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تحيٌة لمؤسس ُعمان الحديثة الُملَهم – طّيب ا� ثراه
 في هذا المقام، نجد أنه من الصعب العثور على كلمات مناسبة
السلطان الحديثة،  ُعمان  وباني  االستثنائي  المؤسس   لتكريم 
 قابوس بن سعيد -طيب ا� ثراه-، الذي عمل بال كلل لبناء ا�مة
ا¤رث إن  والعالم.  المنطقة  في  السالم  تعزيز  في   والمساهمة 
في منجزات  من  تحقيقه  تم  ما  وعظيم  لنا،  تركه  الذي   الغني 
نواصل ونحن  استمرارنا  على  سيعمل  التنمية،  قطاعات   شتى 
 السعي لدفع عجلة التنمية والتطوير. سائلين المولى عز وجل بأن
جناته فسيح  ويسكنه  رحمته  بواسع  وا�مة  الوطن  فقيد    يتغّمد 

(أنظر صفحة الغالف).

تعّهد بالوالء لحضرة السلطان هيثم بن طارق – حفظه ا�
 ننتهز هذه الفرصة لتقديم خالص تهانينا للمقام السامي لموالنا
المعظم طارق  بن  هيثم  السلطان  الجاللة  صاحب  حضرة 
بداية في  والدعم  بالوالء  أمامه  ونتعهد  ورعاه-،  ا�   -حفظه 
نتعهد البالد.  في  واالزدهار  التقدم  مسيرة  استكمال  نحو   رحلته 
 بالسعي من أجل التميز وخدمة مجتمعنا وبلدنا دائما تحت قيادته

الرشيدة.

 بتوجيه من القيادة الرشيدة لجاللة السلطان هيثم بن طارق، دعونا
 نثبت التزامنا المستمر على المدى الطويل بالعمل على رخاء أمتنا
 الحبيبة ونعمل بعزم ومثابرة للمساهمة في نموها وازدهارها بين

ا�مم من أجل ا�جيال القادمة (أنظر صفحة الغالف).

ا§داء الفائز في التحدي
يسعدني أن أبلغكم بأن أداء شركتنا للسنة المالية انتهى بشكل 
والفرص  بالتحديات  زاخر«  عام¼  الماضي  العام  كان  لقد  إيجابي. 
في   منتصرين  خرجنا  ولكننا  القطاعات،  لجميع  النفس  وضبط 
تخفيف هذا التحدي؛ فقد وصلت شركة المدينة تكافل إلى ذروة 
جديدة لتصبح ثالث أكبر شركة تأمين في ُعمان بإجمالي أقساط 

تأمين مكتتبة (GWP) بلغت قيمتها 39 مليون ريال ُعماني.

الكفاءة على  المستمر  التركيز  جانب  إلى  المتميز  نهجنا  أدى   لقد 
أظهرت لقد  رائعة.  نتائج  تحقيق  من  ومكننا  أرباحنا  تحسين   إلى 
 الشركة نمو« كبير« في الربح التشغيلي، وا�عمال التجارية المباشرة
االنضباط خالل  من  ذلك  تحقق  وقد  الخسارة.  نسبة  انخفاض   مع 
الحصيفة النفقات  وإدارة  الفعالة،  المطالبات  وإدارة   الصارم، 

واستراتيجية المبيعات الُمرّكزة.

خالص الشكر للزمالء
ا�سس على  الماضية  القليلة  السنوات  مدى  على  نجاحنا   يعتمد 
 التي تقع في صميم استراتيجيتنا - النهج الذي يركز على العمالء،
 والخبرة المهنية، وخدمة المطالبات ا�ساسية وأفضل الممارسات
إسهامات شيء،  كل  وقبل  التأمين،  عمليات  مجال  في   الدولية 

زمالئي في الشركة.

من فأنتم  تكافل،  المدينة  فريق  في  عضو  لكل  شكري   خالص 
بالمثابرة مدفوع  ونجاحنا   - اÌن  عليه  هي  ما  إلى  الشركة   أْوَصل 

والديناميكية والتفاني.

 ال يزال أمامنا طريق طويل، لكن التحدي بالتأكيد مثير. أنا واثق من
وسنواصل المشتركة،  ا�هداف  لتحقيق  مع¼  جميع¼  سنعمل   أننا 

 إحراز تقدم نحو تحقيق أهدافنا المنشودة.
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ناجح¼  عام¼  حققت  قد  تكافل  المدينة  بأن  جميع¼  أبلغكم  أن  يسعدني 
من  الرغم  على  المالي.  والنمو  التشغيلي  التميز  حيث  من  ٢٠١٩م  في 
أداء  أن  إال  التأمين،  ذلك  في  بما  القطاعات  جميع  واجهت  التي  التحديات 
النتيجة فقط  التحديات. وقد أمكن تحقيق هذه  الشركة كان جيد« رغم 
بفضل الجهود الملتزمة من جانب موظفينا، واالستراتيجيات الشاملة التي 
إدارة  في  الشركة  اعتمدتها  التي  التكنولوجية  واالبتكارات  تبنيها،  تم 

عملياتها.
يسعدني أن أطلعكم على أن المدينة تكافل التي بدأت بإجمالي أقساط 
قد  ٢٠٠٦م  عام  في  أمريكي  دوالر   ٤٠٫٠٠٠ بقيمة   (GWP) المكتتبة  التأمين 
االرتياح  دواعي  من  ٢٠١٩م.  عام  في  أمريكي  دوالر  مليون   ١٠١ إلى  وصلت 
مدى  على  التأمين  عمليات  من  ثابت¼  فائض¼  قدمنا  أننا  نعلن  أن  الشديد 
أداء صندوق حملة  إيجابي على  أثر بشكل  الماضية مما  العديدة  السنوات 

الوثائق.
موديز  مؤسسة  من   Ba1 تصنيف  على  الحفاظ  من  تمكنا  ذلك،  جانب  إلى 

منذ عام ٢٠١٦م، مما يعكس موقفنا القوي في السوق والقوة المالية.
بالتركيز  مفعم¼  عام¼  ٢٠١٩م  عام  كان  شركتنا،  بتعزيز  ملتزمين  بقائنا  ومع 
المتجدد على خدمة العمالء والوفاء بااللتزامات وأتمتة العمليات وتعزيزات 
طريقها  في  تكافل  المدينة  استمرت  والجودة.  التجارية  العمليات  في 
للنمو المطرد مع احتياطيات قوية؛ ويضمن المسار االستثماري للشركة أن 
التزامها  من  للتأكد  بانتظام  منها  ومتحقق  متنوعة  االستثمارات  جميع 

