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زمالئي األعزاء

المثالي للتفّكر في  بالتأكيد الوقت  الربع األخير من هذا العام، وهو  ها نحن في 
ما حققناه وما نسعى لتحقيقه. وقد رسمنا أمامنا منذ بداية هذا العام أهدافا 
كثيرة عملنا معًا على تحقيقها، تمثلت في اإلقبال الكبير على منتجاتنا المبتكرة، 
والتوسع في شبكات فروعنا لخدمة المزيد من الزبائن، كما عملنا على إيجاد طرق 
جديدة لتوفير خدمات ومنتجات التأمين اإلسالمي لفئات مختلفة من المجتمع، 
إلى جانب مبادرات المسؤولية االجتماعية التي حرصنا من خاللها على بذل جهود 
من  راسخة  وبخطواٍت  معا  وتمكنا  اإلسالمي،  التأمين  حول  الوعي  لنشر  كبيرة 

المضي قدمًا نحو التميز.

وصلنا  ما  تحقيق  من  تمكنا  لما  أعمالنا  إنجاز  في  والنزاهة  الجماعي  العمل  فلوال 
إليه اليوم من إنجازات، وها نحن في الربع األخير نرى ثمار جهودنا تأتي بالعديد من 
النجاحات. لذلك ونحن في مسيرتنا نحو تحقيق مزيد من اإلنجازات، دعونا نمضي 

قدما ونتعاون من أجل نماء وازدهار الشركة.

المرأة  يوم  بمناسبة  العمل  زميالت  جميع  لتهنئة  مناسبة  فرصة  أجدها  وهنا 
العمانية. ويسرني بالنيابة عن الجميع أن أعرب عن شكرنا وتقديرنا للجهود الكبيرة 
إلى  بالشركة  والوصول  والمنزل  العمل  مهام  بين  للموازنة  محاولة  في  المبذولة 

مكانة مرموقة.

البعض والحفاظ على مكانتنا كشركة  إلهام بعضنا  دعونا كفريق واحد نواصل 
تأمين إسالمي رائدة في السلطنة.

المهندس/ عبدالرحمن عوض برهام
نائب رئيس مجلس اإلدارة

أجدها فرصة مناسبة 
لتهنئة جميع زميالت 
العمل بمناسبة يوم 

المرأة العمانية

كلمة نائب 
رئيس مجلس 

اإلدارة
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 كلمة 
الرئيس التنفيذي

أيها الزمالء... 

ال أظن أن أحدًا لم ينتبه للهاشتاق أو)الوسم باللغة العربية( الذي أصبح حديث 
الشارع بعنوان )#عمانيون - بال - وظائف(.

وما أريد أن ألفت النظر إليه هنا هو جملة أمور:

أواًل: يصغر حجم همومنا في العمل عند النظر إلى من همه أن ال أعمل له.

الفئة  بيد هذه  بالنصح واإلرشاد واألخذ  أن يساهم كل واحد منا  ثانيًا: جميٌل 
فهمنا  إذا  واألجنبي  المواطن  يشمل  وهذا  الوطنية،  باب  من  ثم  هلل  هذا 

.)Global Citizen Concept( الوطنية بمفهوم الوطنية الكونية

ثالثًا: من الجدير بالذكر أن هناك من لديه عمل وال وظيفة له وآخر لديه وظيفة 
وال عمل له، كالهما حاالت جديرة بالنظر، واألخيرة هي ما يجب التنبيه له، فمن 
ال يضيف قيمة واضحة في وظيفته ال يكاد أن يكون هناك فرق في النتيجة 
بينه وبين العاطل أو ربما هي مسألة وقت ليجد نفسه منهم وضائعًا بينهم، 
العصر  إحتياجات  مع  للتأقلم  التغيير  وعدم  الجمود  هو  ذلك  في  والسبب 
إليها سوق  من مهاراٍت وجداراٍت وَمَلكاٍت ُتضفي قيمة في الشخص، يحتاج 

العمل المتجدد والمتطلب.

هذه  رأس  على  وأنا  المنصرم  والنصف  العام  خالل  بوضوح  لمست  لقد  رابعًا: 
يحملون  جادة  بجهوٍد  المؤسسة  هذه  في  لجنود  حقيقيًة  جهودًا  الشركة 
م هذه المؤسسة بجديٍة وإخالٍص وتفاٍن، هم مفخرة لهذه الشركة وهم  هَّ
الشركة  مال  رأس  أو   )Assets( أصول  يسمون  أن  بجدارة  يستحقون  من 

البشري )Human Capital(، جهودهم تستحق الثناء والتقدير بكل تأكيد.

لهمة،  ميالدًا  فليكن  للميالد   2017 عام  من  األخير  الفصل  في  ونحن  وأخيرًا: 
ونعيد  العزم  ولنجدد  تقدمنا  يعيق  ما  فلنهجر  للهجرة   1439 عام  وبداية 
الحسابات فيما نريد أن تكون إنجازاتنا وفيما نريد أن نسطر في صفحات تاريخ 

حياتنا ولنسأل أنفسنا:

ماذا نريد أن نكون؟  -

وماذا يعيقنا؟!  -

ولنصِف أذهاننا ............لنستطيع التفكير بتركيٍز ووضوح ...  -

ولنصِف قلوبنا.........لنستطيع الحياة بإخالٍص وإحسان ...  -

ولنصِف أجسادنا......لنستطيع العمل بجٍد ونشاط...  -

ولنقل في أنفسنا ولنكرر بقناعة "نعم أستطيع"

