


رواد الرؤية

ية  نحن رشكة وطنية سعودية ، نقدم االستشارات والحلول اإلدار
بما  وتنفيذها  العاملية  الحلول  توطني  خالل  من  املحلي  باملحتوى 

يتماىش مع بيئة العمل املحلية

لماذا رواد الرؤية؟

ية الشاملة وخدمات األعمال	  االستشارات اإلدار
تقديم 	  يف  والخاص  العام  القطاعني  يف  متنوعة  مهنية  خربة  ذو  فريق 

ية اإلدارية الخدمات االستشار
رشاكة اسرتاتيجية مع العمالء لتقديم خدمات وحلول ذات قيمة مضافة 	 

مع تعظيم العوائد املستدامة على استثماراتهم وأعمالهم
يع املنفذة 	  الخربات واملمارسات العاملية من خالل قاعدة واسعة من املشار

محلياً ودولياً من قبل فريق العمل داخل وخارج اململكة
اليت 	  التحديات  أصعب  حل  على  عمالئنا  ملساعدة  والحلول  الخدمات 

ية يواجهونها لتحقيق مزية تنافسية مستدامة يف األعمال التجار
رشاكات وتحالفات عاملية ومحلية لتقديم حلول وخدمات متكاملة	 
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األهداف 

ية	  أن نكون الرشيك االسرتاتيجي الوطين للعمالء يف تقديم الحلول االستشار

المهمة

ية ذات قيمة مضافة للعمالء من خالل فريق فعال يتمتع بخربة مهنية 	  تطوير حلول استشار
واسعة لتطبيق املبادئ العاملية لتناسب متطلبات كل عميل

الرؤية

ية	  نرش املعرفة بالعالمة التجار
االستدامة والنمو	 
تقديم محتوى محلي بقيمة وجودة مضافة	 
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الخدمات – نظرة عامة

استشارات املوارد البرشية. 	
اكتساب املواهب املتكامل. 	
تطوير االسرتاتيجيات. 	
التحول التنظيمي. 	
ية. 	 محاذاة الرشكات والعالمات التجار
تصميم املواقع اإللكرتونية وإنشاء املحتوى. 	
خدمات التكنولوجيا. 	
خدمات أخرى. 	
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الخدمات – الموارد البشرية

استشارات الموارد البشرية 

يــة 	  تقييــم وتحســني املــوارد البرشيــة وأنظمتهــا اإلدار
ملواءمــة رؤيــة الرشكــة مــع احتياجــات رأس املــال البــرشي

لتحديــد وتطويــر 	  املناســبة  باالســرتاتيجيات  التوصيــة 
رأس  يف  االســتثمار  عائــد  لتعظيــم  املواهــب  كفــاءات 

املــال البــرشي

التوجيهات االسرتاتيجية للموارد البرشية	 
الهيكل التنظيمي	 
تحليل الوظيفة ووصف الوظائف	 
تخطيط املوارد البرشية	 
يبية	  تحليل االحتياجات التدر
خطط التدريب والتطوير الوظيفي	 
ادارة األداء	 
التعويضات واملزايا	 
سياسات وإجراءات املوارد البرشية	 
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اكتساب المواهب المتكامل

ــة بمــا يف ذلــك علــى 	  ــة إىل النهاي توفــر حــل الكتســاب املواهــب مــن البداي
يــد والفحــص والتقييــم واملقابــالت  ســبيل املثــال ال الحــر اإلعــالن والتور

واالختيــار والدعــم عنــد التوظيــف

يــز املواهــب 	  ضمــان توظيــف املواهــب الخارجيــة املناســبة يف الرشكــة وتعز
الداخليــة املناســبة يف الوقــت املناســب

إىل 	  التقييمــات  تســتند  وظيفــة.  لــكل  مناســبة  تقييمــات  نقــرتح  ســوف 
منهجيــة علميــة ويمكــن االعتمــاد عليهــا يف توقــع نجــاح املرشــحني يف األدوار 

الوظيفيــة املســتقبلية

بحث متخصص متقدم	 
إجراء التقييمات	 
 	)PPA( تحليل امللف الشخيص
القياس النفيس ونسبة الذكاء	 
الكفاءات السلوكية	 
الكفاءات التقنية	 
إجراء مقابالت	 
تقديم خدمات دعم ما بعد التوظيف	 
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الخدمات – االستراتيجية والتحويل

االستراتيجية المؤسسية

مســاعدة الــرشكات علــى إعــداد خطــط إســرتاتيجية للعمــل بمــا يتمــاىش 	 
مــع األهــداف اإلســرتاتيجية املحــددة بنــاًء علــى فهــم الوضــع الحــايل

