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وسام تكريم لتصرف حكيم





دعونا مع مطلع هذا العام الجديد نستبشر خيرًا ببداياٍت 
جديدة تدفعنا للسعي نحو تحقيق أهدافنا وتطلعاتنا.

لقد تمكنا العام الماضي من تحقيق عدة إنجازاٍت معًا بالرغم من 
التحديات التي واجهتنا في ضوء األوضاع االقتصادية الصعبة، إال أن ذلك 

لم يثِن من عزيمتنا وإنما دفعنا للسعي نحو تحقيق إنجازاٍت مبهرة. 
كما أن تفانينا ونزاهتنا في إنجاز مهام عملنا كفريق واحد، ساهم في 

استمرارنا على هذا المنوال.

من هذا المنبر أدعوكم جميعا للعمل كفريق واحد وبنفس التفاني 
وااللتزام من أجل تحقيق أهدافنا المستقبلية. كما أؤكد مجددًا على 

ضرورة االلتزام بقيمنا المتمثلة في ابتكار الجديد دائمًا، والمساهمة في 
مبادرات المسؤولية االجتماعية إلى جانب الشفافية والنزاهة والعمل 

كفريق واحد عند إنجاز مهام العمل. لنسعى إلى السمو بشركتنا إلى 
آفاق التميز والنجاح والمحافظة على مكانتها المرموقة باعتبارها شركة 

التأمين التكافلي الرائدة في سلطنة عمان، من خالل ضمان الربحية 
لمساهمينا، وتحقيق رضا عمالئنا وتحفيز موظفينا.

تمنياتي لكم بعاٍم جديٍد زاهر باإلنجازات.

سعادة الدكتور / محمد بن علي البرواني
رئيس مجلس اإلدارة

تمنياتي لكم 
بعاٍم جديٍد زاهر 

باإلنجازات

كلمة رئيس 
مجلس اإلدارة
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كرمت المدينة تكافل الفاضل محمد الهاشمي، 
وهو أب لخمسة أطفال يبلغ من العمر 43 عامًا تقديرًا 

لشجاعته في إنقاذ حياة طفلين بإخراجهم من سيارة 
مشتعلة في محطة للوقود.

وفي حفل أقيم في مكتب المدينة، قام الفاضل 
الدكتور محمد البرواني، رئيس مجلس إدارة شركة 
المدينة تكافل، بتكريم الفاضل محمد الهاشمي، 

ومنحه تأمينًا على الحياة والمركبات لمدة عام كامل 
تقديرًا لعمله الشجاع في إنقاذ حياة طفلين.

وقد تمثل عمل محمد الهاشمي الشجاع في إنقاذ 
طفلين، صبي وفتاة من سيارة مشتعلة في محطة 

للوقود في مدينة صور، قام بعدها بنقل الطفلين 
ووالدهم إلى مستشفى صور نظرًا إلصابتهم البالغة 

وضرورة نقلهم مباشرًة إلى المستشفى. وُتعد 
إستجابته في إنقاذ الطفلين عماًل بطوليًا المس مشاعر 

الجميع، حيث انتشر مقطع الفيديو الذي ُسجل فيه 
عمله البطولي على نطاق واسع.

وبهذه المناسبة، قال الفاضل أسامة البرواني، القائم 
 بأعمال الرئيس التنفيذي في المدينة تكافل: 

»إن تكريم محمد الهاشمي ومنحه »تأمينًا على 
الحياة والمركبات« هو أمر نفخر القيام به. حيث أن 
تصرفه الشجاع ألهمنا جميعًا، ويسعدنا أن ُنقدم 

الرعاية والحماية من خالل توفير التأمين األنسب 
للشخص الذي بشجاعته أنقذ حياة طفلين«.

