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مقدمة:
التعويضات والمزايا هي محطة مهمة جدا وليس فقط للمنظمات ولكن أيضا 

للموظفين. إنشاء وإدارة بنية المكافأة هي واحدة من الركائز الهامة لقسم الموارد 
البشرية. ومن المهم للغاية تصميم حزمة المزايا والتعويضات الصحيحة التي تدعم 
أهداف األعمال.،  يساعد هذا البرنامج خبراء الموارد البشرية على فهم االتجاهات 

العالمية في التعويضات والمزايا ويكونو قادرين على ربط األجر مع األداء لتحسين 
التخطيط. 

وهذه الدورة التدريبية المتميزة واإلبداعية ستزود المشاركين بالمهارات الالزمة 
لزيادة أداء األعمال وفعالية من خالل تطبيق نظام التعويضات والمزايا المتقدمة التي 

من شانها ان  تجذب الموظفين وتحافظ عليهم وتحفزهم.  سيتم استخدام دراسات 
حالة مفصلة وأحدث األبحاث لشرح استراتيجيات التعويض والمزايا من المنظورات 

اإلدارية واالستراتيجية والبشرية.

أهداف البرنامج:
يهدف البرنامج التدريبى التعرف على :

فهم وظيفة التعويضات والمزايا بوضوح وتحديد أهميتها �
المكونات األساسية للمزايا والتعويضات �
األهداف األساسية للمزايا والتعويضات �
مزايا وعيوب التعويضات المباشرة وغير المباشرة التى تقدم للموظفين �
الواجبات األساسية ألخصائى المزايا والتعوضات �
المسؤوليات األساسية ألخصائى المزايا والتعويضات �
المهارات المطلوبة ألخصائى المزايا والتعويضات �
الُبعد االستراتيجى للتعويضات �
خصائص نظام األجور الجيد �
العوامل المؤثرة فى تقييم التعويض المادى �
أهداف سياسة تحديد الرواتب واألجور �
مبادىء تحديد الرواتب واألجور والمزايا والتعويضات �
تحديد هيكل األجور والحوافز والمكافآت �
تحليل ووصف الوظيائف ودورها فى تقييم الوظائف وتحديد وتسعير الوظائف �
خطط تحفيز الموظفين �
برامج المزايا والتعويضات المقدمة للموظفين كأداة رئيسية الستقطاب وتحفيز  �

والمحافظة على الموظفين
العدالة التنظيمية �
أسس دفع الرواتب واألجور والمزايا والتعويضات �
تصميم نظم شامل للمزايا والتعويضات �
دراسة وشرح فوائد تقييم الوظائف واختيار النظام المناسب �
العوامل المؤثرة فى تقديم المزايا والتعويضات �
منظومة المزايا والتعويضات الكلية التى تقدمها المنظمة لموظفيها �
كيفية تحفيز الموظفين داخل المنظمات �

نظام األجر الزمنى واألجر باإلنتاج �

التعويضات المالية والمعنوية �

أنواع التعويضات المباشرة وغير المباشرة �

أهداف وطرق عملية تقييم الوظائف �

تحفيز وإدارة رأس المال البشرى �

أدوار المزايا والتعويضات غير المباشرة �

الفئة المستفيدة:

جميع العاملين بإدارات الموارد البشرية �

مدراء ومسؤولى إدارات الموارد البشرية وشؤون الموظفين �

جميع العاملين والمديرين المهتمين بتلك الموضوعات الحيوية �

محاور البرنامج:

مفهوم التعويضات �

أنواع التعويضات �

التعويضات في حياة الموظف �

أهمية وضع هيكل تعويضات وحوافز في المؤسسة �

مراحل إعداد هيكل الرواتب واألجور �

� Job Evaluation مفهوم تقييم الوظائف

� Job Evaluation types أنواع تقييم الوظائف

طرق تقييم الوظائف )الوصفية ( �

طرق تقييم الوظائف )النقاط(. �

كيفية إعداد درجات وظيفية باستخدام طرق تقييم الوظائف �

� Salary Survey كيفية عمل مسح للرواتب

� Pay Range كيفية إعداد نطاق الراتب

� Pay Strategy كيفية تحديد استراتيجية الدفع

معرفة الدائرة الخضراء والحمراء واالستراتيجيات المتبعة �

� HAY Method تقييم الوظائف باستخدام

مفهوم الحوافز وفوائده �

أنواع الحوافز �

كيفية إعداد نظام حوافز �

الفروق بين الحوافز والرواتب والمزيا �
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المحتويات األساسية:
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الوحدة األولى :

