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PCC

ينايرالعدد الثالث 

 

 

 حمتويات العدد:

 من دور وأهداف 
ً
 ن    إنطالقا

ار ا، نتنشنارين   وأنطن ين  نادي المستشارينن النمنفن ن ي دعن  وأنيهنأنح أ نفنار النالن ش
 
ف

ي الك ين     ص العمح” مهاراأه  و ق أحدث الممار ار المهنأ   نظ  النادي لقاءه الثالث بعنوان: 
 
   “ا، تشاري ف

ي دار العثمان بمنطق  الشعب  وقد حضن  اللقاء عدد من  الضيوف  واألعضاء  والمهتم    بالعمح ا، تشاري. 
 
 ف

 ن     -د.جا   الفهند وبدأ اللقاء بكلم  من 
ثن    بنالنفنضنور   رحنب  نينهنامنس نو ورسنننو ننادي النمنسنتنشنارينن النمنفن ن

ح والتوضيح أهداف النادي ور الته ورؤيته وغاياأه.   أناول بالشر
ي النننادي  بنا،ضنا ن  لنمنالنتنلند النالندمنار النمنقندمن  ألعضناء

 
النننادي   كما أ تع ض بشكح أفصألي وحندار النعنمنح ف

ي النننادي  والنمن اينا  (40)والتن أزيد عن
 
 أنواع العض يار ف

ً
 عن ب امج التيهأح والتدريب لألعضاء؛ مبينا

ً
خدم    ضال

 أعود عل العضو هي بننناء النعنالقنار والنتنوا نح من  ننالن ن  منن 
العديدة للعض ي   وأ تط د أن من أه  الفواسد التن

ي مالتلد المجا،ر  م       الفصول عل مشارينننن  ا تشاري   باإلضا   إلمكانأ  العمنح 
 
اء ف الشالصأار والال ش

اكار ب    األعضاء.  ك وأك ين الشر
 المش ن

ي الشنكنح و د.الفهد كما أط ق 
 
ة النتن كن أر عنلنأنه ف ار النكنثن   ي  والنتنةن  

 
وي إىل التط ي  النكنبن   لنمنوقن  النننادي ا،لنكن ن

جنديند   الالدمار؛ حأث أ  الف ص عل أن يو   الموق  الجديد أجنببن  منمنتنعن  لن واره  سناعندهن  عنل منعن  ن  كنح
ي بننن  

 
ة منن النمنقنا،ر النقنأنمن  النمنوجنودة ف ومفأد من ا،خ ار والمعلومار  وإمكانأن  ا،كنالع عنل منجنمنوعن  ننبن  

 المعلومار. 
 زف 
ً
ا  بنتنننظنأن  رحنالر  نفن  منتنالنصنصن د. الفهند أخ  

ً
نم قنأناي النننادي قنبين نا والنعنوا ن    النمندن  ألهن   لنلنفنضنور بشر

نكنار ا، نتنشنارين ؛ لن كنالع عنل  م الشر هنا  وللن  لنزينارة نن ش التجاري  مثح: لندن  وني يورك  و نةنا نورة ... وغن  
ي مجال ا، تشارار. 

 
 أجاربننها الناجف   والتع ف عل أحدث الممار ار المهنأ  ف

  كلمتهد.الفهد  وأختت  
ً
عل إنجناز   للفضور إ تعداد النادي لتقدي  كا   التسهأالر التن  ساعد المستشارين مسندا

ا أ   ودعمه  لتقدي  وأط ين  خندمناأنهن  ا، نتنشنارين   منن خنالل  النيي   النمنالنتن ش ا، نتنشناريأعماله  بصورة إح ن
 . اء والمالتص    ا أ  المتالصص  للمشارينننن  عل يد نال   من الال ش

 يقدي خدم  ا، تشارار ا،ح ن

ي اللقاء الثالث 
 
 جانب من الفضور ف

 مجيع الروابط تفاعلية
  إضغط الروابط واالسهم للتنقل 

ي اللقاء
 
 ف
ً
 د. جا   الفهد متفدثا

 أنشط  النادي : 
ــقـــاء الثالث لنـادي ”   اللــ

في   
 “المستشارين المحتر

1 

 ولنا كلم  : 
 2 “عام جديد بتفكت  مختلف”

 أنشط  و عالأار : 
ــقـــــــ    عـــــــ     الـــــــمـــــــســـــــتـــــــشـــــــار  الـــــ

ــقـــــدم  الـــــحـــــ ار  عـــــمـــــ     ورشـــــ ” يـــ

 “ومهارات االقناع  والتفاوض

3 

 ديوانأ  النادي ضيوف  

 3 المدرب/ أ. وليد الغريب

 قضأ  العدد : 
المشاك  الحك مي  فرص ”

كات االستشاري   “ذهبي  للشر
5 

  ك ة ورأي : 
  األعمال ”

 
 “مفه م زومب   ف

 بقلم  أ.عبدهللا سعد العيبان
10 

 :إنفوغ ا أ 

 عروض العم  أسباب لفش     01أهم  
11 

 12 مكت   المستشار

ي   13 المستشار التكنولوجش

 أرسار إ تشاري : 

 أرسار االستشارات الناجح 
14 

 11 خدمار النادي 

 11 عض يار النادي

 11 أوا لوا معنا 
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 ولنا كلم ... 

2018  

 

 مةلوكنن   أو أ كننار  نسأط  عنل نأفأن   همنه لألمننور 
ً
يفمنح بعنا الننار   ضنأار خاكأن   أو  ننورا

ي 
 
 أسثنن  عننل ق اراأننه  وأننا اأه  ونأفأنن  قأامننه باألعمننال  و ننس ي ال عننا ف

والعننال  مننن حولننه  والننتن
ي م  الم حلن  

بداي  كح عاي للقأاي بتةي   أ كاره وقناعاأه  وإ ت دالها بي كار وأهداف مالتلف  أتماشر
الجدينندة  بينمننا يتننشعث ال عننا اهخنن  بفكنن ه  وأننصوراأه القديمنن  رغنن  ثبننور  ننشلها منن ار ومنن ار 

ار ك يل .   ولف ن
  

كنننار ا، تنننشارار األجن أننن  لنننديها عنننصا  ومنننن ألننن  التنننصورار الالأالأننن  والم نننالل بهنننا؛ إعتقننناد ال عنننا أن رسر
 أننه  نيتاللم منن كنح منشاكح منظمتنه بمجن د 

ً
 فبي  لفح جمي  المنشاكح النتن أواجهنه؛ لنيا يتالأنح واهمنا

 أوقي  العقد ا، تشاري. 
 

