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 :املظدشازئعداد وجلدًم 
 طمىز مأمىن 
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ـب  هماذج الحخؼيؽ الاطتراثيجي : عىـىان الخـدٍز

ــب  بىؼاشي  -ليبيا : مىـان الخـدٍز

ــب  2018/ 11/ 29 -28 : شمـان الخـدٍز

 مأمىن طمىز املظخشاز  : الخبُــس املـدزب 

ب   يىم ثدزيبي( 2)  : "مجمـل"مـدة الخـدٍز

ـب  طاعات ثدزيبية( 8) : طــاعـاث الخدٍز

ـب  بـطـاكــت الـخـدٍز
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مننً مأنندب ثؼأيننم مأنناي ر بهدمننة املننىحر الشننامدةع خستنند املاننىح عتننب ثؼننىيس بياهننات املحنندز  ن   نند   بلننا  

 : عتب عمدية الاثصاٌ والحىاتل مأىمع لرا هسحى الحىسم مً خظساثىم الأمل عتب ما يتي

 .  مل  بؼاكة الأياهات املىحىحر بدىشثىم بدكة

 (.  الاطمع والىظيفةع وامخبررع ومجاٌ الأمل)الحأسيف بدظساثىم 

 . ما هي الفائدر املحىكأة مً املشازهة في هرا اليشاغ الحدزيبي

 املشازن الفاطل
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 هم عمىدا جسي؟

م أ م ب فٍس  فٍس
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 الخىُف الاطتراجُجي
Strategic Adaptation 
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 مطلب وظُفي

 مطلب وظُفي وئدازي 

 مطلب مإطس ي

 مطلب اطتراجُجي

 أداء  العمل

أداء العمل 
 بشيل فعاٌ

 ئجادة العمل

الخميز في  
 العمل

ت  الى ماذا حظعى املىظماث من مىازدها البشٍس
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 كُادة الخغُير

املسخلت 

 الحالُت
 الحؼي ر

املسخلت 

 الجدًدة

 ئحازر الحؼي ر

 ملاومة الحؼي ر

 زلافت الخغُير
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 حغُير في مخطلباث

 العمالء 

 العىملت

 الظغط املالي

 جطىزاث جىىىلىجُت

 هدى أداء مخميز

 الخددًاث املعاصسة والخدىالث املطلىبت في بِئت العمل
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 الدظلُم الخجاهل 

 املىاجهت الخىُف 

 “ ! بــد مــن الخىُــفد ال ـأهُـبالخ

  ساث؟ــره الخغُــع هـم مــأكلـالخمــإطظـاجىــا ع ــل حظخطُــه
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 الخخطُط الاطتراجُجي 

 ولفت حشغُلُت مىخفظت مىخج مخىىع وجُد

 

طسعت الخجاوب مع مخطلباث 

 العمُل

 
ص املىكع في الظىق   حعٍص

كُمت املىظمت 

 الظىكُت

الىفاءة 

ت  الدظعيًر

 مظخىي الخدمت

مطابلت الحاهمُت 

 واجخاذ اللساز

 
 
 الخددًاث املعاصسة والخدىالث املطلىبت في أداء املىظماث داخلُا
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هل اللادة عباكسة أم أبطاٌ 
 خازكىن؟
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 هل الخىُف صفت من صفاث اللائد؟
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Adaptive Leader 
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 الخفىير الاطتراجُجي
Strategic Thinking 
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Quiz 

 م؟1960ماذا وان اطم السئيع ألامسييي عام 
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Quiz 

 Divide 30 by 1/2 and add 10. What is the answer? 



