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تم�ضي الوثيقة و�صو ًال لعـ ـ ــددها الثالث ب�ض ـ ــخ
كيمياء الحياة في �أو�صالها عبر التفاعل مع
قطاعات المهتمين بالإقت�صاد والت�أمين.
وتفعي ً
ال ل�سيا�سات الن�شر في المجلة فقد
فتحنا كوة من ال�ضياء نب�صر بها على عالئقنا
ب�شركائنا الجدد ببنك ال�سودان وبقية البنوك
و�شركات النفط اللذين �أ�شادوا بتجربة الوثيقة
الرا�سخة ،داعمين هذا العدد وقادم الأعداد
بم�ساهمات معرفية �ستروقكم بال �شك.
�أ�شرعتنا تمتد خارج الحدود حيث �أ�شادت وفود
�شركات الت�أمين والإعادة بمجلة الوثيقة ونعد
قراءنا بمطالعة م�ساهماتهم في مقبل الأعداد
وفي ذلك �إ�ضافة ربما �أب�صرنا بها على نماذج
التجارب الت�أمينية بما يثري المعرفة في هذا
الحقل.
عزيزي القارئ...
�شكراً لأنك من قراء الوثيقة
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الموجز

المدير العام ل�شركة الت�أمين اال�سالمية:

الدكتور كمال جاد كريم..

نعزز ريادتنا برفع قدرات
العاملين وخدمة
العمالء..

م�ساعد المدير العام للفروع والإنتاج

�صديق عبد القادر

ماضون في تطوير
المعامالت بالفروع..

م�ساعد المدير العام
للمراجعة والتفتي�ش
عبد االله ح�سن عبد الرحيم

نسعى لتأكيد
شفافية العمل المالي
للشركة

�أكد الدكتور كمال جاد كريم المدير العام ل�شركة الت�أمين الإ�سالمية �أن �شركته
ما�ضية في نهجها لقيادة �سوق الت�أمين ال�سوداني وت�أكيد ريادتها لهذا القطاع،
مثمن ًا دور العاملين في تحقيق ن�سبة عالية من النمو في الإكتتاب والأق�ساط
للعام الما�ضي م�ضيف ًا ب�أن ال�شركة �ست�شهد في هذا العام تطور ًا نوعي ًا في خدمة
العمالء وبرامج الم�سئولية الإجتماعية �إلى جانب رفع قدرات العاملين والوكالء
والمنتجين.
قال الأ�ستاذ �صديق عبد القادر م�ساعد المدير العام
للفروع والإنتاج ب�شركة الت�أمين الإ�سالمية �إن هذا
العام �سي�شهد طفرة نوعية في طرائق �إدارة المعامالت
والإجراءات بكافة فروع ال�شركة وذلك للإيفاء
بمتطلبات العمالء م�ضيف ًا ب�أن ال�شركة ما�ضية في
خطتها التو�سعية و�إن�شاء الأبراج لفروعها بالواليات من
اجل توفير بيئة مثالية للعاملين والعمالء.
عدد اال�ستاذ عبد االله ح�سن عبد الرحيم م�ساعد
المدير العام للمراجعة والتفتي�ش ب�شركة الت�أمين
اال�سالميةمزايا التزام ال�شركة بمعايير المحا�سبة
والمراجعة الدول ّية من حيث اخ�ضاع جميع ان�شطة
ال�شركة لعدة دورات في منظومة عمل المراجعة
الداخلية حتى تتوافق مع معايير ال�ضبط المالي.
وقال �إن فرق المراجعة والتفتي�ش بال�شركة تراجع
الفروع بالمركز والواليات مراجعة قبلية وبعدية ت�أكيد ًا
ل�شفافية العمل المالي بال�شركة.
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�شركة الت�أمين الإ�سالمية ت�ستقبل
المستر هيرف وموفد شركة تونس ري ووفد مصر للتأمين
ووسطاء التأمين اليونانيين ووفد ()waica
ا�ستقبلت �شركة الت�أمين الإ�سالمية ال�سيد /محمد نديم موفد �شركة تون�س
ري �ضمن زياراته التراتبية ل�سوق الت�أمين ال�سودانية ،وقد بحث الطرفان
طبيعة و�سبل دعم العالقات الثنائية .وفي �سياق مت�صل ا�ستقبلت �شركة
الت�أمين الإ�سالمية وفد و�سطاء ت�أمين �شركة  Fenchurch Farisخالل
زيارتهم لل�سودان بهدف طرح خدمات و�ساطة �إعادة الت�أمين ،وقد عبرت
الأ�ستاذة محا�سن �سراج الدين نائب المدير للت�أمين العام ب�شركة الت�أمين
الإ�سالمية عن ترحيبها بعر�ض الو�سطاء مبدية ا�ستعدادها للتعاون في
م�ستقبل المعامالت الت�أمينية.
كما ا�ستقبلت �شركة الت�أمين الإ�سالمية الم�ستر Herve-g. Blumenthal
هيرف كلونثال خبير االكتتاب للت�أمين و�إعادة الت�أمين وم�ست�شار الحكومة
الفرن�سية للتجارة الخارجية وممثل م�ؤ�س�سة Cooper Gay Underwriting
بهدف التنوير بالأ�س�س الفنية المتعلقة باالكتتاب ،وقد �أجرى الخبير م�سح ًا
ل�سوق الت�أمين ال�سودانية برعاية �شركة الت�أمين الإ�سالمية التي تقود مبادرة
رفع الوعي الت�أميني وقيادة �سوق الت�أمين ال�سودانية ب�سبر غور م�شكالته
وتذليلها والدفع بحلول .و�أكد الأ�ستاذ �أبوبكر عبد الرحمن م�ساعد المدير

العام لل�شئون الفنية التزام ال�شركة التام
بالجوانب الفنية بما يتما�شى ويطور
�سوق الت�أمين ال�سودانية ،ومن جانبه عبر
الم�ستر هيرف عن انطباعه الإيجابي
للزيارة واهتمامه ب�سوق الت�أمين
ال�سودانية ،مبدي ًا ا�ستعداده للتعاون التام
مع �شركة الت�أمين الإ�سالمية ،ومثمن ًا
مبادرتها بدعوته و�إكرام وفادته.
وفي �سياق مت�صل �أعلن وفد �شركة م�صر
للت�أمين �إ�سنادها المبا�شر و�إ�ستعدادها
لتقديم الدعم الفني فيما يتعلق ب�إعادة
الت�أمين ،جاء ذلك على ل�سان وفد م�صر
للت�أمين لدى زيارة ال�سيد نبيل �أحمد
مدير �إعادة ت�أمين الطاقة وم�ساعده
اال�ستاذ �سامح محمد يو�سف ل�شركة
الت�أمين الإ�سالمية.
كما ا�ستقبلت �شركة الت�أمين الإ�سالمية
وفد �شركة �إعادة الت�أمين لمنطقة
غرب وو�سط �أفريقيا ( )waicaالزائر
لل�سودان وقد �ضم الوفد مدير مكتب غانا
ومدير مكتب نيجيريا .وقال الأ�ستاذ باب
اهلل ال�صديق مدير �إدارة �إعادة الت�أمبن
ب�شركة الت�أمين الإ�سالمية �إن الزيارة
بحثت �أوجه التعاون الفني وتبادل
الخبرات ودعم العالقات الثنائية.
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�شراكات �إعالمية مع مدير الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون

وتجسير العالقات مع قناة الجزيرة
زار وفد �شركة الت�أمين الإ�سالمية الأ�ستاذ ال�سمو�أل خلف اهلل �إبان فترة
عمله مدير ًا للهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون بمكتبه وبمعيته الأ�ستاذ
بابكر حنين الإعالمي المعروف ،وطالب الأ�ستاذ ال�سمو�أل ب�ضرورة
الإفادة من الو�سائط الإعالمية في ن�شر ثقافة الوعي الت�أميني وتبني �أدوار
ومبادرات في �صناعة الإعالم ،فيما ذهب الأ�ستاذ �أحمد العر�ش م�ساعد
المدير العام لتطوير الأعمال بال�شركة �إلى �أن �صناعة الإعالم لم تعد ترف ًا
ولكنها موجهات ومحركات ح�ضارية ت�سهم اجتماعي ًا واقت�صادي ًا وثقافي ًا في
التغيير الح�ضاري.
من جهة ثانية التقى الأ�ستاذ يا�سر جدو مدير العالقات العامة والإعالم
ب�شركة الت�أمين الإ�سالمية الأ�ستاذ الم�سلمي الكبا�شي مدير مكتب قناة
الجزيرة بالخرطوم ،وبحث اللقاء بمكتب الأخير �أوجه التعاون الم�شترك
بما يدفع جهود ال�شركة �إلى غاياتها ومراميها في تطوير الخدمات الت�أمينية
وزيادة الوعي الت�أميني لدى الجمهور ،كما عبر الكبا�شي عن �سروره باللقاء
مبدي ًا �إعجابه بمجلة الوثيقة التي ت�صدرها ال�شركة.

التعليم..

�أدوار من الم�سئولية االجتماعية في �شركة الت�أمين الإ�سالمية

�أولت ال�شركة اهتمام ًا خا�ص ًا بالتعليم لأنه �أ�سا�س نه�ضة ال�شعوب
ومقيا�س ح�ضارتها ،ولذلك فقد قدمت دعم ًا فني ًا ومعرفي ًا
لطالب كلية الت�أمين بجامعة ال�سودان تمثل في محا�ضرة نظرية
قدمها الأ�ستاذ عبد ال�سالم �آدم رئي�س ق�سم الدرا�سات والبحوث
بال�شركة و�أعقبها بمرافقة الطالب لزيارة فرع رئا�سة ال�شركة
حيث تلقوا �شرح ًا تطبيقي ًا لت�أمين ال�سيارات.
ومن جهة �أخرى ف�إن ال�شركة تبنت دعم ورعاية الأ�سبوع الثقافي
لطالب كلية التجارة – ق�سم الت�أمين بجامعة النيلين ،وقدمت
لهم و�سائل �إي�ضاحية ومطبقات ،بجانب تقديم محا�ضرة بقاعة
الجامعة حول دور �شركة الت�أمين الإ�سالمية في تطوير �سوق
الت�أمين ال�سودانية قدم لها كل من الأ�ستاذ عبد ال�سالم �آدم

رئي�س ق�سم الدرا�سات والبحوث والن�شر بال�شركة والأ�ستاذ يا�سر
�إبراهيم مدير فرع الجنينة .وقال الدكتور عبد اهلل محمد عبد
اهلل �أ�ستاذ الت�أمين بجامعة النيلين الذي ح�ضر وعقب على
المحا�ضرة �إن �شركة الت�أمين الإ�سالمية رائدة بما لها من خبرة
تراكمية و�سمعة ممتازة في �سوق الت�أمين ،وعبر عن �سروره
و�سعادة طالبه بدور ال�شركة تجاههم.
الجدير بالذكر �أن لل�شركة �أدوار �سابقة في دعم الطالب
�ضمن ن�شاطها للم�سئولية االجتماعية في جامعة الخرطوم
وكلية التكنولوجيا والتنمية الب�شرية بجامعة ال�سودان للعلوم
والتكنولوجيا.
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خبيرة الآثار الدكتورة انت�صار �صغيرون:
ثروات السودان عرضة للضياع بعدم التأمين

الكابتن مازدا
يزور �شركة
التامين
الإ�سالمية
ويثمن جهودها
للقطاع
الريا�ضي

قالت الدكتورة انت�صار �صغيرون �أ�ستاذ الآثار بجامعة الخرطوم
�إن الثروات الأثرية ينبغي �أن ي�شملها الت�أمين حفاظ ًا عليها من
ال�ضياع وفقدانها ،و�أكدت �صغيرون �أن م�س�ألة ت�أمين الثروات
الح�ضارية البد �أن ين�ص عليها في القوانين وتحميها الممار�سة
الر�شيدة لأن الإرث الإن�ساني ملك للأجيال القادمة وينبغي �أن
ال نورثهم وطن ًا بال موجودات تاريخية دالة على تاريخه .وفي
�سياق مت�صل رحبت �صغيرون بزيارة الأ�ستاذ يا�سر جدو مدير
العالقات العامة والإعالم بال�شركة وقالت� :إن زيارته تمثل
مبادرة لإحياء فكرة �إيجاد غطاء ت�أميني للآثار.

زار الكابتن محمد عبد اهلل (مازدا) مدرب الفريق
القومي ال�سوداني �شركة الت�أمين الإ�سالمية والتقى
الأ�ستاذ يا�سر يو�سف جدو مدير العالقات العامة
والإعالم بال�شركة،وبحث اللقاء جهود ال�شركة تجاه
القطاع الريا�ضي و�أ�شاد مازدا ب�أدوار الم�سئولية
الإجتماعية لل�شركة و�أن�شطتها في مجال رفع
الوعي الت�أميني داعي ًا لمزيد من الجهود في هذا
ال�صدد،كما عبر عن ر�ضائه بالخدمات الطبية
و�أبدى �إ�ستعداده للم�شاركة في �أن�شطة ال�شركة.

وفـــد �شركة الت�أمين الإ�سالمية يلتقي مدير بنك في�صل فرع ال�سوق المحلي
التقى وفد �شركة الت�أمين الإ�سالمية بقيادة الأ�ستاذ �أحمد
العر�ش م�ساعد المدير العام لتطوير الأعمال يرافقه عبد
الرحمن الأمين مدير فرع ال�سوق المحلي والأ�ستاذ يا�سر
جدو مدير العالقات العامة والإعالم بمدير بنك في�صل فرع
ال�سوق المحلي .وقال العر�ش �إن الزيارة يراد بها ت�أكيد اوا�صر

التعاون بين ال�شركة والبنك ،فيما قال مدير فرع ال�سوق
المحلي ل�شركة الت�أمين الإ�سالمية �إن ما يجمع البنك وفرع
ال�شركة عالقات ممتدة و�أن�شطة م�شتركة .من جانبه ثمن
مدير فرع البنك الأ�ستاذ .كمال ح�سن الزيارة وا�صف ًا �إياها
باللفتة البارعة.
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بعي

ون الصحافة
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صــــــناعة
التــــأمين
اإلسالمي
(التكافل)

د .مجدي الأمين نورين
مدير التخطيط الإ�ستراتيجي  -بنك ال�سودان

مفهوم التكافل:

يرتكز العمل بنظام الت�أمين التكافلي على اجتهادات العلماء و�أبحاثهم الم�ستنبطة من
الن�صو�ص القر�آنية في عمومها ،كقوله تعالى ( َو َت َعا َو ُنوا َعلَى ا ْل ِب ِّر َوال َّت ْقوَى َوال َت َعا َو ُنوا
الل �إِ َّن هَّ َ
ال ْث ِم َوا ْل ُع ْد َوانِ َوا َّت ُقوا هَّ َ
الل َ�شدِ ي ُد ا ْل ِع َقابِ ) .حيث �إن الت�أمين التكافلي �أو
َعلَى ْ إِ
التبادلي والت�أمين االجتماعي يكاد الإجماع يكون منعقداً على �أنهما موافقان لمبادئ
ال�شريعة الإ�سالمية ،لكونهما تبرعاً في الأ�صل ،وتحقيقاً لمبد�أ التكافل االجتماعي
والتعاون بين الم�سلمين دون ق�صد الربح� ،أما النوع الثالث وهو الت�أمين التجاري-
ومنه الت�أمين على الأ�شخا�ص -والذي ا�شتد الخالف حول مدى �شرعيته.

�إن الت�أمين بكل �أنواعه �أ�صبح �ضرورة اجتماعية تحتمها ظروف الحياة وال يمكن
اال�ستغناء عنه ،لوجود كم هائل من العاملين بالم�ؤ�س�سات ال�صناعية وال�شركات
التجارية العامة والخا�صة ،و�أ�صبحت المحافظة على �سالمة العاملين وتوفير
الت�أمين لهم عن طريق نظام الت�أمين التكافلي والتعاوني لرفع ما ي�صيب الأفراد
من �أ�ضرار الحوادث والكوارث ،ولي�س الت�أمين �ضريبة تح�صل بالقوة بقدر ما هو
ا�شتراك وم�ساهمة تدفع بغر�ض توفير الحماية وجبر ال�ضرر .حيث انتهى الق�ضاة
الم�سلمون في �أوائل القرن الثاني في الع�صر الإ�سالمي �إلى �أن الت�أمين في الإ�سالم
يجب �أن يكون قائم ًا على مبادئ التبادل والتعاون ،و�أن يكون �شام ًال لعنا�صر
الم�س�ؤولية الم�شتركة والم�صلحة الم�شتركة والت�ضامن.
وتقوم ممار�سة الت�أمين التكافلي ب�إن�شاء محفظـة للت�أمين ،ويطلب من عمالء
الت�أميـن (المـ�ؤ َّمن لهم) �أن يتبرعوا ب�أق�ساط الت�أمين لهذه المحفظة ح�سب
اللوائح والأنظمة التي يتم �إعالنها من قبل ال�شركة ،و�إن هذه المحفظة هي التي
تقـوم بدفـع التعوي�ضات �إلى الم�ؤمن له ح�سب ال�شروط المعلنة في تلك اللوائح،
حيث تقوم ال�شركة ب�إدارة المحفظـة الت�أمينية (�صنـدوق التكافل� ،أو ح�ساب حملة
الوثائق ،هيئة الم�شتركين) من الناحية الفنية ،ويتم �إن�شاء ح�ساب م�ستقل لأموال
المحفظة وعوائدها ،وم�صاريفها ،والتعوي�ضات المدفوعة منها ،وفوائ�ضها .ويكون
هذا الح�ساب منف�ص ًال عن ح�ساب ال�شركة (ح�ساب الم�ساهمين) ف�ص ًال كام ًال،
َ
مقابل هذه الخدمات ،وتحدد هذه الأجرة
وتتقا�ضى ال�شركة �أجرة من المحفظة
كن�سبة مئوية من الأق�ساط �سلف ًا مع بداية كل عام مالي ،وبو�سيلة ت�ضمن علم
الم�شتركين بها ،حيث تقوم بع�ض ال�شركات بالن�ص �صراحة على هذه الن�سبة في
وثائقها ،وتقوم بع�ض ال�شركات بتحديد الأجرة بمبلغ مقطوع.
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وعلى الرغم من تكافلية و�شرعية هذه
الممار�سة �إال �أن هناك بع�ض التحديات
التي تواجه التامين التكافلي متمثل ًة في
عدم الرقابة الكاملة من قبل البنك
المركزي ل�شركات الت�أمين ،عدم وجود
تقارير �شهرية �أو �سنوية تتابع موقف
ال�سيولة لهذه الم�ؤ�س�سات مما ال ي�ساعد
البنك المركزي في الإ�شراف على �إدارة
ال�سيولة ،كذلك طريقة توظيف ر�أ�س
المال في �شركات الت�أمين التكافلي غير
جاذبة لر�ؤو�س الأموال الخارجية مع
عدم وجود المقدرة الكافية في االكتتاب
لبع�ض �أنواع الت�أمين المعقدة ،مما يجعل
�شركات الت�أمين المحلية واجهة ل�شركات
�إعادة خارجية كبرى ،كما �أن عدم وجود
قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة ال ي�ساعد
على القيام بالمزيد من الدرا�سات في
هذا المجال هذا بالإ�ضافة �إلى م�س�ألة
الوعي الت�أميني في المجتمع ،حيث
ظهرت حاالت ا�ستنزاف كبير من بع�ض
حملة الوثائق في المطالبة بتعوي�ضات
مبالغ فيها من �شركات الت�أمين ،وعدم
اهتمام بع�ض حملة الوثائق بت�سديد
�أق�ساط الت�أمين في موعدها ،ي�ضاف
�إليها و�ضع م�ستحقات الت�أمين لدى
الجهات الحكومية في �أ�سفل الأولويات،
كذلك نجد �أنه لم يتم �إن�شاء �أو تطوير
�شركات �إعادة ت�أمين محلية فعالة
با�ستثناء �شركة �إعادة الت�أمين الوطنية
والتي �أ�سند �إليها حوالي  %50من
اتفاقيات الإعادة لل�شركات الخارجية،
وحتى الآن نجد �أن �شركات الت�أمين
المحلية تتنازل عن االحتفاظ بن�سبة
كبيرة من جملة الأق�ساط بل تحول �إلى
�شركات �إعادة الت�أمين ،وبالتالي هذا
يقلل ب�شكل كبير من الن�سبة التي يتلقونها
من �أق�ساط الت�أمين.
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االنتقاء العك�سي (�أو ال�سلبي) في
تأمينات الحياة
والتكافل
يعتبر االنتقاء العك�سي والذي يعرف
�أي�ض ًا باالنتقاء ال�سلبي �أو االختيار
الم�ضاد  Anti selectionمن
المفاهيم المهمة في اكتتاب ت�أمينات
الحياة والتكافل ،وهذا المفهوم
يعني  -الميل ال�شديد للأفراد الذين
ي�ش ّكون �أو يعلمون بوجود احتمال �أعلى

محمد �أحمد غنيم
مدير �إدارة التكافل
�شركة الت�أمين الإ�ســـــــــالمية

من المتو�سط لتعر�ضهم للخ�سارة – �إلى طلب الحماية الت�أمينية �أو تجديد
وثائق الت�أمين الخا�صة بهم ،خالف غيرهم ممن يجهلون �أو ممن ال تتوفر
لديهم الأ�سباب التي تدعوهم لطلب الحماية الت�أمينية ،على �سبيل المثال ف�إن
ال�شخ�ص الذي يعلم ب�إ�صابته بداء ع�ضال �أو بمر�ض خطر يكون في الغالب �أكثر
رغبة في �شراء وثيقة الت�أمين من ال�شخ�ص الذي يتمتع ب�صحة جيدة ،كما �أن
الأ�شخا�ص من ذوي الفئات العمرية الكبيرة نجدهم غالب ًا ما يميلون لطلب
الحماية الت�أمينية بدرجة �أكبر من ذوي الأعمار ال�صغيرة.
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هنالك عدد ًا من المبادئ التي ينبغي على مكتب ت�أمينات الحياة في
ال�شركات التجارية �أو المكتتب في �شركات التكافل مراعاتها وذلك
تجنب ًا لحدوث االنتقاء العك�سي �سواء كان ذلك في وثائق الت�أمين �أو
التكافل الفردية �أو الجماعية ،ومن هذه المبادئ التحقق من وجود
الخطر المعنوي في طلب الت�أمين ،حيث �أن عدم �أمانة طالب الت�أمين
�أو الم�ؤمن له المتوقع �أو الم�ؤمن له الحالي عن طريق �إخفائه لحقائق
جوهرية �أو �إدالئه بمعلومات غير �صحيحة في طلب اال�شتراك والتي قد
ت�ؤدي �إلى خ�سائر كبيرة لل�شركة الم�ؤمنة ،من �ش�أنها �أن ت�ؤثر على قرار
المكتتب بقبول �أو رف�ض طلب الت�أمين.
وتت�ضمن معظم وثائق الت�أمين خا�صة وثائق الت�أمين على الحياة
في ال�شركة التجارية �شرط ًا ي�سمى �شرط ا�ستثناء االنتحار Suicide
 exclusionوالذي عادة ما ين�ص على عدم تحمل �شركة الت�أمين لأي
م�سئولية �إزاء دفع المطالبة في حال وفاة الم�ؤمن له ب�سبب االنتحار
خالل فترة معينة والتي غالب ًا ما تكون �أول �سنة �أو �سنتين من ت�أريخ
�إ�صدار وثيقة الت�أمين ،و�إذا حدثت الوفاة ب�سبب االنتحار بعد انتهاء
فترة اال�ستنثناء المن�صو�ص عليها ف�إن �شركة الت�أمين تعتبر م�سئولة
عن دفع المطالبة .هذا ويعمل �شرط ا�ستثناء االنتحار على حماية
�شركة الت�أمين من االنتقاء ال�سلبي الذي يت�سبب به الأفراد الذين
يودون االنتحار عند ملئهم لطلب اال�شتراك .غير �أن الأمر يختلف لدى
�شركات الت�أمين الإ�سالمية �إذ ال تتعلق م�سئولية ال�شركة بدفع المطالبة
بفترة معينة و�إنما يتم ذلك فور توفر الم�ستندات الم�ؤيدة للمطالبة،
فيتم تعوي�ض ورثة ال�شخ�ص الذي قام بفعل االنتحار� ،أما في حالة
�إ�صابة ال�شخ�ص الذي كان ينوي االنتحار بعجز ف�إن ال�شركة ال تقوم
بتعوي�ضه في هذه الحالة.
ومن المبادئ �أي�ض ًا �أن جرت العادة ب�أن تقوم بع�ض الهيئات الرقابية
على الت�أمين في بع�ض ال�شركات التجارية الربوية بعدم منح ت�أمين
الحياة الجماعي لأية مجموعة �أن�شئت لغر�ض وحيد هو الح�صول على
الت�أمين الجماعي فقط ،وقد تم و�ضع هذا المتطلب للحيلولة دون
حدوث االنتقاء العك�سي والذي يحتمل وقوعه �إذا ما ا�شترك بع�ض
الأفراد من ذوي الأخطار العالية مع ًا للح�صول على التغطية الت�أمينية.
العامل الرئي�سي الذي ي�أخذه مكتتب ت�أمين الحياة �أو التكافل بعين
االعتبار في تحديد �سبب وجود المجموعة يتمثل في نوع المجموعة.
فغالبية المجموعات تت�ألف من ما يعرف بمجموعات رب العمل،
وتتكون كل مجموعة من تلك المجموعات من العاملين ذوي رب عمل
واحد ،في حين تت�ضمن �أنواع �أخرى من المجموعات �أع�ضاء في
اتحادات ،جمعيات مهنية �أو نقابات� ....إلخ .وغالب ًا ما ي�أخذ الم�ؤمنون
الذين ي�ستخدمون �إجراءات االكتتاب الجماعي الكتتاب المجموعة
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شركة التأمين
مسئولة عن دفع
المطالبة..
بعين االعتبار فيما �إذا كان �أع�ضاء تلك
المجموعة يعملون ب�شكل منتظم وعلى
�أ�سا�س دوام كامل وما �إذا كانوا يعملون
في مهنة �أو �صناعة ذات م�ستوى خطر
منخف�ض.
�أي�ض ًا يطالب بع�ض الم�ؤمنين بم�شاركة
ن�سبة � 75إلى  100في المائة من
المجموعة في الدخول في وثيقة
الت�أمين ،وت�ساعد هذه الن�سبة على
منع ح�صول االنتقاء العك�سي وذلك
بعد تقلي�ص احتمال م�شاركة الأفراد
ذوي حاالت ال�ضعف ال�صحي ال�شديدة
والذين هم بحاجة ما�سة للت�أمين عبر
وثيقة الت�أمين الجماعي.
هنالك طريقة واحدة للحيلولة دون
حدوث االنتقاء العك�سي في حالة
الت�أمين الجماعي للمجموعات ،وهو
ت�صنيف كل ع�ضو في المجموعة �إلى
فئة معينة من فئات الم�شتركين،
وتعيين مبلغ ونوع التغطيات ب�شكل
منا�سب لكل فئة ،ويمنع هذا النظام
الم�شتركين ذوي الرواتب الدنيا Low
 –paid employeesمن الح�صول
على مبالغ لغطاء ت�أمين يكون �أعلى مما
ي�سمح به و�ضعهم المالي ،وبا�ستطاعة
الم�ؤمن ت�صنيف فئات الموظفين في
المجموعة وفق ًا للعديد من المعايير
المختلفة والمو�ضوعية مثل المهنة
والمرتب وطول مدة الخدمة.

