منطقة الشرق األوسط
لمحة عامة

نعتقد اعتقادًا راس ً
خا يف أوليفر وايمان أن منطقة الشرق األوسط وأفريقيا تمتلك ميزة تنافسية ستواصل
الحفاظ عليها يف المستقبل .ونحن نعمل عن كثب مع عمالئنا من مؤسسات كبرى ومؤسسات حكومية
دوما بدعمهم يف التغلب على ما يواجهون من مشكالت وتحديات معقدة .كما أن
بالمنطقة ومهتمون ً

أوليفر وايمان أكثر استعدادًا وأتم جاهزية لتقديم خبراتها الواسعة لعمالئها يف المنطقة من خالل

مواقعها يف المنطقة بالرياض وأبوظبي وديب والكويت والدوحة ومؤخ ًرا جوهانسبرج.
وما زلنا نواصل استمثاراتنا يف منطقة الشرق األوسط وإفريقيا وسنظل ملتزمون بدعم العمالء يف

جميع المناطق لتطوير أعمالهم واالرتقاء بها وتنميتها.
سكوت ماكدونالد

الرئيس التنفيذي ألوليفر وايمان

تقدم أوليفر وايمان خبرات واسعة ومكثفة ومتعددة القطاعات لجميع العمالء بالمنطقة ،تشمل

مختلف المجاالت االستشارية من القطاع العام والخدمات المالية والنقل والطاقة وعلوم الصحة

دوما إىل تحقيق قيمة مضافة من أعمالنا والتركيز
والحياة واالتصاالت واإلعالم والتقنية ،حيث نهدف ً
على مختلف مجاالت األعمال .ويحدونا الفخر بما نقدم من منهجيات شاملة لمساعدة عمالئنا على

المتاحة.
ابتكار أحدث الحلول وتطبيقها لالستفادة من الفرص الوافرة ُ
بيدرو أوليفيرا

مدير أوليفر وايمان بمنطقة الشرق األوسط وأفريقيا

نبذة تعريفية
أوليفر وايمان هي شركة عالمية رائدة يف مجال اإلستشارات اإلدارية ،تجمع

بين المعرفة العميقة بمجاالت األعمال والخبرة المتخصصة يف اإلستراتيجيات

والعمليات وإدارة المخاطر وتحول المؤسسات و تدعم عمالئها من خالل

مكاتبها المنتشرة يف  60مدينة يف نحو  29دولة.

يعمل كوادر الشركة البالغ عددهم ما يزيد عن  5000متخصص حول العالم
على مساعدة العمالء على اإلرتقاء بأعمالهم ورفع كفاءة عملياتهم وقدرات

إدارة المخاطر لديهم وتسريع أداء مؤسساتهم بما يمكنهم من اغتنام الفرص

األكثر جاذبية.

تﺄﺛير أوليفر

حا .وبغﺾ النظر عن طبيعة تلك
يستعين بنا العمالء البتكار حلول لما يواجهون من مشكالت وتحديات أ كثر إلحا ً

التحديات التي قد تتنوع ما بين إيجاد أفاق جديدة للنمو أو االرتقاء بالعمليات والتشغيل أو تحسين مستوى إدارة

المخاطر لديهم أو إلهام المؤسسات لتبني أساليب عمل مختلفة ،يتطلع العمالء إلينا طل ًبا لمرئياتنا وإحراز نتائج

ملموسة؛ حيث يثمنون عال ًيا ما لدينا من معارف متعمقة بمختلف مجاالت األعمال وخبرات متخصصة وجهودنا

التي تتجاوز تقديم التوصيات إىل تسريع عملية التنفيذ .ومن ثم ،فإنهم يعهدون إلينا طل ًبا إلحداث نتائج ذات أثر

ملموس على األداء الشامل لمؤسساتهم.

جزء من مجموعة مارش ماكلينان
خدمات التأمين والمخاطر

مارش

االستشارات

جاى كاربنتر

ليبنكوت

نستفيذ من شركاتنا الشقيقة لتلبية احتياجات العمالء
وتشمل إدارة الهوية المؤسسية والعالمات التجارية
واالقتصاد الجزيئ واستراتيجيات الموارد البشرية

والمخاطر والتأمين.

