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The Compass 
"TOWARD GLOBAL SUSTAINABILITY"

البوصلة 
"نحو االستدامة العالمية"

Program Duration: 2 days مدة البرنامج: يومان
This edition continues the theme of Bb Comics. The Compass 

"TOWARD GLOBAL SUSTAINABILITY". This strategic issue 

will become even more important in the years ahead, as all of 

us struggle to deal with the consequences of economy 

challenges, and energy availability. We continue to be the 

most comprehensive strategic comic book on the market, 

with chunks ranging from corporate governance and social 

responsibility to competitive strategy, functional strategy, and 

strategic alliances. We consider the tide time frame a lot of 

people are facing by delivering a small and effective curricula 

chucks to facilitate it’s usage in all business fields.

استكماال  العالمية"  االستدامة  "نحو  "البوصلة  ا�صدار  هذا  يعد 

لسلسلة مكتبة اعمال المصورة لشركة بي بيزنس. فلهذا الكتاب 

أن  حيث  المستقبلية  اهمية  من  الكثير  المصور  االستراتيجي 

الحالية  االقتصادية  المتغيرات  تبعات  من  بشدة  يعانون  الكثيرين 

هذه  تقديم  في  االستمرار  قررنا  فقد  لذا  الطاقة.  مصادر  وتوفر 

في  المتعاملون  يحتاجه  ما  كل  يجمع  مصور  كتاب  بطرح  السلسلة 

وقد  االستراتيجية.  ا�دارة  مبادئ  لفهم  المتباينة  اعمال  مجاالت 

التنظيمي  اداء  محددات  من  بداية  هامة  جزاء  الكتاب  تعرض 

لالستراتيجيات  وصوال  المجتمعية  والمسؤولية  االستراتيجي 

التحالفات  تكوين  وكذلك  التشغيلية  واالستراتيجيات  التنافسية 

بمراعاة  قمنا  فقد  الكثيرين  انشغال  نعلم  أننا  وبما  االستراتيجية. 

لسهولة  المقدمة  للمادة  الفعال  والمحتوى  المناسب  الحجم 

االستخدام في مجاالت اعمال المتباينة.  
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Program overview نظرة عامة على البرنامج

Strategic management is a process of making and imple-

menting strategic decisions concerning how to continuously 

improve organisational performance and impact in an 

ever-changing environment. A coherent strategy provides an 

organization with clear direction as a basis for important 

ongoing decision-making concerning the use of available 

resources. 

Strategic and implementation planning helps an organization 

to formulate its strategy for how best to achieve its aims and 

the steps necessary to get there. Hence modern businesses 

are exposed to and should operate within a prevailing 

business environment, both external as well as within the 

Industry/corporate structure. Strategic management 

prepares you to evaluate both external and micro-level 

challenges, and to deal with these challenges on a long-term 

basis. 

Exploring the different elements of the Strategic Management 

Process, performing environmental scanning, defining 

competitive advantages, formulating strategies, and defining 

the necessary changes for strategy implementation is a key 

factor for a successful leadership. 

This workshop focuses on the strategic management and its 

importance to the success of an organization. It provides you 

with core knowledge, practical skills and tools to encourage 

strategic management and to prepare you to undertake 

strategic and implementation planning in your organization. 

Emphasis is placed on “action learning” and the course 

features presentations, structured learning experiences, 

facilitated discussions, individual and group activities.

وتنفيذ  صناعة  بعملية  يتعلق  ما  كل  هي  االستراتيجية  ا�دارة 

القرارات االستراتيجية وكيفية تحسين اداء التنظيمي باستمرار في 

االستراتيجية  ا�دارة  إن  اعمال.  ببيئة  تحيط  التي  المتغيرات  ظل 

القرار  اتخاذ  عملية  في  للمنظمة  واضح  اتجاه  تقدم  الفعالة 

المتاحة  للموارد  امثل  لالستغالل  فعال  كأساس  االستراتيجي 

وتحقيق النتائج من خالل العنصر البشري.

