
إدارة االستراتيجية
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مقّدمة

ما هي توقعاتكم من هذه الدورة؟ 

>>

الدور التوقعاتاالسم

2صفحة 
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النتائج التعليمّية

فهم

فهم نطاق أنشطة إدارة 
االستراتيجية

النجاحقياس

تطبيق وضع مخطط 
ير االستراتيجية وعملية تطو

المتوازنقياسبطاقة األداء

تعلم

األدوار والمسؤوليات 
جيةالمختلفة إلدارة االستراتي

معرفة

أنشطة الحوكمة األساسية

#4 #3 #2 #1

تعاوني| تفاعلي | عملي 

3صفحة 
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برنامج أيام الدورة

الوحدة السادسة
حوكمة االستراتيجيةال

اليوم الثالث اليوم الثاني اليوم األول

الوحدة السابعة
التاليةخطوات ال

الوحدة األولى
التخطيط عن لمحة عامة 

االستراتيجية

الوحدة الثانية
االستراتيجيةأنشطة إدارة

الوحدة الرابعة
األداء قياستطوير بطاقة

المتوازن

الوحدة الخامسة
األداءقياستعميم بطاقة

الوحدة الثالثة
جيةاالستراتيتطوير الخريطة 

منهجية 
العمل

المراجعة

> >

المعرفةالممارسة

4صفحة 
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الخاصة بكدفتر التطبيقات استخدم 

>>

مناقشة مالحظاتتطبيقينشاط



محة عامة عن التخطيط ل
االستراتيجية

الوحدة األولى
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تعريف االستراتيجية

؟ كيف تفيد الجهة؟ الستراتيجيةاإلىنحتاجلم  

مناقشة

5صفحة 
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االستراتيجية؟أسباب تطوير

االستراتيجيةتوفر

مايكل بورتر

ك بامتالالصحيحةتبدأ االستراتيجية 
هدف صحيح

روبرت كابالن

إلى التخطيطالفشل في يقود 
للفشلالتخطيط

األداء اتمؤشرتنفيذ ياتساأس
مراقبة التنفيذوةيالرئيس

توجيه لتخصيص المواردال تنظيمية واضحةأهداف 

” ”
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قائمة على الخياراتاالستراتيجية

المقتبسة من جان ريفكين، كلية هارفارد إلدارة األعم

مؤسسة التي ُتمكن المن الخيارات متكاملةمجموعةُتعد االستراتيجية 
على المدىالعالقةقيمة عالية للمستفيدين وأصحاب من تقديم 

.الطويل

مال أعما في مجال مؤسسةُتعد االستراتيجية مجموعة متكاملة من الخيارات التي تحدد موقع تعريف جان ريفكين للقطاع الخاص
.على المدى الطويلنتائج أفضل لتحقيق معين

”

5صفحة 
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تطوير االستراتيجيةعملية

بمجرد االنتهاء من نشاط واحد، اطلب من 
ًما سوف يعطيك رق. المدرب التحقق من إجاباتك

يذالالفريقيفوز.ترتيبكحسب 5إلى 1من 
!"1"النتيجة حقق أكبر عدد من 

#2 #1
، أكمل النشاط فرق5وّزع المشاركين إلى

موضح على البطاقة كما هو  Eإلى Aمن 
.التي تتلقاها

تمرين
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ستراتيجيةاالعمل تطويرإطار 

النجاح؟هو ما 

ما هي المجاالت التي ننافس 
؟فيها

كيف سننجح؟

نظام اإلدارة الذي هو ما 
؟سنعتمده

قيمنا؟هي ما و؟ رسالتناهي رؤيتنا؟ ما هي ما 

؟مؤسستناقوى البيئة الكلية والجزئية التي تؤثر على هي ما 

والمستفيدين؟العالقةأصحاب ا رضحصل على كيف سن

كيف نراقب ونقّيم تنفيذ االستراتيجية؟

5صفحة 
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بيان الرسالة

أو ما تتوقع تحقيقهسبب وجود المؤسسة يوضح 

يتغيرلذلك أنيتميز عادة بكونه طويل األجل ولكن يمكن 

العالقةقد يحدد المستفيدين وأصحاب 
والنتائج المرجوة

بيان الرؤية

الحالة المستقبلية المنشودة للمؤسسةيصف 

يركز على النتائج والتطلعات المرجوة

المرجوةالنتائج والتطلعاتلتحقيق يساعد على تحديد التغييرات الالزمة 

.لتنفيذالى اتتميز الرسالة بالطموح بينما تميل الرؤية 

بيان الرسالة و بيان الرؤية

6صفحة 
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البيئيالمسح

.تتغير البيئات داخل المؤسسة وخارجها باستمرار

جتماعية التنافسية واالالقضاياللتعامل مع منهجيةالمسح البيئي ُيشكل
ها ولكن التي قد يصعب مالحظتها أو تشخيصالخارجية التقنيةوواالقتصادية 

.تزولها لننال يمكن تجاهلها أل

7صفحة 
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ُيعد تشكيل القوى عاماًل يؤثر على القدرة على تحقيق النتائج

كافة الجهاتتؤثر على الكليةالقوى 

المؤسسة

السياسية

االقتصادية

االجتماعية

التقنية

البيئية

القانونية

                            
                     

7صفحة 
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؟الجزئيةالقوى هيما–القوى التنافسية الخمسة لبورتر

يةالمنتجات التكميل

التهديد من دخول منافسين جدد

سهولة دخول منافس جديد الى 
قطاع أعمال معين

تهديد المنتجات البديلة

قدرة عمالئكم على إيجاد طرق 
تقومون بهلما مختلفة 

نالقوة التفاوضية للموردي

مدى سهولة تحكم الموردين 
األسعارب

                            
                     

حدة المنافسة

يحددها عدد المنافسين 
وقدرتهم

للعمالءالقوة التفاوضية 

راألسعاالعمالء بمدى سهولة تحكم 

7صفحة 
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نقاط الضعف نقاط القوة

التهديداتالفرص

(والتهديداتالقوة و نقاط الضعف والفرص نقاط )الرباعي تحليل ال

كم؟تزايمهي مما 

؟تقومون بها بشكل جيدي تالهي األعمال ماذا 

كفاءاتكم؟هي ما 

هل تتحكمون بنقاط القوة؟

.ةمؤسسلاإليجابية الملموسة وغير الملموسة الداخلية لالصفات

ما الذي يمكنكم تحسينه؟

سيء؟تقومون بها بشكل ي تالهي األعمال ماذا 

ما الذي يجب تجنبه؟

هل تتحكمون بنقاط الضعف؟

لى العوامل التي يمكن أن تتحكم في مؤسسة ما وتقلل من قدرتها ع
.تحقيق أهدافها

الفرص الجيدة المتاحة أمامكم؟ما هي

؟أنتم على بّينة منهاالتي المهمةاالتجاهاتهي ما

.ذبة تسمح للمؤسسة بالنمو والتطوراخارجية جعوامل

العقبات التي تواجهونها؟هيما

؟ة لكممنافستقوم به الجهة الما الذي 

لكم؟اعمتؤثر على أيمكن أنالتي تهديدات الهيما

العوامل الخارجية، التي تتجاوز نطاق سيطرة المؤسسة، والتي قد 
.تعرض رسالة المؤسسة أو عملياتها للخطر

التحدياتالممكنات

8صفحة 
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كيف سننجح؟

المناطق الجغرافية؟هيما الخدمات؟/المنتجاتهي ما  ن؟والمستفيدهم من

؟اتخدمالواتمنتجالفي العالقةما الذي يقدره المستفيدون وأصحاب 

9صفحة 
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:مقارنة االستراتيجيات العامة لبورتر 
فة المؤسسات غير الهاد/المؤسسات الهادفة للربح مقابل األجهزة الحكومية

للربح

االستراتيجية

الوصف

والمؤسسات غير الهادفة للربحاألجهزة الحكوميةالهادفة للربح المؤسسات

التكلفةقيادة
أو سوق ما من خاللمجال عملالُمنِتج األقل تكلفة في أن تكون 

عميل أو الخدمات، وليس تكلفة التقديم نتاج واإلالتركيز على تكلفة 
سعر المنتج

أقل اإلشراف الجيد من خالل تقديم المنتجات أو الخدمات المطلوبة ب
ممكنةموازنة

التميز
التركيز على الميزاتعبر جعل المنتجات أو الخدمات متميزة وجاذبة 

والوظائف واالستمرارية والدعم وصورة العالمة التجارية
اذبة تقديم القيمة من خالل جعل المنتجات أو الخدمات متميزة وأكثر ج

عةالتركيز على الميزات والوظائف واالستمرارية والدعم والسمعبر 

البيع إلى شريحة متخصصة في السوقالتركيز
اقع الفرص والمولتحديد يةوالتاريخةالجغرافيالمعلوماتاستخدام

المميزة

9صفحة 
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استراتيجية المحيط األزرق

دبليو تشان كيم ورينيه ماوبورجن

:استراتيجية المحيط األزرق
«كيف نبني سوًقا ال يمكن منافسته»

ةياألدوات واألطر التحليلية الرئيس

األربعةاإلجراءاتإطار عمل

االستراتيجيةالمميزات مخطط

ية استراتيجية المحيط األحمر مقابل استراتيج
المحيط األزرق

”

10صفحة 
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إطار عمل اإلجراءات األربعة: استراتيجية المحيط األزرق

تي العوامل البعضإزالة
يعتبرها السوق من 

المسلمات 

ح لتصبعوامل بعض الخفض
السوق معايير أقل من 

المعتمدة

ها قدميُ لمعوامل بتكارإ
السوق بعد

السوقعايير بماإلرتقاء

مخطط المميزات 
االستراتيجية
الجديد

10صفحة 
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ادة برنامج إع–مخطط المميزات االستراتيجية :تراتيجية المحيط األزرقاس
تأهيل المجتمع

بتكارالإالرتقاءالخفضازاة الإ
ض

عر
ى ال

و
ست

م

مرتفع

منخف
ض

استثمار األراضي 
وجهود العسكرية

الموظفين

م تدريب قيّ 

بعد السجناءدعم
إطالق سراحهم

ةنتجمةنشطأ
إيراداتو

للزياراتاتية ؤبيئة م
ةاألسري

نظام أمن صارم

أبنية واسعة
ةومتين

معالجة إكتظاظ
هدفكالسجون 

ساسيأ

بناء                                                               
ةالسجون التقليدي

