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 التنفيذيةمجلس اإلدارة واإلدارة سياسة تقييم أداء 
 (: تمهيد1المادة )

مع عدم اإلخالل بما جاء في التشريعات والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية، ونظام الجمعيات  (1
والالئحة األساسية للجمعية، تأتي هذه السياسة استكماال لها، دون أن والمؤسسات األهلية والئحته التنفيذية، 

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

لجان المجلس وأعضاء تلك اللجان، وكذلك تقييم أداء اإلدارة التنفيذية. ويراعى التالي في أداء ه، وتقييم ئأعضا
 عمليات التقييم:

 تقاًل. أن يكون التقييم موضوعيًا ومس (أ
 أن يشجع التقييم المناقشة المفتوحة والبناءة حول األداء.  (ب
 أن يكون المجلس قد حدد األهداف الرئيسية المقصود تحقيقها من خالل عملية تقييم األداء.  (ج
 أن يظل تقييم األداء الفردي سريًا. (د

 
 (: الهدف من السياسة2المادة )

خاص بتقييم األداء لإلدارة العليا في الجمعية. وتضع هذه السياسة القواعد تهدف هذه السياسة إلى تقديم إطار عمل 
 والضوابط الالزمة حتى تتم عمليات التقييم بشفافية وعدالة.

 
 (: المسؤول عن تطبيق السياسة3المادة )

اعتماد ومراجعة مؤشرات األداء الرئيسية المالية وغير المالية التي ستستخدم في عمليات تقييم  مجلس اإلدارة: (1
 الخطة. ، واعتماد خطة عمل لعمليات تطوير األداء ومراقبة أداء هذه في بداية كل سنة مالية األداء

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

 : السياسة(4المادة )
 أواًل: تقييم أداء المجلس وأداء أعضاء المجلس

 .بشكل سنوي  أداء أعضاء المجلس/أو يجب تقييم أداء مجلس اإلدارة و (1
تشارين مس يجب أن تتم عملية التقييم تحت إشراف رئيس المجلس. ويمكن طلب المساعدة االستشارية من (2

 في عملية التقييم. خارجيين



 

يضع مجلس اإلدارة اآلليات الالزمة وتحديد مؤشرات األداء الرئيسية المالية وغير المالية لتقييم أداء المجلس  (3
وأعضائه ولجانه واإلدارة التنفيذية سنويًا؛ وذلك من خالل مؤشرات قياس أداء مناسبة ترتبط بمدى تحقيق 

د األهداف االستراتيجية للجمعية وجودة إدارة المخاطر وكفاية  أنظمة الرقابة الداخلية وغيرها، على أن تحدَّ
 جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الجمعية. 

يقوم كل عضو بعمل تقييم ذاتي ألدائه، ويجب أن تكون /أو و يقوم مجلس اإلدارة بإجراء تقييم ذاتي ألدائه (4
 ألعضاء مجلس اإلدارة واألشخاص المعنيين بالتقييم.إجراءات تقييم األداء مكتوبة وواضحة وأن يفَصح عنها 

يجب أن يشتمل تقييم األداء على المهارات والخبرات التي يمتلكها المجلس، وتحديد نقاط القوة والضعف فيه،  (5
مع العمل على معالجة نقاط الضعف بالطرق الممكنة كترشيح كفايات مهنية تستطيع تطوير أداء المجلس، 

 مل تقييم األداء على تقييم آليات العمل في المجلس بشكل عام.ويجب أيضًا أن يشت
 يراعى التالي في التقييم الفردي ألعضاء مجلس اإلدارة: (6

 مدى المشاركة الفاعلة للعضو في وإثراء النقاشات وصياغة القرارات. (أ
 التزامه بأداء واجباته ومسؤولياته.  (ب
 ير المسبق.والتحض حضور جلسات اللجان وتخصيص الوقت الالزم لها (ج
 االلتزام بشروط العضوية والعمل بنزاهة وموضوعية. (د

