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ســيالحظ الناس لدى اطالعهم عىل التقرير الســنوي األول ملنطقة الرشق األوســط لعام 2016، أنه 

وعــىل الرغــم مــن بعض التحديات، شــهدت ¡ دبليــو يس عاماً ناجحاً للغاية. ف  هو رأيك بهذا الشــأن؟

تشهد منطقة الرشق األوسط تحوالً كبÇاً يحدث ملرة واحدة كل جيل، ك� نرى خمس قوى، أو "توجهات 

كربى"، تؤثر عىل العاù– وهي التغÇ الدÑوغرايف والتحول يف القوى االقتصادية يف الرشق والتوسع الحرضي 

املتزايد وندرة املوارد والثورة التكنولوجية الهائلة. وتقع املنطقة يف مركز هذه التوجهات الكربى التي 

يؤثر كل منها عىل املنطقة بشكل كبÇ. وقد أدت هذه العوامل، إىل جانب الزخم الناتج عن انخفاض أسعار 

النفط املتوقع استمراره لفرتة طويلة، إىل موجة من التحول يف جميع دول مجلس التعاون الخليجي. وقد 

بدأنا العمل عىل العديد من برامج التحول يف اململكة العربية السعودية خاصة عند االعالن عن إطالق 

رؤية اململكة 2030 ، التي تسعى اململكة من خاللها إىل تنويع اقتصادها بعيداً عن النفط وإجراء مجموعة 

من اإلصالحات األخرى.

ورغم استمرار التحديات التي تواجهها املنطقة بشكل مؤسف، إال أننا مازلنا ملتزم� بالعمل يف جميع 

أنحاء املنطقة. فتشهد مرص تقدماً اقتصادياً إيجابياً، ك� أننا نحافظ عىل حضورنا الفعال يف كلٍّ من العراق 

وليبيا.

 Çالخارجي، إال أن هذا املستوى من التغي ùر بأوقات صعبة بالنسبة للعاò لذلك نعم، فقد يبدو أن املنطقة

وقدرتنا عىل تقديم الحلول "بدءاً من وضع االسرتاتيجية وحتى التنفيذ "إىل جانب عالقاتنا القوية عىل 

الصعيد اإلقليمي جعلتنا نشهد عاماً ناجحاً، إذ جاء أداء الرشكة قوياً وارتفعت اإليرادات بنسبة 14% هذا 

العام.

وأود انتهاز هذه الفرصة لتقديم الشكر إىل جميع زمالü من الرشكاء واملوظف� عىل عملهم الجاد 

والتزامهم وإىل عمالئنا، بالطبع، عىل ثقتهم فينا.

µ يســبق أن قامــت رشكات الخدمــات املهنيــة بإصدار تقارير عن نتائجهــا يف املنطقة – ف  الذي 

دفعكــم إلصدار هذا التقرير؟

يعود ذلك إىل أمرين – التأثÇ والشفافية. تفتخر ¦ دبليو يس للغاية بالعمل الذي تقوم به يف املنطقة وتأثÇنا 

اإليجا¦ عىل عمالئنا وأفراد الرشكة واملجتمع. ونحن نسعى كرشكة لتحقيق هدف مزدوج يتمثل يف حل 

املشكالت املهمة وبناء الثقة يف املجتمع. ويُعد تقرير املراجعة السنوية ملنطقة الرشق األوسط من الوسائل 

الرائعة لتحقيق ذلك ك� أنه ال يعرض النتائج املالية للرشكة فحسب، بل يعرض اآلثار التي حققتها الرشكة 

عىل مستوى املنطقة بصورة أوسع. ولقد استخدمنا إطار قياس وإدارة األثر الكيل (TIMM) الذي يتيح لنا 

اتباع منهج أكí شمولية يف قياس وإدارة اآلثار يف الجوانب االقتصادية والبرشية والبيئية.

 

وأرى أن التقرير يوضح التزامنا تجاه املنطقة وتأثÇنا اإليجا¦، فعندما تقوم بتعي� أكí من 4000 موظف 

يف املنطقة، Ñكنك أن ترتك أثراً إيجابياً كبÇاً، خاصًة عندما تكون الغالبية العظمى من هؤالء املوظف� من 

املواهب الشابة. ويف واقع األمر، تتكون القوى العاملة لدينا من 74% من جيل األلفية (الجيل املولود ب� 

1980 و1995)، ك� أن مشاركة املرأة ضمن تلك املجموعة أعىل منها يف غÇها.

كذلك فإن التقرير يهدف إىل بناء الثقة، إذ تعترب الشفافية واإلفصاح  من العنارص الهامة يف بناء الثقة، 

ونحن نشعر أن بنرشنا لهذا التقرير سنصبح مثاالً يُحتذى به يف بناء الثقة.

 مقابلة مع 
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هالة قدوة

مسؤولة استشارات الخدمات املالية

يف اململكة العربية السعودية

لقــد مــر عامــان اآلن عــىل اتخاذ ¡ دبليو يس قراراً جريئاً باالســتحواذ عىل اســرتاتيجي آند. ف  التقدم 

الــذي نتج عن ذلك يف منطقة الرشق األوســط؟

لقد كانت هذه خطوة ناجحة للغاية لرشكتنا، إذ يقتيض السوق اليوم قدرتنا عىل تقديم نطاق كامل من 

الخدمات االستشارية االسرتاتيجية، ويشمل ذلك امتالك القدرة عىل تنفيذ االسرتاتيجيات يف البيئة الراهنة.

وكانت القدرات التي أسهمت بها رشكة اسرتاتيجي آند مكملة لقدرات ¦ دبليو يس، م� أتاح لنا تحقيق 

ذلك. وأنا شخصياً أعتقد أننا Úتلك اآلن نطاقاً من الخدمات بعمق وجودة ال مثيل لها.

