الضوابط العامــــــة
يتم العمل مبوجب الضوابط التالية-:
1-1أن تصل الرتشيحات قبل بدء الربنامج التدريبي بعرشة أيام يف األقل يف ما يخص الربامج املتخصصة ليتسنى النظر يف الرتشيحات
وإبالغ الدوائر بقبـــول املرشحني باستثناء الربامج التأهيلية وكام موضح يف رشوط القبول لكل برنامج وتهمل الرتشيحات التي ترد
بيوم الربنامج عند عدم وجود طاقة استيعابية.
2-2أن يكون الرتشيح بشكل مركزي ومن الدائرة الرئيسة التي يعمل بها املرشــــــــح.
3-3عىل الجهات املستفيدة تبليغ املركز بتعذر مشاركة املرشح قبل ( )3أيام يف االقل من تاريخ انعقاد الربنامج وبكتاب رسمي من
دائرته أو إرسال بديل عنه.
4-4يرفق مبلغ االشرتاك بصك معنون اىل مركز التدريب املايل واملحاسبي مصحوباً بكتاب رسمي بصحبة املتدرب كام ميكن التسديد
نقداً ويسلم إىل إدارة القسم املايل  /الصندوق برفقة مذكرة من قسم التدريب املعني وتستوىف أجور املشاركة من املرشح يف حالة
عدم التحاقـــه يف الربنامج التدريبي أو إرسال بديل عنه وحسب الرشط املذكور يف الفقرة (.)3
5-5يتم تنفيذ الربامج والورش الواردة يف الخطة عندما يكون عدد املشاركني ال يقل عن ( ) %60من العدد املخطط ويجوز تنفيذه
بزيادة العدد املخطط اىل ( )%50عىل ان ال يزيد العدد الكيل لعدد املشاركني ولكل نشاط تدريبي عن ( )40متدرباً يف القاعة
الواحدة.
6-6إعفاء منتسبي مقر وزارة املالية ( الديوان ) وموظفي مركز التدريب املايل واملحاسبي من استيفاء أجور املشاركـة يف برامجنا
التدريبية.
7-7التزام املشارك بالدوام الكامل وتفرغه لفرتة الربنامج ويحرم من أداء االمتحان كل من تزيد نسبة غياباته عن  %15من عدد ساعات
الربنامج ويتم إبالغ دائرته بذلك استناداً للقرار ( )361يف .1983/3/24
8-8يحـق ملدير عام مركز التدريــب املالـي واملحاسبـي إلغاء أو تقليص أو متديد أو تغيري توقيتات الربامج املقرتحة أو تأجيل أو قبول
عدد املشاركني بأقل من العدد املستهدف او أكرب من العدد املحدد يف الخطة وفقاً ملتطلبات ومقتضيات مصلحة العمل عىل ان
يتم إعالن التوقيتات الجديدة بكتاب رسمي.
9-9يف حالة تداخل عطلة رسمية خالل مدة الربنامج  ,ميدد الربنامج مبقدار مدة العطلة وبعد انتهائها مبارشة.
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1010ترصف مكافآت اىل املحارضين ولكل ثالثة أشهر كحد أدىن وكام مبني أدناه إضافة اىل أجور املحارضين املستحقة قانوناً -:
ت

مبلغ المكافاة (دينار)

عدد الساعات

1

100000

 19-15ساعة

2

150000

 29-20ساعة

3

200000

 30ساعة فأكثر

 -11تكــــون عــــدد الساعـــات اليوميـــة لكــــــل برنامــــــــــج تدريبـــــــــــي ( )4ســـــــاعات.
 -12يقـوم املتـدرب بكتابة تقريـر معنـون اىل مركز التدريب املايل واملحاسبي  /شعـبة إدارة الجـودة لبيان مدى إفادته مـن الربنامـج
والصعوبات التي يواجهها ومجاالت تطبيق املعارف التي اكتسبها خاللها مع ملء استامرة تقييـم فاعلية التدريب من قبل دائرة املتـدرب
وارسـال التقرير واالستمـارة الينا بعد مــــرور ثالثة أشهـر عىل نهاية الربنامج التدريبي وحسب األمنوذج املرقم ( ملحق .)3
 -13ستكون هناك أسبقية يف قبول املرشحني للربامج التدريبيـــة عىل وفق تاريـــــخ ورود كتاب الرتشيح وذلك ملحدودية الطاقة االستيعابية
( يف حال عدم وجود رشوط خاصة للربنامج التدريبي).
 -14استعداد املركز لتنفيذ برامج مضافة ضمن أهدافه خارج اطار خطته التدريبية علـى وفـق االحتياجـات االستثنائية الطارئة لتشكيالت وزارة
املالية والوزارات االخـرى والجهات غيـر املرتبطـة بوزارة مبوجب آليات يتم االتفاق عليها عىل وفق طاقته االستيعابيـة ويخول مدير عام
املركز صالحيـة اقامتها عىل وفق متطلبات مصلحة العمل.
 -15أن يكون املرشـــــح قــــادراً علـى استخــدام الحاســــوب والتكنلوجيــــا الحديثـة فــــي مجال التدريب.
 -16يحــق للمشــارك الحصـــول علـى شهادة جدارية وتستوىف منـه رسوم معينـــــــة علـى وفق الضــــوابط املعمول بها يف املركز.
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