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الرؤيــــــة:

تقدمي �أف�ضل خدمات ت�أمينية تكافلية متميزة تت�سم
باجلودة والثقة..
الرســالة:

نقدم للعمالء واملجتمع خدمات ت�أمينية مبتكرة بكفاء ة
�إدارية ومقدرة مالية عالية من خالل �أنظمة متطورة.
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نب�صم بال�شكر لكل اللذين منحونا ثقة على
ثقة لأن تكون الوثيقة مجلة الت�أمين الأولى
في ال�سودان عن جدارة وك�سب م�ستحق ،و�شكرنا
للأقالم الجديدة التي مهرت هذا العدد
بم�شاركات نعدها ك�سباً بالكواكب النيرات التي
منحتنا �شرف الإنتماء للوثيقة.

القراء الأعزاء...
�أنتم م�صدر �إلهامنا وتب�صر خطانا نحو م�ستقبل
الوثيقة وغاياتها الكلية ...تجدون بين طيات
هذا العدد مو�ضوعات جدة وحداثة ن�أمل �أن
تروقكم.
هيئة التحرير
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توا�صـــــــــــل

دكتور كمال جاد كريم

ي�شارك في م�ؤتمر االتحاد العام العربي للت�أمين
�شارك الدكتور كمال جاد كريم المدير العام
ل�شركة الت�أمين الإ�سالمية في فعاليات م�ؤتمر
الإتحادالعام العربي للت�أمين المنعقد بجمهورية
م�صر العربية في �سبتمبر الما�ضي بم�شاركة 42
دولة عربية وافريقية و�أوربية وكبرى �شركات
الت�أمين و�إعادة الت�أمين العالمية بهدف تطوير
�صناعة الت�أمين ؛ ويجيئ الملتقى تزامن�آ مع
اليوبيل الذهبي للإتحاد وهو هيئة عربية
ودولية تعمل على �أن تكون الم�ؤ�س�سة الرئي�سة
الداعمة ل�صناعة الت�أمين العربية ؛جدير بالذكر
�أن الدكتور جاد كريم عقد لقاءات مع نظرائه
الم�شاركين تناول خاللها �أفق العالقات الم�شتركة
و�سبل تطوير �صناعة الت�أمين التكافلي.

عالقات �شركة الت�أمين الإ�سالمية مع �شركات الإعادة وو�سطاء الت�أمين
عقدت �شركة الت�أمين الإ�سالمية العديد
من الإجتماعات مع وفود �شركات �إعادة
الت�أمين الإفريقية بكل من كينينا وغانا
حيث �إ�ستقبلت ال�شركة في الفترة الما�ضية
وفد �شركة كينيا ري وقال الأ�ستاذ �أبوبكر
عبدالرحمن م�ساعد المدير العام لل�ش�ؤن
الفنية �إن هذه فر�صة طيبة للتوا�صل مع
الوفد الكيني حيث تربطنا بهم عالقة
وطيدة وقد كانت زيارتهم لل�شركة مثمر ًة و
ت�صب في �إتجاه توطيد م�ستقبل العالقات
المتقدمة بين ال�شركتين كما عبر الوفد
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الكيني عن �سروره لزيارة ال�سودان
داعين لمزيد من التوا�صل و التع�أون بين
ال�شركتين.
في �سياق مت�صل �إ�ست�ضافت ال�شركة
وفد �شركة غانا ري وقال الأ�ستاذ باب
اهلل ال�صديق مدير �إدارة �إعادة الت�أمين
بال�شركة �أن زيارة الوفد الغاني تناولت
الق�ضايا الفنية المت�صلة بعمل ال�شركتين
وخل�صت �إلى تعزيز تبادل الخبرات والدعم
الفني.
كما نظمت �شركة الت�أمين اال�سالمية غداء

عمل بمطعم ال�ساحة اللبنانية بالخرطوم
على �شرف زيارة و�سيط الت�أمين ال�سيد
مارك اديموند مدير عام �شركة APG
البريطانية.
وقال اال�ستاذ حافظ مبارك م�ساعد
المدير العام لل�شئون المالية �إن زيارة
اديموند لل�سودان ت�أتي �ضمن تبادل
الزيارات وا�ستثمار فر�ص الأعمال في �سوق
الت�أمين ال�سودانية؛ ف�ض ًال عن بحث تقييم
�أطر العالقات الم�شتركة و�آفاق التع�أون
الم�ستقبلي.

ج�سر �شركة
الت�أمين الإ�سالمية..

وجد �إن�شاء ج�سر عبور الم�شاة ناحية �أمدرمان بمنطقة �أبو
�سعد الذي ت�شيده �شركة الت�أمين الإ�سالمية ترحيب ًا من �أهالي
المنطقة الذين عانوا كثير ًا في ال�سنوات الما�ضية من مخاطر
عبور الطريق وفقدوا في ذلك فلذات �أكبادهم وذويهم ،جدير
بالذكر �إن الج�سر هو الأول من نوعه لعبور الم�شاه في منطقة
�أمدرمان وتبلغ تكلفتة فاقت المليار جنيه (بالقديم)� ،إلى ذلك
يتابع الدكتور كمال جاد كريم المدير العام ل�شركة الت�أمين
الإ�سالمية ونائبه الدكتور �صالح ح�سيب ب�شكل دوري �سير
�أعمال الت�شييد بالج�سر ،ووجه جاد كريم ب�ضرورة مراعاة دقة
الجوانب الهند�سية وو�سائل ال�سالمة للعابرين.
من جانبه �أكد الأ�ستاذ �أحمد العر�ش م�ساعد المدير العام
لتطوير الأعمال ب�شركة الت�أمين الإ�سالمية على �إلتزام ال�شركة
ب�أدوارها الخدمية تجاه المجتمع وقال �إن �شركته تنفذ الم�شروع
على نفقتها �ضمن ن�شاطها للم�سئولية الإجتماعية لحل م�شكلة
الأهالي بتلك المنطقة ،ومن الم�أمول �أن يتم �إفتتاح الج�سر
قريب�آ وي�سبق ذلك حملة توعوية ل�سكان المنطقة والعابرين
ب�أهمية �إ�ستخدام الج�سر ل�سالمة الم�شاة.
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بانـــــــــــــوراما

إجتماع هيئة المشتركين رقم ()34

ترك �إجتماع هيئة م�شتركي �شركة الت�أمين الإ�سالمية رقم ()34
�إنطباع ًا �إيجابي ًا لدى حملة الوثائق حيث نوق�ش في الإجتماع الذي
عقد في مايو الما�ضي بقاعة ال�صداقة تقرير �أداء ال�شركة ،وتقرير
المراجع القانوني للح�سابات ،وتقرير هيئة الرقابة ال�شرعية ،وتوزيع
الفائ�ض على حملة الوثائق حيث بلغ �أكثر من  24مليار جنيه بالقديم)
و�إجازة هيئة الرقابة على الت�أمين و�إ�ستعرا�ض القوائم المالية –حيث
تبودلت الكلمات من رئي�س مجل�س �إدارة ال�شركة ومديرها العام حيث
تقدما في كلمتيهما بال�شكر للعمالء وحملة الوثائق على ثقتهم في
ال�شركة و�إنتمائهم لها كما �أ�شاد الدكتور كمال جاد كريم المدير
العام لل�شركة بجهود العاملين وعملهم بجد و�إخال�ص لتحقيق غايات
ال�شركة واعد ًا ب�إجزال العطاء وفاء ًا لهم �سيما و�أن �شركته ما�ضية
في تو�سيع مظلتها الت�أمينية تي�سير ًا لخدمة عمالئها ب�إ�ضافة العديد
من الفروع والمكاتب �ضمن خطتها للإنت�شار ورفع مالءتها المالية

التفويج
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ب�إفتتاح العديد من الأبراج لتعزيز مركزها المالي كما وجدت كلمة
ممثل الم�شتركين قبو ًال من �إدارة ال�شركة وعامليها مثمنين الأعمال
والنتائج التي الباهرة التي حققتها ال�شركة ف�ض ًال عن �أدوارها في
مجال الم�سئولية الإجتماعية وفاء ًا للمجتمع الذي التنفك ال�شركة من
الإلتزام تجاه ق�ضاياه ودعمها ،داعين ال�شركة لبذل مزيد من الجهود
في ن�شر ثقافة الوعي الت�أميني الذي حققت ال�شركة فيه خطوات
متقدمة وجاءت مخرجات الإجتماع في النقاط التالية:
	�إ�ستمرار ال�شركة في تو�سع �إ�ستثماراتها العقارية. تو�سيع م�ساهمة ال�شركة في �أن�شطة الم�سئولية الإجتماعية. الإهتمام بتوثيق تجربة ال�شركة في مجال الت�أمين التكافليب�إعتبارها �أول �شركة ت�أمين �إ�سالمية في العالم.
 -الإهتمام بالعاملين والمنتجين تدريب ًا وت�أهي ًال.

�إنتظمت �شركة الت�أمين الإ�سالمية في �شراكة ذكية
مع الإدارة العامة للمرور حيث جمعت بينهما كثير
من الأن�شطة ف�ض ًال عن �أن ال�شركة تعتبر الراعي
الإعالمي الح�صري للتفويج على مدى عامين
ما�ضيين وكان �شعار العام  2014م مو�سوم ًا بـ
�سالمتك تهمنا ،و�أثناء �إنطالقة التفويج بمنطقة
الباقير يوم  27رم�ضان الما�ضي عبر مديرعام
ال�شرطة للأ�ستاذ �أحمد العر�ش م�ساعد المدير
العام لتطوير الأعمال عن �سعادته لإهتمام

�شركة الت�أمين الإ�سالمية بال�سالمة المرورية
وثمن اللواء عادل�   أبوبكر   مدير الإدارة العامة
للمرور  الأدوار الإيجابية ل�شركة الت�أمين الإ�سالمية
ومن جانبه قال الأ�ستاذ /ن�صر الدين �إبراهيم
مدير �إدارة الت�سويق   ب�شركة الت�أمين الإ�سالمية
�إن �شركته ترعى البرنامج الإعالمي للتفويج  
كجزء من �أدوارها  للم�سئولية الإجتماعية و�أهمية
ال�سالمة المرورية.

نفطر سوا

يجمع ال�س ـ ـ ـ ـ ــم�ؤل خلف اهلل ومحمد عبد القادر و�إبراهومة
وعبد القادر �سالم و�آخرين.

وجد م�شروع (نفطر �سوا) الذي نظمته �شركة الت�أمين الإ�سالمية
ترحيب ًا وتفاع ًال جماهيري ًا وا�سع ًا بخلفية م�شاركة �أ�صدقاء ال�شركة
من الإعالميين والم�شاهير حيث يجيئ الم�شروع �ضمن �أن�شطة
ال�شركة للم�سئولية الإجتماعية بح�سبان �أن (نفطر �سوا) يمثل
�إلتزام ديني و�أخالقي و�إن�ساني بالدرجة الأولى من ال�شركة تجاه
الجمهور �سيما في جانب تعظيم �شعيرة ال�صيام.
وتقوم فكرة (نفطر �سوا) على �إ�سناد ال�صائمين العابرين بتقديم
وجبات �إفطار خفيفة للمارة وعابري الطريق قبل الإفطار ويتمحور
الم�شروع في ثالثة مواقع (كبري �أمدرمان قبالة ال�سالح الطبي،
م�ست�شفي �أمدرمان ،ميدان كركر للموا�صالت) حيث قاد المجموعة
الأولى (الأ�ستاذ ال�سمو�أل خلف اهلل والفنان عبد القادر �سالم
والمذيعة �سهام عمر والكابتن �إبراهومة والعقيد مالك �ساتي من
�شرطة المرور ،فيما �إ�شترك في الإفطار الثاني الأ�ستاذ محمد عبد
القادر رئي�س تحرير �صحيفة الر�أي العام وال�صحفي ال�شاب �أحمد

إفتتاح برج الصناعات

دند�ش والمذيعة مي�سون عبد النبي ،و�إ�شترك في المجموعة الثالثة
الفنان الخلوق طالل حلفا والكابتن محمد مو�سى المهند�س).
فيما فيما �أكد الأ�ستاذ حافظ مبارك م�ساعد المدير العام لل�شئون
المالية �إن ال�شركة ملتزمة ب�أدوارها تجاه المجتمع م�ضيف ًا ب�أن
ال�شركة مدت ج�سور التوا�صل مع �أ�صدقائها و�شركائها الإعالميين
للم�شاركة في حمالت توزيع الإفطارات و�أن�شطة ال�شركة الأخرى،
ويذكر �أن الم�شروع قدم نموذج ًا لل�شعور بالآخرين وت�أكيد معاني
الأخوة والتوادد والتراحم �سيما في م�ست�شفي الأطفال ب�أمدرمان
حيث تجاوزت المعاني م�شاركة الإفطار �إلى موا�ساة الأطفال
المر�ضى وذويهم كملمح �إن�ساني موغل في �سمو الم�شاعر الإن�سانية
كما لم يخلو الم�شروع ونزول الإعالمين والم�شاهير ومن�سوبي
ال�شركة �إلى الطرقات العامة من بع�ض قف�شات وممازحات عبر بها
المواطنين عن �سرورهم.

في تظاهرة �إقت�صادية �إجتماعية حملت دالالت الم�شاركة والتو�أمة
الخارجية ممثله في ح�ضور �سمو الأمير عمرو محمد الفي�صل �ألـ
�سعود الذي �شرف �إفتتاح برج �شركة الت�أمين الإ�سالمية –ال�صناعات
في يونيو المن�صرم والذي يت�ألف من من �أربعة طوابق مجهزة بكل
الخدمات وبتكلفة بلغت �أكثر من ( )11مليار جنيه بالقديم.
وي�أتي �إفتتاح البرج �ضمن منظومة ابراج ال�شركة في مختلف انحاء
ال�سودان في كل من (بورت�سودان ،مدني ،ك�سال ،و�سنار) ويمثل برج
ال�صناعات الذي يقع بالمنطقة ال�صناعية الجديدة بالخرطوم
�إ�ضافة معمارية و�إ�ستثمارية لوالية الخرطوم التي مثلها الدكتور
عبدالرحمن الخ�ضر والي الوالية ووزراء حكومته حيث �إمتدح
ال�شركة و�شرعية معامالتها بو�صفها �أول �شركة ت�أمين �إ�سالمية في
العالم م�شير ًا لتجربة حكومة واليته مع �شركة الت�أمين الإ�سالمية التي
�أوفت ب�إلتزامها تجاههم الى ذلك تم تكريم �سمو الأمير عمرو محمد
الفي�صل الـ �سعود الذي �إفتتح البرج بح�ضور والي والية الخرطوم
ومدير عام بنك في�صل الإ�سالمي ال�سوداني ورئي�س مجل�س الإدارة
والمدير العام ل�شركة الت�أمين الإ�سالمية.
وفي منحى مت�صل و�ضمن ن�شاطها للم�سئولية الإجتماعية تم ت�سليم
م�ست�شفى الخرطوم عدد(� )2سيارة �إ�سعاف تمت �صيانتها وت�أهيلها
بوا�سطة �شركة الت�أمين الإ�سالمية.
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أشرعة

موا�صلة لمبادرات �شركة الت�أمين الإ�سالمية في قيادة جهود
التوا�صل الم�ؤ�س�سي والجماهيري من منطلق �إلتزامها بخدمة
عمالء ال�شركة وجمهور الم�ستفيدين بما يفي بر�ضائهم ،و�أكد
الأ�ستاذ ن�صر الدين �إبراهيم مدير �إدارة الت�سويق ب�شركة
الت�أمين الإ�سالمية ت�ضافر جهود ال�شركة مع قطاعات المجتمع
الفاعلة وقادة الر�أي والفكر لزيادة الوعي الت�أميني وذلك ما
ذهب �إليه الأ�ستاذ /ال�سمو�أل خلف اهلل مدير الهيئة القومية
للإذاعة والتلفزيون بالت�أكيد على �ضرورة ب�سط ثقافة الت�أمين
بين فئات المجتمع ،كما�  أبدى �إ�ستعداده للم�ساهمة في دفع هذه
الجهود حاث ًا ال�شركة على الإ�ستفادة من ت�سخير كافة الو�سائط
10
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الإعالمية �سيما تلك المعنية بالخطاب ال�سمعي والب�صري.
وفي �سياق ذي �صلة �أكد الأ�ستاذ عو�ض جادين المدير العام
لوكالة �سونا للأنباء �أن �سوق الت�أمين في ال�سودان يحتاج لجهود
كثيرة للإرتقاء به وتجويد �صناعته ،م�ضيف ًا ب�أن و�سائط الإعالم
�سترمي ب�سهمها حتى تحقق بجهد م�شترك مع �شركات الت�أمين
تمام الفائدة والوعي الت�أميني.
وفي ذات ال�سياق زار وفد ال�شركة الأ�ستاذ محمد عبد القادر
رئي�س تحرير �صحيفة الر�أي العام بمنا�سبة توليه رئا�سة
التحرير ،ونقل له الوفد تهاني المدير العام ب�أمنيات التوفيق في
م�سيرة العمل ال�صحفي.

وقال الأ�ستاذ ال�شاعر الرقيق ا�سحق الحلنقي �إن م�ساهمته
المعرفية والتوعوية ب�ش�أن الت�أمين �ستكون عبر �إذاعة الم�ساء
وم�شاركته في من�شورات �شركة الت�أمين الإ�سالمية.
ولي�س بعيد ًا عن تفاعل ال�شركة مع عمالئها والم�ؤ�س�سات الوطنية
والرائدة في البالد ،فقد �شارك وفد من �شركة الت�أمين الإ�سالمية
في �إفطار رم�ضان هذا العام  1435هـ الذي دعا له ال�سيد محمد
خان مدير �شركة بترو �إنرجي الذي ثمن �أدوار ال�شركة وا�صف ًا
�إياها بلكنة هندية (�شركة تمام) ،والجدير بالذكر �أن �شركة
الت�أمين الإ�سالمية كانت قد كرمت ال�سيد خان في �إجتماع هيئة
م�شتركي �شركة الت�أمين الإ�سالمية رقم  34الذي عقد بقاعة
ال�صداقة في مايو الما�ضي.
كما �شارك الأ�ستاذ� /أحمد العر�ش م�ساعد المدير العام لتطوير
الأعمال في حفل بنك في�صل الإ�سالمي بمنا�سبة �إعادة ت�أهيل
فرع الجامعة الإ�سالمية � -أبو �سعد ،الذي �أعيد ت�أهيله بعد
تعر�ضه للخراب �إبان �أحداث ال�شغب الأخيرة حيث تولت ال�شركة
�سداد المطالبة.
مجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلة
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قالوا عن الوثيقة
ال�شيخ.علي جاوي�ش
مراقب عام االخوان الم�سلمين (ال�سودان)

�أهنئ �شركة الت�أمين الإ�سالمية على �سبق الن�شر الت�أميني والوفاء
للراحلين �أبد ًا( ..موالنا محمد يو�سف).

د.عبد الفتاح ق�سم ال�سيد
عميد �شئون المكتبات
جامعة افريقيا العالمية

د.عادل محمد يو�سف  -ع�ضو مجل�س
�إدارة �شركة الت�أمين الإ�سالمية

الوثيقة �سهم ي�صيب بالتوكيد على تقديم
ما يفيد الب�شرية في مجال الت�أمين.

المجلة تمثل ا�ضافة طيبة لمكتبة الجامعة.

عبد الرحمن محمد علي  -م�ساعد المدير العام (�شركة الت�أمين الإ�سالمية).
الوثيقة من عمق تجذر عالئقنا بجمهور ال�شركة وعمالئها..

�إدوارد �أ�سعد �أيوب
(رجل �أعمال)

�أ�شد على يد الدكتور كمال جاد كريم فالمجلة ل�سان
حال بليغ ..

د�.أزهري الطيب الفكي �أحمد – المدير العام ل�سوق الخرطوم للأوراق المالية

�أهنئكم ب�صدور العدد الأول من مجلة الوثيقة وقد ولدت عمالقة ،وتمنياتي لكم بالتوفيق في ن�شر
المعرفة والوعي الت�أميني بالبالد.

�سهام عمر  -مذيعة قناة النيل الأزرق

الوثيقة :مثل �إبت�سامة براقة يفتر عنها ثغر
داع التملك حياله الإالتلبية والقبول..

12
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عبد القادر العطا – مدقق لغوي

جاءت الوثيقة منوعة المواد رائعة التبويب وبديعة
الإخراج ،وقد ز�أوجت بين المهنية والتنوع في تناغم
مت�سق حيث جمعت ف�أوعت...

جالء �سيرة..

يا�سر يو�سف جدو

الن�سائم تن�ساب في �سكون المدينة هادئة وادعة فواحة برائحة الخبز المحم�ص والكيك
الإنجليزي ...طيوب ًا وطيوف ًا من الأمنيات العذارى تتراق�ص بلذاذة وهناءة.
�أ�شاح غطاء ال�صوف الرقيق عنه بعد تعرق ونوبة كحة خلفت مرارة بحلقه و�أف�سدت ذائقة
الخبز المح�شو بالتمر ورقائق الكيك بالع�سل على ر�شفات ال�شاي العراقي المعتق في
�صباحاته المرتجاة ،ومابين خياالت ور�ؤى النوم وترقب الفجر نه�ض مذعور ًا على �صياح
ونباح...
ً
توما�س فارينو ...تبا لك �أيها الخباز الأخرق فقد حرقت مدينتنا ب�إغفاءتك الك�سولة قالها
(عمدة لندن متغيظ ًا متلمظ ًا)...هرع الجميع بعد �أن �إحترق مخبز توما�س وتناقلت الريح
ال�سنة اللهب لتو�شك �أن تلحق بحي و�ستمن�ستر الأر�ستقراطي وق�صر الملك �شارلز الثاني
وكان حريق لندن الكبير بمنت�صف ليل � 2سبتمبر  1666و�إنتقل لو�سط المدينة مخلف ًا رماد
 13000منزل و  87كني�سة و 6وفيات و�إفتقر الجميع �إال من حاجة الهمت الإن�سانية فكرة
الت�أمين لمواجهة المخاطر في القرن الرابع ع�شر في بالد حو�ض البحر االبي�ض المتو�سط
و�إنتفعت الب�شرية من ذلك في الثورة ال�صناعية والت�أمين على الم�سئولية في القرن التا�سع
ع�شر.
وعلى �أي ف�إن بدايات الت�أمين في ال�سودان ظهرت مع (الحكم الثنائي الإنجليزي الم�صري)
في �صورة توكيالت تابعة لبيوتات تجارية �أجنبية ،وتعتبر �شركة الت�أمين الإ�سالمية هي الأولى
في العالم من حيث تطبيق تجربة الت�أمين التعاوني الإ�سالمي بالتطبيقات العملية كبديل
للت�أمين التجاري ،وذلك بعد �أن تم ت�سجيل بنك في�صل الإ�سالمي ال�سوداني ك�شركة م�ساهمة
عامة في العام  1977وقد برزت �ضرورة تغطية مخاطر الإ�ستثمار والتجارة و�أن�شئت �شركة
الت�أمين الإ�سالمية في  1979/1/22بوا�سطة بنك في�صل الإ�سالمي ال�سوداني مت�سقة مع
ال�شريعة الإ�سالمية منهج ًا ومق�صد ًا.
�شهدت ال�شركة نمو ًا م�ضطرد ًا في الأق�ساط المكتتبة وح�صة �سوقية كبيرة وقيا�سية في
الإجراءات والمعامالت والمطالبات ويطلق �أهل ال�سودان على ال�شركة نا�س (�أعقلها وتوكل)
وهو م�سمى �إلفة ومحبة را�سخة ...كما نالت ال�شركة ع�ضوية الإتحادات العربية والإفريقية
والإتحاد الآفرو �آ�سيوي للت�أمين والمنظمة الإفريقية للت�أمين والإتحاد العالمي ل�شركات
الت�أمين ،وتمتاز منتجاتها وخدماتها الت�أمينية بالتطور وتمددت جغرافي ًا بالعا�صمة والواليات
ويفي�ض حديث الم�ؤ�س�سات الإقت�صادية عن مالءتها المالية الكبيرة ومنظومة من الأبراج
حيث تدار الأعمال والمعامالت بكفاءة ب�شرية وتقنية الكترونية ع�صرية.
بتتبعنا لل�سيرة المهنية لل�شركة ينتهي بنا المطاف �إلى قائمة مديري ال�شركة بداية بال�سيد
محمد �صادق �شاودري وخلفه الدكتور عثمان عبد الوهاب وال�سيد ربيع ح�سن �أحمد و�إنتهاء
بالدكتور كمال جاد كريم ال�سيما و�أنه بن �سرحتها الذي غنى بها .وخالل فترته حققت
ال�شركة نمو ًا م�ضطرد ًا ومهنية في الأعمال والمعامالت حيث عمل على ت�أ�سي�س تجربته
في الإدارة التي تنطوي على قو�س وا�سع من منهج �أفاد منه بخلفيته المعرفية والمهنية
المتراكمة ،كما عمل على تو�سعة مظلة خدمات ال�شركة والإهتمام بالعن�صر الب�شري والتقني
تدريب ًا وت�أهي ًال و�إ�ستيعاب القدرات ال�شابة رهان ًا على الم�ستقبل الم�أمول ب�إذن اهلل.
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سوق التأمين
يحقق معدل نمو %41
د.محـ ـ ــمد الناير
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حقق �سوق الت�أمين بالبالد طفرة كبيرة ومعدالت نمو مقدرة ووفق ًا لتقرير بنك ال�سودان ال�سنوي
الثالث والخم�سون فقد بلغ عدد �شركات الت�أمين حوالي � 15شركة منها � 14شركة تعمل الت�أمين
و�شركة واحدة تعمل في مجال �إعادة الت�أمين وقد حدثت زيادة مقدرة في �إجمالي الأق�ساط حيث
قفزت من  896.6مليون جنيه عام 2011م �إلى  1.3مليار جنيه عام 2012م بمعدل نمو %41
وبلغ �صافي الأق�ساط  747.5مليون جنيه عام 2012م مقارنة بـ  565.3مليون جنيه عام 2011م
بمعدل نمو .%32.2
وبرغم الزيادة التي تحققت في �إجمالي و�صافي الإق�ساط �إال �أن الثقافة الت�أمينية ال زالت �ضعيفة
لدى العديد من �شرائح المجتمع فمن المعلوم �أن �شركات الت�أمين تهدف لحماية الأ�شخا�ص
والم�ؤ�س�سات في القطاعين العام والخا�ص من الخ�سائر المادية النا�شئة عن تحقق الخطر
المحتمل الحدوث م�ستقبال وي�شمل الت�أمين الممتلكات والت�أمين البحري والطيران وال�سيارات
والت�أمين الطبي ونالحظ معدالت الزيادة في ت�أمين ال�سيارات المملوكة للأفراد ت�أمين ًا �شام ًال
بد ًال عن ت�أمين الطرف الثالث الذي كان يمثل ن�سبة كبيرة في ال�سنوات الما�ضية ومع وعي و�إدراك
مالكي ال�سيارات بفوائد ومميزات الت�أمين ال�شامل حدثت زيادة مقدرة في الت�أمين ال�شامل ولكن
حتى الآن ال يعلم الجميع �أن هناك ق�سط ًا �إ�ضافي ًا للت�أمين �ضد ال�شغب والإ�ضطرابات والكل يتذكر
الأحداث التي �شهدتها الخرطوم بعد �إعالن خبر وفاة قرنق في حادث الطائرة وما حدث من
�إتالف كبير للمتلكات وهذه الحادثة جعلت ن�سبة مقدرة من الم�ؤمنين على ممتلكاتهم تنتبه
ل�ضرورة تغطية ال�شغب والإ�ضطرابات �ضمن الوثيقة ولكن هناك العديد من الممتلكات خارج
مظلة الت�أمين �ضد ال�شغب والإ�ضطرابات كما �أن المواطنين ال يعلمون العديد من �أنواع الت�أمين
المتاحة ومنها ت�أمين المنازل ومحتوياتها من �آالت و�أجهزة ومعدات و�أثاث لذلك ن�أمل �أن ت�سهم
كافة �شركات الت�أمين العاملة بالبالد في حملة توعوية �إعالنية مكثفة طوال العام لرفع الثقافة
الت�أمينية كهدف م�شترك لكل ال�شركات ثم تطرح كل �شركة حمالتها الإعالمية المكثفة لتو�ضيح
المميزات التي تقدمها ال�شركة للم�ؤمن له وهذا في �إطار التناف�س ال�شريف.
وما يميز �شركة الت�أمين الإ�سالمية التي �أن�ش�أها بنك في�صل الإ�سالمي قبل �أكثر من ثالثة عقود
ريادتها في مجال التكافل وقد تو�سعت ال�شركة في تغطياتها الت�أمينية ب�صورة كبيرة وقد و�ضح
ذلك من خالل االجتماع ال�سنوي الرابع والثالثون لحملة الوثائق الذي عقد نهاية مايو الما�ضي
وعر�ض من خالله تقرير الأداء للعام 2013م والذي �أو�ضح �أن ال�شركة قد حققت فائ� ًضا ت�أميني ًا
بلغ  24.2مليون جنيه مقارنة بـ  15.8مليون جنيه عام 2012م وقد بلغ حجم الزيادة في الفائ�ض
الت�أميني الذي يوزع جزء ًا مقدر ًا منه على حملة الوثائق  8.4مليون جنيه بن�سبة  %52.5وح�سب
التقرير ف�إن المبلغ الذي �سيوزع على حملة وثائق الت�أمين العام  7.3مليون جنيه كما �شهد
االكتتاب قفزة نوعية حيث بلغ  254.4مليون جنيه مقارنة بـ  181.5مليون جنيه عام 2012م
بن�سبة زيادة  %40مما ي�ؤكد �أن ال�شركة ت�ستحوذ على ن�سبة مقدرة من �سوق الت�أمين بالبالد وقد
�شهدت ال�شركة تو�سع ًا كبيرة في �إمتالك الأ�صول من خالل �إن�شاء عدد من الأبراج بالعا�صمة
والواليات.
ختام ًا :ن�ستطيع �أن ن�ؤكد �أن الت�أمين حالي ًا ال يغطي �إال ن�سبة قليلة من الأ�صول والممتلكات
للأ�شخا�ص والم�ؤ�س�سات العامة والخا�صة وبالتالي ال زالت الم�ساحة التي تحتاج لتغطية كبيرة
على م�ستوى المركز والواليات والمحليات مع التو�سع في تجربة الت�أمين الزراعي و�أن ي�شمل
القطاع الزراعي ب�شقيه النباتي والحيواني كما يجب زيادة معدالت الت�أمين للتمويل الأ�صغر
وبالتالي تكون �شركات الت�أمين قد �أ�سهمت ا�سهام ًا مقدر ًا في تو�سيع قاعدة الإنتاج بالبالد.

