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يوم المرأة العمانية





أولت حكومة السلطنة اهتمامًا خاصًا بالمرأة العمانية، وذلك ترجمة للعناية السامية 
بتعزيز دور المرأة في المجتمع. ويتأتّى ذلك من حقيقة تعدد األدوار األساسية للمرأة، 

ر من القوانين  كزوجة وأم وصانعة ألجيال المستقبل. ولذلك ما زالت الحكومة تطوّ
القائمة، وتقدم مبادرات مستمرة في سبيل تمكين المرأة في المجتمع، وفي هذا 

صت يوم 17 من أكتوبر يومًا للمرأة العمانية. اإلطار خصّ

وتم التعبير عن هذه التوجهات السياسية لعصر النهضة مبكرًا بمجموعة من 
المبادرات شملت مختلف القطاعات، وجاء قانون العمل ليرسخ المساواة عام 2003، 

كما فعلت قوانين الخدمة المدنية أيضًا، وقوانين األحوال الشخصية.

بيد أن المجالين األبرز الذين تحقق فيهما تمكين المرأة هما مجالي التعليم والعمل. 
لم يوجد أي تعليم رسمي للمرأة قبل عام 1970، إذ أن المدارس الثالث الموجودة في 

ر سريعًا في عصر النهضة  ُعمان كانت جميعها مخصصة للبنين. إالّ أن الوضع تغيّ
العمانية. فبينما كانت نسبة المرأة في التعليم العام ٠٪ عام 1970، غدت ٤٩٪ عام 2004، 
ومثلت المرأة ما نسبته ٥٦٪ من مجمل المعلمين في السلطنة. وفي قطاع التعليم 

العالي وصلت نسبة الطالبات إلى ٥٧٪ في العام األكاديمي 2012\2013 متقدمة 
ومتفوقة على الذكور. وبالنسبة للمبتعثين، كانت نسبة المبتعثات ٦٣٪ من مجمل 

المبتعثين عام 2009. 

ا في مجال العمل، فقد بلغت نسبة المرأة ٤٧٪ من مجمل العاملين في القطاع  أمّ
الحكومي، و ٢٢٪ من مجمل العاملين في القطاع الخاص عام 2015. وتشغل المرأة 

مراكز متقدمة في صناعة القرار، سواء الحكومي أو الخاص، منها على سبيل المثال 
ال الحصر: وزيرات في حقائب التربية والتعليم، والتعليم العالي، والهيئة العامة 

للصناعات الحرفية. وللمرأة العمانية حضور بارز في مجلس ُعمان، إذ توجد عضوتان 
في مجلس الشورى، وثالثة عشر عضوة في مجلس الدولة. 

الدكتور / خالد العامري
مستشار مجلس اإلدارة

ر   ما زالت الحكومة تطوّ
من القوانين القائمة، 

وتقدم مبادرات مستمرة 
في سبيل تمكين المرأة 
في المجتمع، وفي هذا 

صت يوم 17  اإلطار خصّ
من أكتوبر يومًا للمرأة 

العمانية.

كلمة مستشار 
مجلس اإلدارة
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كلمة القائم 
بأعمال الرئيس 

التنفيذي

فإذا اختفت )األم الواعية( 
واختفى )المعلم المخلص( 

وسقطت )القدوة والمرجعية( .. 
سقطت الحضارة.

الزمالء األعزاء ،،،

تطرقنا سابقًا إلى أهمية بناء المجتمع لإلنسان وبناء 
اإلنسان لنفسه، والمرأة أساس متين من هذا البناء ونكمل 

حديثنا بنقل موقفين لإلعتبار،،

الصينيون القدماء من أجل تحصين بالدهم و العيش    - ١
في أمان بنوا سور الصين العظيم واعتقدوا أن ال أحد 
يستطيع تسلقه، ولكن خالل المائة سنة األولى بعد 

بناء سور الصين تعرضت الصين لثالث غزوات وفي 
كل مرة العدو لم يكن بحاجة إلى تسلق السور أو 

إقتحامه فجنود العدو ببساطة كانوا يرشون الحارس 
ويدخلون من الباب ألن الصينيين انشغلوا ببناء السور 

ونسوا بناء الحارس!!

هنالك مقولة ألحد المستشرقين يقول فيها : إذا أردت   - ٢
أن تهدم حضارة فهنالك ثالث وسائل توصلك لذلك 
هي :  هدم األسرة و هدم التعليم وإسقاط القدوة. 

