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في  هامدى تطبيقو  اإلدارة اإلستراتيجية

 المنظمات المصرية

  بالتطبيق علي 

   (السإمي)الشركة المصرية لألمالح والمعادن 

 شركة النصر للمالحات  
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 مقدم إلي 

   

– 

www.almohamady.com 

almohammady.comalmohammady@ 

 

http://www.almohamady.com/
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 محتويات البحث
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 إهداء
 

 

 إهداء إلى معلمى و أبى     

 إهداء إلى أسرتى رمز العطاء        
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 مقدمة: أوال 

اإلدارة اإلستراتيجية من حاجة   تلقد نبع
المنظمات والمشاكل التي تواجهها وبهذا فهي قد  

ت من واقع مجتمع األعمال وليس من الواقع أنش
فعندما  يواجه المديرون مشاكل معقدة  . األكاديمي 

ومتغيرة وشاملة تنشأ الحاجة إلي أسلوب يعالج  
هذه المشاكل من منطق متكامل وليس مجرد 
معالجات متفرقة وهذا ما ال يقدمه أي مجال  

   إدارة األعمال سوى هذا المنهجأخرفي 
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  إن ممارسة اإلدارة اإلستراتيجية تختلف من
ومن وقت ألخر وذلك حسب  ألخرى دولة 

هذه الدولة وظروفها السياسية   قفمو
واالقتصادية والثقافية والتعليمية لذلك فهناك  

اختالف كبير بين ممارسة اإلدارة 
اإلستراتيجية في الدول المتقدمة عنه في 

نمو مثل  األقل الدول النامية عنه في الدول 
مصر لذلك يحاول هذا البحث التعرف علي 

 .شكل الممارسة داخل مصر 
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نبذة عن الشركة المصرية للمالح و المعادن        

 ( :إميسال) 

و تقع مصانع   1984تأسست هذة  الشركةعام  -

الشركة على الشاطئ الجنوبي لبحيرة قارون فى زمام  

محافظة الفيوم على -مركز ابشوى  -قرية شكشوك 

كيلو متر جنوب غرب القاهرة و تقدر 122بعد 

فدان   1750المساحة المقامة عليها المصانع حوالي 

فدان على هيئة أربعة أحواض إل ستخالص   1250

فدان إلنشاء المصانع   500األمالح أما الباقي وقدرة 

 . والمدينة السكنية للعاملين 
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 أهم المساهمين في الشركة 
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 رفعت الشركة عن كاهل شركات المنظفات الصناعية عبء استيراد
مادة كبريتات الصوديوم الالمائية من الخارج منذ بدء انتاج 

وبالتالي وفرت العملة الصعبة التى كانت  1993مصانعها عام 
 .تستنفذ في االستيراد



 (.ملح الطعام)كلوريد الصوديم 

 (.  لتنيع المنظفات و الزجاج و لب الورق)كبريتات الصوديم االمائية -

 المشروعات المستقبلية: 

 (.لعالج نفص المغنسوم في النباتات)كبريتات المغنسيوم   

 .إنتاج فلز المغنسيوم من أمالح كلوريد المغنسيوم   

 (.كربونات الصوديم )إنتاج الصودا أش   

 .إنتاج كبريتات البوتاسيوم  

 .أمالح البرومين والبرون  

  .إنتاج طحالب الدونانيالسالينا  
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 .الموصفات القياسية المصرية 1.

 .14001شهادة افلاليزو نظام ادارة رقم 2.

 .9002شهادة الجودة االيزو 3.

 (. (HACCPشهادة نظام تحليل المخاطر و تحديد نقاط التحكم 4.

