
 

 

 

 

 

 مشروع نهضة شباب 

 التمكين االقتصادي للشباب الفلسطيني عن طريق ادخال التكنولوجيا واألساليب الحديثة في القطاع الزراعي 

 الزراعية  اريعوإدارة المش مجال التكنولوجيا والريادة رشدين وخبراء في مط المرجعية الستقطاب و الشر 

 : التنموي "معا"مقدمة عن مركز العمل  

سل1989مؤسسةسفلسطةسية ةفليةطةفلو ة مفلمةس غطفلرةحلة، ةفسلو سسةسدلسةلملم فلفيغلدلسةل،لفمفل   لل مركز العمل التنموي / معا

لوةةلمةجطفليلىلوزفةةلفيلفخطةفلفيفطةية ةفسلويلمه لية،عفلسحوعلسةلفيضففلفيغح،ةفلوقي علرزة.

فلةفئلةلوم ةةزةلسةلن  ةفل،حفمجه لومه ة ه لوشسسسسف سة ه لويافئه لو هق وه سلةؤمفلفيةحكزلة لينلوك نلمؤسسسسسةسسسسفلو ة مفلوولةم ة

سسح فلفسس ج ، ه ليهي ة ت الفي  ة مفلوفيي ةئفليةج ةع  .لكة لمةسعللفيةحكزلي ط للفيحم اةلسةلفيةج االفي ةلمعةيلسةه لللوكذيكلسة

 يةةفليإلسسه  لسةلو غة ليةلففلشسع   لفي ط ةفسلوسةلمنلخهللفيعةيلمعلتةةعلفألطحففلذفالفيعهقفلومعلمجة   الفي ضس منلفيع

، س  لمج ةعلملنةلامةغحفطةسلس  يلوم م لم  ةل طللفي عسلامفلفيةسسسسةس سسسسسةسفلوسسسسسةس اةلفيغس ن نلوفيعسلفيفلفات ةس  ةسفلوفي حف ليغ  لل

لفإلنة نسلوفيث ف،دلفي ةلوشكيليس س ًليطلويفلفي حةلوفيلمةغحفطةف.ل

وفيعةيلملفل،ةللمعلفيةؤسسسسةسسس الفألةطةفلوفيغ  لمفلوفيةجة   الفيشسسسع ةفلسةلفية  ط لفألكثحلسغحفليم لةسسسس يفلفيةحكزلفيةشسسس ةكفل

ووهةةشس لي  ةسةنلن  ةفلية ةلفي  دسلووعزمزلوسة اة سلووةكة ه لألخذلزم  لفيغة اةلوفية  اةةلسةلو ةةفلمج ةع وه لوو غة لفي  ةةفلل

فلفيةج ةعةفسلوفألمنلفيغذفئةسلوفي ي محلفيةؤسسسةسسةسلوفإل ه لفي ةعةسل طلللفيةةسس لفمفلوفا  ة ال طللفيذفاسل، ي حكةزل طللفي  ةة

ليس دلم  ائلفي حمفلوفيةش ةكفلوفيةة وفةلوفإلنص فلوفي حف ليغ  لفإلنة نلوفيلمةغحفطةفلوفيعلفيفلفات ة  ةف.

التكنولوجيا واألساليب الحديثة )نهضة شباب(: التمكين االقتصادي للشباب الفلسطيني عن طريق ادخال مشروع مقدمة عن  
 في القطاع الزراعي

فيصسس لو ل، ة ميلمنلمؤسسسةسسفلفي ع ونلولمؤسسسةسسفلفي ع ونل،إشسسحفففية فذلمنلق يلمحكزلفيعةيلفي  ة يلمع للللمهلفلفيةشسسحوع

 غطبل طلللوةكةنلفيشسس  الفيفطةسسية ةلفق صسس ام لمنلخهللفيولفيللفيةةسس ةةفلسةلا  لللسللليإلنة  لفاق صسس ايلوفات ة  ةلفيعح،ة

و لم الفي ي يفلوم فئةفلمه ةفوه لية يط  السس  لفيعةيلووعزمزلقلةفوه ل طللفنشس  لي ة للذفالتلوىلفق صس امفلوةس ة لسةلسسلل

فيثغحفالفية  فتلةلسةلفيةسسس  لفي ج ةيلوسسسس  لفيعةي.لمحكزلفيةشسسسحوعل طللفيغي علفيزةف ةليغلةويل طللفسسسس ةع الفيكف  فال

