
MIDDLE EAST OVERVIEW



“At Oliver Wyman, we firmly believe that the Middle East has 
a competitive edge and that it will maintain that edge far into 
the future. We are engaged and interested partners with both 
top corporations and with government agencies in the region 
in addressing the complex issues they face. With our offices in 
Riyadh, Abu Dhabi, and Dubai, Oliver Wyman can more readily 
bring our full breadth of experience and depth of expertise to 
our clients in the region. We will continue to invest in the Middle 
East as a growth area for our business and remain committed to 
helping clients across the region to develop, strengthen, and  
grow their businesses.”
Scott McDonald 
Chief Executive Officer, Oliver Wyman

For more information please contact us at MiddleEast@oliverwyman.com  
or visit our website on www.oliverwyman.com 



OLIVER WYMAN – 
A GLOBAL OVERVIEW

Oliver Wyman is a global leader in management 

consulting. With offices in 50+ cities across 25 countries, 

Oliver Wyman combines deep industry knowledge 

with specialized expertise in strategy, operations, risk 

management, organizational transformation. The 

firm helps clients optimize their businesses, improve 

their operations and risk profile, and accelerate 

their organizational performance to seize the most 

attractive opportunities.

OUR IMPACT

Clients turn to us for help solving their most pressing 

issues. Whether their challenge is to find new avenues  

of growth, optimize operations, improve their risk 

profile, or inspire the organization to act in different 

ways, clients look to us for insight and tangible results. 

They value our deep industry knowledge and our 

specialized expertise. They appreciate that we go 

beyond recommendations to accelerate execution.  

They look to us to have a major impact on both their  

top and bottom lines.

We have more than 40 years of experience serving Global 1000 clients

 

Oliver Wyman: Global Locations
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PART OF MARSH & McLENNAN 
COMPANIES

We leverage our sister firms for client needs involving brand identity management, microeconomics, human capital 

strategies, risk, and insurance.

SISTER FIRMS

BRAND STRATEGY AND DESIGN

ECONOMIC ADVICE ON COMPETITION, REGULATION, LITIGATION

HUMAN RESOURCE CONSULTING AND RELATED SERVICES

RISK AND INSURANCE SERVICES AND SOLUTIONS

RISK AND REINSURANCE INTERMEDIARY SERVICES

90% of our business is from repeat clients
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OLIVER WYMAN IN THE 
MIDDLE EAST

Oliver Wyman helps leading enterprises throughout the Middle East to 

develop, build, and operate strong businesses that deliver sustained 

shareholder value growth. We have three Middle Eastern offices (Dubai, 

Abu Dhabi, and Riyadh) and serve clients around the Middle Eastern 

region. Our current industry focus in this region includes financial services, 

aviation, telecommunications, transportation, energy, and the public 

sector. We have been active in the Middle East for over 20 years, which 

has allowed us to support our clients in a broad range of assignments 

including growth development, reorganization, and turnaround strategies.

OLIVER WYMAN IN THE UNITED ARAB EMIRATES

Our office in Dubai was established in 2005 to better serve our 

clients in the region. To meet the UAE’s demand for consulting 

services we opened a second office in Abu Dhabi in 2010.

OLIVER WYMAN IN SAUDI ARABIA

The Kingdom’s continued growth and its unique business and 

economic environment led us to establish an office in Riyadh in 

2010, to better cater to our clients’ needs within the Kingdom.

We have been 
active in the Middle 
East for over 20 
years, which has 
allowed us to 
support our clients 
in a broad range 
of assignments
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OUR APPROACH

Oliver Wyman brings a number of distinct advantages to 

client engagements.

 • Specialized industry and functional expertise. 

We have dedicated experts working with clients in a 

broad range of industries and functional areas. Each 

industry practice draws on many years of focused 

work around the competitive dynamics, customer 

issues, and management disciplines particular to 

that industry. So we know your business and tailor 

solutions accordingly.

