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 تعريف استراتيجية العمليات: .1
تشكك ر الككالم ظلة مةككم ةمةناككم ةككل ظيلككاظج ظلتنمنككم ظيمككر تت ككةل 
بما كا  اكل تبم كم اةكر ظلة مةكم  ناكل ابا  مكا   نة تاكاظتما ظيلالكمم 
حككنر اتككاع ظياةككار ظلكك إ ت تةككي تلمككق ن امككا  ظلباككا  نظل ةككن  نتحامكك  

 ابحمم.ظل
 operations( ةناك  ظلكتاظتمممم ظل ةنمكا  2 1من ك  ظلشك ر ااك   ن

strategy ةل الككالم ظلة مةككم   نةككل ظلككتاظتمممم بشكك ر ةباشككا ظلةلككتاا

 ظياةار . 
ختكم تنمنكم ظيمكر  Business Strategyنتش ر ظلتاظتمممم ظياةار 

تاككا  خااتككم تامكك  اككل  مزمككم ت مككاا ظلة مةككم يلككاظ ما. نتتنحككا لكك   
ظاللكككتاظتمممم  كككي ختكككم اةكككر ظلة مةكككم ظلتكككي تت كككةل بكككانالا ختكككت 

 ظلةماال  ظلنما زمم لألاةار ةثر : 

  .ختم ظإل تاج  .أ 

  .ختم ظلتلنم   .ب 

 ختم ظلتةنمر .  .ج 

ا  ظلككتاظتمممم ظياةككار ب ككا ظيخكك  ب ككمل ظالاتبككاا تامككم  ظلة مةككم نُتتككن 
ةكم  كي   ن اات ظل  ج ظلتي ت ا ي ة ما ظلة مظلمانج ظل الةمم لألاةار

 نحاظ  أاةالما.
 انظةر ةثر: نتت ةل ظلمانج ظل الةمم لألاةار 

 الفصل الثاني
 استراتيجية العمليات
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 تحنمر ظيلنظ     .أ 

 تحنمر ظلة ا لم  ي ل   ظيلنظ    .ب 

 ظلتتناظ   .ج 
 

نتةثككر  اككات ظل كك ج ةاظمككا ت ا لككمم  ثمككا  ال تلككتزما ة مككا ظلة مةككم  ككي 
 ظيلنظ  ةل ألةما:

 ما ظإل تاج ظلةؤتة   ت  نلنم .أ 

 ظلةمااظ     ظل ةار  نن .ب 

 ظلااا  انى ت تاج نتاخار لن  ماما   ي ظل ةنمم ظإل تاممم   .ج 

 امار ةبم ا  ةنلنبنل    .ا 

 تممماظ  ت تاممم ةتةما  .  .  

نظلتا ما ظلا ملكي  كي اكما م ظلكتاظتمممم ظياةكار لكن تممكاا ظلتاظ ك  
ظلتككي تم ككر ظلة مةككم تلككمتا انككى  اككات  كك زما   نتتككنما حااككما 

 ظللنامم   نخن  ألنظ  ماما .
ج خطةة طييلةة الجةل مسة يلة ظلتاظتمممم ظل ةنما  انى أ ما : "  نت ا 

عن يضة  السياسةات يالاة اف العريضةة دسةتخ او المةيار  اةنتاجيةة 
فةةي المنةمةةةد  تةة ف تلديةةا الةة عو الفضةةل للسةةتراتيجية التنافسةةية 

  ".الطييلة الجل فيتا

 نتت ككةل ظلككتاظتمممم ظل ةنمككا  ةمةناككم ةككل ظلاككاظاظ  تت نكك  با ككاما
تتنما ظللن  نتاامةما لإل تاج   نشاظ  ظلتلكممت  ظإل تاممكم ظلةتننبكم   
نظلزتا  ظلاة مم ظلتي تحتاج  مما لةثكر لك   ظلتلكممت    نتتكنما تاا كا  

 ناةنما  ظإل تاج   نتاام  أ  اا ت تاممم ماما  بالتةاظا.
نلزم  ظلتاظتممم ظل ةنما  بش ر أ  ر ال بكا ل كا ةكل ابتمكا باينلنمكا  

 :ظلت ا لمم ظلةت نام ب ر ةل 
  Costظلت نزم  .أ 
   Qualityظلمنا   .ب 
   Timeظلنا   لاام ظلتلنم (  .ج 
 .  Flexibilityظلةان م  .ا 

نتمما ظل تام بمل ظلتكا مل   ا كاةا تحكاا ظلكتاظتمممم ظل ةنمكا  ظل مكا  
ظإل تامي ظلةتننب لتاام  أنلنما  ظللن م أن ظلخاةم. نل ماح ل   ظل تام 

 ظلم ا ااا ظلتاظتمممم ظل ةنما  ظلةتةثنم  ي :   ال با ةل اا



 00 

 ةنا  ظل ما  ظإل تامي    .أ 

 ظلتا ما انى ظإل تاج    .ب 

 ختت نتااةم  ظللن م أن ظلخاةم    .ج 

 اةنمم ظإل تاج    .ا 

 ختت ظلتاا م    .  