إن هذا الموقف الشجاع الذي أظهره الفاضل محمد 
الهاشمي إنما يعكس طيبته وحسن أخالقه وحب 

اإليثار على النفس، والذي ألهمنا بالتأكيد في المدينة 
تكافل للمبادرة في تكريمه تقديرًا لشجاعته. وتؤمن 

الشركة بتوفير تأمين فّعال من حيث التكلفة، وتقديم 
خدمات مثالية للعمالء مع األخذ في االعتبار ثقافة 

وأخالقيات المجتمع واحتياجاته، وقد جاء تكريم 
الفاضل محمد الهاشمي بهذه الجائزة تقديرًا لشجاعته 

وليعكس إيمان الشركة بذلك.

وتندمج المدينة تكافل بشكل دائم وفّعال مع 
المجتمع، حيث تتبادل معهم المعرفة حول التأمين 

اإلسالمي، والوصول إليهم جميعًا من خالل مبادراتها 
للمسؤولية االجتماعية التي تدعم األعمال الخيرية 

وُتساهم في رقي وتمكين المجتمع.

وسام تكريم لتصرف حكيم 
تكريم بطل ُعماني بمنحه تأمينًا على الحياة والمركبات. 
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تقرير الهيئة العامة لسوق المال
 الهيئة العامة لسوق المال تعتمد دليل استرشادي 

لمعايير جودة الخدمات التأمينية في السلطنة

 االهتمام برضى حملة وثائق التأمين أحد الوسائل المهمة إليجاد بيئة 
تنافسية في السوق

انطالقا من رؤية الهيئة العامة لسوق المال لتأكيد وتعزيز 
مبدأ جودة خدمة العمالء، ورفع مستوى التزام الشركات 

بالمسؤوليات المترتبة على تقديم خدمات التأمين، ومواكبة 
ما تشهده التقنيات الحديثة من تطور في مجال الخدمات 
المقدمة للعمالء، أصدرت الهيئة العامة لسوق المال دلياًل 

استرشاديا لمعايير ضمان جودة الخدمات التأمينية المقدمة 
لحملة وثائق التأمين، والذي يتضمن الحد األدنى لمعايير الجودة 

المقدمة من شركات وسماسرة التأمين العاملة في السلطنة.
وحول أهمية هذه المعايير أكد أحمد بن علي المعمري 

مدير عام اإِلشراف على التأمين أن الغاية من تقييم مستوى 
جودة الخدمة المقدمة والعمل بصفة مستمرة على تطويرها، 

واالهتمام بتوقعات ورضى حملة وثائق التأمين، ُتعد أحد 
الوسائل المهمة إليجاد بيئة تنافسية في سوق التأمين، وهو ما 

يضمن تحقيق مستويات أداء أفضل للتعامل مع العمالء.
وأوضح مدير عام اإلشراف على التأمين بالهيئة بأن شركات 

التأمين مطالبة في ضوء ما يتضمنه الدليل االسترشادي 
بوضع سياسات ومعايير مكتوبة معتمدة من مجلس إداراتها 

لضمان جودة الخدمات المقدمة للعمالء، على أن تخضع هذه 
المعايير وبشكل مستمر ألعمال التدقيق والتقييم من مسئول 

االلتزام ومسئول ضمان الجودة في الشركة، كذلك سوف 
تقوم الهيئة بمراقبة التزام الشركات في تبني وتنفيذ هذه 

السياسات والمعايير.
ويشير  المعمري إلى أن المعايير المعتمدة من قبل الهيئة 

لضمان جودة الخدمات التأمينية جاءت بعد تقييم واقع 
سوق التأمين في السلطنة  واالستفادة من تجارب الدولة الرائدة 
في الصناعة التأمينية، إلى جانب اإلطالع إلى المعايير المعتمدة 

 IAIS  في هذا الجانب  من قبل االتحاد الدولي لمراقبي التأمين
والتي عادة ما تكون معنية بوضع  معايير نموذجية لنظم 

اإلشراف والرقابة على أسواق التأمين عالميا.
الجدير بالذكر أن الدليل االسترشادي يوضح دور مجلس 

