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لجنة مراجعة وضبط نتائج تقييم ال

(أداء)بشأن نظام إدارة األداء الوظيفي 2017لسنة ( 6)تعليمات الخدمة المدنية رقم 



تمرة نظام متكامل إلدارة األداء الوظيفي للموظفين وهو عبارة عن عملية أتصال مسهو •

هم  ويتم منن اساسها الشراكة وتشجيع التواصل والحوار المنتظم بين المسؤولين وموظفي

خاللهننا تحدينند التو حنناأ اننول أداء المهننام المنويننة بننالموظفين بكننل و ننو  وو ننع

جهننة مؤشننراأ لاينناد األداء الفننردل   وحلنن  لتحسننين األداء الفننردل والنن ل سيسنناعد ال

. الحكومية على  تحسين األداء التنظيمي وخلق بيئة عمل فحالة

نظام إدارة األداء الوظيفي  



أهداف نظام أداء 

أهداف النظام 

تعزيز ثقافة األداء لربط اهداف  
الموظف مع األهداف االستراتيجية

خلق إطار عمل علمي وعادل 
وشفاف لتقييم أداء الموظفين

االعتراف بمساهمات األداء الفردي 

التركيز على المسائلة 

وضع خطط لتحسين األداء ودعم 
وتشجيع التعلم والتطوير المستمر 
والتعرف على األداء المتدني عند 

مرحلة مبكرة

هني يكون فيها التقدم المخلق بيئة 
والقرارات التحفيزية على أسس 

التميز والجدارة

م تشجيع االتصال والحوار المنتظ
والبناء بين المشرف المباشر 

والموظفين



دورة إدارة األداء الوظيفي في الخدمة المدنية

(  يناير)المرحلة األولى 

مرحلة التخطيط 

أهداف وخطط التنظيم االداري -

خطة األداء الفردي-

(يونيو)الثانية  المرحلة

م منتصف فترة التقييمرحلة 

(المراجعة)

التغذية الراجعة -

مناقشة األداء-

المرحلة الثالثة 

(ديسمبر-سبتمبر )

تقييم األداء السنوي

مناقشات تقييم األداء -

تقييم األداء-

المرحلة الرابعة

مرحلة ربط نتائج تقييم 
األداء بالقرارات اإلدارية 
وبرامج الموارد البشرية



المسؤولياأ 

: الحكوميةالجهات 

و  بنددارة ياومنالمسنئولين اإلدارينيننظام  إدارة األداء الوظيفي بشكل مو وعي وعادل والتأكد منن أ  تطبيق •

ج تطبينق النظنام نتنا وبمتابحنةاألداء الوظيفي لجميع الموظفين الوا حين تحت اشرافهم المباشنر بصنورة منتظمنة 

.لتحسين تطبيق النظام لديها  وإاالة مخالفيه للمساءلة التأديبية

الء يم األداء بر اسننة وكيننل الننومارة ومننن فنني اكمننه وع ننوية الننوكتايننل لجنننة مراةحننة و ننبج نتننا جيتشننك•

تني المساعدو  ومن في اكمهم ومدير إدارة الموارد البشرية بالجهة الحكومية مع مراعاة اجم الانو  الحاملنة ال

فيهننا يشنملها نظنام إدارة األداء الننوظيفي عنند تحدينند عندد أع نناء اللجننة  أمنا الجهنناأ الحكومينة التنني   تتنوافر

الخدمة المدنيةالمسمياأ الوظيفية آنفة ال كر فأنه يتحين على تل  الجهة التنسيق مع الجهة المختصة بديوا 



المسؤولياأ 

فظة على ادارة تطبيق النظام بشكل فحال والمحا: الموارد البشرية في الجهات الحكومية•

.محايير السياساأ والجودة للنظام وفااً إلرشاداأ ديوا  الخدمة المدنية

األداء علنى مراةحنة و نبج نتنا ج تاينيم:لجنة مراجعة وضبط نتائج تقييم نسب  األداء•

التأكننند منننن التصننننيو الشنننامل والكلننني لننن داء بالجهنننة ةمينننع الاطاعننناأ واإلداراأ و 

