




حضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد المعظم





زمالئي األعزاء،

أتقدم إليكم بأطيب التهاني والتبريكات بمناسبة حلول 
شهر رمضان المبارك، سائًا اهللا العلي القدير أن يُعيده 

علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات.

شهد الربع الماضي تحقيق نجاح باهر، وها نحن اليوم نستهل 
المرحلة التالية بما تحمله في طياتها العديد من الخطط 

والمبادرات التي هي في طور المناقشة واإلعداد. حيث ساهم 
تفاني وإلتزام فريق العمل على مدى األشهر الماضية في 

تحقيق انجازاٍت هائلة، ونحن فخورون جدًا لما بذلناه معً إلى 
جانب فريقنا من جهود جماعية.

إن تدشين التطبيق الهاتفي mInsurance ُيعد ضمن إنجازاتنا 
المميزة في المدينة تكافل وخاصًة أنه أول تطبيق هاتفي 
للخدمات التأمينية في سلطنة عمان. ولكوننا أول شركة 
تأمين تكافلي في سلطنة عمان، فإن التطبيق الهاتفي  

mInsurance ُيعتبر أحد المنتجات التي احتلت الصدارة ضمن 

سلسلة منتجات الشركة التي نفخر بها.

ونأمل في األشهر المقبلة أن تتبلور العديد من خططنا. ومع 
انفتاح سوق التأمين اإلسالمي نحن على أهبة اإلستعداد 

لتحقيق مزيد من النمو والتطور.

بقلوب مؤمنة بقضاء اهلل وقدره وببالغ الحزن واألسى تلقينا 
نبأ وفاة العزيز علينا الشيخ خلفان العيسري.  حيث ستبقى 

أقواله وأفعاله بالتأكيد مصدر إلهاٍم لنا لمواصلة العمل الذي 
شرع في القيام به رحمة اهلل عليه بكل جد واجتهاد. 

أود أن اختتم حديثي بإقتباٍس من الشيخ خلفان العيسري 
“ أحلم كبيرًا، وأطمح عاليً، وأطلق العنان لموهبتك، وبادر 

بتحويل موهبتك إلى مهارات، وتمسك بقيمك، وأجعل 
هدفك ترك إرث ُيذكر قبل رحيلك”. دعونا نستلهم من هذه 

الكلمات الطموحة طريقنا نحو تحقيق مستقبل باهر مشرق.

المهندس خميس الكيومي
عضو مجلس اإلدارة

ساهم تفاني وإلتزام فريق 
العمل في تحقيق

انجازاٍت هائلة

كلمة عضو 
مجلس اإلدارة



تقرير الهيئة العامة لسوق المال
٣٩ مليون ريال عماني حجم التعويضات المدفوعة من شركات التأمين خالل الربع األول من 2015

تشــير المؤشــرات األوليــة غيــر المدققــة لقطــاع التأميــن بــأن حجــم التعويضــات المدفوعــة مــن قبــل   -1

 شــركات التأميــن ارتفاعــا خــال الربــع األول مــن العــام الجــاري بنســبة وقدرهــا 36% لتصــل حوالــي

39 مليون ريال عماني مقارنة بنفس الفترة من العام المنصرم. 

كمــا توضــح البيانــات إلــى ارتفــاع إجمالــي األقســاط المباشــرة للقطــاع  فــي الربــع األول مــن عــام 2015 بنســبة %6    

ــي. ــام الماض ــن الع ــرة م ــس الفت ــة بنف ــي مقارن ــال عمان ــون ري ــت 121.25 ملي ــي بلغ والت

فقــد شــهدت معظــم المنتجــات التأمينيــة ارتفاعــً فــي إجمالــي األقســاط التأمينيــة خــال نفــس   -2

الفتــرة بنســب متفاوتــة،  تصدرهــا التأميــن الصحــي والــذي ظــل محافظــا علــى مســتويات نموه مســجًا 

ارتفاعــً بنســبة  28 %  مقارنــة بنفــس الفتــرة مــن  العــام المنصــرم.

وتبلــغ حصــة التأميــن الصحــي 22% مــن إجمالــي األقســاط المباشــرة للقطــاع مرتفعــة بمقــدار 4% عــن حصــة عــام   

2014. فيمــا  بلــغ ارتفــاع المنتجــات التأمينيــة خــالل نفــس الفتــرة ارتفاعــا حيــث شــهد تأميــن المســؤولية  ارتفاعــً 

ــا  ــث ٣%  ، فيم ــرف الثال ــات الط ــن المركب ــل 7% وتأمي ــن النق ــبة 16%  وتأمي ــي بنس ــاة جماع ــن الحي ــبة  18% وتأمي بنس

ــكات. ــن الممتل ــا تأمي ــة كان أبرزه ــب متفاوت ــً بنس ــرى إنخفاض ــات أخ ــهدت منتج ش

لقــد انعكســت نســب النمــو التــي حققهــا القطــاع فــي إجمالــي أقســاط التأميــن المباشــرة للربــع األول   -3

مــن عــام 2015 بشــكل إيجابــي والتــي بلغــت مــع نهايــة الربــع 61.665 مليــون ريــال عمانــي بزيــادة نســبية 

ــي  ــي الت ــا ه ــرة بأنه ــاط المباش ــرف األقس ــرم وتع ــام المنص ــن الع ــرة م ــس الفت ــن نف ــى 14 % ع ــل إل تص

تحتفــظ بهــا شــركة التأميــن بعــد اســتقطاع مــا يتــم إعــادة تأمينــه لــدى معيــدي التأميــن.