إدارة شركة التأمين سواء الوطنية أو المكتب الرئيسي لفروع 
الشركات األجنبية العاملة في السلطنة في مراجعة واعتماد 
سياسات مكتوبة لمعايير الجودة الشاملة للخدمات التأمينية  

في مختلف عمليات الشركة انطالقًا من القناعة بأن رضى 
العميل هو أساس نجاح عمليات الشركة، وتنص التعليمات 

الجديدة بأنه على مجلس إدارة الشركة إيجاد وحدة أو شخص 
ضمن هيكلية إدارة الشركة مختص بإدارة جودة الخدمات 

التأمينية وضمان الرقابة  والتقييم الفعال لهذه الخدمة.
وفيما يتعلق بآليات وسياسات واضحة لتعزيز مستوى 

التواصل مع العميل من خالل فهم احتياجاته وتلبيتها 
بالشكل الصحيح، وتوفير سبل كفيلة لراحة العميل عند دخول 
العمالء، وتقديم الخدمات لهم في مناضد الشركة وفروعها 

المختلفة، وكذلك إيجاد قنوات تواصل فاعلة بين الشركة 
والعميل من خالل وسائل التواصل الحديثة كالهاتف أو البريد 

اإللكتروني أو حسابات التواصل االجتماعي المتنوعة، وهو ما 
يضمن تحقيق التعامل السريع مع االستفسارات والشكاوي 

الواردة من قبل العمالء، وتمثل كفاءة الكادر البشري الذي يتمتع 
بالمهارات والتدريب الكافي عاماًل مهمًا لتعزيز لغة التواصل مع 

العميل. 

كما حدد الدليل أهمية أن تكون عقود التأمين واضحة 
وتفي باحتياجات العميل من توفير التغطية التأمينية 

المناسبة، مع أهمية توعية العميل عند إبرام العقد بالحقوق 
والواجبات الخاصة بالشركة والعميل، وضمان تقديم منشورات 

توضيحية لكل منتج تأميني يتضمن وصفًا مختصرًا للمنافع 
واالستثناءات وشروط الوثيقة، وإجراءات المطالبة وتقديم 

الشكوى والرأي الشرعي بالنسبة لمنتجات التأمين التكافلي.
كما يجب على شركات التأمين أن تضع سياسات خاصة 

لضمان توفير آلية فعالة وواضحة للعمالء تتيح لهم معرفة 
وضع وثائقهم التأمينية أو مطالباتهم، وعلى الشركة أيضا 
إيجاد آلية محددة لتسهيل عملية تعديل التغطية التأمينية 

أو تجديدها بشكل يضمن عدم التأخير وكذلك ضمان تقديم 
منافع التأمين وفق إجراءات سليمة ودون الحاق أية أضرار على 

حقوق العمالء. 
من جهة أخرى َتضّمن الدليل الخاص بمعايير ضمان جودة 

الخدمات التأمينية في السلطنة تحديد  جملة من االعتبارات 
المهمة لتجويد الخدمة التأمينية عند تسوية المطالبات، سواء 

من خالل تسهيل إجراءات اإلبالغ عن المطالبة باستخدام 
التقنيات الحديثة أو استحداث مكان مخصص ومالئم للتواصل 

المباشر مع العميل إذا كانت الحالة تستدعي هذا النوع من 
التواصل، إخطار العميل باإلجراءات الواجب اتباعها في حالة 

وقوع الخطر لضمان تسوية المطالبة بالشكل المناسب ودون 
تأخير، باإلضافة إلى ضمان توفير معاينة ذات خبرة ودراية من 

قبل الشركة المؤمنة يتم إرسالها لتقييم الخطر وتحديد 
الخسائر في وقت محدد ومعقول، كما نصت المعايير 

المتعلقة بتسوية المطالبات أهمية أن تكون هناك شفافية 
وأسس واضحة فيما يتعلق بآلية اختيار ورش تصليح المركبات 

مع أهمية وجود اتفاقية مكتوبة مع ورش تصليح ذات سمعة 
جيدة تعمل في مختلف مناطق السلطنة وتحديد فترة 

