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المرجع النظامي لإلطار: 

ــى أن           ــص عل ــي تن ــة الت ــة المدني ــي الخدم ــرية ف ــوارد البش ــة للم ــة التنفيذي ــن الالئح ــادة )117( م الم
» تقــوم الجهــة الحكوميــة بقيــاس أداء موظفيهــا وفقــًا إلطــار العمــل التنظيمــي الــذي تُصــدر	 

ــي: ــي اآلت ــل التنظيم ــار العم ــدد إط ــة ويح ــة المدني وزارة الخدم
أ-  أسس قياس أداء الموظف ومعايير	 ومستوياته.

	- مســتويات األداء التــي يســتحق عنهــا الموظــف المكافــآت والعــالوة الدوريــة وضوابــط 
منحها.

ــك  ــي تل ــر ف ــى النظ ــن يتول ــي، وم ــم األداء الوظيف ــج تقوي ــن نتائ ــم م ــراءات التظل ج- إج
التظلمــات.«

المــادة )119( مــن الالئحــة التنفيذيــة للمــوارد البشــرية فــي الخدمــة المدنيــة التــي تنــص 
علــى أن » يتــم تقويــم األداء وفقــًا لمقيــاس مناســب يتــم تحديــد عــدد مســتوياته وأوصافه 

ضمــن إطــار العمــل التنظيمــي«.

المــادة )120( مــن الالئحــة التنفيذيــة للمــوارد البشــرية فــي الخدمــة المدنيــة التــي تنــص 
علــى أن » يحــدد إطــار العمــل التنظيمــي األحــكام المتعلقــة بتقويــم أداء الموظــف 
المنقــول مــن وظيفتــه إلــى وظيفــة أخــرى داخــل الجهــة أو خارجهــا، أو خــالل مــدة التدريــب 

أو الدراســة أو اإلجــازات الطويلــة أو اإلعــارة«.

المــادة )123( مــن الالئحــة التنفيذيــة للمــوارد البشــرية فــي الخدمــة المدنيــة التــي تنــص 
علــى أنــه » يجــوز للموظــف أن يتظلــم مــن نتيجــة تقويــم األداء وذلــك وفقــًا إلجــراءات 

التظلــم الــواردة فــي إطــار العمــل التنظيمــي«.

المادة األولى: 

ميثــاق األداء: نمــوذج لتحديــد األهــداف والجــدارات والــوزن النســبي والناتــج المســتهدف 
لــكل هــدف يتــم إعــداد	 مــن قبــل الرئيــس المباشــر ويتــم إطــالع الموظــف عليــه قبــل 

االعتمــاد

الهدف: النتيجة المطلوبة التي يعمل الموظف على تحقيقها خالل دورة األداء. 

التــي  الســلوكية  والخصائــص  والقــدرات  والمهــارات  المعــارف  مجموعــة  الجــدارات: 
أداء عملــه بشــكل فاعــل. مــن  الموظــف  تمكــن 

الوزن النسبي: المقدار النسبي الذي يعبر عن أهمية الهدف أو الجدارة. 

الناتج المستهدف: التحديد الكمي لألداء المتوقع تحقيقه خالل دورة األداء. 

معيار القياس: التحديد الكيفي أو الكمي عن وحدة قياس ناتج األداء.

التقديــر العــام ألداء الموظــف: قيمــة كميــة تعبــر عــن المســتوى اإلجمالــي ألداء 
الموظــف المرتبــط باألهــداف والجــدارات فــي نهايــة فتــرة زمنيــة محــددة مــن دورة األداء 

ويتــم حســابه وفــق مــا تضمنــه الدليــل اإلرشــادي الــذي تعــد	 وزارة الخدمــة المدنيــة.

دورة األداء: هــي الســنة الخاضعــة لتقويــم األداء ويكــون انتهائهــا متزامنــًا مــع نهايــة 
الســنة الماليــة للدولــة.

المادة الثانية: 

أ-   تتمثل أسس قياس أداء الموظف في الجدارات واألهداف.

	- يكــون معيــار قيــاس أداء الموظــف مــن خــالل المعيــار الكمــي أو المعيــار الكيفــي، 
ويتــم اختيــار المعيــار المناســب حســب طبيعــة عمــل الموظــف الخاضــع لقيــاس 

األداء.