قالئد ال�شـــــرف
ورثة المرحوم عبد الواحد �صالح ح�سين  -الق�ضارف

�إ�ستلمنا �شيك دية المرحوم الذي توفي بحادث حركة في زمن قيا�سي من فرع �شركة
الت�أمين اال�سالمية بالق�ضارف ،وجزاكم اهلل خير ًا ون�س�أل اهلل لدكتور كمال جاد كريم
ولل�شركة دوام الإزدهار والتوفيق وال�سداد.
ال�سيد هاني �إبراهيم ابو �سالمة
المدير العام ل�شركة نورماندي للتنمية المحدودة

عبر عن �سروره لإلتزام �شركة الت�أمين الإ�سالمية و�سدادها لمبلغ ت�سعة مليون
جنيه تعوي�ض عن خ�سارته ب�إحتراق م�صنع اعالف يخ�ص �شركته.
محمد �إدري�س كومي  -عامل �سابق بال�شركة

�أتقدم ب�شكري للدكتور كمال جاد كريم المدير العام ل�شركة الت�أمين
اال�سالمية لإكرامي بمنحة حج للعام  1435م تكريماً لعملي ال�سابق و
تقاعدي عن العمل بال�شركة.
رابطة �أبناء مــــــــــروي

يزيدنا فخر ًا و�شرفاً م�ساهمتكم في �إحتفال رابطة
�أبناء مروي �أبو دوم لتكريم ابنهم عبد الجبار
�أحمد عبد الجبار �أول ال�شهادة ال�سودانية
للعام 2014 -2013م
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ملــــف

�سلطنة البـــــراءة
والمملكة الزرقــاء..

16

ـلة ــلة
مج ـمـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ـ ـ

2014م
أكتوبر2014م
الثاني� �أكتوبر
الع ـال ـ ـعـ ـ ـ ــددـددالثاني

�إفتتاح برج �شركة الت�أمين الإ�ســــــالمية بمدينة �سنار
الأمير عمرو محمد الفي�صل وف�ضل تور الدبة� ..إكرام وفادة
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ملــــف

الن�شيد الأول

تعرّى في خريفي و�شتائي
�س�أعود اليوم يا �سنَّار ،حيث الحلم ينمو تحت ماء الليل �أ�شجار ًا َ
ثم تهت ّز بنار الأر�ض ،تر َف�ص لهيباً �أخ�ضر الرّي�ش لكي تن�ضج في ليل دمائي
مت نجوماً في �سمائي
ثمر ًا �أحمر في �صيفي ،مرايا ج�س ٍد �أحالمه ت�صعد في ال ّ�ص ِ
�س�أعو ُد اليوم ،يا �سنّارُ ،حيث الرم ُز ٌ
بريق �أ�سود ،بين الذرى وال ّ�سفح،
خيط ،من ٍ
والغاب ِة وال�صحراء ،والثمر النّا�ضج والجذر القدي ْم .لغتي � ِأنت وينبوعي الذي ي�ؤوي نجومي،
الحب العظي ْم
صخرتي الزرقاء ،والنّار التي فيها تجا�سرت على ِ ّ
وعرق ال َّذهب المبرق في � َ
ا�س �سنّارَ ،افتحوا للعائد الليلة �أبواب المدينة افتحوا للعائد الليلة �أبوا َب المدينة
حرّ َ
فافتحواَ ،

18
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هكذا نظم محمد عبدالحي في �صدر
�سفر معلقته ذائعة ال�صيت ..العودة الى
�سنار على نحو يطلق فيه الن�ص �إ�شارات
تغازل جدلية العالقة بين منبت الروح
وم�سقط الر�أ�س ومنازل اخرى كثيرة
ي�ألفها االن�سان�،إال �أن ت�أويل هذه العالقة
يميل نحو جدران منابع الروح ،و�سنار..
�صاحبة الرواق والجذر القديم مدينة

تمددت على بالط المملكة الزرقاء التي
ت�ؤرخ بعام 1504م وتفي�ض مجلدات
التاريخ ب�سيرة وافرة لبالد ال�سنانير
مبرزة ماكان من �أف�ضل �سيماء تلك
المملكة الرواق حيث العلم والدين،
والوقف للكرم و�إ�ستح�سان الوفادة
وغيرها من ال�شيم الكريمة ف�ض ًال عن
�إختيار مدينة �سنار عا�صمة للثقافة

الإ�سالمية �سنة  ،2017وهي مدينة
تاريخية �إ�سالمية تقع في و�سط ال�سودان
الحالي على �ضفتي النيل الأزرق �شرق ًا
وغرب ًا ،وتتميز ب�أنها �أول مملكة �إ�سالمية
�أقيمت في �إفريقيا ،وذلك عقب �سقوط
مملكة الأندل�س مبا�شرة ،حيث �إ�ستمر
حكم الدولة ال�سنارية �آنذاك �أكثر من
 360عام ًا ،طبقت خاللها كل القوانين
مجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلة
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برح �شركة الت�أمين الإ�سالمية � -سنار
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الإ�سالمية وانت�شرت الثقافة الإ�سالمية ،وكانت �سنار قبلة
لكل العلماء من المغرب العربي ،الجزيرة العربية ،و�شمال
وغرب �إفريقيا ،ومن بين المزايا الأ�سا�سية للدولة ال�سنارية
�أنها �أ�سهمت في تكوين ال�شخ�صية القومية ال�سودانية الحالية
بمقوماتها الأفروعربية ،من خالل التفاعل والتمازج بين
الأ�صول الإفريقية والعربية.
وبمحاذاة ذلك التاريخ الذاخر بالعراقة و�إ�ست�شراف الم�ستقبل
ت�سير مدينة �سنار على خطى معمارية نحو الحداثة ومن �أبرز
معالم المدينة برج �شركة الت�أمين الإ�سالمية الذى غدا �سهما
لبو�صلة الإ�شارة في المدينة ولي�س البرج من ترف المباني
بقدر مايمثل في المعاني مكانة �سنار ومركزها التجاري
والإقت�صادي ووفاء ًا من ال�شركة لعمالئها وتطوير ًا لخدماتها
فقد ّ
خف كل من �سمو الأمير عمرو محمد الفي�صل �آل �سعود
ع�ضو مجل�س �إدارة بنك في�صل الإ�سالمي والأ�ستاذ /محمد
ح�سن ناير رئي�س مجل�س �إدارة �شركة الت�أمين الإ�سالمية
والدكتور كمال جاد كريم المدير العام و�إدارته العليا وحكومة
و�أعيان الوالية يتقدمهم رجل الأعمال والخير والبر والإح�سان
ف�ضل ح�سن محمد علي (تور الدبة) للتوقيع على �شهادة
ميالد برج �شركة الت�أمين الإ�سالمية بمدينة زه ـ ـ ــرة ال�شم�س،
ت�أخذك ب�إبهار عند مدخل �سوق �سنار مالمح �شموخ وجمال
هند�سة برج �شركة الت�أمين الإ�سالمية وبريق مدخله الزجاجي
الآخاذ وظالل لونه ال�شم�سي عند الإ�شراق والمغيب فيبدو
مثل زهرة ال�شم�س وت�سجد عند المدخل باحته الرحيبة ناحية
ال�شرق ،ويقع البرج في اربعة طوابق بثالث واجهات مك�سوة

بالكالدن الفاخر كما �أن البرج مزود بكافة خدمات الكهرباء
والمياه بجانب مولد �إحتياطي ف�ض ًال عن ادوات ال�سالمة و
ال�شبكات الإلكترونية وم�صعد كهربائي حديث هو الأول من
نوعه في المدينة ،ووفر البرج مواقع �إ�ستثمارية متميزة تمثل
معار�ض وا�سواق تجارية متميزة بالمدينة.
ق�صـ ـ ــر م�شيد:
يعتبر برج �شركة الت�أمين الإ�سالمية فرع �سنار من الإ�ضافات
المعمارية الحديثة للمدينة وهو البرج ال�ساد�س في �سل�سلة
�أبراج ال�شركة في (الخرطوم البرج الرئي�سي -ال�صناعات
 مدني -بورت�سودان� -سنار) وقريب ًا (ك�سال) وتبلغ �إجماليتكلفتة الإجمالية حوالي ع�شرة مليار جنيه(بالقديم)
خدمات متكاملة للعمالء
درجت �شركة الت�أمين الإ�سالمية على تطوير خدماتها
ومنتجاتها ومن ذلك نهجها في فرع ال�شركة ب�سنار حيث �إنتقت
بعناية طاقم العمل مدير ًا وعاملين نذروا وقتهم وخبرتهم
لخدمة عمالء ال�شركة ،ويعتبر البرج بيئة عمل مثالية ومحاولة
لحوز ر�ضا العمالء من خالل الخدمات المقدمة.

مدير وموظفو �شركة الت�أمين الإ�سالمية� -سنار
مجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلة
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بروف�أيل

ف�ضل ح�سن محمد علي (تور الدبة)
 ولد  – 1936والية �سنار در�س تعليمه الأولي بالبر�سي ثم الحاج عبداهلل و�إ�شتغل في �سن باكرةبتجارة محدودة بمنطقة ود الحداد حيث ورثها عن عمه حاج علي تور الدبة.
 نقل ن�شاطه التجاري لمدينة �سنار عام 1961الن�شاط االقت�صادي:
 �شركة ف�ضل تور الدبة للغالل. �شركة البر�سي للإ�ستثمار الزراعي. �شركة البر�سي ل�صناعة الزيوت. �شركة �سنار للنقل والإ�ستثمار.� -شركة فال للمواد البترولية.

الن�شاط ال�سيا�سي والخدمي:
 من الم�ؤ�س�سين لـ ـ بنك في�صل اال�سالمي ال�سوداني – البنك اال�سالميال�سوداني – بنك البركة ال�سوداني)
 ع�ضو المجل�س الريفي لوالية �سنار 1967 ع�ضو مجل�س ادارة �شركة الدمازين للزراعة والإنتاج الحيواني .1980 عين في مجل�س ال�شعب الإقليمي للوالية الو�سطى 1982ال�سناري
 ع�ضو المكتب ال�سيا�سي للحزب الإتحادي الديمقراطي وممثل الدائرة 110رجل الأعمال ّ
�سنار)بالجمعية الت�أ�سي�سية .1986
ف�ضل ح�سن محمد علي
 رئي�س الحزب الإتحادي الديمقراطي بالواليات الو�سطى ع�ضو مجل�س �إدارة جامعة �سنار لعدة دورات. ع�ضو مجل�س �إدارة البنك الإ�سالمي ال�سوداني لعدة دورات رئي�س م�شروع كهرباء �شرق �سنار رئي�س مجل�س ادارة �شركة �سنار للغزل والن�سيججود وكرم بال حدود
 رئي�س لجنة طريق �سنار – ود العبا�س البر�سي رئي�س �أول لجنة لم�ست�شفي ود العبا�سرجل تالزم �إ�سمه مع كثير �سجايا ومكرمات وثقتها  -ع�ضو مجل�س �إدارة �شركة الخياري الزراعية
�سيرته وم�سيرته الإن�سانية المطبوعة في ذاكرة � -شارك �ضمن وفد ال�سودان الم�شارك في التوقيع على اتفاقية نيفا�شا لل�سالم
حا�ضر وتاريخ مدينة �سنار ،و�أدنى درجات ال�شهادة 2005

(تور الدبة)

في حقه تواتر ال�سير والأخبار عن ع�صاميته ووفائه
لمرتع �صباه �سنار بما يقر الف�ؤاد من عمل جليل تجود
به يد خ�ضراء على ح�سن �سيرة و�سريرة وفي�ض كرم
التخطئه العين في مجل�سه حيث ال حاجب لزواره
العوام و�أهل المكانة ،وقد �أ�سهم بوطنية مخل�صة
لبالده فلم تحدثه نف�سه بهجرة �إال بث �أ�شواقه ل�سيد
الورى ح�سان خير العالمين محمد ،و�آثر �أن ي�سهم
ب�شركاته في دعم الإقت�صاد القومي ونه�ضة والية �سنار
التي �أ�سهم في دعم م�ؤ�س�ساتها الخدمية والدعوية،
وكنيته تور الدبة حيث ورثها عن جده لأبيه في كناية
وال�سمو.
عن ال�شهامة ّ
نوثق �أدناه لمحطات في �سيرة الرجل ربما التفيه قدراً
على �سعة قو�سه ولكنه حقيق ب�أكثر منها:
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عالقته ب�شركة الت�أمين الإ�سالمية :
 وكيل �شركة الت�أمين اال�سالمية ب�سنار قبل �إفتتاح مكتب ال�شركة ب�سنار �إحت�ضن مكتب �شركة الت�أمين اال�سالمية بعد افتتاحه ب�سنار في مبنى �شركته �ساهم في تطوير ونماء �شركة الت�أمين الإ�سالمية يعتبر الأب الروحي ل�شركة الت�أمين الإ�سالمية ب�سنارعالقاته الخارجية :
 �سمو الأمير محمد الفي�صل ال�شيخ �صالح الكامل م�ستثمرين عرب و�أفارقة و�أوربيينتكريم م�ستحق:
 كرمه رئي�س الجمهورية ال�سيد عمر ح�سن احمد الب�شير 2008 نال درجة الماج�ستير الفخرية من جامعة �سنار 2004 -كرم من قبل جهات عديدة.

القطب المريخي /عمر محمد الح�سن الطاهر

(حاج علي)

من �أهم �ألأ�سماء الريا�ضية واالجتماعية بمدينة �سنار �أ�سهم
بحيوية في �أن�شطة تطوير المدينة ويعتبر �أحد الأع�ضاء الفاعلين
في الحراك المجتمعي بمدينة �سنار ،يمتاز بروح الدعابة والب�ساطة
والكرم هفو ًا لخدمة الآخرين حيث ت�سبقه �إبت�سامته وترحيبه بعمالء
�شركة الت�أمين اال�سالمية حتى ك�سته هالة من حب الجميع �أهلته
لتمثيل قمة هرم �شركة الت�أمين الإ�سالمية بفرع �سنار ك�أول مدير
ل�شركة الت�أمين اال�سالمية – فرع �سنار – ومازال يعطي بال من وال
�أذى حتى الآن.

محطات في ال�سيرة الذاتية والإنجازات

 ولد بمدينة �سنار التقاطع .1964 متزوج و�أب لثالث بنات وولد. عمل ب�شركة �سنار للغزل والن�سيج.	�أول مدير ل�شركة الت�أمين الإ�سالمية بمدينة �سنار – 1993وحتى تاريخه.
	�أ�سهم في ترفيع مكتب ال�شركة �إلى فرع في .2008 �شهد عهده �إن�شاء برج �شركة الت�أمين الإ�سالمية � -سنار ك�أحد�أهم المعالم بالمدينة ف�ض ًال عن تطوير خدمات ال�شركة.

ع�ضوية و�أن�شطة:

 العب ثم مدرب نادي المريخ الريا�ضي لكرة القدم – �سنار. ع�ضو مجل�س �إدارة نادي المريخ – �سنار. �سكرتير رابطة النا�شئين – �سنار. مدير دائرة الكرة بنادي المريخ الريا�ضي – �سنار. ع�ضو جمعية الهالل االحمر ال�سوداني – �سنار. ع�ضو جمعية مر�ضى الكلى – �سنار. -رئي�س اللجنة ال�شعبية للحي الأو�سط – �سنار.

تكريم و�إ�شادة م�ستحق.

 كرم من قبل اللجنة ال�شعبية لمنطقة كريمة البحر – �سنار. كرم من قبل رابطة �سنار التقاطع الثقافية.مجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلة
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العواقب الخفـــية
للحوادث المهنية
بقلم مهند�س  /مرت�ضى م�صطفي دعوب
خبير في هند�سة ال�سالمة المهنية وال�صناعية

قبل الإ�ستر�سال في الحديث عن الحوادث و م�آالتها البد من التعر�ض لثقافتنا ونظرتنا لمفهوم ال�سالمة المهنية
والعامة ،فقد درج مجتم ُعنا على تقييم �ش�أن ال�سالمة كظاهرة ترف فكري تتطلب قدراً وافراً من الإمكانات المالية
الهائلة والإ�ستقرار ال�سيا�سي والأمان وفيما عدا ذلك ينبغى �أن يتقوقع ذلك المفهوم في �صورة وجاهة �إجتماعية �أو
مظاهر جوفاء ُتح�شد لإجازة موا�صفة �سرعان ما تتال�شى بعد الح�صول على �شهادتها وهو ما يحدث في بالدنا الآن.

و لذلك نجد �أن تناولنا لق�ضايا ال�سالمة اليتجاوز �أمر تعيين
م�شرف يرتدى �صديري ًا فاقع اللون لتوزيع �أو لمراقبة �إرتداء
القفازات والأحذية الواقية والخوذات في بع�ض مواقع البناء
والم�صانع �أو و�ضع عدد من طفايات الحريق في ردهات المباني
�أو بال�سيارات لتجديد تراخي�صها الدورية عالوة على �أن
المو�ضوع برمته في �أدبياتنا وثقافتنا عبارة عن ثرثرة و�شطحات
يتم�شدق بها بع�ض المتنطعين لت�ضييع الموارد ولعلنا قد الحظنا
�أن وظيفة م�سئولي ال�سالمة في معظم م�ؤ�س�ساتنا اليوم ال
تعدو كونها مر�آب ًا ُيخزّن فيه المغ�ضوب عليهم من الموظفين
24
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والمهند�سين لإ�ستنزاف طاقاتهم في التقييمات والدرا�سات
والطوافات والغو�ص في التبويبات النظرية بقوائمها الطويلة
ومن ثم يتم الق�ضاء عليها بال�ضربة القا�ضية تحت م�سوغات
�شتى �أولها قلة الإمكانات المالية وال�ضوائق الإقت�صادية و�آخرها
ان�شغال ا�صحاب القرار بالإجتماعات اليومية الطويلة والهامة
المتعلقة بالإنتاج حيث ال يتوافر لديهم وقت لل�سباحة في بحور
الخياالت الجامحة...
لكل لهذا ت�أتى مبادرتنا للم�ساهمة في تغيير الكثير من هذه
المفاهيم المغلوطة والقناعات ال�سلبية حول مفهوم وتطبيق

ال�سالمة المهنية.
ُيع ّرف الحادث ( )accident- incidentب�أنه واقعة غير مرغوبة
وغير متوقعة وغير مخطط لها تخ ّل ُف �أ�ضرار ًا متفاوتة الفداحة
والمقادير والأ�ضرار الناجمة عنها تتمثل في محورين ،محور
ب�شري ومحور مادي ،وتظهر الأولى في �صورة �إ�صابات خفيفة
�أوج�سيمة �أو مميتة( )minor, major & fatal injuriesهذا
�إذا نظرنا �إليها من حيث ال�شدة والفداحة ( )severityبينما
ت�صنف الإ�صابات من حيث الفترة الم�ستغرقة وزمن التعر�ض
لم�صادر الخطر �إلى �إ�صابات لحظية ومزمنة (acute -
 )chronicفال�سقوط والإ�صطدام وال�صعقات الكهربائية
�إ�صابات لحظية بينما تعتبر حاالت تل ّيف الرئتين لعمال م�صانع
الأ�سمنت �أو �أمرا�ض الع�ضالت والعظام لدى عمال التحميل �أو
�أمرا�ض الأذن الو�سطى عند عمال المطارات الحربية �إ�صابات
مزمنة
.)Chronic occupational disease =prolonged exposure time

�أما المحور المادي فتظهر نتائجه في �صورة خ�سائر مبا�شرة و
هي معروفة للجميع من �أعطال وتلف في عنا�صر الإنتاج والأ�صول
المتعلقة به بينما تقبع الخ�سائر الخفية للحوادث كامنة وغير
ظاهرة للعيان مما يحدو بنا �إلى الإ�شارة �إليها لتبيان خ�سائرها
الباهظة وت�سليط ال�ضوء على تكاليفها والتي ربما تفوق في بع�ض
الأحيان تكاليف الماكينات والأجزاء المعطوبة من خطوط
الإنتاج ومثالها الأموال التي �ست�صرفها الم�ؤ�س�سة لتغطية
من�صرفات لجان التحقيق والتي تتقا�ضى �أتعابها مبالغ طائلة
عن كل �ساعة عمل وهناك تكاليف عالج الم�صابين عبر الت�أمين
ال�صحى والأموال التي تتحملها ال�شركة كتكاليف �إ�ضافية في
حاالت تحويل الم�صاب �إلى مراكز طبية �أف�ضل �أهلية �أو ربما

