مؤسسة استشراف المستقبل
لالستشارات والتدريب
فــي عصــر يزخــر بالمعرفــة والتقــدم ،واإلبــداع واالبتــكار اســتطاعت دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة التــي
ً
دورا محوريـ ًـا فــي استشــراف وصناعــة المســتقبل ،مــن خــال
تضــع اإلنســان أســاس التنميــة أن تلعــب
وضــوح الرؤيــة والتخطيــط والعمــل والتنفيــذ حيــث لــم يعــد النظــر للمســتقبل واستشــرافه وصناعتــه
مفهومـ ًـا نظريـ ًـا وإنمــا هــو عامــل أساســي لضمــان بقــاء الــدول فــي دائــرة التنافســية العالميــة.

•

ويعــد استشــراف المســتقبل بمثابــة خارطــة طريــق لألجيــال الحاليــة والقادمــة تضمــن تحقيق الســعادة
واإليجابيــة المؤسســية فــي بيئــة العمــل الداخليــة والخارجيــة.

•

وأصبحــت إدارة المؤسســات و المنظمــات الحكوميــة والخاصــة مطالبــة بالعمــل المبــدع مــن خــال
مواكبــة المتغيــرات ،ودعــم االبتــكار وتطبيــق المعرفــة واألفــكار والمهــارات المتطــورة ،واستشــراف
المســتقبل كأســلوب عمــل ونهــج يطــور قــدرات التخطيــط المســتقبلي ،ووضــع ســيناريوهات
تستشــرف التوجهــات المســتقبلية وتواكبهــا.

•

وبمــا أن التغيــرات فــي مجــال التنميــة البشــرية تســير بخطــوات متســارعة فــا بــد لــكل مجتمــع مــن
تحديــث المهــارات والمعرفــة لــدى أفــراده بشــكل مســتمر بمــا يضمــن تحقيــق االســتدامة علــى المــدى
الطويــل.

•

وبذلــك فــإن تحقيــق الريــادة واألســبقية يأتــي مــن خــال دعــم وتطويــر األفــراد والمؤسســات
والقطاعــات عبــر تحليــل التحديــات االســتراتيجية المســتقبلية للقطاعــات المختلفــة ،وابتــكار نمــاذج
وحلــول لحــل هــذه التحديــات بالشــراكة مــع الشــركات والمؤسســات البحثيــة العالميــة.

•

ومــن هنــا تســعى مؤسســة استشــراف المســتقبل لالستشــارات والتدريــب للعمــل بمنظومــة
تدريبيــة أكثــر مرونــة اســتجابة الحتياجــات المؤسســات ،باعتبارهــا الركيــزة األساســية للخطــط التدريبيــة
للمؤسســات الحكوميــة و الخاصــة.

من نحن؟
“مؤسسة استشراف المستقبل لالستشارات والتدريب”

•

مؤسســة وطنيــة تتخــذ مــن أبوظبــي مقـ ً
ـرا لهــا تختــص بتقديــم االستشــارات والتدريــب فــي مجــاالت
استشــراف المســتقبل.

•

وتعتبــر واحــده مــن أهــم مقدمــي خدمــات االستشــارات والتدريــب فــي منطقــة الشــرق األوســط مــن
خــال توفيــر التدريــب والحلــول األكثــر ابتـ ً
ـكارا للمؤسســات الحكوميــة والخاصــة عبــر خبــراء ومدربيــن
مؤهليــن مــن جميــع أنحــاء العالــم.

•

تطويــر قــدرات التخطيــط المســتقبلي للمؤسســات الحكوميــة والخاصــة  ،ووضــع ســيناريوهات
تستشــرف مســتقبلها لمواكبــة أخــر المســتجدات بمــا يضمــن تميزهــا وإســعاد جمهورهــا.

•

ترســيخ مفهــوم األداء المؤسســي المتميــز فــي مجــال العمــل اإلداري والتـــنظيمي بهــدف تعزيــز
الجاهزيــة لتحديــات المســتقبل القريــب والبعيــد المــدى.

•
•
•
•
•

المصداقية

الرؤية

الرسالة
القيم

الجودة
االبتكار
التميز
التواصل

االهداف
•
•

ً
عالميا.
إعداد الطاقات البشرية لبناء مجتمع قائم على المعرفة وقادر على التنافس

•

تأهيــل المــوارد البشــرية للقيــام بأدوارهــم المختلفــة كمواطنيــن داعميــن ومشــاركين فــي مســيرة
التنميــة الوطنيــة الشــاملة.

