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ا�داء المتميز

المدينة تكافل
تحصد لقب شركة التكافل العام لسنة ٢٠١٥
ضمن حفل جوائز قطاع التأمين في الشرق 

ا�وسط لعام ٢٠١٥

Connect
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كلمة عضو 
مجلس اإلدارة

زمالئي األعزاء،،

يطيب لي أن أهنئكم بالعام الميالدي الجديد، وأتمنى لكم عامًا سعيدًا مفعمًا 
بالبهجة والسرور، وكما هو الحال في البدايات، تتوارد األفكار والطموحات، 

ويتفتق الفكر عن آمال يطيب لنا بلوغها ورؤيتها واقعًا ملموسًا، فنبدأ التخطيط 
والتنظيم لقضاء عام ناجح حافل بالنجاحات واإلنجازات.

ها نحن نختتم عام 2015م بإنجاز آخر سطرته المدينة تكافل في قطاع التأمين، 
وذلك بتتويجها شركة )التكافل العام( لسنة 2015 ضمن حفل الجوائز الثاني 

لقطاع التأمين في الشرق األوسط للعام 2015م، وإنه لفخٌر كبيٌر لنا أن يقع علينا 
االختيار من بين 280 مرشحًا من مختلف الفئات في مختلف أنحاء المنطقة، وإنجاز 
نعتز به أن ننال هذا الفوز الكبير، وما هذه الجائزة إال انعكاس اللتزامنا، وروح العمل 

الجماعي الذي نتميز بها كأحد األسماء الرائدة في قطاع التأمين في السلطنة، 
ولذا، فإننا نضع نصب أعيننا إنجازًا آخر للعام القادم.

ونحن نتطلع إلى المضي قدمًا، فإننا نسعى جاهدين بحثًا عن طرٍق جديدة لبلوغ 
أهدافنا ومواصلة تحقيق اإلنجازات واالحتفاظ بموقع الصدارة من خالل المنتجات 

والخدمات التي تضيف قيمًة لعمالئنا، ولنأمل أن يكون عامنا القادم أجمل وأكثر نجاحًا.

أطيب التمنيات بالعام الجديد!

حمد الوهيبي
عضو مجلس اإلدارة

نسعى جاهدين بحثًا 
عن طرٍق جديدة لبلوغ 

أهدافنا ومواصلة تحقيق 
اإلنجازات واالحتفاظ 

بموقع الصدارة.
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تقرير الهيئة العامة لسوق المال
خالل الربع الثالث من  العام 2015م

ارتفاع إجمالي األقساط التأمينية بمقدار 346 مليون ريال عماني وبنسبة بلغت 4.9 %

"تطور مستدام" 

أوضحت  البيانات المالية غير المدققة لقطاع التأمين: ارتفاع  إجمالي األقساط التأمينية المباشرة المكتتبة 

عن فترة ثالث أرباع العام المالي 2015م حوالي 346 مليون مقارنة بمبلغ 314 مليون خالل نفس الفترة من العام 

المنصرم 2014م. وقد بلغت نسبة ارتفاع األقساط حوالي  4.9 % عما كانت عليه في  نفس الفترة من العام 2014م. 

 وقد بلغ  إجمالي قيمة األقساط التي تم اكتتابها  خالل الربع الثالث حوالي  100 مليون ريال عماني  مقارنة  

بــ 87  مليون ريال سجلت خالل نفس الفترة من عام  2014م.  

وتظهر البيانات الربعية للقطاع: استمرار  ارتفاع  التأمين الصحي وتأمين الحياة الجماعي بوتيرة ممتازة فاقت 

24% من إجمالي االكتتاب في فروع التأمين األخرى. ومن جهة أخرى فإنه يتالحظ لدينا إنخفاض جاوز 5% خالل الـ9 

أشهر من عام 2015م وما كانت عليه بنفس الفترة من العام 2014م، ويعلل هذا اإلنخفاض كإنعكاس مباشر ساقه 

تقليل اإلنفاق العام من الجانبين الحكومي والقطاع الخاص لما تمر به السلطنة من ظروف مالية خالية. إضافة 

إلى إنخفاض أقساط التأمين الشامل بنسبة بلغت 0.02% عما كانت عليه في العام 2014م.

صافي األقساط التأمينية 
إنعكست نسب النمو التي حققها القطاع في إجمالي أقساط التأمين المباشرة المكتتبة للربع 

الثالث من عام 2015م إيجابًا على إجمـالي صافي األقساط  المباشرة وهي: األقساط التي تحتفظ بها 

شركة التأمين بعد استقطاع ما يتم إعادة تأمينه لدى معيدي التأمين، حيث ارتفع إجمالي قيمة صافي األقساط 

المباشرة خالل الربع الثالث من عام 2015م بنسبة نمو بلغت 15% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فيما بلغ 

إجمالي صافي األقساط التأمينية المباشرة المكتتبة عن فترة ثالث أرباع العام المالي 2015م حوالي 195.4 مليون 

مقارنة بمبلغ 171.4 مليون خالل نفس الفترة من العام المنصرم 2014م.