وقد  معنا الكث   من القنصم واألخ نار  عنن عندد نبن   منن الدرا نار ا، تنشاري   وبن امج التط ين  اإلداري 
كننار ا، تننشارار ا،جن أننن   وأ نتهننا العدينند مننن المنظمننار الفكومأنن  والالا ننن ؛  الننتن قنندمتها نثنن   مننن رسر
ي الالننندمار 

 
لتط يننن  األداء  وأفنننس    بيأننن  العمنننح  ور ننن  إنتاجأننن  المنننوىف     واإلرأقننناء بمنننستوم الجنننودة ف

 والمنتجار. 
ي أفقيننق أهنندا ها  أو جنناءر ب تاسننج 

 
 ف
ً
 لريعننا

ً
إ، أن المتنناب  لنتنناسج ألنن  الدرا ننار يجنند أنهننا إمننا  ننشل   ننشال

ة الننتن ضنناع   ة الننتن ث نن   واألوقننار الننكث   مفنندودة دون مننستوم الطمنن ح  وللنن  رغنن  التكننالأد الننكب  
 لتنفأي أل  التو أار. 

 

ي الوقن  
 
وربما يتساءل!!! ال عا عن السعب وراء للن  الفنشح رغن  الالنساس  النتن أك ندأها ألن  المنظمنار ف

 والمال؟
 

ي ألنن  المس ننسار  هي ب امننج 
 
الننسعب بننال ونن  هننو أن أغلننب بنن امج التط ينن  وا، ننالح؛ الننتن يتنن  أنفأننيها ف

ي ىن وف 
 
ي األ نار لمس نسار أالتلند عنن مس نساأنا  وأن  أطبأقهنا ف

 
معل   وحلول جاه ة  أ  أصمأمها ف

 مجتمعأ   وبيأ  عمح ، ش ه بيأتنا لار العادار والتقالأد المالتلف . 

ي منظماأننا يجنب 
 
ورة يعت  نجاحها لدينا  وحتن أنجح بن امج التط ين  وا، نالح ف  نجاحها هناك لنو بالا 

أن أتنا ب م  بيأتنا  ويجب أن يعدها ويصممها ويقوي عل أنفأيها من لديه   ه  واضح  ومع    عمأق  
امنج  ي ألن  المنظمنار  ألننه مهمنا كانن  ألن  ال ش

 
بقأ  ومعتقندار المجتمن  النيم ي تن  لنه األ ن اد العنامل    ف

ي بيأتهنا الفقأقأن  النتن نجفنن  
 
واألنظمن  جمألن  وب اقن  وناجفن ؛  لننن أفقنق النجناح نفنسه النيي أفققننه ف

 بها  بح إنها قد أتع ض للفشح اليرينننن  والمقاوم  العنأف  إلا أ طدم  م  قأ  ومعتقدار المجتم . 
 

 كمنا هي مننن خننالل 
كمنا أن أنفأند ألن  الدرا نار الجناه ة للقأناي بنالتةي   وا، نالح؛ و  ضنها عنل المنوىف   

إ تالداي قوة السلط  دون إقتناع و شاور ومشارن ؛ يقأد اإلبداع  ويفد من التط ي  ا،دارم السلأ   ويمن  
اكمنن  الننتن أتتننسبوها عننل منندار  نننوار  ار العننامل    لننديها  وأجنناربننه  الم ن المنظمنن  مننن ا، ننتفادة مننن خنن ش
خدمته   ويفف  الموىف    عل التالعب والتفايح واإللتفاف عل األنظمن  ا،دارين  بنسعب عندي  نالحيتها 

ي بيأ  العمح. 
 
 للتطبيق ف

  

ليا حان الوق  لتةي   كبيق  أفك   القاسم    عل مس ساأنا  وإ ت دال الفلول الالارجأ  الجاه ة والمعل    
  ومننستمدة مننن البيأنن  المفأطنن   يننضعها 

ً
بفلننول واقعأنن   أجنند القبننول مننن اهخننبين  ويمكننن أطبأقهننا عملأننا

اء ومستننشارين مننن نفننو البيأنن  لننديه  واي نبنن    ودراينن  كا أنن  بننيحوال النننار والمجتمنن   ألن أفقيننق  خنن ش
ء غننن   منننستق   بنننح يجنننب أو ننن  المع  ننن   ي بيأننن  معاديننن  لنننه  ومننننات شي

 
التنننةي   واإل نننالح ،يمكنننن أن يتننن  ف

 .  العمأق  والمعلومار الصفأف   والظ وف المالسم  لقبول لل  التةي  
 

 : 
ً
ا نندعو أن يكنون هنيا العناي بداين  لتنصفيح األ كنار والتنصورار  حنول  ن ح ا، نالح والتنةي    أخ  

ي عل مع    ى وف كح منظم   و ه  البيأ  المفأطن  بهنا بنشكح  نلأ   منن خنالل 
ي  المبت 

الفقأقن
ي أفقينننق النمنننو والتط يننن  الم نننشود 

 
ار والكفننناءار المفلأننن   حنننتن ننجنننح ف التعننناون مننن  لوي النننال ش

 لمنظماأنا  والنهوض بمجتمعنا وبالدنا.   



 

       []

 

 أنشط  و عالأار النادي... 

2018  

ي ورو  العمح
 
 المستشار/ أ. علي القالف ف

ي الديوانأ 
 
ي  -د. يارس خلد  جانب من الفضور ف

ي بهبهاي 
 المستشار/ د. مصطق 

 وبجان ه المستشار /د.ع دهللا الع دالجادر

ي الديوانأ 
 
 ف
ً
 المدرر / أ. ولأد الةبيب متفدثا

ي 
مدي  إدارة   -متابع  من أ. ماجدة بهبهاي 

ي قطاع السأاح  بوزارة ا،عالي  السأاح 
 
 ف



 

       []
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 قضأ  العدد... 

