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الزمالء األعزاء،

يسعدني أن أبدأ كلمتي بتقديم التهاني لحصولنا على لقب شركة تأمين 
السلطنة لهذا العام ضمن حفل توزيع جوائز قطاع التأمين MENAIR لعام 2016. 
إنه بالتأكيد إنجاز جديد نفخر به وهو نتيجة الجهود المضنية والعمل الجاد الذي 

بذله كل فرد للمساهمة في تحقيق هذا النجاح البارز. يعتبر هذا العام عامًا مليئًا 
بالتحديات لجميع القطاعات نظرًا للتحديات التي تواجه االقتصاد في ضوء تراجع 

أسعار النفط، إال أننا نأمل باألفضل ألننا لطالما سعينا باستمرار للمحافظة على 
معايير تميزها. وقد ساهمت منتجاتنا المبتكرة التي ُنقدمها، وجودة خدماتنا 

إلى جانب إدراكنا إلحتياجات عمالئنا، في مساعدتنا للمضي قدمًا، كما أننا سوف 
نعمل في األشهر المقبلة على تعزيز إلتزامنا في هذه المجاالت.

إن موظفينا هم أهم أصولنا، لذا فإن تفعيل رسائل البريد اإللكتروني الشهرية 
التي تتطرق لمواضيع مختلفة ُتعتبر وسيلة رائعة لتمكين األفراد من تعزيز 

معارفهم من أجل نموهم و تطورهم الذاتي.

دعونا معا كفريق واحد نمضي قدما نحو تحقيق األفضل في كل فرصة تتاح لنا، 
والتغلب على التحديات و أن نسعى ألن ُنصبح أفرادًا طموحين وناجحين.

الفاضلة / سفانة بنت محمد البروانية
عضو مجلس اإلدارة

 ساهمت منتجاتنا 
المبتكرة التي ُنقدمها، 

وجودة خدماتنا إلى جانب 
إدراكنا إلحتياجات عمالئنا، 

في مساعدتنا للمضي 
قدما

كلمة عضو 
مجلس اإلدارة
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تقرير الهيئة العامة لسوق المال
أداء قطاع التأمين بالسلطنة عن السنة المالية 2015م
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ــات إلــى أن قطــاع التأميــن بالســلطنة قــد حقــق نمــًوا فــي إجمالــي قيمــة أقســاط التأميــن المكتتبــة خــالل  تشــير البيان  
الســنة الماليــة للعــام 2015م مقارنــة بنفــس الفتــرة مــن العــام 2014م، إال أن نســب هــذا اإلرتفــاع قــد تباينــت حســب فــروع 

ــة. ــن المختلف التأمي

ــت   ــد إرتفع ــام 2015م ق ــن الع ــة م ــنة المالي ــالل الس ــة خ ــرة المكتتب ــة المباش ــاط التأميني ــة األقس ــر أن قيم ــر بالذك والجدي  
بنســبة بلغــت 11% مقارنــة بالســنة الماليــة مــن العــام  الســابق وبمقــدار  بلــغ  46 مليــون ريــال عمانــي، حيــث بلــغ إجمالــي 
ــام  2014م.   ــن ع ــرة م ــس الفت ــالل  نف ــجلت خ ــال س ــون ري ـ 400  ملي ــة  بـــ ــال مقارن ــون ري ـ 446  ملي ــغ الــ ــاط مبل ــذه األقس ــة ه قيم
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بلــغ صافــي  األقســاط التأمينيــة المباشــرة المكتتبــة  للعــام المالــي 2015م حوالــي  249 مليــون مقارنــة بمبلــغ 222   مليــون   
خــالل نفــس الفتــرة مــن العــام المنصــرم 2014م. والجديــر بالذكــر أن نســبة إرتفــاع إجمالــي األقســاط قــد بلغــت 12% عمــا 
كانــت عليــه فــي  نفــس الفتــرة مــن العــام 2014م. ونجــد أن التأميــن الصحــي وتأميــن الحيــاة الجماعــي قــد نميــا بوتيــرة 
ــن  ــة هذي ــس أهمي ــا يعك ــذا م ــن وه ــروع التأمي ــن ف ــن م ــن الفرعي ــي هذي ــاب ف ــي اإلكتت ــن إجمال ــت 40% م ــازة فاق ممت
ــي.  ــع العمان ــي المجتم ــهام ف ــوض واإلس ــة للنه ــات التأميني ــس دور التغطي ــال يعك ــكل فع ــهام وبش ــي اإلس ــن ف الفرعي