تحياتي

أسامة البرواني
القائم بأعمال الرئيس التنفيذي

فلنهجر ما يعيق تقدمنا 
ولنجدد العزم ونعيد 

الحسابات فيما نريد أن 
تكون إنجازاتنا

2



مستقبل التأمين في 
عالم رقمي متصل

 كلمة 
الرئيس التنفيذي

للعمليات

الفضل  ويرجع  متصاعد،  نحو  على  ترابطـًا  أكثر  العالم  يصبح 
رت  غيَّ التي  واالجتماعية  الرقمية  الثورة  إلى  الترابط  هذا  في 
كما  الصناعات.  من  العديد  في  العمالء  رحلة  مالمح  من 
الثورة،  هذه  من  كبيرة  بدرجة  التأمين  أعمال  قطاع  يستفيد 
مثل  المختلفة  للقطاعات  تسمح  بيئة  خلق  خالل  من  وذلك 
بالعمل  المعلومات  وتقنية  والمطالبات  واالكتتاب  المبيعات 
العمالء خبرة متكاملة ذات نسيج واحد.  معـًا إلكساب هؤالء 
التواصل  ووسائل  النقال  الهاتف  شبكات  شعبية  ازدياد  ومع 
االجتماعي، أصبح العمالء اليوم يستخدمون هواتفهم الذكية 
في عمليات البحث ومقارنة المزايا وشراء خدمات التأمين عبر 

االنترنت أو باستخدام تطبيقات الهواتف الذكية. 

تخليص  بشأن  هائلة  قدرات  بتوفير  التأمين  أصحاب  يلتزم 
القنوات وهو  باالستمرارية عبر كافة  المعامالت، والتي تتسم 
القنوات(. ويعني هذا  )الخبرة متعددة  باسم  إليه  ُيشار  ما 
أن معاملة الزبون تنتقل من قناة إلى قناة بسهولة تامة، مما 

ُيساعد العمالء في مسار إكمال معامالتهم.  

البيئة  هذه  تسمح  الرقمية،  البيئة  عبر  يتعاملون  وكونهم 
عالم  في  موضعـًا  ألنفسهم  ُيوجدوا  أن  التأمين  ألصحاب 
في  ومتماسك  مترابط  نحو  على  وجودهم  واثبات  العمالء 
ترابط   )1( يعني  الرقمي  العالم  في  فالنجاح  العمالء.  عالم 
ال للمبيعات وقنوات الخدمة ألجل اكتساب خبرة مستمرة  فعَّ
)2( تعزيٍز إلجراءات المطالبات )3( تعزيز خبرة العمالء واالستمرار 
المبيعات  مستوى  رفع   )4( العمالء  مع  العالقة  إدامة  في 
للمنتجات  اإللكترونية  المواقع  عبر  الشراء  عمليات  خالل  من 

والخدمات.

جاءت شركة المدينة تكافل كأولى شركات التأمين، بما فيها 
في  الرقمي  بالتحويل  للتعريف  التقليدية،  التأمين  مؤسسات 
أننا أول من أسس منصًة ُمتميزة متطورة  سلطنة ُعمان. كما 
على  ُنطلق  للعمالء،  التأمين  لتوفير  المدينة  تملكها  وكاملة 

منصة التكافل اإللكترونية لدينا اسم "تأمين نت".

متطلبات  لتلبية  للتأمين  شبكية  منصة  عن  عبارة  نت"  "تأمين 
حساب  تغطي  فهي  اإللكترونية؛  والخدمات  المبيعات 
والتنويه  الخدمات  وتقديم  التأمين  وثائق  وإدارة  األقساط 
اإللكترونية  الوثائق  وإدارة  المساندة  والعمليات  بالمطالبات 
والتحكم باالعتمادات والتنبيه ألجل التجديد وعمليات المتابعة 
وغيرها. ولقد تم توسعة منصة "تأمين نت" لتصل إلى الفروع 

وكافة مكاتب الوساطة )الوكالء والسماسرة( لتمكين وتوفير 
الخدمات على الشبكة اإللكترونية.

كما كانت المدينة من أولى الشركات في توفير تطبيق على 
التطبيق  هذا  ُيمثل  حيث  ُعمان  في  للتأمين  النقالة  الهواتف 
ن الشركة من البقاء على نحو  معياًرا في هذه الصناعة وُيمكِّ
وتثقيفهم  وخدمتهم  معهم  والتواصل  العمالء  من  أقرب 

فيما يخص منتجات التأمين الجديدة.

تم  والتي  جديدة،  رقمية  مبادرات  عدة  حاليـًا  لدينا  يوجد 
حيث  القريب  المستقبل  في  تدشينها  سيتم  أو  تدشينها 
الرئيسي وفقـًا آلخر نسخة من  ُقمنا مؤخًرا بتحديث التطبيق 
برنامج أوراكل، ويعمل هذا التطبيق على الشبكة اإللكترونية، 
على  الحل  هذا  يعمل  حيث  للتأمين،  متكاملة  حلوال  م  وُيقدِّ
تسريع عمليات إدارة األعمال وخدمة العمالء والمطالبات في 
االكتتاب وإعادة التأمين والتمويل والتوزيع، عالوة على أنه ُيعزز 

القدرة على المرونة وقابلية التوسع مصحوبة باألمن الُمتزايد.

عدة  َشِمَل  واسعـًا  تحديثـًا  نت"  "تأمين  منصة  تشهد  كما 
تلقائيـًا  توصيفـًا  اآلن  المنصة  هذه  وتمتلك  وظيفية،  قدرات 
وسوف  جًدا.  القليلة  اليدوية  اإلحاالت  مع  واالكتتاب  للمخاطر 
إلجراء  االصطناعي  الذكاء  باستخدام  المركبات  اكتتاب  يبدأ 
يتم  نفسه  الوقت  وفي  التأمين.  لوثائق  اعتيادية  مراجعة 
إلكتروني  موقع  إلى  للشركة  اإللكتروني  الموقع  تحويل 
وسيكون  النقال.  الهاتف  باستخدام  سهلة  بواجهة  حيوي 
الدفع  بوابه  خالل  من  اإلنترنت  عبر  المبيعات  مثل  ميزات  لها 
وحاسبة ألقساط التأمين. إضافة أنه يجري أيًضا تجديد تطبيق 
جميع  ليشمل  تام  نحو  على  الذكي  الهاتف  على  المدينة 

منتجات التجزئة والميزات الجديدة.