2018  

 

 

ة عنندد الننمننشننارينننننن  غنن    ي السنننننوار األخنن  
 
أنن اينند ف

ة ي   النننمنننننننجننن ة أو النننمنننتنننعننن  
 
النننفنننكنننو ي   النننقنننطننناعننن      ف

والنننالننناص  ننننتنننأنننجننن  أننن اجننن  اإليننن ادار وأنننقنننلنننأنننم 
ي النننننوقننننن  النننننيي أزدادر  نننننأنننننه 

 
اننننننأنننننار  ف النننننمننننن   

ورة أننفنسنن    النبنن نأنن  النتننفنتننأنن    الضنةننوىل عننل ث 
وأو    مزيد من الفماي  لمواجه  منالناكن  األمنن 
 عن إرأفاع أوقعار النمنواكننن    

ً
ي   ضال

ن
المعلوماي

حول أطورار التنننمنأن  النمنطنلن بن  لنتنفنقنينق رؤين   
 .2035ن ي  جديدة 

ي ىننح 
 
ونننتننأننجنن  لننتننلنن  الضننةننوكننار الننمننسننتننمنن ة ف

نلنح  وأد  ينعنتن ش السنسال األ ناشي والنم 
 أا   ال ن

هو منعن  ن  ننأنفنأن  النقنأناي بنالنمنزيند منن النمنشناريننننن  
 بتكالأد أقح؟

ورغنن  قننأنناي الننكننثنن   منننن الننجننهننار والننمننس ننسنننار 
اننأناأنهنا مننن خنالل أن أنننب أولن يناأنهننا  بنتنالنفنأنا من   

، أن ال   إنها  إ، ع ش إلةاء  أو أقلأح عدد مشاريعها؛
ي بيل النمنزيند منن النجنهنود 

 
بفاج  إىل المساعدة ف

انأاأها.   إلنجاز متطل اأها رغ  خفا م   

ي اإلدارة  
 
وينننننمنننننكنننننن لنننننألننننن نننننالنننننأنننننب النننننفننننندينننننثننننن  ف

والنننتنننكنننننننولنننوجنننأنننا النننمنننتنننطنننورة أن  سننناعننند النننقنننطننناع 
الفكو ي عل مواجهن  هنيه الضنةنوىل  والنتنةنلنب 
عل أل  التفديار؛ ولكن للن  منمنكنن  نقن  إلا 
  
 
أنن  أننقنننلننأنننح منننالنناكننن  أننننننفنننأننيهنننا إىل الننفننند األدي
وأنننفنننسننن    عنننواسننندهنننا  مننن  النننفننن ص عنننل أنننطننن يننن  

 بيأار العمح القديم  التن عفا عليها الده . 

 

ار  بداي  الواي وا، تجاب  للمتة  

مــن نســن الــحــع ين  الــعــديــد مــن  ــا ــ   الــقــرار 
 داخ  مؤسسات القطاع الحك م  بدأوا باالقتناع

 

 

 

 

  

 

 

 

 

، واالستجاب  بشع  لألنداث غت   ورة التغيت  بض 
ة من ن لنا، كإ تهاكات األمن  المت قع  والمتغت 
 ع  

ً
ا  كبت 

ً
  المت ا ل  والبر تشك  خطرا

المعل ماتر
  
 
تلك الجهات، أو يستمرار نال  العجز ف
  أسعار النفط 

 
ا يات،  تيج  ت ا   الهب ط ف المت  

ها  ، وضعف ع ائد المشاريــــع واالستثمارات، وغت 
ات المحلي  والعالمي .   من المتغت 

 

 

اء أ ه    نيث يذكر الخت 
 
، واجهت   ف  

العام الماض 
كثت  من الجهات الحك مي  ن ل العالم العديد 
من تلك التحديات، مما شك  نال  من عدم 
كات   من الشر

ً
ا  عدد كبت 

ً
اليقي   واجهت أيضا

  التحديات، 
 
االستشاري ، ولكن تكمن الفرص ف

مما   عدم اليقي   والقلق والت تر  فتلك الحال  من
  ت فت  

 
سيحدث المستقب  المنظ ر؛ ساهمت ف

كات االستشاري ،لتطوير  فرص ذهبي  للشر
مجم عات األدوات ال زم  لمساعدة العم ء ع  

ئ  ة من  !!!التعام  مع التغيت  المفاج  وهذه الفتر
ة  كات االستشاري  فر   كبت  االضطراب تعط  الشر
لتسويق خدمات جديدة للعم ء الحاليي   
  خدمات أخرى، نيث أ ه من األسه  

 
المهتمي   ف

واألرسع واألق  تكلف  تسويق خدماتك الجديدة 
 من بذل الكثت  من الجهد 

ً
، بدال لعم ءك الحاليي  

 والمال لمحاول  جذب عم ء جدد. 

وت اجه منظمات القطاع الحك م  ضغـط تـ قـعـات 
، الـذنـن نـرغـبـ ن بـتـحـ لـهـا ي  الـخـدمـات  الم اطني  
 تضـام  خـدمـات 

الرقمي  المتط رة والشـيـعـ ، الـبر
  الــقــطــاع الــخــاص، مــن 

 
ــكــات ف ى الشر الــبــنــ ك وكــت 

 اني  رسع  االسـتـجـابـ  وجـ دة الـخـدمـ  الـمـقـدمـ  
تـظـهـر تـ قـعـات الـمـ اطـنـي   نـيـث  للعمـيـ ، نـيـث 

  عـــدد مـــن االتـــجـــاهـــات 
 
ايـــدة بشـــكـــ  بـــارز ف الـــمـــتر 

  الـقـطـاع 
 
ات الـرئـفـسـيـ  ف   تق د التـغـيـت 

والقضايا البر
 الحك م  منها  
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انأار ومستوم جودة الالدمار -1  الم   

  
ً
 نقيقيــــا

ً
ا يــــ  تحــــديا تــــشك  مــــسال  ال فــــاة والمت  

  العديــــــد مــــــن 
 
لمختلــــــف الجهــــــات الحك ميــــــ ، وف

ا يــــــات بعــــــدد مــــــن  المجــــــاالت، نيــــــث تتقيــــــد المت  
القيـ د، وهـذا بـدوره ن يـد مـن الحاجـ  ي  م يـد مــن 
الشفافي ، وتحسي   يدارة البيا ات، وقدرات تحليـ  

ايــد عــ   ــنع .البيا ــات، نيــث أن  هنــاك طلــب متر 
القـــــرار والمـــــساءل  عـــــ  أســـــا  النتـــــائ ؛ وت اجـــــه 
مؤســـــسات القطـــــاع الحكـــــ م  ت قعـــــات أعـــــ  مـــــن 
المـــــــ اطني    حـــــــ  تطبيـــــــق الخـــــــدمات الحك ميـــــــ  
الذاتيــ ، و تع يــز تجرلــ  المـــ اطن، لـــذا فـــإن تقديـــم 
هذه الخدمات يحتاج لم يد من التمويـ  وال فـاة، 
ومــــستويات أعــــ  مــــن المــــساءل  لــــضمان تحقيـــــق 

