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محتويات وشروط االلتحاق
ببرنامـج مزاولة التصديـــر
برجاء التأكد من انطباق الشروط حيث أنه في حالة اإلخالل بأى منها لن يتسنى التسجيل بسجل المصدرين
شروط االلتحــاق-:
.1
.2
.3

أال يكون المتدرب موظفا حكوميا
أال يقل سن المتدرب عن  92سنة.

(باستثناء أن يكون المتدرب حاضر عن شركة حكومية أو قطاع أعمال).

أن يكون المتعاقد على البرنامج هو صاحب الشأن أو مدير التصدير بالشركة.
 .2أن يكون المتدرب يجيد القراءة والكتابة إجادة تامة.

األوراق المطلوبـة-:
.1
.2
.3

طلب التحاق ببرنامج مزاولة التصدير واستيفاء البيانات الواردة فيه (يتم الحصول عليه من إدارة التدريب ومن االستقبال).
صورة البطاقة الشخصية للمتدرب.
صورة البطاقة التصديرية في حالة تجديد البطاقة أو صورة السجل التجاري في حالة استخراج بطاقة تصديرية ألول
مرة.
خطاب تفويض من صاحب الشأن عليه صحة توقيع من البنك (في حالة تفويض مدير التصدير لحضور البرنامج).

.1
.2
.3
.4

مدة البرنامج خمسة أيام (يبدأ يوم األحد وينتهي يوم الخميس).
مدة البرنامج الكلية  22ساعة مقسمة أربعة ساعات يوميا لمدة خمسة أيام متتالية.
رسوم االشتراك بالبرنامج  1222جنية مصري للفرد الواحد.
يعقد في نهاية اليوم األخير من البرنامج امتحان لتقييم المتدرب وفي حالة نجاحه وإتمامه نسبة الحضور الالزمة
يحصل المتدرب على الشهادة يوم الثالثاء من األسبوع التالي لالمتحان بعد الساعة  12ظهرا.

.4

البرنامــــــــــــــج-:

محتويات البرنامج-:

" البيئة الداخلية للتصدير  -البيئة الخارجية للتصدير  -التسويق الدولي  -خدمات التصدير  -الجودة والمواصفات "
ملحوظات هامــة-:
‒ في حالة عدم تسليم جميع األوراق المطلوبة من المتدرب قبل موعد انتهاء البرنامج لن يستطيع الحصول على الشهادة
حتى يستوفي األوراق المطلوبة منه.
‒ يمكن إرسال األوراق المطلوبة بالفاكس او بالبريد اإللكتروني (فيما عدا خطاب التفويض يسلم أصله)
‒
‒
‒
‒

أن تكون نسبة حضور المتدرب  %02من إجمالي أيام البرنامج ( 2أيام )
في حالة عدم النجاح أو عدم حضور المتدرب النسبة المذكورة سابقا ( )%02من أيام البرنامج سيكون على المتدرب
ودفع غرامة قدرها  322جنيه وحضور البرنامج مرة أخرى بالكامل.
في حالة الرغبة في تغيير موعد البرنامج ،يجب إبالغ الموظف المختص قبل موعد بدء البرنامج بمده ال تقل عن أسبوع
وإال سيكون على المتدرب دفع غرامة قدرها  622جنيه لتحديد موعد أخر.
على من يريد تعديل اسمه أو تعديل أسم الشركة بالشهادة دفع مبلغ  42جنيه مصري (مع توضيح سبب تغيير االسم
وإرفاق صورة البطاقة التصديرية أو السجل المعدل بأصل وصورة الشهادة القديمة وإعطائهم للموظف المختص
بالمركز).

أول يوم للبرنامج-:

‒ يجب على المتدرب التوقيع باستالم المادة العلمية والتأكد من استالمها كاملة.
‒ يجب على المتدرب التأكد من اسمه واسم الشركة والتوقيع بجانبهم ألن هذه البيانات سيتم كتابتها بالشهادة كما هي.
‒ يجب على المتدرب التأكد من التوقيع يوميا في كشف الحضور واالنصراف ،كما يجب عليه االلتزام بمواعيد البرنامج
(حضور  4ساعات يوميا).
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