 تخامص ظلةنظاا لنباظ ر ظاللتاظتمممم    .ن 

ختككت ظلتلككممت  ظلةت ناككم ب ككر ةككل ظلتااككم نظلةناكك  نظلتاتمككب  .ا 
 ظلاظخني.

 نميذج استراتيجية العمليات: .2
منظ   ة م   ت اب ظإلاظا  انى أل ظلتاظتمممم ظل ةنما  لكي ظلكتاظتمممم 
نما زمككم تشكك ر مككا ظس ةككل ظلككتاظتمممم ظياةككار . نتممككا ظل تاككم بككمل 

ظلكككك إ من كككك   ةككككن ج  (1 1 ككككناي ظاللككككتاظتمممم  ككككي ظلشكككك ر ااكككك   
 ظلتاظتمممم ظل ةنما .
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 ( نميذج استراتيجية العمليات2د2و )الشكل رق

مت   ةل ظلش ر أل ظلتاظتمممم ظياةكار تحكاا ظل مزمكم ظلتكي ت كا ا  ممكا 
ظلة مةككم  ككةل اتككاع أاةالمككا.  ة مكك  ظلة مةككا  تتكك لج ةككل ةمةناككم 

 أن نحا  أاةار ظلتاظتمممم .  اس أاةار ةتاظبتم مش ر  ر ة ما اتاا

لككم لامككق ظاتةككااظس انككى ظلة ا  ةمككارنةككل ظل ككاناإ أل محككاا  ككر اةككر 
تالكم  ظللكن  نظللككن  ظلتكي ماكاا ت تاممككا. نتكاتبت ظلكتاظتمممم ظل ةنمككا  
بالكككتاظتمممم ظياةكككار   لككك ظ ال بكككا أل تحكككاا ظلكككتاظتمممم ظياةكككار ابكككر 

 اما م ظلتاظتمممم ظل ةنما .
 & Externalنُمممكككا ظلشككك ر أم كككاس ظلتحنمكككر ظلكككاظخني نظلخكككاامي 

Internal Analysis ككي   تحنمككر ظلبم ككم ظلاظخنمككم نظلخااممككم . ت  مككت 

 ظلنا  ظل إ مت   مق اما م ظلتاظتمممم ظل ةنما  نظلتاظتمممم ظياةار. 

نمت ككةل تحنمككر ظلبم ككم ظلخااممككم اككاا  ظلة ا لككم نظلابككا ل نظالاتاككاا 
نظلتاا م نظلمكانج ظالمتةاامكم. نتكؤثا لك   ظلبم كم انكى ظل ةنمكا . نةكل 

نظلت كككخ  نتانبكككا  ة كككاال  ظلة ا لكككم ظيةثنكككم انكككى  لكككد امكككاا  حكككا  
 ا ظل زت.اظلااج نظلتنبا  ظلةتغما  لنةنظاا ظلبشامم   نتانبا  أل 

نبش ر ةشابق   تؤثا ظلبم م ظلاظخنمم انى ظلتاظتمممم ظل ةنما  ةل خكتر 
ناككااظتما    ظلةككنظاا ظلبشككامم اا نثاا ككم ظلة مةككم نةمككااظ تككنظ ا ظلةككنظ

  نأ ككنظع  مكك  ظلااابككم .  ظلاة ككي اناةالكك ظلتلككممت  ظلةنمككنا  نةناكك 
 مكا  نمانا ل ظ ظل نع ةكل ظلتحنمكر تلكى تحامكا  اكات ظلاكن  نظل ك ج  كي 

ظل ةنمككا    نتحككانر ظلككتاظتمممم ظل ةنمككا  ظلتغنككب انككى  اككات ظل كك ج 
 نتحنمنما تلى  اات ان .

