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مقدمة:
أن التصميم واالعداد الجيد لنظم لألجور والمرتبات والحوافر والترقيات وربطه باألداء،  يمكنه أن يساعد على رفع إنتاجيته وأرباح المنظمة. ومن االتجاهات الحديثة ظهور أنظمة 

جديدة لألجور تسمى األجور المعتمدة على المهارات، أي أن األجر أداء مهام معينة أو يعتمد على ما يتمتع به الفرد من مهارات، وذلك ألن هذه المهارات ضرورية للغاية تحقيق 

أهداف المنظمة . يهدف هذا البرنامج الى االرتقاء بمهارات المشاركين و تمكينهم من إعداد وتطوير أنظمة األجور والحوافز والمكافآت و استخدام احدث األدوات لرسم سياسات 

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

اهداف الدورة:
تنمية مفاهيم المشاركين حول أهمية األجور وسياستها بالنسبة للفرد والمجتمع والمنظمة.½	

تزويد المشاركين بأساسيات وخصائص سياسة االجور الحديثة.½	

تعرف المشاركين على معايير ومبادئ والخطوات الرئيسية لعملية هيكلة األجور.½	

التعرف على مراحل إعداد نظام األجور والرواتب.½	

إطالع المشاركين على خصائص النظام السليم لكل من األجور والرواتب والحوافز½	

تعرف المشاركين على نظم الترقيات المتقدمة وعالقتها بالدافعية والسلوك والرضا الوظيفي.½	

االلمام بالقواعد الرئيسية بالنظم االلكترونية للرواتب والبدالت واالستحقاقات.½	

مطابقة هياكل الرواتب مع تحقيق األهداف التنظيمية .½	

تطوير هياكل الرواتب والدرجات  وإدارة األداء وربط األجر باألداء عن طريق الدفع واالستحقاق .½	

إكساب المشاركين مهارات معالجة مشاكل الحوافز واألجور في المنظمات وابتكار النظم المالءمة مع الظروف االقتصادية .½	

التعرف على النظم الحديثة لتقييم وفحص لسياسات جداول الرواتب واألجور والمشكالت التي تواجه المراجعة الداخلية لنظم الرواتب واألجور .½	

منهجية البرنامج:
يتم إشراك المشاركين في لعب األدوار بصورة مكثفة لمساعدتهم على تصميم لوائح الرواتب واألجور مع بناء أنظمة الحوافز بصورة فعالة.½	

يقوم المشاركون أيضا بتقديم عروض تقديمية قصيرة أمام المجموعات إلثبات فهمهم للمبادئ األساسية للبرنامج.½	

سيتم استخدام األنشطة الفردية والجماعية في حل التمارين واإلستقصاءات ودراسة الحاالت.½	

إتاحة الفرصة للمشاركين في تقييم أساليبهم الشخصية لتطبيق نظريات اإلبداع والتميز، وسيتم التقييم من خالل باستخدام مجموعة أدوات التقييم الذاتي الفعالة½	

الفئات المستهدفة:
الرؤساء التنفيذيين للموارد البشرية.½	

مدراء الموارد البشرية. ½	

مدراء التدريب والتطوير الوظيفي.½	

مدراء تخطيط القوى العاملة.½	

مدراء شئون الموظفين. ½	

نواب الرئيس للموارد البشرية.½	

أخصائي الموارد البشرية.½	

محللي الموارد البشرية½	
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المحتويات األساسية:

إعداد نظم لألجور والمرتبات
والحوافر والترقيات وربطه باألداء ®

أنظمة األجور والتعويضات:
ماهية أنظمة األجور والتعويضات½	
أهمية أنظمة األجور والتعويضات½	
عالقة األجور والدافعية½	
مكونات أنظمة األجور والتعويضات½	
مشاكل أنظمة األجور والتعويضات ½	

أنظمة األجور والتعويضات - العوامل المؤثرة: 
العوامل الخارجية½	
العوامل الداخلية½	
استراتيجيات األجور والتعويضات ½	

