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 مقدمة  .1

ال االقتصادية   صياتالشخ   مجموعة من  1983أسسها عام    ةلقمستبحية  أهلية غير ر   مؤسسةهي    عاونتمؤسسة 

ن  بية، بهدف توفير ا الفلسطينية والعر   والفكرية ي الضفة الغربية بما فيلمساعدة التنموية واإلنسانية للفلسطينيير
ها  فن

ي ل1948ناطق  القدس، وقطاع غزة، وم
الفلسطينية فن ي عاون رسالتها عير االسالت  د تجد  . بنان، والتجمعات 

  تمرار فن

من   واالعمار،، والثقافة، ية المجتمعيةبرامج رئيسية: التعليم، والتنم أربعةضمن ة غاثي وية واال لمشاري    ع التنمتنفيذ ا

، وتعميق   ي
ن ومؤسس تنا  اكاش  خالل زيادة التفاعل مع الجمهور الفلسطينن فعيل مشاركة ية، وتنطاتنا الو مع الداعمير

 األعضاء. 
 

 :الرؤية

باالستقالل والحر  تنعم  ن عربية  فلسطير إىل  التعاون  وا تتطلع  الفلسطين لديمقية  المواطنون  فيها  يون  راطية ويتمتع 

والبالكرامة والر  مما خاء  الحصول عىل فرص  ي 
فن بينهم  المساواة  مع  الذات،  إمكاناتهم  امل  سة كر قدرة عىل تحقيق 

ن و   .إبداعبتمير
 

 :رسالةلا

التعاون أن تكون الفلسطينية    تسىع  ي تهدف إىل تحقالمؤسسة 
الن  الرائدة  التنموية  ي  اهمة  يق مس األهلية 

ة فن ن متمير

ي والحفاظ عىل تفلسطتطوير قدرات اإلنسان ال
، وذلك  راثه وهينن ي

ي بناء المجتمع المدئن
ويته ودعم ثقافته الحية وفن

ي الحتياجات يد التحدا من خالل  ي لفالشعب اللمنهجر
لالستفادة   إيجاد اآلليات السليمةوأولوياته والعمل عىل سطينن

 .ةتمويل المتاحالقصوى من مصادر ال

من   خال  IDRF  بتمويل  بريطانيا  ومن  ي 
فن الشقيقة  المؤسسة  منحةل  تخصيص  مع  ل  للعم  تم  اكة  جمعية  بالش 

وع  دف  به  تطوير بيت الهيا  ن شمال غزة    "تنفيذ مش  "  2023-2022الدعم الطارئ الستعادة سبل العيش للمزارعير

ي سيتم  
ن بما يشمل استحيازات زراعية لتأهيل   ها لخال   ن موالن  ن مهمشير ي ودفيئات زراعيةصالح  مزارعير

 وزراعة أرضن

 .اإلنتاجية وإعادتها إىل 

هذا   ي 
استشارية    اإلطار،فن خدمات  عىل  للحصول  التعاون  مؤسسة  القاعدي إلجراء  تسىع  الخط  تحديد  دراسة 

وع المذكور. وتقييم األثر    للمش 
 

وع:  .2  خلفية عامة عن المشر

وع تنفيذ التدخالت التالية:   سيتم من خالل المش 

ي  ةزراعح و صال است: أوال 
  : اعيةر ز  أراضن

ي   60  عدد   وزراعة  سيتم من خالل هذا المكون إعادة تأهيل
من    30منها    تفيد س ي   محافظة شمال غزة   دونم زراعي فن

ن   بحيث يتم تنفيذ األنشطة التالية:   صغار المزارعير

ي حراثة  -
  األراضن

 توفير اسمدة   -

واتوفير اشتال خ -                                                              ر مثمرة ت وأشجاضن

 ات ري  توفير وتمديد شبك -
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                                  من األيدي العاملة المتعطلة.  18 ل يوم عمل  480 ير توف -

    : ئة زراعيةدفي 03تأهيل ثانيا:  

 . لإلنتاجيةواعادتها  دفيئة زراعية 30 صيانة وتأهيل وزراعةسيتم من خالل هذا المكون 

 من األيدي العاملة المتعطلة.  9ل   عمل يوم   240بما يشمل توفير تم تنفيذ األعمال  ي س

