
ادارة األداء 
الوظيفي

بإدارة شؤون الموظفينوحدة إدارة األداء الوظيفي إعداد ومتابعة 



منننننن إدارة ااداظ النننننوظيف  
زيننادة اعاليننة الم ممننة مننن  نن   
تطننننننننننويو  داظ الةننننننننننو  ال  نننننننننننوية 

.الموجودة ايها

الهدف

مفهوم وتعريف إدارة األداء الوظيفي والهدف منه

الوظيفياألداءإدارةمفهوم

تعنننند إدارة ااداظ ايالنننناج له تنننناعل و نننن  ت ينننن  عهنننن 
:لؤا  بسيط

الوظيفياألداءإدارة

ة  نن  امننام يننتال مننن   لننظ تةيننيال مننوظف  الم ممنن
ن منن ب اظج عه   داعهال ايهنا مةابنم ميقناد  داظ يت نو

/ وال ننندارا  ( منننايا ي  ننن   )م موعنننة منننن اا ننندا  
( كيف ي     ) السهوكيا  

 م  ا   الموظف عمهظ  بمع   
 ننم افنن  مننا  ننو متوانن  م ننظ انن  

عمهظ 



الركائز األساسية التي يقوم عليها نظام إدارة األداء الوظيفي

 األهداف

وتمقننننم مننننا يتوانننن  مننننن الموظننننف إا نننناز  
   نن   العننام ل ننمان التوكينن  عهنن  ال ننوا 
اظة الوعيسننية انن  العمننم وإا نناز  ب ننم كفنن

.وااعهية

 اجلدارات

يفينة وتمقم االهوب  و اآللية الت  تحندد ك
إا از الموظف ا دااظ وان  اطانار العنام 
له فنننناظا  السننننهوكية المحنننندد مننننن ا ننننم 

.وزارة الخدمة المداية

كيف ينجز؟ ماذا ينجز؟



المبادئ األساسية لنظام دورة األداء الوظيفي

 االسرتاتيجيالتوافق

تع ينننن  وت ميننننة ااداظ مننننن  نننن   ربننننط 
  ننننننننننندا  الموظنننننننننننف بالتوجهنننننننننننا  

.االلتواتي ية لهم ممة

 باألهدافاإلدارة

 واملوضوعيةالعدل التكامليةالعالقة

االرتباط الوظيفي

والتغذية املستمرة

 باملعلومات

توكيننننن   داظ الموظنننننف وجهنننننود  عهننننن  
إا نننننناز ااشننننننياظ المهمننننننة وإشننننننوا  
الموظننف انن  عمهيننة تخطننيط وو نن 
  اا نننندا  ل نننن  يهتنننن م بالمعنننناييو التنننن

.تحة  اا دا  وت    العمم

تحةينننن  الت امننننم بننننين  داظ الموظننننف
وعمهيا  الموارد ال  نوية اا نو  منن
 ننننن   ربنننننط ااداظ بنننننالحواا  والم اينننننا 

.الوظيفية والتواية والتدري 

ن التأكينند عهنن  العنند  والمو ننوعية عنن
اوينن  إرلنناظ معنناييو عادلننة وم النن ة
وشنننننننننننننننننننفااة لعمهينننننننننننننننننننة إدارة  داظ 

.الموظفين

ي طننوا ال منننام عهننن  تحةيننن 
التنننننننننننوابط اطي ننننننننننناب  بنننننننننننين 
المننوظفين وم ممننتهال منننن 
ين     التواصم المسنتمو بن

.الموظف ورعيسة



نطاق تطبيق نظام إدارة األداء الوظيفي

الرابعةةةةةةةةةة ع ةةةةةةةةةر الموت نننننننننة 
 و منننننننا والخامسةةةةةةةة ع ةةةةةةةر 

يعادلهنننننننا واةننننننناج لمنننننننا ينننننننوا  
الننننوعيع ااعهنننن  انننن  ال هننننة 

.م عماج

ا امنننا دون  و منننا يعادلهنننالمرتبةةةة الثالثةةةة ع ةةةر 
مهنا من وظاعف إشوااية وغيو إشوااية يتال تةوي