 واإلدارة التنفيذية. األعضاءالعالقة مع باقي  (ه
 يمكن تعيين استشاري خارجي إلجراء التقييم إذا رأى المجلس ضرورة لذلك.  (7
، ألعضاءايقوم رئيس المجلس بعرض نتائج التقييم ومناقشة أعضاء المجلس عن نقاط القوة والضعف في أداء  (8

 يقوم المجلس بمناقشة أي إجراءات تصحيحية مطلوبة. و
على المجلس الموافقة على خطة عمل واضحة بما في ذلك نواحي التطوير المطلوبة، كما على المجلس مراقبة  (9

 على األقل سنويًا.  أداء هذه الخطة
العادية الوسائل التي اعتمد عليها المجلس  العموميةيجب أن يتضمن تقرير مجلس اإلدارة السنوي للجمعية  (10

 في تقييم أدائه وأداء لجانه وأعضائه، والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعالقتها بالجمعية، إن وجدت.
 لمجلس وأداء أعضاء اللجانثانيًا: تقييم أداء اللجان المنبثقة من ا

 .بشكل سنوي  أداء أعضاء هذه اللجان/أو يجب تقييم أداء اللجان المنبثقة من المجلس و (1
يجب أن تتم عملية التقييم تحت إشراف رئيس المجلس، ويفضل أن يتم ذلك بمشاركة فاعلة من رئيس كل  (2

 تقييم اللجان األخرى. في عملية مستشار خارجيلجنة. ويمكن طلب المساعدة االستشارية من 
آلليات الالزمة وتحديد مؤشرات األداء الرئيسية لتقييم أداء كل لجنة وأعضائها سنويًا؛ ايضع مجلس اإلدارة  (3

 وذلك من خالل مؤشرات قياس أداء مناسبة ترتبط بمدى تحقيق أهداف اللجنة.



 

ائه، اللجنة بعمل تقييم ذاتي ألد يقوم كل عضو في وو/أ تقوم كل لجنة على حدة بإجراء تقييم ذاتي ألدائها (4
 ويجب أن تكون إجراءات تقييم األداء مكتوبة وواضحة وأن يفَصح عنها ألعضاء لجان المجلس.

يجب أن يشتمل تقييم األداء على المهارات والخبرات التي تمتلكها كل لجنة، وتحديد نقاط الضعف والقوة فيها،  (5
الممكنة كترشيح كفايات مهنية تستطيع تطوير أداء اللجنة، مع العمل على معالجة نقاط الضعف بالطرق 

 ويجب أيضًا أن يشتمل تقييم األداء على تقييم آليات العمل في اللجنة بشكل عام.
 يراعى التالي في التقييم الفردي ألعضاء اللجان المنبثقة من المجلس: (6

 مدى المشاركة الفاعلة للعضو في وإثراء النقاشات وصياغة القرارات. (أ
 التزامه بأداء واجباته ومسؤولياته.  (ب
 حضور جلسات اللجان وتخصيص الوقت الالزم لها والتحضير المسبق. (ج
 العمل بنزاهة وموضوعية. (د

 واإلدارة التنفيذية. األعضاءالعالقة مع باقي  (ه
، ألعضاءايقوم رئيس كل لجنة بعرض نتائج التقييم ومناقشة أعضاء اللجنة عن نقاط القوة والضعف في أداء  (7

 تقوم كل لجنة بمناقشة أي إجراءات تصحيحية مطلوبة. و
على المجلس الموافقة على خطة عمل واضحة بما في ذلك نواحي التطوير المطلوبة، كما على المجلس مراقبة  (8

 على األقل سنويًا. أداء هذه الخطة 
 اإلدارة التنفيذيةأعضاء ثالثًا: تقييم أداء 

س تحت إشراف رئيو  من قبل مجلس اإلدارة اإلدارة التنفيذية بشكل سنوي  جميع أعضاء يجب تقييم أداء (1
 في عملية التقييم. مستشار خارجيالمجلس. ويمكن طلب المساعدة االستشارية من 

 يجب أن تكون إجراءات تقييم األداء مكتوبة وواضحة وأن يفَصح عنها لإلدارة التنفيذية. (2
وتحديد مؤشرات األداء الرئيسية المالية وغير المالية لتقييم أداء اإلدارة يضع مجلس اإلدارة اآلليات الالزمة  (3