مجموعة
أوليفر وايمان

ميرسر

أوليفر وايمان

نيرا

منهجيتنا
ُتقدم أوليفر وايمان مزايا فريدة لعمالئها.
جراء البحوث يف إعداد برامج األعمال

الخبرة المتخصصة يف مجاالت األعمال والمجاالت الوظيفية

ال يركن المتخصصون لدينا إىل طريقة التفكير التقليدية بل

لدينا خبراء مختصين ُيقدمون الدعم للعمالء يف مجموعة واسعة

دوما إىل ابتكار أساليب جديدة؛ فنحن نستثمر باستمرار
يسعون ً
يف البحوث التطبيقية من خالل مجموعة من األعمال تشمل
العديد من الكتب ومجموعتنا الخاصة من الدوريات

من التخصصات والمجاالت الوظيفية .حيث يزخر كل تخصص

من تخصصات األعمال بالخبرات الواسعة التي تمتد لسنوات
المرتكز حول محركات التنافسية
عديدة من العمل الدؤوب ُ

والمساهمات المتكررة من منشورات األعمال البارزة .ولنا

وموضوعات العمالء والتخصصات اإلدارية المرتبطة بذلك

رفيعة المستوى.

درايتنا الوافية بها.

المثبت فاعليتها
المنهجيات الدقيقة ُ

أسلوب العمل التعاوين

إسهامات كبيرة ً
أيضا من خالل ما ننشره من تقارير

مما يميز عملنا ويجعله فريدًا من نوعه هو التحليل الدقيق
القائم على األدلة والحقائق والمستند إىل منهجيات ُمثبت
فاعليتها .حيث حققت منهجياتنا يف التحليل االستراتيجي

والتشغيلي ،مثل تصميم األعمال المرتكز على القيمة ،نتائج

مبهرة على مدى ثالثة عقود .كما طورنا ً
أيضا إطار العمل األكثر
والمستخدم حال ًيا يف
فعالية وقوة إلدارة المخاطر واإلدارة المالية
ُ

جميع أنحاء العالم .وكذلك من خالل اتباع مزيج من المنهجيات
اإلدارية والسلوكية ،نقدم للعمالء أدوات ُمثبت فعاليتها
تساعدهم على تحول أداء مؤسساتهم.

المجال .وبالتايل ،لذا فنحن نُصمم الحلول ألعمالكم من واقع

نركز على إحراز نتائج ملموسة للعمالء وليس مجرد تقارير.
ولتحقيق هذه الغاية ،نعمل جن ًبا إىل جنب مع العمالء لتطوير

الحلول العملية وتنفيذها .واألهم من ذلك أننا نعمل على نحو
يفي ويلبي توقعات عمالئنا ،مع ضمان االلتزام بالتميز يف تنفيذ
المشروع والتركيز الواضح على مساعدتهم على تحقيق نتائج
ملموسة .ولعل ما لدينا من سجالت مهنية مرجعية رفيعة
المستوى وحافلة بخبرات العمل يف العديد من قطاعات األعمال
المختلفة خير دليل على هذا االلتزام.

المنشورات األخيرة

أوليفر وايمان يف
الشرق األوسط وأفريقيا
نتميز بمهارات وخبرات واسعة ولدينا
سجل تاريخي مهني راسخ يزخر باإلنجازات
يف دعم العمالء بالمنطقة يف مختلف
المهام والمشروعات.

تساعد أوليفر وايمان المؤسسات البارزة يف جميع أنحاء الشرق األوسط وأفريقيا على تصميم منظومة
أعمال قوية وتطويرها وتشغيلها بما ُيحقق نمو مستدام .نعمل يف الشرق األوسط من خالل مكاتبنا

األربعة المنتشرة يف ديب وأبوظبي والرياض والدوحة والكويت ،ولدينا مكتب يف جنوب أفريقيا يقع بمدينة

جوهانسبرج .ومن بين المجاالت التي نُركز عليها حال ًيا يف هذه المناطق الخدمات المالية وعلوم الصحة

والحياة واالتصاالت واإلعالم والتقنية والنقل والطاقة والقطاع العام .حيث نتميز بما لدينا من مهارات

وخبرات واسعة وسجل تاريخي مهني راسخ يزخر باإلنجازات يف دعم العمالء بالمنطقة يف مختلف المهام
والمشروعات ومن ذلك التطوير اإلنمايئ وإعادة التنظيم واستراتيجيات التحول وأخي ًرا التنفيذ.