بالشريعة.
وأصحاب  موظفينا  جميع  وأهنئ  أشكر  أن  وأود  بإنجازاتنا،  فخورون  نحن 
المصلحة الذين شاركوا في هذه الرحلة. أنا واثق من أننا سنستمر في ا�داء 
الجيد هذا العام أيض¼. وقد أضافت استراتيجية المدينة تكافل نحو تعزيز 
استمرارية  إلى  المتغيرة  السوق  ديناميكيات  مع  والتأقلم  العمالء  تجربة 
المستدامة  التنمية  في  ستساعدنا  الملتزمة  جهودنا  أن  ونعتقد  الشركة. 
في السنوات القادمة. ستواصل الشركة النظر في فرص النمو في المجال 

المالي ا¤سالمي.
قبل أن أختتم بياني هذا، أود أن أغتنم هذه الفرصة �شيد بمؤسس ُعمان 
بن  السلطان قابوس  الجاللة  له حضرة صاحب  المغفور  الملهم،  الحديثة 
وحكمة  وحصافة  بتوجيه  قادنا  الذي  ثراه،  ا�  طيب   – المعظم  سعيد 

استثنائية.
بن  هيثم  السلطان  الجاللة  صاحب  لحضرة  التهاني  بخالص  أتقدم  بينما 
لمقامه  واخالصنا  والءنا  وأعلن  ورعاه-،  ا�  -حفظه  المعظم  طارق 
في  والسداد  بالتأييد  جاللته  على  ينعم  أن  وجل  عز  ا�  أدعو  السامي، 

متابعة مسيرة التنمية بالسلطنة.
وضع  تطور  مع  كبيرٍ  عالميٍ  تحدٍ  مع  نتعامل  نحن  الراهن  الوقت  في 
مؤثرة  تدابير  الرشيدة  حكومتنا  اتخذت  لقد  (كوفيد-١٩).  كورونا  جائحة 

لضمان سالمة المواطنين والمقيمين ونحن ممتنين لذلك.
وكذلك قد اتخذت المدينة تكافل مبكر« عدة خطوات لضمان استمرارية 
وكما  أيض¼.  ا�خرى  الجهة  من  الموظفين  وسالمة  لعمالئها  خدماتها 
تقتضي الحالة، ساعدتنا خدماتنا ا¤لكترونية المصممة بشكل مثالي على 
عن  للعمل  والتوجه  ا�سطح.  أو  با�شخاص  المباشر  االتصال  عدم  ضمان 
على  للحفاظ  ا�همية  بالغ  فرقنا  التزام  كان   .٪١٠٠ بنسبة  المنزل  ومن  بعد 
شركتنا  بها  تعاملت  التي  للطريقة  ومتحمس  ممتن  أنا  العمل.  استمرارية 
كان  وإن  والحزم.  والقوة  والمرونة  بالمسؤولية   - الراهنة  الحالة  هذه  مع 
لخلق  جد«  حاسمة  ستكون  المرحلة  هذه  إن  فأقول  لمقالي  خاتمة  من 
العالم  في  والتنظيمي  البشري  السلوك  في  القادمة  التغييرات  من  كثير 

قاطبًة. شكر« لكم على التزامكم وتفانيكم، ولنبقى جميع¼ في أماٍن.

ا�حداث  من  المتوقع"  "غير  مع  التعامل  مجال  هو  التأمين  إن 
غير  وبالطبع  المنظور،  وغير  المتوقع،  غير  الحدث  لكن  والمخاطر؛ 
المرغوب فيه الذي نعيشه جميع¼ في الوقت الراهن، أال وهو جائحة 
تأمين  شركة  كل  وضع  (كوفيد-١٩)،  المستجد  كورونا  فيروس 
االستجابة  كيفية  حول  مأزٍق  في  تأمين  إعادة  وشركة  عالمية 
في  المسبوقة  غير  العالمية  الجائحة  هذه  عن  الناشئة  للمخاطر 

عصرنا الحاضر.

كبرى  صدمة  حدوث  في  العالمية  كورونا  جائحة  تسببت 
المطالبات  بأحداث  ومقارنة  العالم؛  أنحاء  جميع  في  لالقتصادات 
الكبيرة أو حتى ا�حداث الكارثية الطبيعية الكبرى، من المتوقع أن 
تكون االلتزامات من تفشي جائحة كورونا أكبر بكثير من أي منها. 
وقت¼  يستغرقان  سوف  الناتج  والتعرض  الكامل  التأثير  أن  حين  في 
مختلف  من  االستجابة  طبيعة  على  الكثير  سيعتمد  القياس،  في 
التأثير  يكون  أن  المحتمل  من  العالم.  أنحاء  جميع  في  الحكومات 
التأمين  الصحي،  التأمين   – تقريب¼  التأمين  خطوط  جميع  في  ضارب¼ 
الفعاليات،  إدارة  تأمين  السفر،  تأمين  العمال،  تعويض  الحياة،  على 
�عضاء  ا¤دارية  المسؤولية  أخطاء  وتأمين  ا�عمال  توقف  تأمين 
مسؤولية  بتأمين  اختصار«  ُيعرف  ما  أو  والمديرين  ا¤دارة  مجلس 

المديرين والمسئولين.

من  عام  استثناء  هناك  الحياة،  على  والتأمين  الصحي  التأمين  في 
أعلنت  إذا  إال  المستبعد  هذا  تفعيل  يتم  ال  ذلك،  ومع  "الوباء". 
الحكومة تفشي حالة من الوباء، والتي تبدو غير محتملة في ضوء 
عدد قليل جد« من الوفيات كنسبة إلى إجمالي عدد سكان ُعمان. 
ومن ثم، في رأيي، يجب أن تستجيب وثائقنا الطبية وتأمين الحياة 
نتجادل وفق¼ لذلك  بفيروس كورونا وسوف  �ي مطالبات متعلقة 
مع شركة إعادة التأمين الخاصة بنا في حالة إطالعنا على مثل هذه 

المطالبات. 

من  المطالبات  التأمين  وثيقة  تغطي  العمال،  تعويض  حالة  في 
مكان  وإلى"  "من  االنتقال  ذلك  في  بما  العمل  مكان  في  الحوادث 
يعمل  الجزئي،  أو  الكامل  لâغالق  الحالي  السيناريو  في  العمل. 
"مكان  تعريف  تفسير  سيتم  كيف  إذن  منازلهم.  من  الموظفون 
العمل  وقت  خالل  المنزل  في  العرضية  ا¤صابة  حالة  في  العمل" 
بسبب  أو  ذلك  تفرض  الحكومة  أن  بما  أنه  هو  رأيي  الـرسمـي؟ 
سيشمل  العمل  مكان  فإن  ا�كبر،  والسالمة  الصحة  مخاوف 
بالطبع،  العمل.  ساعات  خالل  وفقط  الموظف  عمل  أثناء  "المنزل" 

سيتم استبعاد الموظفين في إجازة أو عطلة أو إجازة مرضية.

