خصائص النظام

نظام إدارة الاستراتيجية
وتحقيق الرؤية
منصة تعزيز الأداء الحكومى®GPM

تمكين رحلة التحول الرقمي وتحقيق الرؤية للحكومات

نظام إدارة الاستراتيجية وأتمتة مكاتب تحقيق الرؤية هو إحدى أنظمة منصة الأداء الحكومي .تم تطويره من قبل شركة نجوم المعلومات

مقدمة

تعزيز الأداء الحكومي
وتمكين التحول الرقمي للحكومات
النزاهة  .الشفافية  .المرونة  .التنافسية

تسعى الحكومات من خلال مكاتب تحقيق الرؤية
 2030على مستوى مجالس الوزراء ،الوزارات ،الهيئات
العامة التابعة وكافة الأجهزة المعاونة إلى تعزيز
الأداء خلال رحلة التحول الرقمي والوصول إلى نتائج
تنعكس على رفاهية المواطن ورفع كفاءة الجهاز
الحكومي وتحقيق التنافسية.
ودائما تكون البداية عند الاستراتيجية وكتب تحقيق
الرؤية .ولهذا كانت رؤيتنا بأتمتة هذه الدورات
المستندية وإعطاء متخذ القرار الصورة الكلية من
خلال تقارير ولوحات قياس أداء المبادرات والبرامج
 360درجة.
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استراتيجية 360

خصائص النظام

القيمة المضافة

عن الشركة

نظام الاستراتيجية :القيمة المضافة
•
•
•
•
•

أتمتة نظام الاستراتيجية
أتمتة إدارة مكاتب تحقيق الرؤية
الربط مع أنظمة الوزارة لأتمتة الدورة المستندية
لمكتب تحقيق الرؤية
تمكين متخذ القرار من رؤية الصورة الكلية
الاطلاع على سير أعمال الاستراتيجية في أي وقت
وعلى مدار الساعة

نظام الاستراتيجية :سرعة اتخاذ القرار
إمكانية لوحات قياس الأداء الديناميكية تسرع من
عملية اتخاذ القرار نظرا لوجود منصة متكاملة لكافة
البيانات المتعلقة بالاستراتيجية والبرامج والمبادرات.
وذلك من خلال الربط مع كافة الأنظمة التكنولوجية
المعنية بالبيانات الخاصة بالبرامج ،المبادرات،
الميزانيات ،واعتمادات القرار الاستراتيجية.

هي مدى مساهمة التحول الرقمي في
الحكومات في زيادة النمو المحتمل في
الإنتاجية بحلول عام 2030

نظام إدارة الاستراتيجية وتحقيق الرؤية

مقدمة

استراتيجية 360

مكونات نظام
الاستراتيجية وتحقيق
الرؤية
يتميز نظام الاستراتيجية وتحقيق
الرؤية بالأتمتة الكاملة لمكونات
الاستراتيجية بدءا من تعريف الرؤية
والرسالة والقين ،مرورا بتعريف
الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات
قياس الأداء والمبادرات والاهداف
التشغيلية التابعة لتحقيق الرؤية.

خصائص النظام

القيمة المضافة

أتمتة عرض
البيانات

نظام الاستراتيجية يهتم بأتمتة
إجراءات مكتب تحقيق الرؤية
وتسهيل إجراءات تطوير وتنفيذ
ومتابعة الخطة الاستراتيجية
والمبادرات والبرامج والمشاريع
ومتابعة التقارير الدورية ولوحات
مؤشرات الأداء.
كما يتيح النظام مجموعة من
الاستعلامات والتقارير
والإحصائيات ولوحات الأداء التي
تساعد في تسريع وتسهيل
ومتابعة إنجاز عمل مكتب تحقيق
الرؤية على كافة المستويات.

