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ض /  م الع   / ..................  مرخص المشتغل رقم.........................................   اس مق

  / ...................  جوال  -  تليفون رقم........................             / ............... العنوان
    

برنامج االكسل والمحاسبة تنفيذ تدريب حول   في يونس خان في الحر الفكر و الثقافة جمعية ترغب
 عليه ركةالمشا واألفراد في االصول حسب المرخصة الشركات من يرغب من فعلى ،االدارية وادارة المخازن 

  : التالية والشروط المواصفات حسب وذلك العرض تعبئة

  
  "  الشركات"  الحر الفكر و الثقافة جمعية باسم الفاتورة .1
  الفاتورة استالم تاريخ من يوم 28 خالل بشيك المبلغ تسديد يتم .2
   المضافة القيمة ضريبة شامل السعر .3
  "  الشركات"    المنبع من ضريبي خصم شهادة إرفاق .4
  . األسعار بأقل ملزمة غير عيةالجم .5
 .%25 بنسبة ساعات التدريب قابلة للزيادة والنقصان .6
لة .7 الي الع ض ال   والرال : للع
ة   .8 وض: اللغة الع ق الع مة ل  اللغة ال
مة .9 ود ال ل م م م ق ق الي ال ي وال ض الف ال م الع ع  ق   خ و ت

أقل األسعار .10 مة  ة غ مل ع   ال

 .م19/04/2018 بتاريخ ظهراعشر  الثانيةالساعة  العروض الستالم موعد آخر .11
 .م19/04/2018بتاريخ  ظهراعشروالنصف الثانية  الساعة العروض فتح سيتم .12
  يونس بخان الرئيسي المكتب في ومختوم مغلق ظرف في العروض تسلم .13
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  مقدمة

تأسست عام  ، وهي مؤسسة أهلية فلسطينية، غير ربحية، مستقلة،جمعية الثقافة والفكر الحر
تطوير حقوق من خالل العمل على مدني الفلسطيني ، تلعب دورا قياديا في تطوير المجتمع ال1991

األطفال والشباب والمرأة في المحافظات الجنوبية والوسطى من قطاع غزة. تعمل جمعية الثقافة 
 والفكر الحر و من خالل المراكز التابعة لها ،على تحقيق أهدافها االستراتيجية وهي:

ا كونها مؤسسة قائمة على حقوق اإلنسان؛ تعزيز دور جمعية الثقافة والفكر الحر واستمراريته .1
 لتيسير عملية التغيير االيجابي بقيادة المجتمع

واالشخاص ذوي اإلعاقة؛ ليتقلدوا دور وكالء التغيير في +تمكين األطفال والشباب والنساء  .2
  مجتمعاتهم.

سان تمكين وكالء التغيير المجتمعي، والمحلي لطرح قضايا العدالة االجتماعية، وحقوق اإلن .3
 في مجتمعاتهم.

على  -زيادة الوعي واالعتراف بحقوق اإلنسان خاصة للنساء واألشخاص ذوي اإلعاقة  .4
  مستوى صناع القرار والرأي ورجال اإلصالح.

  
برنامج االكسل "متقدم "  تعلن جمعية الثقافة و الفكر الحر عن حاجتها لتنفيذ تدريب لطواقهما علي 

التدريب و األفراد المعنيين، التقدم بعروضهم علن لشركات ، لذا ن ازنوالمحاسبة االدارية وادارة المخ
  التدريبية حسب المواصفات و المعايير أدناه :

  
  ساعة  15المواضيع التدريبية المطلوبة  / 

  
 تدريبية وتشمل النقاط التالية : ساعة 15  برنامج االكسل "متقدم "  -1

  الدوال المحاسبية وطريقة استخدامها 
 لماكرووحدات ا 
  ربط الصفحات 
  طباعة تقارير من خالل االكسل 

 
 :و تشمل  ساعة تدريبية  15 المحاسبة االدارية  -2

  كافة القواعد االساسية الخاصة بالمحاسبة االدارية  
  المحاسبة المالية  معكيفية استخدامها وربطها  
  دور المحاسبة االدارية في مساعدة االدارة 

 
 ة تدريبية وتشمل :ساع 15ادارة المخازن   -3

  االليات االساسية الدارة المخازن  
 النماذج المستخدمة والية استخدامها  
 ادارة المخزون من ادخال واخراج وكافة ما يلزم في ادارة المخازن 

 محتويات العرض المقدم : .1
  يشتمل العرض التدريبي المقدم من قبل المؤسسات و األفراد المعنيين علي التالي:

  ويشمل : العرض الفني  
 

  . منهجية التدريب،  خطة التدريبموضوع التدريب الرئيسي و المواضيع الفرعية له ،  -
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 السيرة الذاتية للمدربين . -
 
  

 :العرض المالي ويشمل 
يقدم العرض المالي منفصل عن العرض الفني ويشمل تكلفة الساعة التدريبية و التي تشمل  -

 فة العامة للتدريب.التدريب + المادة التدريبية ، إجمالي التكل
  

 ألهداف المباشرة من التدريبا .2
في موظفي جمعية الثقافة و الفكر الحر تطوير مهارات المحاسبات و المساعدات االداريات ل -

 وفق المواضيع المدرجة اعاله ادارة المخازنالمالية و 
  
 

 الفترة المتوقعة للبدء في التدريب وموعد تسليم العرض : .3
   2018 ابريلمن شهر   رابعتدريب خالل األسبوع  المن المتوقع أن يتم ال -
الموافق  االحديوم أخر موعد الستالم عروض التدريب من المؤسسات و األفراد هو  -

  .م19/04/2018
  
 مكان عقد التدريب : .4

  سيتم التدريب في مقر جمعية الثقافة خانيونس.
 
 اعتبارات أخرى : .5

ة بالعروض التدريبية تلتزم هذه األخيرة  بشروط في حال وقوع االختيار علي أحد الجهات المتقدم
  جمعية الثقافة و الفكر الحر في التدريب وهي كالتالي أدناه:

  القيام بقياس وتقدير احتياجات المتدربين في اليوم األول من التدريب . -
 تقديم مادة مدرب ومادة تدريب . -
 تنفيذ التدريب بطريقة المشاركة الفاعلة . -
 .  يي وبعدتقييم التدريب قبل -
 تقديم تقرير نهائي عن التدريب . -

  
  للمراجعة أو االستفسار أو لمزيد من المعلومات الرجاء االتصال بمنسقة شئون االفراد تلفون

08:2051299   
 علي العنوان البريدي التالي جميع عروض التدريب  ترسل rowaida@cfta-ps.org 
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