
 

  

  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	�جع,ة
 

  :مق�مة .1

س)���ا، قام ب�أس��ها م
")عة م� ال&%$�ات وال"ف ���  -ال�عاون هي م�س�ة أهل�ة غ�� ر��ة م�
لة في ج��ف

. وهي م�س�ة خ���ة ت�")�ة م��قلة ع� أ;ة ان�"اءات س�اس�ة أو ح��7ة أو 6ائف�ة، 1983الفل�����0� والع�ب عام 

ه وه)��ه ودعI ثقاف�ه ال�ة، وفي ب�اء ال"
�"ع وتهDف إلى ت�"�ة قDرات اإلن�ان الفل���0ي والفاB على ت�اث

ال"Dني، وذلR م� خالل ال�DیD ال"�ه
ي الح��اجات ال&عM الفل���0ي وأول)�اته والع"ل على إ;
اد اآلل�ات 

  ال�ل�"ة لالس�فادة الق$)T م� م$ادر ال�")�ل ال"�احة. 

  

  ال	هام ال	3ل�&ة: .2

ق�$اد\ واالج�"اعي في دولة ال )�] ی)ثZ دور ال$�Dوق ت�ف�Y مع�ض في مق� ال$�Dوق الع��ي لإلن"اء اال

 القDس.الع��ي في دعI م&ار�ع ب�نامج االع"ار وم�س�ة ال�عاون في مDی�ة 

3. � ��ات ال	ع�ض:م7

  ة";Dع�ض  ص)ر ق�لع�ض ال �M  تابل] م�� مع 1.5* 1.5وثالث M�b على شاشة `ع�ض القDس  ع

 )وس��I ت7و�Dها م� قkل ب�نامج االع"ار PDF(ال �M س� )ن `$�غة 

  ا `ع�ضk�0ة تفاعل�ة على شاشة تق��م�$ل مع ال&اشة  تابل]، 3م�� مع  1.5* 1.5ع�ض خ� Dواح

-http://ec2-54-186-83-161.usرا`p ال%ار6ة ( وال�فاعل،ك
هاز تIm، واالث��� للع�ض 

west-2.compute.amazonaws.com/  

 

  ال=�>ة ال	(ف+ة: تم:9ول,ا .4

 مع�ض م� امل I�"$جاه7 للع�ض  ت Z(ل"7�D م� ال�فاص�ل ع� القاعة ال"�)\ الع�ض بها ان�� مل

  م��) 4م�� *  15القاعة  ،1

 األجه7ة D�(اس� ت)ر�
  .ما یل7م ل�m)ن ال"ع�ض قائ"ا وbلت&"ل ال&اش���  ر)ا

  وق الع��يD�$مع ال Z��الع�ضاالق�$اد\ واالج�"اعي  لإلن"اءال�� � م� بDا;ة ال�عاقD ح�ى االن�هاء م

  وت� إقامة M�bة ال�عاون ع�ض في "ال�دها م�سD ال")اع�D ال�ي ت

  ال"ع�ضإزالة الع�ض في نها;ة 

  اب `ق�اس  50نقل ح)الي�b29*29  ب)زن ح)الي I40س  Iغb [�( الى ال � م� فل��0

 ة���ة اث�اء الع�ض ل"�ا`عة ا;ة أم)ر ف��ة او ل)جYة ال"�فb�&ت)ف�� ف�ي م"�ل لل 
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  اجة ال����Z مع ج"�ع ال
هات ال"%�$ة ب�)ف�� خ0)� االن��ن] ان اق��] ال

 ] واألردن�وال ) �  ال����Z مع ج"�ع ال
هات ال�س"�ة والm)م�ة في فل��0

  

  :م:9ول,ة ال��نامج .5

 قة عال�ةDال"0ل)�ة ب Zانات األول�ة وال)ثائ�kت)ف�� ج"�ع ال. 

