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حضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد المعظم





كلمة نائب 
رئيس مجلس 

اإلدارة

زمالئي األعزاء،

بدايًة يسرني أن أرحب بكم في العدد الثاني من النشرة 
اإلخبارية للمدينة تكافل “تواصل”. كما ويسعدني أن أشيد 

بالجهود المتميزة واإلسهامات القيمة التي ساهمنا بها معًا 
في تحقيق مكانة مرموقة لشركتنا بكوننا الشركة الرائدة 

في قطاع التأمين اإلسالمي. وجدير بالذكر أن الشركة حققت 
إنجازات عديدة منذ أصبحت شركة مدرجة عند تأسيسها 

العام الماضي.

تزايد الطلب على التأمين اإلسالمي، حيث أنه ُيعتبر عامل 
أساسي ُيساهم في التنمية االقتصادية لسلطنة ُعمان. 

ويؤكد إقرار مجلس الدولة الذي ُأصدر مؤخرًا بشأن مشروع 
قانون التأمين التكافلي على ذلك. ويشمل مشروع قانون 
التأمين التكافلي على 58 مادة مصنفة في ثمانية فصول 

تغطي جميع جوانب هذا القطاع.

وفي مسيرتنا نحو اإلعداد للمرحلة المقبلة من هذا الزخم 
التصاعدي، فإننا نؤكد بقاء انجازاتنا في مجال القوى العاملة 
والموارد البشرية إضافًة إلى تقنية المعلومات في وضعٍ جيد 

للمستقبل القريب. فقد حققنا نسبة تعمين قدرها ٦8٪ وقمنا 
بإطالق برامج عديدة لتعزيز مجال تطوير الموظفين. ومن 

المقرر أن يتم إطالق مبادرات موظفينا المتمثلة في استخدام 
البرمجيات لعكس المهام األساسية مثل إدارة األداء، والتعلم 

والتطوير، وتخطيط التعاقب الوظيفي خالل العام.

وتجلت جهودنا في مجال خدمات تقنية المعلومات في 
مبادراتنا اإللكترونية الفريدة التي تشمل تقديم المنتجات 

وخدمات العمالء عبر شبكة اإلنترنت، والهاتف النقال، 
والمناضد التفاعلية. فقد حصلنا على عالمة تجارية مسجلة 

للتطبيقات البرمجية داخل الشركة، وقمنا بتنفيذ برامج 
تحسين إعداد الوثائق من أجل تحسين كفاءة العمليات 

والوقت الذي تتطلبه. ونأمل قريبًا بأن نكون أول شركة تكافل 
في سلطنة عمان ُتطلق تطبيقًا لخدمات التأمين عبر الهاتف 

النقال.

تبدو خططنا لألشهر القادمة واعدة مع حرصنا على التركيز 
بتدريب موظفينا من أجل تقديم خدمات ذات جودة عالية 
وتلبية متطلبات عمالئنا، ونبتكر من خالل استخدام أحدث 
التقنيات وتقليل التكاليف، وضمان تحقيق الربحية لجميع 

المساهمين.

وها نحن نبدأ الربع الثاني، دعونا نتطلع لتحقيق مزيد من 
النمو واإلنجازات كأفراد وكفريقٍ واحد.

تمنياتي القلبية لكم بالتوفيق والنجاح خالل الربع الثاني.

عبدالرحمن بن عوض برهام
نائب رئيس مجلس اإلدارة

جدير بالذكر أن الشركة 
حققت إنجازات عديدة منذ 
أصبحت شركة مدرجة عند 

تأسيسها العام الماضي.



األخوة واألخوات األعزاء،  شرفنا اهلل تعالى و أكرمنا جميعا 
بأن نكون من ضمن الناس المعنين عن إدخال المنتجات 

المالية اإلسالمية خاصة التأمين التكافلي إلى السوق 
المحلي كل حسب دوره ومسئوليته.  إال أن ذلك يعد 

كذلك تكليف كبير يوجب علينا جميعا أن نكون على قدر 
المسئولية .  وتأتي مسئوليتنا جميعا هنا في ضمان تعزيز 

ثقة الناس في المنتجات التكافلية وذلك ال يتأتي إال عن 
طريق تطبيق أفضل الممارسات سواء من جانب االلتزام 
الكامل بأسس ومبادئ العدالة المستمدة من التشريع 

اإلسالمي ومقاصده أو التطبيق السليم من قبل مقدمي 
خدمات التأمين التكافلي بهدف تعزيز الثقة والمصداقية 

في القطاع المقرون بالشفافية واإلفصاح الكامل للعميل.   
األمر الذي يسهم في تحقيق الهدف األسمى الذي نتطلع 

لبلوغه وهو زيادة العوامل المشجعة لتطوير صناعة 
التكافل وإنجاح تجربة المنتجات التأمينية التكافلية.

