
جمعية الثقافة والفكر الحر

The Culture and Free Thought Association

Quotation عرض سعر

رقم )104(

استدراج عروض أسعار

الربعاء 25/01/2023اليوم والتاريخ:

استدراج عروض اسعار للتعاقد مع مكاتب سياراتموضوع عرض السعر

شيكلالعملة

المشروع

الممول

رقم عرض السعر 

للمركز

HO/TR/2023-01-01

الفاكس

بيانات مقدم عرض السعــر

اسم مقدم عرض السعــر / الشركة

رقم المشتغل المرخص

المدير المسئول

جهة التصال بالشركة

العنوان

الهاتف

الجوال

البريد اللكتروني

توقيع وختم المورد
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جمعية الثقافة والفكر الحر

The Culture and Free Thought Association

يرغب المكتب الرئيسي التابع لجمعية الثقافة و الفكر الحر في خان يونس في  استدراج عروض أسعار للتعاقد مع مكاتب 

سيارات لتغطية احتياجات مراكز الجمعية، وذلك من خلل تمويل من عدة مشاريع، ،  فعلى من يرغب من الشركات 

المرخصة حسب الصول في المشاركة عليه تعبئة العرض وذلك حسب المواصفات والشروط التالية :

الشروط والمواصفات :

ارفاق فاتورة  باسم جمعية الثقافة و الفكر الحر1

إرفاق شهادة خصم ضريبي من المنبع2

يتم تسديد المبلغ بشيك أو حوالة بنكية خلل 28 يوم من تاريخ استلم الفاتورة3

عقد اتفاق بين الطرفين4

الجمعية غير ملزمة بأقل السعار5

الكمية قابلة للزيادة أو النقصان بنسبة %25.6

عملة العرض : الشيكل7

يحق للجمعية إلغاء جميع العروض المقدمة من الموردين وإعادة طرح عرض السعر مرة ثانية إما بشكلها الحالي أو بعد إجراء أي 8

تعديل عليه

مدة سريان العرض : 6 اشهر9

على المورد ختم وتوقيع العرض10

آخر موعد استلم العروض الساعة الحادية عشرة صباحا من يوم الثنين بتاريخ 2023/01/30 م .11

سيتم فتح العروض الساعة الحادية عشر والنصف صباحا من يوم الثنين بتاريخ 2023/01/30م12

السعر شامل ضريبة القيمة المضافة13

ضرورة ارفاق صورة من السجل التجاري للشركة معتمد وساري المفعول حسب الصول وخلو طرف من الضريبة14

تسلم العروض في ظرف مغلق ومختوم في المكتب الرئيسي بخان يونس.15

توقيع وختم المورد
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جدول الكميات والسعار

الصنف#

Item

الوحدة

Unit

الكمية

.Qty

سعر 

الوحدة

Unit 

Price

الجمال

ي

Total 

Price

المواصفات

سياره 4 راكب حديثه 1

ومكيفه : من جمعية 

الثقافة والفكر الحر- خان 

يونس  الى اي مكان في 

محافظة رفح

سياره 4 راكب حديثه ومكيفه : من جمعية الثقافة والفكر  1.00 عدد

الحر- خان يونس الى اي مكان في محافظة رفح

سياره 4 راكب حديثه 2

ومكيفه : من جمعية 

الثقافة والفكر الحر-خان 

يونس  الى اي مكان  في 

محافظة خان يونس

سياره 4 راكب حديثه ومكيفه : من جمعية الثقافة والفكر  1.00 عدد

الحر-خان يونس الى اي مكان في محافظة خان يونس

سياره 4 راكب حديثه 3

ومكيفه : من جمعية 

الثقافة والفكر الحر-خان 

يونس  الى اي مكان في 

محافظة دير البلح .

سياره 4 راكب حديثه ومكيفه : من جمعية الثقافة والفكر  1.00 عدد

الحر-خان يونس الى اي مكان في محافظة دير البلح .