 ظل  ااا ظياب م اللتاظتمممم ظل ةنما  نلي:ظللاب  نمبمل ظلش ر 

  : Missionالرسالة 
نلكككي ظلختكككنت ظل اةكككم نظالاشكككاامم لنةبكككااك نظلاكككم  ظلةشكككتا م نظللكككن  
نظيلكككنظ  ظلةلكككتما م  نظيلكككاظج نظلغامكككا    نظل زكككا ظ  ظلمنلامكككم   

الكككالم  بمكككالنمة كككل ظلاكككنر بككك ل  نظلاككااظ  ظاللكككتاظتمممم  كككي ظلة مةكككم
 ظلة مةم مماج لإلمابم انى ظيل نم ظلتالمم :

 ةا لن  اض ظلة مةم؟. . أ 
 تااظ  ظيلالمم لنة مةم؟.ةا لي ظلة  . ب 

 ةا لن  نع ظل شات ظل إ تان  بق؟. . ج 

 أمل م بغي أل ت نل ظلة مةم ب ا  تا  ةل ظآلل؟. . ا 
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 ةل ل  ابا ل ظلة مةم؟. .   

 ةا لي ظيلاظج ظيلالمم ظلتي تل ى لتحاماما؟. . ن 

   Distinctive Competenciesالد رات المميزة: 
 اات ظلان  ظلزامكا  ظلةةمكا  نلي ظلةنظاا ظلزاما  ظلتي تةتن ما ظلة مةم أن 

بككم ممككاظس نةا ككم نُةبااككم  أن  لمككا   نظلتككي اككا ت ككنل ةككنظاا بشككامم ةاا 
نةكنظا ظينلمكم   ل تنامكاةاكاا  بكاةتتدشب ا  تنام  انمكم   أن ظلتزكاا 

أن ظةتتد تاا م أ  ر ةل ظلة ا لمل  أن تحلمل ظل تاكا  ةك  ظلةكناامل 
 ا  .   أن ظلااا  انى تاةم  لن  نخاةا  مام

نممب أل تؤخ  ل   ظلاااظ  ظلةةما  ب مل ظالاتبكاا ا كا اكما م نت زمك  
 .نتتنما ظلتاظتمممم ظل ةنما  بةا محا  لما ظيلاظج ظلتي تل ى تلمما

   operations objectivesأا اف العمليات : 
 نلي ظلت نزم نظلمنا  نظلنا   لاام ظلتلنم  ( نظلةان م.

  operations policiesسياسات العمليات : 
 متنمكككب  انكككى ةكككاماإل كككا مزمكككم ت مكككاا ألكككاظج ظل ةنمكككا  . ننتحكككاا  

ظل ةنمكككا  تتكككنما لمالكككم ظل ةنمكككا  ل كككر لكككاج ةكككل ألكككاظج ظل ةنمكككا  
ظلة  نا  لابااس. نل اد ت كنع نظلك   كي ظللمالكا  ظلنظمكب أخك لا ب كمل 

 ظالاتباا . 

لةت ناكم نم تةا ااظا ظختماا أإ ة ما انكى تبكاار أن ت كااب ظلخمكااظ  ظ
بما.   نى لبمر ظلةثار ت نل ظلةنظاا ظلبشامم ظلةالا  ة نزم  نل  ما تاا  
ةان كككم أ  كككر  كككي تحامككك  ألكككاظج ظل ةنمكككا  . نممكككب أل تحكككاا لككك   
ظلخمككككااظ  ةككككل ابككككر ظإلاظا  ظل نمككككا  ككككةل ظالاتبككككااظ  ظاللككككتاظتمممم 

 لنة مةم.

 التأكي  على أا اف العمليات: .3
نمكا  ظلةك  نا  لكابااس لناكج ظلتاظ ك  ةل ظلةة ل ظلكتخاظ  ألكاظج ظل ة

ظلةختنزم لنة ا لم بال ةنما  . نبزاض أ  ا بكاأ ا بز كا  ظلة ا لكم بكالمنا  
Quality   مي تحةكر ظل امكا ةكل ظيب كاا ظاللكتاظتمممم تتةحكنا مةم مكا 

 حنر   ا  تا ا  ظلابنل . 

    ل ظ  إل ل اد ظل اما ةل ظيشما  ظلتي مة ل ت زم لا ال تام  ظل ةنما
 ةل ظلةة ل ظلت اج انى ظلةتتنبا  ظلخاام لنابا ل ظلتي ما بن مكا  كي 

 نمكم ظإل تاممكم اكااا  انكى ظلتاا مكالن م  نخاةاتم    ن مةا ت ظ  ا ك  ظل ة
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نم نمككا  ككي حالككم ةككل ظلااابككم  ن مةككا ت ظ  ا كك  ظلةككنظاا ظلبشككامم تتناككى 
 تاامباس  ا ماس لتانما ظلابا ل بةا ما بنل. 

