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تؤمن المدينة تكافل بأهمية االحتفاء بجميع الجوانب 
الجميلة التي تجعل من سلطنة عمان مكان� مميز�.

ولجمالها الطبيعي الخالب، نجد في ربوع ُعمان الطيور 
المهاجرة إليها. تكريما لهذه العجائب الطبيعية قمنا 

بتصوير هذا الجمال وجعله موضوع� رئيسي� لدفتر 
مالحظات المدينة تكافل وتقويمها السنوي لعام ٢٠١٨.
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زمالئي األعزاء،

هــا نحــن نســتهل العــام الجديــد ببدايــات جديــدة، نتطلــع فيــه للتغييــر مــن جميــع 
النواحــي. إننــا نطمــح لبدايــة إيجابيــة جديــدة تقــوم علــى مــا تعلمنــاه مــن العــام 
الماضــي. وبالنظــر فيمــا تحقــق فــي العــام الماضــي وتطلعاتنــا المســتقبلية، 

ــا الفخــر واإلعتــزاز بــكل مــا حققنــاه معــا كشــركة. يملؤن

ــا علــى  ــا. فعملن ــا ومنتجاتن ــا فــي تقديــم خدماتن ــا مــن مواصلــة تميزن لقــد تمكّن
تعزيــز العــروض التــي نقدمهــا، وحرصنــا علــى التعــاون مــع شــركاء جــدد، وســعينا 
ــا أول  ــد. وباعتبارن ــق واح ــا كفري ــه مع ــك كل ــا ذل ــا وحققن ــبكة فروعن ــعة ش لتوس
شــركة تأميــن تكافلــي فــي ســلطنة عمــان، فقــد وضعنــا معاييــر لتحقيــق الريــادة 
فــي هــذا القطــاع مــن خــال اإليمــان برؤيتنــا وقيمنــا وترســيخها فــي كل مــا نقــوم 

بــه.

لذلــك أود أن أغتنــم هــذه الفرصــة ألتقــدم بالشــكر لــكل موظــف مــن موظفينــا 
تحقــق  الــذي  النمــو  علــى  إيجابــً  ينعكــس  الــذي  وتفانيهــم  التزامهــم  علــى 

لشــركتنا.

دعونــا نبــدأ العــام الجديــد بــروٍح تمألهــا الهمــة والعزيمــة والتطلــع لتحقيــق 
مشــرق. مســتقبل 

تمنياتي لكم جميعً بعاٍم جديٍد زاهر بالنجاحات واإلنجازات.
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دعونا نبدأ العام 
الجديد بروٍح تمألها 

الهمة والعزيمة 
والتطلع لتحقيق 
مستقبل مشرق.

سعادة الدكتور / محمد علي البرواني
رئيس مجلس اإلدارة
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زمالئي األعزاء،

ــزة أفضــل شــركة عربيــة للتأميــن ضمــن  ــًة أن أهنئكــم جميعــً بمناســبة حصولنــا علــى جائ اســمحوا لــي بداي
ــة  ــو دالل ــي ه ــم العرب ــتوى العال ــى مس ــة عل ــزة المرموق ــذه الجائ ــل ه ــام 2017. إن ني ــرب لع ــل الع ــز أفض جوائ
واضحــة علــى مســاهمتكم القّيمــة وجهودكــم الكبيــرة والمخلصــة نحــو تحقيــق التميــز والوصــول إلــى هــذه 

المكانــة.

ــكاٍر  ــزة ألف ــة ومحف ــًة ُملهم ــك بداي ــون كذل ــزة وأن تك ــذه الجائ ــى ه ــا عل ــا بحصولن ــم عامن ــع أن نخت ــن الرائ م
وطموحــاٍت وأهــداٍف جديــدة لعامنــا الجديــد. لــذا ينبغــي علــى كل واحــد منــا أن يضــع لنفســه أهدافــً 
طموحــة وأن يســعى جاهــدًا لتحقيقهــا، كمــا ينبغــي علــى كل فــرد أن يبــذل أقصــى جهــده بــكل مــا لديــه من 
إمكانيــات وقــدرات وأن يتغلــب علــى أي أمــر قــد ُيعيــق مســاره. فــكل يــوم يجلــب تحديــات ومخاطــر جديــدة 
إال أن تلــك التحديــات تجلــب أيضــا فرصــً جديــدة تســاعدنا علــى تحفيــز أنفســنا واكتشــاف إمكاناتنــا وقدراتنــا.

ــا أســتلم التكريــم أتمنــى مــن كل واحــٍد منكــم أن يتخيــل ويضــع نفســه فــي تلــك  الصــورة التــي ترونهــا وأن
الصــورة ألنهــا جهدكــم بــا جــدال. ودعنــي أقولهــا بصــوٍت عــاٍل ... اإلثارة ال حــدود لهــا والتحديات مســتمرة.

ما هي الحياة دون إنجازات؟ وكيف تكون إنجازات دون تحديات؟

مــع اســتقراء الماضــي الــذي ودعنــا واستشــراف المســتقبل الــذي نســتقبل أرى أن التحديــات مســتمرة وبأشــكال 
ــق  ــا كفري ــع وتآلفن ــا الوس ــاص وبذلن ــا بإخ ــا عملن ــمس لطالم ــة كالش ــة واضح ــر بحقيق ــي ُأق ــة إال أنن مختلف
فــإن ســنن وقوانيــن الحيــاة تضمــن لنــا النجــاح. وإذا شــاءت األقــدار إمتحاننــا بفشــٍل فإنهــا تزيدنــا قــوًة وإصــرارًا 
وعزيمــة، ودافــع لنــا للتفكيــر والعمــل بطريقــٍة أذكــى. كمــا أن الخبــرة هــي حصيلــة نجاحــات وإخفاقــات معــً.

ماذا أريد للعام الجديد؟

فكر بطريقٍة مختلفة  }و { اعمل بذكاء.

دعونا معً في العام الجديد نكتشف آفاقً جديدة. تمنياتي للجميع بعاٍم جديٍد زاهر بالنجاحات!

كل يوم يجلب تحديات 
ومخاطر جديدة إال أن 
تلك التحديات تجلب 

أيضا فرصًا جديدة 
تساعدنا على تحفيز 

أنفسنا واكتشاف 
إمكاناتنا وقدراتنا.

أسامة البرواني
القائم بأعمال الرئيس التنفيذي 
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زمالئي األعزاء

ســنختتم قريبــا الســنة الماليــة 2017، ويــا لهــا مــن ســنة مــّرت 
علــى المدينــة!!

األداء  التوقعــات فــي أعقــاب  بدأنــا عــام 2017 بكثيــٍر مــن 
المبهــر فــي عــام 2016 وذلــك علــى الرغــم مــن اســتمرار 
الكليــة.  االقتصاديــة  األوضــاع  عــن  الناجمــة  التحديــات 
ــً  ــً مليئ ــه كان عام ــا أن ــام 2017، لوجدن ــى ع ــا إل ــا عدن ــإذا م ف
ــارة واإلنجــازات علــى حــٍد ســواء. وقــد واصلــت الشــركة  باإلث
خــال العــام تحقيــق أداء إيجابــي بــدءًا مــن عمليــات التأميــن 
ووصــواًل لعمليــات االســتثمار، حيــث تــم اإلعــان عــن النتائــج. 
علــى  أبقــت  "موديــز"  المالــي  التصنيــف  وكالــة  إن  كمــا 
ــة  ــرات االقتصادي ــن المؤش ــم م ــى الرغ ــي عل ــا المال تصنيفن
الضعيفــة فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي. إلــى جانــب 
الشــركات  بيــن  مــن  تكافــل  المدينــة  فــازت  فقــد  ذلــك، 
الكبــرى وأصبحــت شــركة التأميــن المحليــة الرائــدة فــي 
ــد  ــي. وق ــن الصح ــة والتأمي ــة التحتي ــة والبني ــاالت الطاق مج
تــم اختبــار إمكانــات خدمــة المطالبــات والقــوة الماليــة 
فــي  مطالبــة  أكبــر  عــن  اإلعــان  تــم  عندمــا  للشــركة 
الســلطنة فــي أغســطس 2017. وعلــى الرغــم مــن مشــاركة 
العالمييــن فــي عمليــة  المصلحــة  العديــد مــن أصحــاب 
تمــت  فقــد  بالمطالبــات،  المتعلقــة  المنازعــات  حســم 
الموافقــة علــى مطالبــة الشــركة فــي أقــل مــن 6 أســابيع، 
للمدينــة  العاليــة  الخدمــة  معاييــر  علــى  شــهادة  وهــي 

تكافــل والتــي أصبحــت ُتعــرف بهــا اليــوم.