مفهوم وأهمية المزايا والتعويضات

ماهى المزايا والتعويضات المباشرة وغير المباشرة �

ما هى المزايا والتعويضات المالية وغير المالية �

أهمية األجور بالنسبة للفرد والمؤسسة والمجتمع �

العوامل التى يجب مراعاتها عند إعداد سياسات المزايا والتعويضات �

الحد األدنى لألجور �

أهداف تخطيط المزايا والتعويضات �

الوحدة الثانية :

مراحل تصميم نظام المزايا والتعويضات

دراسة احتياجات العاملين �

تحديد أهداف النظام ووضع الميزانية �

وضع إجراءات النظام �

فهم وظيفة التعويضات والمزايا بوضوح وتحديد أهميتها �

المكونات األساسية للمزايا والتعويضات �

األهداف األساسية للمزايا والتعويضات �

مزايا وعيوب التعويضات المباشرة وغير المباشرة التى تقدم للموظفين �

الوحدة الثالثة :

تقييم وتسعير الوظائف وتحديد المزايا والتعويضات

تحليل ووصف الوظائف كمدخل لتقييم الوظائف �

خطوات تقييم الوظائف �

أهداف عملية تقييم الوظائف �

طريقة المراتب فى تقييم وتسعير الوظيفة �

طريقة التدريج فى تقييم وتسعير الوظيفة �

طريقة النقط فى تقييم وتسعير الوظيفة �

العوامل المؤثرة فى تقييم التعويض المادى �

خصائص نظام األجور الجيد �

الوحدة الرابعة :

أسس وضع وتحديد نظام الحوافز

كيفية تحفيز الموظفين داخل المنظمات �
تصنيف أنواع الحوافز وأسس وضع وتحديد الحوافز �
أساليب التحفيز اإليجابية وأهم المعوقات �
مقومات فاعلية نظام الحوافز �
تحفيز وإدارة رأس المال البشرى �
الدوافع وعالقتها بالحوافز �

الوحدة الخامسة :

إدارة الموارد البشرية المبنية على الجدارات وعالقتها بالمزايا والتعويضات

المدخل االستراتيجى إلدارة الموارد البشرية المبنية على الجدارات �
التحديات التى توجه إدارة الموارد البشرية المبنية على الجدارات �
أهداف إدارة الموارد البشرية المبنية على الجدارات �
منظومة إدارة الموارد البشرية المبنية على الجدارات �
جدارات التوظيف والتدريب وتنمية الموارد البشرية والمزايا والتعويضات �

الوحدة السادسة :

واجبات ومسؤوليات أخصائى المزايا والتعويضات

الواجبات األساسية ألخصائى المزايا والتعوضات
المسؤوليات األساسية ألخصائى المزايا والتعويضات

مهارات أخصائى المزايا والتعويضات
معايير التمييز التى يمنحها أخصائى المزايا والتعويضات للموظفين

دور أخصائى المزايا والتعويضات فى تصميم نظام شامل للمزايا والتعويضات
مهارات االتصال الالزمة ألخصائى المزايا والتعويضات فى شرح فوائد تقييم 

الوظائف واختيار الطريقة المناسبة

الوحدة السابعة :

أنظمة دفع األجور والرواتب

نظام األجر الزمنى
مجاالت تطبيق األجر الزمنى
مزايا وعيوب األجر الزمنى

نظام األجر باإلنتاج ) األداء (
مجاالت تطبيق األجر باإلنتاج ) األجر التشجيعى (

مزايا وعيوب اإلجر التشجيعى



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

)األخصائي المعتمد في المزايا والتعويضات ®( 
Certified Compensation and Benefits Professional

التــاريــخ :........................

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.