ومــن جهــة أخــرى فإنــه يتالحــظ لدينــا انخفــاض بلــغ 22 % و 15%   فــي فرعــي تأمينــات النقــل و المســؤولية علــى التوالــي     
خــالل نفــس الفتــرة  مــن عــام 2015م ومــا كانــت عليــه مــن العــام 2014م، ويعلــل هــذا اإلنخفــاض كإنعــكاس مباشــر ســاقه 

تقليــل اإلنفــاق العــام مــن الجانبيــن الحكومــي والقطــاع الخــاص لمــا تمــر بــه الســلطنة مــن ظــروف ماليــة حاليــا. 
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يظهــر مــن البيانــات أن إجمالــي وصافــي األقســاط المباشــرة المكتتبــة خــالل العــام 2015م والخاصــة بمعــدل اإلحتفــاظ   
لــدى شــركات التأميــن لــكل نــوع مــن أنــواع التأميــن المختلفــة أن نســب اإلحتفــاظ  فــي فــرع الممتلــكات و فــرع النقــل و 
الفــرع الهندســي هــي األدنــى مقارنــة بباقــي فــروع التأميــن خــالل الســنة الماليــة مــن العــام 2015م حيــث بلغــت نســبها 
10% 17% 20% علــى التوالــي وذلــك نتيجــة إلعــادة تأميــن الجــزء األكبــر مــن هــذه األخطــار لــدى شــركات إعــادة التأميــن، وينطبــق 

هــذا األمــر علــى نســب االحتفــاظ للعــام الحالــي.

ــروع  ــن ف ــى بي ــي األعل ــث( ه ــرف الثال ــامل والط ــات )الش ــن المركب ــرع تأمي ــي ف ــاظ  ف ــبة االحتف ــت نس ــل كان ــي المقاب ف  
التأميــن المختلفــة لتســجل مــا نســبته 88% فــي التأميــن الشــامل  و 84 % لتأميــن الطــرف الثالــث لفتــرة الســنة الماليــة مــن 
عــام 2015م، كمــا يالحــظ انخفــاض نســبة االحتفــاظ  فــي فــرع تأمينــات الحيــاة الفرديــة لتســجل مــا نســبته 66% مقارنــة بـــ 

ــي.  ــام الماض ــي الع 74% ف
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ارتفعــت  قيمــة األقســاط المكتســبة خــالل الســنة الماليــة مــن عــام 2015م بنســبة بلغــت 13% مقارنــة بنفــس الفتــرة مــن   
ــام 2015م  ــن الع ــة م ــنة المالي ــي الس ــال ف ــون ري ــبة  239 ملي ــاط المكتس ــة األقس ــي قيم ــغ إجمال ــث بل ــام 2014م ، حي الع
مقارنــة بـــ 213 مليــون ريــال فــي نفــس الفتــرة مــن العــام 2014م - كمــا إرتفــع  إجمالــي صافــي التعويضــات محققــا 167 

ــام 2015م. ــن الع ــة م ــنة المالي ــي الس ــل 139 ف مقاب

ــدي  ــن معي ــتأمين م ــركات الـ ــا ش ــي تتقاضه ــوالت الت ــي العم ــوالت وه ــي  العم ــي صاف ــع   إجمال ــرى ارتف ــة أخ ــن جه   م
التأميــن نظيــر إعــادة تأميــن جــزء مــن وثائــق التأميــن المحليــة لديهــا مــن  23 مليــون ريــال خــالل الســنة الماليــة مــن العــام 

