
الخدمات االستشارية



 AME انطالقا من إيماننا العميق نحن شركة المهاد العربية للتميز
كمجموعة دولية رائدة متخصصة في االستشارات ا�دارية والتطوير 
للجهات نقدم خدماتنا   ، والمؤتمرات  الفعاليات  وتنظيم  المستمر 

استشارية  وخدمات  تدريبية  برامج  من   ( الربحية  وغير  الربحية   )
تنمية  في  تساهم  تخصصية  دراسات  وإعداد  تطويرية  ومشاريع 
حلول  لتوفير  عالمي  مستوى  على  والمؤسسات  ل¡فراد  ا£داء 

تطويرية تتواكب مع تطلعات وأهداف عمالئنا.
إننا نركز على تطوير تلك الحلول بهدف مساعدة عالم ا£عمال على 
االستمرار والنمو من خالل العمل الُمْتقن والجاد الذي يقدمه فريق 
وتأكيدا  والعالميين  المحليين  شركائنا  خالل  ومن  لدينا  العمل 
دوًما  نطورها  التي  بمنهجيتنا  يحتذى  رواد²  نكون  بأن  لرؤيتنا 

واضعين نصب أعيننا تحقيق رغبات عمالئنا.
إننا نعمل عن قرب مع عمالئنا �زالة الحواجز التي تعيقهم عن النمو 

والوصول للتميز و من أجل ذلك يضع عمالؤنا ثقتهم بنا .

من نحن
Arabian Mehad Excellence (AME) is an international leading group specializing in the 
provision of management systems, continual improvement, event and conference 
organizing related consulting services.
AME provides international world-class services in the �eld of training, consulting, 
development projects and the preparation of specialized studies contributing to 
improving the performance of individuals and organizations, for both pro�t and 
non-pro�t organizations. The provision of world class developmental innovative 
solutions is what we pursue to meet and the expectations and requirements of our
customers.
AME persistently seeks to develop those solutions in order to provide the business 
world with the sustainability required to continue and grow through the diligent and 
hard work performed by our team work, local and global partners. Hence, we strive hard 
to maintain the lead and to be typical model to be followed for our continually 
improved methodology in order to meet and exceed the expectations of our customer.
AME closely work with its clients towards eliminating all obstacles hindering improve-
ment and achieving excellence. For this reason, our clients constantly put their trust and 
con�dence in the services we provide.

who are we
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Our core mission is to develop organizations 
through the activation and utilization of interna-
tional expertise, following its adaption to the 
culture of our Arab Region, the use of the best 
Arab and foreign experiences and the application 
of modern technology to the services we provide 
in the �eld of management consulting services, 
training and organization of events. Performance 
excellence, maintaining the loyalty of our custom-
ers and the pride of employees with belonging to 
their organization are what we endeavor to 
achieve.   

الدولية  الخبرات  بتجسيد  وذلك   المنظمات  تطوير 
لثقافتنا  العربية بعد تطويعها  المنطقة  لتفعيلها في 
وا�جنبية،  العربية  الخبرات  بأفضل  مستعينين 
االستشارات  مجاالت  في  الحديثة  التقنيات  مستخدمين 
ا�دارية والتدريب وتنظيم الفعاليات  محققين  التميز في 
بانتمائهم  العاملين  وافتخار  العمالء  ووالء  ا�داء 

لمؤسستهم.

رؤيتنا
Our vision

رسالتنا
Our mission

Our vision is to maintain the lead as well as to be a 
typical model followed in its continually improved 
adopted methodology, for the provision of inte-
grated strategic solutions.

التي نطورها دوما من  رواد� يحتذى بمنهجيتنا  أن نكون 
خالل تقديم الحلول االستراتيجية المتكاملة.



غاياتنا
Our goals

احترافية الكوادر البشرية .
كفاءة ا�دارة وفعالية اداء .
دقة التنفيذ وجودة الخدمة 

تجاوز توقعات العميل .
أرباح ترضي المساهمين . 

Professional cadres .
E�ective performance management and e�ciency .
Implementation and the quality of service accuracy .
Exceeded the client's expectations .
Pro�ts will satisfy shareholders .



خدماتنا المتميزة
Our distinctive services



وضع الخطط االستراتيجية والتشغيلية للمؤسسات .
تطبيق منهجية التحول المؤسسي . 

. Balanced scorecards تطبيق بطاقات ا�داء المتوازن
. Business process إدارة العمليات

تقييم االستراتيجيات الحالية . 
إعداد الخطط والبرامج التشغيلية . 
دراسة الجدوى االقتصادية والمالية  .

The development of strategic and operational plans of 
the organization . 
The implementation of Organizational Transformation 
Methodology . 
The implementation of balanced scorecards, Process 
Management . 
The evaluation of the current strategies adopted by the 
organization .  
The preparation of operational plans and programmes.
The preparation of feasibility studies .  

Planning and strategies consulting services .١1. استشارات التخطيط و االستراتيجيات
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إعداد الهياكل التنظيمية بما يتوافق مع الخطط االستراتيجية 
والعمليات.

تصميم بطاقات الوصف الوظيفي .  
تحليل وتقييم الوظائف ووضع سلم الدرجات والرواتب.

دراسة و تحليل و تطوير نظم تقييم ا�داء. 
إعداد نظم وإجراءات الموارد البشرية. 

