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فــي وطننــا وفــرة مــن بدائــل الطاقــة المتجــددة، وفيهــا ثــروات ســخية 
مــن الذهــب والفوســفات واليورانيــوم وغيرهــا.  وأهــم مــن هــذا كلــه، 
ثروتنــا األولــى التــي ال تعادلهــا ثــروة مهمــا بلغــت: شــعب طمــوح، 
معظمــه مــن الشــباب، هــو فخــر بالدنــا وضمــان مســتقبلها بعــون 
اللــه، وال ننســى أنــه بســواعد أبنائهــا قامــت هــذه الدولــة فــي ظــروف 
بالغــة الصعوبــة، عندمــا وحدهــا الملــك “عبــد العزيــز آل ســعود”، طيــب 
اللــه ثــراه. وبســواعد أبنائــه، ســيفاجئ هــذا الوطــن العالــم مــن جديــد.

رؤية المملكة 2030



مرحبًا بكم وشكرًا إلطالعكم على الكتيب التعريفي لشركة الثروة البشرية.
اســمحوا لــي أن اقــدم نفســي، أنــا عبداللــه الزهرانــي، المؤســس والمديــر 
للمــوارد  مستشــارًا  نفســي  أعتبــر  البشــرية،  الثــروة  لشــركة  التنفيــذي 
ــز وشــغف ألســاعد و أســاند األفــراد  ــد أعمــال وأعمــل بتركي البشــرية ورائ
والمؤسســات لتحقيــق كامــل إمكانياتهــم مــن خــالل حلــول مبتكــره فــي 

مجــال المــوارد البشــرية.
اســمحوا لــي أن أشــاركم بطموحــي ورؤيتــي. لقــد كنــت و الزلــت مهتمــًا 
بكيفيــة إطــالق قــدرات األفــراد والمؤسســات لتحقيــق أعلــى النتائــج. 
المهــدرة،  اإلمكانيــات  رؤيــة  مــن  أســوء  هنــاك  ليــس  لــي،  فبالنســبة 
ولذلــك أخــذت علــى عاتقــي إنشــاء الثــروة البشــرية لمســاعدة األفــراد 

الكاملــة. قدراتهــم  إلطــالق  والمنظومــات 
و مــع رؤيــة المملكــة 2030، شــعرنا فــي الثــروة البشــرية بأهميــة تســخير 
قــدرات الفريــق لدعــم تنميــة مواردنــا البشــرية فــي المملكــة مــن خــالل 
حلــول مبتكــرة تجمــع بيــن أفضــل الممارســات العالميــة المقدمــة مــع فهم 
محلــي عميــق لتحقيــق أقصــى قــدر مــن التأثيــر. حتــى اآلن؛ حققنــا نتائــج 
عظيمــة بدعــم وثقــة عمالئنــا، ونحــن نســتخدم هــذه الثقــة لتوســيع فريقنــا 
وخدماتنــا و كذلــك لتوســيع نطــاق التأثيــر والدفــع باتجــاه تحقيــق رؤيتنــا. 

إنــه ليســعدنا و يشــرفنا أن ندعمكــم فــي رحلــة نجاحكــم، وأتطلــع شــخصيا 
إلــى العمــل معكــم.
مع التحية والتقدير

عبدالله مرضي الزهراني،
SHRM-SCP™, PHR™, MA-HRIR

رســالة من المؤسس



إطـالق القــدرات

| من نحن؟
نحن شركة سعودية، تأسست عام 2012، متخصصة في تقديم حلول مبتكرة في مجال الموارد 

البشرية لمساعدة عمالئنا، سواًء كانوا من األفراد أو المؤسسات، إلطالق قدراتهم الكاملة.

| رؤيـــــــتـنا
ــرة ســعودي متخصــص فــي المــوارد البشــرية  ــت خب ــروة أفضــل بي ــام 2030، ســتكون ث ــول ع بحل

ــق. ــي عمي ــة مــن خــالل فهــم محل ــر عالمي يقــدم إستشــارات وخدمــات بمعايي

| مهمـــــتـنا
مســاعدة عمالئنــا، ســواًء كانــوا مــن األفــراد أو المؤسســات، إلطــالق قدراتهــم الكاملــة مــن خــالل حلــول 
مبتكــرة فــي مجــال المــوارد البشــرية المبتكــرة و التــي تضيــف بدورهــا قيمــة هائلــة فــي رحلتهــم للنجاح.

الخـــــبرة
هــي أهــم قيمــة نســتخدمها 
عنــد استكشــاف الحلــول التي 
وتطلعــات  احتياجــات  تلبــي 

عمالئنــا الفريــدة.

