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ورقة نقاشية بعنوان:
"بناء وادارة العالقات مع الشركات اليندسية الدولية والمحمية
وأىميتو في تطوير قدرة المكاتب والشركات االستشارية اليندسية
االردنية عمى التسويق وتصدير خدماتيا االستشارية اليندسية"
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أعدت ىذه الورقة النقاشية ضمن محاور المؤتمر التالية:
 .1محور تسويق وتصدير العمل االستشاري
 .2محور اآلفاق الجديدة في العمل االستشاري ( تشجيع المكاتب
اليندسية عمى التكامل واالندماج)

اعـــــــــــــداد  :عــــــــــدنــــــــان قــــــــــــــزاز
شــــركة الدعـــــائم الثـــالث لالســـتـشـــارات اليـنـدســـية و البـيـئـيـة
3Pillars Consulting Engineering & Environment
www.3pillars-consulting.com

المحتويات
 .1اليدف من العرض  /الورقة النقاشية

 .2مقدمة حول تعزيز قدرة الشركة /المكتب تصبح قادرة عمى تصدير الخدمات والمنافسة دوليا

 .3اختيار الشريك المناسب من النواحي المختمفة لضمان تحقيق افضل فرصة لممنافسة فنيا و ماليا
 3.1الغرض من عمل الشراكة
 3.2كيفية اختيار الشريك المناسب

 3.3تحضيرات لبناء الشراكة في سوق ما

 .4االتفاقيات /مذكرات التفاىم.

 4.1ما ىي طبيعة /انواع االتفاقيات؟
 4.2اال تفاقيات /مذكرات التفاىم طويمة االمد.

 .5ادارة العالقة مع الشركاء ودوره في تطوير االجراءات في المكاتب/الشركات االردنية و بناء القدرات
الفنية والبشرية والمعرفية والمالية.
 .6أىمية تشجيع المكاتب اليندسية األردنية عمى التكامل واالندماج بما يعزز قدراتيا عمى المنافسة
وأستيداف أسواق جديدة
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التوصيات والمقترحات

 حٙذف اٌٛسلت إٌمبش١ت اٌ ٝحغٍ١ػ اٌعٛء ػٍ ٝأّ٘١ت بٕبء لذسة اٌّىبحب ٚاٌششوبث
إٌٙذع١ت االسدٔ١ت ػٍ ٝػًّ ششاوبث ِغ اٌششوبث إٌٙذع١ت اٌذ١ٌٚت ٚاٌّسٍ١ت بشىً
صس١ر  ٚعٍ٠ ُ١عّٓ حسغ ٓ١فشصت ٘زٖ اٌّىبحب  ٚاٌششوبث ػٍ ٝحغ٠ٛك ٚحصذ٠ش
خذِبحٙب إٌٙذع١ت خبسج اٌغٛق األسدٔ.ٟ
 وّب ع١خُ اٌخطشق ألّ٘١ت تشجيع المكاتب اليندسية المحمية عمى التكامل واالندماج
بما يعزز قدراتيا عمى المنافسة وأستيداف أسواق جديدة

 عىامل داخليت داخل المؤسست حخؼٍك بّٛاسد٘ب ( بشش٠ت ِٚبٌ١ت ٚحد١ٙضاث) ،
خبشاحٙب  ،لذساحٙب اٌفٕ١ت  ٚاٌخغ١ٙالث اٌبٕى١ت  ٚاالٔظّت ٚاالخشاءاث اٌّخبؼت فٙ١ب.
 القذرة على متابعت المشاريع الذوليت اٌّطشٚزت ٚحمذٚ ُ٠ثبئمٙب ٌٍخبً٘ .
 القذرة على تجهيز العروض وفق المتطلباث فٚ ٟثبئك اٌؼطبء ٌخسم١ك أفعً ٔخ١دت
ػٕذ حمّٙ١١ب.

 اختيار الشريك المناسب مه النىاحي المختلفت لضمان تحقيق افضل فرصت
للمنافست فنيا و ماليا.

