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 مقدمة:
السوق المتكامل في األراضي الفلسطينية "برنامج تطوير  التدريب لمشروعتسهيل برنامج و  خدمات تيسير طلب إطارفي تأتي هذه الدعوة     

مؤسسة  خالل والمنفذ من ،الدانماركية/ وزارة الخارجية للتنمية الدولية والوكالة الدنماركية ،والتعاونللتنمية بدعم من الوكالة السويسرية  "،المحتلة
)انطلق التدريب عملية التدريب ضمن برنامج تيسير وتسهيل هو  والهدف منها بالتعاون مع مؤسسة اوكسفامالتنمية الزراعية )االغاثة الزراعية( 

 .مهنيا(
 المهمة:اهداف 

سالسل  6"تشمل  الغربية(في الضفة  برامج 8و في غزة،برنامج تدريب  16)تدريبي برنامج  24لتنفيذ  والتوثيقوالتيسير التسهيل  ضمان   
 التخرج،زراعيين حديثي  )مهندسين "ةمستفيد فئات 4( تخدم الضفة، اللوزيات في والضفةفي غزه  النخيل، الخضار لعنب،ا )االبقار،قيمة 
 (.غذائيضمن مشاريع تصنيع  ونساء منتجات ،رياديين مزارعين زراعيين، فنيين

 :والمسؤولياتالواجبات 
 المستهدفة.قدر ممكن من الفئات  رأكبوترويجه على  التدريبعن برنامج  لإلعالناالجراءات  تسهيل -1
 .االستفادة ومراجعتهاتوثيق طلبات  -2
 المشروع.وذلك بالتنسيق مع مدير الترتيب لمواعيد المقابالت  -3
 بالمواعيد.التنسيق مع المدربين والمتدربين لضمان االلتزام  -4
 متطلباتهم ويحققالتأكد من ان يكون مكان التدريب مناسبا للمتدربين  -5
 العملي.ت الميدانية للتطبيق تسهيل الزيارا -6
 .بالتشغيل المستهدفةالتأكد من التزام الفئات و  الزراعيين( )المهندسينالتشغيل القدرة على متابعة فرصة  -7
 بالتدريب.ات فيما يتعلق بسير العمل يتقديم تقارير شهرية عن اهم العقبات والمشاكل والتوص -8
 او الميداني. مع فريق المشروع سواء االداري والتواصلالتنسيق  -9
 التدريب.أي مهام أخرى يتطلبها نجاح برنامج  -10

 :عملمكان ال
 جنين – بلدة الزبابدةفي مكتب االغاثة الزراعية 

 :والمؤهالت المطلوبةخبرات ال
 او اي تخصص مرتبط بها. / اإلدارة(/ علوم اجتماعية / شهادة جامعية )هندسة زراعية -1
 ق الزراعي الفلسطيني.يسو تالالزراعة و  يمجال في سنوات 3ال تقل عن  خبرة/ معرفة -2
 ذلك.القدرة على العمل تحت الضغط في الحاالت التي تحتاج الى  -3
 على عدة مستويات. والتواصل وبناء وتنظيم عالقاتاالتصال مهارات  -4
 الخاصة بالمؤسسات الغير حكومية. بالنزاهة والقيم والمعايير االخالقيةيتمتع  -5
 يع.االنصاف في التعامل مع الجم -6

 مهارات اساسية:
 .المستخدمة واهم البرامج في استخدام الحاسوب وشاملةكاملة مهارات  -1
 كتابة التقارير. -2
 .التنظيم والتخطيطمهارات  -3
 تحليل.المهارات  -4
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 تواصل.المهارات  -5
 مهارات العمل الجماعي. -6
 القدرة على تحفيز االخرين. -7

 التقارير:
 تقرير شهري يشمل:تقديم  

  التدريب. وتطوراتانجازات اهم 
 والتوصياتتحديات ال. 
 .قصص نجاح 

 المدة الزمنية للمهمة:
أسبوعيا، مع االخذ بعين االعتبار وجود ساعات( على مدار خمس ايام  5بدوام ) ،31/05/2021تاريخ حتى شهرا  20العقد الزمنية  مدة 

، وسيكون من شروط العقد بان الفترة األولى رات الميدانيةوخصوصا في الزيافي زيادة عدد الساعات في األيام التي تحتاج الى ذلك الجاهزية 
 .ها االستمرار في العقد او الغاؤهشهور( هي فترة تجريبية يترتب علي 3)

 المالي:الصرف بنود 
 عمله الشهري. وجدول العمل،( على دفعة شهرية اعتمادا على التقدم في ميسر التدريبسيحصل )

 :العمل
 مالئمة للعاملينظروف عمل  وتوفيرساسية االاجتماعية  يحترم الحقوق وان االطفال،عمالة  يسم  ببان ال ديتعهان  المنسق/الميسرعلى 