 

و يستهدف الم  الفئات التالية:  ع ش 

 مزارع  30 -
 
ي من مكون استصالح    ا

ي مجال الزراعة بسبب ع  ممن الزراعية    األراضن
دم مقدرتهم  تركوا العمل فن

 .  تيةاستصالح أراضيهم الزراعية من مصادرهم الذا عىل

 الدفيئات الزراعية  وزراعة تأهيل وصيانةمزارع من مكون  60 -

- 27  
ا
  عامل

ا
 . ةعمل مؤقت رصةبف م يدهتزو مل من خالل عن الع متعطل

 

 الستشاريةا  ةالهدف من الخدم .3

وع ب ي   أساسي إىل  شكليهدف المش 
ن مز الصغار  استعادة سبل عيش    المساهمة فن ن  ا  ارعير من خالل إعادة  لمهمشير

لممتل الطارئ  إنتاجيتها التأهيل  الستعادة  الزراعية  ي استصالح    عير   كاتهم 
وتزويدهم    ودفيئات  أراضن زراعية 

ا الفعلزرابالمدخالت  الدعم  المطلوبة وتوفير  لهم ية  ي 
إىل    نن إعادتهم  يضمن  تحقيق دخل  و   ة اإلنتاجيبما  ضمان 

ل اىل    وألشهم،هم  مناسب  أيضا  وع  المش  يهدف  مع  كما  ن  المزارعير ربط  ي 
فن ة التسويقيالقنوات  المساهمة 

وع ميم ما أحدثته تدخالت ال يقنتائج الت تظهر  بحيث  لمنتجاتهم  تهدفة. المس فئة ن أثر عىل حياة المش 

 

المنطلقمن  و  االستشارية  هذا  الخدمات  من  الهدف  وعضم  فان  المش  هذا  القاعدي    هو   ن  الخط  دراسة 

( )  (Baseline Assessmentللمستفيدين  وع  المشر عمل    ( Impact/Endline Studyوأثر  يتم  وبحيث 

 :التالية ي  خالل تحليل المعاي من( Pre and post assessment studyدية )قارنة قبلية وبعم

 

 (Relevance)ٌ المالءمة -

النتائج  ف مالئمة  مدى  االحتياجات  حص  إىل  الفئة    وأولويات   واحتياجات  والسياساتبالنسبة 

 المستهدفة. 

 ( Effectiveness) الفعالية -

ي يجب
: إىل  األسئلة الن  ي  مراعاتها هي

وع؟ ما هي العوامل الرئيسية الن   أي مدى تم تحقيق أهداف المش 

تح ي 
فن القيم)أو  قيق  أثرت  تقديم  إىل  األساسية  الدراسة  ستحتاج  األهداف؟  تحقيق(  األساسية   عدم 

ات ذات الصلة المتعلقة بهذه األهداف  .للمؤش 

 

 :أسئلة محددة لتقييم الفعالية

وع الهد -  ف المنشود؟هل يحقق المش 

 للدخل؛ هل زاد التدخل من وصول المجتمعات المستهدفة إىل األصول والخدمات المدرة   -
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عىل استدامة األعمال المدرة للدخل   م وقدرته  ممن مشاركتهالمجتمعات المستهدفة  ادت  هل ز  -

وع  ؛ بنهاية المش 

-  

المجتم - ي 
فن العيش  سبل  ألنشطة  والخدمات  المدخالت  إىل  الوصول  تكلفة  انخفضت  عات هل 

 .المستهدفة

ال  - الفوائد  الناتجة  ات  التغيير أنتجت  هل  وع؟  المش  أنتجت  ي 
الن  ات  التغيير هي  همرجو ما  ل ة؟ 

ي النتائج من خالل  
ات فن وع، يمكن تفسير التغيير ي  أم أنها ن  المش 

تيجة لبعض العوامل األخرى الن 

ات الملحوظة إىل التد عزى التغيير
ُ
ي وقت واحد؟ إىل أي مدى يمكن أن ت

 خل؟تحدث فن

وع؟ - ي المش 
 ما نسبة النساء المشاركات فن

 هل تأثرت النساء بشكل مختلف عن الرجال؟  -

يختلف  - ا تأثير   هل  المستفيدين    من  مختلفة  مجموعات  عير  وع  ؟لمش  ن هناك    المستهدفير هل 