وكما تعلمون جميعا فإن التأمين أداة من أدوات األمان 
واالطمئنان  وينعكس ذلك في معناه اللغوي حيث يقول 

ف”   وهو قائم في أساسه  على  وْ نْ خَ نَُهمْ مِ عز وجل “وآمَ
الثقة والصدق فلوال ثقة العميل بأن الشركة سوف تفي 
بوعودها وتقوم بتغطية الخطر إذا قدر اهلل وقوعه لما 

أقدم على التأمين كما أنه لوال صدق الشركات في الوفاء 
بإلتزاماتها للعمالء لما حازت على ثقتهم .  عليه فإن دور 

الهيئة العامة لسوق المال يمكن تلخيصه في ضمان  ثقة 
الناس في قطاع التأمين وضمان قيام الشركات بالوفاء 
بإلتزاماتها خاصة ما يتعلق بحماية حقوق حملة الوثائق 

التأمينية وذلك عن طريق وضع األطر والتشريعات وتحديد 
الممارسات التي تحقق هذا الهدف.  

ومن جهة أخرى، أود أن أغتنم هذه الفرصة كذلك لإلشارة 
إلى أهمية االهتمام بتطوير الموارد البشرية وتمكينها 
واالرتقاء بدورها في دفع عملية تطوير صناعة التأمين 

في السوق المحلي،  فالقوى البشرية هي الحجر األساس 
والعنصر الرئيس لنجاح أي قطاع مالي أو خدماتي، ومما ال 

شك فيه فإن نمو صناعة التأمين وتطويرها مرهون بتطور 
الموارد البشرية خاصة الوطنية منها. 

عليه فإن هنالك حاجة ماسة إلى تفعيل وتعزيز آليات 
دعم الموارد البشرية العاملة في القطاع،  سواء من حيث 

التأهيل أو التدريب حتى يتسنى لهم تطوير مهاراتهم 
العلمية والعملية أو من حيث التمكين حتى يتسنى 

لهم تبوء ما يستحقونه من مناصب قيادية وفنية وبما 
يلبي طموحات الجميع نحو خدمة هذا القطاع الحيوي 

والمتنامي.  وال يتأتى هذا إال بتضافر كافة األطراف 
وأعني بهذا اهتمام ومتابعة الهيئة الرقابية ودور إدارات 

الشركات في توفير قدر كاف من التحفيز و الدافعية لدى 
الموظفين إضافة إلى حرص الموظفين أنفسهم على 

أداء أعمالهم بجودة وإتقان وكفاءة ومسؤولية.  

ختاما، إن لقطاع التأمين أهمية كبيرة في االقتصاد 
الوطني ويظهر ذلك جليا في نسب النمو المتواصلة 
إلجمالي األقساط التأمينية للقطاع على مر السنوات 
السابقة  والذي يشير إلى حجم الفرص الكبيرة التي 

يوفرها هذا القطاع سواء للمستثمرين أو العاملين فيه. 

أتمنى لكم دوام التقدم والنجاح.

اخيكم/ أحمد بن علي بن سيف المعمري
مدير عام اإلشراف على التأمين

الهيئة العامة لسوق المال

الهيئة العامة لسوق 
المال و التكافل

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، 

إنه لمن دواعي سروري أن أطل عليكم اليوم ضمن هذه النشرة )تواصل(،   وأتقدم 
بالشكر للقائمين عليها،   والتي تعكس مدى العناية التي توليها الشركة أواًل ألهمية 

ديمومة التواصل باعتباره من الرؤى اإلدارية الحديثة،  وثانيًا بث الوعي حول مستجدات 
صناعة التأمين خاصة التأمين التكافلي.



لمحة عن
رئيس مجلس إدارة هيئة 

الرقابة الشرعية

يجلب الدكتور عبدالستار بكونه رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة الشرعية 
للمدينة تكافل عالم من الخبرات الواسعة في مجال الممارسات الشرعية.