التنفيذية سنويًا؛ وذلك من خالل مؤشرات قياس أداء مناسبة ترتبط بمدى تحقيق األهداف االستراتيجية للجمعية 
د جوانب القوة   والضعف واقتراحوجودة إدارة المخاطر وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية وغيرها، على أن تحدَّ

 معالجتها بما يتفق مع مصلحة الجمعية.
 من المجلس: اإلدارة التنفيذيةيراعى التالي في التقييم الفردي ألعضاء  (4

 التزامه بأداء واجباته ومسؤولياته.  (أ
 االلتزام بأنظمة وسياسات الجمعية.  (ب
 ، واحترام أخالقيات العمل.العمل بنزاهة وموضوعية (ج
 .في الجمعية االلتزام بالتفرغ للعمل (د



 

 .وموظفي الجمعية العالقة مع باقي أعضاء اإلدارة التنفيذية (ه
يقوم رئيس مجلس اإلدارة بعرض نتائج التقييم ومناقشة اإلدارة التنفيذية عن نقاط القوة والضعف في األداء،  (5

 يقوم بمناقشة أي إجراءات تصحيحية مطلوبة. و
في ذلك نواحي التطوير المطلوبة، كما على المجلس مراقبة على المجلس الموافقة على خطة عمل واضحة بما  (6

 على األقل سنويًا. أداء هذه الخطة 
 

 (: مؤشرات األداء5المادة )
 :على سبيل المثال ال الحصر (KPIsفيما يلي بعض مؤشرات األداء )

 :مؤشرات نوعية أواًل:
 الفعلية المحققة؟ ما هي درجة االنحراف بين الموازنة التقديرية للجمعية واألرقام (1
 ما مدى التقدم المحرز نحو تحقيق األهداف المرجوة؟ (2
 ما مدى االستجابة نحو تصويب المالحظات الواردة من الجهات الرقابية؟ (3
 ما مدى االستجابة السريعة نحو إدراك المشاكل والقدرة على حلها؟ (4
 العمل؟ما هي الدورات التدريبية التي تم الحصول عليها؟ وارتباطها بطبيعة  (5

 :ثانيًا: مؤشرات كمية
 .أصول الجمعيةالعائد على متوسط  (1
 معدل النمو السنوي لعوائد الجمعية. (2
 معدل النمو السنوي في أصول الجمعية. (3
 معدل النمو في عدد أعضاء الجمعية. (4
 (.لقياس درجة االنتماء للجمعية) معدل دوران موظفي الجمعية (5
 

 (: عملية التقييم6المادة )
 تقييم أداء المجلس وأداء أعضاء المجلسأواًل: 

 يتم توزيع نماذج التقييم على أعضاء المجلس ليقوموا بتعبئتها دون االفصاح عن أسمائهم. (1
 سر مجلس اإلدارة بتفريغ النتائج وإعداد ملخص بها وتقديمها لرئيس المجلس.يقوم أمين  (2
 تعرض النتائج على المجلس. (3
 األداء وتحديد أي إجراءات تصحيحية مطلوبة.يتم مناقشة نقاط القوة والضعف في  (4
 .يتم مناقشة خطة عمل تغطي نواحي التطوير المطلوبة (5



 

 .قبللعضوية المجلس في المست ستخدم مجلس اإلدارة نتائج التقييم كأحد عناصر مدخالت عملية الترشيحي (6
 ثانيًا: تقييم أداء اللجان المنبثقة من المجلس وأداء أعضاء اللجان

 نماذج التقييم على أعضاء اللجان ليقوموا بتعبئتها دون االفصاح عن أسمائهم. يتم توزيع (1
 سر اللجنة بتفريغ النتائج وإعداد ملخص بها وتقديمها لرئيس اللجنة.يقوم أمين  (2
 تعرض النتائج على المجلس. (3
 يتم مناقشة نقاط القوة والضعف في األداء وتحديد أي إجراءات تصحيحية مطلوبة. (4
 .خطة عمل تغطي نواحي التطوير المطلوبةيتم مناقشة  (5
 .بللعضوية اللجان في المستق ستخدم مجلس اإلدارة نتائج التقييم كأحد عناصر مدخالت عملية الترشيحي (6

