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من نحن
ُ
منظمة تعنى بمجال تقديم الخدمات االستشــارية ،وإعداد الخطط االســتراتيجية والتطويرية والتحســينية ،وتأسيس المكاتب المتخصصة
إلدارة األعمال االستراتيجية ،وبناء المورد البشري المتميز من أجل إكسابه أفضل الممارسات والخبرات العالمية المتميزة بقيادة فريق من
المتخصصين والخبراء من ذوي الكفاءة والخبرة.

رؤيتنـــــــا
أن نكون االختيار األول للمنظمات في تطوير األعمال.

رسالتنـــــــا
تقديم حلول أعمال متكاملة ذات قيمة مضافة لقطاعات األعمال  ،تحقق لهم الميزة التنافسية والربحية.

قيمنــــــا
اإللتزام الكامل والتنفيذ المتكامل.

4

כ 

א אאא א אאא

أهدافنـــــــا
رؤية المملكة  2030والبرامج الداعمة لتحقيق الرؤية.

عقـــد الشـــراكات والتحالفـــات مـــع المنظمات
المحليـــة والدوليـــة والجهـــات المتخصصـــة.

توفيــــر خدمــــــــات التخطيــــط االســـتراتيجي
والتشـــغيلي لمختلف المنظمات الحكومية
واألهلية.

اإلرتقـــــــــــاء بمستـــــــــوى األداء التشغيلـــــــي
للمنظمــات والقطاعــات الحكومية واألهليــــــــة.

مجاالت عملنا
المشــاركة في تنفيذ برامج العمل المؤسســي للقطاعات
الحكوميــة والخاصــة والمختلطــة وغيــر الربحيــة عبــر تنــاول
القضايا ذات الصلة بمجاالت عمل المنظمات المختلفة.

إعداد الدراسات والبحوث والتقارير االستشارية.

بناء وتصميم المبادرات االستراتيجية.
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כ 

א אאא א אאא

لماذا نحن؟
لتميزنا بفريق عمل متكامل ومتنوع من المستشارين ذو الخبرة الطويلة
والمتراكمة  ،من الخبراء والمتخصصين الوطنيين والدوليين.

تميزنا بسرعة اإلنجاز وجودته ودقته.

6

بيــت الخبــرة المتكاملــة ،توظيــف واســتثمار التقنيــة،
ثقافــة المنظمة الكبيرة ،اعتمادات دولية وشــراكات
عالمية وخدمات ما بعد التنفيذ.

כ 

א אאא א אאא

خدماتنــــــــــــا

التخطيط االستراتيجي.

قيـــــــاس األداء.

تطويــــــر األعمال.

الحلول واألنظمة التقنية.
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03
04
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07

الهيكلــــــــــــــــــــــة.

المكاتــب المتخصصــة إلدارة األعمــال
االســتراتيجية.

إدارة السمعة المؤسسية.
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כ 

א אאא א אאא

التخطيط االستراتيجي

يقوم فريق الخبراء والمستشــارين بشــركة مؤشــرات األداء بتوفير التخطيط االســتراتيجي للمنظمات
ً
وفقــا للنمــوذج المالئــم مــن نماذج التخطيط االســتراتيجي حســب طبيعة نشــاط المنظمة وحجمها
ويأتي في طليعتها  :التخطيط االستراتيجي باستخدام بطاقات األداء المتوازن ،أو نموذج فايفر  ،أو
نموذج دراسة القضايا الرئيسية  ،أو نموذج السيناريوهات أو غيرها من النماذج.

كما أننا نحرص في عملية التخطيط االستراتيجي على:

مشاركة جميع األطراف ذات العالقة في مراحل العمل.

عــرض المخرجــات التــي يتــم الوصــول إليهــا علــى اإلدارة
العليا وجهات التنفيذ للوصول إلى اتفاق جماعي
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א אאא א אאא

الـتـحــــدي والـحـلــــول والنـتائــــــج

التحـــدى
ُ
بناء خطة اســتراتيجية محكمة و متكاملة تتحدى الواقع وتســتثمر كافة موارد المنظمة المادية والبشــرية وتنطلق نحو
المستقبل لتحقق المأمول.