12

الوثيقة  -ت�صدر عن �شركة الت�أمين الإ�س ــالمية المحدودة

زيــارة فنية

م�صنع التيتل للمنظفات وال�صابون
الأول في ال�سودان والثاني في �إفريقيا
ر�صد .عبدال�سالم بو�ش

مقدمة
زار وفد من �شركة الت�أمين الإ�سالمية برئا�سة ال�سيدة.
محا�سن �سراج الدين نائب المدير للت�أمين يرافقها الأ�ستاذ
�أحمد العر�ش م�ساعد المدير العام لتطوير الأعمال والأ�ستاذ.
�أبوبكر عبد الرحمن م�ساعد المدير العام لل�شئون الفنية
والأ�ستاذ .عمر �أحمد المختار مدير فرع البرج م�صنع التيتل
وهو �أكبر م�صنع �سوداني للمنظفات وال�صابون في ال�سودان
والثاني في �إفريقيا وين�ضوي تحت مظلة ال�شركة الت�أمينية
ويقوم على �إدارة الم�صنع المهند�س �أ�شرف علي ب�شير المدير
العام ومجموعة من الكوادر الب�شرية المتميزة من �أ�صحاب
الخبرة والكفاءة العالية.

درجت �شركة الت�أمين الإ�سالمية على هذا النوع من
الإجراء ات كجزء من ممار�ساتها المهنية الأ�صيلة
وذلك لتقييم الأخطار وتحديد ابعادها ب�صورة دقيقة
�إذ ان الأداة الأهم في �إكمال درا�سة �أي م�شروع �أثناء
وبعد التنفيذ هو القيام باحت�ساب الخطر ودرا�سة �سبل
ال�سيطرة عليه وفي ذلك م�صلحة وا�ضحة لطرفي
العالقة� :شركة الت�أمين من جهة والقطاع ال�صناعي
والتجاري على حد �سواء حتى يت�سنى لها توفير التغطيات
و�إتخاذ الإجراءات التي يتطلبها الخطر وجاءت تلك
الزيارة لإلقاء ال�ضوء على الجوانب الفنية �آنفة الذكر.
الإجراءات المطلوبة في الزيارات الفنية للت�أمين:
 .1التعرف على الخطر وتحديد م�صادره.
 .2تحديد وفهم طبيعة االمور في موقع الخطر (نوع
المواد الم�ستخدمة ،نوع الطاقة والتكنولوجيا،طبيعة
الن�شاط القائم ،طريقة الت�صنيع).
 .3عمل ت�صور ودرا�سة وتحليل لت�سل�سل االحداث التي
قد ت�ؤدي في نهايتها الى تحقق /وقوع الخطر.
 .4حجم وطبيعة ما هو موجود في مكان/موقع الخطر/
الحدث.
 .5ما هو الخط�أ الذي يمكن ان يرتكب او يقع.
 .6تقدير ن�سبة احتمال تعر�ض الموجودات للخ�سارة
نتيجة تحقق الخطر.
 .7تقدير احتمالية تكرار تحقق وقوع الخطر.
 .8كيف يمكن تجنب الوقوع في الخط�أ.
 .9ما هي و�سائل الحماية الواجب القيام بها لتقليل
الخ�سارة في حال وقع الخط�أ او في حال عدم التمكن
من تجنب وقوع الخط�أ.
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طرق منهجية لتقدير
الخطر وإجراءات
السالمة في صناعة
التأمين..
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االستثمارات السعودية
في السودان..
تقرير� :أ�سامة الطيب

يدٌ �سلفت
بالخير العميم..

يرجع تزايد الطلب ال�سعودي لال�ستثمار في ال�سودان بعد توفر الدعم ال�سيا�سي
من خالل توجيهات قيادة البلدين لعدة �أ�سباب من �أهمها حر�ص الحكومة
ال�سودانية على جذب اال�ستثمارات ال�سعودية ،ووجود ا�ستثمارات �سعودية �سابقة
ناجحة في ال�سودان ،وقرب ال�سودان للمملكة ،والثقافات والعادات والتقاليد
الم�شتركة.
توقع الجهاز القومي الأعلى لال�ستثمار في ال�سودان زيادة تدفق اال�ستثمارات
ال�سعودية على البالد �إلى �أكثر من  13مليار دوالر ،كانعكا�س �إيجابي لقرار
الرئي�س عمر الب�شير ب�إلغاء ت�أ�شيرة الدخول للم�ستثمرين ال�سعوديين ،و�أكد تقرير
اقت�صادي �صدر عن الم�ؤ�س�سة العربية ل�ضمان اال�ستثمار وائتمان ال�صادرات،
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�أن ال�سودان احتل المرتبة الخام�سة
من حيث اال�ستثمارات الواردة �إلى
الدول العربية خالل العام 2013م.
فيما نوه مدير مكتب مبادرة خادم
الحرمين ال�شريفين لال�ستثمار
الزراعي في الخارج الدكتور �سعد
بن عبد اهلل خليل �إلى �أن جهود
الم�ستثمرين ال�سعوديين ت�شكل بجانب
الجهود ال�سودانية ،جزء ًا من خارطة
الواردات ال�سعودية ،خا�صة في مجال
الإنتاج الزراعي والحيواني في مجال
اللحوم وغيرها.
ال�سفير �أحمد �شاور الأمين العام
للجهاز القومى لال�ستثمار �أو�ضح
�أن اال�ستثمار ال�سعودي �شمل جميع
المجاالت ،خا�صة المجال الزراعي
وال�صناعي والخدمي ،حيث تعد
ال�سعودية �صاحبة �أكبر اال�ستثمارات
الزراعية حالي ًا في ال�سودان ،منها

�ضرورة �إعادة النظر في
�صيغ التمويل الإ�سالمي
بد ًال من االعتماد فقط على
�صيغة المرابحة
�شركة �سكر كنانة ،وا�ستثمارات
�سليمان الراجحي في الزراعة
وال�صناعة ،بجانب ا�ستثمارات �صالح
كامل ،وبجانب بنك في�صل الإ�سالمي
و�شركاته ،والبنك ال�سعودي ال�سوداني
و�آخرين.
الخبير االقت�صادي دكتور بابكر محمد
توم نائب رئي�س اللجنة االقت�صادية
بالمجل�س الوطني (البرلمان) قال �إن
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العالقات اال�ستراتيجية الأزلية التي تربط بين
ال�شعبين ال�شقيقين �أكبر �ضامن ال�ستمرار التعاون
ال�سودان بما لديه من موارد طبيعية خا�صة في مجال الزراعة ،هو الآن الأكثر
ت�أهي ًال لي�س فقط ل�سد فجوة العالم العربي الغذائي التي فاقت الـ 40مليار
دوالر ،بل ل�سد جزء كبير من الفجوة الغذائية العالمية ،وذلك بالت�ضامن مع
ر�ؤو�س الأموال العربية ال�شقيقة.
من جهته� ،أكد عيد الغدير رئي�س اللجنة الوطنية الزراعية ال�سعودية
(للوثيقة)� ،أن �إلغاء ت�أ�شيرة دخول الم�ستثمرين ال�سعوديين لل�سودان ،قرار
حكيم باعتبار �أن الم�ستثمر يمثل ع�صب االقت�صاد ،البد من دعمه بما ي�ستحق
من حيث الت�سهيالت ،وفق قاعدة عامة «�إن البلد الذي ي�ستقبل اال�ستثمار هو
الم�ستفيد الأول» ولفت الغدير �إلى �أن التوجه نحو اال�ستثمار الزراعي الخارجي،
جاء تحقيق ًا لمبادرة خادم الحرمين ال�شريفين لزراعة المحا�صيل الخم�سة
الرئي�سة :القمح وال�شعير والذرة والبنجر وفول ال�صويا ،م�شير ًا �إلى �أن التركيز
يقع عليها بالإ�ضافة �إلى الأعالف .ووفق ًا للغدير ف�إن اال�ستثمارات ال�سعودية
تتوزع في �أفريقيا بن�سب متفاوتة ،تراوح  20في المائة في ال�سودان وهي الأعلى،
رغم وجود بع�ض المعوقات في بع�ض الواليات وهي في طريقها �إلى الحل على
حد تعبيره.
الأمين العام التحاد �أ�صحاب العمل ال�سوداني الأ�ستاذ بكري يو�سف تطرق �إلى
�إ�سهام بنك في�صل الإ�سالمي الذي �أ�س�س في �سبعينيات القرن الما�ضي في
تغطية ا�ستيراد البترول والقمح ،الفت ًا �إلى دوره الرائد في �إر�ساء تجربة �صناعة
ال�صيرفة الإ�سالمية على م�ستوى العالم .و�أ�شار �إلى نجاح بنك في�صل الإ�سالمي
في �إن�شاء العديد من الم�ؤ�س�سات التي تقوم بتقديم خدمات اقت�صادية متنوعة
مثل �شركة الت�أمين الإ�سالمية ،بجانب تجربة بنك البركة ،مطالب ًا ب�ضرورة
�إعادة النظر في �صيغ التمويل الإ�سالمي بد ًال من االعتماد فقط على �صيغة
المرابحة.
ً
وقال �إنه خالل م�شاركته م�ؤخرا في منتدى اقت�صادي ب�ألمانيا برزت الرغبة
الأوربية في فتح منافذ للم�صارف الإ�سالمية ،مبين ًا طلب عدد من الم�ستثمرين
والم�سئولين الأوربيين التجربة ال�سودانية في مجال ال�صيرفة الإ�سالمية ،ولم
نجد تجربة �أعرق و�أنجح من تجربة بنك في�صل الإ�سالمي.
و�أثنى على ن�شاط مجل�س الأعمال الم�شترك ال�سوداني ال�سعودي التابع التحاد
�أ�صحاب العمل ال�سوداني والذي ي�ضم رجال �أعمال من البلدين ودوره في الترويج
لل�شراكة بين الم�ستثمرين وتبادل المعلومات و�إقامة المعار�ض والتن�سيق في
مجال العمل اال�ستثماري .وتظل العالقات اال�ستراتيجية الأزلية التي تربط بين
ال�شعبين ال�شقيقين �أكبر �ضامن ال�ستمرار التعاون االقت�صادي بما يعود بالفائدة
على البلدين ال�سيما تطور خدمات الت�أمين الإ�سالمي وال�صيرفة الإ�سالمية.

16

الوثيقة  -ت�صدر عن �شركة الت�أمين الإ�س ــالمية المحدودة

(القاش وتوتيل)
معالم ت�صحو على فنجان قهوة
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المدائن ال�سودانية تقوم على تمايز يرجع
�إلى تنوع مكوناتها وم�صادر ت�شكلها فمنها
ما ا�شتهر ب�سمات الإن�سان وطبعه ومنها
�أت�صف ب�سحر وجغرافيا المكان ومنها
مايقوم على تاريخ و�إرث وغيرها من
متالزمات الو�صف� ،إال �أن ك�سال يجاوز
و�صفها ال�سمت العام و�سحر المكان �إلى
�إرتباط وجداني عميق يجمع عليه �أبنا�ؤها
وروادها وكل من بلغ به حبها في�ضاً عميقاً
كال�شاعر �إ�سحق الحلنقي الذي يروي �أن
�أحد العر�سان القادمين لتم�ضية �شهر
ع�سل في مدينة ك�سال قال له �إن ق�صائده
في مدينته الخ�ضراء كان لها �أثر كبير
لق�ضائه �أياماً بها ويقول ال�شاعر الكبير
الأ�ستاذ .الحلنقي� :إن من ينظر �إلى ك�سال
بعيوني �سيرى فيها ما لم تره عين في
حدائق بابل المعلقة..

وك�سال مدينة يتجلى فيها طيب المكان
وذكاء الإن�سان حيث �أنبت بذرها
ال�صالح بالميالد والإنتماء رموز ًا بل
اقمار ًا فى الحكم والإدارة الأدب والفن
والريا�ضة اليت�سع حي ُز لي�شملهم على
ب�ستطهم ونجيئ على ذكر قليل منهم
ك ـ (عثمان دقنه� ،إبراهيم ح�سين،
الحلنقي،كجراي ،رو�ضة الحاج،
عزمي �أحمد خليل ،الفريق ها�شم
عثمان الح�سين �إلى جانب ال�شيخ ح�سن

الترابي المولود بك�سال)..
�إلى ذلك ف�إن لك�سال مكانة عزيزة فى
تاريخ الدولة ال�سودانية خا�صة �إبان عهد
الدولة المهدية حيث �شهدت المدينة
معارك عديدة ومجاهدات ابنائها �ضد
الحكم التركي في �سنة  1883م ،حيث
خ�ضعت المدينة ل�سيطرة قوات المهدي
بقيادة الأمير عثمان دقنة.
ويرجع تاريخ المدينة �إلى عام 1623م
عندما كانت ت�سودها م�شيخة ت�سمى

م�شيخة �آل �شيخ حامد بن نافع ،التي
كانت تتكون من تجمع قبلي �ضم
�أ�شراف �آل ال�شيخ حامد ،من قبائل
ال�شرق .كما ا�ستوطنتها قبيلة الحلنقة
الرعوية التي هاجرت من �شبه الجزيرة
العربية عبر م�ضيق باب المندب ومن
ثم لبالد الحب�شة فال�سودان ،لت�ستقر
علي �ضفاف نهر القا�ش بك�سال
وجبالها ال�شامخة والمعتقة بنكهة البن
الك�سالوي الرائع .
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افتتاح برج الت�أمني الإ�سالمية (ك�سال)
ووفادة �صاحبا ال�سمو امللكي الأمري د .حممد الفي�صل �آل �سعود والأمري عمرو حممد الفي�صل �آل �سعود

توقيعات على دفـرت االفتتاح
وزير المالية بوالية ك�سال  :علي العو�ض...

زيارة �سمو الأمير لك�سال حدث �إ�ستثنائي يعزز اال�ستثمار بالوالية..
�أعلن اال�ستاذ علي العو�ض وزير المالية بوالية ك�سال �أن واليته ترحب بوفادة
�صاحبا ال�سمو الملكي الأمير د .محمد الفي�صل �آل �سعود والأمير عمرو محمد
الفي�صل �آل �سعود م�ؤكد ًا م�شاركة كل القطاعات الإجتماعية بالوالية واحتفائها
بال�ضيوف ،وقال �إن افتتاح برج �شركة الت�أمين الإ�سالمية يعد م�ساهمة في دعم
اقت�صاد الوالية وابراز مكانتها التجارية ويوفر غطاء ًا ت�أميني ًا لمختلف االن�شطة
و�أ�ضاف ب�أن واليته ت�شكر م�ساهمات �شركة الت�أمين اال�سالمية في دعم القطاعات
المختلفة بالوالية �ضمن ن�شاطها للم�سئولية الإجتماعية مثمن ًا دورها ووا�صف ًا
�إياها بالرائدة والداعمة للوالية.
م�ساعد مدير �شركة الت�أمين الإ�سالمية  :الأ�ستاذ .عبد الرحمن محمد علي

ال�شركة تمتلك قاعدة عمالء كبيرة ب�شرق ال�سودان..
�أكد الأ�ستاذ عبد الرحمن محمد علي م�ساعد المدير العام ب�شركة الت�أمين
الإ�سالمية �أن �إفتتاح برج ال�شركة بك�سال يمثل �إمتداد ًا طبيعي ًا لمقابلة زيادة
عمالئها بالقطاع ال�شرقي الذي ي�شهد حراك ًا �إقت�صادي ًا كبير ًا مما يبرر جدوى
�إن�شاء البرج ،م�ضيف ًا ب�أن ال�شركة ت�سعى لتطوير طريقة تقديم الخدمة وبيئة العمل
من خالل �إن�شاء ابراج لمقارها المختلفة بالواليات.

وزير التخطيط العمراني بوالية ك�سال  :عبد المعز ح�سن عبد القادر

البرج معلم ًا ح�ضاري ًا ويدعم �أن�شطة اال�ستثمار بالوالية..
اعتبر اال�ستاذ عبد المعز ح�سن عبد القادر وزير التخطيط العمراني بوالية
ك�سال �إن افتتاح برج �شركة التامين اال�سالمية بك�سال يعد م�ساهمة في النه�ضة
العمرانية ويدعم الخدمات التي يتلقاها المواطن على خلفية اتجاه واليته في
ال�سنوات الما�ضية لتطوير اال�ستثمار بو�صفها والية حدودية ذات ن�شاط تجاري
وا�سع ،وا�ضاف ب�أن البرج يقع في و�سط المدينة ويعتبر من االبراج المن�ش�أة بطراز
معماري حديث.

الع ـ ــدد الثالث  -فبراير 2015م
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وز كسالوية

رم

�ســـــــيرة ذاتية

الن�ش�أة و الميالد:

ُو َلدَ فى قرية قل�سا � -ضواحى مدينة ك�سال عام 1943م

المراحل الدرا�سية:

 در�س مراحل التعليم اال�سا�سى فى مدار�س �شرق ال�سودان المختلفة.. تخرج من كلية الطب جامعة الخرطوم ابتعث �إلى بريطانيا للح�صول على درجة الدكتوراة  - -تخ�ص�صفى الطب الباطن و�أمرا�ض الكلى.

ال�سيرة الأكاديمية:
بروفي�سور ح�سن �أبو عائ�شة

 عمل محا�ضر ًا فى جامعة الخرطوم فى عام 1973م عمل �أ�ستاذ للطب الباطن بالمملكة العربية ال�سعودية -رئي�س تحرير المجلة العربية لطب وزرع الكلى

ال�سيرة المهنية:

 عمل وزير ًا للدولة بوزارة ال�صحة االتحادية عمل رئي�س ًا لجامعة الرباط الوطنى بالخرطوم رئي�س برنامج ال�سودان للديلزة ال�صفاقية الجوالة -ي�شغل االن من�صب رئي�س جامعة المغتربين.

الإ�سهامات المعرفية:

 له العديد من البحوث الطبية المن�شورة فى الدوريات الطبيةالمحكمة.
 له بع�ض الم�ؤلفات خارج مجال الطب مثل(:تحقيق كتاب تاريخك�سال ،رحلة �إلى كوكب النحو ،وكتاب دليل ال ُمتَمثل ورو�ضة المت�أمل
وكتاب دليل اال�سرة الم�سلمة (تحت الطبع).

ال�شاعر .عبد الوهاب هالوي

ال�شاعرة .رو�ضة الحاج

الفنان� .إبراهيم ح�سين

الأ�ستاذ� .إ�سحاق الحلنقي

الكابتن .مهند الطاهر

الع ـ ــدد الثالث  -فبراير 2015م

لوحة شرف
كبار العمالء و�شركاء ال�شركة
بك�سال

ال�سيد� .إبراهيم طاهر �إبراهيم

ال�سيد .محمد �سعيد محمد

قدامى المنتجين بك�سال

محمد �أحمد عابدين

محمد �إدري�س

محمد �أحمد ف�ضل اهلل

عبد ال�صمد كمال محمد
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بروفايل

الأ�ســـــتاذ

جمــــع عبد اهلل �إبراهــــــيم
مدير فرع ك�سال

محطات في ال�سيرة الذاتية:

 مواليد بورت�سودان 1968م دبلوم �إدارة �أعمال -جامعة الق�ضارف. بكالريو�س �إدارة اعمال  -جامعة ال�سودان للعلوموالتكنولوجيا.
الت�أهيل المهني:

-

كور�س معهد م�صر للدرا�سات الت�أمينية  -م�صر
1997م.
كو�س درا�سات الجدوى االقت�صادية في الم�ؤ�س�سات -
اليمن 2006م.
دورات تديبية متنوعة في الت�سويق وتقليل الخ�سائر
دورات �إحترافية مختلفة في القيادة الإدارية.

