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من نحن

هي شركة استشارية تقدم خدمات استشارية لتطوير ماجنس لالستشارات 

شركات عاملة بشكل أفضل تفهم هيكلها الداخلي لزيادة مبيعاتها والحصول

.  على عمليات موحدة أكثر تنظيما والوصول إلى التميز في األعمال



رسالة

الرئيس التنفيذي

.نيحيتؤمن ماجنس لالستشارات اإلدارية بالتطوير والتغيير واالبتكار وأن كل منظمة قد تصل إلى أهدافها باستخدام االستراتيجيات والدعم الصح

وال ننسى عمالئنا الذين آمنوا بنا ودعمونا دائما وقمنا بتعظيم جهودنا لتلبية توقعاتهم . فريق ماجنس هو مفتاح نجاحه والتزامه المستمر وعمله الجماعي ومبادرته

:ن نهدف إلى تقديم خدماتنا على النحو التالينح.وتجاوزها

.    استثمار يساعد عمالئنا على تحقيق أهدافهم االستراتيجية من خالل توفير تجربة استشارية مهنية وفي الوقت نفسه عملية عملية ودائمة

.ونتطلع إلى العمل معكم. أود أن أعرب عن امتناني لكل شخص لعب دورا في التطوير المستمر للشركة

عبدالهادي       خالد 

الرئيس التنفيذي



نظرة عامة على الشركة

01

٪ تعمل في جميع 100ماجنس مانجمنت هي شركة مقرها قطر 

.أنحاء العالم

:سنوات5نمونا في 

٪ نمو50+ .

.موظف 100+

أن يكون لديك مكاتب في الواليات 

.المتحدة وكندا وأوروبا

خدمات التدقيق والتميز في األعمال 

واالستراتيجية والمخاطر والجودة ومعايير 

األيزو والمعايير الدولية



د نحن نساع. نحن نعزز قوة التغيير والتطوير والتميز في األعمال

.عمالئنا على تبني القيادة والمبادرات

رؤية
ء هدفنا هو بنا. نحن نؤمن بالعمل المنهجي ، وقوة التغيير اإليجابي

.مكان عمل أفضل يعتمد على المعرفة العلمية والمعايير الدولية

مهمة



أهدافنا وغاياتنا
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01

02

توليد مفهوم أن التميز في األعمال هو 
.ضرورة

بناء مفهوم جديد حول التميز 

في األعمال

٪ من حصة 30أن يكون لدينا ما يقرب من 
.السوق القطرية في نطاقنا

سوق قطر

03

04

نحن نؤمن بخدمة العمالء ورضا العمالء 
.ونتطلع إليها

رضا العمالء

لخلق قصص نجاح لنجاح أعمال عمالئنا 
 .وتحقيق اإلنجازات المستهدفة

قصص نجاح أجيال

www.mmcc.qa



القيم األساسية
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نحن نؤمن باالبتكار واألفكار الجديدة 
.ونعتمدها

ابتداع

نحن نتحمل مسؤولية أن نكون مرشدين 
.لعمالئنا نحو التميز في األعمال

مسؤولية

نحن من هم مستشارونا  MMCفي 
وفريقنا ، ونحن نؤمن بالعمل الجماعي 
.والمشاركة الجماعية

العمل الجماعي

ية نحن نؤمن بأن الشفافية هي القيمة الرئيس
.للوصول إلى االحتراف

شفافية

www.mmcc.qa



لماذا ماجنس؟
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01  MMCاالستشارات المقدمة في 
.مخصصة ومحددة لعمالئنا

خدمات مخصصة

02
متعددة  MMCاالستشارات في 
.اللغات بناء على حاجة عمالئنا

.خدمات متعددة اللغات

03 ي يتمتع مستشارونا بخبرة عملية ف
مجال تقني ومعترف بهم دوليا من 
NEBOS  وIOSH  وIRCA-
CQI  وBALANCE Core 
CARD.