 • Rigorous, proven methodologies. A hallmark of 

our work is rigorous, fact-based analysis, grounded in 

proven methodologies. Our approaches to strategic 

and operational analysis, such as Value-Driven 

Business DesignTM, have delivered outstanding 

results over three decades. We have also developed 

the most robust framework for risk and financial 

management in use globally today. And through a 

blend of management and behavioral approaches, 

we give clients proven tools with which to transform 

organizational performance.

 • Collaborative working style. We deliver results, not 

reports. To that end, we work side by side with our 

clients to create and implement practical solutions. 

Most of all, we work as our clients expect us to work 

– with commitment to excellence in project delivery 

and a clear focus on helping them to achieve tangible 

results. Our first-class references across multiple 

industry sectors emphasize this commitment.

 • Agenda-setting research. Our professionals 

challenge conventional thinking. We continually 

invest in applied research, with a body of work that 

includes many books, our own suite of periodicals, 

and frequent contributions to leading business 

publications. We publish flagship reports annually 

based on proprietary research.
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INDUSTRY COVERAGE

Oliver Wyman in the Middle East has broad industry coverage in key growth sectors such as Financial Services, 

Communications, Media, Technology, Manufacturing, Transportation, Energy, Public Sector and Health & 

Life Sciences.

FINANCIAL SERVICES

We have an unparalleled understanding of the market 

structure, economics, and future development of all 

segments of the financial services industry through our 

nine specialist practices within financial services. We 

work for over 75 of the top 100 financial institutions 

globally. Our clients in the region include leading 

commercial and investment banks, insurers, regulators, 

central banks, sovereign funds, and pension funds.

Representative regional projects include:

 • Restructuring of a Central Bank to adapt to post– 

crisis paradigm

 • Performance transformation, lifting productivity 

by up to 40% across retail, wholesale banking, 

and treasury

 • Turnkey launch of Islamic Banks, state holding 

companies, and sovereign funds

 • International expansion strategy and implementation 

for a regional bank

 • Group-wide IT and risk management 

upgrade programs

COMMUNICATIONS, MEDIA, 
TECHNOLOGY

Oliver Wyman helps leaders in the Communications, 

Media, and Technology industries develop value 

growth strategies, improve operations, and maximize 

organizational effectiveness. Our clients include some 

of the region’s most successful companies: wireless 

and wireline equipment and communications service 

providers; enterprise IT and consumer electronics 

companies; and broadcasters, publishers, platform 

operators, and online and entertainment companies.

Representative regional projects include:

 • Redesigning the organizational structure of a 

Middle Eastern telecom to align for multi-product/

region growth

 • Development and launch of the telecom value 

proposition for the SME segment

 • Consumer market segmentation refresh based on 

market research and analysis of internal customer 

data to drive new value propositions

 • Development of a TV audience measurement system 

in the Kingdom of Saudi Arabia

We work for 80 of the top 100 financial institutions globally
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MANUFACTURING, 
TRANSPORTATION, ENERGY

Oliver Wyman is a leader in advising clients with 

specialized practices in Energy, Aviation & Aerospace, 

Surface Transportation, Manufacturing, Automotive, 

Corporate Finance, and Corporate Risk. With 20 

Partners in-region, and an additional 100+ Partners 

across the world, we offer our clients deep industry 

expertise paired with functional capabilities in strategy 

development, operational performance, commercial 

expansion, organizational transformation, and 

risk management.

Representative regional projects include:

 • A range of projects for an international airline, 

including interim management of several key 

operational functions and the identification and 

execution of revenue improvement opportunities

 • Development of corporate strategic objectives 

for a leading industrial manufacturer, with these 

objectives flowing into an executive performance 

management system

 • Organization, process, and governance redesign and 

implementation for a major international airport

 • Development of a corporate exploration and 

production growth strategy, including current 

and future portfolio optimization, business model 

development, and organizational change plan, for a 

national strategic investor in the Oil & Gas segment

PUBLIC SECTOR

Oliver Wyman has assisted governments globally, with 

engagements in more than 30 countries on 5 continents. 

We have 22 partners focused on “public sector” and a 

global advisory board of ex-government officials. The 

breadth of our offering is unrivaled, making us the top 

public sector advisor in the region.

