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نظام ادارة األداء لموظفي الحكومة االتحادية 

تحديد االهداف و الكفاءات1.
المراجعة المرحلية 2.

تقييم االداء3.



:المرجعيات

لعقد يطبق هذا النظام على كافة الوزارات والجهات االتحادية بغض النظر عن نوع ومدة ا
يستثنى أو الدرجة الوظيفية بما في ذلك الموظفين العاملين بدوام جزئي وبدوام كامل و 

من ذلك العاملين في وظائف خدمية

3

إطار الكفاءات 

التخصصية

اإلطار العام 

وكية للكفاءات السل

قرار مجلس الوزراء 

( 12)الموقر رقم 

باعتماد 2012لسنة 

نظام إدارة األداء 

لموظفي الحكومة 

االتحادية
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تعليمات الصادرة بشأن كيفية تقييم 

الكفاءات السلوكية

الدليل االسترشادي إلجراءات نظام إدارة األداء 

لموظفي الحكومة االتحادية

دليل تطبيق نظام إدارة األداء الخاص بموظفي

الحكومة االتحادية

دليل تطبيق نظام إدارة األداء الخاص بموظفي إدارات 

الموارد البشرية

اإلسترشاديةاألدلة 



ركائز النظام

وهو ما ُيتوقَّع من الموظف إنجازه خالل 
السنة حيث األهداف تساعد الموظف 

على ضمان التركيز على النواحي 
الرئيسية الهامة في عمله

الكفاءاتاألهداف

محددة•

قابلة للقياس•

قابلة للتحقيق•

ذات صلة•

ضمن إطار زمني•

الذكيالهدف 

إنجاز األسلوب أو اآللية التي تحدد كيفية
ءات الموظف ألهدافه وفق اإلطار العام للكفا

السلوكية
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«كيف ينجز» «ماذا ينجز»



دورة نظام إدارة أداء الموظفين
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عملية الضبط وموازنة النسب

المعتمدةالنسب  األداءتصنيف 

0 - 5% وظيفوق التوقعات بشكل ملح

0 - 10% يفوق التوقعات

80% - 100% يلبي التوقعات

0 - 5% يحتاج إلى تحسين

أربعة
مقاييس

تقدير

يفوق التوقعات

بشكل ملحوظ

ينتحسإلى يحتاج التوقعاتيلبييفوق التوقعات

وعضةوية تتشكل في كل جهة اتحاديةة برئاسةة وكيةل الةوزارة
.وكةةةةالء الةةةةةوزارة المسةةةةاعدين ومةةةةةدير إدارة المةةةةوارد البشةةةةةرية

التقييم فيمةةةا يتعلةةةق بةةةنهائيةةةةوتعتبةةةر قةةةرارات هةةةذه اللجنةةةة 
.  النهائي ألداء كل موظف

سةةةةةيقوم أعضةةةةةاء اللجنةةةةةة خةةةةةالل اجتمةةةةةاع الضةةةةةب  وموازنةةةةةة 

يةةةةة النسةةةةب بتبةةةةادل اآلراء والنقةةةةا  حةةةةول مالحظةةةةات التغذ
يةةةع الراجعةةةة والتعةةةديالت الممكنةةةة فةةةي جميةةةع اإلدارات وتو  

ك الجهةةةةة النتةةةائإل اإلجماليةةةةة لتقيةةةيم أداء المةةةةوظفين فةةةي تلةةةة
وفةةةةق جةةةةدول سةةةةقف النسةةةةب المبةةةةين أدنةةةةاه  شةةةةريطة أن ال
يتجةةةةةةةةاوز المجمةةةةةةةةوع النهةةةةةةةةائي لنسةةةةةةةةب نتةةةةةةةةائإل تقيةةةةةةةةيم أداء

%100الموظفين عن  
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80%

5% 5%

10%



إدارة األداء المتدني

« ة إلةى تحسةينبحاجة»يتعين على الرئيس المباشر عقد اجتماع مةع الموظةف الةذي ينةدري تقييمةه النهةائي ضةمن ف ةة •

