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كوفيد-١٩
الـمضـي قـدمـ�



لكن  بشدة،  العالم  كوفيد-١٩  المستجد  كورونا  فيروس  جائحة  ضربت 
الدول التي اتخذت تدابير غير مسبوقة لتوسيع شبكات ا�مان ستخرج سالمة 
بقيادة  للجائحة  ُعمان  استجابة  كانت  ا�.  بإذن   - المحنة  هذه  من 
تيمور  بن  طارق  بن  هيثم  السلطان  الجاللة  صاحب  حضرة  وتوجيهات 

المعظم -حفظه ا� ورعاه-، مكثفة وشاملة.

إنه لمن دواعي سرورنا أننا جزء من جهود قطاع التأمين التي ساهمت في 
مسعى الحكومة لمكافحة الوباء؛ فبمجرد أن أصدرت الهيئة العامة لسوق 
المال (CMA) تعليمات لشركات التأمين بتغطية الفحوصات الطبية وتكاليف 
(مواطنين  كورونا  بفيروس  المصابين  عليهم  المؤمن  ل¼فراد  العالج 
جميع  ارتفعت  بهم،  الخاصة  الطبي  التأمين  تغطية  ضمن  ومقيمين) 
بشركات  ا½شادة  تم  لقد  بدلوها.  وأدلت  الحدث  مستوى  إلى  الشركات 
هذه  مواجهة  في  المجتمع  مع  تضامنها  وإظهار  لدعمها  بجدارة  التأمين 

الجائحة.

مواكبًة  لعمالئها،  الداعمة  التدابير  من  العديد  تكافل  المدينة  أدخلت 
المتعلقة  العالج  مطالبات  اÃن  فيه  نغطي  الذي  الراهن  الوقت  الحتياجات 
بجائحة كورونا، حيث تتم تغطية جميع النفقات المتعلقة بتكاليف دخول 
المستشفيات للمصابين بفيروس كورونا وفقÇ للحدود السنوية الواردة في 
الوثيقة الطبية؛ فضًال عن أننا قد قمنا بترقية برنامج تأمين السفر الخاص بنا 
أرض  على  المقيمين  لجميع  اختياري  أساس  على  كورونا  فيروس  لتغطية 

السلطنة والمسافرين إلى الخارج لقضاء عطلة أو �غراض العمل.

كان التزام فرقنا بالغ ا�همية للحفاظ على استمرارية ا�عمال، كما عملنا عن 
كثب مع عمالئنا من خالل مجموعة متنوعة من أدوات التواصل عبر ا½نترنت 
الذكية  للهواتف   Çخصوص المطورة  التأمينية  تطبيقاتنا  مثل  ُبعد  وعن 

والموقع ا½لكتروني الحديث الذي يمكن الوصول إليه  في كل وقت.

مبكرة،  خطوات  عدة  اتخاذ  على  قادرين  نكون  أن  كشركة  ليسعدنا  إنه 
ذات  في  موظفينا  وسالمة  عمالئنا  لمصلحة  ا�عمال  استمرارية  لضمان 

الوقت.

بين  التعاون  لعب  االستثنائية،  الظروف  هذه  في  أنه  ندرك  أن  المهم  من 
 Çحاسم  Ðدور والخاص  العام  القطاعين  شركات  وجميع  وا�فراد  الحكومة 

في التغلب على التحديات بشكل أكثر كفاءة.

الفيروس،  مكافحة  معركة  بعد  تنته  لم  أنه  الموضوع  في  الشاهد  أن  بيد 
فلنبقى جميعÇ متحدين وملتزمين.

حافظوا على سالمتكم وصحتكم ونسأل ا� السالمة والعافية للجميع.
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كلمة
مجلس ا�دارة

المجتمعات  على  بظاللها  تلقي  كورونا  فيروس  جائحة  بدأت  عندما 
المنظمات  غيرت  العالم،  أنحاء  جميع  في  والشركات  واالقتصادات 
والشركات حول العالم أولوياتها بشكل كبير؛ وبصفتنا شركة تأمين، 
الوباء  تأثير  وتقليل  العمل  استمرارية  ضمان  هو  الشاغل  شغلنا  كان 
مخاوف  معالجة  هي  أولويتنا  كانت  متواٍز،  وبشكل  عمالئنا،  على 
السالمة والصحة لموظفينا. لقد استجبنا بسرعة وبقوة للحفاظ على 
من  حالة  إحداث  في  كورونا  جائحة  استمرار  مع  العمل.  استمرارية 
عدم اليقين، كان تركيزنا واضًحا وانصبَّ على خدمة العمالء وسالمة 
القرارات  من  العديد  اتخذنا  لقد  التنظيمي.  واالمتثال  الموظفين 
التحديات  خالل  العمالء  لتوجيه  قّيمة  موارد  لتوفير   Çملي وفكرنا 
الشخصية التي تطرحها جائحة كورونا. باتخاذ خطوات فورية لضمان 

سالمة ورفاهية الموظفين، قمنا بتنفيذ سياسة "العمل من المنزل".

الراحة  قدمنا  ا�ساسية،  عملياتنا  في  التكنولوجيا  من  باالستفادة 
عملنا  حيث  المتقدمة،  ا½لكترونية  الخدمة  قنوات  خالل  من  لعمالئنا 
على تقديم حلول رقمية فّعالة وآمنة تقدم قيمة كبيرة تلبي جميع 
السريعة  التسوية  إلى  الوثائق  وتجديد  الشراء  من  العمالء،  متطلبات 
للمطالبات؛ وقدمنا العديد من ا�دوات عبر ا½نترنت ليس فقط لشراء 
التأمين ا½لكتروني ولكن أيضÇ لتسجيل المطالبات عبر ا½نترنت، ولقد 
المتقدم  النقال  الهاتف  وتطبيق  المتجاوب  ا½لكتروني  موقعنا  أتاح 
إمكانية  أندرويد،  و   iOS أبل  تشغيل  أنظمة  مع  والمتوافق  للغاية 
الوصول إلى التأمين في أي وقت وفي أي مكان، حيث يمكن للعمالء 
الحصول على عرض أسعار وإتمام شراء وثائقهم على الفور من خالل 

وسيلة الدفع الرقمية الخاصة بنا.

هذا، فضًال عن أول تطبيق B2B للتأمين عبر الهاتف النقال في سلطنة 
وقد  التأمين،  ووكالء  لوسطاء   Çخصيص تصميمه  تم  والذي  ُعمان، 
التطبيق جانب الشفافية وقدم تجربة سهلة االستخدام  ضمن هذا 

لعمالئهم بمجموعة من خدمات التأمين. 

تكافل  المدينة  شركة  في  ا�عمال  استمرارية  إدارة  عمل  إطار  حدد 
ولقد  لذلك،   Çوفق وعمل  المحتملة  والداخلية  الخارجية  التحديات 
مكننا استعدادنا على صعيد البنية ا�ساسية إلى جانب اعتماد بعض 
في  استباقية  تدابير  اتخاذ  من  التأمين  صناعة  في  الممارسات  أفضل 
والطوارئ  ا�زمات  ½دارة  التخطيط  مّكن  حيث  المناسب،  الوقت 
وضمان  للوباء  بفعالية  االستجابة  من  مؤسستنا  ا�عمال  واستمرارية 
تشغيل وظائف ا�عمال الحيوية، كما تضمنت بروتوكوالتنا وإجراءاتنا 

المدروسة جيدÐ استمرار العمل رغم كل شيء.

للمضي قدمÇ، سنتواصل مع موظفينا بشأن الخطوات التي نتخذها 
لتقليل التوتر ونحن نخطو بخطÇ ثابتة نحو تحقيق أهدافنا. أما بالنسبة 
لعمالئنا الكرام، فسوف نقدم طرقÇ جديدة لتعزيز الوالء على المدى 
الطويل، ال سيما من خالل إظهار التعاطف والمرونة والتبّصر والقدرة 
والجهد  الوقت  وتوفر  المشاكل  تحل  أن  شأنها  من  التي  التقنية 
مع  لتتوافق  التأمينية  وثائقنا  بتعديل  بالفعل  قمنا  وبينما  والمال؛ 
إلى  بالبنان  المنظمين لàشارة  التواصل مع  المحلية، سنواصل  اللوائح 

المشكالت والتعامل معها.