وُيتوقع من المبادرات الرقمية التي نتخذها اآلن أن تعمل على 
سوف  أنها  جانب  إلى  وإثرائها،  للعمالء  مميزة  تجربة  تقديم 
مع  أعلى  مستوى  على  العمالء  على  االحتفاظ  في  تساعد 

استمرارية العالقة معهم ووالئهم.

أجاي سريفاستافا
الرئيس التنفيذي للعمليات
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المستأمن  بها  يلتزم  التي  األقساط  بين  معاوضة  عقد  هو 

ألحد  يمكن  وال  المؤمنة،  الشركة  به  تلتزم  التي  والتعويضات 

قد  التعويضات  تلك  ألن  يأخذ  وما  يعطى  ما  يقدر  أن  الطرفين 

 )١( االحتمالية  العقود  من  يعتبر  ولذا  تستحق،  ال  وقد  تستحق 

الشركة  وتختص  المعاوضات(  يفسد  والغرر  الغرر..  عقود  )أي 

بالفائض، كما أنها تتحمل العجز ولو زاد عن األقساط.

في  اإلسالمي  الفقه  أسبوع  في  التأمين  موضوع  طرح  وقد 

دمشق واختلفت فيها اآلراء بين مجوز ومانع.

البحوث  مجمع  في  التجاري  التأمين  موضوع  نوقش  وقد 

المشاركين  الفقهاء  آراء  فيه  واختلفت  بالقاهرة  اإلسالمية 

عدا  جوازه،  فقهاء  بضعة  ورأى  تحريمه،  إلى  أكثرهم  فذهب 

التأمين عن الحياة ومع ذلك فإن هذا أدرجه بعضهم في الصور 

عرض  كما  الربا.  على  المشتملة  الممارسات  من  خال  إذا  الجائزة 

اإلسالمي  الفقهي  المجمع  منها  مجمعية  دورات  في  بعدئذ 

اإلسالمي  الفقه  مجمع  كذلك   ،)٢( تحريمه  إلى  وانتهى  للرابطة 

المؤتمر اإلسالمي ثم طرح موضوع  المنبثق عن منظمة  الدولي 

التأمين في عدة مؤتمرات وندوات)٣(.

المبيحة  الفتوى  بتلك  االغترار  عدم  إلى  التنبيه  هنا  يذكر  ومما 

حين  عبده  محمد  الشيخ  إليها  استدرج  التي  التجاري  للتأمين 

أو  الفتاوى  وبعض  مضاربة)٤(.  شركة  بأنها  السائل  له  صورها 

التوصيات أخرجت من التحريم حالة الحاجة الماسة للتأمين عند 

الفعلي  بالضرر  التعويض  تحديد  مع  التعاوني  التأمين  افتقاد 

لتخفيف الغرر.

 مفهوم 
عقد التأمين وأهميته 

لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الستار  أبو غدة
رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة الشرعية في المدينة تكافل

التأمين التجاري

الوسيط للسنهوري )5/ 15( .  ١
قرارات المؤتمر السابع لمجمع البحوث اإلسالمية، وقرار المجمع الفقهي اإلسالمي لرابطة العالم اإلسالمي.  ٢

مجلة مجمع الفقه اإلسالمي الدولي العدد )2( الجزء )2( ص )231 ( ومصطفي الزرقا، نظام التأمين )59(.  ٣
أسبوع الفقه اإلسالمي بدمشق 1961 ) بحث د. الصديق الضرير( 452 مع مناقشته فتوى محمد عبده.  ٤

بحوث المؤتمر العالمي األول لالقتصاد اإلسالمي في جامعة الملك عبد العزيز )373 - 522(.  ٥
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ضروب  من  ضرب  التأمين  أن  التحريم)٥(  ومستند 

الشركة  دفعت  إذا  الربا  على  ويشتمل  المقامرة، 

دفعه  مما  أكثر  للمستفيد  أو  لورثته  أو  للمستأمن 

مال  أخذ  وفيه  المحرم  الرهان  من  وهو  النقود،  من 

شرعًا،  يلزم  ال  بما  اإللزام  فيه  أن  كما  مقابل،  بال  الغير 

المؤمن لم يحدث منه الخطر ولم يتسبب في  فإن 

حدوثه.

المبيحين  احتجاج  على  بالتحريم  القائلون  أجاب  وقد 

ال  ضوابط  لهذين  بأن  الضرورة  أو  االستصالح  بمثل 

تتحقق، وهناك فرق بينه وبين كل من عقد المضاربة، 

أو والء المواالة، أو الوعد الملزم، أو ضمان المجهول، أو 

أو  العاقلة،  نظام  أو  التقاعد،  أو  الطريق،  خطر  ضمان 

. فال يصلح شيء  الخ   .... عقد الحراسة، أو عقد اإليداع 

من ذلك دلياًل إلباحته.

يتبع/...........

السيرة الذاتية
تكافل،  المدينة  في  الشرعية  الرقابة  لهيئة  رئيسا  بصفته 
فضيلة الشيخ الدكتور/ عبد الستار عبد الكريم أبو غدة يجلب 

للشركة عالم من الخبرة في مجال الممارسات الشرعية.

اإلسالمي  الفقه  هو  الشيخ  لفضيلة  الرئيسي  التخصص  إن 
الحديث،  علوم  مثل  أخرى  تخصصات  جانب  إلى  المقارن 
اإلسالمي(  االقتصاد  )الزكاة،  اإلسالمية  المصرفية  والدراسات 
المخطوطات  وتحقيق  اإلسالمية،  الطبية  الدراسات  وفقه 

العربية.