الحلــــــــول
تقييـم بيئــــة العمـــــــل

تحديد القضايا االستراتيجية
واستشراف المستقبل

تحليــل احتيـــاجـات
األطـراف والمستفيدين

أهـــــــــداف ومبـــــــــادرات
ُ
محكمة

منظومـــــــة إلكترونيــــــــة
إلدارة األداء

نشــــــــــــــر الـوعـــــي
بثقافـــــــــة التخطيـــــط
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כ 

א אאא א אאא

النـتائــــــج

خطة
استراتيجيـــــــــة
متكاملــــــــــــة

10

نماذج
متطورة
لقيــــــــــاس األداء
المؤسسي

تحقيق
األهداف
االستراتجية
والمبادرات
التنفيذية

ضمان
استثمــــــار
المــــــوارد الماديــــــة
والبشرية المتاحة

سمعة
مـ ــؤسـ ــسـ ــيـ ــة
متميزة

כ 

א אאא א אאא

استراتيجيتنا في تقديم الخدمة
ً
ُ
نعد الخطة االســتراتيجية للمنظمات ( الحكومية ،شــبه الحكومية ،والخاصة ) ،انطالقا من تقييم الوضع الراهن ومن ثم
بناء الخطة االستراتيجية ،ووضع نموذج لقياس أدائها وفق المراحل التالية:
مراحل عملية التخطيط االستراتيجي وهي:

المرحلةاألولى :التهيئة االستراتيجية
هــي العمليــة التــي تتــم فيهــا تهيئــة فريــق عمــل المنظمــة
لالس ــتراتيجية ع ــن طري ــق ورش عم ــل متخصص ــة وتقدي ــم
الدع ــم االس ــتراتيجي لتهيئ ــة المنظم ــة لقب ــول لإلس ــتراتيجية
والتعامــل معهــا مــن خــال اتخــاذ ق ـرارات اســتراتيجية وورش
عم ــل ودورات تدريبي ــة.

المرحلة الثانية :تقييم الوضع الراهن
تقييــم الوضــع الراهــن للمنظمة عن طريــق عمل مقارنات
مرجعيــة (دوليــة وإقليميــة) والتحليــل البيئــي ( داخلــي
وخارجي ) والمراجعة الفنية لوثائق المنظمة.
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כ 

א אאא א אאא

المرحلة الثالثة :بناء وصياغة االستراتيجية
بنـــاء وتطويـــر االســـتراتيجية وقيـــاس األداء مـــن خـــال
مراجع ــة اإلط ــار االس ــتراتيجي للمنظم ــة وبن ــاء وتطوي ــر
اس ــتراتيجية المنظم ــة.

المرحلة الرابعة :تقييم و تقويم االستراتيجية
تقييــم و تقويــم االســتراتيجية مــن خــال عمليــات تطوير
الهيكلة لتتناسب مع االستراتيجية وبناء الخطط التشغيلية
وأدلة االستراتيجية ثم أتمتتها حسب متطلبات الخدمة.
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כ 

א אאא א אאא

الهيكلـــــــــــــــــــــة
ننطلــق مــن منهجيــات عالميــة معتمدة فــي تطوير الهيــاكل التنظيمية واجــراءات العمل ،وبما يســاعد
المنظمــات علــى ضمان اســتثمار كافة الموارد المادية والبشــرية المتاحة ،واالتجــاه نحو تحقيق األهداف
الحالية والمستقبلية.

تعتمــد عمليــة تطويــر الهيــاكل التنظيميــة بشــكل رئيســي على مشــاركة القيادات العليــا في المنظمة
فــي جميــع المراحــل وتحديــد نمــوذج الهيــكل المناســب لإلطــار االســتراتيجي بحيــث تنتهــي بهيــكل
تنظيمــي شــامل قــادر علــى تحقيــق األهــداف والتوجهــات االســتراتيجية للمنظمــة.

تعتمــد منهجيــة تطويــر الهيــاكل التنظيميــة بشــكل كبيــر علــى نمــوذج مهنــي يشــمل
كافــة الجوانــب التــي تحــدد مالمــح الهيــكل التنظيمــي المناســب وكذلــك علــى جمــع آراء
ومالحظــات ومرئيــات منســوبي المنظمــة وذلــك مــن خــال اللقــاءات المباشــرة أو ورش
العمــل واالجتماعــات ومناقشــتها .
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א אאא א אאא

כ 

الـتـحــــدي والـحـلــــول والنـتائــــــج

التحـــدى
منهجيــة عمــل تقــوم علــى بنــاء تنظيمي تعمل من خالله المســتويات اإلدارية ،مــع تحديد واضح للمســئوليات والمهام
وحدود الصالحيات للوظائف المختلفة بكل مستوى إداري لضمان استثمار كافة موارد المنظمة مع دعم نجاحها الحالي
واالنطالق نحو مستقبل واعد.