سياره 4 راكب حديثه 4

ومكيفه : من جمعية 

الثقافة والفكر الحر-خان 

يونس  الى اي مكان في 

وادي السلقا

سياره 4 راكب حديثه ومكيفه : من جمعية الثقافة والفكر  1.00 عدد

الحر-خان يونس الى اي مكان في وادي السلقا

سياره 4 راكب حديثه 5

ومكيفه : من جمعية 

الثقافة والفكر الحر-خان 

يونس  الى اي مكان في 

الزوايده

سياره 4 راكب حديثه ومكيفه : من جمعية الثقافة والفكر  1.00 عدد

الحر-خان يونس الى اي مكان في الزوايده

توقيع وختم المورد
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سياره 4 راكب حديثه 6

ومكيفه : من جمعية 

الثقافة والفكر الحر-خان 

يونس  الى اي مكان في 

المغازي

سياره 4 راكب حديثه ومكيفه : من جمعية الثقافة والفكر  1.00 عدد

الحر-خان يونس الى اي مكان في المغازي

سياره 4 راكب حديثه 7

ومكيفه : من جمعية 

الثقافة والفكر الحر-خان 

يونس  الى اي مكان في 

البريج

سياره 4 راكب حديثه ومكيفه : من جمعية الثقافة والفكر  1.00 عدد

الحر-خان يونس الى اي مكان في البريج

سياره 4 راكب حديثه 8

ومكيفه : من جمعية 

الثقافة والفكر الحر-خان 

يونس  الى اي مكان في 

النصيرات

سياره 4 راكب حديثه ومكيفه : من جمعية الثقافة والفكر  1.00 عدد

الحر-خان يونس الى اي مكان في النصيرات

سياره 4 راكب حديثه 9

ومكيفه : من جمعية 

الثقافة والفكر الحر-خان 

يونس  الى اي مكان في 

جحر الديك

سياره 4 راكب حديثه ومكيفه : من جمعية الثقافة والفكر  1.00 عدد

الحر-خان يونس الى اي مكان في جحر الديك

سياره 4 راكب حديثه 10

ومكيفه : من جمعية 

الثقافة والفكر الحر-خان 

يونس  الى اي مكان في 

شرق غزه

سياره 4 راكب حديثه ومكيفه : من جمعية الثقافة والفكر  1.00 عدد

الحر-خان يونس الى اي مكان في شرق غزه

سياره 4 راكب حديثه 11

ومكيفه : من جمعية 

الثقافة والفكر الحر-خان 

يونس  الى اي مكان في 

الزيتون

سياره 4 راكب حديثه ومكيفه : من جمعية الثقافة والفكر  1.00 عدد

الحر-خان يونس الى اي مكان في الزيتون

سياره 4 راكب حديثه 12

ومكيفه : من جمعية 

الثقافة والفكر الحر-خان 

يونس  الى اي مكان في 

الشجاعيه

سياره 4 راكب حديثه ومكيفه : من جمعية الثقافة والفكر  1.00 عدد

الحر-خان يونس الى اي مكان في الشجاعيه

توقيع وختم المورد
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سياره 4 راكب حديثه 13

ومكيفه : من جمعية 

الثقافة والفكر الحر –خان 

يونس  الى اي مكان في 

الشيخ عجلين

سياره 4 راكب حديثه ومكيفه : من جمعية الثقافة والفكر  1.00 عدد

الحر –خان يونس الى اي مكان في الشيخ عجلين

سياره 4 راكب حديثه 14

ومكيفه : من جمعية 

الثقافة والفكر الحر-خان 

يونس  الى اي مكان في 

مدينة غزه

سياره 4 راكب حديثه ومكيفه : من جمعية الثقافة والفكر  1.00 عدد

الحر-خان يونس الى اي مكان في مدينة غزه

سياره 4 راكب حديثه 15

ومكيفه : من جمعية 

الثقافة والفكر الحر –خان 

يونس  الى اي مكان في 

الصفطاوي

سياره 4 راكب حديثه ومكيفه : من جمعية الثقافة والفكر  1.00 عدد

الحر –خان يونس الى اي مكان في الصفطاوي

سياره 4 راكب حديثه 16

ومكيفه : من جمعية 

الثقافة والفكر الحر-خان 

يونس  الى اي مكان في 

جباليا

سياره 4 راكب حديثه ومكيفه : من جمعية الثقافة والفكر  1.00 عدد

الحر-خان يونس الى اي مكان في جباليا

سياره 4 راكب حديثه 17

ومكيفه : من جمعية 

الثقافة والفكر الحر –خان 

يونس  الى اي مكان في 

الفالوجا  .

سياره 4 راكب حديثه ومكيفه : من جمعية الثقافة والفكر  1.00 عدد

الحر –خان يونس الى اي مكان في الفالوجا .

