نظام إدارة األداء
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انطالقا من سياسة الحكومة االتحادية نحو املراجعة املستمرة لسياسات املوارد البشرية ،كلما
تطلبت مصلحة العمل ذلك بما يتناسب مع أفضل املمارسات العاملية وفي ظل التوجهات

مقدمة

الحكومية نحو خلق بيئة عمل سعيدة وإيجابية في الحكومة االتحادية ،وبما يدعم رفع كفاءة
املوظفين الحكوميين نحو أداء مهامهم الوظيفية بما يتواءم مع رؤية اإلمارات  2021ومئوية
اإلمارات  ،2071فقد قامت الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية بمراجعة وتطوير نظام

إدارة األداء ملوظفي الحكومة االتحادية

2

أهداف نظام إدارة األداء

3

إرساء

تحديد

اعتماد

رسم

قواعد األداء
ومعايير التقييم
السنوي للموظفين

مستويات األداء
ُ
التي تستحق عنها
العالوة الدورية.

مستويات األداء
املطلوبة للترقية.

مسار التظلمات
من نتائج تقييم
األداء السنوي.

الدرجة الوظيفية على الكادر العام أو ما يعادلها
من درجات على الجداول الخاصة بالجهات االتحادية

نطاق التطبيق
يطبق هذا النظام على كافة موظفي الجهات االتحادية بغض
النظر عن نوع ومدة العقد بما في ذلك املوظفين بدوام جزئي
ويستثنى من تطبيق النظام الفئات التالية:
.1

املوظفين شاغلي الدرجات الوظيفية من الدرجة ()8
الى الدرجة ( )14أو ما يعادلها من درجات في الجهات
االتحادية التي لها جداول ودرجات خاصة بها على أن
يتم تقييم أداءهم بناء على املهام املكلفين بها.

.2

أعضاء السلك القضائي والدبلوماس ي على أن تتوافق
أنظمة األداء الخاصة بهم مع املبادئ العامة واإلطار
العام لهذا النظام

نطاق تطبيق
نظام إدارة
األداء ملوظفي
الحكومة
االتحادية

وكيل وزارة /املدير العام
وكيل وزارة مساعد/املدير التنفيذي
الخاصة ا
الخاصة ب
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

استثناء الدرجات الوظيفية من  8إلى 14
ً
نظرا العتمادها على مهام وليست أهداف محددة( :امثلة الوظائف :مندوب عالقات عامة ،مشرف
خدمات وصيانة ،عامل فني ،سائق ،رئيس حراس...،إلخ)
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النطاق
السابق

ركائز نظام إدارة األداء

5

األهداف:

َّ
ُيمثل هذا املحور ما ُيتوقع من املوظف إنجازه خالل السنة ،حيث
تساعد األهداف املوظف على التركيز على النواحي الرئيسية في عمله،
مما يحقق اإلنجاز بكل كفاءة وفاعلية.

الكفاءات:

يركز هذا املحور على األسلوب أو اآللية التي تحدد كيفية إنجاز
املوظف ألهدافه وفق اإلطار العام للكفاءات السلوكية ،املتوافق مع
نموذج االمارات للقيادة الحكومية باإلضافة الى الكفاءات
التخصصية

ركائز نظام إدارة األداء

مراحل دورة نظام إدارة األداء
01
02

03

تخطي ـ ـ ــط األداء

يتم االتفاق على األهداف وتحديدها،
ً
إضافة لبيان التوقعات والكفاءات املطلوبة
من املوظف واملتوقع منه

املراجعة املرحلي ــة

تتم مراجعة تطورات وإنجازات
املوظف ضمن األهداف املخططة

التقييم النهائي للداء

يتم التقييم النهائي ألداء املوظف
حسب املعايير املعتمدة

يناير وفبراير

يونيو ويوليو

نوفمبر وديسمبر

يتيح النظام االلكتروني لألداء إمكانية تعديل وثيقة األداء السنوي طوال العام كما يوفر خاصية توثيق التغذية الراجعة
املستمرة واملقدمة لدعم للموظفين من قبل الرؤساء املباشرين

6

األهداف الوظيفية
ً
عبارة عن أهداف قابلة للقياس SMARTيتم تحديدها واالتفاق عليها مسبقا بين الرئيس املباشر واملوظف في بداية دورة إدارة األداء ،تساعد في متابعة
وقياس مدى ّ
تقدم املوظف نحو تحقيق املهام املطلوبة منه.ذ

يراعى

يمكــن

7

عند صياغة األهداف متطلبات حكومة دولة االمارات وأن تكون األهداف طموحة وتتسم بالتحدي وذلك للمساهمة في تسريع تحقيق
أهداف األجندة الوطنية وتعزيز تنافسية الدولة ،وترتبط جميع األهداف بتحقيق الخطة االستراتيجية للجهة االتحادية.