محددة للتصليح دون اإلخالل بالقوانين والتشريعات المنظمة 
إلى جانب معايير أخرى تتعلق بأفضل مستويات الجودة عند 

تسوية المطالبة .
كما تطرق الدليل إلى ضرورة تجويد الخدمات اإللكترونية 
عند شركات التأمين ومواكبتها ألحدث التقنيات في خدمة 

عمالئها، وكذلك أن تكون هناك خطوات وإجراءات توفر أفضل 
مستويات السرية للمعلومات الخاصة بالعمالء والحد من 

تضارب المصالح . 
وتجدر اإلشارة هنا بأن تقديم الخدمات التأمينية في 

السلطنة يشهد توسعًا من خالل انتشار  فروع الشركات 
وسماسرة ووكالء التأمين في أرجاء مختلفة من محافظات 

وواليات السلطنة، األمر الذي يدفع نحو تعزيز مستوى المنافسة 
في جودة الخدمة وتكلفة التغطية التأمينية.  و تحث الهيئة 

العامة لسوق المال دائمًا شركات التأمين نحو المزيد من 
التوسع والتمثيل في الواليات لتوفير الخدمات التأمينية في 

مختلف ربوع السلطنة لتحقيق المزيد من التنافسية في جودة 
الخدمة وتقديم السعر العادل.
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كلمة القائم 
بأعمال الرئيس 

التنفيذي

دعونا ونحن نخطو خطواتنا 
نحو العام الجديد نغتنم هذه 
الفرصة للتفكير بشكٍل أفضل 

وبطريقة إيجابية لتحقيق 
أهدافنا وطموحاتنا 

الزمالء األعزاء،،

أستهل كلمتي بتهنئتكم بالعام الجديد، متمنيًا لكم عامًا 
جديدًا حافالً باإلنجازات واإليجابية لتحقيق المزيد من التقدم. 

ر السريع، ونرى من حولنا آثار هذا  نعيش في عالٍم آخذ في التغيُّ
ر  بما في ذلك التحوالت االقتصادية، وتحديات األعمال، والتغيير  التغيُّ
االجتماعي، وأنماط جديدة في السلوكيات، وتغير في أنماط الحياة. 

ذلك يعني أن التغير حادث ال محالة، لذا تأتي هنا أهمية التحلي 
بالطاقة اإليجابية في جميع مناحي الحياة.

دعونا ونحن نخطو خطواتنا نحو العام الجديد نغتنم هذه الفرصة 
للتفكير بشكٍل أفضل وبطريقة إيجابية لتحقيق أهدافنا وطموحاتنا، 
وبأن نكون دائمًا متفائلين. أسرد لكم قصًة توضح الفرق بين التفكير 

اإليجابي والتفكير السلبي:

منذ زمٍن بعيد، تم إرسال اثنين من الباعة  )مندوبي مبيعات( من 
قبل شركة مصنعة لألحذية للذهاب إلى سوق جديدة والتحقق من 

إمكانات السوق، ثم تقديم تقرير مفصل حول ذلك.

أفاد البائع األول بأنه »ال توجد إمكانيات بتلك السوق، حيث ال أحد 
يرتدي األحذية في ذلك الموقع«.

في حين أفاد البائع الثاني بأنه »توجد إمكانيات هائلة بتلك 
السوق، حيث ال أحد يرتدي األحذية في ذلك الموقع!«.

ببساطة، نستنتج من القصة كيف يمكن لذات 
ر وُينظر إليه بطريقتين  الموقف والحدث أن ُيفسَّ

مختلفتين بل متضادتين تماًما سلبًا و إيجابًا.

لذلك دعونا هذا العام ننظر لكل شيء من منظور 
إيجابي، سواء في التزاماتنا الشخصية أو العملية.

دعونا نبحث عن فرٍص جديدٍة للنمو، ونواجه بالحلول 
المبتكرة جميع التحديات، ونتقبل آراء الجميع بعقٍل واٍع 

ومتفتح، لنعمل نحو تحقيق هدفنا المشترك.