يتطلب الأمر تلقي العالج خارج البالد ،كذلك ال نن�سى ثمن
الوقت ال�ضائع المفتر�ض تخ�صي�صه للإنتاج والذي �سيمر دون
تحقيق �أي عائد مادي مقابل المرتبات التي يتوا�صل �صرفها
للعاملين بغ�ض النظر عن �أي اعتبار ،وهناك تبرز تكلفة �سد
فراغ العمال الم�صابين بعمال �آخرين وميزانية مرتبات �إ�ضافية
دون �إيقاف �صرف مرتبات العمال الم�صابين وتعوي�ضاتهم
عن الأ�ضرار الج�سمانية والتي قد تكلف �أموا ًال باهظة بح�ساب
ن�سبة العجز وفق ًا لأهمية الع�ضو الم�صاب وقابليته للتعافي
من عدمها ()reversible- irreversible somatic damage
حيث ت�صرف مبالغ متعارف عليها في مكتب العمل عن بتر
الأ�صبع الواحد �أو الكف �أو الذراع �أو القدم �أو ال�ساق �أو ال�شلل
الجزئي و الكامل ،هنا يجب �أن نقف لنذكر �أهمية الت�أمين في
تغطية عواقب الكوارث والإ�صابات في حالة حدوثها  -القدر
اهلل  -حيث تقي �صاحب العمل من من�صرفات باهظة تخلف
لديه عل ًال مادية تع ّوق م�سيرته الإ�ستثمارية �أو تُعطل �سعيه نحو
تحقيق الأرباح الم�ضمونة وال�سريعة حيث تبرز متالزمة ال�سالمة
والت�أمين ك�أهم مقوم من مقومات نجاح الم�شروعات الكبيرة
والجادة.
يتوا�صل �شرحنا للخ�سائر الخفية فتظهر لنا تكلفة تدريب العمال
البدالء ل�ضمان جودة الإنتاج و�سرعة العمل ومالزمتهم الل�صيقة
خالل الأيام الأولى في العمل ريثما يت�أقلموا على العمل ومخاطره،
�أي� ًضا هناك الخ�سائر التي تحدثها الربكة الإدارية التي تحدث
عقب كل حادث من تقديرات خاطئة وتخبط في تقدير التكاليف
وتحمل نفقات الإ�ضافات الطارئة وقلة الخيارات و�ضيق الزمن
كما �ستتاثر مبيعات ال�شركة  -حتم ًا  -كنتيجة لل�سمعة ال�سيئة
التي �ستلحق بها عقب وقوع حادث �سببه ال�سذاجة والتهاون في
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تناول �ش�أن ال�سالمة ،وال يفوتنا ذكر تكاليف �إ�صالحات الأ�ضرار
العامة بالموقع من جدران و طالء و�أر�ضيات و�أبواب وعوازل
وفوا�صل ودواليب و�أرفف و�أ�سقف و�إعادة ت�أهيل �أنظمة الإ�ضاءة
والإمداد المائي والمجاري والأثاث والحوا�سيب وكوا�شف الحريق
و�أنظمة الإنذار المبكر والإطفاء التلقائي ولوحات التحكم التابعة
لها وكاميرات المراقبة حيث يمثل مجموعها مبالغ ًا مالية هائلة،
�أي� ًضا هناك تكاليف تعوي�ضات الأ�ضرار داخل و خارج الم�ؤ�س�سة
من �إتالف لمباني الغير �أو نفوق حيوانات �أو تلف زراعة ب�سبب
التلوث وكمثال لذلك نذكر الخ�سائر التي تكبدتها �شركة يونيون
كاربايد الأمريكية المالكة لم�صنع بوبال للمبيدات الح�شرية في
الهند والذى ت�سرب منه غاز ال�سيانيد فق�ضى على 300،000
�شخ� ًصا خالل ب�ضع �ساعات حيث نالحظ �أن ال�شركة المعنية
قد تحملت الجزء الأكبر من تعوي�ضات ال�ضحايا  60،000دوالر
عن كل متوفي �أو م�صاب وذلك لإخاللها بالإلتزام ب�شروط
وترتيبات ال�سالمة المتفق عليها فيي بولي�صة الت�أمين فتكبدت
( )Union Carpidب�سبب هذا الإهمال خ�سائر ًا مالية باهظة
�أرهقتها لع�شرات ال�سنين و�أ�ساءت ل�سمعتها التجارية �أيما �إ�ساءة
في �سوق الكيماويات على م�ستوى التجارة الدولية.
وربما يتطلب الأمر من�صرفات للق�ضاء والمحاكم والمحامين
واللجان القانونية بخبرائها المحليين �أو الم�ستقدمين من
الخارج وبعد كل هذه الخ�سائر ال منا�ص من زيادة االق�ساط
ال�شهرية من قبل �شركة الت�أمين بعد الحوادث الكبيرة �أو
ال�صغيرة و ذلك لإرتفاع درجة المخاطرة بالت�أمين على �شركة
ذات �سوابق �أو معروفة بالإهمال وتكرار الحوادث.
ً
�ش�أن ال�سالمة كغيره من ال�شئون ينبغي �أن يدار وفقا للمنظومة
الإدارية الحديثة فيبد�أ بال�سيا�سات الملزمة للإدارة العليا
لتوفير كل متطلبات العمل الآمن من مواد وتدريب على الأداء
الآمن وعلى �أف�ضل الإجراءات الأ�صيلة والتفاعلية (Active
 )Reactive - Proactiveبما يفي بمتطلبات المحافظة على
�سالمة الب�شر والموارد ومن تقييمات مثلى لكل �أنواع المخاطر
الم�صاحبة للإنتاج �أو المتعلقة به وطرق الوق�أية منها ،كذلك
تت�ضمن المنظومة الإدارية الحديثة التخطيط الذي يت�ضمن
و�ضع كل الإحتماالت في الح�سبان وتهيئة �شروط الجاهزية
المثلى لمواجهة كافة التغييرات المحتملة على المدى الطويل
والق�صير ،وتلي ذلك خطوة هامة للغ�أية وهي مرحلة التنفيذ
�أو الت�شغيل فت�سخر لها كافة الإمكانات من حلول هند�سية
26
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و�إدارية للتقليل من المخاطر �أثناء العمل فتو�ضع في الإعتبار
حلو ًال لم�شاكل المنا�شط المختلفة ومخاطرها الميكانيكية
والفيزيائية والكيميائية والبيولوجية والإيرغونومية التال�ؤم بين
الإن�سان وما يحيط به من موجودات و�آالت وم�ساحات) ،وت�أتى
مرحلة القيا�س لمقارنة النتائج الحالية بالقيم المثلى لتحقيق
الأهداف المبينة في ال�سيا�سات فت�أتي م�ؤ�شرات الأداء )KPI
ك�إح�صاءات الحوادث والحوادث الو�شيكة وتركيزات العنا�صر
ال�ضارة و�سرعات دوران الماكينات ومعدالت الغياب والتذمر
والإ�ستقاالت وال�شكاوى والأمرا�ض والأعطال وغيرها لتمثل في
�آخر المطاف تقييم ًا حقيقي ًا لنظم ال�سالمة وفاعليتها وفق ًا
لنتائج الفحو�صات والإح�صاءات ،تعقب ذلك مرحلتي المراجعة
والتدقيق لإختبار كافة التفا�صيل الدقيقة ومعرفة جدوى
ترتيبات ال�سالمة المتاحة حالي ًا في كل مرحلة من مراحل
الإنجاز ومقارنتها بالأهداف المو�ضوعة.
من المهم لفت النظر �إلى �أن معظم الكوارث التي تخلف
ا�ضرار ًا فادحة قد يكون �سببها حالة غير �آمنة �أو ت�صرف غير
�آمن والحالة الغير �آمنة هي ظروف �أ�صيلة �أو م�صاحبة ت�سبب
الإ�صابات والكوارث ذات الخ�سائر مثل �ضعف تدريب العامل
على فنون التطبيق الآمن والت�صرف الأمثل في حاالت الطوارئ
مثل �سائق الكالرك (الرافعة ال�شوكية) ففي حالة �ضعف تدريبه
ربما يت�سبب في �إ�سقاط مواد ذات قيمة من عل �أو يت�سبب في
�إ�صابة غيره ،وربما تكون مجرد عدم �إ�ستواء الأر�ضية والتي ربما
تت�سبب في تعثر العاملين �أو �سقوطهم �أو عدم توفير واقي من
العنا�صر الدوارة مثل ال�سيور والترو�س (..)Guard
�أما الت�صرف غير الآمن فهو مخالفة للإجراء الآمن المتعارف
عليه مثل الإخالل بالت�سل�سل المقرر لإنجاز الأعمال بحجة
�إخت�صار الوقت �أوعدم الإلتزام بالإجراءات الإحترازية مثل
ف�صل التيار الكهربائي عند الإ�صالحات �أو �إ�صالح الماكينة دون
�إيقافها �أو بدون ت�أمين �إعادة دورانها عن طريق الخط�أ.
في ختام هذا التطواف نخل�ص �إلى حقيقة هامة مفادها �أن
الأعمال التي ال ت�ست�صحب متالزمة الت�أمين وال�سالمة تجازف
ب�سمعتها و�أرباحها وربما بر�ؤو�س �أموالها �أيما مجازفة فالحظ
الخارق الذي نعتمد عليه دوم ًا لن يكون حليف المتهاون بهذه
المفاهيم في كل مرة ودونكم حوادث ًا وقعت في بع�ض المرافق
الإ�ستثمارية وال�صناعية الكبرى في بالدنا خالل الأعوام
الأخيرة كبدت �أ�صحابها خ�سائر ًا تفوق كل خيال.

الت�أمين الزراعي...
الأر�ض وال�سقيا
القاعدة الأ�سا�سية لوجود �أي خدمة �أو �سلعة ومن بينها خدمات الت�أمين و�إعادة الت�أمين هي وجود من
يحتاج �إليها ،بمعنى �آخر خدم ًة لحاجيات الإن�سان (وجود زبائن) ،كما �أن على الدولة توفير الخدمات
التي من �ش�أنها التطوير والنهو�ض بالأن�شطة التي يمار�سها غالبية مواطنيها� ،إال �أن هذه القاعدة ما
عادت من الثوابت التي يبنى عليها ،بعد �أن �أ�صبحت الخدمات وال�سلع تفر�ض فر� ًضا ب�آلة الإعالن
والدعاية  -في بع�ض الأحيان � -أو بقانون كما يحدث لت�أمين ال�سيارات الإلزامي في ال�سودان (�سيا�سة
الأمر الواقع) ،وبالتالي عندما ت�سمع كلمة ت�أمين يتبادر الى الذهن مبا�شرة ت�أمين ال�سيارات ،فيما
�أن هناك �أن�شطة �إقت�صادية يمار�سها �أكثر من ( )%70من ال�سكان ال تجد هذه الو�ضعية وهي ت�ستحق
هذا ...اال وهي الزراعة.
وبما �أن ال�سودان يعد بلد زراعي وم�ستقبله مبني على الزراعة ولي�س على غيرها �إال �أن حجم
الإكتتاب في هذا القطاع �ضئيل ،كما �أنه وظف في مناطق محددة وم�شاريع مختارة من غير تعميم
على المزارعين كافة بح�سبان �أن هناك تجاهل تام للزراعة التقليدية والتي هي �أ�سا�س الزراعة في
ال�سودان.
وهذا الق�صور الكبير ال نعلقه على �شركات الت�أمين لأنها ال ت�ستطيع فعل ذلك بمفردها بل نعلقه
على الدولة والحكومات والتي من المفتر�ض �أن ت�ساهم بـ ( )%70من مبالغ الت�أمين على الزراعة
باعتبارها الم�ستفيد الأول ،ثم تحاول خف�ض الم�ساهمة �إلى ما دون ( )%30حال �إ�ستقرار الو�ضع،
و�أ�صبح الت�أمين الزراعي كالت�أمين على ال�سيارات مع العلم �أن مخاطر الت�أمين على الزراعة هي
الأعلى ،و�أن المخاطر التي تغطيها هي كثيرة ومتنوعه من بينها الغرق ب�سبب ال�سيول والفي�ضانات
والعط�ش ب�سبب �إنعدام الأمطار �أو �سوء توزيعها والآفات والأمرا�ض والحرائق والنفوق والإجها�ض
للموا�شي وغيرها من المخاطر.
وبالرغم من �أن الدولة التزمت ب�سداد ( )%50من الأق�ساط الكلية الم�صدرة للمحا�صيل في
القطاعات كافة في الموا�سم من 2002م – 2007م بل و�أن�ش�أت �صندوق درء المخاطر ودعم الت�أمين
الزراعي في نهاية 2003م ،لت�شجيع ودعم �شركات الت�أمين وتحقيق ا�ستقرار للمنتجين وغر�س روح
التكافل بين المزارعين وتطوير القطاع بنقل التقانات الحديثة� ،إال �أن ذلك لم يحفز �شركات الت�أمين
للدخول في الت�أمين الزراعي بجدية وما زالت هناك �شركة �أو �شركتين فقط هي التي تقدم خدمات
الت�أمين الزراعي وبالتالي ال ت�ستطع تغطية هذا القطاع الذي ينت�شر في كل واليات البالد.
ومعلوم لدى الجميع ب�أن الت�أمين الزراعي مهم جد ًا �إذا �أردنا �أن ن�ؤ�س�س لنه�ضتنا الزراعية و�أن تكون
لنا �إ�سهاماتنا ،وهو القطاع الذي تهتم بت�أمينه الدول العظمى كالواليات المتحدة االمريكية واليابان
والهند و�إيران وبدعم مبا�شر من حكوماتها وال ت�ساوم فيه.
فقد �آن �أوان تطبيق الت�أمين الزراعي على قائمة �إهتمامات �شركات الت�أمين في ال�سودان بجانب
مطلوبية توفير ت�سهيالت من الم�ؤ�س�سات المالية كالم�صارف ووكاالت التمويل الزراعي م�ستفيدين
في ذلك من التجربة والممار�سات ال�سابقة.

د� .أنور �شمبال
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المسؤولية المجتمعية
في شركات التأمين
�شاع بين ال�شركات والم�ؤ�س�سات التجارية م�صطلح جديد يطلق عليه الم�س�ؤولية
االجتماعية لل�شركات ،وهو م�صطلح حديث يختلف عما تقوم به بع�ض هذه
ال�شركات والم�ؤ�س�سات في ال�سابـق من �أن�شـطة كانـت تقع تحـت م�سمى (الأعمال
الخيرية) ،وذلك من خالل التبرعات �أو المنح لت�صبح �أعما ًال اجتماعية لها �أثر
وا�ضح في المجتمع ،وت�سهم في معالجة م�شكلة �أو م�شكالت لقطاع محدود من
المواطنين ،ولها �صفة اال�ستمرارية والديمومة.

محمد خليفة �صديق
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ويالحظ �أن هناك رغبة قوية وحر� ًصا
�شديد ًا من قبل العديد من ال�شركات
والم�ؤ�س�سات ،لتكون لها م�شاركة اجتماعية
مقدرة من خالل بع�ض الأن�شطة والبرامج
التي تخدم بها المجتمع ،ولكن تنق�صها
الر�ؤية الوا�ضحة لتج�سيد هذه الرغبة على
�أر�ض الواقع و�إخراجها من �إطار التفكير
�إلى �إطار العمل ،وو�ضعها �ضمن خطة
تنفيذية مرتبطة بجدول زمني محدد،
و�أهداف �سامية ي�شعر بها المواطن.
وقد تعددت الم�صطلحات المتعلقة بمفهوم
الم�س�ؤولية االجتماعية ،ومنها مواطنة
ال�شركات ،وال�شركات الأخالقية ،التكافل
االجتماعي...الخ ،وعند البحث في تعريف
الم�س�ؤولية االجتماعية نجد �أن هناك
العديد من التعريفات الخا�صة بالم�س�ؤولية
االجتماعية تختلف ب�إختالف وجهات

النظر في تحديد �شكل هذه الم�س�ؤولية
منها تعريف هولمز الذى يرى �أنها التزام
على من�ش�أة الأعمال تجاه اﻟﻤﺠتمع الذي
تعمل فيه وذلك عن طريق الم�ساهمة في
مجموعة كبيرة من الأن�شطة االجتماعية
مثل محاربة الفقر وتح�سين الخدمات
ال�صحية ومكافحة التلوث وخلق فر�ص
عمل وحل م�شكلة الإ�سكان والموا�صالت
وغيرها.
�أما البنك الدولي فيعرفها على �أنها �إلتزام
�أ�صحاب الن�شاطات التجارية بالم�ساهمة
في التنمية الم�ستدامة من خالل العمل
مع موظفيهم وعائالتهم والمجتمع وبذلك
فهي مفهوم �أعمق من العمل الخيري
الذي يعتبر �أحد �أ�شكال تحمل الم�س�ؤولية
ويعتمد على العطاء الموجه ل�سد و�إ�شباع
�إحتياجات �آنية في حين تتمحور الم�س�ؤولية

االجتماعية حول العطاء من �أجل تحقيق التنمية الم�ستدامة� ،أي
�أنها خطط وبرامج طويلة الأمد بحيث تترك �أثر ًا �إيجابي ًا وا�ضح ًا
في حياة الفرد والمجتمع ،وتتطلب الأخذ بعين االعتبار الآثار
الخارجية لن�شاط الم�ؤ�س�سة على المجتمع والبيئة منذ اتخاذ
القرار.
وقد �أ�صبح البع�ض يطلق الآن على الم�س�ؤولية االجتماعية
م�صطلح الم�س�ؤولية المجتمعية ،بينما يقترح بع�ض الباحثين
والمتخ�ص�صين تحويل م�صطلح الم�س�ؤولية االجتماعية �إلى
اال�ستجابة االجتماعية ،حيث يت�ضمن الم�صطلح الأول نوع ًا
من الإلزام ،بينما يت�ضمن الثاني وجود دافع �أو حافز لتحمل
الم�س�ؤولية الإجتماعية ،وبالرغم من تعدد هذه الم�صطلحات �إال
�أنها في النهاية تن�صب على م�ساهمة ال�شركات والم�ؤ�س�سات في
تحمل م�سئولياتها تجاه �أ�صحاب الم�صالح المختلفين.
و�شركات الت�أمين و�إعادة الت�أمين بال�سودان كجزء من منظومة
ال�شركات المهمة العاملة في ال�سودان كان ال بد لها �أن ت�سهم
بجعل مقدر في الم�س�ؤولية المجتمعية ،وقد كان ل�شركة الت�أمين
اال�سالمية ق�صب ال�سبق في هذا المجال للقيام بما هو جيد
ومفيد ا�ستناد ًا �إلى مبادئ ال�شريعة الإ�سالمية ،وبما يتفق مع
وجهة النظر التي تقدم النفع العام في ال ُمجتمع.
فمجال الت�أمين الإ�سالمي باعتباره من الأعمال الإقت�صادية
الم�س�ؤولة ُيمكنه �أن يلعب دور ًا في تنمية الوطن والمجتمع
واالقت�صاد وذلك ا�ستناد ًا �إلى مبادئ العدالة االجتماعية
والم�ساواة ،كما تعدت �شركة الت�أمين اال�سالمية مجاالت
الم�س�ؤولية المجتمعية التقليدية لت�صميم برامج للم�س�ؤولية
االجتماعية لل�شركة توفر فوائد طويلة الأمد للمواطنين والمجتمع
المحلي ،ومن �أبرزها ج�سر الم�شاة بمنطقة ابو �سعد ب�أم درمان،
وهنا ت�سهم ال�شركة في الحفاظ على �أرواح المواطنين وت�سهيل
�إن�سياب حركة المرور و�إ�ضافة لم�سة جمالية للعا�صمة الوطنية
�أم درمان.
�إن الم�س�ؤولية االجتماعية� ،أ�صبحت اليوم تحظى باهتمام رفيع
الم�ستوى من الجميع لكونها تعمل على التح�سين من م�ستوى
المعي�شة واالرتقاء برفاهية المجتمع ،فيمكن لأي �شركة �أو
م�ؤ�س�سة �أن ت�سعى لتعزيز فر�ص نجاحها في المجتمع من
خالل زيادة االهتمام بعر�ض دورها في الم�س�ؤولية المجتمعية،

و�أن تخ�ص�ص مبالغ مقدرة لهذا الدور االجتماعي ،مع ت�شجيع
المبادرات والم�شاريع المبتكرة لجعل هذا الدور مقبو ًال وممث ًال
بجهود تت�سم بطابع اال�ستمرارية ،ومن �أجل النهو�ض ببرامج
الم�س�ؤولية االجتماعية ،وتحقيق الأهداف المن�شودة منها.
ويبدو لي �أن الحاجة وا�ضحة لتحديد جهة تنظيمية داخل كل
�شركة تعنى بو�ضع التنظيمات والت�شريعات والقوانين المنظمة
لأعمال وتوجهات الم�س�ؤولية المجتمعية ،للتغلب على االزدواجية
والت�ضارب فيما بين برامج الم�س�ؤولية االجتماعية ،والبرامج
الأخرى المرتبطة بالعمل الخيري� ،أو بالعمل الطوعي ،مما
�سيحقق الأهداف المن�شودة من ذلك النوع من البرامج.
كما ينبغى للدولة والجهات ذات ال�صلة مثل وزارة الرعاية
وال�ضمان الإجتماعي و�إتحادات الم�صارف و�شركات الت�أمين
وغيرها العمل على ابتكار �سيا�سة تحفيز لل�شركات المتميزة في
مجاالت عمل الم�س�ؤولية االجتماعية ،بهدف �إذكاء التناف�سية
بين ال�شركات للتو�سع في نطاقات ومجاالت عمل الم�س�ؤولية
االجتماعية ،و�إ�صدار ال�شركات والم�ؤ�س�سات التي لديها برامج
م�س�ؤولية اجتماعية ،لتقارير دورية تو�ضح نوعية البرامج التي
تبنت تنفيذها و�أهدافها والإنجازات التي تحققت ،بما في
ذلك �إي�ضاح المنافع والفوائد المتحققة ،وذلك بهدف تحفيز
الآخرين على خو�ض تجارب في مجاالت عمل الم�س�ؤولية
االجتماعية ،وفي الأخير غر�س ثقافة الم�س�ؤولية االجتماعية
لدى جميع �أفراد المجتمع بمختلف فئاته وم�ستوياته ولي�س فقط
لدى ال�شركات ومنظمات الأعمال ،بحيث يمكن من خالل ذلك
تعظيم حجم �أعمال الم�س�ؤولية االجتماعية وتفعيل دورها في
االتجاه ال�صحيح.
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ما وراء الأكمة

�سمو الأمير عمرو محمد الفي�صل �آل �سعود
ود .كمال جاد كريم مدير �شركة الت�أمين الإ�سالمية
يتبادالن هم�ساً وجهراً حديث الر�ضا والإنجاز بمنا�سبة �إفتتاح برج
ال�شركة بال�صناعات  -مايو 2014م
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حلفاية الملوك

الليلة وينو حفيدك؟
بقلم :مالك محمد طه

دعاني الأ�ستاذ ع�صام الدين الترابي لمحا�ضرة عن تطوير الأدب
ال�شعبي ،قدّمها لمجموعة من الطالب والطالبات بكلية النيل،
ويبدو �أن المحا�ضرة ومو�ضوعها �إحدى المحاوالت الناجحة من
�إدارة الجامعة لربط الطالب بالأر�ض ،والأر�ض التي اق�صدها هنا،
لي�ست هي فقط ما عليها النا�س ،ولكنها طرائق العي�ش والعالقات
الإجتماعية ومظاهر الطبيعة وا�سلوب الحياة و�سلوك الحيوان،
وحركة الكواكب وغيرها من المجاالت حول االن�سان ال�سوداني.
ع�صام ذاكرة حية لأدبنا ال�شعبي قديمه وجديده ،وهو �إلى ذلك عا�ش
حياة البدو واالعاريب �آكلهم و�شاربهم وخالطهم ون�سج معهم عالقات
�إجتماعية حية ومتوا�صلة وحفظ مروياتهم الأدبية وا�شعارهم عن
طريق التلقي ولي�س عن طريق الكتب والقراءة ،فكان فيما يرويه
عن �سالفيهم وطريقة نطقه للكلمات اقرب الى ال�صواب �إن لم يكن
هو ال�صواب بعينه ،و�إ�ضافة الى تلقيه هذا الموروث ف�إن ع�صام ًا
ممن يجيد نظم القري�ض على طريقتهم (الدوبيت) وله في ذلك
مجادعات ومطارحات ومجاراة..وعن هذا الم�سلك الع�صامي قال
احدهم:
ت�سلم يا ع�صام ودالترابي القارح
ط�شيت بالخال �صاحبت ال�سنين الجارح
الزمت التلوب ما نا�س رقي�ص وم�سارح
يات من قام �شعر �شفناك ليهو مطارح
كان ال بد لع�صام في محا�ضرته تلك ان ي�أتي على ذكر م�سدار
ال�صيد ال�شهير للحردلو الذي يمثل مرتكزا مهما لمن اراد ان يقف
بثبات ور�سوخ على هذا العلم والفن:
ال�شم خوخت بردن ليالي الحرة
والب ّراق برق من مينا جاب القرة
�شوف عيني ال�صقير بي جناحو كفت الفرة
تلقاها ام خدود الليلة مرقت ب ّره
كان الم�سدار منا�سبة لع�صام ليطوف في عوالم اللغة والجغرافيا
والتاريخ وعلم الأحياء ،حدّثنا عن الترخيم في مفردة ال�شم�س ال�شم)
والترخيم مما درج عليه العرب في القديم والحديث ،و�شرح مفردة
خوخت التي كنت اظن انها تعني �ضعفت ،ولكنّ ع�صاما فاج�أني
بالقول ان الخوخ والبرتقال هي �ألوان ولي�ست مجرد فاكهة ،وا�شار
�إلى ان كلمة خوخت تعني �أنها اخذت لون الخوخ �أو اللون الخوخي،
وهي �أي� ًضا �إ�شارة �إلى �ضعف ال�شم�س و�إتجاهها نحو المغيب ،و�إن

كان المعنى م�شتركا بين ما كنت اعتقده وبين ما قاله ع�صام� ،إال ان
ع�صام ًا �سلك له طريقا وعر ًا ال ي�سلكه �إال الخريت الماهر.
وبعدها اتي ع�صام على االن�ساق الحديثة من الأدب ال�شعبي في
مختلف المجاالت فجاء بمثال للأ�ستاذ عالء الدين �أحمد على ب�شير
بك كمبال ،وجاء ب�أخريات لل�شاعر محمد �شريف العبا�سى و ال�شاعر
محمد ود ال�شلهمة الفنجرى)،وال�شاعر عبداهلل ود حمد ود �شورانى،
و ال�شاعر الطيب حاج عبدالقادر.
امتلأت ال�صالة بالرهبة ورنة الموت ووجفت القلوب وع�صام يقر�أ
مرثية ال�شاعر علي ابراهيم عكير الم�شهور بعكير الدامر وهو يرثي
�صديقه محمد علي بك ب�شير كمبال ،ا�سمعه يقول:
حلفــاية الملوك الليلة وينو حفيـ ــدك
ود البيه البريد ال�ضيــف قدر مابريدك
في كوم الرمـ ــاد الليله غت�ســي �إي ــدك
ام�سحي جبهتك وبي فروة �أربطي جيدك
�أو ا�سمعه يقول
فحــل بــقر الجوامي�س الم�ؤمـ ــنة تايتو
ماالنت من المــر�ض البع�ضــي قنايت ـ ـ ــو
وكت خبرو �إنطلق وا�صحابو �سمعو نهايتو
بي جنحات �صقور مخلوعة كب�سو �صرايتو
ويختم بح�سرة ت�صل بالم�ستمعين ذروة التداعي لجالل الم�شهد
بقينا وراك مثل فاقـ ــد الأهل والخبــرة
وبقت القع ــدة مكروهة وقبيحة وعبـرة
جرح الفرقة ماتقول يا اب �سوالف ببرة
جاري نزيف وموتـك فيه طاعـ ــن �إبرة
في موت واحد وفي موت الجملة والمجموعة
وموتك موت قبيلة عظيمة �ضاوية �شمـ ــوعة
�شخــ�صك ديم ــة في عيني وجارية دمـ ــوعا
وفي �أ�ضن ــي ون�ستك و�ضحكتك م�سمـ ــوعــة
اتيحت لي فر�صة للتعقيب فا�ستح�سنت م�سلك الكلية في ربط الطالب
بالمحيط االجتماعي والثقافي ،واقترحت على ادارة الكلية ان تفعل
ما فعله ع�صام الترابي :ان تنظم للطالب زيارات لل�سهول ال�شرقية
�أو الغربية لل�سودان فهي التي �ألهمت �شعراء الدوبيت كل المعاني
الجميلة.
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التأمين الطبي...
صحتك أو ً
ال

   هو �أحد �أنواع الت�أمين �ضد مخاطر الظروف ال�صحية لدى
الفرد ،وي�شمل تكاليف فح�صه وت�شخي�صه وعالجه ،ودعمه
النف�سي والج�سدي ،كما قد يت�ضمن تغطية بدل انقطاعه عن
العمل لفترة معينة �أو عجزه الدائم ،وهو �أحد الطرق لإي�صال
الرعاية ال�صحية للأفراد والمجموعات ،وتقوم فل�سفة الت�أمين
الطبي على مبد�أ تجميع المخاطر ،وتعني جمع مخاطر الإ�صابة
بالمر�ض التي ت�صيب المجتمع �أو مجموعة معينة وتق�سمها
بين الأفراد ب�شكل مت�ساوي ،وذلك عبر جمع الأموال الالزمة
لعالج هذه المخاطر مجتمعة ب�شكل مت�ساوي ،ثم توزيعها على
الأفراد ح�سب حاجتهم للعالج مما ي�ؤدي �إلى تخفيــف الأعباء
والتكاليف المترتبة عند معالــجة الحاالت المر�ضية التي يتعر�ض
لها الم�ؤم ــن عليهم وي�ضمن و�صول الرعاية ال�صحية لجميع
محتاجيها مقابل مبلغ ي�سير من المال وثابت يدفعه جميع الأفراد
الم�شتركين بالت�أمين.
وهو بذلك نظام �إجتماعي يقوم على التعاون والتكافل بين الأفراد
لتحمل ما يعجز عن تحمله �أحدهم بمف ــرده ،و�شركات الت�أمين
تنظم اال�ستفادة من توزيع الخطر لقاء �أجر معلوم لتوفر مالذ
�أف�ضل لت�أمين رعاية �صحية �شاملة.