لمعرفة االسباب الكامنة وراء هذا االداء المتدني

الموظف

ر ادراك المشكلة ومساعدة الرئيس المباش
ء في تحديد االسباب الكامنة خلف االدا

المتدني

وضع خطة لمعالجة االداء المتدني 
باالتفاق مع الرئيس المباشر

الرئيس المباشر

معالجة االداء المتدني للموظف و 
توفير تحفيزه بالتوجه العام له و دعمه ب
الموارد االزمة لتحسين ادائه

اعادة تقييم االداء عند انتهاء خطة
(اشهر3بعد )التحسين  
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األداءتحديثات نظام إدارة 
االتحاديةالحكومة لموظفي 
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نبذه عن التعديل في نظام ادارة االداء 

في شأن تعديالت بعض أحكام قرار الوزراء 2017لسنة ( 24)رقم فقد صدر قرار مجلس الوزراء 

يوليو 31بتاريخ بإعتماد نظام إدارة األداء لموظفي الحكومة االتحادية2012لسنة ( 12)رقم 
2017

بحاجة الي " يعتبر من ذوي االداء المتدني اي من الموظفين الذين يندري ادائهم ضمن مستوي 
:و علي ادارة الموارد البشرية في الجهة االتحادية اتخاذ االجراءات التالية  , "  تحسين 

.اشهرثالثةمدتهافترةفيأدائهلتحسينللموظفخطيانذارتوجيه1.

حسينلتللموظفآخرخطيإنذارتوجيهيتم,المذكورةالمدةانتهاءبعدالموظفأداءتحسينعدمحالفي2.
.أشهرثالثةمدتهاأخيرةإنذارفترةخاللأدائه

عنيالمالموظفخدمةإنهاءيجوز,أعالهالمذكورتينالمدتينانتهاءبعدالموظفأداءتحسنعدمحالفي3.
.التنفيذيةوالئحتهالقانونألحكاموفقاوذلك,الوظيفيةكفاءتهعدمبسبب

التظلماتجانلإلىخطيبتظلميتقدمأانالوظيفيةكفاءتهعدمبسببخدماتهإنهاءتمالذيللموظفيجوز4.
.التنفيذيةحتهوالئاالتحاديةالحكومةفيالبشريةالمواردبقانونالمحددةواآللياتاإلجراءاتوفقواالعتراضات
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متطلبات التعديل في نظام ادارة االداء

 استالم للموظف من خالل النظام فور اعتماد النتائإل النهائية لدورة إدارة األداء و( أول)يتم توجيه إنذار خطي
الموظفين لنتيجة التقييم 

 طة التطوير بنفس آلية إعداد خ( إلكترونيا)والرئيس المباشر الموظفالبدء بإعداد خطة التحسين من قبل
الفردية

 إعداد خطة أداء ضمن دورة األداء الجاريةالموظفيتوجب على  .
 ل مرة كل شهر بمعدبضرورة متابعة خطة التحسين للرئيس المباشر والموظفيتم إرسال تنبيه إلكتروني

من بدء خطة التحسين 
 واليوم حسين اسبوعين قبل انتهاء موعد خطة الت)يقوم النظام بتذكير الرئيس المباشر بقرب انقضاء المدة

من المدةاألخير 
 طة أو باجتياز الخ)أيام عمل بعد انتهاء المدة وذلك الستكمال التقييم للموظف 5منح الرئيس المباشر مدة

.تذكير نهائي للرئيس المباشر و ارسال ( عدم اجتيازها
لرئيس المباشر في حال اجتياز الموظف لخطة التحسين يقوم النظام بإرسال اشعار إلكتروني وتبليغ الموظف وا

حصل فيه بضرورة عدم تغيير نتيجة التقييم خالل العام الذيمع التأكيد ) والموارد البشرية باالجتياز
(الموظف على اداء يحتاج الى تحسين 
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 س المباشر فور اعتماد الرئي( ثاني)في حال عدم اجتياز الموظف لخطة التحسين يقوم النظام بارسال إنذار خطي
(من تاريخ االعتماد )أشهر أخرى 3ويتم تمديد الفترة لمدة (السابقة ) للنتيجة السلبية 

 اشهر3يطبق ماسبق على المدة الثانية من الفترة الممددة والبالغة
 موظف والموارد لخطة التحسين الثانية يقوم النظام بإرسال اشعار إلكتروني وتبليغ الالموظففي حال اجتياز

باالجتياز والرئيس المباشر البشرية 
 والرئيس رية لخطة التحسين الثانية يقوم النظام بتبليغ الموظف والموارد البشالموظففي حال عدم اجتياز