اإلمارات العربية المتحدة

قطر

تأسس مكتبنا يف ديب يف عام  2005بهدف تقديم خدماتنا بشكل

فرصا متعددة النتعاش
قدم النمو السريع الذي شهدته قطر ً

االستشارية يف اإلمارات العربية المتحدة ،أسسنا مكت ًبا ثان ًيا يف

عام  2019لتقديم المشورة والحلول يف كافة نواحي االستشارات

أفضل للعمالء يف المنطقة .ولتلبية الطلب على الخدمات
أبوظبي يف عام .2010

الكويت
تعمل أوليفر وايمان يف الكويت تحت اسم المجموعة الثالثية

العالمية لالستشارات).(TICG

وقد تأسست المجموعة الثالثية العالمية لالستشارات يف عام

 2013كمشروع مشترك بين الهيئة العامة لالستثمار يف

الكويت ،أول صندوق ثروة سيادي يف العالم ،والصندوق الكويتي
للتنمية االقتصادية العربية ،أول مؤسسة عربية للتنمية الدولية،

وأوليفر وايمان.

المملكة العربية السعودية
د َفعنا النمو المستمر للمملكة ومناخها التجاري واالفتصادي
الفريد إىل تأسيس مكتبنا يف الرياض يف عام  2010لتلبية
احتياجات عمالئنا من الخدمات االستشارية بشكل

أفضل داخل المملكة.

األعمال يف المنطقة .وقد تأسس مكتب أوليفر وايمان يف الدوحة

االستراتيجية على مستوى جميع المجاالت ونقدم تلك الخدمات
إىل عدة عمالء على مستوى القطاعي العام والخاص.

جنوب إفريقيا
قدمت أوليفر وايمان الدعم للعمالء يف جميع أنحاء القارة

عاما ،بما يف ذلك العديد من المشروعات
األفريقية ألكثر من ً 20

ذات األثر االجتماعي .ويمثل افتتاح المكتب المحلي يف
جوهانسبرج يف عام  2020إثباتًا قويًا على عمق التزامنا بتقديم
خدماتنا للقارة.

تخصصات األعمال

نحن ملتزمون بتقديم خدماتنا المتخصصة
خصيصا لﻜل مجال من مجاالت
المناسبة
ً
األعمال ألننا نعلم أنﻪ ليﺲ لدى عمالﺋنا
الوقﺖ لتعلم كل ﺷيء.

القطاع العام وسياسات عمل المؤسسات
قدمت أوليفر وايمان الدعم للحكومات على مستوى العالم من خالل تنفيذ مشروعات فيما يزيد عن 30
دولة يف  5قارات .ويركز شركاؤنا على أعمال القطاع العام وسياسة عمل المؤسسات ،إىل جانب المجلس
االستشاري العالمي للمسؤوليين الحكوميين السابقين .كما أننا نقدم نطاق خدمات ال نظير له ،وهو ما
يجعلنا شركة االستشارات األبرز للقطاع العام يف المنطقة.
نعي جيدًا التعقيدات التي تشوب تصميم السياسات وصياغتها وتنفيذ التغيير يف القطاع العام ،ولدينا ما
يلزم من الخبرات العملية لصنع الفارق يف أوساط الحكومات البارزة والجهات والوزارات وغيرها من
مؤسسات القطاع العام التي نفذنا ما يزيد عن  400مشروع لصالحها يف المجاالت التالية.

