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اإلدارة العليا

وحدات )اإلدارات الوسطى

(األعمال ووحدات الدعم 

(الدنيا)اإلدارات التنفيذية 



أول خطوات تنفيذ االستراتيجية و 
التخطيط التشغيلي 
.امتالك استراتيجية 

ماهي الخطة االستراتيجية؟ 



ن تنطلق االستراتيجيات م
2030رؤية المملكة 

لتساهم يف تحقيق الرؤية من خالل مجموعة أهداف ومؤشرات
ومبادرات 





2030رؤية 

أهداف عامة للرؤية: أهداف املستوى األول 
أهداف6

مركزهيئةجهة تابعة

جهاز حكوميوزارة

أهداف فرعية من املستوى األول : أهداف املستوى الثاني
هدف27

الثاني أهداف تفصيلية من املستوى : أهداف املستوى الثالث
هدف96

وي أهداف الرؤية والتي تحت
على ثالث مستويات

رؤية البرامج التنفيذية لل
ى وتتقسم أهداف املستو 

الثالث على

ؤيةالجهات التنفيذية للر 

مستويات الرؤية

وي أهداف الرؤية والتي تحت
على ثالث مستويات



ماهي االستراتيجية ؟



|| نموذج الستراتيجية



عوائق التنفيذ الفعال
لالستراتيجية 

الرؤى واالستراتيجيات
غير قابلة للتنفيذ 

1

ال يتم مواءمة وتعميم 
ارات االستراتيجية على اإلد
واألقسام واألفراد

2

ط االستراتيجية لم ترتب
بتخصيص املوارد

3

التركيز على التغذية 
س الراجعة التشغيلية ولي

االستراتيجية

4

مصطلحاتإلىيتهاواستراتيجرؤيتهاترجمةاملنظمةتستطيعالعندماهواالستراتيجيةلتنفيذاألول العائق
وبياناتةالرؤيترجمةكيفيةحول اختالفهناكيكون عندماخاصةعليها،بناء  والتصرففهمها،يمكن

بطاقةكتابهمافيوكابالننورتون ذكر،وتفتيتهاالجهودتجزئةهيالنتيجةفإنوبالتالي.أفعالالىالرسالة
راتيجية،االستتنفيذلكيفيةواضحفهملديهمأنيشعرونالعليااإلدارةفريقمن%59أناملتوازن األداء
.ذلكيفهمون األماميةالخطوطوموظفيالوسطىالقياداتمنفقط%7بينما
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األولوياتباملواردوتخصيصالعملبرامجربطفيالفشلهواالستراتيجيةتنفيذأمامالثالثالعائق
منفصلةراتيجياالستللتخطيطعملياتلديهااملنظماتمنالعديدأنويالحظاملدى،طويلةاالستراتيجية

الماليةالرأسواملخصصاتالتقديري التمويلأنذلكعننتج،وقداألجلقصيرةالسنويةامليزانيةعن
جهودكاملتعدمإلىهناالفشليعزى أنويمكن،االستراتيجيةباألولوياتاألحيانمنكثيرفيترتبط

.التمويلعنواملسؤوليناالستراتيجيالتخطيطعناملسؤولين
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تنفيذأماماألخيرالعائق
وجودعدمهواالستراتيجية
حول راجعةوتغذيةمالحظات،

ذتنفيبهاتمالتيالكيفية
عملتكانتإذاومااالستراتيجية

ابالنوك نورتون ذكر.صحيحبشكل
:كتابهمافي
ممعظأن"املتوازن األداءبطاقة"

مالحظاتتقدماليوممنظمات
األداءحول راجعةوتغذية

ألداءادون املدى،قصيرالتشغيلي
قيتعلوأغلبهااالستراتيجي،

%45أنوذكراملاليةباملقاييس
اتاجتماعتقض يالالشركاتمن

 وقتفيهاالدوريةاألداءمراجعة
 
ا

 
 
أوجيةاالستراتيمراجعةفيطويال
يةاالستراتيجحول قراراتاتخاذ
هذهأنإلىالنتيجةهذهوتعزى 

طريقةلديهاليساملنظمات
حول معلوماتعلىللحصول 

جتعالوقداالستراتيجيةتنفيذ
قالعائهذااملتوازن األداءبطاقة

املراجعةربطخاللمن
شغيليةالتباملراجعةاالستراتيجية
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:هماكتابفيوكابالننورتون ذكر
:أن"املتوازن األداءبطاقة"

ةمرتبطاملوظفينأجور من74%
إال،للمؤسسةالسنويةباألهداف

أنأفادواالثلثمنأقلأن
بأيمرتبطةاملحفزةالتعويضات

بتحقيقاألشكالمنشكل
طويلةاالستراتيجيةاألهداف

%10األدنىاملستوياتوفياألمد
يوموظفاملتوسطيناملدراءمن

لديهماألماميةالخطوط
مرتبطةمحفزةتعويضات

لذلك،املدىطويلةباالستراتيجية
تواجهأناملستغربمنليس

تركيزفيصعوبةاملؤسسات
،اتيجيةاالستر تنفيذعلىموظفيها

تصميمهامدىعنالنظربغض
مفنظا.جيدبشكلوصياغتها
املاليةباملقاييساملرتبطالحوافز
الطرق يعزز األجلقصيرة