الحلــــــــول
تقييم احترافي لبيئة العمل التنظيمية

المقارنة المرجعية واالستناد إلى التجارب
الدولية المماثلة

بناء النموذج التشغيلي للهيكل التنظيمي

حلول إلكترونية داعمة لنجاح إدارة
العمليات وإجراءات العمل

2

9

3

إعداد الدليل التنظيمي

8
4

بناء التوصيفات الوظيفية الداعمة للنجاح
المؤسسي

14

1

10

اختيار وتنمية الموارد البشرية

7
5

6

تحديد العالقات التنظيمية بين الوحدات
اإلدارية

تحديد األهداف االستراتيجية للمنظمة
والوحدات المسئولة عن تحقيق كل هدف

مراجعة وتطوير العمليات واإلجراءات

כ 

א אאא א אאא

النـتائــــــج

استثمار
كافة موارد
المنظمة
المتاحة

اجراءات
العمل
اإلداريـــــــــة ،بمـــــا
ينعكس على
تطــــــور مستوى
األداء

تحقيق
اإلطـــــــــــــــــــــــــــار
االستراتيجي

القضاء
على اإلزدواجية
في العمل

ضمان
تحقيق
األهداف
المستقبلية
والمبادرات
التنفيذية

سمعة
م ـــؤسـ ــسـ ــيـ ــة
متميزة
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כ 

א אאא א אאא

استراتيجيتنا في تقديم الخدمة

المرحلة األولى :دراسة وتقييم الوضع الراهن ويتمثل مجال العمل في اآلتي :
جمع المعلومات المتوفرة وتحليلها( مثل  :قرار اإلنشــاء ،القوانين والقرارات التنظيمية ،الخطة االســتراتيجية،
الهياكل التنظيمية السابقة.)....
عقد لقاءات مقابالت مع الجهات ذات العالقة.
التحليــل الدقيــق للهيــكل التنظيمــي ومن الجوانب التي يتــم تحليلها :إدارة األداء  ،تحليــل الوظائف ،االتصال
الداخلي  ،السياسات.
تحليل التوصيفات الوظيفية الحالية.
وضع التوصيات والخيارات التنظيمية.

المرحلــة الثانيــة :بنــاء الهيــكل التنظيمــي والتوصيفــات الوظيفيــة ويتمثــل مجــال العمــل
فــي اآلتــي :
المقارنة المرجعية واالستناد إلى التجارب المماثلة الدولية .
إعداد النموذج التشغيلي.
بناء أو تطوير الهيكل التنظيمي الحالي ،من خالل استخدام طرق وأساليب التحليل التنظيمي.
تقديم الهيكل المقترح ( إلبداء المرئيات والمالحظات واعتماده ).
إعداد بطاقات الوصف الوظيفي لجميع العاملين.
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כ 

א אאא א אאא

المرحلة الثالثة :اجراءات العمل
يقــوم الفريق االستشــاري بإعادة هندســة العمليات( اجراءات
العمــل اإلداريــة) ،بهدف إيجاد التناغم بين التغييرات التنظيمية،
وذلــك بمراجعــة كافة اإلجــراءات والعمليات اإلداريــة التي تتم
داخــل الجهــة ،مــن خــال (دراســة الوضــع الحالــي للعمليــات،
اإلستماع للعمالء ،مراجعة بالنماذج الناجحة ،Benchmarking
وضع التصميم الجديد للعمليات ،التطبيق والتحسين المستمر).

المرحلة الرابعة :الحلول اإللكترونية
ويتــم فيهــا طــرح مجموعة مــن الحلــول اإللكترونية التي
يمكــن للمنظمــة اختيار مــا يالئمها منهــا ،وتضمن الحلول
اإللكترونيــة إدارة المهــام واألعمــال والعمليــات ،وكذلــك
متابعة األداء المؤسسي.

المرحلة الخامسة :االتصال المؤسسي
ويتم فيها تقديم برامج االتصال المؤسسي لنشر ثقافة العمل
المؤسسي واكساب القيادات اإلدارية المهارات الالزمة.

المرحلة السادسة :الدعم االستشاري
دعــم استشــاري مــن شــهر إلــى ثالثــة شــهور لضمــان
ُُ
استمرارية التطبيق بالصورة المثلى.
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כ 

א אאא א אאא

قيـــــاس األداء

ننطلــق مــن منهجيــات عالميــة معتمــدة فــي تأســيس وتفعيــل ومتابعــة مؤشــرات قيــاس
األداء ،وبمــا يســاعد علــى قيــاس مــدى نجــاح المنظمــة فــي تحقيــق أهدافهــا وتطويــر أعمالهــا.

إنشاء وتأسيس وإدارة مكاتب قياس األداء.

نبن ــي نمـــــ ــاذج مطـــــ ــورة لتوثيـــــ ــق مؤشـــ ــرات ومقايي ــس
ومســتهدفات األهــداف االســتراتيجية والمبــادرات والبرامــج.
تحديـــد وســـائل وأســـاليب تصميـــم ومراجعـــة نتائـــج
المؤشــرات فــي اجتماعــات المراجعــة الدوريــة لــأداء.

