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كلمة رئيس
مجلس اإلدارة

منــذ أن تأّسســت شــركة OMT فــي العــام 1998، ونحــن نفتخر باإلنجــازات التــي حّققناها، بدءًا من الشــراكات مع 
مؤّسســات لبنانيــة رائــدة فــي القطاعيــن العــام والخــاص من خالل 100 خدمــة نقّدمها بجــودة وفعاليــة عبر أكثر

مــن 1000 مركز فــي لبنان.

OMT وزبائن الشــركة الذين  نحــن فخــورون بشــركائنا الذيــن ســاهموا في نجاح الشــركة وهذا يشــمل فريــق عمل 
تميــزوا بوالئهــم وثقتهــم، والــوكالء والشــركاء الذين يزدادون دعمــًا وإيمانًا بشــراكتنا.

لقــد أدركنــا علــى مــّر الســنين أهميــة التغييــر والتطور فــي أعمالنــا ونشــاطاتنا لمواكبة متطّلبات الســوق. 
مــن هنــا قّررنــا أن نعتمــد تغييــرات تقنيــة تتماشــى مــع كّل جديد من دون أن نســاوم على الجودة. 

OMT علــى تطويــر أنظمتها بمــا يضمن  ونتيجــًة لحجــم معامــالت الدفــع والحاجــة إلى حلــول مبتكرة، ســوف تعمل 
نوعيــة الخدمة وســرعتها. 

مــا تحقــق حتــى اآلن يدعونــا للعمــل أكثــر وأكثــر للدخول  فــي العصر الرقمــي كي تبقــى OMT  دائمًا وأبدًا »حّدك«.

توفيق معّوض 
رئيس مجلس اإلدارة
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الحّل الشامل المعتمد رؤيتنا
للخدمات المالية.

تقديم الحلول المالئمة رسالتنا
والموثوقة للخدمات المالية 

عبر شبكة متكاملة من 
القنوات المتطّورة.

االلتزام بالنزاهةقيمنا
االجتهاد من أجل التفّوق 
التفاني في خدمة الزبائن

تعزيز القدرات البشرية
المشاركة بالمسؤولية

االلتزام بواجب المسؤولية االجتماعية
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 OMT تأسيس شركة 
كوكيل معتمد لويســترن 
يونيون فــي لبنان وإطالق 
خدمة التحاويــل النقدية 

بالوســائل اإللكترونية
لبنان. في 

قّصة

1998

1999

 OMT افتتاح مركز 
الزبائن. لخدمة 

20032004

2005

2007

توسيع شــبكة الوكالء 
لتضــّم أكثر من 500 مركز 

لبنان. في 

إطالق خدمة ويســترن يونيون 
للتحويــالت المالية داخــل لبنان وتوقيع 
االتفاق مــع وزارة االتصاالت )أّول اتفاق 

مع مؤّسســة حكوميــة لبنانية(.

األرض  إنشاء »مؤّسسة 
البيضــاء« بالتعاون مع 

يونيون. ويسترن 

توسيع شــبكة الوكالء 
لتضــّم أكثر من 650 مركز 

لبنان. في 

20102011

2012

2015

20172018

توســيع شــبكة الوكالء لتضّم أكثر من 
900 مركــز في لبنان.

إطالق خدمة Cash to Bank لتحويل 
األموال إلى الحسابات المصرفية 

وتسديد القروض وخدمة
Cash to Business لتسديد القروض 

للشركات والمؤّسسات.

توقيــع االتفاقــات مع وزارة الطاقة، ووزارة 
الداخليــة والبلديات ووزارة العمل.

Cash to Gov. إطــالق خدمة
لتحصيل المســتحّقات للمؤّسســات 
 OMT« الحكوميــة اللبنانيــة وخدمة

INTRA لتحويل األمــوال داخل لبنان« 
)بذلك أصبحت OMT أّول شــركة 

تقــّدم خدمة تحويل األمــوال محليًا 
من دون المرور بشــركة دولية(.

توسيع شــبكة الوكالء لتضّم 
أكثــر من 1000 مركــز في لبنان.

تحتفل   OMT
بعيدها العشــرين.

توقيــع االتفاق مع 
المالية. وزارة 
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تحويل األموال

• تحويل األموال دوليًا عبر ويسترن يونيون
  OMT INTRA تحويل األموال داخل لبنان عبر •

خدمات تسديد األموال

• تسديد فواتير الهاتف
• تحصيل األموال لصالح المصارف

• تحصيل األموال لصالح الشركات )عّدادات 
الوقوف، شركات التأمين، شركات مالية 

ومؤّسسات غير حكومية، اإلنترنت والترفيه، 
المؤّسسات التربوية والنقابات، تذاكر السفر 
اإللكترونية، التسّوق اإللكتروني، خدمة دفع 

األجور والمستحّقات(

المراكز
والخدمات

انطالقــًا مــن شــعار »حّدك«، رّكزت OMT على توســيع انتشــارها الجغرافي بحيــث أصبح لدينا اليوم أكبر شــبكة وكالء 
تضــّم أكثــر من 1000 مركز موّزعين فــي كافة المناطــق اللبنانية. 

