
الشهادات المهنية الدولية في 
التخطيط االستراتيجي وإدارة األداء

للتسجيل 
https://mile.org/rgw

01

02

03

04

0506

07

08

09

10

دورة 
التخطيط االستراتيجي 

وإدارة األداء

 التحليل االستراتيجي
وصياغة االستراتيجية

مؤشرات 
قياس األداء

 إدارة المخاطر
االستراتيجية

 إدارة
 االستراتيجية

 إدارة الثقافة
 والتواصل والتغيير

 االستراتيجي
 قياس ومتابعة

 األداء

 أدوات اتخاذ
 قرارات تحسين

 األداء

 تحليل وعرض
بيانات األداء

 إعداد تقارير
 األداء

 إدارة جلسات
 مراجعة األداء

Washington DC, USA

الشهادة الدولية 
ألخصائي التخطيط اإلستراتيجي المحترف

الشهادة الدولية
ألخصائي إدارة األداء المحترف

الشهادة الدولية إلستشاري 
التخطيط اإلستراتيجي وإدارة األداء



 www.mile.org/rgw



الشهادة الدولية إلستشاري 
التخطيط اإلستراتيجي وإدارة األداء

يشترط للحصول علي الشهادة:

الحصول علي الشهادة الدولية ألخصائي التخطيط اإلستراتيجي المحترف . 1
الحصول علي الشهادة الدولية ألخصائي إدارة األداء المحترف. 2
استكمال مشروع تطبيقي. 3



 www.mile.org/rgw

مع استكمال البرنامج، سيصبح المشاركون قادرين علي:
إدراك أهميــة التخطيــط االســتراتيجي ومراحلــه ودوره فــي نجــاح 	 

األجهــزة فــي الوفــاء بمســؤولياتها، وحســن اســتخدام المــوارد 
وموائمتها.

التعــرف علــى أهــم أدوات التحليــل االســتراتيجي وممارســة 	 
اســتخدامها.

والخرائــط 	  والقيــم  والرســالة  الرؤيــة  تطويــر  مهــارة  اكتســاب 
والمبــادرات. األداء  قيــاس  ومؤشــرات  االســتراتيجية 

إتقــان مهــارة تفعيــل مشــاركة األطــراف أصحــاب المصلحــة فــي 	 
تطويــر الخطــط االســتراتيجية لضمــان دعمهــم لهــا.

وســائل 	  إلعــداد  االســتراتيجية  المخاطــر  وتصنيــف  تحديــد 
معهــا. للتعامــل 

أهمية التخطيط االستراتيجي في األجهزة العامة. 1
دور التخطيط االستراتيجي لألجهزة العامة في تحقيق 	 

الرؤية الوطنية وخطط التنمية.
نماذج من تجارب عالمية ناجحة في التخطيط االستراتيجي 	 
مراحل ومكونات عملية التخطيط االستراتيجي 	 

التحليل االستراتيجي . 2
 	 SWOT تحليل مجاالت القوة - الضغف - الفرص - المخاطر

Analysis
 	Value Chain Analysis تحليل سالسل القيمة
تحليل عناصر البيئة: السياسية، االقتصادية، االجتماعية، 	 

PESTEL Analysis التقنية، البيئية، القانونية
 	Performance Gap Analysis تحليل فجوات األداء
 	 Stakeholders Value تحليل توقعات أصحاب المصلحة

Proposition
 	Strategic Change Agenda أجندة التغيير االستراتيجي

الرؤية – الرسالة – القيم. 3
أدوات التطوير	 
المعايير	 
تحليل العديد من األمثلة لجهات عامة محلية ودولية.	 

4 .Strategy Map الخريطة االستراتيجية
 	Strategic Objectives صياغة األهداف االستراتيجية
 	Cause – Effect Relationships عالقات السبب والنتيجة
المناظير والمحاور االستراتيجية	 

Strategic Perspectives and Themes       

5 . Key Performance)مؤشرات قياس األداء )مقدمة
 Indicators

6 .Strategic Initiatives المبادرات االستراتيجية
إشراك أصحاب المصلحة والتواصل االستراتيجي . 7

Stakeholders Engagement and Communication
تحديد المخاطر االستراتيجية وأساليب التعامل معها )مقدمة( . 8

Strategic Risks: Definition and Mitigation

مــع التغييــرات المتســارعة فــي البيئــة المحيطــة والتصاعــد المســتمر 
لتوقعــات العمــالء والمســتفيدين، مــع الحاجــة الماســة إلــى إحــداث 
توائــم بيــن أداء األجهــزة الحكوميــة والرؤيــة والخطــط الوطنيــة، أصبــح 
التخطيــط االســتراتيجي فــي األجهــزة الحكوميــة عاماًل حاكمــًا لنجاحها.  
ومــع تعــدد مناهــج وأســاليب وأدوات التخطيــط االســتراتيجي، أصبــح 
مــن الضــروري تقديــم منهجيــة مبســطة ومتناســقة لتطويــر الخطــط 

االســتراتيجية بصــورة ســهلة فــي التطويــر فعالــة فــي التنفيــذ.، 
ويقــدم هــذا البرنامــج خارطــة طريــق مبســطة للتحليــل االســتراتيجي 
وصياغــة االســتراتيجية وترجمتهــا إلــى لغــة عمليــة قابلــة للتنفيــذ 
تطويــر  وكيفيــة  لمفهــوم  عــرض  البرنامــج  ويتضمــن  والمتابعــة. 