والجدير بالذكر أن نسبة صافي األقساط التأمينية قد إرتفعت بنسبة بلغت 12.27% عما كانت عليه في  

نفس الفترة من العام 2014م.  كما نجد أن صافي أقساط التأمين الصحي وتأمين الحياة الجماعي قد 

حال في المرتبة األولى بنسب جاوزت 34% في هذين الفرعين من فروع التأمين وهذا ما يدل على قناعة 

شركات التأمين بأهمية االحتفاظ بأقساط هذين الفرعين داخل السلطنة، في حين لم ترغب شركات 

التأمين في بقاء نسبة صافي األقساط لفرعي تأمين النقل والتأمين الهندسي عما كانت عليه في ذات 

الفترة من العام الماضي حيث قامت بخفض نسب االحتفاظ 23.38% و 15.11% على التوالي. 
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لمحة عن عضو
هيئة الرقابة الشرعية

الشيخ الدكتور أمين فاتح عضو في هيئة الرقابة الشرعية، حاصل على شهادة 

البكالوريوس في أصول الدين والماجستير في الحديث الشريف من الجامعة 

األردنية، وشهادة الدكتوراه في الدراسات اإلسالمية من جامعة برمنجهام في 

بريطانيا.

شغل كذلك منصب إمام وخطيب في وزارة األوقاف الكويتية، وعمل موجهًا 

في اإلدارة الشرعية في بيت التمويل الكويتي في دولة الكويت، ومديرًا للشؤون 

الدينية في مركز ميلواكي اإلسالمي في مدينة ميلواكي بوالية وسكنسن في 

أمريكا، ومحاضرًا في الجامعة اإلسالمية األمريكية في أمريكا.

الشيخ الدكتور أمين فاتح هو عضو مؤسس في رابطة علماء الشريعة في 

أمريكا الشمالية، ورئيس اللجنة اإلعالمية فيها سابقًا. كما أنه عضو المجلس 

الفقهي بأمريكا سابقًا. 

شارك الشيخ الدكتور أمين فاتح في إلقاء العديد من الدورات والمحاضرات في 

العلوم الشرعية باللغتين العربية واإلنجليزية، إلى جانب عمله مستشارًا شرعيًا 

لعدد من المؤسسات الدينية والعلمية والمراكز اإلسالمية في أمريكا الشمالية، 

ودولة اإلمارات العربية المتحدة. وهو عضو اللجنة الشرعية لهيئة المحاسبة 

والمراجعة للمؤسسات المالية )AAOIFI( في دولة اإلمارات العربية المتحدة، 

وعضو في عدد من الهيئات الشرعية في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

الشيخ الدكتور أمين فاتح

أمين سر هيئة الرقابة الشرعية
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كلمة الرئيس 
التنفيذي

الزمالء األعزاء،

عند بدء قراءتك لهذا المقال نكون قد ختمنا عامنا السابق 2015 ونستبشر خيرًا بالعام الجديد. وبهذه المناسبة، فقد قررت 
التطلع قدمًا بداًل من الخوض في الماضي ألنها ليست بالفكرة السديدة النظر إلى الوراء. باختصار، فقد كان عام 2015 عامًا آمل 

أال يتكرر على األقل لعدة أعوام قادمة، إال أنني في اآلن ذاته آمل أننا قد تعلمنا من العام 2015 دروسًا لالستمرار في مواجهة 
تحديات الحياة المتغيرة. ومع ذلك كله، أود أن استثني من الوقت العصيب الذي مررنا به في عام 2015، حصولنا على لقب 

شركة التكافل العام لسنة 2015 ضمن حفل الجوائز الثاني لقطاع التأمين في الشرق األوسط. وهو بالتأكيد لمحط فخر وإعتزاز 
أن نحصد جائزة مرموقًة كهذه الجائزة. وإنه لمن دواعي سروري أن أشارككم إجابتي عن تساؤل مجلة رفيو لقطاع التأمين 

بالشرق األوسط عن كيفية االحتفال بالفوز بمثل هذه الجائزة، وكانت إجابتي بأننا سنحتفل بهذه الجائزة عن طريق تجديد 
عهدنا وإلتزامنا برفع مستوى خدماتنا لعمالئنا الكرام، وبأن نكون مثااًل رائدًا لغيرها من شركات التأمين التكافلي.