من  عالمي،  نطاٍق  على  اليقين  عدم  فيه  يسود  الذي  هذا  وقتنا  إّبان 
 Çجميع نتعهد  دعونا  كشركة،  ا�كبر؛  الصورة  إغفال  عدم  المهم 
بالبحث عن فرص للتحول والتفوق، إنه وقت رائع بالنسبة لنا لبناء ثقة 
عمالئنا ومواصلة تطوير عالمتنا التجارية؛ وقد يكون هناك العديد من 
الجليلة  المقبلة، ولكن دعونا ال نفقد تركيزنا في مساعينا  التحديات 

هذه.

أسـامـة الـبـروانـي
الـرئيس الـتنـفيـذي

استمراريُة العمل هي
حجر الزاويِة في
ا�وقاِت الصعبة

صالح بن ناصر الريامي
عضو مجلس إدارة 



بقلم: الشيخ عبد الستار القطان
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فقيد المدينة تكافل:
الشيخ الدكتور

عبد الستار أبو غدة
رحمه ا� 

العمل  رموز  من  ورمزا  فريدة  شخصية  ا½سالمي  العالم  فقد 
إرتباطÇ وثيقÇ، فال  بالبنوك ا½سالمية  ارتبط اسمه  المصرفي ا½سالمي 
تذكر البنوك ا½سالمية إال ويذكر فقيهها ا�برز وعالم الشريعة ا�شهر 

فضيلة الدكتور عبد الستار أبو غدة طيب ا� ثراه.

مدينة  في   ١٩٤٠ عام  غدة  أبو  الستار  عبد  الدكتور  الفقيه  الشيخ  ولد 
حلب الشهباء �سرة معروفة بالعلم والصالح، فحفظ القرآن الكريم، 
ثم  بحلب،  الشرعية  الثانوية  في  الشرعية  العلوم  بمعهد  درس  ثم 
وواصل  دمشق،  بجامعة  الحقوق  وكلية  الشريعة  بكلية  التحق 
في  ماجستير  على  فحصل  بمصر،  ا�زهر  جامعة  في  العليا  دراساته 
الشريعة ثم ماجستير في علوم الحديث، ومن بعدهما حصل على 
 ١٩٧٥ عام  المقارن)  (الفقه  مجال  في  الشريعة  في  الدكتوراه  درجة 

من جامعة ا�زهر.

سورية  في  العصر  علماء  كبار  من  ثلة  يد  على  غدة  أبو  الشيخ  تتلمذ 
ومصر منهم الشيخ محمد نجيب خياطة، والشيخ مصطفى مزراب، 
العابدين،  زين  الخير  أبو  محمد  والشيخ  السلقيني  محمد  والشيخ 
اللطيف،  عبد  الوهاب  عبد  والشيخ  الكتاني،  المنتصر  محمد  والشيخ 

والشيخ عبد الغني عبد الخالق. 

العلماء، ا�ول هو  أبرز  لكن ملكته الفقهية نضجت على يد ثالثة من 
غدة أبو  الفتاح  عبد  الشيخ  الجليل  والمحدث  العالمة  الفقيه  عمه 

 Çيافع  Çشاب كان  أن  منذ  الستار  عبد  الشيخ  رعى  الذي   - ا�  رحمه   -
للكتب  وتحقيقاته  ومؤلفاته  مشروعاته  في  عليه  واعتمد 
معه  عمله  في  أخيه  إبن  العم  فوصف  العلمية  والمخطوطات 
تحقيقه  مقدمة  في  وذلك  الشيخ"  النجيب  البارع  الناهض  "با�ستاذ 
الثاني  العالم  وأما  ا�حكام".  عن  الفتاوى  تمييز  في  "ا½حكام  لكتاب 
 - ا�  رحمه   - الزرقا  مصطفى  الدكتور  الشيخ  الفقيه  العالمة  فهو 
الذي لمح النبوغ والفطنة مبكرÐ في عيني تلميذه عبد الستار أبو غدة 
ا�مة  بها  أفاد  التي  الضخمة  الفقهية  مشروعاته  في  عليه  فاعتمد 

الفقهية  الموسوعة  تأسيس  في  ا�يمن  ساعده  غدة  أبو  فكان 
الكويتية التي تعد أكبر وأجود موسوعة فقهية في التاريخ الحديث، 
عمله  غدة  أبو  أكمل  الفقهية  الموسوعة  الزرقا  الشيخ  غادر  أن  وبعد 

فيها حتى ظهرت إلى الوجود وعم نفعها.

الباسط عبد  المتولى  بدر  العالمة  الشيخ  فضيلة  هو  والثالث 
- رحمه ا� - أحد كبار علماء ا�زهر الشريف الذي تأسست معامالت 
وتخريجاته  الرصينة  فتاويه  على  ومنتجاتها  ا½سالمية  البنوك  أوائل 
عندما  بدر  الشيخ  مع  غدة  أبو  الدكتور  احتك  وقد  الفريدة،  الفقهية 
مطلع  الكويتي  التمويل  لبيت  الشرعية  الرقابة  هيئة  إلى  انضم 

الثمانينيات والتي كانت منطلق مسيرته مع البنوك االسالمية.

ونتيجة لهذه التنشئة الفقهية المميزة برع الشيخ عبد الستار أبو غدة 
المالية  رحمه ا� في الفقه المقارن، وتخصص في فقه المعامالت 
االنفتاح  على  القائم  بمنهجه  وتميز  ا½سالمية،  المصرفية  والدراسات 
المدارس  مختلف  على  واالطالع  الفقهية  المذاهب  كافة  على 
االجتهاد  رحابة  إلى  واالنطالق  التقليد،  ربقة  من  واالنعتاق  المذهبية، 
فكان  الفقهية،  االختيارات  ومناقشة  والترجيح  والموازنة  والبحث 
وفاًقا  الفقهاء  بأقوال  أحاطت  قيمة،  فقهية  موسوعة  ا�  رحمه 

وخالًفا.

وإضافة إلى هذه الذخيرة العلمية التي تمتع بها الشيخ أبو غدة رحمه 
البحث  كان  فقد  دؤوب،  وعمل  عالية  همة  صاحب  كان  فإنه  ا�، 
العلمي شغله الشاغل، وتجلى ذلك في قيامه على تنظيم سلسلة 
ندوات البركة الفقهية التي جاوز عددها ٣٠ ندوة، وكانت وال تزال تعد 
وكان  المعاصرة،  المالية  المعامالت  في   Çمختص  Çفقهي  Çمجمع
مهندس ندوة البركة وربانها الشيخ أبو غدة رحمه ا�. ولما تأسست 
هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية ا½سالمية كان الشيخ 
رحمه ا� من المؤسسين لمجلسها المحاسبي والشرعي بل المحرر 
ا�ول لمعظم المعايير الشرعية التي أصدرتها حتى وفاته. ولم يغب 

في الصورة من اليمين إلى اليسار: الشيخ الدكتور أمين فاتح، الشيخ عبد الستار علي القطان، الشيخ الراحل الدكتور عبد الستار أبو غدة، الفاضل. ياسر بن عبدا� الغيالني، 
الشيخ الدكتور محمد داوود بكر، ا�ستاذ أسامة البرواني

العام لجلساته  المقرر  الدولي بجدة فكان  الفقه ا½سالمي  العالمية فكان عضوÐ فاعًال في مجمع  الفقهية  المجامع والمجالس  نجمه عن 
ولجان الصياغة التي تعد قرارات المجمع وتجهز توصياته، كما كان عضوÐ في المجلس ا�وروبي لàفتاء، وضيفÇ دائمÇ في المجمع الفقهي بمكة 

المكرمة وبقية المجامع الفقهية كمجمع الفقه في الهند والسودان وغيرها من المجامع الفقهية المعروفة. 

