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طموحات
تحققت،

مسيرة
تقاسمناها،

وآمال مستقبلية
نسعى لتحقيقها.





كلمة عضو 
مجلس اإلدارة

زمالئي االعزاء:

ُعمان ستحتفل بعيدها الـ 45 في نوفمبر الجاري وذلك بشعور 
من الفخر والفرح وأتمنى لكم السعادة بهذه المناسبة 

الطيبة. إنها لحظة مضيئة في تاريخنا الماضي عبر األجيال 
في كل ما حققناه كأمة، تحت القيادة القديرة والحكيمة 

لحضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد، ونحن 
نتطلع إلى مزيد من اإلنجازات واالزدهار في السنوات القادمة.

حققت السلطنة إنجازات في كافة المجاالت بما فيها 
المجال الذي نعمل به وليس أدل على ذلك من فتح المجال 

مؤخرا أمام التأمين اإلسالمي. بما أننا أول شركة تأمين 
تكافلي في سلطنة عمان فإننا مسؤولون عن النهوض بهذا 

القطاع الهام. قمنا خالل الفترة الماضية بابتكار الوسائل 
التي تؤدي إلى تقديم أفضل الخدمات للعمالء والمساهمة 
في نمو االقتصاد الوطني وحرصنا في كل ما نقوم به على 

االلتزام بأعلى معايير الجودة والتميز وكسب ثقة العمالء. 

كان الربع األخير جيدا بالنسبة للشركة حيث قمنا بتنفيذ 
العديد من األنشطة منها برنامج تطوير الموظفين وتوسعة 

شبكة األعمال من خالل افتتاح فرع جديد لنا في روي 

والدخول في شراكة مع برنامج “تكاتف” لخبرة العمل وهو 
البرنامج الذي ساهم في توفير المهارات العملية الالزمة في 

مجال التأمين اإلسالمي الثنين من الموظفين. 

شهد العرض الترويجي “اربح سيارة ميني كوبر” مشاركة 
واسعة خالل العام حيث شهدت عملية السحب النهائية 

مشاركة واسعة وجاء هذا العرض من المدينة تكافل كواحد 
من أنجح العروض الترويجية. 

لدينا الكثير خالل الشهور القادمة ولكننا ننتهز مناسبة العيد 
الوطني الخامس واألربعين المجيد إللقاء الضوء على بعض 

اإلنجازات التي تحققت حتى اآلن ونؤكد من جديد على 
التزامنا األكيد بالمساهمة في نمو ورخاء السلطنة. 

صالح بن ناصر الريامي 
 رئيس لجنة التدقيق واإللتزام

عضو مجلس اإلدارة

إنها لحظة مضيئة في تاريخنا 
الماضي عبر األجيال في كل ما 

حققناه كأمة،  ونحن نتطلع إلى 
مزيد من اإلنجازات واالزدهار في 

السنوات القادمة.



تقرير الهيئة العامة لسوق المال
 9٪ نسبة إرتفاع أقساط التأمين و247 مليون ريال إجمالي قيمة األقساط المكتتبة في النصف  األول من

عام 2015م

أوضحت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال وفقا للبيانات المالية غير المدققة والمقدمة من 
قبل شركات التأمين إلى أن:

 قطاع التأمين بالسلطنة قد حقق نموًا في إجمالي قيمة أقساط التأمين المكتتبة خالل النصف األول من  العام 2015م 
مقارنة بنفس الفترة  من العام الماضي  و قد تفاوتت نسب اإلرتفاع حسب أنواع فروع التأمين المختلفة. 

كما إرتفعت  قيمة األقساط التأمينية المكتتبة المباشرة خالل النصف األول من عام 2015م بنسبة:

بلغت 9٪ مقارنة  بالنصف األول من العام  السابق بمقدار  بلغت  20 مليون ريال عماني، حيث بلغ إجمالي قيمة هذه 
األقساط 246 مليون ريال مقارنة  بــ 226   مليون ريال سجلت خالل النصف األول من عام  2014م، وقد تفاوت نسب النمو 

بين كافة فروع التأمين ، في حين سجل فرع تأمين الممتلكات وفرع تأمين الهندسي وفرع تأمين السيارات الشامل 
انخفاضا بسيطًاوانعكست نسب النمو التي حققها القطاع في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة والمباشرة للنصف 

األول من عام 2015م إيجاًبًا على إجمـالي صافي األقساط  المباشرة وهي األقساط التي تحتفظ بها شركة التأمين بعد 
استقطاع ما يتم إعادة تأمينه لدى معيدي التأمين ، وارتفعت إجمالي قيمة صافي األقساط المباشرة خالل النصف 

األول من عام 2015م بنسبة نمو بلغت 13٪ مقارنة بنفس الفترة من العام 2014م.

حقق تأمين الحياة الجماعي  وفرعي التأمين الصحي النسب األعلى في النمو من بين فروع التأمين المختلفة 
في النصف األول من عام 2015:

 إرتفاعًا بنسب نمو بلغت 55٪ و54٪ على التوالي مقارنة بنفس الفترة من عام 2014م وانعكست نسب النمو التي حققها 
القطاع في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة والمباشرة للنصف األول من عام 2015م إيجاًبًا على إجمـالي صافي 

األقساط  المباشرة وهي األقساط التي تحتفظ بها شركة التأمين بعد استقطاع ما يتم إعادة تأمينه لدى معيدي 
التأمين ، فقد ارتفع إجمالي قيمة صافي األقساط المباشرة خالل النصف األول من عام 2015م بنسبة نمو بلغت٪13 

مقارنة بنفس الفترة من العام 2014م.