لخفض جديدة 
اإلكتظاظ

برنامج إعادة تأهيل المجتمع
التقليديةالسجون 

"السجنبدال منفرصة ثانية من خالل إعادة إمنح"

10صفحة 
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االستراتيجيةتطويرفي "المشاركة"

مًعا لوضعالعالقةأصحاب تشمل عمل
ممارسات جديدة

ار  لمعلومات واألفكمشاركة اشجع على ت
بين مختلف قطاعات المجتمع

12صفحة 
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االستراتيجية تطويرالمبادئ األساسية للمشاركة في 

يةنهجمال

موزعون والمستفيدون والموردون والالعالقةالموظفون وأصحاب )دد المتأثرين بالعملية يحت
(والمجتمعات

#1

فهم التفاعالت الحالية وتحديدها #2

تنظيم ورش عمل لتبادل الخبرات ووضع تصور لطرق تحسينها #3

المزيد وليدلتجديدة ومواصلة الحوار ية تفاعلينتج عنها عالقات فكاراأللتطبيقمنصات إنشاء
من األفكار

#4

12صفحة 
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إدارة االستراتيجية الناجحة تبدأ باإلبالغ عن الحالة ألجل التغيير

غييرالتالتي تتطلبحالةالشكلتُ 
.سبًبا مقنًعا لضرورة التغيير

13صفحة 
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م اليومللوفاة في العاليالحاالت التي ُيمكن تجنبها السبب الرئيسُتمثل

2000من األسباب الحقيقية للموت في الواليات المتحدة، مجلة الجمعية الطبية األمريكية : 2004مجلة الجمعية الطبية األمريكية 

أشخاص جراء مسببات الوفاة المذكورة 3هذه العبارة، ُتوفي لتكقراءخالل 

...ر ذلكيُيمكننا تغي

يئ النظام الغذائي السويتبعه تعاطي التبغ يودي بك إلى الوفاة؛ 
.والخمول

13صفحة 
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برنامج التغيير

الوضع المستقبلي الُبعدالوضع الحالي

خدمات مخصصةالخدماتاختر من القائمة

التركيز على النتائج اإلبالغالخدمات الُمقدمة

الخبرةالعالمة التجاريةالخدمةمقدم

االستشارةالعالقةالمعامالت

الشركاءالبائعون الموردون 

متعدد التخصصاتإلى السوقالتوجهالسوقتقسيم

ف العمالءيثقتالعميلمعرفةالعميلغ بالإ

...أنفسناتغيير ببدأ ن

الثابتةالقيم 

مقدم الخدمات ذات التكلفة المنخفضة االستجابة السريعة الحتياجات العمالءالخبرة السريرية

13صفحة 
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الخطة االستراتيجية

الجداول الزمنية لتحقيق األهداف حقيق لتالذي يتعّين تنفيذهما 
هذه األهداف

أهداف المؤسسة

:ما يليعالخطة االستراتيجيةبلغتُ 

14صفحة 
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دقيقة15



أنشطة إدارة االستراتيجية

الوحدة الثانية
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ستراتيجيةاالعمل تطويرإطار 

النجاح؟هو ما 

ما هي المجاالت التي ننافس 
؟فيها

كيف سننجح؟

نظام اإلدارة الذي هو ما 
؟سنعتمده

قيمنا؟هي ما و؟ رسالتناهي رؤيتنا؟ ما هي ما 

؟مؤسستناقوى البيئة الكلية والجزئية التي تؤثر على هي ما 

والمستفيدين؟العالقةأصحاب ا رضحصل على كيف سن

كيف نراقب ونقّيم تنفيذ االستراتيجية؟
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عملية إدارة االستراتيجية

الرسالة والرؤية والقيم 

التحليل االستراتيجي

برنامج التغيير

يجيةتنفيذ االسترات
ترجمة 

االستراتيجية
تطوير

االستراتيجية

االستراتيجيةالخريطة

األداء المتوازنقياس بطاقة 

الجهةلمواءمة التعميم 

المبادرات االستراتيجية

الحوكمة االستراتيجية

15صفحة 
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رحلة إدارة االستراتيجية

في المؤسسةتنفيذ االستراتيجية كميزة أساسية

ن الفرق التنفيذية▪ كوِّ

األداء المتوازن ولوحات قياسبطاقاتطّور▪
مؤشرات األداء التشغيلية

يجيةاالستراتوبرامج الحوكمةتأكد من المواءمة بين ▪

ت تحليل البياناتقدراتقنية والمنصات الطّور▪
الوقت

القيمة

الملكية والتطبيق 

أنشئ الملكية التنفيذية▪

األداء المتوازن ولوحات قياساستخدم تقارير بطاقة▪
مؤشرات األداء

حّلل الفجوات▪

ولوحة مؤشرات ، األداء المتوازنقياساستخدم بطاقة▪
األداء في اجتماعات الحوكمة

ةإدارات المؤسسكافةأبلغ االستراتيجية للموظفين في ▪

تصميم

استخدام

استدامة 

األدوات والعمليات وإعداد المحتوى

ة القائمة علىثقافال

ء األداء المتوازن ولوحات مؤشرات األداقياساستخِدم بطاقة▪
في اجتماعات الحوكمة بمهارة 

التغييرتنظيم ▪

وحلهاالقضاياد يحدت▪

ص الموارد استراتيجًيايخصت▪

نتظامغ عن نتائج األداء بابالاإل▪

قدرات تنفيذ االستراتيجيةلمرالتحسين المست▪

أساسيةقدرة تنفيذ االستراتيجية 

مكتب إدارة البرنامج، مكتب إدارة االستراتيجية: مالحظة

15صفحة 
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إدارة االستراتيجية؟ما هي 

الخطة االستراتيجيةعملية منظمة لتنفيذ 

ام القينبغيما يالتوافق على 
تنفيذ االستراتيجيةبه ل

يجية تنفيذ االستراتمراقبة 
والحصول على التغذية 

الراجعة

في تنفيذ إدارةدور كل يحوضت
االستراتيجية

ية المواءمة بيند كيفيحدت
استراتيجية المؤسسة ومواردها 

ةرؤيالوةرسالوبياني ال

#4 #3 #2 #1

2013تقرير لماذا تفشل االستراتيجيات الجيدة، وحدة االستخبارات االقتصادية : المصدر

17صفحة 
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تنفيذ االستراتيجيةفي فجوة ال

منالمعرفة المكتسبة تحديد 
نجاح تنفيذ االستراتيجية

72٪

يق تنفيذ المبادرات بنجاح لتحق
النتائج االستراتيجية

88٪

تحديد أولويات المبادرات 
المناسبة وتمويلها

86٪

تنفيذ االستراتيجية

88٪

منالمعرفة المكتسبة تحديد 
نجاح تنفيذ االستراتيجية

40٪

يق تنفيذ المبادرات بنجاح لتحق
النتائج االستراتيجية

46٪

تحديد أولويات المبادرات 
المناسبة وتمويلها

55٪

ةمناسبالستراتيجية صياغة اال
ظروف السوقرتغيّ لمواكبة 

64٪

2013تقرير لماذا تفشل االستراتيجيات الجيدة، وحدة االستخبارات االقتصادية : المصدر
19صفحة 
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؟ما هي أهمية التنفيذ

اآلخرونأفضل المنفذين

ت السنواخاللناجحة الستراتيجية االمبادرات ال
الثالث الماضية

73٪53٪

ألداء المالي الذي يفوق المقارنة المعيارية ل
المتوسط

65٪18٪

ل اعمنموذج األوستراتيجية المواءمة بين اال
ليحاال

51٪6٪

2013تقرير لماذا تفشل االستراتيجيات الجيدة، وحدة االستخبارات االقتصادية : المصدر

19صفحة 
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ةأساسيقدرة تنفيذ االستراتيجية في كثيٍر من األحيان شكلال يُ 

من فرق العمل ٪ 85
ل أقتخصص التنفيذية

من ساعة شهرًيا 
ةلمناقشة االستراتيجي

المن المؤسسات ٪ 60
زنات واالمبينتربط
االستراتيجيةو

ء فقط من المدرا٪ 25
يرتبط نظام حوافزهم

ةلمشاباالستراتيجية ال

من القوى العاملة٪ 5
فقط

االستراتيجيةتفهم

االستراتيجيةالفشل في تنفيذاألدلة التي تبّين

4#الحقيقة  3#الحقيقة 2#الحقيقة  1#الحقيقة 

1994مسح النهضة، / مجلة كبار المسؤولين الماليين1

2006شبرينياك، العقبات التي تعترض تنفيذ االستراتيجية، الديناميكيات التنظيمية، 2

21صفحة 
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نجاح تنفيذ االستراتيجية

ية؟نجاح تنفيذ االستراتيجضمان مالجهةكيف ُيمكن 

مناقشة

22صفحة 
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عملية إدارة االستراتيجية

1

2

3

4

6

7

والقيم الرسالةد بحدت
والرؤية

التحليل االستراتيجي

التغيير االستراتيجيبرنامج

المحاور االستراتيجية

طة االستراتيجيةيخرالتطوير  5

األداء المتوازنقياسبطاقة

اإلبالغالمساءلة و

ة
جي
ستراتي

ال
وير ا

ط
ت

ذ 
في
تن

ة
جي
ستراتي

ال
ا

2030استناًدا إلى رؤية : والقيم والرؤيةالرسالةد بحدت

الستراتيجيةقضايا اتحليل لتحديد الالاءجرإ

"المرجو"إلى " الحالي"من الوضع تطوير 

د المحاور االستراتيجيةيحدت

وفقا األهداف تطوير
للمناظير 

مؤشرات األداء الرئيسة تطوير
والمبادراتلمستهدفاتوا

واإلبالغ عن ,المساءلة 
األداء

23صفحة 
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تمرين

#2 #1

إدارة االستراتيجيةفي مسؤوليات الدوار واأل

بمجرد االنتهاء من نشاط واحد، اطلب من المدرب 
1سوف يعطيك رقًما من . التحقق من إجاباتك

بر المجموعة التي حققت أك. ترتيبكحسب 5إلى 
!عدد من األوائل تربح

، أكمل النشاط فرق5وّزع المشاركين إلى
.موضح على البطاقةكما هو  Eإلى  Aمن 

24صفحة 
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أدوار ومسؤوليات إدارة االستراتيجية 

