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ــــخ :    م07102018التار

  

 

 
ذ تدر   ب استدراج عروض أسعار  لتنف

ب الحديثة في التدقيق ل الموازنات وادارة المخاطر واالسال   حول تحل
HQ/T/2018-10-53 

  
  ............. ..........  مرخص المشتغل رقم......................   .....................اسم مقدم العرض  

  
فون رقم...             ......................... ................... العنوان   .......................... ..  جوال  -  تل

    
ذ تدرب  س في  تنف ة الثقافة و الفكر الحر في خان يو ا حول ترغب جمع  لمجلس االدارة واالدارة العل

ب الحديثة في التدقيق ل الموازنات وادارة المخاطر واالسال ل من ،  تحل فعلى من يرغب من ،  SDCبتم
ه تعبئة العرض وذلك حسب المواصفات والشروط  الشرات المرخصة حسب االصول واألفراد في المشاركة عل

ة :    التال
  

ة اسم الفاتورة .1  "  الشرات"  الحر الفكر و الثقافة جمع
د يتم .2 لغ سد ك الم ــــخ من يوم 28 خالل ش   الفاتورة استالم تار
ة شامل السعر .3 مة ضر    المضافة الق

  "  الشرات"    المنبع من ضربي خصم شهادة إرفاق .4
ة .5   . األسعار أقل ملزمة غير الجمع
ادة  .6 لة لل ة والنقصانساعات التدرب قا س   .%25 ب
الدوالر .7   العملة للعرض المالي:  
ة   .8 م العروض: اللغة الع  اللغة المستخدمة لتقد

ل مزود الخدمة .9 ال من العرض الفني والمالي المقدم من ق  جب ختم و توقيع 
أقل األسعار .10 ة غير ملزمة   الجمع
ــــخ العروض الستالم موعد آخر .11 احا بتار ة عشر ص   .م10102018 الساعة الحاد
تم .12 ــــخ  الساعة العروض فتح س احا بتار ة عشروالنصف ص  .م10102018الحاد
سي المكتب في ومختوم مغلق ظرف في العروض سلم .13 س خان الرئ  يو
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  مقدمة

ة الثقافة والفكر الحر ة، مستقلة،جمع ة، غير رح ة فلسطي ا في 1991تأسست عام  ، وهي مؤسسة أهل اد ، تلعب دورا ق
ر المجتمع المدني الفلسطيني  ة  من خالل العمل علىتط اب والمرأة في المحافظات الجن ر حقوق األطفال والش تط

ة وهي:  ج عة لها ،على تحقيق أهدافها االسترات ز التا ة الثقافة والفكر الحر و من خالل المرا   والوسطى من قطاع غزة. تعمل جمع

ة الثقافة والفكر الحر واستمرارتها كونها مؤسسة قائمة على حقوق اإل  .1 ز دور جمع ة التغيير تع سير عمل سان؛ لت
ادة المجتمع ق جابي   اال

ساء  .2 اب وال الء التغيير في مجتمعاتهم. +تمكين األطفال والش  واالشخاص ذوي اإلعاقة؛ ليتقلدوا دور و
سان في مجتمعاتهم.  .3 ة، وحقوق اإل ا العدالة االجتماع ح قضا الء التغيير المجتمعي، والمحلي لط   تمكين و
ساء واألشخاص ذوي اإلعاقة زادة الوعي وا .4 سان خاصة لل حقوق اإل على مستوى صناع القرار والرأي ورجال  -العتراف 

 اإلصالح. 
  

ة الثقافة تعلن  ة اجتها عن حالحر  والفكر جمع ذ تدربلمدرب ا، واإلدارةألعضاء مجلس اإلدارة  لتنف ز من  نأمللذا  العل مرا
ب  ة تقدم المعنيين، الو الشرات   واألفرادالتدر   عروضهم التدر

  
ة: المواضيع    التدر
ل الموازنات  - 1 دارةتحل ة واالزماتالمخاطر  و   ساعة) 16( المال
ب الحديثة في التدقيق  - 2 ة واإلدارةاألسال   ساعة) 16( المال
ة  - 3 ات المال ة للعمل ة الداخل  ساعة) 8( المراق
د ( - 4 م الرش  ساعات) 8الح
الت و اتخاذ القرار ( - 5 ل المش   ساعات)8تحل
 

  كون خالل  مساءا) 7حتي 4و من  ظهرا  2ص حتي 9ساعات لليوم الواحد "من  8معدل التدرب س

ات العرض  .1  المقدم: محت
ل المؤسسات    التالي:  علىو األفراد المعنيين أشتمل العرض التدربي المقدم من ق

  : شمل    العرض الفني و
 

خص  - ة المذكورة اعالهمقترح   المواضيع التدر
ة  - ذ مقترحة لتنخطة زمن   التدرب. ف
ة  - ة السيرة الذات ل  للمدرين. التفص

 
  :شمل  العرض المالي و
شمل التدرب + المادة  - ة و التي  لفة الساعة التدر شمل ت ة،قدم العرض المالي منفصل عن العرض الفني و  التدر

لفة العامة للتدرب  .إجمالي الت
  

م العرض :  .2 سل  موعد 
ب  هو - ر 10 أخر موعد الستالم عروض التدر ت   2018ا
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ارات أخرى :  .3  اعت

ة تلتزم هذه األخيرة العروض التدر ار علي أحد الجهات المتقدمة  ع االخت م التالي ل  في حال وق ة الثقافة و الفكر بتقد جمع
  الحر: 

م  - ة للتدرب تقد  . المادة العلم
قة المشاركة الفاعلة .  - ط ذ التدرب   تنف
ر نهائي عن التدرب .  - م تق  تقد
 للمدرين  CVارسال  -

  
 :  1مالحظة

سقة  م د من المعلومات الرجاء االتصال     08:2051299شئون االفراد تلفون للمراجعة أو االستفسار أو لم
  

  :  2مالحظة 
  rowaida@cfta-ps.org علي العنوان البردي التالي  فقطجميع عروض التدرب  ترسل

د  ال سلم  ائن -لدائرة المشترات أو  ة ال س  –مقر الجمع   شارع الرحمة –حي االمل -خانيو
 
 

  سقة شئون االفراد تلفون م د من المعلومات الرجاء االتصال     08:2051299للمراجعة أو االستفسار أو لم

   ب علي العنوان البردي التالي د  ps.org-rowaida@cftaترسل جميع عروض التدر ال سلم  -لدائرة المشترات أو 
ائن  ة ال س  –مقر الجمع   شارع الرحمة –حي االمل -خانيو
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شمل التالي :    العرض المالي و
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ة  الوحدة  المواصفات  الصنف  الرقم م   ال
سعر الوحدة 

  الدوالر
االجمالي 
  الدوالر

1  

ب تنف لمجلس ذ تدر
ا   االدارة واالدارة العل

ل الموازنات  دارةتحل المخاطر  و
ة واالزمات    المال

  ساعة

16  
   

2 
ب الحديثة في التدقيق  األسال

ة واإلدارة   16   المال
    

ة  3 ات المال ة للعمل ة الداخل       8  المراق

د  4 م الرش       8 الح

الت واتخاذ القرار 5 ل المش       8  تحل

الدوالر     االجمالي أرقام 

الدوالراال  الحروف      جمالي 