Sponsor By:  

Quiz 

 In a year, some months have 30 days, while some have 31. Guess 
which month has 28 days? 
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Quiz 
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Quiz 
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 ما هى الخفىير الاطتراجُجي

 :الحفى ر الاطتراثيجي يمىً جأسيفه عتي بهه

o « الحفى ر خٌى الظيىازيىهات و الاطتراثيجيات بؼسيلة ابداعية و التي هي وظبيا محدسزر مً امحدوح
 .«املىحىحر

 

o« محأاعد ػسيلة محل املشاول الاطتراثيجية و التي ثحظمً مدخل علالوي و محلازب مع ثفى ر ابداعي و» . 
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 ما هى الخفىير الاطتراجُجي

o ًجأسيننننف بخننننس لدحفى ننننر الاطننننتراثيجي بأهننننه الأمديننننة التنننني بىاطننننؼا ا يننننحمىً املنننندزا  الحىفيننننريىن الىأنننناز منننن

 الحأالي عتي ألاشمات و الأمديات  حازية اليىمية للحصٌى عتي زؤية شامدة لدمإطظة و بيئا ا املحؼ رر
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 تالاطتراجُجُ
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 :الاطتراجُجُت
 

 فن وجأني “اطتراجُجىض” مً مشحلة يىهاهية ودمة-
 .اللُادة

 في إطظةامل طخظدىه الري ثجاهالا ثدديد ببظاػة-
 .بهدافاا لحدليم امللأدة املسخدة

 

ف واملفهىم  الخعٍس
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• An organization’s strategy determines the 
direction it will go and serves to coalesce the 
energies of many people and departments in a 
unified effort.  
 
• In a business organization, strategy is about 
profits; it explains how the firm plans to make 
money now and in the future.  
 
• Strategy is about winning and succeeding.  

Strategy 
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Strategy 

Direction  

Profits 

Winning 

Succeeding 

Strategy 



Sponsor By:  

 فىس في هره الصىزه 
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ادة الخفاعلُت  جىطُد وجىخُد الجهىد هغاًت زئِظُت من جطبُم الاطتراجُجُت ٌعمل على ٍش
 3/ بأبعاد غير مسئُت
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 الخخطُط
الاطتراجُجي   

 الخخطُط
الدشغُلي   

 إلادازة 
 العلُا

 إلادازة 
 الىططى

 إلادازة 
 الدشُغلُت

تدوز الخخطُط  اث إلاداٍز  في املظخٍى
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جخصصُتئدازة   

 إلادازة الخىخُىُت

إلادازة 

 الاطتراجُجُت

حشغُلُتئدازة   

ت في املىظماث الحدًثت اث إلاداٍز  املظخٍى
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الصىزر املظحلأدية املىدمة الب بصل ههيف ثأ ن خؼة شامدة هى ثسحمه الطتراثيجية املىدمة وت د  لحدديد 

 (.ثدليم السطالة وألاهدا )

 مساخل عملُت الخخطُط إلاطتراجُجي

  الاطتراثيجيننننننننننننننة تياػة(Strategy Formulation) 

 الاطتراثيجيننننننننننننننة ثؼأيم(Strategy Implementation)  

محابأة وثلييم الاطتراثيجية  (Strategy Monitoring &Evaluation) 

  

 

  

 

 

 : Strategic Planning الخخطُط الاطتراجُجى 
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ثدديد زؤية 
وزطالة وكيم 

 الشسهة

ثدديل الأيئة 
 امخازحية

ثدديل الأيئة 
 الداخدية

ثدديد ألاهدا  
  طتراثيجية

ثدديد هىع 
  طتراثيجية

ئطلاغ وثفحيد 
 ألاهدا 

ثىفير وثؼأيم 
  طتراثيجية

 ثلييم 
ومحابأة 

  طتراثيجية

A Comprehensive Strategic-Management Model 
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ت  الهٍى
 زطالت املإطظت، وكُمهازؤٍت و 

Vision, Mission, and Values 

 للخخطُط الاطتراجُجياملىىهاث السئِظُت 
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Vision is a statement about what the organization wants to become. 
(What organization aspires to achieve) 

Vision  

The vision should resonate with all members of the organization and 
help them feel proud, excited, and part of something much bigger than 
themselves 
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Mission is a precise description of what an organization does. 
It is a commitment from the organization towards the customers / clients / agents in order to 
achieve organization„s vision.   

Mission 

 It should describe the business the organization is in.  

 It is a definition of "why" the organization exists currently.  
 
