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مع عدم اإلخالل بما جاء في التشريعات والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية،   (1

  هذه   تأتي  للجمعية،  األساسية  والالئحةونظام الجمعيات والمؤسسات األهلية والئحته التنفيذية،  

 . محلها تحل أن دون لها، استكماال السياسة

أداء  (2 بتقييم  اإلدارة  مجلس  يقوم  فاعلة؛  بصورة  أهدافه  تحقيق  في  المجلس  مساعدة  أجل  من 

 أداء   تقييم  وكذلك  اللجان،  تلك  وأعضاء  المجلس  لجان  أداءالمجلس وأداء أعضائه، وتقييم  

 التنفيذية. ويراعى التالي في عمليات التقييم: اإلدارة

 . ومستقالً موضوعياً التقييم يكون أن ( أ

 أن يشجع التقييم المناقشة المفتوحة والبناءة حول األداء.   (ب

 . األداء  تقييم  عملية  خالل  من  تحقيقها  المقصود  الرئيسية  األهداف  حدد  قد   المجلس  يكون  أن ( ج

 ياً.سر الفردي األداء تقييم يظل أن ( د

 

عمل خاص بتقييم األداء لإلدارة العليا في الجمعية. وتضع هذه  تهدف هذه السياسة إلى تقديم إطار  

 السياسة القواعد والضوابط الالزمة حتى تتم عمليات التقييم بشفافية وعدالة.

من أجل مساعدة المجلس في تحقيق أهدافه بصورة فاعلة؛ يقوم مجلس اإلدارة بتقييم أداء المجلس  

. التنفيذية  اإلدارة  أداء  تقييم وكذلك  اللجان،  تلك  وأعضاء   المجلس  لجان  أداءوأداء أعضائه، وتقييم  

 :التقييم عمليات في  التالي ويراعى

 . ومستقالً موضوعياً التقييم يكون أن .1

 .  األداء حول والبناءة المفتوحة المناقشة التقييم يشجع أن .2

 . األداء  تقييم  عملية  خالل  من  تحقيقها  المقصود  الرئيسية  األهداف  حدد  قد   المجلس  يكون  أن .3

  سرياً. الفردي األداء تقييم يظل أن .4

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

اعتماد ومراجعة مؤشرات األداء الرئيسية المالية وغير المالية التي ستستخدم    مجلس اإلدارة: (1

مالية سنة  كل  بداية  في  األداء  تقييم  عمليات   األداء   تطوير  لعمليات  عمل  خطة  واعتماد  ،في 

  .الخطة  هذه  أداء ومراقبة

 اإلشراف على عمليات تقييم األداء السنوية.   رئيس مجلس اإلدارة:  (2

 

 تقييم أداء المجلس وأداء أعضاء المجلس أوالً:  

 . يجب تقييم أداء مجلس اإلدارة و/أو أداء أعضاء المجلس بشكل سنوي  (1

عملية التقييم تحت إشراف رئيس المجلس. ويمكن طلب المساعدة االستشارية من  يجب أن تتم   (2

 مستشارين خارجيين في عملية التقييم. 

يضع مجلس اإلدارة اآلليات الالزمة وتحديد مؤشرات األداء الرئيسية المالية وغير المالية لتقييم   (3

من خالل مؤشرات قياس أداء  أداء المجلس وأعضائه ولجانه واإلدارة التنفيذية سنوياً؛ وذلك  

وكفاية   المخاطر  إدارة  وجودة  للجمعية  االستراتيجية  األهداف  تحقيق  بمدى  ترتبط  مناسبة 

الداخلية وغيرها، على أن تحد َّد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما   أنظمة الرقابة 

 يتفق مع مصلحة الجمعية. 

ألدائه (4 ذاتي  تقييم  بإجراء  اإلدارة  مجلس  ألدائه،    يقوم  ذاتي  تقييم  بعمل  عضو  كل  يقوم  و/أو 

ويجب أن تكون إجراءات تقييم األداء مكتوبة وواضحة وأن يفصَّح عنها ألعضاء مجلس اإلدارة 

 واألشخاص المعنيين بالتقييم. 