عمل الدكتور عبدالستار باحثًا وُعين بعد ذلك خبيرًا ومقررًا لموسوعة الفقه في 
وزارة األوقاف بدولة الكويت. عمل كذلك محاضرًا في كلية الشريعة والقانون 

بدولة الكويت وأستاذا زائرًا في جامعة األزهر.

عمل الشيخ الدكتور عبدالستار مستشارًا شرعيًا لمجموعة دلة البركة ويشغل 
اآلن منصب األمين العام لهيئة الرقابة الشرعية بالمجموعة. يشغل كذلك 

عضوية مجمع الفقه اإلسالمي بجدة وعضوية هيئة الرقابة الشرعية الدولية 
لقضايا الزكاة منذ إنشائها. يشغل أيضًا عضوية هيئة المحاسبة والمراجعة 

للمؤسسات المالية اإلسالمية وهو أيضًا خبير في مجمع الفقه اإلسالمي التابع 
لرابطة العالم اإلسالمي في مكة المكرمة. يشغل حاليًا منصب رئيس/ عضو 

المجلس في العديد من مجالس وهيئات الرقابة الشرعية في المؤسسات 
المالية اإلسالمية )المصارف والمؤسسات االستثمارية وشركات التأمين والتأجير 
وصناديق العهدة(. نشر أيضًا العديد من الدراسات واألبحاث حول هذا الموضوع.

حصل الشيخ الدكتور عبدالستار على درجة البكالوريوس في الشريعة من 
جامعة دمشق في العام 19٦4م ودرجة البكالوريوس في القانون من جامعة 

دمشق في العام  19٦5م ودرجة الماجستير في الشريعة من جامعة األزهر في 
العام 19٦٦م ودرجة الماجستير في الحديث من جامعة األزهر في العام 19٦7م 

ودرجة الدكتوراه في القانون اإلسالمي )الفقه المقارن( من جامعة األزهر في 
العام 1975م.

ومن هنا فإن خبرة الشيخ الدكتور عبدالستار وتوجيهاته ُتعد أصواًل قيمة لشركة 
المدينة تكافل.

الشيخ الدكتور عبد الستار ابو غدة
رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة الشرعية



أعضاء مجلس  اإلدارة

 الفاضل/ حمد بن محمد
الوهيبي

عضو مجلس اإلدارة

 المهندس / عبدالرحمن بن
عوض برهام

نائب رئيس مجلس اإلدارة

  سعادة د./ محمد بن علي
البرواني

رئيس مجلس اإلدارة

 المهندس/ عبداهلل بن علي
العبداهلل

عضو مجلس اإلدارة

 المهندس/ خميس بن مبارك
الكيومي

عضو مجلس اإلدارة

 الفاضلة/ سفانة بنت محمد
البرواني

عضو مجلس اإلدارة

 الفاضل/ صالح بن ناصر الريامي
عضو مجلس اإلدارة

 سعادة الشيخ/ عبدالرحمن بن
محمد جبر آل ثاني
عضو مجلس اإلدارة



هيئة الرقابة الشرعية

 الشيخ د. محمد
داوود بكر

نائب رئيس هيئة الرقابة الشرعية

الشيخ د. عبدالستار
أبو غدة

 رئيس هيئة الرقابة الشرعية

الشيخ د. أمين فاتح
مقرر هيئة الرقابة الشرعية

الشيخ / عبد الستار القطان
 العضو التنفيذي لهيئة الرقابة

الشرعية

 الشيخ / خلفان بن محمد
العيسري

عضو هيئة الرقابة الشرعية



زمالئي األعزاء،

قد ال يحمل اإلصدار الثاني من النشرة اإلخبارية «تواصل» نفس اإلثارة التي 
أحدثها اإلصدار اإلفتتاحي للنشرة إال أنه بالتأكيد يغمرنا بنفس شعور 

الفخر واإلعتزاز الذي يعتري الوالدين عندما يرون طفلهم يخطو أولى 
خطواته. وفي أي وقتٍ سيقف ويعدو ليجمعنا كلنا في عالمٍ واحدٍ 
واسع وأكثر طموحًا وفي تلك األثناء يقربنا معًا كأسرة واحدة، أسرة 

المدينة تكافل.

