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تاددحموةيجيتا>;سإلاةطخلليدانلاةرادإسلجماهعضوTUلاةيداش>;سإلاتاددحملاعماقفاوتماهاوتحمءاجدقو،قافتالايدانلةيليغشتلاوةيجيتا>;سإلاةطخلانمةثدحملاةخسنلاةقيثولاهذهنمضتت

قيرفـ لبقـ نمـ م2020ـ >oمسيدـ 30ـ ىpاـ >oمفونـ 10ـ نمـ ة>;فلاـ لالخـ ةطخلاـ نمـ ةثدحملاـ ةخسنلاـ دادعإـ متـ دقوـ ،يدانلاـ تارادإـ ةءافكـ تاددحموـ ةيلودلاـ ةطخلاـ دنبوـ ةيجيتا>;سإلاـ دنبـ ةمكوحلاـ عورشموـ ماظنـ لالخـ نمـ ةضايرلاـ ةرازو

ةرادإبـ يذيفنتلاـ سيئرلاوـ ةمكوحلاـ عورشمـ راشتسمـ فيلكتـ متـ مدقوـ ةفلتخملاـ باعلألاوـ ةيسنلاـ تائفلاوـ لوألاـ قيرفلاـ ةرادإـ ي|ـ نzيذيفنتلاـ ءاردملاوـ تارادإلاـ يبوسنموـ ءاردمـ نمـ ةيذيفنتلاـ ةرادإلاـ مثـ ةرادإلاـ سلجمبـ اءدبـ يدانلاـ لمع

.يدانلاتارادإةفاكلةيليغشتلاططخلاوةيجيتا>;سإلاةطخلاليصافتي|تابلطتملاو>zياعملاسكعززعيامبوةمكوحلا>zياعمليصافتنمم��رقلارظنةطخلاثيدحتةيلمع

The(نزاوتملاءادألاةقاطببولسأوةيجهنمدامتعإورايتخامتدقو Balanced Scorecard BSC(اهمهأصئاصخنمھبعتمتتاملةيجيتا>;سإلاةنجللبقنم:

financial(ةيلاملاداعبألاى7عا45مضتلطيطختلاي-لماكتلاولومشلا1. aspects(غو@Aةيلاملا)non-financial(.

تاداريإلاــ ي-ــ ومنلاــ فدهــ قيقحتكــ ،فادهألاــ قيقحتلــ ةمزاللاــ بابسألاــ ديدحتــ ى7عــ دكؤيــ ھنوكلــ –ىgاعتــ هللاــ نذإب–حئاتنلاــ قيقحتــ ى7عــ تانامضلاــ ىوتسمــ عفريوــ ،"cause-effect“بابسألابــ جئاتنلاــ طبريــ يذلاــ ةببسلاــ أدبمــ ى7عــ ةقيرطلاــ تينب2.

ابابسأـ لكشتـ ةفلتخمـ لماوعلـ ةجيتنك
ً

لكشيـ يذلاـ رداكلاـ �@فحتوـ بيردتوـ رايتخاـ ةدوجـ ا45مـ بابسأـ رفوتـ بلطتيـ ةمدخلاـ ةدوجـ عفرـ فدهـ قيقحتوـ ،ن@بستنملاـ ���روـ ةدوجلاـ ىوتسمـ ى7عـ ظافحلاـ كلذكوـ جيوwAلاوـ قيوستلاكـ ا45مـ دبـ الـ تابلطتموـ 

اببس
ً

ايسيئر
ً

خلامهعملماعتلانمققحتملاداريالاى7عظافحلاوءالمعكم�5لعظافحلايgاتلابومهاضرقيقحتى7عصرحلاولمعلاوءالمعلاون@بستنملاعمةقالعلاةرادإب��عملاكلذكوهوةدوجبةمدخلاميدقتي-

lagging(ةيلاحلاـ عفرـ تارشؤمـ ًءاوسـ ،)KPI’s(ءادألاـ سايقـ تارشؤمـ دعبـ ا45مضتلـ ءادأللـ سايقـ ةليسوـ نزاوتملاـ ءادألاـ ةقاطبـ رفوت3. KPI’s( ةيدايقلاـ ةيداشرإلاـ تارشؤملاـ وأـ ،لمعلاـ ةيا45بـ ةلاحلاـ نعـ روصتـ مدقتـ ��لاوـ)leading KPI’s( مدقتـ ��لاـ

.لمعلاذيفنتلالخكاردتسإلاوبيوصتللةليسومدقتوةيجيتنلاةلحرمللوصولالبقوذيفنتلالالخءادألانعروصت

.)ءادألاسايقتارشؤموجماربوعيراشمنمةيذيفنتلاتافد�5سملاوتاردابملا(ةيليغشتلارصانعلاو)ةيجيتاwAسإلافادهألاوةيجيتاwAسإلاتاياغلاوةيرهوجلاميقلاوةلاسرلاوةيؤرلا(ةيجيتاwAسإلارصانعلان@بنزاوتملاءادألاةقاطبطبرت4.

.ذيفنتلل��مزلاراطإلاديدحتوذيفنتيgوؤسموةعباتميgوؤسمةيمستةرورضى7عديكأتلالالخنمةلءاسملاوةيلوؤسملاأدبمزيزعتبنازوتملاءادألاةقاطبةقيرطمت5 5.

