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-١

مقدمة

يش ك د يليد الطيطيط ااسككطتاطي ا اللالا يلي ع لماياع لاميتال لع ككخ اليطط ااسككطتاطي ية عيطط العمد عالياي الطقاتيت فا ااياتات العامة
فا لبنان .عهع مع ه ألل ال فتق الطيطيط عالميتال فا اإلياتات المت زية فا الع ازتات أع المؤسسات الطا طعمد لاى المسطعى العطنا.
ما عيم ن أي ك كاع أن يسك ككطيي من قبد الميتبين اليات يين الذين يعماعن مخ فتق الطيطيط فا طاك الع ازتات عالمؤس ك كسك ككات .ما يم ن أن
يسطيي اليليد لاى المسطعيات األيتى فا اإلياتة العامة.
عقي ط إلياي هذا اليليد من قبد فتيق المس ككالية الةنية لمش ككتعس عالمس ككالية الةنية لطعزيز قيتات الطيطيط ااس ككط اتطي ا فا ليي من الع ازتات
الميطاتة فا لبنانع الممعد من ااطلاي األعتعبا بإش اتف فتيق بتنامج األم المطلية اانمائا فا م طب عزيت اليعلة لشؤعن الطنمية اإلياتية
عيهيف هذا اليليد إلى طقيي الطع يه عالمش ككعتة لعد ططبيق الطيطيط ااس ككطتاطي ا بطتيقة م يية عهايفة فا س ككياق ااياتات العامة الابنانية
عذلك

ككمن اللالة التاهنة لاطنمية .علهذه الغاية ،أتفق هذا اليليد بعثيقة م معلة األيعات الطا طط ككمن األشك ك اد عااس ككطبيانات الطا يم ن

اإلسككطعانة بها أثنال إلياي اليطط ااسككطتاطي ية عيطط العمد عالطقاتيت ،باإل ككافة إلى األيعات الطلاياية الطا يم ن ططبيقها لاى المعاعمات
الطا يط

معها علاى يطط العمد المقطتلة .عيشيت اليليد إلى م معلة األيعات عأيعاطها اما ان ذلك مناسباع.

يس ك ك ك ك ككطني اليليد إلى المماتس ك ك ك ك ككات القائمة ليثما أم ن ذلك .قي ا ي عن ليى الل عمة الابنانية مماتس ك ك ك ك ككة منه ية لاطيطيط ،عل ن يط ّ اطياذ
المبايتات بشك د منط لصككيا ة اليطط عالسككياسككات عااسككطتاطي يات ال زمة .عطط ككمن ميخ العثائق النا مة لن ذلك العييي من العناصككت
ال ّقيمة الطا يم ن عي ب الطععيد لايها فا اليطط الطا سيط ّ ع عها .عهناك أساعب لطقيي الطقاتيت فا الع ازتات يم ن ططعيته ليأطا بالش د
المقطتح فا هذا اليليد.
يطليث اليليد لن عفتق الطيطيطع عليس لن ععليات الطيطيط ااسطتاطي اع .عي من ألي األسباب فا ذلك فا أنه من الملطمد أن يم ا
بي
عقت طعيد قبد أن طصك ككيت الطش ك كتيعات الطا طم ّ ن من إنشك ككال عليات الطيطيط فا ميخ الم اات .عبانط ات طعفت هذه الطش ك كتيعات ،ا ّ

من الطماي طتطيبات لماية من شككأنها أن ططي لاع ازتات عالمؤس كسككات أن طعمد لاى الطيطيط ااسككطتاطي ا .أما السككبب اآليت فيطمثد فا أنه
لطى لع أنش ك ك ك ككئت عليات الطيطيط فها ا يم نها عا ينبغا أن طعمد بمةتيها بد لايها أن طبايت إلى طشك ك ك ك ك يد فتيق طيطيط اس ك ك ك ككطتاطي ا،
عبالطالا أن طشتك ميخ األطتاف المعنية .عالطيطيط ااسطتاطي ا هع أي اع بطبيعطه لماية بنال طشات ية عطن يمية!
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٢
٢.١

التخطيط االستراتيجي ،المفاهيم الر يسية
ما هو التخطيط االستراتيجي؟

بيأ اسككطييا الطيطيط ااسككطتاطي ا فا الشككت ات فا السككطينيات من القتن العش كتين ع ّد يش ك د انباع مهماع من عانب اإلياتة ااسككطتاطي ية
منذ ذلك العقت .عالطيطيط هع من مسككؤعلية اإلياتة عينةمذ من قبد الميططين ااسككطتاطي يين أع اليبتال ااسككطتاطي يين الذين يشككت عن العييي

من ال هات عمصك ككايت البلث فا طلاياه لامؤس ك كسك ككة علع قطها بالبيئة الطا ططنافس فيها .عفا عقت الق ،ييد الطيطيط ااسك ككطتاطي ا فا
لمد المؤسسات الل عمية لاى ميخ المسطعيات.
إن الطيطيط ااسككطتاطي ا هع لماية طعطميها المؤسكسككة لطلييي اسككطتاطي يطها أع طع هها عاطياذ الق اتتات بشككأن طيصككيا معاتيها لطلقيق هذه
ااسطتاطي ية .عيم ن أي اع أن ططعسخ لطشمد آليات المطابعة لطع يه لماية طنةيذ ااسطتاطي ية.
ثمة العييي من الطعاتيف لمةهع ااس ككطتاطي ية ،عل نه يش ككمد بشك ك د لا طلييي األهياف ،عطلييي األنش ككطة ال زمة لطلقيق األهياف ،عطعبئة
الكمكعاتي لكطكنكةكيك ك ككذ األنش ك ك ك ك ك ك كطك ك ككة .عطصك ك ك ك ك ك ككف ااس ك ك ك ك ك ك كطك اتطكيك كيك ك ككة كيكف س ك ك ك ك ك ك كيكطك طكلكقكيكق األهك ك ككياف مكن يك د الك عس ك ك ك ك ك ك ك ك ككائك ك ككد الكمكعاتي).
عططعلى القياية العايا لامؤسك كس ككة لمعماع مهمة طلييي اس ككطتاطي يطها ،عل ن الميتال العصك كتيين س ككيعميعن إلى إشك كتاك ميخ أ زال المؤسك كس ككة فا
لماية الطيطيط ليث طعطبت مشات ة المع ةين شتطاع مسبقاع لن اح لماية الطيطيط عالطنةيذ.
ينبغا أن ي عن الطيطيط ااس ك ككطتاطي ا زلاع من لاقة الطيطيط عالمطابعة ال اماة .ما يعنا أنه ي ب لاى لماية الطيطيط ااس ك ككطتاطي ا أن
طط عن من:
 الطيطيط ااسطتاطي ا ،عطلييي الطع ه العا  ،عالغايات ااسطتاطي ية ،يائماع لاى الميى الطعيد  3-4سنعات) الطيطيط الطشغياا لألنشطة الطا ي ب طنةيذها لطلقيق النطائج المليية فا اليطة ااسطتاطي ية ،لاى الميى القصيت سنة عالية) المطابعة :طقيي طقاتيت يعتية لن النطائج الطا طلققت عأسباب اانلتافات لن اليطط. لمايات الط ييف :قي ط شف أنشطة المطابعة أع ه القصعت فا اليطط أع طشيت إلى طقايمها عبالطالا طؤيي إلى طعييد اليطط.يش ك د الطيطيط ااسككطتاطي ا من ليث طبيعطه ع ميخ لناص كته لاقة طسككمى أي كاع بلاقة الطيطيط عالمطابعة .فا لاد ل ط ن اللاقة اماة،
أي إن ل ي ن هناك اسك ككطتاطي ية أع فا لاد ل ططت اإلسك ككطتاطي ية إلى طيطيط طشك ككغياا ،أع فا ياب لاتصك ككي عالطقيي  ،يصك ككب الطيطيط
ااسطتاطي ا يت فعاد عب

يعى.

فا األصك ك ك ك ك ككد ان الطيطيط عالمطابعة يطبمقان لاى اإلياتة المالية ،عل ن مخ العقت أصك ك ك ك ك ككب ططبيقهما عاقعاع لاى ال عانب الع يةية األيتى
لامؤسسة مثد إياتة المعاتي البشتية عطنميطها ،عالمتالد األعلية فا المؤسسات العامة) لصيا ة السياسات عطقيي الييمات ،لاى المسطعيين
النعلا عال ما.
اما ئنا لاى ذ ت الطيطيط ااسطتاطي ا فا هذا اليليد ،ن عن بصيي اإلشاتة إلى اللاقة ال اماة لألنشطة ما هع مع
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أل ه.

إن الطيطيط ااسطتاطي ا هع لماية مط تتة أي أنه ي ب ط تات اللاقة ب اماها بش د يعتي .عينبغا م ات عة اليطة ااسطتاطي ية د أتبخ أع
يمس س ك ككنعات ،عل ن إن ل طططابق النطائج مخ الطعقعات ،قي ط ك ككطت إلى إلاية الن ت فيها بس ك ككتلة أ بت .عي ب ع ك ككخ يطط لمد لاى
أسككاس سككنعي .علاى الطقاتيت أن طع ككخ متة عالية فا السككنة لاى األقد .أما الطعقيبات ) (feedbackلاى الطقاتيت في ب أن طتي فا أقتب
المهد بعي طقيي الطقتيت.

٢.٢

لماذا نحتاج التخطيط االستراتيجي؟

من المطةق لايه فا الة ت اللييث أن اإلياتة العامة ي ب أن ططس بال ةالة عالةعالية عالشةافية عالمساللة عأن طسط يب الطيا ات المعاطنين
عالم طمخ .عال ةالة طعنا أن األمعاد ي ب أن طنةق بطتيقة هايفة عأن اإلنةاق هذا يؤيي إلى نطائج طةيي الم طمخ عالمعاطنين .عطعنا الشةافية
عالمس ككاللة أنه ينبغا لةياتة العامة أن ط عن قايتة عمس ككطعية لطقيي المعاعمات لعد ما طقع به عالس ككبب عتال ذلك عأنه ينبغا أن ط عن قايتة
فا د األعقات لاى ش ككتح أفعالها عنةقاطها عطبتيتها .عمن المةطتض أن طنطج المؤسك كسك كات العامة قيمة لامة :عها ا طعفت فقط القيمة مقابد
الماد ،ل نها طساه أي اع فا طنمية القطاس الذي طنطما إليه عبالطالا الم طمخ بش د لا .
يعطبت الطيطيط ااسككطتاطي ا من العسككائد عالطقنيات الطا طسككالي لاى طلقيق هذه الغاية اإل مالية ،عل ن ليس العسككياة أع الطقنية العليية ،إذ
طشطمد العسائد األيتى لاى الطماي النهج اللييثة إللياي الميزانية مثد ميزانة اإلنطاج أع ميزانية األيال ،عاألساليب اللييثة فا اإلياتة.
يسككالي الطيطيط ااسككطتاطي ا اإلياتة لاى فه ما إذا انت األنشككطة المعمعد بها فا مؤسكسككطها طلقق فع ع النطائج المنشككعية فعالية اليطط
عاإل تالات) .ما يسكاليها لاى انطقال أنشكططها ،ليث ي يز لها الطلقق من األف ات ال ييية بمقاتنطها باألهياف ااسكطتاطي ية :عبالطالا فإن
الطيطيط ااسك ككطتاطي ا يسك ككم بطت يز العمد فا المؤس ك كسك ككة .فإذا انت األف ات ال ييية ا طسك ككه فا طلقيق الغايات ااسك ككطتاطي ية ،قي يقتت
صناس القتات لي إ الة العقت عالماد لايها .بالطالا ،فإن الطيطيط ااسطتاطي ا هع أياة إياتية.
عيس ك ككالي الطيطيط ااس ك ككطتاطي ا المع ةين لاى طلييي الغايات ااس ك ككطتاطي ية لامؤسك ك كس ك ككة عيعته فا طلقيق هذه النطائج .لذا فهع أي ك ك كاع أياة
طعاصد.
أيي اعت ،يش د الطيطيط ااسطتاطي ا أياة طعا  .إن التصي عاإلب غ ال ّييين يساليان اإلياتة عالمع ةين لاى فه أي نطائج منشعية ل ططلقق،
علماذا ،عبالطالا طم ّ ن اإلياتة عالمع ةين من الطة يت فا الطعيي ت أع الطلسينات الملطماة.

 ٢.٣المضمون األساسي ل خطة اإلستراتيجية ،وخطة العمل والتقرير حول التقدم المحرز
طط عن اليطة ااسطتاطي ية فا اللاات المثالية من العناصت الطالية:
 .1طلايد لالالة التاهنة أللماد المؤسسة عالقطاس القطالات) الذي طشتف لايه ،ميلعماع قيت اإلم ان ببيانات مية
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طبين فيه المؤسسة سبب ع عيها عما طنعي فعاه
 .2بيان المهمة :هع لباتة لن بيان قصيت ّ

 .3بيان التؤية :هع لباتة لن بيان قصيت لن العاقخ المنشعي لامؤسسة عالقطاس القطالات) الطا طشتف لايها
طبين فيه المؤسسة المعاييت األي قية عالمعاييت األيتى الطا طتيي ططبيقها فا ساع ها علماياطها
 .4بيان القي  :هع لباتة لن بيان قصيت ّ
 .5الغايات العامة أع ااسطتاطي ية الطا طت ب المؤسسة فا طلقيقها

 .6األهياف المليية الطا ينبغا أن ططلقق من أ د باعغ الغايات العامة أع ااسطتاطي ية
 .7مساتات العمد التئيسية العا ب اطياذها لطلقيق األهياف المليية
 .8المؤشتات الطا من ي لها يصب عا لاع ما إذا انت المؤسسة طلقق اياطها العامة عأهيافها المليية
 .9اافط ات ات عالمياطت ال امنة عتال الغايات عاألهياف عمساتات العمد
 .10إشاتة إلى العسائد ال زمة ل د مسات من مساتات العمد عمصيتها.
إن يطة العمد ها يطة لامؤسسة

د أع لعليات مليية يايد المؤسسة .عططألف لاية من العناصت الطالية:

 .1األنشطة عالمشاتيخ الطا يطعين القيا بها ،عطتطيبها بلسب د هيف مليي أع مسات لمد،
 .2العلية المسؤعلة لن النشاط أع المشتعس يايد المؤسسة
 .3الميي ت ال زمة ل د نشاط أع مشتعس
أ .لاى الصعيي المالا أي بني فا الميزانية ،عالمعاتي اإل افية المطاعبة؟)
ب .لاى صعيي ليي المع ةين المع ةعن اللاليعن ،هد ثمة لا ة إلى مع ةين إ افيين؟)
ج .لاى صعيي المعيات ط نعلع يا المعاعمات ،عالبيانات ،عالبلعث ،عالمبانا عما إلى ذلك؟)
 .4العقت ال ز ل د نشاط أع مشتعس
 .5المؤشتات عالطغييتات الطا ي ب أن طليث ي د فطتة طنةيذ اليطة
 .6اإلفط ات ات عالمياطت ال امنة عتال األنشطة عالمشاتيخ
يط عن الطقتيت المتلاا لمعماع من
 .1مقاتنة بين يطة العمد عاإلن ازات العاقعية

من الةطتة المشمعلة بالطقتيت .عططعاق هذه المقاتنة بما ياا

أ .الميي ت األمعاد أع المع ةعن الميطط له أع ال زمعن)
ب .الميت ات المعاي ،مثد اليتاسات عالطقاتيت عالمقطتلات عألماد البنال ،الميططة عالمن زة)
ج .النطائج أع الملص ت اآلثات ااقطصايية أع اا طمالية ،المطعقعة عالمطلققة)
 .2سبب اانلتافات لن المسات فا

ااط اهين :اإلي ابا عالسابا) عالطبعات الملطماة لاى العمايات المسطقباية

 .3الطغيتات فا مؤشتات األيال الطا قي لصات ي د الةطتة المشمعلة بالطقتيت
 .4مقطتلات لمعال ة أسباب اانلتافات ،لسب اللا ة
 .5مقطتلات لطغييت يطة العمد أع لطى ااسطتاطي ية
ط هت األياة  2لناصت لماية الطيطيط ااسطتاطي ا
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عم يات اإلعداد

٣
٣.١

تشكيل فريق التخطيط

ططمثد اليطعة األعلى إللياي يطة اسطتاطي ية فا طش يد فتيق لاطيطيط ااسطتاطي ا .عينبغا أن ي عن أل ال فتيق الطيطيط ااسطتاطي ا
لاى اط س ب امد م معلة أنشطة الع ازتة أع المؤسسة.
قي يط عن فتيق الطيطيط ااس ك ككطتاطي ا من ميتال عغ أع يته من المع ةين األ ةال من د من عليات األلماد األس ك ككاس ك ككية عاياتة ش ك ككؤعن
المع ةين.
عتف عليات األلماد األسكاسكية بأنها العليات الطا ططعلى لمايات األلماد األسكاسكية .عططمثد إياتات شكؤعن المع ةين فا العليات الطا
ط م
ط طاخ بمها اليل ).
مثال توضيحي:
يقع مصككنخ السككياتات بطصككنيخ السككياتات عبيعها،عطش ك د العليات الطا طنطج السككياتات عطبيعها عليات األلماد األسككاسككية فا هذا المصككنخ  .لغاية طصككنيخ
بي من علية لابلعث الةنية ععلية لبلعث
سككياتات ذات عية عم ككمعنة الس ك مة من النالية الةنية ،عبأسككعات معقعلة ،عطابا لا ات الزبائن السككعق) ،ا ّ

الطسعيق .عيم ن الطبات أنشططهما

زل من األلماد األساسية.

