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  ملخص الدراسة:

لاؤ لاي سسانف الالمياة اليعنااجدى االان الاد  ا ساطمن داتسعى هذه الدر  الطام مينا   سة إلى بيان  ههيياة الطيطايإل ارساطجاتيلم الي ل

 ه  ت ققهن هذه الي سسنف ال  تطبيق االينرسة عياية الطيطيإل ارسطجاتيلم ضي  فجيق عيل الطييز.

إذ لااؤ تعااد الي سساانف االهيواانف الالميااة اليعناااجد لنايااة عاااى الجتنألااة االطقايااد فاام ا عياان  االبااجاال   ياان  اان  ال اان  لباال ذلاا ى   

باات تهنا هاان اسااقا هن الاا  يةاانر سااابية  بيااجد عاااى االاات ال يااند العيايااة ارساا اليةى ساايين فاام هااصااج عوااج الدالااة العاين يااةى االاان ت

اباان صع عاااى االاات العياال الي سساام ارساا المى صواااانا فاام اللاان  ا الاانإ اا الاااا  االطج اانفى إذ هااانأل  الهاازا  ال ااد د 

ااجطينعينا؛  اا عادا  لاجيياة اليساطقباية  االضعف العييق الت الن ارة  ال  ساء إ اري االنلم ااضح فم اسطاينر ا النإ الطون منا 

 لألالنإ ا ارهن فم إعن د إحينء ا الةى اجيت شطنتهن ال  جد د.

ى الا  صا   بيان  ارةانر اليسااؤيلطيات الافم  راسطنن هذهى  سعى لاب ث فام اللان  الطنيياة ا هاياة اال اعبية ا لطوان مة لوانلح 

ا عياان  الييجيااة  إل اليلطياات االدالااةى االطاام تط اانل باا  شاا  فاام اللاان  تعزياازا لطواان مة الياياسااة لألالاانإ اتمعايهاان فاام ال ااي

ات سااي  رب يطهاانى االيساانعدد فاام إملاان  اوااناف عياالى اتساانعد عاااى تيماايل الطلاانليف الينليااة عاااى ال ناالااة الطاان  الااا ارافى 

 .اتسنعد عاى صاق جا ال  الطننفس فم اللن  بيوة العيل بي  الي سسنف الينلية ارس الية

اهاام باا  شاا  تعااي  عاااى صاااق بيوااة الاا  ارباادا  اا بطلاانرى اتسااهؤ فاام العنللااة القضاانمن ا جطينعيااة اليا ااة الاا  صاا   ال اانر ة 

شاا  تساانهؤ فاام ا فااجا  اال سساانف اليلطياات اليااد م فاام حاهاان ها الساانهية فاام تيميااف حاادتهن عاااى الاالاات ا جطياانعمى اهاام باا  

 ن ر الدصل.ى ا جق اهسنليب تنايت الواللن  الننخ ا سطاينر

افاام واال الواا اد ارساا الية اليافقااة فاام عوااج ن ال نضااجى االاان ااانحبهن الاا  ةااارد العااالنتيااة ااسااعةى اتطااار الا ااا  فاام عاااؤ 

ار ارد اارساااطجاتيليةى ااااادق انصااا   الااا  جن اااب ألعااال ا فاااجا  االي سسااانف الالمياااة فااام إعااان د  ار الالاااف فااام إحيااانء ا الاااة 
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تسااعى هااذه الدراسااة إلااى بياان  ههييااة هااذا ال ااطج  -لاا  فاام عوااار الطااالق ال ضاانريى  ياان  اان  حن -اتلد ااد   اان   ال ضاانريى 

القاد ساعب ألعال  ار اريى ه  اهاا الطيطايإل ارساطجاتيلم فام إعان د الادار ال ضانري لألالانإ.اليانلم ا الهن  ال  العيل االملج 

قياااان يى فعياااادف إلااااى ا سااااطعن ة باااابعل الي سساااانف الالميااااة لطابيااااة هااااذه ال نجااااة اليا ااااة فاااام جن بهاااان الطيوواااام اارشااااجافم اال

يووي  ألعاؤ ارسطجاتيلينف انلنالة العد د ال  ارشنف العيلى انعن د النظج فم صططهان الساناية الا  هجال ت وايل اناانألة طالي

  الن تسعى إلي .

صواانا  -ى ايهن الي سسنف الينلية ارس اليةاعاى الجغؤ ال  القدر الهنال ال  العننمة االجعنمة االطسهي ف الطم ت ول ع

إ  ه  هننك ضعمنا الواراا فم تجتيبنف ألعل هذه الي سسنف ال  الننحية ار ارية ااسط جاإ  -الييجية االالمية النهن 

اليسطقبلى االعيل عاى  ين د تاسعهن ا فقمى ا ياهن العيا ي فم ول حن ف الطونعد الااضح فم الي سسنف الينلية 

العل  ظجد ع  لجب ا ابى ت يج إلى ه  هننك لواراا فم اللن ب ا سط جافم ها  الم.اا سطاينرية ذاف الطنألت غيج ارس 

ارسطجاتيلم فم عيل ألعل هذه الي سسنفى ملضنإ إلي  الهاد الااسعة الن بي  العنالاي  فيهن ان راكهؤ  هيية العيل 

ال  ه  "   Joel Kami ا ين مقا    د.ى فم هي ال سسة تسعى   ا النيا االجفعة االجين Strategy In practiceارسطجاتيلم 

 Without a Strategy The Organization is like a Shipالي سسة بدا  إسطجاتيلية  نلسمينة بدا  لبطن  مقا هن"ى 

Without a Rudder   1. 

جية ال ج ةى  ج  ألاهيية ى   سيين ألعد عقا  ال  العيل االيطنألعة االططايج احيل ارسطجاتيلم لاي سسنف الالميةالبين  ههيية الع

ربإل هاا  عاؤ الطيطيإل ارسطجاتيلم فم  ينا ة الي سسة الالميةى اجعل ذل  راحنا تسجي فم لين د الي سسة ا ن رهن الاويمم 

 افلجهن ا جطينعم اا لطون ي. 

 الينلم لاي سسة مقا  عاى: الطاج  ارسطجاتيلمها الغنمنف ا سطجاتيلية العل 
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3-D Column 1

التخطيط اإلستراتيجي لزيادة الكفاءة المالية للمؤسسة

 

اللم تسطقيؤ الدراسة عاى هاالهنى سن نا  أل ث ذل  ال  ص   الدصل تيهيدي ع  المها  الطيطيإل ارسطجاتيلمى ةؤ  طبت ذل  

 .الوقفيالمالي في تطوير العمل ة الخطوات األساسية اإلستراتيجي ألاهؤ

 المدخل إلى التخطيط اإلستراتيجي
لاااا  إلى النطنا  اليطاابة ألالل جهد الين  ابالوج الب السططن ى اهم ليسب ارسطجاتيلية ألوارد البسطة تعنم العيل 

إ نراا ااحداا جنالدااى باى إ هن هسااٌب عيام فم الطمليج مسيح بطجتيب ا حداث حسب ههييطهنى ااصطينر هكاج الاسنال الي اية 

اج  هي العالنفى ها هم  اية تسطيد  فم  ل النن  ارسطجاتيلية ليسب عياية إ سينبية ها عماية   تا فنعاية. هي ه  العياية 

اهم هم  اية لهن بجيقهن اتسطيد  فم  ل  نحية ال   ااحم ال يندى "ى بل Buzz Word بدا  تعيد اضبإلى ها  ين مقن  هم "

  عياية عياية تقا  ألن سنس عاى العيل اللن  االطنظيؤ الي طجإ الذي  هدإ إلى ا رتقنء ألنلعيل إلى هحس  اارهى اهم  ذل

السطيجد االطااااة اليسب عياية الاسيية ها ذاف الجحاة صناةى اهذا    طؤ إ  بطضنفج جييت اللها ى بدءاا ال  تمن م ا فجا  

 Strategicاهذا   معنم ألاي اارد ال  الوارى ه  عياية ار ارد ارسطجاتيلية  .2إلى تض ينف القين د الطم تقا  العيل
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Management 3 عاى الغيب ها تل ف ل  ال  الااح الي ما ى ألقدر الن تسعى إلى ربط  ألوارد هكاج لجبنا ى سطد  انحبهن

فنرعدا     ن وج فقإل فم ا الار العسنجية االسينسية ال  ههداف  العاين الطم اضعهنى اهم ريية السطقباية ااجبة شجعناى 

جاللة لين فم جد د ا من  االسناافى    اا لطون مةى بل م يل جييت  ااحم ال يندى فنرعدا  ها ت ضيج اتيطيإل اب

 Organizationalبين  الاسياة اليننسبة لط قيق هدإ السطقبامى فم ضاء ارالنن ينف الطنظييية الطيطيإل الن ها إ  

Capabilities   ا  اهذا معنم ه  ت يل العياية ار ارية ارسطجاتيلية جييت ا فج  .4لاي سسةى ابيوة العيل الداصاية االينرجية

االقين اف العنالاة فم الي سسة  ل حسب الالع  االنن  ى اه  العياية ار ارية تلا  هسنسنا لاعيل اال ج ة اليس لاطنظيج 

االطيطيإل ارسطجاتيلم     Strategic Thinkingاهذا  دفعنن ه   مجق الن بي  الطمليج ارسطجاتيلم  .االماسمة ا  بية

Strategic Planning ا  هسنسم االهؤ لاان مى ها ألن حج  ها الطجيقة اليااى لوننعة اليمها  الان مى إذ ه  اليمها  اى 

 . Strategic Thinking is more important than Strategic Planning5كين  ج  اليطيووا  ألعاؤ ارسطجاتيلينف 

 تحديد مفهوم التخطيط اإلستراتيجي وفوائده
 

هذا العاؤى حيث   اد اليوطاح فم النطوف السبعينينف ال  القج  الينضمى إ  ه   عاى الجغؤ ال  حداةة   اد هذا اليوطاح ا 

  سجعن  الن تونعد هذا العاؤ تونعداا ااسعنا فم يفنق الي سسنف الينلية اا لطون مة االسينسية اا جطينعية.

  غنلبنا الن  جا  ألنرسطجاتيلية ها ى إ  ه 6" فم  ل عيل  جا  القين  أل   Endsانذا  ن ب الامظة ت يج إلى العنى النهنمنف "

ارسطجاتيلينف:" صطااف تنميذمة ااسنال ااض ة تسطيد  لطاجي  الي سسة إلى اليسطا  الذي تجغب فم الااا  إلي ى اهم 

 .7ا سنليب اليسطيدالة لسد ةغجاف ا  اء بي  الاضت القناؤ االاضت اليسطقبام ها اليانلم الين ا "

[ اصطينر Formulation[ فهؤ الاضت ارسطجاتيلم لاي سسةى ] Awareness: ]8سنسية اهماهم تطضي  ة ةة عااالل ه

 [.ا ا  ية الييطنردى ] ا ظج: اليا ق[ تطبيق ارسطجاتيلImplementationارسطجاتيلية اليننسبة لهذا الاضتى ]
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يعنلؤ  هدإ إلى الااف اللنالل اعاي  مين  ت د د الوطاح الطيطيإل ارسطجاتيلم ألا   " جهد تنظييم الطننسق اااضح ال

رسطجاتيلية الي سسةى ات د د اتا يت اليس الينف ع  تنميذهنى ا  بد لعياية الطيطيإل الجسيية ه  تييز اليطاف ا  اار الطم 

 . 9 طعي  الزاالطهن ال  لبل اليطاف اليدراء ضي   ااجد ا عين  فم اينغة اتنميذ إسطجاتيلينف الي سسة"

 : 10تم فاااد الطيطيإل ارسطجاتيلم لاي سسة الالميةى اهماال  هذه اليعن مى تا

  الططات   ا اليسطقبلى اجعل حدا  الي سسة الالمية هكاج اتسنعنا االجا ةا فم اليلطيت الذي تعيل في  ألين  طننسب الت

 .11"الطنن    فٌ ج ال هل اال  عظية ريية الي سسة اهم "لنا  

  العيل إلى الييججنف االنطنا  الطم تجغب الي سسة بط قيقهن اتااياهن ت ايل الطج يز ال  اليدص ف الطم تسطيد  لطنميذ

 إلى فونف اليطعنالاي  العهن.

  اررتقنء بناعية العياينف اا  اء الي سسمى ااعطبنر ذل  المطنحنا هسنسينا رمون  النطلنف اصدالنف ذاف جا د عنليةى

هةجهن عاى عي ء الي سسة الالمية اسيعطهن الي سسية  فلاين  ن ب العياينف اليناة ألن النإ ااسطاينراتهن  اعيةى  ن 

 هكاج فنادد.

  الطاج    ا الاقنفة الي سسية الطم تطليف ألسهالة الت اليطغيجاف الي اية اارلاييية االداليةى اهذا معنم ه  الطماق

ى العل هذا الن  جيده عاينء االسيعة الي سسية ا  جهن إسطجاتيلية تسعى إليهن الي سسةى االالف ألقييط   ميٌل بهذه السيعة

ى ألإضنفة النلنح ارسطجاتيلم ال  احدد لاحدد اال  إ ارد Managing Strategic Spillovers 12ارسطجاتيلينف 

 ر ارد هصج  ألنلي سسة ها ال ج ة. 