ولبروزه فقيهÇ متخصصÇ وخبيرÐ مميزÐ في العمل المصرفي ا½سالمي والتأمين ا½سالمي والزكاة وا�وقاف، وفقه المحاسبة والمراجعة، حرصت 
المؤسسات المالية ا½سالمية من شرق الدنيا إلى غربها على االستفادة من خبرته، فلم تغب شمس علمه عن أي قطر من ا�قطار تأسس فيه 

بنك إسالمي فكان رحمه ا� حاضرÐ بعلمه وخبرته الفريدة وعطائه المنقطع النظير.

وقد كان لسلطنة عمان حظ وافر من عطاء الشيخ عبد الستار أبو غدة رحمه ا�، وعزز هذا العطاء صلته الوثيقة بأخيه سماحة الشيخ أحمد بن 
حمد الخليلي حفظه ا� المفتي العام للسلطنة، فضًال عن كبار أهل العلم والفضل فيها، وتجلت عطاءاته لعمان في جهده العلمي لخدمة 
كتاب "جوابات ا½مام السالمي" الذي تولى الشيخ تحقيقه وتنسيقه ومراجعته، وطبع تحت إشراف معالي الشيخ عبد ا� بن محمد السالمي 

وزير ا�وقاف والشؤون الدينية في السلطنة.

والتشريعات  القوانين  مراجعة  من   Ðبدء عمان،  سلطنة  في  ا½سالمية  البنوك  مسيرة  في  المشهود  دوره  ا�  رحمه  غدة  أبو  للشيخ  كان  كما 
الناظمة لعملها، ومرورÐ برئاسة عدد من هيئات الرقابة الشرعية �برز المؤسسات المالية ا½سالمية في السلطنة، فضًال عن تقديم العديد من 

البرامج التدريبية والمحاضرات والندوات الفقهية التي تعنى بالعمل المالي ا½سالمي.

ولعل من حسن حظ شركة المدينة تكافل إشراف الشيخ د. عبد الستار أبو غدة على عملية تحولها من شركة تأمين تقليدية إلى شركة تأمين 
فكره،  وخالصة  خبرته  عصارة  خاللها  تكافل  للمدينة  قدم  ا�،  رحمه  وفاته  وحتى  الشركة  تحول  منذ  الشرعية  لهيئتها  ترؤسه  ثم  إسالمية، 

فحازت الشركة ببركة جهوده المكانة المرموقة التي تحظى بها في السوق العماني من بعد فضل ا� تعالى.

وإننا إذ نودع هذا العالم الجليل ونستذكر شيئÇ من مآثره الجمة، لنعزي أنفسنا وأسرة المدينة تكافل وسائر محبي الفقيد في سلطنة عمان 
جنات  في  درجته  يرفع  وأن  الجزاء،  خير  وأمته  لدينه  قدم  عما  أبوغدة  الستار  عبد  الشيخ  يجزي  أن  وتعالى  سبحانه  ا�  إلى  ضارعين  وخارجها، 

النعيم.



ة "ضماني" ا½لكترونية للتأمين عبر  منصَّ
ا½نترنت من الهيئة العامة لسوق المال 

تهدف لتنفيذ خطة التأمين الصحي للجميع

٨ ٧

ا½نترنت  عبر  للتأمين  ا½لكترونية  "ضماني"  ة  منصَّ تقوم  أن  المقرر  من 
الصحي  التأمين  خطة  بتنفيذ  المال  لسوق  العامة  للهيئة  التابعة 
العامة  الهيئة  وقعت  والزوار؛  والمقيمين  الخاص  القطاع  لموظفي 
الخاصة بمشروع تأسيس منصة  المناقصة  المال مؤخرÐ عقد  لسوق 
(انفوالين)   ش.م.م  المعلومات  خط  شركة  مع  ا½لكترونية  "ضماني" 

بالتعاون مع الشريك االستراتيجي شركة IQVA العالمية.

المعلومات  لتبادل  ا½لكترونية  "ضماني"  ة  منصَّ استخدام  سيتم 
وطلب  ا�موال  وتحويل  التأمينية  المطالبات  وتسوية  الصحية 
موافقات العالج والتحقق والتدقيق من التغطيات التأمينية فيما بين 

أطراف العالقة التأمينية والجهات الرقابية وا½شرافية بالسلطنة.

تم إعداد كراسة المناقصة بعد دراسة احتياجات السوق المحلي عن 
التأمين  شركات  مثل  المصلحة  أصحاب  مع  اللقاءات  عقد  طريق 
ومقدمي الخدمة الصحية ووزارة الصحة وزارة العمل وهيئة التأمينات 
وتحليلها  والعالمية  ا½قليمية  التجارب  دراسة  وكذلك  االجتماعية، 

واستنباط نقاط القوة والضعف فيها.

الخطوات  من  واحدة  ا½لكترونية  "ضماني"  منصة  مشروع  يعتبر 
بالتعاون  المال  لسوق  العامة  الهيئة  رسمتها  التي  المهمة  الخمسة 
مع الجهات ذات العالقة في مرحلة ا½عداد لتعميم مشروع التأمين 
الصحي للعاملين في القطاع الخاص والمقيمين والزائرين للسلطنة 
البيانات  قاعدة  وتوفير  التشريعات  تهيئة  على  تقوم  التي  "ضماني"، 
حول قطاع التأمين الصحي، والعمل على تنظيم حملة توعوية حول 
آلية التطبيق، وكيفية التعامل مع منتجات التأمين الصحي، إلى جانب 
المنصة  تربط  أن  المتوقع  ومن  ا�سعار؛  حول  اكتوارية  دراسة  إعداد 
زائر و ٢٫٥ مليون عامل بمؤسسات  بيانات �كثر من ٣٫٥ مليون  قاعدة 

صحية مختلفة.

مستوى  ورفع  التأمينية  الخدمات  تجويد  في  المنصة  وستسهم 
ستسهم  أنها  جانب  إلى  المعامالت،  جميع  في  والدقة  الشفافية 
في توفير بيانات دقيقة عن حالة السوق لحظة بلحظة وتقليل نسبة 
بالشكل  السوق  استقرار  على  للحفاظ  الوهمي  والتأمين  االحتيال 
التأمين  سوق  سيحتلها  التي  الثقة  حجم  عن  ناهيك  الطبيعي، 
الصحي سواء من قبل المرضى وبقية المتعاملين نتيجة وجود نظام 
يتناولها  التي  وا�دوية  للمريض  الطبي  السجل  ا½لكتروني  للربط 
والتوصيف الطبي للحاالت المرضية، مما سينعكس إيجابيÇ على أداء 

القطاع ككل.

في  االلكترونية  "ضماني"  منصة  مشروع  تطبيق  إن  بالذكر  الجدير 
الفنية  المتطلبات  لحجم   Ðنظر مراحل،  عدة  على  سيكون  السلطنة 
والتشغيلية للمنصة، حيث ستنطلق المرحلة ا�ولى بعد توقيع عقد 

تنفيذ منصة "ضماني" وستستمر لمدة ٩ أشهر.

وتتمثل هذه المرحلة في بناء المنصة وربطها مع الجهات الحكومية 
ومقدمي  التأمين،  وشركات  الصحي،  التأمين  بمشروع  الصلة  ذات 
الصحي  التأمين  معامالت  لتبادل  بعضها  مع  الصحية  الخدمات 
أشهر   ٨ لمدة  وستستمر  الثانية  المرحلة  ذلك  بعد  وتأتي   ،Çإلكتروني
وتشمل هذه المرحلة تفعيل خواص الدفع االلكتروني، والتحقق من 

التغطيات التأمينية، وحفظ وتخزين البيانات.

أطراف  بتدريب  وتعنى  أشهر،   ٨ مدة  الثالثة  المرحلة  ستستمر   ،Ðوأخير
العالقة التأمينية والجهات الحكومية بمكونات النظام، وآلية العمل 
بالكامل  لتنفيذها   Ðشهر  ٢٥ ستستغرق  المنصة  فإن  وبالتالي  عليه، 

في السلطنة.

