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زمالئي األعزاء 

"هــا نحــن ذا ســاعون وبــكل جــد وإخــالص نحــو تحقيــق األمنيــات، مســتمرين دومــا 
فــي تقديــم الحلــول التأمينيــة المتوافقــة مــع أحــكام شــريعتنا الســمحاء لجميــع 
ــا  ــب أعينن ــن نص ــات، واضعي ــركات ومؤسس ــر وش ــراد وأس ــن أف ــع م ــات المجتم فئ
تغطيــة جميــع االحتياجــات التأمينيــة لعمالئنــا، بجــودة عاليــة وبأقســاط تكافليــة 

معقولــة ومريحــة. 

ــي  ــز ف ــة التمي ــا أهمي ــدرك تمام ــن ن ــم فنح ــن قي ــركة م ــه الش ــا تبنت ــى م ــاًء عل وبن
ــال  ــل ب ــؤ وودود، يعم ــل كف ــق عم ــود فري ــك بوج ــل وذل ــة للعمي ــة المقدم الخدم
كلــل لتقديــم خدمــٍة ســريعٍة متقنــٍة فاعلــة، بحلــول متطــورة ومبتكــرة، وهــذا مــا 
نعتقــد أنــه يميزنــا عــن غيرنــا. وكمــا هــو معلــوم فاننــا ملتزمــون تجــاه مســاهمينا 
ــق  ــى تحقي ــا إل ــذي يقودن ــتمر ال ــاح المس ــل النج ــن أج ــاد م ــل الج ــا بالعم وعمالئن

ــا.      ــراًء لمجتمعن ــا، إث ــا ورؤيتن ــا وطموحاتن أهدافن

وباعتبارنــا أول شــركة تأميــن تكافليــة فــي الســوق، فإننــا نعلم أن مســؤولية الوعي 
ــق  ــي تحقي ــعي ف ــدا للس ــوا جه ــن نأل ــا، ول ــى عاتقن ــع عل ــي تق ــي التكافل التأمين
الوعــي المطلــوب وتطويــر ســوق التأميــن التكافلــي حتــى ينعــم المجتمــع بمزيــد 
مــن الرقــي. وهنــا ادعــو جميــع المشــتركين مــن مســاهمين وعامليــن لالســتمرار 
ــي  ــا ف ــى مكانتن ــا عل ــاح، حفاظ ــن النج ــد م ــً للمزي ــاون تحقيق ــف والتع ــي التكات ف

الســوق." 
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عضو مجلس اإلدارة
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هــا نحــن اليــوم قــد صرنــا فــي النصــف الثانــي مــن العــام، 
الماضيــة  الفتــرة  فــي  إنجــازاٍت  مــن  حققنــاه  بمــا  فخوريــن 
ومتطلعيــن نحــو تحقيــق المزيــد مــن اإلنجــازات. فيحــق لنــا أن 

نفخــر بمــا حققنــاه نتــاج عملنــا بــروح الفريــق الواحــد.

إن المثابــرة هــي المفتــاح الوحيــد لتحقيــق األهــداف، وهــي 
الوقــود الــذي نحتاجــه للمضــي قدمــً نحــو النجــاح والتميــز، 
وبامكاننــا تحقيــق ذلــك بالعمــل معــً يــدًا بيــد كفريــق واحــد. 
أيــً كانــت التحديــات التــي نواجههــا، فهنــاك دائمــً وســيلة 
للتغلــب عليهــا بالعمــل معــً لنجــد إجابــاٍت شــافية ونستشــف 
صــورة واضحــة لجميــع تســاؤالتنا. ولكــي نواصــل نجاحاتنــا 
فــي النصــف الثانــي مــن هــذا العــام، دعونــا ُنذّكــر بعضنــا 
البعــض بأهميــة العمــل الجماعــي لتحقيــق األهــداف المرجــوة.

فبالمثابــرة واإلصــرار ُيمكننــا أن نتغلــب علــى جميــع الصعوبــات 
أيــً كان حجمهــا. فلُنكمــل مســيرة نجاحنــا وتميزنــا مــن خــالل 
إيجــاد طــرٍق جديــدة ومبتكــرة، وتبــادل األفــكار، والتواصــل أكثــر 

مــع بعضنــا البعــض وااللتــزام بمســؤولياتنا تجــاه العمــل.

دعونــا نتطلــع إلــى النصــف الثانــي مــن العــام بشــيٍء مــن 
اإليجابيــة وأن ُنعــزز نجاحاتنــا التــي شــهدناها ســابقً فــي هــذا 

ــي. ــر إيجاب ــداث تغيي ــو إح ــيرتنا نح ــل مس ــام ونواص الع

" إن لــم تكــن تســتطيع الطيــران فاجــري، وإن لــم تكــن 
تســتطيع  تكــن  لــم  وإن  فامشــي،  الجــري  تســتطيع 
المشــي فازحــف .. أيــا مــا كنــت فاعــًا عليــك االســتمرار 

 ." بالتحــرك نحــو األمــام 

مارتن لوثر كينغ

أسامة البرواني
القائم بأعمال الرئيس التنفيذي

إن المثابرة هي المفتاح الوحيد 
لتحقيق األهداف، وهي الوقود 

الذي نحتاجه للمضي قدمً نحو 
النجاح والتميز.
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ســجل قطــاع التكافــل العالمــي نمــوا بنســبة ١٢٪ علــى أســاس ســنوي 
فــي المســاهمات، بينمــا ارتفعــت أقســاط التأميــن التقليديــة بنســبة 
ــات  ــس الخدم ــره مجل ــا ذك ــا لم ــك وفق ــام 2016، وذل ــي ع ــط ف ٤٪ فق
الماليــة اإلســالمية. ومــع ذلــك، ومــن حيــث الحجــم، ال يــزال التكافــل 
ُيعــد قطاعــً صغيــرًا، حيــث يبلــغ إجمالــي المســاهمات العالميــة 25 

مليــار دوالر أمريكــي.