لاج ظلمنا  مانا تلى أ  ار ةؤ كا   كي ظل ةنمكا    نماكا   نل ظ م  ي أل
 . نمامالا ظلابنل لن  نظلخاةا  ظلتي ما بماظل

بكاالس ةكل   Lower Cost نت ظ أخك  ا ب كمل ظالاتبكاا لكاج ظلت نزكم ظياكر

ظلمكككنا     الت نزكككم ظياكككر تكككتت   ةككك  ظلمكككنا  . نتل ظيلكككننب ظي  كككر 
نبككا  ظلابككنل  ظلمككنا ( . نلكك ظ لتخزككمض ظلت نزككم لككن ظلتا مككا انككى ةتت

متحا  ةل ختر تخزمض ت المج ظلخاا  نتااا  ظل ةر نت المج ظلة ام كم 
  نظيشكك ار ظيخككات ظلتككي ال تخنكك  امةككم ة ككا م  ككي ظل ةنمككا  . نةككل 

 ظلةة ل ظتباع ألننب ة   ظل منب باالس ةل  شزما نتاحمحما . 

نا   أ ثككككا ةككككل لككككاج ظلتا مككككا انككككى ظلمكككك ناككككا متتنككككب لكككك ظ ظلمككككاج
 االلككتثةااظ  ظل ككخةم  ككي ظيتةتككم نظلت اةككر ظل ةككناإ متتنككب تخزككمض 
ظلت المج . ن ي ل   ظلحالم مة ل ظلاما  بب ض ظياةكار ظلماا كم لتخزكمض 

 ظلت المج نتحلمل ظلمنا   ي ظلنا   ظتق.
لكا اس ا ملكماس رخكاظس لن ةنمككا  .  Delivery Timeنم تبكا ناك  ظلتلكنم  

مككنا    لككننب لتخزككمض ظلناكك  ظل ككا    ككي  ككإ ظ   ككا  ا ككب بتحلككمل ظل
  نظيشكك ار  ظل ةنمككا     ككإل ت ككالمج ظلخككاا  نتاككاا  ظل ةككر نظلة ام ككم

ظيخككات ظلتككي ال تخنكك  امةككم ة ككا م  ككي ظل ةنمككا  لككت خزض   أإ أ مككا 
لتن ا اكااظس ةكل ناك  ظل ةنمكا    نلكم خزض بك لد ناك  تاكاظا ظلتنكب 

ظلناك  مختنكج اكل ظلتا مكا  ننا  ظإل تاج نظلتلنم  . ل كل ظلتا مكا انكى
 انى ظلمنا  . 

 اللن  ظل ةتمم ُم ز  ة م  ناتما  كي ظ تمكاا ظل ةنمكا    حتكى ت تاكر تلكى 
% ةككل تمةككالي  08أن  08ظلختككن  ظلتالمككم . ناككا م ككاار ناكك  ظال تمككاا 

ناكك  ظإل تككاج . نظيلككننب ظي  ككر لتخزككمض ظلناكك  لككن ظلامككا  بممككنا 
تبككامر ظآلال    نظلتحامككد  ككي تحلككمل ظلمككنا  ةككل خككتر تخزككمض اةككل 

ظل ةنما  ظلةتاظبتم ة  ب  ما ب  اس   نتحام  ظللمنلم  ي تا   ظلةكنظا 
  نتبلككمت ظل ةنمككا  ظلة اككا . نتتاظ كك  مةمكك  لكك   ظياةككار ةكك  لككاج 

 تحلمل ظلمنا  . 
لكا اس رخكاظس لن ةنمكا     ةكل خكتر   Flexibilityنأخماظس تش ر ظلةان م 

تناا مككاس .  ظل ةنمكم ظإل تاممككم   تتحلكل ظلةان ككملة زك   ككي تخزكمض ظلناكك  ظ
نظل ةنمكا  ظلةا كم ت ككنل أ ثكا ظلككتمابم لنتغمكاظ   ككي ةتتنبكا  ظلابككا ل. 
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نت كككنل ظل ةنمكككا  ةا كككم ا كككا ت كككا م تااكككا  مامكككا    أن ا كككا شكككاظ  
 تممماظ  أ ثا ةان م.