بدايات الت�أمين الطبي:

�صدرت �أول وثيقة ت�أمين طبي �إلزامي على م�ستوى العالم
في �ألمانيا عام 1883م و�أجبر �أرباب العمل العمال على دفع
التكاليف ،وجاءت �آخر مراحل تطور الت�أمين في �أوربا عقب

الحرب العالمية الثانية عندما �أتاحت البلدان لمواطنيها ذات
الخدمات الطبية التي �سبق توفرها لمن ي�شملهم الت�أمين ففي
بريطانيا يوجد النظام الوطني الذي يتم تمويله بالأق�ساط
الإلزامية وال�ضرائب ،وفي الواليات المتحدة الأمريكية يمول
النظام الحر المتبع عن طريق الت�أمين الخا�ص ويت�ضمن �إختيار
نوع التغطية والطبيب اختيار ًا حر ًا كما يوفر نوعية عالية من
الرعاية لمن ي�ستطيع تحمل تكاليفها فقط ،وفي الإتحاد الأوربي
ف�إن النظام مت�صل بالعمل والذي يمول ب�أق�ساط ت�أمينية �إلزامية
يجمع فيها بين النوعية الجيدة وحرية الإختيار وبين الإن�صاف
والتكلفة المعقولة،لكن هذا ال يعني �أن الت�أمين الطبي �أحد
خا�صيات الدول الغنية فالت�أمين الطبي لم يعد �أحد الرفاهيات
بل هو �ضرورة و�أ�سا�س لي�س ل�صحة الأفراد بل المجتمع كله ،ففي
تايالند يقوم الموظفون في بداية كل �سنة بت�سجيل �أ�سمائهم
في �إحدى الم�ست�شفيات التي تلعب دور المقدم الرئي�سي ،ويتم
التمويل من خالل �إ�شتراكات من الأ�شخا�ص الم�ؤمن عليهم
( %1.5من الراتب) ومن �صاحب العمل ومن الحكومة وهذا
النظام �إجباري� ،أما فيما يتعلق بالعالم العربي فان �أول وثيقة
كتبت باللغة العربية لت�أمين العالج الطبي ظهرت عام 1957م
في م�صر بين ال�شركة المتحدة للت�أمين وبنك الإ�سكندرية ،كما
�صدرت وثيقة �أخرى في نف�س العام بين �شركة م�صر للت�أمين
و�شركة ا�سو�ستاندر للخدمات البترولية.
ويهدف الت�أمين الطبي الي �إ زالة العائق المالي بين المري�ض
وح�صوله على الخدمة الطبية ،لتح�سين م�ستوى الخدمات الطبية

م�صعب محمد عثمان
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المقدمة من خالل توفير م�صادر مالية ثابتة وم�ستمرة للم�ساهمة
في التنمية المجتمعية.

عنا�صر الت�أمين الطبي:

المنتفع :وقد يكون الفرد ب�شخ�صه عندما ي�شترك في الت�أمين �أو
مع عائلته ،كما قد يكون العقد �ضمن �شركة �أو م�ؤ�س�سة �أكبر� ،إذ
ي�شترك ال�شخ�ص مثال �ضمن مجموعة الموظفين الموجودين في
ال�شركة التي يعمل فيها.
م�ؤ�س�سة الت�أمين :تكون حكومية مثل وزارة ال�صحة �أو خا�صة مثل
�شركات الت�أمين� ،أو وكالة دولية.
العقد :يو�ضح مقدار االقتطاع المالي للت�أمين و�أ�س�سه ،والذي
قد يكون �شهريا ثابتا ،كما قد ي�شمل اقتطاع ًا بن�سبة معينة من
تكاليف الإجراء الطبي عند حدوثه ،مثل �أن يدفع الفرد  %10من
ك�شف الطبيب� ،أو  %5من ر�سوم الم�ست�شفي.
طبيعية التغطية :وت�شمل الأمرا�ض الم�شمولة بالعالج والإجراءات
المغطاة فمثال بع�ض �شركات الت�أمين ترف�ض تغطية عمليات
ت�صحيح الب�صر وتعده �إجراء تجميلي ًا ،وينطبق هذا �أي�ضا على
عالجات تقويم الأ�سنان.
مقدم الرعاية الطبية :والذي قد يكون الم�ؤ�س�سات الحكومية
التابعة للحكومة كمراكز وم�ست�شفيات وزارة ال�صحة وقد تكون
م�ؤ�س�سات �صحية خا�صة كالم�ست�شفيات الخا�صة ويعتمد ذلك
على العقد الموقع بين الطرفين فمث ًال قد ي�شترط عقد الت�أمين
الطبي �أن يكون العالج فقط في الم�ست�شفيات الحكومية وال يغطي
الم�ست�شفيات الخا�ص �أو العك�س.
فوائد الت�أمين الطبي للأطراف ذات العالقة:
�إن الت�أمين الطبي فيه الحل لكثير من المع�ضالت الطبية كما �أن
فيه فائدة لكافة الأطراف �إبتدا ًء بالم�ؤمن عليه ،مرور ًا بجهات
العمل وانتهاء بمقدمي الخدمات الطبية والت�أمينية) ويمكن
تلخي�ص فائدة كل طرف فيما يلي:
�أو ًال :الم�ؤمن عليه �سواء كان موظف ًا �أو عام ًال �أو طالب ًا �أو غير
ذلك):
ومع زيادة كلفة الخدمات الطبية �أ�صبح المر�ض الذي يهدد
كل واحد منا ال ي�شكل هم ًا لما يحمله من معاناة ج�سدية بقدر
ما يرافقه من �أعباء مالية ينوء بحملها الأغلبية العظمى من
المواطنين لأن م�ستوى الدخول قد تراجع بينما تكلفة العالج
تزايدت ،وبدون الت�أمين الطبي فالخيارات المتاحة لمن �أبتلي
بمر�ض ما محدودة و�صعبة.
ثاني ًا :فوائد الت�أمين الطبي لجهات العمل �سواء كانت جهات
حكومية �أو خا�صة �أو مختلطة):

ت�ستفيد جهات العمل من توفير الت�أمين الطبي لموظفيها
والعاملين فيها برفع الإنتاجية من خالل المحافظة على �صحتهم
والحد من الخ�سائر الناجمة عن االنقطاع عن العمل بحجة
المر�ض وتحقيق الر�ضا الوظيفي للموظفين والعاملين وتعزيز
ارتباطهم بجهات عملهم و�شعورهم بالإنتماء لها كذلك الت�أمين
الطبي ي�ساعد جهات العمل على �أن ت�ؤدي التزامها نحو العاملين
ب�شكل عادل ومن�صف.
ثالث ًا :فوائد الت�أمين الطبي لمقدمي الخدمات الطبية �سواء كانت
م�ست�شفيات �أو �أطباء �أو �صيدليات �أو مراكز ت�شخ�صيه).
ي�ستفيد مقدموا الخدمات من تطبيق الت�أمين الطبي بزيادة عدد
المر�ضى ،حيث يحدث تدفق كبير للمر�ضى لأن الجميع ي�صبحون
قادرين على مراجعة مقدمي الخدمات الطبية ب�أ�سعار زهيدة �أو
مجان ًا � -أحيان ُا  -وذلك تحت مظلة الت�أمين الطبي.
كما �أنه في حال وجود نظام للت�أمين الطبي ف�إن مقدمي الخدمات
الطبية يكونوا �أكثر �إطمئنان ًا لأن الجهات الم�ؤمنة قادرة على دفع
�أية تكاليف مهما �إرتفعت ،طالما �أنها �ضمن ال�شروط التعاقدية.
و ي�ستفيد �أي� ًضا مقدمو الخدمات الطبية من تطبيق نظام الت�أمين
الطبي في �أنهم ي�صبحوا قادرين على تقديم الخدمات الطبية
كل في اخت�صا�صه و�ضمن المعايير الفنية المعروفة دون �أن
ي�ستوقفهم الو�ضع المادي للمري�ض ودون ت�أثر بتذبذب الو�ضع
االقت�صادي من مري�ض لآخر ،و�أحيان ًا عند المري�ض نف�سه.
رابع ًا :المكا�سب الوطنية المتحققة من خالل الت�أمين الطبي:
زيادة �إنتاجية الموارد الب�شرية ،وزيادة معدل النمو االقت�صادي.
و تنامي وتطور القطاع الطبي العام والخا�ص لتناف�سهم في
ا�ستقطاب الم�ؤمنين طبي ًا .والحد من �إ�ستنزاف النقد الأجنبي
الناتج عن نفقات العالج في الخارج ،مما ي�ؤدي �إلي مزيد
من النمو االقت�صادي .وجود �أنظمة الت�أمين الطبي ي�شجع
الم�ستثمرين في مزيد من اال�ستثمارات الطبية الكبرى وبالتالي
المزيد من النمو والتنمية للوطن.

الأهمية االجتماعية للت�أمين الطبي:

الت�أكيد على حق الفرد في الح�صول على الخدمات الطبية
وتحقيق العدالة والم�ساواة ،و�صو ًال �إلى الهدف الأ�سا�سي المتمثل
في توفير ال�صحة للجميع ،وتعميق مبد�أ الم�شاركة بين �صاحب
العمل والموظف ويمكن القول �إجم ً
اال �أن الت�أمين الطبي يمثل
مج ً
اال وتجربة ذات اثار ومدلوالت �إقت�صادية و�إجتماعية وا�سعة
لذا تتطلب العمل على تطويرها وتو�سيع قاعدة م�شتركيها �ضماناً
لتوفير خدمات ت�أمينية طبية مالئمة.
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الوثيقة تحــــــــــاور..
نائب المدير لل�شئون المالية والإدارية والإ�ستثمار ب�شركة الت�أمين الإ�سالمية

الدكتور �صالح ح�سيب
رأس مال الشركة
 25مليون جنيه..
34
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ي�أتي هذا الحوار مت�سقاً مع توجهات المجلة في �إ�ستنطاق الإدارة العليا ب�شركة الت�أمين الإ�سالمية و�إ�ستجالء حقائق ومواقف ال�شركة
من ق�ض�أيا �سوق الت�أمين ال�سوداني �سيما و�أن الكثير من المتغيرات الإقت�صادية ت�ؤثر مداً وجذراً على قطاع الت�أمين ومن ذلك ال�سيا�سات
النقدية والمالية للدولة �سيما قرار بنك ال�سودان القا�ضي ب�إيقاف تمويل ال�سيارات ،ومعالجات �شركات الت�أمين في هذا ال�سياق ف�ض ً
ال عن
الق�ض�أيا الكلية والجوهرية المت�صلة بالتخطيط و�إدارة الت�أمين ،توجهنا ب�أ�سئلتنا الى الدكتور �صالح ح�سيب نائب المدير لل�شئون المالية
والإدارية والإ�ستثمار ب�شركة الت�أمين الإ�سالمية ف�إلى م�ضابط الحوار:
حققت �شركة الت�أمين الإ�سالمية في الع�شر �سنوات الأخيرة نمواً في الأق�ساط المكتتبة والفائ�ض،
بو�صفك خبيراً مالياً الى ماذا تعزى ذلك؟
بنهاية عام 2013م و�صل �إكتتاب ال�شركة مبلغ  254٫4مليون جنيه �سودانى وقد
كان في عام 2003م  17٫7مليون جنية �سوداني بن�سبة نمو بلغت  %1٫337وبلغ
الفائ�ض في نهاية 2013م مبلغ  24٫2مليون جنيه �سوداني وقد كان في العام
2003م مبلغ  0٫25مليون جنيه ،وهذا النمو الكبير الوا�ضح بجانب �سمعة
ال�شركة القوية في �سوق الت�أمين ت�سندها المنهجية والعلمية في الإدارة وجهد
العاملين الذي يعك�س �إنتمائهم الكامل لل�شركة وثقة المتعاملين معها و�إ�سهام
الو�سطاء والوكالء والمنتجين وحر�صهم على تطويرها والإرتقاء بها في �سوق
ت�شتد فيه المناف�سة ويت�أثر بالمتغيرات الإقت�صادية المختلفة داخلي ًا وخارجي ًا ,بجانب
ال�سيا�سات والخطط التي ي�ضعها مجل�س الإدارة والتو�صيات التي يخرج بها �إجتماع هيئة
الم�شتركين.
في �إجتماع هيئة الم�شتركين رقم ( )34الذي عقد في مايو الما�ضي �أعلنت ال�شركة تحقيقها
لفائ�ض يتجاوز 24مليار جنية(بالقديم) كيف تم تحقيق ذلك؟
الفائ�ض الذي تحقق في نهاية عام 2013م بلغ  24٫2مليون جنيه �سوداني بزيادة قدرها  8٫3مليون
جنيه �سوداني عن عام  2012م �أي بن�سبة زيادة بلغت  %52٫2وقد تم تحقيقه بتوفيق من اهلل تعالى
ثم بتكامل عنا�صر الإدارة والعاملين و�شركاء العمل.
ماهي �آليات توزيع الفائ�ض بال�شركة وماهي �سبل تطويرها؟
باجازة هيئة الم�شتركين للفائ�ض الموزع من ال�شركة يتم الإعالن عن لإ�ستالمه في الو�سائط
الإعالمية ،خا�صة ال�صحف اليومية ويتكرر الإعالن خالل ال�سنة حتى موعد �إنعقاد الإجتماع التالي،
ويتم �أي� ًضا �إ�صدار من�شور للفروع بمعالجة الفائ�ض وفق ًا لمتطلبات هيئة الرقابة على الت�أمين ،وقد
عملت ال�شركة على الإ�ستفادة من برنامجها التقني المتطور الذي يربط الرئا�سة بفروعها و�إداراتها
المختلفة ب�شبكة واحدة في ح�ساب الفائ�ض و�سهولة �إ�ستخراجه لعمالئها عبر الفروع التي يتعاملون
معها.

الشفافية وسرعة المعامالت...
سر موثوقية عالقتنا بعمالئنا
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المجال ف�إنه يجعل ال�شركة تتمتع بمركز
مالي قوي و�إحتياطيات تعتبر من العنا�صر
الأ�سا�سية في الت�سويق ،و�ضمان للمتعاملين
خا�صة الجهات الإعتبارية التي تتعامل وفق
منهجية علمية تقر�أ وتحلل القوائم المالية
لل�شركات قبل الدخول معها في �أي تعامل.

مامدى �سهولة وقيا�سية �إجراءات �إ�صدار
وثائق الت�أمين و�سداد مطالبات العمالء
بال�شركة ؟
لل�شركة �سيا�سة تعمل بها في الإ�صدار ونظام
محكم ومتميز في �سداد المطالبات دون
ت�أخير.
�صف لنا ال�سيا�سات والنظم والتقنيات
المتبعة في النظام المالي والمحا�سبي
بال�شركة ؟
تمتلك ال�شركة برنامج �إلكتروني متقدم
يربط الرئا�سة بفروعها و�إداراتها المختلفة
عبر �شبكة حا�سوب يتم تطويرها ب�إ�ستمرار
وتتولى �إدارتها كوادر م�ؤهلة وخبيرة في هذا
المجال ،بجانب الكوادر المالية التي تتميز
بها ال�شركة بما ي�ساعد على �إدارة ح�سابات
ال�شركة ب�سهولة ووفق نظام �إداري محكم
تتولي تطبيقة رئا�سة ال�شركة ،وقد كان لهذا
البرنامج الأثر الكبير في �إتخاذ القرارات
المالية ال�سليمة ومعرفة موقف ال�شركة
المالي في �أي وقت.
�أ�صدر بنك ال�سودان في �شهر مايو الما�ضي
قراراً ق�ضى ب�إيقاف تمويل ال�سيارات ،علماً
ب�أن �إجمالى �إكتتاب ت�أمين ال�سيارات مثل
36
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اكثر من  %40من �إكتتاب �شركات الت�أمين
بال�سودان للعام 2012م بح�سب تقرير
�إتحاد �شركات الت�أمين ال�سوداني ،كيف
تنظر لآثار هذا القرار على �شركة الت�أمين
الإ�سالمية؟
مما ال�شك فيه �أن هذا القرار ي�ؤثر على
الإكتتاب في �سوق الت�أمين ال�سوداني وال�شركة
تمتلك فيه ح�صة كبيرة ولديها متعاملين
كبار في هذا المجال ولكن خطط ال�شركة
مرنه وتتم متابعتها ب�إنتظام وت�ستطيع �أن
تتخطى هذه الآثار برفع معدالت الإكتتاب
في �أق�سام الت�أمين الأخرى بال�شركة.

في منحى ذي �صلة تفتتح ال�شركة هذه
الأيام برجها بمدينة �سنار �ضمن منظومة
ابراجها ،فكم تبلغ قيمتة النقدية وماهي
القيمة المعمارية والإ�ستثمارية التي
يمثلها البرج لمدينة �سنار والخدمات التي
يقدمها ؟
تبلغ قيمة برج �سنار ال�سوقية حوالي ع�شرة
مليون جنيه ،وقد �أ�ضاف بعد ًا جمالي ًا
للمدينة من الناحية المعمارية ،كما �أن �أهمية
المدينة التجارية دفعت ال�شركة لإن�شاء
هذا البرج ،ويتيح البرج فر�ص �إ�ستثمارية
لل�شركات الكبيرة في المدينة

ماهوتو�صيفكم لعالقات ال�شركة المالية
في المحيط الإقليمي والعالمي �سيما
�شركات �إعادة الت�أمين؟
عالقة ال�شركة بالمعيدين في داخل ال�سودان
وخارجه عالقة ممتازة تحكمها م�صلحة
الطرفين ،وتنمو وتتطور ب�إ�ستمرار وتتميز
بالإ�ستقرار رغم المتغيرات الإقت�صادية التي
�إتجهت ال�شركة م�ؤخراً الى رفع مالءتها قد ت�ؤثر على مثل هذه العالقات.
المالية وزيادة �أ�صولها من خالل الإ�ستثمار
العقاري �سيما الأبراج ،ماهي فل�سفة ماهو �سر موثوقية وتبادلية العالقة بين
ال�شركة في ذلك ؟ وكم يبلغ ر�أ�س مال ال�شركة وعمالئها؟
ال�شفافية و�سرعة التعامل والإهتمام بالزبون
ال�شركة الآن؟
ر�أ�س مال ال�شركة الحالي المدفوع يبلغ في �أعلى درجة.
 25مليون جنيه ،وقد اتجهت ال�شركة في ب�أي فئة نقدية تختتم هذا الحوار؟
ال�سنوات الع�شر الأخيرة للإ�ستثمار العقاري ،قهقه �ضاحك ًا ثم �أردف قائ ًال �أب�صم بورقة
ووجد ذلك ت�شجيع ًا من مجل�س الإدارة نقدية من فئة الـ  500يورو على هذا الحوار
الموقر ومن هيئة الرقابة على الت�أمين ،اللطيف.
فجانب العائد على الإ�ستثمار في هذا

لطائف وغرائب ت�أمينية

بقلم :زينب عبداهلل جاداهلل

تقدمت �شركة ت�أمين بريطانية بمقترح يق�ضي باعتماد عالمات طرق و�شوارع خا�صة
للن�ساء بطالء وردي اللون  -وهو لون �شعار ال�شركة  -للحد من الم�شاكل بين �سائقي
ال�سيارات من الجن�سين ،علم ًا ب�أن تكلفة م�شروع كهذا تُقدر بـ  880مليون جنيه ا�سترليني� ،أي
حوالي مليار ون�صف المليار دوالر.
يذكر �أن �شركة ( )Sheilas’ wheelsللت�أمين ت�أ�س�ست في عام  ،2005وتُعنى �أوال بتوفير
الخدمات للجن�س اللطيف،على �سبيل المثال ت�ضمن هذه ال�شركة تعوي�ضا عن الحقائب
الن�سائية الم�سروقة من ال�سيارات ،وتقديم خدمة الت�أمين على ال�شقق التي ت�سكنها ن�ساء
فقط.
�أكد وزير ال�صحة في حكومة ويلز في بريطانيا �ضرورة مراعاة النا�س لخيارات �أ�سلوب
حياتهم حتى ال يتركهم عر�ضة للبدانة واالمرا�ض لال�ستفادة من مزايا الت�أمين ال�صحي،
وقال وزير ال�صحة مارك دراكفورد �إن النا�س بحاجة لتفهم عواقب البدانة وقد �أيد الوزير
�أحد ال�سيا�سات التي يتبعها مجل�س ال�صحة في مقاطعة ويلز ب�ضرورة جعل اال�شخا�ص البدناء
يح�ضرون مناهج �صحية قبل �أن يتم و�ضعهم في قوائم االنتظار للعالج وكانت �شبكة (بي بي
�سي) البريطانية قد �أجرت ا�ستطالعا في ويلز ك�شف عن �أن  % 82من اال�شخا�ص يعتقدون
في �ضرورة تو�سيع تلك ال�سيا�سة.
دار �سينما بريطانية منحت الخائفين من م�شاهدة فيلم  Evil Deadوثيقة مجانية
للت�أمين على الحياة لت�شجعيهم على دخوله،والفيلم �أحد �أفالم الرعب ال�شهيرة ،ويتلقى
م�شاهدو الفيلم وثيقة ت�أمين ذهبية �ست�ساعدهم على تغطية تكلفة �إقامة جنازتهم في حالة
وفاتهم من الرعب فعلي ًا.
يذكر �أن الفيلم يدور حول مجموعة من الأ�صدقاء يتوجهون �إلى كابينة نائية في منت�صف
الغابات ليفاجئوا ب�أن قوى �شيطانية تطاردهم وتبد�أ في ا�صطيادهم في م�شاهد مخيفة
ومرعبة.
قام ملياردير امريكي م�شهور بالتوقيع على عقد ت�أمين على حياته بقيمة  201مليون دوالر
حيث �إقتحم بهذا المبلغ ال�ضخم مو�سوعة غيني�س لالرقام القيا�سية ك�صاحب �أغلى ت�أمين
على الحياة في التاريخ ،حيث حطم رقم الممثل ال�سينمائي ال�سابق ديفيد جيفن عندما قام
عام  90بتوقيع عقد ت�أمين على الحياة بقيمة مئة مليون دوالر  ،ولم يتم الك�شف عن هوية
الملياردير حتى الآن الذي ا�ستخدم عدة �شركات ت�أمين للتوقيع على العقد لأن �شركة واحدة
ي�ستحيل عليها ت�أمين هذا المبلغ ال�ضخم من المال.
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تطبيقات االستثمار
في شركات التأمين

�أنور محمود الطيب �سالم

�شركات الت�أمين تعتبر من الم�ؤ�س�سات المالية التي تخت�ص ب�إدارة حركة الأموال
ويطلق عليها �أحياناً (الو�سطاء الماليين) وت�شمل البنوك و�شركات الت�أمين ,حيث
تتخذ من المال مجا ًال �أ�سا�سيا للتعامل فتقوم بتجميع الأموال من حملة الوثائق
و حملة الأ�سهم بغر�ض تكافلى �إجتماعي مع اهداف �إقت�صادية �أخرى ,ولأن �شركات
الت�أمين تطلع بدور مهم في المجتمع و الحياه الإقت�صادية ف�إن الدولة تتدخل
من جانبها لتنظيم �أعمال ال�شركات عبر القوانين والوائح المنظمة للعمل التي
ت�ؤدي بدورها �إلى �إدارة را�شدة للأموال ,ويتم ذلك في ال�سودان عبر هيئة الرقابة
على الت�أمين.
�إن طبيعة ون�شاط �شركات الت�أمين و �أ�شكال الوثائق المتعددة و التغطيات في
ا�سا�سها ال تختلف من بلد لآخر كثيراً غير �أن الإختالف ربما يكمن في الفرق
بين (الت�أمين التعاوني التكافلى) و الت�أمين التجاري و �أي�ضاً في الأهمية الن�سبية
لمكونات موارد �أموال هذه ال�شركات و�سيا�ستها الإ�ستثمارية التي تهدف �إلى نماء
الأموال وتحقيق عائد من الإ�ستثمار بدرجة مخاطرة �أقل.
وتجب الإ�شارة هنا �إلي موارد �أو م�صادر �أموال هذه ال�شركات فهي في الغالب
تتكون من االتى:

� -أموال و حقوق الم�ساهمين:

وهي را�س المال المدفوع والإحتياطيات الر�أ�سمالية التي كونتها من االرباح المحتجزة
لتدعيم مركزها المالي �أو مواجهة �أي ظرف طارئ غير متوقع ,نجد �أن هيئة الرقابة
على الت�أمين �أو�صت ب�أن ال يقل ر�أ�س مال �أي �شركة ت�أمين عن مبلغ 10مليون جنيه
في فترة محددة ودعت ال�شركات لتوفيق �أو�ضاعها على ذلك ,على الرغم من �أن
ر�أ�س المال المدفوع يمثل ن�سبة �ضئيلة من جملة حجم ر�أ�س مال ال�شركة اال �أنه يمثل
هام�ش الأمان الأخير لحملة الوثائق للح�صول على م�ستحقاتهم الت�أمينية.

