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المقدمة :

تلعب قياسات األجور دورًا كبيرًا في تحقيق األهداف العامة لمنظمات األعمال, فتكوين قوة عمل قادرة علي األداء وراغبة فيه ال يقتصر علي تخطيط 

واختيار وإعداد وتدريب األفراد فحسب, وإنما أيضا علي مقدار العائد الذي يحصل عليه العاملون مقابل ما يقدمونه من جهد للمنظمة, والمبدأ األساسي 

الذي ينبغي ان تقوم عليه خطة األجور هو التوازن بين قيمة ما تحصل عليه المنظمة من ناتج أداء العاملين علي شكل سلع و خدمات مع ما تدفعه لهم 

من عوائد مادية علي شكل أجور ومكافئات وخدمات و مزايا أخرى.

ويمكن لنظام األجور أن يجذب األفراد للعمل في المنظمة, أو العكس قد يبعدهم عن االلتحاق للعمل فيها, أو حتى يصل األمر إلي ان يترك البعض 

منهم عمله لاللتحاق بمنظمات أخرى, وخاصة من ذوي المهارات والكفاءات العالية نتيجة شعورهم بعدم وجود مثل ذلك التوازن بين الجهد العائد, 

ومن ناحية أخرى تشكل األجور عنصرًا أساسيا من عناصر التكلفة في المنظمة, مما يستوجب ضرورة تخطيطها ليس كمحدد للعدالة والرضا فقط, 

وإنما أيضًا كمحدد لمستوى التكلفة واإلنتاجية.

منهجية البرنامج:

يتم إشراك المشاركين في لعب األدوار بصورة مكثفة لمساعدتهم على تصميم لوائح الرواتب واألجور مع بناء أنظمة الحوافز بصورة فعالة. �

يقوم المشاركون أيضا بتقديم عروض تقديمية قصيرة أمام المجموعات إلثبات فهمهم للمبادئ األساسية للبرنامج. �

سيتم استخدام األنشطة الفردية والجماعية في حل التمارين واإلستقصاءات ودراسة الحاالت. �

إتاحة الفرصة للمشاركين في تقييم أساليبهم الشخصية لتطبيق نظريات اإلبداع والتميز، وسيتم التقييم من خالل باستخدام مجموعة أدوات التقييم الذاتي الفعالة �

أهداف البرنامج:

يهدف هذا البرنامج إلى:

تنمية مفاهيم المشاركين حول أهمية األجور وسياستها بالنسبة للفرد والمجتمع والمنظمة. �

تزويد المشاركين بأساسيات وخصائص سياسة االجور الحديثة. �

تعرف المشاركين على معايير ومبادئ والخطوات الرئيسية لعملية هيكلة األجور. �

التعرف على مراحل إعداد نظام األجور والرواتب. �

إطالع المشاركين على خصائص النظام السليم لكل من األجور والرواتب والحوافز �

إكساب المشاركين مهارات معالجة مشاكل الحوافز واألجور في المنظمات وإبتكار النظم المالءمة مع الظروف اإلقتصادية. �

تعرف المشاركين على نظم الترقيات المتقدمة وعالقتها بالدافعية والسلوك والرضا الوظيفي. �

االلمام بالقواعد الرئيسية بالنظم االلكترونية للرواتب والبدالت واالستحقاقات. �

التعرف على النظم الحديثة لتقييم وفحص لسياسات جداول الرواتب واألجور والمشكالت التى تواجه المراجعة الداخلية لنظم الرواتب واألجور �
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الوحدة األولى :

األجور والرواتب – المفهوم واألهمية واألنواع

مفهوم األجر والراتب وكيفية التفرقة بينهما. �
أهمية األجور والرواتب )حلقة نقاشية(. �
أنواع األجور والرواتب. �
خصائص النظام السليم لألجور �

العدالة «
الوضوح «
الشفافية «
اإلستقرار والثبات «
االرتباط باألداء الفعلي للفرد «
حالة عملية �

الوحدة الثانية :

مستلزمات إعداد  نظام األجور

السياسات اإلدارية الضرورية إلعداد نظام األجور: �
سياسة المنظمة حول مستوى األجر مقارنة بالمنافسين «
سياسة وقرار المنظمة  حول المزايا والخدمات المقدمة «
سياسة المنظمة حول التميز أو التحيز المعتمد «
العوامل المؤثرة في تحديد مستوى األجور: �

القوانين والتشريعات السائدة «
تكاليف المعيشة «
جماعات الضغط  والمساومة الجماعية  )النقابات( «
سوق العمل وحالة االقتصاد «
قدرة المنظمة على دفع األجر «
المستلزمات الفنية الضرورية إلعداد نظام األجور �

تصنيف الوظائف إلى مجاميع «
عدد الدرجات األجر «
قائمة بالعناصر األساسية لنجاح المنظمة «
العوامل المؤثرة في تحديد مستوي االجور �

العوامل القانونية «
النقابات العمالية «
العدالة «
العوامل االقتصادية «
العوامل االجتماعية «
العوامل النفسية «

فلسفة هيكل المرتبات واألجور �

الوحدة الثالثة :

خطوات تصميم نظام األجور والرواتب

الخطوة األولى: التمهيد لتصميم النظام. �
الخطوة الثانية: اختيار طريقة تقييم الوظائف. �
الخطوة الثالثة: وضع مالمح خطة التقييم. �

تحديد الوظائف األساسية التي سيتم تقييمها «
وضع الجدول الزمني للتنفيذ «
تحديد تكلفة التقييم «
تعريف العاملين بخطة تقييم الوظائف «
الخطوة الرابعة: التقييم الفعلي للوظائف �
الخطوة الخامسة: تحديد عدد الدرجات �
الخطوة السادسة: تسعير الدرجات �
الخطوة السابعة: إدارة نظام األجور �
حالة عملية �

الوحدة الرابعة :

إستراتيجيات بناء و تفعيل آليات نظم الحوافز

طبيعة وأهمية التحفيز �
الحوافز وإرتباطها بالدافع والسلوك �
نظريات التحفيز �
أنواع وخطط الحوافز �
العوامل الالزمة لتطوير خطط الحوافز �
المشاكل المتعلقة بنظم األجور والحوافز �
مشاكل تطبيق هيكل األجور والحوافز التفاضلية �
العالقة بين هيكلة األجور وتفعيل نظم الحوافز �
العوامل المؤثرة على أنظمة الحوافز �

الوحدة الخامسة :

أنظمة الحوافز ومدى توافقها مع أهداف اإلصالح المالي واإلداري

األسس والمعايير السليمة والناجحة لنظم الحوافز الحديثة. �
معايير تقييم نظم الحوافز. �
األسس الحديثة لتقويم نظم الحوافز. �
أساسيات تقييم نظم الحوافز مع أهداف التطوير اإلداري. �
العوامل الالزمة لتحقيق أهداف اإلصالح المالي من خالل الحوافز �



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 :........................)إعداد وتحليل وادارة االجور والرواتب ®( 

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.


