
 

  

  الق�س إلع	ار ال�ل�ات الق�
	ةب�نامج 

 ت(ف,+ مع�ض في مق� ال"(�وق الع�&ي لإلن	اء االق�"اد  واالج�	اعي في ال���� 

 
 ال�(�د ال	�ج0/ة

 

  :مق�مة .1

س%-��ا، قام ب�أس��ها م
&%عة م# ال"! �ات  -ال�عاون هي م�س�ة أهل�ة غ�� ر��ة م�
لة في ج���
. وهي م�س�ة خ��-ة ت�&%-ة م��قلة ع# أ8ة ان�&اءات س�اس�ة أو 1983وال&ف�1-# الفل�/����# والع�ب عام 

ه وه%-�ه ودعJ ثقاف�ه ال�ة، ح��Gة أو Fائ�Dة، وتهAف إلى ت�&�ة قAرات اإلن�ان الفل�/��ي والفا? على ت�اث
وفي ب�اء ال&
�&ع ال&Aني، وذلR م# خالل ال�AیA ال&�ه
ي الح��اجات ال"عM الفل�/��ي وأول%-اته والع&ل على 

  إ8
اد اآلل�ات ال�ل�&ة لالس�فادة الق %U م# م ادر ال�&%-ل ال&�احة. 
  
  ال	هام ال	5ل�&ة: .2

ق� اد^ واالج�&اعي في دولة ال1%-[ ی%ث\ دور ال �Aوق ت�ف�] مع�ض في مق� ال �Aوق الع��ي لإلن&اء اال
 القAس.الع��ي في دعJ م"ار-ع ب�نامج االع&ار وم�س�ة ال�عاون في مAی�ة 

3. � ��ات ال	ع�ض:م9

  س  10ع�ضA8&ة في القAع�ض ص%ر قc على شاشة M�e لع�ض  تابل[ م�� مع 1.5* 1.5وثالث
 )PDFالM�1 (الM�1 س�1%ن c �غة 

  اo-ع�ض ع�ض خ�-/ة تفاعل�ة على شاشة تق�c2 *1.5 م� ل مع ال"اشة  تابل[، 3مع  م�� Aواح
-http://ec2-54-186-83-161.usراtc ال!ارFة ( وال�فاعل،ك
هاز تJq، واالث��# للع�ض 

west-2.compute.amazonaws.com/  
 

  ال?�<ة ال	(ف+ة: تم>;ول/ا .4

  \ 15القاعة  ،1ت &�J مع�ض م�1امل (ل&A-G م# ال�فاص�ل ع# القاعة ال&�̂% الع�ض بها ان�� مل
  م��) 4م�� * 

 ةGاألجه A-لت"&ل ال"اش��#  (اس�أج�) ت%رeن ال&ع�ض قائ&ا  و%qم ل�Gما یل 
  وق الع��يA� \ مع ال��ح�ى االن�هاء م# االق� اد^ واالج�&اعي  لإلن&اءال�� Aا8ة ال�عاقAم# ب

 الع�ض
  إقامة M�eة ال�عاون ع�ض في &الوت��دها م�سA ال&%اع�A ال�ي ت
  ال&ع�ضإزالة الع�ض في نها8ة 
  اس  50نقل ح%الي��c اب�e29*29  ب%زن ح%الي J40س  Jغe 
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 ة���عة ا8ة أم%ر ف��ة او ل%جcة ال&�ف]ة اث�اء الع�ض ل&�اe�"ت%ف�� ف�ي م&�ل لل 
  اجة ال����\ مع ج&�ع ال
هات ال&!� ة ب�%ف�� خ/%� االن��ن[ ان اق��[ ال
  هات ال�س&�ة و
  الq%م�ة في فل�/�# وال1%-[ واألردنال����\ مع ج&�ع ال
  

  :م>;ول/ة ال��نامج .5

 قة عال�ةAت%ف�� ج&�ع ال��انات األول�ة وال%ثائ\ ال&/ل%�ة ب. 
 \ لل&"�وع�ت%ف�� م� 
 ال�%ص�ات وال&ق��حات J8Aتق. 
 ات�
  .ال&%افقة ال�هائ�ة على حل%ل األجهGة وال��م

