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 الُمقّدمة:

ُُرد ، مهل را مهرس الّسر ينة   دون استراتيجّية ُمحّددة المعالم، سوف تسير الُمنّظمة على غيرر 
 اّلتي تُبحر بدون دّفة!! 

 كاميجويس روس ومايكس 
من العبارة السابقة لجويس روس ومايكس كامي، نستطيع القوس أّن االستراتيجّية تلعر  الرّدور 
االستراتيجي األساسي في الّنجاح والوصوس إلى األُداف المرسومة، فالّدوس أو ُمنّظمات األعمراس 

ُا سرريكون الخاصررة كانررت أو العامررة اّلترري ال تبنرري سياسررات ا وفررم اسررتراتيجّية مدروسررة فرر ّن مصررير 
سريتم  دراسرةال هنيات المادّيرة والبشررّيةف ف ري ُر دائًما ال شس، حّتى وأّن كان لدي ا الكهير من اإلمكا

كهرر الحرديع عنرظ نظررا لتعردد اتجاُرات تناوس م  وم االستراتيجّية ُ ا الم  وم او الُمصطلح اّل ي 
ء عن االستراتيجّية أو يتعلرم الُكتّا  والباحهين والُمتخّصصين في ُ ا الش ن، فعندما يتم  كر شي

 ب ا وبكونُظ استراتيجي يتبادر إلى الّ ُن وبصورة تلقائية أّنُظ م م بس على قدر عاس من األُّمّيةف
قبس الحديع عن استراتيجّية تطوير المؤسسة العامرة للتّ مينرات االجتماعّيرة واالسرتهمار ف ّنرُظ 

وأُرداف ا فضرً   ومرّد  أُّميّت را االسرتراتيجّيةيتوّج  على الباحع أواًل توضيح ُمصرطلح او م  روم 
ستطيع تحقيم األُرداف تت األعماس الخاصة والعامة، حّتى من جان  ُمنّظما عن مراحس إعدادُا

 ،دراستنا ُ هفي المبحع األوس من  اضظُو ا ما سيتم استعر  والغايات المنشودة بُكّس ِدّقة وأريحّية،
ن االسرتراتيجّيات لخخر  في را بمرا يرت ءم مرع إمكانّيرة وطبيعرة فضً  عن الّتطّرم إلى ِعرّدة أنروام مر

الُمنّظمة ونوعّية نشاط ا حّتى تستطيع البقاء واالستمرار في سوم الُمنافسة، ُو ا ما سيتم الّتطرُّم 
 الدراسرة هم بالمبحرع الهالرع واألخيرر مرن ُر ، أّمرا فيمرا يتعلّردراستنا ُ همن ُظ في المبحع الهاني ل

ّرم إلررى طبيعررة ونرروم االسررتراتيجّية اّلترري يجرر  األخرر  ب ررا مررن وج ررة نظررر الباحررع سرريتم فيررظ الّتطرر
 لتطوير المؤسسة العامة للتّ مينات االجتماعية واالستهمارف
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 ويتضمّن املباحث اآلتية:

 المبحث األول: مفهوم وخصائص االستراتيجّية.

 : مفهوم وخصائص االستراتيجّية.أواًل 

 تراتيجّية.: أهّمّية وأهداف االسثانًيا

 : مراحل إعداد االستراتيجّية.ثالًثا

 المبحث الثاني: ُمستويات االستراتيجّية.

 : االستراتيجّية على ُمستوى الّشركة ) األم (.أواًل 

 : االستراتيجّية على ُمستوى وحدة األعمال.ثانًيا

 : االستراتيجّية الوظيفّية.ثالًثا

 العامة للًتأمينات االجتماعية.المبحث الثالث: استراتيجّية تطوير المؤسسة 

 عن المؤسسة العامة للتّأمينات االجتماعّية. ُنبذة تعريفية أواًل:        

 االتجاهات العامة الستراتيجّية تطوير المؤسسة العامة للتّأمينات االجتماعّية. ثانًيا:        

 العامة للتّأمينات االجتماعّية.ُمبررات وأهّمّية ودور استراتيجّية تطوير المؤسسة  ثالًثا:        

 

 

 



3 
 

 املبحث األول

ة
ّ
يتها مفهومها،: االسرتاتيجي

ّ
 إعدادها ومراحل خصائصها، أهم

 أوالً: مفهوم وخصائص االستراتيجية.

 (Strategy)مفهوم االستراتيجية  .1

ّيرة فري ُُناك العديد من الُكتّا  والباحهين الّر ين تنراولوا م  روم االسرتراتيجية، ِلّمرا لرُظ مرن أُمّ 

مختلف القطاعرات بمرا في را القطرام الخردماتي، الّر ي ُرو محرور بحهنرا، ف ري ُر ه البحرع سرنتناوس 

ُ ا الم  وم وفم ما جاء فيظ البعض ومحاولة القيام بتوضيحظ لكونظ ال يزاس ميداًنا خصًبا للبحع 

 والتّنظير، ف و م  وم ال زاس في مرحلة الّنمو والّنقدف

مرررررن الحضرررررارة اليونانيرررررة عرررررن الكلمرررررة األصرررررلية ل رررررا  Strategy ُنقلرررررت كلمرررررة اسرررررتراتيجّية

، وحتّررررى القرررررن التاسررررع عشررررر ارترررربط م  وم ررررا بشرررركس صررررارم بررررالُخطط Strategos اسررررتراتيجوس

 (ف2004،218الُمسررررتخدمة إلدارة قررررو  الحررررر  ووضررررع الُخطررررط العامررررة فرررري المعررررارك  المغربرررري،

حيرع كلمة مأخوذة من الحضاارة اليونانياة   ة هّي باألصلويتضح لنا من هذا أّن كلمة استراتيجيّ 

ب ّن رررا ال رررن الُمسرررتخدم فررري تعبئرررة وتحريرررك  "Oxford Dictionary"قررراموس أكسررر ورد  عّرفهاااا

-1999،17الُمعّدات الحربية بما ُيمّكن من الّسيطرة على الموقف والعدو بصورة شراملة  المغربري،

قراموس  وعّرفهاابًقا توضع أهناء الحرر ف (ف وحس  التعريف السابم ف ّن االستراتيجّية كانت س18

دارة العملّيات الحربّيرة،  "AL-Mawrid"المورد  ب ّن ا تعني علم أو فن الحر  أو وضع الُخطط وا 

ب ّن ررا علررم وفررن اسررتخدام القررّوة الّسياسررية، االقتصررادّية، الن سررّية،  Webster's)قرراموس   وعّرفهااا

ح الدعم األقصى لسياسات مطّبقة سواء في الحر  والعسكرّية لشع  أو مجموعة من الّشعو  لمن

وُنالحااان مااان الّتلريااال الساااابو ل ااااموو الماااور  أّناااُ  وصااال  (ف1995،7أو الّسرررلم  الزعبررري،

االستراتيجّية بأّنها علم وفن، فضالً عن أّنها تتطلّب ُخّطة وإ ارة، أّما قااموو ويبساتيرو فأراار 
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 إبراُّيم( ب ّن ا "مجموعة األفكار والمبادئ  وعّرفهام  إلى أّن تطبي ها يكون سواء بالحرب أو بالّسل

اّلترري تتنرراوس ميررداًنا مررن ميررادين الّنشرراط اإلنسرراني بصررورة شرراملة ُمتكاملررة، وتكررون  ات داللررة علررى 

وسائس العمس وُمتطّلباتظ واتجاُات مساراتظ بقصد إحداع تغييرات فيظ وصرواًل إلرى أُرداف محرّددة" 

شور باإلنترنت(ف وُُنا ي ُ  إبراُّيم بتعريف االستراتيجّية بعيًدا ويخرجنا ، مقاس من2011 إبراُّيم،

مررن كون ررا خاصررة بررالحر ، حيررع يصرر  ا ب ّن ررا أفكررار ومبررادئ خاصررة ألي مجرراس مررن مجرراالت 

حداع التغييرر اإليجرابيف النّ   ويلسرون(  وعّرفهااشاط اإلنساني، وبالعمس يتم الوصوس إلى ال دف وا 

ع بتنسيم جيد للوصوس إلرى ُردف شرامس، وقرد يكرون مرن الم يرد أن نرسرم تمراُهً  ب ّن ا "طريقة تتمتّ 

ل ررا فرري االسررتراتيجّية العسرركرّية، ف رري معركررة محررّددة يمكررن أّن يكررون ال رردف الّشررامس ترر مين قطعررة 

ُُنا ُّي الُج د الُمنّسم من جانر  جميرع  ُمعّينة من األرض أو مدينة صغيرة ُمعّينة، واالستراتيجّية 

شررراركين فررري سررربيس تحقيرررم  لرررك ال ررردف، وعنررردما تضرررع ُمنّظمرررة مرررا ُررردًفا ُمعّيًنرررا دعًمرررا لم ّمّت رررا المُ 

(ف وُُنررا 2006،13تسررتعمس االسررتراتيجّية لتوحيررد ج ررود جميررع األقسررام لتحقيررم ال رردف"  ويلسررون،

ب ّن رررا "مجموعرررة مرررن  وُعّرفاااتُيشرررير ويلسرررون إلرررى أُّمّيرررة وضرررع االسرررتراتيجّية لتحقيرررم األُررردافف 

قرارات والتصرفات التي يضطلع في ا المديرون بغرض تحقيم أُداف الُمنّظمة، وبدّقة أكهر ف ّي ال

نمرررو ن مرررن األفعررراس والقررررارات اّلتررري يضرررطلع في رررا الُمررردراء مرررن أجرررس تحقيرررم ُمسرررتو  مرررن األداء 

جّية في (ف وُُنا ُيبين كً  من ُس وجونز أُّمّية االستراتي2001،26المت ّوم للُمنّظمة"  ُس وجونز،

ُمنّظمات األعماس، إ  يشيران ب ّن ا عبارة عرن قررارات وتصررفات تقروم في را اإلدارة الُعليرا بالُمنّظمرة 

والُمّتمهّرررس بالُمررردراء، ف ُرررم المعنيرررين بوضرررع االسرررتراتيجّية واإلشرررراف علي رررا ومتابعت رررا حتّرررى تتحقرررم 

ع ا بطريقرة تضرمن خلرم درجرة مرن ب ّن ا " ُخطط وأنشطة الُمنّظمة اّلتري يرتم وضر وُعّرفتأُداف اف 

الّتطرراُبم بررين رسررالة الُمنّظمررة وأُررداف ا، وبررين ُرر ه الرسررالة والبيئررة اّلترري تعمررس في ررا بصررورة فّعالررة 

(ف وُُنررا يوضرح أبرو عررويلي أّن االسرتراتيجّية يجرر  أّن 2008،53و ات ك راءة عاليرة"  أبررو عرويلي،
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ب ّن ررا  وُعّرفااتبالبيئرة اّلترري تعمررس في رراف تكرون متوازنررة عنررد تحقيرم األُررداف دون أّن تحرردع ضرررر 

"اإلطررار الرر ي يستحضررر الخطرروات المسررتقبلّية لحركررة الُمنّظمررة فرري خضررم عوامررس بيئت ررا الُمحيطررة 

 بمررا يكتن  ررا مررن فُرررا وت ديرردات( وفرري ضرروء التقرردير الموضرروعي لطاقات ررا ومواردُررا وعناصررر 

ئس فاعليررة وك رراءة ُبقّيررة تسرر ّيس بلررو  األُررداف" قّوت ررا والّرر ي ي ترررض أن ينتقرري  ُمنتقيررًا( أكهررر الرسررا

(ف وُُنرررا ُيشرررير الزعبررري بررر ّن الُمنّظمرررة يجررر  أّن تضرررع اسرررتراتيجّية تتناسررر  مرررع 1995،9 الزعبررري،

مكانيات ا وبما يتناس  بالبيئة الُمحيطة في ا، حّتى تستطيع بلو  أُداف ا، و لك باستغ س  ُقدرات ا وا 

رر ا  ال ُررا اّلتري تحصرس علي را بك راءة وفاعليررة، وتجُنر  الُمشرك ت والّت ديردات اّلتري تعترضر اف ُو

ما أّكد عليظ  الجنابي( عندما عّرف ا ب ّن را ُتمهّرس اإلطرار ال لسر ي الّر ي ُيمّكرن الُمنّظمرة مرن تحقيرم 

التناُغم مع الّتحديات البيئّية من أجرس البقراء والّنمرو و لرك مرن خر س المواءمرة الواقعّيرة والّصرحيحة 

ل ُررا والّت ديردات البيئّيرة وُنقراط القرّوة والضرعف لرد  الُمنّظمرة، بمرا ُيحقّرم االسرتخدام األمهرس بين ا

 المربررع(  وعّرفهاااف )،برردون2006لإلمكانررات والمرروارد التنظيمّيررة فرري الحاضررر والُمسررتقبس  الجنررابي،

درت ا على الّتعاُمرس مرع ب ّن ا ُتعّبر عن "فكر الُمنّظمة وتوُج ات ا وتصّورات ا الُمستقبلية نحو مد  قُ 

ُيشررير المربررع أّن االسررتراتيجية يجرر  أّن وُهنااا (ف 2008،13الُمتغّيرررات البيئيررة الُمتسررارعة"  المربررع،

تواكرر  الُمتغّيررررات اّلتررري تحصرررس مرررن حول رررا أواًل برر وس، حتّرررى ال تجرررد الُمنّظمرررة ن سررر ا فجررر ة خرررارن 

ُمتمّيز ل ستراتيجّية الُمتمّيزة، ُو أفضس اختبار  تومُسون وستريك ند( إّن التن ي  ال ويرىالُمنافسةف 

رررررو أيضرررررًا أفضرررررس طريرررررم للّنجررررراح المؤسسررررري المؤّكرررررد  تومُسرررررون وسرررررتريك ند،  للتمّيررررز اإلداري، ُو

أّن أفضررس طريررم للّنجرراح المؤسسرري ُررّو تن يرر  ُمتمّيررز السررتراتيجّية ُمتمّيررزة،  أي بمعنااى(ف 2006،4

ف ررّي الطمرروح الرشرريد الّرر ي تضررعظ اإلدارة الُعليررا الّنررابع مررن  تشرررف علي ررا إدارة  ات ك رراءة ُمتمّيررزةف

القيم الّشخصّية لُ م، اّل ي يجعس أي ُمنّظمة تسعى من خ لظ لتحقيم الّتمّيز على المد  الطويس، 

و لررررررك مررررررن خرررررر س وضررررررع رؤيررررررة واضررررررحة للُمنّظمررررررة برسررررررالة م  ومررررررة ترررررردعم أُررررررداف ا وتُقّوي ررررررا 
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تّ كيررد برر ّن مررن يضررع االسررتراتيجّية ُررّي اإلدارة الُعليررا للُمنّظمررة يررتم ال وُهنااا (ف2007،54 اليررافعي،

ب ّن ررا ُخطررة عمررس طويلررة األجررس تتضررمن ُجملررة مررن األُررداف والبرردائس اّلترري تضررع ا  وُتعااّرففقررطف 

(ف ومررن تعريررف بخررو  نؤّكررد أّن االسررتراتيجّية 2009،24الُمنّظمررة للتكّيررف مررع ُمحيط ررا  بخررو ،

نيرررة طويلرررة األجرررس، وأّن تتكّيرررف مرررع البيئرررة المحيطرررة في ررراف ف رررّي ُتعّبرررر عرررن الُبرررد أّن ت ُخررر  ُمرررّدة زم

 Wheelen and)القررررارات والتصرررّرفات اإلداريرررة الموّج رررة ألداء الُمنّظمرررة فررري األمرررد البعيرررد 

Hunger,2000,3) أّن االسرررتراتيجّية مرررا ُرررّي إاّل تعبيرررر عرررن القررررارات والتصرررّرفات اإلدارّيرررة  أيّ ف

نّظمة في األمد الطويسف ف ّي مجموعة من القرارات اّلتي ت تم بع قرة الُمنّظمرة نحو سير نشاط المُ 

 Kotlerفري حرين أشرار  (Bob,Ron,2004,84)بالبيئة الخارجّية، ومرن هُرّم تحقيرم التوافُرم مع را 

 را أّن االستراتيجّية تلع  الّدور األساسي في اسرتمرار الُمنّظمرة بالُمنافسرة والبقراء فري الّسروم، إّ  أنّ 

بقرراء ع قررة م ئمررة ودائمررة بررين أُررداف الُمنّظمررة ومواردُررا وبررين ال ُرررا  عمليررة إدارّيررة لتطرروير وا 

عادة ترتي  أنشطة وُمنتجات الُمنّظمة بالّشكس اّل ي يسمح ل ا بالبقاء  البيئية، إّ  تسعى إلى رسم وا 

جراس عمل را علرى األمرد ب ّن ا تحديد توّجظ الُمنّظمرة وم وُعّرفتف (Kotler,1987,198)في الّسوم 

الطويرررس لتحقيرررم ميرررزة تناُفسرررّية، وجعل رررا قرررادرة علرررى مواج رررة الّتحرررّديات البيئيرررة، وتلبيرررة احتياجرررات 

 Johnson et)الّسرررروم، وتوّقعررررات أصررررحا  المصررررالح مررررن تشرررركيلة المرررروارد الترررري تمتلك ررررا 

al,2005,7) ّشرراط اّلترري تقررود إلررى ف ف ررّي سلسررلة مررن الّتصررّرفات الُمتعلقررة بالعملّيررات الُمرتبطررة بالن

تطررروير االسرررتراتيجّية وصرررواًل إلرررى تصرررميم ُمحرررّدد يتوافرررم مرررع بيئت رررا لتحقيرررم المركرررز االسرررتراتيجي 

ب ّن رررا "القُرررّدرة علرررى بنررراء األصررروس والم رررارات  وُعّرفااات(ف 2004،7والتّناُفسررري للُمنّظمرررة  الزامكررري،

سرري للُمنّظمررة قياًسررا بالُمنافسررين ا خرررين الُمتميررزة واّلترري ُتسرراعد علررى تعزيررز الميررزات والمركررز التّنافُ 

را علرى سربيس الر كر ال الحصرر القررار االسرتراتيجي  برن  في مجاالت ُمتعّددة واّلتي ن كر مرن أبرُز

(ف إّ  ُّي "العملّية اّلتي مرن خ ل را تخترار الُمنّظمرة المجراالت اّلتري ُتمرارس في را 2011،86خلي ة،



7 
 

برداعي  (ف إّ  ُتعدّ 2012،41أنشطت ا"  سنوسي، أسلوًبا أو وسيلة تنبع من ت كير خ م وابتكراري وا 

وتُبنررى مررن جررراء تصررنيف األحررداع ومررزن الُمتضررادات بطريقررة قيادّيررة ونقل ررا إلررى حيررز التن يرر  عررن 

طريم إعداد األُداف واألغراض والُخطرط والّسياسرات واإلجرراءات، ف رّي منراورة وُمباغترة وُم اجر ة 

وم وصواًل إلى ُدف في زيادة الحّصة الّسوقية، فضً  عن كون ا مقصودة ضد الُمنافسين في السّ 

أفكار وقرارات يتم اتخا ُا بمعزس عن توّفر كامس المعلومات وتتميز بالُمخاطرة وعدم التّ ّكد، ومن 

 لررك ف ررّي أسررلو  ت كيررر إبررداعي ابتكرراري يسررعى لتحسررين نوعيررة اإلنترران أو أسررلو  خدمررة الّزبررون 

الُمنافسرة برالتركيز علرى إظ رار وت عيررس قُرّدرة نقراط القرّوة فري الُمنّظمرة، وُمحاولررة  ُمقارنرة بالُمنّظمرات

معّرفة ُنقاط الّضعف في الُمنّظمة الُمنافسة ُبغية الحصوس على حّصة من الّسوم أكبر من حّصرة 

، إلى صياغة م  وم االستراتيجّية من (Mintzberg)(ف وقد توّصس1998،11الُمنافسين  المنيف،

 Five P's for)تضررمينظ اراء مجموعرررة كبيرررة مرررن البرراحهين ليصرررس إلررى مرررا ُيّعرررف بررررر خرر س 

Strategy) ، ّي كا تي  شار  (:2011،11ُو

موضوعة ُتحّدد سياقات وُسربس الّتصرّرف، ف رّي دالرة ُمرشردة  Planاالستراتيجّية عبارة عن ُخّطة  -

ّي ُمصّممة إلنجاز األُدافف  للّتعاُمس مع موقف ُمعّين ُو

 القصد من ا خدام الُمنافسين وااللت اف حولُ مف Ployستراتيجّية ُّي مناورة اال -

ُمتنررراغم األجرررزاء مرررن خررر س الّسرررلوك الُمعتمرررد وحتّرررى غيرررر  Patternاالسرررتراتيجّية ُرررّي أنمرررو ن  -

 الُمعتمدف

رر ا الوضررع  Positionاالسرتراتيجّية ُررّي مركررز  - أو وضررع ُمسررتقر فرري البيئرة يررتم الوصرروس إليررظ ُو

 الديناميكية وال اعليةفيتصف ب

دراك األشرياء وفقًرا لع قات را  Perspectiveاالستراتيجّية ُّي منظور  - يعطي الُقّدرة على رؤية وا 

 الّصحيحةف
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من خالل ما تم استعراضه عن مفهوم االستراتيجّية فقد سبق للباحث أّن عّرفها بأّنها "ُخّطة 

منااب بعيااد الماادىا تحتااوي علااى ُجملااة ماان تعااّدها وتشاارف عليهااا اادارة الُعلياااا تحماال طاااب    

 (.88ا2019األهداف تسعى إلى تحقيقهاا فب ظّل ظروف البيئة الُمحيطة" )الُكميتبا

 خصائص االستراتيجّية: .2

بنرراء علررى مررا تررم استعراضررظ سررابًقا حرروس م  رروم االسررتراتيجّية، يمكررن القرروس أّن ل سررتراتيجّية 

 ُيحّددها الباحث فب اآلتب:خصائا عديدة 

 ُمخططين ل ا والمشرفين والقائمين علي ا ُّي اإلدارة الُعليافال -

 احتوائ ا على ُخّطة لتن ي ُاف -

 تحمس طابع زمني بعيد  للُمستقبس(ف -

 تحتوي على أُداف يج  الوصوس إلي ا وتحقيق اف -

 يج  أّن تكون  مرنة( وقابلة للتعديس وفقًا للُمتغيرات البيئية الداخلية والخارجيةف -

 البيئة الداخلية والخارجيةفُتراعي ظروف  -

 استخدامات ا واسعة وبمختلف المجاالتف -

 تحتوي على ُعنصر المخاطرةف -

 احتماس نجاح ا أو فشل اف -

وترتكرررررز االسرررررتراتيجّية وفرررررم الشررررريخلي علرررررى هررررر ع ركرررررائز أو أبعررررراد أساسرررررية ُرررررّي ا تررررري 

 (:2013،19 الشيخلي،

رات والقضايا  ات األُّمّيرة البالغرة دون األبعراد : وتعني أّن االستراتيجّية تتعامس مع القرااألهّمّية -

 التكتيكيةف
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: تعنري الّشرمولية ك حرد أبعراد االسرتراتيجّية أّن ال عرس االسرتراتيجي يتصرف بكونرظ واسرع الّشمولّية -

الّنطرررام يتعامرررس مرررع الّنطرررام العرررام للحّركرررة باتجررراه الُمسرررتقبس، ويقررروم بررر دوار واسرررعة األُفرررم غيرررر 

 دةفُمتخّصصة بوظي ة ُمحدّ 

: أي المجاس الحقيقي لتطبيم االستراتيجّية فري الُمسرتقبس، أي أّن االسرتراتيجّية الّنظرة الُمستقبلية -

 تُنّ   عبر مد  زمني يبدأ من الحاضر إلى الُمستقبس ول ّترة زمنّية بعيدةف

 ثانياً: أهّمّية وأهداف االستراتيجّية.

 أهّمّية االستراتيجّية: .1

ُرررامي فررري بقررراء واسرررتقرار ونمرررو الُمنّظمرررات عنررردما يرررتم اسرررتخدام ا  تلعررر  االسرررتراتيجّية دوًرا

ب سرالي  علمّيررة بعيرردة عررن التّقليررد والعشرروائّيةف وترزداد أُّميّت ررا عنرردما تعمررس ُمنّظمررات األعمرراس فرري 

 (:21-2010،20(ف وتبُرز أُّميّت ا في ا تي  الصميدعي،2013،29بيئة ُمتغّيرة  مساعدة،

و لرررك مرررن خرر س معرفرررة اتجاُرررات وأُرررداف الُمنّظمرررة لُمرررّدة زمنّيرررة  تحقيررم أفضرررس إنجررراز ُممكرررن -أ

 طويلة نسبًياف

 تغّطي الُخّطة االستراتيجّية أُداًفا وتوّج ات واضحة الُمستقبسف - 

الّتعرررّرف علرررى العوامرررس الداخلّيرررة والخارجّيرررة المؤدّيرررة إلرررى أحرررداع تغّيررررات م مرررة فررري الُمنّظمرررة  -ن

 ي األسوام أو البحع عن أسوام جديدةفكإدخاس ُمنتجات جديدة أو الّتوّسع ف

ُتسرررراعد االسررررتراتيجّية ُمتخرررر ي القرررررار علررررى معرفررررة االتجاُررررات الّصررررحيحة فرررري اتخررررا  القرررررارات  -د

 وُتساعد الُمدراء على فحا الُمشك ت الرئيسّيةف

 تنظيم تداخس القرارات الُم ّمة الُمتعّلقة باتجاُات الُمنّظمةف -ه

خررر ي القررررار مررن تحقيرررم االتصررراس الكرررفء أو التّنسررريم والّتكاُمرررس ُتمّكررن الُخطّرررة االسرررتراتيجّية ُمتّ  -و

 والتّ اُعس مع كافة ال ّعالّيات للُمنّظمةف
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 أّن الّتخطيط االستراتيجي الناجح ُّو بحد  اتظ من األعماس اإلدارية الك ؤةف -ز

 ( ا تي:2002،33 مرسي واخرون، وُيضيف

البرررردائس الُمتاحررررة ِمّمررررا يزيررررد مررررن فاعليررررة القرررررارات الجماعيررررة تررررؤّدي دائًمررررا إلررررى اختيررررار أفضررررس  -ح

 االستراتيجية الُمختارةف

 تُقّرر األدوار وتوّضح ا وُتساعد على تقليا ال جوات والّتعارض بين األفراد والّنشاطاتف -ط

 (ف ا تي:2019،90 الُكميتي،ويضيف 

مكانررات الُمنّظمررة، بمررا ُيمّكن ررا مررن اسررتغ س جوانرر  القرروّ  -ي ة والتغلّرر  التخصرريا ال ّعرراس لمرروارد وا 

 على جوان  الّضعف في اف

 ترسم أو ُتحّدد الّطريم الّصحيح للُمنّظمة للوصوس إلى ال دفف -ك

 تدعيم األداء وتحقيم الّنتائج المالّية الُمرضّيةف -س

 صمام أمان للُمنًظمة أهناء مزاولة نشاط اف -م

 صمام أمان للُمنًظمة أهناء شّدة الُمنافسةف -ن

 أهداف االستراتيجّية: .2

ُررررداف االسرررتراتيجّية مررررن قطررررام  خرررر، ومررررن ُمنّظمرررة أُلخررررر ، إّ  أّن األُررررداف تختلرررف األ

ا عرن األُرداف االسرتراتيجّية للقطرام الخرّدمي، فضرً   االستراتيجّية للقطام الّصناعي تختلف بردوُر

ا عرررن األُرررداف  عرررن أّن األُرررداف االسرررتراتيجّية لُمنّظمرررات األعمررراس الخاصرررة كررر لك تختلرررف بررردوُر

للُمنّظمات العامة إاّل أّن العامس الُمشترك بينُ م ُّو ترجمة األُداف االستراتيجّية إلرى االستراتيجّية 

نتررائج تخرردم الُمنّظمررة وتُنّمي ررا بغررض الّنظررر عررن طبيعررة نشرراط اف إ  ُتعررّرف األُررداف ب ّن ررا النتررائج 

مكانيرة المطلو  تحقيق ا لترجمة م ام الُمنّظمة ورسالت ا إلى واقع عملري وتتسرم بالتحديرد الر دقيم وا 

 (:235-2010،234القياس والميس إلى التّ صيس، وتتمّيز بكون ا تعكس ا تي  السكارنة،

 حالة أو وضع مرغو  فيظف -
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 وسيلة لقياس التّقّدم تجاه الوضع المرغو ف -

 نتيجة ُيمكن تحقيق اف -

 إطار زمني ُيمكن من خ لظ تحقيم األُداف المنشودةف -

 (:239-2010،236ستراتيجّية ف ّي كا تي  السكارنة،وبالّنظر إلى أنوام األُداف اال

 أهداف استراتيجّية )طويلة األجل(: .1

 ُتصا  بشكس عام وشامس حوس النتائج الُكّلّية المطلو  تحقيق اف -

 تضّع ا اإلدارة الُعليا على ُمستو  الُمنّظمة كُكّسف -

 طويلة األجس وغير ُمحّددة الّن ايةف -

 ل(:أهداف تكتيكية )ُمتوّسطة األج .2

 اإلداراتف /ُتصا  على ُمستو  القطاعات  -

 ُمتوّسطة األجس ول ا ن ايات ُمحّددةف -

 أكهر تحديًدا من األُداف االستراتيجّية وتشتم من اف -

 ُتمّهس الوسائس اّلتي من خ ل ا تتحقم األُداف االستراتيجّيةف -

 أهداف تشغيلية )قصيرة األجل(: .3

 رادفُتصا  على ُمستو  األقسام والوحدات واألف -

 أكهر ت صيً  وتحديًدا من األُداف التكتيكية وتشتم من اف -

 قصيرة األجس وُتمّهس وسائس تحقيم األُداف التكتيكيةف -

 وُُناك نوم اخر من األُداف وفم  السكارنة( ك لك حّددُا با تي:

 أهداف داخلّية: .1

 ُتستخدم كمرجع إلدارة أداء الُمنّظمةف -

 نّظمةفُتستخدم للتّنسيم بين إدارات المُ  -
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 أهداف خارجّية: .2

ُتستخدم لتحديد ماُّي العناصر الخارجّية اّلتي تؤّيدُا وتسعى إلي ا الُمنّظمة وما ُرّي العناصرر  -

 اّلتي ُّي ضدُا وُتعارض اف

 ك لك موج ة لخطراف اأُلخر   ات المصلحة إ  قّد ُتستخدم للّتوضيح، أو للّدعم، أو للّرقابةف -

 أهداف مفتوحة: .3

ّي تلع  دور مجاالت األداء الرئيسّيةفتوّج ات عامة د -  ون تحديد واضح لخُداف ُو

 أهداف ُمغلقة: .4

 وصف دقيم للّنتائج المطلوبةف -

ويضرررررررريف  السرررررررركارنة( فرررررررري كتررررررررا  اخررررررررر، مجموعررررررررة مررررررررن األُررررررررداف حررررررررّددُا بررررررررا تي 

 (:217-2015،215 السكارنة،

يعكرس مرد  صرعوبة خررط  : إّ  ُتمهّرس االختبرار الّن رائي لنشرراط األعمراس والّر يأهاداف الّربحّياة .1

الُمنتجات والمقدرة على تحقيم ُمستويات أعلى من األداء التّناُفسي فري اإلنتران والُمبيعرات، إّ  

أّن معيرررار الّربحّيرررة ُيمهّرررس العائرررد علرررى االسرررتهمارف إ  أشرررار إلي رررا  رامرررز( باألُرررداف الطموحرررة 

تّررررررررردّفم الّنقررررررررردي والّررررررررر ي قّسرررررررررم ا إلرررررررررى أُرررررررررداف مالّيرررررررررة تحتررررررررروي إلرررررررررى جانررررررررر  الّربحّيرررررررررة، ال

 (ف 209-1997،208 رامز،

: إّ  ُيمكرررن تحقيق رررا مرررن خررر س هررر ع وسرررائس ُرررّي  التّنويرررع، االسرررتهمار فررري أهاااداف المروناااة .2

 الموارد غير الُمستقلة، تقليس درجة االلتزام بالنُّسبة للموارد الموّج ة ل ستخدامات الخاصة(ف

حّصرررة الّسررروقّيةف وحرررّددُا  رامرررز( باألُرررداف إّ  ُيعّبرررر عن رررا بررررقم الُمبيعرررات وال أهاااداف الّنماااو: .3

الّنمرو، والّر ي تحتروي إلرى جانر  الحّصرة  /الّطموحة واّل ي قّسم ا إلى مجموعرة أُرداف البقراء

 (ف1997،209الّسوقّية ُكً  من اإلنتاجّية، واالبتكار  رامز،

 وُيشير  السكارنة( ك لك إلى وجود تصني ات ُأخر  لخُداف وّضّح ا با تي:
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 هداف الرئيسّية واألهداف الفرعّية:األ .1

: ُتمّهس تلك األُداف اّلتي ال تحتان إلى الّتدليس على سب  وجودُا بس اكت ى األهداف الرئيسّية -أ

ا للّتدليس علي ا، و لك مهس ُدف تحقيم االنتشار األفقي والرأسيف  ب كُر

رة فري سربيس تحقيرم األُرداف : ُتمهّرس أُرداًفا  ات طبيعرة وهيقرة ول را أُّمّيرة كبيراألهداف الفرعّياة - 

 الرئيسّية، و لك مهس ُدف تحقيم كّمية انتشار ُمعّينة في الش رف

 األهداف الُمعلنة واألهداف الواقعية: .2

: وُتمهّررس األُررداف المنشررورة للجم ررور مررن خرر س تقررارير وتصررريحات بمررا ي ررم األهااداف الُمعلنااة -أ

لُعليا في ع قت ا بالعاملين و لك مهس ُدف الجماعات وقو  التّ هير الخارجّية، كما ت م اإلدارة ا

 المسئولّية االجتماعّية تجاه الُمجتمعف

: وُتمهّررس األُررداف التشررغيلّية والعملّيررة ال زمررة إلدارة العمليررات داخررس الُمنّظمررة األهااداف الوايعّيااة - 

 بما ي م إدارة األعماسف

 األهداف الفردّية واألهداف التنظيمّية: .3

: لُكس فررد مجموعرة فريردة مرن األُرداف الُممّيرزة والُمحرّددة، إّ  ُيمكرن فرداألهداف على ُمستوى ال -أ

االسررتعانة بنمررو ن ترردّرن الحاجررات لسررّلم  ماسررلو( فرري الّتعررّرف علررى األُررداف اّلترري يسررعى ال رررد 

 لتحقيق ا، إّ  ُيحّدد ُكّس فرد في ُكّس ُمستو  من تلك الُمستويات إلى ِعّدة أُداف يسعى إلي اف

ُُنراك اخرت ف حروس تصرني ات األُرداف اّلتري يجر  أّن لى الُمساتوى التنظيماباألهداف ع -  : إّ  