وقــد أظهــر قطــاع التأميــن فــي المنطقــة نمــوا ملحوظــا خــالل 
الســنوات الخمــس الماضيــة إال أن معــدل توغــل التأميــن ظــل متدنيــً 
مــع نمــٍو ناتــج بشــكل أساســي مــن التغطيــة التأمينيــة اإللزاميــة 
ــون  ــي أن يك ــات. وينبغ ــى المركب ــن عل ــي والتأمي ــن الصح ــل التأمي مث
معظــم  فــي  التكافــل.  نمــو  وراء  الدافــع  هــو  العائلــي  التكافــل 
األســواق، يعتبــر التأميــن علــى الحيــاة خطــً مهيمنــً فــي مجــال 
التأميــن، إال أن ذلــك يختلــف فــي الســلطنة وفــي أماكــن أخــرى مــن 
المنطقــة بســبب برامــج الرعايــة االجتماعيــة، وارتفــاع عــدد المقيميــن 
الذيــن يفضلــون الحصــول علــى التأميــن علــى الحيــاة فــي بلدانهــم، 
والمعتقــدات الثقافيــة والدينيــة التــي ال تتفــق مــع التأميــن التقليــدي 
ــة  ــي المنطق ــكان ف ــة الس ــن أن غالبي ــم م ــى الرغ ــاة. وعل ــى الحي عل
مســلمين إال أن حصــة التكافــل مــا زالــت صغيــرة نســبيً، ويرجــع 
ــب  ــى جان ــات إل ــي المنتج ــالف ف ــود اخت ــدم وج ــى ع ــً إل ــك أساس ذل
مجموعــة الضوابــط والقواعــد الموضوعــة والمفروضــة مــن قبــل 
ســوق التأميــن التقليديــة. ويتعيــن علــى صناعــة التكافــل أن تضــع 
قواعدهــا الخاصــة بهــا. و يمكــن لشــركة التكافــل أن ُتنافــس ضمــن 
ــن  ــن م ــن تتمك ــدي ل ــن التقلي ــركة التأمي ــدي، إال أن ش ــن التقلي التأمي
دخــول حيــز التكافــل، وهــذا هــو ســبب حاجتنــا إلــى توفيــر بديــل 
عملــي قابــل للتطبيــق للمؤمــن عليهــم مــن خــالل التعامــل مــع 
ــي  ــن ف ــدم اليقي ــة، وع ــدات الديني ــن المعتق ــية م ــاوف األساس المخ

العمــل والرعايــة األســرية ومحاولــة معالجتهــا.

ــر منتجــات  ولذلــك فمــن الضــروري أن تقــوم صناعــة التكافــل بتطوي
وخدمــات فريــدة تفــي بمتطلبــات الســوق المســتهدفة. كمــا عليهــا 
ــه  ــي اآلن ذات ــراد وف ــة لألف ــة التقليدي ــات الحماي ــتجيب الحتياج أن تس
المســتقبل،  فــي  المالــي  التخطيــط  عناصــر  جلــب  علــى  الحــرص 
مثــل صناديــق التعليــم والمعاشــات التقاعديــة، وأن تتوافــق أيضــا 

ــادئ  ــى المب ــودة إل ــي الع ــل ف ــن الح ــة. ويكم ــات الديني ــع االحتياج م
األساســية للتكافــل - أال وهــي التعــاون والمصلحــة العامــة، والتأميــن 
بنيــة صادقــة للذيــن يعانــون فعــال مــن صعوبــات ومــن هــم بحاجــة 

ــاعدة. ــى مس إل

لقــد أدت الجهــود المبذولــة خــالل العــام الماضــي إلــى تعزيــز مكانــة 
مجــال  فــي  الرائــدة  التكافــل  شــركة  باعتبارهــا  تكافــل  المدينــة 
التأميــن بالســلطنة مــن خــالل تحقيــق نتائــج تشــغيلية ثابتــة علــى 
مــدى الخمســة أربــاع الماضيــة وتحقيــق نمــو مالــي فــي الميزانيــة 
العموميــة. ويمنحنــا ذلــك الثقــة بأننــا بنهايــة الســنة الماليــة الحاليــة، 
ســنتمكن فــي المدينــة تكافــل مــن تحقيــق االســتقرار مــن الناحيــة 
الماليــة. كمــا ســتكون  الناحيــة  التشــغيلية والقــوة والمتانــة مــن 
الشــركة فــي وضــع ممتــاز يســمح لها بإطــالق سلســلة مــن المنتجات 
التــي تتوافــق مــع المبــادئ األساســية للتكافــل المســتلهمة مــن 
المدينــة  قامــت  وقــد  الغراء.  اإلسالمية  الشريعة  ومبادئ  تعاليم 
تكافــل بتكويــن فريــق أساســي لدراســة مــدى توفــر المنتجــات فــي 
أســواق التكافــل الرئيســية والعمــل علــى تطويــر منتجــات فريــدة 
ُتلبــي االحتياجــات االجتماعيــة واالقتصاديــة والثقافيــة  بطبيعتهــا 

والدينيــة المحــددة للمؤمــن عليهــم فــي الســلطنة.