يجب أن يشتمل تقييم األداء على المهارات والخبرات التي يمتلكها المجلس، وتحديد نقاط القوة   (5

لعمل على معالجة نقاط الضعف بالطرق الممكنة كترشيح كفايات مهنية  والضعف فيه، مع ا

تستطيع تطوير أداء المجلس، ويجب أيضاً أن يشتمل تقييم األداء على تقييم آليات العمل في  

 المجلس بشكل عام. 

 يراعى التالي في التقييم الفردي ألعضاء مجلس اإلدارة:  (6

 قاشات وصياغة القرارات. مدى المشاركة الفاعلة للعضو في وإثراء الن (7

 التزامه بأداء واجباته ومسؤولياته.   (8

    حضور جلسات اللجان وتخصيص الوقت الالزم لها والتحضير المسبق. (9

 

 



 

 

 

 

واإلدارة  (10 األعضاء  باقي  مع  والعالقة  وموضوعية  بنزاهة  والعمل  العضوية  بشروط  االلتزام 

 التنفيذية.

 . لذلك ضرورة المجلس رأى إذا التقييم إلجراء خارجي استشاري تعيين يمكن (11

يقوم رئيس المجلس بعرض نتائج التقييم ومناقشة أعضاء المجلس عن نقاط القوة والضعف في   (12

 . مطلوبة تصحيحية إجراءات أي بمناقشة المجلس يقومأداء األعضاء، و 

كما على    على المجلس الموافقة على خطة عمل واضحة بما في ذلك نواحي التطوير المطلوبة، (13

 . سنوياً األقل علىالمجلس مراقبة أداء هذه الخطة  

يجب أن يتضمن تقرير مجلس اإلدارة السنوي للجمعية العمومية العادية الوسائل التي اعتمد  (14

بالتقييم   قامت  التي  الخارجية  والجهة  وأعضائه،  لجانه  وأداء  أدائه  تقييم  في  المجلس  عليها 

   وعالقتها بالجمعية، إن وجدت.
 

 تقييم أداء اللجان المنبثقة من المجلس وأداء أعضاء اللجان   ثانياً: 

 . يجب تقييم أداء اللجان المنبثقة من المجلس و/أو أداء أعضاء هذه اللجان بشكل سنوي  (1

 فاعلة   بمشاركة  ذلك  يتم  أن  ويفضل  المجلس،  رئيس  إشراف   تحت  التقييم  عملية  تتم  أن  يجب (2

  تقييم   عملية  في  خارجي  مستشار  من  االستشارية  المساعدة  طلب  ويمكن.  لجنة  كل  رئيس  من

 .األخرى اللجان

لجنة   (3 كل  أداء  لتقييم  الرئيسية  األداء  مؤشرات  وتحديد  الالزمة  اآلليات  اإلدارة  مجلس  يضع 

أهداف  تحقيق  بمدى  ترتبط  مناسبة  أداء  قياس  مؤشرات  خالل  من  وذلك  سنوياً؛  وأعضائها 

 اللجنة.

إجراء تقييم ذاتي ألدائها و/أو يقوم كل عضو في اللجنة بعمل تقييم  تقوم كل لجنة على حدة ب (4

ذاتي ألدائه، ويجب أن تكون إجراءات تقييم األداء مكتوبة وواضحة وأن يفصَّح عنها ألعضاء لجان  

 المجلس. 

نقاط  (5 لجنة، وتحديد  كل  تمتلكها  التي  والخبرات  المهارات  على  األداء  تقييم  يشتمل  أن  يجب 

ها، مع العمل على معالجة نقاط الضعف بالطرق الممكنة كترشيح كفايات  الضعف والقوة في

مهنية تستطيع تطوير أداء اللجنة، ويجب أيضاً أن يشتمل تقييم األداء على تقييم آليات العمل  

 في اللجنة بشكل عام. 