على الرغم من أن ا¤جابات أكثر وضوح¼ في خطوط التأمين أعاله، إال 
ببعض  ا�مر  يتعلق  عندما  الرمادية  المناطق  من  العديد  هناك  أن 
ضد  التأمين  ووثائق  الممتلكات  على  التأمين  مثل  ا�خرى  الخطوط 

مسؤولية المديرين والمسئولين.

ال تظهر مطالبة تأمين توقف ا�عمال النموذجية إال إذا كانت هناك 
مطالبة بالتلف المادي وفق¼ لبنود وشروط الوثيقة، ما لم يتم اتخاذ 
"تمديد ا�مراض المعدية" ولكن لåسف من غير المحتمل أن يكون 
هذا هو الحال في ُعمان في الوقت الحالي. لذلك، لن تكون هناك 
أي مطالبة بشأن خسارة الربح أو انقطاع ا�عمال، وهذا هو الموقف 
العالم  مستوى  على  التأمين  إعادة  شركات  اتخذته  الذي  الحالي 
أيض¼. ومع ذلك، هناك منطقة رمادية حيث تكون الوحدة الصناعية 
غياب  بسبب  حرجة  أو  منتظمة  صيانة  إجراء  على  قادرة  غير 
الموظفين مما يؤدي إلى مطالبة بالتلفيات المادية. منطقي¼، سيتم 
تفعيل مطالبة تأمين توقف ا�عمال. ومع ذلك، يعد غياب الصيانة 
خرق¼ لشرط الوثيقة. ولكن يجب أن يكون ذلك فقط في الظروف 
الوباء.  هذا  بسبب  العمل  الموظفون  يحضر  ال  حيث  وليس  العادية 
حالة  في  التحكيم  لجنة  تزال  وال  عليه،  ا¤جابة  يصعب  سؤال  هذا 

خاصة بشأن هذا الوضع الخاص والغريب.
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٢٠١٩م: عاٌم مليٌء 
بالتحدياِت ولكنه 

عام جيد
المطالبات والتحديات للمدينة تكافل

التأمينية في ظل 
جائحة فيروس كورونا 
المستجد (كوفيد-١٩)

أسـامـة الـبـروانـي
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أجاي سريفاستافا
الـرئيس الـتنـفيـذي للعمليات
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كلمة الرئيس التنفيذي للعمليات

٦ ٥

يمكن أن يكون هناك أيض¼ التعرض بموجب وثيقة تأمين ضد مسؤولية المديرين والمسئولين (مع تمديد كيان ممارسات التوظيف) 
حيث يمكن أن تأتي المطالبات من الموظفين الذين يدعون ا¤همال أو التقصير في المسؤولية عن طريق االدعاء بأن الشركة لم تتخذ 

إجراء احتياطي¼ ضروري¼ يؤدي إلى وفاة أو مرض أحد الموظفين.

على الرغم من أن تمديد ممارسة العمل يستبعد ا¤صابة الجسدية أو المرض أو الوفاة، إال أنها ستذوب كلها في تفسير الفعل غير 
ن ضد مسؤولية المديرين والمسئولين، حيث من المرجح أن  المشروع الذي يرتكبه صاحب العمل، وهناك منطقة رمادية كبيرة لمؤمِّ
تكون المطالبات في إطار وثيقة التأمين ضد مسؤولية صاحب العمل حيث ال يوفر صاحب العمل معدات الوقاية الشخصية الالزمة أو 

مكان عمل آمن وإلى هذا الحد عرضة للمطالبة.

الخبراء  يعمل   .(IBNR) بعد  عنها  ا¤بالغ  يتم  لم  ولكن  حدثت  قد  تكون  ربما  التي  للمطالبات  االكتواري  التقييم  آخر«،  وليس  أخير« 
مسبوق،  غير  الحالي  الوضع  إن  سنوات.   ١٠ حتى  السابقة  المطالبات  بيانات  على  بناًء  االكتوارية  النماذج  على  عام  بشكل  االكتواريون 
المتعلقة  لاللتزامات  صحيح  غير  استنتاج  إلى  يؤدي  قد  وبالتالي  للغاية،  موضوعي  يكون  أن  يمكن  االكتواري  التقييم  فإن  وبالتالي 
من  أكثر  المطالبات  على  التزامات  االكتواري  الخبير  قبل  من  للغاية  الحذر  التقييم  يفرض  أن  يمكن  حيث  المستقبلية،  بالمطالبات 
المطلوب، إال أنه من ناحيٍة أخرى فإن التقييم المتفائل جد« قد يخفي التزامات غير محسوبة. في كلتا الحالتين سيكون هناك تأثير على 

الميزانية العمومية لشركة التأمين.

الُمثارة، ونأمل أن ا�يام المقبلة ستنقي  ربما يكون من السابق �وانه أن نكون قادرين على إعطاء إجابات قاطعة على هذه القضايا 
ا�جواء وتجعل تعرضات شركة التأمين أكثر دقة وقابلة للقياس.

الكريم،  ا�  رسول  على  والسالم  والصالة  الرحيم  الرحمن  ا�  بسم 
يستغرق  حتى  أواله،  عن  ُأخراه  ينفصُل  وال  نداه،  يبلغ  ال  حمد«   � الحمد 
وأنعم  فأبلغ  قال  الذي   � الحمد  وقسمه،  فواضله  ويستوفي  ِنعمه 

فأسبغ وبعد: -

استضافت سلطنة عمان وتحديد« العاصمة مسقط مؤتمر شورى الثامن 
للتدقيق الشرعي في فندق جراند ميلينيوم خالل الفترة من 6 إلى 8 من 
شهر أكتوبر ٢٠١٩م، الموافق من 7 إلى 9 من شهر صفر 1441هـ، وذلك تحت 
ا�  حفظه  الخليلي  حمد  بن  أحمد  الشيخ/  سماحة  من  كريمة  رعاية 
والمراجعة  المحاسبة  هيئة  مع  وبالتشارك  للسلطنة  العام  المفتي 
للمؤسسات المالية ا¤سالمية بمملكة البحرين أيوفي وكذلك االكاديمية 
استهدف  إسرا.  بماليزيا  ا¤سالمية  المالية  في  الشرعية  للبحوث  العالمية 
الخبرة  أصحاب  من  والباحثين  والخبراء  الشرعيين  من  ُثلة  المؤتمر  هذا 
العلماء أعضاء هيئات الرقابة الشرعية والمراجعين والمدققين الشرعيين 
مشارق  مختلف  من  ا¤سالمية  المالية  المؤسسات  حقل  في  العاملين 

ا�رض ومغاربها.

