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الزمالء األعزاء 

مع كل عام يمر، نرى العديد من الفرص والتحديات وجوانب النمو. وقد أثبت عام 

أهاًل  وكّنا  االختبار  في  نجحنا  ولكننا  توقعنا  تجاوزت  التحديات  أن  اآلن  حتى  2018م 

لهذا التحدي، حيث وضعنا معايير جديدة في العديد من جوانب النشاط. 

وحافظت  2017م،  بعام  مقارنًة   ٪٣٥ بنسبة  للشركة  المشترك  الربح  إجمالي  زاد 

الشركة على تصنيفها االئتماني من وكالة موديز للتصنيف االئتماني عند Ba1. كما 

واصلت شركة المدينة تكافل مسيرة نموها، وحققت احتياطات قوية بفضل تنوع 

االستثمارات والتزامها بأحكام الشريعة. كما تمكنت الشركة بفضل اإلدارة الحذرة 

وجود  مع   ٪١69 بنسبة  االستثمارات  من  الدخل  في  زيادة  تحقيق  من  لالستثمارات 

خطط إلقتناص الفرص المجدية التي تظهر في فضاء المعامالت المالية اإلسالمية. 

وعلى الرغم من المناخ االقتصادي المليء بالتحدي والذي يؤثر على قطاع التأمين 

وخفض رسوم الوكالة والتباطؤ الذي تشهده أسواق المال إال أن الشركة حققت 

أرباح للمساهمين. 

الواضحة  السمات  أحد  للعمالء  راقية  خدمات  تقديم  في  التميز  كان  ولقد 

خالل العام الماضي، حيث نجحنا في تقديم العديد من التقنيات المبتكرة، 

وتنفيذ استراتيجيات تركز على خدمة العمالء. وستواصل الشركة االستثمار 

التأمين.  عمليات  ورقمنة  التحديث  وعمليات  المعلومات  تقنية  تطوير  في 

ومن المتوقع أن يتم توفير منصة مناسبة للتواصل مع العمالء، وتحسين 

الخدمات المقدمة لهم أكثر وأكثر. في نفس الوقت زادت شبكة الفروع 

بشكل واضح من خالل افتتاح المزيد من منافذ البيع والفروع في مواقع 

هذا  يحظى  التوجه.  هذا  يتواصل  أن  المنتظر  ومن  السلطنة،  في  مميزة 

األمر بدعم من عملية التأمين اإللكتروني من خالل تطبيق الهاتف النقال 

والموقع اإللكتروني المتطور ونوافذ الخدمة الذاتية. 

تكن  لم  تحققت  التي  اإلنجازات  هذه  بأن  أؤكد  أن  يفوتني  ال  النهاية  في 

لتتحقق لوال تكاتف العاملين، وعملهم الجاد، وإخالصهم في تقديم أفضل 

الخدمات للعمالء. فلكم مني جميًعا عميق الشكر والثناء، وأتطلع منكم إلى 

مواصلة هذا الجهد من أجل تحقيق المزيد من اإلنجازات.

المهندس/ عبد الرحمن برهام 
عضو مجلس اإلدارة
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مجرد  من  أكثر  التجارية  األعمال  وتحديات  لتطلعات  التقدم  تحقيق  يتطلب 
تقديم أفضل المنتجات أو تخصيص فريق عمل متخصص، حيث يتطلب رؤى 
ميزة  بناء  أساس  هي  الرؤى  فهذه  باستمرار.  أبعاده  وُتحدد  النمو  مسار  تقيس 

تجارية تنافسية مستدامة.

المطلق  الفهم  مّنا  يتطلب  التخطيط،  قبل   - منتجك  على  أكثر  تعّرف 
المنتج بشكل  أن معرفة  ُنرّوج لها، حيث  التي  الخدمات  أو  للمنتجات  والعميق 
تحقيق  نحو  قدًما  للمضي  األساسية  االنطالق  نقطة  ُيعد  ومتكامل  مطلق 

ميزة تجارية تنافسية.

تعّرف على منافسيك - قد نملك معرفة مطلقة حول منتجنا إال أننا بحاجة 
إلى  يؤدي  ضرورًيا  أمًرا  ذلك  ُيعتبر  حيث  كذلك،  المنافس  المنتج  معرفة  إلى 

اكسابنا رؤًى ُتساهم في تحقيق ميزة تجارية تنافسية.

انصت إلى عميلك جيًدا - تتغير حياة عميلك باستمرار وكذلك أنماط سلوكه 
واستخداماته، لذا عليك دائًما النظر عن كثب إلى هوية العميل وكيفية تطّور 
وتحدياتهم  عمالئك  تجارب  إلى  اإلنصات  على  احرص  السلوكية.  أنماطه 

واحتياجاتهم.

مواكبة التغييرات - ُيعد التغيير أمًرا ثابًتا، وللمحافظة على المكانة المتقدمة، 
عليك أن تكون على دراية كاملة بالتوجهات والتغيرات المستمرة، سواء كانت 
رسم  على  ذلك  يساعدك  حيث  اقتصادية،  أو  صناعية  أو  استهالكية  تغيرات 

خطط عملك على نطاق أوسع.

االبتكار هو األساس - فهو أساس ابقائك على صلة وثيقة بكل جديد. حيث 
تصل العديد من المنتجات إلى مرحلة التقادم ألنها ال تتماشى مع المستجدات 
للوفاء بالمتطلبات الجديدة والمتغيرة. فاالبتكار هو جوهر التمييز بين الخدمات 

أو المنتجات.

حيث  أهميتها.  من  التقليل  ينبغي  ال  قيمة  للوالء   - مضافة  قيمة  يخلق  الوالء 
ولخدماتها  إليها  اإلحالة  بفضل  للنمو  فرصة  الشركة  منح  في  الوالء  ُيساهم 
ومنتجاتها وبالتالي اكتساب الثقة واألهم من ذلك ما ُيضفي إليها من قيمة كبيرة.

على  ُتساعدنا  كونها  لنا  بالنسبة  كبيرة  أهميًة  ُتشكل  الرؤى  هذه  فإن  وأخيًرا، 
رسم مسارنا إليجاد ميزة تجارية تنافسية. لذلك إذا استطعنا تنفيذ هذه الرؤى، 
أًيا كانت أدوارنا في العمل، فبإمكاننا بشكل جماعي المضي قدًما نحو تحقيق 

األفضل والمحافظة على مكانتنا في الصدارة دائًما.

أسامة البرواني - الرئيس التنفيذي 

 رؤى تقيس مسار النمو وُتحدد
أبعاده باستمرار

 رؤى إلكتساب ميزة
تجارية تنافسية
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ولهذا  تنافسية  األكثر  القطاعات  من  واحدًا  التأمين  قطاع  يعتبر 
السبب فإن الكثير من شركات التأمين تواجه العديد من التحديات 
ومن ذلك )أ( الزيادة المستمرة في المنتجات والخدمات المعروضة 
)ب( التغيرات التنظيمية )ج( عدم الوضوح بشأن توجهات االقتصاد 

الكلية و )د( التسعير، والعديد من العوامل األخرى. 

في ظل هذه األجواء يكون من الصعب جدًا على شركات التأمين 
وليس  مبتكرة  وجعلها  األخرى  المنتجات  عن  منتجاتها  تميز  أن 
فقط نسخة مكررة من منتجات أخرى. هذا يعني أنه ولكي تكون 
مميزًا عليك توفير مستوى عالي من الخدمة، وضمان والء العمالء. 
يتضح هذا األمر بشكل جّلي في بيان المهمة لشركة المدينة وهو 
“ توفير خدمة عمالء راقية”. نستطيع التأكيد بكل فخر بأن الشركة 

أوفت بالتزاماتها في هذا الجانب طوال الفترة الماضية. 

