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وزارة العمـــــل

قـــرار وزاري

رقــــم 2023/36 

باإ�صــدار نظــام قيــا�س كفــاية األأداء الوظيفـي

ا�صتنادا اإلى املر�صوم ال�صلطــاين رقم 2020/89 باإن�صــاء وزارة العــمل وحتديــد اخت�صا�صاتها 

واعتمـــاد هيكلهـــا التنظيمــــي،

وبناء على ما تقت�صيه امل�صلحة العامة.

تـقـــرر 

املــادة األأولـــــى 

يعمل باأحكام نظام قيا�س كفاية األأداء الوظيفـي، املرفق.

املــادة الثانيــــة

يلغى كل ما يخالف النظام املرفق اأو يتعار�س مع اأحكامه.

املــادة الثالثــــة

ين�صر هذا القرار فـي اجلريدة الر�صمية، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�صره.

�صـدر فـي:  3  مـن رجـــــــب ١٤٤٤هـ

املـوافــــق: 2٥ مـن ينايــــــر 2023م

د. حماد بن �صعيد بن علي باعوين

                               وزيــــــــــــــــــــــر الــعــمـــــــــــــــــــــــــــل 
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نظــام قيــا�س كفــاية األأداء الوظيفـــي 

املــادة ) ١ (
فـي تطبيق اأحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات األآتية املعنى املبني قرين كل منها، 

ما مل يقت�س �صياق الن�س معنى اآخر:

الوزارة: 

وزارة العمل.

الوحدة: 

وحدات اجلهاز األإداري للدولة )املدنية( وغريها من األأ�صخا�س األعتبارية العامة.

التق�صيم املخت�س: 

دائرة املوارد الب�صرية اأو اأي تق�صيم اإداري اآخر يخت�س باإدارة النظام فـي الوحدة. 

النظام: 

نظام قيا�س كفاية األأداء الوظيفـي. 

دورة قيا�س األأداء: 

الفرتة الزمنية املعتمدة فـي الوحدة لقيا�س اأداء حتقيق األأهداف والنتائج الرئي�صية 

للموظف. 

ا�صتمارة األأداء: 

الن�صبي  والوزن  الرئي�صية  والنتائج  األأهداف  فـيه  يو�صع  معتمد  اإلكرتوين  منوذج 

وامل�صتهدف لكل هدف ونتيجة رئي�صية فـي دورة قيا�س األأداء. 

الهدف: 

الغاية املطلوب حتقيقها خالل دورة قيا�س األأداء. 

النتيجة الرئي�صية: 

مقيا�س ذو قيمة م�صتهدفة يجب حتقيقها للو�صول اإلى الهدف. 
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وزن األأهداف والنتائج الرئي�صية: 

مقدار يعرب عن اأهمية األأهداف والنتائج الرئي�صية خالل دورة قيا�س األأداء.

امل�صتهدف: 

ن�صبة اأو تاريخ اأو عدد يو�صع لقيا�س حتقيق النتائج الرئي�صية خالل دورة قيا�س األأداء. 

تقدير الكفاية: 

الرئي�صية  األأهداف والنتائج  حتقيق  فـي  املوظف  ألأداء  النهائي  األإجمايل  امل�صتوى 

وفق املراتب املحددة فـي هذا ال�صاأن، وامل�صتندة على متو�صط نتائج اأداء دورات القيا�س 

ال�صنوية.

مراجعة األأداء: 

اإجراء يتم فـي نهاية العام ل�صمان التقييم العادل واملن�صف لنتائج تقييم كفاية األأداء، 

وا�صتيفاء املتطلبات الالزمة قبل اعتماد النتائج النهائية. 

منحنى توزيع الن�صب: 

عدد  اإجمايل  من  بن�صبة  ويح�صب  اأداء،  مرتبة  لكل  املوظفـني  عدد  عن  يعرب  مقدار 

املوظفـني بالوحدة. 