فيمــا بلغــت حجــم التعويضــات التــي دفعتهــا شــركات التأميــن لتغطيــة آثــار المخاطــر التــي تعــرض لهــا حملــة   

ــدر  ــادة تق ــي بزي ــال عمان ــون ري ــي ٣8.76 ملي ــام 2015  حوال ــن ع ــى م ــة  األول ــهور الثالث ــالل الش ــة  خ ــق التأميني الوثائ

ــرم. ــام المنص ــن الع ــرة م ــس الفت ــة بنف ــبتها ٣6% مقارن نس

وتشــير البيانــات عنــد المقارنــة بيــن إجمالــي األقســاط المباشــرة وصافــي األقســاط المباشــرة بــأن معــدل   -4

االحتفــاظ لــدى شــركات التأميــن  ارتفــع خــال الربــع األول بمقــدار 4% حيــث بلغــت  النســبة 51% مقارنــة 

بـــ 47% وتعــد نســب االحتفــاظ  فــي فــرع تأميــن الممتلــكات و التأميــن الهندســي وتأميــن النقــل هــي 

األدنــى مقارنــة بباقــي فــروع التأميــن حيــث بلغــت نســبها 9%، 23%، 21% علــى التوالــي وذلــك نتيجــة 

إلعــادة تأميــن الجــزء األكبــر مــن هــذه األخطــار لــدى شــركات إعــادة التأميــن. ويســاهم تأميــن المركبــات 

والتأميــن الصحــي وتأميــن الحيــاة بالحصــة األكبــر فــي معــدالت االحتفــاظ بمعــدل يصــل إلــى 84% و%59 

ــدل  ــي بمع ــل والهندس ــكات والنق ــات الممتل ــي منتج ــاظ ف ــدالت االحتف ــض مع ــن تنخف ــي حي و 41% ف

احتفــاظ تصــل إلــى 9.8% و14.4% و %17. 



لمحة عن
نائب رئيس هيئة
الرقابة الشرعية

حصل الدكتور محمد داؤود بكر على درجة البكالوريوس في الشريعة من 

جامعة الكويت في العام 1988م، ودرجة الدكتوراه من جامعة سانت اندروز في 

المملكة المتحدة في العام 1993م، ودرجة البكالوريوس في الفقه من جامعة 

ماليزيا في العام 2002م. يشغل حاليً منصب الرئيس التنفيذي للمعهد الدولي 

للتمويل اإلسالمي ومنصب الرئيس التنفيذي لشركة أماني لالستشارات المالية 

اإلسالمية الدولية في دبي/ لوكسمبورغ وأماني لالستشارات اإلسالمية والتعليم 

في دبي. سبق له أن شغل منصب نائب رئيس الجامعة اإلسالمية الدولية في 

ماليزيا ورئيس المجلس االستشاري الشرعي للبنك المركزي الماليزي ورئيس 

المجلس االستشاري الشرعي للجنة الماليزية لألوراق المالية ورئيس المجلس 

االستشاري الشرعي بهيئة البوان للخدمات المالية.

يشغل الدكتور محمد بكر أيضً عضوية هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات 

المالية اإلسالمية ومؤشر داو جونز لألوراق المالية اإلسالمية في نيويورك 

وعضوية العديد من المؤسسات المالية األخرى داخل وخارج ماليزيا، كما ُنشرت 

له العديد من الدراسات واألبحاث.

الشيخ الدكتور محمد داؤود بكر
نائب رئيس هيئة الرقابة الشرعية



كلمة الرئيس 
التنفيذي

زمالئي األعزاء،

مبارك لكم جميعً شهر رمضان الفضيل. إنه شهر كريم بنفحاته الرمضانية المباركة حيث ُندرك فيه أهمية تقدير قيمة األمور 
التي نعتبرها أمورًا بديهية ومسلمً بها في حياتنا اليومية الروتينية. إنه الشهر الذي نتعاطف فيه ونشعر بمعاناة وكفاح بني 

البشر. لذا فإننا نمتلك الفرصة بأن نكون ممتنين لكل ما نملكه وأن ُنجدد إلتزامنا بالمسؤولية االجتماعية. 