ات غير مقصودة؟   تأثير

وع سواء ايجابية او سلبية؟  -  هل هناك اثار غير مقصودة للمش 

وع يستحق الموارد ا  - ي يكلفها؟ هل المش 
 لن 

-   / توسيع  يجب  اإلجابة  هل  إذا كانت  وع؟  المش  هذا  يمكن  بنعم،تكرار  يؤد   فبأي ظروف  ي أن 

 لتدخل إىل نتائج مماثلة؟ ا

وع ذلكلمستفيدينل هل تحسن الوضع االقتصادي  -  ؟ ؟ وكيف فعل المش 

 هل تم تعزيز اإلدماج االجتماعي للمرأة؟  -

وع زاد من قدرة وموارد الم -  .ة للدخلعىل تطوير مشاري    ع مدر  ينقادر  وا كونيل ستفيدينهل المش 

والموارد   - القدرة  زيادة  عىل  وع  المش  عمل  إىل   ينقادر   وا كوني ل  دينستفيللمهل  الوصول  عىل 

 . األسواق

 

 (Efficiency) الكفاءة  -

ن هذا التقييم أقل عىل   وع فيما يتعلق بالمدخالت. يجب أن يكون تركير ي قياس المش 
تقييم الكفاءة يعنن

هج البديلة لتحقيق نفس المخرجات( وأكير عىل كفاءة العمليالتكلفة )مقارنكفاءة 
ُ
 ات. ة بالن

 

 (Sustainability) دامةاالست -

وع التحقق من مد وع أو احتمال استمرارها بعد انتهاء المش   الموارد.  وتوقفى استمرار نتائج المش 

 

 (Impact)األثر -

ات الناتجة عن ا ي قياس التغيير
وعتقييم األثر يعنن ة وغير  لمش  ات المباش  ة، . وهذا يشمل التغيير المباش 

والس اإليجاب  المقصودة،وغير    المقصودة ايةلبية  مر .  يجب  ي 
الن  نتيجة ألسئلة  حدث  ماذا   : هي اعاتها 

لوال   سيحدث  كان  ماذا  المستهدفة؟  للفئات  وع  المش  أحدثه  الذي  ي 
الحقيق  الفارق  ما  وع؟  للمش 

 التدخل؟

 ر: أسئلة محددة لتقييم األث
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ات المذكورة أعاله؟ -  كيف ولماذا حدثت التغيير

ي إحداث هذه التغيير  -
وع فن  ات؟ما هو دور المش 

ات؟  هي ما  - ي إحداث هذه التغيير
ي ساهمت فن

 العوامل األخرى الن 

 اق العمل نط  .4

ل  تنظر مؤسسة التعاون إىل األثر  - ا طويل المدى  تأثير  ،.  مجموع تدخالتها باعتباره  ي    وبالتاىلي
دراسة لال ينبىعن

ي حدثت  قدر  تأو  صف  ت   الكراسة أنوفق هذه    المشار لها األثر    ييمقت
ات الن  بل يجب أن   فحسب،التغيير

دور  د  حدت ا 
 
التعاونأيض ات    مؤسسة  التغيير إنتاج هذه  ي 

فن كائها  ا وش 
 
 ان    وأيض

 
فهما كيفية حدوث ل  تقدم 

ات )اآلليات( بشكل   التغيير    أفضل،هذه 
 
ا  م  أن يستخد  يجب عىل االستشاريلذلك    ووفقا

 
  مختلطة، طرق

ن الكمي والنوعي  ن النهجير  .تجمع بير

للمكون   - ، بالنسبة  بإسيق  الكمي اإلجابة عحليت  ءجرا وم االستشاري  إىل  يهدف  سؤال "ماذا كان   نل واقىعي 

ي غياب التدخل"
وعباعتبار السياق المحىلي ل  وذلك  سيحدث فن يكمل البحث س  فيما ،  منطقة عمل المش 

ات،ية حدوث  الكشف عن كيف  حيث يسىع إىل  النهج، النوعي هذا   ي    التغيير
وما هي اآلليات األساسية الن 

