سلســلة برامــج التخطيــط
االستراتيجي وإدارة األداء

التحليل االستراتيجي وصياغة االستراتيجية


مدة البرنامج 2 :أيام تدريبية

مــع التغييــرات المتســارعة فــي البيئــة المحيطــة والتصاعــد المســتمر لتوقعــات العمــاء والمســتفيدين ،والحاجــة الماســة إلــى

 12مارس 		 2019

 الرياض

إحــداث توائــم بيــن أداء األجهــزة الحكوميــة والرؤيــة والخطــط الوطنيــة ،أصبــح التخطيــط االســتراتيجي فــي األجهــزة الحكوميــة
ـا حاكمــاً لنجاحهــا ،.ومــع تعــدد مناهــج وأســاليب وأدوات التخطيــط االســتراتيجي أصبــح مــن الضــروري تقديــم منهجيــة
عامـ ً

مبســطة ومتناســقة لتطويــر الخطــط االســتراتيجية بصــورة ســهلة التطويــر فعالــة فــي التنفيــذ ،.ويقــدم هــذا البرنامــج خارطــة
طريــق مبســطة للتحليــل االســتراتيجي وصياغــة االســتراتيجية وترجمتهــا إلــى لغــة عمليــة قابلــة للتنفيــذ والمتابعــة.

للتسجيل

https://mile.org/rgw

 وصف البرنامج

•إدراك أهميــة التخطيــط االســتراتيجي ومراحلــه ودوره فــي نجاح األجهزة
في الوفاء بمســؤولياتها ،وحســن اســتخدام الموارد وموائمتها.
•التعرف على أهم أدوات التحليل االستراتيجي وممارسة استخدامها.
•اكتســاب مهــارة تطويــر الرؤيــة والرســالة والقيــم والخرائــط االســتراتيجية
ومؤشــرات قيــاس األداء والمبادرات.
•إتقــان مهــارة تفعيــل مشــاركة األطــراف أصحــاب المصلحــة فــي تطويــر
الخطــط االســتراتيجية لضمــان دعمهــم لهــا.
•تحديد وتصنيف المخاطر االستراتيجية إلعداد وسائل للتعامل معها.

 محاور البرنامج

 عن المتحدث

1 .1أهمية التخطيط االستراتيجي في األجهزة العامة
•دور التخطيــط االســتراتيجي لألجهــزة العامــة فــي تحقيــق
الرؤيــة الوطنيــة وخطــط التنميــة.
•نماذج من تجارب عالمية ناجحة في التخطيط االستراتيجي
•مراحل ومكونات عملية التخطيط االستراتيجي

الرئيس التنفيذي
معهد مدينة المعرفة للقيادة والريادة
التابع لشركة مدينة المعرفة االقتصادية

2 .2التحليل االستراتيجي
•تحليل مجاالت القوة -الضغف  -الفرص  -المخاطر
•تحليل سالسل القيمة
•تحليــل عناصــر البيئــة :السياســية ،االقتصاديــة ،االجتماعيــة،
التقنيــة ،البيئيــة ،القانونيــة
•تحليل فجوات األداء
•تحليل توقعات أصحاب المصلحة
•أجندة التغيير االستراتيجي
3 .3الرؤية – الرسالة – القيم
•أدوات التطوير
•المعايير
•تحليل العديد من األمثلة لجهات عامة محلية ودولية.
4 .4الخريطة االستراتيجية Strategy Map
•صياغة األهداف االستراتيجية
•عالقات السبب والنتيجة
•المناظير والمحاور االستراتيجية
.5
.6
.7
.8

د .محمد مصطفى محمود

حصــل علــى الدكتــوراه فــي علــوم اتخــاذ القــرارات فــي جامعــة
بنســلفانيا بالواليــات المتحــدة األمريكيــة (مدرســة وارتــن) باإلضافــة
إلــى ثــات درجــات ماجيســتير فــي اإلدارة والهندســة المدنيــة
والتخطيــط اإلقليمــي عمــل كعضــو هيئــة تدريــس فــي (إدارة
األعمــال بحــوث العمليــات  -إدارة العمليــات  -نظــم المعلومــات
اإلداريــة) فــي كل مــن الواليــات المتحــدة األمريكيــة وكنــدا ومصــر
والكويــت وماليزيــا لمــدة  20عــام (  1997 - 1976م).
عمــل فــي القطــاع الخــاص لمــدة عشــر ســنوات كنائــب رئيــس مجلس
إدارة مجموعــة صافــوال .أســس خاللهــا كل مــن أكاديميــة صافــوال
وأكاديميــة بنــده وأشــرف علــى تطويــر الخطةاالســتراتيجية ومراكــز
تقييــم القيــادات (2006 - 1 997م).
عمــل فــي القطــاع الحكومــي لمــدة عشــر ســنوات كمديــر مكتــب
التخطيــط االســتراتيجي ألمانــة محافظــة جدة ومستشــار كل من وزير
العمــل ووزيــر الصحــة ووزيــر االقتصــاد والتخطيــط وكبيــر مستشــاري
المركــز الوطنــي لقيــاس أداء األجهــزة العامــة ( 2018 - 2007م).

5مؤشرات قياس األداء (مقدمة)
6المبادرات االستراتيجية
7إشراك أصحاب المصلحة والتواصل االستراتيجي
8تحديد المخاطر االستراتيجية وأساليب التعامل معها

 الفئة المستهدفة

اســتكمل الشــهادات العالميــة فــي التخطيــط االســتراتيجي مــن
بالديــوم ومعهــد مؤشــرات قيــاس األداء ,أول غيــر أمريكــي يمنــح
شــهادة «أخصائــي إدارة أداء فــي األجهــز ة الحكوميــة » مــن معهــد
إدارة األداء فــي واشــنطن.
أشــرف وشــارك في تطوير أكثر من  70مشــروع تخطيط اســتراتيجي
وتطويــر البطاقــات المتوازنــة لقيــاس األداء فــي منظمــات حكوميــة
وشــركات قطــاع خــاص ومنظمــات غيــر هادفــه للربــح.

•القيادات اإلدارية
•أعضاء مكاتب تحقيق الرؤية
•أعضاء إدارات التخطيط االستراتيجي
•سفراء األداء
•أعضاء إدارات إدارات األداء
		
•مديري المشاريع
•العاملين في إدارات المراجعة الداخلية
•المهتمين بتحرير تقارير األداء
•أعضاء إدارات التطوير التنظيمي والجودة

أســس وتولــى إدارة معهــد مدينــة المعرفــة للقيــادة والريــادة التابــع
لشــركة مدينــة المعرفــة منــذ عــام  2010والــذي قــام بتصميــم
وتقديــم برامــج تدريبيــة متقدمــة للمئــات مــن كبــار المــدراء التنفيذيين
فــي العالــم العربــي واإلســامي.

 رسوم البرنامج
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التسجيل المبكر

خصم المجموعات
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