الخرائــط االســتراتيجية والبطاقــات المتوازنــه لقيــاس األداء.

التحليل االستراتيجي 
وصياغة االستراتيجي 01

 وصف البرنامج

 محاور البرنامج

  أهداف البرنامج



الجزء األول: مقدمة عن مؤشرات قياس األداء
أهمية القياس في حياتنا . 1
تعريف بمؤشرات قياس األداء الرئيسية. 2
لماذا نحتاج إلى قياس األداء المؤسسي في األجهزة العامة؟. 3
الفرق بين اإلحصاءات ومؤشرات قياس األداء . 4
الفرق بين البيانات Data والمعلومات Information  والمعرفة . 5

 Wisdom  والخبرة  Knowledge
6 .Data Measurement Types أنواع مقاييس البيانات

الجزء الثاني: اإلطار التحليلي لمؤشرات قياس األداء
7 . Cause-Effect Relationships عالقات السبب والنتيجة
8 . Logic Model تطوير المؤشرات بتحليل النظام
الهيكل التحليلي لمؤشرات قياس األداء. 9

تطوير مؤشرات األداء بتحديد خصائص األهداف . 10
Objectives Attributes االستراتيجية

11 . KPIs Classifications تصنيفات المؤشرات

الجزء الثالث: تطوير مؤشرات قياس األداء
صياغة مؤشرات األداء. 12
13 .Units of Measurement  وحدات قياس المؤشرات
14 .Accu-  تراكمية حساب المؤشرات داخل وبين فترات القياس

  mulation
15 .Polarity  قطبية المؤشرات
16 . Frequency تحديد دورية قياس المؤشرات
17 .Benchmarks اختيار القيم المرجعية
18 . Targets تحديد المستويات المستهدفة  للمؤشرات
19 .Tolerance  تحديد حدود السماح للمؤشرات
20 . KPI Description Card بطاقة وصف مؤشرات األداء

الجزء الرابع: اختيار مؤشرات قياس األداء
21 . KPI Sources and Dictionaries مصادر مؤشرات األداء
22 . Balancing كيف نحقق التوازن بين مؤشرات قياس األداء

KPIs؟ 
23 .CARE تقييم جودة مؤشرات قياس األداء باستخدام إطار
اآلثار السلوكية لمؤشرات قياس األداء. 24

الجزء الخامس: حاالت خاصة لمؤشرات قياس األداء
25 .Compliance and Com-  حساب نسب االمتثال واالستكمال

 pletion
26 .Availability and Utiliza-  حساب نسب التوفر واالستغالل

 tion
27 . Operation  قياس مدى كفاءة النظم في إدارة العمليات

 Efficiency

الجزء السادس: مصادر المؤشرات المحلية والدولية 
نماذج من أشهر المؤشرات االقتصادية. 28
29 . International Performance  تقارير مؤشرات األداء الدولية

Reports
مصادر البيانات واإلحصاءات بالمملكة. 30
نماذج لمؤشرات المملكة في برنامج األمم المتحدة ألهداف . 31

 UNDP Sustainable Development Goals التنمية المستدامة
32 . Urban Observatory المراصد الحضرية بالمملكة
33 . International Performance Hubمراصد األداء العالمي

الجزء السابع: حاالت وتطبيقات عملية
حالة عملية لقياس معدالت وفيات حوادث الطرق )وزارة . 34

النقل(
حالة عملية لقياس وتحليل قيم مؤشرات األداء )وزارة . 35

التعليم(

يعتبــر تأســيس وإدارة نظــم فعالــة إلدارة األداء المؤسســي مــن 
أهــم العوامــل الهامــة التــي تدعــم المنظمــات فــي تحقيــق أهدافهــا 
َتَوُجــه   2030 المملكــة  رؤيــة  تدشــين  االســتراتيجية. وقــد صاحــب 
العامــة  األجهــزة  فــي  األداء  نظــم إلدارة  تأســيس  فــي  المملكــة 
ــك لضمــان توافــق جهــود األجهــزة  ــة وذل ــق الرؤي وفــي برامــج تحقي
مــع توجهــات الرؤيــة ولتمكيــن الحكومــة المركزيــة مــن متابعــة أداء 

األجهــزة وتقدمهــا نحــو تحقيــق أهدافهــا االســتراتيجية. كمــا تســعي 
العديــد مــن األجهــزة العامــه لتأســيس نظــم إدارة األداء بهــا لتفصيــل 
اســتراتجياتها وللحصــول علــي بيانــات أداء يمكــن تحليلهــا لكســب 
فهــم أعمــق لمحــركات األداء واتخــاذ قــرارات تحســين االداء مســتندة 

