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المقدمۀ

ــا الحــارض  يســعى اإلتحــاد العــر� لألســمدة جاهــداً منــذ تأسيســه إىل يومن

ــة يف  ــه صناعــة األســمدة العربي ــوم ب ــذي تق ــر ال ــام واملؤث ــدور اله ــراز ال إلب

مجــال دعــم اإلنتــاج الزراعــي، وتحقيــق األمــن الغــذا�، ووضــع اإلرشــادات 

ــة  ــز الضــوء عــىل األنشــطة املتنوع ــع تركي املناســبة لطــرق  اســتخداماتها م

والفعاليــات الهادفــة التــي ينفذهــا اإلتحــاد مــن أجــل تعزيــز الروابــط  بــ© 

أعضائه والجهات األخرى ذات العالقة.

ــن  ــمدة يف تكوي ــرشكات األس ــل ب ــب والتأهي ــاع التدري ــة قط ــرا ألهمي ونظ

الكــوادر املهنيــة املتميــزة و تطويــر األفــراد وتنميــة مهاراتهــم وحــل املشــاكل 

التــي تواجههــم بطــرق مبتكــرة وحلــول رسيعــة ، بــرزت الحاجــة الرضوريــة 

وامللحــة ملالحقــة التطــور الرسيــع يف هــذه  الصناعــة لتوفــ¿ الجــودة العاليــة 

مــع خفــض التكلفــة وال يتــم ذلــك إال عــن طريــق التدريــب النوعــي 

واملتخصــص املرتبــط بهــذه الصناعــة مثــل ( الســالمة الصناعيــة – امليكانيــكا 

– العمليات – استهالك الطاقة - ..الخ).

ــديد  ــه دور ش ــمدة ل ــب يف رشكات األس ــأن التدري ــاد ب ــن اإلتح ــÎ يؤم ك

ــة  يف الرشكــة وإÏــا  ــن الكــوادر املهني ــاء وتكوي ــة ليــس فقــط يف بن األهميّ

كذلــك يف تطبيــق اســرتاتيجيتها، وهــو دور يقــوم عــىل أســاس التفاعــل مــع 

التحديــات التــي تواجــه الرشكــة، األمــر الــذي يؤكــد الــدور الفاعــل 

ــا رأينــا رضورة  للتدريــب يف رفــع الكفــاءة و التوعيــة والتثقيــف، ومــن هن

ــرشكات  ــب يف ال ــات التدري ــ© قطاع ــل ب ــيق والتواص ــىل التنس ــز ع الرتكي

األعضاء واملؤسسات املختلفة ذات العالقة. 
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الرؤیۀالهدف

اآللیات واالجراءات

دعــم قطــاع التدريــب عــن طريــق نقــل الخــربات يف مجــال صناعــة األســمدة 

ــق  ــه، وتحقي ــة املتاح ــوارد الطبيعي ــل للم ــتغالل األمث ــتخداماتها  لإلس و اس

أعــىل قيمــة مضافــة، واملســاهمة الفاعلــة يف التنميــة البرشيــة واإلقتصاديــة 

واإلجتÎعيــة والتكامــل يف صناعــة األســمدة بأنواعهــا والحفــاظ عــىل البيئــة 

واإلنسان. 

ألرتقاء بقضايا التدريب والتأهيل والتوقف عند آخر املستجدات يف خدمة 

صناعة األسمدة عن طريق التواصل والتنسيق وتبادل الخربات ب© قطاعات 

التدريب يف الرشكات األعضاء.

إبــراز الــدور املهــم الــذي يقــوم بــه قطــاع التدريــب يف الــرشكات األعضــاء، 

ــة  ــارج الرشك ــراد داخــل وخ ــة لألف ــة اإلحتياجــات التدريبي ــهامه يف تلبي وإس

فيــÎ يتعلــق بدعــم قطــاع التدريــب والتنميــة املجتمعيــة و إبــراز الكفــاءات 

املتميــزة العاملــة داخــل الــرشكات األعضــاء، ووضعهــا عــىل الســاحة كنــÎذج 

يحتذى بها.

وضــع آليــات وطــرق و مقرتحــات لتصميــم وتنفيــذ برامــج تدريبيــة تهــدف 

إىل رفع كفاءة املوارد البرشية لضÎن االرتقاء املستمر بأداء الرشكة. 

في� ييل اآلليات لتحقيق أهداف مجموعة عمل التدريب والتأهيل

ميثاق مجموعة عمل
"التدریب والتأهیل"

التواصل والتنسيق ب© قطاعات التدريب املختلفة يف رشكات األسمدة أعضاء 

اإلتحاد و نقل خرباتها وتجاربها فيÎ بينها  للتغلب عىل أي معوقات Üا 

يجعلها قادرة عىل املنافسة بكفاءة وفاعلية محليا ودوليا. 