أبو  الكريم  عبد  الستار  عبد  الدكتور  الشيخ  فضيلة  ويشغل 
إنه  حيث  عديدة،  علمية  ومؤسسات  مجامع  عضوية  غدة 
ومقرر  وعضو  بجدة  الدولي  اإلسالمي  الفقه  مجمع  عضو 
اآلن،  حتى  تأسيسها  منذ  للزكاة  العالمية  الشرعية  الهيئة 
بالكويت، وعضو  بوزارة األوقاف  العامة للفتوى  الهيئة  وعضو 
هيئة  الشرعي،  المجلس  وعضو  المحاسبية  المعايير  مجلس 
وعضو  اإلسالمية،  المالية  للمؤسسات  والمراجعة  المحاسبة 

بالمجلس األوروبي لإلفتاء والبحوث.

أما فيما يتعلق بخبراته العملية، فهو خبير ومقرر بالموسوعة 
1995م.  عام  إنشائها  منذ  بالكويت  األوقاف  بوزارة  الفقهية 
جامعة  الحقوق  وكلية  الشريعة  بكلية  التدريس  جانب  إلى 

الكويت.

الكريم  عبد  الستار  عبد  الدكتور  الشيـخ  فضيلـة  أن   كـمـــا 
أبو غدة يشغل منصب رئيس مجلس إدارة/عضو في العديد 
اإلسالمية  المالية  والمؤسسات  الشرعية  الرقابة  مجالس  من 
)البنوك والمؤسسات االستثمارية والتأمين والتأجير والصناديق 
االئتمانية(. حيث إنه مدير إدارة تطوير األدوات المالية والدراسات 
الشرعية في مجموعة دلة البركة، وأمين عام ورئيس الهيئة 
الشرعية الموحدة لدلة البركة في جدة، ورئيس مجلس إدارة 
فيها.  الشرعية  الهيئة  ورئيس  لالستشارات،  منهاج  شركة 
وهو أيضا أمين عام مساعد للهيئة الشرعية العالمية للزكاة 
الموحدة  الشرعية  الهيئة  ورئيس  عام  وأمين  الكويت  في 

بمجموعة البركة المصرفية.

فضيلة الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الكريم أبو غدة حاصل 
من  الحقوق  في  وليسانس  الشريعة  في  ليسانس  على 
الماجستير  درجة  على  وحاصل  1965م،  عام  دمشق  جامعة 
في الفقه المقارن وماجستير الحديث من جامعة األزهر عام 
المقارن(  )الفقه  اإلسالمية  الشريعة  في  والدكتوراة  1967م، 

من جامعة األزهر عام 1975م.

واألبحاث  المؤلفات  من  كبيرة  مجموعة  الشيخ  ولفضيلة 
المطبوعة.
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السلطان  الجاللة  صاحب  حضرة  تفضل  وقد 

ورعاه،  اهلل  حفظه   - المعظم  سعيد  بن  قابوس 

"المرأة  ندوة  في  وذلك  العمانية  للمرأة  يوم  بتخصيص 

رحاب  في  سامية  بتوجيهات  ُعقدت  التي  العمانية" 

عام  صحار،  بوالية  المكارم  بسيح  السلطاني  المخيم 

التنمية  عملية  في  المرأة  مشاركة  أهمية  وجاءت   .2009

السلطان الجاللة  صاحب  لحضرة  السامي  للخطاب   تأكيدًا 

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- 

نصها:  وهذا  السامية،  الكلمة  بإلقاء  ورعاه  اهلل   حفظه 

الكامل  اهتمامنا  العهد  هذا  بداية  منذ  أولينا،  "لقد 

لمشاركة المرأة العمانية، في مسيرة النهضة المباركة 

فوفرنا لها فرص التعليم والتدريب والتوظيف ودعمنا 

ضرورة  على  وأكدنا  المجتمع،  في  ومكانتها  دورها 

من  ذلك  ويسرنا  التنمية،  مجاالت  شتى  في  إسهامها 

وتبين  حقوقها  تضمن  التي  والقوانين  النظم  خالل 

واجباتها، وتجعلها 

قادرة على تحقيق االرتقاء بذاتها وخبراتها ومهاراتها 

من أجل بناء وطنها، وإعالء شأنه".

الحكم  مقاليد  قابوس  السلطان  جاللة  تولي  منذ 

حقوق  بتدوين  الدولة  قامت  عاما،   45 قبل  البالد  في 

واألحكام.  القوانين  من  واسعة  مجموعة  في   المرأة 

فعلى سبيل المثال، تنص المادة رقم 2 من القانون األساسي 

جعل  على   ،1996 عام  سلطاني  بمرسوم  الصادر  للدولة، 

الجزء  ويؤكد  المساواة.  قدم  على  والرجل  المرأة  حقوق 

 ،2003 عام  في  الصادر  العماني،  العمل  قانون  من  الخامس 

أهلية المرأة للعمل، حيث تنص المادة )80( من قانون العمل 

المنظمة  النصوص  جميع  العامالت  النساء  على  تسري   " بأنه 

لتشغيل العمال دون تمييز في العمل الواحد بينهم". وتشمل 

التشريعات األخرى التي تتناول صراحة حقوق المرأة في ُعمان 

الضمان  وقانون  الحكومية،  األراضي  استحقاقات  قانون 

االجتماعي وقانون الخدمة المدنية، من بين أمور أخرى.

وتساهم كل هذه الجوانب في خلق بيئة مواتية حيث تشعر 

المميزة،  المناسبة  وبهذه  والتقدير.  بالتمكين  العمانية  المرأة 

دعونا جميعا ُنعرب عن عميق امتناننا ونلتفت اعتزازا وتقديرا 

لجهود المرأة العمانية الدؤوبة في خدمة الوطن.

بمناسبة يوم المرأة العمانية، 

دعونا نأخذ لمحة عن اإلنجازات التي حققتها المرأة العمانية ودورها المهم في 
التنمية االقتصادية للبالد. 