هــال أخربتنــا باملزيــد عن آخر عملية اســتحواذ لكم، وهي رشكة إتش إل ¡ لالستشــارات؟

يُعد هذا االستحواذ جزءاً هاماً من توسع الرشكة يف خدمات املشاريع الكربى والبنية التحتية، إذ تتخصص 

رشكة إتش إل ¦ يف تقديم خدمات إعداد وتحليل الدعاوى وحل النزاعات وشهادة الخرباء وإدارة العقود 

واإلدارة التجارية لقطاعات اإلنشاءات والبنية التحتية والطاقة.

ويعزز هذا االستحواذ من قدرات ¦ دبليو يس لتقديم الخدمات املتخصصة املتعلقة باملشاريع الرأس�لية 

ومراحل املراجعة والنزاعات والدعاوى، ك� يساعد أيضاً يف استغالل قدراتنا القضائية الكبÇة يف املنطقة. 

ففي ظل انخفاض أسعار النفط، من املرجح أن نشهد زيادة يف النزاعات املتعلقة باإلنشاءات، ونحن نسعى 

من خالل هذا االستحواذ إىل خدمة عمالئنا ومساعدتهم عىل نحو أفضل.

هاÏ أشــقر، الرشيك املســؤول يف ¡ دبليو يس الرشق األوســط، يتحدث إىل هالة قدوة، مســؤولة استشــارات الخدمات املالية يف اململكة العربية الســعودية، بشــأن أداء 

الرشكــة يف العــام املــايض والتوقعات املســتقبلية لرشكتنا ودورنا يف بنــاء الثقة يف املجتمع.

إنني فخور للغاية 

بربنامج الخريج¥ 

وبرنامج "وطني"



بخــالف عمليات االســتحواذ االســرتاتيجية، ما األع ل األخرى التــي تركزون عليها؟

الحلول الرقمية، فمن املهم للغاية بالنسبة لنا أن نبقى يف الطليعة يف ظل موجة الرقمنة التي تجتاح املنطقة. 

وتعمل رشكتنا مع بعض املؤسسات الحكومية والرشكات األكí حيوية يف املنطقة يف جميع محاور املجال الرقمي. 

ومن األمثلة عىل ذلك، التطوير يف االتصاالت واملشاركة يف الخدمات املالية ورقمنة الخدمات الحكومية والحفاظ 

عىل أمن وموثوقية الخدمات الرقمية. ك� أعلًنا عن إطالق "مركز التجارب الرقمية" يف د¦.

وملواكبة هذه التغÇات أيضاً، كان علينا إعادة التفكÇ يف طريقة عملنا وكيف نبقى عىل تواصل واملشاركة وإنجاز 

األمور، إذ نحتاج إىل البقاء يف الطليعة داîاً من خالل التفكÇ يف طرق جديدة إلنجاز األع�ل. وáا أننا من 

الرشكات السباقة يف تبني خدمة "جوجل لألع�ل" يف املنطقة، فنحن عىل الطريق الصحيح.

ويساعدنا "التحول إىل استخدام تطبيقات جوجل" يف تطوير تفكÇنا بشأن االبتكار يف العمل ويتيح لنا دمج هذا 

التغيÇ يف كل جانب من جوانب عملنا. باإلضافة إىل ذلك، تتيح لنا رشاكتنا مع جوجل االستعانة بأحدث التقنيات 

املبتكرة يف السوق واملعرفة العميقة بالقطاعات والعمليات الالزمة ملساعدة العمالء يف تحويل وتطوير أع�لهم 

واالبتكار فيها.

مــن أيــن يتحقق النمو – وهل تــربز مجاالت معينة؟

حققت جميع قطاعات أع�لنا أداًء قوياً، حتى أننا كنا نتوسع يف تقديم خدماتنا لنتمكن من تقديم خدمات 

متكاملة إىل عمالئنا بداية من التخطيط االسرتاتيجي حتى التنفيذ. ولقد جاء أداء رشكة اسرتاتيجي آند (التي كانت 

تُعرف يف السابق باسم بوز آند كومباÊ) قوياً، مثلها مثل االستشارات اإلدارية والرضائب والتدقيق. وعىل الرغم 

من تباطؤ النمو يف بيئة االندماج واالستحواذ، إال أن قسم الصفقات حقق Úواً إيجابياً أيضاً.

تعتــرب املــوارد البرشيــة يف غاية األهميــة ألع لنا! فكيف تصف رشكة ¡ دبليو يس الرشق األوســط وما هو 

احتــ ل انض م األجيال الشــابة إىل الرشكة؟

إذا كان عيل أن أختار أكí ماأفتخر به، الخرتت برنامج الخريج� وبرنامج "وطني" لدى ¦ دبليو يس. رحبت 

الرشكة بأكí من 270 خريجاً يف املنطقة يف شهر سبتمرب من هذا العام، ويتحدث أكí من 80% منهم اللغة العربية 

و40% منهم إناث. وسيحظى الخريجون بفرصة لتنمية قدراتهم من خالل العمل عىل مشاريع كبÇة وعن طريق 

الحصول عىل التوجيه واإلرشاف وحضور دورات تدريبية عىل مستوى عاملي.

تُعد رعاية املواهب املحلية طريقة أخرى للتأكيد عىل التزامنا تجاه البلدان التي نعمل فيها. ويعترب برنامج وطني 

الذي يعنى باملواطن�  إماراتي� والسعودي� خÇ مثال عىل ذلك . وهو برنامج Ñتد عىل فرتة ثالث سنوات 

للمواطن� ويوفر فرصاً للعمل والسفر والدراسة مع ¦ دبليو يس يف جميع أنحاء املنطقة واململكة املتحدة. وأنا 

فخور بشكل خاص لحصول الربنامج مؤخراً عىل تقدير وإشادة  كل من وزارة االقتصاد وجمعية املحاسب� ومدققي 

الحسابات يف دولة اإلمارات.