 Each member of an organization should be able to verbally express this 

mission  
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A  set of  required traits complying with organization's mission in order to 
achieve the vision.   

Values 

 Value statements are grounded in values and define how Employees 
want to behave with each other in the organization. They are statements 
about how the organization will value customers, suppliers, and the 
internal community.  
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STRATEGIC PRINCIPLE 

COMPANY STRATEGIC PRINCIPLE 

America Online Consumer connectivity first—anytime, anywhere 

Dell      Be direct  

eBay Focus on trading communities 

General Electric Be number one or number two in every 
 industry in which we compete, or get out 

Southwest Airlines Meet customers„ short-haul travel needs at fares  competitive with the cost of 
automobile travel 

Wal-Mart Low prices, every day 



Sponsor By:  

 الخدلُل  Strategic Analysisالخدلُل الاطتراجُجي 

 للخخطُط الاطتراجُجياملىىهاث السئِظُت 
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 مدخل الى الخدلُل إلاطتراجُجي

oثدديل الأيئة 

oالحدديل الس اعي 
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 الحدديل الاطتراثيجي

ثدديل الأيئة 
 الداخدية

 هلاغ اللىر

 هلاغ الظأف

ثدديل الأيئة 
 امخازحية

 الفسص

 الا ديدات

 ثدديل 
SWOT 

Organizing Strategy 
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ف   البِئتحعٍس

o ( بم ال -طننننىا  يمىننننً كياطنننناا)جأننننس  الأيئننننة بأع ننننا مجمىعننننة الأىامننننل بو املحؼ ننننرات الداخديننننة وامخازحيننننة

عتنب فأالينة وهفنا ر ألاحا  ( بو التنى يدحمنل بن ثنإرس)والتى ثلع حاخل خدوح الحىديم بو خازحةع واملنإرسر 

 
ً
 بو كيىحا

ً
 .الحىديمىع والتى ثم ئحزاهاا بىاطؼة  حازر بو لم يحم ئحزاهاا عتب بع ا ثمثل فستا
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 جدلُل البِئت

 (املأاشسر)ثدديل الأيئة امخازحية 

 (امخازحية ػ ر املأاشسر)ثدديل الأيئة املسثأؼة 

ثدديل الأيئة الداخدية 
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 بِئت املىظمت

 البِئت الخازجُت العامت
 (غير املباشسة ) 

 الخىىىلىجُت

 الاجخماعُت
 الثلافُت

 الظُاطُت

عُت \اللاهىهُت   الدشَس

 الطبُعُت

 العاملُت

 الاكخصادًت
 البِئت الخازجُت املباشسة

 (بِئت العمل)

 العمالء

 املىافظىن 

 طىق العمل

 ألاجهصة 
 السكابُت

 املىزدون 
 البِئت الداخلُت

 إلادازة

 إلامياهاث الثلافت

 العاملىن 

 املىظمت

 “باطدُل”همىذج 
PESTEL 

 “ طىاث”همىذج 
SWOT 
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 ُتالبِئت الخازججدلُل 

 وال ثخظع لظيؼسثه املىدمةثمثل مجمىعة الأىامل واملحؼ رات التي ثإرس عتب وشاغ. 

 يفيد ثدديل هره املحؼ رات في: 

 تياػة ألاهدا  املؼدىب ثدليلاا. 

 هيفية ثىحيه املىازح املحاخة وجأديم الاطحفاحر من ا. 

 ثدديد الفسص التي يمىً اكحىاتاا. 

 ثدديد املخاػس بو الا ديدات الىاحب ثحليماا بو عالحاا. 
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فاث  الخعٍس

 :الفسص

 املىدمةع بيئة في مسػىب بو  مفظل مىكف بي امخازحيةع الأيئة ميىهات فب ايجابية جؼ رات وحىح هي
 . هحاج مظحدصمات عتب املمازن خفع و  الؼدب مأدالت شياحرو  لظىق ا مً كىي  مىافع خسوج :مثل

 

   :التهدًداث

  بي ثجىب اع يجب طدأية محؼ رات وحىح هي
ً
 امخازحيةع ملىدمة بيئة في مسػىب وػ ر  مفظل ػ ر  مىكفا

