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المهندس خميس بن مبارك الكيومي - عضــو مجلــس اإلدارة

لـِـنتواصل 
في اإلسالمي  التأمين  مجال  في  الرائدة  الشركة  تكافل،  المدينة   قامت 
سلطنة عمان، بتحقيق نتائج استثنائية في قطاع التأمين اإلسالمي في سلطنة 
ُعمان من خالل المنتجات والخدمات التي ُتقدمها. وبناًء على هذا، نسعى دائًما 
لخلق طرق جديدة للتواصل مع عمالئنا وشركائنا ومساهمينا، وذلك لتحقيق 
الهدف األسمى بأن نصبح جزًءا من عائلة المدينة تكافل التي تتسع باستمرار. 
ولتحقيق هذه الرؤية، يسرنا مشاركتكم النسخة الجديدة من النشرة اإلخبارية 

»تواصل« التي تصل لشريحة أوسع من الُقراء لتُعم الفائدة على الجميع. 

تزال  وال  وكانت  أشهر  ثالثة  كل  تصدر  التي  الداخلية  اإلخبارية  نشرتنا  تواصل، 
تكافل،  المدينة  في  تحدث  التي  المختلفة  األخبار  وعرض  لمشاركة  منّصتنا 

حيث تعاون الجميع لجعل هذه النشرة ثرّية بالمعلومات والُمتعة والفائدة. 

واآلن، بينما ُنشارك هذا العدد الجديد مع عائلة المدينة تكافل الُممتدة، ُندرك 
أهمية هذه الخطوة في مسيرتنا. إن التواصل مع عمالئنا وشركائنا ومساهمينا 
لنتمكن مًعا  وموظفينا ومشاركتهم ُيساهم في توسعة قاعدة مجتمعنا 

من جعل هذه النشرة منصة لمشاركة األفكار وتبادل الخبرات.

ُنرحب بكم في عائلة تواصل، ونتمنى لكم قراءًة ممتعة ومفيدة لهذا العدد 
الجديد!

تعاون الجميع لجعل هذه النشرة 
ثرّية بالمعلومات والُمتعة والفائدة. 
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 تحويل التحديات 
إلى ُفرص

الخطوة األولى - ردُة ِفعلك  اتجاه التحديات

 لطالما سمعنا وقرأنا عبارات تحفيزية تؤكد على ضرورة الوعي بالفرص الكامنة 
خلف كل تحّدي، حيث ُيمكننا تحقيق ذلك إن قمنا بتغيير ردات فعلنا وسلوكنا 
اتجاه التحديات التي نواجهها. ولفهم هذه الفكرة بشكل أفضل، ُنقدُم لكم 

فيما يلي مثااًل توضيحًيا عليها.

ذرًعا  ضاقت  فقد  التعيسة،  حياتها  بشأن  ألبيها  ابنٌة  اشتكت  ما،  يوٍم  في 
بالصراعات التي تواجهها على الدوام. حيث، حالما تنتهي من حّل مشكلة ما، 

تبدأ مشكلة أخرى في الظهور. 

بعد ذلك، أخذها أبيها إلى المطبخ، حيث قام بملء ثالث أوعية بالماء ووضعها 
على النار. حين بدأ الماء بالغليان، وضع بطاطا في أحد األوعية، بيًضا في اآلخر 

وحبيبات من البن المطحون في الوعاء الثالث. 

صبر  بدأ  اللحظة،  هذه  في  واحد.  بحرٍف  النطق  دون  جميًعا،  تغلي  تركها  ثم 
االبنة بالنفاد، حيث فّكرت عميًقا بمغزى فعل أبيها.

على  ووضعها  القدر  من  البطاطا  بإخراج  قام  دقيقة،  عشرين  حوالي  بعد 
 صحن، وأخرج البيض ووضعه في وعاء، وأخيًرا قام بسكب القهوة في كوب.

بعد ذلك، التفت إليها متسائاًل: »ما الذي تالحظينه يا ابنتي؟«

ردت بتسّرع: »بطاطا وبيض وقهوة«.

ُيمكننا تحقيق ذلك إن قمنا بتغيير ردات 
فعلنا وسلوكنا اتجاه التحديات التي 

نواجهها.

أسامة البرواني - الرئيس التنفيذي
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أمسكت  حين  البطاطا".  المسي  النظر.  "امعني  قائاًل:  عليها  رّد 
كسر  أبيها  منها  طلب  ذلك،  بعد  لّينة.  أنها  الحظت  بالبطاطا، 
قشرتها  أزالت  حين  الداخل  من  صلبة  أنها  الحظت  والتي  البيضة، 
رائحتها  رسمت  التي  القهوة،  سكب  منها  طلب  وأخيًرا،  الخارجية. 

الغنية ابتسامة على محياها. 

تساءلت االبنة: "ما الذي يعنيه هذا يا أبي؟".

والقهوة،  والبيض  البطاطا  الثالثة،  المكونات  بأن  لها  وّضح  أخيًرا، 
واجهت نفس الُمعضلة: الماء المغلّي. 

واحٍد  كل  على  مختلف  بشكٍل  المغلي  الماء  أّثر  فقد  ذلك،  برغم 
منها.