   يراعى التالي في التقييم الفردي ألعضاء اللجان المنبثقة من المجلس: (6

 المشاركة الفاعلة للعضو في وإثراء النقاشات وصياغة القرارات. مدى  ( أ

   التزامه بأداء واجباته ومسؤولياته.  (ب

 

 



 

 

 

 

 حضور جلسات اللجان وتخصيص الوقت الالزم لها والتحضير المسبق.  ( ج

 العمل بنزاهة وموضوعية والعالقة مع باقي األعضاء واإلدارة التنفيذية. ( د

ومناقشة أعضاء اللجنة عن نقاط القوة والضعف في    يقوم رئيس كل لجنة بعرض نتائج التقييم (7

 .  مطلوبة تصحيحية إجراءات أي بمناقشة لجنة كل  تقومأداء األعضاء، و 

على المجلس الموافقة على خطة عمل واضحة بما في ذلك نواحي التطوير المطلوبة، كما على   (8

    .سنوياً األقل علىالمجلس مراقبة أداء هذه الخطة  
 

 تقييم أداء أعضاء اإلدارة التنفيذية ثالثاً:  

  إشراف   وتحت  يجب تقييم أداء جميع أعضاء اإلدارة التنفيذية بشكل سنوي من قبل مجلس اإلدارة (1

 المجلس. ويمكن طلب المساعدة االستشارية من مستشار خارجي في عملية التقييم.  رئيس

   .التنفيذية لإلدارة  عنها يفصَّح وأن وواضحة مكتوبة األداء تقييم  إجراءات تكون أن يجب (2

يضع مجلس اإلدارة اآلليات الالزمة وتحديد مؤشرات األداء الرئيسية المالية وغير المالية لتقييم   (3

دارة التنفيذية سنوياً؛ وذلك من خالل مؤشرات قياس أداء مناسبة ترتبط بمدى تحقيق  أداء اإل

األهداف االستراتيجية للجمعية وجودة إدارة المخاطر وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية وغيرها،  

 على أن تحد َّد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الجمعية. 

 التقييم الفردي ألعضاء اإلدارة التنفيذية من المجلس: يراعى التالي في (4

 التزامه بأداء واجباته ومسؤولياته.   ( أ

 االلتزام بأنظمة وسياسات الجمعية.  (ب

 العمل بنزاهة وموضوعية، واحترام أخالقيات العمل.  ( ج

 الجمعية. االلتزام بالتفرغ للعمل في الجمعية والعالقة مع باقي أعضاء اإلدارة التنفيذية وموظفي   (5

القوة  (6 نقاط  عن  التنفيذية  اإلدارة  ومناقشة  التقييم  نتائج  بعرض  اإلدارة  مجلس  رئيس  يقوم 

 .  مطلوبة تصحيحية إجراءات أي بمناقشة يقوموالضعف في األداء، و 

على المجلس الموافقة على خطة عمل واضحة بما في ذلك نواحي التطوير المطلوبة، كما على   (7

   . سنوياً األقل علىه الخطة  المجلس مراقبة أداء هذ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :على سبيل المثال ال الحصر  (KPIsفيما يلي بعض مؤشرات األداء )

 :مؤشرات نوعية  : أوالً 

 ما هي درجة االنحراف بين الموازنة التقديرية للجمعية واألرقام الفعلية المحققة؟  (1

 األهداف المرجوة؟ما مدى التقدم المحرز نحو تحقيق  (2

 ما مدى االستجابة نحو تصويب المالحظات الواردة من الجهات الرقابية؟  (3

 ما مدى االستجابة السريعة نحو إدراك المشاكل والقدرة على حلها؟  (4

   ما هي الدورات التدريبية التي تم الحصول عليها؟ وارتباطها بطبيعة العمل؟ (5
 

 :مؤشرات كمية ثانياً:  