ٌ   :مثل   لدأمال  الخظاومية اللىر شياحرو  الؼدب مأدالت اهخفاضو  لدظىق  حدح مىافظ ن حخى
 .لألطأاز املليدر الخشسيأاتو 
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فاث  الخعٍس

 
ً
 يمىً بن ييىن املحؼ ر فستة لأأع املىدمات وت ديد ملىدمات بخسيع فمثال

 

 فسض طسيأة عتب الظدع املظحىزحر املماردة لدظدع الىػىية يأحبر ت ديد لدمىدمات املظحىزحر لدظدع

 وفسص لدمىدمات التي ثصىع الظدع الىػىية

 ملىدمات امخدمة 
ً
ازثفاع مأدالت املىاليد يمثل فستة لشسوات مىحجات ألاػفاٌ ع بيىما يأحبر ت ديدا

 .الأامة مثل الصحة والحأديم والتي ال ثمحدً املىازح اليافية لحلديم امخدمة امليدر لارا اللؼاع 
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 جدلُل البِئت الخازجُت

 جدلُل بظذ(PEST):  ببأاح زئيظيةوثحظمً ثلييم بزبع 

الأيئة الظياطية 

 الأيئة  كحصاحية 

 الأيئة  ححماعية 

 الأيئة الحىىىلىحية 

 جدلُل بظدُل(PESTEL):  يظا  الأأديً الأيئي واللاهىوي 
ً
 اخياها

 (ثدديل بىزثس)بيئة الصىاعة 

الأيئة الخشؼيدية 
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 العىامل التي حشيل البِئت الخازجُت ئلى زالر فئاث مخداخلت

الأيئة الأامة  (PEST – PEEST – PESTEL) 

 بيئة الصىاعةIndustrial Environment 

 الأيئة الخشؼيديةOperational Environment 
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 البِئت العامت

 عننً مإرسات نناع الشننسهة وهنني الأىامننل التنني ثخأدننىز خننازج هؼنناق  :البِئــت العامــت
ً
وبأينندا

ومن ننا الأىامننل الظياطننيةع والأىامننل الاكحصنناحيةع والأىامننل الاححماعيننةع والأىامننل 

وجشنننننيل هنننننره الأىامنننننل فنننننسص وت ديننننندات لدشنننننسوات الأامدنننننة فننننني ثدنننننً . الحىىىلىحينننننة

 .الأيئة بصىزر عامةع بؼع الىدس عً اللؼاع الري جأمل به
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 بِئت الصىاعت

 :وجأحمد ػأيأة وشيل املىافظة في تىاعة ما عتب خمع عىامل هي: بِئت الصىاعت

 ت ديد حخٌى مىافظ ن حدحع -1

 ت ديد حخٌى مىحجات بديدةع  -2

 اللىر الحفاوطية لدمىزحيًع -3

 اللىر الحفاوطية لدأمال ع  -4

 املىافظة الداخدية ب ن الشسواتع -5

 
 .خيث جشيل هره الأىامل فسص وت ديدات لدشسوات الأامدة في هفع الصىاعة
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وهنننني الأىامننننل التنننني ثدنننندح الىطننننع الحىاف ننننني لدشننننسهة وثننننإرس عتننننب منننندي هجاخاننننا فنننني ثننننىف ر  :البِئــــت الدشــــغُلُت

 :ومً بهم ثدً الأىامل. املىازح الالشمة لاا بو هجاخاا في جظىيم مىحجات ا

 الىطع الحىاف ني لدشسهةع -1

 ثسهيأة شسيدة عمالئ اع  -2

 طمأا ا لدي مىزحي ا وممىلي ا وعالكا ا   مع -3

 . كدزت ا عتب اطحلؼاب املىازح البشسية املإهدة مً طىق الأمل -4

 

 .وجشيل هره الأىامل فسص وت ديدات مسثأؼة بالشسهة فلؽ

 الدشغُلبِئت 
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مثاٌ بهندا  "اللىي الداخدية التى جأمل حاخل الحىديم ذاثه "ويشاز لدأيئة الداخدية بأع ا 

