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 للمالك العالي في إدارة حصر التبغ والتنباك السنوي اللقاء

 الريجي"في  2021-2020مسار التخطيط لعامي "

 الحدث -2019تموز  5و 4ي فخميس والجمعة يومي ال

 

واالقتصادي لمالي معهد باسل فليحان ا م إدارة حصر التبغ والتنباك بالتعاون معنظ  ت  للسنة السادسة على التوالي، 

 مقر  الريجي في الحدث. في  2019تموز  5و 4 للمالك العالي وذلك على فترة يومين فيالسنوي  اللقاء

 

 سوف يتيح هذا اللقاء للمالك العالي:

 التشغيليةاالستراتيجي والخطط التخطيط بالمرتبطة التحديات التعم ق في  .1

واقتراح  2021-2020لألعوام  في الريجي خطط المديريات والوحداتالتفكير المشترك في  .2

ب ل واألدوات الف ضلى ل  . متابعتهاالس 

ومرافقة اللقاء السنوي هذا إدارة  HR Works، المدير العام لشركة األستاذ شارل صليبا الخبير تول ىيسوف 

لة، واضحة، ومواءمة خطة عمل دقيقة، مفص  استخالص المالك العالي، بعد اللقاء، وصوالً إلى 

 الستراتيجية الريجي. 

 2019تموز  4الخميس في األول :  اليوم

 وصول المشاركين  8.30-9.00

 2019مدخل إلى اللقاء السنوي لعام  9.00-10.00

ة ومنهجية العمل2019أهداف لقاء   ، المخرجات المتوقع 

10.00-11.00 

 :2019لعام  لقاء السنويل الرسمي فتتاحاال

 عريف/ة الحفل كلمة 

   رئيسة معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي السيدة لمياء المبي ض بساط،كلمة 

  عام إدارة حصر التبغ والتنباك، األستاذ ناصيف  مديركلمة رئيس لجنة االدارة
 سقالوي

 توزيع إفادات المشاركة في برنامج التطوير القيادي واإلداري 

  شهادات من المشاركين في برنامج التطوير القيادي واإلداري  

 الصورة التذكارية 

 كوكتيل  11.00-11.30
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 مراجعة للتخطيط االستراتيجي ونماذج العمل  11.30-13.30

 ها الريجي وأهداف ةالستراتيجي وجزعرض م 

  ترجمة األهداف على مستوى كل وحدة تنظيمية في الريجيأهمية 

 االستراتيجي تخطيطمراجعة سريعة لخطوات ال   

 خطتهم السنوية نموذج التخطيط المعتمد والذي سيستخدمونه في وضع عرض 

 غداء   13.30-14.30

 :سلسلة القيمة ومسار التخطيط 14.30-16.30

  تمرين سلسلة القيمةValue Chain في الريجي ومساهمات الوحدات التنظيمية 

 التحضير، التخطيط، التنفيذ، المتابعة، : التخطيط السنوي للريجي إعداد مسار
 .التقييم ،التحسين

 

 2019ز تمو 5اليوم الثاني : 

 خطط المديريات وربطها باستراتيجية الريجي  9.00-11.00

 مع لمواءمة ومناقشة مدى ا ةتنظيمي ةحدولكل  الحالية مراجعة ملخص الخطط السنوية
 ستراتيجية الا

  مات الاقتراح    تحسينلالضرورية لمقو 

 

 استراحة  11.00-11.30

 وضع الخطة السنوية: 11.30-13.30

 ف وتنقيحهاوضع الئحة األهدا 

 وضع مؤشرات األداء لكل هدف وتنقيحها 

 تفصيل الخطوات التنفيذية لكل هدف 

 واالتفاق على الخطوات التالية األولي ة جمع الخطط 

 تحديد جدول زمني للمرافقة والمتابعة   

 اختتام، توصيات، تقييم  13.30-14.00


