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 لمحة عن أمان 

بمبادرة عدد من مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال الديمقراطية وحقوق    2000تأسس االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان( عام  

والمساءلة في المجتمع الفلسطيني. وفي العام  اإلنسان والحكم الصالح، كحركة مجتمع مدني تسعى لمكافحة الفساد وتعزيز منظومة النزاهة والشفافية  

التوجيهية لهذه الحركة، وينشط في ترويج    2006 بالمبادئ  يلتزم االئتالف  الدولية، حيث  الكاملة لمنظمة الشفافية  حاز االئتالف على العضوية 

 .أهدافها ونشاطاتها في ظل التصاقه بالسياق الفلسطيني

ألن جهود مكافحة الفساد لن تنجح ولن تثمر اال من خالل انخراطهم الواسع فيها، خاصة أن مكافحة الفساد  يركز االئتالف في مسعاه على الناس،  

إلى الشراكة  تسعى إلى تحقيق الرفاهية والتنمية المستدامة لهم، التي يشكل الفساد أحد أهم معوقاتها. ويتبع االئتالف منهجا شامال ومستداما يستند  

ف ذات العالقة ومجموعات المصلحة، بهدف تعزيز الشفافية في المؤسسات الفلسطينية على اختالف تصنيفاتها، وإنفاذ والتعاون مع جميع األطرا

 القانون ومشاركة المواطنين في الحكم وإدارة موارد الدولة الفلسطينية

 

 فكرة الموضوع 

على شركة لديها خبرات واسعة في مجال تصميم المواقع االلكترونية، وذلك   أمان،   – االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة    يبحث

بهدف وذلك  للمواطنين،  واتاحتها  المعلومات  نشر  في  متخصص  الكتروني  موقع  تطوير  أجل  المواطنين    من  بين  الهوة  ردم 

، وجعل المواطن  لمعلومات العامة  علىوالمؤسسات العامة الفلسطينية من اجل تعزيز مبدأ الشفافية وحق المواطنين في االطالع  



حيث ان الشفافية وتمكن المواطنين في الحصول على المعلومات الصحيحة وبالوقت الصحيح تسهم  الحوار،عنصرا أساسيا في  

 في مكافحة الفساد. 

الجمهور بطريقة ُمبسطة وسهلة، حي الكتروني متخصص يتم فيه عرض عدة مواضيع تهم  ث  لذا ستقوم أمان بتطوير موقع 

الوزارية وغير الوزارية باإلضافة الى البلديات،   يحتوي هذا الموقع على عدة أقسام، أهمها المعلومات المالية للمؤسسات العامة

 .  الفساد.كما سيحتوي الموقع على مواضيع حول مكافحة 

 

 

 أقسام الموقع: 

 القسم األول: مرصد الموازنة العامة 

تنشر وزارة المالية على موقعها اإللكتروني في بعض األحيان قانون الموازنة العام لكل عام، إضافة إلى التقارير المالية الدورية،  

التقارير   على شكل جداول تحتوي على بنود وأرقام صماء،    المنشورة تكونالشهرية والسنوية وغيرها من التقارير، إال أن 

منها، لذا نسعى من خالل هذه المنصة إلى تبويب وتبسيط للبيانات    االستفادةمختصين فهمها او  يصعب على المواطنين غير ال

الموازنات المرصودة سيما القطاعات  وتحليل المالية بشكل مختلف وبسيط وسهل وملخص للمواطنين. بحيث يسهم في توضيح

 وطرق عرض مشوقة )انفوجراف(.التنموية، التي تهم المواطن، وتتيح سرعة الوصول للبيانات بشكل سهل 

لذا سيتم تبويب هذا القسم إلى عدة أبواب مثل )هيكلية الموازنة، موازنات القطاعات التنموية )الصحة، التعليم، التنمية(، اإليرادات  

لعام...الخ( وفي  إدارة المال ا  ةاستراتيجيااللتزامات المالية على الحكومة )الدين العام+ المتأخرات(، عجز الموازنة،    الضريبية،

 داخل كل قسم سيكون أيضا عده اقسام وتصنيفات، باإلضافة الى االعتماد على السنوات. 

