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 : مقدمة

 التي المالية الموازنة يفسر ما وهذا ، المنظمات يصنف الذي والنجاح التطور مقاييس أهم أحد التدريبية العملية تعد
 للتدريب ودقيق واضح مفهوم توافر ينبـغي التدريبيـة العمـلية ولنجاح ، التدريبية للعملية الذكية المنظمات ترصدها

 الصحيح اإلعداد في تأثير من لـذلك لما ، التدريب ومسؤول ومتدرب مدرب من التدريبية العـملية أطراف لـدى
 البشرية الموارد باحتياجات تفي التي التدريبية العملية في الحديثة األساليب واتباع التدريبية، للبرامج السليم والتنفيذ
 بما خاص نحو على التدريب في الشاملة الجودة نظام واعتماد ومهاراتهم، معارفهم وتنمي المنظمات في العاملة
 للمواطنين المقدمة  الخدمات مستوى يرفع أن شأنه من الذي الشاملة الجودة نظام إلى  الشركات في العمل يحول

  االهداف وتحقيق

 تنفيذ كيفية تنظم التي الطرق التدريب ميزانية وتحدد للدولة العامة الميزانية من يتجزأ ال جزءا التدريب ميزانية تعد
 ، التدريبية العملية تواجه التي االساسية المشكلة التمويل ويعد ، محددة لسنة الميزانية هذه وتكون ، التدريبية البرامج
 لمراكز الضرورية المستلزمات واستكمال وتوفير للتدريب المخصصة المالية االعتمادات زيادة الضروري فمن ولذلك

 تخصيصات وضع طريق عن ذلك يتم أن ويمكن والمتدربين للمدربين والمعنوية المادية الحوافز وتوفير التدريب
 . للمنظمة العامة الميزانية في كافية مالية

 مالية خطة فهي واحدة، تكونسنة ما عادة قادمة، مدة عن والنفقات لإليرادات تقديرا   تتضمن عام، بشكل الموازنة، إن
 مستوى على تكون قد آما ،(العامة الموازنة)  الحالة هذه في وتسمى الدولة مستوى على الموازنة تكون وقد سنوية،
 دورها عن وتعّبر القادمة، السنة في الوحدات مجموع أو نشاطالوحدة تعكس التي المرآة هي والموازنة الوحدة،

 من المطلوبة والواجبات المهام اتسعت كلما الموازنة، وثيقة تتضمنها التي عددالوحدات زاد وكلما وتوجهاتها،
 نفسه،يوسع الوقت في ولكنه الوحدات، تلك عمل بين والتنسيق الربط إلجراء المالية اإلدارات أو فياإلدارة المعنيين

 أو البرامج تنفيذ في كانت سواء عديدة، مجاالت في عملها وينسق الوحدات هذه لمجموع الشمولي التخطيط دائرة
 .هذهالوحدات لمجموع التدخلية أو التنموية األهداف تحقيق أو اإليرادات تحصيل

 سياستها وعن الوحدات، أومجموعة الوحدة أهداف عن تعّبر بالضرورة فإنها تخطيطية، أداة الموازنة أن منطلق ومن
 الموارد تلك توزيع وعملية لمواردها استغاللها وكيفية وبرامجها

 .وسياساتها أهدافها تحقق بها التي اإلنفاق أوجه بين

 المفاضلة عملية إلى يجباللجوء الحالة هذه في إنه إذ محدودة، الموارد تكون عندما كذلك، الموازنة، أهمية وتزداد
 من المحدود القدر ذلك باستخدام منالمنافع ممكن قدر أكبر تحقيق أجل من المطروحة البرامج أو البدائل بين

 .الموارد
 : التدريبي البرنامج أهداف

 أخصائي بوظيفة – التدريب إدارة – البشرية الموارد إدارة في العاملين تمكين الى التدريبي البرنامج هذا يهدف
 أجل من الشركة بها ترغب التي الجدارات لمستوى مراعاة وجه أكمل على الوظيفي عملهم أداء من انيةالث لدرجهبا

 . المرجوة االهداف تحقيق
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 :  على قادر المتدرب سيكون التدريبية الدورة نهاية في

  اوأهميته موازنة التدريبماهية  تعريف وفهم .1

  التدريب موازنة لإلعداد الزمة بياناتالتحديد  .2

 للتدريب التقديرية الموازنه إعداد خطواتفهم  .3
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 : والموازنة الميزانية بين الفرق

 : الميزانية

 لبعض كنتيجة المنشاة تملكها التي الحقوق أو االقتصادية المنافع أو األصول من لكل تاريخ ملخص عن عبارة
 تسوية تتطلب والتي والحاضرة الماضية العمليات عن الناتجة الخصوم  أو وااللتزامات الماضية أو الحالية العمليات

 .خدمات تقديم أو أصول استخدام طريق عن

 : الموازنة

 مركز قائمة – تقديرية دخل قائمة وتشمل مقبلة، المنشاة في النشاط نواحي كل تغطي مستقبلية مالية خطة هي
 . تقديرية نقدية تدفعات قائمة – تقديرية مالي

 : والموازنة الميزانية بين فرق هناك أن يتضح هذا من

 الميزانية الموازنة
 .لتقديرات مستقبلية ملخص -1
الموازنة الشاملة تتكون من عدد  -2

قائمة الدخل قائمة  –الموازنات التقديرية 
 (قائمة تدفقات –مركز مالي 

على . تعتمد على أرقام تقديرية تعتمد -3
 .بيانات سابقة وتقديرات الخبراء 

 ملخص تاريخ لبيانات قد تمت -1
تتكون من األصول والخصوم وحقوق  -2

 .الملكية 
تظهر . لى أرقام فعلية تاريخيةتعتمد ع -3

 .في الدفاتر والمستندات

 البرنامج مستوى تحديد إلى باإلضافة يستلزم األمر فان التدريب لخطة العلمية األسس إعداد عند فانه عليه وبناء
 تخطيط مناقشة خاللها من يمكن لكي وذلك ، التقديرية التدريب موازنة تحدد أن التدريبي والموقف الالزمة والدورات
 لكل التعادل نقطة تحديد ذلك ويستلزم هذا ، النشاط نتيجة صافي إلى للوصول التكاليف مع اإليرادات بمقارنة الربح
 (. الربح تخطيط – التكاليف تخطيط – اإليرادات تخطيط) التدريب خطة برامج من برنامج

 . التكاليف عناصر تقدير وكذلك اإليرادات تقدير يتم الربح ولتخطيط

 تكاليف وهي) ثابتة وتكاليف( النشاط حجم تغير مع تتغير تكاليف وهي)  متغيرة تكاليف إلى التكاليف وتنقسم هذا
 يحقق( ثابت+  متغير) الكلية التكاليف مع الكلية اإليرادات تساوي حالة وفي( النشاط حجم تغير مع تتغير ال

 .التعادل المشروع

 . الثابتة التكاليف+     المتغيرة التكاليف=   االيردات
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 الموازنة دورة

 : يلي كما توضيحها يمكن خطوات بعدة القيام المنشأة على يجب الموازنة إلعداد

 

 
 السبب وهو للمنشأة( mission statement) المهمة بيان تحديد هي موازنة أي إعداد في البداية نقطة .1

 فمثال   المنشأة، في العليا واإلدارة اإلدارة مجلس قبل من وضعه يتم البيان وهذا المنشأة، هذه لوحود الرئيسي
 .اتصاالتعالمية خدمات تقديم طريق عن السهم قيمة زيادة هو االتصاالت قطاع في تعمل شركة مهمة

 هذه تعمل حيث( long-term objectives) األجل طويلة األهداف وضع يتم المهمة بيان إعداد بعد .2
 مثل عامة بعبارات األهداف هذه عن التعبير يتم المنشأة، ألنشطة الرئيسية المالمح رسم على األهداف