. وعية اول منحنى التوميع اإلةبارل ل ما  تطبيق النظام بمصدا ية وموالحكومية 



عملية تقييم األهداف والقدرات الفردية

ط
طي

خ
ت

يم
قي

ت

ما ينبغي تحقيقه كل عامتوضيح األهداف   المهامالقدرات كيف ينبغي إنجاز توضيح 

(

القدراتضع أهدافاً للموظف وناقش معه

األهداف واألوزان لكل هدفمع الموظف على اتفق القدرات المطلوبةمع الموظف على اتفق 

األداء للموظفقيم أهداف قيم قدرات الموظف

النقاط أو التقديرات اإلجماليةالنقاط أو التقديرات اإلجمالية

النقاط اإلجمالية لألهداف والقدراتمجموع 

نقاط التقييم النهائي

مراجعة األداء وضبط النتائج

توزيع اإلجباري والمعلومات األخرى ذات الصلة التكون نتائج عملية  مراجعة وإعتدال األداء على أساس منحنى 

النهائي لألداءالتقدير 

.لي بيئة العمه فيتم إعداد تقويم األداء على أسس سليمة من مصداقية المعلومات وشموليتها وتقييم أداء الموظف آخذا في االعتبار الظروف المحيطـــــة ب



درجة 

التقدير
الوصف التفصيلي للتقييم النهائي في الدليل  مستوى التقدير

4.6-5.0

فة عامةيتميز الموظو في مهمته ويجاوم باستمرار متطلباأ األهداف والادراأ وله تأثير كبير بص

يحاق أكثر من  األهداف المتفق عليها في بداية دورة التاييم

أداؤه عالي ةداً ويتصو بالنجومية في مساهمته في األداء التنظيمي

حاأالتو يتجاوم كثيرا 

3.6-4.5
يادم الموظو أداء متميزاً ويجاوم باستمرار محظم متطلباأ األهداف والادراأ

يحاق هدف اكثر من األهداف المتفق عليها في بداية دورة التاييم
يتجاوم التو حاأ

2.5-3.5
يادم الموظو أداء  وياً ويفي بمحظم متطلباأ األهداف والادراأ

يحاق ةميع األهداف الر يسية المتفق عليها في بداية دورة التاييم
اأيفي تماماً بالتو ح

1.6-2.4

اد أو   يفي أداء الموظو ةميع المحايير والتو حاأ المطلوبة أو هناك ااةة إلى تحسن ةز ي في وا

أكثر من األهداف الحاسمة

ورة التاييميحاق بحض األهداف وينجز أ ل مما هو متو ع في بح ها التي تم ا تفاق عليها في بداية د

عادة ينجز الموظو الحمل بطرياة يحتمد عليها

حاأيفي ةز ياً بالتو 

1.0-1.5

أداء الموظو دو  الوسج دا ماً و  يفي بالمحايير في محظم المجا أ األساسية لمسئولياته

ينجز أ ل من التو حاأ في أكثر األهداف المتفق عليها في بداية دورة التاييم.

يحتاج الموظو لتطوير لير ى إلى محايير الوظيفة في ادارته
يحتاج إلى تحسين

تاييم األداء النها ي



:إدارة الموارد البشرية بالجهات الحكوميةدور -1

:ددارة نظام إدارة األداء الوظيفيبإدارة الموارد البشرية بالجهة الحكومية تأسيسا على دور •

اء النوظيفي و مدير إدارة الموارد البشرية بتحليماأ ديوا  الخدمة المدنية في كل ما يخص تطبيق نظنام إدارة األديلتزم •

ة وإخطننار ةميننع اعننداد التاننارير واإلاصننا ياأ للنتننا ج النها يننة لنتننا ج تايننيم نسننف األداء الننوظيفي فنني الجهننة الحكومينن

.المستوياأ بالاراراأ أو ا ةراءاأ الصادرة من ديوا  الخدمة المدنية

طبيق نظنام مدير إدارة الموارد البشرية التأكد من أ  ةميع اإلداراأ بالجهة الحكومية  د باشرأ مراال تيتحين على•

.الموظفينبنتا ج التاييم النها ية ل داء لجميع تاييم األداء الوظيفي و اعداد تاارير دورية

