
 دورة 
 التخطيط
التشغيلي

 كيف تجعل خططك
 واقعًا  ملموسا  قابل
 للقـيــاس والـتـنـفيـذ
ــاح ــج بــــمــــؤشــــرات ن

م��رك��ز ال���ق���ادم ل��ل��ت��دري��ب ي��ق��دم لكم 

جدة  4- 6 مار�س 2014 م    
الريا�س  :  22 – 24 ابريل 2014 م 

رجال  ـ  �سيدات



الهدف العام من الدورة 

ـــاب األهــــداف  ـــح ــيــن وأص ــمــســؤول تــمــكــيــن ال

ــع  واق إلـــى  خططهم  تــحــويــل  ــن  م الــخــاصــة 

مالية  ــات  ــوازن وم قياس  بــمــؤشــرات  ملموس 

. األعــمــال  عــالــم  الــعــوائــد فــي  أعــلــى  لتحقيق 



عامة  محتويات 

ـــن تــحــويــل  ــتــمــكــيــن م ال
إلى  األستراتيجية  الخطة 

خطط تشغيلية .

التمكين من تصميم وبناء 
للتخطيط  الدورية  التقارير 

التشغيلي .

إعـــــــداد وبــــنــــاء الــخــطــة 
تحديد  ــع  م التشغيلية 
لترجمتها  دقيقة  خطة 
اجراءاتها  وضع  طريق  عن 

بدقة واحترافية .

أداء  متابعة  من  التمكين 
خطة شركتك التشغيلية 
قبل  اإلنحرافات  ومعالجة 

وأثناء تطبيق الخطة .



الت    ام > مام 
   �    االق  رام    �    لالت  دا��ا     امك   لالت  الت  ا  <

 الت ااا
 االر   �   اا   �   الت   �   الت     ااا  لالت   الت  ا  <

 يالت ادا  �  دام اق  �  تاا
لالت  الت  اا  الت    الر  ال <

  اا  الت ا  ير   الت ااب   كا   > ما 
ا  اا  ا  لت  ريرال  الر القاد  ام   ل  ر <

لالت  اا  للت     <
 الت  م ال دم ب اداا ق  قا ركال ا ل ر <

لالت اا
  لالت  ا اداد   ا  ك <

  لالت  ا اداد   دل   اداد     ا  ريال   يك  ك <
ركال  الر  ير  م  قا  اا  داا ديد   ك <

داراا  ا  تم  ل  لالت  داا    ك <
دال  ددا  امال ديد   لا <

داا  رام ديد   لا <
اام    المت اام  ديد   لا <

الا ديد   م يا   الزم اام   لد  ك <
داا  لت  راا  اا <

مت  ا  ل  دا  ا  ل  ر <
اا  د  م  ا  ل  د  ا    ر <

لالت  ا  ا  رام <

المحاور التفصيلية



مــعــلــومــات الــمــكــان 
والزمان لتنفيذ الدورة 

ـــل : ـــام ش


     –                

             –         

 ماا اا ارتا 

 2014 1 فرباير ريال           يف حال الت�شجيل قبل  0
 2014  1 فرباير ريال           يف حال الت�شجيل من  0

 2014  4  ريال           يف حال الت�شجيل من 1  مار�س00


     –        – 

              –          
   

 ماا اا ارتا 

 2014  ابريل   ريال           يف حال الت�شجيل قبل  0

 2014   ابريل     ريال           يف حال الت�شجيل من  0

 2014   1  ابريل 4  ريال           يف حال الت�شجيل من00

من  ــاد  ــم ــت اإلع شــهــادة  ـ 
المؤسسة العامة للتدريب 

التقني والفني .

الــتــدريــبــيــة  الــحــقــيــبــة  بـــــريـــــكـ  ـــــــي  ـــــــوف ك ـ 



الفئة المستهدفة :

سجل اآلن باالتصال بنا

0555   989   041

ـ رجال وسيدات األعمال وأصحاب المشاريع الخاصة

ـ القائمين باعمال التخطيط والمرشحون لشغل هذه المناصب

ـ مدراء اإلدارات واألقسام والمشرفين  ونوابهم

- من لديه خطة او هدف ويريد ان يجعل لها واقع ملموس ومنفذ

ام ااام ارايا

لا 
مركز القادم للتدريب

12265270000102Sa 83100000    12265270000102

الرا ر314608010229772مSa 7580000   314608010229772

ا رير  ام  مركز القادم للتدريب 



الـرحـبي  عـصـام   . م   . د 

ـ الرئي�س التنفيذي ب�شركة خرباء التطوير  .
�ــشــركــة    14 مــــن  اأكـــــــر  يف  اإدارة  جمـــلـــ�ـــس  ورئــــيــــ�ــــس  كــعــ�ــشــو  نـــاجـــحـــة  جتـــــــارب  لــــه  كــــانــــت  ـ 
 مـــــن كـــــربيـــــات الــــ�ــــشــــركــــات الــــعــــمــــاقــــة يف املـــمـــلـــكـــة الــــعــــربــــيــــة الــــ�ــــشــــعــــوديــــة وخـــــارجـــــهـــــا . 

ـ الع�شو املنتدب والرئي�س التنفيذي ل�شركة اجلري للتجارة �شابقا : 
وهي واحدة من اأكرب �شركات النقل والتوزيع للم�شتقات البرتولية يف اململكة .

ـ الرئي�س التنفيذي وع�شو جمل�س الإدارة ملجموعة �شركات بغلف القاب�شة �شابقا: وهي جمموعة 
تتكون من 18 �شركة وم�شنع داخل وخارج اململكة .

الظافر للحديد : وهي واحــدة من اكرب  املنتدب ل�شركة م�شانع بغلف  الإدارة  ـ ع�شو جمل�س 
�شركات الت�شنيع للحديد باململكة بطاقة اإنتاجية 240.000 طن �شنويا .

ـ خرباته الإدارية العميقة �شاعدته اأن يكون واحدا من " اأع�شاء جمال�س اإدارة " 
يف العديد من املن�شئات يف جمال الإدارة الإ�شرتاتيجية بالإ�شافة اإىل جتاربه الناجحة يف �شياغة 

ور�شم اأكر من 60 خطة اإ�شرتاتيجية وتنفيذ 40 خطة ت�شغيلية  .