18

כ 

א אאא א אאא

الـتـحــــدي والـحـلــــول والنـتائــــــج

التحـــدى
تأســيس منظومة احترافية لقياس األداء المؤسســي ،تضمن متابعة تحقيق األهداف االســتراتيجية ومبادرتها،
وحوكمة األداء المؤسسي.

الحلــــــــول
تطوير لوحة مؤشرات قياس
االداء لإلدارات ذات العالقة

بناء إطار تنظيمي لتفعيل
ومتابعة مؤشرات قياس األداء

التوعية الدائمة ونشر المعرفة
المتعلقة بالنجاح والتجارب الناجحة
في تطوير األداء

تطوير سياسات العمل الخاصة
بمنظومة التخطيط وقياس األداء

تحديد وتحليل نواحي المخاطر
وتحديد مؤشرات وخطط التعامل
معها

تطوير خطط التواصل وإدارة
التغير الخاصة بتفعيل قياس
ومتابعة األداء

اقتراح المستويات المستهدفة
واإلنذار لكل مؤشر أداء

19

כ 

א אאא א אאא

النـتائــــــج

ضم ــان
نجـــاح الخطـــة
االســـتراتيجية

حوكمة
األداء
المؤسسي

تعزيز
الشفافية
والمحاسبية

20

آليات
عمل احترافية
لقياس ومتابعة
األداء
المؤسسي

سهولة
ربط المبادرات
التطويرية مع
الموازنات المالية
المتاحة

ســمــعــة
مـ ــؤسـ ــسـ ــيـ ــة
متميزة

כ 

א אאא א אאא

استراتيجيتنا في تقديم الخدمة

تطوير منظومة قياس األداء
تطوير األهداف التشغيلية.
تطوير لوحة قياس األداء.
تطوير قائمة المبادرات التطويرية.
مواطن المخاطر وسبل المواجهة.

االشراف على مكتب إدارة وقياس األداء
تطوير وإصدار تقارير األداء.
تحديد مستويات األداء واإلنذار.
إدارة اجتماعات المراجعة االستراتيجية.
مراجعة تقارير األداء.
معالجة فجوات األداء.
تطوير مؤشرات األداء.
الدعم الفني والتطويري.

21

כ 

א אאא א אאא

الحلـــول اإللكترونيـــــة
تقديــم حلول متعــددة وفاعلة في إدارة منظومة
مؤشرات األداء.

االتصال المؤسسي
تقديـــم برامج تدريب وتأهيل مثل « مؤشـــرات قياس
األداء االحترافيـــة » والمعتمـــد مـــن جهـــات عالميـــة
معتمـــدة في قيـــاس األداء.

الدعم االستشاري
دعم استشــاري من شــهر إلى ثالثة شــهور لضمان
استمرارية التطبيق بالصورة المثلى.

22

כ 

א אאא א אאא

المكاتب المتخصصة إلدارة األعمال االستراتيجية
ّ
تعمــل علــى تحقيــق أعلى معايير التميز المؤسســي للمنظمة من خالل انتقاء كوادر بشــرية متخصصة وتحديد
الصالحيات وإجراءات العمل المنظمة ويختص باآلتى

تحديـــد وتطبيـــق وإدارة اســـتراتيجية المنظمـــة
وتطويرهـــا بشـــكل دوري

إدارة األداء االســـتراتيجي للمنظمـــة واألنشـــطة التـــي
تكفـــل ترجمـــة األهـــداف إلـــى نتائـــج بطريقـــة فعالـــة
إع ــداد واقــت ـراح األفــكــار والــمــبــادرات والــمــشــاريــع التي
تساهم في تنفيذ الخطة االستراتيجية للمنظمة

تــقــديــم الــدعــم والــمــســانــدة وتنفيذ الــســيــاســات والخطط
االستراتيجية واإلشراف على العمليات المتعلقة باالستراتيجية
والمشاريع الرئيسية ضمن استراتيجية المنظمة ،مهام الوحدة
تطوي ــر وتعزي ــز شــراكات المنظم ــة ،والنه ــوض به ــا بم ــا يس ــهم
فـــي بنـــاء تلـــك الشـــراكات ،وتطويرهـــا ،وتعزيزهـــا ،وتنســـيق
برامجهـــا ،ومتابعتهـــا مـــع الجهـــات المعنيـــة
تحسين وتطوير مخرجات الخطط االستراتيجية ،بما يعود
بالفائدة والتطوير للمنظمة