وفقًا للخبراء من المتوقع أن يكون عام 2016 أكثر صعوبة من عام 2015. فقد تتراجع أسعار النفط لتصل إلى 40 دوالر للبرميل 
الواحد. وعلى كل حال فإن جميع االقتصادات قد تمر بأوقات جيدة وسيئة في بعض األحيان، ووفقًا للبعض فإن تلك التذبذبات 

تظهر كل 10 إلى 12 عامًا. ونقع نحن في منتصف دائرة الهبوط الحاد في األسعار. ففي حال كانت التوقعات صحيحة، فسوف 
يكون هناك ضغط على االقتصاد وسوف تنخفض معدالت النمو االقتصادي كذلك. إال أنني اعتقد في اآلن ذاته بأن الشركات 

التي تتمتع باستراتيجية سليمة فإنها سوف تواجه التحديات واألوضاع السيئة وستخرج من هذه األزمة أقوى. إنني أؤمن أن 
شركتنا هي واحدًة ضمن هذه الشركات.

هناك سببان جوهريان وراء تفائلي - السبب األول على وجه العموم واآلخر بشكل محدد. أما 
السبب العام فهو متعلق بموظفينا. كنت قد ذكرت في مقالي األخير في العدد األخير 

للنشرة اإلخبارية عبارة ” أن المحن والشدائد هي التي تصنع المعجزات ”، فإن موظفينا 
لديهم من الكفاءة والخبرة والقوة الكافية إليجاد حلوٍل لجميع التحديات التي 

نواجهها والتركيز على ما يجب القيام به. حيث ُيعد ذلك ميزة هائلة لنا تميزنا 
في عام 2016. يكمن السبب الثاني وراء تفائلي بشكل محدد في األعمال التجارية. 

فقد قمنا ببناء محفظة متوازنة ُتسهم في تحقيق النمو في األوقات الصعبة. 
وسُتصبح كل من األعمال المرتبطة بتأمين المركبات والتأمين الطبي والمشاريع 

الصغيرة والمتوسطة هي الدعامة الرئيسية لقطاع التأمين، وتحتل شركتنا مكانة 
مرموقة ومميزة في تقديم جميع هذه الفئات. تكمن قوتنا في ملف خسائر هذه 

المحافظ والتي تعد من بين األفضل في السوق. كما سُتسهم عملية دمج بعض 
الوظائف الرئيسية وترشيد التكاليف من خالل تقاسم المصادر مع شركة 

الوطنية بأبوظبي، في وضعنا في مكانة أفضل للمحافظة على 
مستوى األسعار التنافسية وتحقيق نتائج اكتتاب إيجابية.

وبهذه األخبار الطيبة اختم حديثي، متمنيًا لكم وألسركم 
الكريمة عامًا زاهرًا باإلنجازات مفعمًا بالسالم والصحة الجيدة.

جاوتم داتا 
الرئيس التنفيذي
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وفقًا للخبراء من المتوقع أن يكون عام 2016 أكثر صعوبة من عام 2015
الواحد. وعلى كل حال فإن جميع االقتصادات قد تمر بأوقات جيدة وسيئة في بعض األحيان، ووفقًا للبعض فإن تلك التذبذبات 

تظهر كل 10 إلى 12 عامًا. ونقع نحن في منتصف دائرة الهبوط الحاد في األسعار. ففي حال كانت التوقعات صحيحة، فسوف 
يكون هناك ضغط على االقتصاد وسوف تنخفض معدالت النمو االقتصادي كذلك. إال أنني اعتقد في اآلن ذاته بأن الشركات 

التي تتمتع باستراتيجية سليمة فإنها سوف تواجه التحديات واألوضاع السيئة وستخرج من هذه األزمة أقوى. إنني أؤمن أن 
شركتنا هي واحدًة ضمن هذه الشركات.

هناك سببان جوهريان وراء تفائلي - السبب األول على وجه العموم واآلخر بشكل محدد. أما 
السبب العام فهو متعلق بموظفينا. كنت قد ذكرت في مقالي األخير في العدد األخير 

للنشرة اإلخبارية عبارة ” أن المحن والشدائد هي التي تصنع المعجزات ”، فإن موظفينا 
لديهم من الكفاءة والخبرة والقوة الكافية إليجاد حلوٍل لجميع التحديات التي 

نواجهها والتركيز على ما يجب القيام به. حيث ُيعد ذلك ميزة هائلة لنا تميزنا 
في عام 2016. يكمن السبب الثاني وراء تفائلي بشكل محدد في األعمال التجارية. 

