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 تقييم األداء المؤسسي: و ما ه

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

 التقدممستوى أداء ومدى    ومشاريع وعاملين بهدف الحصول على صورة واضحة عن

تمكين  ال، كما تساهم تقارير قياس األداء في  األهداف االستراتيجية للجمعيةنحو تحقيق  

وفرص التحسين ودعم  أهدافها  في تحقيق    الجمعية  من تحديد المعوقات التي تواجه

إلى المساهمة في  التطوير المستمر لألداء باإلضافة  القرارات الالزمة لضمان  اتخاذ 

المصلح أصحاب  مع  األداء  تقارير  نتائج  مشاركة  خالل  من  الشفافية  مثل    ةتعزيز 

 المؤسسات المانحة والشركاء.

 

 :نظام تقييم األداء

 المسؤولية: 

إدارة التخطيط في الجمعية  المراجع الداخلي وتنفيذ ومتابعة تقييم األداء هو مسؤولية 

ويتم وضع خطة التقييم ضمن خطة إدارة التخطيط السنوية حسب المجاالت والجدولة  

 التالية:
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 دورية التقييم  من ينفذ التقييم  التقييم مجال  نوع التقييم  م

الخطط   –تطبيق االستراتيجية  )تقييم شامل  التقييم العام   .1

اإلجراءات  –األنظمة والسياسات  –التشغيلية 

 التقنية(  -التواصل –الموارد   –المشاريع   –

مؤسسات خارجية 

 متخصصة 

 سنوي

تقييم الخطط   .2

 التشغيلية 

التشغيلية للوحدات تقييم إنجازات الخطة 

اإلدارية ومساهمتها في تحقيق استراتيجية  

 الجمعية من خالل مؤشرات األداء

 شهري  اإلدارة التنفيذية 

تقييم الخطة    .3

 االستراتيجية 

تقييم إنجازات الخطة االستراتيجية من خالل 

 مؤشرات األداء الرئيسية ومؤشرات النتائج 

مجلس اإلدارة +إدارة 

 التخطيط

 سنوي نصف 

تقييم البرامج    .4

 والمشاريع 

تقييم مخرجات ونتائج المشروع وكتابة  

 الدروس المستفادة بعد االنتهاء من المشروع 

بعد االنتهاء من   فريق المشروع

البرنامج او 

 المشروع 

تقييم لألداء الوظيفي يشمل تقييم اإلنجازات   تقييم الموظف   .5

 للموظفالمتحققة للموظف والسلوكيات العامة 

 نصف سنوي  الموارد البشرية 

تقييم المدير    .6

 التنفيذي

تقييم أداء المدير التنفيذي وكفاءته في تحقيق  

 األهداف االستراتيجية للجمعية 

 نصف سنوي  مجلس اإلدارة

تقييم مجلس   .7

 اإلدارة

تقييم داخلي ألداء المجلس خالل السنة الحالية  

بمهام من خالل إنجازات المجلس والوفاء 

 عضوية المجلس 

 سنوي مجلس اإلدارة

ومراقبة  كافة المعامالت المالية في الجمعية   الرقابة المالية   .8

   الخزينة

لجنة  –المراجع الداخلي 

 المراجعة الداخلية

 ربع سنوي
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 : أوالً: التقييم العام للجمعية

يهدف التقييم العام للجمعية إلى تطوير األداء العام والحصول على نقاط القوة وفرص   •

العاملين  –خطط   –سياسات  –التحسين وتقييم كافة عناصر النظام المؤسسي )أنظمة 

العمليات( وذلك من خالل خبراء في التميز المؤسسي من خالل  – التقنية  –الموارد  –

 ة والتميز المؤسسي. مشاركة الجمعية بجوائز الجود

ترفع نتائج التقييم والتوصيات إلى اإلدارة التنفيذية ومجلس االدارة لالطالع واتخاذ   •

القرارات المناسبة لجعلها مدخالت لخطط ومشاريع التحسين المستمر حسب سياسة 

 التحسين المستمر في الجمعية.

الممارسات المعتمدة محليا  يتم التقييم وفق معايير التميز المؤسسي كونها من أفضل  •

 ودوليا لتقييم األداء المؤسسي.

ي
س

س
ألداء المؤ

ت تقييم ا
ال
جا

م

التقييم العام

الخطة التشغيلية

ةالخطة االستراتيجي

البرامج والمشاريع

الموظفين

المدير التنفيذي

مجلس اإلدارة

الرقابة المالية
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 الخطط التشغيلية:  م ثانياً: تقيي

يتم تقييم الخطط التشغيلية كل شهر وفق مؤشرات األداء الرئيسية ومؤشرات األداء  •

 من قبل اإلدارة التنفيذية للجمعية حسب الخطوات التالية:

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

المؤشر    –المؤشر المستهدف    –المبادرة    –الهدف االجرائي    –)الهدف االستراتيجي  

 التوصيات والمقترحات(.  –نقاط القوة وفرص التحسين  –المنفذ 

لمناقشتها    ةواإلدارة التنفيذي  على مدير الجمعية  تقارير االنجاز   كل إدارةمدير    يعرض •

 . ورفع التوصيات ومقترحات التحسين

يناقش المدير التنفيذي التقارير مع كل اإلدارات في اجتماع اإلدارة التنفيذية ويتم عمل   •

التوصيات والمالحظات على كل خطة ويعمل بها فوراً كتعديالت على الخطط التشغيلية 

 الحالية وتالفيها في األشهر القادمة.
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 خطة االستراتيجية:  ال مثالثاً: تقيي

يتم تقييم الخطة االستراتيجية كل ستة أشهر من قبل اإلدارة التنفيذية للجمعية حسب   •

 الخطوات التالية: 

إدارة • تقرير موحد مع   تصدر  للسنة في  التشغيلية  الخطط  تقرير مجمع عن  التخطيط 

الخ تنفيذ  في  التقدم  مدى  لمعرفة  حدة  على  إدارة  لكل  واالنجاز  األداء  طة  تحليل 

 االستراتيجية.