كي تهدم أسرة عليك بتغييب دور المرأة )األم(، اجعلها 
تخجل بوصفها ربة منزل. 

وكي تهدم التعليم عليك بالمعلم، ال تجعل له أهمية 
في المجتمع،  قلل من مكانته حتى يحتقره طالبه.

وكي تسقط القدوات عليك بالعلماء والمفكرين ، 
اطعن فيهم .. قلل من شأنهم .. شكك فيهم 

حتى ال يسمع وال يقتدي بهم أحد.

فإذا اختفت )األم الواعية( واختفى )المعلم 
المخلص( وسقطت )القدوة والمرجعية( .. سقطت 

الحضارة.

أسامة البرواني
القائم بأعمال الرئيس التنفيذي
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كلمة الرئيس 
التنفيذي 
للعمليات

العمل بذكاء لتعزيز ا	نتاجية

في ظل البيئة االقتصادية الحالية الصعبة، أصبحت إنتاجية 
وكفاءة الموظف أمرًا بالغ األهمية ألداء أي مؤسسة، حيث 

ُتعتبر إنتاجية أي موظف تقييمًا لكفاءة العامل أو مجموعة 
من العمال. ويتم تقييم ذلك من ناحية اإلنتاجية ضمن فترة 

زمنية محددة. ويكمن نجاح أي مؤسسة في مستوى إنتاجية 
القوى العاملة لديها، وبالتالي ُيعتبر عنصرًا مهمًا بالنسبة 

لنجاح األعمال.

في عالم التأمين، ال يقوم الموظفين بتقديم المنتجات 
بشكل مادي إال أنهم يوفرون أمرًا ملموسًا أال وهو الحماية. 

وبسبب هذا االختالف، فإن قياس إنتاجية الموظفين في هذا 
المجال غالبًا ما يشكل تحديًا. يقضي الموظف وقتًا طوياًل 
من يومه يعمل من أجل المؤسسة التي يعمل فيها إال أنه 

يتبادر إلى أذهاننا السؤال التالي، وهو هل الوقت الذي يقضيه 
في العمل ُيساهم حقًا في تحقيق نتائج مثمرة؟ غالبًا ما 

نعتقد أننا قد نقوم بعمل جاد لفترة طويلة، ولكن األمر 
األهم هو هل أننا ُننجز ذلك العمل بذكاء.

إن إنتاجية القوى العاملة أمرًا بالغ األهمية ألن اإلنتاجية 
الحقيقية تكمن في القدرة على قياس أداء الموظف وفقًا 

للمهام المسندة إليه، والوقت الذي يتطلبه العمل إلى 
جانب جودته. إذًا، كيف لنا أن نعرف إذا كنا حقًا منتجين؟ 

في صناعة التأمين، هناك عدة طرق لقياس اإلنتاجية مثل 
معدل دخل كل موظف، النفقات، حساب أرباح التشغيل، 

اإليرادات لكل موظف أو حتى عدد الحسابات / وثائق التأمين 
لكل موظف. إال أنه ومع ذلك فإن أنظمة القياس تفتقر 

إلى اإلتساق ألن الموظفين يقومون بمجموعة مختلفة من 
المهام - بعضها ُتعتبر أعمال روتينية والبعض اآلخر أعمال 

معقدة.

وُتعتبر كل من اآلراء الهادفة، والتدريب، واالتصال الفعال 
المتبادل واإلنتداب المناسب بعضًا من الوسائل الهامة 

لتحسين اإلنتاجية، ولكن يجب علينا أيضا أن نسأل أنفسنا ما 
إذا كنا ننفق الكثير من الوقت في مهمة معينة؟ هل نتوه 

في كثير من األحيان بين وظيفة وأخرى، هل نماطل في 
إنجاز مهمة ما؟ هل نحن راضون عما قمنا بتقديمه؟ هل 
نستخدم التقنيات المتاحة لتبسيط المهام أو تعقيدها؟ 

في أغلب األحيان، نجد أنفسنا ُنجيب بنعم على جميع هذه 
األسئلة.