تعد نسب االحتفاظ  في فرع  التأمين الهندسي وتأمين النقل و  تأمين الممتلكات هي األدنى مقارنة بباقي 
فروع التأمين حيث بلغت نسبها 18% 15% 9% على التوالي:

 وذلك نتيجة إلعادة تأمين الجزء األكبر من هذه األخطار لدى شركات إعادة التأمين في المقابل كانت نسبة االحتفاظ  
في فرع تأمين المركبات )الشامل والطرف الثالث( هي األعلى بين فروع التأمين المختلفة لتسجل ما نسبته 88٪ في 
التأمين الشامل  و84٪ لتأمين الطرف الثالث، كما نالحظ من خالل الرسم البياني أدناه ارتفاع نسبة االحتفاظ  في فرع 
تأمين الحياة الفردي لتسجل ما نسبته 67٪ ومما يمكن اإلشارة إليه أن الشركات الوطنية تمثل الجزء األكبر من سوق 

التأمين في السلطنة، ، وتحتل المرتبة األولى بين هذه الشركات  الشركة الوطنية للتأمين على الحياة و العام، حيث تبلغ 
حصتها من أقساط التأمين المباشرة 52  مليون ريال وبنسبة 21 ٪، تليها شركة ظفار للتأمين بنسبة 16٪ ومن ثم الشركة 

العمانية المتحدة للـتأمين بنسبة 9 ٪ وثم الشركة األهلية بنسبة ٪8.

الجدير بالذكر أن الهيئة العامة لسوق المال متمثلة في المديرية العامة لإلشراف على التأمين تعمل على إصدار تقرير 
نصف سنوي حول أداء قطاع التأمين بالسلطنة  ويتم نشره عبر موقعها اإللكتروني. 



لمحة عن عضو
هيئة الرقابة الشرعية

حصل الشيخ عبدالستار علي القطان على درجة البكالوريوس في الشريعة 
من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية في العام 1992م. ُيعد اآلن في 

أطروحة للحصول على درجة الماجستير في الفقه المقارن في كلية الشريعة 
والدراسات اإلسالمية بجامعة الكويت. يعمل الشيخ عبدالستار مقررًا لهيئة 

الفتوى والرقابة الشرعية لبيت التمويل الكويتي ويشغل منصب المراقب 
المالي الشرعي للقطاع المصرفي في بيت التمويل الكويتي ومنصب العضو 

المنتدب في هيئة االستشارات الشرعية والشؤون القانونية بشركة أعيان 
لإلجارة واالستثمار ومدير عام شركة الشورى لالستشارات الشرعية في دولة 

الكويت. يعمل كذلك خبيرًا مناوبًا في مجمع الفقه اإلسالمي التابع لمنظمة 
المؤتمر اإلسالمي في مدينة جدة وهو عضو في لجنة المعايير الشرعية لهيئة 

المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية ومحكم في المركز 
اإلسالمي الدولي للمصالحات والتحكيم في مدينة دبي. يعمل كذلك مستشارًا 

في المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية )البحرين( وهو أيضًا 
عضو في هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في العديد من المؤسسات المالية 

اإلسالمية.

الشيخ عبدالستار علي القطان
العضو التنفيذي، هيئة الرقابة الشرعية



الزمالء ا�عزاء 

حتى ان أكملنا ثالثة أرباع من العام وباقي ربع واحد على نهاية العام. شهد هذا العام العديد من ا�حداث على الساحة 
العالمية والتي كانت لها تأثيرات على نتائج ا�داء في العديد من المجاالت، ومن ذلك تراجع أسعار النفط وخفض قيمة العملة 

الصينية وتراجع أسواق المال وتأجيل تنفيذ بعض العقود وزيادة القلق بشأن المستقبل. على أية حال فقد تأثرت الشركة 
كغيرها من الشركات بهذه الظروف. على الرغم من زيادة حجم نشاط الشركة إال أن نشاط االكتتاب واالستثمار شهد تراجع§. 

على الرغم من هذه التحديات فإنني أشعر بالتفاؤل بالمستقبل وسر هذا التفاؤل هو الثقة في قدرات وإمكانات وكفاءة فريق 
العمل في الشركة وأنا على ثقة من أن روح الفريق الواحد هي التي ستميزنا عن باقي السوق. هناك مقولة شائعة بأن المحن 

والشدائد هي التي تصنع المعجزات وأرى بأن أمامنا فرصة لنثبت �نفسنا وللمساهمين أننا على قدر التحدي. 

ما الذي يجعلني أعتقد أننا فريق قوي؟ 

١. التركيز في النشاط - نؤمن بأهمية االكتتاب الذي يعود بالنفع والذي يعتبر أساس نشاطنا وليس لدينا استعداد التباع السوق 
لمجرد الحصول على نشاط اكتتاب. 