من خلال الربط مع
الأنظمة المعنية بتغذية
نظام الاستراتيجية

لوحات مؤشرات قياس
الأداء والتقارير

أعلى مستوى من التقارير ولوحات
مؤشرات قياس الأداء وإنجاز الأعمال طبقا
لطلبات القيادة العليا ونماذج الجهة
الرقابية الطالبة للتقارير

مستودع ومرصد لتحليل
البيانات

التوحيد الشامل المركزي لمؤشرات
قياس الأداء لمكتب تحقيق الرؤية
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عن الشركة

الحوكمة

أتمتة الدورات المستندية

أتمتة شاملة للدورات المستندية بدءا من
إنشاء استراتيجية من خلال الرؤية والرسالة
والقيم ،الإدارات التابعة ،الأهداف
الاستراتيجية ،الأهداف التشغيلية ،مؤشرات
قياس الأداء

إدارة التقارير ولوحات مؤشرات
قياس الأداء والمخاطر وتحليل
تطوير الأداء والسماح
بالحصول على المعلومات
والتقارير التنفيذية والتشغيلية
على مدار الساعة () 24/7

واجهة/تجربة
المستخدم ()UX/UI

واجهة مستخدم جذابة وسهلة
الاستخدام مع الترجمة (العربية |
الإنجليزية)

الربط والتكامل

سهولة التكامل بين كافة أنظمة التكليفات
والاستراتيجية واللجان وإدارة المشاريع
بالإضافة إلى أنظمة الميزانيات وإدارة
الموارد بالمؤسسة.

نظام إدارة الاستراتيجية وتحقيق الرؤية

مقدمة

استراتيجية 360

خصائص النظام

القيمة المضافة

عن الشركة

أتمتة الاستراتيجية على كافة
المستويات
داخل كل مؤسسة هناك مسارات متوازية للتخطيط الاستراتيجي وتحقيق الرؤية:
• الاستراتيجية الوطنية وتحقيق الرية
• استراتيجية الوزارة والبرامج الداخلية
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نظام إدارة الاستراتيجية وتحقيق الرؤية

مقدمة

استراتيجية 360

خصائص النظام

القيمة المضافة

عن الشركة

نظام الاستراتيجية  360درجة
تكتمل منظومة الاستراتيجية  360درجة عندما تتحقق الركائز
الرئيسية كالآتي:

رؤية وطنية 2030

تعريف المبادرات والمشاريع

وجود رؤية وطنية واضحة متسقة
وأولويات أهداف التنمية
المستدامة ( ) SDGsوان تكون
شاملة كافة الركائز الاقتصادية نحو
تنمية وازدهار المجتمع.

بداية من خلق ملف المبادرة،
وتعيين ملك المبادرة ومدير
المحفظة وتعريف البرامج التابعة
ومؤشرات قياس الأداء.

الاستراتيجية
نظام استراتيجية شامل يستوعب
كامل مراحل تطوير الاستراتيجية
من وضع الأهداف ومعايير
تقييمها وتحديد الجهات المعنية
بتنفيذ هذه الأهداف الاستراتيجية
وتحديد نوعية المبادرات والبرامج
والمشروعات التي تؤدي إلى
تحقيق الرؤية والاستراتيجية.

الأهداف الاستراتيجية والتشغيلية
تعريف لكافة الأهداف
الاستراتيجية والتشغيلية بكافة
مؤشرات الأداء التابعة لها وعرض
حالة الإنجاز لكافة المؤشرات
المخطط لها والفعلية
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التقارير ولوحات مؤشرات الأداء
التواصل الفعال مع القيادة يجب
أن يبدأ من الوقوف على حالة
إنجاز الأعمال وذلك من خلال
تقديم تقارير ذات طابع كمي
وكيفي ولوحات مؤشرات الأداء
على مدار الساعة . 24/7

التكامل والترابط
كل ما سبق يحتاج للترابط مع كافة
الأنظمة المعلوماتية وبرامج
الميزانيات من أجل الوصول
لمنظومة متكاملة . 360

نظام إدارة الاستراتيجية وتحقيق الرؤية

مقدمة

استراتيجية 360

خصائص النظام

القيمة المضافة

عن الشركة

خصائص نظام الاستراتيجية
يتميز نظام الاستراتيجية وتحقيق الرؤية بالأتمتة الكاملة لمكونات
الاستراتيجية بدءا من تعريف الرؤية والرسالة والقين ،مرورا بتعريف
الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء والمبادرات والاهداف
التشغيلية التابعة لتحقيق الرؤية.

