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مفاهيم التخطيط االستراتيجي في ظل معايير جائزة التميز 
)االجراءات ومعايير التقييم(

تقديم
هاني العـمري    .د
عبدالعزيز  جامعة الملك - واالدارةآلية االقتصاد 

halamri@yahoo.com
  

طوال حقبة الثمانينات والتسعينات آان نموذج 
المدير األمثل يتمثل في شخصية البطل الذي 

-:يستطيع 
التفكير الواقعى المنطقى    

حل المشكالت الحالية    

التخطيط والقيادة والرقابة   

 الموارد  إستخدامترشيد 

تحقيق األهداف اآلنية    
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..التفكير االستراتيجي 
الخطوة االولي في االستراتيجية هي •

إن المسئولين . التفكير االستراتيجي 
عن قيادة المنظمات سيواجهون 

تحدیات متضاعفة في صعوبتها إذا  
لم یخصصوا جزءا آبيرا من وقتهم 

.. في التفكير 
ومناقشة األوضاع المستقبلية بدال   •

من االآتفاء بمواجهة المشكالت 
الحالية ونفكر عن ماذا یحتاج نموذج  

 سنوات  ١٠االعمال القائم خالل 
.القائمة 

نحتاج أوًال إلى أن  نحن ف
آي   إستراتيجيًا  نفكر

.  إستراتيجياً نخطط

التغير  
واالضطراب 
في المناخ  
التنظيمي 

العقلية اإلستراتيجية   التفكير اإلستراتيجي
الفعالة  

الخيارات  
اإلستراتيجية

للوصول إلى  يحتم  

للتوصل إلى  

إدارة المستقبل 

لالقرتاب من
مفاهيم التفكري االسرتاتيجي

:ختيل املنظمات التالية

:تخيــــــــــل المنظمة التالية      

منظمة تعرف عمالءها    •
المستهدفين في المستقبل،       
وتستطيع تقدير احتياجاتهم       

.ورغباتهم  
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منظمة يشارك العاملون بها    •
في صياغة توجهات     
وأساليب العمل لتحقيق      

! أهدافها الرئيسية   

:تخيــــــــــل المنظمة التالية       ٢

:تخيــــــــــل المنظمة التالية      

منظمة يتمتع العاملون فيها    •
بصالحيات مناسبة في تنفيذ  
الخطط والبرامـج وتتم   
المحاسبة على أساس    

!النتائـــــج

٣

:تخيــــــــــل المنظمة التالية      

منظمة يعرف جميع     •
العاملين بها معدالت اإلنجاز 
ومدى تحقيق األهداف     

! والغايات أوًال بأول   

٤

:تخيــــــــــل المنظمة التالية      

منظمة يشارك الجميع بها      •
في مسئولية تصحيح المسار    
لتأآيد فرص الوصول إلى        

!الغايات

٥
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ما الذي
يميــــــز تلك 

المنظمــــــــات؟ 
ما الذي

 يحقق التناسق 
بين أفرادهــــــــا؟ 

.....اإلجابة عن السؤالين السابقين    

عوامل 
التناسق؟

المميزات
المهمة؟

.....المميزات المهمة 
إدراك الظروف المحيطة والرصد اإليجابي      •

.للمتغيرات
وضوح األهداف االستراتيجية والرؤية    •

.المستقبلية
وجود خطط وبرامج عمل تتوجه إلى تحقيق     •

.األهداف االستراتيجية
أطر تنظيمية تتسم بالمرونة والتكيف مع  •

.الظروف

...عوامل التناسق    
.القيـــــــــــادة االستراتيجيـــــــــــــــــــــة•
.االتصـــــــــــــــاالت المفتوحـــــــــــــــــة•
.تكامــــــــــــــــــــــل فرق العمـــــــــــــــل•
.المشارآــــــــــــــــة في القــــــــــــرارات•
.المحاسبـــــــــــــــة بالنتائـــــــــــــــــــــج•
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القوى الخمس للتنافس في بيئة الصناعة): نموذج بورتر(