في  كبيرة  ومسؤوليات  رئيسية  أدوارا  تتقلد  العمانية  المرأة  نرى  اليوم  نحن  فها 
لإلحصاء  الوطني  المركز  عن  الصادرة  للبيانات  ووفقا  العمل.  قطاعات  مختلف 
من  بأكثر  العام  القطاع  في  العامالت  العمانيات  عدد  زاد  فقد  والمعلومات، 
2013، في حين تضاعف عدد  الفترة من عام 2003 حتى عام  الضعف وذلك خالل 

العمانيات العامالت في القطاع الخاص إلى ثالثة أضعاف في الفترة نفسها. 

وعلى نحو مماثل، شغلت المرأة العمانية العديد من المناصب القيادية العليا في 
رئيسية  محافظ  مسؤولية  تتولى  حيث  الحكومية  الجهات  وفي  األعمال  مجال 

وتمثل مصالح تجارية متنوعة.
يـــوم الــمـــرأة
 á«fÉª©dG
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تقرير الهيئة العامة لسوق المال
 سوق المال تستضيف مؤتمر الشرق األوسط الحادي عشر

للتأمين الصحي 

استضافت الهيئة العامة لسوق المال خالل الفترة من 26-27 سبتمبر الجاري مؤتمر الشرق األوسط الحادي عشر للتأمين 
Middle East Insurance Review بمشاركة دولية واسعة من  للتأمين  األوسط  الشرق  الصحي والذي نظمه مجموعة 
المؤتمر  افتتاح  حفل  أقيم  حيث  التأمين،   وإعادة  التأمين  وشركات  الصحية  الخدمات  تطوير  بشأن  والمهتمين  العاملين 

تحت رعاية معالي الدكتور/ أحمد بن محمد 
السعيدي، وزير الصحة.

على  الضوء  تسليط  إلى  المؤتمر  يهدف 
منه،  االستفادة  وكيفية  الصحي  التأمين 
والدولية  اإلقليمية  التجارب  على  واالطالع 
المؤتمر  ويسعى  كما  المجال،  هذا  في 
تجاه  المستقبلية  الرؤى  على  الوقوف  إلى 
التطبيق األمثل لهذا النوع من التأمين، إضافة 
حملة  بحقوق  والمعرفة  الوعي  تعزيز  إلى 
الوثائق التأمينية لتقديم خدمات صحية ذات 

جودة عالية.

العمل  أوراق  من  عددا  المؤتمر  استعرض 
تناولت المسائل التنظيمية في تأمين الرعاية 
الصحية والتأمين الطبي في الشرق األوسط، 
التقنية  وتأثير  العالمية،  الطبية  واالتجاهات 
الصحي  التأمين  ودور  الصحة،  قطاع  على 
التغطية  تحقيق  في  االلزامي  الوطني 
الصحية الشاملة، واالبتكار في تأمين الرعاية 
الدول  من  عددا  تجارب  عرض  مع  الصحية، 

في هذا المجال.

جاء تنظيم المؤتمر انطالقا من إيمان الهيئة 
التأمين  قطاع  بأهمية  المال  لسوق  العامة 
للتنمية  أساسي  كممّكن  عام  بشكل 
لتالفي  وكوسيلة  ناحية  من  االقتصادية 
وقناعة   أخرى،  ناحية  من  المخاطر  وإدارة 
الذي  الصحي  التأمين  بمستقبل  متجذرة 

يحظى باهتمام متزايد من جميع الجهات.

المصدر: موقع الهيئة العامة لسوق المال
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 المدينة تكافل في شراكة 
مع شركة تبيان للعقارات لتوفير 

التأمين اإلسالمي ألصحاب المنازل

تسعى شركة المدينة تكافل بشكل متواصل إلى إيجاد فرص جديدة اليصال منتجاتها وخدماتها 
لترويج  تبيان للعقارات  المدينة تكافل مع شركة  إلى عمالء جدد. وفي هذا الصدد، تعاونت شركة 

منتجات التأمين التكافلي لزبائن تبيان.

بكل  المستوى  عالمية  تأمين  منتجات  على  الحصول  من  العمالء  ُتمكن  أن  الشراكة  هذه  شأن  من 
سهولة لتلبية احتياجاتهم التأمينية. وقد لعبت المدينة تكافل دورًا هامًا في تعزيز الوعي التكافلي 
العقاري.  القطاع  في  العمالء  إلى  للوصول  تهدف  أخرى  خطوة  المبادرة  هذه  وُتعد  السلطنة،  في 
تكافل،  المدينة  مع  التعاون  وبهذا  العقارات  سوق  في  رئيسيًا  العبًا  للعقارات  تبيان  شركة  وُتعتبر 

سوف يستفيد عمالء تبيان من منتجات وخدمات التأمين.

تم اإلعالن عن الشراكة رسميًا في حفل التوقيع الذي عقد في األول من أغسطس2017، وتم التوقيع 
البرواني،  أسامة  والفاضل  للعقارات  تبيان  لشركة  التنفيذي  الرئيس  اإلسماعيلي،  فهد  الفاضل  بين 

القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لشركة المدينة تكافل، بحضور أعضاء اإلدارة العليا من الشركتين.

وبهذه المناسبة، قال الفاضل فهد اإلسماعيلي، الرئيس التنفيذي لشركة تبيان للعقارات: " إننا نقدر 
جهود شركة المدينة تكافل في تعزيز التأمين التكافلي في سلطنة عمان، ونتوقع أن ُتساهم هذه 

الشراكة في مساعدة عمالئنا للحصول على منتجات التأمين التكافلي بكل سهولة ".

ومن جانبه قال الفاضل أسامة البرواني، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لشركة المدينة تكافل: "إنه 
لشرف كبير لنا أن نكّون شراكة مع إحدى الشركات الرائدة في مجال العقارات في السوق، كما أن 
هذه المبادرة ستساعد شركة المدينة تكافل على استكشاف الفرص المتاحة ضمن قطاع المساكن 

غير المستغلة في السوق. ونحن نتطلع إلى تكوين عالقة طويلة وناجحة مع تبيان للعقارات".