•

الشــراكات :المشــاركة والمســؤولية المجتمعيــة بمــا يعــزز الشــراكة الفاعلــة بيــن القطاعيــن الحكومــي
والخــاص.

•
•
•

االبتكار و التميز :نسعى لتحقيق التميز ونبتكر للوصول إلى اإلبداع والتفوق في األداء.

ً
وفقــا لمتطلبــات ســوق العمــل الحاليــة
تنميــة قــدرات وكفــاءات ومهــارات المــوارد البشــرية
و ا لمســتقبلية .

المواطنة والمسؤولية :تتمثل في تعزيز روح الهوية الوطنية والمسؤولية االجتماعية.
اإلبداع والجودة :ضمان تقديم كافة الخدمات وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية.

االختصاص
•	 إن المقومــات الرئيســية لصناعــة النجــاح والتميــز ألي مؤسســة تبــرز فــي قدراتهــا الستشــراف
المســتقبل ،حيــث يعتمــد التخطيــط الناجــح لمســتقبل أي مؤسســة علــى توافــر مقومــات أساســية
وضروريــة تتمثــل فــي الفهــم الشــامل لمنهــاج استشــراف المســتقبل وتحدياتــه والتدريــب علــى أدواتــه
لتكويــن رؤى مســتقبلية واضحــة ودقيقــة لضمــان االســتمرارية والنجــاح والتميــز ولاللتحــاق بركــب
التقــدم والتطــور والمنافســة عالميـ ًـا.

ما يميزنا

•

فــإن استشــراف المســتقبل :هــو القــدرة علــى معرفــة مــا قــد يحــدث فــي المســتقبل البعيــد ومعرفــة
التحديــات المســتقبلية وكيفيــة التغلــب عليهــا واقتنــاص فــرص المســتقبل وذلــك مــن خــال
اســتخدام أدوات وتقنيــات متعــددة.

•

علميــا جديـ ًـدا يهتــم بصقــل البيانــات وتحســين العمليــات ،والتــي
تخصصــا
وتُ عــد دراســات المســتقبل
ً
ً
علــى أساســها تتخــذ القــرارات والسياســات فــي مختلــف مجــاالت الســلوك اإلنســاني ،ومــن ثـ َّـم يرمــي
هــذا التخصــص إلــى مســاعدة متخــذي القــرارات وصانعــي السياســات علــى أن يختــاروا بحكمــة مــن
بيــن الســيناريوهات البديلــة المتاحــة .وبالتالــي فــإن بحــوث المســتقبليات ال ترتكــز فقــط علــى دراســة
أيضــا اســتحضار واستشــراف البدائــل
معطيــات الماضــي والحاضــر واالهتمــام بهــا ،ولكنهــا تتضمــن ً
المســتقبلية الممكنــة والمحتملــة واختيــار المرغــوب منهــا ،ثــم عمــل خطــط اســتراتيجية لتحقيقــه.

•

أوال معرفــة محــركات التغييــر التــي تلــوح فــي
و الستشــراف مســتقبل أي مؤسســة ،يتعيــن علينــا ً
األفــق ،والتوجهــات المســتقبلية العالميــة فــي موضــوع الدراســة المــراد إنجازهــا .كل ذلــك يكــون مــن
خــال خطــوات ومراحــل عمليــة يتــم تنفيذهــا مــن خــال فريــق استشــراف المســتقبل المكلــف فــي
المؤسســة ،حيــث تعــد مؤسســة استشــراف المســتقبل للدراســات والتدريــب أحــدى المؤسســات
المتخصصــة باالستشــارات والتدريــب فــي مجــال استشــراف المســتقبل.

الخبراء
•

ما يميزنا

تعــد مؤسســة استشــراف المســتقبل للدراســات والتدريــب أحــدى المؤسســات المتخصصــة
باالستشــارات والتدريــب فــي مجــال استشــراف المســتقبل وتقــدم خدماتهــا مــن خــال فريــق مــن
الخبــراء واالستشــاريين العالمييــن والعــرب يتمتعــون بخبــرات علميــة وعمليــة فــي مجــاالت استشــراف
المســتقبل ويملكــون مهــارات مميــزة فــي التخطيــط والدراســات والتطويــر و الدراســات واالستشــارات
ً
وفقــا للمعاييــر العالميــة حيــث يمتلكــون أدوات دعــم وتطويــر قــدرات المؤسســات
والتدريــب
الحكوميــة والخاصــة فــي مجــال استشــراف المســتقبل والتفكيــر بمنظــور مســتقبلي باســتخدام أدوات
استشــراف متنوعــة لمواكبــة التطــور وســرعة االســتجابة لبنــاء الجاهزيــة لــكل االحتمــاالت والنتائــج
المتوقعــة وغيــر المتوقعــة.