قبل وقت طويل من اصطدامنا بواقع جائحة كورونا العالمية، كان 
قد بدأ الناس في طرح التساؤل : "هل نحتاج حق� إلى أن نكون مع�، 
أثناء  الجواب  بعملنا؟" وقد حصلنا على  للقيام  واحد،  في مكتب 
إغالق الجائحة، فمع كل االتصال الرقمي المتوفر، يمكن للموظفين 
ُبعد؛ وثبت  ا�داء جيدÐ عن  بأكملها  العاملة  القوة  أفرادÐ وفرقÇ وربما 
الزمالء في  التواجد مع  إلى   Çأنه ال نحتاج حق بما ال يدع مجاًال للشك 

ذات الموقع للقيام بوظائفنا.

أظهر إغالق جائحة كورونا أنه ليس ممكنÇ فحسب، بل ربما يكون من 
للمؤسسات  يمكن  فبذلك  مكان،  أي  من  بالعمل  القيام  ا�فضل 
على  المواهب  وتوظيف  وا½يجارات  العقارات  تكلفة  إلغاء  أو  تقليل 
العمل  تأشيرات   / الهجرة  مشكالت  من  والتخفيف  العالم  مستوى 
من  وا�هم  التنقالت  وإلغاء  للموظفين  الجغرافية  المرونة  وتوفير 
هناك  بدت  أنه  على  والحياة؛  العمل  بين  أفضل  توازن  تحقيق  ذلك 
المنظمات  على  المنزل"  من  "العمل  تأثير  كيفية  بشأن  مخاوف 
وحل  الذهني  العصف  ذلك  في  بما  التواصل  حيث  من  والشركات 
المشكالت ومشاركة المعرفة والتوجيه وتقييم ا�داء وأمن البيانات 

وأخيرÐ اللوائح المنظمة للعمل.

TCS مثل  الكبرى  العالمية  الشركات  من  العديد  وضعت  ولقد 
و Zapier و Gitlab وغيرها خطة طموحة من ٣ إلى ٥ سنوات لالنتقال

إلى نموذج "العمل من المنزل" قابل للتطبيق في مؤسساتهم، وربما 
تفوق الفوائد المرتجاة التحديات، فمع تعرض هوامش الربح للضغط، 
سيوفر هذا التخفيض المطلوب بشدة في تكلفة التشغيل ويجعل 

ا�عمال أكثر كفاءة.

يمكن لقطاعات الصناعات والخدمات القائمة على المعرفة التحويل 
من  "العمل  نموذج  إلى  الطريق  نصف  قطع  ا�قل  على  أو   ٪100 بنسبة 
المنزل"؛ وربما يعمل "النموذج الهجين" بشكل أفضل مع فرق معينة 
لفريق  يمكن  بينما  المنزل"،  من  "العمل  منظومة  ضمن  تعمل 

المبيعات البقاء في الموقع.

يجب على شركة مثل "المدينة"، التي تتحمل عبء تكاليف التشغيل 
مرحلة  مع  هجين  نموذج  تطبيق  إمكانيات  وتحليل  دراسة  العالية، 
بشكل   Çأيض النموذج  هذا  سيعالج  حيث  سنوات؛   ٣ مدتها  تنفيذ 
التخصص  مثل:  مجاالت  في  المحلي  التوافر  في  الفجوة  مناسب 
المالية،  التقارير  وإعداد  التأمين،  وإعادة  السليم،  الفني  واالكتتاب 

والعمليات المحاسبية الروتينية، وبالطبع تكنولوجيا المعلومات.

في  كورونا  جائحة  فستختفي  أمدها،  طال  مهما   ،Ðآخر وليس   Ðأخير
نهاية المطاف، ولكن يجب على المنظمات أن تتعلم مما حدث إّبان 
التحديات  لمواجهة  ا�عمال  الستمرارية   Çقوي هيكًال  تضع  وأن  الوباء 

المماثلة التي قد تطرق بابنا في المستقبل.

أجاي سريفاستافا
الـرئيس الـتنـفيـذي للعمليات

العمُل من المنزِل -
نموذج عمل بديل

فرضته الجائحة
وتتطلبه ظروف
العمل العالمية

الجديدة



قبل الذهاب إلى العمل:
• ارتِد الكمامة وحافظ على آداب استخدام الكمامة

• احمل سجادة الصالة الخاصة بك

• تناول وجبة ا½فطار في المنزل

• احمل سماعات ا�ذن والشواحن و بنوك الطاقة "الباور بنك" وغير ذلك من الضروريات

• احمل القهوة / الشاي في دورق خاص  أو احمل أكياس الشاي لتجنب العبث / التسكع في المطبخ

• تأكد من تعقيم المناطق ذات اللمس المتكرر في سيارتك قبل استخدامها وتجنب مالمستها بتكرار

• حافظ على مسافة آمنة من ا�شخاص أثناء التفاعل

• تجنب المصاعد كلما أمكن ذلك وال تستخدم المصاعد المزدحمة

أثناء التواجد في العمل:
• ال تصافح با�يِد

• حافظ على النظافة الشخصية والتباعد الجسدي

Çارتِد الكمامة دائم •

• اغسل يديك أو عقمها بشكل متكرر

• حاول قدر ا½مكان البقاء في مكان عملك وقلل من التجوال

• تأكد من أن أي اجتماع ال يضم أكثر من خمسة أشخاص

• تجنب الصلوات الجماعية والوجبات الجماعية

• داوم على تطهير مكان عملك بين الحين واÃخر

• ألِق المناديل المستعملة في صناديق المهمالت المغلقة

• اتبع آداب السعال والعطس

• راجع الطبيب إذا كنت متوعكÇ أو شعرت بالتعب

عند العودة للمنزل:
• اغسل يديك بمجرد وصولك إلى المنزل

• ضع كل مالبسك في الغسالة بمجرد دخولك للمنزل

• ال تلمس أحدÐ حتى تستحم

• تأكد من تعقيم حقائب الغداء والهواتف النقالة والحاسوب المحمول وما إلى ذلك بعد العودة إلى المنزل

• داوم على الغرغرة بالماء الدافئ واستنشاق البخار

عزيز الجابري
نائب المدير - قسم الموارد البشرية وا½دارة

١٠ ٩

التفكير بعمقٍ
والتطلع بتفاؤل
نحو المستقبل

 اتبع هذه االحتياطات التالية: 

عام  خالل  مسبوقة  غير  وتأثيرات  طبيعة  ذات  أزمة  العالم  شهد 
٢٠٢٠م؛ حيث تسبب جائحة كورونا في اضطراب حياة اÃالف من الناس 

وعائالتهم بشتى أصقاع العالم.

المهم  من  العالمي،  المجتمع  تحدي  كورونا  جائحة  تواصل  بينما 
التعاونية  الجهود  خالل  من  الماضية.  القليلة  ا�شهر  في  التفكير 
الجهود  تظافر  خالل  من  والمرونة  القوة  أظهرنا  وموظفينا،  ½دارتنا 
 Çبين ا½دارة والموظفين لعبور هذه الفترة العصيبة. لقد وضعنا خطط
المتغيرة،  للظروف  لالستجابة  تدابير  وقدمنا  يقظين  وبقينا  للطوارئ، 
عن  فضًال  وعمالئنا  موظفينا  وسالمة  صحة  حماية  على  ركزنا  كما 
استمرارية العمل. لقد اتخذنا ا½جراءات وفقÇ للتوجيهات الصادرة عن 
اللجنة العليا وإرشادات الجهات الصحية المحلية بالسلطنة. تضمنت 
الصحي  واالحتراز  الوعي  زيادة  موظفينا  سالمة  لضمان  تدابيرنا 
لمكتبنا، والعمل من المنزل، وعقد اجتماعات عبر الشبكة ا½لكترونية.