ج- تكون مستويات قياس األداء كاآلتي:

درجة التقديروصف التقدير

5ممتاز

4جيد جداً

3جيد

2مرضي

1غير مرضي

المادة الثالثة:

أ-  تقــوم الجهــة الحكوميــة بصــرف العــالوة الدوريــة وفــق إجــراءات صرفهــا المتبعــة، مالــم 
تصــدر وزارة الخدمــة المدنيــة ضوابــط وإجــراءات خــالف ذلــك.

	- يرتبــط تحديــد الموظــف المتميــز واســتحقاقه للمكافــأة بمســتوى أدائــه الوظيفــي، 
وتصــدر وزارة الخدمــة المدنيــة الضوابــط واإلجــراءات الخاصــة بذلــك.
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المادة الرابعة: 

يكــون تقويــم أداء الموظــف المنقــول مــن وظيفتــه الــى وظيفة أخرى ســواًء كان النقل 
داخــل الجهــة الحكوميــة أو خارجهــا مــن قبــل الوحــدة التنظيميــة أو الجهــة الحكوميــة 
المنقــول إليهــا متــى أمضــى مــدة ال تقــل عــن ثالثــة أشــهر فيهــا، وفــي حــال لــم يمــض 
تلــك المــدة يكــون تقويــم أدائــه مــن قبــل رئيــس الوحــدة التنظيميــة أو الجهــة الحكوميــة 

المنقــول منهــا.

المادة الخامسة: 

يعــد تقويــم األداء الوظيفــي عــن الموظــف خــالل مــدة التدريــب أو الدراســة أو اإلعــارة التــي 
تزيــد عــن ســتة أشــهر خــالل دورة األداء فــي ضــوء التقاريــر التــي تــرد للجهــة الحكوميــة مــن 

جهــة التدريــب أو الدراســة أو اإلعــارة.

المادة السادسة: 

يعــد تقويــم األداء الوظيفــي عــن الموظــف خــالل اإلجــازات الطويلــة التــي تزيــد عــن ســتة 
أشــهر خــالل دورة األداء فــي ضــوء عملــه خــالل المــدة الســابقة لإلجــازة. 

المادة السابعة: 

يتــم تقويــم األداء الوظيفــي لشــاغلي المرتبتيــن )الخامســة عشــرة والرابعــة عشــرة( 
وفقــًا لمــا يــرا	 الوزيــر المختــص فــي الجهــة الحكوميــة.

المادة الثامنة: 

يتــم تقويــم األداء الوظيفــي لشــاغلي المراتــب )الثالثــة عشــرة فمــا دون( وفــق نمــاذج 
تعدهــا وزارة الخدمــة المدنيــة.

المادة التاسعة: 

أ-  يحــدد الرئيــس المباشــر للموظــف األهــداف والــوزن النســبي والناتــج المســتهدف لــكل 
هــدف بالتنســيق مــع الموظــف وفــق ميثــاق األداء.  ويجــوز تعديــل ميثــاق األداء بعــد 

انتهــاء النصــف األول مــن دورة األداء.

	- تقــوم وزارة الخدمــة المدنيــة بتحديــد قيمــة كل مــن األهــداف والجــدارات علــى أن يكــون 
مجموعهما )%100(.

النســبي  لــكل هــدف معيــار قياســه ووزنــه  أربعــة، ويحــدد  عــن  األهــداف  تقــل  أال  يجــب  ج- 
.)%  100( لألهــداف  النســبية  األوزان  مجمــوع  يكــون  أن  علــى  لــه  المســتهدف  والمســتوى 

للوظائــف  المدنيــة  الخدمــة  وزارة  مــن  الصــادرة  النمــاذج  بحســب  الجــدارات  تكــون  د- 
االشــرافية وغيــر االشــرافية، ويجــوز للجهــة الحكوميــة فيمــا يخــص الكفــاءات الفنيــة 
إضافــة جــدارات أخــرى ال تزيــد علــى )3( جــدارات بحســب احتيــاج كل جهــة، وفــي كل 
األحــوال يحــدد لــكل جــدارة الــوزن النســبي لهــا علــى أن يكــون مجمــوع األوزان النســبية 

 .)%  100( للجــدارات 

هـــ- يعــد الرئيــس المباشــر ميثــاق األداء ويتــم إطــالع الموظــف عليــه ويعتمــد مــن رئيــس 
الوحــدة التنظيميــة، ويتــم تزويــد إدارة المــوارد البشــرية بالنســخة المعتمــدة.

