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مقدمة :
تعد الموارد البشرية هي العامل المؤثر األساس والرئيس للوصول والحفاظ على الميزة 

التنافسية باألسواق والتي تحظي باهتمام كبير بأسواق العمل، فتعتمد الميزة التنافسية 
للمؤسسات على الموارد البشرية المتاحة لدى كل مؤسسة فإن مهارات هؤالء األفراد 

سوف تكون العامل الحرج للوصول للميزة التنافسية".   

ونظرا للتحوالت االستراتيجية على مستوي العالم خالل العقود الثالث الماضية مثل 
تكنولوجيا المعلومات، والعولمة، والتنافسية باألسواق...الخ.ولقد أدى التحول الجوهري 

في االقتصاد العالمي من اقتصاد يعتمد على الصناعة إلى اقتصاد قائم على المعرفة  
إلى نشوء طلب على "خدمات التقنية العالية" يقدمها أفراد يتمتعون بقدرات علمية 

ومهنية عالية ،  وفي بيئة كهذه، يصبح هناك تركيز متزايد على رأس المال البشري 
وتركيز أقل على رأس المال المادي لتقديم هذه الخدمات.

أن الموارد البشرية أصبحت هي األصول األكثر قيمة في مؤسساتنا. .فلقد تطور دور 
الموارد البشرية من مجرد إدارة مهمشة يكمن دورها في تنفيذ السياسات واإلجراءات 

اإلدارية بالمؤسسات، إلى النظر إلى إدارة الموارد البشرية وممارساتها من منظور 
حديث يبرز أهميتها ويختلف كليا عن السابق فكل جانب من جوانب أنشطة المؤسسة 
يتحدد نجاحه بناءا على كفاءة وفعالية مواردها البشرية.وبحيث تتمكن المؤسسات من 
قياس كفاءة وفعالية مخرجات إدارة الموارد البشرية وتأثيراتها على الربحية واألداء 

المؤسساتي.

لذلك وجب علينا النظر لما يسمى: "اقتصاديات الموارد البشرية" والذي يرتكز على 
إسقاط بعض من نظريات علم االقتصاد في محيط أعمال إدارة الموارد البشرية وربطها 

بالممارسات والقرارات والبرامج...الخ. وأصبحت ادارة الموارد البشرية مطالبة 
بتحقيق القيمة المضافة للمؤسسة وذلك لسهولـة قيـاس الفاعليـة من خـالل معاييـر األداء 

.)Key Performance Indicators.)  KPIالمتفـق والمتعارف عليها

أهداف البرنامج :
تعريف المشاركين بالمفاهيم االساسية القتصاديات الموارد البشرية، ودورها فى  �

تحقيق الميزة التنافسية للمؤسسة وتحقيق النمو االقتصادى والتنمية المستدامة للدولة
تزويد المشاركين بالنظرة الحديثة الى الموارد البشرية كاستثمار فى راس المال  �

البشرى ونماذج قياس تكاليف الموارد البشرية كأحد االصول االنتاجية فى المؤسسة

دراسة العالقة بين حجم الموارد البشرية فى المؤسسات المختلفة وحالة االقتصاد  �
الكلى للدولةؤ

تعريف المشاركين بأهمية الموارد البشرية فى برامج االصالح االقتصادى التى  �
يقرها صندوق النقد الدولى على الدول ، وتركيز غالبية البرامج على حجم الموارد 

البشرية فى المؤسسات المختلفة

اكساب المشاركين مهارات التخطيط الفعال للموارد البشرية وكيفية الموازنة بين  �
العرض والطلب وكذلك كيفية تحديد نظم دفع االجور والنعويضات وقياس العائد 

من تدريب وتطوير الموارد البشرية

الوحدة األولى:

مدخل الى اقتصاديات الموارد البشرية
اسباب ظهور فكرة اقتصاديات الموارد البشرية �
االهداف االقتصادية الدارة الموارد البشرية �
االقتصاد المعرفى ومواءمة الموارد البشرية �
دور الموارد البشرية فى تحقيق النمو االقتصادى �
الموارد البشرية وتحقيق الميزة التنافسية للمؤسسة �
دور تنمية الموارد البشرية ونمو الصادرات �
دور الموارد البشرية فى تحقيق التنمية المستدامة �

الوحدة الثانية :

الموارد البشرية كاستثمار فى راس المال البشرى
نظريات االستثمار فى رأس المال البشرى �
تنمية الموارد البشرية كاستثمار فى رأس المال البشرى �
نماذج قياس تكاليف الموارد البشرية كأصل من األصول  �

االنتاجية
المالية  � القوائم  فى  كأصل  البشرية  بالموارد  االعتراف 

للشركات)حالة شركة ميكروسوفت(
بالموارد  � لالعتراف  متعددة  ونماذج  حاالت  عرض 

البشرية كاستثمار فى راس المال البشرى
قياس النجاح المؤسسى من خالل راس المال البشرى �

الوحدة الثالثة :
حجم الموارد البشرية وحالة االقتصاد الكلى للدولة

النظريات االقتصادية المفسرة لطلب وعرض العمل �
الموارد  � للدولة واثرها على حجم  السياسات االقتصادية 

البشرية
اثر السياسة المالية للدولة على حجم الموارد البشرية �
اثر السياسة النقدية للدولة على حجم الموارد البشرية �
حجم  � على  التأثير  فى  المركزية  البنوك  سياسات  دور 

الموارد البشرية
حجم  � توازن  لتحقيق  الكلى  االقتصاد  سياسات  أدوات 

العمل فى الدولة

الوحدة الرابعة :
الموارد البشرية وبرامج االصالح االقتصادى لصندوق 

النقد الدولى
اهداف برامج االصالح االقتصادى �
االقتصادى  � االصالح  برامج  فى  البشرية  الموارد  دور 

)عرض تجارب بعض الدول(
البطالة فى الفكر االقتصادى الحديث �
التضخم وعالقته بالبطالة �
عجز الموازنة العامة للدولة وعالقته بالبطالة �
القومى  � والناتج  باالنتاجية  البشرية  الموارد  حجم  عالقة 

والنمو االقتصادى للدولة
النظريات الحديثة فى البطالة �
الدول  � البطالة والتضخم فى  نظرة عامة على مستويات 

العربية ومقارنتها بالمعدالت العالمية
برامج  � فى  البطالة  لعالج  الحديثة  االستراتيجيات 

االصالح االقتصادى

الوحدة الخامسة :

التخطيط االقتصادى للموارد البشرية
مراحل اعداد خطة الموارد البشرية �
العوامل الداخلية والخارجية المؤثرة على خطة الموارد  �

البشرية
التنبؤ بالطلب على المواد البشرية �
تحليل المتاح من الموارد البشرية �
الطلب  � لموازنة  البديلة  البرامج  وتقويم  وتطوير  تصميم 

والعرض
استراتيجيات معالجة حاالت زيادة الطلب على الموارد  �

البشرية
استراتيجيات معالجة حاالت زيادة العرض فى الموارد  �

البشرية

الوحدة السادسة :

اقتصاديات االجور وتدريب وتطوير الموارد البشرية
تقييم الوظائف وتحديد االجور والتعويصات �
االساليب الكمية والوصفية لتقييم الوظائف �
دفع االجور والتعويضات على اساس تقييم الوظائف �
أنظمة دفع االجور والتعويضات والحوافز �
مناهج اعداد ميزانية التدريب �
قياس العائد على التدريب �
أدوات تقييم العائد على االستثمار فى التدريب �
طرق ومؤشرات قياس العائد على االستثمار فى التدريب �



إدارة التدريب والتطوير
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية

ص.ب: 74693  دبي  ـ  اإلمارات العربية المتحدة
تليفون: 4571800  4  00971  -   فاكس: 4571801  4  00971

www.euromatech.ae
e.mail: booking@euromatech.ae

يرجى إرسال االستمارة على العنوان التالي:
U.K. Office

109 Mount Pleasant
Liverpool, L3 5TF

Tel: +44 151 709 7100
Fax: +44 151 709 7181
www.euromatech.com

هنالك ثالثة طرق سهلة للتسجيل:

لتحجز مكانا بشكل مؤقت. � اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 

إدارة التدريب : 4571801  4  00971 � أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية ، ص. ب: 74693 دبي ، اإلمارات العربية المتحدة � أكمل قسيمة الحجز وأعدها مرفقة بشيك إلى العنوان التالي: 

نمـــــوذج التسجيــــــل

:  9.00 صباحاً ــ 2.30 بعد الظهر. المحــاضــرات 

:  األولى 10.30 ــ الثانية 12.30 الوجبات الخفيفة 

:  2.30 ــ 3.30 وجـــبة الغــداء 

 ستـوزع شهــادة حضــور علــى جميــع المشــاركين الذيــن أتمــوا البرنامج.

c  مرفق طيه شيك باسم يوروماتيك       c  نقداً

c  الرجاء ارسال الفاتورة كما يلى:

إسم الشخص المسؤول: ................................. الوظيفة:................................... اإلدارة :...............................................................

المؤسسة: ......................................... رقم الهاتف: .................................. الفاكس: :...................................................................

ي
الجدول اليوم

ت
شهادا

ال
ك

رسوم األشترا
طريقة الدفع

اسـتمارة الـحجز

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

التــاريــخ :........................)االتجاهات الحديثة فى اقتصاديات الموارد البشرية ®( 

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

العنوان: .................................... ص ب : ................................ المدينة / البلد : ........................................................................

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

c 2900 دوالر أمريكي للشخص الواحد، دبي

)Overseas( 3500 دوالر أمريكي للشخص الواحد c

شاملة المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة
ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

أسعار  على  بالحصول  يوروماتيك  شركة  قامت  ولكن 

السريع  بالحجز  بادر  المؤتمر  في  للمشاركين  خاصة 

لتستفيد من الخصومات الخاصة.


