
 كيفية بناء استراتيجية
كفاءة اإلنفاق

ما المقصود باستراتيجية كفاءة اإلنفاق؟
هــي خطــة اســتراتيجية محــددة بفتــرة زمنيــة تتضمــن مؤشــرات أداء، ومســتهدفات ومبــادرات وخطــط عمــل بهــدف تحقيــق 
كفــاءة اإلنفــاق واإلســتدامة الماليــة للجهــة، حيــث تــم تطويــر المبــادارت مــن خــال مراجعــة أوجــه اإلنفــاق، وتشــمل رؤيــة 
ــين  ــرص التحس ــوة وف ــن الق ــات، ومواط ــادرات والتحدي ــم المب ــذ وتقيي ــة التنفي ــاق ومتابع ــاءة اإلنف ــي كف ــة ف ــالة الجه ورس

واألدوار والمســئوليات وحوكمــة العمــل. 

خطوات بناء االستراتيجية:
تمر عملية بناء االستراتيجية الفاعلة بخطوات مترابطة يقود بعضها لبعض بشكل منطقي ومتسلسل من خال اإلجابة عىل عدد 

من األسئلة االفتراضية عن السبب واألثر، ويمكن التعبير عنها بجملة من األسئلة الموضحة بالشكل التالي:

خارطة الطريق لبناء استراتيجية كفاءة اإلنفاق:

 ماهي القيم العليا التي نعمل بها؟
مثال: تنفيذ األوامر، القرارات العليا، أخاقيات 

العمل، المبادىء

طموحة

 إىل أين نتجه؟
 ماهي اإلنجازات التي نطمح لتحقيقها؟

مثال: قصة تغيير، األمل، الطموح

 ماذا يجب أن نعمل؟
 لمن نقدم هذا العمل أو الخدمة ولماذا؟

مثال: الغرض، المهمة، الغاية

 كيف سيتم التنفيذ؟
مثال: الخطة، األهداف، وقت التنفيذ

 كيف يقاس التقدم؟
مثال: اإلجراءات، الجدول الزمني، 

المسؤول، الموارد، النتائج

 الوضع الحالي
أين نحن اآلن

 المراجع:
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التقييم المبدئي

 الهدف
أين نريد أن نكون؟

 األولويات
بماذا نبدأ؟

الطريقة
كيف نحقق ذلك؟

المتابعة
كيف أصبحنا؟

قابلة للتحقيق

محددة 
وواضحة

التقييم النهائي والتقويم المستمراإلجراءات التنفيذيةتحديد األولوياتتحديد الوجهة

تحليل الواقع

مراجعة أوجه اإلنفاق

تحديد خط األساس

 التحليل الرباعي
SWOT Analysis

استشراف المستقبل

المسار بين الحالي والمرغوب

توافق اإلمكانيات والقدرات

تحديد الفجوات

قائمة باألولويات

الرؤية والرسالة والقيم الموجهة

تحديد التوجهات األساسية

رسم اإلجراءات المطلوبة

إدارة األداء

األهداف ومؤشرات األداء

تحديد الفرص والمبادرات

تطبيق الخطط التنفيذية

متابعة األداء

مراجعة التقدم

اتخاذ اإلجراءات التصحيحية

التغذية الراجعة ومراجعة الخطة

رسائل بناء المعرفة