لطالمــا اســتثمرت الشــركة بشــكل كبيــر فــي مجــال تقنيــة 
المعلومــات، حيــث شــهد عــام 2017 تنفيــذ منصــة التشــغيل 
ــة.  ــي المنطق ــر ف ــد األقص ــة ُتع ــرة زمني ــي فت ــية ف األساس
العديــد  فــي  واســع  نطــاق  علــى  الشــركة  فــي  وعملنــا 
مــن مشــاريع التشــغيل اآللــي التــي ســاعدت فــي تقليــل 
الفتــرة الزمنيــة التــي ُننجــز فيهــا خدماتنــا. كمــا إن الموقــع 
النقــال  الهاتــف  وتطبيــق  تكافــل  للمدينــة  اإللكترونــي 
يخضعــان لعمليــة تغييــر هامــة ومــن المتوقــع أن يتــم 

إطاقهمــا فــي أوائــل عــام 2018.

مختلــف  مــع  الشــركة  شــاركت   ،2017 عــام  أواخــر  وفــي 
ــارة  ــة مخت ــن مجموع ــزءًا م ــت ج ــة، وكان ــات الحكومي الهيئ
مــن شــركات التأميــن فــي ســلطنة عمــان إلطــاق التأميــن 
الزراعــي تحــت رعايــة وزارة الزراعــة والثــروة الســمكية. كمــا 
حــازت المدينــة تكافــل فــي اآلونــة األخيــرة علــى جائــزة 
"أفضــل شــركة عربيــة عــن فئــة التأميــن" فــي حفــل 
توزيــع جوائــز أفضــل العــرب لعــام 2017، وحصــل الفاضــل 
رئيــس   100 "أفضــل  جائــزة  علــى  أيضــا  البروانــي  أســامة 
ــة  ــوة الجوهري ــز الق ــذه الجوائ ــس ه تنفيــذي عربــي". تعك
التــي تتمتــع بهــا المدينــة  تكافــل فــي جميــع مجــاالت 

التأميــن والتزامهــا نحــو تحقيــق التميــز.

ــن  ــوق التأمي ــي س ــطة ف ــن األنش ــر م ــاك الكثي ــد كان هن لق
فــي ُعمــان. حيــث ظهــرت أنظمــة ولوائــح أعمــال الوســاطة 
ــام  ــي ع ــي ف ــي اإللزام ــن الصح ــي والتأمي ــن التكافل والتأمي
ــً  ــد وفق ــل األم ــر طوي ــً تأثي ــا جميع ــيكون له ــي س 2017، والت

ــلطنة.  ــي الس ــن ف ــال التأمي ــع أعم ــل م ــة التعام لطريق

األداء،  مســتوى  برفــع  تكافــل  المدينــة  قامــت  أن  وبعــد 
فإنهــا مســتعدة لتحســين أدائهــا فــي عــام 2018 والــذي 
مــن المتوقــع أن يطــرح تحديــات أكثــر صعوبــًة. وبالرغــم 
مــن ذلــك ومــع اســتمرار عملنــا الجــاد وجهودنــا الكبيــرة 
وتوجيهــات أعضــاء مجلــس اإلدارة، فإننــي متفائــل جــدًا 
بالعــام الجديــد 2018، كمــا أننــي علــى ثقــة تامــة بقدرتنــا 
جميعــً  عليكــم  نعــول  ونحــن  التوقعــات.  تجــاوز  علــى 

وعلــى تفانيكــم وخبراتكــم فــي تحقيــق ذلــك.

ختامــً ال يســعني إال أن أهنئكــم بالعــام الجديــد متمنيــً 
للجميــع عامــً مليئــً باإلنجــازات.

مع استمرار عملنا 
الجاد وجهودنا الكبيرة 

وتوجيهات أعضاء مجلس 
اإلدارة، فإنني متفائل جدًا 

بالعام الجديد 2018
أجاي سريفاستافا 

الرئيس التنفيذي للعمليات
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تواصــل الهيئــة العامــة لســوق المــال تنظيــم البرامــج التدريبيــة 
ــاع  ــي قط ــة ف ــة العامل ــوادر الوطني ــن الك ــة تمكي ــدة لخط المعتم
التنفيذيــة  القيــادة  حــول  تدريبيــً  برنامجــً  عقــد  فقــد  التأميــن،  
واســتهدف البرنامــج الكــوادر الوطنيــة العاملــة في اإلدارة الوســطى 
والعليــا بشــركات وسماســرة التأميــن والــذي قدمتــه جامعــة كوينــز 

ــة. ــة والمالي ــات المصرفي ــة الدراس ــع كلي ــيق م ــة بالتنس الكندي

 وقــد شــارك فــي البرنامــج  25 موظفــً مــن العامليــن فــي شــركات 
مــن  بــاك  بيــل  الدكتــور  المحاضــر  وتنــاول  التأميــن،  وسماســرة 
التفكيــر  المحــاور كتحديــد  الكنديــة عــددًا مــن  جامعــة كوينــز 
الفــردي وأســاليب حــل المشــكات فــي القيــادة، والتعريــف بالقيــادة 
التحويليــة وإدارة األداء. واحتــوى البرنامــج علــى مناشــط تفاعليــة 
وتطــرق  المشــاركين.  لــدى  والضعــف  القــوة  نقــاط  الكتشــاف 
والممارســات  والسياســات  القيــم  مفاهيــم  إلــى  أيضــا  الدكتــور 
الحديثــة والمتطــورة لتعزيــز األداء العالــي ودوافــع الفريــق.  وتــم 
الشــخصية  أنمــاط  فــي  التفكيــر  إلــى  التعــرف  البرنامــج  خــال 
ــق  ــدى لتحقي ــرة الم ــل قصي ــط العم ــر خط ــة تطوي ــة، وكيفي القيادي

أهــداف القيــادة وذلــك باســتخدام مقيــاس لتتبــع تقــدم األداء.

