
أصبــح االبتــكار اليــوم الواقــع الجديــد لتطويــر وتحســين الخدمــات علــى جميــع المســتويات، فهــو اليــوم حاجة أساســية وليس ُمكمــًا إضافًيا 
كمــا كان ُينظــر لــه ســابًقا. ونظــًرا للتحديــات الراهنــة التــي يواجههــا العالــم فــي مختلــف المجــاالت االقتصاديــة والسياســية واالجتماعيــة، 
تعانــي الحكومــات ومؤسســات القطــاع الخــاص مــن القيــود المفروضــة علــى الميزانيــة، واالفتقــار إلــى الكفــاءة التشــغيلية، وتكنولوجيــا 
المعلومــات الضخمــة. مــن هنــا جــاءت الحاجــة إلطــاق تجمــع محّلــي يتــم فيــه تشــارك ممارســات إداريــة مــن منظومتــي القطــاع العــام 
والخــاص مبنيــة وفًقــا آلليــات االبتــكار واإلبــداع للخــروج بحلــول ناجحــة لمختلــف التحديــات. حيــث ســيكون ملتقــى الممارســات االبتكاريــة 
بمثابــة منّصــة تفاعليــة لتســليط الضــوء علــى الممارســات المبتكــرة وأســس القيــادة التحّوليــة فــي منظومتــي القطاعيــن العــام والخــاص 
لتحقيــق الفائــدة القصــوى للمواطنيــن والمجتمــع. وســيجمع الملتقــى قــادة القطاعيــن الحكومــي والخــاص وموظفــي الخدمــة المدنيــة 

والمهتميــن، مــن أجــل تشــبيك الجهــود وتبــادل المعرفــة. 

مـلتقـــــى
"الممارسات المبتكرة"

محاور الملتقى: 

- إعادة بناء ترابط األنظمة المائمة: االستراتيجيات المنظمة لالبتكار والسياسات الدعمة لالبتكار وثقافة تبني االبتكار الوطني.

- إعادة تشكيل الوضع الطبيعي: نماذج لالبتكارات المفاجئة )المزعزعة(، نماذج األعمال الجديدة ُكليًا.

- االبتكار الرشيق: تطوير المنظمات الرشيقة، النماذج القيادية في االبتكار المؤسسي.

- إعادة تصميم الحدود: إعادة تصور األنظمة الحالية وتشكيل االبتكار، تقييم ومعالجة تحديات االبتكار.

- عوامل تمكين االبتكار: الشراكات وتعاون المؤسسات الناشئة، تطوير وابتكار النظم المترابطة.

- االبتكار المفتوح: نماذج وممارسات لالبتكار المفتوح من آليات وفوائد.

- أدوات االبتكار: التفكير التصميمي، االستبصار االستراتيجي، أطر العمل، المهارات، طرق ومنهجيات االبتكار.

  12 - 13 ديسمبر 2022م



الجلسة الخامسة: االبتكار المفتوح

الجلسة السادسة: أدوات االبتكار

الجلسة الثالثة: االبتكار الرشيق

الجلسة الرابعة: عوامل تمكين االبتكار

أجندة الملتقى:
اليوم األول: 12 ديسمبر 2022م

الجلسة األولى: إعادة تشكيل الوضع الطبيعي وتصميم الحدود 10:00

الجلسة الثانية: إعادة بناء ترابط األنظمة المائمة
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am 9:05
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am 9:45

التسجيل

كلمة سعادة الدكتور رائد بن شمس، المدير العام لمعهد اإلدارة العامة

) UNDP( كلمة الممثل اإلقليمي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي

كلمة المتحدث الرسمي 

فتح باب النقاش
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الغداء 14:30



ورشة ابتكار نموذج األعمال:
اليوم الثاني: 13 ديسمبر 2022م

٨:٠٠ صباًحا - ٢:٠٠ مساًء

التسجيل في الورشة:

- للجهات الحكومية:
يتلقـــى معهد اإلدارة العـــامة طلبـــات الترشيح مـــن قبـــل مسؤولي التدريـــــــب فــــــي الجهــــــات الحكـــــومية عبـــر نظــام التسجيل الخـــاص 

)www.bipa.gov.bh( على الموقع اإللكتـــروني للمـــعهد )TMS(

- لمؤسسات القطاع الخاص واألفراد:
مـن خالل ملء استمارة التسجيل للورشة

الفئة المستهدفة:  
المســؤولون والمديــرون التنفيذيــون لتطويــر األعمــال، واســتراتيجيو األعمــال، واالستشــاريون والمدربــون، وأي شــخص يبحــث عــن أدوات عملية 

للتطبيــق علــى نمــاذج االعمال.

التسجيل

- مقدمة لابتكار في نموذج األعمال؛ التعاريف؛ األطر؛ الُنُهج؛ مفاهيم

- عملية التصميم االستراتيجي لابتكار في نموذج األعمال

استراحة

- تقديم مفاهيم رئيسية لتمكين المشاركين من تحليل وتقييم نماذج األعمال في سياق حقيقي

- تمكين المشاركين من تحديد فرص خلق القيمة وجلبها من خال تصميم نموذج األعمال

استراحة

تنفيذ نموذج األعمال في الشركات الناشئة والمؤسسات القائمة

الغداء
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2:00             8:00

اللغة اإلنجليزية
اللغة المستخدمة:

شروط التخرج:
أن ال تقل نسبة الحضور عن %80

عدد المشاركين:
25 شخص من القطاعين العام والخاص

مخرجات التعلم:
- تعلم المفاهيم الرئيسية لتمكين المشاركين من تحليل وتقييم نماذج األعمال في سياق حقيقي.

- تعلم وتطبيق تقنيات لتقييم وتصميم وتطوير نماذج أعمال جديدة.
- تقييم الدوافع والحواجز التي تحول دون تطوير نماذج أعمال جديدة.

- تعلم كيفية تحويل األفكار ذات الرؤية إلى نماذج أعمال تغير قواعد اللعبة والتي تتحدى الشركات الراسخة.


