
 
 

16 – 20 سبتمبر 2018
فندق كمبينسكى مول اإلمارات، دبى، اإلمارات العربية المتحدة

04 – 08 نوفمبر 2018
فندق العنوان مرسي دبى، دبى، اإلمارات العربية المتحدة
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يرجى من المتدربين إحضار
حواســيبهم المحــمولة

احجز و ادفع االن و احصل 
على مقعد اضافي مجانا 
ألحد زمالءك لحضور هذه 

الدورة

Balanced Scorecard Professional
Certification Boot Camp

الشهادة المهنية في بطاقة قياس 
(BSP) األداء المتوازن

أهم فوائد حضور الدورة:

فهم المشاركين للمفاهيم األساسية لبطاقة قياس األداء   •
المتوازن وسبب اهتمام المؤسسات والمنظمات غير 

الهادفة للربح والمنظمات الحكومية بها

تعّلم المشاركين منهجية الخطوات التسع للنجاح لبناء   •
بطاقة قياس األداء المتوازن وتطبيقها استناًدا إلى نظرية 

إدارة األداء التي تم تطويرها في جامعة هارفرد والقائمة  
على خبرة المعهد االستشارية الدولية في مجال بطاقة 

قياس األداء المتوازن 

حصول المشاركين على مجموعة من األدوات الخاصة   •
ببطاقة قياس األداء المتوازن باإلضافة إلى أوراق عمل 

تتعلق بكل خطوة من خطوات المنهجية ومحتويات الدورة  



 

نظرة عامة على الدورة التدريبية 

يشــكل إطــار عمــل الخطــوات التســع للنجــاح الخاصــة بمعهــد بطاقــة قيــاس األداء 
المشــاركين،  خبــرات  علــى  التركيــز  يتــم  حيــث  الــدورة،  لهــذه  قاعــدة  المتــوازن 
ضمــن  التماريــن  وُتســتخَدم  الممارســات.  وأفضــل  المكتســبة،  والــدروس 
مجموعــات صغيــرة فــي كل خطــوة مــن خطــوات إطــار العمــل لتعزيــز محتــوى 
التخطيــط  محتــوى  عــرض  علــى  المشــاركين  تشــجيع  ويتــم  كمــا  المحاضــرات، 
االســتراتيجي الخــاص بمؤسســاتهم لمشــاركتها مــع الحضــور وتلقــي التغذيــة 
الرجعيــة ذات الصلــة مــن الميّســر إذا كان الوقــت يســمح لذلــك. وتشــمل هــذه 

الدورة المواضيع التالية:

اســتخدامها  وكيفيــة  المتــوازن  األداء  قيــاس  لبطاقــة  األساســية  المفاهيــم   •
لتحسين أداء المؤسسة

كيفية تطبيق بطاقة قياس األداء المتوازن في مختلف أنواع المؤسسات  •

منهجيــة  باســتخدام  وتطبيقهــا  المتــوازن  األداء  قيــاس  بطاقــة  بنــاء  كيفيــة   •
الخطوات التسع للنجاح الخاصة بالمعهد

كيفية تطوير مؤشرات األداء والمستهدفات الهادفة  •

كيفيــة قيــادة نظــام بطاقــة قيــاس األداء المتــوازن لعمليــة وضــع الموازنــة   •
وتحديد المسؤوليات 

كيفيــة جمــع المعلومــات المتعلقــة بــأداء المؤسســة مــن خــالل أتمتــة نظــام   •
بطاقة قياس األداء واالعتماد على مخرجاته في عملية صنع القرارات 

كيفية تعميم بطاقة قياس األداء على كافة مستويات المؤسسة  •

كيفية تصميم بطاقة قياس األداء وتطبيقها حيث تم تطبيق أطر عمل أخرى   •

كيفية مراجعة عناصر بطاقة قياس األداء السيئة التصميم  •

كيفية اجتياز العقبات والتغّلب على تحديات العالم الحقيقي  •

كيفية تقييم التخطيط للوثائق والعمليات  •

منهجية الدورة

ســوف يقــوم المشــاركون فــي هــذه الــدورة بتطبيــق مفاهيــم بطاقــة قيــاس 
عــام  المؤسســات بشــكل  تعتــرض  التــي  التحديــات  لمواجهــة  المتــوازن  األداء 
وذلــك مــن خــالل مجموعــة مــن دراســات الحالــة وورش العمــل التفاعليــة. وســوف 

تتضمن تمارين هذه الدورة ما يلي: 

• إطالق برنامج بطاقة قياس األداء المتوازن وإنشاء فرق العمل

دمــج خطــة التواصــل وإدارة التغييــر فــي عمليــة تطويــر بطاقــة قيــاس األداء المتــوازن  •

استخدام المراجعة التنظيمية لوضع الرؤية، والرسالة، واالستراتيجية  •

فهم هوية العمالء وأصحاب العالقة واحتياجاتهم من المؤسسة  •

تطوير المواضيع االستراتيجية للمؤسسة، والنتائج االستراتيجية، والمناظير  •

تطوير األهداف االستراتيجية والخرائط االستراتيجية وصقلها  •

تطوير مؤشرات األداء والمستهدفات المتوائمة مع االستراتيجية وصقلها  •

تطوير المبادرات وترتيبها بحسب األولوية لتنفيذ االستراتيجية  •

استدامة بطاقة القياس من خالل مكتب إدارة االستراتيجية  •

تحديــد متطلبــات معلومــات أداء المؤسســة واختيــار برنامــج المعلوماتيــة المناســب  •

الحضور 
الذيــن  التنفيذييــن، والمــدراء، والمخططيــن والمحلليــن  الــدورة  تســتهدف هــذه 
يشــكلون جــزًءا مــن فريــق تطويــر بطاقــة قيــاس األداء المتــوازن، والذيــن يســعون 

إلى جمع أفضل األفكار العملية لتحسين األداء التنظيمي.

نبذة عن معهد بطاقة قياس األداء المتوازن
يوفــر معهــد بطاقــة قيــاس األداء المتــوازن التدريــب، والشــهادات، والخدمــات 
االستشــارية للمؤسســات، والمنظمــات الحكوميــة، والمنظمــات غيــر الهادفــة 
للربــح علــى الصعيــد العالمــي. ويطّبــق المعهــد أفضــل الممارســات الناتجــة عــن 
مئــات المهــام االستشــارية، وتدريــب آالف األشــخاص علــى بطاقــة قيــاس األداء 
االســتراتيجي،  والتخطيــط  االســتراتيجي،  والقيــاس  األداء،  وإدارة  المتــوازن، 
تحويــل  علــى  والمحلليــن  والمــدراء  التنفيذييــن  لمســاعدة  التغييــر  وإدارة 

مؤسساتهم إلى مؤسسات ذات أداء متمّيز.

  balancedscorecard.org كمــا ويوفــر المعهــد مــن خــالل موقعــه اإللكترونــي
المــوارد الشــاملة التــي تتضمــن دراســات الحالــة، والمعلومــات األخــرى القائمــة 
ــاء اإلدارة االســتراتيجية،  ــرة الواســعة فــي بن ــدروس المكتســبة مــن الخب ــى ال عل
وأنظمــة قيــاس األداء باســتخدام منهجيــة الخطــوات التســع للنجــاح فــي بطاقــة 

قياس األداء المتوازن. 

