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احتفلــت الشــركة الُعمانيــة العالميــة للتنميــة واالســتثمار ش.م.ع.ع )أومينفســت( يــوم الخميــس 23 فبرايــر 2023 
بمناســبة مــرور 40 عاًمــا علــى التأســيس، حيــث نظمــت احتفاليــة كبيــرة فــي منتجــع شــانجريال بــر الجصــة، تحــت رعايــة 
محمــد بــن الزبيــر، أحــد مؤسســي المجموعــة وأول رئيــس مجلــس إدارة يتولــى قيادتهــا. حضــر الحفــل عــدد كبيــر مــن 
أصحــاب المعالــي والســعادة والمكرمــون أعضــاء مجلــس الدولــة، إلــى جانــب عــدد مــن أصحــاب وصاحبــات األعمــال، 

وعــدد مــن الضيــوف مــن مختلــف دول العالــم.
ــم التــي تأسســت عليهــا أومينفســت منــذ  وتنبــع أهميــة هــذه المناســبة مــن احتفائهــا باألســس والتوجيهــات والــرؤى والقي
والدتهــا قبــل أربعــة عقــود، إلــى جانــب مجالــس إداراتهــا المتعاقبــة وموظفيهــا الذيــن ســاهموا معــاً فــي مســيرة النجــاح 

ــذ اليــوم األول.  واإلنجــازات التــي اعتمــدت علــى فلســفة عميقــة لالســتثمار المســتدام التــي انتهجتهــا المجموعــة من
ــاء الضــوء علــى مســيرة اإلنجــازات  ــد مــن إلق ــة، ال ب ــة أومينفســت خــالل العقــود األربعــة الماضي لفهــم تفاصيــل  رحل

ــذ أربعيــن عامــاً.  المســتمرة من

بداية الرحلة 
بــدأت قصــة أومينفســت فــي عــام 1983 عندمــا وضــع محمــد بــن الزبيــر ومجموعــة مــن زمالئــه األســس لهــذا الصــرح 
العظيــم، حيــث كانــت رؤيتهــم وقيمهــم هــي المبــادئ الموجهــة للشــركة منــذ ذلــك الحيــن وحتــى يومنــا هــذا، وهــي بالتحديــد 

مــا ســاهم فــي تمكيــن الشــركة مــن تحقيــق اإلنجــاز تلــو اإلنجــاز. 
علــى مــدى العقــود األربعــة الماضيــة، تعاقــب علــى قيــادة أومينفســت مجالــس إدارة ذات رؤيــة بعيــدة المــدى، وإدارة تنفيذيــة 
علــى درجــة عاليــة مــن الكفــاءة، األمــر الــذي ســاهم فــي تعزيــز القيمــة لجميــع أصحــاب العالقــة، فضــالً عــن تعزيــز أثــر 

الشــركة علــى المجتمــع.  
لــم تكــن الســنوات األربعــون الماضيــة مليئــة بالتحديــات والمخاطــر فحســب، بــل كانــت أيًضــا مليئــة بفــرص هائلــة للنمــو. 
فمــن خــالل مراقبــة التغيــرات فــي األســواق العالميــة واإلقليميــة، والتخطيــط االســتراتيجي المســبق والتكيــف مع المســتجدات 
ــدة فــي صناعــة االســتثمار. حيــث أثبتــت حضورهــا  ــة، اســتطاعت أومينفســت أن تحقــق إنجــازات رائ بالســرعة المطلوب
كمســتثمر طويــل األجــل، يعمــل وفــق منهجيــة رائــدة تحافــظ علــى رأس المــال وتعــزز مــن اإليــرادات والتدفقــات النقديــة 
ضمــن الحــد األدنــى مــن المخاطــرة. حيــث نجحــت فــي الحفــاظ اســتقرار فــي توزيعــات األربــاح علــى المســاهمين طــوال 

40 عامــاً دون انقطــاع. 
تســعى أومينفســت انطالقــاً مــن فلســفتها فــي االســتثمار إلــى ضــخ االســتثمارات فــي األعمــال المســتدامة عاليــة الجــودة، 
ــه التعامــل مــع مراحــل الركــود أو االنكمــاش التــي تمــر بهــا مختلــف القطاعــات  ــك إطــار حوكمــة قــوي يمكن والتــي تمل
االقتصاديــة، باإلضافــة إلــى آليــات تقييــم جــدوى االســتثمار الدقيقــة للغايــة، ولذلــك نجــد اليــوم أن اســتثمارات المجموعــة 
متنوعــة قطاعيــاً وجغرافيــاً، مــع التركيــز بالطبــع علــى الخدمــات الماليــة التــي تملــك المجموعــة خبــرة رائــدة فيهــا. تتســم 
المحفظــة االســتثمارية الحاليــة للمجموعــة بتــوازن مثالــي بيــن االســتثمارات االســتراتيجية واألســهم الخاصــة واالســتثمارات 