Representative regional projects include:

 • Development of a two-year strategy for the Ministry 

of Foreign Affairs of a GCC country, including an 

Operational and Budget Plan and an implementation 

and training program

 • Strategic and policy planning for all Federal 

Government entities for the Prime Minister’s Office of 

a GCC country 

Representative international projects include:

 • Creation of a competitiveness strategy to maintain 

New York City’s position as a leading center 

for the media industry for the city’s Economic 

Development Corporation

 • Assistance to the Ministry of Finance of a European 

government to tackle the financial crisis, including 

development strategy and bailout program and the 

creation of Special Purpose Vehicles for bad assets

HEALTH & LIFE SCIENCES

Recognizing the power of a systemic view, healthcare 

companies are turning to Oliver Wyman. Our deep 

expertise across the healthcare landscape is centered 

in integrated health management – a differentiated 

approach proven to drive critical transformation. 

Our perspective in life sciences is focused on 

transformational changes that pharmaceutical and 

biotechnology companies need to make in a world 

where product innovation is more challenging and value 

is measured in patient outcomes.

 The breadth of our offering is 
unrivaled, making us the top 
public sector advisor in the region
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MIDDLE EAST OVERVIEW اأوليفر واميان – ال�سرق الأو�سط



3 حقوق الطبع و الن�شر 2014 اأوليفر واميان

»نعتقد نحن - �شركة اأوليفر واميان- اعتقادًا را�شخًا اأن منطقة ال�شرق 

الأو�شط تكت�شب ميزة تناف�شية يومًا بعد يوم، ونعتقد اأنها �شتحافظ على 

هذه امليزة يف امل�شتقبل. كما اأن لنا �شراكات وم�شالح مع كل من ال�شركات 

الق�شايا  خاللها  من  نعالج  املنطقة،  يف  احلكومية  واملوؤ�ش�شات  الرائدة 

املعقدة التي يواجهونها. كما اأننا يف �شركة اأوليفر واميان، لدينا القدرة 

املنطقة،  يف  عمالئنا  اإىل  العميقة  وخربتنا  الوا�شعة  جتربتنا  نقل  على 

وذلك من خالل مكاتبنا املتواجدة يف كل من الريا�ض واأبو ظبي ودبي. كما 

اأننا م�شتمرون يف ال�شتثمار يف منطقة ال�شرق الأو�شط باعتبارها منطقة 

ازدهار ومنو لأعمالنا التجارية، و�شنبقى ملتزمون مب�شاعدة عمالئنا يف 

جميع اأرجاء املنطقة من اأجل تطوير وتقوية وتنمية اأعمالهم«

�سكوت ماكدونالد

املدير التنفيذي ل�سركة اأوليفر واميان

 MiddleEast@oliverwyman.com ملزيد من املعلومات اأو لأي ا�شتف�شار الرجاء الت�شال بنا عن طريق الربيد الإلكرتوين

www.oliverwyman.com اأو زيارة موقعنا الإلكرتوين
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تعترب �شركة اأوليفر واميان �شركة ا�شت�شارات اإدارية رائدة 

على م�شتوى العامل. حيث تتواجد مكاتبنا يف اأكرث من 

50 مدينة يف 25 دولة حول العامل، وجتمع اأوليفر واميان 

بني املعرفة املتعمقة ب�شوؤون هذا القطاع، مع اخلربة 

املتخ�ش�شة يف كل من جمالت التخطيط ال�شرتاتيجي 

والعمليات الت�شغيلية، اإدارة املخاطر، التحول التنظيمي  

وتطوير القيادة. كما ت�شاعد ال�شركة عمالئها على حت�شني 

اأعمالهم التجارية وتطوير عملياتهم الت�شغيلية وت�شورهم 

للمخاطر، والت�شريع من اأداء هياكلهم التنظيمية، مما 

ي�شاعدهم على اغتنام الفر�ض الأكرث جاذبية.