يكمن العنصر الرئيسي لتعزيز إنتاجية الموظفين في تبني 
فكرة العمل بذكاء. حيث يمكننا القيام بذلك من خالل بدء 
مهامنا بتقييم سريع للمهمة المسندة قبل إنجازها، إدراك 
الحاجة منها ومعرفة ما يجب تقديمه، ثم تخصيص وقت 

مالئم لهذه المهمة وإنجازها. كذلك استخدام تقنيات 
ُتبسط هذه المهمة والتعاون مع اآلخرين في وقت أقصر. 
ومن المهم أيضا تقييم كل مهمة وفقًا ألهداف وغايات 
المؤسسة من أجل التعرف على دور ووظيفة كل مهمة. 

وأخيرًا وضع أهداف واضحة لكل يوم والعمل على إنجازها.

ومن الضروري أن ُيقيّم كل موظف إنتاجيته ويدرك الجوانب 
التي يحتاج إلى تطويرها. فعندما يعمل كل موظف بكفاءة 

حينها سُتصبح المؤسسة منتجة ومربحة.

لذا، دعونا كمؤسسة ُنقييم 
إنتاجيتنا كل يوم من أجل 

أن ننمو بكفاءة أكثر.

أجاي سريڤاستا
الرئيس التنفيذي 

للعمليات
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٦٦٪ نسبة التعمين والهيئة تسعى إلى تمكين الكوادر في الوظائف المهنية وا	دارية 

 تشير ا	حصائيات المنشورة في التقرير السنوي لمؤشرات سوق التأمين لعام ٢٠١٥: بأن عدد العاملين في 
قطاع التأمين العام الماضي ٢٠١٥ بلغ حوالي ٢٥٢٥ موظفًا منهم ١٦٧٩ موظفًا عمانيًا، مشكلين ما نسبته ٦٦٪ من 

إجمالي العاملين في قطاع التأمين.

وحسب نفس ا	حصائيات الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال فإن عدد العاملين العمانيين في 
شركات التأمين الوطنية: بلغ حوالي ١٠٢٤ عاماًل في عام ٢٠١٥ مقارنة بـ٩٤٩ عاماًل في عام ٢٠١٤، وبذلك تصل نسبة 

التعمين في شركات التأمين الوطنية في العام الماضي حوالي ٦٩٪ مقارنة بنسبة ٦٨٪ في عام ٢٠١٤.

وبلغ عدد العمانيين العاملين في شركات التأمين ا¦جنبية: حوالي ٣٣٥ عاماًل في العام الماضي مقارنة 
بـ٢٨٦ عاماًل في عام ٢٠١٤، وبذلك تصل نسبة التعمين 
في شركات التأمين األجنبية في العام الماضي ٢٠١٥ 

حوالي ٧١٪ مقارنة بـ٦٨٪ في عام ٢٠١٤.

وتولي الهيئة العامة لسوق المال اهتماما 
كبيرا بتعمين وتمكين الكوادر الوطنية 

العاملة في شركات وسماسرة التأمين: في 
ظل ما يتمتع به القطاع من قدرة على تحقيق قدر 

أكبر من التنافسية في استقطاب الكفاءات في 
مستويات وظيفية إدارية وفنية تتجاوز المستويات 

الوظيفية التشغيلية. 

وفي سبيل ذلك عمدت الهيئة منذ العام الماضي 
إلى اتباع خطة استراتيجية معتمدة من قبل إدارة 

الهيئة العامة لسوق المال تقوم على وضع سياسة 
تعمين كمية ونوعية بحيث تتجاوز سياسات التعمين 

السابقة لتسعى إلى تمكين الكوادر الوطنية 
العاملة في القطاع في الوظائف اإلدارية الوسطى 

والعليا دون التركيز على الوظائف التشغيلية التي 
ال تحتاج إلى مهارات أو مؤهالت علمية ومهنية 

متخصصة في قطاع التأمين.

وفي ضوء ذلك تم خالل العام المنصرم تنظيم 
ما يقارب ١٦ برنامج تدريبي استفاد منها حوالي ٤٠٠ 

موظف من الشباب العماني، وفي العام الجاري 
وحتى تاريخ نشر هذا التقرير تم تنظيم ١٢ برنامج 

تدريبي شارك فيها ما يزيد عن ٣٤٠ من الشباب 
العاملين في شركات وسماسرة ووكالء التأمين.