بمراةحننة نتننا ج تايننيم األداء واعننداد المسننتنداأ ديسننمبر 31–20تاننوم ادارة المننوارد البشننرية خننالل الفتننرة مننا بننين •

. الالممة  بل اةتماع لجنة مراةحة و بج نتا ج تاييم األداء بالجهاأ الحكومية

نتنا ج التاينيم يحهد إلى مدير إدارة الموارد البشرية بالجهة الحكومية إبالغ أع اء اللجنة بالبدء بحملية مراةحة و نبج•

.اءاألع موعد ا ةتماع و ا عداد والتنسيق بين تحديد وإدارة األداء الوظيفي للحام الما ي بحد انتهاء دورة 



وتاوم لجنة يناير 14–2مراةحة و بج نتا ج تاييم األداء وتكو  خالل الفترة ما بين 

ة نتنا ج مراةحة و بج نتا ج تاينيم األداء بالجهناأ الحكومينة بنالتحاق منن صنحة وعدالن

ظفين ل  والنن ل يننتم فيننه توميننع المننواألداء مننن خننالل تطبيننق منحنننى التوميننع اإلةبننار

.با عتماد على المنحنى الطبيحي ل داء

:بالجهات الحكوميةلجنة مراجعة وضبط نتائج تقييم األداء -2



لجنة مراجعة وضبط نتائج 
تقييم األداء 

يحتاج الى تحسين يتجاوز كثيرا التوقعات 

حاب األداء المتدني أصتقييم والحاصلين على (  يتجاوز كثيرا التوقعات) النظر في نتائج تقييم الموظفين الحاصلين على تقييم 

واعتمادهافي الجهة لغرض التحقق من مدى استحقاقهم لتلك النتائج(يحتاج إلى تحسين)



 صنى  آخن ين كحند أفي أول اسنبوعين منن شنهر ينناير تحاد اللجنة اةتماعها لمراةحة و  بج نتا ج تاييم نسف األداء•

ن مراةحنة بحند انتهناء ادارة المنوارد البشنرية بالجهنة الحكومينة منبحين ا عتبار أعداد الاو  الحاملة في الجهنة المحنينة

.ل ديوا  الخدمة المدنية ومطاباة نتا ج التاييم  ويتم خالل ا ةتماع اعتماد النسف النها ية للتاييم التي تم تحديدها من  ب

يتجاوم )ز األداء الحالي والمتمييحرض على اللجنة من خالل مدير إدارة الموارد البشرية  ا مة بأسماء الموظفين حول •

صنحا   كمنا تحند  ا منة اخنر  ألالمستندات الدالبة التبي تثببم تميبزهم و علبو انجبازاتهم مع عرض (  كثيرا التو حاأ

.  تطوير ادائهم و رفع كفاءتهمبخطة عمل تستهدف مرفاة  (يحتاج إلى تحسين)األداء المتدني 

ظنو ونتنا ج أدا نه الحق في استدعاء المسنؤول المباشنر لمنا شنته عنن تاينيم المواألداء للجنة مراةحة و بج نتا ج تاييم •

فننة التنني وتاننديم المحلومنناأ والمسننتنداأ الداعمننة لنتيجننة األداء للتأكنند مننن توافننق األهننداف المو ننوعة مننع يبيحننة الوظي

. يشغلها الموظو المايم

(اإلةراءاأ)لجنة مراةحة و بج نتا ج تاييم األداء 



تاييم األداء النها ي

الوصف العام للتقييم في التعليمات  تقييم األداء 

ثيننراً جنناوم كتويمنننل للموظننو حو ا داء الحننالي النن ل  يتصننو بننالمحترف والنن ل يالمسننتو  ا علننى لنن داء  

التو حاأ في انجام مهام عمله و حاأيتجاوم كثيراً الت

داء المتميننننز النننن ل يتجنننناوم باسننننتمرار محظننننم متطلبنننناأ األهننننداف يمنننننل للموظننننو المننننتمكن صننننااف األ

محايير األداء  في انجام مهام عمله/والادراأ يتجاوم التو حاأ

انجنام محنايير األداء  فني/يمنل للموظنو  حو ا داء المتو نع  الن ل يفني بمحظنم متطلبناأ األهنداف والاندراأ

