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كلمة رئيس اللجنة المنظمة

بعد النجاح الذي حققته مؤمتراتنا اخلليجية السابقة لتحسني إنتاجية 
نسخته  يف  هذا  مؤمترنا  يأتي   ، املختلفة  العمل  قطاعات  يف  املوظفني 
ومستدامة(  متميزة  إلنتاجية  متميز...  وظيفي  )أداء  بعنوان  السابعة 
العامة  اإلدارة  املدنية ومعهد  وزارة اخلدمة  بالشراكة االستراتيجية مع 
وبلدية ظفار يف سلطنة عمان ومعهد اإلدارة العامة يف مملكة البحرين 

وبالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة - فرع صاللة.
 

تأتي أهمية هذه املؤمترات للتركيز على الكثير من التحديات املوجودة 
القطاع  يف  سواءًا  مؤسساتنا  منها  تعاني  والتي  العمل  سوق  يف  حاليًا 
فرص.  إلى  التحديات  هذه  حتويل  من  والبد  اخلاص  القطاع  أو  العام 
اإلقتصادية  الظواهر  من  العديد  بروز  هو  التحديات  هذه  أهم  من  وإن 
أداء  مستوى  على  سلبًا  أثرت  والتي  العاملية  والسياسية  واالجتماعية 
املوظفني وبالتالي إلى تدني مستوى اإلنتاجية والتي باتت تشكل قلقًا 
للحكومات واملؤسسات واملسؤولني، ومن هذا املنطلق ركزنا هذا العام على 
اإلنتاجية  مبستوى  ينهض  الذي  الوظيفي  األداء  مستوى  رفع  كيفية 
العام من خالل طرح مجموعة من احللول من خالل التجارب العاملية 

واإلقليمية واخلليجية.
 

على  يركز  ومتميز  متكامل  برنامج  بوضع  املؤمتر  هذا  يف  قمنا 
االستراتيجيات املؤدية لرفع انتاجية املوظفني وعرض أفضل التطبيقات 
العملية واملمارسات يف مجال قياس اإلنتاجية من حيث اجلودة وتأثيرها 

على بيئة العمل واملوظف.
 

مع متنياتي جلميع املشاركني واملتحدثني باملؤمتر مبزيٍد من االستفادة 
وتذكيرهم بأهمية إحداث تغيير جذري يف بيئة آليات العمل لنستطيع 

حصد الثمار املمكنة اآلن ومستقباًل إن شاء اهلل.

محمد بن عيسى الفيروز
رئيس اللجنة املنظمة للمؤمتر
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�شعار امل�ؤمتر لعام 2017

)أداء وظيفي متمّيز.. إلنتاجية متميزة ومستدامة(

ينطلق املؤمتر اخلليجي السابـع لتطويــر إنتاجيــة الكوادر البشرية 
متميزة  إلنتاجية   .. متميز  وظيفي  "أداء  عنوان  العام حتت  هذا 
الطرق  على  جاد  وبشكل  الضوء  سيسلط  والذي  ومستدامة" 
األداء  انخفاض  أسباب  وحتليل  لتحديد  السليمة  اإلحترافية 
الوظيفي وبالتالي اإلنتاجية يف القطاعني العام واخلاص. سيركز 
من  قدر  ألكبر  املوظفني  إجناز  كيفية  على  كبير  بشكل  املؤمتر 
إيجاد  كيفية  إلى  باإلضافة  وجهد ممكنني،  وقت  أقل  يف  النتائج 
مع  وكذلك  اإلنتاجية،  لرفع  واملالئم  اإليجابي  الوظيفي  املناخ 

احملافظة على السياسات األخالقية وسلوكيات العمل.   

• فعاليات املؤمتر:
سوف يتضمن املؤمتر الفعاليات التالية:

- محاضرات خلبراء ومسؤولني تنفيذيني من دول عربية وخليجية 
ومن السلطنة. 

- جتارب وقصص جناح ملؤسسات محلية ودولية. 
بها  سيقوم  اإلنتاجية  حول  دولية  لقصص  عملية  تطبيقات   -

املشاركون يف املؤمتر. 

• الفئات املستهدفة:
يستهدف املؤمتر الفئات التالية:

- املشرفون يف مختلف مناطق العمل يف القطاعني العام واخلاص. 
- مدراء ومسؤولي املوارد البشرية.