سياره 4 راكب حديثه 18

ومكيفه : من جمعية 

الثقافة والفكر الحر-خان 

يونس  الى اي مكان في 

بيت لهيا

سياره 4 راكب حديثه ومكيفه : من جمعية الثقافة والفكر  1.00 عدد

الحر-خان يونس الى اي مكان في بيت لهيا

سياره 4 راكب حديثه 19

ومكيفه : من جمعية 

الثقافة والفكر الحر-خان 

يونس  الى اي مكان في 

السودانيه

سياره 4 راكب حديثه ومكيفه : من جمعية الثقافة والفكر  1.00 عدد

الحر-خان يونس الى اي مكان في السودانيه

توقيع وختم المورد
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سياره 4 راكب حديثه 20

ومكيفه : من جمعية 

الثقافة والفكر الحر-خان 

يونس  الى اي مكان في 

بيت حانون

سياره 4 راكب حديثه ومكيفه : من جمعية الثقافة والفكر  1.00 عدد

الحر-خان يونس الى اي مكان في بيت حانون

سياره 4 راكب حديثه 21

ومكيفه : من جمعية 

الثقافة والفكر الحر-خان 

يونس  الى ايرز

سياره 4 راكب حديثه ومكيفه : من جمعية الثقافة والفكر  1.00 عدد

الحر-خان يونس الى ايرز

باص7 راكب حديث 22

ومكيف : من جمعية 

الثقافة والفكر الحر –خان 

يونس  الى اي مكان في 

محافظة رفح

اص7 راكب حديث ومكيف : من جمعية الثقافة والفكر  1.00 عدد

الحر –خان يونس الى اي مكان في محافظة رفح

باص7 راكب حديث 23

ومكيف  : من جمعية 

الثقافة والفكر الحر-خان 

يونس  الى اي مكان  في 

محافظة خان يونس

باص7 راكب حديث ومكيف : من جمعية الثقافة والفكر  1.00 عدد

الحر-خان يونس الى اي مكان في محافظة خان يونس

باص7 راكب حديث 24

ومكيف  : من جمعية 

الثقافة والفكر الحر –خان 

يونس  الى اي مكان في 

محافظة دير البلح

باص7 راكب حديث ومكيف : من جمعية الثقافة والفكر  1.00 عدد

الحر –خان يونس الى اي مكان في محافظة دير البلح

باص7 راكب حديث 25

ومكيف  : من جمعية 

الثقافة والفكر الحر-خان 

يونس  الى اي مكان في 

وادي السلقا

باص7 راكب حديث ومكيف : من جمعية الثقافة والفكر  1.00 عدد

الحر-خان يونس الى اي مكان في وادي السلقا

باص7 راكب حديث 26

ومكيف  : من جمعية 

الثقافة والفكر الحر –خان 

يونس  الى اي مكان في 

الزوايده

باص7 راكب حديث ومكيف : من جمعية الثقافة والفكر  1.00 عدد

الحر –خان يونس الى اي مكان في الزوايده

توقيع وختم المورد
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باص7 راكب حديث 27

