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 مقدمة 

ن أ ويمكـن    مر ال مفـر منـه بالنـسبة لجميـع المؤسـسات           أ دارة التنفيذية إل داخل ا  رئيسيةالعناصر ال التغيير في   
كون على اسـتعداد دائـم      تولذا  فإن سياسة ايجيترانس وضعت ل      ، رتكون تحدي آبير من حيث وقت هذا التغيي       

سباب مخططة أو غيـر مخطـط لهـا ممـا يـؤدي             ألدارة التنفيذية سواء    اإل داخل   رئيسيةالعناصر ال ألي تغيير في    
  .جيترانس علي المدي القصير و الطويل على السواء إيعمال أستدامة إو ، دارة التنفيذية ستقرار اإلإلى إ

  
جــراءات تنفيــذ هــذه الــسياسات واإلدارة المــوارد البــشرية خــالل إ  عــن رقابــةدارة مــسؤوًالمجلــس اإلن و يكــو

ء علـي تزآيـة لجنـة       جـراءات بنـا   ن تكـون تلـك اإل     اعلـي    و ضمان تعـاون جميـع العناصـر الرئيـسية            المتصله بها 
دارة لعناصر من شاغلي اإلترشيحات تتابع السلطة لجراءات وإات بالنسبة لما يتعلق بستحقاقالترشيحات و اإل

دارة التنفيذيـة   اإل  داخـل  رئيسيةالعناصر ال تقييم االحتياجات من     دارة على و ذلك بما يساعد مجلس اإل     ، العليا  
و العمـل علـي تحقيـق رؤيـة         يجيتـرانس   إتمثيل  على  قادرة  المؤهلة و العناصر ال ختيار  إلمساعدة في ضمان    و ا 
أعمال ب خالل عدم توقف أو اإل لضمان دارية و فنية  إو آفاءات   هارات  م من   نبما يملكو  ،أهداف الشرآة مهمة و و
  .احترافي  بشكل قد تم الوفاء بها  طراف ذات الصلةالشرآة لجميع األ جميع التزامات نأو  يجيترانسإ

  
  

   هدف السياسة
فـضل  أأمين  تـ رطـا إ فـي   و الترقيـة ختيار و التعييناإل اتعملي و تقييم  جراءاتإخلق   لىإ تهدف هذه السياسة    

ت تـشجيع التطـوير المهنـي والنهـوض          نفـس الوقـ    و في  ،    في المواقع المناسبة   يجيترانسالمؤهلة إل  العناصر
علـى   الظروف الطارئة أو فيدارة التنفيذية مستوى اإلووضع خطط لتتابع السلطة على       ، لموظفين الحاليين با

جـراءات  إلعناصر الرئيسية مـن خـالل دليـل    السلطة ل التخطيط لتتابع مع الترآيز علي المدى القصير و الطويل    
بمـا  عداد قائمة بالمرشحين لـشغل الوظـائف الرئيـسية بـشكل دوري و فعـال                إو  يجيترانس  إبالموارد البشرية   

  .يحقق قيمة مضافة للشرآة
  
  

  نطاق السياسة 
يجيتـرانس  ي إل دارلتـدعيم العمـق اإل    تفرض هذه السياسة القيام بتقييم خطط تتابع السلطة بـشكل سـنوي             

الالزمة  لديهم المؤهالت و المهارات      –ترانس  ييجإخارج  /  داخل   –فراد  أالآتشاف  منهجية     جراءات و إطار    إفي  
و بمـا   ، و يأتي ذلـك فـي نطـاق إدارة مخـاطر التـشغيل بـايجيترانس                 ، يجيترانسإللعمل آعناصر رئيسية في     

عمـال  أسـتدامة  إذات الـصلة و  طـراف  األزن بـين جميـع   قامة التـوا إيجيترانس من خالل إيدعم قواعد الحوآمة ب   
  .الشرآة و ضمان النظام المؤسسي لها

  
يط لتتـابع الـسلطة علـى المـستوى         جراءات دائمة للتخطـ   إالعمل علي وضع    دارة الموارد البشرية    إيجب علي   

تخطـيط لتتـابع     المـدى القـصير و الطويـل مـع الترآيـز علـي  ال                علـى   الظـروف الطارئـة أو     فـي دارة التنفيذية   اإل
عتبـار  خذ فـي اإل   األطار  إفي   ، يجيترانسإ ب الموارد البشرية جراءات  إ للعناصر الرئيسية من خالل دليل       السلطة

  -:النقاط التالية 
المـوظفين خاصـة بالنـسبة للعناصـر        و تقيـيم    ختيـار و تعيـين و ترقيـة         إجـراءات ترشـيح و    إوضع نظـم     -١

و اد قائمة بالمرشحين سواء من داخـل        عداإو  ،  رانسيجيتإبالرئيسية بما يدعم خطط تتابع السلطة       
 .يجيترانسإخارج 

جراءات تحديد المرشحين لتتابع السلطة خاصـة بالنـسبة للعناصـر الرئيـسية بمـا يـدعم                 إوضع نظم    -٢
 .يجيترانسإبخطط تتابع السلطة 