ــة  ــج التدريبي ــن البرام ــلة م ــن سلس ــج ضم ــذا البرنام ــم ه ــي تنظي يأت
التــي بــدأت الهيئــة منــذ مطلــع العــام الجــاري وتســتهدف الكــوادر 
الوطنيــة العاملــة فــي قطــاع التأميــن بهــدف االرتقــاء بمســتوياتهم 
المعرفيــة ومهاراتهــم الفنيــة حتــى يكونــوا قادريــن علــى تحقيــق 
رؤيــة التعميــن الجديــدة التــي تتبناهــا الهيئــة العامــة لســوق المــال 
القطــاع  فــي  العاملــة  الوطنيــة  الكــوادر  تمكيــن  علــى  القائمــة 
لتتبــوأ الوظائــف اإلداريــة والفنيــة الوســطى والعليــا، وهــي سياســة 
بالتأميــن  المتخصصــة  البرامــج  بالتدريــب والتأهيــل فــي  مقرونــة 
والعلــوم المحاســبية والتجاريــة وأخــرى متعلقــة بتطويــر المهــارات 

ــة. ــة واإلداري الفني

وقــد عبــر المشــاركون عــن أهميــة هــذا البرنامــج حيــث أعــرب إليــاس 
بــن أحمــد الرواحي مســاعد مدير قســم المطالبــات بشــركة المدينة 
تكافــل عــن شــكره للهيئــة العامــة لســوق المــال علــى الجهــود 
المبذولــة وســعيها الــدؤوب لتطويــر الشــباب العمانــي مثمنــً حســن 
اختيــار البرامــج حيــث ان برنامــج "القــادة" يمنــح الموظــف القــدرة علــى 
كيفيــة قيــادة المجموعــة بالطريقــة الصحيحــة وتيســير المنظومــة 

المرســومة مــن المؤسســة حســب الخطــة.

بشــركة  البشــرية  المــوارد  مديــر  نائــب  الفارســي  فــارس  وقــال 
المدينــة تكافــل ان القيــادة مهــارة تكتســب بالتأهيــل والتدريــب، 
القائــد حتــى نكــون قادريــن علــى  إلــى مهــارات  ونحــن بحاجــة 
إدارة وتمكيــن شــركاء المهنــة فــي قطــاع التأميــن بهويــة عمانيــة 
بحتــة ونحــن قــادرون بــإذن اهلل، وتقــدم بالشــكر للهيئــة العامــة 
ــه  ــن جهت ــج. وم ــذا البرنام ــا له ــن اختياره ــى حس ــال عل ــوق الم لس
أشــاد يحيــى الحراصــي مديــر عــام قســم المطالبــات بالشــركة 
العمانيــة المتحــدة للتأميــن بالبرنامــج قائــا البرنامــج يركــز علــى 
أســس القيــادة التــي يمكــن االعتمــاد عليهــا فــي إدارة األعمــال 
ــن  ــة م ــد مجموع ــتطيع توحي ــذي يس ــد ال ــات القائ ــد مواصف ويوج
ــذا  ــور ه ــى أن حض ــدًا عل ــة، مؤك ــداف المؤسس ــق أه ــراد لتحقي األف
ــة  ــود المبذول ــً الجه ــاركين مثمن ــر للمش ــاف الكثي ــد أض ــج ق البرنام
العمانــي.  الشــباب  لتمكيــن  المــال  لســوق  العامــة  الهيئــة  مــن 
ــر  ــم أكث ــر تنظي ــهر أكتوب ــة ش ــع نهاي ــت م ــد أنه ــة ق ــت الهيئ وكان
ــي  ــام  2017م والت ــن للع ــة تمكي ــب خط ــي حس ــج تدريب ــن 18 برنام م
وسماســرة  شــركات  فــي  العاملــة  الوطنيــة  الكــوادر  تســتهدف 
ــت  ــتمرة انطلق ــود مس ــي جه ــلطنة، وه ــي الس ــة ف ــن العامل التأمي
منــذ عاميــن بغيــة إكســاب الكــوادر الوطنيــة العاملــة فــي شــركات 
إلدارة  الازمــة  الفنيــة  والمعــارف  المهــارات  التأميــن  وسماســرة 

أعمالهــا بــكل كفــاءة واقتــدار.

)المصدر: موقع الهيئة العامة لسوق المال(.

هيئة سوق المال تنظم 
برنامجا تدريبيا حول القيادة 
التنفيذية لإلدارات الوسطى 
والعليا بشركات التأمين مع 

جامعة كوينز الكندية
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يهــدف التأميــن التكافلــي اإلســامي إلــى تقديــم الخدمــة  أ 
التــي يقدمهــا التأميــن التقليــدي للمســتأمن )حامــل الوثيقــة( 

المفســد  الغــرر  مــن  خاليــة  مشــروعة  تعاونيــة  بطريقــة 

للعقــد والربــا وســائر المحظــورات، وذلــك بتقديــم المســتأمن 

محفظــة  لتكويــن  جزئيــً  أو  كليــً  بهــا  متبرعــً  اشــتراكات 

تأمينيــة تدفــع منهــا التعويضــات عنــد وقــوع الضــرر المؤمــن 

ضــده، ومــا يتحقــق مــن فائــض بعــد التعويضــات والمصاريــف 

)حملــة  المســتأمنين  علــى  يــوزع  االحتياطيــات  واقتطــاع 

الوثائــق(.

ــه  ــرر وعدم ــول الغ ــن حص ــردد بي ــال والت ــو االحتم ــرر( ه و)الغ  

التأميــن  أن  ومــع  المســتأمنين  أو  الشــركة  الطرفيــن:  ألحــد 

اإلســامي يشــتمل علــى الغــرر أيضــا لكنــه مغتفــر فيــه، ألنــه 

المتبــرع  تضــرر  لعــدم   )١( التبرعــات  دون  المعاوضــات  يفســد 

لــم يحصــل علــى إن  الشــرعية -  النظــر  لــه مــن وجهــة   - 

المتبرع به.

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن الغــرر فــي التأميــن اإلســامي هــو   

فيمــا بيــن المســتأمنين أنفســهم، وهــم كيــان واحــد يهــدف 

لتحقيــق مصلحــة مشــتركة، أمــا فــي التأميــن التقليــدي )غيــر 

التعاونــي( فالغــرر واقــع بيــن المســتأمن والشــركة، وهمــا 

متعارضــة. مصلحتهمــا  طرفــان 

ــح  ــرع يتض ــاس التب ــى أس ــامي عل ــن اإلس ــد التأمي ــام عق إن قي ب 
مــن تنــازل المســتأمن عــن جميــع أو بعــض االشــتراك المقــدم 

ــرع  ــة، والتب ــب الحاج ــتأمنين بحس ــوع المس ــح مجم ــه لصال من

ــه، إذا  ــه أو لكميت ــً ألصل ــواء كان تعليق ــه، س ــق في ــح التعلي يص

ــتراكات. ــات االش ــتغرق التعويض ــم تس ل

التأميــن  المبينــة فــي نظــام  بالشــروط  والتبــرع هنــا مقيــد   

فتنحصــر االســتفادة منــه فــي المســتأمنين فهــو مــن بــاب 

تبــادل المعــروف والتعــاون علــى البــر، وتقديــم التعويضــات 

ــكان  ــة أو بإم ــة التأميني ــي المحفظ ــة ف ــود حصيل ــوط بوج من

ــة،  ــرات الاحق ــورات الفت ــن وف ــدد م ــا تس ــروض إليه ــم ق تقدي

ــرى  ــة أخ ــن أي جه ــركة أو م ــن الش ــزام م ــأ الت ــع أن ينش والمتب

بتقديــم هــذه القــروض بــداًل مــن مطالبــة المســتأمين بزيــادة 

االشــتراكات، ألن حــاالت العجــز غالبــً مــا تكــون مرحليــة.

التــي  التقليديــة  التأميــن  المســتأمن وشــركة  بيــن  العاقــة  ج 
ــة  ــة احتمالي ــة مالي ــة مبادل ــي عاق ــن ه ــد التأمي ــا عق ينظمه

مــن  وااللتــزام  باألقســاط  المســتأمن  مــن  االلتــزام  بيــن 

ــي  ــتأمن ف ــق المس ــر ح ــات وينحص ــن بالتعويض ــركة التأمي ش

التعويضــات عنــد وجــود الســبب، مــع حــق شــركة التأميــن 

المطلــق فــي األقســاط دون تدخــل المســتأمن فــي اســتثمارها 

الفائــض.  أو االســتحقاق فــي 

فضيلة الشيخ الدكتور/ عبد الستار أبو غدة
رئيس هيئة الرقابة الشرعية

المدينة تكافل

هذا المقال يتبع سلسلة مقاالت طرحت في األعداد السابقة.