تهــدف المدينــة تكافــل إلــى تشــجيع األفــراد لالنضمــام إلــى شــركة 
ُتســاهم منتجاتهــا إلــى الوفــاء بمســؤولياتهم تجــاه المجتمــع بمــا 
يتفــق مــع مبادئ الشريعة اإلسالمية. ونحــن نهــدف إلــى أن نوفــر 
األخــرى  التكافــل  شــركات  تنافــس  ومبتكــرة  مختلفــة  منتجــات 
وبالتالــي يقــع االختيــار علــى شــركتنا علــى أســاس تصميــم المنتجــات 
ــفافة  ــال ش ــتراتيجية اتص ــع اس ــعر. إن وض ــن الس ــدال م ــات ب والخدم
ــر  ــارز عب ــكل ب ــن بش ــة ولك ــالم التقليدي ــائل اإلع ــي وس ــط ف ــس فق لي
لمواكبــة  فرصــة  الشــركة  ســيمنح  االجتماعــي  التواصــل  وســائل 

ــل. ــن والتكاف ــق بالتأمي ــا يتعل ــة فيم ــداث الحالي األح

أمامنــا أوقــات مليئــة باإلثــارة والتحديــات، ومــن المتوقــع منــا فــي 
المدينــة تكافــل الوفــاء بدورنــا كشــركة رائــدة فــي الســوق.

أجاي سريفاستافا
الرئيس التنفيذي للعمليات

 كلمة 
الرئيس التنفيذي

للعمليات

ابتكار المنتجات: المفتاح 
نحو توغل قطاع التأمين
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تقرير الهيئة العامة لسوق المال
 المدينة تكافل ُتشارك في البرنامج التدريبي حول

التأمين التكافلي الذي ُتنظمه الهيئة العامة لسوق المال 

نظمــت الهيئــة العامــة لســوق المــال البرنامــج التدريبــي الثانــي لهــذا العــام بعنــوان "التأميــن التكافلــي" وذلــك ضمــن 
ــرورة  ــال بض ــوق الم ــة لس ــة العام ــام الهيئ ــار اهتم ــي إط ــاري ف ــام الج ــالل الع ــا خ ــرر تنظيمه ــة المق ــج التدريبي ــن البرام ــلة م سلس
تأهيــل الكــوادر الوطنيــة العاملــة فــي قطــاع التأميــن بغيــة تمكيــن هــذه الكــوادر مــن تبــوء المســتويات الوظيفيــة اإلداريــة والفنيــة 
الوســطى والعليــا دون التركيــز علــى الوظائــف التشــغيلية وحســب، وهــذا مــن شــأنه تعزيــز نســب التعميــن وفــق سياســة كيفيــة.

وقــد شــاركت المدينــة تكافــل فــي تطويــر البرنامــج التدريبــي للتأميــن التكافلــي الــذي نظمتــه الهيئــة، والــذي يهــدف 
إلــى مســاعدة الموظفيــن علــى فهــم الجوانــب المختلفــة للتأميــن اإلســالمي وتغطيــة المواضيــع ذات الصلــة، وتلبيــة االحتياجــات 

المحــددة لــكل قســم، ومســاعدة موظفــي المدينــة تكافــل علــى اكتســاب المعــارف القيمــة.

يشــارك فــي برنامــج التأميــن التكافلــي حوالــي ٢٠ موظفــا مــن العامليــن فــي الوظائــف التشــغيلية بأقســام االكتتــاب والمطالبــات 
فــي شــركات ومكاتــب سماســرة ووكالء التأميــن، ويركــز البرنامــج علــى تعريــف المتدربيــن بمفهــوم التأميــن التكافلــي وأوجــه 
الفــرق بينهــا وبيــن التأميــن التقليــدي، وتوضيــح المبــادئ التــي تقــوم عليهــا فكــرة التكافــل، وكيــف يتــم تنظيــم عمليــات االكتتــاب 
فــي هــذا القطــاع وعمليــات المطالبــة، والقوانيــن المنظمــة للتأميــن التكافلــي إلــى جانــب الحديــث عــن إعــادة التأميــن التكافلــي 

والتحديــات التــي تواجــه ســوق التأميــن التكافلــي.

شــملت  محــددة  ألقســام  التدريبيــة  الــدورات  ُنظمــت 
إدارة  دورة  منهــا  قســم؛  لــكل  صلــة  ذات  مهمــة  مواضيــع 
ــع  ــل م ــارس، ودورة التعام ــى 29 م ــن 27 إل ــرة م ــي الفت ــر ف المخاط
ــات،  ــم المطالب ــو لقس ــن ماي ــن م ــي الثام ــوية ف ــات والتس المطالب
ودورة حــول التأميــن التكافلــي فــي الثالــث والرابــع مــن أبريــل. إلــى 
ــي 16  ــة ف ــة المهني ــي للصح ــي الثان ــر العمان ــم المؤتم ــب تنظي جان
أبريــل للقســم التجــاري، ودورة حــول تنميــة مهــارات المبيعــات 
والتســويق فــي الفتــرة مــن 17 إلــى 19 لقســم المبيعــات والتوزيــع، 
ــى 2  ــل إل ــن 3 أبري ــرة م ــي الفت ــي ف ــق الداخل ــارات التدقي ودورة مه
مايــو لدائــرة التدقيــق الداخلــي ودورة تدريبيــة حــول االســتثمار فــي 
التدريــب وإدارة المواهــب فــي الفتــرة مــن 22 إلــى 23 مايــو لقســم 

إدارة المــوارد البشــرية.