23

כ 

א אאא א אאא

وفيما يلي توضيح للهيكلية:
وحدة التخطيط االستراتيجي ( ) SP

مكتب إدارة االستراتيجية ( ) SMO
وحدة األداء االستراتيجي ( ) PM

مكتب إدارة المبادرات االستراتيجية ( ) IMO

المكاتب االستراتيجية

مكتب إدارة المشاريع ( ) PMO

مكتب إدارة الشراكات االستراتيجية ( ) SPO

ممكتب التغيير ( ) CM

24

כ 

א אאא א אאא

الـتـحــــدي والـحـلــــول والنـتائــــــج

التحـــدى
وجود مكتب احترافي يعمل على بناء قدرات متخصصة لتحقيق األهداف المرجوة ويستثمر كافة موارد المنظمة المادية
والبشرية وينطلق نحو المستقبل لتحقق المأمول

الحلــــــــول
تحديد االحتياجات االستراتيجية للمكاتب

تحديد المعايير الداخلية والخارجية
والمتطلبات إلنشاء المكتب

إعداد الهياكل التنظيمية وأدلة
المهام واإلجراءات المنظمة

توفير برامج تدريبية للتعريف
بالمكتب ومستحدثاته ودراسة
لنظام المنظمة

25

כ 

א אאא א אאא

النـتائــــــج

اإلدارة
اإلحترافية
لألداء المؤسسي

26

التحسين
والتطوير
المستمر لمخرجات
الخطة االستراتيجية

تحقيق
األهداف
االستراتجية
والمبادرات

ضمان
استثمار
واستدامة الموارد
المادية والبشرية
المتاحة

سمعة
مؤسسية
متميزة

כ 

א אאא א אאא

استراتيجيتنا في تقديم الخدمة
ً
المرحلة األولى :التحليل العميق بناء على نماذج قطاع األعمال
وتهــدف هــذه المرحلــة إلــى الفهم العميــق للمنظمة و تحليل الفجــوة (بين الوضع الحالي ومتطلبات انشــاء
المكتب ) وذلك من خالل:

 /1رصد الموضوعات الداخلية والخارجية للمكتب وتحديد تأثيراتها من خالل:
تحديد تأثير الموضوعات المرصودة على المكتب.
تحديد ومراجعة عالقة الموضوعات بالتخطيط االستراتيجي للمكتب.
رصد السلبيات واإليجابيات.
التركيز عند عملية الرصد بعملية الربط بين تلك العمليات والجوانب السياسية واالقتصادية والقانونية للمنظمة.
ً
تتم عملية الرصد بناء على قيم ومعارف وأداء المكتب.

 /2تحديد االحتياجات و التوقعات لألطراف المهتمة بإنشاء المكتب داخل المنظمة من خالل:
رصد واستعراض المعلومات المتعلقة باالستراتيجية ومطابقتها.
تحديد حدود إمكانية انشاء المكتب في المنظمة بعد النظر أو الرجوع إلى:
 1الموضوعات الداخلية و الخارجية.
 2متطلبات العمالء والمتطلبات القانونية والسياسية.
 3المنتجات والخدمات.

27

כ 

א אאא א אאא

وتحديد عمليات المكتب وتنظيمها داخل المنظمة من خالل التطبيقات التالية:
 1تحديد المدخالت والمخرجات لجميع عمليات المكتب.
 2تحديد تسلسل وتتابع العمليات والتفاعل بينها.
 3تحديد كفاءة التشغيل والتحكم في تلك العمليات (بالنظر إلى مؤشرات أدائها).
 4تحديد الموارد للعمليات والتأكد من توفرها.
 5اسناد المسؤوليات والصالحيات لكل عملية.

28

כ 

א אאא א אאא

المرحلة الثانية :البناء والتأسيس
وتهدف هذه المرحلة إلى تحديد المعايير والمتطلبات إلنشاء المكتب من خالل:
1

بناء الخطط االستراتيجية والتشغيلية ومطابقتها بمجاالت وطرق التخطيط االستراتيجي.

2

بناء الهيكل الوظيفي وتوضيح األدوار.

3

بناء سياسة المكتب واألدلة الداعمة.

4

تحديد خدمات المكتب وعمل نماذج عمليات لتقديم تلك الخدمات .

5

تحديد العناصر األساسية لتقديم تلك الخدمات ومتطلباتها وتحويل كل خدمة الى نشاط.

6

تحديد متطلبات انشاء المكتب بالمنظمة .

7

ً
تحديد المعايير الداخلية للمكتب بعد قراءة استراتيجيات اإلدارة بدقة ،وإنشاء قائمة مرجعية بسيطة للعمل وفقا لها.

8

تحديد المعايير الخارجية على قرار الهيئات المحلية والدولية التي تقوم باعتماد وتنظيم المكتب المعني.

9

تحليل وتقييم المخاطر الخاصة بالعمليات وهندستها.