محطات مهنية:

 التحق بال�شركة موظف ًا بفرع الق�ضارف 1991م. مدير ًا لفرع بورت�سودان 2004م. -مدير ًا لفرع ك�سال عام  2007م  -حتى تاريخه

موظفوا �شركة الت�أمين الإ�سالمية  -فرع ك�سال

الن�شاط التفاعلي :
ريا�ضي ًا :

 العب �سابق بالنادي الأولمبي بورت�سودان رئي�س نادي ال�شعلة بورت�سودان ر�شح رئي�س ًا لنادي التاكا ك�سال لديه عالقات وا�سعة مع الأندية الريا�ضية بك�سالاجتماعي ًا :

	�أمين �أمانة منظمة الف�ضة الخيرية ع�ضو م�شارك في منظمات المجتمع المدني م�شارك في الفعاليات الإجتماعية ويحظى بقبول�إجتماعي.
ثقافي ًا:

 لديه م�ساهمات وعالقات بالقطاع الثقافي. لديه م�شاركات و�إنتماءات �أ�صيلة بالروابط الثقافية. -لديه اهتمامات �شعرية.
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ق�صـــــــــة

ال�صيوان الفاخر اكتملت زينته،
فتدلت ثرياته وطفقت تداعبها
الن�سمات في رقة� .سعادة اللواء،
المحتفي باللقب الجديد ،وحوله
زمرة تنوعت رتبها� ،أخذ يزرع الأر�ض
جيئة وذهاباً ،م�ستقب ً
ال �ضيوفه ،وقد
�أخذوا يتوافدون ،فها هو ذا ي�ضاحك
هذا ويمازح ذاك ،والفرح يتملك
قلبه ..لم يم�ض �سوى وقت ق�صير،
حتى �ضاق المكان بالمدعوين..
رجال �شرطة المرور في زيٍّ زا ٍه
و�أنيق ،يوزعون االبت�سامات في ب�شرٍ
وترحاب ،وهم ينظمون ال�سيارات
بهمة عالية وعزيمة قوية ..توزع
ال�ضيوف داخل ال�صيوان ،ح�سب
مقاماتهم ،فال يكاد المرء ي�سمع �أو
يرى� ،سوى االبت�سامة وهي ت�سابق
كلمة �سعادتك ،ثم تتبعها التحية
الع�سكرية.
ت�سلل �إلى الأ�سماع من الأفق البعيد،
�صوت �صافرات النجدة ،وهي تنهب
الأر�ض ،متقدمة ال�سيارات الفارهة،
تتو�سطها �سيارة مدير عام ال�شرطة،
وهي في طريقها �إلى مكان االحتفال،
ف�سرت في �أو�صال المكان جلبة
وا�ضطراب� ..أخذ ال�صوت يتعالى
رويداً رويداً ،فتزداد تبعاً لذلك
وتيرة اال�ستعدادات ،التي بلغت
ذروتها حينما توقفت �سيارة المدير
العام �أمام مدخل ال�صيوان ،فترجل
منها الحر�س وفتح له بابها ،فنزل
تحيطه هالة من الزهو والكبرياء،
ف�أمطر بوابل من التحايا ،وفي�ض
من االبت�سامات ،وكان المحتفى به
في مقدمة الم�ستقبلين ،حيث خرج
عن البروتوكول ،متقدماً �ضيفه
نحو المكان المخ�ص�ص له ،ف�أجل�سه
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العبا�س علي يحيى العبا�س

كفر اهلل سيئاتك
وجل�س بجانبه وطفق ي�ؤان�سه ،لم يم�ض من الوقت �إال قلي ً
ال ،حتى قدم ذلكم
الفريق ،الذي لم يهن�أ بلقبه �إال في المعا�ش ،حيث تمت ترقيته و�إحالته
للمعا�ش ،في ذات الك�شف الذي ترقى فيه المحتفى به� ..أوقف الفريق
�سيارته �أمام المدخل ،وان�س َّل منها في هدوء ،ثم ولج ال�صيوان دون �أن يعيره
الحا�ضرون االهتمام الذي يليق به ،وك�أنه لم يكن بالأم�س ،ذلك الذي ي�أمر
وينهى ،وتتوقف له الحركة ،بل وتنقب�ض له الأنفا�س ..نه�ض المحتفى به
بعد �أن ا�ست�أذن المدير العام ،وا�ستقبله ثم �أجل�سه و�شرد مجتراً ال�شريط منذ
لحظة و�صول الفريق الأولى ،و�أرخى لخياله العنان ،و�أخذ يت�أمل م�ستقبله
هو نف�سه وقد �أحيل للمعا�ش ،فغرق في ذلك الم�صير الحتمي المر ،ليفيق
فج�أة على �صوت �أحد �ضيوفه ،والذي وقف �أمامه مهنئاً� :ألف مبروك وعقبال
رتبة الفريق ،فرد وهو في غمرة �شروده قائ ً
ال:
كفر اهلل �سيئاتك.
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هل حان الوقـــــــت
لمحفظة متخ�ص�صة؟

لم يكن طاقم المهند�سين والجيولوجيين الذين قاموا بحفر �أول
بئر للنفط بمنطقة بن�سلفانيا بالواليات المتحدة الأمريكية يعلمون
�أنهم فتحوا القمقم الذي كان يحب�س ماليين بل مليارات الأطنان
من النفط والغاز ..تلك هي القطرة التي �أعقبها تدفق ال�سائل الأكثر
ت�أثيراً و�أهمية للب�شرية خالل القرن المن�صرم وربما القادم ...حتى
�أن �أحد المجتهدين في التف�سير يرى �أن البترول هو المق�صود في
الآية الكريمة (ا َّلذِ ي َج َع َل َل ُكم م َِّن َّ
الَ ْخ َ�ض ِر َناراً َف�إِ َذا �أَن ُتم ِّم ْن ُه
ال�ش َج ِر ْ أ
ُتو ِقدُو َن) ي�س ( )80واهلل �أعلم.

�آدم �أحمد عبد اهلل الجالي
باحث في الت�أمين

الع ـ ــدد الثالث  -فبراير 2015م

�إن ت�أمين النفط كخدمة مرتبطة بهذا المنتج ال يلج مجاله
واال�ستثمار في �أخطاره ب�صورة معمقة �إال ال�شركات الرائدة
في الت�أمين و�إعادة الت�أمين بل لديه �أ�سواق �أو مجمعات
( )Poolsتعمل على اكتتاب �سعات ت�أمينية كبيرة وتح�صد
ماليين الدوالرات �سنوي ًا من هذا العمل وذلك تبع ًا للقاعدة
ال�سائدة لدى �أ�سواق الت�أمين وهي القدرة على اكتتاب مزيد
من الأخطار كلما كانت ال�شركة �أو ال�سوق يمتلك المقدرة
الالزمة لدفع تعوي�ضات �أكبر(Higher underwriting
)capacities are able to retain more premiums

وقد ت�أثرت �أ�سواق ت�أمين و�إعادة ت�أمين النفط بعاملين؛
الأول :الخ�سائر الكارثية الناجمة عن كوارث الطبيعة وفعل
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الإن�سان ( )natural catastrophes & man madeحيث
بلغت الخ�سائر  196مليار دوالر عام  ،2012و  140مليار
دوالر عام  ،2013تكبدت �أ�سواق الت�أمين حوالى  %33من
هذا المبلغ (ن�شرة �إ�سوز ري .)2014/3 Swiss Re sigma
العامل الثاني والذي �أثر على �سوق ت�أمين النفط هو
الطفرات المت�سارعة القت�صاديات ال�صين والهند وزيادة
الطلب على النفط لتحريك عجلة ال�صناعة مما انعك�س على
�أ�سعار النفط العالمية وزاد من كثافة اال�ستثمار في البحث
عن م�صادر الطاقة وتواكب مع ذلك ارتفاع كبير في �أ�سعار
خدمات ا�ستخراج النفط ومن بينها الت�أمين.
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اكتتاب النفط:

ح�سب ال�سائد حالي ًا ف�إن وثيقة
ت�أمين النفط تتكون من ثالثة �أق�سام
هي :ت�أمين الممتلكات �ضد كافة
الأخطار ،وت�أمين الآبار ،وت�أمين
الم�سئولية العامة .تطبق نف�س ال�شروط
واال�ستثناءات الموجودة في وثائق ت�أمين
الممتلكات التقليدية (ت�أمين كافة
الأخطار) وكذلك ت�أمين الم�سئولية
المدنية على الم�سئولية الناجمة
عن �أن�شطة اال�ستك�شاف والإنتاج
والنقل� .إال �أن ت�أمين �آبار اال�ستك�شاف
( )Exploration Wellsو�آبار التطوير
( )Development Wellsوالآبار
المنتجة ( )Producing Wellsهو ما
يميز وثيقة ت�أمين النفط والغاز.
• يغطي ت�أمين الآبار �أو ت�أمين
التحكم في الآبار عدة تغطيات
مثل :ت�أمين تكلفة التحكم في
البئر �أثناء الحفر(Cost of Well
 )Controlوتغطية تكاليف �إعادة
الحفر ()Re-drilling Expense
وي�شمل حفر بئر تعوي�ضية بنف�س
الموا�صفات والعمق لبئر خرجت
عن ال�سيطرة �أو انهارت وت�أمين
تكلفة �إعادة البئر لحالتها الطبيعية
( )Making well safeوكذلك
ت�أمين تكلفة الإخالء للعاملين
والمعدات الم�ستخدمة في الحفر
.))Evacuation Expenses
• بالإ�ضافه للتغطيات �آنفة الذكر
ت�شمل وثيقة ت�أمين النفط في
مرحلة الت�شغيل تغطية رابعة وهي
ت�أمين فقدان الأرباح �أو تعطل العمل
(..)Business Interruption
�أعتقد �أنه ال توجد �شركة نفط في
ال�سودان حالي ًا لديها تغطية فقدان

الأرباح لتكاليفها العالية وا�ستقرار الت�شغيل.
• �أما ت�أمين تخزين الم�شتقات البترولية وو�سائل نقلها وتوزيعها ف�إنه ي�شمل
الوثائق المعروفة مثل ت�أمين الممتلكات والت�أمين البحري والنقل� ...إلخ.
• قطاعات الطاقة الأخرى مثل محطات توليد الكهرباء وال�سدود ومن�ش�آت
الطاقة المتجددة ف�إنها ت�ؤمن وثائق ت�أمين الممتلكات والت�أمين الهند�سى
والبحري� ..إلخ.
ت�أمين النفط في ال�سودان:

�إح�صائيات �أق�ساط النفط والغاز في العالم للعام  2013تزيد عن ع�شرات
مليارات الدوالرات ن�صفها للواليات المتحدة الأمريكية .بينما �سوق الت�أمين
ال�سوداني كما االقت�صاد ذو �سعة �ضئيلة مقارنة حتى مع دول �أفريقية مثل نيجيريا
التي تفوق �أق�ساط قطاع النفط فيها المائتي مليون دوالر اي ربما ت�ساوي ع�شرين
�ضعف ما يكتتبه قطاع ت�أمين الطاقة ال�سوداني ف�إنه من الواجب و�ضع ا�ستراتيجية
لرعاية قطاع ت�أمين الطاقة الذي نرى �أنه واعد وبقليل من التخطيط واالهتمام
يمكن �أن يحقق نمو ًا �إيجابي ًا.
ومن التجربة العملية نجد �أن معدل الخ�سارة لت�أمين النفط ( )loss ratioيكاد
يكون �ضئي ًال مقارنة مع منتجات ت�أمينية مثل ت�أمين ال�سيارات والت�أمين الطبي بل
حتى ت�أمين الممتلكات الأخرى .وعلى الرغم من الإيجابيات الموجودة في قطاع
ت�أمين النفط ف�إنه يالحظ �ض�آلة االحتفاظ لدى �شركات الت�أمين ال�سودانية حيث
ال يتجاوز جملة م�ساهمة ال�سوق ال�سوداني ال %5لوثيقة ت�أمين الطاقة مقارنة
مع ن�سبة ت�صل �إلى  %20ل�شركة �إعادة الت�أمين الأفريقية مث ًال .وال ندري �سبب ًا
لتجاهل �شركات الت�أمين ال�سودانية لل�سجل النظيف من الخ�سائر الذي حققته

2015م
فبراير2015م
الثالث-فبراير
الع ـالـع ـ ــددـددالثالث

ال�شركات العاملة في مجال النفط
ومقاولي �شركات الحفر ور�صف الطرق
والنقل.
محفظة م�شتركة �أو مجمع لت�أمين
النفط والطاقة:

لي�س من الح�صافة �أن يفقد �سوق
الت�أمين ال�سوداني ما يقارب ال19
مليون دوالر �سنوي ًا تذهب ل�شركات
ت�أمين و�إعادة ت�أمين خارجية (لي�س
للكاتب �سجل محدد و�إنما تقدير فقط)
ومن البديهي �أن يجادل البع�ض ب�أن
ال�سبب المبا�شر هو الم�شكل الذي
يعاني منه االقت�صاد ال�سوداني من
�ضعف لموارد النقد الأجنبي ،وتدهور
العملة الوطنية وبالتالي تحاول �شركات
الت�أمين الن�أي عن االحتفاظ ب�أخطار
تلزمها الدفع بالعملة ال�صعبة عند
حدوث الخ�سارة ،ولكن ما ال يدرك
جله ال يترك كله� .إذ يجب على �شركات
الت�أمين العمل بروح الفريق وت�أ�سي�س
محفظة م�شتركة تزيد فيها ن�سبة
االحتفاظ وتتمكن من خاللها الح�صول
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على �شروط �إعاده �أف�ضل و�شيئ ًا ف�شيئ ًا تكون هذه المحفظة احتياطي ًا يزيد من
مالئة ال�شركات وقدرتها على رفع م�ستوى االحتفاظ عام ًا بعد عام.
نتحدث هنا عن درا�سة �إمكانية �إن�شاء تجمع ت�أميني ()Insurance Pool
يت�شارك فيه المكتتبون الغنم (الأق�ساط) والغرم (المطالبات) ومن المعلوم �أن
�آلية المجمعات الت�أمينية تعود بالفائده على جميع ال�شركات حتى ال�صغيرة منها
ليمنحها الفر�صة على مناف�سة ال�شركات الكبرى ،هذا بخلفية �أن �إ�ستراتيجية
الت�سويق المتبعة حالي ًا في �سوقنا انعزالية �إلى حد ما وتفتقر لمفهوم الم�شاركة
في الخطر �إال من خالل �إعادة الت�أمين .وغالب ًا تذهب ال�شركات كل على حدة
لمفاو�ضة �شركات عمالقة تكتتب مليارات الدوالرات في العام فمن الطبيعي �أن
ال تعير �صغار العمالء كبير اهتمام مما ينعك�س على �شروط تذهب ل�صالح المعيد
على ح�ساب ال�شركة الم�سندة ،بينما يكون الو�ضع مختلف ًا �إذا كانت المفاو�ضات
بين محفظة �شركات م�سندة مقابل معيد الت�أمين.
وخال�صة الأمر �أنه وما لم تتغير ا�ستراتيجية الت�سويق �سيظل الحال يراوح مكانه
وتتكبد المحافظ ال�صغيرة مزيد ًا من نزيف الأق�ساط .ولن تبارح �صناديق
الت�أمين التعاوني مرحلة ال�ضرورة كي ت�ستغني عن الحاجه لإعادة الت�أمين لدى
ال�شركات الم�سماة تجارية.
تغطيه �أخطار العنف ال�سيا�سي (:)Political Violence

المالحظة التي نود الإ�شارة �إليها في هذا المقال بعد الدعوة البتكار �أو �إن�شاء
مجمع ت�أميني للنفط والطاقة ،نرى �أن �سوق الت�أمين ال�سوداني مطالب بت�سهيل
الح�صول على منتج تزداد الحاجة له يوم ًا بعد يوم وهو ت�أمين �أخطار الحرب
والإرهاب وهو ما يعرف ب  .political violence coverنرى �أن تبحث
�شركات الت�أمين �أو تعمل على �إن�شاء مجمع ت�أميني محلي �أو �إقليمي يوفر هذه
التغطية في حدود تعوي�ض ( )policy limitsمعقولة و�أ�سعار تنا�سب طبيعة
الأخطار التي تتعر�ض لها ال�شركات العاملة في التنقيب عن النفط والمعادن.
ولتطوير محفظة الت�أمين على �أن�شطة قطاع الطاقة يحتاج ال�سوق ال�سوداني
لمراجعة �إمكانية ا�ست�صدار قرار من جهات االخت�صا�ص يلزم الم�ستثمرين
الأجانب بالت�أمين لدى ال�شركات ال�سودانية وبذلك يك�سب ال�سوق �أق�ساط ًا معتبرة
لت�أمين الحفارات والآليات والممتلكات الأخرى كانت تذهب ل�شركات ت�أمين
�أجنبية.
ما تقدم مجرد �سطور وعناوين عري�ضة ع�ساها تفلح في تحريك الأفكار
والمبادرات لتعود بالنفع على قطاع الت�أمين ال�سوداني الذي بقدر ما هو عريق
�إفريقي ًا وعربي ًا �إال �أنه ما زال دون الطموح من حيث المالءة والتجربة ون�سبة
الم�ساهمة في الدخل القومي الإجمالي.
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سيكولوجية
الحوادث

د .ن�صر الدين �أحمد �إدري�س الدومه
كلية الآداب -جامعة �إفريقيا العالمية

تعد الحوادث من الظواهر التي تالزم المجتمعات قديم ًا
وحديث ًا وواقع ًا ي�صعب تجاوزه وذلك لما يترتب عليه
من �آثار ،ويعد الخطر من المفاهيم المهمة التي تعددت
وتطورت معها مجاالت الت�أمين ،كما �أن هناك تباين كبير
في ما يحدث نتيجة لتنوع الحوادث ال �سيما مع تعقيدات
الحياة المادية والتكنلوجية وبروز حوادث جديدة
ن�سبي ًا تحتاج للت�أمين عليها وكذلك جوانب �أخرى قيد
النظر.

�إن الر�ؤى الفل�سفية للت�أمين التي
ت�شير �إلى توزيع ن�سبة الخطر الناتج
عن الحوادث ي�ستوجب النظر �إلى
المرحلة التي ت�سبق وقوع الحوادث
بر�ؤية تكاملية ،ولذلك وجب علينا �أن
نركز على تلك الجوانب النف�سية التي
تلعب دور ًا كبير ًا في كثير من الأحداث
والحوادث في حياتنا اليومية ب�شكل
عام والحوادث محل الت�أمين بمختلف
تنوعها (مركبات ،حرائق� ...إلخ) على
وجه الخ�صو�ص.
�إن تعقيدات الحياة والتطور الهائل

الع ـ ــدد الثالث  -فبراير 2015م

في المجاالت النف�سية والعلمية جعل
الفرد محا�صر ًا بالآلـة مما �أثر عليه
نف�سي ًا واجتماعي ًا ومعرفي ًا ولذلك ف�إن
هذا الع�صر ع�صر (القلق) والعامل
ال�سيكولوجي يت�ضح �أنه من العوامل
الم�ؤثرة �سلب ًا و�إيجاب ًا في حياتنا و�أ�صبح
من محددات تفاعلن ًا االجتماعي
والمهني ،ولذلك تطور علم نف�س العمل
في كافة مجاالته وبقية المجاالت
المهنية الأخري فال فرق بين مدير
وموظف في مكتب وبين �سائق �أجرة
يجول طوال الوقت في ال�شوارع �أو عامل
م�صنع يراقب دوران �آلة الإنتاج ،فالكل
�سواء تجاه التعر�ض لل�ضغوط النف�سية
(�ضغوط العمل) التي تتباين من
�شخ�ص لآخر ومن مهنة لأخرى ولكن
الت�أثير على �سلوك الفرد ح�سب مهنته
ي�ؤدي �إلى �إحداث الخطر وتحويله من
أمر متوقع ومحتمل �إلى واقع
مجرد � ٍ
يترتب عليه التزام مادي يمكن �أن يكون
�صغير ًا ويمكن �أن يكون كبير ًا ويمكن �أن
يهدد بقاء م�ؤ�س�سه الت�أمين ،فكثير من
الحوادث في تجارب الت�أمين العالمية
ناتجه عن �أخطاء �صغيرة ن�سبي ًا لعامل
نف�سي لي�س في ح�سابات م�ؤ�س�سة
الت�أمين.
�إن الظروف والعوامل االجتماعية
والنف�سية التي ت�سبق الحوادث تعد
�أمور ًا مهمة يجب االنتباه لها وذلك من
خالل و�ضع �آلية فاعلة تعطي القدرة
على ال�سيطرة وتعديل تلك ال�شروط
للتقليل بقدر الم�ستطاع من احتمالية
وقوع الأخطار والحوادث ال�سيما
الم�سببات النف�سية منها.
هناك تعدد وتباين في منطلقات علماء
النف�س نحو تف�سير �أ�سباب الحوادث
ومن ذلك نظرية التحليل النف�سي
ل�صاحبها (فرويد) ت�شير �إلى �أن
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الحادث فعل مق�صود ال �شعوري ًا فيمكن �أن يكون عدواني ًا موجه ًا نحو الذات ،كما
�أن معظم الحوادث تعبر عن �صراعات «ع�صابية» وبالتالي ف�إن العقل الباطن لحد
ما يتحكم ويوجه �سلوك الفرد الذي يرتكب الحادث (�أي ًا كان نوع ذلك الحادث).
ومن هذا المنطلق ف�إن طبيعة �شخ�صية الفرد –هنا -تلعب دور ًا �أ�سا�سيا ال�سيما
الجانب الال�شعوري منها (العقل الباطن)؛ �أما النظرية ال�سلوكية ل�صاحبها
(واط�سون) فهي تنظر للحوادث من خالل نظرة بيئية حيث �أن هنالك ت�أثيرات
متعددة مث ًال في ال�شوارع (المركبات والمارة وقواعد المرور) كلها م�ؤثرات لها
فعلها و�أثرها على الوظيفة النف�سية لل�سائق في حالة قيادة ال�سيارة في الطريق

(الإدراك الح�سي والذاكرة والتفكير) ولذلك ف�إن تفاعل تلك العوامل قد ي�ؤدي
�إلى الحادث.
هنالك تحدي يواجه �شركات الت�أمين وهو كيفية التعامل مع العوامل ال�سيكولوجية
الم�سببة الحتمالية وقوع الخطر والحوادث من خالل تقديم خدمة برامجية غير
مبا�شرة ،فهنالك ت�سا�ؤالت ذات عالقة بما يمكن �أن تقدمه م�ؤ�س�سات الت�أمين
لعمالئها في كافة مجاالت الت�أمين ومن هذه الت�سا�ؤالت هل هنالك ا�ستعداد من
�شركات الت�أمين للم�ساهمة في تطوير وحدات الفح�ص النف�سي ب�إدارة �شرطة
المرور لتكون �أكثر كفاءة في عملها؟ وهذه الوحدات هي المعنية بالت�أكد من
ال�سالمة النف�سية لل�سائق ،كذلك هل لدى �شركات الت�أمين الر�ؤية الوا�ضحة في
تقديم برامج تثقيفية ت�ستهدف العاملين بالم�ؤ�س�سات الم�ؤمن عليها لالرتقاء
بالكفاءة المهنية ال�ضرورية لتالفي الأخطاء المهنية التى يترتب عليها التزامات
مالية �ضخمة؟.
ويمكن القول ب�أن القدرة على الإبداع وتقديم حلول مبتكرة مدخل �أ�سا�سي
لتطوير مجاالت الت�أمين في بالدنا لتحقيق المقا�صد الكلية للت�أمين للو�صول �إلى
المجتمع الذي تتحق فيه قيم التكافل بين �أفراده وم�ؤ�س�ساته المختلفه.

30

الوثيقة  -ت�صدر عن �شركة الت�أمين الإ�س ــالمية المحدودة

قـــــراءة في

كتاب
ر�صد وتلخي�ص :د .محمد خليفة ال�صديق

كتاب الت�أمين التكافلي في �ضوء مقا�صد ال�شريعة
لم�ؤلفه �أمين حجي ،وال�صادر عن دار الألوكة
ال�سعودية ،في العام الجاري 2014م ،من الكتب
المهمة والحديثة التي در�ست بعلمية وعمق
مو�ضوع الت�أمين التكافلي في �ضوء مقا�صد
ال�شريعة الإ�سالمية ،وذلك من خالل بيان مفهوم
الت�أمين التقليدي ،والت�أمين التكافلي وبيان حده
ال�شرعي من الت�أمين التقليدي التجاري ،وبيان
مفهوم مقا�صد ال�شريعة وعالقة الت�أمين التكافلي
بها.