 



-أريتريا  -سوريا -المغرب  -السودان   -تونس -السعودية  -األردن 

 .تركيا -رومانيا  -اليونان  -فلسطين  -العراق 
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  تحديد وتقييم رؤية المنظمة ورسالتها: ثالثًا 

 Mission  الرسالةما هى 
    لها  األساسي والفريد  الغرض  عنرسالة المنظمة تعبر

الذي يميزها عن غيرها من المنظمات التي تعمل معها في  و
شكل   والمنظمة  ويحدد أيضا مجال عمل ، نفس المجال

 .  سواق يتم ددمتها األو التى تقدمهامنتجات ال

  تعتبر عملية تحديد الرسالة هي أولي دطوات عملية األدارة
االستراتيجية وتعتبر عملية صياغة الرسالة عملية صعبة  

 :لمنظمةلوتستغرق وقت طويل لكنها ضرورية حيث توفر 
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االتفاق علي غرض المنظمة ورسالتها األساسية من قبل   -1
كل األطراف الدادلية والخارجية التي لها مصالح في 

   .المنظمة 

 .  توفير أساس جيد للتحفيز وتخصيص الموارد المختلفة  -2

   .بناء وتوفير لغة واحدة مناسبة دادل المنظمة  -3

وضع أساس جيد لبلورة أهداف محددة بوقت وتكلفة  -4
 .   ومستوى جودة محدد

تحديد من سيظل يعمل دادل المنظمة لتحقيق رسالتها   -5
 .ومن غير قادر علي ذلك 

ويتم تطوير رسالة المنظمة في ضوء رغبات واحتياجات   -
 –العمالء )أصحاب المصالح وهم األطراف الخارجية 

و  ( المقرضين  –المنافسين  –الحكومة  –الموردين 
 ( .العمال  –المساهمين  –األدارة العليا )األطراف الدادلية 
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 الشعار

 نحن و المستقبل لخير مصر
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رسالة الشركة المصرية لألمالح والمعادن 

 (السإمي)
لقد نشأت الشركة لحماية بحيرة قارون كمحمية طبيعية ووقف  
االرتفاع المستمر في نسبة الملوحة بها حفاظا علي أحيائها  
المائية وثرواتها السمكية من دالل استخالص األمالح منها  

باألضافة إلي تكوين قاعدة صناعية  . واالستفادة بها 
للصناعات الكيمائية المتطورة عن طريق التطوير والتحديث  

والتدريب لتحقيق أهداف الدولة التنموية واألجتماعية  
" انتج في مصر"ودلق فرص عمل جديدة تحت شعار 

وأحالل المنتجات المصرية بديال من المستورد وتحقيق  
التميز في انتاجها واحراز القدرة التنافسية في األسواق  
المحلية والعالمية لتكون القادة في الصناعة في الشرق  

 .  األوسط 
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 رسالة شركة النصر للمالحات 

لقد وجدنا لتزويد الصناعة المصرية وداصة الكيماوية   

والدوائية والغذائية والمستهلكين باحتياجاتها من 

منتجات الشركة من األمالح ذات الجودة الفائقة من  

دالل التطوير والتحديث واالستعانة بعمالة متخصصة  

ومدربة عالية الخبرة وتلبية احتياجات السوق المحلي 

واألسواق الخارجية من دالل التميز عن األدرين  

 . واحتالل مكانه كبرى في الصناعة

علي هذه الرسالة أنها رسائل عامة غير محددة وغير موثقة  يالحظ

وليس محدد بها أولويات معينة يجب أن تبدأ الشركة للوصول إلي 

 .  أهداف إستراتيجية بعيدة المدى 
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ويمكن تقييم هذه الرسائل من دالل مصفوفة تقييم الرسالة كما 

 :  يلي 

 مصفوفة تقييم رسالة المنظمة 
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رؤية الشركة المصرية لألمالح والمعادن 

Vision 
  خلق مجتمع صناعي وعمراني حديث

ومتطور ونظيف لتدعيم أهداف الدولة  
 .  التنموية واالجتماعية 

يالحظ أن هذه الرؤية توضح ماذا تريد أن تصل إليه  * 
الشركة في المستقبل ولكن لها يوجد بها الطموح 

الكافي ألن تصبح القائدة في الصناعة كما هو محدد 
 .  في الرسالة 
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 Vision رؤية شركة النصر للمالحات