إنها فرصة رائعة لنشر وغرس روح التعاطف لدى موقع عملنا، حيث انه المكان الذي نقضي فيه جزءًا كبيرًا من حياتنا، ونتعامل 
مع كثيٍر من الناس مثل زمالئنا، وعمالئنا، ومساهمينا إلى جانب شريحة من مجتمعنا الذي كرسنا أنفسنا من أجل خدمتهم. 

إنه بالفعل الوقت المناسب للتفكير فيما نقوم به وكيف ُنضفي تغييرًا ملموسً في حياة الكثيرين. فقد تكون األعمال 
البسيطة المنجزة من قبل شخٍص ما في غير محل تقدير من اآلخرين كما وقد ال ُندرك بأنها ُتعد جزءًا ال يتجزأ من النظام 

الذي يوفر لنا أمنً ماليً في وقت حاجتنا له! مثل أن يحرص شخص على حفظ ملفاتنا بشكل صحيح، أو حرص شخص آخر بالرد 
على المكالمات في الوقت المناسب. فإن تقديرنا للخدمات التي يقدموها والجهود التي يبذلوها سُتساهم بالتأكيد في 

مساعدتنا على القيام بعملنا على نحو أفضل وجعله المكان األنسب لممارسة مثل هذه القيم الكريمة.

أدرك أن معنى التعاطف هو أن اضع نفسي مكان شخص آخر واعيش تجربته. فهو ال يعني التعامل مع اآلخرين كما ترغب 
أن يعاملوك، إال أنه يعني أن تضع نفسك مكان ذلك الشخص وتتفهم احتياجاته. كما أنه يعني أن تدع انحيازك ومعتقداتك 

ومشاعرك جانبً وأن تضع نفسك مكان الشخص اآلخر، وتستجيب بعدها بنفس سلوك وتوقعات ردة فعل الشخص الذي 
وضعت نفسك مكانه. فالتعاطف هو القدرة على رؤية العالم مثلما يراها الشخص 

اآلخر، لتبادل وفهم مشاعره واحتياجاته واهتماماته.

دعونا معً خالل هذا الشهر الفضيل نلتزم بممارسة مبدأ التعاطف نحو زمالئنا، 
ونكتشف بعدها قدرة التعاطف في إحداث تغيير إيجابي ملموس في بيئة 

عملنا. فلنطلق العنان معً ونجعل التعاطف بتأثيره اإليجابي ُيحدث في 
نفوسنا روح العمل كأسرة واحدة التي تكرس جهودها لخدمة مساهمينا 

بنفس مشاعر التعاطف التي نمارسها مع بعضنا البعض.

ودعونا كذلك نقف لحظة صمت ونسترجع الذكرى األليمة لرحيل الشيخ 
خلفان العيسري. الرجل الفذ الذي ترك خلفه بصمة مؤثرة في قلوبنا لما تمتع به 

من شخصية المعة، وستظل أعماله الخيرة ومبادراته اإلنسانية في التأثير إيجابً 
في طريقة تفكيرنا حتى بعد رحيله.

أتقدم أخيرًا بأحر التهاني وأطيب التمنيات لكم وألسرتكم الكريمة 
بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. وكل عام وأنتم بخير.

أطيب التمنيات،

جاوتم داتا
الرئيس التنفيذي

دعونا معً خالل هذا الشهر 
الفضيل نلتزم بممارسة مبدأ 

التعاطف نحو زمالئنا



كلمة نائب 
الرئيس 
التنفيذي

الزمالء األعزاء،،

في هذا العدد خصصنا موضوع الغالف للشيخ الداعية المكرم خلفان بن محمد العيسري - رحمه اهلل، عضو لجنة 
الرقابة الشرعية في شركة المدينة للتأمين، تقديرًا لجهوده واعتزازًا لحضوره وجهوده التي تجاوزت جغرافيا الحدود، 

وحضوره الذي قلما يتكرر في تاريخ الوجود.

قال جمال الدين األفغاني : “الجاهل الحي ميت، والعالم الميت حي” 

ومن هنا نرى ضرورة تضافر الجهود ومساهمة جميع محبي الشيخ في حفظ ونشر إرث الشيخ رحمه اهلل، كلٌ بطريقته، 
هذا وفاًء والتزامً واحترامً وأدبً لمكانة العلماء والدعاة العاملين في اإلسالم.

إن هذا الوجود الذي يتبعه العدم لمثل شخصه رحمه اهلل، ))كل شيء هالك إال وجهه((، إشارة لكل معتبر لبيب وفطن 
إلى أن الناس ثالثة أصناف:

1.   صنفٌ يترك أثرًا حميدًا لنوره وذكراه،

2.  وصنفٌ يترك خرابً وظلمً تتالحقه اللعنات،

٣.  وصنفٌ وجوده كعدمه، كان كأن لم يكن.