طلطاج د هذه العليات إلى الماد لشتال المعاي ال زمة لصنخ السياتات ،عالى مع ةين لطصنيعها عبيعها ،عالى أما ن لاعمد عمعيات لاقيا بعماها...
يط طتطيب ذلك لن طتيق ما يسمى بيعائت المع ةين ،عها لباتة لن العليات المسؤعلة لن اإلياتة المالية ،ألماد الميزانية عالملاسبة) ،عالطع يف
عطيتيب المع ةين عطستيله إياتة المعاتي البشتية عطنميطها) ،عطقنية المعاعمات ،ععليات اليل الةنا ع يتها.
عيطعقخ أن يشمد فتيق الطيطيط ااسطتاطي ا فا مصنخ السياتات المذ عت أل ال من هذه المصال الميطاةة.

ما لاع ازتات عالمؤسسات الل عمية األيتى لمايات أساسية عايتى يالمة .فالغاية من الع ازتة ها أن ططعلى فا المقا األعد اإلشتاف لاى
قطاس ما عطلةيزه عطن يمه .فا هذه اللالة ،يم ن لعمايات األساسية أن طقع لاى ططعيت السياسات عالبلعث ال زمة لذلك ،عطقيي الييمات
لاى أنعالها ،مثد طسككاي الطصككاتي عالطتاييا عالشككهايات عما شككابه ذلك ،علمايات الطةطي

لاى أنعالها الطا يم ن أي كاع أن طتي

ككمن

قائمة الييمات ألنها طؤمن تعفاع طن يمية مطساعية لالة ط افؤ الةتا) ل د الهيئات العاماة فا هذا القطاس.
إن عليات اليل أع عليات المع ةين ها طقتيباع نةسك ك ك ككها الطا ن يها فا أي مؤس ك ك ك كسك ك ك ككة ياصك ك ك ككة بيتة :العلية المالية ،علية إياتة المعاتي
البشككتية ،علية الطيطيط عالبتم ة ،علية ط نعلع يا المعاعمات ،علية الع قات اليات ية ،عما إلى ذلك .عيم ن الطبات عليات اإللصككالات
عالبلعث زلاع من عليات اليل  ،ليث إنها طعمد بش د لا للساب ميطاف عليات اإلنطاج ،لطى علع انت ميطاةة ياع فا طبيعطها.
عينبغا أن يط عن فتيق الطيطيط من ميتال أع مع ةين آيتين لييه اط س عاسخ لاى هذه األقسا الميطاةة.
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ي عن فتيق الطيطيط فا اللاات الة ك ك ككاى بتئاس ك ك ككة التئيس الطنةيذي عما يعازيه هع المييت العا فا الع ازتات الابنانية .عل ن بما أن المييت
العا هع أي ك كاع ص ككاة العص ككد مخ ص ككانخ القتات الس ككياس ككا أي العزيت ،قي ا ي عن لييه ما ي ةا من العقت لامشك كات ة لاى نطاق عاس ككخ فا
لمد الةتيق .يم ن له فا مثد هذه اللالة أن يعين شيصاع آيت فا منصب تئاسة الةتيق.
عطعطبت مشككات ة العال اليات ا فا لماية الطيطيط ااسككطتاطي ا مسككألة مهمة .فالع ازتة ططعامد مخ العييي من أصككلاب المصككالة مثد زبائن
الييمات ،عالمعتيين ،عالمؤس ك ك كسك ك ككات لاى ايط فها ،أع لطى ع ازتات أع هيئات ل عمية أيتى .ألياناع ،ي عن القطاس من ماع بش ك ك ك د يي فا
مؤسسة عالية ،عل ن فا مع

العقت ي عن طن ي القطاس فا أ ثت من علية ،ا بد فا ليي بيت من المؤسسات ،يصعصاع لنيما يطعاق

األمت بقطاس الشؤعن اا طمالية.
من المم ن ،ا بد من المسك ك ككطلسك ك ككن أن يط ّ يلعة عالية أع اثنطين من المؤس ك ك كسك ك ككات المعنية ،ذات مسك ك ككطعى لاد من الطمثيد عالمصك ك ككياقية،
لامشك ك ككات ة فا لمد فتيق الطيطيط ااسك ك ككطتاطي ا ،عيم ن طبتيت ذلك بأن الل عمة طعمد لييمة الم طمخ .عبالطالا ينبغا أن ط عن الل عمة
شةافة عيا عة لامساللة .عا يم ن ل سطتاطي يات عالسياسات الل عمية أن ططس بالن اح إا إذا ل يت بمساهمة عيل القطاس اإل طمالا
الطا طسك ك ككطهيفه .عفا ميخ قطالات الم طمخ طقتيباع ،طلطاج الل عمة إلى طعاعن د أصك ك ككلاب المصك ك ككالة ،يصك ك ككعص ك ك كاع لنيما يطعاق األمت
باإلسطثماتات ،إذ ا يم ن عا ي عز أن ططةتي بالعمد فا د المسائد.
بش د مع ز ،ينبغا لةتيق الطيطيط ااسطتاطي ا أن يط عن فا اللاات المثاى من:
طعينه)
يعينهغ ّ
 .1المييت العا أع من ّ
.2

بات مييتي اإلياتات المعنية

 .3ل ع عالي من العلية المالية الميزانية عغ أع الملاسبة)
 .4ل ع عالي من قس المعاتي البشتية عطنمية المعاتي البشتية
 .5ل ع عالي من علية اإللصالات عالبلعث
 .6ل ع عالي من علية الطيطيط عالبتم ة
 .7ل ع عالي لن د علية أع يائتة ألماد أساسية
 .8إذا أم ن ،عالية أع اثنطين من المؤسسات المعنية ذات مسطعى الطمثيد التفيخ ا لا ة ألن ططمثد بتئيسها بال تعتة)

ا ينبغا أن يط عن الةتيق من الميتال عليه تؤسال المصال ) عل ن من المة د أن ي ّ مع ةين من الشباب المعهعب.
إش ك ككاتة إلى أن فتيق الطيطيط ااس ك ككطتاطي ا ليس مس ك ككألة الط ات إذ قي ي عن بعض أل ك ككال فتيق الطيطيط ااس ك ككطتاطي ا أعز من الةتيق
لمتلاة معينة عا يش ككات عن فا متلاة أيتى من إلياي اليطة .علاى الةتيق أن ييلع مع ةين أع أص ككلاب مص ككالة آيتين لامش ككات ة فيه،
إذا لز األمت،من أ د اللصعد لاى نطي ة يية.
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إشراك

٣.٢

ناع القرار

بي من إشتاك صناس القتات فيها .عيطمثد صناس القتات فا الع ازتات أع
ل ا طل ى أي لماية طيطيط اسطتاطي ا بالقبعد عطط اد بالن اح ،ا ّ

المؤس ك ك كسك ك ككات العامة فا المقا األعد بالعزيت عالمييت العا  ،عل ن أي ك ك كاع بميتال المصك ك ككال المعنية .عل ن قي ا ي عن يائماع من المم ن فا
السياق الابنانا إشتاك د صانعا القتات هؤال فا لماية الطيطيط ااسطتاطي ا .عفا هذه اللالة ،يق ا اللي األينى المطاعب بما ياا:
ه بسيت لماية الطيطيط ااسطتاطي ا

-

إب

-

إلطاؤه مطسعاع من العقت عالةتا ال افية اطياذ قتات بشأن الملطعى ال عهتي لايطة ااسطتاطي ية

-

لصعله لاى د المعاعمات ال زمة لط عين آتائه عالقيا باليياتات

من المتالد المهمة لاطشاعت مخ صناس القتات عاللصعد لاى طع يهاطه عالطزامه :
أ .بياية العماية عمتالاها الميطاةة
ب .إن از الطلايد
ج .إن از اليطة عصعاع إلى األهياف ااسطتاطي ية التئيسية عاألهياف المليية
ي .طلييي مساتات العمد التئيسية
يعي اليطط لاى ايط ف متالاها ،عيشك ك ككتك ص ك ك كناس
إن يعت فتيق الطيطيط اإلسك ك ككطتاطي ا يق ك ك ككا بالطيسك ك ككيت عاليل  .فهع ي تي البلعث ع ّ
الق اتتات عأصككلاب المصككالة فا األعقات المناسككبة ،عيسككاليه فا تصككي اليطط عطعيياها ،عل ن يبقى من مسككؤعلية اإلياتة أن طقتت بشككأن

م معن هذه اليطط عطنةيذها عتصي النطائج عالملص ت.

٣.٣

إشراك

حاب الم حة

بغض الن ت لما إذا ان أص ككلاب المص ككالة يش ككات عن فا فتيق الطيطيط ااس ككطتاطي ا أ ا ،من الل ي يائماع الطش ككاعت مخ المؤسك كس ككات
المعنية أصلاب المصالة) فا المتالد المهمة من لماية الطيطيط ااسطتاطي ا.
عططايا هذه المتالد أقاّه فا:
-

إن از الطلايد قي طيطاف آتال أصلاب المصالة لعد المشا د فا القطاس اياع لن ع هة ن ت الع ازتة)

-

إن از اليطة عصعاع إلى األهياف ااسطتاطي ية التئيسية عاألهياف المليية عطلييي مساتات العمد التئيسية

بي بالطالا
إا أن ثمة مسألة مهمة ططمثد فا طلييي ما إذا ان ينبغا اسطشاتة أصلاب المصالة قبد الطشاعت مخ صناس القتات أع بعيه .عا ّ

من مناقش كة هذا المع ككعس مخ صككناس القتات فا بياية هذه العماية .عل ن ط يت اإلشككاتة إلى أن من منافخ اسككطشككاتة أصككلاب المصككالة قبد

الطشاعت مخ صناس القتات هع أن ذلك يطي لصناس القتات اإلط س لاى تأي أصلاب المصالة عأيذه فا االطبات قبد إبيال تأيه الياا
عالطال طعصياطه  .لذلك فإن النهج اللييثة لاطشاعت طة د هذا الييات لاى اليياتات األيتى.
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٣.٤

إشراك موظفي المؤسسة

بعي اطياذ القتات بش ك ك ككأن فتيق الطيطيط اإلس ك ك ككطتاطي ا علماية اإللياي ما هع عاتي فا الةقتطين  3.2ع  ، 3.3ينصك ك ك ك بإط س إياتة الع ازتة
ب اماها لاى إلياي اليطة ااسطتاطي ية .ما يةطتض إط س الميتال عالمع ةين اآليتين الذين قي يط ّ ايطياته لاى ذلك أي اع.
 ي تي العمد لاى إلياي اسطتاطي ية،-

السبب عتال ذلك،

-

ال هة الطا طقع بإلياي ااسطتاطي ية،
يف يط إليايها،

-

ما يم ن طعقعه من ميطاف المصال عاألقسا

-

مطى سيعتض مشتعس اإلسطتاطي ية لايه لع خ م ل اطه لايه

٣.٥

عم ية اإلعداد

طقي عصةاع لما ياا:
من المسطلسن ع خ يطة إلياي مع زة من ب خ صةلات ّ

 .1طش يد فتيق الطيطيط ااسطتاطي ا األسمال عالمناصب فا المؤسسة)
 .2إشتاك صناس القتات من ،مطى ،ع يف)
 .3إشتاك أصلاب المصالة من ،مطى ع يف)

 .4الميي ت ليي األيا الطا طططابها من أيا لمد المع ةين فا المؤسسة ،عالميزانية ال زمة لايبتال األ انب إذا ما لز األمت)
 .5ال يعد الزمنا المتالد الميطاةة ،اإلشاتات الطا طةيي بإن از د متلاة ،عأعقات الطشاعت الميطاةة)
 .6الطعاصد لاى المسطعى الياياا :لاى مع ةا المؤسسة أع الميتال لاى األقد) أن ي عنعا لاى لا بأن ثمة اسطتاطي ية يط ّ إليايها،
عالس ككبب عتال ذلك ،عمن قبد أي هة ،ع يف يط إليايها ،عما يم ن طعقعه من ميطاف المص ككال عاألقس ككا  ،عمطى سك كيعتض مش ككتعس
ااسطتاطي ية لايه لع خ م ل اطه لايه.
 .7قي يت ب فتيق الطيطيط ااس ك ك ككطتاطي ا فا طن ي لقالات يعتية مخ الميتال المعنيين إل ط له لاى س ك ك ككيت لماه عمناقش ك ك ككة الق ك ك ككايا
الناشئة.
قا مة مرجعية باألنشطة موجهة ل مدرب و ر يس فريق التخطيط االستراتيجي
يابا المعاييت العاتية فا الةقتة 3.1-3.
 .1طش يد فتيق لاطيطيط ااسطتاطي ا ّ
 .2إلياي يطة الطنةيذ عفقاع لاةقتة  3.4.مخ األيذ فا االطبات القس 3.2-3
 .3اللصعد لاى معافقة صناس القتات لاى اليطة الياصة بك.
 .4إب غ الميتال عالمع ةين الميطاتين اآليتين عفقاع لاةقتة 3.4.
 .5طعيين مقتت

من فتيق الطيطيط ااسطتاطي ا عط ايةه بصيا ة الطقتيت لني عتعي البيانات فا عبالطزامن مخ لماية صيا ة

العناصت الميطاةة
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إعداد الخطة االستراتيجية

٤

تح يل الوضع الراهن

٤.١

ططمثد اليطعة األعلى فا إلياي أي يطة اسطتاطي ية فا طلايد الع خ التاهن لاع ازتة أع المؤسسة الطلايد الياياا) ،علاقطاس الذي طشتف
لايه عالبيئة الطا طعمد فيها الطلايد اليات ا).
ينبغا يل الطلايد بالبيانات ال مية قيت اإلم ان .عهذا أمت مه ألن هذه البيانات ال مية يم ن أن طعفت ما يسمى بطقيي يط األساس الذي
يم ن قياس الطقي الملتز لاى أساسه القاع.
عيم ن إ تال الطلايد بطتق ميطاةة عشائعة عطقنيات مثد طقنية الطلايد التبالا  SWOTعطلايد البيئة اليات ية  . PESTLEعقبد ططبيق
هذه الطقنيات ،ينبغا ع خ تية بالع ازتة مؤسسة عببيئطها المطمثاة فا القطاس الذي طشتف لايه عأصلاب المصال  .عفا ما ياا ست
يطعات يم ن اإلهطيال بها لاطعصد إلى طلايد لامؤسسة عالقطاس.
4.1.1

مخ البيانات لعد المؤسسة

الش د )6

4.1.2

مخ البيانات لعد القطاس

الش د )5

 4.1.3طلايد PESTLE

الش د )1

 4.1.4طلايد أصلاب المصالة

األش اد  ،3 ،2ع)4

 4.1.5الطلايد التبالا SWOT

الش د )7

 4.1.6إن از الطلايد
يش د طلايد  PESTLEعطلايد أصلاب المصالة عالطلايد التبالا  SWOTأيعات طلاياية .عي عز اإلسطعانة بأيعات طلاياية أيتى،
بلسب الطيا ات المؤسسة عاليطة المنعي ع عها .األيعات من  4إلى .)8
إن طلايد الع خ التاهن لامؤسسة عالقطاس الذي طعمد فيه هع لبنة أساسية لطلايد الة عة ال اا .عيط عن طلايد الة عة من:
-

عصف الع خ التاهن الةصد اللالا من اليليد)

-

عصف الع خ المنشعي الةصد  4.5من هذا اليليد)

-

عصف الة عة بين الع خ التاهن عالع خ المنشعي الةصد  4.6من هذا اليليد)

يش د طلايد الة عة فا م ماه أياة لطصمي ال زل المطعاق بالسياسات فا اليطط ااسطتاطي ية عطقيي األعلعيات بش د أف د.
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 ٤.١.١جمع البيانات حول المؤسسة
يم ن القيا بذلك لاى أف د ع ه من ي د المقاب ت المنه ية .عط تى مقاب ت مخ تؤسال اإليا اتت ععليات المع ةين عأثنال المقاب ت
يط مدل ااسطبيان.
سيطتح ااسطبيان أسئاة لعد:
-

مها الع ازتةغ المؤسسة

-

ط اتب أع طيايد مخ أنشطةغ عايات ع ازتاتغ مؤسسات أيتى

-

الهي د الطن يما لامؤسسة

-

العثائق السابقة ذات الطبيعة ااسطتاطي ية ااسطتاطي يات ،عاليطط ،عالسياسات)

-

قيتة ميطاف العليات عأيائها لمايات األلماد األساسية)

-

إلياي تية قصيتة ل د علية من العليات لعد:
-

المع ةين اليائمين اللاليين ،عالشعا ت اللالية

-

المع ةين المؤقطين اللاليين عمسطعاه الطعايما عطيتيبه

-

المها

-

المسطعى اللالا إلن از المهمة

-

المسطعى المنشعي إلن از المهمة

-

أسباب اايط فات أع النعاقا

مثال عن نقاش حول مستوى إنجاز المهمة:
طسني إلى إليى العليات مهمة طةطي

المؤسسات فا هذا الم اد عالطلقق من مطابقطها لان

قي يقع هؤال المةطشعن بك 500لماية طةطي

القانعنية .يم ن أن طط عن من  10مةطشين فقط.

