من نحن
ميك لالستشارات والتدريب
شركة رائدة في مجال تقديم خدمات االستشارات والتدريب و دراسات الجدوى والتوظيف و الدعم الفني على مستوى
الوطن العربي حيث تقدم الكثير من األنشطة التدريبية واالستشارات فى كافة المجاالت وكذلك الخدمات المتميزة في

التوظيف  ,وذلك بهدف تطوير المورد البشري والمؤسسي فى القطاعين الحكومى والخاص.

رؤيتنا:
نطمح بأن نكون الشريك األساسي األول فى الشرق األوسط لجميع المؤسسات المتطورة.

رسالتنا :
نحن شركة ميك لالستشارات والتدريب نسعى جاهدين لتوفير حلول متكاملة ومبتكرة لعمالئنا من خالل االستفادة من
أحدث التقنيات وأفضل الممارسات والمعايير المعترف بها في اإلدارة من خالل معرفتنا وخبرتنا الكبيرة في مجاالت
التدريب واالستشارات والتوظيف ودراسات الجدوى ,وبذلك نضيف قيمة إلى أنشطة عمالؤنا وبناء عالقات طويلة
األمد التي قد تكون مفيدة للطرفين.

مجاالت العمل بالشركة
التدريب :

o
o
o
o

توفير الخبراء المتخصصين فى المجاالت الفنية واإلدارية والمالية .
إعداد المادة التدريبية طبقا للمواصفات العالمية و المقاييس المعتمدة .
تقديم خدمات وتحديد االحتياجات التدريبية وكذلك قياس العائد من التدريب  ROIللشركات
والمؤسسات .
تقديم دورات تأهيلية للشهادات الدولية و دوراتنا معتمدة ومقبولة لدى الجهات الحكومية الخاصة .

االستشارات اإلدارية :
o
o
o
o
o

بناء النظام المؤسسي والقيام بأعمال التطوير المؤسسي المتكامل.
تحليل وحل المشكالت اإلدارية المتنوعة للجهات المختلفة.
اإلعداد المتكامل للكوادراإلدارية بالقطاعات والمستويات اإلدارية المختلفة.
إعداد أدلة العمل والنظم واللوائح واإلجراءات اإلدارية والتنظيمية للجهات المختلفة.
إعداد سياسات وإجراءات تنمية الموارد البشرية.

التوظيف :
 oالقيام بأعمال االستقطاب والتعيين لصالح الشركات والهيئات العربية.
 oالمشاركة في إعداد برامج التوظيف للشركات والهيئات.
 oالمشاركة في إعداد خطط القوى العاملة والموازنات الخاصة بذلك.

دراسات الجدوى و البحوث :
 oإعداد دراسات الجدوى االقتصادية المتكاملة للمشروعات القائمة والجديدة.
 oإعداد البحوث التسويقية والدراسات الخاصة بالمنتجات والخدمات.
 oتقديم الخدمة المعلوماتية الخاصة باألسواق المصرية والعربية بهدف االستيراد والتصدير للمنتجات المتنوعة.

مزايانا التنافسية التي نتحرك بها
o
o
o
o
o
o
o
o

العناية الفائقة بعمالئنا.
الحرص على رعاية موظفينا.
العمل بروح الفريق الواحد.
ضمان الجودة بأسعار مميزة .
الحفاظ على سرية بيانات العمالء .
المرونة فى الوقت والتسليم .
اإللتزام األخالقي و المهني مع العمالء قبل وأثناء وبعد تقديم الخدمات .
إشاعة مبادئ العدالة واألمانة والصدق والتسامح والشفافية واالحترام المتبادل في العمل .

اعتماداتنا و شراكاتنا اإلستراتيجية :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

شركة الشرق األوسط لالستشارات .
الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة .
كلية أكسفورد – لندن .
كلية كامبردج البريطانية .
كلية وولدنبرج الدولية – انجلترا .
االتحاد الدولي لمنظمات التدريب والتنمية ( )IFTDOسويسرا .
مؤسسة التدريب والتعليم المهني الدولية  ITOLانجلترا .
األكاديمية البريطانية لتطوير الموارد البشرية . HRD
معهد اإلدارة للمستشارين – الواليات المتحدة االمريكية . IMC USA

من عمالئنا
تسعى شركة ميك لالستشارات والتدريب جاهدة للحفاظ على عمالئها من خالل تقديم أعلى وأفضل الخدمات للمووظفين
و الصناعية ،ويسعدنا أن نقودم إلويكم بعون مون عمالئنوا
والخدمات للشركات من جميع القطاعات الخدمية
اللذين تعاملوا معنا ونسعد بخدمتهم .

في مصر
 -شركة خليج السويس للبترول ( جابكو )

 -شركة فارما مصر .

 -الشركة القابضة لمصر للطيران .

 -شركة مصر للطيران .

 الشركة القابضة لألمصال واللقاحات واألدوية(فاكسيرا ) .
 -شركة مصر لأللومنيوم بنجع حمادي .

 شركة إنرجايزر مصر . -جولدن جروب – رنين .

 -الشركة المصرية إلدارة وتشغيل المترو .

 -البنك األهلي المصري .

 -الشركة المصرية للغازات الطبيعية "جاسكو".

 -شركة الشرقية للدخان .

 -الشركة العربية الطبية .

 شركة مياة الشرب والصرف الصحي بالقاهرةالكبرى .
 -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 .

 -شركة البويات والصناعات الكيماوية – باكين .

 -شركة ( نابكنتراكت للمقاوالت ) .

 -شركة شقير البحرية للزيت – أوسوكو .

 -شركة الخدمات البترولية البحرية .

 -شركة خدمات البترول الجوية .

 -مستشفى الصفوة الدولي  6 -أكتوبر.

 -شركة السويس للزيت – سوكو .

 -شيبسي العالمية للصناعات الغذائية .

 -شركة جرين الند .

 مشروع الصحة اإلنجابية – وزارة الصحة . -فنون للتوزيع وتسويق المصنفات الفنية.

فى الدول العربية :
وزارة المالية – قطر
شركة أسمنت الشرقية  -السعودية
الهيئة العامة للغذاء والدواء – السعودية
مؤسسة أحد للتسجيالت – السعودية
المصرف الليبي الخارجي – ليبيا
مستشفى ودان العام  -ليبيا
شركة المراعي – اليمن
قناة الجزيرة اإلخبارية – قطر
الغرفة التجارية والصناعية  -الريان
مجموعة حمص للسيراميك – أسبانيا
وزارة التخطيط العمراني – السودان.

شركة اركان – الكويت
مفوضية شمال السودان لنزع السالح والتسريح وإعادة
الدمج – السودان .
شركة االتصاالت السعودية "موبايلي" – السعودية
شركة اإلنماء العالمية لالستثمارات العقارية -ليبيا
شركة ليبيانا للهاتف المحمول – ليبيا
مستشفى الشهيد عطية الكاسح العام  -ليبيا
جمعية قطر الخيرية – قطر
مصنع ( أوري جم ) – السعودية
 IMXلمستحضرات التجميل – إنجلترا
وزارة الشئون اإلنسانية – السودان.
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