  .بايجيترانستحديد مؤهالت و مهارات المرشح في خطط تتابع السلطة  -٣
في الخطة حتياجات التدريبية للمرشح في خطط تتابع السلطة على المدى القصير والطويل  اإلوضع -٤

 .يجيترانسالتدريبية إل
شــراآه فــي تمثيــل إيجيتــرانس مــن خــالل إلمرشــح فــي خطــط تتــابع الــسلطة داخــل تفعيــل دور ا -٥

ن الداخليـة   للجـا مـشارآته فـي ا    و، مؤتمرات و الندوات و اللقـاءات     يجيترانس من خالل المبادرات و ال     إ
 .يجيترانسإب خطة تتابع السلطة الموضوعة المرتبطة بتنفيذ

 . في الحاالت الطارئة يجيترانسإ بوضع خطط لتتابع السلطة -٦
بمـا يـسمح بتحليـل المـسببات        جراءات أنهاء الخدمة خاصة بالنـسبة للعناصـر الرئيـسية           إوضع نظم    -٧

 . نظام الموارد البشرية بالشرآة و يستخدم آنظام للبيانات المرتدة حول مدى آفاءةالحلول و
  للعمل بالشرآة   فراد المؤهلين يجيترانس بما يسمح لترشيح األ    إجراءات للمتدربين داخل    إوضع نظم    -٨

 .يجيترانسإبخاصة بالنسبة للعناصر الرئيسية بما يدعم خطط تتابع السلطة 
  

 دارة التنفيذية على مستوى اإلسلطة التي يجب العمل بها في نظام تتابع ال    جراءاتاإلدنى من    الحد األ  و ذلك 
 .يجيترانس إب
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  مبادئ السياسة 
  
  االستدامة  -١

عمـال  ستدامة األإساسي هو دعم أدارة التنفيذية علي هدف سياسة تتابع السلطة علي مستوى اإل  ترتكن  
ارة لمخـاطر   دإآـ ) يجيتـرانس   إخـارج   / داخـل   ( فـراد   مل علي تـوفير صـفوف متتاليـة مـن األ          و الع ، يجيترانس  إب

 بما يضمن نمو مستدام     –خاصة العناصر الرئيسية     –دارة التنفيذية   فراد اإل أنتهاء خدمة   إالتشغيل فيما يتعلق ب   
  .للشرآة 

  
  العدالة  -٢

 خاصـة العناصـر     –يجيتـرانس   إبـشغل الوظـائف داخـل       تعمل تلك السياسة علي ضـمان العدالـة فيمـا يتعلـق             
مـن خـالل    ، خـارج الـشرآة أو بـين العـاملين داخـل الـشرآة              / داخـل    سواء بين المرشـحين مـن        –الرئيسية  

ارات و قـدرات    ومـن خـالل تنميـة مهـ       ، يجيترانس  إجـراءات شـغل الوظـائف بـ       إدليل  جراءات و نظم مستديمة ب    إ
  .بما يدعم تنافسيتهم في الترقي و شغل الوظائف الرئيسية  ًافنيًا و داريإالعاملين الحاليين 

  
   ةالفاعلية و الكفاء-٣

تـرانس مـن    ييجإعمـال   ألتنفيذية الفاعليـة و الكفـاءة فـي         دارة ا سياسة تتابع السلطة علي مستوى اإل     تدعم  
فـراد   سـواء مـن األ  –ة العناصـر الرئيـسية    خاصـ –علي شـغل الوظـائف   فضل العناصر المؤهلة و القادرة    أخالل  
حتياجـات الهيكـل    إيـة لتـتالئم مـع       تدريبالخطـط ال  و العمل علي ضمان فاعلية و آفاءة        ، خارج الشرآة   / داخل  

  .قتصاديات العائد و التكلفة إو بما يدعم ، ى القصير و الطويل الوظيفي للشرآة علي المد
  
  الشفافية  -٤

تتابع السلطة علي مستوى ب فيما يتعلقطراف ذات الصلة مام جميع األأتعتمد تلك السياسة علي الشفافية 
  .العناصر الرئيسية بالشرآة فيما يتعلق بدارة التنفيذية خاصة اإل
  
  الموضوعية  -٥

يجيترانس علـي الموضـوعية مـن خـالل وحـدة           إدارة التنفيذيـة بـ    سس تتابع السلطة علـى مـستوى اإل       أتقوم  
يجيترانس عن طريـق    ة و األهداف و الهيكل التنظيمي إل      للعمل علي دعم الرؤية و المهم     ، المعالجة و المنهج    

 لقواعـد   ووفقـاً  ،يجيترانسإ ب الموارد البشرية جراءات  إدليل  و المحددة ب  ، يمة  ساليب المهنية السل  استخدام األ 
  . و النظم الداخلية ، القانون المصري 

  
يجيترانس تعمل إدارة التنفيذية بسياسة تتابع السلطة على مستوى اإلو بناء علي ما سبق فإن 

  .النمو المستدام للشرآة  لتحقيقعلي ضمان تطبيق المبادئ السالفة 