فقد قمنا ببناء محفظة متوازنة ُتسهم في تحقيق النمو في األوقات الصعبة. 
وسُتصبح كل من األعمال المرتبطة بتأمين المركبات والتأمين الطبي والمشاريع 

الصغيرة والمتوسطة هي الدعامة الرئيسية لقطاع التأمين، وتحتل شركتنا مكانة 
مرموقة ومميزة في تقديم جميع هذه الفئات. تكمن قوتنا في ملف خسائر هذه 

المحافظ والتي تعد من بين األفضل في السوق. كما سُتسهم عملية دمج بعض 
الوظائف الرئيسية وترشيد التكاليف من خالل تقاسم المصادر مع شركة 

الوطنية بأبوظبي، في وضعنا في مكانة أفضل للمحافظة على 
مستوى األسعار التنافسية وتحقيق نتائج اكتتاب إيجابية.

وبهذه األخبار الطيبة اختم حديثي، متمنيًا لكم وألسركم 

موظفينا لديهم من الكفاءة والخبرة 
والقوة الكافية إليجاد حلوٍل لجميع 

التحديات التي نواجهها والتركيز على 
ما يجب القيام به.
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الزمالء األعزاء،،

ونحن نستقبل السنة الجديدة نواجه تحدياٍت مختلفة، ولم تكن هذه مفاجأة ألن الحياة علمتنا من استراتيجيات البقاء أن 
نستعد دائمًا لألسوأ..! 

وبهذه االستراتيجية نتأكد من:

تمكننا من الظروف ال تمكن الظروف منا،،     •
نقود وال ُنقاد،،    •

نصنع الحياة وال تصنعنا.    •

ماذا يتوقع في الظروف اإلقتصادية المماثلة ؟

في ظل الظروف اإلقتصادية الحرجة تستغني الشركات ليس من العناصر الغير منتجة فحسب بل حتى من العناصر 
الضعيفة في إنتاجها.

ماذا يتطلب هذا الواقع منا؟

هذا الواقع يستدعي معاودة كل واحٍد منا النظر في إنتاجيته وإيجابيته ومساهمته بما يثبت دون شٍك أنه يضيف قيمًة 
حقيقية قابلة للقياس في الشركة.

وكما أقول دائمًا لكل موظٍف جديٍد ينضم إلينا في مهمتنا في هذه الشركة : 
) نريدك أن تحمل معنا العبء، ال أن تكون العبء الذي نحمله (.

وفي مثل هذه الظروف لن تجد من يقبل أو يستقبل شخصًا ال قيمة له، وكما قال عمر بن 
الخطاب الخليفة الثاني بعد رسول اهللا )ص(: ) إني ألكره أن أرى أحدكم سبهلاًل - أي فارغًا (

والسبهلل هو الفارغ الذي ال يعمل شيئًا ال في عمل دنيا وال عمل آخرة، وهو بنفس 
المعنى الذي نتحدث عنه، ضعيف القيمة أو عديم القيمة.

وبالتالي في التقييم الدوري ستنظر الشركة إلى التميز في الجانبين األداء والسلوك وليس 
إلى مجرد العمل.

كما جاء في اآلية القرآنية: ))أيكم أحسن عماًل؟((

الزمالء األعزاء،،

أمامنا عقبٌة كؤود ومهمٌة تحتاج إلى أبطال.

أسامة البرواني
نائب الرئيس التنفيذي 

أمين سر مجلس اإلدارة 

كلمة نائب 
الرئيس 
التنفيذي
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ماذا يتوقع في الظروف اإلقتصادية المماثلة ؟

في ظل الظروف اإلقتصادية الحرجة تستغني الشركات ليس من العناصر الغير منتجة فحسب بل حتى من العناصر 

هذا الواقع يستدعي معاودة كل واحٍد منا النظر في إنتاجيته وإيجابيته ومساهمته بما يثبت دون شٍك أنه يضيف قيمًة 

وكما أقول دائمًا لكل موظٍف جديٍد ينضم إلينا في مهمتنا في هذه الشركة : 
) نريدك أن تحمل معنا العبء، ال أن تكون العبء الذي نحمله (.

وفي مثل هذه الظروف لن تجد من يقبل أو يستقبل شخصًا ال قيمة له، وكما قال عمر بن 
الخطاب الخليفة الثاني بعد رسول اهللا )ص(: ) إني ألكره أن أرى أحدكم سبهلاًل - أي فارغًا (

والسبهلل هو الفارغ الذي ال يعمل شيئًا ال في عمل دنيا وال عمل آخرة، وهو بنفس 
المعنى الذي نتحدث عنه، ضعيف القيمة أو عديم القيمة.

وبالتالي في التقييم الدوري ستنظر الشركة إلى التميز في الجانبين األداء والسلوك وليس 

كما جاء في اآلية القرآنية: ))أيكم أحسن عماًل؟((

نريدك أن تحمل معنا 
العبء، ال أن تكون العبء 

الذي نحمله.
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المدينة تكافل 
تحصد لقب شركة 

 التكافل العام 
لسنة 2015

ضمن حفل الجوائز الثاني لقطاع التأمين في 
الشرق األوسط لعام 2015 .