المباشر
 على توصية بناءحسب اإلجراءات المتبعة في حق الموظف إدارة الموارد البشريةيتم اتخاذ اإلجراء الالزم من قبل

سلطة التعيين 

تتم تفعيل صفحة ادارة األداء السنوي للموظف للسنة
ة الجديدة التالية للتقييم بغض النظر عن ادراجه في خط

تحسين االداء



الجديد في نظام ادارة األداء

دارة األداء قامت الهي ة االتحادية للموارد البشرية الحكومية بإضافة بعض التعديالت في النظام االلكتروني إل
:والمتمثلة في2016الوظيفي في الحكومة االتحادية خالل عام 
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تفعيل بنك األهداف الذكية

رب  أهداف الموظفين بالخط  االستراتيجية والتشغيلية لجهات عملهم 

ظيفيةإدراي الكفاءات التخصصية وفقا للعوائل الو 

إدراي عامل أثر اإلجازات على اإلنتاجية

4،3،1تعديل سير عمل اجراءات التقييم لمستويات األداء 
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تمتة أهداف الوظائف بطريقةأ
في هلة االستخدام ومنظمةسو مبتكرة 

نظام إدارة األداء االلكتروني من خالل
عم الظهور التلقائي ألهداف وظائف الد

ادية في الجهات االتح( حسب الوظيفة)
المشغلة ألنظمة بياناتي

ظام تحسين جودة تطبيق ن
في تقييم األداء الوظيفي

الحكومة االتحادية من 
صياغة خالل ضمان 

عوضاً عن أهداف ذكية
ناد كتابتها من دون االست

.لمعايير صياغة األهداف

أهداف ذكية االستناد على 
وفق مخرجات نظام موثقة

تقييم وتوصيف الوظائف
والخطة االستراتيجية 

. والتشغيلية

بنك األهداف: أوال

يحوي على أهداف ذكية جاهزة لوظائف الدعم والمساندة في الحكومة االتحادية
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لى توفير الوقت والجهد عيساهم في
الموظف وعلى المسؤول المباشر 
ائي من خالل توفير اهداف بشكل تلق

.للموظف اثناء عملية التقييم

ميزات وخصائص بنك األهداف

فر تسهيل عملية التقييم بحيث يو
النظام بنك من االهداف لكل وظيفة 

كثر  حيث تكون اهداف الوظائف ا
.وضوحا وبصياغة جيدة

يتيح بنك االهداف امكانية اطالع 
الموظف على اهداف الوظائف االخرى 

.وامكانية ادرجها بسرعة الى أهدافه

ي توحيد االهداف لوظائف الدعم ف 
الحكومة االتحادية

وهي يوفر النظام مجموعة من العمليات التي يمكن للموظف ان يقوم بها على هذه االهداف المدرجة له من بنك االهداف
على النحو التالي

يدويبشكلهدفاضافة•

االهدافبنكمنهدفاضافة•

الهدفحذف•

الهدفنصفيتعديل•

الهدفوزنتعديل•

الهدفتكرار•



هة والتي ترب  هذه الخاصية نظام إدارة األداء مباشرًة بالخطة االستراتيجية للج
نة أنشطتها دري المسؤوليات وعكسها من الخط  التشغيلية متضمتتساعد في 

.ومبادراتها إلى جانب دورها الفعال في تحقيق رؤية الجهة وأهدافها

جيةتفعيل ربط أهداف الموظفين بالخطط االستراتي: ثانيا

والتشغيلية لجهات عملهم

أهداف المشروع ومميزاته

متطلبات األداء بأسلوب ذكي بأهداف الموظفين بما يضمن تحقيقأتمتة الخطة االستراتيجية وربطها المباشر  •
ثلة في واضح يعرض مؤشرات أداء الجهة في صورة مجزأة متممنهإل المؤسسي والفردي بشكل متكامل في إطار  

.أداء الموظفين بشكل فردي ضمن منظومة متسلسلة

يفاء متطلبات في مسار واضح لتحقيق األهداف االستراتيجية والتشغيلية واستتوجيه الطاقات والجهودضمان •
.العمل