 ج دة الخدم  وإرتفاع مست ى األداء. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التوىأد والعمال  -2

  القطـــاع الحكـــ م  
 
تـــشك  مـــسال  القـــ ى العاملـــ  ف

،
ً
ا   ت اجههـــا  تحـــديا كبـــت 

فعنـــد مناقـــش  القـــضايا الـــبر
مؤســــــسات القطــــــاع العــــــام، يحتــــــاج المستــــــشارين 
 ل  ف هـذه المـشكل  متعـددة 

ً
 طوي 

ً
اء وقتا والخت 

األوجه؛ فمن جه  هناك مـسال  التكويـت وتقليـ  
  المؤســــسات الحك ميــــ ، ومــــن 

 
أعــــداد ال افــــدنن ف

ز مـــــشكل  تقاعـــــد جهـــــ   ا يـــــ   عـــــدد كبـــــت  مـــــن تـــــت 
ات، ممـــــــا  المـــــــ لفي   المـــــــؤهلي   مـــــــن ذوي الـــــــخت 
  وجـ د العمالـ  المؤهلـ ، 

 
ة ف سيؤدي ي  فج ة كبت 

ة ي  المـــــــ لفي    وضـــــــعف  قـــــــ  المعرفـــــــ  والـــــــخت 
الجـــدد، بـــس ب  قـــ  أ ـــحاب الكفـــاءات،  تيجـــ  
ة، ومـن جهـ   الثـ   م جات التقاعد والنـ ل الـكبت 
  
 
يجـــــب معالجـــــ  مـــــسال  الت ليـــــف، والتفـــــاوت ف
األجــ ر والمرتبــات بــي   مختلــف الجهــات ؛ وخا ــ  
  لــــــ  تنــــــاف  تلــــــك الجهــــــات الحك ميــــــ  عــــــ  

 
ف

  مجــــــــــــال 
 
ت ليــــــــــــف الــــــــــــشباب المتخ ــــــــــــ ي   ف

التكن ل جيــا، وأمــن المعل مــات، وتحليــ  البيا ــات، 
  لـــــ  التحـــــ ل 

 
داد الطلـــــب عليهـــــم ف والـــــذنن ســـــت  

، وتطويــــر الخــــدمات الحك ميــــ ، علمــــا بــــان  الــــرقو 
 منهـــــم ســـــ   نتجـــــه للقطـــــاع الخـــــاص 

ً
ا عـــــدد كبـــــت 

  ل  التـشجيع الحكـ م  عـ  يقامـ  
 
والعم  الحر ف

ة.   المشاريــــع ال غت 
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مــازال هنــاك عــدد مــن مؤســسات القطــاع الحكــ م  
الــبر تقــاوم منــذ ســن ات ناجتهــا لســتبدال أ ظمــ  
 ينـراز بعــ  

ً
المعل مـات القديمـ ، ولكـن بــدأ مؤخـرا

اء    هـــــــذا الـــــــ دد، نيـــــــث نؤكـــــــد الـــــــخت 
 
التقـــــــدم ف

والمخت ي   ين التحديات الجديـدة تكثـف الحاجـ  
ي  تحــديث هــذه النظــم األساســي ، لتطويــر العمــ  
ات والقفـــزات التكن ل جيـــ     مـــع التـــغيت 

بمــا نتمـــاعر
  األ ظمـــ  الرقميـــ  الحدنثـــ ، والح ســـب  

 
الهائلـــ ، ف
، والذكاء  السحابي ، ها  ال ناع   ت األشـياء،وغت 

 وإ تر

التطــــــــــــــــــــــــــــــــ رات   مــــــــــــــــــــــــــــــــن
 المتسارع . 

  و
 
ة   الســـــــنـــــــ ات  ف األخـــــــت 

بــــــدأت الــــــعــــــديــــــد مــــــن 
  الــــقــــيــــام 

 
الــــجــــهــــات، ف

ـــــع تـــــحـــــديـــــث  بـــــمـــــشـــــاريــــ
 تكن ل جيا المعـلـ مـات،

تــطـبــيــقـات الـتــكــنـ لــ جـيــا الـجــديـدة، ولــكـنــهــا   وإدخـال
أستغرقت وقتا أط ل وتكلف  أكتر مما كـان مـخـطـطـا 
لـــهـــا، مـــمـــا أدى ي  قـــيـــام الـــعـــديـــد مـــن الـــجـــهـــات 
الـــحـــكـــ مـــيـــ  بـــرلـــغـــاء أو تـــقـــلـــيـــ  كـــثـــت  مـــن تـــلـــك 
  لـــ  

 
ـــلـــحـــ  لـــهـــا ف ـــع، رغـــم الـــحـــاجـــ  الـــم  الـــمـــشـــاريــــ

وزيــادة ضــغــ ط   الــتــحــديــات والــمــخــاطــرالــمــحــيــطــ ،
الـمــ اطــنــي   الــمــطــالــبــ  بــتـطــويــر الــخــدمــات، وتــقــلــيــ  

 االجراءات الروتيني  المعقدة. 
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 الفلول المف ك ال سنسي للالدمار ا، تشاري 

منن خننالل إ نتننعن اضننننا لننعننناث النقناسننمن  السننابنقنن  
ي 
 
نننجنند أن أبنن ز الننفنن ص لننلننالنندمننار ا، ننتننشننارينن  ف
: إيجاد حلول لتفس     ي

 
القطاع الفكو ي أتمثح ف

مسنننتنننوم النننالننندمنننار بنننمنننا ينننتنننفننننق مننن  أنننوقنننعننننار 
انأار المشاريننننن     ومفاول   المواكن     أقلأم م   

وأمنن النمنعنلنومنار    ومشكل  التنوىنأند والنعنمنالن  
 والالدمار التكنولوجأ . 

