ُﻧﻄﻮر اﻷﻋﻤﺎل
ﻟﻨﻨﻬﺾ ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ

اﻟﻤﻠﻒ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻲ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ

الرسالة
ُنطور األعمال لننهض بالمجتمع
مهمــا لتوفيــر قيمــة
تتماشــى رســالتنا مــع إيماننــا القــوي بــأن قطــاع األعمــال يمكــن أن يكــون محف ـ ًز ا
ً
اقتصاديــة ومجتمعيــة وبيئيــة قابلــة للتطويــر .كمــا تقــدم رســالتنا إرشــادً ا وتوجهً ــا واضحً ــا ألعمالنــا
اليوميــة بشــكل يجمــع ويوحــد جهــود موظفينــا نحــو تحقيــق رؤيتنــا المؤسســية.
وتوســعها وتميّزهــا .فباإلضافــة إلــى تزويد
إن جهودنــا فــي تطويــر األعمــال تســهم فــي تعزيــز الشــركات
ّ
الشــركات التابعــة لنــا بــرأس المــال الــازم لنموهــا ،فإننــا نعمــل معـ ًا عــن كثــب لبنــاء قدراتهــا التشــغيلية
والتقنيــة ،وندعمهــا لتوســيع منتجاتهــا وخدماتهــا والوصــول إلــى أســواق جديــدة .كمــا نشــجع فــرق
اإلدارة فيهــا علــى االبتــكار والتفكيــر خــارج حــدود المألــوف.
نحــن علــى يقيــن تــام بأهميــة دور الشــركات فــي النهــوض بالمجتمــع ،األمــر الــذي ينعكــس بوضــوح فــي
فلســفتنا االســتثمارية .فمــن خــال شــركات المجموعــة نوفــر للمجتمــع خدمــات وحلــول قيمــة .كمــا أننــا
نســهم فــي توفيــر الوظائــف وتنميــة المواهــب وبنــاء الخبــرات وتعزيــز االبتــكار والتشــجيع علــى تبــادل
المعرفــة ،ونعمــل علــى تبنــي أفضــل ممارســات «البيئــة والمجتمــع والحوكمــة » ودعــم المجتمعــات
المحليــة.
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الرؤية
أن نكــون مجموعــة اســتثمارية بــارزة فــي الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا ،محققيــن انتشــا ًر ا عالم ًيــا
واسـ ً
ملموســا.
ـعا وأث ـ ًر ا مجتمع ًيــا
ً

المَ َّ
همة
تحقيــق المنفعــة لكافــة أصحــاب العالقــة لدينــا مــن خــال االســتثمار بحــرص فــي قطاعــات وأســواق
عاليــة النمــو ،بينمــا نقــوم بتطبيــق حلــول مبتكــرة ومنصــات قابلــة للتوســع ،ومبــادرات فاعلــة فــي
اإلطارالبيئــي والمجتمعــي والحوكمــي.

القيم
 النزاهة التعاون التفوق اإلبتكار -المواطنة الصالحة
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أعضاء مجلس اإلدارة
يقــود أومينفســت مجلــس إدارة ذو رؤيــة ثاقبــة يقــدم التوجيــه والدعــم للفريــق اإلداري لتحقيــق أداء
متفــوق ومســتدام مــع االلتــزام بأعلــى المعاييــر المهنيــة واألخالقيــة .يواصــل الفريــق القيــادي فــي
أومينفســت تكريــس طاقاتــه ومــوارده لتعزيــز مبــادئ حوكمــة الشــركات علــى أكمــل وجــه.
يشــمل مجلــس اإلدارة قــادة متميزيــن مــن القطاعيــن العــام والخــاص يتمتعــون بخبــرات ممتــازة
فــي مجــاالت متنوعــة بمــا فيهــا :االســتثمارات واإلدارة العامــة والتخطيــط االســتراتيجي والمحاســبة
والتدقيــق والحوكمــة .يؤمــن أعضــاء مجلــس اإلدارة بقــوة بــدور الشــركات فــي المســاهمة فــي بنــاء
مجتمعــات مســتدامة ،كمــا يقومــون بتعزيــز أهــم مفاهيــم البيئــة والمجتمــع والحوكمــة فــي ممارســات
الشــركة المحوريــة.

