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..Aنا الأوفياAقرا
الخام�ضة  اإطاللتها  في  (الوثيقة(  ت�ضدر 
يتحدى   kجديدا  kمولدا تحرر  بذل∂  وهي 

عثرات �ضناعة المجالت في ال�ضودان.
مبعث¬  (للوثيقة(   Aم†ضا كل  ولكن... 
و�ضوؤالكم,  المعرفية  وم�ضاهماتكم  حر�ضكم 

(متى ت�ضدر الوثيقة( ? 
 :Çي القارõيõع

خا�س  مل∞  العدد  هذا   íمالم اأبرز 
رثت¬  ال†ضريرالذي  الراحل  للبروفي�ضور 
التاأمين  �ضركات  واأروقة  العلم  مجال�س 
والن�سا• الإقت�ساد… لي�ص في ال�سودان ولكن 
 Aالمعمورة... لجهود√ في اإر�ضا Aفي كل اأرجا
مرجع  وال†ضرير  التكافلي  التاأمين  تجربة 

وحجة.
اإلى  ت†ضا±  Zنية  م�ضاهمات  عن   kف†ضال
جانب  اإلى  المجلة  في  الثابتة   Üالأبوا
كاإ�ضافة  الحدود   êخار �ضركائنا  م�ضاهمات 

معرفية ت�ضبر Zور �ضوق التاأمين ال�ضوداني.
�ضكراk لأنكم قراA الوثيقة 

الت�سميم والإخراج الفني
 �سهاب اإبراهـــــــيم الكندي
0910600744

إستهالل
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قال االأ�شتاذ حممد ح�شن ناير رئي�س جمل�س 
جمل�س  اأن  االإ�شالمية  التاأمني  �شركة  اإدارة 
ل�شركة  اال�شرتاتيجية  اخلطة  اأجاز  االإدارة 
 2020-2016 لالأعوام  االإ�شالمية  التاأمني 
اال�شرتاتيجيات  من  تعترب  باأنها  م�شيفًا 
تن�شجم  واأفكار  روؤى  قدمت  وقد  ال�شاملة 
ال�شركة  وم�شتقبل  الع�شر  متغريات  مع 
التاأمني  �شوق  والتفرد يف  التقدم  تن�شد  وهي 

قدمت  اخلطة  الأن  ونوعًا،واأ�شار  كمًا  كبري  منو  وحتقيق 
ميكن  حلوال  وقدمت  وحقائق  واقع  على  مبنية  تنبوؤات 
بعمر  حمدد  زمني  مدى  يف  نتائجها  وقيا�س  تطبيقها 
اال�شرتاتيجية التي جاءت حتت �شعار )نثق يف قدراتنا...

وهدفنا النمو...واإ�شعاد املتعاملني( 
خالل  من  ت�شعى  ال�شركة  اأن  ناير  ح�شن  حممد  واأكد 
جتربتها املهنية واإرثها املعريف اإلى حتقيق التفوق والتميز 
حتقيق  اأجل  من  وت�شابق  والعمليات  االأن�شطة  جميع  يف 
وبناء مركز اإ�شرتاتيجي قوي ومتميز يحقق النمو والبقاء 
وحت�شني وتطوير االأداء يف ظل البيئة التي تعمل فيها والتي 

احلادة  واملناف�شة  امل�شتمر  بالتغري  تت�شم 
على �شوق حمدود حيث يتطلب اإجناز هذه 
االأهداف اأن متتلك ال�شركة روؤية م�شتقبلية 
عميقة ور�شالة وا�شحة واإ�شرتاتيجية نافذة 
ت�شتطيع من خاللها اإيجاد مكانتها الطليعية 
كرائدة  ومن�شئها  مبتدئها  على  املرتكزة 
التكافلي بجانب حماذاتها  التاأمني  لتجربة 
وما  املعرفة  اإقت�شاد  واإ�شرتاطات  لتطور 

يحيط به من فر�س وخماطر.
خربات  من  يتوفر  ما  على  م�شتندة  اخلطة  باأن  واأردف 
ومعارف ومعلومات حول واقع واإمكانات ال�شركة بجانب 
�شابقة، ف�شاًل عن  و�شعه من خطط  ما مت  اإ�شت�شحاب 
اأن اخلطة تت�شق مع عنا�شر ومكونات العملية الت�شغيلية 
ال�شركة  يف  العنا�شر  لهذه  الكمية  بالتوقعات  م�شمولة 
بجانب و�شع معامل وموؤ�شرات املكانة امل�شتقبلية لل�شركة 
ومرجعيات لقيا�س االأداء والتطور باالإ�شافة اإلى عمليات 

التقومي.

إضـــــاءات..

رFي�ض ‹ل�ض اإدارة �شركة التاأمني الإ�شـــــــالمية.. ـــــــمد M�شن ناير:

خطة الشركة اإلسرتاتيجية اخلمسية حتقق التفوق والتميز املؤسسي 

كمال  الدكتور  اأكد 
املدير  كرمي  جاد 
التاأمني  ل�شركة  العام 
اجتماع  اإن  االإ�شالمية 
رقم  امل�شرتكني  هيئة  
الذي  2014م  للعام   35
املا�شي  مايو  يف  عقد 
قبواًل  وجد  باخلرطوم 
عر�س  نتائج  يف  كبريًا 
ومناق�شة القوائم املالية 
اأ�شادوا  امل�شرتكني  باأن  م�شيفًا   ال�شركة  اأعمال  ونتائج 
مليون   34 يفوق   الفائ�س  يف  لنمو  ال�شركة  بتحقيق 
جنيه   وزيادة يف  اإكتتابها  الذي بلغ 334،139،575 ج  

الى  جانب  التو�شع  الذي �شهدته  ال�شركة  يف  فروعها  
  - )ال�شناعات   من   كل   يف   جديدة   مقار  وت�شييد  
مرده  النجاح   هذا   باأن   ك�شال (  م�شيفًا    - �شنار  
يحقق   مبا  من�شوبيها   وتدريب    االإدارات   ترابط  الى  
والءهم  ويوؤكد  اإنتماءهم  لل�شركة   م�شريًا الأن  ال�شركة  
متتلك  اأميز  الكفاءات   املهنية واملعدات التقنية ملمحًا  
االأقليمي   بخلفية  جتربة  للتمدد   ال�شركة تخطط  الأن  
يف   اإ�شالمية  تاأمني  �شركة   كاأول   وعراقتها   ال�شركة  
العامل  وطلب  العديد من ال�شركات االقليمية  النظرية  
للعمالء  االإ�شتئنا�س   بتجربتها، وقطع جاد كرمي وعدًا 
ومتيزها  نه�شتها  يف  ال�شركة  توا�شل  باأن  والعاملني 

لتحقيق الريادة املن�شودة.

املدير العام ل�شركة التاأمني الإ�شالمية: 
الدول اإلقليمية تطلب اإلستئناس بتجربتنا..ونتائج اعمال الشركة حتــــوز رضا املشرتكني 
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قال  العقيد عبد اهلل عبد 
�شرطة  مدير  الرحمن 
�شراكة  اإن  اأمبدة  مرور 
�شركة  مع  املرور  اإدارة 
حتمل  اال�شالمية  التاأمني 
تتمثل  اإ�شرتاتيجية  اأبعادًا  
التاأمني  متالزمة  يف 
مثمنًا  املرورية  وال�شالمة 
جمال  يف  ال�شركة  جهود 

عبور  ج�شر  الأهمية  م�شريًا  االإجتماعية،  امل�شئولية  ان�شطة 
ورعايتها  الفتيحاب  ال�شركة مبنطقة  �شيدته  الذي   امل�شاة 
الفطر  عيدي   خالل   املركبات  وتفويج  املرور  الأ�شابيع 
�شركة   نظمتها  التي  الفعالية  لدى  ذلك   واالأ�شحى،  جاء 
التاأمني االإ�شالمية  يف نوفمرب املا�شي   مبقر فرع ال�شركة 
ب�شوق ليبيا باأمدرمان حيث �شملت حلقة جماهريية تفاعلية 
حم�شورة �شمن  ن�شاطها للم�شئولية االإجتماعية يف م�شروع  
رفع الوعي  التاأميني  حتت  �شعار )تاأمينك  يحميك( وقد  
ممثلة   املرور   �شرطة  من   ال�شركة   �شركاء  فيها   �شارك  

عبد  اهلل  عبد  �شرطة   العقيد   يف   
الرحمن  مدير �شرطة مرور اأمبدة  
اأمني  موؤمن   اآدم   يحي   وال�شيد  
وعدد  ليبيا  ب�شوق  التجارية  الغرفة 
ف�شاًل  والتجار   االعمال   رجال  من 
وال�شركات  البنوك  مديري  عن  
مبنطقة �شوق ليبيا الى جانب طالب  
كلية التاأمني بجامعة النيلني الذين  
اإلى  وتقربهم   ال�شركة   ترعاهم 

اأن�شطتها واأعمالها  لعموم الفائدة  املهنية.
اإدارة   مدير  الوهاب  عبد  خالد  االأ�شتاذ   اأكد  جانبه  من 
اأحد  يعد  التاأمني   اإن  بال�شركة  االإ�شرتاتيجي   التخطيط 
معايري  قيا�س التمدن  لدى  ال�شعوب املتح�شرة، داعيًا رجال 

االأعمال ل�شرورة  اأالإنتباه الأهمية تاأمني حمالهم التجارية . 
وجوائز  م�شابقة   قدمت   ال�شركة   اأن  بالذكر  جدير 
للح�شور كما كرمت عددا من ال�شخ�شيات ورجال االأعمال 
قدمت   التي   الكوميدية  ترياب  فرقة   بجانب  واملوؤ�ش�شات 

اأعماال  درامية  وكوميدية ل�شرح  ثقافة التاأمني .

)تأمينك حيمـــــيك(

املا�ضي  نوفمرب  يف  الإ�ضالمية  التاأمني   �ضركة  �ضاركت  
الثاين   الثقايف   الأكادميي   ال�ضبوع   يف  ختام  فعاليات  
من  الأ�سبوع   اأن�سطة  ودعم   برعاية   النيلني   بجامعة  
الرب�ضورات  يف   املتمثل   والفني   املايل   الدعم  حيث  
والو�ضائل  التعليمية  الى  جانب  حما�ضرة  حول  اعادة 
اعادة  اإدارة   من   النور   عادل  الأ�ضتاذ  قدمها   التاأمني  

التامني  بال�سركة .
وقال  الأ�ضتاذ  عبد ال�ضالم  بو�س  رئي�س  ق�ضم  البحوث  
يف   دورها  �سميم   من   تاأتي   ال�سركة   م�ساركة   اإن  

من اأدوارها للم�سئولية الإجتماعية يف اجلامعات ال�سودانية:

التاأمني الإ�شالمية ترعى ا�شبوع التاأمني بجامعة النيلني وت�شارك مبعر�ض تاأميني يف جامعة اخلرطوم 
م�سرعها  الإ�سرتاتيجي  اخلا�ص برفع الوعي  التاميني  
برعايات  �ساركت   واأن  �سبق   ال�سركة   ان  اإلى  منوهاً 

مماثلة  يف كل  من  جامعة ال�ضودان واخلرطوم .
جدير بالذكر  اأن  رئي�س  ق�ضم  التامني  بجامعة  النيلني  
اإهتمامها  بطالبه  داعياً  ال�سركة  و�سكر   اإ�ستقبل  وفد  

ملزيد  من  التعاون  امل�سرتك .
كلية  معر�ص  يف  ال�سركة  �ساركت  ال�سياق  ذات  ويف 
اخلرطوم  جامعة  والإجتماعية  القت�ضادية  الدرا�ضات 
واأ�ستهدفت  املختلفة  التاأمينية  اأن�سطتها  عك�ست  حيث 
ن�سر ثقافة التاأمني لدى الطالب بجامعة اخلرطوم وقد 
وعلى  يومية،  وهدايا  م�سابقات  ال�سركة  �سحب معر�ص 
هام�ص الفعالية ح�سر الأ�ستاذ تاج الدين عبد اهلل رئي�ص 
ق�سم الإح�ساء واملعلومات بال�سركة موؤمتر )الإ�سالحات 
امل�ضتدامة  والتنمية  القت�ضادي  والتحول  الهيكيلية 
القت�ضادية  الروؤى  النف�ضال:  بعد  ما  �ضودان  يف 
والجتماعية وال�ضيا�ضية( الذي اأقيم يف جامعة اخلرطوم 

بالتعاون مع وزارة املالية والقت�ضاد الوطني. 

�سمن م�ســـــــروعها لرفع الوعي التاأميني..
�سركة التاأمني الإ�ســـــــالمية تنظم حلقة
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عثمان مريغني:

 يحث القطاع الإعالمي مل�شاندة 
ال�شركة يف برامج رفع الوعي التاأميني

�شحيفة  حترير  رئي�س  مريغني  عثمان  االأ�شتاذ  اأكد 
التاأمني  �شركة  مع  للتعاون  التام  اإ�شتعداده  التيار 
االإ�شالمية حاثًا القطاع االإعالمي على �شرورة  م�شاندة  
مبادرات  ال�شركة يف  تبنيها  مل�شروع رفع الوعي التاأميني 
وقال  ومهنيتها،  التاريخي  و�شبقها  ريادتها  منطلق  من 
اإن جهود ال�شركة  �شتف�شي اإلى تعريف  اجلمهور بفوائد 
التامني  ومزاياه، م�شريًا الأن ال�شركة  متتلك  طاقمًا من 
االإدارة  وتخ�ش�س   اإدراك   من   �شعة  مع   ال�شباب  جيل 

املهنة.
جاء  ذلك لدى  لقائه  االأ�شتاذ  يا�شر جدو مدير اإدارة    
التاأمني  االإ�شالمية  واالإعالم  ب�شركة   العامة  العالقات 
لتج�شري  تهدف  الزيارة   اإن  االأخري  وقال 

عالقات  ال�شركة  مع  �شركائها  االإعالميني.

العام   املدير  م�شاعد   اهلل  حبيب  حافظ  االأ�شتاذ  قال 
االإ�شالمية  التاأمني  �شركة  اإن  واالإدارية   املالية   لل�شوؤون 
عظيمًا  ل�شمان  اإهتمامًا  اخلدمات  جتويد  تويل 
وجودة   االإجراءات   �شرعة   حيث   من   العمالء   ر�شا 
ل�شوق   وقيادتها   ال�شركة   لريادة   تاأكيدًا   اخلدمات  
خطوات  لل�شركة   باأن   ال�شوداين   م�شيفًا   التاأمني  
�شبقت  يف اإر�شاء مفاهيم  اجلودة  والتميز املوؤ�ش�شي  مبا 
يدعم  هذا االجتاه بال�شركة  ، واأردف   بتاأكيد اإهتمام  

التاأمني الإ�سالمية 
اإلتزام باجلــــــودة ومعايري التمــــيز املوؤ�ش�شي

اإ�شتئنا�شها    االإدارة  العليا  بتطبيقات  اجلودة  جلهة   
االإدارية  واملعارف املهنية  ف�شاًل  عن   النظم   باأحدث 
تدريب عامليها  مبا يت�شق  مع  متيز  خدمات  ال�شركة  
تقدمي   جمال   يف   املن�شودة  اجلودة   ملراقي   وبلوغها   

اخلدمات التاأمينية.
ال�شركة  التي عقدتها  التدريبية  الور�شة  جاء حديثه يف 
املوؤ�ش�شي  والتميز  اجلودة  حول  باخلرطوم  برئا�شتها 
املقيم   ال�شوداين  اخلبري  التدريبية  للور�شة  وقدم  
باالإمارات  الربوفي�شور  الهادي حممد التجاين الرئي�س  
املوؤ�ش�شي،  للتميز  العاملي   ظبي  ابو  ملركز  التنفيذي  
واالأ�شتاذ   لالإمتياز  ال�شيخ خليفة  العام جلائزة  املن�شق 

الزائر  للجامعات العربية والعاملية.
تناولت   الور�شة  التدريبية  مفردات  اأن  يذكر   
واآليات   املوؤ�ش�شي    والتميز  ال�شاملة   اجلودة  حماور 
لتحقيق   ومتيزها   القيادة  والتزام  التنفيذ  والتقييم 
االإبداع  املوؤ�ش�شي  وكفاءة  االأعمال   وقد �شرفها  املدير  
الفروع   ومديري   العليا    واالإدارة   لل�شركة   العام  

واالإدارات  واالأق�شام .

إضـــــاءات..

بروفي�شور  الهادي حممد التجاين
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عقدت �شركة التاأمني االإ�شالمية ور�شة عمل حول مكافحة 
املا�شي  اغ�شط�س  يف  ومتويل  االإرهاب   االأموال  غ�شل 
حيث  من  من�شوبيها  باخلرطوم  وبح�شور  60  مبقرها 
املعلومات  وحدة  مدير  عبا�س  حيدر  الدكتور  فيها  حتدث 
امل�شت�شار  ابراهيم  احمد  عامر  وموالنا  بال�شودان  املالية 

القانوين للجنة الوطنية لغ�شل االموال  واالأ�شتاذ  ال�شادق 
والدويل  بوحدة  الوطني  وحدة  التعاون  م�شئول  عثمان 
خريي  مدير  وحدة  اأ�شماء  املعلومات  املالية  واالأ�شتاذة 
التفتي�س  ببنك  ال�شودان  املركزي   وقد  تناولت   مفهوم 
االإلتزام يف مكافحة غ�شل االأموال  واملعايري الدولية كما  مت 
اإ�شتعرا�س  قانون مكافحة غ�شل االموال ال�شوداين والئحة 
قطاع التاأمني وحاالت  االإ�شتباه يف مكافحة غ�شل االأموال.
االإلتزام   اإدارة  مديــــر  اإبراهيم   اأحـــمد  واأكد  االأ�شتاذ 

زيادة  ال�شركة  على  حر�س  ب�شركة  التاأمني  االإ�شالمية 
االأموال  واإحاطتهم  غ�شل  مكافحة  بثقافة  العاملني  وعي 
لقانون  النظرية  والتطبيقية  علمًا  باجلوانب 
القانونية  من  اجلهات  ولوائح  غ�شل  االأموال  ال�شادر 
اأغرا�شها  حققت  الور�شة  باأن  م�شيفًا  والرقابية  

التدريبية  واملهنية.

نظمتها �سركة التاأمني الإ�سالمية:

ور�شة عمل مكافحة Z�شل الأموا∫ و“ويل الإرgاÜ (اإMاطة ن¶رية وتطبيقية)

قال االأ�شتاذ  عبد الرحمن  حممد علي  م�شاعد  املدير  
ب�شركة   املعلومات   وتقنية  االأعمال   لتطوير   العام  
التاأمني  االإ�شالمية اإنهم  ما�شون  يف تاأكيد  اأن التاأمني  
هو بوابة  االأمان االأولى ، بجانب تعزيز  ثقافة  اإ�شتخدام 
واإ�شتخدام  التاأمني   اأهمية   جلهة   العامة     املركبات  
الطريق  مبا يقلل  من  ن�شب  احلوادث  املرورية  التي  
ت�شريحه  يف   لدى  ذلك  جاء  �شدًى ،  االأرواح   تزهق 
م�شروع  التاأمني  االإ�شالمية   �شركة   تد�شني   م�شروع  
)قيادة  اآمنة(  لتوعية  �شائقي  املركبات  العامة  بوالية  
اخلرطوم  �شمن ن�شاطها  للم�شئولية االإجتماعية  يف    
املرورية   وال�شالمة   التاأميني    الوعي   لرفع  م�شروعها  
مل�شتخدمي  الطريق   الذي  د�شنته ال�شركة يف �شبتمرب 

املا�شي.
مدير  جدو   يا�شر   االأ�شتاذ  اأ�شاف   مت�شل  �شياق  ويف 
اإدارة العالقات العامة  واالإعالم  بال�شركة باأن  م�شروع  
)قيادة  اآمنة( م�شتمر  على املدى  الطويل   حيث  ركزت 
هذه املرحلة على  حملية  اخلرطوم  م�شتهدفني  بذلك   
�شائقي  تاك�شي  املطار  و�شائقي  الرك�شات  واملركبات  
فكرة   العامة،  �شارحًا   املوا�شالت  مبحطات  العامة  

�سركة التاأمني الإ�سالمية

تد�شن م�شروع¡ا (bيادة اآمنة) لتوعية ال�شاFقني 

امل�شروع  التي  ت�شتند  على  لقاءات   فريق  من العاملني  
مواقعهم    يف   لل�شائقني  االإ�شالمية   التاأمني   ب�شركة  
من   والتاأكد   مركباتهم   تاأمني   �شرورة   على   وحثهم  
اإ�شتخدام   امليكانيكية  وحثهم على  ح�شن   �شالحيتها  
الطريق  والقيادة  الرا�شدة  مبا يحقق االأمان املطلوب.

من  جانبه  اأهاب  العقيد �شرطة  مالك  عثمان  �شاتي  
اخلرطوم   والية   مبرور   املرورية   التوعية   م�شرف  
بال�شائقني  لالإلتزام  بقوانني املرور  وقال  اإن  اإ�شتخدام 
�شركة   باأدوار   واأ�شاد   ح�شاري،   �شلوك   الطريق  
التاأمني  االإ�شالمية  و�شراكتها االإ�شرتاتيجية  مع �شرطة 
املرور  مثمنًا  رعايتها لتفويج املركبات يف عيدي الفطر 

واالأ�شحى .
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املدير  م�شاعد  علي  حممد  الرحمن  عبد  االأ�شتاذ  قال 
التاأمني  ب�شركة  املعلومات  وتقنية  االأعمال  لتطوير  العام 
حول  بحديث  اإبتدرها  التي  كلمته  لدى  االإ�شالمية 
بال�شركة  التاأمينية  املعامالت  اأ�شا�س  باإعتباره  التكافل 
حيث خاطب حفل تد�شني تفويج مركبات ال�شفرية لعيد 
باخلرطوم  الربي  بامليناء  املا�شي  املبارك  االأ�شحى 
واأ�شاف  و�شولك(  �شالمة  العيد يف  )فرحة  �شعار  حتت 
من  نوع  ايجاد  الى  ترمي  اإجتماعية  خدمة  التاأمني  باأن 
التاأمني  �شركة  رعاية  الأن  م�شريًا  االأفراد  بني  التعاون 
الفطر  عيدي  لتفويج  االإعالمية  للحمالت  االإ�شالمية 
التوايل  على  �شنوات  خم�س  لنحو  اإ�شتمرت  واالأ�شحى 
تعترب  التي  ال�شركة  اإ�شرتاتيجيات  من  ذلك  واأ�شبح 
ترعى  ال�شركة  ان  جلهة  للمرور  االإ�شرتاتيجي  ال�شريك 
م�شروعها االإ�شرتاتيجي )رفع الوعي التاأميني( واأ�شاف 

باأن التاأمني وال�شالمة املرورية �شنوان.
هيئة  رئي�س  عمر  اأحمد  ال�شر  الفريق  قال  جانبهم  من 
قوات  باإ�شم  الر�شمي  والناطق  واخلدمات  التوجيه 
حيث  من  تطورًا  �شهد  العام  هذا  التفويج  اإن  ال�شرطة 
ل�شمان  املرورية  بال�شالمة  والتقييد  ال�شبط  اإجراءات 

�شراكة التاأمني الإ�شالمية واملرور..
التفويج لعيد اآمن 

التـــاأمني 
والفــــن 
خـــدمة 
وو�شــيلة

إضـــــاءات..

اأكد  الدرامي والكوميديان حممد عبد اهلل  اأن التمثيل 
اأكرث الو�شائل تعبريًا عن االأفكار، وقال  والدراما هما 
�شركة  تتبناه  الذي  التاأميني  الوعي  رفع  م�شروع  اإن 
التاأمني االإ�شالمية  قطع �شوطًا  كبريًا بتج�شري ال�شركة  
وامل�شاهري  وال�شحافة  الفن  جمهور  مع  لعالئقها 
�شراكاتها  بناء  يف  ال�شركة  بتميز  املنحى  هذ  وا�شفًا 

�شالمة و�شول امل�شافرين، داعيًا ال�شائقني لتوخي احلذر 
االيام  هذه  يف  املاآ�شي  لتجنب  اخلاطئ  التجاوز  وعدم 
العامة  االإدارة  مدير  اأبوبكر  عادل  اللواء  واأكد  املباركة، 
هذا  لتفويج  املبكر  االإعداد  على  عكفت  اإدارته  اإن  للمرور 

العام لعيد االأ�شحى املبارك.
خلت  اللذين  ال�شائقني  تكرمي  مت  اأنه  بالذكر  جدير 
اخلطوة  وجدت  وقد  املرورية  احلوادث  من  �شجالتهم 
اإ�شتح�شانًا من �شائقي الب�شات ال�شفرية الذين رفعوا �شعار 

ال�شركة )اإعقلها وتوكل(.

الدرامي والكوميديان حمـــمد عبـد اهلل 

اجلمهور  تعريف   تب�شيط   يف   وذكائها   وعالقاتها 
عددا  لقائه  لدى   ذلك   جاء  التاأمينية  ،  باخلدمات  
اإن   وقال  االإ�شالمية   التامني   �شركة   قيادات  من 
من  �شركائها   مع  التعاون   الأهمية   مدركة   ال�شركة  
مع   متجذرة   عالقات   ولديها   وامل�شاهري  الدراميني  

هذا  القطاع  احليوي.
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ل�شركة  الرئي�شي  املقر  دخولك  مبجرد  الفتًا  اأ�شبح 
خدمة  مركز  عند  تتوقف  اأن  االإ�شالمية  التاأمني 
الفي�شل  حممد  االمري  �شمو  د�شنه  الذي  العمالء 
على  الرد  مهمة  لتويل  املا�شي  مار�س  يف  �شعود  اآل 
مع  املتعاملني  جمهور  مع  والتوا�شل  االإ�شتف�شارات 
جانب  الى  التاأمينية  خدماتها  وطالبي  ال�شركة 
امل�شاعدة يف اإر�شاد العمالء حول وثائقهم من حيث 
 k�كبري  iملركز �ضد� وقد وجد  و�ملطالبات،  �الأق�ضاط 
م�شقة  وتوفري  اإرتياحهم  عن  املت�شلون  فيه  عرب 
احلركة على العمالء بح�شبان ان املركز ميثل قاعدة 

بيانات للعمالء.

م�شاعد  علي  حممد  الرحمن  عبد  االأ�شتاذ  وقال 
اإن  املعلومات  وتقنية  االأعمال  لتطوير  العام  املدير 
مع  تتوافق  قيا�شية  ب�شورة  خدماتها  توفر  ال�شركة 
املعلومات  وتكنولوجيا  التطور  من  الع�شر  �شمة 

يحقق  مبا  عمالئها  من  تقرتب  ال�شركة  باأن  موؤكدًا 
االإنتقال من مرحلة الر�شا الى ال�شعادة، واأ�شار الى 
العن�شر  كفاءة  حيث  من  املركز  يف  الالفت  التطور 
الب�شري والتقني وحو�شبة املعامالت الى جانب املوقع 
االإلكرتوين التفاعلي الذي يعرف باالأن�شطة التامينية 
 kف�ضال kأق�ضاط �لتاأمني �إلكرتونيا� Üويقدم خدمة ح�ضا

عن ال�شبكة الطبية.

ويف �شياق مت�شل قال االأ�شتاذ عبد اهلل لطفي رئي�س 
ق�شم مركز خدمة العمالء باأن املركز ي�شتقبل الكثري 
ير�شل  املركز  اأن  بجانب  يومي  ب�شكل  املكاملات  من 
التاأمينية  بالثقافة  وتوعوية  ت�شويقية  ر�شائل  حزمة 
ت�شل الى الى 250000 ر�شالة �شمن م�شروع ال�شركة 
االإ�شرتاتيجي )رفع الوعي التاميني( بجانب ر�شائل 

تهنئة العمالء واجلمهور باملنا�شبات الر�شمية.