   

 

 

1-  : ي  إدارة المواهب والتفول التكنولوجش

  تفرض ع  مؤسسـات الـقـطـاع 
تدفع الضغ ط البر

العام ي  يلـتـمـا  الـمـسـاعـدة االسـتـشـاريـ  لـلـتـعـامـ  
والــتــكــنــ لــ جــيــا؛    والــعــمــلــيــات،  األفــراد،  مــع مشــاكــ   

والبر بطبيع  الحال  جد فيهـا الـكـثـت  مـن الـتـداخـ  
ابط.   والتر

 

ين نـــلـــ ل يدارة الـــمـــ اهـــب، وخـــدمـــات تـــخـــطـــيـــط 
  مـــن الـــمـــمـــكـــن أن تـــقـــدمـــهـــا 

الـــقـــ ى الـــعـــامـــلـــ ، الـــبر
كات االستشاري  لعم ء القطاع العام؛ من أج   الشر
تــحــســي   قــدراتــهــم عــ  تــحــلــيــ  الــبــيــا ــات، وإتــخــاذ 
القرارات لإلستجاب  لـمـشـاكـ  الـتـ لـيـف والـعـمـالـ ، 
  كــــثـــــت  مـــــن األنـــــيــــان عـــــ  عـــــنـــــا  

 
تــــنـــــطـــــ ي ف

  تـعــزز  ـقــ  
الـتـكـنــ لـ جـيـا، وتـحـســي   الـعـمــلـيـات الـبر

 ، ة، والتخـطـيـط لـتـعـاقـب الـمـ لـفـي   المعرف  والخت 
وإدارة الـــمـــعـــرفـــ  و ـــقـــلـــهـــا، وتـــكـــنـــ لـــ جـــيـــا الـــمـــ ارد 
ي ، وتطوير الـقـيـادات والـتـ لـيـف واالنـتـفـا   ال شر
يــن وذوي الــمــ اهــب؛ كــمــا تــنــظــر كــيــا ــات  بــالــمــتــمــت  
  نتقدم

  أم ر مث   الطريق  البر
 
 القطاع الحك م  ف

 

 

 

 

، وكـــيـــفـــيـــ     
  الســـلـــم الـــ لـــيـــ  

 
بـــهـــا الـــمـــ لـــفـــي   ف

  المستقب . 
 
 يعدادهم ألدوار قيادي  ف

 

 

جه د التغيت  والتح ل التنظيو  غالبـا مـا أن كما أن 
تستفيد من التكن ل جيـا الـجـديـدة؛ مـثـ  الـحـ سـبـ  
  بـــدورهـــا قـــد تـــتـــطـــلـــب أعـــمـــال 

الســـحـــابـــيـــ ، والـــبر
التحديث األساسي  جنبا ي  جـنـب مـع اسـتـشـارات 

 تكن ل جيا المعل مات. 

انأار و -2 :  الم      التةي   التنظأ ي

ا ــيــات الــمــؤســســات الــحــكــ مــيــ   أجــت  تــقــلــيــ  الــمــت  
الــحــ ــ ل عــ  قــراءة أكــتر دقــ  لــلــتــكــالــيــف، نــبر 
 . ات لــلــعــمــ  بــكــفــاءة أكــت  نــتــمــكــنــ ا مــن يجــراء تــغــيــت 
ويمث  هذا فر   رائـعـ  لـلـمـسـتـشـاريـن ألن الـعـديـد 
  
 
ة واســعـ  ف ــكـات االسـتــشـاريـ  تـتــمـتـع بـخــت  مـن الشر

الـــتـــ ـــمـــيـــم   تـــ ـــســـيـــط الـــقـــ ى الـــعـــامـــلـــ ، وتـــجـــديـــد
هـا مـن  ، وتنفيذ عمليات التحسينات وغـت  التنظيو 
  يحتاجهـا الـعـمـ ء ألداء مـهـامـهـم عـنـد 

األنشط  البر
، نـيـث أن الـعـديـد  ا ياتـهـم بشـكـ  كـبـت  تخفي  مت  
من العمـ ء نـريـدون الـمـسـاعـدة لـتـحـويـ  الـ لـائـف 
المكتبـ  الـخـلـفـيـ ، مـثـ  الشـيـ ن الـمـالـيـ ، والـمـ ارد 
يــات، ي  يدارات مــتــطــ رة، مــع  ـيــ ، والــمــشــتر ـ الــ ــشر
  ال ــتــاجــيــ  والــخــدمــات، عــ  

 
ينــراز تــحــســيــنــات ف

ا يات المضغ ط .   الرغم من المت  
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ن
 األمن المعلوماي

  معظم مجاالت ال نـاعـ ، ال تـزال 
 
كما ه  الحال ف

  
 
  ذات طــلــب مــرتــفــع ف

خــدمــات األمــن الــمــعــلــ مــاتر
، الذي نتـعـرض لـخـطـر ال ـتـهـاكـات  القطاع الحك م 

الســـــــــريــــ  والــــحــــســــاســــ ،   لــــلــــمــــعــــلــــ مــــات  والــــقــــر ــــنــــ 
ويكمن ذلك الخطر مـن فـقـدان الـمـؤسـسـات ويكمن

الــحــكــ مــيــ  الســيــطــرة عــ  الــمــعــلــ مــات الــحــيــويــ ، 
،     ضعف بس ب وليا ات الم اطني  

األمن المعلـ مـاتر
و ـيـ ، مـمـا نـ لـد الـحـاجـ   لشبكاتها وم اقعهـا االلـكـتر
ي  يعادة  ياغ  كيفي  يدارة ذلك القطـاع الـحـيـ ي 

 لدنها. 

فعندما نتعلق األمر بحماي  خ   ي  الـمـ اطـنـي    
ولـــيـــا ـــاتـــهـــم تـــكـــ ن مســـالـــ  األمـــن عـــالـــيـــ  لـــلـــغـــايـــ ، 
فالمؤسسات الحك مي  سـ   تـ اجـه مشـكـلـ   ـقـ  
مع الم اطني   الذنن سيخش ن من تعرض بيا اتهـم 
الشـخــ ــيــ  لـلــخــطــر بســ ـب الشــبــكــات الـحــكــ مــيــ ، 
دد من تقديم المـ يـد  وس   نؤدي ي  الخ   والتر
دد  مــن الــبــيــا ــات لــلــجــهــات الــحــكــ مــيــ ، وهــذا الــتر
ســيــؤ ــر عــ  تــنــفــيــذ وتــطــويــر الــعــديــد مــن خــدمــات 

 . و ي  المقدم  للم اطني  
 الحك م  االلكتر

 أكنولوجأا المعلومار )القديم  والجديدة(:  -4

الـــــمـــــســـــاعـــــدة   الـــــحـــــكـــــ م    الـــــقـــــطـــــاع  عـــــمـــــ ء  يـــــطـــــلـــــب
االســـتـــشـــاريـــ  مـــن خـــ ل مـــجـــمـــ عـــ  شـــامـــلـــ  مـــن 
  
 
المجاالت المتعلق  بتكن ل جيا المعل مات، بـمـا ف
ذلك تحديث النظم القـديـمـ ، وت ـمـيـم تـطـبـيـقـات 
الــهــ اتــف الــذكــيــ ، وخــدمــات الــتــخــ يــن الســحــابــيــ ، 

 وك  جا ب من ج ا ب تحلي  البيا ات. 

