معهد الدراسات املصرفية

سياسات االلغاء ورد الرسوم
مقدمة :
 من منطلق ان الشفافية هي احدى القيم اجلوهرية االساسية ملعهد الدراسات املصرفية؛ تولي ادارة املعهدأهمية خاصة لضمان تزويد وإطالع كافة املستفيدين من أنشطة املعهد التدريبية من مؤسسات موفدة
و/أو مشاركي أنشطة املعهد القائمني واملتوقعني على "سياسات اإللغاء ورد الرسوم" املتعلقة حباالت إلغاء
النشاط التدرييب و/أو اإلنساا منه و/أو إيقاف املعهد للنشاط التدرييب ،وكذلك تتابع ادارة املعهد مدى
االلتزام بتطبيق هذه السياسات ونشرها اىل جانب أية مستجدات خبصوصها بشكل كامل وواضح لكافة
املهتمني.
 غالبية متدربي أنشطة معهد الدراسات املصرفية التدريبية هم موظفون مرشاون/موفدون من قبلاملؤسسات اليت تساهم يف تغطية نفقات املعهد (وهي البنك املركزي االردني والبنوك احمللية العاملة
(التقليدية واالسالمية) واملؤسسات املالية املتخصصة اليت يقرها جملس ادارة املعهد) أو من موظفي
املؤسسات املالية احمللية أو املؤسسات االخرى ،كما يشكل املشاركون من مؤسسات من خارج االردن و/أو
أفراد على نفقتهم اخلاصة جزءًا حمدودًا من إمجالي متدربي املعهد.

النص العام للسياسة:
.1

.2

.3

.4

تتميز "سياسات اإللغاء ورد الرسوم" يف معهد الدراسات املصرفية مبراعاتها ألسس العدالة واملساواة
والرقابة عليها وبوضوحها وخاصة فيما يتعلق حباالت إلغاء النشاط التدرييب و/أو اإلنساا منه و/أو
إيقاف املعهد للنشاط التدرييب .وكذلك تؤكد ادارة املعهد على عدم قبوهلا ألي من حاالت التمييز
السليب أو التفاضلي فيما يتعلق حباالت رد رسوم االلتااق/االشرتاك ألي من مرشاي أنشطتها أو متدربيها
وفقًا إما ملصدر التمويل (مؤسسي أو شخصي) أو لتوقيت تسديد الدفعات.
تقوم ادارة املعهد بتزويد كافة املرشاني و/أو املتدربني يف املعهد بسياسات اإللغاء ورد الرسوم وباللغتني
العربية أواالجنليزية قبل عملية التسجيل يف أنشطة املعهد التدريبية .كما تتوفر هذه السياسات على
موقع املعهد االلكرتوني ،ويتم توزيعها مرفقة مع تعاميم أنشطة املعهد التدريبية املختلفة ومناذج
التسجيل ،وأيضًا يتم توزيعها على املتدربني مع بداية أي نشاط تدرييب.
يتوجب على كل مرشح/متدر تعبئة منوذج تسجيل والتوقيع على إقرار بأنه قد إستلم نسخة من
"سياسات اإللغاء ورد الرسوم" اىل جانب تفاصيل عن الرسوم املستوفاة عن النشاط التدرييب املعين (رسوم
االلتااق/االشرتاك ،الرسوم اإلضافية غري املسرتدة ،وأية تكاليف أخرى) وأيضاً تفاصيل إنعقاد النشاط
التدرييب والتعليمات التنظيمية اخلاصة بذلك النشاط.
حيق للمؤسسة املوفدة أو للمرشح/املتدر على نفقته اخلاصة إخطار املعهد شفوياً أو كتابياً خبصوص
رغبته بإلغاء ترشياه أو االنساا من نشاط تدرييب حمدد .وال يشرتط بأي حال أن تكون مثل هذه
احلاالت كتابية وال تعترب كشرط مسبق ألي من حاالت رد الرسوم يف حال إنطباقها.

