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 موجز

 

  تقرير التقدم احملرز يف تنفيذ مبادرات وخطط املوارد البشرية بالنسبة للفرتة املالية اجلارية.اللجنة يعرض على 

 
 خاص، ترد بالتفصيل يف هذا التقرير معلومات عن التقدم احملرز بشأن املشاريع واألنشطة منذ أن  وبشكل

 .2015 مارس/آذارواخلمسني بعد املائة يف  السابعةنظرت اللجنة يف التقرير األخري خالل دورتها 

 

 

 

 
 التوجيهات املطلوبة من جلنة املالية

 

 باملوارد البشرية اخلاصةحَرز يف املبادرات اإلحاطة علمًا بالتقدم امُلإىل مدعوون أعضاء جلنة املالية  إن. 

 

 مسودة املشورة

 إن اللجنة:   

 

  األخرية احملددة اليت التحديثات وأخذت علمًا بالتقدم امُلحرز على صعيد املبادرات املتصلة باملوارد البشرية

 .2015مارس/آذار واخلمسني بعد املائة يف  السابعةدورتها طلبتها اللجنة يف 
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استمر احراز التقدم بشأن املبادرات اخلاصة بتحسني إدارة املوارد البشرية منذ عرض التقرير األخري على جلنة  -1

التقرير املطوولل  كما جرى تسليط الضوء عليه أيضًا يف  2015املالية يف دورتها السابعة واخلمسني بعد املائة يف مارس/آذار 

الذي يشري إىل "اإلجنازات الكبرية اليت حققها مكتب املوارد البشرية اليت من املتوقع أن  2014للمراجع اخلارجي لعام 

 اإلجنازات، فضاًل عن األهداف واملبادرات. موجز أدناه. ويرد 1متثل دافعًا لتنفيذ اسرتاتيجية املوارد البشرية للمنظمة"

 

 ات احلالية املتصلة باملوارد البشريةاستعراض املبادر
 

 م ، والتطوير والتعلإدارة األداء

 
يناير/كوانون الثواني   وسووف يبودأ تنفيوذه يف     دارة األداءة والنظام احملّسن إللسياساالنتهاء من عملية وضع امت  -2

تقييمًا أكثر شفافية وفعالية لألداء بالنسبة إىل املدراء واملوظفني على حد ظام اجلديد لتقييم وإدارة األداء نال ويتيح .2016

مبوا يف ذلو     ،مبزيد مون الصورامة   األداء املنخفض مواجهة ومن شأنه للتقييم والتصنيف،سواء. وهو يشمل نظام حمّسن 

  دعم تطوير مهارات املوظفني. 

 

والفرنسوية  اإلجنليزيوة،   ضوي شوامل، متووفر بالل وات    تودريب افرتا النظوام اجلديود موع برنوام      تاح هوذا  ُيسو -3

مع الرتكيز بشكل خواص علوى يديود    اإللكرتوني  عرب التعّلم العملية لىع االطالعجلميع املوظفني واإلسبانية مبا يسمح 

جهات  إىل تقديم إحاطة بذل بصفة مستمرة. ومت  اسرتجاع املعلوماتوليات وأهمية ؤعلى األدوار واملس وكذل األهداف، 

 االتصال يف املكاتب والشعب اليت تقّدم الدعم إىل النظام اجلديد.

 

، سويتم  2015 عوام  الربوع األخوري مون    وخوالل نظموة.  املتطوير القيم والكفاءات لودى   دعم ويستمر العمل على -4

توظيوف  العمليوة   مبوا يكمول   فئوة اخلودمات العاموة    مون  على الكفاءات لتعيني املوظفني القائمةتقنيات املقابالت  إدخال

من خالل التدريب  املدراء(، باإلضافة إىل دعم التعلم اإللكرتوني للمرشحني. ويستمر تطوير كفاءات أدناهاملفّصلة نقححة )امل

املستوى املتوسط. وتعود   مديريوكذل  إىل  وما فوقه 5-التنفيذي وبرام  افرتاضية تقَدم حاليًا إىل املوظفني من مستوى ف

نظمة املتفاعلية على اإلنرتنت، مشجعة لل اية يف يول  جلساتيف هذه الدورات، واليت تتضمن  للمدراءشاركة الفعالة امل

 التدريب االفرتاضي. إىل

 

ضوايا  ق ومعاجلوة تعزيوز القودرة التشو يلية للمووظفني      مون أجول  ويستمر تطوير برام  التعلم للمكاتوب امليدانيوة    -5

 ونامليزانية واملخاطر اليت يتعرضو  يموظف ولياتؤمس. ويوجد برنام  قيد اإلعداد سوف ي طي واملساءلةالضوابط الداخلية 

 هلا، ودورة املشروع وكذل  دورات الشهادات لألدوار الرئيسية.

