شركة باسقات العربية لالستشارات اإلادارةة

رسالتنـــا
المساهمة في صناعة تنمية
شاملة تعيد لهذه األمة موقع
الصدارة في عمارة األرض.

باسقات

باسقات العربية شركة سعوادةة متخصصة في االستشارات اإلادارةة
االحترافية .نشأت باسقات العربية بجدة في عام  2011وتعد حاليا من
الشركات االستشارةة الوطنية األسرع نموا في المملكة العربية السعوادةة.
وتسعى بشكل حثيث لتحقيق المزةد من النجاحات التي تساعد في تحقيق
رؤاها المستقبلية الطموحة.
تستمد باسقات العربية اسمها من القرآن الكرةم {والنخل باسقات لها طلع نضيد} (ق  )10ذلك
االسم الذي وصف الله سبحانه به النخلة المتميزة بسموها وجمال منظرها وروعة ثمرها
الطيب والمنضواد بإتقان وظلها الوارف .من هنا كان اختيارنا السم شركتنا ،ليكون حامال لكل
هذه المعاني الجميلة التي نطمح أن تكون شعارا في عملنا ومنارا لتطلعاتنا.
2

رؤةتنـــــا
أحد أفضل عشر شركات
استشارةة في المجال اإلاداري
في العالم العربي بنهاةة .2020

 9سنوات من قصص النجاح
في مجال االستشارات
تعد باسقات العربية من الشركات االستشارةة األسرع نموا في المملكة العربية السعوادةة.

وتسعى بشكل حثيث لتحقيق المزةد من النجاحات التي تساعد في تحقيق رؤاها المستقبلية الطموحة.

اإلطالق الرسمي
2011

الفكرة والتأسيس

2012

وحدة اإلبداع ورةاادة
األعمال
2013

2015

إتمام  100مشروع
2016

بناء التحالفات الوطنية

التوسع وبناء
الشراكات
3

2018

2019

خدمة المنظمات
السياادةة

خدماتنا
التخطيط االستراتيجي

اإلبداع وريادة األعمال

بناء قدرات إدارة
الموارد البشرية

التميز المؤسسي

بناء ثقافة المنظمات
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التخطيط االستراتيجي
نساعدك في تحدةد وجهتك

بناء استراتيجيات العمل

تحدةد األهداف االستراتيجية

بناء خطط تنفيذ االستراتيجيات

تصميم المؤشرات االستراتيجية

تصميم وتحليل الميزة التنافسية

تصميم المباادرات االستراتيجية

بناء نموذج العمل

بناء الخطط التشغيلية

تصميم الرؤةة والرسالة والقيم

بطاقات األاداء المتوازن

بعض عمالءنا المستفيدين من الخدمة
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اإلبداع ورةاادة األعمال
نعمل سوةا إلطالق مشروعك

تحوةل براءات االختراع إلى مشارةع تجارةة

تصميم خطط نمو المشروعات الصغيرة

تصميم خطط إطالق المشارةع الصغيرة

مساعدة المشارةع المتعثرة

بعض عمالءنا المستفيدين من الخدمة
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التميز المؤسسي
نضعك في طليعة التنافس

تحسين إجراءات العمل

تحليل وتطوةر أنظمة سالسل اإلمدااد

أتمتة إجراءات العمل

تطبيق برامج ترشيد اإلنفاق

تطوةر أادلة السياسات و اإلجراءات

تصميم مصفوفة الصالحيات

تصميم مؤشرات قياس األاداء

تطبيق مشارةع 5Ss

تطبيق وتفعيل أنظمة الجوادة

تطبيق مشارةع اللين Lean

بعض عمالءنا المستفيدين من الخدمة
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بناء قدرات إادارة المواراد البشرةة
نساعدك في رفع كفاءة الفرةق

تصميم خطط التحول الثقافي

تطوةر الحقائب التدرةبية

تصميم الهياكل التنظيمية واإلادارةة

تنفيذ اختبارات التقييم والقياس

تصميم وإادارة برامج التطوةر القياادي

تصميم وتنفيذ خطط التطوةر الشخصية

بناء أنظمة التوظيف واالستقطاب

تصميم األجور والبدالت والحوافز

بناء األوصاف الوظيفية

تحسين بيئة العمل

تصميم مؤشرات أاداء الموظفين

تصميم اللوائح الداخلية

تحليل االحتياجات التدرةبية

تصميم وتشغيل عمليات المواراد البشرةة

بعض عمالءنا المستفيدين من الخدمة
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بناء قدرات إادارة المواراد البشرةة
نساعدك في رفع كفاءة الفرةق
المواراد البشرةة االستراتيجية

التخطيط االستراتيجي

التطوةر القياادي

برامج  5Ssو 4Cs

إادارة األاداء

االستقطاب وإادارة المواهب

بناء قدرات فرةق العمل ()TBS
بعض عمالءنا المستفيدين من الخدمة
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د .دانيال دينيسون  -مؤسس،
دينيسون لالستشارات
لضو قيئم التدتيس واقستشتتي ات عم
يتشيغ – الوقيت الاتادع.