تسعى الُمنّظمة إلى تحقيق ا وفي ُ ا الّصدد نجد أّن  بيتر دراكر( قّد اقترح األُرداف لُمنّظمرات 

 األعماس با تي:

ن : إّ  تسرررعى ُمنّظمرررات األعمررراس إلرررى الّسررريطرة علرررى نصررري  ُمعرررّين مرررالموياااف مااان االنتشاااار -

 الجم ور ُيمّكن ا من قياسظ لتحقيم غايات ا وكس  ت ييد جم وري قوي ل اف
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: إّ  يجرر  علررى الُمنّظمررة أّن ُتحررّدد معررايير جديرردة، ومررا يجرر  أّن ُتضرري ُظ مررن اابااداو والّتجديااد -

ُطرم وأسالي  لوظائ  ا التنظيمية وُسبس تخ يض الُمّدة الّزمنيرة ومجراالت تنميرة المروارد البشررّية 

 وتدريبُ مففي ا 

: إّ  يجرر  أّن يضررع التّنظرريم األُررداف اّلترري تمّكنررُظ مررن قيرراس ك رراءة اسررتخدام مرروارده اانتاجّيااة -

 الُمتاحةف

: ي ررتم التّنظرريم بوضررع المعررايير اّلتررري ُتسرراعده علررى اسررتغ س مررروارده المااوارد المالّيااة والمادّياااة -

 المالّية والمادّية أفضس استغ س ُممكنف

ُمنّظمات األعماس لبناء معايير تس م في قياس العائد علرى االسرتهمار واّلتري  : إّ  تسعىالّربحّية -

 ُيمكن الوقوف علي ا من خ س العديد من الُمعّدالت والنُّس ف

: يجر  تحديرد ُمسرتويات أداء ُمحرّددة لقيراس أداء العراملين، والوقروف إنجا  العاملين واتجاهاتُهم -

 عمس واألداءفعلى أنماط وُمستويات اتجاُاتُ م نحو ال

را االجتمراعي واهرار المسئولّية العاماة - : تضرع الُمنّظمرة بعرض األُرداف اّلتري تتعلرم بقيراس دوُر

 أنشطّت ا ومكانت ا في الُمجتمع اّل ي تعي  فيظف

 ثالثاً: مراحل إعداد االستراتيجّية:

املررة تن يرر  االسررتراتيجّية مررن خمررس م ررام ُمترابطررة وُمتك/ تتكررون عمليررة وضررع االسررتراتيجّية

رررررّي علرررررى النحرررررو ا تررررري   تومسرررررون، إدارًيررررا والّررررر ي ُتمهّرررررس الم رررررام الخمرررررس لرررررإلدارة االسرررررتراتيجّية ُو

 (:2006،6ستريك ند،

وضررع رؤيررة اسررتراتيجّية ِلمررا ترغرر  الُمنّظمررة فرري تحقيقررظ علررى المررد  الطويررس، وتحديررد الّشرركس  ف1

دفرررع الُمنّظمرررة قررردًما نحرررو الّن رررائي الّررر ي ترغررر  الُمنّظمرررة فررري أّن تصررربح عليرررظ فررري الُمسرررتقبس، و 

 صو  أُداف العمسف
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إعررداد األُررداف المنشررودة، والمقصررود برر لك تحويررس الرؤيررة االسررتراتيجّية إلررى نتررائج وُمخرجررات  ف2

 ُمحّددة تُنّ  ُا الُمنّظمة، وتعمس على تحقيق اف

 ابتكار استراتيجّية لتحقيم الّنتائج والُمخرجات المطلوبةف ف3

 ة وتن ي ُا بك اءة وفاعلّيةفتطبيم االستراتيجّية الُمختار  ف4

جرررراء الّتعررردي ت الّضررررورّية لتصرررحيح الرؤيرررة أو الّتوّجرررظ علرررى المرررد  الّطويرررس أو  ف5 تقرررّيم األداء وا 

األُررداف أو االسررتراتيجّية أو التّن يرر ، فرري ضرروء الخبرررات الواقعّيررة والظّررروف الُمتغّيرررة واألفكررار 

 الجديدة والُ را السانحةف

ة إعداد االستراتيجّية ب ّن ا تتكّون من خمسة مراحس أساسية ُرّي بينما  مرسي( أوضح عملي

 (:106-2003،96كا تي  مرسي،

 :Missionصياغة رسالة الُمنّظمة   .1

را مرن الُمنّظمرات مرن حيرع مجراس  إّ  يقصد في ا اإلطار الرئيسي الُممّيز للُمنّظمة دون غيُر

 ررررّرم بررررين الرؤيرررة االسررررتراتيجّية للُمنّظمررررة نشررراط ا وُمنتجات ررررا وزبائن رررا وأسررررواق اف وُُنررررا يجررر  أّن نُ 

ومضرررمون رسرررالت ا، فررري حرررين أّن ال رررّدف األساسررري مرررن الرؤّيرررة االسرررتراتيجّية ُرررو توضررريح اّتجررراه 

الُمنّظمة ف ّن ُمصطلح مضمون الرسالة يتعامس مع مجاس عمس الُمنّظمة الحالي: كينونت را الحالّيرة 

ضرمون الرسرالة علرى ُمنتجرات الُمنّظمرة وخردمات ا الحالّيرة وما تقروم فيرظ حالًيرا، إّ  عرادة مرا ُيرّكرز م

مكانرات تجارّيرة، فعلرى الررغم مرن تر هير صرياغة الرسرالة بمرا  وأنوام زبائن ا وما لدي ا من تقنيات وا 

تقرروم فيررظ الُمنّظمررة اليرروم، إاّل أّن الرؤيررة االسررتراتيجّية ل ررا قيمررة أكبررر فرري مجرراس إعررداد االتجاُررات 

تراتيجّية الُمسرتقبلّية فري إطرار توّج رات إدارّيرة دائمرة، للّتطلّرع ِلمرا ُرو أبعرد مرن العامة وتكروين االسر

حررردود الوقرررت الحاضرررر فضرررً  عرررن التّ كيرررر اسرررتراتيجًيا فررري تررر هير التّقنيرررات الجديررردة، ومرررد  تغّيرررر 

سرانحة حاجات الّزبائن وتوّقعاتُ م، وُمتطلبات اللحام بالُمنافسين، والتغّل  عليُ م، وُفرا الّسوم ال

اّلتي يج  على الُمنّظمرة أن تقتنصر ا، وُكرّس العوامرس الداخلّيرة والخارجّيرة اأُلخرر  اّلتري توّضرح مرا 
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ويساتدل (ف 8-2006،7يج  على الُمنّظمرة أّن تقروم فيرظ اسرتعداًد للُمسرتقبس  تومسرون، سرتريك ند،

ة ُرّي بمهابرة اسرتراتيجّية أّن الرسالة يتم صياغت ا وفم نشاط الُمنّظمة الحرالي، بينمرا الرؤيرالباحث 

توّضررح اتجرراه الُمنّظمررة فرري الُمسررتقبس، إّ  أّن الرسررالة مررا ُررّي إاّل كّلمررات يررتم صررياغت ا بعنايررة مررن 

الُمنّظمة بحيع تكون ل را تر هير فّعراس علرى الّصرورة الّ ُنّيرة للّزبرائن نحرو ُمنتجات را او خردمات اف إ  

( تتسررررم بعررررّدة سررررمات ُررررّي علررررى الّنحررررو ا ترررري أّن الرسررررالة ال ّعالررررة ومررررن وج ررررة نظررررر  المغربرررري

 (:81-1999،79 المغربي،

اّل  - أّن تتسررم الرسررالة بإمكانيررة تحويررس الكّلمررات والّشررعارات إلررى ُخطررط وسياسررات وبرررامج عمررس وا 

 أصبحت دعاوي جوفاء ت ز هّقة الّزبائن بداًل من تدعيم اف

 ا بُمراعاة عناصر الّتحّدي والمواج رة أّن تتسم الرسالة بالواقعّية والموضوعّية، أي ُيمكن تطبيق -

 واإلصرار على تحقيم أقصى االست ادة من اإلمكانيات والموارد الُمتاحةف

يجررر  أّن ُتحرررافظ الرسرررالة علرررى أواصرررر ع قت رررا بالبيئرررة الُمحيطرررة بمراعررراة ظروف رررا وطبيعت رررا  -

 الحالية وتوقعات ا الُمستقبلّيةف

الّزبررائن، والع قررات والقواعررد المعروفررة اّلترري تحُكررم  يجرر  أّن ت ُخرر  الرسررالة فرري االعتبررار حاجررة -

 الّسوم واّل ي ُتمارس الُمنّظمة نشاط ا فيظف

يجررر  أّن تتطررررم الرسرررالة للوصرررف العرررام لكي يرررة تحقيرررم الّنترررائج المرجرررّوة مرررن خررر س األنشرررطة  -

 ّقق افوالعملّيات اّلتي ُتمارس ا الُمنّظمة، والُمنتجات اّلتي تُقّدم ا والمنافع اّلتي ُتح

يجررررر  أّن ت ررررردف الرسرررررالة إلرررررى تحقيرررررم التكاُمرررررس برررررين أجرررررزاء ومكّونرررررات الُمنّظمرررررة ووحررررردات ا  -

والُمستويات الُمختل ة ل ستراتيجّية سواًء على الُمستو  الُكّلي للُمنّظمة أو على ُمستو  وحدات 

 فاألعماس أو على الُمستو  الوظي ي والتشغيلي، بحيع يج  أّن تشملُ م الرسالة جميًعا



17 
 

مررن سررمات الرسررالة ال ّعالررة أّن تكررون واضررحة المعرراني والكّلمررات، ودقيقررة فرري تعبيرات ررا، بحيررع  -

ي  م را جميرع األطرراف سررواًء كرانوا مرن داخررس أو خرارن الُمنّظمرة، فضررً  عرن اختصرار ُجمل ررا 

 بما ُيمّكن ا من ارتباط ا ب ُن األفراد وييّسر ت كرُُم ل اف

بقررريم وُمعتقررردات وفلسررر ة الُمنّظمرررة بمرررا يوّضرررح اإليديولوجيرررة  يجررر  أّن تررررتبط رسرررالة الُمنّظمرررة -

 ال كرية ونمط اإلدارة السائد في الُمنّظمةف

يجررر  أّن ُتصررررا  الرسرررالة بعنايررررة فائقررررة فررري كّلمررررات ُمحرررّددة بمررررا ُيبررررّين االتجررراه نحررررو الغايررررات  -

 واألُداف االستراتيجّية واالنسجام مع اف

ال ّعالررة عوامررس الّتوّسررع والّنمررو المتوّقعررة فرري الُمنتجررات يؤخرر  فرري االعتبررار عنررد إعررداد الرسررالة  -

 واألسوام والّزبائن وتعّدد شرائحُ مف

 (:2010،13وللّرسالة عّدة أبعاد نوردُا في ا تي  القحطاني،

 الج ات الُمست دفةف 

 الخدمات اّلتي تُقّدم ا الُمنّظمةف 

 النطام الُجغرافي اّلتي تخدمظف 

 ُمستخدمة في تقديم الخدمةفالتكنولوجيا والعملّيات ال 

 نظرة الُمنّظمة إلى ن س اف 

 صورة الُمنّظمة في أ ُان الّزبائنف 

 Davidُُناك عناصر يج  أّن تشمل ا رسالة الُمنّظمة مرن بين را تلرك الّدراسرة اّلتري أجراُرا 

ررّي  والّرر ي توّصررس في ررا إلررى أّن عناصررر الرسررالة األساسررية للُمنّظمررة تتمهّررس فرري تسررعة عناصررر ُو

الّزبررائن، الُمنتجررات، الموقررع، التكنولوجيرررا، االُتمررام بررالبحوع، ال لسررر ة ال كرّيررة، الم  رروم الررر اتي،  

االُتمام بالصورة العامرة، االُتمرام بالعراملين(، إّ  لرم توّضرح الّدراسرة ترتيًبرا ُمحرّدًدا لتلرك العناصرر 
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نمررا طالبررت بتحليل ررا وضرررورة دراسررت ا مررن خرر س اإلجابررة علررى التسرراؤال ت المقرونررة لُكررّس من رررا وا 

 ا تي: (1)حّس  الجدوس 

 ُيبّيـــن (1)جدول 

 عناصـــر رسالـــة الُمنّظمـــة

 التســــــــــــــــــــاؤالت الُلنصــــــــــــــــــــر

ُُم زبائن الُمنّظمة؟ الّزبائن ف1  من 
 ماُّي الُمنتجات والخدمات األساسية التي تُقّدم ا الُمنّظمة؟ الُمنتجات ف2
 ماُّي األسوام التي تُنافس في ا ُمنتجات الُمنّظمة؟ األسوام ف3
 ماُّي ُأسس التكنولوجيا اّلتي تعتمد علي ا الُمنّظمة؟ التكنولوجيا ف4
 ماُّي التزامات الُمنّظمة نحو تحقيم األُداف االقتصادّية؟ الربحّية /الّنمو /البقاء ف5
ا واُتمامات ا؟ماُّي قّيم وُمعتقدات الُمن ال لس ة واإليديولوجية ف6  ّظمة ومناخ ا وأولويات فكُر
 ماُّي أُم نواحي قّوة الُمنّظمة ومزاياُا التّناُفسّية؟ الم  وم ال اتي ف7
 ماُّي االنطباعات العامة لد  الجم ور عن الُمنّظمة؟ الّصورة العامة ف8
 ماُّي اتجاُات الُمنّظمة نحو عاملي ا؟ العاملين ف9

 (.82ا1999المصدر: )المغرببا

لحياة العملّية تسعى العديد من الُمنّظمات الناجحة إلى صياغة رسالة واضحة ومحرّددة في ا

واسررررررررتخدام ا كرررررررردليس للعمررررررررس، مررررررررن األمهلررررررررة علررررررررى بعررررررررض رسررررررررائس الُمنّظمررررررررات نررررررررورد ا ترررررررري 

 (:2003،123 زايد،

 .)رسالة بنك المشرق )دولة اامارات العربية الُمّتحدة 

مجرراس الخرردمات الماليررة فرري دولررة اإلمررارات، وأّن نكررون  "م متنررا أّن نكررون الُمنّظمررة القائرردة فرري

 االختيار األوس للعاملين والجم ور والُمستهمرين والُمجتمع كُكّس"ف

  رسالة ُمنّظمة ماكدونالد العالميةMcDonald's: 

 "نسعى إلشبام ش ّية العالم بتقديم طعام جّيد ُمقّدم بشكس حسن وبسعر مقبوس"ف
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 وُيضيف الباحث اآلتب:

 لة ُمنّظمة رساNike. 

 "جل  اإلل ام واالبتكار لُكّس رياضي في العالم"ف

  رسالة ُمنّظمةApple. 

 "تقديم أفضس أج زة الحاس  الّشخصي في العالم"ف

  رسالة ُمنّظمةIKEA. 

"خلررم حيرراة يومّيررة أفضررس للكهيررر مررن الّنرراس"، تتمهّررس فكرتنررا الّتجارّيررة فرري أّن ُنقررّدم مجموعررة 

هاع المنزلي  ات الّتصميم الُمتمّيز والعملّية ب سرعار ُمنخّ ضرة جردبا بمتنراوس واسعة من ُمنتجات األ

 ُمعظم الّناس"ف

 :Goals and Objectiveالغايات واألهداف   .2

ُّي الّنتائج الّن ائية اّلتي تسعى الُمنّظمة إلرى تحقيق را فري األجلرين الُمتوّسرط والبعيرد، إّ  يرتم 

ُُناك نوعان من األُرداف صياغت ا بناًء على رؤية ورسالة ال ُمنّظمةف وير  الكهير من الُكتّا  أّن 

رّي عبرارة عرن أُرداف  (Goals)على ُمستو  الُمنّظمة يج  الت ريم بينُ ما، األوس ُّي الغايرات  ُو

طويلة األجس للُمنّظمة وُتمهّرس مرا ُيرراد تحقيقرظ بردون أي تحديرد كمري للّنتيجرة، كر ن تسرعى الُمنّظمرة 

رّي أُرداف (Objectiveة أو الحّصة الّسوقّية، أّما النوم الهاني فيتمّهس باألُرداف لزيادة الّربحيّ  ( ُو

مرهً ، كمرا يجر  تحديرد  % 10تحمس معنى كّمي، ك ن تسرعى الُمنّظمرة إلرى زيرادة ُمبيعات را بنسربة 

نة الُمقبلرة الُمّدة الّزمنّية لتحقيم ُ ا ال دف، ك ن ُتخّطط لتحقيم الّزيادة في الُمبيعات مع ن اية الّسر

ُُنررراك تطررراُبم برررين األُرررداف والغايررراتف أّن 2012،216 التلبررراني واخررررون، (ف ِمّمرررا يعنررري  لرررك أّن 

األُداف االستراتيجية ُّي حالة ُمستقبلية مرغوبة تسعى الُمنّظمة لتحقيق ا أو الوصوس إلي ا، ُو ه 

لقائمررة علررى ربررط الماضرري ا ةسررتقبليّ الرؤيررة المُ الحالررة لررم ترر ِت مررن فرررا  بررس جرراءت ُمستخلصررة مررن 

 (ف2010،61 إلى الُمستقبس  عبيد،بالحاضر وصوالً 
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 :External Analysisالّتحليل الخارجي   .3

ّو تحديد الُ را والّت ديدات اّلتي تواج  ا الُمنّظمة من حيع فحا البيئرة العامرة والبيئرة  ُو

ّن التشغيلّية للُمنّظمةف إّ  أّن ف م البيئة الخارجّية لُمنّظمة األعم اس يعتبر شرًطا أساسًيا لنجاح را، وا 

ُرر ا ال  ررم ُمرررتبط بقُرردرة الُمنّظمررة علررى تجميررع وتحليررس وفحررا المعلومررات والبيانررات  ات الع قررة 

(ف والبيئرررة الخارجّيرررة ُرررّي البيئرررة الُمحيطرررة 2011،17لغررررض تطررروير الخيرررارات الُمناسررربة  هوابترررظ،

رراف إّ  يّطلّرر  تحليل ررا األخرر  فرري ا ترري بالُمنّظمررة مررن الخررارن واّلترري يصررع  الّسرريطرة علي  ررا وتغييُر

 (:20-2009،19 العيد،

: إّ  علررى الُمنّظمررة جمررع أكبررر قرردر ُممكررن مررن المعلومررات عررن البيئررة والقيررام جمااا المللومااات -أ

بتحليل ررا لتحديررد االسررتراتيجّية الُمناسرربة، وعمليررة جمررع المعلومررات تكتسرري أُّمّيررة كبيرررة إّ  الُبررد 

ة جمرع المعلومرات هُرّم تحديرد معلومرات البيئرة اّلتري ت ُرم الُمنّظمرة وتحديرد نوعّيرة من تحديد كي يّ 

 المعلومات المطلوبة إلعداد االستراتيجّية وتمس المعلومات ما يلي:

ُُم أسررعارُُم قررّوتُ م، الُمسررت لكين سررلوكُ م معلومااات عاان الّصااناعة أو الّتجااارة - : المرروردين عرردد

ُُم قُرردرتُ م الشرررائّية، ال ُُم قررّوتُ م، احتمرراس دخرروس ُمنافسررّين ُجرردد، ُمنتجرراتُ م، عرردد ُمنافسررّين عرردد

ا ففف إلخف  استراتيجياتُ م، الّسوم حجمظ طبيعتظ تطّوره، التكنولوجيا الحالّية وتطّوُر

: الّطبقرررات االجتماعّيرررة، نمرررط الحيررراة العائلّيرررة، الرررّدين، معلوماااات عااان العناصااار االجتماعّياااة -

 ، ُمستو  المعيشة، فففإلخفالّتعليم، هقافة الُمجتمع

: االسررتقرار والتّرروازن الّسياسرري، التّنظرريم الّسياسرري للّدولررة، معلومااات عاان العناصاار الّسياسااّية -

 سياسات الدعم والحماية، الّسياسة الخارجّية، الّسياسة الدفاعّيةف

منرراطم  : الصررراعات القومّيررة والّدولّيررة، الّنمررو االقتصررادي فرريمعلومااات عاان العناصاار الّدولّيااة -

 العالم، الُمنّظمات الّدولّية، القوانين الّدولّية، االستهمار األجنبيفففإلخف
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ُُنرراك مصررادر ُمختل ررة لجمررع المعلومررات من ررا الُغرررف الصررناعّية تحديااد مصااادر المعلومااات -  :

والّتجارّيرة، الروزارات، المجر ت العلمّيررة فري االقتصراد واإلدارة، مراكررز البحروع العلمّيرة، مكاترر  

 ستشارات االقتصادّية، األسات ة والباحهين المتخّصصينفففإلخفاال

: ويرتم  لرك مرن خر س المعلومرات اّلتري يرتم جمع را، إّ  يرتم تروفير اكترال الفُار  والّته يا ات - 

البيانررات األساسررّية بشرركس ُمناسرر  لُكررّس المسررئولين لُمناقشررّت ا ومررن هُررّم تقررديم تقررارير عن ررا بحيررع 

لُمسرررتقبلّية لُكرررّس ُعنصرررر مرررن العناصرررر، ومرررن هُرررّم ُيمكرررن التّنّبرررؤ ووضرررع ُترّكرررز علرررى االتجاُرررات ا

اف  االفتراضات التخطيطّية من خ س استخدام أسالي  العصف الّ ُني وغيُر

: و لك بوضع ا على شكس قائمة وتحديد ت هير ُكّس ُعنصر من ا فري تحليل الّته ي ات والفُر  -ن

بمعنااى د مررد  التّرر هير ُمقارنررة بالعناصررر اأُلخررر ف تحقيررم األُررداف بإعطائررظ قيمررة ُمعّينررة لتحديرر

اسرررتغ س ال ُررررا وتقليرررس الّت ديرررداتف ومرررن أُرررم النمرررا ن الُمسرررتخدمة فررري تحليرررس البيئرررة  آخااار

 ن، إّ  يقروم ُر ا النمرو ن علرى فكررة أّن علرى الُمرديرين االسرتراتيجييأنموذج الّشارياويالخارجّيرة 

 (:195-1987،189القيام في ا تي  الّشرقاوي،

اف -  تصنيف الُمتغّيرات البيئية إلى ُفرا وت ديدات بيئية وترميُز

 تقييم الّت ديدات والُ را بإعطائ ا أوزان لُكّس ُعنصرف -

 قياس وتشخيا الُ را والّت ديدات باستخدام المص وفاتف -

 ُكّس  ُُما: "درجة التّ هير، واحتماس االست ادة منظ"، وُيقّسم مصفوفة الُفرص واّلذي تتضّمن ُبعدين

ُبعد إلى احتماس  ُمرت ع، ُمّتوّسط، ُمنخ ض(، وت هير  ُمرت رع، ُمّتوّسرط، ُمرنخ ض(ف وبر لك تكرون 

ال ُرررا اّلترري تمتلررك احتمرراس ُمرت ررع ودرجررة ترر هير ُمرت ررع علررى الُمنّظمررة ُررّي ال ُرررا اّلترري تولي ررا 

 الُمنّظمة أولوّية كبيرة ومن ُهّم ت تي ُك ا بقّية الُ راف
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 ُُّما: "درجة التّ هير، واحتمراس الّظ رور"، وُيقّسرم ُكرّس ُبعرد  لّتهديدات تتضّمن ُبعدينأّما مصفوفة ا

إلررى احتمرراس  ُمرت ررع، ُمّتوّسررط، ُمررنخ ض(، وترر هير  قاتررس، حرررن، حرراد، ُمررنخ ض(ف وبرر لك يكررون 

لي ررا الّت ديررد الّرر ي يمتلررك احتمرراالا ُمرت عرراا ودرجررة ترر هير قاتررس علررى الُمنّظمررة ُررو الّت ديررد الّرر ي تو 

  ومن ُهّم ت تي ُك ا بقّية الّت ديداتفظُ الُمنّظمة عناية خاصة لمواج ت

 :Internal Analysisالّتحليل الداخلي   .4

و تحديد ُنقاط القّوة والّضعف لد  الُمنّظمة من جان  الّتركيز على كّميرة ونوعّيرة المروارد  ُو

لقررائمين علررى الُمنّظمررة معرفررة مررا يكمررن فرري الُمتاحررة سررواًء المالّيررة أو المادّيررة أو البشرررّيةف ليتسررّنى ل

ة ُيمكرررن تلررك المرروارد مرررن قررّوة وُضررعفف ف رررو عملّيررة ُامرررة ألّن ررا المحررّدد األساسررري ألي اسررتراتيجيّ 

لُمنّظمررررات األعمرررراس إتّباع ررررا إّ  يشررررمس ُرررر ا الّتحليررررس البحررررع الُمررررنّظم والُمرتّرررر  للبيانررررات، ودراسررررة 

ومررات الداخلّيررة والخارجّيررة، فضررً  عررن إمكانيررة اسررتخدام االّتجاُررات فرري الّصررناعة، وُمراجعررة المعل

(ف والبيئرررة الداخلّيرررة ُرررّي تلرررك 1999،152الُمرررديرون لحكم ُرررم ورأي ُرررم وخبرررراتُ م الّسرررابقة  المغربررري،

رراف ومررن النمررا ن الُمتّّبعررة عنررد التحليررس البيئرري  البيئررة اّلترري تسررتطيع الُمنّظمررة الّسرريطرة علي ررا وتغييُر

ررّو اختصررار لعناصررر الّتحليررس الرئيسررّية األربعررة الُمّتمّهلررة بررررررررررر: SWOT ن  االسررتراتيجي أنمررو  (، ُو

،  Threatsالّتهديدات،  Opportunitiesالُفرص، Weaknessالّضعف ،   Strengthsالقّوة

( اّلترري TO( بررالُ را والّت ديرردات  SWإّ  ي رردف إلررى ُمقارنررة نقرراط القررّوة والّضررعف فرري الُمنّظمررة  

على مبدأ أساسي  (SWOT)البيئة، ومن ُهّم إجراء عملّية التماُزن بينُ ماف إّ  يعتمد تحليس تعرض ا 

و أّن ج ود ُصرنع االسرتراتيجّية الُبرد أّن ت ردف إلحرداع تناُسر  جّيرد برين إمكانيرات مصرادر  أال ُو

لخارجّيررة الُمنّظمررة ومواردُررا  اّلترري تررنعكس فرري ترروازن بررين ممّيررزات المصررادر وعيوب ررا( ومكانّت ررا ا

تي ترنعكس فري األحرواس التّناُفسرّية والّصرناعّية وفُررا الُمنّظمرة الخاصرة فري الّسروم والّت ديردات  الّ 

(ف والجررردوس 2006،125الخارجّيرررة ألربررراح الُمنّظمرررة ومكانت رررا فررري الّسررروم(  تومسرررون، سرررتريك ند،

 ُيبّين  لك على النحو ا تي: (SWOT)من مص وفة  (2)
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 ُيبّيـــن (2)جدول 

 (SWOT)مصفوفة 

 اللوامل ال اخلّية

 اللوامل الخارجّية

قائمة بنواحي ال ّوة ال اخلّية 

S 

 قائمة بنواحي الضلل ال اخلي

W 

 S.O W.O 0قائمة بالُ را الخارجّية 

 T S.T W.Tقائمة بالت ديدات الخارجّية 

 .)ابدون2010المصدر: )ميادةا

 وُُنا سيتم تحليس المص وفة على النحو ا تي:

- S.Oُُناك ُفرا خارجّية تصبح في ُمتناوس الُمنّظمة  :O  وفي ن س الوقت تتمتّرع بنقراط قرّوة ،

، ُ ا ُيمّكن ا من الّظ ر بصردارة الّسروم، ِمّمرا ُيسراعدُا علرى أّن ُتحقّرم أعلرى ُمعرّدس Sداخلّية 

 من األرباح، فضً  عن استحوا ُا على أكبر حّصة سوقّية ُمقارنة بالُمنافسينف

- W.O ُُنرراك فُرررا خارجّيررة سررانحة للُمنّظمررة : ع ، إاّل أّن ررا ُتعرراني مررن نقرراط Oلررى الررّرغم أّن 

 ، قد ُيسّب   لك في حرمان ا من استغ س تلك الُ را المواتية ل افWُضعف داخلّية 

- S.T  في ظّس وجود ت ديدات خارجّيرة لرد  الُمنّظمرة :T إاّل أّن را تمتلرك نقراط قرّوة داخليرة ،S ،

 مواج ة المخاطر والّت ديدات اّلتي تواج  افُتساعدُا على 

، ُر ه الحالرة ُتمهّرس W، وُضعف داخلي فري الُمنّظمرة T: وجود ت ديدات خارجّية  W.Tحالة  -

أسروء موقررف تُمررر فيررظ الُمنّظمررة، إّ  يتطلّرر   لرك من ررا إيجرراد اسررتراتيجّية لتجرراوز أو تقليررس ُكررّس 

  ا، ما لم ف ّن ا ستكون خارن إطار الّسومفمن نواحي الّضعف الداخلي والّت ديد الخارجي في

يوّضح لنا مرا يجر  البحرع عنرظ عنرد تقيريم ميرزات الُمنّظمرة وعيوب را وُفرصر ا  (3)والجدوس 

 وت ديدات ا على النحو ا تي:
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 ُيبّين (3)جدول 

 نقاط القّوة والضعف والفُرص والتهديدات في الُمنّظمة

 ن اط الضلل والليوب الّتنافُسّية ل وّيةن اط ال ّوة واإلمكانات الّتنافُسّية ا

استراتيجية قوّية تدعم ا الم رارات أو الخّبررة  -
التّناُفسرررررّية القّيمررررررة فررررري المجرررررراالت الرئيسررررررة 

 للعمسف

موقرررف مرررالي قرررّوي، مصرررادر مالّيرررة ُمّتسرررعة  -
 لزيادة حجم الّتجارةف

 ُسمعة ُمنّظمة قوّيةف /صورة ع مة تجارّية -

نطررام واسررع رائررد وقائررد سرروم معررروف علررى  -
 وقاعدة زبائن قوّية وج ابةف

الُقدرة على االست ادة من اقتصاديات الحجم  -
 أو ت هيرات ُمنحنى الّتعُلم والخّبرةف /و

الم رررررارات التكنولوجّيرررررة  /التّقنيرررررات الخاصرررررة -
 براءات االخترام الم مف /الُمتّ ّوقة

ملكّيررررررة فكرّيررررررة ُمت ّوقررررررة بالنسرررررربة للُمنافسررررررين  -
 الرئيسيينف

 ُل ةفميزة التك -

 إع ن وترويج قّويف -

 م ارات إبدام الُمنتج وابتكارهف -

 م ارات معروفظ في تحسين عمليات اإلنتانف -

 استخدام ُمعّقد لتقنيات الّتجارة اإللكترونّيةف -

 م ارات عالّية في إدارة سلسلة الّتوريدف -

 ُسّمعة جّيدة في مجاس خدمة الّزبائنف -

 جودة ُمنتج أفضس من الُمنافسينف -

أو قُررررردرة عالمّيرررررة  /رافّيرررررة واسرررررعة وتغطيرررررة ُجغ -

 عدم وجود توّجظ استراتيجي واضحف -

لرة برالكهير ميزانّية مردفوعات ضرعي ة، وُمحمّ  -
 من أعباء الّديونف

تكررررررراليف وحررررررردات ُكّلّيرررررررة ُمرت عرررررررة بالُنسررررررربة  -
 للُمنافسينف

فقرد الُعمرم  /فقد بعض الم ارات أو الُقدرات -
عجرررررررز فررررررري الملكّيرررررررات والحقررررررروم  /اإلداري

 ال كرّية بالنسبة لكبار الُمنافسينف

 أرباح ُمنخّ ضةف -

المعانررراة مرررن الُمشرررك ت الداخلّيرررة الُمتعرررّددة  -
 س واإلنتانفللّتشغي

الّتخلّررررررررف عررررررررن الُمنافسررررررررين فرررررررري توظيررررررررف  -
 إمكانات الّتجارة اإللكترونّية واستراتيجيات اف

 خط إنتان ضّيم ُمقارنة بالُمنافسينف -

 صورة ع مة تجارّية أو ُسمعة ضعي ةف -

شّبكة تعاُمس أضعف من الُمنافسين الرئيسرين  -
 أو انخ اض الُقدرة الكافّية للتوزيعف /و

كترونّيرة ضرعي ة ُنسربة إلرى إمكانات تجارة ال -
 الُمنافسينف

عجرررررررررز المصرررررررررادر المالّيرررررررررة عرررررررررن تمويرررررررررس  -
 الُمبادرات االستراتيجّية الواعدةف

 إمكانات مصانع ُمتعددة غير ُمستقّلةف -

أو البحرررررررررع  /انخ ررررررررراض جرررررررررودة الُمنرررررررررتج و -
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 قوّية على الّتوزيعف

المشررررررررررروعات الُمشررررررررررتركة مررررررررررع  /التحاُل ررررررررررات -
الُمنّظمررات اأُلخرررر  اّلتررري ترروّفر وصرررواًل اشرررمس 

أو أسررروام  /إلرررى إمكانرررات تكنولوجّيرررة قيمرررة و
 ُجغرافّية جّ ابة وواعدةف

 والّتطوير في المعرفة التكنولوجّيةف

عررررررردم جررررررر   زبرررررررائن ُجررررررردد بسررررررررعة مهررررررررس  -
لُمنررتج الروتينّيررة الُمنافسررين، بسررب  سررمات ا

 أو التقليدّيةف

 الّتهديدات الخارجّية الُمحتملة لسالمة الُمنّظمة ُفرص الُمنّظمة الُمحتملة
خدمرررة مجموعرررات زبرررائن إضرررافّية، أو الّتوّسرررع  -

فررررري أسررررروام ُجغرافّيرررررة، أو قطاعرررررات ُمنتجرررررات 
 جديدةف

توسرريع خررط إنترران الُمنّظمررة للتوافُررم مررع نطررام  -
 نفأوسع من حاجات الّزبائ

االسررررت ادة مررررن م ررررارات الُمنّظمررررة أو تقنيات ررررا  -
الحالّيررة، للررّدخوس فرري خطرروط إنترران أو أعمرراس 

 تجارّية جديدةف

استخدام تقنية اإلنترنت والّتجارة اإللكترونّية  -
أو البحع عن ُفرا نمرو  /لتقليس الّتكُل ة و
 ُمبيعات جديدةف

االنرررردمان أو التكاُمررررس فرررري مصررررادر المرررررواد  -
 األولّيةف

قيود الّصناعة في األسروام األجنبّيرة تجاوز  -
 الج ابة والواعدةف

فُررررررا ل سرررررت ادة مرررررن نصررررري  أكبرررررر فررررري  -
 الّسوم، بعيًدا عن الُمنافسينف

القُرررردرة علررررى الّنمررررو ُبسرررررعة بسررررب  الّطلرررر   -
الُمتزايررررررد بشررررررّدة، فرررررري واحررررررد أو أكهررررررر مررررررن 