مكتب إدارة االستراتيجية اإلدارة القيادة التنفيذية

24صفحة 



41

فرديتمرين

#2 #1

األداء المتوازنقياسفريق تطوير بطاقة

ا وكن مستعدً الفرق الثالثمسؤوليات حدد
.لمشاركة إجاباتك

األداء المتوازنقياساستخدم ورقة بطاقة
.الموجودة أمامك



42

فريق تطوير بطاقة األداء المتوازن

فريق مؤشر األداء 
يالرئيس

الفريق األساسي فريق القيادة

24صفحة 
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؟ة الخاصة بكمجهالُتنفذ إدارة االستراتيجية في يتّم كيف 

؟مالجهة الخاصة بكفي والمسؤوليات األدوار أين تكمن 

مناقشة

25صفحة 



وضع مخطط االستراتيجية

الوحدة الثالثة
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التوضيحي لتطوير إدارة االستراتيجيةالجدول الزمني

األسابيع

االجتماع االفتتاحي▪

المقابالت▪

ورشة عمل تطوير ▪
ةالخريطة االستراتيجي

داخل المؤسسة

جيةاالستراتيالخريطةتطوير

الرابعالثالثالثانياألول
الخام
س

السابع
الساد
س

المبادرات/ المستهدفات/ ةيمؤشرات األداء الرئيس

خاصة ورشة عمل ▪
مؤشرات األداء ب

ة يالرئيس
والمستهدفات

والمبادرات

داخل المؤسسة

التعميم/ االستراتيجيةمراجعةاجتماع 

األولى المراجعة ▪
ستراتيجيةالل

تعميمعلى الالتدريب▪

داخل المؤسسة

الثانية المراجعة ▪
الستراتيجيةل

تعميمبالبدء ال▪

داخل المؤسسة

26صفحة 
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القيمة؟في فجوة الهي ما 

جية إذ نقطة البداية ألي استراتيالقيمة فيفجوةالُتمثل
.وأداؤها الحاليالجهةُتحدد الفرق بين ما تطمح إليه 

28صفحة 
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القيمة؟فيفجوةالد يدحت يتّم لم  

ُتحدد الجدول الزمني 
للتغيير

اتهدفمستُتحدد 
ةواقعي

ُتتيح قياس مدى 
التقدم المحرز نحو 
تحقيق الرؤية

ُتحدد نطاق التغيير

                         
                     

28صفحة 
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القيمةفيفجوةالمثال على 

مثال
"سنضاعف عدد السياح خالل خمس سنوات"

مسار األداء الحالي

الوقت 
(بالسنوات)

ح 
سيا

ال
(

ن
و
ملي

بال
)

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولى

10

20

30

40

50

القيمةفي فجوة ال

28صفحة 
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المقارنة المعياريةالقيمة باستخدام في فجوة التحديد 

فيفجوةالحدد 
القيمة على أساس 

األداء الحالي

احصل على بيانات 
المقارنة المعيارية

ةالمعياريحدد المقارنة
للجهة المناسبة 

الخاصة بك

حدد مجال المقارنة 
المعيارية

29صفحة 



50

المقارنة المعياريةالقيمة باستخدام في فجوة التحديد 

مثال على كفاءة الحكومة
"مؤشر تطوير الحكومة اإللكترونية"

مكونات مؤشر تطوير الحكومة 
اإللكترونية

لالتصاالتالتحتيةالبنيةمؤشر

مؤشر رأس المال البشري

مؤشر الخدمات عبر اإلنترنت

يبلغ أعلى مستوى 
وأكثر0.8لألداء 

الوقت 
(بالسنوات)

شر
ؤ
م
ال

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولى

0.2

0.4

0.6

0.8

1

فجوة ال
في 
القيمة

مسار األداء الحالي

29صفحة 
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ي القيمة ففيفجوةالكيف يمكنكم تحديد 
دراسة الحالة؟

تمرين

القيمةفيفجوةالحدد 

31صفحة 
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ملخص التمرين

؟هي المعلومات المكتسبةما اعرض عملك

#2 #1

القيمةفي فجوة الحدد 



53

دقيقة45



54

يجيةاالستراتستؤديشرح كيف ت
التغييرالى

                         
                     

التفكير ة على اإلدارتساعد 
هل عمليةيسفعالة لتبطريقة 
هاوفهماالستراتيجيةعن االبالغ

ة االستراتيجيتساعد على رصد
بشكلوإدارتها االبالغ عنهاو

أفضل

تراتيجيةاالستراتيجية على ضمان نجاح تنفيذ االسالخرائطتساعد 

32صفحة 
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االستراتيجيةالمناظير في الخريطة بين العالقة السببية الواضحة 

تقديم مجموعات فريدة من المزايا ألصحاب
العالقة

تحقيق الرؤية

االستخدام المسؤول للموارد المالية

القدرات االستراتيجيةبناء 

الموظفينتجهيز 

مزايا أصحاب العالقةعالقةب الاصحأ

النتائج الماليةالماليالترشيد

الداخليةالقدراتالداخليةاتالعملي

التعلم والنمو
المعرفة والمهارات واألنظمة 

واألدوات

الرؤية

33صفحة 
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االستراتيجيةالمناظير في الخريطة بين العالقة السببية الواضحة 

أوعالقةالقيمة المقترحة ألصحاب ال
"العالقةصاحب احتياجات أ"

األنشطة التي يجب تنفيذها لتقديم
القيمة المقترحة للعميل

الالزم لتنفيذالتقنيرأس المال البشري ورأس المال التنظيمي ورأس المال 
أهداف منظور العملية الداخلية

عالقةب الاصحأ

الداخليةاتالعملي

التعلم والنمو

تحقيق الرؤيةالرؤية

33صفحة 
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المعلوماتيتطوير رأس المال  تطوير رأس المال التنظيميالبشريتطوير رأس المال 

عزيز موقعنات: الثالثالمحاور

من التوسع الجغرافيضمان

الماليةمحفظتناتعزيز

تحقيق النمو المربح: األولالمحاور

ضمان استمرار التخليص الجمركي العالمي

الشائعةزيادة المنصات العالمية 

تحسين الخدمة: الثانيالمحاور

من التسليم في الوقت المحددضمان

ضمان حل القضايا الفوري

إدارة األضرار والخسائر بكفاءة

االستالم في الوقت المحددضمان 

التعامل بسالسة 
القضايامع 

التنافسيالموقعتحسين 

استيفاء الطلبات
المستحقة

الوصول إلىسعهولة 
التجزئةخدمة

مل من خاللعالسهلي

التفاعل "
"بشفافية

تسليم ال"
"موثوق فيهال

"فعالةحلول "

الء
م
ع
ال

إدارة التكاليف راتثماألسالعائد على نمو نمو اإليرادات

التشغيليالربح هامش 

ي
مال
ال

خلية
دا
ت ال

مليا
ع
ال

م 
عل
الت

و
م
والن

ر تقديم المعلومات عب
اإلنترنت

تعزيز إدارة اإليرادات

التأكد من االتصال بالشبكة العالمية

اللوجستيةللخدمات االستراتيجية لمؤسسة الخريطة

34صفحة 
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.تتمثل رسالتنا في تحسين صحة موظفينا وسالمتهم وإنتاجيتهم

الثالثر يظانًا للماالستراتيجية وفقن الخريط مثال ع

:الهدف الثالث

وضعنا التنافسيتحديد

:الهدف األول

توسيع نطاق استخدام األجهزة لخدماتنا

.2020بحلول عام لحكومةاألفضل المعتمد من قبل اتتمثل رؤيتنا في أن نكون مقدم الرعاية الصحية 

لفةتعزيز ثقافة الكفاءة وفاعلية التك: الثالثالحور

نةزاوالمالتسعير ووتحسين عمليات ترشيد التكاليف : الهدف األول

تحسين سهولة الوصول إلى خدماتنا: الهدف الثاني

لطوارئحاالت اتعزيز إمكانات االستجابة ل: الهدف الثالث

ة في الحكومةيالصحالرعايا تعزيز : األولالحور

ع في جميللخدمات الصحيةبرامج متكاملة تطوير : الهدف األول
قطاعات الحكومة

ة خدماتناالقائم على النتائج إلثبات قيماإلبالغ تعزيز : الهدف الثاني

السعي لتحقيق درجة عالية من رضا الموظفين: الهدف األول

:الهدف الثاني

في الرعاية الصحيةموقعناتعزيز 

التوسع المستهدف واالستراتيجي

العاملةىقوالتعزيز 

تعزيز ثقافة الجودة: الثانيالحور

خطط تحسين الجودة وتنفيذهاتطوير: الهدف األول

تعزيز السياسات واإلجراءات الوطنية: الهدف الثاني

ءاالستمرار في تحقيق درجة عالية من رضا العمال: الهدف الثالث

ات ضمان االستعداد التنظيمي لتلبية االحتياج: الهدف الثاني
لرعاية الصحيةخدمات االمتزايدة ل

تعزيز إدارة االستحواذ: الهدف الثالث

34صفحة 
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االستراتيجيةالمحاور

.ة لتحقيق الرؤيةياالستراتيجية الرئيستمثل مجاالت التركيز

.ليس ضرورياً كلذ، لكن األربعةالمناظير تشملقد

                    
                     

37صفحة 
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والناشئةاألساسيةالمحاور

الناشئة خالل عملية إدارة المحاورُتكتشف 
االستراتيجية

ُيحدد القادة المحاور األساسية 

ةاالستراتيجي الجديدهتمثل توج

هدفاألاالستراتيجية والخريطةتطويرأثناء عملية ُتحدد عادًة 

القيمة فيفجوةالفي الرؤية وُتستمد من موجودة
والخطط االستراتيجية طويلة األمد

غير قابلة للتفاوض

                           
                     

                           
                     

37صفحة 
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والرؤيةالمحاور

الرؤية واالستراتيجية المواءمة بينالمحاور االستراتيجيةتوفر 

الرؤيةالمحاور االستراتيجية

>

تمثل الهدفالرؤية 

األسئلةنُتجيب ع

أين سنركز جهودنا؟
المحاور تمثل الطريقة

؟ةرؤيالكيف سنحقق 

38صفحة 
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القيمةفيفجوةالخاللاالستراتيجية منحاورالميمكن تحديد

السياحة الترفيهية

السياحة الثقافية

السياحة األكاديمية

5

10

5

القيمة المحاور

40 السياحمجموع عدد 

T0+1+2+3
االسنو
ت

السياح 
(بالمليون)

ال
وة
ج
ف

ي
ف

ة 
م
قي
ال

2
0

ن
و
ملي

40
النهائيالمستهدف

1

2

4

+
4

+5

احالسيعددنمويةإمكان

الترفيهيةالسياحة 

السياحة الثقافية

السياحة األكاديمية

38صفحة 
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ي تنفيذمسؤول تعيين
يقوم سالمحورعن 

