


تحليل وتحديد  سلسلة القيمة المحور األول

فوائد تحليل سلسلة القيمة 

ينظر حتليل �شل�ش��لة القيمة اإلى عمليات منوذج العمل على م�ش��توى دقيق، بداًل من ال�ش��ركة ككل، 

لتحديد املكان الذي ميكن اإ�شافة القيمة اإليه اأو تطويره اأو تعديله.

�شم��ن اإطار عمل حتليل �شل�ش��لة القيمة، الذي و�شف��ه مايكل بورتر الأول مرة يف عام 1985، حتدد 

ال�شركات اأن�شطة االأعمال االأ�شا�شية والداعمة التي ت�شاهم يف منتجها النهائي، وت�شور كل خطوة 

م��ن خطوات االإنتاج، من الفكرة اإلى الت�ش��ليم. ث��م يقومون بتحليل هذه االأن�ش��طة لتحديد املكان 

الذي ميكن اأن يوفر فيه العمل املال، اأو يزيد من الكفاءة، اأو يزيد من عوامل التفا�شل.

الهدف من حتليل �شل�شلة القيمة هو معرفة كيفية اإن�شاء اأق�شى قيمة للعمل وللعمالء باأقل تكلفة. 

بدون احل�شول على روؤية وا�شحة لكل ن�ش��اط يف �شركة ما، فاإن التو�شيات اخلا�شة باأي حت�شينات 

ت�شتند فقط اإلى التخمني. وعلميا، بدون اإجراء حتليل ل�شل�شلة القيمة، من ال�شعب حتديد ما اإذا 

كانت التغيريات �شت�شيف قيمة جتارية ذات مغزى.

ننفــذ تحليــل وتصميــم القيمــة الخاصــة من تصميم سلســلة القيمة عبــر المخططات 
المعتمدة لتصميم تسلسل القيمة وفق منهجية مايكل بورتر التي تراع:

      حتديد االأن�شطة االأ�شا�شية: لوج�شتيات - عمليات - ت�شويق - توريد - تطوير  ... الخ 

      حتليل االأن�شطة الداعمة 

      ت�شمي��م �ش��كل اأويل للعملي��ات االأ�شا�ش��ية لل�ش��ركة )علمية حتديد نط��اق الرتكيز اخلا�ص 

بال�شركة(

      يتم تطبيق حتليل وحتديد �شل�شلة القيمة �شمن التمرين العملي لربنامج التناف�شية.

آلية التنفيذ 



تصميم الميزة التنافسية المحور الثاني

ميك��ن اأن نع��رف ت�شمي��م   امليزة التناف�ش��ية ب�ش��كل عملي باأنها العوامل التي ت�ش��اعد على ت�ش��كيل 

املوقف املف�شل الذي ت�شعى اإليه املنظمة لكي ربحية وا�شتدامة وفق متو�شعها املنا�شب يف ال�شوق.

و�شع��ت ا�ش��رتاتيجيات امليزة التناف�ش��ية الأول مرة م��ن قبل مايكل بورتر يف ع��ام 1985 يف كتابه 

»امليزة التناف�شية: ابتكار ودعم االأداء املتفوق« حيث قام بورتر بت�شمية اال�شرتاتيجيات العامة 

»قيادة التكلفة« »التمايز«، “الرتكيز« �شمن نطاقات عمل حمددة.

    التعرف على اال�شرتاتيجيات االأ�شا�شية.

    حتديد نطاق ا�شرتاتيجيات التمايز، ا�شرتاتيجيات الرتكيز .

    حتديد معايري ا�شتخدام اال�شرتاتيجية املنا�شبة للعمل .

آلية التنفيذ 

عند تطبيق تحليل سلسلة القيمة والميزة التنافسية 

تتميز ورش مختبر التنافسية 

يكون المشارك قادرا على: 

    تطوير مناذج عمل ال�شركة ومنتجاتها وخدماتها بطريقة علمية وعملية.

    ربط التوجه اال�شرتاتيجي لل�شركة )ال�شغرية اأو املتو�شطة( باآليات عمل وا�شحة.

    اتخاذ قرار التطوير بطريقة اأكرث فعالية.

    عملية من خالل تطبيق عملي ملفاهيم التناف�شية 

    اأورق عمل م�شاعدة لتطوير املفاهيم من خالل التمرين العملي للربنامج

    مادة علمية م�شاندة لور�ص خمترب التناف�شية 



    مرترتدرب وم�ست�سرترتار تنفيذي يف التدريب القيادي واال�سرترتراتيجيات 

واالبتكار.

    مرترتدرب ومعرترتد برامرترتج يف جمرترتال الكوت�سرترتينغ ال�سرترتخ�سي والقيرترتادي 

والتنفيذي 

    يعمرترتل مع عدد من املوؤ�س�سرترتات و�سرترتركات القطرترتاع اخلا�ص واملنظمات 

احلكوميرترتة يف تطوير القدرات القياديرترتة .وت�سميم برامج قيادات 

الثاين وبرامج االإر�ساد والتوجيه املهني داخل املنظمات . 

    يعمرترتل يف جمرترتال التدريرترتب وت�سميرترتم احللرترتول يف جمرترتال التدريرترتب 

القيادي واالإداري ت�سرترتمل القيادة ال�سخ�سية واجلماعية والقيادة 

املوؤ�س�سية .

    جماز دويل وم�سارك يف اإعداد تقييم وتطوير ع�سرات من املقايي�ص 

ال�سخ�سية والقيادية العاملية 

    موؤلف للعديد من االإ�سدارات يف جمال التطوير القيادي وال�سخ�سي 

واالإنتاجية املرتوؤ�س�سية 

أ. غياث خليل هواري



تفا�شيل امل�شاركة:
   تاريخ انعقاد الربنامج : 19 - 21 دي�شمرب 2022 

   وقت انعقاد الربنامج : 6:00 - 9:00 م�شاًء  )بتوقيت مكة املكرمة(

   لغة الربنامج : اللغة العربية 

   مكان انعقاد الربنامج : اأونالين بنظام البث املبا�شر - عرب برنامج

التكلفة والت�شجيل :
�شعر الربنامج  ٤٥٠ $ )�شاملة املادة و�شهادة ح�شور الربنامج، والتمارين(

�شعر خ�شم الت�شجيل املبكر ٢٩٠ $ حتى 12 دي�شمرب   

الدفع :
Gulf  Innovation Company :اإ�شدار �شيك اأوحتويل بنكي با�شم

IBAN (KW56KFHO0000000000011010195808)طريقة الدفع بالدينار الكويتي
Kuwait Finance House - H.O. Branch - Kuwait     Swift Code: KFHOKWKW

IBAN (KW58KFHO0000000000091010158908)طريقة الدفع بالدوالر االأمريكي
Kuwait Finance House - AL-Fiha Branch - Kuwait    Swift Code: KFHOKWKW

الدفع االإلكرتوين:

اأكادميية االإبداع اخلليجي للتدريب االإلكرتوين

Whatsapp: (965) 98853311