اأثرنا

يتوجه اإلينا عمالوؤنا طالبني الدعم حلل ق�شاياهم امللحة، 

�شواء كان التحدي يكمن يف البحث عن �شبل جديدة للنمو، 

اأو حت�شني عملياتهم الت�شغيلية، اأو تطوير ت�شورهم عن 

كيفية التعامل مع املخاطر، اأو من اأجل اإلهام املنظمة للعمل 

بطرق خمتلفة. كما يتوجه اإلينا عمالوؤنا لتو�شيع اآفاقهم 

يف العمل وم�شاعدتهم على احل�شول على نتائج ملمو�شة. 

و يثمن عمالوؤنا معرفتنا املتعمقة ب�شتى جمالت العمل مع 

خربتنا املتخ�ش�شة يف جمال تقدمي ال�شت�شارات. كما اأنهم 

يقدرون حقيقة اأن عملنا ل يتوقف عند تقدمي  التو�شيات، 

بل يتخطاه لأخذ خطوات فعالة من اأجل ت�شريع التنفيذ 

كذلك. اإنهم يتطلعون اإلينا ليكون لنا دور فعال على كافة 

م�شتويات العمل لديهم العليا و الدنيا على حد �شواء.

اأوليفر واميان -

ملحة عامة عن ن�شاطنا حول العامل

نحن نتمتع باأكرث من 40 عامًا من اخلربة يف جمال ال�شت�شارات، حيث نقدم خدماتنا حلوايل الـ1000 عميل حول العامل

اأوليفر واميان: فروعنا حول العامل
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منلك يف �شركة اأوليفر واميان - ال�شرق الأو�شط - تغطية وا�شعة وخربة متخ�ش�شة يف قطاعات النمو الرئي�شية، مثل اخلدمات 

املالية، الت�شالت، الإعالم، التكنولوجيا، ال�شناعة التحويلية، النقل، الطاقة، القطاع العام، ال�شحة و علوم احلياة.

�شركة اأوليفر واميان هي جزء من جمموعة 

مار�ض اأند مكلينني

ال�شركات ال�شقيقة

ت�سميم وا�سرتاتيجية اال�سم التجاري

 ا�شت�شارات اقت�شادية حول املناف�شة، القوانني  واملقا�شاة

ا�شت�شارات خا�شة باملوارد الب�شرية واخلدمات املتعلقة بها

خدمات وحلول خا�شة بالتاأمني واإدارة املخاطر

خدمات الو�شاطة اخلا�شة باإعادة التاأمني و اإدارة املخاطر

اإن 90% من اأعمالنا موجهة لعمالء �شابقني
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ت�شاعد �شركة  اأوليفر واميان املوؤ�ش�شات الرائدة يف جميع اأنحاء ال�شرق الأو�شط 

من اأجل تطوير وبناء وت�شغيل �شركات قوية، توفر النمو امل�شتدام يف قيمة حقوق 

امل�شاهمني. ولدى �شركة اأوليفر واميان ثالث مكاتب يف ال�شرق الأو�شط )دبي، 

اأبو ظبي والريا�ض( تقدم اخلدمات للعمالء يف جميع اأنحاء ال�شرق الأو�شط. 

وترتكز الأن�شطة احلالية ل�شركة اأوليفر واميان يف املنطقة على قطاعات 

اخلدمات املالية، الطريان، الت�شالت ال�شلكية والال�شلكية، النقل، الطاقة 

والقطاع العام. �شركة اأوليفر واميان نا�شطة يف ال�شرق الأو�شط منذ اأكرث من 

ع�شرين �شنة، مما اأتاح لنا دعم عمالئنا يف جمموعة وا�شعة من املهمات مبا يف 

ذلك تطوير النمو، اإعادة التنظيم والتحول ال�شرتاتيجي.

اأوليفر واميان يف دولة الإمارات العربية املتحدة

تاأ�ش�ض مكتبنا يف دبي يف العام 2005،  من اأجل تقدمي خدمات اأف�شل      

لعمالئنا يف املنطقة. ومن اأجل تلبية الطلب املتزايد على خدماتنا ال�شت�شارية 

يف دولة الإمارات العربية املتحدة، قمنا باإن�شاء مكتب ثان يف مدينة اأبو ظبي يف 

العام 2010.