فريق الخبراء

www.mmcc.qa



قدراتنا
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01 .عميل بمعدل رضا مرتفع300+عمل فريقنا مع 

المعرفة التقنية

02 يضمن تنوع الخدمات المقدمة القدرة على االبتكار في كل من المجاالت األساسية 
.والتكنولوجية إليجاد أفضل الحلول لخلق أفضل تجربة استشارية مع عمالئنا

ابتداع

03 خدماتنا هي استثمار لدعم شركتك وفريقك ، وبناء نظام احترافي قوي في 
.ضوء األهداف االستراتيجية لإلدارة

عائد االستثمار  

www.mmcc.qa



خدماتنا

نحن نقدم خدمات استشارية وتدريبية في مجال التخطيط االستراتيجي 

كخطوط األعمال الثالثة . والتميز في األعمال وأنظمة إدارة األيزو

ر ذك، فإننا نقدم خدمات استشارية في مجال المخاطوباإلضافة الى.الرئيسية

.  والتدقيق الداخلي



الجدول الزمني للشركة
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2020 2021 2022 2025

بمجرد بدء الوباء ، وجد فريق 
MMC  حاجة في السوق
لمواجهة المخاطر وقيادة السوق 
.إلى استمرارية األعمال

فكرة

عدد قليل من العمالء والصغيرة 
إنشاء هيكل قائم على األعمال 
.التجارية

عملية التسجيل

بناء وإطالق خدماتنا بناء على 
.احتياجات السوق

بدء التشغيل

بقدرتها على  MMCتؤمن 
االعتراف والمنافسة ولديها أكثر 

.٪ من حصة السوق30من 

مستقبلنا

www.mmcc.qa



خدماتنا
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:االستشارات والتدريب في ثالثة خطوط أعمالتقدم ماجنس 

كجزء من نموذج المؤسسة 
األوروبية إلدارة الجودة الذي يدعم 
المؤسسات في إدارة التغيير وتحسين 

.األداء

التميز في األعمال

01
لوضع التطوير التنظيمي بطريقة
علمية ، نقدم استشارات معايير 

ISO

أنظمة األيزو

02

نحن نبني ونطور ونراقب 
التخطيط االستراتيجي 

.للشركات

يالتخطيط االستراتيج

03

www.mmcc.qa



استشارات التخطيط 
االستراتيجي



التخطيط االستراتيجي

www.mmcc.qa

التخطيط االستراتيجي هو ترجمة أهداف اإلدارة 

العليا ورؤيتها ورسالتها إلى خطط واضحة قابلة 

. للتنفيذ ومؤشرات األداء الرئيسية والتوجهات

متقيي/مراقبة

تعيين 
االتجاه

تحديد 
األهداف

إنشاء 
اتاستراتيجي

خطة العمل
ماجنس للتخطيط 

االستراتيجي

عملية



:فوائد التخطيط االستراتيجي

www.mmcc.qa

.تحديد وتوضيح األهداف واألغراض التنظيمية1.

.يسمح للمؤسسات بأن تكون استباقية بدال من رد الفعل2.

.إعداد إحساس باالتجاه3.

.يزيد من الكفاءة التشغيلية4.

.متانة األعمال5.

.تحسين النتائج ألعمالهم6.

.تجنب تحمل مخاطر غير متوقعة بسبب نقص البصيرة والنهج المستقبلي7.
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• Clear Objectives

• Agreed Scope of Work

• Project team

• Final project Plan

• SWOT analysis

• Gap analysis report

• Vision, mission statement

• Draft goals and objectives..

• SWOT, PESTEL analysis
• SWOT analysis
• Organizational strategic goals and 

intermediate goals
• Strategic plan

Planning
Organization 

Strategic analysis
Strategic Planning Strategic plan approval

• Send project plan and requirement list.

• Hold kick-off meeting

• Review and agree on the project scope 

and objectives

• Address management concerns

• Conduct several analysis visits for 

organizational analysis.

• Identify organizational vision and mission 

statements

• Identify organizational SWOT analysis.

• Identify areas for improvement.

• Interested parties analysis

• Generate strategic plan in light of the strategic goals 

analysis

• Set strategic goals and Intermediate goals

• SWOT analysis on departmental and organizational 

levels

• PESTEL analysis on departmental and 

organizational levels

• Interested Parties analysis 
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Strategic goals review Strategic plan monitoring 

In
pu

ts
Qatar 

Strategy
Business 
analysis

Organizational 
analysis
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Leadership Commitment Leadership thoughts Current system
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• Current status analysis
• Leadership and business 

analysis

• Org. Structure
• Identify & prioritize Business Risks.
• Organizational analysis.

• Review the submitted analysis 

with the department and have 

them approved

• Review the strategic and 

intermediate goals

• Final and approved strategic 

plan

Intermediate goals review

Sy
st

em
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y Planning
• Several analysis visits with the teams.

• Several sets of surveys and analysis

• Several coaching and training for the

planning staff.

• Explaining session on the final output and how

they were generated.

• Strategic planning monitoring guiding session

• Strategic goals periodic following up

• Intermediate goals continuous following up

• Results following up.

