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اهخحدٍبح و اهيٌهخٍبح 



أهداف اهيحبضرث

توضٌح أهمٌة التخطٌط اإلستراتٌجً فً بٌئة األعمال المعاصرة 

تزوٌد الحاضرٌن بأدوات تحلٌل القٌمة التنافسٌة لمؤسساتهم

توضٌح العالقة التكاملٌة بٌن التخطٌط اإلستراتٌجً و إدارة األداء المؤسسً 
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إلقاء الضوء على مكونات و أدوات التخطٌط اإلستراتٌجً

توضٌح أهمٌة إدارة األداء المؤسسً



 اهيحخوٍبح

إدارة األداء المؤسسي

التخطيط اإلستراتيجي  التخطيط 

اإلستراتيجي 

إدارة  و

األداء 

المؤسسي
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اهخخطٍط اإلشخراخٍخٌ.  1 

المفهوم

تحدٌد وضع المؤسسة التنافسً

تحدٌد منظومة القٌمة المؤسسٌة

؟  اإلستراتٌجًالتخطٌط إلى ؤسسات الم حتاجت لماذا
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مكونات التخطٌط اإلستراتٌجً

أدوات التخطٌط اإلستراتٌجً



اهخخطٍط اإلشخراخٍخٌيفهوى 
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فتللرة مرجللو تحقٌقهللا خللالل الالنتللائو واألهللدا  ٌللد هخحدددأسلللوم منهجللً    

ٌضلمن  تنسلٌقو أولوٌاتباستثمار الموارد المتاحة وفق  مستقبلٌةزمنٌة 

ممكللن منهللا وذلللا فللً أعلللى عائللد لتلللا المللوارد وٌحقللق  التوزٌللع األمثللل

ملن ناحٌلة  ألوضاع المؤسسة وإمكانٌاتها الذاتٌلة ضوء اإلدراا الصحٌح 

.من ناحٌة أخرى خارجٌةال بٌئةفً الوالظرو  العوامل الخارجٌة 



ينوٌبح اهخخطٍط اإلشخراخٍخٌ
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التخطٌط 

االستراتٌجً

األهدا 

االستراتٌجٌات البدٌلة

الموازنات

اإلطار العام لإلستراتٌجٌة

السٌاسات و البرامو

دراسة للمنافسٌن

العوامل البٌئٌة المحٌطٌة

دراسات السوق



أدواح اهخخطٍط اإلشخراخٍخٌ
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التخعيط   
االستراتيجي

Competitiveness Analysis

KPIs

PESTLE

Balanced Score Cards

Customers Needs Analysis

SWOT Analysis



؟  اإلشخراخٍخٌاهخخطٍط إهي ؤششبح اهي حخبجخ هيبذا
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:إذا كان 

اإلٌخبزاحضور ك          اهيخحلق اهفؼوٌ             اهيشخهدف          -1

حخى وشرػج اهخغٍراح         حخى وشرػج االشخخبتج هوخغٍراح -3

كضور اهخخطٍط اإلشخراخٍخٌ

اهلدراحكضور          واهيخبد  اهيينً                      اهيشخهدف -2



؟  اإلشخراخٍخٌاهخخطٍط إهي ؤششبح اهي حخبجخ هيبذا
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من الشركات % 97

لدٌها إستراتٌجٌة
هدٍهى% 80

إشخراخٍخٍج 
واضحج

هدٍهى ٌخبد % 52
ٌشتٌ فٌ خحلٍق 

إلشخراخٍخٍبح

هدٍهى ٌخبد % 33
يخيٍز فٌ خٌفٍذ 
اإلشخراخٍخٍبح



؟  اإلشخراخٍخٌاهخخطٍط إهي ؤششبح اهي حخبجخ هيبذا
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شركات  10من  9
فشلت فً تحقٌق 
اإلستراتٌجٌات