.I

تحقيق المتطمبات الفنية ،االدارية أو التنظيمية لوثيقة العطاء

 .IIتكامل لتغطية نقص بالخبرة أو المعرفة في احد مكونات المشروع.
 .IIIالحصول عمى عمالة و خبراء بمجاالت مختمفة تفتقرىا الشركة .

 .IVالحاجة لتغطية المتطمبات المحمية لمعمالة و تأثيره فنيا وماليا عمى التقييم الخاص
بالعروض .
 .Vأسباب سياسية تتعمق بمصدر التمويل واستقراء ما يفضمو صاحب العمل و/أو
الممول.

 ز١ث أْ اٌٙذف ِٓ اٌششاوت ٘ ٛحؼض٠ض فشصت اٌششوت ٌٍّٕبفغت  ٚلذسحٙب ػٍٝ
حسع١ش اٌؼشض االفعً فٕ١ب ِٚبٌ١ب ،فأْ اخخ١بس اٌشش٠ه إٌّبعب ر ٚأّ٘١ت فٟ
حسم١ك اٌٙذف فِ ٟشزٍت حم ُ١١اٌؼشٚض  ٚػٕذ حٕف١ز اٌّششٚع اْ حّج االزبٌت.
 عند اختيار الشريك البد من مراعاة مايمي :

 المتطمبات في وثيقة العطاء و تكامل الخبرات واالمكانات لتحقيق الحد المطموب من المتطمبات
بحسب وثيقة العطاء.
 سمعة الشريك وامكاناتو وقدرتو عمى اداء الميام الموكولة لو بحسب االتاقية بين الشركاء.

 قدرة الشريك (ان كان محمي) عمى المتابعة مع صاحب العمل وتغطية متطمبات المعرفة المحمية
((Local Knowledge
 الفائدة المرجوة عمى المدى الطويل من التعاون سواء كان الشريك محمي أو دولي.

ٌ خالف ٟأِ ٞشىالث أ ٚاخخالفبث ِغ اٌشش٠ه/اٌششوبء فِ ٟشازً الزمت ،البذ ِٓ بٕبء
اٌششاوت ػٍ ٝأعظ ِٓ اال٘خّبَ اٌّخببدي ب ٓ١اٌششاوبث بّصبٌر اٌدّ١غ ٌٍٛصٛي اٌٝ
حٛص٠غ ػبدي ٌؼٛائذ اٌّششٚع ٚرٌه خالي ِشزٍت ِبىشة ٌعّبْ ٚالء خّ١غ اٌششوبء
ٌالئخالف اٌمبئُ ٚدػّ. ٌٗ ُٙ
ٚ ظغ ِؼب١٠ش ِٕبعبت ػٕذ اخخ١بس اٌشش٠ه حعّٓ زغٓ االخخ١بس اٌز٠ ٞسمك اٌٙذف
ِٕٗ.

 فيما يمي بعض النصائح حول التحضيرات الالزمة:

 مناقشة مجال العمل المتوقع وتوزيع المسؤوليات بين جميع الشركاء بشكل مفصل وتوثيق ذلك من
خالل توقيع مذكرة تفاىم  /أو اتفاقية العرض تبين مسؤوليات وواجبات كل طرف من االطراف
وكذلك توضيح العائد والحصة المالية مقابل ما سيتم تقديمة من خدمات.
 خالل مرحمة العروض ىناك بعض الفصيالت التي قد ال تكون واضحة في مجال العمل ،مما
سيؤدي الى وجود مخاطر البد من تحمميا ،يجب مناقشة ىذه المخاطر والتوافق عمى نسب تحمميا
بين الشركاء بحسب حصة كل طرف و يسري ذلك عمى أي أوامر تغييرية أو توسيع لنطاق العمل
يتم االتفاق عميو مع أصحاب العمل بمرحمة الحقة.

