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                                                                                                          مقدمة

 تعريف التخطيط االستراتيجي -0
التخطيط االستراتيجي هو عملية منظمة التخاذ القرار، تستهدف التركيز على القضايا الهامة وكيفية مواجهتها والتعامل معها. 

إطارًا عامًا للتطوير، يتم فيه تحديد األولويات، وتحديد القرارات السليمة وتخصيص الموارد بغرض االستراتيجي  ويوفر التخطيط 
مسبقًا. وبشكل آخر، يمكن تعريف التخطيط االستراتيجي على أنه عملية لمساعدة الدوائر على تحقيق األهداف المحددة  تحقيق

أداء أفضل من خالل إعداد خارطة طريق تفصيلية لالنتقال بين نقطتين، أولهما وضع الدائرة الحالي ويشار إليه بسؤال "أين 
ب أن تكون في المستقبل ويشار إليه بالسؤال "أين نريد أن نصبح" نحن اآلن"، واألخرى تبين ما تتطلع إليه الدائرة وأين ترغ

((. وتحدد الخارطة أيضا ما هي الموارد التي نحتاجها لتحقيق هذا االنتقال، مع أخذ المتغيرات الداخلية 1)الشكل رقم )
 والخارجية بعين االعتبار.

 

 

 

 

 

 التخطيط االستراتيجي–( 0الشكل رقم )

وتعتبر عملية التخطيط االستراتيجي هامة للدوائر الحكومية، حيث يتم من خاللها وضع تصّور لتوجه الدائرة المستقبلي وتحديد 
سنوات، ومن ثم تحديد خارطة الطريق لوضع هذا التصور موضع التطبيق،  5إلى  3أولوياتها خالل فترة تتراوح في العادة بين 

 هود وتوحيد الطاقات باستخدام أمثل الطرق في سبيل ذلك.وحشد الج

والممارسات الجيدة والتي حددها اإلطار العام  المبادئ في الدوائر الحكومية إلى عدد من وتستند عملية التخطيط االستراتيجي
 ((1. )انظر المربع رقم )(EFQM Model) 2113لنموذج التميز للمؤسسة األوروبية إلدارة الجودة لعام 
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 التميز في التخطيط االستراتيجي وفقا لإلطار العام للتميز للمؤسسة األوروبية إلدارة الجودة مبادئأهم  –( 0مربع )

 خصوصية التخطيط االستراتيجي في الدوائر الحكومية-6
الذي تسعى استراتيجياته في المحصلة إلى تحقيق  التخطيط االستراتيجي في القطاع العام عنه في القطاع الخاصيختلف 

األرباح للمساهمين، في الوقت الذي ينحكم فيه عمل القطاع العام بتحقيق أهداف وطنية شاملة أهمها تحقيق التنمية االجتماعية 
 ر الحكومية بالعمل ضمن األطر التالية:واالقتصادية المستدامة وهو ما يلزم الدوائ

 تستمد مؤسسات القطاع العام قيمها ومبادئها من مجموعة الثوابت الوطنية التي نص عليها الدستور. .1
تعمل اإلدارة العامة على تنفيذ السياسات التي تضعها الحكومة تنفيذا للرؤى الملكية السامية، ويتأثر عمل  .2

والتغيرات الطارئة مما يوجب عليها وضع استراتيجيات مرنة قابلة للتعديل االدارة العامة بتغير الحكومات 
 بحيث تحقق األهداف االستراتيجية.

تخضع اعمال االدارة العامة لرقابة مجلس النواب وتنفذ عملها غالبا من خالل التشريعات التي تضعها  .3
 السلطة التشريعية.

 مبررات التخطيط االستراتيجي-3
 إلى الداعية المبررات أهم ومن ، والفاعلية.الكفاءة إلى يؤدى ألنه نظراً  ترفًا، وليس ضرورة الستراتيجيا التخطيط يعد      

 :في المؤسسات الحكومية االستراتيجي التخطيط استخدام

 · .لتحقيقه تسعى الذى ما الدائرة بالمعلومات الضرورية حول هو مرشد يزود .1
 · .الدائرة ككل في التفكير ومالمح بأسلوب  القيادة يزود .2
 · .معها التأقلم وكيفية بها المحيطة البيئة في التغييرات توقع على الدائرة يساعد .3
 .استخدامها طرق وتحديد المتاحة توزيع الموارد أو على تخصيص الدائرة يساعد .4
 · .المحيطة والفرص والتهديدات للتغيير المدراء وحساسية وعي يرفع .5
 الموازنات المقترحة. تقييم في  السليم المنطق يقدم .6

 التميز في التخطيط االستراتيجي وفقًا لإلطار العام للتميز للمؤسسة األوروبية إلدارة الجودة

"تقوم المؤسسات المتميزة بتطبيق رسالتها ورؤيتها من خالل تطوير استراتيجية تتمحور حول مصالح األطراف المعنية، يتم تطوير 
 لتحقيق االستراتيجية." ويراعى عند تطوير االستراتيجية ما يلي: وتطبيق السياسات والخطط واألهداف والعمليات

 صياغة االستراتيجية بناًء على فهم البيئة الخارجية واحتياجات وتوقعات جميع المعنيين بالمؤسسة.-
مكانيات المؤسسة.-  صياغة االستراتيجية بناًء على فهم األداء الداخلي وا 
 مع السياسات الداعمة لها. تطوير االستراتيجية ومراجعتها وتحديثها-
 تعميم وتطبيق ومتابعة أداء االستراتيجية والسياسات الداعمة لها.-
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 · ة.المختلف اإلدارية المستويات عبر التخطيطية الجهود في  التسلسل ينظم .7
 · ها.ل متلقياً  وليس األحداث بصنع ويبادر اً ومبتكر  خالقاً  المدير يجعل .8

تواجهها الدائرة، إن التخطيط االستراتيجي يقدم صورة واضحة للدائرة أمام أصحاب المصالح المختلفة، وتحديد المخاطر التي قد 
 .وهذا يجعل التخطيط االستراتيجي عنصرًا مهمًا ، لضمان بقاء الدائرة واستمرار عملهم بكفاءة عالية

( اإلطار العام لعملية التخطيط االستراتيجي في الدوائر الحكومية وفقا لهذا الدليل مع النماذج المستخدمة 2ويوضح الشكل رقم )
 في كل مرحلة من مراحل العمل.
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 اإلطار العام للدليل اإلرشادي للتخطيط االستراتيجي -(6الشكل رقم )

 

 تشكيل فريق العمل 
  تحديد وتصنيف

أصحاب 
 الشركاء/العالقة

 إعداد خطة العمل 
 

  مراجعة الخطط ذات
 العالقة

  إجراء التحليل
 الرباعي

  استخدام نتائج
 التحليل الرباعي

  إشراك أصحاب
العالقة في التحليل 

 الرباعي
 

  عناصر الخطة
االستراتيجية 

)الرؤية، الرسالة، 
القيم الجوهرية، 

األهداف 
 االستراتيجية(

 

 إعداد الخطط التنفيذية 
 إدارة المخاطر 
  إشراك أصحاب

العالقة في اعداد 
الخطة االستراتيجية 

 والخطط التنفيذية

  خطوات المتابعة
والتقييم للتخطيط 

 اإلستراتيجي
 

 النماذج المستخدمة
  تحديد أصحاب العالقة

)سجل أصحاب 
 العالقة(

  تصنيف أصحاب
 العالقة )مصفوفة
 االهتمام/ التأثير(

  خطة عمل اعداد
 االستراتيجية

  تحليلSWOT  الخطة االستراتيجية 
   

 بطاقة وصف المشروع 
 نموذج الخطة التنفيذية 
 سجل المخاطر 
  مصفوفة تحديد

أولويات االهداف 
 االستراتيجية

  مصفوفة تحديد
 اولويات المشاريع

   نموذج خطة المتابعة
 والتقييم

 نموذج تقارير اإلنجاز 
 طلب تغيير 

 
 

التحضير إلعداد 
 الخطة

جمع وتحليل 
 المعلومات

إعداد الخطة 
 اإلستراتيجية

إعداد الخطط 
 التنفيذية

المتابعة والتتقييم 
للتخطيط 

 اإلستراتيجي
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 الهدف
 إن الهدف الرئيسي من هذا الدليل هو:

الحكومية على إعداد الخطط االستراتيجية الخاصة بها بشكل مناسب وبأسلوب موحد باستخدام أدوات  الدوائرمساعدة  -1
التخطيط االستراتيجي المناسبة والممارسات المثلى المتبعة في هذا المجال. ويسعى الدليل إلى توفير شرح مبسط 

طار التحليل االست  يمكن استخدامها لهذا الغرض. راتيجي باإلضافة إلى النماذج التيوشامل ألدوات وا 
 

توضيح كيفية القيام بأنشطة التخطيط االستراتيجي بشكل تشاركي مع أصحاب العالقة، وبحيث يعزز ذلك من فرص  -2
 الحكومية. الدوائرنجاح التخطيط االستراتيجي وسهولة تنفيذها باإلضافة إلى تعزيز ثقة الشركاء والمواطنين ب

 
الدوائر الحكومية على توجيه العمل وصنع القرارات المناسبة من خالل وجود خطة مساعدة متخذي القرار في  -3

استراتيجية تأخذ بعين االعتبار العوامل الداخلية والخارجية التي تؤثر على عمل الدائرة وتحدد أيضا" األولويات التي 
 سيتم التركيز عليها خالل الفترة المقبلة.

 
غيير في الدوائر الحكومية لتمكينها من مواكبة المتغيرات في البيئة المحيطة ومن تعزيز ونشر ثقافة إحداث وقبول الت -4

 التوائم مع األولويات واالستراتيجيات الوطنية والقطاعية.
 

تنمية التفكير المبادر من خالل إشراك المستويات القيادية المختلفة في الدوائر الحكومية في التخطيط االستراتيجي،  -5
 على أخذ المبادرات واألفكار اإلبداعية والخالقة من مختلف المستويات بعين االعتبار.وتشجيع القيادات 
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 قائمة المصطلحات
 

هي مجموعة السلوكيات واألخالقيات والقيم التي يتم تعميمها وتطبيقها وتعزيزها بين  : (Organization Culture)ثقافة المؤسسة
 كافة العاملين في المؤسسة

عملية منظمة تهدف إلى اتخاذ قرارات أساسية، تركز على كيفية  هو:  (Strategic Planning)االستراتيجيالتخطيط 
 تأخذ في االعتبار المتغيرات الداخلية والخارجية.و  مواجهة القضايا الهامة والتعامل معها

فريق يتكون من كوادر الوحدات التنظيمية ذات الصلة بالتخطيط  وهو:  (Strategy Team)فريق عمل االستراتيجية
، ويتم تشكيله بموجب خطاب رسمي من المسؤول األول في الدائرة )الوزير أو المدير العام أو من في حكمهما( االستراتيجي

عمل إلعداد الخطة أفراد. يقوم الفريق بمهام مختلفة منها إعداد خطة  7إلى  5ويكون عدد أعضاء الفريق األمثل بين 
شراكهم في مختلف مراحل الخطة  االستراتيجية، إعداد الخطة االستراتيجية وفقا لخطة العمل، تحديد أصحاب العالقة وا 

 االستراتيجية، واإلشراف على تنفيذ الخطة االستراتيجية بعد إقرارها.
 

التي تؤثر وتتأثر باألفعال والقرارات التي  هم مجموعة األفراد والجماعات والمؤسسات:  (Stakeholders)أصحاب العالقة
 .تتخذها الدائرة

هي وثيقة تحتوي على معلومات عن أصحاب العالقة فيما يتعلق :  (Stakeholders Register)سجل أصحاب العالقة
يحتوي على  بعمل الدائرة. ويحدد بها األشخاص والجماعات والمنظمات التي لديها أي نوع من االهتمام في المشروع، فالسجل

 أسماء وألقاب وأدوار ومتطلبات، والتوقعات، ونوع نفوذ كل من يؤثر او يتأثر من قبل المشروع.

