
8162،أيلول61،األحد  

 المرجعية الشروط

  استشارية خدمات لتقديم

 فلسطين في التعاونية اإلسكان جمعيات اتحاد في الخدمات وحدة لصالح

 (.دراساتجدوى+تطوير)والجمعياتاألعضاء(تحديث)لإلتحادخططأعمال)استشارية خدمات: عرض تقديم طلب

 PUHC 8/2018 : رقم عرض تقديم طلب

 5225 : رقم مشروع

 .لإلسكان التعاونية الجمعيات التعاونيةبين األطر تحسين :المشروع

 دولةفلسطين: المكان

 : السياق 0.1

حيثيُمثّل.الفلسطينية العمل وزارة لدى مسجل تعاوني ،هواتحاد(PUHC) فلسطين في التعاونية اإلسكان جمعيات اتحاد

قطاع نشاط علىاإلسهامفيتطوير يعمل واإلتحاد.نتعاونيةفيفلسطيناسكا جمعية خمسين عضويته في اآلن حتى

 .الفلسطيني االقتصاد ديمومة اإلسكانوتدعيم

جمعياتاإل عددا تواجه التعاونية والتيمنسكان حتاللواإلنتضمتالمشاكلوالتهديدات، منجدار منعأاجراءاته و

االمنية،وعدموجودوحدةتنظيميةواحدةتمثلذلك،والمخاطرةالسياسيةورض،واالحباطالناجمعنلىاألإالوصول

وثابت واضحة وغيابسياسة والتّالجمعيات، الجمعياتالتعاونية، لدعم التحتيةأة خدماتالبنية خيرفيتنفيذ تعاني. كما

قطاعسكاناإلالتعاونيمنالتركيزعلىسكاناإلجمعيات قدرة التعاونيعلىالمنافسة،وعدمسكاناإلالخاص،وعدم

اسناد في وخاصة وسياساتاالقراضالسكنية البنوكواالئتمان، قطاع وخاصة المساندة القطاعاتاالقتصادية نضوج

.التعاونوالنشاطاالقتصاديالجماعيوضعفالبيئةالمعلوماتيةوالمساحيةالمساندةالضرورية

،هندسيةالقانونيةوالداريةواإلماليةوفيالمجاالتالالخدماتقدراته ويةإلىتقPUHC) )اإلتحاد ،يسعىذلكألجلو

األعمال خطط إعداد إلى األعضاءباإلضافة جمعياته .لصالح ضمن هذا و اإلتحاد)رسالته األعضاء،( جمعياته تجاه

الحاليمشروعالالخدماتضمنذهتأتيجملةه.مصالحهموحقوقهمبالسكنوالعيشبكرامة عن الدفاع تبنيالقائمةعلى

بالشراكةمعمركز تحتاسم"We Effect–ايفيكت وي" السويدي التعاون المنفّذ  الجمعيات عمل اطار تحسين"،

".فلسطين في اإلسكان التعاونية

اإلقام العام نهاية منذ 8162تحاد و، ويأفيكتببدعم معمنظمة علىبناء(المركزالتعاونيالسويديسابقا)شراكة ،

دو تعزيز و المؤسسية قدراته األوتعزيز للجمعيات الخدمات تقديم في فاعلةره بطريقة تعاونية أسس على عضاء

دور تعزيز إلى إضافة أعضائهومستدامة، تمثيل حقوقهمفي عن والدفاع ه اإل. هذا وفي اإلتحاد قام عام)طار، مطلع

وهذاوفقا ،(Business plan)ليةواإلداريةوخطةاألعمالالتيلديهبتطويرومراجعةوتحديثأنظمتهالما(8161

مناستراتيجيةتهورسالتهلرؤي انبثقعنها ومنتلكالجهود،تمصياغةاإلستراتيجيةو(.8162-8161نسخة)وما

:هويةاإلتحادعلىالنّـــحوالتالي

 .ىحقهمبالسكنبطرقتعاونيةوالعيشبكرامةفيوطنهميتطلعاألتحادالىوصولكلالفلسطينيينال: الرؤية

والدفاععنحقوقهموفقمبادئالعمل: الرسالة دوناستثناءاومحاباة ممثلوفاعلفيتقديمالخدماتالعضاءه اتحاد