نالت المدينة تكافل لقبًا مشرفًا بتلقيها جائزًة ضمن أكثر 
الجوائز المرموقة في قطاع التأمين بالشرق األوسط. حيث 

حصدت الشركة لقب "شركة التكافل العام لسنة 2015" 
وذلك في حفل توزيع الجوائز الثاني لقطاع التأمين في 

الشرق األوسط لعام 2015 والذي ُأقيم في السابع عشر من 
نوفمبر عام 2015 في دبي.

اجتذب حفل توزيع الجوائز قرابة 280 مرشحًا في مختلف 
الفئات من جميع أنحاء المنطقة. وتضم هيئة التحكيم 

26 عضوًا مختصًا في عالم األعمال بالشرق األوسط. وقد 
شهد الحفل حضور عدد من المندوبين من قطاعي التأمين 

والنشاطات اإلضافية.

وتعليقًا على حفل توزيع الجوائز، أشار الفاضل جاوتم داتا، 
الرئيس التنفيذي لشركة المدينة للتأمين، بقوله: " إنه لفخر 

عظيم أن نحصد لقب شركة التكافل العام لسنة 2015 
في منطقة الشرق األوسط بأكملها. وبكوننا روادًا في هذا 
القطاع، فإنه يسرنا وبكل فخر أن ُنهدي هذا اإلنجاز لُعمان 

وذلك تزامنًا مع احتفاالت السلطنة بالعيد الوطني الخامس 
واألربعين المجيد. ُيعد قطاع التكافل قطاعًا جديد نسبيًا 

على السلطنة، حيث أن الحصول على مثل هذه الجائزة 
المرموقة في المراحل المبكرة للقطاع في السلطنة يمنح 

مزودي الخدمة ثقًة أكبر ويشجعهم أكثر للمضي قدمًا. نود 
أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير للهيئة العامة لسوق المال 

على دعمهم المستمر، وإلى شركائنا الذين ُيلهموننا لنتميز 
في أدائنا. كما ونخص شكرنا وتقديرنا لجميع موظفينا الذين 

يؤمنون بقيمنا ويلتزمون بها، فهذه الجائزة بالتأكيد ُتعد 
احتفااًل لجهودهم المبذولة". 

قصة العدد
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وبالحديث عن أهمية هذه الجائزة للشركة، صرح الفاضل 
أسامة البرواني، نائب الرئيس التنفيذي لشركة المدينة 

للتأمين، قائاًل: " ُتلهمنا هذه الجائزة لمواصلة مهمتنا 
ودورنا في ريادة قطاع التكافل في السلطنة والمنطقة 

ككل. وسنحرص على التميز في طريقة تعاملنا مع حملة 
األسهم، وحملة الوثائق، والموظفين، ومساهمينا، والوسطاء 

والمنظمين، وجميع من هم ضمن نطاقنا. كما سنسعى 
إلبتكار أفضل الطرق في تعامالتنا، وإيجاد الحلول األنسب 

وتحقيق األهداف المرجوة".

بكوننا روادًا في هذا القطاع، 
فإنه يسرنا وبكل فخر أن 
ُنهدي هذا اإلنجاز لُعمان. 



10

تعمل المدينة تكافل على تطوير األعمال من خالل وحدتين أساسيتين 
لألعمال التجارية - هما الوحدة التجارية ووحدة التأمين التخصصي. 

وتتولى الوحدة التجارية مزايا الموظفين التي تتألف من التأمين الطبي 
والعائلي )المجموعة( ومنتجات التجزئة والخطوط الشخصية للمشاريع 

الصغيرة والمتوسطة. وُتعتبر هذه المنتجات مكتتبة بمعدل إحتفاظ بحد 
أقصى بموجب اتفاقيتنا، منها المركبات، السفر والعمالة المنزلية والتي 

يتم إدارتها عبر "تأمين نت" نظام تقنية المعلومات الخاص بنا. وتقوم 
الوحدة االستراتيجية التجارية لدينا على أساس األحجام الكبيرة، كما وُيدر 

تدفقات نقدية رئيسية. وتضم الوحدة االستراتيجية للتأمين التخصصي 
أساسًا، حسابات الشركات الكبرى، إضافة إلى المنتجات المتخصصة والتي 
ال يمكن بيعها جاهزًة أو يتم إدارتها عبر "تأمين نت". تتطلب أعمال التأمين 

التخصصي اكتتابًا حسب الطلب والذي بدوره يتطلب إدراك إحتمالية 
التعرض للمخاطر،  وتلبية متطلبات العمالء، وبناء سياسة محكمة بأسعار 

تنافسية. ويتطلب ذلك في أغلب األحيان دعم إعادة التأمين االختياري، 
حيث أن اتفاقيتنا لم تنص على مثل هذا النوع من األعمال. كما أن المبالغ 

المؤمن عليها والتي تتضمنها مثل هذه االتفاقيات كبيرة إلى حٍد ما. 
وتوفر الوحدة اإلستراتيجية التجارية األساسيات اليومية، في حين تعمل 

الوحدة اإلستراتيجية للتأمين التخصصي على إيجاد تصور إيجابي للعالمة 
التجارية، إال أنها في نهاية المطاف ُتكمل بعضها البعض.