كانت البطاطا قويًة وصلبًة قبل أن ُتوضع في الماء المغلي، لكنها 
أصبحت ضعيفًة ولينًة حين ُأخرجت من الماء.

أما البيض فقد كان ضعيًفا وهًشا، وكانت قشرته الخارجّية تحمي 
الذي جعل  المغّلي  الماء  الموجود بداخله حتى ُوِضع في  السائل 

الطبقة الداخلية صلبة.

أما بالنسبة لحبيبات البن المطحون، فقد كان تأّثرها بالماء المغّلي 
مميًزا. فبعد أن ُوِضعت فيه، غّيرت الماء وصنعت منه شيًئا جديًدا. 

"لذلك، أّيهم أنِت؟ حين يطرق التحّدي بابِك، كيف ستتصرفين؟ هل 
أنِت بطاطا، بيضة، أم حبوب قهوة؟"

لنا،  تحدث  أموٌر  حولنا،  من  كثيرة  مشاكل  الحياة  في  نواجه  نحن 
الفعل هذه  ورّدة  بداخلنا.  لكن األهم من هذا كّله، هو ما يحدث 
بداية  إنها  بنا.  تؤثر  وكيف  الُمعضالت،  نواجه  كيف  تحدد  من  هي 

رؤية التحديات من منظوٍر مختلف. 

أّيهم أنت؟

هل التحديات والصعوبات تجعلك:

أهون وأضعف؟ 

أقوى وأصلب؟

أذكى وأفطن؟
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زمالئي األعزاء 

لقد شارفت السنة المالية الحالية على االنتهاء، وكم كانت مميزة. فبعد الربع 
األول من السنة، لقد شهدنا جميًعا األضرار التي خّلفها إعصار ميكونو، حيث أّثر 

على المدينة تكافل والجهات التأمينية األخرى في ُعمان.

أداء  على  سلًبا  أثر  مما  ُعماني،  ريال  مليون   ٢٠٠ بـ  اإلعصار  خسائر  تقدير  تم  لقد 
العمل، إضافًة للتأثير سلًبا على اتفاقيات تجديد العقود في معظم الشركات 
ومن ضمنها المدينة تكافل. وبرغم ذلك، وبعد مفاوضات ناجحة مع شركات 
للعقود  تجديد  ُخطط  تحقيق  من  تكافل  المدينة  تمكنت  التأمين،  إعادة 
التأثير  تجاهل  ُيمكننا  ال  ذلك،  ومع  األخرى.  المنافسة  الشركات  على  تفوقت 

الذي خّلفه اإلعصار على الشركة. 

وبينما نستعد الختتام عام ٢٠١٨، ال يرتكز هدفنا على تغطية الخسائر الحاصلة 
واألرباح  األعمال  أهداف  تحقيق  على  بل  فحسب  السنة  من  الثاني  الربع  في 
يمنح  الذي  تكافل  المدينة  بفريق  أثق  أنني  كما  عليها،  الُمتفق  الميزانية  ضمن 
تواجهها.  التي  التحديات  تخّطي  في  ُقدًما  للمضي  الالزمة  الطاقة  الشركة 
وبتعاون الجميع، ال يوجد لدّي أدنى شك بأن النمو الربحي لهذا العام لن يقل 

عن أرباح السنتين الماضيتين.

في  المتمثلة  مهمتها  على  للتركيز  تكافل  المدينة  تسعى  أخرى،  جهة  ومن 
تقنية  العديدة في  المبادرات  للعمالء"، حيث ساهمت  تقديم "خدمة متميزة 
سيتم  كما  والخدمات.  الفعالية  في  تطورها  وتيرة  تعجيل  في  المعلومات 
مما  قريًبا،  النقال  الهاتف  وتطبيق  كلًيا  الُمجدد  اإللكتروني  موقعنا  تدشين 
سيمنح العمالء تجربًة سلسلة وُمرضية لالستمتاع بخدماتنا. هذا وسوف نستمر 

في استخدام التكنولوجيا كوسيلة لتوفير خدمات أفضل للعمالء.

وبتعاون الجميع، ال يوجد لدّي أدنى شك 
بأن النمو الربحي لهذا العام لن يقل عن 

أرباح السنتين الماضيتين.

أجاي سريفاستافا - الرئيس التنفيذي للعمليات
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نظام إلكتروني لخدمة عمالء شركات 
التأمين يتيح للمشتكي متابعة سير 

الشكوى
لخدمة  اإللكتروني  التطبيق  المال  لسوق  العامة  الهيئة  دشنت 
عمالء شركات التأمين،  والذي يهدف إلى تحويل المعاملة المتعلقة 
بالشكاوى على شركات التأمين إلكترونًيا بشكل كلي منذ تقديم 
الشكوى وانتهاًء بحلها عبر نظام إلكتروني، ويتيح لحامل الوثيقة 
متابعة ورصد حركة معاملته بين األطراف ذات العالقة داخل دوائر 

الهيئة  وشركات التأمين.

