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 تقييم األداء المؤسسيسياسة 

 ٢ 

  

  السياسة:   أهداف

 تطوير وتحس األداء الكيل يف الجمعية. .١

 تحقيق األهداف االسرتاتيجية يف الجمعية. .٢

 تطوير برامج ومشاريع الجمعية. .٣

  

  مجال التطبيق:

 .الخطة االسرتاتيجية للجمعية 

  مؤرشات األداء الرئيسيةKPIs  ومؤرشات النتائج الرئيسيةKRIs. 

 .الخطط التشغيلية للوحدات اإلدارية 

 .األنظمة والسياسات واالجراءات 

 .الربامج واملشاريع 

 .مجلس اإلدارة  

 .اإلدارة التنفيذية 

 .  املوظف

  

  سياسات ذات العالقة:

 .سياسة التحس املستمر  

  الوظيفي.سياسة إدارة األداء 
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  تقييم األداء املؤسيس: وما ه

هو قياس لألداء يشمل كل ما يتعلق بالجمعية من خطط وأنظمة وسياسات وإجراءات ومشاريع 

األهداف نحو تحقيق  التقدممستوى أداء ومدى  وعامل بهدف الحصول عىل صورة واضحة عن

 تمك من تحديد املعوقات التي تواجه ال، ك تساهم تقارير قياس األداء يف االسرتاتيجية للجمعية

ن التطوير املستمر ا أهدافهيف تحقيق  الجمعية وفرص التحس ودعم اتخاذ القرارات الالزمة لض

لألداء باإلضافة إىل املساهمة يف تعزيز الشفافية من خالل مشاركة نتائج تقارير األداء مع أصحاب 

  مثل املؤسسات املانحة والرشكاء. ةاملصلح

  

  :نظام تقييم األداء

  املسؤولية:

تنفيذ ومتابعة تقييم األداء هو مسؤولية إدارة التخطيط يف الجمعية ويتم وضع خطة التقييم 

 ضمن خطة إدارة التخطيط السنوية حسب املجاالت والجدولة التالية:
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  دورية التقييم  التقييم من ينفذ   مجال التقييم   نوع التقييم   م

  التقييم العام   .١

  –الخطط التشغيلية  –تطبيق االسرتاتيجية (تقييم شامل 

 –املوارد  –املشاريع  –اإلجراءات  –األنظمة والسياسات 

  التقنية) -التواصل

مؤسسات خارجية 

  متخصصة
  سنوي

٢.   
تقييم الخطط 

  التشغيلية 

اإلدارية تقييم إنجازات الخطة التشغيلية للوحدات 

ومساهمتها يف تحقيق اسرتاتيجية الجمعية من خالل 

  مؤرشات األداء

  شهري  اإلدارة التنفيذية 

٣.   
تقييم الخطة 

  االسرتاتيجية 

تقييم إنجازات الخطة االسرتاتيجية من خالل مؤرشات األداء 

  الرئيسية ومؤرشات النتائج

مجلس اإلدارة +إدارة 

  التخطيط
  نصف سنوي

٤.   
الربامج تقييم 

  واملشاريع

تقييم مخرجات ونتائج املرشوع وكتابة الدروس املستفادة 

  بعد االنتهاء من املرشوع
  فريق املرشوع

بعد االنتهاء من 

الربنامج او 

  املرشوع

  تقييم املوظف   .٥
تقييم لألداء الوظيفي يشمل تقييم اإلنجازات املتحققة 

  للموظف والسلوكيات العامة للموظف
  نصف سنوي  البرشيةاملوارد 

٦.   
تقييم املدير 

  التنفيذي 

تقييم أداء املدير التنفيذي وكفاءته يف تحقيق األهداف 

  االسرتاتيجية للجمعية
  نصف سنوي  مجلس اإلدارة

٧.   
تقييم مجلس 

  اإلدارة

تقييم داخيل ألداء املجلس خالل السنة الحالية من خالل 

هام عضوية املجلس   إنجازات املجلس والوفاء 
  سنوي  مجلس اإلدارة
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  :أوالً: التقييم العام للجمعية

  يهدف التقييم العام للجمعية إىل تطوير األداء العام والحصول عىل نقاط القوة وفرص التحس

 –التقنية  –املوارد  –العامل  –خطط  –سياسات  –وتقييم كافة عنارص النظام املؤسيس (أنظمة 

ة العمليات) وذلك من خالل خرباء يف التميز املؤسيس من خالل مشاركة الجمعية بجوائز الجود

 والتميز املؤسيس.

  د التقييم الخارجي كأسلوب محكم للتقييم العام ألداء الجمعية بهدف التحس املستمر تم اعت

 ألنظمة الجمعية وتطوير أدائها الشامل.

  د أسلوب املشاركة يف جوائز الجودة والتميز املحلية واالقليمية املعتمدة بهدف الحصول تم اعت

  احرتايف من جهة معتمدة، وموثقة مثل:عىل تقييم خارجي 

o .ت غ الربحية   جائزة امللك خالد للتميز فرع املنظ

o .ي   جائزة التميز يف العمل الخ

ي
ت تقييم األداء المؤسس

مجاال

التقييم العام

الخطة التشغيلية

ةالخطة االستراتيجي

البرامج والمشاريع

الموظفين

المدير التنفيذي

مجلس اإلدارة
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o .عي ة صيتة للتميز يف العمل االجت  جائزة األم

  سبة ترفع نتائج التقييم والتوصيات إىل اإلدارة التنفيذية ومجلس االدارة لالطالع واتخاذ القرارات املنا

  لجعلها مدخالت لخطط ومشاريع التحس املستمر حسب سياسة التحس املستمر يف الجمعية.

