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 من نحن
 مركز وطني متخصص في مجال االسـتشا�ات والتد��ب و الموارد البش��ة

والرقابة المالية وإدارة المخاطر

الرقي بصناعة االستــشــا�ات والتد��ب  إلى االحت�افــية والمهـنية العـالية
 الرؤية

 حرصــنا على استقطاب أفضــل الكفاءات والخب�ات الواسعـة في مختلف 
 المجاالت المالية والموارد البش��ة وادارة المخاطر والرقابة المالية إليماننا

العميق بان الكفاءات والخب�ات هي ركيزة االبداع األساسية

الرسالة



القيم

 لتع��ز مصــداقيتنا ومكا�تـنا لدى الـــثــــقـــة
الــجــودةعمالئنا

 تقديم خدمات استشا��ة وتد���ية ال تقل عن 
 مثــيالتها فــي الشــركات الـعالميـة تضمن

تقديم قيمة مضافة لعمالئنا

االحترافية
 تقديم خدمات على مستوى عال
 من االحت�افية والمهنية, ترتقـــي

لتطلعات عمالئنا و�تجاوزها
 هي أب�ز مالمح عالقتنا مع عمالئنا, شركائنا, الشفافية

حلفائنا, موظفينا

االهتمام

الـتــفــوق

 عمــالئنــا هــم محــور اهـتمامـنـا
 ونحرص على التواصــل معـــهــم
 أينما وجدوا ونســعــى إلرضائهم

ا�بـــــداع
 تقديم حلول وأفكار مبتكرة ترتقي لتطــلعات 
 عمالئنا من خالل الخــدمات التي نقدمها في
.مجال االستشا�ات المالية واإلدا��ة والتد��ب

�تخذ التفوق دعامة �اسخة تقوم على الخبرة والمهنية و�وح الف��ق الواحد



 اهدافنا

 سـنـكــون يـــومــــًا
 االســــم االكــــبـــر
 واالشهر في مجال
 االســــتـــــشـــا�ات

 والتد��ب

 ســـــوف نـــظــهــر
 مشـا��عنا �إحت�افية
 عـــالــيـــة وفــقــك
 المتطلب واالحتياج

الفعلي

 وسنــقدم خدمات
 مـميزة لعــمالئــنـا
 وسيكون رضاهــم

همنا االول

نحن نفهم جيدًا اسلوب العمــل في الــقطاع الحــكومي ونــعرف تمـــامًا مـــشاكــل
عمالئنا ونعرف أسهل واس�ع الط�ق لحلها



تقديم االستشا�ات التد���ية
 المتخصصة في الرقابة المالية

والتدقيق المالي

حوكمة االنظمة اآللية
واحكــام الـــرقــابـــة داخـــــ�ل

هذه االنظمة 

�نفيذ الب�امج التد���ية المتخصصة 
لبناء القد�ات المؤسسية والبش��ة

لجميع المؤسسات

تقديم االستشا�ات التد���ية اإلدا��ة 
والـماليـة واالقتصادية واالجتماعية

للمؤسسات والهيئات واالف�اد

تقديم االستشا�ات التد���ية المعتمدة
في العمليات المالية والمي�انية 

ERP  وانظمة الـ

تعمل التشاركيــة لالســتشا�ات
والتد��ب ضمن مجاالت رئيسية



منهجية العمل

الخدمات االستشا��ة
 يعتمد ف��قنا على  منهج المشاركة وتقديم الدعم
 المؤسسي المباشر ، و�تمــثل هذه المنهجية في
 أن تقوم المنظمة  بتوفر فـ��ق مـــقابل من أبــناء
 المنظمة نفسها لمقابلة ف��ــقـــنــا االستــشــاري
 للمشاركة في اعمال أعمال التخطيط والـتــنــفيذ
 وم�اقبة ومتابعة التنفيذ, وبذلك نكون حقننا مبدأ
 نقل الخبرة وضمان استم�ا��ة العمل بعـد انــتهــاء