تقدمــــت به 

خطوات في 

سوق التأمين: 

شــــركة التأمني اإلسالمية
جتد إشـــادات من اجلمهور
مبركز خدمة العمالء ٤٤٠٠

äاإ�شتف�شارا - iشكاو� - äاMمقتر

4400

�شركة التاأمين الإ�شـــــالمية (المحدودة)
Islamic Insurance Company Ltd
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بعيون الصحافة



تختلف  جماالت  ويف  كثرية  ومداخل  �شروب  للنجاح 
مر  وعلى  اأنه  بيد  ورغباتهم  النا�س  توجهات  باإختالف 
الع�شور كانت هناك جتارب بارزة اأنتجت قواعد وافكار 
عامة ميكن اأن ت�شاعد على فهم بع�س اأ�شاليب وتقنيات 
والتحديات  االأخطاء  اإلى حتديد  اإ�شافة  النجاح  حتقيق 
التي ت�شاحب جتارب النا�س �شعيًا وراء النجاح ومن ذلك 
ا�شتيفن  املعروف  الكاتب  اورده  ما  اأبرزه  اأن  اإال  الكثري 

كويف يف كتابه العادات ال�شبع لالأ�شخا�س االأكرث فعالية.
العادات  وهي  حماور  ثمانية  على  فكرته  اإرتكزت  وقد 
العادة  اإلى  اإ�شافة  فعالية  االأكرث  لالأ�شخا�س  ال�شبع 

الثامنة وهي كالتايل:
االرتقاء  ميكننا  الذاتي  بالوعي  التفكري  املبادرة:   .1
ميكننا  كما  االآخرين  وجتارب  جتاربنا  من  والتعلم 

بناء وتغيري عاداتنا.
واالبتكار  الذهني  االإبتكار  ا�شا�س  على  تقوم  الغاية:   .2
الذهنية  الطالقة  على  يعتمد  تطبيق  وهو  املادي، 

وطالقة القدرة على الفعل
ان  ينبغي  الهامة  اال�شياء  ان  حيث  املهم:  ثم  االهم   .3
االأمور  فبع�س  اأهمية  االأقل  اال�شياء  لرحمة  التخ�شع 
فرقًا هائاًل  فعلها قد حتدث  اإنتظمنا يف  اإذا  الهامة 

واإيجابيًا يف التفكري والعمل.
تفكريه  يركز على  اأن  ال�شخ�س  املك�شب: على  تفكري   .4
لتحقيق غاياته تاركًا لالخرين م�شالة حتقيق غايتهم 
يحب  اأن  عليه  بل  لذاته  حبه  يف  اأنانيًا  يكون  ال  وان 
يف  مراعيًا  غاياتهم  لتحقيق  وم�شاعدتهم  االآخرين 

ذلك �شعور االآخرين.
5. الفهم اواًل: اإ�شع من اجل اإفهام االآخرين ثم اأ�شع الأن 

يفهمك االخرين.
6. التكاتف وح�شن االن�شات: التكاتف هو جوهرالقيادة 
يعطي  االن�شات  وح�شن  املبادئ  حول  املتمركزة 
فالتكاتف  معك،  يتحدث  للذي  ممتازًا  اإنطباعًا 
احلياة  يف  متار�س  التي  االن�شطة  اأهم  من  والتعاون 
املبادئ  املتمركزة حول  القيادة  والتكاتف هو جوهر 

والتعاون اخلالق بني العاملني.
7. �شحذ الهمم: �شحذ الهمم �شينجز العمل ب�شكل اأ�شرع 
على اجلانب البدين واالإجتماعي العاطفي والروحي 

والعقلي.
منظومة  تعطيك  وهى  العظمة:  اإلى  الفعالية  من   .8
تفكري متكنك من البحث ومنظومة وهى تلك القيادة 
التى ت�شعر النا�س بقيمهم وامكانياتهم حتى يرونها 
بانف�شهم لتحقيق ذلك وهى عمل اإ�شرتاتيجي وعملية 
تر�شد  التي  والقيم  االولوية  ذات  االهداف  حتديد 
الى حتقيق هذه االهداف وميكن �شرحها باخت�شار 
االدوار  تعني  وهي  حولها  اال�شاءات  بع�س  وعمل 

االربعة للقيادة: 
اأ/ القدوة احل�شنة وهي اأن تلهم الثقة لالخرين بدون ان 

تنتظرها منهم.
بتحديد  ا�شرتاتيجي  عمل  وهو  امل�شار  حتديد  ب/ 
االهداف ذات االأولوية والقيم التي تر�شد اإلى حتقيق 
النظام  تخلق  وهي  عليها  واحلفاظ  االأهداف  هذه 
احل�شنة  فالقدوة  االآخرين  من  تطلبه  اأن  بدون 

وحتديد امل�شار تعني الرتكيز
ج/ التوفيق: وهي تعزز الروؤية والتمكني بدون اأن ُت�شرح 

بها.
بدون  الكامنه  االإن�شانية  الطاقات  يطلق  التمكني:  د/ 
احلاجة الى حمفز خارجي والتوفيق والتمكني تعني 
و  العظيمة  وال�شركات  املوؤ�ش�شات  وكل  )التنفيذ( 
مناف�شيها،وهناك  على  التنفيذ  يف  تتفوق  املحرتمة 
 / االإلتزام  الو�شوح/  التنفيذ:  تعزز  اأ�شياء  �شتة 
ترجمة االأهداف الى اأعمال /التمكني / التكاتف /

املحا�شبة. 
وميكن القول مماذكر اأنفًا اأن االأ�شخا�س الذين ي�شعون 
اإلى حتقيق النجاح ميكنهم االإ�شتزادة من اإرث جتارب 
ال�شابقة، كما نن�شح باالإطالع على  النجاح والتحديات 
جيدًا  مرتكزًا  متثل  باإعتبارها  كويف  ٍا�شتيفن  كتابات 

للنجاح.

عاداä النــجاì..  روؤيــــة جديــــدة 

عبدالرحمن حممد علي 

رياح الشرق
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 الولء التنظيمي
الأ�ضا�ضي   ìالمفتا هو  التن¶يمي   Aالول

مع  الموؤ�ض�ضة  اأفراد  اإن�ضجام  مدى  لمعرفة 
ومن¶ماتهم  الأفراد  اإن�ضجام  ومدى  البع†س,  بع†ضهم 

لديهم  من¶ماتهم  تجا√  المرتفع   Aالول ذوو  فالأفراد   ;
ال�ضتعدادات الكافية لأن يكر�ضوا مõيداk من الجهد والتفاني 

في اأعمالهم.
 وين¶ر للولA التن¶يمي على اأن¬ وجود عالقة اإرتباطية بين 
الموX∞ والمن¶مة التي يعمل فيها, وح�ضب وجهة الن¶ر 

هذ√ فاإن اإرتفاع درجة الولA التن¶يمي لدى الفرد تعني 
اإيمان¬ العمي≤ باأهدا± وقيم الموؤ�ض�ضة واإ�ضتعداد√ 

لبذل جهد كبير في �ضبيلها.

12

اجلودة ال�ساملة:
والمفاهيم  القيم  من  من¶ومة  هي 

يقوم  اإداري  ن¶ام  على  تنبني  التي  والخبرات 
على التقييم التحليلي للعمليات والت¨يير الثقافي 

 Iعن العمل بالجود èينت Iعن طريق ن�سر ثقافة الجود
�سعر  اأكبر،  انتاLية  اأقل،  فاقد   ( التكلفة  انخفا�ص  ال�ساملة 
المبيعات  فتõيد  الõبون   Aر�ضا يتحق≤  وبالتالي  اأقل( 

والأرباì, حيث ترتكõ الجودة على ار�ضاA الõبون باعتبار 
 Åاأن اأ… عمل يبداأ من الزبون وينتهي اليه، عمل ال�سي

كل  وفي  الأولى  المرة  من   kضحيحا�  íال�ضحي
مرة, التعليم الم�ضتمر, العمل الجماعي 

والإت�ضال الجيد.

والمفاهيم  القيم  من  من¶ومة  هي 
يقوم  اإداري  ن¶ام  على  تنبني  التي  والخبرات 

على التقييم التحليلي للعمليات والت¨يير الثقافي 
 Iعن العمل بالجود èينت Iعن طريق ن�سر ثقافة الجود

�سعر  اأكبر،  انتاLية  اأقل،  فاقد   ( التكلفة  انخفا�ص  ال�ساملة 

القيـــادة:
القيادة هي القدرة على تحديد الم�ضار 

خالل  من  والموؤ�ض�ضات  لالأفراد  الم�ضتقبلي 
والتوقعات  الحالية  لالإحتياجات  الكامل  التفهم 

البيÄة  وتفهم  بها,   Aالإيفا فى  التوازن  مع  الم�ضقبلية 
همم  �ضحذ  على  بالقدرة   kمقرونة والخارجية  الداخلية 
التبعية   Üواإكت�ضا فيهم  الكامنة  ال£اقات  واإطالق  الBخرين 
بالقناعة والمحبة وخل≤ ثقافة موؤ�ض�ضية تبنى على الجدارة 
 kالثقة وتحقي≤ التمكين للعاملين ومن ثم õيõبالثقة وتع

الموؤ�ض�ضة  في  ما  جميع  بين  التام  والتواف≤  الحõية 
لالأهدا±   kتحقيقا والعاملين  للعمل  اأن¶مة  من 

الكلية والمالية والت�س¨يلية.

مفاهيم



بروفيسور:
 الصديق حممد األمني الضرير 
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الذين  االأجالء  واالأمة  ال�شودان  علماء  كبار  من  الفقيد 
وموؤلفات  جهود  وله  االإ�شالم،  خلدمة  اأنف�شهم  وهبوا 
االإ�شالمية  املعامالت  وال�شيما  الفقه  جمال  يف  كثرية 
يف  امل�شاهمني  اأبرز  من  وكان  االإ�شالمي،  واالقت�شاد 
االإ�شالمي  والتاأمني  االإ�شالمية  البنوك  جتربتي  تاأ�شيل 
من  عدد  يف  وع�شوًا  وغريها،  ال�شودان  جمهورية  يف 
جمامع الفقه واللغة العربية، ودّر�س وحا�شر يف عدد من 

جامعات البلدان العربية.
فى  بال�شودان  درمان  اأم  مبدينة  ال�شرير  العالمة  ولد 
علمّية  اأ�شرٍة  �شليل  وهو  1337هـ،  املوافق  1918م،  عام 
�شيخ  ال�شرير  االأمني  ال�شيخ  جّده  كان  فقد  مرموقة، 
علوم  بع�س  وتلّقى  الرتكي،  العهد  يف  ال�شودان  علماء 
حممد  ال�شيخ  والده  يد  على  العربّية،  واللغة  ال�شريعة 

االأمني، وتابع درا�شته عرب مراحل التعليم النظامّي العام 
التذكارية  غردون  بكلية  اإلتحق  ثم  ال�شودان،  مبدار�س 
وتخرج  املحا�شبة  ق�شم  بعد(  فيما  اخلرطوم  )جامعة 

منها عام 1938م.
االإ�شالمية من  ريعة  sال�ش دبلوم  ال�شرير على  كما ح�شل 
كلية القانون بجامعة اخلرطوم ق�شم الق�شاء ال�شرعي، 
ال�شرعية  باملحاكم  تعيينه عاماًل ق�شائّيًا  مّت  وبناًء عليه 
تعليمه  يوا�شل  اأن  اآثر  لكّنه  1952م،  عام  ال�شودانية، 
اإلى م�شر، والتحق بجامعة القاهرة،  ، فانتقل  sاجلامعي
1957م،  عام  احلقوق  لي�شان�س  على  ل  حت�شّ حيث 
من  االإ�شالمية  ال�شريعة  معهد  دبلوم  على  ل  حت�شّ ثم 
اجلامعة نف�شها عام 1959م، ثّم تّوج ذلك بنيله �شهادة 
الدكتوراه يف ال�شريعة االإ�شالمية، مبرتبة ال�شرف االأولى، 

Zيب املوت يوم الأحد 18 رم†ضان 1436هـ باخلرطوم العالمة الربوف�ضور ال�ضدي≤ حممد الأمني ال†ضرير 
�ضالمية املعا�ضرة, و�ضاحب الكتاÜ ذائع  العا⁄ والباحث ال�ضوداين املتخ�ض�س يف ‹ال املعامالت املاليqة الإ
ال�ضيت ال¨رر واأثر√ يف العقود, والذي وافت¬ املنية عن عمر ناهõ (97( عاماk, وقد �ضيعت¬ جماهZ ÒفÒة 
 Òمهورية ال�سودان امل�سL اإلى مقابر حلة حمد يف العا�سمة ال�سودانية اخلرطوم، وتقدم امل�سيعني رئي�ص
عمر الب�سÒ، وعدد كبÒ من قيادات البالد وم�سوؤوليها وعلمائها، واأ�ساتIò ا÷امعات وRمالء واأ�سدقاء 

وتالميذ الفقيد.

مباMث من �شرية العالمة الراMلمباMث من �شرية العالمة الراMل
الربوفسور الصديق حممد األمني الضرير

جمع وحتقيق/ حممد خليفة �شديق
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من جامعة القاهرة، عام 1967م، ونال درجة االأ�شتاذية 
يف ال�شريعة االإ�شالمية من جامعة اخلرطوم، كما توجته 
كر�شي(  )اأ�شتاذ  ممتاز  اأ�شتاذ  بلقب  اخلرطوم  جامعة 

ليكون اأ�شتاذا مدى احلياة باجلامعة.
العملية  اخلربة  من  طويل  باع  ال�شرير  للربوف�شور 
العملي  والتدريب  واالإ�شراف،  التدريب،  جماالت  يف 
االإداري، عمل حما�شرًا ملادة ال�شريعة االإ�شالمية، بكلية 
القانون جامعة اخلرطوم، كما حا�شر يف جامعات عربية 
باململكة  ال�شودان  خارج  عمل  حيث  خمتلفة،  واأجنبية 
االإ�شالمية  لل�شريعة  اأ�شتاًذا  وكان  ال�شعودية،  العربية 
بن  حممد  االإمام  جامعة  يف  للق�شاء،  العايل  باملعهد 

عمل  كما  1975م،  عام  بالريا�س  االإ�شالمية  �شعود 
ممتحنًا خارجيًا ملادة ال�شريعة االإ�شالمية بكلية القانون 
 3 ملدة  نيجريا  بجمهورية  بابريوا  بجامعة  وال�شريعة 

�شنوات.
يف  املحا�شرات  الإلقاء  زائرا  اأ�شتاذا  ال�شرير  عمل  كما 
االإ�شت�شراقية  الدرا�شات  مبدر�شة  االإ�شالمية  ال�شريعة 
واالأفريقية بلندن باململكة املتحدة، واأ�شتاذا زائرا الإلقاء 
احلقوق  كلية  يف  االإ�شالمية  ال�شريعة  يف  املحا�شرات 

وال�شريعة بجامعة الكويت يف 1972م
وتوج خربته التدري�شية بكلية القانون بجامعة اخلرطوم 
بجامعة  القانون  بكلية  ال�شريعة  ق�شم  رئا�شة  بتويل 
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لقب  اخلرطوم  جامعة  منحته  حيث  1962م،  اخلرطوم 
اخلرطوم  جامعة  من  كر�شي(  )اأ�شتاذ  املمتاز  االأ�شتاذ 
جامعة  من  فقط  اأ�شاتذة  اأربعة  �شمن  1990م  عام  يف 

اخلرطوم يف كل ال�شودان.
البنوك  جتربتي  تاأ�شيل  رائد  ال�شرير  الربوفي�شور  ُيعّد 
االإ�شالمية والتاأمني االإ�شالمي يف ال�شودان ويف عدد من 
الدول العربية؛ وله جهود بارزة يف التاأليف، وله العديد 
بعمق  وكتبه  بحوثه  متيزت  وقد  والُكتب،  البحوث  من 
اأهم  ومن  تتناولها،  التى  الق�شايا  اأغوار  و�شرب  التحليل 
كتبه: حكم عقد التاأمني يف ال�شريعة االإ�شالمية، واإجماع 
اأهل املدينة، والغرر واأثره يف العقود يف الفقه االإ�شالمي: 
يف  املطبق  ال�شخ�شية  االأحوال  ونظام  مقارنة،  درا�شة 
ال�شحة  حيث  من  والعقد  بال�شودان،  ال�شرعية  املحاكم 

والبطالن يف الفقه االإ�شالمي والقانون وغريها. 
ومن بني اأبرز كتبه، كتابه ذائع ال�شيت: الغرر واأثره يف 
العقود يف الفقه االإ�شالمي، وهو »كتاب �شاع �شيته وذاع 
في�شل  امللك  جائزة  به  حاز  حتى  العلمية  املحافل  يف 
العاملية للدرا�شات االإ�شالمية، وهو اأول كتاب يقدم نظرية 
متكاملة عن الغرر واأثره يف العقود يف الفقه االإ�شالمي« 
كما قال عنه الدكتور عجيل الن�شمي. وميتاز كتابه الغرر 
ّباعه منهجًا علميًا  pواأثره يف العقود يف الفقه االإ�شالمي بات
اأ�شياًل، وا�شتق�شاءًا دقيقًا الآراء الفقهاء، ودرا�شة عميقة 
ُمثمرة  نتائج  اإلى  تو�شل  املُعا�شر، حتى  العامل  مل�شكالت 
تثبت عجز احللول غري االإ�شالمية عن تناول امل�شكالت 
االقت�شادية التي يواجهها الع�شر، وقدرة االإ�شالم على 
اإيجاد احللول لها. كما يعد كتاب الغرر واأثره يف العقود 
عليه جتربة  بنيت  الذى  الكتاب  االإ�شالمي هو  الفقه  يف 

التاأمني االإ�شالمي يف العامل.
بحث  امل�شريف  التورق  جمال  يف  املميزة  بحوثه  ومن 
الوقت  يف  امل�شارف  جتريه  كما  التورق  حكم  بعنوان 
هي  امل�شريف  التورق  عملية  اأن  فيه  بني  احلا�شر، 
ا�شتحالل للربا با�شم البيع. بجانب بحثه التورق والتورق 
امل�شريف، والذى قدم اإلى ندوة الربكة الثانية والع�شرين 
لالقت�شاد اال�شالمي عام 2002م، وبحثه الراأي الفقهي 
االقت�شاد  مبجلة  ن�شر  والذى  امل�شريف،  التورق  يف 

اال�شالمي املحكمة.
على  االإ�شالمية  ال�شريعة  املرياث يف  املميزة:  كتبه  ومن 
باآارء  مقارنًا  ال�شودانية  ال�شرعية  املحاكم  عليه  ما 

امل�شرية،  املحاكم  عليه  املهمة ومبا  امل�شائل  الفقهاء يف 
باملطبعة  1967م  عام  يف  االأولى  الطبعة  منه  طبع  وقد 
الكمالية بالقاهرة، وكان هذا الكتاب مقررا على طالب 
ال�شريعة بجامعة اخلرطوم، وقد اأورد ال�شرير يف كتابه 
املرياث  م�شائل  الطالب على فهم  تعني  اأمثلة ومترينات 
وتر�شخها يف ذهن الطالب، وقد ناق�س فيه التعديالت يف 
على  ال�شودانية  املن�شورات  اأوردتها  التى  املرياث  م�شائل 

مذهب احلنفية.
امل�شوؤولية  بعنوان  بحث  كذلك  املميزة  بحوثه  ومن 
�شخ�شيات  باعتبارها  التجارية  للم�شارف  اجلنائية 
اعتبارية، ن�شر مبجلة تفكر التى ت�شدر عن معهد اإ�شالم 
كذلك  ومنها  2001م.  عام  اجلزيرة،  بجامعة  املعرفة 

بحثه خطابات ال�شمان يف ال�شريعة االإ�شالمية.
املعامالت  اأخرى عديدة تخ�س  بحوث  له  وقد �شدرت   
التاأمني..  كتابه:  منها  االإ�شالمية،  ال�شريعة  يف  املالية 
فيه  بني  وقد  والتطبيقيـة،  النظريــة  املـ�شيـــرة  تقــومي 
راأيه يف التاأمني، حيث يرى رحمه اهلل تعالى عدم جواز 
االإ�شالمي،  التعاوين  التاأمني  وجواز  التجاري،  التاأمني 
التكافل  مناذج  جتربة  الكتاب  هذا  خالل  من  قّوم  كما 
اال�شالمي املطروحة من قبل �شركات التاأمني اال�شالمية.
متتع الربوف�شور ال�شرير بع�شوية عدد كبري من هيئات 
الرقابة ال�شرعية يف الدول العربية واالإ�شالمية، بجانب 
ع�شويته العلمية باملجامع الفقهية واللغوية، ونال ال�شرير 
عددا من اجلوائز العلمية الرفيعة من ال�شودان وخارجه، 
وقد منحته جمهورية ال�شودان جنمة االإجناز يف البحث 
و�شام  التقديرية، كما حاز على  الدولة  العلمي، وجائزة 
النيلني يف عهد الرئي�س ال�شوداين االأ�شبق جعفر حممد 
منريي. ولعل اأكرب جائزة نالها هي جائزة امللك في�شل 
العاملية يف الدرا�شات اال�شالمية عام 1410هـ، 1990م، 
االإ�شالمي،  الفقه  يف  العقود  يف  واأثره  الغرر  كتابه:  عن 
يف  االإ�شالمي  لالقت�شاد  الربكة  جائزة  كذلك  ونال 

ن�شختها االأولى عام 2012م. 

ذوى بعلم وزهد..
وورث �سرف املكانة والعزاء 
النبيل..
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من �سرادق العزاء:
ونوابه  اجلمهورية  رئي�س  ال�شيد  العزاء  ح�شر 
وم�شاعدوه والوزراء وقادة اجلهاز الق�شائي واأ�شاتذة 
وهيئة  االإ�شالمي  الفقه  مبجمع  والعاملون  اجلامعات 
والطرق  التاأمني  و�شركات  والبنوك  ال�شودان  علماء 
من  اأبرق  وقد  ال�شوداين،  املجتمع  ورموز  ال�شوفية 
اخلارج نفر منهم �شمو االمري الدكتور حممد الفي�شل 
حممد  عمرو  الدكتور  االأمري  �شمو  وجنله  �شعود  اآل 

توجته جامعة اÿرطوم بلقب 
اأ�ستاذ ممتاز )اأ�ستاذ كر�سي( ليكون 
اأ�ستاذا مدى احلياة باجلامعة.

الفي�شل وال�شيخ �شالح الكامل ورابطة علماء امل�شلمني 
بالعراق واالإحتاد العاملي لعلماء امل�شلمني وقائمة تطول 

من العزاء النبيل.
اأ�سدقاء الراحل:

الطيب  اهلل  عبد  الربوفي�شور  اأ�شدقائه  خرية  من 
ثراهما-  االإمام -طيب اهلل  اأحمد علي  والربوفي�شور 
داوؤود  والدكتور  االمني  الدين  عز  والربوفي�شور 
م�شطفى )اأبو الطب( وال�شيد كامل الباقر اأول مدير 
الرحمن  عبد  وال�شيد  االإ�شالمية  امدرمان  جلامعة 
وتالمذته  ع�شملي  عثمان  احلميد  وعبد  ال�شديق 
اهلل  عبد  والربوفي�شور  اهلل  عبد  علي  اأحمد  الدكتور 

الزبري.الزبري.

دكتور االأمني.. اإبن الراحل
�شورة تذكارية مع اأ�شرة الراحل
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مع اأهل بيته: 

ال�شديق  االأمني  الدكتور  هم  اأبناء  ثالثة  للفقيد 
و�شيدتان هما احلرم و�شامية، وكان الفقيد مينحهم 
احلرية يف اإختيار امل�شارات العلمية واإجتاهات احلياة 

وقد �شهدوا له بح�شن االأبوة والعطف.
التاأمني الإ�سالمية يف وجدان الراحل:

ال�شديق  الربوفي�شور  ال�شودانية  االأمة  فقيد  يعترب 
حممد االأمني ال�شرير ركن ب�شركة التاأمني االإ�شالمية 
قال  حيث  1979م  عام  ميالدها  يف  البدريني  ومن 
بذلك اإن�شافًا لل�شركة يف كلمته بجائزة امللك في�شل 
)�شركة التاأمني االإ�شالمية اأول �شركة تاأمني اإ�شالمية 
يف العامل( ووثق اأبنه الدكتور االأمني باأن الربوفي�شور 
�شاحب  وهو  االإ�شالمية  التاأمني  ب�شركة  الفخر  دائم 

البديل  االإ�شالمي(  التاأمني  و)اأبو  التاأ�شيل  نظرية 
للتاأمني التجاري املحرم واملليئ بالغرر.

كرمته ال�شركة يف يوبيلها الف�شي وحتفظ له ف�شله يف 
تر�شيخ جتربتها التاأمينية القائمة على هدي من �شرع 

اهلل.
مالمí من كرمه وورعه وزهده: 

ال�شرير  ال�شديق  االأمني  حممد  الربوفي�شور  در�س 
القراآن وحفظه على يد والده مب�شجد ال�شرير غرب 
وكان  باأمدرمان  االأزهري  اإ�شماعيل  الزعيم  منزل 
الفقيد زاهدًا وقد تربع حال حياته مبكتبته اخلا�شة 
العربية  اململكة  ان  عنه  ويحكى  اخلرطوم،  جلامعة 
ال�شعودية خ�ش�شت منحة حج ل�شالح ال�شيخ ال�شرير 
اأهله على  ير�شح  �شنويًا مل  اأ�شخا�س يحددهم  لثالث 
االإطالق وقد عرف عنه اأنه مل ي�شكن يف منزل حكومي 
يقود عربته  وكان  �شائق حكومي كذلك  ي�شتخدم  ومل 
نف�شه ويوا�شل اأهله يف االأفراح واالأتراح، ويعول اأرامل 
رحابة  على  الوافدين  كل  منزله  وي�شتقبل  وم�شاكني 
�شدر ومنزلة، وكان قد تعفف من املحاباة الإبنه دكتور 
االأمني اإبان عمله يف اململكة العربية ال�شعودية مبنطقة 

جيزان للتو�شية بنقله للمدن الكربى باململكة.
له  نقل  االإمام  علي  اأحمد  ال�شيخ  الراحل  اأن  ويحكى 
نية احلكومة بتعيينه مديرًا بدرجة وزير ملجمع الفقه 

االإ�شالمي ولكنه اإعتذر عن ذلك.

مع اأهل بيته: 

البديل  االإ�شالمي(  التاأمني  و)اأبو  التاأ�شيل  نظرية 
للتاأمني التجاري املحرم واملليئ بالغرر.

كرمته ال�شركة يف يوبيلها الف�شي وحتفظ له ف�شله يف 
تر�شيخ جتربتها التاأمينية القائمة على هدي من �شرع 

اهلل.
مالمí من كرمه وورعه وزهده: 

ال�شرير  ال�شديق  االأمني  حممد  الربوفي�شور  در�س 
القراآن وحفظه على يد والده مب�شجد ال�شرير غرب 
وكان  باأمدرمان  االأزهري  اإ�شماعيل  الزعيم  منزل 
الفقيد زاهدًا وقد تربع حال حياته مبكتبته اخلا�شة 
وكان  باأمدرمان  االأزهري  اإ�شماعيل  الزعيم  منزل 
الفقيد زاهدًا وقد تربع حال حياته مبكتبته اخلا�شة 
وكان  باأمدرمان  االأزهري  اإ�شماعيل  الزعيم  منزل 

العربية  اململكة  ان  عنه  ويحكى  اخلرطوم،  جلامعة 

البديل  االإ�شالمي(  التاأمني  و)اأبو  التاأ�شيل  البديل نظرية  االإ�شالمي(  التاأمني  و)اأبو  التاأ�شيل  نظرية 
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من برقيات التعازي يف فقيد االأمة

�سعاره الإتقان:
يوؤثر عنه اأنه كان متفانيًا يف عمله لدرجة اأنه كان اليتجاوز عن هفوات 
للعاملني  ال�شندوق اخلريي  اأن  ويروي  اجلامعية،  الر�شائل  طالبه يف 
ب�شركة التاأمني االإ�شالمية دخل يف مرابحة مع بنك في�شل االإ�شالمي 
ثم  توفريها  املورد  ي�شتطع  ومل  كهربائية  اأجهزة  ل�شراء  الفيحاء  فرع 
اإجتهد موظف البنك و�شلم �شندات دفع بدون فوائد للموظفني لل�شراء 
�شرعية  بعدم  قال  بذلك  ال�شرير  الربوفي�شور  علم  وحينما  باأنف�شهم، 

املعاملة ودفع باأن البنك االأجدر به اأن مينح �شلعة القيمة.
يوم يف حياته: 

كان يبداأ يومه بتالوة القراآن ثم يطالع كتب املعرفة ثم يذهب العماله 
جل�شاء  من  لي�س  اأنه  عنه  وعرف  م�شاءًا،  االإطالع  ويعاود  باجلامعة 
التلفزيون ولكنه ي�شتمع لالأخبار باالإذاعة ويقراأ �شحيفتي الراأي العام 

واأخبار اليوم وي�شتقبل زائريه يف �شالونه الف�شيح. 