ــام 2015م. ــن الع ــرة م ــس الفت ــالل نف ــون خ ــى  25 ملي 2014م إل

كمــا تظهــر بيانــات تكاليــف اإلنتــاج تغيــًرا خــالل الســنة الماليــة مــن عــام 2015م مقارنــة بــذات الفتــرة مــن العــام 2014م، حيــث   
إرتفعــت مــن 43 مليــون ريــال إلــى 55 مليــون ريــال عمانــي.
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ــر مــن ســوق التأميــن فــي الســلطنة، وتحتــل المرتبــة األولــى بيــن هــذه الشــركات   تمثــل الشــركات الوطنيــة الجــزء األكب  
ــال  ــون ري ــرة 90  ملي ــن المباش ــاط التأمي ــن أقس ــا م ــغ حصته ــث تبل ــام، حي ــاة و الع ــى الحي ــن عل ــة للتأمي ــركة الوطني الش
ــم  ــبة 9% وث ــتأمين بنس ــدة للـ ــة المتح ــركة العماني ــم الش ــن ث ــبة 15% وم ــن بنس ــار للتأمي ــركة ظف ــا ش ــبة 21 %، تليه وبنس

شــركتي  التأميــن األهليــة و المدينــة للتاميــن بنســبة 7% لــكل منهمــا.
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بضع كلمات ...
الزمالء األعزاء،

لكم مني أطيب المنى! تعلمون أنني قد انتقلت من المدينة تكافل إال أن قلبي مازال حاضرًا معكم جميعًا. لذا أرتأيت في هذا 

العدد من النشرة اإلخبارية "تواصل" أن أشاطركم بعضًا من وجهات نظري حول عملي في قطاع التأمين والذي أمضيت فيه 

أكثر من 34 عامًا من حياتي.

في الوقت الراهن، نحن نعيش في بيئة محفوفة بالمخاطر.  فقد كانت أحداث تحطم الطائرة التابعة لشركة فالي دبي في 

روسيا مأساوية ألبعد الحدود. كما أن التفجيرات التي حدثت في بلجيكا كانت صدمة كبيرة سيتردد صداها في جميع أنحاء 

العالم لبعض الوقت. تم إنتهاك حياة كثير من االشخاص، و ُدمرت العديد من الممتلكات التي تساوي ماليين الدوالرات في 

غمضة عين. لذلك وفي أعقاب هذه األحداث نجد أن اإلنتعاش لهو أمر صعب. وفي حين تلتئم تلك الندوب العاطفية بمرور 

الوقت، فإن األمن المالي يقطع شوطًا كبيرًا في تخفيف بعضٍ من تلك المشاكل في ظل هذه الظروف المأساوية. يلعب 

التأمين دورًا هامًا في توفير هذا النوع من األمن، حيث أنه ُيعد وسيلة للتخفيف من المخاطر. ومن المهم جدًا أن تكون أعمال 

التأمين خالية بذاتها من المخاطر أو أنها ُتقلل من اإلقتران بالمخاطر قدر اإلمكان. إن شركات التأمين هي بمثابة وكالء بصندوق 

أقساط مشترك يتم فيه تعويض حملة الوثائق في حالة وقوع حادث مؤسف لهم. ومن المهم أن يتم حماية الوضع المالي 

للصندوق المشترك بطريقة تمكنه من الوفاء بالتزاماته تجاه مطالباته مستقباًل. من المؤسف أن الكثير ممن يمارس مهنة 

التأمين يميل للمكاسب قصيرة المدى وُيعرض بذلك الصندوق المشترك للمخاطر، األمر الذي يمكن أن يكون له أثر سلبي على 

قدرته للدفع.