ل تقد ج ه  ال  تنلح هي صطة إسطجاتيلية ألنلي سسة الن لؤ تل  ا هداإ ااض ة لد  القين د االقنعدد الاويميةى ها عاى هل

ى ها ه  تلا  الاقنفة الطنظييية االطم هم اللياعة ال  ا فطجاضنف Visionary Leadership 13تيطن  القين د ألمهؤ الجيية 
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ا سنسية االيعطقداف ارسطجاتيلية الطم  ط ن ج بهن الليا  الياومي ى اهنن ملب عاى لين د الي سسة   ج المنهيؤ اسااك 

 .14بي  عيا  الياومي    ership Behaviors To Demonstrate Leadالقين د 

اه  منا  الننخ العيل الطسينا ألنل منفية االجي نا للييت الياومي ى اه  منا  اصط إ ارراء ألنلي سسة عنال ا السنعداا فم تقييؤ 

اح"ى اهذا    نسلؤ الطلجبة الي سسية انةجااهنى اه  منا  الطااال الاويمم المطاحنا االلطنحنا لالييت ضي  سينسة  "البنب اليمط

 إ  ألآلينف الليت  عايهن فم عياية اتينذ القجار ضي  القين د الي طج ة الن بي  القين د اعيا  الياومي .

 

 

 

 الوقفيالمالي في تطوير العمل ة الخطوات األساسية اإلستراتيجي
 

عيل عاى الط ضيج لعياية الطيطيإل   ش  ه  الطمليج ارسطجاتيلم الذي ملب عاى القين د الي سسية ه  تط اى أل  ها ال

ارسطجاتيلمى اهذا    طؤ إ  ال  ص    راسنف العيقة اارشنف عيل عاى الاالتى اسبل ت قيق ذل  فم اليسطقبلى اهذا    طؤ 

 : 15إ  ال  ص  

 سة ارسطجاتيلم اينغة ريية إسطجاتيلية تجسؤ الي الح ارسطجاتيلية العنالة ليسطقبل الي سسة الالميةى ات د  اتلنه الي س

Establishing Foundation Direction. 

 " تطايج النظاالة القيؤ الط غيايةى اتاضيح رسنلة الي سسة اسبل ت قيقهن فم اليلطيتى ها العيل عاى إعن د ت نياهن 

Formulation of the mission statement ى اهنن ملب اعطبنر ه   ل 16" ألين مقاي البعد ارسطجاتيلم لاي سسة
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 Every Strategic action a foundation takes should beجاتيلية ال سسية   بد ه  ت يل عاى ليية هص لية إسط

ethical  .االس الية اجطينعية   

  تطايج ارسطجاتيلية العاين لاي سسةى الن معنم ه  عياية الط ا  ارسطجاتيلم لاي سسة سطلا  هكاج سهالة اذاف ةقنفة

 سسة.القبالة لد  هفجا  الي  

  ال  اهذا مسنعد القين د العاين عاى اسطل نإ السطا  اللمنءاف االيبجاف اليطافجد ألنلي سسةى اينا  الن مسيى بافجد

اليعااالنف االيبجاف الي طج ة فم" الدالنغ الطجاكيم " لاقين د العاين لاي سسة االاوميهنى ضي  ريية هالنية تقنية ل ينمة 

ى اهذا الن ساإ  نعنس عاى اللن  الطدريب ا عننسنا 17طة االبجاال  اليسطيدالة اليعااالنف االيمج اف ارسطجاتيلية لاي

ال  الظنهج المسن  ار اري اار طنجم االساا مى اينعنس عاى القدرد الطننفسية ايعيل عاى الطقايل البنشجااى 

Competitive Advantage 18لاي سسة الالمية بي   ظجااهن. 

 جاتيلم الن لؤ من  هننك إلطزاالنا ااض نا ال  لبل القين د اا فجا ى االعز  عاى تنميذ لل  الت هذا: ل  منا  هننك هي تطار إسط

 اليطإل.

اهااذا م ااطؤ عاااى لياان د الي سسااة الطاافااق الاات الي سساانف ذاف الواااة بجساانلة الي سسااةى   ساايين  اصاال الدالااة اصنرجهاانى اهااذا الاان 

اا سااااطمن د الاااا  الطلاااانرب الييطامااااة فاااام اللاااان  ا الاااانإ لهااااذه معضااااد لاااادرد ا الاااانإ ألنلطنييااااة ا لطواااان مة اا جطينعيااااة لادالااااةى 

 الي سسنفى  عطبنر ه  الط نلف ا سطجاتيلم الت هذه الي سسنف  هدإ إلى الطلنالل الناعم العهؤ. 

ى اليسايي ا  ش  ه  عنناج القاد ارسطجاتيلية فم الي سسنف الالمية  ايجدى  عطبنر ه   بيعة الالف النسلية الت  ماس 

يعة حية احياية فم هي اللطيت الساؤى  ين ه هن ال سسنف المطاحة للل ال  هرا  ه  مسنهؤ النلينا ااجطينعيناى اليس فهم  ب

 ين ه   القوارد عاى فوة العينة ها شجي ة صناةى اه  الي نر ة تلا  لألفجا   ين تلا  لاي سسنف االلينعنف االهيونف.
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اللن  اليدالنف ا جطينعية االبنى الط طيةى اسد ةغجاف المقج اال نجة فم ال نريعهن تابم حنجنف اليلطيت ا سنسية   سيين فم 

 " الطم ملب عاى الي سسنف الالمية ه  تط اى بهن. Social Responsibility اليلطيتى اهذا ال  اليس الية ا جطينعية "

ال  ص   الطلنالل الت ال سسنف الدالة ى تعيل عاى ارسهن  فم  ااجد الطنيية ا لطون مة اا جطينعية الا نية إضنفةا إلى ذل 

 ين ه  ال  عنناج القاد لد   الييجية اا جطينعية اا لطون مةى اتاسيس ا عؤ الي سسنف االي نريت االبجاال  اليطييزد ألنلدالة.

طم ألقيب فم الي سسة الالمية ه هن تعيد إلى ا سطمن د أل نل هكاج  لنعة ال  الاار  ا النإ اليليدد ها غيج اليسطمن  النهنى اال

 ه دي الي نكؤ ال جعية ها ألا دي ها نبهن ال  غيج اسطاينر ها حس  اسطغ   الين مقاي ال  ةقة جيهار الاالمي  بهن.

اهذا ل  منا  إ  ال  ص   الطلنالل الناعم الت اللهنف الييطوة أليلن  ا سطاينر االطنيية  اصل اليلطيت فم ول الياار  

ناد االجيتى ابالل اليين ج اليطالعة.  ين ه  الي سسة الالمية فم الدالة تعطيد عاى عنوج اليطنحةى ات قيق هكبج لدر ال  الع

اال  هنن تاتم إسطجاتيلية  العيل الططاعمى اا سطمن د ال  لبا  الليهار   اء صدالنف تطاعية اصيجية لونلح اليلطيت.

عاى الف جزء ال  هالاالهؤ لونلح الي نريت الالميةى  الي سسة فم ح د اتلييش الطا يد لاالف ا اره ا جطينعمى احث القن ري 

 " لنعدد الي نر ة الجسيية اال عبية لونلح الي سسة. Strength ها حث ال ناالة عاى س   لاا ي  تسنعد فم تاسيت اتقاية "

ين د الي سسة ى ها تطعيق فم الب ث االعيل  ظجاا لقExpansion Strategies19اهذا معنم ه  اليطة ارسطجاتيلية لد تطاست 

اهذا م طؤ عايهن اضت العنلؤ اليطنب ارع الم االطسايقم اليعناج لاالفى ات د  الضنالين  حسب ال جااح  ا ياحنتهن.

اليسطهدفةى اا سطعن ة أليبجاء الدعنمة اارع   لطنميذ حي ف الالفى االطعنا  الت الي سسنف الييطوة الي  لهن تلجبة راادد 

 ين ملب عاى الي سسة الالمية اهم تضت إسطجاتيلينتهن ه  تلسب ةقة العييل  االييجي ألنلدالة.فم اللن  العيل ا جطينعم 

ى ال  ص   ساساة إججاءاف شجعية الن ا ية بدءاا عند تساؤ هاا  ا النإ Customer Satisfaction  20لد هن ارضنهى 

اسطاينرية لطنيية هذه ا اا ى اا    الاالف ألنل اتاةيقهنى احين طهن ال  الضين  ها الطعدي ها ساء ا سطغ  ى ااضت صطة 
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 الن ال  شا   ه   زيد ال  هذه الاقة الت الي سسة ال  ص   ايغ النلية اسطاينرية القبالة شجعية اا طهنءا أللنم الجيت ها الغاة.

ى الت تاجي  الاالف اهنن تاتم ههيية احطجا  شجط الاالمي  عند اضع  لالم ى انمنن  الي سسة ارشجاإ عاي  ان ارت  ااين ط 

اهي ال سسة المية  نج ةى اهم تسعى إلى الجين د  ألملجد ع  هفضل  جق اجإ ريع  اتاجيهن   ا هعين  الييج ألنليلطيت.

االيننة ا جطينعية اا لطون مةى ملب عايهن الطدرج فم إسطجاتيلية الطيطيإل االطوييؤ االطنميذ االقينس اتقايؤ النطنا ى ةؤ 

 النطنا  فم عياية الط ا  ارسطجاتيلم لاي سسة.ا سطمن د ال  هذه 

ت د د   ن نتهن اعنناجهن ا سنسية لهذه الن ن نف الياجهة لاقييةى الت ا سطمن د ال  فيجحاة الطيطيإل تططاب ال  الي سسة 

ية تلنرب الي سسنف ا صج  ها ذاف الواة االطم لطعب هشاا نا ه ا  فم هذه العنناج ا سنسية فم الن ن نفى فعيا

 Whereى االن هم المج  ها الط دمنف اليسطقباية  Where are we goingالطيطيإل تعنم ألاسواة ال د د  ا ه       ار  ؟ 

our Future opportunities and Threats ى ا يف  سطيطت إ ارد اليطغيجافHow might we manage the 

changes  ى االن هم الليمية ؟How can we doing ا سواة الطم تيال الذهنية ارسطجاتيلية لد  لن د ى اغيج ذل  ال  

هفضل الطجق "ل سطلنألة" لطا   ابعبنرد هصج ى الطيطيإل ها عياية ت د د "احطينجنف" االعيل عاى اضت .21الي سسة

عاى  ا حطينجنفى  ل ذل  ضي  إ نر عيل  افج ل  ا الاينفى اهم بذل  تسنعد بط د د الاالت الداصام االينرجمى االطعجإ

 Gapى انججاء الساحنف  اصاية اصنرجية لطايس الاالت اليسطقبام ال  ص   ت ايل الملاد 22 قنط القاد االضعف  اصل الي سسة

Analysis  .الن بي  الاالت اليعنش االطياح اليسطقبام الذي تجيده الي سسة ال  ص   صططهن ارسطجاتيلية 

اليجا  تلييعهن اتلاينهنى الت اتينذ صطااف جدمة لاطعجيف ألنليعااالنف ةؤ تاتم الجحاة الطوييؤى اهم الط ضيج لايعااالنف 

 االيييزاف الطم مين  تقدميهن  لاعي ء االزبنا ى الت العيل عاى تلاي  ال جاكنف ااتمنلينف الطعنا  بنظجد إسطجاتيلية الطعنا  "

Corporate Strategy الي سسة عاى اليد  الطايل " " الت الي سسنف االينظينف الطم مين  ه  تيد  ههداإ اريية 
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Long-Term ."   اهنن ملب الطاكيد عاى ههيية اليعااالنف اتلنالاهن الت ارسطجاتيلية الي سسيةى اه هن تليل المج اف اليطة

 .23ارسطجاتيلية  ين ه  ا صيجد   مين  ه  تطبق ألعيداا ع  لغة اليعااالنف

الت ال ج نف اليننفسةى ابين  ه اء الي سسة القنر ةا الت الت النطنا  اليانلية هالن الجحاة الطنميذى فطعنم بين  ار لن اف القنر ةا 

هالن اليجحاة شب  النهنايةى فهم ا سطمن د ال  النطنا  االقينسنف اليط ققةى ألا  تقا  الي سسة ألعياية  .  24اليط ققة فم الساق 

عن لة ها الطماق عاى الططبيقنف ا كاج تقدالناى اهذا ت ايل النطنا  االقنر طهن الت  طنا  الي سسةى االعيل عاى تطايج اليطإل لاي

 ل   ط قق إ  ألنلطزا  صاقم اه بم ال   نفة شجااح الياومي  اعاى اصط إ السطاينتهؤ الاويمية لاعيل عاى ا  اء ا حس . 

بي  ا الااة ألنل البين  تمويام لذل ى سنطالف عاى اليطااف ا سنسية لططبيق اليطة ارسطجاتيلية لاي سسة الالميةى ضنر 

 :25ايين  تاييع إ نر اليطااف العياية ارسطجاتيلية  نلطنلم صطاد  يطاهن.

 خطوات العملية اإلستراتيجية  الرقم
    Strategy Identificationاإلستراتيجية تحديد  1

  Strategy Evaluationاإلستراتيجية تقييم  2
  Strategic Option Developmentاإلستراتيجية تطوير االختيارات  3
  Strategic Option Evaluationاإلستراتيجية ترجيح االختيارات  4
  Strategy Selectionاإلستراتيجية اختيار  5
  Strategy Communicationاإلستراتيجية تحديد  6
  Implementationالتطبيق  7

 

 أواًل: وضع الخطة اإلستراتيجية 
 

الطجاح لبننء صطة إسطجاتيليةى ملب عاى اليس ا  ها القين د العاين لاي سسة الالمية ه  تطبنى لبل ال د ث ع  هي فلجد ها 

اعملها فيلب عاينن رفل اليبده ار اري القنال:"  ألوارد هسنسية فلجد اربدا  اا بطلنر فم اضت هسس هذه اليطة اعنناجهنى 
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اعملها بطريقة صحيحة، ثم هذا اليال ار اري الجين يى اها:" "ى بل ملب عايهن ه  تاصذ ببطريقة صحيحة، ثم اجعلها تستمر

 . 26"أعمل على تحسينها وتحسينها وتحسينها، أو حتى أجعل منها شيئًا أخر

اهذا معنم ه  تسطيد  القين د ها النيبة الينه  اربداعم االي  ق فم ا فلنر اا سنليبى اه   ن جاا ةقنفة اربدا  ااربطلنر فم 

 ومي ى االعيل عاى ا سطمن د ال  اليبجاف اربداعية ها ا بطلنرية الينرجة ع   ااجد الاومم الي سسة.اماإ اليا 

  نن   ال  ه  القين د تعنم الطغييج الدااؤ فم القجاءاف االنطنا ى ا    طيلة العيل تعنم ألوارد هالية ا عننسنا ااض نا لاط ضيج 

اهم: " ت ال سسة ا النإ بدبمى حيث هكدف ذل  فم اةيقطهن ارسطجاتيلية القد ا عنس ذل  عاى اال االطيطيإل اليبنشج.