تقرير الهيئة العامة لسوق المال
برامج تدريبية متواصلة خالل العام الجاري في التأمين

4



المدينة تكافل 
تُطلق تأمين السفر 

لرحالت الحج 
والعمرة

أطلقت المدينة تكافل )تأمين السفر لرحالت الحج والعمرة( 
المتوافق مع الشريعة والمصمم خصيصًا لتلبية احتياجات 

الراغبين بالسفر لتأدية مناسك الحج والعمرة. 

تسعى المدينة تكافل بشكل مستمر من أجل إيجاد طرق جديدة 
لتقديم الخدمات والمنتجات الرائدة في صناعة التأمين اإلسالمي، 

وبذلك فإن منتج السفر لرحالت الحج والعمرة ُيعد إحدى المنتجات 
التي تحتل الصدارة ضمن فئتها في السلطنة.

توفر وثيقة التأمين هذه تغطية تأمينية لحاالت الوفاة بسبب 
حادث، والعجز الكلي الدائم. كما تغطي الوثيقة تكاليف الحاالت 

المرضية الطارئة واألمراض والتنويم في المستشفيات بالخارج، إلى 
جانب اإلخالء الطبي وحاالت فقدان األمتعة وجواز السفر لمدة 

تصل إلى 45 يومًا وذلك أثناء تأدية مناسك الحج والعمرة.

وبهذا الخصوص، صرح الفاضل أسامة البرواني، القائم بأعمال 
الرئيس التنفيذي، قائاًل: " في الحج والعمرة سكون للقلب وراحة 
للبال وطمأنينة للنفس واستقرار للروح، فيها نتأمل ونتفرغ تفرغًا 

تامًا للعبادة. 

ومن هنا جاء هذا التأمين لضمان راحة عمالئنا في رحلة اإليمان 
والعبادة. ويسرنا جدًا المساهمة بطريقة مميزة بتقديم منتجات 

وخدمات ذات قيمة مضافة مثل هذا المنتج".

الحج والعمرة سكون للقلب 
وراحة للبال وطمأنينة للنفس 

واستقرار للروح، فيها نتأمل 
ونتفرغ تفرغًا تامًا للعبادة. 
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OCTOBER

CREATING
EQUAL OPPORTUNITIES 

FOR PROGRESS.

OCTOBEROCTOBEROCTOBER

Happy Women's Day

OCTOBER

Happy Women's Day
يوم المرأة العمانية

يحتفل في السابع عشر من شهر أكتوبر من 
كل عام بيوم المرأة العمانية، وهو اليوم الذي 
ُنحيي فيه إنجازات المرأة العمانية. وقد تفضل 

حضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد 

المعظم -  حفظه اهلل ورعاه، بتخصيص يوم 
للمرأة العمانية وذلك في ندوة "المرأة العمانية" 

التي ُعقدت بتوجيهات سامية في رحاب المخيم 
السلطاني بسيح المكارم بوالية صحار، عام 2009. 

قصة الغالف

٠

٢

٤

٦

٨
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٣ ٣

٥

١٠ ١٠
٨

إجمالي عدد الموظفات في المدينة تكافل هو ٤٣

مدير
فرع

نائب
مدير

موظف
أول

موظف تنفيذي مساعد
أول

مساعد
مدير

مساعد صراف سكرتيرة
الرئيس التنفيذي
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OCTOBER

CREATING
EQUAL OPPORTUNITIES 

FOR PROGRESS.

وجاءت أهمية مشاركة المرأة في عملية التنمية 
تأكيدًا للخطاب السامي لحضرة صاحب الجاللة 

السلطان قابوس بن سعيد المعظم بمناسبة 
االنعقاد السنوي لمجلس ُعمان في شهر نوفمبر 

من عام 2009. وبهذه المناسبة، تفضل حضرة 
صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد 

المعظم - حفظه اهلل ورعاه بإلقاء الكلمة 
السامية، وهذا نصها: " لقد أولينا، منذ بداية 

هذا العهد اهتمامنا الكامل لمشاركة المرأة 
العمانية، في مسيرة النهضة المباركة فوفرنا 
لها فرص التعليم والتدريب والتوظيف ودعمنا 

دورها ومكانتها في المجتمع، وأكدنا على ضرورة 
إسهامها في شتى مجاالت التنمية، ويسرنا ذلك 
من خالل النظم والقوانين التي تضمن حقوقها 

وتبين واجباتها، وتجعلها قادرة على تحقيق 
االرتقاء بذاتها وخبراتها ومهاراتها من أجل بناء 

وطنها، وإعالء شأنه. ونحن ماضون في هذا النهج، 
إن شاء اهلل".

