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مقدمة:
اعداد هياكل األجور االحترافية واحدة من أهم أدوات الموارد البشرية في جذب الموظفين واالحتفاظ بهم. وكذلك يساعد هيكل األجور الشركة في تحقيق التنافسية في سوق العمل. 
وبالتالي فإن مهارة اعداد هياكل األجور وتصحيح الهياكل المستخدمة وتنقيتها من األخطاء الفنية من المهارات األساسية التي تميز اإلداريين المحترفين عن غيرهم. وقد صمم هذا 

البرنامج من قبل يوروماتيك لتأهيل المتدربين وإكسابهم خبرات عملية تطبيقية وحديثة وفق افضل الممارسات العالمية  في هذا الموضوع.

الهدف العام:
يهدف هذا البرنامج الى االرتقاء بمهارات المشاركين و تمكينهم من إعداد وتطوير أنظمة التعويضات والمكافآت و استخدام أحدث األدوات لرسم سياسات الرواتب واألجور 

والتعرف على أهم األنظمة الخاصة بتحليل الوظائف وتقييمها كل ذلك لزيادة اإلنتاجية و للمحافظة على المواهب.

األهداف التفصيلية:
w تحديد سياسة األجور لتعويض العاملين
w مطابقة هياكل الرواتب مع تحقيق األهداف التنظيمية 
w تطوير هياكل الرواتب والدرجات 
w تنفيذ هياكل الدرجات والرواتب الجديدة 
w األنظمة والممارسات المستخدمة في تقييم الوظائف
w Salary Surveys دور تقييم الوظائف والدراسات االستقصائية للرواتب
w إدارة األداء وربط األجر باألداء عن طريق الدفع واالستحقاق
w دور أنظمة الدفع المتغيرة
w دور برامج االحتفاظ واالستبقاء

الفئات المستهدفة:
w الرؤساء التنفيذيين للموارد البشرية
w مدراء الموارد البشرية
w مدراء التدريب والتطوير الوظيفي
w مدراء تخطيط القوى العاملة
w مدراء شئون الموظفين
w نواب الرئيس للموارد البشرية
w أخصائي الموارد البشرية
w محللي الموارد البشرية



Co
py

rig
ht EuroMaTech Dubai

All Rights Reserved
   

 

المحتويات األساسية:

األدوات الفعالة
والحديثة إلعداد هياكل األجور والحوافز ®

ISO 29990 : 2010 Certified

ISO 29990

ISO 9001 : 2015 Certified

The PMI Registered Education Provider logo is a registered mark of the Project Management Institute, Inc

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:

Partner

MEMBER

الوحدة األولى:

مقدمة ومفاهيم

w ما هي أهمية إدارة المكافآت والتعويضات في المنظمات؟
w دور هياكل المرتبات والدرجات في نظم المكافآت والتعويضات

الوحدة الثانية:

تحديد سياسة األجور لتعويض الموظف

w معرفة المكونات الرئيسية لألجور ، ومعرفة األجور المناسبة في السوق
w تحديد السوق الصحيح لألجور ، وفهم قطاع األجور
w تحديد المعاير والسياسات لألجور وإستراتيجية المكافآت
w  الربط بين سياسة األجور وإستراتيجية المكافآت وبين إستراتيجية الموارد البشرية

واألهداف التجارية

الوحدة الثالثة:

مطابقة هياكل الرواتب مع تحقيق األهداف التنظيمية

w لماذا تفكر المنظمات في إنشاء هياكل جديدة لألجور
w كيف يمكن تقييم هيكل األجور بحيث يكون داعم لتحقيق أهداف العمل
w إدارة التوازن بين توقعات الموظفين والقدرة على دفع األجور

الوحدة الرابعة:

تطوير هياكل الرواتب والدرجات

w أنواع هياكل األجور األساسية 
w اختيار هيكل الرواتب والدرجات المناسب لتلبية احتياجات المنظمة 
w تحديد الدرجات وهياكل المرتبات للقوى العاملة متعددة الجنسيات
w قياس وتصميم هيكل الرواتب والدرجات 
w تغيير هيكل الدرجات والرواتب الحالية واألساليب التي تمر بمرحلة انتقالية 
w فهم وإدارة مقارنة الرواتب 

الوحدة الخامسة:

تنفيذ هياكل الدرجات والرواتب الجديدة

w دور اإلدارة العليا في تنفيذ
w دور إدارة الموارد البشرية في التنفيذ
w توجيهات لضمان التنفيذ الناجح
w بعض التحديات التي تواجه تنفيذ الدرجات الجديدة وهيكل المرتبات
w pay scale التعامل مع الموظفين الذين يصلون إلى الحد األقصى لحجم رواتبهم

الوحدة السادسة:

لمحة عن أفضل األنظمة والممارسات المستخدمة في لتقييم الوظائف

w  لتقييم الشخصي  واألسلوب  الدليل   " للتخطيط   "Hay Group" هاي  مجموعة 
الوظائف"

w منهجيات وممارسات أخرى مستخدمة في نظم لتقييم الوظائف

الوحدة السابعة:

 Salary دور تقييم الوظائف والدراسات االستقصائية للرواتب
Surveys

w أهمية تقييم الوظائف في تصميم هيكل الرواتب والدرجات 
w استخدام الدراسات االستقصائية للمرتبات وأدوات القياس في تصميم هيكل الرواتب
w فهم استطالعات ومنهجيات األجور الناتجة من الدراسات االستقصائية للمرتبات

الوحدة الثامنة:

إدارة األداء وربط األجر باألداء عن طريق الدفع واالستحقاق

w مكافأة األداء ضمن الزيادات في المرتبات األساسية واستحقاق الدفع
w ربط استحقاق دفع األجور باألداء الفردي
w مراجعة سنوية إلدارة عملية األجر السنوي
w تصاميم خطة الحوافز والبدائل لخطط قصيرة األجل

الوحدة التاسعة:

دور أنظمة الدفع المتغيرة

w أنواع أنظمة الدفع المتغيرة وأفضل الممارسات الحالية في إدارة الدفع المتغير 
w كيف يمكن أن تستخدم خطط الحوافز للمساعدة في تحقيق أهداف العمل؟
w االتجاهات الحالية في أنظمة الدفع المتغيرة والحوافز
w األجر المتغير بوصفه عنصرا من إجمالي عناصر إستراتيجية األجور

الوحدة العاشرة:

دور برامج االحتفاظ واالستبقاء

w ما هي العالقة بين خطط االحتفاظ بإدارة المواهب وخطط الموظف ؟
w تحديد مخططات استبقاء األنسب للمؤسسات
w عرض أنواع من خطط النموذجية لالحتفاظ ، ومعرفة تكاليفها



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:

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

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

w 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 :........................)األدوات الفعالة والحديثة إلعداد هياكل األجور والحوافز ®( 

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.