 

 ما هي المعلومات التي سيتم عرضها على صفحة الموازنة:

المستوى األول   الى مستويين،  الموازنة  الثاني  ينقسم تصنيف  للموازنة، والمستوى  األولى  الشاشة  يكون والذي سيكون على 

 تفصيلي لكل مؤسسة حكومية.

 

قسم  ، وتقسم الى  بحث يحتوي على العناصر التالية  والسنوات السابقة،  تحتوي على خالصة مشروع الموازنة للسنة الحالية، 

 المقدر والفعلي: 

 

 اإليرادات العامة  •

 اإليرادات المحلية  

 ضريبة القيمة المضافة  .1

 جمارك .2

 ضريبة الدخل  .3

 مكوس  .4

 تحصيالت مخصصة .5

 ضريبة األمالك .6

 إيرادات غير ضريبية .7



o ضريبية وغير ضريبية( إيرادات المقاصة( 

 ضريبة الدخل  .1

 ضريبة القيمة المضافة  .2

 ضريبة البترول)بلو(  .3

 جمارك .4

 النفقات العامة •

o  الرواتب واألجور 

o  النفقات التحويلية 

o السلع والخدمات 

o  النفقات التطويرية 

o  صافي اإلقراض 

o  دفعات مخصصة 

o فوائد 

o  الرأسماليةالنفقات 

 

 المنح والمساعدات الخارجية  •

 العجز •

 والمتأخرات العامالدين  •

 

  )٪(بالمبالغ والنسب  الوزاراتتوزيع مخصصات الموازنة العامة على  

 وزارة الداخلية واالمن الوطني  .1

 وزارة الصحة  .2

 وزارة التربية والتعليم  .3

 وزارة التنمية االجتماعية .4

 الزراعة  .5

 
 المجلس التشريعي :الثانيالقسم 

 ويحتوي على عدة اقسام :   النواب،يهدف هذا القسم الى تتبع ومعرفة كل ما يعلق بالمجلس التشريعي وبأعضاء 

 حول المجلس، يحتوي معلومات عن المجلس.  -１

 ويحتوي: بحيث يعرض هذا القسم جميع أسماء وصور النواب النواب، -２

a.  قائمة النواب مع الصور 

b.  النائب، والسيرة الذاتية، والعديد من المعلوماتمعلومات عامة عن 

c. الكتلة التي ينتمي اليها 

d.  ينتمي في أي لجنة 



e. )احصائيات عن هذا النائب، على شكل رسوم )الحضور والغياب، المشاركات في التصويت 

f. .رزنامة النائب 

g.  مقترحات المشاريع التي تقدم بها 

h. أسئلة واستفسارات من المواطنين لهذا النائب 

ن المجلس التشريعي، يحتوي هذا القسم علي ملخص عن كل اللجان، مثل من هو رئيس اللجنة ومن هم األعضاء، لجا  -３

 عدد االجتماعات، معدل الحضور لهذه اللجنة، عدد المشاريع التي تم نقاشها 

يه تفاعل وباستخدام  الكتل البرلمانية، يعرض هذا القسم الكتل البرلمانية الموجودة في المجلس وذلك على شكل تصميم عل  -４

األلوان عن كل كتله وشعار الكتلة، يوجد تفصيل إضافي عند الضغط على احد الكتل، ان يتم عرض أعضاء هذه  

 الكتلة، ويترافق معه عده احصائيات بسيطة مثل، معدل العمر و نسبة الرجال والنساء.

 تصنيف معين. قسم خاص بالتقارير المتعلقة بهذا الموضوع، وتكون هذه التقارير ضمن -５

 قسم خاص بأخبار المتعلقة بهذا الموضوع. -６

 
 مرصد البلديات القسم الثالث: 

يهدف هذا القسم الى تتبع المعلومات المالية عن البلديات الفلسطينية بطريقة مبسطة، بحيث يتم استعراض او إيجاد البلديات من 

 خالل ربطه بمواقع محددة  

 

 : مرصد الفساد الرابعالقسم 

من هذا القسم وهو عرض كل ما هو مهم وجديد في مواضيع النزاهة ومكافحة الفساد، هذه المعلومات اما ان يتم تحميلها    الهدف

 بطريقتين، اما داخليا، او من خالل المستخدم. 