بسم اهلل الرحمن الرحيم 

يسعدني أن أعبر عن خالص التقدير والثناء إلى إدارة شركة المدينة وأنا فعال فخور باألداء القوي لشركة المدينة تكافل، أول 
شركة تأمين تكافلي في سلطنة عمان منذ عام 2014م . 

التكافل هو التأمين اإلسالمي حيث يقدم األعضاء )حاملي الوثائق( مساهماتهم المادية في الصندوق المشترك الذي يتم 
الصندوق. يعتمد  المساهمين في هذا  تلف ألحد  أو  البعض في حالة وقوع خسائر  تأسيسه من أجل مساعدة بعضهم 
فيما  التعاون  عن  المساهمين  األفراد/  مسؤولية  على  حيًا  مثااًل  وتعتبر  اإلسالمية  الشريعة  مبادئ  على  التكافلي  التأمين 
بينهم لحماية بعضهم بعضًا. تعتمد هذه العناصر على المسؤولية المشتركة والتعويض المشترك والمصالح المشتركة 

والتعاضد امتثااًل لآليات القرآنية واألحاديث النبوية الكثيرة في هذا الجانب ومنها: 

 فريق عمل
           التأمين 

    لغير المركبات

براڤين إس بهور
مدير أول، مطالبات غير المركبات

والحديث الذي رواه أبو داوود 
في سننه واإلمام أحمد في 
مسنده أن رسول اهلل صلى 
اهلل عليه وسلم قال " كان 
اهلل في عون العبد ما دام 

العبد في عون أخيه".

قول المولى سبحانه وتعالى: 
"وتعاونوا على البر والتقوى    

       وال تعاونوا على اإلثم 
والعدوان واتقوا اهلل"  

صدق اهلل العظيم
                    )سورة المائدة/اآلية ٢(
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من  نوعين  من  مزيج  الحالية  تكافل  ممارسات  تستخدم 
العقود األساسية وهي " التبرع" و" الوكالة". على الجانب اآلخر 
فإن التأمين التقليدي ينطوي على الغرر ) الغموض وهي 
 أحد السمات األساسية لهذا النوع من التأمين( ثم " الميسر 

)التحوط/ المقامرة لتحقيق مكاسب( وأخيرا الربا. 

المطالبات في شركة المدينة تكافل 

في شركة المدينة تكافل نرى بأن هناك قيم أساسية ال 
يمكن تجاهلها أو عدم التركيز عليها ويشمل ذلك توفير 
خدمات عالية الجودة فائقة لحاملي الوثائق/ المشاركين 
في الوقت الذي يحتاجون فيه أي خالل وقوع أي مكروه 
يؤدي إلى وقوع مطالبة / خسارة محتملة - عندما يحتاج 
وعن  كاهله  عن  والتخفيف  بجانبه  الوقوف  إلى  شخص 

معاناته.  

الوقوف  على  الشركة  في  المطالبات  إدارة  فلسفة  تركز 
إلى جانب حاملي الوثائق/ المشاركين في الصندوق في 
الوقت الذي يكونون فيه في أمس الحاجة إلى المساعدة 
عن  للتخفيف  نقدمها  التي  المساعدة  من  الكثير  وهناك 

كاهل عمالئنا. 

تشمل القيم األساسية للشركة في هذا الشأن: 

التعاطف   •

األخالق  •

العدل   •

السرعة   •

عمليات  في  أساسي  بشكل  موجودة  القيم  هذه  كافة 
تلبية احتياجات عمالئنا  المطالبات حيث نعمل على  إدارة 
المجال  هذا  في  بنظرائنا  مقارنة  ممكن  وقت  بأسرع 
مطالبة  أي  عن  اإلبالغ  على  عمالئنا  نشجع  فإننا  ولذلك 
بأسرع وقت ممكن من خالل القنوات الرقمية والمكتوبة 
أعلى  على  خدمات  لهم  ونقدم  يلزم  ما  نتخذ  حتى 

مستوى تلبي احتياجاتهم وتخفف من معاناتهم. 

والتأمين  التكافلي  العائلي  التأمين  فإن  عام  بشكل 
اإلبالغ  مثل  المراحل  من  بالعديد  يمران  العام  التكافلي 
بعد  المطالبة  تسوية  النهاية  وفي  والتحقيق  والتسجيل 
والتقييم  "القبول  وهي  للمطالبات  الثالث  المراحل  اجتياز 

والتسوية أو ما يطلق عليه اختصارا " أجادو". 

مثل  ومستقلة  خارجية  وكاالت  تعيين  يتم  عام  بشكل 
وتقييم  الالزمة  التحقيقات  إلجراء  الخسائر  مقيمي 

 ساتيا تيجا كوراساال - ضابط أول - مطالبات غير المركبات )L & M( |فواز محمد خلفان البوصافي - مساعد - مطالبات غير المركبات 
)L & M( | راميش راجاماني - نائب مدير - مطالبات غير المركبات | سينثيل مرجان - مساعد مدير - مطالبات غير المركبات | السيد محمد ميران خاجة 

 | )L & M( هدى سعيد خليفة السلماني - ضابط - مطالبات غير المركبات| )L & M( محي الدين - ضابط أول - مطالبات غير المركبات 
براڤين - مدير أول - مطالبات غير المركبات |مها الكشمي - مساعد مدير - مطالبات غير المركبات )L & M( | أنيسة سعيد حمود السليمي - ظابط - 

)L & M( مطالبات غير المركبات
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المدفوع  والمبلغ  المسؤولية  تقييم  التلف،  الخسائر/ 
المتقدمين  المشاركين،  وإبالغ  التكافل  شركة  جانب  من 
واآلخرين  المعنية  والجهات  والمستفيدين  بمطالباتهم 
الوقت  في  المقاولين  مع  والتفاوض  الشهود  مثل 
عروض  عمل  لغرض  اإلصالحات  كلفة  وتحديد  المناسب 
التكافل  صندوق  مصالح  وحماية  للمشاركين  للتسوية 

عند التعامل مع المتقدمين بمطالباتهم. 

