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مقدمة:

إن االهتمام بعملية التخطيط االستراتيجي وقياس األداء المؤسسي في اآلونة األخيرة يأخذ اهتماماً كبيراً نظرا لما يمثله ذلك من قدرة المنظمة من تقييم الممارسات الحالية ومدى 

ارتباطها بتحقيق األهداف الموضوعة. ويعد قياس األداء منهجاً استراتيجيا يهدف إلى زيادة كفاءة أداء المنظمات من خالل تطوير أداء العاملين وفرق العمل وزيادة قدراتهم، وهو 

بعبارة أخرى يهدف إلى ربط إدارة أداء األفراد باألهداف واالستراتيجيات الموضوعة للمنظمة.

األداء على نحو متكامل  تقييم  المؤسسة من  تمكين  إلى  أداء يهدف  قياس  المتوازن والخرائط االستراتيجية، هي عبارة عن نظام  األداء  باستخدام بطاقة  التخطيط االستراتيجي 

وذلك من خالل ترجمة رؤية المنظمة واستراتيجياتها إلى أهداف تشغيلية ومؤشرات عملية وتحسين االتصاالت الداخلية والخارجية، ورصد األداء في المنظمة مقابل األهداف 

االستراتيجية .  الهدف العام من هذه الدورة تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات والقدرات بالتخطيط االستراتيجي وبطاقة األداء .المتوازن، والتعرف على األدوات المختلفة 

لترجمة االستراتيجيات إلى خطط عمل وقياسات متزنة لألهداف. ومساعدة المشاركين في إعداد بطاقة االداء المتوازن لجهات عملهم من خالل أمثلة واقعية.

أهداف الدورة:

سيكون كل ماشرك يف هناية الدورة قادرًا عىل:

معرفة المفاهيم والمصطلحات المختلفة للتخطيط االستراتيجي باستخدام بطاقات األداء المتوازن.�	

ممارسة خطوات التخطيط االستراتيجي باستخدام بطاقات األداء المتوازن.�	

تحديد معايير القياس، األهداف والمبادرات�	

كيفية العمل على مطابقة األهداف مع بعضها�	

وضع خطط العمل التفصيلية وتصميم البطاقات باحترافية عالية.�	

فهم العالقة بين التخطيط االستراتيجي واإلدارة االستراتيجية.�	

تقييم الخطط االستراتيجية وفق معايير التخطيط الناجح.�	

التعرف على طرق قياس األداء المؤسسي وتحديد الفجوات�	

قياس مؤشرات األداء األساسية KPIs باألرقام.�	

تطبيق االستراتيجيات وتحويلها إلى األهداف المتزنة�	

كيفية تعميم وتطبيق بطاقة األداء المتوازن على كافة المستويات�	

منهجية التدريب:

يتضمن البرنامج عدد من ورش العمل حيث يمارس المشاركون من خاللها بالتدريب العملي على كيفية اعداد الخطة االستراتيجية وفق نموذج بطاقات االداء المتوازنة والخرائط 

االستراتيجية.

الفئات المستهدفة:

يُنصح بهذا البرنامج لكل من له دور فعال في تحقيق أهداف المنظمة ونجاحهاا: مثل المدراء التنفيذيون، وكافة المدراء والقادة والمسؤولين ورؤساء األقسام والمشرفين والمخططون 

االستراتيجيون  وكل من يريد تطوير مهاراتهم غي هذا المجال. 
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المحتويات األساسية:

مقدمة ومفاهيم عن التخطيط االسرتاتيجي:

المفاهيم والمصطلحات المختلفة للتخطيط االستراتيجي.�	

المفاهيم والمصطلحات الخاصة باإلدارة االستراتيجية.�	

المفاهيم والمصطلحات الخاصة بالتفكير االستراتيجي�	

المفاهيم والمصطلحات الخاصة بقياس وإدارة األداء المؤسسي.�	

أهم الفروق بين التخطيط االستراتيجي واإلدارة االستراتيجية�	

أمثلة عملية وتطبيقية من أهم وأحدث الحاالت العالمية واإلقليمية والعربية.�	

عملية وخطوات التخطيط االسرتاتيجي:

اعداد وتطوير تحليل سوات�	

اعداد وتطوير الرؤية المؤسسية�	

اعداد وتطوير الرسالة والقيم المؤسسية�	

تطوير الثقافة التنظيمية للمؤسسات�	

اعداد وتطوير األهداف االستراتيجية�	

اعداد وتطوير األهداف التشغيلية�	

	�KPIs اعداد وتطوير مؤشرات األداء األساسية

مهارات وضع خطط العمل�	

أمثلة عملية وتطبيقية من أهم وأحدث الحاالت العالمية واإلقليمية �	

تقييم األداء باستخدام بطاقة األداء المتوازن:

مهارات تقييم الخطط االستراتيجية�	

	�KPIs مهارات قياس مؤشرات األداء األساسية

بعض طرق قياس األداء المؤسسي�	

:Balanced Scorecard مفهوم بطاقة األداء المتوازن

المنظور المالي�	

منظور العميل�	

منظور العمليات الداخلية�	

منظور التعلم والنمو�	

:Balanced Scorecard فوائد بطاقة األداء المتوازن

	�Balanced Scorecard تحديات تطبيق بطاقة األداء المتوازن

ترجمة المواضيع االستراتيجية للمنظمة واهدافها إلى برامج بطاقات األداء �	

المتوازن

استخدام بطاقة االداء المتوازن في بيئة إدارة من أجل النتائج�	

مهارات تطبيق بطاقة األداء المتوازن Balanced Scorecard في التخطيط �	

االستراتيجي

مراجعة وتطوير مؤشرات األداء الداخلية للجهات المشاركة وفق بطاقة األداء �	

المتوازن



إدارة التدريب والتطوير
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية

ص.ب: 74693  دبي  ـ  اإلمارات العربية المتحدة
تليفون: 4571800  4  00971  -   فاكس: 4571801  4  00971

www.euromatech.ae
e.mail: booking@euromatech.ae

يرجى إرسال االستمارة على العنوان التالي:
U.K. Office

109 Mount Pleasant
Liverpool, L3 5TF

Tel: +44 151 709 7100
Fax: +44 151 709 7181
www.euromatech.com

هنالك ثالثة طرق سهلة للتسجيل:

لتحجز مكانا بشكل مؤقت.�	 اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 

إدارة التدريب : 4571801  4  �00971	 أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية ، ص. ب: 74693 دبي ، اإلمارات العربية المتحدة�	 أكمل قسيمة الحجز وأعدها مرفقة بشيك إلى العنوان التالي: 

نمـــــوذج التسجيــــــل

:  9.00 صباحاً ــ 2.30 بعد الظهر. المحــاضــرات 

:  األولى 10.30 ــ الثانية 12.30 الوجبات الخفيفة 

:  2.30 ــ 3.30 وجـــبة الغــداء 

 ستـوزع شهــادة حضــور علــى جميــع المشــاركين الذيــن أتمــوا البرنامج.

c  مرفق طيه شيك باسم يوروماتيك       c  نقداً

c  الرجاء ارسال الفاتورة كما يلى:

إسم الشخص المسؤول: ................................. الوظيفة:................................... اإلدارة :...............................................................

المؤسسة: ......................................... رقم الهاتف: .................................. الفاكس: :...................................................................

ي
الجدول اليوم

ت
شهادا

ال
ك

رسوم األشترا
طريقة الدفع

اسـتمارة الـحجز

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

)® SPBSC التــاريــخ :........................)التخطيط االستراتيجي باستخدام بطاقة األداء المتوازن

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

العنوان: .................................... ص ب : ................................ المدينة / البلد : ........................................................................

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

c 2900 دوالر أمريكي للشخص الواحد، دبي
)Overseas( 3500 دوالر أمريكي للشخص الواحد c

c 1800 دوالر أمريكي للشخص الواحد )اونالين(

شاملة المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة
ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

أسعار  على  بالحصول  يوروماتيك  شركة  قامت  ولكن 

السريع  بالحجز  بادر  المؤتمر  في  للمشاركين  خاصة 

لتستفيد من الخصومات الخاصة.


