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  : كلمة رئيس مجلس اإلدارة

 

 بسم هللا لرحمن الرحيم

 

األطهار       بيته  آل  وعلى  أشرف خلق هللا سيدنا محمد  والسالم على  والصالة  العالمين  رب  الحمد هلل 

 . وصحبه من األخيار

 د،،،،، ـــالسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، وبع

ومن العوامل التي تعمل    ، يومتترسخ مكانة مصرفنا في السوق المصرفي اإلسالمي العراقي يوماً بعد       

 المحلي  وواجبه تجاه المجتمع  الريادي في سوق الصناعة المصرفية اإلسالميعلى ذلك قيام مصرفنا بدوره  

أطيافه  والخإفي    بكافة  المنتجات  أفضل  اإليصال  الوسائل  ألحدث  وفقاً  المصرفية  الحديثة دمات  لكترونية 

ريعة اإلسالمية السمحاء، فمنذ تأسيسه وحتى يومنا حكام ومبادئ الشأل  اً كل ماهو جديد وفقلمواكبة  ال

واإللتزام هذا، أخذنا على عاتق أنفسنا بذل الغالي والنفيس لما فيه مصلحة لوطننا وأبناء شعبنا العظيم،  

الذي    الدائم المجتمع  وتنمية  بافيه،    نعملبخدمة  من  ورفده  الرياديةلعديد  و  المشاريع  المبادرات الربحية 

 تماعية واإلنسانيّة.اإلج والنشاطات

إقتصادالعراق    تبنى لقد        إدارة  في  الحرّ  اإلقتصاد  لذلك  مدخل  اإلسالمي ه،  الجنوب  مصرف  في  نحن 

 ي لإلستثمار والتمويل نقف األن أمام فرص وتحديات جديدة تفرض علينا تغيير مسارنا في العمل المصرف

وضع    لمواكبة علينا  يحتم  مما  المالي،  اإلستقرار  عمل  إطار  مع  المنسجم  العالمي  اإلقتصاد  تطورات 

الرؤى   القادمة وتفعيل التخطيط اإلستراتيجي المتضّمن  الثالث استراتيجية خاصّة بتنمية المصرف للسنوات  

الفرعيةو آ  )التشغيلية(  التوجهات واألهداف اإلستراتيجية والخطط  لتحقيقها،  ألية    بالحسبانخذين  الالزمة 

الجودة الشاملة    توزيع منتجاتنا وخدماتنا المصرفية إدارة  مع بما يتناسب  و  (TQM)بما ينسجم مع مفهوم 

عجلة    دفعدوافع التنويع اإلقتصادي المتسق مع السياسات وتنظيم األدوار والذي سيسهم بال شك في  

 التنمية. 

التجارب   إلىفي بناء استراتيجيته    الجنوب اإلسالمي لإلستثمار والتمويل   مصرفاستوحى    إلى هذا، فقد     

المهنية  الدولية   الممارسات  ألفضل  العلميةوفقاً  والخطط  والمنهجية  الدراسات  إعداد  بذلك في  ليكون   ،

المستمرة    للتخطيط نموذجاَ  أ العمليات  الى  المرتكز  المستقبل عند  واستشراالمصرفي  وتحديث ف  تطوير 

 .سياسات وآليات العمل

ويأتي اإلعتماد على هذا المنهج في التخطيط بالتزامن مع اإلسهامات الحالية للبنك المركزي العراقي      

المالي المصرف في  ،  للشمول  استند  اإلستراتيجية  موجّ إلى  ة  تستراتيجيإ إعداد  إذ  الخطة  الشاملة هات 

 الثالث ديد أهداف استراتيجيته للسنوات  تحفي    ومسؤوليته اإلجتماعية  للدولة ورؤية المصرف ورسالته وقيمه

 المنبثقة عنها. تنفيذ القادمة وخطط ال
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 والتي تتماشى  لعمل المصرف  ( البرنامج األول2024  –  2021للمصرف )  الثالثيةتمثل الخطّة اإلستراتيجية       

في التنمية المستدامة  إحداث  و  في تطوير القطاع الخاص   لعراقيللبنك المركزي االخطة اإلستراتيجية    مع

وفق مفهوم الشمول المالي واإلقتصاد الحر والمنافسة المستندة الى عوامل السوق،    مجتمع المحليال

والتي سوف تسهم بال شك بالنهوض بأداء القطاع المصرفي على وجه التحديد من خالل التبني المستنير 

تمرارية المصرف إن شاء هللا بالسير على نهجه  للمنهجيات العلمية والعملية الحديثة، مؤكدين بذلك على اس

في كل  والمساهمة    مع احتياجات اإلقتصاد الوطني والمجتمع المحلي،  والتفاعلرسالته،  وخدمة  القويم،  

 . عمل خير ما استطاع الى ذلك سبيالً 

والعمل    انطالقاً من حرص مصرفنا والتزامه الوطني بالمساهمة في خدمة وتلبية واحتياجات المجتمعو     

التنمية في   لتعزيز مسيرة  والتمويل    عراقنابفاعلية  الجنوب اإلسالمي لإلستثمار  يواصل مصرف  الحبيب، 

لمنسجمة مع  كافة منتجاته وخدماته ا  وإيصالالمتميزة    البرامج المصرفيةجهوده في تبني وتنفيذ العديد من  

المحلي، والتي تأتي متفقة مع رسالة الوطنية للشمول المالي الى كافة أطياف وشرائح المجتمع    الرؤى

 المصرف ورؤيته وقيمه.

اإلستراتيجية        تحقيق خطتنا  الفرعيةالقادمة  الثالث  سنواتللوفي سبيل  الخطط  بوضع  قام مصرفنا   ،  

جملة   )التشغيلية(  لتحقيق  المصرف    من   الالزمة  رؤية  وفق  للمصرف  والخاصة  العامة    لمستقبلاألهداف 

 المية في العراق. الصناعة المصرفية اإلس

بالعمل على نفس النهج الدائم  ، ندعو هللا العلي القدير أن يمّدنا بالعزيمة التي تدفعنا لإلستمرار  ختامــــاً      

في الريادة    وبتظافر مختلف الجهود من مجلس إدارة وإدارة تنفيذية وموظفين ومتعاملين، ليبقى مصرفنا دائماً 

رسالة ل   ومطبقاً   ، تطلعات متعامليهلملبياً  ودوره على مختلف األصعدة اإلقتصادية والتنموية واإلجتماعية،    مؤدياً 

والقدوة   المتجدد  مقدماً المثالوالصيرفة اإلسالمية بجميع جوانبها والتي تصّب في خدمة اإلنسان والمجتمع،  

 ا في إكمال هذه المسيرة التي جعلتنا مثالً هللا عز وجل أن يوفقن  سائلين ،  في خدمة األمة والوطن الثابتة  

فاعل  ىيحتذ اقتصادي  كعنصر  والوطن  المجتمع  خدمة  في  بالمجتمع ومساهم    به  والرقي  النهوض  في 

 المحلي.