فريق بتحديد أعضاء 
(األهدافمالكي)

بالمحاوراألهدافربط
قة العاللتبيانذات الصلة 
المحورضمنالسببية 

الجهةرؤية تجزئة 
والمكونات األساسية

4أو 3لتقييم إلى ل
ثانويةمكونات

األهداف ذات ةراجعم
"  2030رؤية "الصلة من 

الجهة  الخاصة بكمورؤية 

طاقة قياس الخريطة االستراتيجية وبالنظر الىاالستراتيجية، لذا ينبغي لتنفيذتعمل المحاور معا 
.األداء المتوازن سوية

ر، يمكن للمحاور أن تتقاطع مع بعض المناظي
أو أن تقتصر على منظور واحد

االستراتيجية الناشئةالمحاور تحديدكيفية 

41صفحة 
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الداخليةمنظور العمليات االستراتيجية في المحاور

الرؤية
%  10األطفال ب عندعاقةاإلتقليل حاالت 

2020بحلول عام 

الرسالة
مييز بصرف بمستوى عاٍل من الجودة والتحاليًا المتوفرةصحة األطفال من خالل الرعاية والبرامج غير لتحسينتوفير القيادة والمؤسسات والخدمات 

النظر عن الوضع المالي لمتلقي الرعاية

يةالمالالترشيد تضمن 

تجربة عميل توفر
مرضية ومميزة

تقديم العمليات 
االستراتيجية

ّكن موظفينا  سُنم 

تدعم رسالتنا

الموظفون والتعلم

الترشيد المالي

القيم األساسية

التفوق

االحترام

الخدمة

الشرف

التعلم

االلتزام

يلزم كل ما بقومسأ
جمعية مع للتواصل

الرعاية الصحية الخاصة
(Nemours)باالطفال 
تجربة مميزةلضمان 

للمرضىمرضية و
والزائرين وعائالتهم

عمالوالزمالء وشركاء األ

العمالء

العمليات

إنشاء نظام متكامل لصحة األطفال

ير التغييدفع بشراكاء المجتمع والجهات الحكوميةالعمل مع
ويؤثر يالقضايا ذات الصلةلاطفبصحة األالمتعلق

ثقيفوالتالبحوث إجراءتحسين صحة األطفال من خالل

خصية قديم تجربة استثنائية وشلتالخدمة فيزتميّ ضمان ال
ةمطلعو

ئمة على تحقيق نتائج استثنائية من خالل الرعاية المنسقة والقا
ةة وتحسين العمليات السريرييالرعاية الصحاألدلة وتعزيز

المة والجودة والسات االستفادة من التقنية لتحسين العملي
اتز في الخدموالتميّ 

بيئة نشاءالشراكة مع األطباء ومقدمي الرعاية اآلخرين إل
الصحيةلرعايةتعنى باوفّعالة كفوءة

عم الرعايةالتي تتمحور حول المريض وتدةتوفير وتحسين البيئلضمان النشاط واالستمراريةعملناتوسيع نطاق 
الممتازةالصحية

كفاءة وفاعلية العملياتضمان

اءة الكفتحقيق تخصيص الموارد المالية ورأس المال بهدف 
والفاعلية

والجودةاتالخدم الكفاءة والبيئةوالمجتمعاألثر

41صفحة 
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المناظيرعبراالستراتيجية المحاور

الرسالة
جنودناسالمةضمان تتمكين التسليم اآلمن لإلمدادات الطبية إلى جيشنا في أي مكان في العالم، وتطوير تقنيات وأدوية جديدة 

تلبي احتياجات 
العالقةأصحاب 

ضمان الترشيد
لصالح المالي

المستفيدين

تقديم العمليات 
االستراتيجية

ّكن موظفي نا سُنم 

تدعم رسالتنا

الموظفون والتعلم

أصحاب المصلحة

القيم األساسية
المهمة
التفوق
المساءلة
الجودة

االلتزام

لضمان حصول كل 
جندي على الرعاية 
التي يحتاجها
باستمرار

الماليالترشيد

خفض تكاليف األدوية النادرةخفض تكلفة سلسلة التوريد

العمليات

تحسين إدارة المخزون

تحسين إدارة المستودعات والنقل

البحوثإجراءتحسين صحة األطفال من خالل
ثقيفوالت

تطوير القدرة على تصنيع النظارات

تعزيز القدرة على صيانة المعدات الطبية

تطوير القدرة على تصنيع قطع الغيار

الشراكة مع القطاع الخاص لإلنتاجالتخطيطقدراتتعزيز 

القدراتزيادة البحوث الصيدالنية وتطوير 

تحديد شروط إجراء أبحاث أخرى 

المتخصصةالقدرات تطوير األدويةالتوريدإدارة سلسلة 

خفض تكلفة الخدمات المتخصصة

42صفحة 
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تمرين

في فجوة اللسد محتملةمحاور4-3حدد 
.القيمة المحددة مسبًقا

#2 #1
.كفريقمع اقرأ دراسة الحالة

االستراتيجيةالمحاورتحديد 

44صفحة 
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ملخص التمرين

المحاور المحتملة التي هي ما 
؟قمت بتحديدها

#3 #2
ما الذي جعلها سهلة؟ أو ما الذي 

جعلها صعبة؟

#1
كانتكيف وجدت هذه العملية؟ هل 

سهلة؟ أم صعبة؟

االستراتيجيةالمحاورتحديد 



نهاية اليوم األول

شكرًا لكم
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تمرين

بعدما ينتهي الجميع، قارن إجاباتك مع 
ا بالنقاط التي حددتها اذستفوز. زمالئك

ك تإجابكانتذا ، أما اكانت إجابتك صحيحة
.  خاطئة، فستخسر تلك النقاط

#2 #1
عبارة على البطاقات وعليك أن تقرر 15هناك 

اعتماًدا و.إذا كانت صحيحة أم خاطئةفريق ك
نقاط على كل 10امنحإجابتك، ثقتك بعلى 

حٍد أقصى كعبارة

مراجعة

!حصل على أكبر عدٍد من النقاطيالذيالفريقيربح
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ة 
ق
ال
ع
ال

سبب
ال

ة
ي

العالقةصاحب أ

المناظير

الداخليةاتالعملي

التعلم والنمو

النتائج

ت حركاالم

الماليالترشيد

والنتائجمحركات والالمناظير 

45صفحة 
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سنحققه؟كيف| الذي نحاول تحقيقه؟ ما| ُيعد الهدف مهًما لماذا

بيانات موجزة ذات توجه عملي تصف ما ينبغي إنجازه لتنفيذ االستراتيجية

اسم صفة فعل
نتيجةال وصفال االجراء

+ +

بلغ تمن جملتين إلى ثالث جمل، األهدافتتألف بيانات
.عن نطاق عمل الهدف والغرض من تحقيقه

متسقة ترجمةتضمن تعريفاتيهالهدف بيانات
لهدفل

دم  خَّ .هلشرحوُتست 

األهداف االستراتيجية

46صفحة 
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الهدف وبيان الهدف:مثال

أفضل أعمال فعالة توفرن عمليات اضم
ل ، وتتمثمستويات الخدمة للمزارعين والعمالء

فضخاإليرادات وةدازيلبتحسين األنشطة الحالية 
.التكاليف

عمل بكفاءةلا

القوى العاملة ستقطبمؤسسة رائدة تنحن
حالي الالجيل يطّور .تطّور قدراتهاويةالمستقبل
مشاركة يؤدي وية المعلوماتالقدرات من القادة

ة ى تحسين جودة البيانات الماليالذلك التطور
.األجهزةكافةالمقدمة إلى 

العاملة القوةتطوير
المستقبلية

46صفحة 
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ينمقابل أهداف المستفيدالعالقةف أصحاب اأهد

ينأهداف المستفيد أهداف صاحب العالقة

نتائج تنظيمية أكبر

على المدى الطويل

زيادة النمو االقتصادي العام: مثال

اتأو الخدماتالمنتجتركز على 

على المدى القصير أو وفق المعامالت

الشاغرةزيادة عدد الوظائف : مثال

العالقةيساعد تحقيق أهداف المستفيدين على تحقيق أهداف أصحاب 

47صفحة 
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لمستفيديناالستراتيجية لهداف األتطوير

"المستفيديناحتياجات"ُتمثل أهداف المستفيدين 

ما الذي سيجعل المستفيدين يأتون إليك؟ ؟اليهالمستفيدون أو يحتاجونيريدهما الذي 

47صفحة 
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المستفيدينمنظور 

ات المحفزات التي تقود السلوكيمنظور المستفيدينيشمل
المرجوة

Beneficiaries Perspective تقديم خدمة استثنائية: الهدف

الركابعددزيادة : الهدف

الماليمنظور الترشيد 

ةعالقصاحب الأ/ المستفيدينمنظور 

:االجراء
زيادة استخدام المنتجات أو الخدمات

48صفحة 
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يةعالقات السببال

للعمالءقيمة الاقتراح 

القيمةتطويرعمليات 

األصول واألنشطة

الماليالترشيد

منظور العمالء

الداخليةمنظور العمليات 

التعلم والنمومنظور

اإلنتاجية

المساهمين على المدى قيمة 
نمو اإليراداتالطويل

العمالءإدارة إدارة العمليات
إدارة العمليات 

ةالتنظيمية واالجتماعي
إدارة االبتكار

رأس المال التنظيميرأس المال المعلوماتيرأس المال البشري ++

الخدمة/ المنتجصفات

الوظيفةالوقتالجودةالسعر

العالقة

الشراكة

الصورة

السمعة

االستراتيجيةالخريطةعلىأنواع األهداف 

50صفحة 
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قيادة برنامج التنمية االقتصادية من خالل تشجيع االبتكار والقدرة التنافسية وإعداد المملكة للنمو والنجاح في االقتصاد العالميالىدفيه

أولويات 
السياسة

اتالعملي
الداخلية

القيادة السياسية والمواطنون: اصحاب العالقة
رية المتعثرةاعلى المناطق الريفية والحضللوكالة األكبرثراألتحقيق 

يةالتمويلالوكاالت: المستثمرون
ات استثمارعلىبت اثالعائد التقديم 

وكاالتال
إثبات المساءلة التشغيلية

المناطق المتعثرة وشركاء التنمية: ءالعمال
تحقيق الميزة التنافسية اإلقليمية

أجور عالية ووظائف تتطلب مهارات عالية واستثمارات مستدامة واقتصاديات إقليمية متنوعة