نبذة عن التأمين التكافلي اإلسالمي
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أمــا فــي التأميــن اإلســامي فــإن عاقة المســتأمنين بالشــركة   

عــدم  بســبب  إجرائيــة  ظــروف  إليهــا  دعــت  عاقــة  هــي 

االعتــراف الرســمي المباشــر بالشــخصية االعتباريــة لمحفظــة 

التأميــن فــكان تأســيس الشــركة إليجــاد الكيــان القانونــي 

واالشــتراكات  التأميــن،  نشــاط  فــي  بالعمــل  لـــه  المرخــص 

للمســتأمنين  مشــتركً  ملــكً  تظــل  اســتثمارها  وعائــد 

تتحــدد حقوقهــم فيهــا بحســب نظــام التأميــن وأســباب 

االســتحقاق فــي التعويــض أو فــي الفائــض التأمينــي وتحــدد 

بوجــه خــاص عاقــة الشــركة بالمؤمــن لـــه بشــأن اســتحقاق 

ــي  ــق ف ــذي يتحق ــض ال ــن الفائ ــه م ــدة لنصيب ــر وح ــذا األخي ه

الائحــة  بموجــب  الشــركة  لــدى  التأميــن  عمليــات  حســاب 

التــي يضعهــا مجلــس إدارة الشــركة مــع مراعــاة تكويــن مــا 

ــا ــة نفقاته ــركة وتغطي ــة للش ــات الازم ــن االحتياطي ــزم م  يل

اإلدارية .

ــات  ــر الخدم ــدد نظي ــل مح ــن بمقاب ــات التأمي ــم إدارة عملي تت د 
ــر  ــن نظي ــودات التأمي ــتثمار وإدارة موج ــم اس ــا يت ــة، كم اإلداري

ــح. ــن الرب ــب م نصي

ــا  ــوم بهم ــركة، أو يق ــا الش ــوم بهم ــا أن تق ــران إم ــذان األم وه  

حملــة الوثائــق مــن خــال جهــة إداريــة وجهــاز اســتثماري 

فيهمــا. يمثلــون  أو  لهــم  تابعيــن 

هنــاك فــروق أخــرى بيــن التأميــن التقليــدي والتأميــن اإلســامي  ـ  ه
التأميــن  فــي  فالشــركة  المــوارد،  تنميــة  طريقــة  بشــأن 

التــي  االشــتراكات  اســتثمار  يكــون  بــأن  تلتــزم  اإلســامي 

ــاالت  ــي الح ــروعة، وف ــغ المش ــق بالصي ــة الوثائ ــا حمل يدفعه

التــي تســتدعي اقتــراض أمــوال إضافيــة لمقابلــة الخســائر 

الزائــدة عــن االشــتراكات التــي يدفعهــا حملــة الوثائــق يكــون 

االقتــراض بــدون فائــدة مــن الشــركة وكذلــك بشــأن موضــوع 

التأميــن )محلــه( حيــث ينحصــر فــي التأميــن اإلســامي فيمــا 

ــروع. ــو مش ه

وال تلتــزم شــركات التأميــن التقليديــة بــأي ضوابــط شــرعية   

فــي اســتثمار األقســاط أو االقتــراض أو حــدود التعويضــات مــا 

ــن  ــل التأمي ــي ح ــاط، أو ف ــدار األقس ــي مق ــس ف ــت تنعك دام

أو حرمتــه، فتؤمــن علــى كل مــا يحقــق لهــا مصلحــة ماديــة 

المشــروعية. دون مراعــاة 

وينطبــق األســاس والضوابــط والطــرق نفســها علــى إعــادة  و 
التأميــن اإلســامي بقيــام الشــركة بــدور المســتأمن وشــركة 

إعــادة التأميــن بــدون المؤمــن، علمــً بــأن الشــركات اإلســامية 

ــى  ــا- إل ــة طاقاته ــأتها ومحدودي ــة نش ــبب - حداث ــأ بس تلج

شــركات إعــادة التأميــن التقليديــة إذا لــم يتوافــر إعــادة تأميــن 

ــاد  ــة وإيج ــات المحرم ــب التصرف ــع تجن ــة، م ــامي، للحاج إس

بدائــل لهــا وتجنيــب العوائــد التــي تــؤول إلــى الشــركة بوجــه 

ــر. ــوه الخي ــي وج ــا ف ــروع وصرفه ــر مش غي

طبقــً للمذهــب المالكــي ، وخافــً لمــا عليــه الجمهــور، انظــر ، الغــرر وأثــره فــي العقــود للبروفســور الضديــق محمــد األميــن الضريــر ،نشــر مجموعــة دلــه البركــة )سلســلة   )١(
ــامي( 1410 هـــ - 1990م . ــاد اإلس ــي االقتص ــة ف ــائل الجامعي ــل للرس ــح كام صال

الغرر هو االحتمال 

والتردد بين حصول 

الغرر وعدمه ألحد 

 الطرفين: الشركة

أو المستأمنين.



7

ــا  ــال دعمه ــن خ ــا م ــل التزامه ــة تكاف ــددت المدين ــركات، ج ــة للش ــؤولية االجتماعي ــال المس ــي مج ــا ف ــدادًا لمبادراته إمت
المســتمر للجمعيــة العمانيــة ألصدقــاء المســنين وذلــك بالتكفــل برســوم التأميــن الخاصــة بحافلــة الجمعيــة للســنة الثانيــة 

علــى التوالــي.

وقــد بــدأت المدينــة تكافــل بهــذه المبــادرة العــام الماضــي بهــدف تقديــم الدعــم لهــذه الجمعيــة الخيريــة لتســهيل 
الخدمــات وتقديــم األفضــل دائمــا، لــذا قامــت الشــركة بدورهــا بتجديــد وثيقــة التأميــن هــذه لضمــان تقديــم الدعــم الــازم.

ــام  ــنين ع ــاء المس ــة ألصدق ــة العماني ــت الجمعي تأسس
عنايــة  مــن  المســن  شــريحة  احتياجــات  لتلبــي   2013
ورعايــة ودعــم مــن خــال مبادراتهــا المختلفــة. يقــع 
شــمال  محافظــة  فــي  للجمعيــة  الرئيســي  المقــر 
الشــرقية وتغطــي كل مــن واليــة إبــراء، بديــة، القابــل، 
دمــاء والطائييــن، المضيبــي ووادي بنــي خالــد. ســوف 
تتمكــن الجمعيــة الخيريــة عبــر هــذا الدعــم التأمينــي 
مــن المدينــة تكافــل مــن توســيع خدماتهــا للمحتاجيــن 

وتوفيــر الحمايــة الازمــة لهــم.

المســتمر  الدعــم  بتقديــم  تكافــل  المدينــة  وتقــوم 
مواصلــة  مــن  الجمعيــة  تمكيــن  بهــدف  للجمعيــة 

. نشــطتها أ

ألصدقــاء  العمانيــة  الجمعيــة  ندعــم  أن  "يشــرفنا 

المســنين، حيــث ُيعــد هــذا التأميــن جــزءا مــن مبادئنــا 

لدعــم المجتمــع وتوفيــر الحمايــة الالزمــة بطريقــة 

هادفــة ذات معنــى. ونحــن نــرى أن مــن واجبنــا أن 

نوفــر الرعايــة األنســب لكبــار الســن، والــذي مــن شــأنه 

منحنــا الفرصــة لخدمــة مجتمعنــا".