.التعاوني

 :االهداف االستراتيجية

.الومستداموفقمبادئالعملالتعاونيتعزيزالقدراتالمؤسساتيةلالتحادلتقديمالخدماتالمناطةبهبشكلفع (6

. ترويجوتطبيقنماذجاسكانتعاونيةقائمةعلىاساسالحقفيالعيشالكريموتحقيقالصمودوالكرامةللجميع (8

يتوافقمعالرؤية (3 وتحقيقاحتياجاتهمبما منخدمةاعضاءها مأسسةوبناءقدراتالجمعياتاالعضاءلتمكينها

.اداالستراتيجيةلالتح



 

 

(2 من 2) صفحة........(.................خطط أعمال)كراسةعطاء

التحدياتالحالية (2 النهوضوتجاوز من التعاونيفيفلسطينتمكنه لقطاعاالسكان وداعمة مشجعة بيئة تطوير

.واستغاللالفرصالقائمةلتطويراالتحادوتعزيزقيموممارساتالعملالتعاونيفيقطاعاالسكان

تعاونيااااااةوتعزياااااازمااااااناسااااااتكماال لمشااااااواراإلتحااااااادفاااااايمأسسااااااةالجمعياااااااتالجاااااااءطلاااااا،هااااااذهالخدمااااااة،

تبيّنهااااااوهااااايكماااااا.هاااااوضبمساااااتوىالخااااادماتالتاااااييقااااادمهاتوازيماااااعالنالقااااادراتهاالتنظيمياااااةواإلدارياااااةبااااا

.(ToR)هذهالوثيقة

 :اإلستشاريةالهدف من المهمة  2.1

،الصادرةبتاريخ(Business/Service Delivery Plan 2016-2018)السابقةاإلتحادمراجعةخطةأعمال (6

ماتحققضوءو،وأهدافهاوبرامجهاستراتيجيةاإلتوافقبشكلكاملمعالخطةم،وصياغتهابماي61/16/8161

 .منها

وفقاحتياجاتاألعضاءوواقعقطاعاإلسكانالتعاوني،بمايعزيزتمثيلاإلتحادككيانعمل اإلتحادخطة تحديث (8

 .لتلكالشريحةالقطاعيةالتعاونيةرسميناظم

توافقمعرؤيةيبمام،61/16/8161،الصادرةكذلكبتاريخ(8161-8162)ستراتيجيةاإلاإلتحاد ة خطتطوير (3

علىماتمانجازهومايتطل،الوصولإليهانسجاما منرسالةاإلتحادستراتيجيةوتوجهاتهماإلهئأعضا ،وبناء 

 .الخدماتية

األفكاروالمفاهيمحولخططاألعمالتمفيهتوحيديوفقنهجتشاركي،وتطوير خطط أعمال للجمعيات األعضاء (2

التعاونية الجمعيات واقع حول المعرفة تبادل أهمية و للجمعياتاألعضاء أهميتها و هذا. اعتماد يتم أْن على

 التدريبي"األسلوبالتشاركي ب" يخرج وأفكارفيشكلعصفذهني إلعتمادها تقّدم و تصاغ أعمال خطط

 .التّوسعفيها

األعمال،ض (5 خطط خدمة على من اقتصاديةجدوى اتتقديم دراس العمل و اإلتحاد من كل مشروعاتتشمل

 .الجمعياتاألعضاءاإلسكانالخاصةب

 :االستشارية وصف المهمة 0.1

 2120-2102عوام الخطة االستراتيجية لأل تطوير .0.0

رامجومصادرالزمةعلقبذلكمنبسترتيجيةومايتاإلالخطةوتحديثتوجهاتوأهدافتطويرفيتحادمساعدةاإل

األ تلك هدافلتحقيق وال. وأبدّكما عملية تشتمل الخطةتطويرن األأعلى تحقيق متابعة مخرجاتالهدافوداة

نْأنيراعىأكماويج،.ساسمهنيأمارسةالمساءلةعلىئمةعلىالنتائجومادارةالقالمرجوةلتعزيزمنظومةاإل

نيتاحلهأتحادوماهومتاحومايمكنفقتقديرواقعيومنطقيلقدراتاإلستراتيجيةوةاإلالخطتطويرتتمعملية

