
تٕفري وٍعٕوٛ وتهاومٛ ٔوتكدوٛ إلدازٚ اهلٕٖٛ الػخصٗٛ تطاِي يف التخٕه :  زضالتٍا

ٛ العاملٗٛ لدٔلٛ اإلوازات   .احلهٕو٘ ٔاالقتصادٙ ٔتعصٖص وكٕوات األوَ ٔالتٍافطٗ

 «ٔنٗف سلافغ عمْٗ؟ ،1نٗف سلكل السقي ...  1السقي »: ومتكٜ حٕازٙ بعٍٕاُ

 شركاء يف بناء أمن واقتصاد اإلمارات

   2014ٍٖاٖس    28الجالثاٞ   - بسٌاوج دب٘ لألداٞ احلهٕو٘ املتىٗص : تٍعٗي 

 دب٘ ، اإلوازات العسبٗٛ املتخدٚ -فٍدم أبساج اإلوازات 



 !الصٕزٚ الهمٗٛ 



 أجندة  العرض

 التخدٖات العاملٗٛ ٔوفًّٕ التٍافطٗٛ•

 أِىٗٛ الدٔز الكٗادٙ•

 بٍاٞ املؤضطات املتعمىٛ•

 دٔز املٕازد البػسٖٛ•

 (اخلدوات٘)تطٕٖس الكطاع العاً •



 أجندة  العرض

 التخدٖات العاملٗٛ ٔوفًّٕ التٍافطٗٛ•

 أِىٗٛ الدٔز الكٗادٙ•

 بٍاٞ املؤضطات املتعمىٛ•

 دٔز املٕازد البػسٖٛ•

 (اخلدوات٘)تطٕٖس الكطاع العاً •



 ..حتدٖات عاملٗٛ رلتمفٛ 

Source: The Millennium Project – www.millennium-project.org 

 التنمية المستدامة وتغير المناخ
 المياه النظيفة

 السكان والموارد
 الديموقراطية

 المنظور المستقبلي بعيد المدى
 اإلندماجات العالمية لتكنولوجيا المعلومات

 الفجوة بين األغنياء والفقراء
 القضايا الصحية

 القدرة على اتخاذ قرار
 السالم والنزاعات

 وضع المرأة
 الجريمة المنظمة عبر الحدود

 الطاقة
 العلوم والتكنولوجيا
 األخالقيات العالمية



بأوَ األٔطاُ ٔوستبطٛ  زفاِٗٛٔلٗطت  ضسٔزٚ الٍّٕض ٔالتكدً

 .. السضا ٔالطعادٚ ٔاالضتكسازٔعالقتّا باالعتصاش الٕطين ٔحتكٗل  ٔضالوتّا



 ..التٍافطٗٛ الٍّٕض الٕطين وع ازتباط 

 

 ..اضتبعادِا ميهَ ال ٔاقعٗٛ حكٗكٛ التٍافطٗٛ•

 

بني أِن املكدوٛ ٔوَ خمفّي فجٕٚ   التٍافطٗٛفجٕٚ •

وَ وَ  ضسعٛ أنربتطتدع٘ ٔ.. تتطع باضتىساز 

 ..ٔاخلمف بالٕضط الرَٖ ِي 



 ..الٍّٕض ذلٕز : اإلٌطاُ 

  املدٝٔالتخطٗط بعٗد املطتكس البٍاٞ 

عمٜ ضمي التٍافطٗٛ  الٍتاٟجأفطن لتخكٗل 

ٔلهَ .. وتعددٚالعامل٘ ميس عرب بٕابات ٔذلأز 

ِٕٔ فٕم ٌكطٛ ثابتٛ ٔٔاضخٛ أال مجٗعّا ميس 

 . اإلٌطاُ



 ..احتٗاجات الٍّٕض باإلٌطاُ 

حتكٗل تٕاشُضسٔزٚ   

احتٗاجات 

 اإلٌطاُ الفطسٖٛ

 (  األوَ الصخ٘)احلٗاٚ الصخٗٛ 

 ( األوَ العمى٘)الٍاِض  التأضٗظ التعمٗى٘

 (األوَ االجتىاع٘) وكٕوات العدالٛاضتكساز 



 ..إمياُ وطمل لدٝ قٗادات الدٔلٛ بدٔز اإلٌطاُ 



 ؟1نٗف سلكل السقي 

 ٔنٗف سلافغ عمْٗ؟
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 أجندة  العرض