الفاضل أسامة البرواني

القائم بأعمال الرئيس التنفيذي

المدينة تكافل 
تجدد دعمها 

التأميني للجمعية 
العمانية ألصدقاء 

المسنين 
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حصلت شركة المدينة للتأمين على جائزة مرموقة أخرى، ُتقّيم مكانة الشركة الرائدة في هذا المجال.

ــام ٢٠١٧  ــرب لع ــل الع ــز أفض ــع جوائ ــل توزي ــي حف ف
والــذي ُأقيــم بمدينــة مراكــش بالمملكــة المغربيــة، 
أفضــل  لقــب  تكافــل  المدينــة  شــركة  حصــدت 
شــركة عربيــة عــن فئــة التأميــن، كمــا حصــل الفاضــل 
ــذي  ــس التنفي ــال الرئي ــم بأعم ــي، القائ ــامة البروان أس
تنفيــذي  رئيــس   ١٠٠ أفضــل  جائــزة  علــى  للشــركة 
عربــي. وتأتــي جائــزة أفضــل العــرب تقديــرًا لألفضــل 
مــن أفــراد ومؤسســات فــي العالــم العربــي فــي 
قطاعــات القيــادة واألعمــال والمجتمــع والرياضــة. 
ويتمثــل الهــدف الســامي لهــذه الجائــزة فــي تحفيــز 
المبدعيــن مــن الــدول العربيــة وتشــجيعهم علــى 

االبتــكار والتميــز المؤسســي فــي فئــات األعمــال.

المدينة تكافل تفوز 
بجائزة أفضل شركة 

عربية للتأمين وجائزة 
أفضل ١٠٠ رئيس تنفيذي 

عربي لعام ٢٠١٧
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الحمــدهلل هــذه الجائــزة شــرف كبيــر لنــا، حيــث تعكــس تفانــي 
إلينــا عماؤنــا  التــي أوالهــا  والتــزام فريــق العمــل لدينــا، والثقــة 
ودعــم مســاهمينا وعلــى رأســهم مجلــس إدارة الشــركة. فخورون 
بأنــه قــد تــم اختيارنــا كأفضــل شــركة عربيــة فــي قطــاع التأميــن، 
كمــا يشــرفني الحصــول علــى جائــزة أفضــل ١٠٠ رئيــس تنفيــذي 
ــل  ــاز الهائ ــذا اإلنج ــى ه ــة عل ــي المحافظ ــتمر ف ــوف نس ــي. وس عرب

ــز.  ــو متمي ــا ه ــكل م ــا ب ــم دائم لنخدمك

أسامة البرواني، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لشركة المدينة للتأمين

ولاحتفــال بلحظــة الفخــر واإلنجــاز هــذه، 
ــن  ــة م ــل باق ــة تكاف ــو المدين ــّدم موظف ق
الفاضــل  لتهنئــة  والشــوكوالته  الزهــور 
الرئيــس  بأعمــال  القائــم  البروانــي،  أســامة 
ــل ١٠٠  ــزة أفض ــى جائ ــه عل ــذي، لحصول التنفي
رئيــس تنفيــذي عربــي ولحصــول الشــركة 
علــى جائــزة أفضــل شــركة عربيــة عــن فئــة 
التأميــن. وفــي االحتفاليــة التــي أقيمــت فــي 
البروانــي  أســامة  الفاضــل  صــرح  الشــركة، 
بــإن مــا تحقــق مــن إنجــاز جــاء نتيجــة تفانــي 
والتــزام كل موظــف ومســاهمته الكبيــرة. 
وأشــار أيضــا إلــى أن هــذه الجوائــز المرموقــة 
ينبغــي أن ُتلهمنــا وُتحفزنــا للوصــول إلــى 

مســتويات أعلــى.

تقديــم  مجــال  فــي  الريــادة  تكافــل  المدينــة  حققــت  ولطالمــا 
ــركة  ــاهم أداء الش ــد س ــازة. وق ــة الممت ــرة والخدم ــات المبتك المنتج
وتفانــي موظفيهــا والتزامهــم الكبيــر بتحقيــق رضــا العمــاء، إلــى 
للشــركات  االجتماعيــة  المســؤولية  بمبــادرات  االهتمــام  جانــب 
ــز  ــب التمي ــى لق ــركة عل ــول الش ــي حص ــز ف ــدؤوب للتمي ــعي ال والس

وأداًء. قيــادًة 
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احتفاالت العيد الوطني
ــع  ــور جمي ــول بحض ــد م ــقط جران ــر بمس ــي ١٩ نوفمب ــي ف ــد الوطن ــل بالعي ــة تكاف ــت المدين احتفل

موظفــي الشــركة وموظفــي مجموعــة المدينــة والمديريــن وأعضــاء مجلــس اإلدارة.
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العيد الوطني
الـ ٤٧
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ــل  ــدف التواص ــام 2016 به ــي ع ــة ف ــال المدين ــز اتص ــاء مرك ــم إنش ت
مــع العمــاء لتلبيــة احتياجاتهــم التأمينيــة - الحصــول علــى وثائــق 
جديــدة وكذلــك الحصــول علــى التغذيــة المرتــدة مــن العمــاء 
ــع.  ــع البي ــا بي ــات م ــات وخدم ــات المطالب ــن خدم ــم ع وانطباعاته
ــر  ــال تطوي ــن خ ــي م ــكل جزئ ــدف بش ــق اله ــم تحقي ــن أن يت يمك
قســم تقنيــة المعلومــات لنظــام تشــغيل أساســي جديــد لــه 
األولويــة علــى كافــة المشــاريع األخــرى. يركــز النظــام بشــكل أكبــر 

ــن. ــة الحاليي ــاء التجزئ ــق عم ــد وثائ ــى تجدي عل

ــاء  ــدة العم ــادة قاع ــي زي ــد ف ــن بع ــة ع ــم الرعاي ــل دور قس ويتمث
عبــر إجــراء مكالمــات هاتفيــة بيعيــة أو مــا ُيعــرف بالمكالمــات 
بــدون  البــاردة وهــي مكالمــات تســتهدف العمــاء المحتمليــن 
ــن  ــوع م ــذا الن ــن ه ــج ع ــا ينت ــادرًا م ــة ون ــبق للمكالم ــط مس تخطي
بيــع وتكويــن صفقــات. وقــد تــم تجهيــز  المكالمــات عمليــات 
القســم بخــط مجانــي، ونظــام مركــز اتصــاالت مخصــص ُيدعــى  
ــي  ــم المجان ــرة. الرق ــن ذوي الخب ــن م ــب موظفي ــى جان ــو" إل "أمي
هــو 80080808، حيــث يمكــن للعمــاء عبــره الوصــول إلينــا بســهولة.  
فــي حالــة لــم يتــم الــرد علــى المكالمــات، فيمكنهــم تــرك رســالة 

ــي. ــوم التال ــي الي ــد ف ــا بالتأكي ــرد عليه ــم ال يت

ــا  ــع نظامن ــد م ــن بع ــة ع ــو" للرعاي ــام "أمي ــج نظ ــم دم ــا: ت نظامن
هــذا  مهمــة  تقتصــر  ال  حيــث  نــت".  "تأميــن  للتأميــن  األساســي 
النظــام فــي تســهيل المكالمــات التلقائيــة، ولكــن أيضــا إعــداد 
أعضــاء الفريــق لتوفيــر التفاصيــل الازمــة وتســعير خدمــات التأمين 

ــراد. لألف

الفريــق: يتــم إدارة القســم مــن قبــل موظفيــن مدربيــن باحتــراف 
ومــن ذوي المهــارات العاليــة، مــن ضمنهــم موظفيــن اثنيــن ممــن 
لديهــم خبــرة فــي العمــل مــع وحــدة مركــز االتصــاالت. وُيعــد 
فريــق " قســم الرعايــة عــن بعــد " واحــدًا مــن أقســام المدينــة 
ــل. ــكل متكام ــون بش ــون عماني ــه موظف ــل في ــذي يعم ــل ال تكاف

ــة  ــركة المدين ــى ش ــت إل ــي انضم ــق والت ــاء الفري ــد أعض ــمية، أح س
للتأميــن منــذ تأسيســها، فهــي علــى درايــة تامــة بمنتجــات التأميــن 
واســعة  خبــرة  تمتلــك  فهــي  ذلــك،  إلــى  وباإلضافــة  لألفــراد. 
وعميقــة مــن الناحيــة الفنيــة فــي تأميــن المركبــات والعمالــة 

المنزليــة.