 منشأة تهدف مثال   للمنشأة، المديونية نسبة تحسين السوق، في المنشأة حصة زيادة المبيعات، قيمة زيادة
 .سنوات 3 خالل األردن في الخلوية الهواتف اتصاالت سوق من% 33 امتالك إلى

 المتاحة والمصادر باإلمكانيات وربطها( Short-term objectives) األجل قصيرة األهداف إعداد .3
 تأثير يوجد فإنه لذلك المحدودة، الموارد لتخصيص حاسم أمر يعتبر باألولويات الوعي أن حيث للمنشأة،
 .المتاحة واإلمكانيات األهداف بين متبادل

 في وتجميعها المنشأة، في اإلدارية الوحدات كافة أنشطة تغطي التي التشغيلية والجداول البرامج إعداد .4
 خطة يعكس واحد ملخص جدول إلى الوصول لغاية المنشأة في والمسؤولية السلطة خطوط حسب جداول
 .ككل المنشأة

عداد الموازنة جدول في الموضوعة للخطة الفعلي التنفيذ .3  التكاليف حصر خالل من الفعلي األداء تقارير وا 
 .العمل تنفيذ اثناء تحدث تحصل التي واإليرادات
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 تقديم يتم حيث اإلنحرافات، لتحديد وذلك الموازنة في المخططة األداء مستويات مع الفعلية النتائج مقارنة .6
 عن إنحرافات وجود حال في التصحيحية اإلجراءات اتخاذ من تتمكن لكي لإلدارة األداء تقارير

 .األداءالمخطط
 الخطط تعديل اإلدارة تستطيع المختلفة اإلدارية الوحدات من لإلدارة ترد التي األداء تقارير على بناء   .7

 .مسبقا   المحددة وأهدافها لمهمتها المنشأة تحقيق لضمان واألهداف
 : الموازنة أنواع

 الفوقية والبنية التحتية البنية لتحقيق والتشغيلية والتكتيكية االستراتيجية الموازنات .1
 -( اشهر اسابيع،) االمد قصيرة خطط - االجل وطويلة ، االجل ومتوسطة ، االجل قصير الموازنات .2

 سنوات 3-3 من االمد طويلة خطط - سنوات 3-1 من االمد متوسطة خطط
 :الوظيفية والموازنات الشاملة الموازنات .3

 الموارد وقيمة بالكمية بدءا االدارية الوحدة نشاط أوجه كافة تغطي التي الموازنة وهي:  الشاملة الموازنة −
 الختامية والحسابات الموازنة باعداد وانتهاء

 االيرادات موازنة ، النقدية الموازنة مثل معينا، نشاطا تغطي التي الموازنة وهي:  الوظيفية الموازنة −
 التقديرية

 الصفرية والموازنة التقليدية الموازنة .4

 Master Budget الرئيسية الموازنة

 الى وتقسم المشروع، في األقسام رؤساء من المعدة الموازنات كل مع التنسيق بواسطتها يتم التي الموازنة وهي
 :مجموعتين

 والخسائر باألرباح المتعلقة الموازنات:  األولى المجموعة

  العمومية بالميزانية المتعلقة الموازنات:  الثانية المجموعة

 : التالية الخطوات في ترتيبها يمكن الرئيسية الميزانية مكونات أن والعادة

 االجل طويلة واالهداف االجل قصيرة االهداف حدد -أ 
  المالية الفترة خالل المتوقعة بالمبيعات تنبأ -ب 
 .التشغيلية المصاريف البضاعة، تكلفة في المتمثلة التشغيلية المصاريف وقدر تنبأ -ج 
 على أثرها تقدير بعد المشروع أصحاب حقوق على المؤثرة الحسابات ، الخصوم ، األصول وقدر تنبأ -د 

 .والخسائر األرباح حسابات
 الرئيسية الموازنة حضر السابقة المعلومات من -ه 

 المعلومات توافر االمر هذا ويتطلب. المحتمل الخطر وتقييم وتحديد التأكد عدم عنصر تخفيض بالتنبؤ ويقصد
 التأكد عدم عنصر لتخفيض المستقبل بشان وكذلك وتحليلها، لدراستها الماضي بشأن المحاسبية
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 : والخسائر باالرباح المتعلقة الموازنات: االولى المجموعة

Budgeted Income Statements  

 أن والعادة. مقبلة لسنة والمصروفات االيرادات بحسابات المتعلقة التنبؤات مختلف بتلخيص المتعلقة الموازنات وهي
 الموازنة تستخدم الشركات من وكثيرا. أسبوعية حتى أو شهرية او(  Quarter’s)معينة فترات الى التنبؤات تقسم

 . المستمرة الموازنات يسمونها كما أو(  Moving budget)المتحركة

 المبيعات موازنة −
 المباعة البضاعة تكلفة موازنة −
 االنتاج موازنة −
 المواد مشتريات موازنة −
 المباشرة االجور موازنة −
 المباشرة غير الصناعية المصاريف موازنة −
 التشغيلية المصاريف موازنة −
 المبيعات مصاريف موازنة −
 العامة المصاريف موازنة −

 العمومية بالميزانية المتعلقة الموازنات:  الثانية المجموعة

 النقدية الموازنة −
 الرأسمالية المصاريف موازنة −

 على َأو المالية السنة شهور على التكلفة لتوزيع الجهد بعض بذل المهم من الموازنة، إعداد من اإلنتهاء عند
 التعديالت عمل من أيضا يمكنك وسوف. شهر كل في للقسم النقدية السيولة لمراقبة أداة يقدم سوف فهذا. أرباعها
 .ذلك تتطلب العمل ضغوط كانت إذا الحاجة حسب
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 :الموازنة أركان

 القادمة بالفترة تتعلق مستقبلية خطة أنها −
 من اليها للوصول االدارة تسعى التي واالهداف للخطط وترجمة أداة هي بل هدفا، ليست الموازنة أن −

 وكمية مالية ارقام الى االهداف ترجمة خالل
 رقابية اداة أنها −

 الغعالة الموازنة عناصر

 بغرض وتنظيمي محاسبي هيكل وجود −
 والصالحيات الواجبات تحديد −
 المسؤوليات تحديد −
 الحكومية الوحدة داخل االنشطة تكاليف لتحديد معياري تكالبف نظام وجود −
 عاتقها على الملقاة والواجبات بالمسؤوليات(  االدارية الوحدات)المختلفة االدارات تعريف ضرورة −

 الموازنة تنفيذ حسن لضمان
 للموازنة الرئيسية االهداف

 التخطيط −
 العمليات تنفيذ على الرقابة −
 الحوافز ومنح االداء تقييم −
 المختلفة االقسام بين والتنسيق االتصال تسهيل −
 ، النشاط من الدور ، النسبية االهمية ، الحاجة حسب المختلفة، االقسام على المتاحة المصادر توزيع −

 . المجتمع خدمة

 : الموازنه تجميع طرق

 :هما الشائعتان والطريقتان الموازنة، تجهيز لعملية معينة طرق المنظمات وتتبع

  للتحليل طريقتين فيها ويستخدم(: Incremental budgeting) تزايدية موازنة .1
 الجديدة الموازنة تقدير ويتم الحالية الميزانية بإستعمال وذلك( Trend Analysis) التحليل اإلتجاه استخدام -أ 

 .التوقعات على مستندة بند لكل أسفل إلى َأو أعلى إلى تعديالت بعمل
 من مئوية نسبة زيادة ويتم الحالية الميزانية بإستعمال وذلك( Ratio Analysis) النسبى التحليل استخدام -ب 

  المتوقعة التغيرات ضوء فى تكون الميزانية هذه إجمالى
 إلى ضمه قبل بند كل تبرير يجب الطريقة هذه في(: Zero-based budgeting) الصفر من موازنة .2

