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 س ــــؤســملـ الة اــــرس
 

صالبة  نسعى على الدوام للمحافظة على موقعنا القيادي و  الوعد األخضر نحن في شركة 

المالية التي نتحلى بها في السوق المحلية بالتوازي مع مواصلة وضع عمالئنا في   قدرتنا 

 قمة أولوياتنا. 

عندما أقول: بأننا مستمرين بالسعي   االستثنائي  TGP الـأعضاء فريق بالنيابة عن  متحدثا  

الجودة العالية بالتزام متواصل منذ بداية   جاهدين ألن نزود عمالئنا بالمنتجات والخدمات

 بكل السبل الممكنة.  وتوقعات عمالئنا رحلتنا ألن نتعدى طموح 

في توجيه   ساعدت بال أدنى شك   رحلتنا االستكشافيةإن الخبرة التي اكتسبناها خالل 

في االسواق التنافسية في وقتنا الحاضر بأن نركز على   نواجها وتخطي التحديات التي  

 . وعمالئها TGPفريق  وهي:عناصرنا الجوهرية أال  

تسعى لزيادة  المؤسسات  تتزايد بشكٍل مطرد، فإن المتطلبات االقتصادية   بما أن 

يقين  حالة عدم المن  . ومن المعلوم بأن عملنا لم يكن محصننا  المكاسب بأقل التكاليف

سك بالتزامنا  مصرين على التم فنحن  ، ومع ذلك،المنطقة والسياسي في االقتصادي  

الطريقة األمثل  هي هذه  لقناعتنا بأن   دم لهم منتجات وخدمات مبتكرة تجاه عمالئنا بأن نق 

 رؤيتنا المستقبلة.  لخلق-لنا بالنسبة –

 ولكم جزيل الشكر  

 المخلص لكم  

 عيد  حسام

 

 

 

 

 

 

  



 لمحة عامة  
هدفها ان تكون أفضل مزود لحلول الموارد  و 2015 تأسست شركة الوعد األخضر عام 

البشرية في المنطقة من خالل تقديم حلول موارد بشرية تناسب الشركات من كافة  

االحجام واالحتياجات في القطاعات المختلفة، لتساعد هذه الشركات على تحسين  

 أدائها.

نسعى ألن   إننا ا بالحلول األمثل حيث هتزويد عمالئإن استراتيجية الشركة تكمن في 

 .  دائهمأ  رفع مستوى و هممشكالتحل  ب لعمالئنا فيما يخص  نصبح شركاء  

متكاملة بالطرق  تقديم حلول موارد بشرية  من خالل عمالئها  الوعد األخضرتخدم شركة 

 :التالية

 Providing HR)  وتطبيقها والتدريب عليها  الموارد البشرية  حلول تزويد العمالء ب .1

solutions and train customer staff to use it). 

ة عن طريق تواجد كادر شركة الوعد  الموارد البشريإدارة تزويد العمالء بخدمة  .2

 Providing)  ليصبح موظفونا هم قسم الموارد البشرية للعميلاألخضر عند العميل 

HR out-sourcing service where TGP staff act as HR department for 

customer.) 

 (. On-Cloud HR solutionsتزويد العمالء بحلول الموارد البشرية السحابية )  .3

 

األنظمة  له أحدث  بقدرة مالية قوية وفريق لوجستي كفؤ متوفرا   مدعومة  قسامهذه األو

توفير   من بصيرتها مكنتنا مدعومة  برؤيتها والشركة إن خبرة  .الدورات التدريبية مهنية   وأكثر

 . ة في مجاالتهمي قياد  مراكزا    يتبوؤواالتوجيه األمثل لعمالئنا والذي سمح لهم ألن 

 

 المهمة  
حلول وخدمات تقنية واستشارية لعمالئها تتناول  هي توفير الوعد األخضر إن مهمة شركة 

المؤسسة وتطوير هذه الموارد والمحافظة على  جميع نواحي إدارة الموارد البشرية في 

بالدورات التدريبية   .  وهذا كله يمكن إنجازه عن طريق تزويد طاقم عمل الشركةالمواهب

 لتوظيف مهاراتهم بأعلى المعايير. 

 



 الرؤية  
إننا نؤمن بأن  ، بالشراكة المستدامة بينها وبين عمالئهاالوعد األخضر  تؤمن شركة 

مكنوا من  يصبحوا جزءا  من طاقم عمل عمالئنا خالل أي تعاون ليت مستشارينا عليهم أن 

 بديلة للمشاكل المدرجة في توصياتهم.   حلوال  تقديم توصيات متكاملة ومنطقية و 

أن الحلول األمثل للمشكالت ك أكثر من طريقة لحل أية مشكلة وإننا نؤمن كذلك بأن هنا

ي قدمت لعميل آخر ولذلك فإن خدمتنا  الت  بالضرورة تلكلدى أي عميل من عمالئنا ليست  

 فريدة من نوعها.