أمــا فاطمــة البلوشــية فقد انضمــت للشــركة كموظفة اســتقبال، 
وقــد  بعــد.  عــن  الرعايــة  لخدمــات  تنفيذيــة  متدربــة  اآلن  وهــي 
بذلــت فاطمــة جهــدًا هائــًا وعملــت جاهــدًة لتتعلــم أكثــر حــول  

ــه. ــل ب ــن العم ــام وٌتتق ــج والنظ ــل المنت تفاصي

الهائلــة  تجاربهــن  بجلــب  وفاطمــة  وفــاق  مــن  كل  قامــت 
ومهاراتهــن الممتــازة التــي اكتســبنهن أثنــاء العمــل مــع مركــز 

للتأميــن. المدينــة  لشــركة  انضمامهــن  قبــل  االتصــاالت 

ويعمــل الفريــق علــى إجــراء مــا يصــل إلــى 200 مكالمــة فــي اليــوم، 
وتلبيــة احتياجــات ومتطلبــات العمــاء المختلفــة. ولضمــان تقديــم 
المســاعدة الفوريــة، يحتــاج كل عضــو مــن أعضــاء الفريــق إلــى 
ــة  ــى دراي ــق عل ــون الفري ــب أن يك ــا يج ــدة.  كم ــال جي ــارات اتص مه
ــد  ــم التجدي ــاف قس ــركة بخ ــاالت الش ــف مج ــول مختل ــدة ح جي

فقــط.

المســتمرة أحيانــا مضجــرة  االتصــاالت والمكالمــات  قــد تكــون 
ومملــة، لــذا وإلضافــة المتعــة إلــى ذلــك وزيــادة اإلنتاجيــة فــي 
العمــل، يقــوم أعضــاء الفريــق بتحفيــز بعضهــم البعــض مــع 

وجــود منافســة ســليمة فيمــا بينهــم.

االتصــال ومــدى صبرهــم  الموظفيــن مهاراتهــم فــي  ويختبــر 
عندمــا يتصــل عميــل غيــر راٍض عــن أمــٍر مــا. وكونهــم ُيدركــون 
أنهــم ُيمثلــون الشــركة، يتصــرف الفريــق بأفضــل طريقــة ممكنــة 

ــاء. ــا العم ــار رض ــن االعتب ــذ بعي ــع األخ م

فـريق
مركز االتصاالت
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كلمة من الموظفين:

"بدأت 
العمل في مركز 

اتصاالت الشركة منذ سنوات 
عديدة وحتى اآلن، في الحقيقة أحب 

العمل هنا. حيث إنني اتلقى التدريب الجيد 
والدعم الكبير. أعمل تحت إشراف مشرف 

رائع يحرص بانتظام على االجتماع بنا والتحدث 
حول المشاكل التي نواجهها التخاذ تدابير 
فعالة لحلها. كما إنني أعمل ضمن فريق 

رائع ومتعاون".

سمية الناصرية

" كانت تجربة فريق عمل 
 مركز االتصال مليئة بالخبرات

و التجارب المثيرة حيث يركز القسم على 
الحصول على أفضل قدر من رضا العماء  

وقد سعى كافة أفراد فريق العمل  لبذل كل 
جهد ممكن من أجل تحسين صورة الشركة 

في أذهان عمائها"

تهفين بانواال

"أجد 
بيئة العمل هنا بأنها 

ممتازة وكذلك الموظفين 
بالفعل رائعون. كما إن اإلدارة متعاونين 

جدا معنا. حيث إن سياسة الباب المفتوح 
التي تتبعها الشركة ُتتيح لنا سهولة التواصل 
مع الجميع بمختلف مناصبهم الوظيفية. إن 

أصعب جزء في عملي هو التعامل مع العماء 
خاصًة عندما ال ُيرضيهم أي شيء تفعله، إال أنني لم 
أواجه مثل هذه المواقف إال قليًا والحمدهلل قمت 

بحل الموضوع بطريقة جيدة. حقيقًة إن المدينة 
تكافل شركة رائعة تحرص على تقديم 

امتيازات رائعة ال تضاهى".

فاطمة يعقوب البلوشية

"أرى أن المدينة للتأمين هو 
مكان ممتاز للعمل فيه. لقد تعلمت 

الكثير هنا لتعزيز أدائي وتطوير مهارات 
جديدة. وبصفتنا موظفي مركز االتصاالت، 
فنحن نتعامل يوميً مع الناس. لذا علينا أن 

نتحلى بالصبر، كما ينبغي علينا أن نعرف كيفية 
التحدث مع العماء في أصعب حاالتهم. أما 
بالنسبة لبيئة العمل في الشركة فيمكنني 

القول بأنها مريحة جدًا إلى جانب فريق 
العمل الرائع والمتفهم والمتعاون". 

فاطمة البلوشية

"إن العمل لدى شركة المدينة 
تكافل ُيعد تجربة رائعة. حيث التعامل مع 

المدير وتأدية مختلف مهام العمل علمني الكثير 
حول هذا القطاع. من الرائع العمل في مركز االتصاالت 
والذي ُيدار بشكل جيد. أعمل ضمن فريق متعاون جدًا 

وكذلك اإلدارة. تقوم الشركة بعقد اجتماعات بشكل دوري 
ُتبقينا على علم بكل ما يحدث داخل الشركة. كما أن لدينا فرص 
كثيرة للترقية. وفي حين تقدم خدمات متعددة لعمائها، فإن 

الشركة تعطينا بالمقابل مجموعة واسعة من االمتيازات. 
عندما نتعرض لضغوطات في العمل، فإن الشركة ُتحفزنا 

للعمل بجد من خال منحنا االمتيازات لتحقيق األهداف. 
إنها بالفعل شركة جيدة لتعزيز شخصيتك 

وتطوير مسارك المهني".

وفاق الحارثية
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ُتعتبــر ورشــة العمــل هــذه جهــد تعاونــي مشــترك لتوفيــر فهــم أعمــق وأوســع لوثائــق التأميــن. 
حيــث أن التعــاون مــع الشــركاء ُيعــد جــزءا مــن أهدافنــا التــي نعمــل بهــا لتقديــم الدعــم 

ــق التأميــن. ــادل المعرفــة التخــاذ أنســب القــرارات فيمــا يتعلــق بوثائ وتشــجيع تب

أسامة البرواني، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لشركة المدينة للتأمين

ــض  ــن التعوي ــز وتأمي ــاة والعج ــى الحي ــن عل ــق التأمي ــول وثائ ــل ح ــة عم ــم ورش ــن بتنظي ــة للتأمي ــركة المدين ــت ش قام
المهنــي فــي شــركة أوربــك. كان الهــدف مــن ورشــة العمــل هــو الفهــم العميــق للتأميــن والمزايــا التــي يحصــل عليهــا 
الموظفيــن مــن وثيقــة التأميــن. تــم فــي الورشــة تنــاول مختلــف الجوانــب المتعلقــة بالوثائــق التأمينيــة والتــي تضمنــت 
إجــراءات المطالبــات وتوثيــق مســتنداتها. وقــام الفريــق بتغطيــة العديــد مــن الجوانــب مثــل التغطيــة التأمينيــة لحــاالت 
ــازات  ــع اإلج ــل م ــات والتعام ــى المطالب ــل عل ــة العم ــي، وكيفي ــي والكل ــز الجزئ ــول العج ــذة ح ــبب، ونب ــاة ألي س الوف
المرضيــة والتقاريــر الطبيــة، ومراقبــة الحــد المجانــي للتغطيــة التأمينيــة والحــد األدنــى للعمــر بموجــب وثيقــة التأميــن 

وإفــادة شــركة التأميــن عــن المتدربيــن والموظفيــن المؤقتيــن.