 .الصفر من نظيفة بصفحة العملية تبدأ لذا. الموازنة
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 : التدريب موازنة

 .األخرى األنشطة بقية ذلك في شانها لتنفيذها مالية وتخصصات موازنة إلى التدريب خطة تحتاج −
 . حده على برنامج كل وتكلفة إيرادات أساس على التدريب موازنة تعد −
 المحتملة للنفقات ومدروسة منظمة مراجعة الموازنة تتطلب −
  والبيانات للمعلومات منظم جمع الموازنة وضع يتضمن −
 االعتبار في األخذ مع المنشأة خارج في تعقد التي البرامج  عن الداخلية البرامج تكلفة حساب يختلف −

 . اآلخر عام من يحدث الذي والضخم األسعار ارتفاع نتيجة التكاليف على تطرأ قد التي الزيادات

  التدريب لموازنة لإلعداد الزمة بيانات

 موازنة لعمل الالزمة البيانات فإن التدريب، منظور من أما. البيانات أشكال من العديد جمع موازنة عمل ويتطلب
 :التالي تتضمن جديدة

 .تنفيذها المتوقع التدريبية البرامج عدد −
 .التدريب فى المتوقعة اللوجستية المصروفات تكلفة −
 .الجارية للسنة الفعلية التكاليف بيانات −
  المتوقعة التدريبية الساعات أو األيام عدد −
 تؤثر قد والتى التدريب تخص التى األنظمة َأو أو العمل أو اإلستراتيجية أو السياسة في أخرى تغييرات أي −

 .التكلفة على
 طبيعة على يعتمد وهذا تخمينات، َأو فعلية تكاليف على ومستندة معقدة َأو بسيطة التقديرات تكون قد −

 . المتوفرة والبيانات المصروفات

 مثل،  الصفر من الميزانيات وضع عند للشركات التدريب ميزانيات وضع فى العالمية المعايير بعض هناك
 ومن،  %(3 -1) فيها العالمى والمعيار التدريب موازنة لتكون السنوية العاملين أجور إجمالى من نسبة تخصيص

 فى للفرد تدريبية أيام( 1::1) بين ما هو فيها العالمى المعيار فإن سنويا   للفرد المخططة التدريبية األيام ناحية
 ضربه ثم :1 فى أو 1 فى وضربه تقديريا   التدريبيى اليوم تكلفة معرفة طريق عن الموازنة حساب ويمكن،  السنة
 .بالتدريب المستهدفين الموظفين عدد فى

  التدريبية الموازنة أهمية

 :دةمنهايخدمةلمتخذيالقرارفيمجاالتعد تقدم الموازنة فإن التدريبية العملية على تعود التي الفوائد الى باالضافة

 .الموارد لتلك الوحدة استخدام لتنظيم وسيلة بذلك وهي مواردها من الوحدة استفادة يفيةك تبين أنها .1
 .الوحدة برامج أولويات تحديد خالل من ، لتحقيقها الوحدة تسعى التي المستقبلية األهداف تعكس أنها .2
 األموال استخدام عدم على المترتبة والتكاليف النفقات من المتحققة المنافع بين التوازن لتحقيق وسيلة أنها .3

 .بديلة أوجه في
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 االقتراض من الموارد على الحصول وتكاليف المستقبلي التخطيط أولويات بين المواءمة لتحقيق وسيلة أنها .4
 .الذاتية الموارد في الزيادة من أو

 : يلي ما تحقيق في االدارة الموازنة تساعد .3
 معينة أهداف تحقيق −
 . لها المخطط المصاريف مع تتوافق الفعلية المصاريف أن من للتأكد −

 :التدريبية البرامج موازنة أنواع

 : الميزانية من نوعين هناك التدريب مجال في ولكن العامة للموازنات  متعددة أنوع هناك

 :التقديرية الموازنه .1

 ، التدريبي البرنامج متطلبات لمواجهة أرقام صورة في التدريب مركز أو المنظمة تضعها التي الخطة وهي
 . معينه زمنية مدة خالل أهدافه تحقيق لغرض

 : الفعلية الميزانية .2

)  الفعلية االرقام وضع يتم إذ التدريبي البرنامج من االنتهاء بعد وضعها يمكن التي الحقيقة الميزانية وهي
  التدريبي البرنامج متطلبات لمواجهة صرفها تم التي(  الحقيقية

دارة البرنامج مصمم وقدرة كفاية على يدل والفعلية التقديرية الميزانيتين أرقام بين االختالف قلة او شدة أن ويالحظ  وا 
 نجاحهم مدى وتبين بل المتطلبات هذه لمواجهة التنبؤ في التدريب

 :التقديرية الموازنات وضع عند توصيات

 المحتملة القيم توقع ومحاولة التغير لهذا ادت التي األسباب إلى النظر المهم فمن الوقت بمرور التكلفة تغيرت إذا
 :التالية األسئلة من نتأكد أن ممكنو من ال التالي للسنة

 ؟ متغيرة أم السنة، خالل تتغير لن أي ثابثة، المصروفات هذه هل

 التدريبية البرامج عدد يتجاوز أن يمكن ال: مثل محدد، بمستوى ستتغير هل متغيرة، مصروفات كانت إذا −
  العمل، لحاجات إستنادا تتغير َأم. المعتمد األقصى العدد

 المتوفرة؟ البيانات على إستنادا األحوال وأسوأ أفضل هي ما −
 معين؟ بند حذف تم إذا العكسي التأثير مدى وما المصروفات مبررات هي ما −
 خطط تغير قد خارجية شركات مع التعاقد المصاريف، هذه على تؤثر أن يمكن خارجية قوى يوجد هل −

 أسعارها

 تقدم أعاله األسئلة ولكن التدريب، موازنة على تؤثر أن يمكن التي السيناريوهات كل توقع المستحيل من أنه حيث
 .موضوعية نظر وجهة من النفقات كل لتقييم مدروسة وسائل
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 : للتدريب التقديرية الموازنه إعداد تسبق خطوات

 التدريبي االحتياج تحديد:  االولى الخطوة

 التدريبي االحتياج أولويات تحديد:  الثانية الخطوة

  العامة التدريبية الخطة وضع:  الثالثة الخطوة

  تدريبي برنامج كل تكلفة تحديد:  الرابعة الخطوة

 للتدريب التقديرية الموازنة تحديد:  الخامسة الخطوة

  

1 
 تحديد االحتياج التدريبي•

0 
 تحديد أولويات االحتياج التدريبي•

1 
 وضع الخطة التدريبية العامة •

4 
 تحديد تكلفة كل برنامج تدريبي •

1 
 تحديد الموازنة التقديرية للتدريب•
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 :  التدريبي االحتياج تحديد:  أوال

 :التدريبية االحتياجات تعريف

 يتطلبه ما هو واالحتياج المطلوب المبلغ عن القصور تعني والحاجة والنقص، االفتقار بأنه لغة االحتياج يعرف
 .فيه قصور أو نقص الستكمال الشيء

 وخبراته، ، ومهاراته بمعارفه، والمتعلقة الفرد في إحداثها المطلوب التغيرات مجموعة  فهي التدريبية االحتياجات أما
 .عالية بكفاءة الحالية وظيفته وواجبات اختصاصات أوألداء أعلى، وظيفة لشغل الئقا   لجعله واتجاهاته وسلوكه،

 تحديد إلى وللوصول. يكون أن يجب وما كائن هو ما بين التفاوت بأنه التدريبي االحتياج البعض ويعرف هذا
 بعد المستهدف أواألداء والسلوك تطويره، أو تغييره المراد أواألداء السلوك نحدد أن يجب فانه التدريبية االحتياجات
 االحتياج درجة لمعرفة األساس هو المستهدف أواألداء السلوك بين الفرق أو االختالف أن ويالحظ التدريب،
 .أليه للوصول نسعى الذي التدريبي

