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يستهدف أهم محاورها تطوير وتنمية مهارات السادة أعضاء  ىف إطار منظومة عمل قطاع التدريب الخارجى التى
الجهاز ىف مختلف املجاالت التى تتعلق بطبيعة عملهم الرقا6 وإ5انا منا برضورة تنشيط قدراتهم الفنية التى .كنهم من أداء 

 عملهم عىل أكمل وجه.
والتى  ٢٠١٧/٢٠١٨إطار خطة تدريبية للعام التدريبى  فقد تم دراسة االحتياجات التدريبية للسادة األعضاء وبلورتها ىف

 تتضمن مايىل:
Víèˆé×¨÷]<íÇ×Ö]<í‰]…�<Ù^¥<îÊ<Vğ÷æ_<

إلحاق السادة أعضاء الجهاز من شاغىل مجموعة الوظائف الفنية الرقابية (من درجة مراجع مساعد حتى درجة مدير عام)  -١
ساعة تدريبية  ٣٠دراسة اللغة االنجليزية (عامة ومحادثة) بواقع بالدورات التى تعقدها الجامعة األمريكية بالقاهرة ل

للدورة الواحدة عىل ان يتم ترشيح ثالثة أعضاء عىل األك` من كل إدارة مركزية ومراقبة حسابات وفقاً لرغبات األعضاء 
 وبالتنسيق مع القاef عىل تنظيم تلك الدورات بالجامعة املشار اليها.

الجهاز من شاغىل مجموعة الوظائف الفنية الرقابية (من درجة مراجع مساعد حتى درجة مدير عام) إلحاق السادة أعضاء  -٢
 -بالدورات التى تعقدها األكاد5ية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى باإلسكندرية لدراسة اللغة االنجليزية (عامة

تاحة الفرصة للسادة األعضاء من خارج القاهرة الكربى لالستفادة ساعة تدريبية للدورة الواحدة بهدف إ  ٣٠ومحادثة) بواقع 
 من هذه النوعية من الدورات، عىل ان يتم ترشيح عضوين أو أك` من كل إدارة مركزية ومراقبة حسابات.

اسة لدر  -إلحاق أعضاء الجهاز من شاغىل مجموعة الوظائف الفنية الرقابية (من درجة مراجع مساعد حتى درجة مدير عام) -٣
اللغة االنجليزية (عامة ومحادثة) oعهد اللغات للقوات املسلحة بفروعه باملحافظات (القاهرة والجيزة واإلسكندرية 
واإلسtعيلية والسويس والزقازيق ومرىس مطروح وأسيوط) بواقع   ساعة تدريبية للدورة الواحدة عىل ان يتم ترشيح ثالثة 

 ومراقبة حسابات. أعضاء عىل األك` من كل إدارة مركزية
Vîfè†–Ö]<gè…‚jÖ]<Ù^¥<îÊ<V^éÞ^m<

إلحاق السادة األعضاء من شاغىل مجموعة الوظائف الفنية الرقابية (من درجة مراجع مساعد حتى درجة رئيس قطاع 
ة) وفقاً من فئة وكيل وزارة) بالدورات التدريبية التى تعقد oصلحة الرضائب املرصية بفروعها (القاهرة والجيزة واإلسكندري

 للخطط التدريبية بهدف إملام األعضاء oا يستجد ىف مجال املحاسبة الرضيبية.
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وتحقيقاً ملبدأ تكافؤ الفرص بe أعضاء الجهاز ىف مختلف املحافظات جارى التنسيق إلدراج فروع أخرى ضمن الخطة 
 التدريبية املشار إليها.

اإلدارات املركزية ومراقبات الحسابات املرتبط طبيعة عملها بذلك ويقرتح ترشيح نحو ثالثة أعضاء عىل األك` من 
 املجال .

Víè†’¹]<°Ãq]†¹]æ<°f‰^�]<íéÃ¶<íèç–Â<î×Â<Ùç’£]<Ù^¥<îÊ<V^nÖ^m<

تتضمن الخطة التدريبية تيس~ إلحاق السادة األعضاء بالجمعية املذكورة من خالل توف~ عقود محاسب تحت  التمرين 
 ية املذكورة حتى الحصول عىل عضويتها.الخاصة بالجمع

Vð^’uý]æ<íÚ^ÃÖ]<íòfÃj×Ö<ïˆÒ†¹]<‡^ã¢]<V^Ãe]…<

إلحاق السادة أعضاء الجهاز بالدورات التى يعقدها الجهاز املركزى للتعبئة العامة واإلحصاء ىف املجاالت التى يرتبط 
 موضوعها بطبيعة عمل الجهاز.

Vxß¹]<V<ğ̂ŠÚ^}<

جهاز من شاغىل مجموعة الوظائف الفنية الرقابية باملنح التى ترد لإلدارة مثل منح (الواليات إلحاق السادة أعضاء ال
 املتحدة األمريكية، والهند، وماليزيا). 

وىف إطار رغبة اإلدارة ىف رفع كفاءة أعضائه سيتم دراسة إلحاق السادة أعضاء الجهاز oزيد من الشهادات املهنية مثل 
 الجامعة األمريكية) وغ~ها  (املحاسبة املتقدمة من

 