الشننننسهةع ػأيأننننة مىحجات نننناع الاييننننل ع الثلافننننةع الشننننيل اللنننناهىويع شننننأيات وعمديننننات 

 .الاثصاالت حاخدااع امحالة الحأديمية لدلىي الأامدة   اع وػ رها

 البِئت الداخلُت
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فاث  الخعٍس

 :اللىة هلاط

oهىاحي عتب ويؼدم ،املىافظىن  به يحمحع ملا بامللازهة املىدمة   ا ثحمحع التي واملجاالت و مياهيات املصايا 
 ثحمثل وكد الظىق  في ثىافظية م زر ثدليم مً املىدمة ثمىً خيث ”املم زر اللدزر” الأازشر اللىر

 .باملىزحيً الأالكات الرهىيةع الصىزر املاليةع املىازح في اللىر  مجاالت

 

 :الظعف هلاط

oفي علص  بو  كصىز  وحىح بي .طأيفة بؼسيلة ثداز  بو  ثىافظية بم زر في ا ثحمحع ال  التى املجاالت هي 
 بمثدة ومً مإرسع بشيل لدمىدمة الفأاٌ ألاحا  مً يدد كد والري اللدزات بو  املاازات بو  املىازح

 الرهىية والصىزر والخظىيلية  حازية واللدزات والحىىىلىحية املالية املىازح الظأف مجاالت
 .املىدمة ملىحجات
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Analyze Internal - The 7-S McKinsey model 
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 SWOTكىاعد بظُطت لخدلُل 

 :SWOT جدلُل لىجاح ألاطاطُت العىامل

الىاكأية بشأن هلاغ اللىر والظأف 

 كصس وبظاػة حمل ثدديلSWOT (ال جأليد وال مأالؼة في الحدديل) 

 ثدديننننننلSWOT  بدنننننند ذاثننننننه لننننننيع هننننننى الانننننند  الن ننننننا ي  ئهننننننه ثسحمننننننة ئلننننننب بىننننننىح فأننننننل

 اطتراثيجي مدمىض ثجأل هرا الحدديل بحار كّيمة
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  Strategic Goalsألاهداف ألاطتراجُجُت   -1

الحدديل 
 الاطتراثيجي

ثدديل الأيئة 
 الداخدية

 هلاغ اللىر

 هلاغ الظأف

ثدديل الأيئة 
 امخازحية

 الفسص

 الا ديدات

 ثدديل 
SWOT 

Organizing Strategy 
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 جدلُل

 SWOT  

SWOT Coding 

جلُُم للبِئت الداخُت 

 والخازجُت

IFAS 

EFAS 

SFAS 

الفجىة 

 إلاطتراجُجُت

اللسازاث 

 إلاطتراجُجُت

SWOT Matrix 

 
 هىع إلاطتراجُجُت

 ألاهداف إلاطتراجُجُت

  SWOT Analysisالخدلُل الاطتراجُجي 
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 السمص هلاغ اللىر
 الىشن

(0.0 – 0.5) 

مأدٌ 

 الاطحجابة
(1 -  10*) 

 الىخيجة

 الىخيجة الحأر رمأدٌ  الىشن السمص هلاغ الظأف

 جدلُل العىامل الداخلُت 
(Internal Factors Analysis Summary-IFAS) 
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 السمص الفسص
 الىشن

(0.0 – 0.5) 
 مأدٌ الاطحجابة

(1 -  10*) 
 الىخيجة

 الىخيجة مأدٌ الاطحجابة الىشن السمص الا ديدات

 الخازجُتجدلُل العىامل 
(External Factors Analysis Summary-EFAS) 
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 :الداخلُتمجمىع هخائج عىاصس البِئت 

 

 =.     ST= مجمىع هحائج هلاغ اللنننننىر ** 

 =   WT= مجمىع هحائج هلاغ الظأف **  

 =(  ST  +WT)مجمىع هخائج عىامل البِئت الداخلُت    **   

  