 ألي – ما منظمة في العاملين أداء بها يتسم قد التي النقص جوانب بأنها التدريبية االحتياجات يعرف من وهناك
 هذا تحسين على يعمل بما العاملين هؤالء إلى المقدمة التدريب برامج تتضمنها أن يجب والتي األسباب من سبب
 .األداء

 الوقت في البرامج هذه تقديم ولضمان. البشرية الموارد لتنمية برامج توفير هي للتدريب األساسية المهمة أن وبما
 هذه أهم ومن. والتطوير التدريب عمليات ضمن المهمة األنشطة من العديد وتنفيذ تخطيط يتم أن يجب لذا المناسب
 البرامج لنجاح وحاسمة مهمة عملية التدريبية االحتياجات تحديد عملية وتعتبر. االحتياجات تحديد األنشطة
 :يلي ما يتطلب التدريبية االحتياجات تحديد ألن وذلك التدريبية،

 .منهم المتوقعة والنتائج البرامج ومدة المطلوب التدريب ونوع تدريبهم المطلوب األفراد تحديد −
 في المستخدمة والوسائل التدريبية، البرامج محتوى تصميم ضوئها في يتقرر كما بدقة، أهدافه للتدريب يحدد −

 .التدريب برامج تقييم وكذلك المتدربين، واختيار التدريب
 نأمل الذي والمستوى التدريب، بدء قبل المتدرب عليه يكون الذي المستوى بين المسافة تحديد في يساهم −

 لتحديد المثلى الوسيلة هو علميا قياسا وقياسها التدريبية االحتياجات تقدير إن إذ نهايته، عند إليه وصوله
 إحداث إلى الهادفة والخبرات واالتجاهات المعلومات من وكيفا  ً   كما للمتدربين تزويده المطلوب القدر

 .المهنية الكفاءة ورفع التطوير
 التدريب برامج استحقاقية مدى ويبين لحلها، التخطيط عملية على ويساعد ما، مشكلة تشخيص في يساعد −

 .عدمها من
 معدل ورفع شاملة، بصورة التطوير أهداف تحقيق خالل من اإلهدار من والتقليل النفقات تخفيض في يسهم −

 .التدريب طريق عن تحقيقها يتم التي العمل إنتاجية من أعلى مستوى على والحصول األداء كفاءة
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 : التدريبية االحتياجات مصادرتحديد

 : التدريبية االحتياجات تحديد في اإلسهام التالية الجهات من أكثر أو واحدة لجهة يمكن فانه

 .غيره أكثرمن لديه القصور بجوانب يشعر الذي الوحيد الشخص ألنه المتدرب

 . التدريبية احتياجاته تحديد المراد المتدرب على يشرف الذي المباشر الرئيس

 تحديد مسؤوليات عاتقه على تقع والذي الفنية التدريب لشؤون المتفرغ الشخص وهو التدريب اختصاصي
 .التدريبية االحتياجات

 في متخصصة مستقلة استشارية أو تدريبية هيئه إلى ينتمي الذي الشخص وهو والمستشار المتخصص الخبير
 .احتياجه وتحديد التدريب

 فترة طول عنه لديها الدورية التقارير ووجود المتدرب، على العام إشرافها بحكم وذلك( المحليةأوالمركزية) اإلدارةالعليا
 .لها التابع موقعه في عمله

 الطويلة الخبرات من تمتلك والتي المتخصصة، الخبرة بيوت بمثابة تعتبر التي وهي المختصة التدريب مراكز
 .التدريب شؤون في ومؤثر بارز دور للعب ايؤهله ما المسحية والطرق والتقنيات

 : التدريبية االحتياجات أصناف

 :منها التدريبية االحتياجات لتصنيف طرق عدة هناك

 : إلى تصنيفها أي الهدف، حسب تصنيفها -أ 
 في أو التدريس أصول في حديثا المعينين المدرسين دورات مثل األفراد، أداء لتحسين عادية احتياجات −

 .التربوية األساليب
 طريقة أو جديد إداري نظام استخدام بكيفية المتعلقة الدورات مثل العمل كفاءة لرفع تشغيلية احتياجات −

 .جديدة عمل
 أو فنية، وحدة لتشغيل متكاملة كوادر إعداد دورات مثل المنظمة، فعالية لزيادة تطويرية احتياجات −

 على الحصول تأمين بهدف حاليا العاملين أو المنظمة في مستقبال العمل في للراغبين منح تخصيص
 .الكوادر من االحتياجات خطة حسب مستقبال ماهرة كوادر

 -:إلى تصنيفها أي الزمنية، الفترة حسب تصنيفها -ب 
 (.مخططة غير-آنية) عاجلة احتياجات −
 (.مخططة)  المدى قريبة احتياجات −
 (.المدى بعيدة خطة/ تطويرية) مستقبلية احتياجات −

 -:إلى تصنيفها أي كثافته، أو التدريب حجم حسب تصنيفها -ج 
 .فردية احتياجات −
 .جماعية احتياجات −
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 -:إلى تصنيفها أي، أسلوبه أو التدريب طريقة حسب تصنيفها -د 
 .تطبيقي/  الموقع في عملي لتدريب احتياجات −
 .نظري/ قاعات في معرفي لتدريب احتياجات −

 -:إلى تصنيفها أي، جهته أو التدريب مكان حسب تصنيفها -ه 
 .الداخلية الخبرات على اعتماد العمل أثناء تدريبية احتياجات −

 .مماثلة مؤسسات أو تدريبية وهيئات مراكز على اعتمادا العمل خارج تدريبية احتياجات -و 

 التدريبية االحتياجات مستويات

 :حيث من وأصنافها التدريبية االحتياجات مستويات إلى النظر ويمكن

 بنوع ترتبط فريدة حاجات موظف فكل. االحتياجات تحديد عملية في البداية نقطة هي وهذه: األفراد مستوى −
 االحتياجات على التركيز وان. وشخصيته العملية وخبراته والثقافية، العلمية وخلفيته وطبيعتها، وظيفته
 يأملها نتائج تحقيق يسهل كما الحاجات، تلك يلبي تدريبي برنامج وضع الممكن من يجعل لألفراد التدريبية
 .العالقة أصحاب األفراد ويدركها

 تدريبية حاجات لهم مشرفين أو ومسئولين مديرين من بمجموعة الحاجات تتعلق وهنا:  الجماعات مستوى −
 .مشتركة

 الحاجات تجمع قد المنظمات فان هنا ومن تنظيم، في يعملون والجماعات األفراد إن:  التنظيم مستوى −
 األفراد حاجات بين للتوفيق المتاحة الموارد وفق تدريبية برامج وتصمم الجماعات وحاجات الفردية

 قد المنظمات في المسئولين فان وكذلك. أخرى جهة من ككل التنظيم وحاجات جهة، من والجماعات
 فيها، العاملين وقيم المنظمة، ثقافة مثل بالتنظيم تتعلق مشكالت لمعالجة التدريبية الحاجات يحددون

 تلك تعالج تدريبية برامج يصممون وبالتالي بها، القرار واتخاذ االتصاالت وأساليب اإلنسانية، وعالقاتهم
 .مستويات عدة أو إداري مستوى ومن المنظمة في عاملون إليها وينضم المشكالت

 إلى ودقيقة موضوعية بصورة التوصل كيفية على ينصب فانه مداخلة، كانت أيا التدريبية االحتياجات تناول إن
 .ونوعها المطلوبة التدريبية االحتياجات حجم
 : التدريبي االحتياج أولويات تحديد:  ثانيا