معلومات عن الدورة
التدريبية

 
+971 4 408 2838 Arabic.Training@informa.com

شهادة BSP الجزء األول: 
مقدمة حول بطاقة قياس األداء 

المتوازن

اليوم األول 
شرح مفهوم بطاقة قياس األداء المتوازن 
ومصدرها، وتلخيص وحدات الدورة، وعرض 
دراسات الحالة، والتعريف عن المشاركين، 

ومناقشة المواد المرجعية
الوحدة األولى:

المقدمــات، والتوقعــات، والمعرفــة التــي يملكها   •
   المشاركون

أهداف ورشة العمل  •
مفهــوم بطاقــة قيــاس األداء المتــوازن ومصــدره  •
الزمنــي، والخدمــات  جــدول األعمــال، والجــدول   •

   اللوجستية.
عرض األمثلة، ودراسات الحالة، وتمارين المجموعات   •
   الصغيــرة، وبرمجيــات قيــاس األداء، ومجموعــة األدوات 

   الخاصة ببطاقة قياس األداء

الوحدة الثانية:
لمحة عامة عن بطاقة قياس األداء المتوازن

مقدمة حول قياس وإدارة األداء  •
تاريخ بطاقة قياس األداء المتوازن   •

أسباب القيام بمشروع بطاقة قياس األداء المتوازن  •
أوجه التشابه واإلختالف بين نظام بطاقة قياس   •

   األداء المتوازن وأنظمة األداء األخرى 
مزايا اعتماد أنظمة بطاقة قياس األداء المتوازن  •

االختالف في استخدام بطاقات قياس األداء في   •
   مؤسسات القطاعين الخاص والعام

األسئلة الرئيسية التي تسعى بطاقة قياس األداء   •
   المتوازن إلى اإلجابة عنها 

مثال عن مؤشرات األداء الخاصة ببطاقة قياس   •
   األداء المتوازن

منهجية الخطوات التسع للنجاح لبناء مشروع بطاقة   •
   قياس األداء المتوازن وتطبيقه

مواجهة تحديات أنظمة بطاقة قياس األداء  •
مؤشرات المشاريع الناجحة  •

الوحدة الثالثة:
بناء بطاقة قياس األداء المتوازن

كيفية وضع بياني الرؤية والرسالة، واالستراتيجية  •
تحديــد مجموعــات العمــالء وتطويــر إقتــراح القيمــة لهــم  •

اليوم الثاني
الوحدة الرابعة:

بناء بطاقة قياس األداء المتوازن 
تطوير المواضيع والنتائج االستراتيجية  •

تطوير األهداف االستراتيجية ومحركات النجاح االستراتيجي  •
رسم الخرائط االستراتيجية – تطوير عالقات السبب   •

   والنتيجة بين األهداف
االســتراتيجية  األداء  مؤشــرات  اســتخالص   •

   والمستهدفات والعتبات
كيفيــة وضــع بيانــي الرؤية والرســالة، واالســتراتيجية  •

اليوم الثالث
الوحدة الخامسة:

تطبيق بطاقة قياس األداء المتوازن
عرض للبرمجيات: إدارة األداء  •

خيارات برامج المعلومات  •
قضايا التطبيق  •

المواءمة بين االستراتيجية والعمل في المؤسسة  •
جمع بيانات األداء والتحقق من صحتها   •

تحويل البيانات إلى معلومات  •
خيارات البرمجيات إلدارة معلومات األداء  •

تطوير خطة إبالغ داخلية وخارجية  •
تعميم بطاقة قياس األداء على المؤسسة  •

تحفيز الموظفين  •
ربط االستراتيجية بالقرارات   •

ربط األداء بالمكافآت  •
إطالق نظام بطاقة قياس األداء والتدريب وإدارة التغيير  •
استخدام معلومات األداء لتحسين أداء المؤسسة  •

الوحدة السادسة:
الخطوات التالية

تمريــن: فحــص االســتعداد االســتراتيجي للتغييــر   •
   في مؤسستك

دمج بطاقة قياس األداء مع أنظمة اإلدارة األخرى   •
   على مستوى المؤسسة

دمج بطاقة قياس األداء مع أنظمة المعلومات   •
   األخرى على مستوى المؤسسة

أفضل الممارسات  •

الوحدة السابعة:
وضع بطاقة قياس األداء على المسار الصحيح 

تمريــن: تطويــر خطــة عمــل لبطاقــة قيــاس األداء   •
   الخاصة بمؤسستك

التغّلب على العقبات والتحديات التي تواجه المؤسسة  •
اإلدارة  أنظمــة  مــع  األداء  قيــاس  بطاقــة  دمــج   •

   والمعلومات األخرى
دور االستشاريين  •

تقدير الوقت والجدول الزمني   •
تطوير خطة عمل قائمة على استعداد المؤسسة  •

شهادة BSP  الجزء الثانى: 
المستوى المتقدم لبرنامج الدورة

اليوم الرابع
الوحدة الثامنة:

التقييم والمراجعة
مراجعــة أفضــل الممارســات والمصطلحــات المتعلقــة   •
    بالخطوتين األولى والتاسعة من الخطوات التسع للنجاح

التحديات المشتركة للتقييم والمراجعة  •
التيسير للمجموعات الصغيرة  •

دراســة حالــة: اســتخدام مختلــف تقنيــات التيســير   •
   لتحديد مشــاكل تطور بطاقة قياس األداء في دراســة 

   الحالة المطروحة

الوحدة التاسعة:
تطوير األسس االستراتيجية المتقدمة

مراجعة قصيرة للخطوة األولى: المراجعة والخطوة   •
   الثانية: استراتيجية الخطوات التسع للنجاح

تحليل، وتحديد، وتصحيح سوء تصميم األساس   •
   االستراتيجي

االنتقــال مــن نماذج التخطيــط األخرى لى بطاقة قياس   •
   األداء المتوازن

المخاطر المختلفة المرتبطة بالمواضيع االستراتيجية   •
   والمنظورات السيئة التصميم  

دراسة حالة: مراجعة عناصر األساس االستراتيجي   •
   السيئ التصميم

الوحدة العاشرة:
تطوير الهدف والخريطة االستراتيجية

أفضل الممارسات المتعلقة بالهدف والخريطة   •
   االستراتيجية

كيفية تيسير تصحيح األهداف والخرائط االستراتيجية   •
   السيئة التصميم

دراسة حالة: مراجعة الهدف االستراتيجية وتيسير   •
    تصميم الخريطة االستراتيجية وتطويرها 

الوحدة الحادية عشر:
إدارة األداء المتقدم – قياس ما هو مهم

كيفية اســتخدام عدة أطر عمل مثل النموذج المنطقي،   •
   وتحليل تدفق العمليات، ونموذج القرارات ونموذج 
   األســئلة الحرجــة لتطويــر مجموعــة مــن القياســات 

   المحتملة لكل هدف.
مؤشــرات باختيــار  المرتبطــة  المشــاكل  تحديــد   •

   السيئة وتصحيحها 
تمريــن: اســخدام تحليــل تدفــق العمليــات لتطويــر   •

   مؤشرات هادفة لمختلف األهداف

اليوم الخامس
الوحدة الثانية عشر:

تعريف القياس، والتطبيق والتصور
تعريــف القيــاس المتقــدم: النســب، والتواتــر، والدقــة  •

كيفية تطوير مؤشرات األداء  •
كيفية وضع المستهدفات وتطبيق البيانات  •

كيفية تحسين تصور البيانات   •
دراســة حالــة: تحديــد التعريــف الســيئ للقيــاس   •

   والتصور وتصحيحه

الوحدة الثالثة عشر:
تحديد أولويات المبادرات االستراتيجية وإدارتها

التقنيات المتقدمة لتحديد المبادرات االستراتيجية  •
إدارة المشاريع   •

دراسة حالة: الممارسة باستخدام تقنية مشتركة   •
   لتحديد أولويات المبادرات 

الوحدة الرابعة عشر:
األداء  قيــاس  بطاقــة  بيــن  المتقدمــة  المواءمــة 

وتعميمها
كيفية بناء المواءمة التنظيمية من خالل تقنيات   •

   التعميم المتقدمة
التطويــر المتقــدم للمســتوى لبطاقة قياس األداء على   •

   المستوى الثاني
كيفية تطوير بطاقة قياس األداء على   •

   المستوى الثاني 
كيفية تطوير بطاقة قياس األداء على المستوى   •

   الثالث ومواءمته مع نظام التقييم
دراسة حالة: صقل بطاقات األداء على المستوى   •
    الثانــي وتطويــر بطاقــات األداء علــى المســتوى الثالــث

الوحدة الخامسة عشر:
إدارة بطاقة قياس األداء المتوازن واستدامتها

اإلدارة اليوميــة عــن طريــق بطاقــة قيــاس األداء المتــوازن  •
وضع الموازنة على أساس األداء  •