و- يتم تقويم أداء الموظف وفقًا لميثاق األداء في نهاية دورة األداء.

المادة العاشرة: 

أ-  يتــم تصنيــف الموظفيــن وتوزيعهــم علــى مســتويات قيــاس األداء بحســب النســبة 
ــر لــألداء وفقــًا لمــا تحــدد	 وزارة الخدمــة المدنيــة. ــة المحــددة لــكل وصــف تقدي المئوي

ــًا  ــف )20( موظف ــم التصني ــق عليه ــن يطب ــن الذي ــدد الموظفي ــى لع ــد األدن ــون الح  	- يك
الغــرض ضــم  الحــد األدنــى فــي نفــس اإلدارة فيتــم لهــذا  وفــي حــال عــدم اكتمــال 
موظفــي هــذ	 اإلدارة مــع موظفيــن مــن إدارة أو إدارات أخــرى وفقــًا لمــا تحــدد	 إدارة 

البشــرية. المــوارد 

 ج- علــى كل جهــة حكوميــة تهيئــة مقومــات تطبيــق التصنيــف مــن بيانــات وبرامــج تقنيــة 
وتدريــب وغيــر ذلــك مــن متطلبــات التطبيــق.
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إالمادة الحادية عشرة: 

يجــب علــى الرئيــس المباشــر عنــد إعــداد تقويــم األداء الوظيفــي للموظــف الرجــوع إلــى 
ميثــاق األداء وســجل تدويــن المالحظــات وتقريــر اإلنجــاز وســجل متابعــة األداء وأي مصــادر 

أخــرى تســاعد علــى تحقيــق الدقــة والموضوعيــة.

 

المادة الثانية عشرة: 

يحفــظ تقويــم األداء الوظيفــي المعــد عــن الموظــف بعــد اعتمــاد	 لــدى إدارة المــوارد 
البشــرية وعليهــا تزويــد الموظــف بنســخة منــه.

 
المادة الثالثة عشرة: 

الموظفيــن  لتطويــر  خطــة  بإعــداد  الحكوميــة  بالجهــة  البشــرية  المــوارد  إدارة  تقــوم 
أدائهــم. لرفــع  جــداً(  )جيــد  مــن  أقــل  تقديــر  الحاصليــن علــى 

 
المادة الرابعة عشرة: 

تبلــغ إدارة المــوارد البشــرية كتابــة الموظــف الــذي يحصــل علــى تقويــم أداء وظيفــي 
بتقديــر »غيــر مرضــي« فــي المــرة األولــى بضــرورة رفــع مســتوى أدائــه، فــإذا حصــل علــى 
نفــس التقديــر فــي الســنة الثانيــة تبلغــه كتابــة بضــرورة رفــع مســتوى أدائــه وإال تعــرض 
إلنهــاء خدمتــه فــي حــال حصــل علــى نفــس التقديــر للســنة الثالثــة، فــإذا حصــل في الســنة 

ــر تنهــى خدمتــه.  الثالثــة علــى نفــس التقدي

 
المادة الخامسة عشرة:

تشــكل فــي الجهــة الحكوميــة بقــرار مــن الوزيــر المختــص لجنــة مــن ثالثــة أعضــاء يكــون 
الخاصــة  التظلمــات  فحــص  مهمتهــا  تكــون  بينهــم،  مــن  البشــرية  المــوارد  عــام  مديــر 
بعمليــات األداء فــي الجهــة، وتكــون مــداوالت اللجنــة ســرية، وعلــى اللجنة فحــص التظلم 
المقــدم لهــا ودراســته، ولهــا مناقشــة الموظــف المتظلــم ومعــد ومعتمــد التقريــر، علــى 
أن ترفــع اللجنــة توصياتهــا خــالل مــدة ال تزيــد علــى شــهر مــن تاريــخ تقديــم التظلــم لهــا إلــى 

الوزيــر المختــص ليقــرر مــا يــرا	 ويكــون قــرار	 نهائيــًا. 
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