جذامنلـ ةماعـ ةيبتكمـ ةنراقمـ ةساردـ ى�عوـ يدانلاـ يبوسنمـ ھبـ ماقـ يذلاـ )��U)SWOTفانتلاـ ليلحتلاـ ى�عـ >zبكـ لكشبـ تدمتعاـ امكـ ةطخلاـ نمـ ةدمتعملاـ ةقباسلاـ ةخسنلاـ ى�عـ امـ ةجردبـ ةيليغشتلاوـ ةيجيتا>;سإلاـ ةطخلاـ ثيدحتـ دمتعاو

.ةيلودلاوةيميلقإلاوةيلحملاةيدنألانمددعل"benchmark“ةنراقملل

تاءاقلـ 3ـ طسوتمبـ ةيرودـ ةرغصمـ ةيدرفـ تاءاقلوـ ،ةيبتكمـ فيلاكتوـ ماهموـ لمعلاـ شروـ نمـ ددعـ دقعـ لالخـ نمـ م2020ـ >oمسيدـ 30ـ �Tحـ >oمفونـ 10ـ نمـ ة>;فلاـ يدانلاـ تارادإلـ ةيليغشتلاـ ططخلاوـ ةيجيتا>;سإلاـ ثيدحتـ قرغتساـ دقو

160ــ ددعوــ ايجيتا>;سإــ فدهــ 22ــ وــ  zكرتــ ةقطنمــ 17وــ ةيجيتا>;سإــ تاياغــ 4ــ نمــ ةنوكمــ م2023-2020ــ ماوعألاــ نعــ قافتالاــ يدانلــ ةيليغشتلاــ ةيجيتا>;سإلاــ ةطخلاــ تءاجــ �Tحــ ةرادإــ لكــ قيرفــ لبقــ نمــ ةدعملاــ خسنلاــ ةعجارملــ ةرادإــ لكل

ةدحوــ ليكشتوــ ةيجيتا>;سإلاــ ثيدحتوــ ذيفنتــ ةعباتملــ ايلعــ ةنجلــ ليكشتــ متــ ةيجيتا>;سإلاــ ذيفنتبــ ةيذيفنتلاــ ةرادإلاوــ قافتالاــ يدانــ ةرادإــ سلجمــ مامتهاــ نمــ اقالطناوــ ،ءادأــ سايقــ رشؤمــ 200ــ >£كأــ ةيمستــ ىpاــ ةفاضإلابــ ،ي�يغشتــ فده

.ةيجيتا>;سإلاذيفنتلوكوتوربلالخنملمعلاقيرفعمذيفنتلانوئشةعباتملةرغصم

يذيفنت صخلم









 عاصت GHلا ةيساسألا تاقلطنملا قافتالا يدانل ةيرهوجلا ميقلاو ةلاسرلاو ةيؤرلا رصانع لثمت
 مهألا زفاحلا دعت امك ،اهل ةباجتسإك يتأتل ةيذيفنتلا تانوكملاو ةيجيتاNOسإلا فادهألا ريوطتو

 ھتيؤر مefم لك اهlOتعيو لمعلا قيرفل عجرمو مefيب ةكNOشملا بناوجلا لثمتو يدانلا يبوسنمل
ي|معلا كولسلاو ةسرامملا لالخ نم اهديسجتو اvfمجNOل ىtسي GHلا ةيصخشلا ھميقو ھتلاسرو

ةيرهوجلا ميقلاو ةلاسرلاو ةيؤرلا
ETTIFAQ F.C. VMV



انتيؤر

انتلاسر

ةيلوؤسملان2كمتلاةكارشلاةيفافشلاما%$لالا انميق

 تاضايرلا فلتخمو مدقلا ةركل ةيباجيإلا يدانلا ةبرجت رشن
. DRمتلا قيقحتل تاردقلاو رامعألا عيمج نم مGHوذو نDبعالل

 ةمالعلا قافتالا يدان حبصي اهلالخ نم WXلا ةادألا نوكن نأ
ايلحم ةيدنألا نDب دئارلاو ةيفاhfحالا Dfياعملا قيبطت يb زربألا

ً
 

ايراقو
ً
.



 عفاودلا ي! ةقثلاب نيريدجو ن'قداص نوكن نأو ،يدانلا دراوم ةيامحو ما)Bحاو ، ةيلاعلا تاعقوتلا ةيبلتل نيدهاج ى0سن ، انلمع )'يست ي!
 يe ةيلوؤسملا نأب نم اناميإ ،اa`لع ظفاحن \]لا ةيلاعلا لمعلا )'ياعمو اهمدقن \]لا تامهاسملاو ، ھب موقن يذلا لمعلا ءارو ،لاعفألاو
 قبسملا ھملععم ،هرايتخاب اsa موقي \]لا ھلاعفأ جئاتن لّمحت ىnع صخشلا ةردق سكعتو ،لعف وأ ،لوق نم ھنع ردصي امب صخشلا ماBfلا
الاعفأ تناك ءاوس ،ھلاعفأ جئاتن لّمحتي ناسنإلا لعجي ي{الخأ روعش اzّaأ امك ،اهجئاتنب