تعريف مستويات
الاستراتيجية المختلفة
وربطها مع مؤشرات الأداء

البحث عن المستهدفات
الكلية والتشغيلية
ومؤشرات الأداء

التكامل مع الأنظمة
الأخرى
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إسناد مستهدفات استراتيجية إلى
مالك العمل (الوكالات والإدارات
الداخلية والجهات التابعة)

التفاعل والتواصل بين
أصحاب العلاقة على
مؤشرات الأداء

خدمة تنبيه أصحاب العلاقة
بالتغيرات التي تطرأ على
مؤشرات الأداء

ربط مستهدفات
استراتيجية بالتكليفات
الصادرة

إنشاء مصفوفة
الصلاحيات والمسئوليات

واجهة استخدام بسيطة
من خلال متصفح الأنترنت
وتطبيق الجوال

نظام إدارة الاستراتيجية وتحقيق الرؤية

مقدمة

استراتيجية 360

خصائص النظام:

خصائص النظام

القيمة المضافة

عن الشركة

المنصة الرئيسية

المنصة الرئيسية

منصة متكاملة لأتمتة الاستراتيجية وبرامج تحقيق الرؤية

استعراض كافة
مؤشرات الأداء على
مستوى المشاريع
والبيانات المالية

الصورة الكلية

التعرف على نسبة
الإنجاز الكلية

مؤشرات قياس الأداء

عرض برامج
تحقيق الرؤية

عرض البرامج
والمبادرات الداخلية
للوزارة

مهام الوزارة

عرض الأداء المالي
والمشاريع
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نظام إدارة الاستراتيجية وتحقيق الرؤية

مقدمة

خصائص النظام

استراتيجية 360

القيمة المضافة

عن الشركة

إضافة استراتيجية

خصائص النظام:

إضافة استراتيجية وأهداف ومبادرات ومشاريع

تعريف المبادرات
و المشاريع

تعريف لكافة أبعاد الاستراتيجية والأهداف وربط مكوناتها معا
إضافة هدف استراتيجي

تعريف
مؤشرات الأداء

إضافة هدف تشغيلي

تعريف البيانات
الأساسية
للاستراتيجية

إضافة مبادرة

تعريف الأهداف
التشغيلية

تعريف الأهداف
الاستراتيجية

الرؤية والرسالة

المخرج النهائي
إضافة مشرو ع

تعريف
القيم
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إمكانية الحفظ واستكمال
البيانات لاحقا

نظام إدارة الاستراتيجية وتحقيق الرؤية

مقدمة

استراتيجية 360

خصائص النظام

خصائص النظام:

القيمة المضافة

عن الشركة

استعراض لوحة
مؤشرات الأداء العام

منصة متكاملة ولوحات مؤشرات الأداء

تحميل التقرير

عرض ديناميكي لبيانات
لوحات قياس الاستراتيجية
الخط
الزمني
استعراض
الأداء خلال
فترة زمنية
محددة

لوحة للأداء
العام
لوحات
للأهداف
لوحة
لمؤشرات
الأداء

عرض الأداء
العام
والتفصيلي

خاصية تحميل
ملفات

عرض القيمة الاستراتيجية والتشغيلية للأهداف
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تعريف القيم

لوحة بيانات ديناميكية
طبقا للبرنامج الزمني

نظام إدارة الاستراتيجية وتحقيق الرؤية

مقدمة

استراتيجية 360

خصائص النظام

القيمة المضافة

عن الشركة

خصائص متقدمة
لنظام الاستراتيجية
مؤشرات تربط مبادرات
ومشاريع السياحة وأهداف
التنمية المستدامة

مركز القيادة الاستراتيجية
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

الشفافية
الكفاءة
التسهيل
التعريف والتوعية
النمو
الإصلاح
التنافسية

تقارير إضافية ومؤشرات
وصلاحيات

طبقا لمعايير محددة
(مثال):

مؤشرات مرجعية حسب
المجال (الصحة ،التعليم)... ،
مؤشرات أداء الوزارة طبقا
لمبادرات ومشاريع التحول
الرقمي
تقارير متابعة الخطط
التشغيلية حسب كل وحدة
إدارية

التحليل والإحاطة الآلية

لوحة القيادة الاستراتيجية

رصد مجموعة من
المؤشرات وعمل تحليل آلي
عند الوصول لقيم معينة –
What If Scenarios
إرسال تنبيهات عن الوصول
لقيم معينة على بعض
المؤشرات