 قطاعات الّسومف

 دخوس الُمحتمس لُمنافسين ُجددفال -

 ُفقدان الُمبيعات أمام ُمنتجات بديلةف -

الُمنافسررة مررع الُمنّظمررات البادئررة الجديرردة علررى  -
اإلنترنرررت اّلتررري تسرررتخدم اسرررتراتيجيات الّتجرررارة 

 اإللكترونّية الحديهة وتقنيات اف

زيررررادة حررررّدة الُمنافسررررة بررررين الُغرمرررراء، ِمّمررررا قررررد  -
لرررررى ُرررررام  يتسررررّب  فررررري ُممارسرررررة الّضررررغط ع

 الّربح الُمحّقمف

التغّيررات التكنولوجّيررة اّلترري تُقلررس مررن الّطلرر   -
 على ُمنتج الُمنّظمةف

 ُبطء نمو الّسومف -

الّتغّيرررررررررات السرررررررررلبّية فررررررررري سرررررررررعر الّصررررررررررف  -
والسياسات الّتجارّية الُمقّيدة لّد  الحكومرات 

 األجنبّيةف

 ُمتطلبات تنظيمّية جديدة باُظة التكُل ةف -

ة لرررررررررّد  الّزبرررررررررائن أو زيرررررررررادة قرررررررررّوة المسررررررررراوم -
 الموّردينف

تغّيررر احتياجررات الُمشررتريين وأ واق ُررم بشرركس  -
ُمخرررررررالف لُمنرررررررتج الّصرررررررناعة الررررررررئيس لرررررررّد  

 الُمنّظمةف
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امت ك ُمنّظمرات أو مؤسسرات ُمنافسرة، ل را  -
 ة جّ ابةفخبرة تكنولوجيّ 

التحاُلف أو تكوين المشروعات الُمشرتركة مرع  -
الغيرررر، بمررررا يوّسرررع مررررن نطرررام تغطيررررة سرررروم 

 الُمنّظمة وبما يزيد من إمكانيات ا التّناُفسّيةف

 ُفرا الستغ س التّقنيات الجديدة السائدةف -

ُفرا سوم لتوسيع ع مة الُمنّظمة الّتجاريرة  -
 أو ُسمعت ا في مناطم ُجغرافّية جديدةف

تغّيررررات ديموغرافّيرررة ُمضرررادة، ت ررردد بخ رررض  -
 الّطل  على ُمنتجات الُمنّظمةف

الّتعرررّرض للتررر هيرات الّسرررلبّية لقرررو  الّصرررناعة  -
 الُمحّركةف

 (.129-128ا2006ستريكالندا المصدر: )تومسونا

ُُنرراك عررّدة اعتبررارات يجرر  ُمراعات ررا فيمررا يتعلّررم بعملّيررة التّقررويم الررّداخلي مررن أُّم ررا ا ترري: 

 (:155-1999،153 المغربي،

أّن اعتبار ُعنصر ُمعرّين مصردًرا مرن مصرادر القرّوة أو عرامً  مرن عوامرس الّضرعف إّنمرا يتوقرف  -أ

ُيمّهس أحد العناصر مصدًرا للقّوة فري إحرد  الُمنّظمرات فري  على ع قتظ بالعناصر اأُلخر ، فقد

الوقت اّل ي ال يكرون كر لك فري ُمنّظمرات ُأخرر ، وبالنُّسربة للُمنّظمرة الواحردة فرإّن قرّوة أو ُضرعف 

 الُعنصر عملّية نسبّية وتختلف بحس  الّزمنف

مررن فُرررا فرري البيئررة،  أّن الُمنّظمررة يجرر  أّن توّجررظ عناصررر القررّوة في ررا تجرراه اسررتغ س مررا ُيمكررن - 

ُُناك ُفرصة بيئّيرة تتمهّرس  فإ ا فرضنا أّن ُمنّظمة ما تتمّتع بج از كفء في بحوع الّتسويم وأّن 

فررري وجرررود زبرررائن ُمررررتقبين بإحرررد  المنررراطم، فرررُيمكن للُمنّظمرررة أّن تسرررتغس ك ررراءة ج ررراز بحررروع 

 الّتسويم في ا النت از ُ ه الُ رصة الّتسويقّية الُمتاحةف

نّظمرررة ُيمكرررن أّن توّجرررظ عناصرررر القرررّوة في رررا تجررراه الّتغلُررر  علرررى أهرررر المخررراطر والمعّوقرررات أّن المُ  -ن

البيئّيررة قرردر الُمسررتطام، فررإ ا قلنررا أّن ُمنّظمررة مررا تتمتّررع بج رراز كررفء فرري بحرروع الّتسررويم، وأّن 

ُُنرراك مخرراطر أو معّوقررات بيئّيررة تتمهّررس فرري االتجاُررات الّسررلبّية عررن بعررض ُمنتجررات الُمنّظمررة، 
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ف ررري ُررر ه الحالرررة ُيمكرررن للُمنّظمرررة االسرررتعانة بج ررراز بحررروع الّتسرررويم للوقررروف علرررى األسرررربا  

الرئيسرررّية اّلتررري أّدت إلرررى تكررروين االتجاُرررات الّسرررلبّية لرررد  الّزبرررائن، وبحرررع ُمقترحررراتُ م وارائ ُرررم 

 وُمتطلباتُ م بما يؤّدي للقضاء علي اف

تمتّررع في ررا إلصرر ح نررواحي الّضررعف بررداخل ا، أّن الُمنّظمررة يجرر  أّن تسررتغس نررواحي القررّوة اّلترري ت -د

ُُنراك ُضرعف فري ك راءة منردوبي البيرع،  فإ ا مرا تمّتعرت بج راز قروي فري بحروع الّتسرويم، بينمرا 

فُيمكن للُمنّظمة من خ س بحروع الّتسرويم القيرام برالبحوع اّلتري ُتسراعد فري الوقروف علرى ُنقراط 

الّزبرررائن بمرررا يرررؤّدي للتغلّررر  علرررى ُررر ا  ُضرررعف منررردوبي البيرررع مرررن خررر س دراسرررتُ م ودراسرررة اراء

 الّضعف وُيساعد في زيادة الُمبيعاتف

ُُنرراك عملّيررة ُمترابطررة عنررد تحليررس البيئررة الداخلّيررة والخارجّيررة  ويسااتدل الباحااث ِمّمررا سرربم أّن 

للُمنّظمررة، إّ  أّن نتيجررة الّتحليررس تسررتطيع الُمنّظمررة أّن ُتسررّخر نقرراط القررّوة لصررالح ا و لررك باسررتغ س 

ل ُرررا الُمتاحررة أمام ررا وتعظرريم العائررد لرردي ا وبمررا ُيمّكن ررا فرري ن ررس الوقررت مررن مواج ررة المخرراطر ا

والّت ديدات اّلتي ُيمكن أّن ُتعصف في ا، فضً  عن ُقدرت ا على وضع االستراتيجيات الُمناسبة بما 

جميرع  نصا  الباحاثكماا يُيمّكن ا من البقاء واالسرتمرارّية أطروس ُمرّدة ُممكنرظ فري أسروام الُمنافسرةف 

(، عنرد تكرروين اسرتراتيجّية الُمنّظمرة، ِلمررا لرُظ مرن أُّمّيررة SWOTُمنّظمرات األعمراس األخرر  بنمرو ن  

في بيان نقاط القّوة والّضعف لّد  الُمنّظمة، فضً  عن ال ُررا والّت ديردات اّلتري تواج  را فري ُكرً  

 لخطر، وقد تجد ن س ا خارن دائرة الُمنافسةفمن بيئت ا الداخلّية والخارجّية، ما لم ف ّن ا ستتعّرض ل

 :Strategic Choicesالخيارات االستراتيجّية  .5

عنررد االنت رراء مررن صررياغة ُكررً  مررن الرسررالة واألُررداف والّتحليررس البيئرري الخررارجي والررداخلي 

ريرررم للُمنّظمررة تررر تي م ّمرررة اختيرررار البرررديس االسررتراتيجي األفضرررس والُمناسررر  للُمنّظمرررة، إّ  ُيمهّرررس الطّ 

اّل ي ستسُلكظ الُمنّظمة لتحقيم رسالت ا وأُداف اف ويعتمد الخيار االستراتيجي على طبيعة األُداف 
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ُُنرراك ِعررّدة خيررارات  االسررتراتيجّية ونتررائج تقيرريم األداء فضررً  عررن ُمسررتو  طمرروح الُمنّظمررة، إّ  أّن 

ّي ا تي:  استراتيجّية للُمنّظمة ُيمكن االعتماد علي ا ُو

 ستراتيجّية على ُمستو  الُمنّظمة األم كُكّسفالخيارات اال -

 الخيارات االستراتيجّية على ُمستو  وحدة األعماسف -

 الخيارات االستراتيجّية على الُمستو  الوظي يف -

 إّ  سيتم الّتطرُّم إليُ ما بنوم من التّ صيس في المّبحع الهانيف
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 املبحث الثاني

 
ّ
يات االسرتاتيجي

ّ
ستو

ُ
 :y LevelsStrategة م

إّن االسررتراتيجية كمظ ررر مررن مظرراُر تطررّور علررم اإلدارة، ُمتغّيرررة باسررتمرار، لكررون التغييررر 

والّتطّور سمة أساسّية من سمات الحيراة، خاصرة الحيراة االقتصرادّية وحيراة الّسروم وُمنّظمرات إدارة 

طررّور فرري ُمسررتويات ُمختل ررة األعمرراس، ورجرراالت وأفررراد اإلدارة الُعليررا، إّ  الُبررد ل سررتراتيجّية مررن التّ 

(ف ولتحديرررد مسررررتويات االسرررتراتيجّية فرررري 2007،51تبًعرررا لّتطرررّور الحيرررراة وُمسرررتويات ا  بررررن حبترررور،

ُمنّظمرررات األعمررراس ُيشرررير  رامرررز( إلرررى أّنرررُظ يتوقّرررف علرررى حجرررم الُمنّظمرررة  ات رررا ودرجرررة الّتعقيرررد فررري 

اّلتررري تتصرررف بقلّرررة العررراملين في رررا  ُيكل رررا التّنظيمررري، إّ  أشرررار أّن فررري الُمنّظمرررات صرررغيرة الحجرررم

وبساطة ُيكل ا التّنظيمري واّلتري غالًبرا مرا تكرون  ات ُمسرتو  إداري واحرد، فر ّن رئريس الُمنّظمرة أو 

مالك ا ُو من يقروم بكافرة الوظرائف اإلدارّيرة بمرا في را وظي رة الّتخطريط، بينمرا ي قرد تلرك القُردرة فري 

لوظي يرة السريما الّتسرويم واإلنتران علرى سربيس المهراس، إّ  الُمنّظمات اّلتري يرزداد حجم را ووحردات ا ا

الُبد عليظ من استحداع ُمسرتو  إداري هرانو والّر ي يُضرم ُمردراء ُر ه الوحردات الّر ين يتولرون عملّيرة 

وضع الُخّطة االستراتيجّية وفم تخصصاتُ م، فضً  عن  لك ف ّن الُمنّظمات الكبيرة الحجم تحتان 

ع، فرررإلى جانررر  الررررئيس التن يررر ي للُمنّظمرررة الّررر ي ُيمهّرررس الُمسرررتو  اإلداري إلرررى ُمسرررتو  إداري هالررر

األعلررررى، ورئرررريس قسررررم الّتسررررويم الّرررر ي ُيمهّررررس الُمسررررتو  اإلداري األوسررررط، يظ ررررر ُمرررردراء الوحرررردات 

(ف 10-1997،9اإلداريرة الصرغيرة بالُمنّظمرة مهررس ُمردير اإلعر ن والبيررع وخردمات الُمسرت لك  رامررز،

تعررّدد ا راء بشرر ن عرردد الُمسررتويات االسررتراتيجّية فرري ُمنّظمررات األعمرراس، إاّل أّن وعلررى الرررغم مررن 

ُُنررراك ه هرررة  أغلررر  البررراحهين والُكتّرررا  والُم تّمرررين فررري حقرررس اإلدارة االسرررتراتيجية يتّ قرررون علرررى أّن 

(، 32-1998،30(،  ياسرررررررين،58-1999،57ُمسرررررررتويات ل سرررررررتراتيجّية ُرررررررّي كرررررررا تي  المغربررررررري،
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ُمسررتّويات  ُيبّيــااـن (1)(، والشرركس 21-2010،19(،  العمررري والسررامرائي،77-2006،75 مرسرري،

 االستراتيجّية في ا تي:

 ُيبّيـــن (1)شكل 

 ُمستّويـــــات االستراتيجيـــــّة

 

 

 

 

 

 

 من إعداد الباحث(.)المصدر: 

 Corporateاألم(  /أوالً: االستتتتتراتيجّية علتتتت  ُمستتتتتو) الُمنّظمتتتتة )الّشتتتتركة 

Strategy: 

في ُ ا الُمستو  تتوّلى االستراتيجّية عملّيرة تخطريط ُكرّس األنشرطة الُمّتصرلة بصرياغة رسرالة 

الُمنّظمرة وتحديرد األُررداف االسرتراتيجّية ل را، وحشررد المروارد ال زمرة وصررياغة الُخطّرة االسررتراتيجّية 

فرري ُرر ا الُمسررتو  يؤخرر  بنظررر فرري ضرروء تحليررس البيئررة الداخلّيررة للُمنّظمررة وبيئررة األعمرراس الّدولّيررة، و 

االعتبررار توزيررع المرروارد بررين وحرردات األعمرراس االسررتراتيجّية وتحقيررم التناُسررم والتكاُمررس فرري أنشررطة 

(ف إّ  ُتحررّدد االّتجرراه العرام للُمنّظمررة وغرضرر ا العررام 31-1998،30وعملّيرات ُرر ه الوحرردات  ياسرين،

ين أو  وي القيمررة الُمضررافة لُكررّس طرررف ومجال ررا فرري ُمقابلررة توّقعررات أصررحا  المصررالح أو المررالك

(ف إّ  ت ررررتم بتحليررررس وتعريررررف ال جرررروة االسررررتراتيجّية وتحديررررد 2010،19في ررررا  العمررررري والسررررامرائي،

رّية الّ  تي تسعى الُمنّظمة نحو تحقيق ا، وبيان من ج تحديد المروارد وتخصيصر ا برين الغايات الجُو

االستراتيجّية على 
 مُمستو  الُمنّظمة األ

 االستراتيجّية على
 ُمستو  وحدة األعماس

 االستراتيجّية الوظي ّية

 ُمستويات

 االستراتيجّية



31 
 

ُُنرا فري تنميرة 1999،57وحدات األعماس داخس الُمنّظمة  المغربي، (ف ويتجّسد الدور االستراتيجي 

(ف إّ  تعمرررس ُررر ه االسرررتراتيجّية علرررى 2004،19االسرررتراتيجيات بالنسررربة للُمنّظمرررة كُكرررس  الزامكررري،

توجيرررظ اسرررتهمارات الُمنّظمرررة نحرررو مجررراالت الّنشررراط الُمرِبحرررة، وتعتبرررر اسرررتراتيجّية تنويرررع مجررراالت 

جرراالت أنشررطة جديرردة مررن أمهلررة االسررتراتيجيات اّلترري والرردخوس فرري م (Diversification)الّنشرراط 

تُتّبع في ظّس ُ ا الُمستو ، وُيشارك في تقديم استراتيجّية ُ ا الُمستو  ُكً  من رئيس مجلس إدارة 

ُمنّظمرررررررررة األعمررررررررراس، أعضررررررررراء مجلرررررررررس اإلدارة، الررررررررررئيس التن يررررررررر ي العرررررررررام، وكبرررررررررار الُمرررررررررديرين 

ّمااا (ف 2006،23 مرسرري، ، أّن ُرر ه االسررتراتيجّية ُررّي بمهابررة المسررار ساابقوُيسااتخلص الباحااث م 

الّر ي ُيحرّدد اّتجراه الُمنّظمررة ومجراس عمل را وال رردف مرن إقامت را ويغلر  علي ررا الطرابع الُكلّري وطرروس 

ُُررم رجرراس اإلدارة الُعليررا فرري  ُمررّدت ا الّزمنيررة، فضررً  عررن أّن القررائمين علررى إعررداد ُرر ه االسررتراتيجّية 

إلدارة الُعليرررا توجيرررظ األسرررئلة ا تيرررة تم يرررًدا لوضرررع البررردائس االسرررتراتيجّية، الُمنّظمرررةف وينبغررري علرررى ا

رو: " مرا ُرو الّشركس الّر ي ينبغري أّن تكرون عليرظ الُمنّظمرة فري  و لك على ضروء السرؤاس األشرمس ُو

نجر، ّيلن ُو ّي كا تي  ُو  (:267-1990،266الُمستقبس"؟ ُو

 لحالّية ن س ا؟ُس ينبغي أّن نبقى في مجاس أو مجاالت األعماس ا -

ُس ينبغري تررك مجراس عمرس ُمعرّين ُكّليبرا أو ُجزئًيرا عرن طريرم االنردمان أو الّتصر ية أو بيرع ُجرزء  -

 من الُمنّظمة؟

 ُس ينبغي أّن نصبح أكهر ك اءة أو فّعالية في مجاس أو مجاالت األعماس الحالّية؟ -

 ُس ينبغي أّن ننمو في مجاس األعماس الحالي عن طريم: -

 ألعماس والّسوم؟زيادة حجم ا 

 شراء ُمنّظمات قائمة في مجاالت ُمماهلة؟ 

 ُس ينبغي أّن نحّوس الّنمو أساًسا عن طريم الّتوّسع في مجاالت ُأخر  لخعماس؟ -
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 ُس ينبغي استخدام استراتيجّيات ُمختل ة في أجزاء ُمختل ة للُمنّظمة؟ -

الستقرار( إ ا كانت اإلجابة عن السؤاس إّ  بّيّنا ب ّن اإلدارة الُعليا غالًبا ستختار  استراتيجّية ا

 أ( برر "نعم"، ويتوقع اختيار  استراتيجّية االنكما ( إ ا كانرت اإلجابرة عرن السرؤاس   ( أو  ن( بررر 

"نعررم"، أّمررا إ ا كانررت اإلجابررة علررى السررؤاس  د( أو  ه( برررر "نعررم" فتكررون  اسررتراتيجّية الّنمررو( أكهررر 

ليرررا اختيرررار  مرررزيج مرررن االسرررتراتيجّيات( إ ا كانرررت اإلجابرررة علرررى ُم ءمرررة، وينبغررري علرررى اإلدارة العُ 

االسررررررتراتيجّيات علررررررى ُمسررررررتو  الُمنّظمررررررة بررررررا تي  ُيبّيــااااااـن (2)السررررررؤاس  و( برررررررر  نعررررررم(ف والشرررررركس 

 (:2013،247 مساعدة،

 ُيبّيـــن (2)شكل 

 األم( /االستراتيجّية عل  ُمستو) الُمنّظمة )الّشركة

 

 

 

 

 
 

 الباحث(. المصدر: )من إعداد

 : Stability Strategiesاستراتيجّيات االستقرار )الّثبات(   (1

يقُصرررد باسرررتراتيجّية االسرررتقرار تلرررك االسرررتراتيجّية اّلتررري بمقتضررراُا تسرررتمر الُمنّظمرررة بخدمرررة 

يظررّس ُكرررّس شرريء علرررى حالرررظ دون أي  زبائن ررا برررن س الّطريقررة اّلتررري خرردمتُ م في رررا فرري الماضررري، إ ّ 

(ف ف رررّي ال 2015،275وزيرررع، والقطرررام الُمسرررت دف، وُمعرررّدس الّنمرررو  سررركارنة،تغييرررر مهرررس منافررر  التّ 

، بررس علررى العكررس إّن ررا تعنرري مرردخس Do-nothing-approachتعنري مرردخس أّن نعمررس ال شرريء 

عمررس ن ررس األشررياء، إّ  تقرروم الُمنّظمررة بررإجراءات ط ي ررة علررى ُمنتجات ررا وخرردمات ا وطُرررم اإلنترران، 

معقررررررررررواًل، إاّل أّنررررررررررُظ بطيًئررررررررررا ومن جًيررررررررررا وغيررررررررررر حرررررررررراد أو ُم رررررررررراج   ُيمّكن ررررررررررا مررررررررررن تحقيررررررررررم نمررررررررررًوا

تتناسرر  مررع ُمنّظمررة ناجحررة تعمررس فرري بيئررة ُيمكررن التّنبررؤ في ررا، ف ررّي ال  (ف إ ّ 1998،115 ياسررين،

االستراتيجّية على 
 ُمستو  الُمنّظمة األم

 

استراتيجّيات 
 االستقرار  الهّبات(

استراتيجّيات الّنمو 
 والّتوّسع

استراتيجّيات 
 راُجع(االنكما   التّ 

االستراتيجّيات 
 ةالُمرّكب
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تتطّل  تغّيرات كبيرة، وُترّكرز ُكرّس مواردُرا فري مجراالت األعمراس الحالّيرة ب ردف تقويرة وتحسرين مرا 

ة، والمحافظة على ن س الم ّمة واألُداف المهيلة ف ّي ببساطة تزيد ُمعّدالت لدي ا من مزايا تناُفسيّ 

األداء بن س الّنسبة تقريًبا ُكّس عام، وت دف في را القررارات االسرتراتيجّية األساسرّية إلرى تحسرين أداء 

نجرررر، رررّيلن ُو (ف وعرررادة مرررا ُيقررراس ُمسرررتو  األداء بُمعرررّدس نمرررو 1990،268المجررراالت الوظي ّيرررة  ُو

(ف وُيشير بن حبتور إلرى 1999،162لُمبيعات اّل ي غالًبا ما يكون عند ُمستواه السابم  المغربي،ا

أّن رجرراس اإلدارة الُعليررا أحياًنررا يختررارون ُرر ه االسررتراتيجّية لعرردم الّرغبررة فرري الّنمررو الّسررريع إلدراك ُررم 

ن في را، إّ  أّن ُرم يبتعردون عرن ب ّن الُمنّظمرة صرغيرة الحجرم ولمعررفتُ م الوهيقرة بالعراملين والُمسرت لكي

القيررام باسررتراتيجّية توّسررعية لكون ررا تتطلّرر  المزيررد مررن االسررتهمار ومررا يرررتبط فيررظ مررن أمررواس وُج ررد 

إداري، إاّل أّنررُظ ال يسررتبعد لجرروء اإلداريررين ل رر ه االسررتراتيجّية نتيجررة لجمررود فكررري يعررانون منررظ مررع 

(ف إاّل 233-2007،232ة عرن التغييرر  برن حبتررور،الخروف مرن الّتخطريط لتحّمرس المسرئولّية الناشرئ

ُُنرررررررراك ُحجررررررررج وُمبررررررررّررات للقررررررررائمين علررررررررى أتبررررررررام ُرررررررر ه االسررررررررتراتيجّية مررررررررن أُّم ررررررررا ا ترررررررري  أّن 

 (:1999،163 المغربي،

رغبة أصحا  الُمنّظمات الّصغيرة والّناجحة في ن س الوقت في الّنمو على م س حّتى تُتاح لُ م  -

م، وحتّرى ال يتسرّب  الّنمرو الُمتعّجرس فري إربراك الع قرات التنظيمّيرة ُفرصة ُمراجعة وتقدير أعمال ُ 

 بتلك الُمنّظماتف

قناعرررة أصرررحا  الُمنّظمرررات بُمسرررتويات أربررراح ُمتواضرررعة مرررع الح ررراظ علي رررا وحمايّت رررا عنرررد تلرررك  -

 الُمستوياتف

واألسررروام، تجّنررر  المخررراطر الُمترتّبرررة علرررى الّتوّسرررع والّنمرررو فررري األنشرررطة والعملّيرررات والُمنتجرررات  -

 فغالًبا ما ُيصاح  الّنمو ظ ور مخاطر ُمتنّوعةف
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تخررّوف إدارة الُمنّظمررة مررن زيررادة اإلن ررام علررى االسررتهمارات اإلضررافّية مررع عرردم الحصرروس علررى  -

 عوائد تك ي لتغطية تلك الّنّ قات وتحقيم أرباحف

الر زم لتحقيرم الّنمرو قصور اإلمكانات الُمتاحة لد  الُمنّظمة، وعدم قُردرت ا علرى تروفير الّتمويرس  -

 في عملّيات اف

عررردم تررروّفر القُررردرات والم رررارات اإلدارّيرررة  ات الِخبررررة والدرايرررة واّلتررري تتمّيرررز بدقّرررة التوقّرررع والتنّبرررؤ  -

 بُمستقبس األعماسف

القيررود البيئيررة، واّلترري قررد ت رررض علررى الُمنّظمررة االسررتمرار بررن س ُمعررّدالت نمّوُررا الحالّيررة، ومررن  -

 أُّم ا ا تي:

 و لرررك عنررردما يّتسرررم نمررو الّسرررّكان برررالُبط أو التّنررراقا وتوقّرررع تنررراُقا عررردد ُمسرررت لكي ّساااّكانال :

 ُمنتجات الُمنّظمة، أو توّقع تقاُدم الُمنتجات الحالّية وظ ور ُمنتجات جديدةف

 و لك عندما تكون الموارد الطبيعّية الُمتاحة نادرة أو مرن الّصرع  الحصروس الموارد الطبيعّية :

 علي اف

 و لك عندما ُتمّهس التكنولوجيا قيًدا على الّنمو والّتوّسع في بعض الُمنّظمات لعدم تكنولوجياال :

 ُقدرت ا في الحصوس علي ا أو تشغيل اف

ُُنرراك العديرررد مررن المخررراطر اّلترري ُيمكرررن أّن تتعررّرض ل رررا الُمنّظمررات اّلتررري تتبررع ُررر ه  إالّ  أّن 

 (:2013،248االستراتيجية نوردُا با تي  مساعدة،

احتمررراالت تغّيرررر البيئرررة وحاجرررات وُمتطّلبرررات الّزبرررائن وعررردم القُررردرة علرررى مواكبرررة التغّيررررات فررري  -

رررا اّلتررري تتطلّررر  مواكبرررة  األحرررواس االقتصرررادّية، واالجتماعّيرررة، والّسياسرررّية، والتكنولوجّيرررة، وغيُر

 الُمنّظمة ل ا وتكّي  ا مع ا؛ ِمّما يؤّدي إلى تدُور موقف الُمنّظمة في الّسومف

احتماالت ُرو  الك اءات البّشرّية اّلتي ال تتوافر ل ا ُفرصة الّنمو والّترّقي في الُمنّظمة لهبات  -

 األحواس على ما ُّي عليظف
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ِمّمررررا سرررربم برررر ّن القررررائمين علررررى ُرررر ه االسررررتراتيجّية لرررريس لرررردي م روح أو ُعنصررررر  ونسااااتدل

ّظمرررات األعمررراس والقرررائمين  المغرررامرة(،  لرررك الُعنصرررر الم رررم الّررر ي يجررر  أّن يكرررون حاضرررر فررري ُمن

علي رررا، إّ  أّن الُمغرررامرة الُمشرررروطة بالّدراسرررة الّصرررحيحة تعمرررس علرررى زيرررادة األربررراح فررري ُمنّظمرررات 

ُيبّين االستراتيجيات  (3)األعماس، ومن ُهّم تستطيع الُمنّظمات بعد  لك الّتوّسع واالنتشارف والشكس 

 (:2013،248حو ا تي  مساعدةاّلتي تنطوي علي ا استراتيجّية االستقرار على النّ 
 ُيبّين (3)شكل 

 استراتيجّية االستقرار )الّثبات(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصدر: )من إعداد الباحث(.

 : (No-Change Strategy)استراتيجّية عدم الّتغيير  -أ

ُُنراك حاجرة إلجرراء بعرض  وتعني استمرار ُمنّظمة األعماس على ن س المسار، إاّل إ ا كران 

األُررداف نتيجررة الّتضررّخم، وُتحقررم ُرر ه االسررتراتيجّية الّنجرراح فرري حالررة عرردم وجررود الّتعرردي ت فرري 

(الّثبات)ة االست رار استراتيجيّ 

ريجي ة الّنمو التّ استراتيجيّ 

ة الحصا استراتيجيّ 

حيطة ة الحّركة ما الاستراتيجيّ 
والحذر

وّقل ة التّ استراتيجيّ 

أو الّترّيث

ة الّربحاستراتيجيّ 

غييرة ع م التّ استراتيجيّ 
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نجررر، ررّيلن ُو  ويسااتدل الباحااث(ف 1990،268تغييرررات فرري البيئررة الداخلّيررة والخارجّيررة للُمنّظمررة  ُو

 ب ّن ُّ ه االستراتيجّية تحمس ن س األُداف المرسومة سابًقا لعدم وجود تغّيرات أساسّية في البيئةف

 :(Profit Strategy)استراتيجّية الربح  -ب

تنطلرم مرن ُسرررعة حصروس الُمنّظمرة علررى األربراح ُمقابرس الّتضررحية برالّنمو فري الُمسررتقبس، إّ  

(ف 2009،26ُتحقم أُداف ا في األجس القري ، مصحو  بركود وكساد فري األجرس البعيرد  إبرراُّيم،

إلررى زيررادة األربرراح فرري األجررس القريرر  إّ  يررؤّدي تخ رريض مصررروفات البحرروع والّصرريانة واإلعرر ن 

ويررنعكس  لررك علررى األربرراح الموّزعررة علررى حملررة األسررُ م، وتقتصررر فائرردّت ا علررى مواج ررة مرحلررة 

رررررّيلن  ا لُمرررررّدة طويلرررررة ترررررؤّدي إلرررررى اإلفررررر س  ُو رررررر في رررررا الُمنّظمرررررة، إاّل أّن اسرررررتمراُر مؤّقترررررة قرررررد تمُّ

نجر، لى تطبيرم مهرس ُر ه االسرتراتيجّية فري أّن القائمين ع ويستدل الباحث(ف 269-1990،268ُو

رأس ُرررم الُمنّظمررة غيررر جرر يرين فرري تحّمررس المسررؤولية وتنقصررُ م الخبرررة اإلداريررة الكافيررة فرري إدارة 

 شؤون الُمنّظمة، فضً  عن غيا  الّنظرة نحو الُمستقبسف  

 :(Pause Strategy)استراتيجّية الّتوّقف أو الّترّيث  -ج

ُا الُمنّظمرررة ك تررررة راحرررة أو فرضرررية للترّيرررع قبرررس االتجررراه إلرررى ُرررّي اسرررتراتيجّية مؤقترررة ت خررر 

رررّي تنطررروي 2015،276اختيرررار اسرررتراتيجّية الّنمرررو أو إلرررى التقلررريا مرررن أنشرررطت ا  السررركارنة، (ف ُو

علرررى خ رررض أُرررداف ُمنّظمرررة األعمررراس إلرررى ُمسرررتو  يسرررمح ل رررا بررردعم وتعزيرررز مواردُرررا فررري حالرررة 

(ف إّ  ت رردف إلررى ترتيرر  األحررواس الداخلّيررة فرري 2013،248اسررتنزاف مواردُررا وطاقات ررا  مسرراعدة،

نجررر، ررّيلن ُو ِمّمررا سرربم برر ّن ُرر ه االسررتراتيجّية تعمررس  ويسااتدل الباحااث(ف 1990،269الُمنّظمررة  ُو

 فعلى تحسين الك اءة بعد الّنمو الّسريع

 :(Proceed-With-Caution Strategy)استراتيجّية الحّركة مع الحيطة والحذر  -د

راتيجّية من اتخا  قرار بالحّركة البطيئة بسب  ظ ور عوامس مؤّهرة في البيئرة تنبع ُ ه االست

الخارجّيررة للُمنّظمررة، إّ  تشررُعر اإلدارة الُعليررا ب ّنررُظ ال ُيمكررن االسررتمرار فرري اسررتراتيجّية الّنمررو بسررب  
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حرواس عوامس جديدة، مهس نقا ُم اج  في المواد األولّية أو تعليمات حكومّية جديدة أو تدُور األ

نجر، ّيلن ُو ب ّن الّنمو يسير فري ُر ه االسرتراتيجّية  ويستدل الباحث(ف 1990،269االقتصادّية  ُو

رّية خارجّيةف  ببطء بسب  تغّيرات بيئّية جُو

 :(Harvest Strategy)ة الحصاد استراتيجيّ  -ه

تعتبررررر ُرررر ه االسررررتراتيجّية ُررررّي الخيررررار األفضررررس عنرررردما ترغرررر  الُمنّظمررررة فرررري الخرررررون مررررن 

ناعة الُمتدُورة، أو رّبما تس يس تدّفم الّنقدّية خ س ُر ه العملّيرة، إّ  تكتسر  ُر ه االسرتراتيجّية الصّ 

ُعمًقا ومعنى أعمم عندما تستطيع الُمنّظمة رؤية واستشراف ُمنحدر الّتدُور والُمنافسرة الُمسرتقبلية 

جيو  باقية للّطل  في المجاس الحادة، أو عندما ت تقر الُمنّظمة إلى مواطن القّوة الُمرتبطة بتواجد 

الّصرررناعي، وتقتضررري اسرررتراتيجّية الحصررراد قيرررام الُمنّظمرررة بتخ ررريض ُكرررّس االسرررتهمارات الجديررردة فررري 

مجرررررررررراس التج ّيررررررررررزات الرأسررررررررررمالّية، واإلعرررررررررر ن، والبحررررررررررع والّتطرررررررررروير ومررررررررررا شررررررررررابظ  لررررررررررك  ُررررررررررس 

لررررم ُيعررررد  (ف إّ  تعمررررس علرررى تقليررررس حجرررم األنشررررطة أو االسرررتغناء عررررن أنشرررطة2001،395وجرررونز،

ا  مساعدة، (ف ل  ا فإّن الّنتيجة الحتمّية ُّي ُفقدان الُمنّظمرة لنصريب ا 2013،248باإلمكان تطويُر

مررن حصررا الّسرروم، ولكررن نظررًرا ألّن ررا لررم تعررد تسررتهمر فرري ُرر ا المجرراس نجررد أّن التّرردفُّم الّنقرردي 

ت تردفُّم الّنقدّيرة بنصريب ا مرن سوف يزداد لدي ا بصورة ايجابّيرة، وُُنرا نقروس أّن الُمنّظمرة قرّد اسرتبدل

حصا الّسوم، إاّل أّن الّتدفُّم الّنقدي سوف يبدأ في الّتدُور، ولد  بلو  ُّ ه المرحلة، يكون من 

أّن الُمنّظمرة ويستدل الباحث (ف 2001،395األفضس للُمنّظمة القيام بتص ية أعمال ا  ُس وجونز،

ّسررروقية بزيرررادة األسرررعار أو تخ ررريض الُكّل رررةف تلجررر  إلرررى ُررر ه االسرررتراتيجّية علرررى حسرررا  حّصرررت ا ال

 يوّضح  لكف (4)والشكس 
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 ُيبّين (4)شكل 

 استراتيجّية الحصاد

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.396ا2001المصدر: )هلا جون ا

 :Progressive Growth Strategyدريجي استراتيجّية الّنمو التّ  -و

رّي قيرام ُمنّظمرة األعمراس باختيرار أنشرطّت ا بعنايرة لتكرون عمل ّيرات الّنمرو ُممكنرة في را، فري ُو

ويستدل الباحث (ف 2013،248حين أّن باقي األنشطة اأُلخر  تكون في وضع استقرار  مساعدة،

م للّتغيرررات البيئيررة  بر ّن نشرراط ُرر ه االسررتراتيجّية يكرون ن ررس أداء العررام الماضرري مرع ُمراعرراة الّتضررخُّ

 البسيطةف

 :Growth and Expansion Strategyاستراتيجّيات الّنمو والّتوّسع  (2

ونعني في ا وجود زيادة ملحوظة في بعض أُداف األداء اّلتي تضع ا الُمنّظمة واّلتي عرادة 

ما تكون نمو الُمبيعات أو حّصة الُمنّظمة في الّسوم و لرك بُمعردس أعلرى مرن الزيرادة العاديرة اّلتري 

فر ّن ُر ه الباحاث  ومن وجهاة نظار(ف 2007،234كانت ُترافم األُداف في الماضي  بن حبتور،
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ف ف رّي االستراتيجية ُتعّبر عن مد  حاجة الُمنّظمة إلى الّنمو والّتوّسع الّتدريجي في األجس الّطويرس

ُتحظى بشعبية كبيرة لّد  ُمعظم ُمديري األعماس لكون الّنمو ُيساعد على تحقيم العديد مرن المزايرا 

 (:1999،164للُمنّظمة من أُّم ا ا تي  المغربي،

 كبر من األرباحفقدر أ -

 مكانة أقو  للُمنّظمةف -

 مكانة وُسمعة أفضس للُمديرين في الُمنّظمةف -

 الّتمّتع باقتصاديات الحجم الكبيرف -

 إمكانية الّسيطرة والنجاح في األجس الّطويسف -

 االست ادة من االخت فات في أ وام الُمست لكين وتعّدد حاجات ورغبات الّزبائنف -

 الُجغرافيةفاالست ادة من االخت فات  -

اف -  االست ادة الُقصو  من المعلومات فيما يتعّلم بُمختلف الوحدات والمصانع والُمنتجات وغيُر

رغررررم ُكررررّس المزايررررا السررررابقة إاّل أّن اختيررررار الُمنّظمررررة السررررتراتيجّية الّنمررررو قررررد ُيصرررراحبُظ بعررررض 

 (:2006،100المشاكس والّصعوبات ومن أُّم ا ا تي  الخشالي،

 ة، و لك لُصعوبة تحديد مكان الخلس والج ة المسئولة عنظفُمشكلة الّرقاب -

 ُصعوبة التّنسيم بين الوحداتف -

 الّتكرار اّل ي يحصس في الّنشاطات والمعّدات ِمّما يؤّدي إلى زيادة الّتكاليفف -

ُُّمرررا ا تررري  إاّل أّن الّنمرررو اسرررتراتيجّية مرغوبرررة مرررن جانررر  ُمعظرررم المررردراء لسرررببين رئيسررريين 

 (:2013،249 مساعدة،
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تتمّكن الُمنّظمة اّلتي تنمو بُسرعة من ُمعالجة أخطاِئ ا وأي ُقصور في إدارّت ا بشكس أس س من  -

الُمنّظمرررة الُمسرررتقّرة، إّ  يرررؤّدي تررردفُّم اإليررررادات الُمتزايررردة إلرررى تررروفير فرررائض نقررردي كبيرررر ُيمكرررن 

 ت الُمختل ةفاستخدامظ لُمعالجة سريعة للُمشك ت أو الُمنازعات بين اإلدارات والقطاعا

ُيسرراُم الّنمررو فرري إيجرراد فُرررا الّترقّرري والّصررعود فرري الُمنّظمررات، كمررا ُيسرراُم فرري تحقيررم مكانررة  -

وُسررمعة أفضررس للُمرردراء فرري الُمنّظمررة اّلترري ُتحقّررم نمررًوا متواصررً ، فضررً  عررن جلرر  المسررتهمرين 

ُيبرّين اسرتراتيجّية الّنمرو  (5)الُمحتملين اّل ين يميلون إلى الّنظر إلى الُمنّظمرات الّناميرةف والّشركس 

 والّتوّسع على الّنحو ا تي:

 ُيبّين (5)شكل 

 استراتيجيــــــّـة الّنمــــــو والّتوسـّـــــع

 

 المصدر: )من إعداد الباحث(.