فألخحىلكغي علفي ك  ي تة لفيج ذاليفعفلفيشسس  ال طلل كالفي محةلفي غطةلمفليطغي علفيزةف ة.وللفيشسس ،فلوفي ع  سسللمعلفيغي   ال

محوكزل،ذيكل طللنهجلم ك ميلمهلفلسةلشسسسغيلفألولل طللوشسسسجةعلفيشسسس  الوفيشسسس ، ال طللو جةالفي ك  ي تة لسةل مج اليط لل

طلخيلوخ امفليهي ةس  لفي ف سسسسالسةلفي ك  ي تةس لليةشسسسس كيلفيغيس علفيزةف ةلخ ةتةنلم هس ل،ةشسسسس ةمعلسحامفلفولتةس  ةسفلملةةلي



 

 

 

 

 

فيزةف ةفلفيشسسسس ة فلسةلسطةسسسسيةنلووشسسسسجةعلفألسك ةلفيحم امفلفي ةلوهلفلفيللوي محلشسسسسحك الن شسسسسعفلسةلمج للوغلم لخلم ال

في ك  ي تة لفيزةف ةفليطغي عل،شسسسكيل   .لخ يغفل،  فتلة لسحمل ةيليخحىليطشسسس  ال طللمةسسس  ىلفيغي عل، كةطي.لوسةلشسسسغيل

نةسلمهلفلفيللوجلمللةؤمفلفيشس  الفيفطةسية ةليطغي علفيزةف ةلوفي محلفيةيلكغي علرةحلوغطةليلق اةل طللو سةحلسحملفيعةيلفيث 

وفيلخيليطشس  الوفيشس ، ال، سس عة للفي غ ة الوفألسس يةبلفيزةف ةفلفي لمثفليط ه لل، يغي علفيزةف ةلفيفطةسية ةلك يغي علفألولل

لألك حل طللفاق ص الفيفطةية ةل،شكيل   .فيخ ي ليفحملفيعةيلوذولفي  ثةحلف

 (:Scopeالتفاصيل ومجال العمل ) .1

، غلم لخلم الفية  ،عفلوفإلةش الاو  الفيةش ةمعلفيحم امفلللففيةحشلمنلوفيخ حف لفيذمنلسة  لفي ع قللمعه لفنلمغ م م  قعلمنل

مش ةمعلكيلسةلللل5وفيجة  ةفلفي ةلو لوة مطه لسةلفيةج االفي  يةفلسلكيليةبلوخصصيلسلكيلمحشلليولخ ةحلسةغ  ل،ة  ،عفل

يكيلمشحوعلخهللس حةلفي  فةذل.لثهثفليم  ل ةيلوخصصيل، فقع  

 خلم الفإلافةةلفية يةفليطةش ةمعل -1

 م الوي محلفية  جلفيزةف ةللخل -2

 خلم الفي ع عفلوفي غطةالوفي خزمنل)لمع مهالم ل،عللفي ص ا(ل -3

 خ حف لوة م لل -4

 (:Deliverables) المخرجات المتوقعة

 خيفلوي محلفية  جليكيلمشحوعلل -1

 خيفلم يةفل -2

 خيفلوة مغةفلل -3

 وغحمحل ةيلنه ئةلل -4

 

 (:Timingالتوقيت ) .2

 2023  من عام أيار –نيسان التنفيذ فترة 

    المطلوبة المؤهالت

شهادة اكاديمية في أحد المجاالت المطلوبة )علوم مالية ومصرفية ، إدارة االعمال ، الهندسة الزراعية ، التسويق  -1
 ، تكنولوجيا المعلومات(



 

 

 

 

 

 .خبرة سابقة مثبتة في المجاالت المطلوبة -2

 الشروط المطلوبة لالشتراك في تقديم الخدمة:  

 المتقدم االلتزام بما يلي:يجب على 
 العرض الفني:      

اية   والخبرات الموجودة باإلضافة الى   ،الخبرة ذات الصلة عدد سنوات توضح  للمدربالسيرة الذاتية  −
 ومستندات تدعم خبرته في نفس المجال يتم ارفاقها في العرض الفني المقدم شهادات مرفقة 

 
 العرض المالي:    

 ( BOQ) 1تعبئة النموذج المرفق ملحق رقم   -
في حال كان  و  حيث تكون األسعار غير شاملة للضريبة الدوالرتقدم األسعار حسب الجدول المرفق في وثائق العطاء بعملة  -