الرجوع لقاعدة موحدة لوظائف الدعم
واملســاندة في الــوزارات والجهــات االتحادية في
بنك األهداف الذكية

5000
ه ـ ـ ــدف

الختيار أهداف مناسبة للموظفين كما يجب
على الرؤساء املباشرين ضمان وجود توازن
بين األهداف.

الكفاءات السلوكية والتخصصية

تحديث اإلطار العام للكفاءات
السلوكية بما يتوافق مع
نموذج اإلمارات للقيادة
الحكومية
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اعتماد كفاءات سلوكية جديدة على
جميع الدرجات (املستهدفة من وكيل
الوزارة/املدير العام إلى الدرجة )7

يصل عدد
مستويات
الكفاءة إلى 3

ادراج الكفاءات
التخصصية ضمن
تقييم األداء
السنوي

تخصيص وزن متساوي
للكفاءات السلوكية
والتخصصية

الكفاءات السلوكية املتوافقة مع نموذج اإلمارات للقيادة الحكومية

الروح القيادية

•
•
•

اإلنجاز والتأثير

ممكن لإلنسان
قدوة حسنة
منفتح على العالم

•
•
•

مرن وسريع
يصنع قرارات ذكية وفعالة
وكفؤه
يركز على الغايات العليا
للحكومة وتحقيق النتائج

النظرة املستقبلية

• مستشرف للمستقبل
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•

مبتكر ومحفز للتغير الجذري •

ملم بتكنولوجيا املستقبل املتقدمة •

متعلم باستمرار ومدى الحياة

مستويات الكفاءة

مستوى الكفاءة 3
• وكيل الوزارة/املدير العام
• وكيل الوزارة املساعد/املدير
التنفيذي

• الدرجة الخاصة أ

متمكن (خبير)
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مستوى الكفاءة 2
• الدرجة الخاصة ب

مستوى الكفاءة 1

• الدرجة 1

• الدرجة 3

• الدرجة 2

• الدرجة 4

ممارس

• الدرجة 5
• الدرجة 6
• الدرجة 7

مدرك

اإلطار العام للكفاءات السلوكية املتوافق مع نموذج اإلمارات للقيادة الحكومية

يطور املواهب

ممكن
لإلنسان

قدوة
حسنة
منفتح على
العالم

11

التواصل على نحو واالستراتيجي
تمكين التعاون

روح
القيادة

يدعم ثقافة املساءلة واملسؤولية

الشغف و الحماسة واألخالق والقيم
يلهم ويحفز ويفوض لآلخرين
السعادة والنظرة اإليجابية
القيادة عن طريق التأثير
يشجع التنوع
التعامل مع املتغيرات وعدم الوضوح

الدرجة  5إلى الدرجة 7

الدرجة /3الدرجة 4

خاص ب /الدرجات  1و 2

املدير العام/املدير
التنفيذي /خاص أ

مستوى الكفاءة 1
مدرك

مستوى الكفاءة 1
مدرك

مستوى الكفاءة 2
ممارس

مستوى الكفاءة 3
متمكن (خبير)

تابع اإلطار العام للكفاءات السلوكية املتوافق مع نموذج اإلمارات للقيادة الحكومية

مستشرف
للمستقبل

النظرة
املستقبلية
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مبتكر ومحفز
للتغيير الجذري

ملم بتكنولوجيا
املستقبل املتقدمة
متعلم باستمرار
ومدى الحياة

البصيرة االستراتيجية
االبتكار والتفكير اإلبداعي ودعم التجارب
اإلقدام على املخاطرة
إعادة رسم وتصميم ممارسات العمل

متابعة تكنولوجيا املستقبل
التطوير الذاتي

الدرجة  5إلى الدرجة 7

الدرجة / 3الدرجة 4

خاص ب /الدرجات  1و 2

مستوى الكفاءة 1
مدرك

مستوى الكفاءة 1
مدرك

مستوى الكفاءة 2
ممارس

املدير العام/املدير
التنفيذي /خاص أ
مستوى الكفاءة 3
متمكن (خبير)