رسالتي األولى هنا،،، 

أن يستغل كل واحد منا وقته، أي حياته، يبذل جهده علمً 
وعماًل ليكون منتجً وذو أثٍر ُيحمد، وكما قال اإلمام الحسن 

البصري رحمه اهلل: ))ليكن يومك أفضل من أمسك وغدك 
أفضل من يومك((

رسالتي الثانية،،

ليكن مقياس نجاح العمل لديك إخالصك
ال طلب ثناء الناس عليك.

رسالتي الثالثة،،

لنحرص على إنجاز العمل بجودة وإحسان.

تحياتي،،

أسامة البرواني
نائب الرئيس التنفيذي

أمين سر مجلس اإلدارة

ليكن يومك أفضل من أمسك 
وغدك أفضل من يومك.



الرجل الفذ الذي ترك 
أثرًا طيبً راسخً.

ترك الشيخ خلفان العيسري - رحمة اهلل عليه عند 
رحيله في قلوبنا أسى بليغً وحزنً عميقً، حيث 

ُيعتبر رحمة اهلل عليه فقيدًا للوطن لما تمتع به من 
شخصية المعة، ولما في كلماته من وقع كبير 

مليئ بمعاني األمل والتفاؤل في نفوس جميع من 
انصت لخطبه وحضر حلقاته الدراسية.

وقد كان الشيخ خلفان العيسري رحمة اهلل عليه المؤسس المشارك، 
 والمدير العام والمدرب التنفيذي الفعال في مؤسسة 

‘Prosper and The Coach’ التي ُتركز على الثقافة المؤسسية والريادية. 

الشيخ خلفان العيسري

قصة العدد



تمتع الشيخ رحمه اهلل بخبرة واسعة في مجال اإلدارة الفنية 
وإدارة الموظفين ألكثر من عقدين من الزمن، كانت من 

ضمنها 10 أعوام على مستوى الشركات.

ولكونه كان مدربً ووسيطً في القيادة الشخصية بمعرفة 
واسعة وخبرة في اإلدارة المتعددة الثقافات والسلوك 
التنظيمي، فقد اعتبر رحمة اهلل عليه شخصية ملهمة 

ونموذجا يحتذي به الكثيرين.

طور الشيخ خلفان العيسري رحمه اهلل، عبر السنوات، وقام 
بتقديم برنامٍج قّيم حول السالمة في قطاع النفط والغاز 

في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. كان الشيخ 
خلفان عضوًا في مجلس إدارة ست شركات في مجاالت 
التعليم، والتدريب، وخدمات النفط، والبحث والتطوير في 

مجال الطاقة البديلة. تم تعيينه عضوًا في مجلس الدولة، 
وتولى منصب نائب رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية التي 

تتولى التركيز على صياغة التوجه اإلستراتيجي والتوصية 
بتشريعات في مجال بناء قدرات الموارد البشرية على 

المستوى الوطني. كما كان رحمة اهلل عليه عضوًا في غرفة 
تجارة وصناعة ُعمان كنائب رئيس لجنة المشاريع الصغيرة 

والمتوسطة.

وقد ساعد فهمه الواسع وخبرته في مجال الشريعة في 
المساهمة بتعليم المجتمعات المحلية في سلطنة عمان 
مبادئ الشريعة اإلسالمية. وكانت لمحاضراته التي أقيمت 
في الجامع األكبر، والجامعات، والمؤسسات والمنظمات، 

محليً كانت أم دوليً، األثر الكبير في نفوس الحاضرين.

وكان الشيخ خلفان عضوًا في هيئة الرقابة الشرعية في 
المدينة تكافل.



المدينة تكافل ُتدشن
                            :  أول تطبيق 

هاتفي للخدمات التأمينية 
في سلطنة عمان

ــن  ــد األول م ــً ُيع ــً هاتفي ــان، تطبيق ــلطنة عم ــي س ــي ف ــن تكافل ــركة تأمي ــل أول ش ــة تكاف ــت المدين أطلق
نوعــه فــي الســلطنة. حيــث ُيعتبــر هــذا التطبيــق الهاتفــي تطبيقــً متطــورًا يحتــوي علــى العديــد مــن 
 mInsurance المزايــا التــي تمنــح العمــالء فرصــة إلنجــاز معامــالت التأميــن أينمــا كانــوا وفــي أي وقــت. وُيعتبــر
التطبيــق الهاتفــي األول لخدمــات التأميــن فــي ســلطنة عمــان، وبذلــك ُيســاهم فــي تعزيــز مســتوى 
ــق  ــذا التطبي ــد ه ــتويات. وُيع ــى المس ــى أعل ــا إل ــل ورفعه ــة تكاف ــا المدين ــي ُتقدمه ــة الت ــة المرموق الخدم
الجديــد تطبيقــً واعــدًا لقطــاع التأميــن، وسُيســاهم فــي تمكيــن الشــركة مــن التواصــل الدائــم مــع عمالئها 
وخدمتهــم بشــكل أفضــل، إلــى جانــب تثقيفهــم حــول منتجــات التكافــل مــن حيــٍن آلخــر. قامــت الشــركة 
بتقديــم مناضــد إلكترونيــة للخدمــة الذاتيــة، ســيتم توزيعهــا فــي مواقــع رئيســية بالســلطنة لُتســهل 
للعمــالء عمليــة انجــاز معامــالت التأميــن بســرعة وبــكل راحــة وعلــى مــدار الســاعة بدعــم مــن فريــق مؤهــل 