 

 

لّنمو ة ااستراتيجيّ 
والّتوّسا

ة يّ استراتيج
الّتنويا

الّتنويا
الُمختلط

الّتكاُمل
اللمو ي

الّتنويا
األُف ي

 ي تنويا أُف
بطغير ُمرت

 ي تنويا أُف
ُمرتبط

ة يّ استراتيج
ركيزالتّ 
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 (:2015،275وُُّناك استراتيجيتين أساسيتين للّنمو وُُّما ا تي  السكارنة،

رّي تلرك االسرتراتيجّية اّلتري ُتشرير إلرى  :Concentration Strategyاستتراتيجّية الّتركيت   -أ ُو

تركيررز إمكانيررات الُمنّظمررة فرري مجرراس ُمحررّدد تتخّصررا فيررظ فتنررُتج نوًعررا واحررًدا مررن الُمنتجررات أو 

الخرردمات أو تتخّصررا فرري ِخدمررة نرروم ُمعررّين مررن الّزبررائنف إّ  تلجرر  ُمنّظمررة األعمرراس إلررى ُرر ه 

 (:1999،165المغربي،االستراتيجّية وفم األبعاد ا تية  

 ويتم  لك با تي:الّتركي  على الّ بائن الحاليين ، 

 زيادة حجم الّشراء أو زيادة تكرار عملية الّشراءف -

 تحسين الوضع التّناُفسي للُمنتج بزيادة المنافع اّلتي ُيحقق اف -

 األنوام(ف /البدائس /اّتسام خط الُمنتجات  األحجام -

 لك با تي:، ويتم جذب الّ بائن الُمنافسين  

 زيادة الج ود الّترويجّيةف -

 االعتماد على استراتيجّية قطع األسعارف -

 ويتم  لك با تي:جذب  بائن ُجدد غير ُمستخدمين للُمنتج ، 

 اإلع ن عن استخدامات جديدةف -

 تقديم برامج ترويجية وعروض أسعار خاصةف -

 زيادة ُفرا إتاحة الُمنتج  مناطم ُجغرافية جديدة(ف -

 ويتم  لك با تي:لى الُمنتجالّتركي  ع ، 

 الخدمات( عن مهي ت ا الخاصة بالُمنافسينف /تباُين واخت ف  الُمنتجات -

 الخدمة(ف /تنمية وتطوير استخدامات جديدة  للُمنتج -

 تحسين الخدمات الُمقّدمة مع الُمنتجف -
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 ويتم  لك با تي:الّتركي  على التكنولوجيا ، 

 لك اءةفتطوير ا الت والُمعّدات لتحسين ا -

 الخدمات(ف /تحسين جودة  الُمنتجات -

 الخدمة(ف /تطوير استخدامات ومنافع جديدة  للُمنتج -

 (Synergy)ة الّتركيررز: حصروس ُمنّظمرة األعمراس علرى التررداؤ  ومرن أُرم مزايرا اسرتراتيجيّ 

(ف فضرً  عرن أّن الُمنّظمرة 2013،250حيع الخبرة والّتجُربة الكبيرة في قطرام األعمراس  مسراعدة،

ال تحترران إلررى مرروارد كهيرررة لمحدودّيررة التّقنيررات الُمسررتخدمة، كمررا ُيمكررن للُمنّظمررة اسررتخدام طاقات ررا 

 (ف 2006،101اإلنتاجية وب قصى ُقدرات ا  الخشالي،

رّي تلرك االسرتراتيجّية اّلتري ُتشرير إلرى  :Diversification Strategyاستتراتيجّية الّتنويتع  -  ُو

يلة مرررن الُمنتجرررات أو الخررردماتف إّ  ُتسرررتخدم مرررن أجرررس زيرررادة اعتمررراد الُمنّظمرررة علرررى تقرررديم تشرررك

واتسررام فُرررا الُمنّظمررة و لررك بإضررافة أسرروام أو ُمنتجررات أو خرردمات أو مراحررس أنترران جديرردة، 

ا عّمررا ُررّي  فررالقرض من ررا ُررّو الّسررماح للُمنّظمررة بالّتوّسررع فرري أعمال ررا وُمنتجات ررا وزيررادة انتشرراُر

(ف إّ  تلجرررررر  ُمنّظمررررررة األعمرررررراس إلررررررى ُرررررر ه 1999،167،عليررررررظ فرررررري الوضررررررع الحررررررالي  المغربرررررري

 (:2007،237االستراتيجّية نتيجة ا تي  بن حبتور،

 تنّوم المخاطرف -

 مواج ة وصوس بعض الُمنتجات إلى مراحس الّنضون أو اإلشبامف -

 الُبعد عن احتكار صناعة ُمعينةف -

 على الُمنّظمةفتحقيم تواُفم بين الُمنتجات الحالية والجديدة بما يعود بالمن عة  -

 زيادة الُمعّدس اإلجمالي لنمو الُمنّظمةف -
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وير  كً  من  ُّيس وجونز( أّن الُمنّظمة غالًبا تختار ُ ه االستراتيجّية عندما تشُعر بوجود 

ُفرصة ُمتاحة لتقديم ُمنتج أو خدمة جديردة وتوجرد لردي ا المروارد ال زمرة السرتغ ل ا وتحقيرم عوائرد 

فضررً  عّمررا ُتحّققررظ الُمنّظمررة مررن فوائررد مررن األصرروس المادّيررة والمرروارد غيررر  ُمرضررّية مررن وراء  لررك،

شررربام  الملموسرررة والخبررررات اإلدارّيرررة وتحقيرررم الوفرررورات فررري ن قرررات الخررردمات الخاصرررة بالُمنّظمرررة وا 

حاجرررات الُمرررديرين، فضرررً  عرررن توزيع رررا المخررراطر علرررى أكهرررر مرررن نشررراط والرررّتخّلا مرررن مشررراكس 

(ف ومن ج ة ُأخر  ير  2006،101ركيز أعمال ا في نشاط واحد  الخشالي،استخدام استراتيجّية ت

كررً  مررن  كررران وجرانررت( أّن اعتمرراد الُمنّظمررة السررتراتيجّية الّنمررو عررن طريررم التّنويررع ال يخلررو مررن 

ا ا تي  الخشالي،  (:2006،101المخاطر اّلتي من أبرُز

 الّصعوبات التنظيمّية بسب  التّنّومف -

 خ ض معدالت األرباح على المد  البعيدفزيادة احتمالية  -

 إلحام الّضرر بالُمساُمينف -

ومرررن األمهلرررة اّلتررري ُيمكرررن أّن تُتررررجم اسرررتراتيجّية التّنويرررع ُرررو اسرررتخدام أسرررلو  التكاُمرررس إلرررى 

ُُنررا تحرراوس خلررم ُمنتجررات أو دخرروس أسرروام جديرردة أو ُممارسررة  األمررام أو الخلررف، إّ  أّن الُمنّظمررة 

ّ ا مرا حردع لُمنّظمرات البرمجّيرات عنردما بردأت بإنشراء مراكرز للّطلبرات أو خدمرة  أعماس جديدة، ُو

الّزبررائن، إّ  تحّركررت مررن أنشررطة تطرروير البرمجّيررات إلررى أنشررطة إدارة مراكررز الّطّلبررات، فُ نررا تجرردُا 

تُن ّررررر  اسرررررتراتيجّية التكاُمرررررس األمرررررامي وبرررررن س الوقرررررت تجررررردُا تُن ّررررر  اسرررررتراتيجّية التّنويرررررع  العمرررررري، 

ت ُخررررر  ُررررر ه االسرررررتراتيجّية عنرررررد التطبيرررررم ه هرررررة أشررررركاس ُرررررّي كرررررا تي  (ف إ ّ 2010،53امرائي،السررررر

 (:103-1998،102 ياسين،

يحصررس عنرردما تقرروم الُمنّظمررة بالّسرريطرة  :Horizontal Diversificationالّتنويتتع األفقتتي  ف1

تطررروير  علرررى نشررراط أعمررراس برررن س النررروم و و ع قرررة ُمباشررررة بالتكنولوجيرررا الُمسرررتخدمة، بمعنرررى
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نشاط الُمنّظمة ليشمس أنشطة جديدة ُمكّملة لنشاط الُمنّظمةف ف رّي تعنري إضرافة وحردات أعمراس 

استراتيجّية إلنتان ن س الُمنتجات أو الخردمات أو تصرنيع ُمنتجرات ُمتشراب ة وُمكّملرة للُمنتجرات 

ّية عنررردما (ف وُيمكرررن للُمنّظمرررة إتبرررام ُررر ه االسرررتراتيج1998،110والخررردمات األساسرررّية  ياسرررين،

را ومواردُرا الحالّيرة، ول ر ا  تضيف وحدات جديدة  ُمرتبطة أو غير ُمرتبطة( ُمست يدة من مركُز

 (:171-1999،170تتعّدد أشكاس التّنويع األُفقي على الّنحو ا تي  المغربي،

 تنويع أُفقي ُمرتبط: -أ

 يتم داخلًيا: و لك إ ا تم إضافة ُمنتجات جديدة لخسوام الحالّيةف 

 مت الُمنّظمة بشراء ُمنّظمة ُأخر  ُمنتجات ا شربي ة بُمنتجرات الُمنّظمرة األصرلّية، أو شرراء إ ا قا

 ُمنّظمة ل ا قنوات توزيع في أسوام جديدةف

 تنويع أُفقي غير ُمرتبط: -ب

 عنرررد االتجررراه إلنتررران ُمنتجرررات جديررردة تماًمرررا ولررريس ل رررا ِع قرررة برررالُمنتج الحرررالي ياااتم داخلي اااا :

سرروام الحالّيررة، كمررا قررد ي ُخرر  صررورة ُأخررر  تتمهّررس فرري إضررافة ُمنتجررات وللررّدخوس في ررا لررن س األ

 جديدة والّدخوس في ا إلى أسوام جديدةف

 عند االتجاه ل ندمان مع ُمنّظمة ُأخر  ُتمارس نشاط ُمختلف، كمرا قرد يرتم أيًضرا يتم خارجي ا :

خروس قسرم جديرد مرن عند شراء ُمنّظمة ُأخر  تدعم موقف الُمنّظمة األصلّية وُتسراعدُا علرى د

 أقسام الّسومف 

ررّو ُمصررطلح يشررمس م  رروم الّتكاُمررس األمررامي  الّتكاُمتتل العمتتود : ف2  Forward Integrationُو

فري الّتطبيرم العملري يعنري الّسريطرة علرى نشراط  Backward Integrationوالّتكاُمرس الخل ري 

اُمرس أيًضرا تكاُمرس الّسلسرلةف أعماس الُمنّظمة ُمج رزة أو ُموّزعرة، وُيطلرم علرى ُر ا النروم مرن الّتك

وعلى سبيس المهاس فُمنّظمة الحديد والصل  اّلتي تحصس على خامات ا مرن الحديرد مرن ُمنّظمرة 

ُأخر  تمتلك مناجم لّخام الحديد، ُتعد مهرااًل علرى الّتكاُمرس الخل ري، بينمرا صرانع الّسريارات الّر ي 
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فر ّن  لرك ُيعرد مهرااًل علرى الّتكاُمرس األمرامي يقوم ببيع ُمنتجاتظ من خ س امت كظ لمناف  الّتوزيع 

الّتكاُمرس الخل ري مرا ُرو إاّل المرواد الخرام  أنّ  ويستدل الباحث(ف 467-2001،466 ُس، جونز،

أو المررواد شرربظ الُمصررّنعة اّلترري تحتاج ررا الُمنّظمررة مررن المرروّردين أهنرراء تصررنيع الُمنررتج الّن ررائي، 

نّظمة على مناف  توزيع خاصة في ا كرالبيع الُمباشرر عبرر بينما التكاُمس األمامي ف و اعتماد المُ 

 االنترنيت أو إقامة وكاالت تجارّية ومناف  تجزئة خاصة في ا أو منح حم االمتياز للغيرف

رو خيرار الّسريطرة أو الردّ  :Conglomerate Diversificationالّتنويع الُمختلط  ف3 خوس فري ُو

مات الُمنّظمرة ومرن األمهلرة علرى  لرك اسرتراتيجّية أنشطة جديدة ُمختل ة تماًما عن ُمنتجات وخد

اّلتررري ُتمهّرررس حقيبرررة مرررن األنشرررطة المتنّوعرررة فررري الواليرررات  Hansonالتّنويرررع الُمخرررتلط لُمنّظمرررة 

الُمتحدة األمريكيرة وبريطانيرا السرتخران ال حرم، الصرناعات الكيماوّيرة، ُمنتجرات طّبّيرة، ُمنتجرات 

 التّبغ، توزيع الغازففف إلخف

 :Retrenchment Strategiesتيجّيات االنكماش )الّتراُجع( استرا  (3

ررّي اسررتراتيجّيات تعمررس علررى التّقليررس مررن  وُيطلررم علي ررا كرر لك باالسررتراتيجّيات الدفاعّيررةف ُو

(ف إّ  ُيشررّكس ال شررس الرردافع الرئيسرري 1999،172افررام تعاُم ت ررا وأعمال ررا بطريقررة ُمعّينررة  المغربرري،

، وبرررررررالرغم مرررررررن قلّرررررررة شرررررررعبيت ا إاّل أّن رررررررا ُامرررررررة ضرررررررمن ظروف رررررررا السرررررررتخدام ُررررررر ه االسرررررررتراتيجّية

(ف إّ  تقوم في ا الُمنّظمة بتخ يض حجم أعمال ا واسرتهمارات ا، بسرب  مواج ت را 2006،38 رشدي،

لظرررروف غيرررر ايجابّيرررة مهرررس: الكسررراد والركرررود االقتصرررادي أو تغّيرررر األ وام أو عررردم القُررردرة علرررى 

أّن ُر ا التغّيرر يحرُدع للُمنّظمرة إ ا كران بشركس يرى الباحث و (ف 31-2011،30الُمنافسة  رمضان،

دائم، أّما إ ا كان فقط لُمّدة زمنية ُمعّينة ف ّن الُمنّظمة في ُّ ه الحالة قد تستطيع العودة من جديدف 

 (:2007،47وت ُخ  استراتيجّيات االنكما  األشكاس ا تية  كي ني،

 اإلنتاجّية أو ح ف بعض ُخطوط الُمنتجاتف تخ يض حجم العملّيات بإلغاء بعض الوحدات -
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ة استراتيجيّ 
االنكماش 

(الّتراُجا)

ة يّ استراتيج
خفيلالتّ 

وااللتفال

ة يّ استراتيج
الّتجّر 

ة استراتيجيّ 
الّتحّول

ة استراتيجيّ 
الُمنّنمة 
األسيرة

ة يّ استراتيج
ةالّتصفي

شررف تاستراتيجّية االستس م لُمنّظمة ُأخر ، بمنح بعرّض ُمنتجرات الُمنّظمرة إلرى ُمنّظمرة ُأخرر   -

 على رقابة جودت ا وتسويق اف

مكرن يُ استراتيجّية تغيير الّنشاط عرن طريرم االنكمرا  فري البدايرة لتقيريم الوضرع هُرّم بعرد الّنجراح  -

 تراتيجّية الّتوّسعفاستخدام اس

 استراتيجّية الّتص ية وبيع األصوسف -

ى الّنحرو ُيبّين استراتيجّية االنكما   الّتراُجع( وما تحتوي من أنروام ُمختل رة علر (6)والّشكس 
 ا تي:

 ُيبّين (6)شكل 

 استراتيجّية االنكماش )الّتراُجع(

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصدر: )من إعداد الباحث(.

 (:241-2007،240االنكما  ا تي  بن حبتور،من أُّم استراتيجّيات 

 :Turnaround Strategyاستراتيجّية التخفيف وااللتفاف  -أ

بموجرر  ُرر ه االسررتراتيجّية تعمررس الُمنّظمررة علررى تحسررين الك رراءة فرري أداء العملّيررات  الك رراءة 

اءة التشرغيلّية التشغيلّية( عندما ُت حظ الُمنّظمة ن س ا ُتعراني مرن الّترُُّرس وتعمرس علرى تحسرين الك ر
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عررن طريررم تخ رريض االسررتهمار، وتكُل ررة العملّيررات، مررع برر س ُكررّس الج ررود للُمحافظررة علررى ُمسررتو  

ب ّن ُ ه االستراتيجّية تكون على حسا  توّسع أعماس الُمنّظمة، ويرى الباحث األرباح والُمبيعاتف 

  لك الّتوّسع اّل ي تسعى إليظ جميع الُمنّظماتف

 :Divestment Strategyد استراتيجّية الّتجر   -ب

ووفًقا ل  ه االستراتيجّية فإّن الُمنّظمة تقوم باستبعاد ُجزء من أنشطة األعماس اّلتي تقوم في ا 

وُتسرررررتخدم ُررررر ه االسرررررتراتيجّية عرررررادة عنرررررد الّرغبرررررة فررررري زيرررررادة فعالّيرررررة أداء أّحرررررد وحررررردات األعمررررراس 

و لررك عنرردما يكررون األداء الُكلّرري للوحرردة أو  االسررتراتيجّية التّابعررة للُمنّظمررة أو أّحررد خررط الُمنتجررات،

للخرررط سرررّيًئاف ف ررر ه االسرررتراتيجّية ُرررّي اسرررتراتيجّية إلغررراء ُجرررزء مرررن أعمررراس الُمنّظمرررة، عنررردما تكرررون 

حّصت ا الّسوقية صغيرة جدبا بحيع ال تستطيع أّن تُنرافس فيرظ، أو أّن ُر ا الُجرزء ال ُيحقّرم األربراح 

 راعاة الّزبون عند القيام بإلغاء ُ ا الُجزء با تي:الُمتوّقعة، إاّل أّنُظ يج  مُ 

 توقيت اإللغاء إّ  يج  أّن يكون ُمناس  للّزبونف -

 توفير قطع الغيار للُمنتجات الُمباعةف -

 عدم ح ف ُمنتج تتوّفر مواده الخام بكهرة عند الُمنّظمةف -

اط الُمنّظمررة، مرن ُر ه االسررتراتيجّية ب ّن را تعمرس علررى تقلريا ُجرزء مررن نشرويساتدل الباحااث 

 تحت ُمبّرر الح اظ على الُجزء ا خر من ا لّكي تبقى في الّسوم وتستمر في عملية الُمنافسةف 

 :Transform Strategyاستراتيجّية الّتحّول  -ج

تقرروم ُررّ ه االسررتراتيجّية علررى تحويررس الُمنّظمررة مررن مجرراس ُمعررّين مررن مجرراالت األعمرراس إلررى 

ه عمرررررررا كانرررررررت تقررررررروم فيرررررررظ الُمنّظمرررررررة مرررررررن قبرررررررس مجررررررراس اخرررررررر ُمختلرررررررف فررررررري خصائصرررررررظ وأبعررررررراد

(ف ف رّي اسرتراتيجّية القيرام بتغييرر رئيسري فري أعمراس الُمنّظمرة، بانتقال را مرن 2013،257 مساعدة،

 (:2007،241مجاس عمس إلى مجاس اخر ألسبا  كهيرة، من ا ا تي  بن حبتور،

 عدم تحقيم العوائد المطلوبةف -
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 وجود ُفرا جّ ابة في مجاالت ُأخر ف -

 حجم االستهمار في الُمنّظمة أكبر من المرغو ف -

 توفير المرونة والقّوة لد  الُمنّظمة إلجراء الّتحوي تف -

 (ف2019،121التّقلُّبات الحاصلة في األسوام وأ وام الُمست لكين  الُكميتي، -

إّ  يتطلّرررر  تطبيررررم ُرررر ه االسررررتراتيجّية وجررررود مرونررررة كبيرررررة فرررري مرررروارد الُمنّظمررررة التنظيمّيررررة 

ّيكررس عمل ررا، كمررا يتطلّرر  وجررود قيررادة إدارّيررة ُك ررؤة وفّعالررة لضررمان تن يرر  والم ادّيررة، وفرري ُنظّم ررا ُو

 (ف1998،117االستراتيجّية في أقس ما ُيمكن من تكاليف الُمخاطرة وعدم الت ّكد  ياسين،

 :Captive Company Strategyاستراتيجّية الُمنّظمة األسيرة  -د

ُمنّظمررة ببيررع ُكررّس ُمنتجات ررا إلررى زبررون واحررد  ُمنّظمررة ُأخررر (، تعنرري ُرر ه االسررتراتيجّية قيررام ال

واّل ي يتوّلى القيام بعدد من الوظائف بداًل من ا مهس ُمساعدة الُمنّظمة في القيام بالعملّية اإلنتاجّية 

وفًقا للمواص ات المطلوبة، تخ ريض مصرروفات الّتسرويم  المنترد  العربري إلدارة المروارد البشررية، 

https://hrdiscussion.com ب ّن ُر ه االسرتراتيجّية يرتم األخر  في را عنردما  ويستدل الباحث(ف

تكرررون إدارة الُمنّظمرررة غيرررر قرررادرة علرررى تسررريير أعمررراس الُمنّظمرررة نتيجرررة لسررروء إدارت رررا، فضرررً  عرررن 

 ُضعّف إدارة القائمين علي اف

 :Liquidation or Sell-out Strategyاستراتيجّية الّتصفية  -ه

ُتعد ُ ه االستراتيجّية أقصى أنوام االستراتيجّيات االنكماشّية، واّلتري تعنري إغر م الُمنّظمرة 

وبيررررع أصررررول ا، وُمعظررررم الُمنّظمررررات ال تلجرررر  إلي ررررا إاّل عنرررردما تحرررراوس اسررررتخدام عرررردد مررررن البرررردائس 

ارهرة أو أزمرة شرديدة مهرس انخ راض شرديد فري االستراتيجّية االنكماشّية وت شس في را، وعنرد حردوع ك

اإلنتاجّيرة، وعنرد القيرام في ررا يجر  تجزئرة مروارد الُمنّظمررة فري صرور قابلرة للبيررع مهرس ُمنتجرات تامررة 

الّصررنع، ُمنتجررات نصررف ُمصررّنعة، خامررات، وُكررّس ُجررزء ُيبررام علررى ِحررد ، كررالبيع بررالمزاد العلنرري، 

صرررراس مررررن خرررر س اتصرررراس السماسرررررة بالُمشررررتريين الُمناقصررررة، إجررررراء تنررررزي ت فرررري األسررررعار، االت

https://hrdiscussion.com/
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(ف ومرررررن أُرررررّم الُمبرررررّررات الداعيرررررة للجررررروء الُمنّظمرررررة إلرررررى ُرررررر ه 22-2007،21الُمحتملرررررين  نبيلرررررة،

 (:1999،175االستراتيجّية األسبا  ا تية  المغربي،

 الخسائر الُمتتالية اّلتي لحقت بالُمنّظمةف -

 في افُضعّف اإلدارة وارتباك العملّيات التنظيمّية  -

 انسحا  شريك ُام أو أكهر من ُشركاء الُمنّظمةف -

اف -  عندما تكون قيمة الُمنّظمة عند تص يت ا أفضس من قيمّت ا في حيات ا واستمراُر

ِمّما سبم أّن ُ ه االسرتراتيجّية يرتم األخر  في را اخرر المطراف كخيرار أخيرر ويستدل الباحث 

عرر ن إف سرر ا، وخروج ررا للقررائمين فرري إدارة الُمنّظمررة و لررك ببيررع أصررول ا كرر ن رراء أعمال ررا وا  امً  وا 

 الن ائي من الّسومف

 :Combination Strategyاالستراتيجّيات الُمرّكبة  (4

تقوم ُمنّظمات األعماس أحياًنا في األخ  ب كهر من استراتيجّية في ن س الوقت، بمرا يتناسر  

ات التّابعرة ل را سرواًء علرى ُمسرتو  مع رسالت ا وأُداف ا، إّ  تقوم على تكوين خليط من االستراتيجيّ 

وحرردات األعمرراس أو علررى ُمسررتو  االسررتراتيجّيات الوظي ّيررةف وُيشررير  ياسررين( برر ّن ُرر ا الّنرروم مررن 

االسررتراتيجّيات شررائع الّتطبيررم فرري الُمنّظمررات الُكبررر  ُمتعررّددة األعمرراس، أو عررابرة الحرردود، أو اّلترري 

وم ُّ ه الُمنّظمات بتطبيرم اسرتراتيجّيات ُمختل رة فري ن رس تخُدم في أسوام ُمختل ة من العالم، إّ  تق

الوقررت، أو بتطبيررم اسررتراتيجّيات ُمختل ررة وبطريقررة ُمتتابعررة نظررًرا لترروّفر القُرردرات التنظيمّيررة والمرروارد 

(ف فمررهً  118-1998،117ال ائلررة، والخبرررات الُمتراكمررة فرري التغييررر واإلدارة االسررتراتيجّية  ياسررين،

نّظمررة اسررتراتيجّية الّتجريررد فرري بعررض وحرردات األعمرراس التّابعررة ل ررا لتحسررين فاعلّيررة قررد تسررتخدم المُ 

األداء في ررا، ولتحقيرررم وحرردات ُأخرررر   ات درجررة أعلرررى مررن الربحّيرررة وتبّنرري خيرررارات الّتوّسررع ل ررر ه 

يرع الوحدات، فإ ا تمّكنت الُمنّظمة من تحقيم  لك فإّن ا قد تبدأ باسرتخدام إحرد  اسرتراتيجّيات التّنو 

 (ف2013،259 مساعدة،
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 :Business Unit Strategyاالستراتيجّية عل  ُمستو) وحدة األعمال ثانياً: 

رّي اسرتراتيجّية تسرتمد الُمنّظمرة من را أُرداف ا  وُيطلم علي ا استراتيجّية األعماس التّناُفسرية، ُو

ّرفررت ُرر ا االسررتراتيجّية لتحقيررم أداء وك رراءة أفضررس لُمنتجات ررا أو خرردمات ا ُمقارنررة بالُمنافسررينف إّ  عُ 

على أّن ا "ُخّطة العمس اّلتي ينت ج ا الُمرديرون االسرتراتيجيون السرتغ س مروارد الُمنّظمرة وك اءات را 

ويقُصررد (ف 306-2001،305الُمتمّيرزة الكتسررا  مزايررا تناُفسررّية فرري سرروم أو صررناعة"  ُررس وجررونز،

وكافرررررة ال عالّيرررررات اإلدارّيرررررة والتسرررررويقّية  بالتّناُفسرررررية "الج رررررود واإلجرررررراءات واالبتكرررررارات والّضرررررغوط

واإلنتاجّيررة واالبتكارّيررة والتطويرّيررة اّلترري ُتمارسرر ا الُمنّظمررات مررن أجررس الحصرروس علررى شررريحة أكبررر 

أّن التّناُفسررية  أي بمعنااى(ف 2001،101وُرّقعررة أكهررر اّتسرراًم فرري األسرروام اّلترري ت ررتم في ررا  السررلمي،

الُمنّظمةف ف ّي "حالة  ُنّية تدفع إلى التّ كير في الكي ّيات اّلتي  الُبد أّن تكون مسئولية الجميع في

 وُهنااا(ف 2007،59تجعرس الُمنّظمررة ُتحررافظ وتطرّور موقع ررا فرري الّسروم أطرروس ُمررّدة ُممكنررة"  حسرين،

ُحسررين برر ّن القرررائمين علررى الُمنّظمررة يجرر  أّن يتمّتعررون بررر ُن صررافي وقُرردرات و كرراء عرررالي  ياارى

سررتمرارّية الُمنّظمررة فرري سرروم الُمنافسررة أطرروس ُمررّدة ُممكنررةف وت ررتم اسررتراتيجّية وت كيررر واسررع يجعررس ا

األعمرراس الّتجارّيررة فرري المقررام األوس بررالميزة التّناُفسررّية، فال رردف األوحررد للّتخطرريط االسررتراتيجي ُررو 

ة اّلتررري ُمسرراعدة الُمنّظمرررات فررري الّتغلّررر  علررى ُمنافسررري ا والت رررّوم علررريُ م، ومررن هُرررّم فرررإّن االسرررتراتيجيّ 

مكانيررات ُرر ه الُمنّظمررة بمررا ُيمّكن ررا مررن  تتبع ررا أي ُمنّظمررة تنطرروي علررى محاولررة لتعررديس قُرردرات وا 

العيررد  إّذ ياارى(ف 2009،17مواج ررة الُمنّظمررات اأُلخررر  الُمنافسررة ل ررا ب سررلو  أكهررر فاعليررة  العيررد،

، فضررً  عررن التغلّرر  والت ررّوم أّن بررالميزة التّناُفسررية تسررتطيع الُمنّظمررة البقرراء واالسررتمرار فرري الّسرروم

إّ  ت رتم بتحديررد الّطريقررة أو الكي ّيرة األفضررس اّلتري تتنررافس في ررا وحردة األعمرراس مررع علرى ُمنافسرري اف 

الُمنافسين في الّسوم لبناء ميزّت ا التّناُفسرّية، وتحديرد أي الُمنتجرات تقرّدم، وأّي أّسروام ُتسرتخدم مرن 

أّن وحررررردة األعمررررراس االسرررررتراتيجّية يجررررر  أّن ُتحرررررّدد أي  جانررررر  وحررررردة األعمررررراس االسرررررتراتيجّية، أيّ 

عطائ ررا األولويررة ِلمررا ُيحقّررم ل ررا مزايررا اسررتراتيجّية علررى  األسرربقّيات التّناُفسررّية ينبغرري التّ كيررد علي ررا وا 
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يجرر  علررى وحرردة األعمرراس رسررم  بمعنااى آخاار(ف 2006،52الُمنافسررين ا خرررين  محسررن، النجررار،

ة التّناُفسية األكهر فاعلية من الُمنافسرينف وُعّرفرت ب ّن را "الُخطرط اّلتري خارطة الّطريم واختيار الميز 

ُتحّدد ُأسس وُطرم التّناُفس مع بقّية الُمنّظمات الُمماهلرة، وتلرك الُخطرط اّلتري ُتعنرى بتجميرع وتوزيرع 

 ّنهاأّي أ(ف 2007،12الموارد وبما ُيمّكن للُمنّظمة من احت س مكانة أفضس بين مهي ت ا  سليمان،

ُخّطة موضوعة بعناية فائقة لتسرخير مروارد الُمنّظمرة للوصروس إلرى تحقيرم  من وجهة نظر الباحث

األُداف المرسومةف إّ  أّن ا "ُتمّهس مراة للمداخس والّتحّركات من جان  اإلدارة لتحقيرم األداء الجّيرد 

