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 سياسة تحفيز ومكافأة العاملين 

ي القابضةتحرص  كة الكثير ي ضوء هذه السياسة وسياسات   شر
ز
ز عامليها ومعاملتهم بعدالة ف عىل تحفير

. حيث تضع   ز ز أو تحير ي دون تميير
ر
ف ي تضمن للموظف آلية للتطوير والير

ي تتبناها والتر
ية التر الموارد البشر

ي ضوء ذلك تقوم لجنة المكافآت  
ز
ز بها، وف ز المشاركة واألداء للعاملير كة برامج تطوير وتحفير الشر

شيحات ز وبرنامج   والير ز وكبار التنفيذيير كة بمراجعة سلم الرواتب المحدد لجميع الموظفير بالشر
وخطط الحوافز بشكل مستمر واعتمادها وذلك بناء عىل توصية من اإلدارة التنفيذية وبما ال يتعارض 
ز ومكافآت   ي هذا الخصوص، وتشتمل سياسة وبرامج تحفير

ز
مع نظام العمل والعمال وأي أنظمة سارية ف

ز بما فيهم اإلدارة التنفيذية عىل ما يىلي الع  :املير

ي نهاية كل شهر ميالدي وبصفة شهرية( راتب أساسي  •
ز
 . )يتم دفعه ف

وبدالت تشتمل، عىل سبيل المثال ال الحرص، بدل سكن، وبدل مواصالت، وبدل هاتف   •
ية الداخلية المتبعة( ي تحددها سياسة الموارد البشر

 . )حسب الدرجات الوظيفية التر
ي للموظف ولعائلته مزايا  •  طت 

ز  . تأمير
ي والكىلي والوفاة اثناء العمل( •

ز عىل الحياة )تشمل إصابات العمل والعجز الجزئ   . سياسة تأمير
 للتقييم السنوي الذي يتم بهذا الخصوص •

ً
ات األداء وفقا  .مكافأة سنوية مرتبطة بمؤشر

سنوية، خدمات   مزايا أخرى تشمل عىل سبيل المثال ال الحرص، إجازة سنوية، وتذاكر سفر  •
المطارات التنفيذية لفريق اإلدارة التنفيذية. ومكافأة نهاية الخدمة حسب نظام العمل 

كة ية المعتمدة من قبل الشر  .وسياسة الموارد البشر
ز من قبل لجنة لمكافآت  • امج العامة لمكافآت كبار التنفيذيير يتم اعتماد الخطط والي 

شيحات  .والير
ي ضوء الخطط  يقوم الرئيس  •

ز
ز ف ز وكبار التنفيذيير التنفيذي بتنفيذ سياسة المكافآت للموظفير

ي تقرها اللجنة
امج العامة التر  .والي 

 
 


