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يلعب ا�فراد دور� هام� في نمو قطاعات ا�عمال وتطور 
المجتمعات والدول. وقديما كان ينظر إلى  إدارة ا�فراد  على أنها  
أحد العمليات التي يتم إدارتها بمعزل عن النشاط ومتطلبات النمو 

ولكن اليوم تغير الوضع وأصبح ُينظر إلى هؤالء ا�فراد ليس على 
أنهم موارد ولكن على أنهم محركين رئيسيين واستراتيجيين في 

عملية التغيير. 

نؤمن بأنه ليس هناك شيء أقوى في شركتكم من قدرات ا�فراد 
وأدائهم والقيمة التي يحققوها لتشاطكم ككل. 

تكــاتف 
ا�فــراد، ا�داء، الفـخــر 



نحن شركة استشارات أفراد تقدم الحلول االستراتيجية والمالئمة من الناحية الثقافية لتطوير الكوادر 
البشرية وتمكين ا�فراد من تطوير ا�داء وتعزيز الشعور بالفخر واالنتماء. 

نقدم خدمات متعددة في سلسلة القيمة ويشمل ذلك تقديم االستشارات االستراتيجية ل�فراد وحتى 
التقييم والتوجيه والمعرفة والتطوير والتدريب من خالل العديد من المعاهد المتخصصة. قمنا بتنفيذ 

مبادرة وطنية ناجحة تسمى " برنامج رواد تكاتف " وهي المبادرة التي تستهدف تحديد وبناء الجيل التالي من 
القيادات من بين الشباب العماني من خالل تطبيق برنامج حديث لتطوير القدرات. 
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ما الذي يعنيه لك 
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استشارات
ا�فراد

ساهم في بناء شركتك اعتمادا 
على قوة ا�فراد العاملين فيها 

من خالل توفير حلول فاعلة 
ومناسبة تساعدك على جذب 

أفضل العناصر وتطويرها 
واالحتفاظ بها. 

عالقات الموظفينإدارة المزايا
والعالقات العمالية

التصميم المؤسسي
وفعاليته

إدارة المواهب



التدريب على إجراء
المقابالت 

اºشراف على
عملية التدريب

التوجيهي. 

التقييم 
بناء وتعزيز قدرات 

الموظفين العاملين لدى 
شركتكم من خالل اتخاذ 

قرارات موضوعية ومدروسة 
بشأن اختيار الموظفين 

وتطوير قدراتهم. 

تصميم
الوظيفة

حلول فعالية
الفريق

تقييم
عملية االختيار

تطوير
التقييم

التوجيه 
االستفادة من نقاط القوة الموجودة 

لدى العاملين من خالل توفير التوجيه 
الالزم لتحقيق النمو المطلوب مع 

التركيز على تطوير المهارات القيادية 
التي تساعد الشركة على تحقيق 

النمو حتى في ظل وجود تحديات 
كبيرة- تزويد العاملين بالمهارات 

المطلوبة لقيادة التغيير وإدارة بيئة 
العمل التي تتسم بالتعقيد وبناء فرق 

تؤدي بشكل جيد والمحافظة على 
عالقات شخصية جيدة. 

التدريب
التوجيهي

للقيادات

التدريب
التوجيهي لتدريب 

فريق العمل

عيادة التدريب
التوجيهي مهارات
التدريب التوجيهي

للقيادات والمديرين.

بناء ثقافة
التدريب

التوجيهي



اختيار الطلبة
وتقييمهم 

برامج
تطوير الطلبة

استشارات
تعليمية

إدارة
البعثات الدولية

المعاهد 
التدريبية 

نوفر لكم أفضل الخبرات الفنية 
على المستوى العالمي ونوفر 

فرص تدريب معتمدة مصممة 
لتلبية احتياجات التطور الوظيفي 

وتحقيق أهداف النمو المطلوبة 
على مختلف المستويات. 

تكاتف بتروفاك عمان  
مركز تدريب متخصص تم إنشاؤه من 
قبل تكاتف وبتروفاك – شركة عالمية 

لديها سجل حافل بالنجاحات في تطوير 
الكفاءات وبرامج التدريب وتوفير المرافق 

التدريبية. 

معهد عمان للنفط والغاز   
معهد رائد تم إقامته من قبل تكاتف 

وشلمبرجير، جهة عالمية رائدة في 
مجال تقديم التقنية في صناعة النفط 
والغاز والمتخصصة في تدريب وتطوير 

ا�فراد. 

برنامج  
رّواد تكاتف 

تم تصميم هذا البرنامج ºعداد 
الشباب العماني لتحقيق النجاح 

المطلوب على المستوى المهني 
والشخصي من خالل تزويد 

المشاركين با�دوات واÉليات 
والمهارات التي تساعدهم على 

التكيف مع التغيرات المستمرة وبما 
يخدم الصالح العام في السلطنة. 



2010

2011

2012

2013

2019

2017
تتمتع تكاتف بسمعة 

كبيرة في مجال 
تقديم االستشارات 

المتعلقة با�فراد 
والدخول في شراكات 

مع الشركات لكي 
تصبح هذه الشركات 

قادرة على التركيز 
بشكل أكبر على رأس 

المال البشري لديها 
وتتمكن من زيادة 

إنتاجيتها وفعاليتها. 