منها  فعاليات  عدة  على  الشرعي  للتدقيق  الثامن  شورى  محفل  اشتمل 
المؤتمر وورشات العمل الُمقدمة ولقد تم طرح خمس جلسات عمل في 
اعتماد   .٢ عمان  سلطنة  في  الشرعي  التدقيق  واقع   .١ وهي  المؤتمر 
منهجية كوزو في التدقيق الشرعي الداخلي ٣. تسريع تكنولوجيا أعمال 
الرئيسية  الشرعية  المخاطر  مؤشرات  استخدام   .٤ الشرعي  التدقيق 
وأخير«  الشرعي  التدقيق  في  الجودة  ضمان   .٥ عليها  الشرعي  والتدقيق 
مهمة  عمل  ورشات  ثالث  المؤتمر  رافق  كما  المؤتمر.  وتوصيات  قرارات 
تضمنتها: ١. التدقيق الشرعي على الصكوك ٢. محددات التأمين التكافلي 
المعلوماتية  الشرعي على ا�نظمة  التدقيق  الشرعي عليها ٣.  والتدقيق 

التقنية للمصارف والمؤسسات المالية ا¤سالمية.

“

”

مؤتمر
شورى الثامن 

للتدقيق 
الشرعي

شهد مؤتمر الشورى 
الثامن للتدقيق الشرعي 
مشاركة خبراء الصناعة 

المحليين والعالميين الذين 
اجتمعوا لمراجعة أهم 
الموضوعات في صناعة 

التمويل ا¤سالمي، مع 
التركيز بشكل خاص على 

التدقيق الشرعي، كما 
يوضح ياسر بن عبدا� 

بن محمد الغيالني، 
المسؤول عن التدقيق 

الشرعي للتأمين التكافلي.



مؤتمر شورى الثامن للتدقيق الشرعي

هيئة سوق المال 
تعّدل وثيقة 

التأمين الصحي 
القياسية لتغطية 

العمالة المنزلية

استعرض المشاركون في جلسات المؤتمر إحدى عشر ورقة علمية تخللتها تعقيبات هادفة ومناقشات ُمثرية ومستفيضة حول ما 
تم عرضه من أطروحات عملية وموادٍ شرعية وآراء علمية. َخُلص المؤتمر إلى عدة توصيات جوهرية نسرد فيما يلي نصها: ُيثني المؤتمر 
على ا¤طار التنظيمي والرقابي لåعمال المصرفية ا¤سالمية الذي أصدره البنك المركزي العماني لتنظيم عمل المصارف والمؤسسات 
ا¤سالمية في سلطنة عمان والذي ُيوفر قواعد وضوابط الترخيص وا¤رشادات ذات الصلة وا¤طار الشرعي لضمان التوافق مع أحكام 
االلتزام  الدائم على  المؤتمر للمصارف والنوافذ ا¤سالمية في سلطنة عمان حرصها  ُيثمن  ومبادئ الشريعة ا¤سالمية. من أهم ما 
بتطبيق ما نص عليه ا¤طار التنظيمي والرقابي الذي أصدره البنك المركزي العماني ويحثها على بذل المزيد من الجهود لتمكين جهاز 
المؤتمر  التدقيق الشرعي ورفع قدراته ومهاراته، خاصًة فيما يتعلق بفهم العمليات المصرفية والتأمينية وكيفية تنفيذها. ُيوصي 
الجهات الرقابية وا¤شرافية بسن المزيد من التعليمات في مجال حوكمة الرقابة الشرعية لتنظيم كافة ا�جهزة الرقابية الشرعية. أما 
فيما يخص باعتماد منهجية كوزو في جهاز التدقيق الشرعي الداخلي فإن تصميم هذه المنهجية من ِقبل المنظمات الراعية في 
من  الداخلية.  الشرعية  للرقابة  متمكن  نظام  وتحسين  وتقويم  إنشاء  على  الشركات  مساعدة  هدفها  ا�مريكية  المتحدة  الواليات 
أما بشأن مكونات منهجية كوزو  االلتزام.  المالية وأهداف  التقارير  التشغيلية وأهداف إعداد  الرقابة وفق إطار كوزو ا�هداف  أهداف 
المصلحة  أن  المؤتمر  ويرى  المتابعة.  أنشطة  واالتصال،  المعلومات  الرقابية،  وا�نشطة  المخاطر  تقويم  الرقابية،  البيئة  في  فتتمثل 
الشرعية تقتضي ا�خذ بأفضل ما وصلت إليه علوم إدارة المؤسسات واالستفادة من التطورات التقنية وا¤دارية. وُيعد إطار كوزو وسيلة 
الداخلي،  الشرعي  التدقيق  ذلك  في  بما  الداخلية  للرقابة  نظام  وتحسين  تقويم  إلى  تهدف  لكونها  الشرعية  المصلحة  تحقيق 
ومعلوم أن كل ما يتعلق بالوسائل غير الُمفضية إلى الحرام فهو جائز شرع¼. وقد نصت المجامع الفقهية على جواز االستفادة من 

التطورات التقنية ما دامت غير مخالفة للشريعة ا¤سالمية.

مجموعة  بأنها  ُتعرف  الرئيسية  المخاطر  أن  إذ  مهم  أمٌر  الشرعي  التدقيق  في  الرئيسية  الشرعية  المخاطر  مؤشرات  استخدام  إن 
القياسات التي تضعها المؤسسة وتركز فيها على الجوانب ا�كثر أهمية وحساسية للكشف السريع على التغير والتحول ا¤يجابي أو 
السلبي في الظاهرة محل المتابعة. وُيوصي المؤتمر مجالس إدارات المؤسسات بتوفير الدعم الفني والموارد الالزمة لمساعدة إدارات 
الرقابة الشرعية على تطوير أنظمة العمل لديها وفق أحدث الُنظم الخاصة بمفاهيم الرقابة والتي تتضمن ِقسم¼ للمخاطر الشرعية 
وبناء مؤشرات المخاطر الشرعية واستخدامها في أعمال التدقيق الشرعي لتحقيق أهداف المؤسسات. كذلك من توصيات المؤتمر 
الحصول على فهم  إلى تعزيز  إقامة ورشات عمل متخصصة تهدف  بالعمل على  الشرعية  المخاطر  بما يخص استخدام مؤشرات 
في  الشرعية  المخاطر  مؤشرات  استخدام  وكيفية  الشرعية  المخاطر  برامج  إعداد  عند  البيانات  استخدام  بكيفية  وعملي  شامل 
التدقيق الشرعي. إن ضمان الجودة في أعمال التدقيق الشرعي هو جزء أساسي من جهاز حوكمة الرقابة الشرعية للمؤسسات المالية 
ا¤سالمية وإن تطبيقها في أعمال التدقيق الشرعي بعناية وحرص بات ضرورةً ُملحة لما له من تأثير مباشر على سمعة المؤسسات 
بشكلٍ عام. كذلك من توصيات المؤتمر للجهات ا¤شرافية والرقابية بتطوير تعليمات حوكمة الرقابة الشرعية وتوحيدها فيما بينها 
ُيثني  الجودة.  مستويات  أعلى  ضمن  العمل  على  للتحفيز  خارجية  تصنيف  جهة  إيجاد  على  والعمل  للجودة  إلزامية  معايير  ووضع 
المؤتمر على جهود هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية ا¤سالمية أيوفي في إصدار معايير الحوكمة التي تتضمن جانب¼ 
أكثر تفصيالً حول أهداف  الموقرة إصداراتها وإرشاداتها بشكٍل  الهيئة  تواصل  أن  إلى  المؤتمر  النوعية. ويتطلع  الجودة  من موضوع 