ن أو عوائق أكانت عوام  .تغيير ال مامل تمكير

وعثر  بطريقة تسمح بقياس األ دراسة الخط القاعدييجب تصميم  - ي نهاية المش 
   . فن

   يجب أن يتبنن االستشاري -
 
ن    ويراعي   قائم عىل المشاركة نهجا ،الفوارق بير ن يع أصحاب ويشمل جم  الجنسير

 . المصلحة

 

 : رية القيام بالمهام التاليةالستشاتشتمل الخدمات ا

وعفيدين تمس لثيق الوضع الحاىلي ل و ت • ي خدمات المش 
   . قبل تلق 

ات  • ي  قبل وبعد عىل حالة المستفيدين الحادثة متابعة التغيير
وع  تلق     خدمات المش 

ي خدمات  توثيق وضع المستفيدين بعد  •
وعا تلق   .  لمش 

وع من خ تقييم أثر الم • وع.  الل مقارنة وضع المستفيدين بعد و ش   قبل المش 

 

 التالية: التدخل  هجياتنم ىلعخدمات االستشارية لاشتمل تيجب أن 

)قد تكون مقابالت فردية   نالمستفيدي للوقوف عىل احتياجات لمستفيدينا مع القبلية انيةالميدالمتابعة  •

 عية معا(.  اأو فردية وجم ةعياأو جم

 .  خالل تقديم الخدمات مناطق التدخلليدانية  رات المالزيا •

وع )قد  لتوثيق أثر المش    (stakeholdersقة )العلب اوأصحا  مع المستفيدينالميدانية البعدية    تابعةالم •

 (. أو استبانات عية معا اجمفردية و  أو  عيةاجم  مقابالت فردية أو  تكون

خرجات حديث وإثراء مامها لتداستخو   اإلنتاجيةالمنفذة بخصوص مصفوفة متابعة  المتابعة مع الجهة   •

   دراسة ما أمكنال

   . صور مع  توثيق قصص من الميدان •
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 الستشارية  ا ةالخدميذ فنة تفي   .5

ة   تالزم ت االستشار   تنفيذ   في  ة  مع  المطلوبة  يةالخدمات  وع    في  مش  العيش  تنفيذ  سبل  الستعادة  الطارئ  "الدعم 

ن شمال غزة  وع هو منمع  اته المختلفةبمراحله ومكون"2023-2022للمزارعير ة تنفيذ المش    2022  نوفمير شهر   في 

كات االستشارية  سؤ المعىل    ا لذ  ،2023و  يوني  منتصفحن   و  ةتقديم عروضها اخذ الف  عند سات/ الش  المذكورة    ي 

ن االعتبار    وعليه فان:  بعير

 2023-02-15هو   (sessmentBaseline Asقاعدي )موعد تسليم تقرير دراسة الخط ال -

تموع  - ي  تقرير  السليم  د 
عىل النهائ  يحتوي  )  والذي  وع  المش  ن  و   ( Impact Assessmentأثر  بير مقارنة 

   . 2023/ 06/ 15هو والنتائج النهائية  دي عاقال الخط

 

 قعة متو ال  مخرجاتال .6

 :التالية  تقديم المخرجاتاالستشاري مسؤول عن 

يةالمرحلة الت  :حضي 

وم  ،وىلي األالتقرير   - تصميم  بالتفصيل  يوضح  القاعدينهجية  الذي  الخط  مجموعة    دراسة  ذلك  ي 
فن )بما 

استخدامه  ي سيتم 
الن  ات  تصميم  المؤش  اح  واقي  تقييم  يجهومن ا(  ذ   األثر،ة  ي 

فن التقييم،  لك مصفوفة  بما 

ح   وخطة العمل واألدوات المطورة واالستبيانات وإرشادات مجموعات النقاش المركزة   حجم العينة  مقي 

ي 
(.  هذا التقرير  اد عتم)يجب ا . وخطة المسح الميدائن ي

 قبل بدء العمل الميدانن

 : ط القاعديخلة دراسة تحديد الحمر 

 نهائية(  مسودة،ات )أدوات جمع البيان -

 ت. تقرير تحليىلي لهذه البيانا  أمكن، معإن  Excel بصيغة  ةكاملمتبيانات ال اعدةق -

(    مسودة،)  دراسة تحديد الخط القاعديتقرير   - ي
ية  باللغةنهائ  ن   العربية، يصفمع ملخص باللغة    اإلنجلير