لنجعل عامنا هذا عامًا إيجابيًا زاهرًا باإلنجازات والنجاحات.

أسامة البرواني
القائم بأعمال الرئيس التنفيذي

أهدافنا وطموحاتنا  االجتماعي، وأنماط جديدة في السلوكيات، وتغير في أنماط الحياة. 
ذلك يعني أن التغير حادث ال محالة، لذا تأتي هنا أهمية التحلي 

دعونا ونحن نخطو خطواتنا نحو العام الجديد نغتنم هذه الفرصة 
للتفكير بشكٍل أفضل وبطريقة إيجابية لتحقيق أهدافنا وطموحاتنا، 
وبأن نكون دائمًا متفائلين. أسرد لكم قصًة توضح الفرق بين التفكير 

للتفكير بشكٍل أفضل وبطريقة إيجابية لتحقيق أهدافنا وطموحاتنا، 
وبأن نكون دائمًا متفائلين. أسرد لكم قصًة توضح الفرق بين التفكير 

للتفكير بشكٍل أفضل وبطريقة إيجابية لتحقيق أهدافنا وطموحاتنا، 

منذ زمٍن بعيد، تم إرسال اثنين من الباعة  )مندوبي مبيعات( من 
قبل شركة مصنعة لألحذية للذهاب إلى سوق جديدة والتحقق من 

إمكانات السوق، ثم تقديم تقرير مفصل حول ذلك.

أفاد البائع األول بأنه »ال توجد إمكانيات بتلك السوق، حيث ال أحد 

في حين أفاد البائع الثاني بأنه »توجد إمكانيات هائلة بتلك 
السوق، حيث ال أحد يرتدي األحذية في ذلك الموقع!«.

دعونا نبحث عن فرٍص جديدٍة للنمو، ونواجه بالحلول 
المبتكرة جميع التحديات، ونتقبل آراء الجميع بعقٍل واٍع 

لنجعل عامنا هذا عامًا إيجابيًا زاهرًا باإلنجازات والنجاحات.
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الزمالء األعزاء،،

أهنئكم بمطلع العام الجديد.

كان عام 2016 عامًا مليئًا بالتحديات االقتصادية، وبالرغم 
من الركود االقتصادي الحالي في السوق، إال أن المدينة 
تكافل في مسارها لتحقيق أهداف الميزانية التشغيلية 

لهذا العام. لذا أود أن أتقدم لكم جميعًا بالشكر 
الجزيل على االلتزام الذي أظهرتموه فضاًل عن الجهود 

الدؤوبة التي بذلتموها في سبيل تحقيق ذلك.

قد تستمر األوضاع كما هي عليه اآلن للعام المقبل 
مما قد يتطلب منا بذل المزيد من الجهود لتحقيق 

رؤيتنا في أن ُنصبح شركة التأمين التكافلي الرائدة في 
سلطنة عمان. وتتمثل رسالتنا في تقديم حلول تأمينية 
تكافلية فعالة من حيث التكلفة تدعمها خدمة عمالء 

ممتازة ومنتجات مبتكرة تقودنا نحو تحقيق أهدافنا.

ينبغي علينا تقييم نجاحاتنا والتمييز بين األمور المناسبة 
وغير المناسبة، ونسعى كذلك للتحسين والتطوير. 

فعلينا جميعا أن ُنركز على مؤشرات األداء الرئيسية أكثر 
من أي وقت مضى.

وبالنظر إلى الكم الهائل من الخيارات التي يمكن 
لعمالئنا االختيار من ضمنها، فإننا نثق بوالء عمالئنا إال 

أننا ال ينبغي أن ُنساوم بعالقتنا معهم. لذا من المهم 
أن نضع احتياجات عمالئنا نصب أعيننا في كل مهمة 

نقوم بإنجازها.