- مدراء خطوط اإلنتاج يف مختلف التخصصات والقطاعات.
- املوظفون بصفة عامة يف القطاعني العام واخلاص.

- طلبة اجلامعات يف مختلف التخصصات.
- رواد األعمال الراغبني يف زيادة إنتاجية مؤسساتهم.

• اللغـــــة:
العربية.

• الضيافة:
ستتوفر الضيافة طيلة فترة انعقاد املؤمتر مبا يف ذلك وجبة الغذاء.

• الصالة:
واألخرى  للنساء  واحدة  للصالة  خاصتني  غرفتني  تخصيص  مت 
للرجال. الرجاء االستفسار من موظفينا يف االستقبال والتسجيل. 

• خريف صاللة:
املؤمتر ملجموعة من  يوم من  نهاية كل  ترتيب رحالت خاصة  سيتم 

املناطق الشهيرة والسياحية يف صاللة.

• الفنـــــدق:
لقد مت االتفاق مع إدارة الفندق بتوفير غرف بأسعار خاصة لكافة األخوة 
و األخوات املشاركني من خارج صاللة. ملن يرغب يف احلجز الرجاء اإلتصال 

مبوظفي األصايل للمؤمترات لتوفير هذه اخلدمة وبأسعار خاصة.

حول المؤتمر
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الدكتور /  أكبر جعفري
����ا����� ا������ي ����� ا����رات ���	ن ������ ا������ - ����� ا��

الرئيس  هو  جعفري  أكبر  الدكتور  لالقتصاد،  لندن  كلية  من  واالقتصاد  اإلدارة  يف  دكتوراه  شهادة  حامل 
التنفيذي لشركة جفكون لتحسني اإلنتاجية وهو أيضا زميل يف معهد اخلدمات اإلدارية، اململكة املتحدة، 

ومعهد املهندسني الصناعيني األوروبي معهد تشارترد لإلدارة ، اململكة املتحدة.

وقدم العديد من االستشارات ملئات من الشركات واملؤسسات يف منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وأوروبا، 
والواليات املتحدة األمريكية. وقد قام بتأليف كتاب بعنوان »أداء التصنيع الشركات الصغيرة واملتوسطة يف 

االقتصاد تقلب النفط - قضية البحرين«

KEY SPEAKERS PROFILE

األستاذ /  عبدالرحمن ناصر
�� - ا���رات ا� ���� ا�����ة�ر��� ا���� ا������ - ���� ا�� ��� وا������ ا���

 يتولى عبد الرحمن مسؤولية إدارة عمليات خمس إدارات يف هيئة املعرفة، تضم الشؤون املالية واملشتريات 
وتكنولوجيا املعلومات والفعاليات والضيافة ومن القلب إلى القلوب )املوارد البشرية سابقًا(.

هذا  َيكفل  مع شخصيته، حيث  يتماشى  عمٍل  أسلوب  الهيئة  يف  املعتمد  املبّسط  االنسيابي  النهج  ويشّكل 
الفتًا  تطورًا  الهيئة  وشهدت  تقدمها.  التي  واخلدمات  العمليات  جتاه  مبسؤوليتها  إدارة  كل  قيام  األسلوب 
إلى أسلوٍب يتسم مبزيٍد من احلداثة ويستفيد من  عبر حتولها يف أسلوب عملها من نظام مركزي مقّيد 

التكنولوجيا إلى أبعد احلدود. وهذا ما يتناسب متامًا مع منط شخصية عبد الرحمن وأسلوبه يف العمل.

واخلدمات  االنترنت  عبر  واخلدمات  الذكية  اخلدمات  يضم  الذي  الهيئة  يف  اخلدمات  دعم  فريق  وحقق 
اللوجستية الذي يديره عبد الرحمن تطورًا هائاًل يف مستوى كفاءته عبر االرتقاء مبستوى رضا املتعاملني 

إلى ٪97 بعد أن كان ٪66 يف عام 2015.