ومكيف  : من جمعية 

الثقافة والفكر الحر-خان 

يونس  الى اي مكان في 

المغازي

باص7 راكب حديث ومكيف : من جمعية الثقافة والفكر  1.00 عدد

الحر-خان يونس الى اي مكان في المغازي

باص7 راكب حديث 28

ومكيف  : من جمعية 

الثقافة والفكر الحر- خان 

يونس الى اي مكان في 

البريج

باص7 راكب حديث ومكيف : من جمعية الثقافة والفكر  1.00 عدد

الحر- خان يونس الى اي مكان في البريج

باص7 راكب حديث 29

ومكيف  : من جمعية 

الثقافة والفكر الحر- خان 

يونس  الى اي مكان في 

النصيرات

باص7 راكب حديث ومكيف : من جمعية الثقافة والفكر  1.00 عدد

الحر- خان يونس الى اي مكان في النصيرات

باص7 راكب حديث 30

ومكيف  : من جمعية 

الثقافة والفكر الحر- خان 

يونس  الى اي مكان في 

جحر الديك

باص7 راكب حديث ومكيف : من جمعية الثقافة والفكر  1.00 عدد

الحر- خان يونس الى اي مكان في جحر الديك

باص7 راكب حديث 31

ومكيف  : من جمعية 

الثقافة والفكر الحر- خان 

يونس  الى اي مكان في 

شرق غزه

باص7 راكب حديث ومكيف : من جمعية الثقافة والفكر  1.00 عدد

الحر- خان يونس الى اي مكان في شرق غزه

باص7 راكب حديث 32

ومكيف  : من جمعية 

الثقافة والفكر الحر- خان 

يونس  الى اي مكان في 

الزيتون

باص7 راكب حديث ومكيف : من جمعية الثقافة والفكر  1.00 عدد

الحر- خان يونس الى اي مكان في الزيتون

باص7 راكب حديث 33

ومكيف : من جمعية 

الثقافة والفكر الحر-خان 

يونس  الى اي مكان في 

الشجاعيه

باص7 راكب حديث ومكيف : من جمعية الثقافة والفكر  1.00 عدد

الحر-خان يونس الى اي مكان في الشجاعيه

توقيع وختم المورد
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باص7 راكب حديث 34

ومكيف  : من جمعية 

الثقافة والفكر الحر- خان 

يونس  الى اي مكان في 

الشيخ عجلين

باص7 راكب حديث ومكيف : من جمعية الثقافة والفكر  1.00 عدد

الحر- خان يونس الى اي مكان في الشيخ عجلين

باص7 راكب حديث  : من 35

جمعية الثقافة والفكر 

الحر-خان يونس  الى اي 

مكان في مدينة غزه

باص7 راكب حديث : من جمعية الثقافة والفكر الحر-خان  1.00 عدد

يونس الى اي مكان في مدينة غزه

باص7 راكب حديث 36

ومكيف  : من جمعية 

الثقافة والفكر الحر- خان 

يونس  الى اي مكان في 

الصفطاوي

باص7 راكب حديث ومكيف : من جمعية الثقافة والفكر  1.00 عدد

الحر- خان يونس الى اي مكان في الصفطاوي

باص7 راكب حديث 37

ومكيف  : من جمعية 

الثقافة والفكر الحر- خان 

يونس  الى اي مكان في 

جباليا

باص7 راكب حديث ومكيف : من جمعية الثقافة والفكر  1.00 عدد

الحر- خان يونس الى اي مكان في جباليا

باص7 راكب حديث 38

ومكيف  : من جمعية 

الثقافة والفكر الحر-خان 

يونس  الى اي مكان في 

الفالوجا

باص7 راكب حديث ومكيف : من جمعية الثقافة والفكر  1.00 عدد

الحر-خان يونس الى اي مكان في الفالوجا

باص7 راكب حديث 39

ومكيف  : من جمعية 

الثقافة والفكر الحر- خان 

يونس  الى اي مكان في 

بيت لهيا

باص7 راكب حديث ومكيف : من جمعية الثقافة والفكر  1.00 عدد

الحر- خان يونس الى اي مكان في بيت لهيا

باص7 راكب حديث 40

ومكيف  : من جمعية 

الثقافة والفكر الحر- خان 

يونس  الى اي مكان في 

السودانيه

باص7 راكب حديث ومكيف : من جمعية الثقافة والفكر  1.00 عدد

الحر- خان يونس الى اي مكان في السودانيه
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باص7 راكب حديث 41