ــات. علــي البيان

مؤشرات 
قياس األداء 02

 وصف البرنامج

 محاور البرنامج



 www.mile.org/rgw

 	Defining Risk   تعريف المخاطر
 	Risk Management  نظرة عامه على إدارة المخاطر
لماذا نحتاج إلى إدارة المخاطر االستراتيجية 	 
 	 Principles of Risk  أساسيات إدارة المخاطر

Management
 	Risk Management Culture  ثقافة إدارة المخاطر
 	Risk Attitudes  ميول التعامل مع المخاطر
 	Types of Risk  أنواع المخاطر
 	 Risk Likelihood تقدير احتمال حدوث المخاطر ومسبباتها

and Causes
 	Risk Management Process  عملية إدارة المخاطر
تحديد المخاطر المحتملة 	 
 	Risk Management Tools  أدوات إدارة المخاطر
أهمية التواصل في إدارة المخاطر	 
 	 Role of  دور األطراف أصحاب المصلحة في إدارة المخاطر

Stakeholders
 	 Economics of Risk  اقتصاديات إدارة المخاطر

Management

مــع درجــات عــدم التيقــن العاليــة التــي تكتنــف المنظمــات والتغيــرات 
التقنيــة   - السياســية  البيئــة:  عناصــر  معظــم  فــي  المتســارعة 
إعــداد  عنــد  الضــروري  مــن  أصبــح  االقتصاديــة،   – التشــريعية   –
االســتراتيجيات دراســة األنــواع المختلفــة مــن المخاطــر المحتملــة 
وتقييــم هــذه المخاطــر  إعــداد الخطــط الالزمــة لتقليــل اآلثــار الســلبية 

للمخاطــر والتــي يمكــن أن تعيــق المنظمــة مــن تحقيــق اســتراتيجيتها 
بنجــاح. ويهــدف هــذا البرنامــج التدريبــي إلــى تمكيــن المشــاركين مــن 
 Enterprise Risk Management  مأسســة عمليــات إدارة المخاطــر

وتزويدهــم بــاألدوات الالزمــه للقيــام بذلــك.

إدارة المخاطر 
االستراتيجية 03

 وصف البرنامج

 محاور البرنامج



موقع مكتب إدارة االستراتيجية في الهيكل التنظيمي. 1
حوكمة إدارة االستراتيجية. 2
المهام الرئيسية لمكتب إدارة االستراتيجية. 3

 	Strategy Development تطوير االستراتيجية
 	Alignment موائمة المنظمة
 	Strategy Review مراجعة االستراتيجية
 	Strategy Communication )التواصل )إيصال االستراتيجية
 	 Managing Strategic إدارة المبادرات االستراتيجية

Initiative
تنزيل االستراتيجية لباقي المستويات التنظيمية 	 

Cascading
 	Planning and Budgeting إعداد الخطط والموازنات
 	Support Functions Alignment موائمة إدارات الدعم
 	Performance Review مراجعة األداء
 	 Knowledge إدارة المعرفة والتعلم المنظمي

Management and Learning Organization
إعداد التقرير السنوي ألنشطة إدارة االستراتيجية	 
إدارة الكوادر البشرية لمكتب إدارة االستراتيجية	 

أشــارت العديــد مــن الدراســات أن %95 مــن االســتراتيجيات الجيــدة 
تفشــل المنظمــات فــي تنفيذهــا . كمــا أشــارت هــذة الدراســات 
ــذ الفعــال لهــذه  ــي تحــول دون التنفي ــق الت ــد مــن العوائ ــي العدي إل
االســتراتيجيات . وفــي نهايــه االمــر، فــإن االســتراتيجيات الجيــدة 
الكثيــر مــن الجهــد والوقــت ال فائــدة  ُيبــذل فــي تطويرهــا  التــي 
وخلــق  ومتابعــة  التنفيــذ  بآليــات  اإلعتنــاء  مالــم ت  منهــا  حقيقيــة 
إلــي  باإلضافــة   . التنفيــذ  نجــاح  الــالزم لضمــان  والمنــاخ  الثقافــه 
ذلــك يجــب أن نقــوم بالمتابعــة المســتمرة لبيئــة العمــل الخارجيــة 

التــي تتســم بدرجــات عاليــة مــن التغيــر وعــدم التأكــد لضمــان إدخــال 
مالئمتهــا  علــى  لنحافــظ  االســتراتيجية  علــى  الالزمــه  التعديــالت 

للمســتجدات. واســتجابتها 
مــن هنــا تأتــي أهميــة تأســيس وإدارة مكتــب )أو وحــدة تنظيميــة( 
التحليــل  مراحلهــا:  بكافــة  االســتراتيجية  إدارة  مســؤولية  يتولــى 
االســتراتيجي – صياغــة االســتراتيجية – ترجمــة االســتراتيجية لخطــط 
ــر ومتابعــة  تنفيذيــة – تنفيــذ االســتراتيجية – التواصــل وإدارة التغيي

األداء – مراجعــة االســتراتيجية.