ــاعدة. ــم المس ــاالت لتقدي ــز االتص ــي مرك ف

ويحمــل التطبيــق العديــد مــن المزايــا التــي تمنــح العمــالء الراحة وذلــك عبــر أجهزتهــم الذكية. حيــث بإمكان 
ــات  ــالت المطالب ــاز معام ــابقة، وانج ــد الس ــدة أو تجدي ــن جدي ــة تأمي ــدار وثيق ــق إص ــذا التطبي ــر ه ــالء عب العم

بــكل ســهولة، ومعرفــة األســعار، وتحديــد مواقــع الفــروع، وورش التصليــح والمستشــفيات وغيرهــا الكثيــر.

وتعليقــً علــى حــدث تدشــين التطبيــق الهاتفــي mInsurance ، أشــار الفاضــل أســامة البروانــي، نائــب الرئيــس 
التنفيــذي لشــركة المدينــة للتأميــن، بقولــه: “ ُتعتبــر المدينــة دائمــً الســباقة فــي االبتــكار فــي قطــاع التأميــن، 
ويســرنا ضمــن سلســلة اإلصــدارات األولــى لخدماتنــا، أن ُندشــن التطبيــق الهاتفــي الــذي يحتــوي علــى العديــد 
ــا.  ــتوى خدماتن ــز مس ــأنه تعزي ــن ش ــذي م ــة وال ــة الذاتي ــة للخدم ــد إلكتروني ــا mInsurance ، ومناض ــن المزاي م
ــي  ــك ف ــاهم كذل ــذي سُيس ــاالت ال ــز االتص ــي مرك ــص ف ــق مخص ــل فري ــن قب ــن م ــم كال القناتي ــم دع ويت

تعزيــز عالقتنــا مــع العمــالء بالتواجــد إلــى جانبهــم كلمــا احتاجــوا إلينــا”.

ــذا  ــر ه ــزت عب ــي ُأنج ــة ل ــك أول معامل ــل كذل ــهد الحف ــد ش ــاًل: “ وق ــي، قائ ــامة البروان ــل أس ــاف الفاض وأض
التطبيــق، وتــم انجــاز تجديــد وثيقــة تأميــن المركبــات لعميــل فــي بضــع دقائــق. ويتوفــر التطبيــق الهاتفــي 
ــت  ــر اإلنترن ــة عب ــر المخصص ــر المتاج ــه عب ــن تحميل ــد، وُيمك ــل وأندروي ــزة أب ــتخدمي أجه mInsurance لمس

.”mInsurance“ باســتخدام كلمــة البحــث



قم بإصدار وثيقة 
جديدة  أو جدد 

وثيقتك السابقة.

قم بتسجيل 
المطالبات وتتبعها.

يمكنك عبر 

تطبيق الهاتف 
النقال  سهل 

االستخدام:
 • إصدار وثيقة جديدة أو    تجديد وثيقتك 

   السابقة 

• تسجيل المطالبات وتتبعها 

• التعرف على منتجاتنا 

• طلب المساعدة من مكتب الخدمات لدينا 

• تلقي تنبيهات وتحديثات    بشكل منتظم



جامعة السلطان قابوس
معرض فرص العمل والتدريب

شاركت شركة المدينة للتأمين  خالل الفترة من 10-12 مارس، 
وبناًء على دعوة كريمة من مركز التوجيه الوظيفي بجامعة 

 السلطان قابوس في معرض فرص العمل والتدريب
لعام 2015 حيث يعتبر هذا المعرض النسخة السادسة عشر. 

وتم افتتاح المعرض من قبل معالي الشيخ عبدهلل بن ناصر 
البكري وزير القوى العاملة.

 يهدف هذا المعرض إلى توفير فرص عمل وتدريب لطالب 
وخريجي جامعة السلطان قابوس، حيث يشمل المعرض 

فرص للتوظيف والتدريب وكذلك منح الطلبة الجدد فرصة 
لإلطالع على إختيارات مختلفة للتخصّصات األكثر طلبآ في 

سوق العمل الواعد.

وتراوح عدد زوار المعرض حسب بيانات الجامعة ما بين 15 
ألف زائر وبمشاركة 65 مؤسسة من القطاعين الحكومي 

والخاص. ويوفر المعرض 1400 فرصة للعمل وأكثر من 1000 
فرصة للتدريب.