ي يمكن قياس التقدم المحر 
ات المش  ت إل ز عىل أساسها أو إجراء مقارناالظروف األولية الن  ي  ظهار تأثير

وع فن

ي 
 .تقرير تقييم األثر النهائ 

وع  التقارير مرحلية منتظمة مقدمة إىل مدير  -  كافة التفاصيل بما يشمل: مع توضيح   العمل،مدة خالل مش 

األنشط1  حن   (  إنجازها  تم  ي 
الن  المهام   / تحديات  2  اآلن،ة  أي  تعديالت3  تواجه،(  أي  إجراؤها    (  تم 

ات لالنحرافاتأي انحرافات  (4 ،للتحدياتاستجابة  ي وتفسير
 .عن الجدول الزمنن

 :ثردراسة تقييم األمرحلة 

لمنهجية ال - النهائية  دراسة  صيغة  االثر تق  اعداد  مصفوفة    ييم  ذلك  ي 
فن اتيجيةواس  التقييم، بما  أخذ    ي 

ح العينات،  . وحجم العينة المقي 

- ( البيانات  جمع  أ  (؛نهائية  مسودة،أدوات  األدوات  هذه  ا  دواتستشمل  أثناء  البحث  دراسة  لمستخدمة 

 .و تطوير أدوات جديدةو / أ األدوات،وأي مراجعات لهذه  القاعدي،تحديد الخط 
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 ت. تحليىلي لهذه البيانا تقرير   أمكن، معإن  Excelقاعدة البيانات متكاملة بصيغة  - -

ية  االنجلة  باللغ  نهائية( مسودة،تقرير تقييم األثر ) - ن ة  باللغقرير  جات التومخر عن نتائج   ملخصجانب    إىل ير

   العربية 

وع  التقارير مرحلية منتظمة مقدمة إىل مدير  -  كافة التفاصيل بما يشمل: مع توضيح   العمل،مدة خالل مش 

ي تم إنجازها 
( أي تعديالت تم إجراؤها استجابة  3  تواجه،( أي تحديات  2  اآلن،حن     األنشطة / المهام الن 

ات لالنحرافاتالز   ( أي انحرافات عن الجدول4 ات،للتحدي ي وتفسير
 .منن

ي تقوم الجهة المنفذة للتقييم   ✓
تنفيذ الدراسة تشمل بتقديم خطة عمل مفصلة ل  ت بالعطاءز فا  والن 

للتنفيذ    والخطةالمنهجية   اعتماد خطةعمله  وتبدأ الزمنية  بعد  من    ا  المفصلة  مؤسسة العمل 

 . التعاون

التعاو ستقوم   ✓ التقب  نمؤسسة  مسودة  عىل  إنهاء  بعد  و   ارير التعليق  االستشاري  عىل  ن  يتعير ذلك 

 التقرير بناءا عىل ذلك.  

المنفذة    ✓ الجهة  م  ن المواد    تقديم بتلي  يتعلق    وكل،  البيانات  وقاعدة  والثانوية   األوليةجميع  ما 

ي بالبحث لمؤسس 
 . هقبل أن يستلم جميع مستحقات ة التعاون بشكل نهائ 

 سة التعاون فقط. لمؤس   التضف بهذه المعلومات يكون قوحقو   ملكية المعلومات ✓

ها    يجب ✓ ي يجب توفير
ية باستثناء أدوات جمع البيانات الن  ن تقديم جميع المخرجات باللغة اإلنجلير

ية.   ن ن العربية واإلنجلير  باللغتير

التعاونل ✓ أي  مؤسسة  ي 
عليها    فن المنصوص  الحاالت  العقد    أدناه، من  االستشاري  إنهاء  وتتم مع 

من خد  محاسبة قدمه  ما  لاالستشاري عىل  من مات  فروق  أي  منه  العقد محسوما"  إنهاء  تاري    خ 