وكالةللالمتخصصةتعزيز البيئة 

االبتكار والقدرة التنافسية األعمالريادة فيمناهج التنمية اإلقليمية
تشجيع ريادة األعمال"الخطوة التالية"المعالجة اإلقليمية إقامة شراكات إقليمية

متنوعةماليةمحفظةتطوير–10أ| سوق التثقيف –05أ| االستثمار في النمو على المدى الطويل 

التشغيليمّيزالت

البيئيرشيدممارسة التلاخزيادة التدريب المتد
تطبيق أفضل الممارسات في جميع أقسام 

وكالةال
االستباقيةة الماليةإدارة المحفظ

"الخطوة التالية"تبني : ركيزتنا
وارد ل للمابيئة عمل تشجع االستخدام الفعإنشاء

البشرية
التواصل والتعاونفعالية

لتقنية المتاحة لدعم أهداف ااستخدام فعالية 
الوكالة

"الخطوة التالية"المعالجة اإلقليمية 
والتعلم والنم

ب اصحا
العالقة

النتائج

التنمية االقتصاديةلوكالةاستراتيجية خريطة

51صفحة 



78

صاحب أقيمة 
عالقةال

المجتمع/ المرضى

ةحياالاألدوات الالزمة لتحسين نوعية توفير "
"وإدارتها

مقدمي الرعاية الصحية

"ىلمرضاحياة جودةتحسين "

أموال دافعي الضرائب العامة 
والخاصة

خفض تكاليف عالج مرض االنسداد الرئوي "
"المزمن

ثوالبح

تعزيز تطوير عالجات جديدة واكتشاف عالج
شافي

والتثقيفالتعليم 

مرض االنسداد الرئوي توعية المجتمع عن 
من خالل التثقيف واإلبالغ المزمن 

والدعمة السياسة العام

دعم التشريعات والمبادرات الصحية العامة
وتعزيزها

االعمالعمليات 

ن كن رائدًا في إجراء دراسات معترف بها عالمًيا ع
مرض االنسداد الرئوي المزمن

محليةدعم وفعاليات شبكاتإنشاء وتعزيز
المستويين قيادة الوعي العام والعمل على 

المحليالعالمي و

المرضى واألطباء على الدراسات السريريةعطلأ
عالية والوقت الالجودةوصلةالذات التواصل 

المناسب

ادية استخدام النتائج الصحية والبيانات االقتص
داد لتعزيز التركيز العام والخاص على مرض االنس

الرئوي المزمن
ت الدراسارنامج بمجتمع البحوث للوفاء بىتحد
بمرض االنسداد الرئوي المزمنةلخاصا

مبكر واالكتشاف الهاية واختبارئالوقاالبرامجدعم
والتشخيص الدقيق والعالج المناسب

اإلبالغ عن جدول أعمال سياسة عامة مقنعة تشمل 
الشؤون التشريعية والتنظيمية

الموظفون 
والمؤسسة

وتطويرهاالمواهبتوظيف

والمؤسسةوالمعلومات األفراد

بناء وإدارة أكبر شبكة وقاعدة بيانات لمرض 
االنسداد الرئوي المزمن

ر عالميوتأثيأكبرالمؤسسة لتحقيق نمو اإلرتقاء ب

التي تدفع

التي تقدم

صحيةأةلمنشاستراتيجية خريطة

51صفحة 
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تمرين

الحالةاقرأ دراسة

#1

ميع باستخدام جاستراتيجيةخريطةقم بتطوير
السابقةاألنشطةنتائج 

#2

االستراتيجيةالخريطةتطوير

53صفحة 
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ملخص التمرين

.التبايناتشارك عملك وناقش 

#3 #2
ما الذي جعلها سهلة؟ أو ما الذي 

جعلها صعبة؟

#1
كيف وجدت هذه العملية؟ هل كانت 

سهلة؟ أم صعبة؟

االستراتيجيةالخريطةتطوير
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يةالسببات عالقال

ن بيالسببيةاتينطوي اختبار االستراتيجية على مراجعة العالق
األهداف

ء نتائج أداد أسباب يحدتالهدفنتائجتراجعم
هدفال

المحركةهداف األد يحدت
ين د المبادرات لتحسيحدت

المحركهدف الأداء 

االستراتيجية تعديل 
لى تحليل استنادًا ا

السبب والنتيجة

54صفحة 
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ن مأكثر لتحقق القيام به ليمكنك ما
؟يةسببالاتعالقال

ن من االهداف اقرأ هدفي
وحدد ما إذا كان هناك المحركة 

يةعالقة سبب

النهائي الخاص بمنظورهدفالراجع 
دفتر الوارد في العالقةأصحاب 

التطبيقات

تمرين

#3 #2 #1

يةالسببات عالقال

55صفحة 
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ملخص التمرين

.الزمالءشارك عملك مع بقية 

#3 #2
ما الذي جعلها سهلة؟ أو ما الذي 

جعلها صعبة؟

#1

كانتكيف وجدت هذه العملية؟ هل 
سهلة؟ أم صعبة؟

يةالسببات عالقال
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دقيقة15



زنتطوير بطاقة األداء المتوا

الوحدة الرابعة
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األداء المتوازن؟قياسبطاقةهي ما 

إطار عمل ترجمة االستراتيجية على نطاق المؤسسة إلى 
ت مع أهداف قابلة للتنفيذ وقابلة للقياس ومواءمة المبادرا

.االستراتيجية

56صفحة 
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تكاليف بيئية 
منخفضة

"ةكن صديًقا للبيئ"

الحد من االنبعاثات

ة وعيوتتدريب 
علىلموظفينا

االستدامة

الموارد ؤمنكيف سن
لسد الفجوات

المبادرات المستهدفات
مؤشرات األداء 

الرئيسة
األهداف 
االستراتيجية

ما هو مستوى األداء 
المطلوب

كيف سنحدد النجاح ما الذي ينبغي علينا 
مراقبته وتحسينه 
باستمرار لتنفيذ 
االستراتيجية

5٪
نسبة التغير في 
انبعاثات غازات 
االحتباس الحراري

الحد من االنبعاثات

االستدامة: المحور

إمداد الطاقة على 
الشاطئ

حوافز استبدال 
الشاحنات

األداء المتوازنقياسمكونات بطاقة

56صفحة 



88

القياس االستراتيجيةنظام 

الفنون العلوم

القائمة على القراراتاإلجراءات  تسمح ة التي يوضع مؤشرات األداء الرئيس
مقارنة األداء مع مرور الوقتل

58صفحة 
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مؤشرات األداء التقود
الصحيحةةيالرئيس
:مناقشةال
حدث ولماذا؟الذي ماذا 

:اتاتخاذ القرار
؟نقوم بهأن الذي ينبغي ما

قياس أداء تنفيذ االستراتيجية

ةير افتراضات السبب والنتيجة االستراتيجااختب

الغرض

يمؤشر األداء الرئيس

+ +
ف مرتبط مباشرة بالهدكمّي 

االستراتيجي
قابل للقياس

مؤشرات األداء الرئيسة االستراتيجية

59صفحة 
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األساسيةعوامل النجاح وة يلتطوير مؤشرات األداء الرئيسةمنظميةنهجم

ةجوالسلوكيات المرلضمان ةياألداء الرئيساتراقب مؤشر

مؤشرات األداء 
ة المحددةيالرئيس

األداء اتمؤشر
ةيالرئيس
ةالمحتمل

األساسيعامل النجاح 

األساسيعامل النجاح 

ةيأسئلة األداء الرئيسالهدف االستراتيجي

األداء اتمؤشر
ةيالرئيس
ةالمحتمل

#5 #4 #3 #2 #1

60صفحة 
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ةيأسئلة األداء الرئيستطوير 

قصيرة ةيأسئلة أداء رئيسسؤال إلى ثالثة ةغياصقم ب
الخريطةوواضحة لكل هدف استراتيجي على 

االستراتيجية

باألداء ةيأسئلة األداء الرئيسط ارتباتأكد من 
واالستراتيجية

ةيأسئلة األداء الرئيسبصياغة فرادرك األاش

توحةمفة أسئلةيأسئلة األداء الرئيستكونينبغي أن 

الوضعة على يينبغي أن تركز أسئلة األداء الرئيس
يوالمستقبلالحالي

وال طةيأسئلة األداء الرئيسوتحسين يثحداستمر بت
فترة استخدامها

60صفحة 
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األساسيةمل النجاح واعما هي 

كاملةمت

تأخذ بعين االعتبار جميع العوامل األساسية التي تؤثر على 
النتائج

مستقلة

النتائجتؤدي الىال تؤثر على نفس العوامل التي 

عوامل النجاحعلى مؤشرات األداء الرئيسيةأن تركز ينبغي 
اراستمرباألساسية

الجذريةهوتصحيح أسبابالضعيفألداء اتحليل ينبغي

بر نجاح ية مرضالالنتائج تضمنحيث مجاالت رئيسيةعوامل النجاح األساسيةُتعت 
استراتيجية المؤسسة تنفيذ 

60صفحة 
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بقيادة المشاركينتمرين

ما إذا كانتقم بالعمل بشكل ثنائي، حددوا 
س البيانات على البطاقة تمثل مؤشر أداء رئي

أم مؤشر أداء( المحّركوُيسمى أيًضا )موجهة 
(.  وُيسمى أيًضا النتيجة)تابعرئيس 

#1

وا واستعداألسئلة المختلفةقوموا بمناقشة
.لمشاركة النتائج مع الجميع

#2

التابعةمؤشرات األداء الرئيسية الموّجهة و
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ماذا حدث؟

مؤشرات األداء التابعة

يقيس النتيجة

يمكن أن يحدث؟الذيما

مؤشرات األداء الرئيسية 
هة  الموجِّ
يقيس المدخالت

.التابعةة يتمتلك جميع األهداف مؤشرات األداء الرئيس
.الداخلية والتعلم والنموالعملياتيراظفي منة الموّجهة عادًة يجد مؤشرات األداء الرئيساتوت

التابعةمؤشرات األداء الرئيسية الموّجهة و

62صفحة 



95

ومؤشر األداء الرئيسياألساسية وعامل النجاح يأسئلة األداء الرئيسعنمثال 

مؤشر األداء 
الرئيسي

الصحيحةنسبة إنجاز الطلبات 

التسليم في الوقت المحدد

األساسيعامل النجاح 

عناصر عدم وجود –كتمال الطلب سا
غير متحققة/ مفقودة

الفاتورة صحيحة

التسليمفي خطاء األتجنب : الهدف

؟ُيشكِّل خطأ في التسليمالذيما

مهمة بالنسبةر الواألمهيما
؟ءللعمال

وقعنا سبق أناألخطاء التيهي ما 
فيها؟

أسئلة األداء 
ة يالرئيس

توقعات العمالء؟هي ما 

62صفحة 
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هةةياألداء الرئيسمؤشرات عنمثال  والتابعةالموجِّ