الع ـ ــدد الثالث  -فبراير 2015م

وب ّين الكتاب �أهمية التعامل مع الت�أمين
التكافلي ،ودوره في التعاون التعاو�ضي
على �أ�سا�س التبرع ال الربح ،و�أن
ان�ضباطه من�ضبط بتعلقه بمقا�صد
ال�شريعة تكييف ًا وفقه ًا.
�أو�ضح الكتاب مفهوم الت�أمين
التكافلي ب�أنه اتفاق بين مجموعة من
الأ�شخا�ص على تعوي�ض دفع الأ�ضرار
التي قد تلحق ب�أحدهم �إذا حدث له
خطر معين ،نظير تبرع كل منهم
با�شتراك (ثابت �أو متغير) ل�سداد هذه
التعوي�ضات من ا�شتراكاتهم المر�صدة
والتي يمكن بها تغطية الأ�ضرار التي
قد تحدث �أثناء المدة المحددة في
العقد لأي واحد منهم ،ف�إذا زادت
الأ�ضرار عن اال�شتراكات زيد في
اال�شتراك ،و�إذا نق�صت كان للأع�ضاء
ا�سترداد الزيادة� ،أو جعلها للم�ستقبل
وفق ًا للنظام الذي يتفقون عليه.
وين�ص في العقد لمن يريد الم�شاركة
�أن الهدف منه التعاون والموا�سات،
والتعاو�ض الذي فيه هو لأجله ،وقد
دل على م�شروعيته الكتاب وال�سنة،
وله نظائر في ت�صرفات ال�شارع:
كالوقف ب�شرط االنتفاع ،والزكاة
المودعة في بيت المال ،ودية الخط�أ
على العاقلة وغيرها ،والحد ال�شرعي
له من الت�أمين التقليدي� ،أنه مبني
على �أ�سا�س التعاون ،والغرر الذي فيه
خال من ربا الف�ضل
به مغتفر ،وهو ٍ
والن�سيئة ،وفائ�ض �أموال الم�ست�أمنين
يعود عليهم ،والأرباح حالة ا�ستثمار
�أموالهم �أو الخ�سارة تعود لهم وفق
الأق�ساط المدفوعة فيه وبقدرها،
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وال�شركة حالة ت�أمينها لمحفظة التكافل والقيام على �أن�شطتها وكيلة ب�أجر،
وحالة ا�ستثمارها لأموال حاملي الوثيقة م�ضاربة معهم ،وال احتكار للأموال
فيه ،وحاملي وثيقة الت�أمين هو الم�ؤمن والم�ست�أمن نف�سه ،فحقيقة عمل ال�شركة
مرتبطة بهم ،وال�شركة ملزمة بالعمل ب�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية في �إدارة
عملية الت�أمين ،وفي ا�ستثمار الأموال ،والتعوي�ض في الت�أمين على الأ�شياء يكون
بقدر ال�ضرر الناتج عن وقوع الأخطار الم�ؤمن منها ،وفي حدود مبلغ الت�أمين.
ولفت الكتاب للدور الذي تلعبه هيئة الرقابة ال�شرعية على �شركة الت�أمين
التكافلي ،وعمل الت�أمين التكافلي في �ضوء مقا�صد ال�شريعة هو وفق �ضابطين:
�ضابط عمل الت�أمين التكافلي في �ضوء بع�ض م�سالك الك�شف عن مقا�صد
ال�شريعة ،و�ضابط الت�أمين التكافلي في �ضوء عالقته بمقا�صد ال�شريعة،
والعالقة هذه تكمن في حفظها لمال المجتمع من جانب الوجود :وهو حفظ
ما ح�صل وتحقق من المال والعمل لأجل نمائه وزيادته ،ومن جانب العدم:
وهو العمل على مجانبة المال المح�صول من ال�ضياع؛ وذلك ب�إيداعه في �شركة
الت�أمين التكافلي التعاوني ،بدل �إيداعه في �شركات تجارية غير ملتزمة ب�أحكام
ال�شريعة الإ�سالمية.
كما �أ�شار الكتاب �إلى �أن مما يحفظ به هذه بع�ض ال�ضرورات ال�شرعية هو
الت�أمين التكافلي والذي ر�أى علماء الم�سلمين فيه بديلاً عن ال�شركات الت�أمينية
الأخرى التقليدية التجارية والتي ال تخلو من الغرر والجهالة في تعامالت
حاملي وثائقها.
وناق�ش الكتاب ال�س�ؤال المحوري التالي :هل بنود الت�أمين التكافلي موافقة
لمقا�صد ال�شريعة ،وهل ي�صلح لأن يكون بديلاً عن الت�أمين التجاري؟ ،حيث
ا�ستطاع �أن يبين مفهوم الت�أمين والت�أمين التكافلي ،ومفهوم مقا�صد ال�شريعة
وكلياتها وكيفية حفظها ،والت�أمين التكافلي في �ضوء مقا�صد ال�شريعة
الإ�سالمية ،والحد ال�شرعي للت�أمين التكافلي من الت�أمين التجاري التقليدي،
والت�أمين التكافلي في �ضوء مقا�صد ال�شريعة.
وا�شتمل الكتاب على مقدمة ومبحثين وخاتمة ،تناول المبحث الأول :مقا�صد
ال�شريعة ومفهوم الت�أمين والت�أمين التكافلي .وا�شتمل على ثالثة مطالب:
المطلب الأول :مفهوم الت�أمين التقليدي ،المطلب الثاني :مفهوم الت�أمين
التكافلي .المطلب الثالث :مفهوم مقا�صد ال�شريعة.
�أما المبحث الثاني فكان بعنوان :الت�أمين التكافلي في �ضوء مقا�صد ال�شريعة،
وا�شتمل المبحث على مطلبين :المطلب الأول :الحد ال�شرعي للت�أمين التكافلي
من الت�أمين التجاري التقليدي .المطلب الثاني :الت�أمين التكافلي في �ضوء
مقا�صد ال�شريعة ،بجانب خاتمة البحث ،والنتائج والتو�صيات.
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(الوثيقة)تحاور

األستاذ /محمد حسن ناير
الخبير الإقت�صادي ورئي�س مجل�س �إدارة �شركة الت�أمين الإ�سالمية

ت�ستند �صناعة الت�أمين التكافلي على تاريخ عري�ض من
الممار�سات المهنية ور�صيد وافر من الإنتاج المعرفي حيث
تجاوز عمر التجربة نحو ًا من �ستة وثالثون عام ًا في العالم
بن�ش�أة �أول �شركة ت�أمين �إ�سالمي في العالم وهي �شركة الت�أمين
الإ�سالمية وعلى الرغم من نجاح التجربة �إال �أنه يقل الحديث
عنها وعن التطور الذي �شهدته.
عزيزي القارئ هذا الحوار تنقيب في كنانة الأ�ستاذ محمد

ح�سن ناير ،والرجل يتكئ على �سيرة ذاتية ذاخرة من التجربة
والعمل الإقت�صادي داخل وخارج ال�سودان حيث ي�شغل العديد
من المنا�صب القيادية لعدد من ال�شركات والم�ؤ�س�سات �إلى
جانب �إ�ساهمه الإ�ست�شاري والمعرفي الناتج عن تراكم خبرتة.
ت�ست�ضيفه (الوثيقة) بو�صفه خبير ًا �إقت�صادي ًا ورئي�س ًا لمجل�س
�إدارة �شركة الت�أمين الإ�سالمية ،ف�إلى م�ضابط الحوار.......

الع ـ ــدد الثالث  -فبراير 2015م

بو�صفك خبير ًا دولي ًا في الت�أمين ورئي�س ًا لمجل�س �إدارة �شركة الت�أمين الإ�سالمية
– وهي �أول �شركة ت�أمين �إ�سالمية في العالم  -كيف تنظرون لفر�ص �إنت�شار
ونجاح الت�أمين الإ�سالمي ؟

كما تعلمون ف�إن عدد �شركات التكافل يفوق � 200شركة منت�شرة في انحاء العالم
المختلفة وذلك يدل على قبول ونجاح تجربة الت�أمين التكافلي ونتوقع مزيد ًا
من الإنت�شار ،و�أ�صبحت كبرى �شركات �إعادة الت�أمين العالمية تن�شئ نوافذ
و�شركات لخدمات الت�أمين التكافلي ،كما �أن الت�أمين التكافلي تم ت�ضمينه مناهج
التدري�س في جامعات كثيرة وهو خيار مف�ضل للم�ست�أمنين ،وب�صورة عامة بعد
الأزمة الإقت�صادية العالمية ف�إن الإقت�صاد الإ�سالمي �أ�صبح خيار ًا عالمي ًا وبدي ًال
منا�سب ًا للم�ؤ�س�سات المالية والإقت�صادية.
هنالك �ضعف وعدم وعي ت�أميني و�سط المواطنين ،ماهي الخطط والبرامج التي
تنتهجها �شركتكم للم�ساهمة في رفع الوعي الت�أميني ؟

مع ت�أكيدنا على �ضعف الوعي الت�أميني �إال �أنه بد�أ يزداد وعي الجمهور ب�أهمية
الت�أمين �سيما في الممتلكات �ضد المخاطر المختلفة ،وعلى �أنه بال�ضرورة �أن
يتعرف الجمهور على تغطيات الت�أمين المختلفة التي تتنوع وتتعدد لتغطية �أو�سع
نطاق �ضد الأخطار المختلفة ،وهنالك عامل طبيعي يتمثل في تطور الحياة
المدنية التي غالبا ما ت�صاحبها الحاجة �إلى الت�أمين� ،أما فيما يتعلق ببرامج
ال�شركة في هذا ال�صدد فلديها م�ساهمة مقدرة من خالل �أن�شطة التوعية
التي تقوم بها مثل الم�شاركة في حمالت تفويج المرور واللقاءات الجماهيرية
وال�سمنارات وور�ش العمل والمحا�ضرات العامة علم ًا ب�أن ال�شركة تتبني هذا
الإتجاه بح�سبانه خيار ًا �إ�ستراتيجي ًا.
ال�شركة قادت مبادرات متقدمة في مجال الم�سئولية الإجتماعية  -ماهي
المرجعيات التي تنطلقون منها في هذا المجال وهل لديكم خطط للتو�سع في
هذا المجال ؟

�أرجو �أن �أ�ؤكد �إبتداء ًا �أن ال�شركة قامت على �أ�س�س التكافل والتعاون وبالتالي
ف�إن الم�سئولية الإجتماعية �أحد الركائز الإ�ستراتيجية لعمل ال�شركة ب�إ�ستهداف
قطاعات التعليم وال�صحة والبيئة ،وقد �ساهمت ال�شركة في دعم القطاع
ال�صحي ب�سيارات الإ�سعاف والمعدات الطبية ف�ض ًال عن دعم القطاع التعليمي
في الجامعات والخالوى بجانب الدعم المبا�شر لل�شرائح ال�ضعيفة بالمجتمع

المسئولية اإلجتماعية أحد الركائز
اإلستراتيجية وانفقت الشركة أكثر
من 2مليون جنيه للعام 2014م
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اإلقتصاد اإلسالمي أصبح
خياراً عالمي ًا وبدي ً
ال مناسب ًا
للمؤسسات المالية
واإلقتصادية

ودعم القطاع الريا�ضي ودعم ال�سالمة
المرورية ب�إن�شاء ج�سر لعبور الم�شاه وتبني
حمالت تفويج ال�سيارات على الطرق
القومية وقد بلغت جملة مبالغ �أن�شطة
الم�سئولية الإجتماعية �أكثر من 2مليون
جنيه للعام 2014م.
�أ�ضفتم �إدارات جديدة خا�صة بالتطوير
وخدمة العمالء ،هل �أنتم را�ضون عن
م�ستوى جودة الخدمة التي تقدمها ال�شركة
خا�صة في مجال التعوي�ضات؟

�إ�ستناد ًا على ر�ؤية ال�شركة وهي تقديم �أف�ضل
خدمة ت�أمينية تكافلية ولكي تلبي ال�شركة
توقعات العمالء وتطلعاتهم تو�سعت ال�شركة
في افتتاح عدد من الفروع والمكاتب حتى
تكون الخدمة في متناول العمالء الكرام
حيث بلغ عدد الفروع والمكاتب حوالي 60
فرع ًا ومكتب ًا ،ولت�أكيد ثقة ور�ضاء جمهور
الم�ست�أمنين ان�ش�أت ال�شركة ج�سم خا�ص
لخدمة العمالء ورعايتهم وفق �أحدث النظم
المتبعة والمبتكرة في هذا المجال ،بجانب
االهتمام الكبير بالعن�صر الب�شري الذي
يمثل ر�أ�س المال الحقيقي لل�شركة.

بخلفية خبرتكم الكبيرة في الت�أمين
والم�صارف  -كيف تنظرون لت�سويق خدمات
الت�أمين عبر نوافذ البنوك لت�صل لأكبر
عدد من الجمهور ؟

عالمي ًا يعتبر ت�سويق خدمات الت�أمين عبر
نوافذ البنوك من �أهم القنوات الت�سويقية
للت�أمين ،وقد �شرعنا في هذا المجال
من خالل تقديم التغطيات الت�أمينية
لعمالء البنوك في مجال ت�أمين ال�سيارات

34

الوثيقة  -ت�صدر عن �شركة الت�أمين الإ�س ــالمية المحدودة

والممتلكات والعقارات والتمويل اال�صغر و�إن كان قرار بنك ال�سودان الأخير قد ق�ضى بوقف تمويل
ال�سيارات والعقارات عبر البنوك مما �أثر على حجم التعامالت في هذا المجال� ،إال �أننا نتطلع
ونخطط للتو�سع في ت�سويق الت�أمين عبر البنوك وتطوير �صيغ الت�سويق االلكتروني وربطه
بح�ساب العميل في الم�ستقبل القريب.
منتجات الت�أمين على م�ستوى العالم تتقدم وتتجدد ،هل لديكم �أي منتجات جديدة تودون
طرحها في ال�سوق ؟

كما �أ�سلفت ف�إن ال�شركة تطور منتجاتها ب�إ�ستمرار على �سبيل الوثيقة التكافلية ووثيقة ح�صيلة
ال�صادر وال�ضمان  -وهذا على �سبيل المثال ال الح�صر  -وتجري درا�سات لت�صميم منتجات
وخدمات جديدة تلبي طموحات قطاعات المجتمع المختلفة.
�شركتكم �أ�صبحت من �أكبر ال�شركات في مجال الإ�ستثمار العقاري وهي تنفتح
على واليات ال�سودان المختلفة بت�شييد �أبراج ومقار لل�شركة  -ماهي
فل�سفتكم لذلك ؟

بلغت عدد مقار و�أبراج ال�شركة � 6أبراج في مختلف مدن ال�سودان
ويجيئ ذلك في �إطار توجه ال�شركة نحو تقوية مركزها المالي و�أن
تجعل لكل فرع مقر بغر�ض تهيئة بيئة العمل ودعم الإ�ستثمار ،وكما
تعلمون ف�إن الإ�ستثمار العقاري يتميز ب�أنه �آمن وتقل فيه المخاطر،
كما �أنه ي�ساهم في ترقية البيئة الح�ضرية والعمرانية للمدن.
هل تخططون لعقد �شراكات عالمية لرفد حقل الت�أمين
بالتجارب العالمية وتبادل لخبرات ؟

تتمتع ال�شركة بع�ضوية العديد من الهيئات والإتحادات العالمية
والإقليمية مثل الإتحاد العالمي ل�شركات الت�أمين التعاوني
والإتحاد الإفريقي للت�أمين والإتحاد العربي للت�أمين والإتحاد
الإفريقي الآ�سيوي للت�أمين والإتحاد العالمي ل�شركات
الت�أمين والتكافل الإ�سالمي ،كل هذه الإتحادات والهيئات
تمثل بعد ًا خارجي ًا لتبادل ونقل التجارب والمعرفة الت�أمينية
بجانب عالقات ال�شركة الممتدة ب�شركات �إعادة الت�أمين
الإقليمية والعالمية في الخليج وافريقيا و�آ�سيا و�سوق لندن
ب�إعتباره اكبر �سوق لخدمات الت�أمين و�إعادة الت�أمين.

عالقات الشركة ممتدة
بشركات إعادة التأمين
اإلقليمية والعالمية في
الخليج وافريقيا وآسيا
وسوق لندن
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ال�ضــــــــــامن
بقلم م�صعب ال�صاوي

طوّرت الثقافة ال�شعبية ال�سودانية على ك ّر م�سبحة الأيام ر�ؤى ومفاهيم
ت�أمينية م�ستوحاة من القيم والتقاليد االجتماعية المرعية ،وذلك قبل �أن
تفد المفاهيم الحديثة للت�أمين والعالقات التجارية واالقت�صادية المعقدة،
هذه المفاهيم تمثلت في انتخاب المجتمع ل�شخ�صيات اعتبارية ترعى هذه
القيم وتعزّزها كنظار القبائل وال�شيوخ والعمد ورجاالت الإدارة الأهلية
وم�شائخ الطرق ال�صوفية باعتبارها رموز ًا ومرجعيات ُيحتكم �إليها كلما
�أ�شكل على المجتمع المحلي م�شكل.
ال�ضامن من هو؟
عبر �سيرورة هذه القيم التي �أ�شرنا �إليها في تقديمنا عرفت المجتمعات
الرعوية في ال�سودان �شخ�صية «ال�ضامن» وهو وثيقة ت�أمينية ح ّية من لحم
ودم ُيجرى على المعامالت بين الرعاة �سواء في المبايعة �أو اال�ستبدال �أو
ال�شراء الآجل �شروطه ،وي�ضمن لأطراف المعاملة ال�سداد بالمبلغ المحدد
في الوقت المعلوم .وتتم هذه المعامالت بح�ضوره و�إ�شرافه و�أحيان ًا بوجود
�شهود في ال�سوق �أو ممن يعرف ال�ضامن من محيطه المحلي من �أهل
الأطراف الم�شاركة في المعاملة المعنية (ب�ضمانته).
�صفاته و�شروطه:
«ال�ضامن» �شخ�ص موثوق به يتم ّيز بقوة ال�شخ�صية ونقاء ال�سيرة ،وهو بعيد
كل البعد عن الإغراء �أو االبتزاز والمجاملة وكل ما يمكن �أن ي�أتي به ال�سوق
من م�شاكل تتعلق بالأمانة و�صدق المعامالت .يكون ال�ضامن �شخ�ص ًا نا�ضج ًا
متقدم ًا في ال�سن خبير ًا ب�أن�ساب القبائل وبقطعانها وحجم ثرواتها ومزايا
قطيعها من جهة ال�صفات الوراثية ومن جهة الو�سم الذي تميز به الما�شية،
ويعرف كذلك م�ضارب القبائل وم�سارات الرعي ومراحيله ،وهو بال�ضرورة
على معرفة تامة بزعامات القبائل وال�شخ�صيات الم�ؤثرة ،وعلى معرفة تامة
بال�سالف (القانون العرفي) الذي يمثل بالن�سبة لتلك المجموعات الزراعية
الرعوية المت�ساكنة ميثاق ًا �شفهي ًا غير مكتوب.
�أ�شهرهم و�أذكاهم:
«ود ف�ضيل» �ضامن �سوق تمبول (رحمه اهلل) من �أذكى من تتحدث عنهم
البطانة ،وهو �ضامن (ثقة) �شديد الذكاء والفرا�سة .يروى �أن �أحد الهمباتة
جاء بقطيع من الإبل ليبيعه �أو كما يقال في العامية (يجلبه) في �سوق

تمبول وهي بهائم م�سروقة ال �شك ،فقال
الهمباتي يحدث نف�سه�( :أكان باع لي ود
ف�ضيل غنمت و�سلمت) فجاء �إلى «ود
ف�ضيل» قائ ًال« :يا ود ف�ضيل داير �أبيع
البهائم دي بي ر�أ�س مالها ع�شان م�ستعجل
وما عندي وقت) .ف�أدار ود ف�ضيل وجهه
�إلى البهائم فوجدها في �صراع وا�ضطراب
وم�شاحنة فقال له بذكاء( :البهائم دي
مالها بتكازي في بع�ضها كده؟!) يعني
لماذا هي في �صراع وم�شاحنة.
فرد الهمباتي( :البهايم جيعانة يا ود
ف�ضيل).
فقال ود ف�ضيل( :البهائم دي م�سروقة كل
واحدة ملفوحة من جيهة ع�شان كدي ما
هن ما�شات مع بع�ض كوي�س ودحين �أنا ما
ب�ضمنك).
عبداهلل ود �أبتلة:
�ضامن في �سوق الدامر ،وهو �شاعر �شعبي
مجيد وراوية ل�شعر ود �شوراني ولأحمد
عو�ض الكريم �أبو �سن ،ويتم ّيز (�أبتلة)
ب�أناقة الثياب والهيبة ونقاء ال�سريرة
والتقوى والتدين ال�شديد ،ويعتبر من
المراجع في البيع وال�شراء والأن�ساب
(رحمه اهلل).

36

الوثيقة  -ت�صدر عن �شركة الت�أمين الإ�س ــالمية المحدودة

ميني تقرير

شركة التأمين االسالمية

النجـــــاح وفل�ســـــفة القــــــيادة
التطور والم�ستوى الذي و�صلت اليه �شركة الت�أمين اال�سالمية في �سوق الت�أمين ال�سوداني لم يكن وليد ال�صدفة،
و�إنما نتاج جهد وتفاعل م�شترك بين االدارة العليا والعاملين منذ ت�أ�سي�سها عام 1979م.