ب ّن ا "تتمّهس بالقُرّدرة علرى (ف وُتعّرف الميزة التّناُفسية 2001،188في خط ُمنتجات ُمعّين"  العارف،

التّقررّدم علررى ا خرررين بالّسررعر بحيررع ُيمكررن أّن ت ُخرر  شرركس أسررعار أقررس بالُنسرربة ألسررعار الُمنافسررين 

بمنرررافع ُمّتسررراوية وتقرررديم ُمنتجرررات وخررردمات  ات جرررودة عاليرررة وتوّجرررظ للّزبرررائن بشررركس أفضرررس مرررن 

ات بمنرررافع ُمن رررردة تعرررّوض بشررركس واعررري الُمنافسرررين وأكهرررر فّعاليرررة مرررنُ م، أو تقرررديم ُمنتجرررات وخررردم

الّزيادة الّسعرّية الم روضة، فضً  عن الُقّدرة علرى الّسريطرة واالسرتمرارّية برن س الموقرع مرن الّسروم 

والتماُيز بالموارد من خ س مجموعة الم ارات والتكنولوجيرا والمروارد والقُردرات اّلتري تسرتطيع اإلدارة 

ا لخلررم قررّيم و  منررافع للّزبررائن أعلررى ِمّمررا يحّققررظ الُمنافسررون، والّسرررعة فرري التجديررد تنسرريق ا واسررتهماُر

بحيع يصع  تقليدُا، وت كيد حالة من التمّيرز واالخرت ف فيمرا برين الُمنّظمرة وُمنافسري ا  التلبراني 

التلبررراني بررر ّن الميرررزة التّناُفسرررية ت ُخررر  عرررّدة أبعررراد من رررا الّسرررعر  ُيباااّين وُهّناااا(ف 2012،218واخررررون،

ن ُمنتجررات بسررعر أقررس مررن الُمنافسررين تحمررس ن ررس المنررافع الُمُتسرراوية لُمنتجررات الُمنافسررين، أو كإنترا

إنتان ُمنتجات فريدة يصع  تقليدُا في المد  القصير تعرّوض في را الزيرادة فري الّسرعر الم رروض 

تنتّج ررا علي ررا، فضررً  عررن قيام ررا بالبحررع والّتطرروير والّتجديررد الرردائم للُمنتجررات أو الخرردمات اّلترري 

السررتمرارية التمّيررز عررن الُمنافسررين ا خرررينف ولمعرفررة أُررّم العناصررر أو النمررا ن اّلترري ُتسرراُم فرري 

 ُيبّين ا كا تي: (4)تحقيم الميزة التّناُفسية من وج ة نظر بعض الُكتّا ، فالجدوس 
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 ُيبّين (4)جدول 
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1  Porter, 1979 * * *        

2  Hyays, Weel, 

Wright, 1984 
* *   * *     

3  Schuler, 1987 * *    *     

4  Wiseman, 1989 * *    * * *   

5  Hicks, 1993 * * *   *     

6  Williamr, 1998 * *   * *     

7  Mintzberg, 1998 * * *   *     

8  Lunch, 2000  *  *  * *  * * 

 1 1 1 2 7 2 1 3 8 7 المجماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوو

 %12.5 %12.5 %12.5 %25 %87.5 %25 %12.5 %37.5 %100 %87.5 الُنسبااااااااااااة المئوياااااااااااااة

 (.76ا2005المصدر: )السكارنةا

ُن حررظ مررن بيانررات الجرردوس الّسررابم أّن  الّتمّيررز( قررد حصررس علررى أعلررى ُنسرربة مررن األُّمّيررة  

يّ  ، بينما حصلت ُكً  مرن  الُكّل رة واإلبداعيرة( علرى ُنسربة ُمّتسراوية مرن األُّمّيرة قُرّدرة برررر  %100ُو

، هُرررّم  المرونرررة( بواقرررع %37.5الّتركيرررز( الّررر ي حصرررس علرررى ُنسررربة ، هُرررّم يررر تي بعرررد  لرررك  87.5%

، وأخيرررًرا ُكرررً  مرررن  االعتمادّيرررة والّتحاُل رررات وسرررعة التكُل رررة والقرررو  الّنسررربّية للُمنافسرررة( بُنسررربة 25%

 ف  %12.5ُمّتساوّية من األُّمّية وبواقع 
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رة الُمنّظمرررة علرررى إنتررران ِمّمرررا سررربم أّن الميرررزة التّناُفسرررّية ُرررّي "مرررد  قُرررد ويساااتخلص الباحاااث

ُمنتجات أو خدمات ُمختل ة ُكّليًا عن الُمنافسين، يكون ل ا رضا ومن ُهّم والء عند الّزبائن، لضمان 

ا في الّسوم"ف  بقاء الُمنّظمة واستمراُر

 (:2007،309وتكُمن أُّمّية الميزات التّناُفسية للُمنظمة في ا تي  الغالبي، إدريس،

ا نوعًيا وُكّلًيا وأفضلية على الُمنافسين، ومن هُرّم تُتريح ل را تحقيرم نترائج أداء تعطي الُمنّظمة ت ّوقً  -أ

 عاليةف

 تجعس ُمنّظمة األعماس ُمت ّوقة في األداء أو في قيمة ما تُقّدمظ للّزبائن أو االهنين مًعاف - 

ُتح رررزُُم ُتسررراُم إيجابًيرررا فررري التّررر هير علرررى ُمررردركات الّزبرررائن، وبررراقي الُمتعررراملين مرررع الُمنّظمرررة و  -ن

طالتظف  الستمرار وتطوير الّتعاُمس وا 

لكرون الميرزات التّناُفسرية تتسرم باالسرتمرارية والتجررّدد، لر لك ُيتريح للُمنّظمرة ُمتابعرة الّتطرّور والتقررّدم  -د

 على المد  البعيدف

ي نظًرا لكون الميزات التّناُفسية ُمستندة على مروارد الُمنّظمرة وقُردرات ا وجردارت ا، لر لك ف ّن را تعطر -ه

 حركّية وديناميكية للعملّيات الداخلّية للُمنّظمةف

 ويضيف الباحث اآلتب:

 بقاء واستمرار الُمنّظمة في الّسومف -و

 ج   زبائن ُجدد إلي ا لم يكونوا يتعاملون مع ُمنتجات ا من سابمف -ز

 ترسيخ الصورة الّ ُنّية للُمنّظمة عند الّزبائنف  -ح

 (:2011،30،ا وتتمّهس الميزة التّناُفسّية في ا تي  شر 

الُقّدرة على التقّدم عن ا خرين بالّسعر بحيع ُيمكن أّن ت ُخ  شكس أسرعار أقرس بالُنسربة ألسرعار  -أ

 الُمنافسين بمنافع ُمُتساوّيةف
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تقررديم ُمنتجررات وخرردمات  ات جررودة عاليررة وتوّجررظ للّزبررائن بشرركس أفضررس مررن الُمنافسررين وأكهررر  - 

منررافع ُمن ررردة تعررّوض بشرركس واعرري الّزيررادة الّسررعرّية فّعاليررة مررنُ م، أو تقررديم ُمنتجررات وخرردمات ب

 الم روضةف

 الُقّدرة على الّسيطرة واالستمرارية بن س الموقع من الّسومف -ن

التمررايز بررالموارد مررن خرر س مجموعررة الم ررارات والتكنولوجّيررات والمرروارد والقُرردرات اّلترري تسررتطيع  -د

ا لخلررم قرّيم ومنررافع للّزبررائ ن أعلرى ِمّمررا يحّققررظ الُمنافسرون، والّسرررعة فرري اإلدارة تنسريق ا واسررتهماُر

الّتجديررررد بحيررررع يصررررع  تقليرررردُا، وت كيررررد حالررررة مررررن الّتمييررررز واالخررررت ف فيمررررا بررررين الُمنّظمررررة 

 وُمنافسي اف

 ُقّدرة أعلى من الُمنافسين في استغ س الُ را الخارجّية أو الحد من أهر الّت ديداتف -ه

 (:2012،100 ا ا تي  سويسي،وُيمكن قياس ا من خ س عّدة مؤشرات أُمّ 

 الربحّية ومعدالت نمّوُاف -

استراتيجّية الُمنّظمرة واتجاُ را لتلبيرة الّطلر  فري الّسروم الخرارجي مرن خر س الّتصردير، ومرن هُرّم  -

 ُقدرت ا على تحقيم أكبر حّصة من الّسوم اإلقليمي والعالميف

 ويضيف الباحث اآلتب:

  ح واالستبداسفخدمات ما بعد البيع مهس الّصيانة واإلص -و

خرررررردمات الّتوصرررررريس الّسررررررريع لرررررربعض الُمنتجررررررات عنررررررد الّطلرررررر  علي ررررررا، مهرررررراس لرررررر لك ُمنّظمررررررة  -ز

Caterpillar  للُمعدات الهّقيلرة وخدمرة توصريس قطرع غيرار ُمنتجات را مرن أقرر  ُنقطرة توزيرع ل را

 ساعة فقط من ُمّدة الّطل  علي اف 24إلى أي وج ة في العالم خ س 

 مات صديقة للبيئةفإنتان ُمنتجات أو خد -ح
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برررررس والرررررّدوس  –وفرررري العصرررررر الحرررررالي ت اقمرررررت حرررررّدة التّناُفسرررررية ك سرررررلو  حيررررراة للُمنّظمرررررات 

ا الوسيلة ال ّعالة لمواج ة الّتحّديات ا تية  السلمي، –وتجّمعات ا اإلقليمية   (:2001،102باعتباُر

حتمية اكتسا  القُرّدرة علرى الّتعاُمرس فري سروم م تروح ال تتروّفر فيرظ أسربا  الحمايرة والردعم اّلتري  -أ

 اعتادت الُمنّظمات الّتمّتع في ا فيما قبس عصر العولمة والتّناُفسّيةف

ضرورة الّتخلُّا من أسالي  العمس الّنمطّية والتّقليدّية اّلتي لم تعد تتناس  مع حركّية األسروام  - 

الُمنافسرررة، والّتحررررّوس إلرررى أسررررالي  مرنرررظ ومتطررررّورة ُتجررراري ُمتغّيرررررات الّسررروم وُتسررررابم  وضرررغوط

 الُمنافسينف

ضرورة الّتحّرر من أسر الخبرة الماضية واالنك اء على الّ ات، وأُّمّية االنط م إلى الُمستقبس  -ن

قّرررة ووالء واسرررتبام الُمنافسرررة بتطررروير الُمنتجرررات والخررردمات وأسرررالي  األداء سرررعًيا إلرررى كسررر  ه

 الّزبائنف

ومرررن هُرررّم يكرررون االُتمرررام برررالبحوع والّتطررروير، واسرررتهمار الّطاقرررات ال كرّيرررة واإلبداعّيرررة للمررروارد  -د

 البشرّية أحد أُم الركائز للُمنّظمات الُمعاصرة في عمليات ا التّناُفسّيةف

دراك  -ه صررحيح لحالررة أُّمّيررة االنطرر م فرري ُكررّس عمليررات الُمنّظمررة وتوّج ات ررا مررن قررراءة واعيررة وا 

الّسرروم ورغبررات الّزبررائن وُممارسررات الُمنافسررين والبحررع عررن صررّيغ واليررات تُترريح التمّيررز علرريُ م 

 وسبقُ م إلى الّزبائنف

ا عرن الُمنافسرين مرن وج رة  -و ّي ُكّس ما ُيمّيُز أُّمّية تنمية واستهمار الُقدرات التّناُفسية للُمنّظمة ُو

 نظر الّزبائن الحاليين والُمرتقبينف

ُخطّررررررررررة االسررررررررررتراتيجّية فرررررررررري ُرررررررررر ا الُمسررررررررررتو  الُبررررررررررد أّن ُتجيرررررررررر  علررررررررررى األسررررررررررئلة ا تيررررررررررة وال

 (:1998،31 ياسين،

 ما ُّي المواص ات الرئيسّية للُمنتجات والخدمات المطلو  إنتاج ا من جان  الوحدة؟ -أ
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ُُم الُمست لكين والزبائن الرئيسيين أو الُمشتريين الصناعيين لُمنتجات وخدمات الوحدة؟ -   من 

 ُيمكن للوحدة مواج ة الُمنافسة في البيئة المحّلية؟كيف  -ن

كيف ُيمكن للوحدة تحقيم أفضس تماُهس ل لس ة الُمنّظمة ومبادئ را األساسرّية لردعم ج رود اإلدارة  -د

 الُعليا في إنجاز األُداف االستراتيجّية الُكّلّية بطريقة ك وه وفّعالة؟

تّناُفسررّية فيتطلّرر  الح رراظ علررى ا ترري وألجررس تحقيررم صررياغة سررليمة السررتراتيجّية األعمرراس ال

 (:2008،302 رشيد، ج  ،

أّن ُتصا  في ضروء التوّج رات العامرة السرتراتيجّية الُمنّظمرة فري حراس أّن الُمنّظمرة المؤّل رة مرن  -أ

 وحدات أعماس استراتيجّية ُمتعّددةف

جّية األعماس ُرّي ، فإّن استراتي(Single Business)فيما يتعّلم بالُمنّظمة  ات العمس الُمن رد  - 

 مهابة استراتيجّية الُمنّظمةف

، خرروض الُمنّظمررة معركررة ضررد Competitiveُيمكررن أّن تكررون اسررتراتيجّية األعمرراس تناُفسررّية  -ن

 ، العمس بصحبة ُمنافس واحد أو أكهرفCooperativeُمنافسي ا، أو أّن تكون تعاونّية 

 Organizational)ار الميردان التّنظيمري أّن ُترّكرز اسرتراتيجّية األعمراس التّناُفسرية علرى اختير -د

Domain) ،ريررة الكامنررة فرري وظائ  ررا ، الّرر ي تسررتطيع فيررظ الُمنّظمررة اسررتغ س الُمقررّدرات الجُو

وُيعّبر الميدان التنظيمي فري حقيقترظ عرن الُمنتجرات والخردمات اّلتري اخترارت الُمنّظمرة التعاُمرس 

 في ا لج   الّزبائن، واستقطا  الُمساُمينف

 لُمحّصلة الن ائية الستراتيجّية األعماس التّناُفسية تتمّهس في تحقيم الميزة التّناُفسّيةفإّن ا -ه

ويمكن القوس أّن للميزة التّناُفسية شقين، األوس ُّو ُقّدرة التمّيرز علرى الُمنافسرين، والهراني ُرو 

اني متوقّرف علرى الّنجراح الُقدرة على ُمغازلة فاعلة مؤّهرة للّزبائن، وال شرك أّن الّنجراح فري الّشرم الهّر

في الّشم األوس، ويؤّدي الّنجاح في الّشّقين مًعا إلى نجاح في تقديم من عة أعلى للّزبرون، ومرن هُرّم 
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رر ا برردوره يقررود إلررى والء الّزبررون ومررن هُررّم إلررى زيررادة الحّصررة الّسرروقّية  ليلررى، عبرردالرحيم،  إرضرراءه ُو

ررا (ف وُُنرراك الكهيررر مررن اسرر4واخرررون، برردون سررنة نشررر، تراتيجّيات األعمرراس التّناُفسررية، إاّل أّن أكهُر

إ  صرّنف هر ع اسرتراتيجّيات  ،(Porter)شيوًعا لد  الباحهين والُكتّا  ما تم تصني  ا من جانر  

 (:1999،921عامة للُمنّظمة ُّي ا تي  ب ا، سارن،

 Cost Leadership Strategy Overallاستراتيجية قيادة الّتكُل ة الّشاملة  -

 Differentiation Strategyاتيجية الّتمييز استر  -

 Focus Strategyاستراتيجية الّتركيز  -

 :(Porter)ات اله ع لرررر االستراتيجيّ  ُيبّيـــن، (7)والّشكس 

 ُيبّيـــن (7)شكل 
 (Porter)استراتيجّيات األعمال الّتنافُسّية لـــــ 

 

 

 

 

 

 

 (.306ا2008المصدر: )رشيدا جالبا

 :Overall Cost Leadership Strategyاستراتيجّية قيادة الّتكلُفة الّشاملة  (1

ى ُمستو  ُممكن دون التّر هير "ُترّكز ُ ه االستراتيجّية اُتمام ا على تخ يض الُكّلف إلى أدن

رو  على ُمعّدس اإلنتان، و لك استناًد لم  وم الخبررة واالسرتخدام األمهرس لمروارد الُمنّظمرة الُمتاحرة، ُو

ما يتّ م مع م  وم الك اءة اإلنتاجية اّل ي ُيرّكز أّحد جوانبرظ فري الّضرغط علرى الّتكراليف إلرى أدنرى 

ّ  تتطلّرررر  تركيررررز نظررررام العمليررررات علررررى ُكررررّس (ف إ2011،250حررررد مقبرررروس"  الصررررميدعي، يوسررررف،

استراتيجّية ييادة 

 كُلفةالتّ 

Cost Leadership 

Strategy 

 استراتيجّية التميي 

Differentiation 

Strategy 

 ركي استراتيجّية التّ 

Focus Strategy 

سوق ُمستهدف 

 واسع

سوق ُمستهدف 

 ضّيق

حجم 

 وقالسّ 
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عناصر تصميم الّنظام اّلتي ُتمّكن من تخ يض الّتكُل ة: العمليات داخس خطروط اإلنتران، وخطروط 

الّتصنيع والّتجميع، والُمعّدات الُمخّصصة لخليط إنتان ُمقّيد، وكهافة رأس الماس في صرورة ُمعرّدات 

ُمصّمم لُمشكلة العملّيات   اتية، واإلنسان ا لي، وُكّس ما ُوّ ُمتخّصصة، واستخدام ا لية وا لية ال

الُمحرررّددة، وبصررر ة عامرررة كررر لك تصرررميمات األعمررراس الُمعّرفرررة بدقّرررة والُمعّرفرررة بصررر ة عامرررة  ب رررا، 

(ف إّ  تتطلّررر  ُررر ه االسرررتراتيجّية ُمسرررتلزمات ُمتعرررّددة من رررا اسرررتعماس إمكانيرررات 1999،922سرررارن،

اليررة لتحقيررم وفررورات اقتصررادّيات الحجررم وتخ رريض ُكلّررف الّتوزيررع والخررزن اإلنترران  ات الك رراءة الع

واإلع ن ون قات البحع والّتطوير، ووفورات الّشرراء بكميرات كبيررة بسرب  خصرم الكّمّيرة واسرتعماس 

(ف وتشرتمس ُر ه االسرتراتيجّية عرادة علرى 2010،25مواص ات أقس نوعّية للمواد الُمشتراه  الزامكي،

زين إّ  أّن أّحد أجزاء االستراتيجّية ُو جعس الُمنتج ُمتاًحا عنرد طلبرظ أو خرارن الرفروف اإلنتان للّتخ

ِمّمررررا سرررربم أّن ُرررر ه االسررررتراتيجّية تخررررتا بإنترررران ويسااااتدل الباحااااث (ف 1999،922 ب ررررا، سررررارن،

ُمنتجررات أو تقرررديم خرردمات أقرررس ُكل ررة مرررن الُمنافسررين إاّل أّن رررا تحمررس منرررافع ُمّتسرراوية مرررع ُمنتجرررات 

 ُمنافسينفال

  المزايا اّلتي ُتحّقق ا استراتيجّية الّتكُل ة األقس للُمنّظمات الُمنتجرة فري الصرناعة، نوردُرا فري ا تري

 (: 236-2006،234 مرسي،

فيما يتعلم بالُمنافسين، فالُمنّظمة الُمنتجة بتكُل ة أقس تكون فري موقرع أفضرس مرن حيرع الُمنافسرة  -أ

 على أساس الّسعرف

تريين، فالُمنّظمررررة الُمنتجررررة بتكُل ررررة أقررررس سرررروف تتمتّررررع بحصررررانة ضررررد الزبررررائن فيمررررا يتعلررررم بالُمشرررر - 

 األقوياء، إّ  ال يمكنُ م المساومة على تخ يض األسعارف

أّن تكرون  –فري بعرض الحراالت  –فيما يتعلرم برالموّردين، فالُمنّظمرة الُمنتجرة بتكُل رة أقرس ُيمكن را  -ن

مررا إ ا كانررت اعتبررارات الك رراءة تسررمح ل ررا فرري مرر من مررن المرروّردين األقويرراء وخاصررة فرري حالررة 
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بتحديرررد الّسرررعر وتحقيرررم ُرررام  ربرررح ُمعرررّين لمواج رررة ضرررغوط ارت رررام أسرررعار الُمررردخ ت ال امرررة 

 والحرجةف

فيما يتعلم بدخوس الُمنافسين الُمحتملين إلرى الّسروم، فالُمنّظمرة الُمنتجرة بتكُل رة أقرس تحترس موقًعرا  -د

 يض الّسعر ومواج ة أّي ُجوم من الُمنافس الجديدفتناُفسيبا ُممتاًز ُيمّكن ا من تخ 

 –ُمقارنررة مررع ُمنافسرري ا  –فيمررا يتعلررم بالُمنتجررات البديلررة، فالُمنّظمررة الُمنتجررة بتكُل ررة أقررس ُيمكن ررا  -ه

 استخدام تخ يضات الّسعر كس ح ضد الُمنتجات البديلة واّلتي قد تتمّتع ب سعار ج ابةف

 2007،228الّطرم ا تية  بن حبتور، ولتحقيم تكُل ة أقس ُيمكن استخدام:) 

تنمية حضارة تنظيمّية ُترّكز أساًسا على االُتمام الواعي والمدروس للعاملين بش ن الّتكُل ة، وفي  -

أجواء ُر ه الحضرارة يضرع جميرع العراملين نصر  أعيرنُ م مسر لة الّتكراليف وضررورة العمرس علرى 

 تخ يض ا إلى ُمستو  الحد األدنىف

نررتج أساسرري بعيررًدا عررن أّي ن قررات إضررافية كماليررة تررؤّدي إلررى زيررادة الّتكُل ررة فرري محاولررة تقررديم مُ  -

 إنتاجظف

 تعديس األنشطة والعملّيات  ات الّتكُل ة العالية إلى عملّيات  ات ُكل ة ُمنخّ ضةف -

 استخدام بعض المواد األّولّية رخيصة الّسعر دون المساس بجودة الُمنتجف -

 الُمنتجات مع تخ يض المبالغ المرصودة للّترويجف استخدام وسائس دعائية لترويج -

 االستغناء عن الوسطاء في إيصاس الُمنتجات إلى الّزبون ُمباشرةف -

 تعديس موقع الُمنّظمة بحيع تكون أقر  إلى الّزبونف -

 محاولة إيجاد نوم من الّتكاُمس سواًء كان  لك تكاُمً  رأسيبا أماميبا أو رأسيبا خل يباف -

نّظمرررة علرررى إنتررران قررردر محررردود مرررن الُمنتجرررات والخررردمات واّلتررري تخرررُدم قطرررام سررروقي تركيرررز المُ  -

 ُمحّددف

ُقر  الُمنّظمة من المواد األّولّية  الخام(، فضً  عن ُقرب ا من الموّردين، لتخ يض تكاليف الّنقس  -

 (ف2019،131 الُكميتي،
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 ُُنراك تسرع ُمحرّددات رئيسرة لتحقيرم ميرزة الّتكُل رة األقرس ُيطلرم  وُيشير مرسي فري كترا  اخرر بر ّن 

، إّ  ُيمكن استخدام ا في تحقيم ميزة الّتكُل ة األقس بالُمقارنة مع (Cost Drivers)علي ا ُمسّمى 

 (:255-2006،254الُمنافسين، واّلتي تشمس العوامس ا تية  مرسي،

وفورات اقتصاديات الحجمف 

وفورات ُمنحنى الّتعّلم والخبرةف 

ستغ س الّطاقةفالنُّس  الُمرت عة ال 

تخ يض تكاليف األنشطة الُمترابطة مع بعض اف 

درجة ُمشاركة وحدات نشاط ُأخر  في استغ س الُ را الُمتاحةف 

وفورات الّتكُل ة الُمتحّققة نتيجة للتكاُمس الرأسيف 

"اسررررتغ س ُعنصررررر الرررررّزمن فرررري حالرررررة "ميررررزة الُمتحررررّرك األوس فررررري الّسرررروم"First Mover 

Advantage" غرض تحقيم وفورات في تكُل ة البناء واالحت اظ باسم الع مةف، ب 

 تخ يضرررات الّتكُل رررة مرررن خررر س اختيرررار مواقرررع المصرررانع ومكاتررر  الُمنّظمرررة والمخرررازن وعمليرررات

 ال رومف

:اختبارات استراتيجّية وقرارات تشغيلية أخر  كا تي 

 تخ يض عدد الُمنتجات المعروضةف -

 شتريين بعد الّشراءفالحد من الخدمات الُمقّدمة للم -

 درجة أقس من األداء وجودة الُمنتجف -

 ُمرتّبات ومزايا أقس للموّظ ين بالُمقارنة مع الُمنافسينف -

 تخ يض عدد المناف  الُمستخدمة في توزيع ُمنتج الُمنّظمةف -

 خ ض حجم الُمن م على البحوع والّتطوير بالُمقارنة مع الُمنافسينف -
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 لمشتراهفاستخدام مواص ات أقس للمواد ا -

 الّتركيز بدرجة أكبر على إنجاز ُمستويات من اإلنتاجية بالُمقارنة مع الُمنافسينف -

  ،ُُناك مخاطر أو مشاكس تواجظ تطبيم ُ ه االستراتيجّية نوردُا في ا تري  الصرميدعي إاّل أّن 

 (:2011،251يوسف،

 تراتيجّيةفعدم ال  م الّصحيح للُكلف اّل ي يؤّهر بشكس كبير على اعتماد ُ ه االس -

أّن ُنسبة التكاليف الهّابتة إلى التكاليف الُمتغّيرة ُمختل ة فري القطرام الّصرناعي عن را فري القطرام  -

 الخدمي اّلتي تكون ُ ه النُّسبة فيظ أعلىف

كرر لك تحديررد الُكلررف التشررغيلّية للُمنّظمررة سررواء أكانررت صررناعّية أو خدمّيررة إ ا مررا رغبررت باعتمرراد  -

 ُ ه االستراتيجّيةف

ح نظررام اإلنتران غيررر مرًنررا فري حالررة إّن أّخر ت ت ضرري ت الّزبررون تحرواًل حرراًد أو إ ا جعلررت يصرب -

الّتغّيرات التّقنّية تصميمات الُمنتاج، والُمصّنع، والمعّدات ُمتّقادمة، فقد تحتان الُمنّظمة إلى إعادة 

 (ف1999،923استهمار مبالغ ضخمة الستعادة وضع ا  ب ا، سارن،

 ( ا تي:2015،268، السكارنة وُيضيف

 قابلية الُمنافسين إليجاد ُطرم إنتان بُكل ة أقسف -

 إتّبام الُمنافسون لسياسة الوفورات في ُكل ة العمالةف -

 ُس ولة تقليد الُمنافسين للّطرم الُمتّبعة في قيادة الّتكُل ةف -

ين واّلترري تتطلّرر  تركيرز الُمنّظمررة علرى قيررادة الّتكُل رة قررد ي قردُا الرؤيررة فري تغّيررر أ وام الُمسرت لك -

 البحع عن ُطرم وأعماس جديدةف
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 ( ا تي:2007،229 بن حبتور، وُيضيق

أّن تركيز الُمنّظمة على تخ يض تكاليف اإلنتان إلرى أدنرى حرد ُممكرن، قرد ترفرع تكُل رة الّتسرويم  -

 أو الّتوزيعف

يّتسرم باالنتشرار عدم استيعا  اإلدارة للعوامس اّلتي تؤّهر على تكُل ة الواحدة، فخدمرة سروم قروي  -

 الُجغرافي قد يؤّدي إلى زيادة الّتكاليف عن خدمة سوم محّلي ُمرّكزف

عدم محاولة تخ ريض اإلنتران إاّل بالعملّيرات الُمسرتخدمة فعليبرا دون البحرع عرن طُررم جديردة أو  -

 عملّيات جديدة بعيًدا عّما ُو موجود فعً ف

رررّي تحررراوس التّقليررر - س مرررن األنررروام الُمختل رررة للُمنرررتج، سرررعًيا وراء قرررّد تقرررع الُمنّظمرررة فررري ُمشررركلة ُو

الّتخ يض للّتكاليف، ِمّما قد يؤّدي إلى ُفقدان تماُيز الُمنتج في الّسوم األمر اّل ي قد يؤّدي إلرى 

 عدم الُقّدرة على الُمنافسةف

 :Differentiation Strategyاستراتيجّية الّتمّي   (2

د بخصررائا اسررتهنائية فرري الّصررناعة، إّ  تسررعى ُررّي اسررتراتيجّية البحررع عررن الّتمّيررز والتّ رررّ 

الُمنّظمة من خ ل ا إلى تكوين صورة حسنة وُمحّببة لرد  زبائن را، وتتمّيرز الُمنّظمرة عرن ُمنافسري ا 

ا الحيرازة علرى خصرائا فريردة، وتتزايرد درجرات نجراح اسرتراتيجّية الّتمّيرز فري  عندما يكون بمقردوُر

بم رررارات وجوانررر  ك ررراءة ال ُيمكرررن للُمنافسرررين تقليررردُا بسررر ولة حالرررة مرررا إ ا كانرررت الُمنّظمرررة تتمتّرررع 

(ف والّتركيرررز المبررردئي ل ررر ه االسرررتراتيجّية ُرررّو أّن تُقرررّدم الُمنّظمرررة شررريًئا مرررا فررري 2012،19 الزواُررررة،

إنتران ُمنتجرات أو  آخر بمعنى(ف 2003،82الُمنتج أو الخدمة يدُركُظ الّزبائن على أّنُظ فريًدا  علري،

ف ررّي "تمرراُيز  (ف2019،133تب ررر الزبررون، غيررر موجررودة لررد  الُمنافسررين  الُكميترري،خرردمات فريرردة 

الُمنتجات أو الخردمات بحيرع تتمّيرز عرن مهي ت را ممرا ينُتجرظ الُمنافسرون ويطرحونرظ فري األسروام، 

 Brand)وقررد يتحقّررم الّتمرراُيز مررن مصررادر ُمتّنوعررة من ررا الصررورة الّ ُنيررة عررن الع مررة الّتجاريررة 

Image)، ،ف فصرررررورة 2006،94وتطررررروير الُمنرررررتج، ووالء الّزبرررررون، وشررررربكات التوزيرررررع"  الدُررررردار)
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ي ُخر  ُر ا الّتمّيرز أشركااًل  (ف إ ّ 1999،924الع مة الّتجارّية ُم ّمة ل  ه االسرتراتيجية  ب را، سرارن، 

وتمّيررز ُمختل رة، من را علرى سربيس المهراس: تمّيرز فرري الّتصرميم والّشركس، تمّيرز فري إمكانيرات الُمنرتج، 

في ضمان ُمستو  ُمرت ع من الجودةف إّ  ليس ُكّس الّزبائن بالّسوم على استعداد لدفع الّسرعر الّر ي 

ُتحررّدده الُمنّظمررة لرر لك الُمنررتج الُمّتمّيررز؛ فالُمنّظمررة اّلترري تتبررع تلررك االسررتراتيجّية تتعامررس مررع نوعّيررة 

(ف 2005،12الّتمّيرررز  عبررردالحليم، ُمعّينرررة مرررن الّزبرررائن قرررادرين علرررى دفرررع سرررعر ُمرت رررع ُمقابرررس ُررر ا

أّن الُمنّظمررات اّلترري تنررتج تلررك الُمنتجررات ُتخاطرر  شررريحة ُمعّينررة مررن  ممااا ساابق الباحااث ويسااتدل

ّي تلك الّشريحة القادرة على دفع المزيد من الّسعر ُمقابس الحصوس على ُمنرتج أو  شرائح الّسوم ُو

 ه االسررتراتيجّية تكرراليف إضررافّية، وزيررادة فرري خدمررة فريرردةف وتتحّمررس الُمنّظمررات اّلترري تعتمررد علررى ُرر

ا في أغلر  الحراالت، فري كون را ال تبحرع عرن تكراليف أقرس عرن ُمنافسري ا، برس تبحرع عرن  أسعاُر

ررررررا مررررررن خرررررر س العرررررررض الُمقررررررّدم  نصررررررر  سررررررعر أكبررررررر مررررررن جانرررررر  الّزبررررررائن، يكررررررون ُمبرررررررًرا بتمّيُز

تحقيرم الُمنّظمرة عائردات ت روم ُمّتوّسرط (ف إّ  يؤّدي اعتماد ُ ه االستراتيجّية إلرى 2012،88الدين،

العائرردات فرري القطررام الّرر ي تعمررس فيررظ، لكون ررا ترردعم المواقررع الدفاعّيررة للُمنّظمررة واعتمادُررا يتطلّرر  

تطررروير ُمنتجرررات جديررردة وفريررردة وتسرررويق ا، وتقرررديم خررردمات ُممّيرررزة ال تُقرررّدم ا الُمنّظمرررات الُمنافسرررة، 

رررررا  فضرررررً  عرررررن االلترررررزام مرررررن جانررررر  المسرررررئولين والعررررراملين فررررري الُمنّظمرررررة بالُمحافظرررررة علرررررى تمّيُز

(ف وي ُخررر  التمّيرررز أشررركااًل مختل رررة من رررا: تشررركي ت ُمختل رررة للُمنرررتج، تمتّرررع 2010،21 القحطررراني،

الُمنررتج بسررمات خاصررة، تقررديم خرردمات طّيبررة، تصررميم ُندسرري ُيحقّررم ك رراءة األداء، جررودة ُمتمّيررزة، 

سرررت لك ِلمرررا ُيحقّرررم الُمنرررتج مرررن ُسرررمعة طّيبرررة، خرررط ُمتكامرررس قيرررادة تكنولوجّيرررة، هقرررة واسرررعة مرررن المُ 

ِمّمرررا سررربم أّن ويساااتدل الباحاااث (ف 2007،74للُمنتجرررات، خررردمات ُمتمّيرررزة ِلمرررا بعرررد البيرررع  حسرررين،

الُمنّظمة اّلتي تتبع ُ ه االستراتيجّية تختا بإنتان ُمنتجات أو تقديم خدمات أفضس جودة ومنرافع 

 نفمن ُمنتجات وخدمات الُمنافسي
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وأهاااام مجاااااالت الّتميياااا  اّلتااااب ُتحقّااااق مياااا ة تناُفسااااّية أفضاااال ولُمااااّدة أطااااول هااااّب اآلتااااب  -أ

 (:2006،256 مرسي،

 الّتمييز على أساس التّ ّوم ال ّنيف -

 الّتمييز على أساس الجودةف -

 الّتمييز على أساس تقديم خدمات ُمساعدة أكبر للّزبونف -

 بون نظير المبلغ المدفوم فيظفالّتمييز على أساس تقديم الُمنتج قيمة أكبر للزّ  -

  ولكب ُتحّقق الُمنّظمة الّنجاح فب استراتيجّية الّتمّي  يجب عليها ُمراعاة بعض الّشروط عند

