
دعم مبادرات اإلصالح في العالم العربي
لمحة عنا

تطوير
السياسات العامة

اإلصالح
التشريعي

حشد
التأييد

المقر الرئيسي
عّمان، األردن

التأسيس
آيلول ٢٠١٠

الملكية
 شركة خاصة ذات
مسؤولية محدودة



مشروع تغطي قضايا  80 يزيد عن  ما  قيادة ودعم  الماضية من  السنوات   تمكن فريق       خالل 
ومواضيع مختلفة لعدد كبير من العمالء

 تعمل شركة          وفريق عملها على توفير الدعم الالزم لمجموعة واسعة من الجهات العاملة
في مجال اإلصالح والتطوير

المجتمع
المؤسساتالمدني

عمالؤنا

القطاع
العام

مجالس الوزراء
الوزارات المركزية

الهيئات الحكومية المستقلة
البلديات
البرلمان

المنظمات غير الحكومية
 جمعيات األعمال االقتصادية

غرف التجارة / غرف الصناعة
النقابات

األحزاب السياسية

مراكز البحوث
الهيئات الدولية المانحة

المؤسسات الدولية التنموية
 الشركات االستشارية

ATA 

ATA 



األبحاث
المتخصصة

التطوير المؤسسي
الشمولي

صياغة أوراق السياسات
وأوراق الموقف

التشاور وإشراك
أصحاب العالقة

صياغة التشريعات
الذكية

تخطيط وإدارة
مشاريع اإلصالح

التدريب
المتخصص

حوكمة
القطاع العام

تقييم السياسات
والتشريعات المتكامل

لماذا         ؟خدماتنا
الوثوق بها إلدارته منهجية يتم  تتبنى       في كل مشروع 
خاصة عمل  منهجية  تصميم  أجل  من  المشاريع  إدارة 

ومميزة لكل مشروع تطوير

وتطبيق تصميم  يمكننا  عمالئنا،  احتياجات  إلى  استناًدا 
 أدوات اإلصالح المختلفة التي تم بناؤها على مر السنين لتوفير
كامل تغطي  التي  الخدمات  من  واسعة  مجموعة 

متطلبات أي مبادرة إصالح

ATA المعرفة
المحلية 

الممارسات
الدولية

التشاركية
الجودة

.

.

ATA

 تمكنت           من عبور الحدود وتقديم الخدمات المختلفة لعمالئها في جميع أنحاء المنطقة بما في
واإلمارات السعودية،  العربية  والمملكة  وتونس،  والعراق،  والسودان،  ومصر،  ولبنان،  األردن،   ذلك 

العربية المتحدة، وقطر، والكويت، وتركيا

ATA 

.



فريقنا
الذين يشكلون أساس نجاح الشركة وإنجازاتها الخبراء والموظفين  للعديد من   تعد        موطنًا 

المستمرة
ATA 

REN@atareform.com: أرسل لنا سيرتك الذاتية على العنوان التالي
انضم إلى شبكة خبراء اإلصالح

أفضل تقديم  خالل  من  العربي  العالم  في  اإلصالح  لمبادرات  المرجع  نكون  أن   -  هدفنا 
الموارد واألفكار والحلول لعمالئنا

في ومستشار  كمدرب  عاًما   26 بخبرة  محمد  يتمتع 
مشاريع إدارة  في  واسعة  وخبرة  المشاريع،  إدارة 
العام القطاع  مؤسسات  داخل  التغيير  ودعم  التطوير 

والمجتمع المدني بهدف تعزيز قدرتها التنافسية

مبادرات إدارة  في  عاًما   23 بخبرة  رامي  يتمتع 
اإلصالح ومشاريع  واالجتماعية  االقتصادية  التنمية 
من للعديد  مستشار  وهو  المنطقة.  في  التشريعية 
والحوكمة السياسات  تطوير  مجاالت  في  المؤسسات 

.وحشد التأييد وبناء القدرات

محمد عماوي
الشريك المدير

رامي التكروري
شريك / مستشار رئيسي

الخدمات المختصين في تقديم  والخبراء  المشاركين  الموظفين   توفر         مجموعة كبيرة من 
 لتشمل جميع المجاالت الفنية وكافة الجوانب الداعمة للمشاريع مثل التخطيط االستراتيجي وإعادة

.هندسة العمليات، والدراسات االقتصادية، والتقييم والمتابعة، والتواصل االستراتيجي

المشاركون والخبراء

.
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٣٩١ شارع الملك عبد اهللا الثاني
مجمع البركة (١)، الطابق ٢، المكتب رقم ٢

ص.ب. ٩٢٨٣٦٥
عمان ١١١٩٠ األردن

ت: ٥٨٦٥٦١٦
info@atareform.com
www.atareform.com

/atareform

٩٦٢+٦

تواصل معنا