 تحم ةل ظل اض ظللاب  يلاظج ظل ةنما  ب ل ل   ظيلاظج ةتاظبتم. 
 ا انككى تحلككمل ظلمككنا   حاككر أم ككاس انككى تخزككمض ظل تككالمج    ككإ ظ أ ككا

تم ظلبكا   كي  لكد نتحلمل ظلنا  نظلةان م. نمبان ل ا ب ل ظلمنا  لي  ا
 تحةر  ي منلالا لاج تحلمل ظلمنا  .  .  ايلاظج ظيخات

اب ككم ظللككابام ةككل ابككر ظج ظينُمكك م  ة ككار ظلتحلككمل  ككي أإ ةككل ظيلككا
نظلت  مككككا  ظلت مككككم  خككككتر تنممككككقةككككل ظإلاظا . نمة ككككل أل مككككت   لككككد 

   نااابم ظاللتثةااظ  ظلة ز  . ظلةتاظماانمق

 أنياع استراتيجيات العمليات: .4
ما  ظل اةككم لنة مةككم  ككي ظاللككتاظتمم M. Porterاكك  ج ةام ككر بككناتا 

 لي:ظلتاظتممما   ثتث

  Cost Leadershipأ. قيا ة التكلفة : 
نتشككما لكك   ظاللككتاظتمممم تلككى أل ظلة مةككم ت ككتا لككن ما نخككاةاتما بت نزككم 
أاككر ةككل ظلة ا لككمل ظلةتنظمككامل  ككي اتككاع ظلاكك اام ظلتككي ت ةككر  ككة ما 

  ن لكد ةكل خكتر ظاللكتثةاا ظيةثكر لنةكنظاا نظإل تكاج بة ككامما  ظلة مةكم
  ةن ممم نظلبم  بايل اا ظلاظ ا   ي ظللن . 

تا مككا  مككا  ظل ةنمككا  انككى مةمكك  ا ااككا  نتتتنككب لكك   ظاللككتاظتمممم
تاةم  ظل ما  ظإل تكامي ظلتكي تلكااا  كي تخزكمض ظلت نزكم   أإ ظل ةنمكا  
اظخككككر ختككككنت ظإل تككككاج   نختككككنت ظلتاكككك م  نظلتمةمكككك    نظلة ككككاظ  
ظلةخااككم لخت ككت ت تاممككم خااككم   ن ثا ككم اأا ظلةككار ظلةلككتخا    

ن ر ةكا لكن ةاكة  لحكر نظلتخاظ  ظيتةتم نظلانبن   ظإل لال ظآللي(   
  ةش ت  ظل ةنما  ظلخاام.

أإ أل ل   ظاللكتاظتمممم تا كا انكى ظلبحكث ظلةلكتةا اكل تكا  خزكض 
ظلت نزككككم انل ظلت ككككحمم بككككالمنا  ظلةابنلككككم  أن ظللككككةا  نظلخاككككا ص 
ظيلالككمم لنلككن م أن ظلخاةككم . نتمككاج تلككى ظلةلككالةم  ككي تحامكك  ةمككا  

 .ت ا لمم اابنم لتلتةاظا

   Differentiation ب. التمايز :
تان  ل   ظاللتاظتمممم انى تةاما ظللن م أن ظلخاةم ظلتي ت تمما ظلة مةكم 
بةككا مةامالككا اككل ظللككن  نظلخككاةا  ظيخككات  ككي ظلاكك اام   نبةككا مخنكك  
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لنة مةم ةا اظس  اماظس  ي ت تامما . ناا ت نل ل   ظلةمكا  ظلزامكا  ظلمكنا  
اما تةكلتاةم  . نةكل ألك  أشك ار ظل ي ظ ظلةان مظل المم   أن ظإلبت اا  أن 

 ظلتالي: 
 ظلتةاما  ي ظل تةم ظلتماامم. . أ 
 ظلتةاما  ي ظلتاا م. . ب 

 ظلتةاما  ي خاا ص نلةا  ظللن م أن ظلخاةم. . ج 

 ظلتةاما  ي ا نظ  ظلتنام . . ا 

 ما  ي خاةم ظلةلتمند.تةاظل .   

نمة ل لنة مةم أل تلتخا  أ ثا ةل ألننب لنتةاما  ي ظلنا   ظتكق. نت ظ 
تحام  ظلتةاما  إ ما تحا  اا اظس أانى ةكل ةتنلكت ظلاك اام   ظلتتاا  

يل  لكككد مخنككك  لمكككا ةا كككاظس ت ا لكككماس تةامامكككاس اكككل ظلة مةكككا  ظلة ا لكككم 
 ظيخات. 

