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أ.

غرض السياسة:

تهدف السياسة إلى وضع الباعا ا الجيهيهيعة البجة بعة كالبتاععى س عى ألسعا ات اي الجعه سعجند ها الا ع
لبتاعأة البيظفين الذ ن ساهبين كشتل كاير عه ال جائج و تين أل اؤهم حسب الجيقةا .
ب.

نطاق السياسة:

تشععبل السياسععة ععيظفين ععن كاعععة سععجي ا الب وبععة وهبيع اليظععائل ألكائ ع
ت ارة ألسياق سالبية) ألو اال اسبة سائر الدوائر).

ععي ألسبععا

ت

ئععة

 العالالوة :ا ععم ب ععيد عدع ل يظععائل الداسبععة واليظعائل اإل ار ععة الة يععا إضعاعة إلععى الراتععب اتساسععهو تاعئ ات اي واإلئ ازا عه باكل اتهداف الس ي ة.
 الحافز :دعيسا بد ة إلى يظفه ي اتسبا ععه أل اي هعات ت فيذ عة و لع س عد ك عيا اتهعدافالبحد ة عه كدا ة ورة ات اي ألو تن يها.
تحديد مجموع العالوات على أساس األداء:
ت.
ا إ ا كان ر د ح الةالوا  .جم تحد د بيد الةعالوا كحسعب ئ عال الا ع
عه ئها ة كل سات برر الا
عه تحبيق ألهداعه البجة بة كالبتاسب .سيجم تحد د قيبة الةالوا البب يحة ل بيظفين كحسعب البسعاهبة الفر عة
لتل يظل عه تحبيق ألهداف اتسبا الجه تحد ها إ ارة الا  .ليس الغا ة ن الةالوا الجةي ض سن ألهعر
البيظل الةعا ألو اإلضعاعة إليعه لج ايجعه البةعا ير العدئيا ليظيفجعه .ةعي لجبعد ر اإل ارة اليحيعد والب عق عا إ ا
كائع ه ععاو سععالوا وقيبجهععا وتيقيجهععا وعععه حععا كائع سععججم تاعععأة البععيظفين .اغععه سععدت اعجععرا ألن
الععدعةا الس عاكبة قععد ألرس ع ئب تععا لجسععد د عةععا سععجبا ية .كةاععارا أل ععرال إن اته يععة ل ةععالوة الس ع ي ة ألو
الحصي س يها ليس ت بائيتا ألو كبفةي رهةه ألو ضبائة لةالوا س ي ة سجبا ية.
عه كةض اتحيان سيجم ع سعالوة اسج سعاكية كحسعب تبعد ر رع الةبعل اليحيعد وال عجم التشعل سعن البيبعة
والبسععج ا والجيقي ع سععابتا .حععد رع الةبععل وحععدا سععاب إس ععاي الةععالوة و بععيت كععذل جععى ععرال ات ععر
اساتا.
ث.

مخطط العالوات على أساس األداء:

جم تحد د االم الةالوا وعبتا لبةا ير تسج د إلى ات اي شب ها ئوات تبييم ات اي .جم تبييم أل اي كل يظل عرة
س ع ي تا اسععج ا تا إلععى البهععات البحععد ة عععه تيتععيل وظيفجععه .و ععجم اسععجةرا الةبععل الععذ ألئ ع ا باكععل هععدعين
رئيسيين "البسعووليا " "السع يكيا ") ولتعل هبعا ألهعداف عرسيعة .لتعل عن هعذا اتهعداف التحيعرة بع ح
البيظل تص يفتا ترتيايتا جراول كين واحد ال سجيعه البةا ير) و بسة جن ى البةا ير) .س عد االئجهعاي عن
هعذا الجبيععيم البجةععد اتوهعه جحععي ات اي اإلهبععاله ل بيظعل إلععى رقععم واحعد .لجحبيععق هععذا ات عر ععجم تحد ععد
جيسععا اتهععداف الفرسيععة ضععبن هععدف رئيسععه حععد إلس ععاي الهععدف الرئيسععه ترتي تاععا ةي تععا .س ععد ا تة ععى
اتهداف الة يعا كاععة ترتياتعا وسع يتا عجم كةدئعذ تحد عد جيسعا لهعذا اتهعداف تةعا إلئجعاة " رهعة تبيعيم ئهائيعة"

