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 السياسة: من غرضال .أ

 تهدددال ياسة سدددو عادددب دئدددت ياهيددد ات ياتدبةهةدددو ياهت أسدددو ي اها تدددست دأدددب  سددد   ي اي  ياتددد  ةسدددت اهه  
 ت  يانت ئج دةادن  ايؤهم حسب ياتدق  ت.التت  ةن ياذةن ةس ههدن يشال اها تأة ياهدظفياهصرل 

 نطاق السياسة: .ب

)تبزئددو   ههنةددو  قسدد م  تشددهل ياسة سددو هدددظفةن هددن ا تددو هسددتدة ت ياهنظهددو دبهةددت يادظدد ئل   ا نددت 
 (.ي  رى ايدهو )س ئر يااديئر قس م  تب رة   سديق د اهةو(  د 

أدظدد ئل ياايدهددو ديادظدد ئل ي ايرةددو يا أةدد  عئدد تو عاددب ياريتددب ي س سدد  هيأددم هسعدددد ة دداتت االعالالالوة:  -
 دةا تئ ي اي  دي نب زيت هس يل ي هايل ياسندةو.

ي هددايل ياهحددااة  د ت عدد    دذاددع دنددا يأددد   اههنةددوي قسدد م يهدداتدد ت هساهددو عاددب هدددظف   الحالالافز: -
 ت  يايةو ادرة ي اي .

 
 أساس األداء:تحديد مجموع العالوات على ج.   

 ه  عذي ا ن ةرةا هنح يا الديت. ةتم تحاةا هبهدد يا الديت يحسب نب ح ي ياهصرل ت  نه ةو ال د م  ةسرر
تدددد  تحسةددددق  هايتددددا ياهت أسددددو ي اها سددددب. ةددددتم تحاةددددا قةهددددو يا ددددالديت ياههندحددددو اأهدددددظفةن يحسددددب  ياهصددددرل

. اةسددت ياي ةددو هددن ياهصددرل ه  عايرةياهسدد ههو يافراةددو ااددل هدظددل تدد  تحسةددق  هددايل ي دهدد ل ياتدد  تحدداا
يا ددالديت يات دددة  دددن  بددر ياهدظددل يا دد اإ  د ي ئدد تو عاةددا اتأيةددت ياه دد ةةر ياددانة  ادظةفتددا. ة دددا اتسدداةر 

 ةبدب تم ها تدأة ياهددظفةن. ةس سدي  ي ايرة يادحةا دياهعأق ه  عذي ا نت هن ع دالديت  دقةهته   دتدقةته   د
يابدايرة  هسدتسيأةو. ي يد ريت   درى  عن ياات  ت يادنهًعد  اتسداةا شدالأت  اسد يسو قدا تتري   ن يادات  ت ييالدام 

تدددد   هف دددددل رب دددد    د ئدددده نو ا ددددالديت سددددندةوذيت اأ ددددالدة ياسددددندةو  د ياحصدددددل دأةهدددد  اددددة  تأس ئًةدددد    د 
 .ياهستسيل



ددن  هسديًس  ااشدلدال ةدتم ي . ت  ي   ي حة ن  سدةتم اتدت ددالدة يستنسد يةو يحسدب تسداةر رب يا هدل يادحةدا
ياسةهددو  دياهسددتأزه ت  دياتدقةدددت. ةحدداا رب يا هددل دحددداع سدديب عدعدد   يا دددالدة دةسدددم يددذاع هتدددب ةددرى ي هدددر 

 هن سًي .

 العالوات على أساس األداء:برنامج  د.  

ادل نظد م تسةدةم ي اي . ةدتم تسةدةم  اي  هتئدهنو تد   ةتم تحاةدا هيد ام يا دالديت دتسًد  اه د ةةر تسدتنا عادب ي اي  
هريب ددو  . دةددتم /يه يادددظةف  يا دد   يددا تدصددةليايسددتن ًاي عاددب ياههدد م ياهحددااة تدد  تدد  ياسددنو  هدظددل هددرة 

اادل هنههد   هدايل ياتد    هاتةن رئةسةةن )"ياهسؤداة ت"  "ياسدأداة ت"(  ي انسيو ا  ياهدظل يا هل ياذإ  نبزع
يًةد   ةتدريدح يدةن ديحدا )ال ةسدتدت  ياه د ةةر( تردةو. اال هن هذع ي هدايل ياايةدرة  ة هدنح ياهدظدل تصدنةًف  ترتة

د هسو )ةت عب ياه  ةةر(. دنا يالنته   هن هذي ياتسةةم ياهت اا ي دبا  ةتحدل ي اي  ي به ا  اأهدظل عاب 
هن  بل  هال رئةس  هحااياهتئهنو ت   رقم ديحا. اتحسةق هذي ي هر  ةتم تحاةا هتدسع ي هايل يافردةو 

