املتحدثون في الندوة

راعي الندوة

مدير عام معهد اإلدارة العامة

معالي األستاذ
أسامة بن جعفر فقيه
رئيس ديوان املراقبة العامة

معالي الدكتور
عبدالرحمن بن عبداهلل الشقاوي

سعادة الدكتور
أحمد بن حبيب صالح

معالي الدكتور
أسامة بن فضل البار

رئيس اجللسة األولى

معالي الدكتور
عبدالرحمن بن عبداهلل البراك
مساعد رئيس مجلس الشورى

رئيس اجللسة الثانية

رئيس اجللسة الثالثة

سعادة األستاذ الدكتور
محمد بن إسماعيل عبدالسالم

معالي املهندس
عبدالعزيز بن محمد التويجري
رئيس املؤسسة العامة للموانئ

معالي الدكتور
علي بن ناصر الغفيص
محافظ املؤسسة العامة للتدريب
التقني واملهني

سعادة املهندس
أحمد بن مالش العنزي

سعادة األستاذ
محمد بن إبراهيم املقحم

سعادة األستاذ
عبدالعزيز بن شداد املطيري

سعادة األستاذ
عبداحملسن بن عبدالرحمن الشنيفي

سعادة الدكتور
مشبب بن عايض القحطاني

اخلبراء الدوليون
املشرف العام على الندوة

مقرر الندوة وجلساتها

سعادة الدكتور
صالح بن معاذ املعيوف
نائب مدير عام معهد اإلدارة العامة
لشئون التدريب

سعادة الدكتور
عبدالرحمن بن حسني الوزان
مدير عام اإلدارة العامة للبرامج
العليا مبعهد اإلدارة العامة

سعادة املهندس
حامد الهاشمي

الراعي اإلعالمي

سعادة األستاذ
أندرو ليم

الراعي الفضائي

تصميم وإخراج وطباعة اإلدارة العامة للطباعة والنشر  -معهد اإلدارة العامة ١٤٣٢هـ

أوالً :الهدف العام للندوة:

تسليط الضوء على قياس األداء في األجهزة احلكومية في اململكة العربية
الس� � ��عودية ودوره في حتسني أدائها وحتديد أهم التحديات واملشكالت التي
تواجه� � ��ه للتغل� � ��ب عليها من خالل االس� � ��تفادة من ال� � ��رؤى والتجارب احمللية
والدولية.

ثانيًا :موضوعات الندوة:

1 .1واق� � ��ع قي� � ��اس األداء في األجه� � ��زة احلكومي� � ��ة في اململك� � ��ة العربية
السعودية.
2 .2أهمية قياس األداء ودوره في حتسني األداء في األجهزة احلكومية.
3 .3متطلبات جناح تطبيق قياس األداء في األجهزة احلكومية.

4 .4مشكالت وحتديات قياس األداء في األجهزة احلكومية وسبل التغلب
عليها.

5 .5مركز قياس األداء في األجهزة احلكومية في اململكة ودوره املستقبلي
في مساندة األجهزة احلكومية في حتسني األداء.
6 .6التجارب احمللية والدولية في قياس األداء في القطاع احلكومي.

ثالثًا :بحث وأوراق عمل الندوة:
الجهات المحلية:

1 .1بحث ميداني مقدم من معهد اإلدارة العامة.

2 .2ورقتا عمل مقدمتان من وزارة الش� � ��ئون البلدية والقروية ،عن جتربة
أمانة العاصمة املقدسة وأمانة محافظة جدة في قياس األداء.
3 .3ورقة عمل مقدمة من وزارة االقتصاد والتخطيط.
4 .4ورقة عمل مقدمة من ديوان املراقبة العامة.

5 .5ورقة عمل مقدمة من هيئة الرقابة والتحقيق.

6 .6ورقة عمل عن جتربة قياس األداء في مؤسسة البريد السعودي.
7 .7ورقة عمل عن جتربة قياس األداء في مصلحة اجلمارك.

الجهات الدولية:
1 .1ورقة عمل عن جتربة إمارة أبو ظبي بدولة اإلمارات العربية املتحدة
في قياس األداء احلكومي.
2 .2ورق� � ��ة عم� � ��ل عن جترب� � ��ة احلكومة الس� � ��نغافورية في قي� � ��اس األداء
احلكومي.

رابعًا :راعي الندوة:

معالي األستاذ /أسامة بن جعفر فقيه.
رئيس ديوان املراقبة العامة

خامسًا :جلسات الندوة:
الجلس���ة األول���ى :واق���ع قي���اس األداء ق���ي األجه���زة
الحكومية في المملكة العربية السعودية.