اختتمنا العام 2014 بتحقيق نجاحات باهرة، وها نحن نعالج تحديات هذا 
العام. كلنا ُندرك أن الوقت يمضي سريعًا عندما يكون لدينا الكثير 

لننجزه! فنحن على وشك إطالق تحديث رئيسي في نظام التشغيل لدينا 
بدءًا من بريميا 9 إلى بريميا 11، والذي من المتوقع إكتماله نهاية هذا العام. 

وُيعد ذلك على األرجح واحدًا من أهم المشاريع التي تم تنفيذها منذ 
بدء عمليات الشركة، بعرضنا للطرح األولي العام وتحويل أعمال الشركة 

إلى خدمات التكافل. وسيعمل نظام تقنية المعلومات الجديد على 
توفير أحدث التقنيات لدفع عجلة إستراتيجية أعمالنا. حيث أن مثل هذه 

التغيرات غالبًا ما تكون معقدة وتتطلب تدخل جميع أفراد المؤسسة 
ضمن فريق واحد من أجل نجاح عملية التنفيذ. وأنا على ثقة تامة بأنه مع 

إلتزامكم وعملكم الجاد سنتمكن من إنجاز هذا المشروع ضمن اإلطار 
الزمني المحدد.

شهدت السلطنة فرحًة عارمة بالمقدم الميمون لحضرة صاحب الجاللة 
السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه اهلل ورعاه. وسوف 

تنعكس تلك النوايا الحسنة والروح اإليجابية في عددٍ من المبادرات 
الجديدة التي سنحرص على تقديمها خالل األسابيع القليلة المقبلة، 

والذي من شأنه سُيظهر المدينة تكافل كشركة مبتكرة ُتركز على 
خدمة العمالء. أود أن استغل هذه الفرصة ألعرب عن تهاني الخالصة 

لكم جميعًا على هذه اإلنجازات الهائلة.

أطيب التمنيات،

جاوتم داتا
الرئيس التنفيذي

توفير أحدث التقنيات لدفع عجلة إستراتيجية أعمالنا. حيث أن مثل هذه 
التغيرات غالبًا ما تكون معقدة وتتطلب تدخل جميع أفراد المؤسسة 

ضمن فريق واحد من أجل نجاح عملية التنفيذ. وأنا على ثقة تامة بأنه مع 
إلتزامكم وعملكم الجاد سنتمكن من إنجاز هذا المشروع ضمن اإلطار 

الزمني المحدد.

شهدت السلطنة فرحًة عارمة بالمقدم الميمون لحضرة صاحب الجاللة 
السلطان قابوس بن سعيد المعظم 

تنعكس تلك النوايا الحسنة والروح اإليجابية في عددٍ من المبادرات 
الجديدة التي سنحرص على تقديمها خالل األسابيع القليلة المقبلة، 

والذي من شأنه سُيظهر المدينة تكافل كشركة مبتكرة ُتركز على 
خدمة العمالء. أود أن استغل هذه الفرصة ألعرب عن تهاني الخالصة 

لكم جميعًا على هذه اإلنجازات الهائلة.

أطيب التمنيات،

جاوتم داتا
الرئيس التنفيذي

كلمة الرئيس 
التنفيذي

المدينة تكافل كشركة مبتكرة 
ُتركز على خدمة العمالء. أود أن 
استغل هذه الفرصة ألعرب عن 
تهاني الخالصة لكم جميعًا على 
هذه اإلنجازات الهائلة.



التكافل: مبدأ أخالقي يُشكل المؤسسة
في عالم المال واألعمال تصنف بعضها أنها أعمال أخالقية ومنها يعتبر التأمين التكافلي صناعة أخالقية مبنية على 

قيم تأخذ اإلنسان في االعتبار األول لخدمته دون تعريضه للمحرمات في الشريعة اإلسالمية فضاًل عن تبني معايير أوضح 
للشفافية والوضوح معه وال أدعي أننا الوحيدون في هذا كمسلمين بل مجتمعات أخرى غير مسلمة لديهم اعتبارات 

أخالقية في األعمال التجارية أيضًا ،، لذا وإن كانت قيم المدينة للتأمين هي: 

. زِ يُّ حَ مِ التَّ دَ عَ ةِ وَ امَ قَ تِ الَقِ واالسْ النزاهة:  ومعناه ُسُموِّ األَخْ

الشفافية: ومعناه الوضوح والمكاشفة، ولمصطلح الشفافية كلمات تتداخل معها مثل : العدالة والصدق واإلخالص 
واألمانة.