• Strategic plan continuous update.

• Action plan report for each

department clarifying the work

process

• Coaching session on the strategic

planning concept



Business Excellence
التميز في األعمال



في األعمالالتميز 

www.mmcc.qa

تقدم ماغنوس خدمات استشارية تتوافق مع متطلبات. تركز رؤية قطر على التميز في األعمال وتقييم المخاطر
EFQM والمعايير الدولية في ضوء االستراتيجية الداخلية ومتطلبات أصحاب المصلحة .

هي خدمات التميز في األعمال؟

وضع متطلبات المؤسسة األوروبية إلدارة الجودة والجائزة الحكومية في مجموعة من السياسات واإلجراءات 

.والنهج وتنفيذها في النظام الداخلي للمشاركة والمنافسة في الجائزة وتطوير األعمال



:مزايا التميز في األعمال

www.mmcc.qa

التحول التنظيمي 

خلق الهدف والثقافة

معالجةتحديات تنظيمية فريدة

الممارسات المعززة

1

2

4

3

إلى جانب أهمية متطلبات التميز في األعمال 

للجائزة الحكومية، فإن لها العديد من الفوائد 

دامة التشغيلية واالستراتيجية التي قد تضمن است
:األعمال وتطويرها



:نهجنا

www.mmcc.qa

:في ضوء متطلبات القيادة ، الخطط االستراتيجية EFQMلتنفيذ الجائزة الحكومية ومتطلبات 

قيادة

قيادة

إستراتيجية

موارد الشراكة

خدمات منتجات 

العمليات

نتائج األشخاص

نتائج العمالء

نتائج المجتمع

نتائج األعمال
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• Clear Objectives

• Agreed Scope of Work

• Project team

• Final project Plan

• Recorded risks

• Gap analysis report.

• Action plan.

• Draft policies, procedures and 

methodologies.

• Generate reports, and results out of the 
implemented system.

• Generate reports of how the system 
matches the requirements.

Planning
Gap analysis and 
Documentation

Implementation Internal Audit

• Send project plan and requirement list.

• Hold kick-off meeting

• Review and agree on the project scope 

and objectives

• Address management concerns and 

identify risks 

• Conduct several analysis visits to create 

a gap analysis report.

• Interview key staff on procedures.

• Generate a gap analysis report to identify 

the weaknesses and areas for 

improvement.

• Generate SOPs, Policies, and 

methodologies that cover the gaps.

• New SOP, Policies, and methodologies review, 

ensuring it is complying with the internal operations.

• Explain, train, and coach the team on the new 

system.

• Ensure to transform to the new system smoothly.

• Full implementation of the new system.
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External Quality Assessment Periodic Self-Assessments

Continuous Monitoring of Business Excellence requirement
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Current system Strategic goals

Strategic 
Analysis  
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• Current system analysis
• Strategic Plan
• Strategic Goals

• Org. Structure
• Identify & prioritize 

Business Risks.

• Generate an internal audit plan and schedule

• Conduct an internal audit training

• Conduct an internal audit report referenced to the 

system requirements

• Generate the management closing meeting to 

discuss the audit findings and raise 

recommendations.

• Internal Audit report

• Action plan and a system 

sustainability guidance

Internal Quality Assessment
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• Training and coaching sessions to

clarify the new system

• Several implementation visits with

teams.

• Generate the implementation guidance checklist

and the internal audit checklists

• Internal audit training

• Management review meeting and the closing

meeting

• Maintenance period of two months after the

project end

• Possibility for an annual visits plans

• Action plan report for each

department clarifying the work

process

• Clear SOPs, Policies and

methodologies.



استشارات األيزو



خدمات األيزو االستشارية

www.mmcc.qa

يلخصنظامبناءيعنيوتنفيذهايزومعياروجودإن

استخدام.العالمحولالعالمفيالرائدةالشركةممارسات

التيوالسياساتواألساليبوالمبادئاألساليبمنالعديد

األهدافضوءفيإنجازهالمرادالعملفيتتحكم
.التنظيميةاالستراتيجية

• DO•Check

• Plan•Act



:االيزوفوائد معايير

www.mmcc.qa

جامعةمثلاألبحاثمنالعديدتثبت

واليةوجامعةأنجلوسلوسفيكاليفورنيا

نفيذتبعدالشركاتأداءفيكبيراتحسناإنديانا
:هيالفوائدوبعض،المعايير



ماجنسنظام إدارة األيزو مقدم من

www.mmcc.qa

: ل ٪ مث100تقريبا جميع معايير اإلدارة مع شهادة ضمان توفر ماجنس

ISO 9001:2015نظام إدارة الجودة 1.