استدامة بطاقة قياس األداء   •
أدوار ومسؤوليات مكتب اإلدارة االستراتيجية  •

شهادة المشاركين السابقين

" دورة ممتازة، أوصي بها لجميع كبار المهنيين"
عائشة مسعود

محلل أعمال الموارد البشرية مؤسسة قطر، قطر

"إنها دورة ممتعة وواضحة وتجعل األفراد مهتمين بتطبيق هذه المعرفة"
عبير الياقوبي

مدير – الموارد البشرية واإلدارة اتصاالت، المملكة العربية المتحدة

(BSP) الشهادة المهنية في بطاقة قياس األداء المتوازن
يمنح معهد بطاقة قياس األداء المتوازن هذه الشهادة بالتعاون مع جامعة 

جورج واشنطن للدراسات المهنية.
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نبذة عن خبراء تدريب الدورة 

شهادة BSP الجزء األول: 
مقدمة حول بطاقة قياس األداء 

المتوازن

اليوم األول 
شرح مفهوم بطاقة قياس األداء المتوازن 
ومصدرها، وتلخيص وحدات الدورة، وعرض 
دراسات الحالة، والتعريف عن المشاركين، 

ومناقشة المواد المرجعية
الوحدة األولى:

المقدمــات، والتوقعــات، والمعرفــة التــي يملكها   •
   المشاركون

أهداف ورشة العمل  •
مفهــوم بطاقــة قيــاس األداء المتــوازن ومصــدره  •
الزمنــي، والخدمــات  جــدول األعمــال، والجــدول   •

   اللوجستية.
عرض األمثلة، ودراسات الحالة، وتمارين المجموعات   •
   الصغيــرة، وبرمجيــات قيــاس األداء، ومجموعــة األدوات 

   الخاصة ببطاقة قياس األداء

الوحدة الثانية:
لمحة عامة عن بطاقة قياس األداء المتوازن

مقدمة حول قياس وإدارة األداء  •
تاريخ بطاقة قياس األداء المتوازن   •

أسباب القيام بمشروع بطاقة قياس األداء المتوازن  •
أوجه التشابه واإلختالف بين نظام بطاقة قياس   •

   األداء المتوازن وأنظمة األداء األخرى 
مزايا اعتماد أنظمة بطاقة قياس األداء المتوازن  •

االختالف في استخدام بطاقات قياس األداء في   •
   مؤسسات القطاعين الخاص والعام

األسئلة الرئيسية التي تسعى بطاقة قياس األداء   •
   المتوازن إلى اإلجابة عنها 

مثال عن مؤشرات األداء الخاصة ببطاقة قياس   •
   األداء المتوازن

منهجية الخطوات التسع للنجاح لبناء مشروع بطاقة   •
   قياس األداء المتوازن وتطبيقه

مواجهة تحديات أنظمة بطاقة قياس األداء  •
مؤشرات المشاريع الناجحة  •

الوحدة الثالثة:
بناء بطاقة قياس األداء المتوازن

كيفية وضع بياني الرؤية والرسالة، واالستراتيجية  •
تحديــد مجموعــات العمــالء وتطويــر إقتــراح القيمــة لهــم  •

اليوم الثاني
الوحدة الرابعة:

بناء بطاقة قياس األداء المتوازن 
تطوير المواضيع والنتائج االستراتيجية  •

تطوير األهداف االستراتيجية ومحركات النجاح االستراتيجي  •
رسم الخرائط االستراتيجية – تطوير عالقات السبب   •

   والنتيجة بين األهداف
االســتراتيجية  األداء  مؤشــرات  اســتخالص   •

   والمستهدفات والعتبات
كيفيــة وضــع بيانــي الرؤية والرســالة، واالســتراتيجية  •

اليوم الثالث
الوحدة الخامسة:

تطبيق بطاقة قياس األداء المتوازن
عرض للبرمجيات: إدارة األداء  •

خيارات برامج المعلومات  •
قضايا التطبيق  •

المواءمة بين االستراتيجية والعمل في المؤسسة  •
جمع بيانات األداء والتحقق من صحتها   •

تحويل البيانات إلى معلومات  •
خيارات البرمجيات إلدارة معلومات األداء  •

تطوير خطة إبالغ داخلية وخارجية  •
تعميم بطاقة قياس األداء على المؤسسة  •

تحفيز الموظفين  •
ربط االستراتيجية بالقرارات   •

ربط األداء بالمكافآت  •
إطالق نظام بطاقة قياس األداء والتدريب وإدارة التغيير  •
استخدام معلومات األداء لتحسين أداء المؤسسة  •

الوحدة السادسة:
الخطوات التالية

تمريــن: فحــص االســتعداد االســتراتيجي للتغييــر   •
   في مؤسستك

دمج بطاقة قياس األداء مع أنظمة اإلدارة األخرى   •
   على مستوى المؤسسة

دمج بطاقة قياس األداء مع أنظمة المعلومات   •
   األخرى على مستوى المؤسسة

أفضل الممارسات  •

الوحدة السابعة:
وضع بطاقة قياس األداء على المسار الصحيح 

تمريــن: تطويــر خطــة عمــل لبطاقــة قيــاس األداء   •
   الخاصة بمؤسستك

التغّلب على العقبات والتحديات التي تواجه المؤسسة  •
اإلدارة  أنظمــة  مــع  األداء  قيــاس  بطاقــة  دمــج   •

   والمعلومات األخرى
دور االستشاريين  •

تقدير الوقت والجدول الزمني   •
تطوير خطة عمل قائمة على استعداد المؤسسة  •

شهادة BSP  الجزء الثانى: 
المستوى المتقدم لبرنامج الدورة

اليوم الرابع
الوحدة الثامنة:

التقييم والمراجعة
مراجعــة أفضــل الممارســات والمصطلحــات المتعلقــة   •
    بالخطوتين األولى والتاسعة من الخطوات التسع للنجاح

التحديات المشتركة للتقييم والمراجعة  •
التيسير للمجموعات الصغيرة  •

دراســة حالــة: اســتخدام مختلــف تقنيــات التيســير   •
   لتحديد مشــاكل تطور بطاقة قياس األداء في دراســة 

   الحالة المطروحة

الوحدة التاسعة:
تطوير األسس االستراتيجية المتقدمة

مراجعة قصيرة للخطوة األولى: المراجعة والخطوة   •
   الثانية: استراتيجية الخطوات التسع للنجاح

تحليل، وتحديد، وتصحيح سوء تصميم األساس   •
   االستراتيجي

االنتقــال مــن نماذج التخطيــط األخرى لى بطاقة قياس   •
   األداء المتوازن

المخاطر المختلفة المرتبطة بالمواضيع االستراتيجية   •
   والمنظورات السيئة التصميم  

دراسة حالة: مراجعة عناصر األساس االستراتيجي   •
   السيئ التصميم

الوحدة العاشرة:
تطوير الهدف والخريطة االستراتيجية

أفضل الممارسات المتعلقة بالهدف والخريطة   •
   االستراتيجية

كيفية تيسير تصحيح األهداف والخرائط االستراتيجية   •
   السيئة التصميم

دراسة حالة: مراجعة الهدف االستراتيجية وتيسير   •
    تصميم الخريطة االستراتيجية وتطويرها 

الوحدة الحادية عشر:
إدارة األداء المتقدم – قياس ما هو مهم

كيفية اســتخدام عدة أطر عمل مثل النموذج المنطقي،   •
   وتحليل تدفق العمليات، ونموذج القرارات ونموذج 
   األســئلة الحرجــة لتطويــر مجموعــة مــن القياســات 

   المحتملة لكل هدف.
مؤشــرات باختيــار  المرتبطــة  المشــاكل  تحديــد   •

   السيئة وتصحيحها 
تمريــن: اســخدام تحليــل تدفــق العمليــات لتطويــر   •

   مؤشرات هادفة لمختلف األهداف

اليوم الخامس
الوحدة الثانية عشر:

تعريف القياس، والتطبيق والتصور
تعريــف القيــاس المتقــدم: النســب، والتواتــر، والدقــة  •

كيفية تطوير مؤشرات األداء  •
كيفية وضع المستهدفات وتطبيق البيانات  •

كيفية تحسين تصور البيانات   •
دراســة حالــة: تحديــد التعريــف الســيئ للقيــاس   •

   والتصور وتصحيحه

الوحدة الثالثة عشر:
تحديد أولويات المبادرات االستراتيجية وإدارتها

التقنيات المتقدمة لتحديد المبادرات االستراتيجية  •
إدارة المشاريع   •

دراسة حالة: الممارسة باستخدام تقنية مشتركة   •
   لتحديد أولويات المبادرات 

الوحدة الرابعة عشر:
األداء  قيــاس  بطاقــة  بيــن  المتقدمــة  المواءمــة 

وتعميمها
كيفية بناء المواءمة التنظيمية من خالل تقنيات   •

   التعميم المتقدمة
التطويــر المتقــدم للمســتوى لبطاقة قياس األداء على   •

   المستوى الثاني
كيفية تطوير بطاقة قياس األداء على   •

   المستوى الثاني 
كيفية تطوير بطاقة قياس األداء على المستوى   •

   الثالث ومواءمته مع نظام التقييم
دراسة حالة: صقل بطاقات األداء على المستوى   •
    الثانــي وتطويــر بطاقــات األداء علــى المســتوى الثالــث

الوحدة الخامسة عشر:
إدارة بطاقة قياس األداء المتوازن واستدامتها

اإلدارة اليوميــة عــن طريــق بطاقــة قيــاس األداء المتــوازن  •
وضع الموازنة على أساس األداء  •

استدامة بطاقة قياس األداء   •
أدوار ومسؤوليات مكتب اإلدارة االستراتيجية  •

إنفورما 
هــي الشــركة رقــم ١ فــي ســوق دول مجلــس التعــاون الخليجــي منــذ مــا يقــارب العشــرين عاًمــا، وهــي تنتــج أكثــر مــن ٢٣٠٠ دورة تدريبيــة لمــا 
يقــارب ٣٥٠٠٠ مشــارك. قدمــت إنفورمــا بطاقــة قيــاس األداء المتــوازن فــي مجلــس التعــاون الخليجي في العام ١٩٩٨ وقد اســتكمل دوراتنا 

ومؤتمراتنا منذ ذلك الحين أكثر من ألف مشارك.  

يمثل معهد بطاقة قياس األداء المتوازن المؤسسة األولى في العالم التي أنشأت برنامج يمنح الشهادات للمهنيين، وهو يقوم بذلك   •
   منذ تسع سنوات. 

لقد قام المعهد بتدريب أكثر من ٥٠٠٠ مهني على بطاقة قياس األداء المتوازن ومنحهم الشهادات، كما قدم  الخدمات االستشارية   •
   للعديد من المؤسسات في أكثر من ٤٠ دولة منذ العام ١٩٩٧.

أنشأ المعهد أول إطار عمل قابل للتكرار ألنظمة بطاقة قياس األداء المتوازن.  •
هو أول مؤسسة في العالم يشير بأن التخطيط االستراتيجي، والمواءمة االستراتيجية، وتنفيذ االستراتيجية يشكل نظام متكامل.  •

هو أول من دمج التفكير االستراتيجي، وإدارة التغيير، وخطة التواصل في تصميم نظام بطاقة القياس.   •
هو أول مؤسسة في العالم تعّلم األفراد كيفية تطوير أنظمة بطاقة القياس بأنفسهم.  •

هو أول مؤسسة تمّيز بين القطاع الخاص والمؤسسات التي تعمل على تحقيق رسالتها وتنشئ أطر عمل مختلفة لكل قطاع.   •
هو أول مؤسسة تدمج التدريب خالل عملية تطوير بطاقة قياس األداء.  •

عدي أبو شقرا 
ــريك مؤســس فــي شــركة VANGUARDS CONSULTING، يملــك أكثــر مــن عشــرين ســنة مــن الخبــرة فــي مجــال  عــدي أبــو شــقرا شـــ
ــا. أمــا مجــاالت خبرتــه الرئيســية فهــي صياغــة  االســتراتيجية وتحــّول األعمــال، اكتســبها مــن خــالل عملــه فــي الشــرق األوســط وأوروب
ــر  ــات األعمــال، وأنظمــة المعلومــات، والتســويق وتطوي االســتراتيجية وتنفيذهــا، وإدارة األداء، وتحــول المؤسســات، وتحســين عملي

األعمال. 

قــدم عــدي المشــورة للحكومــات، والمؤسســات الماليــة، وشــركات اإلنتــاج والعالقــات العامــة، ومشــغلي اإلتصــاالت، وشــركات البنــاء 
والعقــارات. وقــد قــاد العديــد مــن اإللتزامــات االســتراتيجية والتحوليــة مــع التركيــز علــى تعزيــز إقتــراح القيمــة، والحوكمــة، والتكنولوجيــا، 
وتطويــر المنتجــات، وتقديــم الخدمــات، ونمــاذج األعمــال، والعنايــة الواجبــة، والمــوارد البشــرية. يملــك عــدي خبــرة واســعة فــي مجــال 
قيــادة اإللتزامــات االســتراتيجية ومشــاريع التحــول الكبيــرة. تقلــد عــدي العديــد مــن المناصــب فــي شــركات التدقيــق الدوليــة، كمــا وتــرأس 

إدارة التدقيق واإلستشارات في اثنين من أكبر عشر شركات دولية للتدقيق واالستشارات.

عــدي معتمــد مــن قبــل معهــد بطاقــة قيــاس األداء المتــوازن وجامعــة جــورج واشــنطن للدراســات المهنيــة بصفتــه مهنــي معتمــد 
لبطاقــة قيــاس األداء المتــوازن (BSMP) وحامــل شــهادة اإلحترافيــة لمؤشــرات األداء الرئيســية  (KPIP) ومدقــق معتمــد ألنظمة المعلومات 

.(CEC-ICECC) ومستشار معتمد لألعمال اإللكترونية (CISA-ISACA)

رامي العيتاني

رامــي العيتانــي شــريك مؤســس فــي شــركة VANGUARDS وهــي شــركة استشــارات إداريــة CONSULTING تعمل علــى تطوير وصياغة 
االستراتيجيات، وعلى إدارة عمليات األعمال، واالستشارات المالية.

يملــك رامــي أكثــر مــن عشــر ســنوات مــن الخبــرة فــي مجــال االســتراتيجية واستشــارات األعمــال ومؤشــرات األداء. وقــد عمــل مــع 
شــركات متعــددة الجنســيات مركــًزا علــى مســاعدة العمــالء علــى ترجمــة اســتراتيجياتهم إلــى عمليــات مــن خــالل إعــادة هندســة العمليــات 

القائمة الستيعاب التوجه االستراتيجي الجديد للمؤسسة وزيادة كفاءتها وفعاليتها.

تــرأس رامــي عــدد مــن اإللتزامــات المتعلقــة باالســتراتيجية، وبطاقــة قيــاس األداء المتــوازن، وإدارة عمليــات األعمــال فــي مجــاالت 
المــوارد البشــرية والمحاســبة والعمليــات. وتشــمل مجــاالت الخبــرة لــدى رامــي التصميــم التنظيمــي، وتحســين عمليــات األعمــال 
وســيرها، وتحســين القــوى العاملــة، وصياغــة االســتراتيجيات وتنفيذهــا، فضــًال عــن تطويــر وتطبيــق السياســات واإلجــراءات المتعلقــة 

بالموارد البشرية والمالية والمحاسبة.

رامــي معتمــد مــن قبــل معهــد بطاقــة قيــاس األداء المتــوازن وجامعــة جــورج واشــنطن للدراســات المهنيــة بصفتــه مهنــي معتمــد 
لبطاقة قياس األداء (KPIP) وحامل شهادة اإلحترافية لمؤشرات األداء الرئيسية (BSP) المتوازن من قبل الجمعية الدولية لمهنيي إدارة 
عمليات (CBPA) وشــريك معتمد (ABPMP) األعمال رامي مدرب معتمد في مواضيع االســتراتيجية وإدارة عمليات األعمال ومؤشــرات 

األداء الرئيسية.