هــل تغــت متطلبــات الرشكة بالنســبة لنوعية األفراد أو املهارات التــي نبحث عنها؟

يعد التأقلم مع التطورات التقنية من أولويات الرشكة يف ظل الوتÇة الرسيعة للتغÇ يف السوق يف الوقت الراهن، 

òاماً مثل تركيزنا عىل استقطاب وجذب الكفاءات املناسبة. ولقد تحدثنا كثÇاً عن التكنولوجيا، وأعتقد أن القدرة 

عىل التأقلم الدائم مع تلك التقنيات الحديثة سيكون من املهارات الحقيقية يف املستقبل. وتعمل الرشكة يف الوقت 

الراهن عىل تعي� مختلف املواهب مثل أخصائيي البيانات واملواهب اإلبداعية.

وتعترب مسألة التنوع ب� الجنس� والقدرة عىل العمل مع األشخاص من مختلف الخلفيات والثقافات من املهارات 

الحيوية أيضاً.

فنحن بحاجة إىل أشخاص يعرفون كيفية العمل كفريق واحد ولديهم القدرة عىل التعاون واإلنصات.

تشــارك ¡ دبليو يس يف العديد من الربامج التي تعزز من التنوع والشــمولية عىل مســتوى العاµ، فعىل ســبيل 

املثــال، تعتــرب ¡ دبليــو يس من أبطــال مبادرة األمم املتحدة "هو مــن أجلها"(HeforShe). فهل «كنك 

الحديث ع  تقوم به الرشكة يف منطقة الرشق األوســط يف هذا الشــأن؟

تتمتع ¦ دبليو يس بتنوع هائل وأنا متحمس لتوفÇ بيئة عمل تتسم بالشمولية من أجل تعزيز هذا التنوع  وخلق 

بيئة تنافسية إيجابية يف السوق. 

تهدف مبادرة األمم املتحدة "هو من أجلها" (HeforShe) إىل إرشاك الرجال يف الحوار والتأكيد عىل فوائد املساواة 

ب� الجنس�. ويحتفل مكتبنا كل عام باألسبوع العاملي للتنوع مع املكاتب األخرى يف شبكة ¦ دبليو يس، إال أن 

ترسيخ ثقافة الشمولية تحتاج ألكí من أسبوع من األنشطة.  

وينصب تركيزنا عىل زيادة مسؤولية القادة يف الرشكة ورفع مستوى الوعي واستقطاب املواهب املتنوعة ليصبح 

بذلك مفهوم التنوع والشمولية جزءاً ال يتجزأ من طريقة م�رستنا للعمل. ولقد أطلقنا هذا العام أيضاً مجلس 

املمثل� العرشين "V20 Council" – وهو عبارة عن مجموعة تضم ممثل� عن جيل األلفية (أولئك املولودين ب� 

1980 و1995) تعمل كهيئة استشارية لفريق القادة يف الرشكة وتقدم وجهات النظر املختلفة بشأن أولوياتنا 

االسرتاتيجية.

وأخاً... كيف ســاهمت الســنة املالية 2017 برأيكم يف نجاح ¡ دبليو يس وكيف ترون مســتقبل الرشكة؟

ك� ذكرُت سابقاً، لدينا الكثÇ من اإلنجازات الجارية واملمتدة للعام القادم، وهناك الكثÇ م� Ñكننا البناء عليه. 

وينبغي علينا تحقيق التوازن، فمن الواضح أن هناك تقلبات اقتصادية عىل الصعيدين العاملي واملحيل، إال أنه م� ال 

شك فيه أن لدينا الكثÇ من اإلنجازات التي نفخر بها عىل مستوى الرشق األوسط.

òر املنطقة بتحوالت كبÇة، لذلك فإنني أرى أن رشكتنا قادرة عىل التأقلم وتحقيق الريادة يف املنطقة – باالعت�د 

عىل التكنولوجيا بصورة أكرب ومواصلة تقديم الحلول التي يحتاجها عمالؤنا يف هذه البيئة املتغÇة عىل الدوام. 

ويعني ذلك إتاحة الكثÇ من الفرص لجميع املوظف� يف الرشكة، ويف واقع األمر، هذا هو األهم بالنسبة يل!



مرحباً بكم يف النسخة األوىل من 

املراجعة السنوية ملنطقة الرشق 

األوسط 2016

رشكة واحدة: تحول املنطقة

يتمثل هدفنا يف املساعدة عىل حل مشكالت املنطقة األكÅ أهمية وبناء الثقة يف مجتمعنا

òر املنطقة áرحلة تحول جذري، إذ تتمركز منطقة الرشق األوسط وسط مجموعة كبÇة من القوى الهيكلية العاملية املستمرة لفرتة طويلة وهي ما نطلق عليها مصطلح "التوجهات الكربى". وتدفع هذه التوجهات مصحوبة بالرتاجع املتوقع 

استمراره يف أسعار النفط هذا التحول. ونرى أن التحديات التي ينطوي عليها هذا التحول توجه وتعزز غرضنا االسرتاتيجي املتمثل يف املساعدة عىل حل مشكالت منطقتنا األكí أهمية وبناء الثقة يف مجتمعنا.

ولتحقيق هدفنا، وضعنا اسرتاتيجية بسيطة، وهي رشكة واحدة: تحول املنطقة. فقد استثمرنا يف أفضل املواهب يف املنطقة إذ يزيد عدد موظفينا عن 4000 موظف بينهم نحو 1000 موظف يف اململكة العربية السعودية وأكí من 1800 

موظف يف اإلمارات فضالً عن مجموعة ال تُضاهى من الخرباء يف مختلف قطاعات األع�ل بدءاً من االسرتاتيجية ومروراً بالخدمات االستشارية وانتهاًء بالخدمات الرضيبية التدقيق تدعمهم املنصة الرقمية املتميزة يف املنطقة.

