
مؤسسات مرنة لعالم متغیر 
تعزیز الرشاقة المؤسسیة وإدارة التغییر



 توفر إمكان المستقبل أدوات ونھج اإلستشراف اإلستراتیجي للمؤسسات كطریقة الستكشاف أوجھ عدم الیقین، وتحدید إشارات التغییر الناشئة، ورسم سیناریوھات مستقبلیة 
ممكنة والتي من شأنھا أن تساعدك على التقدم في مسارك للوصول إلى المستقبل المنشود.

كذلك ومن خالل أفضل الممارسات في إدارة اإلبتكار والتفكیر التصمیمي وإبتكار نماذج األعمال ؛ سنساعدك في ترجمة رؤیتك المستقبلیة إلى استراتیجیات وخطط قابلة 
للتنفیذ.

في إمكان المستقبل، ندرك أن أي مؤسسة ستحتاج إلى قدرات داخلیة لوضع تلك اإلستراتیجیات المستقبلیة موضع التنفیذ ، وبالتالي فإن مجموعة بناء القدرات لدینا تغطي 
مجموعة واسعة من الدورات التدریبیة واألنشطة التي تناسب احتیاجاتك. عالوة على ذلك ، یمكن تطویر البرامج المخصصة وتقدیمھا لتلبیة أي احتیاجات محددة لبناء 

القدرات لدیكم



كیف یساعدنا استشراف المستقبل في دعم 
الرشاقة المؤسسیة

استشراف 
المستقبل

مكونات وممكنات

الرشاقة 
المؤسسية

أبرز التوجھات المستقبلیة

العالم
اليوم



كیف یبدو عالمنا

معلومة الیوم؟
نظراً للتطورات التقنیة المتسارعة 
والھائلة فقد یمیل البعض منا الى 
التركیز على الجانب التقني عند 
البحث عن التوجھات المستقبلیة. لكن، 
من األفضل أن نقوم بفحص مختلف 
مجاالت عالمنا البیئیة واالقتصادیة 
وغیرھا لتكوین صورة شاملة وأكثر 

واقعیة!



العالم الذي نعیش فیھ…

غیر مؤكد1

غامض

متغیر

معقد

تغییرات غیر متوقعة تؤدي لعدم 
االستقرار (تغیر أسعار المواد نتیجة 

لكارثة طبیعیة في بلد المنشأ)

2

تغییرات محتملة لكن لیست حتمیة 
الحدوث (اخبار عن إطالق منتج 

منافس)

34

صعوبة استیعاب جمیع العوامل المؤثرة 
في التغییر (محاولة توسیع أعمال 

المؤسسة في أسواق مختلفة)

العالقات السببیة غیر واضحة (الدخول 
في أسواق ناشئة بمنتجات جدیدة كلیاً)



توجھات مستقبلیة 



كوكبنا سیعاني من الحمى

بحلول عام 2030 ، سیكون العالم أكثر دفًئا بمقدار 1.5 درجة 
مئویة عما كان علیھ خالل فترات ما قبل الثورة الصناعیة.

ماذا یعني ذلك بالنسبة لنا؟



ھشاشة سلسلة التورید

وجد تقریر الصناعة السنوي لعام 2021 أن ما یقرب من نصف الشركات 
عززت االستثمار في ابتكارات سلسلة التورید بسبب كوفید-١٩.

ما ھي التحدیات التي ستنتج عن استمرار أو تكرار ذلك؟



اعدادنا ستزداد

زیادة عدد السكان تشكل تحدیاً بالنسبة لبعض الدول ذات الكثافة السكانیة العالیة 
والتي لدیھا تحدیات تنمویة.

ھل ھنالك فرص یمكن االستفادة منھا؟



المدن 

ستستھلك المدن 60-80٪ من موارد الطاقة ، وستكون مسؤولة عن ٪70 
من االنبعاثات العالمیة ، وتمثل 70٪ من الناتج المحلي اإلجمالي العالمي 

و 35٪ من نمو الناتج المحلي اإلجمالي.

ھل نحتاج لوضع استراتیجیات للتعامل مع ھكذا مستقبل؟



نحتاج لمزید من الطاقة

سیرتفع استھالك الطاقة عالمًیا بنسبة 1.7٪ سنوًیا.