شاركت الشركة بمجموعة من المنتجات التأمينية التكافلية 
وقام موظفي الشركة بشرح واٍف عن المنتجات المتوافقة 

مع الشريعة ، وتم أيضآ تقديم شرح واٍف عن الفرص 
الوظيفية الحالّية والمستقبلية في الشركة.

حيث ابدىالمسؤولين  في الجامعة والطلبة شكرهم 
للتوضيح المقدم من الشركة كما وابدوا إهـتمامهم 

بمنتجات الشركة والفرص الواعدة للعمل في القطاع 
التأميني التكافلي. 

تعزيز الفرص الوظيفية
المدينة تكافل في 

معرض فرص العمل 
 والتدريب بجامعة
السلطان قابوس

فرص واعدة للعمل في القطاع 
التأميني التكافلي.



ُيعتبر اإلجهاد المرتبط بإرتفاع درجات الحرارة أمرًا ضارًا قد 
يودي بحياتك. ففي كل صيف تودي نوبات الحرارة بحياة 

العديد من العمال إال أن تلك الحاالت يمكن الوقاية منها. 
حيث أن ضربات الحرارة التي ال تقتل مباشرًة قد تتسبب في 

تعطل عمل أعضاء الجسم األساسية مثل القلب والكبد 
والكلى، كما تؤدي إلى تلف العضالت، وزيادة مشاكل الجهاز 

العصبي وأمراض الدم. إن العمال الذين يعانون من اإلجهاد 
الحراري هم أكثر عرضًة لمخاطر الحوادث نظرًا ألنهم أقل 
حذرًا ويمكن أن يكونوا مضطربين. وُيعتبر اإلجهاد الحراري 
عامل رئيسي خطير في دول الخليج العربي ولفترة طويلة 

خالل العام. وبالنظر في هذه القضية السائدة، اجتمع 
ممثلي كل من شركة صحار ألمنيوم، ووزارة الصحة، ووزارة 

القوى العاملة، وشركة المدينة تكافل وشركة مارش ُعمان 
ش.م.م، اجتمعوا معً وقاموا بتنظيم “الندوة الدولية إلدارة 

اإلجهاد الحراري”، تحت رعاية سعادة الشيخ مهنا بن سيف 
اللمكي محافظ شمال الباطنة، وذلك لتبادل المعارف 

ومناقشة أساليب وممارسات الوقاية من اإلجهاد الحراري 
وإدارته ومراقبته والتخفيف من آثاره.

افتتح الندوة المهندس سعيد بن محمد المسعودي، الرئيس 
التنفيذي لشركة صحار ألمنيوم، وذلك تحت رعاية سعادة 

الشيخ مهنا بن سيف اللمكي.

وكان المتحدث الرئيسي في الندوة الفاضل الدكتور توماس 
برنارد، بروفيسور ورئيس قسم الصحة البيئية والمهنية في 

جامعة جنوب فلوريدا في تامبا بالواليات المتحدة، الذي يعد 
خبيًرا عالمًيا في إدارة اإلجهاد الحراري. وتطرق الدكتور برنارد 

خالل كلمته حول أساليب الرصد البيئي، والتقدير، وفحص 
اإلجهاد الحراري والسيطرة عليه. كما وأكد الدكتور توماس 

برنارد على أهمية توفير مكان عمل مخصص لرصد وإدارة 
اإلجهاد الحراري والعمل على التخفيف من حدته، ال سيما في 

معامل صهر المعادن بمنطقة الخليج العربي. وأعقب كلمة 
المتحدث الرئيسي عرض قدمه الدكتور راجيف أرافينداكشان، 
بروفيسور وطبيب قسم الطب الوقائي في كلية بوشباغيري 
الطبية ومركز األبحاث في كيرال بالهند، وذلك حول استخدام 

مؤشرات اإلجهاد الحراري لقياس اإلجهاد الحراري وإدارته.

كما تفضل الدكتور مونجاناث. جي ، المستشار الطبي لدى 
شركة صحار ألمنيوم، بتقديم شرح واٍف عن نموذج صحار 

ألمنيوم الناجح إلدارة اإلجهاد الحراري، وتقاسم الخبرات في 
مجال إدارة اإلجهاد الحراري.

وتحدث الدكتور محمد اليزيدي، مدير الصحة البيئية والمهنية 
في وزارة الصحة، عن لوائح وأنظمة الصحة والسالمة المهنية 

بسلطنة عمان حول إدارة اإلجهاد الحراري. وتطرق الدكتور 
يونس الشيزاوي، المدير الطبي ورئيس قسم الصحة البيئية 
والمهنية في المديرية العامة للشؤون الصحية في صحار، 

تطرق حول التدبير العالجي السريري للحرارة التي ُتحدث 
األمراض مع موظفي دوائر الصحة والسالمة وحماية 

البيئة والموارد البشرية من مختلف الشركات في صحار 
ومسقط، وأعضاء لجنة الصحة في المجلس الخليجي 

لأللمنيوم )من معامل صهر المعادن بدول مجلس التعاون 
الخليجي(. وشارك ممثلين من وزارة الصحة، ووزارة القوى 

العاملة وكذلك الهيئة العامة للتأمينات االجتماعية، واألطباء 
والممرضين من مختلف مرافق الرعاية الصحية واستفادوا 

من الندوة.