 

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

 

 أ.د/ محمود محمد داغر                                                                                             

 س اإلدارةـس مجلــرئيـ                                                                                           
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 ة:ـــــــ ممقد  

الداعمة للعدالة اإلجتماعية واإلنسانية    قضاياال  تبنيانسجاماً مع تطلّعات البنك المركزي العراقي في       

إلى تحقيق النمو اإلقتصادي واإلستقرار المالي، عبر والرامية    ،الشمول المالي في العراق  نظام  تعزيزو

لكافة شرائح   والوسائل اإلكترونية البنكية الحديثة  إتاحة فرص الوصول إلى الخدمات المالية والمصرفية

المجتمع العراقي على اختالف مكوناته وأطيافه، واستناداً لتعليمات إعداد الخطط اإلستراتيجية للمصارف 

لدولة الحالية لمبادرة  الوتزامناً مع   ، 2018/ 10/01البنك المركزي العراقي بتاريخ    والصّادرة عن   2/17/ 9رقم  

 National Strategy of Financial Inclusion (NSFI)  يإلستراتيجية الوطنيّة للشمول المالفي إعداد ا

بالغاً  وإدارته العليا يوليان    فإّن مجلس إدارة مصرف الجنوب اإلسالمي لإلستثمار والتمويل في إهتماماً 

واضع ودقيقة،  واضحة  برؤية  المستقبل  آفاق  اإلستراتيجية   ين استشراق  األهداف  من  حزمة  بذلك 

عوامل السوق    في بناء إقتصاد السوق الحر القائم على  الرؤى الوطنية للشمول المالي  المستمّدة من

الوثيقة  والمنافسة هذه  في  الواردة  األهداف  تلك  تحقيق  في  الجهود  بتظافر  الدؤوب  والسعي   ،

عجلة التنمية للسنوات في دفع   خارطة الطريق  لتشكل بذلك إن شاء هللا  (للمصرفاإلستراتيجية العامة  )

المصرف  الثالث عمر  من  اهتماماً    مولين،  القادمة  وأحدث بذلك  المعلومات  تقنية  باستخدام  واسعاً 

كافة نشاطات المصرف الالزمة والمتوافقة مع نظم   وميكنة  تمتة، ألالبرمجيات خالل مّدة اإلستراتيجية

 ي العراقي.المعلومات الخاصة بالبنك المركز

تّم        اإلسالمي  العاّمةستراتيجية  إلا   تطويرإلى هذا،  الجنوب  والتمويل    لمصرف  قبل  لإلستثمار  من 

اإلستراتيجي   التخطيط  التخطيط  فريق  في  متكامالً  منهجاً  باتباع  التنفيذية  اإلدارة  عن  المنبثق 

المترجمة    )التشغيلية(  الخطط الفرعيةتال ذلك وضع    ،األهداف العامة للمصرف   اإلستراتيجي، إذ تّم تحديد

 . لتحقيق األهداف اإلستراتيجية بمشاريع وبرامج ومبادرات محددة المحتوى والهدف والتوقيت

وإيماناً منّا بأّن القيمة الحقيقية ألي خطّة استراتيجية ل تتحّدد فقط بمتانة ودقة إعدادها بل باألخذ      

، تّم إعداد اإلستراتيجية وفقاً لمعايير إدارة الجودة ا بين مّدة وأخرىبتلك الخطة ومتابعة تنفيذها وتقويمه

التقييم   Total Quality Management Standardsالشاملة   عبر  األهداف  تحقيق  بمستوى  وربطها 

على مستوى دوائر وأقسام   Key performance Indicatorsالموضوعي المستند إلى مؤشرات األداء  

 المنبثقة عنها   التدقيقابعة تنفيذ اإلستراتيجية من قبل مجلس اإلدارة ولجنة  ومت  المصرف وشاغليها،

المستندة إلى   ،(Plan-Do-Check-Actوتقييمها وفقاً لمنهجية )التخطيط، التنفيذ، المراجعة، اإلجراءات( )

دقيق تحليل  الداخلية   ومفصل  إجراء   & Opportunity)   الخارجيةو  (Strength & Weakness)  للبيئة 

Threat)  والتحديات والفرص  والضعف  القوة  نقاط  وتشخيص  التحليل    للمصرف،  ربط  منهج  خالل  من 

المخاطر المستقبلية في مع التنبؤ ب  SWOT/PESTEL Analysis Approach  بيستيل  آند الرباعي سووت  

 التشغيل واإلئتمان والسوق.
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 رسالتنــــا.. 

 المنهج اإلسالمي بالتعامل مع الجميعاللتزام بترسيخ قيم     

 خدمةالسمحاء، ةـاإلسالمي ةـادئ الشريعـام ومبـق احكـوف    

 ى تحقيق التوازن بين  ـعل اً ـحرص و امـع الع ـالمجتم ةـلمصلح    

 ن ـوزبائن ـن ومستثمري ـن مساهميـة م ـالعالق ح ذويـمصال    

 وموظفين.     

 

 

     رؤيتنــــــــا..                                        

 د ــجدي  وـا هـم لـكالوصول للى إ ونسعى و..ــــــاً ننمـــــمع                                                        

 ، وإيصـال   ةــوالرقمي التكنولوجيةو في مجال الصناعة المصرفية                                                       

  قـالمناط  مختلفإلى  الخدمات المصرفية الحديثةالمنتجات و                                                        

  .وشرائح المجتمع ةـالجغرافي                                                        

                                  

                         

 

 قيمنــــــــا..                 