٢. التركيز على خدمة العمالء - لدينا العديد من الطرق التي نتبعها للتركيز على خدمة العمالء والذهاب إلى أبعد من مجرد 
تلبية احتياجاتهم وتوقعاتهم. 

٣. الثقة في كفاءة موظفينا-نحرص على تطوير أفضل الكوادر والموارد البشرية 
والحفاظ عليها ونرى بأنها أغلى أصول الشركة. في بعض ا�حيان نحصل على ا�عمال 

وفي بعض ا�حيان نفقد هذه ا�عمال ولكن على المدى البعيد فإن إيماننا هو أن 
الموارد البشرية هي أهم أصول الشركة. 

٤. التجارب الناجحة السابقة - نجحنا في تجارب سابقة ونحن على ثقة من أننا 
قادرون على تكرار التجربة مرة أخرى. 

في كل ا�حوال فإن العمل الجماعي هو أهم شيء ولذلك أحث الجميع على 
التكاتف بحيث يصبح الربع ا�خير أنجح ا�رباع من حيث ا�داء. 

أنتهز هذه الفرصة وأهنئ الجميع بمناسبة العام الهجري الجديد وبمناسبة 
العيد الوطني أعاد اÎ علينا هذه المناسبات بالخير واليمن ونحن نرفل في الرخاء 

في ظل القيادة الحكيمة من لدن عاهل البالد المفدى! 

مع خالص التحية والتقدير 

جاوتم داتا 
الرئيس التنفيذي 

 العمل الجماعي هو أهم 
شيء ولذلك أحث الجميع 

على التكاتف

كلمة الرئيس 
التنفيذي

تلبية احتياجاتهم وتوقعاتهم. 

٣. الثقة في كفاءة موظفينا-نحرص على تطوير أفضل الكوادر والموارد البشرية 
والحفاظ عليها ونرى بأنها أغلى أصول الشركة. في بعض ا�حيان نحصل على ا�عمال 

وفي بعض ا�حيان نفقد هذه ا�عمال ولكن على المدى البعيد فإن إيماننا هو أن 
الموارد البشرية هي أهم أصول الشركة. 

٤. التجارب الناجحة السابقة - نجحنا في تجارب سابقة ونحن على ثقة من أننا 
قادرون على تكرار التجربة مرة أخرى. 

في كل ا�حوال فإن العمل الجماعي هو أهم شيء ولذلك أحث الجميع على 
التكاتف بحيث يصبح الربع ا�خير أنجح ا�رباع من حيث ا�داء. 

أنتهز هذه الفرصة وأهنئ الجميع بمناسبة العام الهجري الجديد وبمناسبة 
العيد الوطني أعاد اÎ علينا هذه المناسبات بالخير واليمن ونحن نرفل في الرخاء 

في ظل القيادة الحكيمة من لدن عاهل البالد المفدى! 

مع خالص التحية والتقدير 

جاوتم داتا 
الرئيس التنفيذي 



زمالئي ا�عزاء،

نحن ُنقبل في ا�يام القليلة القادمة على اÔبتهاج بمناسبة ٤٥ عام§ من انبالج فجر النهضة،  التي نقلت ُعمان من عصٍر 
إلى عصر ومن أمصاٍر إلى مصر، بقيادٍة راشدة وحكمٍة واضحة،  وأصبحنا على ما نحن عليه من عٍز ونمو، يحترمنا القاصي 

والداني، والكمال Î وحده. 

والناس عند تقييم ا�مور، يتوزعون على مذاهب شتى، منهم من ال يرى خير× قط، ومنهم من ال يرى عيب§، ومنهم المتزلف 
المتسلق، وقليٌل هم المنصفون العادلون، وهذا أمٌر طبيعٌي  في سلوك البشر وفق§ لعقولهم وقلوبهم.

ومتى ما كان اÔنسان صادٌق مع نفسه فسيسعى Ôكمال نقصه وستر عيبه ليكون عادًال مع غيره حتى يتحقق العدل معه.

وكما هو الحديث عن مؤسسة الدولة فمؤسسة الشركة مثلها وكذلك مؤسسة ا�سرة ، وقد علمتنا الحياة حكٌم 
كثيرة أذكر بعضها للتذكير والفائدة الستمطار أفكاركم رد× على السؤال: ماذا قدمت أنت �سرتك ولمؤسستك، وماذا 

قدمت من وطنيتك لعمان، وإن كنت ضيَف عمان فبماذا كافأت الوطن الذي احتضنك لتنمو وتزدهر؟

الثابت الوحيد الذي ال يتغير هو سّنة التغيير.     •

ليس أقوى أفراد النوع هو الذي     •

يبقى، وال أكثرهم ذكاء، بل أقدرهم على التأقلم مع التغيرات.  

ال تنسى! السمكة الوحيدة التي تسبح مع التيار    •
دوم� هي السمكة الميتة.

ال تخشى المعارضة والمواجهة ،، تذكر أن الطائرة الورقية ترتفع     •
عندما تكون معاكسة للرياح وليست معها.

الهدف من الحياة هو الحياة لهدف، والحياة التي تسوى
تتحقق بالتفاؤل وقبول التحدي وصنع اÔنجازات، وإن

لم يحالفك الحظ فاخلق قدرك، ال تستسلم  وكن من صناع الحياة.

