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دليل تقييم أداء موظفي الخدمة المدنية

التعريفات:
الوظيفـة: جمموعضة مضن املهضام التضي توكلهضا جهضة خمتصضة إىل املوظضف للقيضام هبضا بمقتضى هذا  
القانضون أو أي ترشيضع آخضر، أو تعليضامت أو قضرارات إدارية ومضا يتعلق هبا مضن صالحيات، وما 

يرتتضب عىل تلضك املهضام من مسضؤوليات.
املوظـف: ويقصضد بضه املوظضف أو املوظفضة وهو الشضخص املعضني بقرار مضن جهة خمتصة لشضغل 
وظيفضة مدرجضة يف نظضام تشضكيالت الوظائف املدنيضة عىل موازنضة إحضدى الدوائضر احلكومية أيا 

كانضت طبيعضة عمل تلضك الوظيفة أو مسضامها.
الدائـرة احلكوميـة: أيضة وزارة أو إدارة أو مؤسسضة عامضة أو سضلطة أو أيضة جهضة أخضرى تكضون 
موزانتهضا ضمضن املوازنضة العامضة للدولضة أو ملحقضة هبضا، وخيضضع العاملضون هبضا ألحضكام هضذا 

القانضون. 1
تقييـم األداء: حتليضل وتقييضم أداء املوظفضني لعملهضم وسضلوكهم فيضه، وقياس مضدى صالحيتهم 
وكفاءهتضم يف النهضوض بأعباء الوظائف احلالية التي يشضغلوهنا وحتملهم ملسضؤولياهتا، وإمكانيات 
تقلدهضم ملناصضب ووظائف ذات مسضتوى أعضىل، وعليه فضإن تقييضم األداء يأخضذ يف اإلعتبار كاًل 

مضن األداء احلضايل للموظفني وقدارهتم املسضتقبلية. 2
الذيضن  موظفيضه  مضن  أعضىل  موقعضًا  يشضغل  الضذي  هضو  املبـارش:  املسـؤول  املبـارش/  الرئيـس 
وتبعضًا  احلكوميضة،  للدائضرة  التنظيمضي  اهليضكل  حسضب  وإرشافضه،  لتوجيهاتضه  وفقضا  يعملضون 
وبالتضايل  األداء،  تقييضم  عمليضة  تنفيضذ  يف  اإلداري  التسلسضل  يراعضى  أن  جيضب  املفهضوم  هلضذا 
ورئيضس  العضام  واملديضر  الدائضرة،  ومديضر  القسضم،  ورئيضس  الشضعبة،  رئيضس  مضن  كل  يعتضر 
التنظيمضي.3 اهليضكل  وفقضًا  وإرشافضه  إدارتضه،  حتضت  هضم  ملضن  مبضارشًا  رئيسضًا  الوحضدة، 

الوصـف الوظيفـي: هضو عبضارة عضن وثيقضة رسضمية حتضدد طبيعضة الوظيفضة وحدودهضا واملهضام 
واملسضؤوليات املتوقعضة من شضاغل الوظيفضة، والصالحيات املنوطضة به، ورشوط شضغل الوظيفة 

مضن مؤهضالت علميضة وخضرات عمليضة مطلوبة.4
الكفايـات: املهضارات، واملعرفضة والسضلوكيات التضي مضن شضأهنا أن تضؤدي إىل أداء ناجضح لضدى 
كافضة املوظفضني، وُتسضتخَدم الكفايات للمسضاعدة يف حتديد اإلجضراءات التي يتعضنّي عىل املوظف 
القيضام هبضا، وكيفيضة  القيام هبضا لتلبيضة االحتياجات التضي ينطوي عليها الضدور املنوط به، وتسضتند 

الكفايضات إىل كيفيضة تنفيضذ األفراد للمهضام التي تنطضوي عليهضا وظائفهم.5

1  قانون اخلدمة املدنية رقم )4( لسنة 1998،وتعديالته، التعاريف، الفصل األول، الباب األول/ مادة )1(.
2  دليضضل تطبيضضق نظضضام إدارة األداء اخلضضاص بموظفضضي ادارات املضضوارد البرشيضضة يف احلكوميضضة اإلحتاديضضة، دولضضة اإلمضضارات 

العربيضضة املتحضضدة.
بتاريضضخ  العضضارش،  اإلجتضضامع  القديضضم/  األداء  تقييضضم  نمضضوذج  لتعديضضل  الفنيضضة  اللجنضضة  اجتامعضضات  حمضضارض    3

.)24/08/2011 (
4  الدراسة النظرية »تقييم أداء املوظفني العاملني يف قطاع اخلدمة املدنية«.

5  مسضضودة إطضضار سياسضضات إدارة املضضوارد البرشيضضة يف جمضضال تطويضضر اخلدمضضة املدنيضضة يف فلسضضطني/)الضفة الغربيضضة وغضضزة(
نسضضخة املسضضّودة 1.7، نسخة املسضضّودة 1.7
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دليل تقييم أداء موظفي الخدمة المدنية

العام املوظفني  ديوان  رئيس  معالي  كلمة 
 إن اإلرتقضاء يف إدارة املضوارد البرشيضة وفقضًا ملبضادئ احلكضم الرشضيد 
واإلدارة احلكيمضة، وصضوالً لبنضاء الدولضة الفلسضطينية وعاصمتهضا 
املسضتقلة، هضو غايتنضا للنهضوض بواقضع اخلدمضة املدنيضة، مضن خضالل 
تنميضة قضدرات املضوارد البرشيضة يف اخلدمضة املدنيضة، واضعضني نصب 
أعيننضا تقديضم خدمضات ذات جضودة أعضىل ملتلقضي اخلدمضة، وزيضادة 

ثقتضه بمؤسسضات الدولضة. 

    إننضا نسضعى يف ديوان املوظفني العضام إىل مواكبة اإلجتاهات احلديثة يف الفكضر اإلداري والتي من 
أبرزهضا إدارة الكفايضات، مضن خضالل تعزيز املهضارات و القضدرات املتميضزة التي يتميز هبضا الكادر 
البضرشي يف الدوائضر احلكوميضة، وحتفيضزه نحو بذل أقضى جهد ممكن، لذلضك ارتأينا إعضداد نظام 

فّعضال لتقييم األداء، يسضتند إىل الكفايضات واألهداف واخلطط.

   وقضد أولينضا يف ديضوان املوظفضني العضام اهتاممضًا خاصضًا بتقييضم األداء؛ كونضه أحضد عوامضل القوة 
يف الضكادر الوظيفضي واملؤسسضايت، حيضث يمثضل املوظضف/ة القيمضة البرشيضة األهم يف أيضة دائرة 
حكوميضة، وهضذا يسضتوجب العمضل عضىل دعمضه وحتفيضزه، ممضا سضينعكس عضىل تطويضر املوظضف 
لنفسضه، ولزمالئضه يف العمضل، وحتقيضق املنفعة للدائضرة احلكومية بشضكٍل خاص، والدولة بشضكٍل 

. م عا

   ونحضن نعضي أن عمليضة تقييضم األداء تتطلضب إعضداد دليل خاص بإجضراءات تقييضم األداء، وقد 
تضم إعضداد هضذا الدليل ليمثضل مرجعًا لضكل من امُلَقِيضم وامُلَقَيضم، واإلسضتناد إليه عند تنفيضذ عملية 
التقييضم، يف كافضة القضايضا التضي تتعلضق بعمليضة التقييم، مما يسضهم يف ضضامن تنفيذ عمليضة التقييم 

وموضوعية. بدقضة 

موسى 	بو زيد	. 

رئيس ديوان املوظفني العام
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متهيد
   يعتضر نظضام تقييضم األداء إحضدى السياسضات األساسضية التضي يسضتند إليهضا العمضل اإلداري يف 
املوظضف )متميضز، عضادي،  أداء  الدوائضر احلكوميضة، مضن خضالل مسضامهته يف حتديضد مسضتوى 
الضعيضف(؛ نظضرًا للفوائضد التضي تعود مضن تطبيق هذا النظام، بناًء عىل أسضس سضليمة، تسضتند إىل 

املوضوعيضة والشضفافية والبعضد عضن التحيز.

   وكضون مهمضة تنفيضذ عمليضة تقييضم األداء تعتضر مضن املهضام األصيلة املنوطضة باملسضؤول املبارش، 
الضذي جيضب أن يمتلضك الكفايضات الالزمضة لتنفيضذ هضذه العمليضة عىل أكمضل وجه.

   فقضد تضم إعداد هضذا الدليل هبدف إكسضاب املعضارف واملهضارات الالزمضة للُمَقِيمضني وامُلَقَيمني، 
باإلضافضة إىل إحضداث تغيري يف مواقف واجتاهضات موظفي اخلدمة املدنية حضول ثقافة تقييم األداء 
الوظيفي، بام يمكنهم من فهم وإدراك أمهيتها يف إنجاح العمل، وحتقيق أهداف الدائرة احلكومية.

   إننضا يف اإلدارة العامضة لشضؤون موظفضي اخلدمة املدنية، نقضدم لكم هذا الدليل )اإلسرتشضادي(، 
آملضني أن يسضهم يف توضيضح إجضراءات تنفيضذ عمليضة تقييضم األداء الوظيفضي ملوظفضي اخلدمضة 
املدنيضة، كام هيضدف اىل تعريف موظفي اخلدمضة املدنية بالقوانضني واألنظمة الناظمضة لتقييم األداء، 
باإلضافضة اىل تسضليط الضضوء عضىل اإلمتيضازات الوظيفيضة التضى ترتتب عضىل مراتب تقييضم األداء 

الوظيفي.

ويف حال احتجتم ألية مساعدة او استفسار، الترتددوا يف التواصل معنا عرب الربيد اإللكرتوين: 
 israao@gpc.gov.ps
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كلمة اإلدارة العامة لشؤون موظفي 
اخلدمة املدنية

   تسضتمر اإلدارة العامضة لشضؤون موظفضي اخلدمة املدنيضة يف مواصلة 
املنشضود يف عملنضا،  للطريضق  والتطضور، واضعضني خارطضة  التقضدم 
املبنيضة عضىل األسضس السضليمة  ومسضتندين ملجموعضة مضن الركائضز 
للعمضل اإلداري، مضن خضالل أفضضل املامرسضات يف جمضال التنميضة 
اإلداريضة، بضام ينسضجم مضع الرؤيضة والقيضم التضي يؤمضن هبضا ديضوان 

املوظفضني العضام.

    لذلضك تضم الرتكيضز عضىل عضدة حمضاور رئيسضة تضم أخذها بعضني اإلعتبضار يف عمليضة إعضداد نظام 
فّعضال لتقييضم أداء موظفضي اخلدمضة املدنيضة، بحيث يشضتمل عضىل اإلجتاهضات احلديثضة يف اإلدارة، 
مضن خضالل ربضط عمليضة تقييضم األداء بالنتائضج املتحققضة، والراتضب وعدد مضن اإلسضتحقاقات ) 

ترقيضات، عضالوات، حوافضز ومكافضآت(، واإلحتياجضات التدريبيضة التطويرية.

  إن إعضداد نظضام عضري لتقييم األداء يسضاهم يف تكريضس أخالقيضات الوظيفة العامضة، وحماربة 
الفسضاد بكافضة أشضكاله ومظاهضره، مما خيلضق مناخًا مناسضبًا للعمضل يف الدائضرة احلكومية.

  ومضن خضالل هضذا الدليضل، نسضعى دومضا اىل تلبيضة احتياجضات امُلَقِيضم وامُلَقَيضم عىل حد السضواء، 
بضام يعضود مضن فائضدة عىل الدائضرة احلكوميضة من جهضة ومتلقضي اخلدمة مضن جهة أخضرى، مؤمنني 
أن الثابضت الوحيضد هضو املتغضري حتضاًم وأن عملية تقييضم األداء يتسضم حتديثها باالسضتمرارية وعدم 
اجلمضود، مؤكديضن عضىل تعميضق التعضاون مضع كافضة الضرشكاء مضن الدوائضر احلكوميضة واخلضراء 

واملانحضني، والداعمضني هلضذه العملية. 

	.عبد اهلل عليان

نائب مدير عام شؤون موظفي اخلدمة املدنية
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تقييم األداء الوظيفي
املقدمة:

   إسضتنادًا إىل مفاهيضم اإلدارة احلديثضة التضي يسضعى ديضوان املوظفني العضام اىل تطبيقهضا من خالل 
الترشيعضات واألنظمضة التضي يسضتند إليهضا العمضل االداري يف الدوائضر احلكوميضة، وحتديضدًا فيضام 
خيضص نظضام تقييضم األداء الوظيفضي؛ وذلضك ملِضا هلضذا النظضام مضن أمهية عضىل مسضتوى املوظف/ة 
والدائضرة احلكوميضة مضن جهضة، وعضىل متلّقي اخلدمضة من جهة أخضرى، وهلضذه الغاية، قضام ديوان 

املوظفضني العضام بإعضداد دليضل اسرتشضادي لنظضام تقييضم أداء موظفي اخلدمضة املدنية.

و قضد تضم إعضداد هضذا الدليضل ليكضون بمثابضة وثيقضة إرشضادية ملوظفضي اخلدمضة املدنيضة )امُلَقِيمني 
وامُلَقَيمضني( حضول نظضام تقييضم األداء، وهضي وثيقضة قابلضة للتحديث ملواكبضة التطضورات يف جمال 
العمضل اإلداري، بضام ينسضجم مضع قانضون اخلدمة املدنيضة املعمول بضه حاليضًا واللوائضح الناظمة له، 
مضع األخضذ بعضني اإلعتبضار مضا ورد يف مرشوع مسضودة قانضون اخلدمضة املدنيضة املقرتح فيضام يتعلق 
بتقييضم األداء، وقضد تضمضن الدليضل بعضض اإلجتاهضات احلديثضة يف الفكضر اإلداري ال سضيام فيضام 

يتعلضق بضإدارة الكفايات.

الهدف من إعداد دليل تقييم األداء الوظيفي
• فهم واضح حول تقييم األداء الوظيفي، أمهيته وأهدافه.	
• اإلملام بالسياسات العامة لنظام تقييم األداء.	
• إجراءات تنفيذ عملية تقييم األداء وفق مفاهيم ومبادئ وأسس حمددة.	
• معرفة إجراءات عملية التظلم.	
• نظام تقييم أداء يطبق عىل كافة املوظفني اخلاضعني ألحكام قانون اخلدمة املدنية.	
• فهم العمليات املتصلة بنظام تقييم األداء.	
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السياسة العامة لنظام تقييم األداء

السياسة العامة لنظام تقييم األداء
أواًل: اإلطار القانوني الناظم 

املواد ذات العالقةالسند القانوني
قانون اخلدمة املدنية رقم )4( لعام 1998م 

املعدل بالقانون رقم )4( لسنة 2005.
املواد من )32-42(

الالئحة التنفيذية الناظمة لقانون اخلدمة 
املدنية .

املواد من )41-51(

املواد من )36-26(مرشوع قانون اخلدمة املدنية ) املقرتح(

التعاميم الصادرة عن ديوان املوظفني العام 
هبذ الشأن.

تعميم رقم: 1430، بتاريخ )29/01/2013(
تعميم رقم: 1510، بتاريخ )03/02/2013(
تعميم رقم: 2417، بتاريخ )11/02/2013(
تعميم رقم: 3111، بتاريخ )18/02/2013(
تعميم رقم: 5885، بتاريخ )28/03/2013(

تعميم رقم: 18538، بتاريخ )14/04/2015(
تعميم رقم: 21316، بتاريخ )04/05/2015(

العدد: )100(، الصادر بتاريخ 04/06/2013(الوقائع الفلسطينية )اجلريدة الرسمية(

ثانيًا: األهداف العامة 
هناك جمموعة من األهداف املنشود حتقيقها من تطبيق نظام تقييم األداء، وتشمل:

• منهج يضمن ربط األداء بمكافاة اإلنجاز والنتائج املتميزة.	
• زيادة إنتاجية املوظفني من خالل ربط تقييم أدائهم باخلطة اإلسرتاتيجية، مما يسهم يف حتقيق 	

أهداف الدائرة احلكومية.
• اإلنجازات الفردية ضمن مظلة روح العمل اجلامعي.	
• االملام باإلحتياجات التدريبية والتطويرية.	
• مكافأة املوظف املتميز ومعاجلة أداء املوظف الضعيف.	

ثالثًا: أهمية نظام تقييم األداء
تربز 	مهية نظام تقييم األداء الوظيفي عىل عدة مستويات، وتشمل:-

1.مستوى الدائرة احلكومية

• تذمر 	 من  احلد  إىل  يؤدي  مما  األخالقي،  والتعامل  والتواصل  الثقة  من  مالئم  مناخ  اجياد 
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املوظفني جتاه الدائرة احلكومية.
• رفع مستوى أداء املوظفني، مما ينعكس عىل تطور أداء الدائرة احلكومية.	
• مراتب 	 تعتر  احلكومية، حيث  الدائرة  البرشية يف  املوارد  وإدارة  والسياسات  الرامج  تقييم 

تقييم األداء مؤرشًا يستند إليه للحكم عىل كفاءة ودقة السياسات.

2. مستوى املسؤول املبارش

• حتفيز املسؤول املبارش لتنمية كفاءاته وإمكانياته الفكرية، وتعزيز قدراته اإلبداعية؛ للوصول 	
اىل تقييم أداء سليم وموضوعي.

• عىل 	 للتعرف  اليهم  والتقرب  مرؤوسيه،  مع  جيدة  عالقات  لبناء  املبارش  املسؤول  تشجيع 
املشاكل والصعوبات التي تواجههم يف العمل.

3. مستوى املوظف/ة

• شعوره 	 وتكريس  بالعدالة،  شعوره  لزيادة  وذلك  باملسؤولية  شعورًا  اكثر  املوظف/ة  جعل 
باإلنتامء، وأن جهوده املبذولة يتم أخذها بعني اإلعتبار من قبل الدائرة احلكومية.

• حتفيز املوظف/ة للعمل باجتهاد وجدية وإخالص؛ ليحظى باحرتام وتقدير رؤسائه معنويًا 	
وماديًا.

رابعًا: نطاق التطبيق:
يسضتهدف نظضام تقييضم األداء كافضة موظفضي اخلدمضة املدنية، يف كافضة الفئضات الوظيفيضة، والذين 

شضملهم قانضون اخلدمضة املدنيضة وتعديالته.

خامسًا: املبادئ األساسية 
هنضاك جمموعضة مضن املبضادئ التضي يؤمضن هبضا ديضوان املوظفضني العضام، ويسضعى إىل تكريسضها من 
خضالل تطبيضق نظضام تقييضم األداء، والتضي تسضهم بالنهضوض بضأداء موظفضي اخلدمة املدنيضة، ومن 

أبرزها:-

• الشـفافية: الوضضوح والعلنيضة يف إجضراءات تقييضم األداء، وإعضالم املوظضف بنتيجضة تقييضم 	
أدائه.

• النزاهـة: حتضري الصضدق واألمانضة أثنضاء إجضراء عمليضة تقييضم األداء، مضن خالل اجضراءات 	
تقييضم أداء واضحضة.

• احلياديـة: تنفيضذ عملية تقييضم األداء بعيدًا عضن اإلنحياز لإلعتبضارات الدينية، أو السياسضية، 	
الشخصية. أو 

• املوضوعية: عدم خضوع عملية تقييم األداء للتقدير الشخيص.	
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• الرشعيـة: إجراء عمليضة تقييم األداء باإلسضتناد إىل قانون اخلدمة املدنيضة وتعديالته واللوائح 	
له. الناظمة 

• التشـاركية: إعضداد نظضام فّعضال لتقييضم األداء بالرشاكضة مع اجلهضات ذات العالقضة يف ديوان 	
املوظفضني العضام وخارجضه، ومشضاركة املوظضف يف تنفيذ عمليضة التقييم.

سادسًا: أسس نظام تقييم األداء
هناك جمموعة من األسس التي يستند إليها نظام تقييم 	داء موظفي اخلدمة املدنية، 	مهها:-

• اخلطـط السـنوية: يتضم إعضداد خطضط لضإلدارة العامضة والوحضدة اإلداريضة، الدائرة، القسضم، 	
الشضعبة، وخطضط عمل سضنوية للموظضف، بحيث تنسضجم مجيعها مضع اخلطة اإلسضرتاتيجية 

احلكومية. للدائضرة 

• اإلدارة باالهـداف: عقضد لقضاءات بضني الرئيضس املبارش)امُلَقِيضم( واملوظف)امُلَقَيضم(؛ لوضضع 	
وحتديضد األهضداف والواجبضات املطلوب حتقيقهضا وإنجازها مضن املوظف خالل فضرتة زمنية 

. معينة

• التقييـم الـذايت: إرشاك املوظضف بتقييضم ذاتضه، وفقضًا ملضا ورد يف مرشوع مسـودة قـرار قانون 	
املدنية اخلدمـة 

• التغذية الراجعة: يقوم الرئيس املبارش)امُلَقِيم( بتقديم التغذية الراجعة للموظف )امُلَقَيم(.	

• مراتـب تقييـم األداء: تضم حتديضد مراتضب تقييضم االداء يف قانضون اخلدمضة املدنيضة بخمضس 	
وهضي:- مراتضب، 

مراتب تقييم االداء
)%100-85(.ممتاز

)%84-75(.جيد جدًا
)%74-65(جيد

)%64-50(، ومادون ذلك ضعيف.متوسط
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• كفايـات تقييـم األداء: يتضم تقييضم أداء موظفضي اخلدمضة املدنيضة باإلسضتناد إىل أربعضة عنارص 	
رئيسضة )كفايضات( والتضي تضم حتديدهضا يف قانضون اخلدمضة املدنيضة واللوائضح الناظمضة لضه، 
الشضخيص  السضلوك  املواظبضة،  بضه حاليضًا، والتضي تشضمل: )العمضل واإلنتاجيضة،  املعمضول 
والصفضات الذاتيضة(، وفيضام ييل الكفايضات املقرتحة ضض والتي تنسضجم مع التوجهضات احلديثة 

يف اإلدارة ضضض، وتشضمل:-

كفايات خاصة: ختتص بموظفي الفئة اخلاصة. 	
الكفايات التخطيطية واإلرشافية: ختتص بموظفي الفئة العليا. 	
الكفايات القيادية: ختتص بموظفي الفئة األوىل. 	
الكفايـات األساسـية:ختتص بموظفـي الفئـة الثانيـة فـا دون، وتعتـرب جـزء	 مـن املهام  	

املنوطـة هبم. واملسـؤوليات 

علـًا انـه قـد تـم األخـذ بعـني االعتبـار التعديـات املقرتحة عـىل مسـودة قانـون اخلدمـة املدنية 
واللوائـح الناظمـة، حيث سـيتم اقـرتاح جمموعة مـن املعايري واملهـارات السـلوكية )الكفايات(، 

التـي متكـن املوظف مـن 	داء وظيفتـه عىل 	كمـل وجه

كفايات تقييم االداء الوظيفي

كفايات خاصة
كفايات تخطيطية

كفايات قيادية
كفايات اساسية
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سابعًا: املهام واملسؤوليات 
• املهام واملسؤوليات العامة	

إن نجضاح نظضام تقييضم األداء يتطلضب تضافضر اجلهضود والتعضاون بضني املوظفني يف خمتلضف الفئات 
الوظيفيضة، مضن خضالل قيامهضم باملهضام واملسضؤوليات املنوطة هبضم، وذلك حسضب اآليت:-

املهام املسؤولية
   ديوان املوظفني 

العام 
• اقرتاح السياسات واإلجراءات باإلستناد إىل قانون اخلدمة املدنية 	

وتعديالته.
• التأكد من التزام الدوائر احلكومية بأحكام قانون اخلدمة املدنية وتعديالته.	
•  مسضضاندة وحضضدة املضضوارد البرشيضضة يف الدوائضضر احلكوميضضة، وتقديضضم الدعضضم 	

الضضالزم لرتمجضضة القانضضون وتعديالتضضه إىل إجضضراءات وآليضضات عمضضل واضحة 
. ممنهجة و

الدوائر احلكومية
• اإللتضضزام بتطبيضضق التعليضضامت واإلرشضضادات الضضواردة يف هضضذا الدليضضل؛ 	

لتقديضضم خدمضضات أفضضضل ملتلقضضي اخلدمضضة.
• توفري اإلمكانيات الالزمة للمسؤولني عن تطبيق نظام التقييم.	

• املهام واملسؤوليات التفصيلية	

 إن إعضداد نظضام تقييضم أداء يتصف بالشضمولية مضن حيث التطبيضق والتنفيذ، يتطلضب حتديد املهام 
واملسضؤوليات، لكافضة األطضراف ذات العالقضة بعمليضة التقييضم، يف الدوائضر احلكوميضة، وذلضك 

حسضب التسلسضل املوضضح ادناه:-

	والً: رئيس الدائرة احلكومية
• الدائرة 	 يف  األداء  تقييم  نظام  تطبيق  سالمة  عن  واملسؤولية  الرئييس  بالدور  اإلضطالع 

احلكومية.
• التوجيه املبارش لكافة املوظفني يف الدائرة احلكومية نحو اإلهتامم بتفعيل نظام تقييم األداء بام 	

ينسجم مع القانون واللوائح الناظمة.
• نامذج 	 وإرسال  التقييم،  عملية  بمبارشة  احلكومية  الدائرة  يف  اإلختصاص  جهة  إىل  االيعاز 

التقييم اىل ديوان املوظفني العام، ضمن املدد القانونية املحددة.
• اعتامد نامذج تقييم األداء لكافة الموظفين في الدائرة الحكومية.	

ثانيًا: الوكاء واملدراء العامون يف الدائرة احلكومية 
• مع 	 الفعال  التواصل  لضامن  اضافة  للموظفني،  األداء  تقييم  واجراءات  نظام  تطبيق  ضامن 
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املعنيني داخل الدائرة احلكومية.
• تويل املسؤولية عن التطبيق الفعال لعملية تقييم االداء يف كافة اإلدارات العامة والوحدات 	

اإلدارية قي الدائرة احلكومية.
• اإلرشاف العام عىل تطبيق تقييم األداء للموظفني يف الدائرة احلكومية.	

ثالثًا: وحدة املوارد البرشية يف الدائرة احلكومية، املهام واملسؤوليات
• تتوىل مسؤولية ادارة وتطبيق نظام تقييم األداء للموظفني يف الدائرة احلكومية.	
• التنفيذ الدقيق والفعال لنظام تقييم األداء، ضمن املدد القانونية املحددة، بام حيقق اهلدف منه.	
• تقديم الدعم واملساندة للرؤساء املبارشين خالل تطبيق نظام تقييم األداء للموظفني.	
• عقد ورش عمل ودورات تدريبية )للُمَقٍيمني وامُلَقَيمني(؛ هتدف اىل توعيتهم حول نظام تقييم 	

األداء.
• التواصل مع ديوان املوظفني العام لتوضيح أية استفسارات أو حل أية عقبات من شاهنا أن 	

تعرقل تطبيق نظام تقييم االداء، او اية مشاكل اخرى طارئة.

رابعًا: الرئيس املبارش )مدير الدائرة، رئيس القسم، رئيس الشعبة(
•  التاكد من فهم مرؤوسيه لنظام تقييم األداء فهاًم صحيحًا.	
• اإلجتامع مع املرؤوسني ومناقشتهم، واإلتفاق معهم عىل األهداف، واخلطط التنفيذية لكل 	

موظف/ة.
• متابعة أداء املرؤوسني، من خالل املراجعة الدورية املستمرة واملرحلية.	
• ضوء 	 عىل  املحددة  القانونية  املدد  وضمن  وشفافية،  موضوعية  بكل  مرؤوسيهم  أداء  تقييم 

اإلنجاز املتحقق.