تهدف للتعرف على نقاط الضعف ونقاط القوة في الدائرة،  أداة تحليل استراتيجيهي : (SWOT Analysis)الرباعي تحليل ال
 معرفة الفرص والتهديدات التي تواجه الدائرة ووضعها موضع الدراسة والتحليل. إلى الى باإلضافة

عوامل داخلية في الدائرة من اجل ضمان التطبيق الناجح لالستراتيجية. وتشمل تلك  7هو نموذج ادارة ينظر الى : 7Sتحليل 
 المهارات، الموارد البشرية، األنماط اإلدارية، والقيم المشتركة.العوامل: االستراتيجية، الهيكل التنظيمي، النظم اإلدارية و التقنية، 

هو إحدى األدوات المستخدمة لعمل مسح و تحليل للعوامل الخارجية والتي : PESTEL (PESTEL Analysis)تحليل 
 عيةواالجتما واالقتصادية عوامل خارجية وهي: العوامل السياسية 6ينظر التحليل الى  .الدائرة تؤثر على عمل

 والقانونية والبيئية. والتكنولوجية

هي الحالة التي ترغب الدائرة في الوصول إليها مستقباًل. وتمثل الصورة التي ينبغي أن تكون عليها الدائرة . :(Vision)الرؤية 
وتتعلق بسؤال  في المستقبل، بحيث تقودها للنجاح في إسهاماتها في المجتمع. لذا فهي خطة استراتيجية متخيلة لعمل المنظمة،

 مع القيم التنظيمية. ةما مدى نجاح المنظمة؟ حيث يجب أن تتسق الرؤي
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 .هو هدف الدائرة العام وتتضمن رسالة الدائرة وصفا للكيفية التي تسعى من خاللها إلى تحقيق رؤيتها: (Mission)الرسالة 

بتطبيق الرسالة والرؤية، بناًء على احتياجات أصحاب الطريقة التي تقوم المؤسسة من خاللها  (Strategy): اإلستراتيجية
 العالقة الرئيسيين، ويتم دعمها من خالل، الخطط، األهداف والعمليات

األهداف االستراتيجية توجهات المؤسسة وخططها المستقبلية  توضح:  (Strategic Objectives)األهداف االستراتيجية
 محددة. وتكون األهداف االستراتيجية متوائمة مع رؤية ورسالة الدائرة.والعناصر التي تسعى الدائرة لتحقيقها خالل فترة زمنية 

األساسية والمعتقدات التي تعتنقها الدائرة والعاملين فيها وتميزهم عن غيرهم،  المبادئهي :  (Core Values)القيم الجوهرية
لصحيحة للقيام باألمور والتعامل مع مختلف األطراف. وتشكل هذه القيم بمجملها ثقافة الدائرة والقواعد وما تؤمن بأنه الطريقة ا

 األساسية التي تحكم عمل الموظفين وعالقاتهم.

إجراءات محددة موضوعة لتحقيق األهداف طويلة وقصيرة المدى ، بحيث تحتوي الخطة  .: (Action Plan)الخطط التنفيذية
 الموارد الالزمة واألطر الزمنية المطلوبة النجاز هذه اإلجراءاتعلى تفاصيل 

هي أداة تساعد على تصنيف أصحاب المصلحة في المشروع :  (Interest/Influence Matrix)مصفوفة االهتمام/ التأثير
 حسب تأثيرهم على الدائرة ومستوى اهتمامهم بعملها.

هو وسيلة للوصول :  (Fishbone Diagram-Cause & Effect Analysis)مخطط هيكل السمكة )السبب واألثر(
حصر جميع األسباب التي قد تؤدي إليها، وتساعد بالتالي على وضع الحلول  من خاللإلى األسباب الجذرية لمشكلة ما 

 الممكنة.

ية وتحديد أولوياتها معايير محددة الختيار األهداف االستراتيج هي أداة تستخدم:  (Priority Matrix)مصفوفة األولويات
  .حسب أهميتها

هي أداة تهدف إلى تحديد المشاريع ذات األولوية  : (Project Prioritization Matrix)مصفوفة تحديد اولويات المشاريع
 تسلسل تنفيذها من ناحية اإلطار الزمني.ضمن الخطة االستراتيجية وترتيب 

هو شخص مهمته ان يساعد مجموعة األشخاص المشاركين في جلسات المناقشة المختلفة على فهم : (Facilitator)الميسِّر 
 األهداف المشتركة، وتنظيم عملية النقاش. 

هو اسلوب تحفيز فكري تناقش مجموعة من األشخاص من خالله موضوع معين عن  : (Brainstorming)ذهني العصف ال
يركز االسلوب على عدد من المبادئ منها خلط  .التي يساهم بها افراد المجموعةطريق تجميع قائمة من األفكار العفوية 

 باألفكار غير التقليدية، تجنب النقد، والتركيز على خلق أكبر كم من األفكار قبل النظر الى جودتها. وتطوير األفكار، الترحيب

هي عملية تقوم بالجمع بين المؤهلين والخبراء المتخصصين في مجال معين :  (Focus Groups)المجموعات البؤرية
والتعبير  اآلراءلمناقشة موضوع ما والتعليق عليه اعتمادا على تبادل الخبرات الشخصية وطرح للتعرف على آرائهم وانطباعاتهم 
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أشخاص ويستغرق االجتماع  11إلى  7من  . ويتألف العدد المثالي للمشاركين في المجموعات البؤريةعن المشاعر واالتجاهات
 .ما بين ساعة إلى ساعتين. ويتم إدارته من قبل ميسر يقود المجموعة خالل نقاش تفاعلي لتحفيز الحوار المتبادل

غير إلزامي ألنظمة اإلدارة  إطار عمل عبارة عن هو: (EFQM Model)نموذج تميز المؤسسة األوروبية إلدارة الجودة 
تطويره من خالل المؤسسة األوروبية إلدارة الجودة وتم تصميمه من أجل مساعدة المنظمات في توجهها لكي المؤسسية، تم 

 تصبح أكثر تنافسية. وتتم مراجعة هذا النموذج وتنقيحه بشكل منتظم.

لمدى" ألي على تحقيق األهداف االستراتيجية أو المرحلية " قصيرة افي حال وقوعه سيؤثر غير أكيد حدث :  (Risk)الخطر
 جهة.

يحتوي على جميع المخاطر التي يتم تحليلها في ضوء  سجل أو وثيقة أو جدول هو:  (Risk Register)سجل المخاطر
السياسة العامة للمخاطر. وهو المرجع الرئيسي للمؤسسة لمراجعة المخاطر و تحديد األولويات وتكون المخاطر الواردة فيه 

 ات الالزمة لكل خطر.مفصلة بشكل دقيق، ويتضمن البيان

، المتجانسة مع بعضها البعض والتي ُتدار بطريقة منسقة لتحقيق هو مشروع او مجموعة من المشاريع : (Program)برنامج
 الهدف االستراتيجي الذي يرتبط به المعني 

 .متفردة نتيجة أو خدمة أو متفرد منتج إنشاء أجل من يتخذ مؤقت مسعى هو :  (Project)المشروع
 

عملية تحديد وتحليل جميع المخاطر التي قد تحول دون تحقيق األهداف، وضع (Risk Management):إدارة المخاطر
 الخطط للحد من أثرها، مراقبتها وتقييمها

اسلوب علمي تتبناه اإلدارة لتحديد األخطار التي قد تتعرض لها  .: (Risk Management Plan)خطة ادارة المخاطر
 المؤسسة وتصنيفها حسب اولوياتها وقياسها، ومن ثم تطوير استراتيجية إلدارتها 

غير متوقع ينطوي على تهديد واضح للوضع الراهن، ويمكن أن يؤدي إلى  هي حدث أو ظرف مفاجئ او (Crisis):األزمة: 
 على الدائرة. يؤثر روضع غير مستقر وخطي

مقاييس كمية و / أو نوعية تصف المخرجات وأداء العمليات في   : (Key Performance Indicators)مؤشرات األداء
 المؤسسة

 نموذج يحتوي على المعلومات األساسية التعريفية للمشروع. : (Project Description Card)بطاقة وصف المشروع

هي المهمة او النشاط الذي يجب إنجازه في غضون فترة محددة من الزمن أو من قبل الموعد النهائي :  (Task)خطوة تنفيذية
 للعمل نحو تحقيق هدف معين متعلق بالمشروع. 
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هي البيئة او المحيط الذي تعمل من خالله المؤسسة وبه تستطيع ان تحقق  .: (Internal Environment)البيئة الداخلية
فيها يتم تحليل نقاط القوة ونقاط الضعف والتي تتعلق غالبا بالهيكل التنظيمي والموارد المالية والبشرية والنظم اهدافها المنشودة و 

 االدارية والتقنية واالنماط االدارية

هي العوامل والمتغيرات التي تنشأ وتتغير خارج الدائرة ، وهي متغيرات تؤثر :  (External Environment)البيئة الخارجية
 –االقتصادية  المتغيرات –فيها مباشرة مثل المتغيرات االجتماعية  الدائرة لكن الدائرة ال تستطيع السيطرة عليها او التحكم في 

...الخ. والواقع ان نجاح الدائرة او فشلها يتوقف لدرجة كبيرة على قدرتها على خلق درجة من التوافق بين -المتغيرات السياسية 
 تعمل بها.انشطتها والبيئة التي 

القدرات الذاتية للدائرة والتي تميزها عن غيرها سواء كانت الموارد او االمكانيات المادية او  يهو : (Strengths)نقاط القوة 
 .البشرية او نظم عمل، ويمكن استعمالها بكفاءة وفاعلية لتحقيق اهداف ورسالة المنظمة

سواء كانت في الموارد او االمكانيات المادية او البشرية او نظم وهي اوجه القصور الذاتية :  (Weaknesses)نقاط الضعف
 .العمل المطبقة والتي يمكن ان تعيق الدائرة عن تحقيق اهدافها ورسالتها

هي الظروف االيجابية المتاحة والمواتية ألحداث تحسين في االحوال القائمة، وهي الحالة البديلة :  (Opportunities)الفرص
وبتكلفة افضل من  من الوضع القائم، وتستطيع الدائرة االستفادة من هذه الفرصة بإمكاناتها باحتمال نجاح معقولكثر جاذبية األ

 الوضع القائم.

هي عبارة عن مجموعة من القيود التي تفرضها البيئة الخارجية على انشطة الدائرة وال تستطيع :  (Threats)التهديدات
 باشر ، وهي ذات تأثير سلبي على كفاءة الدائرة.السيطرة عليها وتتأثر فيها بشكل م

 طريقة محددة للقيام بنشاط أو عملية.:  (Procedure)اإلجراء

الخطوات المتخذة إلزالة مسببات حاالت عدم التطابق الموجود أو األخرى غير : (Corrective Action)اإلجراء التصحيحي 
 المرغوب بها .

الخطوات المتخذة إلزالة مسببات حاالت عدم التطابق المحتمل أو أي وضع  :( (Preventive Actionاإلجراء الوقائي 
 محتمل غير مرغوب به

شخص أو مجموعة من األشخاص يوجهون المؤسسة ، ويعملون على قيادة مواردها  : (Top Management) اإلدارة العليا  
على أعلى مستوى بما في ذلك المساعدين ، المدراء وكل من يتحمل البشرية نحو تحقيق رؤيتها ورسالتها ، وتضم القائمين على المؤسسة 

 هامسؤولية قيادت
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 مراحل إعداد الخطة االستراتيجية

                                                                                     التحضير إلعداد الخطةالمرحلة األولى: 
 

 
 الهدف

 :المرحلة هوإن الهدف من هذه 
تشكيل الفريق الذي سيقوم بإعداد الخطة االستراتيجية وتحديد األدوار والمسؤوليات   -1

 المتعلقة بذلك
 تحديد وتصنيف أصحاب العالقة -2
 العمل إلعداد الخطة االستراتيجيةعداد خطة إ -3

 

 عملتشكيل فريق ال 0-0
، هي الخطوة العملية األولى لبناء االستراتيجيبالتخطيط الصلة ذات  الوحدات التنظيميةإن تشكيل فريق من كوادر  .1

 .الدائرةتأخذ بعين االعتبار مختلف جوانب العمل داخل  خطة استراتيجية
 

)الوزير أو المدير العام أو من في  الدائرةاألول في المسؤول بموجب خطاب رسمي من ق العمل يفر  تشكيليتم  .2
ويترأس الفريق األمين العام أو  .للفريقالموكلة إلضافة إلى المهام حكمهما( يحدد أسماء فريق العمل وفترة التنفيذ، با

وبشكل عام فإن عدد أعضاء الفريق األمثل يتراوح  من في حكمه وذلك إلعطاء الموضوع الدعم واالهتمام الكافيين.
 .الدائرةاإلدارة المسؤولة عن الموارد البشرية في عن ممثال عن اإلدارة المالية و ويضم في العادة أفراد،  7إلى  5بين 