تعزيز الرضا بعملية اعتماد التراخيص : الهدف

يمؤشر األداء الرئيس
التابع

رضا المستفيديننتيجة 

يمؤشر األداء الرئيس
ه الموجِّ

الطلبمعالجةالتغيير في وقت 
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ةالتصحيحياتواإلجراءالوتيرة

ن هل جمعنا البيانات على نحو متكرر بما يضم
تحديد الحاجة إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية في

؟المنحىلتصحيح الوقت المناسب 

يالسؤال الرئيس

الوقت

ة
ج
النتي

تحديد المنحى

إجراء تصحيحي

انعكاس المنحى

64صفحة 
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تمرين

األساسيةحدد عوامل النجاح 
باستخدام أسئلة األداء 

.ةيالرئيس

الخريطةعنأهداف 3اختر
في قمت بتطويرهااالستراتيجية 
.على األقلمنظارين

ة حدد مؤشرات األداء الرئيسي
.هامنالمحتملة واختر األنسب

#3 #2 #1

ةيمؤشرات األداء الرئيستطوير

65صفحة 
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ملخص التمرين

.الزمالءشارك عملك مع بقية 

#3 #2
سهاًل؟ أو ما الذي اما الذي جعله
صعًبا؟اجعله

#1
كانتكيف وجدت هذه العملية؟ هل 

سهلة؟ أم صعبة؟

ةيمؤشرات األداء الرئيستطوير



100

دقيقة45



101

المستهدفات

للمعاقبةالمستهدفاتال ُتستخدم 

لوبةيجب مراعاة السلوكيات لضمان تحقيق النتيجة المط

يرحدد مستوى األداء المطلوب لتحقيق النتائج المرجوة خالل المدة المشمولة بالتقرت

مستويات األداء الثالثة 

(أخضر)المقبول أو 

"أصفر"هدف أو مستأقل من ال

"أحمر"غير مقبول أو 

66صفحة 



102

األداءفيفجواتال

تقود قرارات القيادة بشأن 
اإلجراءات التي ينبغي اتخاذها 

لتحسين األداء

يد تحليل لتحدالتحتاج إلى 
سبب وجودها

حقق مستوياتتعندما ال تتظهر
األداء المستهدفة

66صفحة 
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االستراتيجيةاتالمبادر

األداءفيفجوةالتسد المبادرات االستراتيجية 

اتالمستهدف
األداء اتمؤشر

ةيالرئيس

الهدف االستراتيجي

المبادرات االستراتيجية

67صفحة 
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االستراتيجيةاتخصائص المبادر

األعمالروتنية علىالمبادرات االستراتيجية تأثر 

جيدةالستراتيجية االاتمبادرال

ة جهتأثر على ال
بأكملها

تدعم الهدف 
االستراتيجي

بداية لها تاريخ
نهاية تاريخ و

ينمحدد

تحظى بالموارد 
ذ المطلوبة لتنفي
المبادرة

تحظى برعاية كبار 
المسؤولين 
التنفيذين

67صفحة 
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اتإدارة المبادر

ذ يتنفبتسمحعملية تنظيم الموارد وإدارتها بطريقة
.سةالمؤسفيالمبادرات االستراتيجية بكفاءة وفاعلية 

69صفحة 
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اتأنشطة إدارة المبادر

العديد من األدوات لدعم كل نشاطهناك

اتتحسين المبادر
ومراجعتها

إدارة التغيير اتاإلبالغ عن المبادر دعم التقديم 
تالمبادرل

العملإدارة نطاق إعداد الجدول الزمني الميثاقتطوير

69صفحة 
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ميثاق المبادرة

تلخيص أهداف المبادرة

المساعدة على ضمان فهم الجميع لمتطلبات 
المبادرة

يتطلب

المتوفرةفهم الوثائق 

اتحديد النقاط الرئيسة التي يحتاج الجميع لفهمه

المبادرةفهم 

التنفيذيةالنظر في منهج

70صفحة 
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الخطوات الست  يةمنهج–ربط المبادرات باالستراتيجية 

#6

أولوية د يحدت
الحالية المبادرات 

والجديدة 

#4

قائمة نهائية إعداد
بالمبادرات 
االستراتيجية

#3

قائمة إعداد
بالمبادرات 
ملةاالستراتيجية المحت

#5

ربط المبادرات 
حاورباألهداف أو الم

#2

ارمعايير االختيتطوير

الزمنيالجدول

التكلفة

ةثر على االستراتيجياأل

#1

د يحدت
المبادرات 
ة االستراتيجي
ل المحتملة لك
هدف

71صفحة 
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على مشاريع 
مستوى 
المؤسسة

وأنشطتها وما 
إلى ذلك

التطوير  مشاريع 
وما واألنشطة

إلى ذلك 

الجودةمشاريع
واألنشطة وما 
إلى ذلك 

تسويقالشاريع م
واألنشطة وما 

إلى ذلك

استراتيجًياالمتواءمة بالمبادرات موجزةقائمة : المخرجات

ومواءمتها لمبادرات التي جرى تحديد أولوياتها موجزة لقائمة 
استراتيجًيا

71صفحة 
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المبادرة
المبادرة

1

المبادرة

2

المبادرة

3

المبادرة

4

المبادرة

5

المبادرة

6

المبادرة

7

المبادرة

8

المبادرة

9

المبادرة

10

التمويلالهدف االستراتيجيالمناظير

صاحب المصلحةأ

1الهدف االستراتيجي

2الهدف االستراتيجي

3الهدف االستراتيجي

الماليالترشيد 

4الهدف االستراتيجي

5الهدف االستراتيجي

6الهدف االستراتيجي

العملياتالداخلية

7الهدف االستراتيجي

8الهدف االستراتيجي

9الهدف االستراتيجي

10الهدف االستراتيجي

11الهدف االستراتيجي

12الهدف االستراتيجي

13الهدف االستراتيجي

ونمالتعلم وال

14الهدف االستراتيجي

15الهدف االستراتيجي

16الهدف االستراتيجي

17الهدف االستراتيجي 

18الهدف االستراتيجي 

19الهدف االستراتيجي 

20الهدف االستراتيجي 

اتالمبادرخريطة

73صفحة 
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التشغيليةاتالمبادربرنةاالستراتيجية مقااتالمبادر

.سسةمباشرًة باألهداف االستراتيجية للمؤالمبادرات االستراتيجية الصحيحة يمكن ربط 

ة في التشغيليات االستراتيجية والمبادراتيكمن الفرق بين المبادر
.رهدف استراتيجي أو أكثتحقيقباالستراتيجية اتالمبادرمساهمة

74صفحة 
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تي واربط تلك الحدد المبادرات االستراتيجية في دراسة الحالة 
.ك استراتيجياً أهدافتخدم 

تمرين

المبادرات االستراتيجية

75صفحة 
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ملخص التمرين

.الزمالءشارك عملك مع بقية 

#3 #2
ما الذي جعلها سهلة؟ أو ما الذي 

جعلها صعبة؟

#1
كانتكيف وجدت هذه العملية؟ هل 

سهلة؟ أم صعبة؟

المبادرات االستراتيجية



114

.  لخص اليوم الثانيورقة عمل مالمشاركين فرقتستكمل
.ةاإلجابات الصحيحيحصل على أكبر عدد منذياللفريقفوز اي

تمرين

ملّخص اليوم الثاني



نهاية اليوم الثاني

شكرًا لكم 



116

مراجعة

سوف يطرح. فرق جديدةفيالمشاركين وّزع
التي تبدأالمدرب مجموعة من األسئلة

"ا ماذا، ولماذكيف، “ستفهام مثل االواتبأد

#1

ريقالففوز ي. سئلةعن األباإلجابةالفرقتقوم 
طةبنقعلى األقل جيب عن ثالثة أسئلة يُ التي 

.واحدة

#2

مراجعةأسئلة 



تعميم بطاقة األداء

الوحدة الخامسة



118

المؤسسةفيمواءمةتحقيق ال

دارةإكيفية مساهمة كل المؤسسة من خالل تحديد في مواءمة الالى تحقيقتعميميؤدي ال
.االستراتيجيةتحقيقفي 

اتوالمستهدفة يومؤشرات األداء الرئيسواألهداف االستراتيجيةالمحاورينبغي مواءمة 

76صفحة 



119

أنواع التعميم

األعلىالمستوى على األداء قياس بطاقة اتمكونمع متطابق

يقد يتطابق مع مؤشر األداء الرئيس

ال يتطابق معهمولكن األعلىالمستوى علىاألداء قياسبطاقةاتيدعم مكون

مساهميمؤشر األداء الرئيسيكون قد 

األعلىالمستوى علىاألداء قياس ال يرتبط مباشرًة بمكونات بطاقة 

ناتالمكوّ 

تعميم 
متطابق

تعميم مساهم

تعميم 
جديد

الهدف االستراتيجي

77صفحة 



120

والمستهدفيومؤشر األداء الرئيساالستراتيجي الهدف: أنواع التعميم: مثال

تعميم جديدتعميم مساهمتعميم متطابق

ة
ح
سيا

وزارة ال
ة
حلي
م
ة 
ق
ط
من

صاد
قت
ال
وزارة ا

ة
طني

و
ة ال

وي
ج
ط ال

و
ط
خ
ال

وجهة التحول الى
سياحية

الطيرانتحديث أسطول
وجهة التحول الى
سياحية

:يمؤشر األداء الرئيس

عدد السياح اإلجمالي

ماليين10: هدفمستال

:  يمؤشر األداء الرئيس

عدد السياح اإلجمالي

ماليين3: هدفمستال

:يمؤشر األداء الرئيس

الطيرانمتوسط عمر أسطول

10أقل من : هدفمستال
سنوات

تحسين االقتصاد

قطاعزيادة إيرادات
الطيران

:  يمؤشر األداء الرئيس
لي نسبة نمو الناتج المح

اإلجمالي

في 3: هدفمستال
سنوياالمائة 

:يمؤشر األداء الرئيس

من قطاعزيادة إيرادات 
الطيران

ماليين3: هدفمستال

الثالثالتعميمُمعممة أنواعالداءقياس األبطاقة أن تشمل يمكن

77صفحة 
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2030تعميم رؤية 

تعميم متطابق

وزارة اإلقتصاد والتخطيط

:الهدف

تحسين بيئة األعمال

تعميم مساهم

الهيئة العامة لالستثمار

:الهدف

االستثمار الخاصعمليةتسهيل

تعميم جديد

اإلدارة المركزية لإلحصاءات والمعلومات

:الهدف

تحسين جودة بيانات االستثمار

تحسين بيئة األعمال: الهدف

مزدهرالقتصاد اال: 2030االستراتيجي على مستوى رؤية محور

79صفحة 
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خطوات التعميم

#4

الهدف قم بتطوير 
ء االستراتيجي ومؤشر األدا
الرئيسي والمستهدف

#3

حدد كيف تساهم 
المؤسسة في تحقيق 

الهدف

#2

بعد النتائج ةراجعقم بم
د كتمال التعميم للتأكسا

:مما يلي

#1

تعميم جميع األهداف تّم 
ة االستراتيجية الداعمة المطلوب

بشكٍل مالئم

عندهدف الشاملمستيتحقق ال
فاتهدمستق جميع اليتحق

حدد نوع التعميم المناسب
للهدف االستراتيجي

79صفحة 
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هدف على المستوىاألتلك م يعمقم بتمنظورهدف واحد من كل قم باختيار
مباشرةالتالي

