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مادة )115(:
إدارة األداء هــي عمليــة تُعنــى بقيــاس أداء الموظــف مــن خــالل أســس ومعايير 

ومســتويات محــددة مرتبطــة بأهــداف الجهــة الحكومية.

مادة )116(:
تقــوم الجهــة الحكوميــة بتطبيــق عمليــة إدارة األداء بهــدف رفــع أداء موظفيهــا 
ــى  ــي إل ــكل أساس ــك بش ــدف ذل ــتمر. ويه ــكل مس ــم بش ــادة إنتاجيته وزي

ــة: ــداف اآلتي ــق األه تحقي
     أ-  ترســيخ منهــج يضمــن ربــط عمليــة قيــاس األداء بمكافــأة وتقديــر اإلنجــازات 

والنتائــج المتميــزة. 
ــع  ــجم م ــم أداء ينس ــالل تقوي ــن خ ــف م ــة الموظ ــادة إنتاجي ــين وزي ب-  تحس
ــا. ــى تحقيقه ــة إل ــة الحكومي ــعى الجه ــي تس ــتراتيجية الت ــداف االس األه

 ج -   تشجيع وتعزيز اإلنجازات الفردية بما يحقق روح العمل الجماعي.
ــي  ــي المهن ــر االحتراف ــرص التطوي ــادة ف ــتمر وزي ــم المس ــة التعل ــز ثقاف  د- تعزي

ــف. للموظ
هـــ- تمكيــن الجهــة الحكوميــة مــن تحديــد وتقديــر الموظفيــن الذيــن يتمتعون 

بمســتوى أداء مرتفــع وتحفيزهــم بشــكل مســتمر.
 و-  وضــع أســس واضحــة لقيــاس مــدى اإلســهامات الفعليــة فــي تحقيــق وإنجــاز 

األهــداف االســتراتيجية للجهــة الحكومية.
ــض  ــن ذوي األداء المنخف ــد الموظفي ــن تحدي ــة م ــة الحكومي ــن الجه    ز-   تمكي

ــم. ــر أدائه ــط لتطوي ــداد خط وإع

مادة )117(:
تقــوم الجهــة الحكوميــة بقيــاس أداء موظفيهــا وفقاً إلطــار العمــل التنظيمي 

الــذي تُصــدره وزارة الخدمــة المدنيــة ويحــدد إطــار العمــل التنظيمــي اآلتي:

أ- أسس قياس أداء الموظف ومعاييره ومستوياته.
ب- مســتويات األداء التــي يســتحق عنهــا الموظــف المكافــآت والعــالوة الدوريــة 

وضوابــط منحهــا.
ــر  ــى النظ ــن يتول ــي، وم ــم األداء الوظيف ــج تقوي ــن نتائ ــم م ــراءات التظل   ج-  إج

فــي تلــك التظلمــات.

مادة )118(:
تكون إدارة الموارد البشرية في الجهة الحكومية مسؤولة عن عملية إدارة األداء.

مادة )119(:
يتــم تقويــم األداء وفقــاً لمقيــاس مناســب يتــم تحديــد عــدد مســتوياته 

وأوصافــه ضمــن إطــار العمــل التنظيمــي.

مادة )120(:
ــف  ــم أداء الموظ ــة بتقوي ــكام المتعلق ــي األح ــل التنظيم ــار العم ــدد إط يح
المنقــول مــن وظيفتــه إلــى وظيفــة أخــرى داخــل الجهــة أو خارجهــا، أو خــالل 

ــارة. ــة أو اإلع ــازات الطويل ــة أو اإلج ــب أو الدراس ــدة التدري م

مادة )121(:
ــاالت  ــع الح ــاً لجمي ــف كافي ــن الموظ ــد ع ــي اُلمع ــم األداء الوظيف ــون تقوي يك

التــي تطــرأ خــالل ســنة مــن تاريــخ اعتمــاده.

مادة )122(:
ال يجــوز تعديــل تقويــم األداء الوظيفــي بعــد اعتمــاده إال بموافقــة الوزيــر 
المختــص بنــاًء علــى توصيــة مبــررة مــن إدارة المــوارد البشــرية بعــد تنســيقها 

ــف. ــر للموظ ــس المباش ــع الرئي م

مادة )123(:
ــراءات  ــاً إلج ــك وفق ــم األداء وذل ــة تقوي ــن نتيج ــم م ــف أن يتظل ــوز للموظ يج

ــي. ــل التنظيم ــار العم ــي إط ــواردة ف ــم ال التظل

مادة )124(:
يتــم تقويــم أداء الموظــف خــالل مــدة التجربــة مــرة علــى األقــل لتحديــد مــدى 
ــة  ــدة التجرب ــم م ــع تقوي ــة. وال يخض ــغل الوظيف ــي ش ــتمرار ف ــه لالس صالحيت
ألســس ومعاييــر ومســتويات عمليــة إدارة األداء إنمــا يتــم التقويــم بنــاء علــى 

ــة.  ــات الوظيفي ــات والمهم الواجب

الالئحة التنفيذيـــة للموارد البشرية في الخدمة المدنية إدارة األداء



mcs.gov.sa
800 116 1666