 (:2010،14 قويدري،تطبيق هذه االستراتيجّية وهّب اآلتب 

 شروط ُمرتبطة بالُمحيط الخارجي، تكُمن في اآلتي: .1

نّظمة وُمنتجات الُمنافسين من خ س الميزة اّلتي تتوّفر إدراك الّزبون لقيمة ال رم بين ُمنتج المُ  -أ

 فيظف

 توافم استخدامات الُمنتج مع رغبات الّزبائن وتنّوع اف - 

 عدم وجود ُمنّظمات تنت ج ن س استراتيجّية الّتمّيزف -ن

 الّشروط الُمرتبطة بالُمحيط الداخلي للُمنّظمة، تكُمن في اآلتي: .2

 يعة تسمح بتوفير جودة وأداء مّتمّيز للُمنتج الن ائيفتوّفر مواد أّولّية  ات نوعّية رف -أ

ب س ج ود كبيرة في مجاس البحوع وتطوير الُمنتج ب دف تصميم ُمنتج بخصائا ومواص ات  - 

 ُممتازة وفائقة األداء تتوافم مع رغبات الزبون، مع الّتركيز على الجودة وتحسين اف

 وقت والج د واألفرادفاالستخدام األمهس للموارد ال كرّية والم ارات وال -ن

وجود نظام معلومات تسويقي وخدمات، يوّفر المعلومات الكافية عن كي ية تشغيس الُمنتجات،  -د

ويسمح بتقديم الُمساعدات ال ّنية للّزبون ويوّفر صيانة سريعة ودقيقة، كما ُيساُم في ُسرعة 

 تلبية الطلباتف
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 ( ا تي:2012،47 نادية، فتحية، وُتضيف كال  من

الُمنّظمة أُّمّية لتحقيم عائد ُمرت ع ي وم ما ُتحّققظ الُمنّظمرات اأُلخرر  العاملرة فري ن رس  إعطاء -ه

 المجاس أو الّنشاطف

يتمّيررز زبرررائن الُمنّظمرررة بسرررمات شخصرررّية وخصرررائا سرررلوكّية وقُررردرات مالّيرررة ورؤيرررة فّنّيرررة تُنّمررري  -و

ُُم للُمنتج أو الع مة الّتجارّية وتُقّلس حساسيتُ م تجاه مُ  ستو  األسعار واالرت اعات الخاصة والء

 في اف

ليس بالضرورة أّن يرتبط الّتمّيز بارت ام جودة الُمنتج عن غيرره وال بانخ راض تكُل رة إنتاجرظ عرن  -ز

دراك الّزبرائن لتمّيرز الُمنرتج عرن غيررهف  ّنما يرتبط الّتمّيز بدرجة أساسية حوس تصّورات وا  غيره، وا 

 الُمنّظمررررة ُيمكررررن أّن ُتحقّررررم لُمنتجات ررررا الّتمّيررررز رغررررم ولكررررن ُرررر ا ال يعنرررري إُمرررراس الجررررودة أو أنّ 

 انخ اض الجودةف

دارّيررة لررّد  الُمنّظمررة، لُمتابعررة احتياجررات  -ح تتطلّرر  اسررتراتيجّية الّتمّيررز ترروّفر قُرردرات فّنّيررة ومالّيررة وا 

الّزبرون ورغباترظ وقيرراس ُمسرتو  رضرراه عرن الُمنرتج أو الخدمررة والقيرام بعمليررة الّتحرديع والّتطرروير 

 الُمستمر استجابة لّتوقُّعات الّزبونف

تُناسرر  اسررتراتيجّية الّتمّيررز عررادة الُمنتجررات اّلترري تعتمررد علررى تقنيررات ُمعقّرردة ُمتطررّورة، إّ  يّتعررّ ر  -ط

 على ا خرين تقليدُا أو ُمحاكات اف

 ترررتبط اسررتراتيجّية الّتمّيررز بقُرردرة الُمنّظمررة علررى تقررديم ُمسررتو  ُمرت ررع مررن خرردمات مررا بعررد البيررع -ي

 كالّصيانة واإلص ح واالستبداسف

دارّيررة قررادرة علررى االسررتجابة الم نّيررة السررريعة الحتياجررات  -ك أّن يكررون لررّد  الُمنّظمررة أنظمررة فّنّيررة وا 

الّزبررائن، فضررً  عررن قُرردرّت ا علررى الُمبررادرة بتقررديم مررا ُررو جديررد ُمّتمّيررز بصررورة قررد ت رروم توّقعررات 

 الّزبونف
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 ( ا تي:2006،239 مرسي،ويضيف 

ليررة الّتصررنيع: الّتركيررز علررى عرردم وجررود أي عيررو  تصررنيع، تصررميم أداء فررائم مررن الناحّيررة عم -س

 ال ندسّيةف 

 نظام للّتسليم في أقصر زمن مع وجود نظام دقيم إلعداد الملّ ات واألوامر المطلوبةف -م

الجرررودة الُمرتّ عرررة واالبتكرررار والمرونرررة ل رررا مضرررامين ُامرررة جرررًدا لنظرررام اإلنتررران ولطريقرررة تصرررميم  -ن

دارتظ  ب ا، سارن،   (ف1999،924الُمنتج وا 

 (ف2019،135توفير نشاط ترويجي عالي للُمنتج أو الخدمة  الُكميتي، -س

إّن الُمنّظمررة اّلتررري تسرررعى وراء اعتنررام اسرررتراتيجّية الّتمّيرررز ُتكررافح مرررن أجرررس تمّيررز ن سررر ا مرررا 

يرة ن سرر ا مرن الُمنافسرة وُكّلمررا أمكن را  لرك، وُكّلمرا قررس تشراُب  ا بُمنافسري ا، ُكّلمررا زادت ُمعرّدالت حما

 (ف2001،316أّد   لك إلى توسيع ُرقعة أسواق ا  ُس، جونز،

  320-2001،317 ُس، جونز،أهم الم ايا الّتناُفسّية الستراتيجّية الّتمّي  هّب اآلتب:) 

يحمي الُمنّظمرة مرن ُمنافسري ا لدرجرة قرد تصرس إلرى خلرم مبردأ الروالء للماركرة مرن جانر  الّزبرائن  -أ

 ُمنتجات اف حياس

يعتبر مبردأ الروالء للماركرة مصردر قرّوة  ات قيمرة كبيررة، لكونرظ يروّفر الحمايرة للُمنّظمرة علرى ُكرّس  - 

 الجب اتف

يسررتطيع الُمنتجررون فرري الُمنّظمررات  ات اسررتراتيجّية الّتمّيررز فرررض زيررادات علررى األسررعار، و لررك  -ن

 ة عالّيةفنظًرا ألّن الّزبائن لديُ م االستعداد لدفع أسعارًا استهنائيّ 

ُيسرراُم ُكررً  مررن الّتمّيررز والرروالء للماركررة فرري خلررم عوائررم الرردخوس فرري وجررظ الُمنّظمررات اأُلخررر   -د

 الّساعية للدخوس في ن س المجاس الّصناعيف

 بإمكان الُمنتج المّتمّيز أّن يجني الّهمار واألرباح لُمّدة طويلة من الّزمنف -ه
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 (ف2010،59زيادة ُمبيعات الُمنّظمة  العمري، السامرائي، -و

 وُيضيف الباحث اآلتب:

 ج   زبائن ُجّدد لُمنتجات أو خدمات الُمنّظمةف -ز

 تباُي وت اُخر الّزبائن بُمنتجات أو خدمات الُمنّظمةف -ح

 ُيساعد الُمنّظمة في جعس الّزبون أّحد مرّوجي ُمنتجات ا أو خدمات ا عند الغيرف -ط

 ُررس، يجّية الّتميياا  هااّب اآلتااب أباار  المشاااكل أو العيااوب اّلتااب يااد تنااُتج عاان تطبيااق اسااترات 

 (:320-2001،318جونز،

يعتمررد ت ديررد الُمنتجررات البديلررة علررى قُررردرة ُمنتجررات الُمنافسررين علررى الوفرراء باحتياجررات الّزبرررائن  -أ

بن س الّدرجة اّلتي ت ي في ا ُمنتجات الُمنتج المّتمّيز، فضً  عن ُقدرّت ا على إعاقة والء الّزبائن 

 جارّية(فللماركة  الع مة التّ 

ا في أعُين الّزبائنف -   صعوبة ُقدرة الُمنّظمة على المد  الطويس في االحت اظ بتمّيُز

ُكّلمررا ارت عررت ُمعررّدالت جررودة الُمنتجررات اّلترري تطرّح ررا ُكررّس الُمنّظمررات الُمنافسررة ُكّلمررا أخرر  عامررس  -ن

 فالوالء للماركة  الع مة الّتجارّية( في الّتدُور من الُمنّظمة الُمنتجة ل ا

سرر ولة قيررام الُمنافسررون بمحاكرراة الُمنتجررات الُمتمّيررزة، وصررعوبة الح رراظ علررى الّسررعر العررالي مررن  -د

 جان  الُمنّظمات المّتمّيزة في اإلنتانف

 :Focus Strategyاستراتيجّية الّتركي    (3

تتعلم ُ ه االستراتيجّية بتجزئرة الّسروم، إّ  يجرري الّتركيرز علرى أجرزاء سروقّية ُمحرّددة بشركس 

(ف إّ  تتضررّمن الّتركيررز علررى ُمنررتج واحررد أو خررط 2006،94ر فاعلّيررة مررن الُمنافسررين  الدُرردار،أكهرر

إنتاجي واحد أو خدمرة سروم واحردة أو اسرتخدام تكنولوجيرا واحردة، ِمّمرا ُيمّكرن الُمنّظمرة مرن اإلبقراء 

تنُتج ُمنتًجا ُمعّيًنرا على عوامس الميزة التّناُفسّية، ُو ا يعني أّن ُترّكز على فئة است  كية وتدُرس ا و 

اسرت داف شرريحة ُمعّينرة مرن الّزبرائن فري الّسروم  بمعنى آخر(ف 2010،22خاًصا في ا  القحطاني،
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لُمنتجات اف وتستطيع الُمنّظمة أّن تخُلم لن س ا مركًزا تناُفسيبا ُممّيًزا من خ س خلم دّرجة عالية من 

نافسرون، ومهرس  لرك الّتمرراُيز ُيمّكرن الُمنّظمرة مرن فرررض الّتمراُيز لُمنتجات را عرن تلرك اّلترري ُيقرّدم ا المُ 

الّسرعر الّر ي ترراه ُمناسرًبا وكر لك زيرادة عردد الوحردات الُمباعرة وتنمّيرة دّرجرة عاليرة مرن والء الّزبرون 

(ف وتتحقّرررم الميرررزة التّناُفسرررية عبرررر تعاُمل رررا مرررع مجموعرررة ُمعّينرررة مرررن 2005،10لخررردمات ا  كررراظم،

قطام سوقي ُمعّين وبطريقة أكهر ك اءة من ُمنافسي ا اّل ين يتعراملون مرع  الُمشترّيين وفي ُجزء من

قطاعات أكبر في الّسوم، ونتيجة ل لك تتمّكن الُمنّظمة من تحقيم الّتمّيز بتقديم ا ُمنتج أو خدمة 

لقطررام مررن الّسرروم بطريقررة أك رر  ومررن هُررّم يمكن ررا تحقيررم قيررادة الُكل ررة األقررس فرري خدمررة ُرر ا القطررام 

(ف إّ  تقروم الُمنّظمرة طبقًرا ل ر ه االسرتراتيجّية بتقسريم الّسروم إلرى عردد مرن 23-2012،22اُرة، الزو 

القطاعررات أو األسرروام الُمتجانسررة بالنُّسرربة لُكررّس قطررام والُمتباينررة عررن بعضرر ا الرربعض، وُيمكررن أّن 

أو القطاعررات  تسررت يد الُمنّظمررة مررن  لررك بتوجيررظ المرروارد واإلمكانيررات الُمتاحررة لرردي ا لخدمررة القطررام

(ف فالُمنّظمررررات اّلترررري تتبررررع ُرررر ه 2012،89اّلترررري تتناسرررر  مررررع أُررررداف ا ومواردُررررا  نصررررر الرررردين،

االسرررتراتيجّية قرررّد تصرررنع لن سررر ا أجرررزاًء فرعّيرررة مرررن الّسررروم وتخررردم ا بشررركس أفضرررس، إّ  تعتمرررد ُرررّ ه 

ّصرا أو ُترّكرز االستراتيجّية على تركيرز إمكانيرات الُمنّظمرة فري مجراس ُمحرّدد تتخّصرا فيرظ، فُتخ

علررى نرروم واحررد مررن الُمنتجررات أو تتخّصررا فرري خدمررة نرروم ُمعررّين مررن الّزبررائن، أو تتخّصررا فرري 

سوم ُمعّين، إّ  تعتمد ُ ه االستراتيجّية على افتراض ارت ام ُقدرة الُمنّظمة على خدمة ُ ا القطام 

(ف 2010،37يررة  دحبرور،بطريقة أك   وأكهر فاعلّية من ُمنافسري ا الّر ين يتعراملون مرع قطاعرات كب

إّ  تستند ُّ ه االستراتيجّية على أساس مجاس تناُفسي محدود في داخس قطام الّصرناعة بحيرع يرتم 

الّتركيز على ُجزء ُمعّين من الّسوم وتكهيف نشاط الُمنّظمة الّتسرويقي فري ُرّ ا الُجرزء والعمرس علرى 

 ويساتدل الباحاث(ف 1998،104 ياسرين،استبعاد ا خرين ومنعُ م من التّ هير فري حّصرة الُمنّظمرة 

ِمّمرررا سررربم أّن ُرررّ ه االسرررتراتيجّية تتخّصرررا فررري طررررح ُمنرررتج أو خدمرررة ُمعّينرررة لشرررريحة ُمعّينرررة مرررن 

مكانيات ا في تقرديم  الّزبائن في ُجزء ُمعّين من الّسوم وليس الّسوم كُكّس، إ  ُتسّخر كافة مواردُا وا 
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 ا الُجررررزء مررررن الّسرررروم بك رررراءة وفاعلّيررررة عاليررررة مررررن  لررررك الُمنررررتج أو الخدمررررة ل رررر ه الّشررررريحة فرررري ُرررر

 الُمنافسينف

  ّيلن، ُنجر،ُهناك نوعان من استراتيجّية الّتركي  وهما اآلتب  (:1990،296 ُو

: إّ  تسررعى الُمنّظمررة فيررظ إلررى الحصرروس علررى ميررزة تكرراليف فرري الّسرروم الّتركياا  علااى الّتكاااليف -أ

علرى تخ ريض تكراليف الُمنرتج أو الخدمرة  الباحاث وجهة نظرالُمست دفةف إّ  تعتمد الُمنّظمة مرن 

و لك بالّتركيز على قطام سوقي ُمعّين، وُتحقم ميزّت را التّناُفسرية فيرظ مرن خر س اعتمادُرا علرى 

 تقديم ُمنتجات أو خدمات  ات ُكل ة ُمنخ ضة مع مراعاة الجودة في اف 

وماان وجهااة ي الّسرروم الُمسررت دفف : إّ  تسررعى الُمنّظمررة إلررى تمّيررز ُمنتجات ررا فررالّتركياا  التميياا ي -ب

ف ّن الّتمّيز يتم فري قطرام ُمحرّدد ومحصرور مرن الّسروم ولريس الّسروم كُكرّس، فضرً  نظر الباحث 

وُتحّقم ميزت ا التّناُفسية فيظ من خ س اعتمادُا ا عن فئة ُمحّددة من الّزبائن وليس الّزبائن كُكسّ 

 يوّضح  لكف (8)للع مة الّتجاريةف والّشكس  على الّتمّيز في الُمنتج أو الخدمة وخلم الوالء

 ُيبّين (8)شكل 

 استراتيجّيات ُمستو) الّنشاط

 

 

 

 

  

 
 

 (.323ا2001المصدر: )هلا جون ا

 

ة ركيز على استراتيجيّ التّ 

 كلُفةريا ة التّ 
 ة ريا ة التكلُفةاستراتيجيّ 

ة ركيز على استراتيجيّ التّ 

 مييزالتّ 

 مييزة التّ استراتيجيّ 

 تقديم ُمنتجات إلى مجموعة
 واحدة من الّزبائن

 

 العديدتقديم ُمنتجات إلى 
 الّزبائن من أنوام

  ات سعرُمنتجات تقديم  
 ُمنخ ض إلى الّزبائن

 

 تقديم ُمنتجات ُمن ردة
 أو ُمتمّيزة إلى الّزبائن
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ئماة هاّب كما أّن تطبيق هذه االستراتيجّية يستل م ُجملة من الّشروط انجا هاا بصاورة ُمال 

 (:2005،28 يحضية،باآلتب 

 ُمشرررتريين ل ُرررم رغبرررات وحاجرررات ُمتنّوعرررة وطريقرررة اختيرررارُُم للُمنرررتجوجرررود أعرررداد ُمختل رررة مرررن ال 

 ُمتمايزةف

 عدم ُمحاولة أّي ُمنافس اخر الّتركيز على ن س القطام الّسوقي الُمست دفف 

 العمس على توفير الم ارات والموارد ال زمة لخدمة القطام الّسوقي الُمست دفف 

  ينُتج عنظ اخت ف جا بية قطاعات الّصناعةف  (، ِمّما1اشتداد حّدة قو  التّناُفس الخمس 

 ت اوت قطاعات الّصناعة من حيع: الحجم، معّدس الّنمو، الربحّيةف 

 ( ا تي:2012،54 نادية، فتحية، وُتضيف

 في حالة محدودّية موارد الُمنّظمة، إّ  ال تسمح إاّل بتغطية قطام سوقي ُمعّينف 

  علررى فئررة مررن الّزبررائن، أو سرروم ُمعررّين، أو منطقررة وجررود اليررة لتحديررد مجرراس الّتركيررز، ُررس يررتم

 ُمعّينة؟

  يرر غتتطّل  البحع عن فئة من الّزبائن أو قطام سوقي أو منطقة ُجغرافّية ُمعّينة لدي ا رغبرات

 ُمشبعة أو حاجات إضافّية ال تستطيع الُمنّظمات الحالّية تلبيت اف

  ُمتمّيزة أو بجودة عاليةفتتطّل  البحع عن ُمنتجات غير نمطّية لتقديم ا ب سعار 

 ُقدرات تسويقية عاليةف 

 ،ف2010،83تنسيم عالي بين وظائف البحع والّتطوير وتطوير الُمنتجات والّتسويم  بورتر) 

 ،ف2019،139وجود رضا لُمنتجات أو خدمات الُمنّظمة عند الزبون  الُكميتي) 

 2010،53 القحطاني،تب أهم الم ايا الّتناُفسّية الستراتيجّية الّتركي  تكُمن فب اآل:) 
                                                           

الّزبائن، الموّر ون، الُمنتجات الب يلة، الا اخلين الُجاّ   والمحتملاين، راّ ة المزاحماة  قو  التناُفس الخمس ُري:( 1)

 فبين الُمنّنمات
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 ُتحّ ز الُمنّظمة على ترشيد وضبط الّتكُل ة للّسيطرة على األسعارف -

 ُتحّ ز الُمنّظمة على البحع والّتطوير لتحسين ُمستو  الجودة والخدمة اّلتي تُقّدم ا للّزبائنف -

سوم ُمعّين  االست ادة من رصيد الخبرة الُمرتبط بالّتخّصا وُمنحنى المعرفة في ُمنتج ُمعّين أو -

 ولخدمة فئة ُمعّينةف

ال تُ ّكرررر الُمنّظمرررات اأُلخررررر  مرررن ُمنافسرررت ا لتخّصصرررر ا  تررروّفر قررردر مرررن الحمايررررة للُمنّظمرررة، إ ّ  -

 واتسام خبرت ا في مجاس الّتركيزف

 ( ا تي:2001،327 ُس، جونز،وُيضيف 

حصرروس علررى ن ررس تمررنح الُمنّظمررة ن سرر ا قررّوة وُسررلطان علررى زبائن ررا، نظررًرا لعرردم اسررتطاعتُ م ال -

 الُمنتج ومواص اتظ من مصدر اخرف

 الّسماح للُمنّظمة بالبقاء قريبة من زبائن ا واالستجابة الحتياجاتُ م الُمتغّيرةف -

 أّن تطوير والء الّزبائن للُمنّظمة، يؤّدي إلى تقليا الّت ديد الّناتج عن الُمنتجات البديلةف -

 بيااااق اسااااتراتيجّية الّتركياااا  هااااّب اآلتااااب وأباااار  المشاااااكل أو العيااااوب اّلتااااب يااااّد ُترافااااق تط

 (:2015،271 السكارنة،

 تعّدد القطاعات الّسوقّية ال يسمح بنجاح استراتيجّية الّتركيزف -

 الّتغّيرات الّسريعة في أ وام الُمست لكين، وفي الّتكنولوجياف -

 البحوع الُمستمرة للُمنافسين لخرم أسوام الُمنّظمة بُمنتجات تشبع طلبات الّزبائنف -

قررد تررؤّدي الّتكرراليف العاليررة إلررى تقلرريا الّربحّيررة إ ا مررا وجرردت الُمنّظمررة الُمتّبّنّيررة للّتركيررز ن سرر ا  -

ُمرغمرررة علرررى االسرررتهمار بُمعرررّدالت كبيررررة فررري تطررروير الك ررراءة الُمتمّيرررزة، مهرررس الّتحرررديع الُمكلرررف 

ز، إاّل أّن نظرررام للُمنرررتج، كررري تسرررتطيع دخررروس مجررراس الُمنافسرررة مرررع الُمنّظمرررة اّلتررري تتبّنرررى الّتمّيررر
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الّتصنيع المرن يس م في فتح افام جديردة للُمنّظمرات اّلتري تتبّنرى الّتركيرز، و لرك نظرًرا إلمكانيرة 

 (ف2001،328تشغيس كّمّيات صغيرة من اإلنتان بتكاليف ُمنخّ ضة  ُس، جونز،

ورة ان ًا ، الم ك(Porter)أّن وحدة األعماس االستراتيجّية اّلتي ال تتبع إحد  استراتيجّيات 

أو تراوح في مكان ا، دون ميزة تناُفسّية  (Stuck in the middle)ستجد ن س ا باقية في الوسط 

ب ّن  يرى الباحث(ف ول  ا 2010،26وأرباح أقس في الُمّتوّسط في صناعات ا أو أعمال ا  الزامكي،

ّن كانت ُتريد البقاء في إ (Porter)على ُمنّظمات األعماس األخ  بإحد  االستراتيجّيات اله ع لررر 

 الّسوم أطوس ُمّدة ُممكنة، ما لم ستجد ن س ا خارن دائرة الُمنافسةف

 :Functional Strategyثالثاً: االستراتيجّية الوظيفّية 

ُررّي تلررك االسررتراتيجّية اّلترري توّجررظ لتحسررين فّعاليررة العملّيررات األساسررّية داخررس الُمنّظمررة، مهررس 

دارة المرواد، والبحررع والّتطرروير، إ  أّن ُرّ ه االسررتراتيجّية ُترّكررز علررى عمليرات اإلنترران، والّتسررويم ، وا 

الوظائف لتحقيم أُداف الك اءة على ُمستو  الُمنّظمة، بداًل مرن تحقيرم أُرداف الجرودة والّتحرديع 

(ف وال ررردف الرئيسررري ل رررا ُرررّو زيرررادة إنتاجّيرررة مررروارد 2001،239واالسرررتجابة للُزبرررون  ُرررس وجرررونز،

رررّيلن، ُنجرررر،الُمنّظمرررة و  (ف إّ  تخرررتا بتعظررريم مررروارد 1990،298القطرررام إلرررى الحرررد األقصرررى  ُو

الُمنّظمة ووحدة األعماس إلى أقصى ما ُيمكن، و لك من خ س تجميع وتنسيم األنشطة والم ارات 

الُمختل ة ضمن الميدان الروظي ي المعنري لتحسرين ك راءة األداء، وتقرديم الردعم واإلسرناد المطلروبين 

(ف وتتخر  بشركس دوري وُمتكرّرر، 2013،33ّيات األعماس واستراتيجّية الُمنّظمرة  مسراعدة،الستراتيج

ف ررّي ضرررورّية مررن أجررس تن يرر  وتطبيررم مكونررات االسررتراتيجّية الُكّلّيررة للُمنّظمررة واالسررتراتيجّية علررى 

الكّمري ُمستو  وحدات األعماس، وتتصف ب ّن را قصريرة ا جرس نسربًيا وأكهرر تحديرًدا وقابليرة للقيراس 

وتتضررمن درجررة أقررس مررن الُخطررورة وتحترران إلررى تكُل ررة متواضررعة ُمقارنررة باسررتراتيجّيات الُمسررتويين 

ِمّمرا سربم أّن االسرتراتيجّية الوظي ّيررة  ويساتخلص الباحاث(ف 77-2006،76األوس والهراني  مرسري،
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عليت ررا فرري تعظرريم ُررّي "اسررتراتيجّية ت ررتم باألنشررطة والوظررائف الداخلّيررة للُمنّظمررة لرفررع ك اءت ررا وفا

 وزيادة موارد الُمنّظمة"ف

إّن الّتوّجظ الرئيسي ألّيرة اسرتراتيجّية وظي ّيرة يجر  أّن ينُبرع مرن اسرتراتيجّية الُمنّظمرة األم أو 

وحررردة األعمررراس اّلتررري تتبع رررا ُررر ه الوظي رررة، إّ  أّن المجررراالت الوظي ّيرررة ُمتعرررّددة وُمتداخلرررة بعضررر ا 

ن وضع استراتيجّية وظي ّية ُمعّينة بم ردُا أو بمعزس عن المجاالت ببعّض، ُو ا يعني أّنُظ ال ُيمك

(ف وُيمكرررن 2013،264الوظي ّيرررة اأُلخرررر  بسرررب  ترررداُخس الع قرررات فيمرررا برررين الوظرررائف  مسررراعدة،

تقسررررررريم االسرررررررتراتيجّيات حسررررررر  األنشرررررررطة الوظي ّيرررررررة الرئيسرررررررّية إلرررررررى سررررررربعة أنررررررروام ُرررررررّي ا تررررررري 

 (:274-2015،271 السكارنة،

دارة المواداستراتيج (1 : إّ  تتعامرس ُرّ ه االسرتراتيجّية بصر ة أساسرية مرع المرواد الخرام ّية الّشراء وا 

ا ال زمة للعملّيات اإلنتاجّية في الُمنّظمةف  واألجزاء، والّتس ي ت وغيُر

 وُيشير  السكارنة( لكي تتبّني استراتيجّية شراء ناجحة ف ّنُظ الُبد من أّن تتضّمن ا تي:

م باألسررروام، المررروّردون، الُمنافسرررون، الّتغّيررررات التكنولوجيرررة اّلتررري قرررد ترررؤّهر علرررى معلومرررات تتعلّررر -أ

 وظي ة الّشراءف

ع قرررات جّيررردة مرررع المررروّردين الّررر ين لرررديُ م مرررواد بجرررودة عاليرررة وأسرررعار تناُفسرررّية واسرررتمرارّية فررري  - 

 الّتوريدف

 مؤّشرات دوران المخزون، الُكل ة، أداء الجودة والخدمةف -ن

التّنظيمرررري لوظي ررررة الّشررررراء وتحديررررد مجرررراالت التّنسرررريم مررررع المجرررراالت الوظي ّيررررة  تحديررررد ال يكررررس -د

 اأُلخر ، كالّتمويس، الّتصنيع، الّتسويم، فففإلخف

ُتحرّدد ُر ه االسرتراتيجّية  :(Cooperation Stratege)ة إدارة اانتااج والعملّياات اساتراتيجيّ  (2

 ردات رررا يررررتبط بحررردود كبيررررة بطبيعرررة الخدمرررة(؟، لررر لك فرررإّن اعتمررراد مُ /كيرررف يرررتم إنتررران  الُمنرررتج
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الخيررارات الُمعتمرردة علررى ُمسررتو  األعمرراس فيمررا إ ا كانررت اسررتراتيجّيات تركيررز، تكاُمررس، تنويررع 

(ف وبمررا أّن ال رردف الرئيسرري لوظي ررة إدارة اإلنترران والعملّيررات ُررو ترروفير 2013،264 مسرراعدة،

مرررة اّلتررري ُتحّقق رررا عمليرررة اإلنتررران عبرررر البيئرررة المادّيرررة والمعنوّيرررة وحمايت رررا مرررن أجرررس زيرررادة القي

مجموعة ُمتعّددة من االستراتيجّيات ُتساُم في اختيار إحداُا أو أكهر بما يت ءم مرع الظّرروف 

 (:2015،272الداخلّية والخارجّية للُمنّظمة، وأُم ُ ه االستراتيجيات ا تي  سكارنة،

ز أو الّنمرررررو البطررررريء، التكاُمرررررس األفقررررري اسرررررتراتيجّية تتعلّرررررم برررررالُمنتج مهرررررس: اسرررررتراتيجّيات الّتمّيررررر -أ

 والعمودي، استراتيجّية الّتمرُكز، استراتيجّيات االستقرار أو االنكما ف

اسرررررتراتيجّيات الّتشرررررغيس: مهرررررس اسرررررتراتيجّيات عمرررررس  ات طبيعرررررة الّيرررررة، أو  ات طبيعرررررة أنظمرررررة  - 

 إلكترونّيةف

و الُجزئّيررررة، أو اسررررتراتيجّيات مرحلّيررررة اسررررتراتيجّيات الّتخطرررريط والرقابررررة: االسررررتراتيجّيات الُكّلّيررررة أ -ن

 مؤقتةف

 استراتيجّيات الّصيانة واإلح س والّتجديدف -د

إّ  تسرعى ُر ه : (Financial Strategy)استراتيجّية الّتمويل أو استراتيجّية الموارد المالّية  (3

صرّرفات االستراتيجّية إلى تحديد اإلطار العام الّر ي فري حردوده يمكرن اتخرا  أفضرس القررارات والتّ 

رررا  المالّيرررة اّلتررري ُتسررراعد الُمنّظمرررة أو وحررردة األعمررراس علرررى تن يررر  اسرررتراتيجيت ا، فضرررً  عرررن توّفُر

للُمنّظمة ميزة تناُفسّية من خ س توفير الّتمويس ال زم ب قس تكُل ة، والمرونة في زيادة رأس الماس 

س عرادة تعظرريم القيمرة المالّيررة لتروفير الرّدعم المررالي الكرافي السررتراتيجّية األعمراس، كمررا أّن را تحرراو 

للُمنّظمة، واالستراتيجّية المالّية الناجحة ُّي اّلتي تحاوس تحقيم الّتوازن بين األصوس والخصروم 

 أو االلتزامات مع الُمحافظة على الّتدفُّم الّنقدي أو الّسيولة الكافية للُمنّظمة أو وحدة األعماسف
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ُترّكرز ُر ه  :(Research and Development Strategy)ة البحث والّتطاوير استراتيجيّ  (4

ا، واالبتكار سواًء فري الُمنتجرات  االستراتيجّية على القضايا الخاصة بتحسين الُمنتجات وتطويُر

أو العملّيات اإلنتاجّية، إّ  تتعامس مرع المرزيج الُمناسر  لخنروام الُمختل رة مرن البحروع والّتطروير 

ّيات الصناعّية(، ومع مسر لة توقيرت إدخراس التكنولوجيرا  أساسّية، خاصة بالُمنتج، خاصة بالعمل

ُُّنررا ُررو: ُررس تكررون الُمنّظمررة رائرردة فرري التكنولوجيررا  الجديرردة، فاالختبررارات االسررتراتيجّية ال امررة 

(Technological Leader) أي تقروم بإنتران ُمنرتج يصرع  تقليرده مرن جانر  الُمنافسرين؟ أم ،

، أي تقرروم بتقليررد ُمنتجررات الُمنافسررين؟ (Technological Follower)تكررون تكنولوجيررا تابعررة 

 (ف267-2013،266 مساعدة،

تعتبرر مرن االسرتراتيجّيات  :(Human Resource Strategy)استراتيجّية الموارد البّشرّية  (5

الوظي ّيررة اّلترري تتعامررس مررع جميررع المسررائس الخاصررة بررالموارد البّشرررّية فرري الُمنّظمررة مهررس تخطرريط 

عمالررة، كاالختيررار، الّتعيررين، التّرردري ، الّنقررس، الّترقيررة، الحرروافز، تقيرريم األداء االحتياجررات مررن ال

ا، وُتساُم ُّ ه االستراتيجّيات في دعم الميزة التّناُفسية للُمنّظمرة و لرك بتروفير عمالرة  ات  وغيُر

م رررارات عاليرررة وبتكُل رررة ُمناسررربة، كمرررا ُيمكرررن أّن ُتسررراُم كررر لك مرررن خررر س تشرررجيع فررررم العمرررس 

ماعّيرررة لزيرررادة اإلنتاجّيرررة والجرررودة، وبغررررض خ رررض الّتكُل رررة وُمسررراعدة الُمنّظمرررة علرررى تحقيرررم الج

أُرررداف ا قرررّد تلجررر  إدارة المررروارد البّشررررّية إلرررى إتّبرررام اسرررتراتيجّية الخ رررض فررري الّتكُل رررة عرررن طريرررم 

لّسرن اسرتخدام العمالرة المؤّقترة، فضرً  عرن حصرول ا علرى قرّوة عمالرة ُمتنّوعرة مرن حيرع الّنروم وا

 والجنسّية و لك لدعم المركز التّناُفسي للُمنّظمةف

ُّي اسرتراتيجّية ُتشرير إلرى ُخطّرة الُمنّظمرة  :(Marketing Strategy)استراتيجّية الّتسويق  (6

للوصرررروس إلررررى الزبررررون عبررررر تشررررخيا الّسرررروم الُمسررررت دف والبرنررررامج الّتسررررويقي الخرررراا فيررررظ 

ررّي اّلترري تتعامررس مررع تطرر2013،265 مسرراعدة، وير الُمنررتج، الّتسررعير، البيررع، والّتوزيررع ل رر ا (ف ُو
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-2015،273الُمنررتج، وتتضررّمن العديررد مررن االسررتراتيجّيات ال رعّيررة الُمّتمّهلررة بررا تي  السرركارنة،

274:) 

ررّي اسررتراتيجّية ُتسرراعد الُمنّظمررة فرري الحصرروس علررى حّصررة سرروقّية  -أ اسررتراتيجّية تنميررة الّسرروم: ُو

 تجات الحالّيةفأكبر، وتنمية أسوام جديدة للُمن

استراتيجّية تنميرة الُمنرتج: ُتسراعد الُمنّظمرة علرى تنميرة ُمنتجرات جديردة ألسروام موجرودة، وتنميرة  - 