 

                                                      
 . C 2017/5 B من الوثيقة 50 الفقرة رقم  1
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 ت طوي جديودة   لرتكيبوات اإلطالق الوشي   من خاللويواصل برنام  ممثليات منظمة األغذية والزراعة التوسع  -6

 الوثيق مع اخلرباء يف هذا األمر. بالتعاون هامت إعدادقد و رة املخاطر،اوإد والتواصلالقدرات،  تنمية من بينهاموضوعات 

 

  نتوائ  التعلم اإلدارة مون أجول يقيوق    اجلديود لو  ربنوام   ال ساالحتياجوات لتشوكيل أسو   مت إجراء تقييم ل وقد -7

 االحتياجوات هوذا   وُيجورى يليول تقيويم    .يف مجيوع أاواء املنظموة   النتوائ    على الرتكيز على ةإىل بناء القدر يرميمبا 

. ويف هوذه األثنواء، مت   ألولاالنتهاء من وضع اخلطوط العريضة لربنام  الوتعلم للوول شوهر أكتوبر/تشورين ا     وسوف يتم

دورات  باإلضوافة إىل ل يقيوق النتوائ    اختاذ إجراءات مبكرة تركز على إنشاء دليل للمستخدمني حوول اإلدارة مون أجو   

 .ةالقطري الربجمة أطر إعدادافرتاضية حول 

 

 إجراءات التعيني واالختيار

 

بهدف يسوني عمليوات    اخلدمات العامة فئةمن  ملوظفنياتعيني منقحة الختيار وإدخال إجراءات  ولقد جرى -8

 التعيني املستندة إىل اجلدارة وفتح جمموعة للتعيني من املوظفني املؤهلني املتوافرين للمنظمة.

 

لشو ل  النهائيوة   املرشوحني السوابق فورزهم يف قائموة التصوفية      يديود ميكن منهوا  اليت لتعيني ا مت إعداد قوائم -9

مموا أدى   ،2015يف موارس/آذار   ألول مرة يف تواري  الفواو  ى العاملي الوظائف اخلالية. وقد مت إصدار دعوات على املستو

 املرشحني املؤهلني. قوائم إىل وضع

 

على تعيني املوظفني من فئة اخلودمات العاموة يف السوابق،     الذي انطبقإىل جانب كسر منوذج "املتجر امل لق" و -10

القووائم مبووازاة اسوتخدام نظوام التعويني       وضوع ستسمح العمليوة اجلديودة بتقلويمل املودة الالزموة للتوظيوف مون خوالل         

 اإللكرتوني.

 

 األساسوية  السومات  وتشّكل اللجان املعنية باختيار موظفي اخلدمات العامة يف املقر الرئيسي واملكاتب اإلقليميوة  -11

وهوي ترتكوز علوى النمووذج النواجح الوذي مت إدخالوه         اخلدمات العامة فئة من املوظفنياألخرى للنموذج اجلديد لتعيني 

بشكل  ملرشحنييف تقييم اولياتها الوظيفية ؤتشكيل هذه اللجان ومسساهم وسيسابقًا بالنسبة إىل املوظفني من الفئة الفنية. 

اللجوان  هوذه   مباشورة ملمثلوي املووظفني يف    عمليات اختيوار التوظيف من خالل إجراء يف  األقرانة مع ضمان مساهم أفضل

 ، هوا مهامللجنوة و اعمليوات  لتدريب مكّثوف بشوأن   أعضاء اللجان اجلديدة  وخضع. 2015الفرتة الصيفية من عام  خالل

 .جودتهاومبا فيها تقنيات املقابالت القائمة على الكفاءة، بهدف النهوض مبستوى تناسق عملية التوظيف وموضوعيتها 

 

يوات يف  العمل اتسواق  لضومان  املمَولة مون املشواريع   الفنيةوظائف وُيجرى استعراض شامل لسري عملية التعيني لل -12

تدفقات عمل جديدة بالتشاور الوثيق مع املقور الرئيسوي    استحداث. وجيري مجيع املكاتب القائمة بالتعيني لدى املنظمة