ي  
فن المحددة  المدة  ضمن  المتبقية  ة  للفي  العمل  صاحب  يتكبدها  ي 

الن  والكلفة  األتعاب  بدالت 

ن  دات صدرتتمدي وأيبدالت األتعاب   : حن  تاري    خ إنهاء العقد بموافقة الفريقير

o  ي
ر فن  طلوبة. ت الملعمل والواجبات وتقديم الخدماإنجاز اأي تأخير غير مير

o ي أداء مهامه. ة يممارسة المهنالعمال بمستوى ال يتناسب وأصول وأعراف  قدم
 أو أهمل فن

o العمل. حب قام بالتلزيم من الباطن ألي جزء من المهام الموكلة إليه بدون موافقة صا 

o  ل األساسية  المتطلبات  ي  يلنر بتقديم عمل  م 
ن يلي  هذه  االستشا  لمهمةلم  ي 

فن الموصوفة  رية 

 . الكراسة

 ليات االستشاري مسؤو  .7

ي وثائق عرض السعر وتقديم  تنفيذ ما ورد من مسؤول .أ 
ن الخدمات االستشارية المطلوبة  يات فن   فيها وتعيير

 مؤسسة التعاون. شخص ما كنقطة اتصال مع 

فريق   .ب المتكوين  الوقت  ي 
فن المطلوبة  الجودة  مخرجات  تقديم  عىل  القادر  وذكر الدراسة  تكوين    ناسب 

ي 
ي الفريق فن

حه الفنن  . مقي 

يكة )با .8 م اال   (،جمعية تطوير بيت الهيالتنسيق مع المؤسسة الش  ن المواعيد الالزمة  شاري بتحديد  ست يلي 

لمناقشات    الميدانية، نشطة  ل ل المستهدفة  المجموعات  ذلك  ي 
فن البؤرية المجبما    والزيارات  موعات 

يكة جميع التسهيال ا المؤسسة مستقد  حيث لجمع البيانات.   الميدانية  الصدد. بهذا  تلش 

ي بالتنسيق مع   .9
 . جمعية تطوير بيت الهيا إدارة جميع الخدمات اللوجستية للعمل الميدائن
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ي المستشار يتبعون قواعد السلوك وسياسات   .10
وأنهم يوقعون    مؤسسة التعاونالتأكد من أن جميع موظقن

ا بهذا المعنن 
 
 .إعالن

ا   .11 جميع  شية  عىل  )لمعلومات  الحفاظ  جمعها.  تم  ي 
االست الن  عىل  أ يجب  بأن  نشاري    جميع   يتعهد 

وط المرجعية(.  ي الش 
ي تم جمعها لن تستخدم لغرض آخر غير تلك المنصوص عليها فن

 المعلومات الن 

 وليات صاحب العمل مسؤ   .8

ي المواعيد المحددة بموجب هذه االتفاقيموافاة االستشاري بالدفعات المس   .1
ي تستحق   ةتحقة له فن

والن 

 .المصدر خصم منديم الفواتير الرسمية وشهاد ال تق عند 

يوكل اىل    معلوماتلوثائق المتوفرة لديه اىل االستشاري، اال انه غير ملزم بتقديم اي لمعلومات وا تقديم ا .2

 .االستشاري الحصول عليها بموجب االتفاقية

الحصول  تسمية مه .3 ي 
ن االستشاري وليساعد االستشاري فن بينه وبير للتنسيق  يمثله  المعلومات  ندس  عىل 

 المذكورة اعاله. 

 

 يكة الشر سسات ؤ الم  .9

وعتم تنفيذ أنش سي   .  يا جمعية تطوير بيت الهاكة مع  بالش    طة المش 

 

 محتوى عروض الخدمات  .10

: شتمل عىل التات االستشارية يجب أن يكالحد األدئن المطلوب للعروض المقدمة من قبل المؤسسات/ الش   إن  اىلي

 

ي فعرض 
 يشمل: نن

   لرسميةااتورة الجهة االستشارية وصورة عن الفشهادة تسجيل  •

حةالمنهجية  •  المقي 

ي التقييم   •
 األدوات المستخدمة فن

حة لكافة الفئات المستهدفة  المنه استهداف •  جية المقي 

ي واإل مفصلة  خطة العمل •
 طار الزمنن

ة • ي مجال العمل المطلوب السابقة لل الخير
 مكتب االستشاري فن

ي العمل مع مؤ  •
ة السابقة فن  ون سسة التعاالخير

تهو   حالمقي   يق العملر فتخصصات  • ة الذاتية ألعضائه   خير  .  مع تحديد قائد الفريق والسير