والمالحظ لنمو ال�شركة في العقد الما�ضي يجد �أن القيا�سية والنمو المالي هما وجها
النجاح لل�شركة وذلك بف�ضل �سيا�سات تنويع الأن�شطة الوظيفية مما �أك�سب موظفيها خبرة
�أنتجت �إعتماد بع�ض عنا�صر ال�شركة كخبراء ت�أمين ي�ستعان بهم في التدريب واال�ست�شارات.
وعلى �أن الأهم في �سيا�سات النمو الإداري �إك�ساب العاملين بال�شركة الثقة من خالل
التدريب والت�أهيل وبناء المعرفة المهنية والمهارات االدارية ومن ثم �إخ�ضاع قدراتهم
للإختبار ب�إ�سناد تكليفات �إدارية �إليهم.
ويرى الأ�ستاذ محمد الفاتح الم�صري م�ساعد المدير العام لل�شئون الإدارية ب�شركة الت�أمين
الإ�سالمية ان توجه ال�شركة بناء القدرات والقيادات و�ضخ دماء جديدة لكابينة القيادة
و�أ�ضاف ب�أن ال�شركة ت�ؤمن بالكفاءة وت�شجع الآراء والأفكار المبدعة التي ت�سهم في ت�أكيد
ريادة ال�شركة وي�ؤكد الم�صري ب�أن ال�شركة تراهن على كل موظفيها من حيث الكفاءة
واالقتدار.
وفي ذات ال�سياق ف�إن ال�شركة �أ�سندت �إدارة بع�ض الفروع لجيل جديد من قيادات ال�صف
الثاني  ...يعر�ض التقرير لأهم توجهاتهم وتطلعاتهم في االدارة :

محمد الفاتح الم�صري

�أبو ذر �سليمان محمد  -مدير فرع مدني:

لقد �أك�سبني عملي في مختلف ادارات ال�شركة خبرة �أفقية ور�أ�سية وبخا�صة في مجال الت�أمين التكافلي ،وعهدي �أنني لن �أخيب
رجاء ًا ولن �أورث ندامة فكل ما �أقدمه من جهد في �أي موقع بال�شركة �إنما هو بع�ض وفاء لل�شركة وعمالئها.
فتح اهلل محمد واعي  -مدير فرع �شرق النيل:

�أعتمد في �إدارة الفرع على فهم تطلعات العمالء وك�سب ر�ضاءهم.
الر�شيد محمد الر�شيد  -مدير فرع ال�صفا:

�أعمل بعقل جمعي في االدارة والعمل الت�أميني وكل عمالئنا بالفرع �أ�صدقاء الموظفين و�أ�ستمع لوجهات نظرهم و�أقدر مبادراتهم.
ا�سعد ح�سن علي  -مدير فرع الكالكلة:

العمل الت�أميني متجدد المعرفة ،و�أ�ؤمن باالدارة على ن�سق مرن وحازم مع �ضرورة مراعاة توفير بيئة عمل مثالية للعاملين
والعمالء.
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ما يقوم به الموظف من عمل في حقيقة
الأمر و�سيلة لتحقيق غاية وترجمة
للتخطيط في الم�ؤ�س�سة تحت م�سمى
ما يعرف (بالأداء) وهو تف�سير ل�سلوك
الإنجاز ،فال�سلوك يعني كل ما ي�صدر
من الموظف وال ينح�صر في العمل
الم�ؤكل �إليه فقط� ،أما الإنجاز هو الأثر
والح�صيلة الناتجة عن ذلك ال�سلوك
وين�سحب على احترام المواعيد ولوائح
الم�ؤ�س�سة.
كما �أن ما ي�صدر من الموظف من فعل
وقول هو معيار ثقة الآخرين به في بناء
عالقات عمل طويلة الأجل ،فعندما
يبرهن نزاهته ويراعي م�صلحة م�ؤ�س�سته
عند اتخاذ جميع قرارته وي�ؤدي واجبه
على �أكمل وجه ويرى كل موظف �أن
تحقيق النجاح والتميز في الم�ؤ�س�سة
ينبني على �سعة �إدراكه وان�صهاره
واندماجه في عمله من جهة التعامل
مع العمالء والتعامل مع الزمالء.
وحتى ت�صل �إلى ما ت�صبو �إليه فما
عليك �إال �أن تبادر ب�أداء الأعمال قبل
�أن تطلب منك �إذ �أن هنالك عالقة بين
�إدراك الموظف لجوانب عمله المختلفة
والمبادرة ،فجيد كونك تعرف ما تفعله
وما تريد �أن تقوم به .عموم ًا الإدراك
ي�ؤثر على تحفيز الموظف نف�سه ،فالذي
يحاول تنمية عقليته ولديه �إح�سا�س
ب�أنه م�ؤهل وناجح وعلى ا�ستعداد لقبول
وتجربة مهام و�أعمال جديدة ،يختلف
عن الذي يفتقد �إلى الثقة ولديه �إدراك
ذاتي ب�أنه �شخ�ص غير قادر على عمل
�شيء �آخر� ،أو قبول مهام جديدة ،وذلك
يدفعه �إلى فقدان الحافز للعمل وت�ضيق
عنده دائرة المبادرة .ولخلق �إدراك جيد
فعلى ال�شخ�ص امتالك «حوا�س ت�سويقية»
وتح�سين مظهره وت�صرفاته بطريقة
تعك�س مالمح �شخ�صيته ب�أن يكون مرح ًا
وجدي ًا ،ويتحمل الم�سئولية بحيث يمكن
االعتماد عليه ،ويحاول �أن يعطي انطباع ًا
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أداء
الموظف

كن جدير ًا ب�أن
يُعتمد عليك
ب�أنه �شخ�ص ناجح يعمل باحترافية وذو
كفاءة و�إنتاجية.
�أنت و�أنا ،هو وهي ،من منا ال يريد
�أن يكون ناجح ًا متفرد ًا في عمله؟
الكل يريد ذلك ،ولكن في حقيقة
الأمر ف�إننا نثبط الهمم بو�ضع عقبات
من م�صدرين :الأول المجتمع الذي
حولنا ،ف�أولئك الذين �أغلب تركيزهم
على ال�سلبيات ،يقولون �إن زيد ًا �أو
عبيد ًا هو �أف�ضل منك ،لم ي�ستطع �أن
يفعل ذلك� .أو فالن در�س كذا والآن
هو معنا ولم ي�ستفد �شيء ،مثل �أولئك
ماتوا �إكلينيكي ًا ويريدون �أن تموت
منتحر ًا ،ف�إذا �أوهمنا �أنف�سنا ب�أقوالهم
ف�إن عقلنا الظاهر يتعامل مع ذلك.
كذلك وبالتكرار يتبرمج عقلنا الباطن
فتموت طموحاتنا .وما �أجمل ما قاله
بنيامين فرانكلي :نظرات الآخرين لنا
هي التي تهدمنا ،فلو كان كل من حولي
من العميان ما عدا �أنا لما احتجت
لثياب �أنيقة وال لم�سكن جميل وال لأثاث
فاخر .الم�صدر الثاني� :أنت نف�سك ،كم
مرة تقول �إنك تريد �أن تفعل �شيئ ًا وال
تفعله ،وتحدثك نف�سك �أنك ال ت�ستطيع،
فعندما ال تريد �أن تفعل �شيئ ًا فتجد

ح�سب الر�سول المهدي
فرع البرج � -شركة الت�أمين الإ�سالمية

لنف�سك مائة عذر وعذر .ولكن علماء
ال�سلوك والبرمجة اللغوية الع�صبية
يقولون �إذا فكرت وحدثت نف�سك
�سر ًا وكررت �أنا �أ�ستطيع �أن �أفعل
ذلك لفعلت ،وكما قال �صاحب كتاب
«قوة الأفكار» �إن المكان الوحيد الذي
ت�صبح فيه �أحالمك م�ستحيلة هو داخل
�أفكارك �أنت �شخ�صي ًا.
ولكي تكون الموظف الذي ُيفتقد
�إذا كان غائب ًا ،و ُيعتمد عليه �إن كان
حا�ضر ًا ،فعليك �أن تعرف تفا�صيل
وظيفتك وتكون �أح�سن من يجيد
التعامل والتفاو�ض مع العمالء
والزمالء ،هذا يكون فقط �أذا �أردنا
�أن نكون في قمة الهرم .والكارثة تكون
�إذا �سمحنا للت�أثير ال�سلبي من قبل
الآخرين و�أنف�سنا واكتفينا بالعي�ش في
�أ�سفل مثلث �أبراهام ما�سلو.
وختام ًا ف�أنت مطالب ب�أن تعرف ما هي
الم�شكالت التي تواجهك والخيارات
المفتوحة �أمامك والحلول الممكنة
وما الذي تريده وما يجب عليك فعله
لتحقق هدفك؟ فكل ذلك يتطلب
امتحان الذات والتحليل الدقيق لنقاط
قوتك و�ضعفك وموقعك وموقفك الآن.
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المح مصورة

م

�إفتتاح برج
�شركة الت�أمين الإ�سالمية ب�سنار

افتتح في � 15أكتوبر من العام الما�ضي برج �شركة الت�أمين الإ�سالمية بمدينة �سنار بح�ضور المهند�س �أحمد عبا�س والي
الوالية و�أع�ضاء حكومته وت�شريف �سمو الأمير عمرو محمد الفي�صل �آل �سعود والأ�ستاذ محمد ح�سن ناير رئي�س مجل�س
�إدارة �شركة الت�أمين الإ�سالمية ومديرها العام الدكتور كمال جاد كريم .جدير بالذكر �أن االحتفالية كانت م�شرفة
وتجاوزت مفهومها الكرنفالي �إلى تقديم وتي�سير الخدمات لعمالء ال�شركة و�إ�ضافة ملمح معماري �إلى المدينة بجانب
�أدوار ال�شركة في الم�سئولية االجتماعية متمثل ًة في الكرنفال الريا�ضي ودعم قطاع الريا�ضة ب�أكثر من  100000جنيه
ووثائق ت�أمين للريا�ضيين و�إقامة مخيم لعالج مر�ضى العيون و�إجراء �أكثر من  200عملية بجانب دعم القطاع ال�صحي
ب�سيارة �إ�سعاف لم�ست�شفى الكلى ومبلغ  100.000جنيه لم�ست�شفى �سنار� .أما القطاع التعليمي فقد دعمت ال�شركة جامعة
�سنار بمبردات مياه وحوا�سيب دعماً للعملية التعليمية �إ�ضافة �إلى دعم حو�سبة الأعمال بمحلية �سنار بحوا�سيب بكامل
ملحقاتها.
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التأمين
ولد من رحم الخطر

بقلم :محمد �أحمد الحاج جمعة
الفرع الرئي�سي � -شركة الت�أمين الإ�سالمية

مما اليدع مجا ًال لل�شك �أن فكرة الت�أمين
وكيفية مجابهة الخطر �أو تقليل �آثاره
مرت بمراحل كثيرة من التطور والتحديث
تبع ًا لم�ستجدات طر�أت �أو �أخطار جديدة
ن�ش�أت لم تكن موجودة من قبل� ،إذ
يرى بع�ض الباحثين �أن فكرة الت�أمين
ظهرت منذ القرن العا�شر قبل الميالد
في �شكل نظام يتعلق بالخ�سارة العامة،
حيث ق�ضى بتوزيع ال�ضرر النا�شئ من
�إلقاء جزء من �شحنة ال�سفينة في البحر
لتخفيف حمولتها على �أ�صحاب الب�ضائع
الم�شحونة فيها.
ظهور هذا النوع من الت�أمين واعتباره
النواة التي مهدت لظهور �أنواع الت�أمين
الأخرى مع مرور الزمن منذ الح�ضارات
القديمة ومرور ًا ببداية ظهوره في الع�صر
الحديث وتد�شينه ب�أول وثيقة في عام
 1347ميالدية لت�أمين �إر�سالية من جنوا
�إلى جزيرة مايوركا بوا�سطة ال�سفينة
�سانتا كالر -كان يمثل نتاج ًا طبيعي ًا
لطبيعة الحياة في ذلك الوقت� ،إذ كانت
ال�سفن هي الو�سيلة الأكثر �شيوع ًا وفعالية
في النقل والتجارة الخارجية مما جعل
�إمكانية تعر�ضها لأي خطر من الأخطار

خالل رحالتها يمثل خ�سائر كبيرة
و�أ�ضرار قد ال يمكن تحملها �أو تعوي�ضها.
حريق لندن ال�شهير في العام 1666
كان �سبب ًا كافي ًا لينبه النا�س ل�ضرورة
وجود �آلية للتعامل مع �أخطار م�شابهة
محتملة في الم�ستقبل� ،إذ قامت �أغلب
ال�شركات ب�إ�صدار وثائق للت�أمين �ضد
�أخطار الحريق �أخذت ال�شكل التجاري
واكت�سبت �أهمية كبيرة وخ�ضعت لنظم
�إدارية اختلفت من بلد لآخر ،وبالرغم
من �أن ت�أمين الحريق قد ظهر قبل
الحريق ال�شهير بفترة قليلة في �شكل
نقابات تعاونية ،كانت تعطي �إعانة
لأع�ضائها في حال احتراق �أمالكهم،
�إال �أن الحدث المذكور م ّثل نقطة تحول
وكان �أحد �أهم الأ�سباب التي طورت هذا
النوع من الت�أمين.
على هذا المنوال وبالتزامن مع النه�ضة
ال�صناعية �أواخر القرن الثامن ع�شر
الميالدي حدث تطور موازي في �سوق
الت�أمين ،وطر�أت حاجة ما�سة لمزيد
من التغطيات ،حتى و�صل الأمر بنا
�إلى الو�ضع الحالي بوجود �أنواع عديدة
من الت�أمين يفر�ضها و�ضع معين .وقد
يكون هذا النوع من �أنواع الت�أمين فعا ًال
في بع�ض الدول والمجتمعات دون
الأخرى ،فعلى �سبيل المثال ظهر في
الفترة الأخيرة ت�أمين ي�سمى بت�أمين
هروب الخادمات؛ هذا النوع من
الت�أمين ن�ش�أت الحاجة �إليه في بع�ض
المجتمعات خ�صو�ص ًا في بع�ض دول
الخليج كال�سعودية وفي الأردن �أي�ض ًا
ن�سبة النت�شار ظاهرة هروب الخادمات
في هذه البلدان� ،إذ �أنه في العام
الما�ضي على �سبيل المثال وعلى ح�سب
ما ورد من وزارة العمل ال�سعودية ف�إن
المملكة قد �سجلت  31700حالة هروب
للخادمات الذي بدوره �سبب خ�سائر
كبيرة للمخدمين الذين دفعوا مبالغ
كبيرة حتى يح�صلوا على خادمة للمنزل
�إ�ضافة لما قد يخ�سرونه في البحث عن
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البديل.
وتدور فكرة هذا الت�أمين حول مبادرة
من قبل �شركة تعد نف�سها و�سيط ًا بين
مكاتب اال�ستقدام وبين �شركات الت�أمين،
بحيث يدفع المواطن مبلغ  750ريا ًال
مقابل ح�صوله على ت�أمين �ضد الهروب
�أو االمتناع عن العمل تحملها معها
الخادمة حين ت�أتي من بلدها ،وت�ضمن
هذه الوثيقة م�ستحقاتها في حالة عدم
الح�صول عليها ،كما �أن الخادمة ت�أتي
من بلدها ولديها رقم ح�ساب با�سمها في
�أحد الم�صارف ال�سعودية ،وذلك لكي
يودع الكفيل رواتبها في ذلك الح�ساب.
وفي حال هروبها يتمكن المواطن من
ا�ستعادة �أق�صى مبلغ  8000ريال من
�شركة الت�أمين.
وكما الحال بالن�سبة للت�أمينات الأخرى
فقد ت�ستلزم بع�ض الحاالت زيادة في
ق�سط الت�أمين ،خ�صو�ص ًا في حاالت
اال�ستعانة بخادمات من جن�سيات معينة
تكثر فيها حاالت الهروب والتوقف عن
العمل وفق ًا للإح�صائيات.
كما �أن بع�ض �أنواع الت�أمين التي ظهرت
م�ؤخر ًا لي�ست ب�سبب خطر معين و�إنما
عبرت عن هو�س البع�ض وعدم واقعيتهم
ولعل �أبرز ما يو�ضح هذا الأمر ت�أمين
البع�ض �ضد خطر اختطافهم من قبل
الكائنات الف�ضائية ،ف�إذا اعتبرنا
وبنظرة ت�أمينية �أن ت�أمين الحياة خطر
م�ؤكد الوقوع غير معلوم زمن وقوعه ف�إن
الت�أمين المذكور عاليه خطر م�ستحيل
الحدوث (مع ا�ستثناء حدوث كوابي�س
لأحد �أولئك المهوو�سين بالكائنات
الف�ضائية).
نخل�ص �إلى حقيقة مفادها� :أن �أي نوع
من �أنواع الت�أمين ظهرت الحاجة له
ب�سبب خطر معين طر�أ كنتاج طبيعي
للتطور الذي ينتظم العالم في كافة
المجاالت ،ومن الطبيعي والمتوقع �أن
تظهر �أنواع ت�أمين جديدة بالتوازي مع
ذلك.
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الأوقــاف
الإ�سالمية
تاريخها ودورها التكافلي في ال�سودان

د .عمر عبد اهلل حميده 1

الوقف لغة هو الحب�س ،وقد ا�ستخدام الفقهاء كلمتي الوقف والحب�س بنف�س المعنى
�سواء في م�شرق العالم الإ�سالمي �أو مغربه ،وبرغم ترادف الكلمتين في �أول الأمر
� اّإل �أنهما اختلفتا في المدلول بمرور الزمن .ويعرف الوقف ا�صطالحاً ب�أنه «تحبي�س
الأ�صل وت�سبيل المنفعة» .وعلى الرغم من عدم اتفاق الفقهاء كذلك على هذا
التعريف � اّإل �أنه يعد التعريف الأ�شهر لكونه الأقرب لبيان مفهوم الوقف ،فقد ا�ستعمل
فيه بع�ض �ألفاظ الحديث الوارد في �ش�أن الوقف� -إن �شئت حب�ست �أ�صلها ...الحديث.-
المعا�صرون من رجال الفقه والقانون �سعوا لإيجاد تعريف جامع مانع للوقف ،فذهب
الإمام �أبي زهرة لتعريف الوقف ب�أنه “منع الت�صرف في رقبة العين التي يمكن
االنتفاع بها مع بقاء عينها وجعل المنفعة لجهة من جهات الخير ابتداء وانتهاء».
� .1أ�ستاذ م�ساعد /ق�سم التاريخ /كلية الآداب /جامعة اخلرطوم.
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لقد �أ�صبح جائز ًا وقف كل �شيء يمكن االنتفاع به مع بقاء �أ�صله ،وكذلك وقف �أيِّ
�شيءٍ تعارف �أهل البلد على وقفه وزاد العلماء في التو�سعة على النا�س وفي ات�ساع
نطاق الوقف ف�أفتوا ب�أن ما يتعارف على وقفه في �أيِّ مكان بالدولة الإ�سالمية
يجوز وقفه في �أيِّ مكان �آخر بها على �أ�سا�س �أن الدولة الإ�سالمية وحدة واحدة.
ويدخل في ذلك الخالف حول وقف النقود وما في حكمها كالودائع النقدية
وغيرها ،فبينما ر�أى غالب فقهاء الحنفية ،ومذهب ال�شافعية ،وال�صحيح من
مذهب الحنابلة والزيدية عدم جواز وقف النقود ،ر�أى �آخرون جواز وقف النقود،
وهو مذهب المالكية� ،أما الودائع النقدية فت�أخذ حكم النقود «ف�إذا كان ح�ساب ًا
جاري ًا في�صرف منه ح�سب �شروط الواقف منه� ،أما �إن كان ودائع ا�ستثمار فيكون
في الغالب �أ�صل الوديعة هو الموقوف وريعه من ربح �سنوي هو الذي يتم توزيعه
على الم�ستفيدين ح�سب �شروط الواقف» .و�أ�شار قانون ديوان الأوقاف القومية
الإ�سالمية ل�سنة 2008م في ال�سودان �إلى �أن �أموال الوقف ت�شمل النقد وال�صكوك
والأ�سهم والكمبياالت.
ق�سم الفقهاء الحديثون الوقف باعتبار �صفه الجهة الموقوف عليها �إلى وقف
�أهلي ذ ّري ،وخيري ويراد بالوقف الذ ّري «وقف المرء على ن�سله �أو ذريته �أو �أقاربه
�أو �أوالده �أو بع�ضهم”� .أما الخيري فهو “الوقف على جهة بر ومعروف كالم�ساجد
والمدار�س والمالجئ والم�ست�شفيات والمكتبات والح�صون �أو الفقراء وطلبة
العلم ...و�سمي خيري ًا القت�صار نفعه على المجاالت والأهداف الخيرية العامة».
بينما �أ�ضاف �آخرون نوع ًا ثالث ًا �سموه الوقف الم�شترك ،وهو ي�شمل النوعين
ال�سابقين ك�أن يخ�ص�ص الواقف ن�صف المنفعة لل�صالح العام ،والن�صف الآخر
للأهل والخوا�ص ،وغالب ًا ما يجمع الواقف بين �أعمال البر العامة والخا�صة.
�أما من حيث التوقيت ،فقد ُق ّ�سم الوقف عند البع�ض �إلى نوعين ،هما :الوقف
الم�ؤبد ،والوقف الم�ؤقت .بينما ق�سمه �آخرون من ناحية ا�ستعمال المال الموقوف،
�إلى :الوقف المبا�شر ،وهو ما ي�ستعمل �أ�صل المال في تحقيق غر�ضه نحو الم�سجد
لل�صالة والمدر�سة للتعليم ...والوقف اال�ستثماري ،وهو ما ي�ستعمل �أ�صله في

يجوز وقف كل
شيء يمكن االنتفاع
به مع بقاء أصله..
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�إنتاج �إيراد وينفق الإيراد على غر�ض
الوقف).
�إن الغر�ض من التق�سيم في �آخر الأمر
فر�ضته مقت�ضيات التنظيم والإدارة
ولكن الوقف يظل �شام ًال لكل هذه
التق�سيمات ،ولعل الناظر للأوقاف
الإ�سالمية عبر تاريخها يلحظ امتزاج
الوقف الأهلي بالخيري وغيرهما ولي�س
ثمة تفريق بينهما.
والجدير بالمالحظة هنا هو �أن
الوقف يزاوج بين كونه عبادة وت�صرف ًا
قانوني ًا .فمن المتعارف عليه في كتب
الفقه الإ�سالمي �أن الوقف ال ي�صنف
�ضمن �أبواب العبادات كال�صالة
والزكاة وال�صيام والحج وغيرها� ،إ ّنما
يو�ضع �ضمن المعامالت المالية كالهبة
وغيرها ،فهو وفق ًا لذلك يعتبر ت�صرف ًا
قانوني ًا ب�إرادة منفردة.
وعلى الرغم من �أن الوقف قد يكون
و�سيلة للتقرب �إلى اهلل عز وجل من
خالل �إن�شاء دور العبادة ورعايتها،
وم�ساعدة الفقراء والمحتاجين...
�إلخ � اّإل �أن ذلك يرجع �إلى نية الواقف
الذي �سي�ؤجره اهلل عليها� .أما قانون ًا
ف�إن الوقف هو حب�س العين وت�سبيل
المنفعة ،وما يترتب على ذلك من
تعامالت مالية وغيرها ،لجهة الوقف،
�أو الموقوف عليه .ويخرج المال من
ذمة الواقف المالية لجهات �أخرى
مما يترتب عليه م�سئوليات حقوقية
وقانونية.
في ال�سودان ظلت الأوقاف الإ�سالمية
تمار�س دورها تجاه الأفراد والمجتمع.
فقد �أ�سهمت في �شتى الجوانب ،حيث
�شاركت في �إن�شاء الم�ؤ�س�سات الدينية