تحرص شركة المدينة على توفير تجربة عمالء راقية وفائقة ولكن 
الحرص في حد ذاته ليس كافيًا، حيث ستكون هناك دومًا فجوة 
وفعالية  وسرعة  بجودة  يتعلق  فيما  الوثيقة  حامل  توقعات  بين 
خدماتنا،  في  المستمر  التطور  ومع  الشركة.  تقدمه  وما  الخدمة 
نجحنا في تحقيق النتائج المأمولة، وتعزيز قدراتنا وإمكاناتنا وهو 

أمر نحرص على استدامته في كل األوقات. 

نحن نعيش فيما ُيطلق عليه “العالم الذكي” الذي يتميز باستخدام 
ولذلك  .....الخ،  الذكية  والمنازل  الذكية  والهواتف  الذكية  السيارات 
ولكن  المعلومات  لتقنية  األساسية  البنية  توفير  فقط  ليس  علينا 
إعداد  من  نتمكن  حتى  الذكية  المعلومات  لتقنية  األساسية  البنية 
من  استفادة  أقصى  وتحقيق  بالتقنية  المتعلقة  االستراتيجية  األطر 
النمو  تحقيق  من  األعمال  ُيمّكن  وبما  المعلومات  تقنية  تطورات 

والنجاح المطلوب. 

الفترة  خالل  المدينة  شركة  حرصت  القناعة،  هذه  من  انطالقًا 
من  التقني  المجال  في  الحاصل  التطور  مواكبة  على  الماضية 
من  المأمول  للمستوى  بها  والوصول  خدماتها  تحسين  أجل 

عدد  إلى  اإلشارة  على  لزامًا  أرى  الصدد  هذا  وفي  العمالء.  جانب 
األهداف  لتحقيق  بتنفيذها  الشركة  قامت  التي  المبادرات  من 

الموضوعة ومن هذه المبادرات:

تطوير نظام التشغيل األساسي إلى النسخة األحدث  •

يمكن  النقال  للهاتف  وتطبيق  جديدة  إلكترونية  بوابة  عمل   •
العمالء من دفع المبالغ المطلوبة عليها إلكترونيًا

إنشاء أكشاك تفاعلية  •

تعزيز قواعد الـ AMI مع موقع شرطة عمان السلطانية  •

تسهيل التحميل والمعلومات الكبيرة   •

من  المزيد  يضمن  بحيث  اإللكتروني  البريد  خدمات  تطوير   •
المزايا 

أتمتة نموذج االقتراح  •

تقنية  مجال  في  التحسينات  بعض  بعمل  الشركة  تقوم 
بالتعامل يتعلق  فيما  الموضوعة  األهداف  لتحقيق   المعلومات 

مختلف  من  بيانات  إدخال  إلى  تحتاج  التي  العمالء  طلبات  مع 
والمحافظة  للعمالء  فورية  استجابة  وتوفير  والقنوات،  المصادر 
حيث  من  فقط  ليس  منافسينا  عن  الصدارة  في  مكانتنا  على 
السرعة والدقة والفعالية والكفاءة. نحن  السعر ولكن من حيث 
مكانتنا  على  ونحافظ  النجاح  مسيرة  سنواصل  أننا  من  ثقة  على 
كبير  بشكل  تركز  المدينة  شركة  وأن  خاصًة  السوق  في  الرائدة 

على تحقيق هذا الهدف األساسي والحيوي لها. 

 تقنية المعلومات
 الذكية ….

 ليست فقط مجرد
تقنية معلومات

أجاي سريفاستافا - الرئيس التنفيذي للعمليات
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الهيئة العامة لسوق المال تصدر الوثيقة 
الموحدة للتأمين الصحي

بجاهزية  إعالن  الصحي  للتأمين  الموحدة  الوثيقة  صدور  السالمي: 
البنية التشريعية لنظام التأمين الصحي )ضماني(

ضماني سيوفر رعاية صحية خاصة ألكثر من مليوني عامل في   •

القطاع الخاص وزوار السلطنة.

الشراكة مع األطراف المعنية بالتأمين الصحي كانت منهجية   •

أساسية في مرحلة صياغة الوثيقة.

وكفاية  الكلفة   بين  التوازن  تحقيق  إلى  تسعى  الوثيقة  بنود   •

التغطية التأمينية األساسية.

كلفة  دفع  عن  المسؤول  هو  العمل  رب  أن  حدد  المشرع   •

القسط التأميني.

األساسية  الصحية  التغطية  من  األدنى  الحد  تمثل  الوثيقة   •

األمراض  ومعاجلة  والطوارئ  الترقيد  خدمات  في  والمتمثلة 
وكلفة األدوية.

منافع الحمل والوالدة وعالج األسنان والعيون وإصابات العمل   •

تمثل مزايا إختيارية في الوثيقة.

الشيخ  سعادة  المال  لسوق  العامة  للهيئة  التنفيذي  الرئيس  أكد   
الصحي  للتأمين  الموحدة  الوثيقة  بأن  السالمي  سالم  بن  عبداهلل 
تمثل أحد المكونات الرئيسة لمشروع التأمين الصحي اإللزامي على 
السلطنة  في  المقيمين  والوافدين  الخاص  القطاع  في  العاملين 
المال  لسوق  العامة  الهيئة  تعكف  والذي  )ضماني(،   لها  والزائرين 
الجهات  مع  التنسيق  خالل  من  الفعلي  للتطبيق  تهيئته  على 
المعنية تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم ٢٠١٧/26، بشأن قيام 
إلعداد  المعنية  الجهات  مع  بالتنسيق  المال  لسوق  العامة  الهيئة 
في  الصحي  التأمين  نظام  لتطبيق  الالزمة  والتشريعات  اللوائح 
السلطنة،  مشيرًا بأن صدور الوثيقة الموحدة للتأمين الصحي تمثل 
)ضماني(  الصحي  التأمين  لنظام  التشريعية  البنية  بجاهزية  إعالنًا 
تمهيدا لتطبيق المشروع بشكل تدريجي على مراحل محددة بعد 
اعتمادها من مجلس الوزراء الموقر، مشيرًا أن مراحل التطبيق تم 
قدرة  ومدى  التجارية  الشركات  سجالت  تصنيف  حسب  تحديدها 
أن  المتوقع  األعداد  استيعاب  على  الخاصة  الصحية  المؤسسات 
تغطية  ضماني  مشروع  يوفر  أن  يتوقع  حيث  النظام،  يشملها 
عمانيين  الخاص  القطاع  في  عامل  مليون   2٫1 لحوالي  تأمينية 

ومقيمين في السلطنة باإلضافة إلى زوار السلطنة.

بالنسبة  التوقيت  الوثيقة في هذا  وعبر السالمي عن أهمية صدور 
لشركات التأمين في كونها فرصة لتأسيس منتجات تأمين صحي 

عالية  خدمات  مستوى  وفق  المتوقع  الطلب  حجب  مع  تتناسب 
أن  بقوله  السالمي  صرح  الوثيقة  إعداد  منهجية  وحول   ، الجودة 
منهجية إعداد الوثيقة الموحدة للتأمين الصحي قامت على عدد  
التنظيمية  البنود  أن تتسم  أهمية  تتمثل في  والتي  المرتكزات  من 
للوثيقة بالعدالة واإلنصاف من خالل تنظيم العالقة بين مقدمي 
الخدمات الصحية وشركات التأمين وبالتالي الوصول إلى التغطية 
أو  إضافية  بأعباء  التأميني  القسط  يلقي  ال  وأن  المناسبة،  الصحية 
تكاليف مالية باهظة على كاهل أصحاب العمل، باإلضافة إلى أن 
للمؤمن  العالجية  باإلحتياجات  الوفاء  الصحي  التأمين  نظام  ييسر 

عليهم بسالسة ودون تعقيدات أو إجراءات غير ضرورية.

