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نحو بناء قدرات قيادية

MISSIONالرسالة

VISIONالرؤيــة

المساهمة في بناء وتطوير القيادات 
مجتمعيًا وإداريًا في بيئة األعمال في الوطن 

العربي عن طريق توفير االستشارات 
والدراسات والتدريب.

Contribute in building and developing 
leaders in the Arab business environment by 
providing professional consultations, 
trainings, and assessments for 
organizations and individuals.

Towards Building Leadership Capabilities



منصب  على  شخص  حصول  أحيانًا  السهل  من 
كيف  هو  دائمًا  الصعب  السؤال  ولكن  إداري، 

يمكننا أن نصنع منه قائدًا؟ 
قدوات  انطلقت  السؤال  هذا  على  إجابًة 
لالستشارات لسد الحاجة إليجاد وتعزيز القدرات 

القيادية في المشهدين المحلي واإلقليمي.

االستشارات  متميز في مجال  "قدوات" العب 
اإلدارية والقيادية بسبب القدرة على فهم لغة 
المجتمع النفسية واالجتماعية، إذ يعتبر الذكاء 
البرامج  تهيئة  في  أساسيًا  رافدًا  المجتمعي 
فاعلة  نتائج  إلى  للوصول  العالمية  التدريبية 
لكي  والمتدرب  المتلقي  تطوير  في  تساهم 

يكون قائدًا فاعًال.

رجال  القادة هم  بأن  ندرك جيدًا في "قدوات" 
المخاطر  مع  يتعامل  ومن  األمامية  الخطوط 
الوحيد  السبيل  وبأن  والتحديات،  والمنافسة 
معاش  حاضر  إلى  المشرق  المستقبل  لتحويل 
قادة  صنع  أساسي  وبشكل  يرافقه  أن  البد 

مميزين.

وسعيًا منا في "قدوات" لحل هذه األزمة في 
الحكومية  القطاعات  في  سواء  منطقتنا 
والخاصة والتطوعية، عمل فريقنا التدريبي على 
بشكل  يزيد،  أو  الزمان  عقٍد من  أكثر من  مدى 
عمل  بيئة  دراسة  على  وجماعي،  فردي 
تدريبية  برامج  وتطوير  وأفرادها،  المنظمات 
خاصة  احترافية  ونظم  دقيقة  قياس  وأنظمة 
التحديات  بذلك، مما جعل فريقنا مطلعا على 
نفس  في  وقادرًا  الراهنة،  والمشاكل  القائمة 
الواقعية  الحلول  أفضل  رسم  على  الوقت 

لمجابهتها.

أننا نعمل مع عمالئنا بصورة منهجية وآلية  إذ 
واكتشاف  القادة  تمكين  على  وعملية  علمية 
خالل  من  بهم  الخاصة  والضعف  القوة  نقاط 
ما  لمعالجة  تفصيلية  وبرامج  خطط  وضع 
الدورات  على  عالوة  تحديات.  من  يواجهونه 
أدوات  المباشر واستخدام  والمشورة والتوجيه 

لقياس وتحقيق األثر الفوري.

It is not always difficult to find a person for a 
management post, but the hard question is what 
kind of a leader would he make?

“Qodwat” Management Consultancy was launched 
to meet the need to find and strengthen leadership 
capabilities in the Arab world.

“Qodwat” is a distinguished player in the field of 
management and leadership consulting because of 
the ability to understand the social and psychological 
attributes of our societies. Community intelligence is 
an essential element in the formation of international 
training programs that contribute to the development 
of effective leaders.

We are well aware that "leaders" are the front-line 
men, those who deal with risks, competition and 
challenges. We further believe that a clear path to a 
brighter future is accompanied by the creation of 
distinguished leaders.

In “Qodwat”, we deal with crisis management but it is 
the “crisis of management” in our region that we 
tentatively attend to. Working governments, private and 
voluntary sectors, our team has been striving 
individually and collectively, for more than a decade, to 
study the environment of organizations and their 
members, develop training programs, accurate 
metrics and adaptive systems. This has made our 
team aware of existing challenges and, while at the 
same time drawing the best realistic solutions in 
response.

We work with our clients systematically, 
scientifically and practically to empower 
leaders and discover their strengths and 
weaknesses to develop detailed plans 
and programs that address challenges. 
Besides arranging courses, 
counseling, personal coaching, 
we utilize effective metrics 
to assess and achieve 
a swift impact.



للســـوق  تقـــدم  قـــدوات لالستشـــارات 
المحلي واإلقليمـــي منهجيتها الجديدة 
القيـــادة  منظومـــة  تطويـــر  إطـــار  فـــي 
الواعيـــة فـــي الكويـــت والوطـــن العربي 
التي نســـعى من خاللهـــا، وبالتعاون مع 
شبكة مستشارينا ومدربينا المعتمدين، 
إلـــى تطويـــر مهـــارات القيـــادة بتمـــاس 
قريـــب مـــن اســـتراتيجيات المؤسســـات 

الطموحة.

Qodwat Management Consultancy 
offers the local and regional market 
its new methodology in developing the 
conscious leadership system in 
Kuwait and the Arab world, in which 
we, in cooperation with our network of 
certified consultants and trainers, 
develop leadership skills approaching 
the strategies of aspiring institutions.

