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 التعريفية المستهدفات السنوية للمعارض 
 

 سياسات عامة:

 يعىط للموظف مكافأة لتحقيق مستهدفاته الشهرية نهاية كل شهر إما مع راتبه أو كتحويل مستقل.  -

ع العام  - ومن بند الكفالة ماعدا كفالة اليتيم تحسب مكافأة الموظف من تحصيل بند الزكاة واألوقاف والمشاري    ع والتبر

 )يرس(

 للموظف، يسىع الموظف بأقىص طاقته وجهده إلنجازها هناك مستهدفات شهرية وسنوية  -

ف المعارض )شهرية - ي المعارض من خالل مرسر
سنوية( وتقديم الدعم  - ربعية- يتم المتابعة الدورية لمستهدفات موظف 

 الالزم 

، والمرة الثالث يتم اإلستغناء عن خدماته، إذا كانت  -   الموظف الذي ال يحقق تكلفته التشغيلية يتم إنذاره لمرتي  

 المشكلة من تقصب  الموظف وليس من توفب  الممكنات أو المتطلبات. 

 

 كيفية احتساب املستهدف السنوي والشهري:

ي رمضان والحج للمعرض لشهريمعادلة احتساب المستهدف ا -أ 
 ( 4)إجمالي التكاليف السنوية للمعرض × ف 

 ( 2×السنوية  )إجمالي التكاليف لبقية الشهور  معادلة احتساب المستهدف الشهري للمعرض -ب

 م 2020م و2019مراعاة مستهدف المعرض مع متوسط الدخل السنوي والشهري لعامي  -ت

 مراعاة مستهدف المعرض مع التكاليف التشغيلية واألرباح السنوية للمعرض  -ث

ي المعرض بالتساوي كمستهدف شهري وسنوي  - ج
 تم تقسيم مستهدف المعرض السنوي عىل الموظفي   الموجودين ف 

 

والسليمانية المستهدف السنوي والشهري لمعرض السالمة   

   168.995 المستهدف السنوي للموظف    337.990 المستهدف السنوي للمعرض 

 مستهدف شهر رمضان والحج

للموظف   شهريالالمستهدف    48.285 المستهدف الشهري للمعرض   24.142 

 مستهدف بقية األشهر 

 12.071 المستهدف الشهري للموظف    24.142 المستهدف الشهري للمعرض 

 

الرحابالمستهدف السنوي والشهري لمعرض   

اير  167.664 المستهدف السنوي للمعرض  اير  83.832 المستهدف السنوي للموظف    



 مستهدف شهر رمضان والحج

اير  23.952 المستهدف الشهري للمعرض  اير  11.976 المستهدف الشهري للموظف    

 مستهدف بقية األشهر 

اير  11.976 المستهدف الشهري للمعرض  اير 5.988 المستهدف الشهري للموظف    

 

 

 آلية صرف مكافآت املستهدفات الشهرية:

 المكافأة  المنجز 

% 200أكبر من    راتب 

150%-200%  ثالث أرباع راتب  

95%-140 %  نصف راتب  

1% - 94 % ء   ي
 ال شر

 

 الشهري أو السنوي:كيفية حتقيق املستهدف 

ي المعرض -
عات ف   استقبال التبر

ع - عي   القدام لحثهم عىل التبر ي  من خالل التواصل مع المتبر
-رسائل واتساب جماعية-رسائل نصية-)اتصال هاتف 

 يميالت( ا

ي  -
عي   جدد من خالل )اتصال هاتف   ايميالت(-رسائل واتساب جماعية- رسائل نصية-استجالب متبر

ي إقناعالنجاح بأسلوب غب   -
ع  مباشر ف  ع مبلغ بزيادة  المتبر  أو دعم خدمات أكبر  التبر

 

 املمكنات امللحة لتحقيق املستهدفات:

 جهاز شبكة مدفوعات مع ورق اإليصاالت  -

 ورق مع الحبر طابعة  -

 مطبوعات لكل خدمات الجمعية  -

نت  - يحة اتصال وانبر  جوال به شر

عات -  برنامج إلدارة التبر

 بطاقة عمل -

 



 

 المستهدفات السنوية لموظفي التسويق
 

 سياسات وآليات مكافآت وحدة رجال األعمال

 سياسات عامة:

 يتم متابعة منجزات المستهدف بشكل شهري بينما يتم حساب المستهدف كل ثالث أشهر  -

 المستهدف ال يشمل دعم كفالة اليتيم )يرس( -

 املستهدف املالي: 

 اإلمجايل  )املايل(   املستهدف السنوي األشهر 

 ريال 1.500.000 رمضان واحلج 
 ريال 5.000.000

 ريال 3.500.000  بقية أشهر السنة 

 

 املكافأة  نسبة حتقيق متطلبات احلافز 

 راتبني من املستهدف 50%

 راتب من املستهدف %50 بعد الـ %10كل 

 

 املستهدف العيني: 

 املكافأة  نسبة حتقيق متطلبات احلافز  املستهدف 

 ربع راتب  من املستهدف % 50كل   500.000 ريال 

 

 املمكنات امللحة لتحقيق املستهدفات: 

 ورق مع الحبر طابعة  -

 حقيبة تسويقية بها مطبوعات لكل خدمات الجمعية   -

نت  - يحة اتصال وانبر  جوال به شر

 سيارة لتمكي   الموظف من الزيارات الميدانية  -

 بطاقة عمل -

 المدعومة توثيق األعمال  -

 

 



 :سياسات وآليات مكافآت وحدة رجال األعمال

 وحدة الجهات املانحةسياسات وآليات مكافآت                                         

 :سياسات عامة

 عىل مبالغ المشاري    ع المدعومةالمستهدف يعتمد  -

 المستهدف كل ثالث أشهر يتم متابعة منجزات المستهدف بشكل شهري بينما يتم حساب  -

 المكافأة  المستهدف 

 ربع راتب  399.000-300.000 ريال 

ريال   نصف راتب  400.000-499.000

ريال   راتب فأكثر 500.000

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مكافآت مدير التسويق ومشرف املعارض:

 أشهر متتاليةمشرف املعارض يستحق مكافأة وقدرها راتب عند حتقيق املعارض للمستهدفات لثالث  •

قدرها راتب شهرين إذا حقق مجيع موظفي    العام مكافأة مدير القسم ومشرف التسويق يستحق ف هناية   •

 منهم. القسم السقف املتوقع 

 

 إجراءات منح املكافأة :
 املسؤولية  اإلجراءات  التخطيط 

 املدخالت 
 كشوف احلسابات املدققة  •

 بطاقة منح مكافأة حتفيزية  •

 اجلمعيةحماسب 

 الرئيس املباشر 

 الشؤون اإلدارية  دراسة الطلب والتحقق من أهلية املوظف للمكافأة املراجعة  

 التحقق والربط

 

 هل مربرات الطلب كافية العتماد املكافأة ؟ 

) ال ( نسخة من الطلب وسبب الرفض للموظف   •

 وملفه

 ) نعم (اعتماد الطلب •

 الشؤون اإلدارية 

 املدير التنفيذي الطلب والتأكد من سالمة اإلجراءات مراجعة  التوجيه 

 اللجنة التنفيذية  اعتماد إجراءات الطلب   االعتماد

 املوارد البشرية  استالم النموذج واختاذ اإلجراءات اإلدارية الالزمة   املخرجات 

 