 »àdG  áã«OëdG  ™«°†GhªdG  ¿`ª  á`«ª«®æàdG  áaÉ≤ãdG
 ç«ë  ¿ª  »gh  á«QGO E’G  Ωh∏©dG  Üàµ  »a  É¡dhÉæJ  ºJ
 Ω«`≤dGh äÉ`gÉéà’G ¿ª ¿hµª »aQ©ª QÉ•EG) ±«Q©àdG
 ¿h∏ªÉ©dG É¡ª°ùÉ≤à« »àdG äÉ©bhàdGh ∑h∏°ùdG Q««É©ªh
 »a kÉªÉg kGQhO á«ª«®æàdG º`«≤dG …ODhàh (áª®æªdG »a

.É¡àdÉ°ùQh áª®æªdG á«hg ≈∏Y ®ÉØëdG
 IAÉØµdG  ¥«≤ëàd  ∫É`ªY C’G  äÉª®æª  ≈©°ùJ  ÉehO
 äÉª®æª »dhoàh  ±GógCÓd  kÉ≤`«≤ëà á«QGO E’G  á«∏YÉØdGh
 Q«h•àh  á«ªæà  »a  kÉ¨dÉÑ  kÉªÉªàgEG  áªO≤àªdG  ∫ÉªY C’G
 ¿ªh ,áã«OëdG IQGO E’G Ü«dÉ°ùCG ´ÉÑàEG ∫Óî ¿ª ,AGO C’G
 ΩÉ`ªàg’G  hg  äÉª®æªdG  √P¡d  áã«OëdG  äÉgÉéà’G
 QÑà©oà  ç«ë  ,áª®æª∏d  á«ª«®æàdG  áaÉ≤ãdÉH  ≠dÉ`ÑdG
 ,á`ã«OëdG  IQGO E’G  í`ªÓª  º`gCG  ¿ª  á«ª«®æàdG  áaÉ≤ãdG
 ç«ë ,∫ÉªY C’G äÉª®æª ¿«hµà »ak ÉªÉg kGQ°üæY »gh
 …QGO E’G QµØdG Q«h•àh O«°ùéà »a …h«ë mQhOÑ Ωh≤à
 ∑h∏°ùdG ≈∏Y Q«ãCÉàdG »a kÉª¡ª kGQ°üæY ∂dòch ,ç«OëdG

.É¡Ñ á°üÉîdG É¡àaÉ≤ã áª®æª ∫µd ç«ë »ª«®æàdG
 ™«ªé  »a  kÉ°ù«ÄQ  kGQhO  á«ª«®æàdG  áaÉ≤ãdG  Ü©∏àh
 ç«ë  ,áª¶æedG  π`îGO  á•°ûæ C’Gh  äÉ«hà°ùªdG

 ≈∏Y  ∫ª©«  ºFÓe  »ª«¶æJ  ñÉæe  ™æ°U  »a  ºg°ùoà
 OYÉ°ù«  Éªª  ,∫É©a  ∫µ°ûÑ  AGO C’G  Q«ƒ`•àh  ¿«°ù`ëà
 ¿ª  ∂dPh  ,á°ù°SDƒª∏d  á«∏µdG  ±GOg C’G  ¥«≤ëà  ≈∏Y
 ∑h∏°ùdGh  äÉgÉéà’Gh  º`«≤dG  Q«h•àh  O«°ùéà  ∫Óî
 Q«h•àh  á«ªæà  ≈∏Y  π`ª©à  »àdG  áã«OëdG  Q««É©ªdGh
 Q««¨àdÉÑ  áª¶fªdG  áaÉ≤ã  ±°üààh  ,»`Ø«®hdG  AGO C’G
 ô`«¨ààh á`«ª«®æàdG á`aÉ≤ãdG Qh•àà ç«ë á«µ«ªÉæ«OdGh
 á«éQÉîdG áÄ«ÑdG »a çOëà »àdG äGQ«¨àª∏d káÑÉéà°ùG
 áÑ«µQà »a hCG á`«∏îGOdG áª®æªdG áÄ«Ñ »a hCG áª®æª∏d
 ø`µªªdG Q«Z ¿ª íÑ°üCÉa ,áª®æªdG AÉ°†YCG ¢UÄÉ°üîh
 ¿Y ∫R©ª »a IQÄGO hCG á°ù°ùDhª hCG á`dhO …CG ¢T«`©à ¿CG
 á«hg Q°üÉæY iOëEG  á«ª«®æàdG  áaÉ≤ãdG  ¿EG.äGQ«¨àdG
 AGOCG  Üh∏°ùCGh  Q«µØàdG  á≤«Q•  »a  ∫ãªààh  áª®æªdG
 á«ª«®æàdG áaÉ≤ãdG OOédG AÉ°†Y C’G Ü°ùàµ«d,äÉ`«∏ª©dG
 QÑà©oàh áª®æªdG »a AÉ≤ÑdG ¿É`ª°†h AÉªàæ’G ¥«≤ëàd
 ≈dEG  kÉÑæé  Ohéhª  ¢SÉ°ùCG  Q°üæY  á«ª«®æàdG  áaÉ≤ãdG
 ¿ª  …QGO E’G  Ω«®æà∏d  iô`î C’G  äÉfƒµªdG  ™`ª  Üæé
 ∫µÉ«¡dGh  ,É«éhdhæµàdGh  ,±GOg C’Gh  OGQa C’G)
 ΩRÓdG  ¿ª  ¬fE Éa  IôXædG  √P¡dk  É≤ahh  ,(á«ª«®æàdG
 »àdG ±Gó`g C’G ¥≤ë« π`µ°ûÑ á«ª«®æàdG áaÉ≤ãdG IQGOEG

.äÉ`ª«®æàdG É¡«dEG ≈©°ùà
 ≈∏Y QãDhà É¡æ C’ ,O«GRâJ á«ª«®æàdG áaÉ≤ãdG á«ªgCG ¿EG 
 ´É°ùàG  ¿CG  PEG  ,∫ª©dG  ™bGhª  »a  ¿«∏ªÉ©dG  ∑ƒ`∏°ù
 äÉÑ«µQàdG  Qh¡®h  ,äÉª®æªdG  »a  ±GQ°û E’G  ¥É•æ
 ∫«∏≤àh  ,∫ª©dG  ¥Qa  ∫ÉîOEGh  ,áë•°ùªdG  á«ª«®æàdG
 ÉgóLƒJ  »àdG  áµQà°ûªdG  »æÉ©ªdG  Qahà  á«ª°ùQdG

.á«h≤dG á«ª«¶æàdG á`aÉ≤ãdG
 »g  âë°VCG  á°ù°SDƒªdG  áaÉ≤K  ¿EG  ∫ƒ≤dG  á«°TÉM
 á«≤H  ø«H  É¡H  OôØàJ  »àdGh  Égõ«ªJ  »àdG  É¡à«°üî°T
 øe  πeÉ©dG  Gòg  ¿CG  ∫ƒ≤J  ¿CG  »Øµ«a,äÉ°ù°SDƒªdG
 ÇOÉÑªdGh  º«≤dG  ∂à∏«îe  »a  »YGóààd  Gòc  á°ù°SDƒe
 º°ùàjh  πeÉ©dG  Gòg  ¬∏ªëj  ¿CG  øµªj  …òdG  ∑ƒ∏°ùdGh

.¬H

اإ�ساءات ثقافية

ثقافة المنظمة... 
أدوار تنظيمية

�شياء الدين ابراهيم امل�شباح
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واقعة تأمينية

حادثة احلرم املكي ١٤٣٦ هـ بعيون خرباء التأمني

3x3

اأجراه حممد غنيم
MادS çشقوط Qاa©ة ا◊Ωô املY èëH »µاΩ 1436هـ والذي خلف عددًا كبريًا من القتلى واجلرحى، حيث تعترب احلادثة 
حمل نظر واإهتمام العديد من اجلهات واÿرباء يف ال�سوق التاأمينية جلهة اأن احلادث يرتبط مبخاطر تغطيها �سركات 

التاأمني كما اأن للحادثة اأكرث من زاوية للتناول..

 )الوثيقة( حتاول يف هذه الزاوية اإ�ستعرا�ض اأراء بع�ض فقهاء وخرباء التاأمني يف ال�سوق ال�سودانية:

اأ. اأبوبكر عبدالرحمن حممود 
م�ساعد املدير العام لل�سئون الفنية ب�سركة التاأمني الإ�سالمية:

والطرف  املقاولني  اأخطار  وثيقة  بوا�شطة  ال�شودان  يغطى يف  املخاطر  النوع من  اإن مثل هذا 
الثالث الق�شم الثاين من الوثيقة، كما اأن الكرين يتم تغطيته بوثيقة الـ Plant Machine يف 
يتعلق  Contractors All Risks وفيما  املقاولني  اأخطار  لوثيقة كافة  باالإ�شافة  االأول  الق�شم 
بتغطية االأذى واملمتلكات )مباين، حمالت جتارية...الخ( فاإن هذا النوع من التغطيات ممنوح 

.)per mill( للمقاولني ال�شودانيني وباأ�شعار زهيدة جدًا

د. حمـــــــــمد احلاج:
 الأكادميي والباحث يف ‹ال التاأمني.

لقبول  �شرطًا  هذا  يعترب  اإذ  املخاطر  هذه  مثل  تغطي  ال�شعودية  امل�شروعات  تاأمني  وثيقة  اإن 
العر�س ودخول املناق�شات للم�شاريع احلكومية ويف حادثة الرافعة فاإن االأمر يعترب م�شئولية 
اأن  اقت�شادية وميكن  قيمة  له  لي�س  االإن�شان  الأن  مقاولني،  واأخطار  �شخ�شية  وحوادث  مدنية 
يدفع يف حال وفاته اأكرث من مبلغ الدية من ناحية فقهية ولكن م�شئولية �شركات التاأمني حمددة 
وميكن احل�شول على اأكرث من تعوي�س يف هذه احلالة، الأن مبداأ امل�شاركة ال ينطبق على هذه 
ال  التعوي�س  مبداأ  اأن  كما  ووثائق  �شركات  تعوي�س من عدة  اأي  على  فيجوز احل�شول  احلالة 

ينطبق اأي�شًا على هذه احلالة.
اأ. �ســـــــــراج الدين الهادي

 الأمني العام لالإحتاد العاملي ل�سركات التكافل والتاأمني الإ�سالمي

اإن امل�شئولية جمتمعة تتحملها كل من وثيقة اأخطار املقاولني وامل�شئولية املدنية باالإ�شافة لوثيقة 
التاأمينات التي تغطي مثل هذا  احلوادث ال�شخ�شية ووثائق التكافل ويف ال�شودان فاإن حجم 

contractors all risks النوع من احلادث يتمثل يف وثائق اأخطار املقاولني

حوادث  مدنية،  م�سئولية  مقاولني،  اأخطار  تعترب  هل  احلادث  م�سئولية 
�سخ�سية اأم كلها ‹تمعة؟

اأبوبكر عبدالرحمن: 

حادثة رافعة احلرم تغطى يف ال�سودان بوثيقة اأخطار املقاولني

1
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�سراج الدين الهادي: 

ق�سط تكافل احلè )35 جنيه 
�سوداين( يتنا�سب مع مبل≠ 
التاأمني..

حممد احلاج

مبل≠ الدية يف ال�سودان ب�سيط 
مقارنة بال�سعودية..

اأ. اأبوبكر عبدالرحمن حممود 

م�ساعد املدير العام لل�سئون الفنية ب�سركة التاأمني الإ�سالمية:

مبلغ الدية يف ال�شعودية يعترب اإلى حد كبري عادل مقارنة مع مبلغ الدية يف كثري من البلدان.
د. حممد احلاج 

الأكادميي والباحث يف ‹ال التاأمني.

املبلغ املدفوع للدية يف ال�شعودية هو 300٫000 ريال مقارنة مببلغ الدية يف ال�شودان والبالغ 
30،000 جنيه �شوداين وهو مبلغ ب�شيط وتغطيه وثيقة تاأمني احلج ال�شودانية وهو يف حدود 

م�شئولية �شركات التاأمني يف ال�شودان،.
اأ. �سراج الدين الهادي

 الأمني العام لالإحتاد العاملي ل�سركات التكافل والتاأمني الإ�سالمي

اأن مبلغ الدية يف اململكة العربية ال�شعودية بال �شك يكون قد مت حتديده بناءًا على معطيات 
التي  الكيفية  عن  النظر  وب�شرف  وعليه  للدولة  االإقت�شادي  والو�شع  تتنا�شب  اقت�شادية 

يحدث بها القتل اخلطاأ فاإن املبلغ يتنا�شب مع حجم ال�شرر الواقع.

اأ. اأبوبكر عبدالرحمن حممود 
م�ساعد املدير العام لل�سئون الفنية ب�سركة التاأمني الإ�سالمية:

الق�شط الذي يدفع لوثيقة تكافل احلج والبالغ 35 جنيه يف مقابل مبلغ التعوي�س والبالغ 30٫000 
جنيه يعترب كايف لتوفر قانون االأعداد الكبرية على هذه احلالة.

د. حممد احلاج 
 الأكادميي والباحث يف ‹ال التاأمني.

هذا املبلغ مت حتديده م�شبقًا يف وقت مل حتدث فيه اأي م�شكالت وخماطر يف احلج تتطلب تغطيات 
كبرية، ولكن االآن قد يعاد النظر يف هذه القيمة و�شكل التغطيات التى توفرها الوثيقة.

اأ. �سراج الدين الهادي
 الأمني العام لالإحتاد العاملي ل�سركات التكافل والتاأمني الإ�سالمي

على  بناءًا  يتم  حتديده  اأن  اإذ  التاأمني  مبلغ  مع  يتنا�شب  �شوداين  جنيه   35 والبالغ  احلج  ق�شط 
اح�شائيات وخربة �شابقة ولكن قد يعاد النظر يف حتديده م�شتقباًل يف حالة زيادة ن�شبة اخلطر. 

حجم  مع  �سعودي  ريال   300.000 والبال≠  الدية  مبل≠  يتنا�سب  هل 
ال�سرر؟

التغطيات  مع  جنيه   35 والبال≠   èاحل تكافل  ق�سط  يتنا�سب  هل 
املحتملة؟

2
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الإن�سان  ل�سالمه  �سمان  املرورية  احلوادث  وقوع  منع  اأو  من  للحد  بانهاالوقاية  تعرف  املرورية  ال�سالمة 
وممتلكاته وحفا® على اأمن البالد ومقوماته الب�سرية والقت�سادية، اإن ال�سالمة املرورية مبفهومها الوا�سع 
اإلى تبني كافه اÿطط والربامè واللوائí والإجراءات، ان حمور ال�سالمة املرورية يتمثل يف ثالث  تهدف 

عنا�سر وهي ) املركبة ، الطريق ، والعن�سر الب�سري(.

عقيد �شرطة / اإحتفال ح�شن احمد
اإدارة االعالم والتوعية املرورية

السالمة المرورية

و�سائل ال�سالمة يف املركبة هي:
وم�شتوى  واللون  الو�شوح  حيث  من  1.امل�شابيح 

االإ�شاءة .
2.االإ�شارات ال�شوئية يف املركبة الدالة على االنعطاف 

اأو التنبيه.
والتحمل  والنوعية  املقا�س  حيث  من  3.االإطارات 

ومعدل ال�شرعة و�شنة االإنتاج واأماكن التخزين.
4.املرايا العاك�شة لك�شف الطريق اأمام ال�شائقني.

5.م�شاحات املطر.
6.الكابح وفرامل الوقوف.

7.اأقفال االأبواب.
8.االإ�شارات ال�شوتية وال�شوئية.

9.حزام االأمان.
10.م�شاند الراأ�س.

11. مقاعد االأطفال.
12. الو�شائد الهوائية.

و�سائل ال�سالمة التي يجب اأن  تكون يف املركبة:

1.العجل االحتياطي واأدوات الفك والرتكيب.
2.طفاية احلريق.

3.حقيبة االإ�شعافات االأولية.
4.انظمه اإغالق االأبواب يف حالة االنقالب.

5.فر�س مقاوم للحريق.
6.مثلث عاك�س.

اأ�سباب وقوع احلوادث:

- ال�شبب االأول: عدم ترك امل�شافة الكافية:
اأكرث احلوادث وقوعًا هي التي يكون �شببها عدم  من 
االأخرى  واملركبات  املركبة  بني  الكافية  امل�شافة  ترك 
االإ�شارات  من  بالقرب  اأو  االنتباه  عدم  عند  وخا�شة 



ال�شوئية وعند اال�شتعجال ولتفادي مثل هذه احلوادث 
يجب اتخاذ االإجراءات التالية:

1. ترك امل�شافة الكافية.
2.االنتباه وعدم االن�شغال بغري الطريق.

3.التاأكد من �شالحية ال�شيارة.
ال  التي  االأماكن  الوقوف يف  وهو  املمنوع:  الوقوف   .4
يجوز الوقوف فيها مثل)اجل�شور، االأماكن املخ�ش�شة 
باالنتظار  م�شرح  الغري  االأماكن  امل�شاة،  لعبور 

فيها...(.
5. الوقوق املفاجئ: وهو ا�شطرار ال�شائق للوقوف الأي 

�شبب من االأ�شباب ب�شكل فجائي 
ال�شبب الثاين )عدم االلتزام بخط ال�شري(.

�أو  بي�ضاء  خطوط  هي  �ل�ضري:-  خطوط  تعريف    
�شفراء ت�شاهدها على اأر�شية الطريق وهي ذات داللة 

معينة. 
اأنواع خطوط امل�شاة:- 

�إ�ضارة  عند  �أو  �لتقاطعات  يف  �ملوجودة  1.�خلطوط 
�شرطي املرور. 

2.�خلطوط �ملوجودة يف �ملناطق �ملزدحمة �لتي يحتاج 
امل�شاة فيها للعبور مثل االأ�شواق واحلدائق. 
3.عند االإ�شارات املخ�ش�شة لعبور امل�شاة. 

وتنق�ضم �خلطوط �إلى ثالثة �أق�ضام:- 

1.خطوط عر�ضية �أي تكون على عر�ض �ل�ضارع. 
2.خطوط طولية �ي �أنها تكون على طول �لطريق.

3. موقف �شيارات النقل العمومي: وهما ق�شمان من. 
اخلط.  كان  فاإن  الطريق  مل�شتعملي  ا�شتعمالها  حيث 
مت�شال مينع ا�شتعماله لغري �شيارات النقل. واإن كان. 

متقطعًا في�شمح للوقوف فيه. 

الأ�سباب العامة حلوادث ال�سري:
1.العن�شر الب�شري.

   اأ- ال�شائق  ب- امل�شاة.
2.املركبة.                             

3.الطريق.                                               
4.العوامل الطبيعية.                 

�سفات ال�سائق الر�سيد: 
1.التعليم والتدريب الكايف.

2.االح�شا�س بامل�شوؤولية جتاه م�شتخدمي الطرق. 
احتماالت  ازدادت  ال�شائق  3.العمر)كلما نق�س عمر 

وقوع احلوادث(. 
4.الوعي املروري والثقافة العامة.

5.اللياقة ال�شحية.
الر�شيد  ال�شائق  ت�شيب  التي  ال�شحية  املعوقات  ومن 

هي: 
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اأ-االآالم املعوقة للقيادة.
ب-االرهاق الذي يوؤدي اإلى ال�شور اخلادعة.

ج-ال�شداع و�شغط الدم.
د-امرا�س القلب.

و- تاأثري العقاقري واالأدوية.
ز-ال�شيخوخة.

ح-عدم اأخذ القدر الكايف من النوم.
ى-تناول الكحول واملخدرات.

ك-التعب واالرهاق الذي ت�شببه االهتزازات واالأ�شواء 
الغري عادية.

ل-االزدحام املروري.
م-عمى االألوان.

ن-�شعف النظر.
العبور ال�شليم.

1.اإختيار املوقع املنا�شب.
2.الوقوف على الر�شيف.

3.االإ�شتماع حلركة املركبة.
4.النظر ي�شارا فيمينا.

5.العبور يف خط م�شتقيم وبخطوات منظمة
ابتعد عن: 

1.القراءة اثناء العبور.
2. العبور بخط ملتوي.

3.اأماكن العبور اخلطرة 
4.العبور بني ال�شيارات الواقفة 

5.العبور امام �شاتر او حاجب للروؤية .
واجبات �سائقي الدراجات الهوائية: 

من  الـتاكد  الهوائية  الدراجة  �شائقي  على  1.يجب 
االآتي: 

اأ-وجود م�شابيح للدراجة.
ب-وجود لوحة عاك�شة.
ج- �شالحية االإطارات.

د-وجود اآلة تنبيه.
ه-ال�شيطرة الكاملة على الدراجة.

2.االإلتزام بقواعد ال�شري.
3.يجب مراعاة االآتي قبل االنعطاف.

اأ-النظر للخلف للتاأكد من خلو ال�شارع.
ب-التاكد من عدم االإ�شرار اأثناء االنعطاف.

ج-اأن يعلن عن رغبته يف االإنعطاف.
ويف  الليل  اثناء  الدراجة  انوار  ا�شتخدام  4.يجب 

االأوقات التي ال تت�شح فيها الروؤية.
5.التاكد من �شالحية الدراجة لل�شري.

6.على �شائق الدراجة الهوائية جتنب التايل: 
اأ-التعلق باملركبات. 

ب-حمل ركاب على الدراجة.
او  الدراجة  توازن  على  يوؤثر  ان  ميكن  �شيء  ج-حمل 

يعرقل احلركة. 
د-�شحب ا�شياء يف الدراجة مثل حيوان او �شندوق.

ه-ال�شري على اأر�شفة امل�شاة.
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غاية  يف  هناك  يبدو  االآ�شيوية  املالمح  ذو  الرجل   ...
واإبت�شامه  هندامه  اأبانه  ومظهرًا  خمربًا  التاأنق 
ثم  امل�شاعر،  بدفء  �شيوفه  اإحتواء  على  وحر�شه 
والهندية  ال�شودانية  متازج  بلكنة  هتف  اأن  مالبث 
)�شركة حمرتمة( واأكرم وفادتنا واأجل�شنا يف ماأدبته 

الفخيمة.

اإنرجي  برتو  �شركة  مدير  خان  حممد  امل�شرت  اإنه 
للبرتول وهو اأحد اأهم عمالء �شركة التاأمني االإ�شالمية 
 )34( رقم  امل�شرتكني  هيئة  اإجتماع  يف  كرمته  وقد 
وعالقته  القومي  االإقت�شاد  دعم  يف  لدوره  تقديرًا 

االإ�شرتاتيجية بال�شركة.

... وم�شهد اآخر حتكيه وقائع يج�شدها رجل االعمال 
ورائد �شناعة احلديد يف ال�شودان ال�شيد اإدوارد اأ�شعد 
ايوب، وهو رجل على ب�شاطة واأناقة ووثري عبارة وتفرد 
العمال  بني  اإن�شغال  على  االأربعاء  يوم  جتده  اإدارة، 
مر�حل  وي�ضتجلي  �النتاج  خطوط  ير�قب  و�ملهند�ضني 

اليــــاذة األمان
وناقــــة املرتمن

يا�شر جـــــــدو

واالأفقية  الراأ�شية  وتو�شعاتها  م�شروعاته  يف  العمل 
مفتاح  االإ�شالمية  التاأمني  �شركة  باأن  فخر  يف  ويردد 

االأمان االأول.

بنك  عام  مدير  مع  لقائي  ي�شوره  ثالث  وم�شهد   ...
عالوي  عامر  الدكتور  االأردين  ال�شوداين  اجلزيرة 
ينربي  واالإنتماء،  الهوى  �شوداين  االأ�شل  اأردين  وهو 
للحديث عن اأهل ال�شودان حتى تظنهم مالئكة ويتاأمل 
اأن اأهله يف  اأو  حلالهم فتظن اأن غازيًا عبث بالبرتاء 
وادي )رم( قد م�شهم ال�شوء وال�شراء، وال تكاد تعرف 
من حديثه اأنه اأردين اال حينما يقول )الزملة( يف مقام 
املدير  كرمي  جاد  كمال  للدكتور  املبجل  وثنائه  مدحه 
باأن االأخري حجة يف  التاأمني االإ�شالمية  العام ل�شركة 
ال�شيد هاين  عند  يتجلى  التاأمني،وذات احلال  جمال 
�شالمة مديرم�شنع نورماندي الذي دفعت له ال�شركة 
مايربو عن ت�شعة مليارات جنيه )بالقدمي( عو�شًا عن 
�شرر اأ�شاب م�شنعه لالأعالف، فاأغدق على ال�شركة 

ثناًء واأمطرها �شكرًا.

... وامل�شهد االأخري على كرثة امل�شاهد ماقاله الفنان 
له  الأ�شتعجل  هاتفني  الذي  الدين  زاكي  وليد  ال�شاب 
دخل  وملا  �شيارته،  يف  جزئية  ب�شرقة  مطالبة  �شداد 
ال�شركة  الفرع املعني مل يكن يف حاجة ل�شفاعتي الأن 
متنع مكوث املطالبات ال�شغرية الأكرث من ثالثة اأيام 
يف دورتها االإجرائية، وبعد اأن مت جرب ال�شرر وال�شداد 
على  التاأمني  بفائ�س  �شيكًا  احل�شابات  موظف  �شلمه 
هاتفني  ثم  ده�شته  فكانت  م�شى،  عام  عن  �شيارته 

�شاكرًا وقد حدث بذلك يف كل لقاء.

عالقتنا  مترحلت  فقد  �شدقًا  الكرام:  ...عمالوؤنا 
بكم من االإنتماء - كعالقة اإ�شرتاتيجية - اإلى و�شيجة 
ت�شملكم  االإ�شالمية  التاأمني  �شركة  جتعل  ع�شوية 
بالرعاية التاأمينية وتوكل حادي ناقتها وبالتايل فهي 

اإحدى اإ�شتثماراتكم الكبرية. 

قناديل
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مواقع الإنتاج: 
يف  ال�شطحي  بالذهب  يعرف  ما  اكت�شاف  مت  2009م  املا�شي  العام  اأوا�شط  يف 
والية نهر النيل، و�شرعان ما ظهرت اأعرا�س الرثاء ال�شريع على املنقبني االأوائل 
اأبو حمد، قبقبة، وادي  يف مناطق العبيدية، القمربات، واأبوقمر، وبالقرب من 
ال�شيخ، وادي النجيم، ومواقع التعدين التقليدي بربر، و�شيدون، وادي احلمار، 
اإلى  الوثيقة  موفد  الحظ  الكرو،  طرامي�س،  اأم  الع�شار،  وادي  ال�شنغري،  وادي 
هناك اأن العمالة اأغلبها من االأطفال الذين ترتاوح اأعمارهم بني 12 عامًا اإلى 
17 اأغلبهم من الفاقد الرتبوي، بجانب ال�شيوخ والعاملني واملوظفني الذين ملوا 
من العمل يف اخلدمة؛ علهم يجدون �شيئًا ي�شد الرمق، كما توجد اأعدادًا كبرية 

من خريجي اجلامعات من خمتلف اأنحاء ال�شودان.

 خماطر الزئبق:
تنت�شر يف املنطقة عربات من موديالت البكا�شي املختلفة التي ت�شتخدم يف جلب 
املوؤونة واملياه يوميًا للعاملني التقليدين، وال�شيء املخيف اأن تلك املناطق حتوي 
يف كامن تربتها ح�شارات تعود اإلى �شنوات طوال تعود الآالف ال�شنوات، ويحذر 

اأهايل يطالــــبون 
بفر�ض تاأمني على 
املعدنني الأهليني 

الوثيقة تكشف 
تعدين الذهب يف والية نـــــــهر النيل معـــلومات عن 

الذهب من اأقدم املعادن التي ا�ستخدمها الإن�سان منذ الع�سور القدمية قبل امليالد حتى يومنا هذا، 
قيمًا  معدنًا  منه  جعلت  فريدة  بخ�سائ�ض  وميتاز  الأر�ض،  باطن  من  ي�ستخرج  نفي�ض  معدن  والذهب 
التنقيب عن الذهب بعدة طرق  املعا�سرة، ويتم  اليومية يف حياتنا  واأ�سا�سيًا ملختلف ال�ستخدامات 
عن�سر  على  املحتوية  الرمال  غربلة  اأو  الأر�ض،  اأعماق  يف  للحفر  الثقيلة  الآليات  ا�ستخدام  مثل 

الذهب، وتك�سري ال�سخور، وف�سل الذهب منها بطرق بدائية اأو متقدمة.

 تحقيق: خاص الوثيقة:
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املجل�ض الأعلى 
للبيئة يدر�ض 
فر�ض تاأمني 
املنقبني

تعدين الذهب يف والية نـــــــهر النيل 
االهايل من طرق التنقيب عن الذهب دون اتباع الطرق 
ال�شليمة وال�شحية، فينتج عن ذلك اال�شتعمال اخلاطئ 
بجانب  القاتلة،  املادة  )الزئبق(  الكيميائية  للمادة 
غياب التاأمني على حياة العاملني الذين- عادًة- يلقون 
ا�شتخراج  عمليات  خالل  عميقة  حفر  يف  م�شرعهم 

الذهب، بجانب اإ�شابة البع�س االآخر باأمرا�س مزمنة.

دعوة للتاأمني:
جاء  طري�س-  اأم  منطقة  من  خمتار  ال�شاذيل  يقول   
من غرب كردفان: اإنه ترك اأ�شرته لتحقيق اأحالمه يف 
النفي�س،  املعدن  من  بجرامات  والفوز  التعدين  مناطق 
وي�شيف بعد ثالثة اأ�شهر من البحث والتنقيب امل�شتمر 
وجدت ن�س كيلو من الذهب، واأطمح يف املزيد، واأحلم 
تعرت�س  التي  ال�شعوبات  وتناول  ذهب،  كيلو  باأربعة 
عملهم، بينها قلة مياه ال�شرب، التي ي�شكو منها جميع 
املعدنني، اإال اأنهم م�شتمرون يف التنقيب عرب الورديات، 
االآالت  على  نعتمد  نحن  ويتابع  القبيلة،  اأبناء  وجتمع 
الطرق  للمجلة  وق�س  جوفية،  اآبار  حفر  يف  التقليدية 
الذهب  ا�شتخال�س  عملية  يف  يتبعونها  التي  التقليدية 
التالية  املرحلة  وتاأتي  وطحنها،  وجمعها  ال�شخور،  من 

يتم  حتى  ببطء  وت�شفي  ماء،  فيه  اإناء  يف  بو�شعها 
مادة  عليه  ت�شب  ذلك  وبعد  منها،  املعادن  ا�شتخراج 
اأنهم  اإلى  وي�شري  الذهب،  حبيبات  لتجميع  الزئبق 
لهم  حتفظ  تاأمني  جهة  اأية  اإلى  لالن�شمام  م�شتعدون 
وت�شاءل  عر�شي،  حادث  الأي  تعر�شهم  حال  حقوقهم 
املعنية  ال�شركات  من  للتاأمني  يخ�شعون  اجلميع  ملاذا 

بذلك ما عدا �شريحة املعدنني ؟!.