االبتكار:  ومعناه إنشاء غير مسبوق وغير مألوف والمقصود تطوير قيم جديدة للمستهلك من خالل حلول تتجاوب مع 
متطلبات جديدة له، وكوننا أول شركة تأمين إسالمي في السلطنة يضعنا في هذه القائمة.

العمل الجماعي:  ومعناه وجود هدف لمجموعة من الناس يحقق لهم مصالح مشتركة، وعرف )ماكس دو بري( الكاتب 
في مجلة )فورتشن( العمل الجماعي قائال: «إن العناصر األساسية للعمل الجماعي هي كيفية التعامل مع التغير و 

الخالفات و كيفية التوصل إلى استخدام قدراتنا الكاملة»

المسؤولية االجتماعية:  هي نظرية أخالقية بأن أي كيان يقع على عاتقه العمل لمصلحة المجتمع ككل، وعنوان فكرة 
))التكافل(( مع المجتمع يكفي لبيان أن المعنى قائم.

فهذه القيم هي من باب التركيز عليها ال الحصر وإال فكما أسلفت ))أن فكرة التكافل 
من األساس فكرة تنبثق عن عمل أخالقي ومبدأ قيمي وتحمل القيم الخمسة 

التي تبنتها الشركة وغيرها((

من هنا نتواصل معكم للتذكير ولتذكير بعضنا بعضًا بقيم شركة المدينة 
للتأمين وأن ننسى )األنا( في ذواتنا ونفكر فيمن نخدمهم وفي زمالئنا بأن 

ينبني التواصل بين بعضنا البعض على أسس تعامل أخالقي راقي وذلك بين 
الموظف ومسؤوله )العالقة مع األعلى( والموظف وزميله )العالقة البينية( 

والموظف ومن هو مسؤول عنه )العالقة مع األدنى(.

أسامة البرواني 

نائب الرئيس التنفيذي 
أمين سر مجلس اإلدارة

فهذه القيم هي من باب التركيز عليها ال الحصر وإال فكما أسلفت ))أن فكرة التكافل 
من األساس فكرة تنبثق عن عمل أخالقي ومبدأ قيمي وتحمل القيم الخمسة 

من هنا نتواصل معكم للتذكير ولتذكير بعضنا بعضًا بقيم شركة المدينة 
للتأمين وأن ننسى )األنا( في ذواتنا ونفكر فيمن نخدمهم وفي زمالئنا بأن 

ينبني التواصل بين بعضنا البعض على أسس تعامل أخالقي راقي وذلك بين 
الموظف ومسؤوله )العالقة مع األعلى( والموظف وزميله )العالقة البينية( 

والموظف ومن هو مسؤول عنه )العالقة مع األدنى(.

كلمة نائب 
الرئيس التنفيذي

من هنا نتواصل معكم للتذكير 
ولتذكير بعضنا بعضًا بقيم 

شركة المدينة للتأمين.



ُتعتبر المدينة تكافل أول شركة في سلطنة عمان 
ُتدشن منتج “سيارتي برستيج”، تأمين المركبات 

الحصري للسيارات الفاخرة. سنتطرق في هذا العدد 
إلى سيارة اينزو فيراري، إحدى السيارات التي تعكس 

معنى الرفاهية والتصميم الفاخر. فهي بالفعل السيارة 
المتفردة في فئتها.

سيارة جريئة وأنيقة في التصميم لمحبي المغامرة ومليئة بالمزايا وكل ما 
يجب أن تكون عليه كل سيارة. إنها سيارة اينزو فيراري، أكثر من مجرد سيارة، 

السيارة المتفوقة في األداء والهندسة التقنية في قطاع السيارات.

تحتوي سيارة اينزو فيراري، التي تم تسميتها على اسم مؤسس الشركة 
اينزو فيراري على محرك بيرلينيتا بـ 12 أسطوانة. وقد تم تصميمها عام 2002 

باستخدام تقنية الفورموال 1. والذي يجعل منها سيارة فريدة من نوعها بالفعل 
هو استفادتها من تقنية كروس اوفر في الوقت الذي كانت فيه سيارة فيراري 

ُتحقق سلسلة من اإلنتصارات في فورموال 1. وفي فترة إطالق هذه السيارة، 
احتوت اينزو على أكثر التقنيات المتطورة في ذلك الوقت.