التي تم تنظيمها بقاعة رجال األعمال   العمل  جاء ذلك في ورشة 
بشركات  العمالء  خدمة  مسؤولي  تستهدف  والتي  الهيئة  بمبنى 
األولى  كانت  عمل  ورقتي  تقديم  الورشة  تضمنت  حيث  التأمين، 
شركات  على  للشكاوي  الجديد  اإللكتروني  النظام  حول  منها 

التأمين والورقة الثانية حول جودة خدمة العمالء.

الخدمات  دائرة  مدير  البلوشي  يوسف  أوضح  الموضوع  هذا  وحول 
العمالء  لخدمة  اإللكتروني  النظام  بأن  والتوعية  المؤسسية 
مع  بالفاعلية  يتسم  التأمين  شركات  على  الشكاوي  وتقديم 
التأمين نظًرا لما يقدمه من خدمة اّطالع المشتكي  حامل وثيقة 
تقدم  التي  الشكوى  حركة  سير  على  التأمينية(  الوثيقة  )حامل 
نحو  التحول  حركة  لمواكبة   إيجابية   الخطوة  هذه  وتعتبر  بها، 
الخدمات الحكومية اإللكترونية وتعزيز قنوات التواصل بين جمهور 
حل  في  التسريع  نحو  والدفع  التأمين  شركات  مع  المتعاملين 

اإلشكاليات التي تقع بين شركات التأمين وحملة الوثائق.

حامل  على  والوقت  الجهد  سيوفر  النظام  بأن  البلوشي  وأشار 
بعد  عن  حركتها  ومتابعة  شكواه  تقديم  يستطيع  فهو  الوثيقة 
عمله  وقت  في  الخروج  أو  الطرقات  في  التردد  إلى  الحاجة  دون 
الرسمي، كما أن هذا النظام ستكون له آثار إيجابية في رصد عدد 
الشكاوي وتصنيفها على كل شركة من شركات التأمين وبالتالي 
فإن النظام يساهم في تعزيز جودة الخدمات التأمينية المقدمة 

للعمالء وتوفير التغطية التأمينية المناسبة لهم.

الجدير بالذكر بأن النظام اإللكتروني يوثق المخاطبات بين شركات 
الشكوى،  لتاريخ  تسلسل  هناك  يكون  بحيث  الهيئة  ودوائر  التأمين 
كما أن النظام يرسل رسائل تذكيرية بشكل آلي في حالة عدم الرد 
بالرد  الشركات  التزام  مدى  تبين  إحصائيات  يوفر  أنه  إلى  باإلضافة 

على الشكاوي واالستفسارات.

المصدر: موقع الهيئة العامة لسوق المال

٥



الحمد هلل رب العالمين الذي أنزل لنا شرًعا قويًما ورضي لنا اإلسالم ديًنا شاماًل 

ربي  صلوات  الكريم  رسوله  على  والسالم  والصالة  واآلخرة،  الدنيا  لشؤون 

ما  إلى  البشرية  ومرشد  الخير  الناس  معلم  الغمام  قطر  بعدد  عليه  وسالمه 

فيه خيرهم في الدارين المبعوث بين يدي الساعة بشيًرا ونذيًرا رحمة للعالمين 

وبعد :-

الخصبة  المجاالت  من  عام  بشكٍل  وااللتزام  الداخلي  التدقيق  مجال  ُيعتبر 

عوالم  في  الواعدة  المتطلبات  من  التعاوني  الشرعي  والتدقيق  المهمة 

الصيرفة اإلسالمية وشركات التأمين التكافلية، السيما أن هذا المجال ُيشكُل 

صمام أمان وجبهة دفاع لتصميم وتشغيل والتزام الشركة بأحكام ومبادئ 

مهمة  وتتمثل  مًعا،  والتقنية  الفنية  أنشطتها  جميع  في  السمحة  الشريعة 

لتحديد  الشركة  أنشطة  على  األدلة  وتقييم  جمع  في  الشرعي  التدقيق 

األحكام  مع  اليومية  والممارسات  الملفية  التعامالت  كل  توافق  هوية  مدى 

الشرعي يكمُن  التدقيق  الشامل لعملية  المفهوم  القانونية.  واأُلطر  الشرعية 

البيانات  جمع  على  فقط  يقتصر  وال  الصرفة  الشرعية  المعامالت  فهم  في 

المنقولة من بقية األقسام األخرى والتخصصات المختلفة وإنما تكون مهمة 

المدقق الشرعي فحص هذه البيانات بعنايٍة فائقة كي ال تتعارض مع األحكام 

وشرعيًة  التجاري  بمعناها  فنيًة  المعامالت  هذه  تكون  أن  شريطة  الشرعية 

بمنظورها الفقهي في آن واحد. 