2014 – 16

2018

رحلتنا
في الوقت الذي كانت  قطاعات ا�عمال 

تنظر إلى ا�فراد على أنهم تكلفة وموارد، 
لمسنا الحاجة إلى توفير  استشارات تساعد 
في النظر إليهم على أنهم رأسمال بشري 

ومحركات نحو التغيير. على الرغم من أن 
شركات االستشارات غالًبا ما تتعامل مع 

حلول ا�فراد بدقة اكلينيكية إال أن تكاتف 
كان لديها اعتقاد راسخ بأن فهم الخلفية 
الثقافية أمر في صلب عمليات ا�فراد وأن 

التعامل مع هذا ا�مر بفاعلية يمكن أن 
يساعد السلطنة على الوصول إلى آفاق 

جديدة وتوفير جيل من الشباب قادر على 
إضافة قيمة لنفسه ولآلخرين ولقطاع 

ا�عمال وللسلطنة بشكل عام.  بالنظر إلى 
ما حققناه فإن الحلقات قد اتصلت 

ببعضها البعض بسهولة ولكن يجب 
اºشارة إلى أن ما تحقق جاء نتيجة وجود 

رؤية طموحة وسعي جاد من أجل صناعة 
 .�مستقبل مشرق لنا جميع

شركة النفط العمانية تسعى 
إلى الحصول على فرصة لتوفير 
حل للتغلب على التحديات التي 

تواجهها شركات المجموعة 
فيما يتعلق بالموارد البشرية 

وخاصة في الجوانب المتعلقة 
بجذب الموارد البشرية واالحتفاظ 

بها وتحفيزها وإدارتها. 

جاء تأسيس تكاتف بهدف التغلب 
على تحديات رأس المال البشري لدى 

شركة النفط العمانية من خالل 
تشكيل فريق من الخبراء من 
مختلف شركات المجموعة. 

تكاتف تتحول من 
وحدة لرأس المال 

البشري في شركة 
النفط العمانية إلى 

شركة استشارات 
موارد بشرية 

مستقلة لتبدأ رحلة 
جديدة.

تدشين برنامج 
رّواد تكاتف 

افتتاح معهد 
عمان للنفط 

والغاز.

أكثر من ٣٤٠ من رواد تكاتف 
يكملون البرنامج وأكثر من 

١٠٠ منهم يحصلون على منح 
دراسية دولية. 

افتتاح تكاتف بتروفاك عمان 

تكاتف تحتفل بمرور خمس 
سنوات على اºنجاز. 

تكاتف تنطلق برؤية 
جديدة تهدف إلى 

أن تكون الشركة 
الرائدة في المنطقة 

في التركيز على 
ا�فراد.



اعتماد� على الدعم الكبير من فريق استشارات رأس 
المال البشري في تكاتف، تمكنا من إكمال وإشراك 

موظفينا في التخطيط طويل وقصير ا�مد. ساعدتنا 
تكاتف في تعزيز ثقافة التواصل واالرتباط الوظيفي 

وهي الثقافة التي يقدرها العاملون لدينا. 

مدير المكافآت وأنظمة الموارد البشرية 
صندوق االحتياطي العام للدولة 

كان برنامج رواد تكاتف أحد البرامج الناجحة للشباب العماني 
الذي يساعدهم ليس فقط للتميز في الدراسة ا�كاديمية ولكن 

أيًضا في قدرتهم على التواصل مع قرنائهم من مختلف دول 
العالم وهي مهارة أصبحت من المهارات ا�ساسية لنمو ا�عمال 

التي تقوم بها الشركة حالًيا. 

أخصائي – برنامج تعليمي  
أوربك 

كانت تكاتف شريك موثوق به في دعم رحلة أوربك من خالل توفير خدمات 
مهنية يمكن االعتماد عليها وذات جودة عالية متعلقة بتقييم الكوادر 

البشرية الموجودة لدى الشركة وكذلك المتقدمين من الخارج لشغل 
وظائف في أوربك وبما يدعم نمو الشركة. يقوم فريق التقييم بأخذ خطوات 
استباقية مناسبة ويقدم الحلول الفاعلة التي تخدم نمو أعمالنا. نحن سعداء 

بأن تكون تكاتف شريك حقيقي لنا �ن تكاتف تركز على االبتكار وتعمل 
بشكل دائم على تعزيز منتجاتها وخدماتها. 

المستشار ا�ول للرئيس التنفيذي في أوربك  

كمدير للعمليات، رأيت زيادة كبيرة في التركيز على تحقيق 
أهداف النشاط وهذا الفريق التنفيذي أصبح خاضعا ليس 

فقط للمساءلة بشكل أكبر ولكنه أصبح يؤدي بشكل فيه 
الكثير من التناسق والتناغم وقد تمكنا من تحقيق 

االستجابة المطلوبة بشكل أكبر والتركيز على ا�ولويات 
الموضوعة وأصبحنا أكثر قدرة على فهم واجباتنا والقيام 

بها على النحو المطلوب. تقوم تكاتف بتوفير خدمات 
التوجيه التي أثبتت جدواها وفاعليتها في شركتنا. 

مدير العمليات  
شركة الغاز العمانية  

ا�لهام

عملنا مع برنامج رّواد تكاتف من أجل تحديد وتطوير مجموعة من 
الشباب العماني الواعد وقد كان المستوى الذي وصلوا إليه من التطور 

كبيرا ونتطلع إلى مساهمتهم في بناء مستقبل أفضل للسلطنة.  

رئيس اتصاالت الشركة والمسؤولية االجتماعية
كيمجي رامداس  