 

 طـــلـــبـــات االســـتـــشـــارات 
ً
كـــمـــا بـــدأت تـــظـــهـــر مـــؤخـــرا

المتعلق  بالتدريب عـن بـعـد عـت  مـنـ ـات الـتـعـلـيـم 
، وأ ـظـمـ  تـ فـت  الـطـاقـ  ونـمـايـ   

وت   الـبـيـيـ ،  االلكتر

 الـطـلـبـات االسـتـشـاريـ  ذات
ً
الـعـ قـ    وستظهـر قـريـبـا

، والبيـا ـات   والذكاء  بالطباع     ي  االبعاد، ال ناع 
هـا  الضخمـ ، ،...وغـت   مـن  الـكـثـت    ومشـاريـــــع بـلـ كشـي  

 مـــن  فــالـــعــديـــد  الـــذكــيـــ ،  الــتــطـــبــيـــقــات الــتـــكــنـــ لــ جـــيــ 

    مــتــطــلــبــات الــتــكــنــ لــ جــيــا
نــ اجــهــهــا الــمــتــعــامــلــ ن   الــبر

ابــطـ ؛ األمــر الـذي نــتــطـلــب بـدوره جــهــ دا  مـعــهــا مــتر
اسـتـشـاريـ  مـتـعـددة األبـعـاد، فـالـمـشـاريـــــع الـمـتـعـلـقـ  
بالتخ ين والح سبـ  السـحـابـيـ ، أعـمـال ذات  ـلـ  
باأل ظمـ  الـقـديـمـ ، لـذا فـهـنـاك الـكـثـت  مـن األعـمـال 
الـــمـــطـــلـــولـــ  عـــنـــد  ـــقـــ  األ ـــظـــمـــ  الـــمـــعـــتـــمـــدة عـــ  

 التقنيات القديم  ي  السحاب . 
 

والــتـطــويــر، فــإ ــه   وفـيــمــا نــتــعـلــق بــمــخــاطـر الــتــحــديــث
  أن 

 
 ــادرا مــا نــرغــب مســيــ    الــقــطــاع الــحــكــ م  ف

يك   ا أول من ننسحب عندما نتعلق األمر برختـبـار 
التكنـ لـ جـيـا، أو األ ـظـمـ ، أو الـمـنـهـجـيـ  الـجـديـدة، 
 وع  ويدركـ ن بشـكـ  أكـت  أ ـهـم 

أل هم أ بح ا أكتر
لـم يــعــ دوا قــادريــن عــ  الــتــخــ   عــن الــركــب،  ــظــرا 
ايـد الـحـاجـ  ي  الـكـفـاءة، وزيـادة مسـتـ ى األداء،  لتر 
  تــحــديـــد 

 
لــذا يــطــلــبــ ن الــمــســاعــدة االســتــشــاريــ  ف

الف ائد الحقيقـيـ  لـلـتـكـنـ لـ جـيـا الـجـديـدة، وتـقـديـم 
الضــمــا ــات لــلــتــقــلــيــ  مــن مــخــاطــر الــتــنــفــيــذ، ولــيــان 
  
 
نـــجـــم الـــعـــ ائـــد الـــمـــتـــحـــقـــقـــ  مـــن االســـتـــثـــمـــار ف

  أن مــنــظــمــات الــتــكــنــ لــ جــيــا الــجــديــدة، 
وهــذا يــعــب 

 كـ  مـرنـلـ  
 
القطاع العام ستبحث عن المساعدة ف
 تقريبا من دورة نياة التحديث والتطوير. 

 

 :
ً
 وختاما

بتكن ل جيــا     ين الخــدمات االستــشاري  ذات الع قــ 
المعل مــات؛ تنطبــق أيــضا عــ  كــ  جا ــب  خــر مــن 
 ،   القطاع الحكـ م 

 
الج ا ب االداري ، والتنظيمي  ف

ســن ات القادمــ ،     5ي  3ومــن المت قــع أ ــه خــ ل 
  تلمـــ  

ســيك ن هنــاك طلــب عــ  التجاهــات الــبر
 معظم ج ا ب نياة النا . 

كـت   عـ  ومن المتوق  أيضا: 
 مـن الـتر

ً
أن  رى م يدا

  ييجاد
 
البيا ـات، وتـركـت    ي  نل ل تستند المشارك  ف

وزيـــادة   الـــمـــســـتـــخـــدم،  الـــمـــ اطـــن  أقـــ ى عـــ  تـــجـــرلـــ 
و ــمـــاذج   الــمــ اطـــنــي   لــحـــ  الــمــشـــاكــ ،  الــتــعــاون مــع

  بــيــيــات   تــعــمــ   أفضــ  مــن الــقــ ى الــعــامــلــ ، الــبر 
 
ف

العم  القائم  ع  التقني ، مما ن شـر بدعم الـمـ يـد 
الشـــــــركـــات   مـــن  والـــمـــقـــدمـــ   مـــن الـــحـــلـــ ل الـــمـــبـــتـــكـــرة،

ة طــويــلــ  االســتــشــاريــ ،  عــ   وإســتــمــرار الــطــلــب لــفــتر

الـــــتـــــكـــــنـــــ لـــــ جـــــيـــــ ،   الـــــتـــــحـــــدنـــــثـــــات  مـــــن  األ ـــــ اع  هـــــذه
تــقــلــيــ    نــالــ   والــتــحــســيــنــات الداريــ ،  ــتــيــجــ  بــقــاء
 . ا يات وترشيد ال فاة الحك م 

 المت  

 

 



 

       []

https://www.consult-club.com/


 

       []

  ك ة ورأي... 