تقنني التعدين الأهلي:
يف  يتنقل  اإنه  قال:  العبيدية،  ال�شيد–  عثمان  اخلليفة 
اأكرب،  كمية  ليجد  الذهب  عن  للتنقيب  كثرية؛  مواقع 
ودعا  املياه،  �شح  م�شكلة  يواجه  عنه  تنقيبه  وخالل 
التقليدي،  التعدين  مهنة  تقنني  اإلى  املعنية  ال�شلطات 
»�شيدون«  الدامر  حملية  اهلل–  عبد  الطاهر  بينما 
تناول التعدي على مناطقهم من قبل �شركات التعدين 
يتعر�شون  وبيئية  �شحية  خماطر  اإلى  واأ�شار  الكربى، 
لها يف ال�شحارى واالأودية، ال�شميح اآدم �شكا من فر�س 
اأية  ال�شلطات املحلية ر�شومًا باهظة ال يجدون نظريها 

خدمات �شحية اأو توفري مياه ال�شرب اأو غريها.
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اأحالم باكر:
ترك  اإنه  يقول:  الوالية  معدين  من  خمتار  ال�شاذيل 
طموح  اأجل  من  العناء  وتكبد  كردفان،  غرب  منطقته 
العي�س،  �شنك  ظل  يف  وم�شتقبله  حياته  اأهداف  حتقيق 
التي  القا�شية  والظروف  ال�شرب،  مياه  قلة  عن  وحتدث 
يعانون منها حيث ال تتوفر اخلدمات ال�شحية وغريها من 
االحتياجات االأ�شا�شية يف تلك املناطق، ويتابع ال�شاذيل 
نحن معر�ضون �إلى �لكثري من �الأخطار وال نتحوط لها، 
كما اإن الظروف التي نعي�شها تقت�شي ان�شمامنا اإلى اأية 

جهة تاأمينية حلياتنا و�شحتنا.

البيئة تدر�ض اأو�ساع املعدنني:
 االأمني العام للمجل�س االأعلى للبيئة والية نهر النيل عبد 
الكرمي اأحمد عبد الكرمي ي�شري اإلى اأن ال�شلطات تدر�س- 
املخاطر  لدرء  للمعدنني؛  التاأمني  باب  فتح  كيفية  االآن- 
التي حتيط بعملية التنقيب عن الذهب، وي�شيف »ن�شبة 
الزئبق املفرت�س ا�شتخدامها تقدر علميًا بنحو 3 يف املئة 
الـ  تتجاوز  ن�شبة  ي�شتخدمون  االأهليني  املعدنني  اأن  بيد 
املعدنني يف حاجة  اإن  الكرمي:  وقال عبد  املئة،  »30« يف 
مذكرًا  اأرواحهم،  وعلى  ممتلكاتهم،  على  التاأمني  اإلى 
باحلرائق التي تعر�س لها عدد من االأ�شواق، واأدى ذلك 
الزئبق  اإن  االأهايل:  اأحد  ويقول  �شخمة،  خ�شائر  اإلى 
يجهل خطره الكثري من النا�س فهو �شائل طبيعي ي�شبب 
من  الكثري  اإلى  ويوؤدي  اجللد،  وحروق  كثرية،  اأمرا�شًا 
اأحد  ويعّد  واملخ،  اله�شمي،  باجلهاز  املرتبطة  االأمرا�س 

االأ�شباب املبا�شرة يف موت االإن�شان.

حياة قا�سية:
يحملون  اأنا�س  التنقيب  قرى  يف  هنا-  امل�شهد-   
احتياجاتهم- خيمة تقيهم حّر النهار، وبرد الليل- يطلق 
والوقود،  املياه،  براميل  من  وعدد  التاية-  اخليمة  على 
والدقيق،  العد�س،  من  وموؤونة  وبوتاجاز،  غاز،  واأنبوبة 
وامللح، وال�شكر، وال�شاي، والقهوة، والبهارات، وبطاريات 
بني  عليها  متفق  �شبه  اأ�شياء  وكلها  بطارية،  وحجارة 
عن  الباحثني  على  يطلق  الذي  اللفظ  وهو  )الدهابة(- 
الذهب- وعادة ترحل املجموعة يف عربتني قد تكون عربة 
بوك�س )تايوتا( ولوري، اأو عدد اثنني بوك�س؛ وذلك حتى 
ال تتعر�س املجموعة اإلى خماطر التوهان يف ال�شحراء، 
اأو نق�س املياه واالأكل، وقد يكون من بني املجموعة خبري 
الطرق  على  املجموعة  يدل  ال�شحراء،  جماهل  يعرف 
التي من  واجلبال  االأودية  باأ�شماء  ويعرفهم  املخت�شرة، 
�ملحتمل �أن يوجد فيها �لذهب، ونقاط �لتحرك تكون من 
اإحدى هذه املدن- الدامر، عطربة، بربر، العبيدية، اأبو 
اأو  اإما اإلى حدود والية نهر النيل  حمد، ومن ثم التوجه 
والية البحر االأحمر، دون االقرتاب من املناطق املكفول 

فيها حق التعدين ل�شركات اأجنبية اأو حملية.
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النف�شية  ال�شحة  اأهمية  النا�س  من  الكثريون  يغفل 
يف  كما  متوفرة  لي�شت  النف�شية  ال�شحة  وخدمات 
امل�شت�شفيات  الع�شوية يف  باالأمرا�س  اخلدمات اخلا�شة 
بالن�شبة  فياأخذ اجلميع احتياطاتهم  املجانية  احلكومية 
للتاأمينات ال�شحية الع�شوية وين�شون اال�شابة باالمرا�س 

النف�شية.
من اأهم االأمور التي يجب عليهم تاأمينها نظرا لتاأثريها 
املبا�شر علي العمل والدخل ،ول�شنا حمميني من اال�شابة 
معر�س  املجتمع  ثلث  فاإن  االح�شاءات  ،فح�شب  بها 
ال�شحة  منظمة  ،واأفادت  النف�شية  باالمرا�س  لال�شابة 
من  االولى  املرتبة  يف  �شيكون  االإكتئاب  ان  العاملية 
االمرا�س يف العام 2020م فهذا يتطلب ان تقوم �شركات 
اكت�شاب  وت�شهيل  التامينات  جمال  بتو�شيع  التاأمني 

اخلدمة خا�شة التاأمني الطبي.
االح�شاءات  لهذه  التاأمني  �شركات  بع�س  اإنتبهت  وقد 
فاأدخلت العالجات النف�شية الدوائية واجلل�شات النف�شية 

يف التغطية ال�شاملة كاأ�شل يف وثائق التاأمني.
بني  تفرق  مازالت  التاأمني  �شركات  من  الكثري  ولكن 
النف�شي  العالج  ت�شمل  وال  والع�شوي  النف�شي  املري�س 

بالتغطية ال�شاملة حتى يف الوثائق املميزة.
فبعد اأن يدفع الفرد اال�شرتاك ي�شطر امل�شاب اأن يلجاأ 
اأفراد  اأحد  اأو  نف�شية  بحالة  اأ�شيب  اإن  جيبه  من  ويدفع 

التأمين النفسي

د. ال�ضادق حامد حممد
 اأخت�ضا�ضي علم النف�س / جامعة النيلني

على  احل�شول  من  مينعه  او  كاهله  ممايرهق   ، عائلته 
الذي رمبا يكون غري موجود يف  الناجح  املتطور  العالج 

املراكز احلكومية.
ومن ال�شروري �شمول اال�شطرابات النف�شية يف التاأمني 
ل�شرورة  التاأمني  من  م�شتثناة  لي�شت  انها  من  والتاأكد 
لواء  حتت  لالن�شواء  النف�شي  املري�س  وحاجة  املر�س 

التاأمني عرب �شركات التاأمني املنت�شرة يف البالد.
ويجب اأن يكون يف كل �شركة من ال�شركات ق�شم للتاأمني 
الطبي الذي يهتم بالعالج وخا�شة االمرا�س امل�شتع�شية 
عالج  ايل  حتتاج  التي  النف�شية  االمرا�س  منها  واأخ�س 
مما   ، املري�س  ال�شرة  بالن�شبة  ومكلف  ومرهق  طويل 
علي  الت�شرف  يف  اللجوء  اإلى  اال�شرة  افراد  ي�شطر 
العالج  علي  للح�شول  واملدخرات  املمتلكات  ح�شاب 

النف�شي الناجح.
العالج  ايل  احلاجة  متاثل  النف�شي  العالج  اإلى  احلاجة 
اجل�شدي وبالتايل يجب ان تلحق بال�شمان ال�شحي عرب 

�شركات التاأمني.
بدات �شركات التاأمني تلتفت ايل اهمية العالج النف�شي 
للمر�س وتاأثريه الوا�شح علي اإنتاجية الفرد يف املوؤ�ش�شات 
مما اأدى ايل موافقتها على �شمول املر�س النف�شي �شمن 
تقدمه  الذي  ال�شحي  التاأمني  ي�شملها  التي  االأمرا�س 

ال�شركات واملوؤ�ش�شات ملوظفيها.
يف االآونة االأخرية انت�شرت العيادات النف�شية ولكن هذا 
حل�شارته  مقيا�س  ماهو  بقدر  املجتمع  يف  خلاًل  اليعترب 
املجتمع  يف  االن�شانية  اخلدمات  ازدياد  اأن  كما  وتقدمه 

يقلل من اجلرمية.
بيئة  ايل  حتتاج  البدنية  االأمرا�س  من  كثريا  اأن  جند 
والدم  القلب  اأمرا�س  ،ال�شيما  للعالج  منا�شبة  نف�شية 
اأما  النف�شي.  العالج  اأهمية  ازدادت  لذا   ، ،وال�شكري 
و�الجتماعية  �الأ�ضرية  �لعالقات  و�ضعف  �لعمل  �ضغوط 
واالجتماعي  االأ�شري  التكافل  يف  ت�شدع  الى  اأديا  فقد 
،كالقلق  ال�شائعة  النف�شية  االأمرا�س  من  العديد  و�شيوع 

الذي ي�شيب ن�شبة كبرية من ال�شكان.
يف اخلتام امتني ان يجد التاأمني العالجي النف�شي حظه 
العام  التاأمني  بانواع  اأ�شوة  ال�شوداين  التاأمني  �شوق  يف 
والتاأمني التكافلي وان تت�شابق ال�شركات يف ا�شافة هذا 

املنتج ايل حمفظتها التاأمينية.
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وعدت يف املقال االأول باأن اأتناول يف �شل�شلة مت�شلة 
2004م  من  للفرتة  املختلفة  ال�شركة  عمليات  نتائج 
اليوبيل  مابعد  فرتة  وهي  2014م،  نهاية  وحتى 
به  االإحتفال  عند  حلقبته  التوثيق  مت  الذي  الف�شي 
يف العام 2004م، وقد كان املقال االأول عن االإكتتاب 
املنتجات  واإبراز  له،  حتليل  مع  الفرتة  تلك  خالل 
عددها  بلغ  والتى  اال�شركة  اأدخلتها  التي  اجلديدة 

�شبعة منتجات.

لنف�س  املطالبات  التحليل  �شيغطي  املقال  هذا  يف 
الفرتة، يف اجلدول املو�شح يف ال�شفحة التالية، وقد 
مت اإدراج نتائج عام 2003م بغر�س املقارنة، وقيا�س 

معدل النمو للعام 2004م.

يحتوي هذا اجلدول على املطالبات لل�شنوات 2003م 
البالغ عددها ع�شرة  التاأمني  – 2014م ح�شب فروع 
وجود  ولعدم  بالتكافل،  وتنتهي  بالبحري  تبداأ  فروع 
كمنتج  الذي دخل  اأخطار احلرب  فرع  مطالبات يف 
اجلدول،  يف  ُيدرج  مل  فاإنه  2014م،  عام  جديد 
ويحتوي اأي�شا على معدل النمو واملعدل من االإكتتاب 
اإجمايل  من  فرع  لكل  امل�شاركة  ون�شب  �شنة،  لكل 

املطالبات لعام 2014م ولكل ال�شنوات.

يت�شح من هذا اجلدول االآتي:

وغري  كثريًا  متغرّي  املختلفة  لل�شنوات  النمو  معدل 
متقارب يف ن�شبه يف االإجمايل ويف كل فروع التاأمني، 
عن  2008م  عام  كان  منو  معدل  ادنى  اأن  ونالحظ 
عام 2007م وهو 0٫7 %، واأعلى معدل منو كان عام 
يف  الكبري  لالإرتفاع  نتيجة   %67٫8 بلغ  اإذ  2005م 

مطالبات احلريق وال�شرقة عن عام 2004م.

بالن�شبة لن�شب امل�شاركة، فاإن ال�شيارات حتتل املرتبة 
لعام 2014م،   % بن�شبة 68٫8  املطالبات  فى  االأولى 
ثم   %  14٫4 بن�شبة  وال�شفر  الطبي  التاأمني  يليها 

احلريق وال�شرقة بن�شبة %11٫8.

اأعلى ن�شبة ملعدل املطالبات الكلية من االإكتتاب الكلي 
هى  ن�شبة  وادنى   ،%54 بلغت  اإذ  2007م  عام  كانت 
40٫9 عام 2004م، ومل ي�شل املعدل الى 50% خالل 
2014م(،   – )2010م  االأخرية  اخلم�س  ال�شنوات 
بال�شركة،  املخاطر  اإدارة  ح�شن  الى  ي�شري  مبا 
وكفاءة وخربة العاملني، والتقييم ال�شليم للخ�شائر، 
و�شيت�شل التحليل يف مقاالت قادمة باإذن اهلل تعالى.

أوراق إقتصادية

 د.�سالح ح�سيب 
نائب املدير العام - �سركة التاأمني ال�سالمية

�سركة التاأمني ال�سالمية
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 �شراكتنا مع التاأمني الإ�شالمية 
تكامل اإ�شرتاتيجي 

دكتور عالوي:

)الوثيقة( تحاور مدير بنك الجزيرة السوداني االردني
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�سوؤال اإبتداري حتي نتعرف نحن والقارئ عليك، 
ماذا نقراأ يف البطاقة ال�سخ�سية ؟

باالأردن- ون�شاأت  ولدت  عالوي،  عبدالوهاب  عامر 
حا�شل  وبنت  اوالد  لثالث  واب  متزوج  1966م،  الكرك 
على بكالريو�س املحا�شبة، وماج�شتري االأ�شواق املالية ثم 

دكتوراة امل�شارف واالإقت�شاد االإ�شالمي 2014م.

كيف بداأت م�سريتك مع العمل امل�سريف؟
والتجارة  اال�شكان  ببنك  موظفًا  املهنية  م�شريتي  بداأت 
خمتلف  يف  تدرجت  حيث  1990م،  العام  منذ  االأردين 
الوظائف حتى ا�شبحت مديرًا للتخطيط والدرا�شات يف 
االأردين  التجاري  البنك  اإلى  اإنتقلت  ثم  2002م،  العام 

اإلى اأن ا�شبحت نائبًا للمدير العام 2011م.

جتربتك مع بنك اجلزيرة تعترب متميزة وذات 
طابع خمتلف �سف لنا بدايات التجربة وابرز 

معاملها ؟ 
كان  اأن  منذ  االأردين  ال�شوداين  اجلزيرة  بنك  عا�شرت 
درا�شة  على  اأ�شرفت  حيث  م�شروع  اإلى  حتول  ثم  فكرة 
التو�شية  وبعد  وجناحة،  اإن�شائه  وفر�س  البنك  جدوى 
التاأ�شي�س  مراحل  كافة  على  اأ�شرفت  البنك  باإن�شاء 
اإلى  املطلوبة  واحلكومية  القانونية  االإجراءات  ومتابعة 
اأن مت اإفتتاح البنك وعينت م�شرفًا له واأمني �شر جمل�س 

االإدارة ثم اأ�شبحت بعد ذلك مديرًا عامًا للبنك.

باأي فل�سفة ادارية يدير الدكتور عامر عالوي 
البنك؟

�لوثيق  �الإرتباط  ذ�ت  �لقطاعات  من  �خلدمات  قطاع 
من  جتعل  اخل�شو�شية  وهذه  واجلمهور  بالعمالء 
م�شتخدمي  ورغبات  حاجات  فهم  من  التاأكد  ال�شروري 
االإنتماء  فاإن  ثانية  ناحية  ناحية،ومن  من  هذا  اخلدمة 
تاأدية  لنجاح  �شمانًا  ميثل  اخلدمة  ملقدمي  الوظيفي 
على  البنك  عمل  حيث  العمالء،  رغبات  وتلبية  اخلدمة 
تنمية قدرات املوظفني وخلق ثقافة عمل اإيجابية والعمل 
على  �شاعدت  العوامل  هذه  كل  العمالء،  اإ�شعاد  على 
االأولى  البنوك  من  يكون  اأن  وعلى  البنك  واإنت�شار  منو 
بال�شودان، كما اأن فل�شفتي يف االإدارة تقوم على معادلة 
الرغبة  ولديه  منتمي  موظف  هي:  النجاح  اأطراف  اأن 

والطموح.

تقدمي 
العاملي  الإقت�ساد  ي�سهده  الذي  التطور  مبحاذاة 
اإلى  التقليدية  الأمناط  من  الإقت�شاد  واإنتقال 
ال�سوق  اليات  حرية  على  تعتمد  اإقت�ساديات 
وتعزيز التناف�سية وحرية موؤ�س�سات العمال يف 
احلدود  تتعدى  مطلقة  باأ�سكال  اعمالها  ممار�سة 
العامل  كل  يجعل  الذي  احلد  اإلى  اجلغرافية 
القدرة  ميلكون  للذين  مفتوح  �سوق  عن  عبارة 
جتربة  جتئ  ذلك  ومن  والإبتكار،  العمل  على 
فارقة  الأردين كعالمة  ال�سوداين  بنك اجلزيرة 
فر�ض  على  ودليل  القت�سادي  التكامل  تاريخ  يف 
بال�سودان  وامل�سرفية  املالية  املوؤ�س�سات  جناح 
حيث حقق البنك جناحات كبرية جعلته يرتقي 
اإلى م�ساف البنوك الأولى يف ال�سناعة امل�سرفية 
وميثل هذا النجاح ثمرة خربة الإدارة املرتاكمة 
بها  يتمتع  التى  الوا�سعة  املعرفية  والقدرات 
العاملون بالبنك واإدارته متمثلة يف املدير العام 

الدكتور عامر عالوي.
معامل  على  )الوثيقة(  تقف  القارئ  عزيزي 
ال�سركة  اأن  عن  ف�ساًل  البنك  وم�سرية  جتربة 
وبناء  العمالء  مع  لتطوير عالقاتها  تقود جهود 

التكامل معهم - فالى م�سابط احلوار:

)100.000.000 (
جنية م�ساهمة بنك 
اجلزيرة يف متويل 
الأن�سطة الزراعية



36

عالقتك بال�سودان: كيف ومتى بداأت ؟
اأول مرة زرت ال�شودان يف العام 2006م وكانت الزيارة 
بغر�س عمل درا�شة الإن�شاء البنك، وحقيقة اأن ال�شودان 
تاأتي اإليه باكيًا وتخرج منه باكيًا، حبًا وتعلقًا بطيبة مع�شر 
�شوداين  اأ�شبحت  باأنني  اأ�شعر  واالآن  وخ�شالهم،  اأهله 
�شودانية  بلهجة  احتدث  حيث  اردين  كوين  من  اأكرث 
طليقة، و�شارت لدي عالقات وا�شعة مع اأطياف املجتمع 
ال�شوداين حيث اأ�شارك يف املنا�شبات االإجتماعية ب�شكل 
موؤدب  �شعب  ال�شوداين  ال�شعب  اأن  نظري  ويلفت  راتب، 

لدرجة تده�س.

عامر عالوي..
 النجاح يف العمل امل�سريف يحتاج 
اإ لى)موظف- رغبة- طموح(

خالل اإقامتك بال�سودان من املوؤكذ اأنك تعر�ست 
اأحد  لنا  احكي  الطريفة،  املواقف  من  للعديد 

تلك الطرائف؟
كنت يف احد االإجتماعات بح�شور والى اجلزيرة ال�شابق 
ال�شاعة  مرت  حيث  �شراخلتم  عبدالرحمن  الفريق 
االأولى يف الون�شة وكنت اأقول خال�س )نبل�س( االإجتماع 
نبل�س  الوالى يقول كيف  – بلغة االأردنيني( وكان  )نبداأ 
)نبل�س( معنى  لهم  �شرحت  ثم  يبداأ،  مل  وهو  االإجتماع 
التي تعني البداية باالأردنية ولي�س االإلغاء بال�شودانية ثم 

اإنفجروا بال�شحك.
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من هم اأبرز اأ�سدقاءك بال�سودان ؟
ال�شيد بدرالدين حممود، الفريق عبدالرحمن �شراخلتم، 
ال�شيد. الزبري،  خري  د.حممد  املتعايف،  د.عبداحلليم 

مبارك املهدي واآخرين من اأحبابي ال�شودانيني.

كيف تنظر لواقع الإقت�ساد ال�سوداين ؟
من  يعاين  ال�شوداين  االإقت�شاد  ان  من  الرغم  على 
اأدى  الذي  الت�شخم  ن�شب  ارتفاع  منها  �شعوبات عديدة 
االإدخار،  وم�شتوى  ال�شرائية  القوة  اإ�شعاف  اإلى  بدوره 
واالأخرية بدروها اإدت اإلى اإ�شعاف الدورة االإقت�شادية، 
�شمنها  من  االإجراءات  بع�س  اإتخذت  احلكومة  اأن  غري 
الربنامج يف  �شاهم  االإ�شعايف اخلما�شي حيث  الربنامج 
هناك  اأن  جانب  اإلى  التوازن  من  درجة  على  احلفاظ 
لرفع  ال�شعي  عن  ف�شاًل  الوطني،  كاحلوار  اخرى  م�شاع 
يف  واملبادرات  اخلارجية  الديون  ومعاجلة  العقوبات 

جمملها متثل بوادر اإنفراج اإقت�شادي حمتمل.
يف  ت�ساهم  ان  ال�سودانية  البنوك  من  يرجتى 
هذه  ترى  كيف  الإقت�سادي  الواقع  حت�سني 

امل�ساهمة؟ 
البد للم�شارف من دور للم�شاهمة يف النمو االإقت�شادي 
حيث توجد فر�س كثرية يف االإقت�شاد ال�شوداين خا�شة 
اأن  جند  حيث  ال�شناعية  والتنمية  الزراعة  جمال  يف 
لذا  العامل  م�شتوى  على  نق�شًا  تواجه  الغذائية  ال�شلع 
امل�شاهمة  ال�شوداين  وال�شناعي  الزراعي  للقطاع  ميكن 

يف �شد حاجة الوطن العربي من الغذاء.

العمل  يف  الرائدة  البنوك  اأحد  بو�سفكم 
الإقت�ساد  دفع  يف  اإ�سهاماتكم  ماهي  امل�سريف 

ال�سوداين؟
االإقت�شادية  االإ�شهامات  من  الكثري  اجلزيرة  بنك  لدى 
متمثلة يف متويل خمتلف االأن�شطة التجارية واالإ�شتثمارية 
ومن امثلة ذلك م�شاهمة البنك يف �شندوق اإعادة تاأهيل 
قنوات الري بقيمة ) 100٫000٫000( جنيه كذلك من 
 - الزراعة  البنك:  فيها  ي�شارك  التي  االأخرى  االأن�شطة 

ال�شناعة - تنمية ال�شادرات.

اأ�سبحت �سوداين اأكرث 
منه اأردين.. واأفتخر..
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البنك  يقوم  اأف�شل حيث  ب�شكل  توظيفها  اإلى  ن�شعى  لذا 
برعاية االأن�شطة التى تخدم م�شالح ال�شركة كما تبادل 
التوظيف  هذا  خالل  ومن  التوجه،  ذات  البنك  ال�شركة 
املثايل للعالقة نتوقع اأن تتطور هذه العالقة يف امل�شتقبل 

اإلى تكامل اكرب يف جماالت خمتلفة.

كلمة اأخرية؟
اأرجو اأن انقل خال�س تقديري ل�شركة التاأمني االإ�شالمية 
التى  الوثيقة  وملجلة  �شركائها  بعالقات  اإهتمامها  على 
واملعرفة  الوعي  بن�شر  االإهتمام  جمال  يف  �شبقًا  متثل 

التاأمينية، امتنى لكم دوام التوفيق والتقدم.

التي  والظروف  املتغريات  تلك  جميع  ظل  يف 
واإ�سحة  �سيا�سات  اإلى  البنك  يحتاج  ذكرت 
ماهي  �سحيحة،  اإ�ستثمارية  وتوجهات  ومرنة 

�سيا�سات البنك وتوجهاته الإ�ستثمارية؟
اردنيني  اعمال  رجال  اإ�شتقطاب  اإلى  البنك  ي�شعى 
بها،  املرتبطة  واملجاالت  الزراعة  جمال  يف  لالإ�شتثمار 
التجمعات  قرو�س  فكرة  اإدخال  نطرح  اأننا  جانب  اإلى 
خمتلفة  جماالت  يف  م�شاريع  درا�شة  خالل  من  البنكية 

يتم الدخول فيها مع البنوك اأخرى يف �شكل �شراكات.

واÿدمية  الإجتماعية  الدوار  اأبرز  ماهي 
للبنك ؟

لدى البنك توجه واإلتزام وا�شح جتاه خدمة املجتمع حيث 
ير�شد البنك ميزانية وخطط �شنوية لتنفيذ م�شروعات 
الفقراء  وم�شاعدة  وال�شحة  بالتعليم  تتعلق  خدمية 
حيث قام البنك بـتاأهيل مدر�شة منطقة احلديدة بوالية 

اجلزيرة بجانب رعاية اأن�شطة اإجتماعية اخرى.

التاأمني  �سركة  مع  مميزة  عالقة  البنك  لدى 
العالقة  هذه  طبيعة  لنا  �سف  الإ�سالمية، 

وكيف تنظر مل�ستقبلها ؟
التكافلي  التاأمني  �شناعة  جمال  يف  رائد  ال�شودان 
حمورية  جتربة  ال�شودان  جتربة  مثلت  حيث  اال�شالمي 
رائدة  االإ�شالمية  التاأمني  عرب�شركة  ال�شناعة  هذه  يف 
اأ�شالمي  تاأمني  �شركة  واأول  التكافلي  التاأمني  �شركات 
اإ�شرتاتيجية ومميزة  العامل حيث تربطنا بها عالقة  يف 
الطرفني،  بني  م�شالح  وتبادل  اأعمال  تكامل  على  تقوم 
الطرفني  بني  م�شتمر  توا�شل  عن  العالقة  هذه  ونتجت 
الثقة والتفاهم امل�شرتك  ادى الى خلق درجة عالية من 

التاأمينية، امتنى لكم دوام التوفيق والتقدم.

ال�سعب ال�سوداين �سعب 
مهذب وخلوق..