حظيت  )ضماني(  الصحي  للتأمين  الموحدة  الوثيقة  بأن  وأشار 
والقوانين  اللوائح  الهيئة في صياغة  المعتادة من قبل  بالمنهجية 
في  والمتمثلة  والتأمين  المال  رأس  سوق  لقطاعي  التنظيمية 
بتطبيق  العالقة  ذات  األطراف  مع  المجتمعية  الشراكة  تحقيق 
من  مراجعتها  أهمها  الخطوات  من  بعدد  مرت  فقد  المشروع، 
عمان  سلطنة  لعمال  العام  واإلتحاد   الصحة  بوزارة  المعنيين  قبل 
وغرفة تجارة وصناعة عمان باإلضافة إلى شركات التأمين العاملة 
سبيل  في  الخاصة  الصحية  المؤسسات  من  وعدد  السلطنة  في 
توافقية  المشروع بصورة  المرئيات وخروج  الشراكة وتبادل  تحقيق 

تحقق المصلحة العامة.

تمثل  الصحي  للتأمين  الموحدة  الوثيقة  بأن  السالمي  وأوضح 
لجميع  ستمنح  التي  األساسية  الصحية  التغطية  من  األدنى  الحد 
الصحية  الرعاية  بتوفير  وتعنى  )ضماني(  مشروع  من  المنتفعين 
خدمات  في  متمثلة  رئيسة  خدمات  ثالثة  تقديم  خالل  من  األولية 
الترقيد والطوارئ ومعالجة األمراض األساسية التي تعوق العامل عن 
اإلنتاجية باإلضافة إلى األدوية الموصوفة من قبل الطبيب المرخص 
الصحية  المنافع  من  عددًا  الوثيقة  تشمل  كما  الصحة.  وزارة  من 
الحمل  كمنافع  الحصر  وليس  المثال  سبيل  على  وهي  اإلختيارية، 
وهي  والعيون،  األسنان  ومنافع  الطفل،  صحة  وخدمات  والوالدة 
التغطية  ضمن  إدراجها  العمل  لرب  يمكن  إضافية  مزايا  بمجملها 
الصحية األساسية واإللزامية حسب اإلتفاق بينه وبين العامل، وأيضا 

حسب قدرة المؤسسة ماليا على تقديم هذه المنافع.

وأوضح السالمي بأن بنود الوثيقة الموحدة للتأمين الصحي حددت 
بأن رب العمل هو الملزم بدفع كلفة القسط التأميني وترك الخيار 
دفع  في  بمساهمته  العامل  بإشراك  رغبته  حال  في  العمل  لرب 
ما  أما   ،)Outpatient( الخارجية  العيادات  في  المعالجة  تكاليف 
يخص العالج في العيادات الداخلية )Inpatient( فإن العالج يقدم 

Source: CMA
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مباشرة دون أن يدفع العامل أي مساهمة، وتشتمل الوثيقة على 
تقديم منافع نقل الجثمان إلى الموطن األصلي للمتوفى. 

لسوق  العامة  للهيئة  التنفيذي  الرئيس  أكد  أخرى  جهة  من 
)ضماني(  السلطنة  في  الصحي  التأمين  نظام  تطبيق  بأن  المال 
عالمية  خاصة  صحية  مؤسسات  استقطاب  في  سيساهم 
لإلستثمار في السلطنة فضاًل عن دور المشروع في إنتشار الرعاية 
السلطنة، كما  المحافظات وواليات  الخاصة في مختلف  الصحية 
سيسهم  الصحي  التأمين  وثيقة  على  متزايد  طلب  تحقيق  أن 
تأمين عالمية متخصصة في تقديم منتجات  في دخول شركات 
الجلية  المعطيات  هذه  وكل  عالية،  جودة  ذات  الصحي  التأمين 
تعني أن هناك سوق جديدة ستنشط وستسهم في توفير ُفرص 
من  النظام  سيعزز  كما  والصحة،  التأمين  قطاعي  في  وظيفية 
الخاصة،  الصحية  المؤسسات  في  العاملة  الطبية  الكوادر  كفاءة 
تطبيق  يسهم  أن  أيضا  ويتوقع  تقدمها،  التي  الخدمات  وجودة 
القطاع  في  للعاملين  الصحي  التأمين  تعميم  )ضماني(  مشروع 
زيادة  المقيمين في السلطنة والزائرين لها في  الخاص والوافدين 
الناتج المحلي اإلجمالي للدولة، وخلق كيانات إستثمارية سواء على 
مستوى شركات التأمين أو المؤسسات الصحية  الخاصة باإلضافة 
الخدمة  مقدمي  بين  ما  الوساطة  في  المتخصصة  الشركات  إلى 
مطالبات  إدارة   بشركات  والمعروفة  التأمين  وشركات  الصحية 

التأمين الصحي.  

للتأمين  الموحدة  الوثيقة  وصدور  المشروع  هذا  تطبيق  ويأتي 
خالل  الصحي  التأمين  لمنتجات  الملحوظ  النمو  مع  تزامنًا  الصحي 
إجمالي  من  الصحي  التأمين  حصة  بلغت  حيث  الماضية،  السنوات 
المحفظة التأمينية ما نسبته ٣٣٪ في العام 2018م، ويعزى هذا النمو 
التأمين  وجود  بأهمية  والمؤسسات  األفراد  بين  المنتشر  الوعي  إلى 

الصحي ليقلل من أعباء كلفة العالج عند مرض الشخص أو إصابته.

في  الصحي  التأمين  نظام  مشروع  إدارة  عمل  فريق  ويواصل 
السلطنة عقد اجتماعاته والذي تترأسه الهيئة العامة لسوق المال 
وأعضاء من وزارة الصحة ووزارة القوى العاملة وغرفة تجارة وصناعة 
العمانية  والجمعية  اإلجتماعية  للتأمينات  العامة  والهيئة  عمان 
اختصاصاته،  حسب  كل  عليها،  المتفق  المهام  لتنفيذ  للتأمين، 
الموقر   الوزراء  مجلس  قرار  تنفيذ  في  كبيرًا  شوطًا  الفريق  وقطع 

بتجهيز البنية األساسية والتشريعية للنظام.

الشروط  من  عدد  الصحي  للتأمين  الموحدة  الوثيقة  وتضمنت 
المعلومات  سرية  على  الحفاظ  أهمية  في  تمثلت  واألحكام 
والبيانات المتعلقة بالمؤمن عليهم، كما حددت بنود الوثيقة آلية 
آلية  إلى  إضافة  عليهم،  المؤمن  األعضاء  وإضافة  وحذف  إلغائها 
تقديم الشكاوى والتظلمات كما تطرقت الشروط إلى إمكانية رب 
للتأمين  الموحدة  الوثيقة  الزيادة في أسقف حدود منافع  العمل 

الصحي وإضافة المزايا اإلختيارية  األخرى.