التميز الحكومي

التنمية القطاعية

تحديد الفجوات الوظيفية والمؤسسية والفجوات يف القدرات يف

وضع خطط واستراتيجيات االستثمار لتطوير قطاعات

والفعالية بهدف تحسين النتائج الحكومية :الرؤية والقوانين

)مثال :السياحة الصناعات التحويلية والخدمات(

المحركات الرئيسية للكفاءة
الجهات الحكومية المركزية وتقييم ُ

والسياسات والبرامج

جديدة وأنشطة اقتصادية مستحدثة

العمل والتعليم

التحول االستراتيجي

تطوير مجموعة كاملة من البرامج النشطة لسوق العمل

صياغة االستراتيجية الوطنية الشاملة للتحول الرقمي بما يف

لمواجهة تحديات البطالة/نقص العمالة ومعالجة التحديات

الهيكلية يف السوق

ذلك استراتيجية القطاع ونظام تشغيل القطاع والبيانات

المفتوحة ودعم تنفيذ حاالت االستخدام الرقمي عبر مجاالت

التنقل والخدمات اللوجيستية والبيئة والرعاية
الصحية والرياضات

األمن الوطني والمخاطر

الثقافة والتجديد الحضري

تأسيس مركز وطني للمخاطر إلحدى دول مجلس

وضع استراتيجية العالقات الثقافية الدولية إلحدى

التعاون الخليجي

االستدامة المالية
بناء ضريبة القيمة المضافة وتنفيذها ونقلها يف عدد من

دول مجلس التعاون الخليجي

دول مجلس التعاون الخليجي

الخدمات المالية
نحن على دراية ال ُتضاهى بهياكل السوق المتطورة واالقتصاديات والتوجهات االستراتيجية والتنظيمية عبر جميع شرائح
قطاع الخدمات المالية من خالل مجاالت التخصصات الستة لدينا.
نُقدم خدماتنا لما يزيد عن  75مؤسسة من أبرز  100مؤسسة مالية عالم ًيا وتشمل محفظة عمالئنا يف المنطقة المصارف

التجارية واالستثمارية الرائدة وشركات التأمين والهيئات التنظيمية والرقابية ووزارات المالية والهيئات الضريبية
والمصارف المركزية وصناديق الثروة السيادية وصناديق التقاعد.

أمثلة من مشروعاتنا اإلقليمية
استراتيجية الخدمات المصرفية االستثمارية وتصميم

االستراتيجية الدولية وإعادة تصميم شامل للنموذج التشغيلي
لالئتمان للشركات ألفضل  3مصارف إماراتية

تصميم استراتيجية بيانات السوق إلحدى األسواق

المالية الخليجية

تصميم محرك المعيار الدويل إلعداد التقارير المالية رقم  9ألحد

أبرز المصارف السعودية

إنشاء بنك حديث للدخول يف إحدى األسواق الخليجية الجديدة
خصخصة إحدى أسواق المال يف منطقة الشرق األوسط وأفريقيا

إعداد وحدة الدراسات االقتصادية وإجراء بحوث االقتصاد
السلوكي لوزارة مالية خليجية

دعم برنامج إلدارة الديون السيادية لوزارة مالية خليجية
إعداد االستراتيجية الرقمية وقيادة التحول الرقمي لبنك كويتي
وجنوب أفريقي من المستوى األول

تصميم وبناء آلية رقمية شاملة للتمويل التجاري لبنك أفريقي

االتصاالت واإلعالم والتقنية
أوليفر وايمان هي الشركة االستشارية األبرز لشركات ومؤسسات يف قطاعات االتصاالت واإلعالم والتقنية لتطوير
استراتيجيات النمو من أجل التحول التجاري وتحسين العمليات والتحول الرقمي وتعظيم الكفاءة التشغيلية .نعمل عن
حا يف المنطقة ومنها :شركات االتصاالت وجهات تنظيمية ورقابية
كثب كشركاء موثوقين ألكثر الشركات والمؤسسات نجا ً

ووزارات وقادة المدن الذكية وشركات اإللكترونيات االستهالكية ومحطات البث ومؤسسات النشر ومشغلو المنصات
وشركات اإلنترنت والترفيه.