 .5تعتمد عملية إحتسا الرسوم اليت سيتم ردها من الرسوم التدريبية االمجالية على نسبة عدد الساعات اليت مل
حيضرها املتدر (كناتج نسبة عدد الساعات التدريبية املتبقية اليت مل يتم حضورها من إمجالي عدد
الساعات التدريبية الكلية للنشاط التدرييب ،مضروبة برسوم النشاط التدرييب املدفوعة للمعهد) .إضافة اىل أنه
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سيتم خصم تكاليف كافة البنود املعلنة واملفصح عنها بشكل واضح وصريح على أنها رسوم إضافية غري
مسرتدة (يرجى الرجوع لبند "الرسوم االضافية غري املسرتدة" الوارد الحقاً).
 .6تقوم إدارة املعهد باالحتفاظ بالوثائق الالزمة لكل مرشح/متدر يقوم بإلغاء ترشاه أو االنساا من أي
نشاط تدرييب أو يتم إلغاء تسجيله فيه لإلستدالل بها بأن عملية رد الرسوم متت يف الوقت والدقة
املطلوبني .الوثائق املذكورة أعاله تشمل:
أ -منوذج تسجيل املرشح/املشارك للنشاط التدرييب.
 تفاصيل إنعقاد النشاط التدرييب املعين (عنوانه ،تارخيه ،توقيته... ،اخل).ج -تاريخ آخر يوم حضور للمرشح/املتدر يف النشاط التدرييب املعين.
د -تاريخ إعالم املعهد شفوياً أو كتابياً بقرار إلغاء الرتشح أو اإلنساا  ،أو تاريخ قرار ادارة املعهد
إلغاء النشاط التدرييب ،أو تاريخ قرار املعهد االداري بساب املتدر من النشاط التدرييب بسبب
جتاوز تعليمات االلتزام باحلضور أو للتعليمات التنظيمية أو لعالمات االجتياز اخلاصة بالنشاط
التدرييب املعين.
هـ -وثيقة/إثبات بإستالم الرسوم املدفوعة.
و -وثيقة بكافة البنود املعلنة واملفصح عنها مسبقاً كرسوم غري مسرتدة (يرجى الرجوع لبند
"الرسوم االضافية غري املسرتدة" الوارد أدناه).
ز -وثيقة بعدد ساعات احلضور الفعلية ونسبتها من إمجالي عدد ساعات النشاط التدرييب.
ح -تفاصيل معادلة إحتسا املبالغ اليت سيتم ردها.

