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خهفٛخ ػبيخ
تؼًم ْٛئخ االستخًبس تجسٛذا ً نشؤٖ ٔتٕجٓٛبد جالنخ انًهك ػجذ هللا انخبَ ٙثٍ انذس ٍٛػهٗ
تؼضٚض انجٛئخ االستخًبسٚخ ٔتمذٚى انخذيخ انًخهٗ نهًستخًش ٔانتشٔٚج نهفشص االستخًبسٚخ ،
ثبالظبفخ انٗ تُظٛى جٕٓد تطٕٚش ٔئداسح انًُبغك انتًُٕٚخ ف ٙانًًهكخ.
ٔتٓذف انٓٛئخ انٗ دػى لطبػبد االستخًبس يٍ خالل تذذٚج انتششٚؼبد انًؼًٕل ثٓب ،تؼضٚض
دضيخ انذٕافض انًًُٕدخ نهًستخًش ،ٍٚتجسٛػ ئجشاءاد ئلبيخ انًشبسٚغ ٔانذصٕل ػهٗ
انتشاخٛض انالصيخ يٍ خالل انُبفزح االستخًبسٚخ انت ٙتعى يًخه ٍٛػٍ يختهف انجٓبد
انذكٕيٛخ نتٕفٛش خذيبد تسجٛم ٔ تشخٛض انًشبسٚغ انًُٕ٘ البيتٓب ف ٙانًًهكخ.
كًب تٕفش انٓٛئخ يؼهٕيبد ػٍ اإلستخًبس ف ٙاالسدٌ ٔ ،ئثشاص أكخش انفشص اإلستخًبسٚخ لبثهٛخ
نهُجبح ٔ انًُٕ ف ٙانمطبػبد انذٕٚٛخ ،انٗ جبَت تٕفٛش دساسبد جذٖٔ أٔنٛخ نهًشبسٚغ
انٕاػذح .كًب تؼًم انٓٛئخ ػهٗ انتُسٛك ث ٍٛانًستخًش ٍٚيٍ جٓخٔ ،انمطبػ ٍٛانؼبو ٔانخبص
يٍ جٓخ أخشٖ ،يًب ًٓٚذ انطشٚك أيبو ششاكبد يذتًهخ.
ٔٚستًش دٔس انٓٛئخ انٗ يشدهخ يب ثؼذ البيخ انًشبسٚغ االستخًبسٚخ يٍ خالل تطٕٚش انجٛئخ
اإلستخًبسٚخ نهًذبفظخ ػهٗ ٔ/أ صٚبدح سظب انًستخًش ،ثبالظبفخ انٗ تذذٚذ انتذذٚبد ٔانؼًم
ػهٗ ئصانتٓب ٔ /أٔ انذذ يٍ أحبسْب ثبنتُسٛك ٔانتؼبٌٔ يغ انجٓبد راد انؼاللخ ف ٙانمطبػٍٛ
انؼبو ٔانخبص.
انٓذف انؼبو يٍ انًششٔع
ئػذاد خطخ ئستشاتٛجٛخ خًسٛخ  2022- 2021نٓٛئخ اإلستخًبس تعًٍ تذمٛك سؤٚخ ٔسسبنخ
ٔأْذاف تسبْى ف ٙتذمٛك انتًُٛخ االلتصبدٚخ انشبيهخ ٔانًستذايخ ،انُفبر انٗ االسٕاق انؼبنًٛخ،
صٚبدح انمذسح انتُبفسٛخ ،انًسبًْخ ف ٙتٕفٛش فشص ػًم راد لًٛخ يعبفخٔ ،تًٕٚم انًشبسٚغ
انتًُٕٚخ.
يشادم تُفٛز انًششٔع:
أٔال :يشدهخ انُشبغبد انًطهٕثخ
 .1اػذاد تمشٚش أٔن Inception Report ٙخالل أسجٕع يٍ تبسٚخ انتؼبلذ ثذٛج ٕٚظخ
أْذاف ٔيجبل ،يُٓجٛخ انؼًمٔ ،خطخ انؼًم ٔانجشَبيج انضيُ ٙنتُفٛز انًششٔع.
 .2تذهٛم ٔتمٛٛى انجٛئخ ػهٗ انًستٕ ٍٛٚانذاخه ٔ ٙانخبسج ٙثذٛج تًخم َتبئج ْزِ انذساسخ
َمطخ االَطالق ف ٙئػذاد انخطخ االستشاتٛجٛخٔ ،يذخ ً
ال أسبسٛب ً ف ٙػًهٛخ تمٛٛى يستٕٖ
انُعج انًإسسٔ ٙتؼشٚف انذبنخ انًشجؼٛخ ،ثبإلظبفخ انٗ تصًٛى ثطبلخ االداء انًتٕاصٌ
()Balance Score Card
حبَٛب :يشدهخ تؼشٚف انًكَٕبد االستشاتٛجٛخ انشئٛسٛخ:

تشكم انًكَٕبد اإلستشاتٛجخ األسبسٛخ انًشجؼٛخ ٔانًؼٛبس االسبس ٙنجُبء انخطخ االستشاتٛجٛخ ٔ
تؼشٚف انتٕجٓبد ٔانًذبٔس االستشاتٛجٛخ ،انشؤٚخ ،انشسبنخ ،االْذاف ،انمٛىٔ ،انخبسغخ
االستشاتٛجٛخ انؼبيخ نهٓٛئخ.
حبنخب :يشدهخ اػذاد انخطخ االستشاتٛجٛخ:
تٓذف ْزِ انًشدهخ انٗ تصًٛى ثطبلخ األداء انًتٕاصٌ ثُبء ػهٗ َتبئج انًشادم انسبثمخ ٔانتٙ
تشكم ثذٔسْب انًذٕس انشئٛس ٙنهخطخ االستشاتٛجٛخٔ ،انت ٙستؼكس انتٕجٓبد االستشاتٛجٛخ،
االْذاف اال ستشاتٛجٛخ ،يإششاد األداء ،انًستٓذفبد ،انجذأل انضيُٛخٔ ،انًجبدساد
االستشاتٛجٛخ راد انؼاللخ.
ساثؼب  :يشدهخ اػذاد استشاتٛجٛخ اداسح انًخبغش انًصبدجخ نهخطخ االستشاتٛجٛخ:
اػذاد استشاتٛجٛخ انًخبغش انًصبدجخ نتُفٛز انخطخ االستشاتٛجٛخ انخًسخ ،ثذٛج تٕظخ
يجبالد انخطٕسح نكم ْذف استشاتٛج ،ٙادتًبنٛخ دذٔث انخطٕسح ،دسجخ تأحٛش انخطٕسح ػهٗ
خطٕسح أخشٖ نٓذف أٔ أْذاف أخشٖ ،دسجخ انخطٕسح نكم ْذف  /استشاتٛجٛخ ،أسبنٛت انتؼبيم
يغ يجبالد انخطٕسحٔ ،تذذٚذ يسإٔنٛبد انًذٚشٚبد راد انؼاللخ سٕاء ثشكم فشد٘ أ
تشبسك.ٙ

انًخشجبد انًطهٕة تسهًٓٛب:









تمشٚش يفصم نهتذهٛم انجٛئ( ٙنُمبغ انمٕح ٔانعؼف ٔانفشص ٔ انتٓذٚذاد) يغ تٕظٛخ
انذنٛم انًٕظٕػٔ ٙانذمبئك انًؼضصح نهُتبئج ٔيستٕٖ انتأحٛش ػهٗ تذمٛك انشؤٚخ
ٔانشسبنخ ٔاالْذاف انًإسسٛخ.
تذهٛم االٔنٕٚبد ثُبء ػهٗ دسجخ انتأحٛش ٔالتشاح خطػ ٔثشايج انتصذٛخ انًُبسجخ.
تذهٛم ٔتؼشٚف انذبنخ انًشجؼٛخ نهٓٛئخ ثُبء ػهٗ َتبئج انذساسخ (Baseline
).Definition
تذذٚذ انٕصٌ انُسجٔ ٙاػتًبدٚخ ٔتأحٛش انؼٕايم .
(يجذأ انسجت ٔانُتٛجخ) الستخالص دجى انتأحٛش نكم يٍ انؼٕايم يغ ثؼعٓب انجؼط.
يصفٕفخ انًجبدساد ٔانًشبسٚغ ،ثطبلخ االداء انًتٕاصٌ ،خبسغخ انطشٚك االستشاتٛجٛخ،
تؼشٚف اإلَجبص انسُٕ٘ ٔانتشاكً ،ٙنٕدبد انًشالجخ (.)Dashboards
انخطخ االستشاتٛجٛخ انخًسٛخ  2022-2021نٓٛئخ االستخًبس.
خطخ اداسح انًخبغش انًصبدجخ نهخطخ االستشاتٛجٛخ انخًسٛخ.
خطخ تُفٛزٚخ نكبفخ انًذٚشٚبد  /انٕدذاد ف ٙانٓٛئخ نتذمٛك انخطخ االستشاتٛجٛخ.

شكم انتؼبلذ نتُفٛز انًششٔع:
ستؼًم ْٛئخ االستخًبس ػهٗ انتؼبلذ يجبششح يغ انششكخ انز٘ ستتى ادبنخ انؼطبء ػهٓٛب.
انششٔغ انًطهٕثخ يٍ انًتمذي ٍٛنهؼطبء
خجشاد سبثمخ يًبحهخ ف ٙاػذاد خطػ استشاتٛجٛخ التمم ػٍ  10سُٕاد.
انفتشح انضيُٛخ نتُفٛز انًششٔع

يٍ انًتٕلغ أٌ تمٕو انششكخ انًتؼبلذ يؼٓب ػهٗ تُفٛز انًششٔع خالل أسثؼخ أشٓش يٍ تبسٚخ
تٕلٛغ انؼمذ.
ٔحبئك تمذٚى انؼطبء:
ػهٗ انششكبد انًتمذيخ نٓزا انؼطبء تمذٚى انٕحبئك انتبنٛخ:
 ػشض فُ ٙػهٗ اٌ ٚتعًٍ انؼشض انفُ ٙانسٛش انزاتٛخ نهخجشاء انز ٍٚسٛؼًهٌٕ ػهٗ
انخطخ االستشاتٛجٛخ نهٓٛئخ ثذٛج ٚكٌٕ نهٓٛئخ انذك ف ٙاختٛبسْى ٔسٛتى تذذٚذ سبػب
د تٕاجذْى نهؼًم داخم انٓٛئخ يٍ خالل االتفبلٛخ انت ٙسٛتى تٕلٛؼٓب يغ انششكّ .
 ػشض يبن( ٙيُفصم )  +كفبنخ دخٕل انؼطبء
آنٛخ تمٛٛى ٔادبنخ انؼطبء:
ٚ .1تى تذذٚذ  %00ػاليخ نهتمٛٛى انفُ %20 ٔ ،ٙنهتمٛٛى انًبن.ٙ
 .2سٛتى تٕصٚغ ػاليبد انؼشض انفُ %00 ٙدست انُست انتبنٛخ:
 انًُٓجٛخ %20
 يذٖ فٓى انًًٓخ %30
 خجشاد انششكخ %12
 االغبس انضيُ%2 ٙ
 .3سٛتى فتخ انؼشض انًبن ٙفمػ نهششكبد انًإْهخ فُٛبً.