سنعياع ،بما فا ذلك إ تالات المطابعة ال زمة للاات لي اامطثاد.

لنةطتض أن ليي المؤسسات الطا يطعين طةطيشها بانط ا هع .5000
هذا يعنا أن لمايات الطةطي

ط تي بمعيد د  10سنعات.

إن المسطعى العا المت ع لعمايات الطةطي

هع د سنطين.

عهذا يعنا أن المؤسسة ينبغا أن ط عن قايتة لاى إ تال  2500لماية طةطي

فا السنة.

عهذا يططاب  50مةطشاع ذات مؤه ت مليية عيا عين لاطيتيب.
يةية الطعامد مخ الة عة هع السؤاد الذي سيط طناعله فا اليطة ااسطتاطي ية)...
فا لاد ع عي فتق بين المسطعى اللالا إلن از المهمة عمسطعى اان از المطاعب ،ما هع السبب؟ قي يعزى ذلك فا ثيت من األليان إلى
يعطبت مخ العثائق السابقة المطالة ذات الطبيعة اإلسطتاطي ية أم اعت اية فا األهمية .فلطى لع ل ططعافق هذه العثائق طماماع مخ المعاييت
نقا فا المع ةين ،عل نه قي يععي أي اع إلى أن مة معقية عا تالات لمد معقية عطسطغتق عقطاع طعي ع ،ع ياب الطةعيض ،عالطييد من
القيمة لعد ططعيت المؤسسة أع القطاس الذي طشتف لايه.
اللييثة لاطيطيط ااسطتاطي ا ،إا أنها طلطعي لاى ال ثيت من التؤى عاألف ات ّ
الياتج ،عما إلى ذلك.
عينبغا اإلسطةاية من هذه المنشعتات لني صيا ة اليطة ااسطتاطي ية عاي ات ها فيها إن أم ن.
عيم ن لة ابة لاى هذه األسئاة أن طعطا أف ا اعت لن اإل تالات العا ب اطياذها فا إطات اسطتاطي ية المؤسسة.
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قا مة مرجعية باألنشطة موجهة ل مدرب و ر يس فريق التخطيط االستراتيجي
 .1ع خ قائمة بالمصال عاألقسا الطا طتيي إي ات ها فا ال تية
 .2فا لاد ع عي ليي بيت ياع من األقسا  ،يم نك أن ط طةا بالمصال عبعض األقسا الميطاتة .إلتا لاى ايطيات
أ ثتها ذات الصاة من ليث اإلنطاجغ طقيي الييمات
يقس أل ال فتيق الطيطيط ااسطتاطي ا المصال أع العليات فا ما بينه
.3
ّ
 .4ي تي أل ال الةتيق المقاب ت مسطييمين ااسطبيان األش اد  5 ،4ع)6
 .5يقع أل ال الةتيق بإلياي طقتيت المقاباة = ااسطبيان الذي ط ّ ماؤه)
 .6يقي األل ال النطائج إلى فتيق الطيطيط ااسطتاطي ا
 4.1.2جمع البيانات حول القطاع
 .7إن مقتت الةتيق مسؤعد لن ع خ مع ز م يي يم ن ط مينه فا الةصد المطعاق بالطلايد فا اليطة ااسطتاطي ية
 .8يط طشاطت هذا ال زل من الةصد المطعاق بالطلايد مخ ميخ أل ال فتيق الطيطيط ااسطتاطي ا
 .9طلييي إطات زمنا ل د نشاط

٤.١.٢

جمع البيانات حول القطاع

فا المتلاة األعلى من الطلايد ،ي ب أي اع مخ البيانات بيانات مية قيت المسططاس) لن القطاس .إن نعس البيانات ييطاف بين قطاس
عآيت ،عل ن العناصت الثابطة ها:
اللالا لاقطاس من ليث ليي المؤسسات أع الزبائن،

-

الل

-

ط عين هذه األلياي من ليث األل ا أع األنعاس ،إذا اقط ى األمت

-

الميزانية المعنية لاى صعيي الط اةة أع اإلنطاج،

-

لصة القطاس فا إ مالا الناطج الملاا عما شابه ذلك

-

مقاتنة لاقطاس لاى المسطعى اليعلا اليتاسات المقاتنة ،عالمقاييس ،الطصنيةات ،ع يتها)

-

المشا دغ الق ايا التئيسية فا القطاس

-

ع خ قائمة بأصلاب المصالة التئيسيين فا القطاس

إذا انت البيانات الهامة يت مطعفتة ،أع ليست ذات نعلية يية ،ط يت اإلشاتة إلى ذلك ،ألنه من شأن ذلك أن يؤيي إلى ع خ مساتات
لمد مليية فا اليطة ااسطتاطي ية.
ينبغا أن يشمد مخ البيانات لعد القطاس لقي لقالات مخ ممثاين بات لن القطاس الذي طييمه الع ازتة أع المؤسسة :أي زبائنها
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عالغتض من الاقالات هع معتفة:
-

ما ها ن تة القطاس إلى ذاطه ،عما ها المشا د الطا يعا هها بتأيه الياا

-

ما ها ن تة القطاس إلى الع ازتة ،عأين يم ن لاع ازتة أن طلسن أياله ا
1

قا مة مرجعية باألنشطة موجهة ل مدرب و ر يس فريق التخطيط االستراتيجي
 .1ع خ قائمة بالبيانات العا ب معها لن القطاس الذي طعمد فيه مؤسسطك عطلييي المصايت الملطماة لاعثعت لاى هذه البيانات
 .2طقسي مها

مخ البيانات لاى أل ال الةتيق ،بما فا ذلك المقاب ت

 .3ط ايف المقتت بع خ مع ز م يي لن البيانات الطا ط ّ
ااسطتاطي ية

معها يم ن ط مينه فا الةصد المطعاق بالطلايد فا اليطة

 .4طشاطت هذا ال زل من الةصد المطعاق بالطلايد مخ ميخ أل ال فتيق الطيطيط ااسطتاطي ا
 .5طلييي إطات زمنا ل د نشاط.

 ٤.١.٣تح يل البي ة الخارجية PESTLE
طن ت هذه المقاتبة فا الععامد السك ك ككياسك ك ككية ،عااقطصك ك ككايية عاا طمالية ،عالط نعلع ية ،عالبيئية ،عالقانعنية الطا طؤثت لاى اليطة .عطشك ك ككمد ي اتسك ك ككة
الطغيتات المطعقعة ،عطأثيتها لاى لامد عالي أع أ ثت ،عالععامد الطا يم ن االطماي لايها ليل هذه اليطة ،بما يزيي من فتص ك ك ك ك ك ككها فا طلقيق

األهياف المليية.

السياسي
اإلقتصادي

اإلجتماعي

الوزارة
البيئي

التكنولوجي

التشريعي

طمثد الععامد السك ك ككياسك ك ككية د األنشك ك ككطة السك ك ككياسك ك ككية ال اتية فا باي ما عطلييي ما إذا ان بإم ان أي قعة يات ية أن طقاب المعازين بطتيقة

معينة .عطلاد هذه الععامد المزاج الس ككياس ككا عالس ككياس ككات الطا قي ط ككعها الل عمة بهيف معين .نذ ت لاى س ككبيد المثاد الس ككياس ككة المالية،
عالطعتيةات ال مت ية الط اتية عال تائب ،عططعتات السياسة اليات ية ،عالطغييتات الل عمية ،ع يتها.

 1يقي الش د  2قائمة باألسئاة الملطماة الطا يم ن طتلها ي د هذه المقاب ت.
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أما الععامد ااقطصايية فطأيذ فا اإللطبات اللالة ااقطصايية السائية فا الب ي ،عالطماات أن طؤيي السيناتيعهات ااقطصايية العالمية إلى

طلعلها أ ليمه .عطشككمد هذه الععامد معيات الط ككي  ،عأسككعات صككتف العم ت األ نبية ،عأسككعات الةائية ،عالةقت ،عطعزيخ الثتعة ،عما إلى
ّ
ذلك من لعامد من شأنها أن طؤثت لاى يعتة العتض عالطاب عطؤيي إلى طغييتات بيتة فا بيئة المؤسسة.

ططعاق الععامد اا طمالية بالعقاية اا ط مالية لامعاطنين الذين يعيش ك ك ك ك ك ككعن فا باي معين .عييطزد ذلك النعالا المطعاقة بالثقافة ،عالطت يبة
الس انية العمتية ،عالمسائد ال نسانية عاألنماط المتطبطة بها .عفا بعض األليان ،لاى هذا الطلايد أن يشمد الععامد اليينية.

طأيذ الععامد الط نعلع ية فا االطبات معيد طقي الط نعلع يا عمسطعى الط امد الذي طلطا ه الشت ة مخ هذا الطقي الط نعلع ا.
ططعاق الععامد القانعنية ب ميخ الم عنات القانعنية عاإل تائية فا الب ي .عيأيذ ذلك بعين االطبات أي ك ك كاع بعض المعاييت الطا قي يطعين لاى
الشت ة اسطيةاؤها من أ د البيل فا اإلنطاجغ الطتعيج.

ططعاق الععامد البيئية بالمعاقخ ال غتافية عالععامد البيئية األيتى ذات الص ك ك ك ككاة الطا قي طؤثت لاى طبيعة لماك .لاى س ك ك ك ككبيد المثاد ،طعطمي
شت ات األلماد الزتالية بش د بيتلاى هذا النعس من الطلايد.

إن اليطعات المطّبعة فا طلايد  PESTLEها:
 -ستي المعا يخ األبتز ل د من الععامد المذ عتة أل ه،

 -اطياذ قتات لعد ما إذا ان الططعت المطعقخ هع ل ج أع فتصة ،عيت ة أهميطه،

 البلث فا طبيعة الططعت الذي قي يليث لاى الميى القصيت أع المطعسط أع البعيي ل د مع عس من المعا يخفا اليطة)،

من الةطتة المشمعلة

 البلث فا ما إذا ان هذا الططعت أع ياب الططعت) قي يش د طهييياع أع فتصة بالنسبة إلى د مع عس من المعا يخ،المبين فا
 -طقيي نطائج المناقشة فا الش د ّ

الشكل 1

قا مة مرجعية باألنشطة موجهة ل مدرب و ر يس فريق التخطيط االستراتيجي
 .1طن ي المناقشة لمدل طلايد  PESTLEفا فتيق الطيطيط ااسطتاطي ا.
 .2ملاعلة اللصعد لاى ق ية عالية لاى األقد طلت د لنعان فا د لامد فا الش د الش د )1
 .3ط ايف المقتت بع ك ك ك ككخ مع ز م يي لن البيانات الطا ط ّ
اليطة ااسطتاطي ية

معها يم ن ط ك ك ك ككمينه فا الةصك ك ك ككد المطعاق بالطلايد فا

 .4طشاطت هذا ال زل من الةصد المطعاق بالطلايد مخ ميخ أل ال فتيق الطيطيط ااسطتاطي ا

15

 ٤.١.٤تح يل

حاب الم حة

يهيف طلايد أص ك ك ك ككلاب المص ك ك ك ككالة إلى طلييي معقف ميطاف الم معلات اليات ية عطأثيتها لاى طنةيذ اليطة ااس ك ك ك ككطتاطي ية .عططتاعح هذه
الم معلات اليات ية من الةئات اا طمالية عالم معلات ااقطصايية المعنية عصعاع إلى الةئات األقد طأثي اعت.

يطمثد أصككلاب المصككالة اليايايعن بمع ةا المؤس كسككات الذين يط ّ طلايد مناصككبه عنةعذه من ي د قس ك طلايد البيئة الياياية الش ك د
.)2
من المةيي أن يط ّ طقسكي أصكلاب المصكالة اليات يين الذين قي ي عن لييه طأثيت لاى طنةيذ اليطة إلى أصكلاب المصكالة القطاليين عمن
ه من ياتج القطاس .عفا ما ياا ائلة بالةئات المطتعلة:
الشت ال القطاليعن عاألطتاف المعنية بما فا ذلك:
الشركاء القطاعيون ،مثد:
-

المعتيعن الذين يقيمعن ييماطه عمنط اطه إلى المؤسسة

-

الزبائن الذين يلصاعن لاى المنط ات عالييمات من المؤسسة
إشاتة إلى أن هذه الةئة من أصلاب المصالة قي ط ّ المعاطنين األفتاي ،أع الشت ات ،عالمن مات لاى أنعالها ،عالمناطق،
عالقطالات ااقطصايية ،عالةئات اا طمالية ،ع مالات المصال عما إلى ذلك؛
مالات المصال عالمن مات الطا طمثد أ زال من) القطاس

-

الشركاء الخارجيون ،مثد:
-

ال هات المانلة الطا طقي الطمعيد لألنشطة

ال هات اليعلية الطا قي طعفت الطمعيد أع المعتفة أع فا بعض اللاات طساه فا طن ي أنشطة المؤسسة

-

المن مات الل عمية ع يت الل عمية األيتى المن مات يت الل عمية عالع ازتات عاأللزاب السياسية عالبتلمان عم اس العزتال) ،الطا

-

الهيئات األيتى أع األفتاي الذين قي يساهمعن فا المؤسسة من ي د الييمات ااسطشاتية ،عاليبتة الةنية ،عاليل المايي عالمعنعي،

يعطبت طعاعنها

تعتياع لن اح األنشطة .عيم ن أن طشمد الشت ال عاليصع .

عطقيي المعاعمات المتط عة ،مثد ع اات األنبال عالمؤسسات اإلذالية عالطاةزيعنية ع يتها.

يم ن طصنيف أصلاب المصالة بطتق مطعيية عفقاع ليعته عأهميطه  .مث ع :هد لييه طأثيت لاى مؤسسط
مؤسسط

أع ا؟ هد لييه مصالة فا

أ ا؟

إن سؤااع مهماع يطتح هع بالطبخ يف ينبغا أن ططعامد المؤسسة مخ أصلاب المصال فيها؟
ماهع مطعافق لايه لالياع يعطا الصعتة الطالية:
إن أصلاب المصالة الذين لييه مصالة مباشتة فا مؤسسط
بش د عثيق معه عملاعلة الطأثيت لاى معاقةه عق اتتاطه .

إلى انب طأثيت بيت لايها يعتفعن بالملةّزين .عمن المسطلسن الطعاعن
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عيطاق لاى أصلاب المصالة الذين ليس لييه مصالة بيتة عل ن قي ي عن لييه طأثيت أع نةعذ بيت إذا طلت عا طسمية عالعناصت
المسططتةع .عمن المسطلسن إبقاؤه لاى اط س ّيي بما ي تي.

أما أصلاب المصالة الذين لييه مصالة بيتة فا مؤسسط
المة د معه هع

عل ن طأثيت أقد فيم ن طسميطه بالميافعين لن مؤسسطك .عأساعب العمد

المسطمت.
مان ت اه
ّ

عأيي اعت ،يسمى أصلاب المصالة الذين ا مصالة لييه فا مؤسسط  ،علييه طأثيت قايد أع ا طأثيت البطة لايها بال مبالين .ا لا ة
بي من إبقائه طلت ن ت .
اطياذ ال ثيت من اإل تالات ط اهه عل ن ا ّ
لما ّبيناه سابقاع:
عفا ما ياا يقي ال يعد الش د  )4لملة لامة ّ

قايد

م

حة:

قية

الالمبالون

المدافعون

مصالة قاياة

مصالة بيتة

ص ليات قاياةغ نةعذ قايد

ص لياتغ أهمية قاياة

السياسة المعتمدة:

السياسة المعتمدة:

العنا ر المستترة

المحفزون

مصالة قاياة اآلن

مصالة بيتة

ص ليات عاسعةغ نةعذ بيت

ص لياتغ أهمية بيتة

السياسة المعتمدة:

السياسة المعتمدة:

متاقبطه

ص لياتغ نةعذ:

بيت

كبيرة

بي من إت ائه باسطمتات
ا ّ

إبقاؤه لاى اط س بما ي تي

إياتة ل قاط  ،الطعاعن معه عملاعلة الطأثيت لايه
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قا مة مرجعية باألنشطة موجهة ل مدرب و ر يس فريق التخطيط االستراتيجي
 .1طن ي النقا

من فتيق الطيطيط ااسطتاطي ا لطلييي أصلاب المصالة اليات يين الملطماين لامؤسسة

 .2ملاعلة طقيي يت ة أهميطه عاهطمامه بالمؤسسة عطصنيةه بين الملةزين عالعناصت المسططتة عالميافعين عال مبالين
 .3مدل اإلسطماتة الش د )3
 .4ط ايف المقتت بع خ مع ز م يي لن النقا

الذي تى فا صاب النا.