املــادة ) 2 ( 

ت�صري اأحكام هذا النظام على جميع موظفـي وحدات اجلهاز األإداري للدولة )املدنية( وغريها 

اأ�صهر،  �صتة   )6( على  تزيد  ملدة  اخلدمة  فـي  املوجودين  العامة  األعتبارية  األأ�صخا�س  من 

لتطبيقه  الالزمة  األإجراءات  النظام  هذا  باأحكام  املخاطبة  احلكومية  الوحدات  وتتخذ 

وو�صعه مو�صع التنفـيذ. 

املــادة ) 3 ( 

رئي�س  من  وتعتمد  النظام،  تطبيق  ومتابعة  ألإدارة  �صنوية  خطة  املخت�س  التق�صيم  يعد 

الوحدة وفقا للنموذج املعد من الوزارة. 
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املــادة ) ٤ ( 
الوحدة  األأداء تعميما لكافة موظفـي  املخت�س فـي بداية كل دورة قيا�س  التق�صيم  ي�صدر 
ي�صغلونها،  التي  الوظائف  طبيعة  بح�صب  الرئي�صية  والنتائج  األأهداف  و�صع  فـي  للبدء 

ويتبع فـي اإدخال األأهداف والنتائج الرئي�صية للموظف األآتي:

1 - يدخل كل موظف األأهداف والنتائج الرئي�صية فـي ا�صتمارة األأداء، والوزن الن�صبي 
فـي اخلطة  الواردة  الوحدة  وفقا ألأهداف  رئي�صية  ونتيجة  لكل هدف  وامل�صتهدف 
له،  التابع  التق�صيم  واأهداف  والتف�صيلية،  العامة  واخت�صا�صاتها  لها،  ال�صنوية 
وبطاقة الو�صف الوظيفـي املعتمدة، وعلى ما يتفق عليه ويعتمده امل�صوؤول املبا�صر.

 2 - يراجــع امل�صـــوؤول املبــا�صر نتــــائج الدورة ال�صابقـــة مع املوظف، ويقدم جوانب القــوة 
وفر�س التح�صني والتوجيه مبا ي�صهم فـي تطوير اأدائه، ويتاأكد من و�صوح األأهداف 
والنتائج الرئي�صية للدورة الالحقة وان�صجامها مع توجهات الوحدة، ثم اعتمادها، 
ويجوز تكليف املوظف بتحقيق اأهداف تخدم تق�صيمات تنظيمية اأخرى، على اأن يتم 

اعتمادها وتقييمها من قبل امل�صوؤول املبا�صر.

املــادة ) ٥ (
يكون تقدير تقييم كفاية األأداء الوظيفـي مبرتبة )ممتاز/ جميد/ كفء( اأو )جيد جدا/

فوق املتو�صط( اأو )جيد( اأو )مقبول/متو�صط/مر�س( اأو )�صعيف/غري مر�س(.

املــادة ) 6 (
وتكون  النظام،  هذا  من   )5( املادة  فـي  املحددة  املراتب  باإحدى  املوظف  اأداء  كفاية  تقدر 

درجات كل مرتبة على النحو األآتي: 

درجة التقديرمرتبة األأداء

 )90% اإلى 100%(ممتاز/ جميد/ كفء

 )80% اإلى اأقل من 90%(جيد جدا/ فوق املتو�صط

 )70% اإلى اأقل من 80 %(جيد 

 )55% اإلى اأقل من 70%(مقبول/متو�صط/مر�س

 )اأقل من 55%(�صعيف /غري مر�س
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املــادة ) 7 (
ت�صدر الوزارة النماذج واأل�صتمارات واألأدلة الالزمة لتطبيق اأحكام هذا النظام.

املــادة ) 8 (
تكون اإجراءات اإعداد تقارير قيا�س كفاية األأداء الوظيفـي واعتمادها على النحو األآتي: 

اأداء املوظف با�صتخدام ا�صتمارة األأداء  1 - يقوم امل�صوؤول املبا�صر خالل ال�صنة مبتابعة 
وتقييم جميع دورات قيا�س األأداء.

2 - يقيم اأداء املوظف وفقا أل�صتمارة األأداء فـي نهاية كل فرتة زمنية حمددة فـي دورة 
قيا�س األأداء.