الداخلي والخارجي والفرُق  التدقيق  رئيسان وهما  الشرعي قسمان  وللتدقيق 

المؤسسة  إدارة  يتبع  الداخلي  الشرعي  التدقيق  مهام  أن  القسمين  بين 

والخارجي فيتبع الجمعية العمومية للمساهمين وُيفترض أن تقوم به لجنة 

الرقابة الشرعية المكونة من جهاز مستقل من الفقهاء والعلماء المخضرمين 

في فقة المعامالت ويجوز أن يكون أحد األعضاء من غير الفقهاء على أن يكون 

شامل  إلمام  وله  اإلسالمية  المالية  المؤسسات  مجال  في  المتخصصين  من 

بفقة المعامالت، ويمكننا القول أن قسم التدقيق الشرعي للتأمين التكافلي 

هي الجهة المخولة بمتابعة وتدقيق كافة أعمال ومعامالت الشركة من حيث 

التزامها بقرارات وتوصيات لجنة الرقابة مع توضيح وتوصيف وتبيان المخالفات 

الرد على االستفسارات  الالزمة لتصويبها وتحسينها وكذلك  واّتخاذ اإلجراءات 

الشرعية والتواصل الدائم مع اللجنة في كل ما يلزم. 

الذي يقع على مهمة المدقق الشرعي  التعبير مجاًزا أن الحمل األكبر  يمكننا 

حلقة  وهو  الشرعية  الرقابة  لجنة  ويد  وعين  أمين  أنه  في  ويتمحور  يتشكل 

التدقيق الشرعي:
تعريٌف وتأصيل

ياسر بن عبداهلل بن محمد الغيالني
المسؤول عن التدقيق الشرعي للتأمين التكافلي

ُيعتبر مجال التدقيق الداخلي وااللتزام بشكٍل 
عام من المجاالت الخصبة المهمة.
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)اإلدارة  الثالث  العليا بمختلف مستوياتها  إدارة الشركة  بين  الوصل 

التنفيذية + إدارة العمليات + اإلدارة المالية( ولجنة الرقابة الشرعية 

نقطة  إلى  اآلمن  للوصول  الجهتين  هاتين  بين  التوافق  وكيفية 

وتجني  األطراف  كافة  وُتقنع  ُترضي  التي  المشتركة  المصلحة 

الفائدة الربحية للمؤسسة. وعندما أقول عين فإنني أقصد فحص 

المعامالت فحًصا مستفيًضا دقيًقا ويد أي بمعنى متابعة القرارات 

أواًل بأول ومعرفة التعديالت الجوهرية في المستقبل إن ُوجد في 

ذلك شيء. 

من المهام المنوطة بالمدقق الشرعي تدقيق السجالت والملفات 

التطبيق  سالمة  من  والتحقق  الفروع  بشتى  األقسام  كل  في 

لجنة  قرارات  تنفيذ  من  التثبت  إلى  إضافًة  للمعامالت  الشرعي 

رصد  مع  الشرعية  الجوانب  بشأن  العامة  واإلدارة  الشرعية  الرقابة 

أي أخطاء أو تجاوزات في التطبيق ووضع التوصيات الالزمة بشأنها. 

الداخلية  الشرعية  الرقابة  هيكلة  يتسم  أن  يجب  عامة  بصفة 

من  المهمة  المعلومات  بوجود  التكافلية  التأمين  شركة  في 

إدارة  صالحيات  من  متكاملٍة  بخلطٍة  للدولة  األساسي  النظام 

وتصحيح  المشتركين  حساب  أموال  استثمار  وسياسات  التأمين 

التي  المحورية  الصفات  من  فعال.  بشكٍل  الشرعية  المخالفات 

يجب أن يتصف بها المدقق الشرعي للتأمين التكافلي نزعة الشك 

أشكالها  بكل  المخالفات  وجود  باحتمالية  القناعة  وهي  المهنية 

وصورها واالستقاللية التامة من عدم وجود تأثير من داخل أو خارج 

المناقشة  آخًرا  أخيًرا وليس  الشرعي،  التدقيق  الشركة على عملية 

أية عوامل ومؤثرات يتم اكتشافها   المعرفة حول  الدائمة وتبادل 

وتقويمها وبناء إستراتيجيات عليها. 