ــ ة الشريفـــروح المنافســـب لـــالعمــ                ة. ـ

 ي. ــي اإلسالمـ المصرف ل ـي العمـز فـوالتمي اءةــالكف ــ             
 ة.ـإلسالميا ةـات المصرفيـ ات والمنتجـع الخدمــي توزيـف ةــالعدال ــ             

 .سالميوترجمته في العمل المصرفي اإل مفهوم المسؤولية اإلجتماعية تعزيز ــ             
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 :مسؤوليــــــاتال

 

 مسؤولية مجلس اإلدارة: أوالً: 

 

 .الخاصّة بالمصرف اإلستراتيجية واألهداف وضع الرؤى .1

مرة واحدة في السنة على  للمصرف، وتقييم درجة فاعليتها    العامةاإلستراتيجية  اعتماد  إقرار و .2

ظهور فرص أو تهديدات تستوجب التعديل على األهداف و عند  بشكل دوري أ  األقل ومراجعتها

 المشاريع. البرامج و يةأو نوع  التشغيليةاإلستراتيجية أو الخطط 

فة بتولي مهام  والمكل  االمنبثقة عنه  التدقيقمن خالل لجنة  تنفيذ اإلستراتيجية  مراقبة ومتابعة   .3

 . التخطيط اإلستراتيجيالمجلس في مجال 

النحرافات وبيان  وتحديد    ،إلستراتيجية ل  إلنجاز الفعليتطبيق واالمستوى  وتقييم  قياس ومراجعة   .4

 . اإلجراءات العالجية المقترحةا والوقوف على أسبابه

 

 :اإلدارة التنفيذي ةمسؤولية ثانياً: 

في  متابعة .1 المكلف  اإلستراتيجي  التخطيسط  التقارير    فريق  ورفع  اإلستراتيجية  إعداد مسودّة 

لجنة   إلى  بذلك  الموارد  كافة  اتخاذ  و  ،التدقيقالخاصّة  وتوفير  باإلستراتيجية  المتعلقة  القرارات 

 لتنفيذها. الالزمة 

 عليهم   المهام والمسؤولياتتعميم اإلستراتيجية على مدراء الدوائر واألقسام في المصرف وتوزيع   .2

الوقوف على أسباب اإلنحرافات في تنفيذ  ، والعامة والفرعيةفي تحقيق األهداف  كل حسب دوره  

المحّددة   الزمنية  المدد  ضمن  القرارات  بهااإلستراتيجية  البدائل  واتخاذ  الحلول    واقتراح  وابتكار 

 معالجتها.لتعديل مسارها أو الالزمة 

تمّ  .3 قد  أنه  من  التصحيحية    التأكد  والتدابير  اإلجراءات  المكتشفة  تطبيق  مسار  لإلنحرافات  عن 

بالموارد    التدقيقأو كل مادعت الحاجة لذلك إلى لجنة    بها  ورفع تقارير نصف سنويةيجية،  اإلسترات

 وتمكينها من تنفيذ مسؤولياتها  األهداف اإلستراتيجيّةالبشرية المؤهلة والقادرة والكافية لتنفيذ  

  لوضع  والشؤون اإلداريةالموارد البشرية  دائرة    من خالل  وفاعليّة بكفاءة    وأدوارها في اإلستراتيجية 

توجيه  بالشكل الذي يضمن    لكل مرحلة من مراحل اإلستراتيجية  برامج تدريب مناسبة  وتنفيذ

 . الواردة في اإلستراتيجية تحقيق األهداف نحواألفراد وتحفيزهم 
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 : التدقيقلجنة  مسؤولية اً: ــثالث

  العامةالمساهمة مع باقي اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة في اقتراح األهداف اإلستراتيجية   .1

 .ورؤية المصرفبما يتفق 

   .أو توزيع مهام تنفيذها  التشغيلية التأكد من عدم تعارض أي من األهداف اإلستراتيجية أو الخطط   .2

عليها .3 والتعديل  اإلستراتيجية  أووتحديثها    مراجعة  ذلك   بشكل سنوي  إلى  الحاجة  دعت   كلما 

لمتطلبات  تلبيتها  استمرارية  ومن  عليها  والمستجدات  المتغيرات  جميع  إنعكاس  من  والتأكد 

 لمجلس اإلدارة لإلقرار واإلعتماد.   )مرة واحدة سنوياً على األقل(   بشكل مستمرورفعها    تنفيذها،

  اإلستراتيجية ومسائلتها عن اإلنحرافات في التنفيذمتابعة اإلدارة التنفيذية في تنفيذ  مراقبة و .4

 ورفع التقارير بها للمجلس.

 

 :فريق التخطيط اإلستراتيجياً: مسؤولية ـرابع 

 للمراجعة.  التدقيقورفعها إلى لجنة وتطويرها سنوات  ثالثإعداد مسودّة اإلستراتيجية كل  .1

بشكل نصف سنوي أو    ة اإلستراتيجيةتقرير المتابعة والتقييم لمستوى انجاز وتنفيذ الخط إعداد   .2

 . التدقيقإلى لجنة  ورفعه  كل ما دعت الحاجة لذلك

  نصف سنوي في معالجة اإلنحرافات أو التعديل عليها بشكل  التدقيق  اقتراح التوصيات على لجنة   .3

 أو كل ما دعت الحاجة إلى ذلك.

 . الخطط التشغيلية التنسيق ما بين كافة دوائر وأقسام المصرف في إعداد .4

 

 :دائرة الموارد البشرية والشؤون اإلداريةاً: مسؤولية خامس

الخاصّة بكل مرحلة من مراحل اإلستراتيجية   برامج وتنفيذ    إعداد .1 لتدريب وتطوير كافة    التدريب 

بالشكل الذي يسهم في توجيه األفراد وتحفيزهم  موظفي المصرف وعلى مختلف المستويات  

 األهداف. نحو تحقيق 

 للمصرف.  واإلستدامة العامة السنوية إدراج تلك البرامج في خطة التدريب .2

األداء   .3 مؤشرات  على  السنوي    (KPI’s)اإلعتماد  التقييم  برنامج  في  اإلستراتيجية  في  الواردة 

 للموظفين. 

مؤشرات ولئحة شروط التعيين استناداً إلى    (JDC’sإعداد بطاقات الوصف الوظيفي للموظفين ) .4

 الواردة في اإلستراتيجية.  (KPI’s)داء األ
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 اق:ـــــ النط

 :هاعمل نطاقيشمل وتنفذ اإلستراتيجية من خالل اإلدارة التنفيذية،      

 للشركات واألفراد، وحوالت الويسترن يونيون.  المصرفيةالماليّة و العمليات .1

 . (SME) الحجم متوسطة وصغيرة المشاريعوالشركات و ألفرادالمعامالت اإلسالمية ل تمويل .2

 . المالية وغير المالية  وأنشطته المصرف سياسات .3

 عمليات الخزينة واإلستثمار في األسواق المالية اإلسالمية المحلية واألجنبية.  .4

 برامج تعزيز السمعة المؤسسية والمسؤولية اإلجتماعية وخدمة المجتمع المحلي. .5

 

   :ةــــ الملكي

لشركة  ملكاً فكرياً وتشغيلياً  هو  ( وكل ما ورد بها  العامة للمصرفهذه الوثيقة )اإلستراتيجية    إنّ  .1

ل يجوز نسخها أو توزيعها أو إعادة نشرها و  مصرف الجنوب اإلسالمي لإلستثمار والتمويل

من   مسبقة  خطية  موافقة  بدون  الطرق  من  طريقة  بأية  بثها  أو  ترحيلها  أو  تحميلها  إدارة  أو 

 المصرف.