يضمــن هــذا االنتشــار المالءمــة وســهولة وصول الزبائن إلى مراكــز OMT أينما كانوا فــي لبنان. كما أن المراكز المســتقّلة 
األربعــة التــي تعمــل بإدارة مباشــرة من الشــركة تؤّمن خدمة زبائــن وتجربة فريدة ضمن ســاعات عمل طويلة.

نقــّدم عبــر شــبكتنا أكثر من 100 خدمة ذات جودة اســتثنائية.

الخدمات
المالية

 الخدمات
الحكومية

• الميكانيك
• مخالفات السير

• الضرائب والرسوم
• بلدية بيروت

• مؤّسسة مياه بيروت وجبل لبنان
• مؤّسسة مياه البقاع

• السجل العدلي
• الخدمة السريعة الستالم بطاقة الهوية

• لوحات التسجيل
• دفعات المؤّسسة العامة لإلسكان

• الموافقة المسبقة للعامالت والعّمال في 
الخدمة المنزلية

• تجديد إجازة العمل للعامالت والعّمال األجانب 
)فئتين 4-3(
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الرأس المال
البشري والتطّور

اليــوم، فــي ظّل اقتصاد المعرفــة ومع التطّور المتواصل الذي يشــهده 
عالــم األعمــال، هناك عوامل متعّددة تســاهم في نجاح أي شــركة. 

ونحــن فــي OMT ندرك أهميــة العنصر البشــري كمحّرك جوهري في 
نمّونــا وتطّورنــا. من هنا نحــن مصّممون على إشــراك أصحاب العالقة 

والمعنّييــن مــن أجل تحقيق أفضــل النتائج.

إننــا نســعى إلى بنــاء مجتمع من ذوي المعرفــة والمؤّهالت، ومن 
المحترفيــن الذيــن يســتطيعون ضمان أعلــى معايير الجودة في 

الخدمــات وتجربــة الزبائن. وبالتالي، نســتقطب المواهب الشــابة المبدعة 
ونحّفــز فريــق عملنا من خــالل إدراك مراكز القوة لديهــم وتمكينهم 

جهودهم.  وتقدير 

كمــا أّننــا نحافــظ على عالقــات متينة مع وكالئنا وشــركائنا وهي عالقات 
تقــوم علــى الثقــة المتبادلة والقيــم والمبادئ المشــتركة بيننا من أجل 

تحســين األداء والفعاليــة والربحيــة. معًا، نعمل باالتجاه نفســه من أجل 
تلبيــة حاجــات زبائننا - العامل األساســي لنجاحنا.

فــي هذا اإلطار، اّتخذنا قرارًا اســتراتيجيًا باالســتمرار بتحســين األداء العام 
وتوفير األســس الســليمة لمبــادرات التنمية المســتدامة. وبذلك حصلت 

شــركة OMT على شــهادة ISO 9001:2015 من خالل اعتماد نظام 
فّعــال إلدارة الجودة تماشــيَا مــع المعايير الدولية.
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 المسؤولية
االجتماعية

منذ تأســيس شــركة OMT، اعتمدنــا مقاربًة أخالقيًة لخدمــة المجتمــع متبّنين االلتزام 
بواجــب المســؤولية االجتماعيــة ضمــن قيمنا إدراكًا للتأثيــر الذي تتركه قراراتنا ونشــاطاتنا 

في المجتمــع والبيئة.

فــي عملنــا اليومــي، نلتــزم بمجموعة من األخالقيــات والمبادئ، كما أّننا ندعم األنشــطة 
والبرامــج المختلفــة التــي تســعى لتمكين اإلنســان والتنمية الريفية والرعايــة الصحية 

واالســتدامة البيئية.

علــى مّر الســنين، زادت مســاهمتنا بدعــم المنّظمات المحليــة غير الحكوميــة، بما فيها 
مؤّسســة األرض البيضــاء ومركــز ســرطان األطفال في لبنان. وإذ نمضــي قدمًا نحو 

المســتقبل، ســنعزز اســتثماراتنا في المبادرات التي من شــأنها تحســين عالمنا. 
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 المستقبل
 -  التكنولوجيا

واالستدامة

يشــهد العالــم تطــّورًا هائاَل في ظّل التقّدم التكنولوجي الســريع الــذي يؤّثر على 
الحيــاة اليوميــة فــي كّل أنحــاء العالم. في OMT، نــرى أّن التكنولوجيا ضرورية 

الســتدامة عملياتنا.

فــي إطــار الجهود التــي نبذلها لتســهيل حياة النــاس،  OMT تتبّنى التطّورات 
التكنولوجيــة التــي نعتبرهــا أداة النجاة في المســتقبل. لذلك ندخــل التغييرات 
علــى أنظمتنــا وعملياتنــا، من خــالل تكييف التقنيــات واالبتكار لنبقــى متقّدمين 

في الســوق ونتجاوز توّقعــات زبائننا.

وألن العالــم فــي تطّوره ال ينتظر أحدًا، ســوف نســتفيد مــن كل فرصة جديدة 
لنحافــظ على نمّونــا ونبقى حّدك!
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