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 الفشل الفاسر 

 التذطجط اِزتراتججً الدولً .

 أوًِ: مفووم التذطجط اِزتراتججً:

 تخديد األهدافَ وتخديد الفمل الؿروري لتخقجقواالتذطجط: 

 

اتجاهات واهداف المنظمٌ وتذشجص  ونقاط قوتوا الداذلجٌَ ومن ثم تخديدتقججم بجٌُ المنسأة التذطجط اِزتراتججً: 

 الموارد الّزمٌ لتخقجق األهداف المطلوبٌ

 

 قارات ـدة تشبد البجٌُ أوزق ساملٌ ـدة أقطار وربماـندما تفمل المنظمٌ فً األزواق الدولجٌ  -

 

 ثانجاً: مراخل التذطجط اِزتراتججً:

 

  .درازٌ البجٌُ -ض

 

 . األهداف( تخديد  –شجاكٌ الرزالٌ اللايات ) تخديد  -ط

 

 اِزتراتجججٌ .  تخديد -ظ

 

 اِزتراتجججٌ . تطبجق   -ع

 

 و التقججم . لرقابٌ ا -غ

 

 :  / درازٌ البجٌُض

 

 البجٌُ الداذلجٌ: ( أ)

 

 بدرازٌ البجٌُ الداذلجٌ تزفٍ السركٌ الٍ مفرفٌ وتخديد قدراتوا قبل ان تخدد اهدافوا  -

 

( أي تخلجل نقاط القوة Swot Analysis)وتزتذدم فً ذلك ازالجب متفددة لدرازٌ وتخلجل القدرات الداذلجٌ   -

 والفرص والتوديداتَ والؿفف

 

 ر داذلجٌ بجنما تنسأ الفرص والتوديدات من البجٌُ الذارججٌ المخجطٌ بالسركٌتتفلق نقاط القوة والؿفف بأوجى قشو -
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 )ب(. البجٌُ الذارججٌ: 

وتفنً بدرازٌ المتلجرات الديموكرافجٌ والزجازجٌ واِقتشاديٌ واِجتماـجٌ والثقافجٌ والطبجفجٌ والتكنولوججٌ فً  -

 البجٌُ المخجطٌ أو األزواق المزتودفٌ. 

 للمفاؿلٌ بجن األزواق الدولجٌ التً تزتودفوا )درجٌ المذاطرةَ متوزط دذل الفردَ الر( وتؿق السركٌ مؤسرات  -

ويجب هنا ان تزتذدم أكبر ـدد ممكن من المؤسرات ختٍ تتذذ قرارات شخجخٌ )قد يكون متوزط دذل الفرد فً بلد  -

 ما منذفض لكن اِختجاجات والفرص كبجرة فً هذا البلد(.

زلوب التدريجً الذي يفاؿل بجن البلدان ـلٍ مراخلَ وفً كل مرخلٌ يزتبفد بفض يمكن للمنسأة أن تنتوح األ  -

 األقطار ـلٍ أزاس مؤسر واخدَ ثم ينتقل إلٍ المؤسر التالً

 

 )ج(. درازٌ المناخ اِزتثماري :

التً يتم فجوا  مجمل الفناشر القانونجٌ واِقتشاديٌ والزجازجٌ واِجتماـجٌ التً تكون البجٌُهو يقشد بمناخ اِزتثمار  

 . اِزتثمار

 :تزفٌ ـناشر يمكن فً مجموـوا أن تكون أهم الفناشر المخفزة للمزتثمرهناك 

هناك مؤسرات متفددة تقجس خجم الزوق المزتودف )متوزط دذل الفرد ومفدل نموهَ : Market Sizeخجم الزوق  

 (خجم المبجفاتنزبٌ الشناـٌ فً الدذل القومًَ نزبٌ ـدد اهل الخؿر الٍ ـدد اهل الريفَ 

بدأت مجموـٌ البنك الدولً فً الزنوات األذجرة  : Ease of Doing Businessزوولٌ القجام بالفمل التجاري 

جف الدول طبقًا لزوولٌ القجام بفمل تجاريَ وبفمل مؤسر مكون من ـدة مؤسرات فرـجٌ ابتداء من تقديم طلب بتشن

الفمل وانتواء بالتشفجٌ إذا كانت السركٌ زتشفٍَ وفجما بجن هذينَ هناك أمور الؿراُبَ تطبجق الفقودَ خمايٌ الملكجٌ 

