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 ملخص البيانات الرئيسية للعطاء
 (رضي)أالمتقدمة تعزيز االستثمار في التنمية مشروع  اسم المشروع
 فنية زراعية متخصصة للمهندسين الزراعيين  تدريباتتنفيذ  وصف العطاء
 يورو اوروبي  عملة العطاء

 9/12/2019 االثنينمن يوم الساعة الثانية بعد الظهر  آخر موعد لتسليم عروض االسعار

 )عروض األسعار( مكان التسليم

 / المشتريات األولالطابق  /لمقر الرئيسي جمعية التنمية الزراعية / ا
 شارع مستشفى رام اهلل الحكومي –رام اهلل
 02/2963840تلفون 
 02/2963850فاكس 

 دريبمدة التنفيذ/الت
 بحيث ال، امتداد فترة البرنامج التدريبيعلى  تشمل أيام ميدانية وزيارات تدريبية تدريبييوم  18

 2020آذار  تتجاوز فترة تنفيذ البرنامج التدريبي نهاية شهر
 جنين / الزبابدة الواد،ريحا / كتف الزراعية / ا االغاثة-الزراعيينكز تدريب المهندسين امر  التدريب قعامو 

  
 

 يمكن الحصول على المزيد من المعلومات والتوضيحات من العنوان التالي:
 وحدة المشتريات –الزراعية( اسم المؤسسة: جمعية التنمية الزراعية )اإلغاثة 

 عنوان: عمارة االغاثة الزراعية ال
 كومي شارع مستشفى رام اهلل الح –رام اهلل 
  2963850فاكس :   2963840هاتف: 
 arc.org-loay@palايميل: 



 

  :مقدمه
عننننننننني الفننننننننني الزرا التنننننننندريبتعلننننننننن جمعيننننننننة التنمينننننننننة الزراعيننننننننة )االغاثننننننننة الزراعينننننننننة( عننننننننن رغبتهننننننننا بطنننننننننر  عطننننننننا  تقننننننننديم خننننننننندمات 

 ،اعيننننننننننين حننننننننننديثي التخننننننننننرل ضننننننننننمن برنننننننننننامج تنننننننننندريب المهندسننننننننننين الننننننننننذ  تنفننننننننننذ  االغاثننننننننننة الزراعيننننننننننةالمتخصنننننننننن  لمهندسننننننننننين زر 
والممنننننننننول منننننننننن حكومنننننننننة  "فلسنننننننننطين فنننننننننيأرضننننننننني /االسنننننننننتثمار فننننننننني التنمينننننننننة الريفينننننننننة المتقدمنننننننننة تعزينننننننننز وذلنننننننننو ضنننننننننمن مشنننننننننروع 

 ثننننننننارآ مننننننننن فينننننننتخفالوالزراعيننننننننة،  ةيننننننننفيالر  ريننننننننادة األعمنننننننالمننننننننن خننننننن ل هننننننننذا البرنننننننننامج سنننننننيتم العمننننننننل فنننننننني مجننننننناالت  ،لوكسنننننننمبور 
 االنتاجينننننننننة التشنننننننننبيو معننننننننن  فننننننننني العملينننننننننة الخنننننننننا  القطننننننننناع مشننننننننناركةعلنننننننننى المنننننننننزارعين والمجتمعنننننننننات المحلينننننننننة،  المننننننننننا  رينننننننننتغ

امج النننننننننننى . يهننننننننننندف البرننننننننننننالريفينننننننننننة مجتمعننننننننننناتلل ةيننننننننننننيالتمک ةينننننننننننوالقانون ةينننننننننننواالجتماع ةياالقتصننننننننننناد ئنننننننننننةيالب زينننننننننننتعز والتسنننننننننننويقية، 
 األعمننننننننال ريننننننننادة ل تطبيننننننننق برنننننننننامج تنمننننننننو  ريفنننننننني متكامننننننننل يهنننننننندف الننننننننى الحنننننننند مننننننننن الفقننننننننر فنننننننني الريننننننننف الفلسننننننننطيني مننننننننن خنننننننن

 عينننننننننةواالجتما ةياالقتصننننننننناد ئنننننننننةيالب وتمكنننننننننين زينننننننننوتعز  الخنننننننننا  القطننننننننناع ومشننننننننناركة المننننننننننا  رينننننننننتغ آثنننننننننار منننننننننن فينننننننننوالتخف ةينننننننننفيالر 
 .والشباب النسا  على خا  بشكل التركيز مع، الريفية مجتمعاتلل والقانونية