ً
الاعفأ مأ ،ةدّيج 

ً
 ي�اع ىوتسم اa`لع بت)Bيو ،ةئّيس 

.فيلاكتلل ةياعرلاو مامتهإلاو ناقتإلا نم

 يe ةكارشلا  نأ ىرنو ،ةلمتحملا فارطألا عم ةفلتخملا تاكارشلا لالخ نم ، اًعم لمعن امدنع حجنن اننأب قافتالا يدان ي! نمؤن :ةكارشلا
 يe \]لا ةكارشلا نأو ك)Bشملا زاجنإلاب ةوقب نمؤن نحن ،ةماع ةك)Bشم فادهأ قيقحتل نماضتلاو نواعتلا دشح بلطتي ن'فرط ن'ب ماBfلا
ايلخاد انئاكرش عم لمعن ،ةحجان لمع جذامن قلخل يدرف دهج يأ نم ىوقأ

ً
ايجراخو 

ً
.انلامعأ عيمج ي! ءادألاب ءاقترالا لجأ نم 

 روحمك ةحلصملا باحصأ فرارطألا عضن ،اsa ءافولل نيداج ى0سنو ةحلصملا باحصأ فارطألا ةفاك هاجت انتابجاو لكب نومBfلم نحن
 ىnع لمعلاو،م�aاجايتحال ةباجتسالل انتراهمو انتفرعم )'خستو ،انتمدخو انئادأ ن'سحت ى�إ رارمتساب علطتنو ،ھب موقن ام لك ي! يرهوج
�aةفلتخملا تارادإلا لامعأ لماكتو ةرقتسم ةينهم ةئيب ةئي.

 لدابتملا ما)Bحالاو ةءافكلا و ةقثلا ءانب لجأ نمانتاسرامم عيمج ي! ن'حتفنمو ن'لوؤسم نوكن نأب دهعتنو ،ةلماك ةيفافشب انتطشنأب موقن
 ةيلاحلا لامعألاو تارارقلاو فورظلاب ةقلعتملا تامولعملا اa`ف نوكت ةئيب قلخ ي! اهرودو ةيفافشلا ةميقب نمؤن ،تايوتسملا عيمج ىnع
 تقولا ي! اa§ع حاصفإلاو رشنلا وا اsa لصاوتلا وا ةمولعملا ميدقت لالخ نم ديدحت )¥كأ لكشبو ةموهفمو ةروظنمو ةحضاوو ةحاتم
.ةقالعلا يوذ فارطألل ةحاتم نوكت ثيحب اa`لإ لوصولا تاءارجإ طيسبت ى�إ ةفاضإ ،ةقالعلا يوذ فارطألا لكل حاتفنالاو بسانملا

ما\Nلإلا

ةيفافشلا

ةكارشلا

ن]كمتلا

ةيلوؤسملا

انميق

 ةدناسم لمع قرفو ن'يرادإو ن'بوهومو ن'بعال نم ةحلصملا باحصأ فارطألا ةفاك ن'كمتل قافتالا يدان ي! فغشبو نيدهاج ى0سن
عمتجملاو ن'عوطتملا تائف لمشيل ن'كمتلا قفأ عستي امك ، ھتمهم ةعيبط بسحب الك ةفاضم ةميقو ءادأ نم مهديل ام لضفأ ميدقتل



 ةيلكلا اياضقلاو ةماعلا تاهجوتلا ، ةيجيتاNOسإلا تاياغلا لكشت

ءادألا ھيجوت ةلصوب لكشتو اهقيقحتل يدانلا ةدايق ىtست GHلا ةضيرعلا طوطخلاو

ةيجيتاNOسإلا ةطخلا تانوكم ةيقب دلوتت اefمو

@?ك67لا قطانمو ةيجيتا67سإلا تاياغلا
The Strategic Intentions & KRA’s





ةيجيتا,+سالا تاياغلا

ةحلصملا باحصأل ةميق ةفاضإو ميدقت

انتايلمع ةمكوحو ةءافك دوجنو نسحن

 لالخ نم قافتالل STUايرلا ىوتسملاب يقترن
ةفلتخملا اندراوم نم ةدافتسالاو ريوطت

ةمادتسالا ققحنو ةيلاملا اندراوم فظونو Uمنن

 باحصأ دعب
ةحلصملا

 دعب
تايلمعلا

 ريوطتلا دعب
ومنلاو

 دعبلا
يIاملا



 يرصب صخلمو ةروص ��Hايرلا قافتالا يدانل ةيجيتاNOسإلا ةطيرخلا مدقت
 تاياغلا ، ةيجيتاNOسإلا داعبألا : ةطخلل ةيجيتاNOسإلا تانوكملا ةفاكل

 لكشب حضوت امك ،ةيجيتاNOسإلا فادهألا مث ��كNOلا قطانمو ةيجيتاNOسإلا
��كNOلا قطانم فلتخم ن�ب ةيببسلا ةقالعلا يرصب