  ج  عاى بننء ال سسة تعاؤ ت طض  اللمنءافى اتلنيم اليعنرإى اتجسخ الا ء الي سسمى ضي  بيوة تزصج ألنربدا ى االطماق 

جاهذا معنم ه  تلا  ريية ال سسة ا النإ اش ا   .27االعيل اللينعم الي ق" م انسطجاتيليطهن الينلية ااض ة لد  بدب القلو 

 الان م[. اليا قلين تهن االاوميهنى اهذا الن  ن  فم الطنظيج االيينرسة. ]ا ظج: 

كين ه  هننك القاالنف لنلنح هي صطة إسطجاتيلية   سيين إذا اضت القنايا  عايهن فلجد شياليطهن لطضؤ  نفة الجافق الي سسة 

ى ا   اليطة 28جييت العنالاي  فم الي سسة عاى اصط إ تيوونتهؤ ااهطينالنتهؤاه ظيطهن الط غيايةى أليعنى ه  مل جك 

ألالل اليزا ية اجهد أل جي   Strategic Targetارسطجاتيلية الن هم إ  الليمية الطم  طاال بهن إلى تطبيق الهدإ ارسطجاتيلم 

ى ا النإ ( فم ريية ال سسةFinancial) سطاينرفعاى سبيل اليان ى إذا  ظج ن إلى ال ار المعنلية الينلية اا   االب  النم. 

 :29ال  ص   اليطااف الطنلية ت قيق ا  اء الينلم اللم سنلد ه هن تج ز عاى  

 بمؤسسة األوقاف بدبي محور الفعالية المالية واالستثمارتفعيل 
 2010بحلول من مصروفات المؤسسة من إيراداتها  %100تغطية  .1
 (% سنوياً 85ن )ال يقل معدل أداء الموازنة ع .2
م )قيادياة، تنفيذياة، 2010(  درهم مع نهاية عاام  160أن ال يزيد متوسط التكلفة التشغيلية لكل موظف عن ) .3

 إشرافية، فنية(
م )قيادياة، تنفيذياة، 2010(  درهم مع نهاية عاام  160أن ال يزيد متوسط التكلفة التشغيلية لكل موظف عن ) .4
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 إشرافية، فنية(
 

 لينلية ال  ص   العنالي  السنألقي الينلية الطم اتبعطهن الي سسة لدرد ااسعة فم  ين د حسنألنف الي سسة اسطجاتيلية ارالقد هةبطب 

( حققب الي سسة الن إجينل  2006-2005ى في   عنالي  )30ص فنا لألعاا  الينضيةى العل الين ى الطنلم م يج إلى ذل  ألقاد

جحققط  هالاا  ا النإ ا ( الايا   رهؤ ال  ار جا اف هكاج الن 398) ال  ار جا اف ص   الا ةي  عنالنا الينضية اهم  القلو 

  .( الايا   رهؤ243)

ى فإ  حسنألنتهن الينلية  رهؤنا عقنرينا ألقيية إجينلية تقنرب الياينر ال جاع (36فنلي سسة عاى الجغؤ ال  ه هن تد ج )

 طنلم:شهجاا ى ال  ص   اللادا  ال 30فم غضا   %260ارتمعب بنسبة 
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حسابات القُّصر إيرادات الوقف  إيرادات أخرى  التحصيل النهائي 

 
 

نبااسؤ ال س  
الجايد الي ا  ال   ااجد ال  ا  

 ارس الية اال انكؤ  بم
     عن   جا افا إ

2005 

    عن   جا افا إ
2006 

  جا افجينلم انفم ارإ

جو  حسنألنف القل   123,185,049 150,891,359 157,713,699 431,790,107 

 185,104,613 40,202,482 24,365,864 120,536,267  جا اف الالف إ

هصج   جا اف إ  0 3,136,548 22,639,588 25,776,136 

م الط ويل النهنا  243,721,316 178,393,771 220,555,769 642,670,856 
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طجحة ال  ى ملب المول الن بي  الي نعج البن نة االجي  اليق31انذا حواب الي نر ة اللينعية ال  ا فجا  االلياعنف العيل

ا فجا  االلياعنف العيلى ا  نن ل   ول إلى  طنا  النطقية االاضاعية اةيجاف الط ققة فم ول تداصل الي نعج الت الجي ى 

اهذا  طاتى ال  ص  : اضت اليطة ألاكياهنى ةؤ تاايل اليطة  ف  بد ال  المول بينهين ألوارد  ايةى اليوا ة العيل.

د هاضح فإ   لنح اليطة معنم ه  تقا  عاى القاالنف هسنسيةى فم حي  ه  هننك لايعنيي  بهن أل نل البنشج االنافى ابوار 

 :32العالنف ااض ة رف ن  هي صطة إسطجاتيلية  ين ها البي  فم اللدا  الطنلم

 معوقات لنجاح وضع الخطة مقومات نجاح وضع الخطة  الرقم
 ج اليطة ها إعدا هن.عد  اجا  ال نسبة ها السنااة ع     ت د د ا  اار اتا يت اليس الينف 1
 اليغن د ها ارفجاط فم اضت ارسطجاتيلينف الت غينب ا الاينف. ت د د ا الاينف  2
إشاااجاك الااادراء ار اراف ااعطبااانرهؤ الااا  ضاااي   3

 الي نر ي  المنعاي .
 الطيطيإل ضي   ااجد اويمة المجغة.

اساااااطيدا  هسااااانليب الطملياااااج اليااااا ق اليطعااااااد   4
 اللاا ب.

تيلية عنالااة االطمااق عايهاان لاططبيااق ال اانالل اعاااى عااد  اجااا  إسااطجا
 كنفة اليسطاينف الطنظييية.

تلايااف الاادراء ار اراف بطقياايؤ اتعااد ل اتنظاايؤ  5
 صطإل إ اراتهؤ لططينشى الت صطة الي سسة.

عد  ربإل اليطة ارسطجاتيلية الت العياينف الياالية لاد اراف ابقياة 
 الاحداف الطنظييية.

  ال طايااانف اليطاااة إجاااجاء صيااانراف  ليقاااة حاااا  6
 اال نل الذي ساإ تطيذه

 عد  ارتسن  ألنر سلن  االطاافق اال يالية.

 
 

 :33الطاضيح الوارد أل نل ه قى  قف عاى القاالنف النلنحى اهم

 أ. تحديد األدوار وتوزيع المسؤوليات

ان  ه  مقا  فجيق القين د العاين اهذا معنم ه  ت طجك هكاج ال  فوة لين مة  اصل الي سسة بهذه ا  اارى ال  ذل  عاى سبيل الي

ى ألعد ه  م نل حنلة ال  ارجين  عاى المج اف اليطة النهنايةى اه  م سؤ هي ص إ لد 34بط د د ا تلنه ارسطجاتيلم لاي سسة

 مقت بي  هفجا ه االلياعنتهؤى ةؤ م جإ عايهن باسنال   جهن اتنميذهنى ةؤ ت ايل ا اضن  السنادد  اصاينا اصنرجينا.
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  مقا  فجيق الط ا  ارسطجاتيلم ألنلي سسة اها عبنرد ع :" فجق ال سسية النا ة ال  هعضنء  نطيا  إلى عد  ال  فم حي

ى ها القين  ألن  اء ا الال لألهداإ ألعيدد 35الاحداف الطنظييية ألنلي سسة"ى تعيل " عاى تطايج اتنميذ ا هداإ ارسطجاتيلية"

حدد الطيطيإل ارسطجاتيلم بططايج ارسطجاتيلينف االغنمنف ارسطجاتيلية ى ال  ص   ا Overarching Objectives 36اليد  

االقن يس ا  اءى انشجاك الدراء ار اراف ألنليطةى  ين مقا  هذا المجيق ألنسطقبن  الطغذمة الجاجعة اليننسبة ال  الدراء ار اراف ةؤ 

عنم ه  منا  فجيق الط ا  عاى تنب   ااؤ   سيين فم مقا  بجفت ص اة  طنا  الط ايل البيوم إلى فجيق القين د العاينى اهذا م

 ت ايل المج اف اليطة ارسطجاتيلية إلى صطإل ت غياية عياية.

اال  هذا البنبى مقا  الداراء ار اراف االس الم الاحداف إشجاك ا فجا  ألنليطة ارسطجاتيلية االطاب النهؤ تافيج الطغذمة 

طاقم ليدالة الي سسةى االطعجإ عاى ا اضن  الطم سطبج  فم حن  تطبيق المج اف اليننسبة الجاجعة ال  الزبنا  االليهار الي

 ين منا  ليس ا  الييزا ية ألنلي سسة  اراا ألنر اا فم ربإل المج اف اليطة ارسطجاتيلية ألنلييزا ية العنالة لاي سسةى اه   اليطة.

 .Income and Expenditure  37 اا ي الن بي  الياار  الينلية االيونريف 

لل  االت هذا  ا ى فإ  احدد الطيطيإل ارسطجاتيلم ألنلي سسة ملب عايهن القين  ألنلدار الطنسيقم الن بي  هذه المونف القين مةى 

 اه  تلا  حاقة الاال الت فجيق القين د العاينى اتاالي  اللاا ب الااجسطية للل الن ال  شا   إ لنح تطبيق اليطة ارسطجاتيلية.

اليس الية النهناية ع   لنح ها ف ل اليطة االطيطيإل ر لنحهن هؤ هعضنء فجيق القين د العاين اعاى  لى فإ  الذي  ط يل 

ارايس  أل نل البنشجى اهذا معنم ه   طغنضى فجيق القين د العاين ع  ه  هي الونلح جزاية ها اويمية القنبل الطيس  ألنليونلح 

ل إلى إلغنء عياينف جد دد ها توييؤ عياينف جد دد انضنفة  ا  اللبج  لاي سسة. ابهذاى  طسنى لاقين د العاين لاي سسة الطاا

يصج ال  العياينف القناية إذا تاال المجيق إلى ه  ذل  م قق الونلح إسطجاتيلية لاي سسةى اهذا معنم ه  الااااح الداصاية 

اهنن ملب الطاكيد عاى ه   لعاين.لاي سسة سطلا  العجضة لاطغييج ها ارضنفة  ظجاا لطااينف فجيق الط ا  ارسطجاتيلم لاقين د ا
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 الي سسة الالمية الننج ة هم الي سسة الطم تسعى ل بطعن  لدر ارالنن  ع  اليج زية اللنالددى االطم تعنم ال د ال  القدراف

ة اربداعية لألفجا  االلياعنف العيلى اه  تعيل عاى   ج ةقنفة اربدا  االيبن رد ال  ا فجا  االلياعنف العيل فم ول سينس

الط ميز االط ليت الطم تعطيدهن القين دى اهذا الن لد م نل ألوارد البنجد فم الي سسة الالمية اللا د ال نالاةى االايوهن معنم ه  

القد تبوجف ال سسة  ةقنفة افاسمة الط سي  لناية فم جييت ه جاإ الي سسة االنطاجنتهنى ضي  يلينف ا بطلنر ااربدا .

تلاي   ااد اابة ال  ين اف الااعيةى فاكدف فم ال ارهن ارسطجاتيلم ا ا  ذل  بنوهن:" ا النإ بدبم ألاهيية إملن  الق

القين  ي  الي هاي  القن ري  عاى  سب ةقة انحطجا  فونف اليطعنالاي  االياطزالي  بطلسيد  ار القداد فم تبنم ةقنفة ا عطين  

 .38ط ا ى االطلد د الي سسم الذي   طالف"اليطبن  ى اال منفية اا  مطنح االطعاؤ اليسطيج لقين د رحاة ال

 ب. تحديد األولويات

اهذا معنم: ه  ت د   نفة ا هداإ ارسطجاتيلية جييعهن ألوارد الطسناية   هن  اهن هنالةى لل  تطبيقهن ميضت لطمناف حسب 

ن. ف  مين  ه  تدصل الي سسة فم اليجحاة الزالنية انالنن ية الططبيقى إذ ه  ألعضهن معطيد عاى تافج الاار  النلية اب جية لط قيقه

بج نال   بم لاطييز ال ناالم فم ول ا عدا  الياار  الب جية االلمنءاف ار ارية ألنلي سسةى اعد  تلاية اليطة ارسجاتيلية للييت 

س هفجا هنى فط طنج الي سسة ال  ة ةة إلى صيس سنااف لدعدا  االطاهيل االبننء الي سسم لغجض الدصا  فم عنلؤ الطننف

بننء الطماق االسيعة الي سسيةى ه  " القد هكدف الي سسة فم ال ارهن الينالس اها  الي سسم االطماق االسيعة الي سسية.

ال سسة الاطزالة أليبن  ء اهحنن  ال جيعة ارس اليةى تسعى إلى ت قيق اللمنمة االجفنه االطلنفل ارجطينعمى ات ظى باقة 

ى ان يونن  القناجي ى اتيال اليينر ا الال لايسطايجي  الطنال ي  لط قيق ريت  ح    االودالية الي سني  االاالمي  اا ااينء

"  .39اللز 
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فاسسب ات  د عاى سيعطهن الي سسيةى ى جطينعمالهذاى سعب الي سسة ال  ص   إ  نء انن  ق المية لط قيق الطلنفل ا 

انمون  الييج لالييت. ا ظجد ااض ة لاي جا ى  لد انداق الي نر ة الالمية لن ج الملج الالمم بي  جييت فونف اليلطيتى 

ه  ال جا  م نل إسهنالنا ااض نا فم إسطجاتيلية الي سسة الينلية ال  ص   ار جا اف الطم تلنيهن الي سسة ال  ص   للن هن 

 العنالاة.