 

ألي غرض آخر يعتبر خرقاً لحقوق الملكية  الواردة في اإلستراتيجية  إن تعديل أو استعمال المواد    .2

ذلك كافة الملفات    بما في  لإلستثمار والتمويللشركة مصرف الجنوب اإلسالمي  الفكرية  

 . والصور الواردة فيهوالبيانات 

 

 ال:المجــــــ 

لمفعول وصالحة  المنبثقة عنها سارية ا  تعتبر اإلستراتيجيّة وأهدافها ومحّدداتها وخطط التنفيذ الفرعية    

صادرة سابقاً بهذا الشأن تتعارض وبنود خطط فرعية  ألية    ولغية  02/02/2021  إلنجاز اعتباراً من تاريخل

 .اإلستراتيجيّة ومحّدداتها وأهدافهاهذه 
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 التخطيط اإلستراتيجي: 

 : منهجية التخطيط أوالً:

مصرف الجنوب اإلسالمي لإلستثمار والتمويل في إعداد إستراتيجيته على منهج المشاركة    يعتمد     

الواسعة مع كافة العاملين في المصرف والمالكين والزبائن ومتلقيي الخدمة، استناداً إلى تحليل البيئة  

أبرز نقاط القوة وفرص  الداخلية والخارجية للمصرف ونتائج التقييم الماليّة وغير المالية للمصرف المتضّمنة  

التحسين، وانطالقاً من رسالة ورؤية وقيم المصرف فقد تّم مناقشة وتوثيق تطلعات المصرف المستقبلية  

، وترجمة ذلك ضمن خطط  التوجهات العامة للدولة ها في إطار من التنسيق والتناغم مع  وكيفية تحقيق

عن    التشغيليةالعمل   والمنبثقة  للمصرف  التنظيميّة  األهداف   ، استراتيجيتهللوحدات  تحقيق  ولضمان 

مؤشرات   تحديد  تّم  فقد  للمصرف،  )األاإلستراتيجية  مدى    (KPI’sداء  التنفيذية  لقياس  الخطط  إنجاز 

من خالل   لقياس مستوى تحقيق األهداف  (، إذ ستتم عمليات المراجعة الدوريةالتشغيلية)األهداف  

دائم لكتشاف أي إنحرافات قد تحصل مستقبالً ورفع يق التخطيط اإلستراتيجي كفريق عمل  فرعمل  

 . اإلدارة العليا في المصرفتوصيات المعالجة المقترحة إلى 

 

 : ومراجعتها للمصرف العامةثانيــاً: إعداد وثيقة اإلستراتيجية 

في المصرف في إعداد اإلستراتيجية على منهجية )التخطيط،    فريق التخطيط اإلستراتيجي  إعتمد       

(، وذلك لضمان التحسين والتطوير المستمرين، كما Plan-Do-Check-Actالتنفيذ، المراجعة، اإلجراءات( )

اعتمد المصرف على مباديء اإلدارة في تحديد األولويات اإلستراتيجية المتمثلة باإلستقرار والكفاءة في 

 Knowledgeكافة العمليات واألنشطة المصرفية والمالية وغير المالية والتعليم التفاعلي ونقل المعرفة 

Transfer Methodology  وتوظيف الجهود من ذوي الخبرة في مصرف   إلى تعزيز قنوات اإلتصال  ةالمستند

 الجنوب اإلسالمي لإلستثمار والتمويل.

اعتمد      اإلستراتيجي  كما  التخطيط  المعلومات   فريق  وتحليل  جمع  على  اإلستراتيجية  إعداد  في 

باستخدام العديد من الوسائل، منها مراجعة نظريات التخطيط اإلستراتيجي، ونقاط القوة والتحسين التي 

لسنة   للمصرف  والختامية  الفصلية  الماليّة  البيانات  من  استنباطها  األساس ناعتبارها سو  2019تّم   ة 

(،  2024- 2021في بناء اإلستراتيجة للفترة )  2020آثار جائحة كورونا في سنة  بسبب األحداث العالمية و

  SWOT/PESTELلتحليل بيئة عمل المصرف    Brainstormingوعقد جلسات العصف الذهني لفرق العمل  

وتوزيع نتائجها على الوحدات التنظيمية للمصرف   Self-Assessment Programsوبرامج التقييم الذاتي  

 . Feed Back Resultنتائج التغذية الراجعة  والحصول على
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 : اإلستراتيجي المخططاً: ـــثالث

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اتيجية لمصرف األهداف اإلستر رسم

 الجنوب اإلسالمي

تحديد رسالة ورؤية وقيم مصرف 

 الجنوب اإلسالمي

العامة لمصرف إعداد اإلستراتيجية 

 الجنوب اإلسالمي لإلستثمار والتمويل

( التشغيليةإعداد الخطط التنفيذية )

 وتحديد مؤشرات األداء

إعداد الموازنة المالية )التخطيطية( 

 القادمة الثالثللسنوات 

التطبيق ومتابعة التنفيذ ومراجعة 

 النتائج والتقييم

تحديد فرص التحسين والتطوير مع 
 اإلستغالل األمثل للموارد

التقييم الذاتي لعملية التقييم  -

 .SAQاإلستراتيجي 

 .GASدراسة تحليل الفجوة  -

تحليل بيئة العمل باستخدام  -

PESTEL/SWAT 

 

التشاور وعقد اإلجتماعات التنفيذية 

مع مدراء الوحدات التنظيمية 

وموظفين والمالكي ومتلقي الخدمة 

 في مصرف الجنوب اإلسالمي
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 :PESTEL منهجلبيئة العمل وفق  SWOTالتحليل الرباعي رابعــاً: 

في       والتمويل  عقد  لإلستثمار  اإلسالمي  الجنوب  من   مصرف  كبير   ذهني العصف  الجلسات    عدد 

التنفيذية الداخلية    واإلجتماعات  العمل  بيئة  الحالية  لتحليل  منهجيات والخارجية  باستخدام 

SWOT/PESTEL المصرف التنظيمية في  الوحدات  المتخصصين في  من  عدداً  الجلسات  ، وضّمت هذه 

اإلقليمية  يةاإلستشار  تهوهيئ المصارف  عمل  طبيعة  حول  الخبرات  لديهم  هذه   ومن  وبعد  والدولية، 

الجلسات تّم تجميع األفكار من قبل لجنة الدراسات والبحوث والتطوير، وتعميمها على الوحدات التنظيمية  

إلى   هاترتيب النتائج حسب األولويات، ورفعو  Feed-Back Resultللحصول على نتائج التغذية الراجعة  