التنافس بين 
الشركات 
الحالية 

Suppliers
المجهزون   Buyers

المشترون  

Potential Entrants
المنافسون المحتمل دخولهم      

Substitutes
المنتجات البديلة   

التهدید یزداد بازدیاد قوة هذه القوى ، في حين تتوفر الفرص 
عندما تنخفض قوة التأثير لهذه القوى الخمس على المنظمة

ماذا نستنتج؟

النجـــــــاح والتفوق  
.ال يأتيان مصادفة 

مقومات النجـــــــاح والتفوق       مفاهيم مهمة في 

Challengeمفهوم التحــــــــــــــدي         •
Total Visionمفهوم الرؤية الشاملة  •
 Life Cycleمفهوم دورة الحيــــــاة       •
         Driversمفهوم المحرآــــــــات          •

المنافسة  
التشريع

السوق
التكلفة

سمات المنظمات المعاصرة  
.التوسع في تطبيق الالمرآزيـــــــــــــــة  •
.بساطة ومــرونة الهياآل التنظيميــــــــة•
.التوسع في استخدام فرق العمل المتكاملة  •
التوسع في فلسفة تمكين األفراد ونظم المشارآة في اإلدارة   •

Participation in Management. 
بين العاملين ” رجال األعمال“نشر أفكار وتوجهات •

 .Entrepreneursوتحويلهم إلى   
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المثلث
لالدارة الذهبي 

التخطيط االستراتيجي
السبيل الصحــيح  هي

للتعامل مع
المتغيــــــــــــــــرات
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تعريف التخطيط االستراتيجي وطبيعته 

اإلطار الفكري المتكامل 
للتخطيط االستراتيجي

االستراتيجية
هي خطة رئيسية شاملة 

تحدد التوجهات الرئيسية للنشاط 
لبلوغ الغايات واألهداف    

STRATEGY IS A MASTER PLAN

االستراتيجية
رؤيـــــة مستقبلية شاملة

تحدد موقع المنظمة في المجتمع    
STRATEGY IS A FUTURE 

PERSPECTIVE
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االستراتيجية
نمط متميز ألسلوب توجيه وتنسيق
الموارد الستثمار الفرص والتعامل

مع المهددات لتعظيم الوصول إلى الغايات
STRATEGY IS A PATTERN OF 

MANAGEMENT

االستراتيجية 
اختيـــــــــــــــــــــار إداري         

يحدد مرآز المنظمة في المجتمــــــع   
بما يعظم فرصها في تحقيق أهدافهــــــــــا       

STRATEGY IS A 
POSITION

الميزة التنافسية

نماذج التمــــــيز

بعض المفاهيم المهمة في التخطيط االستراتيجـــي 

التحالفات االستراتيجية 

التوجه بالسوق

ALIGNMENT
الموائمــــــــــــة

SWOT ANALYSIS

 الترآيــــــــز
FOCUS

مستويات االستراتيجية 
االستراتيجيــــــــــــــــــة

 العامة للمنظمة   

استراتيجية
قطاع 

استراتيجية
وظيفية

استراتيجية
وظيفية

استراتيجية
وظيفية

استراتيجية
قطاع 
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؟أين نحن اآلن 