29

כ 

א אאא א אאא

المرحلة الثالثة :الحلول اإللكترونية
ويتم خالل هذه المرحلة:
التوثيق وإتمام األدلة وإجراء عمليات األتمته (حسب الرغبة).
مراجعة األدلة وتوثيقها ثم طباعتها ونشرها (مع إمكانية أتمتتها وتحويلها الى برامج وتطبيقات
على الحاسوب).
العمــل عبــر نظام المراقبــة والمتابعة لخطة المنظمة وعملياتها (يمكــن للمنظمة االنضمام إلى
برنامج .)KPI All In One

المرحلة الرابعة :اإلتصال المؤسسي
ويتم فيها تقديم برامج االتصال المؤسسي للتعريف بالمكتب ومستحدثاته ودراسة لنظام المنظمة ،على أن
يشمل التدريب الفئات التالية:

اإلدارة العليــا

30

اإلدارة االشرافية.

اإلدارة التنفيذية
(الموظفون والعمال)

כ 

א אאא א אאא

المرحلة الخامسة :الدعم االستشاري الالحق
ُ
لضمــان اســتمرار المنظمــة فــي التنفيــذ بالصــورة المثلى ،يقــوم الفريق االستشــاري بعد انتهــاء تنفيذ
المشــروع بتقديــم الدعــم لمــدة تتــراوح مــن شــهر إلــى ثالثة شــهور ،مــن خالل سلســلة مــن الزيارات
الميدانيــة للوقــوف علــى واقــع التطبيق والتحديات التــي تواجه المنظمة  ،وتقديم الرأي االستشــاري
للتحسين والتطوير.

31

כ 

א אאא א אאא

تطويــــر األعمال
تهدف خدمة تطوير األعمال
لتمكيــن القيــادات اإلداريــة مــن تنميــة وتطويــر مجــاالت أعمــال مؤسســاتهم ،وتحديــد فــرص النمــو المحتملــة
ً
واستثمارها وفقا ألفضل الممارسات الرائدة والناجحة ،وبما ينعكس على زيادة االنتاجية والربحية.

وتتيح خدمة تطوير األعمال مجموعة من الفوائد منها:
إدارة

تطبيــــــــــــق

الــمــخــاطــر الــتــي تــواجــه المنظمة،
وتحديد أفضل سبل التعامل معها.

منهجيات ناجحة في تنمية قطاعات
األعـــــمـــــال ق ــائ ــم ــة ع ــل ــى أفــضــل
الممارسات الحديثة.

بنـــــــــــــــــــاء

تطويـــــــــــــر
اإلج ـراءات واألنظمة اإلداريــة بصورة
احترافية وبما يحقق خفض التكاليف
وجودة األداء والممارسات.

تعزيـــــــــــــــــز

مهارات فرق العمل وتحفيزهم وبما
ينعكس على زيادة اإلنتاجية.

32

اســـتراتيجية تسويقية متكاملة قائمة
علـــى اســـتثمار المـــوارد واإلمكانيات
المتاحة.

تعزيــــــــــــــــز

الســـمعة المؤسســـية والتواصـــل الفاعل
بيـــن المنظمــــــــة وعمالئهـــا ،والمنظمـــــة
و ا لمجتمع .

כ 

א אאא א אאא

الـتـحــــدي والـحـلــــول والنـتائــــــج

التحـــدى
ً
تطويــر وتحســين أعمــال المنظمــة وفقــا لمنهجيــات علميــة عالميــة ناجحة ،وبمــا يحقق االرتقــاء بكافة الممارســات اإلداريــة والفنية،
ويستثمر كافة الموارد واإلمكانيات المتاحة بالمنظمة ،ويزيد من الحصة السوقية والسمعة المؤسسية.

الحلــــــول
تقييــم الوضــع الراهــن للمنظمة والبيئة المحيطة لمنظمات األعمال والدور الرئيســي الذي تلعبه (المنتجات  /الخدمات
 /الوظائف اإلدارية  /الموارد  /الجودة /الكميات ).
دراسة الفرص السوقية المتاحة أمام المنظمة للتوسع والتطوير.
تحليل المنافسين في مجال أعمال المنظمة ،والخروج بالميزات التنافسية للمنظمة والتي تدعم نجاحها المستقبلي.
بناء خطة استراتيجية تهدف لتعزيز الوضع السوقي للمنظمة ،وتعطيها الميزة التنافسية.
ترتيب وتطوير وإدارة أولويات المنظمة ،والتركيز على الميزات التنافسية ألعمال وخدمات المنظمة.
تطوير العمليات الداخلية بالمنظمة ،بما يدعم تحقيق أهداف وأولويات المنظمة الخارجية (السوقية).
بناء خارطة تحتوي على العمالء المتوقعين وتقدير ووزن قائمة العمالء الحاليين ومراجعة بيئة األعمال لتحديد فرص
األعمال الجديدة ( تشغيلية ).