 .بٌَ الزمن الذي تزتلرقى اإلجراءاتَ التكلفٌوكل واخد من هؤِء يسمل ـدد اإلجراءات المطلو ... إلر
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اـتبار هو أهم  فً الشناـٌ اِزتذراججٌ: Costs and Available Resourcesالتكالجف والموارد المتوافرة  

توفر المفدن المراد ازتذراجىَ وهل هو كاف بما يبرر ازتثمارًا طويل المدىَ كذلك تكلفٌ المواشّت والسخن ـامل 

 يؤذذ ألزواق بفجدةَ وهذان اِـتباران قد يكونان كافججن ِتذاذ القرار من ـدمىَ  المنتح قدمومَ ألن 

أن توافر الفمالٌ المدربٌ وكلفتوا ـامّن خازمان فً القرارَ وقد يؿاف إلجوما ـوامل لوخظ  وفً الشناـات التخويلجٌ

 . نتاجأذرى مثل التقنجٌ المزتذدمٌ ومّءمتوا لوؿق البلدَ واقتشاديات اإل

 يقلل ـلو المذاطر المذتلفٌ من جاذبجٌ البلد كموقق لّزتثمار أو كزوق لىَ  -: Risksالمذاطر 

% فً بلد قلجل صض% مثًّ فً بلد سديد المذاطرَ قد يكون أقل تفؿجًّ من مفدل ـاُد يزاوي صطمفدل ـاُد  -

 المذاطرَ 

ذلك أن رأس المال يورب من األوؿاع المخفوفٌ و "جبن" رأس المال أشبد سجًُا يزتسود بىَ وما يفنجى الناس ب -

. وِ بالمذاطرَ ولن يبقٍ شاخبى لجزتثمر فً مكان مجوول المزتقبلَ أو يتوقق لى ـدم اِزتقرار ومفاداة رأس المال

 . بّ مذاطر  توجد بلد او زوق

 يتم تشنجف اِقتشادات فً زوولى ممارزى أنسطٌ اِـمال َ  -مقارنٌ الدول :  

اكثر مواتجى لبدء واداره سركى مخلجى َ ويتم  التنظجمجٌ البجٌُفً زوولى القجام بأنسطٌ اِـمال ان  ـالجٌوتفنً مرتبى  -

كل  يتألفؿجق َ موا صضفً  لألداءللوشول الٍ الخد األـلٍ  اإلجمالجٌ المزافٌتخديد ترتجب اِقتشاديات ـبر قجاس 

 .  ػضصطمنوا من ـده مؤسرات َ مق إـطاء وزن متزاو لكل موؿوع َ ويقاس هذا الترتجب ختٍ يونجو 

http://arabic.doingbusiness.org/rankings 
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تشنجف كل بلد ـلٍ خدة من خجث جاذبجٌ اِزتثمار والمذاطر المتوقفٌ خجث يتم  هناك وزاُل ـديدة لمقارنٌ البلدان

رجٌ مفجنٌ أو تشنجفًا مفجنًا فً كل ـنشر ـلٍ خدةَ ثم يتم ـلٍ أزاس اِـتبارات أـّهَ ويمكن إـطاء كل قطر د

 كما يمكن إـطاء أوزان مذتلفٌ لكل ـنشر طبقًا ألهمجتى. جمق الدرجات ِذتجار القطر شاخب أـلٍ درجٌ إجمالجٌ

 يوؿد ان القطر س أفؿل من القطر ص بفد خزاب الدرجات : مثال 
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( اذتارا ـسرة ـناشر لمؤسرهما ـن "الخريٌ Johnson & Sheehy, 1996سجوً ) جونزون والباخثان 

اِقتشاديٌ"َ وكلوا تتفلق بزجازات خكومٌ البلد المؿجف فً التجارة الذارججٌَ واألزفار واألجور والؿراُب وخقوق 

 وهو مكون من ـسرة ـوامل متزاويٌ الوزن هً: َ الملكجٌ

 خريٌ اِزتثمار.  – ػ  خريٌ األـمال.  – ض

 خريٌ التمويل.  – ؼ  خريٌ التجارة.  – ط

 خريٌ الملكجٌ.  – ؽ             الخريٌ المالجٌ  – ظ

 الخريٌ من الفزاد. – ؾ  خجم الخكومٌ.  – ع

 خريٌ الفمل. – صض  الخريٌ النقديٌ. – غ

 

 تخديد األهداف( : -شجاكٌ الرزالٌ اللايات )تخديد / ط

 :  الرزالٌشجاكٌ  - أ

 توؿد الرزالٌ اللرض من وجود المنسأة وما تقدمى ألزواقوا وـمُّوا ومجتمفوا بشفٌ ـامٌ 

 