 ُمنتجات جديدة ألسوام جديدةف

استراتيجّية الّتسعير: ُتساعد الُمنّظمة على زيادة حّصت ا من الّسوم، وعلى مواج رة الُمنافسرين،  -ن

ّدس ُمرت رع للعائرد علرى االسرتهمار، فضرً  عرن خلرم حالرة مرن وتحديد كّمية اإلنتان، وتحقيرم ُمعر

 الّتوازن بين أُداف الُمنّظمة وبين جماعة الُمست لكينف

اسرررتراتيجّية الّتوزيرررع: ت رررتم بزيرررادة ك ررراءة نظرررام الّتوزيرررع و لرررك بتبني رررا اسرررتراتيجّية ُتسررراعد علرررى  -د

يع ت ُخر  بعرين االعتبرار مبردأ تصريف وبيع ُمنتجات الُمنّظمة من خ س ت مين قنوات ومناف  توز 

 الّتمّيزف /الُكل ة األقس

اسرررتراتيجّية التّرررررويج: وت رررردف إلررررى تشررررجيع الُمسررررت لك لشررررراء ُمنتجررررات الُمنّظمررررة، وتتكررررّون مررررن  -ه

 عناصر أساسية أُّم ا اإلع ن، الدعاية والنشر، البيع الّشخصي، ت عيس نشاط الُمبيعاتف

ررّي اسررت اسااتراتيجّية ُنّظاام المعلومااات: (7 راتيجّية تتعامررس مررع الّتحسررين والّتطرروير واالبتكررار فرري ُو

م في تحسين ُمستو  الخدمات وتوفير بيئة ُمناسبة لخعماس، فضرً   ُِ ُنّظم المعلومات واّلتي ُتسا

عرررن الّسررررعة فررري تقرررديم الخررردمات ورفرررع ك ررراءة الُمنّظمرررةف وُتعرررد تطبيقرررات تكنولوجيرررا المعلومرررات 

أُررم ُرر ه األّدوات فرري الوقررت الررراُن، إ  ُيسرر م اإلنترنررت فرري السرريما اإلنترنيررت والحاسررو  أّحررد 

الّتعّرف على تحرُّكات الُمنافسين ورصدُا مرن خر س زيرارة مرواقعُ م اإللكترونيرة، فضرً  عرن مرا 

ررّو مررا ُيعرررف باالسررتراتيجّية الُمسررتندة إلررى  ُيريررده الّزبررائن وانطباعرراتُ م عررن الُمنّظمررة وُمنتجات ررا ُو

، إّ  وصرررس حالًيرررا األمرررر إلرررى إجرررراء البيرررع (Web-Based Strategy)ّيرررة المواقرررع اإللكترون
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 Electronic)والّشراء  الّتجارة اإللكترونّية( باعتماد بعرض التّقنيرات كتبراُدس البيانرات إلكترونًيرا 

Data Interchange)  أو عبررر البريررد اإللكترونرري(E-mail) ،ررّي 2013،266 مسرراعدة (ف ُو

 (Compaq and Dell)لمهرراس ال الحصررر ُمنّظمررة كومبرراك و دس مررا قامررت فيررظ علررى سرربيس ا

لصررناعة الحواسرري ، عنرردما تررم تغييررر اسررتراتيجّية البيررع لررديُ ّما مررن الوكيررس إلررى قيررامُ م الّتوزيررع 

عبر الّطل  البريدي ببيع ُمنتجاتُ م ُمباشرة إلرى الّزبرائن لتر مين الُمنرتج بسرعر ُمرنخ ض ولتحقيرم 

 (ف2001،388نز،عوائد ُمرتّ عة  ُس، جو 
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 املبحث الثالث

أمينات االجتماعية
ّ
ة تطوير املؤسسة العامة للت

ّ
 اسرتاتيجي

 

 

 المؤسسة العامة للّتأمينات االجتماعية.أوالً: ُنبذة تعريفية عن 

 نشأة المؤسسة: (1

ند م، اّل ي ُأسر1987لسنة  (17)ُأنشئت المؤسسة العامة للتّ مينات االجتماعية بالقانون رقم 

للمؤسسرررة تطبيرررم نظرررام التّ مينرررات االجتماعيرررة، إّ  يعتبرررر ُررر ا الّنظرررام أّحرررد الُمهّبترررات االجتماعيرررة 

واالقتصادية في البلد، وب لك تعتبر المؤسسة مكوًنا رئيسًيا لشبكة الحماية االجتماعّية في الروطن، 

ت الُمرتبطررة برر جور ويعتمررد نظررام التّ مينررات االجتماعّيررة فرري تمويلررظ بشرركس أساسرري علررى االشررتراكا

العرراملين المررؤّمن علرريُ م، ويررتم تحمُّل ررا مررن جانرر  أصررحا  األعمرراس والمررؤّمن علرريُ م المشررمولين 

 (ف2020،6بمظّلة التّ مينات االجتماعّية بُنس  ُمختل ة  التقرير السنوي،

صرردرت وُيعررد نظررام حررديع الّنشرر ة ُمقارنررة باألنظمررة الُمماهلررة فرري الررّدوس العربيررة والعررالم، إّ  

م، ُهّم 1987لسنة  (16)م، فقد صدر قانون التّ مينات االجتماعية رقم 1987أولى قوانينظ في عام 

م  التقريررررر 2008لسررررنة  (16)م، والُمعررررّدس بالقررررانون رقررررم 1991لسررررنة  (26)ُألغرررري بالقررررانون رقررررم 

 (ف2020،6السنوي،

م إقراره من جان  مجلس وحالًيا لد  المؤسسة مشروم قانون التّ مينات االجتماعية الجديد ت

ُه للمجلررس أعررادم، وقررام برفعررُظ إلررى رئاسررة الجم ورّيررة تم يررًدا إلصررداره، إاّل أنررُظ 2013الّنررّوا  عررام 

بسررب  اعتررراض بعررّض نقابررات الررّن ط والغرراز واالتصرراالت، وتسررعى المؤسسررة إلصررداره فررور انعقرراد 

ئيسررري بالعاصرررمة عررردن، لتقرررديم مجلرررس الّنرررّوا ، وتقررروم المؤسسرررة بُممارسرررة عمل رررا مرررن المركرررز الرّ 

الخرردمات التّ مينيررة ألصررحا  األعمرراس والمررؤّمن علرريُ م والُمتقاعرردين والُمسررتحّقين مررن ُأسررر المررؤّمن 

 (ف2020،6عليُ م الُمتوفين  التقرير السنوي،
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 رسالة ورؤية المؤسسة: (2

ت ا حررّددت المؤسسررة العامررة للتّ مينررات االجتماعيررة رسررال "امانااك فااب تأمينااك"تحررت شررعار 

 (:2020،5ورؤيت ا الرئيسة في ا تي  التقرير السنوي،

 نسررعى لتروفير الحمايرة التّ مينّيررة للعراملين فرري القطرام الخرراا واالسر ام ال اعررس الرساالة :

 في الحد من ال قر والبطالة وتحقيم التّنمّية االقتصادّية واالجتماعّية الّشاملةف

 التّ مينررات االجتماعّيررة وصررواًل إلررى حمايررة : تحقيررم الريررادة والُمبررادرة فرري خرردمات الرؤيااة

اجتماعّية ُمتمّيزة  ات جودة عالية الُمستو  في ظّس نظام تر ميني ُمسرتدام وشرامس وعرادس 

 يّتسم بالك اءة وال اعلّية والّتمّيزف

 فضً  عن توجي  ا رسائس لكً  من ا تي:

 تميزة ُتمكنُ م من مواج ة : غايتنا توفير خدمات اجتماعّية مُ المؤّمن عليُهم ومن يعولون

 تحّديات الحياةف

  :نعمررس مًعرا مررن أجرس حمايرة العرراملين بمرا ُيح ّررزُُم علرى مزيررد الُمنشاتت وأصااحاب العمال

 من العطاء اإلنتاجيف

  : ُنساُم في تحقيم األمن االجتماعي والتّنمّية االقتصادّيةفالُمجتم 

 أهداف المؤسسة: (3

 التقريررررررررر تحقيق ررررررررا ُرررررررري ا ترررررررري أّن أُررررررررم األُررررررررداف اّلترررررررري تسررررررررعى المؤسسررررررررة ل

 (:2020،5السنوي،

  تررروفير الحمايرررة التّ مينيرررة االجتماعّيرررة للمرررؤّمن علررريُ م والُمسرررتحّقين عرررنُ م مرررن ُأسررررُُم مرررن

ُُمف  بعد



80 
 

  رررا المرررالي العمرررس علرررى تنميرررة واسرررتدامة المررروارد المالّيرررة للمؤسسرررة فررري سررربيس تقويرررة مركُز

التّ مينّيرة اأُلخرر  لخجيراس الُمتعاقبرة مرن  لضمان استمراريت ا في تقديم المعاشات والحقوم

 المؤّمن عليُ مف

 تطوير الُبنية التّنظيمّية والّتشريعّية للمؤسسةف 

 توسيع نطام التغطية التّ مينّية وُمكافحة الّت ُر  والّتحاُيس التّ مينيف 

 لخرارن نشر الوعي التّ ميني بين أوساط وفئرات الُمجتمرع وتعزيرز هقرة الُعّمراس فري الرّداخس وا

 وبالّنظام التّ مينيف

   تطوير أنظمة العمس الُمختل ة باستخدام التّقنيات الحديهة لجوانر  العمرس، وت ُيرس وتردري

 الكوادر البشرية، وبما ُيحّقم جودة الخدمة المدنيةف

  تن يرر  الّدراسررة االكتواريررة واألبحرراع والّدراسررات التّ مينّيررة ال زمررة لتطرروير أعمرراس المؤسسررة

 ومت افوضمان ديم

 مهام واختصاصات المؤسسة:  (4

م مرررن  تعمرررس المؤسسرررة علرررى تررروفير الحمايرررة االجتماعيرررة والتّ مينيرررة للمرررؤّمن علررريُ م وُاسرررُر

ُُم و لك عن طريم تجميع وتحصريس اشرتراكات التّ مينرات االجتماعّيرة واسرتهمار ُر ه األمرواس  بعد

ُمستحّقة للمرؤّمن علريُ م والُمسرتحّقين وصرف الحقوم والمزايا التّ مينّية  المعاشات والّتعويضات( ال

ُُم والُمقرررررة طبقًرررا ألحكرررام القرررانون وفررري سررربيس تحقيرررم أُرررداف ا ُتمرررارس المؤسسرررة العامرررة  مرررن بعرررد

للتّ مينات االجتماعية الم ام واالختصاصات ا تية  ال ئحة التّنظيمّية للمؤسسة العامة للتّ مينات 

 (:2003،2االجتماعية،

 اس والّتصرُّفات القانونّيرة اّلتري مرن شر ن ا تحقيرم أغراضر ا وفقًرا ألحكرام القيام بجميع األعم

 القانونف

 إبرام العقود واالتّ اقّيات بحس  ما تراه ضرورًيا وُمناسًباف 
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 رعاية المؤّمن عليُ م طبًقا ألحكام قانون التّ مينات االجتماعّيةف 

  فرررري الّشررررركات والقيررررام اسررررتهمار أمررررواس المؤسسررررة عررررن طريررررم االكتتررررا  أو شررررراء االسررررُ م

فرري ت سررريس الّشررركات والبرررت فرري أجرررراء  األجنبررريبُم ردُررا أو مررع رأس المررراس الرروطني أو 

 الُمناقصات والعروض والُمساُمات الخاصة ب  ه المشاريعف

  قامة الُمنشآت علي را تملُّك أو شراء أو بيع أو ت جير األراضي والعقارات وتشييد المباني وا 

 قيم أغراض افوفًقا الحتياجات ا وتح

 غ م حسابات المؤسسة لد  البنوكف  فتح وا 

  تحديد وتقدير االشرتراكات والمبرالغ اأُلخرر  الُمسرتحّقة علرى أصرحا  األعمراس الخاضرعين

 اّلتي تك س تحصيس تلك األمواسف اإلجراءاتألحكام القانون واتخا  

  للمررؤّمن علرريُ م ت ديررة الخدمررة التّ مينّيررة مررن حيررع تحديررد وصرررف المعاشررات والّتعويضررات

والُمسرررتحقين عرررنُ م وكررر لك اتخرررا  اإلجرررراءات الُمتعّلقرررة بالرعايرررة الّطبّيرررة فررري حالرررة تطبيرررم 

 ت مين إصابة العمس للُعّماس المؤّمن عليُ مف

  را والعمرس علرى العمس على استخدام الوسائس الك يلة بتقردير المعاشرات والّتعويضرات وغيُر

 فصرف ا في الُمّدة الُمحّددة بالقانون

 اقتراح الّتعدي ت ال ادفة إلى تطوير تشريعات التّ مينات االجتماعّية في إطار نشاط اف 

 إجراء الّدراسات والبحوع بغرض توسيع مظّلة التّ مينات االجتماعّية وبصورة ُمّتدّرجةف 

  األعماس الّر ين يشرملُ م قرانون التّ مينرات االجتماعّيرة و لرك  أصحا التّ تي  على ُمنشآت

لُمتخل ين منُ م أو التّ كُّد مرن صرّحة البيانرات مرن خر س االطر م علرى الّسرج ت لحصر ا

 والُمستندات ال زمة لتن ي  احكام القانونف 
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 الّشخصّية االعتبارّية: (5

تتمتع المؤسسة العامة للتّ مينات االجتماعّية بالّشخصّية االعتبارّية ول ا االستق س المالي 

 (ف2020،7بيم قانون التّ مينات االجتماعّية  التقرير السنوي،واإلداري وتتولى تن ي  وتط

 الّتواُجد الُجغرافي للمؤسسة: (6

فروم تنتشر في محافظات الجم ورّية على الّنحو ا تي  التقرير  (9)لد  المؤسسة 

 (:2020،6السنوي،

 تابع لنطام إدارة المركز الرئيسي عدن كً  من ا تي: -أ

  تعز "المدينة"(ف –م ر   –سيئون  –المك   –فروم  عدن 

  م"ف2020فرم محافظة شبوة " تم أنشاءُه في عام 

  أبين(ف –يتبع فرم عدن مكت   لحج 

  لررد  المؤسسررة مكترر  فرري السرر ارة اليمنيررة فرري الريرراض وموظررف فرري القنصررلّية اليمنّيررة

، غيرر بجّدة لتسجيس الُمغتربّين اليمنيين الراغبين بااللتحام بنظام التّ مينات االجتماعّيرة

أّنُظ في ا ونة األخيرة تم إغر م المكتر  مرن جانر  الّسر ارة والُقنصرلّية، وُُنراك محاولرة 

 ل تح المكت  من جديدف

 خارن عن نطام إدارة المركز الرئيسي عدن كً  من ا تي: - 

  مار(ف –إ   –الُحديدة  –نعز "الحوبان"  –فروم  صنعاء  

 نطقة األولى ومكت  المنطقة الهّانّية(فيتبع فرم أمانة العاصمة مكتبين  مكت  الم 

 الهيكل الّتنظيمي للمؤسسة: (7

 ال ئحة التّنظيمّية للمؤسسة العامة  يتكّون ال يكس العام للمؤسسة على الّنحو ا تي

 (:2003،3للتّ مينات االجتماعية،

 مجلس اإلدارةف -أ
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 رئيس مجلس اإلدارةف - 

 رئيس المؤسسةف -ن

 نائ  رئيس المؤسسةف -د

 فمجلس الُمديرين -ه

 مكت  رئيس المؤسسة بدرجة ُمدير عامف -و

 اادارات العامة الّتنفيذّية:

 اإلدارة العامة ل شتراكاتف -أ

 اإلدارة العامة للمنافع التّ مينّيةف - 

 اإلدارة العامة للتّ تي  التّ مينيف -ن

 اإلدارة العامة للُنظم والمعلوماتف -د

 اإلدارة العامة للرقابة والُمراجعةف -ه

 والتّقييم والُمتابعةف اإلدارة العامة للّتخطيط -و

 اإلدارة العامة للع قات العامة والّتوعية التّ مينّيةف -ز

 اإلدارة العامة للشؤون القانونّيةف -ح

 اإلدارة العامة للمشاريع واالستهمارف -ط

 اإلدارة العامة للشؤون المالّية واإلدارّيةف -ي

 اإلدارة العامة للّتدري  والبحوع التّ مينّيةف -ك

 ظات والمكات  التّابعة ل اففروم المؤسسة بالُمحاف -س
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 مجلس اادارة: 

( يتم فيظ توضيح مجلس إدارة المؤسسة العامة للتّ مينات 5وفم بيانات الجدوس رقم  

 االجتماعّيةف

 بّين:يُ ( 5جدول رقم )

 مجلس إدارة المؤسسة العامة للّتأمينات االجتماعّية.

 رئيًسا وزير الخدمة المدنية والتّ مينات
 نائًبا للرئيس ة العامة للتّ مينات االجتماعّيةرئيس المؤسس

 عضًوا وكيس وزارة العمس لقطام القو  العاملة
 عضًوا وكيس وزارة الّصناعة 

عضوان اهنان ُيمّه ن أصرحا  األعمراس مرن الخاضرعين ألحكرام القرانون ويرتم اختيرارُُم 
بتعييرنُ م قررار مرن رئريس  عن طريم االتحاد العام للُغرّرف الّتجارّيرة والّصرناعّية  ويصرُدر

 مجلس الوزراء بناًء على عرض الوزيرف
عضوان اهنان ُيمّه ن الُعّماس المؤّمن عليُ م يتم اختيارُُم عن طريم االتحاد العام لنقابة 
ُعّمرراس الجم ورّيررة ويصررُدر بتعييررنُ م قرررار مررن رئرريس مجلررس الرروزراء بنرراًء علررى عرررض 

 الوزيرف
 بقرار جم وريفيجوز تعديس ُ ا الّتشكيس 

ُمدير عام مكت  رئيس مجلس اإلدارة  أمين سر مجلس اإلدارة(  التقرير 
 (ف2020،8السنوي،

 ُمقرًرا

 

(ا )التقريااااااار 4-3ا2003المصااااااادر: )الالئحاااااااة الّتنظيمّياااااااة للمؤسساااااااة العاماااااااة للّتأميناااااااات االجتماعياااااااةا
 (.8ا2020السنويا
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 ز الرئيسي للمؤسسة العامة للتّ مينات االجتماعّية( ُيوّضح ال يكس التّنظيمي للمرك9والشكس رقم  

 ( ُيبّين:9شكل رقم )

 الهيكل الّتنظيمي للمرك  الرئيسي للمؤسسة العامة للّتأمينات االجتماعّية

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (.2003المصدر: )الالئحة التنظيمية للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعيةا

 

ن المؤسسررة وأعمال ررا وتُنرراط بررظ ل رر ا الغرررض ويتّرروّلى مجلررس اإلدارة االشررراف علررى شررؤو 

 :(2020،9الّص حّيات والم ام ال زمة وعلى األخا االتي  التقرير السنوي،

 إقرار السياسة العامة للمؤسسةف -أ

 وضع الُخّطة العامة الستهمار أمواس المؤسسةف - 

 اتفالموافقة على الميزانّية العامة والحسا  الختامي الّسنوي لإليرادات والمصروف -ن

 الموافقة على مشروعات اللوائح اّلتي تُنّظم المسائس المالّية واإلدارّية وال ّنّية للمؤسسةف -د

 إبداء الرأي في ُمقتّرحات الّتشريعات الخاصة بالتّ مينات االجتماعّيةف -ه

 

 نائب رئيس المؤسسة

اإلدارة العامة 

 لالشتراكات

اإلدارة العامة 

 للتفتيش التأميني

اإلدارة العامة 

 للخدمات التأمينية

اإلدارة العامة 

للمشاريع 

 واالستثمار

دارة العامة للرقابة اإل

 والمراجعة

اإلدارة العامة 

 للتخطيط والمتابعة

اإلدارة العامة 

للعالقات العامة 

 والتوعية التأمينية

اإلدارة العامة للنظم 

 والمعلومات

اإلدارة العامة 

 للشؤون القانونية

اإلدارة العامة 

للشؤون المالية 

 واإلدارة 

اإلدارة العامة 

للتدريب والبحوث 

 تأمينية ال

 إدارة مكتب رئيس المؤسسة المستشارون رئيس المؤسسة

 الوزير 

 رئيس مجلس اإلدارة

 

 مجلس اإلدارة
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 الّتنظيم المالي: (8

 (:2020،7يتكّون التّنظيم المالي من ا تي  التقرير السنوي،

  مملوكة ألصحاب ا من المؤّمن عليُ م وأصحا  المعاشاتفأمواس المؤسسة أمواس 

 إتّبام نظام ُمحاسبي قائم على أساس الُمحاسبة الّتجارّية الحديهةف 

 إجراء الّدراسات االكتوارية بص ة دورّية ُكّس خمس سنواتف 

  تخصا أمواس المؤسسة ألداء حقوم المؤّمن عليُ م والُمستحّقين عنُ م والمصاريف اإلدارّية

 منصوا علي ا بالقانونفال

 الفئات المشمولة بنظام الّتأمينات االجتماعّية بالمؤسسة: (9

تتكرررررررّون ال ئرررررررات المشرررررررمولة بنظرررررررام التّ مينرررررررات االجتماعيرررررررة مرررررررن ا تررررررري  التقريرررررررر 

 (:2020،9السنوي،

 جميع أصحا  األعماس والعاملين لديُ م في القطام الخااف -أ

 فراد ويشمس ال ئات ا تية:الّتغطية التّ مينّية ل ئات من العاملين األ - 

 التّ مين على العاملين اليمنيين في الخارن  الُمغتربين(ف 

  الِحرف والِم ن الُحّرةف وأصحا التّ مين على العاملين لحسا  أنُ سُ م 

  برنامج التّ مين االختياري للمؤّمن عليُ م اّل ين سبم اشتراكُ م فري التّر مين إلزامًيرا لُمرّدة هر ع

 أي صاح  عمس ويرغبون بمواصلة اشتراكُ مفسنوات لّد  

كمرررا امترررّدت مظلّرررة التّ مينرررات االجتماعّيرررة لتشرررمس الُمتعاقررردين فررري ُمعظرررم الج رررات الحكومّيرررة  -ن

 والعاملين اليمنيين في الُمنّظمات المحّلّية والّدولّيةف

 المنافع والم ايا الّتي يوّفرها نظام الّتأمينات االجتماعّية بالمؤسسة: (10

ا المؤسسرة بالمعاشرات التّقاُعدّيرة وتعويضرات الدُّفعرة تتمّهس ال حماية االجتماعّية اّلتي توّفُر

را  الواحدة اّلتي يسرتحّق ا المرؤّمن علريُ م وفقًرا للقواعرد والحراالت اّلتري حرّددُا القرانون، وُيمكرن ايجاُز

 :(10-2020،9على الّنحو ا تي  التقرير السنوي،
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 المعاشات الّتقاُعدّية: -أ

  ّيخوخة  بلو  سن التّقاُعد(فمعا  الش 

 معا  الّشيخوخة الُمبّكرةف 

 معا  العجز غير الم نيف 

 معا  الوفاة  ُيسّلم للُمستحّقين من ُأسرة المؤّمن عليظ الُمتوّفي(ف 

 معا  الّسجينف 

 معا  الم قودف 

 تعويضات الدُّفعة الواحدة والمن  وااعانات: -أ

 وفرراة وعرردم ترروّفر ُمررّدة االشررتراك الكافيررة حرراالت بلررو  سررن الّشرريخوخة أو حرردوع العجررز أو ال

 الستحقام المعا ف

 ُجرة المؤّمن عليظ اليمني الّدائمة لغرض العمسف 

 ُمغادرة المؤّمن عليظ األجنبيف 

 استقالة المؤّمن عليظف 

 مصاريف الّدفن للمؤّمن عليظ أو صاح  المعا  الُمّتوّفيف 

  لمعا  المؤّمن عليظ الُمّتوّفيفاعانة الّزوان عند زوان أي من اإلناع الُمستحّقات 

 تباُدل االحتياطّيات: -ب

ويقُصررد بررظ تحويررس مبررالغ وُمررّدة اشررتراكات المررؤّمن علرريُ م الّرر ين خرجرروا مررن نطررام تغطيررة 

نظام المؤسسة وأصبحوا مشمولين بمظّلة التّ مينات والتّقاُعد لّد  الّصناديم التّقاُعدّية اأُلخر  إلى 

 تلك الّصناديم أو العكسف
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 ثانًيا: االتجاهات العامة الستراتيجّية تطوير المؤسسة العامة للّتأمينات االجتماعية.
 تطوير البناء المؤسسي للمؤسسة. (1

إّن استقرار وتطوير البناء المؤسسي للمؤسسة ُو االتجاه الصحيح نحو الّنمو وبناء الهّقة 

وتحرديع اإلدارة والقروانين وبنراء  مع الُمنشآت الخاصة والعاملين في ا والتّ كيد علرى تعزيرز وتطروير

 ُقدرات الموارد البشرية للعاملين في المؤسسةف
 االستراتيجّية:

استقرار وتطوير ُقدرات البناء المؤسسي للمؤسسة، وتحديع إدارة المؤسسة وصدور قانون 

 التّ مينات الجديد وبناء ُقدرات الموارد البشرّية للعاملين في المؤسسةف

 األهداف:

 دارة في المؤسسةفتحديع اإل 

 صدور قانون التّ مينات االجتماعّية الجديدف 

 تعزيز وبناء ُقدرات العاملين في المؤسسةف 
 تنمية الموارد البّشرّية في المؤسسة. (2

 تطوير مهارات العاملين في المؤسسة: -أ

 االستراتيجية:

دائم لتطرروير بنرراء قُرردرات وم ررارات العرراملين فرري المؤسسررة بإقامررة برررامج الترردري  والت ُيررس الرر

 م اراتُ م وتح يزُُم في أداء واجبُ م ورفع ُمستو  األداءف
 األهداف:

 لين على ُمستو  عالي من الُقدرات والم اراتف  إيجاد عاملين مُؤ

 لينف  توفير احتياجات المؤسسة من العاملين المُؤ

 تدري  وت ُيس العاملين في المؤسسةف 

 ُافزيادة ُفرا المؤسسة في تنمية وتوسيع موارد 
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 تحسين ُمستو) التدريب والتأهيل المؤسسي. -ب

 االستراتيجية:

لرررة والُمدربرررة فررري المؤسسرررة بمرررا يتوافرررم مرررع الّتوّسرررع والزيرررادة فررري  زيرررادة عررردد العررراملين المُؤ

 مواردُاف

 األهداف:

 رفع وتحسين ُقدرات وك اءة العاملين في المؤسسةف 

 إعادة ت ُيس العاملين في المؤسسةف 

 الوعي الّتأميني:تع ي  وتنمية ونشر  (3

 االستراتيجية:

تنميررة ونشررر الرروعي التّرر ميني لررد  المررؤّمن علرريُ م وأفررراد الُمجتمررع ب ُّمّيررة ودور التّرر مين فرري 

تحقيم التّنمية االقتصادية واالجتماعية على الُمستو  الروطني، بمرا ُيحقرم تغييرر الم  روم الخراطى 

 نحو التّ مينف

 :األهداف

 ؤّمن عليُ م وأفراد الُمجتمع ب ُّمّية التّ مينفرفع ُمستو  الوعي بين الم 

 ت عيس دور المؤسسة في الّتوعية التّ مينّيةف 

 الّتوعية ب ُّمّية التّ مين على العاملين في القطام الخااف 

 تحفي  و يادة االستثمارات في المؤسسة وتطويرها. (4

  يادة وتنويع نشاط االستثمار في المؤسسة: -أ

 االستراتيجية:

وير نشرراط اإلدارات فرري المؤسسررة، وتنويررع المح ظررة االسررتهمارّية فرري االسررتهمار تعزيررز وتطرر
بالقطاعررات الُمختل رررة: الّن طّيرررة والّصرررناعّية والّصرررّحّية والتعليمّيرررة والّزراعّيرررة والّسرررمكّية واالتصررراالت 

 وقطام البناء والّتشييد الّسكني وال ندقي فضً  عن االستهمار في القطام البنكي والمصرفيف
 األهداف:

 تعزيز دور ونشاط اإلدارات في المؤسسةف 
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 خلم ُفرا استهمارّية في القطاعات االقتصادّية الواعدةف 

 توسيع حجم استهمارات المؤسسة في القطاعات االقتصادية الُمختل ةف 

 توّسع حجم نشاط المؤسسة وتنويع المح ظة االستهمارّية في اف 

 زيادة أصوس وأرباح المؤسسةف 

 المؤسسة إلى عاملين ُجدد والحد من البطالة الُمقّنعة الُمكّدسة في الّسومف زيادة حاجة 

  يادة كفاءة التسهّيالت في المؤسسة: -ب

 االستراتيجية:

تقرررديم مزيرررد مرررن التسررر ّي ت التّ مينيرررة للمرررؤّمن علررريُ م لتعزيرررز الهّقرررة مرررع المؤسسرررة لتحسرررين 

 زُُم في طل  التّ مينفُسمعت ا، وترسيخ صورت ا الّ ُنّية لد  الغير بما ُيح ّ 

 األهداف:

  ترروفير وتقررديم التسرر ي ت الُمح ّررزة والجا بررة السررتقدام أكبررر عرردد مررن العرراملين للتّرر مين فرري
 المؤسسةف

 رسم صورة  ُنّية وانطبام راقي في تعاُمل ا عند الغيرف 

 زيادة الّطل  التّ ميني من العاملين في القطام الخاا لد  المؤسسةف 

 ة بين العاملين المؤّمن عليُ م والمؤسسةفخلم هّقة ُمشترك 

 رفع ُمعّدل الطلب الّتأميني. (5

 االستراتيجية:

 رفع ُمعّدس ُمساُمة عائدات المؤسسة في الناتج المحّلي اإلجماليف

 األهداف: 

 تحقيم زيادة في معدس نمو المؤسسةف 

 رفع معدس الّنمو في العائدات الّنقدّية للمؤسسةف 

 اتيجية السابقة ينبغب القيام فب اآلتب:ولتحقيق األهداف االستر 
تضاُفر ج ود جميع العراملين فري المؤسسرة بُمختلرف ُمسرتوياتُ م اإلدارّيرة، والعمرس علرى ُسررعة  -أ

 تن ي ُا وتحقيم أُداف ا كاملةف
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بنرراء قُرردرات وم ررارات العرراملين فرري المؤسسررة عبررر التعلرريم والترردري  والت ُيررس الُمسررتمر لترروفير  - 

 والماُر والقادر على أداء م امظ كما ينبغيفالعامس الُمتمّيز 

 توسيع حقيبة القطاعات االستهمارّية في المؤسسةف -ن

 ُسرعة إنجاز ُمعامالت المؤّمن عليُهم وتسليمُهم حقوقُهم. -د

 

ثالًثتتتا: ُمبتتتّررات وأهّمّيتتتة ودور استتتتراتيجّية تطتتتوير المؤسستتتة العامتتتة للّتأمينتتتات 

 االجتماعية:

 اتيجّية تطوير المؤسسة العامة للّتأمينات االجتماعية:ُمبررات وأهّمّية وضع استر .1

نظًرا للّظروف السياسّية واألمنّية واالقتصادّية اّلتي ُتعاني ا ب دنا من جراء الحر  الحالّيرة 

وانقرر   المليشررّيات الحوهّيررة علررى الّدولررة وسرريطرت ا علررى اغلرر  ميزانّيررة وأصرروس ومرروارد المؤسسررة 

اعية وبسب  ارت ام ُمستو  المخاطر اّلتي ُت ّدد استمرار ديمومرة نشراط ا، العامة للتّ مينات االجتم

وح اًظررا علررى بقرراء واسررتمرار المؤسسررة فرري أداء واسررتمرار نشرراط ا الخرردمي فرري صرررف معاشررات 

الُمتقاعدين وتقديم خدمات ا للعراملين المرؤّمن علريُ م مرن عمراس القطرام الخراا فضرً  عرن ال ئرات 

 مين، فإّنرررُظ يّتطلّررر  مّنرررا وضرررع ُررر ه االسرررتراتيجّية السرررتمرار بقررراء المؤسسرررة األخرررر  المشرررمولة بالتّررر

ُُمف ا الريادي في الح اظ على أمواس ومعاشات المؤّمن عليُ م والُمستحقين من بعد  واستعادة دوُر

إّن قراءة مؤشرات أّنظمة التّ مينات االجتماعية تتم بطريقة ُمختل ة عن قرراءة مؤّشررات أي  

، فاالشتراكات المدفوعة حالًيا ُّي حقوف أجيراس ُمتعاقبرة، وأّن العجرز والتّردُور الّر ي ج ات ُأخر 

سيلحم بالمؤسسرة سروف تتحّمرس تبعاترظ وسرداده الخزينرة العامرة للّدولرة، وسروف يلقري علي را أعبراء 

 ُمزدوجررة، فمررن ناحيررة سررروف تتحّمررس أعبرراء سرررداد الررّدين الررّداخلي مرررع عوائررده الُمتراكمررة الُمسرررتحّقة

للمؤسسة  الُمّتمّهس باحتياطيات المؤسسة اّلتي ُّي عبارة عن أ ون خزانة وُمستندات حكومّية لرد  

ررا أمررواس ُممّلكررة للمرررؤّمن  البنررك المركررزي "صررنعاء"، وودائررع لررد  البنرررك المركررزي "عرردن"(، باعتباُر

ُُم، ومن ناحية ُأخرر  سروف تتكّ رس بسرداد عجرز المؤسسرة  عرن صررف عليُ م والُمستحّقين من بعد
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المعاشرات الّشر رّية للُمتّقاعرردين الّنراتج عررن ارت رام المعاشرات والّن قررات التّ مينّيرة وعرردم وجرود سررقف 

ر ه أعبراء إضرافّية  أعلى للمعا  وعدم ك اية إيرادات االشتراكات وانعدام اإليرادات االسرتهمارّية، ُو

ت المالّية وتبعات تردُور الُعملرة نتيجرة على الخزينة العامة للّدولة الُمهقلة أصً  باألعباء وااللتزاما

-2021،3، 2021الظروف اّلتي يُمر ب را الروطن والوضرع االقتصرادي الُمتّررّدي  الخطرة السرنوية 

 (ف4

ا الّريرررادي   علررى الرررغم مرررن ُرر ا إاّل أّن األمررس يراودنرررا جميًعررا فرري اسرررتعادة المؤسسررة لرردوُر

ا فري السابم كمؤسسة ُتحافظ على أمواس الُمودعين "المؤمّ  ن عليُ م" وُتعمس على تنميت ا واسرتهماُر

المشرراريع االقتصرررادية اّلترري تعرررود بررالّن ع علرررى كررً  مرررن الُعّمرراس المرررؤّمن علرريُ م والمؤسسرررة فررري ان 

واحد، ول  ا ف ّنُظ يج  على الج رات الُمختّصرة ُممّهلرة فري الج رات الحكوميرة وعلرى راسر ا مجلرس 