شومل الوظوائف   توسويع نطواق التعويني اإللكرتونوي لي     ويوتم . بشكل مبّكرمن املقَرر تنفيذها و ،للمنظمة واملكاتب امليدانية
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التعويني  والزراعوة مون خوالل    منظموة األغذيوة    عوالن عون الوظوائف الشواغرة ملمثلوي     يتم اإلو، املشاريعالفنية املمولة من 

 .سري عملية توظيف املتدربنيلاستعراض  إجراء. وقد مت البدء يف 2015والذي مت تفعليه يف يوليو/متوز اإللكرتوني 

 

الوظائف الشاغرة ينحسور بفضول يسوني العمليوات وتبسويطها بصوورة        لش لالالزم  االمجالي الوقت وما زال -13

يوموًا   120بلوغ  يوموًا يف حوني    116الوظوائف يف املقور الرئيسوي     لشو ل بلغ متوسط الوقت الوالزم  ، 2015ويف  .مستمرة

 (. 2014يف عام  يومًا على التوالي 165أيام و 206بو اإلقليمية )مقارنًة  للوظائف

 

 املوظفني الفنيني املعاونني واملوظفني الفنيني املبتدئني برناجما

 

وذلو  مون    بلودًا تتلفواً   30برنام  املوظفني الفنيني املعاونني جتربة للتعلم املنظم للمواطنني من أكثر مون   يوفر -14

صصاتهم التقنية يوت إشوراف موظوف    خالل املشاركة يف أنشطة تعاون دولية، مع متكني هؤالء املواطنني من تطبيق خت

ة يف الربنام  الذي يوفر التمويل الالزم ملوواط  بلودانهم، يف   عشرة دولة ماا وتشارك حاليًا أربعخربة من املنظمة.  ذي

 ًاموظفو  14خورى. وقود عينوت املنظموة     مرشحني من بلدان أحني متول بعض الدول املااة )بلجيكا، وإيطاليا وهولندا( 

 .2014مهامهم يف أنهوا  فرتة تعيني عشر موظفني فنيني معاونني ولقد مددت الفاو. 2015يف  ًامعاون ًافني

 

 ويعترب برنام  املوظفني الفنيني املبتدئني برناجمًا موجهًا لتوظيف الفنيني الشباب املبتدئني من البلودان الناميوة   -15

لتعويني  للفووج الرابوع    التعويني ق محلة طالمت إ ،2015. ويف مارس/آذار بشكل أساسي غري املمَثلة أو غري كافية التمثيل

ملقار العمل التالية: القاهرة، وأكرا، وأديس أبابا، وهراري، وليربفيول وبوانكوك. وقود    فنيني مبتدئني جدد ستة موظفني 

 يشدد على، مما 2013لفنيني املبدئني الستة الذين مت تعيينهم يف إضافية للموظفني اأكد املكتب على متديد العقود لسنة 

 .باملنظمةقوة العمل بالربنام  وجتديد  ظمةاملنالتزام 

 

 (NSHR) استعمال املوارد البشرية من غري املوظفني

 

وتسوعى بالتوالي إىل يسوني     بنجاح ة من غري املوظفني لتنفيذ برام  عملهاموارد بشري استخدامتواصل املنظمة  -16

بداية اختيارهم حتى التقييم النهائي يف نهايوة فورتة التعويني، مون أجول ضومان        ذمنإدارة كفاءاتهم وفعاليتهم باستمرار 

 لموارد والقيمة مقابل املال.لاملناسب  االستخدام

 

بشأن تعيني اخلرباء االستشاريني واملشرتكني  2013ويديث املبادئ التوجيهية لعام  استعراضوُيجرى حاليًا  -17

اآلراء. وتتعلوق الت ويريات الرئيسوية     الستقصواء علوى نطواق املنظموة    مسوح  الشخصوية اسوتنادًا إىل    اتيف اتفاقات اخلودم 

االختصاصوات والفئوة    فضاًل عن تعزيز الوضوح لودى يديود   اإلقامة، تباملدفوعات اخلاصة ببدل اإلعاشة اليومي وبدال

ق اخلدمة الشخصية. وُيجرى أيضًا تناول توأثريات  /املشرتكني يف اتفاطبيعة مهام اخلرباء االستشارينياملناسبة إىل جانب 
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تقلبات أسعار العملة على املعدالت اليومية والفئوة وأصوبحت املبوادئ التوجيهيوة تعكوس حاليوًا الت ويريات األخورية يف         

 النظام العاملي إلدارة املوارد.كشوف مرتبات النظام مثل دفع بدل اإلقامة عن طريق 

 

لشروط تعيني أفراد من غري املوظفني بواسطة النظوام العواملي إلدارة املووارد البشورية،      املؤمتتاإلصدار ويف إطار  -18

 ُأجريت مراجعة شاملة للنماذج التعاقدية احلالية مع يديثها من أجل زيادة االتساق يف عمليات التعيني.

