االستشارات
تدعم ميك لالستشارات والتدريب جهود الشركات والمنظمات الساعية إلى تطوير التنظيم الداخلي لزيادة
الكفاءة وتعظيم النتائج ,وألننا نعيش في عالم سريع التغير أصبحت قدرة الشركات على إحداث
التطويرالتنظيمي الجيد واحدة من أهم مقومات نجاح الشركات واستمراريتها.

إعداد
إستراتيجيات
المنشآت ووضع
الخطط التنفيذية
لها
إعداد وإدارة نظم
المعلومات اإلدارية

التطوير والتنظيم
اإلداري

املجاالت االستشارية
تطوير اإلدارة
المالية
والمحاسبية

تطوير اإلدارة
المكـتبيــة

إعداد وتأسيس
و تطوير إدارة
الموارد البشرية

تطوير الجوانب
التســويقية

تتعامل شركة ميك لالستشارات والتدريب مع كل استشارة على أنها استثمار؛ يجب أن يتجاوز العائد منه
التكلفة بالنسبة للعميل.

أوال  :اعداد إستراتيجيات المنشآت ووضع الخطط التنفيذية
لها :




تقييم االستراتيجيات الحالية.
إعداد استراتيجيات جديدة.
إعداد الخطط والبرامج التشغيلية.

ثانيا  :التطوير والتنظيم اإلداري :









قياس وتطوير األداء المؤسسي . KPIS
تطبيق إدارة الجودة الشاملة مع قياس وتحليل تكلفة الجودة.
إعادة هندسة العمليات اإلدارية (.)Business Process Re-Engineering
تحليل وقياس اإلنتاجية ،ووضع االستراتيجيات لتطويرها.
تحليل وقياس تكلفة التشغيل ،ووضع االستراتيجيات لتخفيضها.
تحليل وإعداد الهياكل التنظيمية.
إعداد األدلة التنظيمية.
إعداد األدلة اإلجرائية.

ثالثا  :اإلدارة المالية والمحاسبية:







تحليل وتقييم الجوانب المالية والمحاسبية.
إعداد األنظمة واللوائح المالية والمحاسبية.
إعداد سياسات وإجراءات الميزانيات.
إعداد لوائح وإجراءات التقارير المالية ومحاسبة التكاليف .
إعداد سياسات وإجراءات الرقابة الداخلية.
إعداد سياسات وإجراءات المشتريات والعقود والمستودعات.

رابعا  :إدارة الموارد البشرية:





إعداد خطط الموارد البشرية.
إعداد خطط المسارات الوظيفية.
إعداد خطط التنمية الوظيفية.
تحليل وتقييم وتصنيف الوظائف.








إعداد نظم الرواتب والمكافآت والحوافز.
دراسة وتحليل وتطوير نظم وأساليب تقييم األداء الوظيفي.
إعداد نظم ولوائح إدارة وتنمية الموارد البشرية.
تحديد االحتياجات التدريبية.
إعداد لوائح وسياسات وإجراءات التدريب.
إعداد إجراءات ونماذج عمليات الموارد البشرية.

خامسا  :اإلدارة المكتبية:






تبسيط اإلجراءات اإلدارية ونماذج العمل.
تقليص حجم األعمال الورقية.
السكرتارية اإللكترونية.
األرشفة اإللكترونية.
توفير نماذج متابعة  Time Sheetsالخاصة بالموظفين وتقديم تقارير بها لإلدارة العليا.

سادسا : :نظم المعلومات اإلدارية:




تحليل نظم المعلومات.
اعداد البرامج  Softwareالتى تنظم العمل داخل الشركة.
توفير التقارير الداعمة التخاذ القرار.

سابعا  :اإلدارة التسويقية:







إعداد الخطط التسويقية.
االستراتيجيات التسويقية.
دراسات السوق.
تقسيم السوق.
تحليل األسواق واتجاهات المستهلكين.
توفير الخبراء التسويقين للشركات.

من عمالئنا

شركة خليج السويس للبترول ( جابكو ) .

شركة فارما مصر .

الشركة القابضة لمصر للطيران .

شركة مصر للطيران .

الشركة القابضة لألمصال واللقاحات واألدوية (فاكسيرا )

شركة إنرجايزر مصر .

.
جولدن جروب – رنين .

شركة مصر لأللومنيوم بنجع حمادي .
الشركة المصرية إلدارة وتشغيل المترو .

البنك األهلي المصري .

الشركة المصرية للغازات الطبيعية " جاسكو " .

شركة الشرقية للدخان .

شركة مياة الشرب والصرف الصحي بالقاهرة الكبرى .

الشركة العربية الطبية .

شركة مياة الشرب والصرف الصحي بالجيزة .

الشركة المصرية السورية .

الشركة المصرية للغازات الطبيعية .

شركة ميديا انترناشونال .

العربية لإلستثمارت العقارية ( قرطاج ) .

شركة مصنع لبان سمارة .

شركة إنبي للبترول .

مستشفى الرحمة باإلسكندرية .

الهيئة القومية لسكك حديد مصر .

شركة ( نابكنتراكت للمقاوالت ) .

شركة البويات والصناعات الكيماوية – باكين .

شركة الخدمات البترولية البحرية .

شركة شقير البحرية للزيت – أوسوكو .

مستشفى الصفوة الدولي  6 -أكتوبر .

شركة خدمات البترول الجوية .

شيبسي العالمية للصناعات الغذائية .

شركة السويس للزيت – سوكو .

مشروع الصحة اإلنجابية – وزارة الصحة .

شركة جرين الند .

فنون للتوزيع وتسويق المصنفات الفنية.

تسععععى شعععركة ميعععك لالستشعععارات والتعععدريب جاهعععدة للحفعععاظ علعععى عمالئهعععا معععن خعععالل تقعععديم أعلعععى وأفضعععل
الخععدمات للمععوظفين والخععدمات للشععركات مععن جميععع األحجععام والصععناعات. ،ويسعععدنا أن نقععدم إلععيكم بعع مععن
عمالئنا اللذين تعاملوا معنا ونسعد بخدمتهم .

فى مصر

فى الدول العربية :
وزارة المالية – قطر
شركة أسمنت الشرقية  -السعودية.
الهيئة العامة للغذاء والدواء – السعودية.
مؤسسة أحد للتسجيالت – السعودية.

شركة اركان – الكويت
مفوضية شمال السودان لنزع السالح والتسريح وإعادة الدمج –
السودان .
شركة االتصاالت السعودية "موبايلي" – السعودية.
شركة اإلنماء العالمية لالستثمارات العقارية -ليبيا.

المصرف الليبي الخارجي – ليبيا.
مستشفى ودان العام  -ليبيا.
شركة المراعي – اليمن.
قناة الجزيرة اإلخبارية – قطر.
الغرفة التجارية والصناعية – الريا .
مجموعة حمص للسيراميك – أسبانيا.
وزارة التخطيط العمراني – السودان.

شركة ليبيانا للهاتف المحمول – ليبيا.
مستشفى الشهيد عطية الكاسح العام  -ليبيا .
جمعية قطر الخيرية – قطر.
مصنع ( أوري جم ) – السعودية.
 IXMلمستحضرات التجميل – إنجلترا.
وزارة الشئون اإلنسانية – السودان.