عملنا مع المنظمة



 ســـــوف نـــظــهــر
 مشـا��عنا �إحت�افية
 عـــالــيـــة وفــقــك
 المتطلب واالحتياج

الفعلي

 يعتمد المركز على احتياجات العميل عند تخطيط و�نفيذ مختلف الب�امج واألنشطة التد���ية ونعمل على ربط االنشطة
 التد���ية بالواقع الفعلي والعملي للمــتدرب من خــالل د�اسة لهذا الواقع عند اعداد الحق�بة الــتد��ــبـية بحيث تكون

 األنشطة التفاعلية منوعة و�ثري خب�ات المتدرب مثل

 ورش العمل : يقوم هذا األسلوب على العمل ضمن مجموعات ويتم اللجوء إليه عندما يتطلب النشـاط تحقـــيـق فرص
مشاركة أو تعاون أكبر �ين المشاركين

 لعب األدوار : يعمل المشاركون في �نائيات أو مجموعات صغيرة للقيام بدور معين ومن خالل هذا النشــاط يتعلمون
مفاهيم تد���ية معينة أو مهارة معين

 العصف الذهني : وفيه يقوم المدرب بحث المشــــاركيــن إلبـــداء آ�ائهم وأفكـــارهم بصــــورة حرة وعفـوية عن أحد
مواضيع التد��ب

 المحاكاة : يلعب فيه المتدربون دور الف��ق مثل ف��ق إنقاذ أو طوارئ حيث يلتقــون معًا لحل مشكالت معــينة وفي
نهاية النشاط يعرض المشاركون ما توصلوا إليه أمام الجميع لمناقشته

 النقاش : أسلوب للتعلم يتيح الفرصة لتبادل اآل�اء واألفكار وتوضيحها ويقوم المدرب بقيادة النقاش وتسهيله وتغذيته
ثم يتم تلخيص النقاش عند ا�تهائه

منهجية التد��ب



 ســـــوف نـــظــهــر
 مشـا��عنا �إحت�افية
 عـــالــيـــة وفــقــك
 المتطلب واالحتياج

الفعلي

 د�اسة الحالة : يقوم المدرب بت�ويد المتدر�ين بالمعلومات الخاصة بموقف أو حالة معينة حقيقية أو افت�اضية ثم يقوم
المتدربون بتحليل األحداث المختلفة والق�ا�ات التي أخذت لكي يتوصلوا إلى تق�يم �تائج هذه الحالة

ط�ح األسئلة : وهو أسلوب شائع في التد��س والتد��ب نظ�ًا ألهمية األسئلــــة في تحــقــيــق الكثــيـــر مــن األهداف

 ع�وض المشاركين : يقوم كل مشارك أو مندوب عن المجموعة في المشاركة بعرض أفكار أو اقت�احات أو حلول أمام
اآلخ��ن

 المحاضرة : حديث شفهي في موضوع معين يلقي فيه المدرب الخ�ير معلومات على المــتدر�ين يكــتــفون باالستماع
وتسجيل المالحظات

 تقنيات تعد�ل السلوك : وهنا يتم تغــيــــيــر أفـــكار المشاركين السلــ�ية من أجل الحصول على سلوكيات ايجا�يــة في
بـــيــئة العمل

 العرض اإليضاحي : يقوم المدرب المـــاهر بأداء عـــمل أمام المـــتـــدر�ين مع ش�ح نظري وعملي لهذا العمل وإج�اءا�ه
ويقوم المتدربون بالمالحظة والتسجيل أ�ناء العرض ثم المناقشة بعد ا�تهاء العرض

عرض الفيد�وهات : يتم عرض ش��ط مصور على المتدر�ين بغرض توضــيح مفهــوم معين أو نظرة عميقة لهذا المفهوم

