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فريق العشري لالستشارات

لمن نقدم خدماتنا ؟ من نحن ؟



من خدماتنا في أعمال

خطط  االستثمار * 

دراسة التوسعات * 

ي تخطيط استراتيج* 

بحوث السوق * 

تحليل البيانات * 

تكتيكات العمل * 

الملفات السابقة * 

الملفات الحالية * 

لية الملفات المستقب* 



«  ةالصفقة التجاري»نقوم بدراسة وتقييم 



نخطط للتفاوض مع الشريك المحتمل 
حول الشراكة أو التعاون 





خطة إلنشاء العالمة 

ثم انتشارها 

فينثم ترسيخها بأذهان الزبائن المستهد

ثم الحفاظ على سمعتها مستقبالً 



خطة األرباح المتعددة

علىفيهانعملالتيالخطةإنها•
ومراحل،«المتعددةالمحاور»

وبعيدةقريبة»متفاوتةزمنية
.«المدى

لالحصومنالشركةتمكينبغرض•
.المكاسبمنممكنقدرأكبرعلى

بينالجمعنصمماإلطارهذافي•
الحتىتنظيميبانسجاماألهداف
.بعضعلىبعضهايؤثر



تأسيس

إدارة مؤهلة لتعددية •
المشروعات 

هيكلة نظام مركزي دقيق•

بحوث

ة مستمرة لمتابعة وتقييم حرك•
.  األسواق

.  تقييم مستمر لألداء•

دعم

.تقارير التوصيات الدقيقة•

ع توجيه قرارات الثبات والتراج•
.  والتقدم



الزبون

السلعة

المنافسون



شروط »صياغة 
مع « التحالف

المنافسين

ية استراتيج»تخطيط 
« التحالف

معايير »تصميم 
يم لمتابعة وتقي« أداء

العمل المشترك 



ندرس طبيعة•
العمل 

ومتطلباته 
دراسة

نصمم نماذج •
متصميالمعايير

ية نختبر فاعل•
المعايير 

تعديل •
المعايير 

اختبار



تحديد وصياغة األهداف•

اإلمكانات المتاحة بشريا  •
وماليا  وماديا  

هواحتياجاتالعملنظمدراسة•

سباألناألستراتيجيةتحديد•
الهيكلةفي

معوتعديله،الهيكلاختبار•
يةالتنظيمسياساتهصياغة



نطرح األفكار •
والحلول 

 (2)

ندرس مؤثرات •
األزمة وآثارها 

 (1)

ذ، نخطط للتنفي•
وفق معايير 

التقييم 

 (4)

نحّول األفكار•
إلى مشروعات 

مدروسة 

 (3)



«  توصياتنا»تتنوع 

للمقبلين على قرار 

: حسب

نوع مجال األعمال ➢

بيئة العمل ➢

طبيعة السوق التنافسية ➢

الزبائن المستهدَفين ➢

اً قدرات الشركة مالياً وِمهني➢

أنواع المخاطر المحتَملة ➢

النسبة المائوية للفرص ➢

المتوقعة 



نحن ندُرس 

عالقة مؤسستك أو قطاعك أو وزارتك 

« التحّول الرقمي» بـ 

ونضع الحلول .. وآثاره على أعمالكم

المتاحة، مع خطة مستقبلية للتطوير





خطة توفير الهدر •

وتشمل كافة مراحل التصنيع •
 (4)

خطة اإلعالن والتسويق •

«البيع»حتى « جودة العرض»من •
 (5)

خطة التنمية والتوسعات •

«  خطة استراتيجية»•
 (6)

جودة اإلنتاج •

خطة الرقابة على الجودة •
 (1)

زيادة حجم اإلنتاج •

مع الحفاظ على الجودة المستهدفة•
 (2)

تخطيط مسار العمل •

[المعتاد ـ الموسمي]نظام اإلشراف •
 (3)

النمّو 
والتوسعات

تخطيط 

متعدد

معالجة 
المشكالت



الجودة وزيادة اإلنتاج



اإلشراف وتوفير الهدر



توجيهاتنا 
اإلعالنية

بغرض 
الالترويج الفع  



نحن ندُرس مشروعك 

ونخطط لتوسعاته 



«دراسة التوسعات»تابع ... 



نقدم الدعم إلى 

صياغة 
وتصميم 

«  التقارير»

دراسة 
وتحليل 

«البيانات»

توجيه 
وتحسين 

القدرات »
«الوظيفية

توجيهات 
خاصة بـ 

ل المستقب»
«الوظيفي

تخطيط 
«  المهام»





«  االجتماعات المثمرة»نضع خطة 

حسب موضوع وأهداف االجتماع



همالتنفيذ مهام التطوير والعالقات وغير( HR)خطة 



ني التقييم الف
التخصصي

وقابليته 
للتطوير 

ائيالتقييم الذك

عة وعالته بطبي
العمل 

ملف التقييم 

مجدول لألداء 
والتصرفات، 
على مدد زمنية 

مع التوصية »
«  بالقرار األنسب

التقييم 
السلوكي 

وأثره داخل 
الشركة ومع 
عمالها 

م منهج ا  نصّمِّ
ع ال للتقييم الف
لألداء 



نفحصها •

نقارنها •

الفكرة

نعدلها•

نضيف •
إليها

التطوير
خطة •

معايير •

التنفيذ



سب نصميم منهجا  للتحليل ح
نوع العمل وطبيعة زبائنه

رغبة الزبون ـ ]يشمل 
[دالالت النسب ـ المالحات

االستنتاجات ـ ]دراسة 
[التوقعات

[  التوصيات]تقرير 

نحلِّّل
زبدقة ـ شمول ـ تمي



نجوم الشهرة 

...خدماتنا في أعمال 

اإلعالميون

الرياضيون

السياسيونالفنانون

يةالنخب الثقاف



َمن يسبق اآلخرين إلى •
الجمهور ؟ 

الوصول إلى الجمهور بأّي •
صورة ؟ 

َمن الذي يترقب الجمهور •
أعماله ؟ 

بت َمن تستمر نجوميته ويث•
في األذهان ؟ 



دراسة عموم أذواق وثقافات الجمهور في بلد
.  النجم أو البلدان التي يستهدفها نشاطه

حصر ودراسة أراء الجمهور في النجم، مع 
.  بيان وتحليل أسبابها

.  قياس األثر حيال كل عمل من أعمال النجم

دراسة ساحة المنافسة، والنجوم المنافسون
.  وأساليبهم وأثرها

.  دراسة المقابالت اإلعالمية للنجم

.  وكذا دراسة وتخطيط الحمالت اإلعالنية

نحن نقدم الدراسات اآلتية 

الملحوظات المعلومات

لك بينما تشتمل كل دراسة على تالتوصياتالتحليل

األركان األربعة 



الظروف الداخلية ـ المحيطة ـ الخارجية ـ العقبات الحالية والمحتملة ـ المبادئ ]
[والسياسات ـ التوقعات وخطط مواجهتها ـ تأهيل الكوادر ـ معايير األداء

قريب المدى« التخطيط المرحلي»من 

يد البع« التخطيط االستراتيجي»إلى 

ثم إلى 

«التخطيط المستدام»



تخطيط االستدامة الربحية 



تابع االستدامة  ... 



«توصياتنا » 
على المدى البعيد 

بشأن 

المحافِّظ على .. النموّ »

االستقرار واالتزان 

«االقتصادي



:  تواصل مع فريقنا

البريد اإللكتروني

• alashriconsulting@gmail.com

mailto:alashriconsulting@gmail.com