االستراتيجية  صياغة  على  المنظمة  يساعدان  والتخطيط  الرؤية  إن 

المثلى لتحقيق اهداف المؤسسية. حيث أن مجاالت اعمال الحديثة 

البيئية أخذة  للمتغيرات  التعرض  أكثر تعقيدا من حيث درجة  تعد 

ا�دارة  إن  للمنظمة.  السائدة  الداخلية  الثقافة  االعتبار  في 

وتقييم  ومتابعة  وتنفيذ  إعداد  في  تساعدك  االستراتيجية 

المتغيرات والتعامل معها على المدى الطويل.

يعد التعرض للعناصر المختلفة لعملية ا�دارة االستراتيجية والمسح 

االستراتيجيات  وصياغة  التنافسية  الميزة  وتحديد  البيئي 

أحد  التطبيق  عمليات  في  الالزمة  التغيرات  وتحديد  التشغيلية 

العناصر الهامة لنجاح القيادة االستراتيجية. 

ترتكز ورشة العمل على ا�دارة االستراتيجية وأهمية تطبيقه لضمان 

بالمعرفة  المشاركين  العمل  ورشة  تزود  بحيث  المنظمة.  نجاح 

المشاركين  تؤهل  كما  االستراتيجية  �دارة  الالزمة  اساسية 

وتدعمهم بكافة ادوات الالزمة لتحقيق ذلك الهدف من خالل بيئة 

اشخاص  خبرات  االعتبار  في  أخذة  وشاملة  تفاعلية  تدريبية 

والمجموعات المشاركة.
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Book overview نظرة عامة علي الكتاب

In this time and age, many companies suffer from various 

kinds of problems in the global market place. They try fixing 

those problems one at a time using a fire fighting approach. 

They have a drop in their sales, so they only focus on improv-

ing their sales force and try to gain new business. They have 

many complaints in customer service, so they forget about 

the rest of the issues and pay close attention to customer 

service. They face a high turnover rate, so they drop sales and 

customer service and try to fix their internal employee motiva-

tion and engagement. They face a branding challenge and 

fierce competition from their competitors, so they focus on 

marketing and invest in new marketing campaigns. The prob-

lem here is that those companies are not having a clear strate-

gic approach and a direction that is comprehensive and 

focusing on the different aspects of business. 

That’s why we introduce a comprehensive strategic manage-

ment approach guided by a sharp compass that guides 

companies towards achieving both internal and external 

victories. In this business comic book, we introduce this 

comprehensive approach with five specific strategic manage-

ment tools that take companies from where they are to where 

they want to be, achieving those kinds of victories and contin-

uous success. 

في هذا الوقت، كثير من الشركات، إن لم يكن أغلبها، تعاني الكثير 

من المشاكل في السوق العالمية. يحاولون حل هذه المشكالت، كل 

واحدة منها على حدة، باستخدام طريقة إطفاء الحرائق. إذا واجهوا 

أن  ويحاولون  امر  هذا  على  فقط  يركزون  مثًال،  المبيعات  في  نقص 

الشكاوى من عمالئهم،  الكثير من  إذا واجهوا  بالمبيعات.  ينهضوا 

إذا  العمالء.  خدمة  على  فقط  ويركزون  العمل  زوايا  سائر  ينسون 

يتركون  الشركة،  في  العمالة  تغير  مرتفع من سرعة  واجهوا معدل 

الداخلية  المشاكل  حل  ويحاولون  العمالء  وخدمة  المبيعات 

للموظفين ليقوا الوالء الوظيفي والتحفيز الداخلي في الشركة. إذا 

التسويقية لمنتجات الشركة ووضعها  واجهوا مشكلة في الهوية 

حمالت  في  اموال  وينفقون  التسويق  على  يركزون  التنافسي، 

تسويقية جديدة. المشكلة هنا أن هذه الشركات ليس عندها رؤية 

زوايا  يركز على كل  استراتيجي شمولي  واتجاه  واضحة  استراتيجية 

العمل. 