سرية  الشرعي  بالتدقيق  تتعلق  التي  والمصاعب  التحديات  أبرز  من 

التفاصيل  إعطاء  دون  تحول  قد  بعضها  أن  بمعنى  المعامالت 

الفهم  عدم  التدقيق،  لعملية  التنفيذية  والخطوات  العملية 

الموظفين  من  الُكلي  اإلدراك  ونقص  اإلدارة  ِقبل  من  الشمولي 

التشريعية  وُسلطتها  الشرعية  الرقابة  لجنة  لدور  عام  بشكٍل 

إصدار  في  ينحصُر  دورها  أن  الكثيرون  يظن  حيث  والتنفيذية 

العقود  من  عليها  ُيعرض  ما  على  النهائي  والحكم  الفتاوى 

هيئة  والتدقيق.  العامة  الرقابة  إلى  التطرق  دون  الربحية  التجارية 

 )AAOIFI( واإلسالمية  المالية  للمؤسسات  والمراجعة  المحاسبة 

الصيرفة  لمعامالت  األساسي  والمرجع  الرئيسية  المنظمة  هي 

من  بحتة.  مالية  واقتصادية  محاسبية  منظمة  وهي  اإلسالمية 

الشرعي  التخصص  هذا  في  المعنية  االحترافية  الشهادات  أهم 

والتطوير  للتدريب  الخارجية  المراكز  من  عليها  ُيتحصل   والتي 

 .)IPRF – AAOFIFI - IIBI - CIBA - CSAA - CIMA(

بفضٍل من اهلل وحده وتوفيقه ُيشرف على عملية التدقيق الشرعي 

االجالء  العلماء  من  ُجملًة  )تكافل(  للتأمين  المدينة  شركة  في 

والمهنية  العلمية  بالكفاءة  لهم  المشهود  الكرام  والفقهاء 

الذين ُيذكر لهم الدور البارز الملموس والبصمة الفارقة في رفعة 

وآيات  الشكر  جزيل  مّنا  فلهم  العريقة،  المؤسسة  هذه  وتمكين 

اهلل  ونسأل  المبذولة  وُجهودهم  الحثيث  سعيهم  على  العرفان 

يكلؤهم  وأن  رعايته  بعين  يحفظهم  أن  وقدرته  وكرمه  بمنه 

بتسديده وتمكينه إنه ولي ذلك والقادر عليه.
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بسم اهلل الرحمن الرحيم

يسّرني ويشّرفني أن أستغل هذه الفرصة ألتحدث لعائلة المدينة تكافل من 
خالل  من  تعلمتها  التي  األمور  من  عدد  لمشاركة  هذه  اإلخبارية  النشرة  خالل 

تجربتي في الشركة.

لقد انضممت للمدينة تكافل في شهر مايو من عام ٢٠٠٩، وانتقلت إلى صحار 
لتأسيس هذا الفرع، حيث تم افتتاحه في يناير ٢٠١٠ بوجود موظٍف واحد فقط. 
المتزمتين  التأمين  شركات  أصحاب  مواجهة  علينا  يصعب  كان  البداية،  في 
الذين رفضوا التخّلي عن أّي جزء من نطاق أعمالهم. برغم ذلك، نظًرا لخبرتنا 
نقدمها،  التي  والمطالبات  االكتتاب  عمليات  في  العالية  والمعايير  العملية 
استطعنا أن نصمد ونتقدم في التحّدي، حيث قمنا بتحقيق نتائج ممتازة في 
هذا  في  آخر.  بعد  عاًما  التطّور  وتيرة  على  وحافظنا  األولى  السنة  منذ  العمل 
برغم  الكبرى  المباشرة  الطبية  األعمال  تغطية  بإمكاننا  أصبح   ،٢٠١٨ من  العام 

المنافسة الشديدة، مما مكننا من تعزيز سجل فرعنا. 

العمانية لدرفلة األلمنيوم وبنك  لقد شاركنا في عروٍض استضافتها الشركة 
بتقديم نصائح  العرض  المدينة تكافل في هذا  العز اإلسالمي، حيث شاركت 
توعوية بشأن المنتجات والخدمات، كما قامت بتعريف المشاركين بالمنتجات 

والخدمات الخاصة بها.

يقدم فرع المدينة تكافل في صحار خدمات ذات جودٍة فائقة لعمالئنا األعزاء 
الُمتعلقة  لخدماتنا  فيها  يحتاجون  التي  األوقات  في  التأمين  وثائق  ولحاملي 

باالكتتاب ومطالبات التأمين على المركبات.  

كما نوّفر خدمات االكتتاب والمطالبات في كل من المحافظات التالية: الباطنة 
ومسندم والبريمي.

غير  دعًما  قدموا  الذين  وزمالئي  اإلدارة  لفريق  والتقدير  الشكر  بفائق  أتقدم 
محدوٍد ُمساهمين بذلك في تحقيق نجاح الفرع. 

خالص تحياتي،

سريدار فيموال
مدير  فرع  صحار

فرع صحار
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أن أكون  إلى  "المدينة تكافل" كنت أطمح  بالعمل في شركة  التحقت  عندما 
عضًوا إيجابًيا وفرًدا مهًما في هذه الشركة، وأستطيع أن أقدم إضافة جديدة 
السنوات  خالل  أثبتت  الشركة  فإن  هلل  والحمد  فيها،  المؤسسي  العمل  في 
لشرف  وإنه  بالسلطنة،  التأمين  مجال  في  الرائدة  الشركات  من  أنها  الماضية 
المجال؛   هذا  في  تكافل"  "المدينة  تحققه  الذي  النجاح  من  جزًءا  أكون  أن  لي 
كوننا أول شركة تأمين تكافلي في سلطنة عمان؛ ألننا نقدم خدمات تأمينية 
في  أعمل  كوني  جًدا  فخوٌر  وإنني  وحاجاته،  المجتمع  متطلبات  مع  تتناسب 

هذه المؤسسة العريقة وجزًءا من منظومة العمل فيها.

إن االجتهاد في العمل يحقق االستقرار والنجاح في كافة مجاالت الحياة، وهذا 
الفريق  بروح  الجميع  فيها  يعمل  إيجابية  عمل  بيئة  في  بالعمل  إال  يتحقق  لن 
إليها  نسعى  التي  الُمرضية  النتائج  تتحقق  بحيث  المؤسسي  والوالء  الواحد 

جميًعا.  