عمله
حاأيفي تماماً بالتو 

إلنى تحسنن   يفي بجميع المحايير والتو حاأ المطلوبة أو هناك ااةةيمنل للموظو حو ا داء المتوسج ال ل 

ةز ني فني وااند أو أكثنر منن األهنداف الحاسنمة  و ند يحانق بحنض األهنداف وينجنز أ نل ممنا هنو متو نع فنني 

بح ها 

 حاأيفي ةز ياً بالتو

مجنا أ مستو  األداء المننخفض ايني يكنو  أداء الموظنو   يفني بالمحنايير فني محظنم اليمنل للموظو حو 

األساسية لمسئولياته  وينجز أ ل من المتو ع منه في أكثر األهداف المتفق عليها يحتاج إلى تحسين



 لسنناو النسننف ياننوم أع نناء اللجنننة بمراةحننة و ننبج نتننا ج تايننيم نسننف األداء  بنندةراء التحننديالأ والتغييننراأ اسننتناداً •

منع لو  عليهنا المحدد من  بنل دينوا  الخدمنة المدنينة وفاناً لمنحننى التومينع ا ةبنارل  بنناء علنى التانديراأ التني يحصن

ين امنا الجهناأ التني يكنو  عندد موظفيهنا منن خمسنالنوظيفي مراعاة اجم الاو  الحاملة التي يشملها نظنام إدارة األداء 

.شأ موظفاً فأ ل فانه يتحين على تل  الجهاأ التنسيق مع الجهة المختصة بديوا  الخدمة المدنية في ه ا ال

ينيم نسنف األداء  بمراةحنة و نبج نتنا ج تالجنة مراةحة و بج نتا ج تاييم نسف األداء بالجهاأ الحكومية ياوم أع اء •

.  ع ا ةبارلبدةراء التحديالأ والتغييراأ استناداً لساو النسف المحددة من  بل الديوا  وفااً لمنحنى التومي

(اإلةراءاأ)لجنة مراةحة و بج نتا ج تاييم األداء 

منحنى التوزيع االجباري

%نسبة الموظفين اءسقف النس  لتصنيف األد

%5التوقعاتكثيرا  يتجاوز 

%10يتجاوز التوقعات

%70يفي تماما  بالتوقعات

%10يفي جزئيا  بالتوقعات

%5يحتاج إلى تحسين



المبالغةمثلظفيهملموالمباشرينالرؤساءتاييمعندتحدثكانتالتيالشا حةالتاييميةاألخطاءتالفي•
.التشددفيالمبالغة )التساهل (اللينفي

كافةعلىلمحاييرانفستطبيقيتمعندماللمو وعيةأ ر ويُحتبربالشفافيةويتسمعادلإيار•
.الموظفين

والبناءالصريلروالحواالتواصلميادةفيتتمثلالحكوميةالجهةفيإيجابيةثاافةخلقفييُسهم•
.المباشرينوالرؤساءالموظفينبين

لهاو يكوالتيعامكلفيالمتميزينالموظفينعنالحكوميةللجهةد ياةإاصا ياأإعطاء•
 Talent Poolالواعدةالمواهفمنالموظفينمجموعةلتحديداستراتيجيةأهداف

بشكليساهموال لالمنخفضاألداءحولالموظفينعنالحكوميةللجهةد ياةإاصا ياأإعطاء•
والمسا لةيمالتايبنتا جالتدريبيةا اتياةاأوربجوالتحسينالتطويرعمليةفيمباشر

لماحا يتم تطبيق منحنى التوميع اإلةبارل؟ 



اينيم األداء النوظيفي باعتمناد النتنا ج النها ينة  وفني انال أوصنت بتحنديل نتنا ج تاألداء مراةحة و بج نتنا ج تاينيم تاوم لجنة •

البشننرية يحهنند الننى ادارة المننوارد البشننرية والمسننؤول المباشننر توصننياأ اللجنننة بتحننديل النتننا ج ويننتم اخطننار ادارة المننوارد