 :جدلُل عىاصس البِئت الداخلُت وأزسها في ئجخاذ اللساز الاطتراجُجي
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 :الخازجُتمجمىع هخائج عىاصس البِئت 

 

 =.     OT= الفسص         مجمىع هحائج ** 

  

 =       TT= الا ديدات      هحائج مجمىع ** 

 =(  TT  +OT)مجمىع هخائج عىامل البِئت الداخلُت    **   

  

 :جدلُل عىاصس البِئت الخازجُت وأزسها في ئجخاذ اللساز الاطتراجُجي
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 :جدلُل هلاط اللىة ئلى هلاط الظعف
 

 (   WTمجمىع هحائج هلاغ الظأف )  -(    STمجمىع هحائج هلاغ اللىر = )

 :جدلُل هلاط الفسص ئلى هلاط التهدًداث

 

 (   TTمجمىع هحائج هلاغ الا ديدات )  -(    OTمجمىع هحائج هلاغ الفسص = )

 :جدلُل عىاصس البِئت الداخلُت وأزسها في ئجخاذ اللساز الاطتراجُجي

 :جدلُل عىاصس البِئت الخازجُت وأزسها في ئجخاذ اللساز الاطتراجُجي
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 هخائج عملُت الطسح

 الـــلــــــــــــــــــــــــــــــساز

 البِئت الخازجُت البئُت الداخلُت

+ + 

+ - 

- + 

- - 

 :الىدُجت النهائُت لعملُاث الطسح في البِئت الداخلُت والبِئت الخازجُت
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  SWOTمصفىفت 

 العىامل الداخلُت            
 

 العىامل الخازجُت
 

 هلاغ اللىر 

 (S   ) 

 هلاغ الظأف 

 (W ) 

 ( O) الفسص السئيظية 
 كىر وفسص

 (SO)  

 طأف وفسص 

(WO)  

 (  T) الا ديدات السئيظية 
 كىر وت ديدات 

)ST( 

 طأف وت ديدات

(WT) 
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SWOT Matrix 

 العىامل      

 الداخلُت 

 العىامل 

 الخازجُت       

 هلاط اللىة

 (S ) 

 هلاط الظعف

 (W ) 

 الفسص

 (O ) 

SO : ثمثل بفظل املىاكف ع خينث ثىاحنه الشنسهة فنسص

بيئيننة وثمحدننً فنني هفننع الىكنند هلنناغ كننىر جظنناعدها عتننب 

اطننننحؼالٌ هننننره الفننننسصع وثخأنننننى الشننننسهة فنننني هننننره امحالننننة 

اطنننننتراثيجيات ةلىمينننننة لحدلينننننم الىمنننننى وثىطنننننيع خصنننننا ا 

 . الظىكية

WO : ثىاحنننننه الشنننننسهة فنننننسص بيئينننننة ولىن نننننا ثمحدنننننً هلنننننؽ

فنننننني هننننننره امحالننننننة ثدنننننناٌو الشننننننسهة ئثأنننننناع . طننننننأف حاخديننننننة

اطتراثيجيات ثحؼدب   ا عتب هنىاحي الظنأف الداخدينة بو 

 . ثؼىزها بأن ثللأ ئلب ئطتراثيجية ثيامدية 

 التهدًداث

 (T ) 

:ST  الشننسهة التنني ثحمحننع بىننىاحي كننىر وثىاحننه ت دينندات

فني مثنل هنره امحالنة ثدناٌو اطنحخدام هنىاحي اللنىر . بيئية

لدي ا في بىا  فسص  في مجاالت بخسي ثحىفس   ا فنسص بي 

 . ثخأع ئطتراثيجية الحىىيع 

 WT : ثمثننننننننننننل بطننننننننننننىب املىاكننننننننننننف خيننننننننننننث ثىاحننننننننننننه الشننننننننننننسهة

ت ديننننننننننندات بيئيننننننننننننة وفننننننننننني هفننننننننننننع الىكننننننننننند ثخظننننننننننننم بوشننننننننننننؼا ا 

