
 تقييم أداء الموظفينآلية 

 من تقييم أداء املوظف : الغرض

هتدف عملية تقييم األداء إىل تسجججججقيي تقييم كداء ظي خالل  ترة حمددة  ددةك للوق ولاللالف عل   .1

خدى اودحسجججججد ئ كداطو لتاالوظ اوالليكا لخه حملتو عل  خاددا األداء ا،دميبك ل ت كن تهالن عملية 

 اودقييم خالضالعية ولدلظد خن اودقييم اودليق ألداء ظي خالل . 

 حتسد اوكا وية اودنظيمية للوق خن ترة اجلالانت اآلتية: يس عد تقييم األداء عل  .2

 حتديد ا،اللكد للي اوقدواا ا،دميبة وداليل خسؤلوي ا لليكية كعل . .3

 صقي نق ط اوقالة ئ كداء خاللكا اجلماية لحتديد جم دا حتسينهم. .4

 تقدمي ا،الالخ ا اورزخة ولمالل  ودمهينو خن حتسد كداطو. .5

 لاودنمية ب جلماية. حتديد احدي ج ا اوددويت .6

 حتديد األداء ا،ددينك لاخت ل اإلجداءاا ا،ن سبة. .7

 وبط اوارلاا لا،ه حمآا لاحلالاحمب ب ألداء اوسنالي ولماللكد. .8

 

 الصالحيات واملسؤوليات للمعين بتطبيق النظام 

 وطيس جملس اإلداوة: .9

 اعدم د ظشالف تقييم كداء خديدي األلس م لوؤس ء اوالحداا. -ك

 ذي ولقماية:ا،ديد اودنكي .10

 اعدم د ظشالف تقييم كداء خاللكا اجلماية اونه طا. -ك

 تقييم كداء خديدي األلس م لوؤس ء اوالحداا ودقدميو ،قلس اإلداوة. -ب

 خديد لسم اوشؤلن اإلداوية: .11

 تنسيق عملية تقييم األداء عل  خمدل  إداواا لكلس م اجلماية. -ك

 لاودا خي خاو مبالجت هذا اونظ م.تالضيح كي اسدكس واا تنشل عن نظ م تقييم األداءك  -ب

 خديدل األلس م / وؤس ء اوالحداا: .12

 خن لشة اودقييم خع خاللكا األلس م لاوالحداا بهي خالضالعيةك باد اعدم دظ خن لبي ا،ديد اوا م.  -ك

 تدتيت خاللكا األلس م لاوالحداا حست نست اودقييم ا،حددة ئ هذا اونظ م.  -ب

 خسدخدخًا ظي األس ويت اويت تشقع ا،الل  عل  حتسد كداطو.خد باة كداء ا،دؤلسد عن ظثت؛  .13



 الضوابط واالشرتاطات إلدارة وتقييم األداء:  

يدم تقييم كداء ا،الل  خدة لاحدة ئ اوسنة عل  األليك ليدم لوق ئ هن ية ظي سنة تقالمييةك لتدالىل  .1

 إداواا لكلس م اجلماية. ا،الاود اوبشدية خسؤلوية تنسيق عملية تقييم األداء عل  خسدالى ظ حمة 

 يدم تقييم كداء ا،اللكد خن لبي خديدي األلس م لوؤس ء اوالحداا. .2

تقالم ا،الاود اوبشجججدية عل  نا ي  يع خسجججدالى األلسججج م لاوالحدااك بجصجججداو أل لء تقييم األداء إىل  .3

ألاللجد خمدل  خديدي األلسجج م لوؤسجج ء اوالحداا ئ بداية اودبع األت  خن ظي سججنةك ليهالن هن   

 ت صد بدقييم كداء ا،اللكد: ألاللء ت ص والل ط  اإلشداحميةك لألاللء وب لا اوكئ ا.

يدم حتديد خؤشجججداا األداء ا،داللاة ئ بداية اوسجججنةك خ  ت يدم تاديله  ترة اوسجججنة حسجججت خدالب ا  .4

خن سجججنة اواميك ليدم حتديده  مبالجت خا ي   ددة يدم اوامي عليه  ئ ظي سجججنةك حيهن إهن  ختدل  

 إىل كتدىك خ  ت يدم اسدمداو اهلدف ،دة كتدى.

يدالىل خديدل األلسججج م لوؤسججج ء اوالحداا تقييم كداء خدؤلسجججيهم ترة شجججهد لاحد لإع دة اونم لء باد  .5

 إظم هل  إىل ا،الاود اوبشدية لبي هن ية اوشهد.