منهجية التد��ب



سبعة نقاط تجعلك تختار
التشاركية كــش��ك نجاح

1

45

7

6

23
�واد  إدارة

االداء الوظيفي

متخصصون في الرقابة
 المالية والتدقيق ونملك ف��ق
 متميز ومتمرس على التدقيق

باحت�افية عالية

المشاركة الفاعلة في
 برنامـــــج المــلك ســلـمــان
لتنمــيـــة الموارد البــشــ��ة

 متخصصون في تطو�ر
 القيادات والتعاقب الوظيفي
 واساليب الكـشوف وتــطو�ر

المواهب

تقد�ر االحتياج التد��بي
 باحت�افية مهــما كان حــجـــم
المنــشأة وتعــدد وظائـــفــها

قدر�نا العالية
تـــخــــطـــيــــط 
 الموارد البش��ة

نعمل بشكل فعال
 في حوكمة االج�اءات
واعــــادة هــندســتـــها



الموارد البش��ة واالدا��ة

ب�امج القيادة واالدارة

ب�امج خدمات العماء ومنها

 ب�امج الم�يعات والتسو�ق ومنها

 ب�امج المـوارد الــبــشــ��ــة
 ب�امج ادارة التد��ب والتغير
ب�امج التخطيط والــتطــو�ر

ب�امج السكرتا��ة واالدارة المكت�ية 

التميز في خدمة العمالء
 ادارة خــدمة الــعـــمــالء

حل المشكالت لخدمة العمالء

ب�امج تطو�ر الذات ومنها

 ب�امج الخدمة االجـتــــماعية
  ب�امج القـيــادة الــتربـــويـــة
 ب�امج ادارة التحفيز والتفكير

ب�امج العاقات العامة والبرتوكول
بحوث التسو�ق

ادارة التسو�ق والم�يعات
التسو�ق االلكت�وني
الم�يعات االلكت�ونية

الم�يعات االست�ا�يجية
الم�يعات االســتشا��ة



 تسعى التشاركية  - في ظل المتغي�ات الس��عة ومع ت�ايد حــدة المنافسة وتـــنوع اإلحتياجات وإزدياد الحاجة إلى
 تطو�ر النظم والهياكل واإلست�ا�يجيات - إلى وضع كافة إمكانيا�ها لتمكين عمالئها من تطو�ر األداء وبناء وتحسين
 األعمال وتوفير الخدمات المبتكرة والمميزة بما يلبي إحتياجا�هم الخاصة ويمكن لهم تحقيق أهدافهم المنـــرشودة

وخلق التغ�ير اإليجابي وذلك باستخدام أحدث األنظمة واألدوات واستحداث أفضل الحلول

الخدمات االستشا��ة

مساعدة العمالء في
التوظيف واالستقطاب

إدارة األداء
الوظيفي

التخطيط
اإلست�ا�يجي

عمل السياسات
واإلج�اءات

تق�يم اإلحتياجات
التد���ية

إدارة
التغ�ير

اختيار المواهب
االدا��ة

إستطالعات
الموظفين

تق�يم وتطو�ر مستوى
خدمة العمالء

بناء نظام الموارد
البش��ة بالكفايات



 المراجعة والرقابة الداخلية
 نعمل معكم للتأكد من سالمة وفعالية أنظمــة الرقــابة الداخلـــيـــة وااللتــــ�ام باألنظــمة واللـــوائح والــسيــاســات
 واالج�اءات، وضمــان دقة واكتمال ال�يانات والســـجالت المالية وكفاءة وفعالية العمليات اإلدا��ة والــمــالية. نقدم
 مساعد�نا من خالل تأسيس وتطو�ر وإعداد الهيكل التنظيمي إلدارة الم�اجعة الداخلية وميثاق ودليل أخالقيات العمل