كان دور شركة المدينة تكافل كرائد في السوق في مجال التأمين 
تروج  الشركة  �ن  الوقت،  هذا  خالل  خاص  بشكل   Çمهم التكافلي 
لمجموعة واسعة من منتجات التكافل ل¼فراد والشركات والتكافل 
المزيد  معرفة  على  حريصين  الناس  كان  التي  والصحة  الحياة  على 
خالل  من  عمالئنا  مع  كثب  عن  فرقنا  عملت  لقد  وشرائها.  عنها 
مثل  ُبعد  وعن  ا½نترنت  عبر  االتصال  أدوات  من  متنوعة  مجموعة 
لتلبية  الحديث  ا½لكتروني  والموقع   Çخصيص المطورة  تطبيقاتنا 

التكنولوجيا دورÐ مهمÇ في مساعينا ونجاح  احتياجاتهم. لقد لعبت 
أعمالنا.

 Ðجديد Çطبيعي Çمع استمرار العالم في التأقلم مع ما قد أصبح وضع
من  رأيناها  التي  ا½نسانية  باللمسات  االعتراف  الضروري  من  للحياة، 
ا�عمال  في  لنتأّمل  الوقت  بعض  نأخذ  أن   Çجميع علينا  يجب  حولنا. 
وفرق  لدينا  الصحية  الرعاية  في  المتخصصون  بذلها  التي  المتفانية 
ممتنين  نظل  نحن   – اÃخرين  ا�ساسيين  والعاملين  الطوارئ 
جائحة  غّيرت  لقد  العصيبة.  ا�وقات  إّبان  وتفانيهم  لتضحياتهم 
فيروس كورونا كل شيء عن الحياة والعمل كما نعرفه؛ إنها أوقات 
عصيبة، لكن يجب أن نظل إيجابيين خاللها؛ لندعو ا� العلي القدير 
المصابين  ا�شخاص  عدد  في  إيجابي  تحول  حدوث  أجل  من 

بالفيروس، واالنتعاش التدريجي لالقتصاد المحلي والعالمي.

للبقاء  االحتياطات  اتخاذ  يتذكر  أن  منا  واحد  كل  على   ،Çُقدم للمضي 
آمنÇ وفي صحة؛ لنتعاون مع بعضنا البعض حتى نخرج من هذه ا�زمة 
إلى أعمالكم بدوام كامل، ُنعرب   Çأقوى وأروع. مع عودتكم جميع
عن شكرنا العميق لكل واحد منكم، موظفي المدينة تكافل على 

مهنيتكم ونزاهتكم خالل هذه ا�زمة.

وفي الختام، نتمنى السالمة لجميع الموظفين وعائالتهم والصحة 
الجيدة والسعادة في عام ٢٠٢١م. لنعمل معÇ ونحن نبدأ في تقديم 

خطة نمو طموحة في العام الجديد.
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للهواتف   B2B الشركات  معامالت  تطبيقات  أن   Çجميع نعلم  كما 
بكفاءة؛  العمل  ½دارة  للمستخدم  والمرونة  القوة  تمنح  الذكية 
من   ،B2B الشركات  معامالت  في  المشاركة  للمؤسسات  وبالنسبة 
التفاعل  الضروري استخدام قوة تطبيقات الهواتف الذكية من أجل 
مكان؛  أي  من  عملياتها  في  والتحكم  جمهورها  مع  أكبر  بشكل 
لذلك، وكجزء من سعيها المستمر للتمكين الرقمي، قدمت المدينة 
ُعمان،  سلطنة  في   B2B الشركات  لمعامالت  تطبيق  أول  تكافل 
مصمم خصيصÇ لوسطاء ووكالء التأمين، حيث يساعدهم التطبيق 
االستخدام  سهلة  تجربة  وتوفير  الشفافية  على  الحفاظ  في 

لعمالئهم.

الشركة  أطلقت  الرقمية،  تكافل  المدينة  إستراتيجية  من  كجزء 
الذكية  للهواتف   B2B الشركات  لمعامالت  تكافل  المدينة  تطبيق 
المدينة  تطبيق  تصميم  تم  أندرويد.  و   iOS أبل  أجهزة  من  كل  على 
تكافل لمعامالت الشركات B2B خصيصÇ لتعزيز إنتاجية مكان العمل 
التطبيق  يتمتع  الرائعة،  وظائفه  بفضل  التجارية.  العمليات  وتبسيط 
أن واجهته سهلة االستخدام.  بمجموعة كاملة من ا½مكانات، كما 
الحساسة  البيانات  الخلفي  نظامه  يحمي  آمن،  تطبيق  إنه 

والمعلومات السرية.

بأدائه  التكافل  المدينة  من   B2B الشركات  معامالت  تطبيق  ُيعرف 
ووسطاءه  شركائه  أن  من  للتأكد  باستمرار  مراقبته  ويتم  المتسق، 
معامالت  تطبيق  يقدم  ا�عمال.  إدارة  في  بالراحة  يتمتعون  ووكالئه 
كمزود  يعمل  كما  متسقة،  قيمة  االستخدام  سهل   B2B الشركات 
شركائها  وعمليات  معامالت  ودقة  سهولة  يضمن  فّعال  حلول 
احتضان  مع  الحالية.  ا�نظمة  جميع  في  السالسة  على  ويحافظ 

السلطنة للموجة الرقمية بشكل كبير، تركز المدينة تكافل أيضÇ على 
شركائها  راحة  تعزز  مبتكرة  حلول  لتوفير  كبيرة  خطوات  اتخاذ 

وعمالئها.

 (B2C) والُعمالء  الشركات  لمعامالت  منصة   Çأيض هو  التطبيق  هذا 
في  والتلقائي  المباشر  بالتحميل  مثيل  لها  يسبق  لم  بوظائف  تتميز 
نظام شرطة ُعمان السلطانية؛ كما يسمح المنفذ ا½لكتروني الفريد 
احتياجاته  عن  باالستفسار  للعميل  للشركة  التابع  الذاتية  للمساعدة 

التأمينية دون أي تدخل بشري.

ا�عمال  لنمو  إمكاناتها  من  المدينة  تكافل  شركة  استفادت  وقد  الناجح،  ا�عمال  لتسويق   Çأساسي  Ðعنصر الرقمية  الوسائط  عبر  التسويق  ُيعد 
باستخدام العديد من المنصات الرقمية بما في ذلك وسائل التواصل االجتماعي.

التجارية وتواصلت مع جمهور  التعريف بعالمتها  الشركة بشكل كبير من  زادت  االجتماعي،  التواصل  ثابتة لوسائل  تنفيذ إستراتيجية  بواسطة 
الزبائن من خالل منصات مثل موقع المدينة تكافل ا½لكتروني، وتطبيق الهواتف الذكية، وإعالنات جوجل، وفيسبوك، وإنستغرام  عريض من 

ولينكدإن.

طورت شركة المدينة تكافل محتوى ممتعÇ وجذابÇ على هذه المنصات مع معلومات مهمة حول أعمالنا ومنتجاتنا، والعروض الجذابة، والرسائل 
تشجيع  على  الرقمية  حمالتها  جميع  تكافل  المدينة  شركة  ركزت  كما  الشائعة.  االجتماعية  الموضوعات  حول  والنصائح  المؤثرة،  االجتماعية 

المستهلكين على البقاء في منازلهم والبقاء بأمان واستخدام الخدمات عبر ا½نترنت فقط خالل ا�يام ا�ولى من جائحة كورونا كوفيد-١٩.

ُتعد وسائل التواصل االجتماعي جزءÐ رئيسيÇ من التسويق عبر الوسائط الرقمية وتلعب دورÐ مهمÇ في التواصل والتفاعل مع جمهورنا وإظهار 
من  التجارية  العالمة  تمكن  التي  االجتماعي  التواصل  مواقع  على  المؤثرة  الشخصيات  إفادات   Çأيض الشركة  تستخدم  تجارية.  كعالمة  هويتنا 

استهداف جمهور محلي أوسع والتفاعل معه على منصات التواصل االجتماعي خاصة على انستجرام.