ومكيف  : من جمعية 

الثقافة والفكر الحر-خان 

يونس  الى اي مكان في 

بيت حانون

باص7 راكب حديث ومكيف : من جمعية الثقافة والفكر  1.00 عدد

الحر-خان يونس الى اي مكان في بيت حانون

سياره 4 راكب حديثه 42

ومكيفه : جوله داخل غزه 

لمدة ساعه متحرك

سياره 4 راكب حديثه ومكيفه : جوله داخل غزه لمدة  1.00 عدد

ساعه متحرك

سياره 4 راكب حديثه 43

ومكيفه : جوله داخل غزه 

لمدة ساعه ثابت

سياره 4 راكب حديثه ومكيفه : جوله داخل غزه لمدة  1.00 عدد

ساعه ثابت

سياره 4 راكب حديثه 44

ومكيفه : جوله خارج 

غزه لمدة ساعه متحرك

سياره 4 راكب حديثه ومكيفه : جوله خارج غزه لمدة  1.00 عدد

ساعه متحرك

سياره 4 راكب حديثه 45

ومكيفه : جوله خارج 

غزه لمدة ساعه ثابت

سياره 4 راكب حديثه ومكيفه : جوله خارج غزه لمدة  1.00 عدد

ساعه ثابت

باص7 راكب حديث 46

ومكيف  : من جمعية 

الثقافة والفكر الحر –خان 

يونس  الى ايرز

باص7 راكب حديث ومكيف : من جمعية الثقافة والفكر  1.00 عدد

الحر –خان يونس الى ايرز

باص7 راكب حديث 47

ومكيف  : جوله داخل 

غزه لمدة ساعه متحرك

باص7 راكب حديث ومكيف : جوله داخل غزه لمدة  1.00 عدد

ساعه متحرك

باص7 راكب حديث 48

ومكيف  : جوله داخل 

غزه لمدة ساعه  ثابت

باص7 راكب حديث ومكيف : جوله داخل غزه لمدة  1.00 عدد

ساعه ثابت

باص7 راكب حديث 49

ومكيف  : جوله خارج  

غزه لمدة ساعه متحرك

باص7 راكب حديث ومكيف : جوله خارج غزه لمدة  1.00 عدد

ساعه متحرك

باص7 راكب حديث 50

ومكيف  : جوله خارج  

غزه لمدة ساعه ثابت

باص7 راكب حديث ومكيف : جوله خارج غزه لمدة  1.00 عدد

ساعه ثابت
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الياباني – الهولندي- 51

الماراتي – الظهرة – م 

ناصر – المعسكر – 

المشروع - بنك فلسطين 

– العبدساوي – الشروق 

والمل – الكسيحة – 

العقاد

الياباني – الهولندي- الماراتي – الظهرة – م ناصر –  1.00 عدد

المعسكر – المشروع - بنك فلسطين – العبدساوي – 

الشروق والمل – الكسيحة – العقاد

شارع جلل – كراج رفح 52

– دوار أبوحميد – سوبر 

ماركت شراب – مطبعة 

سمعان- الكتيبة

شارع جلل – كراج رفح – دوار أبوحميد – سوبر  1.00 عدد

ماركت شراب – مطبعة سمعان- الكتيبة

دوار بني سهيل –التربية 53

والتعليم

دوار بني سهيل –التربية والتعليم 1.00 عدد

مركز نوار – الشيخ ناصر 54

– التحلية -  جورة اللوت

مركز نوار – الشيخ ناصر – التحلية - جورة اللوت 1.00 عدد

السطر الشرقي – السطر 55

الغربي – صالة رويال 

وكرستال – روتانا

السطر الشرقي – السطر الغربي – صالة رويال  1.00 عدد

وكرستال – روتانا

صالة السعادة  - الهبي 56

ستي – السعادة لند – 

أبراج القلعة

صالة السعادة - الهبي ستي – السعادة لند – أبراج القلعة 1.00 عدد

مدينة حمد – شارع البداو 57

– أصداء

مدينة حمد – شارع البداو – أصداء 1.00 عدد

البحر – جامعة القصي – 58

المواصي – الليت بيتش

البحر – جامعة القصي – المواصي – الليت بيتش 1.00 عدد

البحر – فش فرش 1.00 عددالبحر – فش فرش59

قيزان النجار – قيزان 60

أبورشوان – كلية العلوم 

والتكنولوجيا- مجمع 

المحاكم

قيزان النجار – قيزان أبورشوان – كلية العلوم  1.00 عدد

والتكنولوجيا- مجمع المحاكم

حي المنارة – حديقة 61

الحيوان – معن – ال 17

حي المنارة – حديقة الحيوان – معن – ال 17 1.00 عدد

توقيع وختم المورد
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الوروبي -  الظابطة 62