واللقاءات  الفعاليات  من  العديد  عقدت  الهيئة  أن  بالذكر  الجدير 
العالقة  ذات  األطراف  وإشراك  ضماني  بمشروع  التعريف  بهدف 

لتبادل وجهات النظر حول حيثيات المشروع وآليات التطبيق، حرصا 
بصورة  الخروج  ضرورة  على  بالمشروع  المعني  والفريق  الهيئة  من 
العامة  الهيئة  وتسعى  التطبيق،  وسالمة  نجاح  تضمن  تكاملية 
سيتهدفها  التي  الشرائح  مختلف  إلى  الوصول  إلى  المال  لسوق 
حول  تثقيفية  حملة  إعداد  تم  ذلك  سبيل  وفي  ضماني  مشروع 
التعامل  وآلية  واالقتصادية  االجتماعية  وأهميته  الصحي  التأمين 
مع  بالتعاون  الهيئة  ستبدأ  القادمة  الفترة  وخالل  حيثياته،  مع 
تنظيم  المحافظات  في  بفروعها   عمان  وصناعة  تجارة  غرفة 
واليات  في  األعمال  وصاحبات  أصحاب  تستهدف  تعريفية  لقاءات 
على  أبريل  شهر  خالل  الحملة  ستركز  حيث  السلطنة  ومحافظات 
الشرقية  وجنوب  والداخلية  الباطنة  شمال  وهي  محافظات  اربع 
ومحافظة البريمي على أن يتم الحقا استكمال الجولة التعريفية 

في بقية المحافظات.
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بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على رسوله الكريم أما بعد :-

المصرفية  المعامالت  تقعيد  حول  مقاصده  تدور  علٌم  اإلسالمي  اإلقتصاد 

في  اإلسالم  فلسفة  مع  ومتسقًة  الشريعة  لمبادئ  مواِفقًة  لتكون  والمالية 

ِعلُم اإلقتصاد اإلسالمي  ُيعتبُر  المقررة شرعًا.  بالقواعد  المال ومنضبطًة  إدارة 

هذا  حِظي  وقد  العصر  هذا  في  الُمهمة  والمعرفية  اإلسالمية  العلوم  أحد 

من  كثير  في  تبلور  والذي  المنصرمة  األعوام  في  واسع  بإهتماٍم  الحقل 

وأيضًا  المؤتمرات  من  العديد  وإنعقاد  العلمية  واألبحاث  اإلقتصادية  الُكتب 

هذا  إن  العربية.  قبل  الغربية  الجامعات  في  وتخصصات  مناهج  تخصيص  إلى 

والدراسات  األبحاث  في  ينعكس  لم  اإلسالمي  باإلقتصاد  الشديد  اإلهتمام 

فحسب وإنما كان له النصيُب األعلى في التطبيقات العملية في المؤسسات 

وشركات  المتعددة  بأنواعها  اإلسالمية  المالية  المصارف  بشقيها  األقتصادية 

بالعالم  للنهوض  العالية  اإلقتصادية  اآلثار  إلنعكاس  وذلك  التأمينية  التكافل 

اإلسالمي ورفعته ومكانته .

قاعدة  لبناء  المؤهل  السمح  الواقعي  بتوازنه  اإلسالمي  اإلقتصاد  يتفرد 

وتحفظ  اإلقتصادية  أنشطته  يمارس  أن  للفرد  تسمُح  متوازنة  إقتصادية 

حقوقه وواجباته وملكيته الفردية كما تضع له ضوابط  مقننة وشروط شرعية 

مزاولة  من  والمؤسسات  للجماعة  يسمح  كما  مطلقة.  الغير  حريته  من  تحُد 

 نشاطها اإلقتصادي دون أن ثؤثر على األفراد بل تساهم وتشجع الجماعة على

يعيش  بحيث  اإلحتكارية  المنافسة  وليست  المتكاملة  اإلقتصادية  المنافسة 

المجتمع بشكٍل شمولي ومتوازن مع سيادة العدالة وتكافؤ الفرص والحياة 

اإلقتصادية المتوازنة. إضافًة إلى ذلك إنبثقت فكرة اإلقتصاد اإلسالمي ُمغايرًا 

الرأسمالي  اإلقتصادي  النظام  بها  نادى  التي  النسبية  الُندرة  لفكرة  وُمحاربًا 

إلشباع  تكفي  وال  الوجود  نادرة  اإلقتصادية  الموارد  أن  فكرة  تنتهج  والتي 

الملكية  أساس  على  قامت  والتي  اإلقتصادية  والحاجات  المتراكمة  الرغبات 

اإلقتصاد  ففكرة  الجماعية،  الملكية  حساب  على  واالستحواذ  الفردية 

المولى  أمر  وقد  للجميع  ومتوفرة  كافية  ُصورها  بكل  الموارد  أن  اإلسالمي 

وهي  إستثمار  أجود  المصادر  ونستثمر  األرض  مناكب  في  نمشي  أن  وعال  جل 

نتطرق  عليها.  ومن  األرض  اهلل  يرث  أن  إلى  وعرضها  األرض  طول  بين  ممتدة 

األن بمشيئة الرحمن إلى أهم الدعائم والتي يرتكز عليها اإلقتصاد اإلسالمي. 

الناس  شؤون  ينظُم  ألنه  والقصد  لإلعتدال  يدعو  اإلسالمي  اإلقتصاد  أوال:- 

الرهبانية  إلى  المسلم  يركن  ال  حتى  والنفسية  واإلجتماعية  اإلقتصادية 

اْلآِخَرَة  اَر  الدَّ ُه  اللَّ آَتاَك  ِفيَما  )َواْبَتِغ  تعالى  قال  الُمحرقة  المادية  وال  الُمغرقة 

العزة  رب  قال  والتقتير  الُبخل  عن  النهي  جاء  كما  ْنَيا(.  الدُّ ِمَن  َنِصيَبَك  َتْنَس   َوَلا 

َمُلوًما  َفَتْقُعَد  اْلَبْسِط  ُكلَّ  َتْبُسْطَها  َواَل  ُعُنِقَك  ِإَلى  َمْغُلوَلًة  َيَدَك  َتْجَعْل  )َواَل 

التدقيق الشرعي

)اإلقتصاُد اإلسالمي خصائُص قيمية(

ياسر بن عبداهلل بن محمد الغيالني
المسؤول عن التدقيق الشرعي للتأمين التكافلي 
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والتقتير  الُبخل  و  واإلسراف  الترف  عن  النهي  كان  وعليه  َمْحُسوًرا(. 

ِإَذا  )َوالَِّذيَن  سبحانه  بقول  والقوام  والتوسط  اإلعتدال  إلى  دعوًة 

فاإلعتدال  َقَواًما(  َذِلَك  َبْيَن  َوَكاَن  َيْقُتُروا  َوَلْم  ُيْسِرُفوا  َلْم  أَْنَفُقوا 

التي  الذاتية  الرقابة  ثانيًا  المتقين.  الرحمن  عباد  صفات  من  صفٌة 

ُتحقق األمانة وُتكرس الرقابة النها من دعائم اإلقتصاد اإلسالمي 

ضوابط  من  أساسيين  ضابطين  ألنهما  والتقوى  لإليمان  يدعو  أنه 

اهلل  مراقبة  حقيقتها  في  الحياة  سر  ألن  اإلسالمي  اإلقتصاد 

التقوى  وجوه  ومن  عذابه  من  والخوف  مرضاته  على  والحرص 

أن  اإلسالمي  اإلقتصاد  في  لألمانة  السامية  المعاني  ومن  األمانة 

على  تعود  منفعًة  لقاء  ونفوذُه  ومكانتُه  منصبُه  المرُء  يستغل  ال 

شخصه أو من خالل قرابته. ثالثًا الوفاء باإللتزامات التعاقدية عامٌل 

مهم يضاف إلى عوامل التقوى، تحتُل العقود والعهود والمواثيق 

في عوالم اإلقتصادات اإلسالمية مكانًة رفيعة الن جوهر اإلقتصاد 

وُتسجل  ُتوثق  التي  العقود  إحترام  مبدأ  على  يقوُم  اإلسالمي 

والسنة  للكتاب  موافقًة  تكون  أن  شريطة  المالية  اإللتزامات  فيها 

محكم  في  المولى  يقول  اإلسالمية  الشريعة  لمقاصد  ومحققًة 

َها الَِّذيَن آَمُنوا أَْوُفوا ِباْلُعُقوِد( ويقول رُبنا )َوأَْوُفوا ِباْلَعْهِد  كتابه )َيا أَيُّ

