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 المستهدفات 
 

 االهداف 
 

 الركائز 

 

تطوير خطة عمل استراتيجية للمصرف لخمس سنوات وخطط عمل  •
 وموازنات تقديرية سنوية.  لإلداراتسنوية 

    Corporate Governance  المؤسسيةتطبيق متطلبات الحاكمية  •

 BCPتحديث وتفعيل خطة الطوارئ وادارة الكوارث واالزمات  •

 DRCتحديث وتفعيل المركز البديل للعمليات والبيانات  •
  تحديث برامج واجهزة امن المعلومات حسب متطلبات المعايير الدولية  •

ISO  وCOBIT  وPCI . 

 BSCتطبيق نظام ادارة االداء المؤسسي والفردي   •

 لالستدامة   األولاعداد التقرير  •
 

 
 
 
 

التخطيط السليم واالدارة الرشيدة 
 للموارد 

 
 

  

بما  AMLونظام مراقبة غسل االموال     FATCAتحديث نظام    •

ينسجم مع اخر المستجدات الدولية واالقليمية وكذلك ربط هذه 
 البنكي.االنظمة بشكل كامل مع النظام 

 . المخاطر واالمتثال وغسل االموال إلدارةتطبيق نظام  •

وتطبيق نظام خاص  ALMاالصول والمطلوبات  إلدارةتطبيق نظام  •

 التشغيل.مخاطر يتضمن اختبارات الضغط ومخاطر  بإدارة

تطبيق التقييم الذاتي للمخاطر من قبل االدارات واالقسام ووضع  •
 إلدارةمؤشرات االنذار المبكر وتطبيق المتطلبات الكمية والنوعية 

 والسوق. مخاطر السيولة 

للعمل في وقت استحداث خطة تمويل طوارئ وبيان خارطة طريق   •
 بسيناريوهاتها. االزمات وتطبيق خطة استمرارية االعمال بكافة 

تطبيق متطلبات امن المعلومات ومنع حاالت دخول غير المصرح  •
 به. 

 . MISتطبيق نظام  •

 
 
 
 
 

تطبيق متطلبات غسل االموال  
ومكافحة االرهاب واالنظمة  

الخاصة بأدارة االمتثال وادارة  
 المخاطر 

 
 
 
 

تثال للمتطلبات  االم 1 

 التشريعية والقانونية 
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 الركائز  االهداف  المستهدفات ) نقاط العمل ( 
 

واية منتجات جديدة حسب   اإللكترونيةبرامج البطاقات  إطالق •
 متطلبات الزبائن. 

برامج البطاقات  إطالق  
  

 توطين رواتب العاملين في القطاعين العام والخاص  •

 واالفراد المستهدفين بعناية زيادة عدد زبائن الشركات  •
نمو عدد وحجم الودائع من الحسابات  

 الجارية والتوفير وتوطين رواتب العاملين 

  

تطوير برامج التمويل الشخصي وتمويل الشركات والخدمات التجارية  •
 وبطاقات االئتمان وتطوير خدمات البطاقات ومن ضمنها نقاط الوالء

للشركات من ضمن  األنترنتالمصرفية عبر تطبيق نظام للخدمات  •
وخطابات  ،والخارجيةالحواالت المحلية  التجارية:خدمات الخدمات 

 صرف الرواتب. الصادرة،االعتمادات  الضمان،

 
 النمو االفقي بتنويع االسواق والمنتجات 

 
 

  

تفعيل خدمات جديدة على زيادة عدد الصرافات االلية وتطوير  •
الخدمات لتشمل االيداع النقدي مع االخذ بعين االعتبار المحددات مثل      

 ) انقطاع الكهرباء , عدم توفر انترنت ( 

االلكترونية القنوات  إطالق  
 

ل نمو االعما  2 

اجراء دراسة مسح للسوق لقياس مؤشر رضا الزبون والتعرف على   •
 الجمهور.الصورة النمطية السائدة عن المصرف وتوقعات 

تقييم المحفظة الحالية للودائع والقروض وتحديد قيمة وطبيعة  •
هذه   واداءالمخصصات المطلوبة لعكس صورة حقيقة عن قيمة 

 المحافظ. 

تقييم الخدمات والمنتجات الحالية والمستهدفة ودراسة السوق  •
 والمنافسين والمزايا التنافسية للقنوات والمنتجات والخدمات.

لكافة مواد العمل التي يستخدمها الزبون من نماذج  مراجعة الجودة •
ومواقع التواصل  الكترونية،رسائل  ية،نصرسائل  دعائية،ومواد 

 االجتماعي. 

 تطبيق برنامج استطالع رضى الزبائن الجدد.  •

 
 

رفع القيمة المضافة من الخدمات والمنتجات 
الحالية بتحسين مستوى المنتج وجودة  

 الخدمة
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العمل(  )نقاطالمستهدفات   الركائز  االهداف  
 

اعداد ادلة سياسات واجراءات العمل للعمليات المصرفية للفروع  •
 واالدارات المركزية. 

