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مقدمة:

ما سر النجاح المستمر لبعض المؤسسات في تلبية توّقعات أصحاب المصلحة دوناً عن غيرها؟ ولماذا يتفّوق أداء بعض المؤسسات بينما تواجه المؤسسات األخرى صعوبة في 

التنافس معها؟ أحد االختالفات الرئيسة بين جميع هذه المؤسسات هو وجود وتنفيذ استراتيجية اعمال مدروسة وتخطيط فعال تراعي تحّديات العالم التنافسي المعاصر.

تحتاج المنظمات إلى تحديد مهمة ورؤية، يمكن تقسيمها إلى أهداف استراتيجية وتشغيلية ذكية، على جميع المستويات الهرمية. تقدم هذه  الدورة التفاعلية خوارزمية حول كيفية 

القيام بذلك، مع التركيز على إنشاء استراتيجيات متسقة داخليا ومتوافقة لتحقيق األداء األمثل. في الوقت نفسه، تقدم الدورة أدوات لمسح البيئة الداخلية والخارجية، والتي من شأنها 

أن تحفز المؤسسات او الشركات على بناء استراتيجيات مرنة وامتصاص الصدمات، وتكييفها مع عالم األعمال الذي يتغير بسرعة. وتتعمق في أُطر العمل واألدوات واألساليب 

الفّعالة في التفكير والتخطيط االستراتيجي، مما سيمّكن المشاركين من تحديد األسباب الحقيقية وراء النجاح في األداء االستراتيجي بعيد المدى أخيرا وليس آخرا، تركز الدورة على 

كيفية قيام اإلدارات بوضع استراتيجياتها وخطط عملها الخاصة ، والتي تكون جاهزة للتنفيذ وتدعم االستراتيجية العامة للمنظمة.

أهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

اتقان افضل ممارسات ادارة استراتيجيات األعمال والتخطيط  الفعال 	

لتعرف على مجموعة أدوات سهلة االستخدام لكل خطوة من خطوات عملية التخطيط االستراتيجي 	

تطبيق األساليب واألدوات األساسية في التفكير والتخطيط االستراتيجي 	

التركيز على مواءمة العمليات واألشخاص مع االستراتيجية ومقاييس األداء 	

توظيف النماذج وأُُطر العمل في التحليل االستراتيجي للبيئة الخارجية للمؤسسة 	

االستناد إلى مجال عمل المؤسسة في التخطيط للتحّركات االستراتيجية المستقبلية 	

بناء الكفاءات والقدرات المؤسسية حتى الوصول لمستوى تنافسي 	

اختيار ثقافة مؤسسية تعزز التنفيذ الناجح لالستراتيجية 	

فهم منطق التخطيط الفعال على كل مستوى من مستويات المنظمة 	

المنهجية:

تُرّكز هذه الدورة التدريبية التفاعلية على تطبيق مجموعة متنوعة من أطر العمل االستراتيجية لدراسة الحاالت المهنية المختلفة، وتتضمن األساليب المستخدمة فيها التمارين 

والنقاشات الجماعية، ومقاطع الفيديو، وانشطة المخاكتة والعروض التقديمية من المجموعات.

الفئات المستهدفة:

المدراء في جميع المستويات، والقادة والمشرفين ورؤساء االقسام وموظفو المؤسسات ممن يشاركون في وضع وتنفيذ خطط المؤسسة التي تسعى من خاللها لتحقيق غاياتها 

وأهدافها االستراتيجية. و أي شخص في منصب داخل المنظمة، مع مسؤولية التخطيط االستراتيجي أو تطوير األعمال .