ومعايير ومتطلبات الجودة النوعية وكيفية تحقيقها أثناء مراحل أعمال التدقيق الشرعي المختلفة. 

َشُرفت شركة المدينة تكافل للتأمين برعاية مؤتمر شورى الثامن للتدقيق الشرعي رعايًة مباركًة بالتينية وسخرت جهود موظفيها 
خالل فترة المؤتمر مع فريق مركز شورى لالستشارات الشرعية للمساهمة على ا¤شراف والتجهيز لهذه الفعالية و� الفضل والمنة 

أوالً وأخر«. 

للهيئة  التنفيذي  الرئيس  السالمي  سالم  بن  عبدا�  الشيخ  سعادة  قال 
وثيقة  على  ُأدخلت  التي  الجديدة  التعديالت  إن  المال،  لسوق  العامة 
إضافية  أحكام  تضمين  إلى  تهدف  "ضماني"  القياسية  الصحي  التأمين 
تقديم  على  العمل  أرباب  وتشجيع  المنازل  عامالت  تغطية  الستيعاب 
للعاملين  التكلفة  حيث  من  وفعالة  الجودة  عالية  صحية  رعاية  خدمات 
السفارات  بعض  تقدمها  التي  ا�ساسية  المزايا  جانب  إلى  المنازل  في 

لجالياتهم.

من  تمت  قد  الوثيقة  على  التعديالت  هذه  أن  إلى  الشيخ  سعادة  وأشار 
وأنظمة  قوانين  صياغة  في  المال  سوق  لهيئة  العادية  المنهجية  خالل 
وأصحاب  المجتمع  مع  بالشراكة  التأمين  وقطاع  المال  رأس  سوق 
الدول  سفارات  من  والممثلين  الخارجية  وزارة  مع  التشاور  بعد  المصلحة 
المعنية بتنفيذ "ضماني" لالستفادة من آرائهم في توفير الرعاية الصحية 
المناسبة وتوحيد المزايا التأمينية ا�ساسية لجميع عامالت المنازل بغض 

النظر عن جنسياتهم.

بشأن  القطاعات  ممثلي  مع  تشاورية  اجتماعات  ُعقدت  ا¤طار  هذا  وفي 
الطبيعة  مراعاة  مع  سليم  تشريع  ¤صدار  التنفيذ  وأساليب  المخطط 
داخل  يعملن  الالئي  المنازل  عامالت  ذلك  في  بما  فئة  لكل  المحددة 

المنازل أو خارجها مثل السائقين والخادمات والطهاة وما شابه.

من  عال  مستوى  إلى  وصل  قد  "ضماني"  مخطط  إن  الشيخ  سعادة  قال 
الطريق  تمهيد  أجل  من  والتنظيمي  التشريعي  الهيكل  في  االستعداد 
التأمين  ووثيقة  الصحي  التأمين  قواعد  أن  مضيف¼  الفعلي،  للتنفيذ 
الصحي القياسية جاهزة وأن مسودة التعديالت على بعض أحكام قانون 
بيانات  قاعدة  إطالق  وتم  النهائية  مراحله  إلى  وصل  التأمين  شركات 
التأمين الصحي رسمي¼. وأضاف أن المنصة ا¤لكترونية لـ "ضماني" التي تربط 
قد  المنظمة  والجهات  الصحية  الرعاية  ومؤسسات  التأمين  شركات 

ُمنحت بالفعل. 

تنص التعديالت على أن مدة الوثيقة هي سنة تقويمية واحدة ما لم يتم 
االتفاق على فترة أطول، إذا كان المؤمن عليه عامالً منزلي¼، يجب أن تكون 
العمل في  إدراج إصابات  المنافع، تم  المدة سنتان. وفيما يتعلق بجدول 
للمرضى  للعالج  ا�قصى  الحد  زيادة  وتم  المنازل  في  للعاملين  التغطية 

الداخليين إلى ٤٠٠٠ ريال عماني و ٥٠٠ ريال عماني في العيادات الخارجية.

َتجُدر ا¤شارة إلى أن فريق التأمين الصحي يواصل اجتماعاته برئاسة هيئة 
العاملة وغرفة تجارة  القوى  المال وأعضاء من وزارة الصحة ووزارة  سوق 
التأمين  وجمعية  االجتماعية  للتأمينات  العامة  والهيئة  ُعمان  وصناعة 
العمانية لتوفير البنية ا�ساسية للمخطط حسب تعليمات مجلس الوزراء.
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للعمالء  مغزى  ذات  تجربة  تقدم  التي  الشركات  الزبون  بوالء  تفوز 
والمجتمعات التي تعمل بها. مهما كان القطاع أو الصناعة، من ا�همية 
بمكاٍن معاملة جميع العمالء الحاليين والمستقبلين والعمالء السابقين 
أيض¼ بطريقة تتيح لهم معرفة مدى أهميتهم لدى الشركة. لذلك، يجب 
وإيصالها  القيمة  دعائم  إرساء  جاهدة  تحاول  أن  المؤسسات  على 

للُمتلقين في كل ما تفعله وكل ما تقوم به من أنشطة.

أو  الشركة  منتج  شراء  أثناء  العميل  يجربه  الذي  الرضا  هي  العميل  قيمة 
جوانب  من  جانب  كل  العمالء  تجربة  تشمل  أن  يمكن  غيره.  دون  اختياره 
الخدمة  وميزات  والتغليف  العمالء  خدمة  جودة  مثل:  الشركة  عرض 
برضا  وثيق¼  ارتباط¼  العميل  قيمة  ترتبط  واالتساق.  االستخدام  وسهولة 
الفّعالة  التسويق  استراتيجيات  في  أساسي  عنصر  بحق  وهي  العمالء 

اليوم.