فــي أســواق المــال العالميــة.
المركــز المالــي القــوي للمجموعــة ســاعدها علــى دعــم الشــركات التــي تســتثمر فيهــا للنمــو والتوســع، واالنضبــاط المالــي 
الشــديد ســاهم أيضــاً فــي تحقيــق قفــزات نوعيــة عبــر شــراء االســتثمارات أثنــاء فتــرات الركــود والتخــارج منهــا بعوائــد 

جذابــة فــي الوقــت المناســب. 
تتطلــع أومينفســت دومــاً لالســتثمار فــي الشــركات التــي تملــك إدارة ناجحــة علــى درجــة عاليــة مــن الكفــاءة والنزاهــة، حيــث 
تســتثمر فــي هــذه اإلدارة مــع الحفــاظ علــى اســتقالليتها الكاملــة فــي إدارة أنشــطتها التشــغيلية، ومــن جانــب آخــر، توفــر 

التوجيــه االســتراتيجي لمســاعدتها علــى النمــو والتوســع.

أربعة عقود من النجاح وتعزيز القيمة
تســتند كفــاءة أومينفســت فــي عالــم االســتثمار إلــى قدرتهــا علــى بنــاء محفظــة متوازنــة وقــادرة علــى تعزيــز القيمــة بشــكل 
مبتكــر، حيــث تتحــدى النمــط التقليــدي لالســتثمار وتبتكــر حلــوالً جديــدة، مــن خــالل متابعــة تغيــرات األســواق بشــكل دقيــق 
التخــاذ القــرار المناســب فــي الوقــت المناســب. إلــى جانــب عملهــا بشــكل اســتباقي مــع الجهــات التنظيميــة للحصــول علــى 

توجيهاتهــم ودعمهــم بشــفافية تامــة. 
ــإدارة  ــوم ب ــون الي ــل مــن خمســين عضــًوا يقوم ــن أق ــون م ــدد المواهــب والمك ــوع والمتع ــا المتن تفخــر أومينفســت بفريقه
أصــول تصــل إلــى ثالثــة مليــارات وأربعمائــة مليــون دوالر أمريكــي )3.4 مليــار دوالر أمريكــي( محققيــن عوائــد أكثــر 

مــن رائعــة. 
ــة  ــع الشــركة الوطني ــا حــدث م ــو م ــة، ه ــي دعــم شــركاتها التابع ــه أومينفســت ف ــذي تتبع ــل ال ــوذج العم ــى نم ــال عل كمث
للتأميــن علــى الحيــاة والعــام، فبعــد اندمــاج أومينفســت مــع أونــك فــي العــام 201٥، تــم إضافــة العديــد مــن الشــركات تحــت 
ــق إداري  ــة وفري ــات هائل ــا إمكان ــي كان لديه ــام الت ــاة والع ــى الحي ــن عل ــة للتأمي ــا الشــركة الوطني ــة أومينفســت، منه مظل

ذكــي، ولكنهــا لــم تكــن تملــك القــوة الكافيــة المتــالك الحصــة 
الســوقية التــي تســتحقها. 

قامــت أومينفســت بتعزيــز المركــز المالــي للشــركة وتوفيــر 
التوجيــه االســتراتيجي لــإدارة، وخــالل زمــن قياســي، 
ــوق  ــي الس ــة ف ــة ريادي ــل مكان ــركة أن تحت ــتطاعت الش اس
المحلــي وتتوســع إقليميــاً لتكــون العبــاً بــارزاً فــي اإلمــارات 
العربيــة المتحــدة أيضــاً. الحقــاً تــم طــرح الشــركة لالكتتــاب 

ــزة فــي حينهــا.  ــج متمي ــق نتائ فــي عــام 201٧ لتحق
ــى  ــن عل ــة للتأمي ــع الشــركة الوطني ــدداً م ــر مج ــرر األم تك
الحيــاة والعــام مــع اســتحواذها خــالل العــام الماضــي بصفقــة 
اســتراتيجية علــى أســهم آر أس أيــه الشــرق األوســط التــي 
أصبحــت مملوكــة بالكامــل للشــركة الوطنيــة للتأميــن علــى 

ــاة والعــام.  الحي
بالطبــع قــرار االســتحواذ علــى آر أس أيــه جــاء بعــد دراســة 
ــة تكاملهــا  ــاط قوتهــا وإمكاني ــة ونق ــة لقدراتهــا التجاري معمق
مــع الشــركة الوطنيــة للتأميــن علــى الحيــاة والعــام، ليصبــح 
الكيــان الجديــد العبــاً إقليميــاً ذا وزن معتبــر علــى مســتوى 
القطــاع، حيــث يتوقــع لهــذه الصفقــة أن تحقــق نجاًحــا واســًعا 
ــف  ــل تصني ــم بالفع ــد ت ــة، وق ــة القادم ــوام القليل خــالل األع
ــن  ــركات تأمي ــرة ش ــر عش ــن أكب ــد م ــد كواح ــان الجدي الكي

إقليميــة. 