          المحتويات الرئيسية:
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          المحتويات الرئيسية:

االسرتاتيجية والسعي لتحقيق مزية تنافسية:

ما الذي يميّز المؤسسات او الشركات الناجحة؟ 	

 السمات األساسية المميزة للتفوق على المنافسين 	

تطوير الخبرات والكفاءات 	

أهمية االستراتيجية 	

استخدام األطر االسرتاتيجية:

استخدام األطر للتحليل 	

أطر تحليل الوضع 	

نظرة عامة لقوى بورتر الخمس 	

تأثير قوى بورتر الخمس 	

إنشاء القيمة والحفاظ عليها 	

	 SWOT تحليل

	 SWOT مصفوفة

ربط SWOT باألهداف والمبادرات 	

 الرؤية واألهداف :

 الرؤية  المستقبلية  	

 األهداف الطويلة األجل  	

 األهداف االستراتيجية )متوسطة األجل(  	

 األهداف التشغيلية )القصيرة األجل(  	

 دراسة احلالة 1 واستخالص المعلومات :

 مسح البيئة الداخلية  	

النهج الوظيفية والهيكلية واالستراتيجية  	

خوارزمية  مسح البيئة الداخلية االستراتيجية  	

مسح البيئة الخارجية  	

	  PESTEL تحليل

نموذج بورتر 5 قوى  	

	  SWOT تحليل

 دراسة احلالة 2 واستخالص المعلومات :

 تخطيط األعمال  	

 تعاقب االستراتيجية من مستوى الشركات  	

 تخطيط األعمال على مستوى القسم  	

 دمج استراتيجيات اإلدارات وخطط العمل في استراتيجية الشركة  	

 االسرتاتيجية ومؤرشات األداء الرئيسية :

 تحديد مؤشرات األداء الرئيسية لألهداف االستراتيجية  	

تحديد األهداف لمؤشرات األداء الرئيسية  	

االسرتاتيجيات المؤسسية:

الموارد األكثر أهمية 	

تحسين عمليات الموظفين 	

تبسيط العمليات 	

تحسين نظم المعلومات 	

قياس النتائج 	

 دراسة احلالة 3 واستخالص المعلومات :

استشراف المستقبل 	

العالقة بين اإلدارة االستراتيجية والبحث المستقبلي 	

عجلة المستقبل 	

جدول المستقبل 	

اإلشارات الضعيفة 	

ااألحداث غير المحتملة 	

مجموعة األدوات الستشراف المستقبل 	

طريقة دلفي 	

 التوقع العكسي  	



إدارة التدريب والتطوير
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية

ص.ب: 74693  دبي  ـ  اإلمارات العربية المتحدة
تليفون: 4571800  4  00971  -   فاكس: 4571801  4  00971

www.euromatech.ae
e.mail: booking@euromatech.ae

يرجى إرسال االستمارة على العنوان التالي:
U.K. Office

109 Mount Pleasant
Liverpool, L3 5TF

Tel: +44 151 709 7100
Fax: +44 151 709 7181
www.euromatech.com

هنالك ثالثة طرق سهلة للتسجيل:

لتحجز مكانا بشكل مؤقت.�	 اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 

إدارة التدريب : 4571801  4  �00971	 أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية ، ص. ب: 74693 دبي ، اإلمارات العربية المتحدة�	 أكمل قسيمة الحجز وأعدها مرفقة بشيك إلى العنوان التالي: 

نمـــــوذج التسجيــــــل

:  9.00 صباحاً ــ 2.30 بعد الظهر. المحــاضــرات 

:  األولى 10.30 ــ الثانية 12.30 الوجبات الخفيفة 

:  2.30 ــ 3.30 وجـــبة الغــداء 

 ستـوزع شهــادة حضــور علــى جميــع المشــاركين الذيــن أتمــوا البرنامج.

c  مرفق طيه شيك باسم يوروماتيك       c  نقداً

c  الرجاء ارسال الفاتورة كما يلى:

إسم الشخص المسؤول: ................................. الوظيفة:................................... اإلدارة :...............................................................

المؤسسة: ......................................... رقم الهاتف: .................................. الفاكس: :...................................................................

ي
الجدول اليوم

ت
شهادا

ال
ك

رسوم األشترا
طريقة الدفع

اسـتمارة الـحجز

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

)ادارة استراتيجيات األعمال والتخطيط المتقدم(

التــاريــخ :........................

المكان / المدينة :................

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

العنوان: .................................... ص ب : ................................ المدينة / البلد : ........................................................................

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

رسوم االشتراك تشمل المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة

ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

ولكن قامت شركة يوروماتيك بالحصول على أسعار خاصة 

للمشاركين في المؤتمر بادر بالحجز السريع لتستفيد من 

الخصومات الخاصة.