تابع اإلطار العام للكفاءات السلوكية املتوافق مع نموذج اإلمارات للقيادة الحكومية

مرن وسريع

اإلنجاز
والتأثير

يصنع قرارات ذكية
وفعالة وذات كفاءة
يركز على الغايات
العليا للحكومة
وتحقيق النتائج

13

يراقب البيئة املحيطة ويفسرها
يتجاوب ويتأقلم بسرعة
اتخاذ القرار بفعالية

يشجع اآلخرين على تعلم اتخاذ القرارات
الفعالة
مطلع على توجيهات الحكومة  ،ينشر مفهوم
الغايات  ،واألهداف العليا للحكومة .

الدرجة  5إلى الدرجة 7

الدرجة / 3الدرجة 4

خاص ب /الدرجات  1و 2

املدير العام/املدير
التنفيذي /خاص أ

مستوى الكفاءة 1
مدرك

مستوى الكفاءة 1
مدرك

مستوى الكفاءة 2
ممارس

مستوى الكفاءة 3
متمكن (خبير)

احتساب أوزان األهداف و الكفاءات وفق الدرجات الوظيفية

األهداف
وزن الهدف
وزن الكفاءة
عدد األهداف
أوزان األهداف

الكفاءات

العدد اإلجمالي
للكفاءات

مستوى الكفاءة :متمكن (خبير)

مستوى الكفاءة :ممارس

مستوى الكفاءة :مدرك

70%
30%

60%
40%

50%
50%

وكيل وزارة/الوكيل املساعد/مدراء العموم /املدراء
التنفيذيون /الدرجة الخاصة أ ومن في حكمهم

الدرجة الخاصة ب  /الدرجة /1
الدرجة 2

مستوى الكفاءة :متمكن (خبير)

مستوى الكفاءة :ممارس

10-4
الحد األدنى  - %10الحد األعلى %25
الدرجة  /3الدرجة 4

الدرجة  /5الدرجة  /6الدرجة 7
مستوى الكفاءة :مدرك

الكفاءات السلوكية

10

10

10

6

الكفاءات التخصصية

0

5-0

من  2الى 5

من  4إلى 8

وزن الكفاءة
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وكيل وزارة/الوكيل املساعد/مدراء العموم /املدراء
التنفيذيون /الدرجة الخاصة أ ومن في حكمهم

الدرجة الخاصة ب  /الدرجة /1
الدرجة 2

الدرجة  /3الدرجة 4

الدرجة  /5الدرجة  /6الدرجة 7

وزن متساوي للكفاءات
مثال :مجموع الكفاءات مقسوم على عدد الكفاءات املحددة (سلوكية +تخصصية)

مستويات نتائج تقييم األداء
أصبحت مستويات نتائج تقييم األداء ملوظفي الحكومة االتحادية ( ) 5مستويات كما هو مبين أدناه:

5

•
•
•
•
•

4

•
•
•
•

حقق أهدافه بكل كفاءة وفاعلية طوال العام
تجاوز نسبة القياس ملؤشرات األداء املحددة لألهداف بشكل ملحوظ ( %100أو أكثر)
حقق أهداف أكثر من األهداف املتفق عليها.
كان لألهداف التي حققها أثر ايجابي واضح وملموس على جهة عمله
قام بتقديم اقتراحات ومبادرات تم األخذ بها وتطبيقها من قبل جهة عمله
حقق أهدافه بكل كفاءة وفاعلية .
حقق نسبة القياس ملؤشرات األداء املحـ ــددة لألهداف
()%99-85
كان لألهداف التي حققها أثر ايجابي واضح وملموس
على االدارة أو القطاع الذي يعمل به
قام بتقديم اقتراحات ومبادرات ايجابية
ستنطبق هذه املعايير على تقييم الكفاءات السلوكية والتخصصية
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5
4
3
2

1

3
2
1

•

•
•

يؤدي عمله بانتظام وفقا لألصول املقررة ويفي
بالتوقعات في جميع ما يطلب منه يحقق معظم
أهدافه () %84 -70

غالبا يؤدي عمله بانتظام وفقا لألصول املقررة ويفي
بالتوقعات في ما يطلب منه ويحقق أهدافه (%69 -60
)
ً
مستوى أداء املوظف دائما أدنى من التوقعات إذ أنه
يحقق نسبة القياس ملؤشرات األداء أقل من  %60في
الكثير من املجاالت األساسية في العمل ويحتاج إلى
تطوير وتحسين أدائه ليصل إلى املستوى املطلوب.