يرفع التقرير إلدارة الجمعية واإلدارة التنفيذية ليتم مناقشة اإلنجازات ومدى االنحراف  •

عن أهداف الخطة االستراتيجية ويتم رفع توصيات ومقترحات وعوائق التنفيذ لمجلس  

 اإلدارة.

 اإلدارة:تجيب اإلدارة التنفيذية على األسئلة التالية وترفع اإلجابات لمجلس  •

o هل وصلنا إلى مستهدفات الخطة؟ ولماذا؟ 

o ما القضايا الرئيسية التي تواجهنا؟ 

o هل هناك حاجة إلضافة أي تغييرات أو أولويات جديدة إلى خطة العمل؟ 

o  ماهي أبرز الفرص والمعوقات التي واجهتنا؟ 

التنفيذية    يدرس • اإلدارة  من  المرفوع  التقرير  اإلدارة  التوصيات    ويضعمجلس 

هداف االستراتيجية أو إعادة النظر في أهداف الخطة  األجراءات الالزمة لتحقيق  واإل

 االستراتيجية والتعديل أو اإلضافة حسب المعطيات والنتائج الحالية. 

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

 التشغيلية للسنة القادمة. 

اإلدارات   .1 مدراء  النجاح    إلنجازات ايوثق  في  يتم  و  واإلخفاقوتجارب  النظام  حفظها 

لجمعية لالستفادة منها في السنوات القادمة كدروس  االلكتروني السحابي إلدارة خطط ا

 تعلم. 
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 رابعاً: تقييم البرامج والمشاريع:

يتم تقييم البرامج والمشاريع وفقا للتقييم المعتمد في سياسة إدارة المشاريع حيث يتم  .2

 تقييم المشاريع كتالي: 

أشهر(: يتم التقييم في نهاية المشروع    6  –يتم تقييم المشاريع قصيرة المدى )شهر   .3

 من قبل فريق المشروع. 

4. ( المدى  المشاريع طويلة  تقييم  المشاريع كل ثالثة   – أشهر    6يتم  التقييم  يتم  سنة(: 

 أشهر وفي نهاية المشروع من قبل فريق المشروع.  

 :نقاط التاليةيشمل التقرير ال .5

o   فريق   –الميزانية    –ساعات العمل بالمشروع    –النتائج    –قياس )المخرجات

المطلوبة في خطة    –العمل   األداء  المستفيدين..(  ومقارنتها بمؤشرات  عدد 

 المشروع. 

o   العوائق  : المشروع  من  المستفادة  الدروس  القوة    –توثيق  فرص   –نقاط 

 التحسين

 الموظفين والمدير التنفيذي:خامساً وسادساً: تقييم  

يتم تقييم كال من المدير التنفيذي للجمعية وجميع الموظفين وفقاً لسياسة " تقييم  .6

 Degreeاً ألفضل الممارسات في تقييم األداء الوظيفي وهي )فقوواألداء الوظيفي"  

Feedback 360.) 

 تقييم أداء الموظفين من قبل إدارة الموارد البشرية كل ستة أشهر.  يتم .7

 يتم تقييم أداء المدير التنفيذي من قبل مجلس اإلدارة أو األمين العام كل ستة أشهر.  .8
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 سابعاً: تقييم مجلس اإلدارة: 

يقوم مجلس اإلدارة بعمل تقييم داخلي سنوي وفقا لالئحة مجلس اإلدارة ووفقا   .9

تمد بهدف تحسين أداء وقياس فعالية المجلس وفق مؤشرات األداء للنموذج المع

 المعتمدة.

 

 
 

 

 اعتماد   

 مجلس اإلدارة   



 
 
 

 ةرادإلا سلجم دامتعا
 

  م
مسالا  

 
بصنملا  

 
عیقوتلا  

1  
ينارھشلا ركذم نب فیھ  

 
ةرادإلا سلجم سیئر  

 

2  
ریمسلا دمحم نب ىیحی  

 
ةرادإلا سلجم سیئر بئان  

 

3  
دیاز لآ دمحأ میھاربإ  

 
يلاملا لوؤسملا  

 
 

4  
رھزم لا دیعس يلع  

 
وضع  

 
 

5  
طیشم لآ دمحم لعشم  

 
وضع  

 
 

6  
نامحس لآ هللا دبع نب دمحم  

 
وضع  

 

7  
نافلج لآ دعس نب روصنم  

 
وضع  

 

8  
يداوس دمحم لیعامسإ  

 
وضع  

 

9  
يلئاولا ضئاع ىیحی  

 
وضع  
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