     
 ندسين الزراعيين حديثي التخرج برنامج تدريب المه    

تبننننننننننت جمعينننننننننة التنمينننننننننة الزراعينننننننننة " اإلغاثنننننننننة الزراعينننننننننة " فكنننننننننرة برننننننننننامج تننننننننندريب المهندسنننننننننين النننننننننزراعيين حنننننننننديثي التخنننننننننرل مننننننننننذ 
علننننننننننى حننننننننننديثي التخننننننننننرل كنننننننننن ول برنننننننننننامج تنننننننننندريبي متخصنننننننننن  للمهندسننننننننننين الننننننننننزراعيين ( 1992خمننننننننننس وعشننننننننننرون عامننننننننننا )عننننننننننام 

ـــــــي ، لتسنننننننهم بشنننننننكل رئيسننننننني فننننننني غنننننننزة  ع وقطننننننناغربينننننننة الضنننننننفة ال فنننننننيمسنننننننتو  النننننننوطن  ـــــــد القطـــــــاع الزراعـــــــي والريف دعـــــــم ورف
، وقنننننننند تخننننننننرل عنننننننندد كبيننننننننر مننننننننن المهندسننننننننين يــــــــاالفلســــــــطيني بــــــــالكوادر و المصــــــــادر البشــــــــرية المدربــــــــة والمؤ لــــــــة فنيــــــــا وادار 

هننننننننا فنننننننني الضننننننننفة التنننننننني عقنننننننندتها جمعيننننننننة التنميننننننننة الزراعيننننننننة فنننننننني المراكننننننننز التدريبيننننننننة التابعننننننننة ل ةالننننننننزراعيين مننننننننن النننننننندورات التدريبينننننننن
الغربيننننننننة وقطنننننننناع غننننننننزة والتنننننننني وصننننننننل عننننننننددها الننننننننى النننننننندورة  التدريبيننننننننة الحاليننننننننة وهنننننننني النننننننندورة  الواحنننننننندة والث ثننننننننون مننننننننن البرنننننننننامج 

 1300فنننننننننني الضننننننننننفة الغربيننننننننننة والنننننننننندورة الثانيننننننننننة والعشننننننننننرون فنننننننننني قطنننننننننناع غننننننننننزة ، وتخننننننننننرل مننننننننننن هننننننننننذا البرنننننننننننامج مايزينننننننننند علننننننننننى 
والثالثنننننننننننة  فننننننننننني الضنننننننننننفة الغربينننننننننننة والث ثنننننننننننون الينننننننننننة الثانينننننننننننةلننننننننننندورات الحمهنننننننننننندس زراعننننننننننني منننننننننننن تخصصنننننننننننات مختلفنننننننننننة حتنننننننننننى ا

 . والعشرون في قطاع غزة
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 التدريب: من الهدف
دمة من في مجاالت وتقنيات فنية زراعية متقبناء قدرات المهندسين الزراعيين حديثي التخرج  يهدف التدريب الى

في قطاعات  ء واخصائيين زراعيينمن قبل خبرا نظرية وعملية نوعية ومتخصصةزراعية خالل تنفيذ تدريبات 
 فترة التنفيذ للبرنامج. موزعة على طول ومحاصيل زراعية مختلفة

 
  المطلوبة:التدريب  ومجاالت مواضيع
تدريبات  والمهارات،)الفلسفة، المبادئ واألساليب  قطاع الخضارالفني الزراعي للحقول المحمية والمكشوفة في االرشاد  .1

  عملية(
 .(االفوكادو، المانجا ،الجوافة الطاولة،عنب ) الزراعية محاصيللوس سل القيمة ل استوائية اصيلمح تقنيات زراعة .2
 المعلقة واالرضية. ةتقنيات زراعة الفراول .3
 والعناية ب شجار الزيتون. تقنيات زراعة .4
 (.وانظمتها )نظر  وتطبيقات عملية واكسسوارتها الحديثة تقنيات ومهارات تمديد وتركيب شبكات الر  .5
 .وفاعليتها في انظمة الزراعة الحديثة عمليات التسميد والرسمدةادارة  .6

