
 
 
 

 استدراج عروض فني ومالي
باللغتين العربية واالنجليزية تصميم بروشور   

 
فنية ومالية عروض تقديم  في مؤسسة التعاون للمشاركة فيلقديمة كم برنامج القدس إلعمار البلدات او يدع

 :والشروط ادناه المواصفاتضمن  بروشور خاص بالبرنامج   تصميم ل
 

 أوال: مقدمة: 
 التعاون:

بهدف توفير   1983تأسست عام  مسجلة كفرع في فلسطين، "التعاون" هي مؤسسة سويسرية أهلية غير ربحية مستقلة
والتجمعات  1948المساعدة التنموية واإلنسانية للفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس، قطاع غزة، مناطق 

 الفلسطينية في لبنان. 
الواقع الصعب الذي واجهه الفلسطينيون في الوطن وفي الشتات جراء االحتالل االسرائيلي، ، وفي ظل  1983ي العام  ف

قامت مجموعة من الشخصيات االقتصادية والفكرية الفلسطينية والعربية، بالمبادرة إلى عقد لقاء في العاصمة البريطانية 
ز صمود الشعب الفلسطيني. ومن هنا جاء ميالد "لندن" والتداول في فكرة انشاء مؤسسة فلسطينية قادرة على دعم وتعزي

مؤسسة التعاون في جنيف كمؤسسة أهلية غير ربحية، تعمل على تمكين االنسان الفلسطيني وتعزيز الهوية، وقيم الحرية  
ة والديمقراطية وسائر القيم االنسانية، والحفاظ على إرثه الحضاري، وإبراز مكانته الفريدة، وإطالق الطاقات االبداعي

للشباب والنساء واألطفال، مع توفير الفرص المتكافئة لجميع شرائح المجتمع الفلسطيني لتفعيل هذه القدرات بتميز 
  وإبداع، وتجاوز العقبات التي يضعها االحتالل االسرائيلي أمام كافة أوجه الحياة.

المدني من خالل التخطيط  وتعمل المؤسسة من أجل تحقيق هذه األهداف بالشراكة مع مختلف مؤسسات المجتمع
الواعي، ورسم السياسات بمعايير مهنية، وتسترشد بما انجزته البشرية من سياسات في مجال اختصاصها، وبالذات  
االعالن العالمي لحقوق االنسان، والقوانين الدولية الصادرة عن منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة )اليونسكو( 

 نها العالمي حول التنوع الثقافي. ذات الصلة، واعال
يعكس سجل عملنا على مدى أكثر من ثالثة عقود مسيرة طويلة حافلة باإلنجازات عززتها شراكاتنا المتينة، وتراكم 
الخبرات التي مّكنتنا من تجاوز العقبات والظروف الصعبة التي يمر بها الوطن، وإيجاد حلول مبتكرة وابداعية عّمقت 

العمل خالل األزمات، مما جعل برامج المؤسسة تستجيب لالحتياجات االجتماعية واالقتصادية غير  خبرتنا، وخاصة 
 المستقرة.



تعتبر مؤسسة التعاون اليوم واحدة من أكبر المؤسسات العاملة في فلسطين ومخيمات الشتات في لبنان، ويالمس عملها 
، والثقافة  مورعاية األيتافي مجاالت: التعليم،    في االستثمارحيث ما زالت مستمرة  من مليون فلسطيني سنويًا،    أكثرحياة  

 وإعمار البلدات القديمة، وتمكين الشباب، والتنمية المجتمعية، بما فيها الصحة والزراعة والمساعدات االنسانية الطارئة.
 

   :البلدات القديمة إلعماربرنامج القدس 
وذلك   (OCJRP) برنامج خاص إلعمار البلدة القديمة في القدسبتأسيس  1994قامت مؤسسة التعاون في عام 

بدعم رئيسي من الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي إضافة إلى مصادرها الذاتية وذلك لتوفير التنمية 
  .المميز والعمل على احيائها باإلضافة الى الحفاظ على موروثها العمراني القدس،المستدامة في البلدة القديمة في 

مكتبًا فنيًا لتنفيذ البرنامج مكونا من فريق فني متعدد التخصصات بما  1995وقد أنشأت مؤسسة التعاون في عام 
 فيها التخطيط الحضري والهندسة المعمارية والمدنية 

جتماعية وغيرها. كما يعمل الفريق مع عدد من الخبراء الدوليين والمحليين في مجال التاريخ واآلثار والعلوم اال 
  واإلنسانية.

ويعتمد فريق البرنامج في تنفيذ عناصره المختلفة في البلدة القديمة في القدس ونابلس وشمال الضفة الغربية على  
دائرة األوقاف اإلسالمية واألديرة والمنظمات األهلية المختلفة وبلدية نابلس وبلدية  المحلية مثلالشراكة مع المؤسسات 

الشراكة مع عدد من المؤسسات اإلقليمية والدولية ومنها منظمة اليونسكو وااليكروم ومعهد فينسيا كما يعمل ب  عرابة،
 .للترميم

ويعتبر برنامج القدس إلعمار البلدات القديمة، المؤسسة المهنية الوحيدة التي تقوم بتنفيذ برنامج شامل ومتكامل 
لحماية   وعرابة في كل من البلدة القديمة في القدس ونابلسإلحياء البلدات القديمة والمناطق المهجورة والمتدهورة 