 : التدريبية االحتياجات أولويات تحديد طرق
 : الموظفين من وظيفية مجموعة مقابلة .1

 تحديد منهم يطلب ثم الموظف، عمل بصلب المتعلقة والمهمات المجاالت من عددا تحديد يتم −
 في سابقا تدريبا تلقوا إذا وفيما  المختلفة أعمالهم مهام في بأنفسهم التدريبية احتياجاتهم درجة

 الحاجة درجات أعلى من يبدا ثالثي قياس سلم الغرض لهذا يستخدم. المختلفة المهمات أو المجال
 وادنى ،%(::1-%73) بين ما المرجح وسطه يتراوح التدريب في األولوية له ملح كاحتياج
% :3 من اقل المرجح وسطه تدريبية كحاجة أهمية له ليس مهم غير كاحتياج الحاجة درجات
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 الحاجات سلم في الثانية المرتبة في أولويته ملح غير لكنه مهم كاحتياج الوسط في وبينهما
 %(. 73من اقل -% :3) بين ما وسطه يتراوح التدريبية

 في وكأولوية  الموظفون عنها عبر إلحاحا التدريبية الحاجات اكثر  :الملحة التدريبية االحتياجات −
  التدريبية احتياجاتهم سلم

 الحاجة في األولوية حيث من الثاني المرتبة في يأتي : الملحة وغير المهمة التدريبية االحتياجات −
  التدريبية

 : هما اثنين سببين إلى ذلك يعود ربما الموظفين نظر وجهة من المهمة غير التدريبية االحتياجات −
  أخرى مرة عليها التدريب إلى حاجة هناك تعد ولم المجاالت هذه على تدريبهم تم قد -أ 
 ملحة تدريبية حاجة يعتبرونها المجاالتوال هذه على مسبقا تدريبهم يتم لم -ب 

 :الواحدة االدارة في بأنفسهم الموظفين إختيار بطريقة التدريبية العملية أولويات تحديد كيفية يوضح التالي والجدول
 الموظفين مقابلة بعد فرد لكل التدريب إحتياجات اولويات لتحديد تفصيلي جدول

احتياج  المهارات والمعارف
 ملح

احتياج 
 مهم

احتياج 
 الوسط غير مهم

تلقى 
تدريبًا 
 سابقا

لم يتلقى 
تدريبا 
 سابقا

       المعارف
   - - -  
       

       المهارات
       
       

 : كالتالي كاملة باالدارة الخاصة االولويات تجميع يتم التدريبي االحتياج اولويات تفاصيل يستكمل ان بعد
 الحسابات إلدارة المطلوبه التدريبية البرامج

/ اسم البرنامج التدريبي 
 االجمالي رامي فتحية منى فتحي علي محمد اسماء الموظفين 

 4       دورة اللغة االنجليزية 
 6       دورة حساب الميزانية

        

 . ألنفسهم الموظفين نظر وجهة من التدريبي االحتياج أولويات أعاله الجدول من يتضح

 :محددة بمعايير المقارنات طريقة .2
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 الحتياجات التدريبي االحتياج تحليل نتاج من علية الحصول تم ما بين المقارنة على الطريقة هذه تعتمد
 : يلي مما وكل التدريبية الموظفين

حتياجها المنشأة أهداف −  االحتياجات تحديد خطوات من االولى الخطوة وهي المنظمة تحليل على بناء وا 
 . التدريبية

  المنشأة أهداف وتحقيق الوظيفة هذه لشغل المطلوبة والمهارات المعارف −
  الوظيفي المسار برنامج −
 سبب عن ونبحث ؟ ال أم المهارة أو المعرفة هذه على تدريبية من للتأكد السابقة للسنة التدريبية البرامج −

 ليؤدي محل بشكل البرنامج هذا يحتاج أنه السابقة التحليالت من إتضح ذلك ومع سابقا البرنامج تليقة
 . ككل المنشأة أهداف تحقيق وبالتالي منه المطلوبة االهداف ويحقق أفضل بشكل عملة

 : التالية الخطوات إتباع يجب عملي بشكل الطريقة هذه ولتطبيق

 :  التالي تبين(     رقم جدول)  التالي الجدول في التحليل نتائج تحديد بعد

  القادم للعام المطلوبه البرامج عدد −
 برنامج كل في المتدربين عدد −
 موظف لكل التدريبي االحتياج −

 أداء العاملين في االدارة المالية قسم حساب التكاليف 

 اجمالي
االحتياج 
 للتدريب

  التحليل نتائج

 المعارف المطلوبة
  .1 القيام بحساب تكلفة المنتجات و العمليات طبقا  لألصول المحاسبية -
  .2 تعديل و إصدار ملفات تكاليف المنتجات إمساك و حفظ و معالجة و 5
  .3  كتابة تقرير يومى لبيان ما تم إنجازه من أعمال و ما تم تأجيله 7
  .4 حفظ جميع سجالت نماذج الجودة الخاصة بإجراء الموارد البشرية و جميع أعماله 8
  .5 من خالل إدارة نظام الجودة المراجعة الداخلية  6
  .6 لإلدارة المالية المعتمدإلجراء الرسمى إتباع ا 5
  .7 إتقان اللغة االنجليزية محادثة وكتابة  9
  .8  الدراية الشاملة بنظم محاسبة التكاليف المتبعة -

  



 

 درجة ثانية - التدريب موازنة اعداد  تدريباخصائي المسار الوظيفي لوظيفة 
 

 

 

 

 08 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشريه بالشركة القابضة 

 المهارات المطلوبة
  .9 حفظ و إستدعاء المستندات و الوثائق 6
  .11 التعامل الجيد مع برامج الحاسب اآللى -
  .11 مهارات اإلتصال الفعال 9
  .12 إنجاز وأداء أكثر من عمل فى توقيت واحدالمقدرة على  6

 السلوكيات والصفات المطلوبة 
  .13 اإلنضباط فى المواعيد 3
  .14 الدقة في العمل  3
  .15 التركيز و المنطقية فى التفكير 6
  .16 اللباقة فى الحديث و بشاشة الوجه 4
  .17 هادىء الطباع و غير إنفعالى 4

 برنامج لكل وذلك كالتالي السابقة والمعايير موظف لكل تدريبي إحتياج كل بين مقارنات عقد تحليل في البدء
 : حدى على تدريبي

 والوثائق المستندات واستدعاء حفظ لبرنامج التكاليف إدارة لموظفين التدريبي االحتياج تحديد جدول

اسماء 
 الموظفين

مطابق 
ألهداف 
 المنشأة

مطابق لمهام 
 الوظيفة

تم حضورها 
 من قبل

لم يتم 
 حضورها من

 قبل

في خطة 
المسار 
 الوظيفي

االجمالي 
 النهائي

 يحتاج-  *-  * * محمد
 ال تحتاج * *- - -  منى
 يحتاج- -  * * * عادل
 اليحتاج- -  * * * فتحي

 أن لنا يتضح كامال الجدول استكمال وعند محددة بمعايير بالمقارنه التدريبي االحتياج أولويات تحليل تم أن بعد
 لإلحتياج االولي التحليل جدول في مدرج هو كما أو فعال هو مما أقل عدد التدريبي البرنامج لهذا فعال المحتاجين
 . التدريبي

. ،األمر واقع في لكن. المنظمات داخل األعمال ألداء الالزمة والمهارات القدرات تطوير عن الحديث يسهل عموما  
 والمدراء البشرية والموارد العليا اإلدارة بين متشاركا إسهاما يقتضي معقدا موضوعا والمهارات القدرات تطوير يشكل

 وتبعا  .  األعمال ألداء الالزمة والمهارات القدرات تطوير لوازم أهم احد التدريب ويعتبر. والعاملين االخري باإلدارات
 تحديد جودة   يعتبر حيث البشرية للموارد الشاغل الشغل العاملين لجميع التدريبية االحتياجات تحديد يصبح لذلك