رائدة  االإ�شالمية  التاأمني  عرب�شركة  ال�شناعة  هذه  يف 
اأ�شالمي  تاأمني  �شركة  واأول  التكافلي  التاأمني  اأ�شالمي �شركات  تاأمني  �شركة  واأول  التكافلي  التاأمني  �شركات 
اإ�شرتاتيجية ومميزة  العامل حيث تربطنا بها عالقة  يف 
الطرفني،  بني  م�شالح  وتبادل  اأعمال  تكامل  على  تقوم 

دكتور عالوي:
ال�ســـــــودان.. تاأتيه باكيًا 

وتخرج منه باكيًا..
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يف  مقعده  وكان  القدم  كرة  يف  مباراة  الى  �شخ�س  ذهب 
اأعلى االإ�شتاد وبعد اأن بداأت املباراة راأى مقعدًا �شاغرًا يف 
طريقة  ف�شق  اأف�شل  م�شاهدة  له  يتيح  االأمامية  ال�شفوف 
بجانب  يجل�س  الذي  الرجل  �شاأل  اإليه  و�شل  وعندما  اإليه 
فهو  ال...  الرجل  له  فقال  املقعد حمجوز:  هذا  املقعد هل 
ولكنها  دائما  ب�شحبتي  تاتي  كانت  التي  زوجتي  يخ�س 
توفيت وهذه اأول مباراة ال حت�شرها معي منذ اأن تزوجنا. 
املعارف  اأو  االأ�شدقاء  اأحدا من  اأمل جتد  وقال  له  فتاأ�شف 
جلنازتها.!  ذهبوا  فجميعهم  ال  فقال  بجانبك،  يجل�س 
ترتيب  يف  خللل  ترمز  ولكنها  فكاهة  الق�شة  يف  اأن  رغم 

االأولويات.
وهي  احلياة  للنجاح يف  هامة  قاعدة  االأولويات  ترتيب  اإن 
للو�شول  االأهمية  ح�شب  واالعمال  املهام  ترتيب  تعني 
لالهداف املر�شومة بكل ي�شر ويف ا�شرع وقت وباأقل جهد.
وقد حدد علماء االدارة معايري لو�شع االأولويات منها –اإن 
يجب  مهام  فهناك  االهمية  يف  تت�شاوى  ال  االن�شطة  جميع 
مهام  وهناك  بها  القيام  ميكن  مهام  وهناك  بها  القيام 
ميكن ارجاءها وهناك مهام ميكن تفوي�س اآخرين للقيام 

بها.
فكلما  اخلربة  وزيادة  العقل  ن�شوج  مع  تتغري  االأولويات 
وترتيب  تقدير  يف  اأن�شح  ت�شبح  ال�شنني  بك  تقدمت 
وتفكريك  وقتك  ت�شتهلك  كانت  اأمور  فهنالك  االأولويات 
والفهم  �شحيح.  والعك�س  كذلك  تراها  ال  االآن  اأ�شبحت 
وكيفية  االأولويات  فقه  معرفة  ي�شتلزم  للدين  ال�شحيح 

تعار�شتا،  اإذا  واملفا�شد  امل�شالح  بني  والرتجيح  املوازنة 
يقال )لي�س العاقل الذي يعلم اخلري من ال�شر اإمنا العاقل 

الذي يعلم خري اخلريين و�شر ال�شرين(.
يعاين معظمنا من �شياع وقتة دون اجناز مهامه والبع�س 
يرى  ا�شبح  والبع�س  الطوارىء  حالة  على  تربمج  قد 
او  املجتمع  يف  اهميتة  على  دليل  وارجاءها  املهام  كرثة 
ان  حني  الى  وم�شاريعه  اعماله  يوؤجل  والبع�س  العمل، 
يجد الوقت الكايف والى اأن يجد ذلك فهو يف تاجيل دائم 

وم�شتمر)الوقت كال�شيف ان مل تقطعه قطعك(.
فرتتيب االأولويات فن ال يجيده كثري من النا�س ويحكى اأن 
بفاأ�س غري حاد فمر  حطابًا كان يعمل يف تقطيع اخل�شب 
عليه �شخ�س وقال له ملاذا ال ت�شن هذا الفاأ�س لي�شاعدك 
عليه  فرد  كبري،  جهد  ودون  ب�شرعة  االأخ�شاب  قطع  يف 
احلطاب اأال تراين م�شغواًل وال اأجد الوقت الكايف للذهاب 
اإلى ال�شوق ل�شن الفاأ�س، فهذا احلطاب امل�شكني ال يعرف 
اإن دقائق �شن الفاأ�س �شوف توفر عليه �شاعات من العمل 
واجلهد املبذول، اإن ترتيب من�شدة العمل ب�شكل دائم يوفر 
�شاعات من العمل بل ينعك�س على جتويد العمل، كثريًا ما 
للرتفيه  الوقت  االأوربيون كل هذا  اأت�شاءل كيف يجد  كنت 
بينما  املختلفة  الن�شاطات  من  وغريه  واالإطالع  والريا�شة 
الر�شمية  حتى  اأعمالنا  الأداء  الكايف  الوقت  جند  ال  نحن 
منها مع الفارق الكبري يف االإجناز والتطور، يقول الكاتب 
روبرت مالني )اإن ال�شبب وراء عدم حتقيق معظم االأهداف 
هو اإن�شغالنا باأمور ثانوية وغري مهمة اأوال( اإن االأعمال لكي 
مبقدار  عليها  الرتكيز  من  بد  ال  �شحيحة  بطريقة  تنجز 

حجمها واأهميتها وو�شعها يف مكانها الطبيعي.
ال�سوؤال املهم كيف اأعرف اأولوياتي وكيف اأرتبها؟

االأهداف  ح�شب  الآخر  �شخ�س  من  االأولويات  تختلف 
من  تختلف  ال�شيا�شي  من  تختلف  الكرة  العب  فاأولويات 
املوظف تختلف من الفنان ولكن من حيث الرتتيب تعتمد 
نوع  املهمة-  – طبيعة  املهمة  زمن  منها  اأ�ش�س:  عدة  على 
املهمة – اإ�شتقاللية املهمة، فدائما اإبداأ باملهمة التي تاأخذ 
زمنا اأقل ويكون اإجنازها �شهال وال تعتمد على اأداء مهمة 

قبلها وهكذا.
اإن من اأهم ترتيب اأولويات احلياة تغيري ال�شلوك الفردي 
لتدرك وتتذكر دائمًا العن�شر االأهم والهدف من حياتك، 
الأن تق�شي جل وقتك بال�شعي يف اإدخال نف�شك الى اجلنة 

اأولى واأف�شل من ال�شعي الإثبات اأن غريك �شيدخل النار. 

مدثر عمر ب�شري
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الســـــياسة املالية
يف االقتصاد للدولة االسالمية املعاصرة 

مقارنة مع االقتصاد الرأسمالي 

االمور  يف  اال�شالمية  ال�شريعة  تطبيق  نحو  التوجه  اإن 
االإقت�شادية ي�شتدعي وجود االجابات لبع�س اال�شئلة، واحللول 
للم�شكالت التي تواجه تطبيقات االقت�شاد اال�شالمي املعا�شر 
ويف هذا املقال ن�شتعر�س وظائف الدولة اال�شالمية املعا�شرة 
االيرادات  �شيا�شة  الى  تق�شم  التي  املالية  ال�شيا�شة  خالل  من 
االقت�شاد  يف  ذلك  مقابلني  العامة  النفقات  و�شيا�شة  العامة 
الراأ�شمايل الذي �شوف نرى من خالل هذا املقال ان االهداف 
التي ذكرها االقت�شاديون الرا�شماليون لل�شيا�شة املالية تندرج 
حتت اأهداف الدولة اال�شالمية، ويف ذلك حماولة االجابة عن 
نطاق  ماهو  حول  املعا�شرة،  للدولة  املالية  ال�شيا�شة  ت�شاوؤالت 
الوظائف االقت�شادية للدولة اال�شالمية ؟ و ما هي احلاجات 
تعريف  ؟ ماهو  اإ�شباعها  اال�شالمية  الدولة  تتويل  التي  العامة 
االأطوار  ؟ماهي  ال�شرعية  بال�شيا�شة  و�شلتها  املالية  ال�شيا�شة 
االقت�شاد  يف  املالية  ال�شيا�شة  ت�شتهدف  هل  ؟  بها  مرت  التي 
اال�شالمي ذات اهداف ال�شيا�شة املالية يف االقت�شاد الراأ�شمايل 
لتحقيق  اال�شالمية  الدولة  ت�شخدمها  التي  اال�شاليب  ماهي  ؟ 
هذه االأهداف ؟ هل حتقق الزكاة وال�شرائب والتمويل بالعجز 
اال�شالمي  االقت�شاد  ذلك يف  �شوابط  وما هي  االهداف  هذه 
يف  العام  االنفاق  �شيا�شة  فيه  ت�شتخدم  الذي  املجال  ماهو  ؟ 
ال�شيا�شات  هذه  تق�شيم  ميكن  وهل  ؟  اال�شالمي  االقت�شاد 
هي  اال�شئلة  هذه  الراأ�شمايل  االقت�شاد  يف  به  املعمول  ح�شب 
النظرية  ظل  يف  االيجاز.  من  ب�شكٍل  املقال  لها  يتطرق  التي 
االقت�شادية  احلرية  مببداأ  توؤمن  التي  التقليدية  االقت�شادية 
املوارد  تخ�شي�س  على  ال�شوق  لنظام  التلقائية  القدرة  و 
الثقة  هذه  لها،اهتزت  االمثل  الت�شغيل  وحتقيق  االقت�شادية 
قوى  عجزت  اآخر  مبعنى  اأو  االقت�شادية  احلرية  عجز  وثبت 
االقت�شادية.لذلك  للموارد  التام  الت�شغيل  حتقيق  عن  ال�شوق 

د. اأحمد جمذوب اأحمد 
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�شيا�شات  احلكومات  تتبنى  بان  االقت�شاد  اهل  نادى 
اقت�شادية تو�شيعية توؤدي اإلى زيادة الطلب اال�شتهالكي 
باللجوء  ون�شحوا  التام  الت�شغيل  لتحقيق  واال�شتثماري 
النقدي(  واال�شدار  )االقرتا�س  بالعجز  التمويل  ايل 
نظام  ظل  ويف  احلكومي  االنفاق  يف  الزيادة  ملقابلة 
يحدد  الذي  االأ�شا�س  هو  اال�شالم  اال�شالمية،  الدولة 
واالجتماعية  وال�شيا�ش�شية  االقت�شادية  وظيفتها  لنا 
فواجبات احلكومة اال�شالمية،هي حفظ بالد امل�شلمني 
من  والعتاد  بالعدة  الثغور  بتح�شني  الكفار،وذلك  عن 
باقامة  وذلك  االإ�شالمية  الدولة  وحفظ  و�شالح  رجال 
ن�شر  هو  االخر  واجلانب  جانب  الق�شائي،هذا  اجلهاز 
ظل  يف  االداري.  وال�شبط  اجلهاد  اقامة  و  الدعوة 
بيت  يتوالها  التي  النفقات  ان  جند  اال�شالمي  النظام 
املال وم�شادره هي النفقات الع�شكرية وم�شدر متويلها 
ت�شيري  ونفقات  االداري  اجلهاز  ونفقات  الزكاة  �شهم 
وخدمات  وال�شحة  التعليم  ونفقات  الق�شائي  اجلهاز 
النفقات تغطى  العامة كبناء امل�شاجد كل هذة  املرافق 
اخلراج  ي�شمل  الذي  الفيء  من  تاتي  التي  بااليرادات 
واجلزية... الخ( وتعترب امل�شلحة العامة كمعيار يحدد 
توجيه  هذا  ويتطلب  النفقات  لبع�س  الدولة  حتمل 
�لقطاع  بتوجيه  وذلك  �القت�ضادي  �لن�ضاط  ومر�قبة 
ال�شيا�شات  وو�شع  الكفائية  بالفرو�س  للقيام  اخلا�س 
اال�شالمية  الدولة  اهداف  لتحقيق  الكلية  االقت�شادية 
االمر  يتطلب هذ   ، املعني  املجتمع  االفراد يف  كذلك  و 
هذة  وتختلف  االقت�شاد  يف  العامة  احلاجة  حتديد 
احلاجة من النظام اال�شالمي والنظام الراأ�شمايل اذا 
الراأ�شمايل  االقت�شادي  النظام  يف  احلاجة  ان  اعترب 
يف  احلاجة  فان  ال�شوق  يف  التناف�س  علىمبدا  تقوم 
و�شامال  مقد�شا  واجبا  تكون  اال�شالمي  االقت�شاد 
ي�شتوعب الفرد ما ميلكه من ثروة يف الدولة اال�شالمية 
ن�شتطيع ان منيز بني نوعني من ادوات ال�شيا�شة املالية 
هي الزكاة وال�شرائب.تعترب الزكاة هي اداة من ادوات 
ال�شيا�شة املالية لتميز الزكاة بانها واجب مفرو�س عن 
االموال الثابتة وغري قابلة للتغري وتختلف باختالف املال 
ووجود  والذهب  والغنم  والبقر  االبل  من  عليه  الواجب 
احلد االدنى من املال الذي تخ�شع له الزكاة عالوة على 
�نها جتبى �ضنويا يف معظم �المو�ل �لد�ئرة يف �لن�ضاط 
الزكاة  وظيفة  نناق�س  اأن  ن�شتطيع  وعليه  االقت�شادي، 
توزيع  اعادة  يعترب  املالية  ال�شيا�شة  اهداف  حتقيق  يف 
الدخل والرثوة هدفا اأ�شا�شيا للزكاة النها حق ثابت يف 

والزكاة  �شروطه  ا�شتيفاء  عند  اإخراجه  يجب  االأموال 
اال�شباع  او  الفقر  مل�شكلة  االآين  احلد  على  التقت�شر 
الوقتي للحاجة اإمنا تتجه مبا�شرة للحل اجلذري حيث 
ايل  الفقر  دائرة  من  تخرجهم  حتى  م�شتحقيها  تغني 
من  جدًا  مهمة  اداة  هي  والزكاة  الغنى  مراتب  اأدنى 
جماالت  نحو  االقت�شادية  املوارد  تخ�شي�س  ادوات 
و�لن�ضاط  �الجتماعي  �ل�ضمان  جماالت  مثل  معينة 
�لع�ضكري و�لن�ضاط �النتاجي و�لتعامل �الئتماين ويظهر 
ذلك من خالل م�شارف الفقراء و امل�شاكني ويف �شبيل 
للزكاة  املبا�شر  االأثر  هو  هذا  ويعترب  والغارمني  اهلل 
اثار  هنالك  ولكن  االقت�شادية  املوارد  تخ�شي�س  يف 
املوارد من خالل  للزكاة على تخ�شي�س  مبا�شرة  غري 
اثرها علىاال�شتهالك واالدخار واال�شتثمار، ونرى االثر 
الوا�شح للزكاة يف التنمية االقت�شادية من خالل زيادة 
عدد املنتجني وزيادة القوى العملية برفع كفاءة التعليم 
االنتاجية  بالعملية  املحيطة  البيئة  وتهيئة  والتدريب 
وتامني �لن�ضاط �النتاجي كما تعترب �لزكاة �أد�ة ��ضتقر�ر 
املفرو�س  والن�شاب  معدلها  ثبات  من  انطالقا  ذاتي 
االقت�شادية  احلالة  تعك�س  الزكاة  وح�شيلة  عليها 
الزكاة ك�شيا�شة  ا�شتخدام ح�شيلة  ال�شائدة كما ميكن 
التحويلية  املدفوعات  ا�شتخدام  مثل  تقديرية  مالية 
ا�شتخدام  وميكن  ال�شامل  احلكومي  االنفاق  برامج  او 
الزكاة ك�شيا�شة مالية تعوي�شية باعتبار ان الدولة هي 
�شاحبة انفاق ح�شيلتها مع مراعاة جتاوز حب�س الزكاة 
واثر الت�شخم على حجم ح�شيلة الزكاة اجلزء الثاين 
من �شيا�شة االيردات العامة يف االقت�شاد اال�شالمي هو 
اجبارا عن طريق  االموال  ت�شتقطع من  التي  ال�شريبة 
ح�ضول  ��ضتقطاعها  �ضروط  يف  تر�عي  ال  �لتي  �لدولة 
ا�شباع  هو  الهدف  ال�شريبة،  لدافع  خا�شة  منفعة 
قانون  بتجديد  الدولة  بقيام  وذلك  العامة  احلاجات 
والقدر  ال�شريبة  عليها  تقع  التي  للفئات  ال�شرائب 
ت�شتهدفها  التي  االغرا�س  تطورت  وقد  دفعه.  الواجب 
الغر�س  واختلف  االقت�شادي  الفكر  بتطور  ال�شرائب 
من  الراأ�شمايل  االقت�شاد  يف  ال�شرائب  تغطيه  الذي 
وقليل  جزئي  بتدخل  ينادي  الذي  التقليدي  الفكر 
�القت�ضادي  �لن�ضاط  يف  متد�خلة  دولة  �لـى  للدولة 
ال�شيا�شة  ادوات  من  هي  ال�شريبة  ال�شيا�شة  وا�شبحت 
اال�شتهالكي  احلكومي  علىاالنفاق  لتاأثريها  املالية 
حالة  يف  الدولة  وتلجاأ  واخلا�س،  العام  واال�شتثماري 
عجز م�شادرها اخلا�شة الى فر�س ال�شرائب ال�شباع 
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هذه احلاجات التي تتمثل يف توفري االجراءات الالزمة 
االقت�شادي  اال�شتقرار  وحتقيق  احلاجات  ال�شباع 

والتنمية االقت�شادية وتقليل الفوارق االجتماعية.
وم�شروعية فر�س ال�شرائب يف االقت�شاد اال�شالمي 
التي  اال�شالمية  الدولة  وظيفة  نقا�س  بعد  نخت�شرها 
عليها  الواجبه  والنفقات  ايراداتها  الى م�شادر  اأ�شرنا 
وبعد ان او�شحنا مفهوم احلاجات العامة يف االقت�شاد 
فر�س  جتيز  التي  االدلة  نلخ�س  وعليه  اال�شالمي 
املر�شلة  امل�شلحة  على  بناء  اال�شالم  يف  ال�شرائب 
واحلاق ال�شرائب باخلراج واحلاق ال�شرائب بالع�شور. 
وقد يقول قائل اإن التوظيف الذي ذكره الفقهاء موؤقت 
احلال  هو  كما  منتظما  راتبا  لي�س  باحلاجة  ومرتهن 
اننا  ذلك  قال  علىمن  املعا�شرة.ويجاب  ال�شرائب  يف 
النطلق يد �المام يف و�ضع �ل�ضر�ئب دون قيد وال �ضرط 
و�إ‰ا ذكرنا �ل�ضروط �لتي ينبغي مر�عاتها، والختالف 
القول  فرد  لذلك  االفراد  حاجات  عن  الدولة  حاجات 
للذين يقولون باأن احلاجة موقتة والتطول. لذلك تعترب 
ال�شيا�شة  اهداف  لتحقيق  و�شيلة  ال�شريبية  ال�شيا�شة 
املالية يف اال�شالم من خالل �شيا�شة تخ�شي�س املوارد 
ال�شريبة  ودور  االقت�شادية  التنمية  حتقيق  و�شيا�شة 
يف حتقيق اال�شتقرار االقت�شادي واعادة توزيع الدخل 
القومي. يعترب التمويل بالعجز فكرة اقت�شادية كينزية 
احلكومي،  االنفاق  متويل  وهي  اقت�شادي(  )عامل 
على  تعمل  بالعجز  التمويل  الى  تلجاأ  عندما  واحلكومة 
تعوي�س النق�س يف الطلب اخلا�س بطلب حكومي قادر 
املنا�شب  امل�شتوي  ايل  الفعلي  الطلب  م�شتوي  رفع  على 
لتوازن الت�شغيل التام ويراد بالتمويل بالعجز يف ا�شطالح 
الدولة  فيها  تعتمد  التي  االقت�شاديني،احلالة  كثري من 
غري  ميزانيتها  تاركة  ايراداتها  على  نفقاتها  زيادة 
املتحدة  االمم  يف  االقت�شادية  اللجنة  متوازنة.حددت 
بان عجز امليزانية ميول عن طريق القرو�س واالر�شدة 
االجنبية اخلارجية وامل�شادر الداخلية باالقرتا�س من 
النظام  من  واالقرتا�س  اخلا�شة  وامل�شروعات  االفراد 
وعليه  النقدية  احلكومة  ار�شدة  وا�شتخدام  امل�شريف 
االقت�شاد  يف  االقرتا�س  ب�شيا�شة  اخلا�س  املطلب  فان 
اأن  من  وبالرغم  القرو�س  اأن  لنا  و�شح  اال�شالمي 
ت�شاهم  اأن  ميكن  اأنها  اال  ن�شبيًا  حمدود  اليها  اللجوء 
وعليه نرى  االقت�شادية  التنمية  – يف  ما  حد  – اإلى 
ان الفل�شفة التي تقوم عليها �شيا�شة التمويل الت�شخمي 

االقت�شاد  على  التنطبق  الراأ�شمايل  االقت�شاد  يف 
اال�شالمي، كما ان بع�شها الي�شح العمل به، فالتمويل 
طريق  عن  االقت�شادية  التنمية  ي�شجع  الت�شخمي 
ذلك  ومعنى  امل�شتثمرين،  ارباح  وزيادة  اال�شعار  رفع 
اأن  ال�شيا�شة.كما  هذة  من  وامل�شاكني  الفقراء  ت�شرر 
دعوة اإنت�شار عادة االكتناز التي تعترب ت�شربًا من كمية 
النقود، ومربرًا للتمويل الت�شخمي التوجد يف االقت�شاد 
اأما  الزكاة  ووجود  االكتناز  عن  النهي  الأثر  اال�شالمي، 
االعتماد على ما يحدثه الت�شخم من وهم نقدي يجعل 
االفراد يتخيلون اأن دخولهم قد زادت فال ي�شح العمل 
نتحدث  اأن  لنا  تبقى  اال�شالم.  يف  الغ�س  عن  به،للنهي 
الراأ�شمايل  االقت�شاد  يف  العام  االنفاق  �شيا�شات  عن 
العام  االنفاق  �شيا�شات  تعني  وفعاليتهما،  واال�شالمي 
ا�شتخدام النفقات احلكومية لتحقيق اهداف ال�شيا�شة 
تثبيته  اأو  احلكومي  االنفاق  زيادة  طريق  عن  املالية، 
حتقيقها  املراد  االهداف  اأنواع  بح�شب  تخفي�شه،  اأو 
تق�شيم  من  المانع  ال�شائدة  االقت�شادية  والظروف 
وفقا  اال�شالمي  االقت�شاد  يف  العام  االنفاق  �شيا�شة 
وتعتمد  الراأ�شمايل  االقت�شاد  يف  به  املعمول  للتق�شيم 
�شيا�شة االنفاق العام يف االقت�شاد اال�شالمي علىا�ش�س 
ت�شعى  التي  اال�شالمية  الدولة  بوظيفة  ارتباطها 
لتحقيقها واأن الت�شرف االأموال العامة يف غري الوجوه 
التي حددتها ال�شريعة اال�شالمية مع مراعاة اإنفاق املال 
العدالة  وحتقيق  اأهمية  فاالأقل  فاملهم  علىاالأهم  العام 
االنفاق  �شيا�شة  وتعد  واالجيال  واالقاليم  االأفراد  بني 
املالية  ال�شيا�شات  من  اال�شالمي  االقت�شاد  يف  العام 
ترتبط  االقت�شادية النها  املوارد  الفعالة يف حت�شي�س 
وتعترب  اولوياتها  وتراعي  اال�شالمية  الدولة  بوظيفة 
�شيا�شة االنفاق العام ذات اثر كبري يف حتقيق اال�شتقرار 
االقت�شادي الن االقت�شاد اال�شالمي به العوامل الذاتية 
للتقلبات االقت�شادية وي�شاف  التي تقلل ن�شبة تعر�شه 
اإلى ذلك الدور اال�شتقراري املبا�شر وغري املبا�شر الذي 
تقدمة الزكاة، وتوؤدي �شيا�شة االنفاق العام الى حتقيق 
التنمية االقت�شادية كما انها تلعب دورا كبريا يف اعادة 
م�شادر  على  العتمادها  وذلك  القومي  الدخل  توزيع 
حق  ومنحها  الغر�س  لهذا  ايرادتها  خ�ش�شت  متويل 
االيرادات  كفاية  عند عدم  اأخرى  الى م�شادر  اللجوء 

اخلا�شة باعادة التوزيع. 



ًا مهمًا يف ثقافة  �شهدنا منذ مطلع االألفية وما بعده تغريرُّ
ال�شركات واملوؤ�ش�شات التجارية، اإذ اأفردت م�شاحًة مهمًة 
ملا يعرف باخلدمة املجتمعية، وهي اأن�شطة وم�شاهمات 
وبرامج  املتفوقني  وتكرمي  ومياه  تعليمية  م�شروعات  يف 
وتطورًا  قفزًة  االأفكار  هذه  متثل  متنوعة  وثقافية  فنية 
وعنايتها  للموؤ�ش�شات  العامة  العالقات  عمل  يف  مهما 
العمالء  ميثل  الذي  اجلمهور  عند  املوؤ�ش�شة  ب�شورة 

املحتملني للموؤ�ش�شة. 
اإن االأموال املخ�ش�شة لالإعالنات املبا�شرة على الطرق 
الكثري  ُتكلِّف  اأنها  جند  املختلفة،  االإعالم  و�شائط  ويف 
اإال فائدًة قليلة ولي�شت هناك ر�شالة وا�شحة  وال تعطي 
والطرق  وال�شحف  املطبوعات  )يف  االإعالنات  هذه  يف 
بذكاء  الر�شالة  ت�شميم  يتم  ال  فاإنه  وجد  واإن  مثاًل(، 
ت�شمح  ال  اجلامدة  طبيعتها  اأن  كما  كافية،  ومعرفة 
الت�شميم  �شرورة  على  د  ي�شدِّ مما  متجدد،  مبحتوى 

الذكي للر�شائل عليها.
اإلى  تفتقر  وامل�شموعة  املرئية  الو�شائط  االإعالنات على 
الر�شوميات  على  االعتماد  يتم  حيث  والعمق  املهنية 
اختيار  يف  كاٍف  عمٍق  دون  االأحوال  غالب  يف  واالأغاين 
وال�شورة.  اللغة  يف  والرمزية  واالإ�شارات  الر�شالة 
والنتيجة اإعالنات ال ت�شلح للبث اإال وقتًا حمدودًا رغم 
االأفكار  يف  الت�شابه  نالحظ  اأن  وميكننا  فيها  اأنفق  ما 
واملحتوى والتنفيذ يف الكثري من االإعالنات، واأن بع�شها 
جمرد تقليد حريف الإعالن يف دولة اأخرى. من الوا�شح 
اأن هنالك فقر حقيقي يف االأفكار لدى اجلهات العاملة 
يف  �شديدًا  �شعفًا  هنالك  واأن  االإعالنات،  اإنتاج  يف 
العامة  والعالقات  االإعالم  اإدارات  لدى  االإعالن  ثقافة 
بال�شركات. االإعالنات الفقرية املحتوى واالأفكار لي�شت 
دعايًة جيدة بطبيعة احلال، بل تثري ت�شاوؤالت يف اأذهان 
اجلمهور الذي �شار وا�شع الثقافة يف جماالت االإعالن 
بغريها،  املحلية  االأعمال  يقارن  ما  ودائمًا  والو�شائط 

منتبهًا لالأفكار املميزة والتنفيذ غري املكلف.
املوؤ�ش�شات على االإعالن الأنها  اأن تنفق  من املفرح جدًا 

ت�شاهم يف حتريك �شناعة اأ�شابها الركود يف ال�شنوات 
االأخرية، لكن هذه االإعالنات يجب اأن تكون ذات جودة 
التقدير  جتد  وان  اأموال،  من  فيها  ينفق  ما  ت�شتحق 
اأي�شًا  ينطبق  االأمر  هذا  اجلمهور  من  واال�شتح�شان 
على امل�شروعات اخلدمية التي �شاهمت فيها املوؤ�ش�شات 
اخلا�شة  ال�شورة  وحت�شني  املجتمع  خدمة  من  كجزء 

باملوؤ�ش�شة يف املجتمع.
اإلى رعاية برامج تلفزيونية  ان�شرفت بع�س املوؤ�ش�شات 
واإذاعية رائجة )اأغاين وريا�شة وم�شابقات( مما ميكن 
تنتبه  مل  الرعاية  وهذه  الرتفيه  برامج  �شمن  اإدراجه 
ولي�شت  اأعلى،  واأدبية  وفنية  ثقافية  قيمة  ذات  مل�شاريع 
عن  ماذا  تنفيذها،  مو�شم  يتجاوز  طويل  عمر  ذات 
واالأعالم  واالأدب  والثقافة  للفنون  توثيقية  م�شروعات 
الكثري  هنالك  تاريخنا،  يف  املهمة  واالأماكن  واالأحداث 
الذي نفتقر اإليه يف اأمة ال زالت تت�شكل وتعاين االأزمات.
اإلى �شراكات ذكية يف م�شروعات اخلدمة  نحن بحاجة 
االنتباه  تثري  التي  املتعجلة  االأعمال  تتجاوز  املجتمعية، 
غياهب  يف  ق�شري  وقٍت  بعد  �شتغيب  لكنها  اللحظي 
والفكرية  الروحية  التنمية  على  االإنفاق  اإن  الن�شيان. 
بد  ال  االقت�شادية  التنمية  عن  اأهمية  يقلرُّ  ال  والثقافية 
طموحة  موؤ�ش�شات  مع  و�شراكات  خالقة  اأفكار  من 
فالعامل  املجتمعية،  باخلدمة  يتعلق  فيما  وروؤيوية 
ونه�شت  نف�شها قد تغريت حاجاتها  واملجتمعات  متغري 
موؤ�ش�شات من هذه املجتمعات تهتم بحاجاته وم�شاراتها 

وق�شاياها الكلية.
اإن ت�شجيع امل�شروعات املبتكرة وذات النفع الأكرب �شريحة 
هذه  والبعيد.  الق�شري  املدى  على  مهم  املجتمع،  من 
امل�شروعات ت�شهم يف تقوية ومنو املوؤ�ش�شات التي تنفذها 
املبتكرة  االأفكار  من  املزيد  اإنتاج  على  ي�شجع  اأمر  وهو 

واخلالقة، ومنو موؤ�ش�شات ذكية تنتمي للم�شتقبل.
من املهم جدًا االعتناء باالأفكار التي تقدمها وتخدمها 
م�شروعات التنمية املجتمعية، الأنها ا�شتثمار طويل املدى 

يف االإن�شان واملجتمع. 
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تقرير: اأ�شامة الطيب

ال�ســـــــــــرتاتيجية  ال�ســـــــراكات 
وال�سني  ال�سودان  بني  القت�سادية 
جديدة  متقدمة  ‹الت  �ستدخل 
لتحقيق  م�سروعاتها  بتو�سيع 
البلدين  بني  الفائدة  درجات  اأق�سى 
مثل  كربى  م�سروعات  يف  بالدخول 
والتي  الكربى  الري  م�سروعات 
ت�سمل م�سروعات ترعة مياه �سخمة 
و�سد  �ستيت  و�سد  كنانه  مناطق  يف 
ملحة  ق�سوى  كاأولوية  وتاأتي  مروي 
للمرحلة الراهنة للتمويل وال�سراكة 

وت�سريع الإنتاج.