 الاااااااااااااااابيان م
ايرادات عام 

2005 

ايرادات عام 
2006 

ايرادات حتي 
 2007يونيو 

لي اجما   
 االيرادات                   

 2,018,469 1,088,567 556,752 373,150 تبرع عن طريق المؤسسة     1

 221,801 39,056 123,478 59,267     تبرع عن طريق البنك                   2

 79,035 36,048 42,987 0  تبرع عن طريق الصناديق                 3

 47,271 7,511 39,221 539 ارباح بنكية 4

 5,600,000 5,600,000 0 0 تبرع عن طريق الوقف 5

 7,966,576 6,771,182 762,438 432,956 االجمالي

جكين ه هن ه  اف اندالنا يصج ليسد احطينجنف  ى اها انداق ال مظة سندى اها م نل إسهنالنا يصج فم ريية اا  طن  القلو 

  قة  اصل اليلطيت.الي سسة لدعؤ المونف ا جطينعية اليسط

 االيرادات )التبرعات (  -1

 الاااااااااااااااابيان م
ايااااارادات عاااااام 

2005 

اياااااارادات عااااااام 
2006 

اياااارادات حتااااي 
 2007يونيو 

اجمااااااااااااااااااااااالي    
 االيرادات                   

 1,581,344 629,044 952,100 200 تبرع عن طريق المؤسسة     1

 24,500 100 400 24,000        تبرع عن طريق البنك                2

 101,051 82,192 18,859 0  تبرع عن طريق الصناديق                 3

 100,000 0 100,000 0 تبرع عن طريق الوقف 4

 1,806,895 711,336 1,071,359 24,200 االجمالي

 االيرادات )سند زكاة (  .2
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 الاااااااااااااااابيان م
الرصيد  

 االفتتاحي 

ات عام ايراد
2006 

ايرادات حتي 
 2007يونيو 

اجمالي    
 االيرادات                   

 389,940 0 359,220 30,720 تبرع عن طريق المؤسسة     1

 337,742 0 210,190 127,552 تبرع عن طريق البنك    2

 7,851,713 5,124,091 2,727,622 0           الُقّصرتبرع عن طريق  3

 53,797 19,855 33,942 0 يةارباح بنك 4

 8,633,192 5,143,946 3,330,974 158,272 االجمالي

 

ى ع  ية نت  ع  ال ي ف اراالياج   حطينجنف ا جطينعية الالمية لونلح الونن  ق الطبج  سنلد ال  ص   هذه ا رلن ى ه  

اللن  العيل الييطوة ألنلي سسةى العل العد  الطغيج  ىاا لطقنء ألن عين  االطلنراي سسة اال  ص   حياة الع لنف العنالة ل

 [.الجاألت ]ا ظج: اليا قالي سسم. سيابب ه  هننك تطاراا فم ا  اء  2005/2006بي  عنالم 

كين ه  إ جا اف الالف  ا ف بنسب عنلية ص   ال ياة ارسطجاتيلية الطم اعطيدتهن الي سسة فم   ج الملج الالمم فم اليلطيتى 

 لمعن  الت فونف اليلطيت ألاكيا ى العل الين ى الطنلم م يج إلى ذل  ألقاد.االطااال ا
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  فعب الي سسة إلى الطاست فم ا سطاينراف لونلح الطنيية ا جطينعية اا لطون مة فم الدالةى االف العنلية ل جا اف هذه ار

  لمية لاي سسة. ين د ا سطاينراف ألعد  ين د ا اا  الا العل الين ى الطنلم م يج إلى ذل  
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ال  ص   حققب الي سسة  يااا اسطاينرينا الا اونا مين  لينس  ى حيث فم اللن  ا سطايانر العقنري القد  ل ب سينسة الي سسة 

شجااهن العد د ال  العقنراف ابيعهن ألاربنح عنليةى السطغاة الطمجد العقنرية فم  بم لونلح ال نريت الالف الطنيايةى   سيين ألعدالن 

 ه  اليين جد فم العقنر العداالة إذا لار ب ألغيجهن ال  ا سطاينراف. تاكدف

 ج. إشراك مدراء اإلدارات واعتبارهم من ضمن المشاركين الفاعلين

ى ا  هن بذل  40تاتم ا هيية ال  هذا اليقا  ال  ص   ال وا  عاى الطغذمة اليننسبة ال  ه  ء الي نر ي  فم عياية الطيطيإل

نء فجيق القين د العاينى اهذا   منا  ألن سنليب الطقايدمة ها الجاتينية    ذل    م نل تغييجاا تجسؤ اارد ا ي ة  عض

النهلينا لأل اء الي سسمى اهذا معنم ه  تلا  ا جطينعنف االاقنءاف الن بي  اليداراء االاوميهؤ البنشجدا اب نل  اريى اه  تلبعث 

د ها تا  عاى الياومي  ال  هجل  راسطهن انعطنء الطغذمة اليننسبة. ابعد هذه المج اف اليطة ارسطجاتيلية اليناة بهذه الدااج 

الي ناراف اا جطينعنف ماتم  ار فجيق الط ا  ارسطجاتيلم لغجباة هذه الطغذمنف اليعااالنتية االجي  الاويمية لايسنعدد فم 

يجالبي  ليسنر صططهن ارسطجاتيلية ه  ال  العالنف ت قيق ههداإ اليطة ارسطجاتيلية. القد هكد لم هحد العنالاي  ألنلي سسةى اال
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تطبيق اليطة عد  اشطجاك جييت العنالاي  ألي حظة السنرهن اتطبيقنتهنى عاى ا لل ضي   ااجد تيوونتهؤ اهعينلهؤ الط غياية 

 .41الياالية

  هذا ارشجاك مضيف ألعداا ا  هؤ بهذه الي نر ة سيجسيا  إضنفنف ا ظجاف اتاال ف لد تغيب ع  فجيق القين د العاينى  ين ه

إسطجاتيلينا فم الاقة الن بي  اليس ا  االياوفى ايزيد ال  الط حؤ االبننء الي سسم بي  هفجا هى ايعضد الاقة بي  القين د االقنعدد 

 الاويمية.

 ها. استخدام أساليب التفكير الخالق المتعدد الجوانب.

ى ماتم ةن ينا فم ا هيية ا سطمن د ال  هي هفلنر ص لة ها الميدد 42اوميهؤألعد عياية الطغذمة الجاجعة ال  الداراء ار اراف اال

لطعزيز ها لطغييج السنر ا تلنه ارسطجاتيلم لاي سسةى اهذا ممج  حقيقةا إضنفة عياينف ت غياية جد دد ها إلغنء ألعضهنى انعن د 

معطم هفقنا هاست لاقين د العاين ألنلعيل عاى تنميذ الن  طؤ تجتيبنف اليطة ارسطجاتيلية ألنلطاافق الت الياا  ة العنالة لاي سسةى اهذا 

 الطاال إلي  ألعد هذه ا جطينعنف االاقنءافى اتطايج  جق ار منق لاييزا ية اتا يت الياار ى ايزيد ال  الا ء الي سسم لألفجا .

تنسلؤ الت بيوطهن الداصاية  القد اسططنعب العد د ال  الي سسنف الالمية اربدا  ااربطلنر الي ق عندالن اسططنعب ه 

ق.  االينرجيةى ااسططنعب ال  ص   تمنعل الاوميهن ألملجد الالف  ملجد تنياية إبدا  فعنلينف ذاف  نألت ص  

صواانا اه  فلجد الالف فلجد الجبا ة ألنليوا ة المج مة االلينعية عاى حد سااءى الناية عاى تنيية اللن ف ال يند ضي  

لف ألنليوا ة ال جعية  ااينا[ى اه   نظج إلى ا ااح  ااينا فم ذل ى مقا  اب  تييية رحي  هللا القنعدد ال جعية ]ربإل الا 

 .43ها:" الننوج ليس ل  ه  ممعل شيونا فم هالج الالف إ  أليقطضى اليوا ة ال جعيةى اعاي  ه  ممعل ا ااح فن ااح"728

 ال  القين  ألمعنلينف البطلجد فم االعنن اليعناجد. اال  هذا الينطاقى تيننب العد د ال  الي سسنف الالمية اليعناجد



 مؤسسات الوقفية لصالح التنمية االجتماعية واالقتصادية لالمالية لكفاءة الدور التخطيط اإلستراتيجي في رفع 

 

 

21 

 

اليلنلس الد نية اليعنية ألنسطاينر ا النإ ابطلنر الن مسيى ألنلالف الي طجك ع   جيق ا سهؤى اها فمم النليزينى اسططنعب 

الالف إلى هسهؤ عبنرد ع  إ  نء الف جد د ال  ا راضم ها الدار ها اليبن م اغيجهن ال  الي نريت ا صج ى اتلزه ليية هذا 

شناعة ارصيوة السعجى ةؤ تعجض عاى الننس ل جاء ألعل هذه هسهؤ حسب ا سططنعةى االهدإ الن  تسهيل اشطجاك اللايج 

ال   بقنف الننس الييطامة فم  عؤ الالف أل جاء هسهؤ هذا الالفى اتلايج هالنإ اليسايي  فم ب   مناج بهن اليطالنف لغيج 

 . 44 1981ؤ الالف فم النليزين عن  اليسايي ى الد بدهف فلجد هسه

صيجي ] مسيى الالف ارللطجا م[  هدإ إلى افم اللايبى اسططنعب ا الن ة العنالة لألالنإ بدالة اللايب ابطلنر ال جا  

[ى حيث  ط يل اليجسل تلامة الط غيلى اذل  الااكبةا SMS] الالف بااسطة الجسنال القويجدال  ص   ال نر ة الليهار 

 .45اتقنية اليعااالنف اا سطمن د النهن فم   ج ةقنفة الالفلاطلنالاجين 

 د. تكليف مدراء اإلدارات بتقييم وتعديل وتنظيم خطط إداراتهم لتتماشى مع خطة المؤسسة.

ت لت القين د العاين الدراء ار اراف االس الم الاحداف عاى العيل عاى اضت صطإل تلطينية تسنعد فم رفد اليطإل ارسطجاتيلية 

ة لاي سسةى الد تلا  هذه اليطإل السطقاة لهذه ار اراف االاحداف الطنظييية ع  اليطة ارسطجاتيلية لاي سسةى اهذا   النهناي

 مينت الن  ا  معضد ا تلنه العن  االلام لايطة ارسطجاتيلية لاي سسة.

 و. إجراء خيارات دقيقة حول محتويات الخطة والشكل الذي سوف تتخذه

راح اليطة ارسطجاتيلية لعيا  الياومي  االليهار العن  إذا رهف ه هن الن  الب ألود  تغييج ها اسطبدا  لد تج  الي سسة   ج 

ألعل بنا هن ها الاا هنى لل  شجيطة ه    تبقى هذه المطجد  اياةى اه  ت ةج عاى ا  طينء الاويمم لألفجا  ها الليهارى ها ه  

 عاين لاي سسة فم اليطإل الط غياية ا سين  ها تغنفل البعد ارسطجاتيلم لاي سسة.ت ةج فم ا  اء الاويممى اه  ت وج القين د ال

 :46اهذا الن ت  ده النظجد القين مة لاي سسة ألضجارد تضيي 
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  اليبده االهدإ ا سنسم اراء اسط داث اليطةى فنلالف معنم الطنيية للل اليلن فى ف  بد ه  تلا  البجاال  االمعنلينف

 اتيلم لاالف.رافدد لاهدإ ارسطج 

 .الينهلينف االعياينف ارججااية الطم اسطيدالب  سط داث اليطة 

 .فهجسة اليوطا نف الناية ألاسينء هعضنء فجيق الطيطيإل الي سسم الت ه اار لاطنميذ 

 .كيمية اسطاينر جها  الطيطيإل الي سسم الينس الطقد  فم ت قيق غنمنف اههداإ اليطة 

ها ألوارد إبداعية تسطهاي الياومي  االليهار العن  لاي سسة ال  ص     ج إسطجاتيلية اهذا لد  ط قق ألوارد عجض تقايدمة 

الي سسة ارياهن ا ظجاتهن ارسنلطهن ال  ص   الاوقنف ها اللسينف ها هشنن  إبداعية فنية تجسؤ اارد الااى لاي سسة فم هعي  

" بي   Strategic Groups اعنف إسطجاتيلية "الليهار االيلطيتى اهذا معنم ه  تمج  القين د العاين لاي سسة   ج اللي

 .47ارسطجاتيلم   Weaknessesالاوميهن اجيهارهنى اتلنا  حن ف الضعف 

 ثانيًا: نشر وتوصيل الخطة اإلستراتيجية 
 

  ج  الد طار لنسؤ  ننكجي ه  الطيطيإل ارسطجاتيلم اال  هجل منا  فعن اى   بد ه  منا  القبا ا ال  لبل جييت الياومي 

 : 48االيازالي  بطنميذ اليطة االجالبة سيج تطبيقهنى االطنألعة  طنالهنى ايين  ت د د ذل  ألنللدا  الطنلم

 معوقات نشر الخطة مقومات نجاح نشر الخطة  الرقم
 عد  اجا  ال نسبة ها السنااة ع    ج اليطة. ت د د ا  اار اتا يت اليس الينف. 1
   لا د ث ع  اليطة ارسطجاتيلية.  اجا  .تاايل اليطة أل نل سايؤ ا ااؤ 2
 تلنهل ا ةج اليعناي لاطغييج. إ راك عياية الطغييج. 3
 الطج يز فقإل عاى إ لن  اليهن . السنعدد ا فجا  لطقبل الطغييج. 4

 أ. تحديد األدوار وتوزيع المسؤوليات
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بهذه ا  اارى فإ  فم الطا يت منا  لمجيق ا ين لانن سنألقنا عند اضت اليطة ه  ت طجك هكاج ال  فوة لين مة  اصل الي سسة 

القين د العاين ها ا الي  العن  ه   افج اللن ب اررشن ي لايطة ارسطجاتيليةى انمونلهن إلى  ل اليطعنالاي  ا سنسيي ى  ين مقا  

 يذ البجاال  اليطاابة.ألنرشجاإ عاى  نفة الطغيجاف الطم لد ت دةهن اليطة فم االت العيلى اينسق الت الس ا  الييزا ية فم تنم

كين ملب عاى القناد ها اليد ج العن  أليعية فجيق القين د العاين الطنألعة االت ار اراف اا لسن  ان سلنال  الت الططابنف اليطة 

ااحطينجنتهنى االد  إالنن ية ه  مسنهؤ هذا المجيق بطاجي  اليد ج العن  بطذليل الوعنب هالن  الدراء ار اراف اريسنء الاحداف 

عب.اال   ل

افم هذا اليناا ى منا  عاى الد ج الطيطيإل ارسطجاتيلم ألنلي سسة تافيج هكبج لدر ال  ار سلن  االطااال البننء الت هذه 

 Communicating The Strategicار اراف االاحداف ال  هجل صاق جا الننسب لططبيق ريية اليطة ارسطجاتيلية 

Vision 49 مسنراف ا قاهن إلى القين د العاين.االعيل عاى تقييؤ الي حظنف اا سطى 

هالن الدراء ار اراف االاحدافى فعايهؤ  قل هي اسطمسنراف ال  الاوميهؤ اهفجا هؤ إلى القين د العاينى   سيين إذا  ن ب تيس جاهج 

 عياينف الطغييج االط ا  ارسطجاتيلم ألنلي سسة.