التعبدية كدور العبادة المختلفة من م�ساجد وزوايا و�صرفت على القائمين عليها
كالأئمة ،والم�ؤذنين ،وخدمة الم�ساجد وغيرهم .كما �أنفقت على التعليم والثقافة
وم�ؤ�س�ساتهما المختلفة ،ف�شيدت الم�ؤ�س�سات التعليمية الأهلية كالخالوي ،ودعمت
التعليم النظامي المدر�سي والتعليم الأهلي .كما �ساهمت في مالية الجامعات
و�إن�شاء المكتبات الوقفية بها وبغيرها .لعبت الأوقاف الإ�سالمية كذلك دور ًا
كبير ًا في المجال االجتماعي والخدمي وذلك عبر ن�شاطها في مجاالت البر
والإح�سان والإنفاق العام بتوفيرها للخدمات ال�صحية ،ومرافق المياه من �آبار
و�أ�سبلة وحفائر.
على الرغم من �أن الواقفين في ال�سودان ا�ستندوا في مرجعيتهم على الفقه
الإ�سالمي ،وطبقوه على هذه الأوقاف � ،اّإل �أنهم من جانب �آخر ا�ستفادوا من
الموروث ال�سوداني التاريخي وال�شعبي وطوعوه �إيجاب ًا �أو �سلب ًا في تعاملهم مع
الأوقاف ،فا�ستخدموا الأوقاف مث ًال في حل نزاعات الأرا�ضي .وا�ستفادوا من
قوانينها في �إبقاء الأرا�ضي النيلية في �أحيان كثيرة والمحافظة عليها �ضمن ملكية
الأ�سرة لما تعنيه الأر�ض من قيمة اجتماعية .كما وقفوا على الموا�سم الدينية
للأولياء وال�صالحين .و�سلب ًا فقد �سعى بع�ضهم مدفوع ًا بم�ؤثرات اجتماعية
محلية للوقف على الذكور دون الإناث �أوحرمان البع�ض عن ميراثه.
�إن �أقدم ن�ص وقفي -و�إن لم يكن �إ�سالمي ًا و�إن �شابهه في الغر�ض -وجد في
ال�سودان يعود للملك �أ�سبلتا ( Aspeltaحكم  568 -593ق م) الذي يعد واحد ًا
من �أكثر الملوك الكو�شيين تدوين ًا للأحداث والذي �أوقف على زوجته الملكية
وابنته بالتبني.
يبقى الدليل على �أن �أول وقف �إ�سالمي في ال�سودان هو الم�سجد الذي �أ�شارت
�إليه اتفاقية البقط بين الم�سلمين ممثلين في عبد اهلل بن �أبي �سرح وملك النوبة
قليدروث عام 31هـ651/م� .أما في فترة الممالك وال�سلطنات الإ�سالمية في
ال�سودان (1504م1821 -م) فغلب الطابع ال�سلطاني الإر�صادي على الأوقاف،
والإر�صاد يعني “تخ�صي�ص الإمام غلة بع�ض �أرا�ضي بيت المال لبع�ض م�صارفه،
مثل �أن يجعل غلة بع�ض القرى والمزارع من بيت المال على الم�ساجد �أو
المدار�س� ،أو لمن ي�ستحق ن�صيب ًا من بيت المال كالأئمة ،والم�ؤذنين ،والقراء
ونحوهم” .فكان �أن اتجه ال�سالطين لإر�صاد الأرا�ضي ووقفها على رجال
الدين والمت�صوفة والفقهاء بغية ا�ستخدامها في توفير ما تحتاجه م�ؤ�س�ساتهم
الدينية التعبدية �أو التعليمية .وفي العهد التركي الم�صري (1821م1885 -م)
ات�سمت الأوقاف بالروح الإ�سالمي ال�شرقي باعتبار �أن ال�سودان �أحد الدول التي
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تظلها دولة الخالفة الإ�سالمية ف�سمح لرجال الإدارة وال�سلطة بولوج ميدان
الوقف والم�ساهمة فيه .وقد ت�أثرت الأوقاف في هذه الحقبة بالتحديث الذي
�شهدته البالد من نظم تعليمية جديدة ،وم�ؤ�س�سات �إدارية مختلفة ،وطرق
بناء وعمارة حديثين ،ون�شاط تجاري محموم� .أما الدولة المهدية (-1885
1898م) على الرغم من طابعها الإ�سالمي � اّإل �أن طبيعة الزهد التي و�سمت
م�ؤ�س�سها ،وا�ستغراق الدولة في الحروب الداخلية والخارجية ،و�ضعف الن�شاط
االقت�صادي لطبيعتها الجهادية وقتذاك ح ّد من الن�شاط الوقفي فيها مقارنة
بما �سبقها ،و�إن برزت الأوقاف ذات الطابع الحربي .بمجيء حقبة الحكم
الإنجليزي الم�صري (1956-1898م) ُع ّين قا�ضي الق�ضاة م�سئو ًال وناظر ًا
على جميع الأوقاف بال�سودان .وقد م ّثلت مرحلة تولي قا�ضي الق�ضاة للأوقاف
ونظارتها في ال�سودان (1970-1902م)� ،أُولى مراحل الت�أ�سي�س الإداري
والقانوني للأوقاف عبر �إدخالها تحت مظلة الق�ضاء ال�شرعي ،حيث ُن ّظمت
الأوقاف الإ�سالميةُ ،
وحوفظ على �أ�صولها ،وو�ضعت
و�ضبطت م�ستنداتهاُ ،
قوانينها الموائمة لظروف المجتمع ال�سوداني وحاجاته.
جاء تقنين الأوقاف في ال�سودان لي�ؤكد �أن القوانين والت�شريعات المختلفة
ت�شكل انعكا�س ًا لما هو في الواقع من ظروف �سيا�سية واقت�صادية واجتماعية
وثقافية ،وهي �إلى جانب ذلك ،نتاج ح�صيلة مراحل تاريخية متعاقبة وتجارب
متعددة تراكمت في على مر الأزمان .فال غرو �أن جاءت القوانين والت�شريعات
الخا�صة بالأوقاف في ال�سودان م�ست�صحبة ذلك الواقع ،فجاءت م�ستجيبة
لظروف المجتمع القائم وقتذاك ،ولما هو مختزن في وجدان ال�سودانيين
من موروث ديني وفكري وثقافي ،وما درجوا عليه من قيم وعادات وتقاليد،
وبما تحققه تلك القوانين والت�شريعات من توازن بين الم�صالح المتعار�ضة
في المجتمع.
لقد �أ�سهمت الأوقاف الإ�سالمية في التطور الح�ضاري واالجتماعي واالقت�صادي
عجل بن�شوء
والثقافي الذي �شهده ال�سودان عبر تاريخه ،فوقف الم�ساجد مث ًال ّ
وتطور المدن ال�سودانية فحجازي بن معين ي�صفه كتاب الطبقات لمحمد النور
بن �ضيف اهلل ب�أنه “باني �أربجي وم�سجدها» ،فربط بذلك بين �إن�شاء الم�سجد
وبناء المدينة وعمارها ،وهي خا�صية الزمت المدينة ال�سودانية في عهد دولة
الفونج وفيما تالها من دول حكمت ال�سودان.
�أما في الجانب االجتماعي والثقافي فللوقف دوره� ،إذ كان من المتعارف عليه
�أن ُيخ�ص�ص الأهالي العديد من الم�ساهمات للحفاظ على �سيرورة الخلوة.
فقد يوقفون �أحيان ًا ن�صاب ًا معين ًا من �إنتاج ال�سواقي لل�شيوخ ،وكذلك ربما وقفوا
بع�ض المزروعات للخلوة فيما يعرف بالعرا�ضة «وهي القدر الذي يخ�ص�ص
ل�شيخ الخلوة من عر�ض الم�ساحات المزروعة ،فقد تكون الم�ساحة المخ�ص�صة
ل�شيخ الخلوة ذراعين �أو �أكثر على امتداد الزراعة في المناطق التي توجد بها
الخلوة ...وفي المناطق التي يوجد بها النخيل تكون عرا�ضة الخلوة مجموعة
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من �سبط النخيل ،ويخ�ص�ص لل�شيخ
مقدار محدد من كل فرد».
كذلك �ساهمت هذه الأوقاف والهبات
في الإبقاء على الخالوي وا�ستمرارها
محافظة بذلك على خا�صية �أخرى من
خ�صائ�صها وهي الخا�صية التوثيقية،
فالخالوي م�ؤ�س�سة تحمل �سمات التوثيق،
احتفظت بحكم طبيعتها بكم كبير من
المخطوطات والوثائق الخا�صة ب�شئون
المجتمع المحيط بها وحياته اليومية
كعقود الزواج والطالق وملكية الأر�ض
وغيرها في �شتى المجاالت الدينية
واالجتماعية وال�سيا�سية.
ويبقى الت�سا�ؤل قائم ًا عن العالقة بين
الوقف والت�أمين التكافلي ،ف�إلى جانب
ال�ضرورة الملحة بتوعية الواقفين ب�ضرورة
ت�أمين �أعين الوقف المختلفة عقار ًا كان �أم
غيره ،يبدو الت�شابه وا�ضح ًا بين المقا�صد
العامة للوقف والت�أمين التكافلي ،فالوقف
قد يحمي المال وي�ستثمره وي�ضمن �صرفه
على الم�ستحقين ممن �إرتاهم الواقف
دون غيرهم� ،أطفا ًال كانوا �أم معوزين �أو
غيرهم ،بل وفي �أحيان �أخرى قد يكون
ت�أمين ًا للمال �ضد المترب�صين به ،ولعل
البع�ض قد التفت لهذا الأمر فط ّور من
تعريفه للوقف م�سايرة للع�صر بو�صفه
بدواع
للوقف ب�أنه «جهود مجتمع متمكن ٍ
ور�ؤى متفاوتة لتثبيت خير �أو ا�ستحداثه،
�أو درء �شر �أو التح�صين منه ،و�ضمان
اال�ستمرار بمنع الزوال الإرادي و�إلزام
الت�شغيل الم�ستقبلي بحده الأدنى ،وذلك
لحفظ قرار وذاتية المجتمع �إذا مادت به
ظروف ومتغيرات ال�سيا�سة �أو االقت�صاد
بروا�س محمي ٍة ،وم�شروعي ٍة محقق ٍة،
ٍ
من�ضبط» .وهو تعريف  -برغم
إ�شراف
ٍ
و� ٍ
عموميته -يجعل الوقف �أ�شبه بالت�أمين.
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ال�سعودية  %85من الحوادث المرورية
ب�سبب �أخطاء ال�سائقين
و  %60غير م�ؤ ِّمنين

ك�شفت �شركات الت�أمين في المملكة العربية ال�سعودية� ،أن %60
من قائدي المركبات غير م� ِّؤمنين ،مو�صية برفع قيمة الت�أمين
على «المتكررة حوادثهم» ،غير �أن م�س�ؤولين من الإدارة العامة
للمرور انتقدوا �شركات الت�أمين ب�سبب ق�صورها في مجال
(التوعية المرورية).

خارج الحدود

تأمين السيارات

وي�شار �إلى �أهمية دور �شركات الت�أمين
في الحد من الحوادث� ،إذ �أن %85
من الحوادث تقع ب�سبب �أخطاء
ال�سائقين ،التي تعتمد ب�شكل كبير على
نوع المخالفة المرتكبة ،و %26تعود
�إلى ال�سرعة ،و� %21إلى قطع الإ�شارة،
الفت ًا �إلى �أن �أكثر الفئات العمرية التي
ترتكب الحوادث تقع بين  16و17
عام ًا ،و�أن  %20من ال�سائقين يعتقدون
ب�أن الت�أمين ي�ساعدهم في ارتكاب
الحوادث.
كما �أن الإدارة العامة للمرور قامت
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وتم �أخير ًا «العمل الفعلي في مبا�شرة الحوادث �إلكتروني ًا ،عن طريق جهاز
خا�ص� ،إذ يتم �إر�سال جميع معلومات الحادثة ،وال�سائقين ب�شكل �إلكتروني �إلى
مكاتب الحوادث ،فيما �سيتم ربط هذه الحوادث بالتقديرات م�ستقب ًال» ،وي�ؤمل
�أن يتم ت�سهيل هذه الإجراءات م�ستقب ًال ،حتى يتمكن ال�سائق من �إنهاء �إجراءات
الحادثة ب�سرعة.
وعلى �صعيد مت�صل� ،سيتم تطبيق نظام النقاط على المخالفات المرورية قريب ًا،
�إذ ي�سمح ب�سحب رخ�صة القيادة لفترات مختلفة قد ت�صل �إلى �سحبها نهائي ًا.

م�صر:الأولى عالمي ًا في حوادث المرور و  18مليار
جنيه خ�سائر الدولة �سنويا
ً

بو�ضع �إجراءات و�ضوابط للحد من
ال�سوق الع�شوائية للت�أمين ،و�أن وزارة
المالية هي المظلة الرئي�سة للت�أمين،
والمرور جزء من هذه المنظومة� ،إذ
يتولى دور الجهة التنفيذية للتطبيق
وتفعيل البيئة النظامية ،وهي عملية
الربط بين المرور وال�شركة.
كما �أن «�أية �شركة ت�أمين تماطل في
ت�سليم الم�ستحقات المالية لل�سائق
الم�ؤمن مدة تتجاوز �أ�سبوعين ،ف�إن
�إدارة المرور تقوم بالرفع لوزارة
المالية لوقف ن�شاط ال�شركة.

قالت �صحيفة (الم�صريون) �إن حوادث الطرق �سوف تت�ضاعف وتُكبد الدولة
خ�سائر تقدر بثمانية ع�شر مليار جنيه �سنوي ًا ،منها مليار جنيه خ�سائر �شركات
الت�أمين عن الت�أمين الإجباري والتكميلي .وعلى ذلك �أ�صبح �أمر ًا حتمي ًا �إيجاد حل
جذري لتلك الم�شكلة.
وم�ضت ال�صحيفة �إلى القول�( :إن م�صر اعتلت قائمة الدول و�أ�صبحت الأولى
عالمي ًا في حوادث المرور بمعدل � 60ألف قتيل و� 300ألف م�صاب (معاق)
خالل ال�سنوات الع�شر الأخيرة بمعدل � 6آالف حالة وفاة ،و� 30ألف �إ�صابة �سنوي ًا
وبخ�سائر اقت�صادية بلغت  15مليار جنيه.
و�أ�شارت ال�صحيفة �إلى �أن هناك �أ�سباب عديدة للحوادث ،فيت�سبب العن�صر
الب�شري بن�سبة  %73والمركبة  %22والعوامل الجوية  %3.75وحالة الطريق
.%1.25
كما �أنه من ال�ضروري الحد من دخول قطع الغيار المغ�شو�شة التي تنت�شر في
الأ�سواق عبر منافذ التهريب ،و�أن يتم الفح�ص الدوري على ال�سائقين وهنا
يمكن ا�ستخدام نظام النقط للمخالفات التي يرتكبها ال�سائقون لح�صرهم ،لأن
بع�ضهم اعتاد على المخالفة بحيث يخ�ص�ص �سنوي ًا لكل �سائق عدد نقاط مخالفة
و�إذا ما تجاوزها ت�سحب رخ�صته م�ؤقت ًا ونهائي ًا �إذا ما تكررت ب�شكل عمدي.
من جهة �أخرى طرحت الهيئة الم�صرية للرقابة على الت�أمين م�شروع قانون
يناق�شه مجل�س ال�شعب والذي �سيتم بمقت�ضاه دفع تعوي�ض للمت�ضرر فور وقوع
الحادث بغ�ض النظر عن �إثبات م�سئولية المت�سبب في الحادث من عدمه،
كما طالب م�سئولو الت�أمين ب�إعادة النظر فى ت�سعير وثائق �سيارات التكميلي،
الإجباري لوقف نزيف التعوي�ضات التي تحملتها �شركات الت�أمين.
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م�صنع نورماندي
تقرير .وجدان طلحة

الم�ستثمر الأردني هاني �إبراهيم �سالمة مدير �شركة نورماندي رجل يك�سوه وقار ودين ظاهر المالمح
والخ�صال ،وفد لل�سودان م�ستثمر ًا ،وقد هداه وعيه لت�أمين ا�ستثماراته ب�شركة الت�أمين الإ�سالمية في
عالقة تبادلية قائمة على الحقوق والواجبات المرعية ،ولكن �أقدار اهلل ما�ضية بتبدل الأحوال
والنوازل ،ولم يدر بخلد هاني �أن يرى النار ت�شتعل في �أمواله وتق�ضي على م�صنع الأعالف الذي
�أن�ش�أه بالنيل الأبي�ض ،ثم �ضاقت عليه الأر�ض بما رحبت وهو يمد ب�صره تجاه �أل�سنة اللهب والدخان
يت�صاعد �إلى الف�ضاء بنذر الكارثة!! ولكن ثمة �أمل طالما وجدت فر�ص بدايات جديدة.
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مدير �شركة الت�أمين اال�سالمية:

�أطف�أنا حريق نــــــــــورماندي
بتعوي�ض بلغ  9مليون جنيه

هاني �سالمة مدير م�صنع نورماندي:

(�شكر ًا) ل�شركة الت�أمين
الإ�سالمية و�أ�ستطيع
تقديمها للم�ستثمرين
الأجانب..

�شركة نورماندى ت�أ�س�ست عام 2008م بم�ساهمة �أجنبية وم�سجلة في ال�سودان،
كما �أنها تعتبر المالك الم�ؤ�س�س لم�شروع نور الإمارات للدواجن بالنيل الأبي�ض
بالقطينة ،وهو م�شروع متكامل لتربية و�إنتاج الدواجن الالحم ،ولديها م�صنع
�أعالف متكامل لإنتاج علف الدواجن والما�شية.
حمد ال�شاكرين:
ما لم يكن يتوقعه �سالمة هو �سرعة وفاء �شركة الت�أمين اال�سالمية المحدودة
بالتزامها تجاه عمالئها ،فقامت بزيارته على �إثر الحادثة بتمثيل رفيع من
قياداتها بمكتبه ب�ضاحية المعمورة و�سلموه على حين ده�شة وثناء �شيك بمبلغ
ت�سعة ماليين جنيه (ت�سعة مليارات جنيه بالقديم) كقيمة للتعوي�ض عن م�صنع
الأعالف ،عندها انفرجت �أ�ساريره وك�ستها ابت�سامة ترفقت به بعيد ًا �إلى جماالت
البتراء ووادي رم ولآلئ جر�ش وعجلون و�سكنى ق�صر عمرة بموطنه الأردن،
وجعلته يلهج بعبارات ال�شكر والثناء وهو يقول�« :أحمد اهلل على ما حدث ،و�أ�شكر
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مدير م�صنع نورماندي يت�سلم �شيك التعوي�ض
من مدير فرع العمارات..

حافظ مبارك:
تعوي�ض الم�ستثمرين
ال�سودانيين والأجانب وفاء
للعمالء وت�أكيد لمهنية
ال�شركة..
�شركة الت�أمين الإ�سالمية اللتزامها
بما وعدت ،ولكن ما قمتم به �أعاد � ّإلي
الأمل ،كما �أن وفاء ال�شركة بالتزامها
نحوي جعلني �أكثر ثقة في نجاح
ا�ستثماراتي بال�سودان وهو ما �سيجعلني
�أ�شجع بقية الم�ستثمرين للمجيء
�إليه» ،و�أ�ضاف �أي�ض ًا�« :شركة الت�أمين
الإ�سالمية نموذج جيد �أ�ستطيع تقديمه
للم�ستثمرين الأجانب ،و�أقول لهم بكل
ثقة �إن الت�أمين في هذه ال�شركة يعني
الأمان».

�شركة الت�أمين الإ�سالمية ...مالءة المال وكفاءة الأعمال:
�إن التزام �شركة الت�أمين الإ�سالمية تجاه الم�ستثمر الأردني لم يكن الأول ولن
يكون الأخير من نوعه ،فلل�شركة التزام ثابت تجاه عمالئها تحقيق ًا لر�سالتها
بتقديم خدمة ت�أمينية مبتكره بخلفية قدرتها المالية وكفاءتها الإدارية ،مما
ي�ؤكد قدرتها على الوفاء بالتزاماتها و�إن عظمت.
ويم�ضي م�ساعد المدير العام لل�شئون المالية حافظ مبارك م�ؤكد ًا ب�أن �شركة
الت�أمين الإ�سالمية ملتزمة بواجبها تجاه العمالء ،وي�ضيف �إنهم ال يت�أخرون
عند حدوث الكارثة �إيمان ًا منهم بدفع ما هو م�ستحق للعمالء ،واعتبر مبارك �أن
تعوي�ض الم�ستثمرين الأجانب مهم جد ًا في خلق الثقة لدى الم�ستثمر وت�شجيعه
على زيادة ا�ستثماراته ،وتحفيز المزيد من ر�ؤو�س الأموال الأجنبية لال�ستثمار
في ال�سودان.
و�أ�شار مبارك �إلى �أن �شركة الت�أمين الإ�سالمية �سددت ل�شركة نورماندى تعوي�ض ًا
وقدره  9ماليين و 200000جنيه �سوداني ،م�ضيف ًا �أنه ب�سداد هذه المطالبة تكون
جملة المطالبات التي �سددتها ال�شركة حتى نهاية دي�سمبر 2014م بلغت 152
مليون جنيه ،و�أن الموقف المالي لل�شركة ممتاز وال يت�أثر ب�سداد �أي مطالبة
مهمها عظمت القيمة.
وفي الزيارة �أكد م�ساعد المدير العام لتطوير الأعمال ب�شركة الت�أمين اال�سالمية
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الأ�ستاذ �أحمد العر�ش �أن ال�شركة متم�سكة بتوفير الثقة والأمان
للم�ستثمرين ال�سودانيين والأجانب ،وقال �إن م�صنع نورماندي
مرتبط بالزراعة واال�ستثمار ،و�شركتنا تحافظ على الثروات
القومية بالت�أمين في بالدنا ،ونرجو �أن تكون م�ساهمتنا جزء ًا
من خطط وتطوير الأن�شطة اال�ستثمارية بالبالد وتوفير الغطاء
الت�أميني لفتح المزيد من اال�ستثمارات في االقت�صاد القومي.
جهة محايدة لتقييم الخ�سائر:
�أكد مدير �إدارة �إعادة الت�أمين ب�شركة الت�أمين الإ�سالمية باب
اهلل ال�صديق �أنه قبل �سداد المطالبات تقوم جهة محايدة بتقييم
الخ�سائر ومن ثم تقوم ال�شركة بدفع التعوي�ض كام ًال كما حدث
ل�شركة نورماندي .وك�شف �أن غطاء �إعادة الت�أمين الذي ح�صلت
كاف لمواجهة �أي �إلتزام.
عليه ال�شركة ٍ
المدير العام الدكتور كمال جاد كريم يخف لحظة الحادث
من �أخالقيات �شركة الت�أمين الإ�سالمية مراعاة الجانب النف�سي
للعميل� ،إذ عندما تحدث كارثة لأحد العمالء ت�سنده ال�شركة
بالدعم النف�سي والوقوف �إلى جانبه وتخفيف م�صابه ،ومن ذلك
فقد خف الدكتور كمال جاد كريم المدير العام ل�شركة الت�أمين
الإ�سالمية فور �سماعة بالنب�أ لزيارة موقع الحدث وطم�أن مدير
الم�صنع.
�سند �آخر من مدير فرع العمارات:
عندما اندلع الحريق في وقت مت�أخر توجه مدير فرع العمارات
بال�شركة عبد الرحمن عبد الغني لمكان الحدث فوجد الم�ستثمر
الأردني هاني �إبراهيم �سالمة م�ضطرب ًا مت�أثر ًا باندالع الحريق
بالم�صنع ،ف�أزال عنه الروع والجزع وذكره ب�أن اهلل هو الذي ي�أخذ
ويعطي ،و�أن المدير العام وجه بالبدء في �إجراءات مطالبته فور ًا.
�شركة الت�أمين والتزاماتها للعمالء ودعم االقت�صاد
القومي:
ال�شركة �إلى جانب قيا�سية �سرعة �إجراءاتها ووفائها بمطالبات
العمالء على خلفية مالءتها المالية واحتياطاتها النقدية فهي
ملتزمة بتقديم خدمات للمجتمع في �شتى المجاالت ولها دور مقدر
في تقديم الدعم للجوانب االقت�صادية واالجتماعية وال�صحية
والتعليمية ،ولم يقت�صر هذا الدور على والية الخرطوم بل تعداه �إلى
واليات �أخرى ،بجانب اهتمام ال�شركة بتطوير خدماتها الت�أمينية
والت�أكيد على �سرعة المعامالت وهو توجيه �صارم من المدير العام
ب�أال تبقى المطالبة لأكثر من مدة الإجراء الروتيني وهو ما �أك�سب
ال�شركة مكانتها.
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بقلم .مدثر عمر ب�شير
مدير فرع المجاهدين � -شركة الت�أمين الإ�سالمية

تأمين
ح�صيلة ال�صــادر
يعتبر ت�أمين ح�صيلة ال�صادر من �أنواع الت�أمين الحديثة نوعاً ما،
حيث ظهر في مطلع القرن التا�سع ع�شر في غرب �أوربا وخا�صة
في الفترة ما بين الحرب العالمية الأولى والثانية ,وانت�شر
بعدها في �شرق �آ�سيا والواليات المتحدة الأمريكية ،وفي بداية
ال�سبعينيات في العالم العربي.
وقد ظهرت الحاجة لهذا النوع من الت�أمين ن�سبة لزيادة
المناف�سة العالمية في التجاره وال�صناعة والتبادل ال�سلعي
بين الدول مما تطلب من المنتجين والم�صدرين تقديم
ت�سهيالت في الدفع والبيع بالأجل مما يزيد من احتمال
الوقوع في خطر تح�صيل عائد ال�صادر .كما �أن ال�صراعات
ال�سيا�سية واالقت�صادية بين دول العالم وانتهاك القوانين
الدولية والعقوبات التي تفر�ضها دول العالم المهيمن
على الدول النامية قد �ألقت بظاللها على التجارة الدولية
وان�سيابها.
مزايا وفوائد ت�أمين ح�صيلة ال�صادر

 .1زيادة القدرة التناف�سية لل�صادرات ال�سودانية في
الأ�سواق الخارجية وذلك عن طريق توفير الدعم
وال�سند الت�أميني للم�صدر وذلك ب�إعطاء الم�شتري
(المورد) ت�سهيالت في الدفع.
 .2رفع وزيادة حجم الموارد التمويلية الممنوحة لقطاع
ال�صادر ,حيث تعتبر وثيقة ت�أمين ح�صيلة ال�صادر
�ضمان من الدرجة الأولى ح�سب قرار بنك ال�سودان.
 .3معقولية تكلفة �إ�صدار وثيقة الت�أمين مقارنة مع عموالت
فتح االعتماد وتعزيزها.

الع ـ ــدد الثالث  -فبراير 2015م

 .4بث الطم�أنينة وتوفير ال�ضمان
للم�صدر الكت�شاف وارتياد �أ�سواق
جديدة غير م�ألوفة لديه مما يزيد
من حجم ال�صادرات وبالتالي
زيادة الإنتاج والتو�سع فيه.
 .5عند �إ�صدار وثائق الت�أمين تقوم
�شركة الت�أمين عن طريق المعيد
باال�ستف�سار وجمع معلومات
وبيانات عن المالءة المالية
للم�شتري مما يوفر بمرور الزمن
قاعدة بيانات �ضخمة تمكن
الم�صدرين والم�صارف والدولة
من و�ضع �إ�ستراتيجية لتنمية
ال�صادرات الوطنية.
مجال التغطية
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العبور على الب�ضاعة الم�شحونة �أو حجزها �أو م�صادرتها.
 .4منع دولة الم�شتري بطريق مبا�شر �أو غير مبا�شر من الوفاء با�ستحقاقات
الم�صدر وي�شمل ذلك رف�ض �أو الت�أخر في الموافقة على تحويل المبلغ �أو
فر�ض �سعر �صرف تمييزي.
� .5أي عمل ع�سكري �صادر عن دولة الم�شتري �أو �أي جهة �أجنبية �ضد الأ�صول
المادية للم�شتري وكذلك اال�ضطرابات الأهلية والثورات واالنقالبات و�أعمال
العنف.....