ةيجيتا67سإلا ةطيرخلا
The Strategic Map





قافتالا يدان– ةيجيتاNOــسإلا ةطيرــخلا

ةيلاملا تاما.-لالاب ءافولا ةءافك

Obligations fulfillment

تاداريإلا عيونتو ةيمنت

Grow in revenue

ةيلاملا ةمالسلا
Viability

ةيلاملا ةمادتسإلا
Sustainability

ةيضايرلا تالاجملا يC. Dمتلا

يرشبلا لاملا سأر

Human Capital
"باعلأ" QRSأرلا ومنلا

Grow vertically 

Sميظنتلا .Cمتلا

Organizational Excellence

 ءاضعأ" يقفألا ومنلا

"نCعجشمو
Grow horizontally

ما.-لالاو ةمكوحلا

Governance & compliance
تايلمعلا ةءافك

Processes Efficiency

 / QC ةدوج ديكأتو طبض

QAخادلا قيسنتلاو ءادألاjي

 ةيراجتلا ةماعلا راهشإو ءانب

"ETTI branding“ قافتالل

 تاكارشلاو تايوضعلا ريوطت
يCsهامجلا روضحلاو

 ةيمنت يD ماهسإلا ةمهم

ةيلاملا تاداريإلا

 ةيعمتجملا ةمدخلا يD ةمهاسملا

لصاوتلا ةمهم

Communication إو ميدقتل
 ةفاض

ةميق
ظونو 4منن

 ف
اوم اندر

نو
روط نو 

م ديفتس
 ن

دق انتار
نو

ح
س

 ھجونو ن
انتايلمع

م
روح أ  

احص
 ب

ملا
ةحلص

روحملا ي1املا 
م

روح تلا 
ومنلاو ريوط

م
روح ايلمعلا 

 ت
تلاو

ليغش

داعبالا
ةيجيتاGHسألا فادهألاNOكGHلا قطانمةيجيتاGHسالا

تاياغلا
ةيجيتاGHسالا

)F-1( رجتم-5 تايوضع-4 تاياعر3- ن?بعاللا عيبو ةراعإ-2 ةضايرلا ةرازو-1  :ةعونتم تاداريإ قيقحت 

ن?فMIحم ةطبار-7 يدانلا قفارم داريإ-6 يI?هامجلا روضحلا-6 يدانلا

)F-2( لالا لالخ نمةفلكتلا ديشرتو طبضMXداريإلا عم يزاوتلاب فرصلا دونب طبضو ةيريدقتلا ةنزاوملاب ما

)F-3( ةمادتسالا ززعي امب ةيراجتلا ةمالعلاو ھلوصأو ھقفارمليدانلا تارامثتسا ريوطت

)F-4( لاب ءافولاMXةرازولا نم ةدمتعملا تايولوأ بسحةءافكب ةيلاملا يدانلاتاما )ن?بردملا- ن?بعاللا -
)ىرخألا دونبلا- ن?فظوملا بتاور- ءالكولا قوقح- ةيدنألا قوقح- ةيلودلا اياضقلا

)D-1( ايرلا ىوتسملاب ءاقترالاrst ةسمخ لالخ لوصولاو ةيسفانت تايوتسم قيقحتلقافتالا يدانل 

.باعلألا عيمج يx ةمدقتملا ةعبرألا زكارملا ىuا تاونس
)D-2( ميظنتلا ءانبلاt: تاءارجإلاو تاسايسلا ليلد ثيدحتو ريوطت لالخ نم xيدانلا لمع بناوج ةفاك ي
)D-3( مقرلا لوحتلاو ةينقتلل لاعفلا فيظوتلا :تامولعملا ةينقتt xيدانلا لمع تالاجم ةفاك ي.
)D-4( جذومن قفو يدانلا رداوك تاردق ريوطت :رداكلا بيردتو ءانب KSA)تاردق / تاراهم / فراعم / 

)كولس

)D-5( يقفألا عسوتلا)هامجلا– ءاضعألا  ددع ةدايز?I –تاءافكلا xةينسلا تائفلا ي 
)D-6( أرلا عسوتلا�st:تاجرخم ميدقتل يدانلا تاردق ريوطت xةفلتخملا باعلألا ي
)D-7( خو تاردق لالخ نماهلقصو بهاوملا باطقتسا تاودأو تايلآ  ريوطت�Iةيتحتلا ةينبلاو يدانلا تا 
ىuوألا قرفلل رداوك جيرخت ةيجيتاMIسإ ززعي امب

)O-1( ةيضايرلاو ةيرادإلا رداوكلا ءادأوةءافكو ةيلاعفىوتسم عفر xاع ءادأ ميدقت يuةدوجلا ي

)O-2( ا��يزهاج ىوتسمو ، يدانلا قفارمللاغشإلا ةءافك ن?سحتو عفر

)O-3( ياعم قيبطت?I ةمالسلاو نمألاو ةدوجلاxةدوجب لمعت ةنمآ ةئيب" يدانلا تائيب ي"

)O-4( اع ىوتسم قيقحتuيبلا قيسنتلاو يرادإلا لصاوتلا نم ي�tءادألا عبتتو ةبقارم ززعي امب

)O-5( لالا قيقحتMXةمكوحلاو ما xايرلا ن?عاطقلا يrst تاسايسلاو ةلدألا ةيعجرمب يدانلاب يرادإلاو 
ةضايرلاب صاخلا تاعيرشتلاو تاءارجإلاو

)C-1( ةيراجت ةمالعك يدانلل ةينهذلا ةروصلا زيزعتxجراخلاو لخادلا ي 

)C-2( يدانلل يمالعإلا روضحلاوةكراشملاو لاعفلا لصاوتلا زيزعت
)C-3( ةمادتسالا زيزعتوةيلاملا يدانلا دراوم ةيمنت
)C-4( هامجلا روضحلا ىوتسم ريوطت?Iي

)C-5( رقيقحتrs� عمتجمو ءاضعأو ي¢جشمو هروهمجو يدانلا يبوسنم نم ةحلصملا باحصأ
)C-6( 2030 ةيؤر فادهأ ققحي امي يدانللةيعمتجملا ةمدخلاو ةكراشملا زيزعتxعوطتلاو ةضايرلا ي