الجمركية  - الجامعة 

السلمية

الوروبي - الظابطة الجمركية - الجامعة السلمية 1.00 عدد

منطقة ميراج علي 63

الطريق الشرقية

منطقة ميراج علي الطريق الشرقية 1.00 عدد

منطقة ميراج الشرقية  64

داخلي

منطقة ميراج الشرقية داخلي 1.00 عدد

منطقة ميراج الغربية 1.00 عددمنطقة ميراج الغربية65

منطقة ميراج الغربية 66

داخلي

منطقة ميراج الغربية داخلي 1.00 عدد

منطقة صوفيا – مشروع 67

عامر – بلدية النصر

منطقة صوفيا – مشروع عامر – بلدية النصر 1.00 عدد

معبر رفح 1.00 عددمعبر رفح68

خزاعة  - عبسان الكبيرة 69

- عبسان الصغيرة

خزاعة - عبسان الكبيرة - عبسان الصغيرة 1.00 عدد

القرارة حتي مركز 70

الشرطة علي الطريق

القرارة حتي مركز الشرطة علي الطريق 1.00 عدد

القرارة داخلي – أبوهداف 71

– أبوحليب – العابدين – 

مفترق المطاحن

القرارة داخلي – أبوهداف – أبوحليب – العابدين –  1.00 عدد

مفترق المطاحن

القرارة حتى مركز 72

الشرطة على الطريق

القرارة حتى مركز الشرطة على الطريق 1.00 عدد

المبلغ الجمالي بالشيكل

المبلغ الجمالي بالشيكل

)أرقام(

)حروف(
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ارات  أسعار استدراج عروض  اتب س   للتعاقد مع م

ة   مقدمة   : عن الجمع
الحر،  م  الثقافة والفكر  ة  ة  جمع ة غ رح ة فلسطي ا  تط م  1991مستقلة تأسست عام  ؤسسة أهل اد ر تلعب دورا ق

اب والمرأة  المحافظات الجن ر حقوق األطفال والش ة والوس من قطاع غزة، المجتمع المد من خالل العمل ع تط
عة لها، ع ز التا ة الثقافة والفكر الحر من خالل المرا : حقت تعمل جمع ة و ج ات   يق أهدافها االس

  
ة الثقا . 1 ز دور جمع ة التغي  ة والفكر الحر واستمرار فتع سي عمل سان ل تها كونها مؤسسة قائمة ع حقوق اال

ادة المجتمع.  ق جا   اإل
سان  مجتمعاتهم تمك  . 2 ة، وحقوق اال ا العدالة االجتماع ح قضا الء التغي المجتم والمح لط  . و
ادة الو  . 3 ساء واأل ز سان خاصة لل حقوق اال اف  الرأي ورجال  شخاص ذوي اإلعاقة ع مستوى صناع القرار و واالع

 اإلصالح. 
ساء وا . 4 سان خاصة لل حقوق اإل اف  ادة الو واالع ورجال  ع مستوى صناع القرار والرأي  - ألشخاص ذوي اإلعاقة ز

 . حاإلصال 

ة الثقافة والفكر الحر خدمات ة: خال ها المختلفة من تقدم جمع زها التال   ل مرا

  س   1991تأسس عام : وق واألملال  مركز م خانيو   سنة  12- 6طفال من سن األ للعمل مع   مخ
 س مدينة   األمل    1993د: تأسس عام  مركز بناة الغ اتامع  للعمل خانيو ان   سنة  16- 12من سن   لفت
  وي: تأسس س     2006عام مركز نوار ال ، –خانيو   سنة  12- 6ألطفال من سن  ل مع اللعم طن السم
  س، – لماأل     1998تأسس عام :  مركز ثقافة الطفل الفلسطي ابمن ا فة مختل ائحللعمل مع  مدينة خانيو  ،لش

  ات.  ثقف والم  ات  ات، ال  لفنان ا ،ات الجامعي 
  ــــج    1995مركز صحة المرأة: تأسس عام ة  قدم الخدمات ال شاراتالصح     المتعدد للمرأة  واالس

ة الثقافة والفكر الحر  دمتق ةافها اإلستحقيق أهدإطار سعيها ل، و جمع ج ة: المتنوعة  الخدمات ،ات     التال

  و ة  اإلنجاب الصحة  شمل  و ة:  الصح ش الخدمات  الال و ف  كر  و م ة  وال ا الوقا ة  ة  لتغذ القانون والصحة  ة  س الج صحة 
ة المتخصصة وتقدوالخ   م المشورة. دمات الصح

 والخ م  ا دماتالتعل والدعم  والمعارض  ة  ف الص مات  المخ شمل  و ة:  الموار ال ة  وتنم شط)  ال م  (التعل د  لدرا 
ة المع ادة. الماد   ارض والتدرب ع الق

  رامج اإلرشاد. ت شمل الحمال و المجتمع: عبئة تة و لتوعالدفاع وا ة و ة للمرأة واأل   والمساعدة القانون
 شا شمل الم ال ة: و ، ملت اإل طات الثقاف ع هرجان الثقا ، أسب   . الخالقراءة. داع، الحكوا
  و  : االجتما النف  الدعم  الشمل  خدمات  مثل  ة  ترفيه خدمات  واجتما  نف  دعم  و حال ر خدمات  ح  ت  الم