الدكتور / عامـــر بن عوض الرواس
ا����� ا������ي ����� ����� ����	��� ا���� و ا���ز  - ����� ���ن 

هو الرئيس التنفيذي األسبق للشركة العمانية لالتصاالت )عمانتل(. وشغل قبل انضمامه لقطاع االتصاالت 
مناصب أكادميية وقيادية مختلفة يف جامعة السلطان قابوس، حيث تقلد منصب عميد اخلدمات التعليمية 
وكان قبل ذلك مديرًا ملركز نظم املعلومات حيث تولي قيادة عملية التحول يف دور تقنية املعلومات واالتصاالت 

يف اجلامعة.
حاصل على دكتوراه يف علوم احلاسب اآللي و الذكاء االصطناعي من جامعة ساسكس-اململكة املتحدة 1997.

واملوارد  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  مجاالت  يف  الدولية  التقدير  وشهادات  اجلوائز  من  عدد  تسّلم 
البشرية. ومن بني تلك اجلوائز، جائزة للرؤساء التنفيذيني املتفوقني يف إدارة املوارد البشرية يف دول مجلس 

التعاون اخلليجي 2012، وجائزة NTI BizPro لقادة األعمال عام 2008.

الدكتور / رائد شمس
����� ��م � �� ا�دارة ا� ��� (����) - ����� ا�����

املدنية بتمَيز،  املعهد حتت شعار الشريك األمثل لتطوير موظفي اخلدمة  رائد يف تأسيس  الدكتور  ساهم 
إذ يهدف املعهد إلى تطوير اإلدارة العامة والتدريب يف وزارات ومؤسسات الدولة، واإلسهام يف إعداد وتدريب 
العاملني فيها، وفقًا ملتطلبات برامج التدريب والتطوير واألبحاث والعمل االستشاري، كما يرأس الدكتور رائد 
جلنة الفريق الفني التابع للجنة تنظيم التعيينات يف املناصب العليا يف اجلهاز احلكومي، ورئيس اللجنة 

التوجيهية ملشروع برنامج النخبة.

 يحمل الدكتور رائد درجة الدكتوراه يف اإلدارة من جامعة برادفورد، ودرجة املاجستير من جامعة ليدز وهو 
حاصل على وسام الكفاءة من قبل صاحب اجلاللة امللك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين  

عن إجنازاته يف القطاع احلكومي.

المتحدثون
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الدكتورة / ياسمين البلوشي
����ة ���� ���� - ����� ���ن 

حاصلة على شهادة الدكتوراة يف التربية من جامعة ليدز باململكة املتحدة، باإلضافة إلى العديد من املؤهالت 
العلمية واخلبرات العملية يف مجاالت التعليم واإلدارة واملالية والتدريب، متيزت بتنوعها وثرائها، وكان آخرها 
املجالس  من  عدد  يف  عضويتها  عن  فضال  واملالية  املصرفية  الدراسات  كلية  عميد  مساعد  لوظيفة  شغلها 
واللجان املتخصصة يف السلطنة من ضمنها عضوة للجنة التنفيذية للجمعية العمانية للجودة يف التعليم 
العالي، عضوة مجلس االمناء جلامعة مسقط . الدكتورة ياسمني مراجعة خارجية للبرامج لوزارة التعليم 

العالي ومراجعة خارجية للمؤسسات للهيئة العمانية لالعتماد االكادميي.
د.ياسمني مدربة ومّقيمة معتمدة للذكاء العاطفي و اإلدارة وقدمت العديد من ورش العمل للشركات والبنوك 
العمل  ورش  من  العديد  قدمت  كما   .HSBC و  ظفار  وبنك  العماني  الوطني  والبنك  مسقط  بنك  مثل 

واملومترات يف مجال متكني املرأة و التوزان بني العمل واحلياة واملرأة يف القيادة وخدمة العمالء.