  ات.ال")افقة ال�هائ�ة على�
 ال�$ام�I واالجه7ة وال�kم

   

    دات الع	ل في ال	�قع:م7� .6

 Zع تعل��";  M�bران  أ\او ت�D
 او االسقف شيء على ال

 على األك�� � ال"ع�ض م�ق] لف��ة قD ت )ن ی)م او ی)م�

  األجه7ة D�ت)ر�  .ال )�] والk0اعة م

  I
  .م�� 25لغ�فة الع�ضاح

  ةD75 في غ�فة الع�ض اإلضاءةش % 

  ران والD
� الD األق$ى لل"�افة ب�� ال�bم�� 2.5"&ار،  Z 1ی�جى اال6الع على ال"ل

  الف�ي لل"ع�ض ع"ل I�"$ن ال�(m; أن M
 جDیD م%$� لهDف ال�Dوةوم�k � وابDاعي  أصلي;

 .و���اسM مع مmان عقDها 

  ى�k"ل الmل ه�Dأن ;��ف الع"ل أو ;ع �m"; قةال�أ\ �6` 

  دDم�اعاة ال"mان الY\ س��I ت�M�b ال"ع�ض `ه والع"ل على ال��M�b لل"ع�ض وازال�ه ض"� وق] م

 ق$�� ال ی�
اوز ال�الث ساعات ل ل ع"ل�ة.

  (ان�ة  أل\;"�ع وضع إ\ ل)ج
ش�bة و��k0عة الال ;"�ع م�عا ب�اتا ان ی�I ع"ل دعا;ة س)اء bان] م

�  .او مDف)عة ال�"

 

 جهEة ال�ابل� واأل ال=اشات .7

7��  ال	ع�ض على شاش�,F ق,اس >ل م(ها 
1.5  * ��  م��  1.5م

 2ع�د  ال=اشة .1

“Indoor LED screen” 

1.1. High resolution  

1.2. screen pitch should be maximum (P3) or better  

1.3. price include truss support, control systems etc 

1.4. screen should be controlled by Tablet 

 

 5� ع�د مع س�ان تابل� .2
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Screen size: 10-12” 

Resolution: minimum 2560 x 1600 

MEMORY: 4GB  

Language: Arabic /English 

Network:4G LTE, and WIFI  

 

 ال	عل�مات:ال	7افKة على  .8

  D�ت7و Iةتع)د مل �ة ال"عل)مات ال�ي س��Yة ال"�فb�&ال  Z لل&�bة ال"�فYةبها الى م�س�ة ال�عاون وال ;

 Zالk)ح و / او ال�$��ح  لها`ا\ شmل م� االشmال اس�%Dام هYه ال"عل)مات أل;ة أغ�اض أخ�b ،T"ا وال ;

� والDراسة.   اع� ا;ة ب�انات ومعل)مات تI ت7و�Dهkال عالقة لها `")ض)ع ال Tبها أل;ة جهات أخ�  

 

 :ل,ة ال�فعاتآ

  ها ال�هائي وخالل��ة ل�ق�Yة ال"�فb�&ال I;Dال"ع�ض وتق Yت�ف� �ی)م م�  45دفعة واحDة `عD االن�هاء م

 تار�خ تقI;D الDفعة.

 

9.  Nم:ش�و�ق� ال

 ال � "عارض;
M أن ت )ن ال
هة ال"�قDمة م�%$$ة وم�
لة رس"�ا وذات خ�kة في اعDاد م�ل هYا ال�)ع م

 Yرة الف��ة وال"ال�ة على ت�ف�Dیها ال"قDل مه�ي. ال"ع�ض ولm&` 

 .ة ال�عاون�ال�ام مع م�س Z��ال"ع�ض و�ال�� Yهات ال"ع��ة في م�0قة ت�ف�
 القDرة على ال�)اصل مع ال

 ل أقل ل"�س(kالف��ة وال"ال�ة وهي غ�� مل7مة `ق ��ة ال�عاون الZ في اخ��ار أف�ل الع�وض م� ال�اح���

YbلR لها الZ في رف� `ع� أو ج"�ع الع�وض و�Dون ابDاء االسkاب و�Dون أ\ تkعات  .األسعار

 مال�ة أو قان)ن�ة.