3 - تكون نتيجة تقييم األأداء ال�صنوية للموظف بح�صاب متو�صط درجات دورات القيا�س 
خالل العام بعد مراجعتها ومواءمتها مع منحنى توزيع الن�صب املعتمد من الوزارة. 
يجاوز  أل  مبا  املخت�س  التق�صيم  اإلى  الوظيفـي  األأداء  كفاية  قيا�س  تقارير  حتال   -  4
األأ�صبوع الثالث من �صهر يناير التايل للعام الذي مت فـيه التقييم، ألتخاذ األإجراءات 

الالزمة وفق نتائج تقييم اأداء املوظف. 
5 - يخطر املوظف مبرتبة الكفاية احلا�صل عليها بعد اعتمادها بالو�صيلة التي يحددها 

رئي�س الوحدة.
املــادة ) 9 (

يجب على الرئي�س املبا�صر عند اإعداد تقرير األأداء الوظيفـي للموظف الرجوع اإلى ا�صتمارة 
األأداء جلميع دورات قيا�س األأداء خالل العام، وتقرير األإجناز واأي م�صادر اأخرى ت�صاعد 

على حتقيق الدقة واملو�صوعية.
املــادة ) ١0 (

اأداء )ممتاز/جميد/كفء(،  مرتبة  على  احلا�صلني  املوظفـني  اأ�صماء  الوحدة  داخل  تن�صر 
بالو�صيلة التي يحددها رئي�س الوحدة. 

املــادة ) ١١ (
يجوز للموظف التظلم من تقدير قيا�س كفاية األأداء الوظيفـي وفق األأنظمة الوظيفـية 

التي ت�صري على الوحدة.
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املــادة ) ١2 (
ال�صوؤون  من  �صاأن  اأي  اإجراء  عند  الوظيفـي  األأداء  كفاية  تقييم  تقدير  اإلى  الرجوع  يتم 
وجوب  القانون  ين�س  التي  اأو  التقارير  لهذه  األ�صتناد  تتطلب  التي  للموظف  الوظيفـية 

الرجوع ب�صاأنها اإلى تقارير الكفاية. 
املــادة ) ١3 (

يعفى املوظف من و�صع األأهداف والنتائج الرئي�صية لدورة التقييم املعتمدة اإذا با�صر العمل 
ملدة تقل عن )6( �صتة اأ�صابيع فـي تلك الدورة ألأي �صبب من األأ�صباب. 

وحت�صب النتيجة النهائية لتقرير قيا�س كفاية األأداء الوظيفـي مبتو�صط التقارير ال�صابقة 
التي اعتمد فـيها األأداء الفعلي للموظف. 

املــادة ) ١٤ (
اأن  يتولى رئي�س الوحدة األإ�صراف على تطبيق اأحكام هذا النظام فـي الوحدة، ويجوز له 

يعهد اأو يفو�س فـي ذلك اأيا من وكالء الوزارة اأو من فـي حكمهم.

املــادة ) ١٥ (
ي�صدر وزير العمل منحنى توزيع الن�صب و�صوابط تطبيقه ونوع احلوافز واملكافاآت نهاية 

كل عام وفق املخ�ص�صات املعتمدة. 
املــادة ) ١6 (

يحدد رئي�س الوحدة دورة قيا�س األأداء، على اأأل تقل عن مرتني خالل العام.

املــادة ) ١7 (
يجوز ت�صكيل جلان فـي املديريات واألإدارات التابعة للوحدة برئا�صة امل�صوؤول األأعلى ملراجعة 

األأداء ومالءمة نتائج املوظفـني مع منحنى توزيع الن�صب.

املــادة ) ١8 (
يجوز لكل من الرئي�س األأعلى اأو الرئي�س املبا�صر تفوي�س اأحد �صاغلي الوظائف األإ�صرافـية 
للموظفـني،  الفعلي  واألأداء  الرئي�صية  والنتائج  األأهداف  باعتماد  ألإ�صرافه  اخلا�صعني 

واعتماد تقييم كفاية األأداء الوظيفـي.