�شبتمرب  الب�شري يف  للرئي�س عمر  الزيارة االخرية  تتعلق 
اأن  خا�شة  االقت�شادي  التعاون  جماالت  بتعزيز  املا�شي 
يف  لل�شودان  االأول  اال�شرتاتيجي  ال�شريك  تعترب  ال�شني 
قرو�س  عن  الزيارة  ومتخ�شت  االقت�شادي،  اجلانب 
البنيات  م�شروعات  الإن�شاء  لل�شودان  ال�شني  منحتها 
والكهرباء  الطرق  جماالت  يف  خا�شة  والتنمية  التحتية 
التف�شيلية  والقرو�س  احلديدية  وال�شكك  واملطارات 

املمنوحة لل�شودان.
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ال�شادر  تدعم  االإنتاج  جمال  يف  اجلديدة  امل�شروعات 
بجانب  االأجنبية  العمالت  من  البالد  ح�شيلة  وتقوي 
تو�شيع ال�شراكات يف جمال النفط بزيادة االإنتاج وتطوير 
ال�شراكة مع اجلانب ال�شيني بالدخول يف حقول جديدة 
جماالت  يف  التعاون  وتعزيز  الغاز  جمال  يف  خا�شة 
املناطق  يف  احليوية  واال�شتثمارات  وال�شناعة  الزراعة 

احلرة واالقت�شادية.
اال�شتثمارات يف  بزيادة  ال�شني  مع  اتفاق  وجود  بجانب 
املحا�شيل  باإنتاج  يتعلق  فيما  خا�شة  الزراعي  املجال 
مثل  ن�شبية،  مبيزة  فيها  ال�شودان  يتمتع  التي  النقدية 
احليوانية  الرثوة  وم�شروعات  والقطن  الزيتية  احلبوب 
اإ�شافة لتطوير القطاع  اللحوم  باإن�شاء امل�شالخ وم�شانع 
التقليدي باإدخال التقنية ال�شينية احلديثة يف جماالت 

الزراعة لتح�شني االإنتاجية.

و�شهد الرئي�س عمر الب�شري خالل زيارته االخرية لل�شني 
�لبحرية  �خلطوط  بني  �إطارية  �تفاقية  على  �لتوقيع 
املنطقة  م�شروع  الإقامة  اأخرى  واتفاقية  �شينية،  و�شركة 
احلرة يف مدينة بورت�شودان على �شاحل البحر االأحمر، 
جتميع  على  تقوم  جياد  �شركة  ل�شالح  ثالثة  واتفاقية 

ال�شيارات وال�شاحنات.
بوزارة  الدولة  وزير  في�شل  ا�شامة  قال  جانبه،  ومن 
اال�شتثمار اإن حكومة ال�شودان تراجع �شيا�شات اال�شتثمار 
لتتوافق مع املرحلة املقبلة التي ت�شهدها العالقات الثنائية 
بني البلدين وارتقائها من ال�شداقة اإلى اال�شرتاتيجية. 
يف  ال�شينية  اال�شتثمارات  حجم  اجمايل  اإن  الى  واأ�شار 
ال�شودان بلغ 14 مليار دوالر، من خالل م�شاريع تنفذها 
�شركات برتوت�شاينا و�شينوبك وهواوي و«زد تي اإي« و«بي 

واي دي« وغريها من ال�شركات ال�شينية العمالقة.



بعد  ما  مرحلة  جتاوز  يف  ال�شودان  �شاعدت  ال�شني 
دخلت  حيث  النفط  ملوارد  وفقدانه  اجلنوب  انف�شال 
ال�شني يف جماالت حيوية جديدة يف ال�شودان تعو�س هذا 
�شركات  بداأت  حيث  التعدين  جماالت  و�شملت  الفقدان 
االأخرى  واملعادن  الذهب  االإنتاج يف  مرحلة  االآن  �شينية 
من  املقبلة  الفرتة  خالل  ال�شودان  يتمكن  اأن  »وتوقع 

ا�شرتداد الديون عن طريق زيادة االإنتاج وال�شادرات.
عدة  منذ  وال�شودان  ال�شني  بني  االإت�شاالت  بداأت 
تق�شد  كانت  التي  البحرية  التجارة  قوافل  عرب  قرون 
االأثرية  احلفريات  اأكدت  وقد  و�شواكن،  عيذاب  مينائي 
الدولة  عهد  يف  البلدين  بني  �شالت  وجود  ال�شودان  يف 
املروية التي تزامنت مع اأ�شرة الهان التي حكمت ال�شني 

يف القرن الثالث قبل امليالد.

تطور العالقات الثنائية:
خالل  �شل�شة  ب�شورة  البلدين  بني  العالقات  تطورت   .1
و�شاهمت  والثمانينات  وال�شبعينات  ال�شتينات 
امل�شروعات  من  عدد  اإقامة  يف  خاللها  ال�شني 
واملن�شاآت الكربى بال�شودان، كما مت تبادل الزيارات 
العالقات  تاأطري  مت  وقد  امل�شتويات  خمتلف  علي 

باإتفاقيات �شاملة كما يلي:
اأول بروتوكول للتبادل التجاري بني البلدين 1962م.  -

اإتفاق التعاون ال�شحي بني البلدين 1971م.  -
اإتفاق التعاون االإقت�شادي والتجاري والفني 1987م.  -

منذ  م�شطردة  ب�شورة  الثنائية  العالقات  تطورت   .2
مطلع العقد االأخري من القرن املا�شي و�شهدت طفرة 
واالإقت�شادية  ال�شيا�شية  جوانبها  جميع  يف  كبرية 
وتبادل  االإقت�شادي  التعاون  تفعيل  ومت  والثقافية، 
علي  التوقيع  مت  كما  البلدين،  بني  ال�شيا�شي  الدعم 

عدد كبري من االإتفاقيات اأهمها:
اإتفاق اإن�شاء اللجنة الوزارية امل�شرتكة.  -

الدبلوما�شية  اجلوازات  حاملي  اإعفاء  اإتفاقية   -
للبلدين  الدخول  تاأ�شريات  من  واخلا�شة  والر�شمية 

عام 1995م.
اإتفاقيات التنقيب عن البرتول.  -

اإتفاق ت�شجيع و�شمان االإ�شتثمار عام 1997م.  -
اإتفاقية منع االإزدواج ال�شريبي عام 1997م.  -

وزارتي  بني  ال�شيا�شي  الت�شاور  جلنة  اإن�شاء  اإتفاق   -
اخلارجية يف البلدين عام 1997م.
بروتوكول التعاون الثقايف والعلمي.  -

اإتفاق تبادل اخلربات يف جمال القانون عام 2000م  -
اأعوام  مرات  ثالث  ال�شني  الب�شري  الرئي�س  زار   .3
ال�شيني  الرئي�س  زار  بينما  و2006م   1995  ،1990
هو جني تاو ال�شودان يف فرباير 2007م، وقد اأ�شهمت 
ملحوظة  ب�شورة  العالقات  دفع  يف  الزيارة  هذه 
بني  املفيد  للتعاون  جديدة  اآفاق  فتح  يف  و�شاعدت 
وجماالت  البرتول  عن  التنقيب  جمال  مثل  البلدين 

ال�شناعة املرتبطة به. 46



47

والربملانية  ال�شيا�شية  الزيارات  تبادل  معدل  اإزداد   .4
مب�شتوياتها املختلفة، وكذلك علي م�شتوي املنظمات 

احلزبية وال�شبابية والن�شوية وغريها.
وال�شودان  ال�شني  يف  للبعثة  �شنوية  اإحتفاالت  تقام   .5
بني  الدبلوما�شية  العالقات  لذكرى  تتويجًا  وذلك 

البلدين.

العالقات التجارية والقت�سادية مع جمهورية 
ال�سني ال�سعبية:

اأحد  البلدين  بني  واالإقت�شادي  التجاري  التبادل  ي�شكل 
ركائز عالقات التعاون امل�شرتك، وقد �شهد هذا املجال 
االأخرية  ال�شنوات  خالل  نوعية  ونقلة  ملحوظًا  تطورًا 
التنمية  جمال  يف  ملمو�شة  م�شروعات  قيام  عن  اأثمرت 

والبنية التحتية.
تعترب العالقات التجارية واالإقت�شادية بني ال�شودان   -
اإزدياد  يف  جليًا  ظهرت  متميزة  عالقات  وال�شني 
حجم امليزان التجاري واالإ�شتثمار بني البلدين وقيام 
الكهرباء،،  البرتول،  قطاع  يف  ملمو�شة  م�شروعات 
واجل�شور  الطرق  املياه،  وطلمبات  ومعدات  املعادن، 

ومراكز البحوث الزراعية.
العديد  علي  التوقيع  مت  املا�شية  ال�شنوات  خالل   -
بني  امل�شرتك  التعاون  واإتفاقيات  الربوتوكوالت  من 
اإتفاقية  الزراعي  التعاون  برتوكول  منها  البلدين 
– البرتول مقابل  اأتفاقية التمويل  الطريان املدين، 
امل�شروعات – باالإ�شافة اإيل اإتفاقية قرو�س نقدية، 
قاعدة  وخلقت  العالقات  عمقت  االإتفاقيات  هذه 
وحفزت  امل�شرتكة  االإقت�شادية  امل�شالح  من  �شلبة 
املقدم  التمويل  حجم  لزيادة  ال�شينية  املوؤ�ش�شات 
لالإجتاه  ال�شركات  من  العديد  و�شجعت  لل�شودان 

لل�شودان بحثًا عن فر�س جديدة.
مت  فوائد  بدون  قرو�س  ثالثة  ال�شني  قدمت    -
تخ�شي�شها للق�شر الرئا�شي اجلديد والذي اأكتمل 

ت�شييده.
قدمت ال�شني 4 منح مت بها تنفيذ املركز الزراعي   -
�شحية  ومراكز  ومدار�س  جاهزة  بيوت  مبدين، 

لدارفور ودعم االنتخابات.
كما قدمت ال�شني قر�س تف�شيلي مت به العديد من   -
والكباري  ال�شحية  واملراكز  املدار�س  م�شروعات 

الثالث  ال�شرق  بواليات  مياه  وم�شروعات  ال�شغرية 
عن طريق �شندوق اإعمار ال�شرق، كما مت بها تنفيذ 
املرحلة االأويل من م�شروع احلكومة االلكرتونية مع 

مركز املعلومات مبجل�س الوزراء.
عدد  تنفيذ  بها  مت  مي�شرة  قرو�س  ال�شني  قدمت    -
لوزارة  ومهمات  ومعداتها  املياه  م�شروعات  من 
املالية واالقت�شاد الوطني وطلمبات ري امل�شروعات 

الزراعية.
مت التوقيع على اتفاقية التمويل اجلديدة – البرتول   -
توفري  مت  مبوجبها  والتي  امل�شروعات-  مقابل 
وتنموية  حتتية  بنية  م�شروعات  لتمويل  مايل  مبلغ 
 12 عقد  على  التوقيع  االن  حتى  مت  وقد  بال�شودان 
واملياه  واجل�شور  والطرق  الكهرباء  يف  م�شروعًا 
بداأ  وقد  وال�شكر  الزراعية  امل�شروعات  وتاأهيل 
الفعلي  التنفيذ  وبداأ  امل�شروعات  هذه  على  ال�شحب 

على اأر�س الواقع.
امل�شرتكة  الوزارية  للجنة  الثامنة  الدورة  اإنعقدت    -
التا�شعة  والدورة  2007م  دي�شمرب  يف  ببكني 
باخلرطوم يف نوفمرب 2009م برئا�شة وزارة املالية 
ا�شتعرا�س  التجارة ال�شينية مت من خاللها  ووزارة 
وتذليل  والتجارية  االقت�شادية  العالقات  ملجمل 
من  العديد  على  والتوقيع  تعرت�شها  التي  العقبات 
اآخر  عقد  وقد  واملنح  للقرو�س  الهامة  االتفاقيات 
العام  من  نوفمرب  يف  بكني  يف  اللجنة  لهذه  اإجتماع 
جديدة  برامج  على  التوقيع  خالله  من  ومت  املا�شي 
على  اجلانبان  واتفق  ال�شينية  القرو�س  لت�شديد 

ت�شهيل اإن�شياب التمويل للم�شروعات املختلفة.
نقلة  البلدين  بني  البرتول  جمال  يف  التعاون  حقق    -
واال�شتك�شاف  التنقيب  يف  التو�شع  مت  فقد  نوعية، 
يف مربع 6 ومت اكت�شاف كميات واحتياطي كبري من 
اأ�شعاف من  الى ثالثة  االنتاج  يرفع  �شوف  البرتول 
مربعي  يف  ك�شريك  ال�شني  ودخلت   ،6 مربع  حقول 
والتوقيع على  الطاقة  وزارة  مع  االتفاق  ومت   15،13
�شعتها  لت�شبح  اخلرطوم  م�شفاة  لتو�شعة  مذكرة 

200 األف برميل يف اليوم.
مت اإبتداع اإ�شلوب جديد للتمويل يف تاريخ العالقات    -
بني البلدين بتقدمي قر�س نقدي )14 مليار دوالر(.
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�ساب يف العقد الرابع من العمر الن�سري يبدو ب�سو�سًا ودودًا باأريحية األأ�ستقبال 
ولطف العبارة، له اأ�سلوبه يف الإدارة والقيادة مما اأك�سبه ولء عامليه وثقة 
التاأمني  ب�سركة  ال�سودان  يف  التاأميني  العمل  مدارج  يف  تدرج  وقد  عمالئه، 
الإ�سالمية لنحو عقدين من الزمان ثم توجه �سرقًا تلقاء ح�سرموت باليمن 
ال�سف  ليكون من قيادات  منها  اأفاد  انتè خال�سات  التجربة مما  لي�سرب غور 
باإيالء  العليا  الإدارة  اأرتاأته   èمنه وفق  الإ�سالمية  التاأمني  ب�سركة  الثاين 

الثقة لل�سباب الوثاب.

اÿربات املهنية: 
موظف ب�شركة التاأمني االإ�شالمية ق�شم اإ�شدار   -

وثائق ال�شيارات 
�شاهم يف تاأ�شي�س فرع بحري.  -

التحق ب�شركة اليمن للتاأمني، مديرًا لفرع   -
ح�شرموت ورئي�شًا لق�شم مطالبات البحري.

رئي�س ق�شم ال�شيارات ب�شركة التاأمني االإ�شالمية.  -
مديرًا لفرع بورت�شودان.  -

مديرًا لفرع ال�شوق العربي.  -
مديرًا لفرع اأمدرمان )حاليًا(.  -

رفقته و‹ايليه: 
اأفاد من مديريه وكان لهم دور   -

كبري يف تاأ�شي�س منهجه 
اخلا�س يف االإدارة وفهم 
التاأمني، ومنهم: د.كمال 

جاد كرمي، اأ.اأبوبكر 
عبد الرحمن، اأ. 

اأحمد العر�س، 
حممد الفا— 

امل�شري
 

منهجه يف الإدارة: 
والعمل  العميل  اإحرتام  على  االإداري  منهجه  ي�شتند 
والنجاح من خالل خدمة  االإ�شرتاتيجية  اجلماعي وفق 
وحفزهم  نفو�شهم  يف  الثقة  العاملني  واإك�شاب  العمالء 

للمبادرة اخلالقة.

اإجتاهات ومالمí اإجتماعية: 
- �شكرتري نادي الثغر الريا�شي بورت�شودان 

- ع�شو نادي حي العرب بورت�شودان 
- نائب رئي�س نادي الكفاح الريا�شي بحري 

- تربطه �شداقات مع القطاع الريا�شي والفني.

خال�سات التجربة: 
التاأميني  احلقل  يف  التنقل  اأك�شبه   -
الفني يف  العمل  ببورت�شودان واليمن مهارات 
التاأمني البحري، بجانب تر�شيخ عالقاته 
ومديري  والتجار  الراأ�شمالية  كبار  مع 
امل�شرق  الغد  باأمل  وينظر  امل�شانع، 
الإفتتاح برج التاأمني االإ�شالمية اأمدرمان 

فرع االأربعني.

فنجان قهوة مع مدير فرع
املعــــــــز عثمان:

 سرية مهنية صقلتها )حضرموت واخلرطوم( 

أشواق وأشجان



ت¨Òات  ايل  العاملي  القت�ضادي  الن¶ام  يف  اخل£Òة  التحولت  اأدت 
الهتمام  زيادة  ايل  ادي  العمال.مما  عا⁄  يف  ومتالحقة  �ضريعة 
يف  املعا�ضر  املحا�ضبي  الفكر  ان  ‚د  لذل∂  عامليا,  املحا�ضبة  بوXيفة 
نقا�س دائم حول مدى مالAمة املعلومات املحا�ضبية للقرارات الدارية 
امل�ضتوى  اأو على  امل�ضتوى الداخلي للمن¶مة  وال�ضتثمارية �ضواA على 
كل  اإهتمام  حمور   íا�ضب املحا�ضبي  بالإعالم  الهتمام  لأن  اخلارجي 
فاعلية  مدى  حول  والنقا�س  املحا�ضبي  الفكر  يف  الق�ضور  املجمتع, 
ومالAمة املعلومات املحا�ضبية لال�ضتخدام, تõداد اهمية النقا�س حول 
ال�سالمية منها  التاأمني وNا�سة  ب�سركات  يرتب§  الفكر عندما  هòا 
باعتبار اأن مو�سوع اأ�سلمة ال�سركات واأ�سلمة الن¶ام املحا�سبي لها، ذل∂ 

حمل كثÒ من النقا�ضات وا◊وارات يف الفكر القت�ضادي ال�ضالمي.
ول اأ�ض∂ يف اأن العالم املحا�ضبي �ضو± ي�ضاهم يف زيادة الوعي بالتامني 
وال�سمولية  وال�سفافية  واملالءمه  امل�سداقية  Nال∫  من  الإ�سالمي 
بني  الت�ضال  لو�ضيلة  العالمي  املحتوى  “ثل  التي  املالية  للتقارير 

ال�سركات والبيÄة الداNلية واخلارLية التي تعمل من Nاللها.
العليا  ادارتها  يف  ممثلة  ال�ضالمي¬  التاأمني  �ضركة  ان  ‚د  لذل∂ 
ال�سح∞  املالية يف  ن�سر قوائمها  –ر�ص يف نهاية كل عام ما› على 
‡ار�سة  يف  وال�سفافيه  امل�سداقية  ملبداأ  وتطبيقا  تنفيòا   Iال�سيار

عملياتها املالية.
التامينية  ال�سوق  يف  تعمل  التي  ال�سركات  اإLتهادات  من  وبالرZم 
امل£لوبة  بالبيانات  املالي¬  املعلومات  م�ضتخدمي  تõويد  يف  ال�ضودانية 
املالية  لتقاريرها  العالمي  املحتوى   IيادR يف  ال�سركات  واLتهاد 
ال�ضا�س,  التاأمني يف  لثقافة  يفتقر  ال�ضوداين  املجمتع  زال  ما  اأن¬  اإل 
لذل∂ فاإن الدور امل£لوÜ من العالم املحا�ضبي هو تõويد م�ضتخدمي 
املعلومات با÷وانب الفقهية التي ا�ضتندت عليها �ضركات التاأمني واأن 
تكون التقارير اكÌ �سموليه من التي تقدم الن حتى ت�سمل ا÷وانب 
الNرى يف العملية التامينية ويف ‡ار�سة عمل ال�سركة ككل. وعليه 
نعو∫ كÒãاً على ‹لة )الوثيقة) يف ان تلعب هòا الدور بن�سرها ثقافة 
القت�ضاد  من  املهم  ا÷انب  بهذا  املجتمعي  الوعي  وزيادة  التامني. 
ال�سالمي ‡ا ي�ساعد هò√ ال�سركات يف RيادI عملياتها التامينية ودعم 

القت�ضاد ال�ضوداين وذل∂ بالت¨£يات التي تقدمها �ضركات التامني.
 وملõيد من �ضفافية التقارير املالية وزيادة درجة اإ�ضتفادة م�ضتخدمي 
�ضركات  على  فيها,  الواردة  املعلومات  من  املالية  والقوائم  التقارير 
قدر   Èاأك واإتاحة  الإعالمي  املحتوى  ن�سر   ÒعايÃ الإلتزام  التاأمني 

من املعلومات حو∫ اأن�سطتها.

االعالم المحاسبي

 بقلم / علي حمد ال�سيد 

 أدوار في 
 التأمــــين
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د. ربـــــــــاì معتـــــمد 

مدير موؤ�ض�ضة رباì لل£اقة ا◊يوية

كثÒ من النا�س يعتقد اأن كل �ضيA ياأتي �ضدفة ول ميكن �ضنع¬ ولكن يف ا◊قيقة هنا∑ الكثÒ من النا�س 
الذين ي�ضنعون ويقهرون الواقع مهما كانت Xروفهم ونحن نرجí الكفة الأخÒة, وا◊ß ما هو ال توفر 

Xرو± معينة يف توقيت ينا�ضب∂ وانت يف حالة نف�ضية وذهنية فيها ا�ضتعداد وتهيوؤ.
ال�ضوؤال هو كي∞ ت�ضنع هذ√ ال¶رو± وبهذا التوقيت واأنت يف حالة �ضفاA ذهني ميكن∂ من انتهاز الفر�ضة, 

حيث ل جدوى من توفر ا◊ß والفر�س بدون ا�ضتعداد من∂ لأخذ هذ√ الفر�ضة.
 �ضن�ضرد �ضبع خ£وات “كن∂ من �ضنع ح¶∂ ال�ضعيد بنف�ض∂ ن£ل≤ عليها ال�ضبع(تاAات(.

صــــــناعة احلــــظ
1. تنف�ض:

يف   %100 بن�شبه  الرئة  ميالأون  الذين  هم  النا�س  من  القليل  اأن  تعلم  هل 
عمليه التنف�س الأن عمليات التنف�س ال�شريعة وغري املنتظمه يف ظل �شخب 
اال�شتفادة  من  ال�شخ�س  متكن  ال  العمل  ب�شبب  والقلق  وال�شرعة  احلياة 

الكاملة من التنف�س بل ميالأ 70% من الرئة باالأوك�شجني.
نفخ  االن�شان  اهلل  خلق  وعندما  احلياة  تتوقف  بتوقفه  الهي  �شر  فالتنف�س 
ولكي  الهواء  ت�شتن�شق  اأن  ال�شحيحة هي  والطريقة   ، نفخة  روحه  فيه من 
تتاأكد اأنك قد مالأت رئتيك بالهواء بن�شبه 100%، واعلم ان اثمن اال�شياء 
الفر�س  )الهواء،املاء،االفكار،االبداع،خلق  جمانًا  تكون  دائما  احلياة  يف 
وزاد  والتوتر  القلق  قل  كلما  اجل�شم  يف  االوك�شجني  توفر  وكلما  واحلظ( 

ال�شفاء الذهني 
)اأعلم اأن معظم االكت�شافات الب�شرية العظيمة كانت يف حلظة �شفاء ذهني 
اجلاذبية  قانون  فاأنتج  التفاح  �شجرة  حتت  يجل�س  كان  نيوتن  مثال  للعامل 

االأر�شية(.

2.ت�سجع:
اأ�شباب اجلاذبية  اأهم  الأنها من  ب�شفافية  ال�شدق  ت�شجع يف كل �شيء وقل 
ورمبا يفاجئك هذا القول حيث وجد انه كلما ما كنت �شفافًا يف تعامالتك 
الكوين،  اجلذب  باأ�شباب  عملت  قد  وتكون  تبطنه  ما  نف�س  تظهر  و�شادقًا 
منفرة  طاقة  وهي  االثريي  ج�شدك  على  مظلمة  طاقة  فيدخل  الكذب  اأما 

ومبعرثة جاذبة للظروف ال�شلبية الغري مرغوب فيها.
بذاتك  واعتزازك  بها  وثقتك  لنـــف�شك  تقديرك  تزيد من  اي�شا  ال�شجاعة 
ونظرتك  فكن متيقظًا ملا ي�شمى حديث النف�س وكلما كنت �شجاعًا يف نظر 
ي�شتحق  الذي  البطل  الأنك  واحلظوظ  الظروف  لك  ظهرت  كلما  نف�شك 

اجلدارة، ولكن كل هذا يف توازن وبلباقه واأدب وجمال وتوا�شع.



3. ت�سدق 
ال  ولكن  مترة،  ب�شق  ولو  النار  من  تزحزح  ال�شدقة 

تر�ئي وتفرط وتت�ضد¥ ب�ضيء تريد√ لنف�ضك.
ومن ال�شروري اأن تتخل�س من مقتنياتك الزائدة مثل 
املكتبية واالأواين،  ت�شتعملها واالدوات  التي ال  املالب�س 
ففي علم طاقة املكان هناك ما ي�شمى بالتكدي�س وكلما 
مرتبة  غري  بطريقة  خ�شو�شا  لالأ�شياء  تخزينك  زاد 
متكن  وعدم  الطاقة  م�شارات  يف  عرقلة  هناك  تكون 

احلظ من الو�شول اليك.
 4. حترر

ج�شمك  يف  املوجودة  ال�شالبة  الطاقة  من  حترر 
كالزهج،امللل،  ال�شلبية  امل�شاعر  مثل  االثريي 
باأنك  الهموم،االح�شا�س  اجلزع،الغرية،اخلوف، حمل 

�شحية... الخ 
ومانعا  وحاجزا  عرقلة  لك  ت�شبب  امل�شاعر  هذه  كل 

وعار�شا من الو�شول الى اهدافك و �شوء احلظ.
من  ال�شكوى  مثل  ال�شلبية  الكلمات  من  كذلك  حترر   
انا  انا زهجان  مفل�س  انا   ( عبارة  مثل  احلال عموما 

زعالن(.
5. حتلى بامل�ساعر:

امل�شاعر االيجابية طبعًا مثل االمتنان التعاطف احلب 
واالأمان  والتوكل  وال�شكينة  والطماأنينة  الت�شامح 
واالح�شا�س  وال�شــــــــرور  وال�شـــــــــعادة  واال�شتقرار 
والروح  والقلب  العقل  وعظمه  اهلل  وعظمة  باجلمال 
فكل يوم انت اإن�شان جديد تتجدد ب�شكل غري متناهي.

كما ينبغي اأن تتحلى مب�شاعر ايجابية ت�شنعها بنف�شك 
مثل التمتع مع ال�شحبة الندية والثقة بينك وبني اهلك 

وا�شتح�شار االطمئنان ومعية اهلل. 
6. تعرق 

والطاقة  ال�شموم  تخرج  التي  الو�شائل  من  التعرق 
الريا�شية  التمارين  االن�شان لذلك  ال�شلبية من ج�شم 
النف�شية  احلالة  تالحظ  وقد  التعرق  لعملية  مهمة 

الطيبة التي تعرتي ال�شخ�س بعد ممار�شة الريا�شة.
7.تاأمل 

من العبادات املهمة التي قيل فيها تاأمل:
تاأمل �شاعة خري من عبادة �شنة اأو دهر.  -

التاأمل والتفكر يف خلق اهلل من اال�شياء التى حثنا   -
عليها اهلل.

عملية  بل  الكالم  عن  �شمت  عملية  لي�س  التاأمل   -
داخلية والدخول الى مرحلة الالفكرة اأو الدخول 

بني فكرتني.

فوائد التاأمل:
احليوية  اجل�شم  اجهزة  كل  يف  انتظام  اإعادة   .1  
وحت�شني  الدم  و�شغط  الهرمونات  واالنزميات 

احلالة ال�شحية.
ال�شعور بتح�شن كبري يف املزاج والهدوء وال�شفاء   .2
احلالة  وحت�شن  البال  وراحة  وال�شرور  الذهني 

النف�شية واالإ�شتقرار.
3. احلكمة والب�شرية وو�شوح الروؤية.

بكل  وقبولهم  االآخرين  مع  التعامل  على  القدرة   .4
عيوبهم وو�شع االعذار لهم 

5. اإ�شتقطاب االأفراد والظروف واالحوال واالأ�شخا�س 
لت�شهيل هدفك مهما كان.

6. املعرفة.
القدرة على اي�شال املعرفة.  .7

القدرة على التاأثري يف ذاتك و على االآخرين ومثل   .8
قدرات ال�شفاء الذاتي واللم�شة ال�شافية

ال�شعادة الق�شوي.  .9
10. النورانية.

اأقدم من  وقد وجدت �شرورات ملا كتبت من وحي ما 
حما�شرات حلفز الذات واإعالء القيم لدى املوظفني 
نوعية  لتح�شني  احليوية  للطاقة  رباح  موؤ�ش�شة  عرب 

احلياة، واآمل اأن يكون احلظ حليف كل جمتهد.

51



52

اBدم اأحمد عبداˆ - باحث يف التاأمني

مع الأخذ يف الإعتبار بتاأثري عدة عوامل من بينها التاأثريات الإقت�ساديه وال�سيا�سيه والإجتماعيه 
 ‘ äا¶MÓما ي©تقد اأن¬ م ¢†©H ¢Vاô©شتSالتالي¬ اإ Qشطوùاول ‘ الëæشS ,Úالتاأم πãلى ن�شاط ما› مY

قطاع التاأمني التعاوين ال�سوداين وحماولة اإ�ستك�ساف بع�ض احللول.

اجلمعية العمومية للم�سرتكني:
على  درج  ما  اأو  الوثائق  حلملة  ال�شنوي  االإجتماع 
املمار�شة  مميزات  اأحد  هو  امل�شرتكني  بهيئة  ت�شميته 
من حملة  نخبة خمتارة  امللتقى  هذا  وي�شم  ال�شودانية 

التعاوين(  )التاأمني  التكافل  �شركة  اإدارة  مع  الوثائق 
الذي  ال�شنوي  التقرير  وتقييم  ملناق�شة  يلتقون  حيث 
يعك�س اأداء االإكتتاب واملطالبات والتقرير املايل واإقرار 
توزيع االأرباح وحوافز العاملني وغري ذلك من اخلطط 

التأمني التعاوني السوداني..
 مالحظات على الممارسة
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امل�شرتكني يف  تقرر هيئة  امل�شتقبليه. وكذلك  والربامج 
الزائد  )املال  التكافل  �شندوق  عجز  اأو  فائ�س  توزيع 
بعد ت�شوية التعوي�شات وامل�شروفات االإداريه واإحتياطي 
يبلغ  مل  التي  املطالبات  واحتياطي  املعلقة  املطالبات 
 )Incurred but not reported claims( عنها 
وكذلك ينتخب امل�شرتكون من ميثلهم يف جمل�س االإداره 
ميثل  من  باإختيار  التاأمني  �شركة  اإدارة  يفو�شون  اأو 

امل�شرتكني. 