أسامة البرواني
نائب الرئيس التنفيذي 

أمين سر مجلس اÔدارة 

الهدف من الحياة
هو الحياة لهدف

كلمة نائب 
الرئيس 
التنفيذي

وكما هو الحديث عن مؤسسة الدولة فمؤسسة الشركة مثلها وكذلك مؤسسة ا�سرة ، وقد علمتنا الحياة حكٌم 
كثيرة أذكر بعضها للتذكير والفائدة الستمطار أفكاركم رد× على السؤال: ماذا قدمت أنت �سرتك ولمؤسستك، وماذا 

قدمت من وطنيتك لعمان، وإن كنت ضيَف عمان فبماذا كافأت الوطن الذي احتضنك لتنمو وتزدهر؟

الثابت الوحيد الذي ال يتغير هو سّنة التغيير. 

يبقى، وال أكثرهم ذكاء، بل أقدرهم على التأقلم مع التغيرات.  

ال تنسى! السمكة الوحيدة التي تسبح مع التيار

ال تخشى المعارضة والمواجهة ،، تذكر أن الطائرة الورقية ترتفع 
عندما تكون معاكسة للرياح وليست معها.

الهدف من الحياة هو الحياة لهدف، والحياة التي تسوى
تتحقق بالتفاؤل وقبول التحدي وصنع اÔنجازات، وإن

لم يحالفك الحظ فاخلق قدرك، ال تستسلم  وكن من صناع الحياة.



”أما في مجال الصحة: فإن الدولة تضع في أول اهتماماتها، 
الرعاية الصحية للمواطنين وتعمل جادة على توفيرها لهم، 

فتوسعنا في إنشاء المستشفيات انطالقا من شعار (الصحة 
حق لكل مواطن) حتى وصلت إلى 79 مستشفى وعيادة تضم 

1200 سرير مقابل 12 سريرا عام 1970.“

”وفي هذا المقام البد أن نشير إلى ندوة المرأة العمانية التي عقدت بسيح المكارم 
بوالية صحار، في أكتوبر المنصرم والتي خرجت بجملة من التوصيات باركناها 

واعتمدناها، ونعتقد أنكم تابعتموها، ومن بينها تخصيص يوم السابع عشر من 
أكتوبر من كل عام يوما للمرأة العمانية، يبرز منجزاتها خالل عام مضى، ويلقي 

الضوء على إسهاماتها في خدمة مجتمعها، وينشر الوعي الصحيح بدورها 
ومكانتها، ويعزز تطلعاتها نحو المستقبل.“

”ان جهودنا يجب أن توجه قبل كل شيء إلى تقوية اقتصادنا، وتنويع 
مشاريعنا االقتصادية للتقليل من االعتماد على المصدر الواحد (النفط). 

ولتحقيق هذا الهدف يجب أن ال نبدد جهودنا ومصادرنا في إقامة مشاريع 
مترفة ال معنى لها، بل يجب أن نوجه كل شيء لتحسين مستوى حياة كل 

أفراد الشعب باستمرار، ولتقوية الدعائم ا¸ساسية، وا¸من واالستقرار في 
ربوع وطننا.“

”إنها فعال كانت كذلك ونحن بدورنا أفسحنا المجال لوزارة المعارف 
وزودناها بما في إمكانياتنا لتحطيم قيود الجهل. وتعلمون مدى التقدم 

الذي حققته تلك الوزارة كانت المدارس تفتح دون أي حساب للمتطلبات 
فالمهم هو التعليم حتى تحت ظل شجرة.

لقد كان التعليم أهم ما يشغل بالي وأنا أراقب تدهور ا¸مور من داخل بيتي 
الصغير في صاللة ورأيت أنه البد من توجيه الجهود في الدرجة ا¸ولى إلى 

نشر التعليم. فلما اذن اÂ بالخالص من سياسة (الباب المغلق) كان لنا 
جهاد وكان لنا في ميدان التعليم حملة بدأت للوهلة ا¸ولى وكأنها تهافت 

الظمآن على الماء.“

يحتفل الوطن بمرور 45 عامÈ من الفخر والرخاء، وبهذه المناسبة الغالية على 
قلوبنا فإننا ُنجدد العهد والوالء لقائدنا المفدى ونلتزم برؤيته السديدة وكلماته 

الملهمة التي توجهنا نحو مزيد من التقدم واÍزدهار. فخر الوطن
45 عام، مسيرة الفخر والرخاء.

قصة العدد



”أما في مجال الصحة: فإن الدولة تضع في أول اهتماماتها، 
الرعاية الصحية للمواطنين وتعمل جادة على توفيرها لهم، 

فتوسعنا في إنشاء المستشفيات انطالقا من شعار (الصحة 
حق لكل مواطن) حتى وصلت إلى 79 مستشفى وعيادة تضم 

1200 سرير مقابل 12 سريرا عام 1970.“

”وفي هذا المقام البد أن نشير إلى ندوة المرأة العمانية التي عقدت بسيح المكارم 
بوالية صحار، في أكتوبر المنصرم والتي خرجت بجملة من التوصيات باركناها 

واعتمدناها، ونعتقد أنكم تابعتموها، ومن بينها تخصيص يوم السابع عشر من 
أكتوبر من كل عام يوما للمرأة العمانية، يبرز منجزاتها خالل عام مضى، ويلقي 

الضوء على إسهاماتها في خدمة مجتمعها، وينشر الوعي الصحيح بدورها 
ومكانتها، ويعزز تطلعاتها نحو المستقبل.“

”ان جهودنا يجب أن توجه قبل كل شيء إلى تقوية اقتصادنا، وتنويع 
مشاريعنا االقتصادية للتقليل من االعتماد على المصدر الواحد (النفط). 