 ب. توصيل الخطة بشكل دائم وسليم

  اليطااف ا سنسية االي ةجد فم العياية  نلى     بهن مين  ه   ط قق الطغييج الين ا  فم اليطاد الان يةى الد تعطبج ال

الي سسة ضي  يلينف ا جق عياية فنعاة االسطيجدى ال  ذل : اللجاسنف ها اليدا نف: اهم تنقل اليطة بدا  تمنايل  ايجدى 

ها الجسنال ها الذ جاف اليد ج العن  لألفجا ى ها ايطؤ تا يعهن عاى ا فجا  فم جاسة صناة لهذا الغجضى ها اليلاداف 

الياوقنف اللبيجد الطم تاضت لاليهار االيطعنالاي  الت الي سسةى ا ذل  الجسنال ارصبنرية االقنلة اليد ج العن  فم رسنلة 

لعن  ها فجيق  ين مين  ه  تنقل اليطة أل نل شماي ال  ص   الاقنءاف اللينعية لاياومي  الت اليد ج ا إصبنرية أل نل  اري.
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القين د العاينى ها ال  ص   لقنء اليدراء ألنلياومي ى ها ال  ضي  فجيق الط ا  ارسطجاتيلم ها حطى ضي  تاجي  الياومي  

 اللد ى ها حطى مين  اسطغ   اليدالنف ارللطجا ية  اشج ة الميد ا ها شنشنف العجض ها البجيد ارللطجا م.

ة الت الياومي  سينا  لهن  ار هسنسم فم تعييق ا  طينء الي سسم االاويممى اه  لل  ال ق مقن : إ  الاقنءاف ال يوي

 مسنهؤ ذل  فم ت ميز الياومي  أل نل جدي   ا القين  ألا اء هكاج تمن ينا انص انا ال  هجل إحداث الطغييج الين ا .

نانهن ال  ص   ا  عهؤ عاى المج اف كين مين  لقين د الي سسة ا سطمن د ال  ال حظنف العي ء الينرجيي  لاي سسة ها  ب

اليطة ارسطجاتيلية إذا تاكد لقين د الي سسة ه  ال نر طهؤ سطاجي اليطة االطغييج الذي سينا ى اه  هذه الي نر ة سطافج الاار  

 : المعنلية الينلية اا سطاينرال  ال نار ال سسة ا النإ بدبمى اها الي ار ا ا انذا  ظج ن إلى   إضنفية لاي سسة.

(Financial)  ها فلج  ت طذ  أل  ألنلم الي سسنف ا صج    فت ا سطاينر اتنيية الياار  إلى السطاينف جد ددى سنج  ه

 الينرس فم تلجبطهنى فهم تج  ألا :

 تفعيل محور المالية واالستثمار 
 .سنوياً  %15تنمية العائد االستثماري للمشاريع االقتصادية بنسبة  .1

 .وياً ندرهم سمليون   (100)عن  )االصول +االوقاف(ات أن ال تقل قيمة االستثمار  .2

 .سنوياً  %25نمو أموال التكافل االجتماعي والصدقات والزكاة بنسبة  .3

 .سنوياً  %7بنسبة  الُقّصرنمو إيرادات المؤسسة فيما يتعلق بحساب  .4

 .سنوياً  %15نمو في حساب أصول الوقف بنسبة  .5

نا حنليناى سنلد ه  تنيية العناد ال جاع [ 36 الطم تد جهن الي سسةى اهم ]ت  اليليا  اللام لاي نريفإذا  ظج ن إلى 

 ا سطاينري  ز ا  بنسب عنلية جدااى  ين ها ااضح فم اللدا  الطنلمى  ذل  ا ظج ]اليا ق الانلث[:

 طبيعة االستثمار العقاري  الرقم
 .درهم 864,730,330( و بقيمة اجمالية  7عدد المشاريع الكبرى ) 1
 .درهم 15,000,000( و بقيمة اجمالية  8عدد المشاريع الصغرى ) 2
 .درهم 5,814,000( و بقيمة اجمالية  8) الُقّصرعدد مشاريع  3
 .درهم  5,000,000سنوية متوقعة   ( و بإيرادات13) BOTعدد المشاريع االستثمارية بنظام  4
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 .همدر   900,396,855.00القيمة االجمالية للمشاريع  =   5

ال   %100إ لن  سي  ي إلى:  اعطين  ال جاعنف الططايج العقنري لضين  تافج الدصا  الطننالم لاعقنرافاهذا معنمى ه  

  تقل  سبة الي نريت الطم اسطلنبب لضااألإل ى اه  2010ال نريت الط ييد االبننء االوين ة ضي  الالب الي د  الت  هنمة عن  

ى سناين %100  بنسبةإشغن  ا راضم االعقنراف  ضين ى الت العيل عاى 2010ن  الت  هنمة ع %90الطنيية العيجا ية ع  

 .سناينا  %100ألاهداإ اليطة ارسطجاتيلية بنسبة  لاي نريتربإل الياا  نف الينلية اليعطيدد ا 

 ج. إدراك عملية التغيير

اهم ت يل  نفة الياومي  اا فجا  ألوارد تدريلية اتونعدمة أل نل ت يل اللييت فم  هنمة اليطنإى افم هذه اليجحاة ملب 

عاى القين د ها فجيق القين د العاين ها الد ج الطيطيإل ارسطجاتيلم ه  منا اا عاى ههبة ا سطعدا  لاج  اارجنألة عاى  نفة 

الد تول ألعل فطجاف الططبيق إلى إملن  العنرضة لاية  ي تغيج لد م دثى  .50الطغييجا سطمسنراف الطم لد تعطجي عياية 

 اهذا الن ملعل الهية القين د اعبةى   سيين إذا لؤ من  تاايل اليطة االمج اتهن ألوارد ا ي ة اسايية.

 د. مساعدة األفراد في تجاوز العقبات 

لجب ال  تنميذ اليطإل اارشجاإ عايهن ضي   ااجد العيل الي سسم  ملب عاى القين د ه  تااكب عياية الطغييج اه  تلا  عاى

  اليج زيى اهذا سيسنعد  ل الاوف فم الي سسة ها فج  فم الالع  ه  مسنهؤ ألوارد جدمة اا ي ة بهذا الطغييجى فعاى 

لمجيق القين د العاين  م ملياق سبيل اليان  اليدراء ملب ه  منا اا ال نر ي  فنعاي  فم عياية الطغييج اتقدمؤ ا لطجاحنف ا الية 

جا في  ال  اربدا  اا بطلنر ال مء اللايجى اهذا معنم ه  تلا  النطاقنف الطغييج الطم اعطيدتهن الي سسة الين تهن حية السطيجد 

كاج تقنية اليعااالنف فم جعل اليطة ارسطجاتيلية هافنعاةى اه    تلا  جنالدد. اهنن ملب الطاكيد ألوارد هسنسية عاى  ار 

فعنلية اا ط نراا فم الي سسة االيلطيت الينرجمى   سيين اه  الي سسة تسطهدإ اتسطايج فم اللن ف صدالة الزبنا ى اا ارد 
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اللا دى اعياية إعن د هندسة البجاال  االيدالنف ألوارد السطيجدى اهذه عياية تسطهدإ تطايج اللمنءاف االبجاال  فم ول تقايل 

ا الن    د حياية ال سسة ا النإ عاى صاق بيوة الننفسة الت الي سسنف الينلية اا سطاينرية ها اللها  الينلية االب جيةى اهذ

ا جطينعية ا صج . افم عوج ن ال نضجى فإ  العياينف الط غياية فم الي سسنف العنليية تعطيد ألوارد هسنسية عاى تقنية 

 ال  الليا  العياينف. %30اليعااالنفى ابنسب   تقل ع  

 .Strategic planning Techniques 51الطاكيد عاى ههيية تقنية الطيطيإل ارسطجاتيلم  ال  هنن  ن 

فم اللن  اليجافق اتقنية اليعااالنفى إذ هاضح ه  ال  ههداف :" بدبم لي سسة ا النإ  الانلثالي ار ارسطجاتيلم اهذا الن هكده 

تهنى اتعظيؤ ارسطمن د النهن اتعزيز القدراف الطلنالاجيةى بننء ااين ة ان االة ات د ث اليجافقى ارفت  منءد افعنلية إسطيداالن

اتطايت شبنة عوجية يالنة لايعااالنفى تااكب هحدث الطقنينفى اتنسلؤ الت ارحطينجنف الط غياية ال نلية لاي سسةى اتسطليب 

 .52لاط دمنف اليسطقباية"

 ثالثًا: تنفيذ الخطة اإلستراتيجية للمؤسسة الوقفية
 

تسطدعم "ال  د" ألنل الن فم هذه اللاية ال  العن   ا   ف لط يل  نفة اليجاحل اا لسن  االييزا ينف االبجاال ى  إ  عياية الطنميذ

فهذه  اهن تلطيت ال  هجل الطنميذى الا  ن  الطنميذ ت غياينا جزايناى إ  ه   سي ةج لطعنا عاى الط غيل النهنام االلام لاي سسةى 

نح فم تطبيق الللى الين  ن  الهدإ ه  منا  الطنميذ  نج نا اال ةجااى ملب الطنألعة المج اف    النلنح فم تطبيق اللزء ها  ل

 : 53اللدا  الطنلم

 معوقات تنفيذ الخطة مقومات نجاح تنفيذ الخطة  الرقم
 عد  اجا  ال نسبة ها السنااة. ت د د ا  اار اتا يت اليس الينف. 1
 هي ال نر ة ها ارتبنط ال  لبل القين د العاين.عد  اجا   ت د د ارلينف ال  الة لاطنميذ. 2
 تلزاة إ لن  ا هداإ    ي إلى  طنا  سابية. تاهيل اتيني  فجق الط ا  ارسطجاتيلم  3
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إجبااانر ا فاااجا  عااااى ا صطيااانر الااان باااي  الطنمياااذ االعيااال اليااااالمى  ت يق الطلنالل اتاحيد إججاءاف الطنميذ. 4
 ا اجد فجق العيل.

 غينب ار سلن  االياااية بي  ارسطجاتيلينف. نالاي  ألنلدااجد.إشجاك جييت الع 5
 حوج الطج يز عاى ال نجنف القويجد ا الد لاياار . تا يت الياار  ال  الة لطنميذ اليطة. 6
 تلنهل الطغييج اههييط . إ ارد عياية الطغييج. 7
ا سااطمن د الاا  الاادراس االي حظاانف الاا  صاا    8

 يمطاحة.ا تون ف اليطلجرد اال
 ضعف ا تون  االطااال الن بي  اليطاف ار اراف.

 

 أ. تحديد األدوار وتوزيع المسؤوليات

اهذا البند الطافج فم  ل الجحاة ال  هجل إ لنح اليطة ارسطجاتيليةى فنليد ج العن  ملب عاي : تاجي  اللها  الطلطينية ر لنح 

ب اللمنءد االطيوعى اعيل اجطينعنف  ارية ليطنألعة يلينف الطنميذى الطنميذى ايا   ا عين  االمعنلينف عاى فجيق العيل حس

كين معطيد يلية ال ار  فم اتينذ القجاراف اللينعيةى لل  عاي  ه   بنشج ا حينت  إذا اسطدعى ا الج ذل ى   سيين حن  

ين عاي  ه   اال النطنا  الضجاردى اه   ط قق ال  ت د ث اليططابنف االيعطينف حن  حداث تغييج عاى يلينف الطنميذى  

فم اليقنبلى ملب عاى هعضنء فجيق القين د العاين ها الدراء ار اراف  اليط ققة إلى فونف اليطعنالاي  ا سنسيي  اارسطجاتيليي .

ملب  اليسنهية المعنلة فم تا يت الياار  عاى الاحداف الطنألعة ر اراتهؤ ااحداتهؤى االطدليق عاى السطاينف العيل اا  اءى  ين

عايهؤ ألنلطاا ي ت د د اسطط عنف الجهي ها الطغذمة الجاجعة ال  الليهار حن  حوالهؤ عاى العااالنف هالية لد تسنعد فم 

 تغييج ألعل إججاءاف الطنميذ ها ت سينهن.