.منمصادر

لتحديثاإل وهناكحاجة لتصبحلكما الزمنيللخطة ألطار الثالثالقادمةعوام ال. وفاعلية تخطيطولضمانواقعية

اإلهتماميج،ستراتجياإل إطالع اإلمجلسبضرورة ودارة والطاقم السابقة الخطة مراجعة نتائج التنفيذيعلى

القادمة األعوام و اهتماماته و اإلتحاد تطلعات بين و بينها اإل.التوفيق الخطة مناقشة ستتم معستراتيجيةحيث

بحيثتكونستراتيجيةاإلتعديلوتطويرالخطةسيتمالمناقشاتبناءعلىهذهو،وأعضاءمجلساإلدارةالموظفين

 .معنسخةإلكترونية(3عدد)وهنامنالضروريتسليماإلتحادنسخمنالخطةاإلستراتيجيةمطبوعة.نشرجاهزةلل

 .2120-2102عوام لأل( Service Delivery/ Business Plan)مراجعة وتطوير خطة أعمال االتحاد  .0.2

احتكامةللمبادئوالقيمةالتعاونيةتحادوتحادمعالطبيعةالتعاونيةلإلأنتتوافقخطةأعمالاإلروريجدا ومنالض

يضمنتعزيزوهذا.مجدياقتصاديا الوعضائهبشكلفعّتحادفيتقديمخدماتألمراعاةتعزيزدوراإلوبالتحديد

الجمعياتاألأ عمال لإلإلاوعضاء الذاتية تحادستدامة أعمال. خطة مراجعة عملية تتم أن يراعى ويج،أن كما

بحيث أْن تراعي هذه .نيتاحلهمنمصادرأتاالتحادوماهومتاحومايمكنواقعيومنطقيلقدرااالتحادوفقتقدير

:الخطط األمور التالية

واستعراض .6 واألالمراجعة ومشاريع الخدماتية التجاريةالنشطة مشاريع وجدت" "ان . أْن يقومعلى

أعضاءالعملبشكلوثيقبالمستشار ومجلسمع الموظفاالدارة الحاليالمعلوماتحوللجمعين الوضع

 ،وآفاقتطويره

 ،"انوجدت"تحادالتجاريةمشاريعاإلمشاريعواالنشطةالخدماتيةولاالقصاديةلالجدوىدراسةمراجعة .8

أكثرلجعلهاتوصياتوتقديمتحاد،الحاليةلإلنشطةالخدماتيةواألعمالالتجاريةاألإعدادتقريرمحّدثيصف .3

 ،كفاءةوفعاليةوفقنتائجمراجعةوتحديثالتحليل



 

 

(2 من 0) صفحة........(.................خطط أعمال)كراسةعطاء

تطويرخطةعملمحدثةلبوضعمستشارتحاد،سيقومالومايتبعهمنتغذيةراجعةمناإلبناءعلىذلك،و .2

انشطةخدماتيةةيبمافيذلكوضعخطةعملأل"جاريةتحادالتمشاريعاإلنشطةالخدماتيةومشاريعواألال

/و أةيأأو وعمال جديدة ي/تجارية بديلة اإلأو ويوافقعليها المستشار التحليلقترحها نتائج على بناء تحاد

 .المحدث

كامال كماوردتفيالخطةالسابقة،وتشملخطةاألعمالالمراجعةعلىالمكوناتوالمحاورالمذكورةنْأ .5

علماهوموجودوتضمينالمراجعاتوالتحسيناتوالتحديثاتوفق كما.أومطلوبهوناقصماىبناء 

.الشركةاالستشاريةاضافةايمكوناتومحاوراخرىيعتقدانهاضرورية/يتوقعمنالمستشار

 .تحادفياإلأعضاءمجلساإلدارةمعخطةالعملعرضومناقشة .1

أخذالموافقةوهاعنداالنتهاءمنالُمحّدثة،حولالخطةفياإلتحاددارةومجلساإلللموظفينيومتدريبيعقد .7

 .عليها

(.،باإلضافةإلىنسخةإلكترونيةنسخ3)تسليموثيقةمنخطةاألعمالتكونبشكلمطبوع .2

 .2120-2102عوام لأل( Service Delivery/ Business Plan) للجمعيات األعضاءتطوير خطة أعمال  .0.0