المهندس جمال بن شامس الهوتي

خالد بن محمد الزبير

الشيخ خالد بن عبدهللا الخليلي

العميد جمال بن سعيد الطائي

الوضاح بن سليمان العدوي

خولة بنت حمود الحارثية

نجاة بنت علي اللواتية

الدكتور راشد بن علي البلوشي

ايفانجلوس بابدوبلوس

رئيس مجلس اإلدارة

عضو

عضو

نائب رئيس مجلس اإلدارة

عضو

عضو

عضو

عضو

عضو
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اإلدارة التنفيذية
فريــق اإلدارة التنفيذيــة فــي أومينفســت يضــم قــادة مرموقيــن
يتمتعــون بخبــرات إقليميــة ودوليــة واســعة فــي مجــاالت األســهم
والدخــل الثابــت والعقــارات.
يتمتــع الفريــق بخبــرة كبيــرة فــي مجــاالت األعمــال المصرفيــة
واالســتثمارات والتمويــل وإدارة العمليــات والحوكمــة .يجســد
فريــق اإلدارة رؤيــة الشــركة ورســالتها وقيمهــا وهــو ملتــزم بتعزيــز
َّ
المحققــة لجميــع أصحــاب المصلحــة.
القيمــة
عبدالعزيز البلوشي

الرئيس التنفيذي للمجموعة

سنجاي كواترا

الرئيس التنفيذي لألعمال االستراتيجية

بدر الشنفري

الرئيس التنفيذي للعمليات

حامد الحارثي

الرئيس التنفيذي لعالقات المستثمرين
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شاهد رسول

الرئيس التنفيذي الستثمارات أسواق المال
العالمية

ناصر الشبلي

الرئيس التنفيذي للتطوير العقاري

منير المغيري

الرئيس التنفيذي للتدقيق

أنور الجابري

الرئيس التنفيذي لالستثمارات المصرفية
واألسهم الخاصة

وليد اليعربي

الرئيس التنفيذي للموارد البشرية واإلدارة

سارة لشكو

أمين سر الشركة والرئيس التنفيذي للحوكمة

نبذة عن
الشركة
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نبذة عن الشركة
ُتعتبــر أومينفســت واحــدة مــن أكبــر وأكثــر شــركات االســتثمار المدرجــة فــي المنطقــة نجاحً ــا .ومنــذ
تأسيســها فــي عــام 1983م ،حافظــت الشــركة علــى ســجل حافــل شــهد على اســتمرارها في توزيــع األرباح
علــى مســاهميها دون انقطــاع .تمتلــك أومينفســت أصــو ًلا دائمــة عاليــة الجــودة فــي قطاعــات متنوعــة،
وتتمتــع بتدفقــات نقديــة قويــة .اعتبــا ًر ا مــن نهايــة عــام 2021م ،بلــغ إجمالــي أصــول الشــركة  1.7مليــار دوالر
أمريكــي تغطــي قطاعــات متنوعــة ،بمــا فــي ذلــك القطــاع المصرفــي والتأميــن والتمويــل واالســتثمارات
الماليــة وحقــوق الملكيــة الخاصــة والخدمــات المصرفيــة االســتثمارية .كمــا وتتــوزع أصــول الشــركة علــى
مناطــق جغرافيــة متنوعــة بمــا فيهــا دول مجلــس التعــاون الخليجــي وآســيا ،باإلضافــة إلــى اســتثمارات
كبيــرة فــي أســواق رأس المــال العالميــة .يقــود الشــركة مجلــس إدارة ذو رؤيــة ثاقبــة وفريــق إداري
متمكــن يعملــون باســتمرار علــى تعزيــز القيمــة المتحققــة لجميــع أصحــاب العالقــة.
تتمثــل رؤيتنــا طويلــة المــدى فــي المواظبــة علــى جعــل أومينفســت مجموعــة اســتثمارية بــارزة ذات
مصــادر إيــرادات أكثــر تنوعً ــا .وبينمــا تعــزز أومينفســت أعمالهــا فــي ســلطنة عمــان وتغتنــم فــرص النمــو
محل ًيــا ،فإننــا نســعى بنشــاط إلــى تحقيــق اســتثمارات اســتراتيجية وماليــة جديــدة فــي قطاعــات ومناطق
جغرافيــة أخــرى ذات نمــو مرتفــع لتوفيــر حمايــة أفضــل ضــد االنكمــاش االقتصــادي اإلقليمــي والمخاطــر
الجيوسياســية.

