
 

  

 

 
 
  

 

STC  تنضم إلى تحالف (برایت الین) المتخصص في رفع كفاءة تنفیذ االستراتیجیات 
  

إلى "مبادرة برایت الین" العالمیة المتخصصة في رفع  STC انضمت شركة االتصاالت السعودیة :2017نوفمبر  20الریاض 
، ومعھد بروجكت "BCG" االستشاریة كفاءة تنفیذ االستراتیجیات، لتكون بذلك ضمن تحالف تجاري یضم مجموعة بوسطن

 ."Agile Alliance "إضافة إلى أجایل أالینس،   "PMI" مانجمنت إنستیتیوت
 

ووقع االتفاقیة الخاصة بالمبادرة الرئیس التنفیذي لمجموعة االتصاالت السعودیة الدكتور خالد بن حسین البیاري، والرئیس التنفیذي 
  . رجاسلــ"مبادرة برایت الین" ریكاردو فا

 
، تحالفاُ غیر ربحي متخصص في دعم انضباط إدارة المبادرات االستراتیجیة، 2017وتعد "مبادرة برایت الین" التي انطلقت مطلع 

 .وسد الفجوة بین تصمیم استراتیجیة المؤسسة وتنفیذھا، فضالً عن توفیر ُرؤى وحلول للمدیرین التنفیذیین لرفع كفاءة أداء المنشآت
 

خبرة عریضة   STC اسبة، قال الرئیس التنفیذي لمجموعة االتصاالت السعودیة الدكتور خالد بن حسین البیاري:"لدىوبھذه المن
ونجاح مشھود في بناء وتنفیذ االستراتیجیات وفق المعاییر االحترافیة، ونتطلع إلى تحالف یجمعنا مع منظماٍت رائدٍة وأكادیمیین 

ھذه القدرات   STC تعاون مثمر في مجال تنفیذ االستراتیجیة". وأضاف، " بالنسبة لـــ متخصصین من جمیع أنحاء العالم لبناء
رئیسیة في سیاق التزام الشركة بالمحافظة على كفاءة أدائھا المرتفع وفق خطتھا االستراتیجیة، وتعزیز الریادة في مجال تكنولوجیا 

 ."رق األوسط  وشمال افریقیاالمعلومات واالتصاالت بجانب استھداف الفرص الناشئة في الش
 

من جھتھ، قال ریكاردو فارجاس، الرئیس التنفیذي لــ"مبادرة برایت الین":"نرحب باالتصاالت السعودیة في تحالفنا المتنامي، حیث 
نساعد المؤسسات على تحسین تنفیذ االستراتیجیة، حیث أن تصمیم االستراتیجیات یحتاج إلى تنفیذ وفق أفضل الممارسات 

 ."حترافیةاال
 

% من عینة البحث یظنون أن فشل الوصول 90مدیر تنفیذي، كشفت أن  500شملت  (EIU) یذكر أن دراسات اقتصادیة صادرة من
%) على أن عدم كفاءة القدرة على التسلیم  53سببھ سوء التنفیذ، بینما وافق أكثر من نصفھم ( إلى النتائج المرجوة من االستراتیجیة
 .تضعھم في وضع تنافسي غیر مالئم

 

 

 :لمحة عن مبادرة برایت الین
وتنفیذھا ھي تحالف غیر ربحي بین منظمات عالمیة رائدة تساعد المدراء التنفیذیین لسدّ الفجوات بین تصمیم وبناء اإلستراتیجیة 

 .بنجاح على أرض الواقع. وتجمع برایت الین بین قیادات الفكر ودعم الممارسات الصحیحة من أجل تنفیذ االستراتیجیة
 

 :STC لمحة عن
تتخذ شركة االتصاالت السعودیة من الریاض مقراً رئیساً. وتعد المجموعة األكبر في الشرق األوسط وشمال إفریقیا من حیث القیمة 

 8,539ملیار دوالر) محققة صافي أرباح بلغت  13,825ملیار لایر ( 51,845م أكثر من 2016فقد بلغت إیراداتھا للعام السوقیة، 
 .(ملیار دوالر 2,277ملیار لایر (

ملیون عمیل في جمیع أنحاء العالم تقدم لھم حلوال  100م ولدیھا حالیا حوالي 1998تم تأسیس شركة االتصاالت السعودیة عام 
كیلومتر  158,000ة في طلیعة االقتصاد القائم على المعرفة ترتكز على خدمة العمیل عبر شبكة من األلیاف البصریة تغطي مبتكر

في المملكة العربیة السعودیة (حیث النشاط الرئیس للمجموعة) أكبر شبكة حدیثة  STC عبر آسیا والشرق األوسط وأوروبا. تدیر
%من المناطق المأھولة بالسكان في البالد كما وتقدم خدمات الجیل الرابع 99غطي أكثر من للھاتف المحمول في الشرق األوسط ت

4G  من السكان في جمیع أنحاء المملكة العربیة السعودیة85للنطاق العریض ألكثر من%. 
% من 100ملكیة  %، تشمل استثمارات المجموعة100وبجانب نشاطھا الرئیس في المملكة العربیة السعودیة الذي تملكھ بنسبة 

% في شركة أوجیھ لالتصاالت 35، وحصة % في شركة فیفا الكویت إلى جانب عقد اإلدارة51.8شركة فیفا البحرین، وحصة 
في جنوب  Cell-C في تركیا و Aveaو Turk Telecom المحدودة في اإلمارات العربیة المتحدة والتي تسیطر على كل من



 

  

 

 
في  Aircel في مالیزیا و Maxis القابضة في مالیزیا والتي تسیطر على شركتي Binariang GSM % في25أفریقیا، وحصة 

استثمارات في مجاالت تقنیة المعلومات، والمحتوى، والتوزیع، ومراكز االتصال،  STC الھند. وباإلضافة إلى ما تقدم، تمتلك
 .لشرق األوسطوالعقارات، حیث تقوم جمیعھا مشتركة بدعم عملیات االتصاالت للمجموعة في ا

 

 

 