ولتحقيق هذا الهدف يجب أن ال نبدد جهودنا ومصادرنا في إقامة مشاريع 
مترفة ال معنى لها، بل يجب أن نوجه كل شيء لتحسين مستوى حياة كل 

أفراد الشعب باستمرار، ولتقوية الدعائم ا¸ساسية، وا¸من واالستقرار في 
ربوع وطننا.“

”إنها فعال كانت كذلك ونحن بدورنا أفسحنا المجال لوزارة المعارف 
وزودناها بما في إمكانياتنا لتحطيم قيود الجهل. وتعلمون مدى التقدم 

الذي حققته تلك الوزارة كانت المدارس تفتح دون أي حساب للمتطلبات 
فالمهم هو التعليم حتى تحت ظل شجرة.

لقد كان التعليم أهم ما يشغل بالي وأنا أراقب تدهور ا¸مور من داخل بيتي 
الصغير في صاللة ورأيت أنه البد من توجيه الجهود في الدرجة ا¸ولى إلى 

نشر التعليم. فلما اذن اÂ بالخالص من سياسة (الباب المغلق) كان لنا 
جهاد وكان لنا في ميدان التعليم حملة بدأت للوهلة ا¸ولى وكأنها تهافت 

الظمآن على الماء.“

يحتفل الوطن بمرور 45 عامÈ من الفخر والرخاء، وبهذه المناسبة الغالية على 
قلوبنا فإننا ُنجدد العهد والوالء لقائدنا المفدى ونلتزم برؤيته السديدة وكلماته 

الملهمة التي توجهنا نحو مزيد من التقدم واÍزدهار.



”مع كل ما حققناه من خطوات مهمِة في هذا المجال نالت بها ُعمان مكانة طيبة بين 
الدول المهتمة بحماية البيئة، فإنه يجب بذل الجهد ومراعاة االعتبارات الخاصة بحماية 

البيئة عند تخطيط وتنفيذ المشاريع ا�نمائية، والمضي قدما في تطوير الصالت القائمة 
مع المنظمات ا�قليمية والدوليِة المعنية، فضال عن قيام كل مواطن بواجبه لما لذلك 

من أهمية كبيرة لحماية مواردنا الطبيعية والصحة العامة من أي تأثيراٍت ضارٍة 
والمحافظِة على الطبيعِة الجميلِة والمتميزة التي وهبها ا¯ لعماننا الحبيبة.“

”وإنه لمن دواعي سرورنا أن نرى إقباال متزايدا على االنخراط في مجاالت العمل 
المختلفة، ونأمل أن يكون ذلك مؤشرا يدل على وعي متنام لدى جميع أفراد 

المجتمع بأهمية العمل مهما كان نوعه.“

”توفر للدارسين التعليم الزراعي والصناعي والتجاري والمهني وكليات المعلمين 
والمعلمات با�ضافة إلى المعاهد التي تعنى بالدراسات ا�سالمية ومراكز محو 

اºمية وتعليم الكبار.“

”إن القطاع العماني الخاص عليه أن ينشط ويشمر عن ساعد الجد ويثبت كفاءته 
وقدرته على المنافسة وتطوير أدواته وأساليبه. كما أن على الجهاز ا�داري الحكومي 

أن يتفاعل ويتعاون مع القطاع الخاص وال يجعل لÂساليب المعقدة سبيًال للتأثير 
على حسن أدائه. وبذلك يمكن لمسيرة التنمية أن تبلغ غايتها المأمولة، وتنجز 

أهدافها المنشودة، دون معوقات وفي سهولة ويسر.“

”إن قيام صناعة قوية تؤدي دورها الوطني في التقدم والرخاء االجتماعي مع 
المحافظة على نقاء البيئة ونظافتها إلى أبعد حد ممكن هدف استراتيجي 

نسعى إليه بكل جد.“

”ان مرحلة الشباب التي يمر بها المرء هي مرحلة أفكار وتطلعات وتخطيط وطموح 
للمستقبل. ومع أن هذه المرحلة تعيش في واقع من التصورات والتوقعات واÈمال 

بهدوء ودعة، لكنه ال يحسن للشباب أن يمكثوا طويًال في هذه المرحلة بل عليهم أن 
ينتقلوا وبالسرعة إلى مرحلة التطبيق والعمل في تأدية الواجب الوطني.“

”لقد أصبحت صناعة المعلومات واالتصال وصناعة المعرفة هي 
المسيطرة والمهيمنة على الحياة ا�نسانية فالكل دون استثناء مدعو 

إلى المشاركة في بناء مجتمع المعلومات العالمي الذي يرتكز على 
التضامن بين الجميع ويحترم التنوع الثقافي واللغوي لكل شعوب 

اºرض.“



فرع جديد

امتداد� لسياستها الهادفة إلى توسيع شبكة فروعها، ومنح عمالئها 
الراحة وسهولة إنجاز المعامالت، افتتحت المدينة تكافل فرع� جديد� لها 

في روي. وسيوفر الفرع الجديد الذي يقع بالقرب من دوار البنك المركزي 
العماني، مقابل مخبز ُعمان الحديث بروي، جميع الخدمات والمنتجات 

التي تقدمها المدينة تكافل. بدء� من إصدار وثائق جديدة أو تجديدها، إلى 
التقدم بالمطالبات. وستكون أبواب الفرع مفتوحة طيلة أيام ا¢سبوع من 

الساعة 8:00 صباح� إلى الساعة 4:00 مساًء لتلبية احتياجات العمالء.