م ل ة :ي ب يمج نطائج طلايد أصلاب المصالة عطلايد  PESTLEفا نا عالي.
 .5طشاطت هذا ال زل من الةصد المطعاق بالطلايد مخ ميخ أل ال فتيق الطيطيط ااسطتاطي ا

 ٥.١.٤التح يل الرباعي SWOT
يط اسطييا طلايد  SWOTهنا أياة لطلايد المؤسسة عبيئطها .عل ن ط يت اإلشاتة أن طلايد  SWOTيم ن ططبيقه لاى أمعت ثيتة ما
لاى مسطعيات ميطاةة .عيم ن ططبيقه لاى المؤسسة

د ،علاى القطاس الذي طشتف لايه ،علاى أ زال من المؤسسة أع القطاس لاى

سبيد المثاد ،من أ د اللصعد لاى طلايد أ ثت طةصي ع) ،أع لطى لاى اليطط عالمشاتيخ.
قي ي عن من المسطلسن إ تال العييي من طلاليد  SWOTبش د منةصد ،منها طلايد لامؤسسة ،عآيت لاقطاس ،عما إلى ذلك .فنقاط القعة
عال عف فا مؤسسة ل عمية معينة ،الع ازتة لاى سبيد المثاد ،ليست بال تعتة ها نةسها نقاط القعة عال عف المع عية فا القطاس
الذي طشتف لايه.
من يت ال افا أن يط ّ طقيي قائمة بنقاط القعة عال عف الياياية عالةتا عالطهيييات اليات ية فا طلايد  . SWOTبد ي ب طلايد
ال تعف عاألسباب عالنطائج المطعاقة بالمعاييت المذ عتة .عمن المه لاطلايد أن ي عن شام ع عأن يش د صعتة أعلية طليي ما ي ب القيا به
ل مان ن اح اليطة.
يطمثد الطليي التئيسا ي د إلياي اليطة فا

مان المعالمة بين نقاط القعة عالةتا ،عطلعيد ال عف إلى قعة ،عطلعيد العقبات

الياياية إلى طهيييات عمن ث إلى فتا طنمعية.
يم ننا اسطييا المن عتات الطالية فا إلياي طلايد :SWOT





المعاتي المالية

المعاتي الطن يمية :تأس الماد البشتيغ الطن يميةغ اإلل مية

الزبائن المسطةييعن)
النالية العماياطية
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عيع

الش د  )2طلايد  SWOTالذي يش د عهت متلاة الطلايد

من لماية الطيطيط ااسطتاطي ا.

البي ة الخارجية
(تح يل  ( PESTELسياسي ,اقت ادي ,اجتماعي ,تكنولوجي ,بي ي
وقانوني

تحليل داخلي

SWOT

-

البناء

مواطن

-

الناس

القوة

-

المسارات

-

المالية

-

التكنولوجيا

تحليل خارجي
الفرص

التهديدات
التهديدات

مواطن
الضعف

-

تح يل ال ناعة

-

حاب

تح يل
الم

-

حة

•

تقيم
الزبا ن/العمالء

لعامد اسطتاطي ية

الشكل ( )2منهجية التح يل الرباعي)(SWOT
ي هت التس الطع يلا أيناه بعض الطيابيت الطا يم ن أن طش د عاباع لاى بعض نقاط ال عف ،عمن ي د ذلك أن طلعد نقاط ال عف
إلى فتا لاطلسين:
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فرص التحسين

نقاط الضعف

الحصول على التكنولوجيا األكثر تطوراً
استناداً إلى الحاجات التي ت ّم تحديدها

غياب التكنولوجيا المتقدمة

تخصيص موارد التدريب و /أو تعديل معايير
التوظيف لضمان اتساقها مع الحاجات

غياب المهارات الالزمة
ضعف جودة األداء /معايير الخدمة متدنية

إعتماد وتطبيق معايير الجودة في مجال
اإلدارة والخدمات

غياب التمويل

إيجاد موارد تمويل خارجية جديدة

اإلستعانة بالمصادر الخارجية على أساس
اتفاقات الخدمات

إيجاد موارد تمويل خارجية جديدة

نموذج المبادرات
يغطا الطلايد الياياا العناصت الطالية:

-

البنية التنظيمية عميى م لمطها لامها المسنية.

-

العم يات عقيتطها لاى يل مططابات اليطة ااسطتاطي ية.

-

طلايد الموارد البشرية لطقيي اللا ة لامعاهب المطيصصة عأن خ السبد لالصعد لايها.

-

الطقيي المالي لاميزانية عفقاع لايطة ااسطتاطي ية عالطلايد المالا عااقطصايي لاع ازتة.

-

الطقيي التكنولوجي ل ةالة ن
من قبد المسطيي .

إياتة المعاعمات ،بما فا ذلك قعالي البيانات المعلية علمايات طلييث المعاعمات عسهعلة العصعد إليها

من المه أن نةه طأثيت هذه العناصك ك ك ككت لاى اليطة ااسك ك ك ككطتاطي ية من البياية إلى النهاية ،عيعتها فا ن اح اليطة .عيم ن لاميططين أن

يقعمعا بططعيت المبايتات ال ةياة بطعزيز المؤسسة ،عيل اليطة عزياية فتا الن اح.
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م در داخ ي

فا نهاية المطاف ،لاى الطلايد التبالا  SWOTأن يط عن من اسطماتة لاى النلع الطالا:2

مفيد

مضر

مواطن القوة

مواطن الضعف

-

البنية الطن يمية

-

البنية الطن يمية

-

العمايات

-

العمايات

-

المعاتي البشتية

-

المعاتي البشتية

-

المالية

-

المالية

الط نعلع يا

-

م در خارجي

الفرص

-

الط نعلع يا

التهديدات

-

البنية الطن يمية

-

البنية الطن يمية

-

العمايات

-

العمايات

-

المعاتي البشتية

-

المعاتي البشتية

-

المالية

-

المالية

-

الط نعلع يا

-

الط نعلع يا

قا مة مرجعية باألنشطة موجهة ل مدرب و ر يس فريق التخطيط االستراتيجي
 .1طن ي النقا

لمدل طلايد  SWOTفا اإل طماس العا لةتيق الطيطيط اإلسطتاطي ا.

 .2ملاعلة اللصعد لاى ق ية عالية لاى األقد طلت د لنعان فا د تبخ من هذه المصةعفة
 .3ط ايف المقتت بع خ مع ز م يي لن البيانات الطا ط ّ
ااسطتاطي ية

معها يم ن ط مينه فا الةصد المطعاق بالطلايد فا اليطة

طشاطت هذا ال زل من الةصد المطعاق بالطلايد مخ ميخ أل ال فتيق الطيطيط ااسطتاطي ا

 ٤.١.٦إنجاز التح يل

 2يم ن إي اي اسطماتة بالل

ال امد فا الش د 7
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تى عصف يمس طتق لاطلايد الياياا عاليات ا ،فا األقسا السابقة.
عل ن ط يت ااشاتة إلى أنه من المم ن أن طيطاف نطائج إليى طتق طلايد أصلاب المصالة فا إليى المؤسسات لن النطائج النا مة
لن الطلايد بطتيقة ميطاةة .عفا هذه اللاد ،من الم يي طلييي اايط فات أع أع ه الط اتب الملطماة عطصنيةها ،ما ي سب الطلايد
المزيي من اإلطساق .يم ن أن يطلقق ذلك لاى النلع األف د من ي د نقا

من م معلة ميصصة.

أيي اعت ،عبعي الطأ ي من اطساق الطلايد ،ي ب لتض الطلايد لاى التئيس الطنةيذي عأصلاب المصالة .ا ططتييعا فا األيذ بآتائه  ،سيما
عأن ذلك سيؤيي لمعماع إلى طلسين نعلية الطلايد.

قا مة مرجعية باألنشطة موجهة ل مدرب و ر يس فريق التخطيط االستراتيجي
 .1يقع المقتت بيمج أ زال ميطاةة من الطلايد فا فصد عالي الةصد  )2من اليطة ااسطتاطي ية
 .2طن ي النقا

فا فتيق الطيطيط ااسطتاطي ا العا لطلييي أع ه الط اتب بين األ زال الميطاةة لاطلايد عملاعلة العصعد إلى

طعافق فا اآلتال بشأن يةية الطعامد معها.
 .3طشاطت الطلايد مخ اإلياتة التئيس الطنةيذي عتؤسال اإلياتات التئيسية) عصناس القتات السياسا لامؤسسة .إيتاج م ل اطه فا
الطلايد.
 .4اللصعد لاى معافقطه لطقاس الطلايد مخ أصلاب المصالة
 .5طشاطت الطلايد مخ أصلاب المصالة عمناقشطه معه
 .6إيتاج م ل اطه فا مل ت اا طماس الطلاياا عاإلشاتة إلى أنها صايتة لن أصلاب المصالة
 .7نطي ة ذلك هع الةصد  2من اليطة ااسطتاطي ية

٤.٢

بيان المهمة

بعي إن از الطلايد ،يم ن اإلنط ق بصيا ة اليطة .عطق ا المتلاة األعلى فا هذه العماية بصيا ة لناصت السياسة عها :بيان
المهمة ،عبيان التؤية ،عبيان القي  ،عاألهياف العامة عاألهياف المليية عمسات العمد.
 ٤.٢.١ما هو بيان المهمة وما هو شك ه؟
عبت بيان المهمة لن هيف المؤسسة أي سبب ع عيها.ع قي يعبت أي اع لن نطاق لمد المؤسسة ،ععايطها ،عأساليبها فا العمد.
يّ
يسككطني بيان المهمة إلى الطش كتيعات الطا أنشككأت المؤس كسككة ،عالطا بيعتها طقع لاى العقائخ ،عالي اتسككات المييانية ،عاإللصككالات ،عالمعاعمات
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اإل ككافية .عهع يأيذ أي ك كاع بعين االطبات المعاتي المطالة لامؤسك كس ككة ،عقيتات األيال الياص ككة بها ،عالطلييات المطعقعة .لذا ي ب أن ط عن

المهمة عاقعية .من نالية أيتى ،ينبغا أن يع س بيان المهمة أي اع طمعح المؤسسة فا طلسين أيائها عييماطها.
لهذا السبب ينبغا أن يطس بيان المهمة بالسمات الطالية:
-

يعبت لن عهت
اإلي از عاليقة :لاى البيان أن ي عن مقط باع ،فيييد مباشتةع فا المع عس بعيياع لن الطةسيتات عالطةاصيد ،ليث أنه ّ
بيان المهمة .قي ي عن أشبه بالشعات عية د أن ا يط اعز  25امة فا ماة عالية.

-

ايت لاى طغطية الطغييتات الملطماة الطا قي طط أت لاى مماتسات العمد عالعاية المطعقعة ي د
المتعنة :ي ب أن ي عن بيان المهمة ق اع

-

قي يسطعلا من أف د المماتسات اليعلية فا هذا الم اد إذا أم ن ذلك.

فطتة الطيطيط ،إا أنه ا ينبغا أن ي عن مةص ع.

٤.٢.٢.

أهمية بيان المهمة

إن ع عي بيان مهمة متن ،إلى لي معين ،يسم بما ياا:
من العقت المليي،

.1

طقيي إطات طت يز) لطلييي األهياف عالمبايتات عالمشاتيخ عالبتامج الطا طسالي المؤسسة لاى طلقيق تؤيطها

.2

طعتيف ال مهعت بأهياف المؤسسة عنطاق لماها،

.3

مسالية أصلاب المصالة لاى الطلاا بةه أف د لنطاق المؤسسة عطع هها،

.4

مسالية المع ةين لاى فه يعته لاى نلع أف د عطعزيز الطزامه لبنال بيئة لمد منط ة عسايمة ،

.5

طسايط ال عل لاى م اات اإلهطما المشطت ة بين المؤسسة عالهيئات اا طمالية عالم طمعات الملاية عأصلاب المصالة اليات يين
اآليتين،

.6

القيتة لاى الط يف مخ الطغيتات يايد بيئة لمد المؤسسة ،بما فا ذلك الطغيتات فا مططابات أصلاب المصالة عالهيئات اليعلية ذات
الصاة.

٤.٢.٣

إعداد بيان المهمة

ططمثد الطتيقة األ ثت شيعلاع إللياي بيان المهمة فا طن ي نقا
النقا

صغيت ،يم ن أن ي عن
من الم معلات .عبالطالا ،إذا ان فتيق الطيطيط
اع

من اسة لامة .أما إذا ان ليي أل ال الم معلة يط اعز اليمسة لاى سبيد المثاد ،فيم ن لينها طقسي الم معلة إلى

م معلات من ث ثة أل ال ل د منها ،لاى أن طقع د م معلة بصيا ة بيان لها ،عياا ذلك لاقة نقا

لا .

3

3
ا،
م ل ات :يم ن م ات عة األمثاة السهاة اإلسطعماد لع خ بيان المهمة عبيان التؤية فا الش د  8عاألياة  .9ما يتي فا الش د  8هع أ ثت ا طما ع

عل ن ما يتي فا األياة  9قي يؤيي إلى بيان مهمة أقصت إلى لي ما .عيم ن اإلسطعانة به قائمة م ات عة .
-

طتي أمثاة لن بيانات مهمة أ ثت طةصي ع فا األياة  ،10عطتي أمثاة لن بيانات المهمة المع زة عالطا طأطا لاى ش د شعاتات فا األياة .11
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فا النهاية ،يطعين ايطيات بيان المهمة بطعافق اآلتال .عفا لاد طع ّذت ذلك ،يععي إلى التئيس الطنةيذي المييت العا فا الع ازتات) أن يقتت بهذا
الشأن.

قا مة مرجعية باألنشطة موجهة ل مدرب و ر يس فريق التخطيط االستراتيجي
 .1طن ي النقا
أ.

يايد فتيق الطيطيط اإلسطتاطي ا لعد بيان المهمة.
من م معلة عالية فا لاد ان فتيق الطيطيط اإلسطتاطي ا م عناع من يمسة أل ال أع أقد.

ب .فا لاد ان فتيق الطيطيط اإلسطتاطي ا ي ّ أ ثت من يمسة أل ال ،يم ن
من ث ثة أفتاي عالطاله الطع يهات بع خ بيان مهمة ياا به

ايطيات طقسي الم معلة إلى م معلات

 .2اسطييا المنه ية المبينة فا الش د  8عاسطييا المعاعمات عاألمثاة العاتية فا األيعات  9ع 10ع 11أل تاض الطلقق.
 .3الطلقق من بيان المهمة الذي يعافق لايه الةتيق عفقاع لامعاييت العاتية فا 4.2.1
 .4طعيياه ل ا يةا بالمعاييت المبينة فا الةقتة 4.2.1.
 .5طتله لاى فتيق الطيطيط اإلسطتاطي ا الطمايه.
 .6يعتيه المقتت فا صاب النا ،لاى أن يايه فا عقت الق بيان التؤية عبيان القي

٤.٣.

بيان الرؤية

 ٤.٣.١ما هو بيان الرؤية وكيف يكون شك ه؟
إن التؤية ها المسككطقبد الذي طت ب المؤسكسككة فا طلقيقه فا

ككعن فطتة زمنية مليية  3إلى  5سككنعات) عفقاع لمن عت المؤسكسككة .أما فا

المماتسة العماية ،فها ط سيي لمسطقبد القطاس الذي طنطما إليه المؤسسة عاليعت الذي طاعبه المؤسسة فا تس مسطقبد هذا القطاس .عيم ن

نشبه التؤية بك عال عل اليعاتع الذي يع ه اإلياتة الطعياة األ د ليطة الطنمية.
أي اع أن ّ

طقع التؤية لاى ما ياا :المها  ،عبيان المهمة ،عالططعتات اليعلية عالبنية القطالية المسطقباية  ،عططاعات المؤسسة لهذا القطاس عمسطقباها،
عأف د المماتسات فا المؤسسات المشابهة ،عالقيتة العاقعية لامؤسسة عام انياطها لطلقيق هذه التؤية.

باإل ك ك ك ككافة إلى المصك ك ك ككايت المذ عتة أل ه ،طؤثت المصك ك ك ككايت الطالية بيعتها لاى صك ك ك ككيا ة التؤية :ططاعات اليعلة لاى المسك ك ك ككطعى الطنمعي،
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عاألعلعيات الياص ككة بالمؤسك كس ككة ،عت بات النعاب فا البتلمان ،عططاعات أص ككلاب المصك كالة لاى الص ككعيي اإلقطص ككايي ،نطائج عطعص ككيات
اليتاسات الصايتة لن المؤسسات البلثية عاأل اييمية ،عالمن مات اليعلية عالهيئات ااسطشاتية.
٤.٣.٢

همية بيان الرؤية

بي من أن ط عن عاقعية عطمعلة فا العقت لينه:
إن أهمية التؤية طعازي أهمية بيان المهمة ،عمن أ د أن ططلقق التؤية ا ّ
واقعية ،لاى أساس بيانات لامية علماية علقيقية مطينة .عها طسطمي عاقعيطها من:
-

عنها طنبثق لن ططاعات الطنمية العامة لايعلة عططاعات الع ازتة بصعتة ياصة.

-

أنها طع س أعلعيات العزاتة الميلعمة من قبد اليعلة)

-

أنها طع س بش د لا ت بات عططاعات الشعب ،عأصلاب المصالة فا الم اد اإلقطصايي ،عطأثيتات القطالين العا عالياا األيتى.

-

مشطقة من عغ أع طتالا النطائج عالطعصيات المسطياصة من اليتاسات الصايتة لن المؤسسات البلثية عاأل اييمية ،عالمن مات اليعلية،
عالهيئات ااسطشاتية.

-

عنها يالية من األعها عالطقييتات الطا ا أساس لها.