أمثلة من مشروعاتنا اإلقليمية
برامج تحول تجارية متعددة السنوات لشركات

إدارة قيمة العمالء 2.0

االتصاالت يف جميع أنحاء الشرق األوسط

تصميم برامج المدن الذكية وتنفيذها

استراتيجية تحول رقمي شاملة وتحديث قناة

تنفيذ تحول مرن واسع النطاق لشركة اتصاالت كبرى يف منطقة

إنشاء وحدة علوم بيانات للتحليالت المتقدمة ألحد المشغلين

البارزين يف بالد الشام (البناء والتشغيل والنقل)

إعادة تصميم الهيكل التنظيمي لشركة اتصاالت شرق أوسطية
لمواءمة النمو للعديد من المنتجات/المناطق

دول مجلس التعاون الخليجي

الطاقة
ً
فضل عن مجاالت المعادن والتعدين،
ُتقدم أوليفر وايمان الخدماتاالستشارية للعمالء وتشمل كامل سلسلة القيمة للطاقة والتعدين
وتعمل عن كثب مع كبرى شركات النفط الوطنية وشركات النفط الدولية وشركات البتروكيماويات وشركات المرافق والتعدين
بالقطاعين العام والخاص .ويتصدر فريق الطاقة لدينا العمل على موضوعات ومجاالت الطاقة من خالل رسم مالمح برامج تحول
الطاقة وتوجبه أحدث برامج أعمال الطاقة العالمية متعدد األطراف بين الحكومات .ومن خالل مكاتبنا يف الشرق األوسط وجنوب
إفريقيا ،ندعم عمالئنا بقدرات ال ُتضاهي تتنوع بين تطوير استراتيجيات النمو واستراتيجيات القطاع وتحول النموذج التشغيل،

وسلسلة التوريد لالندماج واالستحواذ وما بعد االندماج والتميز التشغيلي وتطوير المحتوى المحلي وبناء القدرات التجارية
واستراتيجيات المبيعات والتسويق وإدارة المخاطر وإدارة التحول واسعة النطاق.

أمثلة من مشروعاتنا اإلقليمية
وضع أجندة بديلة للطاقة ودعم تنفيذها

دعم إحدى الحكومات يف دول مجلس التعاون الخليجي يف

دعم شركة نفط وطنية إقليمة يف تطوير القدرات التجارية وإنشاء

تنفيذية عملية وإطالق تنفيذ مبادرات مختارة

مشروع تجاري مشترك مع مؤسسات عالمية بارزة

دعم تطوير أجندة وطنية للطاقة لعقد مناقشات عالمية على
مستوى رؤساء الدول

تحديث استراتيجية التعدين الوطنية ووضع خارطة طريق

المساند إلتمام صفقة اندماج واستحواذ إقليمية
قيادة الفريق ُ

وعالمية لشركة مواد كيميائية ودعمها يف عملية إدارة المشاريع
تحول الشبكة الذكية والذكاء االصطناعي لمؤسسة خدمات عامة

دعم إنشاء وتنفيذ برامج المحتوى المحلي عبر قطاع

كبرى يف منطقة دول مجلس التعاون الخليجي

وغيرها من القطاعات

المساعدة يف تأسيس جهات تنظيمية وحوكمة القطاع عبر

الكيماويات والنفط والغاز والصناعات الثقيلة

سلسلة قيمة قطاع الطاقة

علوم الصحة والحياة
تأسس قسم علوم الصحة والحياة لدى أوليفر وايمان بهدف ابتكار وتحويل األنظمة الصحية حول العالم ،ويتنوع عمالؤنا ما

بين المستشفيات وشركات األدوية ووزارات الصحة .تجدر اإلشارة إىل أننا نتبع منهجية استشارية قائمة على األدلة ُتركز على
النتائج :حيث ندعم عمالئنا يف إجراء التحسينات السريرية و الحفاظ على االستدامة المالية يف مجال غال ًبا ما ينظر إىل هذه

األهداف على أنها تفاضلية .غالبية عمالئنا هم عمالء دائمين .ونقدم لهم المشورة حول موضوعات مثل تطوير االستراتيجية
ورفع كفاءة التشغيل ودعم التنفيذ ،وغال ًبا ما نعمل وفق ترتيبات غير تقليدية (مثل نماذج البناء والتشغيل والنقل).