 
 يقوم الفريق بالمهام التالية: .3

o  ،ضمن كل  الخطوات التنفيذيةإعداد خطة عمل إلعداد الخطة االستراتيجية تتضمن أهم مراحل العمل
 المرحلة، الجهة/الشخص المسؤول، اإلطار الزمني والمخرجات لكل مرحلة.

o  وفقا لخطة العمل.إعداد الخطة االستراتيجية 
o شراكهم في  مختلف مراحل الخطة االستراتيجية. تحديد أصحاب العالقة وا 
o اإلشراف على تنفيذ الخطة االستراتيجية بعد إقرارها. 
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 تحديد وتصنيف أصحاب العالقة/ الشركاء 0-6
أعمالها أو يتعامل بمخرجات أو يؤثر أو يتأثر  الدائرةمن يستفيد من خدمات  كل" أنهميتم تعريف إصحاب العالقة ب .1

األخرى ذات  القطاع العاممؤسسات ويشمل أصحاب العالقة متلقي الخدمـة، الشركاء، العاملين والموردين،  ،معها
 . ، باإلضافة إلى المواطنين بشكل عام، قطاع األعمال والمجتمعالدائرةالعالقة بعمل 

من معرفة الجهات التي ينبغي التشاور معها وأخذ يتم تحديد أصحاب العالقة وتصنيفهم ليتمكن فريق االستراتيجية  .2
متطلباتها ومالحظاتها بعين االعتبار عند إعداد الخطة االستراتيجية. كما أن انخراط أصحاب العالقة في إعداد 

 بشكل عام.  الدائرةالخطة االستراتيجية يزيد من التزامهم بإنجاح تنفيذها ومن ثقتهم ب
العالقة/ الشركاء باستخدام األدوات المناسبة والتي تشمل جلسات العصف الذهني/  يقوم فريق العمل بتحديد أصحاب .3

 المقابالت/ االستبيانات أو غيرها.
((، 1يتم توثيق أسماء أصحاب العالقة والمعلومات المتعلقة بكل منهم في سجل أصحاب العالقة )نموذج رقم ) .4

 وتشمل هذه المعلومات:
o اسم صاحب العالقة 
o  سسة حكومية، مؤسسة خاصة، منظمة غير حكومية...الخ(نوعه )شخص، مؤ 
o )تصنيفه )داخلي/ خارجي 
o )معلومات التواصل )رقم الهاتف والبريد اإللكتروني 
o )درجة االهتمام والتي تتحدد بدرجة تأثير الخطة االستراتيجية على مصالحهم وأعمالهم )مرتفع/منخفض 
o  ات الخطة نالشخص/ الجهة على التأثير على مكو درجة التأثير/ النفوذ والتي تتحدد بمدى مقدرة

 االستراتيجية )مرتفع/منخفض(

درجة التأثير )مرتفع، 
 منخفض(

 درجة االهتمام
 )مرتفع، منخفض(

معلومات 
 االتصال
)البريد 

اإللكتروني 
 ورقم الهاتف(

 التصنيف
 )داخلي، خارجي(

 النوع
)شخص، مؤسسة 
حكومية، مؤسسة 

خاصة، منظمة غير 
 الخ( حكومية

 االسم 

      
      
      
      
      
      

 سجل أصحاب العالقة -(0نموذج رقم )
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وفقا لما هو مبين في  ،على معياري االهتمام والتأثيربناًء  يتم بعد ذلك تصنيف أصحاب المصلحة حسب األولوية  .5
 (2) النموذج

    

 مرتفع

 المجموعة الثانية )إرضاء(
الالعبين  -المجموعة األولى

 الرئيسيين )الشراكة(

 

ثير
التأ

 

 

 معلومات(توفير المجموعة الثالثة ) المجموعة الرابعة )مراقبة(

 

 

 

 مرتفع منخفض  

 (: مصفوفة االهتمام/ التأثير6نموذج رقم )

 

 على هذا التحليل، يتم تصنيف أصحاب العالقة على النحو التالي: بناءً و 

  الفئة األشخاص والجهات األكثر : ويشكل أصحاب العالقة ضمن هذه الالعبين الرئيسيين األولى:المجموعة
أهمية بسبب تأثيرهم واهتمامهم المرتفعين. وهم الذين ينبغي إشراكهم بشكل مكثف في عملية التخطيط 

أو أخذها بعين  ومحاولة تلبيتهاومالحظاتهم وبذل أقصى الجهود للتعرف على احتياجاتهم وتوقعاتهم  االستراتيجي
 .االعتبار

  الفئة األشخاص والجهات ذات المستوى الثاني من ويشكل أصحاب العالقة ضمن هذه  الثانية:المجموعة
على سير العمل في  طالعهما  و لحفاظ على اهتمامهم امحاولة  اً دائم األهمية. وهم الذين ينبغي على فريق العمل

 (. ئة الالعبين الرئيسيين بسهولة نسبيايمكن أن ينضموا لف)إعداد الخطة بشكل مستمر 

  الفئة األشخاص والجهات ذات المستوى الثالث من ويشكل أصحاب العالقة ضمن هذه  الثالثة:المجموعة
، االستراتيجي وينصح بعدم فقدان االتصال مع هذه الفئة، وابقائها على علم بمستجدات عملية التخطيط األهمية

 .أخذ متطلباتهم ومالحظاتهم بعين االعتبارلضمان بشكل مناسب معهم  والتواصل
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   الفئة األشخاص والجهات ذات المستوى األقل من حيث ويشكل أصحاب العالقة ضمن هذه  الرابعة:المجموعة
 الحد األدنى من االهتمام.أصحاب العالقة ضمن هذه الفئة  بإعطاءينصح األهمية. و 

 إعداد خطة العمل 0-3
 سيتم إعداد الخطة االستراتيجية بما في ذلك ما يلي:يتم إعداد خطة توضح كيف  .6

o االستراتيجية. مراحل إعداد الخطة 
o األدوار والمسؤوليات فيما يتعلق بكل مرحلة 
o اإلطار الزمني لتنفيذ كل مرحلة 
o المخرجات في نهاية كل مرحلة 

( النموذج 3ويوضح النموذج رقم ) ويتم اعتماد الخطة من رئيس الفريق ويتم تعميمها على جميع أعضاء الفريق.
 المقترح إلعداد خطة العمل إلعداد الخطة االستراتيجية.

الشخص/ الجهة  المرحلة
 المسؤولة

أصحاب العالقة/  اإلطار الزمني
 المعنيين

 

كيفية إشراك 
 أصحاب العالقة

 المخرجات

جمع وتحليل 
 المعلومات

 
 

 SWOTتحليل  - 1   

إعداد الخارطة 
 االستراتيجية

 الخارطة االستراتيجية -1    
 مصفوفة األولويات -2

إعداد الخطط 
 التنفيذية

 الخطط التنفيذية التفصيلية -1    
 سجل المخاطر -2

 خطة عمل إعداد االستراتيجية -(3نموذج رقم )
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                                                                                      جمع وتحليل المعلوماتالمرحلة الثانية: 
 

 :تهدف هذه المرحلة إلى الهدف
 إلعداد الخطة االستراتيجية الدائرةجمع وتحليل المعلومات الالزمة حول  -1
والفرص ط الضعف والقوة إعداد تحليل البيئة الداخلية والخارجية للدائرة لتحديد نقا -2

 والتحديات

 مراجعة الخطط ذات العالقة 6-0
 بعملها صلةالذات القطاعية و مراجعة الخطط الوطنية  الدائرةيتوجب على جمع و تحليل المعلومات،  عملية عند

 مع األهداف الواردة في الدائرةستراتيجية الخاصة باال هدافاأللتأكد من موائمة ا بحيث يتم. وأخذها بعين االعتبار
 .والسعي لتحقيقها ستراتيجيات القطاعية والوطنيةاال

كما ينبغي أيضا مراجعة الخطط االستراتيجية السابقة للمؤسسة والتعرف على أهم التحديات والمصاعب التي واجهت 
ومن المالئم القيام بإجراء تحليل معمق لالستراتيجيات السابقة  .التحقق من ما تم تحقيقه من هذه الخططتطبيقها و 

 لتعرف على عناصر النجاح التي تحققت والتحديات التي واجهتها وأسباب كل منهما.وا
 

ويمكن استخدام عدد من األدوات لتحديد الصعوبات التي واجهت تطبيق الخطط االستراتيجية السابقة، ومن أهمها 
( شرحا مختصرا عن هذه 2المربع رقم ) م. ويقد"مخطط السبب واألثر أو ما يعرف أيضا" بمخطط هيكل السمكة

 الطريقة.
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 التحليل الرباعيإجراء  6-6
مواطن مصادر القوة و هية وهي النظر الى ستراتيجية عامة تعتمد على فكرة بديليل اة تحيستخدم التحليل الرباعي كأدا

يشكل التحليل و من ثم استنباط الفرص المتاحة والتهديدات المحتملة في البيئة الخارجية. ، و الدائرةالضعف داخل 
 الدائرةمن خالل توفير إطار عام للتفكير في بيئة  االستراتيجيةالرباعي عنصرًا محوريًا في عملية إعداد الخطة 

الفرص المتاحة صادر والقدرات المتوافرة لديها و على خلق نوع من التوافق بين الم دائرةالمساعدة و ، الخارجيةالداخلية و 
 الخارجية. الدائرةأو المتواجدة ضمن بيئة 

 )نقاط القوة والضعف( أوال: تحليل البيئة الداخلية
للمؤسسة الحكومية من خالل تحليل شامل للبيئة الداخلية محددًا نقاط  الداخليينظر هذا األسلوب أواًل الى الوضع 

. تهدف هذه الخطوة الى تعزيز وتطوير الدائرةنقاط الضعف والتي تعتبر عوامل داخلية تقع في نطاق سيطرة و  القوة

 تحليل المشاكل باستخدام مخطط السبب والتأثير )مخطط هيكل السمكة(

حصر جميع األسباب التي قد تؤدي إليها، ويتم إعداده باستخدام اربع  من خاللمخطط السبب والتأثير هو وسيلة للوصول إلى أسباب مشكلة ما 
 خطوات على النحو التالي:
 التعرف على المشكلة. الخطوة األولى:

 جمع المعلومات عن المشكلة وأسبابها.الخطوة الثانية: 
 التوصل الى االسباب الجذرية المحتملة للمشكلة. الخطوة الثالثة:   

 عرض المشكلة واسبابها وتوضيح األسلوب الذي اتبع في الوصول إلى الحل.وتشمل هذه الخطوة رسم مخطط هيكل السمكة من اجل 
 وتوضح الخطوات التالية كيفية رسم وبناء هذا المخطط:

 رسم "رأس" للسمكة وكتابة المشكلة الرئيسية المراد حلها بداخله..1
 دي إلى الرأس(.رسم عمود فقري للسمكة )خط مستقيم يؤ .2
تحديد اسباب رئيسية ساهمت بحدوث المشكلة. توصل هذه األسباب مع العمود الفقري. )يفضل ان تكون اربعة اسباب على .3

 االقل(.
 القيام بعملية العصف الذهني حول كل سبب رئيسي للوصول الى األسباب الثانوية التي تسببت بحدوث المشكلة..4

  للتعامل مع المسببات وتنفيذها.اقتراح الحلول الخطوة الرابعة: 
 

 

تحليل السبب واألثر  –( 2مربع )

 )هيكل السمكة(
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عليها أو الحد من يتم تحديدها من أجل التغلب ف ،نقاط الضعفأما الكفاءة. القوة للرفع من مستوى الفعالية و نقاط 
 .الدائرةأثرها السلبي على 

تحليل مبني على القيمة ينظر  وهو 7Sعند النظر الى البيئة الداخلية تحليل  يمكن استخدامهاالتي  األدواتمن أهم و 
هذه العوامل  . وتشملاالستراتيجيةهذه العوامل مع الخطة  موائمةعلى اهمية  مشدداً  الدائرةعوامل داخلية في  7الى 
 :يلي ما

 اإلستراتيجية .0
الطريقة التي تقوم الدائرة من خاللها بتطبيق الرسالة والرؤية، بناًء على بأنها (Strategy) تعرف االستراتيجية 

 احتياجات أصحاب العالقة الرئيسيين، ويتم دعمها من خالل، الخطط، األهداف والعمليات
 :الجانب هي تي يمكن استخدامها في هذابعض األسئلة ال