وُتعد هذه الندوة هي المبادرة األولى على اإلطالق التي 
ُتنظم في دول مجلس التعاون الخليجي حول إدارة اإلجهاد 

الحراري، وقد القت الندوة إقبااًل وإهتمامً كبيرُا من قبل 
األطراف المعنية. حيث أن زيادة الوعي والتثقيف حول اإلجهاد 

الحراري ُيساهم في تقليل عدد ضحايا اإلجهاد الحراري.

الندوة الدولية
 إلدارة

اإلجهاد الحراري



بدايتي كانت في عام 2010 وذلك لحب اطالعي على برامج 
ومغامرات الغوص. قد اتجهت إلى السنوركل أو ما يعرف 

)بالغوص السطحي ( لكوني مبتدئً بهذه الرياضة وال اتعدى 
عمق 5 أمتار أو أقل. ازداد إصراري وشغفي بالرياضة، حيث 

شاركت بدورات داخلية في 2011، وهلل الحمد،  حققت رقم 
جيد في كتم النفس ألول مره ولمدة 2:30  ونزول عمق 10 أمتار.

وكغيري من الرياضيين، واجهتني صعوبات وعقبات كثيرة 
لكن بالصبر واإلصرار وتحدي النفس تغلبت على المخاوف 
والحمد هلل، ألن الشعور بالغوص ال يمكن وصفه أبدا حيث 

أصبح اآلن جزءًا ال يتجزأ من حياتي.

في عام 2012 كثفت التمارين حتى وصلت إلى عمق 16 متر، 
ولم اكتفي بهذا القدر من األرقام، وكللت جهودي بالتمارين 

سواء في البحر أو  في المسابح  المخصصة في مجمع 
السلطان قابوس الرياضي ببوشر.

تطورت رياضة الغوص الحر بشكل ملحوظ على المستوى 

المحلي في السنوات الماضية، حيث حققت رقم قياسي 
بنزول 26 متر وكتم النفس لمدة 4:20 وذلك بالتدرب شخصيً 

مع بطل العالم الصربي )برانكو بتروفيتش ( أثناء زيارته األولى 
لسلطنة عمان، وكان شرف لي بالتدرب معه ومعرفة أسرار و 
طرق كتم النفس واإلسترخاء الصحيحة قبل النزول لألعماق. 

ويبقى طموحي برياضة الغوص الحر بالمشاركة دوليً من 
أجل رفع علم السلطنة.

 ومن األسئلة الشائعة هي كيفية التغلب على الخوف:
حيث أن الخوف هو ظاهرة ال يمكن السيطرة عليها بشكل 

إرادي، لكن يمكن كبحها بعدة طرق، حيث أن أول طريقة 
 وأهمها هي عالج الذات بالذات والتدريب الجيد والمتواصل.

 معايير السالمة في الغوص الحر
وجود شخص متمرس أو مدرب معك أمر ضروري جدًا  .1 

التأكد من جميع أدوات الغوص أن تكون بحالة جيده مثل  .2 
) النظارة - أنبوب التنفس - والزعانف(     

لشغفه برياضة الغوص الحر، عبدالعزيز بن محمد 
بن هالل المحذور يكتشف أعماق البحار األخاذة.

أعماق أّخاذة



وجود سكين في حالة ال قدر اهلل اإلشتباك أو اإلنحصار    .3 
في خيوط الشباك.  

األدوات المستعملة في الغوص الحر ) السنوركل (:

األدوات األساسية

النظارة ) الماسك (   .1 
أنبوب التنفس ) السنوركل (   .2 

زعانف   .3 
بدلة الغوص   .4 
حزام األوزان   .5 

 مفهوم الغوص الحر:
هو كتم النفس قدر المستطاع بدون استعمال أسطوانة 

 األوكسجين.

 معلومات بسيطة ومهمة يجب معرفتها:

الهواء الداخل إلى الرئة أو الشهيق يكون محمل بنسبة    • 

21 % أوكسجين }O2{ و 0،04 %    ثاني أكسيد الكربون   
.}CO2{  

الهواء الخارج من الرئة أو الزفير يكون محمل بـ 16 %   •

.}CO2{ و 4 % ثاني أكسيد  الكربون }O2{ أوكسجين

من المالحظ أن الجسم يأخد نسبة 5 % من األوكسجين  • 

الداخل للرئة فقط لكن يخرج 100 ضعف ثاني أكسيد   
الكربون الداخل إلى الجسم، و هذا يعني أن ثاني أكسيد   

الكربون يلعب دور أكبر من األوكسجين في عملية   
التنفس.   