ياهال يارئةس  ترتةًي  ه ةًن . دناه  ت  عب ي هايل يا أة  ا تو ترتةًي  دسعًة   ةتم ي ائٍذ تحاةدا هتدسدع  عدع  
اهذع ي هايل هً    نت ج "اربو تسةةم نه ئةو" تتأال هن رقم ديحدا. عن بهةدت ياهددظفةن يادذةن ةت عدب تدرتةيهم 

نحددن ددالدة. تسدتنا قةهدو هدذع يا دالدة عادب ياليدو )دهد ترتةب تدصدةف  ادد "ةت عدب ياه د ةةر"( ة ه 0.4يانه ئ  
 .يا    يا ه  ةةر: ترتةب  اي  ياهدظل  دعدل هاة  اهتا  دياريتب ياشهرإ

نص ل  ةأ ذ يانظ م ي ةن يالدتيد ر هبهدددو هن  بل   رئةسدةو يااي  ي هؤشدريت ياها تأة  اي  ياهدظل ياقو دي 
د د ئدا عادب اال هدال ياسةهدو ياحسةسةدو حسد ب  تد   يشدال صدحةح ل يدا  سةسد هم"هسدؤداةو"  يادذإ  دنداه  ة  ه 

 اأ هل ياذإ ةسدم يا ال هدظل.

 خطط التحفيز:ه. 

هد  ةنييد  تحسةسدا دهد  ةحصدل  ادال  عدع تحفةدز تسدتنا عادب  هدايل ه اةدو هحدااة هسديًس  حةد ياهصرل  ةسالم 
 اهحدددااة ابدددز  هدددن دهأةدددوي  عن ي هدددايل ياه اةدددو دأةدددا ياهدظدددل هس يدددل تحسةسدددا ههددد  هحدددااين ده أنددد ن بةدددًاي.

 هدظفةن ياه نةةن.أدي ات ا  اهتت اةو هت  هايل ه اةو هحااة األقس م ياههنةو    اأهصرل  ياسندةو  ياهةزينةو

 



 :الجدارة وتيرة خطط الحوافز وو. 

ياتردةبةدددو حهالت  اياحدددديتز ياتددد  تسدددتنا عادددب سدددبالت ي اي  ت ددداتت هدددرتةن سدددندًة .  هددد  ياحدددديتز ياهت أسدددو يدددعن 
االسدتف اة هدن  عدع ياحدديتز ياهت أسدو عن ا تدو ياهددظفةن بداةرةن  تت اتت ت  نه ةو ال حهأدو. ه ةنو هنتب ت ا

  تةهدد   ن ياهدددظفةن ياهددؤهأةن االسددتف اة هددن  عددع ياحددديتز ياهت أسددو يسددبالت ي اي  تردةبةددو ه ةنددويحهددالت 
ت ياهي شر.دأب هؤال  ياهدظفةن تحسةق   دهدظف  ياية اهو يازي ئن   دهدظف  هنحصردن ح اًة  يهاري  يافردد

 ياذإ ان ةتم اتت حديتز ادنا. ياهال ي انب
 

 عالوات اإلدارة العلياز. 

تم ها تأة ياهاري  ياتنفةذةةن يعرةسو ت ا  يستريتةبةو ياشراو دأب ياهاى ياسصةر دياعدةل دةرتيع ذادع يدأاي  ة
 ياشراو دأب ياهاى ياعدةل.

اتسداةاه  عادب ي ايرة يا أةد  )ياهداةر ياهد ا   ياهداةر ياهسدؤدل ياهصدرل   ح ةتم ت صة  نسديو هئدةدو هدن  ريد
   ياخ.(.ياتسأةف ت   ياهاةر ياهسؤدل دن ودن ياه  عر  هاةر ياه أده تة

  دهسد ههو اأهصدرل  ويا  هياسة اة  ةتم تحاةا حصو ال هاةر تنفةذإ دتًس   ههةو يادظةفو يات  ةر سه  تب ع 
   دت سةا ياهههو  دياه  عر ياهرتيعو ي ادظةفو.ياهصرل ال دظةفو ت  ريحةو 

 .ةت ةلن دأب هبأ  ي ايرة ي شريل يصدرة ت دأو دأب تصهةم نظ م ياها تأة ددهأا ي انسيو عاب ي ايرة يا أة 
 

 تعديل السياسةح.  

  رل ياهصددد هدددت هةزينةدددو  تتلسدددقت ئدددت ياسة سدددو اهريب دددو سدددندةو دةنييددد  ت ددداةأه  اأهددد  يقتئدددب ي هدددر اددد  
 .  اي   ال تترة ا  دذاع  ت  ياهصرل ده هش ياه  عرة ياهسيدل ديستريتةبةتا  