منحنى توزيع نسب التقييم النهائي ملوظفي الحكومة االتحادية
70%

نتائج توزيع(تصنيف) األداء االجمالية
60%

60%
50%

40%

30%

20%

15%

10%

15%

5%

5%
5
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4

3

2

0%
1

املكافآت املرتبطة باألداء
لغايات تحقيق املزيد من الحوكمة تم تعديل املكافآت كالتالي:
التقييم النهائي للداء

العالوة الدورية

الترقية

5

ً
طبقا لالئحة التنفيذية

مؤهل للترقية االستثنائية أو الوظيفية أو املالية

4

ً
طبقا لالئحة التنفيذية

مؤهل للترقية الوظيفية أو الترقية املالية

3

ً
طبقا لالئحة التنفيذية

مؤهل للترقية املالية

2

ً
طبقا لالئحة التنفيذية

غير مؤهل ألي نوع من أنواع الترقية

1

غير مؤهل للعالوة الدورية

غير مؤهل ألي نوع من أنواع الترقية

هناك ضوابط وشروط واضحة للترقية في املادة (  )49من الالئحة التنفيذية لقانون املوارد البشرية
ومن أبرز تلك الشروط توفر املخصصات املالية.

17

توثيق التغذية الراجعة ألداء موظفي الجهة االتحادية
يتيح النظام االلكتروني توثيق وحفظ التغذية الراجعة الرسمية بصورة مستمرة أو بانتهاء املشروع (اعتمادا على طبيعة الوظيفة /املهام )
الرئيس املباشر للموظف
 : 1تقرير التغذية الراجعة من ر

الراجعة املقدم من املوظف
 : 1تقرير التغذية ر
الراجعة املقدم من املوظف
 :2تقرير التغذية ر

يجب أن يحتوي تقرير التغذية الراجعة املوثق
«للرئيس املباشر» على املعلومات التالية:

•
•
•
18

؟

ما الذي يفتخر املوظف بتحقيقه؟
ما هي الصعوبات التي واجهها أو يواجها املوظف؟
ما هي املجاالت أو نوعية الدعم التي يطلبه املوظف من الرئيس
املباشر؟

التغذية الراجعة املتبادلة

 : 3تقرير التغذية الرر
اجعة املقدم من املوظف

 :2تقرير التغذية الراجعة منرالرئيس املباشر للموظف
 :3تقرير التغذية الراجعة منرالرئيس املباشر للموظف

يجب أن يحتوي تقرير التغذية الراجعة املوثق «للموظف» على
املعلومات التالية:

•
•
•
•

ما الذي يؤديه املوظف بشكل جديد؟
ما الذي لم يستطع املوظف تقديمه؟
ما الذي يجب على املوظف االستمرار في القيام به ؟
ما الذي يجب على املوظف التوقف عن القيام بفعله؟

؟

إدارة أداء املوظفين املكلفين بإنجاز املشاريع
ً
نظرا لطبيعة عمل بعض الجهات االتحادية والتي يتطلب العمل لديها إنجاز مشاريع تخصصية مختلفة وفق معايير انجاز وأطر زمنية محددة وانسجاما
مع ذلك فإن هذا النظام يمنح الرؤساء املباشرين واملوظفين القائمين على إنجاز وتنفيذ تلك املشاريع مرونة كافية تتوافق مع طبيعة عملهم تتمثل
فيما يلي:

.1
 .2امكانية تعديل وثيقة األداء السنوي طوال العام
 .3يمكن تعديل وتغيير األهداف الذكية من قبل الرئيس املباشر بالتنسيق مع املوظف أثناء دورة نظام إدارة األداء وذلك بدون انتظار مرحلة
أن يتم تقييم أداء املوظف لكل مشروع عند انتهاءه وفق معايير اإلنجاز املتفق عليها

املراجعة املرحلية

.4
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وجوب مراجعة وثيقة األداء الفردي بوتيرة مستمرة ،على أساس ربع سنوي أو على أساس اكتمال املشروع

آلية تقييم أداء املوظفين للفئات
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 -1امل ـ ـ ـ ـ ـ ــوظفين امللتحق ـ ـ ـ ـ ـ ــين بالخدم ـ ـ ـ ـ ـ ــة
الوطنية أو في إجازة دراسية ممتدة