وانننن  امننننايع تعنننند وتعتمنننند مننننن وزارة الخدمننننة 
المدايننة وي ننوز لهننوزارة تفننويج بعننج ال هننا 

.بإعداد ال مايع الخاصة بها



المواجعة 
ة اصف ل وي

ااداظ

التةييال الس وا 
لألداظ

تخطيط دورة 
ااداظ

مراحل دورة األداء الوظيفي

تنننننتال  ننننن    و  شنننننهوين منننننن بداينننننة دورة ااداظ 
و، وتت من م اا ة  طة  داظ الموظف م  المدي

ااداظ و يننتال توقينن  مننا تننال االتفنناد عهيننظ انن  ميقنناد
ين  ال ا يت من اا دا  و ال دارا  ال زمة لتحة
.اا دا  والوصف السهوك  له   ال دارا 

ا ان  تةييال ااداظ ال صف ل وا ا تيار
العننننام ااو  ول ننننن يوصنننن  بننننظ لعنننندة 

مواجعنة  داظ الموظنف و :  لن اب م هنا
تةننننديو تةدمننننظ احننننو تحةينننن  اا نننندا  

خناي وتحديد الصعوبا  التن  تواجهنظ، ات
  الخطنننوا  التصنننحيحية الم الننن ة اننن

مو هننننة ا ننننم اهايننننة دورة ااداظ، اجننننواظ 
ية التغيو عهن   ا  ند  و ااوزان ال سن 
إال و ل ننن ال يعتمنند و ال يعتنند بننأا تغيننو

و بعد موااةة و اعتماد الوعيع الم اشن
يو، و ابننن د إدارة المنننوارد ال  نننوية بنننالتغ
ينننة التخطنننيط لتحةيننن  اا ننندا  المت ة

.من دورة ااداظ

( ان  خ نو شنهوين منن العنام)تتال ا  اهاية الدورة 
سن  ويتال ايها تةييال ااداظ السن وا لهموظنف  

ما  و محدد ا  ميقناد ااداظ الن ا تنال إعنداد  ان  
داظ ويعد امويع التةديو العام، ا. بداية دورة ااداظ

الموظننننف النننن ا يت ننننمن تةننننديو  العننننام واةننننا  
و تةينيال الةوة وال ةا  الت  تحتاع إل  تطويو ويعت 

ااداظ منننن   نننال الممارلنننا  اننن  م نننا  المنننوارد 
ة ال  ننننوية ويعت ننننو بمقابننننة   ننننو ال اويننننة اا ننننط

 اشننواج المننوارد ال  ننوية والتنن  تننوت ط بننظ ارت اانناج م
  وغينننو م اشنننو مقنننم التننندري  والتطنننويو والتعااننن

الننننوظيف  وإدارة الموا نننن  والتوايننننا  والحننننواا  
.وااجور والووات  واالبتعاث وغيو ا



نمةةةةةةةةةا   األداء 
الوظيفي



ةاإلشرافيالوظائف نما   

تحميل النموذجتحميل النموذج تحميل النموذج

النماذج/ميثاق الأداء للموظف على الوظيفة الاشرافية.jpg
النماذج/التقدير العام لأداء الموظف على الوظيفة الاشرافية.jpg
النماذج/تقييم الأداء للموظف على الوظيفة الاشرافية.jpg


إشرافيةالغيرالوظائفنما   

تحميل النموذجتحميل النموذج تحميل النموذج

النماذج/التقدير العام لأداء الموظف على الوظيفة الغير الاشرافية.jpg
النماذج/التقدير العام لأداء الموظف على الوظيفة الغير الاشرافية.jpg
النماذج/ميثاق الأداء للموظف على الوظيفة الغير الاشرافية.jpg
النماذج/التقدير العام لأداء الموظف على الوظيفة الغير الاشرافية.jpg
النماذج/تقييم الأداء للموظف على الوظيفة الغير الاشرافية.jpg


التصنيف اإلجباري

وان   و  داة إدارية تُه م المةنيمال بتصن يف  داظ موظفينظ
ائة اطااا  محددة لهفاج عه  صورة اس  مئوية ل م

.من ائا  التةديو العام اداظ الموظف

:مميزات التصنيف اإلجباري

اععة ال نت ا  اا طاظ التةييمينة 
راظ التنن  كاانند تحنندث ع نند تةيننيال المنند

لمننننننوظفيهال مقننننننم الم الغننننننة الهننننننين 
.، الم الغة ا  الت دد(التسا م)

