


  مفتتح ..

���ا م���ن مبدأن���ا نح���ن مكت���ب دع���م األداء 
ً

انطالق
ف���ي دع���م وتعزي���ز الق���درات البش���رية واألداء 
المؤسس���ي؛  فقد قمنا بتوفير حلول وخدمات 
تطويري���ة لألفراد والمؤسس���ات بأحدث التقنيات 
وأفضل الممارس���ات العالمية من خ���الل كوادرنا 
والعالميي���ن،  المحليي���ن  وش���ركائنا  المتمي���زة 

واضعين نصب أعيننا تحقيق رغبات العميل.

ندعم التميز..



  من نحن 
مكتب متخصص في تقديم الحلول االستشارية 
والتدريبي���ة المتمي���زة الموجه���ة للقطاع���ات 
)الحكومي���ة والخاصة والخيري���ة( واألفراد من 
خالل فريق عمل متمكن وحلفاء استراتيجيين 

إننا نتبع ممارس���ات عالمية أثبتت جدواها في 
تحقيق نتائج متمي���زة في إزالة الحواجز التي 
تعيق نمو األفراد والمؤسس���ات م���ع التزامنا 

الكامل بما يحقق رضا عمالئنا ونيل ثقتهم .



رؤيتنا
واألداء  البش���رية  الق���درات  وتعزي���ز  دع���م  ف���ي  الري���ادة 

المؤسسي لتحقيق التميز المستدام 

رسالتنا
نق���دم حل���ول وخدم���ات تطويري���ة لألف���راد والمؤسس���ات, 
لتحقيق التنمية المس���تدامة بأحدث التقنيات والممارسات 
العالمية من خالل كوادرنا المتميزة وشركائنا حول العالم.

قيمنا
• استدامة التميز 	
• الشراكة 	
• الكفاءة والفاعلية  	
• المصداقية 	
• المسؤولية المجتمعية 	
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خدماتنا 
المتميزة

  استشارات تطوير األعمال

	 استشارات التخطيط 
• منهجية التحول المؤسسي 	
•  التخطيط االستراتيجي باستخدام بطاقة األداء 	

المتوازن 
• تقييم االستراتيجيات الحالية 	
• إعداد الخطط والبرامج التشغيلية	
• دراسة الجدوى االقتصادية 	

	•استشارات الموارد البشرية
• إعداد وإعادة  الهيكلة التنظيمية	
• إعداد نظم الرواتب والمكافئات والحوافز	
• إعداد نظم ولوائح إدارة الموارد البشرية	
• تحليل القوى العاملة وتصنيف وتنظيم الوظائف 	
• إعداد الموازنات والخطط التدريبية	
• صياغة وتصميم استراتيجية المواد البشرية 	
• وضع خطط المسارات الوظيفية	
• تحليل وتحديد االحتياجات التدريبية 	
• تطبيق نظام الموارد البشرية المبني على الجدارات 	
• دراسة وتحليل وتحليل وتطوير نظم تقييم األداء 	
• 	HPL Audit  تدقيق الموارد البشرية



	•استشارات التأهيل لجوائز التميز
نق���وم بتأهيل المؤسس���ات لجوائ���ز التميز بش���تى مجاالتها، من 
خالل كوادر مؤهلة ومتخصصة ، ووفق وسائل ومنهجية حديثة 

تمكنها من المنافسة للجوائز المعدة لذلك.

	•استشارات بناء أنظمة الجودة العالمية 
• 	 ISO9001 نظام إدارة الجودة
• 	ISO14001 نظام الجودة في اإلدارة البيئية
• 	OHSAS18001 نظام الجودة في الصحة والسالمة المهنية
• 	ISO22000 نظام الجودة في سالمة الغذاء
• 	ISO27001 نظام الجودة في حماية وأمن المعلومات
•  نظام الجودة في المختبرات واالختبار والمعايرة	

 iso/IEC17025 

   البرامج التطويرية
• البرامج االستراتيجية 	
• برامج األداء العمل المؤسسي 	
• برامج األداء التسويقي والمبيعات 	
• برامج األداء المالي واالستثماري 	
• برامج االبتكار وريادة األعمال	
• برامج تطوير األداء البشري 	
• برامج الموارد البشرية 	
• برامج اللغة االنجليزية 	
• برامج الجودة والتحسين المستمر 	



www.pe-su.com




