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 عن شبكة المنظمات االهلية: مقدمة

الفلسطيني ذات التاريخ الطويل في العمل  األهليائتالف )تجمع( مدني ديمقراطي يضم عددا من مؤسسات العمل 
المجتمعي الذي يهدف للحفاظ على روح االنتماء الوطني األصيل للشعب الفلسطيني و الحفاظ على حقوقه الوطنية غير 

المتمسك بقيم العدالة االجتماعية  األهليالقابلة للتصرف في العودة و تقرير المصير و االستقالل الوطني، العمل 
و نشر وتوسيع قاعدة الوعي المجتمعي و التأثير في  أواصرمن جهة و تعزيز  اإلنساناطية و احترام حقوق والديمقر 

السياسات و منظومة القواعد السلوكية على كافة مستويات صنع القرار بما ينسجم و تطلعات الشبكة في الحفاظ على 
ني دون تمايزات أو فوارق الدين أو اللون أو الجنس أو الوطني و القيمي الديمقراطي و الحضاري للمجتمع الفلسطي اإلرث
 العرق.

مؤسسة أهلية عاملة ممن تنطبق عليهم شروط العضوية في  241و تضم الشبكة في عضويتها المفتوحة طوعا زهاء 
على  لوأوسبعد توقيع اتفاقية  2991في أواخر العام  إنشاءهاالضفة الغربية بما فيها القدس و قطاع غزة، و تعمل منذ 

التنسيق و التشبيك بين مختلف منظمات المجتمع المدني و هي أي الشبكة تمثل رافعة ر تعزيز روح التعاون و التشاو 
و حلقة وصل لمختلف منظمات المجتمع المدني على المستويات  أساسيةو إطار مرجعي للعمل األهلي و حاضنة  أساسية

 و الدولية. اإلقليميةالمحلية و 
 

 المشروع:تعريف عن 
لتنمية المجتمع والتأثير في السياسات  األساسي" شبكات و اتحادات المجتمع المدني الفلسطيني المحرك ضمن مشروع 

: الهيئة الوطنية  الفلسطينيةالشبكات المظالتية  شبكة المنظمات األهلية الفلسطينية بالشراكة مع  العامة" والذي تقوم بتنفيذه
القدس  بتمويل من   –نية، االتحاد العام للجمعيات الخيرية الفلسطينية، واتحاد الجمعيات الخيرية الفلسطي األهليةللمؤسسات 

والذي يهدف إلى : تعزيز دور منظمات المجتمع المدني الفلسطيني في الحوار الوطني والسياسات العامة  األوروبياالتحاد 
والتواصل اإلقليمي حول قضايا المجتمع المدني، للوصول الى دور أكثر تنسيقا لشبكات واتحادات المجتمع المدني لتمثيل 

أثير على قضايا المجتمع المدني وفي الحوار المجتمعي والرقابة أعضائها بشكل أفضل، وبناء قدراتهم، وتفعيل دورهم في الت
 االنظمة من خالل أنشطة المشروع تطوير تسعى الشبكة  من خالل أنشطة  الشبكةعلى تنفيد السياسات العامة. ستقوم  

دعو تهذا اإلطار  وفي لتكون منسجمة مع المعايير الدولية الخاصة بالمؤسسات غير الحكومية  للشبكةواالدارية  ةالمالي

لتنفيذ هذا  لطرح العطاء كافة شركات اإلدارة وتطوير األعمال الى المشاركة  في تقديمها عرضها اإلداري والمالي الشبكة 

 الهدق حسب البنود التالية في الوثيقة :

 الفلسطينية.لشبكة المنظمات ااهلية   بناء أرشفة إلكترونيةوهو تقديم خدمات  الهدف الرئيس ي من الوثيقة 

 
 

 

 



 

 

 

 :  لالرشفة اإللكترونية  تشمل الخدمات  

( من تخزين الوثائق الكترونيا ،ومن انواع الوثائق DAS) ثائق الكترونيا: حيث سيمكننا النظام االرشفةو تخزين ال .1
 Ms Word،Ms Excel،Ms Power(،Hard Copies( : المطبوعة )DASالذي يتعامل معها نظام االرشفة )

point،Emil،Fax كذلك االمر، يتيح النظام ادخال بعض البيانات المتعلقة بالوثيقة المراد ارشفتها .
 (Meta Dataالكترونيا)

( الذي سيستخدم في في Classifications) :  سيتم خلق التصنيفخلق التصنيف حسب متطلبات الشبكة .2
وجودة، ويمكن تعديل التصنيف مستقبال بالمجلدات وذلك بفهم الهيكل لكل برنامج من البرامج الم تسكين الوثائق

 حسب ما تراه المؤسسه.