طموحة ،مما يع س ت بة الع ازتة فا طلسين األيال عزياية ال ةالة ،مخ األيذ بعين االطبات ما ياا:
-

ططعيت العلا المؤسسا ،عالم طمعا ،عالةتيي ليى القاية اإلياتيين عالمع ةين.

-

ططعيت اإلم انيات عالقيتات الياياية لاع ازتة عالعامة لايعلة.

-

اللصعد لاى اليل الةنا عالمالا من اليالمين عغ أع ال هات المانلة.

-

طعزيز المعاتف الم طسبة عاليتعس المسطةاية من الط اتب السابقة عغ أع المسطمية من أف د المماتسات اليعلية.

-

يل أليث الططعتات العامية عالطقنية.

طشك ك ك ك ك ك ك د هذه العناص ك ك ك ك ك ككت م طمعة قعة يفخ قعية لططعيت تؤية عاقعية عطمعلة عقاباة لاططبيق .إا أن بنال التؤية يططاب قيتة لاى طلايد

المسطقبد اسطناياع إلى بيانات عاقعية عيقيقة عاإلبطعاي لن األعها عالطعقعات يت العامية.
يةطتض ع خ تؤية معتفة طةصياية لما ياا:
-

الع خ التاهن لقطاس الع ازتة ،عاللا ات الطنمعية لاقطاس عالم اد

الع ازتة عالقيتة اللالية لايعلة عام انياطها لطلقيق النطائج.
ما يططاب ع عي صعتة عا لة لن:

-

المسطقبد الذي ططم إليه الع ازتة
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الصعتة المسطقباية لاع ازتة عيعتها

-

٤.٣.٣

إعداد بيان الرؤية

ططمثد الطتيقة األ ثت شيعلاع إللياي بيان التؤية فا طن ي نقا
النقا

من الم معلات .عبالطالا ،إذا ان فتيق الطيطيط صغي اعت ،يم ن أن ي عن

من اسة لامة .أما إذا ان ليي أل ال الم معلة يط اعز اليمسة لاى سبيد المثاد ،فيم ن لينها طقسي الم معلة إلى

م معلات من ث ثة أل ال ،لاى أن طقع د م معلة بصيا ة بيان لها ،عياا ذلك لاقة نقا

لا .

4

فا النهاية ،يطعين ايطيات بيان التؤية بطعافق اآلتال .عفا لاد طع ّذت ذلك ،يععي إلى التئيس الطنةيذي المييت العا فا الع ازتات) أن يقتت بهذا
الشأن.

قا مة مرجعية باألنشطة موجهة ل مدرب و ر يس فريق التخطيط االستراتيجي:
 .1طن ي النقا
أ.

يايد فتيق الطيطيط اإلسطتاطي ا لعد بيان التؤية.
من م معلة عالية فا لاد ان فتيق الطيطيط اإلسطتاطي ا م عناع من يمسة أل ال أع أقد.

ب .لاد ان فتيق الطيطيط اإلسطتاطي ا ي ّ أ ثت من يمسة أل ال ،يم ن
م معلات من ث ثة أفتاي عالطاله الطع يهات بع خ بيان التؤية الياا به

ايطيات طقسي الم معلة إلى

 .2اسطييا المنه ية المبينة فا الش د  9عاسطييا المعاعمات عالطلقق من بيان التؤية الذي يعافق لايه الةتيق اسطناياع إلى
المعاييت المبينة فا الةقتة .4.3.1
 .3طعيياه ل ا يةا بالمعاييت المبينة فا الةقتة .4.3.2
 .4طتله لاى فتيق الطيطيط اإلسطتاطي ا الطمايه.
 .5يعتيه المقتت فا صاب النا ،لاى أن يايه فا عقت الق عبيان القي

٤.٤

بيان القيم

٤.٤.١

تعريف القيم وبيان القيم

4

م ل ات :يم ن م ات عة اامثاة السهاة اإلسطعماد لع خ بيان التؤية فا األياة  .12ما يتي فا األياة  10هع أ ثت ا طمااع ،عل ن ما يتي فا األياة 7

قي يؤيي إلى بيان تؤية أقصت إلى لي ما .عيم ن اإلسطعانة به قائمة م ات عة .
-

طتي أمثاة لن بيانات تؤية أ ثت طةصي ع فا األياة  .13عطتي أمثاة لن بيانات التؤية المع زة عالطا طأطا لاى ش د شعاتات فا األياة .14
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إن القيم ها المعطقيات عالمثد العايا المشطت ة

من ثقافة أع بيئة ثقافية مليية .عها المبايئ الطا يل

صائب ،عيطأ ،عمقبعد ،ع يت مقبعد .يم ن عصف ن

الةتي لاى أساسها لاى ما هع

القي فا م طمخ ما أع مؤسسة ما بالطباته نافذة يم ن من ي لها تؤية األع اس

المطعاقة بالةتي عع يةطه عبيئطه.
يم ن عصف القي اسطناياع إلى الصةات اللميية لامؤسسة ،مثد :المساللة ،عالشةافية ،عاالط از  ،عالطعامد مخ المعاطنين ،عما سعى ذلك .
5

لاقي السائية فا اإلياتة عبين المع ةين عالطا قي ا ط عن يائماع القي الطا يططاخ الةتي إلى أن طسعي فا المؤسسة) طأثيت بيت لاى ساعك
المع ف عاإلياتة .عط عن هذه اآلثات عا لة فا طتق مماتسة المع ف لعماه عق اتتاطه ،عطنع س لاى نشاطه عمعاقةه.
إن بيان القيم هع لباتة لن قائمة قصيتة من اليصائا عالصةات الطا طاطز بها المؤسسة عطت ب فا ططبيقها فا لماها عالطا طشعت
بأنها سط عن مةيية لطلقيق هذه التؤية.

٤.٤.٢.

همية القيم وبيانات القيم

يش ك د الطعتف لاى الثقافة السككائية فا المؤس كسككة يطعة مهمة لطلييي مش ك ت األيال الطا يم ن أن طؤثت لاى ن اح اليطة ااسككطتاطي ية.

عطعطبت الثقافة المؤس كسككية العامد األه لني طلييي ن اح اليطة ااسككطتاطي ية أع فشككاها .فإذا انت الععامد اليات ية معاطية لان اح عل ط ن

الثقافة المؤس ك كسك ككية ذلك طط ك ككالد فتا الن اح .فا المقابد ،إذا انت الثقافة معاطية لان اح عالععامد اليات ية ليسك ككت ذلك ،ط عن فتا

الن اح ألاى.

منه .بليث طاعب ع هات الن ت اا طمالية يع اعت تئيسياع

عمن المه أي اع أن يط ّ طلييي ن ا القي فا الم طمخ الذي طعمد المؤسسة من
فا طقيي أيال المؤسكسككة عأسككاليب لماها ،عطقبد الم طمخ لم ل ات المؤسكسككة عطاباطها .ما أنه من المةيي الطعتف لاى الثقافة السككائية بين

أص ككلاب المص ككالة اليات يين عالقي عالمبايئ الطا طتلى ل قطه بالمؤسك كس ككة .ليث يعطبت أثت قي هذه ال هات لاى أيال المؤسك كس ككة مهماع
سك ك كعال من النالية اإل ابية أع الس ك ككابية) ،عيم نها الطأثيت لاى مس ك ككطعى طقبد الم طمخ أليال المؤسك ك كس ك ككة ،عفقاع لميطاف الش ك ككت ال اليات يين

لامؤسسة.

ييطاف طأثيت البيئة المؤس كسككية عالبيئة الثقافية العامة لاى أيال المؤس كسككة ،ليث يم نه أن يسككالي لاى طلقيق أهياف المؤس كسككة أع يعيقه عغ

أع ي سالي لاى العصعد إلى الةئة المسطهيفة أع يعيقه .عيش د الطلييي العا لاقي ذات الطأثت األ بت ،عفهمها عطلييي أف د الطتق لاطعامد

معها بعابة يصب من ي لها األثت اإلي ابا لاى د من طنةيذ اليطة اإلسطاتطي ية عطلقيق أهيافها نا لاع.

٤.٤.٣

كيفية

ياغة بيان القيم

5
لية األيعات األياة تق (15
لةط س لاى هذه الصةات اللميية الملطماة يم ن م ات عة ّ
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إن أف د طتيقة لصيا ة بيان القي طق ا بطن ي نقا
النقا

من الم معلات .عبالطالا ،إذا ان فتيق الطيطيط صغي اعت ،فيم ن لينها أن ي عن

من اسة لامة .أما إذا ان ليي أل ال الم معلة يط اعز اليمسة لاى سبيد المثاد ،فيم ن طقسي الم معلة إلى م معلات

من ث ثة أل ال ،لاى أن طقع د م معلة بصيا ة بيان لها ،عياا ذلك لاقة نقا

لا .

لية األيعات.6
عطتي أمثاة لن بيانات القيمة من ّ
فا النهاية ،يطعين ايطيات بيانات القي بطعافق اآلتال .عفا لاد طع ّذت ذلك ،يععي إلى التئيس الطنةيذي المييت العا فا الع ازتات) أن يقتت بهذا
الشأن.
قا مة مرجعية باألنشطة موجهة ل مدرب و ر يس فريق التخطيط االستراتيجي:
 .1طن ي النقا
أ.

يايد فتيق الطيطيط اإلسطتاطي ا لعد بيان القيمة.
من م معلة عالية فا لاد ان فتيق الطيطيط اإلسطتاطي ا م عناع من يمسة أل ال أع أقد.

ب .لاد ان فتيق الطيطيط اإلسطتاطي ا ي ّ أ ثت من يمسة أل ال ،يم ن
إلى م معلات من ث ثة أفتاي عالطاله الطع يهات بع خ بيان القي الياا به

ايطيات طقسي الم معلة

 .2اسطييا المنه ية المبينة فا الش د 10
 .3طتله لاى فتيق الطيطيط اإلسطتاطي ا الطمايه.
 .4يعتي المقتت فا صاب النا بيان القي الذي يش د إلى انب بيان المهمة عبيان التؤية المذ عتين سابقاع فا
الةصد  3من اليطة اإلستاطي ية.
 .5اللصعد لاى معافقة التئيس الطنةيذي عالميتال فا اإلياتات التئيسية لاى بيانات المهمة ،عالتؤية ،عالقي .

٤.٥

و ف حالة األعمال المرجوة

بعي صيا ة بيانات المهمة عالتؤية عالقي  ،قي ي عن من المةيي عصف الع خ المنشعي مخ بعض الطةاصيد اإل افية .فةا لين ي عن بيان
التؤية قصي اعت عتؤيعياع ،فإن المقصعي بالعصف هنا هع أن ي عن عاقعياع .عيش د هذا ال زل الثانا من طلايد الة عات
لاى هذا العصف أن يشمد فا اللاات المثاى ميخ لناصت طلايد الع خ التاهن:
-

الطلايد الياياا بيانات لعد المؤسسة)

6
عيقي هذا الش د علة أفق لعد
يط اسطييا ال يعد فا الش د  10لطلييي القي الطا طيل اليطة ااسطتاطي ية عالمماتسات عالقنالات الطا قي طعيقهاّ .

قي المؤسسة عمماتساطها عبيئطها .عطتي أمثاة لن بيانات قي أ ثت طةصي ع فا األيعات  15ع.16
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-

الطلايد اليات ا بيانات لعد القطاس)

-

طلايد PESTLE

-

الطلايد التبالا SWOT

-

طلايد أصلاب المصالة

عأن يط طقيي

د لنصت من العناصت لنالية ما إذا ان ينبغا أن ي د الع خ لاى ما هع لايه ،أع ما إذا ان أي من العناصت أع

أع ه القصعت ينبغا طلسينه أع طغييته ،عالى أي يت ة ،عأن يط عصف الطغييت ال تعتي فا مؤشتات األيال إلى أقصى لي مم ن.
علاى العصف أي اعأن يسطةيي من البيانات اإللصائية الطا ط

معها ي د الطلايد عمن مؤشتات األيال نةسها ما ع يت أثنال متلاة

الطلايد.7
لهذا الطمتين لية أ تاض ليث:
-

يسالي لاى طصعت ما ينبغا القيا به بيقة أ بت،

-

يسم بةه أف د لاع خ اللالا عالطغييتات المطاعبة

-

يعفت ايطبا اعت أعلياع لاطلقق من يت ة عاقعية أف ات فتيق الطيطيط ااسطتاطي ا

-

يسالي فا طصمي ال زل المطعاق بالسياسات فا اليطة :طلييي األهياف ااسطتاطي ية ،عاألهياف المليية عمساتات العمد الطا يطعين
اطبالها فا متلاة القة

إنجاز تح يل الفجوات

٦.٤

ع ما ذ تنا سابقاع ،يط عن طلايد الة عات من ث ثة أ زال:
-

عصف عطلايد الع خ التاهن الةصد .)4.1

-

عصف الع خ المنشعي الةصد )4.5

-

عصف اايط فات بين الع خ التاهن عالع خ المنشعي

عيعالج هذا الةصد ال زل األييت،
إذا ط ّ طيلي عصف الع خ التاهن عطلاياه ببيانات مية يية ،يصب طلييي اايط فات بين الع خ التاهن عالع خ المنشعي مم ناع.
يت أن اإل طةال بطلييي الة عات من النالية ال مية ا يةا بالغتض .قي ي عن من المةيي طبيان الة عات بالنسب المئعية لاى أساس الع خ
التاهن.

7

طصف األياة  17طلايد الة عات ،فا لين طصف األياة  18طلايد م اد القعة ع هما يعفت منه ية لطلييي ععصف الة عة القائمة بين األع اس

اللالية عالمت عة .عطش د األياة  19أياة لصنخ القتات من أ د طلييي م اات النطائج التئيسية اسطناياع إلى طلايد الة عات عاألهياف ااسطتاطي ية الطا يط
ع عها لاى أساس م اات النطائج التئيسية ،لطش د أساساع لايطة ااسطتاطي ية.
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عينبغا أن ين ت عصف الة عات أي اع فا العناصت الطالية:
-

السياسات عالمبايتات

-

اإلطات القانعنا

-

األن مة المتلية اإل تال فا المؤسسة عالقطاس

-

العمايات

-

المعاتي

-

الساع يات

-

مهاتات المع ةين عمعاتفه

-

المبانا عالمعيات

-

ااطصاات عالمماتسات المعاعماطية

-

الع قات مخ أصلاب المصالة

قا مة مرجعية باألنشطة موجهة ل مدرب و ر يس فريق التخطيط االستراتيجي
 .1طن ي النقا
أ.

يايد فتيق الطيطيط اإلسطتاطي ا لعد عصف الع خ التاهن.
من م معلة عالية فا لاد ان فتيق الطيطيط اإلسطتاطي ا م عناع من يمسة أل ال أع أقد.

ب .فا لاد ان فتيق الطيطيط اإلسطتاطي ا ي ّ أ ثت من يمسة أل ال ،يم ن
م معلات من ث ثة أفتاي عالطاله الطع يهات بع خ بيان المهمة الياا به

ايطيات طقسي الم معلة إلى

 .2طش يخ الةتيق أع د م معلة فتلية لاى عصف الة عة ل زل من القطاس أع ال زل من المؤسسة عفقاع لما هع عاتي فا
األيعات  17ع 18عباسطييا األش اد  11ع .12عمناقشة النطائج

من ال اسة العامة لةتيق الطيطيط ااسطتاطي ا من

أ د الطمايه من الةتيق.
 .3يعتي المقتت فا صاب النا عصةاع لبيان الع خ المنشعي الذي ي عز له ط سييه فا يعد عالي أع أ ثت يقي مقاتنة بين
مؤشتات األيال اللالية عالمنشعية.

٧.٤

الغايات االستراتيجية واألهداف المحددة واألنشطة

 ٤.۷.١تحديد الغايات االستراتيجية واألهداف المحددة واألنشطة
يقخ طعتيف الغايات ااسك ككطتاطي ية أع العامة ،عاألهياف المليية عمسك ككاتات العمد فا قاب اليطة ااسك ككطتاطي ية .علايةع ما ا يط ّ الطمييز بين
امطا عالغاياتع عاألهيافع .لذلك ،لاينا أعاع إلطال طعتيف لهذين المةهعمين المسطييمين فا هذا اليليد.
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إن الغاية االسخختراتيجية و العامة ها الهيف الطعيد األمي األسككمى الذي ننعي طلقيقه

ككمن إطات زمنا من  4سككنعات يعتف بك ك ك ك ك ك ك كعالميى

ااسك ككطتاطي اع .عفا لاد ط اعزت فطتة طلقيق الغايات السك ككنعات األتبعة ،ينبغا بذد هي لع ك ككخ اية لامة طش ك ك د يطعة نلع طلقيق هذه

الغايات العامة الطعياة األ د.

أما الهدف المحدد فهع هيف ننعي طلقيقه

من اإلطات الزمنا لايطة ااسطتاطي ية ،عهع مطى طلقق يسالي لاى باعغ الغاية العامة.

قي ط عن مسارات العمل لباتة لن مشاتيخ طنطعي لاى ال ثيت من األنشطة الميطاةة ،أع ساساة من األنشطة المططالية ،أع نشاط عالي.
عبالطالا ن ل أن ثمة طسككاس ك ع هتمياع :فا اللاات المثاى ،طؤيي مسككاتات العمد إلى طلقيق أهياف مليية طؤيي بيعتها إلى طلقيق الغاية

العامة .عيططاب د من هذه األهياف المليية ليياع بي اعت من األنشطة المشاتيخ عالبتامج ،ع يتها) من أ د أن ططلقق.