ــي  ــن ف ــدي تكم ــي والتقلي ــن التكافل ــن التأمي ــرق بي ــه الف ــرز أوج وأب
طبيعــة العقــد المبــرم فالتأميــن التكافلــي هــو عقــد تبــرع،  فيمــا 
والــذي  ماليــة  معاوضــة  عقــد  هــو  التقليــدي  التأميــن  عقــد  أن 
يكتنفــه غــرر مجهــول العاقبــة، فــي حيــن أن عقــد التبــرع جــاء بنيــة 
التعــاون مــع حملــة الوثائــق وتكــون األمــوال المجمعــة هــي ملــك 
لحملــة الوثائــق وتســتثمر شــركات التأميــن التكافلــي  أموالهــا 
وفــق ضوابــط وأحــكام متوافقــة مــع الشــريعة الــى جانــب أنهــا ال 
تقــوم بتغطيــة أنشــطة  غيــر متوافقــة مــع الشــريعة ، كمــا تتولــى 
هيئــة الرقابــة الشــرعية ضمــان ســالمة تعامــالت شــركات التأميــن 

ــي. التكافل

الجديــر بالذكــر أن ســوق التأميــن التكافلــي ال تــزال حديثــه فــي 
الســلطنة وقــد شــهدت خــالل الســنوات األربــع األخيــرة نمــوا ملفتــا 
حيــث تتجــاوز حصتهــا مــن إجمالــي األقســاط التأمينيــة حوالــي ٣٩ 
ــي  ــن التكافل ــة التأمي ــو حص ــع أن تنم ــي، ويتوق ــال عمان ــون ري ملي
بشــكل أكبــر مــع توســع الشــبكات التســويقية لشــركات التأميــن 

ــلطنة.  ــات الس ــات ومحافظ ــي والي ــي ف التكافل
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مفهوم عقد التأمين:
يــدور مفهــوم التأميــن علــى أنــه وســيلة لتوزيــع الخســائر التــي تلحــق بالفــرد علــى جماعــة مــن 

األفراد.

ــن  ــى المؤم ــؤدي إل ــاه أن ي ــن بمقتض ــزم المؤم ــد يلت ــه عق ــن بأن ــون التأمي ــرف القانوني ــد ع وق
لــه أو إلــى المســتفيد )الــذي اشــترط التأميــن لصالحــه( مبلغــا مــن المــال، أو إيــرادا مرتبــا، أو أي 
عــوض مالــي آخــر فــي حالــة وقــوع الحــادث أو تحقــق الخطــر المبيــن فــي العقــد، وذلــك فــي 

نظيــر قســط أو أيــة دفعــة ماليــة أخــرى يؤديهــا المؤمــن لــه إلــى المؤمــن.

أهمية التأمين:

ــمه  ــالمة جس ــه أو س ــي حيات ــدده ف ــي ته ــار الت ــن األخط ــخص م ــة الش ــن: وقاي ــد بالتأمي يقص
ــد  ــخص واح ــا ش ــرض له ــي يتع ــر الت ــع المخاط ــك بتوزي ــل، وذل ــى العم ــه عل ــه أو قدرت أو صحت
علــى عــدد أكبــر مــن أفــراد المجتمــع لتغطيــة مــا يتعــرض لـــه المؤمــن مــن أخطــار فــي 
ثروتــه أو شــخصه وهــذا الملحوظــة أحــد المســوغات لالهتمــام بهــا مــن الهيئــة المعنيــة 
بالمؤسســات الماليــة اإلســالمية وقــد نــوه بعــض الباحثيــن بــأن شــركات التأميــن تعتبــر مركــزا 
هامــا مــن مراكــز تجميــع األمــوال والمدخــرات وتوزيعهــا علــى أوجــه مختلفــة مــن االســتثمار، 
ممــا يجعــل منهــا جهــازا ال يقــل أهميــة فــي الحيــاة االقتصاديــة عــن الجهــاز المصرفــي، كمــا 
ــث  ــار حي ــار البح ــع تج ــأ م ــد نش ــتثمار فق ــارة واالس ــن والتج ــن التأمي ــة بي ــة وثيق ــاك عالق أن هن
ــدد  ــع تع ــاره م ــتثمارات وزاد انتش ــارة واالس ــواع التج ــكل أن ــً ل ــح ضروري ــم أصب ــار ث ــر األخط تكث

ــن. ــم الميادي ــل معظ ــال فدخ ــع األعم ــاطات وتوس النش

دخول التأمين إلى الديار اإلسالمية:
دخــل التأميــن إلــى الديــار اإلســالمية فــي النصــف األول مــن القــرن الثالــث عشــر الهجــري كمــا 
يــدل علــى ذلــك كالم أول مــن تكلــم عنــه وهــو العالمــة ابــن عابديــن فــي حاشــيته)1( وفــي 
ــب،  ــي المرك ــك ف ــا هل ــون م ــن يضمن ــض الحربيي ــى أن بع ــار إل ــد أش ــائله)2( فق ــة رس مجموع

وانتهــى إلــى أنــه ال يحــل للتاجــر أخــذ بــدل الهالــك مــن مالــه، ألنــه التــزام مــا ال يلــزم.

ثــم تكلــم عنــه فيمــا بعــد الشــيخ محمــد بخيــت المطيعــي مفتــي الديــار المصريــة فــي عهــده، 
وألــف فيــه رســالة انتهــى فيهــا إلــى منعه أيضــا بحســب التطبيــق التقليــدي )التجــاري()٣(.

يتبع/.....