( مزود بنظام حماية وصالحيات فعال ويمكن تعديل هذين DASنظام االمان والصالحيات: ان يكون نظام ) .3
 النظامين مستقبال حسب ما ترتأيه المؤسسة.

يح للمستخدم البحث عن ( متين يتSearch engine( بمحرك بحث )DASمحرك البحث: ان يتم تزويد نظام ) .4
الوثائق بعدة طرق وذلك لضمان الوصول للوثيقة بوقت قصير وطريقة سهلة وهذه طرق متوفرة بشاشة واحدة. 

 ( النستخدم من طباعة تقرير بنتيجة البحث اذا ما اراد ذلك.DASويمكن نظام )

 (.Built in reportsالتقارير: ان يكون هناك عدة تقارير مصممة وجاهزة لالستخدام) .5

( بامكانية تعريف مستخدمين وتحديد DAS(: ان يتمتع مدير المظام)User Management) ادارة المستخدمون  .6
 صالحياتهم.

باالحتفاظ بنسخ معينة من وثائق  المستخدمينتدعيم النظام بالية تسمح لشريحة معينه من ان يتم  تنزيل الوثائق: .7
اخذ الوثائق وهذا يجعل االمر سهال عليهم ب (.Flash Memoryمعينة على االقراص الصلبة الخاصة بهم او )

 من االوراق. رزمةالى اي جهة يريدون بدل ان يحملو 
 .النظام باكمل وجه مأن يتم تدريب الطاقم على كيفية االستخدا .8

 

 : الشركة المنفذة  المهام المطلوبة من 

 تخزين الثائق الكترونياان يتم  .1

بالمجلدات وذلك بفهم الهيكل  ستخدم في في تسكين الوثائقالتي ست متطلبات الشبكةخلق التصنيف حسب إيجاد و  .2
 لكل برنامج من البرامج الموجودة، ويمكن تعديل التصنيف مستقبال حسب ما تراه المؤسسه.

( مزود بنظام حماية وصالحيات فعال ويمكن تعديل DASنظام االمان والصالحيات: ان يكون نظام )مراعاة  .3
 النظامين مستقبال حسب ما ترتأيه المؤسسة.هذين 



 

 

 

( متين يتيح للمستخدم البحث Search engine( بمحرك بحث )DASمحرك البحث: ان يتم تزويد نظام )توفير  .4
عن الوثائق بعدة طرق وذلك لضمان الوصول للوثيقة بوقت قصير وطريقة سهلة وهذه طرق متوفرة بشاشة 

 من طباعة تقرير بنتيجة البحث اذا ما اراد ذلك.( النستخدم DASواحدة. ويمكن نظام )

 (.Built in reportsالتقارير: ان يكون هناك عدة تقارير مصممة وجاهزة لالستخدام) .5

( بامكانية تعريف DAS) ظام(: ان يتمتع مدير النUser Management) دارة المستخدمون ان يتيح النظام إ .6
 مستخدمين وتحديد صالحياتهم.

باالحتفاظ بنسخ معينة من وثائق  المستخدمينتدعيم النظام بالية تسمح لشريحة معينه من ان يتم  تنزيل الوثائق: .7
اخذ الوثائق وهذا يجعل االمر سهال عليهم ب (.Flash Memoryمعينة على االقراص الصلبة الخاصة بهم او )

 من االوراق. رزمةالى اي جهة يريدون بدل ان يحملو 
  النظام باكمل وجه ميفية االستخداأن يتم تدريب الطاقم على ك .8

 

 : جدول المهام

 

 املخرجات الفئة المستهدفة النشاط البند

مفصل عن االرشيف تقرير   أرشيف الشبكة  معاينة االرشف الورقي   الجزء األول 

 الورقي 

تقديم مقترح نظام االرشفة   الجزء الثاني

 االلكتروني 

مقترح لنظام االرشفة  اليوجد

 االلكتروني 

بدء العمل على ربط االرشيف  الجزء الثالث 

  الكترونيا 

العمل على ربط االرشيف  يوجد

  بالنظام االلكتروني 

العمل على ايجاد نظام ارشفة  الرابعالجزء 

 الكتروني متكامل 

  نظام ارشفة الكتروني  اليوجد

نظام االرشفة متابعة تطبيق   الخامس الجزء

، وتدريب الكادر  االلكتروني 

  النظام التنفيذي على تنفيذ 

الكادر العامل في 

 التحادا

 

 

 املخرجات المطلوبة من الجهة المنفذة 

  يوما 09خالل فترة عمل برنامج ارشفة الكتروني حسب المواصفات والمهام اعاله  .1

 بالتصنيف االلكتروني . وربطهالورقي والعمل على تصنيفه  معاينة ارشيف الشبكة .2



 

 

 