القيــام بتوجيههــم لالســتفادة الفعالــة مــن إمكاناتهــم ومواردهــم لتحقيــق 	 
أهدافهم بكفاءة وفعالية لخلق مزية تنافسية مستدامة 

الخطط اإلسرتاتيجية - على املدى القصر واملتوسط والطويل	 
تصميم الرؤية والرسالة والقيم	 
تصميم االتجاهات االسرتاتيجية	 
تصميم بطاقة األداء املتوازن	 
دعم تنفيذ اإلسرتاتيجية	 
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التحول المؤسسي

يــق التحــول التنظيمــي ، بمــا يف ذلــك نمــوذج التشــغيل 	  تطويــر خارطــة طر
، والهيــكل التنظيمــي ، وتحليــل الوظيفــة ، وتحليــل العمليــات ، وإدارة 
الوظائــف  وتوصيــف  واإلجــراءات  السياســات  توفــر  وكذلــك   ، التغيــر 

القياســية التشــغيل  وإجــراءات 

إعــادة هيكلــة وتطويــر قــدرات الرشكــة ومواردهــا وأنظمتهــا لتحقيــق أقــى 	 
قــدر مــن الكفــاءة مــع معالجــة التحديــات الداخليــة والخارجيــة

 نموذج التشغيل	 
إعادة هيكلة املنظمة	 
إعادة تصميم العمليات	 
مؤرشات األداء الرئيسية	 
كتيبات األعمال - السياسات واإلجراءات	 
ية - أفضل املمارسات واملعاير الدولية	  املقارنة املعيار
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الخدمات – العالمة التجارية وتصميم المواقع

مواءمة العالمة التجارية والمؤسسة

يمكــن أن تســاعدك Vision Pioneers يف مواءمــة جميــع األهــداف مــع رؤيــة الرشكــة وإنشــاء 	 
عالمة تجارية موحدة لجميع األصول املؤسسية 

مواءمة األهداف مع اسرتاتيجية الرشكة	 
ية مع األسواق / العمالء	  مواءمة العالمة التجار
إنشاء هوية الرشكة	 
ية	  إرشادات العالمة التجار
تصميم قوالب للوثائق الرسمية 	 

تصميم المواقع وإنشاء المحتوى

نحــن نقــدم حــزم تصميــم ويــب كاملــة وفعالــة مــن حيــث التكلفــة ومتطــورة لنقــل عملــك عــرب 	 
اإلنرتنــت يف وقــت قصــر مثــل:

تصميم تخطيطي وإطارات سلكية ونماذج باألحجام الطبيعية	 
املوضوعات واألنماط	 
إنشاء املحتوى وإدارته	 
خدمات استضافة املواقع واملجال والتخزين	 
مزيات التجارة اإللكرتونية	 
التكامل مع أنظمة املؤسسة	 
تحسني محرك البحث	 
مراقبة املوقع وخدمات الدعم	  10
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الخدمات – التكنولوجيا وخدمات أخرى

خدمات التكنولوجيا

ــة لضمــان تحســني الكفــاءة 	  ــم أفضــل الخدمــات التقني ــة مــع رشكائهــا لتقدي تعمــل رواد الرؤي
التشــغيلية مــن خــالل حلــول األعمــال املبتكــرة

يــز ذكاء األعمال 	  توفــر التطويــر والتنفيــذ والدعــم ملختلــف الحلــول التقنيــة املتكاملــة املتطورة لتعز
وصنــع القــرار وقــدرات األعمال

أتمتة عمليات األعمال	 
تحليل األعمال	 
 	)ERP( تخطيط موارد املؤسسات
CRM )إدارة عالقات العمالء(	 
مكتب دعم العمالء واملوظفني	 
خدمات إدارة البنية التحتية التكنولوجية	 
االستعانة بمصادر خارجية لخدمات تكنولوجيا املعلومات	 

الخدمات األخرى
تقييــم التمــزي املؤســيس وخدمــات تحســني العمليــات وفًقــا ألفضــل املمارســات باســتخدام 	 

املتقدمــة. والتقنيــات  األدوات 

أبحاث ودراسات السوق	 
شهادات الجودة واعداد االيزو	 
 	EFQM النضج التنظيمي - إطار التمزي
تحليل تدفق القيمة	 
تحسني اإلنتاجية	 
تحليل ستة سيجما	 
دراسة طريقة العمل	 
عملية إعادة هندسة األعمال 	  12



13





Email: info@visionpioneers.com
www.visionpioneers.com

Contact Us