G L O B A L  P A R T N E R

سوف يقوم بتقديم الدورة أحد المدربين:



شهادة BSP الجزء األول: 
مقدمة حول بطاقة قياس األداء 

المتوازن

اليوم األول 
شرح مفهوم بطاقة قياس األداء المتوازن 
ومصدرها، وتلخيص وحدات الدورة، وعرض 
دراسات الحالة، والتعريف عن المشاركين، 

ومناقشة المواد المرجعية
الوحدة األولى:

المقدمــات، والتوقعــات، والمعرفــة التــي يملكها   •
   المشاركون

أهداف ورشة العمل  •
مفهــوم بطاقــة قيــاس األداء المتــوازن ومصــدره  •

الزمنــي، والخدمــات  جــدول األعمــال، والجــدول   •
   اللوجستية.

عرض األمثلة، ودراسات الحالة، وتمارين المجموعات   •
   الصغيــرة، وبرمجيــات قيــاس األداء، ومجموعــة األدوات 

   الخاصة ببطاقة قياس األداء

الوحدة الثانية:
لمحة عامة عن بطاقة قياس األداء المتوازن

مقدمة حول قياس وإدارة األداء  •
تاريخ بطاقة قياس األداء المتوازن   •

أسباب القيام بمشروع بطاقة قياس األداء المتوازن  •
أوجه التشابه واإلختالف بين نظام بطاقة قياس   •

   األداء المتوازن وأنظمة األداء األخرى 
مزايا اعتماد أنظمة بطاقة قياس األداء المتوازن  •

االختالف في استخدام بطاقات قياس األداء في   •
   مؤسسات القطاعين الخاص والعام

األسئلة الرئيسية التي تسعى بطاقة قياس األداء   •
   المتوازن إلى اإلجابة عنها 

مثال عن مؤشرات األداء الخاصة ببطاقة قياس   •
   األداء المتوازن

منهجية الخطوات التسع للنجاح لبناء مشروع بطاقة   •
   قياس األداء المتوازن وتطبيقه

مواجهة تحديات أنظمة بطاقة قياس األداء  •
مؤشرات المشاريع الناجحة  •

الوحدة الثالثة:
بناء بطاقة قياس األداء المتوازن

كيفية وضع بياني الرؤية والرسالة، واالستراتيجية  •
تحديــد مجموعــات العمــالء وتطويــر إقتــراح القيمــة لهــم  •

اليوم الثاني
الوحدة الرابعة:

بناء بطاقة قياس األداء المتوازن 
تطوير المواضيع والنتائج االستراتيجية  •

تطوير األهداف االستراتيجية ومحركات النجاح االستراتيجي  •
رسم الخرائط االستراتيجية – تطوير عالقات السبب   •

   والنتيجة بين األهداف
االســتراتيجية  األداء  مؤشــرات  اســتخالص   •

   والمستهدفات والعتبات
كيفيــة وضــع بيانــي الرؤية والرســالة، واالســتراتيجية  •

اليوم الثالث
الوحدة الخامسة:

تطبيق بطاقة قياس األداء المتوازن
عرض للبرمجيات: إدارة األداء  •

خيارات برامج المعلومات  •
قضايا التطبيق  •

المواءمة بين االستراتيجية والعمل في المؤسسة  •
جمع بيانات األداء والتحقق من صحتها   •

تحويل البيانات إلى معلومات  •
خيارات البرمجيات إلدارة معلومات األداء  •

تطوير خطة إبالغ داخلية وخارجية  •
تعميم بطاقة قياس األداء على المؤسسة  •

تحفيز الموظفين  •
ربط االستراتيجية بالقرارات   •

ربط األداء بالمكافآت  •
إطالق نظام بطاقة قياس األداء والتدريب وإدارة التغيير  •
استخدام معلومات األداء لتحسين أداء المؤسسة  •

الوحدة السادسة:
الخطوات التالية

تمريــن: فحــص االســتعداد االســتراتيجي للتغييــر   •
   في مؤسستك

دمج بطاقة قياس األداء مع أنظمة اإلدارة األخرى   •
   على مستوى المؤسسة

دمج بطاقة قياس األداء مع أنظمة المعلومات   •
   األخرى على مستوى المؤسسة

أفضل الممارسات  •

الوحدة السابعة:
وضع بطاقة قياس األداء على المسار الصحيح 

تمريــن: تطويــر خطــة عمــل لبطاقــة قيــاس األداء   •
   الخاصة بمؤسستك

التغّلب على العقبات والتحديات التي تواجه المؤسسة  •
اإلدارة  أنظمــة  مــع  األداء  قيــاس  بطاقــة  دمــج   •

   والمعلومات األخرى
دور االستشاريين  •

تقدير الوقت والجدول الزمني   •
تطوير خطة عمل قائمة على استعداد المؤسسة  •

جدول وبرنامج الدورة

مواعيد الدورة سييتم فتح التسجيل في تمام الساعة 8:00 صباحًا في اليوم األول. وسوف تبدأ الجلسات فورا في الساعة 08:30 صباحًا وتنتهي في الساعة 
17:30 مساًء. سوف يكون هناك فترتين إستراحة قصيرتين لتقديم المرطبات وسيتم تقديم وجبة الغداء بنهاية كل يوم.

شهادة BSP  الجزء الثانى: 
المستوى المتقدم لبرنامج الدورة

اليوم الرابع
الوحدة الثامنة:

التقييم والمراجعة
مراجعــة أفضــل الممارســات والمصطلحــات المتعلقــة   •
    بالخطوتين األولى والتاسعة من الخطوات التسع للنجاح

التحديات المشتركة للتقييم والمراجعة  •
التيسير للمجموعات الصغيرة  •

دراســة حالــة: اســتخدام مختلــف تقنيــات التيســير   •
   لتحديد مشــاكل تطور بطاقة قياس األداء في دراســة 

   الحالة المطروحة

الوحدة التاسعة:
تطوير األسس االستراتيجية المتقدمة

مراجعة قصيرة للخطوة األولى: المراجعة والخطوة   •
   الثانية: استراتيجية الخطوات التسع للنجاح

تحليل، وتحديد، وتصحيح سوء تصميم األساس   •
   االستراتيجي

االنتقــال مــن نماذج التخطيــط األخرى لى بطاقة قياس   •
   األداء المتوازن

المخاطر المختلفة المرتبطة بالمواضيع االستراتيجية   •
   والمنظورات السيئة التصميم  

دراسة حالة: مراجعة عناصر األساس االستراتيجي   •
   السيئ التصميم

الوحدة العاشرة:
تطوير الهدف والخريطة االستراتيجية

أفضل الممارسات المتعلقة بالهدف والخريطة   •
   االستراتيجية

كيفية تيسير تصحيح األهداف والخرائط االستراتيجية   •
   السيئة التصميم

دراسة حالة: مراجعة الهدف االستراتيجية وتيسير   •
    تصميم الخريطة االستراتيجية وتطويرها 

الوحدة الحادية عشر:
إدارة األداء المتقدم – قياس ما هو مهم

كيفية اســتخدام عدة أطر عمل مثل النموذج المنطقي،   •
   وتحليل تدفق العمليات، ونموذج القرارات ونموذج 
   األســئلة الحرجــة لتطويــر مجموعــة مــن القياســات 

   المحتملة لكل هدف.
مؤشــرات باختيــار  المرتبطــة  المشــاكل  تحديــد   •

   السيئة وتصحيحها 
تمريــن: اســخدام تحليــل تدفــق العمليــات لتطويــر   •

   مؤشرات هادفة لمختلف األهداف

اليوم الخامس
الوحدة الثانية عشر:

تعريف القياس، والتطبيق والتصور
تعريــف القيــاس المتقــدم: النســب، والتواتــر، والدقــة  •