بناء ثقافة المنظمات
م .عبدالرحمن الرفاعي – مؤسس ،شركة
باسقات العربية لالستشارات االدارية
خبير تنايم شريم وتفطيط استراتيإا.

تعتبر دينيسون إحدى الشررات

ي
لتلايرت مرا إرتر إداتع التاروق
الرادردع

ال لتميرم ل،ان ارت

خرررخر خبراتارررت التفييررريم مرررا قرررةا الاإرررتر للرا رررم  30لت ر يررت .تاررردأل اا ارررتل اإا،ارررت إلررر
الاؤسست
اتفررتذ إاررراءا

واللتدع والافتيي ما إتر إحدال التغيير ل ،إنشتء نلتشرت
دتوسررم واقتتلررتء اسررتوى اداء االاررتر .رردا

لخ ررم تسررلت

لدينيسون العتلايم ما الاا،كم لتم  2013وقا ستارع حت يو نت قةا.
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وذلر

ر

سرررتلدع

شرفتميم وا تنرم ترؤدي إلر
العر يررم ااا ر حيررري

التركيز الخارجي
الترايز ل ،الاستلب والعتلم
الفتتاا يالق النمو

المرونة
الاؤسسم التا
تتاتع تلارونم
تدتع ل ،التكيف
استإت يم ل،بيئم
الاايطم و تلتتلا
تالق
رضى العمالء

االستقرار
الان ام الاستلرع
لتر
تعا
ٍ
لدت ٍ
الترايز وتيبح تدتع اا ر
ل ،تاليق
األرباح.

11

التركيز الداخلي
اان ام والايتا واإلاراءا إضتمم ال اداتا
مريق العا واليخحيت الخز م تالق تراي يزا
داخ،يت يرمع الجودة ويالق رضى الموظفين

فريقنا
بين يديك فريق يملك خبرات تضيف قيمة مميزة ألعمالك

م  .عبد الرحمن الرفاعي
مؤسس  /شريك تنفيذي

م.ماجد سالم

د .ياسر نصيف
شريك تنفيذي

م .رضوان أبوداود
مستشار أول

شريك االستشارات اإلدارية

فهد الحيدري

م .عمران عبدالجبار

مستشار /مدير تطوير األعمال

مستشار أول

م .عبدالله اللقماني

محلل أعمال

مستشار

سارة باحجري

مساعد مستشار

م .أنس الحريري

د .دعاء ميرة

مساعدة مستشار

م .محمد الشهري

م .عبدالله الغامدي

محلل أعمال

محلل أعمال
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م .عمر الغامدي
محلل أعمال

م  .عبد الرحمن الرفاعي
مؤسس  /شريك تنفيذي

المؤهالت العلمية

• بكالورةوس هندسة  -جامعة الملك عبدالعزةز 1995م
• مفتش اداخلي معتمد إلادارة الجوادة اةزو
• ممارس معتمد للتخطيط االستراتيجي
• ممارس معتمد إلادارة المشارةع

الخبرات العملية

• المؤسس والمدةر التنفيذي  -باسقات العربية
• المدةر العام إلادارة المواراد البشرةة  -العزةزةة بندة المتحدة
• مدةر اإلنتاج  -بروكتر أند غامبل
• مدةر االنتاج وتدقيق الجوادة  -كارةر العالمية

الخبرات اإلستشارية
التخطيط االستراتيجي
التنمية البشرةة
إادارة الجوادة

•
•
•

برامج تطوةر القياادات

•

برامج التغيير الثقافي للمنظمات

•
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د .ياسر نصيف

المؤهالت العلمية

• بكالورةوس نظم معلومات  -جامعة الملك فهد 1999م
• ماجستير إادارة األعمال  -جامعة ليستر ببرةطانيا 2005م
• ادكتوراه في إادارة الموااد البشرةة  -جامعة لندن 2014م

شريك تنفيذي

الخبرات العملية

• مدةر إادارة المواراد البشرةة بالمركز الطبي الدولي.
• مستشار إاداري غير متفرغ.

• مدةر مشروع أنظمة المواراد البشرةة في شركة بنده.
• مدةر تقنية المعلومات في شركة خدمات نفط.