حاالت إلغاء النشاط التدرييب و/أو اإلنسحاب منه و/أو إيقاف املعهد للنشاط التدرييب:
 .1حالة عدم قبول مرشح لإللتااق بنشاط تدرييب :يف حالة عدم قبول ادارة املعهد لرتشيح متدر ما لإللتااق
ب نشاط تدرييب يف املعهد ،أو يف حالة عدم متكن مرشح من خارج االردن من احلصول على تصريح دخول
للمملكة (الفيزا)؛ فيستاق على املعهد رد الرسوم املدفوعة كاملة للمرشح/للمؤسسة املوفدة يف أي من هاتني
احلالتني.
 .2حالة إلغاء النشاط التدرييب :يف حالة قيام ادارة املعهد بإلغاء نشاط تدرييب معني بعد تسجيل مرشح ما على
النشاط سواء من قبل مؤسسة أو على نفقته اخلاصة ،فيستاق على املعهد رد الرسوم املدفوعة كاملة
للمرشح/املؤسسة املوفدة.
 .3حالة إلغاء الرتشيح على نشاط تدرييب قبل إنعقاده أو حالة عدم حضور النشاط التدرييب من بدايته :يف حالة
قيام املؤسسة املوفدة أو املتدر على نفقته اخلاصة بإلغاء ترشياه للمشاركة يف أي نشاط تدرييب بعد استالم
كتا /رسالة من املعهد بقبول املشاركة وتأكيدها ،أو يف حال مل يقم مرشح املؤسسة املوفدة أو املتدر على
نفقته اخلاصة حبضور أعمال النشاط التدرييب؛ فيستاق على املعهد رد الرسوم املدفوعة كاملة
للمرشح/املؤسسة املوفدة يف أي من احلالتني أعاله.
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حالة إلغاء املشاركة أو االنساا من نشاط تدرييب بعد بداية إنعقاده :يف حالة قيام أي متدر حبضور جلسة
تدريبية واحدة فقط أو  %10من إمجالي عدد ساعات التدريبية للنشاط التدرييب املعين ثم إنساب ومل يستكمل
ما تبقى من النشاط؛ فينطبق عليه ما يلي:
أ -إذا كانت مدة الدورة/الربنامج التدرييب تساوي أو أقل من ( )21واحد وعشرين ساعة تدريبية؛ فال
تنطبق شروط إمكانية رد الرسوم املدفوعة للمعهد من قبل املؤسسة املوفدة أو املتدر على نفقته
اخلاصة ويستاق للمعهد كامل الرسوم التدريبية عن املتدر (قد ينطبق إستثناء واحد على هذه
احلالة كما هو وارد يف الفقرة (هـ) أدناه من هذا البند).
 إذا كانت مدة الدورة/الربنامج التدرييب أكثر من ( )21واحد وعشرين ساعة تدريبية؛ فتنطبقشروط إمكانية رد الرسوم املدفوعة للمعهد من قبل املؤسسة املوفدة أو املتدر على نفقته اخلاصة.
وتعتمد عملية إحتسا الرسوم اليت سيتم ردها من الرسوم التدريبية االمجالية على نسبة عدد
الساعات اليت مل حيضرها املتدر (كناتج نسبة عدد الساعات التدريبية املتبقية اليت مل يتم
حضورها من إمجالي عدد الساعات التدريبية الكلية للنشاط التدرييب ،مضروبة برسوم النشاط
التدرييب املدفوعة للمعهد) .كافة البنود املعلنة واملفصح عنها بشكل واضح وصريح على أنها رسوم
إضافية غري مسرتدة يف كتا /رسالة تعميم النشاط التدرييب سيتم خصمها من مبلغ الرديات املستاق
للمؤسسة املوفدة أو للمتدر على نفقته اخلاصة (يرجى الرجوع لبند "الرسوم االضافية غري املسرتدة"
الوارد الحقاً).
معادلة إحتسا مبلغ الرديات املستاق على الناو التالي:
=)

عدد الساعات التدريبية المتبقية التي لم يتم حضورها
إجمالي عدد الساعات التدريبية للنشاط التدريبي

∗ إجمالي رسم النشاط التدريبي(  −أية رسوم إضافية غير مستردة معلنة مسبقا

ج -لن يتم منح أية شهادة للمتدر يف حالة إنطباق ما ورد يف الفقرة (أ) من البند رقم ( )4أعاله عليه.
د -سيتم منح شهادة/شهادات للمتدر يف حالة إنطباق ما ورد يف الفقرة ( ) من البند رقم ( )4أعاله
عليه مبيناً فيها بالتاديد األجزاء اليت شارك فعلياً بها شريطة إلتزامه خالل حضوره بتعليمات
احلضور والغيا اخلاصة بها.
هـ -بعض الربامج التدريبية املشرتكة بالتعاون مع جهات إقليمية/دولية قد تتطلب ترتيبات خاصة فيما
خيص الرديات (الرسوم اليت سيتم ردها للمؤسسة املوفدة أو للمتدر على نفقته اخلاصة) اعتماداً
على االتفاق املسبق مع اجلهة اإلقليمية/الدولية .أية حاالت خاصة شبيهة يتم االفصاح عنها بشكل
واضح وصريح ضمن كتا /رسالة تعميم الربنامج التدرييب املشرتك.
و -يف حالة إلغاء الرتشيح للتقدم إلمتاان شهادة مهنية دولية قبل إنعقاده أو حالة عدم حضور االمتاان؛
تطبق يف هذه احلالة سياسة رد الرسوم اخلاصة باجلهة املصدرة لشهادة االمتاان املهين الدولي وهو ما
يتم االفصاح عنه بشكل واضح وصريح ضمن كتا /رسالة تعميم امتاان الشهادة املهنية الدولية
املشرتكة.