أربعة عقود من النمو المتواصل
مــن خــالل مكاتــب أومينفســت فــي ســنغافورة ومركــز دبــي 
ــق األســهم الخاصــة واالســتثمار  ــام فري ــي العالمــي، ق المال
ــول  ــة إلدارة األص ــاء منص ــة ببن ــي المجموع ــي ف المصرف
المملوكــة مــن أطــراف أخــرى بهــدف توليــد دخــل جيــد مــن 
ــا  ــر أصــوالً تصــل قيمته ــوم تدي الرســوم، هــذه المنصــة الي
ــار  ــون دوالر )2.1 ملي ــة ملي ــن ومئ ــى ملياري ــة إل اإلجمالي
دوالر(، األمــر الــذي ُيعــد مؤشــراً قويــاً علــى مســتوى الثقــة 
التــي تحظــى بهــا أومينفســت مــن قبــل المســتثمرين. تملــك 
أومينفســت خطــة طموحــة لتنميــة هــذا التوجــه االســتثماري 

والنتائــج حتــى اليــوم واعــدة جــداً.
ــاالت  ــد المج ــو أح ــة أيضــاً ه ــال العالمي ــواق الم ــاع أس قط

التــي بــدأت مجموعــة أومينفســت بالتركيــز عليهــا خــالل الفتــرة الماضيــة لتعزيــز حضورهــا الدولــي. كمــا تخطــط لتعزيــز 
محفظتهــا مــن األســهم المدرجــة فــي األســواق العالميــة والقابلــة للتســييل فوريــاً. وتتوقــع المجموعــة أن برنامــج االســتثمار 

فــي أســواق المــال العالميــة سيســتمر فــي تحســين أربــاح أومينفســت والتدفقــات النقديــة إلــى جانــب الســيولة الفوريــة.
ــام  ــن ع ــالل األربعي ــاح خ ــبة أرب ــى نس ــن أعل ــت ع ــث أعلن ــة، حي ــتثنائياً للمجموع ــا اس ــي 2022 عاًم ــام الماض كان الع
الماضيــة، ووصــل العائــد علــى حقــوق المســاهمين إلــى )22٪( مــع إجمالــي حجــم أصــول يزيــد عــن ثالثــة مليــارات و 
أربعمائــة مليــون دوالر أمريكــي )3.4 مليــار دوالر أمريكــي(، مــع مركــز مالــي قــوي يجعلهــا علــى أتــم االســتعداد للمرحلــة 

التاليــة مــن النمــو.

الطريق المستدام إلى المستقبل 
إن إيجــاد المزيــد مــن الوظائــف، ورعايــة المواهــب الوطنيــة، وبنــاء الخبــرات المحليــة، وتعزيــز االبتــكار وتوطيــن المعرفــة 
هــي قيــم أصيلــة فــي اســتراتيجية أومينفســت، حيــث تؤمــن أن الممارســات البيئيــة الصحيحــة واألثــر االجتماعــي العميــق 
والحوكمــة اإلداريــة الناجحــة هــي بالتحديــد مــا ســيحقق قيمــة مســتدامة ألعمالهــا علــى المســتويين التشــغيلي واالســتثماري، 

ليــس علــى مســتوى المجموعــة وحســب، وإنمــا لكافــة الشــركات التابعــة لهــا. 
تؤمــن أومينفســت أن الممارســات البيئيــة واالجتماعيــة الجيــدة أصبحــت ضــرورة حتميــة لتقييــم أداء األعمــال وخلــق تأثيــر 
ــاً لبنــاء القــدرات وفقــاً ألرقــى  قابــل للقيــاس والتوســع. جهــود المجموعــة اليــوم فــي هــذا اإلطــار تشــمل برنامًجــا تفصيلي

معاييــر ممارســات االســتدامة البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمــة عبــر كافــة شــركات المجموعــة. 