ومن خالل تقديم خدمات ومنتجات فريدة من نوعها، 
فقد وضعنا ألنفسنا بذلك معايير جديدة للتميز. دعونا 

مع بداية العام الجديد ُنكرس أنفسنا لُنحافظ على 
مستوى تميزنا، ولنعمل معًا كفريق واحد من أجل أن 

نواصل مسيرتنا بأن نكون األفضل في هذا القطاع.

تمنياتي لكم جميعًا بعاٍم مليء باإلنجازات.

أجاي سريفاستافا
الرئيس التنفيذي للعمليات

كلمة الرئيس 
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فخورة جدًا بكوني ضمن فريق عمل شركة المدينة 
تكافل التي ُتعد واحدة من شركات التكافل سريعة 
النمو في سلطنة عمان.  فها قد مضت 8 أعوام منذ 
انضمامي للشركة، إال أنني ما زلت أتعلم شيئًا جديدًا 

كل يوم.

تمثلت خبرتي في العمل بمزيٍج من الشغف وااللتزام 
والدافع والتحدي وبالطبع العاطفة. وبصفتي رئيسة 

قسم التأمين الطبي والتأمين على الحياة، فإن القسم 
يتكون من ستة موظفين من ذوي الخبرة والكفاءة 
يتولون مهام إدارة محفظة تبلغ نحو 7 ماليين ريال 

عماني، وذلك ُيشكل تقريبًا ما نسبته 15 ٪ من إجمالي 
أقساط التأمين المكتتبة. ويعمل فريق عملنا بشكل 

وثيق مع بعض شركات إعادة التأمين الرائدة إلدارة 
المخاطر بكفاءة أكثر. وقد أضاف هذا قيمة أكبر 

ألسواق الشرق األوسط خاصًة في دول مجلس التعاون 
الخليجي.

ومن أكبر التحديات التي واجهتنا هي تقييم وتسعير 
المخاطر بشكل صحيح بحيث يتم التحكم في نسب 

الخسائر وكذلك تحسين اإليرادات، مما أدى إلى تحقيق 
أداء إيجابي خالل السنوات الثالث إلى األربع الماضية. 

وقد ساهمت جهود فريق العمل وتفانيه في تمكين 
الشركة من تحقيق التميز والريادة في مجال تقديم 

خدمات التأمين على الحياة والتأمين الطبي في سلطنة 
عمان. وبالرغم من حالة الركود التي يشهدها السوق 

حاليًا نظرًا الرتفاع األسعار، إال أننا ما زلنا قادرين على 
تحقيق نمٍو مبهر في المجالين. كما أنني تمكنت من 

تنفيذ قرارات إستراتيجية تمثلت في المحافظة على 
الحسابات المربحة الحالية لدينا، وحماية بعضًا من أكبر 

الحسابات في سوق التأمين الصحي في السلطنة. 

تضمنت مسؤولياتي األساسية األخرى مراقبة وتحفيز 
فريق عمل القسم وتوجيههم لضمان سير العمل 

بانتظام وتحقيق النتائج المرجوة.

ومن اإلنجازات الجديرة بالذكر، المهمة السنوية التي 
تتمثل في تسعير كفاية التغطية التكافلية والتي 

شملت مهمة وضع مخطط إجمالي للمطالبات 
”Claim Triangulation“ الخاصة بالمحفظة الشاملة 

للتأمين على الحياة بالمشاركة مع المستشار اإلكتواري 
مثل ميليمان ”Milliman“. وقد شاركت في تصميم 

العديد من المنتجات الجديدة والمبتكرة لشركة 
المدينة مثل التأمين على الحياة لألفراد، الدرع االئتماني، 

صندوق إيداع وكالة، ومنتجات باقة التأمين ضد 
األمراض الخطيرة. كما أن لي دور حيوي في تكوين 

عالقات وثيقة للتأمين المصرفي مع عدة بنوك رائدة 
في سلطنة عمان مثل ميثاق من مسقط بنك، ميسرة 

للخدمات المصرفية اإلسالمية، بنك العز اإلسالمي، بنك 
نزوى وكذلك شركات التمويل.