األستاذ / علي سبكار
����ر��� ا���دي ا� ���� ����م ا������� - ����� ا��

لإلعالم  العاملي  للنادي  الشريك  الرئيس  االجتماعي،  واإلعالم  الرقمي  التسويق  خبير  سجل  يحفل 
 20 أكثر من  االجتماعي، علي أحمد سبكار، برصيد كبير من اخلبرات واالجنازات التي حققها على مدى 
عاما حتى اآلن يف مجال التسويق والتسويق اإللكتروني واإلعالم االجتماعي واإلعالم الرقمي والعالقات 

العامة واإلعالم والعالمات التجارية والطباعة.
وجرى تعيني علي كمدير ملشروع التسويق اإللكتروني يف شركة زين-البحرين لالتصاالت يف الفترة ما بني  
2007-2017 ليتولى قيادة املبادرات التسويقية اإللكترونية للشركة ويؤسس وظائف التسويق اإللكتروني. 
من  كثير  يف  علي  حتدث  واألفراد،  والشركات  املنظمات  كبريات  خبراته  من  تستفيد  متحدث  أيضا  سبكار 

املؤمترات يف الشرق األوسط والتي حضرها باملجمل أكثر من 10 آالف مشارك يف البحرين واملنطقة.
استطاع علي سبكار استقطاب املعهد الوطني لإلعالم االجتماعي  من الواليات املتحدة األمريكية إلى الشرق 

األوسط الطالق برنامج شهادة استراتيجي وسائل اإلعالم االجتماعية الدولية يف البحرين للمنطقة.

الدكتور / أحمد بو زبر
��ا����� ا������ي ���د���� د��� - دو�� ا��	

ميتلك الدكتور أحمد محمد بوزبر خبرة واسعة تزيد عن 20 عامًا يف مجال االستشارات التدريبية والتي 
قدمها لقطاعات مختلفة داخل وخارج الكويت.

يحمل الدكتور بوزبر شهادة الدكتوراه يف التربية والتنمية البشرية من جامعة أوريجون يف الواليات املتحدة 
األمريكية عام 1988 وشهادة الدبلوم العالي )مابعد الدكتوراه( يف التنمية البشرية وتقييم األداء املهني من 

كلية همبر للتقنيات العالية – كندا.
يحمل الدكتور أحمد شهادة عدة كمدرب مرخص تؤهله لقيادة مختبرات تطبيقية يف تدريب العاملني يف 

مؤسسات من خالل آلية مايسمى بـ )التدريب االستشاري(.
شغل مناصب عدة يف مجال التدريب وتطوير املوظفني أحدثها كان وكيل مساعد لتخطيط وتنمية القوى 

العاملة بوزارة الدولة للتنمية اإلدارية يف الكويت.

المتحدثون

الدكتور /  رامين مهاجر
�� - ����� ���ن ���� ����� ا�� �	��ت������ر ا����� ا������ي ���	ارد ا���

له سجل مهني حافل مبنجزات عديدة منها عضو جلنة التحكيم بجائزة سمو الشيخ محمد بن راشد املكتوم 
لتطوير املوارد البشرية، و عضو مجلس ادارة املجلس اخلليجي الستشارات املواهب و عضو املكتب االسترالي 
"للمساواة" و على املستوى اخلليجي قدم العديد من اوراق العمل يف دولة االمارات العربية املتحدة و مملكة 
البحرين و دولة قطر و دولة الكويت. عمل على مستوى السلطنة يف بلدية مسقط و مكتب تطوير صحار 
عمل  الدولي  املستوى  على  و  املعلومات،  تقنية  هيئة  و  مسقط  املوج  مشروع  و  السلطاني(  البالط  )ديوان 
– سميث كلني بلندن و مستشفى رويال باركشير مبدينة ردينج و يف  يف اململكة املتحدة يف شركة جالكسو 

استراليا عمل يف احلكومة االحتادية االسترالية بكانبرا و شركة كولز-ماير مبدينة ملبورن.
ادارة  يف  ماجستير   MBA كذلك  و  املتحدة  اململكة  من  الدكتوراه  و  املاجستير  و  البكلريوس  على  حصل 

االعمال من استراليا.
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اليـــوم األول | الثالثاء، ٢٢ أغسطس ٢٠١٧

التسجيل / تناول الشاي والقهوة08:00 – 09:00

10:00 – 09:00

حفل االفتتاح: 

- كلمة املؤمتر
- عرض فيلم حول األداء املتمّيز واإلنتاجية

التحفيز واإلنتاجية من واقع جتربة شخصية
املتحدث الرئيسي:

îîد. عامر الرّواس / الرئيس التنفيذي لشركة "تصنيع لتكنولوجيا النفط والغاز "- سلطنة ُعمان

برنامج إعداد القيادات التنفيذية )قيادات( - جتربة معهد اإلدارة العامة - مملكة البحرين
املتحدث الرئيسي:

îîد. رائد شمس / مدير عام معهد اإلدارة العامة مبملكة البحرين  - مملكة البحرين

- تكرمي املتحدثني والرعاة

استراحة / تناول الشاي والقهوة10:00 – 10:30

11:15 – 10:30
رئيس اجللسة: د. أحمد بن محمد بو زبر - أكادميية ديكم - دولة الكويت

دور القيم يف زيادة إنتاجية املوظفني )جتربة معهد اإلدارة العامة - مملكة البحرين(
îîد. رائد شمس / مدير عام معهد اإلدارة العامة - مملكة البحرين

دور بيئة العمل يف تعزيز اإلنتاجية لدى العاملني )القطاع املصريف منوذجًا(11:15 – 12:00
îîد. ياسمني البلوشي / عميدة كلية مسقط - سلطنة عمان 

أدوات قياس األداء الوظيفي وربطها باإلنتاجية الفعالة وتأثيرها على اجلودة التنافسية 12:00 – 12:45
îîد. أكبر جعفري / الرئيس التنفيذي - جافكون لإلنتاجية والتطوير - مملكة البحرين

استراحة الغداء12:45 – 13:30

15:00 – 13:30

رئيس اجللسة : د. رامني مهاجر - هيئة تقنية املعلومات - سلطنة عمان

اجللسة احلوارية األولى: كيف نهيئ بيئة عمل محفزة ومنتجة يف القطاعني العام واخلاص
îîد. رائد شمس / مدير عام معهد اإلدارة العامة - مملكة البحرين
îîد. عامر الرّواس / الرئيس التنفيذي لشركة "تصنيع لتكنولوجيا النفط والغاز "- سلطنة ُعمان
îîد. أكبر جعفري/ الرئيس التنفيذي - جافكون لإلنتاجية والتطوير - مملكة البحرين
îîد. ياسمني البلوشي/ عميدة كلية مسقط - سلطنة عمان

15:00

19:00 – 16:00

ختام فعاليات اليوم األول 

رحلة ترفيهية ملناطق مختلفة يف صاللة

برنامج المؤتمر
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اليـــوم الثاني | االربعاء، ٢٣ أغسطس ٢٠١٧

التسجيل / تناول الشاي والقهوة08:00 – 08:30

09:15 – 08:30

رئيس اجللسة:  د. ياسمني البلوشي - عميدة كلية مسقط - سلطنة عمان

التفكير االبداعي ومتكني الذات لتطوير االنتاجية
املتحدث الرئيسي:

îîد. عامر الرّواس / الرئيس التنفيذي لشركة "تصنيع لتكنولوجيا النفط والغاز "- سلطنة ُعمان

10:00 – 09:15
٧ حلقات مفقودة يف تنمية املوارد البشرية

املتحدث الرئيسي:
îîد. أحمد بو زبر / الرئيس التنفيذي - أكاميية ديكم - دولة الكويت

استراحة / تناول الشاي والقهوة10:00 – 10:30

11:15 – 10:30

رئيس اجللسة: د. أكبر جعفري - لشركة جيفكون - مملكة البحرين

تعزيز التنمية اإلجتماعية من خالل برامج السعادة يف العمل - دوافع ومؤشرات
îîأ. عبدالرحمن ناصر/ رئيس الدعم املؤسسي - هيئة املعرفة والتنمية البشرية - دولة اإلمارات العربية املتحدة

12:00 – 11:15
توظيف وسائل التواصل اإلجتماعي لتحفيز اإلنتاجية

îîعلي سبكار - رئيس النادي العاملي لإلعالم االجتماعي - مملكة البحرين

حتفيز املوظف وحتسني األداء: جتارب و نتائج12:00 – 12:45
îîد. رامني مهاجر -مستشار الرئيس التنفيذي - هيئة تقنية املعلومات - سلطنة عمان