ِإنَّ اْلَعْهَد َكاَن َمْسُئوًلا (. إن من أهم مقاييس نجاح المجتمعات هو 

وجوهر  مكنون  هو  وهذا  واألغنياء  الفقراء  بين  الهوة  إتساع  عدم 

والثروات  المنافع  توزع  أن  بمعنى  اإلسالمي  اإلقتصاد  به  ُينادي  ما 

العملية  الموازنات  وفق  على  المجتمع  في  الشرائح  مختلف  بين 

عالقات  بميزان  ال  الشخصية  واإلجتهادات  واحد  آن  في  والعلمية 

َبْيَن  ُدوَلًة  َيُكوَن  الِعرقية قال تعالى )َكْي ال  المعارف والمحسوبية 

َخْيٌر  اْلَقِوىُّ  اْلُمْؤِمُن   -: والسالم  الصالة  عليه  وقال  ِمْنُكْم(  األْغِنَياِء 

في  تكمُن  كذلك  فالقوة  ِعيِف.  الضَّ اْلُمْؤِمِن  ِمَن  ِه  اللَّ ِإَلى  َوأََحبُّ 

المال كما وصف ذلك الكثير من شراح الحديث رحمهم اهلل.  قوة 

اإلقتصاُد اإلسالمي يحُث على ُحزمٍة  من القيم التأصيلية ومنها أن 

اإلستثمار فريضة كما جاء في باب زكاة المسلم. إضافًة إلى مبدأ 

التجارية.  البيئة  في  الُمطلقة  العدالة  لتحقيق  المتبادلة  المنافع 

حق المنافسة الشريفة باإلقتصاد اإلسالمي الحر في الكسب بين 

مراعاة  مع  اْلُمَتَناِفُسوَن(  َفْلَيَتَناَفِس  ِلَك  َذٰ )َوِفي  تعالى  قال  الناس 

الحالل والحرام وفق التشريع اإلسالمي الُمثبت بالوحيين كتاب اهلل 

وسنة رسوله المطهرة صلوات ربي وسالمه عليه.
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حصلت المدينة تكافل  على جائزة مرموقة أخرى، ُتقّيم مكانة الشركة الرائدة 
2018م،  للعام  العرب  أفضل  جوائز  توزيع  حفل  في  وذلك  المجال؛   هذا  في 
لقب  الشركة  حصدت  حيث  المغربية؛  بالمملكة  مراكش  بمدينة  ُأقيم  والذي 
أفضل شركة عربية عن فئة التأمين. تسّلم الجائزة عن شركة المدينة تكافل 

أجاي سريفاستافا، المدير التنفيذي للعمليات لدى الشركة.

العالم  في  ومؤسسات  أفراد  من  لألفضل  تقديرًا  العرب  أفضل  جائزة  وتأتي 
السامي  الهدف  ويتمثل  والمجتمع،  واألعمال  القيادة  قطاعات  في  العربي 
على  وتشجيعهم  العربية،  الدول  من  المبدعين  تحفيز  في  الجائزة  لهذه 
اإلبتكار والتميز المؤسسي في فئات األعمال. ولطالما حققت المدينة تكافل 
تأتي  كما  الممتازة  والخدمة  المبتكرة  المنتجات  تقديم  مجال  في  الريادة 
تقديرًا للشركات واألفراد المميزين في العالم العربي. هذا العام ومرة أخرى 
شارك في حفل الجوائز العديد من األفراد والشركات وتم تكريم الفائزين في 

حضور عدد كبير من القادة من العديد من المؤسسات الدولية والعربية.

تأتي هذه الجوائز أيًضا تكريمًا للدور المسؤول الذي تقوم به الشركة ونجاحها 
وأن  المنطقة  في  األخرى  والقطاعات  للشركات  إلهام  مصدر  تكون  أن  في 
من المرشحين  إختيار  يتم  بفاعلية.  أهدافها  لتحقيق  الجهات  هذه   تقود 

الشركة  تتركه  الذي  األثر  مثل  المعايير  من  عدد  على  بناًء  والشركاء  األفراد 
ويذهب إلى أبعد من مجرد نشاطها ومساهمتها في تحقيق المصالح العامة.

ذكر  الراقية  الجائزة  بهذه  الشركة  فوز  على  وتعقيبًا  الجائزة  إستالمه  عقب 
أجاي سريفاستافا، المدير التنفيذي  للعمليات في شركة المدنية تكافل “نحن 
المميزة  المكانة  يؤكد  الفوز  هذا  ألن  أخرى  مرة  الجائزة  بهذه  بفوزنا  فخورون 
خدماتها  تقديم  في  الفاعل  وأسلوبها  الريادي  ودرورها  السوق  في  للشركة 
على  الدائم  وحرصها  عام  بشكل  المجتمع  على  تتركه  الذي  اإليجابي  واألثر 
التميز في كل ما تقدمه، وال يفوتني بهذه المناسبة أن أتوجه بالشكر لكافة 
مواصلة  على  وأشجعهم  المخلصة  جهودهم  على  الشركة  في  العاملين 

العطاء لتحقيق المزيد من اإلنجازات”.

الجهود  تؤكد  التي  الجائزة  بهذه  بالفوز  سعادتنا  من  الرغم  “على  وأضاف 
فئة  في  عربية  شركة  أفضل  بجائزة  الفوز  أن  إال  الشركة  تبذلها  التي  الحثيثة 
والعطاء  السعي  لمواصلة  ويدعونا  علينا  المسؤولية  من  مزيدًا  يلقي  التأمين 

من أجل تحقيق مصالح كافة األطراف المعنية بعملياتنا وخدماتنا”. 

 المدينة تكافل تفوز بجائزة
“أفضل شركة عربية في فئة 

التأمين” للعام الثاني على 
التوالي في حفل الجوائز 

السنوي “ أفضل العرب”
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الحمد هلل العلي القدير، والصالة والسالم على نبيه المصطفى الذي أرسله 
ينير  منيرًا،  وسراجًا  بإذنه  اهلل  إلى  وداعيًا  ونذيرًا،  ومبشرًا  هاديًا  البشر  إلى 
على  اإلنسان  ليعيش  واألمان،  والسالمة  الحق  وسبل  الخير،  دروب  للبشرية 

هذه األرض آمنًا مطمئنًا، ولينعم بحياة كريمة أما بعد ،،،

في  فروعها  شبكة  انتشار  على  للتأمين  المدينه  شركة  حرصت  لطالما 
في  الجديد  فرعها  تفتتح  جعلها  ما  وهذا  السلطنة،  مناطق  مختلف 
والي  نائب  وبحضور  استثنائية  أجواء  في  الفرع  افتتاح  تم  ولقد  العامرات، 
السنة  أواخر  في  ممتازًا  رقمًا  نحقق  جعلنا  مما  ممتاز  وبترويج  المنطقه 

المنصرمة 2018م.