وقــد تــم مناقشــة هــذه الحــاالت فــي الورشــة، حيــث طرحــت المدينــة تكافــل آرائهــا ومدخاتهــا حــول كيفيــة التعامل 
مــع مطالبــات اإلجــازات المرضيــة ودور هيئــة التعويضــات فــي تســوية المطالبات.

شــركة المدينــة للتأميــن هــي أول شــركة تأميــن إســامي فــي ســلطنة عمــان تقــدم مجموعــة مــن المنتجــات 
الشــركات. واحتياجــات  الفرديــة  االحتياجــات  لتلبيــة  والخدمــات 

المدينة تكافل ُتشارك 
في تنظيم ورشة 
 عمل حول التأمين 

في شركة أوربك
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المدينة تكافل تشارك 
في فعاليات يوم المرأة 

مع بنك العز اإلسامي

المدينة تكافل توقع مذكرة 
تفاهم مع نادي رواد األعمال 

في صحار

العــز  بنــك  المــرأة مــع  يــوم  المدينــة تكافــل فــي فعاليــة  شــاركت 
 2017 عــام  أكتوبــر  مــن  عشــر  الســابع  فــي  ُعقــدت  التــي  اإلســامي 
ــة  ــج التوعي ــن برنام ــزء م ــك كج ــقط وذل ــول بمس ــوز م ــان أفيني ــي ُعم ف

بالتكافــل.

حضــر هــذه الفعاليــة مــن جانــب الشــركة الفاضلــة ســمر الزدجاليــة، 
ــاءت  ــد ج ــافي. وق ــد ش ــل نافي ــعيدية، والفاض ــهام البوس ــة س والفاضل
مشــاركة المدينــة تكافــل فــي هــذه الفعاليــة لتمهــد الطريــق للشــركة 
وكانــت  للــزوار.  ومنتجاتهــا  التجاريــة  عامتهــا  علــى  الضــوء  لتســليط 
الــزوار للحصــول علــى معلومــات  الفعاليــة مفتوحــة لجميــع  أبــواب 
حــول المنتجــات المصرفيــة اإلســامية التــي يقدمهــا البنــك إلــى جانــب 
ــل. ــة تكاف ــا المدين ــي تقدمه ــي الت ــن التكافل ــات التأمي ــف بمنتج التعري

وقعــت شــركة المدينــة تكافــل مــع الفاضــل خالــد الشــافعي، الرئيــس التنفيــذي 
ــم  ــرة تفاه ــار مذك ــي صح ــة ف ــمال الباطن ــة ش ــر غرف ــال بمق ــادي رواد األعم لن
ــان  ــل رانجاناث ــن الفاض ــام كل م ــال. وق ــادي رواد األعم ــل و ن ــة تكاف ــن المدين بي
والفاضلــة ســهام البوســعيدية مــن المدينــة تكافــل بإالشــراف علــى حفــل 

ــع. التوقي

يتــم تقديــم بطاقــة عضويــة مــن قبــل النــادي ألعضــاء النــادي مــن أصحــاب 
المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة. وتوفــر مذكــرة التفاهــم هــذه معــدل موحــد 
ــة  ــات المدين ــع منتج ــمل جمي ــا تش ــات، كم ــى المركب ــن عل ــات التأمي ــى منتج عل

ــات. ــي البطاق ــة لحامل ــة المقدم ــات الخاص ــب الخدم ــى جان ــل إل تكاف

 ســيتولى الفاضــل ســريدر - مديــر فــرع صحــار، مهمــة التنســيق ألعضــاء النــادي 
فــي صحــار.
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يقــول نيــل جايمــان فــي مقــاٍل بعنــوان أهميــة المكتبــات والقــراءة: 
"كل مكتبــة تعــّد منبعــا للمعرفــة، وهــي تمنــح القــدرة ألي مواطــن 
أن يدخــل إليهــا مثــل بقيــة النــاس ليحــوز أي معرفــة عــن الجســد أو 
ــعر  ــن نش ــي أماك ــات، وه ــات للمجتمع ــذه المكتب ــت ه ــل، خصص العق
فيهــا باألمــان، بــل أن الواحــدة منهــا جنــة علــى األرض، وأمنــاء تلــك الجنــة 

موجــودون بيننــا".

وألننــي أعشــق الكتــب وأعتبرهــا جــزءًا مــن حياتــي، فــإن لــي إرتباطــً 
ــدا  ــرة ج ــرة مبك ــي فت ــراءة ف ــت الق ــذ أن عرف ــاب، من ــع الكت ــً م مقدس
مــن حياتــي، حتــى أن كثيــرا مــن أفــراد عائلتــي كانــوا يخشــون علــي مــن 
اإلفــراط فــي القــراءة؛ ألنهــا - كمــا كانــوا يعتقــدون تــؤدي إلــى الجنــون 
ــون  ــه جن ــون، ولكن ــت بالجن ــا أصب ــي فع ــول اآلن بأنن ــتطيع أن أق - وأس
القــراءة وحــب المعرفــة،  فــا أســتطيع التفريــط فــي أي كتــاب أقتنيتــه، 
وخاصــة الكتــب القديمــة التــي أعتبرهــا جــزءًا مــن ذكرياتــي، ولذلــك 
ال زلــت أحتفــظ بطبعــاٍت قديمــة مــن روايــات نجيــب محفــوظ وطــه 
حســين وعبدالرحمــن منيــف وإحســان عبدالقــدوس والروائــي الروســي 
تشــيخوف وخاصــة مجموعتــه القصصيــة فــي أربعــة أجــزاء جميلــة، 

ــز. ــارلز ديكن ــزي تش ــي اإلنجلي والروائ

وهنــاك َمــن يســخرِمن قــراءة الروايــات ويصفهــا بقــراءة غير منتجــة، وُيردُّ 
ــه ال يحمــل أي جانــب ســلبي  ــأن ِفعــل القــراءة فــي حــد ذات علــى هــذا ب
ســواء كانــت القــراءة فــي كتــاب تخصصــي، أو تاريخــي، أو حتــى روائــي. 
فهــل يعــدُّ قــراءة روايــات توصــف بالخالــدة، مثــل: “األخــوة كرامــازوف”، 
دوستويفســكي  الروســي  للروائــي  و”األبلــه”  والعقــاب”،  و”الجريمــة 
ــون  ــن واإلختصاصي ــار المحللي ــتفد كب ــم يس ــا؟ أل ــة مث ــراءة عبثي ــي ق ه
النفســيون مــن هــذه الروايــات التــي إســتطاعت التعمــق فــي أغــوار 
ــل  ــال؟ ه ــذا المج ــي ه ــة ف ــب تخصصي ــن كت ــر م ــرية أكث ــس البش النف
ــز كافــكا" و"يوســف إدريــس" تعــدُّ مضيعــًة  قصــص "تشــيخوف" و" فران
للوقــِت؟ وأضيــف هنــا أيضــا الروايــات الخالــدة، مثــل: " البؤســاء" لفيكتــور 
هوجــو، وروايــة "الحــرب والســام" لتولســتوي، وغيرهــا، هــل قــراءة هــذه 
الروايــات وغيرهــا مــن أمهــات الروايــة العربيــة والعالميــة تعــدُّ هــدًرا 

