
 

13/8/2022   
 

 . في مجال التطوير المؤسسيالموضوع: طلب عرض فني ومالي  
 

اهتمام   "ضمن  والديمقراطية  العالمي  الحوار  لتعميق  الفلسطينية  المؤسسي  ب"  مفتاحالمبادرة  بما  التطوير 
الجديدة  ينسجم مع   بها من    2026- 2022الخطة االستراتيجية  الهيكلية، ترغب  وما يرتبط  تعديل في 

 : ةتنفيذ المهام التالياستدراج عروض أسعار لبالمؤسسة 
، ووضع المالحظات  (  اللذين تمت مراجعتهما وتحديثهما داخليا)والمالي اإلداري  ينمراجعة النظام -1

   .عليهما
بما يتماشى مع الهيكلية  وتطويرها   وصف وظيفي( 30)بمعدل  كافة  مراجعة األوصاف الوظيفة  -2

  والمسميات الوظيفية، وتطوير مؤشرات أداء مرتبطة بها.)الرابط أدناه( الجديدة 
http://www.miftah.org/Programmes/MIFTAH_Strategic_Plan_2022_2026_English.pdf 

 لكل وظيفة. داء األمؤشرات ب وربطها ،بحوافز ماليةمرتبط للوظائف أداء خلق نظام تقييم  -3
  .لمستويات التنظيمية المختلفةل ت الصالحياو  المسؤوليات  فوفةصإعداد م -4

 
 :لتنفيذ المهام المطلوبة والمعايير التي يجب أن تتوفر للتقدم    الشروط 
أن يكون مقدم الخدمة مسجال  لدى الدوائر الضريبية ولديه مشتغل مرخص وقادر على إصدار  -1

 الفواتير الضريبية. 

الخدمة   -2 مقدم  يكون  المختصة  أن  الجهات  من  أعماله  لمزاولة  الالزمة  التراخيص  على  حاصال  
 وسارية المفعول.

  المالية واإلدارية  األنظمة   وتطوير  الكفاءة والخبرة المهنية السابقة في مجال بناءلديه  أن تتوفر   -3
 .وأنظمة الموارد البشرية

 المطلوب. خبرة في العمل مع المؤسسات األهلية في المجال لديه أن تتوفر  -4
 ويقبل بالتحويالت البنكية/ الشيكات.  اسمهأن يكون لدى مقدم الخدمة حساب بنكي ب -5

 

http://www.miftah.org/Programmes/MIFTAH_Strategic_Plan_2022_2026_English.pdf


 

 
 مالحظات: 

 المؤسسة غير ملزمة بقبول أقل األسعار. -1
ه أو تجزئته دون إبداء األسباب ودون ءلغاإيحق للمؤسسة تأجيل العرض أو تمديده أو إعادته أو   -2

 .أي تعويض للمتقدمين بالعرض 

رفض العروض غير المكتملة أو التي ال تلتزم بالحد األدنى من الشروط والمتطلبات، أو  سيتم   -3
 التي يتم استالمها بعد انتهاء موعد التسليم المحدد.

 وعليه، نرجو تزويدنا بعرضكم الفني والمالي حسب التالي:
 يشمل: عرض الفني بما ال (1
 للفريق بحيث تشمل وصفا  للخبرات السابقة ذات العالقة. السير الذاتية  ( و profileنبذة عن المشتغل ) -
 منهجية العمل، واإلطار الزمني المتوقع، وأية تفاصيل فنية أخرى تتعلق بالمخرجات المطلوبة. -
 الشهادات والوثائق التي تدعم توفر الشروط الواردة أعاله. -

 
 . لما يفرضه القانون من ضرائب   وشاملمهام المطلوبة،  مفصل حسب ال  اليوروبعملة    العرض المالي (2

 
"، حي المصايف، عمارة  مفتاحمؤسسة "على    بالظرف المختوم  (باللغة اإلنجليزية)  يرجى إرسال عرضكم

علما  بأن العطلة    ظهرا    2:00، الساعة  2022/ 08/ 20  السبت بما ال يتجاوز يوم  ،  الثالث الريماوي الطابق  
 .األسبوعية للمؤسسة هي يوما الجمعة واألحد 

 
   02- 2989490وفي حال الحاجة ألية معلومات أخرى، أرجو التواصل على هاتف المؤسسة رقم  

 
 وتفضلوا بقبول فائق االحترام،

 
 

         