 ثالثًا: تقييم أداء اإلدارة التنفيذية
 يتم توزيع نماذج التقييم على أعضاء المجلس ليقوموا بتعبئتها دون االفصاح عن أسمائهم. (1
 سر مجلس اإلدارة بتفريغ النتائج وإعداد ملخص بها وتقديمها لرئيس المجلس.مين يقوم أ (2
 تعرض النتائج على المجلس. (3
 يتم مناقشة نقاط القوة والضعف في األداء وتحديد أي إجراءات تصحيحية مطلوبة. (4
 .يتم مناقشة خطة عمل تغطي نواحي التطوير المطلوبة (5
 .تجديد التعاقدستخدم مجلس اإلدارة نتائج التقييم كأحد عناصر ي (6
 

 اعتماد ونشر وتنفيذ ومراجعة السياسة (:7المادة )
ُتعتمد هذه السياسة وأي تعديل الحق عليها من مجلس اإلدارة في الجمعية، وُيعتمد العمل بهذه السياسة من تاريخ 

وأعضاء لجان المجلس، ويسري العمل بأي ِّ تعديل الحق لها ابتداًء اعتمادها، ويبلغ بها جميع أعضاء مجلس اإلدارة 
 من تاريخ ذلك التعديل.

  



 

 1ملحق رقم 
 نموذج التقييم الذاتي ألداء مجلس اإلدارة ككل

  مـسـتـويـات الـتـقـيـيـم  
  اأعلى مستوى رض           امستوى رضأقل   

 ماذا يمكن عمله لتحسين األداء 5 4 3 2 1 أواًل: مهام ومسؤوليات مجلس اإلدارة
األساسية األهداف االستراتيجية والمبادئ يحرص المجلس على اعتماد  1

 محترفة. بطريقة الالزمة إلدارة الجمعية 
      

عمليات حوكمة فاعل لضمان سير نظام يحرص المجلس على وجود  2
 الشفافية مبدأ المتعارف عليها، ويقوم بترسيخالجمعية وفق القيم األخالقية 

 للمجلس.  وواضحة ثابتة كسياسة واإلفصاح

      

نظام الجمعيات والمؤسسات مع تتطابق يحرص المجلس على أن قراراته  3
من األنظمة وغيرها  والالئحة األساسية للجمعيةاألهلية والئحته التنفيذية، 

 المملكة. في  المعمول بها

      

وتحديث الهيكل التنظيمي للجمعية وتحديد يحرص المجلس على اعتماد  4
 والصالحيات. السلطات 

      

 أثر استراتيجي أو لها التي الجوهرية يراجع ويعتمد المجلس كافة القرارات 5
 الجمعية.  على مالي أو قانوني

      

التقديرية السنوية، ويتخذ اإلجراءات يراجع ويعتمد المجلس الموازنات  6
 سلبية. انحرافات التصحيحية الالزمة في حال حدوث 

 
 
 

     



 

األدوات الالزمة لمراقبة أداء الجمعية يحرص المجلس على امتالك  7
 مناسب. التشغيلي والمالي بشكل 

      

للجمعية، ويتأكد من أن القوائم المالية يراقب المجلس بانتظام األداء المالي  8
 للجمعية. تعكس الصورة الحقيقية 

      

إجراءات متكاملة ومالئمة سياسات وأدلة يحرص المجلس على وجود  9
وااللتزام/االمتثال، ويحرص على سالمة الداخلية وإدارة المخاطر للرقابة 

 والتشغيلية. وأمان البيانات والمعلومات المالية 

      

الجمعية في  المراجعة الداخليةيحرص ويضمن المجلس استقاللية  10
 الخارجيين.استقاللية وحيادية مراقبي الحسابات و 

      

 يلي: واضح لما يحرص المجلس على وجود فهم  11
 رؤية وقيم ورسالة الجمعية. 
  بطة بها المرتواألنشطة األساسية والتدابير دوره ودور اإلدارة التنفيذية