 

 بالتمثيل اجل رايف والتوازن بني اجلنسني يتعلقاحملحرز فيما التقدم 

 

ختلفة من أجل نشر الوظائف ذات التخصصات التقنية باالشرتاك مع امل التوعيةتواصل املنظمة بذل جهود  -19

املؤسسات املهنية واجلامعات يف بلدان منتقاة. وتتواصل اجلهود لتحسني التمثيل بالنسبة للجنسني يف الوظائف املهنية 

تعميم إعالنات تعيني لنية واملعاهد يف قاعدة بيانات العدد املؤسسات النسائية الفواملستويات األعلى، مثل زيادة 

 الوظائف.

 

 سياسات تنقل املوظفني لدى املنظمة

 

املنظمة على أساس الدروس املستفادة من تطبيقه يف عام  الرامي إىل إنعاش برنام  تنقل املوظفني تعزيزمت  -20

2014. 

 

 ،2015، يف عام مت يديد واملدراء يف الشعب واملكاتب الفردية،ونتيجة املشاركة األكرب من جانب املوظفني  -21

من حاالت  يف املائة 63نسبة  وإنموظفًا من أجل إعادة التوزيع اجل رايف يف إطار عملية تنقل املوظفني لدى املنظمة.  40

 املكاتب امليدانية إىل املقر هي من يف املائة 22و ،إىل املكاتب امليدانيةالرئيسي من املقر هي إعادة التوزيع اجل رايف 

. هذا إىل جانب املوظفني الذين مت تعيينهم كممثلني عن املنظمة، امليدانيةفيما بني املكاتب  هي يف املائة 15و الرئيسي

 وهو ما أدى إىل توفري فرص وظيفية عليا هلؤالء املوظفني يف املكاتب امليدانية للمنظمة.

 

جار بشأن الصياغة النهائية لسياسة التنقل املؤقت للموظفني. وتكمل هذه السياسة سياسات تنقل  والعمل -22

فئات املوظفني   طيتاملوظفني لدى املنظمة وميكن أن توسع من فوائد حاالت التنقل، برغم حمدودية مدتها، ليث 

 الدولية. غري املؤهلني للتنقل طبقًا لسياسات املنظمة بسبب حالتهم الوظيفية غري

 

 ختطيط قوة العمل وإدارة الكفاءات

 

أعمال يضريية من أجل استحداث أدوات ترمي إىل دعم تطوير التخطيط الفعال لقوة أجريت  2015يف عام  -23

وضع منوذج جترييب للتخطيط لقوة العمل من أجل تقديم نفقات املوظفني آنيًا والتنبؤ بنفقات التعويضات  ولقد متالعمل. 



7 FC 160/9 

 

وائم بني يذ اسرتاتيجية ختطيط لقوة العمل تعلى مستوى املنظمة ككل وعلى مستوى املصاحل. ويتمثل اهلدف العام يف تنف

 .للمنظمة التنظيمية واخلدمية واإلنتاجية تطلباتاملقوة العمل واحتياجات املنظمة من أجل الوفاء ب

 

 التبسيط وزيادة الكفاءة

 

 مشروع بنية يتية للموارد البشرية. وتتمثل األهداف الرئيسية للمشروع يف  2015ُأطلق يف أوائل عام  -24

( توفري بيانات موثوقة عن 3) ،( توحيد وتبسيط وأمتتة عمليات املوارد البشرية2) ،تبسيط إجراءات املوارد البشرية (1)

مصممة حديثًا للموارد  يكماملوارد البشرية، ومن ثم زيادة شفافية املعلومات واإلجراءات عن طريق تقارير ولوحات 

املوارد البشرية. وسيزيد هذا املشروع من كفاءة أداء املوارد البشرية ووسائل تتبع  ولبشرية لكي يستعملها موظفو ومديرا

ياسه. وتنهض املخرجات بتنظيم متماس  للموارد البشرية وتزيد من سالمة عمليات املوارد البشرية وتعزز هذا األداء وق

