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إســــتهالل

والأن �سركة التاأمين االإ�سالمية هي اأول �سركة 
العالم، وهذا يعني ريادًة  اإ�سالمية في  تاأمين 
بال�سودان،  التاأمين  ل�سوق  م�ستحقاً  وتميزاً 
الف�ساء  باإ�ستثمار  ال�سركة  بادرت  فقد 
علماً  واإنماً  ترفاً  يعد  لم  الذي  االإعالمي 
ال�سركة  اأنتجت  ومعرفية  ح�ساريًة  ووا�سلة 
يقول  كما  اأواًل”  “العميل  �سعار  خاللها  من 
بذلك مديرها العام د.كمال جاد كريم، حيث 
لم ت�سجل ال�سركة حاالت خروج لعمالئها من 
منظومة االإ�ستراك بل اإزديادهم في اإ�سطراد 
المت�سمة  التكافلية  المعاملة  في  لمرونتها 

ب�سبغة القيم واالأخالق..
مجلة  الأول  ومعني  حرفاً  دال  اإ�سم   ) (
التاأمين  بق�سايا  وُتعنى  ال�سركة  ت�سدرها 
لريادة  تاأكيد  فذلك  ولعمري  واالإقت�ساد 
حر�سنا  وقد  المبادرة،  في  و�سبقها  ال�سركة 
قادة  مع  اأ�سيلة  ب�سراكاٍت  اإ�سدارها  على 

المجتمع والراأي والو�سائط االإعالمية
ناأمل اأن ن�سيف ) بالوثيقة ( �سهماً في كنانة 
النجاح ور�سيداً لل�سحافة ال�سودانية وموثقاً 

لعالئقنا مع المجتمع وعمالئنا.

هيئة التحرير
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التدريب . . .
اإهتمت �سركة التاأمين االإ�سالمية بتدريب من�سوبيها في مختلف 
اأطر  في  االإهتمام  هذا  تبدى  وقد  المهني  التطبيق  مجاالت 
التدريبية  الدورة  ذلك  ومن  ال�سركة  اأقامتها  تدريبية  وبرامج 
لمنت�سبي  الما�سي  فبراير  �سهر  في  اأقيمت  التي  االأ�سا�سية 
ال�سركة على  درجت  اإداري ومهني  تقليد  وذلك  الجدد،  ال�سركة 
 )35( العام  هذا  تدرب  حيث  اليه،  الحاجه  دعت  كلما  تنظيمه 
على  التدريبية  الدورة  واإ�ستملت  والفروع  الرئا�سة  من  متدرباً 
كل مفردات التاأمين )تاأمين ال�سيارات، تاأمين الحريق وال�سرقة، 
التاأمين،  خدمات  وت�سويق  البحري،  االأ�سغر،التاأمين  التمويل 

اإدارة المخاطر(.

حول  بمبادرة  االأعمال  تطوير  اإدارة  تقدمت  فقد  ذلك  اإلى 
تطبيقات الجودة في اأعمال  ال�سركة وقدمت لذلك قالباً نظرياً 
احمد  الم�ست�سار/�سديق  لهما  قدم  معرفيتين  بحلقتين  اأتبعته 
بال�سرح  تناول  حيث  الموؤ�س�سي  والتميز  الجودة  خبير  ا�سحق 
�سركة  على  باإ�سقاطها  االآيزو  وعائلة  والتميز  الجودة  مفاهيم 
ممثلة  لل�سركة  العليا  االإدارة  اأن  ويذكر  االإ�سالمية،  التاأمين 
حيث  الحلقة  مع  تفاعلت  وم�ساعديه  ونوابه  العام  المدير  في 
للمحافظة  ت�سعى  �سركته  اإن  كريم  جاد  كمال  الدكتور  قال 
قواعد  باتباع  بال�سودان  التاأمين  �سوق  في  الرائد  موقعها  على 
واأ�ساف  المن�سود،  الموؤ�س�سي  للتميز  �سعياً  الجودة  ومنهجيات 
باأن  االإدارية  لل�سوؤون  العام  المدير  م�ساعد  عبدالقادر  �سديق 
االإجراءات  وحو�سبة  المعامالت  تي�سير  نحو  ت�سعى  اإدارته 
والملفات االإدارية المتعلقة بالموظفين، من جانبها اأعلنت زينب 
عبداهلل جاداهلل رئي�س ق�سم التدريب عن خطتها للتدريب هذا 
العام موؤكدة على اإهتمامها بتاأهيل الموظفين كحق اأ�سيل �سمن 
منظومة اإلتزامات ال�سركة تجاه العاملين، م�سيفة باأن التدريب 

يمثل اإ�ستثماراً لل�سركة في موردها الب�سري. 

التوا�صل الخارجي ... نافذة على العالم
الموؤ�س�سات  التوا�سل مع  االإ�سالمية على  التاأمين  درجت �سركة 
العام  هذا  خالل  من�سوبيها  من  عدد  �سارك  حيث  العالمية، 
جانب  اإلى  تركيا(  االإردن-   – )م�سر  خارجية  موؤتمرات  في 
التوا�سل  ودعم  عالقاتها  لتج�سير  ال�سركة  ا�ستراتيجية 
�سارك  حيث  نظيرة  دولية  موؤ�س�سات  مع  الخارجي  الموؤ�س�سي 
المبيعات  التاأمين وديناميكية   ت�سويق  �سمنار  العام في  المدير 
في االأ�سواق النا�سئة  المنعقد بتركيا في ابريل الما�سي ف�ساًل 
عن م�ساركات علمية اأخرى، ي�ساف الى ذلك اإ�ست�سافة ال�سركة 

لوفدي �سركتي )كينيا  ري وغانا ري الإعادة التاأمين( .

 مالمح من الأداء
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7  أدوار فى المسؤولية

 اإلجتماعية

بانوراما

اإلفتتاحية

باأدوارها ا  واإ�ضطالعًا  ال�ضركة  تكافلية  مبداأ  من  نطالقًا 
التاأمين  ل�ضركة  العليا  الإدارة  اأولت  المجتمع  خدمة  في 
وال�ضركات  الم�ؤ�ض�ضات  �ضاأن  ذلك  فى  �ضاأنها  الإ�ضالمية 
وخدمي  اخالقي  كمبداأ  الم�ض�ؤولية  باأدوار  الملتزمة  العالمية 
ومن ذلك قيام ال�ضركة باإن�ضاء ج�ضر لعب�ر الم�ضاة قبالة ج�ضر 
الإنقاذ من ناحية اأمدرمان بجانب تم�يل م�ضروعات حفر اأبار 
مياه ودعم المرافق ال�ضحية والتعليمية والدع�ية بجانب اإهداء 
ال�ضركة �ضيارات اإ�ضعاف لم�ضت�ضفيات وليتي الجزيرة والبحر 
الأحمر كما�ضاهمت ال�ضركة في ت�فير معدات طبية لم�ضت�ضفى 
منها  واأهتمامًا  اأخرى  م�ضت�ضفيات  بجانب  باأرك�يت  القلب 
بال�ضرائح ال�ضعيفة �ضيما المر�ضى والأرامل وذوي الإحتياجات 
الخا�ضة فاإن ال�ضركة تدرج في ميزانيتها ال�ضن�ية مبالغ مقدرة 

لخدمة هذه ال�ضرائح كخدمة اإ ن�ضانية ملحة. 
وفي �ضياق مت�ضل فاإن ال�ضركة ت�ضطلع باأدوار تجاه الدار�ضين 
بالجامعات  التاأمين  كليات  طالب  عن  ف�ضاًل  والباحثين 
ال�ض�دانية حيث تبنت ال�ضركة جناح التاأمين بال�ضب�ع الثقافي 
لكلية العل�م الإدارية جامعة الخرط�م وعبر منظم� المعر�ض 

المرتبة  نيلهم  اأثمرت عن  التى  ال�ضركة  لرعاية  �ضرورهم  عن 
تف�ق  ذلك  الى  بالكلية  الم�ضاركة  المعار�ض  �ضمن  الأولى 
التكن�ل�جيا  كلية  بمعار�ض  التاأمين  جناح  الأولى  بالمرتبة 
والتنمية الب�ضرية بجامعة ال�ض�دان للعل�م والتكن�ل�جيا والذى 
والمطبقات  الإي�ضاحية  ال��ضائل  بتقديم  ال�ضركة  برعاية  جاء 
فى  التاأمين  تطبيقات  واقع  ح�ل  محا�ضرة  تقديم  بجانب 
ال�ض�ق ال�ض�دانية حيث تميز جناحهم بفكرة تج�ضيد معامالت 
خدمة-اإجراء  )عميل-طلب  تاأمين  �ضركة  ن�ضق  على  التاأمين 
معاينة وم�ضتندات- اإ�ضدار- مطالبة...الخ( ويرى عبدال�ضالم 
الى  تنظر  ال�ضركة  اأن  والدرا�ضات  البح�ث  ق�ضم  رئي�ض  ادم 
واأن  الإجتماعية  للم�ض�ؤلية  ن�ضاطها  لك�نه جزء من  العمل  هذا 
التاأمين  كليات  طالب  خا�ضة  لل�ضركة  حي�ى  �ضريك  الطالب 
لذلك فاأن ال�ضركة لن تاأل� جهدًا فى تقديم الرعاية المطل�بة 
ال�ضركة  مكتبة  من  والإ�ضتفادة  والتدريب  المعرفة  ناحية  من 
اإختيار  يمكن  حيث  المراجع  من  قيمة  مجم�عة  ت�ضم  التى 

المرجع مبا�ضرة عبر الم�قع الإلكتروني لل�ضركة.

�سركة التاأمني الإ�سالمية..

www.islamicinsur.com
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محمد  ح�ضب�  اإ�ضادة  وجدت 
الجمه�رية  رئي�ض  نائب  عبدالرحمن 
�ضركة  جناح  اوت�غراف  بها  مهر  التى 
م�ضاركتها  لدى  الإ�ضالمية  التاأمين 
الإ�ضتثماري  التجاري  نيال  معر�ض  فى 
من  الفترة  في  بنيال  المنعقد  الثالث 
�ضدًى  وجدت  16-2014/3/22م. 