 ؟الدائرةما هي استراتيجية  .1
 لتحقيقه؟ الدائرةما هو الهدف الذي تسعى  .2
 ؟سواءا كانت موارد مالية أم بشرية أم غيرها ستخدام الموارد المتاحة لتحقيق اهدافهاال الدائرةكيف تخطط  .3
 هل تلبي االستراتيجية متطلبات متلقي الخدمة؟ .4
 ارجية المتغيرة؟كيف تتكّيف االستراتيجية مع الظروف الخ .5
 هل تختلف االستراتيجية المطّبقة عن االستراتيجية المعلنة؟ .6
 

 الهيكل التنظيمي .6

كل موظف بالموظف ويتضمن ايضًا تحديد عالقات  الدائرةيمثل الطريقة التي يتم بها تنظيم أقسام ووحدات 
 هيكل التسلسل اإلداري.و  عنهالمسئول 

 :هذا الجانب هيبعض األسئلة التي يمكن استخدامها في 
 ؟للدائرة المختلفة للمهامهل يعكس الهيكل التنظيمي األهمية النسبية  .1
 هل هناك تحديد واضح للصالحيات والمسؤوليات؟ .2
 ؟الدائرةما هي آلية تقسيم العمل في  .3
 عبر مختلف األقسام؟ الخطوات التنفيذيةكيف يتم تنسيق  .4
 هل هناك تعارض في ممارسة بعض الصالحيات؟ وما هي؟ .5
 انفسهم؟الداخلية ق لفر كيف ينظم اعضاء ا .6
 هل تتناسب الصالحيات الممنوحة مع المسؤوليات؟ .7
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نظرًا لطبيعة عليه هل عملية صنع القرار والمراقبة مركزية ام المركزية؟ هل هذا هو ما ينبغي ان تكون  .8
 ؟الدائرة

 ما مدى مالءمة البناء التنظيمي الحالي لطبيعة األعمال المطلوبة؟ .9
 عقبات تعترض التفويض؟ ما هي؟ هل هناك  .11
 هل يسمح الهيكل التنظيمي باالستجابة السريعة للتغير في الظروف المختلفة؟ .11

 
 النظم اإلدارية و التقنية .3

األنظمة تحدد ، و اليومية وكيفية اتخاذ القرارات باألنشطةالمعنية  الدائرةالمتبعة من ِقبل  هي االساليب واالجراءات
 .العملاإلطار العام لكيفية 

 
 :بعض األسئلة التي يمكن استخدامها في هذا الجانب هي

 ؟الدائرةالتي تستخدمها واإلجراءات األنظمة الرئيسية ما هي السياسات و  .1
 جراءات؟اإلكيف تتم عملية مراقبة وتقييم تلك السياسات و  .2
 ما هي آلية تعديل تلك اإلجراءات ان دعت الحاجة؟ .3
 ؟الدائرةما هي آلية تتبع التقدم والتطور داخل  .4
 ما هي القواعد واإلجراءات المستخدمة للحفاظ على المسار الصحيح؟ .5
 هل هناك تعارض أو ازدواجية أو تداخل بين النظم واللوائح المختلفة؟ .6
 إلى أي حد تساعد النظم الحالية في تحقيق سرعة اإلنجاز واألداء االقتصادي للعمل؟ .7

 
 المهارات .4

ويساعد فهم هذه . والمهارات المتوافرة تشمل اإلمكانيات والكفاءاتو ، الدائرة وموظفيمتلكها هي القدرات التي 
لتعزيز  الدائرةعلى تحديد اإلمكانيات والكفاءات التي تحتاج اليها المهارات أثناء التخطيط االستراتيجي 

 .استراتيجيتها أو هيكلها الجديد
 :تخدامها في هذا الجانب هيبعض األسئلة التي يمكن اس

 ؟الدائرةفي  الموجودةالمهارات أهم القدرات و ما هي  .1
 في المهارات المطلوبة؟ نقص /هل هناك اي فجوات .2
 هم؟ب المناطةن المهارات المطلوبة للقيام بالمهام يمتلك الموظفون الحاليو هل  .3
 ؟الدائرةوقدرات الموظفين في  مهاراتا هي اإلجراءات المتبعة لتطوير م .4
 ما هي آلية رصد و تقييم المهارات المتبعة؟ .5
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 الموارد البشرية .5

والمكافآت الممنوحة  الحوافزنواع أعدادهم وكيفية تعيينهم وتدريبهم و أنواعهم و يختص هذا العنصر بالموظفين و أ
 اليهم.

 
 :بعض األسئلة التي يمكن استخدامها في هذا الجانب هي

 ؟الدائرةهل يتناسب عدد الموظفين مع حجم  .1
 ؟ هل هناك نقص في الكفاءات المطلوبة؟الدائرةما هي الوظائف او االختصاصات الموجودة في  .2
 هل يتناسب تأهيل هؤالء الموظفين مع طبيعة أعمالهم؟ .3
 هل تتناسب األجور والمكافآت مع حجم العمل المطلوب في كل وظيفة؟ .4
 ؟الدائرةما هي حاجات التوظيف في  .5
 هل تتوافر نظم لحفز العاملين على زيادة جهودهم وتطوير أدائهم؟  .6
 تم مراجعته؟لوصف وتصنيف الوظائف؟ وهل تهل يوجد دليل  .7
 ما مدى االعتماد على الوصف الوظيفي في تحديد االحتياجات التدريبية، وتقييم أداء الموظفين؟ .8

 
 األنماط اإلدارية .2

 .الدائرة، وهو أسلوب اإلدارة وطريقة التفاعل في اإلدارة العليامن قبل  الدائرة بها يمثل الطريقة التي تدار
 

 :بعض األسئلة التي يمكن استخدامها في هذا الجانب هي
 ؟الدائرةما هو أسلوب اإلدارة داخل  .1
 ما مدى ترحيب اإلدارة بآراء ومقترحات الموظفين؟ في القيادة؟ هل تعتمد اإلدارة اسلوبا" تشاركيا" .2
 فعالية األسلوب الحالي في اإلدارة؟ما مدى  .3
 فقط؟ شكليةفرق  أن هناكام  الدائرةهل هناك ِفَرق تقوم بعمل تشاركي داخل  .4
 ها؟كافأتبم الدائرةالمهام التي تقوم ما هي السلوكيات و  .5
 ؟االبتكاريةهل يوفر المناخ التنظيمي بيئة مالئمة لتوليد األفكار  .6
 التحسين التنظيمي واإلداري؟هل يوفر المناخ التنظيمي فرص التعلم و  .7
 هل يساعد النمط اإلداري الحالي في حفز الموظفين ودفعهم للعمل الجاد؟ .8
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 القيم المشتركة .7

جراءات لمعايير التي توجه سلوك الموظف و القواعد وا هي  .الدائرةا 
 :بعض األسئلة التي يمكن استخدامها في هذا الجانب هي

 ؟للدائرةما هي القيم الجوهرية  .1
 ؟الدائرةما هي مهمة  .2
 لتحقيق اهدافها؟ الدائرةما هي رؤية  .3
 القيم الحالية؟و  المتوخاةما مدى الفجوة بين القيم  .4
 ؟الدائرةداخل  اليومية بالممارساتكيف تتمثل القيم المؤسسية  .5

 لداخلية أو الخارجية.ومن الضروري عند إعداد التحليل الرباعي أخذ الموارد المالية بعين االعتبار سواء في تحليل البيئة ا

 البيئة الخارجيةثانيا: 
فإنه من الضروري ان يتم لذلك  ر عملها بمؤثرات البيئة الخارجية،يتأث لكنو  في ظل نظام مغلق،ومية كالح الدوائرال تعمل 

فتصبح  الدائرةالتي يمكن أن تستغل في صالح  ، سواء" تلكتحليل العوامل الخارجية التي ليس للمؤسسة سيطرة عليها
وكيفية  مطلوب تحقيقها،المتغيرات في صياغة األهداف ال هذهيفيد تحليل و  رصة، او تستخدم ضدها فتصبح تهديدا.ف

و تحديد المخاطر  الفرص التي يمكن اقتناصها،تحديد  منها، كما تساعد في االستفادةالمتاحة وتعظيم  توجيه الموارد
 التهديدات الواجب عالجها او التعامل معها.و 
 

تقع ضمن إطار تحليل العناصر التي من أهم العناصر المؤسسية التي يتم تحليلها عند النظر الى البيئة الخارجية 
PESTEL. 

 
 الموجودة والتهديدات الفرص تحديد بعض العوامل الخارجية من أجللهي إحدى األدوات المستخدمة لعمل مسح و تحليل و 

 ايجابي وضع إلى تحويله أو ، هاأعمال على السلبية آثاره من والتقليل التهديد ةمواجه بهدف للدائرةالخارجية  البيئة في
أما عن التسمية فهي اختصار لألحرف األولى للعوامل األساسية )السياسة / .الموضوعة األهداف باتجاه تحقيق

Political / ( و )االقتصادEconomical /( و )المجتمعSocial / ( و )التقنيةTechnological / ( و )البيئة
Environmental /( و )القوانينLegal) 
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 العامل السياسي
 األحزاب،ية و واتجاهات  كل من الحركات السياسوالجو السياسي العام العوامل السياسية إلى استقرار البيئة السياسية  تشير

وُيعنى العامل السياسي بتقييم األنظمة الحكومية والعوامل القانونية من حيث قدرتها على التأثير على بيئة وطريقة عمل 
 .الدائرة

 العوامل السياسية: شملويمكن أن ت 
 الجو السياسي العام بما فيه تأثير األحزاب والنقابات وجمعيات األعمال 
 العامة سياسة الحكومة 
  الداخلي  االستقرار السياسي 
 االضطرابات اإلقليمية 

 
 

 العامل االقتصادي
العوامل االقتصادية هي المقاييس التي يتم الوقوف من خاللها على الوضع االقتصادي العام والذي يمكن أن ينعكس على  

االقتصادي من اجل تنفيذ الخطة تم التعرف على المستويات الحالية من التضخم والبطالة والنمو يجب ان ي. الدائرةأداء 
 االستراتيجية بالشكل األمثل.

 بعض األمثلة على العوامل االقتصادية ما يلي:

عوامل 
 سياسية

عوامل 
 اقتصادية

عوامل  
 اجتماعية

تقنيةعوامل   

 عوامل بيئية

عوامل 
 قانونية

 PESTEL تحليلعناصر  (:3) الشكل



P | 23 الدليل اإلرشادي للتخطيط االستراتيجي للدوائر الحكومية a g e  وزارة تطوير القطاع العام                   

 

 معدالت البطالة 
 معدالت النمو االقتصادي 
 أسعار الفائدة 
 مستويات الدخل 
 التضخم 
 أهم التحديات االقتصادية 
 الوضع العام للموازنة 

 
 العامل االجتماعي

والعوامل االجتماعية  الدائرةالتي تعمل بها بيئة الاألفراد )الموظفين أو المواطنين( في وثقافة عقلية  شملالعوامل االجتماعية ت
 .والعادات والتقاليد والمستويات االجتماعية العوامل الديموغرافية شملالمميزة لتلك البيئة، وت

 وفيما يلي بعض العوامل االجتماعية:
  مثل: العمر، الجنس، الحالة االجتماعية، العرق، مستويات التعليم، مستويات الدخل،  الديموغرافية للسكانالطبيعة(

 والمهنة(
 المستويات المادية 
 العادات االجتماعية 
 التغييرات في أنماط الحياة واالتجاهات 
 المستويات التعليمية 

 
 العامل التقني

ي اإلنترنت باالختراعات الجديدة والتغيرات في مجال المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت المتنقلة والتغيرات ف معني التقنيالعامل 
. هذه الخطوة تشمل البحث عن الدائرةوتأثير جميع هذه العوامل على  ، واإلنفاق الحكومي على البحوثوالتجارة اإللكترونية

 .تحسين الكفاءة الداخليةالتكنولوجيات المحتملة المتاحة التي تمكن من 
 :التقنيةالعوامل بعض وفيما يلي 

 االكتشافات واالبتكارات الجديدة 
 واالبتكارات التقنيالتقدم  كلفة 
 التقادم التكنولوجي تكلفة 
  الجديدة واألدوات التقنيةالمنصات 

 
 العامل البيئي

التأثيرات البيئية كالتلوث والضجيج، مصادر المياه  مثل الظروف المناخية،هذا العامل يأخذ بعين االعتبار الجوانب البيئية 
 . الجوفية، الكوارث الطبيعية، استهالك الطاقة، النفايات وغيرها
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 العوامل هي:بعض هذه 
 قوانين حماية البيئة 
 تنظيم استهالك الطاقة 
 وموقفهم من الحفاظ عليها ةيالبيئالقضايا  معمواطنين العام ال تعامل 

 
 العامل القانوني

 . الدائرةالتي تؤثر على عمل ومختلف أدوات التشريع وتنطوي هذه الخطوة على التعرف على القوانين واألنظمة 
 

 :ذات األهمية هيالعوامل القانونية بعض 
  الدائرةالقوانين والتشريعات التي تنظم عمل 
 انظمة التوظيف 
 أنظمة الصحة والسالمة 
 قوانين مكافحة االحتكار 

 
 (4رقم ) SWOTويتم تعبئة العوامل المذكورة باستخدام نموذج تحليل 
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 SWOTتحليل  –( 4نموذج رقم )

 العوامل اإليجابية 
 

 العوامل السلبية

 نقاط القوة
 

 نقاط الضعف

  
لية

داخ
ة ال

لبيئ
ا

 

 
 
 

 

 الفرص 
 

 التهديدات

 
 

جية
خار
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لبيئ
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P | 26 الدليل اإلرشادي للتخطيط االستراتيجي للدوائر الحكومية a g e  وزارة تطوير القطاع العام                   

 

 استخدام نتائج التحليل الرباعي  6-3
الداخلية و تجمع ما بين المعلومات المكتسبة عن البيئة الخارجية  استراتيجيةينتج عن عملية التحليل الرباعي ما يسّمى بخيارات 

 للوصول الى استراتيجيات مثلى. تتكون هذه الخيارات االستراتيجية من:
 

 (S-Oالفرص )ة و استراتيجية القو  -1
الداخلية )نقاط القوة( في  على نقاط قوة الدائرة، واستخدام تلك النقاط تتمثل استراتيجية القوة والفرص في المحافظة 

 استغالل الفرص المتاحة.
 