حظيت المرأة العمانية منذ بداية عصر النهضة 
الحديثة في سلطنة عمان بعناية ورعاية فائقة 

كانت من أبرزها تكافؤ الفرص في التعليم 
والعمل. وقد تم على مر السنين تحقيق العديد 

من االنجازات، فها هي المرأة العمانية اليوم وتحت 
ظالل النهضة المباركة تتبوأ مناصب قيادية في 

الدولة والمجتمع و في كل صناعة تقريبًا.

كذلك هو الحال في المدينة تكافل، ضمن فريق 
عمل مجموعه 153، هناك عدد 43 منهم من 

النساء العمانيات. إن يوم المرأة العمانية هو يوم 
نحتفل فيه بإنجازات المرأة العمانية ونعرب فيه 

عن تقديرنا لمساهمتهن في تعزيز مكانة الشركة 
وتقدمها وبالتأكيد دورهن في بناء مستقبل 

مشرق لوطننا الغالي ُعمان. 

حظيت المرأة العمانية منذ بداية عصر النهضة الحديثة في سلطنة 

عمان بعناية ورعاية فائقة كانت من أبرزها تكافؤ الفرص في التعليم 

والعمل. وقد تم على مر السنين تحقيق العديد من االنجازات، فها 

هي المرأة العمانية اليوم وتحت ظالل النهضة المباركة تتبوأ مناصب 

قيادية في الدولة والمجتمع و في كل صناعة تقريبًا

٪٢٧٫٤

٪٧٢٫٦

نسبة المرأة العمانية في المدينة تكافل
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أود أن أغتنم هذه الفرصة ألتحدث عن تجربتي في 

المدينة تكافل. انضممت إلى المدينة في عام 2007، 

حيث كنت جزءًا من دفعة الموظفين األولى التي 

انضمت إلى الشركة. من الرائع أن نرى كيف تطورت 

المدينة لتصبح شركة تأمين مرموقة، وكيف أنها 

وضعت بصمتها بشكل ملحوظ في قطاع التأمين 

في سلطنة عمان.

لقد كان لي الشرف لتشكيل قسم اكتتاب 

المركبات والذي ُيعتبر العمود الفقري لشركتنا. 

ويوجد حاليا خمسة أعضاء متفانين في فريقي 

يستجيبون لكافة التحديات. حيث نقوم في 

القسم بإدارة جميع االستفسارات حول اكتتاب 

المركبات من جميع قنوات التوزيع بالشركة بما 

في ذلك الوسطاء، والوكاالت، والتأمين المصرفي، 

وتجارة التجزئة المباشرة، والفروع واألكشاك. كما 

بصـيـــرة أحـمـــد
نائب مدير االكتتاب - المركبات

اكتــتــــاب المــركـبــــات

أخبار القسم
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نحاول الحفاظ على مؤشر األداء الرئيسي من خالل 

االستجابة الفورية ألية استفسارات، إيجاد حلول 

للمسائل في الوقت المناسب، وفي الوقت نفسه 

نعمل على المعايير المحددة في إطار فلسفة 

االكتتاب في الشركة.

إلى جانب كوني إمراة عاملة، فأنا كذلك ربة منزل 

أقوم بدوري في تربية أطفالي والعناية بهم 

والحرص على دعم زوجي، فذلك بال شك أمرًا 

صعب الموزانة بين أمور العمل والمنزل معًا، إال أن 

مسؤولياتي تدفعني ألتقدم وانمو بشكل أقوى.

في العصر الحالي أصبح سوق التأمين منافسًا 

للغاية وأتيح للعمالء الكثير من الخيارات فيما 

يتعلق بالتأمين، لذا من الضروري مواكبة أحدث 

التطورات، كما ينبغي تطوير الموظفين وتدريبهم 

بشكل مستمر.