 التخدٖات العاملٗٛ ٔوفًّٕ التٍافطٗٛ•

 أِىٗٛ الدٔز الكٗادٙ•

 بٍاٞ املؤضطات املتعمىٛ•

 دٔز املٕازد البػسٖٛ•

 (اخلدوات٘)تطٕٖس الكطاع العاً •
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 ..دٔز الكٗادٚ ذلٕزٙ 

 !الكاٟد ِٕ املؤضطٛ 
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 نٗفٗٛ االضتفادٚ وَ املٕازد املتاحٛ ؟



 أجندة  العرض

 التخدٖات العاملٗٛ ٔوفًّٕ التٍافطٗٛ•

 أِىٗٛ الدٔز الكٗادٙ•

 بٍاٞ املؤضطات املتعمىٛ•

 دٔز املٕازد البػسٖٛ•

 (اخلدوات٘)تطٕٖس الكطاع العاً •



 املؤضطٛ املتعمىٛ

تعين التٍافطٗٛ اضتىسازٖٛ 

   اضتىسازٖٛ التعمي

 لمطٗطسٚ عمٜ نػسط 

 التطٕز عىمٗٛ 

قد ٖهُٕ فالتطٕز  بدٌْٔٔ

 .حبتٛٔلٗد صدفٛ 



 .. وساحن التعمي 

..التٕضع يف املعسفٛ، التفهري بػهن رلتمف جدٖدٚ، البخح عَ أفهاز   

 تػٗري يف املفاِٗي الفسدٖٛ ٍٖعهظ عمٜ ضمٕنٗات املٕظفني

قابمٛ  حتطٍٗات 

 لمكٗاع نٍتاٟج



 أجندة  العرض

 التخدٖات العاملٗٛ ٔوفًّٕ التٍافطٗٛ•

 أِىٗٛ الدٔز الكٗادٙ•

 بٍاٞ املؤضطات املتعمىٛ•

 دٔز املٕازد البػسٖٛ•

 (اخلدوات٘)تطٕٖس الكطاع العاً •



 أِىٗٛ الدٔز البػسٙ

 ..  الصفس لإلٌطالمٌكطٛ ِ٘  املٕزد البػسٙالبداٖٛ وع 



 أِىٗٛ الدٔز البػسٙ

 .. ذلٕز اإلٌطاُ خطٕٚ ضسٔزٖٛ عرب املسٔز 

إعداد املدزع ٖعين  (التعمٗىٗٛالعىمٗٛ تطٕٖس )فـ 

اليت ضتكدً اخلدوٛ املطمٕبٛ  ٔاإلدازٚ التعمٗىٗٛ

 ..  التعمٗىٗٛاملتعاومٛ وع العىمٗٛ  الب٠ٗٛٔتعين جتّٗص 

 ٖػازك فْٗ أطساف عدٖدٚ أِىّا   دٔز دلتىعِٕ٘ٔ 

املٍطل ٍٖطبل عمٜ ضاٟس  ٔالطالب، ٌٔفظ  األضسٚ

 احملأز األخسٝ



 ..التطٕٖس ٔالتأِٗن ضمي أضاضٗات وجاه عمٜ ذلأز 



 ..ِٕع الدقٛ ٔاجلٕدٚ لدٝ الٗاباٌٗني

 تسُٔ؟ واذا

ِرا البٍاٞ املتىٗص بالدقٛ ٔاجلٕدٚ 

الٗاباٌٗٛ ٌتاج عىن يف الػخصٗٛ 

وؤضط٘ وطتداً ٔودزٔع ٔلٗظ  

 ..صدفٛ ٔلٗد 



 أجندة  العرض

 التخدٖات العاملٗٛ ٔوفًّٕ التٍافطٗٛ•

 أِىٗٛ الدٔز الكٗادٙ•

 بٍاٞ املؤضطات املتعمىٛ•

 دٔز املٕازد البػسٖٛ•

 (اخلدوات٘)تطٕٖس الكطاع العاً •



 البػسٖٛيف التخطٗط لمٍّٕض باملٕازد بني منطني املكازٌٛ 

  البػسٖٛ باملٕازد الٍّٕض ٔاضرتاتٗجٗٛ اخلطط أُ أٙ :بالكٗادٚ التخطٗط•