،بحيثأْنومجاالتخدماتهابحس،تصنيفواقعالجمعيات(2عدد)خططأعمالنموذجيةودراساتجدوىوضع

:تراعيهذهالخططاألمورالتالية

 (.خطة أعمال االتحاد تحديث)مراعاةالشروطالواردةفيالبندالسابق .6

 .إضافةإلىعملدراساتجدوىمصاحبةلخططالعمالللجمعياتالمختارة .8

 :منهجية العمل المقترحة 0.1

:نيتضمنذلكأمنهجيةالمشاركة،علىإلىستنادتنفيذالعملباإلمكت،االستشاريبال/يقومالمستشارنْأقترحيُ

 :،والتيمنهامراجعةاالدبياتالمتعلقةبالمهمةاالستشارية (6

o وثيقةالمشروع. 

o الحاليةلالتحاداالطالعومعرفةاالنظمةالداخلية. 

o لالتحاداالطالععلىاالنظمةالماليةواالداريةالحالية. 

o (عينةممثلة)عضاءرةلدىالتعاونياتاأللعملالمتوفخططا 

o .مسودةمشروعالقانونالتعاونيالفلسطينيالجديد 

o االتحادولقاءاتتمهيديةمعادارةالمشروع. 

لتقاااديمأفكاااارخطاااطأعماااالللجمعيااااتاألعضااااءوتباااادلالمعرفاااةحاااولعقدددد ورعدددة عمدددل عصدددف  هندددي (8

شاااركةاإلستشااااريةاتخااااذورشاااةالعمااالهاااذهكمساااتهلللتعاااّرفال/علاااىالمستشاااار.واقاااعالجمعيااااتالتعاونياااة

 categorizing)علااااىالمشااااروعاتوالخاااادماتالتاااايتنفااااذهاالجمعياااااتاألعضاااااء،وعماااالتبوياااا،لهااااا

coops as per interest/domain of workكمااايتوقّااعماانالمستشااارتوظياافورشااةالعماالهااذه(.

األعماااااليفهاااايورشااااةعماااالتدريبيااااةواسااااتقراءلواقااااعلتعرياااافالجميعاااااتاألعضاااااءبأهميااااةتخطاااايط

الجمعيااااتومشاااروعاتهاوخااادماتهاالتعاونياااة،وتبويااا،لهااااوفاااقمراحااالومساااتوياتاختصااااصفرعياااة،

 .وبدايةلتكييفنماذجخططأعمالبحس،حاالتهاأوشبيهاتهامنالجمعياتالتعاونية

 .لكلجمعيةعلىحدى،جماعيةتطويرالمسوداتالنهائيةوتقديمهافيورشعمل (3

 .العمليوالتطبيقزياراتالتدري،الطواقماإلداريةوالتنفيذيةمنالجهاتالمستهدفة،معتدري، (2

  :المكتب االستشاري/ مرجعية عمل المستشار 0.1

المستشار على المها/ الخاصبانجاز العمل تنسيق االستشارية اإلالشركة عام مدير مع المطلوبة م متحاد نسقأو

اللجنةالتنفيذيةالمنبثقةعن،معمالحظةأنالمصادقةعلىانجازاألعماليتممنقبلالمشروعفيحالغيابالمدير

 .دارةساإلمجل

 .منالمخرجاتالمذكورةادناه (ويرد،وبيديأف)تقديمنسخةالكترونيةعلىشكل :المخرجات المتوقعة 0.1

 .8186-8162لألعوامةمعدلمطورةوتحادلألخطةإستراتيجية (6

 .معدلةومطورة8186-8162عواملأل(Business/Service Delivery Plan)تحادأعماللألخطة (8



 

 

(2 من 0) صفحة........(.................خطط أعمال)كراسةعطاء

،معدلةمطورةو8186-8162لألعوام(Business/Service Delivery Plan)لجمعياتاإلتحادأعمالخطة (3

 .رئيسةاختصاص/مجاالتاهتمام2بحس،تصنيفالجمعياتوفقخطط 0عدد

 (.مرفقةمعخططاألعمال)دراسةجدوىلمشروعاتجمعياتاإلسكان (2

حيثيتوقع.تقريرعنتصنيفالجمعياتوفقمشروعاتهاوواقعهاالخدماتيبمايخدمتبويبهاضمنفئاتأربع (5