 (W-Oالفرص )استراتيجية الضعف و  -2
بيئة الداخلية من اجل الالفرص في العثور على الحلول للتغلب على نقاط الضعف في تتمثل استراتيجية الضعف و 

المتمثلة في البيئة الخارجية التي يستحيل استغاللها بشكل امثل دون التغلب  الفرص القتناص اتاحة الفرصة للوزارة 
 .المحددة ضعفالعلى مواطن 

 
 (S-Tالتهديدات )استراتيجية القوة و  -3

و أ على استغاللها بشكل يساعد على التغلبداخلية و ال الدائرةالتهديدات بتوظيف نقاط قوة تتمثل استراتيجية القوة و 
 التهديدات المتمثلة بالبيئة الخارجية للمؤسسة.الحد من أثر 

 
 (W-Tالتهديدات )استراتيجية الضعف و  -4

التصّدي للتهديدات الخارجية التي  من أجل الدائرةالتهديدات بمعالجة الضعف الداخلي في تتمثل استراتيجية الضعف و 
 يمكن ان تواجهها.

 

 إشراك أصحاب العالقة في التحليل الرباعي  6-4
 باستخدام أسلوب العصف الذهني المؤسسةمن قبل فريق العمل المشكل داخل بداية يتم إجراء التحليل الرباعي  .1

(Brainstorming)  عبر تجميع قائمة من األفكار  االستراتيجيوهي عملية لتوليد وتجميع األفكار مرتبطة بالتخطيط
عمل تعقد خصيصا لهذا الغرض. ويتم إدارة جلسات العفوية التي يساهم بها جميع أفراد الفريق من خالل جلسات 

يتأكد من مشاركة جميع أعضاء الفريق في توليد األفكار ومن عدم  (Facilitator)ر العصف الذهني من قبل ميسّ 
، الدائرةويمكن أن يكون الميسر من داخل أو خارج  وجود تأثيرات ألي من أعضاء الفريق على األعضاء اآلخرين.

 أن يكون من خارج فريق إعداد الخطة االستراتيجية لضمان الحياد والموضوعية.إال أنه يفضل 
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يتم بعد ذلك مشاركة نتائج التحليل الرباعي مع أصحاب العالقة الرئيسيين الذين تم تحديدهم مسبقا، ويتم القيام بذلك  .2
ن القيام بذلك باستخدام من خالل عرض نتائج التحليل على أصحاب العالقة وأخذ تغذيتهم الراجعة عليها. ويمك

 جلسات العصف الذهني أو إحدى الوسائل التالية:
  المقابالت الشخصية -0

o  ير أسئلة ضتحعادة هي عملية استنباط المعلومات من خالل الحديث المباشر مع أصحاب العالقة. ويتم
 و تسجيل األجوبة.  مسبقة ومحددة حول التحليل الرباعي في هذه الحالة

 البؤرية المجموعات -6
o آرائهم جمع بين المؤهلين والخبراء المتخصصين في مجال معين للتعرف على الهي عملية تقوم ب

 7من العدد المثالي للمشاركين في المجموعات البؤرية  كونتوي. اعيبنتائج التحليل الر حيال عاتهم وانطبا
من قبل ميسر يقود المجموعة ويتم إدارته  .أشخاص ويستغرق االجتماع ما بين ساعة إلى ساعتين 11إلى 

 خالل نقاش تفاعلي لتحفيز الحوار المتبادل
 التواصل اإللكتروني -3

بداء الرأي و يطلب في هذه الحالة، يتم إرسال نتائج التحليل إلى أصحاب العالقة الرئيسيين  منهم مراجعته وا 
 اإلجراء المناسب بخصوصها.بخصوصه خالل فترة محددة. ويقوم فريق العمل بمراجعة الردود واتخاذ 

 المرحلة الثالثة: إعداد الخطة االستراتيجية
 

 
 الهدف

 تهدف هذه المرحلة إلى:
على نتائج التحليل الذي تم في المرحلة  بناءً إعداد اإلطار العام للخطة االستراتيجية للدائرة  -1

  .السابقة

 عناصر الخطة االستراتيجية 1-3
 العناصر التالية:تتألف الخطة االستراتيجية من 

 الرؤية -1
 الرسالة -2
 القيم الجوهرية -3
 (المؤسسية) األهداف االستراتيجية -4
 الخطط التنفيذية -5

 األولى، فيما سيتم مناقشة كيفية إعداد الخطط التنفيذية في الجزء الالحق. االربعةوسيتناول هذا الجزء العناصر 



P | 28 الدليل اإلرشادي للتخطيط االستراتيجي للدوائر الحكومية a g e  وزارة تطوير القطاع العام                   

 

 أمثلة عن رؤى بعض المؤسسات الحكومية

 أن نجعل الحكومةرؤية الحكومة البريطانية: -
  في خدمة المستخدمين

 اإلمارات العربية المتحدة: -وزارة االقتصاد -
اقتصاد تنافسي عالمي ومتنوع وبقيادة كفاءات 

 وطنية تتميز بالمعرفة
 رؤية وزارة التخطيط والتعاون الدولي األردنية:-

مؤسسة حكومية رائدة لها مساهمة فعالة في 
تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية 

 ة المستدام

 الرؤية  -0

الذي تهدف الدائرة الحكومية المنشود  التغيير. وتمثل تسعى لتحقيقهالطموح الذي تطمح و ، الدائرةتحدد الرؤية سبب وجود 
 كمرشد للعاملين في هذه الدائرة. الرؤية تعمل إحداثه، لذلك فإنها تعنى بالمجتمع ككل وليس بالدائرة فقط. وبشكل عام، إلى 

من خالل عبارة مختصرة في معظم األحيان، وتشكل مصدرا لإللهام للعاملين فيها. وبشكل عام فإن ويتم تحديد الرؤية 
 يتغير بمرور الوقت. وصف الرؤية ال

 ويتم تحديد الرؤية من خالل اإلجابة على األسئلة التالية:

 ؟لذي تمثله الدائرةا ما .1
 ؟ما هو سبب وجودها .2
 إلى تحقيقه أو الوصول إليه؟ الدائرة طمح لذي تا ما .3
 إلى إحداثه؟الدائرة سعى ما هو التغيير الذي ت .4

        

 وينبغي أن تراعي الرؤية الشروط التالية:

 االختصار .1
 الوضوح .2
 اإللهام .3
 التوافق عليها من قبل العاملين في الدائرة .4
 مميز للدائرةإعطاء طابع  .5
 .المستمر لدى الموظفين التحديتبعث على الشعور بأن  .6

 المية وعربية وأردنية.( أمثلة من بعض الرؤى الخاصة بمؤسسات ع3ويوضح المربع رقم )

 

 الرسالة -6
لذي يميزها. كما تحدد الرسالة الجهة/ الجهات ا تتضمن وصفا للكيفية التي تسعى من خاللها إلى تحقيق رؤيتها، وماو 

وينبغي أن تأخذ الرسالة بعين االعتبار  المستهدفة من قبل الدائرة وطبيعة الخدمات/ المنتجات التي ستقدمها لهم.
 الدور الذي تقوم به الدائرة والمستمد من التشريع الذي أنشئت بموجبه.

 
 ويتم تحديد الرسالة من خالل اإلجابة على األسئلة التالية:

 أمثلة على الرؤى لبعض املؤسسات الحكومية –( 3مربع )
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 كيف تعّرف الدائرة عن نفسها؟ -1
 وما هي األدوات المستخدمة لتقديم هذه الخدمات؟ ماهي الخدمات/ المنتجات التي نقدمها؟ -2
 هم المستهدفون؟من  -3
 لذي نتخصص به؟ا لذي يميزنا؟ وماا ما -4
 ؟لذي ينبغي ان نقوم به من أجل تحقيق الرؤيةا ما -5

 من العناصر الواجب توفرها في الرسالة:

 ؟(هوية المؤسسة )من نحن-

 ؟(المهام الرئيسية )ماذا نعمل-

 (؟اآلليات واألدوات )كيف نعمل-

 

 ( مقارنة بين الرؤية والرسالة4) ويوضح المربع رقم
 

 الفرق بين الرؤية والرسالة –( 4مربع )          

 القيم الجوهرية -3

الدائرة والعاملين فيها وتميزهم عن غيرهم، وما تؤمن بأنه  تعتنقهاالتي والمعتقدات األساسية  مبادئتصف القيم الجوهرية ال
وتشكل هذه القيم بمجملها ثقافة الدائرة والقواعد األساسية التي الطريقة الصحيحة للقيام باألمور والتعامل مع مختلف األطراف. 

 تحكم عمل الموظفين وعالقاتهم ببعضهم البعض وكذلك مع الشركاء والمستفيدين. 

 تكون القيم داخلية وخارجية على النحو التالي:ويمكن أن 

 ضمن الدائرة التي تنظم عمل الموظفين داخل الدائرة وعالقاتهم ببعضهم البعض مبادئالهي  القيم الداخلية: -
التي تحكم عالقة العاملين في الدائرة مع الشركاء الخارجيين ومتلقي الخدمة ومع  مبادئوهي ال القيم الخارجية: -

 ارجي ككل.المجتمع الخ

 العناصر التالية: تراعيقيم و  5إلى  3وبشكل عام، تتراوح القيم الجوهرية بين 

 ثابتة وال تتغير مع الوقت .1
 متفق عليها باإلجماع بين العاملين في الدائرة .2
 تميز الدائرة عن اآلخرين .3
 متوافقة مع الرؤية والرسالة وتسهم في تحقيقهما .4

 مقارنة بين الرؤية والرسالة

 الرسالة الرؤية
أين نطمح أن نكون؟ 

 )تحدد الوجهة(
ما كيف سيتم تحقيق الطموح؟ و 
 الذي نقوم به؟ )تحدد المسار(

ما هي الغاية من وجود 
 الدائرة؟ وما الذي تمثله؟

المهمة أو الدور الذي تقوم به 
الدائرة، والذي سيتم من خالله 

 الوصول إلى الغاية
 الهدف منها هو اإللهام

 والتوجيه
 الهدف منها هو اإلخبار

 واإلعالم
محورية وأساسية بحيث 
أنه من النادر حدوث 

 تغيير عليها

يمكن أن تتغير ولكن على 
 11 -5فترات زمنية طويلة )
 سنوات(
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 لجوهريةأمثلة على بعض القيم ا

 اإلمارات العربية المتحدة  -وزارة االقتصاد 
 الشفافية 

احترام الحقوق  

التميز   

روح الفريق   

المشاركة   

االبتكار   

 

 أردنية()رؤية وزارة البيئة  

الشفافية 
العدالة 
العمل بروح الفريق 
التشاركية 

   

 

 واضحة ومفهومة .5
 تدعم الرؤيةزز السلوكيات التي تع .6

( مجموعة 5ويوضح المربع رقم ) .معظم المؤسسات الحكومية شاطرهاتتهي من القيم التي والمساءلة وبشكل عام فإن الشفافية 
 .من القيم الجوهرية لعدد من المؤسسات العالمية والعربية

 األهداف االستراتيجية -4
تعتبر األهداف االستراتيجية أكثر تحديدا من الرؤية والرسالة، حيث أنها تحدد أهم العناصر التي تسعى الدائرة 

سنوات، وتشرح األهداف االستراتيجية هذه العناصر  5إلى  3تتراوح في العادة بين محددة لتحقيقها خالل فترة زمنية 
، كما يراعي تحديد األهداف االستراتيجية المهام والواجبات ي تحقيقهمابما يتوائم مع رؤية الدائرة ورسالتها وبما يسهم ف

 .الرئيسية للدائرة بموجب التشريع الذي أنشئت بموجبه
 

وتعتبر األهداف االستراتيجية أكثر تفصيال من الرؤية والرسالة، وترتبط بنتائج محددة وواضحة. وتحدد هذه األهداف 
وتعمل هذه  أهداف. 4إلى  2خالل الفترة المحددة، ويتراوح عددها في العادة بين  المجاالت التي ستركز الدائرة عليها

التفصيلية من جانب آخر  التنفيذية رسالة من جانب وبين الخططلاألهداف االستراتيجية كحلقة وصل بين الرؤية وا
 والتي يسهم تنفيذها بنجاح في تحقيق رؤية ورسالة الدائرة.