خامسًا: املوظف
   يعتضر املوظضف/ة الركيضزة األساسضية لنظضام تقييضم األداء الوظيفضي، ممضا يسضتوجب منضه القيام 

بضدور كبضري ومهضم يف تطبيق هضذا النظضام، مضن خالل:-

• اقرتاح األهداف واالتفاق عليها مع الرئيس املبارش.	
• السعي لطلب التغذية الراجعة واملالحظات من قبل الرئيس املبارش، وإجراء احلوار واالتفاق 	

معه عىل خطط العمل وكيفية تطبيقها.
• املبادرة بالبحث عن أساليب تطوير مطلوبة.	
• تنفيذ خطة العمل بكل دقة وأمانة من أجل صقل الكفايات وحتقيق األهداف.	
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دورة نظام تقييم األداء الوظيفي وفقًا لألهمية

تخطيط األداء

التغذية 
املرحلية 

حول النتائج

سجالت 
األداء

مراتب
تقييم األداء

التقييم 
الذاتي

التظلم

تقييم األداء السنوي

مراحل دورة نظام تقييم األداء الوظيفي
يتضم الرتيكضز عضىل اداء املوظضف، بحيضث يتضم ربضط مهامضه باألهضداف اإلسضرتاتيجية للدائضرة 
احلكوميضة، مضن خضالل التدرج السضليم لألهداف اإلسضرتاتيجية عىل مجيضع املسضتويات الوظيفية، 

والرتكيضز عضىل الرتابضط السضليم بضني األهضداف التشضغيلية واألهضداف االسضرتاتيجية.

ويف بدايضة العضام، تقضوم جهضة االختصضاص يف الدوائضر احلكومية بالتحضضري لعملية تقييضم االداء 
السضنوي، مضن خضالل تعميم نامذج تقييضامألداء املعضدة واملعتمدة ، عضىل امُلَقِيمني، حيضث متر عملية 

تنفيضذ  تقييضم األداء بعدة مراحل، تشضمل:-

املرحلة األولى: تخطيط األداء
اخلطوة االوىل: إسقاط األهداف 

يقصـد بإسـقاط األهـداف: تضدرج األهداف مضن أعىل اهلضرم الرئييس اىل اسضفله، بضدءًا من اخلطة 
االسضرتاتيجية للدائضرة احلكوميضة، وصوالً لألهضداف الفردية لضكل موظف.

• يف هذه اخلطوة يتعني عىل املسؤول املبارش، اإلجتامع مع امُلَقَيم للتعريف باخلطة االسرتاتيجية 	
للدائرة احلكومية، وما ينتج عنها من أهداف ومبادرات، كام يستعرض أهداف االدارة العامة 
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والدائرة والقسم والشعبة،  للسنة القادمة، حتى يتسنى للموظف/ة التفكري يف أهداف خاصة 
به تتفق مع اخلطة اإلسرتاتيجية للدائرة احلكومية.

• التفكري 	 عليه   ، العام  االدارة  وأهداف  االسرتاتيجية  اخلطة  عىل  املوظف  يتعرف  أن  بعد 
باألهداف الفردية التي يمكن من خالهلا أن تساهم يف حتقيق أهداف االدارة العامة أو الوحدة 

التنظيمية يف إطار خيص وظيفته.
• يبدأ املوظف بتدوين األهداف التي وضعها لنفسه، استعدادًا لعرضها ومناقشتها مع املسؤول 	

املبارش.

 اخلطوة الثانية: االجتاع مع الرئيس املبارش واإلتفاق عىل كيفية عكس األهداف املتفق عليها با 
حيقق تقييم االداء السنوي.

 وهنضا  يتضم عقضد إجتضامع بضني املوظضف واملسضؤول املبضارش بحيضث تتضم املناقشضة واإلتفضاق عضىل 
األهضداف والكفايضات املتوقضع مضن املوظضف إنجازهضا وحتقيقهضا مضع هنايضة العضام.

قبل اإلجتاع:

يتعني عىل املوظف التحيض املسبق قبل موعد االجتاع وذلك من خال مراجعة:
العنارص الرئيسة والكفايات.. 1

طريقه صياغة األهداف الذكية.. 2

	ثناء االجتاع:

	ثناء االجتاع مع الرئيس املبارش يتم إختاذ اخلطوات التالية:
مناقشة وصياغة األهداف الفردية مع املسؤول املبارش.. 1

حتديد ومناقشة )الكفايات( العنارص الرئيسة.. 2

 اخلطوة الثالثة: صياغة األهداف الفردية )الذكية(
  ليكضون اهلضدف فعضاالً وأكثضر تأثريًا عضىل توجيه قضدرات املوظضف وجهضوده نحو األنشضطة التي 
تضمضن حتقيقضه، يصضاغ اهلدف يف صضورة ذكية، بحيث تتوفر فيه مخسـة معايري 	ساسـية، بحسـب 

اآليت:
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أي مكتوبة بطريقة واضحة ال تتحمل اللبس من حيث ماجيب حتقيقه حمددة

جيب أن يكون هناك مقاييس واضحة وشفافة لقياس األهداف قابلة للقياس

جيب أن يكون اهلدف ممكن حتقيقه، وقاباًل للتفعيل والتطيق، وأن يكون قاباًل 
لإلنجاز قابلة للتحقيق

أي أن تعكس االهداف العامة التي تسعى اليها الدائرة احلكومية لتحقيقها ذات صلة

جيب أن يتم حتديد فرتة زمنية حمددة لإلنجاز وحتقيق اهلدف االطار الزمني

اخلطوة الرابعة: توثيق ما تم اإلتفاق عليه
• بعد انتهاء اإلجتامع مع الرئيس املبارش، عليه توثيق ما تم االتفاق عليه من أهداف.	
• املسؤول 	 األعىل)  املبارش  مسؤوله  اىل  األداء  تقييم  نموذج  بتمرير  املبارش  الرئيس  يقوم 

مراجعة  بغرض  احلكومية،  للدائرة  التنظيمي  اهليكل  حسب  املبارش،  للرئيس  املبارشاألعىل 
وضامن جودة وخمرجات عملية التخطط لتقييم األداء(.

• يف حال أوىص املسؤول املبارش األعىل للرئيس املبارش ببعض التعديالت أو التغيريات،عىل 	
الرئيس املبارش أن خيطر املوظف هبا ويناقشها معه.

• املدد 	 خالل  املرحلية،  املراجعة  إلجراء  موعد  عىل  املبارش  والرئيس  املوظف  بني  االتفاق 
املحددة.

اخلطوة اخلامسة: استقبال التغذية الراجعة
• بعد االنتهاء من ختطيط األداء، يقوم الرئيس املبارش بمتابعة تقدم املوظف يف إنجاز األهداف 	

ويوفر له التغذية الراجعة، هبدف مساعدته يف حتقيق األهداف املتفق عليها سابقَا.
• عىل املوظف/ة االستفادة ض بدرجة عالية ضض  من التغذية الراجعة الواردة من الرئيس املبارش، 	

بام يسهم يف توجيه مسار أدائه/ا، نحو أفضل املامرسات وصوالَ اىل حتقيق األهداف املتفق 
عليها سابقَا.

املرحلة الثانية: املراجعة املرحلية
• ما اهلدف من هذه املرحلة؟	

مناقشة مدى التقدم يف نحو حتقيق األهداف وإبراز الكفايات، وحتديد العقبات، وتعديل أية 
اهداف حسب الرضورة.

• ماهي اخلطوات التي تتضمنها هذه املرحلة؟	
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املرحلة الثالثة: تنفيذ عملية  تقييم االداء على منوذج التقييم، 
من قبل الرئيس املباشر

• يقوم الرئيس املبارش بتنفيذ عملية  تقييم األداء بإعطاء العامة املناسبة )املرتبة( لكل 	
عنرص )كفاءة(، مع مراعاة 	ال تزيد العامة املمنوحة عن احلد األعىل لعامات التقييم 

املحددة. 
• يتم احتساب العامة )املرتبة( النهائية يف البند املخصص لذلك.	
• وهي 	 وجدت(،  إن   ( الضعف  ومواطن  القوة  مواطن  بتدوين  املبارش  الرئيس  يقوم 

احلاصلني عىل درجات  بني  التمييز  االعتبار ألغراض  بعني  تؤخذ  ترجيحية  عنارص 
متساوية.

• يقوم املسؤول املبارش بتسبيب 	داء املوظف/ة، يف اخلانة املخصصة لذلك.	
• بعد اعتاد نموذج التقييم من قبل الرئيس املبارش األعىل  ورئيس الدائرة احلكومية ، 	

يتم إطاع املوظف عىل نموذج تقييم األداء اخلاص به ، ومن ثم يقوم بالتوقيع عليه.
• يتم اإلحتفاظ بنسخة عن نموذج تقييم األداء يف ملف املوظف.	

مصادر تقييم األداء الوظيفي:
• سجالت األداء. 	
• سجالت الشهري للموظف/ة اجلديد.	
• سجل الدوام الرسمي.	
• بطاقة الوصف الوظيفي.	
• اخلطط.	
• أية وثائق أخرى تفيد يف تقييم أداء املوظف.	
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ملخص مراحل عملية تقييم األداء
آليات التنفيذاملرحلة

املرحلة االوىل 
التخطيط لعملية 

تقييم األداء

احلكوميضة، . 1 للدائضرة  اإلسضرتاتيجية  اخلطضة  مضن  تنبثضق  خطـط:  إعـداد 
الدائرة،خطضة  الوحدة،خطضة  العامضة/  اإلدارة  وتشضمل:)خطة 

للموظضف(. عمضل  الشضعبة،خطة  القسضم،خطة 

العضام . 2 بدايضة  يف  املبضارش  الرئيضس  يقضوم  واملسـؤوليات:  املهـام  حتديـد 
بإطضالع املوظضف عىل االهضداف واملهام املنوطضة به، باإلسضتناد إىل بطاقة 

الوصضف الوظيفضي.

حتديـد األهداف:حتديضد األهضداف الفرديضة للموظضف  التضي تنسضجم . 3
مضع طبيعضة عمله بضام يسضهم يف حتقيضق األهضداف اإلسضرتاتيجية للدائرة 

احلكوميضة.

املرحلة الثانية
التقييم الذايت

يقوم املوظف بتحضري لعملية التقييم الذايت ، ويقوم الرئيس املبارش باالطالع 
علية ووضع املالحظات.

املرحلة الثالثة
إعداد سجات 

األداء

يقضوم الرئيضس املبضارش بإعداد سضجالت األداء، والتضي يتم من خالهلضا توثيق 
وتدويضن مالحظضات حضول أداء املوظف، واإلحتفضاظ بأية وثائضق ذات صلة 
بضأداء موظفيضه وسضلوكهم وال جيضوز التعديضل عضىل البيانضات او الوقائضع او 

املالحظضات املدونة يف سضجل االداء.

املرحلة الرابعة
التغذية املرحلية 

حول النتائج 

يقضوم الرئيضس املبارش)امُلَقِيضم( بعقضد اجتامعضات دوريضة مضع مرؤوسضيه، يتضم 
إنجضازات  تدويضن  فيهضا  يتضم  األداء،التضي  سضجالت  إىل  الرجضوع  خالهلضا 
املوظضف، والكفايضات السضلوكية التضي حققهضا؛ مضن أجضل تقديضم التغذيضة 
حتقيضق  نحضود  املوظضف  أحضرزه  الضذي  التقضدم  مضدى  ومناقشضة  الراجعضة، 
املوظضف/ة،  تواجضه  التضي  املطلوبضة، واإلخفاقضات والتحديضات  األهضداف 
وتقديم املشضورة واآلليضات ملواجهة تلضك التحديات )التدخضالت املطلوبة(، 
باإلضافضة إىل إحضداث تعديضالت عضىل األهضداف املطلوبضة بام حيقضق مصلحة 

العمضل.
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املرحلة اخلامسة
تقييم األداء 

السنوي

يتضم تنفيضذ عمليضة تقييم األداء بشضكل هنائي عىل نضامذج تقييضم األداء املعتمدة 
لضدى ديضوان املوظفضني العضام، وذلضك ضمضن املضدد القانونيضة لتقييضم األداء، 
والتضي تضم حتديدهضا يف قانضون اخلدمضة املدنيضة احلضايل، واللوائضح الناظمة له، 

وفضق اخلطضوات التالية:-

• يقوم املوظف بتقييم ذاته.	

• يقضوم الرئيس املبضارش )امُلَقِيم( بتقييضم أداء مرؤوسضيه )امُلَقَيمني(، وذلك 	
باإلسضتناد إىل املراجعضة املرحليضة، وأداء املوظضف املضدون يف سضجالت 

األداء.

• يتضم رفضع تقارير تقييضم األداء مضن خالل اتبضاع نظام التسلسضل اإلداري 	
املعتمضد لضدى الدائضرة احلكومية، وصضوالَ إىل رئيضس الدائضرة احلكومية 

العتامدها.

• يقضوم املوظضف باإلطضالع عضىل مرتبضة تقييضم أدائضه، بعضد اعتامدهضا مضن 	
رئيضس الدائضرة احلكوميضة، والتوقيضع عضىل نمضوذج تقييضم األداء.

ماحظـة: تـم تضمـني 	سـلوب التقييـم الـذايت يف مسـودة قانـون اخلدمة املدنيـة املعدل، وسـيتم 
توضيـح آليـة التقييـم الـذايت يف الائحـة التنفيذيـة، بعـد اعتـاد مـرشوع القانـون اجلديد.
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إجراءات تنفيذ عملية تقييم األداء يف الدوائر احلكومية 
واألطراف ذات العالقة

املسؤوليةتنفيذ اإلجراءخطوات االجراءالرقم

1
عقد الدورات التدريبية والتعريفية 

اخلاصة بعملية تقييم االداء الوظيفي، 
والتعريف بالدليل اإلسرتشادي.

وحدة املوارد 
البرشية

ديوان املوظفني العام/و 
وحدة املوارد البرشية يف 

الدائرة احلكومية.

وحدة املوارد التعميم للبدء بعملية تقييم األداء2
رئيس الدائرة احلكوميةالبرشية

عقد  اجتاع، والتأكد من جاهزية 3
املوظفني لوضع األهداف 

االدارة العامة 
والوحدات

الرئيس املبارش، 
املوظف/ة

توزيع ناذج تقييم االداء بعد تعبئة 4
البيانات الذاتية بشكل دقيق.

وحدة املوارد 
رئيس الدائرة احلكوميةالبرشية

املوظف، املسؤول املبارشاملوظفيقوم املوظف بتقييم ذاته5

6

االجتاع مع املوظفني ملراجعة مدى 
التقدم املحرز وابراز املستندات 

املطلوبة واالدلة كاساس لاجراء 
املناقشة، وحتديد فرتة للمراجعة 

املرحلية.

الرئيس املبارش/االدارة املعنية
املوظف/ة

الرئيس املبارش، رئيس اإلدارة املعنيةاعتاد وتوقيع نموذج تقييم االداء7
الدائرة احلكومية

8
االحتفاظ بنسخة من نموذج تقييم 

االداء للموظف/ة، لدى الرئيس 
املبارش.

الرئيس املبارش/ االدراة املعنية
املوظف/ة

وحدة املوارد استام ناذج تقييم االداء املعتمدة9
وحدة املوادر البرشيةالبرشية

10

إرسال ناذج تقييم األداء لكافة 
املوظفني، موقعة ومعتمدة حسب 

األصول، وضمن املدد القانونية 
املحددة إىل ديوان املوظفني العام.

وحدة املوارد 
رئيس الدائرة احلكوميةالبرشية
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العمليات املتصلة بنظام تقيم االداء

التظلمات
يعتضر التظلضم مضن تقييضم األداء، حقضًا ملوظضف اخلدمضة املدنيضة، َكِفَلضه قانضون اخلدمضة املدنية رقم 
)4( لسضنة 1998، وتعديالتضه وفقضًا ألحضكام املضادة )36( من القانضون املعمول به حاليضًا، وذلك 

ضمضن املضدد القانونية املحضددة للتظلضم، وذلك وفضق املراحضل التالية:-

•  يقوم املوظف باإلطالع عىل نموذج تقييم األداء، والتوقيع عليه.	
• يف حال عدم رضا املوظف من مرتبة تقييم أدائه، جيتمع مع مسؤوله املبارش للنقاش يف مرتبة 	

التقييم.
• العام، ورفعه إىل املسؤول 	 املعتمد لدى ديوان املوظفني  التظلم  بتعبئة نموذج  يقوم املوظف 

املبارش، ورئيس الدائرة احلكومية املختص، ضمن املدد القانونية املحددة للتظلم.
• يقوم رئيس الدائرة احلكومية املختص بتشكيل جلنة للنظر يف التظلم.	
• التعتر مرتبة تقيم األداء هنائيًة إال بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو صدور قرار جلنة التظلامت.	

وعىل الدائرة احلكومية القيام باالجراءات التالية:-
• تشجيع ثقافة احلوار، وتكريس مبدأ الشفافية بني الرؤساء واملرؤوسني يف الدائرة احلكومية.	
• متابعة حاالت املوظفني الراغبني يف التظلم من مراتب تقييم االداء.	
• متابعة قضايا التظلم التي يقدمها املوظف/ة إىل رئيس الدائرة احلكومية، وابالغ املوظف/ة 	

بمرتبة تقييم أدائه النهائية.



23

دورة نظام تقييم األداء الوظيفي وفقًا لألهمية

معاجلة األداء املتدني
يعتضر املوظضف/ة الضذي ينضدرج أدائضه )ضمن مرتبضة متوسضط او ضعيضف)%64-50( من ذوي 
األداء املتضدين، وعليضه يتعضني عىل الرئيس املبضارش أن جيتمع مع املوظف/ة ويناقش معه األسضباب 

الكامنضة وراء هضذا األداء املتدين، وذلضك هبدف معاجلته مضن خالل االيت:-

	وال:ً تطويـر خطـة حتسـني 	داء واضحـة مـع املوظـف/ة ، ويتـم حتديـد مـدة لتحسـني وتطبيـق 
تشـتمل عىل: اخلطـة، 

• مراقبة أداء املوظف/ة وتقديم التغذية الراجعة وتدريبة بصورة مستمرة.	
•  مراجعة ومناقشة اداءاملوظف/ة.	
• إعداد االسرتاتيجية اخلاصة بالتدريب والتطوير املهني، مثل: الدورات التدريبية، التدريب 	

من خالل مالزمة شخص ذو خرة الكتساب املهارة واخلرة ... الخ
• يف حال مل يتحسن أداء املوظف: يتم توجيه إنذار بحقه، ويمنح مهلة  لتحسني أدائه.	

ثانيـًا: إذا 	ثبـت املوظف عـدم كفاءتـه الوظيفية، جيضوز اختاذ العقوبضات الواردة يف قانضون اخلدمة 
املدنيضة واللوائضح الناظمة له.

حتفيز املوظف املتميز
  يسضهم تقييضم األداء يف حتديضد مسضتوى اإلنجضاز الفعضيل للموظف/ة ومضدى قدراتضه عىل حتقيق 
متطلبضات وواجبضات الوظيفضة، بحيضث يتضم منضح املوظضف احلوافضز واملكافضآت بناًء عضىل اجلهد 
الفعضيل املبضذول منهم، حيث تقضوم الدائرة احلكوميضة  بمكافاة املوظضف وفقا ملراتـب تقييم االداء 

التـي وردت يف قانـون اخلدمـة املدنيـة واللوائـح الناظمـة له، وهي حسـب اآليت:-

اوالً:- مكافـأة املوظـف املتميـز: تقـوم جهـة اإلختصـاص يف الدائـرة احلكوميـة املعنيـة مكافـأة 
املوظـف الـذي حصـل عـىل تقييـم 	داء بمرتبـة ممتـاز )%100-85(، مـن خـال:-

• ربط تقييم األداء بالرتقيات )اجلوازية(.	
• ربط تقييم األداء بالعالوات: يمنح الموظف المتميز عالوة دورية.	

ثانيًا-احلوافـز املعنويـة: إذا سضاهم املوظضف يف حتقيضق إنجضازات اسضتثنائية تؤدي إىل املسضامهة يف 
تطويضر العمضل، فيجضوز تقديضم مكافضآت تشضجيعية معنويضة له خضالل العام، تشضمل:

• شهادة تقدير )املوظف املتميز(.	
• تقديم هدايا عينية	
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مجاالت استخدام مراتب تقييم األداء
  إن تقييضم االداء الوظيفضي ليضس أداة مرعبضة بيضد املدير، تسضتخدم لضبط طاعة املرؤسضيني،حيث 
كانضت تعامضل عضىل اهنا عمليضة رسية، بحيضث تعتر مراتبهضا لتكون دومضًا ورقة ضغط بيضد املدير، 
لتهديضد املوظضف، بل عىل العكضس متامًا إذ أنتقييضم األداء الفعضال واملوضوعي، يسضتند إىل معايري 

حمضددة متفضق عليها وهيدف للتحسضني والتطوير املسضتمر.

إن تقديضر ومكافضأة املوظفضني املتميزيضن مضن املوظفضني الذيضن يتمتعون بمسضتوى أداء عضال وفقا 
لنتائضج تقييضم االداء، يرفضع مضن درجضة حتفيزهضم ووالئهضم الوظيفضي، كضام حيثهضم عضىل مواصلة 

حتقيضق االهضداف عضىل أعىل مسضتوى ممكضن وبأقضى إمكانيضة ممكنة.

ويمكن حرص جماالت استخدام مراتب تقييم األداء باملجاالت التالية:-

تخطيط املوارد البشرية
لتقييضم األداء يسضهم بشضكلواضح يف إنجضاح عمليضة ختطيضط    إن وجضود نظضام كفضؤ وفعضال 
سضنوي،  بشضكل  األداء  تقييضم  بعمليضة  تقضوم  احلكوميضة  الدائضرة  وأن  سضيام  ال  املواردالبرشيضة، 
ومضا يرتتضب عضىل ذلضك مضن  حتديضد احلاجضة املسضتقبلية الفعليضة للمضوارد البرشيضة، باإلضافة اىل 
اسضتقطاب املضوارد البرشيضة التضي تتميضز بالكفضاءة، وحتديضد الفائضض والنقضص مضن املوظفني يف 
الدائضرة احلكوميضة، ممضا يسضاعد يف عمليضة النقضل والتدويضر الوظيفضي، وترقيضة املوظفضني الذيضن 

يمتلكضون الكفضاءة إىل مواقضع وظيفيضة، بضام يتناسضب مضع قضدراتھم .

حتسني األداء وتطويره
إن عمليضة تقييضم االداء الوظيفضي تسضاعد اإلدارة العليضا علريصضد نقضاط القضوة والضعضف لضدى 
املوظفضني، ممضا يسضهم فيتحفيز املوظفضني، واسضتثامر جوانضب القضوة يف وتطويرها نحضو األفضل، 
أمضا املوظفضون ذوو األداء الضعيضف، فانه يسضتوجب عضىل االدارة العاليا وضع اخلطضط التدريبية 

والتطويريضة، والتضي  من شضاهنا حتسضني ادائهم.

حتديد اإلحتياجات التدريبية 
إن وجضود نظضام تقييضم أداء سضليم مضن شضأنه أن يسضاھم يف حتديضدا إلحتياجضات التدريبيضة وفقضًا 
ملهضام الوظيفضة التضي يقوم هبضا املوظضف، وبالتايل عضدم حتديدها بشضكل عشضوائي، وإنام بنضاًء عىل 

احلاجضات الفعلبيضة التضي يتطلبهضا حتسضني أداءاملوظفضني يف الدائضرة احلكومية.



امللحق األول
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تقييم األداء الوظيفي عملية مستمرة
يعتضر تقييضم األداء الوظيفضي مضن أهضم القضرارات اإلداريضة التضي تتخذ بحضق املوظف عضىل مدار 
العضام، ومضا يرتتضب عليها من قضرارات فيام خيضص االسضتحقاقات، املتمثلضة بالرتقيضة والعالوات 
واملكافضآت واحلوافضز، وحتديضد اإلحتياجضات التدريبيضة والتطويريضة للموظضف/ة، فهضي عملية 
مسضتمرة، ممضا دفضع ديوان املوظفني العضام ملواكبة التطضور احلاصل عىل هذه العمليضة، من خالل:-

أواًل: حتديث منوذج تقييم األداء القدمي
بنضاًء عضىل تعلميضات معضايل األخ/موسضى أبو زيضد - رئيس ديضوان املوظفضني العام-  فقضد ارتأى 
ديضوان املوظفضني اهلضام، تشضكيل اللجنضة الفنيضة لتعديضل نمضوذج تقييضم األداء )القديضم(، بتاريخ 
الدوائضر  أغلبيضة  مضن  الديضوان  إىل  الراجعضة  التغذيضة  ضضوء  عضىل  وذلضك   ،)04/03/2011(
احلكوميضة والتضي تؤكضد عضىل قصضور النمضوذج القديم عضن تلبيضة احتياجضات املوظضف والدائرة 

احلكوميضة، وفضق آليضة تنسضجم مع قانضون اخلدمضة املدنيضة واللوائضح التنفيذيضة الناظمضة له.

حيضث اسضتندت اللجنضة يف مهامهضا إىل منهجيضة عمليضة  مبنيضة عضىل أسضس علميضة ونظريضة فيضام 
خيضص تقيضم األداء الوظيفضي،  باإلضافضة اىل اإلطضالع عضىل جتضارب دوليضة، عربيضة وحملية، حت 
تضم  الوصول إىل مخسضة نامذج تسضتند إىل الفئضات الوظيفيضة، وتراعي اإلختالفضات يف طبيعة عمل 

فئة.  كل  يف  املوظفضني 

وقضد ُعِقضَد لقاء عمضل بتاريضخ )16/01/2012( بغضرض تعديل نمضوذج تقييضم األداء القديم، 
حضرضه ممثلضون عن كافضة الدوائضر احلكوميضة الوزارية وغضري الوزاريضة واملؤسسضات الرشيكة. 6

و تضم توزيضع إسضتبانة تقييم األداء عضىل كافة املجموعات التي تم تقسضيمها يف لقضاء العمل، وذلك 

6 عقضضد لقضضاء عمضضل حضضول تعديضضل نمضضوذج تقييضضم األداء )القديضضم( للموظفضضني العاملضضني يف اخلدمضضة املدنيضضة، فنضضدق 
املوفمبيضضك/ رام اهلل، بتاريضضخ: 16/01/2012
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لرصضد آراء املشضاركني حضول نمضوذج تقييضم األداءالقديضم، وقضد كانضت نتائضج حتليل اإلسضتبانة 
داعمضة لتوجهضات الديضوان فيضام يتعلق بضرضورة تعديضل نمضوذج تقييضم األداء املعمول بضه حاليا 

وفقضا للفئضات الوظيفية.
كضام متت مناقشضة تلك املالحظضات والتوصيات مضع اللجنة الفرعية التي تم تشضكيلها السضتكامل 
إجضراءات تقييضم األداء لإلجتضامع، والتضي أمجعضت يف غالبيتهضا التصويضت من أجل اعتضامد نامذج 

تقييضم األداء وتوزيعهضا عضىل كافة الدوائضر احلكومية، لبضدء العمل هبا.
وتضم عضرض نضامذج تقييضم األداء اخلمسضة عىل مستشضار اإلحتضاد األورويب لضدى ديضوان املوظفني 
العضام السضيد/ إيفضان بونتاليضس، الضذي بضدوره أكضد عىل مضدى إجيابيضة تلضك النامذج، مشضريًا إىل 
أن عمليضة إعضداد النضامذج اسضتندت إىل ثالثة أعمدة رئيسضة وهي: املشضاركة، الرتقيضة والتدريب.