إدارة 
االستراتيجية  04

 وصف البرنامج

 محاور البرنامج
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¨ Communicating Strategy توصيل وشرح االستراتيجية
أهداف توصيل ونشر االستراتيجية ¨
¨ Stakeholders تحديد الفئات المستهدفة
¨ Communication Channels قنوات التواصل
¨ Communication Content  محتوى وسائل التواصل
¨ Strategy Document إعداد الوثيقة االستراتيجية
¨ Communication Plans تطوير خطة التواصل
¨  Measuring Communication  مؤشرات التواصل الفعال

Effectiveness
¨ Reinforcement إعادة تأكيد التواصل
¨ Strategy Launching Event فعالية تدشين االستراتيجية
¨ External Communication التواصل الخارجي
¨  Examples of نماذج لتجارب تواصل ناجحة وفاشلة

 successful and unsuccessful communication
experiences

¨ Building High Performance Culture بناء ثقافة األداء

¨ Elements of High Perfor�  عناصر ثقافة األداء المرتفع
mance Culture

 	Assessing Current Culture قياس الثقافة السائدة
 	Employee Engagement اندماج العاملين
 	 Performance اإلرشاد اإلداري لرفع مستويات األداء

Coaching
 	 Building Culture بناء ثقافة الُمساءلة وتحمل المسؤولية

of Accountability
 	Innovation Culture ثقافة اإلبداع
 	 Linking Rewards with  ربط الحوافز باألداء

Performance
 	 Celebrating Short Term االحتفاء بالنجاحات السريعة

Wins
 	Strategic Competition المنافسات االستراتيجية
 	 Empowering for Decision التمكين التخاذ القرارات

Making
 	 Transparency and الشفافية وتبادل المعلومات

Information Sharing

¨ Managing Change إدارة التغيير
 	Creating Sense of Urgency خلق الشعور بالحالة الُملحة
 	Building Guiding Coalition بناء التحالف الموجه
 	 Form Strategic Vision and تطوير الرؤية والمبادرات

Initiatives
 	Enlist Volunteer Army د جيش المتطوعين َجنِّ
 	 Enable Action by Removing تمكين اإلنجاز بإزالة العوائق

Barriers
 	Generate Short-Term Wins حقق مكاسب قصيرة األجل
 	Sustain Acceleration حافظ على التسارع
 	Institute Change مأسسة التغيير

إن أفضــل اســتراتيجية تــم صياغتهــا لــن ُيكتــب لهــا النجــاح مــا لــم يتــم 
شــرحها لكافــة العامليــن فــي المنظمــة ويتــم فهمهــا وخلــق شــعور 

بالــوالء لهــا والحــرص علــى تنفيذهــا لــدى جميــع العامليــن.
مــن هنــا كان مــن الضــروري تطويــر خطــط فعالــة لشــرح االســتراتيجية 
ــوب  ــد الرســالة المطل ــك بتحدي ــات أصحــاب المصلحــة وذل لكافــة فئ
إيصالهــا لــكل فئــة وأفضــل قنــاة إليصــال هــذه الرســالة وفتح قنوات 
للتواصــل فــي االتجاهيــن لضمــان تدفــق المعلومــات واإلجابــة عــن 
يتطلــب  كمــا  والمالحظــات.  للمداخــالت  واالســتجابة  التســاؤالت 
علــى  المنظمــة  باســتراتيجية  العامليــن  فئــات  كافــة  ربــط  األمــر 

كــن كل فريــق مــن تحديــد نطــاق مســاهمته فــي تحقيقهــا  نحــو ُيمَّ
بوضــوح Line of Sight  وتحديــد مؤشــرات أهــداف المنظمــة ككل. 
كمــا أنــه مــن الضــروري خلــق ثقافــة عمــل تركــز علــى األداء واإلنجــاز 
High Performance Culture  وتربــط منظومــة المكافــآت بــاألداء 

االســتراتيجي. 
وأخيــرًا يجــب إدارة عمليــات التغيير التي يتطلبها تطبيق االســتراتيجية 
كل  لشــحذ  الــالزم  المنــاخ  وتهيئــة  خلــق  تضمــن  علميــة  بمنهجيــة 

ــق األهــداف االســتراتيجية. طاقــات ومــوارد المنظمــة نحــو تحقي

إدارة الثقافة والتواصل 
والتغيير االستراتيجي  05
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مصادر جمع قياسات المؤشرات ¨
 	Primary Sources مصادر أولية
 	 Secondary Sources مصادر ثانوية

نطاق جمع قياسات المؤشرات ¨
 	Complete Census الحصر الشامل
 	Sampling المعاينة

أساليب المعاينة  ¨
 	Simple Random Sample المعاينة العشوائية البسيطة
 	 Systematic Random  المعاينة العشوائية المنتظمة

