
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية
تقدم

برنامج تدريبي وورش عملية لمدة 5 أيام

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:
MEMBER

® This programme is registered under EuroMaTech and is copyright© protected. Any usage or 

reproduction of the contents in any medium or format will result in we pursuing legal action against 

the user.

بناء مؤشرات االداء واالهداف الرئيسية والتشغيلية



Co
py

rig
ht EuroMaTech Dubai

All Rights Reserved
   

 

بناء مؤشرات االداء واالهداف الرئيسية والتشغيلية

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:
MEMBER

مقدمة:

هذه  تساعد  األداء.  مقاييس  لتتبع  متعددة  مستوياٍت  على   )KPI( الرئيسية  األداء  قياس  مؤشرات  باستخدام  المؤسسات  تقوم  KPIs؟ حيث  الرئيسية  األداء  مؤشرات  تعني  ماذا 

المؤشرات في اتخاذ القرار تجاه العمليات التشغيلية، تعطي أرقاماً تساعد في ترتيب األولويات واتّخاذ القرارات االستراتيجية التي تؤّدي إلى تحقيق الرؤى واألهداف المرجّوة.

إتم تصميم هذا البرنامج التدريبي من قبل يوروماتيك لتنمية مهارات المشاركين وااللمام بموضوع  مؤشرات األداء الرئيسية واكتساب القدرة على بناءها وتنفيذها واستخدامها 

بهدف تحقيق أهداف الشركة أو منظمة االعمال، ويتناول البرنامج موضوعات قياس األداء التنظيمي والعالقة بين بطاقة األداء المتوازن وقياس األداء في المنظمة ويزيل الغموض 

 Key Performance ومؤشرات األداء الرئيسية Result Indicators النتائج النتائج الرئيسية Key Result Indicators ومؤشرات  لدى البعض حول مفاهيم مؤشرات 

Indicators ومؤشرات األداء Performance Indicators، ويقوم البرنامج على التدريب العملي التطبيقي المعتمد على الحاالت العملية والعمل الجماعي والورش التدريبية.

اهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

	w. باألهداف التنظيمية )KPIs( فهم أساسيات إدارة األداء وكيفية ربط مؤشرات األداء الرئيسية

	wKPI  تصميم نظام قياس األداء باستخدام المعارف المكتسبة في مؤشرات األداء الرئيسية

	w)KPIs( ومؤشرات األداء الرئيسية )KRAs( الكتساب المعرفة والمهارات في عملية تطوير مجاالت النتائج الرئيسية

	wوكيف تؤثر على بعضها البعض ، )KRAs( ومجاالت النتائج الرئيسية )KPIs( فهم الفرق بين مؤشرات األداء الرئيسية

	wلزيادة الفعالية التنظيمية )KPIs( تحديد وتطوير مؤشرات األداء الرئيسية

	w)KPIs( اكتساب المعرفة والمهارات األساسية التي من شأنها أن تساعد في تمهيد الطريق لتطوير مؤشرات األداء الرئيسية

	w.إدارة ونشر مؤشرات األداء الرئيسية ضمان المتابعة بعد التنفيذ

	wمراقبة ومراقبة مؤشرات األداء الرئيسية

	w.وضع التوقعات والعمل معا لتحسين األداء

	w.تقييم ومراجعة نقاط القوة والضعف في األداء

	w.تعزيز الوعي بالعقبات التي تعترض النجاح واتخاذ اإلجراءات للتغلب عليها

	wالمساهمة في تحقيق األهداف التنظيمية

	wإتقان المحركات الحاسمة إلدارة األداء لضمان التنفيذ الناجح في مؤسستك

	wاستخدم أدوات فعالة إلدارة التغيير بنجاح في المؤسسة

المنهجية:

تمكن هذه الدورة المشاركين من  ممارسة التحليل والتطوير لجميع أنواع مؤشرات األداء الرئيسية من خالل سلسلة ورش عمل. وتعتمد ورش العمل على روح الفريق ودراسة 

حاالت مما يثير ملية التفكير لتطوير مؤشرات األداء الرئيسية. وباإلضافة إلى ذلك، سيتم مناقشة وتحليل عدد من دراسات الحالة من العالم الحقيقي التي يستخدم فيها مؤشرات 

األداء الرئيسية. كما سيتم توفير المشاركين بنموذج Excel لتطوير بطاقة األداء KPI، باإلضافة إلى تقييم نظام KPI والقيام ببعض التطبيقات العملية األخرى.

الفئات المستهدفة:

جميع المدراء وكبار المهنيين الذين لهم دور في التأثير وصياغة أو دعم التخطيط على المدى الطويل ولهم دور في استراتيجية اإلدارة أو منظماتهم، وكذلك الذين يتحملون مسؤولية 

ربط وقياس وتحسين أداء المنظمة، بما في ذلك االمهنين الذين يعملون على االستراتيجية وإدارة أداء وإدارة بطاقة األداء المتوازن ومدراء ومحللي األعمال.
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المحتويات األساسية:

بناء مؤشرات االداء واالهداف الرئيسية والتشغيلية

أساسيات أنظمة إدارة األداء:

	w )KRA( منطقة النتائج الرئيسية

	wفي المنظمة )KPIs( نشر وإدارة مؤشرات األداء الرئيسية

	wتغيير منظور إدارة األداء

قائمة مقاييس االداء:

	wKey Result Indicators مؤشرات النتائج الرئيسية

	wResult Indicators مؤشرات النتائج

	wKey Performance Indicators مؤشرات االداء الرئيسية

	wPerformance Indicators مؤشرات االداء

قياس األداء الرئيسي:

	wما هي مقاييس األداء الرئيسية؟

	w)KRA( منطقة النتائج الرئيسية

	w)KPI( مؤشر األداء الرئيسي

	wKPI و KRA العالقة بين

	w”نظرية توقع “الفروم

	wتطبيق عملي على مؤشرات األداء الرئيسية

:KPI تطوير مؤشرات األداء الرئيسية

	wالمرحلة األولى: ثالث خطوات مسبقة

	wالمرحلة الثانية: سبع خطوات للتطوير والنشر

:KPI إدارة مؤشرات األداء الرئيسية

	wوالمتابعة KPI نشر تطبيق

	wKPI اإلبالغ والمراقبة والتحكم

	wKPI المبادئ التوجيهية لإلبالغ

	wعوامل النجاح الحاسمة في تصميم وتنفيذ نظام إدارة األداء

	wمطبات لتجنب

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:
MEMBER



نمـــــوذج التسجيــــــل

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

:  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

هنالك ثالثة طرق سهلة للتسجيل:

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

	w00971  4  4571801 : إدارة التدريب أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي: 

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

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

)بناء مؤشرات االداء واالهداف الرئيسية والتشغيلية(

التــاريــخ :........................

المكان / المدينة :................

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

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

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

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

رسوم االشتراك تشمل المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة

ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

ولكن قامت شركة يوروماتيك بالحصول على أسعار خاصة 

للمشاركين في المؤتمر بادر بالحجز السريع لتستفيد من 

الخصومات الخاصة.