عملية التخطيط االستراتيجي تستوجب   
اإلجابة على التساؤالت التالية 

؟أين نرغب أن نكون 
؟كيف نصل إلى ما نرغب فيه 

؟كيف سنعرف أننا وصلنا 

1

2

3

4

  آيف سنعرف أننا وصلنا ؟   
يعتمد على ثالثة أنواع لمقاييس األداء 

مؤشرات النتائج األساسّية و التي ١.
.تخبرك ما فعلته في هذا المنظور

مؤشرات األداء  تخبرك ما یجب ٢.
.عليك فعله

تخبرك مؤشرات األداء األساسية ٣.
ماذا تفعل لزیادة األداء بشكل 

.فعال 
و العدید من مقایيس األداء المستخدمة           •

بالمنظمات هي خليط غير متناسب من        
.  هذه األنواع الثالثة  

 ١٠ / ٨٠ / ١٠قواعد  
  ١٠ذلك، هناك حوالي   .  هي دليل جيد١٠/٨٠/١٠قواعد   . •

 من مؤشرات    ٨٠من مؤشرات النتائج األساسية و حّتى     
 من مؤشرات األداء األساسية في المنّظمة     ١٠األداء و  

يخبرك ما قد أنجزته من ) ١٠(مؤشر النتائج األساسية 
.خالل منظور
يخبرك ما تفعل) ٨٠(مؤشر األداء 

يخبرك ماذا تفعل لتزيد ) ١٠(مؤشر األداء األساسي 
األداء بصورة ملحوظة
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رد الفعل المدروس للمقاييس     
مبادرات المقاس تعرض في آثير •

من األحيان آأجهزة المراقبة 
. اإلدارّیة و فقط لصالح اإلدارة 

نتيجة لذلك، الموّظفون في آثير من 
األحيان یميلون إلى الّرّد بالّریبة إلى 

.تنفيذ قياس األداء في مقّر عملهم 
یمكن أن یصبح المقاس مصدًرا •

تقسيم و نزاع بين المدیرین و    
یمكن حتى أن یتسّبب في  . موّظفيهم 

الّنتائج المعادیة حّتى أن الموّظفون 
. یتجّنبون الّنتائج المقّررة   

البيئة الداخلية 

المراجعة االستراتيجية

منوذج االدارة االسرتاتيجية 
التحليل البيئي    

  ٣٩١-ص  

عملية
 اإلدارة االستراتيجية 

Strategic Management
 Process

بناء التوجه االستراتيجي    

ـــةـالرؤي
Vision

المهمـــــة
Mission

الخطط 
Plans

 التقييممعايير
Evaluation

Criteria

السياسات 
Policies



١١

تحديد نقاط الضعف

المناخ الداخلــــــي 

تحليـــــــــــــــــــل المناخ

تحديد نقاط القوة

المناخ الخارجـــــــــي

تحديد
المهـــــــــــــــددات

تحديد الفـــــــــرص 

١
التقدير السليم ألوضاع السوق و 
فرص الحرآة و المناورة في 

.مواجهة قوى المنافسة
التقدير السليم لإلمكانيات المتاحة 

.ومدى القدرة على استخدامها 

الهدف من التحليل االستراتيجي للمناخ  

تقدير  
المطلوب 

تقدير  
الممكن 

الفجوة

تحقيقها الفجوة هي  النتيجة المباشرة الواجب    

التحليل االستراتيجي للموقف 
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القوة والضعف والفرص والتهديدات

S
W
O
T

     Internal Strengthsالقوة الداخلية  
األشياء التي تتميز الشرآة بعملها مثل موارد مالية ، قدرات      

تسويقية عالية ، مهارات تقنية      

 Internal Weaknessesالضعف الداخلي     
األشياء التي تعاني منها الشرآة أو ال تتفوق فيها مقارنة      

 ، أجهزة متقادمة  بالمنافسين مثل تكاليف إنتاج عالية     

   External Opportunitiesالفرص الخارجية   
الظروف البيئية التي تدعم نقاط القوة مثل طلب مرتفع  ، أسواق          

جديدة 

    External Threatsالتهديدات الخارجية    
الظروف البيئية التي ال تتعلق بنقاط القوة  وترتبط بنقاط الضعف            