المختلفة  الإعالم  و�ضائط  فى  وا�ضعًا 
واإحتفاءًا من �ضركة التاأمين الإ�ضالمية 
من حيث تميزها فى الم�ضاركة ولغرو 
في اأن ت�ض�يق فكرة واأهمية التاأمين من 
اإل  ف�ائده  لتعد  حيث  بمكان  ال�ضع�بة 
عند النكبات وحاجة جبر ال�ضرر، وهي 
�ض�ق  في  الممار�ضة  لزمت  اإ�ضكالية 

بهذا  اإهتمامًا  تجد  ولتكاد  التاأمين 
عن   بعيدًا  محدود  اإطار  في  اإل  ال�ضياق 
نائب  دعا  ما  وه�  الخدمية،  الج�انب 
رئي�ض الجمه�رية بت�جيه �ضركة التاأمين 
الإ�ضالمية بعبارة )المطل�ب مزيدًا من 
التاأميني( وذلك ماجاء بالن�ض  ال�عي 
فى ت�قيعه المذك�ر اآنفًا وجدير بالذكر 

يشيد بـشركة التأمين اإلسالمية
نائب رئي�س الجمهورية
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كبيرة  اإجتماعية  اإقت�ضادية  المعر�ض تظاهرة  اأن 
حيث �ضاركت اأكثر من 200 �ضركة وم�ؤ�ض�ضة وطنية 
واإقليمية من بينها الجارة ت�ضاد ووطنيًا )جياد - 
زين - دال( وليخفى على اأعين الزائرين الحراك 
الذي اأحدثه جناح �ضركة التاأمين الإ�ضالمية حيث 
الخدمات  تقديم  حيث  من  الإخراج  باأناقة  اإمتاز 
اإبتدعت  حيث  بها  المعرفة  �ضعف  على  التامينية 
تج�ضيد  وه�  التاأمينية  الخدمات  مج�ضم  ال�ضركة 
للخدمات  تعبيرية  نماذج  واأ�ضفله  ال�ضركة  لبرج 
التاأمينية )�ضيارات – طيران- حريق – �ضرقة – 
– طبي...  – تكافلي  – هند�ضي  - زراعي  نفط 
التاأمين  لفكرة  مب�ضط  ب�ضري  تعبير  وه�  الخ( 
وت�كل(  )اإعقلها  ال�ضركة  �ضعار  تج�ضيد  بجانب 
اإ�ضقاطًا على ناقة متحركة مك�ض�ة ب�ضعار ال�ضركة 
وعليها حادي تزياأ ب�ضعار ال�ضركة ف�ضاًل عن عقد 
الممتنع(  )ال�ضهل  قالب  في  تثقيفية  م�ضابقات 
مما جعل الجناح قبلة للزائرين الم�ضتف�ضرين عن 

التاأمين والطالبين لإ�ضت�ضدار وثائق على الف�ر.
العام  المدير  كريم  جاد  كمال  الدكت�ر  وقال 
لل�ضركة باأن �ضركته تبنت مبادرة الت�عية بالثقافة 
التاأمينية، على �ضعة �ضيغ التاأمين التى ت�ضمل كل 
ج�انب الحياة ولتقت�ضر على ن�ع معين من اأن�اع 
ال�ضركة  باأن  م�ضيفًا  مثاًل،  كال�ضيارات  التاأمين 
التاأمين  في  التاأمينية  الح�ضة  زيادة  على  عكفت 
الأفراد  م�ضتقبل  بتاأمين  لإرتباطه  التكافلي 
ال�ضائق  تكافل  �ضيغة  ذلك  ومن  والم�ؤ�ض�ضات 
وفي  والم�ؤ�ض�ضات،  البن�ك  لدى  الرهن  وتاأمين 
�ضياق ذي �ضلة قدم وفد ال�ضركة الم�ضارك بمعر�ض 
على  وذلك  بنيال  للبن�ك  تاأمينية  م�ضف�فة  نيال 
خلفية الظرف الأمني الإ�ضتثنائي  المعي�ض هناك  
تكافل   – النقدية  )تاأمين  �ضيغ  طرحت  حيث 
المخاطر  لم�اجهة  الطبي(  التاأمين   - ال�ضائق 
المالية والب�ضرية  التي تتعر�ض لها البن�ك. وتعتبر 
م�ضاركة ال�ضركة فى المعر�ض ذات اأبعاد اإيجابية 
عن  ف�ضاًل  بنيال  التاأمين  �ض�ق  اإنعا�ض  فى  تجلت 
اإ�ضادة الم�اطنين بالجناح ومعل�مات التاأمين التى 

تلق�ها.



لوحة شرف
رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة

ال�صيد/ محمد ح�صن ناير
رئي�ش مجل�ش الإدارة

اأمين مجل�ش الإدارة

ال�صيد/ د. عثمان الهادي اإبراهيم

ال�صيد/ علي عبداهلل يعقوب

ال�صيد /عبداهلل علي محمد

ال�صيد / عبد الجليل النذير الكاروري

ال�صيد/عبا�ش  عبد اهلل عبا�ش  

ال�صيد/محمد  اأحمد  الجاك  

ال�صيد/العبيد  ف�صل المولي

ال�صيد/د.عادل محمد يو�صف 

ال�صيد /�صديق عبد القادر محي الدين

�سركة التاأمين الإ�سالمية المحدودة
Islamic Insurance Company Ltd
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بروفي�سور ال�سّديق محمد االأمين ال�سرير
)محطات في �صيرة ذاخرة(

- ُوِلد ال�ضيخ البروفي�ض�ر ال�ضديق ال�ضرير في مدينة اأم درمان بال�ض�دان �ضنة 1337هـ/1918م. 
ج في كلية الحق�ق في جامعة القاهرة �ضنة 1376هـ/1957 - تخرَّ

- ح�ضل على درجة الدكت�راه في ال�ضريعة الإ�ضالمية من الجامعة نف�ضها �ضنة 1386هـ/1967م.
- بداأ الدكت�ر ال�ضرير العمل اإداريا

�ض في كلية القان�ن بجامعة الخرط�م حتى اأ�ضبح اأ�ضتاذًا لل�ضريعة الإ�ضالمية - اأخذ ُيدِرّ
- حا�ضر في جامعات عربية واأجنبية مختلفة  .

- اأ�ضتاذ ممتاز  في كلية القان�ن بجامعة الخرط�م 
ع�صوية ومقاعد �صرفية:

- ع�ض� مجمع اللغة العربية في الخرط�م
- ع�ض� مجامع الفقه الإ�ضالمي في جدة ومكة المكرمة، والمجل�ض ال�ضرعي لهيئة المحا�ضبة 

والمراقبة للم�ؤ�ض�ضات المالية الإ�ضالمية في مملكة البحرين.
- رئي�ض الهيئة العليا للرقابة ال�ضرعية للجهاز الم�ضرفي والم�ؤ�ض�ضات المالية واأعمال 

   التاأمين في الخرط�م. 
- رئي�ض هيئة الرقابة ال�ضرعية ل�ضركة التاأمين الإ�ضالمية .

- ع�ض� �ضرف في مجمع الفقه الإ�ضالمي بالهند.
جوائز م�صتحقة:

-  نجمة الإنجاز في البحث العلمي من جمه�رية ال�ض�دان.
-  جائزة الدولة التقديرية من جمه�رية ال�ض�دان.

- جائزة الملك في�ضل العالمية فى الدرا�ضات الإ�ضالمية والمعامالت المالية 1410هـ.
- تم تكريمة فى الي�بيل الف�ضى ل�ضركة التاأمين الإ�ضالمية �ضبتمبر 2004م.

- تم تكريمة من عدة جهات عالمية ومحلية.
اأهم موؤلفاته : 

)حكم عقد التاأمين في ال�ضريعة الإ�ضالمية، اإجماع اأهل المدينة، نظام الأح�ال ال�ضخ�ضية المطبق في 
المحاكم ال�ضرعية بال�ض�دان، العقد من حيث ال�ضحة والبطالن في الفقه الإ�ضالمي والقان�ن(.

 ويعتبر كتابه الغرر واأثره في العق�د في الفقه الإ�ضالمي: درا�ضة مقارنة  ه� الأ�ضهر من بين م�ؤلفاته 
حيث اإتبع فيه منهجًا علميًا اأ�ضياًل وا�ضتق�ضاءًا دقيقًا لآراء الفقهاء، كما اأنه درا�ضة عميقة 

لم�ضكالت العالم الُمعا�ضر حيث  ت��ضل فيه  اإلى نتائج ُمثمرة تثبت عجز الحل�ل غير الإ�ضالمية 
عن تناول الم�ضكالت القت�ضادية التي ي�اجهها الع�ضر، وقد �ضدرت له بح�ث اأخرى 

عديدة ح�ل المعامالت المالية في ال�ضريعة الإ�ضالمية.
�ضارك في العديد من الم�ؤتمرات داخل ال�ض�دان وخارجه .

ل 
اي

وف
بر

الضـــــرير
بروفيسور

رائد تاأ�سيل تجربتي البنوك الإ�سالمية والتاأمين الإ�سالمي  في  العالم..
موؤلف كتاب الغرر واأثره في العقود في الفقه الإ�سالمي..
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الإ�ضـــــالمية  التاأمين  �ضـــــــــركة  تق�د 
وحى  من  اإجتماعية  واأن�ضطة   مبادرات 
عمالئها  وتجاه  المجتمع  تجاه  اأدوارها 
مماي�ضتدعى ت�ضافر الجه�د والعمل على 
المنبثقة  الأداور  هذه  لفهم  مت�ضق  نحٍ� 
وزيادة  رفع  بق�ضية  ال�ضركة  اإهتمام  من 
اإلتزامها  ومنطلقات  التاأميني،  ال�عي 
على  المجتمع  تجاه  الخدمية  بال�اجبات 
لي�ضت  الإ�ضالمية  التاأمين  �ضركة  اأن 
م�ؤ�ض�ضة  هي  واإنما  ربحية  م�ؤ�ض�ضة 
الإجتماعية  التنمية  في  ت�ضهم  خدمية 
الغطاء  ت�فير  حيث  من  والإقت�ضادية 
التاأمينى لالأن�ضطة الإقت�ضادية المختلفة 

وقال  والدولة  المجتمع  تخدم  التي 
المدير  م�ضاعد  العر�ض  اأحمد  الأ�ضتاذ 
باأن  �ضركته تق�د  الأعمال  العام لتط�ير 
الم�ؤ�ض�ضي  للت�ا�ضل  وا�ضعة  مبادرات 
وحملة  الجماهيري  �ضيما  والإجتماعي 
في  ال�ضركة  جه�د  تدعيم  لجهة  ال�ثائق 
ذي  �ضياق  وفي  التاأميني.  ال�عي  رفع 
مدير  جدو   يا�ضر  الأ�ضتاذ   اأعرب  �ضلة 
�ضمن  عملهم  بال�ضـــــركة  العالقات 
و�ضراكات  عامة  عالقات  منظ�مة 
تخدم  وا�ضعة  واإجتماعية  م�ؤ�ض�ضية 
عمالئها   ر�ضا  وتراعي  ال�ضركة  م�ضالح 

وجمه�رها من الم�ضتفيدين.

من  ال�ضركة  اإبتدرته  ما  ذلك،  ومن  
منتقاة  مجم�عة  بها  خ�ضت  مقابالت 
باأ�ضهاماتهم   والمجتمع  الراأى  قادة  من 
التقت  والفنية  حيث  والثقافية  الفكرية  
الحق  اأيق�نة  خ�جلي  ح�ضين  الأ�ضتاذ 
المطب�ع  والإعالمي  والجمال  والخير 
الذي ثمن  اأدوار ال�ضركة الرامية لتعزيز 
�ضلتها بعمالئها داعيًا لمزيد من تط�ير 
للعالمية  بهم  اإرتقاءًا  العاملين  قدرات 
ف�ضاًل عن تبني ادوار مبا�ضرة في زيادة 
باأن  واعدًا  للجماهير   التاأميني  ال�عي 
ي�ضهم عبر منابره الإعالمية فى مايخدم 

جه�د ال�ضركة .