33

כ 

א אאא א אאא

النـتائــــــج

استراتيجية
متطورة
ومتكاملة ألعمال
وخدمات المنظمة.

34

ضمـان
استـــثمار
المـــــــوارد المادية
والبشرية المتاحة.

زيادة
رضا العمالء
والمستفيدين.

زيادة
اإلنتاجية
والربحية.

سمعة
مؤسسية
متميزة

כ 

א אאא א אאא

استراتيجيتنا في تقديم الخدمة
تتمثل استراتيجيتنا في مراحل العمل التالية:
المرحلة األولى :التحضير
وتتضمــن تشــكيل فريــق العمــل مــن المنظمــة ( العميل) ،والتعريف بالمشــروع وشــرح منهجيــة تطوير
ُ
وتحســين األعمــال ،ويقــدم للقيــادات العليــا بالمنظمــة لغــرض مناقشــة وطــرح األســئلة حــول أهداف
ومنهجية ومخرجات المشروع.

المرحلة الثانية :التقييم اإلحترافي
ُ
ويتــم فيهــا تحليــل بيئة األعمــال بالمنظمة ،وتحديد مواطــن القوة والضعف ،واقتراح ســبل ومنطلقات
ُ
التحســين والتطويــر ،ويشــارك فــي هــذه المرحلة القيــادات اإلداريــة بالمنظمة ،وممثلين من منســوبي
وحــدات المنظمــة ،بهــدف الوصــول إلــى تقييم تكاملي شــمولي يضم القيــادات اإلدارية ومســؤولي
تنفيذ العمليات بالمنظمة.

المرحلة الثالثة :التطوير
ويتــم فيهــا بنــاء الخطــط التطويريــة والتحســينية علــى ســبيل المثــال :تطويــر إجــراءات العمــل ،تحديد
العمليات المســتقبلية وإجراءات التعامل معها ،تحديد العمالء المســتهدفين ،تحديد الفرص الســوقية
المستهدفة ،اختيار الوسائل الداعمة ،تطوير الكوارد البشرية.
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المرحلة الرابعة :االتصال المؤسسي
ويتــم فيهــا تقديــم برامــج االتصــال المؤسســي لنشــر ثقافــة تطويــر األعمــال وتنميــة مهــارات العمــل
المؤسسي واكساب القيادات اإلدارية مهارات تنفيذ ومتابعة االستراتيجيات المطورة .

المرحلة الخامسة :الدعم االستشاري
ُ
لضمان اســتمرار المنظمة في تنفيذ اســتراتيجيها بالصورة المثلى ،يقوم الفريق االستشــاري بعد انتهاء
تنفيذ المشــروع بتقديم الدعم لمدة تتراوح من شــهر إلى ثالثة شــهور ،من خالل سلســلة من الزيارات
الميدانيــة للوقــوف على واقع تطبيــق خطط تطوير األعمال والتحديات التــي تواجه التطبيق ،وتقديم
الرأي االستشاري للتحسين والتطوير.
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إدارة السمعة المؤسسية

ننطلق من اســتراتيجية اتصالية طويلة المدى لقياس وتقويم ســمعة المنظمة وصورتها الذهنية الدارة
سمعة :

تــرتــبــط ب ــاأله ــداف االســتـراتــيــجــيــة
للمنظمة

تهتـــم بهويـــة المنظمـــة البصرية
و ا لرقمية

ُ
تعني بأصحاب المصلحة للمنظمة

تــعــمــل ع ــل ــى ت ــط ــوي ــر ال ــص ــورة
الذهنية للمنظمة
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الـتـحــــدي والـحـلــــول والنـتائــــــج

التحـــدى
لتوفيــر منهجيــة عمــل تعمــل علــى إدارة الســمعة المؤسســية للمنظمــات و تطويرهــا وفق افضــل الممارســات العلمية
المعمول بها

الحلــــــول
إدارة قنوات االعالم

إدارة االتصال االستراتيجي

2

التحليل البيئي لسمعة المنظمة

38

1

3

إدارة مبادرات المسؤولية المجتمعية

4
5

إدارة أزمات السمعة
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النـتائــــــج

نظام
لمعايير
الحوكمة المؤسسية
وبرامج التميز
المؤسسي

روابط
قوية بين
المنظمة وأصحاب
المصلحة

الحفاظ
على سمعة
المنظمة و تحقيق
أهدافها االستراتيجية

صورة
ذهنية و سمعة
مؤسسية مرصودة
ومتابعة لدى
العمالء الداخليين
والخارجيين

مفهوم
متطور إلدارة
السمعة والهوية
المؤسسية
للمنظمات
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الحلول واألنظمة التقنية
نظام التخطيط االستراتيجي
هذا النظام مخصص لمتابعة الخطة االســتراتيجية  ،والمبادرات التنفيذية واســتعراض الوضع الحالي في لوحة
قيادة بها رسوم بيانية متعددة األغراض.

