التخطيط اإلستراتيجي لعام 0228
* الرؤيا -:

الوصوووول لوووم أروووايخ مرتوووم الزووواىاك الىأىيوووال لوووم ااتوووة ىأ رووو الزاىوووة تووو الىؤ
اإل أهالاية الىانية0

وووة

* الر الة -:

أ اهخ الىؤ ة اإل أهالاية الىانية ت ايجاا أواان وا أررار عري واى بجوال عالية
ل ىوواا الائاةيووة واإل وأهالاية وبنوواج ج ووور المرووة ىووم الرماعوواك الى ووأتيال ىوون زوواىاأها
برتم ى وأو الزاىوة بىوا يوأالجخ ىوم الأموور الى وأىر تو امران وزاىوة عى يوة الأنىيوة
امقأصااية الشاى ة 0

* امهااف الومنية-:

 )1الى وواهىة ت و أ ري و امىوون الاووئاة ا وأوووتير اجوواك الى ووامنين ىوون الاووئاج وال اجوواك
ام ا ية بأ عار ىربولة وجوال عالية 0
 )2الى اهىة ت رتم اتاجل وتاع ية مااج الرماع العاخ

* امهااف اإل أراأيجية-:
-

أوووتير و م وزوواىاك أ ب و
والاىية0
بيةة وظيتية أ ب اجاك وأوقعاك العاى ين
الوع بنظاخ و يا ة الجوال ت الىؤ ة أ ن ع م الى أويين الااز
اارل ىعرتة واأصال اتؤ وتعالة وأ هخ ت صناعة الر ارراك0

* اهااف الىايرياك بالىؤ

اجوواك وأوقعوواك ىأ رووم الزاىووة ىوون ي و الجوووال وال ووعر
والزارج 0

ة لعاخ 2008

 )1اياال ماقة الأوريا لا الى أواعاك لأصل ال  11وقا" يوىيا" باال" ىن 10-9
ا وا اليا".
 )2أ ين ى أو الزاىاك الىراىة لىرأااي اال وا وىوظت الىؤ ة.
 )3الأو م ت أرايخ الزاىة لىعظخ الىنام الجاراتية.
 )4أوتير امىن وال ىاية والىراقبة الأ تايونية بأ وا الىؤ ة.
 )5أجهيا وأ اي ىرات الىؤ ة.
 )1اياال اتاجل وايىوىة صيانة اآلالك وامجهال ت ى أواعاك وم وا الىؤ ة.
 )7ىأابعه وأ ايا ا أياجاك ىأ ر الزاىة.
 )8ىأابعة ضبم العى ياك ت ام وا .
 )9جراج الا ار اك الأ ويرية الالاىة لضىان الوصول الم م با عار ىنا بة.
 )10أ ين ى أو زاىاك الأ و الىراىة لىرأااي اال وا ىن زالل و بة
جىيم انشمة الىؤ ة.
 )11صر وأومي الىعرتة الضىنية والصري ة ت الىؤ ة وصيانأها لأاون

)2

جاهال ت زاىة العاى ين.
 )12أموير البنية الأ أية لأأهيل الىؤ ة ع م الأعاىل ىم ىباارل ال اوىة
املاأرونية عبر الىوقم املاأرون .
 )13اياال نشر الوع بإاارل الىعرتة وبيان مهىيأها لا جىيم العاى ين بالىؤ ة
لأصبح ت نهاية عاخ  2008الم . %80
 )14ا اا نر ه نوعية ع م ى أو االأصال الااز ل ىؤ ة لا يصبح اأصال
اتوج وتعال اازل الىؤ ة.
 )15اأصال وأن ي اتوج وتعال ىم الشرااج الزارجين.
 )11الأاقي والأتأيش ع م جىيم انشمة الىؤ ة ورتم الأرارير ول ىا
اتاجأها.
 )17أتعيل نظاخ اارل الجوال ت الىؤ ة.
 )18الى اهىة ت معااا الزمة اال أراأيجية ل ىؤ ة لالعواخ . 2011- 2009
 )19ىأابعة وأرييخ الزمة اال أراأيجية لالعواخ . 2008- 2001
 )20اارل ىزاون البضاةم الىورال الم الى أواعاك.
 )21مرح عماجاك جىيم البضاةم الىرررل ىن قبل لجنة الىشأرياك بن بة %100
.
 )22أنتيئ عى ياك الشراج ل بضاةم الى ية وامجنبية بن بة . %100
 )23الة شراج البضاةم الىمروح عماجأها والىعروضة ع م الىؤ ة ب
زمة الشراج.
 )24نجاا العى ياك الىالية والى ا بية واصاار الأرارير الىالية الاقيرة والشاى ة
وت الوقك الىنا ب.
 )25ا ار ة اجة الىؤ ة ىن البضاةم.
 )21اال أزااخ االىمل ل ىوارا البشرية ت الىؤ ة.
 )27أموير نظاخ اتوج ل ىوارا البشرية.
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ة-:

ىشاراة ورضا ىأ ر الزاىة.

الشتاتية والى اجلة.

الأواصل والأن ي ااز ياً وزارجياً.

الرياال النىوئج.
الأ

ين الى أىر والأرايا ع م النأاةج .

أب يم اإلجراجاك وا أمىار الوقك .

الأىيا بامااج .

العىل بروح التري الوا ا .

أباال الىعرتة .

أتويض الصال ياك وأىاين الىوظف .

ز

اال أررار الوظيت

ن0ن/ل0خ