الداخدينننننننة ومىازحهننننننننا بالظننننننننأفع فننننننني هننننننننره امحالننننننننة ثخأننننننننني 

الشننسهة اطننتراثيجيات ثلدننل مننً برننس املخنناػس والا ديننداتع 

 .وعاحر ما ثيىن اطتراثيجيات حفاعية
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Strategy 

Strategic Goals 
Organizational 
Consideration 

Cascading 
Model Process 

Tactical 
Objectives 

Operational 
Objectives 

Operational 
Plan 

Individual 
Objectives 

Strategy Chart 
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.وطع أهداف بشيل مددد وكابل لللُاض  
 ألاهداف
 الخىفُرًت

 للخخطُط الاطتراجُجياملىىهاث السئِظُت 
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• Goal/Objective Cascading is part of driving accountability from strategy 
to daily action. 

• An essential part of any strategic plan is cascading goals and 
objectives throughout the organization.  

 Cascading Process( جفخِذ)ألاهداف ئطلاط 

• This shows everyone in the organization how their daily actions 
contribute to the overall success of the organization and ensures 
that resources are aligned with strategic priorities. 

Organizing Strategy 
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 أهداف حشغُلُت أهداف جىخُىُت

أهداف 

 اطتراجُجُت

 أهداف جىفُرًت

 :لىىجه كدزاث املىظف ججاه العمل املإطس ي الصحُذ
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اث  ألاهداف على زالزت مظخٍى

 Strategic Goals:  أهداف اطتراجُجُت -1

 .ثصاغ بشيل عام وشامل خٌى الىحائج اليدية املؼدىب ثدليلاا  •

 .عتب مظحىي املىدمة هيلالاطتراثيجية ثظأاا  حازر   •

  Ended-Openػىيدة ألاحل وػ ر مددحر الن اية   •

 :صُاغت ألاهداف
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 Tactical Goalsأهداف جىخُىُت   -2

 :الحىحيىيةيشازن في تياػا ا  حازر   

 . حازات/ ثصاغ عتب مظحىي اللؼاعات   •

 .محىطؼة ألاحل ولاا ع ايات مددحر  •

 .بهثر ثدديًدا مً ألاهدا  الاطتراثيجية وجشحم من ا  •

 .ثمثل الىطائل التي مً خاللاا ثحدلم ألاهدا  الاطتراثيجية  •

 :صُاغت ألاهداف
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 Operational Goals  حشغُلُتأهداف  -3

 :الحخصصية  حازريشازن في تياػا ا   

 .ثصاغ عتب مظحىي ألاكظام والىخدات وألافساح  •

 مً ألاهدا  الحىحيىية وجشحم من ا  •
ً
 وثدديدا

ً
 .بهثر ثفصيال

كص رر ألاحل وثمثل وطائل وبطاليب ثدليم ألاهدا    •

 .الحىحيىية

 :صُاغت ألاهداف
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What is 
 KRA„s  and KRI„s? 
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What is 
KRI„s and KRA„s ? 

KRI’s :   Key Risk Indicators مإشسات املخاػس السئيظية 

مإشسات ثدٌ عتب املخناػس عتنب الأمدينات وألاوشنؼة التني ينحم اثخاذهنا لحدلينم الاند ع وجأحبنر بمثابنة لىخنة 
همننا بع ننا ثأنن ن منندي . طننيؼسر عتننب بهدمننة وعمديننات املإطظنناتع لحدلننم ملىلننة مننا يمىننً كياطننه يمىننً ئحازثننه

 املخاػس التي كد ثيحج عً عدم ثدليم الاد  

KRA’s :   Key Result Areas مىاػم الىحائج السئيظية 

وجظحخدم في عدر ػسق ومفاهيم ومنً بهنم اطنحخدامات ا فني الحخؼنيؽ الاطنتراثيجي بع نا ثأن ن ملنداز مظناهمة 
 .في ثدليم ألاهدا  الاطتراثيجية لدشسهة( وظأة)ول كؼاع 
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 مصفىفت ألاهداف
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Setting SMART Objectives 
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  املإطظةع لليام يألاطاسن الؼسض مً هابأة يوه
ً
 يالسئي ن الاد  ييىن  ما وعاحر