العن  عاى افم هذا ال ا   ذل ى ملب عايهؤ إعطنء تقنريج  ارية االبنشجد فم اجطينعنف فجيق القين د العاين ها إ    اليد ج 

اينا  ليد ج الطيطيإل ارسطجاتيلم اهعضنء ى Making strategic decisions  54كل جد د للم مونت القجار ارسطجاتيلم 

فجق الط ا  ارسطجاتيلم  اراا هسنسينا فم تافيج ا سط نراف اليننسبة للييت هفجا  العيلى اه   نقااا لهؤ الوارد اليااى فم 
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طينعنف فجيق القين د العاينى اه  منا اا بدارهؤ حاقة اال الااى لالييتى بدءاا ال  اليد ج العن  احطى الططبيق اليسطاحند ال  اج

افم هذه اليجحاةى فإ     الياوف الوغيج ألنلي سسةى اعايهؤ ه   طنألعاا ألوارد هالية هي تقييؤ  اصام ها صنرجم لاي سسة.

اار  العنالة لن رد عاى تابية  نفة ارججاءاف االططبيقنف ارصذد فم ملب عاى الس ا  الييزا ية الطاكد ال  ه  الييزا ية االي

 .55ارسهن  فم الطغييج الين ا ى االجالبة اسطيداالهن ألنلوارد الو ي ة

 ب. تحديد اآلليات الالزمة للتنفيذ

ج ااسعة للل ار اراف اهذا معنم: ه  تلا  الهية الطنميذ النسلية الت الدار اليطااب لألفجا ى فإذا هر  ن ه   قا  ألعياية تغيي

االاحدافى ملب ه  م يل فجيق الطنميذ هعضنء ال  اليطاف ار اراف االاحداف  م  نسلؤ الطنميذ الت اليهن ى   سيين إذا  ن  

هالن إذا  ن  الطغييج فم إ ارد ها احدد العينةى فيلب ه    عضنء هذا المجيق صبجد ااسعة فم تيوونتهؤ االيالهؤ الاويمية.

ذ هفجا  ال  تا  ار ارد ها الاحددى الت ال حظة ه  حلؤ الطغييج ملب ه  م د ى اه    م نل فجيق عيل ليهية مقا  مقا  ألنلطنمي

 ين ملب ه  تاضح الهن  المجيق اليازالة ألنلطنميذى االهن   ل عضا إذا  ن ب اليهن  الا عة عاى ا فجا ى االينسق  بهن فج  ااحد.

 أليعجفة ا  اء االلا د فم إ ارت  ها احدت . العن  لامجيق   سيين إذا  ن  العجافنا 

 ج. تحقيق الترابط والتكامل بين فرق التحول اإلستراتيجي

ال  هسبنب  لنح تنميذ اليطة ارسطجاتيليةى ه  منا  هننك تااال اتغذمة راجعة مين  ال  ص لهن بننء لنعدد اابة   ا 

مين  ه   ذلل اليعااالنف ايا عهن ايلجيهن فم السنل  الططبيق عياية الطغييج الين ا د. اهذا ل  منا  إ  بطااال  نجح 

 اليبنشجد لألفجا  االاحداف اار اراف.

 د. تحقيق التكامل وتوحيد إجراءات التنفيذ
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اهذا بطاجي  ال  فجيق الط ا  ارسطجاتيلم الياز  بططايج اليطإل الطنميذمة ان ارد عياية الطنميذ البنشجدى ال  ص   اسطعين  

اليططابنف االيعطينف ر لنح اليهن  االيقن يس االي شجاف اليعطيدد االااعيد ار لن  ايلينف اليجاجعة االطقييؤ االنطنا  الياار  ا 

ابذل   طؤ تاجي  المجق العنالاة اليسنعدد ات د د فج  العيل اليطاابة ر لن  اليهن  ال  ص   فجق ال سسية عنالاة  اليطالعة.

 لاي سسةى اه  تلا  هذه المجق العضدد لعيل فجيق القين د العاين اليس العنكسنا ل  فم ا تلنه.ضي  تاج  فجيق القين د العاين 

 ها. إشراك جميع العاملين بالدائرة

اهنن منا  الطنميذ الطابنا اويمينا للل ا فجا  االياومي  العنالاي  ألنلي سسةى اه   ط ا  العيل الياالم الطقايدي لألفجا  االياومي  

اتيلمى اه  تجتبإل اليطإل الط غياية الياالية ألنليطة ارسطجاتيلية اليسطقباية لاي سسةى اال  هنن تاتم الهية القين د إلى عيل إسطج 

ابذل ى مين   العاين أللعل المج اف اليطة ارسطجاتيلية سهاة االيسارد للييت ا فجا  ال  هجل سهالة الطعنالل العهن اتطبيقهن.

ه  مقدالاا إسهنالنف جزاية الد تلا  هكبج فم حن  فهياا المج اف اليطة ايلينف لألفجا  االياومي  ا لل السطا  اويمم 

عاى ه نن  قا  إ  ا يجاط ا فجا  االياومي  فم تطبيق اليطة ارسطجاتيلية ل  منا  إ  ألعد  الططبيق ضي  هعينلهؤ الط غياية.

ميهداا لهؤ  اراا هكاج اضاحنا فم الططبيق االيينرسةى ال نر ة ااسعة ال  القين د العاين االدراء ار اراف االس الم الاحدافى للم 

 الطلا  اليطة ارسطجاتيلية  بجاسنا فم هعينلهؤ الياالية.

 و. توزيع الموارد الالزمة لتنفيذ الخطة

 عند اضت اليطة ملب ه    صذ ألن عطبنر السالة لدرد الياار  الينلية االب جية افجق الط ا  ارسطجاتيلمى لط قيق اليبن راف

فنليطة ارسطجاتيلية تسنعد عاى رسؤ السينسة الينلية االياا  ة العنالة  ارسطجاتيلية فم تغطية اليطة ألوارد ا ي ة اسايية.

لاي سسةى   هن تضبإل اتلاف القين د اا فجا  العيل عاى ت قيق صطإل تلطينية ات غياية تسهؤ فم رفد اليطة ارسطجاتيليةى 

سة الينلية ألعد إلجار اليطة ارسطجاتيليةى انذا تاصج اضت اليطة ارسطجاتيليةى فإ  الييزا ية اهذا    ط قق إ  بجسؤ السين
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اينا  ليد ج الييزا ية االياار  الب جية ههيية لوا  فم السنعدد فجيق القين د  سطلا  الاجهة لايطة ارسطجاتيلية لاي سسة.

الطنميذى  ين مسهؤ فجيق الط ا  ارسطجاتيلم عند الطنميذ فم تسهيل  العاين فم الطاجي  ااررشن  عند اضت اليطة ها  حقنا عند

اتبسيإل إججاءاف الطنميذى  ين ملب ه  منا  هننك بج ناللنا لط قيق البن راف إسطجاتيلية ال  هجل هلل جهد افطجد  النية اليننة 

تاجي  الياار  ألين  ط اؤ الت اليطة   ين ملب عاى فجيق القين د العاين العيل ألوارد هشيل عند تنميذ اليطة إعن د لاطنميذ.

ارسطجاتيليةى اتاضيح اليهن  ال  ص   ه اء ال طجك الن بي  هكاج ال  إ ارد ها احددى ها ا سطمن د ال  الاار  ال ج نء 

 Stakeholdersارسطجاتيليي ى   نن  عطقد ه  هننك تاةيجاا  بيجاا عاى العياية ارسطجاتيلية لاي سسة ال  ص   رااألإل ال جاكنف 

and the Strategic Management Process 56. 

 ن. إدارة عملية التغيير وتقييم النتائج

ملب الطقيد ألنليسيينف الاويمية هكاج ال  ا لطزا  ألاسينء ا شين  ها اليلياعنفى    ت قيق اليطة معطيد عاى اليسيى 

اصواانا حن  الا  تغيجاف بي  هفجا  القين د  اضت.الاويمم هكاج ال  اعطين ه عاى هسينء لد تيطمم ها تطلجر فم هكاج ال  ال

ها اليدراء الين   ةج سابنا عاى االت إ ارد الطنميذى اه  معطى    ضين  هي عضا جد د ليلياعة القين د العاين فطجد  نفية لمهؤ 

لد ى egic Change Strat "57 ين ملب ه  منا  ااض نا ه  عياية الطغييج ارسطجاتيلم " الجاحل الطاسيس االاضت االطنميذ.

ت يل تغيجاا فم السينسنف ها إججاءاف ها لاااح  اصاية لاي سسةى    الن ذ ج الطغيجاف لنباة لاطغيج ال  هجل اليطة 

 ارسطجاتيلية اللد دد الداعية لاطغييجى اه  الطنألعة ارججاءاف االيطإل الط غياية ليسب  ظنالنا لاطقييؤ ها يلية لقينس ا  اء.

 ن الدروس والمالحظات من خالل االتصاالت المتكررة والمفتوحةي. االستفادة م

اليجحاة ا صيجد تبي  الد  ا هيية فم عياية الطااال الت ا فجا  االياومي ى اه  هذه اليجحاة ملب ه  تطوف ألوارد  بيجد 

عاى النقنطى ال  ص   الاغة ال  ا الن ة العايية االنزاهة ا ص ليةى اتقبل  ن  الن ال  شا   ه  مطار العيلى ايضت ال جاإ 
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اهنن ملب عاى الي سسة ه  تلا  عاى السطا  عن   فم الااجهة الط دمنف ال  ص   تنسيق  الي طج ة الن بي  القين د اا فجا .

 .58الياج  لطنميذ يلينف تطبيق اليطة ارسطجاتيلية   The Coordination Problemالي نكل 

 سة الوقفية رابعًا: قياس األداء اإلستراتيجي للمؤس
 

"  لزء هسنسم ال  عياية الطقايؤ الطم تبي  الد  النلنح اليط قق ال   Performance Measures تاتم عياية لينس ا  اء "

تطبيق هذه اليطة ارسطجاتيلية الطم اعطيدتهن الي سسة ها القين دى ايين  ت د دهن ألا هن:" الطعجإ عاى ال شجاف ا طنا  ا  اء 

انمونلهن اتقيييهنى تا  الي شجاف الطم تجتبإل إرتبن نا البنشجاا ألا اء الي سسة لجسنلطهن ابااغ رييطهنى ها هم: الي سسم اتطايجهن 

هي ه  هذه العياية الطقاييية هم عياية هسنسية  . 59العااالنف  يية ها  اعية توف الييججنف اه اء العياينف فم الي سسة"

اللدا  الطنلم تايع ا  الينسنف  سب الططايج اا  اءى العل المج اف لنلنح الي سسةى اه     لنح بدا  العجفة النطن

 :60العياية

 معوقات تنفيذ عملية القياس مقومات نجاح عملية القياس  الرقم
 عد  اجا  ال نسبة ها تا يت ااضح لايس الينف. ت د د ا  اار اتا يت اليس الينف. 1
 ا الار غيج النياذجيةى االطج يز عاى اللمنءاف. إ لن  اسطيدا  لينس ا  اء لمهؤ االت الي سسة. 2
اسااطيدا  لياانس ا  اء لطااافيج اجهااة  ظااج الطننسااقة  3

 مين  عاى هسنسهن ت سي  ا  اء.
اسطيدا  القن يس   تافج العااالنف حقيقياة عا  ا  اءى ها 

 القن يس عد دد بدا  تج يز.
 القينس لاطج يز عاى ال دا  الد ين فقإل. ا سطمن د ال  ا سطمن د ال  العياية ال  هجل السطقبل هفضل. 4
اساااطيدا  ليااانس ا  اء لطاضااايح السينساااة لييطااااف  5

 اليسطاينف الاويمية االطنظييية.
 اسطيدا  العياية فقإل ال  هجل اليجالبة.

 عد  الجاجعة اليقن يس انهينلهن. ت د ث  ظن  لينس ا  اء. 6
 اساااطيدا  ليااانس ا  اء لطاااافيج تغذماااة راجعاااة عنلياااة 7

 اللا د لعياية ار ارد ارسطجاتيلية.
عاااد  اساااطيدا   طااانا  القيااانس لواااننعة لاااجاراف إساااطجاتيلية 

 تسطند إلى ال قناق.
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 أ. تحديد األدوار وتوزيع المسؤوليات

اهذا اللزء ال  العيل  نقسؤ عاى عدد جهنف هسنسية فم الي سسةى فنليد ج العن  لاي سسة ملب عاي  تطايج صطة لينس 

احيدهنى ايجالب عياية الططبيق اتقييؤ القن يس ا  اء ارسطجاتيلم انمونلهن  طنالهن إلى العنالاي ى ا طهنءا بطا يت الياار  ا  اء ات

هالن الد ج الطيطيإل ارسطجاتيلم ها ا  اء الي سسم ألنلي سسة فيلب عاي  ه  منا  ر ممنا  لطنميذ صطة لينس ا  اء ارسطجاتيلم.

عؤ صطة لينس ا  اء الي سسمى احنجة الي سسة إلى اليقن يسى  ين عاي  ه  م د  هعضنء فجيق لايد ج العن ى ال  ص    

لينس ا  اء اال شجاف ا  اء اليناةى ال  ص   تافيج اررشن  االبين نف الطم تجتبإل ألقينس ا  اء ارسطجاتيلمى هي ه  الهيط  

ألعد ت د د   اء ارسطجاتيلمى ألنعطبنره  قطة اتون  لهذه اليطة.تن وج فم أليعنللة اللاا ب الااجسطية لط د ث عياية لينس ا 

فجيق لينس ا  اء ارسطجاتيلمى مقا  هذا المجيق بططايج ال د اليقبا  لأل اء انججاءاف عياية جيت البين نف ا ظن  الطغذمة 

 ين ملب عاى الس ا  الييزا ية  الجاجعةى اتطايج صطة تيويع الياار ى اصطة العيل االيطااف  ا سنسية لاطنميذ االدص ت .