علي الحارثي
ضابط أول اكتتاب المركبات

كما إنه من دواعي سروري - الذي أفتخر به دائًما-  أنني أصغر موظف عماني 
قسم  تدشين  خالل  من  وذلك  الشركة،   تاريخ  في  قيادًيا  منصًبا  يتولى  عمًرا 
"سيارتي بريستيج" )قسم يختص بتأمين السيارات الفارهة(، وأول تطبيق تأميني 

للهواتف الذكية M Insurance، باإلضافة إلى إدارتي لقسم اكتتاب المركبات.

واإلنتاج  النجاح  يوّلد  واحد  كفريق  الجماعي  والعمل  بالمسؤولية  الشعور  إن 
التفكير، واّتخاذ  المركبات يتطلب سرعة في  اإليجابي؛ حيث أن قسم اكتتاب 
القرار بشكل سريع ال يتعدى ثواٍن معدودة يقاس فيها كل المعايير المطلوبة 

وبالتالي إعطاء السعر التأميني المناسب. 

 قـصـُة 
العدد

٩



سيد  على  والسالم  والصالة   .. الرحيم  الرحمن  اهلل  بسم 

المرسلين ..

إنه لشرٌف كبير أن تتاح لي الفرصة للمشاركة بهذا المقال القّيم والذي يتناول 
شرح واٍف ألحدث أنواع التغطيات التي ُتعتبر في مصاف أهم التغطيات الدارجة 
حالًيا في سوق التأمين العماني، ومن منطلق مهامي الوظيفية كضابط أول 
في االكتتاب لغير المركبات التي تتضمن التعريف بمعظم المنتجات التأمينية، 
ارتأيت تسليط الضوء على هذا المنتج الجديد والتعريف به ونشر الوعي التأميني 
ومدى أهميته في الوقت الراهن مع تقلبات الطقس وتأثره بظاهرة االحتباس  
الحالة  تأثير  وكذلك  العالم،  أنحاء  معظم  في  بظاللها  ألقت  والتي  الحراري 

االقتصادية.

في  ودورها  والسمكية  والحيوانية  الزراعية  القطاعات  أهمية  من  بالرغم 
توفير الغذاء وتعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية، إال أنها معرضة للتغيرات 
خسائر  بذلك  مسببة  عليها  السيطرة  يتعذر  التي  الكارثية  الطبيعية  المناخية 
كبيرة سواء في الُبنى األساسية وفي إتالف المنتج. وهنا يأتي دور التأمين الزراعي 
المتوقعة والخارجة  الخسائر غير  المزارع ويتحمل عنه نفقات هذه  ليقف مع 
عن سيطرة هذا المزارع، لذلك فقد ُسمي التأمين الزراعي بطوق األمان للمزارع 

 التأميــن
الــــزراعـــــي 

فهيمة محمد الجهضمية
ضابط أول اكتتاب غير المركبات
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بشكل خاص، وللقطاع الزراعي واستمراريته في البالد بشكل عام.

البلد  هذا  تجاه  الوطني  بواجبها  الشركة  إيمان  من  وانطالًقا 
شتى  في  المساهمة  على  العليا  اإلدارة  من  وحرًصا  المعطاء 
في  تساهم  تأمينية  تغطيات  عدة  توفير  أجل  من  المجاالت 
التي  الشركات  ضمن  من  تكون  أن  ارتأت  لذلك  الوطني  االقتصاد 

توفر هذه تدريجًيا في سوق التأمين العماني.

ومع تبني التكنولوجيا الحديثة إلى جانب تحسين ممارسة الزراعة 
مَكن ذلك المزارعين العمانيين إلى تسريع اإلنتاجية لعدة محاصيل 
زراعية كالفواكه والخضروات ومحاصيل أخرى والتي تنمو تدريجًيا 

محققة بذلك اكتفاًء غذائًيا للبلد مع تزايد الطلب.

لمجابهة هذا التحدي قامت وزارة الزراعة و الثروة السمكية بالتعاون 
مع كل من غرفة تجارة وصناعة ُعمان والهيئة العامة لسوق المال، 
وبنك التنمية العماني ومعها مجموعة من شركات التأمين الرائدة 
شركة  ترأسها  للتأمين  المدينة  شركة  ضمنها  ومن  السلطنة  في 
التأمين وتضافرت جهود  التأمين األولى شركة ُعمان إلعادة  إعادة 
كبطانة  للمزارعين  )الحماية(  التغطية  هذه  لتوفير  الجميع  وفكر 
وتعويضهم  الزراعية  محاصيلهم  لحماية  للمزارعين  الحماية  من 
الظواهر  بسبب  اإلنتاج  في  خسائر   / حوادث  أي  وقوع  حالة  في 
ومن  االنتشار  الواسعة  واآلفات  اإلرادة  عن  الخارجة  الطبيعية 
إدارة  على  المزارعين  التغطية  هذه  وتشجع  تساهم  أن  المتوقع 

المخاطر وترفع من معدل اإلنتاج.