النـتــــائج
لعمالئنــا  وعدنــا  هــي 
عنــد العمــل معهــم لكي 
تضيــف  نتائــج  نحقــق 

عظيمــة. قيمــة  لهــم 

النـزاهــــة
إننــا نعيــش ونتصــرف وفقــًا 
لمعتقداتنــا ومبادئنــا وقيمنــا، 
مــع  فيهــا  صادقيــن  لنكــون 

أنفســنا وعمالئنــا.

| قيــــــــمنا
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| خدمــــاتـنا
نقدم خدمات متخصصة تستهدف تطوير وتمكين األفراد والمؤسسات لتحقيق نتائج عظيمة باستخدام 

حلول مبتكرة. في المجاالت التالية:

 في الثروة البشرية، نستهدف إضافة قيمة عظيمة إلطالق إمكانات األفراد والمؤسسات
لتحقيق أداء عالي وبالتالي جني نتائج عظيمة.

ــر التنظيمــي علــى وجــود ثالثــة عناصــر أساســية  تشــير األبحــاث فــي مجــال التطوي
ــز: ــق األداء المتمي ــة الالزمــة لتحقي ــر البيئ لتوفي

القيــادة: قــدرة القــادة علــى توجيــه المنظمــات بفاعليــة فــي االتجــاه الصحيــح وتوفيــر أ. 
الدعــم الــالزم فــي المنظمــة لتحقيــق التوجــه اإلســتراتيجي.

المنظمــة              	.  ثقافــة  تطويــر  مــن  تمكــن  التــي  الرســمية  النظــم  المنظمــة: 
اإلســتراتيجي.   التوجــه  تحقيــق  علــى  المســاعدة  و 

المواهب: القدرات البشرية الالزمة لتحقيق التوجه اإلستراتيجي.	. 

القيمة المضافة  للثروة البشرية

أداء
متميز

المواهــبالمنظــمة

القــيادة

تقييم
المواهب

استشارات
الموارد البشرية

التطوير
القيادي

 التوظيف
االحترافي

أكاديمية
الثروة البشرية
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التنظيميــة  )المواهــب( والقــدرة  الفرديــة  النســبي للجــدارة  اختبرنــا األثــر  لمــا 
)الثقافــة واألنظمــة( علــى أداء المنظمــات مــن خــال دراســة لـــــ1200 شــركة 
و 32,000 شــخص حــول العالــم، صدمنــا بالنتائــج. ظهــر أن القــدرة التنظيميــة 

تفوقــت بأربــع مــرات علــى العوامــل األخــرى.

ديف أورلك

استشارات
الموارد البشرية 

مـع  تتناسـب  التـي  الممارسـات  أفضـل  علـى  بنـاءًا  البشـرية  المـوارد  استشـارات  مـن خدمـات  العديـد  نقـدم 
عمالئنـا. يواجهـا  التـي  التحديـات 

فـي الثـروة البشـرية، نفكـر فـي مسـتقبل المـوارد البشـرية بشـكل مختلـف عـن الجميـع. فنحـن ال نذلـل فقـط  
العديـد مـن العقبـات فـي طريـق نجـاح المـوارد البشـرية: مثـل إعـادة التنظيـم، ونقـص المواهـب، وضغـوط 
الميزانيـة، ومطالـب الموظفيـن، والتكنولوجيـات الجديـدة. ولكـن نتعامـل مـع عمالئنـا كشـركاء نجـاح – فنحـن 
نريد تنمية فرق الموارد البشـرية لعمالئنا بإشـراكهم معنا في كل مراحل العملية االستشـارية ليصبحوا شـريكًا 

أساسـيًا فـي العمـل ممـا يـؤدي إلـى تقديـم أفضـل النتائـج. 

مجاالت استشارات الموارد البشرية:

المنظمـــة

إدارة التغيير والتواصل إستراتيجية الموارد البشرية

 تصميم وتوصيف
الوظائف تقييم الوظائف

تخطيط القوى العاملة إدارة األداء

تصميم الجدارات بأنواعها  دراسات وتصميم
الرواتب والتعويضات

إستشارات التطوير والتعلم  استشارات التعاقب الوظيفي
وتطوير الواعدين
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التطوير 
القــــيادة القــــيادي

أظهــرت أبحــاث شــركة كــورن فيــري أن القيــادة تؤثــر بنســبة 
%70 فــي بيئــة المنظمــة والتــي بدورهــا تؤثــر بمــا نســبته 

للشــركات. المالــي  األداء  علــى   30%

 CCL نعلـن بـكل فخـر شـراكة ثـروة مـع مركـز القيـادة اإلبداعيـة لجلـب برامـج
المتميـزة والمبنيـة علـى األبحـاث المتعمقـة فـي ممارسـة القيـادة مـن خالل 
ثـروة بفهمـا العميـق للثقافـة والممارسـة القياديـة المحليـة فـي المملكـة. 
رؤيتنـا لهـذه الشـراكة بأنهـا سـتدعم جهـود المنظمـات فـي المملكـة لتحقيـق 
أهـداف رؤيـة 2030. مـن خـالل هذه الشـراكة الحصرية، سـتقدم ثروة برنامج 

CCL والتـي تدعـم احتياجـات السـوق السـعودي.