زیادة في التلوث؟ زیادة في االمراض واالصابات؟ أو زیادة في التقنیات 
التي ستسعادنا لتقدیم خدمات بشكل أسرع؟



مترابطون

بحلول عام 2030 ، سیصل عدد األجھزة المتصلة باإلنترنت إلى 125 
ملیاًرا ، ارتفاًعا من 27 ملیاًرا في عام 2017.

كیف یمكننا تقدیم خدماتنا؟



Source: BCG

تحدیات عالمیة



Source World Economic Forum Global Risks 
Perception Survey 2022-2023.

مخاطر على 
المدى القصیر 

والطویل



الرشاقة المؤسسیة



Agility المرونة
  2

001 .



Source: PWC

حالة من االستعدادیة المبنیة على 
المعلومات والقدرة على االستجابة 

لألزمات والتعافي منھا.



Source: Mark Schwartz at AWS

استشعار التغیرات (تحدیات و فرص).●

االستفادة من معلومات االستشعار  وتحویلھا إلى معرفة.●

اتخاذ القرارات بناًء على المعرفة المستفادة.●

تنفیذ القرارات.●

توسیع وتغییر عملیات المؤسسة حسب الحاجة.●

القدرة على تحویل أجزاء كبیرة من المؤسسة.●

سرعة التحول.●

https://aws.amazon.com/blogs/enterprise-strategy/author/schmark/


الرشاقة المؤسسیة

التنبؤ بالمتغیرات الداخلیة والخارجیة وسرعة االستجابة
لھا بطرق مبتكرة وفي الوقت المالئم ویشمل ذلك الرشاقة

المؤسسیة والقدرة على تغییر آلیات العمل والموارد الداخلیة 
لتتوائم مع المتغیرات والفرص المتاحة

قدرة الجھة على سرعة االستجابة للمتغیرات في بیئتھا 
ً واقتناص الفرص لتحقیق الریادة  ً وداخلیا المؤسسیة خارجیا
ویشمل ذلك المرونة المؤسسیة والقدرة على تغییر آلیات 

العمل والموارد الداخلیة للتواؤم مع المتغیرات.



تتمیز المؤسسات ذات العمر األطول:
ادارة مالیة متحفظة●
استشعار المتغیرات حولھا●
الوعي بھویتھا●
تقبل األفكار الجدیدة●

كل ھذه المكونات تشكل مؤسسات متعلمة قادرة 
على استشعار وفھم والتصرف بناًء على 

إشارات التغییر.



 عمر
 الشركات
یتناقص



بناء ثقافة مؤسسیة قویة وقابلة للتكیف.



"الثقافة ھي أساس الصمود"

تشجیع التواصل المفتوح والشفافیة في ●
جمیع أنحاء المؤسسة

تعزیز ثقافة التعلم والتحسین المستمر●
التأكید على أھمیة العمل الجماعي ●

والتعاون



تطویر استراتیجیة قویة إلدارة المخاطر.



"إدارة المخاطر: مفتاح البقاء"

تحدید المخاطر ونقاط الضعف المحتملة داخل ●

المؤسسة.

تنفیذ تدابیر لتخفیف أو منع حدوث المخاطر.●

وضع خطة االستجابة ألحداث المخاطر ●

والتعافي منھا.



فعالیة إدارة التغییر 



"التغییر ھو الثابت الوحید"

إشراك الموظفین في عملیة التغییر.●
التحدث بشكل واضح ومتكرر عن التغییر وفوائده.●
توفیر التدریب والدعم لمساعدة الموظفین على التكیف ●

مع التغییر.



 

االستفادة من التكنولوجیا لتحسین الرشاقة المؤسسیة



"التكنولوجیا: أداة قویة للصمود"

االستثمار في تدابیر األمن السیبراني للحمایة من التھدیدات ●

السیبرانیة.

تنفیذ خطط استمراریة األعمال والتعافي من الكوارث.●

استخدم األتمتة والتقنیات األخرى لتحسین الكفاءة وتقلیل االعتماد ●

على العملیات الیدویة.