محطات تواصل 
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اأخرى  جــــــــــهة  من 
الأ�ضـــــــتاذ   اأكــــــــــــد 
خلـــــــف  ال�ضــــــــم�ؤل 
الثقافة  وزيــــــر  اهلل 
والمدير  الأ�ضــــــبق   
لم�ؤ�ض�ضة  الحــــــــالي 
للثــــقافة  اأروقـــــــــة  
اأكــــــــد  والفـــــــــــن�ن  
�ضــــــــــــرورة   على 

وب�ضـــط  التاأميني    ال�عـــــــــي  زيادة 
المجتمع   فئات   بين  التاأمين  ثقافة  
مثمنًا  اأدوار  ال�ضركة  وجه�دها  الرامية 
لتعزيز ماذهب اإليه  كما  اأبدى اإ�ضتعداده  
الجه�د  حاثًا  هذه  دفع  في  للم�ضاهمة 
ت�ضخير  من  الإ�ضتفادة  على   ال�ضركة  
تلك   �ضيما  الإعالمية   ال��ضائط  كافة 
والب�ضري   ال�ضمعي   بالخطاب  المعنية  
تكت�ضب  المقابلة  هذه  اأن  بالذكر  جدير 
ال�ضم�األ رجل  الأ�ضتاذ  اأهميتها من ك�ن 
منبري و�ضاحب مبادرات الى جانب اأنه 

مثقف  وخطيب وداعية.
وفى �ضياق ذي �ضلة اأبدى الخبير الداري 
الم�ضروعات  مدير  نا�ضر  اأحمد  الدكت�ر 

�ض�داتل  باأكاديمية 
لالإت�ضـــــــــــــــــــالت  

الكاديمية   ا�ضتعداد 
مــــــــع  للتــــــــــــعاون 
التاأمين  �ضــــــــــركة 
في  ال�ضــــــــــالمية 
التدربب  مجالت 
قدرات  ورفــــــــــــــع 
ما  في  العاملين 
باإ�ضتخدام  يت�ضل 
التكــــــــــــــــــن�ل�جيا  
والتــــــــــــــــــــــقنيات 

وذلك  التطبــــــيقية  
التي  التدريبية  الخارطة  خالل  من 
مت�ضل   منحى  وفى  الأكاديمية.  تقدمها 
محمد  عبدالقادر  البروف�ضي�ر  عبر 
اأحمد عبداهلل عميد كلية العل�م الإدارية  
كليته  اإهتمام  عن  الخرط�م  بجامعة 

لتط�يرها  و�ضعيها  التاأمينيه  بالدرا�ضات 
جدير  العلمية  الدرجات  م�ضت�ى  علي 
الإ�ضالمية  التاأمين  �ضركة  اأن  بالذكر 
الم�ؤ�ض�ضات  مع  تعاون  عالقات  تتبنى 
لأن�ضطة  رعايتها  بجانب  الأكاديمية 
طالب كليات التاأمين في �ضياق اأن�ضطتها 
عن  بعيدًا  ولي�ض  الإجتماعية  للم�ض�ؤولية 
/ �ضرطة  العقيد  ل�ضان  على  ماورد  ذلك 
بتجربة  اأ�ضاد  الذى  الدين   محي  ال�ليد 
المرور  �ضرطة  بين  الذكية  ال�ضراكة 
الإ�ضالمية  ومن�ضاأ ذلك  التاأمين  و�ضركة 
ال�ضالمة  ع�امل  اأحد  ي�ضكل  التاأمين  اأن 
ال�ضركة  اإهتمت  ذلك  الى  المرورية. 
اأي�ضًا بالقطاعين الفني والريا�ضي حيث 
الأخير   القطاع  ممثل  ل�ضان  على  جاء 

الكابتن اإبراهيم ح�ضين لعب المنتخب 
اأهمية  على  اأكد  حيث  )�ضابقًا(  الق�مي 
الأن�ضطة  فى  الريا�ضي  القطاع  م�ضاركة 
التاأمينية بخلفية اأن ال�ضركة تق�د جه�د 

تعاون مع الريا�ضيين، كما ذكر الأ�ضتاذ 
ال�ضابق  المدير  م��ضى  حاج  التجاني 
المعروف  وال�ضاعر  الأدبية  للم�ضنفات 
الى  الكلمة  واأ�ضحاب  المثقفين  داعيًا 
ت�ضخير  اإنتاجهم الفني والثقافي والأدبى 
فيما يخدم  ق�ضية ال�عى التاأميني مبديًا 

تعاونه الالمحدود مع ال�ضركة.
  وقال  وليد زاكي  الدين  فنان ال�ضباب  
بالت�ا�ضل   ال�ضركة  بادرة   اأن  المعروف  

م�ؤكدًا   وتقديرهم   اإعتبارهم   محل 
الفنية   مجم�عته   لت�ضخير    جاهزيته 
الثقافة  ن�ضر  م�ضروع  في   للم�ضاهمة 

وال�عي بالتاأمين. 
التاأمين  ل�ضركة  العليا  الإدارة  اأن  يذكر 
مجل�ض  رئي�ض  فى  ممثلة   الإ�ضالمية 
جه�د  ت�لي  العام   والمدير  الإدارة 
والجماهيري  الم�ؤ�ض�ضي  الت�ا�ضل 
بعدًا  يمثل  ذلك  اأن  لجهة  خا�ضة  اأهمية 
ال�ضركة  واأن  العالقات  في  اإ�ضتراتيجيًا 

لتعمل بمعزل عن عمالئها  وجمه�رها.
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بالأمنيات  مثقلة  عرو�ض  جيد  على  رقيق  و�ضاح  مثل  الخرط�م  على  يهمي  الرذاذ   بداأ 
الخالئق لذت  اإذ  والطين،  الع�ضب  برائحة  الخريف  ب�اكير  في  ف�اح  والن�ضيم  العذارى، 
على  ومن  الفتيق   العطر  وف�اح  الن�ضائم  دعابات  من  اإل  ال�ضك�ن  حل  حيث  لمخادعها 
ال�ضحائب  لحركة  وفقًا  وجالءًا  خف�تًا  للرائي  بانتظام  الم�ضابيح  لألء  يترا�ض  ال�ضرفة 
الحبلى بالمطر الهّطال، والطرقات خالية من المارة �ض�ى م�مياوات وبع�ض كالب تل�ذ 
بالأبنية والأزقة اإحتماءًا من المطر الذي فا�ض مدرارًا على �ضعته، ولم تقني  �ضترتي من 
البرد حيث كنت اأقاوم النعا�ض ورغبة الن�م العارمة فا�ضطكت اأ�ضناني من بين ابتهالتي 
و�ضرودي المتاأمل في بع�ض حين للزرقة المحيطة بالقمر الذي بدا �ضاحبًا وت�ارى بدثار 

�ضحابة داكنة فعم الظالم.
من عادتي التاأمل الم�ضتغرق والت�ا�ضل ال�جداني مع اإيقاع المطر واإرعاده واإبراقه الخالب 
حيث اأوؤدي طق��ضي �ضج�دًا  وابتهاًل وتاأماًل وكثير اأدعية مجيدة لأحبتي، وقد كان دعائي 
فيا�ضًا ل�الدي م�ضم�ًل ب�ضراعتي ل�ضفاء م�لنا محمد ي��ضف حيث كان في م�ضفاه خارج 

البالد.
ل�ضت اأدري كم م�ضى من ال�قت واأنا م�ضتلق على الأريكة متك�رًا على ذاتي من البرد مثل 
اأن التحف ب��ضاح  ال�ضانتيل  اإل راأ�ضه بعد  قط د�ض ذيله بين ال��ضائد  حيث ل يبين منه 

الملقي على ظهر الأريكة.
اأفقت من الن�م مذع�رًا على �ض�ت بكاء ونحيب يتردد �ضداه بعيدًا...

انتقل م�لنا محمد ي��ضف لبارئه )اأمي قالت(...
ناظري في  تمر على  الذكريات  ال�ضدمة وطي�ف من  ال�ج�م فجل�ضت من ه�ل  اأ�ضابني 

غ�ضاوة الأدمع والخاطر الك�ضير...
ولمن ل يعرف�ن م�لنا محمد ي��ضف فاإنه رجل اإلى جانب اإح�ضانه وكرمه على اأهل الحاجات 
وك�نه رجاًل مبذوًل للخيرات   وا�ضع الجناب في المكتب اأو المنزل واأنه ما من �ضيف وفد 
لل�ض�دان من ملة اأهل الإ�ضالم وحماة بي�ضته اإل وكان منزل م�لنا  محمد ي��ضف م�ضيافًا 
الددو  وال�ضيخ  م�ضر  من  الع�ا  �ضليم  ومحمد  الب�ضري  طارق  الدكت�ر  اإ�ضت�ضاف  حيث  له 
من م�ريتانيا  واآخرين تط�ل بهم القائمة، ولي�ض هذا ما تحمله ن�ضائم الخريف المداعبة 
لطي�في لأن ما �ضلفت به يداه قد نبت اأزهارًا وع�ضبًا  على مرقده، ولكن نف�ضي تحدثني على 
ل�ضان مجايليه بفكر وعلم قدم له الرجل ففي مجال القت�ضاد اأ�ضهم مطلع الخم�ضينيات 
الح�ضين  محمد  والأ�ضتاذ  �ضعيد  ح�ضن  ي��ضف  الدكت�ر  رفقائه  مع  الما�ضي  القرن  من 
الفكي في اإن�ضاء م�ضروع الج�ل الزراعي في الباوقة وقد غير الم�ضروع حياة النا�ض للرفاه 
اأول اجتماع تاأ�ضي�ضي لبنك في�ضل الإ�ضالمي  اأ�ضهم بق�ة في  وال�فرة وكذلك فاإن الرجل 
ثم م�ضت�ضاراأ قان�نيًا له كما اأ�ضهم في اإن�ضاء �ضركات البنك المتعددة ف�ضاًل عن ك�نه  اأول 
رئي�ض مجل�ض اإدارة ل�ضركة التاأمين الإ�ضالمية، اأما على ال�ضعيد القان�ني فه� من مكا�ضب 
المحاماة في ال�ض�دان حيث عمل قا�ضيًا بالأبي�ض وبمكتب م�لنا اأحمد مت�لي العتباني ثم 
بمكتبه بالخرط�م، واإجماًل فه� مرجعية للدولة، وعلى �ضعيد العمل العام والدع�ي فه� من 

البدريين الم�ؤ�ض�ضين مع اآخرين للحركة الإ�ضالمية بكلية غردون الجامعية عام 1949م.
والي�م تمر الذكرى الرابعة لرحيل الرجل 2014/5/9م مثل نبات عباد ال�ضم�ض مع ال�ضم�ض 
حيث ي�ضرق معها وينت�ضف رابعة النهار ويغم�ض حينما ت�ضتحيل ال�ضحب الزرقاء اإلى الل�ن 

الأرج�اني عند المغيب.
م�لنا محمد ي��ضف ُذكاء ف�اح وخاطر ممراح تنتقل روحه حرة في العالم الالنهائي مثل 

نقطة ن�ر.

موالنا 
محمد
 يوسف:
اإلنسان
واألثر

ل
دي

نا
ق

بقلم/ يا�صر يو�صف  جدو 



تاج الدين عبداهلل محمد*

واأعراقهم   وثقافاتهم  اأجنا�صهم  اختالف  على  ال�صعوب  كافة  لهداية  جاءت  عالمية  ر�صالة  يمثل  الإ�صالم  اإن 
جوانب  جميع  لتعالج  جاءت  اأنها  الإ�صالم-  ر�صالة   - الخاتمة  الر�صالة  هذه  مميزات  ودياناتهم،ومن  ولغاتهم 
الحياة )القت�صادية وال�صيا�صية والجتماعية....(  وقد اأكدت التجارب اأن القت�صاد ال�صالمى له القدرة 
في  الولى  الإ�صالمية  التاأمين  �صركة  عالية.تعتبر  بكفاءة  القت�صادية  والم�صكالت  لالأزمات  الت�صدي  على 
التاأمين  �صيغة  نقلت  ومنها  التجاري  للتاأمين  كبديل  الإ�صالمي  التعاوني  التاأمين  تجربة  طبقت  التي  العالم 
التعاوني الإ�صالمي من الإطار النظري اإلى الواقع العملي وقدمت بذلك نموذجًافريدًا فى القت�صاد الإ�صالمي 

وقطاع التاأمين العالمي.
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عـــــامًا

�سركة التاأمني الإ�سالمية املحدودة

 تجربة عطاء..