فلسفة االستثمار
تهدف اســـتثماراتنا طويلـــة األجـــل إلـــى الحفـــاظ علـــى رأس المــــال وعلى عوائــــد االســــتثمار آخذين بعيــن
االعتبــــار المخاطــــر العاليــــة .حيــث تتضمــن فلســفتنا االســتثمارية القيــام باســتثمارات مقتنــاة بعنايــة
ـال مــن دراســتها وتقييمهــا لالحتفــاظ بهــا علــى المــدى الطويــل.
مــن خــال الحفــاظ علــى مســتوى عـ ٍ
يتمحــور هدفنــا حــول االســتثمار فــي األعمــال التجاريــة طويلــة األجــل عاليــة الجــودة التــي يمكنهــا تحمــل
االنكمــاش االقتصــادي .حيــث نفضــل تنويــع اســتثماراتنا عبــر الشــركات والقطاعــات والمناطــق
ـال مــن الســيولة ونتجنــب المبالغــة فــي االقتــراض فــي جميــع
الجغرافيــة ،كمــا نحافــظ علــى مســتوى عـ ٍ
األوقــاتُ .
وتقــاس قــوة الشــركات التــي نســتثمر بهــا بجــودة وتميــز إدارتهــا ،لهــذا نســتثمر جن ًبــا إلــى جنــب
مــع فــرق إداريــة مميــزة وذات خبــرة وتمتــاز بمقــدار عالــي مــن النزاهــة.
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محاور األعمال
مــن أجــل تحقيــق رؤيتهــا فــي أن تكــون مجموعــة اســتثمارية بــارزة فــي الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا،
ً
ملموســا ،قامــت أومينفســت بتنظيــم أعمالهــا فـــي
واســعا وأثــ ًر ا مجتمعيًــا
وتحقــق انتشــا ًر ا عالميًــا
ً
ثــاث محــاور اســتراتيجية.
وتشكل المحاور الثالثة المحرك لنمو استثمارات أومينفست المستقبلية ومصدر إيراداتها.
إننــا نــرى إمكانيــات كبيــرة للتعــاون بيــن المحــاور الثــاث مــن خــال التــآزر والتكامــل بيــن شــركات
المجموعــة ،وتوفيــر الخبــرات الالزمــة ،وفــرص االســتثمار المشــترك .كمــا سيســاهم وجــود مصــدر دخــل
ثابــت الســتثماراتنا فــي خلــق قيمــة للمســاهمين مــن خــال عائــد ســنوي مســتدام علــى رأس المــال.

اﻷﻋﻤﺎل
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
واﻷﺳﻬﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ

اﺳﺘﺜﻤﺎرات
أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ

التآزر بين محاور األعمال وشركات المجموعة
األعمال االستراتيجية
محــور األعمــال االســتراتيجية هــو
حجــر الزاويــة بيــن شــركات المجموعة
والمحوريــن اآلخريــن .وينصــب
تركيزهــذا المحــور علــى تحســين
األصــول مــع التركيــز الواضــح علــى
تعزيــز إيــرادات وعائــدات شــركات
المجموعــة وإنشــاء هيــاكل قيِّمــة
للخــروج مــن االســتثمارات غيــر
األساســية واإلفــراج عــن رأس المــال
لالســتثمارات الجديــدة.
فــي إطــار هــذا المحــور نســعى
إلــى إنشــاء منصــة تكنولوجيــة
لخلــق قيمــة لشــركات محفظتنــا
ومســاعدتها علــى أن تصبــح جاهــزة
للمســتقبل .كمــا نهــدف إلــى إجــراء
عمليــات اســتحواذ كبيــرة تنطــوي
علــى إمكانيــة تحقيــق تــآزر كبيــر مــع
شــركات المجموعــة الحاليــة.