وإضافة إلى كونها وكياًل، فإن شركات التأمين ُتعتبر مستودعًا لمعلوماتٍ هائلة تساعد المجتمع على إدراك وتقدير 

السلوكيات المحفوفة بالمخاطر وتأثيرها على حياة الجميع وعلى الممتلكات واالقتصاد، حيث أننا لم نتسابق لنتقاسم 

هذه المعارف مع مجتمعنا. إنني أؤمن أن الوعي التأميني ينبغي أن يرتكز على تغيير سلوكياتنا المحفوفة بالمخاطر واعتماد 

الممارسات التي من شأنها أن تؤدي إلى بناء مجتمع أكثر أمانًا وأقل مآسي. أصبح العالم اليوم بفضل التكنولوجيا ووسائل 

االعالم االجتماعية أقرب أكثر من أي وقت مضى، فلم تعد المسافات ُتشكل أية عوائق على اإلطالق، حيث 

تتشكل األحداث واآلراء من خالل موقع تويتر، الفيسبوك واإلنستجرام. إذا تم توظيف تلك الوسائل 

في قطاع التأمين فسوف ُيسهل ذلك تبادل المعلومات حول الخسائر التي تتعرض لها والمسببات 

وكيفية الوقاية منها وستجعل حياتنا ومجتمعنا بالتأكيد أكثر أمانًا. كما أنها سُتساعد أيضًا في 

التقليل من الهدر الذي يحدث بسبب هذه الخسائر المأساوية.

نميل كشركات تأمين إلى قياس مستوى أدائنا من خالل المساهمات اإلجمالية، وهوامش الضمان، 

ونسب التشغيل المجمعة، والعائد على حقوق المساهمين، والتغاضي عن أهم المعايير. فبعد أن 

أمضيت أكثر من ثالثة عقود في مجال التأمين، أؤمن إيمانًا راسخًا بأنه ينبغي أن يكون هناك معيارين 

فقط لقياس نجاح أي شركة تأمين، يتمثل المعيار األول في مدى استدامة الصندوق المشترك 

لحاملي الوثائق عندما يتعلق األمر بتسوية المطالبات، والثاني في تعاطفنا مع المطالبين. 

حيث يضمن عامل التعاطف االحتفاظ بعالقات قوية وتكوين عالقات جديدة مع 

عمالء جدد ممن ُيقدرون ويحرصون على جودة وإستدامة الصندوق المشترك 

ويضمنون تحقيق نسبة تشغيل مجمعة جيدة، وذلك من شأنه ضمان 

تحقيق عائد سليم لحقوق المساهمين. في حين أن إستدامة 

الصندوق المشترك يمكن أن ُيقاس من قبل خبراء التأمين، فإن 

عامل التعاطف هو أمر شخصي إال أنه ُيعد جزءًا من تكويننا 

البشري. إنني أتطلع لذلك اليوم الذي نتمكن 

فيه من تحقيق األفضل ألنفسنا من خالل 

هذين المعيارين، وسوف تتخذ األمور 

المالية مكانتها تلقائيًا.

مع أطيب التمنيات

جاوتم داتا

االعالم االجتماعية أقرب أكثر من أي وقت مضى، فلم تعد المسافات ُتشكل أية عوائق على اإلطالق، حيث 

تتشكل األحداث واآلراء من خالل موقع تويتر، الفيسبوك واإلنستجرام. إذا تم توظيف تلك الوسائل 

في قطاع التأمين فسوف ُيسهل ذلك تبادل المعلومات حول الخسائر التي تتعرض لها والمسببات 

وكيفية الوقاية منها وستجعل حياتنا ومجتمعنا بالتأكيد أكثر أمانًا. كما أنها سُتساعد أيضًا في 

التقليل من الهدر الذي يحدث بسبب هذه الخسائر المأساوية.

نميل كشركات تأمين إلى قياس مستوى أدائنا من خالل المساهمات اإلجمالية، وهوامش الضمان، 

ونسب التشغيل المجمعة، والعائد على حقوق المساهمين، والتغاضي عن أهم المعايير. فبعد أن 

أمضيت أكثر من ثالثة عقود في مجال التأمين، أؤمن إيمانًا راسخًا بأنه ينبغي أن يكون هناك معيارين 

فقط لقياس نجاح أي شركة تأمين، يتمثل المعيار األول في مدى استدامة الصندوق المشترك 

لحاملي الوثائق عندما يتعلق األمر بتسوية المطالبات، والثاني في تعاطفنا مع المطالبين. 

