اشتراطات فنية ومالية
•

اشتراطات فنية

 oأيام العمل من السبت إلى الخميس (ويجوز للقطاع التعديل فى بعض الحاالت الخاصة).
 oعدد ساعات التدريب الكلية من  3الى  6ساعات /يوم (ويجوز للقطاع التعديل فى بعض الحاالت
الخاصة).
 oعلى الشركات التى ترغب فى المشاركة فى تنفيذ الخطة التدريبية للقطاع القيام بالدخول على الموقع

االلكترونى للقطاع ( )www.rctws.orgومنها على شركات التدريب الموجودة ضمن القائمة الرئيسية
للموقع التباع التعليمات الموضحة به واالطالع على االشتراطات الفنية والمالية.

 oستقوم الشركات بتقديم (سعر الساعة التدريبية  -اسماء السادة المدربين – بيانات المدربين -سابقة اعمال
الشركة فى مجال التدريب وتنمية الموارد البشرية بصفة عامة ومع قطاع التدريب بصفة خاصة) (وذلك

على النماذج المتاحة على الموقع ) ،مع تقديم الشهادات التى قام المدرب /المدربين بالتنويه عنها فى
نماذج بيانات مدرب وسيرة ذاتية كاملة للمدرب  /المدربين المتقدمين للبرنامج التدريبى.
 oعلى الشركات المتقدمة للبرنامج التدريبى الذى سيتقرر تنفيذه وبناء على طلب القطاع ،القيام بتقديم المادة
العلمية التى سيتم تدريسها وأساليب التدريب المستخدمة (محاضرات -مجموعات عمل -تطبيقات عمليه-

دراسة حالة – مناقشات – فيديوهات.)........-
 oيحق للقطاع طلب مقابلة مع السادة المدربين اذا لزم االمر ،كما يحق للقطاع طلب التعديالت التى يراها
مناسبة فى المادة العلمية وأساليب التدريب المستخدمة.
 oيتم االلتزام بموضوعات الدورات المرفقة بالخطة المتاحة على الموقع ،وفى حالة اقتراح اى تعديالت فى
صالح البرنامج التدريبى يتم تقديمها مع المادة العلمية ألخذ موافقة بها.

 oيقوم القطاع بالمفاضلة بين الشركات المتقدمة من الناحية الفنية من خالل اللجنة المسئولة ،ويتم الرسو
على اقل االسعار بين الشركات المقبولة فنيا وذلك لكل نشاط تدريبى على حدة.
 oتلتزم الشركة بالسادة المدربين وبالمادة العلمية وباساليب التدريب التى سيعتمدها القطاع فى كل نشاط
تدريبى على حدة.

 oيقوم القطاع بتخليق مجموعة عمل خاصة بالنشاط التدريبى على احد برامج التواصل االجتماعى ويتم
مشاركة المدرب فيها ليكون على تواصل مع المتدربين للرد على استفساراتهم فيما يخص موضوع النشاط.

 oيقوم القطاع بمتابعة مدى االنتظام والتقدم فى تنفيذ البرامج ومن حق القطاع طلب تغيير المدرب اذا لم
يكن على المستوى المطلوب.

 oفى حالة أنشطة الحاسب اآللى فإن الشركة مسئولة مسئولية كاملة عن تسطيب نسخة حديثة من البرنامج
على اجهزة معامل القطاع وذلك قبل موعد عقد الدورة.

 oيحدد القطاع موعد الجراء اختبار تحديد المستوى (فى دورات اللغة والحاسب اآللى او اى دورات اخرى
فى حالة الحاجة لذلك) وعلى الشركة القيام باعداد اختبار الكترونى مناسب وتقديمه قبل موعد النشاط

التدريبى واجراؤه تحت اشراف القطاع دون أى تكاليف إضافية ،وتكون الشركة مسئولة مسئولية كاملة عن

مالئمة مستوى السادة المتدربين الذين سيتم اختيارهم لمستوى النشاط.

 oتلتزم الشركة بتقديم اختبار نهاية النشاط التدريبى واالجابات النموذجية للقطاع وبشهادات اجتياز الدورة
للسادة المتدربين.

 oللقطاع الحق فى طلب تنفيذ أى دورة  on lineوعلى الشركة توفير المدرب المناسب لتنفيذ النشاط
التدريبى.
 oللقطاع الحق فى تسجيل كافة المحاضرات ورفعها على الموقع اإللكترونى الخاص به كما ان له الحق
فى رفع المادة العلمية ايضا دون أدنى مسئوليه على القطاع.

•

اشتراطات مالية

 oعلى الشركة تقديم جميع المستندات المالية الدارة المشتريات بالقطاع ليتم تسجيلها فى سجل الموردين:
السجل التجارى – البطاقة الضريبية والملف الضريبى) على ان تكون جميعها ذات تواريخ سارية وليست

منتهية.

 oيتم تقديم عرض السعر على النموذج الخاص بالقطاع دون غيره ولن يلتفت للعروض المقدمة بطرق
أخرى

 oمدة سريان العرض :السنة المالية 2021 /2020

 oالساعات الفعلية للتدريب ال تشمل مدة االستراحات (نصف ساعة يوميا)
 oيسدد القطاع المستحقات المالية للشركة بعد االنتهاء من تنفيذ الدورة وبما يتوافق مع عدد الساعات
الفعلية ،وذلك على رقم حساب الشركة الموضح بالبيانات التى قامت الشركة بملئها فى نماذج القطاع.
مالحظات :

تقوم الشركة بتوفير اآلتى ضمن السعر المقدم (ويشمل الضرائب)
•

نسخ الكترونية من الماده العلمية يوازى عدد المتدربين باإلضافة إلى نسخة للقطاع (فى حالة الحاجة لذلك)

•

تقرير بنتيجة اختبار وتقييم الساده المتدربين قبل الدورة وبعدها (فى حالة الحاجة لذلك)

•

شهادات معتمده من الشركة بعد اجتياز السادة المتدربين للدورة

•

كافة التكاليف من بدل انتقال ومصاريف اقامة واعاشة للمحاضرين واجراء اختبارات واى مصروفات اخرى

فى حالة وجود مميزات اضافية لدى الشركة مثل :وجود شراكات مع جهات دولية فى مجال التدريب  -إمكانية توفير مدربين
معتمدين دولياً فى مجال الدورة – إمكانية تقديم شهادة معتمده دولياً للمتدرب ،)..........يرجى توضيح ذلك فى العرض
المقدم.

مكان التدريب
•

المقر الرئيسى بمدينة السادس من اكتوبر – فرع اسنا – فرع المنيا – فرع الفيوم  -فرع كفر الشيخ – فرع الزقازيق
-فرع دمنهور.

•

يمكن االحتياج لتنفيذ التدريب بمحافظات أخرى وفى هذه الحالة يتم المحاسبة على السعر الذى قدمته الشركة
لنفس الدورة فى أقرب فرع.