 

 : عرض مالي يشمل 

ائب بأنواعها وكافة التكاليف بالدوالر  ار عروض األسع -    شاملة للضن

انية تف - ن حة   حسبصيل المير : مع  لتنفيذ المهام االستشاريةالبنود المقي   مراعاة ما يىلي

تاأل  • معسعار  العمل  يوم  بتكلفة  المهاتبيان    قدم  لتنفيذ  افقة  المي  التفاصيل  كافة  توضيح  مع  م  كلفة 

 االستشارية. 
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 . كتب االستشاريللمفقط   وهي ما سيتم دفعها   منظورةالغير مصاريف المنظورة و كافة ال  ملةاألسعار شا •

 

 

 

 : ايي  التقييممع

عملية   المقدمة  تتم  العروض  ي   Quality Cost Based Selectionطريقة  بحسب  تقييم 
تعتموالن    د  

ا 
 
ن  لمعياري تكلفة العرض وجودته تقييم العروض وفق  عىل مرحلتير

 

ي  -أوال: 
 حيث سيتم خالل هذه المرحلة تقييم العنارص التالية    التقييم الفنن

ي  
 الوزن  التقييم الفنن

 5  الجهة االستشارية وصورة عن الفاتورة الرسميةتوفر شهادة تسجيل  1

حةالمنهجية  2    10 المقي 

ن كمي و ع األدتنو  3 ي التقييم بير
ي   ات المستخدمة فن

 10 وكيقن

حة لكافة الفئات المستهدفة  تغطية المنه 4  5 جية المقي 

ي واإل  خطة العمل 5
 10 طار الزمنن

ة 6 ي مجال العمل المطلوب السابقة للمكتب اال  الخير
 20 ستشاري فن

ي العمل مع مؤسس  7
ة السابقة فن  5 ون ة التعاالخير

ح عمل ليق ا ر فمالئمة تخصصات  8  10 مع المخرجات المطلوبة المقي 

ح   9 ة فريق العمل المقي   10 سنوات خير

ة  10  10 قائد فريق العمل خير

ي  11
 5 ن الوثيقة المرجعيةبما يشمل نسخة مختومة م اكتمال مكونات العرض الفنن

 100 المجموع  

 

ي تحصل عىل نسبة ال هلوتتأ
ي األقل % عىل 70جهات االستشارية الن 

ن
ي ييم اقالت ف

 لفنن

 

 ثانيا التقييم المالي  

كات المؤهلة فنيا   االستشاريةجهة سيتم اختيار ال  أعاله الوصف حسب بذات السعر األقل ضمن الش 

 

 عروض  تقديم ال .11

ي ان يحتوي الظرف ألظرف المختوم عىل يتم تقديم العروض با ن  لخارجر ن داخليير  عىل ظرفير

 مكتوب عليه:   الماىلي ظرف للعرض  -

 " خط القاعدي" وتقييم األثر"التحديد سة درا طاءع -اىلي رض الم"الع

ي ظرف  -
 مكتوب عليه: للعرض الفنن

ي 
 "  "الخط القاعدي" وتقييم األثر اسة تحديد در  عطاء  -"العرض الفنن
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ن ا - ن ان يكون الظرفير ن ومختومير ن مغلقير  . لداخليير

ي كال ال -
ن ان تكون جميع الصفحات فن  قدمة. ومختومة من قبل الجهة المت موقعةعرضير

تيت - الم  ي   عروضقديم 
افن و   المحدد  المختوم  لموعد  ي  اىل بالظرف 

فن التعاون  مؤسسة  العنوان    غزة  وعىل 

 :  .  غزة -سلطة النقد  خلف  -سسة التعاونمؤ  التاىلي

وط عامة:   .12  شر

ري بعد تبلغه قرار اإلحالة وقبل توقيع االتفاقية ان يقدم لصاحب العمل كفالة حسن األداء  عىل االستشا .1