فريق قسم التأمين 
الطبي والتأمين 

على الحياة

قصة العدد

مريم رزفي
نائب مدير قسم اكتتاب التأمين الطبي والتأمين على الحياة
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فريق العمل

ُيعتبر هذا القسم واحدًا من أكثر األقسام التي ُيديرها 
مجموعة نساء، حيث يتكون فريق العمل من كل من 
أمل ورشا وإيمان وعناء وسلمى، و ُيعد بسرو الموظف 
الوحيد من الذكور في هذا القسم. يصب تركيز فريق 

عمل هذا القسم على بناء وإدارة العمليات التي تركز 
على العمالء وتضمن رضاهم من خالل تطبيق أفضل 
المعايير في قطاع التأمين وخاصًة عندما يتعلق األمر 
بتقديم الخدمات. ُندرك جميعًا جهود بعضنا البعض 

وُنقدر األعمال التي يقوم بها كل فرد في الفريق، كما 
ُنركز على بناء عالقات تجارية سليمة مع العمالء من 

الشركات واألفراد من ذوي المالءة المالية والحفاظ 
عليها. ويحرص فريق عمل هذا القسم كذلك على 

التواصل بشكل متزن ومثمر مع مختلف الدوائر لضمان 
تحقيق األهداف التشغيلية والتجارية المرجوة.

ونفخر بالعمل كفريق واحد لتقديم خدمات عالية 
الجودة بجميع مستوياتها، وخصوصًا عندما يتعلق 

األمر بالمزايا التي تتمحور حول العمالء. ويكرس فريق 
العمل لدينا جهوده وخبراته لمواجهة أي تحديات أو 

تعقيدات. ويعمل الفريق أيضا بشكل وثيق مع مختلف 

العمالء الداخليين بما في ذلك قسم الحسابات، 
ودعمهم حول مسائل التسوية سواء على مستوى 

شركات إعادة التأمين أو على مستوى األفراد.

من الرائع أن نرى فريق العمل النسائي وقد أظهر قدرته 
على الموازنة بين أمور الحياة الشخصية والمهنية 

بشكل أكثر كفاءة دون المساومة بين مهام العمل 
والمنزل وتربية األبناء.

نعمل في المدينة تكافل كفريق واحد وندعم بعضنا 
البعض في جميع األوقات، فكلنا أسرة واحدة نعمل 

بنفس الغاية وهي السمو بالشركة نحو آفاق التميز.

وأخيرًا، أود أن أغتنم هذه الفرصة ألشكر الجميع على 
دعمهم ومساعدتهم. كما أؤكد بأن تعزيز جهودنا 
وعزيمتنا للتطور من خالل التعلم والتدريب المستمر 

سوف يساعدنا على مواجهة جميع التحديات وتحقيق 
التميز والنجاح.

من اليمين إلى اليسار:  أمل الحبيشي، رشا البلوشي، مريم رزفي، بسرو بوذيسواران، سلمى الغماري،عناء الشبلي
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تحرص المدينة تكافل بشكل مستمر على دعم 
المبادرات التي تسعى للحفاظ على مكنونات التراث 

العماني األصيل. وتحقيقًا لهذا الهدف، شاركت المدينة 
تكافل في الفعالية التي أقامتها مجلة عالم الهجن، 

المجلة الرائدة في البحث عن مكنونات الموروث األصيل 
وكنوز تراث الصحراء في سلطنة عمان، لالحتفال 

بالذكرى السنوية الثانية على إصدار المجلة وتدشين 
كتاب فخر الميادين. وقد أقيم االحتفال في فندق 

 إنتركونتيننتال مسقط، تحت رعاية معالي الشيخ 
محمد بن عبداهلل بن زاهر الهنائي، مستشار الدولة، 

وبحضور عدد من أصحاب السمو والسعادة والمشايخ 
وُمالك ومضمري الهجن واالعالميين.