. بالنتا ج النها ية المحتمدة

.ت ع اللجنة التوصياأ الالممة لتطوير نظام إدارة األداء الوظيفي بصورة عامة بالجهة الحكوميةكما •

 اتفاظ بهنا تاوم إدارة الموارد البشرية بتوثيق كافة المالاظاأ والاراراأ ومخرةاأ اةتماع لجنة مراةحة تاييم األداء  وا•

.ومتابحة التحديالأ والتغييراأ التي ا رتها اللجنة من ملفاأ إدارة األداء 

(اإلةراءاأ)لجنة مراةحة و بج نتا ج تاييم األداء 



وم األخيننرة  بننل إةننراء الننربج بننين نتننا ج عمليننة إدارة األداء الننوظيفي وبننين الحملينناأ األخننر  إلدارة المننوارد البشننرية   تانن•

.ميع اإلةبارل بمراةحة ةميع تاادير تاييم األداء ل ما   يام لجنة المراةحة و بج نتا ج تاييم األداء  باعتماد ه ا التو

مناد النتنا ج النها ينة سياوم مدير إدارة الموارد البشرية وبناًء على نتا ج اةتماع  لجنة مراةحة و بج نتنا ج تاينيم األداء باعت•

لحكومينة بنربج وتنفي  التوصنياأ الالممنة المتحلانة بناألداء واةنراءاأ عملينة التاينيم  وتانوم ادارة المنوارد البشنرية بالجهنة ا

.نتا ج التادير الحام ل داء ببرامج الموارد البشرية

ياومو  بندورهم سياوم مدير إدارة الموارد البشرية بدفادة المسؤولين المباشرين اول التادير الحنام ألداء منوظفيهم والن ين سن•

.بدبالغ موظفيهم بالنتا ج النها ية ألدا هم 

إبالغ الموظفين بالتادير النها ي وبالاراراأ اإلدارية



:وابج التاليةفي اال عدم موافاة الموظو على تادير أداءه  يحق له  انوناً ا لتماد بدعادة النظر في التاييم وفااً لل 

اسنتنادا إلنى اخطاره بصورة من تارينر ا داء النهنا ي بالنتنا ج النها ينة لن داء للموظو خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ•

ا  يلننتمس مننن الجهننة . ننراراأ اةتمنناع لجنننة مراةحننة و ننبج نتننا ج تايننيم نسننف األداء اسننف منحنننى التوميننع ا ةبننارل

ن تناريخ  رارهنا فني ا لتمناد خنالل خمسنة عشنر يومناً منبا عتماد اعادة النظر في تاينيم أدا نه علنى ا  تصندرالمختصة

.تاديمه

منع اسنتمارة تخطنيج نتا ج تاييم أدا ه أ  يبدل رأيه كتابه ويرفق رأيه الكتابيعدم موافاته على يجف على الموظو في االة •

.وتاييم األداء الفردل للمسؤول المباشر 

التحامل مع ا لتماد



مبنرراأ المرفنوع يتحين على الموظو أ  يكتف مالاظاته بشكل رسمي في االة عدم موافاته على تحديل التاينيم اسنف ال•

إلي الموظو من  بل المسؤول المباشر  

يالأ عليهنا بنناء ترفع التاارير بحد حل  إلى المسئول في المستو  اإلشرافي األعلى لمراةحتها واعتمادها أو إلةراء التحد•

عند اايتنه على الرأل الكتابي للموظو والمسؤول المباشر وبحد ا سنتماع إلنى رأل الطنرفين فني هن ا الشنأ  وحلن  فني مو

.خمسة عشر يوماً من تاريخ تاديمه 

ينيم دو  اصنول   علنى رد مكتنو  بمثابنة رفنض التحنديل واعتمناد نتنا ج التا( 4)يُحد انتهاء الفتنرة المشنار إليهنا فني البنند •

.بصورة نها ية 

التحامل مع ا لتماد



https://www.csb.gov.bh/ar/videos.html

(أداء)نظام ادارة األداء الوظيفي 
https://www.youtube.com/watch?v=0GhTmcRInNM

شكرا  

https://www.csb.gov.bh/
https://www.youtube.com/watch?v=0GhTmcRInNM