Sample
 	 Sampling Proportional to العينة المتناسبة مع الحجم

the Size
 	Matched Sample العينة المتطابقة

¨ Sampling Unit وحدة المعاينة
¨ Analyzing Unit  وحدة التحليل
¨ Sampling Errors أخطاء المعاينة
جمع البيانات عن طريق الهاتف ¨

 	Surveys االستقصاءات
 	Formulation of Questions صياغة األسئلة
 	Scales مقياس اإلجابات
 	Types of Questions أنواع األسئلة
 	Validity قياس الصالحية
 	Reliability قياس االعتمادية

¨ International Reports التقارير الدولية
¨ Data Portals منصات البيانات الدولية
¨ Open Data البيانات المفتوحة
¨  Management Information نظم المعلومات اإلدارية

Systems
¨ ICT� استخدام تقنيات المعلومات واالتصال لجمع البيانات

Based Data Collection

¨ Measuring Satisfaction قياس مؤشرات الرضى
¨ Mystery Shopper المتسوق الخفي
¨  Transactions Efficiency قياس مؤشرات إنجاز المعامالت

Measures
قياس مؤشر توافر األدوية األساسية حسب آلية منظمة الصحة  ¨

WHO Medicine Availability العالمية
¨ Electronic Dash�  استخدام لوحات متابعة األداء اإللكترونية

boards
¨  Data Quality Audit التأكد من جودة البيانات

تســتند جــودة تقاريــر األداء ومــا يتبعهــا مــن قــرارات يتــم اتخاذهــا في 
جلســات مراجعــة األداء بصــورة أساســية علــى جــودة بيانــات األداء 
الفعليــة التــي يتــم قياســها حســب الدوريــة المقــررة لــكل مؤشــر. 
وتعانــي معظــم نظــم إدارة األداء مــن مشــكلة رئيســية تتمثــل فــي 

عــدم دقــة بيانــات قياســات مؤشــرات األداء.

ويهــدف هــذا البرنامــج إلــى تزويــد المشــاركين بالمعــارف األساســية 
عــن األســاليب المختلفــة الممكــن اســتخدامها لقياس قيم مؤشــرات 
ــار أســلوب القيــاس المناســب  األداء، وإكســابهم القــدرة علــى اختي

والتأكــد مــن جــودة البيانــات التــي يتــم جمعهــا.  

قياس 
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ــه  ــه مــرة واحــدة، ولكن ــام ب ــم القي إن تحســين األداء ليــس مجــرد مشــروع يت
رحلــة مســتمرة تهــدف إلــى التحســين المســتمر لــالداء. وتســعى المنظمات 
إلــى االرتقــاء بمســتوى مؤشــرات أدائهــا ليــس فقــط لتحقيــق المســتويات 
المســتهدفة أو اللحــاق بالجهــات المقارنــة Benchmarking، ولكــن لتحقيــق 
المراتــب األولــى والرياديــة فــي مجــال تخصصهــا. ويتطلــب الوصــول إلــى 
قــرارات رشــيدة باإلجــراءات الواجــب القيــام بهــا لتحســين مســتويات األداء 
مهــارات وأدوات لــكل مــن التفكيــر اإلبداعــي Creative Thinking )الــذي يولد 

أكبــر عــدد ممكــن مــن األفــكار( والتفكيــر التحليلــي Analytic Thinking الــذي 
يضمــن لنــا إيجــاد أكثــر الحلــول فعاليــة )فــي تحقيــق األهــداف( وكفــاءة )فــي 

ترشــيد اســتخدام المــوارد المطلوبــة(.
وتهــدف هــذه الورشــة إلــى تزويــد المشــاركين بمزيــج متنــوع مــن أدوات 
فــي  اســتخدامها  واكتســاب مهــارة  لتطويــره  وابتــكار طــرق  األداء  تحليــل 

العملــي.  المجــال 

 	 – Study حلــل – Do نفــذ – Plan خطــط :PDSA دورة تطويــر األداء
Act اتخــذ إجــراءات

 	Flow Charts خرائط التدفق
 	Brain Storming جلسات العصف الذهني
 	Mind Maps خرائط العصف الذهني
 	de Bono Six Thinking Hats  قبعات التفكير الست لديبونو
 	)Cause and Effect Diagram )Fishbone خرائط السبب والنتيجة
 	?Five Whys اسأل “لماذا؟” خمس مرات
 	Pareto Charts خرائط باريتو
 	Systems Analysis تحليل النظم
 	Systems Dynamics ديناميكيات النظم
 	Micro World Simulation بناء نظم المحاكاة
 	Linear Programing البرمجة الخطية

 	Control Charts خرائط التحكم
 	Six Sigma االنحرافات المعيارية الست
 	Lean تقليل العوادم
 	Multi-disciplinary Team تكوين الفرق متعددة التخصصات
 	Government Ac-  تجربــة مســرعات األعمــال فــي حكومــة دبــي

celerator
 	ICT Solutions استخدام تقنيات المعلومات واالتصال
 	Evidence Based Pol-  تحليــل السياســات المســتند علــى البيانــات

icy Analysis
 	   )Value Stream Mapping )VSMخرائط تدفق القيمة
 	Creative Thinking Tools أدوات التفكير االبتكاري

أدوات اتخاذ قرارات 
تحسين األداء  07
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يعتبر تحليل بيانات األداء أحد أهم مراحل عملية التخطيط 
االستراتيجي وإدارة األداء، حيث توفر لمتخذي القرار المعلومات 

والفهم العميق الالزم إلدراك محركات األداء الرئيسية وتحديد 
فرص تطوير األداء. 