� -أموال حقوق حملة الوثائق:

وهي �أق�ساط الت�أمين المتح�صلة من الت�أمينات العامة وت�أمينات التكافل (ت�أمينات
الحياة) و تتمثل �أي� ًضا في المخ�ص�صات واالحتياطيات الفنية مثل مخ�ص�ص
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االخطار ال�سارية وهي المبالغ المحتجزة من اق�ساط وثائق
ومدفوعة مقدم ًا عن �سنوات قادمة لتغطية االخطار الناتجة
في الم�ستقبل عن ا�صدارات هذا العام) و مخ�ص�ص المطالبات
تحت الت�سوية يتكون هذا المخ�ص�ص من الأموال المحتجزة عن
الحوادث التي وقعت خالل ال�سنه الحالية و لكنها لم ت�سوى �أو لم
ت�سدد بعد و�سيتم �سدادها في ال�سنه المالية التالية.

� -أموال غير مرتبطة بالن�شاط الت�أمينى:

وهي المخ�ص�صات الأخرى الغير فنية مثل مخ�ص�ص الديون
الم�شكوك في تح�صيلها و المبالغ الم�ستحقة ل�شركات الت�أمين
و�إعادة الت�أمين و �أر�صدة الح�سابات الدائنة و الدائنون االخرون.

 -اال�ستثمار:

و هو من وجهة نظر �شركات الت�أمين تخ�صي�ص و ت�شغيل قدر
من الموارد المتاحة لل�شركة ,بغر�ض تحقيق فوائد م�ستقبلية مع
تقليل المخاطر الإ�ستثمارية �إلى �أدنى حد ممكن.
من �أ�سباب �إهتمام �شركات الت�أمين باال�ستثمار ,تجمع مبالغ
كبيرة في �أوقات محددة لدى ال�شركة بينما ت�أتي االلتزامات
والمطالبات بعد مرور فترة من الزمن تطول �أو تق�صر مما
ي�سمح با�ستثمار هذه الأموال في تلك الفترة من الزمن� ,أي� ًضا
�إ�ستمرار تدهور العمالت الت�ضخم) يفر�ض على ال�شركة �أن
تتجنب �آثاره ب�إ�ستثمار النقدية المتوفرة �أي ان تحمى الأموال من
التاكل ونق�صان القيمة وا�ضافة عوائد جديدة ت�ساهم في تدعيم
الموقف المالى لل�شركة ,كما �أن العوائد العالية للإ�ستثمارات
�سواء في الداخل �أو الخارج تغري �شركات الت�أمين بتحويل
الأموال الفائ�ضة لديها للإ�ستثمار ,كما �أن �سيولة الإ�ستثمارات
�سواء ودائع �أو �أ�سهم �أو �سندات حكومية �أي قابليتها للتحويل �إلى
نقدية في �أي وقت ,تغري ال�شركات في الإ�ستثمار ق�صير الأجل
وهي لغر�ض المحافظة على الأموال وتنميتها لمقابلة االلتزامات
و�أن اال�ستثمار و�سيلة ولي�س غاية ,والغاية هي توفير عنا�صر
ال�سيولة بالقدر والوقت المنا�سب لاللتزام.
يمكن ت�صنيف الإ�ستثمارات التي تدخل فيها �شركات الت�أمين
الى نوعين هما ق�صيرة الأجل وهي تلك الإ�ستثمارات التي يمكن
تحويلها ب�سرعة و�سهولة �إلي نقدية �سائلة ,وتمتلكها ال�شركة
عادة بق�صد المتاجرة فيها خالل عام واحد من امثلتها الودائع

و�شهادات �شهامة .اما النوع الثانى �إ�ستثمارات طويلة الأجل وهي
�إ�ستثمارات ي�صعب تحويلها �إلى نقدية �سائلة في فترة وجيزة
وعادة ما تقتنيها ال�شركة بق�صد الإحتفاظ بها لمدة اكثر من
عام ومن ا�شكالها الإ�ستثمارات العقارية من �أبراج و ور�ش
وخالفه.
كى تقوم ال�شركة با�ستثمار ناجح البد من مراعات بع�ض
الخ�صائ�ص والمبادئ في الإ�ستثمار وهي ال�سيولة ()Liquidity
حيث يتطلب توزيع الإ�ستثمارات ح�سب طبيعة الإلتزامات,
�أي مراعات اال تزيد الإ�ستثمارات عن القدر الكافي مما يوثر
على تغطية الإلتزامات و�أن التقل عن القدر المنا�سب لت�ؤدي
�إلى �إنخفا�ض العائد من الإ�ستثمار ,كما يجب مراعة ال�ضمان
( )Securityبمعنى �أن الأموال الم�ستثمرة تخ�ص حملة الوثائق
لذا كان من الملزم لل�شركة ب�أن ت�ستثمر هذه الأموال في �أوعية
م�ضمونة �سواء كانت محددة بوا�سطة �سلطة هيئة الرقابة على
الت�أمين �أو بقرارات داخلية �إدارية من قبل ال�شركة� ,أي� ًضا
الربحية ( )Profitabilityوهي ت�أتى في المرحلة الأخيرة وذلك
بعد تحقق قدر كبير من ال�سيولة وال�ضمان وهي بال�شك �ضرورية
لتدعيم موقف ال�شركة المالي وتغطي توزيعات حملة الوثائق
والأ�سهم.

العوامل الم�ؤثرة على ال�سيا�سة الإ�ستثمارية في �شركات
الت�أمين تتمثل في الآتى:

 الهيكل المالي لل�شركة و يق�صد به الن�سبة بين حجم �أموالالم�ساهمين وحجم �أموال حملة الوثائق و في الغالب حملة
الوثائق هم �أ�صحاب الن�صيب الأكبر و�أي�ضا تركيبة �أموال
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الت�أمينات العامة والتكافل (ت�أمينات الحياة) كل على حده
وذلك لإختالف طبيعة التزام كل واحد عن الآخر.
	�أي� ًضا من العوامل الم�ؤثرة المناف�سة خا�صة مع ال�شركاتالمالية الأخري في بع�ض �أوجه الإ�ستثمار �سواء في الأوراق
المالية �أو الإ�ستثمارات العقارية حيث يجب مراعاة العوائد
والمخاطر بما ال ي�ؤثر على طبيعة الأموال كما �أن القوانين
و اللوائح المنظمة لإ�ستثمارات �شركات الت�أمين ت�ؤثر عليها
ال�سيا�سة المتبعة حيث يجب اخذ هذه القوانين و اللوائح
والقرارت في االعتبار و عدم مخالفتها.
 من العوامل الم�ؤثرة �أي� ًضا الت�ضخم �أو الإنكما�ش ال�سائدفي �إقت�صاديات الدولة النها ت�ؤثر على مدى الإلتزام ب�سداد
�إلتزامات ال�شركة الإ�ستثمارية والت�أمينية لذا يجب على
وا�ضعى ال�سيا�سات الإ�ستثمارية ل�شركات الت�أمين �إختيار
المحفظة المثلى لال�ستثمارات.
من كل ذلك يت�ضح �أن ال�سيا�سات الإ�ستثمارية في �شركات
الت�أمين يجب ان تراعى تنويع اال�ستثمارات وذلك لتجنب
المخاطر والهزات التي تحدث في الم�ستقبل و ان يتم درا�سة
م�ستوى المخاطر وذلك عبر ت�شكيلة اال�سهم المكونه للمحفظة
بزيادة الأ�سهم الم�ستقرة على ح�ساب الأ�سهم المتنامية واليعد
هذا هو المدخل الوحيد للتحكم في المخاطر ,ولكن يمكن �أن
ت�ضمن المحفظة �أوراق مالية �أو �سندات حكومية �أو �شركات
�أعمال ذات جودة عالية مثل ال�شركات عابرة القارات و يترتب
على ذلك تخفي�ض المخاطر �إ�ضافة �إلى توفير متطلبات ال�سيولة
الالزمة من حيث ارتفاع جودة ال�سند �أو ال�سهم وبيعه عند الطلب
بارباح �أو دون خ�سائر تذكر كما ان العائد المحدد لي�س عر�ضة
لتقلبات كبيرة� ,أي� ًضا نجد هنالك االعتبارات ال�ضريبة حيث
تف�ضل �شركات الت�أمين ا�سهم ال�شركات التي التجري توزيعات
الرباحها كل عام �أو تجري توزيعات لجزء �صغير وذلك عندما
يكون معدل ال�ضريبة على الأرباح الإيرادية �أكبر من معدل
ال�ضريبة على االرباح الرا�سمالية التي تنجم عن ارتفاع ا�سعار
اال�سهم و العك�س �صحيح ,نجد ان توقيت الإ�ستثمار ال يمثل
م�شكلة في ال�سيا�سة الإ�ستثمارية ل�شركات الت�أمين فالقاعدة �أن
ت�شتري ال�شركة الأوراق المالية عندما تتوفر النقود ,وتبيعها
40
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عندما تحتاج الى نقود ,رغم ان �سوق الأوراق المالية ال�سوداني
يمكن ت�صنيفة ب�أنه غير كف�ؤ وذلك الختالف القيمة ال�سوقية
لل�سهم عن القيمة الحقيقية مما يعني �أن �أي محاولة للم�ضاربة
في الأ�سعار لن ت�سفر �إال عن مزيد من الخ�سائر.
وعلى �شركات الت�أمين التح�سب لعدة مخاطر قد ت�ؤدي �إلى �أثر
�سالب على اال�ستثمارات مما يهدد ب�إفال�س ال�شركات ويظهر
ذلك عند ت�ضارب ال�سيا�سات الت�أمينية وال�سيا�سات الإ�ستثمارية
فالتعوي�ضات العادية ال تمثل خطر ًا بل هي تكاليف مبرمجة
ومتوقعة بدرجة معقولة من الدّقة �إنما المهدد الأ�سا�سي هو
زيادة هذه التعوي�ضات عن الحد الطبيعى المح�سوب مثل حدوث
كوارث وتكون ال�شركة �إ�ستثمرت في ا�ستثمارات طويلة االجل مما
ي�ؤدي الى عدم الإيفاء بالتزاماتها في الوقت المنا�سب� ,أي� ًضا
�إنخفا�ض الإكتتاب يمثل خطر وتهديد ل�سيا�سة الإ�ستثمار وخير
مثال لذلك قرار وقف تمويل ال�سيارات و العقارات الذي �أ�صدره
بنك ال�سودان االمر الذي اثر مبا�شرة على تقليل الإكتتاب �أدي
�إلى تراجع العمالء المحتملين عن خططهم في ال�شراء� ,أي� ًضا
هنالك مخاطر انخفا�ض القيمة ال�سوقية لمكونات المحفظة
اال�ستثمارية مما ت�ضطر ال�شركة الى بيع الأوراق المالية
با�سعارها الجارية بقيمة اقل من القيمة التي �سبق ال�شراء بها
�أي البيع بالخ�سارة ,كل هذه المخاطر ت�ؤدي الى خ�سائر تخ�صم
من �إجمالى حقوق الملكية مما يعنى هروب رو�ؤ�س الأموال من
هذا القطاع الحيوي.
وفي ختام هذا التطواف حول �إ�ستثمار �شركات الت�أمين نجد �أنه
من الأف�ضل �أن تتجه نحو العمل على تو�سعة الإ�ستثمارات وفق
خطط و�سيا�سات وا�ضحة تتكيف مع الو�ضع االقت�صادي ال�سائد
محققة اكبر منفعة باقل مخاطر و �أي� ًضا لتحريك عجلة الإقت�صاد
و زيادة العوائد مما ي�ؤدي الى اال�ستقرار المالى ل�شركات الت�أمين
و زيادة المالءة المالية لها و �أي� ًضا الم�ساهمة في تمويل الموازنة
العامة للدولة من خالل �شراء ال�سندات والم�ساهمة في حل بع�ض
الم�شكالت الإجتماعية عبر الم�ساهمة في �شركات المقاوالت
ال�سكن و تحريك الإقت�صاد
والإ�سكان للم�ساهمة في حل م�شكلة ّ
مما ي�ساهم في تقليل ن�سبة البطالة ورفع معدل دخل الفرد.

الراكوبة..
مظلة الت�أمين
الأهــــــــلي في
دارفـــــــــــــــور

هذه الكلمات م�ستوحاة من وقائع عا�شها كاتبها بين قبائل �أهل دارفور التي
عرفت بنظامها الإجتماعي الموغل في الأ�صالة و�إحترام الأعراف المحلية،
وعلى �أنه تتعر�ض حياة النا�س لكثير من التقاطعات في هذه الحياة كما �أنه من
الم�سلم به وقوع تلك المخاطر والإ�ضرار مما يتطلب العمل على تفاديها �أو الحد
من �آثارها للمحافظة على وحدة وكينونة الن�سيج المجتمعي ،وهنا ت�أتي الحكمة
من جبر ال�ضرر ،ومن ذلك العرف الأهلي في جبر ال�ضرر والمحافظة على
الأموال والأرواح فيما يعرف في دارفور بالركوبة لرد المظالم وح�سم النزاعات
متمثلة في الدية و�إتالف الزرع والأموال والب�ضائع وغيرها من الأ�شياء النفي�سة.
وتتكوين الراكوبة من مجل�س �أعيان القبائل وي�سمى بمجل�س الدمالج ،والدملج هو
ال�شخ�ص الم�سئول عن �إدارة وجمع �أموال الدية �أو الخ�سائر ،والراكوبة �أعراف
مبنية على عهود ومواثيق بين قبائل دارفور كنظام مجتمعي وعدلي لح�سم
منازعات دفع الديات ون�سبة العجز وغيرها ،و�صورته كما لو �أن قبيلة ما لديها
راكوبة� -إتفاق وعهد بالتعوي�ض ال�سلمي -مع قبيلة اخرى في ق�ضية دية مث ًال)،
فانه ال توجد غرامات �أو مطالبات جزافية بين �أع�ضاء هاتين القبيلتين �إذ �أن
الراكوبة تنظم وت�سمي جبر ال�ضرر والتعوي�ض الالزم ،ف�إن كان العرف ال�سائد
بين القبيلتين  6بقرات بمختلف �أعمارها في حالة الدية ف�إن مجل�س الدمالج
يقيم �أ�سعار االبقار وتدفع نقد ًا للطرف الآخر ،وهذا العرف ملزم للأطراف
وبعد دفع المال يتم �شطب البالغ في المحكمة ويتم �إطالق �سراح المتهم.

مالمح من جل�سات مجل�س الدمالج:

بقلم�.أحمد ح�سين

يكون للدملج هيكل وظيفي مب�سط يتكون من عدد من العمد والعقداء وال�شيوخ
في �أغلب قبائل دارفور حيث تكون ع�ضويته من ع�شرة �أع�ضاء وير�أ�س الجل�سة
رئي�س محايد ب�شرط �أن ال يكون لديه �صلة قوية ب�أحد طرفي المجل�س ،وقرارته
حكيمة ،وكل من هوالء لدية قائمة ب�أ�سماء �أع�ضاء القبلية ويتم توزيع مال الدية
�أو ال�ضرر على �أفراد القبيلة وتكون قيمة ب�سيطة جد ًا مقارنة بمبالغ الديات
والخ�سائر الكبيرة ،كما يقوم المجل�س بدور الرجاء والموا�ساة لتهدئة وتطييب
خاطر الطرف المت�ضرر ب�أمثال دارفورية محلية ذات طابع قيمي و�إن�ساني.
عالقة مجل�س الدمالج ب�شركات الت�أمين- :
ومن خالل الممار�سة التطبيقية ف�إن مجال�س الدمالج الحظت �أن �أغلب النزاعات
في حوادث ال�سير يت�سبب فيها �أ�شخا�ص غير ملتزمين بمطلوبات الترخي�ص
والرخ�صة مما تطلب الت�شديد ،ومن ذلك قرارهم بعدم م�ساندة �أي �سائق في
حال ت�سببه في حادث وهو يقود �سيارة لي�س لديها وثيقة ت�أمين �سارية ،كما �أن
متابعتنا للن�شاط الت�أميني بدارفور �أوحت ب�ضرورة �إ�ستحداث وثائق ت�أمينية لمثل
هذه النظم الأهلية ورفع م�ستوى الثقافة الت�أمينية للمجتمع المحلي.
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غســـــل األموال
وتمويل اإلرهاب

بقلم .احمد ابراهيم محمد

ويق�صد بالإلتـزام تنفيـذ القوانين وال�ضوابط الرقـابية والأنظمة
ومعـايير ال�سلوك والممار�سة المهنية ال�سليـمة وحدد القانون
ب�أن هنالك ع�شرون جريمه �أ�صلية يجب مكافحتها منها جرائم
غ�سل الأموال وتمويل الإرهـاب ،وترتبط عمليــات غ�سل الأموال
وتمويل الإرهاب بالعديد من المخـاطر والآثـار ال�سلبية �إقت�صـادي ًا
42
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يعتبر غ�سل الأموال ومكافحة الإرهاب من
الق�ض�أيا المعقدة التي ترتبط بالجريمة المنظمة
والأعمال غير الم�شروعة التي تهدد �إقت�صاديات
العالم حيث بد�أت جرائم غ�سل الأموال تظهر في
�شكل تهديدات للقطاع المالي نه�أية الثمانينات
ولمكافحة تلك التهديدات ت�أ�س�ست عام 1989م
مجموعة العمل المالي وت�سمى  FATFوهي
منظمة حكومية دولية مكونة من قبل وزراء الدول
الأع�ضاء فيها (فرن�سا� ،أمريكا ،المانيا ،كندا،
�إنجلترا� ،أيطاليا ،اليابان) ومهمتها و�ضع المع�أيير
ومتابعة التنفيذ الفعال للتدابير القانونية وذلك
لحم�أية النظام المالي من تهديدات غ�سل الأموال
وتمويل الإرهاب ولقد و�ضعت هذه المجموعة
�أربعون تو�صية عام 1990م كمبادره لمكافحة �سوء
�إ�ستخدام النظم المالية وتمت مراجعتها عام
1996م وفي اكتوبر عام 2001م و�سعت مجموعة
العمل المالي مهامها للتعامل مع مو�ضوع تمويل
الإرهاب وتمت مراجعتها عام 2003م كما �أن �أكثر
من  180دولة وافقت عليها وكذلك تم التو�سع فيها
عام 2008م حيث �شملت �إنت�شار الت�سلح وبموجبها
تم تكوين مجموعة العمل المالي الإقليمية
والمنظمات المراقبه بما في ذلك �صندوق النقد
الدولي والبنك الدولي وهيئة الأمم المتحدة
ويتبع ال�سودان لمجموعة العمل المالي االقليمية
التي ت�ضم دول ال�شرق الأو�سط و�شمال افريقيا
وت�سمى( )MANIFATFلذلك وجهت مجموعة
العمل المالي بالإلتزام بالتو�صيات والقوانين
واللوائح ال�صادرة من الجهات الرقابية لكل دولة.

و�إجتماعي ًا و�سيا�سي ًا �سواء تمت هذه العمليـات من خالل القطـاع
المالي البنوك،ال�صرافـات� ،أ�سواق المـال� ،شركـات الت�أميــن،مكاتب
التحويل المالية ...الخ �أو من خالل القطــاع الغير مالي من خالل
الأعمـال والمهن الغير مالية مثل تجـارة الذهب والمعادن النفي�سة
والأحجار الكريمة والمكاتب العقارية والمحامين.

لذلك ن�شـ ـ�أت وظيفة الإلتزام وتعتبر من الوظــائف المهمه التي
تعمل على المحـافظة على �سمعة ال�شركة وم�صداقيتها وعلى
م�صالح ال�شركه والمتعاملين معها وهي وظيفه تحدد وتقيم
وتقدم الن�صح والم�شورة وتراقب وتعد التقـارير حول مخـاطر
عدم الإلتزام بالأنظمه وال�ضوابط الرقـابية �أومعـ�أيير ال�سلوك
والممـار�سه المهنية ال�سلبيه ،وت�ؤدي �إدارة الإلتزام عملها �إ�ستناد ًا
على قانون مكافحة غ�سل الأموال وتمويل الإرهاب ل�سنه 2014م
في القطــاع المـالي بال�سودان وذلك ل�ضمان تنفيذ المتطلبات
الخا�صه بالإبالغ عن العمليات التي ي�شتبه في �إرتباطها ب�أن�شطة
غ�سل الأمـوال وتمويل الإرهاب الأمر الذي ي�سهم في �ضمان الوفـاء
بالإلتزامات القانونيه التي تتوافق مع المعايير الأربعين الدولية
ال�صـادرة من مجموعة العمل المـالي الدولي و�إبراز دور وحدة
التحريـات المـاليه كمركز وطني لقواعد المعلومات لتلقي وتحليل
تقارير العمليـات الم�شبوهه في مجال غ�سل الأموال وتمويل الإرهاب
وتوعية العاملين والمتعاملين معها حيث ت�ؤدي تقــارير الإبـالغ عن
العمليـات الم�شبوهه دور ًا مهما وحيوي ًا في مكــافحة غ�سل الأمــوال
وتمويـل الإره ــاب.
وغ�سل الأمـوال يعرف ب�أنه كل �سلوك ينطوي على �إكت�ساب �أموال
�أو حيـازتها �أو الت�صرف فيها �أو نقلها �أو حفظها �أو �إ�ستبدالها �أو
�إيداعهـا �أو �إ�ستثمارها �أو التالعب في قيمتها �أو في حركتها �أو
تحويلها �أوي�ؤدي �إلى �إخف ــاء �أو تمويه م�صدرها �أو الطبيعه الحقيقيه
لها �أو مكانها �أو كيفية الت�صرف فيها �أو ملكيتها �أو الحقوق المتعلقه
بها وذلك متي كانت هذه الجريمة داخل ال�سودان �أو خارجه ب�شرط
�أن يكون معــاقب ًا عليها في كل من الق ــانون ال�سوداني وقانون الدوله
التي ارتكبت فيها الجريمة.كما يعرف تمويل الإرهاب ب�أنه جمع
�أو تقديم �أموال ب�شكل مبا�شر �أو غير مبا�شر بنية �إ�ستخدامه كلي ًا
�أو جزئي ًا لإرتكاب احد الجرائم الإرهابيه المن�صو�ص عليها في
قانون مكافحة الإرهاب ال�سوداني �سواء كان ذلك بوا�سطة منظمه
�إرهابيه �أو بوا�سطة �أي �شخ�ص وتمر عملية غ�سل الأموال بثالثه
مراحل هي:
/1الإيداع (:)placement
يق�صد به الإيداع الفعلي لمبلغ نقدي �أو �أموال تم الح�صول عليها
بطريقة غير م�شروعه �إلي الم�ؤ�س�سات الماليه وغير الماليه وتتم
من خالل �إيداعات نقديه و�شراء �أدوات ماليه نقد ًا ،و�إ�ستخدام
وتداول العمـالت الأجنبية وعن طريق و�سطاء الأوراق المــاليه،
وعمليات الت�أمين و�شراء الذهب والمجوهرات والمعـادن الثمينه
والعقـارات وال�سيــارات وخالفه.

/2التغطيه �أو التمويه (:)layering
يق�صد به �إجراء العـديد من العمليــات المــاليه المعقده والمت�شابهة
على تلك الأموال بغر�ض تمويه الم�ص ــادر الحقيقية لها وف�صلها
عن م�صادرها غير الم�شروعة بهدف تحقيق الت�ضليل وجعل عملية
تتبع �إيرادات االن�شطه غيرالم�شروعة �صعبة على م�س�ؤول تنفيذ
النظام.
 /3الدمج( :)Integrationيتم في هذه المرحله �إيج ــاد مظهر
يبدو م�شروع ًا لثروة الم�شتبه به غــا�سل الأمــوال ويتم ذلك من
خالل برامج متنوعه مثل م�شتريات �أ�صول �أو �سلع تجاريه �أو �أوراق
ماليه �أو �شركات �إ�سمية تعمل كواجهه له �أو �شركات تتمتع بحماية
قانونيه �أو �إ�ستثمارات في �أوراق ماليه وغيرها بطريقة ت�سمح
ب�إعادة الأموال وك�أنها مكا�سب م�شروعة لت�صبح جزء ًا من الأموال
النظاميه �أوالر�سمية في ال�شركة �أوالم�ؤ�س�سة.

قطـ ــاع الت�أمين:

يمكن �إ�ستغالل قطاع الت�أمين في عمليات غ�سل الأموال وتمويل
الإرهاب بما ي�شمل الخدمات والمنتجات الجديدة �أو المبتكرة التي
تقدمها ال�شركة �أو تكون طرف فيها ،وتوجد بع�ض العوامل التي
يمكن �أن ت�ستر�شد بها ال�شركه لتحديد تلك المخاطر.

�أ /الخدمــات والمنتج ــات وت�شمل:

 -1الخدمات والمنتجات التي يتم تحديدها على �أنها ذات
مخاطر مرتفعه من قبل وحدة مكافحة غ�سل الأمـوال وتمويل
الإرهاب بالتن�سيق مع هيئة الرقابة واال�شراف على �أعمال
الت�أمين.
 -2الخدمات والمنتجات التي اليتاح الإف�صاح عن قدر كبير
من المعلومات المتعلقه بهوية م�ستخدميها �أو تلك التي
تت�سم بالطابع الدولي كالخدمات المقدمه من خالل �شبكة
االنترنت.