 لهm&` Tفي الغاء الع�ض او اعادة �6حه م�ة اخ� Zالالي او `عD اج�اء ا\ تعDیالت  ل"�س�ة ال�عاون ال

 عل�ه دون أن ;m)ن أل\ جهة حZ االع��اض.

 ةk�ي شاملة لل��m�والر االم�Dمة `الDات. ت )ن االسعار ال"ق���والل)ج ��وج"�ع ال"$ار  

  Iی� �على م� ی�س) عل�ه الع0اء تقI;D فات)رة رس"�ة ت"ل اسI ال"�س�ة، اسI ال"&�وع، واسI ال"")ل ول

kالغ غ�� مع7زة `ف)ات�� رس"�ة.تغ�0ة ا\ م 

  

 

10.  P�� الع�وض:م7

�)\ الع�ض على ��ف�� م�ف$ل�� مغلق�� bاالتي:;  

 الع�ض الف�ي و�&"ل:  .أ

 ل ال�
 سار�ة ال"فع)ل.&�bة أوراق ت�
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  الع"ل في Iل ال����"ي واإلدار\ و6اقmةاله�b�&ال . 

 ات�ة وYة ال���الPortfolio ع وال�ةال�ي  "عارضخاص `ال"&ارYسا`قا ال"�ف 

  � ال"&ابهة.ل"عارض ان"اذج م

 الع"ل ال"ق��ح I6اق. 

  D�kا الYه \(� م)اصفات األجه7ة الف��ة ول� ی��� `ا\ ع�ض ال ;

 آ D�kا الYه \(� ل�ة ال��ف�Y وت$"�I اولي لل"ع�ض ول� ی��� `ا\ ع�ض ال ;

 

 الع�ض ال"الي و�&"ل:  .ب

 ال Yة وج"�ع ال� ال�ف وال�أم��ات"ع�ض ال")ازنة وت ال�ف ت�ف�k�ي شاملة ال��m�والر األم�Dوال�قل  `ال

 M�والل)ج���ات واإلقامة وال�ف��ات وال����Z مع ال$�Dوق وbل ما یل7م م� اجل ت�ف�Y ال"ع�ض `

  ال")اصفات وال�k)د أعاله.

 احة شا�ادة م�ل7 Mال0ل Iل م�� لل&اشات في حال تb ع��ع�ض  م�ف$ل ل I;Dأ;�ا تق Iشة ی�

 الع�ض .

  ة 2,000كفالة ب� �ة دخ)ل ع0اء `ق�"ةD"الع�وض. 90$ سار\ ل Iل��خ ت�تار � ی)م م
 

 

 تق,,Q الع�وض: .11

 ةk�ال� M� )% مالي 30و  ،% ف�ي70( ی�I تق��I الع�وض ف��ا ومال�ا `

 

 ت:ل,Q الع�وض   .12

في  2019أیل)ل  16ال")افZ  ث���اال ی)م أق$اهی�I ت�ل�I الع�وض الف��ة وال"ال�ة في ��ف�� مغلق�� ح�ى تار�خ 

:�  مmاتM م�س�ة ال�عاون ال")ج)دة في bل م

  ا  -دوار ال�ه�ة  -رام هللاD�b شارع 

 127ع"ارة  –شارع زه�ان  -ع"ان  

� ارسالها ح�ى ی)م m"; ارات�في حال وج)د أ\ اس�ف Zاالل ��وني  5/9/2019ال%"�£ ال")اف D��kعلى ال

  waocjrp@taawon.org  ارات�اإلجا`ة على اس�ف Iوس��I  خ�االل ��وني ح�ى تار D��kخالل نف£ ال �م

8/9/2019  
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13.  Rقع:مالح�	33ات الUوم  

 : 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 
ة رالمتوف

 للعرض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مكان العرض