مع استمرار نمو العديد من المنصات الرقمية بشكل كبير، أصبحت المعتقدات الراسخة بأن وجود وسائل التواصل االجتماعي التي يتم الحفاظ 
االجتماعي  التواصل  قنوات  باستخدام  بشدة  ملتزمة  الشركة  أن  حين  في  متزايد؛  بشكل  ا�ساسية  ا�صول  أحد  أصبحت   Ðجيد وإدارتها  عليها 

للعالمات التجارية وخدمة العمالء، فإنها ستتذكر أيضÇ أن تبني وسائل التواصل االجتماعي عبر ا½نترنت أمر ضروري للنمو في المستقبل.

مساعيها  من  كجزء  أنه  حيث  تكافل؛  للمدينة  الرقمية  الرحلة  في  أخرى  فارقة  عالمة  الشركات  لمعامالت   B2B الذكية  للهواتف  تطبيق  يعد 
 Çلمعامالت الشركات على ا½طالق في سلطنة ُعمان، وهو مصمم خصيص B2B المستمرة للتحول الرقمي، قدمت الشركة أول تطبيق تأميني

لوسطاء ووكالء التأمين مما يوفر لهم تجربة شفافة وسهلة االستخدام.

نطاق  توسيع  على  وساعدها  تكافل  المدينة  لشركة  الواضحة  المزايا  من  عدد  االجتماعي  التواصل  وسائل  عبر  للتسويق  كان  فإنه   ،Çوختام
جمهورها واكتساب المزيد من الظهور على شبكة المعلومات.

المدينة تكافل والتواصل الناجح عبر 
وسائل التواصل االجتماعي

أول تطبيق تأميني لمعامالت الشركات للهواتف 
الذكية على ا½طالق في سلطنة ُعمان - عالمة 

فارقة في الرحلة الرقمية للمدينة تكافل

تابعونا

على



١٤ ١٣

ضمان السفر اÃمن في عصر الجائحة:
إليكم تغطية فيروس كورونا الخاصة من المدينة تكافل

ا½ثارة  من  أوقات  قضاء  بهدف  جديدة  وجهة  إلى  السفر  يكون  ما   Çغالب
والبهجة. ومع ذلك، ُيمكن أن تفسد حاالت الطوارئ الطبية أو السرقات أو 
الخسائر ا�خرى خطط السفر؛ فضًال عن أنه في الوقت الراهن، يتعين على 
التي تفرضها جائحة كورونا  المسافرين اÃن مواجهة المخاطر ا½ضافية 
ا½صابة  المستمر في حاالت  االرتفاع  الرغم من  أنه على  بيد  العالم.  على 
بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، فال يلزم إلغاء أو تأجيل خططك 
جائحة  تفرضه  الذي  السائد  الوضع  بسبب  عمل  رحلة  أو  إجازة  لقضاء 

كورونا في جميع أنحاء العالم.

في إطار تقديم نظام دعم يوفر لك غطاًء شامًال ضد حاالت الطوارئ غير 
المتوقعة، عززت شركة المدينة تكافل تأمين برنامج تأمين السفر الخاص 
ليوفر تغطية فيروس كورونا االختيارية للمقيمين في ُعمان. تغطي  بها 
كورونا  فيروس  بسبب  الطوارئ  حاالت  في  المستشفيات  دخول  الخطة 
السفر  ومتاعب  وا½صابات  ا�خرى  الطبية  الطوارئ  حاالت  جانب  إلى 

والمسؤوليات القانونية وغيرها الكثير.

لقد أثرت جائحة كورونا بشكل كبير على الطريقة التي يسافر بها الناس 
هذه  في  لحمايتهم  تكافل  المدينة  سفر  خطة  تصميم  تم  وقد   ،Çدولي

البيئة الجديدة.

ماهر  معاذ  أوضح  كورونا،  فيروس  تغطية  تضمين  بقرار  يتعلق  وفيما 
البرواني من شركة المدينة تكافل قائًال: "لقد طرحنا خيار تأمين فيروس 
كورونا لصالح المسافرين عقب القرار الذي اتخذته اللجنة العليا المكلفة 
كورونا  فيروس  انتشار  عن  الناتجة  التطورات  مع  التعامل  آليات  ببحث 
من  والمزيد  المزيد  يبدأ  أن  نتوقع  حيث  الدولية،  الرحالت  تشغيل  بإعادة 
ا�جواء  أن  نعتقد  نحن   .Ðرويد  Ðرويد �سفارهم   Çخطط وضع  في  الناس 

على  المسافرين  سيشجع  ا�وقات  هذه  في  اليقين  وانعدام  الضبابية 
الجميع  ينصح  المتاحة؛  السفر  تأمين  خيارات  من  باالستفادة  قرار  اتخاذ 
مبلغ  وأن  خاصة  السفر  تأمين  خطة  في  إضافية  تغطية  على  بالحصول 

تأمين السفر بالمدينة التكافلي يبدأ من ٦ رياالت فقط.

يمكن للمسافرين الذين يختارون تغطية تأمين السفر من المدينة تكافل 
للتزلج،  ذهابهم  حالة  في  الترفيهية  التغطيات  شمول  من  االستفادة 
على  االنزالق  الشراعي،  والطيران  العميق،  والغوص  السطحي،  والغطس 
الخسائر  من  العمالء  تكافل  المدينة  من  السفر  تأمين  يحمي  إلخ.  الحبل، 
تأخيرها،  أو  ا�متعة  وفقدان  الطبية،  الطوارئ  حاالت  عن  الناشئة  المالية 

والحوادث، ومجموعة من المضايقات ا�خرى.

 أبرز نقاط تأمين السفر من المدينة تكافل:

• الحوادث الشخصية: تغطية حوادث الوفاة والعجز الدائم والجزئي.

النفقات الطبية: تغطية النفقات الطبية والصيدالنية الطارئة بما في   •
لتبرير  يكفي  بما  خطيرة  ا½صابة  تكون  أن  بشرط  ا½سعاف  نفقات  ذلك 

دخول المستشفى.

الناتجة عن إلغاء وتقليص أو تأخير الرحالت أو  متاعب السفر: النفقات   •
فقدان ا�متعة.

• المسؤولية: تشمل المسؤولية الشخصية والمساعدة القانونية.

• كورونا كوفيد-١٩: دخول المستشفيات في حاالت الطوارئ.

الكفاءة  لتحقيق  عنها  غنى  ال  أداة  هو  الجيد  التواصل  أن  شك  ال 
والحفاظ على اتصال عمل قوي على كل مستوى في أي منظمة أو 
شركة، وكما رأينا خالل جائحة كورونا، تمكن أرباب العمل مثل شركة 
خطوط  تصدير  في  والجهد  الوقت  استثمروا  الذين  تكافل،  المدينة 
الكفاءة  وزيادة  والعمالء،  الموظفين  بين  الثقة  وبناء  واضحة،  اتصال 

وا½نتاجية والثقة بشكل عام.

لقد جلبت جائحة كورونا تحديات غير عادية لعالم الشركات، فارتقت 
شركة  ذلك  في  بما  العالم  أنحاء  جميع  في  الشركات  من  العديد 
لحماية  بسرعة  وعملت  الحدث،  مستوى  إلى  تكافل  المدينة 
جديدة  طريقة  إلى  واالنتقال  العمالء  على  والحفاظ  الموظفين 
في  جيدة  اتصال  خطة  هناك  كانت  �نه   Çممكن هذا  كان  للعمل. 
ويجب  اليوم،  عالم  في  واقعة  حقيقة  هي  ا�زمات  إن  موضعها. 
أثناء  االتصال  يكون  أن  المقترح  من  أنه  في  السبب  هو  هذا  توقعها، 
تساعد  حيث  فعالة،  اتصاالت  خطة  من  يتجزأ  ال   Ðجزء ا�زمات 
على  الموظفين   Ðجيد والمحددة  المتماسكة  االتصال  استراتيجية 

فهم دورهم وكيف تدعمهم الشركة.