ب /العمـ ــالء:

تت�ضمن المخـاطر المتعلقة بالعمــالء وتعامالتهم ويتعين على
�شركة الت�أمين لدى تحديدها لتلك المخــاطر الإ�ستناد �إلى
المعلومات التي تم الح�صول عليها من خالل التعرف على هوية
العميل ون�شاطه.
فالإلتزام بالقوانين الدولية والمحلية والرقابية وال�سيا�سات
الداخلية لكل �شركة يعتبر نوع من االجراءات الوقائية التي تدر�أ
�أخطار الوقوع في عمليات جرائم غ�سل الأمـوال وتمويل الإرهاب.
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مسارات
اإلقتــصاد األخضــر

د.هيثم محمد فتحى
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يعتبر مفهوم التنمية الم�ستدامة من المفاهيم التي برزت في القرن
الما�ضي ولقد ظهر هذا المفهوم في م�ؤتمر �ستوكهولم عن البيئة
الإن�سانية والذي �أ�س�س �أي� ًضا برنامج الأمم المتحدة للبيئة ،ومن
بعده جاء م�ؤتمر ريو بالأرجنتين عام  1992والذي ركز على فكرة
التنمية والبيئة وحدد ت�صريح ريو الذي �صدر عن الم�ؤتمر حقوق
و�إلتزامات الدول في �سعيها نحو التنمية الم�ستدامة والت�ضامن
الدولي ولكن الإنجاز الأكبر في هذا ال�سياق قد ظهر مع و�ضع
الأمم المتحدة لأهداف الألفية الجديدة الثمانية للتنمية بناء ًا على
القرار رقم  2/55والذي هدف �إلى محاربة الفقر والترويج للتنمية
الم�ستدامة.
ولتحقيق التنمية الم�ستدامة ف�إن لها ثالثة �أبعاد �أ�سا�سية ال تتحقق
بدونها وهي:
 البعد االقت�صادي :وهو يعتمد بالأ�سا�س على محاربة الفقر. البعد االجتماعي :الم�شاركة الفعالة للمر�أة ،وتح�سين التعليموالحوكمة الجيدة.
 البعد البيئي :منع التدهور البيئي ونماذج التنمية غيرالم�ستدامة.
�أما مفهوم الإقت�صاد الأخ�ضر ،فلقد عرف برنامج الأمم المتحدة
للبيئة االقت�صاد الأخ�ضر (ذلك الذي ين�ش�أ مع تح�سن الوجود
الإن�ساني والعدالة االجتماعية عن طريق تخفي�ض المخاطر البيئية)
�أما تعريفه الب�سيط (االقت�صاد الذي يوجد به ن�سبة �صغيرة من
الكربون ويتم فيه �إ�ستخدام الموارد بكفاءة والإحتواء االجتماعي
و�أن النمو في الدخل والتوظيف ي�أتي عن طريق اال�ستثمارات العامة
والخا�صة التي تقلل انبعاثات الكربون والتلوث ،التي تدعم كفاءة
ا�ستخدام الموارد والطاقة ،وتمنع خ�سارة التنوع البيولوجي ،وهذا
اليتحقق �إال من خالل �إ�صالح ال�سيا�سات والت�شريعات المنظمة
لذلك).
�إن مفهوم الإقت�صاد الأخ�ضر ال يحل محل مفهوم التنمية
الم�ستدامة ولكنه نتيجة للقناعة المتزايدة ب�أن تحقيق التنمية
الم�ستدامة المطلوبة لن ت�أتى �إال عن طريق الترويج لفكرة
االقت�صاد الأخ�ضر بعد عقود من تدمير البيئة عن طريق االقت�صاد

البني وهذا الم�صطلح هو عك�س االقت�صاد الأخ�ضر والمبني على
التنمية الملوثة للبيئة) ولن يكون بمقدورنا تحقيق الأهداف
التنموية للألفية دون تحقيق اال�ستدامة التي تعتمد بدورها على
فكرة االقت�صاد الأخ�ضر ،ويمكن اال�ستفادة من االقت�صاد الأخ�ضر
في الدول النامية عن طريق:
 الزراعة الخ�ضراء في الدول النامية التي تركز علىالم�ساحات ال�صغيرة التي يمكن �أن تحد من الفقر ،واال�ستثمار
في الطبيعة التي يعتمد عليها الفقراء كالمحميات وال�صيد
وغيرها.
 زيادة الإ�ستثمارت في الأ�صول الطبيعية التي ي�ستخدمهاالفقراء في حياتهم اليومية.
 الإعتماد على الطاقة المتجددة لأنها ت�ساعد في حل م�شكلةفقر الطاقة.
 الترويج لل�سياحة وغيرها من الأن�شطة االقت�صادية غيرالملوثة للبيئة لأنها تعتمد على دعم الإقت�صاد المحلي وحل
م�شكلة الفقر ،والتحرك نحو االقت�صاد الأخ�ضر لديه القدرة
على تحقيق التنمية الم�ستدامة ومحاربة الفقر على نطاق
وا�سع و�أن االقت�صاد الأخ�ضر يمكنه تحقيق النمو والتوظف،
ومما ال �شك فيه �أن الأزمة الأقت�صادية والمالية الحالية تدفع
بالماليين من النا�س الى ُجبة الفقر وخ�صو� ًصا �أولئك الذين
يعي�شون في العالم النامي ،وذلك من خالل �أزمات الغذاء
والماء والطاقة والنظام البيئي والمناخ…الخ .هذه الأزمات
مجتمعة �أ�ضعفت الجهود لتحقيق �أهداف التنمية.
الأزمة االقت�صادية والمالية الحالية تتطلب وقفة جماعية من

المجتمع الدولي لمواجهتها ،وعلى االقت�صاديات المتقدمة
والرائدة موا�صلة وتقوية التن�سيق بين برامجها التحفيزية لإنعا�ش
النمو االقت�صادي العالمي ،هذا بجانب الجزء المتعلق بمعالجة
الحاجات الملحة فيما يتعلق ب�شبكة الأمان الإجتماعي وال�صحة
والتعليم…الخ ،وهذه البرامج يجب �أن تبنى على �أ�سا�س من
القوة فيما يخ�ص الم�شاركة في النمو والتنمية الم�ستدامة،
بالإ�ضافة الى �أنه يتوجب على المجتمع الدولي �ضمان وجود
الإمكانات المادية للدول النامية حتى ت�ستطيع البدء في برامجها
التحفيزية ،ولي�س هذا فح�سب بل وم�ساعدتها في الو�صول �إلى
الأ�سواق العالمية وذلك كي تتطور تجارتها ب�صورة �سريعة.
واالقت�صاد الأخ�ضر هو نموذج جديد من نماذج التنمية االقت�صادية
ال�سريعة والذي يقوم �أ�سا�سه على معرفة باالقت�صاديات البيئية
والتي تهدف الى معالجة العالقة المتبادلة ما بين الإقت�صاديات
االن�سانية والنظام البيئي الطبيعي والأثر العك�سي للن�شاطات
الإن�سانية على التغير المناخي والإحتبا�س الحراري وهو يناق�ض
نموذج مايعرف باالقت�صاد الأ�سود والذي �أ�سا�سه يقوم على الوقود
الحجري مثل الفحم والبترول والغاز الطبيعي.
�إذ ًا االقت�صاد الأخ�ضر يحتوي على الطاقة الخ�ضراء والتي يقوم
توليدها على �أ�سا�س الطاقة المتجددة بد ًال من الوقود الحجري
والمحافظة على م�صادر الطاقة وا�ستخداماتها كم�صادر طاقة
فعالة� ،إلى جانب �أهمية نموذج الأقت�صاد الأخ�ضر في خلق
ما يعرف بفر�ص العمل الخ�ضراء و�ضمان النمو الإقت�صادي
الم�ستدام والحقيقي ومنع التلوث البيئي والإحتبا�س الحراري
و�إ�ستنزاف الموارد والتراجع البيئي.
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التأمين التكافلي
الطــــــــــــريق لم�ستقبل �آمن

بقلم.محمد �أحمد غنيم
�أدخلت �شركة الت�أمين الإ�سالمية خدمة (الت�أمين التكافلي البديل الإ�سالمي للت�أمين على الحياة) لمنظومة خدماتها الت�أمينية في
العام 1986م لت�ضاف �إلى تغطيات الت�أمين الأخرى التي تقدمها ال�شركة ،وقد بد�أ نظام التكافل بنوعين من العقود ،عقود جماعية
(التكافل الجماعي) والذي يغطي الم�ؤ�س�سات وال�شركات والمنظمات والجمعيات ،وعقود فردية م�ضاربات التكافل عن طريق الإدخار
والإ�ستثمار ولقد حققت وثيقة التكافل عن طريق الإدخار واال�ستثمار في بدايتها نجاح ًا كبير ًا تمثل في زيادة الأق�ساط المكتتبة �إذ
�أقدم على الإ�شتراك فيها كثير من فئات المجتمع المختلفة لقناعتهم بالفكرة ف�ساهموا في نجاحها باعتبار �أنها م�شروع رائد يقوم
على مبد�أ التعاون والت�آزر بين الم�شتركين في حالة وفاة �أحدهم �أو عجزه �أثناء فترة الإ�شتراك حيث يتم التكافل فيما بينهم لدفع
ال�ضرر عن الم�صاب �أو �أ�سرته� ،إال �أن الت�ضخم الذي واجه الإقت�صاد ال�سوداني �أثر �سلبي ًا على هذه الوثيقة والتي كان من �أهدافها
توفير الحماية التكافلية للم�شترك �إ�ضافة الي االدخار واال�ستثمار� ،أما بالن�سبة لوثيقة التكافل الجماعي فقد تمكنت �إلى حد ما
من مواجهة م�شكلة الت�ضخم وذلك للزيادة ال�سنوية التي تطر�أ على المرتبات والتي يترتب عليها الزيادة في القيمة اال�سمية مبلغ
(التعوي�ض) ومن ثم الزيادة في ق�سط الإ�شتراك ومازالت ال�شركة تقوم بت�سويق هذه الوثيقة وقد ا�ستفادت من هذا الم�شروع كثير
من الم�ؤ�س�سات والبنوك والهيئات الحكومية والخا�صة والمنظمات والقطاعات الريا�ضية.
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وتغطي وثيقة التكافل الوفاة الطبيعية،
الوفاة بحادث ،العجز الكلي الدائم ب�سبب
حادث �أو مر�ض والعجز الجزئي الدائم
ب�سبب الحادث والعجز الكلي الم�ؤقت
نتيجة الحادث بالإ�ضافة �إلى تغطية
الأمرا�ض الخطرة وهي تغطية �إ�ضافية
اختيارية ،وتعرف الأمرا�ض الخطرة
ب�أنها �أمرا�ض ت�صيب الإن�سان وت�ضعه
في حالة ال ت�شبه العجز الكلي الدائم
وال الم�ؤقت مثل ال�سرطان ،Cancer
ال�سكتة الدماغية  ،Strokeعمليات
ال�شريان التاجي Coronary Artery
 ،Surgeryالنوبات القلبية Myocardial
 Infarctionوالف�شل الكلوي Renal
.Failure
عملت �شركة الت�أمين اال�سالمية على
�إ�ضافة تغطيات جديدة للتكافل مثل
(الوثيقة التكافلية نظام التكافل العائلي
ونظام التكافل لحماية الرهن) وتهدف
ال�شركة من طرح هذه الأنظمة �إلى الآتي
تو�سيع مظلة الخدمة التكافلية التي
تقدمها لتغطية �أكبر عدد من الم�شاركين
في الم�شروعات وزيادة حجم �سوقها،
المرونة في تقديم الخدمة لمواجهة
تقلبات ال�سوق ،تحقيق مبد�أ التكافل بين
الأنظمة و�أفراد المجتمع ،والم�ساهمة

في الإقت�صاد القومي وذلك من خالل
ا�ستثمار المدخرات وخلق فر�ص عمل
�إ�ضافية للخريجين خا�صة خريجي كليات
الت�أمين بالجامعات المختلفة.
وفي العام 2012م �أ�ضافت ال�شركة وثيقة
تكافل ال�سائق لتغطي �شريحة مهمة من
�شرائح المجتمع وهي �شريحة ال�سائقين
�إيمان ًا من ال�شركة ب�أهمية �إدراج �شريحة
ال�سائقين تحت مظلة الت�أمين لمحدودية
دخل هذه الفئة ولكونها التندرج في قائمة
الفئات التي تتمتع بحماية وظيفية من
المخدمين كما �أن النظرة الكلية لطرح
هذه الوثيقة هو �إنتهاج �أدوار ومبادرة
تقدمية في �إطار الم�سئولية الإجتماعية
ل�شركة الت�أمين الإ�سالمية ،ف�ض ًال عن
وعي هذه ال�شريحة ب�أهمية الت�أمين ولو
جزئي ًا وذلك من خالل �إلزام ال�سلطات
بت�أمين الطرف الثالث (الت�أمين
الإجباري) لل�سيارات والمركبات �أو
الت�أمين ال�شامل الذي يتم ب�صورة
�إختيارية ،ون�سبة للزيادة الم�ستمرة في
عدد ال�سيارات وعدد الم�ستخدمين لها
ف�إن كثرة المخاطر التي يتعر�ض لها
ال�سائق من �أمرا�ض وحوادث قد ت�ؤدي
الى الوفاة �أو تكون �سبب ًا من �أ�سبابها
بالإ�ضافة �إلى �أن ت�أمين ال�سيارات ال�شامل

يغطي ال�سيارة وال�سائق في حالة وفاته
الناتجة عن حادث م�ستخدم ًا فيه ال�سيارة
الم�شمولة بتغطية ال�سائق� ،أما في حالة
وفاة ال�سائق وفاة طبيعية �أو بحادث
م�ستخدم ًا فيه �سيارة غير م�شمولة
بتغطية ال�سائق ف�إنه ال يتم تعوي�ض
ورثته في هذه الحالة .يوفر هذا المنتج
تغطية �شاملة في حالة الت�أمين ال�شامل
بالإ�ضافة للوفاة الطبيعية كما تغطي هذه
الوثيقة �أي� ًضا الم�شترك في حاالت الوفاة
بحادث والعجز الكلي �أو الجزئي الذي
ينتج عن الحادث وم�صروفات العالج
ب�سبب الحادث .وقد �صاحب هذه الوثيقة
النجاح با�شتراك عدد كبير من ال�سائقين
وحملة رخ�ص القيادة لوجود خيارات
عديدة للقيم الإ�سمية (مبالغ التعوي�ض)
كما �أن الق�سط الذي يدفعه الم�شترك
معقو ًال ويتم �سداده على �أق�ساط ن�صف
�سنوية �أو ربع �سنوية.
ثم �أ�ضافت �أي� ًضا الوثيقة التكافلية
والتي تحوي نف�س مزايا وثيقة تكافل
ال�سائق وهي متاحة للم�شتركين الذين
لي�س لديهم رخ�ص قيادة وتتعدد في
هذه الوثيقة خيارات القيم الإ�سمية مع
اختالف ي�سير في �أق�ساط الإ�شتراك.
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قطار الشوق
العبا�س على يحيي العبا�س

ال�شاعر هو �ضمير �أمته ،يفرح لفرحها ويحزن لحزنها ،ويعبر
عن ذلك في لغة تخاطب الوجدان ،وبالتالى فهو ي�صور �آمالها
و�أحالمها وتطلعاتها ،ويترجم ما يحدث في المجتمع من
تحوالت ..و�إذا كان ال�شعر هو لغة الوجدان ف�إن ال�شعر الغنائي هو
لغة �صميم الوجدان ،لذلك نجد �أن الأغنيات قد عبرت عن بع�ض
الأفكار الم�ستوحاة من التطور �أو التخلق الذى يحدث للمجتمع..
ومن المالحظ �أن و�سائل ال�سفر قد حظيت بكثير من زفرات
ال�شعراء ال�سودانيين ،والتي تجلت في عدد من الأغنيات ..و�إذا
كانت و�سائل ال�سفر قد حظيت بحظ وفير من تلك الأغنيات ،من
بين الأ�شياء الأخرى ،ف�إن القطار قد نال ن�صيب الأ�سد،من بين
و�سائل ال�سفر قاطبة ..وبالرغم من �أهمية القطار كو�سيلة نقل
�ساهمت في طى الم�سافات ،فهو يحمل الم�ست�شفي ،ويقل طالب
العلم ،وينقل الموظف ،ويجلب ال�سائح� ،إال �أن كل ذلك لم يغفر له
جرمه المتمثل في تفريق الأحبة ،وما يحدثة من لوعة وما ي�ضرمه
من �أ�شواق ..ال�شئ الذى �أثار عليه حفيظة الع�شاق والمحبين،
فجادت قرائحهم بكثير من الدرر ،والتي �إن �إختلفت في �شكل
التناول �إال �أنها قد �إتفقت جميعا في التعبير عن �ألم الفراق ومرارة
الأ�شواق وجوى الحنين ،عندما ينتزع القطار حبيبا ويقذف به
بعيدا عن حبيبه ،مخلفا الألم واللوعة وال�سهاد ..وما �أكثر الأغانى
التي �سارت على ذلك المنوال.
ف�أغنية قطار ال�شوق تعتبر زفرة حرى ،جاد بها ال�شاعر المهند�س
علي محجوب،و�شدت بها البالبل ،وتغنى بها ح�سين �شندى،وقد
�سبقهم �إليها فنان عطبرة بابكر ح�سين رابح ،المعروف بالذكار،
وبالتالى فهو له ق�صب ال�سبق في التغني بها وقد تباروا في �إجادتها،
وربما يعود ذلك الى �إنتمائهم الحميم جميعا �إلى عطبرة:
قطار ال�شوق متين ترحل تودينا...
وقد جاءت هذه الأغنية �شديدة في ت�أثيرها على النف�س ،ملحاحة
في �إ�ستجدائها للقطار ،ليبدر في الميعاد،ويحرك العجالت،
وين�سى المحطات حتى يالقى الحبيب حبيبه وبذلك يطفئ
جمر ال�شوق ،وربما ترجع �شدة ت�أثير هذه الأغنية ،لإرتباط كل
عنا�صرها بعطبرة.
وتلى هذه الأغنية من حيث الذيوع والإنت�شار� ،أغنية عاتبة �أخرى،
ت�صب حمم غ�ضبها ولومها على القطار ،وت�ستجديه ليعيد الحبيب
الذى �أخذه ،بل تدعو له في خواتيمها �أن يتك�سر حته حته،
وت�ستدرك �أن ي�سلم الحبيب ،والأغنية يقول مطلعها:
ورزيم �صدرك قلبى طار
من بف نف�سك يا القطار
وينو الحبيب		�إنت �شلتو جيبو يا القطار

ثم ت�أتى رائعة المبدع،الراحل ح�سن خليفة العطبراوى ،التي
تن�ضح ب�آالم الفراق وجوى الأ�شواق وتباريح الحنين ،حيث يقول:
يا نا�س
		
قطارو حل
ترك لى عمرى للآالم والمذلة...
		
قطارو حل
وتتوالى الأغانى العاتبة على القطار ،لتطل من بينها� ،إحدى �أغانى
البنات التي تناجى قائلة:
حبيبنا يوم �سفرو ما ورانا قام قطرو
وتتدافع عجالت القطار ،مخلفة مزيدا من الدموع واللوعة
والإلتياع ،فيجود لنا عبد الكريم القر�شى بكلماته ،التي ي�صدح
بها الراحل عثمان ال�شفيع مرددا:
فيهو مر حبيبى
القطار المر
يا ال�شلت مريودى
بالعلى ما مر
حل في وادينا
القطار يتهادى
يال نجرى ن�شوفو المن زمن نا�سينا
وتمر قافلة القطار تتبعها مواكب الإبداع ،فتلوح لنا من بينها،
رائعة المبدع جمال عبد اللطيف� ،أغنية عطبرة،التي لحنها طارق
جويلى ،وتمايلت مع �أنغامها طربة فرقة عقد الجالد المبدعة:
بهرتنى �صورة عطبرة
لما القطار �صفر وقف
كانت ت�ضج متح�ضرة
دى محطة الوطن الكبير
ونزلت ما�شى على الر�صيف �أغب�ش هدومى مغبرة
وفي محطته قبل الأخيرة يطل علينا القطار ،فيلوح لنا المطرب
�أحمد ال�صادق وهو ي�صدح قائال:
منى �شال زولى البريدو
القطار دور حديدو
ما كتب عنوان بريدو
�شوقى ولع فينى نار
وقبل �أن تتوقف م�سيرة القطار ،في
قولوا لي كيفن �أعيدو
محطته الأخيرة،يبدو لنا البلبل ال�صداح �أحمد �شارف ،وهو يردد
ب�صوته ال�شجى:
الزول ما عنده ذوق الزول منو ال�سقاهو �ألمى الحو�ض
�صفر قطار نياال
		
الزول منوا
الزول منوا
لى حبيب �شاال	
وهكذا يظل القطار �سادرا في رحلته ،متنقال بين المحطات،
حامال الخير والب�شريات،ال تثنيه لعنات المحبين ،وال عتاب
ال�شعراء ،مت�سامحا مع �أولئك الذين ال ينظرون �إليه� ،إال من هذه
الزاوية ،متنا�سين �أن القطار هو نف�سه ،من يقرب الم�سافات،
وبالتالي يجمع الأحبة.
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في �ضوء التطور المتزايد في �إ�ستخدام التكنولوجيا الحديثة والتو�سع الهائل في
تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والإت�صال والنمو الباهر للم�ؤ�س�سات الخدمية بكل
�أنواعها وبمختلف ن�شاطاتها ،وتعدد �أماكن عملها والمتعاملين معها �سواء داخل الحدود
�أو خارجها� .أ�صبح �ضروري ًا �إ�ستخدام التكنولوجيا في �إدارة الم�ؤ�س�سات الخدمية
وذلك لفاعليتة وت�أثيرها على الم�ؤ�س�سة ككل والمتعاملين معها ،وكذلك �أحد محددات
التخطيط والمتابعة الدورية وتطوير الأداء ب�شكل م�ستمر ورفع القدرة التناف�سية.
ومن ثمار المنجزات التقنية في الع�صر الحديث ظهور ما ي�سمى بالإدارة الإلكترونية
حيث جاءت كنتاج للتفكير العميق والجدي من قبل الم�ؤ�س�سات الخدمية ال�ساعية نحو
التطور للإ�ستفادة من منجزات الثورة التقنية والتطور في مجال الإت�صاالت و �إبتكار
تقنيات �إت�صال متطورة .وذلك من خالل �إ�ستخدام الحا�سوب و�شبكات الإنترنت في
�إنجاز الأعمال ،وتقديم الخدمات للزبائن بطريقة الكترونية ت�سهم بفاعلية في حل
العديد من الم�شكالت الإدارية �سواء في المحيط الداخلى للم�ؤ�س�سه �أو في محيطها
الخارجي .بالإ�ضافة �إلى ما تتميز به الإدارة الإلكترونية من �سرعة �إنجاز الأعمال
وتوفير الوقت والجهد والتكلفة.
جاءت الإداره الإلكترونية كرد فعل واقعي لإ�ستخدام تطبيقات الحا�سب الآلي في مجال
الخدمات المقدمة من طرف الم�ؤ�س�سة الإقت�صادية ال�ساعية لمواجهة المناف�سه و
الح�صول على ن�سبة كبيرة من الح�صة ال�سوقية.
ومن هنا ف�إن الإدارة الإلكترونية هي و�سيلة لرفع كفاءة �أداء الم�ؤ�س�سات الخدمية.
فهي تقنية �أداء بال ورق لأنها ت�ستخدم تقنيات مثل:الإر�شيف الإلكتروني والمفكرات
الإلكترونية والر�سائل ال�صوتية .وهي �إداره بال مكان وتعتمد �أ�سا�س ًا على الحا�سوب
الذي �أ�صبح محمو ّال وعلى الهاتف الجوال.
وهي �إدارة بال زمان حيث تعمل� 24ساعة طوال �أيام ال�سنة ،وهي �إدارة بال تنظيمات
جامدة .فالم�ؤ�س�سات الخدمية الذكية تعتمد على �إعمال و�صناعة المعرفة
مما ال�شك فيه �ضرورة مواكبة التكنولوجيا و�إتباع منهج الإدارة الإلكترونية لمواجهة
تحديات المناف�سة الناتجة عن الإنفتاح العالمي،ولكن البد من الو�ضع في الح�سبان
�أن التطبيق غير ال�سوي وغير الدقيق للإدارة الإلكترونية والإنتقال دفعه واحده من
النمط التقليدي للإدارة �إلى الإدارة الإلكترونية دون �إعتماد التدرج المرحلى والتفكير
في �سيناريوهات متعددة للتطبيق وذلك لأن عملية الإنتقال قد ت�صحبها مخاطر عدم
القدرة على ال�سيطرة والتعامل وفي حال عدم التح�سب لذلك ف�إن الإنتقال من �ش�أنه �أن
يخلق بع�ض الم�شكالت المرتبطة بالفجوة بين النمطين الإداريين.
�إن �أف�ضل �سيناريو للو�صول �إلى تطبيق �سليم للإدارة الإلكترونية في الم�ؤ�س�سة الخدمية
في دولة نامية ب�إ�ستقالل �أمثل للوقت والمال والجهد يمكن �أن يتم بتق�سيم خطة
الو�صول للمرحلة النهائية �إلى مراحل تراعي المتغيرات المحيطة والتي من �ش�أنها
�أن ت�ؤدي �إلى �إندماج الم�ؤ�س�سة وكل مكونات محيطها في خطة موحده بحيث يت�أقلم
معها ويتطور بتطورها على عك�س مايحدث عند تطبيقها دفعة واحدة مما قد ي�ؤدي �إلى
رف�ضها �أو مقاومتها �أو �صعوبة الو�صول �إلى تطبيقها.
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ورود الحلنقي