وفضالً عن ذلك، تشكل مواهبنا املتنوعة جزءاً من نسيج مجتمعنا يف ظل فهم عميق ومدروس للمفهوم اإلجت�عي اإلقتصادي والثقايف يف املنطقة. وقد انضم إلينا مؤخراً أكí من 300 خريج جديد بينهم أكí من 80% من املتحدث� باللغة 

العربية وأكí من 40% من اإلناث.

وسيظهر تقرير األول للمراجعة السنوية ملنطقة الرشق األوسطبأننا نتَفرَّد، نحتل مكانة متميزة يف صدارة جهود التحول يف املنطقة حيث نجمع تحت مظلة رشكتنا الواحدة قدرات متنوعة ونخبة من أفضل الكوادر البرشية تعمل معاً عىل 

العديد من املرشوعات الضخمة التي تبني اسم رشكتنا وسمعتها يف منطقة الرشق األوسط.

وال يقترص تركيزنا عىل العمل املطلوب منا فحسب، بل وعىل كيفية تنفيذه أيضاً. 

 

ورغم اختالف خلفيات وثقافات العامل� يف منطقتنا، تجمعنا قيمنا وقواعدنا السلوكية فهي القاسم املشرتك بيننا، ك� تضبط تطلعاتنا وتوقعاتنا املشرتكة وتوجه كيفية ترصفنا واتخاذ القرارات والتعامل مع بعضنا البعض وخدمة عمالئنا، 

وهي املعيار الذي يقيس التزامنا ببذل أفضل ما لدينا. 

نأمل أن تستمعوا بنسختنا األوىل من املراجعة السنوية ملنطقة الرشق األوسط

إعادة تصور املمكنالعمل معاًاالهت�م والعنايةصنع الفارقالعمل بنزاهة



ما الذي يقود مستقبل املنطقة؟

نظرة عىل "التوجهات الكربى" الخمسة وراء التحول يف منطقة 

الرشق األوسط

قد يصعب يف كثÇ من األحيان التمييز بوضوح ب� التوجهات النمطية والتوجهات الهيكلية. ويُعد ذلك صعباً عىل 

وجه الخصوص يف منطقة الرشق األوسط، حيث يبدو أن دورة النفط تحدد مصÇ العديد من القطاعات. ففي ظل 

مساهمة النفط والغاز بنسبة ترتاوح ب� 65% إىل 95% من اإليرادات الحكومية، ك� هو الحال يف معظم بلدان 

املنطقة يجب اتخاذ إجراءات عاجلة يف ظل هذه الحقبة "الجديدة" التي تشهد انخفاضاً يف أسعار النفط وتراجعاً 

يف السيولة النقدية، إذ أننا اليوم يف مركز التوجهات الكربى التي تغÇ شكل العاù. ولقد حددت ¦ دبليو يس، 

خمسة توجهات كربى نرى أنها تشكل الواقع الجديد يف منطقة الرشق األوسط. ومن شأن فهم مدى تأثÇ هذه 

التغÇات عىل املنطقة – بصورة منفصلة وبصورة ج�عية عىل حد سواء – إىل جانب قدرتنا سوياً عىل اجتياز هذه 

التوجهات الكربى أن يحدد مدى نجاحنا عىل مدار العقود القليلة القادمة.

ويف ظل التوقعات بأن يزيد التعداد السكاÊ للمنطقة بنسبة 40% بحلول عام 2020 – أصبح التغ الد«وغرايف 

واالجت عي من العنارص التي تشكل هذا الواقع الجديد، حيث يؤثر ذلك عىل االزدهار وعدم االستقرار يف جميع 

أنحاء منطقة الرشق األوسط. ولقد بدأت معاù هذا النمو السكاÊ الهائل يف الظهور، حيث أنه يف الوقت الذي 

عزز فيه هذا النمو االقتصاديات، أدى إىل ندرة املوارد وارتفاع نسبة البطالة ب� الشباب، والتي بلغت اليوم %30. 

كذلك، من املتوقع أن تصل نسبة كبار السن يف منطقة الرشق األوسط إىل 20% يف عام 2020.

ويرجع جزء من ذلك النمو السكاÊ إىل تدفق الوافدين استجابًة للتحول يف القوى االقتصادية العاملية الذي ساعد 

يف ترسيخ منطقة الرشق األوسط ضمن األسواق األرسع Úواً عىل مستوى العاù، بحيث òكنت د¦، عىل وجه 

التحديد، من التحول إىل مركز عاملي يربط ب� االقتصاديات الغربية واألسواق الجديدة الناشئة يف الرشق. وتعترب 

املنطقة مركزاً عاملياً للطÇان، إذ تضم بالفعل أكí املطارات الدولية ازدحاماً عىل مستوى العاù إىل جانب عدٍد من 

رشكات الطÇان العاملية الرائدة. غÇ أن التخوفات الناجمة عن أسعار النفط واالستقرار يف املنطقة تؤدي بدورها 

إىل تقلبات قوية يف تدفق االستث�رات إىل املنطقة.

يف الوقت نفسه، تعد املنطقة إحدى أكí املناطق املتمددة حرضياً عىل مستوى العاù، وهو اتجاه متصاعد من 

جهة يف ظل املدن واملشاريع الجديدة التي يُكشف الغطاء عنها يوماً بعد آخر، والنزوح الهائل للسكان من جهة 

أخرى. ويتوقع الخرباء االقتصاديون Úو التعداد السكاÊ يف املدن áعدل 1500 نسمة يومياً عىل مدار الخمسة 

وثالث� عاماً القادمة. ومع هذا املعدل الخيايل الذي أصبح واقعاً يف يومنا هذا، ستحتاج مدننا إىل تحقيق النمو 

عىل مدار عقود، وليس قرون. ويتمثل الجانب اإليجا¦ من هذا يف أنه يوفر الكثÇ من الفرص االستث�رية للقطاع 

الخاص، وهذه ليست إال البداية.