 تا يت الياار  الييووة ابين  احطينجنف عياية تنميذ لينس ا  اء ارسطجاتيلمى اربطهن ألييزا ية الي سسة.

 ب. استخدام قياس األداء لفهم واقع المؤسسة

نطنا  بطابية حنجنف العي ء عند بدامة العياية ال  هجل ت سي  العياينف االنطنا  االييلججنف االيلدص فى ملب ه  تجتبإل ال

اهذا ممجض  ى Choices by customers  61   ا صطينر الي سسم   بد ه   جتبإل ألنلعي ء إ سلنالنا الت فنعاية الجسنلةى 

عاى القنايي  عاى الي سسة ت د د العن يج اليقن يس اليسطيدالةى اه  تلا  هذه اليعن يج ال د د الضبا ة  م  طؤ لينسهن 

ابنلطنلم جيت البين نف لغجض  عؤ هذه العيايةى    اليلدص ف سط د  الييلججنف االنطنا  اليطجتبة عاى  ى62ألوارد ا ي ة

 عياية القينسى اتعنس ريية الي سسة   ا السطقبل هفضل.
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تاتم ابعبنرد هصج ى فإ   ملب عاى القنايي  ت د د اليقن يس   اء  ل ال  اليلدص ف االعياينف االنطنا  االييلججنفى اهنن 

الهية ار اراف االاحداف ألنلي سسة تقدمؤ السنعداف  بيجد فم عياية لينس ا  اء ال  ص   بين نتهن االطغذمة الجاجعة ال  

 تعنال تهن الط غياية الياالية.

 ج. استخدام قياس األداء لتوفير وجهة نظر متناسقة يمكن على أساسها تحسين األداء

 :63ء الينس ى فيلب ه  تلا  هالن اليقن يس الطم مين  ه  ت س  ا  ا

  الطجاألطة االطننسقة االطلنالاةى أليعنى ه  الطيطيإل ارسطجاتيلم ملب ه  منا  ألنسطق   ار اراف االاحداف ع  ألعضهن

 البعلى اه  تطاافق الت ألعضهن البعل ا  تطعنرض.

   منا  اليقينس المع ا إذا لؤ تلجيبية الجتبطة ألن الاينف اليطغيجد لاي سسةى اه  تطغيج حن  اسطدعب ال نجة لذل ى ا

  ط قق ال  غنمة الن ملب لينس .

  ال دا دى أليعنى ه هن تسططيت بين   طنا  جزاية الجا    ف الن ت قق النهن حن  ربطهن ألنلغنمة الطم هاجدتهن عياينا

 ألن  اء الي سسمى اهذا    طؤ إ  ال  ص   العجفة ا حيطهن اتطبيقهن الو يح االد  جدااهن ل سطيجار بهن.

  ه   ط اى ا فجا  أليسطا  مسيح لهؤ تطايج عياية القينسى اهنن  ط د   ار هعضنء فجيق القين د العاين بط د د

 اليقن يس اع  ا تلنه ارسطجاتيلم لاي سسة.

   ضجارد اجا  القن يس ال د د لغجض ااف  ليق لاي سسةى اهم غنلبنا الن تلا  القن يس النليةى لل  هذا معنم ه

  يس اغيجهن ال  هجل أل ث ألينظار اليطاف  است  ااجد النطنا  لط يل اللاا ب جييعهن.تطعنضد هذه اليقن

  لينس الن ها الهؤ فقإلى اه    تطاست هذه العياية لط يل هجزاءاا االمج اف فم اليطة ارسطجاتيلية هم ال ل اسطدراك

 ها تاةيجهن ال دا  جداا.
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   تدعؤ الجيية اليسطقباية لاي سسة ألوارد هكاج اضاحنا.ه  تسنعد هذه اليقن يس فم  عؤ عياية اتينذ القجارى اه 

كين ملب عاى لين د الي سسة تافيج صيسة إلى سبعة القن يس إسطجاتيلية   د هلوىى ابين نف ت يل ت د د الي شجاف 

 االبين نف اليطاابة لقينس الي شجافى  ين ملب ه  ت دث القااعد الطم تج ز عاى  يمية جيت البين نف.

 ة من العملية من أجل مستقبل أفضلد. االستفاد

ا سطمن د ال  اصطينر الافق ليعن يج القينس مسنعد لين د الي سسة عاى اسطي    طنا  السنعدد ال  هجل السطقبل هفضل 

 لاي سسةى اهذا  ط طؤ ال  ص   عد  اركانر ال  اليعن يج االيقن يس الطم   فنادد النهن سا   ين د الياار  اليوجافة عايهن.

 ستخدام قياس األداء لتوضيح السياسة لمختلف المستويات الوظيفية والتنظيميةها. ا

معطبج صبجاء ارسطجاتيلية ه  ا ال للل اويمة اللياعة صناة ال  اليقن يس تمواهن ع  هي اويمة هصج  فم الي سسةى اهذا 

اض ة اتعز  ريية الي سسة افج  تمايل مسنعد فم تقدمؤ ه اء هكاج اضاحنا لاي سسةى   سيين إذا  ن ب ا  ظية القينسية ا 

الو حينف ألنلي سسة. ال  هننى  طؤ تاكيد عاى ه  القينس مونحب  ل عياية ت غياية ألنلي سسة ملوجإ عايهن الاار  النلية 

 ايطاالل النهن ه  تعز  ال  ريية الي سسة.

 م. تحديث نظام قياس األداء

لينس ا  اء ارسطجاتيلم الن معيق العياية ذاتهنى ها ألعبنرد هصج  ه  لد تقت فم ألعل العياينف اارججاءاف اليطعاقة ألعياية 

تمول الن بي  عيايطم القينس اا  اءى اهذا معنم ه  مسطيج ت د ث عياية القينس ألنسطيجار ألين ميد  العياية ذاتهنى اي قق 

 الهدإ ال  تطايج العيل إ سلنالنا الت ريية الي سسة ارسنلطهن.

 لتوفير تغذية راجعة عالية الجودة لعملية اإلدارة اإلستراتيجيةاستخدام قياس األداء ي. 
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تعطبج عياية ا سطمن د ال  الطغذمة الجاجعة ال  القن يس ا  اء ارسطجاتيلم رةبنف ا ة ا تلنه ارسطجاتيلم لاي سسةى ضي  

القجاراف اليننسبة اليااليةى اه   اهذا مين  القين د العاين لاي سسة اتينذ"   إل افعن ى System Feed Back جهن  اسطججن  "

م نر اا ألنلنطنا ى اه  عياية القينس بجالطهن تل ف ضعف ا  اء اتقد   طنا  تسهؤ فم عياية رفد ريية الي سسة ارسنلطهنى 

دص ا اتاز  اليقوجي  ألنلي نسبة االيسنااة.ابن طهنء عياية لينس ا  اءى توبح  طنا  هذه العياية عنال ا السنعداا لاي سسةى االل 

 جد داا لط د ث اليطة ارسطجاتيلية.

 خامسًا: مراجعة وتحديث الخطة اإلستراتيجية
 

إ  عياية الطيطيإل اهم عياية السطيجد ا"ال دةة" هم ر   هسنسم ارايسم لايطة ارسطجاتيليةى ف  صطة إسطجاتيلية  نج ة 

 :64 وبا إلي  ال  عياية اليجاجعة ال   ا  تيطيإل السطيج اال دثى العل فم اللدا  الطنلمى الن  ايع ههيية الن

 معوقات تنفيذ عملية المراجعة مقومات نجاح عملية المراجعة  الرقم
 عد  اجا  ال نسبة ها تا يت ااضح لايس الينف. ت د د ا  اار اتا يت اليس الينف. 1
 ضعف الطاليب اعد  تيييز القا  الينرجية. إ ارك الطى  طؤ ت د ث اليطة. 2
لطيطااااااااايإل ارساااااااااطجاتيلم  ساااااااااطيعنب تعاااااااااد ل عياياااااااااة ا 3

 الطغيجاف.
الططبيااااااق الواااااانر  لعيايااااااة الطيطاااااايإل ارسااااااطجاتيلمى 

 اتلنهل الدراس اليسطاحند ال  اللها  السنألقة.
 تلنهل هةج القن د اللد . إ صن  القن د اللد  فم عياية الطيطيإل ارسطجاتيلم. 4
 النف ا طنا  القينس.عد  اسطيدا  العاا  تاحيد القينس الت الطيطيإل ارسطجاتيلم. 5
 اصطونر العياية. اسطيدا  فجيق الطيطيإل ارسطجاتيلم ذي صبجد. 6

 
 أ. تحديد األدوار وتوزيع المسؤوليات

ا ين ها العاا ى فإ  تضنفج اللها  سيسنعد فم إ لنح عياية اليجاجعة لايطةى فنليد ج العن  لاي سسة ملب عاي  ه  مطار 

تيلم ال  ص   ا سط نرد العهؤ بططايج الطالعنف اتا يت الياار ى اعاى فجيق القين د العاين ه  ع لط  الت فجيق الطيطيإل ارسطجا

م نرك فم جاسنف الطيطيإل االيقنر ة الن بي   طنا  عياية القينس اال د اف اليطة ارسطجاتيلية اليعيا  بهن ألنلي سسةى اه  
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ن الد ج الطيطيإل ارسطجاتيلمى فعاي  ه   افج اللاا ب الااجسطية هال  نقااا هذه النطنا   آةنر عياية عاى ار اراف االاحداف.

اينسق اليعااالنف االنطنا  الت هعضنء فجيق الطيطيإل ارسطجاتيلمى  ين ملب عاى الس ا  الييزا ية ه  مسنعد فم إ صن  

 النطنا  اليقبالة ال سسينا ال  عياية القينس ضي  الييزا ية اليطجاحة لاي سسة.

 تحديث الخطةب. إدارك متى يتم 

الهية جداا فم فهؤ العااالل ال حقة ى Realized Strategy and Performance 65إ  عياية إ راك ارسطجاتيلية اا  اء 

لط د ث هي اليطةى  نلقا  البيوية االظجاإ االيطغيجاف الينرجيةى اار لن اف اللبيجد لاغنمنف اارسطجاتيلينف اا هداإى 

ع  عياية لينس ا  اء ارسطجاتيلمى اا طقن  اليد ج العن  لاي سسةى اهصيجاا الجاراا عنالنا عاى اضت  االبين نف اللد دد الون رد

 اليطة ارسطجاتيلية.

 ج. تعديل عملية التخطيط اإلستراتيجي الستيعاب التغيرات.

نا  جاهجينا ألقدر الن منا  لد تعد  الجيية االجسنلة إذا  ن ب العااالل الداصاية االينرجية تسطدعم ذل ى لل  الطغييج ل  م

 النسلينا الت الط ا ف الداصاية االينرجية الي يطة ألنلي سسة.

بل لد مقت الطغييج ال  ص   جاسنف العوف الذهنم الطم تلجيهن الي سسةى فقد  طبد  لاقنايي  عاى الي سسة ه  هننك ت ا ا 

ها ال  ص   ا سطمن د ال  بج نال  اليقطجحنف اال ننا   س . ميمنا فم إسطجاتيلية الي سسةى الين مسطاجب الطعد ل االطغييج لألح

  اليعطيد لد  الي سسةى االذي  اجي  عي ء الي سسة ها الاوميهنى فيطساجب الطغييج لططايج ا  اء االييججنف.

ال  ص    ىالمعنلية الينلية اا سطاينرفإذا  ظج ن إلى فج  اسطقطنب ا النإ اللد ددى اهم فج  النلية تندرج ضي  ال ار 

 ألنليطااف الطنليةى اهم: اسطداالة الطيايل الالمم االعيل عاى تطايجه اتافيج المج  ا سطاينرية ذاف الجيت الييجي 

 بمؤسسة األوقاف بدبي محور الفعالية المالية واالستثمارتفعيل 
 .2010هاية ( من المشاريع المقترحة الستقطاب أموال التكافل وجمع الزكاة والصدقات  بن6تحقيق عدد) .1
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 .2010( من المشاريع االستثمارية المبتكرة ذات الطابع الخيري واالجتماعي بحلول 6بلورة وتنفيذ عدد ) .2

 .( سنوياً %8رفع مجموع مصارف الزكاة والصدقات ووقف المال بنسبة ) .3

 مليون  (80ى )الوصول بحجم المبالغ والمساعدات التي تم تحصيلها نتيجة للفعاليات الخيرية واالجتماعية إل .4
 .2010درهم بحلول 

 
ط قيق اعم لد  ى ل(Learning & Growth)الطماق االسيعة الي سسية ) الطماق االنيا( كين ه  هذا  جتبإل ألي ار 

 الييجية اا جطينعيةى ال  ص  : اليسطايجي  فم  بم االينطقة اتعجيمهؤ ألاهداإ الي سسة

 ألوقاف بدبيتفوق والسمعة المؤسسية بمؤسسة امحور التفعيل 
 .( سنوياً %10زيادة عدد المساهمين والمستثمرين في المشاريع الوقفية بنسبة  ) .1

 .سنوياً  (%20رفع عدد المزكين بنسبة ) .2

 .( سنوياً %10زيادة عدد الواقفين والمتبرعين باألوقاف بنسبة ) .3

 .2010زيادة عدد الفعاليات الدعائية واإلعالنية والتوعوية بحلول  .4

 

 القادة الجدد في عملية التخطيط اإلستراتيجي إدخالد. 