حيث ُيعتبر الفرع الجديد هذا إضافة ذات قيمة ضمن شبكة فروع 
الشركة الحالية في كل من جامعة السلطان قابوس، السيب، نزوى، 

صحار وصاللة. تسعى المدينة تكافل على الدوام إلى إيجاد وسائل 
جديدة لخدمة العمالء والتي تمنحهم بدورها سهولًة و راحًة ال حدود 

لها.

يؤكد افتتاح الفرع الجديد إلتزام المدينة تكافل نحو عمالئنا بتقديم 
الخدمات والمنتجات بشكل مستمر في مواقع يسهل الوصول إليها. 
ويأتي افتتاح الفرع الجديد بروي في أعقاب تدشين أول تطبيق هاتفي 

لخدمات التأمين في سلطنة عمان من قبل المدينة تكافل.

ا¶ن أقرب لخدمة 
عمالئنا بشكل أفضل

فرع المدينة تكافل 
الجديد بروي

”مع كل ما حققناه من خطوات مهمِة في هذا المجال نالت بها ُعمان مكانة طيبة بين 
الدول المهتمة بحماية البيئة، فإنه يجب بذل الجهد ومراعاة االعتبارات الخاصة بحماية 

البيئة عند تخطيط وتنفيذ المشاريع ا�نمائية، والمضي قدما في تطوير الصالت القائمة 
مع المنظمات ا�قليمية والدوليِة المعنية، فضال عن قيام كل مواطن بواجبه لما لذلك 

من أهمية كبيرة لحماية مواردنا الطبيعية والصحة العامة من أي تأثيراٍت ضارٍة 
والمحافظِة على الطبيعِة الجميلِة والمتميزة التي وهبها ا¯ لعماننا الحبيبة.“

”وإنه لمن دواعي سرورنا أن نرى إقباال متزايدا على االنخراط في مجاالت العمل 
المختلفة، ونأمل أن يكون ذلك مؤشرا يدل على وعي متنام لدى جميع أفراد 

المجتمع بأهمية العمل مهما كان نوعه.“

”توفر للدارسين التعليم الزراعي والصناعي والتجاري والمهني وكليات المعلمين 
والمعلمات با�ضافة إلى المعاهد التي تعنى بالدراسات ا�سالمية ومراكز محو 

اºمية وتعليم الكبار.“

”إن القطاع العماني الخاص عليه أن ينشط ويشمر عن ساعد الجد ويثبت كفاءته 
وقدرته على المنافسة وتطوير أدواته وأساليبه. كما أن على الجهاز ا�داري الحكومي 

أن يتفاعل ويتعاون مع القطاع الخاص وال يجعل لÂساليب المعقدة سبيًال للتأثير 
على حسن أدائه. وبذلك يمكن لمسيرة التنمية أن تبلغ غايتها المأمولة، وتنجز 

أهدافها المنشودة، دون معوقات وفي سهولة ويسر.“

”إن قيام صناعة قوية تؤدي دورها الوطني في التقدم والرخاء االجتماعي مع 
المحافظة على نقاء البيئة ونظافتها إلى أبعد حد ممكن هدف استراتيجي 

نسعى إليه بكل جد.“

”ان مرحلة الشباب التي يمر بها المرء هي مرحلة أفكار وتطلعات وتخطيط وطموح 
للمستقبل. ومع أن هذه المرحلة تعيش في واقع من التصورات والتوقعات واÈمال 

بهدوء ودعة، لكنه ال يحسن للشباب أن يمكثوا طويًال في هذه المرحلة بل عليهم أن 
ينتقلوا وبالسرعة إلى مرحلة التطبيق والعمل في تأدية الواجب الوطني.“

”لقد أصبحت صناعة المعلومات واالتصال وصناعة المعرفة هي 
المسيطرة والمهيمنة على الحياة ا�نسانية فالكل دون استثناء مدعو 

إلى المشاركة في بناء مجتمع المعلومات العالمي الذي يرتكز على 
التضامن بين الجميع ويحترم التنوع الثقافي واللغوي لكل شعوب 

فرعاºرض.“
 المدينة تكافل

القديم

فرع
 المدينة تكافل

الجديد

فندق
شيراتون

روي

دوار
البنك

المركزي
العماني



يرأس قسم التدقيق الداخلي، واإللتزام مدير عام. يقدم 
قسم المراجعة والتدقيق الداخلي تقاريره مباشرة إلى 

لجنة التدقيق والتي بدورها تقدم تقاريرها لمجلس اإلدارة. 
تتمثل الواجبات واالختصاصات الرئيسية لقسم المراجعة 