 4.1ما ىي طبيعة /انواع االتفاقيات؟
ٌ خٛث١ك اال٘خّبَ ببٌخؼبٚ ْٚظّبْ حٛفش إٌ١ت ٌٍخشبسن ب ٓ١اٌّؤعغبث  ٚاٌششوبث،
٠دش ٞػًّ ٔٛع ِٓ اٌخؼبلذ ب ٓ١االغشاف فِ ٟشزٍت ِخببؼت فشصت ِب أ ٚبشىً ػبَ
د ْٚحسذ٠ذ فشصت ِؼٕ١ت بً لذ ٠ىِ ْٛدبي االحفبل١ت ف٘ ٟزٖ اٌسبٌت ػبَ أِ ٚسذد
بغٛق أ ٚلطبع ِؼ ٓ١أ ٚغ١ش رٌه ِّب ٠خفك ػٍ ٗ١أغشاف االحفبل١ت.
ِ ذة االحفبل١ت ِ ٚدبٌٙب ٠ؼخبش ػٕصش ِ ُٙف ٟاِىبٔ١ت حطب١مٙب ٔ ٚدبزٙب  ٚفبئذحٙب
ٌالغشاف اٌّخخٍفتٌ ،زٌه ٠دب اْ ٠شاػ ٝرٌه ػٕذ ِٕبلشت بٕٛد ِثً ٘زٖ االحفبل١بث
ز١ث لذ حى ْٛاالحفبل١ت لص١شة األِذ ( ٌغشض ِششٚع أِّٙ ٚت ِسذدة) أ ٚغٍ٠ٛت
األِذ ( ٌّخببؼت عٛق /أعٛاق أ ٚبشاِح غٍ٠ٛت األِذ ).

ٌ الحفبل١بث غٍ٠ٛت االِذ فٛائذ ِخؼذدة ِٕٙب ظّبْ اٌخضاَ االغشاف ػٍ ٝاٌّذٜ
اٌّخٛعػ ٚاٌبؼ١ذ ٔٛػب ِب ببٌخؼب٠ٚ ْٚغّر بؼًّ خطت اعخشاح١د١ت ٌٍخؼب ْٚبششغ
حٛفش إٌ١ت ٌٍخؼبٚ ْٚظشٚسة حٛفش اٌخىبًِ ب ٓ١االغشاف بس١ث ٔش٘ ٜزٖ االغشاف
اْ ٌٍخؼب ْٚا٠دبب١بث حفٛق االٌخضاِبث اٌّخشحبت ػٍ ٝوً غشف ِٓ خشاء حٛل١غ ِثً
٘زٖ االحفبل١بث.
 عٍب١بث االحفبل١بث غٍ٠ٛت االِذ ّ٠ىٓ حٍخ١صٙب بٛخٛد اٌخضاَ ِٓ لبً االغشاف حدبٖ
بؼع ُٙبغط إٌظش ػٓ ِصبٌر االغشاف وً ػٍ ٝزذة ٚاٌخ ٟلذ ٠دذ٘ب أِٓ ٞ
االغشاف ِغ آخش ٚ ٓ٠حصبر االحفبل١ت بزٌه ِسذدا ٌٗ  ٚحٍضِٗ ببزخشاِٙب.

 حؼخبش اٌثمت  ،اٌؼٕصش االعبع ٟفٔ ٟدبذ احفبل١بث اٌخؼب ْٚب ٓ١االغشاف اٌّخخٍفت ،
ز١ث ٠دب اْ ٠شاػ ٟوً غشف ظشٚسة ِخببؼت ػذَ اثبسة أٛٔ ٞع ِٓ ِغبببث ػذَ
اٌثمت ٚاٌخ ٟعخأثش ػٍٚ ٝالء االغشاف ٌالئخالف ِ ٚغبٔذح.ٌٗ ُٙ
 حؼخبش االحفبل١بث ِغ ششوبث وب١شة  /د١ٌٚت فشصت ر٘ب١ت ٌٍخؼٍُ ٚاٌخطٛس ِٓ خالي
االعخفبدة ِٓ اخشاءاث اٌؼًّ اٌّخبؼت ف٘ ٟزٖ اٌششوبث  ٚاٌخّ٠ ٟىٓ اٌم١بط ػٍٙ١ب
ٚحطب١ك إٌّبعب ِٕٗ ببٌششوت.