الخبرات اإلستشارية

• التخطيط االستراتيجي.
• اختبارات القياس للتنفيذةين.
• برامج التحول التجاري.
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م .ماجد سالم

شريك  /االستشارات اإلدارية

المؤهالت العلمية

• ماجستير مع مرتبة الشرف ،تخصص إلكترونيات ادقيقة ورةاادة األعمال -
جامعة ادبلن ،إةرلندا.
• بكالورةوس هندسة كهربائية  -الجامعة األرادنية للعلوم والتكنولوجيا

الخبرات العملية

• مستشار في شركة اإلكسير (إحدى شركات ماكينزي) لتطوةر الخط.
االستراتيجية والتنفيذةة لبرنامج التحول الوطني .2.0
• مستشار في شركة ترافلغار العالمية ،الرئيس التنفيذي المؤقت لمنظمة.
غير ربحية لتطوةر استراتيجيات النمو وإادارة األاداء.
• مستشار تطوةر أعمال للمشارةع الناشئة في شركة واادي مكة.
• مدةر إقليمي لتطوةر األعمال في شركة جنرال إلكترةك.
• محاضر في جامعة األعمال والتقنية.

الخبرات اإلستشارية

• محترف إادارة مشارةع معتمد.
• التخطيط االستراتيجي.
• التميز التشغيلي.
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المؤهالت العلمية

• ماجستير إادارة األعمال  -كلية األمير محمد بن سلمان لإلادارة ورةاادة
األعمال
• بكالورةوس في العلوم التطبيقية ،الهندسة الكيميائية  -جامعة
 British Columbiaفانكوفر ،كندا

الخبرات العملية

•  +٧سنوات من الخبرة في هندسة العمليات  ،وتخطيط األعمال  ،وإادارة
المخاطر في شركة ةنساب (شركة تابعة لسابك).
• وضع خطط استراتيجية وتحفيز فرق متعدادة الوظائف لتحقيق األهداف.

الخبرات اإلستشارية

• رةاادة األعمال.
• إادارة المخاطر.
• التخطيط.
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م .عمران عبدالجبار
مستشار أول

م .رضوان أبوداود

المؤهالت العلمية

• بكالورةوس هندسة كيميائية  -جامعة بولدر بوالةة كولوراادو
األمرةكية باإلضافة إلى ادرجة مصغرة في الكيمياء وأخرى في
االقتصااد.

مستشار أول

الخبرات العملية

• مهندس تطبيقات نظم تحكم في شركة سابك.
• مهندس عمليات في شركة سابك.
• مدةر تشغيل في شركة سابك.
•
•
•
•

عضو ومدةر فرع المنظمة األمرةكية للمهندسين الكيميائيين بينبع.
شرةك مؤسس لبرنامج تخصصي 101لإلرشااد األكاادةمي المهني.
شرةك مؤسس ورئيس تنفيذي لمنصة سمارت بوكنيج للحجوزات
والمواعيد.
مستشار تتجير الملكية الفكرةة.

الخبرات اإلستشارية
• رةاادة األعمال.
• تتجير براءات االختراع.
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المؤهالت العلمية

• ماجستير مع مرتبة الشرف ،تخصص إادارة نظم المعلومات  -جامعة
تاوسون  -الوالةات المتحدة األمرةكية.
• بكالورةوس علوم حاسبات  -جامعة الملك عبدالعزةز.

الخبرات العملية

• عضو الفرةق المؤسس لمكتب التحول في الخطوط السعوادةة
• العمل مع شركة  BCGفي إنشاء كل ما ةتعلق بمكتب التحول من

إجراءات وأنظمة ومستندات.
• مختص إادارة العائد في الخطوط السعوادةة لمحاورة وكسب أفضل
الصفقات التجارةة مع شركات الطيران األخرى.
• العمل على عدة مشارةع في التحول المؤسسي والثقافي ومشارةع
التقنية.

الخبرات اإلستشارية

• إادارة المشارةع.
• إنشاء وتشغيل مكاتب التحول.

• التحول الثقافي للمنظمات.
• هندسة اإلجراءات وتحسين إجراءات العمل.
• بناء خطة العمل وادراسة الجدوى.
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فهد الحيدري

مستشار /مدير تطوير األعمال

د .دعاء ميرة

المؤهالت العلمية

• بكالورةوس علم اجتماع  -جامعة الملك عبدالعزةز  2007م
• ماجستير إادارة األعمال  -جامعة مانشستر متروبوليتان  2011م
• ادكتوراه في إادارة الموااد البشرةة – جامعة مانشستر متروبوليتان

مستشار

 2017م

الخبرات العملية

• مدةر عام إادارة المواراد البشرةة بجامعة األعمال و التكنولوجيا.
• أستاذ مساعد في إادارة المواراد البشرةة و إادارة األعمال بجامعة األعمال
و التكنولوجيا.