دولة مدعومة

160

أفضل 10 في 
التطوير التنفيذي

Top 10

500 ألف خريج 
خالل 50 عامًا

500K

1600 موظف 
ومشارك

1600

60 ألف عميل شخصي 
في العام الماضي

60K

برامج التطوير القيادي

الحوار القيادي الفعالالقيادة نحو النجاح  
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برنامج القيادة نحو النجاح

BETTER CONVERSATIONS EVERYDAY – برنامج الحوار القيادي الفعال

النجاح، حيث ينغمس  القيادة نحو  الزمن وهي األساس لبرنامج  القيادية اختبار  الجدارات األربع  لقد تحملت 
المشاركون في التنمية، ويكيفوا هذه المهارات مع سياقاتهم القيادية الخاصة، و يتشاركون مع أقرانهم في 

التعلم، و يتشاركوا األفكار المقدمة إليهم من دروس القيادة في عالمهم الحقيقي.

)BCE( هو برنامج تطبيقي وتفاعلي. يساعد البرنامج  برنامج مركز القيادة اإلبداعية )الحوار القيادي الفعال( 
في تعلم المهارات الالزمة لخلق بيئة إيجابية من خالل التواصل الفعال. منهجية البرنامج تستخدم األسلوب 

التطبيقي من خالل فهم المهارة – تنفيذها – أخذ تغذية راجعة من المجموعة. 

L

C

اإلستماع بغرض الفهم 

التحدي و الدعم عن طريق التغذية الراجعة

A

E

طرح أسئلة موضوعية 

الوقوف على الخطوات التالية و المسئوليات 

الجـــــــدارات األربع األساســــية للقــــيادة
لكل مشوار وظيفي

التأثيرالوعي الذاتي مرونة التعلم التواصل
فهم أثر سلوكك الشخصي 

على النتائج التنظيمية
كن فعااًل في التأثير 

والتفويض
تواصل بفعالية إليصال 

األهداف وبناء الثقة
تعلم كيف تغير مسارك 
لأفضل وكيف تساعد 

اآلخرين ليفعلوا الشيء ذاته



تقيـيم المواهـب

المواهــب

تفخر الثروة البشرية بكونها وكيل معتمد للمواهب من شركة كورن فيري في مجال التقييم

سواًء كانت الشركة من 
أفضل 500 شركة أو 
مطعم صغير، نجاحها 

يعتمد بشكٍل كبير على 
كفاءة موظفيها.

براوه 2012

نقدم العديد من خدمات تقييم المواهب التي تضيف قيمة عالية لكافة عمليات الموارد البشرية

فـي الثـروة البشـرية، نؤمـن أن نجـاح المنظمـة يعتمـد علـى وجـود الشـخص المناسـب فـي المـكان المناسـب. 
ولذلـك تقـوم الشـركات الناجحـة دومـًا بالتأكـد ليـس فقـط مـن قيـاس أداء الموظفيـن ولكـن كذلـك مـن معرفـة 
السـمات الفريـدة التـي تضمـن التحفيـز المسـتمر لتحقيـق األداء المتميـز. وبالنتيجة، تمكنهم هـذه المعرفة من 

تحديـد المواهـب المناسـبة لـأدوار المختلفـة فـي المنظومـة التـي تضمـن إطـالق قدراتهـم الكاملـة.
مـن خـالل حلـول تقييـم المواهـب نسـاعدكم فـي معرفـة القـدرات الحقيقيـة لأفـراد فـي منظمتكـم لتمكينكـم 
التطويـر  المناسـب وكذلـك لضمـان  المـكان  المناسـب فـي  الشـخص  المناسـبة لوضـع  القـرارات  اتخـاذ  مـن 

المسـتمر للكفـاءات فـي المنظمـة. 

تشتمل خدماتنا في هذا المجال:

اختبارات القدرات والتقييم المهني

نستطيع دعمكم من خالل وسائل تقييم معتمدة وموثوقة 
لمساعدتكم على تقييم الكفاءات وتحديد القدرات والميول 

النفسية باتجاه الجدرات األساسية لمنظمتكم.

التقييم المحيطي 360

الراجعة  والتغذية  المحيطي  التقييم  عملية  ادارة  نستطيع 
المرتبطة به مع ربط التقييم بالجدارات المعتمدة لديكم.