ءً عل  ا،ا ي  يدهالن ألاللء اودقييم خن مخسجججججة خسجججججدالي ا كداءك لفدد ظي خالل  خسجججججدالى كداطو بن  .6

 ا،الضالعة ئ اونماللءك لتصن  خسدالي ا األداء حست اودصنيك ا اود وية: 

 )حقق اوداللا ا لاوذي يدق لز حميه  بالضالح األهداف ا،الضالعة(   ممد ز  -ك

 )حقق ظ حمة األهداف ا،الضالعة لاودكالي ئ باض احل دا(   جيد جدًا  -ب

 )حقق األهداف ا،الضالعة حمقط(     جيد -ا

 ق جبءًا خن األهداف اوسنالية ا،داللاة لبللي نالعية( )حق  خقبالة  -ث

 ) ت فقق كي تاللا ا لد كهداف (   ضاي   -ء

لتق س تلق ا،سجججدالي ا ب سجججدخدام نسجججت خئالية وهي خسجججدالى كداءك والضجججع اودقييم ا،ن سجججت وهي خالل   .7

دقييم حسجججججت لدواتوك لتسججججج عد عملية لاعدم د ا،ا ي  ا،دالسجججججاة ئ تك دي ادتدرف بد دوج ا او

 لاعدم د اودالزيع ا،الضالعا ألداء ا،اللكد بد خمدل  خسدالي ا اودقييمك حست ا،ق ييس اود وية:

 % خن إ  يل اوقسم كل اوالحدة اوذي يامي حميو كل إ  يل اجلماية  10   ممد ز -ك

 % خن إ  يل اوقسم كل اوالحدة اوذي يامي حميو كل إ  يل اجلماية 20  جيد جدا  -ب

  يل اوقسم كل اوالحدة اوذي يامي حميو كل إ  يل اجلماية% خن إ  50  جيد  -ا

 خن إ  يل اوقسم كل اوالحدة اوذي يامي حميو كل إ  يل اجلماية %15   خقبالة -ث

 خن إ  يل اوقسم كل اوالحدة اوذي يامي حميو كل إ  يل اجلماية   %5  ضاي  -ء



بالضع األحمضي حم ألليك بن ءً  يدم تقييم ا،اللكد ب وددتيت خن ترة خديدي األلس م لوؤس ء اوالحداا .8

 عل  ا،ا ي  اونسبية ا،الضحة كعرظ.

 فدالي ألاللء اودقييم عل  عدد خن األلس م ظ ود يل:  .9

اوقسجججم األلة: خمصجججم ،الالخ ا ا،الل  خن: اسجججم ا،الل ك للليكدوك لت وي، ادودح يك لاوقسجججم  -ك

 ؛ لتندها بنه ية اوسنة. اوسنة هد ئ اوذي يامي حميوك لاوسنة اودقييمية اويت تبدك خن كلة ش

اوقسججججم اوث ين: خا ي  األداء ا،داد اسججججدخداخه  ودقييم كداء ا،الل ك ليقيم ا،الل  خن ترة تلق  -ب

 ا،ا ي  خن لالع األهداف ا،حققة لا،ه م اوذي ل م هب .

اوقسم اوث وهن: لسم خمصم ودقييم لدواا ا،الل ؛ خن نق ط ضا  لنق ط لالة تسدغي ودحديد  -ا

اخج اودجججدويجججت لاودااليد اوالاودة ئ هجججذا اونظججج مك لفدالي كألاللء تقييم األداء عل  لسجججججم بد

ولمرحظ ا إلبداء خديد اإلداوة كل وطيس اوقسم خرحظ تو لخالاحمقدو كل عدم خالاحمقدو عل  ند طج 

 تقييم األداءك ل ت تالليع اونماللء خن لبي ا،ديد اودنكيذي ولقماية.

 إلبداء خرحظ تو عل  اودقييم. ديد اإلداوة كل وطيس اوقسمصم ،اوقسم اودابع: لسم خم -ث

 .دم خالاحمقدو عل  اودقييماوقسم اخل خس: لسم يديح ولمالل  اوداب  عن وكيو لخالاحمقدو كل ع -ء

 فق ولمسؤلة إعا ء اوكدصة ولمالل  بدقييم كداطو بنكسو لخداجادو خاو.  .10

غ  اإلشداحمية( ولمالل  لاويت مت اوامي عل  ظي خسؤلة اسدخدام ظيٍّ خن اوالص  اوالليكا )ولالل ط   .11

خن تروو طالاة اوسججنةك لاألهداف اوسججنالية ا،حددة ئ كلة اوسججنة دسججدخداخه  ئ تقييم كداء خاللكيهم 

 )للوق ولالل ط  اإلشداحمية(ك ويهالن اودقييم خالضالعي  حست خا ي   ددة. 