والتدقيق الداخلي في اتباع المعايير المحددة ووسائل 
المراجعة الداخلية وفقا للقواعد واللوائح والنظم المعمول 

بها في الشركة وإدارة عملية المراجعة وتدقيق الحسابات 
وضمان التطبيق السليم للقواعد واإلجراءات التي تتبعها 

الشركة. يعمل القسم كذلك على ضمان اإللتزام الكامل 
للوائح ومتطلبات الهيئة العامة لسوق المال وضمان اإللتزام 
باإلجراءات المالية. يقوم القسم أيضًا بإجراء الفحص الدوري 

إليرادات الشركة ونفقاتها واللوائح المالية والمحاسبية 
وأقساط التأمين وضمان تنفيذها وفقا ألحكام وشروط وثائق 

التأمين وأن جميع المطالبات واالستحقاقات قد تم دفعها 
على الفور. عالوة على ما تقدم، يقوم القسم أيضا بإعداد 

تقارير األداء لجميع األقسام واإلدارات التابعة للشركة ودرجة 
امتثالها للقواعد واألنظمة وأيضا إعداد ورفع التقارير لمجلس 

اإلدارة ومناقشة نتائج عملية التدقيق معه. 

و يقوم القسم  بإعداد قوانين ولوائح وسياسات اإللتزام 
والمسائل المتعلقة بمزاولة أنشطة التكافل  وإدارة المخاطر 

ورصد وتقييم المخاطر في الشركة والسوق من حيث 
التقلبات وتقديم التوصيات وتنفيذ اإلجراءات المطلوبة للحد 

من هذه المخاطر وكذلك تقييم مخاطر التشغيل ذات 
الصلة بأنظمة تكنولوجيا المعلومات والعمليات التجارية 

والضوابط الداخلية وأنظمة األمن واالئتمان. يعمل القسم 
كذلك على ضمان تنفيذ اإلجراءات الالزمة للحد من هذه 

المخاطر وتقييم مخاطر السيولة من حيث التدفقات 
النقدية واألموال المتاحة والقدرة على تسويق األصول 

وتقديم التوصيات. يعمل القسم أيضًا على التنسيق مع 
اإلدارات األخرى فيما يتعلق بقضايا اإللتزام الخاصة بكل 

قسم. يعمل القسم كذلك على تطوير ومراجعة وتحديث 
معايير السلوك والعمل لتوفير التوجيه لإلدارة والموظفين، 

فضال عن تقديم التقارير على أساس منتظم إلى مجلس 
اإلدارة بشأن المسائل ذات الصلة باإللتزام.

محمود عطار 

مدير عام التدقيق الداخلي واإللتزام.

تتمثل الواجبات واالختصاصات 
الرئيسية لقسم المراجعة والتدقيق 
الداخلي في اتباع المعايير المحددة 

ووسائل المراجعة الداخلية وفقا 
للقواعد واللوائح والنظم المعمول 

بها في الشركة

التدقيق الداخلي 
وإدارة االلتزام



وهو يساعد الشركة 
في تحقيق اهدافها من 
خالل تطبيق اساليب الية 

ومنضبطة من اجل تطوير 
وتقييم فعالية انشطة إدارة 
المخاطر والضوابط وعمليات 

الحوكمة.

تتماشى أهداف التدقيق الداخلي واإللتزام ونطاق العمل مع 
مهام شركة المدينة للتأمين . في حين أن التدقيق الداخلي 
هو نشاط مستقل، موضوعي، يضمن الجودة، األداء الهادف 

واألنشطة االستشارية المختلفة وجد لتحسين وإضافة قيمة 
للعمليات في الشركة. وهو يساعد الشركة في تحقيق 

أهدافها من خالل تطبيق أساليب آلية ومنضبطة من أجل 
تطوير وتقييم فعالية انشطة إدارة المخاطر والضوابط 

وعمليات الحوكمة. يتم إعداد خطة التدقيق الداخلي من 
قبل التدقيق الداخلي وإدارة االلتزام، فإنه يتصل بتوفير 

خدمات مراجعة الحسابات الداخلية. وتستند الخطة على 
خطة التدقيق الداخلي االستراتيجية األصلية. ويشمل مهام 

قسم التدقيق الداخلي  واإللتزام اآلتي:

مهام التدقيق الداخلي  .1

مهام االلتزام  .2

شكاوي العمالء  .3

مسائل تتعلق بالتكافل  .4

خلود الجفيلي  وفاء الريامي 

قسم التدقيق الداخلي واإللتزام





صدفة،،، كانت لي زيارة مع أحد أفراد عائلتي لإلسطبالت السلطانية في عام 1992 حيث ألح 
علي أحد أفراد عائلتي إمتطاء الخيل لفترة وجيزة حتى ينتهي هو من المشاركة بالسباق.

وبالفعل ركبت الخيل بمساعدة مدربة بريطانية وبدأت هي بمراقبتي وتعليمي بعض من 
األشياء األساسية.

بصراحة لم أستطيع امتالك نفسي من الفرح يومها مما جعلني أطلب منها المساعدة 
بتدريبي حيثما سنح لها الوقت، وبفضل اهلل تمت الموافقة منها ومن إدارة الخيالة السلطانية 

بمساعدة أحد أفراد العائلة. 