إ  إشجاك القين د اللد دد لاي سسة فم عياية الطيطيإل االجاجعة اليطة هالٌج هن ى إذ ه   الس ا  البنشج عين لد م دث اتطعجض 

ية اتمويايةى ل  الي سسة حن  لين ت  لاي سسةى اهذه الي نر ة ل  تلا  ألسجعة النلؤ مسطاعب القناد اللد د الهنال  ألوارد شيال

تسنعده فيين ألعد عاى تقييؤ اليطة ارسطجاتيلية السنألقة االطغيجاف الطم ت دثى االطبنحث الت الياومي  االعي ء االطعجإ ألوارد 

 هاضح ع  اليطغيجاف الداصاية االينرجية.

 ها. توحيد عملية قياس األداء مع التخطيط اإلستراتيجي.

ؤ تل  هننك  طنا  عياية لينس ا  اءى لل  ابعد حوالهنى فيلب عاى لين د الي سسة عند اضت اليطة ارسطجاتيلية بدامةا ل

ا سطمن د النهن فم إ صن  النطنا  اللد دد  يلدص ف عاى اليطة ارسطجاتيليةى    هذه النطنا  القينسية سطسنعد ب  ش  فم 

سطجاتيلية اليعدلةى اهذا الن مسطاجب عاى لين د الي سسة تطايج ا  اءى اتلعل اليطة الط غياية اللد دد هكاج ال اية لايطة ار
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ه  تلعل ال  عياية القينس عياية هنالة ملب ه  تطااال ألنسطيجار ابوارد هكاج جدمةى   هن سطسنعد ب  ش  عاى تطايج 

 عياية الجاجعة اليطة ارسطجاتيلية اتطايجهن.

 و. استخدام فريق التخطيط اإلستراتيجي ذي خبرة.

 Out Sources  يج  لنح اليطة ارسطجاتيليةى ه  منا  لد  الي سسة لدرد عاى ا سطمن د ال  الياار  الينرجية "كذل  ال  العن

" ذاف اليبجد فم اللن  الطيطيإل ارسطجاتيلمى ا  هؤ ابسبب عد  ااطهؤ ألنلي سسة ااة البنشجدى اعد  اجا  الجالبة اويمية 

ابذل   ري  ا ظجاف جد دد تسنعد القين د عاى إملن  حاا  جد دد ا نفعة.عايهؤ ال   اصل الي سسةى ميننهؤ ه  مقدالاا بهن 

 Plan[ى اهم الاويمة ا سنسية لد ارد اهم الايع اللاينف الطنلية الطيطيإل  PDSA ط قق لنن ألوارد هالية ه   ارد ] 

النسلؤ الت بيوة الي سسة ى مين  ه  ت  ي إلى تيطيإل إسطجاتيلم لن ر ا Actionاالمعل    Studyاالدراسة  Deedاالعيل 

ألوارد ا ي ةى   سيين إذا  ن ب عياية الطيطيإل الي سسم شنالاة للل هجزاء الي سسةى اه  م نرك فيهن  بنر ا فجا  

ااغنرهؤى ال  هعضنء اللاس ار ارد إلى هعضنء القين د العاين ألنلي سسةى شنال ا للل القين اف ارشجافية االطيووية ألنلي سسة 

 مي  اعي ء الي سسة.إلى اغنر الياو

 استشراف المستقبل لوضع مؤسسة األوقاف في واقعنا المعاصر 
 

ال ناالية ألعد هذه اليجتلزاف ا سنسية لعياية الطيطيإل ارسطجاتيلم لاي سسة الالميةى  ج  ه  اليهؤ ه  ت  د هذه الي سسة 

ال  ص   عدد ال د اف فم  عؤ ههدافهن اغنمنتهن لالف طضينهن ا الطم اار سن ية اا جطينعية القيية العنليية اليسطقاة عاى 

 إسطجاتيلية هنالة:

. العيل عاى تنيية ا النإ ألاي  جيقة اسطاينرية العناجد القبالة شجعناى االعيل عاى الدصا  فم الساق ا سطاينري 1

إ الياجا د ال  ص   الوين ة االطلنري الي ام االعنليم ضي  هجندد اجطينعية االطون مةى ايطضي  هذا ه  مطار االت ا الن
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  The Dynamics Of Businessاالططايجى اهذا    طؤ إ  ال  ص   إسطجاتيلية اسطاينرية ذاف  نألت   ننالينم "

Strategy "66.  اهذا  ططاب جهداا هسنسينا فم تطايج فهؤ ال ج ة الطلنرية ال  ص   إسطجاتيلية الطمليج لد  القاالينف اال عاب

  .al Strategy in a world nationsGlob67الييطامةى 

العل اللدا  الطنلم م يج إلى الد  الططار ا سطاينري الذي اااب إلي  الي سسة ص   العناليي  الينضيي  فم اسطاينر هالاا  

طالت ى إلى ال2005( الايا   رهؤ عن  23ال  )ال  ص   اتبن  سينسة إسطجاتيلية فم  ين د ريت ا النإى  ا النإى ا ين د الجيت

  ى  ين ها ااضح فم الين ى الطنلم:2009( الايا   رهؤ ص   عن  90)

تصاعد ريع األوقاف بماليين الدراهم من خالل التوقعات المالية عند تطبيق اإلستراتيجية المالية 

لمؤسسة األوقاف بدبي

23
31.535

55

90

20052006200720082009

 
 

 

ه  تنسلؤ ههداإ ارس   العنليية الت رسنلة الالفى ا   الالف ليية إس الية إ سن يةى فيلب ه  تونحب عياية توايج . 2

 تطن  ارس   اليي  ار سن ية االنهن ليية الالف االعيل الييجي. ارس   ألوارد إ سن ية فم ول عياية الط ايش الطم

. العيل عاى   ج ةقنفة الا ء الي سسم الن بي  الياومي  االعنالاي  ابوارد تعنس سينسة   ج ةقنفة اربدا  اا بطلنرى 3

 ي  القنعدد االقين د فم الي سسة. اتطار ال  الهنراف القنعدد الاويمية الن بي  هفجا هنى اتلاي  فجيق عيل الطلنالل الطمنعل الن ب

ى االذي مسهؤ فم رفد 68لاياوف ها المجيق اليطييز   Reward Systemاهنن  ط طؤ عاى الي سسة اضت  ظن  الننفاد 

  الي سسة ألن فلنر الططايجية الطم تسنعد عاى   ج اتطبيق اليطة ارسطجاتيلية.
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لينس ار لن  اال شجات  لاااا  إلى ار لن  الين ا ى ا    بهذه . ه  منا  العينر  لنح الي سسة الالمية لناينا عاى 4

فلجد لاطنيية ا جطينعية  اليعن يج  طؤ ار سلن  الت اليططابنف ال عبيةى اينسب الاقة اليطبن لة الت الي سسةى ايلعل فلجد الالف

 .اا لطون مة

نلينف اا   طة ا جطينعية االي نريت ا سطاينرية ريية ارسنلة الي سسة ضي  سينسة  ين د ججعنف المعالعيل عاى   ج . 5

ى اال الح 70ت ايل البيوة الينرجية لاي سسة اهذا  ططاب جهداا  بيجاا فمى 69الطلنرية الطم تيد  لطنعنا  بيجاا ال  الليهار

 سسة.تلاينهنى االعيل عاى ت ايل ه ااف هذه البيوة االطنب  ألنتلنهنتهن لضين   لنح اليطة ارسطجاتيلية لاي  

.  طالف  لنح الملجد السنألقة عاى تينس  البيوة الداصاية لاي سسةى ا       لنح صنرجم بدا  تينس   اصام لاي. اهذا 6

 طاكد ال  ص     ج ةقنفة الاقة اال جية الن بي  هفجا  الي سسةى االطااال المعن  الن بي  القنعدد االقين دى االعيل عاى   ج 

 الياومي . اربدا  ااربطلنر الن بي 

. العيل عاى الط ايل االياااية بي  البداال ارسطجاتيلية فم ول الطغيجاف ا جطينعية اا لطون مةى اعاى اليسطاينف الييطامة 7

ال  ال اية انلاييية ا اليةى ات نيل القين د العاين لاي سسة الطم تسططيت اصطينر القجار البد ل ارسطجاتيلم اليننسب فم هي حدث 

 هن اهى ار سن ية ةى اه  منا  لهذه القين د العاين  ار فم عياية انت القجار الي ةج فم اليلطيتى ألنعطبنر ليية الالفها االع

 ". Building Society ال سسة لناية عاى بننء اليلطيت "

م: العيل لاي سسة الالميةى اه   Elements Of Strategic Interaction. ا هطين  ألعنناج الطمنعل ارسطجاتيلم 8

Action ى الالبTiming  ى اليعااالنفInformation   ى ارعن دRepetition  ى العنالايPlayers ى فهذه العنناج سط  د

 .71عاى فعنلية الطيطيإل ارسطجاتيلم االططبيق العيام ل 
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ا يمية   Where the organization is now. ملب عاى القين د العاين لاي سسة الس ا  ع  اضت الي سسة ار ى 9

 ى اهذا    طؤ إ  ال  ص   الجا ة انرا د ااض ة لاااا     Future Vision الااا  إلى الجيية اليسطقباية لهن

Flexibility and Willingness to Change  72.  هذه اليجا ة اارر اد سط قق ا هداإ النبياة اارسطجاتيلينف القيية الطم

 .73عننسنا إملنبينا عاى االت الي سسنف الالمية فم العنلؤ ارس المتنن ي بهن الي سسةى اهذا سينا  ا 

االسيطجد عاى المج اف اليطة     Strategic Controlلل  هذه اليجا ة ملب ه  مونحبهن لدرد عاى الط نؤ ارسطجاتيلم 

 .74ارسطجاتيلية الانبطةى االطم تنطاق ال  الجيية االجسنلة الي سسية

بقنء لاي سسنف الالمية القايةى ا   لنح ها رين د فم عنلؤ الي سسنف ارس الية اليعناجد بدا  . إ  الطيطيإل ضجارد ال10

تمعيل لهذا اللن ب ار اري الجايسمى اهذا الن    ده عاينء ارسطجاتيلية ال  ه     لنح  ي ال سسة بدا  تنب  احذر 

   .trategically awareIn order to be successful, organizations must be s75إسطجاتيلم 

عند اضت اليطة ارسطجاتيلية لاي سسة الالميةى ملب الجاعند ه ج الطغييج اليمجاض ال  البيوة الينرجية االداصاية . 11

لاي سسةى االعجفة ا تلنهنف الطم سطسالهن الي سسة ضي  إ نرهن البيوم لاااا  إلى غنمنتهن ات قيق رسنلطهن اليسطقباية فم 

 ا سطجاتيلم اليطبت. إ نر الطوار 

الت ا  جاإ الي ةجد   Strategic Alliances. ملب ه  تسعى الي سسة الالمية   ا بننء شجاكنف ات نلمنف إسطجاتيلية 12

فم الدالة ها الينطقةى هفجا اا اجينعنف اعاى ا صع ههل الييج االي سني  ال  القطن  ال عبم اا هامى بهدإ ح د إالنن نف 

 فم صطإل اال نريت ابجاال  الطنيية ال نالاة الطم م طنجهن اليلطيت االدالة. الالف لايسنهية 
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الطم تعطجض العياية الي سسية ها اليطإل   Understanding The Problem. ضجارد العيل عاى فهؤ الي نكل 13

ؤ راد ذل  عند بدامة الط غياية ضي  هي عناق ها ال نل ال  الي طيل ه   ااج  تطبيق اليطة ارسطجاتيليةى اهذا معنم ه   ط

  الطمليج فم اضت اليطة ارسطجاتيلية.

نلة فم الالاج إلى عنلؤ رجن  ا عين  14 . ملب ه   لطججؤ  لنح إسطجاتيلية الي سسة الالمية ال  ص   الاسنال اا سنليب المع 

اللن   اسيداف ا عين ى اه   طينناا ال  الي نر ة الي ةجد الجافدد لي نريت الي سسةى   سيين فم

 هعين  الييج اصدالة اليلطيت. 

 
 .76: هذا الملحق يشير إلى عوامل التخطيط اإلستراتيجياألول الملحق

 

 .77بدبي وإستراتيجيتها المالية الُقّصررؤية مؤسسة األوقاف وشؤون : يشير إلى الثاني الملحق

 الحق الم
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 بدبي. الُقّصرار العقاري لدى مؤسسة األوقاف وشؤون طبيعة االستثم]الملحق الثالث[: 

طبيعة االستثمار العقاري لدى مؤسسة ألوقاف وشؤون القُّصر

864,730,330

15,000,000 5,814,000 5,000,000

المشاريع الكبرى  المشاريع الصغرى مشاريع القُّصر عدد المشاريع

االستثمارية بنظام

BOT
 

  2006عام لالمشاركة الوقفية عن تحليل عن مصدر اإليرادات : رابعالملحق ال

IInntteerrnnaall  BBuussiinneessss  PPrroocceessss  

  العمليات الداخليةالعمليات الداخلية
لكي نرضي عمالئنا ،أي من العمليات 

 يجب أن نركز ونتفوق فيها ؟
 

، التحول الجودة ، الزمن ، االنتاجية -
 واالبتكار االلكتروني 

 

 

FFiinnaanncciiaall      الماليةالمالية  
لكي ننجح ..كيف يجب أن نبدو أمام  

 أطراف المصلحة ؟
stakeholders  

 
العائد على االستثمار، القيمة  - 

 صادية المضافة ،الربحيةاالقت

Vision 
and 

Strategy 

IInnnnoovvaattiioonn  aanndd  GGrroowwtthh  

    ر و االبداعر و االبداعالنمو/ التطويالنمو/ التطوي
لتحقيق رؤيتنا،كيف تستمر قدرتنا على 

 التغيير و التطوير ؟
 

الرضاء الوظيفي ،التعليم والتدريب  -
 ،التمكين

CCuussttoommeerr      العمالءالعمالء  
لتحقيق رؤيتنا ، كيف يجب أن نبدو   

 في نظر عمالئنا؟
 

  المتعاملينرضاء 
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