تمرين

#1#2

لوحدات الفرعيةعلى االتعميم

80صفحة 
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ملخص التمرين

.الزمالءشارك عملك مع بقية 

#3 #2
ما الذي جعلها سهلة؟ أو ما الذي 

جعلها صعبة؟

#1
كانتكيف وجدت هذه العملية؟ هل 

سهلة؟ أم صعبة؟

التعميم للوحدات الفرعية



125

دقيقة15
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اجتماعات اعتماد التعميم

األهدافتهدف هذه االجتماعات الى مراجعة 
والمستهدفاتة يومؤشرات األداء الرئيس

:لضمانيات األدنىلمستوعلى االمقترحة 
األدوار

ألهدافلدعم األهداف االستراتيجية الُمعممة 
.االستراتيجية الشاملةً 

ج جميع األهداف الفرعية المطلوبة في ارإد
.التعميم

والمستهدفاتة يدعم مؤشرات األداء الرئيس
تحقيق مؤشرات األداء الرئيسية ل

.الشاملةوالمستهدفات

القيادة

ومؤشرات األداءاالستراتيجيةاألهدافة راجعم
دهااة المقترحة واعتميالرئيس

المؤسسة الفرعية

اعرض النتائج الحالية والروابط

81صفحة 
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ةالمنطقة الشرقي

وجهة سياحيةالتحول الى

:يمؤشر األداء الرئيس

عدد السياح اإلجمالي

الوصول : المستهدف
ماليين3إلى 

المنطقة الغربية

وجهة سياحيةالتحول الى

:يمؤشر األداء الرئيس

عدد السياح اإلجمالي

الوصول : المستهدف
ماليين3إلى 

الجنوبيةالمنطقة 

وجهة سياحيةالتحول الى

:يمؤشر األداء الرئيس

عدد السياح اإلجمالي

الوصول : المستهدف
ماليين4إلى

الخطوط الجوية 
الوطنية

الوصول إلى الوجهات زيادة
السياحية

:يمؤشر األداء الرئيس
عدد الرحالتالتغيير في

إلى وجهات محددة

10أكثر من : المستهدف
في المائة

مؤشر األداء 
:يالرئيس

عدد السياح 
اإلجمالي

:  المستهدف
10الوصول إلى 
ماليين

وجهة التحول الى
سياحية

دعملجنة المراجعة المكونات المعممة لضمانتستعرض
ةيمؤشرات األداء الرئيسواألهداف االستراتيجية مواءمة

ألهداف لفي جميع أقسام المؤسسة والمستهدفات
والمستهدفات ةيمؤشرات األداء الرئيسواالستراتيجية 

الفرعيةاألداءقياس د بطاقات اعتميتم االمواءمة بعد الموافقة على .الشاملة

المواءمةتحقيق التغييرات على النحو المطلوب لضمان يتم إجراء

مثال على اجتماعات اعتماد التعميم

81صفحة 
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األداء الشخصيةقياسبطاقات

ن مرتبطي  اثنينعادًة هدًفا أو تشمل
الموظفينبشكٍل مباشر بأنشطة 

نهاية عادًة في ها ريتطويتم
اءاألدقياسبطاقةتطوير عملية 

الستراتيجية فهمًا أعمققّدم ت
المؤسسة واإلدارة

83صفحة 
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األداء الشخصيةقياسمثال على بطاقات

الحد من انبعاثات الشاحنات
ة معالجالزمنية لتحسين الدورة

الشحنمستندات 
#1

ضمان دقة الخطة اليومية 
وحداثتها

#2

األهداف

زيادة استخدام الشحن عبر السكك
الحديدية

قياس األداء بطاقة
الشخصية للنقل 

لنقل اةدارموظفي إل
العابر

ةقياس األداء إلداربطاقة
لنقل العابرا

83صفحة 



حوكمة االستراتيجية

الوحدة السادسة



131

مكتب إدارة االستراتيجية

مسؤولين عن ، متخصصين في إدارة األداءالفريق من 
.  عملية إدارة االستراتيجيةوإدارةتصميم

84صفحة 
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أدوار مكتب إدارة االستراتيجية

مالك العملية
عن مسؤولال

التنفيذ

مسؤول عن ال
التصميم

مكتب إدارة االستراتيجية

سؤول عن الم
التصميم

الالزمةإدارة األداء والعمليات مفهومد وتوضيحيحدت

عن مسؤولال
التنفيذ

اءمدرالارتباط العمليات التشغيلية التي يملكها ويديرها ضمان 
باالستراتيجيةلإلدارات األخرىتنفيذيون ال

مالك العملية

يةإلدارة االستراتيجالالزمةعمليات التنفيذ تحديد وتطوير ومراقبة

84صفحة 
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م  لخاصة الجهة ادارة االستراتيجية في إلالحالية العمليات قيِّ
.دفتر التطبيقاتباستخدام الجدول الوارد في بك

تمرين

أدوار مكتب إدارة االستراتيجية ومسؤولياته

86صفحة 
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ملخص التمرين

هل ينبغي نقل بعض األدوار 
األخرى إلى مكتب إدارة 

؟االستراتيجية

#3 #2
األخرى؟هأدوارما هي 

#1
دارة إبعض أدوار مكتبعدد 

االستراتيجية؟

أدوار مكتب إدارة االستراتيجية ومسؤولياته
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اجتماع مراجعة االستراتيجية

اإلدارة العليايحضر اإلجتماع فريق 

الغرض

مراجعة نتائج األداء

مناقشة اآلثار المترتبة على االستراتيجية

ةتحديد اإلجراءات التي ينبغي اتخاذها لتنفيذ االستراتيجي
معالجة القضايا ذات الصلةو

الوتيرة

فصلياً 

المدة

ساعات2-3

ية ستراتيجاالالقيادة العليا فيهناقشتينبغي أن 
واإلجراءات التي يجب اتخاذها للبقاء على المسار 

الصحيح

87صفحة 
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اجتماعات مراجعة االستراتيجيةتطور 

ينظر إليه على أنهاإلعدادجدول األعمالمسار االجتماعتجربة االجتماع

ةمؤشرات األداء الرئيسي•مبدئي•أولية
إدخال البيانات•

مشاكل التطوير•
مهمة•

مبدئي•

ظمتمن•

ةمؤشرات األداء الرئيسي•

المبادرات•

إدخال البيانات•

مشاكل التطوير•

مهمة•

ظمتمن•

تحليل األداء•

التوصيات•

تفصليةمناقشة •

كل امشالتحديد •
االستراتيجية

بيان معلومات•

زمركّ •نهائية

ةكل االستراتيجيامشال•

تحليل األداء•

أيام3ُيوزع قبل •

كل امشالتحديد •
االستراتيجية

لكاالمشمعالجةكيفية•

أداة اإلدارة المتكاملة•

87صفحة 
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اإلبالغمسؤولياتودوار أ

مالكو المحاور

زمالئهممع ونهاناقشيالرئيسة ولكاحديد المشيقومون بت

مالكو األهداف

التوصياتتقديم وهوتحليل،حالة الهدفيقومون بتقييم

ةالقيادة التنفيذي

الموظفون 

األداء ات مؤشرمالكو
يةالرئيس

ووضعهاة يتحليل مؤشرات األداء الرئيسيقومون ب

إدخال البيانات

اإلبالغإدخال بيانات األداء في نظام 

اتالمبادرمالكو

المبادرات التقدم المحرز في تحقيق عنيقومون باالبالغ
ووضعها

89صفحة 
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مراجعة االستراتيجيةلإلبالغ عن التسلسل الزمني 

تةاألسابيع الس

الهدف اإلستراتيجيتحليل يتحليل مؤشر األداء الرئيس
مالكمراجعة 

المحور
إعداد التقرير

ة نهاية كل ثالث
أشهر

األسبوع عاألسبوع الرابياألسبوع الثان
الخامس

األسبوع السادس

اجتماع مراجعة 
االستراتيجية

اإلبالغأدوار 

القيادة

ج وعرض النتائالقيام بدور مالكي المحاور
في اجتماع مراجعة االستراتيجية

مكتب إدارة االستراتيجية

التقاريراإلبالغ وإعدادعملية ةرادإ

األداء اتمؤشرمالكو هدف واألمالكو
ةيالرئيس

عنهاملخص ادعدإل نتائج األداء ويحلت

90صفحة 
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تحليل األداء

z

تحليل األداء

ألداء الضعيف؟لساسيالسبب األهوماالهدف؟ما هي نتيجة تقييم أداء
األحداث أو الظروف الخارجية التي أثرت هيما

على األداء؟

هي اإلجراءات التي يتم إتخاذهاالمخاطر  الموجودة على مستوى الهدف؟ ما هيما
من هذه المخاطر؟حد لل

ألداء المستقبلي لألهداف؟اتوقعات هي ما 

كيف ستؤثر المبادرات الحالية أو المخطط لها على األداء؟ فرص هذا الهدف؟/لكامشهيما

القيادةهاراجعالتي ستحدد النقاط الرئيسة 

91صفحة 
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تحليل السبب والنتيجة–إيشيكاوامخطط 