فقط من الموظفٌن % 5
ٌفهمون إستراتٌجٌات الشركة

من الشركات ال تربط % 60
موازناتها المالٌة 
باإلستراتٌجٌات

فقط من التنفٌذٌٌن % 25
ترتبط حوافزهم المالٌة بمدى 
تحقٌق اإلستراتٌجٌات

من التنفٌذٌٌن ٌقضون % 85
فً ( شهرٌا)ساعة أو أقل 

مناقشة اإلستراتٌجٌات

عائق الرؤٌة

العائق التشغٌلً

العائق البشريعائق التطوٌر
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هل لدٌنا آلٌات لرصد مثل تلا المواقـــــ ؟•

هل هناا أسس ومعاٌٌر لتحلٌل تلا المواق  وتبٌن أسبابها  •

وما ٌترتم علٌها من نتائو؟

ما هً المقومات الرئٌسٌة لتجنم مثل تلا المواق ؟•

؟ها ا معــــكٌ  تعاملن هل واجه بعضنا مثل هذه المواق ؟•



متوفر بدرجة  متوفر تماماً  المؤشر
 كافية

متوفر بدرجة 
 متوسعة

غير متوفر  غير متوفر 
 تماماً 

فكار التغي•
أ
دارة العليا ال  .يرـــــــــــــــــتدمس االإ

دارية الدديث•  .ة ــــتوفر المعلومات عن التعورات االإ

 .توفر معلومات عن عمليات التعوير والتغيير في موظمات مماثلة مدلية•

ـــة • ـــي موظمـــات مماثل ـــر ف ـــات التعـــوير والتغيي ـــوفر معلومـــات عـــن عملي ت
جوبية

أ
 .ا

غراض التعوير والتغيير•
أ
.توفر مخصصات مالية في موازهة الجهة ال

فراد •
أ
و وخدات توظيمية] توفر ا

أ
عمال التعوير والتغيير[ ا

أ
 .مكلفون با

 . رــــــــمداوالت سابكة وهاجدة في التعوير والتغيي•

 .مروهة في اللوائح والوظم المعمول بها تسمح بالتعوير والتغيير•

 .مروهة في تعديل الهياكل التوظيمية وفق مكتضيات التعوير والتغيير•

 .بويـــة معلوماتية تساهد عمليات التعوير والتغيير•

خداث التعوير والتغيير•  .توفر المهارات التكوية الالزمة الإ

 ـــــدافها •
أ
توجـــــد رســـــالة وا ـــــدة ومدـــــددة للمؤسســـــة تبـــــين غاياتهـــــا وا

ستراتيجية  .االإ

 .االستعداد لتدمل مخاظر التعوير والتغيير لدى لادة المؤسسة•

ي عام داخل المؤسسة يدابي التعوير والتغيي•
أ
 .رـــرا



؟  اإلشخراخٍخٌاهخخطٍط إهي ؤششبح اهي حخبجخ هيبذا
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.لمهؤسسج االسخراخيجيج الهسبراح وخوجيه خحديد•
.وأهدافهب الهؤسسج رسبلج وخطوير صيبغج•
.الهؤسسج في العهل هسبر وخوجيه خحديد•
.لمهؤسسج االسخراخيجيج واألهداف الغبيبح  وصيبغج خحديد•
.الهؤسسج وخلدن ىهو وخحليق األداء خحسيو هخطمتبح وخوفير خحديد•
.الهصمحج أصحبةو األهوال أصحبة وأهداف لطهوحبح االسخراخيجيج األهداف رتط هو الخأكد•
.االكخصبديج االسخخداهبح إلي واإلهكبىيبح الهوارد خوجيه•
.الخىبفسي هوكفهب وخدعين الهؤسسج أداء لخطوير التحثيج الجهود خوجيه•
.عهل وأىظهج وكواعد سيبسبح هو وضعه يخن وهب وأهدافهب الهؤسسج رسبلج تيو الخراتط خحليق هو الخأكد•
  عهلال تيئج في الخأكد عدن هواجهج•
.هعهب الفعبل الخعبهل اسخراخيجيبح ووضع الهؤسسج عهل لتيئج الهىهجي والخليين الخوصيف•
 ستل ووضع وخلويههب والخهديداح والليود الفرص وخحميل عمي لمخعرف الهؤسسج إهكبىيبح خطوير•