 
 .فعلية يوميا   ساعات 6 عنعبارة يكون اليوم التدريبي ان  وضع الجدول الزمني عنداالعتبار مع االخذ بعين 

 
 من التدريب: المستهدفةالفئات 

المشننننننننننننننناركين بالبرننننننننننننننننامج التننننننننننننننندريبي المهندسنننننننننننننننين النننننننننننننننزراعيين حنننننننننننننننديثي التخنننننننننننننننرل و  باألسننننننننننننننناسيسنننننننننننننننتهدف التننننننننننننننندريب 
 والمنعقنننننننننندة 33ورقمهننننننننننا  للنننننننننندورة التدريبيننننننننننة الحاليننننننننننة لغربيننننننننننةالضننننننننننفة اللمهنددسننننننننننين الننننننننننزراعيين حننننننننننديثي التخننننننننننرل فنننننننننني 

د عننننننننندحيننننننننن  ان ، النننننننننواد/ كتنننننننننف  أريحننننننننناالزراعينننننننننة فننننننننني  لإلغاثنننننننننةفننننننننني مركنننننننننز الشنننننننننهيدة رجنننننننننا  ابنننننننننو عماشنننننننننة التنننننننننابع 
 .مهندس ومهندسة 15المتدربين هو 

 
 يحق لها التقدم للعطاء:  الجهات التي

 في المواضيع التدريبية المطلوبة والطواقم الفنية المتخصصة الفنية العالية ولديهم الخبرة ولألفراد يحق للشركات ذات االختصاص
وتوفير  بعلى تنفيذ التدريب المطلو كة/الفريق بشرط االلتزام بتقديم كافة الوثائق واإلثباتات التي تثبت قدرة الشر  للعطا التقدم 
 والمتمثل باآلتي:  المطلوبة،زراعيين في المجاالت  خبرا 

تثبت قدرتهم للقيام بالتدريب  والتيالخبرة العملية والفنية  من ذو  المقترحين لتنفيذ التدريبالخبرا  ارفاق السيرة الذاتية لكل  .1
 .المطلوبةالفنية للمواضيع 

كالمواضيع التدريبية  مشابهة ةلمواضيع تدريبيالمقترحين ركة او المدربين ارفاق ملخ  ل عمال التي تم تنفيذها من قبل الش .2
 المطلوبة.

المرفق الموجود ويجب تعبئة ، واضحة لكل دورة تدريبية، بحي  تكون الفترة الزمنية مقسمة على كل موضوع تدريبي زمنيةخطة  .3
 .(2) رقم ملحق)ملخص السيرة الذاتية( في نهاية العطاء 

 المساعد  التي سيتم استخدامها في التدريب. توضيح االدوات .4
 تنفيذها.التي سيتم  النظر  والعملي توضيح منهجية التدريب .5
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 اقترا  جوالت تدريب ميدانية )داخل الضفة الغربية( إلثرا  مواضيع التدريب النظرية. .6
 . تحديد مهمات ومسؤوليات كل مدرب في البرنامج التدريبي الذ  سيكون ضمن مسؤوليت .7
 

  التقييم:يير معا
حي   ع مات التقييم من اجمالي %( 70)ما نسبت   لهاوسيكون  اوالا  الفنيةعلى تقييم العروض  ةسيعتمد تقييم العروض المقدم

 التالية:بنا ا على المعايير  سيتم تقييم العروض الفنية
 بشكل خا . السابقة بالتدريب بشكل عام والتدريب الزراعي المتخص  فريق التدريب/خبرة الشركة -1
تية للمدربين ويجب االلتزام بتعبئة ملخ  السيرة الذا التدريب المطلوب مواضيعفي  لفريق التدريب الخبرة السابقة -2

 .(2حسب ملحق رقم )
التي  المساعدة لألدوات باإلضافة التشاركي،منهجية التدريب المقدمة وتنويع أساليب التدريب باالعتماد على المنهج  -3

 .في التدريبسيتم استخدامها 
 وعمليا. المطلوبة والخطة التنفيذية للتدريب فنيا تأ  مقترحات فنية ولوجستية داعمة للتدريبا -4

 
 .50/70م حظة: سيتم استثنا  تقييم العروض المالية للمشتركين الذين تقل ع متهم الفنية عن

 .من الع مة الكلية %( 30) ما نسبت  سيكون لهابعد االنتها  من التقييم الفني يتم فتح العروض المالية والتي و 