سنة  في  للتأمين  المدينة  في  بدايتي  كانت  الشخصي  الصعيد  على 
تمثيل  على  جاهدة  أعمل  وأنا  أيامي  بداية  ومن  استقبال  كموظفة  2012م 
الشركة دائمًا بـأفضل وجه وبتوفيق اهلل عز وجل وثقة مديريني المباشرين 
)العامرات(  الجديد  المدينة  فرع  مدير  اليوم  أنا  ها  الدائم  وتشجيعهم 
وإنه لشرف كبير لي وإضافة قيمة إلى مسيرتي العملية راجيًة من المولى 

القدير توفيقي لما فية الخير للشركة .

في  اإلستمرار  بأن  الدائم  إيماني  النجاح(  استمرار  يضمن  الدائم  )التعلم 
التعلم هو المحرك الرئيسي الذي يدفعنا للتقدم دائمًا إلى ما نطمح إليه 

رحلتي

إيمان الغدانية
مديرة فرع ، فرع العامرات
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من مستقبل باهر هو الذي يجعلني ال أتوقف عن إكمال دراستي، 
أنا  ها  المحاسبة  في  البكالوريوس  شهادة  على  حصولي  وبعد 
اليوم  أكمل شهادتي المهنية المحاسبية القانونية  )ACCA( والتي 

تعتبر من ملخص كامل لقوانين المحاسبة العالمية.

حب العمل دائمًا يدفعنا إلى بذل قصارى الجهد لتحقيق األهداف 
المنصب الجديد لم يكن صدفًة بل كان  المرجوة وحصولي على 
هدفًا لطالما عملت على تحقيقه وهو بداية لحياة عملية ناجحة 

بإذن اهلل ومن هذا المنبر أشكر شركة المدينة تكافل واإلدارة العليا 
على ثقتهم، وأعدهم بأن نحقق معًا ما يجعلنا جميعا في فخر.

السند  هم  كانوا  الذين  الموظفين  لزمالئي  شكري  وأقدم  هذا 
والجزء األهم في ما وصلنا إليه اليوم كشركة مرموقه في السوق 

العماني تقدم خدمات متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. 

أعلنت المدينة تكافل  عن تطور هام في شبكة خدماتها 
على  القنوات  هذه  تركز  العمالء،  مع  التواصل  وقنوات 
وإبراز قدرتها على  الشركة  بها  تتمتع  التي  المكانة  ترسيخ 

تقديم تجربة مريحة وسلسلة للعمالء. 

فقد إفتتحت  الشركة فرعًا جديدًا لها في العامرات بتاريخ 
24 ديسمبر 2018م، وذلك تحت رعاية الشيخ علي بن عبداهلل 
الهاشمي، نائب والي والية العامرات، إلى جانب ذلك أعلنت 
الذي  أبواب مركز جديد  للمطالبات  الشركة أيضًا عن فتح 
التجاري.  الحي  قلب  في  يقع  والذي  روي،  في  تجديده  تم 
كذلك فإن التطورات األخيرة لم تقف عند هذا الحد، حيث 
أعلنت الشركة أيضًا عن إفتتاح  منضدة جراند مول مسقط 
بعد تجديده وتطويره. تقع المنضدة الجديدة في موقع 
أكثر تميزًا وبمساحة أكبر من ذي قبل من أجل توفير تجربة 
رائعة للعمالء مع وجود منضدة إلكترونية للخدمة الذاتية 

العمالء  لمساعدة  ومهيئة  باللمس  تعمل  بشاشة  مزودة 
على توفير الوقت والجهد وضمان حصولهم على تجربة 

سهلة وسلسة .

بإعتبارها  أول شركة تأمين إسالمي وأحد الشركات الرائدة 
في هذا المجال تسعى المدينة للتأمين بشكل دائم إلى 
أن  ذلك  ومن  للعمالء.  فائقة  خدمات  توفير  في  اإلستثمار 
الشركة قامت بتعزيز شبكة التوزيع من خالل فروعها في 
وصحار،  ونزوى،  والسيب،  قابوس،  السلطان  وجامعة  روي، 
الذين  الوكالء  من  كبير  عدد  وجود  جانب  إلى  وصاللة 

يعملون حصربًا مع الشركة.

المدينة تكافل تعزز 
تجربة الخدمات في 

شبكتها وقنوات 
تواصلها: 

اإلعالن عن إفتتاح فرع 
جديد في العامرات 

وتجربة رائعة في فرع 
الحي التجاري وتطوير 

منفذ الشركة في 
مسقط جراند مول 

ومنضدة الخدمة الذاتية 
اإللكترونية.
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جهودها  بذل  تكافل  المدينة  شركة  تواصل 
خالل  من  سهولة  أكثر  التأمين  جعل  أجل  من 
الخدمات  وتعزيز  الجديدة  الذكية  التطبيقات 
بما  اإللكتروني  موقعها  طريق  عن  المقدمة 
رائعة  تأمين  تجربة  على  العمالء  حصول  يضمن 
إطار  في  الجديدة  المبادرات  تأتي  مكان.  أي  من 
إلتزام  الشركة بجعل التأمين أكثر بساطة ومتاحًا 

للجميع من أي مكان. 

عملية  جعل  المتطور  الجديد  التطبيق  يضمن 
للعمالء  يمكن  كما  ومتاحة،  سهلة  التأمين 
تأمين  وثيقة  شراء  أو  سعر  عرض  على  الحصول 
وبسيطة  وسلسة  سهلة  وبطريقة  فوري  بشكل 
جدًا من خالل واجهة باللغتين العربية واإلنجليزية 
إلى  الحاجة  من  وتحد  سلسة  تجربة  تضمن 
تقديم  للعمالء  يمكن  البيانات.  من  الكثير  إدخال 
خالل  من  بشأنها  تم  ما  ومتابعة  المطالبات 
ذلك  على  عالوًة  معينة.  أيقونات  على  الضغط 
للشركة  اإللكتروني  الموقع  تحسين  تم  فقد 
الوصول  العمالء  على  السهل  من  يكون  بحيث 
إلى منتجات التأمين والمعلومات بشأنها وإستالم  
التحديثات بطريقة سلسلة وصديقة للمستخدم. 

عدد  توفير  عن  الشركة  أعلنت  فقد  لذلك  إضافًة 
مساعدة  إلى  تهدف  التي  اإللكترونية  النوافذ  من 
المطلوبة  الخدمات  على  الحصول  على  العمالء 
أيام  طوال  الساعة  مدار  على  وسهولة  بسرعة 
خالل  من  المقدم  الدعم  جانب  إلى  األسبوع، 
المطلوبة  المساعدة  يقدم  الذي  اإلتصاالت  مركز 

للعمالء. 

تعمل  التي  األجهزة  لمستخدمي  التطبيق  يتوفر 
متجر  من  تحميله  ويمكن  وأندرويد  أبل  ببرامج 

البرامج لهذه الهواتف النقالة.  www.almadinatakaful.com 
reachus@almadinatakaful.com :البريد ا�لكتروني

لمعرفة المزيد،
اتصل بمركز االتصاالت:

٨٠٨ ٨٠ ٨٠٠

• تأمين   المركبات •  التأمين   المنزلي • التأمين   على   ا�مـراض   الحــرجـة   لـ�فراد •  تأمين   خـدم   الـمـنـازل • تأمين   السفر  ( السندباد ) •  تأمين   ا�فراد   لحماية   المقترضين  ( حماية )  

*تطبق الشروط  

تأمينك فــي متنـــــاول يـــدك!

تقدم لكم المدينة تكافل خدمات تأمينية 
عن طريق ا�نترنت من خالل تطبيق جديد 

للهاتف النقال وموقع إلكتروني متطور!
طريقة أبسط وأيسر وأكثر أمان� للحصول على خدمات 

التأمين في أي وقت ومكان من خالل تطبيق الهاتف 
النقال، الموقع ا�لكتروني أو المناضد ا�لكترونية. 

