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نظم ادارة التعويضات للموارد البشرية



ادارة التعويضات

oظمةالتعويضات هي ما يحصل عليه الموظفون مقابل مساهماتهم للمن

:  وتنقسم التعويضات الى 

تعويضات غير مباشرة + تعويضات مباشرة 

االمتيازاتالحوافزلراتب االساسياألجور أو ا



1مفاهيم حول األجور



والرواتبجورماهية األ
رد وتمثل كاًل من األجور والمرتبات تعويضًا نقديًا مباشرًا يحصل عليه الف

لقاء مساهمته التي يقدمها للمنظمة التي يعمل بها، 

• االستخدام فهما متشابهان من حيث المضمون ويختلفان من حيث 



• لهمالدفعيتميحثاإلدارية،والمكتبيةاألعمالشاغليعلىتطلق:الرواتب
.الغالبيفشهرياً يصرفوهوبالموظفينويسمون الزمنأساسعلى

• والصناعيةاألعماللشاغلييدفعالذيالنقديالتعويضعلىيطلق:األجر
الزمنأساسعلىأواإلنتاجكميةأساسعلىتعويضاتهمتدفعحيثاإلنتاجية،

.اسبوعياً وأيومياً يصرفوهومعاً أساسهماعلىأو



o الحد األدنى لألجور :
مل وهو الحد األدنى من األجر اليومي أو االسبوعي أو الشهري الذي يتقاضاه العا

.لألجوراالدنيمقابل عمله وغالبا ما تحدد قوانين العمل الحد 

o عدالة األجور:
اعة على ويقصد بها عملية ضبط األجور الخاصة بصناعة ما طبقاً لقدرة هذه الصن

الدفع ومعدالت األجور السائدة في تلك الصناعة

oاألجور المعيشية
اته على من نفقاالدنيويقصد بها األجور التي يجب أن تدفع للعامل ليغطي الحد 

.الصحة واللياقة والتأمين ضد الحوادث



جور مهمة؟هل األ

• وًأ.ًلفةحتياجاتهًالمختإنهاًوسيلةًإلشباعًإينعمًألهميتهاًالبالغةًسواءًعلىًمستوىًالفردًف
:علىًمستوىًالشركةًحيثًيعتبرًوسيلةًلـ

⚫ .جذبًالكفاءاتًالمناسبةًللعملًبها
⚫ .بهافضلًالكفاءاتًالعاملةًحالياً أبقاءًالشركةًعلىًإ

⚫ .شاعةًالعدالةًبينًالعاملينهوًالمقابلًالعادلًللعملًوهوًالوسيلةًإل



الحوافز  2



الحوافز
اذا كان األجر أو المرتب هو المقابل الذي يحصل عليه الفرد كقيمة 

! للوظيفة التي يشغلها 

ن الحافز هو العائد الذي يحصل عليه إف

.كنتيجة للتميز في األداء



ما الفرق بين الدافع و الحافز

مل ، أي هوو يثير فيه الرغبة في العوهو ما ينبع من نفس الفرد :الدافع
وجوه بالتوالي تودفعة  من الداخل تدفع اإلنسان للبحث عون شويء محودد، 

سلوكه في اتجاه ذلك الشيء أو الهدفوتصرفاته 
محيطوة هو شيء أو مسبب خارجي يوجد في المجتموع أو البيةوة ال:الحافز

تووي يشووعر بالشووخا الووذي يجذبووه اليووه باعتبوواره وسوويلة إلشووبا  حاجاتووه ال
.بها



ساس تمنح الحوافزأأيعلى 
.داءاأل

.المجهود
.قدميةاأل

.المهارة

هي األداء “ االسس” أهم معايير 



نوا  نظم الحوافزأ

.حوافزًعلىًمستوىًالفرد
.حوافزًعلىًمستوىًجماعةًالعمل
.حوافزًعلىًمستوىًالمنظمةًككل



(العامل)على مستوى الفرد حوافز 
Pieceبالقطعةحوافز• – Rate

الذيحافزاليتحددالطريقةهذهوفي.معاً والحوافزاألجورمنكلدفعطرق أهممنتعتبروهي
.المنتجةالقطعةأواإلنتاج،كميةبحسبالعاملعليهيحصل

:الوقتحوافز
هذافيالوفرمقدارعلىويكافأالمحددالوقتفيباإلنتاجيقومأنالعاملعلىالطريقةهذهفي

.أكبرانتاجفيالوقتنفساستغاللعلىيكافأأوالوقت،



:العالوة•
تمنحوهي.هعملفيالفردإنتاجيةعلىبناءً المرتبأواألجرفيزيادةعنعبارةهي:الكفاءةعالوة-1

.عاليةإنتاجيةالفرديثبتوحينتقريبا ،عامفترةبعد

نعوتعبيرالمنظمة،فيالفردعضويةعنكاملتعويضهي:األقدميةعالوة-2
.عاملمدةإخالصه

.متميزمجهودوأداءوجودبسببتمنح:استثنائيةعالوة-3



:ويكثر تواجد الحوافز على مستوى الجماعة عندما 
.يزداد تعقيد المنظمة وتتداخل األعمال الى الدرجة التي يصعب بها قياس أداء الفرد بدقة-
ائج أفضل وعندما تؤكد المنظمة على ضرورة العمل الجماعي والتعاون وتضافر جهود األفراد من أجل تحقيق نت-

ى أداء وفي هذا النو  يحصل كل أفراد المجموعة على حوافز تعتمد عل-
المجموعة ككل حيث تعتمد معظم خطط الحوافز الجماعة على ما 

.  تحقق من انجازات وأهداف وأرباح

على مستوى جماعة العملحوافز 



الحوافز على مستوى المنظمة ككل

الكفاءةًواألداءعلىبناءً وذلكبالمنظمة،العاملينلتحفيزمبنيةحوافزخططعنعبارةهي
.الكلية
:منهاأنواعثالثةوهنالك

نسبةتقطاعإسعنعبارةوهي.بالمنظمةالعاميلنغالبيةمنهاويستفيد:رباحاأل فىالمشاركة•
.العاملينعلىتوزيعهاثمالشركةارباحمنمعينة

تكاليفضتخفيبشأنإقتراحاتوضععلىاألفرادلتشجيعخططعنعبارة:قتراحاتاإلخطط•
.واإلنتاجالعمل

.الشركةألسهمالعاملينملكية•



هي العائد الذي يحصل عليه الفرد باعتباره 

عضواً في المنظمة التي يعمل بها

3

المزايا 



أنواع المزايا
مزايا خاصة باألمان الشخصي :

يةاة من خالل نظم الرعايةة الصةحية و التةأمين علةى الح
و و التةةامين الصةةحي علةةى الحيةةاة و التةةأمين الصةةحي

.المعاشات

مزايا مرتبطة بالوظيفة  :

مثل توفير سيارة أو مالبس معينة لحماية العامل



:  األصدقاء ومزايا مرتبطة بالعائلة 
ئووم ال يتوقيووت مواعيوود العموول بالشووكل الووذي –توووفير دور الحضووانة 

.الشخا
:  مدفوعات األجازات

ة و مثل اإلجازات بأجر كاإلجازة المرضية و األجوازات الرسومي
.العطالت وغيرها