 . البشرية بالموارد العاملين أداء قياس معايير أهم احد التدريبية االحتياجات

 : التالي النحو على للعاملين التدريبية االحتياجات تحديد عبرها يمكن التي المجاالت
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 . االختيار لجان وتوصيات نتائج خالل من التدريبية االحتياجات تحديد .1
 تحليل)   فعليا   العامل    يمارسها التي الوظيفية والواجبات المهام خالل من التدريبية االحتياجات تحديد .2

 (. الوظائف
 .األداء تقييم وتوصيات نتائج خالل من التدريبية االحتياجات تحديد .3
 (الوظيفي السلم في األعلى الوظائف متطلبات)  الوظائف سلم خالل من التدريبية االحتياجات تحديد .4
 .  المرحلة تتطلبها التي  الحاسوب برامج .3
 . العليا التنفيذية اإلدارة تراها أخري مجاالت أي .6
  االستراتيجية ورؤيته البنك الهداف وفقا   االحتياجات .7

 : التدريب خطة تحديد:  ثالثا

 التدريب خطة واعداد تصميم أساسيات

 لكل التدريبية االحتياجات تتضح خاللها فمن االدارية العملية لنجاح االساسي المحور هي للتدريب العامة الخطة إن
 إعداد يحتاج وقد(  سلوكي او معرفي ، فني)  االحتياج هذا ماهية وتحديد لالهداف للوصول المنشاة في موظف
 داخل المختلفة القطاعات في العاملين كافة لتغطي والمدروس الدقيق االعداد من تنتهي حتى اشهر الى الخطة
 .للمنشاة المطلوبة االهداف تحقيق أجل من المنشاة

 : التالية الخطوات االعتبار بعين االخذ يجب العامة التدريب خطة إعداد عند

  المنظمة في الموجودة اإلدارات  موافقة وأخذ تدريبية خطة إعداد −
 (  الخ... إداري ، فني)  الدورات مسميات وضع −
  فردية أو جماعية سواء الدورات لتنفيذ زمنية خطة وضع −
  التدريبية االحتياجات لتغطية ميزانية تحديد −
 العليا اإلدارة من التدريبية الخطة اعتماد −

 ارض على وتنفيذها البرامج تصميم في البدء بلق االخيرة المرحلة هي العامة التدريب خطة إلعداد التجهيز يعتبر
 الزمني الجدول على االتفاق ثم بعضها أمام المشاركين وعدد الدورات من قائمة مع األمر بك ينتهي بحيث الواقع
 . التدريب ميزانية إغفال عدم مع والموظفين المشرفين/  المديرين مع تتناسب بحيث للتنفيذ

 التدريب خطة إعداد حول عامة تعليمات

 الوظيفة ، للمنظمة التدريبية االحتياجات لحصر نموذج بإعداد التدريب خطة إعداد عن المسؤول يقوم −
 .معلومات من الخطة نموذج تضمنه ما مع متفقا   يكون أن على والفرد

 واختصاص تتفق التي التدريبية بالدورات تزويدهم مع األقسام ورؤساء اإلدارات لمديري النموذج هذا إرسال −
 . لموظفيهم التدريبية االحتياجات بتحديد قيامهم في تساهم حتى قسم أو إدارة كل

 المعلومات صحة من للتأكد ومراجعتها األقسام ورؤساء اإلدارات مديري من تعبئتها بعد النماذج هذه تجميع −
 .بها الواردة
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 المسؤول من عليه التوقيع بعد التدريب لجنة إلى ورفعة الخطة نموذج في استكمالها بعد المعلومات تفريغ −
 .عنه ينوب من أو األول

 : على التدريب خطة تحتويها أساسية عناصر

 .واالنجليزية العربية باللغتين يدون:  البرنامج اسم -أ 
 .مهني إداري، فني،: التدريب نوع -ب 
 .معا   عملي نظري عملي، نظري، التدريب، أسلوب -ج 
 مبتدئ ، متوسط متقدم،: التدريب مستوى -د 
 خارج أو داخل أو العمل مقر خارج أو داخل سواء التدريب فيه يتم الذي المكان يحدد: التدريب مكان -ه 

 .الدولة
 المعنية الجهات لتدريب المقترحة الخطة في تدرج التي التدريبية البرامج تحقق أن يجب: التدريب أهداف -و 

 :التالية األهداف احد
 مؤقتة لفترة مشغولة أو شاغرة وظيفة لتولي المتدرب إعداد. 
 متطور عمل أسلوب على بالتدريب األداء مستوى رفع 
 حديثة آالت استعمال أو جديد أسلوب إلتباع المتدرب تهيئة 
 جديدة مسئوليات لتولي المتدرب إعداد 

 نوع هو ما ومعرفة تدريب إلى حاجة في هم الذين الموظفين تدريب يتم أن يراعى: العمل خطة إعداد ضوابط
 . للموظفين االحتياجات تلك تقابل التي التدريب برامج تصمم وان المالئم المجال هو وما لهم، المناسب التدريب

 : التدريبية البرامج تكلفة تحديد:  رابعا

 :  التدريب تكاليف حساب .1

 ؟ التدريب تكاليف هي ما

 دقيقة صورة على الحصول الممكن من هل ولكن التدريب لوظيفة نتيجة الشركات تقدمها التي النقدية التضحيات
 تتطلب ذلك على واإلجابة ؟ األخرى التكاليف مع متدخل منها الكثير بان العلم مع اإلجمالية التدريب لتكلفة تماما
 : وهي أسئلة مجموعة طرح

 عليها؟ التعرف يمكن التي التدريبية التكاليف هي ما −
 ؟ حيث من ؟ أهميتها مدى وما تنشأ كيف −
 .األخرى لألسباب بالنسبة اقتصادي التدريبي األسلوب  هل التكلفة فعالية −
 . المحتملة بالفوائد التدريب يرتبط كيف التكلفة فائدة −
 (العاملة لقوى ا في كاستثمار التدريب وأهمية صالحية) االستثمار تقييم −
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 أدناه النموذج خالل ومن والتنمية التدريب إدارة إهتمام محور هي العائد مع التكلفة موازنة بأن القول ونستطيع
 التركيز يجب التدريب تكلفة حساب في البدء وعند التدريب تكلفة لتحديد بها االهتمام يجب التي البنود ماهي يتضح
 :على

  المدربين تكلفة −
  المتدربين تكلفة −
 . العلمية المواد ، االدوات ، االجهزة تكلفة −

 

  

 زيادة االنتاج -
 تقليل االخطاء -
 تقليل معدالت الدوران -
 تقليل العملية االشرافية الرقابية -
 القدرة على التقدم  -
 إكتساب مؤهالت جديدة  -
 تغييرات في السلوك  -
 السرعة في االداء  -
 الدقة في االداء  -
 تحسين المنتج -

 اجر المدرب  -
 المواد العلمية  -
 تكاليف االقامة للمدرب -
 تكاليف االقامة للمدربين  -
أجهزة ) تكلفة متطلبات التدريب  -

  ( وأدوات ، ، ورقيات 
  االنتقاالت -
 التدريبي اليوم إنتاج عدم -

 

 التكلفة

 

 العائد
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 ( التدريب خطة)  عام بشكل التدريبية البرامج تكلفة

 . المنشأة داخل تعقد تدريبية برامج هناك -أ 
 .فيها المنشأة تشارك خارجية خبرة وبيت مؤسسات تعقدها برامج وهناك -ب 

  للتدريب المباشرة التكاليف إجمالي لتحديد( ب) التكاليف مع( أ) التكاليف وتدمج هذا −
 التي البنود من التدريب إدارة احتياجات تقدير واقع من المباشرة غير التكاليف تحسب أن ذلك بعد يبقى −

 برنامج على المباشرة غير التكاليف باسم يعرف ما وهو ، بذاته محدد برنامج على تحميلها يمكن ال
 . ( الخ...  الكتب شراء – المعدات – اآلالت – المباني صيانة) معين