تضم عقضد لقضاء تدريبضي ملوظفضي اإلدارات العامة والوحضدات للشضؤون اإلدارية يف كافضة الدوائر 
احلكوميضة يف شضهر شضباط/2013؛ مضن أجضل التدريضب عضىل كيفيضة اسضتخدام نضامذج التقييضم، 
باإلسضتناد إىل املعايضري اإلسرتشضادية، والتي تضم إعدادها بالرشاكضة مع اجلهاز املركضزي لإلحصاء 

. لفلسطيني ا

ثانيًا: استحداث واعتماد دائرة تقييم األداء الوظيفي 
باعتبضار املوظضف/ة يف اخلدمضة املدنية  مضن أهم العنضارص األسياسضية  لعملية اإلنتضاج، كان هناك 
اهتضامم خضاص به مضن حيث متابعضة ورصد نقضاط القضوة والضعف يف أدائضه، والذي لضه انعكاس 
عضىل أداء الدائضرة احلكوميضة بشضكل عضام، وأداء املوظضف بشضكل خضاص، لذلضك بضرزت أمهيضة 
وجضود نظام تقييضم أداء، يتبنى مبضدأ اإلهتامم باملوظفضني باعتبارهم القضوة الدافعة لتطويضر الدائرة 
احلكوميضة، بحيضث يركضز النظضام عضىل املخرجات الرئيسضة للتقييضم، واملتمثلضة بمكافضأة املوظفني 

وترقيتهضم وتنميضة مهاراهتضم وتطويرهضا من خضالل التدريب.
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مضن هنضا فقضد ارتضأى ديضوان املوظفضني العضام اسضتحداث دائضرة جديضدة ُتعنضى بضاإلرشاف عضىل 
عمليضة تقييضم أداء كافضة موظفي اخلدمضة املدنية، والتي مضن أبرز مهامهضا إعداد نظام فّعضال لتقييم 
األداء؛ هبضدف إجيضاد موظفضني ذوي كفضاءة قادريضن عىل القيضام بعملهضم بفاعلية وكفضاءة، وذلك 
مضن خضالل رصد نقضاط الضعضف والقوة لضدى املوظضف والتضي بدورها سضتنعكس عضىل كل من 

والتدريب. الرتقيضة 

ثالثًا: إحداث التغيير يف اإلجراءات العملية املتبعة يف ديوان املوظفني العام
  بعضد اإلنتهضاء مضن مرحلضة تنفيضذ عمليضة تقييم األداء السضنوي عضىل نضامذج تقييم االداء السضنوية 
املعتمضدة مضن قبل ديضوان املوظفني العام، ضمن املضدد القانونية املحضددة، تقوم الدوائضر احلكومية 
بإرسضال نضامذج تقييضم األداء الورقيضة )األصليضة(، واملحوسضبة عضىل النموذج املحوسضب اخلاص 

األداء. بتقييم 

وهنـاك جمموعـة من اإلجـراءات يتـم تنفيذهاــ حاليـًا ــ من قبـل اإلدارة العامة لشـؤون موظفي 
اخلدمـة املدنية- دائـرة تقييـم األداء الوظيفي، وهي:-

1: عملية اإلستالم والتدقيق واإلدخال:
• الدائرة احلكومية، وبعد 	 الواردة من   (CD) األداء والورقية واملحوسبة تقييم  نامذج  استالم 

التأكد من مطابقتها للنظام املتبع يف الدائرة، يتم تنفيذ ما ييل:
• إدخال بيانات تقييم )األداء املحوسبة( عىل الرنامج اخلاص بتقييم األداء.	
• والتأكد 	 الذاتية بشكل واضح،  البيانات  والتأكد من كافة  الورقية  األداء  تقييم  نامذج  تدقيق 

الورقية مع املحوسبة، باإلضافة إىل  الواردة يف نامذج تقييم األداء  التقييم  من تطابق مراتب 
إىل  باإلضافة  املبارش،  والرئيس  احلكومية،  الدائرة  رئيس  قبل  من  النامذج  اعتامد  من  التأكد 

توقيع املوظف.
• أرشفة نامذج تقييم األداء الورقية يف ملفات أعيدت خصيصًا هلذا الغرض.	
• أرشفة نامذج تقييم األداء الورقية إلكرتونيًا يف ملف كل موظف، يتم هذا اإلجراء من قبل 	

جهة اإلختصاص يف ديوان املوظفني العام.

2: إعداد مخاطبات إلى الدوائر احلكومية يف احلاالت التالية:-
•  تقييم أداء املوظف عىل نموذج تقييم خمالف للفئة الوظيفية.	
• عىل 	 املبارش  الرئيس  توقيع  عدم  األداء،  تقييم  لنموذج  احلكومية  الدائرة  رئيس  اعتامد  عدم 

نموذج التقييم، وعدم توقيع املوظف عىل نموذج التقييم.
• موافاة ديوان املوظفني العام بنواقص تقييم األداء.	
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• اخلاصة 	 االداء  تقييم  تقارير  بإرسال  تقم  مل  التي  احلكومية  للدوائر  استعجاالت  إرسال 
بموظفيها إىل ديوان املوظفني العام.

• اإلجراءات القانونية املتخذة من قبل الدائرة احلكومية يف حال حصول املوظف عىل تقييم أداء 	
بمرتبة ضعيف أو متوسط.

3:- قضايا التظلم:-
دراسضة قضايضا التظلضم وذلضك بالتعاون مضع اإلدارة العامضة للشضؤون القانونية، حيث يتضم التأكد 
مضن مراحضل وإجضراءات التظلضم من حيضث املضدد القانونيضة للتظلم، والتي تشضمل تاريضخ إعالم 

املوظضف بمرتبضة أدائضه، وتاريخ تظلمضه، باإلضافضة إىل تاريخ صضدور قرار جلنضة التظلامت.

4:-ربط  تقييم األداء بالترقيات نتيجة ملرور سنوات احلد األدنى من 
البقاء على الدرجة:

  تضم ربضط تقييضم األداء بالرتقيضة نتيجضة ملضرور سضنوات احلضد األدنضى مضن البقضاء عضىل الدرجضة، 
مضن خضالل إلضزام كافضة الدوائر احلكوميضة بموافضاة ديوان املوظفضني العام بنضامذج تقييضم األداء يف 
الوقضت املحضدد، كضون تقييضم األداء يعضد رشطضًا من رشوط حصضول املوظضف عىل الرتقيضة، وقد 
متضت أمتتضة برنامضج تقييضم األداء، بحيضث يظهضر عىل شاشضة  برنامضج دائضرة االسضتحقاقات مرتبة 

التقييضم للموظضف الضذي يسضتحق الرتقية.

وبالتضايل يتضم رفضض إنجضاز ترقيضة املوظضف احلاصضل عضىل متوسضط تقييضم أداء يقضل عضن مرتبضة 
)جيضد( يف الفئضة الثانيضة فضام دون، وتقييضم أقضل مضن مرتبضة )جيد جضدًا( طيلضة سضنوات اخلدمة يف 

الدرجضة ملوظفضي الفئضة األوىل، إسضتنادًا ألحضكام القانضون.

5:-ربط برنامج تقييم األداء بتحديد اإلحتياجات التدريبية والتطويرية:- 
نظضرًا للعالقضة الوطيضدة بضني عمليتضي: التقييضم والتدريضب، فقضد تضم ربضط تقييضم األداء بعمليضة 
اإليفضاد للمشضاركة يف الضدورات التدريبيضة، بحيث يمكن لضإلدارة العامة للتدريضب الدخول عىل 
شاشضة تقييضم األداء، واإلطالع عضىل تقييم أداء املوظف املرشضح، ويف حال حصضول املوظف عىل 
تقييضم أداء بمرتبضة )جيضد( عضن العام السضابق، تتم التوصية برتشضيحه للضدورة التدريبية، إسضتنادًا 

لقانضون اخلدمضة املدنية.

فريق تقييم األداء يف ديوان املوظفني العام:-
وبضدوره، قضام فريضق تقييضم األداء يف ديضوان املوظفضني العضام، بدارسضة تلضك املالحظضات والضرد 
عليهضا، وأيضًا دراسضة نمضوذج تقييضم األداء املقرتح، واخلضروج بمجموعة مضن املالحظات والتي 
تصضب يف جمملهضا بالتوجضه نحضو حتديث عمليضة تقييضم األداء، وإجراء كافضة التعديضالت الالزمة 
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هبضذا الشضأن، يف اجلوانضب التضي تسضتدعي التعديضل والتحديضث، ممضا يسضهم بالنهضوض بالعملية 
اإلداريضة يف دولة فلسضطني.

وقضد تضم عقد سلسضلة مضن اإلجتامعات هبضذا الشضأن، ومناقشضة النظام املقضرتح مع فريضق اإلحتاد 
األورويب مضع التأكيضد عضىل أن التصضور املقضرتح ال يتعضارض مضع رؤيضة ديضوان املوظفضني العضام، 
الضذي يسضعى  إىل إعضداد نظام فعضال لتقيضم أداء موظفي اخلدمضة املدنية، بالرشاكة مع املؤسسضات 

ذات العالقضة ، رشيطضة انسضجامه مضع قانون اخلدمضة املدنيضة واللوائضح الناظمة له.

وقضد تضم عقد ورشضة عمضل يف ديضوان املوظفضني العضام بتاريضخ )15/06/2015(، شضارك فيها 
ممثلضون عضن كافضة اإلدارات العامضة والوحضدات يف ديضوان املوظفضني العضام، واجلهضاز املركضزي 
تصضور  املشضاركة، حضول  اإلدارات  مضن  املقدمضة  املالحظضات  ملناقشضة  الفلسضطيني؛  لإلحصضاء 
نظضام تقييضم األداء املقضرتح مضن قبل فريضق اإلحتضاد األورويب، ومناقشضة التعديضالت املقرتحة عىل 
مضرشوع مسضودة قانضون اخلدمة املدنيضة املقضرتح، فيام خيص عمليضة تقييضم األداء، والتضي خرجت 

بعضدد مضن التوصيضات، أبرزها:-

• رضورة إعداد نظام فعال لتقييم األداء، من خالل التحديث والتعديل عىل نامذج تقييم األداء 	
احلالية، وعدم  تغيريها بشكل جذري.

• إن عملية حتديث نامذج التقييم األداء جيب أن تتم بام ينسجم مع قانون اخلدمة املدنية واللوائح 	
الناظمة له، وليس العكس.

• الرتكيز عىل الكفايات: )املهارات، القدرات، املعارف، السلوكيات(. 7	

7  ورشضضة عمضضل حضضول« املالحظضضات بشضضأن نظضضام تقييضضم األداء املقضضرتح مضضن قبضضل فريضضق اإلحتضضاد األورويب«، ديضضوان 
املوظفضضني العضضام، بتاريضضخ: )15/06/2015(
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الملحق االول تقييم األداء الوظيفي عملية مستمرة

مشروع إصالح اخلدمة املدنية املمول من اإلحتاد األوروبي:
يعتر اإلحتاد األورويب من أهم اجلهات الدولية الرشيكة واملانحة لدولة فلسطني يف عدة جوانب 
تسهم يف بناء دولة فلسطني، من خالل مشاريع تنموية، من أبرزها مرشوع إصالح اخلدمة املدنية 
موظفي  أداء  تقييم  حمور  منها  حماور،  عدة  املرشوع  تناول  حيث  غزة،  وقطاع  الغربية  الضفة  يف 

اخلدمة املدنية.

موظفي  لشؤون  العامة  اإلدارة  طاقم  من  عمل  فريق  تشكيل  تم  املنشود،  اهلدف  اىل  وللوصول 
اخلدمة املدنية، والذي بدوره بارش العمل مع فريق اخلراء من اإلحتاد األورويب، حيث تم تزويد 
الفريق بكافة الوثائق املتعلقة بتقييم أداء موظفي اخلدمة املدنية، بام فيها نموذج تقييم األداء السابق، 

ونامذج تقييم األداء احلالية، واإلطار القانوين الناظم لتقييم األداء، وكافة الوثائق ذات الصلة.

وبدوره،  قام فريق اإلحتاد األورويب بدراسة تلك الوثائق، وإعداد تقرير حول نظام تقييم األداء 
احلايل، وتقديم تصور مقرتح حول نظام تقييم األداء، باإلضافة إىل التعديل املقرتح عىل مسودة 
فريق  بني  واملشاورات  اللقاءات  من  وبعد عقد سلسلة  األداء،  تقييم  بشأن  املدنية  اخلدمة  قانون 

العمل وخراء املرشوع، تم حتديد أوجه القصور املطلوب معاجلتها يف نظام تقييم األداء احلايل.

واستكامالً للجهود املبذولة من قبل اإلحتاد األورويب للنهوض بواقع العمل اإلداري يف فلسطني، 
تم تنظيم جولة دراسية خالل شهر )نيسان/ 2016(، اىل كل من مجهوريتي:

التفيا ولتوانيا، وذلك بمشاركة عدد من موظفي ديوان املوظفني العام والدوائر احلكومية، حيث 
واألنظمة  القوانني  خيص  فيام  اجلمهوريتني،  جتربة  عىل  اإلطالع  خالل  من  املشاركة  استثامر  تم 
واإلجراءات املعمول هبا يف اخلدمة املدنية بشكل عام، ويف جمال عملية تقييم األداء بشكل خاص، 
وتم التعرف عىل أهم األسس التي يستند إليها نظام تقييم أداء املوظفني، علاًم أن جتربة مجهورية 
التفيا هي األقرب إىل واقع العمل اإلداري يف فلسطني، ملِا تتميز به من فاعلية وكفاءة، وقد تم 
تطوير نامذج تقييم األداء ضض طرفهم ضض من خالل إنشاء نظام حموسب لتنفيذ إجراءات تقييم األداء 

بشكل إلكرتوين )برنامج إلكرتوين لتقييم األداء(.

إال 	ن عمليـة إحـدث التغيـري املطلـوب نحـو إعـداد نظام تقييـم 	داء عـرصي، يلبـي احتياجات 
املوظـف والدائـرة احلكوميـة، ويواكـب التطـور احلاصـل يف املجـال اإلداري، يتطلـب تضافـر 
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اجلهـود مـن قبـل كافـة اإلدارات العامـة والوحـدات يف ديـوان املوظفـني العـام، باالضافـة اىل 
اجلهـات الرشيكـة.

ممـا يؤكـد عـىل 	مهيـة البـدء بتنفيـذ هـذ العمليـة بشـكل تدرجيـي، وبخطـوات مدروسـة، كوهنا 
عمليـة تتسـم باإلسـتمرارية، مـع األخـذ بعـني اإلعتبـار التطـور احلاصـل يف جمـال تقييـم األداء 
باإلسـتناد إىل: )الكفايـات، اخلطـط، بطاقـات الوصف الوظيفـي، و	خاقيات الوظيفـة العامة(؛ 

بغيـة الوصـول إىل نظـام تقييـم 	داء وظيفـي مـن خـال برنامـج إلكـرتوين خـاص بذلك.
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نموذج التظلم.. 4
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الملحق الثاني المرفق 1 :  نموذج تقييم األداء القديم

التقرير السنوي لسنة 

وزارة:     اجلهة:  

إسم املوظف ورقمه: 

الوظيفة احلالية:

التدرج:      الدرجه: 

النهاية العنارص الفرعية مواد التقرير
العظمى

تقديرالدرجات بمعرفة

الوزير 	و وكيل الوزارةمدير عام الوزارة الرئيس املبارش

العمل واالنتاجية
)50( درجة

1.االملام العام
2.الرسعة

3.الدقة
4.االنتاج

10
10
10
20

50املجموع

املواظبة
)15( درجة

1.الغياب
2.التأخري

3.التكاسل 

7
4
4

15املجموع

السلوك الشخيص 
)15( درجة

 1. املعاملة
 2. التعاون
 3. الطباع 

7
4
4

15املجموع 

الصفات الذاتية
)20( درجة

1. إستعداد ذهني
2. الصاحية للعمل 

3. حتمل املسئولية والبت 
يف االمور.

4.القدرة عىل التنظيم 
واإلدارة 

5
5
5

5

20املجموع 

100املجموع الكيل باألرقام

مائةاملجموع الكيل باحلروف 

التوقيعات 

نموذج رقم )40( القديم

ملغي



مناذج تقييم األداء اخلمسة
املعمول بها حاليًا 
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الملحق الثاني المرفق 2 :  نماذج تقييم األداءالمعمول بها حاليًا
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الملحق الثاني المرفق 2 :  نماذج تقييم األداءالمعمول بها حاليًا
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الملحق الثاني المرفق 2 :  نماذج تقييم األداءالمعمول بها حاليًا
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الملحق الثاني المرفق 2 :  نماذج تقييم األداءالمعمول بها حاليًا
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الملحق الثاني المرفق 2 :  نماذج تقييم األداءالمعمول بها حاليًا
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الملحق الثاني المرفق 3 :  المعايير االسترشادية

معايير التقييم السنوي ملوظفي الفئة العليا
العناصر 
مستوى العناصر االسترشاديةالرئيسية

االداء
العمل واإلنتاجية )40(

1-املهارة يف اعداد 
اخلطط واإلرشاف 
عليها با ينسجم 
مع اخلطة العامة 
للدائرة  احلكومية

مهارة متميزة يف اعداد خطط شاملة وواضحة واإلرشاف عىل تنفيذها وتوجيه املحيطني 
5به عىل كيفية اعدادها بام ينسجم مع اخلطة العامة للدائرة احلكومية باستمرار.

مهارة عالية يف اعداد اخلطط واإلرشاف عىل تنفيذها بام ينسجم مع اخلطة العامة للدائرة 
4احلكومية يف كثري من االحيان.

مهارة جيدة  يف اعداد اخلطط واإلرشاف عىل تنفيذها بام ينسجم مع اخلطة العامة للدائرة 
3احلكومية يف بعض االحيان.

2هناك بعض املحاوالت للتخطيط حتتاج للتعزيز والتطوير
1ال تتوفر املهارة  العداد اخلطط او االرشاف عىل تنفيذها.

2-املهارة يف 
التطوير والتحديث 

واالبتكار 

5مهارة متميزة  يف التطوير والتحديث واالبتكار وتقديم افكار ومقرتحات تطويرية هامة .
4مهارة  عالية  يف التطوير والتحديث واالبتكار وتقديم افكار تطويرية.

3مهارة  جيدة يف التطوير والتحديث واالبتكار
2مهارة ضعيفة يف التطوير والتحديث واالبتكار

1ال يوجد اهتامم بطرح اي جديد

3-املهارة يف 
التوجيه واملتابعة

5مهارة متميزة يف التوجيه واملتابعة لسائر النشاطات  املتعلقة بالعمل والعاملني.
4مهارة عالية يف التوجيه واملتابعة.

3مهارة جيدة يف التوجيه واملتابعة وحتتاج للتطوير.
2حماوالت بني حني وآخر للمتابعة والتوجيه

1ال يوجد اهتامم باملتابعة والتوجيه

4- املهارة يف حل 
املشاكل االدارية 
وإدارة االزمات

مهارة متميزة يف فهم املشكلة او االزمة والعمل عىل حلها بالطرق السليمة وإدارة أي 
5ازمة بأقل جهد وبأرسع وقت.

4مهارة متميزة عىل حل املشاكل واألزمات يف كثري من االحيان.
3مهارت جيدة يف حل املشاكل مع احلاجة ملزيد من الدعم واملساندة.

2هناك حماوالت تنجح يف بعض االحيان
1ال تتوفر مهارات ملواجهة املشاكل واألزمات ويتم العمل عىل ترحيلها  جلهات اخرى.

5- املهارة يف 
التنسيق وتوزيع 

العمل

مهارة متميزة يف التنسيق وتوزيع العمل ما بني املرؤوسني بطريقة سليمة مع ضامن عدم 
5االزدواجية والتخبط بالعمل.

4مهارة عالية يف التنسيق وتوزيع العمل مابني املرؤسني يف اغلب االحيان.
3مهارة جيدة يف التنسيق وتوزيع العمل مع احلاجة للدعم واملساندة  بني احلني واآلخر.

2هناك حماوالت تنجح احيانا، وهناك حاجة للدعم واملساندة . 
1ال تتوفر املهارة للتنسيق وتوزيع العمل ودائام ينشأ ارباك بالعمل.

6- املهارة يف اختاذ 
القرارات املحورية

مهارة متميزة يف اختاذ القرارات املالئمة واملحورية ذات الفاعلية والكفاءة ويكون هلا اثر 
5اجيايب باستمرار عىل املؤسسة.

4مهارة عالية عىل اختاذ القرارات املناسبة واملحورية يف كثري من االحيان.
مهارة جيدة الختاذ القرارات املحورية و املناسبة مع احلاجة اىل للدعم واملساندة  يف بعض 

3االحيان

يتم تقديم بعض املحاوالت ولكن ما زال هتاك الكثري الكتسابه من املهارة يف اختاذ 
2القرارات

1ليس لديه املهارة عىل اختاذ أي قرارات حمورية
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العناصر 
مستوى العناصر االسترشاديةالرئيسية

االداء

7-متابعة تقييم 
اداء موظفي االدارة 

وتقديم التغذية 
الراجعة

متابعة متميزة عىل اداء موظفي االدارة والعمل عىل توجيه املقيمني االخرين وتقديم 
5التغذية الراجعة باستمرار.

4متابعة عالية عىل اداء موظفي االدارة وتقديم التغذية الراجعة بني احلني واألخر.
3متابعة جيدة عىل اداء موظفي االدارة وتقديم التغذية الراجعة 

2هناك حماوالت لتقييم أداء املوظفني بأوقات متباعدة.
1ال تتم املتابعة عىل عملية تقييم موظفي االدارة وعدم القيام بعملية التغذية الراجعة.

8- املهارة يف 
اعداد التقارير 
والدراسات 

واألبحاث

مهارة وكفاءة متميزة يف اعداد التقارير واألبحاث والدراسات وتكون غاية يف الدقة 
5والشمولية واملوضوعية باستمرار .

4مهارة عالية يف اعداد التقارير والدراسات واألبحاث تتصف بالشمولية والدقة احيانا .
3مهارة جيدة يف اعداد التقارير والدراسات واألبحاث وحيتاج للدعم واملساندة.

2ال ترتقي التقارير والدراسات لدرجة مقبولة من الثقة املهنية والفنية
1ليس لدية املهارة الكافية إلعداد التقارير والدراسات واألبحاث 

املواظبة )20(

1-املحافظة عىل 
اوقات العمل

5يتم بذل كل الوقت ألداء العمل املطلوب
4حيسن استخدام الوقت ألداء العمل

3بشكل عام، يتم بذل الوقت  يف اداء العمل
2هناك حاجة للمتابعة املستمرة عىل كيفية أداء وقت العمل من قبل املسئول املبارش

1يتم قضاء معظم الوقت بامور ليس هلا عالقة بالعمل

2- مهارات عالية 
يف ادارة الوقت

مهارة متميزة يف ادارة الوقت وتنظيمه لسائر العاملني يف االدارة واستغالله بطريقة مثىل 
5لتحقيق االهداف املوضوعة باستمرار.

مهارة عالية إلدارة الوقت وتنظيمه لسائر العاملني يف االدارة يف كثري من االحيان لتحقيق 
4االهداف املوضوعة.

3مهارة جيدة إلدارة الوقت وتنظيمه لسائر العاملني باإلدارة مع احلاجة للمساعدة احيانا
2يتم بذل حماوالت لتنظيم الوقت

1ال تتوفر املهارة الكافية إلدارة الوقت وتنظيمه

3- عقد ادارة 
االجتاعات 
بطريقة فعالة

مهارة متميزة لعقد وإدارة االجتامعات بطريقة فعالة وحتقيق االهداف املرجوة من هذه 
5االجتامعات باستمرار.

مهارة عالية لعقد وإدارة االجتامعات بطريقة مناسبة وحتقيق االهداف املروجة يف كثري 
4من االحيان.

مهارة جيدة لعقد وإدارة االجتامعات بطريقة مقبولة وحتيق بعض االهداف املرجوة مع 
3احلاجة للدعم واملساندة بني احلني واألخر.

2غالبا ما تنتهي االجتامعات بدون التوصل اىل حتقيق االهاداف 
1ليس لدية املهارة لعقد وإدارة االجتامعات.

4- حتمل 
املسؤوليات واملهام 
املوكلة للموظف 

ومتابعة تنفيذها

5مهارة متميزة عىل حتمل املسؤوليات واملهام  ومتابعة تنفيذها بكفاءة متميزة باستمرار.
مهارة عالية يف حتمل املسؤوليات واملهام ومتابعة تنفيذها بطريقة مناسبة يف كثري من 

4االحيان.

مهارة جيدة يف حتمل املسؤوليات واملهام ومتابعة تنفيذها بطريقة جيدة مع احلاجة للدعم 
3واملساندة يف بعض االحيان.

2بحاجة للدعم واملساندة  يف معظم األحيان.
1ليس لديه املهارة  لتحمل املسؤولية واملهام املوكلة اليه.
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العناصر 
مستوى العناصر االسترشاديةالرئيسية

االداء
السلوك الشخصي )20(

1- مهارات 
اتصال فعالة

مهارة متميزة يف االتصال والتواصل االجيايب مع االخرين بطرية خالقة لتوصيل الفكرة 
5او املعلومة لتحقيق اهلدف املنشود باستمرار.

مهارة عالية يف االتصال والتواصل االجيايب مع االخرين بطريقة فاعلة لتوصيل الفكرة 
4واملعلومة لتحقيق اهلدف املنشود يف كثري من االحيان.

مهارة جيدة يف االتصال والتواصل مع االخرين بطريقة مقبولة لتوصيل الفكرة 
3واملعلومة  مع احلاجة اىل املساعدة احيانا.

2هناك حاجة للدعم واملساندة املستمر يف كيفية التواصل واالتصال
1هناك صعوبة واضحة يف االتصال والتواصل مع االخرين.

2- تعزيز مبد	 
املشاركة والعمل 

بروح الفريق

مهارة متميزة وارصار عىل تعزيز مبدأ املشاركة والعمل بروح الفريق الواحد من خالل 
5ارشاك العاملني يف مجيع االمور باستمرار.

مهارة عالية يف تعزيز مبدأ املشاركة والعمل بروح الفريق الواحد من خالل ارشاك 
4العاملني يف كثري من االمور يف معظم االحيان

مهارة جيدة يف تعزيز مبدأ املشاركة والعمل بروح الفريق الواحد وإرشاك العاملني يف 
3بعض االمور بني احلني واألخر.

2هناك حماوالت حتتاج للدعم واملساندة  املستمرين
1ليس لديه املهارة يف تعزيز مبدأ املشاركة والعمل بروح الفريق الواحد

3- احلفاظ 
عىل املمتلكات 
واألموال العامة

5ابداء احلرص املتميز يف املحافظة عىل االموال واملمتلكات العامة 
4ابداء وممارسة احلرص عىل االموال واملمتلكات العامة بطريقة جيدة

3ابداء حرصا مقبوال عىل االموال واملمتلكات العامة احيانا.
2بحاجة للدعم واملساندة  املستمر يف امر الرتشيد واملحافظة عىل املال العام

ال يتم ابداء وممارسة احلرص عىل االموال واملمتلكات العامة يف كثري من االحيان 
1والتسبب يف هدرها

4- مستوى التفاين 
واالنتاء

مستوى متميز من التفاين واالنتامء وواضح للعيان من خالل املامرسات التي يتم تنفيذها  
5باستمرار.