بالدرجة  المعنيون  هم  الحيوانات  ومربو  والصيادون  المزارعون 
ألن  وإليهم،  لهم  هو  الزراعي  فالتأمين  الموضوع،  هذا  في  األولى 
هذه القطاعات في البالد هي قائمة بهم، وبالتالي أي خطوة نحو 
حماية هذا القطاع ال تكون إال من خاللهم. لذلك اهتمت سلطنة 
عمان كغيرها من الدول التي تتعرض أحياًنا لألنواء المناخية المسببة 
لخسائر كبيرة في هذه القطاعات في البالد بإدخال التأمين الزراعي 

لحماية القطاع الزراعي من خالل حماية القائمين عليها.

لقد أصبح التأمين الزراعي متوفًرا في ُعمان وتم تدشينه في أكتوبر 
٢٠١7 م، وحالًيا يمكن لمزارعي الخضروات أن يأمنوا على محصولهم 
بكل سهولة ويسر، وذلك بالتواصل مع أحد مكاتب أقرب شركات 

التأمين الموفرة للتغطية.

إن من شأن التأمين الزراعي كحال معظم التغطيات التأمينية هو 
توفير شعور براحة البال واالطمئنان  للمزارع، خصوًصا عندما ُتعلن 
األرصاد الجوية بوجود أنواء مناخية، أو عاصفة متجهة إلى السلطنة 
قد تكون مصاحبة للرياح أو األمطار الشديدة، أو توقع بنزول كميات 
من البرد، أو أي مخاطر مؤمن عليها وغير متوقعة والتي قد تسبب 

خسائر في المحصول.

والبيوت  )الخضروات(  الزراعية  المحاصيل  على  التغطية  تتوفر 
غير  المناخية  األنواء  المحاصيل  على  التأمين  ويغطي  المحمية 
الرياح  أو  واألودية،  للفيضانات  المسببة  كالعواصف  طبيعية 
للخسائر  المسبب  البرد  نزول  أو  األرضية،  االنهيارات  أو  الشديدة، 
تلك  بسبب  الناجمة  الطبيعية  الحرائق  حتى  أو  المحصول،  في 
كانت  وإذا  الطبيعية،  غير  الشديدة  الحرارة  ألسباب  أو  العواصف، 
فإن  المخاطر  تلك  جراء  من  المتضررة  المزارع  ضمن  من  المزرعة 
شركة التأمين ستقوم بمعاينتها والتعويض عن تلك الخسائر غير 

المتوقعة. وأكثر من ذلك، لو - ال سمح اهلل - إذا تعرضت المنطقة 
المحصول،  للخسائر في  المسببة  اآلفات  وبائية من  الوالية آلفة  أو 
عن  والتعويض  المزرعة  بمعاينة  ستقوم  التأمين  شركة  فإن  أيًضا 

تلك الخسائر غير المتوقعة.

وهناك طريقتين يمكن للمزارع أن يؤمن محصوله:

الطريقة األولى: تأمين تكلفة اإلنتاج

حسب  للتأمين  اإلجمالي  المبلغ  حساب  الطريقة  هذه  في  يتم 
متوسط تكلفة إنتاج لكل فدان، مضروبة بالمساحة المزروعة )عدد 

الفدان(.

الطريقة الثانية: تأمين على أساس سعر السوق

يتم حساب المبلغ اإلجمالي للتأمين حسب متوسط سعر السوق 
مضروًبا  الواحد،  للفدان  اإلنتاج  كمية  متوسط  في  مضروًبا  للطن 
المزارع مساهمة  تتجاوز  وال  الفدان(  )عدد  المزروعة   بالمساحة 

)٢٠%( من إجمالي مبلغ الخسائر.

وبالنسبة للبيوت المحمية، يوفر التأمين:

الهيكل الصلب للوحدات أو البيوت المحمية  •

أجهزة الوصل أو القابض  •

كلفة تركيب الوحدات المحمية  •

الغطاء البالستيكي )إذا كان جديًدا(  •

البيوت  أو  الوحدات  بتشغيل  والمتعلقة  بها  المصرح  المعدات   •
المحمية

المخاطر المغطاة في تأمين البيوت المحمية:

الحرائق الطبيعية والبرق واالنفجارات  •

العواصف واألعاصير والفيضان وهطول األودية واألمطار والبرد   •
والرياح القوية وحريق الغابات والزالزل

االضطرابات  المدني:  والعصيان  واإلضراب  الشغب  أعمال   •
المدنية، االضطرابات العمالية، أعمال الشغب

اإلضراب أو اإلغالق القهري للمزرعة  •

وعلى هذا المنطلق وحرًصا من وزارة الزراعة والثروة السمكية على 
والتي  المميزة  التغطية  لهذه  والترويج  المزارعين  بين  الوعي  نشر 
وجدت بناًء على رغبة جمعية المزارعين العمانية التي سلطت الضوء 
على مدى حاجة السوق والمزارعين لهذه التغطية ومن خالل عقد 
الندوات التعريفية في عدة محافظات السلطنة وااللتقاء مباشرًة 
في  للتأمين  المدينة  شاركت  لحاجتهم،  واالستماع  المزارعين  مع 
الوزارة  اللقاءات وآخر مشاركاتها كانت تحت مظلة  عدد من هذه 
وذلك  ُعمان(  )أجرو  لألغذية  الدولي  ُعمان  معرض  في  الموقرة 

للتعريف والترويج لهذا التأمين. 