 ، ملفات وورد...( pdfتكون المعلومات بجميع األنواع المتاحة )صورة، صوت، فيديوهات، ملفات  •

 ترتبط كل المعلومات بشجرة من التصنيفات في المواضيع   •

 يحتوي الموقع على صفحة خاصة للمستخدمين برفع الملفات ضمن نموذج خاص •

 بطريقة البحثيتم االعتماد في استرجاع المعلومات بطريقة االستعراض او  •

 يتم عرض اخر الملفات على الصفحة الرئيسية •

 ال يتم نشر الملفات المرفوعة من المستخدمين اال بإعطاء القرار من مسؤول الصفحة   •

 يتم عمل قسم خاص بالتحقيقات االستقصائية )فيديوهات(   •

  يوجد في هذه القسم خاصية إظهار المعلومات داخليا في المؤسسة فقط ام للعامة •

 

 

 

 



 بعض الشاشات المقترحة 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 التالية: يجب االخذ بعين االعتبار المالحظات 

يتم االعتماد بشكل رئيسي في عرض كل األرقام بطريقة غير تقليدية باستخدام الرموز أحيانا واستخدام الرسومات  •

 التفاعلية احياناً. 

 مختلف عن القسم االخر. لذا يجب ان يكون في كل تصنيف ان يكون تصميم وقالب  •

 ( Mouse hoverيتم تعريف كل المصطلحات المستخدمة وعند التأشير عليها في الماوس) •

 يعرض هذا القسم أيضا تقارير من أنواع ملفات مختلفة، بحيث يتم عرضها حسب تصنيف المواضيع والسنوات. •

 يتم عرض المعلومات على عدة اشكال: جداول، ورسم بياني وأرقام  •

 العتماد على فلترة المعلومات من خالل التصنيفات ومن خالل البحث السريع. سيتم ا •

 سيتم االعتماد على استخدام ايقونات ورسومات بيانية لديها تفاعل مع المستخدم •

 سيتم وضع قسم لألخبار والمقاالت المتعلقة بالموازنة •

 واستفسارات عن مواضيع الموازنة.  قسم خاص بالمصطلحات المتعلقة بالموازنة، باإلضافة الى اسئلة واجوبة •

 سيتم أيضا رفد كافة التقارير ذات العالقة وتبويبها ضمن كل قسم •

 تحتوي كل الصفحات الخاصة الموازنات على زاوية او قسم خاص بالمنشورات ذات عالقة بالموضوع  •

 
 



To be effective, the website must: 

• Be easy and intuitive 

• Be visually stunning 

• Be informative 

• Be safe and secure 

• Be quick to load and operate 

• Have user- friendly search engine 

• Be able to render appropriately on a wide variety of different browsers, optimized for 

tablet and smartphones. 

• Interactive, appealing. highly user-friendly and responsive. 

 

Requirements and Guidelines: 
The hired firm will be required to create (design, develop, test) a web platform within the 
designated timeline which meets the following below criteria. Organization staff will provide all 
the needed support of the site content and pictures .The site must include a technological 
solution that allows organization office to easily and cost effectively update content, including 
graphic and infographics. 
 

Design 
Website information, architecture, graphic look and feel, user navigation, home page and 
internal pages as well as main navigation templates for each of the main navigation links. 
 