نظام إدارة الاستراتيجية وتحقيق الرؤية

مقدمة

استراتيجية 360

خصائص النظام

القيمة المضافة

عن الشركة

القيمة المضافة
❑ أتمتة كافة أنشطة متابعة أداء الاستراتيجية

❑ ربط أهداف الوزارة مع الأهداف الوطنية العليا
❑ الربط مع مبادرات وبرامج الرؤية الوطنية
❑ الحصول بسهولة على كافة التقارير في أي وقت على مدار الساعة
❑ الاطلاع الواسع والسريع على كافة أنشطة الوزارة وسرعة الرد على القيادة العليا
❑ التوجيه الاستراتيجي ورؤية الصورة الكلية للاستراتيجية
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نظام إدارة الاستراتيجية وتحقيق الرؤية

مقدمة

استراتيجية 360

خصائص النظام

القيمة المضافة

عن الشركة

من نحن
نجوم المعلومات هي شركة
تكنولوجيا المعلومات متخصصة في
التحول الرقمي للحكومات في
أفريقيا والشرق الأوسط تعمل من
خلال مكاتبها الإقليمية بالمملكة
العربية السعودية وجمهورية مصر
العربية منذ .2014

القيمة المضافة
❑
❑

❑
❑

❑
❑
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خبرة استشارية في القطاع الحكومي
تمكين الحكومات وبرامج تحقيق رؤية 2030
من خلال الأتمتة والحوكمة والتميز
الحكومي
خبرة في برامج تحقيق الرؤية وإدارة
المبادرات ومكاتب البرامج والمشروعات
إصدار برامج وأنظمة تساهم في تحقيق
النزاهة والشفافية والتنافسية للحكومات
مثال) GPM®( :
استخدام تكنولوجيا ميكروسوفت العالمية
في تحقيق التحول الرقمي للحكومات
خبراء واستشاريين معتمدين عالميا في
مجالات إدارة البرامج والمشروعات
وتكنولوجيا ميكروسوفت

خدماتنا
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

أتمتة الدورات المستندية في القطاع
الحكومي
التحول الرقمي لمكاتب تحقيق الرؤ ية
التحول الرقمي لمكاتب إدارة المشروعات
أتمتة نظام الاستراتيجية
أتمتة أعمال اللجان والاجتماعات الوزارية
أتمتة نظام التكليفات بكافة أنواعها
الربط والتكامل بين الأنظمة
الترحيل للأنظمة والترقية لتطبيقات
مايكروسوفت لأداره المشاريع EPM
Migration & Upgrade
تطوير لوحات مؤشرات الأداء
الصيانة والدعم الفني والاستشاري لكافة
التطبيقات الخاصة بتحقيق الرؤ ية ومكاتب
إدارة المشاريع

شركاء نجاحاتنا

نظام إدارة الاستراتيجية وتحقيق الرؤية

مقدمة

استراتيجية 360

خصائص النظام

القيمة المضافة

عن الشركة

قصص نجاح متكررة

قصص نجاحنا
قصص نجاحنا المتكررة في القطاع الحكومي تثبت ليس فقط
إمكانيات فريق العمل وشركائنا ولكن أيضا شغفنا الدائم نحو
التميز في تقديم خدماتنا.
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نظام إدارة الاستراتيجية وتحقيق الرؤية

خصائص النظام

نظام إدارة الاستراتيجية
وتحقيق الرؤية
منصة تعزيز الأداء الحكومى®GPM

تمكين رحلة التحول الرقمي وتحقيق الرؤية للحكومات

للاتصال بنا
المملكة العربية السعودية

بر ج توليب  8592شارع الملك فهد،
منطقة العليا ،الدور 2
صندوق بريد 12333:رياض – رقم:
3774
ت(+966) 0114-6608-36 :
فاكس(+966) 0114-6608-38 :
ايميلinfo@data-stars.com :
www.data-stars.com

مصر (أفريقيا)

مبنى  9Wالدور الخامس ،شارع
اللاسلكي بجانب قرية التكنولوجيا،
أوتوستراد المعادي ،القاهرة ،مصر
ت/ف(+20)227-5341 :
ايميلinfo@mazeed.co :
www.mazeed.com