تحديد اإلحتياجات التدريبية  ذات اإلهتÎم املشرتك يف الرشكات و تلبيتها Üا 

يساعد عىل تطوير املؤسسة بإستمرار. 

تصميم وتنفيذ برامج تدريبية تهدف إىل زيادة تنافسية الرشكات األعضاء وÜا 

يحق تنفيذ توجهات وإحتياجات مجاميع اإلتحاد املتخصصة. 
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ــم  ــراد املســتهدفة وتقدي ــات األف ــح لحاجــات ورغب ــد والفهــم الصحي التحدي

مقرتحــات للــدورات التدريبيــة و التواصــل مــع قطاعــات التدريــب يف 

الرشكات األعضاء ملساعدتها يف  تحقيق األهداف التنظيمية بكفاءة.
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(تابع) اآللیات واالجراءات

عضویۀ مجموعۀ عمل التدریب والتأهیل

رئیس مجموعۀ عمل التدریب والتأهیل
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وضــع آليــة لقيــاس أثــر ونتائــج التدريــب وإعطــاء التغذيــة املرتــدة بإســتمرار 

بهدف التحس© املستمر.
إعداد دليل وحدة التدريب وتحديثه  كلÎ تطلب األمر.4

تتألف عضوية مجموعة عمل التدريب والتأهيل من الرشكات األعضاء من 6 

إىل 8 عضوا.

تحدد مدة العضوية عام© قابلة للتمديد دورة إضافية واحدة فقط. 

8

تبّنــي برامــج تدريبيــة تعمــل عــىل توعيــة العاملــ© بأهميــة التدريــب 

والربامــج التــي تــرتك أثــراً  يف حياتهــم، وذلــك إىل جانــب االهتــÎم بالســلوك 

ــة  ــة والتثقيــف يف مجــاالت العمــل الفني ــ© مــع رفــع التوعي العمــيل للعامل

واملرتبطة بالسالمة املهنية و اإلهتÎم البيئي وترشيد الطاقة.
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 لحفظ Training Program Data Base (TPDB) إنشــاء نظــام للمعلومــات

ــتفادة ــادل اإلس ــاء لتب ــرشكات األعض ــة لل ــة املتاح ــج التدريبي ــق الربام   وتوثي

 ويكــون يف املوقــع االلكــرتوâ لألمانــة العامــة لإلتحــاد للتواصــل مــع معظــم

.قطاعات التدريب يف كل رشكة

يقوم األعضاء بإختيار رئيس مجموعة عمل التدريب والتأهيل  وذلك خالل 

أول اجتÎع لهم عىل أن يكون من أعضاء اللجنة  الفنية، وعىل أن يتوىل 

الرئيس قيادة املجموعة ملدة عام© فقط.
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إعداد ورش للعامل© يف قطاع التدريب والتأهيل بالرشكات األعضاء أليجاد 

فرص التعارف وتبادل املعلومات حول النشاط التدريبي Üا يحقق تطوير 

املهارات.
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منسق مجموعۀ عمل التدریب والتأهیل

أدوار ومسئولیات رئیس مجموعۀ عمل التدریب والتأهیل

أدوار ومسئولیات نائب رئیس مجموعۀ عمل التدریب والتأهیل

تتمثل أدوار ومسئوليات الرئيس وال تنحرص في� ييل:

تتمثل أدوار ومسئوليات نائب الرئيس وال تنحرص يف:
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رئاسة اجتÎعات مجموعة العمل وضÎن كفاءتها وفاعليتها.

تنسيق الجهود الخاصة بأعضاء املجموعة.

تطبيق ومتابعة املهام واملبادرات التي ينص عليها مجلس إدارة اإلتحاد العر� لألسمدة بشكل فعال ويف الوقت املناسب. 

العمل عىل تنفيذ أهداف مجموعة عمل التدريب والتأهيل.

مراجعة محارض اجتÎع املجموعة واملشاركة يف التوقيع عليها مع املنسق إلضافتها إىل جدول أعÎل اللجنة الفنية.

رفع التقارير والتوصيات إىل األمانة العامة لإلتحاد إلضافتها إىل جدول أعÎل اللجنة الفنية.

تويل مهام الرئيس أثناء غيابه.يكون الرئيس هو الناطق الرسمي للمجموعة.

معاونة رئيس املجموعة.