وُتعنى مجلة عالم الهجن بنشر مقاالت ُتغطي 
مختلف الجوانب المتعلقة بالموروث المعني باألبل وعن 

تفاصيل الحضارة المؤرخة في صحراء ُعمان وربوعها 

وأهمية المحافظة على هذا التراث األصيل. كما تنشر 
المجلة كذلك فعاليات وسباقات الهجن المحلية 

والدولية.

وضمن االحتفال بالذكرى السنوية للمجلة، تم كذلك 
 تدشين كتاب »فخر الميادين«  بدعم من المضمر 

حمد بن محمد بن سالم الوهيبي، ممثل السلطنة 
الدائم بالمحافل والداعم للكتاب. يروي الكتاب إنجازات 

األصائل العمانية والمضمرون العمانيون في ميادين 
السباقات في المحافل المحلية والخليجية.

إن المشاركة في مثل هذه الفعاليات ُيثري تجارب 
الشركة وُيعد فخرًا لها، حيث تم تكريم المدينة 

تكافل على جهودها المبذولة في دعم المبادرات التي 
تعنى بالحفاظ على التراث العماني األصيل.

 الحفاظ على تراث 
ُعمان األصيل
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دعم تأميني للجمعية العمانية 
ألصدقاء المسنين

إمتدادًا لمبادراتنا في مجال المسؤولية االجتماعية 
للشركات، قمنا في المدينة تكافل بتقديم دعمنا 

للجمعية العمانية ألصدقاء المسنين من خالل التكفل 
برسوم التأمين الخاصة بحافلة الجمعية.

تأسست الجمعية العمانية ألصدقاء المسنين عام 2013 
لتلبي احتياجات شريحة المسن من عناية ورعاية ودعم 
من خالل مبادراتها المختلفة. وتغطي الجمعية واليات 

محافظة شمال الشرقية، )إبراء، بدية، القابل، دماء 
والطائيين، المضيبي ووادي بني خالد(.

وتقوم المدينة تكافل بتقديم الدعم المستمر 
للجمعية، حيث تهدف هذه المبادرة الجديدة إلى دعم 

وتفعيل أهداف الجمعية في إسعاد هذه الشريحة.

إنه لمن دواعي سرورنا أن ندعم 
الجمعية العمانية ألصدقاء 

المسنين، فذلك بالتأكيد مسؤولية 
جماعية لتقديم الدعم الالزم 
والمساعدة في توفير الرعاية 

األنسب لكبار السن. وُيعتبر الدعم 
التأميني هذا أحد أهم الطرق التي 

ننتهجها من أجل دعم المجتمع 
وتوفير الحماية الالزمة له

أسامة البرواني
القائم بأعمال الرئيس التنفيذي

في المدينة تكافل
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شاركت المدينة تكافل في برنامج 
التوعية بمفهوم التكافل وذلك 

ضمن فعالية “المجلس” من بنك العز 
اإلسالمي، والتي أقيمت بمسقط جراند 
مول في الفترة من 21 إلى 22 من شهر 

أكتوبر عام 2016. وقد فتحت أبواب 
المجلس للجميع لكسب المزيد من 

المعلومات حول منتجات الصيرفة 
اإلسالمية والتكافل.

ساهمت الفعالية في تعزيز الوعي 
بمنتجات وخدمات التأمين اإلسالمي 

والتعريف بمجموعة الخدمات 
والمنتجات التي تقدمها المدينة تكافل. 

كما أبدى الزوار اهتمامهم البالغ في 
اختيار منتجات وخدمات التكافل. 

وتلتزم المدينة تكافل ببرامجها للتوعية 
بالتكافل وُتعتبر عضوًا فّعااًل يشارك 

بشكل مستمر في مثل هذه البرامج 
إلى جانب جميع البنوك الشريكة لتعزيز 

مفهوم التكافل في جميع أنحاء 
السلطنة.

تعزيز الوعي 
بمنتجات التأمين 

اإلسالمي في 
فعالية “المجلس” 

من بنك العز 
اإلسالمي
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