 بما يأتي: الزراعية تزويد اإلغاثة الجهة التدريبيةالمخرجات المتوقعة: يتوقع من 
ل غاثة  ةكز التدريب التابعامر  يفوبكفا ة عالية بما فيها التدريبات النظرية فنية متخصصة  تدريبية اتدور  (6)تنفيذ  -1

وحسب المواقع التدريبة والموسمية وعلى امتداد  والتدريبات العملية والزيارات الميدانية والزبابدة الزراعية في مدينة اريحا
 .33دورة الحالية مهندسَا زراعيَا من المهندسين الزراعيين المتدربين في ال 15تستهدف  التدريبية والتيالفترة 

 ب سبوع.تسليم خطة الجلسات التدريبية لمنسق التدريب قبل الموعد  -2
 وخاضعة للمراجعة من قبل مختصين ذو رة أسبوع قبل بد  التدريب بفتالزراعية ادة تدريبية مرجعية لإلغاثة تسليم م -3

 الم حظات.وعلى المدرب بان يقوم بتعديل ا  م حظات على المادة التدريبية خ ل يومين من حصول  على  خبرة،
نا  لكلل ذكور إعداد جدول الحضور والمشاركين في الدورة التدريبية مع التفصي -4 جلسة حسب النموذل المعتمد من  وا 

 الزراعية.االغاثة قبل 
وما تم تنفيذ   ها بحي  يتضمن التقرير )خطة الدورة التدريبيةئتسليم تقرير عن كل دورة تدريبية خ ل أسبوع من انتها -5

تقرير فني  التدريبية،دورة صور لل ،قبلي وبعد  التدريبيةالدورة تقييم  وتواقيعهم،كشف باسما  الحضور  الخطة،من 
الفئة  التدريب،الفترة الزمنية لتنفيذ  ،)عدد الحضور عن الدورة بما ال يتجاوز الصفحة الواحد  بحي  تشمل على

للتدريب المستقبلي،  المستفادة، توصياتالدروس  والتدريب،المتدربين  عنم حظات عامة  التدريب،من المستهدف  
 .ؤسسة(الموا  امور اخر  تتطلبها 

عن كافة الدورات بحي  تشمل  وبث   نسخ مطبوعة ومنسوخة وملونة باللغتين العربية واالنجليزيةتقرير نهائي  -6
 تقيم .ونتائج التدريب ومخرجات  ونتائج  المواقعملخ  لتقارير الدورات المختلفة التي تم تنفيذها في مختلف 
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 التدريب/التنفيذقع و م
التابعننننننننننة ل غاثننننننننننة الزراعيننننننننننة والخاصننننننننننة بتنننننننننندريب  فنننننننننني مراكننننننننننز التنننننننننندريبالمطلوبننننننننننة  ةالنظرينننننننننن سننننننننننيتم تنفيننننننننننذ التنننننننننندريبات

الغربينننننننننة، والجنننننننننوالت والتننننننننندريبات / الضنننننننننفة  اريحـــــــــا والزبابـــــــــدةوالواقعنننننننننة فننننننننني المهندسنننننننننين النننننننننزراعيين حنننننننننديثي التخنننننننننرل 
 العملية في محافظات الضفة الغربية حسب الموسمية والمحاصيل .... الخ.

 
 شروط العطاء   
 لعامة والمالية:الشروط ا .أ

 ضرورة ارفاق شهادة تسجيل الشركة/المشتغل المرخ .للشركات:  .1
 تاريخ بد  العمل بعد إرسا  العطا  مباشرة.     .2
 ر.عرض السع من تاريخ تقديم يوم 120السعر مدة سريان عرض  .3
وطنية أو يلتزم مورد الخدمة بتقديم خصم مصدر سار  المفعول صادر عن مديرية ضريبة الدخل / السلطة ال .4

يتم اقتطاع نسبة ضريبة الدخل حسب ما ين  القانون بنسبة من المبلغ اإلجمالي المتعاقد والمتفق علي  ويتم 
 تحويلها لضريبة الدخل.

على النموذل المخص  والمدرل في هذا الكراس ويوقع المناق  في األماكن  المالي يقدم العرض .5
 المخصصة لذلو.