تغطي هذه الوثيقة نوعين من المخاطر
�سيا�سية وتجارية-:
وتتمثل الأخطار التجاريه في:
� .1إفال�س الم�شتري (المورد) ويعني
ذلك �صدور حكم ق�ضائي ب�إفال�س
الم�شتري �أو �إ�صدار قرار بت�صفيته
جبر ًا.
 .2عجز الم�شتري �أو عدم الوفاء بما
عليه من دين.
 .3رف�ض الم�شتري �أو امتناعه عن
ت�سلم الب�ضاعة رغم وفاء الم�صدر
بجميع االلتزامات.

�أنواع وثائق ت�أمين ح�صيلة ال�صادر

 .1وثيقة العملية المحدودة :وتغطي عملية ت�صدير محدودة بناء على �أمر توريد
�أو عقد �شراء لم�ستورد �أو بلد معين.
 .2الوثيقة ال�شاملة :وتغطي جميع عمليات الم�صدر �إلى مختلف الدول والأ�سواق
الخارجية.
 .3وثيقة االعتمادات الم�ستندية :وتغطي هذه الوثيقة البنوك التجارية من
مخاطر عدم الدفع لخطابات اعتماد غير قابل للنقد بوا�سطة بنك الم�ستورد.
 .4وثيقة الخدمات :وتغطي م�صدر الخدمة مثل �أعمال المقاوالت واال�ست�شارات
والملكية الفكرية �ضد مخاطر عدم الدفع.
 .5وثيقة ت�أمين المعار�ض الخارجية :وتغطي هذه الوثيقة ن�سبة من م�صاريف
وتكلفة اال�شتراك في المعار�ض الدولية في حالة �إخفاق الم�صدر في التعاقد
مع م�ستورد لت�صدير منتجاته.

المخاطر ال�سيا�سية وتتمثل في:

الإجراءات العملية لإ�صدار وثيقة ت�أمين ح�صيلة ال�صادر

� .1إلغاء دولة الم�شتري ترخي�ص
اال�ستيراد �أو عدم تجديد �أو
ال�سماح بدخول الب�ضاعة مو�ضع
الت�أمين.
 .2منع دولة العبور مرور الب�ضاعة عبر
�إقليمها مما يترتب على ذلك نفقات
زيادة في نفقات ال�شحن على نحو
يرهق الم�صدر �أو (الم�ؤمن له).
 .3ا�ستيالء دولة الم�شتري �أو دولة

 .1الم�ستندات المطلوبة من الم�صدر:
�سجل الم�صدرين والموردين.
تعبئة طلب اال�شتراك.
تعبئة طلب الت�أمين.
� .2إر�سال (طلب الت�أمين) �إلى �شركة �إعادة الت�أمين لال�ستف�سار عن الم�شتري
وتحديد �سقف االئتمان.
 .3ا�ستالم رد ال�شركة المعيدة.
� .4إ�صدار وثيقة الت�أمين.
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سينما

سيكو..

نظام طبي مريض
ال�سمو�أل ال�شفيع

ا�شتهر المخرج الأمريكي ذائع ال�صيت مايكل مور ب�أفالمه
وح َّدة نقدها للواقع
الجريئة والمثيرة للجدل ب�صراحتها ِ
الأمريكي ال�سيا�سي واالجتماعي والأخالقي.فقد تطرق
لم�شكلة العنف في المجتمع في فيلمه الحائز على جائزة
الأو�سكار في العام  2003بولينغ فور كولومباين ،ثم نال
ال�سعفة الذهبية من مهرجان كان في العام التالي عن فيلمه
فهرنهايت  9/11والذي يناق�ش فيه الهجوم على برج التجارة
العالمي في نيويورك الذي غير العالم .ثم عاد مايكل مور
في التنقيب الحاد في واحد من �أهم �شئون الحياة للمواطن
الأمريكي ،الرعاية ال�صحية بطرفيها الأ�سا�سيين ،ال�شركات
التي تقدم خدمة الرعاية ال�صحية و�شركات الأدوية.
يقارن الفيلم بالتف�صيل بين نظام الرعاية ال�صحية المحدود
والربحي المعمول به في الواليات المتحدة ،والنظام ال�شامل
وغير الربحي المعمول به في كل من فرن�سا والمملكة
المتحدة وكندا وحتى كوبا ال�شيوعية .ويقول الفيلم �أن 50
مليون مواطن �أمريكي ال ينالون ت�أمين ًا �صحي ًا فيما تتالعب
ال�شركات بالبقية التي تتمتع بنظام الت�أمين .ويتابع في
لقاءات مع �أطباء ومر�ضى وموظفين ومتعاقدين �سابقين مع
�شركات الرعاية الطبية تو�ضيح الفو�ضى والتالعب والج�شع.
ويقول الفيلم �أن م�شكلة الرعاية ال�صحية بد�أت في
الخم�سينيات من القرن الما�ضي ،ب�سبب الدعاية ال�سلبية التي
كانت تعتبر الرعاية ال�صحية عمال �شيوعي ًا في ت�سجيالت
وزعتها الجمعية الطبية الأمريكية� .أما في ال�سبعينيات وقبل
�صدور قانون تنظيم الرعاية ال�صحية في  1973فقد �أو�صى
جون الريت�شمان م�ست�شار الرئي�س الأمريكي لل�شئون الداخلية
�إلى رئي�سه ريت�شارد نيك�سون بتقديم رعاية �أقل لتحقيق �أرباح
�أكثر.
ينتقل الفيلم �إلى بريطانيا وكندا وفرن�سا ويزور الم�شافي
وال�صيدليات ويتعرف على حقوق المر�ضى في �أنظمة
الرعاية الطبية هناك .لكن �أكثر الأجزاء جما ًال وغراب ًة كانت
عندما �أخذ معه مجموعة من رجال ال�شرطة الم�صابين في
حادثة برج التجارة العالمي للعالج في كوبا بعد �أن عجزوا
عن االنتفاع من نظام بلدهم الأم.
عر�ض الفيلم في دور ال�سينما في  22يوليو  2007وحقق 24.5
مليون دوالر فيما كلف  9ماليين دوالر .ونال الفيلم تر�شيح ًا
للأو�سكار ك�أف�ضل فيلم وثائقي في العام التالي ل�صدوره.

الع ـ ــدد الثالث  -فبراير 2015م

شربكة
�أحمد دند�ش

(التأمين) على
السعادة الزوجية!!.
التعريف الب�سيط وال�شعبي لم�صطلح (الت�أمين) في كل دول العالم يدور حول
مرتكز �أ�سا�سي مفاده (ال�سند عندما ت�شتد ال ُعقد) �أي بمعنى �أن (الت�أمين)
هو نهج تكافلي عميق ومنظم يعين �صاحبه على تجاوز الكثير من الأزمات،
يجنبه الكثير من الم�آزق.
و�أذكر �أنني ذات مرة قابلت �سيدة في �آواخر الأربعينيات داخل ور�شة عن
فوائد (الت�أمين) ،ف�س�ألتني بهم�س �شديد �ضاحكة( :ه�سي عليك النبي
ما بنلقى لينا ت�أمين على ال�سعادة الزوجية) ،قابلت �س�ؤالها ذاك ب�ضحكة
مكتومة ،قبل �أن �أجيبها ب�سرعة( :ه�سي ما في ..لكن �صدقيني بعد كم �سنة
كدا ممكن يتلقي عادي)!.
و�س�ؤال ذات المر�أة ،ربما يقودني لتفريخ �س�ؤال �آخر وهو :هل �صارت الأ�سرة
ال�سودانية بحاجة لـ(ت�أمين) على �سعادتها..؟ ..وهل باتت (ال�سعادة) بين
الزوجين في حد م�سماها �شحيحة التواجد داخل ذات الأ�سر..؟ ...ذلك
ال�س�ؤال الذي لن يجيبني عليه اال �أهل (الوجعة) �أنف�سهم ،وقديم ًا قالوا
(البكاء بحرروهو �أهلو).
وق�صة �أخرى تفيد م�سار المقال ،وهي ق�صة ذلك الزوج الذي �س�أله �أحد
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(العزابة) عن (ال�سعادة بعد الزواج)،
ف�أجابه ب�سرعة وبدون تردد( :لما
تكون بره البيت) ..!.وتلك �إجابة برغم
طرافتها لكنها موجعة جد ًا ،فعندما تت�سلل
(ال�سعادة) لت�صبح خارج �أ�سوار الأ�سرة،
يت�ضح وب�سرعة �أن هنالك خلل ما ي�ستوجب
العالج ولو بـ(الكي)!.
و(الكي) هنا يق�صد به المواجهة المبا�شرة
ما بين الزوجين لمعرفة �أ�سباب ذلك
الفتور في العالقة وذلك التردي على الأقل
في الم�شاعر بين �أي منهما!.
عزيزي الزوج( ...ال�سعادة الزوجية)
لي�ست بحاجة لـ(ت�أمين) بقدر ما تحتاج
منك للقليل من االجتهاد لإ�سعاد زوجتك،
قل لها كلمة (حلوة) و�أنت ت�ستعد للخروج،
ا�شتري لها هدية ولو (بدون منا�سبة)،
حاول �أن تتعامل معها ب�شيء من العاطفة،
وال تتردد في �إظهار م�شاعرك الحقيقية
لها ،وال ت�سير خلف درب من �سبقوك
ممن يعتقدون �أن البوح بالم�شاعر للزوجة
(ين�سف ال�شخ�صية) ،فه�ؤال تحديد ًا لن
يجدي معهم (الت�أمين) نف�سه.
و�أنت عزيزتي الزوجة...رجا ًء ال تتعاملي
مع زوجك كـ(�صراف �آلي) ،حاولي �أن
ت�ستوعبي �أنه رجلك و�أمانك و�سندك في
هذا الدنيا ،وقللي كذلك من اال�ستهتار به
�أمام �صديقاتك ،فهو واجهة لك ،وال �أظن
�أنك تحبين �أن تكوني واجهة (مخدو�شة)..
واخير ًا ..حاولي �أن تقتربي منه ،و�أن
تغو�صي في عمق م�شاكله ..و�أن تتج�سدين
له دوم ًا كـ(حل) عندما تنفد كنانة حلوله.
�شربكة �أخيرة:
ال�سعادة الزوجية ت�شبه الت�أمين ،فكالهما
يحتاج لإدارة وعقلية متفتحة و�شفافية
و�صدق ،لذلك �أعزائي ال تبحثوا عن
(ت�أمين) ل�سعادتكم الزوجية ،بل ابحثوا
عن كيفية خلق تلك ال�سعادة لأنف�سكم
بالمقدار الذي يجعلكم تحافظون عليها
مدى الحياة.
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رسائل
جامعية
عنوان الدرا�سة:

تقويم �أداء �شركات الت�أمين في �ضوء م�ؤ�شرات معالجة المخ�ص�صات الفنية
(درا�سة حالة �سوق الت�أمين ال�سوداني)
ر�سالة مقدمة لنيل درجة دكتوراه الفل�سفة في الت�أمين2013 -م
ا�سم الطالب /عبد اهلل محمد عبد اهلل
�إ�شراف الدكتور /محمد يو�سف علي
�أدناه تلخي�ص لأهم ما ورد في الدرا�سة:
�أهداف البحث:
�أ .التعرف على تحديد المخ�ص�صات الفنية ل�شركات الت�أمين.
ب .التعرف على مدى ت�أثير �شركات الت�أمين بتقدير المخ�ص�صات الفنية.
ج .درا�سة مدى العالقة بين المخ�ص�صات الفنية وفائ�ض العملية الت�أمينية.
د .تحديد مدى مطابقة المعايير الم�ستخدمة فعلي ًا لتقييم الأداء مع المعايير
الدولية.
هـ .التعرف على مدى التزام �شركات الت�أمين العاملة في �سوق الت�أمين ال�سوداني
بالمعايير الدولية.
و .قيا�س قدرة الأداء الت�أميني على تف�سير وتحديد قيمة المن�ش�أة في �سوق
الت�أمين ال�سوداني.
�أهمية البحث:
ترجع �أهمية البحث �إلى الدور الكبير الذي يقوم به قطاع الت�أمين في الحفاظ

على نمو االقت�صاد القومي ،كما �أن
نجاحه ينعك�س �إيجاب ًا على االقت�صاد
القومي وي�ؤدي نجاح هذا القطاع �إلى
النمو الم�ستمر في الموارد االقت�صادية
للمجتمع ب�شقيها الب�شري والمادي.
ويمكن ح�صر الأهمية في الآتي:
تناولها لجزئية مهمة في �أداء �شركات
الت�أمين وهي المخ�ص�صات الفنية.
تعتبر عملية ح�ساب المخ�ص�صات
الفنية من �صميم العمل الت�أميني
وذلك لأنها تعتبر من �أهم �أدوات �إدارة
الأخطار في �شركات الت�أمين.

الع ـ ــدد الثالث  -فبراير 2015م
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ال�شركات ،في�ؤدي تقدير هذه المخ�ص�صات ب�أقل من الالزم �إلى ت�ضخيم �أرباح
ال�شركة .وعلى العك�س من ذلك ف�إن المبالغة قي تقدير المخ�ص�صات ب�أكثر من
الالزم يعني تخفي�ض �أرباح ال�شركة ،وفي كلتا الحالتين لي�س من م�صلحة �شركة
الت�أمين تقدير المخ�ص�صات ب�أكبر �أو �أقل من الالزم ،و�أن عدم الدقة في تقدير
المخ�ص�صات الفنية “مخ�ص�صات التعوي�ضات تحت الت�سوية مخ�ص�ص الأخطار
ال�سارية” والقيم الفعلية للتعوي�ضات الم�سددة والأق�ساط تحت التح�صيل .وت�ؤثر
عدم الدقة في عملية التقدير �سلب ًا على حقوق حملة الوثائق ومالك ال�شركة
ومتطلبات جهات الإ�شراف والرقابة� ،أي �إن عدم الدقة في تقدير المخ�ص�صات
�سوف يخلق نوع ًا من التعار�ض بين م�صالح حملة الوثائق ومالكي ال�شركة.

م�شكلة البحث:
تتكون م�شكلة الدرا�سة من محورين:
المحور الأول :يتمثل في الطبيعة
الخا�صة بعمليات الت�أمين عن تلك
الخا�صة ب�أي نوع �آخر من الخدمات
وهذا االختالف مرجعه �إلى
الخ�صائ�ص المميزة للن�شاط الت�أميني
والتي يجعل من ال�ضرورة التحقق من
قدرة �شركات الت�أمين على الوفاء
بالتزاماتها الم�ستقبلية �أمر ًا حتمي ًا
ال حياد عنه ،حيث ال يتحقق �ضمان
تلك القدرة تلقائي ًا ب�سبب طبيعة
تلك االلتزامات والخ�صائ�ص الفنية
المت�شابكة للعملية الت�أمينية ،و�أن
ا�ستخدام عدد من المتغيرات المحددة
لقيمة المن�ش�أة والتي تعك�س ب�صورة
مبا�شرة الم�ؤ�شرات المالية والت�أمينية
التي تحقق �صالحية اال�ستخدام في
مجال تحديد وتف�سير قيمة المن�شاة.
المحور الثاني :يتمثل في عدم الدقة
في تقدير المخ�ص�صات الفنية
ل�شركات الت�أمين �أن تظهر الح�سابات
الفنية والمالية نتائج غير حقيقية لهذه

�أهم النتائج التي تو�صل لها البحث:
عدم ا�ستقرار ال�سيا�سة االكتتابية لبع�ض �شركات الت�أمين العاملة في �سوق الت�أمين
ال�سوداني يقود �إلى تذبذب حجم �إنتاجها.
�شركات الت�أمين العاملة في ال�سوق ال�سوداني مقيدة ب�شروط وقيود معيدي
الت�أمين لأن معدالت احتفاظها �أقل من حدود الم�ؤ�شر الدولي لالحتفاظ.
�ضعف معدل تح�صيل الأق�ساط في �شركات الت�أمين ال�سودانية مما يعني �أنها
تعتمد ولحد كبير في مالءتها المالية على �أ�صل يمكن �أن ال يتحقق.
تكوين المخ�ص�صات الفنية وفق ًا للمعايير ال�سليمة يمكن �شركات الت�أمين من
زيادة طاقتها اال�ستيعابية.
ال ت�ستعين �شركات الت�أمين ال�سودانية بخبراء �إكتواريين عند ح�سابها
للمخ�ص�صات الفنية.
�أهم التو�صيات:
على �شركات الت�أمين ال�سودانية زيادة المخ�ص�صات الفنية حتى تكفي لواجهة
االلترامات التي تتمثل في حجم الأق�ساط عن العمليات المحتفظ بها.
على �شركات الت�أمين �أن ت�ستعين بخبراء �إكتواريين مخت�صين في ح�ساب
المخ�ص�صات الفنية.
ً
يجب على �شركات الت�أمين ال�سودانية �أن تقوم بتقييم �أدائها وفقا للمعايير الدولية
حتى يتثنى لها التو�سع في مظلتها الت�أمينية.
�ضرورة زيادة االحتياطيات لمواجهة التو�سع في االكتتاب حتى ال تتعر�ض �شركات
الت�أمين ال�سودانية للع�سر المالي ب�سبب الأخطار المترتبة عن زيادة حجم
المحفظة.
يجب على �شركات الت�أمين ال�سودانية التقليل من حجم الأق�ساط تحت التح�صيل
حتى تن�ساب تدفقاتها النقدية الداخلية ب�صورة �سل�سة.
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التفـكير
اإلبداعي
Innovative
Thinking

ب�شير �أحمد المختار
مدير �إدارة التخطيط الإ�ستراتيجي
�شركة الت�أمين الإ�سالمية

تحتاج كل م�ؤ�س�سة ربحية كانت �أو غير ربحية اليوم �إلى نقلة
كبيرة نحو الأمام لتحقيق التقدم واال�ستدامة ,وهما مطلبان
كلمة
عالم يختزل عوامل ومعيقات التقدم في
حيويان في
ٍ
ٍ
واحدة وهي المناف�سة.
ٍ
ولكي تناف�س في هذا الع�صر المتغير البد لك من و�سيلة فعالة ومنهج حيوي يكفل
لك المعا�صرة و�أحيان ًا ال�سبق في قراءة الم�ستقبل والتنب�ؤ بالفر�ص والمخاطر
الكامنة ,وهذا المنهج هو التفكير الإبداعي �أو التفكير الخالق.
الم�ؤ�س�سات التي تتبع التفكير الإبداعي تنمو مرتين �أ�سرع في مبيعاتها وتوظيفها
لمواردها من تلك التي تف�شل في �إتباع هذا المنهج ,وهذا التفكير الخالق في �أي
م�ؤ�س�سة يحتاج �أن يدار بطريقة تكفل توجيهه وتوظيفه وتفعيله وا�ستثماره.
الدرا�سات تقول �إن  %12فقط من الم�ؤ�س�سات تدير التفكير الإبداعي ،و�أن ن�صف
هذه الن�سبة هي التي ت�ستمر في هذه العملية عبر الزمن ،و�أن �إدارة التفكير الخالق
والإبداعي تنامت في الغرب ف�أ�صبحت منهج ًا �أكاديمي ًا يدر�س وتقوم البحوث
والدرا�سات حوله .فمث ًال فى العام 2012م كان ن�صيب �إدارة الإبداع في �أوروبا
ما يقدر بــعدد  200بحث وور�شة عمل ,ك�أكثر حقل حظي بالبحوث في عام واحد،
وهو ما ي�شكل تحدي لكل م�ؤ�س�سة تطمح في البقاء والتقدم والريادة� ,إذ البد لها

الع ـ ــدد الثالث  -فبراير 2015م

التفكير الإبداعي ي�شمل
القدرة على ر�ؤية العالقات بين
الأ�شياء لخلق فر�ص �إيجابية..

من ا�ستنباط طريقة لإدارة التفكير
الإبداعي والخالق الذي يرتبط
بالبحوث والدرا�سات وا�ستك�شاف
الفر�ص والتنب�ؤ بالمخاطر وتوظيف
التقنيات وا�ستحداث تقنيات جديدة
للديمومة في المناف�سة ,بل و�سبق
المناف�سين للح�صول على ر�ضاء
�أ�صحاب الم�صلحة من عمالء
وم�ؤ�س�سين وموردين وموظفين ومجتمع
وبيئة.
على �أن التفكير الإبداعي ي�شمل القدرة
على ر�ؤية العالقات بين الأ�شياء لخلق
فر�ص �إيجابية وا�ستغاللها ب�شكل �أمثل
يخدم �أهداف الم�ؤ�س�سة ويقود �إلى
تطورها ونموها و�إ�ستدامة نجاحها
وتفوقها على نظيراتها في القطاع
�أو ال�صناعة المعنية ,واليتعلق الأمر
ب�إبتكار منتج جديد فح�سب ,ولكن
القدرة على ا�ستحداث و�سيلة جديدة
لتطوير منتج �أو خدمة موجودة �أ�ص ًال
يعتبر �أي�ض ًا �إبداع في علم الإدارة
ويتعدى ذلك لي�صل �إلى �أي تح�سينات
نوعية في المنتج الموجود بحيث تزداد
قيمته في (عين الم�ستهلك).
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وهنا ين�ش�أ فرق ما بين الإبداع  Innovationواالختراع  ,Inventioفالإبداع هو
�إنتاج �شيء جديد ذي قيمة ويمكن ت�سويقه� ,أما االختراع فهو ا�ستحداث �شيء
جديد وقد يكون بال قيمة ،و�إن كانت له قيمة قد ال يجد فر�صته من القبول لدى
الم�ستهلكين .والقيمة المق�صودة هنا لي�ست بال�ضرورة قيمة مادية مح�ضة ,فمث ًال
البرامج ال�صحية والتعليمية والأمن وال�ضمان االجتماعي كلها �إبداعات ب�شرية
لي�ست ذات طابع مادي مبا�شر ولكن ت�ؤثر في م�ستوى الحياة لماليين الب�شر
وت�ضيف �إليهم قيمة ما.
في الوقت الذي يمكن �أن تتحقق المزايا التناف�سية لأي م�ؤ�س�سة من خالل حجمها
و�أ�صولها ور�أ�سمالها� ,إال �أن قدرتها على �صناعة المعرفة و�إدارة المعلومات وتطوير
المهارات وتجميع الخبرات هو المحك الذي يجعل هذه الميزات التناف�سية قوية
وم�ستمرة وباقية وتتح�سب �إلى الم�ستقبل وما يحتويه من فر�ص ومخاطر في عالم
ذي بيئة تتغير ب�سرعة كبيرة مع تدفق المعلومات وتبدل التكنولوجيا و�إ�صدار
الت�شريعات ،والتكيف مع كل هذه المتغيرات وا�ستك�شاف عالقاتها هو �أ�صل
التفكير الخالق ,بل �أن بع�ض الخبراء في المجال يقطعون ال�شك ب�أن الم�ؤ�س�سات
التي ال ت�ستثمر في برامج التفكير الإبداعي من �أجل ا�ستحداث منتجات جديدة
�أو خلق فر�ص ما لتح�سين خدماتها الموجودة ف�إنها ت�ضع م�ستقبلها في (�سكة
الخطر) ,ذلك �أن التفكير الخالق هو قرين النجاح وال�ضامن الأقوى للديمومة
.Ongoing Concern
ويكون الإبداع �أحيان ًا بالإتيان ب�شيء الي�ستطيع الآخرون فعله �أو ا�ستحداث
طرق وعمليات �إنتاج جديدة �أقل تكلفة من ناحية المادة والزمن والجهد مقارن ًة
بالمناف�سين .معروف �أن ( )city bankهو �أول بنك ابتكر ال�صراف الآلي,
وبمرور الوقت قلدته البنوك الأخرى في هذا الم�سار ,و�صار المنتج معيار ًا لكل
البنوك و�شاع ا�ستخدامه ف�أ�صبح من المهم البحث عن ميزة جديدة مبتكرة
لتحقيق ال�سبق ,وهكذا ت�ستمر العملية الإبداعية في البحث عن معايير جديدة،
وهكذا ت�ستمر المناف�سة في ال�سوق من �أجل �إر�ضاء العميل واال�ستحواذ على �أكبر
ن�صيب ممكن في ال�سوق.
والعملية الإبداعية تبد�أ بالبحث العلمي المنظم ومن ثم تحديد الخيارات
الممكنة كمخرجات لهذا البحث واختيار �أف�ضلها وتوفير الموارد الالزمة لتطبيق
هذا الخيار ،و�أخير ًا الح�صول على القيمة والمنفعة من هذا التطبيق.
يظل التفكير الإبداعي الخالق هو المحرك الأول للأعمال والأن�شطة في كل
الم�ؤ�س�سات التي تطمح للتقدم وتن�شد التو�سع وهو يحتاج �إلى توجيه لكي يحقق
وظائفه.
في هذا التوقيت من تطور الإن�سانية ال يكفي �أن تعمل بال �أخطاء وتظن انك قد
ت�سيدت ال�سوق ،بل يجب �أن تبحث عما هو �أف�ضل من مجرد ت�صفير االخطاء
والعيوب ،لأن ذلك يعني فقط انك �أجدت واتقنت ما هو موجود لديك ولكن يظل
ال�س�ؤال ما هو الجديد الذي تده�ش به العميل وال�سوق وكذا المناف�سين؟ وال تتم
الإجابة على هذا الت�سا�ؤل �إال عبر االبتداع المفيد.
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الصورة تحكي

�صاحب ال�سمو الملكي الأمير الدكتور .محمد الفي�صل �آل �سعود...