4مستوى عال من التفاين واالنتامء د بشكل عام
3يتم ابداء مستوى مقبوال من التفاين واالنتامء

2بحاجة للتذكري املستمر برضورة تعزيز روح االنتامء للعمل
1ليس هناك  أي تفاين او انتامء

الصفات الذاتية )20(

1- تقبل 
التوجيهات 
واالستعداد 

لتنفيذها

يتم تقبل التوجيهات بدرجة عالية ولدية االستعداد الكامل لتنفيذها وتوظيفها ملصلحة 
5العمل باستمرار دون تذمر.

4يتم تقبل التوجيهات بشكل جيد جدا ويتم ابداء  االستعداد لتنفيذها يف معظم االحيان.
3يتم تقبل التوجيهات بشكل عام ويتم تنفيذها لشكل مقبول مع احلاجة للرقابة.

2هناك ميل لرفض التوجيهات بشكل عام
1ال يتم تقبل التوجيهات وال يتم العمل عىل تنفيذها كام جيب.
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العناصر 
مستوى العناصر االسترشاديةالرئيسية

االداء

2- االهتام 
باملظهر العام

5يتم ابداء االهتامم باملظهر العام والظهورر بشكل انيق وحض االخرين عليه دائام.
4يتم ابداء االهتامم باملظهر العام  يف معظم االحيان

3يتم االهتامم  باملظهر العام يف كثري من االحيان.
2هناك حاجة لالهتامم يف املظهر العام بام يتوافق مع متطلبات العمل

1ال يتم االهتامم باملظهر العام  

3- نقل وتبادل 
املعرفة

رغبة متميزة وواضحة  يف نقل وتبادل املعرفة املهنية والفنية املتعلقة بالعمل مع سائر 
5االطراف املحيطني واملناداة بتطبيقها باستمرار.

4رغبة عالية يف نقل وتبادل املعرفة مع املحيطني يف كثري من االحيان.
3رغبة مقبولة يف نقل وتبادل املعرفة مع املحيطني يف بعض االحيان

2هناك نزعة واضحة للعمل الفردي واحتكار املعرفة.
1ال تتوفر  الرغبة يف نقل وتبادل املعرفة مع املحيطني 

4- احلرص عىل 
امتاك مهارات 
ومعارف جديدة

السعي الدؤوب المتالك املهارات واملعارف اجلديدة  والبحث عنها واحلض عىل 
5امتالكها باستمرار.

السعي اىل امتالك املهارات واملعرفة اجلديدة وحيض االخرين عىل امتالكها ضمن 
4امكانياته يف كثري من االحيان.

3السعي اىل امتالك املهارات واملعارف اجلديدة باهتامم بني حني وآخر.
2هناك حاجة مستمرة للدعم واملساندة  يف جمال العمل عىل اكتساب املعارف اجلديدة.

1ال يتم السعي المتالك املهارات واملعارف اجلديدة.
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معايير التقييم السنوي ملوظفي الفئة االولى

مستوى العناصر االسترشاديةالعناصر الرئيسية
االداء

العمل واإلنتاجية )40(

1- القدرة عىل اعداد 
اخلطط با ينسجم مع 
اخلطة العامة لإلدارة 
واملؤسسة ومتابعة 

تنفيذها

قدرة متميزة عىل وضع خطط واضحة وشامله للوحدة التي يتم االرشاف عليها وبام 
5ينسجم مع اخلطة العامة لإلدارة واملؤسسة واملتابعة عىل تنفيذها باستمرار.

قدرة عالية عىل وضع اخلطط بام ينسجم مع اخلطة العامة لإلدارة واملؤسسة واملتابعة 
4عىل تنفيذها بشكل جيد يف كثري من االحيان.

قدرة جيدة عىل وضع اخلطط واملتابعة عىل  تنفيذها مع احلاجة اىل املساعدة  يف بعض 
3االحيان. 

2هناك بعض املحاوالت للتخطيط حتتاج للتعزيز والتطوير
1ال تتوفر القدرة العداد اخلطط او االرشاف عىل تنفيذها

2-القدرة عىل 
التطوير والتحديث 

واالبتكار  

قدرة متميزة عىل التطوير والتحديث واالبتكار وتقديم افكار بناءة ومقرتحات 
5تطويرية هامة  باستمرار.

قدرة عالية عىل التطوير والتحديث واالبتكار وتقديم افكار تطويرية جيدة يف كثري من 
4االحيان.

قدرة جيدة عىل التطوير والتحديث واالبتكار مع احلاجة اىل املساعدة يف بعض 
3االحيان .

2قدرة ضعيفة يف التطوير والتحديث واالبتكار
1ال تتوفر القدرة عىل التطوير والتحديث واالبتكار.

3- القدرة عىل اعداد 
التقارير

5قدرة متميزة يف اعداد التقارير وتكون غاية يف الدقة والشمولية واملوضوعية باستمرار 
4قدرة عالية يف اعداد التقارير وتتصف بالشمولية والدقة يف كثري من االحيان .

3قدرة جيدة  يف اعداد التقارير وهناك حاجة للمساعدة يف بعض األحيان.
2القدرة ضعيفة وهناك حاجة للتوجيه املستمر يف كيفية اعداد التقارير

1ال تتوفر القدرة الكافية إلعداد التقارير.

4-  متابعة تقييم اداء 
املوظفني يف الدائرة 

وتقديم التغذية 
الراجعة

قدرة متميزة يف التقييم ألداء موظفي الدائرة واملتابعة عىل موظفي الدائرة وتقديم 
5التغذية الراجعة باستمرار.

قدرة عالية يف التقييم ألداء موظفي الدائرة واملتابعة عىل موظفي الدائرة وتقديم 
4التغذية الراجعة بني احلني واألخر.

3تتم املتابعة عىل اداء موظفي الدائرة وتقديم التغذية الراجعة بأوقات متباعدة.
2متابعة ضعيفة عىل تقييم موظفي الدائرة وتقديم التغذية الراجعة

1ال يوجد متابعة عىل عملية تقييم موظفي الدائرة وال يتم تقديم أي  تغذية راجعة

5- القدرة عىل اختاذ 
القرارات الرشيدة 

اخلاصة باإلدارة.

القدرة متميزة عىل اختاذ القرارات الرشيدة واملناسبة ذات الفاعلية والكفاءة ويكون 
5هلا اثر اجيايب عىل عمل االدارة باستمرار

4القدرة عالية عىل اختاذ القرارات الرشيدة اخلاصة باإلدارة يف كثري من االحيان.
قدرة جيدة الختاذ القرارات الرشيدة  واملناسبة مع احلاجة املستمرة للمساعدة يف 

3بعض االحيان.

2قدرة ضعيفة عىل اختاذ القرارات وهناك حاجة للمتابعة عىل القرارات التي يتم اختاذها
1ال تتوفر القدرة عىل اختاذ أي قرارات رشيدة
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مستوى العناصر االسترشاديةالعناصر الرئيسية
االداء

6- املهارة يف التغلب 
عىل صعوبات العمل 

ومعيقاته

قدرة عالية يف فهم صعوبات العمل وكيفية التغلب عليها بالطرق السليمة بأقل 
5التكاليف واجلهد باستمرار.

4قدرة عالية يف فهم صعوبات العمل والتغلب عليها يف كثري من االحيان.
قدرة جيدة يف فهم صعوبات العمل والتغلب عليها يف بعض االحيان مع احلاجة 

3للمساعدة.

2قدرة ضعيفة يف فهم صعوبات العمل والتغلب عليها
1ال تتوفر القدرة لفهم صعوبات العمل والتغلب عليها.

7-املسامهة يف اللجان 
وورش العمل من 
خال تقديم اوراق 

عمل وبحوث 
وغريها.

مسامهة متميزة  ونشطة يف سائر اللجان والورش التي تتم املشاركة ويتم تقديم اوراق 
5عمل وبحوث ذات جدوى باستمرار.

تتم املسامهة بدرجة جيدة جدا يف اللجان وورش العمل ويتم تقديم اوراق عمل 
4وبحوث يف كثري من االحيان

3املسامهة يف اللجان وورش العمل جيدة ويتم تقديم مبادرات يف بعض االحيان.
2بحاجة للمتابعة املستمرة عىل االداء يف اللجان وورش العمل

1املسامهة  يف اللجان وورش العمل تكاد تكون معدومة.

8- القدرة عىل 
التنسيق وتوزيع 

العمل

قدرة متميزة يف التنسيق وتوزيع العمل ما بني املرؤوسني بطريق سليمة مع ضامن عدم 
5االزدواجية والتخبط بالعمل.

قدرة عالية يف التنسيق وتوزيع العمل ما بني املرؤوسني بطريق سليمة مع ضامن عدم 
4االزدواجية والتخبط بالعمل. 

3قدرة جيدة يف التنسيق وتوزيع العمل ولكن بحاجة للمساعدة بني احلني واألخر.
2بحاجة اىل املتابعة املستمرة عىل كيفية التنسيق وتوزيع العمل

1ال تتوفر القدرة يف التنسيق وتوزيع العمل ودائام يتم التسبب يف ارباك العمل.
املواظبة  (20(

1- االلتزام بأوقات 
العمل

5االلتزام التام بأوقات العمل، وال حيصل التأخري عن العمل إال لظروف قاهرة
4نادرا ما يتم التغيب او التأخر عن أوقات  العمل 

3 يتم االلتزام  بأوقات العمل وحيصل عدم التقيد يف بعض االحيان
2بحاجة للمتابعة املستمرة لاللتزام بأوقات العمل

1ال يتم االلتزام  بأوقات العمل.

2-ادارة الوقت 
وانجاز ما يطلب يف 

الوقت املحدد

قدرة متميزة عىل ادارة الوقت وتنظيمه بطريقة ممتازة وانجاز املطلوب  يف الوقت 
5املحدد وباستمرار.

قدرة عالية عىل ادارة الوقت وتنظيمه النجاز املطلوب يف الوقت املحدد يف كثري من 
4االحيان.

3قدرة جيدة عىل ادارة الوقت النجاز املطلوب يف الوقت املحدد يف بعض االحيان.
2قدرة ضعيفة يف ادارة الوقت وااللتزام بانجاز املطلوب يف الوقت املحدد

1ال تتوفر القدرة عىل ادارة  الوقت وتنظيمه.
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مستوى العناصر االسترشاديةالعناصر الرئيسية
االداء

3-القدرة عىل حتمل 
مسؤوليات ومهام 

الوظيفة.

قدرة متميزة عىل حتمل املسؤوليات ومهام الوظيفة وما يرتتب عليها من نتائج 
5باستمرار.

قدرة عالية عىل حتمل مسؤوليات ومهام الوظيفة  وما يرتتب عليها من نتائج يف كثري 
4من االحيان.

قدرة جيدة عىل حتمل مسؤوليات ومهام الوظيفة مع احلاجة للمساعدة يف بعض 
3االحيان.

2بحاجة للمتابعة والتوجيه املستمرين
1ال تتوفر القدرة عىل حتمل مسؤوليات ومهام الوظيفة.

4-املشاركةالفاعلة 
باالجتاعات

مشاركة متميزة  يف االجتامعات واثارة قضايا كثرية خالل االجتامعات وابداء الرأي 
5يف سائر القضايا املطروحة باستمرار.

مشاركة جيدة جدا يف االجتامعات واثارة بعض القضايا يف االجتامعات وابداء الرأي 
4يف بعض منها. 

3يشارك بدرجة جيدة يف االجتامعات واملسامهة جيدة يف بعض  االحيان.
2املسامهة ضعيفة وبحاجة للمتابعة والتوجيه

1ال يوجد مسامهات فاعلة يف أي من االجتامعات
السلوك الشخصي )20(

1- مهارات اتصال 
فعالة مع االطراف 
ذات العاقة بالعمل

مهارات متميزة يف االتصال والتواصل االجيايب مع االخرين بطرية فاعلة لتوصيل 
4الفكرة او املعلومة لتحقيق اهلدف املنشود باستمرار.

مهارات عالية يف االتصال والتواصل االجيايب مع االخرين بطريقة جيدة لتوصيل 
3الفكرة واملعلومة لتحقيق اهلدف املنشود يف كثري من االحيان.

مهارات مقبولة يف االتصال والتواصل مع االخرين بطريقة مقبولة لتوصيل الفكرة 
2واملعلومة مع احلاجة اىل املساعدة احيانا.

1ال تتوفر القدرة  لالتصال والتواصل مع االخرين.

2- انتهاج مبد	 
املشاركة والعمل 

بروح الفريق

قدرة متميزة يف انتهاج مبدأ املشاركة واإلرصار عىل العمل بروح الفريق الواحد 
4وكذلك حث املرؤوسني عىل ذلك باستمرار.

قدرة عالية يف انتهاج مبدأ املشاركة والعمل بروح الفريق الواحد من خالل حث 
3املرؤوسني عىل ذلك يف معظم االحيان

قدرة مقبولة يف انتهاج مبدأ املشاركة والعمل بروح الفريق الواحد وحث املرؤوسني 
2عىل ذلك بني احلني واألخر.

هناك نزعة للعمل الفردي باستمرار وعدم انتهاج مبدأ املشاركة والعمل بروح الفريق 
1وال حيث املرؤوسني عىل ذلك. 

3-القدرة عىل 
ابراز االفكار املفيدة 

ومناقشتها مع 
االخرين

قدرة متميزة عىل ابراز االفكار املفيدة ومناقشتها مع االخرين بطريقة مقنعة ومؤثرة 
4باستمرار.

3قدرة عالية عىل ابراز االفكار اجلديدة ومناقشتها مع االخرين يف كثري من االحيان.
قدرة مقبولة عىل ابراز االفكار املفيدة ومناقشتها مع االخرين مع احلاجة اىل التطوير 

2بشكل افضل.

1ال تتوفر القدرة عىل ابراز أي افكار مفيدة.

4-احلفاظ عىل 
املمتلكات واألموال 

العامة

احلرص الدائم واملحافظة عىل االموال واملمتلكات العامة بطريقة مميزة وحيث 
4االخرين عليه باستمرار.

3املحافظة عىل االموال واملمتلكات العامة بطريقة جيدة يف كثري من االحيان.
2ابداء االهتامم يف املحافظة عىل االموال واملمتلكات العامة احيانا.

1ال يوجد حرص عىل االموال واملمتلكات العامة ويتسبب يف هدرها.
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مستوى العناصر االسترشاديةالعناصر الرئيسية
االداء

5- مستوى التفاين 
واالنتاء

مستوى التفاين واالنتامء متميز وواضح للعيان من خالل املامرسات التي يتم تنفيذها  
4باستمرار.

3مستوى التفاين واالنتامء جيد بشكل عام
2احيانا هناك نوع من التفاين واالنتامء مع بعض التذمر
1مستوى التفاين واالنتامء غري متوفر بل التذمر املستمر

الصفات الذاتية )20(

1-تقبل التوجيهات 
واالستعداد لتنفيذها.

درجة متميزة من التقبل للتوجيهات بدرجة عالية واالستعداد الكامل لتنفيذها 
4وتوظيفها ملصلحة العمل باستمرار دون تذمر.

درجة عالية من التقبل للتوجيهات بشكل جيد واالستعداد لتنفيذها يف كثري من 
3االحيان.

درجة مقبولة من التقبل التوجيهات بشكل عام ويتم تنفيذها ببطء مع احلاجة 
2للمتابعة والرقابة.

1ال  يتم تقبل التوجيهات وال يتم العمل عىل تنفيذها كام جيب.

2- االهتام باملظهر 
العام

4يتم ابداء االهتامم باملظهر العام والظهور بشكل انيق وحض االخرين عليه دائام.
3يتم ابداء االهتامم باملظهر العام  يف معظم االحيان

2هناك حاجة لالهتامم يف املظهر العام بام يتوافق مع متطلبات العمل
1ال يتم االهتامم باملظهر العام  

3-احلرص عىل 
تبادل ونقل املعرفة 

واملهارات

رغبة متميزة وواضحة  يف نقل وتبادل املعرفة املهنية والفنية املتعلقة بالعمل مع سائر 
4االطراف املحيطني واملناداة بتطبيقها باستمرار.

3رغبة عالية يف نقل وتبادل املعرفة مع املحيطني يف كثري من االحيان.
2رغبة مقبولة يف نقل وتبادل املعرفة مع املحيطني يف بعض االحيان

1ال تتوفر  الرغبة يف نقل وتبادل املعرفة مع املحيطني

4-احلرص عىل 
اكتساب مهارات 

جديدة

السعي الدؤوب المتالك املهارات واملعارف اجلديدة  والبحث عنها واحلض عىل 
4امتالكها باستمرار.

السعي اىل امتالك املهارات واملعرفة اجلديدة وحيض االخرين عىل امتالكها ضمن 
3امكانياته يف كثري من االحيان.

2هناك حاجة مستمرة للتوجيه يف جمال العمل عىل اكتساب املعارف اجلديدة.
1ال يتم السعي المتالك املهارات واملعارف اجلديدة.

5- حتمل ضغط 
العمل

قدرة متميزة عىل حتمل ضغط العمل دائام  مهام بلغ حجمه او درجة تعقيده دون كلل 
4او ملل والتجاوب معه . 

3قدرة عالية عىل حتمل ضغط العمل والتجاوب معه يف كثري من االحيان.
2قدرة عاديه يف حتمل ضغط العمل والتجاوب معه احيانا.

1ليس هناك قدرة  عىل حتمل ضغط العمل ويتم التهرب منه 
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معايير التقييم السنوي ملوظفي الفئة الثانية

مستوى العناصر االسترشاديةالعناصر الرئيسية
االداء

العمل واإلنتاجية:)40(

1- القدرة عىل تطوير 
وحتديث اساليب 

العمل

8قدرة متميزة عىل تطوير وحتديث اساليب العمل والعمل عليها باستمرار.
6قدرة عالية  عىل تطوير وحتديث اساليب العمل والعمل عليها يف كثري من االحيان.

4قدرة جيدة عىل تطوير وحتديث اساليب العمل والعمل عليها ببطء احيانا.
2ال تتوفر القدرة للتطوير والتحديث الساليب العمل ويتم الرفض ألي جديد.

2-املهارة يف تنفيذ 
االعال املوكلة 

للموظف  

8مهارة  متميزة  يف تنفيذ املهام املوكلة بفاعلية وباستمرار.
6مهارة عالية يف تنفيذ االعامل املوكلة  يف كثري من االحيان

4 مهارة متوسطة يف تنفيذ االعامل املوكلة .
2مهارته ضعيفة يف تنفيذ االعامل املوكلة اليه.

3- االملام بمهام 
ومسؤوليات الوظيفة

8معرفة وإملام كامل بدقائق االمو املتعلقة بمهام ومسؤوليات الوظيفة
6معرفه جيدة بمهام ومسؤوليات الوظيفة.

4معرفه متوسطة بمهام ومسؤوليات الوظيفة.
2معرفه ضعيفة بمهام ومسؤوليات الوظيفة.

4-  الرسعة والدقة يف 
العمل

8يتم انجاز العمل يف املواعيد املحددة وبدقة عالية
6يتم انجاز العمل يف املواعيد املحددة وبدقة جيدة

4يتم االنجاز متأخرا  احيانا وبدقة متوسطة
2يتم االنجاز متأخرا  كثريا وبمستوى متدن من الدقة

5- التمكن واملعرفة  
يف جمال التخصص 
العلمي للموظف

8درجة متميزة من التمكن واملعرفة العميقة والشاملة يف جمال التخصص العلمي.
6درجة جيدة من التمكن و املعرفة يف جمال التخصص العلمي

درجة ضعيفة من التمكن  يف جمال التخصص العلمي وهناك حاجة  اىل املزيد من 
4املعرفة والتوجيه.

2املعرفة  يف جمال التخصص العلمي ضحلة وهناك حاجة مستمرة للمتابعة والتوجيه.
املواظبة:)20(

1- االلتزام 
باوقات 

العمل

4االلتزام التام بأوقات العمل، وال حيصل التأخري عن العمل إال لظروف قاهرة
3نادرا ما يتم التغيب او التأخر عن أوقات  العمل

2بحاجة للمتابعة املستمرة  لاللتزام بأوقات العمل
1ال يتم االلتزام  بأوقات العمل.

2-انجاز 
العمل يف 

الوقت املحدد

4يتم انجاز العمل يف املواعيد املحددة دائام 
3يتم انجاز العمل يف املواعيد املحددة يف معظم االحيان 

2يتم انجاز العمل متأخرا  قليال عن املواعيد املحددة يف كثري من االحيان
1ال يتم االنجاز للعمل يف املواعيد املحددة 

3- القدرة 
عىل حتمل 

اعباء الوظيفة 
ومسؤولياهتا 

واملهام 
املحددة 
لوظيفته

4قدرة متميزة  عىل حتمل اعباء الوظيفة ومسؤولياهتا باستمرار.
 قدرة عالية عىل  حتمل  اعباء الوظيفة ومسؤولياهتا يف كثري من االحيان  وضمن حدود 

3الوظيفة.

2قدرة متواضعة عىل حتمل اعباء الوظيفة ومسؤولياهتا مع احلاجة للمساعدة.

1ال تتوفر القدرة عىل حتمل اعباء الوظيفة ومسؤولياهتا.
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مستوى العناصر االسترشاديةالعناصر الرئيسية
االداء

4- املتابعة 
ملا يستجد يف 
جمال العمل 
واكتساب 
مهارات 
ومعارف 

جديدة

احلرص الدائم عىل متابعة ما هو جديد يف جمال العمل  واكتساب مهارات ومعارف جديدة 
4باستمرار.

 احلرص بشكل جيد عىل متابعة ما هو جديد يف جمال العمل  واكتساب مهارات ومعارف 
3جديدة يف كثري من االحيان.

حماوالت  متواضعة للمتابعة عىل  ما هو جديد يف جمال العمل  واكتساب مهارات ومعارف 
2جديدة احيانا.

ال يوجد أي متابعة او اهتامم  متابعة او اهتامم ما هو جديد يف جمال العمل  واكتساب مهارات 
1ومعارف جديدة.

5- املبادرة 
يف تقديم 

مقرتحات 
جديدة تساهم 

يف تطوير 
اجراءات 

العمل

درجة متميزة يف تقديم املبادرات واملقرتحات اجلديدة والبناءة التي تساهم يف تطوير اجراءات 
4العمل باستمرار.

3يتم تقديم مبادرات ومقرتحات جديدة بني حني وآخر  
2قليال ما يتم تقديم مبادرات ومقرتحات  جديدة وبناءة تساهم يف تطوير اجراءات العمل.

1نادرا ما يتم تقديم مبادرات ومقرتحات لتطوير اجراءات العمل.

السلوك الشخصي)20(
1- حسن 
الترصف 

واملعاملة مع 
االطراف 

ذات العاقة 
بالعمل

4يتم الترف بلباقة و مع كافة االطراف ذات العالقة بالعمل.
يتم الترف بشكل جيد يف املواقف مع االطراف ذات العالقة بالعمل وضمن حدود 

3الوظيفة  بشكل عام يف كثري من االحيان.

2 ال يتم الترف بطريقة جيدة مع االطراف ذات العالقة بالعمل احيانا

1يتم الترف بطريقة غري مرحية مع االطراف ذات العالقة بالعمل

2-القدرة 
عىل املشاركة 

الفاعلة 
والعمل بروح 

الفريق

قدرة متميزة يف انتهاج مبدأ املشاركة واإلرصار عىل العمل بروح الفريق الواحد وكذلك حث 
4الزمالء عىل ذلك باستمرار.

3قدرة عالية يف انتهاج مبدأ املشاركة والعمل بروح الفريق الواحد 
2قدرة مقبولة يف انتهاج مبدأ املشاركة والعمل بروح الفريق الواحد 

1هناك نزعة للعمل الفردي باستمرار وعدم انتهاج مبدأ املشاركة والعمل بروح الفريق 

3- احلفاظ 
عىل االموال 
واملمتلكات 

العامة

احلرص الدائم واملحافظة عىل االموال واملمتلكات العامة بطريقة مميزة وحيث االخرين عليه 
4باستمرار.

3املحافظة عىل االموال واملمتلكات العامة بطريقة جيدة يف كثري من االحيان.
2ابداء االهتامم يف املحافظة عىل االموال واملمتلكات العامة احيانا.

1ال يوجد حرص عىل االموال واملمتلكات العامة  بام قد يشمل اهلدر
4- االلتزام 
بالتعليات 
واالستعداد 
التام لتنفيذها

4يتم االلتزام  بالتعليامت بدرجة متميزة واالستعداد  الكامل لتنفيذها باستمرار.
3يتم االلتزام  بالتعليامت بشكل جيد واالستعداد اجليد لتنفيذها يف كثري من االحيان.

2يتم االلتزام أحيانا  بالتعليامت ويتم تقبلها بفتور مع البطئ يف تنفيذها.
1ال يتم االلتزام بالتعليامت وال  يتم تنفيذها كام جيب.

5- مستوى 
التفاين 
واالنتاء

مستوى التفاين واالنتامء متميز وواضح للعيان من خالل املامرسات التي يتم تنفيذها  
4باستمرار.

3مستوى التفاين واالنتامء جيد بشكل عام
2احيانا هناك نوع من التفاين واالنتامء مع بعض التذمر
1مستوى التفاين واالنتامء غري متوفر بل التذمر املستمر
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مستوى العناصر االسترشاديةالعناصر الرئيسية
االداء

الصفات الذاتية)20(

1- قدرة 
التغلب عىل 

الصعوبات يف 
نطاق العمل

5قدرة متميزة للتغلب عىل الصعوبات يف العمل، واالجتهاد يف  حلها باستمرار.
4قدرة عالية  يف التغلب عىل الصعوبات يف العمل يف كثري من االحيان.

3قدرة جيدة يف التغلب عىل الصعوبات يف العمل مع احلاجة للمساعدة يف بعض االحيان.
2قدرة ضعيفة يف التغلب عىل صعوبات العمل

1ال تتوفر القدرة للتغلب عىل صعوبات العمل، والتذمر املستمر .

2- حتمل 
ضغط العمل

قدرة متميزة عىل حتمل ضغط العمل دائام  مهام بلغ حجمه او درجة تعقيده دون كلل او ملل 
5والتجاوب معه .

4قدرة عالية عىل حتمل ضغط العمل والتجاوب معه يف كثري من االحيان.
3قدرة جيدة  يف حتمل ضغط العمل والتجاوب معه احيانا.

2قدرة   ضعيفة عىل حتمل ضغط العمل ويتم التهرب منه 
1ليس هناك قدرة  عىل حتمل ضغط العمل ويتم التهرب منه باستمرار

3-االستعداد 
لنقل وتبادل 

املعرفة 
واملهارات

رغبة متميزة وواضحة  يف نقل وتبادل املعرفة املهنية والفنية املتعلقة بالعمل مع سائر االطراف 
5املحيطني واملناداة بتطبيقها باستمرار.