وكان هدف فيراري هو تحويل اينزو إلى نظام متكامل الذي من شأنه تحسين 
قدرات أداء السائق باستخدام أسلوب الفورموال 1 )واجهة التفاعل بين اإلنسان 

واآللة(.

ُصممت هذه السيارة ذات األداء األنيق لتتفوق على أفضل السيارات. وُتعتبر 
سيارة اينزو F140 بمحرك B  V12  هي األولى للجيل الجديد من فيراري. وقد 

قصة العدد

المتفردة في فئتها



ُصممت بهيكل من ألياف الكربون، وبناقل حركة هيدروليكي 
كهربائي بنمط الفورموال 1، ونظام فرامل ذات أقراص سيراميك 

الكربون المغطاة بمادة كربيد السيليكون، مما يمنحها إنسيابية في 
الحركة على الطريق بشكل سهل ومماثل لحركة السيارة في مسارات 
السباقات. وتستخدم كذلك تقنيات غير مسموحة في الفورموال 1 مثل 

الديناميكا الهوائية النشطة ونظام التحكم بالجر. وبعد وصول قوة 
الدفع السفلية لـ  N 7600 )1700 كيلو جرام( إلى 300 كم/ساعة ) 186 ميال 

في الساعة(، يتم توجيه الجناح الخلفي عن طريق الحاسوب للحفاظ 
على قوة الدفع السفلي.

وبوجود 400 سيارة فقط من فئتها، تتمتع اينزو فيراري بجودة فريدة 
من نوعها بكونها تبعث السرور ذاته سواء بمشاهدتها فقط أو عند 

قيادتها. فحضورها يبث فيك الثقة وأدائها الفذ يبهرك.

سيارة اينزو فيراري الظاهرة في الصورة هي واحدة 
ضمن الـ 400 سيارة المصممة من هذه الفئة.

mInsurance

قصة العدد 
المقبل

أول تطبيق هاتفي 
للخدمات التأمينية في 

ُعمان من المدينة تكافل.



االتصال 
المؤسسي

إستحدثت شركة المدينة تكافل مؤخرًا قسمًا يعنى 
باإلتصال المؤسسي والذي من شأنه ضمان وجود التواصل 

الداخلي والخارجي بفعالية وكفاءة وترسيخ الهوية 
المؤسسية للشركة عبر مجموعة من األنشطة والبرامج 
والفعاليات والتي تعكس بالتالي رؤيتها ورسالتها بصدق 

وشفافية.

ويمكن تحديد أهداف االتصال المؤسسي بشكل عام 
في ما يلي:

التعريف بآخر التطورات التي تطرأ على الشركة ،   

والتعريف بأهداف الشركة وإمكانياتها.

تزويد المتعاملين بمعلومات عن سياسة الشركة   

وخططها وتحدياتها.

زيادة رضا الموظفين وإحساسهم باالنتماء إلى   

الشركة.

تستخدمه اإلدارة أيضًا في مجاالت التوجيه واإلرشاد   

والتوعية وغير ذلك .

ماذا قامت به دائرة االتصال المؤسسي إلى اآلن:

المشاركة  في حمالت وطنية ومناسبات دينية.  

إقامة ندوات توعوية في مختلف مناطق السلطنة عن   

)التأمين التكافلي(.

تدشين النشرة اإلخبارية الربع سنوية  “تواصل”.  

عرض “اربح ميني كوبر”.  

المشاركة في معارض توظيفية وتوعوية مختلفة.  

زيانة المظفر

نائب مدير  - عالقات الشركات



موظفونا،
أنتم أساسنا 

يستلهم فريق اإلدارة والموارد البشرية إستراتيجياته وأهدافه وطموحاته من الرؤية والهدف والقيم التي تؤمن بها المدينة 
تكافل. حيث تم توضيح العالقة بين تعزيز معرفة ومهارات الموظفين وقدراتهم وبين تحقيق أهداف العمل من قبل فريق 

اإلدارة التنفيذية لدينا. فإن هذه العالقة ُتعد من إحدى الركائز األساسية الذي دعا المدينة تكافل للنظر في وظائف قسم إدارة 
الموارد البشرية من منظور شامل.