أمثلة من مشروعاتنا اإلقليمية
وضع استراتيجية الصحة الوطنية إلحدى الدول الخليجية
دعم النظام الوطني للصحة وتقليل تكاليف التشغيل

إجراء العناية الواجبة بشأن االستحواذ على المستشفيات
ألحد مستثمري األسهم الخاصة

تحديد فرص الشرا كة بين القطاعين العام والخاص يف

وضع خطة بديلة للتحول الصحي يف دولة خليجية

الرعاية الصحية لدولة خليجية

وضع التصورالعام وتأسيس مركز للتقنية الحيوية

مساعدة شركة تأمين صحي عالمية يف تحديد فرص

لدولة خليجية

عمل جديدة يف دولة خليجية

النقل
أوليفر وايمان من أبرز الشركات االستشارية يف مجاالت النقل والخدمات يف منطقة الشرق األوسط وأفريقيا .حيث نقدم لعمالئنا
من المؤسسات خبرات معمقة يف خدمات الطيران والسكك الحديدية والنقل البحري والخدمات اللوجستية وكذلك يف قطاعات
السياحة والتنقل الحالية .وبالمثل ،نُعالج تحديات نمو القطاع للجهات الحكومية والتنظيمية يف المنطقة .كما نقدم المشورة يف

تطوير االستراتيجية وتخطيط النمو وعمليات التسعير وإدارة اإليرادات باإلضافة إىل التحول المؤسسي ورفع الكفاءة وعمليات
االندماج واالستحواذ.
.

أمثلة من مشروعاتنا اإلقليمية
تحسين اإليرادات لشركة طيران وطنية يف دولة خليجية

مراجعة استراتيجية لشركة سكك حديدية وطنية بدولة خليجية

تطوير االستراتيجية وتنفيذها ألحد أ كبر المطارات يف المنطقة

إعادة تنظيم شركة نقل بحري وطنية

استراتيجية وخطة العمل لقطاع الطيران لتطوير كبير يف البنية

إعادة هيكلة أ كبر شركة شحن حاويات يف الشرق األوسط

التحتية بالمنطقة

إعادة تنظيم شركة فنادق وطنية كبرى

استراتيجية دخول السوق لشركة طيران عالمية

وحدة التنفيذ
المتمم لخدمات تطوير االستراتيجية من أوليفر وايمان وتتميز بخبرة تنفيذ شاملة.
وحدة التنفيذ هي ذراع التنفيذ ُ

تضم وحدة التنفيذ لدينا فريق متنوع على قدر كبير من الكفاءة والخبرة والتخصص .كما يتكون الفريق من مزيج
ومستدامة.
من االستشاريين والكوادر المتخصصة بمجاالت األعمالُ ،يؤكزون على تحقيق نتائج ملموسة ُ

أمثلة من مشروعاتنا اإلقليمية
قيادة عملية إطالق ضريبة القيمة المضافة يف دولتين من الدول

إنشاء وتشغيل مكتب إدارة مشاريع المؤسسة لشركة تطوير

داخل الهيئة الضريبية وجميع األقسام الرئيسية والتوعية بها

وتنفيذ مشروع تنموي فائق الطموح

الخليجية ،بما يف ذلك تأسيس عملية ضريبة القيمة المضافة

وتوعية الشركات وكذلك التعاون مع الجهات الحكومية األخرى

لضمان تكامل البيانات والعمليات

تنفيذ استراتيجية مؤسسية وتنفيذ التقنية لشركة مشغلة

لمطارات خليجي تم تخصيصها ،بما يف ذلك تطوير مكتب إدارة

االستراتيجية ومكتب إدارة المشاريع وبناء مؤشرات األداء

الرئيسية/لوحات المعلومات فضال ً عن دعم تقديم خارطة طريق
مشاريع تقنية المعلومات وتطوير القدرات االنتاجية

تأسست يف إطار صندوق استثمار خليجي تم إنشاؤه لرعاية

أوليفر وايمان هي إحدى الشركات العالمية الرائدة يف االستشارات اإلدارية تجمع بين المعرفة العميقة يف مجاالت األعمال والخبرة المتخصصة يف االستراتيجيات
والعمليات وإدارة المخاطر وتحول المؤسسات.
لمزيد من المعلومات ,يرجى االتصال بنا على البريد اإللكتروين  marketing.mea@oliverwyman.comأو عبر الهاتف يف أحد المواقع التالية:

الشرق األوسط وأفريقيا

أوروبا

األمريكتين

آسيا والمحيط الهادي

+971 4 425 7000

+44 20 7333 8333

+1 212 541 8100

+65 65109700
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