التراث الثقافي حسب القوانين والمعايير الدولية للحفاظ على التراث وبأعلى المستويات المهنية وذلك لمنفعة سكان 
 .ومستخدمي البلدة القديمة وزوارها ولحمايتها لألجيال القادمة

مكونات رئيسية يجري تنفيذها بشكل متوازي لتحقيق عملية اعمار   4لى  وقد اشتمل برنامج االعمار منذ تأسيسه ع
 تشمل:بحيث  متكاملة،وإحياء 

التاريخية مكون الترميم والذي يشمل عنصري تأهيل المباني التاريخية السكنية والتطويع الوظيفي للمباني  •
 المؤسسات.  الستخدام

راث وخلق فرص عمل للممارسين في هذا المجال من  للتدريب وبناء الطاقات في مجال الحفاظ على الت مكون  •
 مختلف التخصصات. 

 خاصًا للتوعية الجماهيرية وإلشراك السكان في عملية حماية الموروث العمراني التاريخي.  مكون   •
مكون للتوثيق واألبحاث وقاعدة بيانات شاملة لجميع مباني البلدة القديمة اعتمدت على العديد من الدراسات  •

 .ت الميدانيةوالمسوحا
وحدة سكنية في  900وقد نفذ بنجاح البرنامج خالل األعوام الخمس وعشرون الماضية بترميم وتأهيل ما يقارب 

ما يزيد عن   مؤسسات تخدممبنى تاريخي الستخدام  110البلدتين القديمتين في القدس ونابلس باإلضافة إلى حوالي  
محل تجاري في شارع الزهراء الحيوي في   34مستفيد وقام بتأهيل الواجهات الخارجية والمداخل الخاصة ل  ألف  100



مدينة القدس بتمويل من الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي. وقد أصبح البرنامج معروفًا على الصعيد  
امج على جائزة األغا خان للعمارة في دورته التاسعة  المحلي والدولي كبرنامج ريادي في هذا المجال، كما حاز البرن

 . 2004في عام 
 

 المسؤوليات: :ثانيا
 :من يرسو عليه العرضتشمل مسؤولية 

 تصميم البروشور باللغتين العربية واالنجليزية •
 التعاون(مؤسسة  /البلدات القديمة إلعمارالقدس  )برنامج تقديم المسودات ومراجعتها مع الطرف األول •

 القديمة:البلدات  إلعماربرنامج القدس تشمل مسؤولية 
 .تصميم البروشورالالزمة لتنفيذ  الخ (  بيانات، )جداول،النصوص والصور وملحقاتها توفير  •

 
 وصف األعمال المطلوبة:  :ثالثا
 بروشور باللغتين العربية واالنجليزية •
 تصميم عالي الجودة   •
 معالجة الصور المقدمة من البرنامجيتطلب العمل إعادة  •
 تقع مسؤولية اختيار الصور على المصمم / بحيث يقوم البرنامج بتوفر عدد من الصور.  •
 لضمان الجودة لكل االستخدامات المستقبلية.  وذلك InDesign or Photoshopتسلم األعمال بملفات خاصة   •
 ر بأفضل صورةو الالزمة إلظهار البروش يناتالعيشمل العمل كتابة المواصفات الفنية للطباعة واختيار  •
 تكون جميع المواد جاهزة للطباعة  •
 العمل يشمل تسليم التصميم بالعربي واإلنجليزي وطباعة عينة واحدة بحسب المواصفات التي سيتم كتابتها. •

 
 الجدول الزمني  :رابعا

 .شهر لتسليم التصميم النهائييتجاوز الجدول الزمني  أاليلتزم المستشار بتقديم جدول زمني مفصل على 
 

 فني : العرض الخامسا
 يتوجب على أي مصمم/ شركة ترغب بالمشاركة في العطاء تسليم االتي:

 السيرة الذاتية للشركة او المصمم   •



 الخبرات السابقة •
 نماذج من تصاميم سابقة تم تنفيذها  •
   في حال الشركاتشهادة خصم مصدر  شهادة تسجيل من مراقب الشركات و  •

يتم تقييم العروض فنيا ومن ثم ماليا ولن يتم النظر في اية عروض مالية للشركات غير الملتزمة و/ او التي لم تتجاوز  
 % 70عالمة تقييمها الفني 

 
  : العرض الماليسادسا

 يرجى تعبئة الجدول المالي التالي، على أن تشمل األسعار الضريبة المضافة  
 السعر $ البند

  البلدات القديمة   إلعمارتصميم بروشور باللغتين العربية واالنجليزية عن برنامج القدس 
 

 .االسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة وبموجب فاتورة ضريبية •
يوم من تاريخ   120$ امريكي سارية المفعول لمدة ال تقل عن 300كفالة بنكية بقيمة  يشمل العرض المالي  •

    .تسليم العروض

 تسليم العروض : سابعا
حتى   waocjrp@taawon.orgفي حال وجود اية استفسارات يمكنكم التواصل معنا عبر البريد االلكتروني  •

 2020 اذار 31وسيتم اإلجابة عليها من خالل نفس البريد االلكتروني في  2020اذار   30تاريخ أقصاه 
 waocjrp@taawon.orgعلى البريد االلكتروني    2020  نيسان  5االحد  يتم تسليم العروض حتى موعد أقصاه   •
 رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء. •
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