 الجمعية. لقياس مدى تحقيق أهداف والمستخدمة 
  ها بمناقشتويقوم تهدد أعمال الجمعية، مخاطر األعمال الرئيسية التي

ي ثقافة إيجابية فتدار بفاعلية، ويتأكد من وجود ويتأكد من أن أنها 
الثقافة جزء ال يتجزأ الفرص والتهديدات ومن أن هذه الجمعية إلدارة 

 وأعمالها. من الجمعية 

      

ل كسياسات وأسس واضحة لتقييم أداء أعضاء يحرص المجلس على وجود  12
عايير على م الجمعية بناءفي  ةالتنفيذي اإلدارةو  المجلس ولجانالمجلس من 

 .ترتبط باألداء

 
 
 

     



 

عن جميع األمور الجوهرية المتعلقة يحرص المجلس على اإلفصاح  13
لمركز ، بما في ذلك الجميع المعنيين أوانهابالجمعية بطريقة صحيحة وفي 

 .حوكمتهاوأداء الجمعية ومدى انضباط المالي 

      

يطلع ويتابع أعمالها، و الفرعية التابعة له، يقوم المجلس بتشكيل اللجان  14
 رؤسائها. التي ترفع له بصفة دورية عبر على تقريرها 

      

في التعرف على نشاط الجمعية وبيئة يقضي أعضاء المجلس وقتا كافيا  15
من تقديم رقابة ناقدة، ويتم تقديم عملها وفهمها بشكل جيد بما يمكنهم 

 لألعضاءومسؤوليات المجلس ولجانه معلومات كافية عن الجمعية ومهام 
 الجدد. 

      

       المجلس. للجمعية من أداء بصفة عامة هناك قيمة مضافة  16
 ماذا يمكن عمله لتحسين األداء 5 4 3 2 1 ثانيًا: تشكيل المجلس

اءة وفاعلية كفواللجان التابعة له كافي لضمان يعتبر حجم وتشكيل المجلس  17
 المجلس. 

      

والكفاءات بما يتناسب يضم المجلس مجموعة متنوعة من أصحاب الخبرات  18
 مع مهام وأنشطة الجمعية.

      

 ماذا يمكن عمله لتحسين األداء 5 4 3 2 1 وباقي أصحاب المصالح األعضاءثالثًا: العالقة مع 
ض من ينوب عنه من خالل سياسة فاعلة تمكنه  19 يعمل المجلس أو يفو 

أصحاب باقي و  األعضاءواإلدارة التنفيذية من التواصل الفاعل مع 
 المصالح.

      

بصورة عادلة  األعضاءيراعي المجلس في اتخاذ قراراته معاملة جميع  20
 ومتساوية.

      



 

على حضور اجتماع الجمعية  األعضاءيراعي المجلس أهمية حث  21
لى ع رأيهم والردللجمعية ويمنحهم كامل الحرية للتعبير عن  العمومية

 استفساراتهم وتوضيحها.

      

       رابعًا: اجتماعات المجلس
 بحيث ومعتمد مسبقا جدول أعمال معدبناء على تعقد اجتماعات المجلس  22

 بالجمعية. المرتبطة تناقش كل المهام الضرورية 
      

تعبير والاجتماعاته بحرية إبداء الرأي يحرص ويضمن المجلس أن تتصف  23
 الذي يراه الحرية في اتخاذ القرار  األعضاءوالنقاش، وأن يكون لجميع 

 مناسبا. 

      

بشكل عام يقوم أعضاء المجلس بطرح أسئلة مالئمة وحساسة وناقدة على  24
اإلدارة التنفيذية للجمعية، ويتاح لهم بشكل كافي االتصال باإلدارة التنفيذية 

 خارج اجتماعات المجلس.

      

يت التصو المصالح الشخصية، ويمتنعون عن يفصح أعضاء المجلس عن  25
 ذلك. عندما يقتضي األمر 

      

عدد اجتماعات المجلس واللجان خالل السنة كافية إلدارة أعمال الجمعية،  26
ومدة انعقاد االجتماعات كافية لتغطية جميع النقاط المدرجة في جداول 

الحضور  األعضاءواعيدها ويتم منح األعمال وتبدأ االجتماعات في م
 الفرصة لإلدالء بآرائهم.