ويهــدف هــذا البرنامــج إلــى صقــل معــارف ومهــارات المشــاركين 
البيانــات  بيانــات األداء, لضمــان جمــع  فــي مجــال تصميــم نظــم 
البرنامــج  يشــمل  كمــا  المناســب.  والتوقيــت  بالجــودة  المطلوبــة 
مهــارات اســتخدام العــرض البصــري للبيانــات لتكــون ذات فائــدة فــي 

دعــم اتخــاذ قــرارات تحســين األداء. 

` :Performance Data System - نظم بيانات األداء
الفرق بين البيانات والمعلومات والخبرة	 
 	Data Quality Standers معايير جودة البيانات
أسس تأكيد جودة البيانات	 
أنواع مقاييس البيانات )األسمي Nominal – الترتيبي 	 

)Ratio النسبة – Interval الفترة – Ordinal
 	DMM مستويات نضج المنظمات في إدارة البيانات
مكونات وفوائد نظام بيانات االداء 	 
الخطوات السبع لتأسيس نظام بيانات االداء	 
 	Data Analytics Life Cycle دورة حياة تحليل البيانات

تحليل البيانات  `
 	 Quantitative Vs التحليل الكمي والكيفي للبيانات

Qualitative
أنواع تحليل البيانات حسب الغرض منها:	 
[ Description التحليل الوصفي
[ Diagnostic التحليل التشخيصي
[ Predictive التحليل التنبأي
[ Prescriptive التحليل التوجيهي
مقاييس النزعة المركزية )المنوال Mode – المتوسط 	 

)Median الوسيط – Average الحسابي
 	Standard Devia-  مقاييس التشتت )االنحراف المعياري

)Variation التباين( – )tion
 	Rate المعدالت
 	Percentage النسب المئوية
 	Multiple المكرر
إجراء المقارنات )بالفترات السابقة – بالمستهدفات – 	 

بالقيم المرجعية – جغرافيًا – حسب نوع الخدمة(

التنبؤ االحصائي `
 	Correction Analysis تحليل االرتباط
 	Regression Analysis تحليل االنحدار
 	Time Series Analysis .... تحليل السالسل

التمثيل البصري للبيانات  `
 	Deviation االنحراف
 	Correlation االرتباط
 	Ranking التصنيف الترتيبي
 	Distribution التوزيع
 	Change over time التغير عبر الزمن
 	Part for all الجزء للكل
 	 Magnitude المقدار
 	Spatial الحيز المكاني
 	 Flow التدفق
استخدام األلوان	 
تطوير االنفوجرافيك	 

` Data Analytics Software برامج تحليل البيانات
معايير اختيار برامج تحليل البيانات	 

`  Story Telling with سرد القصص باستخدام البيانات
Data

تحليل وعرض 
بيانات األداء 08

يشــمل البرنامــج العديــد مــن المجــاالت العمليــة التــي يقــوم فيهــا 
المشــاركون بتحليــل البيانــات لعــدد مــن األمثلــة فــي مجــاالت الصحة 

والتعليــم والســياحة والبلديــات والزراعــة واألمــن.

لمحة عامة عن محتويات البرنامج ¨
نظم بيانات األداء 	 
تحليل البيانات 	 
التمثيل البصري للبيانات 	 
برامج وتطبيقات تحليل البيانات	 
سرد القصص باستخدام البيانات	 

 محاور البرنامج

 وصف البرنامج

 نسخة مجانية للمشاركين من
أول دليل باللغة العربية في مجال إعداد 	 

تقارير أداء األجهزة العامة
انفوجرافيك ملون لنماذج تحليل وعرض 	 

البيانات
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إدارة األداء  مرحلــة مراجعــة األداء تعتبــر واحــدة مــن أهــم مراحــل 
الفائــدة  العامــة مــن تحقيــق  تتمكــن مــن خاللهــا األجهــزة  والتــي 
المرجــوة مــن تأســيس نظــم إدارة األداء بهــا. وتتزايــد أهميــة مراجعــة 
لالرتقــاء  الحكوميــة  األجهــزة  علــى  المتزايــد  الضغــط  مــع  األداء 
المســتمر بمســتوى خدماتهــا وتفعيــل مســاهمتها فــي تحقيــق رؤيــة 
الدولــة وأولويــات التنميــة بهــا خاصــة فــي ظــل التناقــص المســتمر 
المطالبــة  أن  كمــا  لهــا.  المتاحــة  والمــوارد  الموازنــات  حجــم  فــي 
الحكوميــة  لألجهــزة  التشــريعية  واألجهــزة  للمواطنيــن  المســتمرة 
لزيــادة مســتوى كفاءتهــا وفعاليتهــا وحســن اســتخدام مواردهــا، 
يتطلــب منهــا المراجعــة المســتمرة لمســتويات أدائهــا لتحديــد فــرص 

التطويــر الممكنــة.