استثمارات أسواق رأس
المال العالمية
ينصــب تركيــز أومينفســت علــى
تحقيــق المزيــد مــن التنويــع والنمــو
فــي األســواق الدوليــة .وتتمثــل
مهمــة هــذا المحــور فــي بنــاء محافــظ
اســتثمارية عاليــة الجــودة فــي مجــال
األســهم والســندات واالســتثمارات
العقاريــة المدرجــة.
وســتعزز هــذه المبــادرة أربــاح
أومينفســت وتدفقاتهــا النقديــة
ووضــع الســيولة اإلجماليــة .وفــي
أســواق رأس المــال العالميــة،
ســتتمكن محافظنــا متعــددة
األصــول واالســتراتيجيات مــن
االنفتــاح علــى قطاعــات جذابــة
ذات ديناميكيــات نمــو طويلــة
األمــد ،تشــمل :الخدمــات الماليــة
والتكنولوجيــا والرعايــة الصحيــة
والســلع االســتهالكية والصناعــات.

الخدمات المصرفية
االستثمارية واألسهم
الخاصة
كجــزء مــن محــور الخدمــات
المصرفيــة االســتثمارية واألســهم
الخاصــة ،ينصــب التركيــز علــى القيــام
باســتثمارات قصيــرة إلــى متوســطة
األمــد فــي األســهم الخاصــة
واســتثمارات رأس المــال الجــريء
إقليميًــا ودوليًــا .كمــا ينصــب التركيــز
على بناء منصة مصرفية اســتثمارية
متكاملــة فــي األســواق المحليــة
والدوليــة ،باإلضافــة إلــى توليــد دخــل
اســتثماري مــن اســتثمارات متعــددة
فــي األســهم الخاصــة والدخــل القائــم
علــى الرســوم مــن خــال االســتفادة
مــن االســتثمارات المصنفــة.
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الكفاءات األساسية

اﻟﻨﻬﺞ اﻟﺘﻘﻴﻴﻤﻲ
واﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ
ﺟﻮدة اﻷﺻﻮل

ﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﻔﻌﻠﻲ

اﺳﺘﺜﻤﺎر
ﻣﺘﻮازن
وﺣﻜﻴﻢ

وﺟﻮد ﺷﺒﻜﺎت
ﺗﻮاﺻﻞ وﻋﻼﻗﺎت
ﻓﺎﻋﻠﺔ

اﺳﺘﺜﻤﺎرات
ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻻﺟﻞ
ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﺧﺒﺮات ﻋﺮﻳﻘﺔ
وﻣﺪروﺳﺔ
ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ

ﺧﺒﺮات اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
وﻣﺎﻟﻴﺔ وﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ

اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻓﻲ ﻧﻤﻮذج اﻟﻌﻤﻞ
اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻨﻴﺔ وﻫﻴﻜﻠﺔ ﻣﻤﻴﺰة

ﻣﻨﺼﺎت
ﻗﺎﺑﻠﺔ
ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ

إﻳﺠﺎد اﻟﻘﻴﻤﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻻﺑﺪاع
واﻻﺑﺘﻜﺎر

اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ
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اﻟﻤﺮوﻧﺔ
ﻓﻲ اﻻﻋﻤﺎل
واﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺧﺎرج
اﻷﻃﺮ اﻟﻨﻤﻄﻴﺔ

ﺗﺮﻛﻴﺰ اﻟﺤﻠﻮل ورﺑﻄﻬﺎ
ﻣﻊ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺟﻤﻴﻊ
اﻷﻃﺮاف

المؤشرات
المالية

11

صافي الدخل
(مليون ريال عُ ماني)

12

أرباح نقدية لكل سهم
(بيسة)

في عام  ،2021قامت أومينفست بتوزيع أربــاح مقدارهــا  20.1مليــون ريــال عمانــي
نقــدًا ( 30بيســة نقــدًا للســهم الواحــد).
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أهم اإلنجازات
في السبع سنوات الماضية
٢٠٢١

• إصــدار صكــوك دائمــة بقيمــة  52مليــون ر.ع
باســتخدام حلــول مبتكــرة
• تدشــين برنامــج أســواق المــال العالميــة مــن
أجــل تنميــة وتنويــع أومينفســت دول ًيــا
• التوســع فــي الســوق اإلقليمــي مــن خــال
إنشــاء مكتــب متكامــل فــي مركــز دبــي المالــي
العالمــي
• التوســع فــي قطــاع الخدمــات اللوجســتية
فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة وأوروبــا مــن
خــال جبريــن كابيتــال