 Êمن أجل تطوير البنية التحتية الالزمة ملواكبة التضخم السكا Çومن شأن هذا كله أن يتحول حت�ً إىل رصاع كب

والضغوط الناتجة عن التغ املناخي ونُدرة املوارد، وهو ما يؤثر بدوره عىل منطقتنا أكí من غÇها. باإلضافة إىل 

ذلك، يُعد سكان املنطقة من أكí املستهلك� للمياه والطاقة عىل مستوى العاù، وال تزال هناك تخوفات بأن تصبح 

املياه والنفط من املوارد النادرة خالل 50 عاماً. ولذلك، فإن معالجة مشكلة استهالك املياه وتنويع مصادر الطاقة 

أصبح رضورياً أكí من أي وقت مىض.

لكن ماذا لو كانت التكنولوجيا جزءاً من الحل؟ باتت تتخطى منطقتنا فكرة اإلنرتنت الثابت وتتجه بثبات نحو 

اإلنرتنت املتحرك . ويعترب سكان املنطقة من أرسع الشعوب التي تبنت  الهواتف الذكية ووسائل التواصل 

االجت�عي عىل مستوى العاù؛ إال أننا ù نشهد ترجمة ذلك إىل Úو تجاري – حتى اآلن.

صحيح أن الحاجة امللحة لهذا التحول جاءت يف الوقت الراهن كرد فعل لالنخفاض الحاد يف إيرادات النفط، إال أن 

 Çومستوى تعقيده – يُعد استجابة حتمية لتلك القوى العاملية املتعددة. وتربز هنا فرصة غ – Çاتجاه التغي

مستغلة ونحن جميعاً مسؤولون عن تكريس جهدنا نحو تحويل فرصة النمو املحتملة تلك إىل فرصة ملموسة 

تستفيد منها األجيال القادمة. 

تُدرك الحكومات من ناحية حاجتها إىل خفض الدعم وتوسيع قاعدتها املالية وجذب االستث�رات الخاصة وتطبيق 

امل�رسات املؤسساتية يف الجهات الحكومية، إال أنها من ناحية أخرى تُدرك أيضاً حاجتها إىل مواصلة بناء البنية 

التحتية وòك� التقنيات واالبتكار وبدء تخريج الخريج� املناسب� لدفع عجلة النمو اإلنتاجي. وÑكن للحكومات، 

من خالل فهم السياق األشمل، ض�ن القيام بكل ما يلزم للنجاح يف هذا التحول.

ونحن نعتقد أن عىل املنطقة أن تعزز من قدرتنا عىل االستفادة من التقنيات والرتبح من التكنولوجيا وتنويع 

اقتصادنا والتحول إىل قوة تنافسية عىل الصعيد العاملي. وÑكننا جميعاً إدارة التغيÇ واغتنام الفرص للمساعدة يف 

حل أهم مشاكل املنطقة وبناء الثقة يف املجتمع، وذلك من خالل فهم تلك التوجهات الكربى وترجمتها إىل مبادئ 

عملية من أجل التخطيط االسرتاتيجي يف املستقبل.

ستيفن أندرسون

الرشيك املسؤول عن العمالء واألسواق يف الرشق األوسط

التغ الد«وغرايف واالجت عي

التحول يف القوى 

االقتصادية العاملية

التمدد الحرضي املتزايد

التغ املناخي ونُدرة املوارد

الطفرة التكنولوجية
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ملتزمون بالشفافية: إطار عمل قياس وإدارة األثر الكيل 

للرشكة يف منطقة الرشق األوسط للعام 2016

وتُقدر اآلثار االجت�عية للرشكة بقيمة 10.4 مليون دوالر أمري� وتعكس االستث�ر الذي تنفقه الرشكة عىل 

تدريب املوظف� واملساهمة املالية للرشكة يف النفقات الصحية والتعليمية للموظف�. وعىل الرغم من أننا نهدف 

إىل الحفاظ عىل أكرب عدد ممكن من املوظف�، إال أن بعضهم يقررون ترك العمل يف الرشكة ومواصلة حياتهم 

املهنية يف مكان آخر. ويف تلك الحاالت، تساعد املؤهالت التي اكتسبها هؤالء املوظفون يف ¦ دبليو يس يف زيادة 

عائداتهم املستقبلية طوال حياتهم املهنية. وم� ال شك فيه أن ذلك التطور يف املهارات يعود بالنفع عىل اقتصاد 

منطقة الرشق األوسط، ونحن نقدر اآلثار االجت�عية املبارشة لتدريب املحاسب� يف الرشكة بقيمة 0.74 مليون 

دوالر أمري�.

تُسهم الرشكة أيضاً يف النفقات الحكومية املتعلقة بالرفاهية، وذلك من خالل تقديم بدل تقديري للمساعدة يف 

تغطية التكاليف التعليمية للموظف� وألبنائهم وتغطية تكاليف التأم� الصحي لهم، ويُقدر ذلك بقيمة 9.7 

مليون دوالر أمري�. باإلضافة إىل ذلك، فقد عمل 42 موظفاً من ¦ دبليو يس ملدة 1,617 ساعة يف وظائف 

تطوعية تخصصية وعمل 415 موظفاً من الرشكة أيضاً ملدة 1,935 ساعة يف وظائف تطوعية عامة يف منطقة 

الرشق األوسط. وقُدرت تكلفة هذا الجهد التطوعي بقيمة 0.30 مليون دوالر أمري�.

وأخÇاً، فنظراً لكوننا رشكة خدمات مهنية، يُعد تأثÇنا البيئي املبارش قليالً مقارنًة بالقطاعات األخرى، إال أننا نبذل 

جهوداً كبÇة للحد من تأثÇنا السلبي رغم ذلك. ويرجع الجزء األكرب من تأثÇنا البيئي إىل انبعاثات الغازات الدفيئة 

 Êيف الغالب إىل الطاقة التي نستهلكها يف مبا Çوقد قُدر ذلك بقيمة 0.63 مليون دوالر أمري�. ويرجع هذا التأث

الرشكة والسفر بالطÇان للعمل مع عمالئنا.