موحدة ومنصة مشرتكة لتكنولوجيا  عامليةجودة خدمات املوارد البشرية واتساقها وشفافيتها، استنادًا إىل عمليات 

 ق إىل بعض مبادراته يف الفقرات التالية.املعلومات. وقد ُأحرز تقدم كبري منذ بدء املشروع ويتم التطر

 

 إجراءات التش يل املوحدة –خدمة املوارد البشرية 

 

يستمر مشروع إجراءات التش يل املوحدة يف جماالت املوارد البشرية كجزء من مبادرة أوسع تتعلق مبشروع  -25

موحدًا ت طي إجراءات إجراًء تش يليًا  140، يتوقع نشر او 2015البنية التحتية للموارد البشرية. وبنهاية عام 

 2016تتلفة للموارد البشرية يف جمال خدمة املوظفني وغري املوظفني والتعيني. ويتوقع أن يتم للول أواخر عام 

الفئات يديد إجراءات تش يل موحدة جلميع عمليات املوارد البشرية الرئيسية األخرى باملقر )املشروع وتعيني وظائف 

 إدارة الوظائف والضمان االجتماعي وما إىل ذل (.و العليا

 

 أمتتة عمليات املوارد البشرية

 

يتواصل العمل من أجل أمتتة املزيد من العمليات يف جمال املوارد البشرية من أجل زيادة تبسيط وانسياب  -26

 لبعض هذه املبادرات.العمل وكذل  خلفض مستوى األخطاء بسبب التدخالت اليدوية يف النظم. وفيما يلي أمثلة 

 

املعيشة للعاملني من غري املوظفني يف نظام  بدالتالتنفيذ بنجاح لعملية دفع  2015ب مت بدءًا من أغسطس/آ -27

كشوف املرتبات، مما أدى إىل االست ناء عن احلاجة إىل إجراء معامالت منفصلة ومعاجلتها يف نظام السفر، والسماح 

بتقديم تقارير أكثر بساطة ودقة عن إمجالي النفقات املتعلقة بهؤالء املوظفني. وإىل جانب ذل ، بدأ بصورة تدرجيية 

لشروط التوظيف بعقود غري املوظفني بواسطة النظام العاملي إلدارة املوارد. ومن املخطط توسيع  اإلصدار املؤمتتميم تع

 لكي ت طي مجيع أنواع تعاقدات غري املوظفني يف الشهور املقبلة. عمليةنطاق هذه ال
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التعيني وإدارة الوظائف منذ بداية  يسينًا تتعلق بالنظام يف جماالت 26 عدد إمجالي يبلغ وقد مت البدء يف -28

 .2015منها للول أغسطس/آب  20، مت االنتهاء من 2015عام 

 

والعمل جار إلنشاء وظيفة إلكرتونية إلدارة املعامالت املتعلقة مبعاجلة الوظائف. ولن خيفض هذا الت يري العمل  -29

وقياسه. ومن املتصور أن تدم  املرحلة الثانية من هذه اليدوي املطلوب هلذه العمليات فحسب، بل سيسمح بتتبع األداء 

 املواصفات العامة للوظائف مع التعيني اإللكرتوني. ةاملبادر

 

مثل الفرز املسبق  املعامالتلتقليمل بعض خطوات  التش يليةويف جمال التعيني اإللكرتوني، مت تعزيز اجلوانب  -30

بات املقدمة من املتقدمني والتبلي ات املؤمتتة اليت ترسل إىل املرشحني يف للمتقدمني من جانب النظام استنادًا إىل اإلجا

تتلف مراحل عملية االختيار. وتزيد الت يريات أيضًا من شفافية العملية بإتاحة التسجيل اإللكرتوني للخطوات اليت 

بكة اإلنرتنت مع إمكانية ميكن أن يرجع إليها املستخدمون وتزويد مكتب املوارد البشرية بأرشيف تعيينات على ش

 تسجيل نتائ  االختبارات واملقابالت مباشرة على اإلنرتنت.

 

جهود زيادة تبسيط العمليات واالستفادة بشكل أفضل من النظم،  2015/2016وستتواصل بنشاط يف الفرتة  -31

النتهاء بالفعل من بعض جهود األمتتة . وقد مت ااخلدمة الذاتية للموظفني واملديرينسيما اخليار املتعلق بزيادة أدوات  ال

يف النظام العاملي إلدارة املوارد  إجيار السكن بدلة حساب يلآيف جمال أدوات اخلدمة الذاتية للموارد البشرية، مثل 

لبعض شهادات التعيني وهو أمر وشي  التنفيذ يف  املؤمتت اإلصدارالبشرية اليت ُأطلقت يف مايو/أيار، باإلضافة إىل 

 املوارد البشرية.