حيث يضمن عامل التعاطف االحتفاظ بعالقات قوية وتكوين عالقات جديدة مع 

عمالء جدد ممن ُيقدرون ويحرصون على جودة وإستدامة الصندوق المشترك 

ويضمنون تحقيق نسبة تشغيل مجمعة جيدة، وذلك من شأنه ضمان 

تحقيق عائد سليم لحقوق المساهمين. في حين أن إستدامة 

الصندوق المشترك يمكن أن ُيقاس من قبل خبراء التأمين، فإن 

عامل التعاطف هو أمر شخصي إال أنه ُيعد جزءًا من تكويننا 

البشري. إنني أتطلع لذلك اليوم الذي نتمكن 

فيه من تحقيق األفضل ألنفسنا من خالل 
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كلمة القائم 
بأعمال الرئيس 

التنفيذي

الزمالء األعزاء،

يجلب لنا كل دور جديد فرصًا جديدة، وإنني أتطلع للعمل معًا 
كفريقٍ واحدٍ وتحقيق إنجازات جديدة للمدينة تكافل.

بداية أتوجه بالشكر الجزيل لمجلس إدارة الشركة على ثقتهم 
الغالية لي لقيادة هذه الشركة والشكر موصول للهيئة العامة 

لسوق المال لدعمهم األكيد والمتواصل.

نمت شركتنا وتطورت من كونها أول شركة تأمين تكافلي في 
سلطنة عمان إلى أن أصبحت اليوم من أكثر الشركات المرموقة، 

فقد حققنا إنجازاتٍ جديد في صناعة التأمين اإلسالمي في 
السلطنة. وجدير بالذكر أن هذا النجاح الهائل الذي تحقق ما هو إال 

نتاج العمل الجماعي والسعي الدؤوب للتميز. ولطالما كان تميزنا 
في تقديم المنتجات والخدمات اإلستثنائية واألفضل في فئتها 
مصدر فخر لنا، وسوف نستمر بالتأكيد في دعم مكانتنا الرائدة 

في الصناعة.

وحيث يواجه العالم هذا العام تحديات اقتصادية نظرًا لعدم 
استقرار أسعار النفط. كذلك هو الحال مع قطاعنا فإننا نواجه 

تحديات كثيرة، إال أنني على يقين تام بأننا سنعمل على إيجاد 
حلول مبتكرة للتغلب على هذه التحديات والمضي قدمًا معًا 

نحو التميز.

أدعوكم جميعًا لنعمل معًا للسمو عاليًا بشركتنا وأن نبني 
مستقباًل مشرقًا لها، وأنا أتطلع إلى دعمكم والمساهمة معي 

لُنحقق ما يفوق التوقعات.

أسامة البرواني
القائم بأعمال الرئيس التنفيذي

المستقبل بين أيدينا

مصدر فخر لنا، وسوف نستمر بالتأكيد في دعم مكانتنا الرائدة 

وحيث يواجه العالم هذا العام تحديات اقتصادية نظرًا لعدم 
استقرار أسعار النفط. كذلك هو الحال مع قطاعنا فإننا نواجه 

تحديات كثيرة، إال أنني على يقين تام بأننا سنعمل على إيجاد 
حلول مبتكرة للتغلب على هذه التحديات والمضي قدمًا معًا 

أدعوكم جميعًا لنعمل معًا للسمو عاليًا بشركتنا وأن نبني 
مستقباًل مشرقًا لها، وأنا أتطلع إلى دعمكم والمساهمة معي 

القائم بأعمال الرئيس التنفيذي
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الزمالء األعزاء،

اسمحوا لي أواًل أن أتوجه إليكم بالشكر الجزيل على الثقة التي 
أولوتموني إياها لتولي منصب الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة، 

إنه لشرف وتقدير لي وأنا بالتأكيد ممتن لهذه الفرصة.