 .متوسط أصول الجمعيةالعائد على  (1

 معدل النمو السنوي لعوائد الجمعية. (2

   معدل النمو السنوي في أصول الجمعية. (3

 معدل النمو في عدد أعضاء الجمعية. (4

   (.معدل دوران موظفي الجمعية )لقياس درجة االنتماء للجمعية  (5
 

 المجلس تقييم أداء المجلس وأداء أعضاء  أوالً:  

 يتم توزيع نماذج التقييم على أعضاء المجلس ليقوموا بتعبئتها دون االفصاح عن أسمائهم.  (1

 يقوم أمين سر مجلس اإلدارة بتفريغ النتائج وإعداد ملخص بها وتقديمها لرئيس المجلس.  (2

 تعرض النتائج على المجلس.  (3

 ية مطلوبة. يتم مناقشة نقاط القوة والضعف في األداء وتحديد أي إجراءات تصحيح (4

 . يتم مناقشة خطة عمل تغطي نواحي التطوير المطلوبة  (5

يستخدم مجلس اإلدارة نتائج التقييم كأحد عناصر مدخالت عملية الترشيح لعضوية المجلس   (6

   في المستقبل.

 

 

 



 

 

 

 

 تقييم أداء اللجان المنبثقة من المجلس وأداء أعضاء اللجان :  ثانياً 

 أعضاء اللجان ليقوموا بتعبئتها دون االفصاح عن أسمائهم. يتم توزيع نماذج التقييم على  (7

 يقوم أمين سر اللجنة بتفريغ النتائج وإعداد ملخص بها وتقديمها لرئيس اللجنة.  (8

 تعرض النتائج على المجلس.  (9

 يتم مناقشة نقاط القوة والضعف في األداء وتحديد أي إجراءات تصحيحية مطلوبة.  (10

 . التطوير المطلوبة يتم مناقشة خطة عمل تغطي نواحي  (11

يستخدم مجلس اإلدارة نتائج التقييم كأحد عناصر مدخالت عملية الترشيح لعضوية اللجان في   (12

   المستقبل.
 

 تقييم أداء اإلدارة التنفيذية ثالثاً:  

 يتم توزيع نماذج التقييم على أعضاء المجلس ليقوموا بتعبئتها دون االفصاح عن أسمائهم.  (13

 اإلدارة بتفريغ النتائج وإعداد ملخص بها وتقديمها لرئيس المجلس. يقوم أمين سر مجلس  (14

 تعرض النتائج على المجلس.  (15

 يتم مناقشة نقاط القوة والضعف في األداء وتحديد أي إجراءات تصحيحية مطلوبة.  (16

 . يتم مناقشة خطة عمل تغطي نواحي التطوير المطلوبة  (17

    ديد التعاقد.يستخدم مجلس اإلدارة نتائج التقييم كأحد عناصر تج (18

تُعتمد هذه السياسة وأي تعديل الحق عليها من مجلس اإلدارة في الجمعية، ويُعتمد العمل  

بهذه السياسة من تاريخ اعتمادها، ويبلغ بها جميع أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء لجان  

 لها ابتداءً من تاريخ ذلك التعديل. المجلس، ويسري العمل بأي ِّ تعديل الحق 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 السياسةتوقيع اعضاء اجمللس باملوافقة على هذه 

 الــــتـــــوقــــيـــــع صــــــفـــــتــــــــه ـضـــــوــعــــم الــــــــــاســـــ م

  رئيس جملس اإلدارة مهدي حممد جوبان 1

  نـــائـــــب الــرئـــيـــس هادي محد ال سليم 2

  املشرف املـــالـي حممد مانع ال زمانان 3

  عضو جملس اإلدارة احلسن محد ال بو زبدة 4

  عضو جملس اإلدارة الربيعيسامل مسفر  5

  عضو جملس اإلدارة علي حسني اليامي 6

  عضو جملس اإلدارة ناجي حممد ال حبري 7

 