يزيد من رضا  الشركة  للعميل لدى  أن ترسيخ قيمة  ليس هناك شك في 
العمالء وخبراتهم مما يؤدي إلى والء للعالمة التجارية وتحسين حصتها 

السوقية وتقليل ا�خطاء وزيادة الكفاءة.

تأمل كل شركة في تحسين قيمة العمالء، لذلك تستخدم المؤسسات 
استراتيجيات فّعالة لزيادة القيمة الظاهرة للمستهلك مع تعزيز القيمة 

الدائمة للعميل بالنسبة للعمل.

واحدة من أهم الطرق لزيادة قيمة العمالء هي تجاوز توقعاتهم.

إن تقديم قيمة العميل ليس حدث¼ لمرة واحدة، بل يجب على الشركات أن 
عمالؤها  سيقدره  بما  والتنبؤ  أفضل  فهم  ¤بداء  جهدها  قصارى  تبذل 
ومن ثم االستمرار في تقديمه لهم. تعتمد قيمة العميل بشكل خاص 

على عوامل مثل الجودة والخدمة والسعر وا�هم الُمالءمة.

في هذا السياق، يمكننا أن نتذكر ما قاله مؤسس شركة آبل ستيف جوبز 
ذات مرة، قال: "ال يمكنك فقط أن تسأل العمالء عما يريدون، ثم تحاول أن 
تقدم لهم ذلك، فبحلول الوقت الذي تصنع طلبهم فيه، سوف يريدون 
أولوية قصوى  العميل حتى تصبح  شيئا جديد«." لذلك، لن تتحسن قيمة 
والهيكل  وا�نظمة  العمل  أساليب  أيض¼  تتغير  أن  المهم  من  للشركة. 

العام لتضمين سمة "قيمة العميل" في السياق.

ما  "غالب¼  قال:  الذي  جرير  جيه.  ديفيد  المدرب  تتذكر  أن  أيض¼  المهم  من 
فاستخدمهم  أنت،  تعرفه  مما  أكثر  منتجاتك  عن  المزيد  العمالء  يعرف 

كمصدر لâلهام وا�فكار لتطوير المنتجات. "

من المشجع في هذه ا�يام أن نالحظ أن جميع المؤسسات تبذل قصارى 
والمحتملين.  الحاليين  لعمالئها  ممتازة  إجمالية  قيمة  لتقديم  جهدها 
يجب على كل شركة أن تتذكر أنه بدون تقديم قيمة حقيقية للعمالء، 

ستكون الشركات غير قادرة على جذب العمالء واالحتفاظ بهم.

الربح  شيء،  كل  بعد   "  : ديمينج  إدواردز  ويليام  ا¤دارة  مستشار  قال  وكما 
بمنتجك  يتباهون  الذين  العمالء  متكررين:  عمالء  من  يأتي  العمل  في 
منتجك  ليجربوا  لهم  أصدقاء  معهم  يجلبون  والذين  وخدمتك، 

وخدمتك."

“
”

فعاليات طبية للموظفين
في المكتب الرئيسي

١٠ ٩

يقول هالل الراشدي، أمين 
سر مجلس ا¤دارة: إن قيمة 

العمالء لدى الشركات 
والمؤسسات مرتبطة ارتباط¼ 

وثيق¼ برضا العمالء وهي 
بحق عنصر أساسي في 

استراتيجيات التسويق 
الفّعالة اليوم.

إعالء قيمة 
الُعمالء يزيد 
من رضاهم 
عن الشركة



الثامن  شورى  مؤتمر  في  بالتيني  كراٍع  تكافل  المدينة  شاركت 
الشرعية،  لالستشارات  شورى  نظمته  الذي  الشرعي  للتدقيق 
المالية  للمؤسسات  والمراجعة  المحاسبة  هيئة  مع  بالتعاون 
في  الشرعية  للبحوث  العالمية  وا�كاديمية   (AAOIFI) ا¤سالمية 

المالية ا¤سالمية (إسرا) في فندق جراند ميلينيوم - مسقط.

أهم  مراقبة  الشرعي  التدقيق  مؤتمر  يحاول  دوري،  كمنتدى 
في  الشرعي  التدقيق  مهنة  تواجه  التي  والتحديات  القضايا 
والمناقشة  البحث  على  بعرضها  ا¤سالمية  المالية  المؤسسات 

واقتراح الحلول المناسبة.

العام  المفتي  الخليلي  حمد  بن  أحمد  الشيخ  سماحة  ترأس 
للسلطنة، حفل افتتاح المؤتمر.

ونقلت وكالة ا�نباء العمانية عن الشيخ عبد الستار علي القطان، 
الشركة  الشرعية،  لالستشارات  شورى  لشركة  العام  المدير 
الدور  على  الضوء  سلط  المؤتمر  إن  قوله  للمؤتمر  المنظمة 
البنوك  انضباط  على  التأكيد  في  الشرعي  للتدقيق  المركزي 
ا¤سالمية من حيث الشريعة. وأشار إلى أن السلطنة تمكنت من 
وضع اسمها في قائمة أكثر الدول نمو« في الصيرفة ا¤سالمية 

واتخذت موقع¼ خاص¼ على خريطة الصناعة المالية ا¤سالمية.

أكد الدكتور قيس بن عيسى اليحيائي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني، نجاح تجربة البنوك ا¤سالمية في السلطنة. وأضاف 
أن حصة الخدمات المصرفية ا¤سالمية تمثل ٣١٬٤ في المائة من القطاع المصرفي في السلطنة في نهاية يونيو ٢٠١٩م. وارتفع إجمالي 

أصول المؤسسات المصرفية ا¤سالمية العاملة في السلطنة إلى ٤٬٥٩ مليار ريال في يونيو ٢٠١٩م.

الشرعي  التدقيق  في   COSO منظمة  منهجية  واعتماد  السلطنة،  في  الشرعي  التدقيق  حالة  جلسات  خمس  خالل  من  المؤتمر  ناقش 
الداخلي، واستخدام مؤشرات المخاطر الشرعية الرئيسية، وتدقيق الشريعة وضمان الجودة في التدقيق الشرعي. تضمنت ا�نشطة أيض¼ 

عرض¼ تقديمي¼ حول كيفية تسريع تكنولوجيا أعمال التدقيق الشرعي.