4رغبة عالية يف نقل وتبادل املعرفة مع املحيطني يف كثري من االحيان.
3رغبة مقبولة يف نقل وتبادل املعرفة مع املحيطني يف بعض االحيان

2ال يتوفر االستعداد لنقل وتبادل املعرفة واملهارات  اال نادرا 
1ال تتوفر  الرغبة يف نقل وتبادل املعرفة مع املحيطني

4- االهتام 
باملظهر العام

5يتم ابداء االهتامم باملظهر العام والظهور بشكل انيق وحض االخرين عليه دائام.
4يتم ابداء االهتامم باملظهر العام  يف معظم االحيان

3درجة مقبولة  من االهتامم
2هناك حاجة لالهتامم يف املظهر العام باميتوافق مع متطلبات العمل

1ال يتم االهتامم باملظهر العام  
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معايير التقييم السنوي ملوظفي الفئة الثالثة

مستوى العناصر االسترشاديةالعناصر الرئيسية
االداء

العمل واإلنتاجية:(40(

1- املسامهة يف تطوير 
اساليب العمل

8مسامهة فاعلة ومتميزة  يف تطوير اساليب العمل
6مسامهه جيدة يف تطوير اساليب العمل

4مسامهه مقبولة يف تطوير اساليب العمل
2مسامهه ضعيفة يف تطوير اساليب العمل

2-املشاركة يف اعداد 
التقارير 

8مشاركه متميزة وفاعلة يف اعداد التقارير تتصف بالدقة والرسعة
6مشاركة جيدة يف اعداد التقارير

4مشاركه مقبولة بعض اليشء يف اعداد التقارير
2ال يوجد مشاركة تذكر يف اعداد التقارير.

3- املهارة يف تنفيذ 
االعال املوكلة 

للموظف

8مهارة متميزة وفاعلة يف تنفيذ املهام 
6مهارته جيدة يف تنفيذ االعامل املوكلة

4 مهارة  مقبولة يف تنفيذ االعامل املوكلة
2مهارة ضعيفة يف تنفيذ االعامل املوكلة 

4- االملام باملهام 
ومسؤوليات الوظيفة

8معرفة وإملام كامل بمهام ومسؤوليات الوظيفة.
6معرفه جيدة بمهام ومسؤوليات الوظيفة.

4معرفه مقبولة بمهام ومسؤوليات الوظيفة.
2معرفه سطحية  بمهام العمل ومسئوليات الوظيفة

5- الرسعة والدقة 
بالعمل

8يتم انجاز العمل يف املواعيد املحددة وبدقة عالية
6يتم انجاز العمل يف املواعيد املحددة وبدقة جيدة

4يتم االنجاز متأخرا  احيانا وبدقة متوسطة
2يتم االنجاز متأخرا  كثريا  وبمستوى متدن من الدقة

املواظبة)20(

1- االلتزام بأوقات 
العمل

4االلتزام التام بأوقات العمل، وال حيصل التأخري عن العمل إال لظروف قاهرة
3نادرا ما يتم التغيب او التأخر عن أوقات  العمل

2بحاجة للمتابعة املستمرة  لاللتزام بأوقات العمل
1ال يتم االلتزام  بأوقات العمل.

2-انجاز العمل يف 
الوقت املحدد

4يتم انجاز العمل يف املواعيد املحددة
3يتم انجاز العمل يف املواعيد املحددة يف معظم االحيان

2يتم انجاز العمل متأخرا قليال عن املواعيد املحددة يف كثري من االحيان
1ال يتم االنجاز للعمل يف املواعيد املحددة

3- القدرة عىل حتمل 
املسؤولية 

4قدرة متميزة  عىل حتمل اعباء الوظيفة ومسؤولياهتا باستمرار.
 قدرة عالية عىل  حتمل  اعباء الوظيفة ومسؤولياهتا يف كثري من االحيان  وضمن 

3حدود الوظيفة.

2قدرة جيدة عىل حتمل اعباء الوظيفة ومسؤولياهتا مع احلاجة للمساعدة.
1ال تتوفر القدرة عىل حتمل اعباء الوظيفة ومسؤولياهتا.
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4-تطوير املهارات 
املتعلقة بمجال العمل

احلرص الدائم عىل متابعة ما هو جديد يف جمال العمل  واكتساب مهارات ومعارف 
4جديدة باستمرار

احلرص بشكل جيد عىل متابعة ما هو جديد يف جمال العمل  واكتساب مهارات 
3ومعارف جديدة يف كثري من االحيان

حماوالت  متواضعة للمتابعة عىل  ما هو جديد يف جمال العمل  واكتساب مهارات 
2ومعارف جديدة احيانا.

ال يوجد أي متابعة او اهتامم  متابعة او اهتامم ما هو جديد يف جمال العمل  واكتساب 
1مهارات ومعارف جديدة.

5- املبادرة بتقديم 
مقرتحات فنية جديدة 

يف  نطاق العمل

درجة متميزة يف تقديم املبادرات واملقرتحات اجلديدة والبناءة التي تساهم يف تطوير 
4اجراءات العمل باستمرار.

3يتم تقديم مبادرات ومقرتحات جديدة بني حني وآخر  
قليال ما يتم تقديم مبادرات ومقرتحات  جديدة وبناءة تساهم يف تطوير اجراءات 

2العمل.

1نادرا ما يتم تقديم مبادرات ومقرتحات لتطوير اجراءات العمل.
السلوك ألشخصي)20(

1- حسن الترصف 
واملعاملة مع االطراف 

ذات العاقة بالعمل

4يتم الترف بلباقة مع كافة االطراف ذات العالقة بالعمل.
يتم الترف بشكل جيد يف املواقف مع االطراف ذات العالقة بالعمل وضمن حدود 

3الوظيفة  بشكل عام يف كثري من االحيان.

2ال يتم الترف بطريقة جيدة مع االطراف ذات العالقة بالعمل احيانا
1يتم الترف بطريقة غري مرحية مع االطراف ذات العالقة بالعمل

2- االلتزام 
بالتعليات 

واالستعداد لتنفيذها

4يتم االلتزام  بالتعليامت بدرجة متميزة واالستعداد  الكامل لتنفيذها باستمرار.
3يتم االلتزام بالتعليامت بشكل جيد واالستعداد اجليد لتنفيذها يف كثري من االحيان.

2 يتم االلتزام أحيانا  بالتعليامت ويتم تقبلها بفتور مع البطئ يف تنفيذها.
1ال يتم االلتزام بالتعليامت  وال  يتم تنفيذها كام جيب.

3- احلفاظ عىل 
االموال واملمتلكات 

العامة

احلرص الدائم واملحافظة عىل االموال واملمتلكات العامة بطريقة مميزة وحيث 
4االخرين عليه باستمرار.

3املحافظة عىل االموال واملمتلكات العامة بطريقة جيدة يف كثري من االحيان.
2ابداء االهتامم يف املحافظة عىل االموال واملمتلكات العامة احيانا

1ال يوجد حرص عىل االموال واملمتلكات العامة  بام قد يشمل اهلدر 

4- االستعداد للعمل 
بروح الفريق

قدرة متميزة يف انتهاج مبدأ املشاركة واإلرصار عىل العمل بروح الفريق الواحد 
4وكذلك حث الزمالء عىل ذلك باستمرار

3قدرة عالية يف انتهاج مبدأ املشاركة والعمل بروح الفريق الواحد
2قدرة مقبولة يف انتهاج مبدأ املشاركة والعمل بروح الفريق الواحد

1هناك نزعة للعمل الفردي باستمرار وعدم انتهاج مبدأ املشاركة والعمل بروح الفريق

5- مستوى التفاين 
واالنتاء

مستوى التفاين واالنتامء متميز وواضح للعيان من خالل املامرسات التي يتم تنفيذها  
4باستمرار.

3مستوى التفاين واالنتامء جيد بشكل عام
2احيانا هناك نوع من التفاين واالنتامء مع بعض التذمر
1مستوى التفاين واالنتامء غري متوفر بل التذمر املستمر



55

الملحق الثاني المرفق 3 :  المعايير االسترشادية

مستوى العناصر االسترشاديةالعناصر الرئيسية
االداء

الصفات الذاتية)20(
1- قدرة التغلب عىل 
الصعوبات يف نطاق 

العمل

5قدرة متميزة للتغلب عىل الصعوبات يف العمل، واالجتهاد يف  حلها باستمرار.
4قدرة عالية  يف التغلب عىل الصعوبات يف العمل يف كثري من االحيان.

قدرة جيدة يف التغلب عىل الصعوبات يف العمل مع احلاجة للمساعدة يف بعض 
3االحيان.

2قدرة ضعيفة يف التغلب عىل صعوبات العمل
1ال تتوفر القدرة للتغلب عىل صعوبات العمل، والتذمر املستمر .

2- االهتام باملظهر 
العام

5يتم ابداء االهتامم باملظهر العام والظهور بشكل انيق وحض االخرين عليه دائام.
4يتم ابداء االهتامم باملظهر العام  يف معظم االحيان

3درجة مقبولة  من االهتامم
2هناك حاجة لالهتامم يف املظهر العام بام يتوافق مع متطلبات العمل

1ال يتم االهتامم باملظهر العام  

3- حتمل ضغط 
العمل

قدرة متميزة عىل حتمل ضغط العمل دائام  مهام بلغ حجمه او درجة تعقيده دون كلل 
5او ملل والتجاوب معه .

4قدرة عالية عىل حتمل ضغط العمل والتجاوب معه يف كثري من االحيان.
3قدرة جيدة  يف حتمل ضغط العمل والتجاوب معه احيانا.

2قدرة   ضعيفة عىل حتمل ضغط العمل ويتم التهرب منه
1ليس هناك قدرة  عىل حتمل ضغط العمل ويتم التهرب منه باستمرار

4- القدرة عىل نقل 
وتبادل املهارات 

واخلربات

رغبة متميزة وواضحة  يف نقل وتبادل املعرفة املهنية والفنية املتعلقة بالعمل مع سائر 
5االطراف املحيطني واملناداة بتطبيقها باستمرار.

4رغبة عالية يف نقل وتبادل املعرفة مع املحيطني يف كثري من االحيان.
3رغبة مقبولة يف نقل وتبادل املعرفة مع املحيطني يف بعض االحيان

2ال يتوفر االستعداد لنقل وتبادل املعرفة واملهارات  اال نادرا
1ال تتوفر  الرغبة يف نقل وتبادل املعرفة مع املحيطني
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مستوى العناصر االسترشاديةالعناصر الرئيسية
االداء

العمل واالنتاجية:)40(

1- املهارة يف تنفيذ 
االعال املوكلة 

للموظف

8مهارة متميزة وفاعلة يف تنفيذ املهام
6مهارته جيدة يف تنفيذ االعامل املوكلة

4 مهارة  مقبولة يف تنفيذ االعامل املوكلة
2مهارة ضعيفة يف تنفيذ االعامل املوكلة

2-االملام بمهام 
ومسؤوليات العمل 

8معرفة وإملام كامل بمهام ومسؤوليات الوظيفة.
6معرفه جيدة بمهام ومسؤوليات الوظيفة.

4معرفه متوسطة بمهام ومسؤوليات الوظيفة.
2معرفه سطحية  بمهام العمل ومسئوليات الوظيفة

3- الرسعة والدقة 
بالعمل

8يتم انجاز العمل يف املواعيد املحددة وبدقة عالية
6يتم انجاز العمل يف املواعيد املحددة وبدقة جيدة

4يتم االنجاز متأخرا  احيانا وبدقة متوسطة
2يتم االنجاز متأخرا  كثريا  وبمستوى متدن من الدقة

4-  احلفاظ عىل 
ادوات العمل 

واملمتلكات العامة

احلرص الدائم واملحافظة عىل االموال واملمتلكات العامة بطريقة مميزة وحيث 
8االخرين عليه باستمرار.

6املحافظة عىل االموال واملمتلكات العامة بطريقة جيدة يف معظم االحيان.
4ابداء االهتامم يف املحافظة عىل االموال واملمتلكات العامة احيانا

2ال يوجد حرص عىل االموال واملمتلكات العامة  بام قد يشمل اهلدر 

5- املعرفة بالطرق 
السليمة لعمل 

االجهزة واألدوات 
واملواد املستخدمة 

النجاز العمل

معرفة واسعة وشاملة بالطرق السليمة لعمل االجهزة واألدوات واملواد املستخدمة 
8النجاز العمل.

معرفة جيدة بالطرق السليمة لعمل االجهزة واألدوات واملواد املستخدمة النجاز 
6العمل.

معرفة مقبولة بالطرق السليمة لعمل االجهزة واألدوات واملواد املستخدمة النجاز 
4العمل مع احلاجة للتوجيه احيانا.

ال تتوفر املعرفة بالطرق السليمة لعمل االجهزة واألدوات واملواد املستخدمة النجاز 
2العمل.

املواظبة)20(

1- االلتزام بأوقات 
العمل

5االلتزام التام بأوقات العمل، وال حيصل التأخري عن العمل إال لظروف قاهرة
4نادرا ما يتم التغيب او التأخر عن أوقات  العمل

3درجة االلتزام بالدوام واوقات العمل جيدة
2بحاجة للمتابعة املستمرة  لاللتزام بأوقات العمل

1ال يتم االلتزام  بأوقات العمل.

2-انجاز العمل يف 
الوقت املحدد

5يتم انجاز العمل يف املواعيد املحددة دائام
4يتم انجاز العمل يف املواعيد املحددة يف معظم االحيان

3يتم االنجاز للمهام بدرجة جيدة من االتزام
2يتم انجاز العمل متأخرا  قليال عن املواعيد املحددة يف كثري من االحيان

1ال يتم االنجاز للعمل يف املواعيد املحددة
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االداء

3- القدرة عىل حتمل 
املسؤولية يف نطاق 

الوظيفة.

5قدرة متميزة  عىل حتمل اعباء الوظيفة ومسؤولياهتا باستمرار.
 قدرة عالية عىل  حتمل  اعباء الوظيفة ومسؤولياهتا يف كثري من االحيان  وضمن 

4حدود الوظيفة.

3قدرة جيدة عىل حتمل اعباء الوظيفة ومسؤولياهتا.
2قدرة متواضعة عىل حتمل اعباء الوظيفة ومسؤولياهتا مع احلاجة للمساعدة والتوجيه.

1ال تتوفر القدرة عىل حتمل اعباء الوظيفة ومسؤولياهتا.

4-املسامهة يف تقديم 
مقرتحات فنية لتطوير 

العمل

درجة متميزة يف تقديم املبادرات واملقرتحات اجلديدة والبناءة التي تساهم يف تطوير 
5اجراءات العمل باستمرار.

4يتم تقديم مبادرات ومقرتحات جديدة بني حني وآخر  
قليال ما يتم تقديم مبادرات ومقرتحات  جديدة وبناءة تساهم يف تطوير اجراءات 

3العمل.

2نادرا ما يتم تقديم مبادرات ومقرتحات لتطوير اجراءات العمل.
1ال يتم تقديم أي مبادرات او مقرتحات جديدة

السلوك الشخصي)20(

1- حسن الترصف 
واملعاملة مع االطراف 

ذات العاقة .

5يتم الترف بلباقة مع كافة االطراف ذات العالقة بالعمل.
يتم الترف بشكل جيد جدا يف املواقف مع االطراف ذات العالقة بالعمل وضمن 

4حدود الوظيفة 

3ال يتم الترف بطريقة جيدة مع االطراف ذات العالقة بالعمل 
2يتم الترف بطريقة  مقبولة مع االطراف ذات العالقة بالعمل

1يتم الترف بطريقة غري مرحية مع االطراف ذات العالقة بالعمل

2- االلتزام 
بالتعليات 

واالستعداد لتنفيذها

5يتم االلتزام  بالتعليامت بدرجة متميزة واالستعداد  الكامل لتنفيذها باستمرار.
يتم االلتزام  بالتعليامت بشكل جيد جدا واالستعداد اجليد لتنفيذها يف كثري من 

4االحيان

3يتم االلتزام  بالتعليامت بشكل جيد  واالستعداد اجليد لتنفيذها يف كثري من االحيان.
2يتم االلتزام أحيانا  بالتعليامت ويتم تقبلها بفتور مع البطئ يف تنفيذها.

1ال يتم االلتزام بالتعليامت  وال  يتم تنفيذها كام جيب.

3- احلفاظ عىل 
االموال واملمتلكات 

العامة

احلرص الدائم واملحافظة عىل االموال واملمتلكات العامة بطريقة مميزة وحيث 
5االخرين عليه باستمرار.

4املحافظة عىل االموال واملمتلكات العامة بطريقة جيدة جدا يف كثري من االحيان.
3املحافظة عىل االموال واملمتلكات العامة بطريقة جيدة عموما .

2ابداء االهتامم يف املحافظة عىل االموال واملمتلكات العامة احيانا
1ال يوجد حرص عىل االموال واملمتلكات العامة  بام قد يشمل اهلدر

4- االستعداد للعمل 
بروح الفريق

قدرة متميزة يف انتهاج مبدأ املشاركة واإلرصار عىل العمل بروح الفريق الواحد 
5وكذلك حث الزمالء عىل ذلك باستمرار.

4قدرة عالية يف انتهاج مبدأ املشاركة والعمل بروح الفريق الواحد
3قدرة جيدة  يف انتهاج مبدأ املشاركة والعمل بروح الفريق الواحد

2قدرة مقبولة  يف انتهاج مبدأ املشاركة والعمل بروح الفريق الواحد
1هناك نزعة للعمل الفردي باستمرار وعدم انتهاج مبدأ املشاركة والعمل بروح الفريق
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مستوى العناصر االسترشاديةالعناصر الرئيسية
االداء

5- مستوى التفاين 
واالنتاء

مستوى التفاين واالنتامء متميز وواضح للعيان من خالل املامرسات التي يتم تنفيذها  
5باستمرار.

4مستوى التفاين واالنتامء جيد جدا بشكل عام
3مستوى التفاين واالنتامء جيد بشكل عام

2احيانا هناك نوع من التفاين واالنتامء مع بعض التذمر
1درجة التفاين واالنتامء متدنية مع  التذمر املستمر

الصفات الذاتية)20(

1- قدرة التغلب عىل 
الصعوبات يف نطاق 

العمل

5قدرة متميزة للتغلب عىل الصعوبات يف العمل، واالجتهاد يف  حلها باستمرار.
4قدرة عالية  يف التغلب عىل الصعوبات يف العمل يف كثري من االحيان.

قدرة جيدة يف التغلب عىل الصعوبات يف العمل مع احلاجة للمساعدة يف بعض 
3االحيان.

2قدرة ضعيفة يف التغلب عىل صعوبات العمل
1ال تتوفر القدرة للتغلب عىل صعوبات العمل، والتذمر املستمر .

2- االهتام باملظهر 
العام

5يتم ابداء االهتامم باملظهر العام والظهور بشكل انيق وحض االخرين عليه دائام.

4يتم ابداء االهتامم باملظهر العام  يف معظم االحيان
3درجة مقبولة  من االهتامم

2هناك حاجة لالهتامم يف املظهر العام بام يتوافق مع متطلبات العمل
1ال يتم االهتامم باملظهر العام  

3- حتمل ضغط 
العمل

قدرة متميزة عىل حتمل ضغط العمل دائام  مهام بلغ حجمه او درجة تعقيده دون كلل 
5او ملل والتجاوب معه .

4قدرة عالية عىل حتمل ضغط العمل والتجاوب معه يف كثري من االحيان.
3قدرة جيدة  يف حتمل ضغط العمل والتجاوب معه احيانا.

2قدرة  ضعيفة عىل حتمل ضغط العمل ويتم التهرب منه.
1ليس هناك قدرة  عىل حتمل ضغط العمل ويتم التهرب منه باستمرار

4- القدرة عىل نقل 
وتبادل املهارات 

واخلربات

5رغبة متميزة وواضحة يف نقل وتبادل املعرفة املهنية والفنية املتعلقة بالعمل.
4رغبة عالية يف نقل وتبادل املعرفة مع املحيطني يف كثري من االحيان

3رغبة جيدة يف نقل وتبادل املعرفة مع املحيطني يف بعض االحيان
2ال يتوفر االستعداد لنقل وتبادل املعرفة واملهارات  اال نادرا

1ال تتوفر  الرغبة يف نقل وتبادل املعرفة مع املحيطني
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 :..............................التاريخ

 ......................الدائرة الحكومية

 ظلم ـــت وذجــنم

 .ة/الموظفــبيانات   -

الدرجة  شرافيإلا المسمى الوظيفي تاريخ التعيين فييالرقم الوظ ة/ـفــسم الموظإ
 الحالية

  /     /    

 تاريخ التظلم داءتقييم األب - ة/تاريخ إعالم الموظفــ (منهام ل  ظ  ت  الم  ) عالمة التقييم الحالية سنة التقييم سم الرئيس المباشرإ

   /    / /     / 

  -:إن وجدت /إرفاق المستندات الداعمة للتظلم/ أسباب التظلم -

....................................................................................................................

....................................................................................................................
....................................................................................................................

.................................................................................................................... 

  ة/الموظفــ توقيع                                                                                                  

 ستخدام لجنة التظلماتال

 :    /         /   تاريخ ومكان انعقاد اللجنة -

 شرافيإلا /المسمى الوظيفي جنةلعضاء الأ اءسمأ

1   

2   

3   
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منوذج تظلم
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 عمل لجنة التظلماتجراءات إ

 -:من حيث  ة/ـفــالموظفحص ملف  -والا أ

 -:خالل العامين السابقين  ة/ـفــموظللمراتب تقييم األداء -

 العالمة النهائية السنة العالمة النهائية السنة

       /     /       /      /  

 .إن وجدت/ خالل سنة التقييم ة /الموظـفــالعقوبات التي وقعت على  -

1. ................................................................................................................... 

2. ...................................................................................................................  

 .والرئيس المباشر  ة/ـفــالموظلى اإلستماع إ -ثانياا   

 الرئيس المباشر ة/ـفــالموظ

  

  

  

   

 -:اللجنة قرارات -

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 
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 رئيس الدائرة الحكومية                   اعتماد-
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املواد املتعلقة بتقييم األداء 
يف إطار مشروع قانون اخلدمة املدنية املعدل

تقييم األداء
مادة )26(

خيضضضع املوظضضف لعمليضضة تقييضضم أداء سضضنوية و يعتضضر األداء العضضادي هضضو املعيضضار الضضذي 
يؤخضضذ أساسضضًا لقيضضاس تقيضضم األداء ويكضضون تقديضضر الكفايضضة وفقضضًا للمراتضضب التاليضضة.

1. ممتاز   )85-100%(
2. جيد جدًا )75-84%(

3. جيد     )65-74%(
4. متوسط )%64-50( وما دون ذلك ضعيف

مادة )27(
يتم اعداد تقييم االداء عن املوظف وفقا ملا ييل:

يتضضم اعتضضامد مبضضدأي التقيضضم الضضذايت وتقييضضم املسضضؤول املبضضارش لغايضضات اعضضداد تقريضضر . 1
تقييضضم االداء عضضن املوظضضف 

بمراعضضاة االسضضتئناس لنتائضضج التقييضضم الضضذايت الضضذي يعضضده املوظضضف عضضن أدائضضه يتضضوىل . 2
املسضضؤول املبضضارش املشضضار اليضضه بالبنضضد اعضضاله اعضضداد التقريضضر لتقييضضم االداء واعتضضامده 
وعرضضضه عضضىل املوظضضف املعنضضي لالطضضالع والتوقيضضع عليضضه ويعتضضر توقيعضضه اذا مضضا خال 
مضضن مالحظضضات او تظلضضم عضضىل نتائضضج التقييضضم اقضضرارا منضضه باعتبضضاره التقييضضم تقييضضاًم 

هنائيضضًا .

مادة )28(
يتضضوىل املسضضؤول املبضضارش مناقشضضة تقريضضر تقييضضم االداء مضضع املوظضضف املعنضضي اذا كان . 1

لديضضه اي استفسضضارات او مالحظضضات عضضىل التقريضضر .
بحضضال مل يتضضم االتفضضاق عضضىل نتائضضج التقريضضر يتوجضضب عضضىل املوظضضف التوقيضضع عضضىل . 2

التقريضضر ولضضه احلضضق هبضضذه احلالضضة بضضان يتقضضدم بتظلضضم مكتضضوب لرئيسضضه املبضضارش حيضضدد 
فيضضه اسضضباب وموجبضضات تظلمضضة بشضضكل دقيضضق .

جيضضب عضضىل املسضضؤول املبضضارش بجميضضع االحضضوال ان يرفضضع التقريضضر ملسضضوؤله املبضضارش . 3
االعضضىل منضضه مشضضفوعا بمالحظاتضضه وردوده اخلطيضضة عضضىل كل بنضضذ مضضن بنضضود التظلضضم 

ان وجضضد تظلضضم مضضن املوظضضف بشضضأن التقريضضر .



62

الملحق الثاني المرفق 5 : المواد القانونية

مادة )29(
اذا كان التقريضضر غضضري مقضضرتن بتظلضضم مضضن املوظضضف املعنضضي يتضضم اعتضضامده مضضن قبضضل . 1

املسضضؤول االعضضىل وحفظضضه بملضضف املوظضضف مضضن قبضضل اجلهضضة املختصضضة.
اذا اقضضرتن التقريضضر بتظلضضم يتضضوىل املسضضؤول املبضضارش االعضضىل النظضضر فيضضه بنفسضضه ولضضه ان . 2

يراجضضع املسضضؤول املبضضارش عضضن املوظضضف واملوظضضف لغايضضات بحضضث التظلضضم ويعلضضم 
املوظضضف بنتائضضج تظلمضضه خطيضضًا مضضن خضضالل مسضضوؤله املبضضارش .

مادة )30(
للموظضضف بحضضال عضضدم اقتناعضضه بنتائضضج التظلضضم التضضي اعلضضم هبضضا خطيضضا ووقضضع عليهضضا 
ان يطلضضب خطيضضًا مضضن خضضالل مسضضوؤله املبضضارش بعضضرض تظلمضضه عضضىل جلنضضة دراسضضة 
التظلضضامت التضضي يشضضكلها رئيضضس الدائضضرة املعنيضضة و يكضضون قرارهضضا هنائيضضًا بعضضد اعتضضامده 
مضضن قبضضل رئيضضس الدائضضرة ويعلضضم املوظضضف بالنتائضضج خطيضضا مضضن خضضالل مسضضؤوله املبضضارش. 

مادة )31(
يرسضضل تقريضضر تقييضضم االداء بعضضد اعتضضامده بشضضكل هنائضضي اىل ديضضوان املوظفضضني العضضام الضضذي 
يتضضوىل حفظضضه بملضضف املوظضضف  وال جيضضوز بضضاي حال مضضن االحضضوال سضضحبه او ادخضضال اي 
تعديضضالت عليضضه او حمضضو او كشضضط اي مضضن البيانضضات الضضواردة بضضه بعضضد وصولضضه للديضضوان .

مادة )32(
ختتضضص الدائضضرة احلكوميضضة التضضي قضضي هبضضا املوظضضف املنتضضدب املضضدة األكضضر مضضن السضضنة 

بوضضضع تقريضضر تقييضضم االداء 

مادة )33(
لرئيضضس الدائضضرة احلكوميضضة أن يوقضضع عضضىل املوظضضف بالفئضضة األوىل فضضام دون والضضذي . 1

يضضرد•عنضضه•تقريضضرا•تقييضضم•أداء•متتاليضضان•بدرجضضة•ضعيضضف•إحضضدى•العقوبضضات•التاليضضة:

أ. وقف العالوة الدورية السنوية.
ب. اإلنذار النهائي بالفصل.

إذا ورد تقريضضر ثالضضث عضضن املوظضضف بدرجضضة ضعيضضف يتضضم فصلضضه مضضن الوظيفضضة بقضضوة . 2
القانون.