العمل  وظروفلحقوق االجتماعية االساسية انتهاك لها عالقة بعمالة االطفال او ان يتعهد بعدم شراء اي سلع ل وعليهعقد العمل.  وطبيعة
 للموظفين.
 :العقدانهاء 
 ايام الغاء العقد في حال حدوث االتي: 7" قبل ميسر التدريب“اشعار بعد  ،لإلغاثة الزراعيةيحق 
 بالعقد. مدرجهو كما  اإليفاء بالتزاماتهفي الميسر للتدريب فشل  -1
ويؤثر بشكل بما يندرج بالعقد  محددة،توجيهه واشعاره بها من قبل مدير المشروع لفترة  خاصة تمبتطبيق التزامات ميسر التدريب فشل  -2

 العمل. والمناسب فيمباشر على االداء الجيد 
 جهة التعاقد )الطرف االول(.اشعار  ودون (،ثالثبالتعاقد مع طرف اخر )طرف  ميسر التدريب قام -3
او يخضع  تجارية، ألنشطةوقف أي ترتيبات مع الدائنين او  مما يتطلب المحاكم، قضايا في ولديه مفلسا، ميسر التدريبان يكون  -4

 الوطنية. واللوائ مشابهة في التشريعات  حاالت. او حتى مورتتعلق بتلك اال جراءاتإل
 للمشروع. تمويلال والغاءفي حال تم انهاء  -5
 في حال الظروف االستثنائية التي قد تطرأ على المشروع وسبل التنفيذ. -6

 ولغة العقدقوانين 
  يشملها العقد ويحكم تسوية أي نزاع قد ينشأ أثناء تنفيذ هذا العقد.يحكم قانون السلطة الوطنية الفلسطينية جميع األمور التي ال -1
 /مدير المشروع. والجهة المتعاقدة ميسر التدريبسواء في نص العقد او عمليات التواصل المكتوبة بين  العربية،يجب ان تكون اللغة  -2

 
 شروط عامة

 انون الضريبة الفلسطيني.تبعا لقمبلغ التعاقد ستقوم االغاثة الزراعية باقتطاع نسبة من  -1
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 يوم بعد تاريخ التقديم. 90تكون االسعار سارية لمدة  -2
 مختوما. رضيجب ان يكون مغلف الع -3
 باليد.رض يجب تسليم مستندات الع -4
والمغلف الثاني للعرض المالي وكراس الشروط المرجعية، للعرض الفني والسيرة الذاتية المغلف األول يتكون عرض السعر من مغلفين  -5

 لحق بالكراس(.)م
 تقديم العقد

دون تحمل  عملية التعاقدفي اي وقت قبل  عروض المقدمةاو الغاء العملية برفض جميع ال مقدم، عرضالزراعية قبول/ رفض اي  لإلغاثةيحق 
 المتقدمين عن تصرف االغاثة الزراعية.بتبليغ  تحمل االلتزام المتقدمين اواي مسؤولية تجاه 
 معايير االختيار

المالي.  للجزء ٪60 سيكونو  المقدم، العرض من الفني للجزء النهائية النتيجة من ٪40 يكون بحيث. وماليا   فنيا المستلمة العروض تقييم سيتم
 بحيث يتم البدء بالتقييم الفني أوال .

 
 تاريخ التقديم

 
 :للعنوان التالي 06/10/2019مساء من تاريخ  2:00يجب تقديم المقترح باليد قبل الساعة 

 
 مدينة رام اهللاإلغاثة الزراعية الكائن  مقر

 الطابق االول –مبنى اإلغاثة الزراعية  –بجانب مصلحة مياه القدس 
        2963850 2 970+فاكس:  2963840 2 970+تلفون: 

 
 يرجى التواصل على االيميل االتي: او استفساراتاسئلة  ألية

arc.org-ay@pallo 
 

 

 

 

 

mailto:loay@pal-arc.org
mailto:loay@pal-arc.org
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 العرض المالي( 1ملحق رقم )
باإلضافة الى  في فترة العقدميسر التدريب بحيث يشمل المبلغ جميع النفقات الواقعة على  ،الشهريلمعدل ا على المقترح المالي ان يشمل تحديد

يا كمبلغ مقطوع بعد نهاية شهر تعتمد الدفعات حسب القانون الفلسطيني،  العمل إصاباتوتأمين  أي تكاليف أخرى مثل المواصالت والضرائب
 .كل شهر عمل

 
 المالي:العرض 

مهتم ولدي االستعداد  بأننياقر انا السيد ......................................................حامل هوية رقم ..........................
ساعات باليوم  5طرفي هو مقطوع مقابل االلتزام بالدوام بمتوسط أعاله وعلى علم بان المبلغ المقترح من  المذكورةللمهام  والمتابعةللتفرغ 

باي  المطالبةانه ال يحق لي  لذلك، الحاجةلفترات دوام أطول عند  وأحياناوعلى استعداد للعمل تحت الضغط  باألسبوع، ساعة 25وبمتوسط 
 تكاليف او ميزات اضافيه.

 
 

 الوصف المبلغ شهريا بالدوالر

لكل شهر  TOR في لنشاط( كما هو موضحالمهمة )ا الخدمة/ 
 5بواقع الدوام اليومي حسب دوام المؤسسة وبواقع متوسط 

 لكل أسبوع  ساعة 25ساعات يوميا وبمتوسط 
 
 

 الشهري كتابة: الدفعة

 :والتوقيعاالسم 
 التاريخ

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  


