سلســلة برامج التخطيط االســتراتيجي

وإدارة األداء فــي األجهــزة العامــة

ورشة عمل

إعداد تقارير األداء


مدة البرنامج 2 :يوم تدريبي

ألول مــرة فــي المملكــة العربيــة الســعودية ورشــة عمــل بهــدف
تمكيــن الــوزارات واالجهــزة العامــة والجامعــات مــن إعــداد تقاريــر األداء
الســنوية ،وبمــا يضمــن أن تغطــي التقاريــر جميــع البنــود التــي تلبــي متطلبــات
المــادة ( )29مــن نظــام مجلــس الــوزراء ووفقــاً ألفضــل الممارســات العالمية.

للتسجيل

https://mile.org/rgw

 لمحة عن ورشة العمل
ألول مرة في المملكة العربية السعودية .تقدم هذه الورشة بهدف تمكين الوزارات
واالجهزة العامة والجامعات من إعداد تقارير األداء السنوية ،وبما يضمن أن تغطي التقارير
ً
ووفقا ألفضل
جميع البنود التي تلبي متطلبات المادة ( )29من نظام مجلس الوزراء
الممارسات العالمية.
وتتضمن الورشة استعراض نتائج دراسة تحليلية لخمسة عشر تقرير أداء أصدرتها وزارات
متنوعة في عدة دول وتم استخالص الدروس المتميزة المستفادة من كل منها.

 عن المتحدث

 محاور الورشة
•لماذا تحتاج األجهزة العامة إلى اعداد وإصدار تقارير أداء؟
•ما هي عالقة إصدار تقارير األداء بدورة التخطيط
االستراتيجي؟
•ما هي عالقة إصدار تقارير األداء بدورة إدارة األداء؟
•من هي الجهة التي يسند اليها مهمة التدقيق الخارجي على
تقارير أداء األجهزة العامة؟
•ما هي أهم أسس وقواعد إعداد تقارير أداء األجهزة العامة؟
•ما هي مكونات تقارير أداء األجهزة العامة؟
•ما الذي يجب أن تتضمنه تقارير تقييم البرامج والمبادرات؟
•ما هي معلومات األداء التي يجب أن تضمنها التقارير؟
•ما هي القنوات التي يجب استخدامها لنشر تقارير األداء؟
•ما هو مدى أهمية قيام أطراف محايدة بالتحري عن دقة
البيانات وتدقيق تقارير األداء؟
•كيف يستفيد المواطن من المعلومات المتاحة بتقارير األداء؟
•ماذا تتوقع الفئات المستهدفة المختلفة من تقارير أداء
األجهزة العامة؟
•استخدام التصميمات الفنية والجداول واألشكال البيانية إلبراز
محتويات التقرير
•الخصائص النوعية لتقرير األداء
•نصائح تتعلق بالصياغة اللغوية عند إعداد تقارير أداء األجهزة
العامة
•معايير إعداد تقارير أداء األجهزة العامة

 الفئة المستهدفة

د .محمد مصطفى محمود

الرئيس التنفيذي
معهد مدينة المعرفة للقيادة والريادة
التابع لشركة مدينة المعرفة االقتصادية
حصــل علــى الدكتــوراه فــي علــوم اتخــاذ القــرارات فــي جامعــة
بنســلفانيا بالواليــات المتحــدة األمريكيــة (مدرســة وارتــن) باإلضافــة
إلــى ثــات درجــات ماجيســتير فــي اإلدارة والهندســة المدنيــة
والتخطيــط اإلقليمــي عمــل كعضــو هيئــة تدريــس فــي (إدارة
األعمــال بحــوث العمليــات  -إدارة العمليــات  -نظــم المعلومــات
اإلداريــة) فــي كل مــن الواليــات المتحــدة األمريكيــة وكنــدا ومصــر
والكويــت وماليزيــا لمــدة  20عــام (  1997 - 1976م).
عمــل فــي القطــاع الخــاص لمــدة عشــر ســنوات كنائــب رئيــس مجلس
إدارة مجموعــة صافــوال .أســس خاللهــا كل مــن أكاديميــة صافــوال
وأكاديميــة بنــده وأشــرف علــى تطويــر الخطةاالســتراتيجية ومراكــز
تقييــم القيــادات (2006 - 1 997م).
عمــل فــي القطــاع الحكومــي لمــدة عشــر ســنوات كمديــر مكتــب
التخطيــط االســتراتيجي ألمانــة محافظــة جدة ومستشــار كل من وزير
العمــل ووزيــر الصحــة ووزيــر االقتصــاد والتخطيــط وكبيــر مستشــاري
المركــز الوطنــي لقيــاس أداء األجهــزة العامــة ( 2018 - 2007م).
اســتكمل الشــهادات العالميــة فــي التخطيــط االســتراتيجي مــن
بالديــوم ومعهــد مؤشــرات قيــاس األداء ,أول غيــر أمريكــي يمنــح
شــهادة «أخصائــي إدارة أداء فــي األجهــز ة الحكوميــة » مــن معهــد
إدارة األداء فــي واشــنطن.

•القيادات اإلدارية
•أعضاء مكاتب تحقيق الرؤية
•أعضاء إدارات التخطيط االستراتيجي
•سفراء األداء
•أعضاء إدارات إدارات األداء
		
•مديري المشاريع
•العاملين في إدارات المراجعة الداخلية
•المهتمين بتحرير تقارير األداء
•أعضاء إدارات التطوير التنظيمي والجودة

أشــرف وشــارك في تطوير أكثر من  70مشــروع تخطيط اســتراتيجي
وتطويــر البطاقــات المتوازنــة لقيــاس األداء فــي منظمــات حكوميــة
وشــركات قطــاع خــاص ومنظمــات غيــر هادفــه للربــح.

 إستثمار البرنامج
رسوم البرنامج

التسجيل المبكر

خصم المجموعات

USD 1,250

حسب العرض بالموقع

اتصل بنا

أســس وتولــى إدارة معهــد مدينــة المعرفــة للقيــادة والريــادة التابــع
لشــركة مدينــة المعرفــة منــذ عــام  2010والــذي قــام بتصميــم
وتقديــم برامــج تدريبيــة متقدمــة للمئــات مــن كبــار المــدراء التنفيذيين
فــي العالــم العربــي واإلســامي.

 نسخة مجانية للمشاركين من

 نموذج تقرير األداء

أول دليــل باللغــة العربيــة فــي مجــال إعــداد
تقاريــر أداء األجهــزة العامــة

تتضمــن المشــاركة بالبرنامــج الحصــول
علــى ملــف الكترونــي لنمــوذج تقريــر األداء
للبــدء فــي اســتكمال المســودة االولــي
لتقريــر أداء  2018أثنــاء الورشــة

 www.mile.org/rgw
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