بموظفيها  تهتم  الشركة  أن  إلى  قوية  اتصاالت  خطة  وجود  يشير 
العمالء  مع  والعالقة  للمبيعات   Çحيوي  Ðأمر التواصل  وُيعد  وعمالئها، 

ومشاركة الموظفين وثقافة الشركة وحتى التفكير ا½بداعي. يمكن 
أن يساعد تكوين اتصال نشط الشركات على إحياء القيم الخاصة بها، 
المصلحة،  وأصحاب  العاملة  القوى  مع  أفضل  بشكل  والمشاركة 
الوضع  إلى  بالنظر  بالطبع،  وا�سواق.  العمالء  ثقة  واستعادة 
من  الكثير  هناك  بها،  مررنا  التي  االجتماعية  والقيود  االقتصادي 
الغموض والقلق، لذلك فمن الضروري أن تزيد المنظمات والشركات 
الناس  يهدئ  مكانها،  في  خطة  وجود  إن  اتصاالتها.  انتظام  من 

ويحفزهم بغض النظر عن مدى صعوبة الموقف.

بناؤها بقوة  الغرض والتي تم  اتباع استراتيجية اتصال راسخة في  إن 
أن  يمكن  المختلفة  المحتملة  للسيناريوهات  بسرعة  لالستجابة 
تساعد الشركات على البقاء على استعداد. من خالل التواصل الجيد، 
وأكثر  حكمة  وأكثر  أقوى  الوباء  هذا  مثل  أزمات  من  نخرج  أن  يمكننا 

استعدادÐ لتحديات المستقبل.

التجزئة  مبيعات  مدير  نائب  منصب  تشغل  البلوشية  فهيمة 
في شركة المدينة تكافل. وهي منظمة ماهرة ومحاورة تتمتع 

بخبرة واسعة في ا�دارة.

فهيمة البلوشية 
نائب مدير مبيعات التجزئة 

التواصل الجيد
أداة رئيسة في

كفاءة آلية تسيير
دوالب  العمل 



الُمسمى  المستجد  كورونا  فيروس  تسبب  ٢٠١٩م،  ديسمبر  في 
SARS-COV-2 في تفشي مرض تنفسي معروف باسم (كوفيد-١٩) والذي 
أعلنته منظمة الصحة العالمية بأنه جائحة في مارس ٢٠٢٠م حيث أبلغت 
يسبب  الذي  والفيروس  الحاالت  من  كبير  عدد  عن  الدول  من  العديد 
(كوفيد-١٩)، ُيعتقد أنه إنتقل �ول مرة من مضيف حيواني إلى البشر في 
مدينة (ووهان، الصين). في الواقع، شوهدت الحاالت القليلة ا�ولى داخل 
من  ا½صابة  في  تبعهم  هناك  إلى  سافروا  الذين  ا�شخاص  وبين  الصين 

خالطوهم بشكٍل وثيق.
أنه يتصرف بشكل وبائي   SARS-COV-2 البداية، لم يبدو على فيروس  في 
مثل فيروس ا�نفلونزا واستمر في االرتفاع في التجمعات أو نمط تفشي، 

وليس دائمÇ في موجات ذات انتقال سريع للمجتمع المحلي.
في حين أن هذه الحاالت كانت مقلقة، إال أنها لم ُتشر إلى جائحة عالمية، 
العدد  زيادة  مع  ولكن  الصين.  خارج  كبير  انتشار  هناك  يكن  لم  �نه 
Ãخر  شخص  من  انتشرت  التي  الحاالت  عدد   Çأيض زاد  للعدوى،  ا½جمالي 

داخل المجتمعات في جميع أنحاء العالم.
جديد  لمرض  العالمي  االنتشار  بأنه  الوباء  العالمية  الصحة  منظمة  ُتعّرف 
والفيروسات تكون "قادرة على إصابة الناس بسهولة واالنتشار من شخص 
إلى آخر بطريقة فعالة ومستدامة" في مناطق متعددة. يشير ا½عالن إلى 

انتشار المرض وليس شدة المرض الذي يسببه.
اقترحت منظمة الصحة العالمية والسلطات الحكومية الكثير من تدابير 

السالمة الحتواء انتشار الفيروس في المجتمعات.
عزلهم  إلى   SARS-COV-2 بفيروس  إصابتهم  ثبتت  الذين  ا�فراد  يحتاج   •

وإدارتهم بمستوى رعاية مناسب
تعزيز تدابير المكافحة  •

التأكد من مشاركة ا�فراد والمجتمعات والمنظمات بشكل كامل في   •
أنشطة التحكم في الوباء عن طريق التباعد الجسدي وارتداء الكمامات 

وغسل اليدين واتباع بروتوكول الوقاية عند السعال والعطس
•  االستمرار في التخفيف من المخاطر العامة

منع التجمعات والفعاليات العامة الكبيرة أو التحكم من مخاطرها   •
•  فرض قيود واحتياطات السفر

ضمان أمان وإنتاجية القوى العاملة 
من  العديد  مع  اÃن  العالمية  الصحة  منظمة  تعمل   ،Çجميع نعلم  كما 
والذي  (كوفيد-١٩)،  لـ  لقاح  تطوير  لتسريع  ا�دوية  شركات   / الشركاء 

سيكون أداة أساسية للسيطرة على انتقال الفيروس
التي تتضمن  أو  المزدحمة  أو  المغلقة  ا�ماكن  آمنÇ: تجنب  كيف تكون   •
والتجمعات  المطاعم  في  المرض  تفشي  عن  ا½بالغ  تم   .Çوثيق اتصاًال 
وأماكن  والمكاتب  الليلية  والنوادي  البدنية  اللياقة  ودروس  العامة 
العبادة التي يتجمع فيها الناس، غالبÇ في ا�ماكن المغلقة المزدحمة 
على   Çمع الوقت  من  طويلة  فترات  الناس  يقضي  حيث  التهوية،  سيئة 
مقربة. هذه هي ا�ماكن التي يبدو أن الفيروس ينتشر فيها عن طريق 
اتخاذ  فإن  لذلك  كفاءة.  أكثر  بشكل  الجوي  الهباء  أو  التنفسي  الرذاذ 

االحتياطات أكثر أهمية
لحماية  المنزل  داخل  تكون  عندما  الطبيعية"  "التهوية  كمية  زيادة   •

أنفسكم

نظف يديك جيدÐ بشكل منتظم بمطهر كحولي لليدين أو اغسلهما   •
بالماء والصابون

تجنب لمس العينين وا�نف والفم  •
أو  السعال  عند  ورقي  بمنديل  أو  المثني  بكوعك  وأنفك  فمك  غِط   •

العطس
لمسها  يتم  التي  تلك  خاصة  متكرر  بشكل  ا�سطح  وعقم  نظف   •

بانتظام
احذر من أعراض مرض كوفيد-١٩

الجاف  والسعال  الحمى  هي  كوفيد-١٩  لمرض   Çشيوع ا�كثر  ا�عراض 
بعض  على  تؤثر  قد  والتي   Çشيوع ا�قل  ا�خرى  ا�عراض  تشمل  وا½رهاق. 
المرضى فقدان حاسة التذوق أو الشم، ا�وجاع واÃالم، الصداع، أو التهاب 

الحلق، احتقان ا�نف، احمرار العين، ا½سهال، أو الطفح الجلدي.
مثل  طفيفة  أعراض  لديك  كانت  لو  حتى  نفسك  واعزل  المنزل  في  ابَق 

السعال والصداع والحمى الخفيفة حتى تتعافى. 
العناية  فاطلب  التنفس،  وصعوبة  والسعال  الحمى  من  تعاني  كنت  إذا 
إرشادات  واتبع  ذلك،  أمكنك  إذا  أوًال  الهاتف  عبر  اتصل  الفور.  على  الطبية 

هيئة الصحة المحلية.
ابق على اطالع على أحدث المعلومات من مصادر موثوقة، مثل منظمة 
السلطات  والوطنية.  المحلية  الصحية  السلطات  أو  العالمية  الصحة 
المحلية والوطنية ووحدات الصحة العامة هي ا�فضل لتقديم المشورة 

بشأن ما يجب أن يفعله الناس في منطقتك لحماية أنفسهم.
المصدر: 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-fo
r-public