خدماتنــا
Our Services



تعتبر االستشارات والدراسات بندًا هامًا وحيويًا في 
والتثقيفية  التعليمية  والهيئات  الشركات  برامج 
تكون في صدارة  أن  على  تعمل من خاللها  والتي 

سوق العمل والمنافسة.
نتميز في " قدوات " بتقديم خدمات االستشارات 
بشكل  تكون  والتي  بالعميل  الخاصة  والدراسات 
معد ومّفصل له لسد نقص الخبرة في مجال معين 

والتطور فيه.
في  والدراسات  االستشارية  الخدمات  مجال 

"قدوات" يشمل:

استشارات ودراسات

Assessment and consultation are a vital item in the 
programs of companies, researchers and 
educational bodies through which they work to be at 
the forefront of market competition.
In “Qodwat”, we are distinguished by providing 
client research and consultancy services, which are 
prepared and detailed to remunerate the lack of 
experience in a particular field of expertise.
The scope of “Qodwat’s” services includes:

• Establishing clear mission & vision statements.
• Defining the objectives and values   of the organization 

and developing strategies and operational plans.
• Assessing and optimizing organizational strategy.
• Targets-driven restructuring.
• Optimizing utilization of systems and technologies.

• Preparing organizational structures and 
dividing the organization's activities into 
administrative units based on the industry and 
the nature of the activity.

• Defining tasks and responsibilities for each 
business function, analyzing and tailoring job 
descriptions.

In association with a our partners of management 
and development experts, “Qodwat” offers:

• إعداد الرؤية والرسالة للمنظمة.
• تحديد أهداف المنظمة وقيمها ومن ثم رسم االستراتيجية 

الخاصة بها، والخطط التشغيلية لها.
• تقييم وتنقيح االستراتيجية .

• إعادة هيكلة المنظمات حسب آلية رسم مسارات األعمال.
• تبني النظم والوسائل التكنولوجية لالستخدام األمثل من 

قبل الهيئات والشركات.

إلى  المنظمة  نشاط  تقسيم  ثم  التنظيمية  الهياكل  إعداد   •
وحدات إدارية بناء على طبيعة النشاط أو نوعية العمالء.

وتحليل  اإلدارات  ومسئوليات  مهام  تحديد  ذلك  يلي   •
الوظائف الخاصة بها وإعداد الوصف الوظيفي لها.

 وبفضل شركاء "قدوات" المتخصصين في مجال 
االستشارات والدراسات فإننا نقدم بالتعاون معهم ما يأتي:

Assessments
& Consultation services



التطوير  لتحقيق  التدريبية  الدورات  من  مناص  ال 
والشركات،  الحكومية  المؤسسات  به في  المرغوب 
ولذلك فإننا في  " قدوات " نطور الدورات التدريبية 
ووضع  البشري  المال  رأس  تنمية  شأنها  من  التي 
آليات لتحسين وظائف العمل الفردي والجماعي في 

مستويات اإلدارة والقيادة المختلفة:
(اإلدارة العليا / الوسطى / األمامية ). 

نقدم في " قدوات " دورات خاصة في المجاالت التالية:

An organization's success a 
reflection of the quality level of its 
human resources. “Qodwat's” 
scientific training programs are 
designed to cover the most critical 
managerial disciplines within public 
and private sectors:

• Managerial Skills (Basic - Advanced -Executive).
• Strategic planning & Management.
• Teamwork skills.
• Change Management.

• Self-perception.
• Emotion & Social intelligence.
• Promotion qualification.
• Personal development.

“Qodwat” associates with a wide network 
of accredited professionals, offering 
highly advanced training programs in the 
following areas:

• مهارات القيادة (أساسية – متقدمة – تنفيذية).
• اإلدارة والتخطيط االستراتيجي.

• مهارات العمل الجماعي.
• قيادة التغيير.

• الوعي الذاتي
• الذكاء العاطفي والمجتمعي.

• التجهيز للترقي الوظيفي.
• التطوير الذاتي.

وبفضل شركاء "قدوات" المتخصصين 
في مجال االستشارات والدراسات فإننا 

نقدم بالتعاون معهم ما يأتي:

تدريــب Training



خبراتـــك هـــي ثروتك. وســـنعمل معك، 
يدًا بيد، الستكشاف مواطن القوة في 
بشـــكل  أهدافـــك  تحديـــد  شـــخصيتك، 
واضـــح، ومحاولـــة تجاوز العقبـــات التي 
تمر بمؤسستك. التوجيه الشخصي قد 
يكـــون كل ما تحتاجه كقائد للمضي إلى 

األمام وبثقة. 

في " قدوات " نقدم التوجيه الشخصي 
الفـــرق  القيـــادة وإدارة  فـــي مجـــاالت 
الفرديـــة  التواصـــل  مهـــارات  وتنميـــة 
زيـــادة  إلـــى  يـــؤدي  ممـــا  والجماعيـــة 

االنتاجية وفعالية المنظمة.

Your expertise is your prime asset, and we 
will work with you, hand in hand, to maximize 
them, exploring the strengths of your 
personality, clearly defining your goals, and 
trying to overcome obstacles within your 
organization. Coaching may be all you need 
as a leader to move forward with confidence.

At “Qodwat” we offer coaching and 
mentoring in the areas of individual and 
group communication skills development, 
leadership and team management, which 
guarantee a significant leverage for your 
productivity and prosperity of your 
organization.

التوجيه الشخصي
Coaching



+965 606 00061
للتواصل

info@qodwat.com

www.qodwat.com

نحو بناء قدرات قيادية

Contact us

Towards Building Leadership Capabilities