ع ى سخخخخخبيل المثال ،إذا ان ليى ع ازتة الص ك ك ككلة العامة اية لامة طق ك ك ككا بك ك ك ك ك ك ك ك ك ككعيةض عفيات الت ك ك ككخ إلى معيد ملييع ،لاى يططها

ااسطتاطي ية أن طشمد مبايتات أهيافاع مليية) من شأنها أن طسالي لاى طلقيق الغاية.

يق ا بعض هذه المبايتات األهياف المليية) بكما ياا:

 إنشال ليي من العيايات المطيصصة فا المناطق التيةية عالةقيتة عال عالا، -طن ي ب اتمج الططعي لعيي من األمهات عاألطةاد الت خ،

 طن ي فلعصات صلية منط مة طسطهيف شتيلة مليية من الس ان، إط ق بتامج الطعلية الصلية الطا طسطهيف م معلة مليية بيقة، -ع خ بتامج الطغذية الميلعمة ،إلخ...

لاى الع ازتة أي ك كاع إقامة اطصك ككاات عل قات لمد مخ المن مات اليعلية عالملاية الطا لييها ايات مماثاة عا طسك ككاب اليبتة منها فا إياتة
مثد هذه البتامج عانشك ككائها عاط قها لزياية فتا طلقيق الغايات المليية .عقي ط عن الغاية ذاطها المطمثاة فا عيةض عفيات الت ك ككخع ملط

اهطما من ع ازتة الش ك ك ككؤعن اا طمالية الطا س ك ك ككعف طن ت فيها فا نطاق طيياها عبتام ها ،عطنس ك ك ككق مخ ميخ األطتاف المعنية المن مات

الملاية اليعلية) بما فيها ع ازتة الصلة فا هذا الشأن.

٤.۷.٢.

متط بات الغايات االستراتيجية واألهداف المحددة

يعطمي ن اح أي يطة اسطتاطي ية لاى عاقعيطها.
ينبغا أن ط عن الغايات االستراتيجية
-

من مها ااياتة
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-

مطماشية مخ تسالطها عتؤيطها

طقع لاى معال ة الق ايا الطا ط طليييها ي د متلاة الطلايد

إذا أم ن ،قاباة لاطنةيذ

من فطتة اليطة  4سنعات)

مليعية من ليث العيي ث ثة لاى سبيد اليالة)

مليية عقاباة لاقياس عمم نة الطلقيق عم ئمة عمليية زمنياع

لاى األهداف المحددة
-

أن طساه فا طلقيق إليى) الغايات العامة

أن طعالج الق ايا الطا ط طليييها ي د متلاة الطلايد
أن ط عن بالطأ يي قاباة لاطلقيق

من فطتة اليطة  4سنعات)

مليعية من ليث العيي ث ثة إلى يمسة لاى سبيد اليالة) ل د اية لامة
مليية عقاباة لاقياس عمم نة الطلقيق عم ئمة عمليية زمنياع

مسارات العمل
ينبغا لايطة ااسطتاطي ية أي اع طلييي األنشطة التئيسية ال زمة لطلقيق األهياف المليية .عبالطالا لايها أن:
-

طقع بطليييها،

طسني مسؤعليطها األساسية إلى العليات الطن يمية ذات الصاة،

طقييت أعلياع لن المعاتي المطاعبة الميزانية ،عالمع ةين عالمعيات عالطن ي ).
طقي
اع

ي عز لمسارات العمل أن طشمد
-

يتاسات ال يعى

الطلسينات العا ب إييالها لاى اإلطات القانعنا عالطن يما
ااسطثماتات المبانا عالمعيات)

الطيابيت الطن يمية إنشال الهيئات ،عيم ها أع إلغاؤها)

مقاييس الطع يف طعيين مع ةين من ذعي المؤه ت المليية)

طغييت إ تالات العمد طبسيط اإل تالات ال ييية ،عالغاؤها ،عططعيتها)
أي مزيج لما عتي سابقاع

قي طط عن مسارات العمل من
-

مشاتيخ اماة ممعلة من مصايت أع هات ممعلة ياياية أع يات ية)
ساساة من األنشطة المططالية

نشاط عالي

لاى اليطة ااس ككطتاطي ية أن طليي مس ككاتات العمد عل ن من يعن الييعد فا العص ككف الطةص ككياا لألنش ككطة ،بالطبات أن طةاص ككيد األنش ككطة
ع يعلطها مخ متعت العقت ،من سنة إلى أيتى ،سعف ط عن م معن اليطط الطشغياية الةصد )5
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٣.٧.٤

كيفية

ياغة الغايات االستراتيجية واألهداف المحددة ومسارات العمل

هناك طتق ميطاةة لاقيا بذلك:

 .1بلسك ك ك ككب نهج من ألاى إلى أسك ك ك ككةد) :طلييي الغايات العامة بيايةع ،ث األهياف المليية ل د اية لامة ،عأيي اعت األنشك ك ك ككطة ل د هيف
مليي.

 .2بلسب نهج من أسةد إلى ألاى) ،ليث طستي د األنشطة الطا سيط القيا بها ،ث يط طتطيبها عفقاع ألهياف مليية عمن ث طصنيف
األهياف بلسب د اية لامة.

يعطبت النهج األعد هع األف د من النالية المنطقية ،عل ن يم ن اسطييا الثانا ايطبات لاطلقق .فا أي لاد ،من ال يي طعياي ميخ
األنشطة الطا طقع بها المؤسسة ،سعال فا إطات عايطها التسمية أع يات ها ،عالطأ ي من المعقخ المناسب لها فا ميطط الغايات العامة
عاألهياف المليية .فا لاد ل يع ي لها معقخ مناسب ،يم ن الن ت فا إم انية صتف الن ت نهائياع لن طنةيذ النشاط).
قي طأطا النطي ة لاى النلع اآلطا

الغاية العامة
1.

النشاط

الهيف المليي
1.1.1.

1.1.

1.1.2
1.1.3
1.2.1

1.2

1.2.2.
1.3.1

1.3.

1.3.2
2

2.1

2.1.1

2.2

2.2.1
2.2.2
2.3.1

2.3.

بطبيعة اللاد ،ي ب ذ ت ماهية الغايات ،أع الهيف المليي ،أع النشاط بعي د تق .
ي ب أن يتي طبتيت طلت هذا ال يعد فا ش د نا ستيي ايطيات الغايات العامة عاألهياف المليية.
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قا مة مرجعية باألنشطة موجهة ل مدرب و ر يس فريق التخطيط االستراتيجي
 .1طن ي النقا

يايد فتيق الطيطيط اإلسطتاطي ا لعد الغايات العامة فا اسة لامة .إلتصعا لاى لي طلييي ليي

بيت ياع من الغايات العامة!
 .2ث طقسي فتيق الطيطيط ااسطتاطي ا إلى م معلات فتلية .علاى د م معلة فتلية لها أن طليي األهياف المليية
إلليى الغايات العامة.
 .3لتض عمناقشة نطائج اليطعة  2فا اسة لامة لةتيق الطيطيط ااسطتاطي ا لطى ططعصاعا إلى طةاه مطبايد عطعافق
فا اآلتال.
.4

عد د م معلة فتلية طصم األنشطة التئيسية المشاتيخ ،عاألنشطة المططالية ،أع األنشطة الةتلية) ل د هيف
مليي ما ياا:
أ .طعياي األنشطة
ب .ل د نشاط :إلياي عصف مع ز لاغاية طعتيعن فيه
 الم معن التئيسا لانشاط المقطتح من أي علية) يايد مؤسسطك سي عن المسؤعد .هناك يائماع علية مسؤعلة ،لطى لنيما يط ّ طنةيذ هذاالنشاط من قبد م معلة من المع ةين ينطمعن إلى أ ثت من علية عالية ،أع لنيما يشاتك فيه لناصت من
ياتي المؤسسة
 العسائد ال زمة عمن أين يم ن اإلسطلصاد لايها .لاى سبيد المثاد ،من يايد الميزانية الياصةبالمؤسسة من ي د إلاية طيصيا األمعاد ،أع من ياتج الميزانية ،أع من طمعيد ال هات المانلة ،أع
يت ذلك.
 أي من العليات األيتى فا المؤسسة ذاطها) عالمؤسسات األيتى ي ب إش ات ها :الشت ال عأصلابالمصالة ع يته )
 -الةطتة الزمنية المطاعبة

سنةغ شهت الطبا اعت من طاتيخ الطماي اليطة)

 .5طقي الم معلات الةتلية أنشططها إلى ال اسة العامة لةتيق الطيطيط ااسطتاطي ا عطعاصد مناقشطه لطى يط الطعصد
إلى طعافق فا اآلتال.
 .6لاى المقتت أن يبين نطائج المناقشات عفقاع لاش د  .13عيم ن إلطال طةسيتات فا نا ستيي يمهي لا يعد الذي
ي عز أن يتي القاع .عيعفت الش د  14نسقاع لطلايد مةصد لألنشطة.

34

 ٤.۷.٤تحديد ولويات األهداف ومسارات العمل المحددة
إن المماتسككة المذ عتة أل ه سككعف طؤيي لطماع إلى أهياف عمسككاتات لمد مليية طةعق قيتة المؤس كسككة لاى الطعامد معها ،ليث سككطط اعز
الميزانيات المقطتلة الميزانية المطالة ،أع أن المع ةين المقطتلين لن ي عنعا مطالين بسهعلة .عفا لاد أتايت المؤسسة ااسطعانة بمصايت
يات ية لة ط س بمسات العمد ،سي عن ثمة لا ة أي اع إلى ميزانية ميصصة.
طق ك ك ككا أعد لماية طلقق لاى قائمة مسك ك ككاتات العمد الطأ ي من طعفت الميزانية اإل مالية عم معس المع ةين فا ليعي الميزانية ،عفا ي ف
عسطبين النطي ة فا
ذلك ،إذا ان الطمعيد اليات ا المقطتح بيات إ افية فا المعازنة العامة لايعلة أع طمعيد من ال هات المانلة) عاقعياع.
ّ
البية األليان أنه ينبغا طصنيف مساتات العمد بلسب األعلعيات.
هناك طتق ميطاةة لطقيي األعلعيات ،نعتي فا ما ياا عصةاع لمقاتبطين اثنطين .ع هما مةصد فا م معلة األيعات:
 .1طعتف المقاتبة األعلى بمقاتبة عالطعازنع الطا ط ّقي الطعازن بين س ك ككهعلة الطنةيذ عاألثت المطعقخ يم ن لأليعات  21 ،20ع 22عاألشك ك ك اد
 17ع 18أن طسالي فا ذلك).
لني طلييي األعلعيات بين مس ك ككاتات العمد ،يطعين لاى الميططين ع ك ككخ يعد زمنا لألعلعيات يأيذ فا االطبات عس ك ككهعلة الطنةيذع
ععاألثت المطعقخع اسطناياع إلى منطقة العمايات ،عالبيئة ،عااقطصاي ،عالم طمخ ،عالع قة بالغايات ااسطتاطي ية العامة لامؤسسة.
عيططاب طلييي المهد الزمنية من الميططين أن يطآلةعا مخ ميطاف المشك ك ك ك ككاتيخ عالبتامج ذات الصك ك ك ك ككاة عأن طط ّعن لييه ف تة عا ك ك ك ك ككلة لن
الط اليف ،عمصايت الطمعيد عآليات الطنةيذ عال ياعد الزمنية من هة ،عأثت المشاتيخ عالبتامج من هة أيتى .ع اما زايت ط اةة البتنامج أع
المش ك ككتعس أع

طينت متطبة البتنامج لاى قائمة األعلعيات .عالع س ص ك ككلي بالنس ك ككبة إلى البتامج عالمش ك ككاتيخ ذات ال اةة
ك ككتته بالبيئة ،اما ّ

المنية ة -عالطأثيت العالا.

يقي ال يعد أيناه بعض الطع يهات:
سهلة التنفيذ
نفّذ اآلن

يمكن تأجيلها

سهولة التنفيذ
طوّ ر خطة التنفيذ اآلن
إنتظر
منخفض

صعبة التنفيذ
عال

األثر المتوقع
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-

ينبغا إلطال األعلعية لمساتات العمد ذات األثت العالا عالسهاة الطنةيذ

-

ينبغا لاى األقد إلياي مساتات العمد ذات األثت العالا عل ن الصعبة الطنةيذ

-

ي عز طأ يد مساتات العمد ذات األثت األقد عل ن السهاة الطنةيذ

-

يم ن لمساتات العمد ذات الطأثيت األقد عل ن الصعبة الطنةيذ أن طنط ت

-

المقصعي بطعبيت عاألثتع هع إم انية طلقيق هيف معين.

المبين هنا ،يطتح سؤاان:
لني اسطييا النهج ّ
يةية طقيي سهعلة طنةيذ مساتات العمد ع يةية طقيي أثتها؟
لطقيي سهولة تنفيذ نشاط ما ،يم ن اسطييا األياة .20

-

طعيي المصةعفة العاتية فا الش د  16عاألياة  20الععامد الطا قي طؤثت لاى الطنةيذ ،مثد العقت ال ز  ،عالمعاتي ال زمة ،عاليت ة الطا
ي ب إشك كتاك األطتاف الثالثة فيها ،عنعس الطغييت النا

لن النش ككاط ،عنعس المياطت الطا طنطعي لايها ،عالع قة مخ تؤية المؤسك كس ككة.

عيط ّ طصنيف األنشطة لاى أساس د هذه الععامد.
يم ن اسطعماد األياة  21لطقيي ثر نشاط معين.

-

طعيي المصةعفة العاتية فا الش د  16الععامد الطا قي طؤثت لاى الطنةيذ مثد الطلسين لاى الميى القصيت ،عاألثت لاى العيالة اا طمالية،
عاألثت لاى القيتة الطنافسك ك ككية ،عاسك ك ككطيامة النطائج البيئة ،عالقبعد اا طمالا ،عااسك ك ككطيامة المالية) ،عليي األشك ك ككياا المعنيين ،عاألثت لاى
المعاطن الةتي .عيط ّ طصنيف األنشطة لاى أساس هذه الععامد.
إذا ط اعزت األنشك ك ككطة المليية فا البياية العسك ك ككائد المطالة ،يم ن لةتيق الطيطيط ااسك ك ككطتاطي ا اسك ك ككطييا هذه األيعات ايطيات األنشك ك ككطة
المناسككبة

ككمن العسككائد المطالة .ا يةطتض طناسككا األنشككطة الطا ا طعطبت

ككمن أعلعيات اليطة ،بد يم ن إي ات ها فا األنشككطة عع ككخ

طعتض األنشك ك ك ك ك ككطة الميطاتة لن سك ك ك ك ك ككات ،أع إذا طعفتت ف أة معاتي
ل مة عإذا طعفتت معاتي افيةع لايها .عيم ن الن ت فا طنةيذها فا لاد ّ
إ افية.
 .2النهج الثانا هع طلايد م اد القعى .عيم ن اسطييا هذا النهج باإل افة إلى النهج األعد المذ عت أل ه أع بييد له .عيقع عطلايد
م اد القعىع بيتاسة القعى اليافعة لاطغييت عالمقيية له.
عط من الة تة األساسية لهذه الن تية فا أن الع خ اللالا فا ما يطعاق بالمش اة يمثد طعازناع بين م معلطين من القعى:
 القعى الطا طيفخ نلع الطغييت

القوى الدافعة

 القعى الطا طعيق الطغييت،

القوى المقيدة
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بياع من ذلك ،يم ن إن از الطلايد لاى أسك ك ك ككاس الععامد الطا ط عد من السك ك ك ككهد لامطأثتين بالطغييت قبعد الطغييت ،أي القوى الدافعة ،عطاك
الطا طلعد يعن قبعد المطأثتين بالطغييت بهذا الطغييت ،أي القوى المقيدة.
عيتي فا لية األيعات عصف مةصد لهذا النمعذج الطلاياا.

قا مة مرجعية باألنشطة موجهة ل مدرب و ر يس فريق التخطيط االستراتيجي
 .1لاى د م معلة فتلية طلييي أعلعيات مساتات العمد الطا طقطتلها ،لاى أساس المنه ية المذ عتة أل ه ،مخ طقيي سهعلة
الطنةيذ عاألثت.
 .2يقتت الميتب عفتيق الطيطيط ااسطتاطي ا بشأن المقاتبة الطا يم ن اسطييامها
 .3طتفخ الم معلات الةتلية األعلعيات المطعاقة بمساتات العمد إلى ال اسة العامة لةتيق الطيطيط ااسطتاطي ا عطناقشها إلى لين
الطعصد إلى طعافق فا اآلتال
عبنال لاى قتات من فتيق الطيطيط اإلسطتاطي ا .عيتطب األنشطة ل د
يعيد المقتت يعد مساتات األنشطة عفقاع لاش د 15
ّ .4
ع
هيف بلسب طتطيب منطقا ،عييتج بمع به األنشطة الطا طط اعز العسائد المطعفتة عفقاع لما يتي أل ه.
 .5يش د ال يعد عالنصعا الطمهييية عالطةسيتية الةصد  4من اليطة ااسطتاطي ية.
 .6اللصعد لاى معافقة من التئيس الطنةيذي عميتال المصال التئيسية المعنية لاى الغايات ،عاألهياف ،عاألنشطة التئيسية
عاألعلعيات بقيت ما ينطبق ذلك.