 ، ضعف النمو ، أنظمة جديدة    الحالية ، مثل منافسين أقوياء    

الموانــــــــع

خالصة التقدير 
االستراتيجي للموقف 

الفرص  

SWOTتحليل مصفوفة سوات 

SW

O

T

إستراتجيات  
هجومية

إستراتيجيات  
دفاعية

إستراتيجيات  
عالجية

إستراتيجيات  
انكماشية

تقويم  
البيئة الداخلية  

تقويم  
البيئة الخارجية   

نقاط الضعف نقاط القوة

التهديدات  

الفرص

صياغة
 استراتيجيات
الميزة التنافسية

اختيار
 االستراتيجية 
األساسية

تحديد التوجهات والخيارات االستراتيجية 
٢
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مفهوم االختيار اإلستراتيجي  
: االختيار اإلستراتيجي 

هو قرار اختيار بدیل من بين 
البدائل اإلستراتيجية الذي 
یمثل أفضل تمثيل رسالة 

المنظمة وأهدافها اإلستراتيجية 
ویتضمن القرار الترآيز على 

.  بعض بدائل منتخبة

نموذج مجموعة بوسطن االستشارية     
The Boston Consulting Group Matrix

معدل نمو    
الصناعة 

Industry
Growth

Rate

عالي

منخفض  

عالي الحصة السوقية النسبية  منخفض  
Relative Market Share

اإلستراتجيات العامة للتنافس
إستراتيجية قيادة التكلفة  •

Cost-Leadership 
Strategy

إستراتيجية التميز •
Differentiation

Strategy
إستراتيجية الترآيز •

Focus Strategy

االستراتيجـــــــــــــــــــــــيالتخطيط

تصميم
الترتيبات التنظيمية    

تحديد 
األهداف  الوظيفية  

إعداد
الموازنات 
 التخطيطية 

رصد
الموارد المتاحة  

إعداد 
البرامـــج الزمنية   

تحديد 
الموارد المطلوبة 

األهدافتحديد 
الوظيفية 

تحديد 
األهداف العامة

٣



١٤

تمكين 
الموارد
 البشرية

تفعيل  
التنظيــــــــم     

حشد
المـــــــوارد  

تنفيذ اإلستراتيجية٤
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متابعة 
معدالت تحقيق
األهداف

رصد ومتابعة  
رضاء المتعاملين 

مع المنظمة   قياس
مستويــــــــــات
 جـــــــودة األداء 

متابعة 
أداء الوحدات   
 التنظيميـــــــــة

تقييم
اإلنجازات والعوائد 

متابعة وتقويم تنفيذ اإلستراتيجية
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تطويــراالستراتيجيـة    
٦

تطوير
المهمــــــة

تطوير
التوجهات 

تطوير
الخطط والبرامج

تطوير
الرؤيـــــة

تطوير
آليات التنفيــــذ

ادارة الجودة الشاملة

اإلستراتيجية ملخص عملية بناء 

.تحليل المناخ الخارجي  . ١
.تحليل المناخ الداخلـــي  . ٢
. تحديد التوجهات اإلستراتيجية  . ٣
. تحديد األهداف اإلستراتيجية  . ٤
صياغة وتكوين اإلستراتيجية والخطط  . ٥

. اإلستراتيجية والتكتيكية المنفذة لها    
.تنفيذ اإلستراتيجية    . ٦
.متابعة وتقويم وتحديث اإلستراتيجية   . ٧

Strategy - Deals with a 
company’s competitive 
initiatives and business 
approaches

االستراتيجية تتعامل مع المبادرات 
التنافسية للشرآة وأساليب أعمالها

Business Model -Concerns 
whether revenues and costs 
flowing from the strategy
demonstrate the business can be 
amply profitable and viable

نموذج األعمال یهتم بأن االرباح 
والتكاليف نابعة ومتوافقة من 
االستراتيجية والتي تعرض أن 
العمل قادر على توفير الربحية 