 التميز عن المنافسين من خالل التطوير المستمر

  

هذه رؤية عامة وال توضح المكانة المستقبلية للشركة  * 
 أوكيفية الوصول إلي هذه المكانه 
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 :تحليل البيئة الداخلية والخارجية :  رابعا 

 ويتم وضع المنظمة علي: 

 . مصفوفة تقويم البيئة الخارجية  -

 .   مصفوفة تقويم البيئة الداخلية -

 .CPMمصفوفة المالمح التنافسية  -
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 :مصفوفة تقويم البيئة الخارجية  
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 ( السإمي)الشركة المصرية لألمالح والمعادن 

 

العوامل الخارجية

1 2 3 4

فرص                                            تهديدات
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 شركة النصر للمالحات 

 

العوامل الخارجية

1 2 3 4

فرص                                           تهديدات
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  :مصفوفة تقويم البيئة الداخلية 
 :خطوات إعدادها 

 التعرف علي نقاط الضعف والقوة للمنظمة أ-

 (  1 -0)تحديد أوزان تتراوح ما بين ب-

 :حيث يمثل الترتيب ( 4 -1)ترتيب لكل عنصر من ج-

 نقطة ضعف ثانوية  -2نقطة ضعف خطيرة                         -1

 نقطة قوة أساسية  -4نقطة قوة ثانوية                               -3

الحصول علي الدرجة المرجحة لكل عنصر وذلك بضرب الوزن د-

 النسبي في الترتيب الخاص بكل عنصر 

الحصول علي الدرجة الكلية المرجحة للمنظمة وذلك بجمع ه-

 .  الدرجات المرجحة لجميع العناصر 
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الشركة المصرية لألمالح والمعادن  

 (اميسال)

0.22 1 0.22

0.36 2 0.18

0.45 3 0.15

0.6 4 0.15

0.8 4 0.2 درجة عالية من جودة المنتجات 

0.4 4 0.1 قوة البحوث والتطوير 

2.83 1

د.م الدرجه  الوزن العوامل الداخليه األساسيه

 هيكل تنظيمي غير جيد 

عدم وجود إدارة للتسويق  

وفرة في رأس المال   

هامش ربح مرتفع  

العوامل الداخلية

1 2 3 4

  قوة                             ضعف
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 شركة النصر للمالحات

0.3 3 0.1

0.5 2 0.25

0.6 2 0.3

0.4 2 0.2

0.6 4 0.15 جودة التعبئة والتغليف 

2.4 1

ارتفاع المبيعات  

انخفاض الروح المعنوية للعاملين

عدم وجود بحوث وتطوير   

ضعف الطاقة اإلنتاجية 

د.م الدرجه  الوزن العوامل الداخليه األساسيه

العوامل الداخلية

0 1 2 3 4

قوة                                     ضعف
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 :مصفوفة المالمح التنافسية  -

 وتستخدم هذه األداه في التعرف علي المنافسين وتحديد

 .  مواطن القوة والضعف لدى الشركة ومقارنتها بالمنافسين 

 وخطوات أعداد المصوفة: 

 :  ختيار عوامل النجاح الرئيسية في الصناعة ومن أهمها اأ-

 الترويج واألعالن  -التكلفة       -الحصة السوقية        -      

 جودة المنتجات  -الطاقة األنتاجية       -الموقع        -      
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تحديد الوزن النسبي ويتم تحديد أوزان تقريبية من خالل المقارنة ب-

 صفر ( 1 -0)بين المنافسين وتتراوح 

 

 

 

 :الترتيب من حيث القوة والضعف ج-

حيث يتم ترتيب كل عامل من عوامل النجاح السابقة أمام كل منافس  -

 :لتحديد ما قد يمثل ذلك من عنصر قوة ضعف كما يلي 
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تحديد الدرجة المرجحة وتشير درجة القوة والضعف النسبية لكل د-