المكونات
لوحة القيادة
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دراسة الواقع
(سوات واستراتيجياتها،
بيستل... ،الخ)

صياغة الرؤية
والرسالة والقيم

األهداف
االستراتيجية

المحاور االستراتيجية
(بطاقات األداء
المتوازن)

مؤشرات األداء

المبادرات
التنفيذية

الفترات الزمنية

تصنيفات
المؤشرات

المستخدمين
والصالحيات

التنبيهات
واإلشعارات

التقاريـــــــر

إعدادات
النظام
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المميـــــــزات

الصيانة
والدعم الفني

قابل للربط مع
نظام إدارة المشاريع
وعالقات العمالء

الوصول من كل
مكان كالود
(أونالين)

دعم كافة
متصفحات الويب

يرتبط بسيرفر الـ CAS
لتمكين الدخول عبر
Active Directory
أو LDAP

أدوات المستخدم
الحديثة والمتطورة

رسوم
بيانية تفاعلية

تخصيص النوافذ
والجداول

تجربة المستخدم
الفريدة

األمان والحماية

النسخ االحتياطي
اليومي

التحديث والتطوير
المستمر

تقارير مخصصة
شاملة وذكية

منخفض
التكلفة
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الفوائــــــــــد
دقــة فــي األداء وســرعــة فــي المتابعة
ت ــؤدي ال ــى تقليل التكاليف والــحــد من
المخاطر

يساعد المنظمات في التحول إلى العالم
الرقمي

تــحــكــم كــامــل فــي إدارة بــيــانــات الخطة
باإلضافة والحذف والتعديل

42

المتابعة الدائمة لكافة بيانات الخطة من
إجراءات وأحداث

الــتــفــاعــل والــتــواصــل مــع المستخدمين
اآلخرين واإلدارة لتحديث المؤشرات

تسهيل عملية متابعة إج ـ ـراءات الخطة
وتــقــيــيــمــهــا ف ــي أي مــكــان وزمـــــان عبر
تطبيقات خاصة

כ 
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نظام إدارة المشاريع وعالقات العمالء
نظام واحد إلدارة المشاريع والعمالء والموظفين أونالين مع ميزة إنشاء الفواتير بضغطة زر.

المكونات

النفقــــــــــات

لوحــة
القيـــــــادة

المبيعـــــــات

المهـــــــــــام

المشاريــــــع

األدوات
اإلداريــــــــــة

العقـــــــــــــود

قاعدة
المعرفــــــــتة

الـدعـــــــــــــــم

اإلعــــــدادات

التقاريــــــــــــــر
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المميـــــــزات

الوصول من
كل مكـــــان
كالود (أونالين)

الصيانـــــــــة
والدعــــــــــم
الفنــــــــــــي
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التوافــــــق
مع جميع
المتصفحات

قابل للربط مع
نظام التخطيط
االستراتيجـــــــي
والربط الخارجي
لدخـــــــــــــــــــــــول
المستخدميــن

أدوات المستخدم
الحديثــــــــــــــة
والمتطـــورة

رســـــــــوم
بيانيـــــــــة تفاعليـــة

تخصيـــص
لوحة القيادة وفرز
النوافذ

األمان والحماية

تجربـــــــــــــــة المستخدم النســــــــــــخ االحتياطي
اليومـــــــي
الفريـــــــــدة

التحديث والتطوير
المستمر

تقاريــــــــــر مخصصة
شاملــــــة وذكيـــــــة

منخفض التكلفة
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الفوائــــــــــد

دقة في األداء وسرعة في المتابعة تؤدي
الى تقليل التكاليف والحد من المخاطر

1

8

2

التحول إلى العالم الرقمي

المتابعة الدائمة لكافة بيانات الخطة من إجراءات
وأحداث

7
3

توفير الكثير من الوقت والجهد والمال

4
تقارير احترافية تتمتع بتجربة اإلدارة الذكية

6

التفاعل والتواصل مع المستخدمين والعمالء
خالل مرحلة التنفيذ ومشاركتهم
تسهيل عملية متابعة تنفيذ المهام وتقييمها
والتحديث المستمر عليها

5
تحكم كامل في إدارة بيانات المشروع إضافة وحذف
وتعديل ونسخ وتصدير
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شركاء النجاح:

من خبراتنا :
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