ــدم  ــة ونفخــر بالتق ــن الماضي ننظــر للســنوات األربعي
ــا  ــد نجحن ــد. لق ــف الصع ــى مختل ــاه عل ــذي أحرزن ال
فــي بنــاء محفظــة متميــزة مــن الشــركات واألصــول 
ــذي  ــة الجــودة فــي قطاعــات متنوعــة، األمــر ال عالي
ــة.  ــة للمجموع ــات النقدي ــى التدفق ــاً عل ــس إيجاب انعك
فلســفتنا االســتثمارية التــي تركــز علــى االســتثمار 
فــي الشــركات ذات اإلدارة المتميــزة أثبتــت نجاحهــا 
ــت  ــا أثب ــز فيه ــي نتمي ــاالت الت ــى المج ــا عل وتركيزن

ــه.  صحت
لنكــون  أكبــر  بشــكل  التوســع  اليــوم بصــدد  نحــن 
أحــد أبــرز الكيانــات االســتثمارية إقليميــاً بامتــدادات 
يتعلــق  فيمــا  أعلــى  بمعاييــر  األخــذ  مــع  عالميــة، 

والحوكمــة.  والمجتمــع  بالبيئــة 
بالتأكيــد،  بعدهــا  مــا  لهــا  ســيكون  خطــوة  هــي 
ــس  ــا لي ــأن طموحاتن ــة ب ــى الثق ــد وبمنته ــي أؤك ولكنن
لهــا حــدود ونحــن علــى أتــم االســتعداد لبــذل كل مــا 
ــا  ــة ولدين ــك الرؤي ــا نمتل ــا، ألنن ــوب لتحقيقه هــو مطل

ــة.  ــن العزيم ــي م ــا يكف م

مــع مــرور أربعــة عقــود علــى والدة أومينفســت، مــن 
الرائــع حقــاً أن نشــهد كيــف اســتطاعت أومينفســت 
ــا  ــز أثرهــا االجتماعــي ومواطنته ــي تعزي أن تنجــح ف
ــي  ــم الت ــي القي ــذه ه ــطتها. ه ــة أنش ــي كاف ــة ف الحقيقي
تأسســت عليهــا ولذلــك جــاءت رســالتنا المؤسســية  
لتختصــر  بالمجتمــع«  لننهــض  األعمــال  »نطــور 
نصنــع  أننــا  ولتؤكــد  المجموعــة  وأهــداف  رؤيــة 
ــاة كل مــن يعمــل ويتعــاون  التأثيــر المطلــوب فــي حي

ــا.   معن
ســجلنا الرائــد مــن االســتقرار وتحقيــق األربــاح إنمــا 
يعــود بالدرجــة األولــى إلــى الرؤيــة بعيــدة المــدى 
لمجالــس إدارة المجموعــة فــي مختلــف المراحــل، 
وقدرتهــا علــى اســتقراء األوضــاع المحليــة واإلقليميــة 
ــة  ــم لكيفي ــط المحك ــر، والتخطي ــت مبك ــة بوق والعالمي
إلــى  التحديــات  وتحويــل  المتغيــرات  مــع  التعامــل 

ــة.  ــرص مجزي ف
ــة  ــر والثق ــة والدعــم الكبي ــا الوثيق  فضــالً عــن عالقتن
المتبادلــة مــع الجهــات التنظيميــة والشــركاء فــي كافــة 
الــدول التــي نســتثمر فيهــا. إلــى جانــب مســاهمينا 

ــع. ــزاء بالطب ــا األع وموظفين

هوية أومينفست الجديدة
كجــزء مــن احتفالهــا بالذكــرى األربعيــن، كشــفت أومينفســت عــن هويتهــا الجديــدة، التــي تعكــس طموحهــا وقوتهــا وثقــة أصحــاب المصلحــة بهــا، حيــث يحتفــظ تصميــم الشــعار الجديــد باالســم الــذي ُحفــر فــي 
الذاكــرة ألربعــة عقــود، مــع الســهم المتجــه لألعلــى، والــذي يجســد اإلرادة التــي ال تعــرف المســتحيل. ويتميــز الشــعار الجديــد باألناقــة والعصريــة والجــرأة، مــع توظيــف درجــات اللــون األزرق بعنايــة بالغــة، 
ليعبــر األزرق الداكــن عــن الريــادة، فيمــا يعكــس األزرق الفاتــح مفاهيــم الثقــة والــوالء. اختيــار األحــرف اإلنجليزيــة الصغيــرة، يعكــس مقــداًرا هائــالً مــن الثقــة بالنفــس، ثقــٌة اكتســبتها أومينفســت عبــر عقــود 

مــن العمــل واإلنجــاز. نجاحــات الماضــي، وطموحــات المســتقبل، ستســتمر فــي دفعهــا قدًمــا نحــو األمــام لتحقيــق هدفهــا األســمى الــذي يتجســد فــي رســالتها المؤسســية »ُنطــور األعمــال لننهــض بالمجتمــع«.

خــالــد مــحمــد الــزبيــر، 
رئيس مجلس إدارة أومينفست

عبــدالعــزيــز البلــوشــي،
الرئيس التنفيذي لمجموعة أومينفست