نمر حاليًا بفترةٍ عصيبة مليئة باإلثارة! حيث أن التغييرات في أسعار 
النفط جعلتنا، إلى جانب الكثير من القطاعات األخرى، نواجه تحديات 

كبيرة من نوع آخر، وذلك أنها منحتنا فرصًة لنبتكر أكثر من أجل 
إيجاد طرق جديدة للوصول إلى زبائننا وتلبية متطلباتهم وتقديم 

منتجات جديدة. ال تقتصر هذه التحديات على شركة أو صناعة واحدة، 
لذلك من الضروري أن نبحث عن حلول جديدة مبتكرة. ففي العام 

الماضي قمنا بتقديم منتجات مبتكرة، وعملنا على إيجاد طرق 
جديدة للوصول إلى عمالئنا. وبإعتبارنا أول شركة تأمين تكافلي في 
سلطنة عمان، فقد سعينا بإستمرار لجلب أحدث التجارب والمنتجات 

لعمالئنا. كما أننا حققنا إنجازًا جديدًا بحصولنا على لقب شركة تأمين 
السلطنة لعام 2016م.

إن مقابلة التحديات ومواجهتها باالبتكارات ُيعد مفتاحًا أساسيًا 
لنمونا ونجاحنا، فلنعمل معًا على إيجاد الطرق المناسبة لنطبقها 
في مهام أعمالنا اليومية. كما أن التبادل في األفكار، والتعاون مع 

بعضنا البعض، والنظر إلى أعمالنا بمنظور عمالئنا ُتعد بعضًا من 
الطرق التي يمكن من خاللها تطوير نهج مبتكر ألعمالنا. ُيعد التفكير 
االبتكاري عادة ويبدأ بطرقٍ بسيطة، لذا دعونا نبدأ الربع القادم بوضع 

ذلك في اإلعتبار وأن نجعل من كل التحديات فرصًة إليجاد حلول 
مبتكرة.

أجاي سريڤاستا
الرئيس التنفيذي للعمليات

كلمة الرئيس 
التنفيذي 
للعمليات

5

لعمالئنا. كما أننا حققنا إنجازًا جديدًا بحصولنا على لقب شركة تأمين 

إن مقابلة التحديات ومواجهتها باالبتكارات ُيعد مفتاحًا أساسيًا 
لنمونا ونجاحنا، فلنعمل معًا على إيجاد الطرق المناسبة لنطبقها 
في مهام أعمالنا اليومية. كما أن التبادل في األفكار، والتعاون مع 

بعضنا البعض، والنظر إلى أعمالنا بمنظور عمالئنا ُتعد بعضًا من 
الطرق التي يمكن من خاللها تطوير نهج مبتكر ألعمالنا. ُيعد التفكير 
االبتكاري عادة ويبدأ بطرقٍ بسيطة، لذا دعونا نبدأ الربع القادم بوضع 

ذلك في اإلعتبار وأن نجعل من كل التحديات فرصًة إليجاد حلول 

االبتكار هو 
مفتاح النجاح
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المدينة تكافل تحصد لقب شركة تأمين السلطنة لهذا العام
ضمن حفل توزيع جوائز قطاع التأمين MENAIR لعام 2016.

قصة العدد

باعتبارنا أول شركة تأمين تكافلي في سلطنة عمان، نسعى 
على الدوام نحو تحقيق إنجاز جديد في قطاع التأمين 

اإلسالمي من أجل أن نمنح عمالئنا منتجات وخدمات عالية 
الجودة.

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

حيث حصدت الشركة لقب "شركة تأمين السلطنة 
لعام 2016" وذلك في حفل توزيع جوائز قطاع التأمين 

MENAIR  لعام 2016 والذي ُأقيم في السابع والعشرين من 

يناير عام 2016 في دبي. وقد تم التحكيم لهذه الجائزة من 
قبل لجنة تحكيم مستقلة من الخبراء الذين قاموا بدورهم 

بتكريم شركات ورواد قطاع التأمين.

ُتعتبر هذه الجائزة واحدة من أكثر الجوائز المرموقة في هذا 
القطاع. وقد تمكنت المدينة تكافل من الوصول إلى الدور 

النهائي عن ثالث فئات، وحصدت لقب شركة تأمين السلطنة 
لعام 2016 محققًة بذلك فوزًا كبيرًا في كال القطاعين 

التكافل والتأمين التقليدي في سلطنة عمان. كما أن المدينة 
كانت شركة التأمين الوحيدة من سلطنة عمان التي تم 

تكريمها في حفل توزيع الجوائز هذا.