 رئي�س ق�سم االإح�ساء والمعلومات - �سركة التاأمين االإ�سالمية



عامة  م�ضاهمة  ك�ضركة  ال�ضالمي  في�ضل  بنك  بت�ضجيل 
ال�ضريعة  وفق  لمهامه  وممار�ضته  1977م  18اأغ�ضط�ض  في 
التى  المخاطر  تغطية  من  البنك  يتمكن  وحتى  الإ�ضالمية 
يتعر�ض والتى يجب اأن يحتاط لها خا�سة في جانب الإ�ستثمار 
بال�ض�ؤال  ال�ضرعية  الرقابة  هيئة  الى  البنك  تقدم  والتجارة 

التالى:

وممتلكاته  اأم�اله  حماية  الإ�ضالمى  للبنك  يج�ز  )هل 
والم�دعين  معه  المتعاملين  وومتلكات  وام�ال  واإ�ضتثماراته 
�ضركات  لدى  المخاطر  �ضد  عليها  بالتاأمين  يق�م  اأن  لديه 
تعاونية  تاأمين  �ضركات  وج�د  لعدم  نظرًا  التجارية  التاأمين 

في ال�قت الحا�ضر؟(

واأجابت الهيئة باأن التاأمين التجارى غير جائز �ضرعًا ن�ضبة 
ل�ج�د الغرر فى التاأمين التجارى، وراأت الهيئة اأن 

تاأمين  �ضركة  باإن�ضاء  يق�م  اأن  يمكن  البنك 
اأ�ضبح  ال�ضرعية  الفت�ى  وبهذه  تعاونية، 

معامالته  على  ال�ضرعى  الجانب  لإ�ضفاء  البنك  على  لزامًا 
اأن يق�م بتاأ�ضي�ض اأول �ضركة للتاأمين الإ�ضالمي في ال�ض�دان 
التاأمين  �ضركة  اإن�ضاء  تم  وبالفعل  قاطبة،  العالم  وفى  بل 

الإ�ضالمية والم�ؤ�ض�ض�ن لها هم:
- بنك في�ضل ال�ضالمي ال�ض�داني. 
- الأ�ضتاذ / محمد ي��ضف محمد. 

- الأ�ضتاذ / ي��ضف عبد الرحمن

وتم ت�ضجيل ال�ضركة فى 1979/1/22م  كاأول �ضركة تاأمين 
منها  تحديات  عدة  ال�ضركة  وواجهت  العالم  في  اإ�ضالمية 
�ضياغة عقد تاأمين خالى من الغرر، وم�ضكلة الك�ادر الفنية 
الخبيرة والمدربة، وكذلك كيفية التعامل مع �ضركات اإعادة 
تاأمين رب�ية، وبت�فيق من اهلل تمكنت ال�ضركة من تجاوز كل 
تنقيح  خالل  من  وذلك  ن�ضاأتها  واجهتهاعند  التى  العقبات 
ال�ضريعة  مع  يت�افق  بما  التاأمين  عق�د 
فنية  ك�ادر  واإ�ضتقطاب  الإ�ضالمية، 

مقتدرة.
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التجربة العملية:
تم ت�ضجيل ال�ضركة ح�ضب قان�ن ال�ضركات لعام 1925م وفقًا 
لل�ضركة على  الأ�ضا�ضى  النظام  ن�ض  وقد  القان�ن  لمتطلبات 
اأهمية قيام هيئة للم�ضتركين )حملة ال�ثائق( وح�ضب فت�ى 
الهيئة هم المالك الحقيقي�ن لل�ضركة، واأول ما اتجهت اليه 
ال�ضركة في بداية م�ضيرتها المباركة كاول تجربة عملية 
الرقابة  لهيئة  اوكلت  اأن  الإ�ضالمى  التعاونى  للتاأمين 
ال�ضائد  التجارى  التاأمين  وثائق  كل  مراجعة  ال�ضرعية 
وقتها واإزالة كل ما يتعار�ض واأحكام ال�ضريعة الإ�ضالمية 
التى  التاأمين  وثائق  كل  مراجعة  تمت  وبالفعل  منها 

تمار�ضها ال�ضركة وقد اأجازتها هيئة الرقابة ال�ضرعية.

الإ�ضالمى  التعاونى  للتاأمين  وممار�ضتها  ال�ضركة  بقيام 
وجد قطاع كبير من الجمه�ر والذين كان لديهم حرج 
�ضرعى تجاه التاأمين التجارى، وجد هذا القطاع فر�ضة 
م�اتية لالإقدام والتاأمين على ممتلكاته في هذه ال�ضركة 
معدلت  في  كبيرًا  نم�ًا  ال�ضركة  و�ضهدت  ال�ليدة، 
الأق�ساط المكتتبة، وكان لل�سركة ن�سيب مقدر في �سوق 
التاأمين ال�سوداني من حيث حجم اأق�ساط التاأمين فهى 
وفى  الخا�ض،  القطاع  �ضركات  فى  منازع  بال  الأولى 
جانب المطالبات )التع�ي�ضات( التى تعتبر هى المراآة 
تعتبر  تاأمين،  �ضركة  اأي  جدية  تعك�ض  التى  الحقيقية 
�ضركة التاأمين الإ�ضالمية ذات �ضمعة ممتازة في دفعها 

للمطالبات.

بتقديم  ال�ضركة  با�ضرت  اأن  باأنه منذ  الق�ل  يمكن  عليه 
في  فانتظمت  كبيرًا،  قب�ًل  وجدت  التاأمينية  خدماتها 
وانعك�ض ذلك ب�ض�رة وا�ضحة  تن�يع وتط�ير خدماتها، 
و�ضمعتها  المالية،  ومقدرتها  اأق�ضاطها،  زيادة  في 
الممتازة في �ضرعة دفع التع�ي�ضات، وم�قعها الرائد في 

�ض�ق التاأمين ال�ض�داني.

ومتفردة  متميزة  مجم�عة  الإ�ضالمية  التاأمين  ل�ضركة 
من ال�كالء والمنتجين اإرتبط�ا اإرتباطًا وثيقًا بال�ضركة 

منذ ن�ضاأتها وحتى الآن، ويمكن الق�ل باأن تميز ال�كالء 
والمنتجين واإخال�ضهم للعمل بال�ضركة كان من الدعائم 

الأ�ضا�ضية لإ�ضتمرارها ونجاحها.
الدولية  الإتحـــــادات  فــــــي  ال�صركة  م�صـــــــاركات 

والإقليمية:
ع�ض�ية  نالت  اإذ  الخارجية  ال�ضركة  عالقات  ت��ضعت 
والعالمية  والإقليمية  والأفريقية  العربية  الإتحادات 
و�ضاهمت بن�ضرفكرة التاأمين التعاوني، كمانالت ع�ض�ية 
والمنظمة   ،)FAIR( للتاأمين  الأفروا�ضي�ى  الإتحاد 
ع�ض�ية  على  تح�ضلت  كما   )AIO( للتاأمين  الأفريقية 
والتبادلية  التعاونية  التاأمين  ل�ضركات  العالمي  الإتحاد 
)ICMIF( ، وتعتبر �ضركة التاأمين الإ�ضالمية من اأوائل 
الم�ؤ�ض�ضين لإتحاد �ضركات التاأمين والتكافل الإ�ضالمي 
من  العديد  فى  ت�ضارك  )FOIITC(وظلت  العالم  في 

الم�ؤتمرات والندوات.
المنتجات التاأمينية  التي تقدمها ال�صركة:

-  تاأمين نقل الب�ضائع )بحري – ج�ي - بري( .
-  تاأمين الحريق وال�ضرقة.

-  تاأمين ال�ضيارات )اإجباري -  �ضامل(.
-  تاأمين هند�ضي وي�ضمل : اأخطار المقاولين - اأخطار 
المعدات  الآلي-  الك�ضر  الغاليات -  اإنفجار   - التركيب 

الإلكترونية.
العمل- اإ�ضابات   : وي�ضمل  المتن�عة  الح�ادث  تاأمين   -
اإ�ضابات �ضخ�ضية-خيانة الأمانة-النقدية - الم�ضئ�لية.

- تاأمين الثروة الحي�انية.
- تاأمين اأج�ضام ال�ضفن والطائرات.

- تاأمين الطاقة.

)البديل  التكافل  تاأمين  خدمة  ال�ضركة  اأدخلت   -
1986الذى  العام  في  الحياة(  على  للتاأمين  الإ�ضالمى 

ي�ضمل وثائق:

-  التكافل الجماعي والفردي.
-  التكافل العائلي.

-  ال�ثيقة التكافلية.
-  وثيقة حماية الرهن.

-  وثيقة تكافل ال�ضائق ال�ضامل.

تتكامل اأن�سطة ال�سركة عرب �سبكة 
اإلكرتونية  توؤدي من خاللها خدماتها
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-  التاأمين الطبى وال�ضفر.
-  تاأمين التم�يل الأ�ضغر.

-  تاأمين الحرب.

�ض�ق  اإحتياجات  تلبية  فى  ال�ضركة  م�اكبة  ي�ؤكد  وهذا 
التاأمين بطرح منتجات جديدة.

الإنت�صار والتو�صع الجغرافي لل�صركة:
ال�ضركات  اأكثر  من  الإ�ضالمية  التاأمين  �ضركة  تعتبر 
ال�ض�دان  مدن  معظم  في  ال�ضركة  تمددت  فقد  اإنت�ضارًا 
تقدم  52مكتب  وعدد  39فرع  فروعها  عدد  بلغ  حتي 
اأف�ضل الخدمات للعمالء في العا�ضمة وال�ليات وذلك 
ت�ضهياًللعمالئها حتى اأ�ضحت خدمة ال�ضركة في متناول 

جميع فئات المجتمع من حيث الم�قع وتن�ع الخدمة.
اأ�صول وممتلكات ال�صركة:

من  عزز  مما  الأبراج  من  مقدر  عدد  ال�ضركة  تمتلك 
ال�ض�دانى،  التاأمين  �ض�ق  فى  والمالية  الأقت�ضادية  مكانتها 

حيث اأن�ضاأت ال�ضركة عدة بروج ومبانى مثل:
- برج التاأمين الإ�ضالمية – الخرط�م.

- برج التاأمين الإ�ضالمية – ودمدنى.
- برج التاأمين الإ�ضالمية – ب�رت�ض�دان.

- مبنى التاأمين الإ�ضالمية – ك��ضتى.

وهنالك عدد من البراج �ضيتم اإفتتاحها قريبًا بم�ضيئة اهلل 
تعالى وهي:

- برج التاأمين الإ�ضالمية –ال�ضناعات- الخرط�م.
- برج التاأمين الإ�ضالمية – �ضنار.
- برج التاأمين الإ�ضالمية – ك�ضال.

المــوارد الب�صرية:
وفني  اإداري  كادر  علي  الإ�ضالمية  التاأمين  �ضركة  ترتكز 
وقد  رفيعة  بمهنية  العمل  ت�ضيير  علي  يق�م  الم�ضت�ي  عالي 
لقناعة  الخبرات  و�ضقل  الم�ضتمر  التدريب  ذلك  في  �ضاهم 
اإدارة ال�ضركة باأن راأ�ض المال الحقيقي في �ضركات التاأمين 

ه�الم�رد الب�ضري.