.2ISO14001: 2015 نظام اإلدارة البيئية

.3ISO 45001: 2018 نظام إدارة الصحة والسالمة المهنية

.4ISO 22000: 2018 نظام إدارة سالمة األغذية

.5ISO31000: 2018 نظام إدارة المخاطر

.6ISO 22301: 2019 نظام إدارة استمرارية األعمال



مقدم من الو نظام إدارة األيز

www.mmcc.qa

.8ISO27001: 2018 نظام إدارة أمن المعلومات

.9ISO 20121: 2012 أنظمة إدارة استدامة األحداث

.10ISO 21101:2014 سياحة المغامرات

.11ISO 14971: 2019  األجهزة الطبية

ISO 50001: 2018نظام إدارة الطاقة12.

.13ISO 26000 :2010 المسؤولية االجتماعية

.14ISO 37001: 2016 أنظمة إدارة مكافحة الرشوة
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• Clear Objectives

• Agreed Scope of Work

• Project team

• Final project Plan

• Gap analysis report.

• Action plan.

• Draft policies and procedures .

• Generate reports, and results out of the 
implemented system.

• Generate reports of how the system 
matches the requirements.

Planning
Gap analysis and 
Documentation

Implementation Internal Audit

• Send project plan and requirement list.

• Hold kick-off meeting

• Review and agree on the project scope 

and objectives

• Address management concerns

• Current set of document to be sent

• Conduct several analysis visits to create a 

gap analysis report on the current system.

• Interview key staff  for operational 

understanding.

• Generate a gap analysis report .

• Generate SOPs and Policies, that cover 

the ISO system gaps.

• New SOPs and Policies review ensuring it is 

complying with the internal operations.

• Explain, train, and coach the team on the new 

system.

• Ensure to transform to the new system smoothly.

• Full implementation of the new system.
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External Quality Assessment Periodic Self-Assessments

Continuous Monitoring of Business Excellence requirement

G
ap

 a
na

ly
si

s 
Current system Strategic goals

Legal laws and ISO 
requirements
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Leadership Commitment Strategic plan Current system VS. Requirement

M
a
g

n
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s 
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• Current system analysis
• Strategic Plan and goals
• ISO Requirements

• Org. Structure
• Identify & prioritize Business Risks.
• Legal regulations

• Generate an internal audit plan and 

schedule

• Conduct an internal audit training

• Conduct an internal audit report 

referenced to the system requirements

• Generate the management closing 

meeting 

• Internal Audit report

• Action plan and a system 

sustainability guidance

Internal Quality Assessment
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• Training and coaching sessions to

clarify the new system

• Several implementation visits with

teams.

• Generate the implementation guidance checklist

and the internal audit checklists

• Internal audit training

• Management review meeting and the closing

meeting

• Maintenance period of two months after the

project end

• Possibility for an annual visits plans

• Action plan report for each

department clarifying the work

process

• Clear SOPs, Policies and

methodologies.



خدمات التدريب



:خدمات التدريب

www.mmcc.qa

ن األفراد نعتقد أن التدريب يلعب دورا كبيرا في التطوير التنظيمي ، وقد يعتبر استثمارا لكل م

:مجاالتالفي قدم التدريبنحن ن. والمنظمات

التخطيط االستراتيجي

التميز في األعمال1.

قيادة وال( التوعية والتدقيق الداخلي والتدقيق الرئيسي)االيزو معايير 2.

(..six sigma, TQM)الجودة والتخطيط 3.

المهارات الشخصية4.



مشاريعنا 

المستقبلية
نظمةأبناء أنظمة مخصصة باالستراتيجيات وتميز األعمال و

.ونقل خدماتنا لتكون أكثر رقميةااليزو 



عمالؤنا

32

Our team has worked with the lead corporates in the market and succeeded with their strong technical knowledge.  

www.mmcc.qa



عمالؤنا

33

Our team has worked with the lead corporates in the market and succeeded with their strong technical knowledge.  

www.mmcc.qa



..ال متناهيةاستثمر في شركتك معنا من أجل تنمية



1، الطابق 133مكتب رقم 

مركز ريجس لألعمال، الطريق الدائري الرابع، الدوحة، 

قطر

Phone : +974-31009655 | Email: info@mmcc.qa

www.mmcc.qa

Magnus 

Management 

Consulting LLC

mailto:Enquiry@mmcc.qa
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