)C-7( خو تاردق لالخ نم اهلقصو بهاوملا باطقتسا�Iةيتحتلا ةينبلاو يدانلا تا



 عيراشمو جماربو تاردابم ىtإ اrsمجرت مت دقف يدانلل ةيجيتاNOسإلا فادهألاو تاياغلا ذيفنت نامضل
 جمانربوعورشم لكل سايقلل ةلباق تافدrsسم ديدحتو عضو مت مك ،تارادإلا ىوتسم ى}ع ةيونس لمع

الوصو ي}معلا ذيفنتلا تايلآ عضو نكمي ��ح
ً

ةدوشنملا تاياغلا قيقحت ىtإ 

قافتالا يدانل ةيجيتا67سإلا فادهألا
Effifaq F.C. Strategic Objectives 





)O-1( اع ءادأ ميدقت ي| ةيضايرلاو ةيرادإلا رداوكلا ءادأو ةءافكو ةيلاعف ىوتسم عفرpةدوجلا ي

)O-2( سحتو عفرzا�§يزهاج ىوتسمو ، يدانلا قفارمل لاغشإلا ةءافك ن

)O-3( ياعم قيبطتz< ةدوجب لمعت ةنمآ ةئيب" يدانلا تائيب ي| ةمالسلاو نمألاو ةدوجلا"

)O-4( اع ىوتسم قيقحتpيبلا قيسنتلاو يرادإلا لصاوتلا نم ي©U ءادألا عبتتو ةبقارم ززعي امب

)O-5( عاطقلا ي| ةمكوحلاو ما ;لالا قيقحتzايرلا نª�U ةضايرلاب صاخلا تاعيرشتلاو تاءارجإلاو تاسايسلاو ةلدألا ةيعجرمب يدانلاب يرادإلاو

)C-1( ةيراجت ةمالعك يدانلل ةينهذلا ةروصلا زيزعت Dجراخلاو لخادلا ي 

)C-2( يدانلل يمالعإلا روضحلاو ةكراشملاو لاعفلا لصاوتلا زيزعت

)C-3( ةمادتسالا زيزعتو ةيلاملا يدانلا دراوم ةيمنت

)C-4( هامجلا روضحلا ىوتسم ريوطتCsي

)C-5( ر قيقحت~R� جشمو هروهمجو يدانلا يبوسنم نم ةحلصملا باحصأ�عمتجمو ءاضعأو ي

)C-6( 2030 ةيؤر فادهأ ققحي امي يدانلل ةيعمتجملا ةمدخلاو ةكراشملا زيزعتDعوطتلاو ةضايرلا ي

)C-7( خو تاردق لالخ نم اهلقصو بهاوملا باطقتسا�sةيتحتلا ةينبلاو يدانلا تا

قافتالا يدان– ةيجيتاghــسإلا فادهألا

م
روح أ  

احص
 ب

ملا
ةحلص

م
روح ايلمعلا 

ت
تلاو

ليغش

C= ءالمع رصتخم "Customers & Stakeholders"
O= تایلمع رصتخم "Operation"



)D-1( ايرلا ىوتسملاب ءاقترالا~RS ةمدقتملا ةعبرألا زكارملا ى�ا تاونس ةسمخ لالخ لوصولاو ةيسفانت تايوتسم قيقحتل قافتالا يدانل Dلمع لالخ نم ،باعلألا عيمج ي 

.:ةيلاتلا ةيضايرلا فادهألا قيقحتب ما.-لالا ىjع يدانلا ةرادإ سلجم
مدقلا ةرك قيرفل ةيضايرلا فادهألاو تاعلطتلا �Sلي امب �Sفلا زاهجلل ءادألا نCسحت1.

)ى�وألا4ـــلا زكارملا دحأ يدانلا قيقحت ةجيتن حاتملا( يويسآ دعقم ىjع ةسفانملا2.

لوألا قيرفلا نولثمي نCبعال ريوطت :ةينسلا تائفلا3.

 ةسفانملا وج يD قيرفلا ءاقبإ :ةينسلا تائفلا4.

تائفلا يرود بقل قيقحت :ةينسلا تائفلا5.

ةينطولا تابختنملل نCقتنملا يدانلا �Sعال # ةدايز :ةينسلا تائفلا6.

ةفلتخملا باعلألا يD بهاوملا ددع ةدايز :ةفلتخملا باعلألا7.

ةسفانملا ءاوجأ يD يدانلل ةفلتخملا باعلألا ءاقب :ةفلتخملا باعلألا8.

ةينطولا تابختنملل نCقتنملا يدانلا �Sعال # ةدايز :ةفلتخملا باعلألا9.

ةفلتخملا باعلألا تاضاير عيمج يD ةمدقتم زكارم ىjع ةسفانملا :ةفلتخملا باعلألا10.

)D-2( ميظنتلا ءانبلاS: تاءارجإلاو تاسايسلا ليلد ثيدحتو ريوطت لالخ نم Dيدانلا لمع بناوج ةفاك ي

)D-3( مقرلا لوحتلاو ةينقتلل لاعفلا فيظوتلا :تامولعملا ةينقتS Dةيلاتلا ةينقتلا فادهألا قيقحت لالخ نم يدانلا لمع تالاجم ةفاك ي:

يونسلا رمتسملا ريوطتلا عم ةيرشبلا دراوملاو ةيلاملاب اءدب QRSاسألاERP جمانرب لالخ نم يدانلاب )automation( تايلمعلا ةتمتأ1.