الخبرات اإلستشارية
•
•
•
•

التخطيط االستراتيجي
التطوةر التنظيمي
إادارة المواهب
إادارة التغيير

• التحول المؤسسي والثقافي
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سارة باحجري

المؤهالت العلمية

• بكالورةوس نظم معلومات  -جامعة عفت.
• شهاادة احترافية لنظام ساب .SAP

مستشار مساعد

الخبرات العملية

• مساعدة باحث في شركة المستقبليات لتطوةر األعمال.
• مساعدة مدةر مشروع في البنك اإلسالمي للتنمية.
• كاتبة تقنية مستقلة لشركة المستقبليات لتطوةر األعمال.

الخبرات اإلستشارية

• المشاركة في مشارةع تطوةر أنظمة المواراد البشرةة.
• المشاركة في مشارةع تطوةر السياسات واإلجراءات
• المشاركة في مشارةع تصميم الهيكل التنظيمي.
• المشاركة في التقييم الداخلي للمنظمات.
• المشاركة في أنشطة تطوةر أعمال.
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م .عبدالله اللقماني
مستشار مساعد

المؤهالت العلمية

• بكالورةوس هندسة صناعية  -جامعة الملك عبدالعزةز.

الخبرات العملية

• مشرف مبيعات ،شركة الكابلي للتسوةق.
• مهندس تطوةر ،شركة واادي جدة.

الخبرات اإلستشارية

• المشاركة في مشارةع تحسين سياسات وإجراءات العمل.
• المشاركة في مشارةع التحوالت الثقافية للمنظمات.
• المشاركة في مشارةع تطوةر أنظمة المواراد البشرةة.
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م .أنس الحريري

المؤهالت العلمية

محلل أعمال

• كلية الهندسة الصناعية – جامعة الملك عبد العزةز

الخبرات العملية

• مستشار متدرب في شركة براةس ووتر هاوس كوبر
• عضو في قسم األبحاث والتطوةر في شركة البداهة للصناعات الكيميائية.
• عضو في قسم سالسل اإلمدااد في شركة بيت الكيمياء الصناعية.

الخبرات اإلستشارية
•
•
•
•

المساهمة في إادارة مشارةع استشارةة لمجموعة من الشركات الخاصة
في مختلف القطاعات.
المشاركة في مشارةع تحسين سياسات وإجراءات العمل.
المشاركة في مشارةع التحوالت الثقافية للمنظمات.
المساهمة في مشارةع تطوةر أنظمة المواراد البشرةة.
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م .عبدالله الغامدي
محلل أعمال

المؤهالت العلمية

• بكالورةوس هندسة صناعية – جامعة الملك عبدالعزةز

الخبرات العملية

• عضو في قسم التسوةق في شركة الصافي ادانون.
• خدمة العمالء في مكتب مبيعات شركة .STC

الخبرات اإلستشارية

• المشاركة في مشارةع تطوةر أنظمة المواراد البشرةة
• المشاركة في مشارةع التحول الثقافي للمنظمات
• المشاركة في أنشطة تطوةر أعمال
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م .محمد الشهري

المؤهالت العلمية

• بكالورةوس هندسة صناعية – جامعة الملك عبدالعزةز

محلل أعمال

الخبرات العملية
•
•
•
•

قائد لجنة ادعم المشارةع لفرةق أجيال جدة التطوعي.
اإلشراف على بعض المشارةع التطوعية.
عضو في ناادي الهندسة الصناعية – جامعة الملك عبدالعزةز.
مشرف مبيعات – شركة السندس الدولية للمقاوالت العامة.

الخبرات اإلستشارية

• المشاركة في مشارةع رةاادة األعمال
• المشاركة في مشارةع التحول الثقافي للمنظمات
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م .عمر الغامدي
محلل أعمال

المؤهالت العلمية

• بكالورةوس هندسة ميكانيكية – جامعة الملك عبدالعزةز

الخبرات العملية

• مهندس تطوةر – شركة واادي جدة
• ممثل تطوةر أعمال عمالء – شركة ساعد
• رجل مبيعات – شركة االقاليم الدولية

الخبرات اإلستشارية

• اعدااد وتطوةر االادلة التشغيلية لعداد من اإلادارات
• المشاركة في التخطيط االستراتيجي لعداد من الخطط االستراتيجية
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عمالؤنا
نعمل في أرجاء المملكة في خدمة
القطاعات الحكومية والتجارةة وغير الربحية
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اإلتقان بثبات وطموح

شركة باسقات العربية المحدودة (ذ.م.م).
راز وليفتتد الدوت ااور
 2190الروضم شتتع سعود الفيي ادع 23433
قتتف + 966 12 2889516 :
الاا،كم العر يم السعوديم
www.baseqat.com | info@baseqat.com