تحديد للبرامج و األدوات و األجهزة الجديدة التي سيتم تطبيقها بطريقة واضحة و توضيح مدى نجاح تطبيقها و  .3
 .االرشفة االلكترونية التغير الذي ستحدثه في حال تطبيق 

 .والجهة الممولة الشبكةالقيام بعرض ألهم المخرجات والنتائج والتوصيات أمام مجلس  .4
 .والرقابة والتدقيق الداخلي لمتابعةا .5

 

 :العروض االشتراك في 

في الضفة حسب ·واالفراد الخبراء  دارية ستشارات اإلدارة األعمال و التطوير و شركات اإلإالعطاء مفتوح لكافة شركات 
 الشروط المؤهلة التالية:

 أن تكون الشركة لها مشتغل مرخص وأن يرفق لعطائه شهادة تثبت ذلك. -

يسمح بالمشاركة لموظفين حكومة أو عسكر سواء كانوا كأفراد أو ضمن شركات ودور خبرة ويقع ذلك ضمن لن  -
 طائلة المسؤولية.

  في حالة كان فرديا يجب ان يزود االتحاد بسيرة ذاتية تضمن مجال االرشفة االلكترونية -
 

 : العروض شروط تقديم 

 العرض الفني ويشمل : 

 يتضمن العرض خطة عمل مقترحة ومفصلة .  -

 خبرة الشركة في نفس المجال. -

 خبرة فريق العمل والسيرة الذاتية للفريق المقترح. -

 الجدول الزمني لتنفيذ االعمال وتقديم التقارير المرحلية والنهائية. -

. 

 العرض المالي ويشمل : 

واالفراد  في الضفة الغربيةدارية ستشارات اإلدارة األعمال و التطوير و شركات اإلإشركات المجال مفتوح ل -
 الخبراء 

 .  أو الخبير  سيتم توقيع اتفاقية مع الشركة التي سيتم الترسية عليها -

 أن تكون الشركة لها مشتغل مرخص وأن يرفق لعطائه شهادة تثبت ذلك. -

 الموعد المحدد.يقدم العطاء في الوقت المحدد المذكور في كراسة العطاء، وال تقبل العطاءات بعد  -

بالظرف المختوم على ان يحتوي الظرف الخارجي على ظرفيين داخليين ظرف للعرض العرض يتم تقديم    -
المالي مكتوب عليه عرض مالي وظرف آخر للعرض الفني مكتوب عليه العرض الفني ) يجب أن يكون جميع 

 صفحات في كال العرضيين موقع ومختوم من قبل الجهة المتقدمة(.



 

 

 

اليورو خالفًا لذلك سيكون مصيره الرفض ما لم ينص في وثائق العرض بأن يكون العطاء مقدم أو  مسعرًا يجب  -
 خالف ذلك.

 ال يجوز التنازل للغير عن هذا العقد بأي حال من األحوال.  -
 غير ملزمة بقبول أقل األسعار.  الشبكة -

الغاء  للشبكةلتزام بالشرط والكفاءة يحق شروط العقد من حيث اال أو الشخص الخبير  في حال مخالفة الشركة -
 العقد.

 

 

 مدة صالحية العطاء:
( تسعين يوما من تاريخ فتح المظاريف 09صالحا وأسعاره ثابتة لمدة ال تقل عن ) عرض السعر يجب أن يكون  .1

 وال يجوز سحب العرض بعد إيداعه.
  نظام األرشفة االلكتروني على المشارك أن يكون علي علم بان ما يقدمه من سعر ملزما له حتى االنتهاء من  .2

 كامال حسب الشروط والمواصفات الواردة بكراسة العطاء.
 

  عطاءتسليم ال

ظهرا تمام الساعة الثانية عشر على  2910-11-21الخميس الموافق  آخر موعد لتسليم كراسة العطاء   يوم
 ورقم العرض وتاريخ التسليم. الظرف المختوم معنون باسم الشبكةب

 العنوان  لتسليم العطاء:
 1-بناية زهرة المصايف الطابق  –االرسال  –رام الله  –شبكة المنظمات االهلية الفلسطينية 

 

 الدفع:

o قية كدفعة عند توقيع االتفا %29ما عليها من مستحقات للشركات المتعاقد معهم  تدفع الشبكة
 .تدفع بعد االستالم النهائي %29خالل العمل وقبل االستالم النهائي ، %69أولى و

o .يتم الدفع عن طريق شيك بنكى للمستفيد األول فقط او حوالة الي حساب بنكى باسم الشركة 

 

 االستفسارات:

-02رقم الهاتف ) شبكة المنظمات االهلية الفلسطينية على لالستفسارات حول العطاء االتصال على مقر 

خالل ساعات الدوام الرسمي يوميًا من التاسعة صباحا حتى الثانية ظهرًا عدا يومي الجمعة والسبت  -(2975320
 واإلجازات الوطنية.

 