أحد أهم العناصر الحيوية في دورة إدارة المطالبات هي 
خالف،  ينشأ  وعندما  حيث  المطالبات  إدارة  في  الخالفات 
الهبات،   - التفاوض  طريق  عن  الخالف  هذا  حل  يمكن 
الهيئة  طريق  عن  الوساطة  التحكيم،  التقاضي،  إجراءات 

العامة لسوق المال و/أو أي جهة حكومية أخرى. 

أمثلة حية 

مشروع إنشاء طريق في سلطنة عمان )عدم التطابق 
بين وثيقة التأمين وإعادة التأمين( 

 تـم عمـل وثيقـة إعـادة تـأمـين لمـشـروع بـنـاء طـريق فـي 
سلطنة عمان وهو الطريق الذي يمر عبر منطقة معرضة 
إعادة  الوديان والفيضانات. تم إعداد وثيقة عقد  لمجاري 
شركة  تأمين  وثيقة  في  الموحدة  الشروط  وفق  التأمين 
مخاطر  كافة  على  التأمين   ( التأمين"  إلعادة  "ميونخ 
المقاولين( بما في ذلك الفقرات 106 )٥٠٠ متر x ٣ مقاطع(. 
عندما كان الغطاء ملزما، لم يكن قد تم تقديم وثيقة 
واعتمدت  التأمين  إعادة  شركة  إلى  المحلية   التأمين 
تم  الذي  التأمين  إعادة  إيصال  على  التأمين  إعادة  وثيقة 

االتفاق عليه. 

تعرض الطريق إلى فيضانات قوية أدت إلى تلف ثمان أجزاء 
من الطريق. قدم المؤمن له مطالبة لتعويضه عن التلف 

الذي حدث وعليه قمنا بتقديم المطالبة مع تقرير مقيم 
دفع  منهم  وطلبنا  التأمين  إعادة  شركة  إلى  الخسائر 

كامل التعويضات عن األضرار التي حدثت في الطريق. 

خالل عملية المراجعة لتقييم مقيم الخسائر ، لوحظ أنه 
ميونخ  شركة  وثيقة  في  الواردة  الفقرات  تعديل  تم  قد 
الطريق"  أعمال  أو   " التأمين بحيث تم حذف كلمة  إلعادة 
كما هو مبين أدناه. هذا يجعل الفقرات الخاصة بهذا األمر 
النص  فإن  حال  أية  على  التأمين.  وثيقة  على  مطبقة  غير 

كان واضحًا في عقد شركة إعادة التأمين. 

ووفق  أنه  على  والتفاهم  االتفاق  تم   -  106 المادة 
الوثيقة  الواردة في هذه  الشروط واالستثناءات واألحكام 
له  المؤمن  ستعوض  التأمين  شركة  فإن  وتصديقاتها 
فقط عن الخسارة، التلف أو المسؤولية التي يكون سببها 
أو  االنزالقات  أو  القطع  حدوث  المباشر   غير  أو  المباشر 
الخنادق أو القنوات أو أعمال الطرق، إذا كانت هذه السدود 
أعمال  أو  القنوات  أو  الخنادق  أو  المقاسات  أو  القطع  أو 
الطرق قد شيدت في  مقاطع  ال يتجاوز مجموعها الطول 
المبين أدناه، بصرف النظر عن حالة إنجاز األعمال المؤمن 
واحد  خسارة  حادث  أي  عن  التعويض  ويقتصر   عليها، 
على تكلفة إصالح هذه المقاطع. أقصى طول المقطع: 

500 م × 3 مقاطع. 

شركة  وثيقة  نص  على  ينص  التأمين  إعادة  عقد  أن  وبما 
المعدلة من  الصياغة  ،  لم يتم قبول  الموحد  ميونخ ري 
قبل معيدي التأمين، وتم دفع ١٠٠٪ من المطالبة المقبولة 
من قبل معيدي التأمين، والتي كانت ١٠٪ فقط من إجمالي 
مبلغ الخسارة وفق  سياسة البناء المحلية . وبعبارة أخرى: 
أن  المتوقع  المبلغ  من  فقط   ٪١٠ التأمين  معيدي  دفع 

يدفعه المؤمن!
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تعكس  ال  األساسية  الوثيقة  أن  نتذكر  أن  الضروري  ومن 
التأمين  إعادة  بسياسة  المتعلقة  الصياغة/الشروط  دائما 
الوثيقة  نص  من  نسخة  طلب  الحكمة  فمن  ولذلك 
المحلية. وعالوة على ذلك، يجب توخي الحذر عند تفسير 
التأمين  وإعادة  التأمين  سياسة  بموجب  المسؤولية  مدى 
إعادة  من  مختلفة  أقسام  أن  حيث  المتناسقة،  غير 
التأمين يمكن أن توفر أساسا للتناقض في الغطاء 

الفعلي المقدم.

هناك مجال للتفسير إذا كانت السياسة تتضمن شرطا 
 كامال للمتابعة أو إشارة إلى "بناء على الوثيقة األصلية" 
قيمة  دفع  في  التعاون  بشأن  واضح  غير  شرط  أو 

المطالبات.