      

       المجموع -
   االجمالي -
   عدد بنود التقييم -



 

   %100( × 5× نسبة التقييم = )إجمالي التقييم / )عوامل التقييم  -
    
  التقييم: تاريخ   
    
  (: اسم الُمقيم )اختياري   

 
 هامة: مالحظات 

 . الجمعيةالهدف من التقييم الذاتي هو تطوير أداء مجلس اإلدارة ككل لضمان فاعلية أداء المجلس ولتحقيق أهداف  (1
 حدة. يعبأ هذا التقييم من كل عضو في مجلس اإلدارة على  (2
 الكلي. جميع بنود التقييم لها نفس الوزن في التقييم  (3

  



 

 2ملحق رقم 
 اإلدارة ألعضاء المجلسنموذج تقييم رئيس مجلس 

  مـسـتـويـات الـتـقـيـيـم  
  اأعلى مستوى رض         ا أقل مستوى رض  

 لتحسين األداء ماذا يمكن عمله 5 4 3 2 1 ــــــــــــمبــــــــــــــــــنــــــــــــــــــود الــــــــــــــــــتــــــــــــــــــقــــــــــــــــــيــــــــــــــــــيــــــ
الحوكمة والنظام ونظام  يحرص على اإللمام بالالئحة األساسية للجمعية 1

 وذات الصلةاألنظمة والسياسات المعتمدة في الجمعية المالي وغيرها من 
 بعمل المجلس.

      

 يحرص على اإللمام بنظام الجمعيات والمؤسسات األهلية والئحته التنفيذية 2
 بعمل المجلس.األنظمة ذات الصلة وغيرها من 

      

يحرص على اإللمام بمهام ومسؤوليات المجلس وبأفضل الممارسات في  3
واالمتثال وإدارة المخاطر، ويتابع ما يستجد في مجال عمل الداخلية الرقابة 

 المجلس. 

      

       المجلس.يقوم بالتحضير المسبق الجتماعات  4
على المجلس ويثري النقاش يشارك في مناقشة المواضيع المطروحة  5

 وموضوعية. قيمة بمعلومات وآراء 
      

صيات ويساهم في صياغة قرارات وتو يساهم في تقديم أفكار قابلة للتطبيق،  6
 المجلس.

      

       يحسن التعامل مع باقي أعضاء المجلس. 7
       الجمعية. يحسن التعامل مع اإلدارة التنفيذية في  8



 

 رأسها العمل بأمانةيلتزم بشروط وضوابط العضوية في المجلس وعلى  9
 وموضوعية. ونزاهة 

      

وخصوصًا نظام الحوكمة في يلتزم بأنظمة ولوائح وسياسات الجمعية  10
 المصالح. وسياسة تضارب الجمعية 

      

عن  باالعتذارالمجلس، يقوم  اجتماعاتفي حال تخلفه عن حضور  11
 الحضور موضحًا األسباب.

      

       المجموع -
   االجمالي -
   عدد بنود التقييم -
   %100( × 5× نسبة التقييم = )إجمالي التقييم / )عوامل التقييم  -

    
  التقييم: تاريخ   
    
  (: )اختياري اسم الُمقيم   

 هامة: مالحظات 
 المجلس. الهدف من التقييم الذاتي هو تطوير أداء أعضاء  (1
 حدة. يعبأ هذا التقييم من رئيس مجلس اإلدارة ولكل عضو في المجلس على  (2
 الكلي. جميع بنود التقييم لها نفس الوزن في التقييم  (3
 لتقييم أداء أعضاء اللجان )يجب استبدال كلمة "المجلس" بكلمة "لجنة"(. جيمكن استخدام نفس هذا النموذ (4

  



 