 

من خالل األمتتة الكاملة لعملية  ( بالنجاحMedgate) املرحلة األوىل من مشروع ميدجيت لقد تكللتو -32

يشمل املوظفني احلوادث أثناء اخلدمة واملطالبات ذات الصلة بالنسبة ملوظفي املنظمة باملقر. وسيتوسع النظام بالتدري  ل

 يف املكاتب اإلقليمية والقطرية للمنظمة وبرنام  األغذية العاملي.

 

تقريرًا موحدًا للموارد البشرية يف جماالت الرتكيز الرئيسية للموارد  61، مت إصدار ما جمموعه 2014ويف عام  -33

 2015البشرية )التوازن بني اجلنسني والتوزيع اجل رايف والتخطيط لعمليات اإلحالل وما إىل ذل (، كما مت يف عام 

رير على املستخدمني باملقر تقارير تش يلية إضافية خلدمات املوارد البشرية. وُيجرى حاليًا تعميم هذه التقا 10إصدار 

 واألقاليم.
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 ت طية التأمني الصحي

 

واحودة  لوثالث خطوط للتوأمني الصوحي و    بوليصة الرئيسوية الوحيودة اجلديودة    اللمسات النهائية على ال تضعُو -34

سوريان البوليصوة الرئيسوية     وبدأ. تتلفني خدمةموردي للتأمني على احلياة بداًل من العقود الفردية األربعة السابقة مع 

 .2015/كانون الثاني األول من ينايريف 

 

شواملة مموعوة واسوعة     لوائحتنفيذ البوليصة الرئيسية اجلديدة جبانب  (SLA) ويدعم اتفاق مستوى اخلدمة -35

ة مون أجول ضومان جوود     يقيقهوا لمطالبوات  ة لعاجلو اجلهوة امل من اخلدمات اليت ينب ي على كل مون شوركة التوأمني و   

. 2015مت التوقيع على هذا االتفاق بني األطراف املعنية يف نهاية سبتمرب/أيلول لمشرتكني يف اخلطة. واخلدمات املقدمة ل

وكجزء من اتفاق مستوى اخلدمة، مت استحداث نظام إعداد تقوارير بسويط يرموي إىل ضومان إعوداد تقوارير ماليوة عاليوة         

 اجلودة والتحكم يف أداء اخلطة.

 

هيكل أقساط التأمني الصحي الرئيسوي بالكامول. وميكون ت ويري معودالت األقسواط احلاليوة         املنظمةستعرض وت -36

اسوتعراض   جيوري الدخل. باإلضافة إىل ذل ، بالدخل استنادًا إىل نسبة مئوية من  مرتبطةعن الدخل إىل أقساط  املستقلة

مون إمجوالي مسواهمات أقسواط      يف املائة 63صل إىل حيث سجلت متوسطًا ومساهمة املنظمة على مدار السنوات املاضية 

 .يف املائة 50التأمني بداًل من النسبة النظرية اليت تبلغ 

 

األمم املتحدة يف  نظومةاالجتماعي للمنظمة خبدمة العديد من املنظمات األخرى التابعة مل ضمانويقوم مكتب ال -37

قيد املراجعة الرسوم اإلدارية احلالية وهذه اخلدمات. مقابل املنظمات  حصل رسوم من هذهإطار البوليصة الرئيسية. وُت

 .2015خالل عام  هذه املراجعةتكاليف اخلدمات املقدمة بالكامل. ومن املتوقع االنتهاء من  اسرتدادللتأكد من 

 

عشورة   االث وُأبرمت أيضًا بوليصة تأمني رئيسية وحيدة خلطط التأمني غري الطبية واليت جتمع خطط التأمني  -38

ولية جتواه  ؤاملختلفة السابقة اليت كانت تديرها شركات تأمني تتلفة. وت طي البوليصة املخاطر مثل خيانة األمانة واملس

. ويتوقع أن يزيد 2015/كانون الثاني هذا العقد اجلديد من أول يناير ال ري واحلرائق واألخطار، وغريها. وقد بدأ سريان

 اءة يف التعامل مع قضايا التأمني.هذا العقد اجلديد أيضًا من الكف