بقلم�.إ�سحق الحلنقي

كثيرون ي�صفون الفرا�شات الحنينة ب�أنها حمقاء لأنها ترمي ب�أجنحتها �إلى النار تموت
بين �أح�ضانها ع�شقاً ولكنهم يجهلون �أن هذه الفرا�شات اختارت �أن تموت احتراقاً خال�صاً
من زمن �أ�صبح ملكاً لل�صيادين يحيطون بها من كل جانب يدو�سون على �أجنحتها
الرقيقة دون �أن ت�أخذهم رحمة ب�ألوان لها لم ي�سمع بها كل تاريخ الألوان وكان قدامى
اليونانيين يعتقدون �أن الروح تفارق الج�سد في �شكل فرا�شة و�أنا �أتخيل �أن روح �إن�سان
هذا الع�صر تفارق في �شكل �آهة تبحث لها عن اتكاءة نورية على الطرف الآخر من النهر.
من المعروف �أن �شجرة ال�سنديان هي �أكثر الأ�شجار خ�ضرة في العالم ولكن �أوراقها
الخ�ضراء تحمل بين طياتها الماليين من الديدان ال�صغيرة ال ترى بالعين المجردة،
ذكرني ذلك ببع�ض النا�س تراهم فت�شعر �أنك �أمام وجه لقدي�س وهم في حقيقتهم
وجه لقبح م�ستتر تقديره للناظرين ،هكذا هم تماماً مثل �أ�شجار ال�سنديان خ�ضرة
تكاد �أن ت�ضئ من الخارج وعتمة من الداخل تعجز عن �إ�ضاءتها �ألف �شم�س و�شم�س.
 �أطلقت م�ؤ�س�سة �سويدية حملة بلغت تكلفتها حوالي � 137000ألف دوالر بهدف ن�شرالمحبة وال�سالم بين المواطنين تحت عنوان قل مرحباً) يبدو �أن هذه الم�ؤ�س�سة قد
اكت�شفت �أن االبت�سامة برغم رقتها هي الأقدر على تحويل حدة ال�صخر �إلى زهرة
بي�ضاء ترى ماذا لو تعاملنا بهذه االبت�سامة الطفلة الو�سيمة �أعتقد حينها �أن دخان
البنادق المعباة بالغدر لن يتردد في �أن يكون عطراً لعرو�س في ليلتها الأولى..
 لم يلم�س الدكتور ال�شاعر الراحل محمد عثمان جرتلي بندقية �صيد كان يملكهابعد �أن �أ�صاب بها غزالة حبلى �أرداها قتيلة وذلك �أثناء رحلة �صيد قام بها على �أطراف
مدينة ك�سال ،وقال �إنه حين نظر �إلى الغزالة تحت�ضر اعتراه �ألم في قلبه ظل يالزمه
مدة �شهر كامل ،و�أ�ضاف �أن ما قامت به يده من ظلم �أدى �إلى قتلها قبل �أن تلد جنينها
كاد �أن يقتله هو ثم �سرح بعيداً وهو يم�سح دمعة.
لم تزل مجموعة من �أهل ك�سال تعتقد �أن طائر الخداري ،ما هبط في منزل من
منازلها �إال وتزوجت واحدة من بناته ولو كانت عان�ساً وقد ظلت هذه الأ�سطورة تتنقل
بين �سكان هذه المدينة حتى الآن �إلى درجة جعلت عدداً من كبارهم ي�ؤمنون �أن �صيد
هذا الطائر يعد حراماً على المواطنين� ،أ�ضف �إلى ذلك �أن هذا الطائر ال يحيا طوي ً
ال
�إذا عا�ش في مدينة غير مدينة ك�سال.
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عبدال�سالم �آدم بو�ش

روي �أن �شيخ ًا كبري �أراد �أن يعرف الفرق بني ال�سعداء والتع�ساء ،فذهب و�س�أل �أحد
احلكماء(:هال �أخربتني ما الفرق بني اجلنة واجلحيم؟) .قاده احلكيم �إلى ق�صر كبري ،فما
�أن دلفا �إلى البهو ،حتى �شاهدا �أنا�س ًا كثريين ..متتد �أمامهم املوائد عامرة ب�أطايب الطعام،
وكانت �أج�سادهم نحيلة وتبدو على �سيمائهم عالمات اجلوع وكل منهم مي�سك مبلعقة �ضخمة
طولها �أربعة �أمتار ،لكنهم ال ي�ستطيعون �أن ي�أكلوا ،فقال ال�شيخ للحكيم( :لقد عرفت ه�ؤالء...
�إنهم التع�ساء).
ثم قاده احلكيم �إلى ق�صر �آخر ...ي�شبه الق�صر الأول متام ًا ..وكانت موائده عامرة �أي� ًضا..
وكان اجلال�سون �إلى املوائد مبتهجني ..تبدو عليهم عالمات ال�صحة والقوة والن�شاط ويف
يد كل منهم ملعقة �ضخمة طولها �أربعة �أمتار �أي� ًضا .فما �أن ر�آهم ال�شيخ حتى �صرخ قائ ًال:
(وه�ؤالء هم ال�سعداء )..ولكنني مل �أفهم حتى الآن الفرق بني ه�ؤالء و�أولئك ،فهم�س احلكيم
يف �أذنيه قائ ًال( :ال�سعداء ي�ستخدمون نف�س املالعق ..ال لي�أكلوا بها ،بل ليطعم بع�ضهم بع� ًضا)
و كثري ًا مايغلب الظن ب�أن ال�سعادة �أمر يرتبط ب�أمور التف�سر �أو رمبا باحلظ دون التفكري يف
�إيجاد ال�صلة بني عادات الإن�سان و�سعادته ويدح�ض ذلك الظن ،احلكمة الناجزة �آنفة الذكر،
حيث �أن عادات الإن�سان تعترب مقود ًا لل�سلوك اليومي الذي يت�سم به ،ومن هنا ف�إن العادات
هي �أمناط من التفكري وامل�شاعر والت�صرفات والنتائج �إلى ذلك ف�إنها كما الكائنات احلية
لها خ�صائ�صها ودورة حياتها اخلا�صة ،ولديها القدرة على البقاء واال�ستمرار وكثري ًا ماتن�ش�أ
تقاطعات بني بني قيم الإن�سان وعاداته و�أهداف العمل والآخرين ،ودائم ًا ماتغلب العادة على
�سلوك الإن�سان على الرغم من �أن العادات لي�س جميعها �سلبية وهي ت�شكل �أ�سا�س ًا للنجاح
على امل�ستويني ال�شخ�صي واملهني وتنتقل العادة من املن�ش�أ �أو الأ�سرة �إلى الفرد ،فالأ�سرة
التي لديها خربات متقدمة يف احلياة تزود �أبناءها بها فت�صبح �أ�سا�س ًا لنجاحهم� .أما الذين
تنق�صهم اخلربة والثقة وغياب توقع ما هو �أف�ضل غالب ًا مايعرتيهم الظن واخلوف من
امل�ستقبل و�أولئك هم املت�شائمون �أو (ال�ضحايا) كمايطلق عليهم امل�شتغلني بالتنمية الب�شرية
ويرددون دوم ًا عبارة (ياموج رفق ًا بال�سفني و�أهله) فتجدهم م�سكونون بالقلق والهواج�س
من كل �شيئ ومن �شاكلة ت�صرفاتهم بد ًال من �أن يهنئ �أحدهم زميله حل�صوله على ترقية
�أو درجة وظيفية متقدمة ،ف�إنه يبادر بالت�أكيد على متطلبات املركز اجلديد ،وكذلك على
الت�ضحيات التي يحتاجها املن�صب اجلديد فهو اليفكر يف �أن يدعمه ويقف معه �أو ينقل �إليه
خرباته ومعارفه كي تعينه على حتقيق جناحاته القادمة .فالتع�ساء دوم ًا متم�سكون بفر�ضية
الأمل بو�صفة قدر حمتوم وهذا النمط من احلياة والتفكري جنده لدى فئة لي�ست بالقليلة من
املوظفني بامل�ؤ�س�سات ممايت�سبب يف تعطيل طاقات وقدرات ال�شخ�ص يف العمل بجانب �أنه يعيق
وي�ضيق �أفقه يف الإرتقاء بذاته وبالعمل ،والنن�سى �أن م�سببات هذا النمط من ال�سلوك رمبا
ترجع �إلى اخل�صائ�ص الفردية للأ�شخا�ص� ،أو �إلى بيئة العمل� ،أو �إلى ثقافة موغلة يف تعزيز
اجلوانب ال�سلبية و�إثارة عوامل الإحباط �أو رمبا �إلى ال�شيئ ولذا وبخلفية هذه الأ�سباب فمن
احلكمة �إمعان النظر والتفكري يف كيفية التقليل من حدة عوامل وم�سببات هذه ال�سلوكيات
والت�صرفات يف بيئة العمل حتى يت�سنى للم�ؤ�س�سة خلق بيئة عمل �إيجابية ت�ستطيع من خاللها
�إ�ستغالل �إمكانات موظفيها لدعم وحتفيز ال�سلوك والفعل الإيجابي لتفعيل امل�شاركة يف العمل
بني خمتلف الأطراف يف امل�ؤ�س�سة.
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تحقيق :هويــــــــدا حمزة

الســــيارات..

أيقاف التمويل و وقوف الحال
مواطنون ومعار�ض وبنوك و�شركات ت�أمني

مت�ضررون من القــــــــــــــــرار
موظفون� :أجه�ضوا حلم الـ (4ل�ساتك)
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عمليات جراحية عديدة �أجرتها الدولة على ج�سد الإقت�صاد
ال�سوداني لإعادة الهيبة للجنيه �أمام الدوالر بداية من قرار منع
التحويالت الخارجية �إال في ظروف ا�ستثنائية وب�ضوابط م�شددة
مرورا بتحرير �سعر ال�صرف ليت�ساوى ال�سعر الر�سمي مع �سعر
ال�سوق الموازي �إ�ضافة لما �سمى بالبرنامج الإقت�صادي الثالثي
ولكن يبدو �أن الدوالر �أوكما يطلق عليه(�أبو�صلعة) �سيظل يمد
ل�سانه لكل محاوالت �سحب الب�ساط من تحت قدميه ل�صالح الجنيه
ال�سوداني طالما ان هناك من يزكون المعركة ل�صالحه ممن
ي�سمون بـ (مافيا الدوالر) ،ويبدو �أن الحكومة قد �أ�صابها الرهق
في محاوالت انعا�ش الجنيه ،فاختارت طريقا �آخر في محاوالت
م�ستميتة لإخراج اقت�صادها من غرفة الإنعا�ش فانتهجت طريقا
�آخرا لذلك عمدت �إلى تقليل الم�ستهلك من النقد الأجنبي وتوجيه
المتوفر لقطاعات الإنتاج ح�سب زعمها وقد كان لها في
ذلك عدة محاوالت.
قطاع الإ�ستثمار في ال�سيارات لم ينج هو الأخر
من مب�ضع الحكومة الإقت�صادي حين منعت
�إ�ستيراد ال�سيارات الم�ستعملة بدعاوى
عديدة مرة بحجة تر�شيد ا�ستهالك الدوالر
وتارة بو�صف من وزير المالية ال�سابق على
محمود (ب�أنها نفايات العالم) مما �أدى
لت�ضرر قطاع م�ستوردي ال�سيارات الذين
�إحتجزت ب�ضاعتهم في الموانئ الداخلية
والخارجية رغم �أنها تم �شراءها قبل �صدور
القرار وبعد (م�سا�سقات) �أ�صحاب الق�ضية
على مكاتب الم�سئولين والم�ساندة
التي وجدوها من �أجهزة الإعالم
وم�ستهلكي تلك الب�ضاعة �أ�صدر
نائب الرئي�س �آنذاك الأ�ستاذ
علي عثمان محمد طه
قرار بالإفراج عن
البـ ـ ـ ـ ـ ــ�ضاعة التي
�إ�س ـ ـ ـ ــتوردت قبل
�ص ـ ـ ـ ـ ـ ــدور قرار
المن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع.

عملية جراحية جديدةورغم �أن القرار ال�سابق لم يحقق للحكومة مبتغاها بتخفي�ض �سعر
الدوالر بل ربما زاد الطين بلة ب�آثار طرحت في �إجهزة الإعالم
وقتها �إال �أن بنك ال�سودان فاج�أ الكل بمن�شور حمل الرقم ( )3للعام
 2014وبموجب المادة ( )141معنون لكافة الم�صارف بحظر
تمويل العربات والعقارات في �إطار �سيا�سات البنك المركزي
الرامية لح�شد وتوجيه الموارد لتمويل القطاعات الإنتاجية بغر�ض
تحقيق التوازن الإقت�صادي و�شمل القرار تمويل العربات والبكا�سي
بكافة �أنواعها با�ستثناء ال�شاحنات،الحافالت والب�صات �سعة 25
راكب ًا فمافوق كما حظر تمويل الأرا�ضي والعقارات م�ستثنيا تمويل
الإ�سكان ال�شعبي وال�سكن الإقت�صادي عبر المحافظ التمويلة
المخ�ص�صة لهذا الغر�ض كما ا�ستثنى تطوير الأرا�ضي الزراعية..
الخ القرار.
�صدور هذا القرار رفع حاجب الده�شة لدى كثير من
الجهات وفي مقدمتها م�ؤ�س�سات حكومية ر�أت
�أن الدولة نف�سها ا�ستفادت من قرارها الأول
بتمليك �سيارات للعاملين بها والذي الغت
بموجبه عن كاهلها عبء ترحيلهم بما ي�شمله
من توفير مركبات ووقود بينما �صدم كثير
من المنتفعين من تمويل ال�سيارات من بينهم
موظفين ق�ضوا ردح ًا من الدهر يعي�شون تحت
�أدنى من حد الكفاف في �سبيل جمع مقدم �سيارة (4
ل�ساتك ب�س) ح�سب تعبيرهم تقيهم �شر بهدلة الموا�صالت)
التي اعيا الحكومة حل ازمتها ف�إذا بهم وقد ا�صبحوا قاب قو�سين
�أو �أدنى من تحقيق حلمهم المتوا�ضع �إذ �أ�صبح �إمتالك �سيارة
�ضرورة ولي�س رفاهية يفاج�أون بقرار يقطع الطريق امام ذلك
الحلم.
�أما �شركات الت�أمين فقد ا�سقط في يدها و�أ�صبحت في حيرة
من �أمرها اذ يمثل ت�أمين ال�سيارات حوالي � 3أرباع مواردها وقد
�إ�ستطاعت من خالل هذا المورد الإيفاء بالتزاماتها تجاه زبائنها
لي�س فيما يخت�ص بحوادث الطريق على كثرتها بل في كثير من
الملمات التي كلفتها �أموال طائلة مثلما حدث لدى �شركة الت�أمين
الإ�سالمية التي دفعت بنف�س را�ضية للمت�ضررين من �أحداث ال�شغب
التي اعقبت قرار رفع الدعم عن المحروقات �أفراد ًا وم�ؤ�س�سات
حيث بلغت التعوي�ضات �أكثر من  12مليار.
 في الكرين:(الوثيقة) تجولت في (كرين بحري) لر�صد ردود �أفعال تجار
ال�سيارات من قرار وقف التمويل فوجدت موجة من ال�سخط
والإ�ستياء �صبها التجار في وجه الحكومة.
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محمد الجيلي بدا حزينا وحائرا مثله مثل زمالئه
تجاه �سيارات ا�شتروها وهي الآن موجودة بموانئ
كوريا واالمارات وقال �أن �سيارات كوريا يمكنهم
�أن يقوموا بتقطيعها و�إدخالها ك�إ�سبيرات ولكن ماذا
�سيفعلون في �سيارات الإمارات ح�سبما كان �س�ؤاله وعندما
�س�ألته عن المانع من دخولها كا�سبيرات هي الأخرى �أجاب:
الب�شتري ليهو جامبو منو؟ الجامبو فيهو مكنة و�صندوق وال�صندوق
مابدخل الدول الأوربية لأنها ما �شغالة بيهو لأنها تعمل بالحفاظة)
و�أكد محمد الجيلي في ختام حديثه �أن قرار بنك ال�سودان �سي�ؤثر
كثيرا على تجارتهم و�أرزاقهم ولكنه مع ذلك لم ين�س �أن يحمد
اهلل.

�أكبر المت�ضررين:

ال�سيارات الهدف الأ�سا�سي منه توفير المبالغ
التي كانت توجه لل�سيارات لتمويل القطاع
الزراعي ب�شقيه النباتي والحيواني والقطاع
ال�صناعي وبالتالي �سيكون له �أثر كبير في زيادة
الإنتاج والإنتاجية وخلق وفرة في المنتجات وا�ستقرار
�أ�سعار ال�سلع بالداخل وزيادة حجم ال�صادرات وتقليل حجم
الواردات ولكن كل ذلك يتوقف على مدى التزام البنوك بتوجيه
التمويل الذي كان مخ�ص� ًصا (لل�سيارات) للقطاع الحقيقي
لالقت�صاد ،ورغم تلك المزايا التي يحققها القرار �إال �أن دكتور
الناير لم ينف �أن يت�ضرر منه بع�ضهم مثل وكالء �شركات ال�سيارات
و�أ�صحاب المعار�ض الذين �سيجدون �أنف�سهم م�ضطرين لتحمل
م�سئولية التمويل بد ًال عن البنوك وم�ضطرين كذلك لتخفي�ض قيمة
ال�سيارات لزيادة حجم مبيعاتهم وهذا يقلل من حجم ا�ستيراد
ال�سيارات وبيعها بالداخل وبالتالي �ستت�أثر �شركات الت�أمين لأن
التو�سع عبر التمويل البنكي يعني زيادة حجم �أق�ساط الت�أمين من
خالل عدد العربات الم�ؤمن عليها وهذا �أثر �سالب بالطبع.
هل �صحيح �أن قرار �إيقاف تمويل ال�سيارات تت�ضرر منه خزينة
الدولة من �ضمن المت�ضررين االخرين ؟ ويجيب الخبير
الإقت�صادي دكتور محمد الناير بـ (نعم) وي�ضيف:
م�ؤكد �أنه ي�ؤثر �سلب ًا على الإيرادات الجمركية
وال�ضريبية من خالل خف�ض عدد ال�سيارات
الواردة من الخارج والدولة تعلم ذلك
ولكنها تف�ضل تر�شيد الطلب على النقد
الأجنبي �أكثر من زيادة حجم الإيرادات
الجمركية و�أن تح�سن موقف البالد من النقد
الأجنبي في المرحلة القادمة �سيتم الغاء القرار
لأنه قرار مرحلي لعبور الظروف الإقت�صادية الحالية
التي تتطلب التوظيف الأمثل للنقد الأجنبي المتاح.

بالت�أكيد ف�إن �شركات الت�أمين هي المت�ضرر الأكبر من �أيقاف تمويل
ال�سيارات �إذ تمثل �أق�ساط الت�أمين الجزء الأكبر من مواردها،
نائب المدير للت�أمين العام ب�شركة الت�أمين الإ�سالمية الأ�ستاذه
محا�سن �سراج الدين تحدثت لـ الوثيقة) ب�شئ من التف�صيل عن
هذا الأمر فقالت:
قرار بنك ال�سودان له �أثر على �أق�ساط الت�أمين بالإنخفا�ض
وبما �إننا في �شركة الت�أمين لنا ح�صة �سوقية كبيرة ف�أن
اي �إنخفا�ض في عدد ال�سيارات الواردة ي�ؤثر على
الأق�ساط ال�شك حيث قامت ل�شركة بتوفير الغطاء
الت�أميني لعدد من البنوك الكبيرة الم�ؤثرة في
الن�شاط الإقت�صادي  ،بل وفرت الغطاء الت�أميني
ل�صغار الموظفين الذين ا�صبحو يمتلكون �سيارات
ب�سبب الت�سهيالت التي تقدمها البنوك فالموظف
الي�ستطيع �شراء �سيارة نقد ًا (بالكا�ش) في ظل الإرتفاع
الكبير لأ�سعار ال�سيارات.
البد �أن البنك لديه ما اعتمد عليه من مبررات لإ�صدار هذا القرار
وهذه في النهاية �سيا�سة دولة ولكن من الوا�ضح �أنه ي�ؤثر على ا�سئلة حائرة ؟
�أيرادات ال�ضرائب والجمارك وغيرها ونحن ك�شركة ت�أمين نتمنى اذن هل ي�ضمن بنك ال�سودان �أن البنوك �ستوجه النقد الأجنبي
ان يراجع بنك ال�سودان هذا القرار كما �أننا �إتخذنا من بدائل الذي كان مخ�ص� ًصا لتمويل ال�سيارات؟ وما ت�أثير ذلك على بنوك
ان�ش�أت وحدات تجزئة خا�صة بتمويل ال�سيارات ؟
ال�سيا�سات ما يحد من �آثاره بل تجاوزناه تمام ًا.
اال يف�سح القرار المجال ل�شركات خا�صة لتحمل م�سئولية تمويل
قرار مرحلي:
�سيارات مع مزيد من الإ�ستغالل ال�سيئ للمواطن وللنقد الأجنبي
�إذن ماهي المردودات الإيجابية وال�سلبية التي �ستتحقق بعد تنزيل على حد �سواء ؟وما هو حجم الفاقد ال�ضريبي والجمركي على
قرار �إيقاف التمويل على جميع �أطراف عملية التمويل ؟
خزينة الدولة جراء القرار وهل يوازي ما يتوفر من نقد بعد منع
ؤالت
ا�
ت�س
عن
الخبير الإقت�صادي دكتور محمد الناير �أجاب
التمويل البنكي؟
(الوثيقة) بقوله :النظرة الكلية للإقت�صاد تجعل القائمين على وهي �أ�سئلة ي�ستفتي فيها بنك ال�سودان �إلى حين �إجابة �أو تراجع
�أمره يفا�ضلون بين البدائل المتاحة ،واللجوء لخيار وقف تمويل عن القرار.
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تأمين المساكن...
سقف آمن

بقـ ـ ــلم /عبدالرحمن عبد الغني
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تعتبر الم�ساكن الخا�صة �سيما في المدن باهظة الثمن من حيث مكونات المبنى وملحقاته من �شبكات كهرباء ومياه ال�شرب وال�صرف
ال�صحي و�صهاريج وم�ضخات المياه باال�ضافة للأثاثات والأجهزة الكهربائية والأمتعة ال�شخ�صية وغيرها ما يجعلها م�ستودع لمبالغ
�ضخمة ي�صعب توفيرها مرة �أخري حال تعر�ضها للهالك الكلي �أو الجزئي ،ولذلك البد من العمل على المحافظة عليها خا�صة و�أنها
عر�ضة للأ�ضرار مثل الحريق وال�سيول والفي�ضانات ومياه الأمطار والزوابع والأعا�صير والزالزل والبراكين والطائرات ومايت�ساقط
منها والأج�سام المت�ساقطة من الجو و�إ�صطدام المركبات والإنفجار والخطر الكيدي وال�سرقة ،وكانت وماتزال الم�ساكن الخا�صة بعيدة
من مظلة الت�أمين في الغالب ب�سبب عدم معرفة �أ�صحابها بوجود منتج ت�أميني خا�ص بها من ناحية كما �أن الت�أمين لي�س من الأولويات
�أ�صال في بالد يكابد النا�س فيها من �أجل توفير لقمة العي�ش الكريم والم�صروفات اليومية التي التقبل الت�أجيل.

هذا ومن جانب اخر فان الكوارث الطبيعية ال�سنوية التي تتعر�ض الم�ساكن �أفردنا لها الم�ساحة بال�شرح والتو�ضيح والتغطيات
لها البالد جراء مياه الأمطار وال�سيول والفي�ضانات والحرائق الت�أمينية.
وال�سرقات ومات�سببه من �أ�ضرار ودمار للم�ساكن والممتلكات �أوال :تغطية الحريق والأخطار الملحقة بهFire & Allied :
الأخرى الخا�صة والعامة في واليات ال�سودان المختلفة مع �ضعف Perils Cover
التعوي�ضات الحكومية في مثل هذه الأحداث بل و�إنعدامها في لقد عرف كتاب الت�أمين الحريق المغطى بموجب وثيقة الت�أمين
�أكثر الأحيان �أ�صبحت المبانى والعقارات مالذ ًا �آمن ًا لكثير من ب�أنه �إ�شتعال فعلي وظاهر ي�صحبه لهب وحرارة و�أن يكون هذ
الم�ستثمرين من �أفراد و�شركات حماية لر�ؤ�س الأموال من الت�آكل الإ�شتعال مفاجئ ًا وعر�ضي ًا ودون تدخل من الم�ؤمن له �أو من
وال�ضياع خا�صة في ظل الت�ضخم وتدهور قيمة العملة الوطنية يمثله ودون علمه.
وبذلك ا�صبحت م�ستودع حافظ للأموال بل تقدم �أرباح مغرية نجد �أن الوثيقة المنا�سبة لتغطية الم�ساكن الخا�صة هي وثيقة
للعاملين في هذا القطاع ،ويعتبر ت�أمين الم�ساكن �سوق جديد الحريق النموذجية القيا�سية  Standard Policyوهي ذات قيمة
ووا�سع خالي من التناف�س ويمكن �أن يعود ب�أق�ساط معتبرة ت�ساهم محددة لمبلغ الت�أمين وثابتة خالل فترة الت�أمين ومع ذلك فهي
في تنوع المحفظة العامة ل�شركات الت�أمين ويمكن �أن تكون قابلة للتعديل بالزيادة �أو النق�صان بطلب من الم�ؤمن له وهي
مدخل لت�سويق وبيع منتجات ت�أمينية �أخرى كثيرة وبذلك ت�سهم تغطي الخ�سائر التالية:
�أ /التغطية الأ�سا�سية للوثيقة:
في زيادة �أق�ساط �شركات الت�أمين.
من ناحية �أخرى نجد �أن كتاب الت�أمين ذهبوا مذاهب �شتى تغطي وثيقة الحريق النموذجية القيا�سية الخ�سائر والأ�ضرار
عند تناولهم لمو�ضوع تق�سيم الت�أمين ،غير �أنهم �إتفقوا على �أن الناتجة عن الأحوال الثالثة المذكورة �أدناه:
الت�أمين ينق�سم الى ثالثة �أق�سام رئي�سة من حيث ال�شيئ مو�ضوع  .1الخ�سائر والأ�ضرار الناتجة عن �إ�شتعال النار.
الت�أمين �أو ما يعرف بـ  Subject Insuredوهذه الأق�سام �أو  .2الخ�سائر والإ�ضرار الناتجة عن ال�صاعقة �سواء �أحدثت
حريق �أو لم تحدثه.
التغطيات �أوالبوال�ص هي:
 .3الخ�سائر والأ�ضرار الناتجة عن �إنفجار �أنابيب غاز الطبخ
 .1بوال�ص تغطي الممتلكات Properties
المنزلي.
 .2بوال�ص تغطي الأ�شخا�ص Persons
ب� .أخطار يمكن تغطيتها �ضمن وثيقة الحريق:
 .3بوال�ص تغطي الم�سئوليات Liabilities
تعتبر الم�ساكن الخا�صة �ضمن الممتلكات التي يمكن الت�أمين بطلب من الم�ؤمن له وموافقة �شركة الت�أمين وبق�سط �إ�ضافي
عليها مثلها مثل ال�سيارات والم�صانع والمتاجر وغيرها من يمكن �إ�ضافة الأخطار التالية لوثيقة ت�أمين الحريق:
الممتلكات التي جرت العادة على الت�أمين عليها ولأهمية ت�أمين  .1الأخطار الطبيعية :Perils of Nature
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هي الأخطار الطبيعية مثل الزالزل والبراكين ،مياه الأمطار
وال�سيول والفي�ضانات ،الرياح والزوابع والأعا�صير.
 .2الأخطار الإجتماعية :Social Perils
وهي الأخطار التي ي�سببها الإن�سان مثل ال�شغب والإ�ضطرابات
الأهلية  ،Strikes, Riots & Civil Commotionالقالقل
العمالية  Labor Disturbanceوالأخطار الكيدية Malicious
Damage

 .3الأخطار الكيميائية :Perils of Chemical Type
وهي الأخطار التي تن�ش�أ من التفاعالت الكيميائية �أو مواد
تتعر�ض للتلف من تلقاء نف�سها فيما يعرف بـ Spontaneous
Combustion

 .4الأخطار المتنوعة :Miscellaneous Perils
وهي مجموعة �أخطار مثل �إ�صطدام المركبات Impact by
 ،Vehiclesالطائرات وما يت�ساقط منها والأج�سام المت�ساقطة
من الجو Airplane & Articles Dropped There from
 ،& Articles Dropped from Airفي�ضان �صهاريج المياه
 ،Over Flowing of Water Tanksالإنفجار Explosion
و�إنفجار �أنابيب �شبكات المياه Bursting of Water
Pipes

ثانيا /تغطية ال�سطو :Burglary Cover
عرف كتاب الت�أمين ال�سطو ال�سرقة) المغطاة بموجب وثيقة
الت�أمين ب�أنها دخول مباني الآخرين والخروج منها ب�إ�ستخدام
القوة والعنف بنية �إرتكاب ال�سرقة وذلك �سواء تحقق هذا
60
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الق�صد �أم لم يتحقق ،و�أما ال�سرقة التي تتم خل�سة وعلى غفلة
من �أ�صحاب الم�ساكن ودون �إ�ستخدام العنف �أوالقوة التدخل
في التغطية بموجب وثيقة الت�أمين ك�إ�ستخدام ن�سخ �أخري من
المفاتيح �أو �سرقات خدم المنازل �أو �أحد �أفراد الأ�سرة بمفرده
�أو بالم�شاركة مع �آخرين.
طلب الت�أمين:
عند الرغبة في الت�أمين على طالب الت�أمين تعبئة �إ�ستمارة طلب
الت�أمين بدقة وعناية مع ارفاق ك�شف تف�صيلي يبين الأ�شياء
المراد ت�أمينها مع ذكر التفا�صيل ال�ضرورية مثل مكونات
الم�سكن (الحوائط وال�سقف والأبواب وال�شبابيك و�شبكات
المياه وال�صرف ال�صحي والكهرباء وخالفه) والملحقات
الإ�ضافية مثل طلمبات المياه وال�صهاريج� ،أما بالن�سبة للأجهزة
والمعدات الكهربائية فت�سجل الماركة و�سنة ال�صنع والقيمة
ال�سوقية لكل قطعة.
من ال�ضروري ت�سجيل كل التفا�صيل في طلب الت�أمين ومرفقات
�إ�ضافية ذلك �أن الخالف الذي ين�ش�أ بين الم�ؤمن له و�شركة
الت�أمين غالبا مرده لعدم ت�سجيل التفا�صيل للأ�شياء الم�ؤمن
عليها مما يكون �سببا في الخالف على التعوي�ض �أو قيمة
التعوي�ض.
ومن هنا ف�إن ت�أمين الم�ساكن يوفر تغطيات ذات مزايا متعددة
لمالك الم�ساكن وذلك بتجنيبهم فقدان قيمتها ك�أ�صول ثمينة،
ومن ذلك ما حدث من تلف وفقدان للم�ساكن والممتلكات جراء
ال�سيول والأمطار بال�سودان خريف عامي  2014 – 2013م.

