
 

Rostec عدد  ضيخفت خالل من التنافسية القدرة يزيد
 الموظفين

 
  
 
 
 متوسط ارتفاع إلى ذلك سيؤدي. اإلداريين الموظفينكوادر ال إستمثال متنفيذ أع التنمية الستراتيجية وفقا Rostecشركة  خططت

و  المنافسة على قادرة صبحتفي السوق حيث  رواألج مستوىإلى  Rostec لصست وبالتالي لشركة،الشهرية في ا اتبوالر
 .الخاصة الشركات التي تعمل في المواهباستقطاب 

 
 تركزت: تطورها من التالية المرحلة إلى نتقلت أن الشركة الحكومية شيميزوفسيرغي ت Rostec شركة مدير عام أوضح كما

 .بحسب المجاالت والتوزيع رأسيبشكل  المتكاملة الهياكل وإنشاء األصول، ترسيخفي  األولى السنوات خالل الرئيسية المهمة
 

. األصول قيمة وزيادةذب المستثمرين جو  االستثمار نمو :التالي بالترتيب هي اليوم، ناأهدافإن  " الشركة الحكومية: رئيس قال
 جذب ذلك في بما جديدة، تحديات الشركات في التنفيذيين المسؤولين يواجه وبالتالي، ،يتغير دارةاإل في نهجنا أن يعني وهذا

 المستوى على للشركة التنافسية القدرة من كبير بشكل تحسن أن شأنها من التي الخاص القطاع من العالية المهارات ذوي المهنيين
 ". العالمي

 
 الوقت تقليل: و إدارة الشركة بالمجمل ؤسساتيالمالتنظيم  عمليةطرأ على يس نوعي تغييربمثابة  اإلداريين الموظفين من الحديعتبر 
 .القابضة الشركاتو  للمركز اإلدارية القرارات نقل عمليةو  وشفافية وضوحا أكثرتنفيذ القرارات بشكل  وسيتم القرار، لصنع

 
من المفترض أن ( ألف 85)ما يعادل حوالي  %18 هي المجمل في ؤسساتهاوم Rostec في اإلداريين الموظفين تبلغ نسبة حاليا

 المزمع التخفيض فإن وهكذا،(. والمنافسين العالم في الشركات أكبر تحليل أساس على المعدل هذا تحديد يتم) %10-5 تكون النسبة
 .سيقلص هذه النسبة إلى النصف

 
 نصف تسريح المخطط ومن 2015عام  سبتمبر\أيلول 1 حتى. للمؤسسة المركزي المكتب هي استمثال األولى الخطوة وستكون
 األمثل االستخدام لزيادة مثاال هذا يكون وسوف(. شخص 620-2014 في المركزي المكتب في العاملين عدد متوسط) موظفيه

 .2016-2015 الفترة خالل جريسي الذي الرئيسي تنفيذ اإلستمثال المقرر ومن. للمؤسسات
 

 دون االختبارات إجراء وسيتم. مستقلةموارد بشرية  شركة قبل من المؤسسة موظفيل التدقيق أساس على تخفيضال قرار اتخاذ سيتم
 من التي مديري األقل على اثنين قبل من النهائي القرار اتخاذ سيتم. العام المدير نائب من ،الشركة الحكومية في والعاملين استثناء،

 .ذاتي تقييم من المغادرة تعظيم شأنها
 

 التأكيد وينبغي. قانوني تعويض على سيحصلون الموظفين تسريحفي حال  العمل، قانون مع بدقة يتفق بما العملية هذه جريت سوف
 .عملإيجاد  في الشركة ستقدم لهم المساعدة أنه على

 
 
 
 
 
 
 



 
 العمل، قانون ألحكام وفقا بعضا وضع سيتم للمؤسسة، األخرى األقسام في والتوظيف التدريب إلعادة الموظفين بعضكما سيخضع 

 .التقاعد إلى أرسلت - التقاعد سن بلوغه وعند
 

. جالس اإلدارةمصب في االحصول على من التقاعد سن إلى الوصول على واسعةال خبرةال ذوي المتخصصين المهنيين توفير يمكن
(.والتقنيين األقسام ورؤساء خبراءال) الفنيين والعمال المهندسين إلقالة التخطيط يتم الحالة، هذه في  