 

بناء الشراكات والشبكات



"التعاون ھو مفتاح المرونة"

تكوین شراكات استراتیجیة مع المنظمات األخرى ●

لمشاركة الموارد والمعرفة.

تطویر شبكة من الموردین والبائعین لضمان ●

استمراریة العملیات.

التعاون مع مجموعات الصناعة والخبراء للبقاء على ●

اطالع حول أفضل الممارسات واالتجاھات الناشئة.



 

االستفادة من إدارة االبتكار لتعزیز الرشاقة المؤسسیة



"االبتكار: الطریق إلى الرشاقة"

تشجیع وتعزیز ثقافة االبتكار داخل المؤسسة.●

االستثمار في البحث والتطویر للبقاء في صدارة ●

اتجاھات الصناعة والمنافسة.

تنفیذ عملیات النتاج وتقییم وتنفیذ األفكار والتقنیات ●

الجدیدة التي یمكن أن تحسن الرشاقة المؤسسیة.



استجابة
اتخاذ القرارات المناسبة وتطبیقھا بسرعة

إدارة التغییر وتمیز العملیات

استشعار
المتغیرات الداخلیة والخارجیة
استشراف المستقبل والتخطیط االستراتیجي

استعداد
بناء الخطط و القدرات الداخلیة والشراكات
االبتكار وإدارة المخاطر

الرشاقة 
المؤسسیة



 

االستفادة من استشراف المستقبل 



ھل یمكننا التنبؤ

 بالمستقبل؟



مخروط المستقبل



المؤسسات التي 
تستشرف المستقبل 
حققت ربحیة بنسبة 
٣٣٪ أعلى من المعدل



استشراف المستقبل یعتمد على عدد من المنھجیات واألدوات 

تحدید اآلثار المتوقعة1 2

دعم اتخاذ القرارات المستقبلیة 3

التعرف على المتغیرات والتوجھات 
المتوقعة

4 رسم البدائل المستقبلیة



 االستشراف لتعزیز 
معلومةالرشاقة

 وفًقا لدراسة أجراھا المنتدى 
االقتصادي العالمي ، فإن المنظمات 
التي تشارك بنشاط في استشراف 
المستقبل لدیھا فرصة أكبر للبقاء على 

قید الحیاة بنسبة ٪15.



"استشراف لمستقبل أفضل"

تطویر عملیة لرصد وتحلیل االتجاھات 

الناشئة والسیناریوھات المستقبلیة 

المحتملة.

دمج استشراف المستقبل في التخطیط 

االستراتیجي وعملیات صنع القرار.

بناء فریق أو قسم مخصص الستشراف 
المستقبل لضمان أن المؤسسة تتطلع 
دائًما إلى األمام ومستعدة للتحدیات 

المحتملة.



نموذج التمیز الحكومي األردني یدعم تحقیق الرشاقة المؤسسیة

استجابة
 اتخاذ القرارات المناسبة وتطبیقھا

بسرعة
إدارة التغییر وتمیز العملیات

استشعار
المتغیرات الداخلیة والخارجیة
 استشراف المستقبل والتخطیط
االستراتیجي

استعداد
 بناء الخطط و القدرات الداخلیة
والشراكات
االبتكار وإدارة المخاطر

الرشاقة 
المؤسسیة



م. مظفر اخوارشیده

یسعدني التواصل معكم



احصل على خصم ٢٥٪ عند التسجیل من خالل الرابط التالي

ھل ترغب في تعلم المزید عن الدراسات المستقبلیة؟

في ھذا المساق التدریبي، األول من نوعھ باللغة العربیة، نتیح لك الفرصة لتعلم مھارات 
وآلیات استشراف المستقبل وكیفیة تطبیقھا عملیاً في مؤسستك أو حیاتك الشخصیة!

كما یحتوي المساق على العدید من التدریبات واألدلة اإلرشادیة العملیة.

یحصل المشاركون على شھادات إتمام الدورة.

سجل اآلن

JOIN NOW

https://sso.teachable.com/secure/556709/checkout/4544822/future
https://sso.teachable.com/secure/556709/checkout/4544822/future