هداف لمهارات الفردية ودورها في تحقيق األإعداد أهداف ذكية داعمة وذات منطق يعكس االحتياجات الواقعية •
.االستراتيجية
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إدراج الخطط االستراتيجية والتشغيلية

من خالل نظام ادارة االداء االلكتروني يتم تحميل الخطة االستراتيجية 
يكل لكافة الوحدات التنظيمية في اله)للجهة االتحادية والخطة التشغيلية 

(المتوفر في نظام بياناتي

بع لها تظهر االهداف بصورة تلقائية في النظام وفقا للوحدة التنظيمية التا
الموظف

البدء في تنفيذ مرحلة تخطي  األداء في النظام
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بحيث تمثل مهارات الموظف ومواهبه أحد أهم اساسات التقييم ألدائه من
ت عالية في ناحية فنية  خصوصاً في الوظائف التخصصية والتي تتطلب مهارا

.األداء

إدراج الكفاءات التخصصية وفقا للعوائل الوظيفية: ثالثا

أهداف المشروع ومميزاته

oعالية والتي يتفرد بحيث يتمتع الموظف ذو المهارات الأتمتة الكفاءات التخصصية ورفع فعالية وكفاءة تقييم األداء
.بها باستحقاق ميزة على اآلخرين ذوي المستوى األقل  بما يشكل حافزاً للموظفين المتميزين

o الكفاءات والتأكد من عدم إغفال الجانب الفني في أداء الموظف إلى جانبتعزيز الكفاءات وتقدير الجهود منح فرص
.السلوكية

o جية للجهةوالتأكيد على أهمية دورهم في تحقيق األهداف االستراتيالحفاظ على الموظفين ذوي الكفاءة العالية.

oمن حيث ارتباط المهارات بمستوى األداء المهنيفعالية تقييم األداء.
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ظفين ولتحديد يستخدم في إدارة الموارد البشرية كوسيلة لقياس حاالت التغيب بين المو 
الالزمة القصيرة أو التي تستدعي االنتباه ويتوجب معها اتخاذ االجراءاتحاالت الغياب

االدارات األخرى.كما يستخدم عامل برادفورد كذلك للمقارنة مع 

إدراج عامل تحسين االنتاجية : رابعا

(برادفورد-بضبط االجازات المرضية )

أهداف المشروع ومميزاته

ويظهر   بما يضمن تحقيق أهدافهتوفر الموظف على رأس عملهرب  مستوى األداء بصورة غير مباشرة بمدى •
مدى ارتباطه بوظيفته ورفع انتاجيته

رة عن نظمنح المسؤول المباشر لدى الموظف  والتزامه بقوانين وأنظمة العمل  ومستوى االنضباط تعريف •
. في مواعيد العمل الموظف ومدى التزامه

ن اآلخرين  بما ال   ومتابعة مدى اندماجهم وتقبلهم الموظفيتوفير بيئة عمل صحية وسليمة للموظفينالتأكد من •
.يشكل عائق نفسي لهم
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لنظام آلياً بتحويل ضماناً لدقة النتائإل والتأكد من التطبيق السليم للتقييم  يقوم ا
وظيفيالنتائإل المتدنية والعالية إلى المستوى اإلداري التالي من الهيكل ال

4،3،1تعديل سير عمل اجراءات التقييم لمستويات األداء : خامسا

تقييم األداء  لتحقيق مستوى عالي من الرضا حولالتطبيق األمثل آلليات التقييم والتأكد من عدالة النتائجضمان •

بما يحفز الموظفين ذوي األداء المتميز ويعزز من ثقتهم بالنظام واإلدارة العلياتأكيد االنجازات ودعمها•

ة الضب    بما يقلص المراجعات ويسهل عمل لجنعدم تجاوز النسب المحددة للنظام ضمن مستويات األداءالتأكيد على •
وموازنة النسب
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أهداف المشروع ومميزاته



المسارات التدفقية المحدثة

لضمان التقييم لالعتمادات في نظام تقييم االداء الوظيفي للمرحلة الثالثة فق  وذلكالتدفقيتم تغيير المسار 
.العادل والمنصف و تسهيل عملية الضبط و موازنة النسب في الجهة

:المرحلة النهائية–العتماد وثائق األداء التدفقيالمسار 

:يحتاج الى تحسين، يفوق التوقعات، يفوق التوقعات بشكل ملحوظ( 2
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الموارد 