اأوليفر واميان يف اململكة العربية ال�شعودية

قادنا النمو امل�شتمر للمملكة من حيث الأعمال التجارية والبيئة القت�شادية 

املتفردة اإىل تاأ�شي�ض مكتب يف اململكة العربية ال�شعودية يف العام 2010 ، وذلك 

بهدف تلبية حاجات عمالئنا يف اأرجاء اململكة ب�شكل اأف�شل. 

اأوليفر واميان يف ال�سرق الأو�سط

عملت �شركة اأوليفر 

واميان خالل 20 عامًا 

املا�شية ب�شكل ن�شط يف 

منطقة ال�شرق الأو�شط، 

مما اأتاح لنا تقدمي 

الدعم لعمالئنا على 

نطاق وا�شع يف خمتلف 

املجالت
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Our apprOach

Oliver Wyman brings a number of distinct advantages to 

client engagements:

 • Specialized industry and functional expertise. 

We have dedicated experts working with clients in a 

broad range of industries and functional areas. each 

industry practice draws on many years of focused 

work around the competitive dynamics, customer 

issues, and management disciplines particular to 

that industry. so we know your business and tailor 

solutions accordingly.

 • Rigorous, proven methodologies. A hallmark of 

our work is rigorous, fact-based analysis, grounded in 

proven methodologies. Our approaches to strategic 

and operational analysis, such as value-driven 

business designtm, have delivered outstanding 

results over three decades. We have also developed 

the most robust framework for risk and financial 

management in use globally today. And through a 

blend of management and behavioral approaches, 

we give clients proven tools with which to transform 

organizational performance.

 • Collaborative working style. We deliver results, not 

reports. to that end, we work side by side with our 

clients to create and implement practical solutions. 

most of all, we work as our clients expect us to work 

– with commitment to excellence in project delivery 

and a clear focus on helping them to achieve tangible 

results. Our first-class references across multiple 

industry sectors emphasize this commitment.

 • Agenda-setting research. Our professionals 

challenge conventional thinking. We continually 

invest in applied research, with a body of work that 

includes many books, our own suite of periodicals, 

and frequent contributions to leading business 

publications. We publish flagship reports annually 

based on proprietary research.

Author
Fady Khayatt, Partner

point of view

Financial Services

takaful
Show me the money

AuthorS
Marc Hormann
Joern Carlos Kuntze
Jad Dib

Long known as one of the world’s great energy sources, the Middle East and North Africa 

(MENA) region is now emerging as a growing consumer of energy, with a level of primary 

energy consumption second only to Asian countries. Critically, while primary energy intensity1  

has been steadily decreasing since 1980 in most parts of the world, the Middle East is seeing 

energy consumption grow faster than GDP (Exhibit 1). Such fast-paced growth in energy 

intensity will have a significant impact on the region’s economic competitiveness, by requiring 

more than 3 percent of GDP for energy infrastructure investment by 2030, versus 1 percent for 

the rest of the world.

ExHibit 1: REGioNAL ENERGy iNtENSity At PuRCHASiNG PowER PARity, 2010

Source:  Enerdata yearbook 2011.

1 Energy intensity is a measure of the energy efficiency of a nation’s economy, typically calculated as units of energy per unit of GDP.
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تقدم اأوليفر واميان عدد من املزايا الهامة لعمالئها، ومنها: 

القطاعات  خمتلف  يف  العملية  واخلربة  املتخ�ش�شة  املعرفة  	•
مع  للعمل  مكر�شني  اأكفاء  خرباء  واميان  اأوليفر  �شركة  لدى 

عمالئنا يف جمموعة وا�شعة من القطاعات واملجالت العملية. 

