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  الفكرة الرئيسية

  

عملت منشأة وان واي فوروارد لصالح أحد العمالء من الجهات الحكومية بمنطقة 

إلعداد منهجية مقترحة إلنشاء من خالل تقديم خدمات استشارية الخليج العربي 

جية وكمة ووضع خطة استراتيوحدة مؤسسية جديدة، بحيث يتم تطيبق مباديء الح

وهيكل تنظيمي للوحدة المؤسسية الجديدة، وخطة العمل إلنشائها بحسب األهداف 

  .المقررة لها والغرض منها
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الممارسات التي يشتمل يتم الدمج في التطبيق ما بين التوصيات وأفضل 

عليها كل من النماذج وأطر العمل اإلدارية المختارة، بحيث تتكامل فيما بينها 

ادة القصوى في النتائج المؤسسية، ويكون ذلك من خالل مراعاة 

عمليات الحوكمة في تطبيق مكونات المعمارية المؤسسية، ومن ثم في إنشاء عناصر 

لتميز المؤسسي، مع توظيف األدوات المقدمة من مكتب إدارة 

  .المشروعات، وأدوات التخطيط االستراتيجي في بطاقة األداء المتوازن

  )القطاعات، والمجاالت، والمكونات

الوحدات (معمارية األعمال 

  )الوظيفية، العمليات

  عمليات الحوكمة بحسب إطار عمل الكوبت

  عناصر التمكين في نموذج التميز المؤسسي

الشراكات 

  والموارد

العمليات، 

والمنتجات، 

  والخدمات

  
مكتب إدارة 

  المشروعات

  

  نتائج األداء بحسب نموذج التميز المؤسسي

  األعمال  

 

  المنهجية المقترحة

يتم الدمج في التطبيق ما بين التوصيات وأفضل 

عليها كل من النماذج وأطر العمل اإلدارية المختارة، بحيث تتكامل فيما بينها 

ادة القصوى في النتائج المؤسسية، ويكون ذلك من خالل مراعاة 

عمليات الحوكمة في تطبيق مكونات المعمارية المؤسسية، ومن ثم في إنشاء عناصر 

لتميز المؤسسي، مع توظيف األدوات المقدمة من مكتب إدارة التمكين بحسب نموذج ا

المشروعات، وأدوات التخطيط االستراتيجي في بطاقة األداء المتوازن

القطاعات، والمجاالت، والمكونات(المعمارية المؤسسية 

البنية (المعمارية التقنية 

  )التحتية، تقنيات اإلنترنت

معمارية نظم المعلومات 

  )والتطبيقاتالبيانات (

معمارية األعمال 

عمليات الحوكمة بحسب إطار عمل الكوبت

عناصر التمكين في نموذج التميز المؤسسي

  االستراتيجية  البشر
الشراكات 

والموارد

  
بطاقة األداء 

  المتوازن

  

نتائج األداء بحسب نموذج التميز المؤسسي

  المجتمع  العمالء

التطبيق

النتائج
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يتم الدمج في التطبيق ما بين التوصيات وأفضل   

عليها كل من النماذج وأطر العمل اإلدارية المختارة، بحيث تتكامل فيما بينها 

ادة القصوى في النتائج المؤسسية، ويكون ذلك من خالل مراعاة وتحقق االستف

عمليات الحوكمة في تطبيق مكونات المعمارية المؤسسية، ومن ثم في إنشاء عناصر 

التمكين بحسب نموذج ا

المشروعات، وأدوات التخطيط االستراتيجي في بطاقة األداء المتوازن

المعمارية المؤسسية 

المعمارية التقنية 

التحتية، تقنيات اإلنترنت

  القيادة
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Contact Us 
 
The OneWayForward Inc. 
A Sole Proprietary Management Consultation Firm
Mailing Address: Post Box #112, Sheikh Zayed Post O
6

th
 of October, Giza, Egypt, Postal Code: 12588

Website: http://www.OneWayForward.com
Email: contact@onewayforward.com
Commercial License # 42678, Commercial Regist
Tax ID # 376-625-759, 6th of October, Giza, Egypt
US Tax ITIN: 923-99-9817 

 
 
Egypt Office: 
Capital Business Park,  
Building 'B6', Office #103, 1st floor,
Sheikh Zayed City, Giza, Egypt 
Working Hours: 08:00 AM - 05:00 PM
Saturday - Thursday 
Mobile: +2 - 0111 360 55 33   
  
 
Dubai Office: (hired on-demand) 
Regus Business Center,  
Burjuman Business Tower,  
Burjuman, Dubai, UAE 
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contact@onewayforward.com   
Commercial Register # 15731,  
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Scan to go to our website 
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