٤.٨

المؤشرات

 ٤.٨.١تعريف المؤشرات
ط عن مؤشك كتات األيال يائماع لاى شك ك د أتقا  ،عها عليات قياس ط هت ميى اقطتاب المؤسك كس ككة من طلقيق أهيافها ع اياطها ،ما عتيت فا
اليطة ااسككطتاطي ية .ما طسككطيي لةشككاتة إلى األيال ال يي ،اسككطناياع إلى أف ككد المماتسككات اليعلية ،عبالطباتها عليات قياس مقاتنة فا ما

بين الهيئات اليعلية عغأع المعنية الملاية عالمشابهة.

عطةطتض مطابعة أيال اليطة ااس ك ك ك ك ك ككطتاطي ية طلييي النطائج المس ك ك ك ك ك ككطهيفة .يط قياس األيال لاى أس ك ك ك ك ك ككاس الةتق بين النطائج الملققة عالنطائج

المسطهيفة .لذلك ،طلطاج أهياف اليطة ألن ط عن منطقية عطمعلة عقاباة لاقياس عالطلقيق.

مبين فا ال يعد أيناه:
عهناك لية أنعاس من المؤشتات ما هع ّ
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نوع المؤشر

ما يتم قياسه

سؤال

مثال

مؤشر المدخالت

المعاتي البشتية عالمالية المطعفتة

ما ها المعاتي المطعفتة؟

 -ليي المع ةين

مؤشر العم يات

الطتق الطا طقي الييمات لاى

ماذا نةعد عفا أي سياق؟

مؤشر المنتج

نعلية الييمات عالمنط ات المقيمة

لاغاية أع المشتعس

 -ليي المساليين

 ليي سالات العمد-

أساسها

 -ليي الزبائن المعنيين

 إن از المعام ت المع د فطتة انط ات الزبعن-

(المخرجات)

مؤشر النتا ج

(المح الت)

اةة المعاتي

النطائج الملققة نطي ة الييمات

عالمنط ات المقيمة

يف نعمد ،ع يف نقي

الييمات؟

ما ها نطي ة أيائنا لاى
األطتاف المطأثتة؟

ليي الش اعى المقيمة

 ليي المعام ت المن زة فا اليع-

ليي المعام ت المن زة فا
السالة

 ليي السياح عالزعات لاى أساسيعما

 المسالات الي تال المنشأة فاعن لا

 -ليي الع ائف المسطليثة

 ليي يتي ا ال امعات فا السنة مؤشت ت ا الزبائن عالمعاطنين-

مؤشت ت ا المع ةين

لقياس ن اح أي اس ك ك ككطتاطي ية ،تُسخخخخختخدم فا الغالب مؤشخخخخخرات النتا ج (المح خخخخخالت) .فا لاد ل ط ن مؤشك ك ك كتات النطائج مطالة فقط ي عز
اسطييا مؤشتات المنطج الميت ات) أع يتها من المؤشتات.
مثال عم ي

لاى س ك ككبيد المثاد :إن النس ك ككبة المسك ك ك اة المباشك ك كتة علمعيد الطس ك ككتب الميتس ك ككاع فا متلاة زمنية مليية ها  20بالمائة فا المتلاة

اابطيائية ،ع  30بالمائة فا المتلاة المطعس ك ك ك ككطة ،ع  50بالمائة فا المتلاة الثانعية .أما الهيف المنش ك ك ك ككعي فيق ك ك ك ككا بيةض عمعيد
الطسك ككتب الميتسك ككاع فا نهاية فطتة اليطة إلى النصك ككف .فانةطتض أن النطائج الطا طلققت فا نهاية فطتة اليطة ها أقد من المسك ككطعى

المطاعب لاعفال بالهيف .من شأن ذلك أن يشيت إلى أليي اإللطمالين:
 -ل ط ن النطائج المسطهيفة عاقعية أع ها مبالغ فيها

 -ان أيال المؤسسة يعن المسطعى ي د متالد طنةيذ اليطة.

عبالطالا ،يطعين لاى المؤس ك كسك ككة معال ة أع ه النقا عالقصك ككعت فا األيال عالطيطيط عالطنةيذ ،من ي د إلاية طقيي المناهج ،عمناهج

الطيتيب ،عن ا اامطلانات لاى

عل طلايد النطائج.
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 ٤.٨.٢إستخدام مؤشرات األداء
ينبغا عد ايات اليطة ااس ككطتاطي ية عأهيافها قاباة لاقياس عذلك بإ ككافة ليي قايد من المؤشك كتات عالي أع اثنين لايالة) إلى د اية
أع هيف مليي .عقي طأطا النطي ة لاى النلع الطالا:

معرف الغايات العامة واألهداف المحددة ومؤشرات التقدم
الغايات العامة

األهداف المحددة

القيم المستهدفة

مؤشرات األداء

خط

األساس
الغاية العامة )(1

السنة

األولى

السنة

الثانية

السنة

األنشطة (المشاريع
والبرامج)

الثالثة
1.1.1

الهيف المليي )(1-1



الليف المليي )(1-2



1.2.1.



1.2.2



1.2.3



1.3.1



1.3.2

1.1.2
1.1.3

الهيف المليي )(1-3

الغاية العامة )2

2.1.1

الغاية العامة )3

3.1.1.

من ال تعتي الطعبيت لن األهياف باألتقا بليث يم ن قياسها بيقة لاى سبيد المثاد ،معيد الطستب الميتسا فا المتلاة اإلبطيائية)...
الش د 15
طسطيي المؤشتات لقياس األهياف العامة عاألهياف المليية .عيم ن إي اي المؤشتات فا طقاتيت المقاتنة اليعلية ،ياصة بالنسبة لألهياف
العامة .عقي طط من هذه الطقاتيت ماية مةيية بالنسبة ألهياف مليية أي اع.
ي ب طعفيت طقيي يط أساس قيمة المؤشت فا الع خ اللالا) ل د مؤشت بما يسم بقياس الطقي فا عقت الق .عط عن هذه اليطعط
األساسية فا اللاات الة اى نا مة لن الطلايد عاا في ب إ افطها إلى الطلايد.
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قا مة مرجعية باألنشطة موجهة ل مدرب و ر يس فريق التخطيط االستراتيجي
 .1طن ي النقا

يايد فتيق الطيطيط اإلسطتاطي ا لعد مؤشتات الغايات العامة فا اسة لامة .إلتصعا لاى لي

طلييي ال ثيت من المؤشتات لاغايات العامة فعالي إلى ث ثة يعطبت ليياع افياع فا مع

اللاات.

طأ يعا من طعافت البيانات إل تال طقيي يط األساس عقياس الطغييتات أثنال طنةيذ اليطة عفا نهايطها .إذا ل ططعفت ليي
المعاي اإللصائية ال زمة ،قي يطمثد ألي األنشطة ذات األعلعية فا طن ي طعافت هذه البيانات
 .2طقسي فتيق الطيطيط ااسطتاطي ا إلى م معلات فتلية .علاى د م معلة فتلية أن طليي المؤشتات الياصة ب د
هيف مليي .م يياع ي ب طةايي ال ثتة :فعالي إلى ث ثة مؤشتات قي ي عن افياع .عسطقي النطي ة عفقاع لا يعد العاتي فا
الةقتة 4.6.2
م يياع :طأ يعا من أن طعافت البيانات إل تال طقيي يط األساس عقياس الطغييتات أثنال طنةيذ اليطة عفا نهايطها .ينبغا
أن يطعفت يط األساس عالنطي ة المسطهيفة فا نهاية فطتة طنةيذ اليطة .عيم ن اسطبعاي النطي ة المطعسطة بعي متعت
لا أع اثنين أع ث ثة) عفق ما يتاه فتيق الطيطيط ااسطتاطي ا مناسباع.
 .3لتض نطائج المتلاة  2فا اسة لامة لةتيق الطيطيط ااسطتاطي ا إلى لين الطعصد إلى طةاه مطبايد عطعافق فا
اآلتال.
 .4يعتي المقتت نطائج المناقشات فا يعد مط امد ما هع مبين أل ه فا القس  ،4.6.2يسبقه عيايه نا ستيي مخ
طةسيتات بلسب ما طقط يه ال تعتة .عيتي ذلك فا الةصد  5من اليطة ااسطتاطي ية

٩.٤

المشاورات والمواءمة

ا طيات اإلياتة العامة اللييثة من قبد هيئات فتيية لاى مسككطعيات ميطاةة  ،عل ن الق ككايا الم طمعية طططاب طعاعناع م ثةاع بين ااياتات فا
ميطاف القطالات علاى ميطاف المس ك ك ك ككطعيات .مثاد عالي لييث فا لبنان :إن طلس ك ك ك ككين نعلية الغذال عميى مطابقطها مخ الن

الص ك ك ك ككلية

يططاب طعاعناع بين ع ازتات الصك ك ككلة ،عالياياية ،عالصك ك ككنالة ،عالزتالة ،عااقطصك ك ككاي عالسك ك ككيالة ،عبين هذه الع ازتات عالسك ك ككاطات الملاية بايية
بيتعت الطا طييت المساخ فا بيتعت).
لني طص ككمي األنش ككطة الطا طؤيي إلى أهياف مليية ،يط طلييي ااياتات الشك كتي ة عأص ككلاب المص ككالة الذين ي ب أن ياعبعا يع اعت فا طنةيذ
بي من أن يط ّ طعلية هذه ااياتات الش ك كتي ة عأصك ككلاب المصك ككالة بما هع مطعقخ منه  ،بليث ا يأطا أي طاب لاطعاعن بش ك ك د
البتنامج .عا ّ
يت مطعقخ.
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قبد مقاتبة ااياتات الشتي ة عأصلاب المصالة ،ي ب إبقال اإلياتة ع بات صناس القتات لاى اط س بشأن ع خ اليطة ااسطتاطي ية الطا
يط إليايها .بعي ذلك ،يم ن مقاتبة أصلاب المصالة بعي اسئذانه .
ي ب أن طلصد ااياتة الشتي ة عأصلاب المصالة أعاع لاى طةسيت عاف لما طعطز المؤسسة القيا به .عبعي ذلك ينبغا اسطةطال تأيه لعد
ما إذا انعا:
-

اهزين أليال يعته فا النشاط ذات الصاة
لييه المعاتي ال زمة لاقيا بذلك

إذا ال ال عاب لاى أي من هذه األسك ك ك ك ككئاة سك ك ك ك ككابياع أع مقطتناع بطلة ات ،ي عز م ات عة أعلعية النشك ك ك ك ككاط .ين ت إلى هذه األ عبة العاتية من
ااياتات الشكتي ة أع أصككلاب المصككالة لاى أنها أعلية .بعي االطماي التسككما لايطة ،ي عز مقاتبة ااياتات الشكتي ة عأصككلاب المصككالة
بش ك د تسككما .عمن المسككطلسككن إش كتاك ااياتات الش كتي ة أع أصككلاب المصككالة فا طصككمي النشككاط ألن ذلك ةيد بطقايد فتا المةا آت
يت الساتة فا عقت الق.

قا مة مرجعية باألنشطة موجهة ل مدرب و ر يس فريق التخطيط االستراتيجي
 .1الطلقق ل د نشاط مما إذا ط طلييي الع اات الشتي ة عغ أع أصلاب المصالة الذين ي ب أن ياعبعا يع اعت
 .2مناقشة اليطة ااسطتاطي ية  -ما ها -مخ صناس القتات عاللصعد لاى المعافقة لمقاتبة المؤسسات الشتي ة الطا ط طليييها
فا مشتعس اليطة ااسطتاطي ية
 .3إذا عافق صناس القتات لاى ذلك ،ي عز مقاتبة المؤسسات الشتي ة الطا يطعين لاى التئيس الطنةيذي طقييمها لاى النلع العا ب
عيلمها
 .4بعي عتعي عاب المؤسسات الشتي ة عغ أع أصلاب المصالة ،ي ب فا المناقشة العامة طقيي ما إذا انت هذه اإل ابات طؤيي
إلى إلاية الن ت فا أعلعيات األنشطة
 .5إذا ان ال عاب إي ابياع ،ي ب م ات عة الهي د الذي ط ّ ع عه الش د  .)13عيم ن لامقتت القيا بذلك لاى أساس المناقشة
من فتيق الطيطيط اإلسطتاطي ا.
 .6طتي النطي ة فا الصيغة النهائية لاةصاين  4ع  5من اليطة ااسطتاطي ية
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٤.١٠

تمويل الخطة

لني طلييي األنشطة الطا طؤيي إلى أهياف مليية ،ط عن الطقييتات األعلية لاط اليف المطتطبة لاى ذلك قي ع عت.
طعطا هذه الةقتة من اليطة ااسككطتاطي ية لملة لامة لن ال عانب المالية لايطة ااسككطتاطي ية .عهذا أمت مه بالنسككبة لصككانعا القتات سكعال
لاى مسطعى المؤسسة أع لاى المسطعيات األلاى من أ د طقيي

يعى األنشطة عاسطلسانها فا اليطة ااسطتاطي ية

د.

ي ب إلياي قائمة ب د األنشطة ،عينبغا ذ ت ط اليف د األنشطة عطقسيمها لاى النلع اآلطا:
 الط اةة الطا سيط ّ طغطيطها بالمعازنة اللالية الط اةة الطا سطغطيها الزيايات فا المعازنة الط اةة الطا سطغطيها ايتايات إ افية الط اةة الطا سيغطيها الطمعيد اليات ا ال هات المانلة لاى سبيد المثاد)عطشمد الط اةة:


ميخ النةقات ل سطثماتات ،عاإلنشال عالبنال،



ط اةة المع ةين اللالية عاإل افية)



ط اةة أنشطة ااسطعانة بمصايت يات ية لايتاسات ،عااسطثماتات ،عاألشغاد)



الط اةة الطشغياية ل سطثماتات بعي انطهائها

عن اعت لطتيقة إلياي المعازنة فا القطاس العا الابنانا ،قي ا ي عن من المم ن يائماع طلييي الط اةة اليقيقة لألنشك ك ك ك ك ككطة إذا أتيي لها أن طغطى
بالمعازنات المطعفتة .فا هذه اللالة ،طقطصت طقييتات الط اليف لاى:
 الط اةة الطا سطغطيها الزيايات فا المعازنة الط اةة الطا سطغطيها ايتايات ا افية -الط اةة الطا سيغطيها الطمعيد اليات ا ال هات المانلة لاى سبيد المثاد)

8

يم ن إ ك ككافة أي طةسك ككيت بعي ال يعد لشك ككتح الط اةة أع اإليتايات .قي ي عن ال يعد زلاع من مطن اليطة ااسك ككطتاطي ية ،أع من المم ن إيتاي
الشتح فا المالق.