ة. لنفاوالدراما  ف مات الص ة والمخ   س
 شمل هذا بناء قدرات ناء القدرات: و ب و ة والقا التدر ةالمؤسسات المحل  .عد
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ة: معلومات عن الخدمة     المطل

ارات  اتب س س   استدراج عروض أسعار للتعاقد مع م ة الثقافة و الفكر الحر  خان يو يرغب المكتب الرئ التابع لجمع
ــــع ل من عدة مشار ة، وذلك من خالل تم ز الجمع اجات مرا ة احت  . لتغط

 

  :  الخدمة الفئة المستهدفة من 
اراتاستقطاب  اتب س     حسب المواصفات الموضحة  العرض الما     م2023 العام للتعاقد معهم   م

دة من الخدمة:    الفئة المستف

ة الثقافة والفكر الحر ز جمع   مرا

  : للخدمة وط التقدم  
كة   -  ة واسعة لديهم ال قةتجارب و خ  .  مجال الخدمة أعاله ممارسة سا
ام بت -  عة واالل ةال م خدمة ذات جودة عال  قد
ات التعاقد  -  اخالق ام   االل
افة  -  ص  األوراقارفاق  خ ال ة الخاصة   القانون

م عرض  ة شمل  ف ما و تقد ل: سعر الخدمات المطل  الش

  

ات العرض:   محت
  ات ةتقدم ال  : التا  المعن

شملوالعرض الما  العرض الف  : ، ع أن   
ل   : الما العرض  عملة الش ه  سع يتم   
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م   معاي التقي

 
مة: الف والما للعروض المقد  

 
م الف والما    الدرجة   معاي التقي
م العرض الف  ً تقي   % 50  أو

كة ةالخ  قة وسمعة ال   20  السا
ص  األوراقارفاق  خ ال ة الخاصة    15 القانون

  15  جودة الخدمة المقدمة 
ا  م العرض الما ثان   % 50  تقي

  %100  اإلجما 
  

ا   خرى:  رات أاعت
ار ع أحد  ع االخت ات  حال وق ام  العر ة المتقدمال ة الثقاض عليهم االل التا أدناه: فة والفكر الحر و وط جمع    

  ةانجاز المهام جودة عال ة  الوقت المحدد   . المطل
   كة م ال ات، تل ة ع ال س  المنبع سارة المفعولمن شهادة خصم  و فاتورة  ارفاق حال ال
 تم التعاقد مع كة.  س  ا من 
   د من المعلومات ير االتصال ع الرقم   0599176954لم
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ارات  أسعار استدراج عروض  اتب س   للتعاقد مع م

ة   مقدمة   : عن الجمع
الحر،  م  الثقافة والفكر  ة  ة  جمع ة غ رح ة فلسطي ا  تط م  1991مستقلة تأسست عام  ؤسسة أهل اد ر تلعب دورا ق

اب والمرأة  المحافظات الجن ر حقوق األطفال والش ة والوس من قطاع غزة، المجتمع المد من خالل العمل ع تط
عة لها، ع ز التا ة الثقافة والفكر الحر من خالل المرا : حقت تعمل جمع ة و ج ات   يق أهدافها االس

  
ة الثقا . 1 ز دور جمع ة التغي  ة والفكر الحر واستمرار فتع سي عمل سان ل تها كونها مؤسسة قائمة ع حقوق اال

ادة المجتمع.  ق جا   اإل
سان  مجتمعاتهم تمك  . 2 ة، وحقوق اال ا العدالة االجتماع ح قضا الء التغي المجتم والمح لط  . و
ادة الو  . 3 ساء واأل ز سان خاصة لل حقوق اال اف  الرأي ورجال  شخاص ذوي اإلعاقة ع مستوى صناع القرار و واالع

 اإلصالح. 
ساء وا . 4 سان خاصة لل حقوق اإل اف  ادة الو واالع ورجال  ع مستوى صناع القرار والرأي  - ألشخاص ذوي اإلعاقة ز

 . حاإلصال 

ة الثقافة والفكر الحر خدمات ة: خال ها المختلفة من تقدم جمع زها التال   ل مرا

  س   1991تأسس عام : وق واألملال  مركز م خانيو   سنة  12- 6طفال من سن األ للعمل مع   مخ
 س مدينة   األمل    1993د: تأسس عام  مركز بناة الغ اتامع  للعمل خانيو ان   سنة  16- 12من سن   لفت
  وي: تأسس س     2006عام مركز نوار ال ، –خانيو   سنة  12- 6ألطفال من سن  ل مع اللعم طن السم
  س، – لماأل     1998تأسس عام :  مركز ثقافة الطفل الفلسطي ابمن ا فة مختل ائحللعمل مع  مدينة خانيو  ،لش