في  المركبات  غير  على  التأمين  مطالبات  فريق 
شركة المدينة تكافل 

شركة  فريق  يفخر  المركبات،  غير  المطالبات  قسم  في 
تحقيق  أجل  من  المتواصل  بسعيه  تكافل  المدينة 
التزامات المساهمين للمجتمع وفي نفس الوقت الوفاء 
إلى  يتعرضون  عندما  الوثائق  لحاملي  المقدمة  بالوعود 

المحن ويكونون في حاجة إلى المساعدة"

فريق " إس" 

يعكس فريق المطالبات غير السيارات في  شركة المدينة 
تكافل  المدينة "S force"-  أي تقديم خدمات قوية ذات 
المباع  الوعد  أن  االعتبار  إذا ما وضعنا في   . اجتماعي  بعد 
في  الوثائق  حاملي  مساعدة  على  تنص  ورقة  على  هو 
وقت المحن وأن هذا الوعد ال يتحقق إال عند وقوع مكروه 
مثل حادثة خسارة أو تلف في أصول حاملي الوثائق فإننا 
الوفاء  إلى  الحوادث  هذه  مثل  وقوع  عند  بقوة  نسعى 
التي  الخدمة  المقدم على ورقة صغيرة وتقديم  بالوعد 

تلبي توقعات العمالء وتخفف عن كاهلهم. 

قسمين  إلى  المركبات  غير  المطالبات  قسم  ينقسم 
( أي  )L & M( وفريق غير المركبات  ) الحياة والطبي  هما 
مطالبات   ( أول  مدير   - بهور  إس  برافين  الفاضل  ويقوده 

غير المركبات( 

خريجين  الطبي  والتأمين  للحياة  المطالبات  فريق  يضم 
مؤهلين تأهيال جيدا لديهم إلمام جيد بجوانب الصيدلة 
ويضم أيضا عدد من الكوادر الشابة الطموحة التي لديها 
الرغبة والحماس في التميز في مجال عملها. كما تتوفر 
المساعدة من جانب طبيب مؤهل وهذا الطبيب هو جزء 
اتفاقية مشاركة الخدمة مع الشركة الشقيقة في  من 

اإلمارات. 

ويقود الفريق الفاضل راميش راجاماني - نائب مدير 
مطالبات التأمين على الحياة والتأمين الطبي ويساعده 
والفاضلة  هدى  والفاضلة  فواز  والفاضل  ساتيا  الفاضل 

أنيسه والفاضل مهاالكشمي. 

من  أفراد  من  يتألف  المطالبات  فريق  فإن  المقابل،  في 
القادرين  المؤهلين تقنيا،  الجيدة والموظفين  الخبرة  ذوي 
على إنجاز المعامالت المتعلقة بالمطالبات لغير المركبات 
يشهده  الذي  النمو  إلى  وبالنظر  كذلك  يومي.   بشكل 
المطالبات،  عدد  في  زيادة  من  عليه  يترتب  وما  النشاط 
له  قريبا  للفريق  آخر  مهندس  النضمام  االستعداد  يجري 
خبرة حوالي 6 سنوات في هذا المجال وحاصل على تأهيل 

أكاديمي على أعلى مستوى. 

يتألف الفريق من الفاضل سينثيل مرجان، مساعد المدير 
يقوم  والذي  المدير  مساعد   ، اللواتي  محمد  والفاضل 
بإنجاز األعمال المطلوبة تحت إشراف الفاضل براڤين إس 
بوديشواران  بيسرو  الفاضل  ينضم  أن  المقرر  من   . بهور 
وهو  األقسام  بين  النقل  خالل  من  الفريق  إلى  قريبا 

مهندس إلكترونيات مؤهل ُولد وتربى في السلطنة. 
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 موظف
هذا العدد

بسم اهلل الرحمن الرحيم

الحمد هلل الذي بفضله تدوم النعم، اللهم لك الحمد والشكر على كل ما 
العمل فالحمد هلل  إليه من نجاحات ملحوظة في تطوير ونمو إطار  وصلنا 

حمد الشاكرين في كل حين ...

ويحافظ  المجتمع  بإعمار  تساهم  التي  اإلنسانية  القيم  من  العمل  يعد 
في  نسعى  التي  العظيمة  األشياء  من  العمل  في  النجاح  يعتبر  كما  عليه، 
اإلستمرارية بشغف كبير )فالنجاح ال يكون بما تحققه لنفسك فقط بل بما 

تحققه لآلخرين أيضا(.

للتأمين فوائد عديده سواء بالنسبة لألفراد أو المجتمع بشكل عام.

حياته  في  اإلنسان  لها  يتعرض  التي  المخاطر  لمواجهة  وسيلة  هو  التأمين 
في سبيل التخفيف من وطأتها.

 اإلصرار طريق النجاح:

فالنجاح  عملي،  في  النجاح  أسرار  إحدى  هو  كبير  بشكل  النجاح  على  اإلصرار 
يستحق  الحياة  في  شيء  ))كل  كبير،  بشكل  إليه  نسعى  ما  هو  العمل  في 
الحصول عليه، يستحق العمل من أجله (( وأيضًا ))كل شيء تحلم به، وتتوق 
إليه بشدة، وتعتقد به بإخالص، وتعمل للحصول عليه ال محال سوف يتحقق((.

 حقيقة لقد بدأت العمل في هذه الشركة في سنة 2009 فكنت أحرص على 
أن أرتقي بهذا العمل وأحقق النجاحات الكبيرة فيه فكل يوم كان يمر علي 
كنت أحرص على أن أحصي ماذا حققت من أهدافي في هذا اليوم وبذلك 
المكان  بهذا  والوصول  العمل  في  التطور  على  الحرص  كل  حريص  كنت 
بذلتها  التي  الجهود  وبفضل  ربي  من  بفضل  اليوم  أنا  هلل  والحمد  للقمة 

وفريق العمل وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم.

العمل الجماعي هو جملة طويلة للنجاح

واليوم  عليه  نحن  ما  إلى  للوصول  بيد  يدًا  عملنا  فقد  العمل  زمالء  والننسى 
بفضل اهلل ثم التعاون والتكاتف والحوار أصبحنا مثل الجسد الواحد.

الفاضل/ أحمد برهام
مدير فرع صاللة

النجاح ال يكون بما 
تحققه لنفسك فقط 
بل بما تحققه لآلخرين 

أيضا
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