 -2املوظف ــون ف ــي إج ــازة مرض ــية طويل ـة/
مرافقة/إجازة تفرغ….الخ

يجــوز لجهــة العمــل عنــد تقيــيم نتــائج األداء للمــوظفين
امللتحقين بالخدمـة الوطنيـة أو الحاصـلين علـى إجـازات
دراس ــية ممت ــدة االسترش ــاد بنت ــائج تقي ــيم املعني ــين ف ــي
هيئـة الخدمـة الوطنيــة واالحتياطيـة للموظـف املعنــي أو
بنــاء علــى النتــائج الدراســية للموظــف املجــاز دراس ـيا أو
أن تق ـ ــوم جه ـ ــة العم ـ ــل ب ـ ـ جراء عملي ـ ــة التقي ـ ــيم له ـ ــذه
الفئـة مــن تلقــاء نفســها وفــي الحــالتين أعــاله يجـب أن ال
يتجاوز مستوى التقييم ()4

ي ــتم احتس ــاب نتيج ــة األداء للم ــوظفين مم ــن ه ــم علـ ـى
رأس عمله ــم فق ــط إذا ك ــان إجم ــالي م ــدة العم ــل خ ــالل
سـ ـ ـ ــنة تقيـ ـ ـ ــيم األداء أكثـ ـ ـ ــر مـ ـ ـ ــن  6أشـ ـ ـ ــهر (متصـ ـ ـ ــلة أو
منفصلة)
فاملوظفين الذين تقل فتـرة تواجـدهم علـى رأس عملهـم
عــن ( )6أشــهر باالنقطــاع عــن العمــل لعــذر مقبــول فانـه
ال ي ــتم تقي ــيم أداءه ــم عل ــى تل ــك الس ــنة وتص ــرف له ــم
الع ـ ـ ــالوة الدوري ـ ـ ــة وال ي ـ ـ ــتم تحدي ـ ـ ــد أي مس ـ ـ ــتوى م ـ ـ ــن
مستويات األداء

 -3املوظفون الج ـ ـ ــدد
يح ــدد للموظ ــف الجدي ــد ف ــي فت ــرة االختب ــار وثيق ــة أداء
وف ـ ــق النظ ـ ــام وي ـ ــتم تقي ـ ــيم أداءه ف ـ ــي هاي ـ ــة م ـ ــدة فت ـ ـرة
االختبـار ( )6أشــهر ويجـوز تمديــدها لفتـرة  3أشــهر ،فـ ذا
ثبتــت كفاءتــه الوظيفيــة يــتم تثديتــه وتحــديث األهــداف
الخاصــة بــه للمــدة املتبقيــة مــن العــام  ،إذا كانــت املـدة
املتبقي ــة ( )6أش ــهر ف ــأكثر وي ــتم تقييم ــه ف ــي هاي ــة الع ــام
شــأنه شــأن غيــره مــن املــوظفين أمــا إذا كانــت املــدة أقــل
م ـ ـ ــن ( )6أش ـ ـ ــهر ف ـ ـ ــال ي ـ ـ ــتم إدراج ـ ـ ــه ض ـ ـ ــمن دورة األداء
السنوي

