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 ما هي استراتيجية العمل؟

ة األعمال. ئالتي يتم اختيارها بعناية  استجابة لبياستراتيجية األعمال التأسيسية هي  

 شكل مجموعة من القرارات حول االتجاه الذي يجب أن يسير فيه العمل.وهى تأخذ 

أهدافها في السوق  وتحدد  استراتيجية العمل هي خطة تستخدمها الشركة  لتحقيق

المواقف المختلفة المحتملة التي من الممكن ان الشركة نفسها موجودة فيها . وتسمح 

استراتيجية العمل ألصحاب األعمال اتخاذ القرارات  المتعلقة بالتصنيع والعمليات 

 .والتمويل ، كما تساعد في  إدارة المخاطر  بشكل فعال

تضمن تيتم وضعها قبل العمل  وعلى أنها الخطة التي  ةاالستراتيجيفي يتم التفكير  

جميع الخيارات التي تتخذها بشأن المكان الذي تتجه إليه ، وما الذي  االستراتيجية

ستفعله عندما تصل إلى هناك ، وما تحتاج أن تأخذه معك ، وكيف ستستعد للظروف 

تحقيق خيارات التي تقوم بها لال األدوات التي تحتاجها، ثم تحديد التي ستقابلها ، وأيها  

 أهداف معينة.

قبل بدء الشركة ، يقوم المؤسسون بتقييم بيئة العمل الحالية بعناية  على سبيل المثال 

هداف وتحديد األ ذلك( ومحاولة التنبؤ بالمستقبل)األسواق والعمالء والمنافسة وما إلى 

يق هذه األهداف .  بعد ذلك ، يضعون خطة عمل الشركة لتحقمن تأسيس الشركة

االستراتيجية الشاملة والتي تحدد سبب وجود هي  هذه العملية  وتحقيق هذه المهمة.

 العمل ما يلي: استراتيجيةالشركة.  قد تتضمن 
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 العمالء الذين يتوقون إلى الحل  التركيز على . 

 عرض قيمة لهؤالء العمالء. 

 جرد للموارد والقدرات الالزمة لتحقيق تلك القيمة. 

 نموذج عمل فعال يقدم هذه القيمة باستمرار. 

  

 ما هو نموذج العمل؟

فهو تحقق مهمة وأهداف الشركة.   مجموعة أنشطة نموذج العمل هو نظام يتكون من  

ي ل الشركة فوهو نموذج يوضح كيفية عم استراتيجية عالية المستوى.  يعبر عن 

يوفر وصفا تفصيليا لجميع عمليات الشركة  ذات  سوق وكيفي تحقق أهدافها  فهوال

الصلة ويصف كيفية تفاعل الشركة مع االخرين في السوق.  ونموذج العمل في األساس  

 هو مخطط  لجعل األعمال تضيف قيمة.

النموذج الذي يخدم عمالئهم بشكل أكثر فعالية بناًء  أصحاب الشركة يجب أن يقرر 

ة التي يقدمونها والموارد المتاحة في بيئة األعمال على المنتجات والخدمات والقيم

 الحالية.

 فهو يحدد األسلوب  الذي تتبعه الشركة في تحقيق قيمة ما واالستفادة منها. 

بصفة عامة االستراتيجية هي مجموعة من القرارات التي تحدد اهداف المنظمة اما 

 تراتيجية. نموذج العمل  فهو الوسيلة التي يتم اختيارها لتنفيذ االس