   Focusج. التركيز : 
انى ظلتا ما انى ةمةنام ة م م ةكل ظلابكا ل    ت تةا ل   ظاللتاظتمممم

نتلك ى ظلة مةكم ل كا أن ما  ةل خت ظلة تما    أن اتكاع ةكل ظللكن . 
تلكى ظاللكتزاا  ةككل ةمكا  ت ا لككمم  كي ظللككن  ظلةلكتماج ةككل خكتر تاككام  
ة تما   ظ  أل اا أار ةل ظلة ا لمل بلبب ظلتا ما انى خزض ظلت نزم 
 ظلتاظتمممم ظلتا ما ة  خزض ظلت نزم(  أن تاام  لن  نخكاةا  ةتةكاما  

مم ظلتا مككا ةكك   ككي ظلمككنا  أن ظلةنظاككزا  أن خاةككم ظلابككا ل  ظلككتاظتمم
 :ظلتةاما(. نمتخ  ظلتا ما أش االس ةت اا  ألةما 

  .ظالبت اا  .أ 
  .ظإل تاج حلب ظلتنب  .ب 
  .ةان م ظللن  نظلخاةا   .ج 
  .ةان م ظلحم   .ا 
 .ظياظ   .  
 .ظلمنا   .ن 
 .ةنثنامم ظللن م أن ظلخاةم  .ا 
  .ةنثنامم ظلتلنم   .ح 
  .ظاللتمابم  .ت 
  .خاةم ةا ب ا ظلبم   .إ 
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 نأخماظس ظلل ا. .د 
 للعيامل الخارجية:ادستجا ة  .5

تل تحات ظلةلكا ر ظلةمةكم  كي تتكنما ظلكتاظتمممم ظل ةنمكا  لكي ظلت مكج 
نال   حما ككاس تتا ككا ظل ةنمككا  اظخنمككاس ةكك  ظل نظةككر ظلخااممككم  ككي ظلبم ككم .  

. نظلز ا  ظيلالمم  ي ظلتاظتمممم ظل ةنما  لكي تتنمالكا  ت نل ت ا لمم
نظلمكانج ظالمتةاامكم  لتتا ا خااممكاس  مةكا مخكص ظلة ا لكم نظالاتاكاا

 نظحتماما  ظلابا ل . 
 ككال ظلتا مككا ظيلالككي لن ةنمككا  انككى ظل زككا   ظلاظخنمككم   زككي ظلةا ككي 

internal efficiency  نظلتا ما انى ظلتحلم ا  اظخكر ظلة مةكم   تلكى

ما ككب اككاج ظل مككا اككل ظاللتةاةككا  ظلخااممككم . ن تممككم لكك لد تمككا 
 تغما.ةلم  ي اال  ظل ةنما   زلما  ما اااا  انى ظلة ا 

نظلمن  تحتاج ظيلنظ  ظلت ا لمم ظل الةمم تلى ظيخك  ب كمل ظالاتبكاا مةمك  
ةتغماظتما ظلةؤثا  انى اةنما  ظلة مةم. نأل  ل   ظلةتغمكاظ  ظلابكا ل   
نظلتاا كككا  ظلمامكككا    نظلةكككنظا ظلخكككا   نظل نظةكككر ظلاا ن مكككم   نتغمكككاظ  

 .ن مالا ظلةنظاا ظلبشامم   نظلة ا لم
  ل كل  اكتااةر ظلة ا لكم  ةنظممم تاتاا ظلتاظتمممم ظل ةنما  انى نال

ظلةمككككا  ظلت ا لككككمم لنة مةككككم اككككل تامكككك   تلككككم   ككككي ب ككككا ممككككب أل 
ر  ككككر ةككككل ظلككككتاظتمممم ظياةككككار  ظلككككتاظتممماتما ظلةتةمككككا    نأل ت ككككا 
نظلتاظتمممم ظل ةنما  إل لاب ظلة مةكم ةمكا  ت ا لكمم  كي نمكق تغمكاظ  

م ظي ثككا ألةمككم يإ ظلككتاظتمممم لككي ظإلاككاظا ظلممككا ظلة ا لككم . نظلنممزكك
لةنظممككم ظلة ا لككم نظل نظةككر ظلخااممككم ظيخككات بغمككم ظلتاككا  ظحتمامككا  

 ظلابا ل ظلةتغما .

 مرالل فاعلية العمليات: .6
تلااا ةاظحكر  اانمكم ظل ةنمكا   كي م نمكا ت ا لكمم بةكانا ظلنا  نلك   

 ظلةاظحر لي:

  internal neutral. التعا ل ال اخلي :   6-1
نتمككاج تلككى تخزككمض أإ أثككا لككنبي تتا ككق ظل ةنمككا  انككى ظياةككار . 
 اإلاظا  ظل نما تا ب اظ ةاس بال ةنما  ظلتي تحا م  مما انى ظيشما  تح  

. نمتحاكككك   لككككد بنظلككككتم ظل ةنمككككا  ظلتككككي ت زكككك  لككككمتاتما نااابتمككككا
 ظاللتاظتممما  نظلتي تااغ اللتاا  ظيلاظج ااما  ظيمر. 
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الككم. نتلككت ةر ظإلاظا   مكك   ن ككي لكك   ظلةاحنككم تباككى ظل ةنمككا  ةا ككم ن   
ااابككم تزاككمنمم لةتاب ككم ظياظ  . نملككااا ظلخبككاظ  ظلخككااممنل  ككي ظتخككا  

 ظلااظاظ  ظلةت نام بالةلا ر ظاللتاظتمممم . 