والسياسات وإج�اءات وخطط وب�امج الم�اجعة ومنهجية العمل

 المحاســبة القـــضـــائـــيــــة
 �ت�ايد أهمية المحاسبة القضائية أو العدلية ومكافحة االحتيال باستم�ار مع تعقـــيدات األعمال وتشعبها. نعمل بشكل
 مهني وتقني لخدمة الجهات الحكومية ومالك الـــشــركات لكـشف حاالت االحتيال المحاسبي والج�ائم المالية التي
 تقترفها الشركات أو األف�اد على حد سـواء. باإلضافة الى ذلك، نقدم استشا�ات تسـاعد األجهزة العامة والــــخاصـــــة

على تبنــي ضـــوابـط لمكافحة االحتيال المالي وتط�يق القواعد األساسية للمحاس�ية القضائية

 النظم ا�دارية وحوكمتها
 لدى التشاركية المعرفة والخبرة الع��قة بمجاالت حوكمة الكيانات وتطو�ر أنظمتها اإلدا��ة. نعــمل علــى تقــديـــــم
 استشا�ات تع�ز العمل المؤسسي وتضمن استم�ا��ة الكيانات وازدهارها. تمتد خداما�نا لتطـــو�ر أنظمة حديثة �تـــعلق
 بحوكمة مجالس اإلدا�ات ولجانها واإلدارة التنفيذية، وسياسات وإج�اءات العمــــل، وجداول الصـــالحــــــيات، وتطو�ر
 الهياكل التنظيمية بما يكفل حقيق مهام واهداف المنشآت بكفاءة وم�ونة مع تبني أنظمة الرقابة المــناسبـــة التي
تحمي المنشأة وتحد من حاالت تعارض المصالح، وتع�ز مبادئ اإلفصاح والشفافية والعــــدالة ون�اهة الــتقا��ر المالية



 إكــســـاب الــمــوظــف
 الــجــديد المها�ات التي
 تجــعله قاد�ًا عــلى أداء
 الواجبات المتوقعة منه
بط��قة مرضية وصحيحة

 تطو�ر معــلومات و�نمية
 قد�ات العاملين القدامى
 على أداء أعمـالهم وذلك
 ألن هناك تطـــو�ًا مستم�ًا
في العلـــوم والـــمعارف

 �نـــمــية وتطـــو�ر قد�ات
 العاملين لتولى الوظائف
 أو الــــــمـــنــــاصــب ذات
 الــمستويات األعلى التى
ســيــتـــم ترقيــتهــم إليها

 تع��ز ثقة المــــتـــدرب
فــــــي نـــفــــســــــه

 يّعد التد��ــب مـــصد�ا مهما من مصادر إعداد الكوادر البش��ة من أجل تطو�ر مها�ا�هم بما ينعكس ايجابا
 على أداء المؤسسة .فالتد��ب هو السبب الرئيس و�اء نجاح كل  نشاط و هو الذي يفّسر تقـّدم او تخّلف
 اي مجتمع  و هو مسؤول عن نجاح اية مؤسسة من المؤسسات و هو مسؤول ايضا عن فشل اي منها

إذا للتد��ب اهمية ك�يرة ومن هنا فإن التشاركية تسعى من خالل التد��ب الى

التد��ب



إدارة ا�داء

 تقوم أيفوري بدعم المنظمات لضمان أن أنشطة الموظف وف�ق العمل ومخرجا�ها تساهم في
 تحقيق أهدافها, وهذا يعني وضع نظام لجعل العاملين �ؤدون المهام بأعــلى قدر من الفعالية

والكفاءة. وذلك يتضمن

التخطيط
إلدارة األداء

 تحسين العمليات
بصورة مستمرة

 تق�يم األداء من
 خالل الوسائل

 والمعا�ير المتفق
عليها

 تحديد معا�ير
 التــــقـــد�ر
 والمكافآت

المرتبطة باألداء

 تقويم األداء الغير
 متوافق مع

 األهداف ووضع
 خطط للتطو�ر

التنظيمي

 وضع خطط
للتطو�ر الفردي

 وضع أهداف
محددة وواضحة

 تحديد الكفاءات
الفردية

 الم�اجعات
 المستمرة
والمرحلية

 وضع نظام
للتواصل الفعال



عمالئنا