Straواالستمرایةوقابلية النمو 
tegy

Business

Model

Relationship  Between 
Strategy  and  Business  Model

العالقة بين االستراتيجية ونموذج األعمال  

إدارة التميــــز     
 EXCELLENCE 

MANAGEMENT
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مفهوم ادارة التميز
 في الفكر االداري المعاصر" إدارة  التميز"  نشأ مفهوم •

للتعبير عن الحاجة إلى  مدخل شامل يجمع عناصر ومقومات 
 تحقق لها قدرات عالية في متفوقةبناء المنظمات على أسس 

 .بهامواجهة  المتغيرات واألوضاع الخارجية المحيطة 
هي القدرة على توفيق وتنسيق    " إدارة التميز  "  ومن ثم فإن    •

عناصر المنظمة وتشغيلها في تكامل وترابط لتحقيق أعلى  
معدالت الفاعلية، والوصول بذلك إلى مستوى المخرجات الذي  

يحقق رغبات ومنافع وتوقعات أصحاب المصلحة المرتبطين  
. .بالمنظمة

معادلة  التميز
 وتتضمن  القدرات التنظيمية التي :"مسببات التميز  *  •

تستطيع  ان تحقق التميز مثل القيادة والموارد البشریة 
. واإلدارة اإلستراتيجية

 وتتضمن النتائج التي یمكن ان تحققها :نواتج التميز* •
المنظمة من التميز مثل رضاء العميل وقيادة السوق ونتائج 

.األعمال  األخرى 
 =معادلة  التميز  •

.السوق+ المستهلك + اإلدارة االستراتيجية    + الموارد البشرية   + القيادة   

النموذج األوروبي للتميز
 The European Excellence Model:
وتتبلور فلسفة النموذج األوروبي في أن التميز  في األداء، خدمة  •

العمالء ،  تحقيق المنافع ألصحاب المصلحة من العاملين وغيرهم  
والمجتمع بأسره إنما یتحقق  من خالل القيادة التي تقوم بصياغة  

 وتوجيه السياسات واإلستراتيجيات والموارد البشریة وتستثمر العالقات 
. وتدیر العمليات المختلفة بالمنظمة 

الممارسة الباهرة في " بأنه " التميز "      ویعبر فالنموذج األوروبي •
 Excellence is defined as"  إدارة المنظمة وتحقيق النتائج

outstanding  practice in managing the 
organization and achieving  results

The European Excellence Model 
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البنية الهيكلية لنموذج التميز
هي بنية هيكلية تعكس •

 للتميزالمؤسسيمستویات 
-:جزئينوتتكون من 

 مكونات ومعایير ٩•
نموذجية متكاملة

 في هيكيليشكل تقييم •
.نموذج رادار 

 تضم المعايير نوعين من المؤشرات   

حمركات
 األداء

PERFORMANCE
DRIVERS

مقاييس
النتائـــــج
OUTCOME
MEASURES

مؤشرات متأخرة
lag indicators

مؤشرات متقدمة
lead indicators

العناصر األساسية     
 ذجفي نمو  

“ إدارة التميــــز     ”

العناصر األساسية الثمانية
 لنموذج إدارة التميز

التوجه بالنتائج .١
RESULTS

ORIENTATION



١٩

العناصر األساسية في نماذج إدارة التميز  

الترآيز على العمالء  .٢
CUSTOMER

FOCUS

العناصر األساسية في نماذج إدارة التميز  

القيادة الهادفة .٣ 
LEADERSHIP &

CONSTANCY OF PURPOSE

العناصر األساسية في نماذج إدارة التميز  

اإلدارة . ٤
 بالعمليات والحقائق   

MANAGEMENT BY
PROCESSES& FACTS

العناصر األساسية في نماذج إدارة التميز  

تنمية ومشارآة. ٥
الموارد البشريـــــــــــــة

PEOPLE
DEVELOPMENT&
INVOLVEMENT
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العناصر األساسية في نماذج إدارة التميز  