ولم أكن استطيع الوصول إلى هذا المستوى لوال 

دعم المسؤولين واإلدارة العليا، الذين كان لهم 

دور كبير في تحقيقي لهذه اإلنجازات وفي إتخاذ 

أصعب القرارات في األوقات الحرجة. وأود أيضا 

أن أتقدم بالشكر لجميع زمالئي على دعمهم 

المستمر طوال مسيرتي في المدينة و سنواصل 

معًا تحقيق إنجازات أكبر مستقباًل.
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المدينة تكافل ُتعزز الوعي 
بمنتجات التأمين اإلسالمي عبر 

مبادرات جديدة
أطلقت المدينة للتأمين سلسلة من برامج التوعية كجزء 

من جهودها لتبادل وتعزيز المعرفة بالتأمين اإلسالمي 
مع المجتمع. وُتعتبر برامج التوعية الشاملة بالتكافل جزء 

من سلسلة الفعاليات ومبادرات العمل الوثيق مع بنك العز 
اإلسالمي وبنك نزوى.

وقد تم مؤخرًا تنظيم فعالية حول برنامج التوعية بمفهوم 
التكافل ضمن فعالية" المجلس" من بنك العز اإلسالمي، 

والتي أقيمت بصاللة جاردنز مول في الفترة من 20 إلى 21 من 
شهر يوليو عام 2016. وقد فتحت أبواب المجلس للجميع 

لكسب المزيد من المعلومات حول منتجات الصيرفة 
اإلسالمية ومنتجات التأمين التكافلي. و ساهمت الفعالية 

في تعزيز الوعي بمنتجات وخدمات التأمين اإلسالمي 
وتعريف الحضور في صاللة بمجموعة الخدمات والمنتجات 

التي تقدمها المدينة تكافل. كما أبدى الزوار اهتمامهم 
البالغ في اختيار منتجات التأمين التكافلي وأعربوا عن 

سعادتهم حول إمكانية استفادتهم اآلن من الخدمات التي 
تقدمها المدينة تكافل عبر مواقع مختلفة في سلطنة 

عمان. 

وفي هذا الخصوص، أشار الفاضل أسامة البرواني، القائم 
بأعمال الرئيس التنفيذي في المدينة تكافل، قائاًل: " نحن 

ملتزمون بالتطوير المستمر لصناعة التأمين اإلسالمي، حيث 
ُتعد مثل هذه البرامج فرصًة هائلًة للمساهمة في تعزيز 

التوعية بالتأمين التكافلي. وُيعتبر ذلك بالتأكيد جانبًا مهمًا 
في تعزيز المجتمعات المحلية وتمكينها إلدراك أهمية 

التأمين اإلسالمي والمساعدة في اختيار أفضل المنتجات 
لضمان الحماية".

وباعتبارها الشركة الحائزة على لقب شركة تأمين السلطنة 
لعام 2016 وشركة التكافل العام لسنة 2015، تسعى المدينة 

تكافل بشكل مستمر للنظر في إيجاد طرق جديدة لتقديم 
الخدمات والمنتجات الرائدة في صناعة التأمين اإلسالمي في 
سلطنة عمان. وبذلك فإن المدينة تكافل من خالل منتجاتها 

وخدماتها وبرامجها وضعت معايير جديدة لصناعة التأمين 
اإلسالمي في سلطنة ُعمان.
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إقـــرأ لـتـــــرقـى
إقرأ، أول كلمة بدأ بها القرآن الكريم وهي دليل قاطع على 
حث هذا الدين العظيم اتباعه على التعلم والتزود بجميع 

أنواع العلوم المفيدة واإلطالع على ما توصل إليه العلم في 
جميع المجاالت العلمية واألدبية. وال شك أن رقي اإلنسان 

علميًا وفكريًا وحتى أخالقيًا مرتبط إرتباطًا عميقًا بتحصيله 
العلمي ) ُقْل َهْل َيْسَتِوي الَِّذيَن َيْعَلُموَن َوالَِّذيَن اَل َيْعَلُموَن(. 

فنحن نعيش في زمن ظهرت فيه قيمة العلم جليًا ليس 
فقط في المجاالت العلمية البحتة ولكن في مجاالت الفن 

واألدب وتطوير الذات. إن التعلم مسؤولية فردية قبل أن 
تكون مسؤولية جماعية، حيث أن كل فرد منا مسؤول عن 

تطوير نفسه وصقل مهاراته بالتعلم وتطبيق ما تعلم.