وتعليقًا على حفل توزيع الجوائز، أشار الفاضل جاوتم داتا، 
بقوله: " إنه ألمر مميز أن نحصد لقب شركة تأمين السلطنة 

لعام 2016، وهي المرة األولى التي يتم فيها تكريمنا على نحو 
أوسع كشركة تأمين وليس فقط كشركة تكافل. حيث 

ُيعتبر ذلك إنجازًا هائاًل للشركة بأن تحصد هذا اللقب ضمن 
شركات التأمين المحلية واألقليمية في السلطنة، وجاء هذا 

الفوز في وقتٍ يواجه فيه القطاع تحديات صعبة. فإنها 

بالتأكيد ُتعتبر مكافأًة للجهود الكبيرة الذي بذلها فريق 
عملنا وشركائنا وعمالئنا. لذا يسرني أن أوجه شكري الجزيل 

للجميع ".

وبالحديث عن النجاح الهائل الذي تحقق، صرح الفاضل أسامة 
البرواني، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لشركة المدينة 

للتأمين، قائاًل: " إنه لفخر عظيم أن نحصد لقب شركة تأمين 
السلطنة لعام 2016 وبأن يتم اختيارنا لُنمثل قطاع التأمين،  

حيث أنها جائزة مرموقة يطمح الجميع للحصول عليها. 
كما ُتلهمنا هذه الجائزة لمواصلة تلبية توقعات عمالئنا 

والتميز في كل أعمالنا. أود أن أعرب عن جزيل الشكر والتقدير 
لمساهمينا وللهيئة العامة لسوق المال على دعمهم 

الدائم".

حصدت الشركة في وقت سابق على لقب "شركة التكافل 
العام لسنة 2015" وذلك في حفل توزيع جوائز قطاع التأمين 

في الشرق األوسط لعام 2015.

ُتعتبر هذه الجائزة واحدة من 
أكثر الجوائز المرموقة في هذا 

القطاع

مسيرة نجاح
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القسم المالي موكل بمهمة نبيلة

غالبًا ما ُيقال بأنه تم تسليم المنتج النهائي لعميل التأمين 
عندما يتم تسليم الشيك إلى العميل تسويًة لمطالبة ما نتيجة 

لوقوع حادث مؤسف. ُتعتبر وثيقة التأمين وعدًا وإلتزامًا ُيمنح 
للعميل فقط عندما يتم تسليم شيك التسوية له. إنه لفخر 

عظيم لنا أن نتولى هذه المهمة النبيلة التي تكمن في تحقيق 
وعود الشركة وإلتزاماتها وضمان رضا العمالء.

فريق عملنا

ال يمكننا أبدًا أن نعرض صورة ما دون وجود شاشة. كذلك 
هو الحال لدينا في القسم المالي للشركة ال يمكننا القيام 
بأي عمل دون مساهمة موظفينا ومشاركتهم وإلتزامهم. 

فخورون جدًا بفريق عملنا بالقسم الذي ال يألوا جهدًا في إنجاز 
المهام الموكلة إليه. نعمل على تشجيع فريق عملنا لمواصلة 

مسار حياتهم المهني، كما يسعدنا اإلعالن وبكل فخر بأن 
موظفينا اآلن في مراحل مختلفة من التقدم فيما يتعلق 

بمساعيهم األكاديمية.

إنه لفخر عظيم لنا أن 
نتولى هذه المهمة النبيلة 

التي تكمن في تحقيق 
وعود الشركة وإلتزاماتها 

وضمان رضا العمالء

 نظرة عن
  كثب -

 القسم
المالي

القسم المالي
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مراقبة التكاليف و تحقيق األمثلية

يتولى قسم المالية مسؤولية مراقبة ربح الشركة بالمقارنة 
المستمرة مع الميزانيات، يتبعه مهمة تحليل المستحقات، 

وتقديم تقارير دورية إلى اإلدارة العليا ووحدات األعمال حول 
أداء الشركة مقابل الميزانيات المعتمدة.