ملحوظة هامة :-

إلى تاريخ نشر وطباعة هذا المقال لم تُصدر الموافقة النهائية من الهيئة 
العامة لسوق المال على وثيقة التأمين الزراعي ولم  ُتعتمد بعد في 

شركة المدينة للتأمين )تكافل( .
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حيث  ملحوظ،  بشكٍل  السابق  العقد  في  التأمين  قطاع  نمى  لقد 

التأمين  أصبح توظيف العمانيين أولوية وطنية ُيشارك فيها قطاع 

والقطاعات األخرى بكل شغٍف وجّد. 

إن أحد أكثر التحديات التي تواجهها هذه الصناعة هو »التوظيف«، 

فحين ُتناسب مهارات الُمتقدم ُمتطّلبات وظيفة ُمعينة، ُيضاعف 

ذلك احتمالية توظيفه. 

مسيرته  في  لتحقيقها  يسعى  طموحات  موظف  كل  يملك 

المهنّية، حيث يتضمن كل مستوى وظيفي في أي مؤسسة معايير 

ومهارات ُمحددة. لذلك، حين يطمح أحدهم للتقدم في وظيفته، 

المستوى  لتحقيق  تخّوله  ُمحّددة  مستويات  تحقيق  عليه  يتحّتم 

الوظيفي المطلوب. إن هذه العملية، رغم أنها توّفر ُفرًصا ثمينة، إال 

أنها تحدٍّ في الوقت ذاته، حيث ينبغي على المؤسسات وموظفيها 

عليها  الُمتفق  األهداف  تحقيق  بكيفية  للتفكير  ُبرهًة  التوقف 

بشكٍل ُمنظم. إضافًة لذلك، سيساعد ذلك الموظفين على توفير 

ُجهدهم وتشجيع المؤسسات لالستثمار في تطوير مهاراتهم. 

بوظائفهم  القيام  من  لتمكينهم  الموظفين  مهارات  تطوير  إن 

على أكمل وجه ُيساهم في تعزيز قدرة المؤسسات على تحقيق 

أهدافها. ونظًرا لذلك، ينبغي على المؤسسات اّتباع عملية ُمنّظمة 

بيئة  في  موظفيهم  مهارات  وتقييم  وتطوير  لتحديد  وفّعالة 

العمل. 

بأهداف  يتعّلق  فيما  والمؤسسات  الموظفين  بين  التعاون  ُيعتبر 

على  الطرفان  يعمل  فحين  مهمة،  خطوًة  الُمحددة  العمل 

سيؤدي  التعليمية،  والفرص  العملية  طموحاتهم  بين  الموافقة 

أن  كما  الجميع.  منها  يستفيد  إيجابية  عمٍل  بيئة  خلق  إلى  ذلك 

تعليمية  عملية  خالل  من  للموظفين  العملية  القدرات  تطوير 

في  سيساهم  التطوير،  إلستراتيجيات  إضافة  ومحددة،  ُمنظمة 

تزويد الموظفين بالفرص الالزمة لتمكينهم من تحقيق مستويات 

وظيفية أعلى والّتخاذ مسؤولياٍت أهم، حيث تختصر هذه النتيجة 

قيمة  تكمن  كما  العمل.  في  والمهارات  القدرات  تطوير  أهمية 

توفرها  التي  المدى  وقصيرة  طويلة  الفرص  في  العملية  هذه 

للمؤسسات لتعزيز قدرتها على تحقيق مستويات أعلى.

يجب أن ترتكز إستراتيجية صقل القدرات الوظيفية على المكافآت، 

أداء  وإدارة  مهاراتهم  تطوير  بين  العالقة  الموظفين  ُيدرك  فحين 

هذه  في  بالمشاركة  رغبتهم  ذلك  سيضاعف  والمكافآت،  العمل 

العملية، مما سيساهم في خلق طرٍق استثنائية للمكافأة. إضافة 

لذلك، يؤدي نجاح مكافأة الموظفين على جهدهم في العمل إلى 

خلِق بيئة إيجابية تعود بالنفع على المؤسسات والقطاع بأكمله.

قطاع  في  والوسطاء  التأمين  شركات  نجاح  استمرارية  تعتمد 

التأمين على قدرات ومهارات الموظفين. لذلك، ينبغي على صقل 

الجديدة  الخبرات  لتطبيق  للموظفين  الفرص  وتوفير  المهارات 

أن تكون  التطوير الشخصي،  لتعزيز  التي ستؤدي حتًما  الُمكتسبة، 

أهم المبادئ التي ترتكز عليها األعوام التالية لضمان تقدٍم ُمستمر 

لهذا القطاع وللمساهمة في االقتصاد الوطني. 

صقل المهارات 
والقدرات 

يعتبر التعاون بين الموظفين 
والمؤسسات فيما يتعّلق 
بأهداف العمل الُمحددة 

خطوة مهمة.

الفاضل شتلور شانثي براساد
مدير أول - تطوير الموظفين
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