إيمانًا من شركة المدينة على أهمية تطوير موظفيها 
ومن منطلق المسؤولية الفردية لكل موظف في تطوير 

نفسه، فقد قامت الشركة بتوفير مجموعة من الكتب 

القيمة باللغتين العربية واإلنجليزية في مجاالت تطوير الذات 
والمحاسبة والتسويق والترويج والبيع والتأمين وغيرها. 

وكذلك قامت بتوفير مقاطع فيديو لمحاضرات في هذه 
المجاالت حتى يتسنى للموظفين اإلستفادة بما فيها من 

معارف وعلوم.

إن تنمية الموظفين وإشعال شغف اإلطالع لديهم هو 
الغاية األسمى من هذه المبادرة فبالتعلم سنضمن رقينا 

كأفراد وسنساهم بشكل أكثر فعالية في نجاح هذه 
المؤسسة العريقة.

فارس الفارسي
نائب مدير - قسم الموارد البشرية
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قصة
موظف

للتجارب الشخصية أثر كبير في حياتنا .. أظن أننا ال نعرف قيمة 
األشياء إال حينما نجربها .. دائما كنت أرى أننا ال نعرف قيمة 

الفرح إال حينما نتجرع مرارة الحزن .. وال نعرف طعم النجاح إال 
حينما نقع فريسة للفشل .. وال نعرف قيمة السعادة إال حينما 

نصاب باألسى .. أي أننا ال نعرف قيمة األشياء إال حينما نجرب 
نقيضها

تجربتي في العمل..

إن أهمية التأمين في المجتمع له دور كبير في جعل 
المجتمع يعيش مرتاح البال وفي أمان ويسر وذلك بسبب ما 

يمر به من مخاطر يومية في جميع المجاالت الحياتية إن كان 
المالية أو المادية أو الصحية، و التي تغطى في الحاضر من 

قبل شركات التأمين وهلل الحمد.

لقد بدأ مشواري في قطاع التأمين سنة 2008 عندما التحقت 
بإحدى شركات التأمين في قسم المطالبات بوظيفة كاتب 

المطالبات. ومن أول يوم وأنا استلم كرسي الوظيفة وضعت 
هدف لنفسي يجب تحقيقه، فعملت جاهدًا وبذلت كل 

جهدي لكي أصل لهدفي، ولكي أصل كان يستدعي أن ألبس 
أكثر من قبعة لكي أعرف منظوم التأمين بأكمله. 

 )الطفل عندما يولد ال يمشي من لحظة والدته وإنما يمر 
بمراحل حتى يقوم على رجليه ويمشي(.

)سقوطه عندما يحاول الوقوف أو المشي لم يكسر عزيمته 
وانما كان يقوي من إرادته( و لكل مجتهد نصيب.

 هذا منطقي دائما في الحياة.

في يناير 2011 إنضممت إلى شركة المدينة للتأمين قسم 
المطالبات بوظيفة ضابط المطالبات  لكي أكون جزء من هذه 
الشركة الرائدة. والحمد هلل رب العالمين عملت جنب إلى جنب 
مع الفاضل / سوريش مدير دائرة المطالبات الذي تعلمت منه 

الكثير في ما يخص التأمين، وبفضل من اهلل وتوفيقه بعد مرور 
ثالثة أشهر تم ترقيتي إلى مساعد مدير.

في يوليو 2016 قامت الشركة بإرسالي لحضور ورشة عمل 
في سيرالنكا الذي كان له الدور الكبير في تغير مسار تنظيم 
وتحديد منظور العمل في حياتي العملية، وكذلك ساهمت  

الدورات المكثفة التي كانت تعقد من قبل الشركة في 
تطويري و تنمية قدراتي العملية والذاتية.

بالمثابرة والعمل الجاد ُيمكن أن نحقق أحالمنا و ها أنا اليوم 
أصبحت مدير فرع وذلك بفضل من اهلل وتوفيقه والشكر كل 

الشكر إلى من أعطاني هذه الثقة من المسؤولين على رأسهم 
الفاضل جوتم الرئيس التنفيذي السابق  واالستاذ أسامة البرواني 

القائم بأعمال الرئيس التنفيذي  حاليًا والفاضل أجاي سريفاستا 
الرئيس التنفيذي للعمليات ولزمالئي الذين كان لهم دور كبير 

من خالل د عمهم وتشجيعهم المستمر لي.

رحـلــة نجاح
سليمان بن حمد بن سعيد الوائلي

مدير فرع - نزوى
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