ددة وبخط واضح أو عن طريق الطابعة ويمنع إجرا  أ  تعديل أو شطب على تعب  األسعار في األماكن المح .6
محتويات الجدول المخص  للكميات واألسعار، وفي الحاالت القصو  يتم التعديل باللون األحمر ويوثق 

 .التعديل بالخاتم الرسمي والتوقيع إلى جانب التعديل
ال طلب من  ذلو لكل جز  من أجزا  العطا  أن يكون مورد الخدمة جاهز لتقديم تحلي ت سعري  في ح .7

 بشكل كلي أو جزئي.
المؤسسة غير ملزمة بقبول أقل األسعار دون ابدا  األسباب، كما ويحق لها تجزئة العطا  لما ترا  مناسباا  .8

 لذلو، أو إلغا  العطا  وبدون ابدا  األسباب.
 كفالة دخول العطاء .9

   لقيمة االجمالية للعطا  باسم جمعية التنمية الزراعية )اإلغاثة % من ا5يجب تقديم كفالة دخول عطا  بقيمت
من تاريخ اخر موعد للتقديم أو شيو  ( يوم60كفالة بنكية سارية المفعول لمدة )تكون على شكل ، و الزراعية(

 بنكي مصدق، وال تقبل الشيكات الشخصية او المبالغ النقدية.
 أو لم يقم بإتمام المتطلبات ال زمة للتعاقد ورفض التبليغ بقرار إذا استنكف المتقدم للعطا  عن االلتزام بعرض  

 اإلحالة أو االتفاقية تصادر جمعية التنمية الزراعية )اإلغاثة الزراعية( كفالة دخول العطا  )يتم تسييلها(.
 %( 16شاملة لضريبة القيمة المضافة )اليورو االوروبي االسعار  .10
مل وال تش والمواد التدريبية بنسختيها المطبوعة وااللكترونية المدربين والخبراء ألجورفقط االسعار  .11

 ضيافة، مواص ت(.، قاعةاللوجستيات الخاصة بالتدريب )
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يجب أن تقدم العروض والتي تحتو  على ملف العطا  بما فيها جميع الوثائق المطلوبة قبل الموعد النهائي  .12
تدريبات فنية زراعية متخصصة لمهندسين تنفيذ عطاء “ومعنون  ة اع  جدول البيانات الرئيسيكما ورد في 

اإلغاثة  ويسلم إلى العنوان التالي: ،"(PARC-47-2019رقم ) مشروع أرضي – جزراعيين حديثي التخر 
 رام اهلل. –شارع المعاهد  –مبنى اإلغاثة الزراعية  –المقر الرئيسي  –الزراعية 

)يكون العرض المالي مغلق ومنفصل  منفصلمالية مغلقة ومختومة وبشكل يجب تقديم العروض الفنية وال  .13
 .عن العرض الفني(

 يحق للمتقدم للعطاء التقدم لكافة المواضيع التدريبية او جزء منها حسب الخبرة واالمكانيات المتوفرة لديه. .14
و النقصان بما يتناسب مع الكميات التقديرية المطلوبة )الدورات وعدد الساعات التدريبية( قابلة للزيادة ا .15

 ظروف المشروع والموازنة المتوفرة لذلو.
 .لى الفاكس أو بالبريد االلكترونيال نستقبل أية عروض ع  .16
 العروض المنقوصة والتي ال تحتو  جميع الوثائق ال زمة ترفض.  .17
 جميع عروض السعر التي ال تستوفي الشروط سيتم استثنائها من التقييم.  .18
 ومنسقي التدريب ت المالية على التنفيذ من قبل الفريق األول إال بموافقة المهندسين المشرفينال تكون الدفعا  .19

 باإلضافة إلى كشف حضور المتدربين التي تحمل توقيعهم ومصّدقة من مشرفي المشروع.
 اإلغاثة الزراعية ال تتحمل أ  مسؤولية عن التقلبات السعرية ألسعار المدخ ت أو العم ت.  .20
خ ل شهر من اتمام الخدمات المطلوبة،  شيو بنكيمن خ ل  بنا  على الدورات المنجزة الدفع سيكون  .21

وتوقيع محضر كشف الحضور من مشرف اإلغاثة الزراعية. باإلضافة إلى تسليم مادة تدريبية إلكترونية، 
وبشرط توفير التمويل  وتقرير فني عن الدورة وما يتعلق ب  من م حق )نموذل تقييم(، وتسليم فاتورة ضريبية،