ا /لمستشارمن اإلستشارية الشركة على القدرة معيارية أسس يسهّلوضع اإلداري التخطيط وحي علىمن

 .جمعياتاتخاذوثيقةالخطةمرجعيةلها،تنطبقعليهاوتحاكيخصوصيتها،للنهوضبواقعهاالتعاونيال

،علىأْنتسلّمكافةيوم75عنيزيدنجازكافةالمهامالمذكورةأعالهبمااليج،ا :الفترة الزمنية والجهد المطلوب 0.1

.م6/68/8162المهامقبلتاريخ

:مايليرحتمقاليتضمنيج،أنو: العرض االستشاري 0.1

 (.ToR)ختموتوقيعصفحاتوثيقةالشروطالمرجعيةهذه (6

منهجية،خطةزمنية،طواقمعملواختصاصاتوتوزيعمهاموفقالخدماتالمطلوبةفيهذا)العرضالفني (8

الشر و اإلستشاري الفريق من لكل ذاتية ِسير منها، نماذج و مشابهة عمل مجاالت و خبرات كةالعطاء،

 (.اإلستشارية

،ووفقماالخدمةالمطلوبةوحدةوفقسعر،بحيثيكونتفصيليوليسرقماجمالي،لكلمهمةالعرضالمالي (3

 .وبشكلتفصيلي(وصف المهمة االستشارية)ذكرفي

 :العرض تسليم 2.1

ذيّلفيأسفلانالمُحس،العنورامهللاالكائنفيتحادمقراإلإلى،مختوممغلقومغلففيشكلسليمالعروضت (6

 .الصفحة

.من بعد الظهر 2:11 قبلالساعةو،20/12/2100 ،الموافقاألحد:تقديمالعروضفيموعدأقصاه (8

 :مالحظات 01.1

 .ضريبةالقيمةالمضافةةشاملالماليةبالشيقل،عروضالمتقدي (6

 .إرفاقشهادةتسجيلالشركةوشهادةخصمالمصدر (8

 .بداءاألسبابدونإتجزئةالعطاء/إلغاءله،كماوأقلاألسعارقبولبغيرملزم(PUHC)تحادإلا (3

 .العرضتقديممنتاريخا يوم(31)لمدةالعرضالماليساريالمفعول (2

 .العطاءعرضغيرملتزمبشروطتثناءأيسيتمإس (5

ياجاتهاحس،سيتمتسليمالمستشار،الذيسيرسوعليهالعطاء،قائمةبالجمعياتاألعضاءمعوصفلهاوإلحت (1

 .خطةاألعمالاإلستراتيجيةو،كذلكنسخةمن8167المسحالمرجعيللعام

العصفالذهني،حجز)اإلتصالوالتنسيقمعالجمعياتوالزياراتالميدانيةوالمواصالتوعقدورشةالعمل (7

 .منالعرضالماليضمنيا كلهاعلىنفقةالمستشاروتحس،(القاعةوالترتي،لها

،و(القدس،والضفةالغربية)ماوأْنعلىالمستشارإبداءالقدرةعلىوصولالجمعياتحيثأماكنتواجدهاك (2

ملالمسئوليةفيإجراء  .معجمعياتقطاعغزة(كنفرنس)بالفيديوبمافيهاورشةعملالعملاتوتنظيمورشتحُّ

 .مالعطاءـه/رسوماإلعالنعلىالموقعاإللكترونيعلىمنيرسوعليه (2

 .،حيثيوميالسبتوالجمعةعطلة(مساء 3:11-صباحا 2:11)األحدحتىالخميس:أياموأوقاتالّدوامهي (61



 :مكتب اإلتحاد عنوان

اتحادجمعياتاإلسكانالتعاونيةفيفلسطين
 ،2عمارة الُبراق ط

(الجوازاتمديرية)بالقربمنوزارةالداخليةمديريةرامهللاوالبيرة

(.دائرةاالتحاداتوالمنظماتالشعبية)بجان،مكت،منظمةالتحرير

رامهللا،البيرة،منطقةالبالوع

  info@puhc.ps:دــــبري،1527288862:ّوالـــج،188286282:هاتــف
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