 8لةط س لاى ال يعد الذي يم ن اسطييامه اسطعتاض الط اةة ،يم ن م ات عة الش د .17

42

قا مة مرجعية باألنشطة موجهة ل مدرب و ر يس فريق التخطيط االستراتيجي
 .1طقسي فتيق الطيطيط ااسطتاطي ا إلى م معلات فتلية عطعزيخ األنشطة العا ب طقييت قيمطها لاى د م معلة فتلية.
 .2لمد د م معلة فتلية لاى ع خ طقييت لط اةة األنشطة فا ال زل الميصا لها من اليطة اإلسطتاطي ية ،بالطشاعت مخ
أصلاب النشاط عغ أع القس المالا فا المؤسسة أع أي شيا قي ي عن قاي اعت لاى المسالية فا هذا الم اد
مخ نطائج الم معلات الةتلية عط ميعها فا يعد ما فا الش د  17عاي ات ها فا المقيمة عمايا الطةسيتات

من الةصد 6

من اليطة ااسطتاطي ية

٤.١١

الخطة االستراتيجية :التحقق النها ي

طهيف هذه الةقتة إلى طم ين الةتيق من القيا بالطلقق النهائا .عي ب أن ي عن ش د قائمة ملطعيات اليطة لاى النلع الطالا:
 -1مقيمة
 -2الع خ اللالا
 -3المهمة عالتؤية عالقي
 -4الغايات ااسطتاطي ية ،عاألهياف المليية ،عاألنشطة التئيسية
 -5مؤشتات الن اح
 -6ط اةة اليطة
ما علاى م معن الةصعد أن ي عن لاى النلع الطالا:
 1مقيمة
طمت اسطشاتطه ،
نا ستيي قصيت لعد الياةية ،عطتق إلياي اليطة ،عط عين فتيق الطيطيط اإلسطتاطي ا ،عأصلاب المصالة الذين ّ
عما إلى ذلك ،فا صةلة عالية ا أ ثت من باب اليالة.
 2الع خ اللالا
نا ستيي :الطلايد عفقاع لاةقتة 4.1
 3المهمة عالتؤية عالقي
نا ستيي عفقاع لاةقتة 4.2
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 4الم معن األساسا لايطة :الغايات ااسطتاطي ية ،عاألهياف المليية ،عاألنشطة التئيسية
ال يعد عفق الش د  13طةسيتات فا النا الستيي)
 5مؤش اتت الن اح
ال يعد ما فا ال يعد العاتي فا القس  4.6.2مخ مقيمة عشتعح فا نا ستيي.
 6ط اةة اليطة
ال يعد مخ طمهيي قصيت عغ أع نا طع يلا
م معلة األيعات :لسب الت بة .قي ييطات الةتيق إيتاج بعض األيعات عاألش اد المسطييمة أثنال إلياي اليطة ااسطتاطي ية عفقاع لايليد،
ما يم نه أن ييتج مايصات) الطقاتيت اليات ية أع قائمة الم ات خ.
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٥
٥.١

خطة العمل
تعريف خطة العمل

طص ك ككف يطة العمد األنش ك ككطة الطا يطعين اا ك ككط س بها ي د فطتة اليطة .عطمطي فطتة اليطة لاى لا عالي .عاألنش ك ككطة ها األنش ك ككطة
المذ عتة فا اليطة ااس ككطتاطي ية عل ن يم ن إ ككافة أنش ككطة أيتى إذا انت طؤثت لاى العس ككائد المطالة لطنةيذ األنش ككطة العاتية فا اليطة
ااسطتاطي ية.
ي ب عصف د األنشطة بطتيقة معلية .عيشمد العصف:
 .1اليطعات أع المتالد الميطاةة لانشاط
 .2العلية المسؤعلة لن طنةيذ المتالد الميطاةة
 .3ال هات األيتى الطا ط ّ إش ات ها ع يةية إش ات ها
 .4الميي ت ال زمة ل د نشاط أع مشتعس
أ .لاى الصعيي المالا أي بني من الميزانية ،عالمعاتي اإل افية المطاعبة؟)
ب .لاى صعيي المع ةين المع ةعن اللاليعن ،هد ثمة لا ة إلى مع ةين إ افيين؟)
ج .لاى صعيي المعيات ط نعلع يا المعاعمات ،عاألبلاث ،عالمبانا ،عما إلى ذلك؟)
 .5العقت ال ز ل د متلاة
 .6النطي ة المنشعية فا نهاية سنة اليطة :المت خ المعياتي
 .7ينبغا أي اع ذ ت المؤشتات عالطغييتات الطا ي ب أن طي خ لها ي د فطتة اليطة ،ليث ينطبق ذلك

٥.٢

إعداد خطة العمل

 ٥.٢.١الت ميم التف ي ي لألنشطة
طق ككا المتلاة األعلى بطصككمي األنشككطة مخ بعض الطةاصككيد يطعة بعي يطعة .طط عن مع

األنشككطة من أ ثت من متلاة عالية أع يطعة

عالية .فا لالة األنش ك ككطة األ بت أع المعقية ،طيص ك ككا متلاة لاطص ك ككمي  ،طايها المعافقة لاى الطص ك ككمي  ،فمتلاة الطنةيذ عمتلاة اإلنهال مخ
المعافقة لاى الطنةيذ ،طايها ألياناع متلاة المطابعة.
ططمثد متلاة الطصمي فا صنخ يطة المشتعس .بعض األمثاة:

45

مثال 1
فا لاد ااسطثمات مثد طشييي مبنى) ،قي يشمد ذلك صيا ة المعاصةات عميططات المبنى عمشتعس المعازنة.
يبيأ الطنةيذ بإ تالات ااسطعانة بمصايت يات ية ،عالطعاقي مخ المقاعد ،عالبنال الةعاا لامبنى ،عأيي اعت الطساي المؤقت عالنهائا
لامبنى.

مثال 2
فا لاد طعاق اسطثمات بشتال معيات ،ط عن اليطعات من ليث المبيأ ها نةسها :متلاة الطصمي لامعيات ين

لنها المعاصةات،

عالطعاقي ،عالطس ككاي عالطت يب ،بما فا ذلك طيتيب المع ةين لاى اس ككطييامها .عقي ططمثد متلاة المطابعة فا طتطيبات الص ككيانة ع يتها
من ييمات ما بعي البيخ.

مثال 3
فا لاد طعاق النشاط بع خ سياسة أع قانعن أع ن ا  ،ي عن هناك لمعماع متلاة إلياي طق ا بطلايد الق ية الطا ينبغا
معال طها ،عطلايد الطتطيبات القانعنية عالسياسية اللالية ،عطلايد أع ه القصعت فيها عصعاع إلى طعصيات لمعال ة الق ية المطتعلة.
بعي المعافقة لاى الطعصيات ،يط صيا ة الن ا من قبد المع ةين الملايين ،أع المسطعان به من الياتج ،عهذه اللالة طةطتض
إ تال مناقصة) .بعي طساي العمد ،ياا ذلك إ تال لالصعد لاى المعافقة عقي ي عن هناك لا ة إلى صيا ة ن
عطنةيذها .عي ب طيتيب المع ةين لاى طةسيت عطنةيذ السياسة ال ييية أع القانعن ال ييي.

يت ى طذ ت أنه فا لاد ل ططعفت المعاتي ال افية لانشاط،
عينبغا أن ططمثد اليطعة األعلى فا طصمي يطة أع اقطتاح لانشاط،
عينبغا أن ططمثد اليطعة الثانية فا اللصعد لاى المع ةين أع المعازنة ال زمة لطنةيذ هذا النشاط.

 ٥.٢.٢الوقت والتكاليف وم ادر الدخل
فا ميخ اللاات ،ي ب طقيي متالد النشاط افة:



العقت الذي سطسطغتقه د يطعة،
اةطها،



هد يعلي النشاط لائيات؟



عفا ي ف ذلك ،من أين نلصد لاى الماد؟
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طنةيذية إ افية

 ٥.٢.٣تحديد الهدف
كطمت نشككاط ما أل ثت من س كنة عالية ،عهذه لاد مع مها ،من المه لاغاية أن يط ّ طلييي ميى طقي طنةيذ النشككاط .عما الذي قي يطلقق
إذا اسك ّ
فا لاد ط ّ طمييي طنةيذ هذا النشككاط لسككنة إ ككافية؟ عطسككمى هذه النطي ة المطعسككطة بالهيف .علاى هذا الهيف أن ي عن يائماع قاب ع لاطلقق،
عية د أن ي عن الطلييي مياع ،إلى أقصى لي مم ن.
فا المثاد الذي

تبناه لن البنال:

بعي سنة عالية قي ط عن قي أن زت متلاة اإللياي علماية المناقصة عنسبة صةتية من العمد
بعي السنة الثانية قي ط عن قي أن زت  50بالمائة من العمد
بعي السنة الثالثة قي ط عن قي أن زت  100بالمائة من العمد

فا المثاد الذي

تبناه لن القانعن ال ييي:

بعي السنة األعلى :ط اانطهال من طلايد الق ية عطقيي الطعصيات بشأنها لامعافقة لايها.
بعي السنة الثانية :المعافقة لاى الطعصيات ،عع خ القانعن أع الن ا عطقييمه لامعافقة لايه.

بعي طلييي النطي ة الطا ينبغا طلقيقها بلاعد نهاية السنة ،يم ن مدل اسطماتة المشتعس عفقاع لاش د  19ش د عالي ل د نشاط).
الواقعية في الت خخخخخخخخميم والتخطيط ،ليث إن أ بت فخ قي نقخ فيه هع أن ن عن مطةائاين أ ثت من الازع فا الطيطيط .فقي يلص ك ك ك ك ككد الطةاؤد
المةتط لني طقييت العقت ال ز ل د متلاة ،عا يقطصك ككت ذلك لاى طقييت العقت الذي نلطا ه ألنةسك ككنا لاقيا بهذا العمد إلى انب األلماد
األيتى الماقاة لاى لاطقنا) ،عل نه يط س ك ك ككي يص ك ك ككعصك ك ك كاع لنيما ط عن هناك لا ة إلى معافقة من الس ك ك ككاطات العايا .ما قي نقخ فا الطةاؤد
المةتط لني طقييت الط اليف.
 ٥.٢.٤تجميع خطة العمل
عاآلن أصب باإلم ان ط ميخ يطة العمد ،سطط عن يطة العمد بش د أساسا من:
 .1مقيمة قصيتة،
 .2لملة لامة لن األنشطة عفقاع لاش د ،)20
 .3عصف األنشطة المتفقة عفقاع لاش د،)19
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قا مة مرجعية باألنشطة موجهة ل مدرب و ر يس فريق التخطيط االستراتيجي
 .1طقسي فتيق الطيطيط ااسطتاطي ا إلى م معلات فتلية عطعزيخ األنشطة العا ب عصةها لاى د م معلة فتلية.
 .2لمد د م معلة فتلية لاى ع ككخ عصككف لألنشككطة

زل من يطة العمد عمدل اسككطماتة المشكتعس ل د نشككاط عفقاع لاشك د

 .19علاى الم معلات الةتلية الطشك ككاعت مخ ميتال العليات المسك ككؤعلة لن المشك ككتعس عالعليات األيتى ذات الصك ككاة المالية
عاياتة المعاتي البشتية ع يتها)
 .3ي ات خ تئيس فتيق الطيطيط اإلسطتاطي ا هذه ااسطماتات لاطلقق من ا طمالها.
 .4يقع المقتت بط ميخ اإلسطماتات المعبأة.
يعي المقتت العتض عفقاع لاش د  19عي عه قبد عصف األنشطة.
.5
ّ
 .6يصعغ التئيس المقيمة.
 .7طناق

يطة العمد من قبد فتيق الطيطيط اإلسطتاطي ا.

 .8طتفخ يطة العمد إلى صناس القتات لامعافقة لايها.
مخ نطائج الم معلات الةتلية عط ميعها فا يعد ما فا الش د  17عاي ات ها فا المقيمة عمايا الطةسيتات

من الةصد 6

من اليطة ااسطتاطي ية.

٦
٦.١

الرقابة
ما الفا دة من إعداد التقارير

بي من آلية
من أ د اإلط س لاى ما طقع به المؤسك كس ككة فا العاقخ علاى ما إذا انت طعمد فا ااط اه الص ككلي عبالطتيقة الص ككليلة ،ا ّ
لتفخ الطقاتيت.

طذ تغي :ي ب أن ي عن الطيطيط ااسككطتاطي ا زلاع من يعتة الطيطيط عالمطابعة ال اماة .عهذا يعنا أنه لاى لماية الطيطيط ااسككطتاطي ا
أن طط عن من:
 الطيطيط ااسطتاطي ا ،عطلييي الطع ه العا  ،عالغايات ااسطتاطي ية ،يائماع لاى الميى الطعيد  3-5سنعات) الطيطيط الطشغياا لألنشطة الطا ي ب اطياذها لطلقيق النطائج المليية فا اليطة ااسطتاطي ية ،لاى الميى القصيت سنة عالية) المطابعة :طقيي طقاتيت يعتية لن النطائج الطا طلققت عأسباب اانلتافات لن اليطط. الطعيي ت :قي ط شف أنشطة المطابعة أع ه القصعت فا اليطط أع طبين أنها أصبلت مطقايمة ،عطؤيي بالطالا إلى طعييد اليطط.فا ياب تفخ الطقاتيت ،ا يم ن إقةاد يعتة الطيطيط عط د المتالد السابقة لايعتة من يعن يعى.
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٦.٢

كيفية إعداد التقارير

ا ينبغا أن ي طةا الطقتيت لعد أنشككطة المؤس كسككة بطعياي إن ازات المؤس كسككة ،ل ن ي ب أي كاع أن ي تي مقاتنة بين اإلن ازات الطا طلققت
لي ذاطها ،عل ن لني مقاتنطها بالطيطيط قي طبيع ف أة هزياة.
عاإلن ازات الميطط لها .فقائمة اإلن ازات قي طبيع مثيتة لةل اب ب ّ
لذا فإن أعد لنصت أساسا من الطقاتيت هع المقاتنة بين ما أتايت المؤسسة طلقيقه يطة العمد) عما طم نت بالةعد من إن ازه.
عططعاق هذه المقاتنة بما ياا:


الميي ت
 الطمعيد الميطط له عالمطاعب) المع ةعن الميطط له عالمطاعبعن) -المعيات الميطط لها عالمطاعبة)



الميت ات المعاي ،مثد اليتاسات ،عالطقاتيت ،عالمقطتلات ،عألماد البنال ،الميطط لها عالملققة)



النطائج أع الملص ت اآلثات ااقطصايية أع اا طمالية المنعي طلقيقها عالملققة)

ا ط تي يائماع األمعت فا اللياة ما ط ّ الطيطيط لها ،عاألمت نةس ك ككه ينس ك ككلب لاى المؤسك ك كس ك ككات العامة .س ك ككي عن هناك يائماع انلتافات لن
مسك ككات الطيطيط .عاألسك ككاس هع فا طلييي سك ككبب لي سك ككيت األمعت ما ان ميططاع لها .عي من الغتض اللقيقا من تفخ الطقاتيت فا طعا
يةية أيال األمعت بش د أف د :إنه عسياة طعا .
إذاع إن العنص ك ككت األس ك ككاس ك ككا الثانا من تفخ الطقاتيت هع س ك ككتي أس ك ككباب اايط فات بين ما ان ميططاع له عما طلقق ،عطلييي الطبعات لاى
الطيطيط المسطقباا.
قي ي عن هناك أسباب ثيتة لةيط فات ،عالسبب األ ثت شيعلاع هع أن الطيطيط ان مطةائ أ ثت من الازع :
طبين ا لقاع أن العقت المطاعب أطعد ب ثيت
 طقييت بأن الةطتة الزمنية ال زمة لطلقيق أمت ما قصيتة ياع ،فا لين ّ -طقييت الميي ت بطةاؤد مةتط ،فا لين أن العاقخ ّبين أن ثمة لا ة إلى المزيي من الماد أع من أيا العمد من انب المع ةين

 يطأ فا طقيي ال تعف اليات ية :قي طبيي المؤسك ك كس ك ككات الشك ك كتي ة الطزاماع أقد عأقد مس ك ككالية مما ان مطعقعاع ،عقي يس ك ككطغتق ص ك ككنخ القتاتالسياسا عقطاع أطعد مما ط ّ طقييته...
عل ن قي ط عن هناك لعامد يات ة بال امد لن سككيطتة المؤسكسككة ،مثد الطغيتات المةا ئة فا ال تعف السككياسككية أع ااقطصككايية العطنية أع
لطى اليعلية.

49

فا د هذه اللاات ،يطعين طعييد الطيطيط عط ييةه .قي ياز طعييد الةطتات الزمنية ،أع الطقييتات المطعاقة باللا ات لاى ص ك ك ك ك ككعيي المعازنة
عالمع ةين ،أع طيصيا المزيي من العقت لاطعصد إلى مسطعى الط از أف د من انب المؤسسات الشتي ة عغ أع أصلاب المصالة...
علايه ،فإن العنصت األساسا الثالث من تفخ الطقاتيت يطمثد فا الطعصيات لعد يةية الطعامد مخ اايط فات بين الطيطيط عالنطائج.
لقي ط ّ طلييي األس ك ك ككاس اللالا لطقيي الطقاتيت من قبد الهيئات الل عمية العطنية لاى أس ك ك ككاس النمعذج المقي من م طب تئيس الل عمة .ا
9
يسطني هذا النمعذج إلى المقاتنة بين الطيطيط السابق عالنطائج الةعاية .عيقطتح أن ط اف إلى هذا النمعذج المسائد المذ عتة أل ه.

٦.٣

مسؤولية إعداد التقارير

يييد تفخ الطقاتيت

ككمن مس ككؤعلية الميتال فا أي مؤسك كس ككة :تؤس ككال المص ككال عاليعائت ،عفا نهاية المطاف التئيس الطنةيذي .قي ييطاتعن

طةعيض إلياي الطقتيت ،عل ن من مسؤعليطه فا النهاية أن يط إصيات طقاتيت سايمة.
فا لاد ع عي يائتة أع مصك ك ك ككالة لاطيطيط عالمطابعة ،يم ن لهذه اليائتة أع طاك المصك ك ك ككالة طمهيي الطتيق إللياي الطقاتيت .فا هذه اللالة،
ططاب العلية إلى تؤسال المصالة عاليائتة إلياي الطقتيت عط ميخ اإلسهامات العاتية.
فا لاد لي ع عي مثد هذه العلية ،ي عز لاتئيس الطنةيذي طع يه الطاب إلى تؤس ككال المص ككال

عاليعائت ،عطعيين ش ككيا من قباه لط ميخ

اإلسهامات العاتية.

٦.٤

التعقيبات

ا يعى من تفخ الطقاتيت فا ياب الطعقيب لاى الطقاتيت المقيمة ،لاماع أن ع خ الم ل ات ها من مسؤعلية المييت الطنةيذي.
لذا فمن ال ك ك ككتعتي أن يعمي التئيس الطنةيذي إلى لقي ا طمالات سك ك ككنعية مخ تؤسك ك ككال المصك ك ككال عغ أع اليعائت لمناقشك ك ككة الطقاتيت ،عاسك ك ككيما
اايط فات بين الطيطيط عالنطائج عالطعص ك ك ككيات قبد إلياي يطة العمد الس ك ك ككنعية الطالية عقبد أن يبيأ العمد بالميزانية المطص ك ك ككاة بها .عيم نه
لاى أساس هذه اا طمالات أن يصيت طعايماطه إلى علية الطيطيط أع فا ياب مثد هذه العلية ،إلى فتيق الطيطيط.

 9يقي الش د  21الش د المقطتح لاطقتيت السنعي لعد يطة العمد.
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