 .الدفعةمن الجهة المانحة عند استحقاق 
كتعويض عن كل يوم  يورو 100 في حال ت خر التنفيذ عن الخطة يتحمل مقدم الخدمة غرامة مالية قدرها  .22

% من قيمة العقد. بعد ذلو يحق للفريق األول استكمال التنفيذ من خ ل جهة 20ت خير وبحي  ال تزيد عن 
 حاجة إلى إخطار الفريق الثاني.أخر  دون ال

في حالة بروز أ  خ ف بين من يرسو علي  العطا  والمؤسسة، تعذر حل  بينهم مباشرة، يوافق الفريقان على  .23
تشكيل لجنة تحكيم لحل ا  خ ف بينهما بحي  يرشح كل طرف محكم من طرف  ويتفق الفريقان على محكم 

 فلسطينية المدنية في رام اهلل هي الجهة المخولة بذلو.ثال ، وفي حالة تعذر ذلو تكون المحاكم ال

 الشروط الفنية: .ب
فنياا في تنفيذ هذا النوع من التدريبات  و  على ما يثبت خبرة الشركة المتقدمةتالعرض الفني يجب أن يح .1

باإلضافة إلى تقديم خطة زمنية مفصلة حول مراحل التنفيذ مقّسمة إلى مراحل تحظى بموافقة  المتخصصة،
 الجهة المنفذة.

في  والخبرا  الفنيين المقترحين من قبل الشركة وبما يثبت خبرتهم العملية والفنية إرفاق السير الذاتية للمدربين .2
 .للبرنامج التدريبي مناسبةوفنية بخبرة عملية المطلوبة التدريبية المجاالت 
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دورة، اإلمكان ، الخطة الزمنية لكل ةب مفصلإرفاق خطة تدريب مفّصلة )البرنامج التدريبي، مواضيع التدري .3
 .2020بحيث ال تتجاوز فترة تنفيذ البرنامج التدريبي نهاية شهر آذار  المقترحة للتدريبات العملية(

 العروض التي يتشابه ويتكرر فيها أسماء الخبراء والمدربين سيتم استثنائها من التقييم. .4
ة المسبقة من ات جدد يجب اخذ الموافقإضافة مدربين/ن يرسو علي  العطا  اثنا  التنفيذ وفي حال رغبة م .5

 .طرف المؤسسة
 والجودة المطلوبة. بالفترة الزمنيةبإنها  التدريب  ةملزم الجهة المتعاقد معها .6
لإلغاثة الزراعية الحق في الموافقة على الخطة التدريبية التي سيتم إعدادها من قبل مزود  الخدمة كما  .7

 مع مزود  الخدمة. باالتفاقديل ولها الحق في إجرا  أ  تع
في حال عدم التزام بعض المدربين / ات او الكل بإنجاز التدريب بالمواعيد والجودة المطلوبة يحق للمؤسسة  .8

ايقاف عمل ا  مدرب والطلب من الشركة استبدال ، وفي حال عدم التزام الشركة بذلو يحق للمؤسسة احالة 
 ين إلنها  التدريب وتتحمل الشركة كافة التكاليف المترتبة على ذلو.العطا  الى شركة اخر  او تكليف مدرب

 

 الكميات واألسعار

 ساعات 6يخص  بحي   الساعة التدريبية الواحدةيجب األخذ بعين االعتبار ب ّن السعر سيكون على أساس 
 سعر على األمور التالية:ال. يشمل تدريبي يوم / تدريبية

 .والخبرا  أجور المدربين .1
 .(والزبابدةمراكز تدريب االغاثة في اريحا ) يف مواص ت المدربين من والى مكان التدريبتكال .2
  وطباعة نماذل التدريب من اجندة التدريب ونماذل التقييم ... الخ  تكاليف اعداد .3
 تكاليف المبيت في موقع التدريب للمدرب ان لزم االمر. .4
 (.التدريبية وطباعة المادةإلكترونية،  ليف اعداد المادة التدريبية )نسختكا .5
 الملونة المطبوعة) وبنسختي  العربية(تين االنجليزية و )باللغ ة للتدريبفنيالير ار تقوطباعة الكتابة  .6