تجألل ن رقم واحد .إن هبي البيظفين الذ ن جن ى ترتياهم ال هائه  4.0وهي ترتيب تيتيفه لع " جن عى
البةا ير") ب حين سالوة .تسج د قيبة هذا الةالوة إلى ثالثة ةا ير :ترتيب أل اي البيظل و ي دة د جه
والراتب الشهر .
كهدف تاعأة أل اي البيظعل كدقعة وإئصعاف أ عذ ال وعات كةعين االسجاعار بيسعة وءعرا أل اي رئيسعية لتعل
هدف " سوولية" الذ س د ا ة َبل كه سيساهم عه تار ر البيبة الحبيبية كشتل تحيح ل ةبل العذ بعيت كعه
كل يظل.
ج.

خطط التحفيز:

ا تحفي تسج د إلى ألهداف الية حد ة سابتا حيث ا اغه تحبيبه و عا حصعل س يعه البيظعل
بدّت الا
باكل تحبيبه هبا حد ان و ة ان هيدتا س ى حد سياي .إن اتهداف البالية البحد ة ك ي ن الةب ية السع ي ة
ليض البي ائية ت جبل إلى ي اتسبا وكالجاله إلى البيظفين البة يين.
ح.

وتيرة خطط الحوافز واألهلية:

إن الحععياع الجععه تسععج د إلععى س ع ال ات اي تععدع ععرتين س ع ي تا .أل ععا الحععياع البجة بععة ك عالحبال الجرو يععة
لب ج ا ةي ة عجدع عه ئها ة كل حب ة .جبج البيظفين كاعة كاته يعة لالسعجفا ة عن عا الحعياع البجة بعة
كحبعال ترو يعة ةي ععة عيبعا ألن البعيظفين البععوه ين لالسعجفا ة عن ععا الحعياع البجة بعة كسع ال ات اي
حصرون حاليتا كبدراي الفرود و عيظفه البصعرف البة يعين كب فعا اتعة و عيظفه الايع البااءعر.س ى
هوالي البيظفين تحبيق الهدف ات ئى الذ لن جم ع حياع وئه.
خ.

عالوات اإلدارة العليا

تعجم تاععأة البعدراي الج فيعذ ين ك ر بعة تةتعس اسعجراتي ية الشعركة س عى البعدال البصعير وال ي عل و عرتاا لع
كأ اي الشركة س ى البدال ال ي ل.
جم تنصيص ئساة ئي عة عن ألركعال الا ع لجسعد دها إلعى اإل ارة الة يعا البعد ر البعاله البعد ر البسعوو سعن
البنا ر البد ر البة ي اته البد ر البسوو سن االئجبان الخ.).
ععجم تحد ععد حصععة كععل ععد ر ت فيععذ وعبتععا تهبيععة اليظيفععة الجععه رألسععها ت ععاا البسععجيال الر ععا الةععات ل ا ع
و ساهبة كل وظيفة عه ركحية الا وتةبيد البهبة والبنا ر البرتا ة كاليظيفة.
جةيّن س ى س اإل ارة اإلءراف كصيرة عاس ة س ى تصبيم ئوات البتاعأة وسب ه كال ساة إلى اإل ارة الة يا.
د.

تعديل السياسة

تنض السياسة لبراهةة س ي ة و اغه تةد ها ك با اقجضى ات ر كه تجّسق
واإلقاا س ى البنا رة عيه و ل سن كل عجرة شبيلة كجبر ر ات اي.

ي ائية الا

واسعجراتي يجه