٢٠٢١

٢٠٢٠

٢٠٢٠

٢٠١٩

• التوسع الى األسواق اآلسيوية عبر شركتي
إيست بريدج وجبرين كابيتال

٢٠١٩

• اســتكمال عمليــة اســتحواذ بنــك عمــان العربي
علــى بنــك العز اإلســامي
• بيــع جــزء مــن الحصــة فــي بنــك عمــان العربــي
إلــى البنــك العربــي ش.م.ع .بقيمــة اســتثنائية
• إدراج بنــك عمــان العربــي فــي بورصــة مســقط
بصافــي القيمــة الدفتريــة
• بيــع جــزء مــن أســهم الخزينــة بســعر مغــر
وتعزيــز الســيولة
• اســتحواذ أومينفســت علــى حصــة مســيطرة
فــي أوبــار كابيتــال ،واســتحواذ أوبــار كابيتــال علــى
الخليجيــة بــادر ألســواق المــال

٢٠١٨

٢٠١٨

٢٠١٧

• التخلــص مــن االســتثمارات الصناعيــة غيــر
األساســية وشــراء أســهم الخزينــة ممــا أدى
إلــى رفــع القيمــة للمســاهمين
• نجــاح االكتتــاب األولــي لــكل مــن الشــركة
الوطنيــة للتأميــن علــى الحيــاة والعــام
والشــركة األهليــة للتأميــن

٢٠١٧

• تحقيــق هيــكل رأس المــال األمثــل مــن خــال
إصــدار ســندات دائمــة
• اســتحواذ الشــركة الوطنيــة للتمويــل علــى
شــركة عمــان اوريكــس للتأجيــر ،ممــا أدى إلــى أن
تصبــح الرائــدة فــي الســوق
• أصبــح بنــك مســقط ،البنــك األكبــر فــي عمــان،
شــركة شــقيقة
• اســتكمال إعــادة هيكلــة وتشــكيل شــركة
جبريــن كابيتــال

٢٠١٦

٢٠١٦

• زيــادة رأس مــال الوطنيــة للتأميــن علــى الحيــاة
والعــام لتحقيــق النمــو اإلقليمــي ،حيــث تعتبــر
الشــركة اآلن الرائــدة فــي ســوق عمــان وقــد
ً
توســعا إقليميًــا ملحوظــ ًا
حققــت

2٠١٥

• اندمــاج أومينفســت مــع الشــركة العمانيــة
الوطنيــة لالســتثمار القابضــة ،ممــا نتــج عنــه
إضافــة شــركات جديــدة

٢٠١٥

١٩٨٣

١٩٨٣
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وأعضــاء،
رئيســا
• قيــام مجلــس اإلدارة األول،
ً
ً
بنــاء علــى رؤيــة عظيمــة
بتأســيس الشــركة
ً
وقيمــا ثابتــة للمضــي قدمً ــا
ً