البشرية

المسؤول 

المباشر
الموظف

مستوى يلبي التوقعات1)

الموظف
المسؤول 

المباشر

المستوى 

االداري 

التالي

الموارد 

البشرية 



شاشاتعرض 
إدارة األداء االلكترونينظام 
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في الدخول على الصفحة الرئيسية

بياناتي  

 إدارة األداء » إختيار صالحية
« للموظف

إدارة األداء» زر الضغ  على »

قائيا الى سيقوم المتصفح باإلنتقال تل* 
داءالشاشة الرئيسية في نظام إدارة األ
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 تظهر النظامفي الصفحة الرئيسية من
ة خطة نظام إدارة األداء للعام /للموظف

الجديد في القائمة الموضحة هنا 

 للبدء في إعداد وثيقة األداء   على
تخطي  » ة تحديد المرحلة /الموظف

ر و من ثم الضغ  على ز« األداء السنوي
«  االنتقال الى المهمة» 
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نظام في الصفحة الرئيسية من ال
ة/فتظهر وثيقة األداء الخاصة بالموظ

غ  لتحديث الوثيقة   قم بالض
«  تحديث» على زر 

قائيا الى يقوم المتصفح باإلنتقال تل* 
ة /شاشة الوثيقة الخاصة بالموظف

وذلك استعدادا إلضافة األهداف و 
الكفاءات لدورة األداء للعام الجديد
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 نظام إدارة األداء   يقوم على
:ركيزتين أساسيتين 

األهداف الذكية 1)
(  صيةالسلوكية والتخص)الكفاءات 2)

ة  امكانية إضافة /للموظف
األهداف من خالل عدة خيارات 

متاحة 

ة إضافة الكفاءات / للموظف
على السلوكية و التخصصية بناء

يفية الدرجة الوظيفية و العائلة الوظ
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على سبيل المثال   عند الضغ  
  « إضافة الهدف» على زر 

اف ة إمكانية كتابة األهد/للموظف
الخاصة بهم 

ل من الضرورة تعب ة جميع الحقو
االلزامية و ذلك إلعداد وثيقة أداء

الكترونية سليمة في النظام 

 100التاكد من االلتزام بنسبة  %
الوزن اإلجمالي لألهداف 

 كثر من التأكد من عدم وضع أ
أهداف فردية ذكية 8-10

سجلة عند اإلنتهاء   ولحفظ البيانات الم
«تطبيق» قم بالضغ  على زر 
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يقة يقوم المتصفح بالعودة الى وث
نات األداء الرئيسية   لعكس البيا

«األهداف» المدخلة في خانة 

 للحفاظ على الوثيقة   يرجى
«حفظ كمسودة» الضغ  على زر 

ظها لتأكد من سالمة البيانات و حف
بالشكل السليم

فيد ة رسالة تأكيد ت/تظهر للموظف
هم بحفظ التغييرات التي تمكن

اضافة » لإلنتقال الى خانة 
«الكفاءات السلوكية
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ة بالضغ  على/يقوم الموظف
«  يةإضافة الكفاءات السلوك» زر 

ة و تظهر الكفاءات في الوثيق
تلقائيا

ادها الكفاءات السلوكية تم إعتم
بناء على نموذي قيادات 

توى للكفاءت السلوكية على مس
الحكومة اإلتحادية 

 تم حصر  الكفاءات بناء على
الدرجة الوظيفية و تو يعها

م مستويات ألغراض التقيي3على 
«مدرك   ممارس و متمكن» 

ة امكانية االطالع/لدى الموظف
على التعريف الكامل عن 

زرالكفاءة من خالل الضغ  على
»        «
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على سبيل المثال   عند الضغ  
بجانب « التفاصيل» على زر 

ة /مستوى الكفاءة   تظهر للموظف
«  المقدرة» تفاصيل الكفاءة 

 تم إدراي التوصيف للكفاءة
مؤشر»باإلضافة الى تفصيل 

«السلوك للكفاءة

 ننوه على أهمية مراجعة اإلطار
ات العام للكفاءات لمراجعة مستوي

المهارة و اإلطالع على نموذي 
شأن قيادات للكفاءات السلوكية ب

تو يع مستويات الكفاءة 

ت بعد اإلنتهاء من إضافة الكفاءا
زر السلوكية   يرجى الضغ  على

«إضافة الكفاءات التخصصية» 
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فحة يقوم المتصفح باإلنتقال الى ص
والتي تمكن « إضافة القدرات» 