بمراجعتها  التدقيق  لجنة   قامت  اإلدارة،  التي  مجلس  من  خيارات واعتمادها  وضع  تم  عليها  وبناءاً 

نتائج   أن نستعرض  وقبل  نوضح   التحليلاإلستراتيجية،  أن  البداية من  بد في  فهمها، ل  لنا  وليتسنى 

الداخلية   البيئة  تقييم  وفقاً  وماهيّة  للمصرف  الرباعي  ألسلوبالخارجية  منهج الم  التحليل  إلى  ستند 

PESTELف لصياغة  ،  األساسية  عوامل  بتتم    اإلستراتيجيةالخطوة  وتحليل  الداخلية  دراسة  العمل  بيئة 

عناصر    التالية   والخارجية والتـهديـداتو  القـوة وتحديد  والفـرص  تحديد   (SWOT)  الضـعف  في  الالزمة 

 األهداف اإلستراتيجية. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

إجراء        تّم  عليه،  الرباعي  وبناءاً  الحالي   PESTELالمستند لمنهج    SWOTالتحليل  الوضع  في تقييم 

 تي العمل الداخليّة والخارجيّة، وذلك على النحو التالي:لبيئ
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 :(Strengths & Weaknesses)  تحليل البيئة الداخلية -1

وتحليل   تعني عملية فحص  الداخلية  البيئة  بإن عملية تحليل  الخاصة  والالعوامل    نشطةاألوظائف 

تعظيم نقاط قوتها ومعالجة    من  ليتمكن المصرفالداخلية  وذلك لتحديد عناصر القوة والضعف  والموارد  

 الفرص المتاحة ومواجهة التهديدات في البيئة الخارجية.  لستغاللالعمل بكفاءة مواطن الضعف و

 

القدرة اإلدارية    :عناصر القوة - التنظيمو  للمصرفوهي عبارة عن  تحقيق أفضل اإلنجازات،  ل  كفاءة 

المالية  و الموارد  والتكنولوجية  توفر  إدارة  والبشرية  في  المواردهوالكفاءة  قوية  ل  ذه  بيئة عمل  بناء 

 وجاذبة.

  

المناسب أو ضعف  القرار  واتخاذ  اإلدارة على صنع    وهي عبارة عن نقص في قدرة  عناصر الضعف: -

في الموارد المتاحة أو البنية التحتية، باإلضافة إلى ضعف مستوى الكفاءة الالزمة إلدارة مثل هذه  

 الموارد. 

 

 (:Opportunities & Threatsتحليل البيئة الخارجية ) -2

الخارجية البيئة  تحليل  عملية  والمتغيرات    للمصرف  إن  العوامل  استكشاف  الجتماعية تعني 

وو والقتصادية  والبيئية  والثقافية  التكنولوجيةالسياسية  الفرص    والقانونية  تحديد  أجل  من  وذلك 

ومعرفة مصادر ومكونات هذه الفرص والتهديدات من خالل  ،  والتهديدات الموجودة في البيئة الخارجية 

في    ، ومساعدة المصرفوفهم عالقات التأثير والتأثر المتبادلة بينهاتجزئتها إلى عناصر أو أجزاء فرعية  

لمواجهة  تكوين   الالزمة  الوقائية  اإلجراءات  تمهيدا لتخاذ  بها  المحيطة  التهديدات  أعمق عن  صورة 

الالزمة لستغالل الفرص المتاحة وبما ينعكس    خطط التنفيذتصميم  ، والتهديد والتخفيف من آثاره

 .  ق األهداف اإلستراتيجيةتحقيإيجابا على 

 
خالل فترة زمنية محددة   للمصرفالخارجية  العمل  وقائع موجودة في بيئة  حقائق وهي  :  الفرص -

 .الصحيح فوائد مادية وغير ماديةبالشكل والتي ينجم عنها إذا ما تم استثمارها 

 
 

ضـرراً ه  :التهديدات - تسـبب  ظهرت  ما  إذا  والتي  المحتملة  األحداث  ،  للمصرف  حقيقياً   ي 
فالتهديدات ليس بالضرورة أن تكون موجودة وإنما قد تدل مؤشرات واتجاهات معينة موجودة في  

 البيئة الخارجية على احتمالية ظهور هذه التهديدات في فترة زمنية قريبة أو بعيدة.
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 : األهداف اإلستراتيجية للمصرف:سادساً 

ا أفرزته نتائج في صياغة األهداف اإلستراتيجية للمصرف إلى م  فريق التخطيط اإلستراتيجي  لقد استند     

للبيئة الداخلية والخارجية، ولخصوصية الفرص والتهديدات الخارجية في العراق تّم   SWOTالتحليل الرباعي  

ومتطلبات   وة والضعفعناصر الق، إذ تّم الوقوف وبشكل دقيق على    PESTELمنهج  التركيز على دراستها وفق  

والتي   بما يتوائم مع الرؤى الوطنية للشمول الماليرؤية المصرف ورسالته وقيمه، وتدعيمها وتعزيزها ضمن  

على عدد واسع من األهداف الواردة في اإلستراتيجيات الوطنية للشمول المالي    اطالعهابعد  حّددتها اللجنة  

واستعراض تجاربها ونتائج التغذية الراجعة في إعادة صياغة وتوصيف أهداف   من الدول العربية واألجنبية  لعددل

 بير.، إذ كانت األهداف الواردة في تلك اإلستراتيجيات متشابهة ومتسقة إلى حد كةالمصرف اإلستراتيجي

للسنوات الخمس   قامت لجنة الدراسات والبحوث والتطوير بتحديد األهداف اإلستراتيجةإلى هذا، فقد         

الحاجات الفعلية للمصرف، إذ تّم فحص األهداف وقياس مدى قابليتها للتحقيق في ظل  القادمة، من واقع  

 مصفوفة التحليل الرباعي. التي أفرزتها تهديدات البيئة الخارجية 

 

 األول  اإلستراتيجيهدف ال

 . بمجموعة متكاملة من الخدمات والمنتجات وحلول األعمال المصرفية المجتمع شرائحومختلف المحافظات رفد وإدامة  •

 

 الثاني اإلستراتيجي هدف ال
 .العالقةتعظيم األصول ورفع العائد على حقوق الملكية، مع تحقيق اعلى مستوى في التوازن بين مصالح ذوي  •

 

 الثالث ستراتيجيهدف اإلال
 .الى كل جديد في مجال الصناعة المصرفية والتكنولوجية والرقمية والوصول السعي •
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 : SWOT/PESTELبعناصر التحليل الرباعي : ربط األهداف اإلستراتيجية للمصرف سابعــاً 

هداف اإلستراتيجية للمصرف المستندة لعناصر التحليل  لألالواضحة    اإلرتباط  التالي مالمحيظهر الجدول       