 

ة ع  وسائ  يع م مختلف ، من العاب مفه م زومب   )األم ات السائرون(    اآلو   االخت 
 
ا ف ا تشر كثت 

  .الفيدن  ا  السينما،  م التلفاز.  اهيك عن اجهزة الهاتف الذكي  وتطبيقاتها و الشبكات االجتماعي 
لكن ما ع ق  ك  هذا بنطاة االعمال و االستشارات و مخاطب  العم ء والعم ؟ الج اب عت  عدة 

 :تعريفات
 

؟ ك  الزومب  
  .Zombie Co ه  تعر  الشر

يف والتدخ  الما   الطارئ ؛ من  
  باَم  الحاج  ا  وقف الت  

ك  البر ، وغالبا يطلق ع  الشر  
ه  و ف فع   ال من عندياتر

 .اج  معاودة رسيان مجرى العم ، عت  سداد الف ائد ع  القروض ال القرض بذاته 
 

؟  Zombie Firm ه  تعر  المؤسس  الزومب  
  تعتمد بشك  مطلق ع  الئتمان ق ت  األج  

 ع  المؤسسات البر
ً
  اورولا غالبا

 
تحيا عت  ضخ كمي     .يطلق هذا الت  يف ف

 .  
ة،  م تعاود فقدان ال ع  ال لي  

 من االم ال عت  اجهزة اال عاش االئتما ي  لمعاودة الحياة العملي  لفتر
 

؟   zombie stocks ه  تعر  األسهم الزومب  
اء أسـهـمـهـا تـم بـعـثـهـا مـن جـديـد، وهـ  كـذلـك   ك  تبدو فارقت الحياة، ولكن عت  عملي  رسر ه  و ف الع دة من الممات لشر
 .و ــف يــطــلــق عــ  األســهــم الــتــابــعــ  لــمــؤســســات غــت  مــتــمــكــنــه مــن الــ فــاء بــتــ زيــــــع الــتر امــاتــهــاهــا الــمــالــيــ   ــحــ  ســهــمــهــا 

 

؟ ويــــ  الزومب  
 Zombie Branding ه  تعر  التر

زهـا اضـخـم مـن نـجـمـهـا    تـروج لـنـفـسـهـا بشـكـ  نـت 
ـكـ  الـبر ه  ت  يف عام، لكن انيـا ـا يـطـلـق عـ  الشر

  ت نيف مجال عملها وا جازاتها، رغم الجه  التام باسمها او سمعتها. 
 
، وتبالغ أيما مبالغ  ف  الفع  

 

؟   ويــــ  الزومب   الشخص 
 Personal Zombie Brandingه  تعر  التر

  
ً
ء تقريبا  

ة ذاتي  نبدو من ت  يفه لمؤه ته ا ه يعر  ك  عر  ه   انب ست 
م،كبت  المستشارين ، الزعيم، المخض  عارض األوسم  والـنـيـاشـي   األونـد ، االفضـ ، أولـهـم لكذا،  الخبت 

ش للعم .  ، المش ِّ ت 
ّ
، المغ  

  ، مهماتر
 ،هذه مهاراتر

 
ينذر من يبراز شخ ك وتقديمه كم اص الدماء بهذه ال فات أ ناء لقاء عم ... وتذكر أن الزومب   هـ  

ء للمهم ، او ل   ات لألسيل .   
 من ال يدع مجال ألند لضاف  عر

 

  كـمـا 
 
اع تجنب يبراز ذاتك بشك  ف الذي نـديـدي ال يـقـبـ  الـطـرة وغـت  مـعـرض لـلـ ـدأ، وأ ـك تـدنـر الـت 

ــــ وكــــلـــــنــــا  ــــمــــلـــــك  ـــــقــــاط ضـــــعــــف، و ــــقــــاط ارتــــكـــــاز ـ  .تــــدنــــر دفــــ  الــــمــــركـــــبــــ  الـــــفــــضـــــائــــيــــ . كــــلــــنـــــا بشر
  .فقط أخت  ا ق   عن ذاتك لنفهم اي شخ  ا ت، وما يمكنك أداءه

2018  

 



 

       []

 أنفوج ا أ ... 

2018  

http://www.instigatorblog.com/top-10-reasons-why-proposals-fail/2007/02/07/
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 مكت   المستشار... 

 

 النارسر :مكت   جبي 
ماي   انو و أيلأد: ديان ديكون  

2018  

 
 

 ن ية  رسيع  عن الكتار: 
 

ىلي نوان ” أ ج  أهمأ  هيا الكتار إىل أن كاأ ه هو رسنو وزراء  نةا ورة السابق 
ي النهض  الفديث  لسنةا ورة؛ أل  النجنزين ة النتن كنانن  منعن ولن  جنةن ا نأنا “  يو

 
باي

عن أ واق الدول المتقدم   والتن حقق  أت ش معج ة اقنتنصنادين  خنالل النعنقنود 
 الالمس  الماضأ . 

ي واجنهنتنهنا  نننةنا نورة لنبننناء ننهنضنتنهنا 
ي هيا الكتار  وف أق أ عن التفديار التن

 
ف

 وحضارأها؟
 
ً
 حن ا
ً
ي العنثنور عنل النطن ق النكنفنأنلن  لنتنصنبنح بنلندا

ونأد أ تطاع  بالعمح المضت 
ي دخله عل اهخبين؟

 
 ،يعتمد ف

ً
 مستقال

 ونأد أنتقل  وأفول  من الفق  إىل ال  اه خالل ثالث  عقود  ق ؟
عننمننح    نن ص  خننلننق  ونننأنند واجننهنن  الننتننفننديننار وحنناربنن  النن ننطننالنن  وأ ننتننطنناعنن 

 لشعبها؟
ي 
 
ي مستوم دخح الف د لأصبح من أعل المست يار ف

 
ونأد حقق  قف ة هاسل  ف

    العال ؟

 النارسر :مط ع  العبأكان 
أيلأد: ىلي نوان يو               

 
 
 

نن  ي
 نوف سسنناعندك هننيا الننكنتنار النتننفنكن   عنل النالن وق منن الصننناديننق الضننأنقن  النتن
أعنش بداخلها وأفد من ح نت ؛ كالالوف من التةي    وإدمان العمح  ولننبينار 
ي  والنننعنننجننن  عنننن ا،ننننجننناز  والنننالنننشنننأننن  منننن أنننوقنننعنننار اهخنننبينننن  والنننةننن ور 

النننمننناا 
ا لهنا   نتنفنول دون أنفنقنينق  ي قد أكون أ   

ها من الصناديق التن جسأ ...وغ  
وال  

ي الفأاة. 
 
 أهدا   ف

والصندوق ي م  إىل  النم  السلوكي النيي ينجنعنح اإلنسنان حنبنننسنا لنه  وينفند منن 
ي ي خ  بها العنالن  

رؤيته للف ص  وإحسا ه بالمشاع   وا تمتاعه بالمةام ار التن
 من حولنا. 