إن فريق مستشاري شركتنا يسعون دوما  لفهم احتياجات عمالئنا بذات القدر الذي  

 . فعالةيفهمون مشاكلهم لذا فإنهم ال يقدمون حلوال  في 

 

  وأهدافنا انجازاتنا
عندما كانت قسم حلول األعمال في   2009رحلتها بدأت عام الوعد األخضر شركة بدأت  

على   بإصرار مجموعة الحلول القياسية المتكاملة )الشركة األم لشركة الوعد األخضر( 

 . واثقةالنمو والتوسع من خالل خطوات ثابتة و

طور قسم حلول االعمال في شركة الحلول    2015الى   2009خالل السنوات من  

مجموعة من التطبيقات تحت االسم التجاري فولت إلدارة الموارد البشرية  القياسية  

(VOLT HRMS  وتم بيعة في المنطقة وبعد النمو المتواصل لخدمات قسم حلول األعمال )

 تم فصلة الى شركة مستقلة باسم "شركة الوعد األخضر" 

  لها واآلتي ط أهدافها المخطخالل السنوات القليلة السابقة أنجزت الشركة العديد من 

 -اإلنجازات: أعظم، واهم هذه 

( وجعلة من المنتجات القيادية في  VOLT HRMSبناء نظام الموارد البشرية فولت )  ➢

 مجال الموارد البشرية في األردن والمنطقة 

 ( VOLT CLOUD servicesحلول فولت للموارد البشرية من خالل االنترنت )تزويد  ➢

 . (HR Outsourcing)خدمات الموارد البشرية تزويد العمالء ب ➢

 

 

 

  



 خدمات شركة الوعد األخضر 
 

   الموارد البشريةنظام فولت إلدارة 

 

 على النحو التالي:   بإدارة الموارد البشريةهو نظام متكامل من التطبيقات ُيعنى 

الرواتب .1 المتعلقة  :  (VOLT PAY)  نظام  المالية  التفاصيل  كافة  )الرواتب،  ويتضمن  بالموظفين 
األمور   من  وغيرها  االدخار  صندوق  مع  والتعامل  والمخالصات  والمكافآت،  العالوات،  االقتطاعات، 

 المالية(. 
الموظفين   .2 وهو متخصص في تعريف الهيكل التنظيمي للشركة،  :  (VOLT HR)نظام شؤون 

 .الهيكل الوظيفي، ومعلومات الموظفين، وإدارة العقوبات والكتب الرسمية
ويتضمن كافة التفاصيل المتعلقة بالموظفين  : (VOLT ATTENDANCE) نظام مراقبة الحضور   .3

تعريف   اإلضافي،  والعمل  والتأخير  والغياب  الحضور  لمراقبه  الحضور  مراقبة  ساعة  مع  )التكامل 
 ساعات العمل، جداول العمل وتقاريرها(.

للمشاريع .4 العمل  ويتضمن كافة التفاصيل المتعلقة  :  (VOLT TIME SHEETS)  نظام جداول 
 (. بالوقت الذي يقضيه الموظفون بالعمل في مشروع معين أو مع عميل معين

الكفاءات .5 إدارة  بالموظفين  :  (VOLT COMPETENCY)   نظام  الخاصة  التفاصيل  كل  ويتضمن 
واإلحالل  التدريبية،  االحتياجات  تقييم  التدريب،  الوظيفية،  المسارات  التقييم،  )التوظيف، 

 . لتعاقبي(ا
a.   الموظفين  أداءتقييم  إدارة  (Performance Management) :  ويتضمن كل ما يتعلق

بتقييم األداء للموظفين والوحدات التنظيمية والشركة من تحديد ألهداف وظيفية وكفاءات  
 مطلوبة ومؤشرات لقياس األداء. 

b.   التدريب بتحديد االحتياجات  ويتضمن كل ما يتعلق  :  (Training Management)إدارة 
 التدريبية وبناء خطط تطوير الموظفين ومتابعة التدريب.

c.   التوظيف تحديد  :  (Recruitment)إدارة  من  بالتوظيف  يتعلق  ما  كل  ويتضمن 
وتقديم   المقابالت  واجراء  وتحديد  االلكتروني  الشركة  موقع  على  ونشرها  االحتياجات 

 عروض العمل وتوظيف المتقدمين المقبولين. 
d. الموظفين  استبي ويتضمن كل ما يتعلق ببناء استبانة  :  (Employees Surveys)انات 

وتحديد نوع األسئلة ووزنها ليتم استعمالها من قبل الموظفين لتقييم الدورات التدريبية او  
المتقدمين للوظائف او مقابلة نهاية الخدمة او اجراء استبيان لقياس رضى الموظفين عن  

 أي موضوع. 
ا .6 الخدمة  للموظفيننظام  النظام (VOLT ESS)  لذاتية  : يسمح للموظف والمدير باستخدام 

وطلب   المخزنة  المعلومات  عن  واالستعالم  المحددة،  والمسارات  الصالحيات  حسب  مباشرة، 
 الحركات والموافقة عليها. 

