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اإلستثمار في الكفاءات وإستقطاب أفضل  :الهدف اإلستراتيجي 
  الكوادر المؤهلة وضمان التطوير المستمر للموظفين

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  نظام اإلقتراحات 

  : التعريف. 1
     
مقترحاتهم لتطوير الخدمات  المتعاملون الموظفون وام يقدم فيه ـنظهو   

  .برنامجالمقدمة في ال
  
  :الهدف . 2
  

  .ثقافة التميز نشر .1

  .في ارتقاء و تطوير العمل الموظفين والمتعاملينمشاركة  .2

  .خلق جو من المنافسة بين الموظفين .3

  .تفجير الطاقات والقدرات اإلبداعية .4

  
  : اإلجراءات. 3

إدارة التخطيط والدراسات ، مكتب ( الجهات التالية  موظفي تشكيل لجنة من .1
 ). المالية واإلدارية اإلدارة الهندسية والشئوناألداء ، تطوير ورقابة 

 .قترحات ة في موقع البرنامج الستقبال المتخصيص صفحة الكتروني .2

  .والدراسات التخطيطمدير إدارة إلى  حسب النموذج المُعتمد قترحاترفع الم .3

 .اللجنةمن قبل  ع اإلقتراحات وفرزها حسب األهميةدراسة جمي .4

 .لفريق الجودة والتميز المُستلمةاالقتراحات  رفع تقرير شهري عن .5

 .بتوصية اللجنةاحب اإلقتراح إبالغ ص .6
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 .ح رَتطبيق المُقت .7

  . صاحب االقتراح  أةمكاف .8

  

  : معايير تقييم اإلقتراح.4
  

 .) إيراد إضافي أو المصاريفخفض (  قتراحاإلالعائد المادي المُتحقق من تطبيق  .1
 .تطوير األداء وزيادة اإلنتاجية .2
 .عـة وتبسيـط اإلجراءاتسر .3
 .للمتعاملينتحسين الخدمات المُقدمة  .4
 . والتقليل منها المشكالت القائمة والمتوقعةفي حل  حرَمدى مساهمة المُقت .5
 .حصول البرنامج على جوائز تميز في مساهمة المُقترَح .6
البرنامج والمواقع  بمبنىمتطلبات السالمة الخاصة  دعـممدى مساهمة اإلقتراح في  .7

  . األخرى نشائية اإل
  

  :الحوافز والمكافآت .5
        

 :نــلموظفيا •
مقترحات تم  3درهم للموظف المقدم )  10,000( ة بقيمة ـأة ماليـتحدد مكاف .1

  .تطبيقها مع رسالة شكر من رئيس مجلس اإلدارة
دم مقترحين تم ـدرهم للموظف المق)  5000( ة بقيمة ـأة ماليـتحدد مكاف .2

  .شكر من المدير العاما مع رسالة ـتطبيقهم
 .رسالة شكر من المدير العام لمقدم مقترح واحد تم تطبيقه .3
 . من سقف المكافأة المحدديستثنى اإلقتراح المميز  .4
 .نشر األسماء في الموقع اإللكتروني للبرنامج .5

  
 :المقاولين واإلستشاريين •

 3للشركة أو المؤسسة المقدمة  عـمشاري 10اء رسم فتح الملف لعدد ـإلغ .1
  .اـات تم تطبيقهـمقترح

 .نشر إعالن لمدة شهر في موقع البرنامج مجاناً لمقدم مقترحين تم تطبيقهما .2
 .يوماً في موقع البرنامج لمقدم مقترح واحد تم تطبيقه 15نشر إعالن لمدة  .3
 .المدير العاممن  رسالة شكر أو تقدير .4

   
 :الفئات األخرى من العمالء •

عام المدير الرسالة شكر من  باإلضافة إلى االلكتروني في الموقع االسمنشر  .1
  .مع شكر المواطن برسالة نصية  لمقدم مقترحين تم تطبيقهما

  .   نشر اإلسم في الموقع لمقدم مقترح واحد تم تطبيقة .2
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  : آلية عمل النظام .6
  

  :تتم تعبئة استمـارة االقتراحات
   

 :الموظفيـن  •
 .لمتسلسل لإلقتراح والتاريخ الكترونياً يقوم النظام بإظهار الرقم ا .1
النظام يُظهر ( على الموظف كتابة الرقم الوظيفي فقط في االستمارة  .2

إن أمكن ( الكترونياً ) م والتوقيع للموظف المسمى الوظيفي ، اإلدارة ، القس
. ( 

أن يتم حفظ النسخة على  اتـلمدير إدارة التخطيط والدراسح رَال المُقتـإرس .3
 المُقترَحال ـمع التأكد باستقب)  Out look( بعمل برنامج  ةـة شبيهـالمُرسل

 . مدير إدارة التخطيط والدراساتمن قبل 
  
  

 :مراجعي البرنامج  •
 .تعبئة اإلستمارة وتسليمها باليد أو بالفاكس  .1
تصنف بالمقترحات ( ال ـام عن طريق موظف اإلستقبـتُدخل في النظ .2

 ) .اليدويه 
 . التخطيط والدراسات لمدير إدارةتحويلها  .3
،  )المنزل و  المتحرك( التاريخ ، االسم ، الهاتف ( ارة على ـوي االستمـتحت .4

م ـراح ، اإلدارة والقسـراح ، نتائج االقتـتالبريد االلكتروني ، عنوان وشرح االق
  . ستلِمتاريخ االستالم واسم المُ) المعني 
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  للموظفين االقتـراحـــــات استمــــارة

 

   :التاريــخ                                                                              :قم االقتراحر

  :االســــم 
  

الرقم 
  :الوظيفي

 

 

  :المسمى الوظيفي 
  

  :اإلدارة
 

  :القسـم  
 

 

 

 : حعنوان اإلقتـــرا
 

  شرح اإلقتراح
   

  

  

  

  

 

 نتائج اإلقتراح
 

والقسم اإلدارة 
  باالقتراح المعني

   توقيع الموظف

  