.هعهب الفعبل الخعبهل
.هعهب الفعبل الخعبهل هخطمتبح وخحديد لديهب الضعف وأوجه اللوث ىلبط خحديد في الهؤسسج كدرث خدعين•
.الهخوكعج غير الخغيراح هع لمخكيف الهؤسسج لدى الهروىج خوفير•
.الهؤسسج عهل تيئج عىبصر الخجبهبح والخلدير الخىتؤ أدواح خوفر•



اإلطبر اهؼبى هإلدارث اإلشخراخٍخٍج 
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:خلٍٍى األوضبع اهحبهٍج

يراخؼج اهرشبهج واألهداف اهحبهٍج•
خلٍٍى ٌخبئح اإلشخراخٍخٍبح اهحبهٍج واهشبتلج•
يراخؼج األوضبع اهداخوٍج•
.يراخؼج اهظروف اهخبرخٍج اهيحٍطج•

: اإلشخراخٍخٍجضٍبغج 

اهلٍى ،، اهرشبهج اهرؤٍج  :يؤششجاه ىيشخوػوي  
.خخضٍص اهيوارد اهيخبحج، األهداف اإلشخراخٍخٍج 
يتبداراح اهاهخنخٍنٍج، األهداف : ػوي يشخوى اإلداراح  

.تدائل اهخطط
األٌشطج و اهيشبرٍغ: ػوي يشخوى اهوحداح  
اهيهيبح : ػوي يشخوى اهيوظفًٍ  

:اإلشخراخٍخٍجخطتٍق 

:ييبرشج اهوظبئف اإلدارٍج •
.اهركبتج–اهخوخٍج –اهخٌظٍى –اهخخطٍط •
.خضيٍى وضٍبغج اهشٍبشبح وإخراءاح اهؼيل •
.خحدٍد وخوزٍغ األٌشطج ػوي األفراد واهخيبػبح •
.خضيٍى ٌظى اهحوافز وكٍبس األداء •
.خحدٍد اهيشؤهٍبح واهضالحٍبح •
واهنفبءاحخنوًٍ وخٌيٍج اهلدراح  •

:خلوٍى اإلشخراخٍخٍج 

.أشس تٌبء اإلشخراخٍخٍجيراخؼج 
.وضغ يؼبٍٍر األداء

.كٍبس األداء
.إخخبذ اهلراراح اهالزيج
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إدارة العملٌات و الموارد
إعداد 
الخطط 
التشغٌلٌة

إعداد و مراجعة

الخطة  
اإلستراتٌجٌة

مراقبة 
وتحلٌل

األداء 

تنفٌذ

الخطة  
التشغٌلٌة

1

2

3

4
منظومة إدارة

األداء المؤسسً  

إدارة العملٌات 

اإلطبر اهؼبى هإلدارث اإلشخراخٍخٍج 



خحدٍد ينوٌبح اهلٍيج اهخٌبفشٍج اهيؤششٍج
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الخدمات المؤسسٌة المساندة

الهوظفيو األىظهج العهميبح اإلسخراخيجيبح

المستثمرٌن األسواق

الشركات 

المساهمة 

المنافسٌن



خحدٍد وضغ اهيؤششج اهخٌبفشٌ
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القدرة على مواكبة المتغٌرات 

حٌة
رب

ى 
عل

ق أ
حقٌ

تـ

High - Low

Low - Low

High - High

Low - High



 اهيحخوٍبح

إدارة األداء المؤسسي

التخطيط اإلستراتيجي  التخطيط 

اإلستراتيجي 

إدارة  و

األداء 

المؤسسي
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األداء اهيؤششٌ إدارث . 2 

المفهوم

نموذج النضو فً إدارة األداء المؤسسً

العالقة بٌن اإلستراتٌجٌة و مؤشرات األداء المؤسسً

محاور قٌاس األداء المؤسسً فً بطاقات األداء المتوازن

تارٌخ تطور أدوات قٌاس األداء المؤسسً
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تارٌخ تطور محاور قٌاس األداء المؤسسً



إدارث األداء اهيؤششٌيفهوى 
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و قٌللاس و تصللحٌح مؤشللرات األداء المؤسسللً ٌللد هخحدددأسلللوم منهجللً    