الخدمات
•

ما يميزنا

تتمثــل خدمــات مؤسســة استشــراف المســتقبل لالستشــارات والتدريــب فــي استشــراف المســتقبل
فضــا عــن رفــع الوعــي لــدى
وجــودة األداء وتنميــة المهــارات للوصــول إلــى التميــز المؤسســي،
ً
المؤسســات عبــر التدريــب المســتمر وبنــاء ثقافــة استشــراف المســتقبل وتطبيــق ذلــك فــي عملهــا
ومســاعدتها فــي تحليــل مــدى تأثيــر التطــورات علــى المجــاالت المرتبطــة بعمــل الجهــات وتحديــد
البدائــل واختيــار أفضلهــا لتطويــر اســتراتيجيات ومبــادرات وسياســات اســتباقية مبنيــة علــى قــراءات
صحيحــة للتوجهــات المســتقبلية بشــكل يرتقــي بمنظومــة العمــل.

خدمات االستشارات
والدراسات

ما يميزنا

•

تقــدم المؤسســة خدمــات االستشــارات والدراســات لمختلــف المؤسســات والقطاعــات ،مســتنده
فــي ذلــك علــى اســتراتيجيتها فــي دمــج الخبــرات والقــدرات المحليــة مــع الخبــرة العالميــة المتخصصــة
لتقديــم مســتوى معيــاري متميــز فــي استشــراف المســتقبل وذلــك مــن خــال تقديــم حقائــب
استشــارية فــي مجــال تطويــر مبــادرات التغييــر واستشــراف المســتقبل ،آخذيــن فــي االعتبــار نقــاط
قــوة المؤسســة ومجــاالت التحســين لديهــا.

•

حيــث تعمــل المؤسســة مــن خــال فريــق خبــراء واستشــاريين علــى جمــع ورصــد المعلومــات مــن
المصــادر الموثوقــة ،وتحليــل البيانــات عــن موضــوع الدراســة بشــمولية معطياتــه وتضاريســه
وخصائصــه ،وبالتأكيــد علــى ذكــر إيجابياتــه وســلبياته ،والعمــل علــى بلــورة النقــاط المهمــة ممــا يضــع
مبــادئ الحلــول للســلبيات ويطــور إيجابياتهــا.

•

و تقــدم مؤسســة استشــراف المســتقبل للدراســات والتدريــب إجابــات وافيــة وآراء تحليليــة
وســيناريوهات استشــرافية تضــيء الــدرب أمــام صنــاع القــرار فــي تحديــد خياراتهــم االســتراتيجية مــن
خــال االســتعانة بنخبــة مــن قــادة الفكــر وأصحــاب االختصــاص مــن مختلــف أنحــاء العالــم.

خدمات التدريب
تعتمــد مؤسســة استشــراف المســتقبل للدراســات والتدريــب علــى تخطيــط و تنفيــذ أحــدث البرامــج
التدريبيــة وورش العمــل ،بشــكل إبداعــي مبتكــر علــى يــد خبــراء محترفيــن ومتخصصيــن ،وفــي ظــروف
وتجهيــزات تكفــل تحقيــق االســتفادة الكاملــة للعمليــة التدريبيــة بــكل مدخالتهــا ومخرجاتهــا و تنفيــذ برامــج
ـا عــن اســتخدام أســاليب تدريــب وتعليــم
ودورات متخصصــة وحديثــة تتواكــب واحتياجــات الســوق فضـ ً
حديثــة وفعالــة مبنيــة علــى المرونــة فــي مواكبــة احتياجــات المتــدرب ،وتمــزج بيــن المعرفــة باالنضمام إلى
ســوق العمــل بشــكل مباشــر ومهنــي وذلــك مــن خــال ارتباطنــا مــع شــركات اســتراتيجية مــع مؤسســات
تدريــب عالميــة.