ــا. ــد وغيره ــعر والنق ــى الش ــبة إل ــر بالنس ــذا األم ــت؟ وهك للوق

ــى  ــا عل ــاس يوس ــو بارغ ــرد ماري ــرأ األدب"، ي ــاذا نق ــوان "لم ــال بعن ــي مق ف
ــاط  ــاره نش ــراءة األدب بإعتب ــن ق ــدوى م ــه ال ج ــول: بأن ــي تق ــاءات الت اإلدع
كمالــي يمكــن اإلســتغناء عنــه أو هــو إضاعــة للوقــت بمــا ال طائــل منــه، 
فيجيــب علــى هــؤالء قائــا: "ال يوجــد مــن يعلمنــا أفضــل مــن األدب 
أننــا نــرى برغــم فروقنــا العرقيــة واإلجتماعيــة ثــراء الجنــس البشــري، 
ــا  ــد فروقاتن ــئ ونمج ــا نكاف ــي يجعلن ــل األدب ك ــو مث ــا ه ــد م وال يوج
األوجــه"،  متعــدد  اإلنســاني  اإلبــداع  مظاهــر  مــن  مظهــرا  بوصفهــا 
ــا: "صحيــح أن قــراءة األدب مصــدر للمتعــة، ولكنــه أيضــا  ويســتطرد قائ
مصــدر لمعرفــة أنفســنا وتكويننــا عبــر أفعالنــا وأحامنــا ومــا نخــاف 
منــه بــكل عيوبنــا ونقائصنــا، ســواء كنــا بمفردنــا أو فــي خضــم الجماعــة 
، وســواء كانــت تلــك الماحظــات تبــدو ظاهــرة للعيــان أو تقبــع فــي أكثــر 

ــرية". ــي س ــف الوع تجاوي

فـــايزة محمــد 

قـصـــــــة
مـــــــوظـف

وألننــي أحــب القــراءة، فــأن عشــقي لهــا، دفعنــي ذلــك للمشــاركة فــي 
الثقافــي،  عمــان  ســبلة  لصالــون  مشــرفًة  وكنــت  الثقافيــة،  الفعاليــات 
وإســتطعت فــي هــذا الصالــون إســتضافة عــددا مــن كبــار المفكريــن 
مــن  الخطيــب  إبتهــال  الدكتــورة  مثــل  الســلطنة،  خــارج  مــن  والباحثيــن 
الكويــت، والمفكــر الراحــل جــورج طرابيشــي مــن ســوريا وكان مقيمــا فــي 
ــم.  ــوي، وغيره ــعيد العل ــن س ــعيد ب ــي س ــر المغرب ــا، والمفك ــس بفرنس باري
كمــا دُعيــت للمشــاركة فــي عــدة مؤتمــرات فــي داخــل وخــارج الســلطنة، 
ــاألردن،  ــدود " ب ــا ح ــون ب ــة " مؤمن ــث لمؤسس ــنوي الثال ــر الس ــا: المؤتم منه
ومؤتمــر " الحــوار العربــي اإليرانــي " بطهــران، والمؤتمــر الدولــي العاشــر 
لمنتــدى الوحــدة اإلســامية بلنــدن تحــت شــعار "اإلســام وحمات التشــويه"، 
ومؤتمــر المــرأة المســلمة بمدينــة مشــهد فــي إيــران، وقدمــت فيهــا ورقــة 
ــة  ــة لجال ــة المبارك ــد النهض ــي عه ــة ف ــرأة الُعماني ــازات الم ــن إنج ــل ع عم
الســلطان المعظــم - حفظــه اهلل ورعــاه- ، كمــا دعيــُت مؤخــرًا للمشــاركة 
فــي مؤتمــر " ســفراء مجلــس الســام العربــي األوروبــي " فــي شــرم الشــيخ 

ــة. ــر العربي ــة مص بجمهوري

ــي  ــي ف ــرفات " الثقاف ــق " ش ــر ملح ــة عب ــة الورقي ــم الكتاب ــي عال ــت ف دخل
جريــدة عمــان، وجريــدة الرؤيــة، وجريــدة الــدار الكويتيــة  ثــم ُعّينــّت فــي 
اللجنــة اإلستشــارية بمجلــة " شــرق غــرب " الفكريــة "، وأصبحــُت عضــوة 
فــي الجمعيــة العمانيــة للكتــاب واألدبــاء ثــم لجنــة الفكــر فيهــا. حتــى 
إســتطعنا بفضــل اهلل وتوفيقــه إصــدار جريــدة " شــؤون عمانيــة " اإللكترونيــة 
كـــ مديــرة للتحريــر فيهــا. والصحيفــة تصــدر عــن ) النهــار للحلــول الرقميــة ( 
ومختصــة بمناقشــة الشــأن المحلــي العمانــي ورصــد الحــراك المجتمعــي 
ــد  ــر". وق ــة الخب ــعار " مصداقي ــت ش ــام، تح ــرأي الع ــم ال ــي ته ــا الت والقضاي
كان إصــدار صحيفــة إلكترونيــة عمانيــة حلمــً راودنــي منــذ ســنوات عديــدة، 
وقــد تحقــق أخيــرًا، وأســأل اهلل ســبحانه وتعالــى أن يوفقنــا فــي اإلســتمرار 
ــإذن  ــلطنة ب ــي الس ــى ف ــة األول ــة اإللكتروني ــح الصحيف ــى تصب ــا حت بإصداره
اهلل تعالــى . إن المعرفــة ال يمكــن أن تنتــج إال بالقــراءة، وكمــا كتــب غوســتاف 
فلوبيــر قبــل مائــة عــام؛ فأنــه "كفــى بالمــرء حكمــة لــو عــرف جيــدا نصــف 

دزينــة مــن الكتــب".

وللشــعر مكانــة خاصــة فــي قلبــي فـــ فيــه أقلــب أوراق ذكرياتــي الجميلــة 
،وهوعالمــي الصغيرالمملــوء بالحــب والجمــال ، فقــد شــغفت بقراءتــه منــذ 
الصغر،كيــف ال وهــو ديــوان العــرب بــكل جــدارة، ولــذا؛ أختــم بهــذه األبيــات 

التــي كتبتهــا منــذ فتــرة قصيــرة  :

*األمــــــل *
للبعيـــد تـــــرفــرُف أَجنحــــــة حيـــاتي

لأَلفــــــق تـــرتجــــــــــي أَمـــــــــــــًا
شمعــــــــــة تضــــــُئ بقيــــة عمــــري

تنقــــذ مــــــا تبقــــــى من سنينـــــــــي
سعـــــــادة آخــــــرى منهـــــا تـــرتوي

فيضـــــً نقيـــــــً تنعــــُش جســـــــــدي

* الســــراب *
أَستطيع أن ألمحـــــــــــــــك 

وأَنت تقطف سنين عمـــــري
أَستطيع سماعـــــــــــــــــــك 
وأَنت تتلو ترانيــــم ظلمتــــي

تتجــاذب أَطراف الحديث مع الســـراب
تطفئ حرقة قلبــي بـــ أكــاليل الزهــور

قتلهــــــا الدهــــــر
لتنسيني حزنــــــــــً أَحـــببُت رفقتــــه

وتمسح دمعــــــًة
كانت يومـــــــً دفئــــــــــــً أَليــــامي

فــ شكرًا علـــــى شمعـــــــــــــــــــًة 

ُكنت قد أَهديتنـــــــــــي إيــــــــــــــاها

أَطفئـُتــها بــ صراخات األلــم واألنيـن


