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الخدمات االستشارية



في العصر الذي تالشت فيه الحدود الجغرافية، وّسهلت 
فيه التكنولوجيا تكافؤ الفرص في عرض المنتجات 

والخدمات، أصبح كسب الناس العامل ا�هم في نجاح 
المشاريع والمؤسسات. إننا نعي ذلك جيًدا، ونقوم 

بفضل خبرتنا الكبيرة في تقديم الخدمات االستشارية 
لªفراد بتوفير حلوٍل استشاريٍة استراتيجيٍة لعمالئنا 

لتمكين المؤسسات من كسب الموظفين باعتبارهم 
العامل ا�هم في نجاحها.  

تكــاتف 
ا�فــراد، ا�داء، الفـخــر 



D A T E S

تأكيد خطة المشروع 
المفصلة، ووثيقة 
التأسيس، وتحديد 
أصحاب المصلحة 

الرئيسيين، والمصالح 
والتأثيرات.

العمل عن قرب مع 
العميل في تقديم 
التغييرات وتوصيلها 
�صحاب المصلحة.

زيارة العميل مجدًدا بعد 
االنتهاء من المشروع 

للتحقق من تنفيذ 
وتسليم المطلوب.

مراجعة الوضع
الحالي للمؤسسة

وتحليله مع مراعاة مجاالت 
التركيز المحددة والممارسات 

الرائدة من ضمنها. تطوير 
النتائج والروابط ا�ولية، وإجراء 

عمليات وضع المعايرة
ذات الصلة.

تقديم العمل
المطّور أو إعطاء

ا�ولوية لمجاالت التحسين 
وفًقا للتحليل الذي يغطي 
جميع الجوانب ذات الصلة 

التي يجب مراعاتها في 
عملية التحول وتنفيذ 

التوصيات.

‘DATES’تكاتف

تركز منهجية تكاتف االستشارية على التواصل المستمر وإعداد التقارير الالزمة حول الخدمات التي تقوم بها وهي 
مبادئ تعتبر جزء أصيل في تقديم الخدمات االستشارية.

التطوير التحليل التحويل التعزيز الحفاظ



القيادة الفكرية ما الذي يتوقعه العميل من تكاتف؟
توجيه ا�فكار وتنميتها حول ممارسة 

ا�شخاص الجيدين.

المنظور العالمي والمحلي  
منظور عالمي للتشاور ومنهج محلي 

حصيف 

التركيز على العمالء  
المشاركة المستمرة من خالل 

الخبرة االستشارية بأكملها 

سجل إنجازات موثوق  
الحلول المبنية على الخبرة 

االبتكار والتميز
والشغف

توجيه في كل خطوة 



إدارة المكافآتخدمات تكاتف

تطوير سلم الدرجات الوظيفية 
لوضع المناصب

في الدرجات الوظيفية 
 المناسبة.

التحليل وتقديم
االستشارات بشأن طرق المنافع. 

تقديم االستشارات
بشأن أساليب إدارة ا�داء

هيكلة استراتيجية المكافآت
لالحتفاظ بالمديرين
التنفيذيين وضمان

نمو ا�عمال واستدامتها.

تمكين تطوير سلم الرواتب
الذي يناسب توقعات السوق

ومتطلبات العمل بشكل أفضل.

المنافع:المنافع:
المنافع:

المنافع:

المنافع:

تحديد الخطوط العريضة لسلم
الدرجات الوظيفية والمؤهالت

إنشاء إطار وظيفي
�نظمة إدارة المكافآت

تمكين مسار
واضح للتقدم الوظيفي

والترقية

ربط المناصب
بشفافية بالتعويضات

وضع إطار للمناصب 
الوظيفية لمعايير الرواتب

توضيح آلية صرف
الرواتب للموظفين

توحيد نهج هيكلي
متسق للمنافع 

تقديم المنافع المعيارية
المبررة والفعالة

من حيث التكلفة

إدراك الدور الذي يمكن
أن تلعبه المنافع في جذب

المواهب واالحتفاظ بها

المنافع المعيارية مقابل المعايير
المتعارف عليها بالنسبة

لمكافآت التنفيذيين

إنشاء إطار مبرر
لªداء والمنافع

استكشاف الفوائد قصيرة
ا�جل وطويلة ا�جل

لفاعلية استبقاء الموظفين

ربط أداء الموظفين
با�داء المؤسسي

توفير إطار منطقي
ومبرر لمكافأة ا�داء

الحفاظ على إطار
المكافأة الداخلية

تطوير
سلَّم الرواتب

تطوير سلم
الدرجات الوظيفية 

تقديم االستشارات
بشأن حزمة المنافع 

تقديم
االستشارات بشأن

مكافأة التنفيذيين  

تقديم
االستشارات بشأن

ربط ا�داء بالمكافأة 



عالقات الموظفين والعالقات
العمالية

تشمل خدمات تكاتف 
في عالقات الموظفين والعالقات العمالية على ما يلي:

استشارات
العالقات
النقابية

تطوير دليل
سياسات

وإجراءات الموارد
البشرية

استبيان قياس
االرتباط

الوظيفي

خدمات عالقات
الموظفين/

عالقات العمل 

استشارات
العالقات النقابية 

تطوير دليل
سياسات وإجراءات

الموارد البشرية

استبيان قياس
االرتباط الوظيفي

تقديم االستشارات بشأن النقابات 
العمالية من خالل فلسفة مستنيرة 
واستراتيجية واضحة المعالم تساعد 

في تجنب النزاعات العمالية.

الفوائد:

تكوين عالقة متوازنة وتعاونية مع   •
النقابات 

التعرف على السمات الشائعة ونقاط   •
الضعف في اÊضرابات العمالية

التخفيف من المخاطر المرتبطة   •
باستياء الموظفين ووقف العمل

تخفيف المخاطر المرتبطة باستياء   •
الموظف ووقف العمل

تقليل التكاليف االستراتيجية والمالية   •
المحتملة لËضرابات العمالية

صياغة مجموعة شاملة 
واستراتيجية من السياسات 

وا¤جراءات لمساعدة الموظفين 
على فهم عمليات ا�عمال.

الفوائد:

مساعدة اÊدارة في اتخاذ   •
قرارات متسقة وموحدة 

ويمكن التنبؤ بها

االمتثال لمتطلبات قانون العمل   •
العماني

توثيق الممارسات الجيدة   •
وتقديمها

إعداد استبيان رائد في القطاع 
يهدف إلى المشاركة في تجارب 

االرتباط الوظيفي.

الفوائد:

تحديد دوافع المشاركة   •
وعوائقها

قياس مستويات االرتباط   •
الوظيفي بشكل عام

إشراك الموظفين في مختلف   •
جوانب بيئة العمل



تطوير
التصميم

المؤسسي

تشخيص
الموارد
البشرية

إدارة مشاريع
الموارد

البشرية وإدارة
التغيير

تشمل خدمات تكاتف  
في التصميم المؤسسي وفعاليته ما يلي:

الفوائد:
التكيف مع بيئة ا�عمال   •

المتغيرة، بما في ذلك 
التحجيم، وعمليات االندماج 

واالستحواذ والتوسع
تعزيز الكفاءة التنظيمية،   •

وضمان التطبيق المنطقي 
للعمل والفصل بين الواجبات
مراجعة وتحليل سير العمل   •

لتعزيز االستفادة المثلى
من العمل

الفوائد:
دعم وتقديم وتنفيذ التغييرات   •

في إجراءات أو ممارسات 
الموارد البشرية

مراجعة قدرات الموارد البشرية   •
وإعادة تشكيلها

تلقي التوجيه المستمر حول   •
سياسات وإجراءات الموارد 

البشرية الجديدة

تطوير
التصميم المؤسسي

تصميم وتنفيذ هيكل
مؤسسي يناسب الثقافة 

والنموذج االستراتيجي للشركة.

إدارة مشاريع الموارد 
البشرية وإدارة التغيير
تنفيذ مشاريع الموارد البشرية 
التي تبني القدرات ضمن فريق 

الموارد البشرية وتشجع التغيير 
المؤسسي التدريجي والمستدام.

