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االستراتيجية: 

هي مجموعة من الخطط التي تعتمد على التحليل العقالني 

والتجارب والخبرات التي تولد األفكار اإلبداعية لغرض مواجهة 

التغيرات البيئية والظروف المحيطة بالمنظمة إضافة إلى تحقيق 

 .التميز و االستدامة

 :  كما يمكن تعريفها•

على أساس استثمار القدرات المتاحة لغرض التخطيط المستقبلي 

 .مع الظواهر الديناميكيةوالتعامل والقدرة على التنبؤ 

 

 

 



 

 

 

 

التفكير االستراتيجي: 

 لغرض وهو استشراق المستقبل 

ممكن ورؤية دليل عمل تتبعه المنظمة وفقاً ألهداف وضع 

 ...تحقيقها

 

 



  نخطط لالستراتيجيةلماذا: 

 الصحيحة والواضحة للمنظمةالرؤية تحديد. 

 التركيز على المواضيع ذات األهمية القصوى ومنحها صفة

 .األولوية في اإلدارة

فهم وتحليل التغيير البيئي الداخلي والخارجي. 

التشاركية في اتخاذ القرارات. 

 التفاعل بين المستويات اإلدارية لغرض تحسين تطبيق

 .االستراتيجية

 



 

 

 االستراتيجيةاألركان البنائية لإلدارية: 
 .مفاهيم يجب إدراكها1.
 .أهمية ومهام اإلدارة االستراتيجية2.
 .فوائد اإلدارة االستراتيجية3.
 تحديات اإلدارية االستراتيجية4.
 .مستويات اإلدارة االستراتيجية5.



تحليل الخيارات المتاحة والمالئمة للمنظمة مع البيئة الخارجية. 

تحديد األهداف طويلة المدى. 

 السنوية وتقييم األداءمراجعة األهداف. 

 تخصيص الموارد المادية والبشرية لغرض تحقيق األهداف

 .وتنفيذ االستراتيجية

 

 



  مهمة يجب على المسؤولين معرفتهاأسئلة: 

، وما هو الوضع الراهن (أين تقف المنظمة)أين نحن 1.
 للمنظمة؟ 

إذا لم يحدث تغيير أين ستكون المنظمة في السنة األولى، أو 2.
 ؟...الثانية

ما هي األنشطة المحددة الواجب العمل عليها من قبل اإلدارة؟ 3.
 عليها المنظمة؟التي تحصل وما هي المخاطر أو اإليجابيات 

 

 



 :هذه األسئلة، يجب إتباع العناصر التاليةاإلجابة على لغرض 

 ؟أين نحن"تحليل الواقع(   :"SWOT.) 

 تحديد نقاط القوة(Strengths.) 

 نقاط الضعف(Weakness.) 

ص رالف(Opportunities.) 

 التهديدات(Threats.) 

 

 



  تحديد العوامل االستراتيجية ووقوف المسؤول على لغرض

 :العمل على ما يلياالستراتيجي، يجب الموقف 

تحدي ومعرفة الكفايات المتميزة في المنظمة. 

تحديد القدرات والموارد البشرية والمادية التي تمتلكها المنظمة. 

تحديد الفرص الممكن أن تستثمرها المنظمة. 

 تحديد المخاطر والفرص التي يمكن استغاللها لظروف المنظمة

 .المادية أو البشرية

 

 



 التالية يبين صياغة االستراتيجيةالشكل. 

 

 



  التخطيط االستراتيجيمسؤولية: 

 .المخطط األوحد: أوالا 

 .المسؤوليةتفويض : ثانيا  

 .بالمسؤوليةالتعاون : ثالثا  

 .الرياديةالمسؤولية : رابعا  

 

 

 

 

 

 

 



 

 :المخطط األوحد: أوالا 

شخص واحد مثل المسؤول األول عن للمنظمة يقوم بوضع وهو 

الخطة االستراتيجية معتمداً على خبراته ومالحظاته مع مشاركة 

 .وهذا قليل االستخداممعه محدودة من بعض العاملين 

 



 

 :المسؤوليةتفويض : ثانياا 

 إسناد الخطة االستراتيجية 

موثوق بهم ويتمتع هؤالء بالمعرفة الواسعة لمستشارين 

 .والخبرة

 

 



 :بالمسؤوليةالتعاون : ثالثاا 

ورؤساء األقسام في المديرين للمنظمة األول اشراك المسؤول 

 .إعداد الخطة

 

 

 



 

 :الرياديةالمسؤولية : رابعاا 

يقوم المسؤول األول في المنظمة بتشجيع األفراد والفرق 

الريادية على إعداد الخطة وإطالق مواهبهم وتحفيزهم على 

ويالئم هذا النوع المنظمات الباحثة على الفرص . تبني مبادراتهم

 .واالبتكاراإلبداع الجديدة وتنمية 

 

 



مكونات التوجه االستراتيجي: 

 (.VISION)الرؤية : أوالً 

 (.MISSION)  الرسالة: ثانياً 

 (.CORE VALUES)  الجوهريةالقيم : ثالثاً 

 .GOALS))الغايات : رابعاً 

 .OBJECTIVES))األهداف : خامساً 

 (.ACTION PLAN) الخطة اإلجرائية: سادساً 

 

 

 

 











 .OBJECTIVES))األهداف : خامسا  

مستقبلية قصيرة األجل وتكون محددة وهي دليل تطلعات 

 .  لألنشطة الوظيفية والتشغيلية وتنشق من الغايات

 (ضمن الوقت-واقعية-قابلة للقياس -محددة)وتكون هذه األهداف 
SMART . 

