النظم احلديثة يف إدارة املوارد البشرية وتنمية مهاراتها

مقدمة
مل ٜعد ٖٓاى شو يف إٔ املٛازد ايبصس ٖٞ ١ٜإحد ٣املكَٛات األضاض ١ٝيٓجاح املٓعُ ، ١بٌ ميهٔ ايك ٍٛأْٗا احملدد األٍٚ
ٚاألضاض ٞهلرا ايٓجاح حٝث إٔ تٛافس ق ٣ٛعاًَ ١ذات نفاَٚ ٠٤طٛ٦ي ١ٝمتهٓٗا َٔ ايٓٗٛض بأعبا ٤ايعٌُ ٚحتكٝل أٖداف
املٓعُٚ ١اضتدداّ إَهاْٝاتٗا املاد ١ٜاملتاح ١بأنرب نفا ٠٤ممهٓ.١
فُٓعُ ١املطتكبٌ ضتصٗد املصٜد َٔ ايرتنٝص عًْٛ ٢ع َٔ ١ٝايعاًَني يف زتاٍ املٛازد ايبصس ١ٜتتٛافس ف ِٗٝقدزات َٗٚازات
عاي ١ٝيف األدا ٤باإلضاف ١إىل ايكدزات ارتاص ١بفِٗ طبٝع ١ايعٓصس ايبصسٚ ٣ايٓٛاح ٞاإلْطاْ ١ٝاملستبط ١ب٘ ٚاإلدزاى
ٚايتخً ٌٝادتٝد ملتغريات ايب ١٦ٝاحملٝطٚ ١قب ٍٛايتغٝري ٚاالبتهاز.

االهداف:
 متهني املصازنني َٔ املٗازات ايكٝادٚ ١ٜاالشساف ١ٝاذتدٜثٚ ١اييت متهِٓٗ َٔ َٛاجٗ ١ايتخدٜات  ٚايتغًب عًٗٝا يف زتاٍاملٛازد ايبصس.١ٜ
 اطالع املصازنني عً ٢اِٖ ايٓعِ  ٚاملفاٖ ٚ ِٝايٓعسٜات االدازٚ ١ٜايكٝاد ٜ٘اذتدٜث.١ متهني املصازنني َٔ اعداد ارتطط االضرتاتٝجٚ ١ٝارتطط ايتصغ ١ًٝٝملٓعُاتِٗ متهني املصازنني َٔ ايعٌُ بطسم خمتًفٚ ١عدّ ايتُرتس خًف طسٜكٚ ١احد.٠ متهني املصازنني َٔ اختاذ قسازاتِٗ بثكٚ ١اداز ٠االشَات ٚايضغٛط اييت تٛاجِٗٗ يف ايعٌُ. -تدزٜب املصازنني عً ٢ايتكٓٝات االدازٚ ١ٜايكٝاد ١ٜاذتدٜث.١

احملتويات
 تعسٜف إداز ٠املٛازد ايبصس١ٜ
 أٖداف إداز ٠املٛازد ايبصس١ٜ

ٚ ظا٥ف إداز ٠املٛازد ايبصس١ٜ
 تطٛز ايفهس اإلداز ٟف ٢إداز ٠املٛازد ايبصس١ٜ
 اإلداز ٠االضرتاتٝج ١ٝيًُٛازد ايبصسٚ ١ٜدٚزٖا ف ٢حتكٝل َٝص ٠تٓافط ١ٝيًُٓعُ١
َ دخٌ اىل َفٗ ّٛنٌ َٔ ايكٝاد ٚ ٠االداز٠
 ٖٛ َٔ ايكا٥د  ٖٛ َٔٚاملدٜس َٚا ايفسم بُٗٓٝا
 ايطُات  ٚاالضرتاتٝجٝات  ٚايٓعسٜات االدازٚ ٜ٘ايكٝاد ١ٜاذتدٜث.١
 اْٛاع ايصدصٝات االدازٚ ١ٜايكٝاد ٚ ٜ٘مسات نٌ َٓٗا  ٖٞ َٔ ٚايصدص ١ٝاالداز ١ٜايفعاي٘؟
َٗ ازات ايتدطٝط  ٚايتدطٝط االضرتاتٝج ٞيًُٛازد ايبصس١ٜ
َ ؤشسات قٝاس االدا ٤ايسٝ٥ط١ٝ
َ ساحٌ  ٚخطٛات اعداد ارتط ١االضرتاتٝج٘ٝ
 عٓاصس جناح ارتط ١اإلضرتاتٝج ١ٝيًُٛازد ايبصس١ٜ
 ايتعسف عً ٢شدصٝات االخسٜٔ
 إداز ٠االخس ٚ ٜٔاضتدساج اَهاْٝاتِٗ  ٚقدزاتِٗ
 ايكٛاعد االضاض ١ٝإلداز ٠ايٛقت  ٚحتدٜد االٚيٜٛات
 اختاذ ايكسازات ايٓاجخ١
 إداز ٠االشَات يف املٛازد ايبصس ٚ ١ٜايطٝطس ٠عًٗٝا بفاعً١ٝ
َ تطًبات َ ٚكَٛات االداز ٚ ٟايكا٥د ايٓاحج يف عصس ايتغٝري ٚتهٓٛيٛجٝا املعًَٛات
 اضايٝب ذنا ٤ايعٌُ  ٚاشهاٍ ايتفهري املدتًف ١اذتدٜثٚ ١عدّ تهساز اضًٛب ٚاحد يًعٌُ.
 نٝف ١ٝايتدًص َٔ االفهاز  ٚايعادات ايطًب ٚ ١ٝاالٖٚاّ  ٚاملداٚف ايغري َربز ٙيف االشساف.

اجملموعة املستودفة:
ٜٛج٘ ٖرا ايربْاَج إىل ايف٦ات ايتاي:١ٝ
-

ايكٝادات َٚدزا ٤املٛازد ايبصسَٚ ١ٜتدر ٟايكسازات ٚاملٗتُني بايتعسف عًَ ٢تطًبات َٗٚازات ايكا٥د اإلدازٟ

ايفعاٍ يف املؤضطات اذتدٜث.١
-

َٔ ٜساد تأٖ ًِٗٝيصغٌ ٚظا٥ف املٛازد ايبصس َٔ ١ٜزؤضا ٤االقطاّ ٚاملصسفني  ٚاملطؤٚيني االدازٜني.
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