وتُعد اآلثار الكلية لرشكة ¦ دبليو يس الرشق األوسط نتيجة املساهمة املدمجة واملتوازنة لآلثار االقتصادية 

واالجت�عية والبيئية واملالية للرشكة. ويف املجمل، تعترب مساهمتنا االجت�عية كبÇة بالنظر إىل العمل الذي نقوم 

به مع عمالئنا ملساعدتهم عىل النمو والتطور ومساهمتنا يف املوارد املالية للحكومة من خالل الرضائب والرسوم 

املدفوعة واالستث�ر الذي ننفقه عىل تنمية املهارات والكفاءات التي ال تعود بالفائدة عىل موظفينا فحسب، بل 

عىل املجتمع بوجه عام أيضاً.   

قياس مساهمتنا يف املجتمع

هل Ñكن قياس املساهمة الكلية ألي رشكة يف االقتصاد واملجتمع؟ نعتقد يف ¦ دبليو يس بإمكانية ذلك.

تستخدم ¦ دبليو يس إطار عمل فريد نُطلق عليه اسم إطار "قياس وإدارة األثر الكيل" لقياس مساهمتنا يف 

االقتصاد واملجتمع ومقارنتها بتأثÇنا الحتمي عىل البيئة. وتُعد هذه إحدى الطرق التي نوفر فيها شفافية أكرب 

لألطراف املعنية بنا، إىل جانب تحس� املعلومات التي نستخدمها يف اتخاذ القرار. كذلك، فإن إطار قياس وإدارة 

األثر الكيل من األدوات التي نستخدمها لدى عمالئنا ملساعدتهم يف قياس وإدارة تأثÇهم بصورة شاملة.

ويُعد إطار قياس وإدارة األثر الكيل من األُطر الجديدة نسبياً، وهذا هو العام األول الذي نستخدم فيه هذه 

املنهجية يف قياس التأثÇ الكيل لرشكتنا يف منطقة الرشق األوسط، ك� أن لدينا القدرة بالفعل عىل تقدير عدد 

من تلك اآلثار من الناحية النقدية. ولقد أعطانا ذلك فكرة شاملة وقدرة عىل مناقشة نطاق عريض من املسائل 

داخلياً، وهو ما يساعدنا عىل ض�ن مراعاة تأثÇنا االقتصادي واالجت�عي واملايل والبيئي، إىل جانب أداء األع�ل 

املايل. ك� ساعدنا ذلك أيضاً عىل فهم األهمية النسبية للجوانب املختلفة من أع�لنا وتحديد الجوانب التي 

ينبغي تركيز جهودنا عليها من أجل الفصل ب� Úو األع�ل وتأثÇنا البيئي واالجت�عي غÇ املنشود. ونستعرض 

في� ييل نتائج عام 2016.

تأثنا يف عام 2016

Ñثل تأثÇنا االقتصادي الجزء األكرب من مساهمتنا اإليجابية يف منطقة الرشق األوسط.

ويعكس مجموع تأثÇ األرباح للرشكة والرواتب املدفوعة للعامل� بها حجم مساهمة إج�يل القيمة املضافة 

للرشكة يف إج�يل الناتج املحيل للمنطقة، والذي يُقدر بقيمة 640 مليون دوالر أمري�. وتظهر مساهمتنا يف 

اقتصاد املنطقة جليًة من خالل القيمة التي نحققها لعمالئنا وحجم إنفاق الرشكة من أجل تقديم خدماتها 

االستشارية عرب املشرتيات (خاصًة مشرتيات السفر إىل أنحاء املنطقة واإلنفاق يف الفنادق واملطاعم) وحجم 

إنفاق املوظف� يف االقتصاديات املحلية. ويضاف إىل هذا التأثÇ االقتصادي، التأثÇ املايل للرشكة والذي يُقدر 

بقيمة 18 مليون دوالر أمري�. وترجع املساهمة املالية للرشكة إىل الرضائب التي تدفعها والرسوم التي تدفعها 

الرشكة إىل الحكومة بالنيابة عن موظفيها من أجل استصدار التأشÇات والخدمات العامة األخرى ورضيبة 

الدخل التي يدفعها موظفو الرشكة.  

يعكــس التأث� املشــرتك  ألرباحنا ورواتبنا 

مســاهمة القيمة املضافة اإلج�ليــة التي نقدمها 

للناتــج املحيل اإلجــ�يل يف املنطقة والتي تُقدر 

بنحــو 640 مليون دوالر أمري£



كيفية تحقيق النمو: 
بناء الثقة وحل املشاكل



 تطوير املواهب يف منطقة 

الرشق األوسط

حتى نتمكن من تلبية احتياجات عمالئنا وتحقيق أهدافنا، نحتاج إىل أفضل املواهب يف كل املجاالت التي 

نعمل بها. ولهذا، فإننا ملتزمون بتطوير املوارد البرشية لدينا.

وتُعد دولة اإلمارات العربية املتحدة أفضل مثال عىل التزامنا هذا حيث أطلقت ¦ دبليو يس الرشق األوسط 

برنامج "وطني".

ويتيح برنامج "وطني" للخريج� من مواطني دولة اإلمارات العربية املتحدة فرصة لالنض�م إىل ¦ دبليو يس 

الرشق األوسط حيث يعملون ويدرسون ملدة ثالث سنوات يف اإلمارات العربية املتحدة ويف اململكة املتحدة. 

ويُعد برنامج "وطني" برنامج الخدمات املهنية الوحيد املخصص ملساعدة املواطن� اإلماراتي� يف الحصول عىل 

شهادة معرتف بها دولياً – وهي شهادة جمعية املحاسب� القانوني� املعتمدين (ACCA) – مع اكتساب 

الخربة الدولية يف أحد األسواق املتقدمة.