 )ىندألا دحلا( قرو نودب لمع ةئيب ى�ا لوصولل ةمئالملا ةينقتلا تاقيبطتو جماربو لئاسو فيظوت لالخ نم )S )digital transformationمقرلا لوحتلا2.

)D-4( جذومن قفو يدانلا رداوك تاردق ريوطت :رداكلا بيردتو ءانب KSA)كولس / تاردق / تاراهم / فراعم(

)D-5( يقفألا عسوتلا )هامجلا– ءاضعألا  ددع ةدايزCs –تاءافكلا Dةينسلا تائفلا ي 

)D-6( أرلا عسوتلاQRS: تاجرخم ميدقتل يدانلا تاردق ريوطت Dةفلتخملا باعلألا ي

)D-7( خو تاردق لالخ نم اهلقصو بهاوملا باطقتسا تاودأو تايلآ  ريوطت�sسإ ززعي امب ةيتحتلا ةينبلاو يدانلا تا-sى�وألا قرفلل رداوك جيرخت ةيجيتا

م
روح تلا 

ومنلاو ريوط

D= ریوطتلا رصتخم “Development"

قافتالا يدان– ةيجيتاghــسإلا فادهألا



)F-1( بعاللا عيبو ةراعإ-2 ةضايرلا ةرازو-1  :ةعونتم تاداريإ قيقحتCهامجلا روضحلا-6 يدانلا رجتم-5 تايوضع-4 تاياعر3- نCsحم ةطبار-7 يدانلا قفارم داريإ-6 ي-sفCن

)F-2( داريإلا عم يزاوتلاب فرصلا دونب طبضو ةيريدقتلا ةنزاوملاب ما.-لالا لالخ نم ةفلكتلا ديشرتو طبض

)F-3( ةمادتسالا ززعي امب ةيراجتلا ةمالعلاو ھلوصأو ھقفارمل يدانلا تارامثتسا ريوطت

)F-4( ةرازولا نم ةدمتعملا تايولوأ بسح ةءافكب ةيلاملا يدانلا تاما.-لاب ءافولا )بعاللاCبردملا- نCفظوملا بتاور- ءالكولا قوقح- ةيدنألا قوقح- ةيلودلا اياضقلا- نCىرخألا دونبلا- ن(

:ةيلاتلا ةيلاملا فادهألا قيقحتب ما.-لالا ىjع يدانلا ةرادإ سلجم لمع لالخ نم

%100 %ـــب ةيلاملا ةءافكلا Csياعم قيقحت1.

ةيدنألل ةيساسألا ةحئالو ةءافكلا ةحئالب يدانلا ما.-لالا Csياعم قيقحت2.

)لئالد كانه( تارامثتسالا دنب لالخ نم زجعلا ضيفختل يدانلا يD ىرخألا تاداريإلا دنب عفر ىjع لمعلا3.

روحملا يpاملا 

F= ةیلاملا رصتخم “Financial"

قافتالا يدان– ةيجيتاghــسإلا فادهألا



 ةمئاق ى|ع ءانبو لماش لكشب لمع اذا( ي�يتاNOسالاو ي|يغشتلا طيطختلا ي� ةماه ة��كر ي�ابرلا ليلحتلا لكشي
 وا فعض طاقن نم دحلاو لماعتلل ةوقلا رصانع ھجوت ثيح ، طيطختلا تانبل نم ةنبل )اقبسم ةفرعم

 طاقن ماما ي�وب ةسسؤملا عضت امك ، ي¢راخ رطخو دحت ةهجاومو نم دحلا وا ةحاتم ةيجراخ ةصرف لالغتسال
 تانوكم ةيقبو ةوقلا طاقن ن�ب جزملا يطعيل ،ةطخلا ي� ھيلع دمتعي �H¦اسأ ءزج اهلعج �H¤احتلل اهفعض

ةفلتخملا فادهألا نم ةقاب تاليلحتلا

يPابرلا ليلحتلا
SWOT



ي-اـــبرـلا ليلـــحتلا



Øةيضايرلا باعلألا عيمج مدخت ةعونتم قفارم دوجو

Øتعي قافتالا يدان ةعمسو خيرات�s تايلوألا يدان

Øايرادا ةيوق رداوك دوجو
ً

ايضايرو 
ً

 