مادة )34(
جيضضب أن ال يقضضل تقييضضم أداء موظفضضي الفئضضة العليضضا عضضن جيضضد جضضدًا، ويف حضضال ورد . 1

عضضن موظضضف هبضضذه الفئضضة تقريضضر بمرتبضضة أقضضل مضضن جيضضد جضضدا جيضضوز لرئيضضس الدائضضرة 
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احلكوميضضة أن يوقضضع عليضضه إحضضدى العقوبضضات التاليضضة:
  لفت النظر. أ.
  احلرمان من العالوة الدورية السنوية ملدة عام كحد اقى .  ب.
  تأجيل الرتقية ملدة عام كحد اقى.                           ج.

 إذا ورد عضضن موظضضف هبضضذه الفئضضة تقريضضران متتاليضضان بدرجضضة تقضضل عضضن جيضضد جضضدًا، . 2
يتعيضضني عضضىل رئيضضس الدائضضرة احلكوميضضة إحالتضضه إىل جملضضس الضضوزراء للنظضضر بوضعضضه 

باعتبضضار ذلضضك خمالفضضة انضباطيضضة.

مادة )35(
خيضضضع موظفضضو الفئضضة اخلاصضضة و رؤسضضاء الدوائضضر احلكوميضضة غضضري الوزاريضضة ممضضن ال يقضضع 
تصنيفهضضم بالفئضضة اخلاصضضة لتقييضضم األداء السضضنوي مضضن قبضضل جملضضس الضضوزراء ويتضضوىل 
املجلضضس وضضضع الئحضضة تنفيذيضضة تبضضني مجيضضع التفاصيضضل واالليضضات الالزمضضة هلضضذه العمليضضة 

واالثضضار واالجضضراءات املرتتبضضه عضضىل نتائجهضضا بضضام يف ذلضضك اجلضضزاءات والعقوبضضات . 

مادة )36(
توضضضح الالئحضضة التنفيذيضضة للقانضضون ضوابضضط ومضضدد ومعايضضري وإجضضراءات تقييضضم األداء 
وتشضضكيل وعمضضل جلنضضة التظلضضامت وتشضضمل تقييضضم أداء املوظضضف اجلديضضد اخلاضضضع 
للتجربضضة واملوظضضف املبتعضضث يف بعثضضة دراسضضية واملوظضضف املنتضضدب ويتضضوىل الديضضوان 

إصضضدار النضضامذج الالزمضضة لذلضضك.
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املقدمة
حتضضوي هضضذه الوثيقضضة التوصيضضات التضضي يتضضم تطويرهضضا مضضن قبضضل خضضراء مضضن االحتضضاد األورويب 
وخمتصضضني مضضن ديضضوان املوظفضضني العضضام وذلضضك يف إطضضار املضضرشوع الضضذي هيضضدف إىل تقديضضم 
املسضضاعدة الفنيضضة »لدعضضم وتطويضضر نظضضام اخلدمضضة املدنيضضة يف الضفضضة الغربيضضة وقطضضاع غضضزة«. 
ويسضضعى هضضذا املضضرشوع إىل مواصلضضة تطويضضر وحتسضضني إجضضراءات ومنهجيضضة تقييضضم األداء التضضي 
أدخلضضت يف منظومضضة اخلدمضضة املدنيضضة يف فلسضضطني منضضذ عضضام 2010. وتسضضتند التوصيضضات عضضىل 
اخلضضرة العمليضضة لتقييضضم األداء التضضي أجريضضت لعضضدة سضضنوات يف مؤسسضضات الدولضضة، وكذلضضك 
عضضىل حتليضضل تطضضور نظضضم التقييضضم ألداء موظفضضي اخلدمضضة املدنيضضة يف الضضدول األوروبيضضة ودول 

املنطقضضة.
كام، ويقرتح إجراء أهم التغيريات عىل العنارص التالية يف نظام تقييم األداء:

يتضضم توسضضيع نطضضاق التقييضضم ليشضضمل تقييضضم نتائضضج األداء وفقضضا للمهضضام املحضضددة يف الوصف . 1
الوظيفضضي واملهضضام املحضضددة يف خطضضة العمضضل السضضنوية للمديريضضة / الوحضضدة اإلدارية.

يتضضم اسضضتكامل إجضضراءات تقييضضم األداء مضضع رضورة إجضضراء اجتضضامع حضضول تقييضضم األداء . 2
– وهضضو يتمثضضل باحلضضوار بضضني الرئيضضس املبضضارش واملوظضضف وذلضضك بغضضرض تعزيضضز دافعيضضة 
موظفضضي اخلدمضضة املدنيضضة مضضن جهضضة، وثقافضضة اإلدارة يف نظضضام اخلدمضضة املدنيضضة مضضن جهضضة 
أخضضرى، إىل جانضضب حتضضرر عمليضضة تقييضضم األداء مضضن الطابضضع الرسضضمي وتكريسضضها لتحسضضني 

وتطويضضر الكفضضاءة يف العمضضل.

يتضضم تغيضضري نمضضوذج تقييضضم األداء مضضن خضضالل اقضضرتاح أبضضواب جديضضدة لتحديضضد الثغضضرات . 3
املتعلقضضة بالكفضضاءة واحتياجضضات التدريضضب والتطويضضر ملوظفضضي اخلدمضضة املدنيضضة. وبضضذا، فضضإن 
نمضضوذج التقييضضم اجلديضضد املقضضرتح يعمضضل عضضىل حتديضضد الكفايضضات األساسضضية للخدمضضة املدنيضضة 
كأسضضاس لتقييضضم الكفضضاءة. وال شضضك أن هضضذا البضضاب يف نمضضوذج تقييضضم األداء يمكضضن أن 
يكضضون يف املسضضتقبل أساسضضا جيضضدا لتطويضضر الرامضضج التدريبيضضة سضضواء يف املؤسسضضات العامضضة 

أم يف املدرسضضة الوطنيضضة لضضإلدارة عضضىل املسضضتوى الوطنضضي.

تشضضمل عمليضضة تقييضضم األداء عنضضر التقييضضم الضضذايت يف مجيضضع مراحضضل وعنضضارص تقييضضم . 4
األداء األساسضضية، األمضضر الضضذي ينعكضضس إجيابضضا عضضىل أداء ودافعيضضة موظفضضي اخلدمضضة املدنيضضة 

بشضضكل أفضضضل.

1.  نظام تقييم األداء احلالي
تتوفضضر لضضدى فلسضضطني خضضرة كافيضضة وطويلضضة يف جمضضال اسضضتخدام أدوات خمتلفضضة لتقييضضم األداء 
يف املؤسسضضات العامضضة. ويف نفضضس الوقضضت فإنضضه ال يمكضضن اعتبضضار أي مضضن أشضضكال وإجضضراءات 
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تقييضضم األداء املوجضضودة سضضابقا مرضيضضة ومالئمضضة. وقضضد تضضم جتريضضب النظضضام املنقضضح لتقييضضم 
األداء يف عضضام 2011. وعضضىل الرغضضم مضضن اختصضضار عضضدد صفحضضات النمضضوذج السضضابق بصفحضضة 
واحضضدة، فقضضد تبضضني، وبعضضد فضضرتة مضضن التجريضضب األويل، أنضضه مضضن الضضرضوري اعتضضامد مخس نسضضخ 
مضضن النمضضوذج اجلديضضد ملراعضضاة متطلبضضات وطبيعضضة عمضضل خمتلضضف فئضضات موظفضضي اخلدمضضة املدنية. 
ومل يلضضغ نظضضام تقييضضم األداء املعضضدل هضضذا أوجضضه القصضضور املتعضضددة واملحضضددة يف النظضضام السضضابق. 
ويف ذات الوقضضت، فضضإن وجضضود مخسضضة نضضامذج جديضضدة لتقييضضم األداء قضضد ال يكضضون مالئضضام وقضضد 
ال يفضضي بالغضضرض، وبالتضضايل فضضإن نظضضام التقييضضم يبقضضى غضضري ثابضضت – فهنضضاك وزارات خمتلفضضة، 
وحتضضى بعضضض املديريضضات تعمضضل عضضىل تطويضضر واسضضتخدام نضضامذج تقييضضم األداء اخلاصضضة هبضضا 
يف حماولضضة جلعضضل نظضضام التقييضضم أكثضضر كفضضاءة و مناسضضبة لالحتياجضضات احلقيقيضضة لنظضضام اخلدمضضة 

املدنيضضة.

اإلطار القانوني 
ينضضص قانضضون اخلدمضضة املدنيضضة الفلسضضطيني رقضضم )4( لسضضنة 1998 عضضىل قيضضام الرئيضضس املبضضارش 
لضضكل موظضضف بتقييضضم أدائضضه بموضوعيضضة ودقضضة وأمانضضة مضضرة واحضضدة كل عضضام. وحتضضدد املضضادة 
)41( مضضن النظضضام األسضضايس لقانضضون اخلدمضضة املدنيضضة املعضضدل لعضضام 2005 كيفيضضة إجضضراء هضضذا 
التقييضضم مضضن خضضالل عمليضضات تقييضضم األداء السضضنوية. كضضام أن القانضضون والنظضضام األسضضايس حيددان 
نفضضس املعايضضري لتقييضضم األداء. ويشضضار إىل انضضه وبعضضد عضضدة سضضنوات مضضن االسضضتخدام، فقضضد تبضضني 
أن طرائضضق التقييضضم املعمضضول هبضضا مل تكضضن مرضيضضة أو مناسضضبة، لضضذا فقضضد تضضم جتريضضب نظضضام معضضدل 
لتقييضضم األداء يف عضضام 2011. وعضضىل الرغضضم مضضن اختصضضار عضضدد صفحضضات النمضضوذج السضضابق 
بصفحضضة واحضضدة، فقضضد تبضضني، وبعضضد فضضرتة مضضن التجريضضب األويل، أنضضه مضضن الضضرضوري اعتضضامد 
مخضضس نسضضخ مضضن النمضضوذج اجلديضضد ملراعضضاة متطلبضضات وطبيعضضة عمضضل خمتلضضف فئضضات موظفضضي 
اخلدمضضة املدنيضضة. ومل يلضضغ نظضضام تقييضضم األداء املعضضدل هضضذا مجيضضع  أوجضضه القصضضور املتعضضددة 

واملحضضددة يف النظضضام السضضابق. 

أما بخصوص القضايا الرئيسة التي تتطلب مزيدا من االهتامم فهي كاآليت:

ال يرتبط تقييم األداء بأهداف ومهام وظيفية واضحة. 	
هناك نقص يف خطط العمل السنوية لوحدات العمل واألفراد. 	
اعتبضضار أكثضضر مضضن )20( مضضن الكفايضضات املحضضددة للتقييضضم عضضىل أهنضضا عامضضة جضضدا، وغضضري  	

قابلضضة للقيضضاس، وال تشضضتمل عضضىل أيضضة بنضضود حمضضددة تتعلضضق بالوصضضف الوظيفضضي لفئضضة 
العمضضل أو بالنتائضضج املنجضضزة ذات العالقضضة.

ال توجضضد مقاييضضس موضوعيضضة تشضضري إىل حتقيضضق األهضضداف املحضضددة للعمضضل كضضام ونوعضضا،  	
وذلضضك عضضىل النحضضو املحضضدد يف املضضادة )41( مضضن النظضضام األسضضايس للعضضام 2005.
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جتضضري عمليضضة التقييضضم يف اجتضضاه واحضضد فقضضط، كضضام أهنضضا ال تتضمضضن التقييضضم الضضذايت للمقيمنيَّ  	
أو مضضا يتبضضع ذلضضك مضضن حضضوار مضضع املسضضؤول املبارش.

ال تشمل نامذج التقييم أي تعريف لالحتياجات التدريبية. 	
عضضدم توفضضر متطلبضضات معينضضة للتعامضضل مضضع االنجضضازات واألنشضضطة املخططضضة للتطويضضر  	

املهنضضي والوظيفضضي، بضضام يف ذلضضك اإلجضضراءات اخلاصضضة بمعاجلضضة أي تضضدن يف مسضضتوى 
الكفضضاءة.

عضضدم وجضضود نضضص حضضول مراجعضضة املسضضؤول املبضضارش لنمضضوذج تقييضضم األداء املعبضضأ، باعتبضضار  	
ذلضضك وسضضيلة  لضضضامن نزاهضضة وموضوعيضضة وصحضضة التقييضضم.                     

2.  أسلوب إدارة األداء
يف البدايضضة، فقضضد تنضضاول املضضرشوع القضايضضا املذكضضورة أعضضاله مضضن خضضالل حلقضضات العمضضل 
التدريبيضضة ومناقشضضة األسضضاليب املختلفضضة وأفضضضل املامرسضضات الدوليضضة يف تقييضضم األداء، وذلضضك 
هبضضدف وضضضع نظضضام أكثضضر فعاليضضة لتقييضضم األداء. وينضضص القانضضون األسضضايس )املعضضدل عضضام 
2003، املضضادة 87( عضضىل أن ديضضوان املوظفضضني العضضام »..... وبالتنسضضيق مضضع اجلهضضات احلكوميضضة 
ذات الصلضضة، سضضيقوم بتحديضضث وتطويضضر اإلدارة العامضضة«. ومضضن أجضضل إمتضضام هضضذه التحسضضينات 
عضضىل األداء يف مجيضضع املؤسسضضات احلكوميضضة، ينبغضضي أن  يشضضكل نظضضام التقييضضم جضضزءا مضضن نظضضام 

إدارة األداء ملجمضضل نظضضام اخلدمضضة املدنيضضة.

2.1. خطة العمل السنوية كأساس لتقييم األداء
إن إدارة األداء هضضي عمليضضة أو جمموعضضة مضضن العمليضضات ملسضضاعدة املؤسسضضة عضضىل حتقيضضق أهدافهضضا. 
ويسضضاعد نظضضام إدارة األداء عضضىل زيضضادة فاعليضضة املؤسسضضة بشضضكل شضضمويل مضضن خضضالل تقييضضم 
وحتسضضني أداء كل مضضن الفضضرد وفريضضق العمضضل. كضضام جيضضب أن تسضضتند أهضضداف أداء األفضضراد عضضىل 
أهضضداف وغايضضات املؤسسضضة املحضضددة يف خطضضط العمضضل السضضنوية، وينبغضضي أن تكضضون حمضضددة 
قضضدر اإلمضضكان. وجيضضب  أن يكضضون قسضضم املضضوارد البرشيضضة يف كل مؤسسضضة مسضضؤوال عضضن تفعيضضل 
نظضضام إدارة األداء، وذلضضك بالتعضضاون مضضع مجيضضع املديريضضن واملرشفضضني، بضضام يف ذلضضك تدريبهضضم عضضىل 

غايضضات وإجضضراءات تقييضضم األداء.

2.2. جتريب نظام تقييم األداء اجلديد
لقضضد تضمنضضت ورش العمضضل التضضي عقضضدت حضضول تقييضضم األداء مناقشضضة أوجضضه القصضضور الرئيسضضة 
يف نظضضام تقييضضم األداء القائضضم وحتديضضد احللضضول املمكنضضة. وقضضد تضضم صياغضضة عمليضضة تقييضضم مطورة، 
لتشضضكل جضضزءا مضضن نظضضام إدارة األداء ملوظفضضي اخلدمضضة املدنيضضة بنضضاء عضضىل املراجعضضات املنتظمضضة 



70

دليل تقييم أداء موظفي الخدمة المدنية

خلطضضط عمضضل األفضضراد. وسضضيتم جتريضضب خطضضة العمضضل والتقييضضم املقرتحضضة هضضذه مضضن خضضالل 
ديضضوان املوظفضضني العضضام ولكنهضضا لضضن تشضضكل تقييضضم األداء الفعضضيل وفقضضا لقانضضون اخلدمضضة املدنيضضة. 
وينبغضضي أن ال تتجضضاوز الفضضرتة التضضي يغطيهضضا هضضذا التقييضضم التجريبضضي مضضدة )3 – 4( أشضضهر. 
وال شضضك أن الغضضرض مضضن هضضذه التجربضضة هضضو اكتسضضاب اخلضضرة العمليضضة مضضن خضضالل تطبيضضق 
اإلجضضراءات والنضضامذج املقرتحضضة. وبمجضضرد اعتبضضار إجضضراءات عمليضضة التقييضضم اجلديضضدة مالئمضضة، 
سضضيتم تقديضضم مقرتحضضات إلجضضراء تعديضضالت عضضىل اللوائضضح ذات الصلضضة، وسضضيتم كذلضضك صياغة 
دليضضل اإلجضضراءات. وهنضضا ال بضضد من طمضضضأنة أقسضضام املضضوارد البرشيضضة يف الضضوزارات واملؤسسضضات 
احلكوميضضة بضضأن نظضضام التقييضضم اجلديضضد يتوافضضق مضضع كل مضضن القانضضون احلضضايل ومضضرشوع القانضضون 

اجلديضضد.

2.3. التدريب على نظام تقييم األداء
يتوجضضب عضضىل املديريضضن واملرشفضضني اسضضتكامل مزيضضد مضضن التدريضضب املبنضضي عضضىل أسضضاس دليضضل 
اإلجضضراءات. وكذلضضك فإنضضه ينبغضضي عضضىل كل مضضن املقيِّضضم واملوظضضف املقيَّضضم عضضىل حضضد سضضواء 
االتفضضاق عضضىل املعايضضري املوضوعيضضة لتقييضضم األداء، مضضع رضورة توجيههضضام بشضضأن مجيضضع جوانضضب 
تقييضضم األداء، بضضام يف ذلضضك تفهضضم احلقضضوق والواجبضضات والضضدور املنضضاط هبضضم يف هضضذا الصضضدد. 
وباملثضضل، فإنضضه ينبغضضي عضضىل وحضضدات املضضوارد البرشيضضة يف الضضوزارات واملؤسسضضات احلكوميضضة 
إبضضداء فهضضم جيضضد للعديضضد مضضن اسضضتخدامات وفوائضضد إدارة األداء، باإلضافضضة إىل عمليضضة التقييضضم 
السضضنوية. هضضذا، وسضضيتم إعضضداد دورات تدريبيضضة يف جمضضال تقييضضم األداء بمسضضاعدة فريضضق املرشوع، 

بحيضضث تصبضضح هضضذه الضضدورات متطلبضضا دائضضام يف نظضضام اخلدمضضة املدنيضضة.

3. مكونات نظام إدارة األداء
يشمل نظام إدارة األداء املراحل اخلمس اآلتية:

 1. ختطيط األداء
 2. رصد وإدارة األداء

3. مراجعة األداء
4. تقييم أداء

5. إقرار األداء
ويتكون نظام إدارة األداء من الوثائق اآلتية:

دليل اإلجراءات. 1
الوصف الوظيفي. 2
 خطة العمل السنوية )املؤسسة، الوحدة اإلدارية، الفرد(. 3
سجل تقييم األداء. 4
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3.1 دليل اإلجراءات
يعضضد هضضذا دليضضال للمقيمضضنيَّ واملقيمضضنيِّ )املرشفضضني املبارشيضضن(، وكذلضضك ألي أشضضخاص آخريضضن 
مهتمضضني بعمليضضة إدارة األداء، بضضام يف ذلضضك املديريضضن التنفيذيضضني للمقيِّمضضني، واملوظفضضني املعنيضضني 

يف أقسضضام املضضوارد البرشيضضة وأعضضضاء جلنضضة تقييضضم األداء.

3.2 الوصف الوظيفي
يشضضكل الوصضضف الوظيفضضي الدقيضضق واملحضضدث وثيقضضة أساسضضية إلدارة األداء. وهضضذا الوصضضف 
حيتضضوي عضضىل املعلومضضات الالزمضضة إلنجضضاز خطضضة العمضضل السضضنوية للموظضضف، وحتديضضد 
احتياجضضات التدريضضب والتطويضضر وسضضجل تقييضضم األداء. وتتمثضضل البنضضود ذات الصلضضة يف الوصف 

الوظيفضضي بضضاآليت:

• الواجبات واملسؤوليات الرئيسة
• الكفايات الرئيسة:

-  املهارات الوظيفية
-  الكفايات الشخصية

-  املعرفة والفهم

ويف الوقضضت احلضضايل، فضضإن نظضضام توصيضضف الوظائضضف ال يضضزال يف مرحلضضة التطويضضر. وهضضذا يعنضضي 
أن هنضضاك مؤسسضضات يتوفضضر لدهيضضا وصفضضا وظيفيضضا جلميضضع وظائضضف اخلدمضضة املدنيضضة فيهضضا، ولكضضن 
ويف املقابضضل هنضضاك مؤسسضضات أخضضرى ال يتوفضضر لدهيضضا ذلضضك الوصضضف الوظيفضضي إال لبعضضض 

الوظائضضف الصغضضرية واملتوسضضطة.

3.3 خطة العمل السنوية 
ترتبضضط نقطضضة البدايضضة يف إعضضداد خطضضة العمضضل السضضنوية الفرديضضة للموظضضف بخطضضة العمضضل 
السضضنوية لضضإلدارة العامضضة )الوحضضدة اإلداريضضة( التابضضع هلضضا، يف حضضني أن خطضضة عمضضل املديريضضة 
تشضضكل جضضزءا مضضن خطضضة العمضضل السضضنوية للمؤسسضضة ككل. وال بضضد أن تشضضمل اخلطضضة  أهدافضضا 
قابلضضة للقيضضاس بحيضضث سضضيتم توظيفهضضا لصياغضضة أهضضداف لتقييضضم أداء األقسضضام وفضضرق العمضضل 
واألفضضراد. وينبغضضي أن تشضضمل تلضضك األهضضداف العمضضل الروتينضضي واخلدمضضات، فضضضال عضضن 

املشضضاريع اإلضافيضضة والرامضضج واملبضضادرات اهلامضضة األخضضرى.
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SMART targets 
Specific محدد

Measurable قابل للقياس 
Achievable قابل للتحقيق  

Realistic واقعي
 Timed محدد زمنيا

ويتوجضضب عضضىل املرشفضضني أن يقدمضضوا تقريضضرا كل ثالثضضة أشضضهر عضضىل األقضضل حضضول األداء املرتبضضط 
باألهضضداف والغايضضات املحضضددة يف خطضضط العمضضل السضضنوية. وتسضضتخدم هضضذه التقاريضضر مضضن قبضضل 
املديريضضن لرصضضد مضضدى التقضضدم احلاصضضل ولتقييضضم وتوجيضضه العمضضل. وسضضوف تتأتضضى أهضضداف 
األداء للمرشفضضني واملوظفضضني مضضن األهضضداف والغايضضات املحضضددة والتضضي يتضضم قياسضضها يف خطضضط 

العمضضل عضضىل املسضضتوى العضضايل.

أمضضا الغايضضات واألهضضداف املرتبطضضة بجميضضع مسضضتويات عمليضضات التخطيضضط وإدارة األداء فينبغضضي 
أن تكضضون حمضضددة، وقابلضضة للقيضضاس، ،وقابلضضة للتحقيضضق، وواقعيضضة، وحمضضددة الزمضضن )األهضضداف 

.)SMART الذكيضضة

وجتضضدر اإلشضضارة إىل أنضضه يتضضم إعضضداد خطضضة العمضضل السضضنوية للوحضضدة اإلداريضضة يف هنايضضة العضضام 
السضضابق وذلضضك بنضضاء عضضىل تقييضضم النتائضضج التي حتققضضت خضضالل العضضام، ومهضضام املديريضضة / الوحدة 
اإلداريضضة واملهضضام املنبثقضضة عضضن اخلطضضة اإلسضضرتاتيجية للمؤسسضضة، إضافضضة إىل وثائضضق التخطيضضط 
األخضضرى يف املجضضال ذاتضضه. كضضام يتضضم إعضضداد مسضضودة اخلطضضة يف القسضضم / الوحضضدة اإلداريضضة 
ومناقشضضتها يف اجتضضامع مضضع مجيضضع املوظفضضني، بحيضضث يتضضم االتفضضاق عضضىل تقسضضيم املسضضؤوليات 
واملهضضام التضضي يتضضم التوصضضل إليهضضا خضضالل هضضذا االجتضضامع. وبنضضاء عضضىل هضضذا االتفضضاق يتضضم 
تعبئضضة نمضضوذج خطضضة العمضضل السضضنوية الفرديضضة للموظفضضني واملوافقضضة عليهضضا مضضن قبضضل مسضضؤول 
املديريضضة / الوحضضدة اإلداريضضة )انظضضر امللحضضق 2(. ويعتضضر هضضذا النمضضوذج مضضن خطضضة العمضضل 
السضضنوية أساسضضا لتقييضضم األداء يف هنايضضة العضضام. وإذا لضضزم األمضضر، مضضن املمكضضن عقضضد اجتامعضضات 
فرديضضة مضضع املوظفضضني بغضضرض التوصضضل إىل اتفضضاق بشضضأن املهضضام والنتائضضج املحضضددة التضضي جيضضب 
حتقيقهضضا خضضالل العضضام. وجيضضب أن تتكضضون هضضذه النتائضضج واملهضضام ممضضا يقضضرب مضضن )6 - 10( 
مضضن األنشضضطة الرئيسضضة واهلامضضة التضضي مضضن شضضأهنا حتقيضضق أهضضداف وحضضدة العمضضل التضضي يتابعهضضا 

املضضرشف املسضضؤول. كضضام ينبغضضي أن ترتبضضط األنشضضطة 
املختضضارة بالواجبضضات واملسضضؤوليات واالختصاصضضات 
الضضواردة يف الوصضضف الوظيفضضي للموظضضف. ويمكضضن أن 
تشضضمل األنشضضطة أيضضضا مهامضضا روتينيضضة وأخضضرى غضضري 

إن  املخاطرة يف نظام تقييم األداء 
تكمن يف القيام به بطريقة رسمية
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روتينيضضة تعضضد رضوريضضة إلجضضراء حتسضضينات الزمضضة أو السضضتكامل مهضضام جديضضدة أو إضافيضضة. 
وتشضضمل األنشضضطة أيضضضا اإلجضضراءات الالزمضضة لتطويضضر الكفايضضات التضضي جيضضب اكتسضضاهبا أو 
تعزيزهضضا مضضن أجضضل حتسضضني أداء املوظضضف. ويف هضضذا السضضياق، يتضضوىل  املضضرشف املسضضؤول إكضضامل 

خطضضة األداء السضضنوية للموظضضف مسضضتخدما املعلومضضات التاليضضة لضضكل نشضضاط رئيضضيس:

الواجبضضات، واملسضضؤوليات، واملهضضامت أو الصالحيضضات الضضواردة يف الوصضضف الوظيفضضي . 1
وخطضضة العمضضل السضضنوية التضضي ترتبضضط بالنشضضاط الرئيضضيس.

النتائج املتوخاة. 2
3 .)SMART اهلدف الرامي لتحقيق كامل النتائج )هدف ذكي
الضضوزن املطبضضق عضضىل نشضضاط رئيضضيس كنسضضبة مئويضضة جلميضضع األنشضضطة يف خطضضة األداء السضضنوية . 4

)100%  = )املجموع 
الدعم املطلوب للموظف لتحقيق هذه النتائج.. 5

جيضضب أن يتوافضضق املوظضضف واملضضرشف املسضضؤول عضضىل خمتلضضف املعلومضضات الضضواردة يف خطضضة األداء 
السضضنوية، بحيضضث يقضضوم كالمهضضا  بتوقيضضع وتأريضضخ النمضضوذج املعبضضأ. كضضام ينبغضضي أن يفي نقاشضضهام 
إىل حتديضضد جمضضاالت الدعضضم التضضي حيتاجهضضا املوظضضف لتمكينه\هضضا مضضن حتقيضضق النتائضضج املحضضددة 
يف اخلطضضة. فعضضىل سضضبيل املثضضال، قضضد يتمثضضل هضضذا الدعضضم يف املعلومضضات، واملضضواد، واملعضضدات، 
والتدريضضب )ميضضداين أو مضضن خضضالل دورة تدريبيضضة(، واملسضضاعدة مضضن قبضضل الزمضضالء أو بالتوجيضضه 

واإلرشضضاد اإلضضضايف مضضن املضضرشف.