يتطلب التأمين التخصصي معرفة واسعة على المستوى المحلي 
وكذلك أوضاع سوق إعادة التأمين وذلك لجلبهم معًا للتوصل إلى 

صفقة ناجحة. كما أن هندسة المخاطر هي أداة رئيسية الكتتاب 
التأمين التخصصي. ويحافظ التأمين التخصصي في سلطنة عمان على 
األوضاع اإلنفعالية بسبب تحديات المناقصة مدفوعًة بالتسعير، األراضي 

المعرضة للكوارث، وفي اآلونة األخيرة تباطؤ وتيرة التنمية االقتصادية. 
وبالرغم من كل هذه التحديات نجحت المدينة تكافل ممثلة بقسم 

التأمين التخصصي في بناء تحالفات استراتيجية مع شركات إعادة 
التأمين العالمية، وحققت مكانة هامة بكونها ثاني أكبر شركة رائدة 

في سلطنة عمان في قطاع التأمين. وتهدف الشركة إلى مواصلة تعزيز 
مكانتها بأن ُتصبح شركة التأمين الرائدة في هذا القطاع مستقباًل.

سنديب مهاجان
مدير عام - التأمين التخصصي وإعادة التأمين

التأمين التخصصي 
وإعادة التأمين

إعادة التأمين

يتطلب التأمين 
التخصصي معرفة 

واسعة على المستوى 
المحلي وكذلك أوضاع 

سوق إعادة التأمين 
وذلك لجلبهم معًا 
للتوصل إلى صفقة 

ناجحة.



11

يتولى قسم التأمين التخصصي مسؤولية العناية 
بالمخاطر التي تتطلب معرفًة أساسية بالموضوع، 

وخبرًة واسعة، وإدارة للمخاطر ودعم مكثف إلعادة 
التأمين من شركات إعادة التأمين الدولية. حيث يتطلب 

التعامل مع مثل هذه المخاطر تخطيطًا خاصًا 
قبل عدة أشهر على األقل مثل تصفية الحسابات 
المستهدفة، متابعة التطورات المحلية وإعالنات 

المشاريع الجديدة، االجتماعات الدورية مع العمالء 
والوسطاء، وجمع معلومات عن المخاطر، والتحري 

عن أوضاع السوق المحلية، إدارة ما قبل المخاطر، 
والتدقيق الذي يتبعه إغالق سوق إعادة التأمين 

المفضلة. ويتماشى نطاق أعمال قسمنا مع مهمة 
المدينة تكافل. فعلى سبيل المثال، تحقيق النمو في 

السوق دون المساومة والحفاظ على أرباح االكتتاب. 
وتتناول الوحدة اإلستراتيجية ألعمال التأمين التخصصي 

بمهندسيها من ذوي الخبرة والمهارة، المخاطر 
المعقدة في السوق العماني.

ويتولى قسم إعادة التأمين اتفاقية إعادة التأمين 
إلى جانب إعادة التأمين اإلختياري لحسابات التأمين 
التخصصي. وُتعتبر اتفاقية إعادة التأمين هي حجر 

األساس ألي شركة تأمين. وستعمل االتفاقية السليمة 
المدعومة بمعيدي تأمين مصنفين على فتح المجال 

للدخول في السوق والنمو مستقباًل. ويتولى هذا 
القسم مسؤولية وضع اتفاقيات إعادة التأمين 

للشركات التي ُتضفي إستقرارًا للميزانية العمومية 
للشركة. وإلى جانب توفير االستقرار، يساهم إعادة 

التأمين كذلك في  تحقيق سيولة مالية أفضل 
للشركة.

يفسر التالي ضرورة توفير نظام إعادة تأمين سليم 
للشركة:

الكفاءة  

االستقرار  

توزيع المخاطر  

الثقة   

الضرائب  

الحماية من الكوارث  

إدارة المحافظ  

تطوير منتجات جديدة  

تم تصميم برنامج إعادة التأمين الخاص بالشركة من 

قبل قسم إعادة التأمين آخذين في اإلعتبار األهداف 

التالية:

االحتفاظ الشامل واألمثل داخل الشركة وذلك بما   

يتفق مع أساليب االحتفاظ المتزنة للمخاطر.

تأمين أفضل حماية ممكنة لتغطية التكاليف   

اإلضافية المتكبدة إلعادة التأمين.

تسهيل عمليات إدارة أعمال الشركة.  