،ب وغة ئ شجججججدح اإل، زااك  ت عل  خن يدالىل اودقييمك كن يدسجججججم ب إلنصججججج ف لا،الضجججججالعية لعدم ا .12

لخن لشة اودقييم خع ا،الل  هبدف اواللالف عل  نق ط اوضا  لاوقالة ئ كداطوك لطدي حتسد لحتديد 

 ادحدي ج ا اوددويبيةك لسبي تنمية لدواتو لخه واتو.

يي باد إظم ة أل لء تقييم األداء؛ عل  ا،الاود اوبشججدية  ع اونم لء خن ظ حمة األلسجج م لاوالحدااك لحتل .13

 اجت ه ا خسدالي ا األداء لعدضه  عل  ا،ديد اودنكيذي ولقماية إللداوه . 

فق ولمالل  اودظلم عن تقييمو بدقدمي طلت إىل ا،ديد اودنكيذي ولقمايةك ،داجاة كداطو حسجججججت  .14

 كنظمة اودظلم ئ هذا اودويي. 

بلد .15 ية  حملة ا،اللكد ا،دميبينك ليدم وبط اوارلة اوسجججججنال ه  ية خ مد اجلما مم  يشجججججقع تاد اء ا،الل  

حمة إىل  ب إلضجججججج  حمآا ولمدكاللدك  بلنظمة احلالاحمب لا،ه  ا،اللكد عل  حتسجججججد األداءك لظذوق اودمدع 

 تدليدهم حست نظ م اوددلية ئ هذا اودويي. 

تقالم ا،الاود اوبشدية حبكظ أل لء األداء اوسنالية ئ خلك ا ا،اللكد ا،دظبيةك لئ اوقسم ا،خصم هل   .16

 امي مبالجبه  ظمدجع وهي خالل ك خع حتليي اونم لء ودحديد احل جة ولددويت.  ب ،ل ك لول



 داء الوظيفيمنوذج تقييم األ

                                   فترة التجربة تقييم سنوي 

 بيانات وظيفية

  الوظيفة  االسم

  الوحدة/القسم  السجل املدين

  تاريخ التعيني  تاريخ التقييم
 

 ياألداء الوظيف

 مالحظات املستحق الدرجة عناصر التقييم

   5 التفهم ألهداف اجلمعية وسياساهتا

   5 االلتزام خبطط العمل وتنفيذها

   5 املبادة وتقدمي األفكار

   5 القدرة على إجناز العمل وتوثيقه

   5 االلتزام بالتعليمات واللوائح

   10 جودة العمل املنفذ

   5 الفريق العمل ضمن

   7 القدرة على إدارة الوقت واألولويات

   8 املحافظة على أوقات العمل الرمسي

   55 املجموع
 

 السلوك والصفات الشخصية

 مالحظات املستحق الدرجة عناصر التقييم

   6 مراعاة األداب املهنية والسلوك العام

   6 القدرة على نقل وتطبيق املهارات 

   6 القدرات الذاتية والفنيةتطوير 

   6 املظهر اخلارجي

   6 التواصل الفعال

   30 املجموع
 

 العالقات
  املستحق الدرجة عناصر التقييم

   5 العالقة مع الرؤساء

   5 العالقة مع املوظفني

   5 العالقة مع العمالء واملستفيدين

   15 املجموع

 
 
 
 



 دعم وتعزيزجوانب القوة واليت حباجة إىل 
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 فرص التحسني واليت حباجة إىل مراجعة 

  
 ....................................................................................................................................................................... 
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 الربامج التطويرية املقترحة لتطوير األداء 
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 ي الرئيس املباشر ومقترحاته رأ
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 إطالع املوظف وإبداء رأيه مبا ورد يف التقييم 
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 ........................................................................................................................................................................ 
 

 

 درجة التقييم النهائية 

 التقدير الدرجة كتابة  االدرجة رقم   

   

 ( جيد 80أقل من  – 70( جيد جدا ، )  90أقل من  – 80( ممتاز ، )  100 – 90) 

 ( غري مرضي 60( مقبول ، ) أقل من  70أقل من  – 60) 
 

 

 االعتماد

 اخلتم التاريخ التوقيع الوظيفة االسم 

      الرئيس املباشر

     املوارد البشرية

     املدير التنفيذي



 