الذكية انظام   .7 لبيئة  ( VOLT MOBILE)  لهواتف  يتوفر   :Android  وiOS   للموظف ويسمح 
باالطالع على بعض معلوماته وارصدة إجازاته وقسيمة راتبة وطلب اجازات بكافة أنواعها ويسمح 
حسب   وذلك  لموافقته  بحاجة  حركة  أي  على  للموافقة  باإلضافة  الشيء  نفس  بعمل  للمدير 

 الصالحيات والمسارات المحددة.



البشرية   .8 الموارد  تخطيط  : (VOLT MANPOWER PLANNING (BUDGETING))نظام 
والتامين  والعالوات  الرواتب  ناحية  من  البشرية  الموارد  كلفة  بتخطيط  يتعلق  ما  كل  ويتضمن 

 الصحي والضمات االجتماعي والمنتفعات ورحالت العمل والتدريب والتوظيف. 
القيادة   .9 لوحة  كلف :  (DASHBOARDS  VOLT)نظام  عن  بيانية  تقارير  اظهار  ويتضمن 

بكافة   والعمل  الموظفين  والمغادرات  واالجازات  والغيابات  والتأخيرات  الدوام  ومعلومات  اشكالها 
 اإلضافي ومعلومات الدوران الوظيفي وغيرها. 

للتظلم    .10 شكاوى  :  (VOLT GRIEVANCE)نظام  لتقديم  الموظفين  يخدم  ما  كل  ويتضمن 
 . مقدمةوتحديد لمن تذهب والسماح فقط للموظف بإقفال الشكوى بعد اقتناعه بالحلول ال

ويتضمن كل ما يتعلق بتعريف مهاء واعطائها : (VOLT TASK MANAGER)نظام إدارة المهام    .11
للموظفين ومتابعتها وتحديد المهام التي يجب عملها إلصدار الرواتب او عند بدء االجازات او عند 

 التوظيف او انتهاء الخدمة. 
العمالء   .12 استبيانات  استبيانات وهو  :  (VOLT CUSTOMER SURVEYS)نظام  بنظام  شبيه 

  الموظفين مع الفرق ان االستبيانات يتم ارسالها للعمالء والمتابعة عليها وتحليل نتائجها.

: ويتضمن تعريف االصناف التي تشتريها الشركة  ( VOLT Purchase Orders)نظام طلبات الشراء  .13

والموردين الذين تتعامل معهم الشركة وفئاتهم والمسارات والموافقات المطلوبة الستكمال طلبات  وفئاتها 

 الشراء ومتابعة الطلبات واستالم البضائع المطلوبة والدفعات.

 

  



 : CLOUDكالود   عبر الموارد البشريةنظام فولت إلدارة شؤون 
يريدون االستفادة من خدمات فولت    نظام فولت لشؤون الموظفين متوفر للعمالء الذين

 ومتطلبات األجهزة.   مع البرمجياتالتعامل  عن متاعب بعيدا  

أتمتة كاملة مما  ب لعمالئه  يوفر عروضا   CLOUDإن نظام فولت لشؤون الموظفين عبر كالود  

 طبيعة عملهمو يسمح لعمالئنا اختيار الخدمات األفضل واالستخدام األمثل الذي يتناسب 

 . هذا االشتراك مدة  وذلك عن طريق االشتراك بالخدمة وتحديد

  عديدة دة مزو   عبر قنوات ستخدم يمكن أن يُ ومزود مستقل    هو CLOUDفولت عبر كالود 

 غيرهم.مثل: مايكروسوفت آزور و

 

 

  



 العمالء  
 :  على سبيل المثال ال الحصرجميع القطاعات عمالء من   الوعد األخضر شركة ل

 التأمين.قطاع  ➢

 القطاع الصناعي.  ➢

 الهيئات غير الربحية.  ➢

 القطاع الغذائي.  ➢

 االتصاالت خدمات قطاع  ➢

 القطاع المالي.  ➢

 الموانئ  ➢

 

 

 خدمات شركة الوعد األخضر البالد التي تتواجد بها 
 األردن  ➢

 السعودية  ➢

 االمارات العربية المتحدة ➢

 البحرين  ➢

 الكويت  ➢

 قطر ➢

 عمان  ➢

 العراق  ➢

 مصر  ➢

 ليبيا  ➢

 فلسطين ➢

 