 3ملحق رقم 
 للجمعية التنفيذي المديرنموذج تقييم أداء 

  مـسـتـويـات الـتـقـيـيـم  
  اأعلى مستوى رض          ا أقل مستوى رض  

 ماذا يمكن عمله لتحسين األداء 5 4 3 2 1 الــــــــــــــــــتــــــــــــــــــقــــــــــــــــــيــــــــــــــــــيــــــــــــــــــمبــــــــــــــــــنــــــــــــــــــود 
من وجود نظام اتصاالت فاعل يتحقق المدير التنفيذي  الرسالة والرؤية: 1

ا ومضامين رسالة الجمعية ورؤيتهالجمعية يقوم من خالله بطرح مفاهيم في 
 بشفافية. والتوجهات المستقبلية لها 

      

ي التنفيذي على تطوير منظومة القيم فيشرف المدير  قيم وثقافة الجمعية: 2
م مبادرات وتنفيذها لترسيخ القيالجمعية وعلى ثقافتها ويدعم استقطاب 

 والثقافة. 

      

واإلجراءات التي تضمن احترام يضع السياسات،  الحوكمة المؤسسية: 3
ة ات الجوهريعن المعلوملألنظمة، واللوائح، والتزامها باإلفصاح الجمعية 
ويتأكد من أن عمليات الجمعية تتم أصحاب المصالح، باقي و ، لألعضاء

ارير عليها فيما يخص تقديم التقبصورة قانونية وفقًا للمعايير المتعارف 
 والمهنية. األداء ومعايير 

      

 الدورية لإلدارة التنفيذية فييرأس المدير التنفيذي االجتماعات  القيادة: 4
طبيق من سالمة تبالتوجيه واإلشراف على أعمالها، ويتحقق الجمعية ويقوم 

اريع مشالقرارات في الجمعية، ويشارك في مناقشة اآللية المعتمدة التخاذ 
 بلورتها. القرارات القيادية وفي 

      



 

اغة التنفيذي باإلشراف على تحديد وصييقوم المدير  تراتيجي:التخطيط االس 5
ات آليات تنفيذها، ويتابع تنفيذ قرار استراتيجيات الجمعية ويصادق على 
 بطاقات األداء المتوازن وتطبيقاته فيمجلس اإلدارة، ويقوم بترسيخ مفهوم 

 الجمعية. 

      

ميزانية الجمعية ودراسة أسباب  بإدارةيقوم المدير التنفيذي  النظام المالي: 6
كما يقوم بمراقبة األداء المالي في التباين مع الموازنة والتوجيه بشأنها، 

ومناقشتها بشكل دوري والتأكد من توافق الجمعية ومراجعة التقارير المالية 
 المعتمدة. األنظمة ذلك مع الخطط المعدة مسبقا ومع 

      

المدير التنفيذي االجتماعات الدورية  يعقد التقييم الدوري ألداء الجمعية: 7
الخطط والمؤشرات )العالمات( لتقييم انجازات الجمعية بما يتوافق مع 

 األداء، يتابع األداءلتنفيذها ومناقشة خطط تصويب/تحسين المرحلية 
 الجمعية. الشامل في 

      

يذية في مفهوم الحافز لإلدارة التنفيقوم المدير التنفيذي بترسيخ  التحفيز: 8
الجمعية فيما يتعلق بتنفيذ الخطط السنوية، كما يقوم بتقييم شواهد تنفيذ تلك 

 لذلك. المحددة الخطط ويقر الحوافز وفق المعايير 

      

نظام تحديد وإدارة ومراجعة مخاطر يشرف على تأسيس  إدارة المخاطر: 9
الجمعية، ويعتمد مدى قبول المخاطر األعمال الرئيسية التي تهدد أعمال 
الجمعية تشتمل على تحديد وفهم وتحملها، ويتأكد من أن استراتيجية 
ل الجمعية في تحقيقها ألهدافها من خالللمخاطر الرئيسية التي قد تواجهها 

 العمل. ستراتيجيات وخطط اال

      



 

 باستقراء فرص تطوير رسالةيقوم المدير التنفيذي  مستقبل الجمعية: 10
ط واإلشراف على وضع الخطونشاطاتها المتوافقة مع قوانين الدولة الجمعية 

 ذها. وتنفيرصد الموازنات لها االستراتيجية ومراجعتها دوريا وتخطيط 

      

بتوجيه استخدام جميع أصول يقوم المدير التنفيذي  الجمعية:أصول  11
 األصول ألغراض العمل لضمانبكفاءة وفاعلية، وبتوكيد استخدام الجمعية 

 استمرار واستدامة الجمعية وأصولها. 