تطوير مهارات كافية إلعادة التأمين التلقائي إزاء   

القوة المالية للشركة.

تحديد األهداف من إعادة التأمين وذلك بما يتناسب   

مع سياسة الشركة.

إلى جانب األهداف المذكورة، فمن الضروري حماية 

مصالح مساهمي الشركة. كما إنه من المهم التعامل 

مع العمل بطريقة تؤدي إلى تحقيق عوائد كافية 

للمساهمين الذين قاموا بتوظيف أموالهم وتوليد 

فائٍض في الصناديق االستثمارية لحملة الوثائق.

قسم التأمين 
التخصصي

من اليسار: ناڤبريت سينج مان، هالل صالح الشقصي، عمار جوالكار، كليان كرشنن 
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افتتحت المدينة تكافل، أول شركة تأمين تكافلي في 
سلطنة عمان، مركزًا جديدًا لها في األفينيوز مول، لتتمكن 
من التواجد بشكل أقرب يسهل على العمالء الوصول إليها 

ويمنحهم الراحة. وُيعد المركز الجديد هذا جزءًا من نهج 
الشركة و حرصها على التواجد أينما تواجد عمالئها.

تعمل المدينة تكافل بشكل مستمر على إيجاد طرق جديدة 
لتسهيل عملية إنجاز المعامالت لعمالئها وذلك من خالل 

تواجدها في مواقع يسهل الوصول إليها بكل أريحية. وقد 
تم تصميم مركز العمالء الجديد للمساعدة في عملية 

اختيار التأمين األنسب ولمعرفة المزيد عن عروض المنتجات 
المختلفة، في حين ُيمكن للعمالء أيضًا تجديد وثائق التأمين 

الخاصة بهم والحصول على المساعدة المطلوبة.

وبهذه المناسبة، أشار الفاضل أسامة البرواني، نائب الرئيس 
التنفيذي – أمين سر مجلس إدارة شركة المدينة تكافل، قائاًل: 

" نسعى عبر افتتاح المركز الجديد هذا إلى تسهيل عملياتنا 
لعمالئنا ومنحهم الراحة. كما أننا ملتزمين بتسهيل عملية 

اختيار التأمين األنسب وهي بالتأكيد وسيلة أخرى نتمكن من 
خاللها التقرب أكثر إلى عمالئنا".

وإلى جانب افتتاح مركز خدمة العمالء الجديد هذا، فإن 
المدينة تكافل تسعى بإستمرار لتوسيع وتسهيل نطاق 

الوصول إلى عمالئها من خالل تدشين أول تطبيق هاتفي 
 للخدمات التأمينية "mInsurance" وافتتاح فرع جديد 

في روي.

مركز  جديد 
لخدمة 

العمالء في 
األفينيوز 

مول
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 تتعاون المدينة تكافل، أول شركة تأمين تكافلي، مع 
برنامج رواد تكاتف للعام الثاني على التوالي، من خالل منح 

طالبين عمانيين تجربة عمل واقعية في مقرها الرئيسي، 
واألكشاك ونقاط البيع التابعة لها والمنتشرة في جميع أنحاء 

مسقط. الطالب سلطان العبيداني من الرستاق، يدرس 
في مدرسة ميلفيلد في سومرست بالمملكة المتحدة، حيث 

ُيكمل المستويات األولى. والطالب عبداهلل الفارسي من 
مسقط، يدرس في أكاديمية بروستر، نيوهامبشاير بالواليات 

المتحدة األمريكية، حيث ُيكمل مناهج الواليات المتحدة 
األمريكية إلى جانب دورات المستوى المتقدم التي كانت جزء 

من برنامج تكاتف الصيفي في المدينة تكافل.

تم تتويج مدة التدريب والتي كانت على مدى أسبوعين 
بدءًا من 16 أغسطس 2015 في عرٍض تم إعداده من قبل 

الطالب بتاريخ 31 أغسطس 2015 لمجموعة من الحضور 
من المؤسستين منهم الرئيس التنفيذي لشركة المدينة 

تكافل الفاضل جاوتم داتا، والبرفيسور كاثير بيندون، 
المدير المسؤول عن برنامج رواد تكاتف. وقد قام الطالبين 
بتسليط الضوء على المعارف الجديدة التي اكتسبوها في 

مجال التأمين والصعوبات التي تواجه القطاع وأهميته. كما 
أعربوا عن تقديرهم للفرص المتاحة للشباب العمانيين في 

القطاع الخاص، وتطرقوا بالحديث عن كيفية اإلستفادة من 
المعارف التي اكتسبوها حول تقييم المخاطر وتوظيفها 

عند شروعهم في العمل الهندسي مستقباًل. يجمع برنامج 
رواد تكاتف التفوق األكاديمي و خبرات العالم الحقيقي 
معًا. حيث يهدف البرنامج إلى إعداد شباب سلطنة عمان 

الموهوبين لتحقيق النجاح في حياتهم الشخصية والمهنية 
وتزويدهم بالمهارات الالزمة التي ستساعدهم للتكيف مع 

البيئة العالمية الدائمة التغيير من أجل مستقبل عمان.