من هنا دخلت إلى هذا العالم العظيم الممتع، المليئ بالمخاطر والتحدي الذي كلفني 
الكثير من المال والجهد وألن لدي العزيمة، اإلصرار واإلعتماد على النفس “قبلت كل شئ”.

أن تكون فارسًا قويًا ومحترفًا 

يجب أواًل أن تتحلى بالصبر على النتائج فهي ال تأتي بيوم وليلة بل بعد سنين وسنين    .1
من التدريبات المكثفة والمشاركات المستمرة وكذلك ركوب أنواع عدة من الخيول سواء 

الكبيرة، المتوسطة وأيضًا الصغيرة.

إمتالك الخيل الخاص بك وتحمل التبعات ومراعاته بنفسك ومالك وليس بمساعدة   .2
الغير كما يفعل معظم الفرسان اآلن، والمراقبة الكاملة لصحته وغذائه وتدريبه اليومي 

بوجود المدرب المختص.

واألهم مصاحبته والجلوس معه فهو صديقك ورفيق نجاحك، فالخيل ليس مظهر   .3
إلبراز نفسك وشهرتك مثل ما نراه اآلن في مجتمع الفرسان بل يستحق التقدير، العطف 

والحب. فالخيل يحس بصاحبه ويعرف الخبيث من الطيب ويضحي من أجل نجاحهما 

 بدايتي في
ركوب الخيل

الفارسة زيانة المظفر 



سويًا وهذا ما فعلته خيولي معي فقد َحظيت بحبهم ومساعدتهم لي 

في أشد المسابقات العنيفة وأصعبها فكنت أطير معهم فوق الحواجز 

“كطيور البراري” كانوا أقرب لي لألسف من البشر, أحببتهم حبًا جمًا 

وضحيت بكل ما أملك من مال، جهد ووقت من أجلهم وحرمت نفسي 

الكثير من متاع الدنيا ألجلهم في المقابل حظيت بالكثير من السعادة 

بفضل اهلل.

في الحديث الشريف لسيدي محمد صلى اهلل عليه وسلم قال فيه “إن اهلل 

يحب إذا عمل أحدكم عماًل  أن يتقنه” وفي الحديث اآلخر “الخيل معقود في 

نواصيها الخير إلى يوم القيامة” صدق رسول اهلل .

مشاركاتي والفوز

بريطانيا بالنسبة لي الدولة الحقيقية لتعلم ركوب الخيل بعد السلطنة ألدق 

تفاصيل هذه الرياضة، حيث بدأت فيها بالتدريبات المكثفة والمسابقات وبعدها 

المشاركة بالسلطنة، قطر، البحرين، الشارقة وأبوظبي، والفوز األغلب كان 

بالسلطنة فقد حظيت بخمسة كؤوس للمراكز األولى ومنها البطولة الكبرى 

واألخرى بالمراكز الثانية، الثالثة وغيرها وكله يأتي بفضل اهلل.

عرض عليَّ اإلنضمام لبعض الدول الخليجية والمشاركة بمقابل مبالغ مغرية 

ومستقبل يتمناه كل فارس ولكنني رفضت فالفروسية ال تقاس بالمال والجاه. 

لماذا توقفت عن ممارسة ركوب الخيل

ركوب الخيل له فوائد عظيمة وأهمها التحلي بالصبر، الهدوء النفسي والعقلي 

وعدم التسرع في اتخاذ القرارات التي من الممكن أن تأخذ صاحبها إلى الهاوية 

وألنني فارسة السلطنة األولى حينها فكان يجب عليَّ الفوز بشتى الطرق وكان 

ينقصني ولألسف الكثير من التدريبات والخيول ذات الخبرة العالية والمكلفة 

 ألمتلك القدرة على إحراز المراكز المتقدمة لرفع علم بالدي عاليًا 

“فرياضة الخيول هي رياضة الملوك” وقد صدق من قال.

تعرضت للسقوط  أكثر من مرة، وتسبب ذلك بإصابات رياضية استدعت العناية 

الطبية  ولكني تحليت بالصبرت حتى شفيت وعاودت الركوب من جديد 

بمصاحبة بعض اآلالم التي تالزمني حتى يومي هذا.

“فالحياة هذه تعطيك وبالمقابل تأخذ منك”  

إتخاذ القرار الصعب

لقد طلب مني التوقف عن االستمرار في رياضة ركوب الخيل وخصوصًا قفز 

الحواجز واالكتفاء بالركوب العادي وهو المشي بالخيل فقط، فاستمراري 

سيؤدي إلى إصابات بليغة، وربما عدم القدرة على المشي مستقباًل. وإن أردت 

العودة يجب عليَّ الخضوع لعملية جراحية قد تنجح أو تفشل. 

كان قراري اإلنسحاب والرضى بالقدر “خيره وشره” وشكر اهلل على السنين 

الماضية الذي وهبني إياها والتي علمتني الكثير وأهمها الصبر والتحمل وأن 

أحب لغيري الخير مثلما أحبه لنفسي.

“إن أصلحنا ما بداخلنا سينصلح حالنا وإن فسد ما بداخلنا سيفسد كل شيئ”.