 
الرباعي، حيث وينبغي عند تحديد األهداف االستفادة من نتائج التحليل 

ينبغي أن تسعى األهداف االستراتيجية إلى معالجة نقاط الضعف 
الموجودة في الدائرة باستخدام نقاط القوة، كما ينبغي أن تسعى إلى 

 ل مع التهديدات بالشكل المناسب.ستفادة من الفرص المتاحة والتعاماال
 

 يجية:وفيما يلي العناصر التي ينبغي مراعاتها في األهداف االسترات
 أن تكون واضحة ومحددة قدر اإلمكان. -1
 أن التكون مسهبة، حيث اليزيد طولها عن جملتين. -2
أن تكون قابلة للفهم وبأقل قدر ممكن من الغموض بحيث ال يكون  -3

 هناك مجال للبس في تفسيرها.
 أن تكون قابلة للتحقيق خالل الفترة الزمنية المحددة. -4
 العالقة.أن تكون متفق عليها من قبل اصحاب  -5
مكانات  -6 أن تكون واقعية، بمعنى أنها تقع في مستوى قدرات وا 

 تنفيذها.بالدائرة المعنية 
أمثلة على القيم الجوهرية –( 5مربع )    
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كما ينبغي أيضا أن تكون طموحة بما يكفي لتحفيز الموظفين لتحقيقها، لكن ليس إلى الحد الذي قد يجعل من  -7
 الصعب الوصول إليها.

 
 اإلطار العام للخطة االستراتيجية وفقا لهذا الدليل (4الشكل )ويبين 
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االستراتيجية األهداف  

  2برنامج 

 مشروع أ 

بمشروع   

   1برنامج 

 

الهدف االستراتيجي 

2 

 البرامج

 والمشاريع

الهدف االستراتيجي 

4 
الهدف االستراتيجي 

3 
الهدف االستراتيجي 

1 

 الرسالة

2القيمة   

 القيم الجوهرية

 الرؤية

 مشروع أ 

 االستراتيجية اإلطار العام للخطة(: 4الشكل )

4القيمة  3القيمة   1القيمة    

بمشروع   

  2برنامج 

   1برنامج 

 مشروع أ 

بمشروع   

 مشروع أ 

بمشروع   

  2برنامج 

   1برنامج 

 مشروع أ 

بمشروع   

 مشروع أ 

بمشروع   

  2برنامج 

   1برنامج 

 مشروع أ 

بمشروع   

 مشروع أ 

بمشروع   
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 المرحلة الرابعة: إعداد الخطط التنفيذية
 

 
 الهدف

 تهدف هذه المرحلة إلى:
التي تهدف إلى تحقيق األهداف االستراتيجية  للبرامجإعداد الخطط التنفيذية التفصيلية  -1

  .للدائرة

 إعداد الخطط التنفيذية 1-4
يتم في هذه المرحلة إعداد الخطط التنفيذية )التشغيلية( التفصيلية لتحقيق األهداف االستراتيجية التي تم تحديدها. وتنقسم هذه 

 :أجزاء رئيسية 3الخطط التنفيذية إلى 

بتحقيق والتي تشتمل على عدد من المشاريع المترابطة والتي تسهم من خالل إدارتها بشكل منظم ومتكامل : البرامج .1
 األهداف االستراتيجية للدائرة. ويمكن أن يكون هنالك برنامج أو أكثر ضمن الهدف االستراتيجي.

األهداف االستراتيجية، ويحتوي وصف المشاريع على  ضمن كل برنامج لتحقيقالتي سيتم تنفيذها  المشاريع:  .2
 العناصر التالية: 

o ف المشروعاهدوصف واضح أل. 
o مبررات المشروع 
o لعالقةأصحاب ا 
o تواريخ البدء واالنتهاء المتوقعة 
o الكلفة المقدرة 
o وينبغي أن تكون هذه المؤشرات:مؤشرات األداء الرئيسية . 

 محددة وواضحة 
 قابلة للقياس 
 على اإلطار الزمني للخطة مجزأة 
 قابلة للتحقيق 
 هنالك من هو مسؤول عنها 

(، ومن 6األداء الرئيسية كما هو مبين في المربع رقم )وينبغي اإلشارة هنا إلى وجود مستويات مختلفة من مؤشرات 
 الضروري مراعاة هذه المستويات عند تحديد مؤشرات األداء للخطة االستراتيجية.
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 مستويات مؤشرات األداء –( 2مربع )
 

 ( النموذج المقترح لبطاقة وصف المشروع والتي تشتمل على العناصر األساسية لكل مشروع5ويبين النموذج رقم )

 المستوى
 

 وظيفة مؤشر األداء التعريف الموجز

 البرامج
 

المؤشرات التي يتم استخدامها لقياس 
 سير العمر في البرنامج / المشروع

التنفيذية، الوقت، )الخطوات 
 الكلفة...الخ(

متابعة سير العمل واإلنجاز على 
 مستوى البرنامج

المخرجات 
(Outputs) 

 المحصلة المباشرة للبرنامج
 )منتجات، خدمات، قدرات...الخ(

قياس ما تحقق من البرنامج مقارنة بما 
 كان مستهدفا

النتائج 
(Outcomes) 

الغاية المستهدفة من البرامج )األثر  
 على متلقي الخدمة(

تقييم فعالية البرامج والمشاريع في 
 تحقيق االهداف المؤسسية

األهداف القطاعية والوطنية ومدى  (Impact)األثر 
 استدامتها

تقييم فعالية االهداف المؤسسية في 
تحقيق االهداف القطاعية والوطنية، 

االهداف القطاعية )تقييم مدى تحقق 
 والوطنية(
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 بطاقة وصف المشروع –( 5موذج رقم )ن

 

  رقم المشروع   اسم المشروع البرنامج الهدف االستراتيجي

مدة التنفيذ   تاريخ االنتهاء  تاريخ البدء  
 )شهر(

 

(الكلفة الكلية للمشروع )دينار   مسؤولية التنفيذ   

  الموقع الجغرافي  الفئة المستهدفة من المشروع

  الوضع الحالي للمشروع

                      

 مؤشر قياس األداء  أهداف المشروع مبررات المشروع
 قيم مؤشرات االداء 

2116 2117 2118 2119 
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 ، والتي تحتوي على العناصر التالية:الخطط التشغيلية لكل واحدة من هذه المشاريع .3

o  ويتم تحديدها من خالل مراجعة الخطوات التنفيذية  .في كل مشروع سيتم القيام بهاالتي  التنفيذيةالخطوات
أو باستخدام وسائل  أو االستعانة بأدوات اإلبداع الجماعي/وو/أو استشارة أصحاب الخبرة المشابهة السابقة 

 .أخرى مناسبة
o  داخل الدائرة الخطوة التنفيذيةالجهة/ الجهات المسؤولة عن تنفيذ. 
o خطوة تنفيذية. اإلطار الزمني المقدر لكل 
o .الموارد والكلف المقدرة لكل خطوة تنفيذية 

 .برنامجالمقترح إلعداد الخطط التنفيذية، ويتم استخدام هذا النموذج لكل  ( النموذج6)ويبين النموذج رقم 
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 الخطوة التنفيذية 
)وصف لألنشطة التي سيتم القيام بتنفيذها ضمن 

 (البرنامج

 الجهة المسؤولة
 )تحديد السم الجهة الرئيسية المسؤولة عن تنفيذ

 (الخطوة التنفيذية

 اإلطار الزمني
الخطوة التنفيذية  ية المقدرة إلنجاز)الفترة الزمن

 (باألسابيع او األشهر
 

 التكاليف التقديرية
الخطوة التنفيذية  )التكاليف المقدرة إلنجاز

 بالدينار األردني(
 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

الخطة التنفيذية –( 2رقم )نموذج 
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 إدارة المخاطر 2-4
الضروري أخذ المخاطر التي قد تؤثر على تحقيق أهداف الخطة االستراتيجية بعين االعتبار عند إعداد الخطط التشغيلية.  من

على تحقيق األهداف االستراتيجية أو المرحلية " في حال وقوعه سيؤثر غير أكيد حدث وبشكل عام يعرف الخطر على أنه "
التعريف فإن المخاطر قد تكون سلبية في حال كان تأثيرها في حال حدوثها سلبيا على هذا  بناءاً . و ”جهةقصيرة المدى" ألي 

 وتصبح في هذه الحالة "تهديدا"، وقد تكون إيجابية في حال كان التأثير إيجابيا، وتصبح في هذه الحالة "فرصة".

التي تعتبر حدثا أصبح واقعا وينبغي كما ينبغي التمييز بين "الخطر" والذي يعتبر حدثا غير أكيد يمكن أن يقع وبين األزمة 
 ( مقارنة بين عنصر الخطر واألزمة7ويبين المربع رقم )التعامل معه. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقارنة بين الخطر واألزمة –( 7مربع )

 وفيما يلي اإلطار العام المقترح إلدارة المخاطر عند إعداد الخطط االستراتيجية

 تحديد المخاطر -0

االستراتيجية في حال  البرامجحيث يتم عند إعداد الخطط التنفيذية التنبؤ بالمخاطر التي يمكن أن تؤثر على تحقيق أهداف 
 وقوعها.

ويقوم الفريق الذي يعد الخطة التنفيذية بالتنبؤ بهذه المخاطر من خالل استخدام الخبرة السابقة، العصف الذهني، تحليل 
SWOT أو أية أدوات أخرى. ، تحليل السبب واألثر 

 األزمة الخطر 

 حال في سيؤثر أكيد غير حدث  تعريف
 األهداف تحقيق على وقوعه

 .للدائرة  المرحلية أو االستراتيجية

 مفاجئ ظرف أو حدث هي األزمة
 تهديد على ينطوي متوقع اوغير
 أن ويمكن الراهن، للوضع واضح
 وخطير مستقر غير وضع إلى يؤدي

 .الدائرة يؤثرعلى
 ممكن ان يكون سلبي او ايجابي سلبي أثره

 تعرف ادارة المخاطر بأنها عملية ادارته
 وتطوير للمخاطر وتقييم قياس

إلدارتها و التقليل من  إستراتيجيات
 احتمالية وقوعها او اثر حدوثها.

 بأنها األزمات إدارة تعرف
 الدائرة قبل من المتخذة ىاإلجراءات

 غير ظروف او أحداث على ردا
 اآلثار من التقليل والمحاولة متوقعة
 نجاح تهدد التي المحتملة السلبية

 .الدائرة عمل واستمرار
 وقوع حال في المسبق التخطيط طريقة التعامل

 الحدث
 وقوعه حال ما لحدث فعل رد

 في تحدث قد محتملة مشاكل هي طبيعتة
 المستقبل

 بعنصر تتميز تحتوي مشاكل هي
 القرارات التخاذ قصير ووقت المفجأة
 .بحلّها المتعلقة
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 تحليل المخاطر -6
على  بناءاً يقوم الفريق بتحديد احتمالية حدوث كل خطر تم التنبؤ به، وتأثير الخطر في حال حدوثه. ويتم القيام بذلك 

 آراء وخبرات أعضاء الفريق. ويقترح استخدام المقاييس التالية لتصنيف االحتمالية والتأثير:
 االحتمالية - أ

 الوصف
 

 القيمة

 1 شبه معدوم
 2 منخفض
 3 متوسط
 4 مرتفع

 5 شبه أكيد
 

 األثر - ب

 الوصف
 

 القيمة

 1 "قليل جدا
 2 قليل

 3 معتدل
 4 عالي

 5 عالي جدا"
 

 بعد ذلك، يتم تحديد مستوى الخطر من خالل ضرب قيمة االحتمال بقيمة األثر.