المدينة تكافل، أول شركة تأمين تكافلي في سلطنة 
عمان، تهدف لضمان راحتكم من خالل تقديم خدمات 

تأمينية سهلة في متناول الجميع.

المدينة تكافل. أّمن بشكل أفضل. 

•بساطة وسهولة!
•سرعة الحصول على سعر وشراء الوثيقة التأمينية 

•سهولة الحصول على الخدمات بأقل متطلبات ممكنة
•توفر الدعم باللغتين - العربية وا�نجليزية

•توفر الخدمات على مدار الساعة وطوال أيام االسبوع
•التقدم بطلب الحصول على المطالبات وتتبعها

•إبالغك بحالة مطالبات التأمين 
•معرفة المزيد عن المنتجات

•التواصل معنا في أي وقت •أماٌن مضمون

للحصول على
أسعار حصرية،
حّمل التطبيق

اليوم.

أول شركة تأمين تكافلي في سلطنة عمان

المدينة تكافل ُتقدم خدمة التأمين اإللكتروني 
من خالل التطبيق الجديد على الهواتف النقالة 

والموقع اإللكتروني
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عرض  إلقامة  تكافل  المدينة  السمكية  والثروة  الزراعة  وزارة  دعت 
بتاريخ العرض  إقامة  تم  وقد  لموظفيها.  تكافل  المدينة   عن 

11 مارس 2019م في مبنى الوزارة في والية نزوى. 

وقد قام كل من شندرا بركاش، سهام البوسعيدية ومحمود بن 
المشاركين وتقديم عرض متكامل عن  باستضافة  العبري  سعيد 
المدينة تكافل وكل الخدمات والمنتجات التي تقدمها. وقد شهد 
المدينة  عن  المزيد  لمعرفة  تطّلع  الذي  الحضور  تفاعل  الحدث 
تكافل وخدماتها، كما أنهم قاموا بطرح العديد من األسئلة التي 
مفصل.  بشكٍل  عليها  اإلجابة  على  تكافل  المدينة  ممثلي  حرص 
التي  التكافلية  بالخدمات  التعريف  العرض  شمل  لذلك،  إضافة 
خدم  تأمين  السفر،  تأمين  السيارات،  تأمين  مثل  المدينة  تقدمها 

المنزل وغيرها.

التكافلي  بالتأمين  الوعي  نشر  في  بدورها  تكافل  المدينة  تلتزم 
في السلطنة، ومن هذا المنطلق، قرر فريق المدينة تكافل القيام 
بعروض مشابهة في المستقبل لعدد من المؤسسات الحكومية 

وغير الحكومية في مختلف المناطق. 

عن  عرض  بتقديم  تكافل  المدينة  شركة  بتمثيل  مؤخرًا  الفروع،  مديرة   - البوسعيدية  سهام  أنا  قمت  “لقد 
منتجات الشركة لجميع اإلداريين والموظفين بالمديرية  العامة للزراعة والثروة السمكية بنزوى، حيث تضمن 

العرض توضيح معنى التأمين التكافلي؛ حيث تعتبر شركة المدينة أول شركة تكافل في السلطنة.

كما قمُت مع الفاضل محمود العبري - مساعد أول /خدمة العمالء- بفرع نزوى بشرح أهمية التأمين الصحي 
للعاملين بها  برعايتها  المؤسسة متميزة  من حيث تحقيق األمان والراحة للموظفين والعاملين مما يجعل 
وأسرهم وهذا ينعكس على إنتاج المؤسسة ووضع عروض مخصصة لموظفي المديرية في تأمين المركبات.

التأمين لتقديم  التطوير في حلقة  التي من شأنها تعزيز سبل  تبادل األفكار والمقترحات  اللقاء  كما تضمن 
خدمات متميزة من قبل شركة المدينة تكافل” .

 المدينة تكافل ُتقيم عرضًا لوزارة الزراعة والثروة السمكية
في نزوى

سهام البوسعيدية
مديرة الفروع 

شندرا بركاش
مدير - التسويق
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 قصة
العدد

عندما نتحدث عن شركة المدينة تكافل للتأمين فإننا نتحدث عن 
القيادي  عملها  تمارس  إدارة  عن  تتوقف،  لم  مشاريع  عن  إنجازات، 
لتكون في مصاف  بالشركة  الوصول  إتقان وشغف من أجل  بكل 
شركات التأمين الرائدة في السلطنة، بل المنطقة بأسرها، وال نبالغ 
التميز واإلبداع، فـ  اتجاه  االتجاه،  الشركة تسير في هذا  بأن  إذا قلنا 
بفضل الفكر الخالق وروح اإلبتكار لدى إدارتها الموقرة، المتمثلة في 
رئيسها التنفيذي األستاذ أسامة بن عيسى البرواني وعضو مجلس 
المهندس  لالستثمار  المدينة  لشركة  التنفيذي  الرئيس  إدارتها 
خميس بن مبارك الكيومي الذي ال يتوانى بين فينة وأخرى أن يبث 
التى لها  السديدة  المفيدة وكلماته  التحفيز والنجاح بنصائحه  روح 
اإلنجازات  من  المزيد  تحقيق  نحو  لالنطالق  الفعال  اإليجابي  األثر 

والنجاح.

وُتعتبر شركة المدينة تكافل أول شركة تكافل في سلطنة عمان، 
للخدمات  التاريخي  الدخول  ومع  ٢٠٠6م.  عام  في  تأسست  حيث 
إلى  نفسها  بتحويل  المدينة  قامت  عمان،  في  اإلسالمية  المالية 
الشركة  ولدى  ميالدي،   ٢٠١٤ يناير   ١ من  بداية  تكافلي  تأمين  شركة 

حاليًا سبعة فروع متوزعة في مختلف محافظات السلطنة.

التناغم مع  رؤية  إلى  “المدينة تكافل”  التجاري  الشركة  يرمز اسم 
جميع المتعاملين مع الشركة، حيث أن من يتأمل مفهوم كلمة 
التكافل يجد أنها تحمل معاٍن إسالمية سامية، ويقول علماء اللغة 
فهو   ، تكاُفاًل   ، يتكافل  تكافَل  )فعل  َتكاَفَل:  الكلمة:  هذه  عن 
َتكاُفٌل،  مصدر  أََتكاَفُل،  َتكاَفْلُت،  الزم   خماسي  فعل:  ُمتكاِفل، 
القوُم:  تكافل  اآلَخر،  أََحُدُهما  َضِمَن   ، َكِفَل   : ديقاِن  الصَّ َتكاَفَل 
جميع  تجد  ولذلك،  بعًضا.  بعُضهم  كِفل  وتضامنوا،  تعايشوا 
بروح  يعملون  واحــد،  أسري  تناغم  في  الشركة  في  الموظفين  

األخوة والزمالة ويجمعهم هدف واحد وهو خدمة المــــواطن.

تأمين  شركات   ١٠ أكبر  بين  من  واحدة  تكافل  المدينة  شركة  وُتعد 

في سلطنة عمان وهي مدرجة في سوق مسقط لألوراق المالية. 
أيه  بي  بدرجة  دوليًا  تصنيفها  وتم  قوي  مال  رأس  ذات  والشركة 
المدينة  شركة  ُتميز  االستثمــار،  لخــدمات  موديز  وكالة  قبل  من 
تكافل نفسها من خالل توفير الحلول المناسبة الحتياجات حاملي 
وثيقة التأمين، وتقديم خدمة عمالء متميزة والتعاطف مع جميع 

مقدمي المطالبات .