مفهــوم عقــد التأميــن 
وأهميتــه 

للدكتور عبد الستار ابو غدة
رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة الشرعية في المدينة تكافل

ابن عابدين . رد المحتار 3/171 طبع بوالق 1298هـ وابن عابدين توفي عام 1252هـ .  ١
مجموعة رسائل 2/177 طبعة الهاشمية بدمشق 1328هـ .  ٢

محمد بخيت المطيعي إزالة االشتباه في حكم السكورتاه 65 .  ٣
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المدينــة تكافــل هــي إحــدى شــركات التأميــن 
المتميــزة فــي الصناعــة، التــي لديها هيكلــة توزيع 
الســلطنة.  أنحــاء  مختلــف  فــي  مكانتهــا  لهــا 
فبدايــة مــن العاصمــة مســقط إلــى مدينــة صحار 
الســاحلية ومنهــا إلــى واليــة بهــالء وأدم، تجــدون 
شــركة المدينــة تكافــل حاضــرة فــي مثــل هــذه 
األماكــن. وألجــل تشــغيل شــبكة توزيــع واســعة 
تشــمل مختلــف قنــوات التوزيــع بطريقــة فعالــة، 
تمتــاز المدينــة تكافــل بــأن لديهــا فريــق قــوي 
ــن  ــف المديري ــوده مختل ــويق يق ــات والتس للمبيع
التنفيذييــن الذيــن يديــرون قنواتهــم المتميــزة 
ويســتخدمون ســنوات خبرتهــم وتخصصهــم 
الشــركة.  لصالــح  الصلــة  ذات  المجــاالت  فــي 
بالشــركة  الخاصــة  التوزيــع  قنــوات  وتشــمل 
البنــوك وفروعهــا والــوكاالت وشــركات الوســاطة 
واألكشــاك والمؤسســات االعتباريــة ومجموعــات 

ــأ. ــث المنش ــة حدي ــاع ذي األولوي ــذب والقط الج

 تعرَّف على فريق
المبيعات والتسويق

فريق األولويات
الفاضلة/ إيمان الغدانية

ضابط أول تسويق
الفاضلة/ سهام البوسعيدية

نائب مدير -  األولويات
الفاضلة/ شيخة العريمية

ضابط تسويق

فريق التأمين المصرفي
الفاضل/ إبراهيم الصائغ

تنفيذي - التأمين المصرفي
الفاضل/ نافيد شافي
مدير التأمين المصرفي

الفاضل/ حسن اللواتي
ضابط التأمين المصرفي

فريق الفرع
 الفاضل/ يحيى بن علي بن حميد بن راشد بني سعد - مساعد أول خدمة العمالء  |  الفاضل/ عبدالخالق عبدالرحمن - مدير أول - عالقات الشركات  |

الفاضلة/ سمر الزدجالية - مساعد تسويق |  الفاضل/ غالب البوسعيدي - تنفيذي تسويق 
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عندمــا يتعلــق األمــر بالبنــوك والشــركات ومجموعــات الجــذب، 
ــه  ــع فريق ــافي،  م ــد ش ــي، نافي ــن المصرف ــر التأمي ــى مدي يتول
المتمكــن إدارة المبيعــات عبــر هــذه القنــوات، والــذي يتمتــع 
بخبــرة تمتــد إلــى أكثــر مــن عقــد مــن الزمــان فــي التعامــل مــع 

ــة. ــم والمكان ــة الحج ــوك مختلف البن

مــع  بالتعامــل  بــركاش،  شــندرا  التســويق،  مديــر  ويقــوم 
ــرة  ــن الخب ــوٍد م ــي بعق ــث يأت ــرة حي ــرة الكبي ــركات المباش الش
ــا  ــة. كم ــة والدولي ــواق المحلي ــي األس ــات ف ــم المبيع ــى قس إل
أن أســاليبه المتميــزة فــي إدارة العالقــات تجعــل منــه خبيــًرا 

ــن. ــن الزبائ ــر م ــدى الكثي ــا ل ومحبوبـً

تنتشــر فــروع المدينــة تكافــل فــي أماكــن مختلفــة، ومــن أجــل 
إدارة هــذه الفــروع إلــى جانــب الشــركات الكبيــرة والمتوســطة 
الحجــم، يوجــد هنــاك الفاضــل/ عبــد الخالــق عبــد الرحمــن، 
ــرة  ــع بخب ــذي يتمت ــية، وال ــات المؤسس ــؤولي العالق ــر مس كبي
ًــا فــي الســوق المحلــي والدولــي، ومعرفة  أكثــر مــن ثالثين عامـ
عميقــة بســوق التأميــن المحلــي وقاعــدة اتصــال واســعة؛ ممــا 

يمنحــه الجــدارة والثقــة.

كمــا تتــرأس الفاضلــة/ ســهام البوســعيدية شــعبة األولويــات 
ــرة  ــع بخب ــث تتمت ــات حي ــر األولوي ــٍة لمدي ـًـا كنائب ــئة حديثـ الناش
واســعة فــي إدارة الفــروع والتعامــل مــع العمــالء مــن ذوي 
الجــدارة الصافيــة والعاليــة. وباإلضافــة إلــى شــعبة األولويــات، 
الفــروع والــوكاالت  بــإدارة شــبكة  الفاضلــة/ ســهام  تقــوم 

للشــركة. 

ــا  ــق أيًض ــب الفري ــويق، يلع ــات والتس ــه للمبيع ــب إدارت ــى جان إل
دوًرا حيويـًــا فــي التدريــب والتطويــر والتخطيــط للعمــالء وإدارة 

ــركة. ــة للش ــتراتيجية التكتيكي ــات واالس العالق

  الفاضل/ نافيد شافي  - مدير التأمين المصرفي  |   الفاضلة/ سهام البوسعيدية - نائب مدير األولويات |  
الفاضل/ رانجانثان. سي. - رئيس إستراتيجية األعمال  |  الفاضل/ شندرا بركاش -مدير التسويق  | 