 .اإلستراتيجية للمصرفهداف األمع  SWOT/PESTELالرباعي 

 SWOT/PESTELبعناصر التحليل الرباعي  مصفوفة إرتباط األهداف اإلستراتيجة 

 SWOT/PESTEL  عنصر الهدف اإلستراتيجي للمصرف  

 

 

 

1 

 

 

 
 

بةجةإعد وووملةجتةعووشدددددرم  إةختلفووملةحدففادف وورفد وإد مةد وو
 .ةتكفةل وةنوملخ ةف وإملةنتجف وإحلإلومألعةفلوملةصرفي 

S1, S2, S3, S4, S5, S7, S8, S9, S12, S13, S17, S19, 

S21, S22, S24, W1, W2, W3, W4, W,5 W,6 W8, 

W9, W10, W14, W17, W21, OP1, OP3, OP5, OP6 

OEC1, OEC2, OEC3, OEC4, OEC5, OEC6, 

OEC7, OEC8, OEC11. OS1, OS3, OS4, OS5, 

OS6, OT3, TEC4, TS1, TS2, TS5, TT2, TEN1, 

EN2, TL4. 

 

 

2 

 
تعايمومألصدددددإلوإرفعوملعدف د وعلاوحلإيوملةلكيد يوةعوتحلي و

 .معلاوةستإىوفيوملتإمزنوبينوةصفل وذإيوملعالق 

S1, S2, S3, S7, S10, S11, S14, S15, S19, S20, S21, 

S22, S23, S24, S25, W2, W10, W14, OP1, OP2, 

OP3, OP4, OP5, OP6, OEN1, OEN3, OEN4, 

OEN5, OEN9, OEN10, OS5, OL1, OL2, TP1, 

TP2, TP3, TP4, TEC1, TEC2, TEC3, TEC4, 

TEC5, TEC7, TEC8, TEC9, TEC10, TEC11, 

TEC12, TEN13, TS3, TS6, TL1, TL2. 

 

 

 

3 

و
و

إمل فعووملاوكلوج ي وفيوةجفلوملصددنفع وملةصددرفي ووووملإصددإل
 ملرقةييوإرقةن وملنامومإل مري وإملتشغيلي وإحإكةتهف.

S1, S3, S5, S6, S15, S16, S17, S18, S21, S22, W3, 

W5, W6, W7, W11, W12, W13, W15, W16, W18, 

W19, W20, W21, W22, W23, W24, W25, W25, 

W26, OEN2, OS2, OT1, OT2, OT3, OEN1, 

OEN2, OEN3, OL3, TEC6, TS4, TT1, TT3, 

TEN1, TEN2, TEN3, TEN4, TEN5, TL1, TL2, 

TL3, TL5. 
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 اإلستراتيجي:  برامج التنفيذ

 

  والخطط التشغيلية: الخطة التنفيذية العام ة: أوالً 

  جملة من األهداف التشغيلية التيلتحقيقها    المصرفينبثق عن األهداف الستراتيجية التي يسعى       

العامةعل  المصرفسيعمل   التنفيذية  الخطة  تنفيذ  من خالل  تحقيقها  اإل  ى  فترة  وذلك   ، ستراتيجيةخالل 

هذه األهداف في وقد تم تحديد    وفق الرؤى الوطنية للشمول المالي،لضمان تحقيق أهدافه الستراتيجية  

ضوء نتائج تحليل بيئة العمل الداخلية والخارجية، وبالستفادة من نقاط القوة والفرص، ومعالجة نقاط الضعف 

وقد روعي عند تحديد األهداف   ،ثارها حال وقوعهاآمن    وقوع التهديدات والحدّ وتحصين المصرف ما أمكن من  

وفق اإلطار الزمني الموضوع أزاء  تحقيقها    وإمكانيةلقياس  التشغيلية بأن تكون هذه األهداف محددة وقابلة ل

وباألخص    المصرفوللتأكد من واقعية هذه األهداف فقد تم الطلب من جميع الوحدات التنظيمية في    كل منها، 

جزء من  ستراتيجية تحديد أهدافها التشغيلية وبحيث يتم اشتقاق  تلك الوحدات التي لها عالقة باألهداف اإل

 . اف من األنظمة والتعليمات التي تحكم عمل الوحدات التنظيميةهذه األهد

وتوحيدها بالتوازي  ومفهومة وقابلة للقياس    KPI’s  عالوة على ذلك فقد تم تحديد مؤشرات أداء واضحة      

النحرافات  والوقوف على  تحقيق كل هدف تشغيلي    األداء في  تقييم مستوى ة، وذلك لشغيلي مع األهداف الت

 وتوضيح أسبابها.وتفسيرها 

أخرى بما   دوائروتعديل مهام    2017باستحداث دوائر جديدة خالل العام    المصرفضوء قيام    وعلىهذا       

قامت   فقد   ،يتوافق مع التحديات التي طرأت مع بيئة العمل وافضل الممارسات العالمية في هذا المجال

هداف تشغيلية جديدة بما يعكس دور هذه الدوائر الجديدة في أإضافة  لجنة الدراسات والبحوث والتطوير ب

األهداف التشغيلية    الي عالوة عنضمن الرؤى الوطنية للشمول المستراتيجية  اإل  المصرفهداف  أتحقيق  

الواردة في  وقد تم نقل مسؤولية تحقيق عدد من األهداف التشغيلية    ،الجديدة التي حددتها هذه الدوائر

 .الدوائر الجديدة على هذه الدوائر  إلى تلكالسابقة الخطط 

الدوائر    لقريب بسببتجدر اإلشارة إلى احتمالية التعديل الجزئي على اإلستراتيجية في المستقبل ا     

وإناطتها بمسؤولية تحقيق عدد من األهداف   2018خالل العام    األخرى التي يسعى المصرف إلى تأسيسها

 التشغيلية. 
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 : خارطة البناء اإلستراتيجي لألهدافـــاً: ثاني

 األهداف اإلستراتيجية العامة للمصرف
 الهدف اإلستراتيجي األول  اإلستراتيجي الثاني الهدف  الهدف اإلستراتيجي الثالث

ملاوكلوج ي وفيوةجفلوملصنفع وووملإصإل
إمل فعوملرقةييوإرقةن وملنامووملةصرفي و

 مإل مري وإملتشغيلي وإحإكةتهف.