   
    دات الع	ل في ال	�قع:م9� .6

 \8&�ع تعل�  M�eران  أ^او ت�A
 او االسقف شيء على ال
 ت1%ن ی%م او ی%م�# على األك�� Aال&ع�ض م�ق[ لف��ة ق 
  دقة الع�ض عال�ة 
  ةGاألجه A-اعة م#ت%رo/ال1%-[ وال.  
  الغ�فة J
  .م�� 25ح
  75اإلضاءة % 
  ران والA
 1ی�جى االFالع على ال&ل\  ،م�� 2.5&"ار�e# الA األق ى لل&�افة ب�# ال
  8.Jًال غ�� م���qل ش &q# أن q8%ن ال
 .^A\ ال�قل���م ال��A!��8 ^[ل ال ل# ی�J ال��� في ال
  الف�ي لل&ع�ض ع&ل J�& ن ال�%q8 أن M
 وابAاعي جAیA م! � لهAف ال�Aوة. أصلي8
 قة-�F ^أc ل ال&��ىq�� لAأن ���8 الع&ل أو 8ع #q&8 ال 
  اد ال&ع�ض یالAاوز اع
 ساعات �3
 ان�ة  أل^% 8&�ع وضع إ^ ل%ج
ش�eة و�/��عة الال 8&�ع م�عا ب�اتا ان ی�J ع&ل دعا8ة س%اء eان[ م

  .او مAف%عة ال�&#
 واألجهFة ال�ابل�  ال?اشات .7

9��  ال	ع�ض على شاش�,H I/اس <ل م(ها 
2  * ��او 
	IQ ل?�<ة تق�
L مق��ح أخ�M مع تق�
L م��  1.5م

  ال�"	/L لل	ع�ض وم�اصفات الف(/ة.
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 2ع�د  ال?اشة .1

“Indoor LED screen” 

High resolution  

screen pitch should be maximum (P3) or better  

price include truss support, control systems etc 

screen should be controlled by Tablet 

 

 5� ع�د مع س�ان تابل� .2

Screen size: 10-12” 

Resolution: minimum 2560 x 1600 

MEMORY: 4GB  

Language: Arabic /English 

Network:4G LTE, and WIFI  

 

 ال	9افUة على ال	عل�مات: .8

  A-وGت Jة ال&�ف]ةتع%د مل�1ة ال&عل%مات ال�ي س��e�"ال  \ لل"�eة ال&�ف]ةبها الى م�س�ة ال�عاون وال 8
 \ال�%ح و / او  لهاcا^ شqل م# االشqال اس�!Aام ه]ه ال&عل%مات أل8ة أغ�اض أخ�e ،U&ا وال 8

�  اال� �-ح ع# ا8ة ب�انات ومعل%مات تJ تGو-Aهoض%ع ال%&c ال عالقة لها Uبها أل8ة جهات أخ�
  والAراسة.  

 
 :ال/ة ال�فعات .9

  J8Aاالن�هاء م# ت�ف�] ال&ع�ض وتق Aعc ةAة ال&�ف]ة ل�ق�-�ها ال�هائي وخالل دفعة واحe�"ی%م م#  45ال
 تار-خ تقJ8A الAفعة.

 
 ش�وX ال�ق�م: .10

  اد م�ل ه]ا ال�%عAلة رس&�ا وذات خ��ة في اع
8
M أن ت1%ن ال
هة ال&�قAمة ان ت1%ن م�!  ة وم�
 q"cل مه�ي. ال&ع�ض ولAیها ال&قAرة الف��ة وال&ال�ة على ت�ف�]  &عارضم# ال

  رة علىAة ال�عاون.الق�\ ال�ام مع م�س��هات ال&ع��ة في م�/قة ت�ف�] ال&ع�ض و�ال��
 ال�%اصل مع ال
  ق�%لc مةGفي اخ��ار أف�ل الع�وض م# ال�اح���# الف��ة وال&ال�ة وهي غ�� مل \ل&�س�ة ال�عاون ال

oون أ^ تAاب و�oاء االسAون ابAع� أو ج&�ع الع�وض و�c في رف� \عات أقل األسعار e]لR لها ال
 مال�ة أو قان%ن�ة.
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  ^اج�اء ا Aعc الي اول&�س�ة ال�عاون ال\ في الغاء الع�ض او اعادة �Fحه م�ة اخ�q"c Uله ال
 تعAیالت عل�ه دون أن q8%ن أل^ جهة ح\ االع��اض.