التقنية اللكترونية لل�صركة:
وذلك  الإلكترونية  التقنية  اإدخال  في  الأولى  ال�ضركة  تعتبر 
العام  الإلكترونية،وفى  التقنية  م�اكبة  باأهمية  منها  اإيمانًا 

2007م تم ربط كافة فروع ال�ضركة ب�ضبكة اإلكترونية حديثة 
لتقديم خدمة تاأمينية متكاملة في مدن ال�ض�دان المختلفة. 
في  المتخ�ض�ضة  البرامج  باأحدث  اإلكترونى  م�قع  ولل�ضركة 
التعرف  يمكن  خالله  فمن  الإلكترونية،  الم�اقع  ت�ضميم 
علي خدمات ومنتجات ال�ضركة المتن�عة، وال�ضبكة الطبية، 
التقديم  باإمكانية  الم�قع  يتميز  كما  الإلكترونية،  والمكتبة 
المبا�ضر للتاأمين عبر ملء ا�ضتمارة طلب التاأمين ح�ضب ن�ع 

التاأمين المطل�ب.

دور ال�صركة في الم�صاهمة الإجتماعية:
المجتمع  نح�  لم�ضئ�ليتها  ال�ضركة  اإلتزام  من  اإنطالقًا 

�ضاهمت ال�ضركة بالعديد من الأن�ضطة نذكر منها:
العمل  وور�ض  المتخ�ض�ضة،  الندوات  من  العديد  تنظيم   -
في مجالت التاأمين المختلفة وذلك للم�ضاهمة فى رفع 

معدل ال�عى التاأمينى فى المجتمع.
- اأن�ضاأت ال�ضركة مكتبة مركزية تحت�ى علي اأحدث الم�ضادر 
القت�ضادى  والمجال  التاأمين  مجال  في  والمراجع 

عم�مًا. 
وذلك  والمنتجين،  وال�كالء  والدعاة  الآئمة  تدريب   -

للم�ضاهمة في رفع معدل ال�عى التاأميني.
-  تقديم عدد “2” عربة اإ�ضعاف مجهزة باأحدث الأجهزة 

الطبية ل�ليتى الجزيرة والبحر الأحمر. 
-  دعم خالوى القراآن الكريم.

- دعم المت�ضررين من ال�ضي�ل والفي�ضانات التى اإجتاحت 
�ضرق النيل في العام 2013م.

-  تقديم مبردات مياه لداخليات الطالب.
والأ�ضحى  الفطر  عيدى  لتف�يج  الإعالمية  الحملة  رعاية   -

للعام 2013م.
كلية  غرب  درمان  ام  بمدينة  الم�ضاة  لعب�ر  ج�ضر  اإن�ضاء   -

القادة والأركان.

ختامًا فان نجاح تجربة �ضركة التاأمين الإ�ضالمية باإعتبارها 
اأدى الى قيام العديد  اإ�ضالمية في العالم  اأول �ضركة تاأمين 
وقد  العالم  في  “التكافلي”  التعاوني  التاأمين  �ضركات  من 
كل  في  اإنت�ضرت  �ضركة  الـ200  يف�ق  ما  مجملها  في  و�ضلت 

اأنحاء العالم.
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اأ. الهادى الفا�سل حممد - قانونى

التأمين:
قضايا قانونية

على الرغم من اأن فكرة التاأمني ترتكز اأ�ضا�ضًا على مبداأ ح�ضن النية  اإل 
اأنه كثريًا ماتك�ن هناك ق�ضايا خالفية بني امل�ؤمن وامل�ضتاأمن ذات منا�ضئ 
عدة خا�ضة فيما يتعلق بالق�ضايا املت�ضلة بتاأمني ال�ضيارات مثل  ق�ضايا 
املرور التي كانت يف ال�ضابق من اأقل الق�ضايا اإنت�ضارًا  اأي  مبعنى اذا قارناها 
جمم�عة  الى  ذلك  ويعزى   ، متامًا  منعدمة  تك�ن  قد  الأخرى  بالق�ضايا 
من الع�امل منها :قلة ال�ضيارات املتحركة داخل العا�ضمة وال�ليات واأن 
النا�ض كان�ا يتعفف�ن من اأخذ اأم�ال الدية اأو تلف العربة ولذلك ليلجاأون  
اإنتبه  للمحاكم ولكن مبرور الزمن واإزدياد املتحركات و�ضركات التاأمني 
الناجت عن احل�ادث  ال�ضرر  اأن�ضئت جلرب  ال�ضركات  اأن هذه  الى  النا�ض 
بالكثريين  الإقت�ضادية  الظروف  دفعت  فقد  وكذلك  املختلفة  باأن�اعها 

بال�ضعي  لطلب التع�ي�ضات وه� حق مكف�ل بالقان�ن.
ومن جانب اآخر وفيمايتعلق بالق�ضايا القان�نية  جند اأنه يف الفرتة من 
ال�ضيارات  حلجم  طردي  اإزدياد  هناك  هذا  ي�منا  والى  1995م  العام 
وال�ضركات مما زاد  من تط�ر اجلرمية واأ�ضبحت �ضركات التاأمني مرتع 

التأمين التعاوني:
نظام يقوم على التعاون بني جمموعات اأو اأفراد يتعهدون على وجه التقابل بتعوي�س االأ�سرار التي تلحق باأي منهم عند حتقق 

املخاطر املت�سابهة، وهوؤالء امل�ساهمون يف حتمل املخاطر لهم من امل�سالح ما للموؤّمن لـه الذي اأ�سابه ال�سرر. 
التاأمني التعاوين من عقود التربع التي يق�سد بها اأ�سالة التعاون علي تفتيت االأخطار، واال�سرتاك يف حتمل امل�سوؤولية عند 
التاأمني  فجماعة  ال�سرر،  ي�سيبه  من  لتعوي�س  تخ�س�س  نقدية  مببالغ  اأ�سخا�س  اإ�سهام  طريق  عن  وذلك  احلوادث،  نزول 
التعاوين ال ي�ستهدفون جتارة وال ربحاً من اأموال غريهم، واإمنا ي�ستهدفون توزيع االأخطار بينهم والتعاون على حتمل ال�سرر.

ثقافــــة 
تاأمينية

درجت �ضركة التاأمين الإ�ضالمية على عقد اإجتماع �ضن�ي م��ض�م بــ)اإجتماع هيئة الم�ضتركين( وه� تقليد اإداري ولئحي واإلتزام 
م�ؤ�ض�ضي يق�ضي ب�ضرورة عر�ض نتائج اأعمال ال�ضركة للعام المن�ضرم وبيان المركز المالي والأن�ضطة الإدارية والفنية على حملة 
ال�ثائق كما اأن ال�ضركة وعلى مدى ال�ضن�ات ال�ضابقة ظلت تحر�ض على عقد هذا الإجتماع في م�عده وبذات النهج كاإلتزام مهني 

واأخالقي يحكم عالقة ال�ضركة وحملة ال�ثائق. 
ال�ضركة بف�ضل  اأعمال باهرة حققتها  نتائج  العام يجيئ بتفرٍد وتميز لك�نه يعك�ض  الم�ضتركين رقم)34( لهذا  اإجتماع هيئة  اإن 
�ضيا�ضاتها الرا�ضدة وجه�د عامليها حيث تبدى هذا التميز باإ�ضافة العديد من المكاتب والفروع �ضمن خطتها لالإنت�ضار وت�ضهيل 

خدمة العمالء، ف�ضاًل عن اإفتتاحها عدد من الأبراج معززة بذلك مركزها المالي.
ي�ضاف الى ذلك جه�د ال�ضركة في مجال الم�ضئ�لية الإجتماعية وتبنيها لمبادرة رفع ال�عي التاأميني وعملها لإنفاذ برامجها �ضمن 

�ضراكات اإ�ضتراتيجية مع و�ضائط الإعالم ورم�ز المجتمع والم�ؤ�ض�ضات النظيرة. 

إجتماع هيئة المشتركين )34(
 عرض نتائج أعمال الشركة للعام 2013م
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التناف�ضية  امليزة   M.porter يعرف 
جديدة  لطرق  املنظمة  اكت�ضاف  بانها 
قبل  من  امل�ضتعملة  تلك  من  فعالية  اكرث 
املناف�ضني، مبعنى اخر هى عملية احداث 
اهمية  وتاتى  ال�ا�ضع.  مبفه�مه  ابداع 
على  تعمل  ك�نها  من  التناف�ضية  القدرة 
لتحقيق  املالئمة  التناف�ضية  البيئة  ت�فري 
وا�ضتخدامها  امل�ارد  تخ�ضي�ض  كفاءة 

بدوره  والذى  والبتكار  البداع  وت�ضجيع 
النتاجية  وزيادة  حت�ضني  الى  ي�ؤدى 

والرتقاء مب�ضت�ى الداء.
من  مييزها  مبا  الب�ضرية  امل�ارد  وتعترب 
هذه  ا�ضا�ض  والقدرات  واملهارات  املعارف 
ا�ضل  اهم  متثل  الكفاءات  فان  القدرة 
تزايد  ظل  فى  خا�ضة  املنظمة  ا�ض�ل  من 
الهتمام باملناف�ضة املعتمدة على الكفاءات 

والقدرات الب�ضرية.
امل�ضدر  املعرفى  املال  را�ض  ميثل  فا�ضبح 
ال�ضا�ضى للرثوات �ض�اء كان ذلك بالن�ضبة 

للمنظمات او الدول.
وقدراته  الن�ضان  بعقل  فالهتمام 
حل  فى  وامل�ضاركة  البتكار  فى  الذهنية 
امل�ضاكالت وحتمل امل�ض�ؤلية جعلت املهتمني 
ي�ضع�ن  الب�ضرية  امل�ارد  با�ضرتاتيجيات 
امل�ارد  وتط�ير  التدريب  تفعيل  عملية 
وال�ضعى  اول�ياتهم  �ضمن  من  الب�ضرية 
متعلمة  م�ؤ�ض�ضات   الى  املنظمات  لتح�يل 
من خالل الهتمام بالتدريب وتر�ضيخ روح 
التعلم الذاتى لدى الفراد واتاحة الفر�ضة 
والندوات  امل�ؤمترات  فى  للم�ضاركة  لهم 
والهيئات  واجلمعيات  واملهنية  العلمية 
وقدراتهم  معارفهم  ذلك  ويعزز  العلمية 

فى ترقية وتط�ير الداء.
الب�ضرية   امل�ارد  اهمية  تاتى  هنا  ومن 
لتحقيق  ال�ضا�ضية  الركيزة  متثل  ك�نها 

فامل�ؤ�ض�ضات  التناف�ضية.  وامليزة  التف�ق 
تهتم  املتقدم  العامل  فى  جناحا  الكرث 
رجل  فرد  كل  فتجعل  وتط�يره.  بالفرد 
اعمال فى ذاته ولي�ض جمرد م�ظف ي�ؤدى 
الدارية  للقيادة  روتينية.فا�ضبح  اعمال 
وتنمية  التط�ير  عملية  فى  حم�رى  دور 

قدرات امل�ارد الب�ضرية.
وبذلك انتهت نظرية القائد امل�ضيطر الذى 
العمل  لداء  الفراد  على  �ضلطته  يفر�ض 
فا�ضبح دورالقائد فى الدارة احلديثة ه� 
وا�ضتثمار  لتنمية  وامل�ضاند  واملحفز  امل�جه 
البداعية  والقدرات  الفكرية  الطاقات 
لدى الفراد ، وتغريت النظرة الى نفقات 
تدريب وتط�ير العن�ضر الب�ضرى من ك�نها 
تدر  ا�ضتثمارية  نفقات  الى  م�ضروفات 

عائدا كبريا على املنظمات.
وتا�ضي�ضا على ماتقدم فعلى املنظمات التى 
ينبغى  العمال  جمال  فى  الريادة  تطلب 
الب�ضرية  بامل�ارد  الهتمام  زيادة  عليها 
فى  مال  را�ض  واثمن  اغلى  متثل  انها  اذ 

منظمة الي�م.