تعايمومألصإلوإرفعوملعف  وعلاوحلإيو
ملةلكي يوةعوتحلي ومعلاوةستإىوفيوو

 .ملتإمزنوبينوةصفل وذإيوملعالق و

ووشرم  إةختلفووملةحففاف ورف وإد مة و
بةجةإع وةتكفةل وةنوملخ ةف ووملةجتةع

إحلإلومألعةفلوووملرقةي وإملةنتجف 
 .وملةصرفي 

KRI's 
%وةنوخ ةفتنفوملاوو50تحإيلوأكثروةنو

وخ ةف ورقةي .

تحلي وةع لوعف  وعلاوحلإيوملةالكوالو
و%.و12يللوعنو

ملإصإلوبع  وملحسفبف وملففعل وبفلةصرفوو
ملفوحسفبو)ةنوكفف ومألنإمعووو150ملاو

وإلكفف وملف ف (.

%وةنوعةال نفوو35دستخ مموأكثروةنو

ولللنإم وملرقةي .و

تحلي وةع لونةإوسنإيوالويللوعنوو
و%.و20

ةليإنوو200ملإصإلوبحجموملإ م عودلاو

و إالر.

 الخطة التنفيذية العامة لتحقيق األهداف التشغيلية 
 الخطة التشغيلية الثالثة 

 )ادارة الموارد البشرية والتقنية والرقمية( 

 الخطة التشغيلية الثانية 
 )إدارة الموارد المالية( 

 الخطة التشغيلية األولى 
 والتسويق والتفرع(  إدارة المنتجات)

 الهدف التشغيلي األول األولالهدف التشغيلي  األولالهدف التشغيلي 

فيوووملإصإلولةستإىوملجإ ةوملشفةل و
د مرةووتطإيروملسيفسف وإمإلجرمءم وإ

ملةإمر وملبشري وإفلفًولةبف يءونللوو
ملةعرف وإملتنةي وملةست مة وإد مرةو

و.ملةإمهب

رفعوحجموملةحففاوملتةإيلي وإتنإيعهفوو
إتإجيههفوللطفعيومألفرم وإملشركف وفيو

قطفعف وملصح وإملصنفع وإملتعليمو
إأسإميوملتكنإلإجيفوملرقةي وإملزرمع وإ

وملةفل.و

د مة وإشةإلوكفف وملةحففاف وبفلفرإعوو
إملصرمفف ومآللي وإتل يموأرفعوملخ ةف و
إملةنتجف وملةصرفي وإتسإيلهفولكفف وو

وشرم  وملةجتةع.

ومله فوملتشغيليوملثفنيو ومله فوملتشغيليوملثفنيو  الهدف التشغيلي الثاني 

مةتالكوةنص وتلني وإشبكي وإرقةي وإفلفًو
نهفوبأفضلووألح ثوجيلوإتحصي

وملبرةجيف وإأرفعوةعفييروملحةفي .

تنةي وإمستثةفرومقصاوعف  م وملةصرفو
وإإ م عوملجةهإر.و

مبتكفروةجةإع وةتكفةل وإةتنإع وةنو
ملةنتجف وإملخ ةف وملةصرفي وملرقةي و
ولكفف وشرم  وملةجتةعوإقطفعف ومألعةفل.

ومله فوملتشغيليوملثفلثو ومله فوملتشغيليوملثفلثو  التشغيلي الثالث الهدف 

للعةليف ومل مخلي وووملةيكن وملكفةل 
وحإكةتهف.وإملإاف فوملرقفبي وإ

تخفيضومكبروق روةةكنوةنوملنفلف و
ومإل مري وإملتشغيلي وإملةشفريعومل مخلي .و

حةفي وملةستهلكوإتعزيزوملتإعي وملةصرفي وو
وإملتثليفوملةفليوللبي  ومل مخلي وإملخفرجي .و
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 :ألهدافنحو ااإلستراتيجي  األداء توجيه خرائطثالثـــاً: 

توجيه األفراد نحو تحقيق األهداف الموضوعة، قامت لجنة الدراسات والبحوث والتطوير بمراعاة لغايات       

والثاني منهج   ؤسسيةألهداف الما  في تحقيق توجيه األفراد وفقاً لمنهجين، األول منهج األداء المؤسسي  

 تشاركيالمنهج  الب  ، ومن ثّم دمج كل من المنهجينألهداف اإلستراتيجيةفي تحقيق ااألداء اإلستراتيجي  

التشغيلية على   تزويع األهداف  الموحد لتحقيق األهداف المؤسسية واإلستراتيجية، والذي يعمل على إعادة

، والغاية من ذلك هو  الخطط التشغيلية لتحقيق كل من األهداف اإلستراتيجية والمؤسسية على التوازي

الدقة   تحقيق لتحقيق  أخرى  جهة  ومن  جهة،  من  اإلستراتيجي  األداء  على  الفعالة  اإلستراتيجية  الرقابة 

النتائج الرئيسة   لمؤشرات تقييم  ،  KRI’sوالعدالة في عملية تقييم األداء اإلشرافي لإلدارة التنفيذية وفقاً 

 كما يلي:  KPI’s وتقييم الوحدات التنظيمية واألفراد وفقاً لمؤشرات تقييم األداء الرئيسة 

يعتمد هذا المنهج في توجية    :للمصرف  المؤسسيةهداف  في تحقيق األمنهج األداء المؤسسي   -1

ويستخدم في تقييم األداء اإلشرافي لإلدارة التنفيذية بواسطة    المصرف لتحقيق األبعاد األربعة التالية

 :KRI’sمؤشرات تقييم النتائج الرئيسة 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كيف نبدو 

  لمساهمينا؟

 

 الرؤية اإلستراتيجية

 
حتى نرضي  

مساهمينا وزبائننا، ما  

األعمال التي يجب أن  

 نتفوق بها؟ 

 

 
 كيف نبدو 

 لزبائننا؟ 

 

 
حتى نحقق رؤيتنا،  

  كيف نطور قدراتنا

 على التعلم والنمو؟ 
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 : للمصرف اإلستراتيجيةألهداف ا في تحقيق  اإلستراتيجيمنهج األداء  -2

أن يؤدي    من شأنه  مااألهداف اإلستراتيجية  تحقيق  المصرف بتوافقية ثابتة في    هيعتمد هذا المنهج في توجي

 : تخفيض المرونة المطلوبة لمعالجة أية انحرافات قد تظهر مستقبالً  إلى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

 

مإللتزمموبأعلاوةعفييروملحإكة و

مإللكترإني وفيوتل يموملخ ة وإنللو

وملة سسيوإملتنةي وملةعرف وإمإلتصفل
ملةست مة .

 

وملخ ةف وإملةنتجف دبتكفروإتطإيروو

ووللفع ةإبرمة وملتةإيلوإتل يةهف

وملعةالءشرم  ووأإسعوةنوجغرمفي 

ملةختلف .