والتدقيق  التكافلي  التأمين  ومحددات  الصكوك  على  الشرعي  التدقيق  وهم  الشرعي  التدقيق  حول  عمل  ورقتي  المؤتمر  ناقش  كما 
للمصارف   (IT  Systems) التقنية  المعلوماتية  ا�نظمة  على  الشرعي  التدقيق  بعنوان  ثالثة  عمل  ورشة  عقدت  كما  عليها،  الشرعي 

والمؤسسات المالية االسالمية.

تمّيزت المدينة تكافل بالتميز التقني من خالل نهج مفتوح وتعاوني، ولقد قمنا بتقريب عالم التكنولوجيا الرقمية بطريقة منهجية حيث 
أننا نتفهم أهمية تطوير وابتكار ومواكبة أحدث التقنيات العالمية في هذا المجال.

مع تجربة االنتقال من شركة تأمين تقليدية إلى مشغل تكافل متكامل، فإن الشركة واثقة من أن قدراتها ا�ساسية سيكون لها تأثير 
إيجابي في تأمين مستقبل يتسم بالمرونة والقدرة على مواجهة التحديات.  تفخر المدينة تكافل بالجهود التي ُبذلت حتى اÌن في ظل 

من الحماس ترقب¼ لآلفاق التي نتوقعها للمستقبل.

ومساهمينا  لعمالئنا  هامة  خدمة  تقديم  في  سنستمر  العمالء،  تجربة  على  ويركز  التكنولوجيا  تسّهله  نوعي  تحول  اعتماد  بواسطة 
وموظفينا ومجتمعنا.
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المدينة تكافل تشارك في مؤتمر شورى الثامن للتدقيق الشرعي

المدينة تكافل تشارك
في مؤتمر شورى الثامن

للتدقيق الشرعي

في الصورة من اليمين إلى اليسار: الدكتور قيس بن عيسى اليحيائي، سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، ا�ستاذ أسامة البرواني، الشيخ عبد الستار علي القطان



باعتباره وسيلة توزيع لمجموعٍة واسعٍة من منتجات التأمين، فقد شهد التأمين 
المصرفي إرتفاع¼ على مدار ا�عوام الماضية إلى حٍد كبير، كما شهدت صناعة 

التأمين المصرفي نمو« قوي¼ في جميع أنحاء العالم وفي السلطنِة أيض¼.

قطاعي  بين  االلتقاء  نقطة  هو  المصرفي  التأمين  فإن  جميع¼،  تعلمون  وكما 
لمنتجات  توزيٌع  هو  المصرفي  التأمين  فإن  ا�ساس،  وفي  والتأمين.  المصارف 
لتوفير  إمداد  كقناة  المصارف  تعمل  حيث  البنوك  شبكة  خالل  من  التأمين 

وتوزيع أنواع¼ مختلفًة من منتجات وخدمات التأمين.

من خالل عملي وخبرتي العملية والميدانية في شركة المدينة تكافل لسنواٍت 
عدة تمكنُت بفضل ا� وحده من تعزيز ثقتي بنفسي وإبراز طاقتي في مجال 
الشخصية  العالقات  وبناء  تشكيل  مستوى  على  سواًء  المصرفي  التأمين 
بالمنتجات  يختص  بما  واالطالع  المعرفة  خالل  من  أو  المصارف  مع  العلمية 

التأمينية التي يتم بيعها عن طريق المصارف المتعددة.

مهمة  من  تمكنُت  قصيرة  زمنية  فترة  وبعد  وجل  عز  ا�  من  وكرٍم  بفضٍل 
مسؤولية وإدارة قسم التأمين المصرفي في الشركة وبدعٍم كامٍل من فريق 
العمليات    وإدارة  التنفيذية  با¤دارة  متمثلًة  للشركة  العليا  وا¤دارة  ا¤كتتاب 
شركة  ُتمكُن  التي  العالقات  بناء  في  تتمثل  ورؤيتي  االساسي  هدفي  وأصبح 
الربحية  الفائدة  وكسبها  المصارف  عبر  االعمال  تطوير  من  تكافل  المدينة 

التجارية.

وبحمٍد من ا� وتوفيقه وسداده وبالعمل الجاد والمثابرة والدعم اللوجستي 
البيئة التعاونية المشتركة لبيع وتوزيع  التأمين لتطوير وخلق  من قسم إعادة 
المنتجات المناسبة للمصارف ا¤سالمية التي تشكُل بيئًة خصبة للتشارك، فقد 
اتفاقية تأمين مصرفي مع بنك ميسرة للخدمات  إبرام وتوقيع  استطعنا من 

المصرفية ا¤سالمية.

في  المتمثل  فريقنا  أن  جميع¼  أبلغكم  أن  وبهجتي  سروري  دواعي  لمن  إنه 
شركة المدينة تكافل عمل بجٍد ¤طالق منتجين جديدين بالتعاون مع ميسرة 
للخدمات المصرفية ا¤سالمية. هذه المنتجات الجديدة تتمحور في - التأمين 
ضد ا�مراض الحرجة والتأمين ضد الحوادث الشخصية - متوافقًة مع اللوائح 

الجديدة والتشريعات الُمنظمة الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال.

كما تم تصميم المنتجات لتكون مناسبًة لمتطلبات التأمين المصرفي بشكٍل 
خاص لعمالء بنك ميسرة ا¤سالمي. إذ تعتبر المنتجات مهمٍة بشكل استثنائي 
�ن منتج التأمين ضد ا�مراض الحرجة يعزز التزام شركة "المدينة تكافل" بدعم 
احتياجات الرعاية الصحية في البالد وقد تم تصميم منتج التأمين ضد الحوادث 
الحوادث عن  والناتجة  متوقعة  الغير  والظروف  التكاليف  لتغطية  الشخصية 

الحماية  لتوفير  بإطالقهما  قمنا  اللذين  المنتجين  ِكال  تصميم  تم  ا�،  قدر  ال 
غير  ا�حداث  ضد  متزايدة  حماية  ويوفران  بالعالج  المرتبطة  للتكاليف  المالية 

المتوقعة.

تؤكد المنتجات التأمينية على قيمة التغطية الكافية ليكون الشخص محمي¼ 
الصعيد  على  المفاجئة.  الحوادث  ضد  واحد  آن  في  وعاطفي¼  وجسدي¼  مالي¼ 
المنتجات  بناء  وإمكانيات  قدرات  أن  أذكر  بأن  جد«  فخورٌة  فإنني  الشخصي 
المتقدمة في المدينة تكافل تضمن أنها توفر مجموعًة شاملًة من المنتجات 
ا�صعدة  مختلف  عبر  لعمالئها  المتنوعة  االحتياجات  تلبي  التي  والحلول 

ومراحل الحياة.