توفير فواتير ضريبية صفرية رسمية وشهادة خصم مصدر ساري المفعول، اما اذا كان   ا المتقدم للعرض شركة يتوجب عليه

قدم للعرض فرد بصفته الشخصية فيتوجب عليه توفير شهادة خصم مصدر وفي حال عدم توفيرها يقوم المركز بخصم  المت

 % من قيمة الدفعة والتعاقد تدفع لدائرة الضريبة حسب األصول. 10مبلغ قيمته 

 . المركز غير ملزم باختيار العطاء األقل سعرًا ، وله الحق برفض أي عطاء أو جميع العطاءات -

 يحق للمركز تجزئة العطاء المطروح. -

  700  – 650جريدة وموقع جوبس على من يرسو عليه العطاء حيث تقدر رسوم اعالن الجريدة بمبلغ أجور اإلعالن في ال -

 دوالر.  35شيقل ورسوم موقع جوبس بمبلغ حوالي 

من خالل الدخول على الرابط االلكتروني الموضوووووح ادناذ ، وذلد ابتداًء من يوم  بدون رسووووووميمكن الحصوووووول على واائق العطاء   -
، يتم تسوووليم العطاءات في مقر مركز معًا ا رام     25.03.2023الموافق    لسوووب و حتى يوم ا  18.03.2023الموافق    السوووب 

في موعود ومقودم العطواء ه اسووووووووووووووم العطواء وعليو مين واحود للعرض الفني وواحود للعرض الموالي  ومختو   ينمغلق  ينفقط وذلود في ررف
رهرًا. مالحظة : العطلة الرسوووووومية  2صووووووواحًا و حتى السوووووواعة   8:30من السوووووواعة   27.03.2023الموافق   االانينأقصوووووواذ يوم 

جوال    02  -  1092954451/ للمركز أيام الجمعة و األحد لمزيد من االسوووتفسوووار يمكن االتصوووال على كاتر المركز رقم :  
 0592070113رقم 

 الرابط االلكتروني: -



 

 

 

 

 
 

 

 ومعايير االختيار  , عملية التقييم .3

 % للعرض المالي : 40% للعرض الفني و  60يتم تقييم العروض الفنية المستلمة بناء على الجدول التالي بنسبة 

 العالمات البند 
التدريب في المجاالت المطلوبة ال تقل  في  للخبراء الخبرة السابقة 

 سنوات   3عن 
20  % 

 % 20 المطلوبة لكل مجال استشارات  العلمية   توافر أي من المؤهالت 

 %  20 كتابة منهجية مقترحة للتنفيذ ووصف اهم مجاالت التدخل 

 

يتوجب على مقدم عرض السعر اذا كان شركة ويرغب تتقديم مدربين من طرف الشركة ان يرفق السير الذاتية الخاصة بهم وكذلك  

 التدريب والتزامهم بهذا العرض. ارفاق كتب تعهد من قبلهم ب 

  العرض المالي

سعر الوحدة   الكمية   الوحدة  النشاط  #
/ $ 

 $/اإلجمالي

بواقع االاة   ،أنشطة متابعة واستشارات للمشاريع المستهدفة  1
خمسة  أيام عمل لكل مشروع ‘ وعدد المشاريع لكل خبير

مع العلم ان عدد ساعات يوم العمل ال تقل عن   مشاريع
 خمسة ساعات يوميا. 

     15 عمليوم 

  غير شامل الضريبة المضافة: اإلجمالي بالدوالر
  المجموع الكلي بالحروف:

 

 مالحظة هامة: 

المتقدم لعرض السعر تقديم مغلفين منفصلين واحد للعرض الفني ويوضع فيه بروفايل الشركة وخبرتها    شركة ال/الفرديجب على  
 ذات العالقة ومواصفات وكتالوجات البنود المسعرة، ومغلف اخر للعرض المالي منفصل.

 حيث هذا الشرط مطلب أساسي في عملية التحليل واتخاذ القرار في الترسية حسب األصول.
 

 



 

 

 

 

 

 

 بياانت املشرتك 
 .............................................................................  :المدرب اسم الشركةا

 .............................................................................   العنوان:

 .............................................................................  العنوان البريدي:

 مشتغل مرخص رقم:

 .............................................................................   رقم الهاتر:

 .............................................................................   رقم الفاكس:

 .............................................................................  رقم المحمول:  

 .............................................................................  أية معلومات أخرى:

 ............................................ ....................................................... 

 

          
 