وقد قامت المدينة تكافل بمساعدة من الخبراء اإلستشاريين بإجراء دراسات إلدارك مختلف األبعاد للمواهب المحلية المتاحة 
بصلة محددة لخطط نمو أعمال الشركة.

ومن النتائج المختلفة للدراسات التي ُأجريت، قررت المدينة تكافل تطوير برنامج متكامل لتحديد خارطة الطريق لتنمية المواهب  
المحلية. كما وقامت المدينة تكافل بإستثمار المصادر لتطبيق أفضل الممارسات للموارد البشرية التي تتركز على التعريف بمنهج 

“خطوة بخطوة” لضمان تطوير الموظفين بشكل يتوافق مع أهداف الشركة.

الموارد البشرية - تحت المجهر 

األفراد الواقفين: شيتلر باراساد، عزيز الجابري، فارس الفارسي  )من اليسار إلى اليمين (
األفراد الجالسين: رجاء الرويشدي، ليلى اللواتي، أمل البلوشي  )من اليسار إلى اليمين (



الفروق األساسية بين 
التأمين التقليدي

والتأمين التكافلي
ض للمخاطر  الجميع في هذا العالم ُمعرّ

والخسائر. وعلى الرغم من أن معظمنا يؤمن 
بقضاء اهلل وقدره ومع ذلك فأننا ما زلنا نبحث 

عن طرق ُتجنبنا وُتجنب أفراد األسرة من 
الوقوع في مثل هذه المخاطر أو التقليل من 
آثارها والخسائر التي قد تنتج عنها وذلك من 

خالل شركات التأمين.

أن الهدف من أي شركة تأمين تقليدية هو 
اإلستفادة وتحقيق الربح من إدارة مخاطر 

التأمين. ومن هذا المنطلق، تم تقديم 
التأمين التكافلي وادخاله في نطاق السوق 

من أجل أن ُيوفر لحاملي الوثائق راحة البال 
عبر التقليل من مخاطر الحوادث المؤسفة 

إال أنها تهدف في المقام األول إلى إفادة 
حاملي الوثائق.

قد تتضح الفروق األساسية بين التأمين 
التقليدي والتأمين التكافلي عند إتباع إجراءات 

التأمين وتنعدم في بعضها. نوضح أدناه 
الفروق األساسية بين التأمين التقليدي و 

التأمين التكافلي:

عائشة العلوي

تنفيذي  - تسويق - التأمين المصرفي 



الفروق األساسية بين التأمين التقليدي و التأمين التكافلي

التأمين اإلسالميالتأمين التقليديالموضوع

آلية انتقال األخطار: تنتقل األخطار إلى عقد التأمين
الطرف المتخصص )شركة التأمين(

 آلية مشاركة األخطار التبادلية و
مسؤولية المشارك

فائدة متبادلة/ضمانات مشتركةتعظيم األرباح لمزايا المساهميناألهداف االقتصادية

المشغل )مدير الصندوق(المؤمن دور شركة التأمين

الشريعة/اللوائحاللوائح القوانين الوضعيةالقوانين

لوائح قواعد السلوك لمزايا األعمال/ اإلطار األخالقي
 تعظيم القيم طويلة األجل

للمساهمين

 أخالقيات األعمال اإلسالمية/المسؤولية
االجتماعية

عقد تأمين تعاوني بين جملة الوثائق عقد التأمين التجاري )عقد ثنائي( أشكال العقد
)عقد أحادي( عقود الوكالة/المضاربة/

الكفالة التعاونية و اإلسالمية )عقد 
ثنائي(

 إمكانية التأمين/تكوين األرباح/طرقبوليصة تأمين سياسية اإلكتتاب
التأمين

 إطار الشريعة )تقييد األعمال الحرام(/
إمكانية التأمين/ طرق التأمين

 عدم وجود قيود على األسهم/الدين االستثمارات
الفوائد

 استثمار متوافق مع الشريعة/بدون
فوائد

حساب المشاركين أو نظام المشاركةحساب المساهمين الفائض

ــي، فــإن الفروق األساســية بيــن التأميــن التقليــدي و التأميــن التكافلــي تكمن في  كمــا هــو واضــح وجلّ
الطريقــة التــي يتــم فيهــا تقييــم المخاطــر، وكيفيــة إدارة صنــدوق التكافــل واســتثماره، واألحــكام 

المســتخدمة فــي العقــود والعمليــات.