ع نننندما  اننننوب لهمو ننننوعية يعت ننننو 
اانة يتال تط ي  افنع المعناييو عهن  ك

.الموظفين

ان  ة  ه  قةااة إي ابينيُسهال ا  
م الم ممننة تتمقنننم انن  زينننادة التواصننن

الصننننوين بننننين المننننوظفين و المنننندراظ 
.الم اشوين

يُسنناعد عهنن   ن ي ننون لنند  ال هننة 
ان الموظفين الممي ين معهومة عن 

كنننننم عنننننام لت ننننن يم م موعنننننة منننننن 
.Talent Poolالموا   الواعدة 

تحدينننند المننننوظفين يُسنننناعد عهنننن  
 Lowيوا ااداظ المنننننننننننن خفج

Pwrformers لتطويو  داعهال.



أساليب تطبيق التصنيف اإلجباري

التط ي  عه  مستو  
الو دا  الت ميمية بال هة

.الح ومية

 :مثلخمتلفةبأساليباإلجباريالتصنيفيطبق

هة التط ي  عه  مستو  ال 
.الح ومية بال امم

ن التط ي  لتحديد اس ة م
يو يحصم عه  تةديو ممتاز وغ

.مو   اةط



توزيع التصنيف اإلجباري

 .املدنيةاخلدمةوزارةقبلمنحتديدهاسيتماليتالنسبوفقهتباعااملرادالتوزيعيكونأنينبغي

5
ةموتف  لهغاي

4
موتف 

2
م خفج

3
متولط

1
م خفج لهغاية

70-90% 3-10% 3-5%2-10%2-5%

فريق عمل األداء الوظيفي

عدد الموظفين



الفروقةةةةةةةات بةةةةةةةيا تقيةةةةةةةيد األداء الةةةةةةةوظيفي ال ديةةةةةةةد 
والقديد

 اجلديدالوظيفياألداءتقييم القديمالوظيفياألداءتقييم

امايع لتةييال ااداظ الوظيف  ت مم جمي  الوظاعف ( 3)امويع لتةويال ااداظ الوظيف  با ت   الوظاعف ( 14)النماذج

:يعتمد تةييال ااداظ عه  ع صوين :يعتمد تةويال ااداظ الوظيف  عه  ق ث ع اصو عناصر التقييم 

مقايس الدرجات

ال دارا اا دا  الع اا ااداظ الوظيف  الصفا  ال خصية 

.يوجد مةياس قابد و مو د لدرجا  اا دا  و ال دارا  يف  ال يوجد مةياس قابد لو   درجا  ع اصو امويع تةويال ااداظ الوظ

يع بعنند ااتهنناظ عمهيننة التةننويال واعتمنناد كنن ج مننن الننوعيع الم اشننو ورعننتوقيع املوظف 
ال هة يتال تواي  الموظف بالعهال 

:موا م3تواي  الموظف عه  

اهاية دورة ااداظ م تصف دورة ااداظاظبداية دورة ميقاد ااد

(5)درجة تةييال ااداظ من (100)درجة تةييال ااداظ من الدرجة

إدارة املووووووووووووووووووارد 

البشرية

:يتال إرلا  اسخ لهموارد ال  وية العتماد ا عه  مو هتينتةوم بحفظ اسخة من التةويال ال هاع  اداظ الموظف

اعتمنننناد )بدايننننة دورة ااداظ 
(ميقاد ااداظ

م تصنننننننننننننف دورة ااداظ 
اةنننط اننن   النننة وجنننود )

تعنننننننديم عهننننننن  ميقننننننناد 
(ااداظ

اهاينننننننننننننننة دورة ااداظ 
ظ اعتمننناد تةينننيال اادا)

و التةننديو العننام اداظ
وإرلننننا  ( الموظننننف 

ااصنننننننننننم لهمنننننننننننوارد 
.ال  وية

 النة  يام لهتمهال من تاريخ ت ويد الموظف ب سخة م نظ ان ( 10)يوم لهتمهال( 15)التظلم

(غيو مو  ) صولظ عه  درجة 