الفوائد:
قياس أداء الموارد البشرية   •

مقابل معايير الممارسة الجيدة 
القياسية

استهداف وظائف موارد بشرية   •
محددة للتحسين ورفع 

الكفاءة
ضمان توافق الموارد البشرية   •

مع ا�هداف االستراتيجية 
للمؤسسة

تشخيص
الموارد البشرية 
تقييم قوة أداء الموارد 

البشرية الحالي وتحديد 
مجاالت التحسين.

تقدم تكاتف مجموعة من الخدمات التي تساعد 
المؤسسات على إيجاد وبناء أطر فّعالة للتصميم 

المؤسسي والمسؤولية، مما ُيتيح التغيير الفّعال 
المدعوم بمقاييس نوعية وكمية ثابتة.

ر الخبرة في تصميم وإدارة مشاريع الموارد  نوفَّ
البشرية والمعرفة المتخصصة في عمليات 

وممارسات الموارد البشرية ا�ساسية.

التصميم المؤسسي وفعاليته



إدارة المواهب

مراجعة متطلبات ا�عمال 
لتطوير خطة عمل 

تستخدم الموارد وتدعم 
تغييرات القوى العاملة.

الفوائد:
تبني نظرة إستراتيجية   •
متوسطة ا�جل تلبي 

متطلبات ا�عمال
وضع خطة عمل مفصلة   •

الحصول على تمثيل   •
تخطيطي شامل 

للمؤسسة

تصميم مسار تطويري 
محترف يجذب الموظفين 

ويشركهم ويوفر آفاق نمو 
جذابة.

الفوائد:
إنشاء سلم وظيفي   •

مخصص يلبي متطلبات 
العمل

وضع خطط للنمو   •
الوظيفي للموظفين

تقديم مسارات تطوير   •
وظيفي قائمة على 

الكفاءة

إعداد خطة تحدد ا�دوار 
ا�ساسية وتستخدم عملية 

مراجعة مجدولة، وتحدد بدقة 
تعاقب الموظفين والجداول 

الزمنية الالزمة ل¼عداد. 

الفوائد:
تحديد الموظفين من ذوي   •

الكفاءة العالية والحفاظ 
عليهم 

تقديم خطط تدريب هادفة   •
للموظفين الذين تم إحاللهم 

إنشاء هيكل شفاف Êدارة   •
المواهب

إدارة المخاطر من أجل   •
استمرارية العمل

تخطيط القوى 
العاملة 

تطوير السلم  
الوظيفي 

التعاقب 
الوظيفي

تقدم تكاتف مجموعة من الخدمات التي 
تساعد المؤسسات على تخطيط وإدارة 

وتطوير المواهب لضمان االستفادة من 
القدرات وتنمية رأس المال البشري 

لالحتفاظ بالموظفين على المدى الطويل.

تتبع تكافل نهًجا استباقيا يساعد 
المؤسسات في خلق عالقة إيجابية مع 

الموظفين تتماشى مع احتياجات العمل.

ا�دوات المستخدمة
شجرة تكاتف للمواهب

تاريخ الشركة
الرؤية والمهمة 

تطوير المهارات
القيادية وضمان

المهارات ا�ساسية
القابلة للتطبيق على

ذوي اÊمكانات الكامنة
العالية والفنيين
الخبراء والقادة.

تطوير مهارات 
موظفي الرعاية

ذات صلة
بالموظفين بشكل 

كامل

مرحلة ماقبل 
التوظيف

التخطيط وتحديد 
مصادر جميع 

الموظفين 

ب
ه

وا
لم

ت ا
حا

لو

التعاقب
الوظيفي

تنمية
المهارات
القيادية 

التنقل
والتناوب

الوظيفي 

السلم
الوظيفي 

التعليم
والتطوير 

تخطيط
القوى

العاملة 

إمكانيات 
عالية 

ا�داء
واÊمكانات

توظيف

الكفاءة

عالقات
جامعية 

جدارات

تشمل خدمات تكاتف   
في إدارة المواهب ما يلي:



TakatufOman

www.takatuf.om

+968 2452 9090 +968 2200 9936

takatuf@takatuf.om

امسح الرمز لمعرفة المزيد