وعندما نتحدث عن الجانب المجتمعي في الشركة ومبادراتها في 
من  باستمرار  تسعى  المدينة  شركة  فإن  االجتماعية  المسؤولية 
خالل المبادرات االجتماعية إلى تحقيق المنفعة العامة للمجتمع، 
وتواصل الشركة دعم المبادرات الخيرية التي تقوم بها المنظمات 

غير الحكومية والمؤسسات المختلفة. 

فقد  تقدمها،  التي  الخدمات  بجودة  واعترافًا  لجهودها،  وتقديرًا 
هنا  ونذكر  والجوائز،  الشهادات  من  العديد  على  الشركة  حصدت 

أبرزها :

شركة  أفضل  بجائزة  تكافل  المدينة  شركة  فازت    2016 عام  في 
تأمين في ُعمان في حفل توزيع جوائز الشرق األوسط للتأمين 2016، 
المرموقة في صناعة  الجوائز  الجائزة واحدة من أكبر  وُتعتبر هذه 
تفوز  التي  المؤسسة  إلى  بالنسبة  هامًا  إنجازًا  هذا  ويعد  التأمين. 
عمان  سلطنة  في  العاملين  واإلقليميين  المحليين  بالمساهمين 

ويأتي هذا في الوقت الذي تواجه فيه الصناعة تحديات صعبة.

شركة  أفضل  بجائزة  تكافل  المدينة  شركة  فازت   2017 عام  في 
العرب  أفضل  جائزة  ضمن  وذلك  التأمين،  فئة  في  للتأمين  عربية 

لعام 2017 بحفل أقيم في مراكش، المغرب .

للشركة  التنفيذي  الرئيس  البرواني  أسامة  األستاذ  حصل   2017 في 
على جائزة أفضل ١٠٠ رئيس تنفيذي ضمن جائزة أفضل العرب لعام 
2017 ، وُتقدم جائزة أفضل العرب ألفضل من في العالم العربي في 

 “المدينة تكافل” .. قيــادة إبداعيــة
ورؤية استراتيجيــة ُتحقق النجـــاح واإلنجــاز

فايــزة محمـــد
ضابط أول - الدائرة القانونيــة
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نصائح للحد من الوقت 
الذي يمضيه األطفال أمام 

الشاشات اإللكترونية

ذلك  في  بما  األطفال،  حياة  من  جزءًا  اإللكترونية  الشاشات  باتت 
وأجهزة  اللوحية،  واألجهزة  الفيديو،  وألعاب  الذكية،  الهواتف 
التلفزة، وغيرها من األجهزة اإللكترونية. وفقًا لألكاديمية األمريكية 
لطب األطفال، يمضي األطفال وقتًا أطول أمام الشاشة من القيام 
بأي نشاط آخر وذلك بمعدل 7 ساعات يوميًا. تباعًا هذا يؤدي لعدم 
حصول الطفل على قسط وافر من النوم، تأخير في نموه، تراجع 

مستواه األكاديمي، وارتفاع نسبة البدانة بين األطفال.

الطفل  يمضيه  الذي  الوقت  من  الحّد  على  األهل  ُيشجع  لذلك، 
أمام الشاشة بما سيكون لهذا األمر من تأثير إيجابي على سالمته 

الجسدية، واالجتماعية، والسلوكية:
أمام  الوقت  تمضية  يجب  ال  العمر:  من  عامين  دون  األطفال   •

الشاشة.
الوقت  يتخطى  أن  يجب  ال  العمر:  من  عامين  فوق  األطفال   •

ساعة أو ساعتين في اليوم.
أمام  أوالدهم  يمضيه  الذي  الوقت  من  للحّد  لألهل  نصائح   •

الشاشات:
ضع أجهزة التلفزة واألجهزة اإللكترونية األخرى في المساحات   •

المشتركة في المنزل، وليس في غرفة الطفل.
أجهزته  طفلك  إعطاء  من  بداًل  اإللكترونية  األجهزة  تشارك   •
اإللكترونية الخاصة مثل الجهاز اللوحي، أو األلعاب اإللكترونية، 

وغيرها.
الشاشة وحاول  أمام  الذي يمكن تمضيته  للوقت  ضع حدودًا   •

االلتزام به.
خالل  من  الشاشة  أمام  أوالدك  يمضيه  الذي  للوقت  بدياًل  جّد   •

تشجيعهم على ممارسة النشاطات البدنية.
ساعد طفلك على ممارسة نشاطات مسلية أثناء التواجد في   •
الرسم،  أو  الكتب،  قراءة  أو  المنزلية،  األلعاب  لعب  مثل  المنزل 

وغيرها.
اإللكترونية وتمضية  األجهزة  كن مثااًل لطفلك عند استخدام   •

الوقت أمام التلفاز وغيرها.
تناول  عند  مثاًل  إلكترونية  أجهزة  دون  للعائلة  أوقات  حدد   •

الطعام أو قبل النوم، وغيرها. 

هالل الراشدي
مدير الموارد البشرية- الخدمات 

- أمين سر مجلس اإلدارة

الجائزة  تهدف  كما  والرياضة.  والمجتمع  واألعمال  القيادة  مجال 
االبتكار  العربية وتشجيعهم على  الدول  المبدعين من  إلى تحفيز 

والتفوق في مختلف مجاالت األعمال .

شركة  أفضل  بجائزة   تكافل  المدينة  شركة  فازت   2018 عام  وفي 
عربية في فئة التأمين للعام الثاني على التوالي في حفل الجوائز 
2018م،  للعام  العرب  أفضل  جوائز  توزيع  حفل  في  وذلك  السنوي، 
حصدت  حيث  المغربية؛  بالمملكة  مراكش  بمدينة  ُأقيم  والذي 
التأمين.  فئة  عن  عربية  شركة  أفضل  لقب  تكافل  المدينة  شركة 
تسّلم الجائزة عن شركة المدينة تكافل أجاي سريفاستافا، المدير 
التنفيذي للعمليات لدى الشركة، وتأتي جائزة أفضل العرب تقديرًا 
قطاعات  في  العربي  العالم  في  ومؤسسات  أفراد  من  لألفضل 
القيادة واألعمال والمجتمع، ويتمثل الهدف السامي لهذه الجائزة 
في تحفيز المبدعين من الدول العربية، وتشجيعهم على االبتكار 

المدينة  حققت  ولطالما  األعمال.  فئات  في  المؤسسي  والتميز 
والخدمة  المبتكرة  المنتجات  تقديم  مجال  في  الريادة  تكافل 
العالم  في  المميزين  واألفراد  للشركات  تقديرًا  تأتي  كما  الممتازة 

العربي.

إن شركة “المدينة تكافل” تمضي - بـ فضل رؤية رئيسها التنفيذي 
 - المجتمع  في  الشركة  برسالة  وإيمـانه  البرواني  أسامة  األستاذ 
اإلنجازات  لمزيد من  التطلع  إلى  المستقبل،  إلى   ، األمام  إلى  ُقدًما 
التأمين، وكما قيل “فإن األبطال ال ُيصنعون في صاالت  في عالم 
هي:  داخلهم،  في  عميقة  أشياء  من  يصنعون  األبطال  التدريب، 
التي  هي  الثالث  االستراتيجيات  وهذه  والرؤية”،  والحلم  اإلرادة 
جعلت األستاذ أسامة البرواني الرئيس التنفيذي مع فريقه القيـادي 
التميز  مرسى  إلى  بنجاح  الشركة  سفينة  دفة  قيادة  من  المجيـد 

واإلبداع. 
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