خ�ضب لذوي النف��ض ال�ضعيفة يف �ض�ر  قيام البع�ض بتدلي�ض 
�ضركات التاأمني باإ�ضتخراج  وثيقة التاأمني بعد وق�ع احلادث، 
خا�ضة  احلادث  وق�ع  مكان  بتغيري  يق�م  البع�ض  جند  كذلك 
بالتغطية  مرتبط  التاأمني  مايك�ن  عادة  اذ  النقل  عربات  يف 
داخل حدود ال�لية وبالتالى يتم التحايل على �ضركات التاأمني 
للتمتع  وذلك  اآخر  ملكان  احلادث  وق�ع  مكان  من  العربة  بنقل 
بالتع�ي�ض الذي تغطية ال�ثيقة يف احلدود اجلغرافية املعينة، 
اإنح�ضرت ن�ضبة لإ�ضتخدام �ضركات  اأن هذه املمار�ضات  قد  اإل 

التاأمني طرق واأدوات اأكرث فاعلية .
ومماي�ؤخذ على وثائق التاأمني يف بع�ض الأحيان جند اأن هناك 
بع�ض ال�ثائق متتد الى اآجال ط�يلة خا�ضة يف حال ال�ضيارات 
الرهن وخالل هذه  ملدة  ال�ضيارة  ت�ؤمن  للبن�ك حيث  املره�نة 
املدة يتغري �ضعر ال�ضيارة ويرتفع ن�ضبة للظروف الإقت�ضادية ، 
اإذ من الأجدى والأف�ضل اأن يتم اإجراء عملية اإعادة تقييم بعد 

كل فرتة زمنية معينة .
من   65 املادة  يف   جند  التاأمني:  لق�ضايا  القان�نية  املرجعية 

قان�ن �ضرطة املرور لعام 2010م .
1. تنظر دعاوى جرائم وخمالفات املرور امام حماكم املرور 
املخت�ضة وتف�ضل املحكمة يف النزاع كاماًل ب�ضقيه اجلنائي 
�ضركات  ذلك  يف  مبا  اأطرافه  جميع  م�اجهة  يف  واملدين 

التاأمني.
2. تك�ن ملحاكم املرور اإخت�ضا�ض مدين وجنائي . 

3. تتبع حماكم املرور الإجراءات ال�اردة يف قان�ن الإجراءات 
اجلنائية واملدنية ح�ضبما يك�ن احلال.

دعاوى  يف  مدنية  م�ضئ�لية  م�ضئ�لة  التاأمني  �ضركات  اأن  ومبا 
املرور اأمام حمكمة املرور فاإن على امل�ضرع اأن ي�فر ال�ضمانات 
نف�ض  املتهم  يف  املبلغ من  باإ�ضرتداد  التاأمني  ل�ضركات  الكافية 

املحكمة حتى ليفلت املتهم من دفع املبلغ .

املراجع : 
على ال�ضلمى ، اإدارة امل�ارد الب�ضرية ال�ضرتاتيجية 2001  .1

ريا�ض �ض��ضة ،ر�ضالة ماج�ضتري 2008   .2
نبيل مر�ضى خليل ، امليزة التناف�ضية فى جمال العمال 1998   .3

4. M.Porter 1993
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اإلعالم
التأميني 

دة
ض

من

د.  اأنور �سمبال
اإعالمى وباحث اقت�سادى

ولم  م�ضتحدثة  خدمات  التاأمين  �ضركات  تقدمها  التي  التاأمين  خدمات  تعد 
كان  وان  ال�ضالمية،  الدول  ول  العربية،  اأو  ال�ض�دانية  البيئة  وليدة  تكن 
كل  عليه  وتح�ض  الأر�ض،  على  الإن�ضان  ب�ج�د  م�ج�دًا  الخدمة  م�ضم�ن 
تكن ل�ضيقة  لم  وبالتالي  الأوربي  المجتمع  ن�ضاأت في  وقد  ال�ضماوية،  الّديانات 
بالحاجيات ال�ضا�ضية لمجتمعنا، اأي لم تنبع كتط�ر طبيعي، كما ه� الحال في 
الإعالم من �ضحافة، واإذاعة، وتلفاز عندما تاأ�ض�ضت في ال�ض�دان كان هدفها 
م�ضاعدة الغازي النجليزي على تثبيت الحكم في ال�ض�دان، وم�ضاعدته للترويج 
لمنتجاتهم وت�ض�يقها، ومن هنا تاأتي اأهمية العتناء ب)العالم التاأميني( اأو 
ال�ضف�ية  �ضفة  وتنتفي  جماهيرية،  الخدمة  هذه  لجعل  العالمي(،  )التاأمين 

فيها.

فالحاجة المجتمعية تط�ع النظمة الدارية الم�ضتحدثة لخدمة تلك الحاجيات، 
وطبيعي اأن تركز الجهزة العالمية جه�دها في المجتمع التي هي فيه، ومنها 
ياأتى ا�ضهامها في اأن تك�ن خدمات التاأمين المتن�عة جماهيرية ولي�ضت �ضف�ية 
اتخاذ  الم�اطن في  تعين  التي  المعل�مات  بت�فير  واقع ومعا�ض، وذلك  كما ه� 
القرارات، والتجاهات التي ت�ضب في �ضالحه ولي�ضت ل�ضالح فئة محدودة، اأو 

فائدة الذين ير�ضم�ن ال�ضيا�ضات من وراء المحيطات.

ال�ضحيحة  المعل�مة  ت�فير  ي�ضتهدف  الذي  الإعالم،  بين  التمييز   يجب  وهنا 
ح�ضم  مهمة  لت�ضهيل  و�ضرحها،  وتحليلها،  محيطه  من  للجمه�ر  المحققة 
خياراته، وبين الدعاية، وهي ت�ض�يق الفكار وفر�ض روؤية معينة على الجمه�ر، 
وج�دها،  واأماكن  والخدمات،  لل�ضلع  يروج  الذي  العالن  وبين  بها،  واقناعه 
وبينها تداخالت وتقاطعات ل يعرفها ال اأهل الخت�ضا�ض، والقريبين من �ضناع 
ين�ضد  الر�ضالة العالمية الذي  الأحداث، وهي مفاهيم لبد ان يعيها م�ضمم 
اأحداث تغيير جذري في القاعدة، وان كان تاأثيرها بطيئًا ال انه فاعاًل، خا�ضة 
وان كل �ضركات التاأمين في البالد ا�ضالمية، والتي تفتر�ض اأن كل المعامالت 

فيها هي عبادة هلل تعالى.

فالذي ين�ضر، ويذاع في  الف�ضائيات، والرادي� عن �ضركات التاأمين ه� عبارة 
عن اعالنات، ولي�ضت م�اد اعالمية، ت�ضتهدف تثقيف الم�اطن، واعانته لتخاذ 
قرارات تلقائية لتاأمين ممتلكاته ونف�ضه، ولهذا ال�ضبب كان حال ال�ضد والجذب 
بين الم�اطن الذي يرى في �ضركات التاأمين انها مجرد �ضركات تريد ان تربح 
من غير اأن تعمل، وترى ال�ضركات في الم�اطن انه يتحايل عليها لك�ضب تع�ي�ض 
غير م�ضتحق، فكل طرف مت�ج�ض من الآخر، فهذه المفاهيم لبد لها تختفى 

بتاأمين التاأمين عبر تن�ضيط  وتفعيل العالم، ل الإعالن.

ال�ّضيارات،  ه�  جماهيريا  ال�ض�دان  في  عليه  م�ؤمن  قطاع  اأكبر  ان  فالمالحظ 
لفعل  بل مرغم  قناعة مجتمعية،  يكن عن  ولم  الترخي�ض،  بمنح  لربطه  ن�ضبة 
وال�ضرورة  اللحاح  من  التاأميني  العالم  تن�ضيط  عملية  ت�ضبح  بالتالي  ذلك، 
والت�ضالت،  ال�ضحة  خدمات  كما  التاأمين  خدمات  ت�ضبح  حتى  بمكان، 

والتعليم، خا�ضة ان خدمات التامين مرتبطة بكل الن�احى الحياتية.
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 لتسويق الخدمات 

التأمينية

ن�سر الدين ح�سن اإبراهيم 

�ضهد العالم في ال�ضن�ات الأخيرة تغيرات 
مت�ضارعة وجذرية في مختلف القطاعات 
والإجتماعية  وال�ضيا�ضية  الإقت�ضادية 
وتقنية  نظم  في  الكبير  التط�ر  بجانب 
التط�رات  هذه  اأدت  وقد  المعل�مات 
بالع�لمة  يعرف  ما  ظه�ر  اإلى  المتالحقة 
تحديًا  اأحدثت  التي   Globalization
للقطاعات  الأ�ضا�ضية  الهياكل  في  جديدًا 
قطاع  ومنها  المختلفة  الإقت�ضادية 
القطاعات  اأكثر  من  يعتبر  الذي  التاأمين 
بت�فير  ال�ثيق  لإرتباطه  حي�يًة  الخدمية 
التغطيات التاأمينية لمعظم المخاطر التي 
المختلفة  الإقت�ضادية  بالأن�ضطة  ترتبط 
الخدمات  تحرير  �ضيا�ضة  اأدت  كذلك 
الدولية  التجارة  اإتفاقيات  تبنتها  التي 
�ضركات  اأمام  التاأمين  اأ�ض�اق  فتح  اإلى 
باإمكانيات  تتمتع  التي  العالمية  التاأمين 

من  لكثير  تت�فر  ل  كبيرة  وفنية  مالية 
�ضركات التاأمين المحلية. وبما اأن �ضناعة 
التاأمين تحتل حيزًا كبيرًا وهامًا في قطاع 
بالن�ضاطات  ق�يًا  اإرتباطًا  ولها  الخدمات 
الإقت�ضادية الأخرى وبالتالي فاإن طريقة 
محل  وت�ض�يقها  الخدمات  هذه  ت�فير 
التي  التاأمين  �ضركات  ورعاية  اإهتمام 
الترويجية  والبرامج  الخطط  لها  و�ضعت 
والبح�ث  الدرا�ضات  من  الكثير  واأجرت 
الت�ض�يقية المختلفة اإذ اأن ت�ض�يق خدمات 
ت�ض�يق  مجه�دات  اإلى  يحتاج  التاأمين 
ورغبات  متطلبات  على  ترتكز  متكاملة 
العمالء طالبي هذه الخدمة في الأ�ض�اق 
زيادة  نح�  الإتجاه  يعتبر  كما  المختلفة. 
الإعتماد على التقنية الحديثة في ت�ض�يق 
الع�ضر  �ضمات  اأهم  من  التاأمين  خدمات 
التجارة  دور  يتعاظم  حيث  الحديث 