ارتبط الت�أمين كمفهوم وت�صور بر�ؤى قيمية م�ستمدة
من �صميم الموروث الوطني ال�سوداني وهو في حقيقة
�أمره م�ستلهم من ينابيع وم�صادر الت�صوف ال�سيما
في ال�سودان ال�سناري والمت�أمل لكتاب (الطبقات)
لمحمد النور بن �ضيف اهلل يجد هذه الر�ؤى متناثرة
هنا وهناك ف�ض ًال عن ماهو ثا ٍو في ال�سجل الثقافي
ال�سوداني وتحاول هذه الكتابة �أن تقف على بع�ض
�شواهده.
�أرمي الغ ّلة وقول يا اهلل:
المفاهيم الت�أمينية في الروح ال�سودانية تنه�ض على
قيمة حيوية و�أ�سا�سية هي قيمة التوكل التي جاء عنها
في الأثر (�أعقلها وتوكل) ويروي عن �أحد ال�صالحين
نواحي بحر �أبي�ض �أن �إبنته بلغت �سن الزواج فتداعى
الخطاب لم�سيده كل يود �أن يحوز هذا ال�شرف فجاء
�صاحب التجارة والمال مزهو ًا ف�س�أله ال�شيخ :عندك
�شنو يافقير؟! فرد التاجر( :عندي القوم نفير والمال
بالقناطير) �أي عنده �آالف العمال وال�شغيلة كناية
عن كثرة �أعماله والمال كالقناطير المقنطرة من
الذهب والف�ضة فلم يجب ال�شيخ طلبه لخطبة الفتاة،
فجاء �صاحب ال�سلطان �إبن العمدة وارث الأطيان
ف�س�أله ال�شيخ :عندك �شنو مهر لبتى يافقير ؟! فقال
مزهو ًا بال�سلطة(:عندى الخيل ريقان ،الحر�س
ديدبان ،والنحا�س وال�صولجان) .وهي كما نلحظ
�أدوات الحكم وال�سلطة ،فجاء (الخولي) �أي المزارع
بثيابه الب�سيطة وج�سمه المكدود المخ�شو�شن ف�س�أله
ال�شيخ:عندك �شنو يا الخولي �سداد مهر لي بتي..؟؟
فرد المزارع انا (برمي ال َغلة وبقول يااهلل) فه�ش له
ال�شيخ و�أجل�سه جواره وقر�أ الفاتحه وقبل به �صهر ًا.
وهذه الواقعة تبرز قيمة التوكل والعمل مع ًا وهي
كذلك تمثل مرتكز ًا �أ�سا�سي ًا في الت�أمين �إذ يقوم
الت�أمين على الأخذ ب�أ�سباب الحيطة والحذر واتخاذ
�إجراءات ال�سالمة والت�أمين ومن ثم التوكل.
خلوني الن�شاور العي�ش:
يروى عن �شيخ فرح ود تكتوك �أمثولة في �ش�أن المخزون
الإ�ستراتيجى وت�أمين الغذاء كجزء من الأمن القومى
وتقول الحكاية �أن التجار �سمعوا في �سنة المجاعة �أن
�شونة �شيخ فرح مليئة بالغالل فجاء بع�ضهم يحدوه

الطمع لي�شتري من �شيخ فرح مخزونه الإ�ستراتيجى
من العي�ش ويتركوه يعاني خطر المجاعة فقال لهم
�شيخ فرح( :خلوني الن�شاور العي�ش)!!!
فقالوا :العي�ش بت�شاور يا�شيخ فرح ؟!
�أجاب :بلحيل !!!
ً
فذهب ي�س�أل العي�ش في المطمورة قائال( :هاي..
العي�ش البتغدى فيك ..وبتع�شى فيك ..وب�صبح
م�شتهيك� ..أبيعك وال �أخليك؟!).
ً
فجاء اليهم يحمل رد العي�ش قائال� :شاورت العي�ش
�أها يا�شيخ فرح العي�ش �شن قال ؟!
قال لي(:كان بعت نوم عينيك �أنا مالي بيك) !!!
وهكذا تعلمنا ق�ص�ص الموروث العديد من المعاني
والدالالت التي نتعلم منها قيم ت�أمينية �سبقت
النظريات الحديثة.
المثل ومايجري مجراه
تروى الأق�صو�صة التراثية �أن زينب بت جبر الدار من
ن�ساء بربر قدَ مت منظومة ت�أمينية متكاملة م�ستوحاة
من الثقافة الت�أمينية ال�شعبية قائلة:
البـاب ب�سوكرو � -أي ُيحكم �إغالقه.
وال�ضان بكوكرو � -أي يراعى ويربط حتى اليتفلت.
المال حرا�سة � -أي حفظ وت�أمين.
والعلم درا�سة  -يتجدد العلم بالدر�س فينمو.
الدهب خزانة � -أي يخزن ويحفظ حتى الي�سرق.
وال�سر �أمانة  -يحفظ ال�سر فال يف�شى.
لل�صبرة � -أي ال�سويبة تحفظ فيها الغالل في
العي�ش ُ
�سنبلها.
َ
وال�شموم ُ
لل�ضفرة � -أي يحفظ العطر عندما تو�ضع
عليه �ضفرة التم�ساح فتجعل العطر يتعتق ويحفظ
ل�سنوات.

مجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلة

العـ ـ ـ ــدد الثاني �أكتوبر 2014م

61

البرنامج الخماسي

لإلصالح اإلقتصادي

د /عادل عبد العزيز الفكي
في بدايات هذا العام �إبتدر ال�سيد رئي�س الجمهورية م�سيرة
للإ�صالح في البالد تتكون من �أربعة ق�ضايا رئي�سية دعا
فيها مكونات ال�شعب للتحاور ور�سم الم�سارات دون قيود،
�أولى هذه الق�ضايا م�س�ألة ال�سالم ،وثانيها ب�سط الحريات،
وثالثها ق�ضية الفقر ،ورابعها م�س�ألة الهوية ،وقام رئي�س
الجمهورية مجدد ًا بمخاطبة الأمة ال�سودانية من خالل
جل�سة مجل�س الوزراء يوم الأحد � 23أبريل  2014معلن ًا عن
مالمح الم�شروع القومي اال�ستراتيجي وبرنامج الحكومة
للمرحلة القادمة.

�أ�شار الرئي�س في هاتين الوثيقتين ل�ضرورة ا�صالح البناء
الم�ؤ�س�سي والهيكلي الدارة اقت�صاد البالد ،م�شير ًا ل�ضرورة تقوية
وزارة المالية االتحادية على �أ�سا�س قيام التوازن ما بين المهام
المالية والمهام االقت�صادية للوزارة المذكورة ،على �أن ت�ضطلع هذه
الوزارة بمهام تطوير وتحديث التح�صيل ال�ضريبي وتو�سيع مظلته،
تقلي�ص الدور الحكومي في االقت�صاد ،ت�شجيع القطاع الخا�ص
وبناء قدراته ،تخفيف العبء ال�ضريبي على القطاع ال�صناعي،
تنفيذ �سيا�سات التق�شف الحكومي بطريقة فعالة ،واعادة ر�سم
مطلوبات م�شروعات البرنامج الثالثي بربطها بموارد التنفيذ).
بعد هذا انتظمت بوزارة المالية االتحادية اجتماعات مكثفة
للجان المكلفة ب�إعداد البرنامج الخما�سي لال�صالح االقت�صادي
2019-2015م وقد تمت االجتماعات بم�شاركة وا�سعة جد ًا من
علماء االقت�صاد وا�ساتذته من خارج القطاع الحكومي وبم�شاركة
وا�سعة كذلك من قطاع الأعمال ممث ًال في اتحاد �أ�صحاب العمل
بغرفه المختلفة ،كذلك تمت اجتماعات ما بين االحزاب الم�شكلة
للحكومة والأحزاب الأخرى فيما عرف بلجنة  7+7تناولت ال�ش�أن
االقت�صادي ومالمح اال�صالح ونتيجة لهذه الم�شاركة الوا�سعة تم
و�ضع برنامج وفق ر�ؤى جديدة وجريئة م�ست�صحبة لكل التطورات
ال�سيا�سية واالقت�صادية التي مرت بها البالد خالل الفترة
الما�ضية.

ضمان حرية النشاط
االقتصادي وتأكيد الدور
الريادي للقطاع الخاص
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جاءت موجهات البرنامج في وثيقة محكمة االعداد ،حوت �سرد ًا
لل�صدمات االقت�صادية التي تعر�ض لها االقت�صاد ال�سوداني خالل
الفترة من  2011-2005حيث كانت ال�صدمة الأولى عند توقيع
اتفاقية نيفا�شا وما ترتب عليها من تخفي�ض ن�صيب الحكومة
االتحادية من موارد البترول المنتج بجنوب ال�سودان بن�سبة %50
وكانت ال�صدمة الثانية في الفترة  2009-2008ب�سبب الأزمة
المالية العالمية والتي �أدت الى انخفا�ض ا�سعار النفط الى نحو
 40دوالر ًا للبرميل الأمر الذي �أدى لت�آكل احتياطيات البنك
المركزي من النقد الأجنبي وال�صدمة الثالثة كانت في عام 2011
بعد قرار انف�صال الجنوب وما ترتب عليه من فقدان  %50من
�أيرادات الموازنة العامة للدولة و %85من ح�صيلة ال�صادرات.
حوت الوثيقة �أي� ًضا تقييم ًا مو�ضوعي ًا للبرنامج الثالثي ال�ستعادة
اال�ستقرار االقت�صادي والنمو للفترة  2014-2012حيث تمت
اال�شارة لتحقيق نمو موجب  %1.4في الناتج القومي االجمالي
خالل العام  2012ارتفع الى  %4.4في العام  2013ويتوقع �أن يبلغ
هذا العام  %3.6وتتوافق هذه الأرقام مع �أرقام الم�ؤ�س�سات الدولية
كما تمت اال�شارة لتح�سن الأداء في ميزان المدفوعات نتيجة
ل�صادرات الذهب والثروة الحيوانية وتر�شيد اال�ستيراد وتحريك

�سعر ال�صرف� ،أما االخفاقات فتمثلت في �ضعف االنتاج ال�سلعي
وارتفاع ن�سب الت�ضخم وتدهور �سعر �صرف العملة الوطنية� ،أي
�أن اال�ستقرار االقت�صادي لم يتحقق وهذه �أهم موجبات �إعداد
البرنامج الخما�سي الجديد الهادف لال�صالح االقت�صادي.
تناولت الوثيقة مرتكزات البرنامج في مجال اال�ستقرار والنمو
االقت�صادي باال�شارة ال�ستهداف تحقيق معدالت نمو اقت�صادي
عالية وم�ستدامة ما بين  %7الى � %10سنوي ًا بنهاية البرنامج،
وخف�ض معدالت الت�ضخم لرقم �أحادي ،وتحقيق ا�ستقرار �سعر
ال�صرف على �أن يتم تحقيق هذه الأهداف ب�إعتماد �سيا�سات
�إقت�صاد ال�سوق الحر ،و�ضمان حرية الن�شاط االقت�صادي وت�أكيد
الدور الريادي للقطاع الخا�ص والتحكم في معدالت نمو عر�ض
النقود وعدالة توزيع الدخل القومي وتدعيم �سيا�سات االعتماد
الجماعي على الذات،.و�أ�شار البرنامج التخاذ اجراءات و�سيا�سات
حازمة تتعلق بوالية وزارة المالية على المال العام ووحدة الموازنة
العامة للدولة وزيادة الجهد المالي ال�ضريبي لي�صل ما بين -%18
 %20من الناتج المحلي الإجمالي (هو حالي ًا في حدود  %8فقط
من الناتج) وتر�شيد االنفاق الحكومي ورفع الدعم تدريجي ًا عن
المحروقات والقمح والكهرباء وتحويل عائده ل�صالح الفئات
الفقيرة بجانب توفير التمويل غير الت�ضخمي لبرامج التنمية.
�أهم الأهداف الكمية الم�ستهدفة من البرنامج :االرتفاع ب�إجمالي
الناتج المحلي من  66.6مليار دوالر هذا العام الى  113.5مليار
دوالر في العام  2019ليرتفع ن�صيب الفرد اال�سمي من 1797
دوالر الى  2657دوالر �سنوي ًا خالل نف�س الفترة.
بالنظر للموارد الهائلة التي يتمتع بها االقت�صاد ال�سوداني،
والفر�ص الكبيرة المتاحة �أمامه مثل مبادرة الأمن الغذائي
العربي ،ف�إن القدرة على تحقيق المعدالت الكمية الم�شار اليها
لي�ست �صعبة على االطالق �شريطة تحقيق اال�ستقرار ال�سيا�سي
ب�إيقاف الحرب الأهلية وتحقيق الوفاق الوطني وا�ستعادة
العالقات الطبيعية مع الدول ال�شقيقة والمجتمع الدولي.
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قاليـــري

تلوين الأ�ستاذ� /أكرم قر�شي..
كلية الفنون الجميلة والتطبيقية
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عقاقير

الـروح

بقلم� .إبت ـ ــهال النـ ـ ـ ــور

تعد القراءة من ال�سمات الح�ضارية للمجتمعات المتقدمة وتعتبر القوة الباعثة لحب
الإ�ستطالع والمعرفة،وهي الو�سيلة الأولى في التنمية واالرتقاء وال تنه�ض �أي �أمة من عثرات
التخلف وظالمات الجهل �إذا لم تقر�أ ..وقد �أ�صبح في ع�صرنا الحالي العزوف عن القراءة
من الظواهرالم�ؤثرة على حركة التنوير في المجتمع ،على قلة فئة القراء المداومين ،بقرينة
فقر المكتبات من رواد المكتبات العامة ،ومن دالالت ما ا�شرنا اليه غياب المكتبة المنزلية
�إال حاالت فردية،وال�س�ؤال الذي يطرح نف�سه كيف ن�ستطيع ان ن�صنع مجتمعا قارئا ؟
توكيد �إلفة الكتاب عند اهل الدار بتواتر ال�سلوك حيث ي�ألف الطفل الكتاب ويرى �أمامه من
يقر�أ ...فاالب الذي يحمل الى �أبنائه كتابا �أو مجلة تنا�سب �أعمارهم ،ويغريهم بقراءتها
وي�ساعدهم على تفهم مايقر�أون ويخ�ص�ص لمن يقر�أ جائزة من �ش�أن ذلك ان يجعل منهم
قراء مجيدين وحينها يجدون المتعة والفائدة.
ومن واقع تجربتي ب�إدارة المكتبات وبحكم التخ�ص�ص المعرفي �أدفع بن�صائحي التالية:
�أختر الكتب التي تثير �إهتمامك فلكل منا �شغفه و�إهتماماته الخا�صة �إذا لي�س هناك قاعدة
لإختيار نوعية الكتب التي تف�ضلها،انت وحدك من ت�ستطيع تجريب المجال الذي تود
اال�ستزادة من القراءة فيه.
�أبد�أ بالكتب الخفيفة ثم تد َرج :نجد ان هنالك كتب متخ�ص�صة ال يمكن البدء في قراءتها �إال
بعد �إكت�ساب مقدار معين من العلم ب�أ�سا�سياتها�،أذ ًا �أختر الكتب المنا�سبة لم�ستواك �أو ًال ثم
تدرج في الكتب االكثر تخ�ص� ًصا.
حدد �أهدافك من العادات المفيدة ان ت�ضع لنف�سك هدف ًا لقراءة عدد معين من الكتب خالل
ال�شهر �أو ال�سنة فوجود الهدف �سيزيد من دافعيتك للإنتهاء من الكتاب الذي بين يديك
�سريع ًا..
�إ�ستعن ب�أدوات التذكير مثل �إ�ستخدام الأوراق الال�صقة للتذكير بهدفك وال�صقها في مكان
يقع تحت دائرة ب�صرك ب�شكل دائم ومع مرور الوقت �ستتمكن من ر�ؤية �إنجازك بنف�سك
وتفخر به.
�إ�ستمتع بالقراءة وذلك من خالل تهيئة المكان المنا�سب من حيث الإ�ضاءة والمقعد المريح
و�إختيار الوقت المالئم.
تحديد مدة القراءة قبل البدء في القراءة حدد وقت لإكمال القراءة وال تجعل الوقت مفتوح ًا.
ن ّوع في قراءاتك ،التقر�أ الكتب التي تنا�سب تخ�ص�صك فقط ولكن نوع في مجاالت مختلفة
حتى تكت�سب �أكبر قدر من المعرفة.
الم�شاركة مع اال�صدقاءـ وهي من �أهم المحفزات للقراءة الجيدة ناق�ش الكتاب الذي تقر�أه
مع �أ�صدقائك حتى و�أن لم يقوموا بقراءته من قبل وتحدث عما قر�أت على �صفحتك في
و�سائل التوا�صل الإجتماعي م�شاركة االخرين �ستفتح �أمامك مج ً
اال وا�سع ًا لفهم ما تقر�أ
�أ�شترك في �أحد مواقع الكتب الإجتماعية ،توجد كثير من المواقع الإجتماعية متخ�ص�صة في
القراءة مثل موقع ( )Good Readsوالموقع العربي (�أبجد) وتتميز بال�سهولة في التعامل معها.
�أجعل القراءة عادة ،يقول خبراء التنمية الب�شرية ان االإن�سان يحتاج الربعين يوم ًا فقط
للتخل�ص من عادة �سيئة �أو �إكت�ساب عادة جديدة ،فلم التجعل هدفك القادم هو �إكت�ساب
عادة القراءة؟
وفي ف�ضل القراءة يقول ال�شيخ عبد العزيز بن باز رحمه اهلل (حب القراءة من النعم المعجلة
للم�ؤمن في الدنيا).

مجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلة

العـ ـ ـ ــدد الثاني �أكتوبر 2014م

65
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لما كان الجالد بال�سيف وال�سنان والجدال بالحجة
والبرهان قرينين مت�صاحبين ال ينف�صالن نجد �أن
الرمي والن�ضال كالإ�صابة في الحجة والمقال.
فالفرو�سية فرو�سيتان فرو�سية العلم والبيان
وفرو�سية الرمي والطعان
وال يعدل مداد العلماء �إال دماء ال�شهداء
وتع ُلم الفرو�سية فر�ض كفاية وقد يتعين
والخيل معقود في نوا�صيها الخير �إلى يوم القيامة
واهلل يزع بال�سلطان مالم يزع بالقر�آن.
واهلل �سبحانه وتعالى ي�شرفها بالق�سم في كتابه
العزيز (والعاديات �ضبح ًا فالموريات قدحا
فالمغيرات �صبحا) ويخ�صها في العدة (و�أعدوا
لهم ما �أ�ستطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون
به عدو اهلل وعدوكم و�آخرين من دونهم ال تعلموهم
اهلل يعلمهم)� .أمرالإل ُه بربطها لعدوه في الحرب
و�إن اهلل خير موفق.
ويلحق بهذا البيت قول مكحول بن عبد اهلل:
تلوم على ربط الجياد وحب�سها
النبي محمدا
و�أو�صى بها اهلل ٌ
َ
ً
ً
وكل �شيئ يلهو به الرجل باطال �إال رميه بقو�سه
وت�أديبه فر�سه ومالعبته �أهله ،ف�إنه من الحق
(حديث �شريف) والر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم
يم�سح وجه فر�سه بردائه فقيل له في ذلك
فقال�:إني عوتبت في الخيل� ،أو قال �إن جبريل
عاتبني في الخيل..
وللخيل دعا ُء ع�ساه يكون م�ستجاب ًا كما �أو�ضح
ذلك ر�سولنا الكريم عليه �أف�ضل ال�صالة والت�سليم
(مامن فر�س عر َبي �إال ي�ؤذن له عند ال�سحر بكلمات
يدعو بهن :اللهم خولتني من خولتني من بني �آدم
وجعلتني له فاجعلني من �أحب �أهله وماله �إليه).
كبا�سط يده بال�صدقة ال
والمنفق على الخيل
ِ
يقب�ضها ،و�أبوالها و�أرواثها عند اهلل يوم القيامة
كذكى الم�سك ...هذا قول ال ِفار�س المن�صو ِر
خير المخلوقِ الخلوق �صلى
ال�صادقِ الم�صدوقِ ِ
اهلل عليه و�سلم)
و�أخرج الثعالبي عن علي ر�ضي اهلل عنه قال :قال
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم :لما �أراد اهلل �أن
يخلق الخلق قال لريح الجنوب �إني خالق منك خلق ًا

فاجعله عز ًا لأوليائي ومذلة على �أعدائي وجم ً
اال
لأهل طاعتي ،فقالت�:أخلق فقب�ض منها قب�ضة
فخلق فر�س ًا فقال له:خلقتك عربي ًا وجعلت الخير
معقود ًا بنا�صيتك والغنائم مجموعة على ظهرك
وعطفت عليك �صاحبك وجعلتك تطير بال جناح
ف�أنت للطلب و�أنت للهرب و�ساجعل على ظهرك
رج ً
اال ي�سبحوني ويحمدوني ويهللوني ،ت�سبحن �إذا
�سبحوا وتهللن �إذا هللوا وتكبرن �إذا كبروا ،فقال
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم :ما من ت�سبيحة
�أو تحميدة �أو تكبيرة يكبرها �صاحبها فت�سمعه
�إال تجيبه بمثلها ثم قال �سمعت المالئكة �صنعة
الفر�س وعاينوا خلقها ،فقالت :ربي نحن مالئكتك
ن�سبحك ونحمدك فماذا لنا؟ فخلق اهلل لهم خلق ًا
بلقا �أعناقها.
فلما �أر�سل اهلل الفر�س �إلى الأر�ض و�أ�ستوت قدماه
عليها �صهل فقيل :بوركت من دابة �أذل ب�صهيلها
الم�شركين و�أذل به �أعناقهم و�أملأ به �آذانهم
و�أرعب به قلوبهم ،فلما عر�ض اهلل على �آدم قال
له :اختر من خلقي ما�شئت فاختار الفر�س قال له:
عزك وعز ولدك وخالد ًا ما خلدوا وباقي ًا ما بقوا،
بركتى عليك وعليهم ما خلقت خلق ًا �أحب �إلي منك
ومنهم).
و�أخرج ابن �شيبة وم�سلم و البيقهي في ال�شعب
عن �أبي هريرة ر�ضى اهلل عنه قال  :قال ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم (الخيل معقود في
نوا�صيها الخير الى يوم القيامة والخيل ثالثة
خيل �أجر وخيل وزر وخيل �ستر ،ف�أما خيل ال�ستر
فمن �إتخذها تعفف ًا وتكرم ًا و تجم ًال ولم ين�س
حق بطونها وظهورها في ع�سره وي�سره و�أما خيل
الأجر فمن ارتبطها في �سبيل اهلل ف�إنها ال تغيب
في بطونها �شئي ًا �إال كان له �أجر حتى ذكر �أرواثها
و�أبوالها وال تعدو في واد �شوط ًا �أو �شوطين �إال كان
في ميزانه ،و�أما خيل الوزر فمن ارتبطها تبذخ ًا
على النا�س ف�إنه ال تغيب في بطونها �شيئ ًا �إال كان
وزر ًا عليه حتى ذكر �أرواثها و�أبوالها وال تعدو في
واد �شوط ًا �أو �شوطين �إال كان عليه وزر).
 ...علموا �أوالدكم الرماية وركوب الخيل فهي
طريقهم �إلى المروءة والفر�سية وال�شجاعة.
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معًا نعبر..
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