3.4 التخطيط للتنمية الذاتية
إن الغضضرض الرئيضضيس مضضن نظضضام تقييضضم األداء العضضام هضضو حتديضضد الثغضضرات يف كفايضضات موظفضضي 
اخلدمضضة املدنيضضة والتخطيضضط لتنفيضضذ أنشضضطة التدريضضب والتطويضضر ملعاجلضضة هضضذه الثغضضرات. 
وتسضضتخدم خطضضط التنميضضة الذاتيضضة املحضضددة )PDP( يف بعضضض البلضضدان لتلبيضضة احتياجضضات 
التنميضضة املحضضددة وختطيضضط أنشضضطة التدريضضب والتطويضضر ملوظفضضي اخلدمضضة املدنيضضة ملضضدة عضضام 
كامضضل. ويف املقابضضل، فضضإن بلضضدان أخضضرى تتبضضع النهضضج الضضذي ينضضص عضضىل تضمضضني احتياجضضات 
التدريضضب والتطويضضر يف قسضضم منفصضضل مضضن نمضضوذج تقييضضم األداء. ومضضن املقضضرتح أن يتضضم 
العمضضل بالنهضضج الثضضاين يف نظضضام اخلدمضضة املدنيضضة الفلسضضطينية ألنضضه ال يوجضضد يف املرحلضضة احلاليضضة 
أي إمكانيضضات لتوفضضري دورات تدريبيضضة حمضضددة ملعاجلضضة الثغضضرات املرتبطضضة بالكفضضاءة ذلضضك ألن 
املضضوارد العامضضة التضضي يمكضضن ختصيصهضضا الحتياجضضات التدريضضب والتطويضضر شضضحيحة جضضدا. 
ويضضويص أيضضضا بالعمضضل هبضضذا النهضضج بغضضرض جتنضضب اسضضتخدام هنضضج معقضضد آخضضر لتقييضضم األداء 
والضضذي قضضد يعتضضر نظضضام تقييضضم األداء ممارسضضة رسضضمية مرهقضضة ويقلضضل مضضن قيمضضة مبضضادرة تقييضضم 
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األداء بأكملهضضا. وعضضىل الرغضضم مضضن ذلضضك، فضضإن البضضاب )5( الضضذي يتنضضاول احتياجضضات التدريضضب 
والتطويضضر يف نمضضوذج تقييضضم األداء يقضضدم صيغضضة مركضضزة مضضن خطضضة التنميضضة الذاتيضضة عضضىل شضضكل 

توصيضضات ومهضضام ملموسضضة.
وتسضضتند توصيضضات أنشضضطة التدريضضب والتطويضضر عضضىل تقييضضم األداء يف جمضضال املهضضام وتقييضضم 
الكفايضضات التضضي نفضضذت يف اخلطضضوات السضضابقة لتقييضضم األداء. وسضضيتم كذلضضك مناقشضضة أنشضضطة 
التدريضضب والتطويضضر خضضالل مقابلضضة تقييضضم األداء، بحيضضث يتضضم تضمضضني األنشضضطة النهائيضضة املتفضضق 
عليهضضا فقضضط يف البضضاب )5( مضضن نمضضوذج تقييضضم األداء. وسضضيتم حتديضضد هضضذه األنشضضطة بواقعيضضة 
مضضع األخضضذ بعضضني االعتبضضار حمضضددات الوقضضت واملضضوارد املاليضضة، بحيضضث تتضضم معاجلضضة الكفايضضات 
املطلوبضضة واهلامضضة جضضدا فقضضط. وبضضكل دقضضة، سضضيتم كذلضضك جتنضضب األسضضلوب »املبنضضي عضضىل 

الرغبضضات«(wishful)  عنضضد حتديضضد احتياجضضات التدريضضب والتطويضضر بدقضضة.

وسضضيقوم قسضضم املضضوارد البرشيضضة )وقسضضم التطويضضر والتدريضضب - إن وجضضد( يف كل مؤسسضضة 
بتقديضضم املشضضورة بشضضأن أفضضضل األنشضضطة املتاحضضة لتحقيضضق التنميضضة الذاتيضضة املتعلقضضة بعمضضل أو 

مهنضضة املوظضضف. وتتمثضضل األنشضضطة النموذجيضضة للتدريضضب والتطويضضر بضضاآليت:

1. التدريب يف مكان العمل )التدريب أثناء اخلدمة(
2. التدوير الوظيفي

3. التدريب والتوجيه
4. الدراسة الذاتية

(ODL) 5. التعلم املفتوح والتعلم عن بعد
6. ورش العمل والندوات

7. دورات تدريبية قصرية
8. دورات تدريبية طويلة )وحدات أو متواصلة(

9. دورات يف اخلارج
10. جوالت دراسية

11. املؤهالت املهنية والفنية
12. الدراسات العليا

3.5 سجل مراجعة العمل 
ينبغضضي عضضىل مجيضضع املديريضضن واملرشفضضني وغريهضضم ممضضن يتولضضون املسضضؤولية املبضضارشة عضضىل املوظفني 
االجتضضامع هبضضم  بانتظضضام وذلضضك هبضضدف التخطيضضط وإجضضراء املراجعضضات الفرديضضة حضضول سضضري 

العمضضل. وتشضضكل هضضذه االجتامعضضات الفرديضضة مضضع املوظفضضني  جضضزءا مضضن عمليضضة إدارة األداء.
يلتقضضي املضضرشف املسضضؤول واملوظضضف كلام كان ذلضضك رضوريضضا خالل العضضام ملراجعضضة األداء، . 1
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مضضع األخضضذ بعضضني االعتبضضار أهضضداف خطضضة العمضضل السضضنوية وحتقيضضق اإلجضضراءات يف خطضضة 
التنميضضة الذاتيضضة. وال تعتضضر هضضذه االجتامعضضات جلسضضات تقييضضم، حيضضث ينبغضضي أن تتواصضضل 

عضضىل فضضرتات تضضرتاوح بضضني شضضهر وثالثضضة أشضضهر، وذلضضك تبعضضا لالحتياجضضات.
وخضضالل كل جلسضضة مراجعضضة، يتفضضق املضضرشف املسضضؤول واملوظضضف عضضىل إجضضراء أيضضة . 2

تغيضضريات الزمضضة ألنشضضطة أو أهضضداف خطضضة العمضضل السضضنوية وأنشضضطة التدريضضب والتطويضضر 
ذات الصلضضة، إضافضضة إىل اإلجضضراءات الواجضضب اختاذهضضا لتحقيضضق هضضذه األهضضداف. وسضضيتم 
االتفضضاق عضضىل أي مضضن الدعضضم اإلضضضايف، واملضضوارد، والتوجيضضه أو املسضضاعدة األخضضرى التضضي 
ينبغضضي تقديمهضضا للموظضضف وتوثيقهضضا إذا لضضزم األمضضر )وذلضضك عندمضضا تكضضون هنضضاك حاجضضة 

إلجضضراء تغيضضريات هامضضة يف خطضضة العمضضل السضضنوية(.
ال يتضضم إجضضراء أي نشضضاط هيضضدف لتقييضضم األداء بنضضاء عضضىل جلسضضات مراجعضضة العمضضل، وبعضضد . 3

حتديضضد أسضضباب القصضضور واإلخفضضاق يف حتقيضضق أي مضضن األهضضداف يتوجضضب عضضىل كل مضضن 
املضضرشف املسضضؤول واملوظضضف االتفضضاق عضضىل اإلجضضراءات العالجيضضة الالزمضضة.

ويف السضضياق ذاتضضه، فإنضضه لضضن يتضضم اعتبضضار مراجعضضات العمضضل تلضضك كإجضضراء رسضضمي لتقييضضم 
األداء، حيضضث ال تعضضدو كوهنضضا أكثضضر مضضن مهضضامت إداريضضة يوميضضة للمديريضضن واملوظفضضني. ويف 
الوقضضت نفسضضه، فضضإن تلضضك املراجعات توفضضر معلومضضات عضضن األداء  سضضيتم اسضضتخدامها يف التقييم 
السضضنوي. ويف احلضضاالت التضضي يتولضضد فيهضضا شضضكوك توحضضي بضضأن أداء ملوظفضضني غضضري مضضرض، فإنضضه 
يتضضم توثيضضق هنضضج مراجعضضة العمضضل االعتيضضادي بغضضرض حضضل املشضضاكل واختضضاذ تدابضضري مالئمضضة 
ملعاجلتهضضا. وينبغضضي أن يسضضتند مثضضل هضضذا السضضجل عضضىل العنضضارص الرئيسضضة للتقييضضم التضضي متضضت 

بلورهتضضا مضضن خضضالل اإلجضضراء املرتبضضط بتقييضضم األداء السضضنوي، وهضضي:
الواجضضب، واملسضضؤولية، واملهمضضة الضضواردة  يف الوصضضف الوظيفضضي أو يف خطضضة العمضضل . 1

السضضنوية التضضي تتعلضضق بالنشضضاط الرئيضضيس
النتائج املتوخاة. 2
النتائج الفعلية التي حتققت حتى اآلن. 3
األسباب اجلوهرية للتأخري والفجوة بني األهداف والنتائج الفعلية. 4
اإلجراءات التي يتعني اختاذها لتصحيح أي قصور. 5

4. تقييم األداء السنوي

4.1 التخطيط لعملية التقييم السنوي
تشضضمل عمليضضة التقييضضم السضضنوية مجيضضع العاملضضني يف املؤسسضضة، مجيضضع املرشفضضني واملديريضضن 
وتتطلضضب هضضذه العمليضضة التنسضضيق والتخطيضضط. وسضضيتم مراعضضاة التخطيضضط لإلجضضراءات اآلتيضضة:
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تقضضوم وحضضدة املضضوارد البرشيضضة بإعضضداد خطضضة قصضضرية لتقييضضم األداء السضضنوي بضضام يف ذلضضك . 1
مواعيضضد أهضضم اخلطضضوات الرئيسضضة لتقييضضم األداء.

عقضضد االجتضضامع الداخضضيل جلميضضع مديضضري / مضضرشيف املؤسسضضة للتذكضضري بمنهجيضضة التقييضضم، . 2
ولإلبضضالغ عضضن أي تغيضضريات يف إجضضراء تقييضضم ومناقشضضة القضايضضا الناشضضئة.

جتسضضيد التعضضاون مضضا بضضني وحضضدة املضضوارد البرشيضضة واملديريضضات والوحضضدات اإلداريضضة . 3
األخضضرى والتوافضضق بينهضضا عضضىل موعضضد بضضدء وانتهضضاء التقييضضم السضضنوي، إضافضضة إىل توقيضضت 

تسضضليم مجيضضع نتائضضج التقييضضم إىل وحضضدة املضضوارد البرشيضضة. 

4.2 التسلسل الهرمي للتقييم
جيضضري التقييضضم السضضنوي مضضن قبضضل املرشفضضني املبارشيضضن، وهضضذا يعنضضي أن تقييضضم األداء يتبضضع 

اهليضضكل الضضرأيس واهلرمضضي للمؤسسضضة:
يقوم مرشفو الوحدات اإلدارية \ واألقسام بتقييم موظفيهم.	 
يقوم املديرون العامون بتقييم رؤساء الوحدات اإلدارية \ األقسام.	 
يقضضوم رؤسضضاء املؤسسضضات )الرؤسضضاء واملديريضضن،... الضضخ( بتقييضضم املديريضضن العامضضني 	 

ورؤسضضاء الوحضضدات املسضضتقلة.

ويسضضتند تقييضضم املرشفضضني واملديريضضن عضضىل النتائضضج التضضي حققهضضا املوظفضضون، وكذلضضك عضضىل نتائضضج 
أداء املديريضضات والوحضضدات اإلداريضضة األخضضرى التضضي تقضضع حتضضت إرشافهضضم. هلضضذا السضضبب سضضيتم 
التخطيضضط ليقضضوم املديضضرون واملرشفضضون بإجضضراء التقييضضم السضضنوي يف مرحلضضة الحقضضة مضضن عمليضضة 

التقييضضم السضضنوية الشضضاملة وذلضضك عندمضضا يتضضم االنتهضضاء مضضن تقييضضم أداء املوظفضضني.

4.3 جلسة التقييم
إن تقييضضم األداء السضضنوي هضضو تقييضضم ألداء املوظضضف املقيُّضضم الضضذي يأخضضذ بعضضني االعتبضضار أهضضداف 
األداء السضضنوية والكفايضضات الالزمضضة هلضضذا املنصضضب. وختتلضضف مهضضام وواجبضضات موظفضضي 
اخلدمضضة املدنيضضة واملوظفضضني اآلخريضضن مضضن حيضضث املجضضال واألمهيضضة، وبالطبضضع، هنضضاك عوامضضل 
خمتلفضضة يمكضضن أن تؤثضضر عضضىل إمكانيضضات حتقيضضق املهضضام. ويمكضضن أن تكضضون العوامضضل ذات طبيعضضة 

ذاتيضضة وموضوعيضضة، وسضضيتم توضيحهضضا يف عمليضضة تقييضضم األداء.

وباإلشضضارة إىل جتربضضة العديضضد مضضن البلضضدان التضضي أدخلضضت نظضضم تقييضضم األداء ملوظفضضي اخلدمضضة 
املدنيضضة أو جلميضضع موظفضضي القطضضاع العضضام فضضإن اخلطضضر األكضضر  للتقييضضم الشضضامل واملسضضؤول 
يكمضضن يف التوجضضه ألن يصبضضح إجضضراء رسضضميا يتمثضضل وببسضضاطة »بوضضضع عالمضضة يف املربعضضات 
املناسضضبة« يف نمضضوذج تقييضضم األداء. ونتيجضضة لذلضضك، فإنضضه يمكضضن اعتبضضار نظضضام تقييضضم األداء 
هضضذا كإجضضراء متواصضضل، بحيضضث يمضضي املديضضرون واملرشفضضون واملوظفضضون جضضل وقتهضضم ملضضلء 
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النضضامذج. وبشضضكل رسضضمي، فضضإن النتيجضضة احلقيقيضضة هلضضذا النضضوع مضضن تقييضضم األداء متيضضل ألن 
تكضضون الغيضضة. وهلضضذا السضضبب فضضإن أسضضلوب وإجضضراء تنظيضضم عمليضضة تقييضضم األداء السضضنوية أمضضر 
يف غايضضة األمهيضضة. وال شضضك أن »العضضالج« الرئيضضيس للطابضضع النمطضضي لعمليضضة التقييضضم يتمثضضل يف 
مقابلضضة التقييضضم، واملناقشضضة املفتوحضضة واملبضضارشة بضضني املضضرشف املبضضارش واملوظضضف حضضول مجيضضع 

املسضضائل املدرجضضة يف نمضضوذج تقييضضم األداء املوضحضضة أدنضضاه.  

وستجرى دورة التقييم عىل النحو التايل:

سضضتأخذ املراجعضضة السضضنوية يف عضضني االعتبضضار مجيضضع العوامضضل واألدلضضة ذات الصلضضة التضضي . 1
تؤثضضر عضضىل أداء املقيَّمضضني.

أن يتضضم حتديضضد أسضضباب عضضدم حتقيضضق النتائضضج املتوخضضاة عضضىل النحضضو املتفضضق عليضضه يف خطضضة . 2
األداء السضضنوية. ويف نمضضوذج التقييضضم يتضضم كذلضضك  تسضضجيل أيضضة إخفاقضضات أخضضرى ذات 

صلضضة مبضضارشة بعمضضل املوظضضف املقيَّضضم.
يَّضضم رضوريضضة لتطويضضر . 3 جيضضب أن حيضضدد اجتضضامع التقييضضم أيضضة متطلبضضات يراهضضا املوظضضف املقَّ

أدائضضه وكفاياتضضه الشضضخصية، وذلضضك عضضىل النحضضو املحضضدد يف الوصضضف الوظيفضضي للموظضضف.
ينبغي تدوين اإلجراءات، بام يف ذلك التواريخ املستهدفة، لتحقيق الكفايات املطلوبة، يف . 4

خطة التنمية الشخصية للموظف املقيَّم ،عىل أن يتم رصدها ومراجعتها يف جلسات مراجعة 
العمل.

جيضضب أن هتضضدف املناقشضضة للوصضضول إىل اتفضضاق متبضضادل حضضول إنجضضازات املوظضضف املقيَّضضم، . 5
وذلضضك انسضضجاما مضضع املقيضضاس املعيضضاري لتقييضضم األداء. كضضام جيضضب معاجلضضة أي خضضالف 

حضضول التقييضضم مضضن خضضالل األدلضضة املرتبطضضة بضضاألداء.
املوقضضف، والسضضلوك، وسضضامت الشضضخصية أو أيضضة جوانضضب أخضضرى غضضري موضوعيضضة وذات . 6

عالقضضة بشضضخصية املوظضضف املقيَّضضم  جيضضب أن تناقضضش فقضضط  يف إطضضار ارتباطهضضا بتحقيضضق أو 
عضضدم حتقيضضق النتائضضج.

سضضيتم حتديضضد ومناقشضضة احتياجضضات التدريضضب والتنميضضة الشضضخصية للموظضضف املقيَّضضم  . 7
خضضالل اجتضضامع التقييضضم، عضضىل أن يتضضم إدراجهضضا يف نمضضوذج تقييضضم األداء.

ينبغضضي أن يتوصضضل املقيِّضضم واملوظضضف املقيَّضضم إىل اتفضضاق بشضضأن تقييضضم األداء العضضام بنضضاء عضضىل . 8
معايضضري األداء ومقيضضاس التصنيضضف املعيضضاري املنصضضوص عليضضه يف القانضضون. ويتألضضف التقدير 
العضضام هضضذا مضضن تقديضضرات منفصلضضة لضضكل مضضن األهضضداف والعوامضضل األخضضرى املحضضددة يف 

نمضضوذج التقييضضم.
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4.4 تعبئة منوذج تقييم األداء
تقضضوم وحضضدة املضضوارد البرشيضضة بتحضضضري كافضضة املعلومضضات العامضضة حضضول املوظفضضني وإرسضضاهلا 

إلكرتونيضضا إىل املرشفضضني املسضضؤولني واملوظفضضني.

مالحظضضة: يف السضضنة األوىل مضضن تطبيضضق النظضضام اجلديضضد لتقييضضم األداء، يكضضون تعبئضضة القسضضم )2( 
مضضن نمضضوذج تقييضضم األداء واخلضضاص بالكفضضاءة،  وامللحضضق )2( مضضن النمضضوذج واخلضضاص بتخطيضضط 
املهضضام للعضضام التضضايل  إلزاميضضا، وذلضضك بسضضبب عضضدم وجضضود قسضضم خلطضضة العمضضل السضضنوية يف 
نمضضوذج تقييضضم األداء السضضابق. ويف الوقضضت نفسضضه، إذا كانضضت خطضضة عمضضل الوحضضدة اإلداريضضة 
مضضن العضضام السضضابق متوفضضرة، فمضضن املمكضضن أن تؤخضضذ املهضضام الرئيسضضة للموظفضضني مضضن خطضضط 
العمضضل السضضنوية تلضضك، واملتضمنضضة يف القسضضم األول مضضن نمضضوذج تقييضضم األداء، بحيضضث يتضضم 

تقييضضم العمضضل يف تلضضك  الوحضضدة اإلداريضضة وفقضضا لذلضضك.

ويعتمد التسلسل اآليت يف تعبئة نموذج تقييم األداء: 

يقوم املوظف أوال بتعبئة أقسام النموذج اخلاصة بالتقييم الذايت: بام فيها القسم املتعلق . 1
بالعوامل اإلجيابية والسلبية التي تؤثر عىل األداء والقسم اخلاص باحتياجات التدريب 

والتطوير. ومن ثم يقوم املوظف بإرسال النموذج إىل رئيسه املبارش.
حيضضدد املضضرشف اجلضضدول الزمنضضي الجتامعضضات تقييضضم األداء مضضع مجيضضع العاملضضني واملوظفضضني، . 2

ويبلغهضضم باجلضضدول الزمنضضي لالجتامعات.
يقضضوم املضضرشف املسضضؤول بإعضضداد وتدويضضن تعليقاتضضه يف أقسضضام نمضضوذج تقييضضم األداء ، . 3

بحيضضث تكضضون معنونضضة ب )تعليقضضات املضضرشف(  وتشضضمل تقييامتضضه حضضول تصنيضضف أداء 
املهضضام يف نمضضوذج تقييضضم األداء. ثضضم يقضضوم املضضرشف بإرسضضال نضضامذج تقييضضم األداء مرفقضضة 

بتعليقاتضضه عليهضضا إىل املوظفضضني قبضضل اجتضضامع تقييضضم األداء.
ويشضضكل التقييضضم الضضذايت، وتعليقضضات املضضرشف ودرجضضات التقييضضم املخصصضضة أساسضضا . 4

وموضوعضضا للمناقشضضة يف اجتضضامع تقييضضم األداء بضضني املضضرشف املبضضارش واملوظضضف. إذا ظهضضرت 
هنضضاك ملحوظضضات أو نتائضضج هامضضة خضضالل هضضذه املناقشضضة، فإهنضضا تضضضاف إىل األقسضضام 
املعنونضضة ب »ملحوظضضات خضضالل املقابلضضة«. ويف هضضذا السضضياق، فضضإن نمضضوذج التقييضضم يعضضد 

بمثابضضة توجيهضضات بشضضأن القضايضضا التضضي سضضيتم تناوهلضضا يف اجتضضامع تقييضضم األداء.
بعضضد اجتضضامع تقييضضم األداء، يقضضوم املوظضضف بإكضضامل تعبئضضة األقسضضام املتبقيضضة يف نمضضوذج تقييضضم . 5

األداء وفقضضا للنتائضضج واالتفاقضضات التضضي تضضم التوصضضل إليهضضا يف االجتضضامع، ثضضم يقضضوم املوظف 
بإرسضضال النمضضوذج املعبضضأ إىل املضضرشف. ويف حضضال وجضضود أي اعضضرتاض عضضىل التقييضضم، يضضدون 

املوظضضف املقيَّضضم تعليقاتضضه واعرتاضضضه عضضىل أي مضضن بنضضود التقييضضم.
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ومضضن ثضضم يسضضتعرض املضضرشف النمضضوذج املعبضضأ، ويضيضضف تعليقاتضضه النهائيضضة إذا لضضزم األمضضر، . 6
ويقضضوم بطباعضضة النسضضخة النهائيضضة مضضن النمضضوذج. ويف هضضذا الصضضدد، يتوجضضب عضضىل الطرفضضني 

توقيضضع نمضضوذج التقييم.
سيقوم املرشف بإرسال نموذج تقييم األداء املعبأ إىل الرئيس املبارش  للمراجعة.. 7
وسضضيتم التوقيضضع عضضىل سضضجل املراجعضضة مضضن قبضضل الرئيضضس املبضضارش للمقيِّضضم )مسضضؤول . 8

مراجعضضة النمضضوذج( الضضذي بضضدوره سضضيضيف تعليقضضات أو أحضضكام إضافيضضة مكتوبضضة إذا لضضزم 
األمضضر.

قضضد يقضضوم مسضضؤول مراجعضضة النمضضوذج بإعادتضضه إىل املقيِّضضم هبضضدف االسضضتيضاح حضضول مضضا . 9
إذا كانضضت مسضضوغات التقييضضم غضضري كافيضضة أو غضضري مرضيضضة. وتركضضز هضضذه املراجعضضة عضضىل 
القضايضضا الرئيسضضية. وبشضضكل اسضضتثنائي، يمكضضن إعضضادة نمضضوذج تقييضضم األداء يف حضضال تبضضني 

أن هنضضاك تناقضضضات كبضضرية يف التقييضضامت الضضواردة فيضضه.
بعضضد إعضضادة النمضضوذج مضضن قبضضل املسضضؤول الضضذي تضضوىل مراجعتضضه ، ينبغضضي عضضىل املقيِّضضم . 10

أن يتخضضذ اإلجضضراءات الالزمضضة لتوضيضضح النقضضاط التضضي كانضضت قضضد أثضضريت. وإذا تطلضضب 
األمضضر، جيتمضضع املضضرشف املقيِّضضم واملوظضضف ملناقشضضة ومعاجلضضة القضايضضا ذات الصلضضة. ثضضم 
يقضضوم املضضرشف املقيِّضضم بإعضضادة النمضضوذج املعضضدل للموظضضف املسضضؤول عضضن مراجعضضة 

النمضضوذج للموافقضضة عليضضه.
وبضضدوره، يقضضوم املسضضؤول عضضن مراجعضضة التقييضضم، بالتوقيضضع عليضضه وإرسضضاله إىل قسضضم املوارد . 11

لبرشية. ا
يسضضلم قسضضم املضضوارد البرشيضضة نمضضوذج التقييضضم ،جنبضضا إىل جنضضب مضضع مجيضضع نضضامذج التقييضضم . 12

املعبضضأة األخضضرى، إىل اللجنضضة املعينضضة مضضن قبضضل الوزيضضر أو رئيضضس املؤسسضضة احلكوميضضة 
للتحقضضق منضضه.

وأخضضريا وبعضضد االطضضالع عضضىل نضضامذج التقييضضم املعبضضأة، تقضضوم اللجنضضة املكلفضضة برفعهضضا إىل . 13
الوزيضضر أو مسضضؤول املؤسسضضة احلكوميضضة للحصضضول عضضىل املوافقضضة النهائيضضة.

4.5 اخلالف على نتائج تقييم األداء، إجراءات االعتراض،
يقضضدم املوظضضف املقيَّضضم اعرتاضضضا للوزيضضر أو ملسضضؤول املؤسسضضة احلكوميضضة حضضول التقييضضم . 1

الضضوارد يف النمضضوذج، وفقضضا للقانضضون.
يقضضوم الوزيضضر أو رئيضضس املؤسسضضة احلكوميضضة بتعيضضني جلنضضة التظلضضامت للمراجعضضة واختضضاذ . 2

القضضرار بشضضأن أي اعضضرتاض عضضىل تقييضضم األداء.
ويف حضضال مل تكضضن نتيجضضة الطعضضن مرضيضضة للموظضضف املقيَّضضم، يقضضوم بتقديضضم طعضضن إىل اهليئضضة . 3
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املعينضضة لسضضامع مثضضل هضضذه الطعضضون مضضن خضضارج الضضوزارة أو املؤسسضضة احلكوميضضة – إىل ديضضوان 
املوظفضضني العضضام. وبضضدوره، يقضضوم ديضضوان املوظفضضني العضضام بتشضضكيل جلنضضة التظلضضم للنظضضر يف 
الطعضضون بحضضق الضضوزارات واملؤسسضضات العامضضة األخضضرى. كضضام تنظضضر هضضذه اللجنضضة أيضضضا يف 

مظضضامل موظفضضي ديضضوان املوظفضضني العضضام، إن وجضضدت.