بها  يتميز  امل�شرتكني  هيئة  جتربة  فاإن  ذكرنا  كما 
اخلرباء  من  عددا  ولكن  ال�شوداين،  التكافل  �شوق 
ذلك  من  اإحرتافية.  اأكرث  لتكون  بتطويرها  نادوا 
لهم  يحق  الذين  امل�شرتكني  اإختيار  منهجية  حتديد 
حلدود  دقيق  تعريف  وكذلك  ال�شنويه  اجلمعية  ح�شور 

�ضالحيات �مل�ضرتكني �ملنوط بهم ح�ضور �الإجتماع. 

يالحظ ان �شركات التكافل )التاأمني التعاوين( تختط 
امل�شرتكني،  هيئة  ع�شوية  اإختيار  يف  مزدوجا  منهجا 
نذكر منها �شمن عدة عوامل، حجم االإ�شرتاك )ق�شط 
التاأمني(.  )وثيقة  التكافل  عقد  مدة  وكذلك  التاأمني( 
االأجل  طويلة  وثائق  لديهم  الذين  اأولئك  اأن  يعني  ما 
اإ�شرتاكات  ويدفعون   )Long term Agreement(
معتربة )�أق�ضاط عالية مقارنة مع غريهم( �ضيكون لهم 

احلظ االأوفر يف االإختيار لع�شوية هيئة امل�شرتكني.

يف  خا�شة  وجتويد  لدرا�شة  حتتاج  التجربة  اأن  نعتقد   
جوانب حتديد معايري التاأهيل للع�شوية وكذلك ما هية 
تو�شياتهم  فعالية  ومدى  امل�شرتكني  وحدود  �شالحيات 

واإلزاميتها ل�شركة التاأمني. 

اإ�ستقاللية الرقابة على �سوق التاأمني التعاوين:
امل�شوؤولية  وبتلك  التاأمني  على  الرقابة  هيئة  ت�شتحق 
والرقابة  ال�شركات  اأداء  على  االإ�شراف  يف  اجل�شيمة 
على حقوق حملة الوثائق اأن تكون هيئة لها كامل االأهلية 
واالإ�شتقاللية بدال عن تبعيتها احلالية لوزارة املالية اإذ 
يجب اأن تكون هيئة حكومية لها و�شعيتها االإعتبارية التي 
وميكن  اأكرب.  ورقابي  �شيادي  بدور  القيام  من  متكنها 
الرقابة  هيئات  بهياكل  االإ�شرت�شاد  يف هذا اخل�شو�س 

يف كثري من الدول حيث تتبع الرقابة على اأ�شواق املال 
والنقد مبا فيها التاأمني للم�شرف املركزي علي �شبيل 
والبحرين.  ال�شعودية  العربية  واململكة  ماليزيا  املثال 
وحيث يدور جدل االآن حول قانون ال�شمان االإجتماعي 
الهائل  النقدي  الكم  الإدارة  واالأوفق  االأجدر  من  فاإنه 
املتداول يف هذه املوؤ�ش�شات وحر�شًا على حقوق ع�شرات 
�شناديق  تتبع  اأن  وامل�شتحقني  املتعاملني  من  االآالف 
الرقابة  لهيئة  والزكاة  واملعا�شات  االإجتماعي  ال�شمان 
بدعة  لي�س  املركزي.وهذا  للبنك  ثم  ومن  التاأمني  على 
االإجتماعي ت�شنف يف كثري  وال�شمان  املعا�شات  اأن  اإذ 
بتاأمني  ال�شبيهة  االإدخار  اآليات  �شمن  العامل  دول  من 
احلياة وهي بالتايل يجب اأن تخ�شع لرقابة جهة مهنية 
متتلك مقدرات ب�شرية اإحرتافية يف اإدارة النقد ولي�س 

جهة �شيادية حكومية )وزارة الرعاية االإجتماعية(. 

املرونة يف نظام التاأمني التعاوين )التكافل(:
اأجل  من  التكافل  تطبيقات  جتاه  اأكرث  مرونه  املطلوب 
�شركات  باإن�شاء  اإما  املجال  هذا  يف  االإ�شتثمار  ت�شجيع 
يف  احلاليني  امل�شتثمرين  من  اأموال  �شخ  اأو  جديدة 
من  التكافل  فكرة  تغيري  املطلوب  التكافل.  �شناديق 
من  يجعل  ال�شائد  االإعتقاد  اأن  حيث  احلايل  املفهوم 
عن  بدال  بالوقف  اأ�شبه  التكافل  جمال  يف  االإ�شتثمار 
�الإ�ضتثمار  د�ئرة  ن�ضاط يدخل يف  �لفهم �حلقيقي وهو 
والتعاون ليحقق الفائدة للجميع اإما باملعاو�شة بالن�شبة 
)اأرباح  اأ�شهم  اأرباح  اأو  )امل�شرتك(  الوثيقة  حلامل 
االإ�شتثمار بتدوير مدخرات �شندوق التكافل( بالن�شبه 
ولي�س  امل�شتثمرين  حتفيز  املطلوب  االأ�شهم.  حلملة 
تقييدهم حتى يكون لديهم العائد الكايف الذي يجعلهم 
يف اإ�شتعداد لدعم �شركة التاأمني حتى يف اخل�شارة كما 
ل�شركة  احل�شن  القر�س  م�شدر  اأن  اإذ  النظام  ين�س 

التاأمني التكافلي هم حملة االأ�شهم وامل�شرتكني. 
مفهوم التربع:

قامت  التي  االأ�شا�شية  املرتكزات  من  واحد  التربع 
مازال  لالأ�شف  ولكنه  التكافلي  التاأمني  نظرية  عليها 
التاأمني  ق�شط  اأن  املعلوم  من  للجمهور.  غام�شا  اأمرا 
 conditional( م�ضروط  تربع  هو  )�الإ�ضرت�ك( 
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ولكن  امل�شروطة.  الهبة  فقه  من  م�شتمد   )donation
مق�شد  الكثريين  عن  يغيب  احلالية  املمار�شة  ظل  يف 
نرى  الهام  ولتبيني هذا اجلزء  التربع  املُ�شّرع من هذا 
التاأمني  طلب  اإ�شتمارة  يف  م�شاحة  للتربع  يكون  اأن 
اأو  التاأمني  طالب  عليه  يوقع  اإقرار  �شكل  يف  يكون  كاأن 
يكون اإقرارًا ملحقًا بعر�س التاأمني الذي تقدمه �شركة 
العمالء  كبار  اأو  االإعتبارية  للجهات  التعاوين  التاأمني 
وهذا التو�شيح من اأوجب واجبات العقود. والهدف من 
االإقرارهو ان يكون امل�شرتك على بينة من اأنه دفع ماال 
يذهب جلرب �شرر م�شرتكني اآخرين ولي�س له ما يطالب 

به اإال الفائ�س )اإن حتقق(. 

احلو�سبة والتدريب والبحوث:

لن يتطور �شوق التاأمني ال�شوداين اأو على اأح�شن الفرو�س 
باالأ�شباب ومن  االأخذ  يتم  اإذا مل  �شيكون تطوره بطيئًا 
الكادر  وتطوير  واالإح�شاء  بالبحوث  االإهتمام  اأهمها 
داخل  كان  �شواء  التاأمني  اأعمال  وحو�شبة  الب�شري 
ال�شركة اأو اإن�شاء �شبكة اإليكرتونية لربط ال�شركات مع 
معظم  تنجز  )حيث  البنوك  يف  احلال  هو  كما  بع�شها 

اأعمال ال�شريفة من �شحب واإيداع اإليكرتونيًا(.

املعلومات  تبادل  نظام  اإعتماد  التاأمني  قطاع  على 
ومن   )Electronic Data Interchange( اإليكرتونيا 
العمل واإجناز املعامالت  التبادل تقليل كلفة  �شاأن هذا 

يف اأقل وقت. 

معهد  اإن�شاء  تطبيق  درا�شة  ميكن  للتدريب  بالن�شبه 
اأكادميي ميول من كافة ال�شركات العاملة )مثال جتربة 
للتدريب  اإن وجود معهد  للتاأمني(.  الهندية  االأكادميية 
التاأميني �شرورة ملواكبة تطورات هذه ال�شناعة املعقدة 

واملتغرية يوما بعد يوم. 

امل�سئولية الإجتماعية:
)Corporate social responsibility(

التكافل يف االأ�شل هو جت�شيد وتع�شيد ملفاهيم التعاون 
ديني  ومعتقد  واجب  وهي  اخلريات  وفعل  والت�شامن 
قبل اأن تكون قيما را�شخة يف وجدان ال�شودانيني. ومع 
االإقرار باأن �شركات التاأمني التعاوين يف ال�شودان لديها 
جهد مقدر يف االأن�شطة اخلريية ذات البعد االإجتماعي 
واليتامى  املر�شى  من  احلاجة  لذوي  التربعات  مثل 
يجب  اجلانب  هذا  اأن  اإال  اخلا�شة  االإحتياجات  وذوي 
اأن يعترب عمال اأ�شياًل ولي�س اإ�شافيًا ويتم التخطيط له 
حمددة  درا�شات  عرب  اإحرتافية  اأكرث  ب�شورة  وتنفيذه 

وبتمويل مقدر. 

:íاأزمة امل�سطل
التاأمني  عن  للتعبري  ت�شتخدم  التي  امل�شطلحات  تتعدد 
حيث  االإ�شالمية  ال�شريعة  تعاليم  مع  يتما�شى  الذي 
متداول  م�شطلح  وهو  تارًة  )التكافل(  تعبري  ي�شتخدم 
ت�شتخدم  وتارًة  اآ�شيا  �شرق  وجنوب  اخلليج  دول  يف 
املعتمد  الر�شمي  االإ�شم  )وهو  التعاوين  التاأمني  عبارة 
يف ال�شودان وال�شعودية( واأحيانا ي�شتخدم اإ�شم التاأمني 
اأكرث  التعاوين  التاأمني  تعبري  اأن  راأيي  ومن  االإ�شالمي 
داللة اإال ان كلمة تكافل �شاع اإ�شتخدامها ! اأما اآن االأوان 
للخرباء عندنا ويف اخلارج االإتفاق على م�شطلح موحد 

لهذ� �لن�ضاط؟ 

هذا  ي�شهم  اأن  الرجاء  درجات  اأدنى  ويف  نرجو  ختاما 
الهام  القطاع  تطورهذا  لكيفية  نقا�س  اإثارة  يف  العمل 
يف  التغلغل  من  للكثري  يحتاج  نخبويًا  مازال  والذي 

�و�ضاط �لعامة. 
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)ياخي انتو ليه مابتكتبوا لينا عن مو�شوع الر�شائل الفارغة 
البتجي يف االنرتنت دي(.؟

من  ال�شتينات  اواخر  يف  رجل  ا�شتوقفني  العبارة  بهذه   -
العمر يف ال�شارع العام، قبل ان يوا�شل حديثه بلهجة حملت 
قدرًا كبريًا من اال�شتياء: )ياخي انا واهلل ب�شبب املو�شوع 
البيت(.!..حاولت ان  املوبايالت يف  دا فكرت جادي امنع 
له  او�شح  ان  وحاولت  الرجل،  )ا�شتياء( ذلك  اخفف من 
ان االعالم ب�شكل عام يقوم بطرح ق�شية )االآثار ال�شالبة( 
لالنرتنت ب�شورة �شبه دائمة، لكنه ا�شتوقفني باإ�شارة من 
املنمق  كالمك  مابفهم  اأنا  )غايتو  يغادر:  وهو  قائاًل  يده 

دا...لكن املو�شوع باجلد بقى خطري(..!
العابر بذلك الرجل، جعلني اقوم بالرتكيز اكرث  - لقائي 
مع ق�شية معاناة اال�شر ال�شودانية مع )م�شالب( االنرتنت-
اإن جاز لنا ان نطلق عليها ذلك امل�شمى-، و)اإ�شتياء( ذلك 
قاب  بات  رمبا  املو�شوع  ان  فعليًا  يل  اأكد  كذلك،  الرجل 
قو�شني اأو اأدين من )االنفجار(، والذى رمبا ياأتي يف �شور 
االنرتنت  )تغييب(  اإلى  اال�شر  اجتاه  بينها  من  متعددة 
التجوال  من  اأبنائها  وحرمان  منازلها،  عن  عام  ب�شكل 
داخل املواقع االلكرتونية خوفًا من تاأثرهم )�شلبًا( ببع�س 
مع  او  �شنهم،  مع  التتنا�شب  مواد رمبا  فيها من  مايعر�س 

عاداتنا وتقاليدنا ك�شعب �شوداين حمافظ.!
مثل  عام،  ب�شكل  االنرتنت  تاأثري  يكن  مل  �شنوات،  قبيل   -
حكرًا  كان  التوقيت  ذلك  يف  فاإ�شتخدامه  احلايل،  التاأثري 
معينة  الإغرا�س  كان  به  االهتمام  معينة، حتى  على طبقة 
االنرتنت  يعرف  مل  بحيث  بحتة(،  )عملية  ماتكون  غالبًا 
اإال بعد ظهور  العامة  اأو الإكت�شاب املعلومات  للت�شلية  كاأداة 
بـ)نوافذ  تعرف  التى  والربامج  التطبيقات  من  العديد 
التوا�شل االجتماعي( ومن بينها )في�س بوك وتويرت والين 
ب�شرعة  �شاعفت  التى  النوافذ  تلك  وغريها،  ووات�شاب( 
كبرية من اإهتمام ال�شودانيني باالنرتنت، وجعلتهم يقبلون 

عليه بـ)نهم( الفت للنظر.
ابنائها  تاأثر  - ب�شراحة، توفري )�شمانات( لال�شر بعدم 
رمبا  اال�شفريية  النوافذ  تلك  داخل  يعر�س  مبا  )�شلبًا( 
من  يعترب  االنرتنت  يف  فالتحكم  للغاية،  �شعبًا  امرًا  كان 
بحل  اإال  عليه  ال�شيطرة  الميكن  بحيث  امل�شتحيالت، 
احلل  ذلك  العام(،  )اال�شتغناء  وهو  اي�شًا،  )م�شتحيل( 
الذى الاعتقد انه ميتلك اي فر�س للتوفر على ار�س الواقع، 
جميع  يف  ودخوله  االنرتنت،  على  الكبري  االدمان  ظل  يف 
مناحي احلياة اليومية، �شواء يف العمل او ال�شارع او عقد 

ال�شفقات او حتى )التب�شع(.
ملع�شلة  حلول  عن  البحث  قبل  من  حاولوا  كثريون   -
وطالب  باالنرتنت،  ال�شوداين  للمجتمع  )ال�شلبي(  التاأثر 
االنرتنت  خدمات  باإيقاف  خمتلفة  منا�شبات  يف  البع�س 
املنادية  اال�شوات  تلك  عوملت  بالطبع،  لكن  ال�شودان،  يف 
وقوبلت  )ن�شاذ(،  ا�شوات  جمرد  انها  على  ال�شئ  بهذا 
اإيقاف االنرتنت يف  بهجوم �شديد من الكثريين بحجة ان 
ال�شودان ميثل عودة �شريعة لع�شرالتكنولوجيا )التخلف(، 
وذلك للو�شعية الهامة التى بات يتخذها االنرتنت عامليًا، 
)العامل  وهو:  الو�شعية  تلك  يالزم  الذى  الدائم  وال�شعار 

اأ�شبح قرية �شغرية(.!
ال�شودانية عن )تاأمني( البنائها يف  - م�شاألة بحث اال�شر 
�شعبة  م�شاآلة  كانت  رمبا  االأ�شافري،  )م�شالب(  مواجهة 
اال�شر  و)تاأمني(  م�شتحيلة،  لي�شت  بالطبع  لكنها  للغاية، 
البنائها رمبا يكون من داخل اال�شرة نف�شها، اي مبعنى ان 
ذات االأ�شر التى تطالب باحللول، هي نف�شها متتلك احللول 
لكنها التدري، تلك احللول التى تتمثل يف فتح بوابة وا�شعة 
و)املرن(  امل�شتفي�س  والنقا�س  واأبنائها،  مابينها  للحوار 
التجوال  بخطورة  االبناء  واإقناع  اال�شافري،  جدلية  حول 
اي  اال�شفريية،  والنوافذ  املواقع  تلك  يف  االآمن(  )غري 
املو�شوع من  تعالج  ال�شودانية حتتاج الأن  االأ�شر  اأن  مبعنى 

)الداخل( قبل ان تبحث عن حلول من )اخلارج(.
�شربكة اأخرية:

ال�شحيحة  وتوعيتهم  اال�شافري  مبخاطر  االأبناء  اإقناع   -
التاأمني(  )وثيقة  نقا�شات )مرنة( هو  والدخول معهم يف 
الع�شرات  ودونكم  اال�شافري،  �شوالب  �شد  لهم  احلقيقية 
اإ�شتطاعت  التى  ال�شودانية  لال�شر  الناجحة  التجارب  من 
ال�شمحة  والتقاليد  ال�شودانية(  )العادات  ت�شتخدم  اأن 
وبجدارة  ومتكنت  االنرتنت،  )جربوت(  �شد  كـ)�شالح( 
ب�شوالب  التاأثر  �شد  الإبنائها  تاأمني(  )وثيقة  توقع  ان  من 
اال�شافري، فاأ�شتحقت ان تعي�س بهدوء وبطماأنينة بعيدًا عن 

متناول ا�شابع )القلق اال�شفريية(.!

اأحمد دند�س

شـربكة
وثيقة تأمني ) إسفريية(.!



�شركات التاأمني الو�شول اإليها وجمعها.
ت�شلط  لدار�شات  م�شتمرة  بحاجة  التاأمني  �شناعة  اإن 
وبو�شع  م�شاكل  من  معاجلته  ماينبغي  على  ال�شوء 
حلول علمية و عملية حتي ت�شهم يف منو و تطور�شناعة 

التامني.

اال�شا�س  منوه  ودرجة  االإقت�شاد  تطور  م�شتوي  ي�شكل 
التاأمني فهو بالوقت الذي  الذي يرتكزعليه تطورقطاع 
ي�شاهم يف عملية النمو االقت�شادي بطريقة مبا�شرة عن 
طريق مايحققه من قيم م�شافة وبطريقة غري مبا�شرة 
ي�شكل  فالتاأمني  االخرى  القطاعات  دعم  خالل  من 
االأقت�شاديه  والكيانات  للم�شروعات  الفقري  العمود 
وخط الدفاع االخري يف حاله وقوع خ�شائر مادية ،وعليه 
العام ومنو  النمو االقت�شادي  وثيقه بني  فهناك عالقه 
قطاع التاأمني فبقدر ما ي�شكل النمو االقت�شادي دافعًا 
النمو  يف  التاأمني  ي�شاهم  اي�شا  التاأمني،  حمفظة  لنمو 
)�أق�ضاط  لال�ضتثمار  مو�رد  بتوفري  �أما  �الأقت�ضادي 
التاأمني( او ي�شجع على زيادة اال�شتثمار بتحمل املخاطر 
مما ي�شجع راأ�س املال و ميكن القول باأن التاأمني اأ�شبح 
احلياة  ظروف  حتتمها  واإجتماعية  اقت�شادية  �شرورة 
والميكن اال�شتغناء عنه لوجود الكم الهائل من امل�شانع 
والتاأمني  واخلا�شة  العامة  االقت�شادية  وال�شركات 
االف  ماي�شيب  لرفع  والتعاون  والت�شامن  التكافل  هو 
التي  املخاطر  درء  ثم  وكوارث ومن  اأ�شرار  املوارد من 
نًا اأ�شا�شيًا يف  تواجه االن�شان، لذا يعدرُّ قطاع التاأمني مكوِّ
ع  القطاع املايل لكّل اقت�شاد، وازدادت اأهميته مع التو�شرُّ
يف اأعمال التاأمني والتعامل مع �شركاته، واأ�شبح التاأمني 
اًل للنظام امل�شريف، وي�شاهم يف �شال�شه عمل  جزءًا مكمِّ
اجلهاز امل�شريف وت�شهيل االعتمادات البنكيه والقرو�س 
واليقلرُّ عنه اأهمية من حيث االأ�شول املتداولة لديه من 
ا�شتطاعت  التي  ال�شيولة  وبخا�شة  املالية  املوارد  حيث 

بقلم/ يو�شف الالزم 

الوعــــي التـــأميني...
نمو مظلة التأمين
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اأعرا�ض ومظاهر م�سكالت التاأمني على م�ستوى الدولة 
واملجتمع: 

�لتاأمني  �أق�ضاط  ح�ضيلة  يف  �ل�ضديد  �النخفا�ض   -
ففي  القومي   œالنا باجمايل  مقارنة  ال�شنوية 
االخرتاق  اأن معدالت  النامية جند  البلدان  معظم 
وهي   )Insurance Penetration rates(
�الإجما›   œلنا� �إلى  من�ضوبة  �لتاأمني  �أق�ضاط 
القومي جندها �شعيفة جدا ففي ال�شودان مثال ال 
تتجاوز ال 0٫5% بينما يف الدول املتقدمة ت�شل اإلى 

.%14
و�رتفاع  باالق�ضاط  �الحتفا®  معدالت  �إنخفا�ض   -
 Ìك� �أن   åحي �ل�ضادرة  �لتاأمني  �عادة  �ق�ضاط 
�الأ�ضو�¥  �إلى  تذهب  �لتاأمني  �أق�ضاط  من   %50 من 

االجنبية يف �شورة اعادة تاأمني �شادر. 
التاأمني  اهمية  و  ب�شرورة  امل�شوؤلني  اهتمام  عدم   -
عدم  اأن  امل�شوؤولون  يظن  االحايني  بع�س  يف  بل 
وما  �الق�ضاط  بقدر  مو�رد  توفري  هو  �لتاأمني 
! لل�شياع  كلها  املوؤ�ش�شة  يعر�شوا  بانهم  يدرون 
التاأمني  على  الفرد  انفاق  متو�شط  انخفا�س   -
مقارنة  ممكن  حد  ادنى  اإلى  العربية  ال�شوق  يف 

باالأ�شواق العاملية. 
ل�شناعة  الن�شبية  االأهمية  يف  ال�شديد  التدهور   -
ب�شكل  النامية  البلدان  اقت�شادات  داخل  التاأمني 

عام و يف ال�شودان على وجه اخل�شو�س.

مظاهر نق�ض الوعي التاأميني لدي �سركات التاأمني:
اخلدمة  ت�شويق  يف  ال�شعري  العن�شر  على  الرتكيز   -
لت�شويق  املختلفة  العنا�شر  جتاهل  مع  التاأمينية 
اأولها  وياتي  ال�شعر  بخالف  التاأمينية  اخلدمة 
وتقييمه  حتليله  و  درا�شته  كيفية  و  نف�شه  اخلطر 
املحتملة  اخل�شائر  وتقليل  ودرا�شته  دقيقا  تقييما 
قبل و�ضع �ل�ضعر و �ل�ضروط �الخري، �ي�ضا �الأفر�د، 
وجودة  التاأمينية  العملية  تكامل  التاأمني،  برامج 
اإلخ وما يرتتب على ذلك من  االأخري..  اخلدمات 

عواقب �شلبية على �شوق التاأمني. 
ال�شركات  من  ملناف�شيها  تاأمني  �شركة  كل  متابعة   -
االأخري واإدراج الربامج التاأمينية التي ا�شتحدثتها 
هذه   Æيفر مبا  اخري  باأ�شماء  املناف�شة  ال�شركات 
الربامج من اأية فر�شة للتنوع ومنا�شبة االحتياجات 
الذي  الواعي  امل�شتهلك  وجتعل  للعمالء  املختلفة 

لديه بع�س الفكر التاأميني ال يجد اجلديد يف هذا 
التناف�س غري املدرو�س. 

التناف�س على م�شاحة حمدودة من ال�شوق التاأميني   -
اأو  الرقعة  هذه  تو�شيع  اإمكانية  اإلى  النظر  دون 
امل�شاحة من خالل تنمية وتطوير الربامج التاأمينية 
اخلدمة  تقدمي  واأ�شاليب  املقدمة  واخلدمات 
التاأمينية وتنمية مهارات االجهزة الت�شويقية.. اإلخ. 
عدم ا�شتخدام الكوارث واالأزمات يف تفعيل ر�شالة   -
التاأمني بالدرجة الكافية مثل اأحداث احلادي ع�شر 
اأ�شواق  على  اأثر  من  عليها  ترتب  وما  �شبتمرب  من 
اخل�شائر  حجم  حيث  من  التاأمني  واإعادة  التاأمني 
كاالإرهاب  معني  خلطر  التعر�س  وحجم  املحققة 
والتخريب وتغيري املفاهيم وال�شيناريوهات اخلا�شة 

بحجم اخل�شارة الناجتة عن حادث واحد. 
باالأق�شر  وقع  الذي  االإرهابي  احلادث  اأي�شا    -
كان  ما  وهو  ال�شياحة  قطاع  م�شتهدفا   1997 عام 
االعتبار  يف  اأخذه  التاأمني  �شركات  من  ي�شتدعي 
منا�شبة حلماية  تاأمينية  تغطيات  توفري  من خالل 

ال�شياحة. 
-  ون�شيف اأي�شا حادث قطار ال�شعيد االأخري الذي مل 
ي�شتخدم اال�شتخدام االأمثل لتفعيل مفهوم التاأمني 
لدي اجلمهور اكتفاء بالو�شول اإلى تغطية اجبارية 
على تذاكر القطارات واملرتو، ولكن هل ا�شتخدمت 
يف تنمية الوعي لدي اجلمهور مباهية التاأمني �شواء 
على احلياة اأو املمتلكات اأو على امل�شئوليات؟.. اإلخ. 
تنا�شب  التي  التاأمينية  الربامج  وجود  عدم    -
االحتياجات واملتطلبات امل�شتجدة على املجتمعات، 
وتكنولوجيا  العوملة  ع�شر  مع  تتما�شي  التي 

املعلومات، واخل�شخ�شة. 
الكوادر  واإعداد  تدريب  التاأمني يف  �شركات  اإهمال   -
الفنية العاملة فيها الكت�شاب اخلربة واملهارة الفنية 
وامل�شتجدات  املتغريات  جميع  مواكبة  مع  الالزمة 
العاملية وا�شترياد ما يتنا�شب منها مع  يف االأ�شواق 

احتياجات االأ�شواق العربية.
الربامج  ا�شترياد  على  التاأمني  �شركات  اإعتماد   -  
اجلهود  بذل  دون  والتقليد  العاملية  التاأمينية 
املطلوبة يف التنبوؤ باحتياجات العمالء من اخلدمة 

التاأمينية. 
توفري  وهي  م�شمونها،  من  التاأمني  ر�شالة   Æاإفرا  -
وتنمية  االدخار  وت�شجيع  التاأمينية  احلماية 
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رفع  يف  الت�شابق  طريق  عن  القومي  االقت�شاد 
معدالت اأرباح وثائق التاأمني على احلياة امل�شرتكة 
لدي  التاأميني  الوعي  لنق�س  تر�شيخا  االأرباح  يف 
اجلمهور من اعتبار التاأمني و�شيلة ادخارية فقط. 