ما يميزنا

•

حيــث تقــوم مؤسســة استشــراف المســتقبل لالستشــارات والتدريــب بدراســة وتحليــل احتياجــات
التدريــب المؤسســي بنــاء علــى األهــداف اإلســتراتيجية المعتمــدة للمؤسســة واحتياجــات التدريــب
ـورا مسـ ً
علــى مســتوى األفــراد واإلدارات ،وبذلــك نضــع تصـ ً
ـبقا ومخططـ ًـا لتحديد االحتياجــات التدريبية
وفقــا ألولويــات المؤسســة.

•

إدارة وتنظيــم البرامــج التدريبيــة وورش العمــل وحلقــات النقاش والنــدوات والمحاضرات والمؤتمرات
واســتقطاب نخبــة مــن المتحدثيــن والمحاضريــن والباحثيــن واألكاديمييــن مــن خــال شــراكاتنا
ً
عالميــا.
وبالتعــاون مــع مؤسســات علميــة معتمــدة

•

توفيــر بيئــة تدريبيــة تــزود الموظفيــن بالمعــارف والمهــارات والكفــاءات الالزمــة وتوفيــر فــرص تدريــب
وتطويــر مســتمرة ومتكاملــة للمؤسســات.

•

تنميــة القــدرات وصقــل المهــارات الفرديــة والجماعيــة داخــل الهيئــات والمؤسســات والشــركات حــول
آليــات ومنهجيــات استشــراف المســتقبل لبلــوغ أهــداف المؤسســة بأعلــى كفــاءة ممكنــة.

•

إعــداد و تطويــر محتــوى البرامــج والــدورات التدريبيــة المخطــط تقديمهــا للموظفيــن علــى ضــوء
احتياجــات المؤسســة ووفــق خطتهــا التطويريــة عبــر برامــج ونظــم تدربيــة حديثــة.

•
•
•

تقديم الحلول التطويرية والتأهيلية للقطاع اإلداري.
تقديم االستشارات إلحداث التنمية و التطوير للقدرات اإلدارية وتحقيق األهداف اإلستراتيجية.
قياس تأثير نتائج برامج التدريب والتطوير على األداء الفردي والمؤسسي.

االبتكار والتميز المؤسسي
تضــم المؤسســة فريــق عمــل متخصــص فــي قســم االبتــكار والتميــز المؤسســي مهمتــه دعــم
ومســاندة إدارة التدريــب علــى إعــداد الخطــط الخاصــة باالبتــكار والتميــز بنــاء علــى ســيناريوهات
مســتقبلية ،وتدريــب المؤسســات علــى قــراءة المتغيــرات بطريقــة علميــة ،وتصميــم النظــم
المتكاملــة الستشــراف المســتقبل ،وتحليــل البيئــة الداخليــة والخارجيــة وتحديــد الفــرص المتاحــة
ـا عــن كيفيــة توظيــف مفهــوم استشــراف المســتقبل وأدواتــه فــي اســتباق التحديــات ،والعمل
فضـ ً
ً
علــى إيجــاد حلــول تقــوم أساســا علــى االبتــكار كمنهــج لتطويــر الخدمــات والعمــل الحكومــي وفــق
رؤيــة مســتقبلية .وذلــك مــن خــال :

ما يميزنا

•

بنــاء التفكيــر اإليجابــي كأســاس لالبتــكار والتميــز والتوافــق مــع التحــوالت العالميــة الجديــدة
وتحديــات العصــر.

•
•
•
•

إعداد الخطط والبرامج وتقييم األداء لتحقيق التميز الحكومي .

•
•

تطبيق أساليب التخطيط الفعال في الواقع العملي وكيفية المتابعة السليمة عن بعد.
االبتكار كثقافة في التخطيط ومتابعة األعمال.
وضــع التنظيــم الديناميكــي الفعــال لتحقيــق التميــز الحكومــي كنتيجــة حتميــة مبنيــة علــى
االبتــكار.
كيفية إيجاد التنسيق الخالق ودعم جودة حياة العمل والقيم المحورية لها.
إدارة التغيير والتطوير الشامل والمستمر.

الجودة وتقييم األداء
تضــم المؤسســة فريــق عمــل متخصــص فــي قســم الجــودة وتقييــم األداء يعمــل علــى ضمــان اســتيفاء
معاييــر الجــودة بالمؤسســة والخدمــات المقدمــة والتأكــد مــن كفاءتهــا وفاعليتهــا ،وضمــان القيــام
بإجــراءات التحســين المســتمر فيهــا و اقتــراح الخطــط والبرامــج الســتيفاء معاييــر ضمــان الجــودة وذلــك
مــن خــال تطبيــق بعــض معاييــر الجــودة المتمثلــة فــي األتــي :

ما يميزنا

•

تصميــم وتطويــر ومراجعــة برامــج ضمــان الجــودة والتحســين المســتمر لكافــة النشــاطات التــي تقــوم
بهــا المؤسســة.