تغطية التأمين الصحي لمصاريف العالج الطبي لمرض كوفيد-١٩
أنحاء  جميع  في  ا�شخاص  ماليين  على  كوفيد-١٩  جائحة  أثرت  لقد 
الرئوي  االلتهاب  ذلك  في  بما  حادة،  تنفسية  أمراض  إلى  وأدى  العالم 
صحية  ومخاطر  شكوك  وجود  حالة  في  أخرى.  صحية  واضطرابات 
محتملة، من الضروري وجود غطاء تأميني ضد مرض كوفيد-١٩، من شأنه 

أن يساعد الشخص على التعامل مع أي طارئ طبي بسبب الفيروس.
الوباء.   / للجائحة  محدد  استثناء  لها  تكافل  للمدينة  الطبية  السياسات 
تقوم  العليا،  واللجنة  المال  لسوق  العامة  الهيئة  لتوجيهات   Çوفق ولكن 
شركة المدينة تكافل بتغطية مطالبات العالج المتعلقة بـ كوفيد-١٩ بما 
يتماشى مع التوجيهات الصادرة عن السلطات. بعد ذلك، سيتم تغطية 
وعالج  بالفحوصات  المتعلقة  المستشفى  في  الطبية  النفقات  جميع 
السنوية  الحدود  حتى  كوفيد-١٩  بـ  المصابين  عليهم  المؤمن  ا�عضاء 

للوثيقة الطبية.
الوقائي على أساس  الفحص  الفحص كجزء من  اختبارات  يتم تغطية  ال 
أثناء  إيجابي  فحصه  يثبت  شخص  أي  فإن  ذلك  ومع  الخارجية،  العيادات 

الفحص الوقائي سيتم تغطيته بموجب وثيقة التأمين الصحي.
في الختام، أود أن أقول: ابَق آمنÇ في المنزل، واتبع التعليمات الصادرة عن 

وزارة الصحة من أجل السيطرة على انتشار كوفيد-١٩.
إن قيامك بدورك اليوم يمكن أن يساعد في إنقاذ حياة غدÐ - وربما حتى 

حياتك أنت. 

أسرع  أحد  ا½سالمية  الشريعة  أحكام  مع  المتوافق  التأمين  ُيعد 
وعلى  وا�فراد؛  للشركات  متزايدة  أهمية  ذو  وهو   Ðنمو القطاعات 
الرغم من أن ُعمان كانت من بين آخر الدول في المنطقة التي أدخلت 
أو  التكافل  أو  ا½سالمية  الصيرفة  في  سواء    - ا½سالمي  التمويل 
حيث  قوي،  نمو  على  الحفاظ  من  تمكنت  قد  أنها  إال   – الصكوك 
قطاع  سجل  المال،  لسوق  العامة  للهيئة  السنوي  التقرير  بحسب 

التأمين التكافلي نموÐ بنسبة ١٧٪ في ٢٠١٨م و ٢٠٪ في ٢٠١٩م.

ا½سالمية  الشريعة  أحكام  مع  المتوافق  التأمين  أن  بقوة  أعتقد 
أسس  على  مبني  �نه  السلطنة  في  العمالء  من  المزيد  سيجذب 

وأنظمة  مالية  متوافقة مع التعاليم ا½سالمية والهوية الثقافية.

للتأمين  جذاب  وبديل  واستدامة  عملية  أكثر  التكافلي  التأمين  يعد 
قطاع  في  العاملة  الشركات  حققتها  التي  النتائج  وتثبت  التقليدي، 
ا½شتراكات  إجمالي  بلغت  حيث  ذلك  صحة  التكافلي  التأمين 
المكتتبة خالل العام الماضي ٢٠١٩م نحو٦٤مليون ريال عماني مقارنة 
الحصة  إجمالي  أن  كما  ٢٠١٨م؛  عام  في  عماني  ريال  مليون   ٥٣٫٦ بـ 
السوقية لشركات التكافل في السلطنة من إجمالي أقساط التأمين 

المباشرة إرتفع من ١٢٪ في عام ٢٠١٨م إلى ١٣٫٢٪ في عام ٢٠١٩م.

التأمين  لقانون  التنفيذية  الالئحة  صدور  أن  نرى  أخرى،  جهة  من 
التي صدرت خالل نهاية العام الماضي ٢٠١٩م،  ستساهم  التكافلي، 
في  التكافلي  التأمين  سوق  في  النمو  عجلة  دفع  في  كبير  بشكل 
الالئحة تضمن حماية حقوق كافة  بنود  أن  بالذكر  الجدير  السلطنة. 
 Çاهتمام الالئحة  أولت  كما  التأمينية،  الوثائق  حملة  خاصة  ا�طراف 
خالل  من  وذلك  القطاع  في  المتعاملين  ثقة  تعزيز  بمسألة   Ðكبير
تركيزها على العديد من الجوانب ذات الصلة انطالقÇ من تنظيم عقد 
التنفيذية  الشركة وإدارتها  إدارة  يتعلق بمجلس  الوكالة وتنظيم ما 

والعالقة بينهما وكذلك تنظيم عقود التأمين التكافلي.

طورت شركة المدينة تكافل مجموعة من منتجات وخدمات التأمين 
المتوافقة مع أحكام الشريعة ا½سالمية. ويعزى نجاح الشركة في 

المقام ا�ول في قدرتها على كسب ثقة العمالء، وتقديم خدمات 
متميزة وعالية الجودة بأسعار معقولة وتنافسية.

ا½سالمية  الشريعة  أحكام  مع  المتوافق  للتأمين  النمو  محركات  إن 
للتكافل  ا½سالمية  المبادئ  مع  يتماشى  فهو  أوًال  كثيرة؛  ُعمان  في 
والمصالح  المشتركة  المسؤولية  عناصر  ذلك  في  بما  والتعاون، 
وجود  إلى  الحاجة  بأهمية  وعي   Çأيض وهنالك  والتضامن؛  المشتركة 
الشريعة  أحكام  مع  المتوافقة  للمنتجات  ضخمة  عمالء  قاعدة 
التأمين  منتجات  تجنب  في  يرغبون  الذين  �ولئك  وخاصًة  ا½سالمية 
التقليدي. أخيرÐ وليس آخرÐ، فقد كان لجائحة كورونا تأثير على تفكير 

الناس وإدراكهم �همية التأمين بشقيه التكافلي والتقليدي. 

شركة  في  االلتزام  قسم  رئيس  منصب  السيابي  حمد  يشغل 
المدينة تكافل، ويتمتع  بخبرة تزيد عن ١٠ سنوات في التدقيق 
خارجي  كمدقق  المهنية  حياته  بدأ  المخاطر.  وإدارة  واالمتثال 
في  الكبرى  اÂربع  المهنية  الشركات  إحدى   ،KPMG شركة  في 
الحين،  ذلك  ومنذ  واالستشارات؛  والضرائب  التدقيق  خدمات 
بما السلطنة  في  الرائدة  المؤسسات  من  العديد  في  عمل 
(بيئة)  البيئة  لخدمات  القابضة  العمانية  الشركة  ذلك  في 
حمد  يمتلك  السلطاني.  البالط  وشؤون  المال  سوق  وهيئة 
مجلس  مثل  المهنية  المنظمات  من  العديد  في  عضوية 
الخدمات المالية ا�سالمية (IFSB) حيث مّثل هيئة سوق المال 
لمدة ثالث سنوات من ٢٠١٦م إلى ٢٠١٩م في مجموعة التكافل 
وإعادة التكافل. وهو مراجع معتمد في مكافحة غسل اÂموال 
المهنية  للدراسات  اÂمريكي  المعهد  من  ا�رهاب  وتمويل 
وحاصل على شهادة الدبلوم المهني في التأمين (Dip Cll) من 
القانوني (لندن). كما حصل على شهادات في  التأمين  معهد 
البرامج  من  العديد  في  شارك  وقد  وااللتزام،  المشاريع  إدارة 
المخاطر  وإدارة  وااللتزام  والتدقيق  القيادة  في  التدريبية 

والتكافل.

١٦ ١٥

حمد السيابي
رئيس قسم االلتزام 
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جائحة كورونا (كوفيد-١٩) 
ونهج التأمين الصحي في 

التعامل معها