نظــرًا ألهميــة وحساســية مراجعــة األداء المســتند علــى البيانــات 
ــر  فــي األجهــزة العامــة، فــإن هــذا البرنامــج يقــدم ألول مــرة لتطوي
بــه إعــداد وإدارة جلســات مراجعــة  مهــارات فريــق العمــل المنــاط 

األداء فــي األجهــزة العامــة.
أساســي  ســؤال   40 مــن  أكثــر  علــى  اإلجابــة  البرنامــج  ويتضمــن 
يتعلــق بــإدارة جلســات مراجعــة االداء فــي األجهــزة العامــة. كمــا 
يشــمل البرنامــج اســتعراض أفضــل الممارســات العالميــة إلعــداد 

البيانــات. علــى  المســتندة  األداء  مراجعــة  جلســات  وإدارة 

يتناول البرنامج اإلجابة على أكثر من 40 سؤال يتعلق بإدارة جلسات 
مراجعة األداء المستندة على البيانات في األجهزة العامة، وفيما 

يلي نماذج ألهم األسئلة:
ماهي مراجعة األداء المستندة على البيانات؟	 
األداء 	  مراجعــة  جلســات  عقــد  مــن  المرجــوة  الفوائــد  هــي  مــا 

البيانــات؟ علــى  المســتندة 
ما أهمية التحديد الواضح للهدف من عملية مراجعة األداء؟	 
األداء 	  مراجعــة  عمليــة  فــي  العليــا  اإلدارة  فريــق  دور  هــو  مــا 

البيانــات؟ علــى  المســتندة 
مــا هــي أهــم المهــارات التــي يجــب أن يتمتــع بهــا فريــق دعــم 	 

األداء؟ مراجعــة  جلســات 
هــل تتمحــور جلســات مراجعــة األداء حــول اإلدارات أم األهــداف 	 

أم المحــاور االســتراتيجية؟
ماهي الدورية المناسبة لعقد جلسات مراجعة األداء؟	 

ما هي مؤشرات األداء التي يجب التركيز على مراجعتها؟	 
الجهــاز 	  داخــل  األداء  مراجعــة  اجتماعــات  جدولــة  يمكــن  كيــف 

المختلفــة؟ التنظيميــة  بالمســتويات 
مــن الــذي يجــب دعوتــه مــن داخــل الجهــاز لحضــور جلســات تقييــم 	 

األداء؟
مــا هــي المحتويــات األساســية لجــدول أعمــال جلســات مراجعــة 	 

األداء؟
كيــف يمكــن التأكــد مــن التناســق بيــن األهــداف االســتراتيجية 	 

األداء؟ مراجعــة  أثنــاء  لهــا  المخصصــة  والمــوارد  والمبــادرات 
ماذا يجب أن نفعل بعد انتهاء جلسة مراجعة األداء؟	 

إدارة جلسات مراجعة األداء 
المستندة علي البيانات  09
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اجتماعات مراجعة األداء المستندة على 
البيانات في األجهزة العامة

انفوجرافيك ملون لنماذج تحليل وعرض 	 
البيانات

 محاور البرنامج

 وصف البرنامج



ورشة عمل 
إعداد تقارير األداء 

 لمحة عن ورشة العمل
ألول مرة في المملكة العربية السعودية. تقدم هذه الورشة بهدف تمكين الوزارات واألجهزة 

العامة والجامعات من إعداد تقارير األداء السنوية، وبما يضمن أن تغطي التقارير جميع البنود 
التي تلبي متطلبات المادة )29( من نظام مجلس الوزراء ووفقًا ألفضل الممارسات العالمية.

وتتضمن الورشة استعراض نتائج دراسة تحليلية لخمسة عشر تقرير أداء أصدرتها وزارات متنوعة 
في عدة دول وتم استخالص الدروس المتميزة المستفادة من كٍل منها.

لماذا تحتاج األجهزة  العامة إلى إعداد وإصدار تقارير أداء؟	 
ما هي عالقة إصدار تقارير األداء بدورة التخطيط االستراتيجي؟	 
ما هي عالقة إصدار تقارير األداء بدورة إدارة األداء؟	 
مــن هــي الجهــة التــي ُيســند اليهــا مهمــة التدقيــق الخارجــي علــى 	 

تقاريــر أداء األجهــزة العامــة؟
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؟	 
مــا هــو مــدى أهميــة قيــام أطــراف محايــدة بالتحــري عــن دقــة 	 

األداء؟ تقاريــر  وتدقيــق  البيانــات 
كيف يستفيد المواطن من المعلومات المتاحة بتقارير األداء؟	 

أداء 	  تقاريــر  مــن  المختلفــة  المســتهدفة  الفئــات  تتوقــع  مــاذا 
العامــة؟ األجهــزة 

اســتخدام التصميمــات الفنيــة والجــداول واألشــكال البيانيــة إلبــراز 	 
محتويــات التقريــر.