ٔ مبغ اٌمٛة اٌخّ٠ ٟخٍىٙب وً غشف ٠دب اْ حٛظف ف ٟخذِت االغشاف االخش، ٜ
ز١ث أْ رٌه ال ٠مخصش ػٍ ٝإٌٛاز ٟاٌفٕ١ت بً ٠خدبٚص رٌه اٌ ٝابؼبد ِؼشف١ت ِ ٚبٌ١ت
ف ٟوث١ش ِٓ االز١بْ.
٠ Win –Win Approach ىِ ْٛشخؼ١خٕب ف ٟاٌخؼبًِ ِغ اٌششوبء
 اٌذلت ف ٟاخخ١بس اٌفشص ٌٍخؼب ْٚاٌّشخشن ظشٚس٠ت زخ ٝال ٠شؼش اٌششوبء بأْ
اٌخؼب ْٚال فبئذة ِٕٗ ارا ِب حُ اٌفشً ف ٟػذة فشص ِخخبٌ١ت.

ِ ؼظُ اٌششوبث  /اٌّىبحب إٌٙذع١ت األسدٔ١ت اٌّغدٍت ف ٟاالسدْ ٌذٙ٠ب ػذد ِسذٚد
ِٓ االخخصبصبث ٌ ٚذٙ٠ب خبشة فِ ٟدبالث ِسذدة ِّب ٠عؼف لذسحٙب ػٍ ٝإٌّبفغت
ِغ اٌششوبث اٌذ١ٌٚت اٌىب١شة راث االخخصبصبث اٌّخؼذدة.
 حشببٙت االٔظّت ٚاٌب١ئت ف ٟاٌششوبث  /اٌّىبحب االسدٔ١ت ٠دؼً لذسحٙب ػٍ ٝحخظُ١
حؼبٙٔٚب ِؼب العً ِٓ حشح١ببث ِغ ششوبث اخٕب١ت راث أظّت  ٚب١ئبث ِخخٍفت  ٚرٌه
لذ ٠ىِ ْٛشزٍ١ب ٠خُ حط٠ٛشة الزمب.
 عٌٛٙت اٌخٛاصً ٚاٌخٕغ١ك ػبًِ ِسفض ٌخسم١ك اٌخىبًِ ا٠عب.

 بٕبء اٌششاوبث ِغ اٌششوبث اٌذ١ٌٚت ٚاٌّسٍ١ت ِخطٍب ٌِ ُٙخط٠ٛشلذسة اٌششوبث
ٚاٌّىبحب إٌٙذع١ت االسدٔ١ت ػٍ ٝحغ٠ٛك ٚحصذ٠ش خذِبحٙب إٌٙذع١ت.
 اخخ١بس فشص اٌؼًّ إٌّبعبت ٌٗ دٚس ِ ُٙف ٟبٕبء اٌثمت ٚحٛغ١ذ اٌؼاللت ِغ
اٌششوبء.
 اخخ١بس اٌشش٠ه (دِ/ٌٟٚسٍ )ٟبطش٠مت صس١ست ٌٗ دٚس ِ ُٙفٔ ٟدبذ االئخالف فٟ
اٌسصٛي ػٍ ٝػمٛد ٚإٌّبفغت ف ٟاالعٛاق اٌخبسخ١ت.
 االداسة اٌصس١ست ٚاٌغٍّ١ت ٌٍؼاللت ِغ اٌششوبء حض٠ذ ِٓ ٘بِش اٌشبر ٚإٌغبت
اٌّشبسوت.
 حىبًِ اٌّىبحب  /اٌششوبث االسدٔ١ت ػبًِ ٌِ ُٙخط٠ٛش٘ب ٚص٠بدة لذسحٙب ػٍٝ
حصذ٠ش خذِبحٙب ِٕٚبفغت اٌششوبث اٌذ١ٌٚت  ٚلذ ٠ى ْٛرٌه ٠سخبج ٌشػب٠ت ِٓ ٔٛع
ِب ِٓ ٔمببت إٌّٙذع١٘ / ٓ١ئت اٌّىبحب ٚاٌششوبث إٌٙذع١ت.
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