ُّ
تنوع األصول
بحسب القطاع
٪٥
٪١٤

٪٥
٪٤٦

٪٤
٪٥

٪١٥
٪٦

بحسب االستثمار
٪٢١

٪٢٥

٪٣
٪٣
٪٣
٪٤

٪١٨
٪٥
٪٤
٪٩

٪٥
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المواطنة المؤسسية والممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمية ()ESG
اليــوم أكثــر مــن أي وقــت مضــى ،تحتــاج الشــركات إلــى توحيــد قواهــا لخلــق تأثيــر إيجابــي وتــرك عالــم
أفضــل لألجيــال القادمــة .لذلــك ،فإننــا نولــي أهميــة كبيــرة لنصبــح الع ًبــا مؤثـ ًر ا فــي إطــار البيئــة والمجتمــع
والحوكمــة ( )ESGوالمســاهمة بشــكل أكبــر فــي المجتمــع.
وتماشـيًا مــع رســالتنا المؤسســية «نطــور األعمــال لننهــض بالمجتمــع» ،نؤمــن بــأن األعمــال التجاريــة
يمكــن أن تكــون حافــ ًز ا كبيــ ًر ا لخلــق قيمــة اقتصاديــة واجتماعيــة وبيئيــة قابلــة للتطويــر .وستســتمر
فلســفتنا االســتثمارية واســتراتيجياتنا وجهودنــا فــي مجــال البيئــة والمجتمــع والحوكمــة فــي عكــس
هــذه القناعــة فــي جميــع مبادراتنــا المختلفــة ،ممــا يخلــق قيمــة لجميــع أصحــاب العالقــة لدينــا فــي
المســتقبل.
لقــد التزمنــا بتطويــر ونمــو الشــباب العمانــي والمجتمــع واالقتصــاد باإلضافــة إلــى حمايــة البيئــة .ونحــن
فخــورون بــأن نكــون شــركاء مــع بعــض المؤسســات الرائــدة فــي الســلطنة التــي تعمــل علــى خلــق تأثيــر
مجتمعــي وبيئــي ملمــوس علــى مــر الســنين ،ونجــدد التزامنــا بدعــم شــركائنا المجتمعييــن ،بالنظــر إلــى
القيمــة الكبيــرة التــي يوجدونهــا عامً ــا بعــد عــام.

المعايير البيئية والمجتمعية والحوكمية ()ESG
لقــد قمنــا بنجــاح بإتمــام مبــادرة لبنــاء الكفــاءات حــول ممارســات «البيئــة والمجتمــع
والحوكمــة» .وشــملت المبــادرة ممثليــن عــن اإلدارة العليــا والوســطى فــي
أومينفســت وشــركات المجموعــة مــن خــال جلســات تدريبيــة مكثفــة ،باإلضافــة
ً
خصيصــا لجميــع الموظفيــن عبــر شــبكة
إلــى برنامــج تدريبــي متكامــل تــم تصميمــه
ُ
اختتمــت سلســلة الجلســات التدريبيــة بــدورة خاصــة ّ
غطــت 32
اإلنترنــت وقــد
ســاعة تدريبيــة لـــ  10موظفيــن تــم ترشــيحهم مــن قبــل الرؤســاء التنفيذييــن لشــركات
المجموعــة ليكونــوا قــادة التغييــر فيمــا يتعلــق بــاألداء البيئــي والمجتمعــي والحوكمــي فــي الشــركات
التــي يعملــون فيهــا ،حيــث ســيقود خريجــو هــذه الــدورة جهــود شــركات المجموعــة فــي توســيع نطــاق
تطبيــق معاييــر األداء البيئــي والمجتمعــي والحوكمــي ،حيــث ســيعملون كوحــدة متخصصــة فــي هــذا
المجــال علــى مســتوى المجموعــة .وتهــدف أومينفســت مــن تنظيــم هــذا البرنامــج إلــى تعزيــز الوعــي
وتوفيــر المعــارف والمهــارات الالزمــة لتطويــر األثــر المجتمعــي ألنشــطتها بشــكل اســتراتيجي ولتطبيق
معاييــر األداء البيئــي والمجتمعــي والحوكمــي علــى المســتويات التشــغيلية واالســتثمارية فــي شــركات
المجموعــة وبالتوافــق مــع أفضــل الممارســات العالميــة.