ال�ضلع  ت�ض�يق  مجال  في  الإلكترونية 
كاأحد  المعل�مات  �ضبكة  عبر  والخدمات 
للتط�رات  نتاج  وهي  الع�لمة،  مظاهر 
التقنية المت�ضارعة والتي �ضيك�ن لها الأثر 
الكبير على قطاع التاأمين لهذا فاإن عدم 
في  وخا�ضًة  التاأمين  �ضركات  اإ�ضتجابة 
الدول النامية لمثل هذه التط�رات يجعلها 
ال�ضركات  اأمام  تناف�ضي �ضعيف  في م�قع 
المفاهيم  على  تعتمد  التي  العالمية 
الت�ض�يق  اأن  حيث  الحديثة.  التقنية 
قمة  في  العميل  ي�ضع  الحديث  بالمفه�م 
اأول�يات العمل وي�ضعى اإلى معرفة رغبات 
العميل وي�ضركه في اإختيار ن�عية الخدمة 
التاأمين  اأهمية  فاإن  كذلك  تنا�ضبه  التى 
من  تنبع  خدماته  ت�ض�يق  اإلى  والحاجة 
ترتبط  والتي  المت�قعة  لالأخطار  تغطيته 
الأعمال  وقطاع  والممتلكات  بالأفراد 
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وال�ضركات في كل زمان ومكان، وبالتالي فاإن ت�ض�يق الخدمات 
يتطلب  مما  الخطر  تحديات  به  تحيط  بالم�ضتقبل  يرتبط  التي 
�ضرعة  مراعاة  مع  التاأمين  خدمات  لت�ض�يق  اإ�ضتراتيجية  و�ضع 
التي  وال�ض�ابط  بال�ضيا�ضات  اإلتزامها  بجانب  المطالبات  �ضداد 
ت�ضدرها هيئة الرقابة على اأعمال التاأمين. كما اأن على �ضركات 
ان  التاأمين  �ض�ق  في  ح�ضتها  زيادة  اإلى  ت�ضعى  التي  التاأمين 
عمالئها   خدمة  على  يق�م  الذي  الب�ضرى  بالعن�ضر  كثيرًا  تهتم 
المخاطر  لتقليل  والإر�ضاد  الن�ضح  وتقديم  عليهم  والمحافظة 
ت�ع�ية  برامج  المجتمع عبر  اأفراد  بين  التاأميني  ال�عي  وزيادة 
واإر�ضادية تق�م على ن�ضر مفه�م التاأمين واأهميته بين قطاعات 
بمراكز  يعرف  ما  اأن�ضطة  خالل  من  وذلك  المختلفة  المجتمع 
الخدمية  الم�ؤ�ض�ضات  في  كثيرًا  اإنت�ضرت  التي  العمالء  خدمات 
اإ�ضتف�ضاراته  على  والرد  بالعميل  الإهتمام  اإلى  تهدف  التي 
وتقديم الخدمة له ب�ض�رة مي�ضرة و�ضريعة تجعله اأكثر ولءًا لهذه 
الم�ؤ�ض�ضة بل ويعمل للترويج لها ولخدماتها. وبالرغم من تعدد 
م�ضاهمة  ن�ضبة  اأن  اإل  ال�ض�دان  في  واإنت�ضارها  التاأمين  �ضركات 
مت�ا�ضعة  زالت  ما  الخدمات  قطاع  مجمل  في  التاأمين  قطاع 
حيث  بالبالد  الكلي  الإقت�سادي  الن�ساط  حركة  بحجم  مقارنة 
ت�ضتفد  لم  الإقت�ضادية  الم�ضروعات  من  الكثير  هنالك  مازالت 

من خدمات التاأمين مما اأدى اإلى �ضياع كثير من الم�ارد وت�ضبب 
الأمر  الإقت�ضادية،  والم�ؤ�ض�ضات  ال�ضركات  من  كثير  اإنهيار  في 
الذي ا�ضاف اإلى اإتحاد �ضركات التاأمين بال�ض�دان م�ضئ�لية تبني 
مبادرة واإ�ضتراتيجية تهدف اإلى زيادة ال�عي التاميني بين اأفراد 
المجتمع وم�ضاعدة �ضركات التاأمين في الت��ضع والإنت�ضار لتقديم 
خدمات التاأمين. كذلك ل نن�ضى الدور المتعاظم الذي يق�م به 
ال�كالء والمنتج�ن في مختلف �ضركات التاأمين والذين يمثل�ن 
عليهم  ويقع  الخدمة  وطالبي  ال�ضركات  هذه  بين  ال��ضل  حلقة 
عبء ت�ض�يق خدمة التاأمين والترويج لها ون�ضر ال�عي التاأميني 
خدمات  لقطاع  البيعية  الق�ى  في  وج�هري  اأ�ضا�ضي  جزء  وهم 
التاأمين لذلك يجب الإهتمام بهم وتاأهيلهم في دورات تدريبية 
تج�يد  في  ت�ضاعدهم  التي  بالمهارات  وتزويدهم  متخ�ض�ضة 

الأداء بالإ�ضافة لل��ضطاء.
التاأمين فان  اآفاق �ض�ق  اإليه من تط�اف فى  وخال�ضة ماذهبنا 
التاأمين يحمل جانبين مهمين اأولهما ذو مردود اإقت�ضادي يتعلق 
ت�فير  في  يتمثل  اإن�ضاني  والآخر  ال�ضرر  عن  المادي  بالتع�ي�ض 
الطماأنينة والإ�ضتقرار الإجتماعي والنف�ضي للفرد الم�ؤمن له لأن 
التاأمين  لخدمة  يحتاج�ن  واأن�ضطتهم  اأعمالهم  بمختلف  النا�ض 

لتعر�ضهم للخطر بدرجات متفاوتة. 



25 علم  االإدارة  اأن  هل  جدلية  على  االإدارة   تطبيق  مداخل  فى  االإختالف  ي�ستند 
مايربو  منذ  نظرياتها  �سم�س   وبزوغ   نبوءتها  بداأت  االإدارة   اأن   وعلى  فن؛  ام 
االأفكار  هذه  ومرت  والممار�سين  المفكرين  من  عدد  عبر  الزمان  من  قرن  على 
والنظريات والتجارب بمختلف مراحل التدبر  والنظر واالإختبار والتطبيق كما  
في  ومنتهى مجدها  قمتها  و�سلت  اأن  اإلى  اأخر،  بع�ٍس  على  معتمداً  بع�سها  جاء 
نهايات القرن الع�سرين، اإال اأن هذه النجاحات التي  حققتها االإدارة قديماً  بداأت 
الكبرى في  ال�سركات  الى تراجع ن�سيب  تنح�سر، فالموؤ�سرات االقت�سادية ت�سير 
ال�سوق اأمام ال�سركات االأ�سغر فالكبرى دوماً م�سابة  بمتالزمة كبر الحجم وبطء 
العمل  �سير  وتعقيدات  االإدارية  الهياكل  �سخامة  الى  يعود  ربما  وذلك  الحركة 
يبدو جوهرياً  �سوؤال  اإلى  يقود  بب�ساطة  فيها )Business Processes( وهذا 
هل فقدت االإدارة  قيمتها واأ�سبحت عائقاً اأمام نمو االأعمال؟ وهل انتهت االإدارة 
الهرمية؟ يقول بذلك بيتر دراكر فيل�سوف االإدارة للقرن الــــ21 في كتابه تحديات 

االإدارة  . 

 ومن غير المفكر فيه اأن االدارة �ستنتهى و�سوف يتم التخل�س منها ولكن ماينبغى 
التفكير فيه اأن االإدارة التي يتطلبها هذا الع�سر هي” فن تحقيق النتائج بب�ساطة 
االأداء،  ولي�س  والتنظيم  الفعل،  ولي�س  االإ�سراف  هي  االإدارة  وظيفة  اأن  اأي   “

والتخطيط ولي�س التنفيذ.

 ويرى ريت�سارد كوخ اأن هنالك اأعداداً كبيرة من العاملين الذين يتولون العمليات 
الداخلية في منظماتهم ، تقل  قيمتهم الحقيقية بالن�سبة لمنظماتهم ومالكيها 
لب  ت�سكل  المديرين  من  النوعية  هذه   ، �سلبية  اأو  هام�سية  وتعتبر  وللعمالء 
باأداء  الت�سحية  دون  تفكيرهم   اأ�سلوب  ومن  منهم  التخل�س  ويعتبر  الم�سكلة  
االأعمال المطلوبة ، يمثل الحل الوحيد اأمام المنظمات الكبرى ويعتبر اأن اأف�سل 
تقييم للمدير ودوره ، هو الكيفية التي ي�ستثمر بها وقته، فاإذا كان يق�سى معظمه 
في اأن�سطة ت�سيف قيمة للعمالء، فاإن ما يقوم به يعتبر عماًل جوهرياً ومطلوباً 
اأي�ساً، اأما دور االإدارة كو�سيط تقليدى بين العمالء والعاملين فلم يعد يمثل عمل 

ذا قيمة .

اأو هي  االإدارى  للتغيير  الب�ساطة تمثل مدخاًل  اأن فل�سفة  الى  راأينا  ونخل�س في 
ثورة اإدارية ت�سعى نحو النظر في هياكل ال�سركات ونفوذ �سلطة المديرين الذين 
المعقول  حدود  تتجاوز  ومكافاآتهم   اأجورهم   ان  اإذ  االأن  االإدارة  خرافة  يمثلون 
وتقود الموؤ�س�سة من دائرة االإهتمام بالعميل الى دائرة االإهتمام بالذات االإدارية ، 
كما ترتكز فل�سفة الب�ساطة فى مبتدئها على قيمة االأعمال التي يوؤديها المديرين 

وتلك قيمة ذات عالقة تنا�سبية م�سطردة مع قيمة مايح�سل عليه العمالء .

ومن الماأمول اأن يفتح هذا المدخل الطريق نحو نظرة او نظرية جديدة الإدارة 
اأعمالها   م�ستقبل  في  االإ�ستمرارية  نحو  خطاها  تتوثب  التي  االأعمال  موؤ�س�سات 

وتطورها .
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نظرية التأمين
مقدمة منهجية

َعَلْيَها  وَن  َيُمرُّ ْر�ِش  َواْلأَ َماَواِت  ال�صَّ ِفي  اآََيٍة  ِمْن  ْن  )َوَكاأَيِّ تعالى  قال 
وَن( �صورة يو�صف )105( َوُهْم َعْنَها ُمْعِر�صُ

يَح  الرِّ ُي�ْصِكِن  َي�َصاأْ  •  اإِن  َكالأَْعالِم  اْلَبْحِر  ِفي  اْلَجَواِر  اآَياِتِه  )َوِمْن 
اٍر �َصُكوٍر•  اأَْو  بَّ َفَيْظَلْلَن َرَواِكَد َعَلى َظْهِرِه اإِنَّ ِفي َذِلَك َلآَياٍت لُِّكلِّ �صَ

ُيوِبْقُهنَّ ِبَما َك�َصُبوا َوَيْعُف َعن َكِثيٍر ( ال�صورى34-33-32
يبرر  تف�صير  من  لها  لبد  الطبيعة   على  موجودة  ظاهرة  كل 
على  اأتفق  قانون  يحكمها  ظاهرة  والتاأمين  وبقائها.  وجودها 
وهو  المتو�صطات  قانون  اأو  الكبيرة  الأعداد  بقانون  ت�صميته 
عطاء الربوبية غير المحظور )ُكالاًّ ُنِمدُّ َهوؤَُلِء َوَهوؤَُلِء ِمْن َعَطاِء 
َك َمْحُظوًرا ( ويمنح القوة  ل�صركات التاأمين  َك َوَما َكاَن َعَطاُء َربِّ َربِّ
الكبير في عالم العمال.  حتى حازت بف�صله  على هذا الزخم 
وهذا النامو�ش �صيظل يعمل بال اإنقطاع اأو تمييز لأنه قوة قاهرة 
ناأمن  فلن  واإّل  فوائده  نلنا  فهمه  واأح�صنا  وفهمناه  در�صناه  لو 

بوائقه. ولأجل ذلك تكت�صب درا�صة هذا القانون اأهمية كبيرة.