واملتغرية  اجلديدة  االأبعاد  ا�شتخدام  يف  الف�شل   -
لتكنولوجيا االنرتنت يف ت�شويق املنتجات التاأمينية. 
عدم اإعالن �شركات التاأمني على التعوي�شات التي   -
ووفائها  املنا�شب  بالقدر  وت�شويتها  ب�شدادها  تقوم 
بالتزاماتها جتاه العمالء، واإيل اأي مدي توؤثر هذه 
املن�شاآت  اأ�شحاب  العمالء ؟  التعوي�شات يف متكني 

�ملوؤمنة �ملت�ضررة ؟ من ��ضتئناف �لن�ضاط.
اأ�شحاب  بها  يقوم  التي  اخلاطئة  املمار�شات   -
املطالبة  منها  املركبة،  عقد  اإبرام  عند  املركبات 
بهدف  التاأمني  بداية  عند  املركبة  قيمة  بتخفي�س 
قيمة  على  ذلك  ويوؤثر  التاأمني،  ق�شط  تخفي�س 
كلية  بخ�شارة  املركبة  اأ�شيبت  اإذا  املطالبة  ت�شوية 
اإذا  اأو  ال�شرطة،  من  بقرار  واألغيت  حلادث  نتيجة 

اأ�شيبت باأ�شرار جعلتها يف حكم اخل�شارة الكلية.
- عدم تعبئة طلب التاأمني، اأو اإدالء املوؤمن له ببيانات 
كاذبة اأو اإخفائه وقائع جوهرية توؤثر يف قبول املوؤمن 

تغطية اخلطر اأو على �شعر التاأمني اأو �شروطه.
دور ال�سركات يف رفع الوعي:

وجود روؤية ا�شرتاتيجية وا�شحة املعامل ملعظم �شركات 
و�شفافة  مبتكرة  تاأمينية  منتجات  لتطوير  الـتاأمني 
وباأ�شعار  واالأفراد،  االأعمال  قطاع  يف  للم�شتهدفني 
وخدمة  متكاملة  بحماية  مدعومة  وتناف�شية  مالئمة 

عالية للعمالء.
ن�شر  يف  االكرب  الدور  التاأمني  �شركات  عاتق  على  يقع 
الوعي التاأميني وذلك من خالل الندوات وال�شمنارات 
�شركات  بها  تقوم  اأن  ميكن  التي  التدريب  ودورات 
التاأمني، فالعمالء ال يهتمون كثريا بدور التاأمني و فوائده 
ال�شرعي  البديل  االإ�شالمي  التاأمني  بالطبع  )نق�شد 
للتاأمني التجاري(. هذه الندوات و الدورات تعترب مبثابة 
تثقيف تاأميني للعمالء احلاليني واملتوقعني، اأي�شا ميكن 
ن�شر الوعي التاميني عن طريق موظفي ال�شركة �شواء 
كان ذلك عرب ق�شم خدمة العمالء اأو ق�شم االكتتاب اأو 
العميل،  مع  للتحدث  الفر�شة  �شنحت  فمتى  املطالبات 
من  حمددة  ر�شائل  اإر�شال  يف  ذلك  ي�شتغل  ان  يجب 

�شانها اأن ترفع من الوعي التاأميني للعميل، اأي�شا فرق 
املبا�شر من  الت�شويق  او  الوكالء  اأذا كان عرب  الت�شويق 
فر�شة  ا�شتغالل  عليهم  يجب  بال�شركة،  الت�شويق  ق�شم 
النقا�س مع العميل لتكون �شببا يف بث الوعي التاميني، 
فرق  وتاأهيل  تدريب  يجب  فاعاًل  ذلك  يكون  ولكي 

الت�شويق على النقا�س الهادف واملثمر.
وظيفة الإعالم يف ن�سر الوعي التاأميني:

املعا�شر دورًا فاعاًل،  املجتمع  االإعالم يف  و�شائل  تلعب 
مثل  االأهمية  من  كبرية  درجة  على  وظائف  توؤدي  فهي 
والتف�شري  التحليل  وتقدمي  باملعلومات  اأفراده  تزويد 
التثقيف  مبهمة  اال�شطالع  جانب  اإلى  املعلومات  لهذه 
االإعالم  و�شائل  بني  التفاعل  هذا  وي�شاهم  واالإعالن، 
االآونة  ويف  املجتمع.  لتطوير  فعاال  اإ�شهاما  واملجتمع 
االعالم  بدور  التاأمني  �شركات  اإهتمام  تزايد  االأخرية 
كعن�شر مهم يف الت�شويق وحمالت الدعاية التي ت�شلط 
واي�شا  خدمات.  من  تقدمه  وما  ال�شركة  على  ال�شوء 
من  التنمية  بق�شايا  االعالم  لدى  متنام  فهم  هنالك 
االت�شال  و�شائل  عرب  الق�شايا  لهذه  تعر�شهم  خالل 
املختلفة بت�شميم ر�شالة اإعالمية تخدم الوعي التنموي 
الو�شيلة  مع  الر�شالة  دور  تكامل  الباحث  يجد  بحيث 
وتاأثري  الو�شيلة  تاأثري  التمييز بني  لدرجة ي�شعب معها 
االت�شالية  الوظائف  بني  الكبري  للتقارب  الر�شالة 
واحل�شارة االت�شالية ال�شائدة وينظر لو�شائل االت�شال 
باجلماهري جمرد اأدوات تكنولوجية بحيث يتم التاأثري 
من  مهم  كجزء  التاأمني  تناول  جند  لذلك  �شعوريًا.  ال 
اأهتمام  هنالك  بل  االعالم،  اأجهزة  يف  املنظومةاملالية 
متعاظم يف ان�شاء كيانات اعالمية متخ�ش�شة يف �شئون 
 التاأمني بعد اأن كانت قا�شرة على احتادات التاأمني فقط.
القدرات  من  اال�شتفادة  كيفية  املهم  من  ويبقى 
االإقناعية لو�شائل االت�شال والتي تختلف من و�شيلة اإلى 
االت�شال  عملية  عنا�شر  مع  التعامل  اأن  بحيث  اأخرى 
بوعي وعلمية ي�شهم يف عملية ات�شال ناجحة، وحتقيق 
الرتباط  مي�ضور�  �أمر�  لي�ض  �ملعروفة  �الت�ضال  وظائف 
�ل�ضخ�ضية  �لعو�مل  من  مبجموعة  �الت�ضال  ن�ضاط 
املجتمعية لذلك فان ثقافة االأفراد وتكويناتهم النف�شية 
واالجتماعية  االقت�شادية  واأو�شاعهم  وم�شاحلهم 
جناح  تواجه  التي  العوامل  من  جزءًا  ت�شكل  والفكرية 

االإعالمي يف خماطبة النا�س.



تأمين منتج 
نشر الثقافة

وتمويل اإلبداع

ذلك  حتقيق  من  امل�شارف  متكن  التي  الو�شائل  اإحدى 
الهدف.

تنمية  بنك  اأطلق  النبيلة،  املناف�شة  هذه  اإطار  ويف 
ال�شادرات يف االآونة االأخرية منتج ن�شر الثقافة ومتويل 
االإبداع، والذي يتمثل يف متويل كافة االأعمال االإبداعية، 
�شعر،  ديوان  الق�ش�شية،  املجموعة  الرواية،  املتمثلة يف 
م�شرحية، م�شل�شل، كتاب علمي، جملة ثقافية، وغريها 

من �شروب االإبداع االأخري.

وقد اإهتدى بنك تنمية ال�شادرات الى هذه املبادرة بعد 
االأخرى  التمويلية  واملوؤ�ش�شات  امل�شارف  اأن  مالحظته 
اأنهم  من  بالرغم  املبدعني  اأمام  االأبواب  مو�شدة  ظلت 
ميثلون ثقال ال ي�شتهان به. الى جانب اأن احلركة الثقافية 
واالإبداعية من اأهم روافد احلياة االإقت�شادية وال�شيا�شية 

واالإجتماعية.

من  والثناء  والتقدير  االإ�شتح�شان  الفكرة  وجدت  وقد 
موؤمتر  خالل  من  وذلك  االأمر  بهذا  املهتمني  كافة  قبل 
كورنثيا  بفندق  موؤخرًا  فعالياته  جرت  الذي  التد�شني 

اأوعرب الو�شائط االأخرى امل�شموعة واملقروءة واملرئية.

هذا التناف�س احلميم بني امل�شارف، يخلق نوعا اآخر من 
التناف�س بني �شركات التاأمني املختلفة.. و�شركة التاأمني 
االإ�شالمية كرائدة يف جمال التاأمني مبا قدمته من جهد 
ثر وجد التقدير واالإ�شادة، فاأنا اأظن ظن املتيقن من اأنها 
�شيكون لها دور كبري وبارز يف تقدمي منتج تاأميني يغطي 
كافة املخاطر املتعلقة مبنتج ن�شر الثقافة ومتويل االإبداع 
وبالتايل تفتك بهواج�س امل�شارف وتبعث الطماأنينة يف 

نفو�س املبدعني.

حمفظة  من  متويله  املفرت�س  من  املنتج  هذا  كان  وملا   
يتوافق  متويله  وحجم  طبيعته  اأن  ذلك  االأ�شغر  التمويل 
م�شكلة  الأن  ونظرًا  االأ�شغر،  التمويل  وم�شروعات 
التمويل  من  حتد  التي  الكبرية  العقبات  من  ال�شمانات 
منتجا  التاأمني  �شركات  تطور  اأن  املتوقع  فمن  االأ�شغر 
موازيا يغطي منتج ن�شر الثقافة ومتويل االإبداع وبالتايل 
هذه  مثل  تتطلبها  التي  ال�شمانات  اأزمة  به  يتجاوز 
دخول  التجربة،  جناح  على  يطمئن  ومما  العمليات. 
عمليات  تاأمني  جمال  يف  االإ�شالمية  التاأمني  �شركة 

التمويل االأ�شغر يف مبادرة حت�شب لل�شركة.

الهدوء  ي�شودها  امل�شرفية  ال�شوق  كانت  قريب  لوقت 
يومئذ عدد  فكان  البائع..  �شوق  باأنها  تت�شم  كانت  حيث 
ويف  الواحدة..  اليد  اأ�شابع  يتجاوز  يكاد  ال  امل�شارف 
واملتوقعني  الفعليني  العمالء  من  هائل  كم  يوجد  املقابل 
عمالئه  الإختيار  كبرية  فر�شة  للم�شرف  فاإن  وبالتايل 
على  �شاعده  وقد  املخاطر  جل  حتا�شي  من  متكنه  بدقة 
�شارت  وبذلك  تعقيده..  وعدم  املجتمع  ب�شاطة  ذلك 

االأمور ب�شهولة و�شال�شة.

التى  الكثرية  التغريات  بفعل  تغري احلال  فقد  اليوم  اأما 
اأ�شبحت من ال�شمات  طراأت على ال�شوق امل�شرفية، بل 
م�شطرد،  منو  يف  امل�شارف  عدد  فاأ�شبح  لها،  املالزمة 
فاحتدمت  امل�شرتي..  �شوق  الى  امل�شريف  ال�شوق  فتحول 
اأوار املناف�شة دخول  املناف�شة بني امل�شارف، ومما اأجج 
م�شارف خارجية ايل حلبة املناف�شة، بكل ما لديها من 
مقدرات. هذا الواقع دفع امل�شارف الى ال�شعي باإ�شتمرار 
احلاليني  عمالئها  علي  للمحافظة  والتجديد  لالإبتكار 
واإجتذاب عمالء جدد.. ويعترب طرح املنتجات اجلديدة 

العبا�س على يحيى العبا�س
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االجتماعية  امل�شئولية  تناولت  التي  املهمة  الكتب  من 
لل�شركات من حيث اأف�شل املمار�شات واالفكار املمتازة 
حول اف�شل الطرق والو�شائل التى متكن ال�شركات من 
االجتماعية  الق�شايا  يف  املوؤ�ش�شية  امل�شاهمات  تعظيم 

وقيا�س تاأثريها.
يف عامل اليوم مل يعد مقبواًل فح�شب اأن تبلي ال�شركات 
بالء ح�شنًا يف جمال فعل اخلري،بل بات ذلك متوقعًا 
�لنتائج  حت�ضني  �أجل  من  �ملتز�يدة  �ل�ضغوط  ظل  ويف 
النهائية لالعمال يواجه قادة االعمال قرارات �شعبة. 
الق�شايا  ما  التالية،  الت�شاوؤالت  على  الكتاب  ويجيب 
االجتماعية التي ينبغي علينا دعمها؟ ماهي املنظمات 
اخلرية التي �شتكون �شريكًا قويًا؟ ماهي املبادرات التى 
ينبغي علينا اأن ن�شعها، والتي من �شاأنها اأن تعود بالنفع 
االكرب على ال�شركة؟ هل علينا اأن نكتفي بتحرير �شيك 
وت�شجيع  اأعالناتنا  �شمن  اإجتماعية  ر�شائل  واإدراج 
يجب  �أم  �لطوعي  �لعمل  يف  �النخر�ط  على  موظفينا 
علينا اأي�شا اأن نغري ممار�شات اأعمالنا؟ كيف ميكننا اأن 
ندمج مبادرة جديدة �شمن اال�شرتاتيجيات احلالية؟ 

كيف نولد دعمًا و�شغفًا داخليني؟ كيف نقي�س النجاح ؟ 
 يف هذا الكتاب �شوف يتعرف قادة االعمال على كيفية 
املت�شلة  اأهدافهم  بني  واالن�شجام  الرتابط  حتقيق 
الثقافية  واالهداف  ناحية  من  التجارية  باالعمال 
الق�شايا  واإختيار  اأخرى  ناحية  من  واالجتماعية 
االجتماعية التي يجب دعمها وك�شب املوظفني وتنفيذ 

املبادرات الناجحة وتقييم اجلهود.
على  اخلري  بع�س  لفعل  املوؤيدة  احلجج  الكتاب  ويبني 
االأقل من خالل توجيه واإر�شاد مديري عموم ال�شركات 
طلبات  يوميًا  حتا�شرهم  ممن  التنفيذيني  ومديريها 
واقرتاحات بتقدمب دعم وم�شاندة لق�شايا اجتماعية، 

وقد ورد يف ف�شول الكتاب مايلي: 
�شرح مف�شل عن املبادرات االجتماعية املوؤ�ش�شية   -

وح�شرها يف �شتة خيارات لفعل اخلري.
للق�شايا  الرتويج  ق�شية  الى  النظر  الكتاب  لفت   -
بالق�شايا  واالهتمام  الوعي  زيادة  املوؤ�ش�شية: 
االجتماعية من خالل ما تقدمه ال�شركة من اموال 
اأخري من  اأو موارد موؤ�ش�شية  اأو م�شاهمات عينية 
اإجتماعية  بق�شايا  واالهتمام  الوعي  زيادة  اأجل 

معينة.
بالق�شايا:  املت�شل  الت�شويق  ق�شية  الكتاب  ناق�س   -
املنتجات  مبيعات  على  بناًء  الق�شايا  يف  االإ�شهام 
م�شاهمة  بتقدمي  ال�شركة  اإلتزام  وذلك من خالل 
اأو التربع بن�شبة مئوية من االيرادات لق�شية معينة 

بناًء على مبيعات املنتجات.
تغيري  حمالت  دعم  املوؤ�ش�شي  االجتماعي  الت�شويق   -
ال�شلوك وهى ان تقوم �شركة ما بدعم ت�شميم اأو 
تنفيذ حملة لتغيري ال�شلوك بهدف حت�شني ال�شحة 
العامة اأو ال�شالمة اأو البيئة اأو الرفاهية املجتمعية 
الرتكيز  حمور  هو  ال�شلوك  تغيري  يكون  ما  ودائمًا 

�سدر عن الدار الدولية لالإ�ستثمارات الثقافية – القاهرة 2011م

املسئولية االجتماعية للشركات
 لمؤلفيه فليب كوتلر ونانسي لي 

قــراءة يف كـــتاب

ر�ضد وتلخي�س اأ. اإبتهال النـــــــــور ال�ضادق
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والنتيجة املطلوبة.
اأ�شار الكتاب الى العطاء اخلريي املوؤ�ش�شي: تقدمي   -
من  وذلك  الق�شايا  الإحدى  مبا�شرة  م�شاهمة 
ال�شركة  تقدمها  مبا�شرة  م�شاهمة  تقدمي  خالل 
وغالبا  الق�شايا  من  ق�شية  او  خريية  منظمة  الى 
اأو  نقدية،تربعات  هبات  �شورة  يف  ذلك  يكون  ما 
هو  املبادرات  من  النوع  هذا  ويعد  عينية  خدمات 
االجتماعية  املبادرات  جميع  بني  تقليدية  االكرث 

املوؤ�ش�شية.
يتربعون  املوظفون  املجتمعي:  التطوعي  العمل   -
تدعم  مبادرة  عن  عبارة  وهي  ومواهبهم  بوقتهم 
التجزئة  و�شركاء  املوظفني  وت�شجع  ال�شركة  فيها 
التطوع  على  اإمتيازها  على  احلائزة  اجلهات  اأو 
املجتمع  وق�شايا  منظمات  دعم  �شبيل  يف  بوقتهم 

املحلي.

ممار�شات االعمال امل�شئولة اجتماعيًا: ممار�شات   -
اأعمال وا�شتثمارات اختيارية لدعم الق�شايا ويكون 
ذلك بتبني ال�شركة ملمار�شات اأعمال وا�شتثمارات 
اختيارية تدعم ق�شايا اجتماعية لتح�شني رفاهية 

املجتمع وحتمي البيئة.
تناول الكتاب خم�س وع�شرون من اأف�شل املمار�شات   -
التي حتقق منفعة ق�شوى لل�شركة وذلك من خالل 
عن  االأموال  جمع  بدعم  واالهتمام  الوعي  زيادة 
طريق ت�شجيع العمالء وغريهم من افراد املجتمع 

على امل�شاهمة.
للفوز  ت�شويقي  مدخل  ايجاد  كيفية  الكتاب  تناول   -
بالتمويل والعمل املوؤ�ش�شي للمبادرات االجتماعية: 
بالق�شايا  قائمة  باإعداد  ابداأ  منها  تو�شيات  ع�شر 
االجتماعية التي تكون منظمتك اأو �شركتك وتكون 

م�شئولة حاليًا عن دعمها.
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ملجموعة  خاللها  من  ميكن  و�شيلة  عن  عبارة  التاأمني 
من النا�س مواجهة اأخطار معينة و اأن تتفادى اخل�شائر 
كل  بتعوي�س  وذلك  االأخطار  تلك  عن  الناجتة  املادية 
ت�شكله  الذي  االإحتياطي  يتعر�س خل�شائر مالية من  من 

جمموعة �الأق�ضاط �ملدفوعة بو��ضطة �مل�ضتاأمنني. 
ن�شاأ التاأمني يف القرن ال�شاد�س ع�شر يف الدول الراأ�شمالية 
وبداأ التاأمني يف ال�شودان عن طريق ظهور وكاالت و فروع 
تابعة ل�شركات اأجنبية. وظل التاأمني يزاول يف ال�شودان 
دون رقابة حتي عام 1960م حني �شدر اأول قانون لتنظيم 
وبناء على ذلك مت  �إقت�ضادي  �لتاأمني كن�ضاط  ممار�ضة 
املالية  لوزارة  يتبع  التاأمني  ملراقبة  خا�س  مكتب  اإن�شاء 
التاأمني  الدولة علي �شناعة  الإ�شراف  بداية  وكانت هذه 
وجاء القانون يف جممله مرنًا مع �شركات التاأمني وذلك 
اإن�شحاب  وخ�شية  فيها  وطنية  تاأمني  �شركة  وجود  لعدم 

�شركات التاأمني االأجنبية. 
قانون  تعديل  مت  الوطنية  التاأمني  �شركات  قيام  وبعد 
�شمات  اأهم  وكانت  1970م  مايو  يف  ذلك  وكان  1960م 

التعديل تتمثل يف االآتي:
االأجنبية.  والتوكيالت  ال�شركات  كل  • اأوقف 

ال�شركات  عدد  حتديد  �شلطة  املالية  وزير  اأعطى   •
العاملة يف جمال التاأمني. 

ومتت مناق�شة تعديل هذا القانون اأكرث من مرة ولكنها 
على  الرقابة  و  اال�شراف  قانون  �شدور  حتى  تنجح  مل 
اأعمال التاأ مني للعام 1992م والذي األغى قانون الرقابة 
على املوؤمنني 1960 م ومت مبوجب القانون اجلديد اإلزام 
كل �شركات التاأمني مبمار�شة ن�شاطها على منط التاأمني 
العامة  الهيئة  تاأ�شي�س  اأي�شًا  به  ومت  االإ�شالمي  التعاوين 

لالإ�شراف والرقابة على اأعمال التاأمني. 
�شدر  حيث  2001م  عام  حتي  �شاريًا  القانون  هذا  وظل 

تطور قوانين التأمين
�ضامي عبد الرحمن اإبراهيم في السودان

�ضركة الفي�ضل العقارية 

األغى  الذي  2001م  ل�شنة  التاأمني  على  الرقابة  قانون 
ومت  1991م  ل�شنة  التاأمني  اأعمال  على  الرقابة  قانون 
مبوجبه تغيري اإ�شم الهيئة اإلى هيئة الرقابة على التاأمني 
اأعمال  الرقابة على  و  العامة لالإ�شراف  الهيئة  بداًل عن 
املالية  وزير  الإ�شراف  الهيئة  تخ�شع  اأن  على  التاأمني 
والرقابة  االإ�شراف  اأغرا�شها  ومن  الوطني  واالإقت�شاد 

على اأعمال التاأمني وتنظيمها وتطويرها. 
بتاريخ  والتكافل  التاأمني  قانون  �شدر  م   2003 عام  ويف 
2003/7/13م و الذي جاء بتعريف لعقد التاأمني وعقد 
التكافل كل على حدة وحدد االأخطار التي يجوز التاأمني 
وثيقة  يف  �لباطلة  �ل�ضروط  وبني  فيها  و�لتكافل  �ضدها 
ببع�س  اأحكام خا�شة  كما ن�س على  التكافل.  و  التاأمني 
النقل  اأخطار  وتاأمني  احلريق  كتاأمني  التاأمني  اأنواع 

وتاأمني ال�شيارات. 
املدنية  املعامالت  قانون  فاإن  العام  بالقانون  يتعلق  فيما 
ل�شنة 1984م والذي ينطبق على كل العقود مبا فيها عقد 
التاأمني مع مراعاة القوانني اخلا�شة فقد جاء يف الف�شل 
وحدد  عامة  ب�شفة  التاأمني  لعقد  تعريف  منه  الثالث 
االأجهزة التي تبا�شر التاأمني لن�شاطها واالإ�شراف عليها 
واليخالف  للتامني  التعاونية  االأهداف  يحقق  مبا  وذلك 

االأحكام القطعية و مبادئ ال�شريعة االإ�شالمية.
وعلى  بالتاأمني  ال�شلة  ذات  بالقوانني  يتعلق  فيما  اأما   
البحري  والقانون  املرور  حركة  قوانني  املثال  �شبيل 
والقانون اجلوي وقوانني التاأمني ال�شحي واالإجتماعي... 
باإلزام  خا�شة  بن�شو�س  القوانني  هذه  وردت  فقد  اإلخ 
باإ�شتخراج  اأعاله  املجاالت  يف  املتعاملني  اال�شخا�س 
لقانون  وفقًا  امل�شجلة  التاأمني  �شركات  لدى  تاأمني  وثائق 

ال�شركات ال�شوداين.
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حماوالت مائية..
ري�شة الفنان/ عمر عمريبا..

كلية الفنون اجلميلة والتطبيقية.
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ô£e..ô£e
∫GõJÉe Ωƒ«¨dGh AÉ°ùŸG ÜAÉãJ

∫É≤ãdG É¡YƒeO øe í°ùJ Ée í°ùJ
ΩÉæj ¿CG πÑb …ò¡j äÉH kÓØW ¿CÉc

ΩÉY òæe ¥ÉaCG »àdG ¬eCG ¿CÉH
∫GDƒ°ùdG ‘ èd ÚM ºK Égóéj º∏a

Oƒ©J óZ ó©H :¬d GƒdÉb
Oƒ©J ¿CG óH ’

∑Éæg É¡fCG ¥ÉaôdG ¢ùeÉ¡J ¿EGh
Oƒë∏dG áeƒf ΩÉæJ πàdG ÖfÉéH
ô£ŸG Üô°ûJh É¡HGôJ øe ∞°ùJ

عن  عمدًا  ال�شياب،تغيب  �شاكر  بدر  مع 
ال�شحب  وتكون  التبخر  نظريات  كل  الذاكرة 
لتحل   !! املطر  وفوائد  الف�شول  وتعاقب 
مكانها حالة من االإندغام التام مع الطبيعة 
ال�شجى  الى  الركون  من  واالأ�شياء،حالة 

واحلزن والفرح والذكريات البعيدة.
اأكرث  املاء  وكاأمنا  اآخر  معنى  الهطول  فكاأمنا 
وكاأمنا  او(  تو  ات�س  االأ�شهر)  املعادلة  من 
من  وال�شالب  املوجب  التقاء  لي�س  الربق 

ال�شحنات والرعد وتفا�شيل املطر.
حالة  الهطول  حلظات  تبقى  ولذلك 
�شديد  دعاء  ت�شتوجب  اخل�شو�شية  �شديدة 
املختلفة  ال�شاعات  بهذه  يليق  اخل�شو�شية. 

من عمر الف�شول واالأزمنة
حمدودة  ال  بحيوات  اإيذان  املطر  األي�س 
لنباتات ال حمدودة على طول م�شاحات املطر 
وعر�شها ؟؟ األي�س املاء القادم من ال�شماء ) 
تغيري( موؤقت يف كريات االأر�س اخل�شراء!!! 

اإنه كذلك واأكرث مما ال نعلم
∑ÉÑ u°ûdG ™ªéj kÉæjõM kGOÉ«°U ¿CÉc

Qnón≤dGh √É«ŸG ø©∏jh

.rôª≤dG πaCÉj å«M AÉæ¨dG Ìæjh
ô£e ....ô£e ..

 ô£ŸG å©Ñj ¿õM …G Úª∏©JG
 ôª¡fG GPG ÖjQGõŸG è°ûæJ ∞«ch
´É«°†dÉH ¬«a ó«MƒdG ô©°ûj ∞«ch

 AÉ¡àfG ÓH
 ´É«÷Éc ¥GôŸG ΩódÉc

 ô£ŸG ƒg ≈JƒŸÉc ∫ÉØW’Éc Ö◊Éc

اهلل اأيها البدر العراقي ال�شاكر ال�شياب !!
هي �شور متناق�شة يف اتفاق

خمتلفة يف ائتالف
متناثرة جمتمعة

قامتة م�شيئة
�شاعرٍة  روٍح  يفعل ذلك غري  اأن  يح�شن  ومن 
رفقة  الوراء  ماوراء  اإلى  العبور  الى  تواقة 

الغيوم والرعود والربوق والغربات واملطر !
اأتعلمني اأي حزن يبعث املطر ؟؟

وحيث  البعيد،  يف  هناك  اأنت  حيث  اهلل  لك 
العراق مل يعد هو العراق،وحيث املطر ما عاد 

هو املطر.
ô£e..ô£e

 ô£ŸG øe Iô£b πc ‘
 ôgõdG áæLCG øe AGôØ°U hCG AGôªM

 IGô©dGh ´É«÷G øe á©eO πch
 ó«Ñ©dG ΩO øe ¥GôJ Iô£b πch

 ójóL º°ùÑe QÉ¶àfG ‘ ΩÉ°ùàHEG »¡a
 ó«dƒdG ºa ≈∏Y äOQƒJ áª∏M hCG

 IÉ«◊G ÖgGh ≈àØdG ó¨dG ⁄ÉY ‘
ô£e..ô£e

 ô£ŸÉH ¥Gô©dG Ö°û©«°S
 è«∏NÉj è«∏ÿÉH í«°UG

 iOôdGh QÉëŸGh DƒdDƒ∏dG ÖgGhÉj
 ió°üdG ™LÒa

 è«°ûædG ¬fCÉc
 è«∏NÉj

iOôdGh QÉëŸG ÖgGhÉj
عجيب اأن يكون هذا – يف حدود علمي- اأول 
لل�شدى  ال�شعرية  املحاكاة  ي�شتخدم  توظيف 

باالإفادة من التكرار على نحو جد بديع، واإذا 
كنت عرب هذه العجالة اأنوي ال�شري على هذا 
الطريق املبلل باملطر الأدخل هذا العامل ؛ فال 
العربي  ال�شعر  دوحة  على  تعريجة  من  باأ�س 
القدمية،لنجد قلة لهذه النماذج التي حتتفي 
باملطر، مثلما يقل ذكر البحر اأي�شًا وال�شبب 
يف  ال�شحراوية  البيئة  حتكم  وهو  وا�شح، 

ال�شورة ال�شعرية العربية القدمية.
اكرث  الربق يف  يذكر  الذبياين  النابغة  فنجد 
االأبر�س  بن  عبيد  يفعل  وكذلك  مو�شع  من 

حني يقول:
 o¬oÑobQnCG nπ«n∏dG oâ«HnCG m¥ nÈpd ø ne Éj
pìÉq nŸ píÑ o°üdG p¢VÉ«nÑnc m¢VpQÉY ø pe 

بالدًا  العربية  اجلزيرة  كانت  لو    ماذا 
والرعد  الربق  �شعراوؤها  عاي�س  ممطرة؟؟ 
واملطر واالإنبات واحلياة على نحو اأو�شع مما 
نكن  اأمل  ؟؟  العرب  جزيرة  حال  عليه  كان 

لنملك االآن مالحم ممطرة ؟؟
لل�شياب،من  املطر  ان�شودة  ا�شتهاللية  وتبقى 
وحالوة  طالوة  العربي  ال�شعر  اأبيات  اأكرث 

وغمو�شًا اآ�شرًا و�شفيفًا 
ôë°ùdG náYÉ°S mπ«îf ÉàHÉZ p∑Éæ«Y

 ôª≤dG Éª o¡æY iCÉæj nìGQ p¿Éàaô°T hCG
ΩhôµdG o¥QƒoJ p¿Éª°ùÑJ ÚM p∑Éæ«Y

ô¡f ‘ pQÉªbC’Éc ..oAGƒ°VC’G o¢übôJh
 ...ôë°ùdG náYÉ°S kÉæ rg nh o±GòéŸG o¬ tLôj

 ΩƒéædG Éª¡jQƒZ ‘ o¢†oÑæJ É q‰CÉc
∞«Ø°T k≈°SCG øe mÜÉÑ°V ‘ ¿Ébô¨Jh
AÉ°ùŸG o¬nbƒa pøjó«dG nìsô°S pôëÑdÉc

∞jôÿG oá°TÉ©JQGh ¬«a pAÉà°ûdG oA±O
AÉ«°†dGh oΩÓ¶dGh oOÓ«ŸGh oäƒŸGh
AÉµÑdG oá°ûYQ ,»MhQ Aπe o≥«Øà°ùàa

AÉª°ùdG ≥fÉ©J lá«°ûMh lIƒ°ûfh
ôª≤dG øe ±ÉN GPEG pπØ£dG pIƒ°ûæc

 ..Ωƒ«¨dG oÜô°ûJ pÜÉë°ùdG n¢SGƒbCG s¿CÉc
...ô£ŸG ‘ oÜhòJ kIô£≤a kIô£bh
ΩhôµdG ¢ûFGôY ‘ o∫ÉØWC’G nôcôch

ôé°ûdG ≈∏Y pÒaÉ°ü©dG nâª°U âZóZOh

رو�شة احلاج 
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