ولقد حقق الربنامج نجاحاً هائالً يف تطوير املواهب املحلية للعمل يف ¦ دبليو يس.

وعلق عمران العامري، أحد الخريج� الذين استفادوا من الربنامج: "إن برنامج "وطني" هو األساس الذي 

تقوم عليه حيا^ املهنية يف مجال الخدمات املهنية، فهو يعطيني الخربة التي أبحث عنها ويدعمني يف الحصول 

عىل املؤهل املهني ويتيح يل فرصة تنمية مهارا^ بالعمل مع أفراد يتسمون بالتنوع والحيوية. ولقد استثمرت 

الرشكة وفريق قيادتها يف هذه املبادرة املتميزة التي من شأنها إعداد قادة املستقبل يف املنطقة".

ونظراً لنجاح الربنامج، تم إطالق "برنامج وطني النتداب  العمالء " يف عام 2016، والذي يتيح الفرصة لعمالء 

¦ دبليو يس الرشق األوسط يف اإلمارات العربية املتحدة تحديداً، والذي سيطبق الحقاً يف جميع دول مجلس 

التعاون الخليجي، إلرسال موظفيهم للعمل يف ¦ دبليو يس والحصول عىل شهادة مهنية معرتف بها عاملياً. وقد 

.Çويف شهر سبتمرب من عام 2016، حصلت الرشكة عىل "جائزة الريادة" من وزارة االقتصاد اإلماراتية الستقطاب تم إطالق برنامج االنتداب استجابة لطلب العديد من العمالء الذين تلقوه بح�س كب

وتعي� وتدريب املواطن� اإلماراتي� يف مجال املحاسبة والتدقيق. ويُعد هذا اإلنجاز áثابة خطوة هامة لبي 

دبليو يس الرشق األوسط ويت�ىش مع رؤية الحكومة اإلماراتية التي تسعى إىل تأهيل 100 مواطن إمارا^ من 

قبل جمعية املحاسب� القانوني� املعتمدين بحلول عام 2021.

عمران العامري

"إن  برنامج "وطني" هو األســاس الذي تقوم عليه حيا¹ املهنية يف مجال 

الخدمــات املهنيــة، فهو يعطيني الخربة التي أبحث عنها ويدعمني يف الحصول 

عىل املؤهل املهني ويتيح يل فرصة تنمية مهارا¹ بالعمل مع أفراد يتســمون 

بالتنوع والحيوية".

"تلتزم Ä دبليو يس باســتقطاب وتطوير أفضل الكوادر يف املنطقة واالحتفاظ بهم. ولقد ارتفعت درجة مشــاركة أفراد Ä دبليو يس 

بشــكل كب� هذا العام وهو أمر يدعو للفخر، حيث زادت بنســبة 5%، وهي أكرب نســبة ب¥ جميع الرشكات يف شــبكة Ä دبليو يس. 

وتعكــس هــذه النتائج تقدير األفراد لبيئة العمل التي توفرها الرشكة".

إ«ا كامبيل

رشيك املوارد البرشية يف ¦ دبليو يس الرشق األوسط 



 املساعدة يف ح�ية حقوق الع�ل 

يف منطقة الرشق األوسط

"يواجه أصحاب األع�ل 

املسؤولون يف منطقة 

الرشق األوسط تحدياً 

يتمثل يف إظهار التزامهم 

باملعاي� العالية يف طريقة 

معاملتهم لع�لهم".

تُعد رفاهية ع�ل البناء يف جميع دول منطقة الرشق األوسط من محاور 

االهت�م يف وسائل اإلعالم، يف املنطقة وعىل مستوى العا�. ويعني هذا أن 

أصحاب األع�ل املسؤول¥ يف منطقة الرشق األوسط يواجهون تحدياً يتمثل يف 

إظهار التزامهم باملعاي� العالية يف طريقة معاملتهم لع�لهم، ذلك إذا أرادوا 

لرشكاتهم أن تتميز بسمعة جيدة وتُعرف بقيامها بالعمل عىل نحو صحيح.

وتُعد رشكة التطوير واالستث�ر السياحي يف إمارة أبوظبي، يف اإلمارات العربية 

املتحدة، من الرشكات التي كانت تعمل – áتابعة من ¦ دبليو يس – عىل 

التغلب عىل هذه املشكلة مسبقاً. وتُعترب رشكة التطوير واالستث�ر السياحي 

من كبار املستثمرين واملطورين للوجهات السياحية والثقافية والسكنية يف 

إمارة أبوظبي وتشمل محفظة مشاريعها فرع� الثن� من أبرز املتاحف وه� 

متحف اللوفر ومتحف جوجنهايم.

ويف عام 2009، كانت رشكة التطوير واالستث�ر السياحي أول رشكة تطوير 

عقاري ضخمة يف منطقة الرشق األوسط تطبق سياسة م�رسات التوظيف 

لح�ية حقوق الع�ل الذين يوظفهم املقاولون (واملقاولون الفرعيون) يف 

مشاريع اإلنشاء املتميزة عىل جزيرة السعديات. ويف كل عام عىل مدى األعوام 

األربعة املاضية، كان يقوم فريق مشرتك يضم أخصائي� من ¦ دبليو يس 

الرشق األوسط واململكة املتحدة áراجعة مستقلة للمقاول� واملقاول� 

الفرعي� لصالح رشكة التطوير واالستث�ر السياحي.

ويقوم فريق ¦ دبليو يس بإجراء مقابالت تتسم بالرسية التامة مع الع�ل 

ك� تتم مراجعة الوثائق املتعلقة بأخالقية التوظيف ك� يقوم الفريق أيضاً 

بزيارة مواقع الرشكة ويُعد تقريراً مفصالً – يتضمن نقاط العمل – حيث 

تقوم رشكة التطوير واالستث�ر السياحي بنرشه. ويف عام 2015، كشفت 

املراجعة أن املتوسط الشهري لتوظيف الع�ل لدى ستة مقاول� وçانية 

مقاول� فرعي� يعملون يف سبعة مشاريع لرشكة التطوير واالستث�ر 

السياحي يبلغ حوايل 5,555 عامالً.