لتق اضمانة  امات  ماتلخدديمه  ن الي  بكامل  وقيامه  نسبته  ه  الهندسية  بما  تزيد  العمل 25لمدة  مدة  % عن 

فاقية صادره عن % من قيمة االت10حددة باالتفاقية او بثالثة أشهر أيهما أكير وتكون الكفالة بنسبة  الم

ي ملحق اال 
 ة. تفاقيبنك معتمد رسميا لدى سلطة النقد الفلسطينية وحسب نموذج الكفالة الوارد فن

ا  لغة .2 ح  اللغة العربية  المقي   : ي
يةلفنن ن الت  ولكن  ،مقبولتان  واإلنجلير قارير المطلوب تسليمها  يجب أن تكون 

ي القسم 
يةمن هذه الكراسة باللغة  06المذكورة فن ن  . اإلنجلير

كة لتحديده    وهو ى الجهد المطلوب  تحديد لمستو توى الجهد: ال يوجد  مس  .3 وك لكل ش  عدد   وتقييممي 

الاأل  سحي  مطلوبةيام  عىل  ث  التعاون  كز  ي  ي 
المهنن بالشكل  الدراسات  تنفيذ  من  حيث    المطلوب،التأكد 

كة أن  ي  وترفقهتحدد الجهد المطلوب  يمكن لكل ش 
حها الفنن    . ضمن مقي 

ي تم ال يحق للمكاتب االس .4
اض عىل األسس الموضوعة لتقييم العروض الن   اعتمادها. تشارية االعي 

ي تقييما عاو  وعذا المش  نتائج هذا التقييم خاصة به .5
ي هذا العطاءما للمك ال تعنن

 .اتب االستشارية المشاركة فن

اتباع اإلجرا  .6 ن ويتم  ي فلسطير
ن واألنظمة والتعليمات المعمول بها فن ءات  يخضع االستشاري لجميع القوانير

يبة ا وع شامل ضن ن االعتبار أن هذا المش  لقيمة المطلوبة بحسب المنطقة الجغرافية للعمل مع األخذ بعير

يبية وشهادة خصم من المنبعالستش ة وعليه يطلب من اافلمضا  .اري تقديم فواتير ضن

ومختومة            .7 منه  موقعة  تكون  وبحيث  كاملة  األصلية  الوثائق  نسخة  تقديم  المناقص                                                                                                                                  عىل 

 .بخاتم المكتب

ي ما   .8
يتوجب عىل االستشاري ان يأخذ باالعتبار انه ال يجوز باي حال من االحوال ان يتضمن عرضه الفنن

 .باش  لسعره المقدم بالعرض الماىلي يشير بشكل مباش  او غير م

مالية   لغاء أية مطالباتاإلذا  تب عن هيحق لصاحب العمل إلغاء العطاء دون إبداء األسباب وبدون أن يي   .9

ن بالعطاء  .أو قانونية ألي من المشاركير

موضوع   .10 وع  المش  ي 
فن العمل  طاقم  أفراد  من  فرد  أي  تسمية  أن  االعتبار  ن  بعير يأخذ  أن  االستشاري  عىل 

ام الكامل باستمرارية هؤالء األفراد بالعمل لديه طوال مدة العطعطاء هو بمثابة إقرار منه باال ن اء ولن  اللي 

منل  يقب أي  استبدال  وموافقته  منه  العمل  صاحب  لقناعة   
 
ووفقا القصوى  ورة  الضن حاالت  ي 

فن  
ّ
إال هم 

 للصيل المستبدل
 
 تماما

 
 .الخطية عىل أن يكون البديل مطابقا

يت .11 أن  الوثايتوجب  كافة  عىل  التوقيع  عن م  نيابة  بالتوقيع  المفوض  الشخص  قبل  من  المقدمة  ئق 

 رسمي لالستشاري. مختومة بالخاتم الق ثائ هذه الو االستشاري وان تكون 
 

 

حات  .13 ي لتقديم مقي 
 المشاري    عالموعد النهان 
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ي لتقديم  
  لثانية عشر االساعة    2022/ 12/ 11  الموافق  األحد يوم  هو  االستشارية  ات  عروض الخدمالموعد النهائ 

   ظهرا. 


