنتجات زراعية آمنة للجمعيات التعاونية الوراعية واالسر في مناطق "ج"نحو نهضة بتنفيذ ، التعاون 

في المحافظات المستهدفة )بيت لحم، الخليل،  من الغذائي لدى األسر الفقيرة تمكين الجمعيات التعاونية الزراعية وتعزيز األ
يركز على تنفيذ جميع األنشطة الخاصة   مركز معاعلما ان  بالتركيز على مناطق )ج(. األغوار )طوباس وأريحا(، القدس(
من حيث الجمعيات التعاونية التي سيتم استهدافها باإلضافة إلى األسر المهشمة وصغار   بمحافظة أريحا واألغوار الشمالية

 المزارعين.
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في ية وتعزيز األمن الغذائي لدى األسر الفقيرة تمكين الجمعيات التعاونية الزراععن تدخالت المشروع في   لمحة .3
 المحافظات المستهدفة

للبيئة ضمنجمعيات تعاونية زراعية من خالل تزويدھا بتقنيات زراعية    10  باستهدافيقوم المشروع   احتياجات   حديثة صديقة 
بناء قدرات أعضاء الهيئات للجمعيات المستهدفة في الجمعية التي من خاللها سيتم تمكينها اقتصاديا واجتماعيا باإلضافة إلى  

أسرة    100  يستهدف المشروعومبادئ العمل التعاوني. وكذلك    ةاألمور اإلدارية والمالية وممارسات الحكم الرشيد واإلدارة السليم
وترتكز الى التقنيات    مع االحتياج الرئيسي لألسر  تتالءممتنوعة    في المناطق المستهدفة من خالل تنفيذ انشطة  غذائيمن التفتقر لأل

الزراعية الحديثة والصديقة للبيئة والعمل على تحسين األمن الغذائي )كما ونوعا( باإلضافة إلى بناء قدرات الفئات المستهدفة في 
 ومن الجديد بالذكر، أن المشروع سيركز على محاور التدخل التالية:   إدارة النشاطات المنفذة لديهم.

دعم مبادرات تطويرية مبنية على التكنولوجيا الحديثة وتطوير مكين التعاونيات الزراعية المؤسسات القاعدية المحلية و ت -
 العمليات الزراعية. 

 .(المزارعين بحيث توفير الغذاء الصحي )كمًا ونوعاً تحسين المستوى المعيشي للعائالت الفقيرة المستهدفة وصغار  -
 

 (:Scopeالتفاصيل ومجال العمل ) .4

 االستشارة والتدريب المطلوب: 

في االغوار الشمالية و جمعية مربي   التعاونية النماء الثروة الزراعية  ن اثنتين وهم جمعية بردله زيارة ميدانية لجمعيتي -
 النحل في جنين. 

 لية عمل وتسويق كل جمعية.آو  تفاصيل منتجات كل جمعيةاالطالع على  ▪
ومدى استخدام صفحات التواصل االجتماعي في    على حدى   كتروني لكل جمعيةلدراسة وضع التسويق اال ▪

 جديدة. وأسواق فئات مستهدفة الترويج عن منتجاتهم والوصل الى 
التسويق االلكتروني    نظري ومهني  تدريب  عقد ▪ التواصل االجتماعي في  كيفية  يشمل  في  استخدام منصات 

 الى الفئات المستهدفة لكل جمعية على حدى.   والوصولالترويج 
 على ان يشمل ما يلي:في مجال التسويق االكتروني  تدريب نظري وعملي العضاء كل جمعية على حدى  عقد -

 فئات مستهدفة جديدة.الترويج على صفحات مواقع التواصل االجتماعي والوصل الى  ▪
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 ئن. خدمة ما بعد البيع ومتابعة الزباو  التوصيلخدمة و  االلكترونيفتح أسواق جديدة واهمية دمج ذلك بالبيع  ▪
 فعالة على مدار العام. الصفحاتليات تطوير صفحات مواقع التواصل االجتماعي وكيفية إبقاء آ اظهار ▪
 وواقعية. عرض امثلة حقيقة  ▪

يتم العمل على انشاء    ومن لم يتوفر لدية ،  على حدى  لدى كل جمعية  ةاالجتماعي المتوفر   التواصلتطوير صفحات   -
متخصصة في تقديم خدمات ومنتجات الجمعية وتدريبهم على كيفية استخدامها   على مواقع التواصل االجتماعي  صفحة

 وتطويرها وتفعيلها. 
 صور وفيديوهات احترافية الستخدامها في الترويج االلكتروني الحقا. كل جمعية تصوير منتجات -
ممولة لكل جمعية على حدى على مواقع التواصل االجتماعي لعرض منتجاتهم والوصول الى فئات جديدة   دعاية عمل   -

 دوالر.   400  للجمعيتين بمبلغ اجمالي تراكمي

أعضاء تدريب لوذلك  مع مدرب متخصص في التسويق االكترونيتعاقد مركز العمل التنموي / معا لل وبناءًا على ما تقدم يسعى
 ستحصل على ما يلي:  كل جمعية ، حيثالتسويق االكترونيفي مجال  جمعيتين اثنتين

 . ساعات تدريبية موزعة على يومين عمل 8عضو( لمدة  15 – 10تدريب جماعي ) -

مع تدريب على كيفية تطويرها    ،جديدة االجتماعي او انشاء صفحةتدريب وجاهي يشمل تطوير صفحة على مواقع التواصل  -
 ساعات. 5. مدة التدريب وتعزيزها وتفعيلها باستمرار

بوجود قاعة مالئمة للتدريب ، علما ان التدريب سيتم من خالل )جهازر عرض   سيكون بموقع الجمعيةالتدريب لكل جمعية  -
 بروجيتور(. /

