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ادارة التعويضات والمزايا وعالقات الموظفين 

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

مقدمة:

 تم تصميم هذه الدورة لتزويد للمشاركين بفهم للقضايا الرئيسية الناشئة عند حساب هياكل التعويضات واألجور وتطوير حزم مزايا جذابة ومناسبة. وستمكن المعرفة والنهج التي 

تم إدخالها المديرين من تنفيذ نظام فعال من شأنه دعم األداء التنظيمي والفردي، وتحليل وقياس هيكل التعويضات والمزايا الحالي للمؤسسات، وسيساعد على ضمان مواءمة 

استراتيجية التعويضات والمزايا مع أهداف الشركة طويلة األجل.  باإلضافة إلى ذلك ، سيقوم المشاركين بتطوير الوعي بكيفية تطور العالقات الصناعية إلى عالقات الموظفين ، 

والتي لها تأثير كبير على نتائج األعمال ورفاهية الموظفين. 

اهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

	w . تحديد ممارسات األجور واالستحقاقات التنافسية 

	w . فهم سبب أهمية مزايا التعويض الجيدة وخطط المكافآت 

	w. فهم الفوائد األوسع لكيفية ابتعاد المؤسسات عن العالقات الصناعية 

	w .معرفة أنظمة المكافآت والتعويضات المختلفة

	w .التزود بأدوات وتقنيات إدارة المكافآت وتقنيات صياغة وتنفيذ األداء - تحفيز أنظمة المكافآت

	w  . تعزيز القدرة على استخدام نظام المكافآت لتعزيز أداء مؤسساتهم 

	w .اتقان  نظام إدارة التعويضات  وإدارة المكافآت االستراتيجية

	w .معرفة أنظمة الدرجات وهيكل األجور  ومسح ومراجعة األجور والرواتب

	w .معرفة سياسات األجور وبمراجعة وتنفيذ المكافآت االستراتيجية

	w .تقييم المكافآت: الدرجات وهيكل األجور 

	w . تطوير كفاءات عالقات الموظفين 

	w . فهم القيم المستمرة لعالقات الموظفين 

	w.ممارسة العالقات الصناعية وإدارة المكافآت

	w .الجمع بين استخدام األداء والمكافآت االستراتيجية 

	w .اتقان نظم المدفوعات والمكافآت المتعلقة باألداء 

	w. معرفة االتجاهات الناشئة في حزم المكافآت والتعويضات 

المنهجية:   

تستخدم هذه الدورة مزيجاً من التقنيات واألساليب التفاعلية مثل العروض التقديمية وتمثيل األدوار  والتمارين الجماعية ودراسة الحاالت والنقاشات .واألنشطة العملية والمحاكاة.

الفئات المستهدفة:

 تهدف هذه الدورة إلى متخصصي الموارد البشرية والمحللين والمنسقين والمتخصصين الذين تشمل أدوارهم العالقات الصناعية والتعويضات والمزايا وأنظمة المكافآت داخل 

مؤسستهم.   ومدراء ومسؤولي إدارات الموارد البشرية وشؤون الموظفين ومسؤولي التنظيم والتطوير اإلداري والوظيفي.
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ادارة التعويضات والمزايا وعالقات الموظفين 

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

أصعب التحديات الىت تواجه اإلدارة احلديثة للموارد البرشية:
	wسمات وخصائص الموارد البشرية المبدعة
	wماهى أحدث اإلتجاهات فى إدارة الموارد البشرية
	wاألهداف الرئيسية إلدارة الموارد البشرية
	wمنظومة إدارة الموارد البشرية
	wالتحديات الحديثة التى تواجه إدارة الموارد البشرية

أنظمة األجور والتعويضات والمكافآت:
	wأنظمة األجور والتعويضات والمكافآت
	wأهمية أنظمة األجور والتعويضات والمكافآت
	wمكونات أنظمة األجور والتعويضات والمكافآت
	wمشاكل أنظمة األجور والتعويضات والمكافآت
	wالعوامل المؤثرة فى أنظمة األجور والتعويضات والمكافآت
	wطرق تقييم الوظائف والتعويضات المالية
	wاألجر الزمنى واألجر التشجيعى