اعداد سياسات واجراءات ادارة الموارد البشرية والتي تتضمن   •
شؤون الموظفين.,   التوظيف،العمليات الرئيسية والفرعية لوحدة 

 والتطوير الوظيفي.التدريب 

  الخدمات،مستوى  )اتفاقياتاعداد مصفوفات وادوات العمل  •
 الذاتية (. والرقابة الصالحياتمصفوفات  الجودة،معايير 

 
 أفضلتوثيق العمليات المصرفية حسب 

 الممارسات
 

  

تحديث كافة التقارير وكافة الملفات الورقية والسجالت والنماذج  •
 االحصائية واجراءات العمل المتعلقة بها.الرقابية او 

 حوسبة العمليات اليدوية الداخلية.  •

 .تطبيق انظمة المدفوعات االلكترونية •

 
 رفع الكفاءة التشغيلية للعمليات المصرفية

 

يتطوير النموذج التشغيل   3 

التشغيلي للمصرف )االوزان والدرجات الوظيفية   جالنموذتحديث  •
االدوار والمهام   الوظيفية،المستويات المعيارية لكافة 
 .التشغيل(الصالحيات واللجان واتفاقيات  والمسؤوليات،

االلتزام، المخاطر، )العمل لقطاع الرقابة  إطاراعداد وتشغيل  •
رقابة  المالية،الرقابة  الداخلية، ةالداخلي، المراجع قالتدقي

 الجودة(. 
 

 
 
 

 التحديث المستمر للهياكل والتشكيالت 
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 المستهدفات )نقاط العمل(  األهداف  الركائز  

4 
 التطور التكنولوجي 

 

تطوير البنية التحتية 

 لألنظمة واالتصاالت

  بناء سياسات واجراءات عمل ادارة تكنولوجيا المعلومات •
استمرارية االعمال وخطة العمل  إلدارةبناء استراتيجيات وسياسات واجراءات  •

  لتنفيذها وفحصها دوريا.
   COBITS5تطبيق مبادئ الحوكمة لتكنولوجيا المعلومات حسب المعيار العالمي  •

 PCIو

 Enterprise Serviceالبنكي تطبيق توحيد الية لربط األنظمة المساعدة مع النظام  •
Bus/Middleware  

 . Information Securityخاص قسم  واستحداثالمعلومات تطبيق نظام امن  •

حديث النظام البنكي حسب توصية الشركة المزودة والخوادم الرئيسية ونظام قواعد  ت •
 warehouseالبيانات 

 

تطبيق انظمة المدفوعات  

 االلكترونية

  E-GATEتطبيق برنامج الدفع االلكتروني   •

 االلكترونية مع البنك المركزي الربط مع  •
تطبيق نظام للخدمات المصرفية عبر االنترنت للشركات من ضمن خدمات الخدمات   •

خطابات الضمان,  , SWIFT الخارجية  و RTGS المحلية التجارية: الحواالت 

 االعتمادات الصادرة, صرف الرواتب.
 ( IIMPS)النقال نظام التشغيل المتبادل للدفع عن طريق الهاتف  •

 تطبيق مشروع الجباية  •
 Swift (CSP)  الدوليةتطبيق متطلبات شبكة المدفوعات  •
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 المستهدفات )نقاط العمل( 

  

 

 

 

 

ي لتطور التكنلوجا  

 

 

 

 

 

حوسبة العمليات 

 الداخلية 

 تحديث نظام الموارد البشرية وتحديث بيانات الموظفين.  •

المستخرجة من النظام البنكي واألنظمة المساعدة لتلبية طلبات دوائر االعمال والجهات  تطوير التقارير  •
 الرقابية.

 االستغالل االمثل لبرامج النظام البنكي. •

  Auto Reconciliation System                                                   تطبيق نظام المطابقات األلية •

 .Debit card Settlement System                     الخصم المباشر بطاقاتتطبيق نظام تسوية حسابات  •

   Data Cleansing                                           عمليات مراجعة وتحديث البيانات المدخلة على النظام •

                                 دراسة امكانية تطبيق نظام تدفق ومتابعة العمليات لدعم العمليات التجارية •
Workflow System based on Business                                                                                                                                                                            

 Customer Relationship Management System                                 نظام ادارة العمالء وكذلك
(CRM) الزبائنعمليات مركز خدمة  مع وربطهCenter                                                                 Call   

 Cash Management System                                                                      النقد إلدارةنظام  وكذلك

 انشاء مكتبة اجراءات وسياسات الكترونية •

 تطبيق نظام االرشفة المركزية. . •
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ي التعليم وتطوير الكادر البشر  

تنفيذ برنامج تدريبي متكامل  •
لكافة المستويات االدارية 

يشمل متطلبات االمتثال 
والتدريب المتخصص  

 .واإلداري

تنفيذ برنامج تدريبي خاص  •
 العليا للمصرف باإلدارات

اعرف   االموال، ل غس مكافحة الشرعي،االمتثال لتدريب على متطلبات االمتثال ) ا •

 وميثاق السلوك المهني(. المخاطر، الطوارئ،خطة   ،FATCA زبونك،

 ايير الشرعية.االستمارات وتوافقها مع المع وملئالتدريب على العقود  •

 المصرفية.المالية التدريب على المنتجات والخدمات والعمليات  •

 التدريب على المهارات االدارية والمتخصصة. •

قياس مؤشر رضى الموظفين ووضع 

الدراسات والتوصيات لتطوير بيئة  

 العمل لدى المصرف

 

 تصميم وتنفيذ دراسة رضى الموظفين.  •

 