 .منافس بالنسبة لكل عنصر من عناصر النجاح في المنافسة 

تحديد الدرجة النهائية للقوة التنافسية وذلك للحصول علي مجموع ه-

 (1:4)الكلية من 



MBM Group 

   : وبالتطبيق
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 مصفوفات المواءمة :خامسا 

 
مصفوفة SWOT 

مصفوفةBoston  

 مصفوفة Space 

مصفوفة GE  
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 SWOT مصفوفة

 

 الن

صافى الوضع الخارجى صافى الوضع الداخلى صافى الوضع الخارجى صافى الوضع الداخلى

2.1 2.4 2.7 2.83

شركة النصر شركة أميسال

النصر

أميسال

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

الداخلى

ى
ج
ر
خا

ال
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 التعليق على المصفوفةSWOT 

 

 بأتباع أستراتجيات هجومية ( أميسال ) نوصي

مثل التكامل الرأسي و االستحواذ حيث يمكن 

أتباع أستراتجية التكامل للخلف عن طريق شراء 

أراضي حول بحيرة قارون ألستخدامها في 

 .أستخالص األمالح 
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 لشركة اميسال Bostonمصفوفة

كلوريد الصوديوم

كبريتات الصوديوم

-0.2

0

0.2

0 0.5 1

المركز التنافسى

ة
ع
نا
ص

ال
و 

م
 ن
ل
عد

م
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 لشركة النصر Bostonمصفوفة

-0.2

0

0.2

0 0.5 1

المركز التنافسى
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 لشركة اميسال Space مصفوفة
الوضع الخارجي الوضع الداخلي

ق ص ق م 
3 األجراءات الحكومية 5  ربح مرتفع
5 أنتاج منتجات صديقةللبيئة 5 وفرة رأس المال
6 التقدم التكنولجي
14 المجموع 10 المجموع

4.67 المتوسط 5 المتوسط
ث ب م ت

-3 التقلبات في أسعار الصرف -2 جودة المنتجات
-1 قوة المنافسة -5 هيكل تنظيمي غير جيد

-5  عدم وجود إدارة تسويق
-1 قوة البحوث والتطوير

-4 المجموع -13 المجموع
-2 المتوسط -3.25 المتوسط

2.67 صافي الوضع الخارجي   ص 1.75 صافي الوضع الداخلي   س

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

-6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6
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 لشركة النصرSpace مصفوفة
الوضع الخارجي الوضع الداخلي

ق ص ق م 
2 اإلجراءات الحكومية 4     أرتفاع المبيعات    
5 التقدم التكنولجي
3 إنتاج منتجات صديقة للبيئة
10 المجموع 4 المجموع

3.33 المتوسط 4 المتوسط
ث ب م ت

-3 التقلبات في أسعار الصرف -1             جودة التعبئة              
-3 قوة المنافسة -4 ضعف الطاقة االنتاجية

-4  عدم وجود بحوث و تطوير 
-4  أنخفاض الروح المعنوية

-6 المجموع -13 المجموع
-3 المتوسط -3.25 المتوسط

0.33 صافي الوضع الخارجي   ص 0.75 صافي الوضع الداخلي   س

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

-6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6



MBM Group 

  GE مصفوفة

 لشركة اميسال

 

 

 كبريتات الصوديوم

 

 

 كلوريد الصوديوم

ْ 

84.5% 

15.5% 
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  GE مصفوفة

 لشركة النصر

 

 

 ْكلوريد الصوديوم
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1 2 
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    GEالتعليق على

: نوصي الشركةبأتباع أستراتجية تنويع

المنتجات و كذلك التكامل الرأسي 

 .للخلف
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 يالحظ أته من األفضل للشركة اتباع استراتيجيات

مثل شراء أراضى  (التكامل الرأسى للخلف 

و تنويع المنتجات  )المالحات على بحيرة قارون 

 .و هذا ما تقوم به الشركة بالفعل 
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Special thank 

 : 

     Banat.com   