توقيت إستحقاق مبالغ الرديات (الرسوم اليت سيتم ردها للمؤسسة املوفدة أو للمتدرب على نفقته
اخلاصة):
 .1يف حالة عدم قبول ادارة املعهد لرتشيح متدر ما لإللتااق بنشاط تدرييب يف املعهد ،أو يف حالة عدم متكن
مرشح من خارج االردن من احلصول على تصريح دخول للمملكة (الفيزا)؛ يكون موعد تسوية كافة مبالغ
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الرديات املستاقة على املعهد للمرشح/للمؤسسة املوفدة يف أي من هاتني احلالتني خالل ( )45يوماً إما من تاريخ
بداية النشاط التدرييب املعين أو من تاريخ قرار عدم قبول الرتشيح من قبل املعهد أيهما أسبق.
 .2يف حالة قيام ادارة املعهد بإلغاء نشاط تدرييب جمدول مسبقاً بعد تسجيل مرشح ما للمشاركة فيه سواء من
قبل مؤسسة أو على نفقته اخلاصة؛ يكون موعد تسوية كافة مبالغ الرديات املستاقة على املعهد
للمرشح/للمؤسسة املوفدة خالل ( )45يوماً إما من تاريخ بداية النشاط التدرييب امللغي أو من تاريخ قرار إلغاء
النشاط من قبل املعهد أيهما أسبق.
 .3يف حالة قيام املؤسسة املوفدة أو املتدر على نفقته اخلاصة بإلغاء ترشياه للمشاركة يف أي نشاط تدرييب بعد
استالم كتا /رسالة من املعهد بقبول املشاركة ولكن قبل إنعقاد النشاط ،أو يف حال مل يقم مرشح املؤسسة
املوفدة أو املتدر على نفقته اخلاصة حبضور أعمال اليوم االول من النشاط التدرييب؛ يكون موعد تسوية
كافة مبالغ الرديات املستاقة على املعهد للمرشح/للمؤسسة املوفدة خالل ( )45يوماً إما من تاريخ بداية
النشاط التدرييب امللغي أو من تاريخ قرار إلغاء الرتشح للنشاط التدرييب أيهما أسبق.
 .4يف حالة قيام أي متدر حبضور جلسة تدريبية واحدة فقط أو  %10من إمجالي عدد ساعات التدريبية لنشاط
تدرييب مدته أكثر من ( )21واحد وعشرين ساعة تدريبية ثم إنساب ومل يستكمل ما تبقى من النشاط؛ يتم
إحتسا مبلغ الرديات املستاق على املعهد للمرشح/للمؤسسة املوفدة اعتماداً على تاريخ "آخر يوم حضور
للمتدر يف النشاط التدرييب ( .")LDAويتم تسوية مبلغ الرديات املستاقة على املعهد خالل ( )45يوماً من
"تاريخ إعالم ادارة املعهد وتوثيق حالة االنساا ( .")DODيف حالة قيام املتدر /املؤسسة املوفدة بإعالم ادارة
املعهد بشكل مسبق عن نية االنساا وتوثيقها من قبل ادارة املعهد ( ")DODحبيث تكون مهلة الــ ( )45يوم
كموعد لتسوية مبلغ الرديات تنتهي قبل "آخر يوم حضور للمتدر يف النشاط التدرييب (")LDA؛ فيتم
تعديل موعد تسوية مبلغ الرديات املستاقة على املعهد خالل ( )45يوماً من تاريخ "آخر يوم حضور للمتدر
يف النشاط التدرييب (.")LDA

الرسوم االضافية (غري املسدردة) والغري مضمنة يف رسوم االلتحاق/االشدراك يف أنشطة املعهد:
 كافة الرسوم والتكاليف االضافية (مثل مثن كتب ،رسوم شان ،رسوم تسجيل ،رسوم امتاانات،تكاليف ترتيبات السفر ،تكاليف التجهيزات واملعدات اخلاصة ،حصص شركاء املعهد االقليميني/الدوليني
يف الربامج املشرتكة) وغريها من التكاليف املماثلة حبيث تكون غري مضمنة يف رسوم االلتااق/االشرتاك يف
أنشطة املعهد وتكون بنود معلنة ومفصح عنها بشكل واضح وصريح على أنها رسوم غري مسرتدة يف
كتا /رسالة تعميم النشاط التدرييب.
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