الفاضل/ عبد الخالق عبد الرحمن - كبير مسؤولي العالقات المؤسسية

فريق الشركات
الفاضل/ محمد عبدالعظيم - ضابط أول تسويق

الفاضل/ شندرا بركاش - مدير التسويق
الفاضل/ عبدالعزيز المحذور - مساعد مدير التسويق 
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الجمعيــة  قبــل  مــن  تقديــر  شــهادة  تكافــل  المدينــة  ُمنحــت 
العمانيــة للخدمــات النفطيــة )أوبــال( فــي الحفــل الــذي أقيــم 
فــي فنــدق كــراون بــالزا بمســقط، بحضــور الفاضــل ماجــد الطوقــي 
 - المنــذري  مســلم  والفاضــل  أوبــال،  شــركة  إدارة  مجلــس  رئيــس   -
ــعادة  ــة س ــهادة التقديري ــلم الش ــال. وس ــركة أوب ــذي لش ــس التنفي الرئي
ــط  ــل وزارة النف ــي، وكي ــعيد العوف ــن س ــر ب ــن ناص ــالم ب ــدس/ س المهن
والغــاز للفاضــل أســامة البروانــي القائــم بأعمــال الرئيــس التنفيــذي فــي 

شــركة المدينــة للتأميــن.

ــى  ــامل عل ــن الش ــة للتأمي ــر وثيق ــن بتوفي ــة للتأمي ــركة المدين ــت ش قام
الســيارات والتــي بدورهــا ســتؤمن الحافلــة. وقــد تبــرع أعضــاء الجمعيــة 
المتنقلــة  المكتبيــة  بالحافلــة  )أوبــال(  النفطيــة  للخدمــات  العمانيــة 
لجمعيــة دار العطــاء بهــدف تعزيز القــراءة وتأكيــد أهميتها بيــن األطفال 
واليافعيــن. وســوف تنتقــل الحافلــة مــن مدرســة إلــى أخــرى فــي جميــع 

أنحــاء الســلطنة لتشــجيع طــالب المــدارس علــى القــراءة.

وبهــذه المناســبة أشــار الفاضــل أســامة البروانــي، القائــم بأعمــال الرئيس 
ــاه  ــذي حصدن ــر ال ــاًل "إن التقدي ــن، قائ ــة للتأمي ــركة المدين ــذي بش التنفي
ُيشــعرنا بالتواضــع ويحفزنــا علــى تقديــم المزيــد، كمــا أننــا فخوريــن 
ــادة  ــجيع ع ــز وتش ــي تعزي ــة ف ــة مجدي ــاهمة بطريق ــن المس ــا م لتمكنن
القــراءة لــدى جيلنــا الشــاب. ويشــرفنا أن نتعــاون مــع أوبــال وجمعيــة دار 

ــا". ــر إيجابــي فــي مجتمعاتن العطــاء إلحــداث تغيي

مبادرة المدينة تكافل للمسؤولية 
االجتماعية بتأمين حافلة مكتبية متنقلة 

تحصد شهادة تقدير

قامت شركة المدينة للتأمين 
بتأمين حافلة مكتبية متنقلة، 

مما ُيساهم في تعزيز عادة 
القراءة لدى أطفال المدارس. 

ُتعد هذه المبادرة جزءًا من 
مبادرات المسؤولية االجتماعية 

للشركة للمساهمة في بناء 
مجتمعات أقوى وذلك بالتعاون 
مع الجمعية العمانية للخدمات 

النفطية )أوبال( وجمعية دار 
العطاء.
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ــي  ــس الت ــة المجل ــي فعالي ــل ف ــة تكاف ــاركت المدين ش
ــت  ــي أقيم ــالمي والت ــز اإلس ــك الع ــل بن ــن قب ــت م ُنظم
فــي حديقــة اليوبيــل الفضــي بصحــار فــي 19 مــن شــهر 

ــل. ــة بالتكاف ــج التوعي ــن برنام ــزء م ــام  2017 كج ــر ع يناي

والفاضــل  شــافي  نافيــد  الفاضــل  الفعاليــة  حضــر 
وقــد  تكافــل.  المدينــة  قبــل  مــن  فيمــوال  ســريدهار 
ــام  ــق أم ــة الطري ــذه الفعالي ــي ه ــاركة ف ــدت المش مه
الشــركة لتســليط الضــوء والتعريــف بعالمتهــا التجاريــة 
المجلــس  أبــواب  فتحــت  وقــد  للــزوار.  ومنتجاتهــا 
حــول  المعلومــات  مــن  المزيــد  لكســب  للجميــع 
البنــك  يقدمهــا  التــي  اإلســالمية  الصيرفــة  منتجــات 
ــا  ــي تقدمه ــي الت ــن التكافل ــات التأمي ــب منتج ــى جان إل

تكافــل.  المدينــة 

وقعــت شــركة المدينــة تكافــل وشــراكة اتفاقيــة تعــاون بهــدف تنميــة الشــركات الصغيــرة والمتوســطة فــي الســلطنة. 
ووفقــا لمــا تنــص عليــه االتفاقيــة، ستســتفيد المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة التــي تدعمهــا شــراكة مــن الخدمــات التــي 
تقدمهــا المدينــة تكافــل. وتتمثــل الخدمــات فــي األســعار المناســبة علــى منتجــات التأميــن لعمــالء شــراكة مــن أصحــاب 
المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة، ونقطــة اتصــال مصممــة خصيصــً مــن قبــل المدينــة تكافــل، إلــى جانــب تقديــم حلــول 
تأمينيــة تكافليــة شــاملة. باإلضافــة إلــى ذلــك، ســتقوم كلتــا الشــركتين معــً مــن وقــت آلخــر بتنظيــم برامــج توعويــة حــول 

التأميــن للشــركات الصغيــرة والمتوســطة باتفــاق متبــادل.