متا كككا ظ تبكككا  ظإلاظا  انكككى ظلاكككاظاظ  ظلمم نمكككم   ظلتمممكككاظ   ل كككان
األةالي  بمكا  ةك  تا مكا نت تبكا  انمكر ظلةتاظ ام ة  ت زا  نظلتلممت ( 

انى ظلااظاظ   ما ظلمم نمم ظلةت نام  باي اظا نظلمكنا  نظلك م  نظلت مكم  
 (   نتحانر ظإلاظا  ظل نما تخزمض ةشاا تما  ي ظل ةنما .

   external neutral. التعا ل الخارجي : 6-2
اب  ظل ةنما  ن ي ل   ظلةاحنم تت اار ظل ةنما  ة  ظل نظةر ظلخااممم  تت

ظلةةاالا  ظلا اامم   بةا  ي  لد ة اال  ظيمنا ظلةا نام نظلتاا كا  
نمكت  أم كاس تااظد ام اةمكا  ظلاك اام   نتة ا مكم  ظلةتن ا   ي ظلا اام.

ت امكككا ت ا لكككمم ظلة مةكككم   نل كككل ال تن ككك  ظل ةنمكككا  ل كككا  اكككات ظلاكككن  
أن ت امكا ظلممكنا تا ا ظلة مةم انى ظلة تما  ظلمامكا    بر ظلت ا لمم   

 .ظلتانمممم ةل أمر ت تلاب ةاظما ت ا لمم لاةم

  internal support. ال عو ال اخلي : 3 -6
نتتخك  ااظاظتمكا   ي لك   ظلةاحنكم   تكاا  ظل ةنمكا  ظلكتاظتمممم ظياةار

با لما  نت ا   ة ما . نتبحث ظل ةنما  ال ظلكاا  بمكاج ت امكا ظلاكنت 
ككككاالس  ككككي تنممككككق إلاظا  ظل نمككككا اناظلت ا لككككمم لنة مةككككم . نتةككككااا ظ ظس    

  نم ككنل لمككا نت زكك لاظلككتاظتمممم ظل ةنمككا   ظل ةنمككا     ةاأ ماتاككنغ 
تنمنم ظيمر   نلمالا  ظلتاظتمممم  ناااظ   اس الالم نظ حم   نألاظ 

 ةةما  . 

نل كككا تكككااا ظلة مةكككا  ظلتاكككا  ظلتاكككا ي  إلكككتمابم تبم مكككم لنتغمكككا  كككي 
 نما تاا ا  تختنج اةا لن لا ا  ي ظلا اام.ظلتاظتمممم ظياةار  نتت

  external support. ال عو الخارجي : 6-4
 نلي ةاحنم ةتااةم لزاانمم ظل ةنما  تب ى انى   كا  أل ظل ةنمكا  ممكب
أل ت ككنل اككن  ت ا لككمم  ككي ظياةككار. نمتناكك   ككي لكك   ظلةاحنككم أل تاككا  

  مامكككا  ظل ةنمكككا  ةةاالكككا  مامكككا  نتتكككنما تاظ ككك   امكككا    نتاا كككا
 لن ةنمم ظإل تامم تانا لتحام  ظلةما  ظلت ا لمم. 

   مةم  ظلنمكا ج ت ةكر ة كاس  نم نل لات ظلة مةم تاظا  ةت اةنم نما زماس 
. نت كنل نممزكم ظل ةنمكا  ةت اةنكم نت زمك لا ظلكتاظتمممم ظياةكار لتتنما
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ة  ظلنما ج ظيخات  ي ظلة مةم. نتكااد ظإلاظا  ظل نمكا ظلحامكم ظلةالكم 
 ةنمكا    لكاا اللكتاظتمممم ظياةكار   ةتةمكا  ل مكا  ظلنما اكااظ  لتت

 باإل ا م تلى ظل ما  ي ظالحتماما  نظلزاص ظللنامم.