كيفية تطوير مؤشرات األداء  •
كيفية وضع المستهدفات وتطبيق البيانات  •

كيفية تحسين تصور البيانات   •
دراســة حالــة: تحديــد التعريــف الســيئ للقيــاس   •

   والتصور وتصحيحه

الوحدة الثالثة عشر:
تحديد أولويات المبادرات االستراتيجية وإدارتها

التقنيات المتقدمة لتحديد المبادرات االستراتيجية  •
إدارة المشاريع   •

دراسة حالة: الممارسة باستخدام تقنية مشتركة   •
   لتحديد أولويات المبادرات 

الوحدة الرابعة عشر:
األداء  قيــاس  بطاقــة  بيــن  المتقدمــة  المواءمــة 

وتعميمها
كيفية بناء المواءمة التنظيمية من خالل تقنيات   •

   التعميم المتقدمة
التطويــر المتقــدم للمســتوى لبطاقة قياس األداء على   •

   المستوى الثاني
كيفية تطوير بطاقة قياس األداء على   •

   المستوى الثاني 
كيفية تطوير بطاقة قياس األداء على المستوى   •

   الثالث ومواءمته مع نظام التقييم
دراسة حالة: صقل بطاقات األداء على المستوى   •
    الثانــي وتطويــر بطاقــات األداء علــى المســتوى الثالــث

الوحدة الخامسة عشر:
إدارة بطاقة قياس األداء المتوازن واستدامتها

اإلدارة اليوميــة عــن طريــق بطاقــة قيــاس األداء المتــوازن  •
وضع الموازنة على أساس األداء  •

استدامة بطاقة قياس األداء   •
أدوار ومسؤوليات مكتب اإلدارة االستراتيجية  •
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(PSB) الشهادة المهنية في بطاقة قياس األداء المتوازن



شهادة BSP الجزء األول: 
مقدمة حول بطاقة قياس األداء 

المتوازن

اليوم األول 
شرح مفهوم بطاقة قياس األداء المتوازن 
ومصدرها، وتلخيص وحدات الدورة، وعرض 
دراسات الحالة، والتعريف عن المشاركين، 

ومناقشة المواد المرجعية
الوحدة األولى:

المقدمــات، والتوقعــات، والمعرفــة التــي يملكها   •
   المشاركون

أهداف ورشة العمل  •
مفهــوم بطاقــة قيــاس األداء المتــوازن ومصــدره  •
الزمنــي، والخدمــات  جــدول األعمــال، والجــدول   •

   اللوجستية.
عرض األمثلة، ودراسات الحالة، وتمارين المجموعات   •
   الصغيــرة، وبرمجيــات قيــاس األداء، ومجموعــة األدوات 

   الخاصة ببطاقة قياس األداء

الوحدة الثانية:
لمحة عامة عن بطاقة قياس األداء المتوازن

مقدمة حول قياس وإدارة األداء  •
تاريخ بطاقة قياس األداء المتوازن   •

أسباب القيام بمشروع بطاقة قياس األداء المتوازن  •
أوجه التشابه واإلختالف بين نظام بطاقة قياس   •

   األداء المتوازن وأنظمة األداء األخرى 
مزايا اعتماد أنظمة بطاقة قياس األداء المتوازن  •

االختالف في استخدام بطاقات قياس األداء في   •
   مؤسسات القطاعين الخاص والعام

األسئلة الرئيسية التي تسعى بطاقة قياس األداء   •
   المتوازن إلى اإلجابة عنها 

مثال عن مؤشرات األداء الخاصة ببطاقة قياس   •
   األداء المتوازن

منهجية الخطوات التسع للنجاح لبناء مشروع بطاقة   •
   قياس األداء المتوازن وتطبيقه

مواجهة تحديات أنظمة بطاقة قياس األداء  •
مؤشرات المشاريع الناجحة  •

الوحدة الثالثة:
بناء بطاقة قياس األداء المتوازن

كيفية وضع بياني الرؤية والرسالة، واالستراتيجية  •
تحديــد مجموعــات العمــالء وتطويــر إقتــراح القيمــة لهــم  •

اليوم الثاني
الوحدة الرابعة:

بناء بطاقة قياس األداء المتوازن 
تطوير المواضيع والنتائج االستراتيجية  •

تطوير األهداف االستراتيجية ومحركات النجاح االستراتيجي  •
رسم الخرائط االستراتيجية – تطوير عالقات السبب   •

   والنتيجة بين األهداف
االســتراتيجية  األداء  مؤشــرات  اســتخالص   •

   والمستهدفات والعتبات
كيفيــة وضــع بيانــي الرؤية والرســالة، واالســتراتيجية  •

اليوم الثالث
الوحدة الخامسة:

تطبيق بطاقة قياس األداء المتوازن
عرض للبرمجيات: إدارة األداء  •

خيارات برامج المعلومات  •
قضايا التطبيق  •

المواءمة بين االستراتيجية والعمل في المؤسسة  •
جمع بيانات األداء والتحقق من صحتها   •

تحويل البيانات إلى معلومات  •
خيارات البرمجيات إلدارة معلومات األداء  •

تطوير خطة إبالغ داخلية وخارجية  •
تعميم بطاقة قياس األداء على المؤسسة  •

تحفيز الموظفين  •
ربط االستراتيجية بالقرارات   •

ربط األداء بالمكافآت  •
إطالق نظام بطاقة قياس األداء والتدريب وإدارة التغيير  •
استخدام معلومات األداء لتحسين أداء المؤسسة  •

الوحدة السادسة:
الخطوات التالية

تمريــن: فحــص االســتعداد االســتراتيجي للتغييــر   •
   في مؤسستك

دمج بطاقة قياس األداء مع أنظمة اإلدارة األخرى   •
   على مستوى المؤسسة

دمج بطاقة قياس األداء مع أنظمة المعلومات   •
   األخرى على مستوى المؤسسة

أفضل الممارسات  •

الوحدة السابعة:
وضع بطاقة قياس األداء على المسار الصحيح 

تمريــن: تطويــر خطــة عمــل لبطاقــة قيــاس األداء   •
   الخاصة بمؤسستك

التغّلب على العقبات والتحديات التي تواجه المؤسسة  •
اإلدارة  أنظمــة  مــع  األداء  قيــاس  بطاقــة  دمــج   •

   والمعلومات األخرى
دور االستشاريين  •

تقدير الوقت والجدول الزمني   •
تطوير خطة عمل قائمة على استعداد المؤسسة  •

شهادة BSP  الجزء الثانى: 
المستوى المتقدم لبرنامج الدورة

اليوم الرابع
الوحدة الثامنة:

التقييم والمراجعة
مراجعــة أفضــل الممارســات والمصطلحــات المتعلقــة   •
    بالخطوتين األولى والتاسعة من الخطوات التسع للنجاح

التحديات المشتركة للتقييم والمراجعة  •
التيسير للمجموعات الصغيرة  •

دراســة حالــة: اســتخدام مختلــف تقنيــات التيســير   •
   لتحديد مشــاكل تطور بطاقة قياس األداء في دراســة 

   الحالة المطروحة

الوحدة التاسعة:
تطوير األسس االستراتيجية المتقدمة

مراجعة قصيرة للخطوة األولى: المراجعة والخطوة   •
   الثانية: استراتيجية الخطوات التسع للنجاح

تحليل، وتحديد، وتصحيح سوء تصميم األساس   •
   االستراتيجي

االنتقــال مــن نماذج التخطيــط األخرى لى بطاقة قياس   •
   األداء المتوازن

المخاطر المختلفة المرتبطة بالمواضيع االستراتيجية   •
   والمنظورات السيئة التصميم  

دراسة حالة: مراجعة عناصر األساس االستراتيجي   •
   السيئ التصميم

الوحدة العاشرة:
تطوير الهدف والخريطة االستراتيجية

أفضل الممارسات المتعلقة بالهدف والخريطة   •
   االستراتيجية

كيفية تيسير تصحيح األهداف والخرائط االستراتيجية   •
   السيئة التصميم

دراسة حالة: مراجعة الهدف االستراتيجية وتيسير   •
    تصميم الخريطة االستراتيجية وتطويرها 