ــن  ــة للتأمي ــركة المدين ــي ش ــات ف ــذي للعملي ــس التنفي ــتافا، الرئي ــاي سريفاس ــل أج ــل الفاض ــن قب ــة م ــع االتفاقي ــم توقي ت
ــراكة. ــام لش ــر الع ــي، المدي ــداهلل الجفيل ــل عب والفاض

فعالية المجلس 
من بنك العز 
 اإلسالمي
في صحار

 اتفاقية تعاون
مع شراكة
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بطولة الكريكيت
المدينة تكافل ترفع الكأس!

مــن المهــم دائًمــا المشــاركة فــي األلعــاب الرياضيــة 
للحفــاظ علــى نشــاطك ولياقتــك البدنيــة. ففــي المدينــة 
تكافــل، نعمــل علــى تشــجيع الرياضــة حيــث لدينــا فريــق خاص 
ــام،  ــف األقس ــي مختل ــن موظف ــون م ــت يتك ــة الكريكي بلعب

والذيــن يحملــون ممارســة لعبــة الكريكيــت محمــل الجــد.

وقــد تــم تنظيــم بطولــة الكريكيــت لشــركات التأميــن بتاريــخ 
ــي  ــاركت ف ــث ش ــرات حي ــة العام ــى أرض مدين 03/0٤/ 2017م عل
ــا  ــن م ــركة تأمي ــل ش ــا يمث ــرق كٌل منه ــة ِف ــام ثماني ــذا الع ه
فــي الســلطنة. وجــاءت مشــاركة فريــق المدينــة تكافــل لهــذا 
العــام بعــد اختيــار أفضــل العبــي الكريكيــت مــن مختلــف 

ــام. األقس

وقــد واجهــت المدينــة تكافــل منافســة صعبــة مــن المراحــل 
ــركة  ــق ش ــى فري ــب عل ــو التغل ــدي ه ــث كان التح ــة حي األولي
التأميــن العمانيــة المتحــدة فــي الــدور ربــع النهائــي. وبعــد 
فوزهــا بربــع النهائــي، واجهــت المدينــة أصعــب فريــق فــي 
البطولــة، وهــو فريــق الشــركة الهنديــة الجديــدة للتأميــن، 
ــل،  ــة تكاف ــت المدين ــي. وتمكن ــف النهائ ــدور نص ــي ال ــك ف وذل
ــف  ــي نص ــوز ف ــن الف ــة، م ــدارة بـــ 94 لف ــي الص ــت ف ــي كان والت
النهائــي بعــرض رائــع لرميــات الالعــب محمــد عبــد العظيــم. 
فــي حيــن أنــه فــي النهائيــات لــم يتمكــن فريقنــا مــن التغلــب 

ــة. ــن األهلي ــركة التأمي ــوي لش ــق الق ــى الفري عل

ونالــت المدينــة تكافــل كأس أفضــل الالعبيــن العدائيــن، حيــث 
كانــت المــرة األولــى التــي تتمكــن فيهــا الشــركة مــن تحقيــق 
مثــل هــذا الفــوز. وقــد تــم تقديــم الــكأس إلــى القائــم بأعمال 
الرئيــس التنفيــذي أســامة البروانــي ومديــري الشــركة، والذيــن 
ــوا  ــث تقدم ــق حي ــود الفري ــر لجه ــم الكبي ــن تقديره ــروا ع عبَّ

بالتهانــي للجميــع بهــذا اإلنجــاز.

وضــمَّ الفريــق كاًل مــن محمــد عبدالعظيــم )كابتــن الفريــق(، 
ــز  ــوبرامانيان، فاي ــوريش س ــات، س ــش بوب ــينغ، هيت ــدر س كولين
أحمــد، ســاتيا تيجــا، عمــار جوالــكار، مانجونــاث، نزيــر أحمــد، 

ــور. ــن ب ــك، براڤي ــش، كارثي رامي

وبحصولــه علــى كأس أفضــل عدائــي الكريكيــت لهــذا العــام، 
ــبان  ــي الحس ــذ ف ــوة تؤخ ــل اآلن ق ــة تكاف ــق المدين ــر فري يعتب
بيــن ِفــرق شــركات صناعــة التأميــن، وإننــا نأمــل رفــع كأس 

ــل. ــام المقب ــي الع ــوز بالنهائ الف
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 قمة ُعمان
إيكونوميك رفيو للموارد 

 البشرية والمالية
وجوائز أفضل 20 شركة

 - أول  مديــر  براســاد،  شــانثي  شــتلور  الفاضــل  كان 
المناقشــة  لجنــة  أعضــاء  أحــد  الموظفيــن،  تطويــر 
"إدارة األداء  فــي القمــة التــي عقــدت تحــت عنــوان 
فــي ُعمــان - الحقائــق". وقــد اســتضافت هــذه القمــة 
ــن  ــيراتون م ــدق ش ــي فن ــو 2017 ف ــي 24 ماي ــدت ف ــي عق الت
الثانيــة  الســاعة  إلــى  صباحــا  والنصــف  الثامنــة  الســاعة 
ظهــرا، الشــركة المتحــدة لخدمــة وســائل اإلعــالم ش.م.م، 
وهــي الشــركة الناشــرة لمجلــة ُعمــان االقتصاديــة )ُعمــان 
إيكونوميــك رفيــو(، المجلــة االقتصاديــة الرائــدة فــي ُعمان.