بوصلة  بإرشاده  تقوم  شمولي  استراتيجي  توجه  هنا  نقدم  لذلك 

داخلية وخارجية.  نجاحات  ليحققوا  الشركات  توجيه  تركز على  حادة 

في كتاب اعمال المصور هذا، نقدم هذا التوجه الشمولي عن طريق 

أن  تساعد  ادوات  هذه  االستراتيجية.  لÉدارة  محددة  أدوات  خمس 

تقوم الشركة بالتحرك من مكانها الحالي إلى اهداف التي تريد أن 

تحققها، وبذلك تحقيق نجاحات وانتصارات مستديمة ومتوازنة. 
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Book overview نظرة عامة على الكتاب

Let’s meet Rashed Khalfan. Rashed is a successful general 

manager from the United Arab Emirates who comes with a 

proven managerial track record based on a solid experience 

in both the local and international markets. Rashed has 

worked in various executive managerial positions in several 

companies and he just got appointed as the new general 

manager of PremStar, a company that has been operating in 

the local Emirati market for ten years in the field of technology 

solutions and digital transformation. The board of directors of 

PremStar headhunted Rashed because of his successful 

experience and the achievements he had in his previous 

companies. PremStar is a middle size company that employs 

40 people and that has expanded to open branches in many 

of the gulf capitals over the last five years. As the company has 

been growing globally, the challenges it faces have been 

increasing and the board needed to hire someone who’s not 

just experienced in this field but also who had a powerful 

strategic approach. 

دولة  من  ناجح  عام  مدير  راشد  خلفان.  راشد  على  نتعرف  بنا  هيا 

المتحدة عنده خبرة موثقة في مجال ا�دارة بسبب  العربية  ا�مارات 

خبرته ا�دارية المتميزة في السوق المحلي والدولي. راشد شغل عدة 

اختياره من  العليا في شركات متعددة واËن تم  ا�دارة  مناصب في 

قبل مجلس إدارة شركة بريمستار ليشغل منصب المدير العام بها. 

العربية  ا�مارات  في  المحلي  السوق  في  تعمل  بريمستار  شركة 

التكنولوجية والتحول  الحلول  المتحدة منذ عشرة أعوام في مجال 

الرقمي. مجلس إدارة بريمستار اختار راشد بعد بحث طويل عن مدير 

عام مناسب للشركة لما رآه في راشد من تاريخ ثري في ا�دارة العليا 

هي  بريمستار  شركة  المتعثرة.  الشركات  إنجاح  في  القوية  وخبرته 

أعوام  الخمس  وخالل   Îشخص أربعين  توظف  الحجم  متوسطة  شركة 

الماضية بدأت في التوسع بفتح فروع لها في عدة عواصم في دول 

التي  المشاكل  الشركة دوليÎ، بدأت  الخليج. ومن خالل توسع نشاط 

االستمرار.  في  الشركة  كيان  يهدد  أصبح  مما  الزيادة  في  تواجهها 

إدارة الشركة أن يبحث عن شخص يشغل منصب  لذلك قرر مجلس 

المدير العام ال يكون فقط ذا خبرة ولكن أيضÎ عنده توجه استراتيجي 

قوي. 
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Book overview نظرة عامة على الكتاب

Over the last three months, Rashed has been analyzing the 

business and financial situation of PremStar. He found out 

that the company has a lot of resources and assets and has a 

great potential for growth and success, but it needed a holis-

tic approach to its strategic management so that it can grow 

and flourish. He heard of a business conference taking place 

in Dubai that focuses on strategic management with many 

guest speakers coming from different countries and sharing 

their experiences over there. The conference is for one day 

and had five guest speakers who flew to Dubai from their 

respective countries. Rashed attended this conference and 

listened to all five presentations. 