•

بنــاء وتطويــر أنظمــة لقيــاس وتحديــد جــودة الخدمــات التــي تقدمهــا المؤسســة وكفــاءة وفعاليــة األداء
وتطبيقهــا.

•

قيــاس وتحليــل مســتوى جــودة الخدمــات واإلنتاجيــة بشــكل دوري ومقارنتهــا بالمعاييــر المحــددة
وإعــداد تقاريــر.

•

تقييــم البرامــج التدريبيــة والتأهيليــة والتأكــد مــن اســتيفائها لمعاييــر الجــودة واالعتمــاد ،والتنســيق
بشــأن التحســين المســتمر فيهــا مــع اإلدارات والقطاعــات التدريبيــة ذات العالقــة.

•

قيــاس أثــر العائــد مــن تطبيــق نظــام التدريــب والتطويــر ومــدى تأثيــره علــى األداء الفردي والمؤسســي،
وذلــك باســتخدام معاييــر المفاضلــة فــي مجــاالت التقييــم وقيــاس األثــر والفاعليــة للنشــاط التدريبــي،
حيــث يعتبــر مفهــوم قيــاس أثــر العائــد مــن التدريــب مــن اهــم المعاييــر التدريبيــة ليــس كقيــاس لعائــد
االســتثمار فــي التدريــب فقــط ،بــل مؤشــر لمعرفــة المــردود اإليجابــي أو الســلبي للبرنامــج التدريبــي
بعــد انتهــاء الــدورة ،مــع وضــع مقتــرح لبرنامــج تكميلــي أو مــا يســمى ( مخرجــات االحتياجــات التدريبيــة
المتقدمة).

•

وتضــم المؤسســة أيضـ ًـا فريقـ ًـا متخصصـ ًـا فــي قســم تطويــر الخدمــات يعمــل علــى تطويــر النظــم
والمســارات والبرامــج التدريبيــة الحديثــة لمعرفــة إمكانيــة رفــع المــردود اإليجابــي و مــدى االســتفادة
للمتدربيــن ووقــوف المؤسســة علــى المهــارات التــي تــم اكتســابها ،وإمكانيــة التطبيــق بعــد الــدورة،
ومــدى انعكاســه علــى المتــدرب فــي عملــه.

آلية العمل
نعمــل فــي مؤسســة استشــراف المســتقبل لالستشــارات والتدريــب بطريقــة احترافيــة وإداريــة فعالــة مــن
خــال فريــق عمــل خبيــر و بمشــاركة جميــع اإلدارات واألقســام لضمــان تحقيــق أهــداف العميــل لتحقيــق
أكبــر عائــد معرفــي.
و نحــرص فــي مؤسســة استشــراف المســتقبل علــى توفيــر خدمــات متميــزة تحقــق رضــا عمالئنــا مــن
خــال تبنــي منهــج اســتباقي بشــأن إدارة جــودة الخدمــات والوفــاء بالتزاماتنــا وتقديــم الدعــم الفنــي
والتســهيالت الالزمــة علــى مــدار الســاعة ،حيــث يعــد رضــا عمالئنــا أبــرز أولوياتنــا و محــور قيمنــا حيــث تتــم
تلبيــة احتياجــات عمالئنــا بمهنيــة عاليــة عبــر فريــق عمــل متعــاون يتمتــع بالمعرفــة ،ويتفهــم احتياجاتكــم،
ويجيــب على استفســاراتكم.

ما يميزنا

وتوفــر مؤسســة استشــراف المســتقبل مــن خــال إدارة الدعــم والخدمــات المســاندة أفضــل الخدمــات
ـا عــن تلبيــة احتياجــات العمــل مــن
التــي تتيــح للمتــدرب إمكانيــة تحقيــق أكبــر قــدر مــن االســتفادة ،فضـ ً
خــال اإلشــراف والتنفيــذ لكافــة الخطــط التشــغيلية وتلبيــة متطلبــات العميــل مــن حجــز الفنــادق وتجهيــز
قاعــات التدريــب والمطبوعــات ووســائل الدعــم المســاندة مــن معــدات وتجهيــزات لضمــان تحقيــق أهداف
العميــل عبــر تطبيــق أفضــل المعاييــر للخــروج بأفضــل النتائــج.