أبــدى أعضــاء اللجنــة وجهــات نظرهــم بشــأن الممارســات 

ــات،  ــي المنظم ــإدارة األداء ف ــق ب ــا يتعل ــا فيم ــة حالي المتبع

ورؤيتهــم المســتقبلية حــول ممارســة إدارة األداء ومزايــا 

وعيــوب اســتخدام المنحنــى الجرســي واآلثــار القانونيــة 

المترتبــة علــى إتبــاع إدارة األداء. لقــد كانــت المناقشــات ذات 

ــا  ــر، كم ــام والتفكي ــرة لالهتم ــة مثي ــة وثاقب رؤى متخصص

تفاعــل أعضــاء اللجنــة المتحدثيــن بالقمــة مــع الحضــور 

ــة. ــئلة واألجوب ــة األس ــالل جلس ــن خ م

ــن  ــل م ــة تكاف ــركة المدين ــويق بش ــم التس ــف قس يتأل
 عــدة مواهــب مختلفــة، وأحــد هــذه المواهــب هــو "محمــد

عبــد العظيــم"، شــغوف برياضــة الكريكيــت؛ فقــد كان يلعــب 
ــاء  ــد أعض ــط وأح ــب نش ــو الع ــه. فه ــذ طفولت ــت من الكريكي
س جهــوده  ًــا، حيــث كــرَّ ًــا ذاتيـ الفريــق الــذي يحمــل دافعـ
الخاصــة لتطويــر قدراتــه لممارســة هــذه الرياضــة. كمــا أن 
ــال  ــون أمث ــدره العب ــت كان مص ــب كريكي ــح الع ــه ليصب إلهام

ــه. ــل طفولت ــذي كان بط ــكار"، وال ــين دول "ساش

تمثــل احترافــه لهــذه الرياضــة فــي مشــاركته المحليــة فــي 
حيــدر أبــاد )الهنــد( حيــث لعــب بمركــز )الرامــي والراكــض 

ــي  ــا يكف ــة بم ــه الملحوظ ــم ضربات ــرب(. ورغ ــارب بالمض والض

ليثيــر هتــاف الجمهــور عبــر المدرجــات، إالَّ أنــه أظهــر أداًء كبيــًرا 

فــي رمــي الكــرة. وقــد قــام أيًضــا بقيــادة مركــزه عــدة مــرات 

ــب. ــى أرض الملع ــٍط عل ــٍد نش ــه كقائ ــر مهارات وأظه

لعبــة  ُعمــان  ســلطنة  فــي  العظيــم  عبــد  محمــد  لعــب 

الكريكيــت علــى مــدى الســنوات الثــالث الماضيــة بنــادي ُعمــان 

للكريكيــت. وقــد مثــل )فريــق كالســا المتحــدة الهندســي 

كذلــك  ومثــل  و2016م،   2015 العاميــن  فــي  "آي"(  الشــعبة 

ــا  )فريــق إبراهيــم خيشــري الشــعبة "إي" ( عــام 2016م. أمَّ

ــام 2017م. ــذ الع ــه"( من ــعبة "آي ــل )الش ــو يمث اآلن، فه

رغــم أنــه يحــب ضــرب الكــرة مــن جميــع زوايــا الملعــب، إالَّ أن 

ــحب  الرميــات المفضلــة لديــه هــي الطويلــة فــي العمــق والسَّ

والرميــة المســتقيمة والرميــة الخلفيــة ورميــة التغطيــة.

الموهبة األجدر لهذا الربع
محمد عبدالعظيم 

العب شغوف برياضة الكريكيت
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ــاهمة  ــل بالمس ــة تكاف ــركة المدين ــت ش ــا التزم لطالم
فــي تحفيــز وإلهــام العقول الشــابة لفهــم دور وأهمية 

التأميــن اإلســالمي ومســاهمته فــي مجتمعنــا.

وكانــت "بــز فيســت"  أحــد هــذه الفعاليــات التــي شــاركت 
مغــزى  ذات  بطريقــة  للمســاهمة  تكافــل  المدينــة  فيهــا 
فــي  الفعاليــة  ُعقــدت  الشــابة.  العقــول  تشــكيل  إلعــادة 
الكليــة التقنيــة بصاللــة فــي 23 مايــو 2017، حيــث كان الهــدف 
الخبــرات  الفعاليــة هــو تقديــم أفضــل  مــن إقامــة هــذه 
األكاديميــة والالمنهجيــة لخريجــي المســتقبل. وتــم فــي 
الفعاليــة توفيــر العديــد مــن الطرق للمشــاركة في األنشــطة 
القائمــة علــى التعلــم واأللعــاب، والحصــول علــى فرصــة 
لمعرفــة كيفيــة عمــل الشــركات فــي المســتقبل، ومعرفــة 
اتجاهــات األعمــال فــي المنطقــة وفهــم آفــاق وظيفيــة 

مختلفــة.

وشــارك فــي هــذه الفعاليــة ممثــاًل شــركة المدينــة 
تكافــل، الفاضــل أحمــد برهــام - مديــر فــرع صاللــة. 
حيــث رحــب هــو وفريــق عملــه بالخريجيــن المســتقبليين فــي 
ركــن الشــركة، وقــام بتقديــم مشــورة مهنية وشــرح مختصر 
حــول قطــاع التأميــن التكافلــي ومنتجاتــه. كمــا قــدم عرضــا 
ــي  ــل ف ــة تكاف ــاهمة المدين ــل ومس ــن دور التكاف ــا ع دقيق
أنــه  تعزيــز أهــداف قطــاع التأميــن التكافلــي. إلــى جانــب 

ــركة. ــات الش ــات وخدم ــن منتج ــة ع ــة عام ــدم لمح ق

ــة  ــت المدين ــرا، وأعرب ــا كبي ــة نجاح ــذه الفعالي ــت ه ــد الق وق
ــاة  ــن حي ــزءا م ــون ج ــأن تك ــا ب ــا وإعتزازه ــن فخره ــل ع تكاف
ــف  ــغل وظائ ــة ش ــى عتب ــم عل ــن ه ــتقبل الذي ــي المس خريج

ــدة. جدي

المدينة تكافل ُتلهم 
 العقول الشابة 
في "بز فيست"
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