وجعل را مرن أولوياترظف ومرن أُرم الُمبرررات لوضرع اسرتراتيجّية  الوزراء إي ء المؤسسة جّس اُتمرامُ م

 (:8-2021،2021،7لتطوير المؤسسة العامة للتّ مينات االجتماعّية ُي ا تي  الخطة السنوية 

 تدّني ُمستو  الّتغطية التّ مينّية وارت ام مؤشرات الّت ُر  التّ مينيف -أ

 ام الخاا فضً  عن العاملينفُضعف الوعي التّ ميني لد  أصحا  األعماس في القط - 

 عدم توفير اإلمكانيات ال زمة لتن ي  المؤسسة لُخطط ا وبرامج ا الّسنوّيةف -ن

 قّلة الك اءات وصعوبة الحصوس علي ا في الوضع الحاليف -د

عرردم التررزام الج ررات والمؤسسررات الحكوميررة بالتعرراون مررع المؤسسررة فرري تطبيررم احكررام القررانون  -ه

يا للُمنشآت إاّل بعد قيام ا بالّتسجيس والتّ مين على العاملين لدي ا وعدم منح او تجديد الّتراخ

 في المؤسسة وسداد ما علي ا من التزامات، وحصول ا على البطاقة التّ مينّية من المؤسسةف

 عدم التزام بعض أصحا  األعماس بالتّ مين على العاملين لديُ م وتطبيم أحكام القانونف -و
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لّتعررراُم ت االلكترونّيرررة بمرررا ُيمّكرررن المؤسسرررة مرررن تطررروير خررردمات ا غيرررا  الّتشرررريعات ال زمرررة ل -ز

 وتعاُم ت ا االلكترونيةف

القيررود اّلترري تُ ّرررض علررى المؤسسررة لتحصرريس اإليرررادات عبررر البنرروك الّتجارّيررة واالسررت ادة مررن  -ح

انتشرررار فرررروم ُرررر ه البنررروك ُجغرافًيرررا والّتسرررر يس علرررى أصرررحا  األعمرررراس بالّسرررداد وعررردم تررررراُكم 

 تراكات والمديونيات لديُ مفاالش

 إعاقة البنك المركزي الستهمار فوائض المؤسسة في ش ائد اإليدامف -ط

الّت ُع  باألجور أو الزيادات الكبيرة غيرر الطبيعّيرة ألجرور بعرض الُمشرتركين خر س الّسرنوات  -ي

 األخيرة ِمّما يوّدي إلى حصوس البعض على معاشات كبيرة دون وجظ حمف

ة ادخررراس وُمراجعرررة وتررردقيم وُمطابقرررة البيانرررات التّاريخّيرررة للمرررؤّمن علررريُ م عررردم اسرررتكماس عملّيررر -ك

 وتصحيح ا بحيع يتم االعتماد على ُمخرجات األنظمة ا لية التّ مينّيةف

عرردم إعطرراء الحكومررة األولويررة للمؤسسررة فرري االسررتهمار بالمشرراريع االسررتراتيجّية فرري مجرراالت  -س

 الّن ط والغاز واالتصاالتف

 مات السياسية والحر  وعدم استقرار الوضع في البلدفاستمرار األز  -م

 ت خير صدور قانون التّ مينات االجتماعية الجديدف -ن

 عدم إجراء الّدراسة االكتوارّية للمؤسسةف -س

 تراُكم المديونيات لد  بعض أصحا  األعماس وعدم االلتزام بتوريدُا للمؤسسةف -م

رر ا مررا لررم يحررُدع فرري أي نظررام الّتعاُمررس بقررانونين ت مينررات اجتماعيررة فرري إطررار البلرر -ف د الواحررد، ُو

ت مينررات اجتماعّيررة، وخصوًصررا فرري الررّدوس اّلترري تشرر د أوضررام حررر  وعرردم اسررتقرار وحالت ررا 

 ُمشاب ة لب دناف

 إغ م المكات  التّ مينّية للمؤسسة في الّس ارة اليمنّية في الّرياض والُقنصلّية في جّدةف -ا
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ُمنازعررررات الُمتعّلقررررة بالحررررد األقصررررى للمعررررا  وتبرررراُدس اسررررتمرار المحرررراكم فرررري الّنظررررر بقضررررايا ال -م

ُُس الّظروف االستهنائّية وحالة الحر  اّلتي يُمر ب ا الوطن، واالهار الّسلبّية  االحتياطيات وتجا

 والمخاطر الُمحدقة بالمؤسسة نتيجة ت خير إصدار القانون الجديدف

 وُيضيف الباحث اآلتب:

را فري الُمسرتقبس افتقار المؤسسة إلرى اسرتراتيجّية وا -أ ضرحة المعرالم حروس المؤسسرة وافرام تطويُر

 المنظورف

ررررلطات المحّليررررة واألمنيررررة علررررى ُمسررررتو  الُمحافظررررات فرررري  -  غيررررا  التّنسرررريم بررررين المؤسسررررة والسُّ

 ُمساعدت ا بتحصيس أموال ا من الُمنشآت المت ّربة عن الّسدادف

 ير لموّظ ي المؤسسةفغيا  شبظ تام للّدورات الّتدريبّية وبرامج التّ ُيس والّتطو  -ن

قلّررة عرردد الُمنشررآت الخاصررة الُمسررّجلة فرري المؤسسررة ُمقارنررة بعررددُا الموجررود فرري الّسرروم علررى  -د

 ُمستو  الُمحافظاتف

ُضعف اإليرادات الّسنوّية الُمحّصلة للمؤسسة مرن الُمنشرآت الخاصرة ُمقارنرة ب عردادُا الم ولرة  -ه

 الموجودة على ُمستو  الُمحافظاتف

لتّقصررير فرري الّتحصرريس مررن جانرر  فررروم ومكاترر  المؤسسررة علررى ُمسررتو  ُُنرراك جانرر  مررن ا -و

 الُمحافظاتف

 االستحوا  المناطقي على جميع اإلدارات التّن ي ّية في المركز الرئيسي للمؤسسة في عدنف -ز

عرردم اسررتجابة قيررادة المؤسسررة لمبرردأ الّشررراكة والُمناصرر ة اّلترري أفضررى إلي ررا ات ررام الريرراض بررين  -ح

 تشكيس مجلس القيادة الرئاسيفالشماس والجنو  و 
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صرررررارتعنُّررررت  -ط لّررررة فرررري  وا  رئاسررررة المؤسسررررة فرررري عرررردم قبرررروس واسررررتيعا  الكرررروادر الجنوبّيررررة المُؤ

المؤسسررة وفررم الّتغييرررات السياسررّية اّلترري أفضررى إلي ررا أت ررام الريرراض واليت ررا التّن ي ّيررة وتشرركيس 

 مجلس القيادة الرئاسيف 

 لعامة للّتأمينات االجتماعية.دور االستراتيجّية في تطوير المؤسسة ا .2

ِمّمررررا ال شررررك فيررررظ أّن االسررررتراتيجّية تلعرررر  دوًرا م ًمررررا وفرررراعً  فرررري تطرررروير عمررررس ونشرررراط 

المؤسسررة فرري أّي بلررد يحرررا علررى نمررّو مؤسسرراتظ وزيررادة أرباح ررا، ويُكمررن دور وضررع اسررتراتيجية 

 واضحة لتطوير المؤسسة العامة للتّ مينات االجتماعّية في ا تي:

 ة موارد المؤسسة وزيادة أرباح افتنميّ  -أ

 تقوية المركز المالي للمؤسسة وتوسيع نشاط عمل اف -ب

 استيعا  عاملين ُجدد للمؤسسة وتقليس حجم البطالة الُمقّنعة  الُمكّدسة( في السومف -ج

 دعم االقتصاد الوطنيف -د

 تعليم وتدري  وت ُيس العاملين في المؤسسةف -ه

 ؤسسةفتطوير م ارات وُقدرات العاملين في الم -و

 توفير البيانات والمعلومات عن الُ را االستهمارية الُمتاحة للمؤسسةف - 

ُُمف  -ح  االرتقاء بالخدمات الُمقّدمة من المؤسسة للُعّماس المؤّمن عليُ م والُمستحقين من بعد
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وصيات
ّ
تائج والت

ّ
 الن

تائج:
ّ
 أوالً: الن

 ّنتائج ا تية: من خ س ما تم استعراضظ سابًقا ف ن الباحع قد توّصس إلى ال

 لم تتطّرم المؤسسة إلى استراتيجّية شاملة، واضحة المعالم لتطوير نشاط ا والّن وض ب اف (1

 صدور قانون التّ مينات االجتماعّية الجديدف ت خير (2

ُضعف االُتمام بالموارد البشرّية وغيا  شبظ تام للّدورات الّتدريبّية وبرامج التّ ُيس للعاملين في  (3

 المؤسسةف

الرردعم الحكررومي للمؤسسررة، وعرردم إي ءُررا جانرر  مررن االُتمررام فرري تخصرريا حّصررة ل ررا ُضررعف  (4

 من المشاريع الحكومّية ل ستهمار في اف

 ت خير فتح مكات  المؤسسة في الس ارة اليمنّية بالرياض وُقنصلّيّت ا في جّدةف (5

 ّية الُمختل ةفع وقّلة االستهمارات الحالّية في المؤسسة على ُمستو  القطاعات االقتصادتواضُ  (6

فررررري االسررررتهمارية لمشرررراريع لرررربعض ادراسررررات الجررررردو  االقتصررررادية ُنرررردرة قيررررام المؤسسررررة بررررإجراء  (7

 ل ستهمار في اف الُمختل ة االقتصاديةالقطاعات 

ُضعف ُمستو  الوعي التّ ميني لد  أفراد الُمجتمع وأصحا  ُمنشآت األعماس الخاصة والعاملين  (8

 في اف

 الكتوارية لتطوير نشاط المؤسسة وضمان ديمومّت افت خير إجراء الّدراسة ا  (9

 محدودّية نطام التغطية التّ مينّية للمؤسسة وُمكافحة الّت ُر  التّ ميني في اف  (10

 غيا  االستقرار وتطوير البناء المؤسسي للمؤسسة وتحديع اإلدارة في اف  (11

ُُمفُضعف ُمستو  ك اءة الّتس ي ت التّ مينية للمؤّمن عليُ م والُمستحقّ   (12  ين من بعد

 ُضعف ُمستو  التّ تي  على أصحا  ُمنشآت األعماس الخاصة والعاملين في اف  (13
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 غيا  الّتعاون الُمشترك بين المؤسسة والُسلطات المحلية في المحافظاتف  (14

قّلة األعداد الُمسّجلة من أصحا  ُمنشآت األعماس الخاصة والعاملين في ا المؤّمن عليُ م في   (15

 باألعداد الم ولة الموجودة في الّسومف المؤسسة ُمقارنة

 ت خير ترميم وتج يز مبنى المؤسسة الرئيسي الُمدّمر في العاصمة عدنف  (16

 عدم استهمار أراضي المؤسسة الواقعة في المنطقة الُحرة والعري  واالست ادة من عوائدُاف  (17

وصيات:
ّ
ا: الت

ً
 ثاني

 صي با تي:في ضوء الّنتائج اّلتي توّصس إلي ا الباحع ف نُظ يو 

ا وُسبس الّن وض ب افأّن تتبّني المؤسسة   (1 ا وتطويُر  استراتيجّية شاملة واضحة المعالم الستقراُر

 ُسرعة صدور قانون التّ مينات االجتماعّية الجديدف (2

إحياء الّدورات الّتدريبية وبرامج التّ ُيس للعاملين في المؤسسة وبشكس دوري لتطوير م اراتُ م  (3

 وتح يزُُم في أداء واجبُ م ورفع ُمستو  أداءُمف وتحسين ُقدراتُ م

ي ءُا جّس اُتمامُ م الحكومي ضرورة الدعم (4 وجعل ا من  للمؤسسة وعلى رأس ا مجلس الوزراء وا 

عطاءُا حّصة دائمة من المشاريع الحكومّية االستراتيجّية ل ستهمار في اف أولوياتظ  وا 

 ودراسة جّدة، في وُقنصلّيّت ا بالرياض اليمنية س ارةال في للمؤسسة التّ مينّية المكات  فتح ُسرعة (5

 فُأخر  دوس ل ا في مكات  فتح

استهمارات ا على جميع القطاعات  أنشطةزيادة وتوسيع المح ظة االستهمارّية للمؤسسة وتنويع   (6

 االقتصادية الُمختل ةف

اعات االقتصادية في القطالواعدة لمشاريع دراسات الجدو  االقتصادية ل قيام المؤسسة بإجراء (7

 ا تي:على سبيس المهاس الُمختل ة ل ستهمار في ا ومن ا 
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ومصانع ، للمياه الّصحّية ة ُمنافسة، كإقامة مصنعنمو جي مصانعنشاء إ القطاو الصناعب: -أ

إقامة إلنتان الحلي  وُمشتقاتظ فضً  عن خاا ُمصاحبة للقطام الزراعي كإقامة مصنع 

ا من المشاريع الصناعية وغ ،ممعجون الطماطمصنع خاا ب الجدو    اتالواعدة يُر

 فاالقتصادية

 فاألسماكمصنع نمو جي لتعلي  وتشييد قامة إالقطاو السمكب:   - 

أراضي زراعية  شراءك ،بشقيظ النباتي والحيوانياالستهمار بالقطام الزراعي  القطاو ال راعب:  -ن

قامة مزارم لو ، بالمحاصيس النقديةزراعت ا ل مزارم لحوم ا و  بيعل وتسمين العجوس تربيةا 

تشييد مصنع خاا ب و لك وُمشتقاتظحليب ا  بيعل ست ادة من ألبقار خاصة باحظائر و 

 لدواجناوتسمين تربية ل خاصة حظائر، فضً  عن إنشاء وُمشتقاتظ أللباناالحلي  و إنتان ب

 لحوم ا وبيض اف  ست ادة من بيعل

 البرية أو البحرية أو الجوية، كإنشاء االستهمار في جميع وسائس النقس سواءً  يطاو النقل: -د

لنقس المسافرين داخلًيا أو من الباصات السياحية الحديهة تمتلك اسطوس برية شركة نقس 

 ن لنقس البضائع أو ُس ن خاصة بنقس البحري كشراء سُ في القطام ك لك االستهمار  خارجًيا،

ام ، فضً  عن االستهمار في قطشركات قائمة أو الدخوس في شراكة مع الُمشتقات الن طية

أو  طائرات الحديهةالحدع ب  ُامدّ و خاصة بالمؤسسة شركة نقس جوية  قامةالنقس الجوي كإ

 الدخوس في شراكة مع شركات قائمةف 

أربعة أو   ةم نمو جيتشييد فنادال ندقي بالسياحي و ستهمار في القطام الا لخدمب:القطاو ا  -ه

الّترويج الُمدن السكنية و  فضً  عن القيام بتشييد، ةقائم فنادمأو شراء  ادارت وا   (خمسة نجوم

أو االستهمار في قطام ، اواالشراف على إدارت  ةسياحيال تموالال أو تشييدل ا وبيع ا، 

  م ُي(فففإلخف إقامة مدينة العا  ترفي يةاأللعا  الترفي ية ك



99 
 

في شراكة مع شركات أو الدخوس  ةشركة اتصاالت خليوية ُمستقلّ  إنشاء يطاو االتصاالت:  -و

 قائمةف

بمختلف ستيراد الُمشتقات الن طية ا في ُمناقصات كُمنافسالبلدخوس ا ن:يطاو النفط والمعاد  -ز

ا أنواع ا و   فوم المحليلسّ لتوفيُر

 لُط   التعليم العاليللجامعات الخاصة جامعة نمو جية ُمنافسة  تشييدالقطاو التعليمب:   -ح

 فواالشراف على إدارت ا

 إدارتظفشراف على االُمستش ى نمو جي تخصصي و وتشييد إقامة  القطاو الصحب:  -ط

ا  أمواستخصيا ُجزء من  يطاو البنوك والمصارف:  -ي في البنوك المؤسسة في استهماُر

دارتظف وأقصيرة  لتحقيم عوائد  طويلة األجس، أو ت سيس بنك خاا بالمؤسسة وا 

 نشر الوعي التّ ميني لد  أفراد الُمجتمع وأصحا  ُمنشآت األعماس الخاصة والعاملين في اف (8

 راسات االكتوارية للمؤسسة بص ة دورّية لتطوير نشاط ا وضمان ديمومّت افإجراء الدّ  (9

 توسيع نطام الّتغطية التّ مينّية وُمكافحة الّت رُّ  والّتحاُيس التّ مينيف  (10

ت يئة الّظروف ال اتّية والموضوعّية الستقرار وتطوير البناء المؤسسي للمؤسسة وتحديع اإلدارة   (11

 في اف

ُُمفرفع ُمستو  ك اءة   (12  الّتس ي ت التّ مينية للمؤّمن عليُ م والُمستحّقين من بعد

التّ تي  الّدوري على أصحا  ُمنشآت األعماس الخاصة والعاملين في ا، واالط م على سج تُ م   (13

 للتّ كُّد من صّحت ا وعدم وجود الُمخال ات في اف

لتعزيز دور المؤسسة في  خلم تعاون ُمشترك بين المؤسسة والُسلطات المحلية في المحافظات  (14

 تن ي  احكام القانون بما يؤّدي بالّن ع علي ا وتحقيم أُداف اف
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إنشاء قاعدة بيانات مركزّية ُمستقّلة بالمؤسسة للقيام بحصر وتسجيس جميع أصحا  ُمنشآت   (15

 األعماس الخاصة والعاملين في ا على ُمستو  محافظات الجم وريةف

 سة الرئيسي في العاصمة عدنفُسرعة ترميم وتج يز مبنى المؤس  (16

ُسرعة استهمار أراضي المؤسسة في المنطقة الُحّرة والعري ، وتحديد نوعية النشاط في ا ل ست ادة   (17

 من عوائدُاف

 

ا اساتجابة مان جاناب مجلاس اادارةفب الختام أرجو أّن ُتالياب هاّذه الّدراساة 

با كماا يحاذونب األمال باأّن عّلنا نريى بهّذه المؤسسة الحّيوّية إلى الُمستوى المطلو 

تكون للمؤسسة مكانة تناُفسّية مرموية داخلي ا وخارجي اا وهّذا لان يتّاأتى إاّل بتضااُفر 

جهود جمي  الُمخلصاين مان ُماوظفب المؤسساة أوال  فضاال  عان وجاود رغباة حقيقّياة 

من الجاناب الحكاومب فاب االهتماام بالمؤسساة وجعلهاا مان أولوّياتهااا كماا آمال أّن 

يد وّفقت فاب إنجاا  هاذه الّدراساة اّلتاب هاّب بمناباة انطالياة لبحاوث ودراساات  أكون

 جديدة يادمة فب هذا المجال أكنر ُعمقا  ونفعا .

 واحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات، وصلّ اهلل وسلّم على نبيّنا حممد وآله وصحبه وسلّم.

 

ميتيد/ أكرم علي عبداهلل
ُ
  الك

 رئيس املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية واالستثمارنائب 
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 مف2001األوس، 

ررّيلن، تومرراس، ُنجررر، دافيررد،  .28 ، ترجمررة: محمررود عبدالحميررد مرسرري، "االسااتراتيجيةاادارة "ُو

ّير نعيم الصبا ، مراجعة الترجمرة: حامرد سروادي عطيرة، كامرس ا لسريد غررا ، السرعودية، ُز

 مف1990مع د اإلدارة العامة، 

التخطاايط االسااتراتيجب للباارامج الخاصااة بااالحمالت الفعالااة للعاليااات "ويلسررون، لرروري ن،  .29

 مف2006، 1، ترجمة حسين ص ح الدين، سوريا، دمشم، دار الرضا للنشر، ط"العامة

دار اليرررازوري العلميرررة للنشرررر ، األردن، عّمرران، االساااتراتيجية"اادارة "ياسررين، سرررعد غالررر ،  .30

 مف1998، 1والتوزيع، ط

 الــرســـائـل الــعـلــمـّيـة: -ب

 * رسائل الدكتوراه:

"أنر التوافق بين االستراتيجية االئتمانية واستراتيجيات إدارة الموارد الزامكي، علي ناصر،  .31

عااااونب البشااارية فاااب تحقياااق الم اياااا الّتناُفساااية": دراساااة تطبيقياااة فاااب بناااك التساااليف الت

، الجزائر، جامعة الجزائر، ُكّلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، رسالة اليمن –وال راعب 

 مف2010دكتوراه غير منشورة، 

، الريمن، "استراتيجّية تطوير سياحة األعمال فب عدن"الُكميتي، أكرم علي عبدا  عبدربظ،  .32

 مف2019توراه غير منشورة، جامعة عدن، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، رسالة دك
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القياادة االسااتراتيجية ودورهااا فاب تطااوير النقافاة التنظيميااة فااب "المربرع، صرالح بررن سرعد،  .33

دراسة ميدانية مقارنة على المديرية العامة للجوا ات والمديرياة العاماة  –األجه ة األمنية 

بيرة للعلروم األمنيرة، ، المملكرة العربيرة السرعودية، الريراض، جامعرة نرايف العر "للدفاو المدنب

 مف2008ُكّلية الدراسات العليا، رسالة دكتوراه غير منشورة، 

مااادى توافاااق نظااام المعلوماااات اادارياااة مااا  اساااتراتيجيات "سرررليمان، محمرررود أحمرررد عبيرررد،  .34

، عّمرران، األردن، جامعررة عّمرران العربيررة "األعمااال الّتناُفسااية وأنااره علااى األداء المؤسسااب

ة الدراسررررات اإلداريررررة والماليررررة الُعليررررا، رسررررالة دكترررروراه غيررررر منشررررورة، للدراسررررات الُعليررررا، ُكّليرررر

 مف2007

لإلبداو التكنولوجب فب تكوين الُقّدرة الّتناُفساية  استراتيجية"دراسة نصر الدين، بن نر ير،  .35

، ُكّليرة العلروم 3 ، الجزائرر، جامعرة الجزائررللمؤسسات الصغيرة والُمتوسطة": حالاة الج ائار

 مف 2012علوم الّتجارية وعلوم التسيير، رسالة دكتوراه غير منشورة،االقتصادية وال

"أنر التسيير االستراتيجب للموارد البشرية وتنمية الكفاءات على المي ة يحضيظ، سم لي،  .36

، الجزائررر، جامعررة الجزائررر، الّتناُفسااية للمؤسسااة االيتصااادية": )ماادخل الجااودة والمعرفااة(

 مف2005م التسيير، رسالة دكتوراه غير منشورة، ُكّلية العلوم االقتصادية وعلو 

 *رسائل الماجستير:

نظااااام االسااااتخبارات التسااااويقية وأنااااره فااااب تحديااااد "الجنررررابي، حسررررين علرررري عبدالرسرررروس،  .37

الجنوبياااة فاااب  لإلسااامنتدراساااة تحليلياااة فاااب الشاااركة العاماااة  – "التساااويقية االساااتراتيجية

واالقتصررراد، رسررررالة ماجسرررتير غيررررر منشررررورة، ، العرررررام، جامعررررة الكوفرررة، ُكّليررررة اإلدارة الكوفاااة

 مف2006
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لادى اادارة الُعلياا فاب الجامعاات  االساتراتيجب"العالية بين التوجاه ، مروان حمودة، رالدُدا .38

، فلسرطين، غرزة، الفلسطينية ومي تهاا الّتناُفساية": دراساة ميدانياة علاى جامعاات يطااو غا ة

 مف2006ستير غير منشورة، الجامعة اإلس مية، ُكّلية الّتجارة، رسالة ماج

تحليااال وايااا  تطبياااق اساااتراتيجية االئتماااان المصااارفب للمصاااارف "الزامكررري، علررري ناصرررر،  .39

، اليمن، جامعة عدن، عدن –دراسة حالة بنك التسليف التعاونب وال راعب  – "المتخصصة

 مف2004ُكّلية العلوم اإلدارية، رسالة ماجستير غير منشورة، 

 "ليل الُفرص االستراتيجية المتاحة لمنظمات األعمال الّسياحّيةتح"الزعبي، حسن علي عبد،  .40

-1995دراساااة تطبيقياااة لشاااركات األعماااال الّساااياحّية المسااااهمة فاااب األردن للفتااارة ) –

رسررررالة ماجسررررتير غيررررر  العرررررام، بغررررداد، جامعررررة بغررررداد، كليررررة اإلدارة واالقتصرررراد،(ا 1985

 مف 1995منشورة، 

"أنر االستراتيجيات الّتناُفسية والتوجه الّسويب على األداء ان، الزواُرة، محمد إبراُّيم أحميرد .41

، األردن، دراسة على عينة من الفنادق فئة الخمساة واألربعاة نجاوم فاب األردن –الفنديب" 

 مف2012عّمان، جامعة الّشرم األوسط، ُكّلية األعماس، رسالة ماجستير غير منشورة، 

علااى كفاااءة أداء المؤسسااات  االسااتراتيجبتخطاايط أناار ال"الشرريخلي، أسرريس أمررين إبررراُّيم،  .42

، األردن، عّمرران، جامعررة الّشرررم "غياار الربحيااة العاملااة فااب األردن ودور التوجااه الريااادي

 مف2013األوسط، ُكّلية األعماس، رسالة ماجستير غير منشورة، 

"إدارة الجااااودة الشاااااملة واسااااتراتيجية المؤسسااااة": دراسااااة ميدانيااااة العيررررد، خترررريم محمررررد،  .43

، ُكّليرررررة العلررررروم -بالمسررررريلة–، الجزائرررررر، جامعرررررة محمرررررد برررررو ضرررررياف "مؤسساااااة ساااااونلغا ل

 مف2009االقتصادية وعلوم التسيير والعلوم الّتجارية، رسالة ماجستير غير منشورة،
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لتحساااين القُااادرة  االساااتراتيجية"اادارة القحطررراني، فيصرررس برررن محمرررد برررن مطلرررم الخن رررري،  .44

دارة الجاااودة الشاااملة" االسااتراتيجباألداء  الّتناُفسااية للشااركات وفقاااا  لمعااايير المملكرررة  ،وا 

الُمتحرردة، الجامعررة الّدوليررة البّريطانيررة، ُكّليررة إدارة األعمرراس، رسررالة ماجسررتير غيررر منشررورة، 

 مف2010

جاودة تادريب الماورد البشاري واساتراتيجية الحصاول علاى "اليافعي، صر ح محمرد نراجي،  .45

لااو ارة العماال فااب دولااة األمااارات العربيااة  دراسااة حالااة –"  9001ISOشااهادة الجااودة 

، الرررريمن، عرررردن، جامعررررة عرررردن، ُكّليررررة العلرررروم اإلداريررررة، رسررررالة دبااااب –المتحاااادةا أبااااوظبب 

 مف2007ماجستير غير منشورة، 

عدنا  –وأنره فب أداء المنطقة الُحّرة  االستراتيجيةتخطيط "إبراُّيم، نورس صاح  خليس،  .46

معررة عرردن، ُكّليررة العلرروم اإلداريررة، رسررالة ماجسررتير غيررر ، الرريمن، عرردن، جا"دراسااة ميدانيااة"

 مف2009منشورة، 

مااادى تبناااب مكوناااات االساااتراتيجية التساااويقية فاااب "أبرررو عرررويلي، غرررادة محمرررود سررر مة،  .47

، فلسرطين، غرزة، الجامعرة اإلسر مية، ُكّليرة الّتجرارة، رسرالة "المصارف العاملة فاب فلساطين

 مف2008ماجستير غير منشورة، 

 –أنار اسااتراتيجيات إدارة المااوارد البشاارية فااب تحقيااق المياا ة الّتناُفسااية "يحررة، بخرو ، مد .48

، اليمن، عدن، جامعرة عردن، ُكّليرة العلروم "دراسة ميدانية فب المصارف الّتجارية الج ائرية

 مف2009اإلدارية، رسالة ماجستير غير منشورة، 

 االساتراتيجبناعة القارار "ُمساهمة إدارة المعرفة فاب تحساين عملياة صابن خلي ة، أحمرد،  .49

، بااالوادي –بالمؤسسااات االيتصااادية": دراسااة حالااة عينااة ماان المؤسسااات االيتصااادية 

الجزائر، المركز الجامعي بالوادي، ُكّلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير والعلوم الّتجاريرة، 

 مف2011رسالة ماجستير غير منشورة، 
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االساااتراتيجية باااين عوامااال البيئاااة الداخلياااة  أنااار المواءماااة"هوابترررظ، حسرررن محمرررد حسرررن،  .50

، األردن، جامعررة الّشرررم األوسررط، ُكّليررة "والخارجيااة علااى أداء البنااوك الّتجاريااة فااب األردن

 مف2011األعماس، رسالة ماجستير غير منشورة، 

فاااب اكتسااااب الميااا ة الّتناُفساااية المتواصااالة  االساااتراتيجبدور التفكيااار حسرررين، قرينرررو، " .51

وحااادة  – EIMSتصاااادية": حالاااة المؤسساااة الصاااناعية للعتااااد الصاااحب للمؤسساااات االي

، ُكّليرة العلروم -الشرلف  –، الجزائر، جامعة حسيبة بن بوعلي - ENIEEMفرو  –مليانة 

 مف2007االقتصادية وعلوم التسيير، رسالة ماجستير غير منشورة، 

الّتناُفسية": دراساة  االستراتيجيات"دور المعرفة الّسويية فب اختبار دحبور، لؤي صبحي،  .52

، األردن، عّمرران، جامعررة الّشررررم "عينااة ماان مؤسساااات التعلاايم العاااالب الخاصااة األردنياااة

األوسررط، ُكّليررة االقتصرراد والعلرروم اإلداريررة، ُكّليرررة األعمرراس، رسررالة ماجسررتير غيررر منشرررورة، 

 مف2010

 "التسااايير االساااتراتيجب فاااب المؤسساااات الصاااغيرة والمتوساااطةرشررردي، سرررلطاني محمرررد،  .53

بالج ائر: وايعاها أهميتاه وشاروط تطبيقاه" )حالاة الصاناعات الصاغيرة والمتوساطة بوالياة 

، الجزائرررر، جامعرررة محمرررد برررو ضرررياف بالمسررريلة، ُكّليرررة العلررروم االقتصرررادية وعلررروم "(بساااكرة

 مف2006التسيير والعلوم الّتجارية، رسالة ماجستير غير منشورة، 

وجيهّيااة للمؤسسااة االيتصااادية علااى سياسااة "انعكاسااات االسااتراتيجية الترمضرران، فررالي،  .54

، الجزائررر، جامعررة عنابااة –التوظيااف": دراسااة ميدانيااة بمركااب أرساايطور ميطااال الحجااا  

رسررالة ماجسررتير غيررر  عنابررة، ُكّليررة ا دا  والعلرروم اإلنسررانية واالجتماعيررة، -برراجي مختررار

 مف2011منشورة، 
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، العاماة للمؤسساة" االساتراتيجيةفاب  الموارد البشرية استراتيجية"إدماج سنوسي، بلغوس،  .55

الجزائرررر، جامعرررة عبدالحميرررد برررن بررراديس بمسرررتغانم، ُكّليرررة الحقررروم والعلررروم الّتجاريرررة، رسرررالة 

 مف2012ماجستير غير منشورة، 

التساااويقب ودورهاااا فاااب دعااام القُااادرات  االبتكاااار اساااتراتيجيات"سويسررري، طرررظ عبررردالرحّمن،  .56

، الجزائررر، ؤسسااة الوطنيااة للصااناعات االكترونيااةالّتناُفسااية للمؤسسااة": دراسااة خالااة الم

جامعررة عمررار هليجرري برراألغواط، ُكّليررة العلرروم االقتصررادية وعلرروم التسرريير، رسررالة ماجسررتير 

 مف2012غير منشورة، 

وعاليتااه بااالمي ة الّتناُفسااية": دراسااة  االسااتراتيجب"التخطاايط شرررا ، سررائد حسررن يوسررف،  .57

رر محافظاات غا ةميدانية فب شاركات تو يا  األدوياة فاب   –، فلسرطين، غرزة، جامعرة األُز

 مف2011غزة، ُكّلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، رسالة ماجستير غير منشورة، 

مساهمة فب تحسين األداء التساويقب للمؤسساات االيتصاادية بتطبياق كي ني، صونية، " .58

-2005تارة )اادارة االستراتيجية": دراسة حالة مجم  صيدال لصناعة األدوياة خاالل الف

بسكرة، ُكّليرة العلروم االقتصرادية وعلروم التسريير،  -، الجزائر، جامعة محمد خيضر(2000

 مف2007رسالة ماجستير غير منشورة، 

دارساااة حالاااة  –"أنااار التساااويق االساااتراتيجب علاااى تنافساااية المؤسساااة"  ميرررادة، ويرردري،ق .59

قررررروم والعلررررروم ، الجزائرررررر، جامعرررررة قاصررررردي مربررررراح ورقلرررررة، ُكّليرررررة الحمؤسساااااة ماااااوبيليس

 مف2010االقتصادية، رسالة ماجستير غير منشورة، 

الّتناُفساااية فاااب اساااتمرارية المؤسساااة":  االساااتراتيجية"دور ناديررة، عرررامر، فتحيرررة، مررردات،  .60

، الجزائر، المركز الجرامعي، العقيرد أكلري محمرد أولحران، دراسة حالة فب مؤسسة طاسيلب

وعلرروم التسرريير، رسررالة ماجسررتير غيررر منشررورة،  البررويرة، مع ررد العلرروم االقتصررادية والّتجاريررة

 مف2012
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"اساااتراتيجية التنويااا  فاااب الُمنتجاااات وأنرهاااا علاااى تناُفساااية المؤسساااة نبيلرررة، جعيجرررع،  .61

  Condor بالمساايلة ومؤسسااة Hodnalaitاانتاجيااة": دراسااة ميدانيااة فااب مؤسسااة 

ة، ُكّليررة العلرروم ، الجزائررر، جامعررة محمررد بررو ضررياف بالمسرريلبباارج بااوعريريج لإللكترونيااات

 مف2007االقتصادية وعلوم التسيير والعلوم الّتجارية، رسالة ماجستير غير منشورة، 

 المجالت والبحوث والمؤتمرات العلمية الّدولية: -ج

 االستراتيجب"التخطيط التلباني، ن اية عبدال ادي، األغا، مروان سليم، شرا ، سائد حسن،  .62

، ة ميدانية فب شركات تو ي  األدوية فب محافظات غا ةوعاليته بالمي ة الّتناُفسية": دراس

ررر بغررزة، سلسررلة العلرروم اإلنسررانية، الُمجلّررد ، 2، العرردد14فلسررطين، غررزة، مجلررة جامعررة األُز

 مف2012

 -"أناار مصااادر يااّوة اادارة الُعليااا فااب اختيااار اسااتراتيجّية الّنمااو"الخشررالي، شرراكر جررارا ،  .63

، 2، األردن، المجلة األردنية في إدارة األعماس، المجلرد دراسة ميدانية فب البنوك األردنية"
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