يتوىل املدير املايل واإلداري يف األمانة العامة مهام النشاط التنسيقي للمجموعة.
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أدوار ومسئولیات منّسق مجموعۀ عمل التدریب والتأهیل

أدوار ومسئولیات وصالحیات المجموعۀ:

تتمثل أدوار ومسئوليات املنسق وال تنحرص في� ييل:-

تتمثل أدوار ومسئوليات األعضاء وال تنحرص في� ييل:
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إعداد جدول أعÎل املجموعة وعرضه عىل رئيس املجموعة قبل تعميمه عىل األعضاء.

اإلتصال والتواصل مع أعضاء املجموعة وبقية الرشكات اإلعضاء للتنسيق بينهم إلستالم مقرتحاتهم.

إظهار اإللتزام وبذل الجهود الكاملة يف كافة مداوالت ومبادرات املجموعة واملشاركة بفاعلية يف اجتÎعاتها.

اإلعداد لالجتÎعات و وضع اسرتاتيجيات وسياسات وخطط املتابعة والتقييم السنوية و قياس األثر من التدريب 

تنسيق أنشطة املجموعة و تقديم الدعم الالزم لها.

إعداد محرض اإلجتÎع، والحصول عىل آراء األعضاء بشأن محرض اإلجتÎع قبل التوقيع النها� عليه.

التنسيق والرتتيب مع رئيس املجموعة لتوجيه الدعوة ألي أعضاء آخرين يف اإلتحاد، واملختص© أو االستشاري© من 

خارج اإلتحاد، أو غ¿هم لحضور اجتÎعات املجموعة بناءاً عىل مقرتحات املجموعة.
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(تابع)  أدوار ومسئولیات وصالحیات المجموعۀ:

تحدید متطلبات و وسائل تحقیق األهداف بالخطۀ التدریبیۀ وذلک من خالل :-

ميثاق مجموعة عمل
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وضــع الخطــط التدريبيــة الســنوية و إختيــار الوقــت املالئــم لتنفيذهــا واســتخالص النتائــج وكتابــة التقريــر الخــاص 

ــا  ــي Üوجبه ــة والت ــة الفني ــا للجن ــة  ورفعه ــة املطلوب ــدورات التدريبي ــة جــدول بال ــة وكتاب باإلحتياجــات التدريبي

تستحصل عىل املوافقة عىل إدراجها يف خطة األمانة العامة.

اإلســتعداد الســتضافة الــرشكات املســاهمة يف فعاليــات واجتÎعــات مجموعــة عمــل التدريــب والتأهيــل 

تصميم وتوزيع استبيانات تحديد االحتياجات التدريبية و استÎرات قياس اآلداء و مخاطبة الرشكات للوقوف عىل 

احتياجاتهم التدريبية .

تحليل وتفريغ نتائج اإلستبيان واإلستÎرات املختلفة ومن بعدها تصنيف طلبات التدريب املقرتحة من الرشكات.

تعترب املجموعة حلقة الوصل ب© قطاعات التدريب يف الرشكات األعضاء فيÎ يخص تبادل املعلومات والبيانات ذات 

العالقة بالتدريب.

تحديد الفئات املستهدفة

تحديد األعداد املطلوب تدريبها

تحديد موضوعات ومجاالت ومحتوى التدريب

تحديد الوسائل والتقنيات التدريبية

تحديد اآلطار الزمني للخطة

التحقق من إلتزام األفراد املرشح© للتدريب

تقييم األداء أثناء وبعد التدريب
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تقدم مجموعة عمل التدريب والتأهيل:- 
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اجتماعات مجموعۀ عمل التدریب والتأهیل

تقدیم التقاریر

تقییم األداء:

ال تقل اجتÎعات مجموعة عمل التدريب والتأهيل عن مرت© سنويا عىل األقل، باإلضافة إىل مرت© سنوياً من 

خالل التواصل بالهاتف، ويتم تحديد مكان اإلجتÎع طبقا ملا تويص به املجموعة والتواصل عرب الواتس آب.

تقرير حول نشاط املجموعة لألمانة العامة لوضعها يف جدول أعÎل اللجنة الفنية لرفعها ملجلس اإلدارة حول 

نشاط املجموعة ب© فرتí إجتÎع اللجنة الفنية. 

وضع املجموعة نظام خاص KPI بتقييم األداء للمجموعة.

وضع نظام تقييم اآلداء لكل فاعليات التدريب والتأهيل التي قامت بها املجموعة وذلك لتحفيز الرشكات عىل 

التواصل والتطوير ألدائها.

تقدم املجموعة تقييم أداء سنوي  إىل اللجنة الفنية.
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