ة من إضافة الكفاءات /الموظف
وظيفية التخصصية بناء على العائلة ال

 جى إلستعراض الكفاءات المتاحة   ير
الكفاءات » الضغ  على خانة 

ائمة و إختيار الكفاءة من ق« الرئيسية
» العرض  و من ثم الضغ  على زر 

«ذهاب

 ننوه على أهمية مراجعة اإلطار العام
طالع التخصصية وذلك لإلللكفاءات 

فيةعلى تو يعها ضمن العوائل الوظي
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 على سبيل المثال  تم إختيار«
اءات الكف» في خانة « الموارد البشرية

ر  و بعد الضغ  على ز« الرئيسية
يقوم النظام باستعراض «  ذهاب» 

ةالكفاءات ضمن هذه العائلة الوظيفي

بناء على نموذي قيادات للكفاءات  
نود ان ننوه بأن إضافة الكفاءات 
د التخصصية الزامية و محددة بالح

األدنى و األقصى لكل الدرجات 
هار الوظيفية  حيث يقوم النظام بإظ

اشعار تنبيهي كما هو موضح

ة حرية اختيار /لدى الموظف
ا الكفاءات التي يرغبون في إدراجه

ضمن وثيقة األداء الخاصة بهم مع
ب إمكانية الحذف او التعديل إن تطل

األمر

  عند اإلنتهاء من إختيار الكفاءات
يتم ل« تطبيق» يجب الضغ  على زر 

عكسها في الوثيقة
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وثيقة يقوم المتصفح باإلنتقال الى
األداء األساسية   و تظهر الكفاءات

لوثيقةالتخصصية التي تم إضافتها ل

 نود أن ننوه بأن عملية تقييم
ابقة و الكفاءات تتبع نفس اآللية الس
أن تو يع  نسبة درجة التقييم 

ية لم للكفاءات السلوكية و  التخصص
يطرئ عليها أي تغيير 

ة  هنا مراجعة وثيقة /على الموظف
حة األداء للمرة األخيرة و التاكد من ص
و دقة البيانات المدخلة و من ثم 

ل لتحوي« استمرار» الضغ  على زر 
ماد الوثيقة للرئيس المباشر لإلعت
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داء يقوم المتصفح باإلنتقال الى وثيقة األ
األساسية   للمراجعة النهائية

 تظهر األهداف الفردية التي تم إدراجها مع
األوزان بصورة سليمة و صحيحة 

ية و تظهر الكفاءات التي تم إضافتها السلوك
التخصصية بصورة سليمة و صحيحة 

 بعد اإلنتهاء من المراجعة   يجب على
«  استمرار» ة الضغ  على زر /الموظف
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الى يقوم المتصفح باإلنتقال
شاشة المراجعة و تظهر 

أن ة وثيقة األداء بعد/للموظف
ت تمت إضافة األهداف والكفاءا

إلرسال الوثيقة الى الرئيس
المباشر لإلعتماد   يرجى 

مشاركة مع » الضغ  على زر 
«الرئيس المباشر
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الى يقوم المتصفح باإلنتقال
مشاركة تفاصيل » شاشة 
التي تمكن « التقييم

ة من وضع /الموظف
( إن وجدت) المالحظات 

للرئيس المباشر

إلرسال الوثيقة الى الرئيس
المباشر لإلعتماد   يرجى 

«تنفيذ » الضغ  على زر 
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الى يقوم المتصفح باإلنتقال
رة الشاة الرئيسية من نظام إدا
األداء   و تظهر رسالة تأكيد 

لرئيس لإلفادة بتحويل الوثيقة ل
المباشر 

 هذه الخطوة األخيرة في إعداد
الوثيقة و بعد إعتماد كل من

الرئيس المباشر و مسؤول 
نظام إدارة األداء   يقوم النظام 

بحفظها ضمن خطة نظام إدارة 
األداء للعام الجديد

 على جميع الموظفين
داء المستهدفين إعداد وثيقة األ
و ذلك للتأكد من استكمال 

خط  إدارة األداء كاملة للجهة
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شكرا