الشكاوى والتظلمات

يجــوز ألي موظــف الــتظلم مــن نتيجــة األداء التــي حصــل عليهــا إلــى لجنــة التظلمــات املشــكلة فــي
جهة عمله خالل ( )5أيام عمل من تاريخ إبالغه بنتيجة التقييم النهائية.
كمــا يجــوز للموظــف الــذي يحصــل علــى نتيجــة تقيــيم أداء بمســتوى تقيــيم ( )1االعتـراض علــى
قـرار لجنــة التظلمــات إلــى لجنــة النظــر فــي االعتراضــات فــي الحكومــة االتحاديــة خــالل ( )10أيــام
عمــل مــن تــاريخ تبليغــه بق ـرار لجنــة التظلمــات ويكــون ق ـرار لجنــة االعتراضــات قطعي ـا فــي هــذا
الشأن.
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األحكام العامة
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املوظف ــون م ــن فئ ــة العق ــد املؤق ــت ي ــتم وض ــع أه ــداف ومه ــام وكف ــاءات له ــم من ــذ
البدايــة مــع مراجعــة مســتمرة ومرحليــة وفقــا ألحكــام هــذا النظــام وذلــك حتــى يــتم
تقيــيمهم إذا تــم تعييــنهم فــي وظيفــة دائمــة بعــد انتهــاء العقــد املؤقــت شـريطة عــدم
وجــود فاصــل زمنــي بينهمــا وفــي حــال عــدم التعيــين توقــف إج ـراءات التقيــيم نظ ـرا
النقطاع أساسيات التقييم
املوظفـ ــون املعينـ ــون بـ ــدوام جزئـ ــي تنطبـ ــق علـ ــيهم أحكـ ــام هـ ــذا النظـ ــام وتحس ـ ـب
ً
املكاف ــآت املرتبط ــة ب ــاألداء وفق ــا للنس ــبة والتناس ــب م ــع س ــاعات العم ــل والدرج ــة
الوظيفية
إذا لــم يــتمكن الــرئيس املباشــر مــن تنفيــذ دورة إدارة أداء املوظــف ألي ســدب مــن
ً
األس ــباب عندئ ــذ يت ــولى الش ــخص ال ــذي يح ــل مكان ــه ك ــرئيس مباش ــر القي ــام به ــذه
املهمة حسب األصول
إذا مــا طـرأ أي تغييــر علــى وضــع املوظــف خــالل العــام ســواء نقــل أو نــدب أو إعــارة
ً
يتعــين عليــه عندئــذ مراجعــة أهدافــه أمــا إذا كــان التغيــر ينصــب علــى محــور مهامــه
(ألسباب تعود للعمل) فمن الضروري أن يعيد النظر فـي صـياغة وتحديـد أهدافـه
ً
تبعا لذلك خالل مرحلة املراجعة املرحلية

 .5ي ــتم تقي ــيم أداء املوظ ــف ال ــذي تتغي ــر درجت ــه أو مهام ــه الوظيفي ــة بع ــد ب ــدء س ــنة
التقييم كالتالي:
• إذا كــان النقــل أو التغييــر خــالل الثالثــة أشــهر األولــى مــن بــدء ســنة التقيــيم يكــون
التقييم على أساس الوظيفة الجديدة فقط
ً
• إذا تــم النقــل أو التغييــر بعــد ثالثــة أشــهر مــن بــدء ســنة التقيــيم عندئــذ يـتم تقيــيم
ً
أداءه اســتنادا إلــى العمــل الســابق والعمــل الحــالي بحيــث يشــترك الــرئيس املباشــر
(السابق والحالي) في عملية التقييم السنوي له
 .6يج ـ ــوز لجه ـ ــة العم ـ ــل عن ـ ــد تقي ـ ــيم نت ـ ــائج األداء للم ـ ــوظفين امللتحق ـ ــين بالخدم ـ ــة
الوطني ـ ــة أو الحاص ـ ــلين عل ـ ــى إج ـ ــازات دراس ـ ــية ممت ـ ــدة االسترش ـ ــاد بنت ـ ــائج تقي ـ ــيم
املعنيـ ــين فـ ــي هيئـ ــة الخدمـ ــة الوطنيـ ــة واالحتياطيـ ــة للموظـ ــف املعنـ ــي أو بن ـ ـاء علـ ــى
النتــائج الدراســية للموظــف املجــاز دراســيا أو أن تقــوم جهــة العمــل بـ جراء عمليــة
التقي ــيم له ــذه الفئ ــة م ــن تلق ــاء نفس ــها وف ــي الح ــالتين أع ــاله يج ــب أن ال يتج ــاوز
مستوى التقييم ()4