التعلم،   . ٦
االبتكار والتحسين  

LEARNING, INNOVATION &
IMPROVEMENT

العناصر األساسية في نماذج إدارة التميز    

تنمية. ٧
 العالقات والتحالفات     

PARTNERSHIP
DEVELOPMENT

العناصر األساسية في نماذج إدارة التميز  

المسئولية . ٨
االجتماعيــــــــــــة 

PUBLIC
RESPONSIBILITY

... .. .إلى“ إدارة التميز   ”تتجه 

الترآيز على األنشطة ذات القيمة المضافة        •
. األعلى

التخلص من األنشطة األقل في القيمة المضافة و      •
تعهد بها إلى  منظمات  أخرى    

OUTSOURCING. 
 KNOWLEDGE-BASEDالمعرفية   األنشطة•

.ذات القيمة المضافة األعلى
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أمثلة األنشطة المعرفية في منظمات األعمال 

. أعمال البحوث و الدراسات•
. R&Dأنشطة التطوير التقني  •
.أعمال التسويق و الترويج •
…أنشطة االستشارات المالية و القانونية و اإلدارية •
. أعمال التخطيط االستراتيجي، المتابعة و التقييم  •
.أعمال التصميم، ضبط الجودة، و تطوير المنتجات  •

 للجودة  عبدالعزيز جائزة الملك  
معيار التخطيط االستراتيجي  

التذآير بأهداف الجائزة 
فعملية التقويم الذاتي للمنشآت باستخدام معايير الجائزة تساعد   

:على فهم الجوانب التالية في نظام المنشأة
آيف تعمل المنشأة١.
مدى تميز المنشأة مقارنة بالمنشآت األخرى٢.
مستوى الجودة الذي ترغب المنشأة في تحقيقه٣.
مواطن الضعف في نظام المنشأة والعمليات التي تحتاج إلى ٤.

. تحسين
آيفية الشروع في تطبيق التغيير والتحسين٥.

المجموع١٠٠٠
نتائج األعمال ١٨٠
دور المنشأة في المجتمع١٠٠
المعلومات والتحليل٥٠
التركيز على العميل١٠٠
إدارة العمليات١٨٠
الشركاء/إدارة الموردين٥٠
الموارد البشرية١٠٠
التخطيط االستراتيجي  ٩٠
القيادة اإلدارية١٥٠

الــمعيــار)نقاط(الوزن 

جدول معايير الجائزة     
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)  نقطة٩٠(   التخطيط االستراتيجي  -٢
هنا تصف المنشأة المتقدمة للحصول على الجائزة الطریقة  •

التي تستخدمها في تحدید هدفها اإلستراتيجي، بما في ذلك    
تحسين موقفها التنافسي وأدائها بصورة عامة، والطریقة التي     

تستخدمها في تحویل أهدافها االستراتيجية والتنمویة إلى     
خطط عامة ومشاریع تطویریة بهدف زیادة الربحية وزیادة  

.اإلنتاجية أو تحسين المنتجات والخدمات   
 واإلجراءات والمؤشرات      بها مع إیجاز خطط العمل الخاصة •

الرئيسة ذات العالقة باألداء، وآيفية إعداد التوقعات الخاصة      
بأداء المنشأة في المستقبل في ضوء هذه اإلجراءات     

.  والمؤشرات 

     عملية إدارة التخطيط-٢/١•
: آيف يتم إنشاء السياسات واالستراتيجيات    •

ما هي إجراءات التخطيط االستراتيجي العام؟   
وما هي الخطوات الرئيسة التي تتخذ فيها؟    •
وما هي األطراف الرئيسة المشارآة فيها؟  •
وما هي آفاق التخطيط على آل من المدى القریب والبعيد؟     •

. آيف یتم إیصال ونشر االستراتيجيات والسياسات داخل المنشأة     
وما هي اإلجراءات التي تتخذها المنشأة لضمان أن تتناول عملية     •