ي ينعنننش بنداخنلنهنا   نأنمنلن  النقندرة عنلي 
 عندما يقوي الم ء بتفديد الصناديق التن

 .الال وق منها وأةي   حأاأه لألبد

 ن ية  رسيع  عن الكتار: 



 

       []

 ... ي  المستشار التكنولوجش

2018  

Hootsuite 

  واسد التطبيق : 

  ,انستجرام ,  التحكم باكتر من نساب ع  أشهر الشبكات الجتماعي  مث   تويتر
ها.   لينكد ين, ففسب ك ، ... وغت 

 يمكنك رلطه بالكثت  من التطبيقات مث  ن تي ب  . 
 التقارير.  وإ دار والشعارات ع  الرسائ  و الرد نتيح لك يرسال المنش رات   

 

ار التطبيق :   مم   

  . مكان واند  
 
 يجمع ك  الشبكات االجتماعي  الخا   بك ف

 للنشر .  ن فر  
 ال قت عن طريق جدول  الرسائ ، أو استخدام الجدول الزمب 

  كتك  يمكنك من عملي  البحث المخ   لتشاهد بسه ل  االشارة ي  رسر
 ع  الشبكات االجتماعي  . 

  .يدارة فعال  للتنبهيات بشك  منظم 
  .  

 تطبيق مجات 
  . ي  يدعم اللغتي   العرلي  واال جلت  

 Easel.ly

  واسد التطبيق

  .عرض وتلخي  البيا ات والمعل مات بطريق  جذاب  والفته لإل تباه 
  . ينشاء مخططات بيا ي  ورس م ي ف جرافيك بخط ات قليل 
  .الت ميم  

 
ة ف   النشاء والت ميم دون الحاج  لخت 

 
 سه ل  ف

 
 

ار التطبيق :   مم   

  ,  يمكن تخ ي ها عت  تعدي  الن  األ   
ن فر ميات الق الب الرس مي  الجاهزة البر

 واأليق  ات واألل ان، والخلفيات. 
  .يمكنك تحمي  وإضاف  ال  ر أو الرس م أو الشعارات الخا   بك 
  .  

 تطبيق مجات 
  . ي  يدعم اللغتي   العرلي  واال جلت  

https://www.easel.ly/


 

       []

 

 

 

 حا ظ  عل عمالءك الفالي    

 ألنه  ث وأ  وو ألت  لجير عمالء جدد  

 

 

 

ة   أق ح جمي  األعمال مهما كان   ة  

ىل   ة بشر ألنها  تسدي لمشارينننن  نب  

ها عل جودة مهام  الفالأ    عدي أيث  

 

 

نون قاعدة عمالء و، أعتمد عل 

 وجود عمأح رسنسي واحد  ق 

ي التنقأب 
 
 خصم ثلث إىل نصد وقت  ف

 عن عمالء جدد لضمان مستق ح أعمال 

 أرسار إ تشاري ... 

 

2018  

 

 نون عالق  جأدة م  عمالءك

 وأ مح للثق  بالنمو

 إ تم  إىل عمالءك لتفديد  

 أ ضح الفلول لمشاكله    

 
ً
 و ادقا

ً
ا  نن م ارسر

 وقد ي أ ضح مساعدة لعمالءك

 قدر  ع ك بعدال  و،أقلح من قأمت 

 وجهدك لتضمن ال قاء وا، تم ار

 

 

 

 

ي أ عار خدماأ  ووضح لعنمنالءك  
 
،أ الل ف

  ن ب أي زيننادة عنن مننا سنأ  

 

 

 

 

         
ً
 ومتجاوبا

ً
 نن م نا

 ورسينننن  ا، تجاب  لعمالءك  



 

       []

https://www.consult-club.com/
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ن   ولمزيد من التفا أح حول الالدمار المقدم  أفضلوا بزيارة موقعنا عل ا،ن ن

 للتع ف عل خدماأنا العديدة للمستشارين والمكاأب ا، تشاري  وأ فار األعمال

 

http://www.consult-club.com  

 

  

 

2018  

ي  ينهنندف الننننادي
 
إىل دعن  ومسنناعنندة الننمننسنتننشنناريننن  وأ ننفننار ا،عننمننال ف

مالتلد التالصصار ا، تشاري   من خننننننالل أقننننندي  خنننندمنار الن نفنث  

ي مالتلد التالصصار  باإلضا ن  اىل النفنصنول 
 
والدرا    وا، تشننارة ف

اء والنمنسنتنشنارينن  عل درا ار ا تشاري  متكامل   يعدها نال   من الال ش

ي مجا،ر متعددة . 
 
 ف

 و ش النادي أيضا أقدي  الالدمار التالأ  للمستشارين : 

  .أي نو وأط ي  العمح ا، تشاري للمستشار  

  . ارواد وأوجأه المستشار لكأفأ  القأاي بالدماأه ا، تشاري  

  .  نأفأ   س يق الالدمار ا، تشاري  

  . ي للمهارار ا، تشاري
 
اف ي واإلح ن

  التط ي  المهت 

  .اف عل الالدمار  ا، تشاري  للمستشار   إدارة وأنظأ  واإلرسر

  . ي حح المشاكح اإلداري  والقانونأ
 
  مساعدة المستشارين ف

  . حلول للفصول عل مصادر  نأ  وبفثأ  للدرا ار ا، تشاري  

  .ي للمستشارين
 
وي ن  والتس يق اإللك ن   خدمار أصمأ  مواق  ا،ن ن

 ( خدم  أخ م للمستشارين والمكاأب ا، تشاري . 40و أت   من )  

https://www.consult-club.com/
http://www.consult-club.com/
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2018  

 

 

 

ننن  للتع ف عل   أفضلوا اليوي بزيارة موقعننا عل ا،ن ن

 الم ايا والالدمار المقدم  لألعضاء
http://www.consult-club.com  

 

https://www.consult-club.com/
http://www.consult-club.com/
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Professional Consultant Club  
 

Headquarter Kuwait  
  

 

+965 99254419 
+995 99254418 

 
 
 

+965 99222094    

      
 

http://www.consult-club.com  
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 يسعدنا تواصلكم معنا دائمًا على مجيع وسائل اإلتصال املتاحة

Consultants_club    

info@consult-club.com 

+96599254419
+99599254418
+96599222094
http://www.consult-club.com
http://www.consult-club.com/
https://www.instagram.com/consultants_club
mailto:info@consult-club.com