الوحدة الحادية عشر:
إدارة األداء المتقدم – قياس ما هو مهم

كيفية اســتخدام عدة أطر عمل مثل النموذج المنطقي،   •
   وتحليل تدفق العمليات، ونموذج القرارات ونموذج 
   األســئلة الحرجــة لتطويــر مجموعــة مــن القياســات 

   المحتملة لكل هدف.
مؤشــرات باختيــار  المرتبطــة  المشــاكل  تحديــد   •

   السيئة وتصحيحها 
تمريــن: اســخدام تحليــل تدفــق العمليــات لتطويــر   •

   مؤشرات هادفة لمختلف األهداف

اليوم الخامس
الوحدة الثانية عشر:

تعريف القياس، والتطبيق والتصور
تعريــف القيــاس المتقــدم: النســب، والتواتــر، والدقــة  •

كيفية تطوير مؤشرات األداء  •
كيفية وضع المستهدفات وتطبيق البيانات  •

كيفية تحسين تصور البيانات   •
دراســة حالــة: تحديــد التعريــف الســيئ للقيــاس   •

   والتصور وتصحيحه

الوحدة الثالثة عشر:
تحديد أولويات المبادرات االستراتيجية وإدارتها

التقنيات المتقدمة لتحديد المبادرات االستراتيجية  •
إدارة المشاريع   •

دراسة حالة: الممارسة باستخدام تقنية مشتركة   •
   لتحديد أولويات المبادرات 

الوحدة الرابعة عشر:
األداء  قيــاس  بطاقــة  بيــن  المتقدمــة  المواءمــة 

وتعميمها
كيفية بناء المواءمة التنظيمية من خالل تقنيات   •

   التعميم المتقدمة
التطويــر المتقــدم للمســتوى لبطاقة قياس األداء على   •

   المستوى الثاني
كيفية تطوير بطاقة قياس األداء على   •

   المستوى الثاني 
كيفية تطوير بطاقة قياس األداء على المستوى   •

   الثالث ومواءمته مع نظام التقييم
دراسة حالة: صقل بطاقات األداء على المستوى   •
    الثانــي وتطويــر بطاقــات األداء علــى المســتوى الثالــث

الوحدة الخامسة عشر:
إدارة بطاقة قياس األداء المتوازن واستدامتها

اإلدارة اليوميــة عــن طريــق بطاقــة قيــاس األداء المتــوازن  •
وضع الموازنة على أساس األداء  •

استدامة بطاقة قياس األداء   •
أدوار ومسؤوليات مكتب اإلدارة االستراتيجية  •
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إختبار الشهادة المهنية في 
بطاقة قياس األداء المتوازن 

عبر شبكة اإلنترنت

جدول وبرنامج الدورة

(PSB) الشهادة المهنية في بطاقة قياس األداء المتوازن



شهادة BSP الجزء األول: 
مقدمة حول بطاقة قياس األداء 

المتوازن

اليوم األول 
شرح مفهوم بطاقة قياس األداء المتوازن 
ومصدرها، وتلخيص وحدات الدورة، وعرض 
دراسات الحالة، والتعريف عن المشاركين، 

ومناقشة المواد المرجعية
الوحدة األولى:

المقدمــات، والتوقعــات، والمعرفــة التــي يملكها   •
   المشاركون

أهداف ورشة العمل  •
مفهــوم بطاقــة قيــاس األداء المتــوازن ومصــدره  •
الزمنــي، والخدمــات  جــدول األعمــال، والجــدول   •

   اللوجستية.
عرض األمثلة، ودراسات الحالة، وتمارين المجموعات   •
   الصغيــرة، وبرمجيــات قيــاس األداء، ومجموعــة األدوات 

   الخاصة ببطاقة قياس األداء

الوحدة الثانية:
لمحة عامة عن بطاقة قياس األداء المتوازن

مقدمة حول قياس وإدارة األداء  •
تاريخ بطاقة قياس األداء المتوازن   •

أسباب القيام بمشروع بطاقة قياس األداء المتوازن  •
أوجه التشابه واإلختالف بين نظام بطاقة قياس   •

   األداء المتوازن وأنظمة األداء األخرى 
مزايا اعتماد أنظمة بطاقة قياس األداء المتوازن  •

االختالف في استخدام بطاقات قياس األداء في   •
   مؤسسات القطاعين الخاص والعام

األسئلة الرئيسية التي تسعى بطاقة قياس األداء   •
   المتوازن إلى اإلجابة عنها 

مثال عن مؤشرات األداء الخاصة ببطاقة قياس   •
   األداء المتوازن

منهجية الخطوات التسع للنجاح لبناء مشروع بطاقة   •
   قياس األداء المتوازن وتطبيقه

مواجهة تحديات أنظمة بطاقة قياس األداء  •
مؤشرات المشاريع الناجحة  •

الوحدة الثالثة:
بناء بطاقة قياس األداء المتوازن

كيفية وضع بياني الرؤية والرسالة، واالستراتيجية  •
تحديــد مجموعــات العمــالء وتطويــر إقتــراح القيمــة لهــم  •

اليوم الثاني
الوحدة الرابعة:

بناء بطاقة قياس األداء المتوازن 
تطوير المواضيع والنتائج االستراتيجية  •

تطوير األهداف االستراتيجية ومحركات النجاح االستراتيجي  •
رسم الخرائط االستراتيجية – تطوير عالقات السبب   •

   والنتيجة بين األهداف
االســتراتيجية  األداء  مؤشــرات  اســتخالص   •

   والمستهدفات والعتبات
كيفيــة وضــع بيانــي الرؤية والرســالة، واالســتراتيجية  •

اليوم الثالث
الوحدة الخامسة:

تطبيق بطاقة قياس األداء المتوازن
عرض للبرمجيات: إدارة األداء  •

خيارات برامج المعلومات  •
قضايا التطبيق  •

المواءمة بين االستراتيجية والعمل في المؤسسة  •
جمع بيانات األداء والتحقق من صحتها   •

تحويل البيانات إلى معلومات  •
خيارات البرمجيات إلدارة معلومات األداء  •

تطوير خطة إبالغ داخلية وخارجية  •
تعميم بطاقة قياس األداء على المؤسسة  •

تحفيز الموظفين  •
ربط االستراتيجية بالقرارات   •

ربط األداء بالمكافآت  •
إطالق نظام بطاقة قياس األداء والتدريب وإدارة التغيير  •
استخدام معلومات األداء لتحسين أداء المؤسسة  •

الوحدة السادسة:
الخطوات التالية

تمريــن: فحــص االســتعداد االســتراتيجي للتغييــر   •
   في مؤسستك

دمج بطاقة قياس األداء مع أنظمة اإلدارة األخرى   •
   على مستوى المؤسسة

دمج بطاقة قياس األداء مع أنظمة المعلومات   •
   األخرى على مستوى المؤسسة

أفضل الممارسات  •

الوحدة السابعة:
وضع بطاقة قياس األداء على المسار الصحيح 

تمريــن: تطويــر خطــة عمــل لبطاقــة قيــاس األداء   •
   الخاصة بمؤسستك

التغّلب على العقبات والتحديات التي تواجه المؤسسة  •
اإلدارة  أنظمــة  مــع  األداء  قيــاس  بطاقــة  دمــج   •

   والمعلومات األخرى
دور االستشاريين  •

تقدير الوقت والجدول الزمني   •
تطوير خطة عمل قائمة على استعداد المؤسسة  •

شهادة BSP  الجزء الثانى: 
المستوى المتقدم لبرنامج الدورة

اليوم الرابع
الوحدة الثامنة:

التقييم والمراجعة
مراجعــة أفضــل الممارســات والمصطلحــات المتعلقــة   •
    بالخطوتين األولى والتاسعة من الخطوات التسع للنجاح

التحديات المشتركة للتقييم والمراجعة  •
التيسير للمجموعات الصغيرة  •

دراســة حالــة: اســتخدام مختلــف تقنيــات التيســير   •
   لتحديد مشــاكل تطور بطاقة قياس األداء في دراســة 