4.6 تعيني درجة األداء
4.6.1 تقييم ألداء املهام - القسم )1( من منوذج تقييم األداء

يتضضم احلصضضول عضضىل نتيجضضة األداء الشضضاملة عضضن طريضضق حسضضاب املجمضضوع الضضكيل لدرجضضات 
األداء كنسضضبة مئويضضة مضضن أقضضى درجضضة ممكنضضة. ويتضضم حسضضاب الدرجضضة القصضضوى املمكنضضة 
بضضرضب الضضوزن النسضضبي لضضكل هضضدف بأقضضى تقديضضر أداء ممكضضن )5(. ويشضضتق تقييضضم األداء 

العضضام مضضن خضضالل مقارنضضة نتيجضضة األداء اإلمجاليضضة مضضع النسضضب املئويضضة يف اجلضضدول أدنضضاه.
يتضضم رضب نتيجضضة تقييضضم األداء لضضكل هضضدف )بضضني 5 و1( بالضضوزن النسضضبي املئضضوي املخصضضص 

هلضضذا اهلضضدف إلعطضضاء نتيجضضة األداء اخلاصضضة  باهلضضدف.
حيضضوي مقيضضاس تقييضضم األداء املحضضدد يف القانضضون عضضىل مخسضضة مسضضتويات يتضضم تفسضضريها عضضىل 

النحضضو التضضايل:
حتديد مستوى األداء  األداء كنسبة مئوية من أقصى درجة ممكنة
ممتاز - يفوق كل املعايري )85-100%(

جيد جدا – يفوق كل املعايري )75-84%(
جيد – يلبي مجيع املعايري )65-74%(

مرض – يلبي معظم املعايري )50-64%(
ضعيف - ال يلبي معظم املعايري أقل من)50%( 

4.6.2 تقييم الكفايات- القسم )3( من منوذج تقييم األداء
إن هنضضج الكفضضاءة حاليضضا ليضضس مطضضورا يف نظضضام اخلدمضضة املدنيضضة يف فلسضضطني. ومضضع ذلضضك، فضضإن 
نضضامذج تقييضضم األداء احلاليضضة املقدمضضة مضضن ديضضوان املوظفضضني العضضام تشضضتمل عضضىل بعضضض عنضضارص 
الكفايضضات العامضضة املحضضددة جلميضضع موظفضضي اخلدمضضة املدنيضضة وعضضىل وجضضه التحديضضد يف وظائضضف 
اإلدارة )فئضضة الوظيفضضة 1(. وباألخضضذ بعضضني االعتبضضار أمهيضضة حتديضضد الكفايضضات لتحسضضني وحتديث 
اخلدمضضة املدنيضضة ينصضضح باحلفضضاظ عضضىل تقييضضم الكفضضاءة يف نمضضوذج تقييضضم األداء املقضضرتح وذلضضك 
بطريقضضة معدلضضة نسضضبيا، ولكضضن مضضع اإلبقضضاء عضضىل النهضضج ذاتضضه يف حتديضضد الكفايضضات العامضضة 

الرئيسضضة.
ويركضضز التطضضور املتزايضضد لنظضضام اخلدمضضة املدنيضضة يف فلسضضطني عضضىل حتديضضد أكثضضر دقضضة للفئضضات 
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املهنيضضة ملوظفضضي اخلدمضضة املدنيضضة ، ناهيضضك عضضن التطويضضر األكثضضر دقضضة )وحتديضضدا( يف جمضضال 
كفايضضات املسضضتوى الثضضاين هلضضذه الفئضضات املهنيضضة )ومنهضضا عضضىل سضضبيل املثضضال: حملضضيل السياسضضات، 
واملحامضضني، واملديريضضن املاليضضني، واملتخصصضضني يف تكنولوجيضضا املعلومضضات، ومديضضري املشضضاريع، 

وخدمضضات العمضضالء الضضخ(.
ويشضضمل النظضضام احلضضايل لتقييضضم األداء واملقضضدم مضضن قبضضل ديضضوان املوظفضضني العضضام تقييضضام يكشضضف 
عضضن مسضضتوى األداء يف كل كفضضاءة وفقضضا ألمهيتهضضا ملسضضتويات معينضضة مضضن الوظائضضف. ويتضضم اجلمع 
بضضني األوزان املخصصضضة لضضكل كفضضاءة حمضضددة مضضع درجضضة تقييضضم كل عنضضر فرعضضي خضضاص 
بالكفضضاءة ذاهتضضا )وصضضف واقعضضي حلالضضة معينضضة مضضن السضضلوك(. وبشضضكل عضضام، فضضال توجضضد 
هنضضاك أيضضة مشضضكلة يف قالضضب \ نمضضوذج التقييضضم هضضذا، باإلضافضضة إىل حقيقضضة عضضدم وجضضود حضضوار 
حقيقضضي أو مناقشضضة ملجضضال الكفايضضات. ويف الوقضضت نفسضضه، مضضن املالحضضظ أن تقييضضم الكفضضاءة 
الشضضامل قضضد جضضاء مفصضضال جضضدا – )22( عنضضرا فرعيضضا للمسضضتوى )1( و )20( عنضضرا فرعيضضا 
للمسضضتوى )2(. كضضام تضضم حتديضضد بعضضض العنضضارص الفرعيضضة يف النمضضوذج الضضذي ال عالقضضة لضضه 
بالكفايضضات عضضىل اإلطضضالق )طلضضب إذن مغضضارة، والعالقضضة مضضع املرشفضضني، وحسضضن السضضرية 

والسضضلوك(.
ويف الوقضضت ذاتضضه، فضضإن تقييضضم كل عنضضر فرعضضي ال يضضزال يعتضضر التقييضضم النوعضضي مضضن قبضضل 
املضضرشف وذلضضك يعضضود لعضضدم وجضضود أدوات لتوفضضري تقييضضامت دقيقضضة حضضول السضضلوك البضضرشي، 

وخاصضضة يف ظضضل عضضدم وجضضود بحضضث أو اختبضضار حمضضدد يدعضضم تلضضك التقييضضامت.
وباألخضضذ بعضضني االعتبضضار أن املنهجيضضة اجلديضضدة املقرتحضضة لتقييضضم األداء تقضضدم بابا جديضضدا للتقييم 
يتنضضاول نتائضضج املهضضام والواجبضضات ويعتمضضد نظضضام الدرجضضات املرجحضضة، فمضضن املستحسضضن أن 

يتضضم تبسضضيط تقييضضم الكفضضاءة ووضضضع عالمضضة عامضضة واحضضدة فقضضط لضضكل كفضضاءة  يتضضم تقييمهضضا.
كضضام يضضوىص بضضرضورة جتنضضب جتزئضضة نضضامذج تقييضضم األداء إىل )5( نضضامذج خمتلفضضة، واالكتفضضاء 

باسضضتخدام نمضضوذج واحضضد فقضضط يف املسضضتقبل.
و اجلضضدول أدنضضاه يبضضني الكفايضضات العامضضة املقرتحضضة لضضألداء باملقارنضضة مضضع تقييضضم تلضضك املوجضضودة 

أصضضال.  
البنود املقيمة يف منوذج تقييم األداء احلالي الكفايات العامة املقترحة

العمل واإلنتاجية
الصفات الشخصية

املعرفة املهنية واملهارات. 1

السلوك الشخيص القدرة عىل التعاون. 2
السلوك الشخيص مهارات االتصال. 3

 الصفات الشخصية
التوجيه نحو التنمية. 4  احلضور
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 العمل واإلنتاجية
احلضور التخطيط والرقابة. 5

العمل واإلنتاجية ) للمستوى األول فقط( القدرة عىل إدارة املوظفني )ملن لدهيم مرؤوسني . 6
فقط(

وهناك وصف لكل كفاية يف القسم )3( من نموذج تقييم األداء.

كضضام أن عالمضضات التقييضضم املسضضتخدمة لتقييضضم الكفايضضات هضضي نفسضضها املسضضتخدمة لتقييضضم النتائضضج 
وحتقيضضق املهضضام، ولكنهضضا تسضضتخدم كعالمضضات تقييضضم منفضضردة دون ترجيضضح واحتسضضاب التقييضضم 

كنسضضبة مئويضضة مضضن الدرجضضة القصضضوى.

واجلدول اآليت يبني عالمات التقييم املقرتحة للكفايات:
حتديد مستوى األداء العالمة

ممتاز - يفوق كل املعايري 5
جيد جدا – يفوق معظم املعايري 4

جيد – يلبي مجيع املعايري 3
مرض – يلبي معظم املعايري 2

ضعيف - ال يلبي معظم املعايري 1

النتيجة اإلمجالية لتقييم الكفايات احلالية هي عبارة عن إمجايل جمموع العالمات املخصصة جلميع 
الكفايات مقسومة عىل عدد الكفايات املقيمة:

)5( كفايات تقييم جلميع العاملني، )6( كفايات تقييم للمرشفني / املدراء

فعىل سبيل املثال:
اسم القدرة عالمة التقييم

املعرفة املهنية واملهارات. 1 5
القدرة عىل التعاون. 2 4
مهارات االتصال. 3 2
التوجيه نحو التنمية. 4 5
التخطيط والرقابة. 5 4
التقييم النهائي للكفايات  )1+2+3+4+5 : 5(. 6 20 : 5  = 4

4.6.3 حساب النتيجة النهائية لتقييم األداء
ويتضضضم احتسضضضاب النتيجضضضة اإلمجاليضضضة لتقييضضضم األداء وفقضضضا لنتيجضضضة تقييضضضم األداء يف املهضضضام 

والواجبضضضات - 60٪،     نتيجضضضة تقييضضضم الكفايضضضات - %40



83

الملحق الثاني المرفق 6 : تصور حول تطوير نظام تقييم األداءالمقترح من قبل مشروع اإلتحاد األوروبي

فعىل سبيل املثال:
منط التقييم عالمة التقييم الوزن النهائي

A B  1)A x B( + 2 )A xB(
تقييم األداء يف املهام والواجبات. 1 5 70% )5x0.7( + )4x0.3(

=
4.7 ~ 5*

تقييم الكفايات . 2 4 30%

عالمة تقييم األداء النهاية ممتاز

* وتضضرتاوح عالمضضة التقييضضم النهائيضضة رياضيضضا بضضني )1 – 5( وصضضوال لعالمضضات تقييضضم كاملضضة، 
ويعضضر عنهضضا بالكلضضامت التاليضضة:

5 - ممتاز ،     4 - جيد جدا ،     3 - جيد ،     2 - مرض ،     1 – ضعيف

5 . تقدير األداء
ويمكضضن التقديضضر واإلقضضرار بضضأي إنجضضاز وأداء فضضردي مميضضز مضضن خضضالل منضضح مكافضضأة للموظضضف 

املعنضضي، يف حضضني أن هضضذا التكريضضم أيضضضا يشضضكل حافضضزا لآلخريضضن.
وقضضد تكضضون املكافضضآت غضضري ماليضضة أو ماليضضة، وينبغضضي أن يبنضضى اسضضتحقاقها عضضىل تقييضضم 
موضوعضضي، بحيضضث تشضضمل نتائضضج تقييضضم األداء السضضنوية األخضضرية، وفقضضا للقانضضون واللوائضضح.

وتشضضمل املكافضضآت املاليضضة منضضح مكافضضأة إضافيضضة تعضضادل الزيادة السضضنوية، عضضىل النحضضو املنصوص 
عليضضه يف القانضضون. وينبغضضي أن تسضضتند املكافضضآت املاليضضة عضضىل حتقيضضق نتائضضج قابلضضة للقيضضاس مضضن 

خضضالل الوسضضائل املنوطضضة بعمضضل املوظضضف املقيَّضضم مبضضارشة.
وتشضضمل املكافضضآت غضضري املاليضضة إصضضدار كتضضب الشضضكر والتقديضضر، وأيضضة إجضضراءات أخضضرى عضضىل 

النحضضو املنصضضوص عليضضه يف القانضضون.

وسضضيتم تضمضضني التوصيضضات حضضول اجلوائضضز املاليضضة وغضضري املاليضضة املتعلقضضة بتقييضضم األداء مضضن قبضضل 
املضضرشف املبضضارش يف القسضضم )7( مضضن نمضضوذج تقييضضم األداء.

6. تقييم أداء غير مرض -  برنامج حتسني األداء 
ويف حضضال كان تقييضضم األداء الوظيفضضي ألي موظضضف أقضضل بكثضضري مضضن املعايضضري املطلوبضضة فينبغضضي 

تقديضضم املسضضاندة والدعضضم املناسضضب لضضه وترشضضيحه لرنامضضج حتسضضني األداء.

ويف الواقضضع، جيضضب أن يشضضكل برنامضضج حتسضضني األداء للموظضضف جضضزءا مضضن جلسضضات التدريضضب 
واملراجعضضة العاديضضة اخلاصضضة بعملضضه، مضضع رضورة تضمضضني أهضضداف حتسضضني جيضضري دجمهضضا يف 

نظضضام إدارة األداء بوصفهضضا تعديضضالت عضضىل مهضضام خطضضة العمضضل السضضنوية.
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وحتضضدد برامــج حتســني األداء املجضضاالت التضضي حتتضضاج إىل حتسضضني واإلجضضراءات التضضي جيضضب عضضىل 
املوظضضف أن يتخذهضضا لتحسضضني أدائضضه، جنبضضا إىل جنضضب مضضع أهضضداف ومواعيضضد حتقيقهضضا.

كضضام جيضضب تسضضجيل برامضضج حتسضضني األداء كتابيضضا ومناقشضضتها وتوقيعهضضا مضضن قبضضل املوظضضف وذلك 
بعضضد موافقته\هضضا عضضىل اإلجضضراءات واألهضضداف الضضواردة يف الرنامضضج. وسضضيقوم الرنامضضج 
بتوضيضضح بنضضد التقييضضم املعضضاد. حيضضث ال جيضضوز أن يتضضم هضضذا اإلجضضراء يف فضضرتة أقضضل مضضن )3( 
أشضضهر، ويف موعضضد ال يتجضضاوز )6( أشضضهر مضضن اسضضتالم نتائضضج تقييضضم األداء األول غضضري املضضرض.
وبعدهضضا يقضضوم املضضرشف املسضضؤول عضضن أداء املوظضضف، وبالتعضضاون مضضع قسضضم املضضوارد البرشيضضة، 
بإصضضدار تقريضضر يبضضني مضضا إذا كان  املوظضضف قضضد أحضضرز تقدمضضا يف أدائضضه وذلضضك باإلشضضارة إىل 

نتائضضج التقييضضم املعضضاد.
وبخصضضوص املوظضضف الضضذي مل حيضضرز تقدمضضا حمضضددا يف أدائضضه بحلضضول املوعضضد املحضضدد فضضإن 
مسضضتقبله الوظيفضضي سضضيخضع للمراجعضضة مضضن قبضضل قسضضم املضضوارد البرشيضضة، وبالتعضضاون مضضع 
املضضرشف املسضضؤول عضضن أدائضضه. وهبضضذه احلالضضة، سضضيرشع القسضضم باختضضاذ اإلجضضراءات املناسضضبة 
والرضوريضضة، بضضام يف ذلضضك تعليضضق العضضالوة السضضنوية، وختفيضضض الدرجضضة أو إهنضضاء اخلدمضضة، وفقضضا 

للقانضضون.

7. تلخيص نتائج تقييم أداء املؤسسة
يتضضوىل قسضضم املضضوارد البرشيضضة مسضضؤولية التأكضضد مضضن تقييضضم مجيضضع املوظفضضني يف املوعضضد املحضضدد، 
ومضضن إتبضضاع عمليضضات التقييضضم بشضضكل صحيضضح مضضن قبضضل مجيضضع األطضضراف املعنيضضة، إضافضضة إىل 
التحقضضق مضضن أرشضضفة النتائضضج يف امللفضضات الشضضخصية وعضضىل نظضضام املعلومضضات اخلضضاص بضضإدارة 

املضضوارد البرشيضضة.
وسضضيقوم قسضضم املضضوارد البرشيضضة بتلخيضضص وحتليضضل نتائضضج مجيضضع التقييضضامت الفرديضضة وإعضضداد 
تقريضضر بنضضاء عضضىل حتليضضل لتوزيضضع تصنيفضضات األداء يف املؤسسضضة. وسضضوف حيضضدد التقريضضر أيضضة 
اسضضتنتاجات يمكضضن اسضضتخالصها مضضن هضضذا التحليضضل، إىل جانضضب اقضضرتاح أيضضة تعديضضالت الزمضضة 

لنظضضام إدارة األداء.
وسضضيتوىل قسضضم املضضوارد البرشيضضة )أو قسضضم التدريضضب والتطويضضر، إن وجضضد( إعضضداد بيضضان بجميضضع 
االحتياجضضات التدريبيضضة املحضضددة يف البضضاب )5( مضضن نمضضوذج تقييضضم األداء واملتعلضضق باحتياجضضات 
التنميضضة الشضضخصية. وسضضوف تسضضتخدم هضضذه املعلومضضات لوضضضع خطضضة التدريضضب السضضنوية 

العامضضة للمؤسسضضة وخطضضة التدريضضب السضضنوية للمدرسضضة الوطنيضضة لضضإلدارة.
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امللحق )1( نموذج تقييم 	داء املوظفني احلكوميني
فرتة التقييم من -------- 20 ---- إىل ----------20 ----

معلومات عامة عن املوظف احلكومي 
اسم املوظف: الرمز: تاريخ التوظيف: \...\...\.......\

املسمى الوظيفي:  الدرجة احلالية:
املؤهالت / التخصص:

الوزارة:  اإلدارة العامة \ الوحدة: اسم ووظيفة املسؤول املبارش:

تقييم أداء املهمات والواجبات

№

الواجب /املهمة / املسؤولية )من 
الوصف الوظيفي وخطة العمل 

السنوية للمديرية\الوحدة اإلدارية(

النتائج 
املتوخاة

النتائج املتحققة 
)يعبأ من قبل 

املوظف(

مسوغات 
التباين

)يعبأ من قبل 
املوظف(

عالمة التقييم 
الذايت

 (5,4,3,2,1)

عالمة املدير 
املبارش

(5,4,3,2,1)

a b c d e f

f)1( + f)2( + f)3( +f)N( / Nr of tasks جمموع كل األداء
تعليقات املدير امليارش

2 . العوامل املؤثرة يف األداء

 .2.1 العوامل التي تسهل األداء اجليد )عوامل عىل مستوى املؤسسات، والوحدة اإلدارية، والعوامل الشخصية(
التقييم الذايت:

ملحوظات واستنتاجات خالل املقابلة:

املرشف املبارش:
2.2 العوامل ذات التأثري السلبي عىل األداء )عوامل عىل مستوى املؤسسات، وعىل مستوى الوحدة اإلدارية، والعوامل 

الشخصية(
يتضمن القسم التقييم الذايت للموظف
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ملحوظات واستنتاجات خالل املقابلة:

املرشف املبارش:

3  .  تقييم الكفايات الالزمة للعمل 
يستند التقييم الذايت والتقييم من قبل املرشف املسؤول عىل وصف لسلوك و	نشطة املوظف يف حاالت 

حمددة و	دائه للواجبات. ويتم تقييم كل كفاءة بدرجة واحدة:
3.1. املعرفة املهنية واملهارات

تتألف القدرة املهنية من جمموعة من املعارف واملهارات يف جمال معني وضمن إطار 
مسؤولية املؤسسة، إىل جانب املعارف واملهارات الالزمة لوظيفة حمددة.

التقييم

التقييم الذايت للموظف

تعليقات املرشف املسؤول، ملحوظات خالل املقابلة

3.2 إمكانية التعاون 

تشري هذه الكفاءة إىل الرغبة واإلمكانية يف التعاون مع املوظفني اآلخرين، والعمل يف 
الفريق. وتشمل املهارات الالزمة إلرشاك اآلخرين يف أداء املهام واختاذ القرارات، 

والقدرة عىل العمل مع ممثلني من خمتلف املؤسسات واملنظامت احلكومية وغري احلكومية، 
ومهارات التوصل إىل حلول توفيقية وتفهم املواقف واملصالح املختلفة. 

التقييم

التقييم الذايت

تعليقات املرشف املسؤول، ملحوظات خالل املقابلة
 3.3 مهارات االتصال

تشري هذه الكفاءة إىل إمكانية التفهم واالستامع إىل وجهات نظر خمتلفة وإقناع اآلخرين 
بمواقف وحجج املؤسسة. وتشمل مهارات التعبري عن املوقف، والعرض، واستخدام 

املعلومات الالزمة للمحاجة التي يمكن أن تؤثر يف إقناع اآلخرين. وتشمل كذلك 
مهارات حل النزاعات واخلالفات يف مواقف العمل.

التقييم

التقييم الذايت
تعليقات املرشف املسؤول، ملحوظات خالل املقابلة
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3.4. التوجه نحو التنمية

تشضضري هضضذه الكفضضاءة إىل املواقضضف الشضضخصية واخلصائضضص املوجهضضة نحضضو التنميضضة 
الذاتيضضة وكذلضضك تطويضضر املوظفضضني اآلخريضضن واملؤسسضضة كاملضضة مضضن أجضضل الوصضضول إىل 
نتائضضج أفضضضل يف العمضضل. وتشضضمل كذلضضك حتديضضد األهضضداف الصعبضضة، والوعضضي حضضول 
احتياجضضات التدريضضب واالسضضتعداد للتعلضضم ومواصلضضة التعليضضم بالنسضضبة للشضضخص نفسضضه 
ولبقيضضة املوظفضضني أيضضضا. كضضام تبضضدو هضضذه الكفضضاءة جليضضة يف التوجهضضات نحضضو زيضضادة 
الكفضضاءة املهنيضضة، ويتجضضىل ذلضضك يف إجضضراءات تتمثضضل يف اقضضرتاح نضضامذج مبتكضضرة جديضضدة 
يف العمضضل، واالسضضتعداد لتلقضضي مهضضارات جديضضدة، واالسضضتثامر يف حتسضضني اإلجضضراءات 
والنتائضضج، والوعضضي الحتياجضضات التطويضضر وارتباطهضضا باملدخضضالت الشضضخصية  املتمثلضضة 

بضضأداء واجبضضات ومتطلبضضات العمضضل عضضىل أكمضضل وجضضه.

التقييم

التقييم الذايت
تعليقات املرشف املسؤول، ملحوظات خالل املقابلة

3.5. التخطيط والرقابة

تتألف هذه الكفاءة من إمكانية حتديد األولويات، ووضع اجلدول الزمني للعمل، وتنظيم 
وختطيط األنشطة للوصول إىل أهداف قصرية وطويلة األمد، وضامن التوظيف الفعال 

للوقت واملوارد األخرى، وحتديد وإسناد املهام واألدوار للوصول إىل األهداف املخطط 
هلا. وهذا يشمل القدرة عىل متابعة جداول زمنية حمددة، ومجع املعلومات الالزمة حول 

قياس التقدم، والقدرة عىل الضبط والرقابة وخاصة إذا كانت األنشطة املنفذة تتامشى مع 
النتائج املخطط هلا.

التقييم

التقييم الذايت للموظف

تعليقات املرشف املسؤول، ملحوظات خالل املقابلة
3.6 القدرة عىل إدارة املوظفني

)يتم تقييم هذا املجال يف احلاالت التي يكون فيها املوظف مرشفا عىل عمل موظفني 
آخرين(

ويشمل املهارات الالزمة لتحديد املهام بوضوح للمرؤوسني )تفويض الصالحيات(، 
وضامن التغذية الراجعة حول إنجاز املهام والواجبات، وحتقيق تفاين والتزام املرؤوسني 

يف العمل، إىل جانب امتالك مهارات حتفيز وإقناع املرؤوسني.

التقيي

التقييم الذايت للموظف

تعليقات املرشف املسؤول، ملحوظات خالل املقابلة
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4. ملخص نتائج تقييم األداء
مستوى الدرجات تقييم أداء الواجبات 

واملهام
الوزن %70

تقييم الكفايات
الوزن %30

النتيجة النهائية لتقييم 
األداء

)0,7 x A( + )0,3 x B(
A B

ممتاز – يفوق كل املعايري 5 ملخص النتائج ملخص النتائج القيمة العددية للدرجة
جيد جدا - يفوق معظم املعايري 4 العالمات ترتاوح بني 

)5- 1(
جيد – يلبي كل املعايري 3 التقييم النهائي بالكلامت

مرض – يلبي معظم املعايري 2
ضعيف – ال يلبي معظم املعايري 1

5. احتياجات التدريب والتطوير
ويشمل هذا القسم أوجه القصور التي تم حتديدها يف جمال تقييم الكفايات، وتوصيات الختاذ تدابري 

التدريب والتطوير التي يمكن أن حتسن من كفاءة العمل.
أنواع تدابري التدريب والتطوير أوجه القصور املحددة يف جمال 

الكفايات:

التقييم الذايت:

تقييم املرشف:

1. التدريب يف مكان العمل )التدريب أثناء اخلدمة(
2. التدوير الوظيفي

3. التدريب والتوجيه
4. الدراسة الذاتية

)ODL( 5. التعلم املفتوح والتعلم عن بعد
6. ورش العمل والندوات

7. دورات تدريبية قصرية
8. دورات تدريبية طويلة )وحدات أو متواصلة(

9. دورات يف اخلارج
10. جوالت دراسية

11. املؤهالت املهنية والفنية
12. الدراسات العليا

توصية الختاذ تدابري التدريب والتطوير

7. التوصيات والتدابير املتعلقة بنتائج تقييم األداء
يتضمن هذا القسم توصيات بشأن التطوير الوظيفي، واجلوائز واحلوافز املرتبطة بحاالت األداء 

)املمتاز واجليد جدا(، فضال عن التدابري املزمع اختاذها ملعاجلة حاالت األداء غري املرضية - 
»ضعف األداء« 

التدابري أدلة التثبت، الوصف
أدوات التحفيز حول نتائج تقييم األداء املتمثلة ب "ممتاز" 

، "جيد جدا"
مكافأة مالية مبلغ املكافأة

إسناد رتبة أعىل
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ترقية
توصيات التطوير الوظيفي

شهادة شكر وتقدير
حوافز أخرى

تدابري حول "نديت األداء"
مهام برنامج حتسني األداء

1.
2.
3.

بند التقييم املعاد
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تعليقات هنائية للموظف املقيَّم، إن وجدت:
املوظف: 

التاريخ: ...\....\.....20 ...\
___________________________________________

\ االسم، اسم العائلة، التوقيع \

تعليقات هنائية للمقيِّم )املسؤول(، إن وجدت:
املرشف املبارش

التاريخ: ....\....\.…20 \
___________________________________________

\ االسم، اسم العائلة، التوقيع \

تعليقات \ موافقة مسؤول مراجعة التقييم )مدير املقيِّم(:
مسؤول مراجعة التقييم

___________________________________________
\ االسم، اسم العائلة، التوقيع \

التاريخ: ....\....\.…20 \

إقرار نتائج تقييم األداء:
رئيس املؤسسة احلكومية

التاريخ: ....\....\.…20 \

___________________________________________
\ االسم، اسم العائلة، التوقيع \
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امللحق )2(: خطة العمل السنوية للمديرية \ الوحدة اإلدارية
اسم املوظف:                                                       املسمى الوظيفي:

املؤسسة:                                                                 وحدة العمل:                                                                                                                  
اسم املرشف:                                                          املسمى الوظيفي:                                                                                  

 فرتة األداء:  من ............ إىل................                                                  
متت املوافقة عىل خطة األداء بتاريخ:                                                  املرشف:                                                      

املوظف:

الواجبات الرئيسة واملهام )عادة من 6 - 10( والنتائج املطلوبة

№
الواجب / املهمة / املسؤولية )من الوصف 
الوظيفي وخطة العمل السنوية للمديرية / 

الوحدة اإلدارية(
النتائج املتوخاة

النسبة املئوية املرجحة 
للنتائج

  املجموع( 100%)  

الدعم الالزم 
إلحراز النتائج



TA TO SUPPORT THE CIVIL SERVICE 
REFORM IN WB & GAZA

EU Funded Project

االتحاد االوروبي
European Union