إن تحقيق األمثلية فيما يتعلق بالتكاليف هو أحد الجوانب 
األساسية لنجاح الشركة وربحيتها، حيث ُتدرك إدارة الشركة 
أهمية هذه العملية، لذا فإننا في القسم وكشركة واحدة 

نسعى إلنجاز مهمتنا في هذا الصدد بكل جدية.

إلتزامنا

سُنساهم بإستمرار من أجل صالح الشركة، كما وسُنعزز رضا 
عمالئنا وبالتالي تحسين ربحية الشركة.
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المدينة تكافل تتواصل مع 
عمالئها في معرض البيت 

لعام 2016

معرض البيت

شاركت المدينة تكافل في معرض البيت وهو من أكثر 
المعارض نجاحًا وحضورًا لمقاولي البناء وأصحاب المنازل. 

حيث يمنح هذا المعرض فرصًة تجارية ناجحة لمصنعي 
وموردي منتجات وخدمات ومعدات تطوير المنازل لتلبية 

إحتياجات عشرات اآلالف من مقاولي البناء وأصحاب المنازل 

وهم الغالبية العظمى من حضور المعرض الباحثين عن 
أفكار وحلول لمشاريع تطوير منازلهم. 

وكانت هذه فرصة مثالية لشركة المدينة تكافل لمقابلة 
هذه الشريحة المستهدفة وذلك بتجهيز ركن خاص 

للشركة تجهيزًا كاماًل، تم من خالله تقديم حلول تأمينية 
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ُتعد األفضل في فئتها. فمع مجموعة المنتجات المصممة 
خصيصًا ألصحاب المنازل المحتملين، تمكن الموظفين من 
توجيه الزوار ومساعدتهم الختيار المنتج األنسب لهم، مثل 

منتج تأمين المنازل وتأمين العمالة المنزلية. وقد ساهمت 
مشاركة الشركة في معرض البيت لعام 2016 للوصول إلى 

أكبر شريحة من حضور المعرض، كما واتاح الفرصة لموظفينا 
للتواصل مع الفئة المستهدفة والتفاعل معهم.

تقدم المدينة تكافل حلول 
تأمينية ُتعد األفضل في فئتها 

مع مجموعة من المنتجات 
المصممة خصيصًا ألصحاب المنازل 

المحتملين
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من منطلق توجيهات حضرة صاحب الجاللة السلطان 
قابوس بن سعيد المعظم، حيث دعى المرأة العمانية إلى 
االستفادة من كافة الفرص التي منحت لها إلثبات جدارتها 

وإظهار قدرتها في التغلب على ما يعترض طريقها من 
عقبات.

ومن هنا حرصت الفاضلة/ سهام بنت مسلم بن قاسم 
البوسعيدية على تحقيق طموحاتها لتصبح اليوم أول إمرأة 

عمانية تترأس إدارة فرع في مجال التأمين في المجتمع 
العماني.

عملت سهام في شرطة عمان السلطانية منذ عام 2001م 
حيث شاركت في مجاالت مختلفة وحصلت على مراكز 

متقدمة في الرماية وألعاب القوى والمارثون وغيرها من 
الدورات.

في عام 2007م، أختيرت ضمن أول طاقم مروري نسائي في 
شرطة عمان السلطانية. بعدها سعت لتوسيع مستواها 

العلمي والعملي في مجال القطاع الخاص لتلتحق بشركة 
المدينة تكافل. حيث عملت في مجال الحوادث وترأست 

فريقًا للتدريب على تخطيط الحوادث وتطبيق قانون المرور.

لم تتوقف سهام عند هذا الحد ولكنها سعت لتطوير 
نفسها من الناحية الثقافية، حيث نظمت حياتها بين العمل 

والدراسة لتكمل دراستها في شهادة الماجستير.

وها هي اآلن تنجح في مجال التسويق والقيادة واإلدارة 
كأول مديرة فرع بين شركات التأمين في السلطنة.

مصدر إلهام 
سهام بنت مسلم بن قاسم البوسعيدية