   الحالة المطروحة

الوحدة التاسعة:
تطوير األسس االستراتيجية المتقدمة

مراجعة قصيرة للخطوة األولى: المراجعة والخطوة   •
   الثانية: استراتيجية الخطوات التسع للنجاح

تحليل، وتحديد، وتصحيح سوء تصميم األساس   •
   االستراتيجي

االنتقــال مــن نماذج التخطيــط األخرى لى بطاقة قياس   •
   األداء المتوازن

المخاطر المختلفة المرتبطة بالمواضيع االستراتيجية   •
   والمنظورات السيئة التصميم  

دراسة حالة: مراجعة عناصر األساس االستراتيجي   •
   السيئ التصميم

الوحدة العاشرة:
تطوير الهدف والخريطة االستراتيجية

أفضل الممارسات المتعلقة بالهدف والخريطة   •
   االستراتيجية

كيفية تيسير تصحيح األهداف والخرائط االستراتيجية   •
   السيئة التصميم

دراسة حالة: مراجعة الهدف االستراتيجية وتيسير   •
    تصميم الخريطة االستراتيجية وتطويرها 

الوحدة الحادية عشر:
إدارة األداء المتقدم – قياس ما هو مهم

كيفية اســتخدام عدة أطر عمل مثل النموذج المنطقي،   •
   وتحليل تدفق العمليات، ونموذج القرارات ونموذج 
   األســئلة الحرجــة لتطويــر مجموعــة مــن القياســات 

   المحتملة لكل هدف.
مؤشــرات باختيــار  المرتبطــة  المشــاكل  تحديــد   •

   السيئة وتصحيحها 
تمريــن: اســخدام تحليــل تدفــق العمليــات لتطويــر   •

   مؤشرات هادفة لمختلف األهداف

اليوم الخامس
الوحدة الثانية عشر:

تعريف القياس، والتطبيق والتصور
تعريــف القيــاس المتقــدم: النســب، والتواتــر، والدقــة  •

كيفية تطوير مؤشرات األداء  •
كيفية وضع المستهدفات وتطبيق البيانات  •

كيفية تحسين تصور البيانات   •
دراســة حالــة: تحديــد التعريــف الســيئ للقيــاس   •

   والتصور وتصحيحه

الوحدة الثالثة عشر:
تحديد أولويات المبادرات االستراتيجية وإدارتها

التقنيات المتقدمة لتحديد المبادرات االستراتيجية  •
إدارة المشاريع   •

دراسة حالة: الممارسة باستخدام تقنية مشتركة   •
   لتحديد أولويات المبادرات 

الوحدة الرابعة عشر:
األداء  قيــاس  بطاقــة  بيــن  المتقدمــة  المواءمــة 

وتعميمها
كيفية بناء المواءمة التنظيمية من خالل تقنيات   •

   التعميم المتقدمة
التطويــر المتقــدم للمســتوى لبطاقة قياس األداء على   •

   المستوى الثاني
كيفية تطوير بطاقة قياس األداء على   •

   المستوى الثاني 
كيفية تطوير بطاقة قياس األداء على المستوى   •

   الثالث ومواءمته مع نظام التقييم
دراسة حالة: صقل بطاقات األداء على المستوى   •
    الثانــي وتطويــر بطاقــات األداء علــى المســتوى الثالــث

الوحدة الخامسة عشر:
إدارة بطاقة قياس األداء المتوازن واستدامتها

اإلدارة اليوميــة عــن طريــق بطاقــة قيــاس األداء المتــوازن  •
وضع الموازنة على أساس األداء  •

استدامة بطاقة قياس األداء   •
أدوار ومسؤوليات مكتب اإلدارة االستراتيجية  •

الدورة التدريبية
الرسوم قبل

08 يوليو 2018
الرسوم النهائية

الشهادة المهنية في
(BSP) بطاقة قياس األداء المتوازن

16 – 20 سبتمبر 2018

الرسوم قبل
12 أغسطس 2018

٤,٤٩٥
دوالر امريكي

٤,٩٩٥
دوالر امريكي

٥,٤٩٥
دوالر امريكي

الدورة التدريبية
الرسوم قبل

26 أغسطس 2018
الرسوم النهائية

الشهادة المهنية في
(BSP) بطاقة قياس األداء المتوازن

04 – 08 نوفمبر 2018

الرسوم قبل
30 سبتمبر 2018

٤,٤٩٥
دوالر امريكي

٤,٩٩٥
دوالر امريكي

٥,٤٩٥
دوالر امريكي

                                                                   

                                                                  

                                                 

                                                             

                                                                                                                                         

                                                                

قم بحجز ودفع رسوم كاملة لشخص واحد و الثاني سيتمكن من الحضور مجانا

ال يطبق هذا العرض مع خصومات الشركات.  •
يجب القيام بالسداد قبل بدء الدورة لإلستفادة من هذا العرض.  •

العرض 2 مقابل 1 ساري المفعول على السعر النهائي لرسوم التسجيل فقط.  •

تشمل رسوم الدورة الوثائق والحقيبة التدريبية،الغداء والمرطبات. وسوف يحصل المتدربين فى حالة حضور 
جميع أيام الدورة التدريبية على شهادة حضور الدورة .

تخضع جميع التسجيالت للشروط واألحكام، يمكنك مراجعة جميع الشروط واألحكام عبر 
www.informa-mea.com/terms يرجى القراءة بعناية حيث أنها تشمل معلومات مهمة. فى حالة قيامك 

بنأكيد تسجيلك بالدورة التدريبة فإنك توافق على اإللتزام بكافة الشروط واألحكام.

يوجد خصم خاص فى حالة الحجز
لشخصين أو أكثر

لإلتصال: 2838 408 4 971 +
a.watts@informa.com :البريد اإللكتروني

ــا علــى تقديــم هــذه  هــل تفضــل أن تتفــق معن
الــدورة التدريبيــة بشــكل خــاص داخــل منشــأتك ؟

وفــر المــال وقــم بخلــق تجربــة فريــدة ذات صلــة 
ــدورة  ــك مــن خــالل  تخصيــص هــذه ال بعملــك وذل
لمتطلبــات منشــــأتك الخــــاصة، ممـــا يــؤدى إلــى 
قـــــم  المتدربيــن,  لــــدى  والــــتأثير  القيمــة  رفــع 
باإلتصـــــال بـ لييه كيندل على 2624 407 4 971+
cts@informa.com : أو رســــــــالة إلكتـــــرونية على

هنالك أربعة طرق للتسجيل
هــــــــــــــــــــــــــــــــاتف: 2838 408 4 971 +
فــــــــــــــــــــــــــــــاكس: 2438 335 4 971 +

Arabic.Training@informa.com :البريد اإللكتروني
Informa Middle East Ltd. :بـــــــــــــــــــــــــــــــــــريــد
PO Box 9428, Dubai, UAE                          

مكان الدورة
فندق كمبينسكى مول اإلمارات، دبى، اإلمارات العربية المتحدة - تليفون: 0000 341 4 971+

فندق العنوان مرسي دبى، دبى، اإلمارات العربية المتحدة - تليفون: 7777 436 4 971+
تفاصيل اإلقامة

نحــن نوصــي بشــدة أن تقــوم بتأميــن حجــز غرفتــك فــي أقــرب وقــت ممكــن لتجنــب اإلنتظــار للحظــة األخيــرة, يمكنــك 
التواصل مع مكتب الضيافة لمزيد من المساعدة على رقم تليفون:2693 407  4 971+  أو فاكس:2517  407 4 971+ 

hospitality@informa.com :أو بريد إلكتروني
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mea@informa.com
Customer Services Cancellation
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 •

 • 
www.informa-mea.com/terms-and-conditions-for-

delegates

الشهادة المهنية في بطاقة 
(BSP) قياس األداء المتوازن

16 – 20 سبتمبر 2018
فندق كمبينسكى مول اإلمارات، دبى، اإلمارات العربية المتحدة

04 – 08 نوفمبر 2018
فندق العنوان مرسي دبى، دبى، اإلمارات العربية المتحدة