  تنفيذ يتطيير اةستراتيجية: .7
ت ككا ظاللككتاظتمممم اؤمككا ةشككتا م تنحككا ظلة مةككم   نتككن ا ظلت الكك  بككمل 

مككت  ا باإلتمككا  ظلاككحم  . نظلاككاظاظ    نتلككااا  ككي م ككر ظلة مةككم تلككم
ن   أابكك  ختككنظ  ألالككمم من ككحما نتتنمالككاظاللككتاظتمممم  اككما م

   .( اةنمم اما م نتتنما ظاللتاظتمممم2 1ظلش ر اا   
 Environmental Analysisالخطية اليلى : التلليل ال يئي 

مت  ل ظ ظلتحنمكر  كي  كن  ااظلكم ظلبم كم ظلاظخنمكم لنة مةكم لتحامكا  اكات  
ظلبم م ظلخااممم لتحاما ظلزاص نظلتماماظ  ظلان  نظل  ج  مما  نااظلم 

   نظتمالا  ظلا اام نظلة ا لمل نظلابا ل. 

 Strength(S)أإ  اكككات ظلاكككن   SWOTنملكككةى لككك ظ ظلتحنمكككر بتحنمكككر 
 Opportunities (O)نظلزككاص  Weakness (W)ن اككات ظل كك ج 

 . Threats (T)نظلتماماظ  

  Mission: تل ي  رسالة المنةمة  الخطية الثانية
أإ ظلغاض ظل إ نما  ةل أمنكق ظلة مةكم   نظلالكالم ظلتكي تمكاج تلكى 
تحاماما ةل ختر ظلاكم  نظلة تاكاظ  نظلا بكا  نظلاؤمكا ظلتكي تتةلكد بمكا 

 نتل ى تلى تحاماما.
 

 

 انتحهيم انبيئي

 .تحذيذ نقبط القىة والضعف والفرص والتهذيذاث 

 يئت والزببئن والصنبعت والمنبفسينفهم الب 

 تحديد رسبنة انمنظمة

 جىد المنظمت.تحذيذ سبب و 

 .تحذيذ قيمت الرغببث التي تسعى إليجبدهب 

 صيبغة االستراتيجية

 بنبء الميزة التنبفسيت بعىامل مثل :

 المرونت   سرعت التسليم          التصميم الجيذ        السعر المنخفض    

 خطىط انتبج واسعت    المىثىقيت           الجىدة       خذمبث مب بعذ البيع
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 ( عملية صياغة يتطيير ادستراتيجية3د2الشكل رقو )

 Distinctiveالخطةةةةةةية الثالثةةةةةةة : تطةةةةةةيير الدةةةةةة رات المميةةةةةةزة 

Competencies   
ن ي ل   ظلختن  مت  ب ا  أن خنك  ظلةمكا  ظلت ا لكمم لنة مةكم ةثكر ظلت نزكم 
ظلة خز م   أن ظلل ا ظلة خزض   أن ظلمنا  ظل المم   أن ظلتلنم  ظللكام  

 ن ما  لد.
 Competitiveالخطةية الرا عةة : اختيةار الميةزة التنافسةية للمنةمةة 

Advantage  

ظختمكاا تحكالا لنت كا ا انكى ألالكما  كي تلةى ظلةاظما ظلت ا لمم ظلتي مت  
  Order Winning Dimensionsظللن  ب ماح ب ب اا ظلزنا بالتنبمم 

 . 
ن ي ل   ظلختن  ممب ظختمكاا أحكا أب كاا ظلزكنا بالتنبمكم باالاتةكاا انكى 
ظلاككااظ  ظلةةمككا  لنة مةككم ظلتككي اككا م ككنل ةاككاالا نظحككاظس أن أ ثككا ةككل 

مكم   أن ظلتنامك  ظلمغاظ كي لزانامكا   ةنظاا ظلة مةكم ةثكر ظلةكنظاا ظلةال
أن ااا  ظلة مةكم انكى تتكنما لكن  نخكاةا  تةامامكم   أن تاا كا  ت تكاج 
ماما   أن ةنظاا بشامم ةةمكا  . نتل أب كاا ظلزكنا بالتنبمكم لكي ظل نزكم   

 نظلمنا  نظلتلنم  نظلةان م   نظالبت اا.
 

ت ك  ظلتنممكق  نممزكم ظل ةنمكا  ظلتكيلتل ظلتاظتمممم ظل ةنما  لكي اؤمكا 
أن ظلتمامككا ظل نككي التخككا  ظلاككاظاظ  .نممككب أل تت اةككر لكك   ظلاؤمككا ةكك  
ظلتاظتمممم ظياةار بةا محا  ظلت اةر ة  ظلنما ج ظيخات  ي ظلة مةكم 

 نت لابما ةاظما ت ا لمم ةت اا .