 بأِىٗٛ الكٗادٚ ٔٔع٘ إمياُ وَ الٍابع الكٗادٙ التٕجْٗ بٕاضطٛ تٍفر

 ٔالٍّٕض الٍىٕ حيكل مبا تٕفريٓ ٔضسٔزٚ املطتداً، ٔالتطٕٖس التعمٗي

 .. املطمٕب

  وَ تٍتكن :وطتداوٛ وؤضطٗٛ آلٗٛ بٕاضطٛ ٔالتخطٗط الكٗادٚ•

  آلٗٛ الٕزاثٗٛ جٍٗاتْ يف ٔحيىن وتٕاصن دٍٖاوٗه٘ بػهن آلخس جٗن

 .. املطتىس التطٕٖس



 ..أٔلٕٖات تطٕٖس قطاع اخلدوات 

 ..  إعادٚ تصىٗي ٔبٍاٞ قطاع اخلدواتأِىٗٛ •

 (..اإلجساٞات ٔاألِداف)

يمكن هنا تمييز الفريق مثل 

تمييز الفرق بين مفهوم النتائج 

الرئيسية المرتبطة بالرسالة ثم 

الرؤية كأساس حاسم مقابل 

تقييم الممكنات ونتائج االهداف 

 الجانبية 

ونضرب مثال بتفكير القطاع 

الخاص الصغير في كيفية 

 تفسير نجاحه 

 :الجهة اليمنى
 Nervous System –الجهاز العصبي 
 Blood System  -األوردة الدموية 
 Skeleton –الهيكل العظمي 

 Body parts –أجزاء الجسم 
  

 :الجهة اليسرى
 Knowledge Flow –تدفق المعرفة 

 Business Process –إجراءات العمل 
 Organisation –الهيكل التنظيمي 

Structure  
 Data -البيانات والمعلومات 

  



 !ٔغري قابمٛ لمكٗاعٔاضخٛ ابتهاز وؤغسات غري 

 ..  و٠ات املؤغسات لمكٗاعميهَ أُ تهُٕ ٍِاك ال •

 (..!بطاطٛ الفهس! )بالهجري 5أٔ  3بن 



 ..ذلسنات البٍاٞ 

 ..  وؤضطات الدٔلٛيف  الكٗاداتتكٗٗي إعادٚ •



 ..البدٞ وَ حٗح اٌتّٜ اآلخسُٔ 

 االضتفادٚ وَ الكطاع اخلاص ٔنٗفٗٛ تفطري زلاحاتْ؟

 السٟٗطٗٛ الرتنٗص عمٜ املّاً ٔالٍتاٟج •

 اخلاصوا بني الكطاع العاً ٔالكطاع الػسانٛ •

 املطؤٔلٗٛ اجملتىعٗٛ•
 املعمٕواتتٕظٗف التكٍٗٛ ٔتهٍٕلٕجٗا •

 وطتداوٛوأضطٛ املفاِٗي ٔاألضظ أعالٓ لتصبح ثكافٛ •

•.... 

•.... 



 ..اخلالصٛ 

 التعمٗي الصخٛ
 العدالٛ

 ٔاألوَ االجتىاع٘

 اجملتمع

 اهتمامات 

 اشرتاتيجية اجلهاز احلكومي

 تطٕٖس

 زأع املاه البػسٙ

فسٖل  

 الكٗادٚ

 وفًّٕ

 التعمي املؤضط٘

 الرتكيس

 أولوليات



 ..غهسا لهي

 عم٘ ذلىد اخلٕزٙ. د

 ٠ِٗٛ اإلوازات لمّٕٖٛ  |املدٖس العاً
 اإلوازات العسبٗٛ املتخدٚ

www.emiratesid.ae 

@DrAliAlKhouri 

 لمتعسف عمٜ وٕقعٍا، ٖسجٜ شٖازٚ 

 إصدازات ٠ِٗٛ اإلوازات لمّٕٖٛ

ali.alkhouri@emiratesid.ae 