أعقلها وتوكل..
ل�سان حال �سموه في �إفتتاح برج ال�شركة  -بورت�سودان 2012

الع ـ ــدد الثالث  -فبراير 2015م

طرائف تأمينية
	�أحد العمالء �أر�سل �إلى �شركة الت�أمين خطاب ًا يخبر فيه ال�شركة بالحادث
الذي وقع له فقال� :إنني مجبر �أن �أخبركم ب�أنني ارتكبت حادث �سير �ضد
�أ�صدقائي و�أن زوجتي ال تعلم بهذا الحادث وال ينبغي لها �أن تعلم ،و�أنا �أثق
بكم ك�شركة وفي تفهمكم �أنكم لن تخبروها ف�أنتم بالت�أكيد لن ت�ضيعوا �شرف
رب الأ�سرة!!
كان يتحين الفر�ص للنيل من زوجته فكتب ل�شركة الت�أمين ما يلي :لقد
ت�سلمت ت�صريح الحادث الخا�ص بزوجتي وقد بذلت في تعبئته عنايه فائقة
ووقت ًا كبير ًا ,لأثبت لكم �أنها مذنبة في ارتكاب الحادث وم�سئولة عنه م�سئولية
كاملة.
�أحدهم حرر �إلى �شركة الت�أمين خطاب ًا يبرر فيه كيفية ح�صول الحادث له
فكتب( :ر�أيت الباب قادم ًا نحوي ب�سرعة عالية ولم �أ�ستطع تجنبه فخبط في
ر�أ�سي ونتجت الإ�صابة).
�أحدهم يبرر ل�شركة الت�أمين �سبب ك�سره زجاج �سيارته فقال� :أغلقت �سيارتي
و�أردت الدخول فيها من �أجل فتحها من الداخل»
كتب ي�س�أل �شركة الت�أمين :وثيقة الت�أمين الخا�صة بي انتهت قبل �سنة و�أريد
�أن �أعرف هل ما زالت مركبتي م�ؤ َّمن عليها �أم ال؟! «.
يعترف بحظه ال�سيئ مع �شركة الت�أمين ولكنه ي�ست�سمحها بالموافقه على
�إلغاء الوثيقة فكتب قائ ًال« :ب�صفتي �أ�سو�أ عميل جديد ل�شركتكم ( 9حوادث
�سير في �سنه واحدة) ف�إنني �أتمنى �أن تكون لديكم الرغبة في �إجابة طلبي
هذا ب�إلغاء وثيقة الت�أمين وذلك قبل انتهاء مدتها».
	�أحدهم ي�شرح ل�شركة الت�أمين نوع الحادث الذي تعر�ض له فكتب« :كنت
�ضحية لحادث عمل حينما وقع لي الحادث و�أنا في قيلولة تحت ظل �شجرة».
وختام ًا� ,إليكم الت�سا�ؤل البرئ الذي طرحته �إحدى العميالت على �شركة
الت�أمين بعد ده�سها �سائق دراجة فكتبت محتجة�« :أنا منزعجة ب�سبب عدم
دفعكم التعوي�ض لل�ضحية بد ًال عني بحجة �أنني لم �أرتد نظارة ،و�أن رخ�صة
قيادتي مكتوب فيها مالحظة �أنني �أرتدي نظارة ..و�أنا �أ�ؤكد لكم �أنه لي�س
خطئي �أنني ده�ست �صاحب الدراجة ف�أنا لم �أره مطلق ًا.

بقلم .هدى �إبراهيم الحوري
�إدارة المطالبات
�شركة الت�أمين الإ�سالمية
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�أبراج �شركة الت�أمين الإ�سالمية
بيئة عمل مثالية لخدمة العمالء

قال الأ�ستاذ الفا�ضل عثمان اب�شر مدير �إدارة الإ�ستثمار ب�شركة الت�أمين الإ�سالمية ان
ال�شركة تمتلك عدد ًا مقدر ًا من الأرا�ضي والمقار و�أن �سيا�سة ال�شركة في الإ�ستثمار
العقاري نابعة من كونه �آمن ًا وم�ستودع ًا للقيم المالية.
�إلى ذلك �أ�ضاف الفا�ضل ب�أن عدد ابراج ال�شركة حالي ًا يبلغ �ستة �أبرا ج في كل من
(الرئا�سة –ال�صناعات –بورت�سودان –مدني �-سنار -ك�سال) م�ضيف ًا ب�أن العام
الحالي �سي�شهد ان�شاء ثالثة �أبراج �إ�ضافية.
مدير �إدارة الإ�ستثمار ب�شركة الت�أمين الإ�سالمية:
ابراج الشركة ستصل لتسعة ابراج
بنهاية العام 2015م..

الع ـ ــدد الثالث  -فبراير 2015م

العنوان �أعاله من�سوب لعمل تجاري ولكنه
�إعالن �إبداعي خا�ص ب�صابون وايد
المعروف ،وير�سخ مفهوم ت�أثير الإعالن
و�سحره الجاذب الذي ي�ستنطق ال�صخر
الع�صي كما قال ال�شاعر الح�سين الح�سن
طيب اهلل ثراه .وقد ال ي�صدق الكثيرون
�أن الإعالن الذي نجل�س �أمام ال�شا�شات
�أو ن�ستخدم �أجهزتنا النقالة لم�شاهدته
واال�ستمتاع به �أ�صبح علم ًا من العلوم
التطبيقية المهمة .وبح�سب درا�سات
كثيرة عنه ف�إنه يت�شابك مع مفاهيم
متنوعة في الحياة ،وكل يجد فيه �ضالته
من زاويته التي ينظر بها �إليه..عموم ًا قد
ت�ستغرقنا تفا�صيل �إذا �أردنا �أن نتحدث
عن �أنواعه و مقارنته بفنون الإعالم
الأخرى والأدوات الم�ستخدمة في تحرير
�أي منها ،ولكن في حكم الم�ؤكد �أن
هنالك نوعين من �أنواعه ي�سيطران على
�أ�شكال العمل الإعالني ب�صفة عامة هما:
الإعالن المبا�شر وغالب ًا ما تكون �أدواته
الخبر والتقرير ،وفيه ت�سرد الوقائع كما
هي م�صحوبة بال�صورة �أو الم�ؤثرات
المختلفة �أحيان ًا� .أما الآخر فهو الإعالن
الإبداعي وما �أدراك ما الإبداع بالن�سبة
للإعالن ...حيث ي�ستخدم المعلنون فيه
�أ�سلوب ًا مغاير ًا في الجذب يقوم على
تو�صيل الفكرة بطريقة غير مبا�شرة
ولكنها ذات ت�أثير �أطول وجاذبية عالية.
هذه هي �أبجديات الإعالن كعلم حديث،
ولكن علينا �أن نعترف �أن ت�أثيراته قد
تعدت حدود المر�سوم وبف�ضل الميديا
وو�سائلها �أ�صبح مثل الهواء الذي نتنف�سه
عبر كل المنافذ ننجر �إليه في ر�ضى
ونبحث عنه قبل �أن ي�صلنا ،بل �أحيان ًا
نتح�س�سه قبل �أن يالم�س �أج�سادنا....
ولك عزيزي القارئ �أن تعود بذاكرتك
لأي �إعالن يرت�سم بداخلها لترى مدى
ت�أثيره في حوا�سك الخم�س� ،أول�سنا من
�سكان هذا الكوكب الذي �أ�صبح مثل
البيت الواحد ن�أكل ون�شرب ونتعطر
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ما في
WIDE
�سماعي ًا وب�صري ًا ،متعة زائلة كالبرق
الخلب ،ولكنا م�شدودون �إليها حتى
الثمالة ،و�إال فانظر مرة �أخرى لبيوت
ال�صفيح والع�ش�ش المبنية من حزم
الق�ش القديمة ،والتي تظللها بال �شك
كثير من مظاهر الفقر والعنت ،حتم ًا
�ستجد �أطباق ًا ف�ضائية تعلو ر�ؤو�سها
لتدلل على �أن الإن�سان في هذا الكوكب
�أ�صبح كائن متلقي ال �إرادي للأ�سف
رهن �إ�شارة دائرة كهربائية ال فكاك
منها �إن لم يحاول بنف�سه فك �شفرتها
�أو يتخذ موقعه المنا�سب منها.
هذه فذلكة �ضرورية في ق�صة ن�ش�أة
الإعالن وت�أثيره .وما دعانا لال�ستطراد
هو عدم اهتمام الجهات الت�أمينية في
ال�سودان به كو�سيلة منا�سبة لجذب
النا�س والمجتمعات ،ولنقلهم عبرها
لدائرة التعريف بالت�أمين واالعتماد
عليه.
في الدول المتقدمة ب�صفة عامة يعتبر
الإعالن �ضرورة من ال�ضرورات ،له
ثقافته التي ال تنف�صل عن �سيا�ساته
الأولية ،بل يكاد يكون واحد ًا من
�أبجديات التعريف بالخدمات
الت�أمينية ،بمعنى �أن يجد �أي �شخ�ص ما

د� .سلوى ح�سن �صديق
مدير �أكاديمية ال�سودان لعلوم الإت�صال

يحتاجه من معلومات عن الجهة التي
تكفل له النظام الت�أميني المنا�سب.
وبب�ساطة هو الو�سيط في كل الخدمات
التي تقدم للم�ستفيدين ،وهي �شراكات
م�ستقرة ومن�سابة في ي�سر� .أما نحن
فما زلنا نتعامل مع تلك الثقافة بتقديم
الأرجل وت�أخيرها ،ال ل�سبب غير الزهد
فيه من قبل �شركات الت�أمين ،وربما
�أي�ض ًا لعدم التقدير الجيد لت�أثيره
ال�ساحر ومردوده ال�سريع ،وهي �أزمة
خا�صة بنا وحدنا ،و�أنا مثلك عزيزي
القارئ �إذا ما �أردت �أن �أ� ِّؤمن على �شيء
�س�أ�ضطر ل�س�ؤال الأ�صدقاء و�أفكر �ألف
مرة هل هذا حالل �أم ذاك؟ �أ�سئلة ال
ح�صر لها حتم ًا �ستراودني عن الت�أمين
على الحياة والمقتنيات ب�أنواعها وعن
المردود وال�ضمانات.
هي �إذن دعوة للمراجعة ل�شركات
الت�أمين بمختلف ت�صنيفاتها لتراجع
نف�سها وموقفها ،وتثق في �أن ما تبذله
في الإعالن باليمين �سي�أتيها بال�شمال
وعلى �ضماناتي و�ضمانة الآخرين ،و�إال
فا�س�ألوا �أهل االت�صاالت والم�ستهلكات
في وايد.
ب�أنواعها ......وما ّ
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قاليـــري

معار�ض البكالريو�س..
كلية الفنون الجميلة والتطبيقية
جامعة ال�سودان للعلوم والتكنولوجيا 2014م

الع ـ ــدد الثالث  -فبراير 2015م

ا�ستيقظ �صباح ًا بعدما هجرته
الإغما�ضة وق�ضت م�ضجعه ليلة الأم�س
وقد تناثر فيها ف�ؤاده المنفطر يرجو
جمع ًا على �شعث من م�شاغل الحياة
ومطلوباتها الالمتناهية وت�صاريف
الأقدار ويدها الطولى� ،إذ لم يم�ض
�أ�سبوع على حادث ابنه وهو يقلد
الم�صارع جون �سينا ويحلم ب�سواعد
و�صدر ناتئ وهو على نحول �أ�صاب منه
ال�ساعد بك�سر من �سقطة �شقاوة كلف
جبرها حا�ضر المال وم�ستدانه....
و�أم�س الأول يزداد الطين بلة وقد
ته�شمت �سيارته الجديدة بعدما
�أ�صابها بال�ضرر �سائق �شاحنة �أقل
و�صف لقيادته المتهورة �أنه مخبول !!!
تراءت الم�شاهد �سريع ًا على نواظره
الدامعة بغ�شاوة الحزن المو�شى بكدر
الحياة ،فالزمان والمكان موثق لجزع
حادثة الليالي يوم �شب اللهب في الكوخ
الخ�شبي في الحديقة الخلفية من منزله
وكاد يق�ضي على ح�صاد القمح وال�شعير
وهو م�ؤونة عام كان �سينذر بمجاعة بال
�شك ...والنيران تمد �أل�سنتها ال�ساخرة
وال يخمد �أوارها �إال �أمطار خريف
ال�سودان عام 2014م وهي بدورها
فا�ضت على نحو ا�ستحال ل�سيول جارفة
في �أحياء مرابيع ال�شريف و�شمال
بحري وغرب �أمدرمان ...وت�صدعت
البنايات على �أح�سن حال �إن لم تبدو
كقطعة جليد كبيرة في المحيط وتذوب
رويد ًا رويد ًا حد التال�شي ،فقال خطيب
الجمعة� :أكثروا من الدعاء طلب ًا للأمن
وطم�أنينة النف�س وزوال الخوف ،وعلق
�أحد ال�سا�سة� :أمطار خير وبركة!
واختلطت الم�شاهد ب�شاهد من ال�سيرة
النبوية �أعاد توازن الرجل ..ففي
ذات م�ساء فزع النا�س في المدينة

المنورة على �أ�صوات ا�ستغاثة ولهفة
فهرعوا �إلى م�صدر ال�صوت وقد
�سبقهم الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم
�شهامة و�شجاعة ومروءة فيما يرويه
حديث ثابت بن �أن�س (لن تراعوا
لن تراعوا) .والأمان �أحد ال�شمائل
المحمدية التي الذ بها �أهل ال�سودان
المعروفون بمحبتهم الغامرة للر�سول
الكريم� ،إذ نجد في طرائق المت�صوفة
�أدعية طلب ال�شفاعة (الأمان الأمان
يا ر�سول اهلل الأمان) ومن ذلك رقية
الأمان (من تكن بر�سول اهلل ن�صرته
�إن تلقه الأ�سد في �آجامها تجم)
وفي ال�سياق مديح العارف باهلل
ال�شيخ البرعي (م�صر الم�ؤمنة ب�أهل
اهلل) وهم ال�صالحون الذين �أمنوا
م�صر ف�أوتيت عظيم المكانة بالعلم
والعلماء.
والحياة المدنية على تعدد �شعابها
وممار�ساتها �أ�صبحت ال تحتمل
الخ�سارة �أي ًا كانت على كثرة المطالب
و�شح الموارد المالية ،وال نكاد
نجد في الدول المتقدمة �شخ�ص ًا
ال يحرز ممتلكاته بوثيقة ت�أمين،
�أما عندنا فما زلنا ال ننتفع بالحق
الت�أميني �إال في حدود ما ي�ضمن لنا
ت�شغيل ال�ضروريات كال�سيارة مث ًال
�أو ا�ضطرار ًا لت�أمين ال�سفر في حال
كونه �إجباري ًا لبع�ض دول �أوروبا.
�إن الممار�سة الفعلية �أبانت ق�صور ًا
في فهم الثقافة الت�أمينية التي تقوم
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لن
تراعوا

بقلم :يا�ســــر جــــــدو

على مبد�أ التكافل والتعاون ،و�أن
الق�سط الت�أميني يدفع بنية التبرع،
وبذلك ف�إن �شركات الت�أمين تبلغ
المجتمع م�أمنه ،وما �أ�ضر النا�س
�إال قدريتهم المطلقة وقولهم (ما
بتح�صل حاجة) ادعا ًء بالتوكل على
تواكل ،و�أقول عزيزي القارئ عليك
ب�إ�صدار وثائقك الت�أمينية للت�أمين
الطبي وال�سيارة والمنزل والمتجر
�ضد الحريق وال�سرقة ...ثم �أعقلها
وتوكل  -وتذكر..

(ت�أمينك ع�شان �سالمتك).
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يا بالش

الفـــــــــــاتح جبرا
في بالدي كل �شيء ممكن ..حتى و�إن كان
غير متوقع البتة ...في ع�صر يوم غائم
جميل قرر العبد هلل زيارة �صديقه (�ص)
الذي عاد م�ست�شفي ًا من بالد برة بعد �أن
�أجرى عملية في القلب كللت بالنجاح،
في �شارع الإنقاذ الف�سيح ببحري قمت
بركن العربة في �أق�صى اليمين (ركنة
معلمين) ودلفت داخ ًال �إلى منزل �صديقي
الذي وجدته في معية نفر من الأ�صدقاء
يت�سامرون ،ولم تم�ض دقائق قليلة حتى دخل
�إلى �صالون المنزل حيث كنا (طفل) �صغير
ي�صيح:
العربية الحمراء �صدموها
على الرغم من �أن عربتي حمراء فاقع لونها
�إال �أنني قد ا�ستبعدت الأمر فما من �سبب
واحد يجعل عربتي (ت�صدم) فقد تركتها
في �أق�صى يمين ال�شارع تجل�س في �أمان
اهلل( ،لكن قلبي �أكلني) فقمت م�سرع ًا
ال�ستطالع الأمر لأجد �أن العربة (عربيتي
ذاااتا) ،و�أن �أحدهم وهو �شاب يافع يقف
�أمامها وهو (يرجف) ،بينما (البوك�س)
الذي كان يقوده قد عانق عربتي عناق ًا حار ًا
و (ك�شاها) م�سافة ال تقل عن ع�شرين متر ًا.
ح�صل خير يا �إبني ..ب�س باهلل وريني عملتها
كيف؟

�أخبرني (ال�شاب) وهو ال يزال في حالة ذهول ب�أنه فقد (التوازن) وهو يرد على ر�سالة في
(الوات�ساب) ،يبدو �أن (ولدنا) كان ي�سير ب�سرعة �شديدة �إذ �إن �شكل العربة يوحي ب�أنها قد
تعر�ضت لأحد �أ�سلحة الدمار ال�شامل حيث اختفى الجزء الخلفي منها بقدرة قادر!
�أم�سكت بهاتفي وات�صلت على (�أخواننا) في ( )999لأطلب منهم ح�ضور �شرطة (المرور)
وجاءني الرد في ر�سالة م�سجلة:
لالت�صال ب�شرطة النجدة ات�صل على الرقم !! 999
فقلت في داخلي :باهلل ..يعني ما  999؟ ..من الوا�ضح �أن هنالك خل ًال ما في كبانية �شرطة
النجدة ،فطلبت من �أحد ال�شباب الحا�ضرين (ي�شوف لينا بولي�س) وقد كان ،حيث جاء رجل
مرور وذهبنا جميع ًا �إلى ق�سم المرور لت�سجيل الحادث.
لم ت�أخذ الإجراء�آت داخل الق�سم وقت ًا طوي ًال ،حيث طلب مني الح�ضور في اليوم التالي
لمقابلة المهند�س من �أجل كتابة تقرير الأجزاء التالفة لتقديمه ل�شركة الت�أمين ،وبالفعل
جاء المهند�س في اليوم التالي وهو يحمل ورقه وقلم ًا ..لف حول العربه وبد�أ ي�سجل الأجزاء
التالفة وقام بت�سليمي التقرير بعد �أن عر�ضه على النيابة!
حملت التقرير وذهبت به �إلى (حبايبنا) �شركة الت�أمين الإ�سالمية – فرع الجمهورية حيث
يتم ا�ستقبال العمالء بترحاب وتهذيب �شديدين ،طلبوا مني �أن �أقوم بعر�ض العربة على
(مهند�س الت�أمين) ،قلنا :مالو نم�شي ..جاء (المهند�س) وهو يحمل ورقه وقلم ًا ..لف حول
العربة وبد�أ ي�سجل الأجزاء التالفة وقام بت�سليمي التقرير! ال�ضهرية ،ال�صدام الأمامي،
ال�صدام الخلفي ،الخطرات يمين و�شمال ..الم�ش عارف �إيه!
ولما كان على العبد هلل �أن يقوم ب�إح�ضار (تالته) فواتير (بالإ�سبيرات) فقد ق�ضى يومه
(كووولو) بالمنطقة ال�صناعية حتى تح�صل عليها و�سلمها الم�س�ؤولين ب�شركة الت�أمين
الإ�سالمية فرع الجمهورية والذين يقومون ب�إنهاء المطالبات وت�سليم (ال�شيكات) في وقت
قيا�سي ...وقد كان! في اليوم التالي حمل العبد هلل (�شيكاتو) وذهب �إلى ور�شة (البربري)
وكيل (العربة) ،جاء المهند�س لكنه لم يكن يحمل (ورقة وقلم ًا) فقط بل �أدوات فح�ص
متكاملة ..قام برفع العربة عالي ًا (بالهايدروليك) وبد�أ ي�سجل الأجزاء التالفة ...ثم قام
با�ستخراج (الفاتورة) والتي بلغت ثالثة �أ�ضعاف ما ت�سلمته من �شركة الت�أمين؟
حملت الفاتورة غا�ضب ًا متجه ًا لرئا�سة ال�شركة� ..إال �أن الغ�ضب قد زال تمام ًا من ب�شا�شة
اال�ستقبال وحفاوته.
قلت لهم:
مهند�سكم ده يجي �شايل ليهو ورقه وقلم عايزني �أديهو �إمالء؟ كان مفرو�ض يدخل تحت
العربية وي�شوف الحاجات الباظت �شنو؟؟؟
تقبلوا حديثي بروح (ريا�ضية) ،قاموا با�ستالم العربة (لت�صليحا) في �أحد الور�ش التي
يتعاملون معها وتم تو�صيلي �إلى منزلي بعربة (المدير) – البرادو -م�ؤكدين لي ب�أن العربة
�سوف تجهز في �أقرب وقت ...ودي �شركة الت�أمين وللال بال�ش!!!
ك�سرة:
ق�صة المهند�س بتاعكم البجي �شايل ورقه وقلم ويلف حول العربية دي خلو بالكم منها
ع�شان يوم ح يكتل ليهو بال�صورة دي زول!!
ك�سرة ثابتة (قديمة)
�أخبار ملف خط هيثرو العند النائب العام �شنو(وووو وووو وووو وووو وووو وووو وووو)(+وووو)
(+وووو) +و.
ك�سرة ثابتة (جديدة):
�أخبار تنفيذ توجيهات ال�سيد الرئي�س بخ�صو�ص ملف خط هيثرو �شنو(وووو وووو
وووو)(+وووو)(+وووو)+و.
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