 لكترونية(.واإل
 CDsوتزويد االغاثة الزراعية بجميع الصور على  ومراحل تنفيذها التوثيق والتصوير للدورات التدريبية .7
 تدريبية للمتدربين.وطباعة شهادت  تكاليف تصميم .8
قّدمة للتدريب تقبل م حظات اإلغاثة الزراعية حول كل األوراق المتعلقة بتنفيذ التدريب تعلى الجهة الم .9

 )نماذل تقييم، وتقارير فنية(، كما ويلتزم عرضها لمصادقة اإلغاثة الزراعية عليها قبل اعتمادها.
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 مقدم العطاء: .1

  القانوني الشركة/  اسم المورد

  قم المشتغل المرخصر 

  عنوان الشركة

  رقم التلفون

  رقم الفاكس

 الشخص المسؤول .2

  الرباعي االسم

  العنوان

  رقم جّوال/محمول

  البريد اإللكتروني
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 العرض المالي

 نوع التدريب #
عدد 

الدورات 
 التدريبية

عدد ايام 
 الوحدة التدريب

عدد ساعات 
 التدريب

السعر للساعة 
 يورو / المجموع يورو / التدريبية

1 
الزراعي الفني المتخصص االرشاد مهارات 

 تدريبات عمليةللخضار )المكشوفة والمحمية( )
 (في الميدان

   18 ساعة 3 1

2 
االستوائيات الفاكهة و  اشجار تقنيات زراعة

عنب )وسالسل القيمة للمحاصيل الزراعية 
 ( المانجا، االفوكادو الطاولة، الجوافة،

   30 ساعة 5 1

   12 ساعة 2 1 )األرضية والمعلقة(  ةتقنيات زراعة الفراول 3

4 
تقنيات ومهارات تمديد وتركيب شبكات الري 

الحديثة واكسسوارتها وانظمتها )نظري وتطبيقات 
 عملية( 

   18 ساعة 3 1

5 
في انظمة الزراعة  ادارة عمليات التسميد والرسمدة

 الحديثة وفاعليتها
   12 ساعة 2 1

6 
تقنيات زراعة أشجار الزيتون )الزراعة والعناية  

 واإلنتاج( 
   18 ساعة 3 1

   ساعة 108  يوم  18 دورات  6 دورات تدريبية  6
 

 يورو..........................................باألرقام ...للتدريب اجمالي قيمة العطاء 

 يورو ..............................................................حرف..............باال للتدريب اجمالي قيمة العطاء

 
الختم/التوقيع
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منه والتطوير عليه استنادا لخبرة  االستفادةيظهر المقترح للمواضيع التدريبية والتي يجب على المتقدم للعطاء  (1)ملحق رقم 
رفاقه بالعرض الفني وضوع فرعيوتوزيع عدد الساعات المطلوبة / م المرشحين من طرفه المدربين  وا 

 /ساعة  المواضيع الفرعية الموضوع الرئيسي #
 موضوع

 الساعاتعدد 
 المطلوبة  الكلية

1 

الزراعي الفني االرشاد مهارات 
المتخصص للخضار )المكشوفة 

 والمحمية( 
)الفلسفة، المبادئ واألساليب والمهارات، 

 (في الميدان تدريبات عملية)

  الزراعيوالتواصل  اإلرشاد دئومبا فلسفة

 ساعة 18
  نظر  وعملي

 والتنمية للزراعة بالنسبة وأهميتها والتواصل الزراعي اإلرشاد ممارسات
  المستدامة

  ومناهجها وادواتها والتواصل اإلرشاد أساليبمهارات و 
  الزراعية العاملة القو  وتنمية بالزراعة المتعلقة االرشادية القضايا

   الفني  االرشاد ومهارات تدريبات عملية على طرق
     

2 

الفاكهة  اشجار تقنيات زراعة
 واالستوائيات 

عنب الطاولة، الجوافة، االفوكادو، )
 (مانجا

  عليها للمحاصيل وميزاتها والمزروعة محليَا   فاألصناف المتعار 

 اعةس 30
 نظر  وعملي 

 

  ة وانشا  الحقول الخاصة بالمحاصيل المعاير والطرق الفنية للزراع
  اهمية عمليات الر  والتسميد والعناية في زراعة هذ  المحاصيل 

  العمليات الزراعية واالحتياجات العملية للتربية والعناية بهذ  المحاصيل 
  اهم االمراض واآلفات التي تصيب المحاصيل وطرق مكافحتها 