 

 



 (:ACTION PLAN) الخطة اإلجرائية: سادساا 

الخطة االستراتيجية موضع التطبيق الفعلي ولمدة محددة وضع  

 .مثل سنة أو ست أشهر

 :علىوتعتمد 

، اإلجراءات، فترات التنفيذ، الجهات المسؤولة، المبادرات(

 .)األداءمؤشرات 

 

 



 االستراتيجية التنفيذية

  STRATEGY IMPLEMENTATION 

 



 االستراتيجية التنفيذية  STRATEGY IMPLEMENTATION 
الرؤية تحويل االستراتيجية إلى فعل واقعي لغرض تحقيق هي 

 .والرسالة واألهداف المحددة للمنظمة

 

 



 :للخطة التنفيذية  المراحل التالية

 :من خاللواقعي تحويل االستراتيجية إلى فعل صياغة : أوالا 

 .مهام التنفيذتحديد •

 .تحديد ضباط التنفيذ•

 .تحديد أنشطة التنفيذ•

 .النجاح االستراتيجي من خالل بطاقة األداء المتوازنقياس : ثانياا 

Balanced Scored  or Key Performance Indicator 

 .التعديل والتحسين المستمر على الصياغةإجراء : ثالثاا 

 

 



 :االستراتيجيةالمطلوب اإلجابة عليها لغرض تنفيذ أسئلة 

 ما الذي يتم عمله اآلن؟ مقابل ما الذي يتم عمله فيما بعد؟•

ما الجوانب المطلوب تخصيص الوقت واالهتمام الشخصي •

 االكبر لها؟

 ما الذي يمكن تفويضه لآلخرين؟•

 

 



 :ضمان تنفيذ االستراتيجية يجب إتباع ما يليلغرض 

 .التركيز على البناء المعرفي•

 القدرة على توجيه •

 .الموارد المتاحةواستغالل 

 الالزمةتخصيص الموارد •

الخطط االستراتيجية بشكل يحقق األهداف  تتطلبهاالتي 
 .المرسومة دون فقدان وضياع

تحديد السياسات واإلجراءات والبرامج والتي تسهل عملية تنفيذ •
 .االستراتيجية

 

 



التحسين والتطوير المستمر في األداء بشكل يساهم في تحقق •
 .األهداف واألداء

أنظمة معلومات واالتصاالت التي تسهل انسيابية تهيئة •

 .المعلومات وتسريع عمليه اتخاذ القرار

 .وضع أنظمة تحفيز تؤكد ربط المكافآت بتحقيق األهداف•

 .ثقافة داعمة وقوية لتنفيذ االستراتيجيةتتشكل •

 

 



 االستراتيجيةممارسة مهام القيادة •

 .بكفاءة

 تحديد فهم مشترك ألولويات •

 .المنظمة

 .المسؤوليات بين المديرين والوحدات التنظيميةتحديد •

 .تمكين المديرين•

 .إخفاء المشكالت ومعالجتهاعدم •

 .المشتركةالرؤية االلتزام بتنفيذ •

 

 



 

 الرقابة التنفيذية

  STRATEGY CONTROL 

 



 التنفيذيةالرقابة: 

 :الرقابة في العناصر التاليةتنحصر 

تحديد المعايير. 

طرق القياس. 

المقارنة. 

اإلجراءات. 

 

 

 



 

إن عملية الرقابة االستراتيجية تتعلق بمتابعة مسار االستراتيجية •
 .وكما أنه قد تم تطبيقها

لغرض الكشف عن المشكالت أو التغيرات في التغييرات في •
 .أماكن العمل األساسية

الرقابة االستراتيجية عملية ضبط أداء المنظمة واألفراد وتحديد •
مدى استقالل المنظمة لمواردها المالية الحالية والتركيز على 

 .المشكالت المهمة التي تواجه المنظمة بالمستقبل

الرقابة االستراتيجية تقود إلى اتخاذ اإلجراءات التصحيحية •
 .سواء باإللغاء أو التعديل

 .تقديم التقارير الفعالة لتحديد مسار عمل المستقبل•

 



 :الرقابةعملية لخص التالي يوالشكل •

 

 



 والقياسعمليات التقييم: 

 .قياسهتريد  ما•

 .وضع المعايير المطلوبة للقياس•

 .استحداث نظام القياس والرقابة•

 .الفعلي بالمعاييرمقارنة األداء •

 المبادرة باتخاذ اإلجراءات •

 .التصحيحية

 .التغذية الراجعة•

 

 

 



 نريد أن نقيس؟ماذا 

يتم تحديد األنشطة، العمليات، اإلجراءات المطلوبة لغرض •

 .القياس

 .تأسيس المعايير المطلوبة•

مثل قبول الشيء أو رفضه ( نوعية)أو ( رقمية)إما معايير كمية 

مثل درجة المطابقة للمواصفات، أو الزمنية تقاس بالوقت ساعة، 

تقاس بالجوانب المالية مثل الكلفة والعوائد : ، أو مالية...يوم،

 ...المادية

 



 ًيجب على المخطط االستراتيجي أن يسأل هذه األسئلة وأخيرا
 .من سالمة تنفيذ الخطة االستراتيجيةالتأكد لغرض 

 هل نحن نسير باالتجاه الصحيح؟•

 هل يجب أن تقوم بالتعديالت المطلوبة؟•

 كيف هو أداؤنا؟•

 هل وصلنا لألهداف والبرامج المطلوبة؟•

 هل التكاليف تناسب اإليرادات والتدفق النقدي؟•

 هل يجل علينا القيام بتغيير العمليات؟•

 

 