لعدم تحقيق النتيجة المرجوةساسيةد األسباب األيحدت

السبب

فراداأل

القياس

التدريب

المواد

البيئة

التطبيقات

اإلجراءات

داةاأل

عملية الموافقة

ماكينة 
الصراف 
اآللي

الموقع

مدة 
التشغيل

النتيجة

المناسبالوصول
ير غالصحيحةلمنتجاتل

توفرم

تحتاج إلى مزيٍد من الدراسةالمجاالت التيد يحدت

91صفحة 
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تحليل السبب والنتيجة–مخطط الشجرة 

النتيجة

لماذا؟

لماذا؟

لماذا؟

لماذا؟

لماذا؟

سلسلة األسبابيعالج 

93صفحة 
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تحليل األداء والتوصيات

توصيات األداء

اإلجراءات أو المبادرات قصيرة هي ما
سين وطويلة األجل التي ينبغي البدء بها لتح

األداء؟

من ينبغي أن يتحمل مسؤولية هذه 
كمالها؟ستاإلجراءات ومتى ينبغي إ

93صفحة 
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دقيقة45
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اجتماع تحديث االستراتيجية مقابل اجتماع مراجعة االستراتيجية

االستراتيجيةمراجعةتحديث االستراتيجية

متطلبات المعلومات
ر األداء المتوازن وتقاريقياساالستراتيجية وبطاقةالخريطة

التحليالت الربحية والدراسات التحليلية للفرضيات االستراتيجية و
الخارجية والتنافسية

األداء المتوازن قياساالستراتيجية وبطاقةالخريطة

فصليشهري أو سنوي أو سنوينصفالوتيرة

الحضور
صين والمتخصةاالستراتيجيومالكي المحاور فريق اإلدارة العليا 

في التوظيف والتخطيط ورؤساء وحدات األعمال
عن سؤولمالوةاالستراتيجيومالكي المحاور فريق اإلدارة العليا 

المتداخلةإدارة االستراتيجية ووحدات األعمال 

التركيز
ببية؛ دها استناًدا إلى التحليالت الساستراتيجية واعتماالر ااختب

ييم لتقللخيارات االستراتيجية المختلفةتخطيط الاستخدام 
األحداث المحفوفة بالمخاطر

دما في ذ القرارات للمضي قالها واتخيحلتالتنفيذ ولكاد مشيحدت
االستراتيجية

فيذهاتنخالل مساروإجراء التعديالت الالزمة ستراتيجية؛ صقل االتعديلهااالستراتيجية و تحسين الهدف

تقارير مراجعة االستراتيجيةاالستراتيجيةلكاالتحليل البيئي وتقارير المشاألداة

95صفحة 
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تحديث االستراتيجيةودرجات مستويات 

تحديث االستراتيجيةدرجة 

تجديد-3تطوير-2إضافة تعديالت-1

جذريجوهريهامشيدرجة التغيير

رتفعإلى ممتوسط متوسطمتوسطإلى نخفضممخاطر التنفيذ

ريطة الخعملنطاق
االستراتيجية

ة يمؤشرات األداء الرئيس
والمبادرات

والرؤية... واألهداف... 

95صفحة 
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اجتماع مراجعة االستراتيجية: مناقشة

ةعملية الحوكمة لخاصة بكمجهالكيف تجري 
والمراجعة؟

96صفحة 



التاليةخطواتك 

الوحدة السابعة
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الجزء األولأ تمرين

فرقا من شخصينشكلوا
ظهًرا لظهرنجلساي

الصف األول رقرسم فتالكراسي ظهًرا لظهرصّفوا
بعض األشكال الهندسية 

على الورق

#3 #2 #1

ولاألالجزء : التواصلوسائل 

97صفحة 
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الجزء الثانيأتمرين

هتصفبرسم ما وزمليكم يقو
له

صف قم بودقائق، مرور 5بعد 
أن دون من لزمليكما رسمته 

الرسميرى

#2 #1

الجزء الثاني: التواصلوسائل 
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ملخص التمرين

:لأسإ
ين؟تاالختالفات الموجودة بين الرسمهيما

؟االختالفذلكك سبب داعتقما هو با
ضل؟ ما الذي يمكنك فعله لوصف الرسم وصًفا أف

#2 #1

هذيفتّم  تنقارن اآلن الرسم األصلي بالرسم الذي 
استناًدا إلى تعليماتك

الجزء أ: التواصلوسائل 
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بتمرين

، ئاً اعكس األدوار وارسم شي
على سبيل المثال مصباح، 

.كرسي، إلخ

قم من الرسم،ئكعند انتها
زميلكلما رسمته صفبو

دون تسميته 

#2 #1

بالجزء : التواصلوسائل 
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ملخص التمرين

:لأسإ
ين؟تاالختالفات الموجودة بين الرسمهيما

؟االختالفذلكك سبب داعتقما هو با
ضل؟ ما الذي يمكنك فعله لوصف الرسم وصًفا أف

#2 #1
هذيفتّم  تنقارن اآلن الرسم األصلي بالرسم الذي 

استناًدا إلى تعليماتك

بالجزء : التواصلوسائل 
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صل مصدر قلق استراتيجي؟واتلعتبر ايلماذا 

استراتيجيتها أو ال جهة ال يدرك موظفو ال
ها فهموني

تنفيذالجهة اوموظفواءلمدرال يمكن 
على الرغم في ظل جهلهم لهااالستراتيجية

!من أن ذلك يقع في نطاق مسؤولياتهم

95٪

98صفحة 
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التواصلتحديات 

؟ماذا نحتاج للتواصل

هو المسؤؤل عن من 
نقل الرسالة؟

متى يحتاجون إلى 
معرفة المعلومات؟

كيف ندير المقاومة 
بفعالية؟

المحتوى الذي هوما
نحتاج إلى تطويره؟

ما هي أفضل وسائل 
ن التي يمكالتواصل

استخدامها؟
فريق هم أعضاءمن 

؟التواصل

جمهورنا ومن ه
المستهدف؟

نفذ كيف نتأكد من أننا ن
خططنا؟

م فهتأكد من كيف سن
؟الجمهور للرسالة

نقل جمعتحديد

98صفحة 
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#5 #4 #3 #2 #1

ة غذيآليات للتتطوير
لتأمينالراجعة
تمررالمسالتواصل

لكل ضمانات إعداد 
من قنوات قناة 

تي تم الالتواصل
تحديدها

جيهلتوالرسائل تطوير
كل مجموعة من

أصحاب مجموعات
وتثقيفهم ةعالقال
مة فيما بينهمواءموال

ة عالقأصحاب التحديد
هماحتياجاتالرئيسين و

األدوار د يحدت
ية  المعنوالمسؤوليات 
ل التواصفي عمليتي 

التنفيذ و

صل واتالة الستراتيجيةياالعتبارات الرئيس

100صفحة 
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ستراتيجيةعملية االبالغ عن االنتائج

#5 #4 #3 #2 #1

جيةاالستراتيواصل تلا
الفعال

زيادة المواءمة بين
القرارات واإلجراءات 

أفضل لدعم
الستراتيجيةل

بين ءمة ومزيادة ال
د واألفرافرقأنشطة ال

االستراتيجيةو

أصحاب جميع فهم
ية لالستراتيجلعالقةا

وسبب أهميتها
همليابالنسبة 

الجهد والوقت خفض
أنشطة المبذول في
األهدافبغير مرتبطة

االستراتيجية

102صفحة 
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ل
ص
وا
الت

ة
ص
ص
خ
م
ال

استدامة

األهداف

االستراتيجيةبناء علىاألداء االبالغ عن

االستراتيجيةبجمع التغذية الراجعة الخاصة

النتائج اإليجابيةمكافئة 

تطوير

األهداف

األداء قياسعرض تفاصيل بطاقة
واألهداف ،تغييربرنامج ال)المتوازن

ومؤشرات األداء الرئيسية 
وشرح ( والمبادراتلمستهدفاتوا

و أيمؤشر األداء الرئيسقيادةكيفية 
ستراتيجيةة لالالمبادر

للتغييرسبب مقنع يدفع عرض 

القيمة حاغ عن اقترالباإل

هاماستخدية اشرح كيف

صلتوااللعمليةالتسلسل الزمني 

102صفحة 
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1234

الجمهور
تحديد الجمهور المستهدف

القنوات
التواصلقنوات اختيار

وتصميمها

الرسالة
تحديد الرسالة

التغذية الراجعة
ةالتغذية الراجعالقياس وطلب 
وتعزيز التعلم

التأكيدالتواصل

التواصلالستراتيجيةالمكونات األربعة 

104صفحة 
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تحليل الجمهور والرسائل

لجنة اإلدارة 
التنفيذية

اإلدارة التنفيذية العليا

لجنة إدارة )لجنة إدارة االستراتيجية 
(االستراتيجية ومكتب تحقيق الرؤية

الموظفون 

ش
م
ال

ا
س
ل الرئي

ك
ي
ة

؟ناليابالنسبة هي أهمية هذا النظام ما

ي ما هو دورنا فومع أعمالنا،نظام إدارة االستراتيجية يتواءمكيف 
؟ذلك

دوري في تنفيذ االستراتيجية؟هو ما 

خاذ قرارات أفضل؟على اتنظام إدارة االستراتيجية يساعدكيف 

الرسائلالجمهور

104صفحة 
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الحوكمةإنشاء عملية 

#5

د موظفي مكتبيحدت
إدارة االستراتيجية 

هموطّور

#3

الجهة التيد يحدت
ب مكتأن يقدم ينبغي 

إدارة االستراتيجية 
ه لهاتقارير

#2

داخل د األدوار يحدت
مكتب إدارة 
االستراتيجية

#1

اكلد المشيحدت
ةيالرئيس

#4

النظر في ثقافة 
المؤسسة

قّرر كيفية التنظيم والهيكلة–مكتب إدارة االستراتيجية 

106صفحة 
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تمرين

عبارةيقوم المدرب بكتابة 
على ( مفهوم مكتسب)

يوضح أحد . السبورة الورقية
من دون المفهومالمشاركين 

.ذكر العبارة المكتوبة

سيقوم مشارك واحد من كل 
ة الغرففي أول بالجلوسفربق

السبورة الورقيةتكون بحيث
.خلفهم

ينيجب على المشارك
الغرفة أنين في أول لساالج

الكلمة أو الكلمات وايخمن
من يخمن أوال، (. المفهوم)

.بالنقاطفريقهفوز ي

#3 #2 #1

نشاط نهاية الدورة



نهاية الدورة التدريبية

شكرًا لكم