وتقوم خربتنا املتخ�ش�شة على املزاولة يف كل قطاع على مدى 

وتناف�شية  دينامكية  بيئة  يف  املكثف،  العمل  من  �شنوات  عدة 

بذلك  املتعلقة  الإدارية  والأوجه  ال�شتهالكية  بالق�شايا  مليئة 

واإيجاد  التجاري  عملكم  على  التعرف  ميكننا  لذا  القطاع، 

احللول املنا�شبة وفقا لذلك.

هي  لعملنا  املميزة  ال�شمة  اإن  واملثبتة  الدقيقة  املنهجيات  	•
التحليل الدقيق امل�شتند على احلقائق واملرتكز على املنهجيات 

املثبتة. وقد اأثمر نهجنا يف التحليل العملي وال�شرتاتيجي–مثل 

باهرة  نتائج  عن  امل�شافة–  القيمة  بح�شب  الأعمال  ت�شميم 

عمل  اإطار  طورنا  اأننا  كما  املا�شية.  الثالثة  العقود  مدى  على 

يعترب الأقوى عامليًا يف الوقت احلايل لإدارة املخاطر والإدارة 

املالية. ومن خالل مزيج من املنهجيات الإدارية والعملية، نقدم 

لعمالئنا الأدوات الالزمة التي اأثبتت جدواها من اأجل حتويل 

اأداء هياكلها التنظيمية.

الأ�شلوب اجلماعي يف العمل  نحن نقدم النتائج ولي�ض التقارير،  	•
مع  جنب  اإىل  جنبا  نعمل  فاإننا  الغاية،  هذه  حتقيق  اأجل  ومن 

عمالئنا من اأجل و�شع وتنفيذ احللول العملية. والأهم من ذلك 

باجلودة يف  اللتزام  مع  لتوقعات عمالئنا  وفقًا  نعمل  اأننا  كله 

ت�شليم امل�شروع وتركيز وا�شح على م�شاعدتهم يف الو�شول اإىل 

توثيقها  يتم  نتائجنا  فاإن  ذلك،  على  وعالوة  ملمو�شة.  نتائج 

مبراجع من الدرجة الأوىل يف جميع قطاعات العمل. 

يقوم موظفونا املحرتفون بتحدي  ومبتكرة  متخ�ش�شة  بحوث  	•
م�شتمر  ب�شكل  بال�شتثمار  ونقوم  التفكري.  يف  التقليدي  النمط 

التي  الأعمال  من  جمموعة  خالل  من  التطبيقية،  البحوث  يف 

بنا،  اخلا�شة  الدوريات  وجمموعة  الكتب  من  العديد  تت�شمن 

القت�شادية  املن�شورات  يف  املتكررة  امل�شاهمات  اإىل  بالإ�شافة 

الرائدة من جمالت وغريها. كما نقوم بن�شر التقارير الهامة 

اخلا�شة بال�شركة، وذلك وفق بحوثنا اخلا�شة.

نهجنا
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نطاق اأعمالنا

اخلدمات املالية

نتمتع يف �شركة  اأوليفر واميان بفهم منقطع النظري لهيكلية 

ال�شوق وال�شوؤون القت�شادية والتطور امل�شتقبلي يف جميع 

جمالت قطاع اخلدمات املالية، وذلك من خالل املمار�شات 

املتخ�ش�شة الت�شعة يف قطاع اخلدمات املالية. كما اأننا 

نقدم خدماتنا لأكرث من خم�شة و�شبعون موؤ�ش�شة مالية 

من اأ�شل مائة من املوؤ�ش�شات الرائدة عامليا. وتت�شمن 

قائمة عمالئنا يف املنطقة م�شارف ال�شتثمار وامل�شارف 

التجارية الرائدة، �شركات التاأمني، املنظمون، امل�شارف 

املركزية، ال�شناديق ال�شيادية و�شناديق التقاعد.