  رسات املعتمدة محليا ودوليا لتقييم يتم التقييم وفق معاي التميز املؤسيس كونها من أفضل امل

 األداء املؤسيس.

  الخطط التشغيلية: مثانياً: تقيي

   التشغيلية كل شهر وفق مؤرشات األداء الرئيسية ومؤرشات األداء من قبل اإلدارة يتم تقييم الخطط

 التنفيذية للجمعية حسب الخطوات التالية:

 :يقوم مدراء اإلدارات بعمل تقارير إنجاز عن كل الوحدات يف إداراتهم تشمل  

نقاط القوة  –املنفذ  املؤرش –املؤرش املستهدف  –املبادرة  –الهدف االجرا  –(الهدف االسرتاتيجي 

  التوصيات واملقرتحات). –وفرص التحس 

 ملناقشتها ورفع التوصيات   ةواإلدارة التنفيذي  عىل مدير الجمعية  تقارير االنجاز  كل إدارةمدير    يعرض

  .ومقرتحات التحس

 ع اإلدارة التنفيذية ويتم عمل الت وصيات يناقش املدير التنفيذي التقارير مع كل اإلدارات يف اجت

واملالحظات عىل كل خطة ويعمل بها فوراً كتعديالت عىل الخطط التشغيلية الحالية وتالفيها يف 

 األشهر القادمة.
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  الخطة االسرتاتيجية:  مثالثاً: تقيي

  يتم تقييم الخطة االسرتاتيجية كل ستة أشهر من قبل اإلدارة التنفيذية للجمعية حسب الخطوات

  التالية:

 التخطيط تقرير مجمع عن الخطط التشغيلية للسنة يف تقرير موحد مع تحليل األداء  تصدر إدارة

  واالنجاز لكل إدارة عىل حدة ملعرفة مدى التقدم يف تنفيذ الخطة االسرتاتيجية.

  يرفع التقرير إلدارة الجمعية واإلدارة التنفيذية ليتم مناقشة اإلنجازات ومدى االنحراف عن أهداف

 ية ويتم رفع توصيات ومقرتحات وعوائق التنفيذ ملجلس اإلدارة.الخطة االسرتاتيج

 :تجيب اإلدارة التنفيذية عىل األسئلة التالية وترفع اإلجابات ملجلس اإلدارة 

o هل وصلنا إىل مستهدفات الخطة؟ وملاذا؟ 

o ما القضايا الرئيسية التي تواجهنا؟ 

o ات أو أولويات جديدة إىل خط  ة العمل؟هل هناك حاجة إلضافة أي تغي

o ماهي أبرز الفرص واملعوقات التي واجهتنا؟ 

 التوصيات واإلجراءات الالزمة   ويضعمجلس اإلدارة التقرير املرفوع من اإلدارة التنفيذية  يدرس

هداف االسرتاتيجية أو إعادة النظر يف أهداف الخطة االسرتاتيجية والتعديل أو اإلضافة  األ لتحقيق 

  والنتائج الحالية.حسب املعطيات 

 وتدرج التوصيات ضمن الخطط التشغيلية  اإلدارةارات قرارات وتوصيات مجلس إلدينفذ مدراء ا

  للسنة القادمة.

   النظام االلكرتو السحا حفظها يف  يتم  و  واإلخفاقوتجارب النجاح    اإلنجازاتيوثق مدراء اإلدارات

 قادمة كدروس تعلم.لجمعية لالستفادة منها يف السنوات الإلدارة خطط ا
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  رابعاً: تقييم الربامج واملشاريع:

  يتم تقييم الربامج واملشاريع وفقا للتقييم املعتمد يف سياسة إدارة املشاريع حيث يتم تقييم املشاريع

 كتايل:

  ة املدى (شهر أشهر): يتم التقييم يف نهاية املرشوع من قبل فريق  ٦ –يتم تقييم املشاريع قص

 املرشوع.

 سنة): يتم التقييم املشاريع كل ثالثة أشهر ويف نهاية  –أشهر  ٦تقييم املشاريع طويلة املدى ( يتم

 املرشوع من قبل فريق املرشوع. 

  : يشمل التقرير النقاط التالية 

o  عدد  –فريق العمل  –امليزانية  –ساعات العمل باملرشوع  –النتائج  –قياس (املخرجات

ؤرشات األداء املطلوبة يف خطة املرشوع.  املستفيدين..)  ومقارنتها 

o  فرص التحس –نقاط القوة  –توثيق الدروس املستفادة من املرشوع : العوائق 

 

  امساً وسادساً: تقييم املوظف واملدير التنفيذي:خ

 سة " تقييم األداء يتم تقييم كال من املدير التنفيذي للجمعية وجميع املوظف وفقاً لسيا

رسات يف تقييم األداء الوظيفي وهي (فقو و الوظيفي"   ). Degree Feedback 360اً ألفضل امل

 تقييم أداء املوظف من قبل إدارة املوارد البرشية كل ستة أشهر. يتم 

 .يتم تقييم أداء املدير التنفيذي من قبل مجلس اإلدارة أو األم العام كل ستة أشهر 
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  سابعاً: تقييم مجلس اإلدارة:

  يقوم مجلس اإلدارة بعمل تقييم داخيل سنوي وفقا لالئحة مجلس اإلدارة ووفقا للنموذج املعتمد

 بهدف تحس أداء وقياس فعالية املجلس وفق مؤرشات األداء املعتمدة.

 

 

د  مراجعة   اعداد    اعت

  مجلس اإلدارة  املدير التنفيذي  مدير إدارة التخطيط

 عطاء وإحسان