"أن تكون ناقًّ جويًا ـالمً المزتوىَ زفودي الزماتَ فاُق الفنايٌ بفمُّىَ خريشًا ـلٍ  رزالٌ الذطوط الزفوديٌ:

 ”رـايٌ موظفجى

 

ذدمات ـالجٌ الجودة من ذّل اِبتكار والتفوق فً ـملجاتنا التسلجلجٌَ مق تخقجق تقديم منتجات و”  رزالٌ زابك:

 ” القطاـات المتفاملٌ مفنا  تطلفات كافٌ

 

"أن نفزز وؿفنا كسركٌ راُدة ـالمجًا فً مجال ذدمات الواتف النقال والبجانات بتقديم  :الكويتجٌ رزالٌ سركٌ زين

 ذدمات من الدرجٌ األولٍ لكل ـمُّنا أينما كانوا فً الفالم"

 األهداف: تخديد  -ب 

ومكتوبٌ وقابلٌ للقجاس بفد تشمجم الرزالٌ تخدد السركٌ اهدافوا التً تزفٍ الٍ تخقجقواَ يجب ان تكون األهداف مخددة 

 وطموخٌ ويدركوا الجمجق فً المنساة ادارات واقزام وافراد

 :  اِزتراتجججٌتخديد / ظ

 أنواع رُجزجى هً : قزم ديفجد اِزتراتجججات الٍ اربفى 

 زتراتجججات تكامل ) ذلفً َ امامً َ او افقً ( ا -

 ازتراتجججات تلللل او تطوير للمنتح او الزوق -

 ازتراتجججات تنويق  -

 تقوقر  ازتراتجججات -

 

 شنف )بورتر( اِزتراتجججات الٍ ثّثٌ تشنجفات:

 التً تزفٍ إلٍ المنافزٌ من ذّل تذفجض الزفر.  (:leadership-Costازتراتجججٌ الريادة فً التكلفٌ ) -

 

 (. Differentiationبإـادة تسكجل المنتح لجُّم فٌُ مفجنٌ ) ازتراتجججٌ التمجز )ـن اآلذرين(: -

 

وتخدد السركٌ هنا ازتراتجججٌ دذولوا الزوق )تشديرَ  (.Focusازتراتجججٌ التركجز ـلٍ جزء من الزوق ) -

 خقوق امتجازَ تزلجم مفتاحَ ادارةَ الر(
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 دذول الزوق األجنبً :  ازتراتجججٌ

 التشدير للزوق الذارجً  -ض

 مساريق تزلجم المفتاح ( –دارة ـقود اإل –ـقود اِمتجاز  –ازتلّل الزوق بدون تملك خشى : )الترذجص  -ط

  الكاملٌ الملكجٌ – المساركٌكزو األزواق بمزاهمى :  -ظ

  اِزتراتجججٌالتخالفات  -ع

  ام البدء من الشفر جاهزةسراء سركى  -5

 

 تطبجق اِزتراتجججٌ: . / ع

ٍ داذل هذه الجماـات هنالك تقزجم يقتؿً تطبجق اِزتراتجججٌ تقزجموا إلٍ أجزاء تقوم بوا جماـات مفجنٌ وخت

 يمكن إجمالوا فجما يلً: إؿافًَ وهناك مزتويات مذتلفٌ من التذطجط اِزتراتججً 

 

 مزتوى الشناـٌ ـالمجًا أو المزتوى اإلقلجمً.  -

 السركٌمزتوى  -

 مزتوى الوخدة.  -

 

 الرقابٌ وتقججم األداء:  / غ

 الرقابٌ تفنً تخديد مدى مطابقٌ أداء السركٌ للذطٌ الموؿوـٌَ -

واتذاذ اإلجراء الّزم فً خالٌ اِنخرافَ إنجاز هذه الوظجفٌ يتطلب بالؿرورة وجود ذطٌ لوا أهدافَ ـلٍ   -

 ؿوُوا نزتطجق أن نخكم ـلٍ األداءَ 

ركٌ المذتلفٌ ويخلل ذلك األداء من ويتطلب ثانجًا وجود نظام مفلومات يتابق األداء فً مناطق مجاِت ـمل الس -

 البجانات المتلقاةَ ويقدم كمفلومات مفالجٌ تتذذ اإلدارة ـلٍ ؿوُوا القرارات المُّمٌ. 

 

 فً تقججم األداء :  الفامٌالمفايجر  

 مفايجر مالجى واداريى .  -

 مفايجر أداء المديرين .  -