المحاور التً تهم المؤسسة و التلً تلؤثر فلً إسلتمرارٌة تنافسلٌتها  وفق

و ٌعتمد نجاح إدارة األداء المؤسسً عللى ملدى تلوازن مخلاور . و نموها

القٌاس و إرتباطها بإستراتٌجٌة المؤسسة باإلضافة اللى شلمولٌتها لكافلة 

. المستوٌات المؤسسٌة



خبرٍخ خطور يحبور كٍبس األداء اهيؤششٌ

المالً

المنتجات

العملٌات

المتعاملٌن

1960 1970 1980 1990 2000

التعلم و النمو

2010

?

المتعاملٌن العملٌات

المالً
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مالٌاتشغٌلٌاإستراتٌجٌا

نهاٌات 

ــرٌن20القرن العشـ

القرن 

ــامس عشر15الخــ

القرن 

ــاسع عشر19التــ

دفتر اليومية

المداسبة

داء المتوازن 
أ
بعالة اال

ر اء العمالء

سهم
أ
اال

الهودرة الكـفاءة والكدرة
Six Sigma

هتاجية االإ المكارهة المعياريةالتفوق التوافسي

دارة الجودة الشاملة اإ

خبرٍخ خطور أدواح كٍبس األداء اهيؤششٌ
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:العملٌات الداخلٌة يحور

ما هً مصادر القوة والضع ؟

ما هً مجاالت التحسٌن؟

كٌ  نرشد التكالٌ ؟

كٌ  نتمٌز فً عملٌاتنا؟

يحور التحسٌن والتطوٌر:
كٌ  نزٌد القٌمة المضافة؟

هل لدٌنا القدرة على االبتكار؟

كٌ  نبنً المٌزة التنافسٌة؟

هل لدٌنا القدرة على التعلم؟

يحور األداء المالً:
هل أرضٌنا أصحام المال؟

موقفنا فً سوق المال؟

:العمالء محور

كٌ  ٌرانا العمالء؟

هل نتوقع استمرارهم معنا؟

هل نجحنا فً مواجهة المنافسٌن؟

االستراتٌجٌة   

تطبكبح األداء اهيخوازًمحاور قٌاس األداء المؤسسً فً 
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العالقة بٌن اإلستراتٌجٌة و مؤشرات األداء المؤسسً

المالٌة

كٌ  ننجح مالٌا؟

العمالء

كٌ  نخدم العمالء لتحقٌق النجاح 

المالً؟

الداخلٌة العملٌات

ماذا ٌجم أن نعمل داخلٌا لخدمة 

العمالء بأفضل طرقةوبأقل ثمن؟

التعلم والنمو

البنٌة /ماذا نحتاج لتطوٌر الموظفٌن

التحتٌة لتطوٌر اإلجراءات الداخلٌة

اهخطط
اهشٌوٍج

اهيؤشراح

األهداف

اهيتبدراح

هخطط  ا
اإلشخراخٍخٍجا

اهرؤٍج
و

اهرشبهج

اهؼبئد ػوي  
االشخثيبر

رضباهيشخرنًٍ

خوفراهخديج

ؼيوٍبحاهخودث  إخراءاح فؼبهج

يهبراح اهيوظفًٍ خلٌٍبح خدٍدث

مؤشرات األداءمحاور األداءاإلستراتٌجٌة
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الموظفٌن

اإلدارات

اإلستراتٌجً

التنفٌذي

التشغٌلً

المستوى

المستوي

المستوى

26

مؤشرات أداء الموظفٌن

مؤشرات األداء التشغٌلٌة

مؤشرات األداء اإلستراتٌجٌة

الجداول الزمنٌة 

لتنفٌذ المبادارات

ٌة
ج
تٌ
را
ست
إل
 ا
ٌذ
نف
ت

الخطة التشغٌلٌة

ٌة
ج
تٌ
را
ست
إل
 ا
اد
عد
إ

الخطة اإلستراتٌجٌة

خرٌطة اإلستراتٌجٌة

الموظفٌن

اإلدارات

اإلستراتٌجً

التنفٌذي

التشغٌلً

المستوى

المستوي

المستوى

مراجعة اإلستراتٌجٌة

سٌة 
ألداء الرئٌ

ت ا
شرا
مؤ

قٌاس األداء

مستوٌات نظام إدارة األداء بالمؤسسة
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نموذج النضو فً إدارة األداء المؤسسً