Øخ وذ يوق ةرادا سلجم دوجو�sةعونتم تا

Øلا�sةيعمتجملا ةيلوؤسملل ةعونتملا جما

Øيرادالا ميظنتلا 

Øبهاوملا فاشتكا ةوق

Øبعاللا ريوطتCن

Øبهاوملل ةبذاج ةئيب لضفأ Dةيقرشلا ي

Øبعاللا جردت ةصرفCلوألا قيرفلا ى�ا ةينسلا تائفلا نم ن

Øةروهشم ةيقافتا تايصخش دوجو

Øهامج ةدعاق دوجوو يدانلا ةيبعشCsبك ةيبعشو ةيCsة

Øبك تازاجنا ھيدل يدانلاCsة

Øءايوقأ ةاعر دوجو

Øحا ةرادإ دوجو-sع فاjي�اع ىوتسم ى

Øبعال دوجوCع نjي�اع ىوتسم ى 

Øيدانلا عقوم

Øيرادإلا رارقتسالا

Øكأ´s دعاسي امم تالوطب ةقطنملا ةيدنا Dھل قيوستلا ي

Øح تاعمجتلا وأ سرادملل ميدق بعال ةرايز- فحتم- ملف ضرعCباطقتسالا ن

Øيدانلل كلم ضرأ كالتما

Øةمكوحلا معد دوجو ةصرف

Øيدانلا ةأشنم لالغتسا Dةيرامثتسالا بناوجلا ي
Øعقوملا ريوطت

Øةيحايس نكاما\ فحتم ةماقإ

Øايلود\ ةيقرشلا ةقطنملا جراخ نم ددج ةاعر بذج
ً

Øهامجلا ةدعاقلا ةدايزCsةي

Øيرامثتسالا عقوملا

Øلماع نم يدانلا امادق عامتجاCموز قيرط نع ةينف ةزهجأو ن

Øبوسنم هاجت ةيعامتجالا ةيلوؤسملاCدعاسيو يدانلل ءالولا معدت ىمادقلا يدانلا ن Dعجشم باطقتسا يCددج ن

Øكأ´s دجاوتت بهاوملا Dةيقرشلا ةقطنملا ي

Øيئر لخر ردصمك ةيراجتلا ةيوهلا نم ةدافتسالا¸RS

Øهامجلا ةدعاقلا نم ةدافتسالاCsيئر لخد ردصمك ةي¸RS ةيمسوم ركاذت قيرط نع

Øسسؤم بلغأCةيراجتلا تاكرشلا ن Dع لوصحلل ءامتنالا فيظوت نكمي ةيقرشلا لهأ نم ةقطنملا يjةياعرلاى

Øازالب ءاشنإل رمثتسم باطقتسا Dراخ رمثتسم لالخ نم( رامثتسالل ةحئاللا لالخ نم يدانلا ضرأ يºي(

Øءاوتحالا( )ةقطنملا نم ةيضاير بهاوم( رداوك باطقتسا(

ØكمتCيناثلا فصلا تادايق ءانبو ةيلاحلا تادايقلا ن

Øلاو ةنايصلل يدانلا قفارم ةجاح-sةحاسملا ةدايزو ميم Dلوألا قرفلا ركسعم لاثم( قفارملا ضعب ي(

Øقيرعلا ھخيرات عم بسانتي امب يدانلل قوشملا قيوستلا
Øيدانلا رداوكل ةيريوطت جمارب دوجو مدع

Øفل ةرادالا سلجم ءاضعأ ةمادتسا-sةيساسألا( ةدوشنملا ةطخلا مدخت لوطأ ة(

Øةينكسلا ءايحألا نع يدانلا دعب

Øتائفلا ةفاكل بعالملا ةيافك مدع 

Øةينسلا تائفلل تادايعلا تاناكما فعض

Øلمعلا مظنت تانايب ةدعاق دوجو مدع 

Øتائفلل تالصاوملا رفوت فعض

Øةبوتكم ةيرادإ تاسايس دوجو مدع

Øفعض ةئيبلا Dيئرلا بعلملا ي¸RS 

Øكلإ رجتم دوجو مدع-sينو

Øتارادإلل يرهش ريرقت دوجو مدع

Øفظوملا عم ةلاعف لصاوت ةقيرط دوجو مدعCن

Øيدانلا تاحاسم لالغتسا مدع Dرامثتسالا ي

Øمالعأ لئاسو دوجو مدع Dةيقرشلا ةقطنملا ي

Øةميدق ةيتحتلا ةينبلا

Øتاسايس دوجو مدع 

Øك´sةينوناقلا تارغثلا ة

Øيرادإلا لكيهلا حوضو مدع

Øةيانعلا روصق Dكلإلا رجتملا ي-sينو

Øةيلاملا ةلويسلا رفوت رطاخم

Øفيعض ةئيبلا Dمامدلا بعلم ي

ØسفانملاCلا مدع : ن-sكC. ھفد¾½سم تائف ةدعل لوصولل

Øءالولا( ىرخأ ةيدنأ عيجشتلل ديدجلا عجشم ليوحت(

Øفل مدقلا ةركل تالوطب يدانلا قيقحت مدع-sةليوط ة

Øلوألا قيرفلا تايرابم تاقوأ

Øل.¿ملا نم تايرابملا عجشملا تادهاشم

Øتاءارجإ- دوقع- حئاول نم نوناقلاب قلعتي ام لك حيحصت

Øقفارم وأ ينوناق وا يرادإ ءاوس ةيلمع لكل ةرخأتملا تاءارجإلاو ا¾½عباتمو تالماعتلا ملظتي متسس دوجو مدع 
SAP ماظن يز

Øةيلام ةءافك( ةيلاملا ةمادتسالا رطاخم(

Øةيضايرلا( رداوكلاب ظافتحالا مدع(

s
o

w
T





ةيجيتا67سإلا ذيفنت لوكوتورب
The Strategy Implementation

زاجنإلاو رصنلا وحن أطبألا قيرطلاةيذيفنت تاءارجإ نودب ةيجيتاNOسا“
” ةميزهلاو لشفلا قبسي يذلا جيجضلا وه ةيجيتاNOسا نودب كرحت