  ات.  ثقف والم  ات  ات، ال  لفنان ا ،ات الجامعي 
  ــــج    1995مركز صحة المرأة: تأسس عام ة  قدم الخدمات ال شاراتالصح     المتعدد للمرأة  واالس

ة الثقافة والفكر الحر  دمتق ةافها اإلستحقيق أهدإطار سعيها ل، و جمع ج ة: المتنوعة  الخدمات ،ات     التال

  و ة  اإلنجاب الصحة  شمل  و ة:  الصح ش الخدمات  الال و ف  كر  و م ة  وال ا الوقا ة  ة  لتغذ القانون والصحة  ة  س الج صحة 
ة المتخصصة وتقدوالخ   م المشورة. دمات الصح

 والخ م  ا دماتالتعل والدعم  والمعارض  ة  ف الص مات  المخ شمل  و ة:  الموار ال ة  وتنم شط)  ال م  (التعل د  لدرا 
ة المع ادة. الماد   ارض والتدرب ع الق

  رامج اإلرشاد. ت شمل الحمال و المجتمع: عبئة تة و لتوعالدفاع وا ة و ة للمرأة واأل   والمساعدة القانون
 شا شمل الم ال ة: و ، ملت اإل طات الثقاف ع هرجان الثقا ، أسب   . الخالقراءة. داع، الحكوا
  و  : االجتما النف  الدعم  الشمل  خدمات  مثل  ة  ترفيه خدمات  واجتما  نف  دعم  و حال ر خدمات  ح  ت  الم

ة. لنفاوالدراما  ف مات الص ة والمخ   س
 شمل هذا بناء قدرات ناء القدرات: و ب و ة والقا التدر ةالمؤسسات المحل  .عد
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ة: معلومات عن الخدمة     المطل

ارات  اتب س س   استدراج عروض أسعار للتعاقد مع م ة الثقافة و الفكر الحر  خان يو يرغب المكتب الرئ التابع لجمع
ــــع ل من عدة مشار ة، وذلك من خالل تم ز الجمع اجات مرا ة احت  . لتغط

 

  :  الخدمة الفئة المستهدفة من 
اراتاستقطاب  اتب س     حسب المواصفات الموضحة  العرض الما     م2023 العام للتعاقد معهم   م

دة من الخدمة:    الفئة المستف

ة الثقافة والفكر الحر ز جمع   مرا

  : للخدمة وط التقدم  
كة   -  ة واسعة لديهم ال قةتجارب و خ  .  مجال الخدمة أعاله ممارسة سا
ام بت -  عة واالل ةال م خدمة ذات جودة عال  قد
ات التعاقد  -  اخالق ام   االل
افة  -  ص  األوراقارفاق  خ ال ة الخاصة   القانون

م عرض  ة شمل  ف ما و تقد ل: سعر الخدمات المطل  الش

  

ات العرض:   محت
  ات ةتقدم ال  : التا  المعن

شملوالعرض الما  العرض الف  : ، ع أن   
ل   : الما العرض  عملة الش ه  سع يتم   
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م   معاي التقي

 
مة: الف والما للعروض المقد  

 
م الف والما    الدرجة   معاي التقي
م العرض الف  ً تقي   % 50  أو

كة ةالخ  قة وسمعة ال   20  السا
ص  األوراقارفاق  خ ال ة الخاصة    15 القانون

  15  جودة الخدمة المقدمة 
ا  م العرض الما ثان   % 50  تقي

  %100  اإلجما 
  

ا   خرى:  رات أاعت
ار ع أحد  ع االخت ات  حال وق ام  العر ة المتقدمال ة الثقاض عليهم االل التا أدناه: فة والفكر الحر و وط جمع    

  ةانجاز المهام جودة عال ة  الوقت المحدد   . المطل
   كة م ال ات، تل ة ع ال س  المنبع سارة المفعولمن شهادة خصم  و فاتورة  ارفاق حال ال
 تم التعاقد مع كة.  س  ا من 
   د من المعلومات ير االتصال ع الرقم   0599176954لم
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