 مستوى الخطر= االحتمالية * التأثير

وبالترتيب من المخاطر األعلى )من  (Risk Register)عليه يتم تفريغ المعلومات المتعلقة بالمخاطر في سجل المخاطر بناءاً 
 ( سجل المخاطر المقترح.6حيث مستوى الخطر( إلى األقل. ويوضح نموذج رقم )

 االحتمالية وصف الخطر
(0 – 5) 

 األثر
(0-5) 

 مستوى الخطر
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 سجل المخاطر –( 7نموذج )

 تحديد أولويات المخاطر -3
يقوم الفريق المعني بإعداد الخطط التنفيذية بتحديد المخاطر التي ستؤخذ بعين االعتبار عند إعداد الخطط التنفيذية، 

 "مهماويمكن أن يتم تحديد هذه المخاطر من خالل تحديد حد أدنى )عتبة( لمستوى الخطر الذي يعتبر الخطر عنده 
وضع إجراءات للتعامل معه ضمن الخطة التنفيذية. ويقترح أن يتم تحديد هذا بالتالي على سبيل المثال( وسيتم  15)

 المستوى في بداية ورشة العمل التي ستعقد إلعداد الخطط التنفيذية، بحيث يكون موحدا بين جميع هذه الفرق.
 

 إعداد الخطط للتعامل مع المخاطر -4
عني بإعداد الخطط التنفيذية بوضع خطط للتعامل مع المخاطر التي تم تحديدها كأولويات ينبغي يقوم الفريق الم

 على خبرة ومعرفة الفريق على أن تراعى العناصر التالية عند إعدادها: بناءاً التعامل معها، ويتم وضع هذه الخطط 
 مالئمة  -
 مجدية )من ناحية الكلفة( -
 قابلة للتطبيق -
 يتمناسبة من حيث التوق -
 متوافق عليها -
 توجد جهة/شخص مسؤول عنها -

 ( وصفا لالستراتيجيات الممكنة للتعامل مع المخاطر بنوعيها )سلبية و إيجابية(8ويوضح المربع رقم )
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 استراتيجيات التعامل مع المخاطر –( 8مربع )

 والخطط التنفيذية إعداد الخطة االستراتيجية إشراك أصحاب العالقة في 3-4
 يتم إعداد الخارطة االستراتيجية على النحو التالي:

يتم تصميم استبانة لتحديد الرؤية والرسالة من خالل أسئلة يقوم فريق إعداد الخطة االستراتيجية بإعدادها )يمكن  -1
تكون عليه رؤية  االستعانة باألسئلة المقترحة في هذا الدليل( ألخذ انطباع أصحاب العالقة حول ما ينبغي أن

 ورسالة الدائرة. ويتم توزيع االستبانة على النحو التالي:
a.  الموظفين: من خالل البريد اإللكتروني أو بوابة الدائرة(Portal) .إن وجدت 
b.  المواطنين: من خالل نشر االستبيان على الموقع اإللكتروني وصفحات الدائرة على مواقع التواصل

 ا من خالل مواقع  تقديم الخدمة للمواطنين )إن وجدت(.االجتماعي، كما يمكن توزيعه
c. .بقية أصحاب العالقة: من خالل البريد اإللكتروني، أو من خالل مخاطبات رسمية 

 

 استراتيجيات إدارة المخاطر

 استراتيجيات التعامل مع المخاطر السلبية
 )التهديدات(

 اإليجابيةاستراتيجيات التعامل مع المخاطر 
 )الفرص(

وهي اإلجراءات التي يتم اتخاذها إللغاء احتمالية التجنب: 
 حدوث الخطر أو حماية المشروع من أثره.

وهي اإلجراءات التي يتم اتخاذها لضمان تحقق  االستغالل:
 الفرصة بصورة أكيدة

وهي اإلجراءات التي يتم اتخاذها لتحويل التعامل التحويل: 
مع الخطر إلى طرف آخر. ويشمل ذلك خيارات مثل 

، الضمانات (Outsourcing)التأمين، التعاقد الخارجي 
 المصرفية...الخ.

وهي اإلجراءات التي يتم اتخاذها من خالل تشكيل  المشاركة:
ل الفرصة شراكات أو تحالفات/ ائتالفات مع جهات أخرى الستغال

 وبحيث يتم االستفادة من الفرصة من قبل كل هذه الجهات

وهي اإلجراءات التي يتم اتخاذها لتقليل احتمالية  التخفيف:
و/أو أثر الخطر على المشروع وبحيث يتم تخفيض مستوى 

 الخطر )االحتمالية* األثر( إلى مستوى مقبول

احتمالية و/أو وهي اإلجراءات التي يتم اتخاذها لزيادة  التحسين:
 أثر الفرصة وبالتالي رفع مستوى الخطر إلى قيمة أعلى

في هذه الحالة، يقرر الفريق عدم اتخاذ أية إجراءات القبول: 
مسبقة للتعامل مع المخاطر إما ألنه لم يتم تحديد إجراءات 
مناسبة أو ألن اإلجراءات الممكنة التي تم تحديدها لم تكن 

ر. ويمكن أن يكون القبول مالئمة للتعامل مع المخاط
إيجابيا" في حال تم إعداد خطط بديلة للتعامل مع المخاطر 
في حال حدوثها، وقد يكون سلبيا" في حال تقرر عدم اتخاذ 

 أي إجراءات على اإلطالق

كما في حالة التهديدات، يقرر الفريق في هذه الحالة عدم  القبول:
اتخاذ أي إجراء مسبق للتعامل مع الخطر. وبحيث يتم التعامل 

 مع الفرصة في حال حدوثها.
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عليها صياغة الرؤية  بناءاً يقوم فريق إعداد الخطة االستراتيجية بمراجعة االستبيانات المعبأة وتحليلها، ويتم  -2
على نتائج التحليل الرباعي باقتراح عدد من األهداف  بناءاً لفريق. كما يقوم و والرسالة المقترحين من قبل ا

 االستراتيجية لعرضها على أصحاب العالقة.
 

يتم عقد اجتماع لموظفي الدائرة لعرض الرؤية والرسالة المقترحين وأخذ آراء الموظفين بخصوصها. ويتم خالل  -3
بها الدائرة، حيث أن هذه القيم يجب أن تنبع مما يؤمن به  هذا االجتماع مناقشة القيم الجوهرية التي تؤمن

العاملون في الدائرة وما يلتزمون به. كما ينبغي خالل االجتماع المذكور مناقشة األهداف االستراتيجية للمؤسسة 
 خالل الفترة المقبلة واختيار األهداف األهم التي ستسعى الدائرة لتحقيقها.

 
أن يعقد بحضور المسؤول األول في  يتعينوينبغي إشراك أكبر عدد من موظفي الدائرة في هذا االجتماع، كما 

الدائرة. وفي حال تعذر حضور جميع الموظفين أو أكبر عدد منهم في االجتماع بسبب عددهم الكبير أو 
ائر والفروع للمشاركة في هذا وجودهم في مواقع يصعب الوصول منها فإنه يتم اختيار ممثلين عن جميع الدو 

 االجتماع، وبما يضمن شمول أكبر عدد ممكن من الموظفين.
 

من المحتمل أن يقوم المشاركون بتحديد عدد من األهداف االستراتيجية أكبر مما يمكن تبنيه في  مالحظة:
الخطة االستراتيجية، في هذه الحالة فإنه من المناسب أن يتم استخدام معايير محددة الختيار األهداف وتحديد 

معايير التي يمكن استخدامها لتحديد ( مصفوفة تضم عددا من ال8أولوياتها حسب أهميتها. ويقترح النموذج رقم )
 أهمية األهداف االستراتيجية المقترحة وأولوياتها وفقا لهذه المعايير.

 والمعايير المقترحة هي:
 مدى مساهمة الهدف االستراتيجي برؤية الدائرة وتوائمه مع الرسالة. االرتباط بالرؤية والرسالة: -
 طار الزمني المحدد للخطة وضمن الظروف المتاحة.إمكانية تحقيق الهدف ضمن اإل سهولة تحقيقها: -
مدى استفادة متلقي الخدمة من تحقيق الهدف االستراتيجي من ناحية تسهيل  تأثيرها على متلقي الخدمة: -

 الحصول على الخدمات التي تقدمها الدائرة.
نه يساعد في إلى أي مدى ينبغي تحقيق هذا الهدف، إما ألنه يعالج نقطة ضعف/ تهديد أو أل الضرورة: -

 استغالل فرصة متاحة أو الرتباطها بأهداف وطنبة/قطاعية ألي غرض آخر.
إلنجاز هذا الهدف سواءا كانت مالية، بشرية، أنظمة، دعم من اإلدارة العليا، بنية تحتية أو  توافر الموارد: -

 غيرها.
 

 أوزانا" مختلفة تعكس أهميتها. ومن الممكن تعديل هذه المعايير باإلضافة أو الحذف أو التغيير أو إعطاؤها
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 :ويتم إعطاء كل معيار قيمة حسب مستواه حسب المقياس التالي

 القيمة   المقياس  
 3 عالي
 2 متوسط
 1 منخفض

 
الهدف 

 االستراتيجي
 المعيار
 

 عمجمو ال

االرتباط بالرؤية 
 والرسالة

تأثيرها على  سهولة تحقيقها
 متلقي الخدمة

 توفر الموارد الضرورة

       
       
       
       
       
       
       

 األهداف االستراتيجية أولوياتمصفوفة تحديد  –( 8نموذج )

يتم بعد ذلك عرض األهداف االستراتيجية المقترحة على الموقع اإللكتروني للمؤسسة وعلى صفحات التواصل  -4
ويقترح لفت انتباه المواطنين وتشجيعهم على المشاركة االجتماعي ألخذ انطباعات وآراء المواطنين بخصوصها. 

في االستبيان من خالل الفتات في مواقع تقديم الخدمة أو من خالل الصحف الرسمية أو أية وسائل أخرى 
 مناسبة.

 
ي أو ( أعاله، يتم إرسال األهداف االستراتيجية المقترحة إلى بقية الشركاء بالبريد اإللكترون4بالتوازي مع الخطوة ) -5

 .بالمخاطبات الرسمية، ويطلب منهم إعطاء انطباعاتهم وآرائهم بخصوصها خالل فترة محددة
 

يقوم فريق إعداد الخطة االستراتيجية بمراجعة التغذية الراجعة من المواطنين والشركاء وصياغة األهداف  -6
 عليها. بناءاً االستراتيجية بشكلها النهائي 
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بهدف عرض الخارطة االستراتيجية المنجزة لغاية هذه المرحلة )الرؤية،  يتم عقد ورشة عمل لمدة يوم كامل -7
الرسالة، القيم، األهداف االستراتيجية( على أصحاب العالقة بما فيهم موظفي الدائرة أو ممثلين عنهم من أجل 

 مناقشتها بشكل نهائي واعتمادها.
على اإلطار  بناءاً كما يتم خالل الورشة إعداد الخطط التنفيذية التفصيلية لكل هدف من األهداف االستراتيجية 

العام المحدد في الجزء التالي من هذا الدليل )إعداد الخطط التنفيذية(، حيث يمكن تقسيم المشاركين إلى 
 كل محور وعرضها خالل الورشة.مجموعات بحيث تقوم كل مجموعة منها بإعداد الخطط التنفيذية ل

 
مكن أيضا" أن يتم اقتراح عدد من المشاريع ضمن البرامج التي تهدف إلى تحقيق األهداف االستراتيجية ممن ال -8

هذه المشاريع بحيث التشكل ضغطا على موازنة الدائرة تنفيذ ضمن اإلطار الزمني المحدد، إال أنه ينبغي تنسيق 
وأن يتم تحديد أولوياتها في ترتيب زمني يتماشى مع أهميتها.   والموارد األخرىلهاوالتدفقات النقدية المتوقعة 

( مصفوفة تضم عددا من المعايير التي يمكن استخدامها لتحديد أولويات المشاريع ضمن 9ويقترح النموذج رقم )
 الخطة االستراتيجية.