وضع و تطوير اللوائح الداخلية للمؤسسات . 

The development of organizational structure in compliance 
with strategic plans and processes of the organization . 
The design of job description cards .
Job Analysis and assessment and the development of rank and 
salary hierarchy.
The study, development and analysis of performance evalua-
tion systems
The development of HR systems and procedures . 
Establishing and development of internal regulations of the 
organization . 

Human resources consulting services .٢2. استشارات الموارد البشرية
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خفض  بغرض  بالشركة  العمليات  تدرس  التي  االستشارات  وهي 
التكاليف بها وتطوير العمليات دون التأثير على جودة المنتجات 

مما يؤدي إلى تعظيم ا�رباح.
حيث يعتبر هذا النظام من أحدث أدوات التطوير المستدام الذي 

يؤثر تأثيرا مباشرا على التكلفة ا�جمالية للمنتجات.

The objective of slim production and sustainable development 
consulting services is to study the processes of the organization and 
how to achieve cost reduction and development of such processes 
without a�ecting product quality, to reach pro�t maximization. This 
system is conceived as one of the latest sustainable development 
tools that has a direct impact on product overall cost .    

٣. استشارات ا�نتاج الرشيق والتطوير المستدام
3. Slim production and sustainable 

development consulting services
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ISO 9001 - نظام إدارة الجودة
ISO 22000 - نظم إدارة سالمة الغذاء

ISO 14001 -  نظام إدارة البيئة
OHSAS 18001 -  نظام السالمة والصحة المهنية

ISO 17025 -  نظام اعتماد المختبرات
ISO 27001 - نظام إدارة أمن المعلومات

 ( ISO 26000 - المواصفة االرشادية ) المسئولية االجتماعية
Conformity Assessment إجازة المنتجات وأنظمة تقييم المطابقة

ISO 9001 - Quality Management System 
ISO 22000 - Food Safety Management System  
ISO 14001 - Environmental Management System  
OHSAS 18001 - Occupational Health and Safety Management 
System  
ISO 17025 – The competence of Testing and Calibration Labora-
tories 
ISO 27001 - Information Security Management System  
ISO 26000 - Social Responsibility (Guidance Standard) 

Quality systems related consulting services .٤4. االستشارات في مجال أنظمة الجودة العالمية 
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لقد أصبح تطوير وتنمية مهارات العاملين بالمؤسسات من الركائز 
يحتاج  بل  التدريب،  على  يقتصر  ال  وهذا  ا�عمال  لتنمية  ا�ساسية 
ا�مر إلى االستمرارية والمتابعة. انطالقا من هذه الركائز و لتحقيق 
فقد وضعنا  متميز  وبشكل  العمل  فريق  لتطوير  ا�مثل  ا�سلوب 
البرامج التدريبية والتطويرية  للشركات بطرق تتالئم مع احتياجات 

و طبيعة العمل في مختلف المجاالت على سبيل المثال :
يقوم ا�ستراتيجين بوضع الخطة التدريبية لعام كامل 

للدورات التدريبية في مختلف المجاالت منها :
البرامج ا©دارية العامة.  

التسويق والمبيعات والعناية بالعمالء ، القيادة  
المالية والمحاسبية  

الموارد البشرية  
أنظمة الجودة وتحديد ا�هداف وقياس مؤشرات ا�داء  

حوكمة الشركات  
أمن المعلومات  

Developing and improving the skills of employees within 
the organization has become a key pillar for business 
development. This is not restricted only to training; howev-
er, it is extended to include sustainability and monitoring. 
In light of this, unique training and development 
programs have been developed to enable the organiza-
tion to implement the best practices in developing its 
team work in accordance with work needs and nature in 
di�erent �elds, such as : 
     Developing a full year training plan including all training 
courses in di�erent �elds .
      General Management Programs .
      Marketing, Sales and Customer Care .
      Leadership, 
      Finance and Accounting .
      Human Resources .
      Quality Management System: identifying objectives and 
measuring key performance indicators .
      Corporate Governance . 
      Information Security . 

٥. التدريب والتطوير الوظيفي
5. Sta� training and development
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إن لدينا قائمة من العمالء في (الجهات العالمية ،الحكومية 
، الخاصة ،الخيرية) التي تعاونا معها في تقديم المشاريع 
االستشارية والبرامج التطويرية وتنظيم الفعاليات وبنينا 
معهم عالقة طويلة المدى وذلك من أجل تحقيق ا�هداف 

المشتركة  .

AME has a considerable client list of international, 
governmental, private and charity organizations 
that we provided with consulting services, devel-
opmental programs, and event organization. 
We’ve have been able to develop a long-term busi-
ness relation with our clients in order to achieve 
our common objectives. 

عمالؤنا
Our Clients

شريحة من عمالئنا في القطاع الحكومي
A slice of our clients in the government sector



شريحة من عمالئنا في القطاع الحكومي
A slice of our clients in the government sector

شريحة من عمالئنا في القطاع الخاص
A slice of our clients in the private sector



شريحة من عمالئنا في القطاع الثالث
A slice of our customers in the third sector

شركاؤنا
Our partners



@AMExcellence

@AME_Excellence

920003179
info@int-ame.com
www.int-ame.com
Kingdom of Saudi Arabia