      

بالجمعية بالشكل الذي يمكنها من يطور الموارد البشرية  الموارد البشرية: 12
في  تحديث نظام الجداراتأهدافها االستراتيجية، ويوجه بتأسيس/ تحقيق 

اس والتطوير وقياس التعلم وقيواستخدامه في التوظيف والتدريب الجمعية 
اإلحالل الوظيفي للموظفين الموظفين، ويتأكد من فاعلية خطط أداء 

 الجمعية. المسؤولية والمسائلة في كافة أنحاء ط وخطو 

      

 والجهات الوزارات مختلف مع ممتازة بعالقات يتمتعالخارجية:  العالقات 13
 المستفيدين منو  المانحين كبار ومع العالقة، ذات األخرى  الحكومية
 مصالحها.  يخدم بما الجمعية

      

 ضوابط على مبني ة إحالل جداول تطبيق يتم القيادات: حاللإو  إعداد 14
ذوي  من والبدالء الشاغلين والمديرين القادة الختيار المستوى  عالية

 بما قيادية وظيفة كل تخدم التي والجدارات العالية، القيادية المهارات
 الجمعية.  أهداف تنفيذ متابعة ودقة جودة في مباشرة يساهم

      

  



 

المدير التنفيذي على مواءمة نشاطات قدرة  :التنفيذي المدير شخصية 15
تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة الجمعية مع سياسات الدولة وقوانينها وعلى 

ة تحسين صور دارة التغيير، وكذلك قدرته على إبرامج وذلك بتطبيق 
 الجمعية. 

      

       المجموع -
   االجمالي -
   عدد بنود التقييم -
   %100( × 5× نسبة التقييم = )إجمالي التقييم / )عوامل التقييم  -

    
  التقييم: تاريخ   
    
  (: اسم الُمقيم )اختياري   

 
 هامة: مالحظات 

 للجمعية. الهدف من التقييم الذاتي هو تطوير أداء المدير التنفيذي  (1
 حدة. يعبأ هذا التقييم من كل عضو في المجلس على  (2
 الكلي.جميع بنود التقييم لها نفس الوزن في التقييم  (3
 ال "المدير التنفيذي" بكلمة "المدير" أو بأي كلمة أخرى مناسبة(. لتقييم أداء باقي أعضاء اإلدارة التنفيذية في الجمعية )يجب استبد جيمكن استخدام نفس هذا النموذ (4

  



 

 4ملحق رقم 
 التعريفات

 :على المعاني الموضحة أمامها ما لم يقتض السياق خالف ذلك اآلتيةتدل الكلمات والعبارات 
 .جمعية الجنوب النسائية في أبها: الجمعية (1
ه 18/02/1437( بتاريخ 61: نظام الجمعيات والمؤسسات األهلية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم )النظام (2

 م.30/11/2015الموافق 
ه 11/06/1437: الالئحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات األهلية الصادر بقرار وزاري بتاريخ الالئحة (3

 .م20/03/2016الموافق 
 : الالئحة األساسية للجمعية.الالئحة األساسية (4
تتكون من ، و وقراراتها ملزمة ألعضائها كافة ولبقية أجهزة الجمعية: أعلى سلطة في الجمعية الجمعية العمومية (5

 العاملين الذين أوفوا بالتزاماتهم تجاه الجمعية. األعضاء
 .: مجلس إدارة الجمعيةمجلس اإلدارة (6
: المسؤول التنفيذي األول في الجمعية )سواء كان مديرا تنفيذيا أو مديرا عاما أو أمينا عاما أو المدير التنفيذي (7

 اإلدارة التنفيذية في الجمعية. غير ذلك( والذي يتبع له وظيفيا وإداريا جميع أعضاء 
 