 ثانية باإلضافة الى صور احترافية. 30ترويجي مدتة فيديو انتاج  متصوير منتجات الجمعية بارض الجمعية ومن ث -

 لية تفيذ الفكرة على ارض الواقع. آمعية الظهار جبارض ال  على مواقع التواصل االجتماعي  عمل دعاية ممولة -
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 (:Deliverables) المخرجات المتوقعة

 ما يلي:بكل جمعية ستكون مؤهلة 
   .الكترونية فعالةقنوات تسويقية  ❖
  .كادر مؤهل في التسويق ❖
 منتجات الجمعية بكفاءة. القدرة على تسويق  ❖
 

 :بعد الترسية تسليم الوثائق التاليةيجب 
 تقرير اولي يحتوي على منهجية تدريب وخطة عمل.  ❖
 . منقحة وجاهزة للطباعة لكل جمعية مادة تدريبيةبعد زيارة الجمعيات ميدانيا يتم تزويدنا ب ❖
 ... إلخ. التي تدعم التدريب ، ملفات عرض الكتالوجات، الكتيبات، الفيديو ❖
 بعد التدريب.  التقرير النهائي ❖

 (:Timingالتوقيت ) .5

وتنتهي بتقديم ُمرٍض للنتائج المحددة في المواصفات. المواعيد المتوقعة لتقديم التدريب   مدربستبدأ المهمة عند توقيع العقد مع  
(  5تدريب وجاهي )  عملين  ويوم  لكل جمعية  ساعات(  8بواقع يومين تدريب جماعي )  2022  آب  30-  2022  آب  07هي:  

  .لكل جمعية ساعات تدريبية

 المؤهالت المطلوبة .6
 المهمة أن تتوفر فيه الخبرات التالية:يجب على المتقدم لهذه 

 مدرب متخصص في مجال التسويق االكتروني. -
 التسويق االلكتروني.سنوات في مجال  4خبرة عملية ال تقل عن   -
 .سنوات في مجال التدريب وتقديم االستشارات 5خبرة ال تقل عن  -
 الزراعية.للجمعيات التعاونية خبرة في إعطاء تدريبات  -
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 الشروط المطلوبة لالشتراك في تقديم الخدمة: .7

 ما يلي:المهتم تقديم  المدربيجب على 
 العرض الفني:      

التعاونية باإلضافة الى عدد الجمعيات  ،الخبرة ذات الصلة  عدد سنوات توضح  للمدربالسيرة الذاتية  −
 الزراعية التي عمل معها سابقا. 

 العرض المالي:     
 ( BOQ) 1تعبئة النموذج المرفق ملحق رقم   -

 

مركز العمل التنموي / ظهرا في مقر  2:00في تمام الساهة  08.08.2022الموافق  االثنينيوم الموعد النهائي لتقديم العرض 
المقدمة للعرض  رام هللا / الماصيون عمارة برافو الطابق الخامس بظرف مغلق مكتوب عليه اسم عرض السعر والجهة  ،معا

 حسب األصول.

يتوجب على المتقدم لعرض السعر توفير فواتير ضريبية صفرية وشهادة خصم مصدر سارية المفعول كون المشروع معفى  
من الضريبة اذا كان المتقدم شركة، اما اذا كان المتقدم للعرض فرد بصفته الشخصية يتوجب عليه توفير شهادة خصم  

 % من قيمة التعاقد تدفع لدائرة الضريبة حسب األصول. 10ال عدم توفيرها يتم خصم مبلغ مصدر سارية المفعول وفي ح

 رسوم اإلعالن في موقع جوبس على من يرسو عليه العرض. 

 :عملية التقييم .8

٪ من الوزن  40وزن العرض المالي  .التقييم ادناهسيتم تقييم العروض أواًل على أساس المحتوى الفني وباستخدام معايير 
 .٪ من الوزن اإلجمالي60اإلجمالي بينما العرض الفني 

 :حسب النقاط التالية الفني ضسيتم تقييم العر 
 %40 االلكترونيالتسويق سنوات في مجال  4خبرة عملية ال تقل عن 

 % 30  سنوات في مجال التدريب وتقديم االستشارات 5خبرة ال تقل عن 
 % 30 الجمعيات التعاونية الزراعيةخبرة في إعطاء تدريبات في 
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 سيتم تقييم العرض المالي بناءا على أقل سعر. 
 BOQ/   (: العرض المالي1ملحق رقم )

عدد  الوحدة  النشاط  #
 الوحدات
 المتوقعة

الوحدة  سعر 
/ $ 

 $/اإلجمالي

   ة ساع  16 ساعة  تدريب جماعي في موضوع التسويق االلكتروني  1
كتروني يشمل لتدريب وجاهي في مجال التسويق اال 2

وانشاء او تطوير مواقع التواصل   الزيارة الميدانية والتقييم
 .االجتماعي

   اتساع  10 ساعة 

بقيمة  على موقع التواصل االجتماعي عمل دعاية ممولة 3
 دوالر.   400، المجموع دوالر لكل جمعية  200

   دعايتين دعاية ممولة 

جمعية للنشر على  كل انشاء فيديو ترويجي عن منتجات  4
 ثانية 30صفحات مواقع التواصل االجتماعي لمدة 

 دعائي فيديو
 ثانية 30

2   

 على حدى تصوير محترف، كل جمعيةتصوير منتجات  5
  .صفحات مواقع التواصل االجتماعي ىللترويج عل 
 لكل جمعية. صورة محترفة 25 المخرجات:

صورة 
 محترفة

50   

  اإلجمالي بالدوالر 
 