الخصائص النوعية لتقرير األداء.	 
نصائــح تتعلــق بالصياغــة اللغويــة عنــد إعــداد تقاريــر أداء األجهــزة 	 

العامــة.
معايير إعداد تقارير أداء األجهزة العامة.	 
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العامــة األجهــزة  أداء  تقاريــر 

 نموذج تقرير األداء
الحصــول  بالبرنامــج  المشــاركة  تتضمــن 
علــى  ملــف الكترونــي لنمــوذج تقريــر األداء 
االولــي  المســودة  اســتكمال  فــي  للبــدء 

الورشــة أثنــاء   2018 أداء  لتقريــر 

 محاور الورشة



 www.mile.org/rgw

 لقــد شــاركت فــي العديــد مــن أبــرز برامــج تطويــر القيــادات فــي العالــم 
مثــل برامــج جامعــة هارفــارد وإنســياد، ولكــن لــم أكــن أتوقــع أبــدًا أن أجــد مثــل 
هــذا المعهــد بالمدينــة المنــورة الــذي قــدم مزيجــًا مميــزًا مــن المحتــوى الراقــي 
تماريــن  كذلــك  التــي صاحبتهــا  الســمحة  والقيــم  المســتوى  رفيــع  واألداء 
رياضيــة. وبصراحــة فقــد مــر اليــوم وكأنــه ســاعة وهــذا يعــزي بدرجــة كبيــرة 

 ــه البرنامــج ــم في ــذي أقي ــزة للمــدرب والجــو الخــاص ال للمهــارات المتمي

معالي الوزير 
خالد بن عبد العزيز الفالح

وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية
المملكة العربية السعودية

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

اساليب
التدريب


حاالت عملية

البوابة المعرفية للتخطيط 
االستراتيجي وإدارة األداء



 
تمارين تفاعلية

عيادة استشارية

 

مشاركة الخبرات

 

مجموعات نقاش

 محاضرات
تطبيقات الكترونية





حصل على الدكتوراه في علوم اتخاذ القرارات من جامعة بنسلفانيا 
بالواليات المتحدة األمريكية )مدرسة وارتن( باإلضافة إلى ثالت درجات 

ماجيستير في اإلدارة والهندسة المدنية والتخطيط اإلقليمي. عمل 
كعضو هيئة تدريس في )إدارة األعمال بحوث العمليات - إدارة العمليات 
- نظم المعلومات اإلدارية( في كل من الواليات المتحدة األمريكية وكندا 

ومصر والكويت وماليزيا لمدة 20 عام ) 1976 - 1997 م(.

عمل في القطاع الخاص لمدة عشر سنوات كنائب رئيس مجلس إدارة 
مجموعة صافوال. أسس خاللها كاًل من أكاديمية صافوال وأكاديمية بنده 

وأشرف على تطوير الخطة االستراتيجية ومراكز تقييم القيادات 
)997 1 - 2006م(.

عمل في القطاع الحكومي لمدة عشر سنوات كمدير مكتب التخطيط 
االستراتيجي ألمانة محافظة جدة والتي تعد الجهة الحكومية الوحيدة 

BCS Palladium Holly Fame Award بالمملكة الحائزة علي جائزة

عمل كمستشار لكٍل من وزير العمل ووزير الصحة ووزير االقتصاد 
والتخطيط وكبير مستشاري المركز الوطني لقياس أداء األجهزة العامة 

)2007 - 2018 م(. 

استكمل الشهادات العالمية في التخطيط االستراتيجي من بالديوم 
ومعهد مؤشرات قياس األداء, وهو أول غير أمريكي ُيمنح شهادة 

»أخصائي إدارة األداء في األجهز ة الحكومية « من معهد إدارة األداء في 
واشنطن بالواليات المتحدة االمريكية.

شارك في ورش عمل التحول الوطني وبرامج رؤية المملكة 2030 
كاستشاري في التخطيط االستراتيجي وإدارة األداء.

أشرف وشارك في تطوير أكثر من 70 مشروع تخطيط استراتيجي 
وتطوير البطاقات المتوازنة لقياس األداء في منظمات حكومية وشركات 

قطاع خاص ومنظمات غير هادفه للربح.

أسس وتولى إدارة معهد مدينة المعرفة للقيادة والريادة التابع لشركة 
مدينة المعرفة منذ عام 2010 والذي قام بتصميم وتقديم برامج 

تدريبية متقدمة للمئات من كبار المدراء التنفيذيين في العالم العربي 
واإلسالمي.

 الجهات التي قام المحاضر بتنفيذ برامج تدريبية لها أو شارك فيها في مجال التخطيط االستراتيجي وإدارة األداء

د. محمد مصطفى محمود
الرئيس التنفيذي 

معهد مدينة المعرفة للقيادة والريادة
شركة مدينة المعرفة االقتصادية

 عن المحاضر