الرشوط الفعالة عند إعداد نظام التعويضات والمزايا والمكافآت:
	wالعدالة فى تصميم هيكل التعويضات والمزايا والمكافآت
	wمثال على حزمة التعويضات والمزايا والمكافآت
	wكيف تحسب أقسام الموارد البشرية التعويضات والمزايا والمكافآت
	wقائمة بخيارات المزايا والتعويضات التى يمكنك تقديمها لموظفيك
	wقياس وإدارة األداء
	wخطوات تصميم التعويضات والمكافآت

التحفزي وإدارة المكافآت الاشملة:
	wأهمية التحفيز
	wشروط نظام الحوافز الفعال
	wانواع الحوافز
	wنظريات الدافعية والرضا الوظيفى
	wفى التدريب وربطه بالمكافآت I.M.A نموذج
	wالمنهج الشمولى للمكافآت

دور إدارة الموارد البرشية ىف بناء ثقافة تنظيمية ترتجم اسرتاتيجية 
إدارة التعويضات والمكافآت:

	w تحديد المهمة التنظيمية والرؤية واألهداف االستراتيجية للموارد البشرية فى بناء
الثقافة التنظيمية اإلبداعية

	wالتحليل والوصف الوظيفى
	wدور إدارة الموارد البشرية فى تحقيق جودة الحياة الوظيفية
	wدور القيادة فى المنظمة التى تعتمد على الثقافة التنظيمية اإلبداعية
	wإدارة التغيير وتطوير التقافة التنظيمية وبناء منظمات عالية األداء
	wربط استراتيجية إدارة الموارد البشرية بادارة التعويضات والمكافآت

المبادىء الكمية ىف إدارة التعويضات والمكافآت:

	wجمع وتحليل البيانات والمعلومات
	wاحتساب المعدالت والنسب المئوية والقيمة الزمنية للنقد
	wبعض العالقات الحسابية
	wربط المعادالت بمفاهيم التعويضات والمكافآت
	wتصميم نظام شامل للتعويضات والمكافآت

 حتديد المماراست التنافسية لألجور واالستحقاقات:

	w تنسيق تقييم الوظائف 
	w مستويات الوظائف وتسعير السوق 
	w مصادر بيانات األجور 
	w األداء/األجر التحفيزي 
	w قياس ممارسات المزايا التنافسية 

 عالقات الموظفني:

	w عالقات الموظفين مقابل العالقات الصناعية 
	w صوت الموظف والعقد النفسي 
	w االعتراف بفوائد مشاركة الموظفين 
	w تقييم وقياس مشاركة الموظفين 
	w استخدام سياسات المزايا لمشاركة الموظفين 

 كفاءات عالقات الموظفني:

	w تطوير الوعي بكفاءات اليوم لبناء عالقات جيدة مع الموظفين 
	w مبادئ استراتيجية التواصل الفعال للموظفين 
	w مواءمة فعالية االتصاالت 
	w صراع هادف في مكان العمل 
	w مصادر الصراع وبناء المناصب الصحيحة في عالقات الموظفين الصعبة 

 القيمة المستمرة لعالقات الموظفني :

	w )فهم دور النقابات العمالية )المفاوضة على مستوى الصناعة والعمل التشاركي 
	w تعزيز المهارات اإلدارية التي تحمل على عالقات العمل الناجحة 
	w أهمية العمل الجماعي وتشكيل شراكة استراتيجية داخل المنظمة ككل 

المحتويات األساسية:



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 

	w00971  4  4571801 : إدارة التدريب أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

	wيوروماتيك 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

رسوم االشتراك تشمل المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة

ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

ولكن قامت شركة يوروماتيك بالحصول على أسعار خاصة 

للمشاركين في المؤتمر بادر بالحجز السريع لتستفيد من 

الخصومات الخاصة.

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

)ادارة التعويضات والمزايا وعالقات الموظفين (

التــاريــخ :........................

المكان / المدينة :................

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

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

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

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