استراحة الغداء12:45 – 13:30

15:00 – 13:30

رئيس اجللسة : أ. أحمد البناء - مجموعة أوريجني  - مملكة البحرين

اجللسة احلوارية الثانية / املضي قدماً نحو تطوير اإلنتاجية
îîأ. عبدالرحمن ناصر/ رئيس الدعم املؤسسي - هيئة املعرفة والتنمية البشرية - دولة اإلمارات العربية املتحدة
îîد. أحمد محمد بو زبر / الرئيس التنفيذي - أكادميية ديكيم - دولة الكويت
îîد. رامني مهاجر -مستشار الرئيس التنفيذي - هيئة تقنية املعلومات - سلطنة عمان
îîأ. علي سبكار/ رئيس النادي العاملي لإلعالم االجتماعي - مملكة البحرين

ختام فعاليات املؤمتر 15:00

برنامج مفتوح للمشاركني يف املؤمتر16:00 – 19:00

برنامج المؤتمر
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�اون ��زا� �����
منتجع كراون بالزا : يقع منتجع كراون بالزا على بعد 2 كيلو متر 
عن مدينة صاللة وحتيط به احلدائق االستوائية اخلصبة. كما 
يضم حمام سباحة كبير يف الهواء الطلق مع طّلة على احمليط 

الهندي والشاطئ الرملي.

على  للحصول  باملنظمني  اإلتصال  الرجاء  الغرف  حلجز 
خصومات خاصة.

للمحافظة  والتجاري  اإلداري  واملركز  هي حاضرة ظفار  مدينة صاللة 
وتعتبر  عمان  لسلطنة  اجلنوبي  الساحل  على  صاللة  مدينة  وتقع 
وتتميز  والتجارية  السياحية  وعاصمتها  لعمان  الثانية  العاصمة 
بالبخور  صاللة  وتشتهر  بها  اهلل  حباها  طبيعية  سياحية  مبقومات 
واللبان وتكثر فيها أشجار النارجيل االستوائية التي لها ثمرة تشبه جوز 
الهند وتباع هناك بكثرة واملوز والفافاي وتعتبر مدينة صاللة ثالث أكبر 

مدينة يف سلطنة عمان من ناحية عدد سكان.

يبلغ عدد سكان صاللة 172 ألفا و 570 نسمة بنسبة 69.2 % من إجمالي 
سكان محافظة ظفار. ويبلغ عدد العمانيني 107 ألفا و804 نسمة بينما 
يبلغ عدد الوافدين 64 ألفا و766 نسمة حسب إحصاءات تعداد 2010.

صاللـــةمكان انعقاد المؤتمر
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OMR. 290 per delegate

Fees in Omani Rial الرسوم بالريال العماني

٢٩٠ ريال عماني للمشارك الواحد

�شعر خا�ص للمجم�عات

Full Conference Materials.
Tea/Co�ee Breaks & Lunch for 2 days.
Attendance Certi�cate.

HOW TO REGISTER Pleasure to see your 
feedbacks on social media 
on #ProductivityOM

EVENT MANAGEMENT

+968 99 17 1114
+968 24 50 40 30
+968 24 50 40 88
assayel@origin.com.bh

assayeloman
Origin.com.bh

Tony Buzan

Shep hyken

Laura Stack

Jack Straw

Mark Gallagher

من مؤتمراتنا
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LEADING FROM THE TOP
THE SERVICE
LEADERSHIP

LEADING FROM THE TOP
THE SERVICE
LEADERSHIP

ORGANISER

OriginBahrain
origin.com.bh

THE 4TH ANNUAL CUSTOMER SERVICE CONFERENCE

15 NOVEMBER
2017

GRAND MILLENNIUM 
MUSCAT - OMAN 

JEFF
EILERTSEN

SPEAKER







HOW TO REGISTER Pleasure to see your 
feedbacks on social media 
on #ProductivityOM

EVENT MANAGEMENT

+968 99 17 1114
+968 24 50 40 30
+968 24 50 40 88
assayel@origin.com.bh

مؤتمرنا القادم



الشركاء اإلستراتيجني والرعاة

الرعاة الرسميني

فـرع صـاللة

الشركاء اإلعالمني

التنظيـــــم

الشركــــــاء

HIGHER PRODUCTIVITY FOR SUSTAINABLE GROWTH11



أداء وظيفي متميز..

إلنتاجية متميزة ومستدامة..
HIGHER PRODUCTIVITY FOR 
SUSTAINABLE GROWTH..

7
th GCC PRODUCTIVITY CONFERENCE

املؤمتر اخلليجي السابـع لتطويــر إنتاجيــة الكوادر  البشرية