Development Requirements and Guidelines 
The web site designed by the successful candidate must meet the following requirements and 
guidelines: 
 
General Web Platform Requirements: 
 

1. Must be a robust, high functional and user-friendly Content Management System (CMS) 
2. Modern, Unique and creative graphics design, that reflect the latest trends. 
3. The site structure (design) should be parameterized to allow for any future development 

and the addition of new features. 
4. integrated newsletter management system / News Letter Registration 
5. Website CMS PHP MYSQL MVC / Not open Source Platform 
6. Must be Technology agnostic neutral website that do compatible with any operating 

system, DBMS, Browser, Hardware or any control. 
7. Multi user CMS with different Permissions (Functions and content) 
8. Each category in the website must have a unique theme, and can be assigned 

automatically from the dashboard to have a vital website. 
9. HTML5/CSS3 Front end 



10. Multilingual (Arabic & English)  
11. Full Mobile Responsive 
12. Home Page Builder /Dynamic Sections 
13. Advance Content Editor, Text Formatting and Spell Checker 
14. Compatible with all Web Browsers (IE, Firefox, Chrome, Opera, Safari ... etc.) 
15. Full Dynamic Content / Unlimited Pages 
16. Infographics, tables, charts (animated) 
17. Uploaded images optimization (Cropping and Resizing) 
18. High Security Level 
19. The website must be secured and should be adhere to the security best practices 
20. https Support 
21. SEO Optimized / SEO Setup (Keywords, Metadata, URLs, Sitemaps, schema, ...) 
22. Supports SEO metadata customization for each page 
23. Provide an adaption plan to avoid search engine ranking drop when we release the new 

website. 
24. Search functionality: Provide the ability to search the website using full-text search. Full 

text search provides features such as: 
i. lexical analysis or tokenization—breaking a block of unstructured text into 

individual words, phrases, and special tokens 
ii. morphological analysis, or stemming—collapsing variations of a given word into 

one index term; for example, treating "mice" and "mouse", or "electrification" 
and "electric" as the same word 

iii. ranking—measuring the similarity of a matching record to the query string 
    
       Full-text search engines such as elastic search or google search 

25. Dynamic Sitemap 
26. Google Analytics integration 
27. Embedding of Google Analytics 
28. Embedding of social Media (Facebook, Instagram, Youtube) 
29. Website should have the capability to sending emails for a registered email list 
30. Admin / User manuals & training.  
31. Auto load items when page scroll 
32. Social Media Strategy: 

i. Helpful, engaging and shareable content 
ii. Social sharing tools that allow visitors to post on Facebook, Instagram, Pinterest, 

Twitter, email etc. should be incorporated across the website 
iii. Social followership tools that encourage site visitors to engage with visitors on 

Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest and YouTube. 
iv. Integration of social media feeds, (e.g., Facebook, Instagram, Twitter, YouTube 

and Pinterest,) within the homepage and other key pages, including hashtag 
strategy 

 
 
 



33. Google Analytics 
34. The website should be flexible enough to be expanded for other functionalities in the 

future 
35. Pages should load quickly as to maintain an efficient respect of the user’s time. 
36. Implementation of the website design using the most impressive web technologies. 
37. Optimize the site for low bandwidth users. 
38. One year maintenance and support 

39. Hosting  

 
Samples:  

We have two samples of websites like what we need: 

https://elgherbal.org/ar/ 

https://www.albawsala.com/ar/project/marsad-budget 

 

 

 

 الخطط الزمني: 

، منذ توقع االتفاقية، مع االخذ بعين االعتبار  شهر ونصفمن المتوقع من الشركة االنتهاء من تطوير الموقع خالل مدة  

 الراجعة. المالحظات والتغذية 

 

 المهارات المطلوبة من الشركة المقدمة:

 اثبات خبرة ال تقل عن خمسة سنوات في مجال تطوير المواقع االلكترونية 

 

  المطلوبة  المهامة عولمزيد من المعلومات حول طبي ،التقدم للعطاءبراغبين لل: هامةمالحظة  

ن امان على استعداد لعقد لقاء توضيحي لمن  إف ، والنتائج المتوقعة والمرغوبة من عملية التصميم

  : كترونيل بريد االال برالتواصل معنا ععلى أن تقوم الشركة المتقدمة ب ،التقدم للعطاءب يرغب 

palestine.org-rami@aman ، و   2022كانون ثاني  8لتحديد اللقاء والذي سيكون ما بين

 ، عدا أيام العطل األسبوعية الجمعة واألحد من الفترة المذكورة. 2022كانون ثاني  15

 

https://elgherbal.org/ar/
https://www.albawsala.com/ar/project/marsad-budget
mailto:rami@aman-palestine.org