.األعمالملمارسةالتقليدية
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موذج التدرج السابق يساهم في بناء ن
التخطيط التشغيلي 



ما هو النموذج الذي سنستخدمه؟
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الموضوعات

التتال  

التتال  

تحليل الوضع الراهن

||تعميم االستراتيجية 

مثال

Goal KPI Target Projects

Goal KPI Target Activities / Tasks 

تحد موضوع هدف KPI Target مبادرة



خطوات تحويل االستراتيجية إلى

خطط تشغيلية 



إطار عمل / أهمية معرفة المنهجية 

الخطوات العلمية ومراحل العمل 



منهجيات تطوير االسرتاتيجيات 
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ترجمة وتنفيذ االستراتيجية

المهام والخطوات
:تحتاج ( اإلدارات التشغيلية )حتى تنجح إدارة أداء وحدات األعمال 

مواءمة فعالة لالستراتيجية -•
نظام حوكمة قوي -•
مشاركة أصحاب مصلحة -•
مواءمة المؤشرات --•
التحسين المستمر -•
توفر البيانات -•

:جيةمنطلقات نجاح بناء تعميم االستراتي



7



1 2 3 4 5 6 7

7





يلي المصدر الثاين ألهداف األداء التشغ

التحديات والمهام لوحدات األعمال ووحدات الدعم 

21



يةاإلدارة العامة لعمليات املوارد البشر 

وكيل الوزارة للخدمات املساندة 

الوزير

مهام ومسؤوليات املوارد البشرية

129

:اإلشراف على تطبيق نظم وقواعد وإجراءات عمليات املوارد البشرية ويتمثل ذلك فيما يلي•

لوظائف املراد تحديد الوظائف الشاغرة ونوعيتها وشروط شغلها، وذلك بالتعاون مع اإلدارات واألقسام املختلفة ، واإلعالن عن ا•
.شغلها بحسب الصالحية املمنوحة للوزارة

.التنسيق مع وزارة الخدمة املدنية فيما يخص شغل الوظائف الشاغرة•

.استكمال مسوغات التعيين ومباشرة العمل•

، واملنقولين ألعمالهم ، ورفع التقارير إلى املسئولين عن امل•
 
.وظفين أثناء فترة التجربةالتأكد من مباشرة املوظفين، املعينين حديثا

.اتخاذ اإلجراءات الالزمة نحو مستحقات املوظفين من رواتب وعالوات ومكافآت وغيرها•

.حصر املستحقين للترقية وجمع البيانات الالزمة عنهم ورفعها للجنة الترقيات•

 لألنظمة واللوائح السارية في هذا الشأن •
 
.اتخاذ اإلجراءات الالزمة نحو ترقيات املوظفين طبقا

.اتخاذ اإلجراءات الالزمة عند انتهاء خدمات املوظفين، وفي حاالت كف اليد والفصل وكافة الحاالت التأديبية•

.اتخاذ اإلجراءات الالزمة نحو إجازات املوظفين ونقلهم وانتدابهم وتكليفهم وإعارتهم والتعاقد معهم •

.متابعة حضور وانصراف املوظفين ورفع التقارير الدورية بذلك•

.تنفيذ العمليات اإلجرائية املتعلقة بتدريب وابتعاث وإيفاد املوظفين•

.تطبيق اللوائح والتعليمات ذات العالقة باملوظفين •

.زمة اإلشراف على تنظيم وحفظ الوثائق وملفات وسجالت املوظفين والتأكد من استيفائها لجميع البيانات الال •

(.موارد)اإلشراف على إدارة نظام املوارد البشرية املوحد •

القيام بجميع العمليات اإلجرائية إلدارة عمليات املوارد البشرية •

الهدف العام

: األهداف 

تحسين استقطاب العاملين ▪

زيادة والء العاملين ▪

تحسين إجراءات املوارد البشرية ▪



يةاإلدارة العامة لعمليات املوارد البشر 

وكيل الوزارة للخدمات املساندة 

الوزير

التحديات 

129

.عدم رضا املوظفين •

قصور الوصف الوظيفي •

.طول إجراءات التعيين •

.عدم وجود نظام تقني •

ن املوظفيقلة عدد •

عدم تفعيل وظائف املوارد البشرية األخرى •

القيام بجميع العمليات اإلجرائية إلدارة عمليات املوارد البشرية •

الهدف العام

: األهداف 

تحسين استقطاب العاملين ▪

زيادة والء العاملين ▪

تحسين إجراءات املوارد البشرية ▪







كّميةقابلة للقياس
مباشرة ةمرتبط

بهدف













راألساسخط ھوالرئیسياألداءلمؤشِّ

استخدامهسیتمماوهواإلدارة،أوللجهةالحالياألداءمستوىمتوسط
.األداءتحسندرجةاختباروالمستقبلفياألداءمستویاتلمقارنة
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شكرا لكم 

عنوان العرض الرئيس ي