تشمل أهم نتائج مبادرات سياسة م�رسات التوظيف التي يشارك فيها فريق 

¦ دبليو يس ما ييل:

• حرية الع�ل يف التعبÇ عن آرائهم دون الخوف من العقاب

• زيادة مستوى منشآت الرفاهية يف أماكن إقامة الع�ل ومواقع العمل

• رفع مستوى الوعي لدى الع�ل حيال أبسط حقوقهم 

• تعميم اآلثار عىل مستوى املؤسسات والدول واملناطق لوضع مستوى أعىل 

   ملعايÇ رفاهية الع�ل

• تفهم أصحاب العمل ملخاوف ع�لهم بصورة أكرب ومعالجة تلك املخاوف لض�ن 

   قوى عاملة سعيدة ومتحمسة

• توفÇ مختلف األنشطة مثل املسابقات الرياضية واملنتديات الرتفيهية واملبادرات 

   التعليمية للع�ل الوافدين

يقول عدنان زيدي، رشيك يف ¦ دبليو يس اإلمارات العربية املتحدة: "باإلضافة إىل 

منح األطراف املعنية الخارجية نظرة تتسم بالشفافية واملصداقية بشأن رفاهية 

الع�ل يف مواقع رشكة التطوير واالستث�ر السياحي، حققت متابعتنا أيضاً عدة 

فوائد للرشكة نفسها. وتشمل تلك الفوائد املساهمة املبارشة يف تحس� إدارة 

املقاول� وظروف الع�لة لدى رشكة التطوير واالستث�ر السياحي، إىل جانب 

ح�ية حقوقهم يف أمور مثل التدريب عىل الحفاظ عىل الصحة والسالمة وأماكن 

اإلقامة والرعاية الصحية".



 دعم التنمية الصناعية 

يف اململكة العربية السعودية

"قدمت لنا رشكة اسرتاتيجي 

آند وÄ دبليو يس الدعم 

واملشورة التي نحتاجها 

لتحقيق تعهداتنا بطريقة 

مستدامة ويف أقرب 

وقت ممكن".

تأسست الرشكة العربية السعودية لالستث�رات الصناعية بالرشاكة 

ب¿ صندوق االستث�رات العامة السعودي ورشكة أرامكو السعودية 

والرشكة السعودية للصناعات األساسية (سابك) الرائدة يف الصناعات 

البرتوكي�وية. وتتطلع الرشكة إىل دفع عجلة التنمية الصناعية يف 

اململكة العربية السعودية من خالل االستث�ر يف املشاريع يف 

القطاعات الصناعية االسرتاتيجية بالنسبة للمملكة واملساعدة يف 

تعزيز التنمية عىل نطاق أوسع يف منظومات التصنيع.

وòاشياً مع رؤية اململكة لعام 2030، ستقوم الرشكة العربية السعودية 

لالستث�رات الصناعية بتحفيز التنوع االقتصادي وتوط� الصناعات 

وتوفÇ فرص عمل جيدة وòك� الرشكات الصغÇة واملتوسطة وجذب 

االستث�رات األجنبية إىل اململكة.

وبعد تأسيس الرشكة العربية السعودية لالستث�رات الصناعية، كان 

املساهمون والرئيس التنفيذي للرشكة ينشدون املساعدة يف تنفيذ 

االستث�رات وتسيÇ أع�ل الرشكة رسيعاً، لذلك قام فريق مشرتك من 

رشكة اسرتاتيجي آند وقسم الصفقات واالستشارات يف ¦ دبليو يس 

بضم قدراته "من التخطيط االسرتاتيجي حتى التنفيذ" لدعم الرشكة 

العربية السعودية لالستث�رات الصناعية يف "البناء والتشغيل والنقل" 

ملدة عام� ونصف. وتتمثل عنارص املرشوع الثالثة في� ييل:

• "بناء" االسرتاتيجية االستث�رية ومخطط الصفقات وÚوذج التشغيل والعمليات 

   للرشكة العربية السعودية لالستث�رات الصناعية؛

• "تشغيل" وظائف تطوير األع�ل وتنفيذ االستث�رات وخدمات 

   الدعم املؤسيس لدى الرشكة؛

• "نقل" املعرفة والقدرات إىل موظفي الرشكة العربية السعودية 

    لالستث�رات الصناعية العامل� بدوام كامل والذين سيتم توظيفهم 

    عىل مدار مدة الربنامج.

وقد بدأ الفريق املكون من رشكة اسرتاتيجي آند و¦ دبليو يس بالفعل 

يف تحقيق نتائج ملموسة عىل أرض الواقع، حيث أصبح لدى الرشكة 

مخططاً قوياً للصفقات وتم توقيع مذكرة تفاهم مع رشكة ج@ال 

إلكرتيك األمريكية لتطوير منشآت صناعية متقدمة يف قطاعات الطاقة 

واملياه والنفط والغاز والطÇان والحلول الرقمية وغÇها من 

القطاعات، بقيمة إج�لية تُقدر بنحو 3 مليارات دوالر أمري�.

ويقول الرئيس التنفيذي للرشكة العربية السعودية لالستث�رات 

الصناعية، رشيد الشبييل: "لقد قدمت لنا رشكة اسرتاتيجي آند و¦ 

دبليو يس الدعم واملشورة التي نحتاجها لبدء الوفاء بتعهداتنا بطريقة 

مستدامة ويف أقرب وقت ممكن، وأصبحت لدينا اآلن قاعدة قوية 

تساعدنا عىل تحقيق النمو والنجاح يف املستقبل – عىل مستوى 

الرشكة العربية السعودية لالستث�رات الصناعية وكذلك عىل مستوى 

اململكة".
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