وزت نص



 عيراشملاو جماdcلاو ةيجيتاbcسالا فادهألاو تاياغلا هاجت ءادألا مييقتو مهفل رداصملا فلتخم نم تانايبلا عمجت ثيح ،قئاقحلا ىKع ًءانب ءادألا مييقت متي

 ةيليغشتلا ةطخلل عيراشملاو جماdcلاب ةصاخلاKPI’Sءادألا سايق تارشؤم لوح اقبسم ةددحملا تانايبلا لالخ نم ،ةيليغشتلا ةطخلا يj ةفدhiسملا

.ةدمتعملا

 تيقوتلل قفو عيراشمو جمارب نم ا�iع قثبني امو ةيجيتاbcسإلا تاردابملا زاجنإ يj مدقتلا ريراقت نم عاونأةسمخ ��4ايرلا قافتألا يدان مدختسي فوس

: ي�اتلا ھجولا ىKع زاجنإلل ةدمتعملا ةينمزلا تاbcفلا وأ زاجنإلل ددحملا �4مزلا

بسنلاحاضيإلاةجردلا

رمحأ
رومألا حيحصت ةداعإل لاجم كانه نوكي ال ثيح ،ةدوجلاو فيلاكتلاو نمزلل لمتحم يطخت

حيحصلا راسملا ى�إ عورشملا عضو ةداعإو
٪60 نم لقأ

رفصأ
 ةداعإو رومألا حيحصت ةداعإل لاجم كانه نوكي نكل ،ةدوجلاو فيلاكتلاو نمزلل لمتحم يطخت

حيحصلا راسملا ى�إ عورشملا عضو
٪70 نم لقأ ى�إ ٪60 نم

يIاقترب
رومألا حيحصت ةداعإل لاجم كانه ،ةدوجلاو ذيفنتلا فيلاكتو نمز نم ءزجل لمتحم يطخت

حيحصلا راسملا ى�إ عورشملا عضو ةداعإو
٪85 ى�إ ٪70 نم

٪100 ى�إ ٪85 نملكاشم يأ نود ةدوجلاو فيلاكتلا ، نمزلا ةيحان نم ددحم وه ام قفو لمعلارضخأ

٪100 نم �cكألكاشم يأ نود ةدوجلاو فيلاكتلا ، نمزلا ةيحان نم عقوتم وه امع ديزي لمعلاقرزأ

:زاجنإلاريرقت نمضتي نأ بجيو
 .ةيليغشتلا ةطخلا عيراشمو جمارب ي| ناولألا جردت بسحب يpاحلا عضولا1.
.ريرقتلاب ةقلعتملا ةزجوملا تاقيلعتلا2.
.ا�� ةطبترملاسيياقملاو لامعألا نم لمع لكل ناولألا جردت ةلاح ا�°ف امب ،ةلبقملا تا>;فلاو ة>;فلا هذهل ةددحملا سيياقملا لباقم )>zخأتلا وأ( مدقتلا3.
.مئالم وه ام ديدحتورواشتللةيجيتا>;سإلا ةنجلل عوجرلاو عفرلا وا مزاللا رارقلا ذاختال ��Uيئرلا ةعباتملا لوؤسمل ك>;ت TUلاو هابتنالا بلطتت TUلا ثادحألا وأ رطاخملا4.
.رثؤم فرط يأ وا ،��Uيئرلا ةعباتملا لوؤسم وأ ةرادإلا ريدم مامتها بلطتت ةدعاصتم تاعبت يأ5.

:ي_يت̂ا$سإلا ءادألا ةعجارم راطإ

ü



تاردابملاو عيراشملل ةيذيفنتلا تاءارجإلا ةقاطب

ةردابملل ينمزلا راط#"ا

)صاخشا ةث#Hث لاثملا ليبس ىلع( اديدحت ةردابملا هذهل ةبولطملا ةي78بلا دراوملا ديدحت  هذهل ةبولطملا ةيلاملا دراوملا ديدحت
)س.ر نويلم1 لاثملا ليبس ىلع( ةردابملا

ةردابملا ةيادب

)2021-سرام-R8 10حلا #" لاثملا ليبس ىلع( ةردابملا ةيادب خيرات ديدحت

ةردابملا مسا

 لئاسو ةّفاك ىلع يدانلا هب موقي يذلا طاشنلا مسا
يعامتج#"ا لصاوتلا

يجيتارتس#"ا فدهلا

ةردابملاب ةقلعتملا ةيجيتارتسl"ا يدانلا فادهأ حيضوت

لوؤسملا صخشلا

 لاثملا ليبس ىلع( ةردابملا نع لوؤسملا صخشلا حيضوت
)ّةيلاملا ريدم :R8حلا #"

أ1.1– ةّيمسرلا يدانلا ةّيجيتارتس=> ةعباتلا ةّيسيئرلا تاردابملا تاقاطبل جذومنلا اذه دامتعا

دراوملا صيصخت

ةي78بلا دراوملاةيلاملا دراوملا فR8لا هجوا

 ةيلاملا دراوملا فu8 متيس فيك ديدحت
اديدحت ةردابملا هذهل

)2021-وينوي-R8 10حلا #" لاثملا ليبس ىلع(ةردابملا ةياهن خيرات ديدحت

ةردابملا ةياهن



ءادألا سايق تارشؤم
Key Performance Indicators “KPI’s”

رادُي ال . . .   ساقُي ال ام
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