 .فستة اطخثماز  بو  فجىر طد هى  لدمإطظة

 Goalsألاهداف السئِظُت 
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 من ا ول يحأدم الفسعية ألاهدا  مً مجمىعة يالسئي ن الاد  مً ثحفسع

 هره ثيامدد ئذا بديث املإطظةع عمل مجاالت مً يزئي ن يوظيف بمجاٌ

ٌ  بمىً الفسعية ألاهدا     .يالسئي ن الاد  ئلب الىتى

 Objectivesألاهداف الفسعُت 



Sponsor By:  

 هد  هؼاق في اخحيازها يحم محخصص مجاٌ في مددحر هحائج يوه

 .مأ ن يفسع

 ألاهداف الخفصُلُت
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 طتراجُجُتهداف إلا د بال افس زبط أهداف ألا الخيامل املطلىب 
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 ألاهداف الرهُت
SMART Objective 
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KPI„s Weight Objective 

(SMART) 

Total 
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KPIs Definition 

 
These are quantifiable factors that are clearly 
connected to drivers of business success in a 
particular firm. 
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Developing Targets based on KPI 

 
A Key Performance Indicator should drive managerial effort 
towards a mark of achievement, which is a target in accordance 
with set objective. 

 

KPI…….Reduce waste  

Target……50% by end of March 
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KPIs Definition 

 
These are quantifiable factors that are 
clearly connected to drivers of business 
success in a particular firm. 
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Organizing Strategy 

 

   ...بدون خؼة اطتراثيجية هي بخالم يلدةالسؤية  ( ياباويمثل 

 

 )...وخؼة اطتراثيجية حون خؼة عمل جشؼيدية هي وابىض مخيف

 

 Operational Planالخطت الدشغُلُت  -1
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Individual Objectives مثاٌ عمتي 

 الخخطُط الدشغُلي
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 لحىفير الالشمة و حسا ات امخؼىات يىضح يثفصيت بسهامج هي

ٌ  ألاهدا   بامخؼة املددحر الحىكيحات في املظا دفة الىحائج ئلب والىتى

 .ألامثل الىحه عتب املحاح الدعم باطحخدام وذلً

 الخعٍسف بخطت العمل
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م عن وذلً مخابعتها ًمىن جىفُرًت خطىاث ئلى ألاهداف جدىٍل  :طٍس

 جدىٍل ألاهداف ئلى
 مهام جىفُرًت

 جخصُص املهام
 وجددًد املظئىلُاث

 جددًد أعداد
 ألافساد

 الغسض من ئعداد خطت العمل
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م عن وذلً مخابعتها ًمىن جىفُرًت خطىاث ئلى ألاهداف جدىٍل  :طٍس

 يثدديد  ػاز الصمن
 لحىفير املاام

 ثىطيذ هيفية
 لدعماطحخدام ا

 
ً
  هما

ً
 وهيفا

 وطع الترثيب املىؼلى
 لحىفير املاام وثىطيذ
 املظاز امحسج لدحىفير

 خظاب الحيدفة ليل
 مامة مً املاام

 الحىفيرية بامخؼة

 (جابع)الغسض من ئعداد خطت العمل 
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 من الخىفُر مىطع والظُاطاث الاطتراجُجُاث وطع بها ًلصد

  : جىمُت خالٌ

 . إلطتراجُجُتل الخىفُري الخىجه أداة وهي / البرامج

 . مالي أو  هلدي شيل في للبرامج جسجمت وهي / املىاشهاث

 جفصُلي بشيل وجصف املخخابعت للخطىاث هظام / الاجساءاث

 لخىفُر بها اللُام ًجب التي ألاوشطت وجددد مهمت جىفُر هُفُت

 . املىظمت بسامج

 الدشغُليالترابط بين الخخطُط الاطتراجُجي والخخطُط 
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 .الخلُُم واملخابعت الخلُُم

 للخخطُط الاطتراجُجياملىىهاث السئِظُت 
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