 : المستخدمة فى تحليل عناصر التكلفة المختلفة فى المراحل المختلفة لتنفيذ برنامج مافيما يلى إحدى الطرق 

 
 : التدريبي البرنامج تكاليف حساب عند مراعاتها يجب عامة إعتبارات

 . بالتقييم مستخدمة تكن لم ولو حتى التكاليف احسب −
 . التكاليف بيانات إبالغ عند احتياطياتك خذ −
 . التكاليف نظام لبناء علميا   أسلوبا   استخدم −
 . بالضبط دقيقة التكاليف تكون لن −

 :Developing a Classification System:  للتكاليف نظام إنشاء

 . جمعها سيتم التكاليف أي حدد −
 . النظام إنشاء مسئولية حدد −
 . البشرية الموارد لتنمية والوظيفية العملية التصنيفات حدد −
 . التكاليف حسابات تصنيف مواصفات حدد −
 . مالئما   ذلك كان إن النمطية التكاليف بيانات استخدم −
 . بعناية البيانات مصادر اختيار علي احرص −
 . آلي إلى اليدوي النظام حول −
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 :  التكاليف بيانات قاعدة بناء ومبررات أسباب

 : التدريب لبرامج الكلية التكاليف تحديد -أ 
 منشآت عدة تقوم.  التدريب برامج علي أنفقت التي األموال مقدار بالتقريب تعلم أن منشأة كل علي يجب −

 األخرى بالمنشآت ومقارنتها اآلن التكاليف هذه بحساب
 لتكاليف الكلي الحجم بحساب تقوم أن علي المنشأة يساعد التكاليف بيانات لجميع فعال نظام واستخدام −

 : السؤالين هذين علي اإلجابة علي أيضا   العليا اإلدارة سيساعد المعلومات هذه وجمع ، التدريب برامج
 على إنفاقه علينا ينبغي باآلخرين؟وكم مقارنة الحالي الوقت في البشرية الموارد تنمية البرامج علي ننفق كم −

 ؟ البرامج هذه
 : برنامج لكل النسبية التكاليف تحديد -ب 

ن التكاليف، ناحية من فعالية األكثر البرامج هي ما البشرية الموارد تنمية إدارة تعلم أن يجب −  هناك كان وا 
ن ، أقل ونتائج أعلي تكاليف ذات أخرى برامج بتغطية تقوم البرامج بعض  إدارة من بتدعيم يتم ذلك كان وا 
 ، للبرنامج النسبية األهمية يقيم أن البشرية الموارد تنمية لطاقم البرنامج تكاليف رصد يسمح.  المنشأة
 .ال أم متناسب غير بشكل تزيد التكاليف كانت إذا ما وتقرير

 : المقبلة البرامج بتكاليف التنبؤ -ج 
 الخاصة التكاليف بيانات تساعد حيث.  المستقبل بتكاليف للتنبؤ أساس أفضل التاريخية التكاليف تعد −

 ستنعقد التي البرامج تكاليف تقدير في الستخدامها نمطية قياسية بيانات تطوير علي السابق بالبرنامج
  مستقبال  

 : معين لبرنامج التكاليف مقابل في االرباح حساب -د 
 : البشرية الموارد تنمية إدارة كفاءة تحسين -ه 
  البشرية الموارد تنمية برنامج بدائل تقييم -و 
 : القادم العام عمليات ميزانية وتدبير التخطيط -ز 

 لدور المستمر التوضيح ذلك ويتطلب التدريبية العملية إلدارة عمليا أساسا التدريب تكاليف وحساب التحليل ويوفر
 عليها، واإلجابة دراستها تتم التدريب، نتائج اثر قياس عن الحيوية العامة األسئلة أن ذلك ويضمن التدريب وغرض

 تدريبة صياغة ذات األهداف وتكون واضحة الحقيقية التجار مشاكل مع االرتباطات تتكون ال كثيرة أحيان ففي
 .تجارية مصطلحات تكون أن ينبغي حين في سلوكية مصطلحات عليها يطلق وقد معقدة،

 للتدريب التقديرية الموازنة بحساب نبدا تدريبي برنامج كل تكلفة تحديد وتم للشركة التدريب خطة وضع تم أن بعد
 : التالية للخطوات طبقا

  للتدريب التقديرية الميزانية

  الشركة داخل إنعقادها المتوقع من التي الدورات اسماء تحضير −
 الدورة خارج إنعقادها سيتم التي الدورات اسماء تحضير −
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 دورة كل في المتدربين من المقترح العدد تحديد −
  دورة لكل التدريبية الدورة ساعات عدد تحديد −
 للمدرب الساعة مكافاة متوسط حساب −
  المدرب مكافأة حساب −
 التدريب على االشراف مكافأة تحديد −
  التدريبية المستلزمات تكلفة تحديد −
  االنتقال بدل قيمة حساب −
 مشتراه خدمات قيمة حساب −
  للدورة االجمالية التكلفة حساب −

 ويؤثر التدريب، لبرنامج التقديرية التكاليف على التعرف في التدريب، ميزانية وضع من التدريب برامج مشرفو يستفيد
 بأن يسمح، الذي بالشكل ومحتواه البرنامج تعديل في يؤثر قد كما عدمه، من التدريب في البدء قرار اتخاذ في هذا

ا يكون  .اقتصادي ا برنامج 

 للتدريب التقديرية للميزانية عملي تطبيق على مثال

.  الخطة هذه برامج ألول مديرا اختيارك تم تنفيذها على الموافقة.  اعتمادها و اإلداري التدريب خطة إعداد بعد
 المعلومات ضوء في للبرنامج تقديرية ميزانية وضع التدريب مدير منك وطلب ،  " التدريبية األنشطة إدارة"  برنامج

 . المرفقة البيانات و

  المستقبل في الوظائف هذه لشغل والمرشحين المركزية اإلدارات مديري و األقسام رؤساء:  إلى موجه

 قدراتهم و خبراتهم تنمية و صقل على تساعدهم التي األساسية المهارات و بالمعارف المشاركين تزويد:    أهدافهــا
 المنشأة أهداف تحقيق على االيجابية آثاره يعكس مما العمل في فعاليتهم و كفاءتهم مستوى ترفع و.  االدارية

 . أسبوعيا عمل أيام خمسة(  مقيم)  أسبوعان:   البرنامج مدة

 . 27/1 الى16/1 من الفترة:  االنعقاد تاريخ

 مرشحا(  23: )  المرشحين عدد

 الى باإلضافة البرنامج انعقاد فترة طوال المنشأة خارج من اإلداري التدريب خبراء من باثنين االستعانة يتم −
 . العودة و السفر يومي

 . المنشأة داخل من للبرنامج اإلداري المساعد اختيار يتم −
 الوحيدة االنتقال ووسيلة كم :23 المنشأة مقر عن تبعد التي النخيل بمدينة"  الكواكب"  بفندق البرنامج يعقد −

 . السيارات هي إليها
 و القوائم إعداد في النشغالها المطبوعات بإدارة االستعانة يتعذر ، المالية السنة نهاية القتراب نظرا −

 . المالية الميزانيات
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 . والتنسيق لإلشراف البرنامج انعقاد بمقر البرنامج مدير يتواجد أن الضروري من −
 المتدربين مع يبقى سوف و.  والتخرج االفتتاح يومي صباح الندوة حضور في رغبته المنشأة رئيس أبدى −

 . بالفندق اإلقامة دون الغداء و الشاي معهم ليتناول
 يومي إلى باإلضافة ، بالبرنامج المتواجدين لجميع واإلقامة االنتقال مصروفات كافة التدريب إدارة تتحمل −