من اأهم امل�شاريع الإقليمية يف هذا املجال:

اإعادة بناء هيكلة امل�شرف املركزي ليتالءم مع منوذج   •
ما بعد الأزمة 

ي�شل     ما  اإىل  الإنتاجية  ن�شبة  ورفع  الأداء  حتويل   •
اإىل 40% من خالل ال�شناعة امل�شرفية بالتجزئة 

واجلملة واخلزينة

الإجناز الكامل للبنوك الإ�شالمية،  اأنظمة  اإطالق   •
و�شركات اأمالك الدولة وال�شناديق ال�شيادية

وتنفيذ اإ�شرتاتيجية التو�شيع الدويل يف اأحد  تطوير   •
البنوك الإقليمية

الربامج اخلا�شة بتطوير تقنية املعلومات  من  جمموعة   •
واإدارة املخاطر لإحدى جمموعات الأعمال

الت�شالت، و�شائل الإعالم 

والتكنولوجيا

ت�شاعد اأوليفر واميان ال�شركات الرائدة يف قطاعات و�شائل 

الت�شالت والإعالم والتكنولوجيا على تطوير ا�شرتاتيجيات 

تنمية القيمة، وحت�شني العمليات، وزيادة الفعالية التنظيمية. 

وت�شمل قائمة عمالئنا جمموعة من اأكرث ال�شركات جناحا يف 

املنطقة، من مقدمي خدمات الت�شالت واملعدات ال�شلكية 

والال�شلكية، موؤ�ش�شات تكنولوجيا املعلومات، و�شركات 

اللكرتونيات ال�شتهالكية، اجلهات الإعالمية ودور الن�شر، 

م�شغلي املن�شات، و�شركات الرتفيه والنرتنت.

     من اأهم امل�شاريع الإقليمية يف هذا املجال:

ل�شركة ات�شالت يف  التنظيمي  الهيكل  ت�شميم  • اإعادة 
ال�شرق الأو�شط لتنتظم كمزود للخدمات املتعددة مع النمو 

الذي ت�شهده املنطقة 

لقطاع  الت�شالت  قيمة  عن  مقرتح  واإطالق  • تطوير 
امل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة

لإحدى احلكومات الأوروبية يف  املالية  وزارة  م�شاعدة   •
معاجلة الأزمة املالية مبا يف ذلك اإ�شرتاتيجية التطوير 

وبرنامج الكفالة واإيجاد �شركات الأغرا�ض اخلا�شة من 

اأجل الأ�شول املعدومة

• تطوير نظام لقيا�ض ن�شب امل�شاهدة التلفزيونية يف اململكة 
العربية ال�شعودية

اإننا نعمل مع 80 موؤ�ش�شة مالية مدرجة �شمن اأف�شل 100 موؤ�ش�شة مالية يف العامل

منلك يف �شركة اأوليفر واميان - ال�شرق الأو�شط - تغطية وا�شعة وخربة متخ�ش�شة يف قطاعات النمو الرئي�شية، مثل اخلدمات 

املالية، الت�شالت، الإعالم، التكنولوجيا، ال�شناعة التحويلية، النقل، الطاقة، القطاع العام، ال�شحة و علوم احلياة.
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تعترب �شركة اأوليفر واميان من ال�شركات الرائدة يف جمال 

تقدمي امل�شورة للعمالء والتي تتعلق باملمار�شات املتخ�ش�شة 

يف جمال الطاقة، الطريان والف�شاء، النقل الربي، ال�شناعة 

التحويلية، ال�شيارات، التمويل املوؤ�ش�شي واملخاطر املوؤ�ش�شية. 

ومع وجود 20 من �شركائنا يف املنطقة بالإ�شافة اإىل اأكرث 

من 100 �شريك يف جميع اأنحاء العامل، نقوم بتقدمي خربة 

متعمقة لعمالئنا يف هذا القطاع مقرونة بقدرات فنية يف 

جمالت تطوير الإ�شرتاتيجية والأداء الت�شغيلي والتو�شع 

التجاري والتحول التنظيمي واإدارة املخاطر. 