كيف تتم عملية التنفس:
جسم اإلنسان يحتاج لألوكسجين، وحاجة الجسم لألوكسجين تزيد 

بزيادة الحركة. فعندما يتنفس اإلنسان ويأخد شهيق فإن الهواء المحمل 
باألوكسجين يمر عن طريق األنف والفم إلى الشعيبات الهوائية، ومن ثم إلى 

األلفوالي }Alveoli{ في الرئة حيث تتم عملية تبادل الغازات من وإلى الدم 
حيث تقوم األلفوالي بتزويد الدم باألوكسجين واستالم ثاني أكسيد الكربون 
ويتم ضخ الدم بعد تزويده باألوكسجين إلى أعضاء الجسم، بينما تتم عملية 

الزفير للتخلص من ثاني أكسيد الكربون.

كيفية كتم النفس لفترات أطول:
)contraction( التدرب على إطالة وقت حدوث االنقباض  •

كلما طولت عملية االنقباض )contraction( كلما زادت القدرة على كتم  •

النفس لفترة أطول.  

نسبة تحمل ثاني أكسيد الكربون:
تعود الجسم على تحمل نسبة أكبر من ثاني أكسيد الكربون في الدم 

وهذه الطريقة عبارة عن كتم النفس لفترات ثابتة تتخللها عمليات تنفس 
لفترات متقاصرة على سبيل المثال:

تبدأ بأخذ نفس هادئ لمدة دقيقتين، وبعدها تكتم النفس لدقيقة  •

ونصف.  
بعدها تأخذ نفس لمدة دقيقة ونص، وتكتم بعدها لدقيقة ونصف.  •

بعدها تأخذ نفس لمدة دقيقة، يتبعها كتم لمدة دقيقة ونصف ....   •

وهكذا.

نسبة تحمل األوكسجين:
تعود الجسم على تحمل نسبة أقل من األوكسجين في الدم و لفترات ثابتة 

تتخللها عمليات كتم تنفس لفترات متزايدة على سبيل المثال:

تبدأ بأخذ نفس هادئ لمدة دقيقتين، وبعدها تكتم النفس لمدة  •

نصف دقيقة.  
بعدها تأخذ نفس لمدة دقيقتين، وبعدها تحبس النفس لمدة دقيقة.   •

بعدها تأخذ نفس لمدة دقيقتين، يتبعها كتم لمدة دقيقة ونصف ....   •

وهكذا.  

 تفعيل عضالت الصدر والضلوع: 
طبعا عن طريق عمليات اإلحماء اليومية والنتيجة اتساع الصدر وبالتالي  •

زيادة حجم الرئتين في الصدر.  

اإلسترخاء والهدوء التام متطلب أساسي في الرياضة:
بقدر المستطاع تكون عضالت جسمك مسترخية وحركاتك محدودة  •

أثناء كتم النفس حتى ال تستنفذ نسبة األوكسجين في  الدم.  



The Breathing Process
Oxygen is essential for the human body and the body’s need for 
oxygen increases with the increase of body movements. When 
a person breathes (inhale), the air that consist of oxygen passes 
through the nose and mouth to the bronchi and then to the Alveoli 
in the lungs, where the exchange of gases to and from the blood is 
processed. The Alveoli provides the blood with oxygen and receives 
carbon dioxide. Blood is pumped after oxygen is supplied to the 
organs of the body while exhalation is processed to get rid of 
carbon dioxide.

How to hold your breath for a long period of time:

• Train yourself to extend the timing of contraction.

• The more you train yourself, the stronger you will become in 
holding your breath. 

CO2 TOLERANCE STATIC TABLE 

It’s the body’s ability to tolerate a larger percentage of carbon 
dioxide in the blood. This is one way of breath-holding for fixed 
periods of time included by interrupted breathing processes, for 
example:

• Start by taking a calm breath for 2 minutes, then hold your 
breath for a minute and a half.

• Take a breath for a minute and a half, then hold your breath for a 
minute and a half.

• Take a breath for a minute, then hold your breath for a minute 
and a half….. and so on.

O2 TOLERANCE STATIC TABLE 

It’s the body’s ability of tolerating less percentage of oxygen in 
blood for fixed periods included by breath-holding processes for 
longer periods of time, for example:

• Start by taking a calm breath for 2 minutes, then hold your 
breath for half a minute.

• Take a breath for 2 minutes, then hold your breath for a minute.

• Take a breath for 2 minutes, then hold your breath for a minute 
and a half….. and so on.

Expanding chest and rib muscles

• By warming-up on a daily basis it will increase the chest width 
and thus will increase the lung capacity. 

Total relaxation and calmness are prerequisites for this sport

• Muscles of your body should be relaxed and your movement 
should also be limited during breath-holding process to avoid 
oxygen exhaustion in blood.


