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 عنصر تسريع االعمال طرح عطاء تقديم خدمات استشارية ضمن
 برنامج السياحة المجتمعيةل 

 
 المقدمة

وتعمل في فلسطين وفي  1983فلسطينية أهلية غير ربحية تأسست في  مؤسسة التعاون هي مؤسسة
مخيمات الشتات الفلسطينية في لبنان. تنفذ التعاون مشاريعها التنموية واإلغاثية ضمن سبعة برامج 
رئيسية: التعليم، والتنمية المجتمعية، وتمكين الشباب، ودعم األيتام، والثقافة، واعمار البلدات التاريخية، 

  .متحف الفلسطينيوال
برنامج السياحة ضمن مبادرة المؤسسة في دعم االستثمارات المجتمعية، تقوم المؤسسة حاليا بتنفيذ 

دعم إنشاء  اللفي فلسطين من خإلى إحداث أثر إيجابي على قطاع السياحة  الذي يهدف المجتمعية
 أثرعمل جديدة سيكون لها فرص من خالل خلق إيجابي  مجتمعيمستدامة ذات تأثير  شركات جديدة

في طريقة جديدة للتنمية من خالل االستثمار  هالبرنامج في اتباع تميزيكمن . قتصاد الفلسطينياالعلى 
ينتهج نهجا مختلفا عن النمط التقليدي للدعم من خالل اعطاء ، والذي صندوق لالستثمار المجتمعي

شركات و ربحية  صغيرةشركات ستثمار في المنح. من المخطط أنه من خالل هذا الصندوق، سيتم اال
 ناشئة في قطاع السياحة.

 

  العطاءمن الهدف 

بهدف تطوير الشركات الناشئة السالف ذكرها، تقوم مؤسسة التعاون بتقديم الدعم الفني لها من خالل 
 تهدف بمجملها تقديم خدمات استشاريةل عروضباستدراج  برنامج تسريع األعمال، وعليه ترغب المؤسسة

. وتسويق وخطط مالية عملخطط  تطويرو أبحاث في السوق،  إلنتاجتلك الشركات  قدرة إلى تطوير
 .قانونية اتاستشار  تقديم باإلضافة الى

 

 لكل شركة المخرجات المطلوبة

  وذلكبما يشمل الجدول الزمني العطاء ألهداف منهجية تحقيقتوضح عمل مفصلة اعداد خطة ، 
 .بعد اسبوع من توقيع االتفاقية وتعتمد من قبل المؤسسة
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  في فترة زمنية مدتها شهرين لكل شركة العملخطة تنفيذ يتم. 
 على فهم  هموالعمل مع للشركات الناشئة االعمال برنامج تسريعنماذج لمخرجات  وتقديم اعداد

 ،يالسوقالبحث  المخرجات التالية: انتاج محتواها. وهذا يشملوآلية  النماذج هذه مكونات
 Marketing Plans وخطط تسويق Business Plansإلى اعداد خطط عمل  باإلضافة الى

 .لثالث سنوات القادمة Financial Plans مالية ةوإدار 
 لتعزيز ورفع مهاراتهم و  لزيادة اثراء محتوى المخرجات لتلك الشركات تقديم النصائح واإلرشاد

 .المشروعضمن نطاق عمل 
  تأسيس شركات في فلسطين والقدس، شاملة البلدة القديمة. حول كيفية  قانونيةتقديم استشارات

 .نماذج عقود للتوظيف وشرح عام عن قانون العمل باإلضافة الى
 أسبوع بموعد أقصاه  حسب الخطة المتفق عليها للمخرجاتاألولية بالنتائج  شهري  اعداد تقرير

 .بعد انتهاء الشهر
  للمتابعةجدولة اجتماعات أسبوعية مع الشركات الناشئة. 

 
 العامةالشروط 

  سنوات، او ما يعادلها، في قطاع السياحة وتشمل  5خبرة ال تقل عن  المستشارينأن يكون لدى

 الفنادق، السياحة الداخلية والخارجية، الخ

  في تطوير وتنمية ، سنوات، او ما يعادلها 4-2خبرة ال تقل عن أن يكون لدى المستشارين

 .الشركات الصغيرة والناشئة

  لمؤسسة التعاون الحق في الغاء العرض أو اعادة طرحه مرة اخرى بشكله الحالي او بعد اجراء
 .اي تعديالت عليه دون أن يكون ألي جهة حق االعتراض

  العروض من الناحيتين الفنية والمالية وهي غير  أفضلسوف تقوم مؤسسة التعاون باختيار
 . لزمة بقبول أقل األسعار وبدون ابداء االسبابم

  بحيث 2018و 2017خالل عامي  4و 1العدد المتوقع من الشركات لهذه الخدمات هو بين ،
، مع إعطاء مهلة للتحضير يكون متفق حسب طلب التعاون  للشركات الناشئة يتم تقديم الخدمات

 .عليها من قبل الطرفين
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  20/8/2017تمهيدي مع الشركات المعنية يوم االحد الموافق سوف تعقد المؤسسة اجتماع، 
 . وذلك للرد على استفسارات الشركاتالساعة الواحدة ظهرا في مقر مؤسسة التعاون 

 

 العرض الفني
 نرجو من حضرتكم تزويدنا بمقترح فني تفصيلي وفق النقاط اآلتية:

 .المطلوبةالى المخرجات  الشركات الناشئة ، وكيفية وصولعملالخطة منهجية اعداد  -
 .رات الشركة المتقدمة ذات العالقةخب -
 .السير الذاتية لفريق العمل -
 .النهائية المخرجات وتقديم األعمال لتنفيذ الزمني الجدول -

 

 العرض المالي

 ضريبة القيمة المضافة يشملبالدوالر األمريكي  المالي يجب أن يكون العرض. 
  مع خصم مصدر فواتير ضريبية رسميةيجب أن تكون جميع الفواتير. 
 لكل الشركات وليس كحزمة واحدة، ناشئة كل شركةل منفصل يجب ان يكون العرض المالي. 

 .بحيث ان تقديم الخدمات سوف يكون حسب الطلبالناشئة 
 
 

 الموعد النهائيتقديم العروض و 
نرجو ارسال العرض الى الوحدة االدارية بالظرف المغلق بحيث يتضمن الظرف: العرض الفني والمالي 

في مقر المؤسسة  عصرا 2الساعة  2017/08/24 الخميسيوم منفصالن ومغلقان في موعد اقصاها 
 .الكائن في المصيون، عمارة جمعية النهضة النسائية

 
أو عن طريق ( Ext 408) 240-5130 ئرة اإلدارية: هاتف:ولمزيد من المعلومات االتصال على الدا

 tabanjan@taawon.orgااليميل: 