التجاري  الوضع  يحلل  وقته  راشد  قضى  الماضية،  أشهر  الثالثة  خالل 

أن  راشد  اكتشف  الوقت  هذا  خالل  وفي  بريمستار.  لشركة  والمالي 

الشركة عندها موارد كثيرة غير مستغلة ولديها ا�مكانية لتحدث 

اتجاه   يوجد  ال  أنه  وجد   Îأيض ولكنه  الشركة.  نجاح  في   Îإيجابي  Óتأثير

تنجح  لكي  ويرشدها  الشركة  يوجه  واضح  شمولي  استراتيجي 

البعيد. راشد سمع بمؤتمر تجاري  أو  القريب  وتزدهر في المستقبل 

االستراتيجية  ا�دارة  على  المؤتمر  هذا  يركز   .Îقريب دبي  في  يعقد 

بحضور كثير من المحاضرين في المؤتمر من دول مختلفة ليشاركوا 

بتجاربهم وخبراتهم مع الحضور. المؤتمر سينعقد ليوم واحد فقط 

ليلقوا  مختلفة  دول  من  لدبي  سيحضرون  محاضرين  خمسة  وفيه 

للخمس   واستمع  بالفعل  المؤتمر  حضر  راشد  المؤتمر.  في  كلمة 

محاضرين.



7

Key 
Modules

المحتوي 
التدريبي

Strategic Management Self-assessment 

"Harvard Business School"

The Concept

      The Seven Strengths of Drawing a Strategy

Environmental Ecology

       ESTEMPLE

             When to use

             Components

             Development

             Application

             Common Pitfalls

Competitive positioning

      Blue Ocean Strategy

             When to use

            Components

            Development

             Application

            Common Pitfalls

Resource Capabilities

      Dynamic Capabilities 

             When to use

             Components

            Development

             Application

             Common Pitfalls

Strategic Growth Options

       Ansoff's Box

             When to use

             Components

            Development

             Application

            Common Pitfalls

تقييم شخصي لمهارات ا�دارة االستراتيجية 

"جامعة هارفارد لÉدارة"

المفهوم الشامل لÉدارة االستراتيجية

      رسم االستراتيجية "نقاط القوة السبعة"

المسح البيئي

ESTEMPLE     

              متى تستخدم هذه ا�داة؟

              مكوناتها

              الدعم المطلوب

              التطبيق

              ا�خطاء الشائعة

الميزة التنافسية

        استراتيجية المحيط ا�زرق

               متى تستخدم هذه ا�داة؟

               مكوناتها

               الدعم المطلوب

               التطبيق

               ا�خطاء الشائعة

القدرات وا�مكانيات

       القدرات الديناميكية

               متى تستخدم هذه ا�داة؟

               مكوناتها

               الدعم المطلوب

               التطبيق

               ا�خطاء الشائعة

استراتيجيات النمو

       مصفوفة أنزوف

               متى تستخدم هذه ا�داة؟

               مكوناتها

               الدعم المطلوب

               التطبيق

               ا�خطاء الشائعة
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Key 
Modules

المحتوي 
التدريبي

Managing Performance Strategically

      Balanced Score Card

             When to use

             Components

             Development

             Application

             Common Pitfalls

Realization

      Six Stratigraphic Principles

The Interpretation, Impact & Action plan 

Indispensable References

The Application

إدارة اداء االستراتيجي

Balanced Score Card      

                متى تستخدم هذه ا�داة؟

                مكوناتها

                الدعم المطلوب

                 التطبيق

                 ا�خطاء الشائعة

ا�دراك االستراتيجي

       مبادئ التطبيق الست

خطة العمل

مصادر ال غنى عنها

الحاالت العملية التطبيقية

Learning Outcomes ا�هداف التدريبية
عليها  تبنى  التي  الخمس  اسس  اكتشاف 

االستراتيجية

رسم صورة مقنعة ومتفردة الستراتيجية المنظمة

تطوير مهارات القيادة االستراتيجية

ودمج  االستراتيجي  ا�طار  استخدام  كيفية  اكتشاف 

اخرين

Discover the five key foundations that every strategy 

should be built upon.