 . والعودة السفر
 الى بالبرنامج المتواجدين لجميع 22/1-21 والجمعة الخميس يومي ترفيهية سياحية رحلة تنظيم سيتم −

 الساعة الرحلة قيام موعد سيكون و النخيل مدينة عن كم( :6)  تبعد التي.  المتاحف و اآلثار منطقة
 . الجمعة يوم ظهر بعد الخامسة في  والعودة  الخميس يوم صباح من التاسعة

 . بالبرنامج المتواجدين لجميع الكواكب بفندق اإلقامة تكون أن على االتفاق تم −
 21/1 الخميس يوم العودة و الظهر بعد الخامسة الساعة 13/1 الجمعة يوم النخيل مدينة الى السفر تقرر −

 27/1 األربعاء يوم يعود الذي المنشأة رئيس باستثناء بالبرنامج المتواجدين لجميع صباحا التاسعة الساعة
 مباشرة الغداء بعد

 .البرنامج أيام طوال بالفندق اإلقامة تكاليف كافة التدريب إدارة تتحمل −
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 عناصر التكاليف دوالر وحدة التكلفة مالحظات
 أتعاب خبراء 73 يوم/ خبير طوال البرنامج و يومي السفر والعودة
للجميع ماعدا خبيري التدريب ورئيس 

 المنشأة
 بدالت سفر 13 يوم/فرد

للجميع ماعدا خبيري التدريب و مدير 
البرنامج ورئيس المنشأة سيذهبون 

 بسياراتهم

ذهاب /فرد 
 وعودة

23 
من و الى مقر ) انتقاالت 

 (انعقاد البرنامج 

 اإلقامة بفندق العيون 1 فرد ليلة اإلقامة تشمل اإلفطار –غرف فردية 

ذهاب /فرد يشترك جميع المتواجدين في الرحلة
 وعودة

من و الى منطقة ) انتقاالت  :1
 (اآلثار و المتاحف 

 تكاليف الرحلة السياحية :3 رحلة/ فرد تكاليف اإلقامة ليلة واحدة
 إيجار قاعات تدريب :4 يوم/قاعة  أيام التدريب الفعلية فقط

تقرر عرض ثالثة أفالم تدريبية خالل 
 فترة انعقاد البرنامج

 األفالمإيجار أجهزة عرض  :3 يوم/ فيلم

 تصوير فوتوغرافي :3 للبرنامج إجمالي طوال البرنامج
 ملفات الندوة :1 فرد/ ملف  نسخة 33تقرر طبع 

 شهادات التخرج 3 فرد/ شهادة  بعدد المرشحين على البرنامج
 فترات الشاي و الراحة 23 فرد/ فترة  فترتان يوميا أثناء أيام التدريب
 أدوات كتابية 4 للفرد بعدد المرشحين على البرنامج

تصرف وجبتان يوميا لكل فرد بشرط 
 التواجد بالفندق

 الوجبات الغذائية 3 فرد/ وجبة 

 :1 فرد/حفلة  بعدد المتواجدين
تكاليف حفلتي االفتتاح و 

 التخرج
 مصروفات نثرية و إكراميات من إجمالي تكاليف البرنامج%  3
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 التقديرية الميزانية

 بيـــان جزئي كـلـي
 :أتعاب خبراء و بدالت سفر     

o أتعاب خبراء تدريب 
o بدالت سفر 

 إجمـالي

  

 :انتقاالت   
o من و الى مقر انعقاد البرنامج 
o من و الى منطقة اآلثار و المتاحف 

 إجمـالي

    

 اإلقامة و الوجبات
o اإلقامة بفندق العيون 
o الوجبات الغذائية 
o فترات الشاي والراحة 

 إجمـالي

    

 :رحالت و حفالت 
o الرحلة السياحية 
o حفالت االفتتاح و التخرج 

 إجمـالي

    

 :مصروفات أخرى 
o إيجار قاعات تدريب 
o إيجار أجهزة عرض األفالم 
o تصوير فوتوغرافي 
o ملفات الندوة 
o شهادات التخرج 
o أدوات كتابية 
o مصروفات نثرية إكراميات 

 إجمـالي
 إجمـالي التكاليف التقديرية
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 Budget Coordination              الموازنة تنسيق

 سير على المركزية للرقابة واحد شخص هناك يكون أن يتوجب لها والمخطط المنشودة أهدافها الموازنة لتحقيق
 كمي عمل خطة هي الموازنة.  والدوائر األقسام ومدراء العامة األدارة مع قرب عن يعمل ان عليه يتوجب ، الموازنة

 ، الشركة خالل األقسام كافة الى األهداف  Communicate توصل الموازنة.  والتطبيق التنسيق في يعاون هذا
 الشركة خالل والواحدات األقسام مختلف واعمال للخطة المالية النتائج وتلخيص العليا األدارة تنسيق تقدم الموازنة

 على تحتوي شاملة تكون ان يتوجب الموازنة الشركة في الرئيسية والقطاعات األقسام لكافة تأسيسها يتم الموازنة
 األقسام كافة من  Input المدخالت كافة تستلم ان يتوجب الموازنة معالجة أن.  األقسام بين المتبادلة العالقات

 هناك يكون عندما التطبيق من يحسن سوف والتنسيق النشاط.  الشركة خالل تنسيق هناك يكون ان يجب لذلك
   المالية االدارة وقسم ، البشرية الموارد ، المشتريات ، التسويق بين تنسيق

 دعم أن الشركة اعمال لتنفيذ الخام والمواد المعدات ، لألشخاص والحاجة والتنظيم على الحصول يشمل التنسيق
 مدى ولمعرفة البقية مع ومتساوية متوازنة الشركة قطاعات كافة أن لتأكد المستقله النشاطات بين بالتنسيق الموازنة
 . المنشأة هيكل في الضعف عن تكشف أنها.  منهما لكل المالئمة

 أن.  واألتجاهات االستراتيجية األفكار على باألجماع تسمح تنفيذه منهم المطلوب هو ما للموظفين توصل الموازنة
 سبيل على.  الموازنة وضع عند باألعتبار بعين يؤخد ان يجب والنشاطات األقسام بين المتبادل  والتعاون األتكال
 وحدة كم على االنتاج قسم األنتاج، قسم في المنتجة البضاعة من كميات توفر على يعتمد المبيعا مدير المثال
 على ، البعض بعضها على تعتمد الموزانة مكونات الشركة في والقطاعات الوحدات جميع أن.  بيعها يتم سوف
 األنتاج عل مبنى المشتريات فيما المخزون ومستوى المتوقعة المبيثعات بحجم تتأثر المكونات غالبيته المثال سبيل

 . المخزون في الخام والمواد المتوقع

 وكافيه فعالة بطريقة تفيذها من للتأكد النشاطات على المراقبة يعني األشراف.  والرقابة األشراف في تسمح الموزانة
 واألفراد المصادر تقدم وقياس وفحص التحقق تعني Controlling الرقابة.  األسعار وثبات المقدر الوقت خالل
 المشاكل على لتعرف الموازنة وتوقعات الفعلية النتائج بين مقارنة عمل يتم.  والمنشوده المرجوه األهداف النجاز
 . ومعالجتها النتباه تحتاج التي

 لها يحتج عالقة او نشاطات او قسم لكل احتياجات كافة األعتبار بعين تأخذ أن يتوجب الموازنة المحصله في
 . بينهما التنسيق يتم ان يجب الموزانة في والمصادر الفعاليات لذلك والوظائف األقسام مع الوظيفة او القسم

  



 

 درجة ثانية - التدريب موازنة اعداد  تدريباخصائي المسار الوظيفي لوظيفة 
 

 

 

 

 29 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشريه بالشركة القابضة 

 المراجع 

  عبير البرقاوي  / دكتورة : اإلعداد 
  وبمشاركة مشروعNICHE -  Nuffic  الهولندية 
 