ارتبط اسم البولينج في مخيلتي في السنة الدراسية األولى في الجامعة حيث 

كنت أذهب إلى صالة البولينج مع زمالئي في الجامعة في أوقات اإلستراحة وفي 

يوم من األيام رأيت العبي منتخب عمان في حصة تدريبية مع مدرب المنتخب 

فشد انتباهي الطريقة الصحيحة في ممارسة اللعبة، ومنذ ذاك الوقت بدأ 

مشواري في هذه اللعبة بشكل جدي أكثر.

وفي عام 2007 ، بدأت مسيرتي في هذه اللعبة بعد أن اتخذت القرار بأن احترفها 

وأبذل قصارى جهدي لإلنضمام إلى المنتخب الوطني وأحمل علم بلدي وأمثل 

سلطنة عمان خير تمثيل وكلي فخر. وفعال في عام 2009 تحقق ما كنت أسعى 

إليه، بفضل من اهلل وحمده، ومن ثم بفضل الدعم الذي حظيت به من قبل عائلتي 

والمجهود الشخصي الذي بذلته، تم استدعائي للمنتخب لتمثيل سلطنة عمان في 

بطولة دولية.

هنا سأقف وقفة بسيطة، حيث أنني قررت أن اذهب إلى الواليات المتحدة األمريكية 

ألحضر “دورة المدربين” لمدة أسبوع، والحمدهلل حصلت على الشارة الدولية للتدريب 

مصرح بها من قبل اإلتحاد الدولي للبولينج. وبعد عودتي من الدورة ما لبثت عدة 

أسابيع وأتاني اتصال من وزارة الشؤون الرياضية. حيث طلبت مني الوزارة أن استلم 

مهمة تدريب المنتخب الوطني للبولينج للسيدات و أعدهم إعدادًا كاماًل للمشاركة 

في الدورة الثالثة أللعاب رياضة المرأة المقامة في مملكة البحرين، فقبلت المهمة، 

واستلمتها بكل ثقة. كما أنني اتخذتها كتحدي بأن احقق انجاز جديد يحتسب 

 للسلطنة، وبتوفيق من اهلل عز وجل حققت مع منتخب السيدات في تلك الدورة 

10 ميداليات موزعة على 4 مسابقات منها، 3 ميداليات فضية و 7 ميداليات برونزية.

رحلتي مع لعبة البولينج مليئة باإلنجازات، إال أنها لم تأتي من عبث فقد كنت أبذل 

مجهودًا كبيرًا جدًا من التمارين الشاقة وكنت دائمًا أقول في نفسي “ من يخشى 

صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر “ و أتمنى أن تحظى هذه اللعبة بعدد أكثر 

 من الممارسين في السلطنة وخاصة من فئة صغار السن حيث أنها لعبة صديقة

و ال تحمل السلبيات بل أنها تزرع الحب و المودة بين ممارسيها من كل أنحاء العالم.

 غالب البوسعيدي يسمو عاليًا لُيصبح أسطورة البولينج
في سلطنة عمان.

من يخشى صعود 
الجبال يعيش أبد 

الدهر بين الحفر.

اإلنجازات المحلية والدولية:

2008  - لقب بطولة الشركة 
 العمانية القطرية لإلتصاالت 

) النورس ( المركز األول في فئة 
الهواة.

2009  - تحقيق العالمة الكاملة أو 
 الشوط الكامل في اللعبة 

) 300 نقطة (.

2010  - التأهل للنهائيات و ألول مرة 
في بطولة دولية في تايلند.

2011  - تحقيق لقب كأس أفضل 
العب والمقامة في دولة اإلمارات 

العربية المتحدة.

2012  - إحراز لقب بطولة شيفرون 
البحرين الدولية المفتوحة.

 الوصول إلى نصف نهائيات كأس 
العالم للبولينج وألول مرة بإسم 

سلطنة عمان والتي كانت مقامة 
في بولندا.

2014  - أحرزت على بطولة أبوظبي 
الدولية المفتوحة مع جائزة 
تحقيق الشوط الكامل ) 300 (

بطولة صالة الماسة المفتوحة.

بطولة التصنييف اآلسيوي.

2015  - نصف نهائيات بطولة آسيا 
للبولينج.

نهائي بطولة الكويت الدولية 
المفتوحة.

نجاح 
باهـر