رئيس اجللسة :معالي الدكتور /عبدالرحمن بن عبدالله البراك

مساعد رئيس مجلس الشورى
املتحدثون في اجللسة:
سعادة الدكتور /أحمد بن حبيب صالح
وكيل الوزارة للشؤون االقتصادية – وزارة االقتصاد والتخطيط.
سعادة األستاذ /محمد بن إبراهيم املقحم
مدير عام الرقابة املالية – هيئة الرقابة والتحقيق.
سعادة األستاذ /عبدالعزيز بن شداد املطيري
مدقق أداء في قطاع الرقابة على األداء  -ديوان املراقبة العامة.
سعادة الدكتور /مشبب بن عايض القحطاني
مدير عام مركز قياس األداء لألجهزه احلكومية – معهد اإلدارة العامة.

الجلسة الثانية :تجارب محلية في قياس األداء الحكومي.
رئيس اجللسة :معالي املهندس /عبدالعزيز بن محمد التويجري
رئيس املؤسسة العامة للموانئ

املتحدثون في اجللسة:

معالي الدكتور /أسامة بن فضل البار
أمني العاصمة املقدسة  -وزارة الشئون البلدية والقروية.
سعادة األستاذ الدكتور /محمد بن إسماعيل عبدالسالم
مدير عام مكتب إدارة اإلستراتيجية بأمانة محافظة جدة  -وزارة الشئون
البلدية والقروية .
سعادة األستاذ /عبداحملسن بن عبدالرحمن الشنيفي
مدي� � ��ر عام إدارة القيود واملش� � ��رف الع� � ��ام على وح� � ��دة إدارة املخاطر –
مصلحة اجلمارك.
سعادة املهندس /أحمد بن مالش العنزي
مدير عام إدارة اجلودة – مؤسسة البريد السعودي.

الجلسة الثالثة :تجارب دولية في قياس األداء الحكومي.

رئيس اجللسة :معالي الدكتور /علي بن ناصر الغفيص

محافظ املؤسسة العامة للتدريب التقني واملهني

املتحدثون في اجللسة:

سعادة املهندس /حامد بن علي الهاشمي
مدي� � ��ر إدارة األداء احلكوم� � ��ي باألمانة العامة للمجل� � ��س التنفيذي إلمارة
أبوظبي – اإلمارات العربية املتحدة.

سعادة األستاذ /أندرو ليم
مستش� � ��ار في إدارة األداء – مؤسسة التعاون الس� � ��نغافورية – جمهورية
سنغافورة.

الجلسة الختامية :التوصيـات

رئيس اجللسة :سعادة الدكتور  /صالح بن معاذ املعيوف
نائب املدير العام لشئون التدريب – معهد اإلدارة العامة.
املنسق العلمي للندوة :سعادة الدكتور /مشبب بن عايض القحطاني
مدير مركز قياس األداء لألجهزة احلكومية– معهد اإلدارة العامة.

سادسًا :المشاركون في الندوة:

1 .1كبار املسئولني واملسئوالت في القطاعني احلكومي واألهلي وأعضاء
مجلس الشورى وأعضاء مجالس املناطق.
2 .2املختصون في مجال قياس األداء في القطاعني احلكومي واألهلي.
3 .3ذوو االهتمام من األكادمييني ،وأعض� � ��اء الهيئات واجلمعيات املهنية
ذات العالقة مبوضوع الندوة.

سابعًا :المشرف العام على الندوة:

سعادة الدكتور  /صالح بن معاذ املعيوف
نائب املدير العام لشئون التدريب – معهد اإلدارة العامة.

ثامنًا :مقرر الندوة وجلساتها:

سعادة الدكتور  /عبدالرحمن بن حسني الوزان
مدير عام اإلدارة العامة للبرامج العليا – معهد اإلدارة العامة.

تاسعًا :المنسق اإلداري للندوة:

سعادة األستاذ /محمد بن سعد السهلي
مدير إدارة الندوات واللقاءات – معهد اإلدارة العامة.

عاشرًا :اللجنة المنظمة للندوة:

سعادة الدكتور /عبدالرحمن بن حسني الوزان – رئيس ًا
مدير عام اإلدارة العامة للبرامج العليا – معهد اإلدارة العامة.
سعادة الدكتور /مشبب بن عايض القحطاني– عضو ًا ومنسق ًا علمي ًا
مدير مركز قياس األداء لألجهزة احلكومية– معهد اإلدارة العامة.
سعادة األستاذ /محمد بن سعد السهلي – عضو ًا ومنسق ًا إداري ًا
مدير إدارة الندوات واللقاءات – معهد اإلدارة العامة.

حادي عشر :تاريخ ومكان ومدة انعقاد الندوة:

تعقد الن� � ��دوة مبعهد اإلدارة العامة بالرياض في قاعة ابن خلدون مبركز
األمير س� � ��لمان للمؤمترات ،يوم الثالثاء  1جمادى األولى 1432هـ املوافق 5
إبريل 2011م في الس� � ��اعة  8٫30صباحاً ,وتنتهي عند الس� � ��اعة  2ظهراً من
اليوم نفس� � ��ه ،وسوف يكون هناك بث مباشر لوقائع الندوة عبر شبكة املعهد
لالتصال عن بعد لفرع املعهد النسائي بالرياض.