من اأهم امل�شاريع الإقليمية يف هذا املجال:

امل�شاريع ل�شركات اخلطوط اجلوية الدولية  من  جمموعة   •
مبا يف ذلك الإدارة املوؤقتة ملجموعة من املهام الت�شغيلية 

الرئي�شة والتعرف على فر�ض حت�شني الدخل وتنفيذها

�شناعية      ل�شركة  الإ�شرتاتيجية  الأهداف  تطوير   •
رائدة ومن ثم ربط هذه الأهداف بنظام تنفيذي  

لإدارة الأداء

وتنفيذ اإطار  ت�شميم  واإعادة  واملعاجلة  التنظيم   •
احلوكمة ملطار دويل رائد

وو�شع اإ�شرتاتيجية  موؤ�ش�شية  ا�شتك�شاف  درا�شة  تطوير   •
لتنمية الإنتاج، مبا يف ذلك حت�شني املحفظة احلالية 

وامل�شتقبلية، وتطوير النموذج التجاري وخطة التغيري 

التنظيمي مل�شتثمر ا�شرتاتيجي وطني يف قطاع         

النفط والغاز

�شاعدت اأوليفر واميان احلكومات عامليا من خالل   

امتالكها لعقود يف اأكرث من 30 دولة يف القارات اخلم�ض، 

ومع وجود 22 �شريكا لنا ركزوا ن�شاطهم على »القطاع 

العام«، بالإ�شافة اإىل جمل�ض ا�شت�شاري عاملي يتكون من 

موظفني حكوميني �شابقني. وف�شاًل عن ذلك، فاإن ات�شاع 

نطاق عرو�شنا املتفردة و�شعنا يف مرتبة كبار م�شت�شاري 

القطاع العام يف املنطقة. 

من اأهم امل�شاريع الإقليمية يف هذا املجال:

ملدة �شنتني لوزارة ال�شوؤون   اإ�شرتاتيجية  تطوير   •
اخلارجية لإحدى دول جمل�ض التعاون اخلليجي مبا يف 

ذلك خطة امليزانية واخلطة الت�شغيلية وتنفيذ برنامج 

تدريبي للموظفني

العامة  ال�شيا�شات  وتخطيط  ال�شرتاتيجي  التخطيط   •
جلميع املوؤ�ش�شات احلكومية الحتادية التابعة ملكتب 

رئا�شة الوزراء يف اإحدى دول جمل�ض التعاون اخلليجي

ومن اأهم امل�شاريع الدولية يف هذا املجال:

تناف�شية من اأجل احلفاظ على موقع  اإ�شرتاتيجية  تطوير   •
مدينة نيويورك كمركز رائد يف �شناعة الإعالم ملوؤ�ش�شة 

التطوير القت�شادي للمدينة

لإحدى احلكومات الأوروبية يف  املالية  وزارة  م�شاعدة   •
معاجلة الأزمة املالية مبا يف ذلك اإ�شرتاتيجية التطوير 

وبرنامج الكفالة واإيجاد �شركات الأغرا�ض اخلا�شة من 

اأجل الأ�شول املعدومة 

مع تنامي احلاجة اإىل تبني روؤية منهجية يف العمل، 

جلاأت �شركات الرعاية ال�شحية لأوليفر واميان للح�شول 

على الدعم ال�شت�شاري. حيث ترتكز خرباتنا يف جمال 

الرعاية ال�شحية حول الإدارة ال�شحية املتكاملة - وهي 

منهجية متميزة يف ال�شوق، مت اإثبات فعاليتها يف حتقيق 

التحولت الهامة. اأما يف جمال علوم احلياة، فاإننا نركز 

عيى التغيريات التحويلية التي يتعني على �شركات الأدوية و 

التكنولوجيا احليوية القيام بها من اأجل مواكبة التوجهات 

احلالية يف ال�شوق، حيث بات التحدي متمثاًل يف القدرة على 

تقدمي منتج مبتكر و قيمة ميكن قيا�شها من خالل نتائج 

فعالة على املر�شى.

ال�شناعة التحويلية، 

النقل والطاقة 

القطاع العام 

ال�شحة و علوم احلياة

اإن تعدد وتنوع نطاق خدماتنا 

ال�شت�شارية منقطع النظري، يجعلنا 

يف مقدمة �شركات ال�شت�شارات 

املوجهة للقطاع العام يف املنطقة 