 ةo-ي شاملة لل��q-والر االم�Aالc مةAات. ت1%ن االسعار ال&ق���وج&�ع ال& ار-� والل%ج  
  ال&&%ل ول# على م# ی�س% عل�ه Jال&"�وع، واس Jة، اس�ال&�س Jل اس&الع/اء تقJ8A فات%رة رس&�ة ت

  ی�J تغ/�ة ا^ مoالغ غ�� معGزة cف%ات�� رس&�ة.
 

11.  M�� الع�وض:م9

8�̂% الع�ض على ��ف�# م�ف ل�# مغلق�# eاالتي:  
 الع�ض الف�ي و-"&ل:  .أ

 ل ال�
 سار-ة ال&فع%ل."�eة أوراق ت�
  الع&ل في JاقFل ال����&ي واإلدا̂ر وqةاله�e�"ال . 
 ة ال]ات�ة و���الPortfolio ال&"ار-ع والc قا ال&�ف]ةال�ي  &عارضخاصcسا 
  #ال&"ابهة.ل&عارض ان&اذج م 
 الع&ل ال&ق��ح JاقF. 
  �)ه+ا ال�  ��9
 م�اصفات األجهFة الف(/ة ولI ی(Z �Uا  ع�ض ال 

  +,ف)�ة وف9` ق�ل الع�ض، ی�م &ت�<,_ وت�ر��، ت[�  األقل:على  ت9��  وخ5ة الع	ل 9Z,\ ال/ة ال

 الع�ض، وbزالة الع�ض. 

  �)ه+ا ال�  ��9
 ت"	/L اولي لل	ع�ض ولI ی(Z �Uا  ع�ض ال 

 الع�ض ال&الي و-"&ل:  .ب
 ة وج&�ع ال�1ال�� وال�أم��ات&ع�ض ال&%ازنة وت1ال�� ت�ف�] الo-ي شاملة ال��q-والر األم�Aالc  وال�قل

�c م م# اجل ت�ف�] ال&ع�ضGل ما یلeوق وA� \ مع ال��ف�-ات وال���ات واإلقامة وال���والل%ج M
  ال&%اصفات وال��%د أعاله.

  ة&��c ة 2,000كفالة ب��1ة دخ%ل ع/اءA&الع�وض. 90$ سا̂ر ل Jل��ی%م م# تار-خ ت 
 

 

 تق,/L الع�وض: .12

 ةo�ال� M�c الع�وض ف��ا ومال�ا Jتق�� Jمالي)% 30و ،% ف�ي70( ی� 
 اقل االسعارc مةGة غ�� مل�ال&�س 
  ی�Aع� ال�ق�وف\ ال Jال&الي ی� Jمة. ̂ ال�ق��Aلل�عاون ول�¥ اقل األسعار ال&ق 

 
 ت>ل/L الع�وض   .13

في  e 2019ان%ن اول 8ال&%اف\  ألحAای�J ت�ل�J الع�وض الف��ة وال&ال�ة في ��ف�# مغلق�# ح�ى تار-خ أق اه ی%م 
  مqاتM م�س�ة ال�عاون ال&%ج%دة في eل م#:
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  ا  -دوار ال�ه�ة  -رام هللاA�e شارع 
 127ع&ارة  –شارع زه�ان  -ع&ان  

على ال��-A االل��1وني  1/12/2019ال&%اف\  االحAفي حال وج%د أ^ اس�ف�ارات q&8# ارسالها ح�ى ی%م 
  waocjrp@taawon.org 1ارات�ة على اس�فcاإلجا Jوس��J  \2/12/2019في ی%م االث��# ال&%اف  %q-ا و&e ن اخ�

  8/12/2019م%عA الس�الم الع�وض االحA ال&%اف\ 
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14.  cقع:مالح�	55ات الfوم  

 : الغرفة التي سيتم اعداد العرض بها 1ملحق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مخرج غرفة قاعة 
 االجتماعات 

 مدخل الغرفة

 الغرفة
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مخرج غرفة  
  قاعة االجتماعات
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مدخل الغرفة   
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الغرفة 
المتوفة 
 للعرض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مكان العرض