اختبارات القدرات والتقييم المهني

نستطيع دعمكم من خالل وسائل تقييم معتمدة وموثوقة 
لمساعدتكم على تقييم الكفاءات وتحديد القدرات والميول 

النفسية باتجاه الجدرات األساسية لمنظمتكم.

اختبارات ماقبل التوظيف

نستخدم عمليات التقييم الممنهجة لتخفيض النفقات 
كفاءة  لزيادة  المتقدمين  من  الضخمة  األعداد  وفلترة 

األختيار والعثور على المواهب.

عمليات التقييم المصممة

أساليب  أفضل  لتحديد  فريقكم  مع  العمل  نستطيع 
أفضل  وتقديم  المواهب  لتحديات  المناسبة  التقييم 

البيانات التي تساعد في اتخاذ قرارات المواهب.
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أكاديمية
الثروة البشرية

من خالل الشراكة اإلستراتيجية مع جمعية الموارد البشرية )SHRM( ومن خالل كون الثروة البشرية مقدم 
معتمد في مجال إعادة االعتماد الدولي في الموارد البشرية، تجلب الثروة البشرية أفضل التجارب العالمية 
في مجال التطوير مقدمة من خالل كفاءات محلية. أطلقنا في الثروة البشرية البرامج التالية التي تغطي كافة 

المجاالت التالية:

تفخر الثروة البشرية بكونها أول شركة سعودية تصبح شريك تعليمي لجمعية 
الموارد البشرية )SHRM( لخدمة العمالء في المملكة العربية السعودية.

على  تستند  والتي  الدراسية  المجموعة  منهجية  البرنامج  يستخدم 
استخدام برنامج التعلم المقدم من SHRM. ينفذ البرنامج على مدى 
60 ساعة دراسية ويغطي كافة محتوى المعارف والجدارة المعتمد 

.SHRM من

البشرية المقدم  الخبير في الموارد  تفخر شركة ثروة باطالق برنامج 
في  والمعارف  الممارسات  أفضل  على  يستند  والذي   SHRM من 
البرنامج  األوسط.  للشرق  خصيصًا  وصمم  البشرية  الموارد  مجال 
المعارف  على مجموعة  ويستند  دراسية  90 ساعة  مدى  على  يمتد 

 .SHRM والجدارات المصممة لإلعتماد الدولي المقدم من

رحلة تعليمية مدتها 3 أيام و التي تغطي أساسيات الموارد البشرية 
 .SHRM بحسب افضل الممارسات العالمية المستنتجة من أبحاث
اإلعتماد  يغطيها  التي  والجدارات  المعارف  مجموعة  على  يستند 

الدولي في مجال الموارد البشرية. 

شهادة الخبير في 
الموارد البشرية  

SHRM المقدم من

برنامج أساسيات 
الموارد البشرية 

المقدم من 
SHRM

البرنامج اإلعدادي 
لشهادة اإلعتماد الدولي
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فـي ثـروة، نؤمـن بأنـه لتحقيـق النجـاح فـي األعمـال، البـد مـن التركيـز. وعليـه جـاءت فكـرة تقديم خدمـات تعهيد 
المـوارد البشـرية والتـي مـن خاللهـا نقـدم خدمـات توظيـف إحترافيـة تسـاعد العميـل فـي إزالـة همـوم العمـل 

اإلداري الشـاق وتسـاهم فـي التركيـز علـى نمـو األعمـال.

ماهو المتاح تحت هذا المجال؟

التوظيف والتهيئة

حساب ودفع الرواتب

إنهاء خدمات 
الموظف أو انتقاله 

إلى شركة العميل

البحث عن الكفاءات

إدارة ملفات الموظفين

حفظ وإدارة معلومات 
الرواتب والحضور 

واإلنصراف

خدمات الموارد البشرية اإلحترافية

خدمات موارد بشرية متكاملة تمنحك األريحية للتركيز على فرص النمو.
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| عمـــالؤنا

| شركــــاؤنا

هي أكبر تجمع للموارد البشرية 
في العالم متمثاًل في 300 ألف 
عضو حول العالم وأكثر من 100 
ألف ممارس معتمد في الموارد 

البشرية في 165 دولة.

هي شركه متخصصه في 
التطوير القيادي وتعتبر من 
أفضل عشر بيوت خبرة في 
العالم في التطوير القيادي 

بحسب تقييم فاينانشال تايمز.

هي أحد الشركات الرائدة في 
مجال االستشارات التخصصية 

في مجال الموارد البشرية 
وتتشرف بخدمة %93 من 

أفضل 100 شركة في العالم.
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