تابع األحكام العامة:
 .7يـ ــتم احتسـ ــاب نتيجـ ــة األداء للمـ ــوظفين الـ ــذين علـ ــى رأس عملهـ ــم فقـ ــط إذا كـ ــان
إجمـ ــالي مـ ــدة العمـ ــل لهـ ــم خـ ــالل سـ ــنة التقيـ ــيم أكثـ ــر مـ ــن سـ ــتة أشـ ــهر متصـ ــلة أو
منفصلة ،فيما يتعلق باملوظفين الذين تقل فتـرة تواجـدهم علـى رأس عملهـم عـن
( )6أشهر بسدب االنقطاع عن العمل لعذر مقبول فانه ال يتم تقييم أداءهم على
تل ـ ــك الس ـ ــنة وتص ـ ــرف له ـ ــم الع ـ ــالوة الدوري ـ ــة وال ي ـ ــتم تحدي ـ ــد أي مس ـ ــتوى م ـ ــن
مستويات األداء
 .8اما بشأن املوظف الجديد في فترة االختبار يحدد له وثيقة أداء وفق النظام ويتم
تقييم أداءه في هايـة مـدة فتـرة االختبـار ( 6أشـهر ويجـوز تمديـدها لفتـرة  3أشـهر)،
ف ـ ذا ثبت ــت كفاءت ــه الوظيفي ــة ي ــتم تثديت ــه وتح ــديث األه ــداف الخاص ــة ب ــه للم ــدة
املتبقيــة مــن العــام إذا كانــت املــدة املتبقيــة ( )6أشــهر فــأكثر ويــتم تقييمــه فــي هاي ـة
العام شأنه شأن غيره من املوظفين أما إذا كانت املدة أقل من ( )6أشهر فـال يـتم
ادراجه ضمن دورة األداء السنوي
 .9ال يجــوز لجهــة العمــل تعــديل نتــائج تقيــيم أداء موظفيهــا عــن أعــوام ســابقة وبــأثر
رجعــي إال فــي حــال وجــود خطــأ مــادي واضــح أو إذا تبــين عــدم ــحة البيانــات التــي
استندت إليها الجهة في تقييم املوظف
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 .10فــي حــال حصــول املوظــف علــى نتيجــة تقيــيم أداء  5أو  4أو  1يتــولى الــرئيس التــالي
للرئيس املباشر مراجعة واعتماد النتيجة النهائية
ً
 .11يجوز للهيئة تعديل أو استحداث نماذج جديدة وفقا ملتطلبات العمل.

شاشات النظام اإللكتروني :
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شاشات النظام اإللكتروني
الخطوة األولى:

األهداف الوظيفية ( )10 -4أهداف
 -كتابة أهداف جديدة كليا  -االختيار من بنك األهداف
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 -اسقاط من الخطط التشغيلية للجهة االتحادية

تعديل وزن األهداف
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شاشات النظام اإللكتروني
الخطوة الثانية:
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الكفاءات السلوكية
تظهر الكفاءات السلوكية تلقائيا وفق الدرجة الوظيفية للموظف ( )10-6كفاءات

شاشات النظام اإللكتروني :
الخطوة الثالثة :الكفاءات التخصصية
يتم اختيار الكفاءات التخصصية حسب العائلة الوظيفية ويتم تحديد عددها وفق الدرجة الوظيفية
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إمكانية تعديل األهداف طوال العام
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تعديل آلية تقييم األهداف والكفاءات:
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تعديل نتائج األداء االجمالية على مستوى الجهة الى  5مستويات (منحنى التوزيع):

توزيع ال Quota
31

مالمح عامة لنظام إدارة األداء في الحكومة االتحادية
•

إضافة الكفاءات التخصصية مع مواءمة الكفاءات السلوكية بما يتوافق مع نموذج اإلمارات للقيادة الحكومية املعتمد لدى
مكتب رئاسة مجلس الوزراء،

•
• منح املرونة الكافية للرئيس املباشر واملوظف ملراجعة وثيقة األداء السنوي طيلة العام من حيث تعديل األهداف أو إضافة
تعديل األوزان لألهداف والكفاءات وفق التحديثات التي طرأت على النظام.
أهداف جديدة.

•
ً
• وضع أطر لتقييم أداء املوظف امللتحق بالخدمة الوطنية أو املجاز دراسيا.
مستويات التقييم النهائي لألهداف والكفاءات
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متابعة وتوثيق املهام اليومية للموظف
خطوات توثيق املهام في شاشات نظام بياناتي
الدخول الى موقع الهيئة االلكتروني عن طريق الرابط ادناه :
https://www.fahr.gov.ae/

أوال:

اختيار :بياناتي /تسجيل الدخول /خارج شبكة جهة العمل

اختيار إدارة األداء للموظف واختيار :متابعة و توثيق األداء

ً
ثانيا:
ً
ثالثا:
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إضافة :سنة التقييم  /التاريخ/الحالة

في الخانات املتوفرة في النظام يجب ادخال املهام ومن ثم الضغط
على زر التطبيق ومن ثم سيتم تحويل املهام مباشرة الى املدير املباشر
لالعتماد
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آليات التواصل مع الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية:
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مع الشكر الجزيل
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