هيكل الرواتب مفهوم تخطيط الموارد البشرية:
هيكل الرواتب½	
هيكل واحد أو عدة هياكل½	
عدد الدرجات½	
التداخل بين الدرجات½	
العالوة السنوية½	
الدرجات الواسعة½	
منحنى الرواتب½	
مزيج التعويضات½	

الرواتب وتقييم الوظائف:
العدالة الداخلية½	
معنى تقييم الوظائف وعالقته بالعدالة الداخلية½	
تحديد عدد الدرجات½	
تحديد سعر كل درجة½	
تحديد سعر النقطة½	

تحقيق العدالة الخارجية:
تحقيق العدالة الخارجية½	
ما هي مسح الرواتب؟ وما هي المعلومات المطلوبة½	
كيف تقوم المنظمة بالدراسة؟½	
النتائج التي يمكن التوصل إليها½	
طرق ومصادر أخرى لبيانات دراسة الرواتب ½	

أنواع ومزايا خدمات العاملين:
أنواع ومزايا خدمات العاملين.½	
ماهبة وأهمية مزايا وخدمات العاملين½	
مزايا وخدمات التقاعد½	
التأمينات½	
اإلجازات½	
اإلعانات المالية½	
التسهيالت المعيشية ½	

تصميم وإدارة أنظمة ومزايا خدمات العاملين: 

تصميم وإدارة أنظمة مزايا وخدمات العاملين -  العناصر المؤثرة½	
خطوات تصميم النظام½	
النظام المرن لمزايا وخدمات العاملين½	
شروط نجاح نظام مزايا وخدمات العاملين½	
إدارة أنظمة األجور والتعويضات½	
األجور والتعويضات > حاالت خاصة½	
تنظيم الجهاز المسؤول عن األجور والرواتب½	
عالقته بأقسام إدارة الموارد البشرية½	
تنظيم جهاز األجور والتعويضات½	
تطوير الجهاز المسؤول عن األجور والتعويضات½	
الرقابة وترشيد تكلفة األجور½	
الموائمة مع تكاليف المعيشة½	

مطابقة هياكل الرواتب مع تحقيق األهداف التنظيمية:

لماذا تفكر المنظمات في إنشاء هياكل جديدة لألجور.½	
كيف يمكن تقييم هيكل األجور بحيث يكون داعم لتحقيق أهداف العمل.½	
إدارة التوازن بين توقعات الموظفين والقدرة على دفع األجور.½	

تنفيذ هياكل الدرجات والرواتب الجديدة:

دور اإلدارة العليا في تنفيذ.½	
دور إدارة الموارد البشرية في التنفيذ.½	
توجيهات لضمان التنفيذ الناجح.½	
بعض التحديات التي تواجه تنفيذ الدرجات الجديدة وهيكل المرتبات.½	
	½ pay التعامل مع الموظفين الذين يصلون إلى الحد األقصى لحجم رواتبهم

scale

إدارة األداء وربط األجر باألداء عن طريق الدفع واالستحقاق:

مكافأة األداء ضمن الزيادات في المرتبات األساسية واستحقاق الدفع.½	
ربط استحقاق دفع األجور باألداء الفردي.½	
مراجعة سنوية إلدارة عملية األجر السنوي.½	
تصاميم خطة الحوافز والبدائل لخطط قصيرة األجل ½	

مهارات تحفيز الموارد البشرية - المزايا والتعويضات:

كيف تحفز الموظفين½	
المحددات المهمة فى تحفيز الموظف½	
أسباب معوقات التحفيز½	
الوسائل المفيدة لكسب تعاون الموظفين½	
كيف تحفز الموظف الذى يسبب المشكالت½	
حاالت وتطبيقات عملية½	
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نمـــــوذج التسجيــــــل

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

:  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 نظم لألجور والمرتبات والحوافر والترقيات وربطه باألداء ®(

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

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

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

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

هنالك ثالثة طرق سهلة للتسجيل:

لتحجز مكانا بشكل مؤقت.½	 اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 

إدارة التدريب : 4571801  4  00971½	 أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي: 

يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية ، ص. ب: 74693 دبي ، اإلمارات العربية المتحدة½	 أكمل قسيمة الحجز وأعدها مرفقة بشيك إلى العنوان التالي: 

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.