 

دستخ مموملتلني وإملإسف لومإللكترإني وو

ملةتل ة وإفلفًوألعلاوةعفييروملرقفب و

إملحإكة وإد مرةوملجإ ةوملشفةل .

 

وملتسإيلي وملسيفسف وإمبتكفروتطإيرو

وملةتةيزةوإملتةإيلي وإمإلستثةفري 

.ملةختلف ومألعةفلوللطفعف 
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   :اإلستراتيجيةو المصرفية المؤسسيةألهداف  ا في تحقيق التشاركي الموحدمنهج األداء  -3

القدرة على   المنهج  يميز هذا  لألفراد ما  المستمر  اإلستراتيجي  األداء  وتقييم  اإلستراتيجية  الرقابة  فرض 

 ييم األداء اإلشرافي واألداء في نهاية كل مرحلة من مراحل اإلستراتيجية: وتق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منظور اإلبداع والتعلم   

 والنمو

مإلنتشفروو
 إملتفرعو

(D & B) 

 مفعي وو
 مإلنجفزو

(IM) 

ملبحثوو
إملتطإيروو
ملجغرمفيوو

(R & D) 

 

 منظور العمليات الداخلية  

 ) الكفاءة التشغيلية( 

ة شرو
 ملكلف و
(CI) 

دنتفجي ووو
 ملعةل
(LP) 

مللية وو
 ملةضفف وو

(VA) 

 

 منظور الزبائن   

 ( تعظيم قيمة الزبون) 

مكتسفبوو
 ملزبإن
(CL) 

ملنةإوفيووو
 ملإ م عو

(DG) 

ربحي وو
 ملزبإنوو

(CP) 

 

 المنظور المالي   

 (تعظيم قيمة المساهمين ) 

صففيوو
 مل خلو
(NP) 

ملعف  وعلاووو
 ملةلكي و
(RE) 

مستثةفروو
 ملةإجإ م وو

(AIA) 

 

األداء اإلستراتيجي لمصرف الجنوب   

 اإلسالمي 

 المركز اإلستراتيجي التنافسي
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  : والتقييم يةالرقابة اإلستراتيجمرحلة : ـــاً رابع

و هذا يتطلب   وقيمها،رـسالتها  رؤيتها ويتوقف نجاح أو فشـل المنظمة على مدى قدرتها على تحقيق   

وضــع اســتراتيجية معينة و الســعي لتنفيذها في ظل التغيرات المختلفة المحيطة بالمنظمة، و الوســيلة  

،  الرقابة السـتراتيجيةالوحيدة أمام المنظمة لمتابعة تنفيذ اسـتراتيجيتها أو تعديلها هي قي قيامها بعملية  

المنظمة، أي مدى نجاحها   ةهي نظام للتعرف على مدى تنفيذ اسـتراتيجيفالرقابة اإلسـتراتيجية باختصـار  

 في الوصول إلى أهدافها و غاياتها.

 تبذل يرجع إلى أن اإلدارة العليا   أهم أســباب فشــل المؤســســات في اإلدارة اإلســتراتيجيةولعل أهم 

ثم صـياغة الخطة اإلسـتراتيجة ثم إعداد   SWOT Analysisمن الجهد في سـبيل إعداد التحليل البيئي  اً كثير

خطة عمل ول يبذلون أي جهد في عملية الرقابة والتأكد من سير العملية التشغيلة وفقا للخطط الموضوعة  

 بأية عوائق تحد من ، لذلك ولعدم اإلـصطدام مـستقبالً من أجل الوـصول إلى الهدف اإلـستراتيجي للمؤـسـسة

ــات والبحوث والتطوير بـإعـداد نظـام الرقـابـة  عمليـات الرقـابـة والمتـابعـة والتقييم، قـامـت لجنـة الـدراســـ

 اإلستراتيجية لألداء والنتائج والمتابعة والتقييم، وذلك على النحو التالي:

 

 الرقابة اإلستراتيجية لألداء والنتائج بناء نظام    

 :يموالمتابعة والتقي    

ــرات األداء الرئيســـــة   • ــع مؤشــ  ،KPI’sيتم وضــ

 ودقة بعد بعناية KRI’sومؤشرات النتائج الرئيسة  

ــد ــدي وتح ــدف  اله ــل  تحلي يتم  ــأثيره  أن  ت ــدى  م

 .SMARTER لمنهجباإلستناد 

ــغيلـية  يتم تـحدـيد األـهداف • ــيرة األـجل    التشــ قصــ

 .KPI’sالرئيسة  وربطها بمؤشرات األداء 

د األهـداف   • ة  يتم تحـدـي ــغيلـي ة األجـل التشــ   طويـل

 .KRI’sوربطها بمؤشرات النتائج الرئيسة  

 .Balanced Score Card (BSC)يتم إعداد بطاقات األداء المتوازن   •

 والمرتبط بتحقيق الهدف التشغيلي. تحديد النشاط المراد مراقبته •

ــتراتيجي الال • ــتراتيجي الـحالي مع األداء اإلســ ـــيةمـقارـنة األداء اإلســ  زم لتحقيق األـهداف الرئيســ

 .KPI’sباستخدام مؤشرات األداء الرئيسة  

باـستخدام مؤـشرات   مقارنة نتائج األداء اإلـستراتيجي المحققة مع األهداف اإلـستراتيجية الموـضوعة •

 KRI’sالنتائج الرئيسة  

 .مدير المفوّض ورفعها لل اإلجراءات التصحيحية لمعالجة اإلنحرافاتب وإعداد التوصياتقييم النتائج ت •

 .لكل مرحلة من مراحل  رفع التقارير الرقابية باألداء اإلستراتيجي ونتائج تحقيق األهدافوإعداد  •
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 تحقيق األهداف اإلستراتيجية: لالخط ة التنفيذية العام ة : خامســـاً 

لغايات تبسيط اجراءات مراجعة ومتابعة وتقييم األداء في تحقيق األهداف اإلستراتيجية، قامت اللجنة بتوزيع 

 Operational  تشغيلية على أربعة خطط  موزعة    الخطة التنفيذية العامة لتحقيق األهداف اإلستراتيجيةبرامج  

Plans ثق عنها ثالث أهداف تشغيلية قابلة  ينب واحدة لكل هدف استراتيجي تشغيلية ، بحيث تّم وضع خطة

هي    Operational Planالتشغيلية    ة خطوال  ،للتحقيق المباشر من خالل الوحدات التنظيمية ذات العالقة 

عن   لنابرعبارة  الالزم  التنفيذ  الهدف مج  مع  ومباشر  رأسي  بشكل  المتصلة  التشغيلية  األهداف  تحقيق 

 . KPI’sداء وبشكل أفقي مع مؤشرات قياس األ ،اإلستراتيجي

 