27

4المرحلة 

3المرحلة 

2المرحلة 

1المرحلة 

0المرحلة 

ألداء
رة ا

ت إدا
زام  بعملٌا

إللت
ى ا

مد

قٌمة إدارة األداء

اهخؼدٍالح اهيتبشرث فٌ أداء اهيوظفًٍ ٍحشً ٌخبئح األػيبل  •
ثلبفج اهيؤششج خدػى اهدوافغ اهذاخٍج ٌحو األداء اهؼبهٌ  •
اهيدراء كبدروً ػوي خخطٌ اهحواخز وخحفٍز اهيوظفًٍ هخحلٍق األداء  •
اهلدرث ػوي كٍبس اهؼبئد ػوي االشخثيبر فٌ خطوٍر اهيؼرفج واهيهبراح واهلدراح  •
ػيوٍج إدارث األداء خظهر توضود ٌخبئح و إٌخبزاح اهيؤششج  •
خدػى خلبرٍر األداء إخخبذ اهلراراح اإلشخراخٍخٍج تبهيؤششج  •

خطواح ػيوٍج و إدارث األداء يخلٌج ويؤخيخج  •
فٌ يشخوتبح اهيؤششجويواءيج األهداف ضؼودا وهتوطب اهرؤٍج واضحج،   •
اهخنٌوهوخٍبحيغ إدارث اهخؼوى وغٍرهب يً خنٌوهوخٍب إدارث األداء يخنبيوج   •
وخينًٍ األداءاهخدرٍة ٌوػٍج ػوي خحشًٍ اهخرنٍز   •
إدارث األداء خحرم ػيوٍبح اهيواهة األخرى ، واهخخطٍط تبهفطرث، واهخٌيٍج   •

اهيؤششجواحد إلدارث األداء ػوي يشخوى يؼٍبر   •
اهخطواح اهؼيوٍج اَهٍج يً خالل اهخنٌوهوخٍب  •
وضود اهرؤٍج و األهداف فٌ اهيشخوٍبح اهؼوٍب فٌ اهخشوشل اههريٌ هويؤششج  •
حبشيجأهداف  6حخٌ  5أوهوٍبح واضحج الٌخبج اهيدراء كبدرًٍ ػوي خرخيج   •
ػدد يً حواراح اهخدرٍة يخوفرث وهنً الخختغ أً خلٍٍى هوخودث  •

اهيؤششجإدارث األداء يٌفذث وهنً غٍر يخٌبشلج ػتر ػيوٍج   •
خيل األهدف ينخوتج وهنً يً دوً اهلدرث ػوي رؤٍج اهخراتط فٌ خحلٍق أهداف أػوي يشخوى  •
اهيلبٍٍس اهنيٍج  اهيشخخديج هخلٍٍى األداء هٌبم اهلوٍل او خنبد خٌؼدى   •
اهخدرٍتبح اهٌبدرث  او غٍر يأهوفج هخحشًٍ كدرث  اهيدراء  •
اههدفػوي تٍبً هوٌوػٍج خلٍٍى ال ٍوخد   •

ال ٍوخد أً ػيوٍج إلدارث األداء  •
اَراء اهيوضوػٍج خؤدً إهي اهيراخؼبح اهشٌوٍج  •
ال وخود هوخطج اإلشخراخٍخٍج هويؤششج  •
يشخٌداح خلٍٍى اإلداء يخزٌج فٌ يوفبح يوظفٌ اهيوارد اهتشرٍج  •



التمٌز الٌأتً صدفة و لكن هو رحلة مستمرة  

من تطبٌق منهجٌات و تقنٌات  ترتكز على

تحقٌق المنفعة المتبادلة و المتوازنة بٌن 

أصحاب المصلحة من المتعاملٌن مع المؤسسة  
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شنرًا هحشً إشخيبػنى 


