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 أنواع التخطيط



 أنواع التخطيط

 .التخطيط حسب الوظيفة•

 .التخطيط حسب الفترة الزمنية•

 .التخطيط حسب مجال االستعمال•

 .التخطيط حسب الحاجة•



اذا كان حجم الطلب المتوقع لشركة منظفات 

وحدة خطط على اساس  100000سنويا 

 الوظيفة؟

 خطة االنتاج
خطة 
 المالية

خطة الشراء 
 والتخزين

خطة 
الموارد 
 البشرية



 التخطيط حسب الوظيفة

 :ومنها المنظمة في الرئيسية الوظائف يشمل•

 الطلب بحجم التنبؤ بعملية القيام هو :االنتاج تخطيط -1•

  أو قيم الى الحجم ذلك وترجمة المنظمة منتجات على المتوقع

 . أرقام

 االنتاج ادارة هي االنتاج تخطيط بعملية تقوم التي الجهة ان•

 بخطة يتمثل االنتاج ادارة عملية جهود وناتج المنظمة في

 . للمنظمة العامة الخطة من جزءا تعتبر التي , االنتاج

 من التأكد الى التخيطيط هذا يهدف : المالي التخطيط -2•

 االحتياطي المال رأس بتوافر وذلك المالية المنظمة سالمة

 لحاالت المختلفة المستقبل ظروف لمواجهة الضروري

 بهذه ويقوم الطلب زيادة بسبب المفاجئ التوسع أو الركود



 الموارد توفير الى يهدف : البشرية الموارد تخطيط -3•

 معينة زمنية فترة في بالعمل للقيام الضرورية البشرية

 لالختيار التخطيط ويتضمن , المنظمة أعمال سير لضمان

 عملية فناتج . واآلجور اآلداء وتقويم والتدريب والتعيين

 البشرية الموارد بخطة يتمثل البشرية الموارد ادارة تخطيط

 . للمنظمة العامة الخطة من جزء هي التي

 ماتحتاجه تخطيط الى يهدف : والتخزين للشراء التخطيط -4•

  الالزمة اآلولية المواد من االحتياجات من , االنتاج خطة

 التركيز يتم حيث , االنتاج خطة في المقررة الكميات النتاج

  األولية المواد من نوع كل من للشراء االقتصادية الكمية على

 دون المحدد الوقت في المخازن الى وصولها وقت ومعرفة,



 انتاج هو للمنشأة العام الهدف كان اذا

 الفترة اساس على خطط وحدة 500000

 الزمنية؟

التخطيط 
قصير 
 االجل

التخطيط 
متوسط 
 االجل

 

التخطيط 
طويل 
 االجل



 التخطيط حسب المدة الزمنية

هي خطط استراتيجية تغطي مدة : الخطط طويلة االجل -1•

وتواجه االدارة في  .فوقمن خمس سنوات فما  .طويلةزمنية 

 .الخارجية هذا النوع مشكلة عدم التأكد بسبب متغيرات البيئة 

 الخطط من منبثقة خطط هي :االجل متوسطة الخطط-2•

 خطط الى االجل طويلة الخطة تقسم حيث, االجل طويلة

 للتغير عرضة وأقل دقة اكثر تعتبر والتي االجل متوسطة

 .ومتغيراتها البئة ظروف عن دثة اكثر بيانات توافر بسبب

 .ويغطي هذا التخطيط من سنتين الى خمس سنوات

وهي تغطي مدة زمنية تصل الى سنة :الخطط قصيرة االجل-3

وتشكل الخطط قصيرة االجل بمجموعها  .سنة او اقل من 

الخطط متوسطة االجل التي بدورها تشكل الخطط طويلة 



 التخطيط حسب مجال االستعمال

 .السياسات•

 .االجراءات•

 .الطرق•

 .القواعد•

الخطط متعددة 
 االستعمال

 .البرامج•

 .المشاريع•

 .الموازنات التقديرية•

الخطط الوحيدة 
 االستعمال



 تمرين

 العامة ؟بصفتك مدير عام احدى الشركات 

والطرق والقواعد لمنح   واالجراءاتحدد السياسة العامة  -

 والحوافز؟ المكافأت

والطرق والقواعد  للتعيين في  واالجراءاتالعامة  حددالسياسة-

 الشركة؟



 الطرق

 االجراءات

 السياسات



 سياسة الحوافز على اساس العمل وااللتزام للعاملين

وضع –العاملين االجراءات هي تقييم اداء 
 احتساب قيمة العالمة-عالمات

 الطرق

 كيفية احتساب قيمة العالمة

 

 القواعد

غياب العامل دون اذن 
 يحرمه الحوافز



 الخطط متعددة االستعمال

 عام فكري اطار أنها على السياسة تعرف :السياسات-1•

 حيث , مهامهم ممارسة عند المديرون به يسترشد ودليل

 أداء ناتج الى تؤدي التي القرارات باتخاذ وترشدهم تساعدهم

 , المكافآت منح سياسة , االنفاق ترشيد سياسة مثل فعال

 وتوضع المنظمة داخل من الشاغرة الوظائف شغل سياسة

 . العليا االدارة قبل من السياسة

 التي المترابطة الخطوات من سلسلة وهي : االجراءات -2•

  الى التقدم اجراءات مثل العمل تخص محددة نتيجة الى تؤدي

 هو فاالجراء . الموردين من المواد استالم اجراءات , مسابقة

 ماهو توضح فهي السياسة من ووضوحا تحديدا أكثر خطة

 سياسة ضمن عمل النجاز المحددة الفعلية األحداث تسلسل



 فبينما تحديدا أكثر بأنها االجراءات عن وتتميز : الطرق-3•

 , اتباعها يجب التي الخطوات وضع على االجراءات تقوم

  كيفية تماما موضحة واحدة بخطوة باالهتمام الطريقة تقوم

 طريقة , العمل طلبات تعبئة طريقة أمثلتها ومن . انجازها

 . المخزن في المواد ترتيب

 أو به القيام يجب بما محدد بيان هي القاعدة : القواعد-4•

 سلوك توجيه الى وتهدف تصرف أو سلوك من عنه االمتناع

 . الموبايل استخدام عدم , التدخين عدم اشارة مثل العاملين

 ولكنها للتفكير دليل ليست بأنها السياسة عن تختلف القاعدة•

 زمني تسلسل تحديد دون لكن للتنفيذ دليل بأنها االجراء تشابه

 . الخطوات اجراء في