.التخطيط العوامل الرئيسة التالية 
وآيف يتم تجميع وتحليل البيانات والمعلومات ذات العالقة   •

: لتناول هذه العوامل

-:عملية انشاء االستراتيجيات   ) أ(
 آيف يتم انشاء االستراتيجيات بالمنشاة ؟   -١•

ما هي اجراءات التخطيط االستراتيجي العام ؟   –
ما هي الخطوات الرئيسية التي تتخذ فيها ؟   –
ما هي االطراف الرئيسية المشارآة فيها ؟ –
آيف یتم تحدید مصادر الخطة المحتملة خالل هذه العملية ؟ –
 القریب و البعيد ؟  المدیين ما هي االفاق الزمنية للتخطيط علي  –
آيف یتم تحدید هذه االفاق ؟  –
و آيف یتم التعرض لها خالل عملية التخطيط االستراتيجي ؟   –

 ما هي االجراءات التي تتخذها المنشاة لضمان ان      -٢•
-:عملية التخطيط تتناول العوامل الرئيسية التالية    

نقاط القوة و الضعف علي المستوي الداخلي و الفرص و    ١.
التحدیات علي المستوي الخارجي و خاصة تلك     

المؤشرات المبكرة للتغييرات التكنولوجية و في بيئة    
المنافسة و االسواق و السياسات التنظيمية الخارجية     

قدرة المنشاة علي تنفيذ خططها االستراتيجية  ٢.

االستمراریة ذات المدي البعيد و استمرار نشاط المنشاة   ٣.
. في حالة حدوث ظروف طارئة او آوارث   

احتياجات او توقعات  العمالء و السوق و الفرص       ٤.
المرتبطة و في مجال الموردین و الشرآاء و المخاطر       

المالية و تلك المتعلقة بالمجتمع و غير ذلك من المخاطر   
المحتملة احتياجات و توقعات الموارد البشریة    
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.امكانيات البحث و التطویر بالمنشاة-٥
هل توجد بالمنشأة ادارة أو قسم متخصص بتخطيط عمليات   •

البحث و التطوير ؟
 و الصالحيات و المواد الالزمة ؟ بالكفآءاتهل القسم مزود •

هل توجد بالمنشأة خبرات و يستفاد من خبرتها للتطوير و   •
مواآبة المتغيرات ؟

-:االهداف االستراتيجية  ) ب(

 ما هي االهداف االستراتيجية الرئيسية للمنشاة و -١•
الجدول الزمني لتنفيذها ؟ 

و ما هي المستویات الرئيسية المستهدفة ؟•
 آيف تتناول االهداف االستراتيجية التحدیات التي -٢•

تم تحدیدها عند اعداد النبذة العامة عن المنشاة ؟ 
و آيف تضمن المنشاة ان هذه االهداف توازن بين •

احتياجات جميع الجهات المعنية بالمنشاة ؟

-: توقــــعـــات االداء )ج(•
في  )  ٥( القياس و مؤشرات االداء في السؤال رقم        الجراءات•

ما هي توقعات  : انشاء و تنفيذ خطط العمل) أ(البند الفرعى 
 القریب و لبعيد المدیين االداء ذات العالقة بالتخطيط علي   

حسب الجداول الزمنية المتفق عليها بالمنشاة ؟    
آيف یتم مقارنة توقعات االداء مع مثيلها عند المنافسة او ایة    •

منشات اخري یمكن عمل المقارنة قياسية  معها   
benchmarks بادائها بالغایات المحددة او اوبالمقارنة  

.السابق؟
 اذا ما وجدت ثغرات في اداء المنشاة الحالي او المتوقع        •

نتيجة هذه المقارنات آيف تقوم المنشاة بتناول هذه الثغرات ؟ 
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شكرا للحضور 
وحسن االستماع

 
 والتعليقاتباالسئلةمرحبا 