  والغذائية للمحاصيل وادارتها  االحتياجات المائية 
  تدريبات عملية حقلية ميدانية على العمليات الزراعية وفق المواسم الزراعية 

       

 ةزراعة الفراول 3

في الحقول المفتوحة وفي  ةالفراولزراعة في المستخدمة  التقنيات الحديثة
  المكثفة البيوت الب ستيكية 

 ساعة 12
 نظر  وعملي

وتشمل: مرحلة التشتيل  يع العمليات الزراعية ومراحلها لهذ  المحاصيلجم
 ،زراعة االشتال، واعداد االشتال، تحضير االرض للزراعة، التعقيم للتربة

ادارة عملية  بالتنقيط، الري أنظمة وصيانة استخدام ،ة عملية الريإدار

 بعد معامالت ما الحصاد، فات،ادارة عمليات المكافحة لآل ،التسميد

   والتسويق الحصاد

 

       

في  ادارة عمليات التسميد والرسمدة 4
 انظمة الزراعة الحديثة وفاعليتها

  ( سمدةواأل التسميد)النبات مفهوم ومبادئ تغذية 

 ساعات 12  
 نظر  وعملي 

  الحديثة  انظمة وتكنولوجيا التسميد والرسمدة
  للتربة والنبات ل حتياجات الغذائيةالتشخي  السليم 

  وتوفير العناصر الغذائية تغذية النباتادارة التكامل في 
  برامج التسميد( االحتياجات للنباتات ) طرق حسابات

  سما  التجارية المعروفة لها االسمدة الكيميائية واال
  وتكنولوجية تطبيقها واستخدامها التسميد خطط بنا 
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  لزيتونقطاع ا 5

  المزروعة  المحلية والدوليةاهم األصناف 

ساعة عملي  18
 ونظر 

  وانتاجيتها  االحتياجات الغذائية والمائية والمناخية لشجرة الزيتون
  جميع العمليات الزراعية السليمة للعناية بشجرة الزيتون وزيادة انتاجيتها 

  ن وطرق مكافحتها  اهم االمراض واآلفات التي تصي شجرة الزيتو 
  العوامل المؤثرة على إنتاجية وجودة زيت الزيتون وطرق حفظ   

     

6 
تقنيات ومهارات تمديد وتركيب شبكات 
الري الحديثة واكسسوارتها وانظمتها 

 عملية( )نظري وتطبيقات 

 )خضروات،للمحاصيل الزراعية الر  الحديثة وتقنيات طرق وانظمة 
  أشجار( 

 عةسا 18
 نظر  وعملي 

   الزراعية  طرق حساب الكميات الخاصة بإنشا  شبكة الر  لوحدة المساحة
تعريف لشبكة الر  من حي  الخطوط الرئيسية والفرعية وقطعها 

وتركيبها وشبكها بمصدر الميا   واكسسوارتها وكيفية ادارتها وصيانتها
 الرئيسي 

 

  بكة ر  بجميع قطعها واكسسوارتها  على تركيب وانشا  شتدريبات عملية 
 ساعة  108    يوم( 18دورات ) 6 
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 وارفاق  ذا الجدول مع العرض الفني تية للمدربينامع ضرورة ارفاق السير الذوالخبراء الذين سينفذون التدريب  ( ملخص السيرة الذاتية للمدربين2ملحق رقم )

المدرب /ه المقترح/ه  الموضوع التدريبي #
 دريبللت

 التخصص
 الشهادة الجامعية الفني

 ةسنوات الخبر عدد 
في الفنية والعملية 
 مجال التدريب
 المطلوب

نقاط قوة المدرب في 
 الموضوع المطلوب 

اذكر اسماء مؤسسات قام 
المدرب بالتدريب بها سابقا 
بالموضوع المطلوب مع ذكر 
 جهة االتصال بالمؤسسة

 توائيات واالسالفاكهة  اشجار تقنيات زراعة 1
 (، المانجا، االفوكادوعنب الطاولة، الجوافة)

            
  
 

          
      

  تقنيات زراعة الفراولة المعلقة واالرضية   2
            

            

  ادارة عمليات التسميد والرسمدة 3
            

           

 تقنيات زراعة الزيتون  4
            
            

       االرشاد والتواصل الزراعي  5

تقنيات ومهارات تمديد وتركيب شبكات الري  6
 الحديثة واكسسوارتها وانظمتها
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