 والمعايير المقترحة هي:
 مدى مساهمة المشروع في تحقيق الهدف االستراتيجي المستهدف. أهميته لتحقيق الهدف االستراتيجي: -
مدى توفر المبالغ المالية لتنفيذ المشروع، وتأثير ذلك على توفر الموازنة للمشاريع  توفر الموازنة الضرورية: -

 .األخرى
 .مدى استفادة متلقي الخدمة من التنفيذ الناجح لهذا المشروع تأثيره على متلقي الخدمة: -
شخاص ذوي الخبرة والموارد التقنية وغيرها الضرورية لتنفيذ مدى توفر األ لموارد البشرية والتقنية:توفر ا -

 .المشروع
والذي يمكن تحديده باالستفادة من تحليل المخاطر. وفي هذه الحالة  المستوى العام للمخاطر في المشروع: -

 .تكون قيمة المعيار أعلى كلما كان المستوى العام للمخاطر أقل
الفترة المقدرة لتنفيذ المشروع ومدى توافقها مع اإلطار الزمني للخطة االستراتيجية، وبحيث  اإلطار الزمني: -

 يتم إعطاء قيمة أعلى لهذا المعيار كلما كان اإلطار الزمني أطول.

القيمة األعلى أوال ثم تليها ويتم ترتيب أولويات تنفيذ المشاريع وفقا لنتائج المصفوفة، بحيث تنفذ المشاريع التي حصلت على 
 المشاريع التي حصلت على التقييم األقل فاألقل.

 ومن الممكن تعديل هذه المعايير باإلضافة أو الحذف أو التغيير أو إعطاؤها أوزانا" مختلفة تعكس أهميتها.

 :ويتم إعطاء كل معيار قيمة حسب مستواه حسب المقياس التالي
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 القيمة   المقياس  
 3 عالي
 2 متوسط
 1 منخفض

 
 المعيار المشروع

 
 عمجمو ال 

أهميته لتحقيق 
الهدف 

 االستراتيجي

توفر الموازنة 
 الضرورية

تأثيره على 
متلقي 
 الخدمة

توفر الموارد 
البشرية 
والتقنية 
 للتنفيذ

المستوى العام 
 للمخاطر

اإلطار 
 الزمني

        
        
        
        
        
        
        

 مصفوفة تحديد أولويات المشاريع –( 9نموذج )
 

 يتم نشر الخطة االستراتيجية التفصيلية على الموقع اإللكتروني للدائرة. -9

 المرحلة الخامسة: المتابعة والتقييم

 
 

 الهدف
 تهدف هذه المرحلة إلى:

 االستراتيجية الموضوعة وتحقيقها لألهداف المتوخاة. البرامجمتابعة تنفيذ  -1
 التأكد من تحقيق األهداف االستراتيجية المحددة -2

لدعم ومأسسة عمليات اتخاذ القرارات وصنع االداء عن  تهدف عملية المتابعة والتقييم الى توفير جميع المعلومات الالزمة
توافق الخطط ولويات والغايات الوطنية، ضمان هداف واألالسياسات، وضمان توافق الخطط االستراتيجية المؤسسية مع األ

هدافها االستراتيجية وضمان تحقيق البرامج والمشاريع المؤسسية لألهداف االستراتيجية نفيذية لمؤسسات القطاع العام مع أالت
 مثل للموارد المتاحة ورفع كفاءة العمليات.  األ االستغاللوضمان 
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 وتنقسم مرحلة المتابعة والتقييم إلى جزءين هما:

على الخطة التنفيذية الموضوعة لكل  "االستراتيجية بناءا البرامجوالتي تتضمن متابعة سير العمل في  المتابعة: -1
 " على:بناء، والتي يتم متابعة تنفيذها برنامج 
a.  والمخرجات المتحققةالبرنامج أهداف 
b. البرنامج الزمني 
c. التكلفة 

 
وأثرها في تحقيق مقارنتها مع النتائج المتوخاة و  البرامجوالذي يتضمن التحقق من النتائج المتحققة من  التقييم: -2

 األهداف االستراتيجية للدائرة وبالتالي في تحقيق الرسالة والرؤية.

 ( مقارنة بين المتابعة والتقييم9ويبين المربع رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفرق بين المتابعة والتقييم –( 9مربع )

 خطوات المتابعة والتقييم 1-5
 إعداد خطة للمتابعة -1

 يتم إعداد خطة لمتابعة تنفيذ الخطط االستراتيجية تتضمن مايلي:

 مقارنة بين المتابعة والتقييم

 التقييم المتابعة
 

تسعى إلى إجراء تحليل معمق وموسع لما تم تحقيقه على  تسعى إلى متابعة سير العمل في البرامج
 األهداف االستراتيجية والرسالة والرؤيةمستوى 

 عملية مستمرة
 

 تتم في أوقات محددة

تركز على سير العمل من ناحية الخطوات التنفيذية 
المنفذة، األهداف والمخرجات المتحققة، البرنامج 

 الزمني، الكلفة والجودة

تركز على النتائج على مستوى االستراتيجية من ناحية 
مؤشرات األداء الرئيسية. وقد تتضمن قياس األثر 

 واالستدامة 
تحدد التباينات ومواطن الخلل على مستوى البرامج 
المنفذة وتساعد في تحديد اإلجراءات التصحيحية 

 والوقائية الضرورية

ألهداف تحدد النتائج التي تم تحقيقها على مستوى ا
 االستراتيجية والخيارات المتاحة لضمان تحقيقها

 مسؤولية الفريق المعني بتنفيذ البرنامج
 

 قد يتم االستعانة بمقيم خارجي
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بشكل أسبوعي إال أن ذلك يعتمد  وينصح بشكل عام بأن تتم متابعة الخطوات التنفيذية دورية متابعة التنفيذ، -
ا تحقق من مؤشرات فيما يتم متابعة م  وتوافر المعلومات. للبرنامجعلى عوامل عدة منها اإلطار الزمني 

وعلى فترات يتم تحديدها في خطة المتابعة )شهرية، ربع سنوية، البرنامج األداء الرئيسية بعد االنتهاء من 
 نصف سنوية، سنوية...الخ( وذلك حسب نوع وطبيعة المؤشر.

 المعايير التي سيتم متابعتها والتي يمكن أن تشتمل على: -
o  نجازالمنجزة ونسبة اإلالخطوات التنفيذية 
o اإلطار الزمني المنجز 
o الكلفة المترتبة 
o  إن وجدت–الجودة المتحققة ونتائج الفحوصات- 
o المخاطر المتحققة واإلجراءات التي اتخذت للتعامل معها 
o  ،كما تشتمل المعايير على مؤشرات األداء الرئيسية التي تم تحديدها عند وضع الخطط التنفيذية

 البرنامجوالتي يتم التحقق منها بعد انتهاء 
 أدوات التحقق -
 الجهة المسؤولة عن القيام بالمتابعة -
 النموذج المستخدم إلعداد تقارير اإلنجاز -

 االستراتيجية المشاريع( النموذج المقترح لخطة متابعة تنفيذ 10ويبين النموذج رقم )

 (المشروع)اسم ورقم  االستراتيجيمشروع ال
 يومي/أسبوعي/شهري...الخ -المشروع )اإلطار الزمني الدوري لمتابعة سير العمل في  دورية المتابعة

 (المشروع )اسم الجهة/الشخص المسؤول عن متابعة سير العمل في مسؤولية المتابعة
 )تحديد للمعايير التي سيتم قياسها لمتابعة سير العمل( معايير اإلنجاز
 التي سيتم استخدامها لجمع البيانات ومتابعة سير العمل والتحقق من اإلنجاز()وصف لألدوات والمصادر  أدوات التحقق

النموذج المستخدم لمتابعة 
 التنفيذ

 )اسم النموذج المستخدم إلعداد التقارير عن سير العمل(
 يمكن استخدام وصلة إلكترونية للوصول إلى النموذج

 االستراتيجيةالبرامج خطة متابعة تنفيذ  –( 01نموذج رقم )

 تنفيذ خطة المتابعة -2

يتم تنفيذ خطة متابعة تنفيذ الخطة االستراتيجية من خالل متابعة اإلنجاز الفعلي للمعايير المحددة في األوقات المحددة ومقارنة 
 النتائج المتحققة بالنتائج المتوخاة، وباستخدام أدوات التحقق المحددة.

 تحليل النتائج -3
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 خطوات إدارة تغيير الخطط التنفيذية

 ((8)تعبئة طلب تغيير )مرفق نموذج رقم -1
تقييم أثر التغيير على عناصر المشروع )اإلطار الزمني، -2

 الكلفة، الجودة، النطاق، الموارد...الخ(
 الحصول على الموافقات الالزمة على التغيير المقترح-3
 في حال الموافقة على التغيير، تعديل الخطة التنفيذية-4
 إعالم المعنيين بالتعديل على الخطة-5
 تنفيذ الخطة الجديدة-6

المتابعة من خالل قياس التباين في النتائج وتحديد أسبابها، ويمكن في هذه الحالة استخدام نموذج يتم تحليل نتائج 
 السبب واألثر )هيكل السمكة( الذي تمت اإلشارة إليه في المرحلة الثانية لتحديد األسباب الجذرية للتباينات.

 يلي: على تحليل النتائج ما يمكن أن يتم بناءً و 
عادة الخطة إلى مسارها األصلي.اتخاذ إجراءات تصح  -1  يحية لمعالجة التباينات في النتائج وا 
كما يمكن في بعض الحاالت اتخاذ إجراءات وقائية لضمان عدم تكرار حدوث المشاكل التي أدت إلى حدوث  -2

 التباينات في المقام األول.
في حال تبين بأن الخطة األصلية لم تكن مناسبة  المشروعويمكن في بعض الحاالت إجراء تغييرات على خطة  -3

( 10ألي سبب من األسباب أو في حال حدوث تطورات تستدعي إحداث تغيير على الخطة. ويبين المربع رقم )
الخطوات الرئيسية إلدارة التغييرات في الخطط 

 التنفيذية.
رير اإلنجاز التي تتضمن نتائج تنفيذ ويتم إعداد تقا

المتابعة لكل معيار واإلجراءات التصحيحية والوقائية 
المبين في نموذج رقم للنموذج وفقا  -إن وجدت–
(11.) 
 
 

 

 خطوات إدارة تغيير الخطط التنفيذية –( 01مربع )     
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 تقرير إنجاز
 :البرنامجاسم ورقم 

 

 الزمنية للتقريرالفترة 
 

 إلى:   /   /   من:   /   /   
 
 

 المخططة والمنجزةالخطوات التنفيذية  -
 التباين المنجز المستهدف لخطوة التنفيذيةا

    
    
    

 

 اإلطار الزمني -

 النهاية البداية الخطوة التنفيذية
 فعلي مستهدف فعلي مستهدف

     
     
     

 
 الكلفة -

 التباين الكلفة الفعلية الكلفة المخططة التنفيذيةالخطوة 
    
    
    

 
 المخططة للفترة المقبلةالخطوات التنفيذية  -

 

 المخاطر المتوقعة وآليات التعامل معها -

 

 

 
 

 اإلجراءات التصحيحية والوقائية المقترحة -

 تقرير إنجاز –( 00نموذج )

 اإلجراء المقترح الخطر
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 نموذج طلب تغيير

 البرنامجاسم ورقم  0.1
 

  تعريف التغيير 6.1
 الجهات الطالبة للتغيير  2.1
 وصف التغيير  2.2
 تاريخ الطلب  2.3

 تقييم أثر التغيير 3.1
 التأثير على تكلفة المشروع 3.1.1
 التأثير على الجدول الزمني 3.1.2

 :على الجدول الزمني الجدول التالي يوضح التأثير  

لهالتاريخ المخطط  البند  التأخير التاريخ بعد التغيير 

    
    
    

 التأثير على جودة المخرجات 3.1.3
 التأثير على نطاق العمل للمشروع 3.1.4
 التأثير على مخاطر المشروع 3.1.5

 

 القرار بخصوص التغيير 4.1
 موافقة 
 موافقة مع تعديل 
 تأجيل 
 رفض 

 

 اسم وتوقيع الجهة المعنية      

-------------------------------  

رطلب تغيي –( 06نموذج )
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