سيواصل بمشيئة ا� قسم التأمين المصرفي في المدينة تكافل العمل على 
تطوير المزيد من المنتجات ذات الصلة في الوقت المناسب للعمالء على حسب 
الخطة الموضوعة.  فنحن فخورون بأن التأمين المصرفي يمنح البنوك الشريكة 
احتياجات  بتلبية  لهم  يسمح  مما  والمشاركة،  المنافسة  في  العليا  اليد  لنا 
العمالء المالية والتأمينية مع¼ يأمل فريقنا الفني في بناء حلول رائدة ومنتجات 
فريق  فإن  لذلك  المصارف،  في  شركائنا  احتياجات  لتلبية  خصيص¼  مصممة 
والتوجيه  الدعم  من  ممكن  مستوى  أعلى  لتوفير  دائم¼  مدربون  التأمين 

لشركائنا.

كذلك من المتوقع أن يستمر التأمين المصرفي في سوق التأمين العماني في 
العالمية من تغيرات وتموجات في هذا  اتجاه السوق  التطور بقوة في أعقاب 

التوجه وتأمل المدينة تكافل في المساهمة الفاعلة في هذا التطور.
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الذي  الوظيفي  المسمى  هو  مصرفي  تأمين  كتنفيذي  العمل  إّن 
في  متخصص  بأني  علم¼  إليه  للوصول  واطمح  به  ارغب  كنت 
التأمين  شركات  احدى  ضمن  العمل  استحسنت  لذلك  "التسويق". 
الواسعة  الخبرة  واكتساب  التام  الرضا  لضمان  عمان  في  الرائدة 

منها.

من  التي  التوقعات  بعض  وضعت  الوظيفة  بهذه  االلتحاق  قبل 
من  جد«  قريبًة  فا¤دارة  التجربة.  على  الرضا  درجة  ُتقاس  خاللها 
الموظفين، و جو العمل لم يخلو من روح التعاون والعمل الجماعي 
بأني  قط  اشعر  لم  حيث  المجاالت  مختلف  في  الموظفين  بين 
واÌن  وود.  مطلقة  بأخوية  عاملوني  وإنما  المؤسسة  على  جديد 
أقّيم  أن  استطيع  الشركة  هذه  في  العمل  من  شهرين  وبعد 
الذاتية  التجربة  فرصة  أعطتني  حيث  للغاية؛  جيدة  بأنها  تجربتي 

بهدف ا¤نجاز والتطور في المجال العملي.

التواجد بين الموظفين، المسئولين، المدراء و غيرهم عّلمني الكثير 
ا�فكار  ترتيب  امتلكها.  كنت  قدرات  وطّور  عّدة  مهارات  وأكسبني 
التشتت  ُتبعد  التي  المكتسبة  المهارات  أهم  إحدى  وتنظيمها 

والبعثرة في إنهاء المعامالت رغم كثرتها. في بعض ا�حيان تكثر 
المعامالت وتتزاحم وقد تطلب مني أن أنهي أكثر من معاملة في 
إلى  المهم  من  ا�ولويات  ترتيب  كيفية  علمني  ما  وهذا  واحد  آن 
دعمت  السابقة  المهارات  جميع  الوقت.  إدارة  وأخير«،  أهمية.  ا�قل 
قدرتي على إدارة الوقت وإنهاء ما تطلب مني خالل فتره قياسية أو 

الفترة الزمنية المطلوبة.

بطبيعة عملي كتنفيذي تأمين مصرفي، يتوجب علّي حضور بعض 
االجتماعات  هذه  أكسبتني  البنوك.  مع  المصرفية  االجتماعات 
وراء  والسعي  الوظيفية  الفئات  جميع  مع  التواصل  على  القدرة 
صقلت  لّدي.  والتفاوض  االقناع  مهارات  من  طورت  مما  اقناعهم 
معرفتي بماهية إدارة االجتماعات السيما في كيفية طرح الموضوع 

(ِبدء« وانتهاء« منه) وتسجيل النقاط المهمة بعد كل اجتماع.

تكافل  "المدينة  شركة  في  عمل  شهرين  خالل  اكتسبته  ما  هذا 
الخبرات من  لمزيد  وأطمح  القدر  بهذا  اكتفي  ولن  للتأمين" 

والمهارات التي ستصقل شخصيتي وتبرزها عن غيرها.

سيف الهاشمي
تنـفيـذي تأمين مصرفي

العمل
كتنفيذي تأمين مصرفي

بالمدينة تكافل

شيخة بنت داود العريمية
مساعد مدير - قسم تأمين المصارف

التأمين المصرفي: 
رافٌد تأميني يشهُد 

نمو« كبير«



احتفالية العيد الوطني 
مـع تـناول وجـبـة الغـداء 

إليكم سالمة... سفير 
العالمة التجارية

في غالب ا�حوال، نجُد أن معظم ُسفراء العالمات التجارية في 
مجال التأمين جاّدون للغاية، ويغلُب على تواصلهم الطبيعة 

المعلوماتية ا¤عالمية أكثر من غيرها. ولكن، في المدينة تكافل، 
نجحنا في تقديم وتضمين قصة جيدة في متن اتصاالتنا التسويقية، 

وفي نفس الوقت نقل رسالتنا بنجاٍح من خالل شخصيتنا الُمختارة 
بعناية - سالمة، وهو أحد ُعمالء المدينة تكافل السعداء.

ُيمّثل سالمة كل رب أسرة ُعماني أو مقيم مخلص ويعمل بجٍد، 
ويقّدر أواصر العالقات مع الناس، ويفي بوعده، ويثق بنفسه، ويتميز 

بالمرح ويعرف كيف يكون الصديق الحّق، والقائمة تطول وتطول في 
سرد صفاته الجيدة وسماِته المحمودة. إنها قصة كل واحٍد منهم.

صحيح، هناك شيء ُمَمّيز حول كون المرء رب أسرة يعرف كيف 
ُيمسك بزمام أسرته ليحدوهم إلى بر ا�مان. يتمتع سالمة بكل 

الصفات المطلوبة - إنه موثوق ُيعتمد عليه، ودود سهل الَمْعشر، 
وقانع بحياته ومستبشر. من المتوقع دائم¼ من سالمة أن يدعم 

وُيقّدر ا�شياء المهمة لمن يحبهم، وهذا شيء ُمستدام في تصّرف 
رب العائلة مع من حوله. وبما أنه قريب جد« من عائلته، فهو يفهم 
االلتزام على مستوى أعمق؛ إنه يفهم أن العالقات ليست درب¼ سهًال 
دائم¼ �نه ثابَر على الحفاظ على عالقة قوية مع عائلته طوال حياته. 

إنه يعرف كيفية اتخاذ القرار الصحيح في الوقت الُمناسب، ويرى دائم¼ 
الصورة ا�كبر خلف المواقف وا�شياء.
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