رواد األعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
إكســبو  2020دبــي :وقعــت المفوضيــة العامــة لجنــاح الســلطنة في إكســبو  2020دبــي اتفاقيــة شــراكة
اســتراتيجية مــع أومينفســت تهــدف إلــى دعــم المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة والمبتكريــن
العمانييــن .بحســب االتفاقيــة قامــت أومينفســت بتقديــم الدعــم للمفوضيــة العامــة للتعريــف
بالمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة مــن خــال الجنــاح العمانــي .كمــا قامــت أومينفســت بدعــم
مبــادرة خاصــة للترويــج عــن ابتــكارات عمانيــة ضمــن أنشــطة وفعاليــات هــذا المحفــل العالمــي علــى
مــدى ســتة أشــهر.
إنجــاز عمــان :ترعــى أومينفســت «برنامــج الشــركة» بتنظيــم إنجــاز عمــان منــذ عــام  .2018يوفــر البرنامــج
لطــاب المــدارس الثانويــة والجامعــات الفرصــة لبــدء وتنظيــم وتشــغيل شــركات فعليــة فــي
مجتمعاتهــم المحليــة .ومــن خــال القيــام بذلــك ،يتعــرف الطــاب مــن خلفيــات أكاديميــة متنوعــة علــى
العمليــات والوظائــف التجاريــة الواقعيــة ،وتحديــات وفوائــد ريــادة األعمــال ،والمســاهمة التــي يقدمهــا
رواد األعمــال لالقتصــادات والمجتمعــات فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا.
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مركــز الزبيــر لتطويــر المؤسســات :تفخــر أومينفســت بكونهــا شـ ً
داعمــا لبرنامــج الدعــم المباشــر
ـريكا
ً
الــذي يقدمــه مركــز الزبيــر لتطويــر المؤسســات .يكافــئ البرنامــج أعضــاء المركــز الذيــن يثبتــون التزامهــم
بالنجــاح والتفانــي فــي تطبيــق االستشــارات والمشــورة المقدمــة لهــم مــن قبــل فريــق مركــز الزبيــر
لتطويــر المؤسســات .ويحصــل أعضــاء مختــارون مــن برنامــج الدعــم المباشــر علــى منــح ماليــة وفــرص
للعقــود التجاريــة ،باإلضافــة إلــى مزيــد مــن الدعــم واالستشــارات لالرتقــاء بأعمالهــم.
كمــا قامــت أومينفســت بالتشــارك مــع المركــز لتنظيــم برنامــج لبنــاء القــدرات بعنــوان «تعــرف عــل
ضريبــة القيمــة المضافــة « .وغطــت المبــادرة القوانيــن الجديــدة لضريبــة القيمــة المضافــة فــي ســلطنة
عمان وزودت الشــركات الناشــئة والمؤسســات الصغيرة والمتوســطة بإرشــادات حول كيفية االمتثال
للتشــريعات المتعلقــة بضريبــة القيمــة المضافــة وإدارة ضرائبهــا فــي الوقــت المناســب وبطريقــة
مناســبة.

البيئة
وقعــت أومينفســت اتفاقيــة شــريك رئيســي فــي مشــروع «عٌ مــان تحــت المجهــر» إلنتــاج أفــام وثائقيــة
تهــدف إلــى رفــع الوعــي العالمــي حــول جمــال الطبيعــة فــي عمــان والترويــج للســياحة البيئيــة وحمايــة
الطبيعــة فــي ســلطنة عمــان .حيــث قــام فريــق مــن الخبــراء المحلييــن والعالمييــن فــي مجــال الحيــاة
البريــة وصناعــة األفــام بتغطيــة  12وجهــة طبيعيــة بارزة في الســلطنة ليتــم تقديمها من خالل وثائقيات
تســلط الضــوء علــى جوانــب متنوعــة مــن جمــال الحيــاة البريــة فــي عمــان وتضاريســها الطبيعيــة التــي
تجعلهــا مــن المقاصــد الســياحية المميــزة عالم ًيــا .كمــا عملــت أومينفســت عــن كثــب مــع المنتجيــن
مــن خــال مبــادرة تهــدف إلــى مشــاركة مخرجــات المشــروع والمعرفــة المتعلقــة بصــون البيئــة والحيــاة
البريــة مــع مجموعــة مــن الطــاب واألكاديمييــن نشــطاء البيئــة العمانييــن.

الدعم المجتمعي
تقــوم أومينفســت بالمســاهمة فــي تلبيــة احتياجــات المجتمــع المحلــي مــن خــال مبــادرات وأنشــطة
مختلفــة .حيــث قامــت الشــركة بتقديــم الدعــم للعديــد مــن الجمعيــات التــي تتوافــق مــع أهــداف التأثيــر
المجتمعــي لدينــا .وقــد تــم توجيــه المســاهمات الخيريــة لمختلــف المنظمــات والجمعيــات بمــا فــي ذلــك
جمعيــة الرحمــة ،وجمعيــة النــور للمكفوفيــن فــي محافظــة الداخليــة وجمعيــة التدخــل المبكــر لألطفــال
ذوي اإلعاقــة والجمعيــة العمانيــة للمعوقيــن بمســقط ومدرســة اليرمــوك االبتدائيــة فــي الســويق،
ومدرســة حبــراء فــي جنــوب الباطنــة ،وغيرهــا.
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