ولكونها الشركة الرائدة في تزويد الخدمات التأمينية، فإن 

المدينة تكافل تفخر بإتاحة فرص للتعليم التطبيقي للشباب 

العمانيين الذين لن يكتسبوا فقط خبرة من الناحية العملية 

بتواجدهم في بيئة عمل واقعية وتوافر العناصر األساسية 

التي ُتيسر العمل، إنما سيكتسبون أيضًا معرفًة حول قطاع 

التأمين اإلسالمي الناشئ، والدور الكبير الذي تلعبه المدينة 

تكافل في توظيفه كنشاط أساسي ومهم في تنويع 

االقتصاد العماني.

أشار الفاضل أسامة البرواني، نائب الرئيس التنفيذي بشركة 

المدينة تكافل، بقوله: " نحن فخورون جدًا بتعاوننا مع 

برنامج رواد تكاتف، والمساهمة في تنمية وإثراء الطلبة 

العمانيين الشباب. حيث ُيعد ذلك جزءًا ال يتجزأ من مسيرة 

نمونا كشركة تسعى من أجل تعزيز األجيال القادمة 

من العمانيين ذوي المهارات والخبرة ليكونوا على أتم 

اإلستعداد للمساهمة في إثراء مستقبل ُعمان. نشعر 

باإلعتزاز لمساهمتنا في مسيرتهم المهنية بطريقة هادفة 

والمساهمة في إعداد ورفد السلطنة بقادة المستقبل مع 

تمنياتنا لهم بالتوفيق والنجاح والمستقبل المشرق".

سيتقدم كال الطالبين بطلب للدراسة في جامعات دولية 

رائدة عند عودتهم للدراسة خارجًا. وسوف ُتدرج تجربة 

عملهم في المدينة تكافل وجميع المصادر المقدمة من 

قبل مشرفيهم في المواد التطبيقية.

 
بــــرنامـج رواد 

تـــــكاتــــف
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تم منح جائزة Mark Dorfman للفاضل الدكتور خالد 
بن سعيد العامري، مستشار مجلس اإلدارة بالمدينة 
تكافل، وذلك تقديرًا على البحث الذي قدمه بكونه 

أفضل بحث مقدم في مؤتمر الجمعية األمريكية إلدارة 
المخاطر والتأمين في نابا، كاليفورنيا بالواليات المتحدة 

األمريكية. وكان البحث تحت عنوان "هل تطبيق نظام 
إدارة المخاطر المؤسسية )ERM( فعال في إدارة مخاطر 
العمليات التشغيلية؟". والجدير بالذكر أن البحث ساهم 

في توفير نهج جديد إلدارة جميع المخاطر التي تواجهها 
مؤسسة ما. حيث تبحث هذه الدراسة في تطبيق نظام 
إدارة المخاطر المؤسسية )ERM( في مختلف الصناعات 
واسعة النطاق، وعلى وجه الخصوص، فإنها تعمل على 

فحص فعالية نظام إدارة المخاطر المؤسسية )ERM( في 
تحسين الضوابط الداخلية للمؤسسة من خالل تأثيرها على 

المخاطر التشغيلية.

تعمل المدينة تكافل، أول شركة تأمين تكافلي في 
سلطنة عمان، على توفير بيئة مواتية لإلبداع وملهمة 

لموظفيها من أجل إلتماس آفاق جديدة واكتشاف 
مجاالت النمو لديهم. وقد أشار الفاضل أسامة البرواني، 

نائب الرئيس التنفيذي في المدينة تكافل، قائاًل: " ُيعد هذا 
التقدير لعضو مجلس إدارة الشركة إنجازًا كبيرًا وبكونه 

تقديرًا دوليًا فإنه بالتأكيد جدير بالذكر والثناء".

إنه لمن دواعي الفخر واإلعتزاز 

الحصول على هذا التقدير 

المرموق، وأن ُأمنح التقدير على 

العمل الجاد واإللتزام الكبير في 

المؤتمر الدولي. حيث ُيعد نظام 

 )ERM( إدارة المخاطر المؤسسية

محط تركيز مهم وأساسي، كما 

أن التمكن من تقديم بحث في 

هذا المجال الذي له تأثير كبير ُيعد 

مرضيًا للغاية.
خالد العامري

حائز على جائزة 
  Mark Dorfman

ألفضل بحث 
مقدم.

مستشار مجلس إدارة المدينة 
تكافل يحصد تقديرًا دوليًا