Draw compelling and unique picture that capture your 

organization's distinct strategy.

Develop your leadership strategic skills.

Discover how to use the strategy framework and how 

to engage others. 
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Application التطبيق

A case study tool kit is available where each work-group will lead a Harvard® case discussion or else. You typically need to search 

outside the case to look for more information. A good discussion should provide your peers with background information and 

updated information (after what happened in the case), if applicable. They should be thorough, accurate, clear, insightful, and 

apply the principles and tools learned in the course. You must take a role as discussion leaders and encourage your classmates’ 

participation. Each group member can be in charge of one or two discussion questions, or providing background and updated 

information. It is up to your group to decide how to proceed and divide the job. Feel free to use games, videos, and other means to 

engage your peers. 

يتم دعم المشاركين بمجموعة منتقاة من الحاالت العملية بحيث تتم مناقشة حالة داخل ورشة العمل. تعتمد المناقشة الجيدة للحاالت العملية 

ثاقبة للمستقبل وتطبيق  الدقيقة والصحيحة ورؤية  المعايير  اداء بناء على عدد من  على تقديم خلفية شاملة للحالة. وسوف يتم تقييم 

المبادئ العلمية التي تمت مناقشتها والتطرق لها في ورشة العمل. يجب على المجموعات مشاركة الحضور بحيث يكون كل مشارك مسؤول 

عن تقديم جزء من المناقشة. و باستطاعتهم استخدام العاب وفيديوهات و غيرها من الوسائل بالمشاركة مع بعضهم البعض .

CASE Discussions and Analysis "Harvard Cases Toolkit and others"

مناقشة حاالت عملية "المصدر جامعة هارفارد لعلوم ا�دارة" وغيرها



مدة العرض التقديمي للمجموعة ٢٠ دقيقة با�ضافة 
إلى ١٠ دقائق للمناقشة

جميع  حضور  في  التقديمي  العرض  سيتم 
المجموعات المشاركة

على  استنادا  العملية  الحالة  تحليل  سيتم 
المفاهيم العملية التي تم تناولها

المستقبلية  االستراتيجية  الخيارات  تحديد  يجب 
والتوصيات الخاصة بكل مجموعة

نقاط تؤخذ في االعتبار:

        التسلسل المنطقي للعرض التقديمي

        رسم العالقات بين المفاهيم التطبيقية

        تقييم مستويات ا�داء على مدار زمني واسع

      تجنب التحليل السطحي للموقف دون االعتماد على منطق 

عملي في اتخاذ أحد الخيارات االستراتيجية

       استخدام لغة ا�عمال ومهارات العرض والتقديم

       التعرض لمزيد من المفاهيم وا�دوات ا�خرى

        استخدام التحليل المالي في مصلحة الخيارات االستراتيجية 

المطروحة

وكيفية  المستفادة  التطبيقية  بالدروس  خاص  جزء  إضافة         

استخدامها مستقبليا في العمل

Up to 20 minutes' presentation and 10 minutes' 

discussion and Q&A. 

Open floor session with all teams attending the 

presentations. 

Strategically analyze the case study using the 

strategic decision making structure. 

State the future strategic options and your 

recommended ones and back it up. 

The following points are critical: 

      Logical Structure. 

      Drawing linkages between concepts. 

     Showing evolution of trends/discontinuities and 

not just a snap shot in time. 

     Avoid superficial conclusions or simple applica-

tion of the tools without clear rational, reasoning and 

critical thinking. 

      Using Business language and Presentation skills. 

      Utilizing extra additional relevant tools/concepts. 

       Utilizing Financial data/analyses to draw strategic 

implications/conclusions. 

       Add a reflection slide on your learning experience 

from the workshop and project and how will you use 

it in your future work.
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Case Discussion 
Evaluation Criteria

معايير لمناقشات 
الحاالت العملية
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Participant 
Kit

الحقيبة 
التدريبية