في  ومتعددة  كثيرة  اإ�ضتخدامات  له  الكبيرة  الأعداد  قان�ن 
مختلف  المجالت ولي�ضت ح�ضرية على التاأمين- كما يعتقد  
وعلى �ضبيل المثال في الإقت�ضاد الجزئي نجده يف�ضر نظرية 
الحجم  وف�رات  بظاهرة  الإقت�ضاد   دار�ضى  عند  ي�ضمى  ما 
وهي   )Economies of scale( الحجم  اإقت�ضاديات  اأو 
زاد  كلما  الزيادة  اإلى  وتجنح  تزيد  الأرباح  اأن  تق�ل  ظاهرة 
ول  مت�افرًا وحا�ضرًا  القان�ن  و�ضيظل هذا   ، الإ�ضتثمار  حجم 
 law  of( المتناق�ضة الغلة  قان�ن  يتدخل  عندما   اإّل  يت�قف 
القرار  متخذ  على  اأن  يعني  وهذا   )diminishing returns
اأن يك�ن واعيًا بحدود اإ�ضتثماره واأن يعلم اأن المقدرة المالية 
العلم   دخ�ل  من  ولبد  الحالة  هذه  في  عاجزة  تقف  وحدها 

لفهم الظاهرة ول��ضع اإطار يحدد اإتجاهها وم�ضارها.

عرفنا اأن قان�ن وف�رات الحجم  يت�قف عن العمل في اللحظة 
التي يبداأ فيها قان�ن  الغلة المتناق�ضة والجهل بتلك النهاية 
الخ�ضارة.  تحقق  اإلى  الأح�ال  اأح�ضن  في  ي�ؤدي  البداية  وهذه 
ويعتقد العامل�ن في مجال التاأمين اأن قان�ن الأعداد الكبيرة 
يعمل على خف�ض معدل الخ�ضائر كلما زاد حجم المحفظة مما 
ي�ؤدي اإلى حدوث ف�ائ�ض مالية وبالتالي ت�ضتطيع ال�ضركة ذات 
المحفظة الكبيرة ال�فاء باإلتزاماتها فح�ضب، ولكنه لي�ض على 
الدوام  بهذا المن�ال بل في بع�ض حالته ومنعرجاته ي�ؤدي اإلى 
خ�ضائر ماحقة  ومتالحقة.اإذًا فما هي المحاذير؟ ومتى يتعطل 
هذا النام��ض عن رفد التاأمين بف�ائ�ضه وخيره؟ وال�ضاهد اأن 
حالة  فيه  تت�فر  مناخ  في  اإّل  يعمل  ل  الكبيرة  الأعداد  قان�ن 
الـ  زادت  كلما  فاعليته  وتزيد    )Uncertainty(الـ من  ق�ية 

باب اهلل ال�صديق محمد 
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التاأمين  �ضعر  مت��ضط  مع  تت�ضاوى  وعندما   )Uncertainty(
خف�ض  عن  القان�ن  يت�قف  المحفظة  )average price(في 
معدل الخ�ضائر وتبداأ بعدها مرحلة  زيادة الخ�ضائر كلما زاد 
حجم المحفظة وهي مرحلة جحيم التاأمين اإن جاز لي التعبير.

لت��ضيح ال�ضكل اأعاله فاأن النقطة )B( هي النقطة التي يت�قف 
عندها قان�ن الأعداد الكبيرة عن خف�ض الخ�ضائر تبعًا لزيادة 
حجم المحفظة وبعد هذه النقطة تزيد الخ�ضائر كلما زاد حجم 
المحفظة ولبد من التدخل لتحريك خط الخ�ضائر ليك�ن اأكثر 
من  اأعلى  ال�ضعر  مت��ضط  يك�ن  اأو   )more flatter( اإ�ضت�اءًا 

.)Grand loss ratio(مت��ضط معدل الخ�ضائر
الكرة  م�ضت�ى  على  والهالك(  الخ�ضائر)الدمار  معدل  اإن  
الأر�ضية- كمحفظة �ضخمة جدًا - �ضغير للغاية ويتماهى اإلي 
معدل  زاد  المحفظة  حجم  قل  وكلما  العام  �ضكله  في  ال�ضفر 
ت�اجه  اإ�ضتثناء  بال  التاأمين  �ضركات  فاإن  ولذلك  الخ�ضائر 
م�ضكلة حجم )volume( اإفترا�ضية بقدر ما ي�اجه الإقت�ضاد 
م�ضكلة ندرة)Scarcity( اإفترا�ضية بينما تبحث الإدارة دائمًا 
التاأمين   عن حكمة )Optimization( مفق�دة. لكن �ضركات 
ت�ضتطيع مقاومة هذا ال�اقع المفرو�ض عليها من الطبيعة باإدارة 
الخطر على  نح� يمنحها قـ�ة كامنة  )Potential(  بعملها على 
 )uncertainty( الـ اإيجـاد بيئـة تت�افر فيها حالـة  ق�ية من  
بطالقة،  للعمل  التاأمين   لمكانيزم  مالئمًا  مناخًا  يحقق  مما 
مجال  في  اأ�ضا�ضي  ب�ضكل  ت�ضتثمر  التاأمين  �ضركات  واأن  �ضيما 

تحقق  اأن  وعليها   )Risk management( الخطر  اإدارة 
ناجحة  غير  فهي  واإّل  المجال  هذا  من   وف�ائ�ضها  اأرباحها 
الذي  المناخ  خلق  وفي  الخطر(  الأ�ضا�ضي)  عملها  اإدارة  في  
الأمثله  ال�ضاحة  ل تخل� من  و  التاأمين،  يطلق عنان ميكانيزم 
فبع�ض ال�ضركات ت�ضد عج�زاتها في عمليات التاأمين من اأرباح 
الإ�ضتثمار ول ترى باأ�ضًا في ذلك وه� ب�ؤ�ٌض �ضديد ل� نعلم فاأرباح 

الإ�ضتثمار ل قبل لها بخ�ضائر التاأمين .
ما قادني اإلى كتابة هذه المقدمة  مالحظتى في �ض�ء الآلية اآنفة 
ال�ضيارات  ماركات  وبع�ض  الطبي  التاأمين  لم��ض�عات  الذكر 
التاأمين.  اإعادة  حالة  في  والإ�ضتقراء  )زورا،اأ�ضك�دا.....الخ 
م�ضكلتهما  تتمثل  ال�ضيارات  ماركات  وبع�ض  الطبي  فالتاأمين 
باأنهما  يقعان اأو يقتربان من ال�ق�ع، بعد منطقة التقاطع اآنفة 
الذكر  وهي منطقة ل ت�ضتطيع اأي �ضركة مهما كان حجمها اأو 
قدرتها الفنية اأن  تحقق  اأي ف�ائ�ض واأرباح في نطاقها ما لم 
وهي   )Uncertainty( الـ  حالة  لتح�ضين  ناجعة  جه�دًا  تبذل 
التاأمين  لمكانيزم  ي�ضمح  الذي  المالئم  المناخ  خلق  عملية 
بالعمل بطالقة و اإذا لم تنجح هذه الجه�د فال طائل من وراء 
الإ�ضتمرار في مثل هذا العمل. هذا ه� النام��ض الذي يتحكم 
فاإن  والمعل�مات  البيانات  ت�ؤيده  لم  واإذا  التاأمين  عملية  في 

الخطاأ يك�ن في البيانات والمعل�مات ولي�ض في النام��ض.
التاأمين  �ضــــــركات  �ضهدته  الذى  الكبير  الت��ضع  ومع 
)Capitalized( في مجال التغطيات، الإجراءات ، ال�سروط، 
وهي  الإعادة   في  النمطية  التطبيقات  وبع�ض  الإ�ضتثناءات 
التاأمين  نظرية  في  البحث  من  جعلت  ولكنها  مهمة  ج�انب 
لتحتكر  الكبرى  الإعادة  ل�ضركات  وتركتها  مظلمة  منطقة 
المعرفة )Insurance know - how( في هذا المجال الهام 
مهنية  �ضهادات  على  حازوا  لمن  اإّل  اإرتيادها   يمكن  ل  بحيث 

باذخة ع�ضية الن�ال على غالبية الفنيين في مجال التاأمين.
اأن ال�ضركة في اإطار �ضعيها لتج�يد عملها لبد  خال�ضة الق�ل 
لها اأن تجد حاًل لمراقبة وقيا�ض حالة الـ )Uncertainty( في 
كل عنا�ضر المحفظة ، والـ )Uncertainty( من خ�ضائ�ضها 
مختلفة  لأ�ضباب  تبعًا  وتتغير  واحدة  حالة  على  ت�ضتقر  ل  اأنها 
لها  اأدنى  حد  اإلى  ال��ض�ل  من  كذلك  ولبد  لأخرى  فترة  من 
تاأمين  �ضركة  لأي  لبد  جديد.اإذًا  منتج  اأي  في  الدخ�ل  قبل 
اآن واحد )محفظة  �ضيئين في  بتحقيق  واعية  تك�ن  اأن  ناجحة 
ظل  في  كبيرة  محفظة  اأْي  ق�ية(   )Uncertainty(و كبيرة 
نظر  وجهة  من  البتة  �ضيئًا  تعني  ل  �ضعيفة   )Uncertainty(
ق�ية   )Uncertainty(الطريقة وبنف�ض   ) )فنيةكلية  تاأمينية 
ال��ض�ل  يقت�ضي  والأمر  �ضيئًا كذلك  تعني  ل  ومحفظة �ضغيرة 
اإلى �ضيغة ت�فيقية )Compromise( بين نزعة اإدارة الت�ض�يق 
نح� زيادة المحفظة  وجن�ح الإدارة الفنية نح� �ضبط الإكتتاب.
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بالنقد  امل��ضيقى  و  الغناء  م�ضاألة  البع�ض  يتناول  ما  كثريًا 
ال�ضالب ل �ضيما من قبل رجال الدين وكثريًا مااأجد نف�ضي 
مدافعًا وم�ؤكدًا عدم حرمة الغناء وامل��ضيقى والناقدون ذمًا 
التحرمي  وج�ب  الى  لترقى  �ضعيفة  واأ�ضانيد  اأدلة  ي�ض�ق�ن 
( قد اإ�ضتمع اإلى  فال�ضاهد اأن خامت النبياء  واملر�ضلني)
من  علينا  البدر  طلع   ( ليحفظ  منا  فمن  والغناء  الإن�ضاد 
تلك  داع(  هلل  دعا  ما  علينا  ال�ضكر  وجب  ال�داع..  ثنيات 
يف  املن�رة   املدينة  اأهل   كل  رددها  التي  اخلالدة  الأن�ض�دة 
و�ضيدنا  امل�ضطفى) �ض(  لإ�ضتقبال احلبيب  مهيب  كرنفال 
اأهل  من  بر�ضالته  اآمن  من  واأول  �ضديقه  ال�ضديق  اأب�بكر 
( اأهل املدينة  مكة  فل� كان الغناء حرامًا حلدث النبى)
اأن الآت  ، كما  اإ�ضتقباله  اإنتهائهم من مرا�ضم  مبا�ضرة بعد 

امل��ضيقي املعروفة وقت اإذ فى جزيرة العرب كانت الطب�ل 
والدف�ف ويف ظني اأن اأهل املدينة ل� كان�ا يجيدون  ويعزف�ن 
اآلت غري الدف�ف لأت�ا بها وعزف�ها يف مهرجانهم املهيب 
( اإ�ضتمع اإلى ال�ضاعر الكبري  ذاك واحلبيب امل�ضطفى )
�ضعاد  )بانت  ال�ضهرية  اأن�ضد ق�ضيدته  الذي  بن زهري  �ضعد 
اإ�ضتملت  والتى  ال�ضهرية  املعلقة  ..اإلخ(  متب�ل  الي�م  فقلبي 
( فى  اأي�ضًا على و�ضٍف ح�ضي ل�ضعاد ومل ينتقده احلبيب )
يعدل كلمة  اأن  اأ�ضتاأذن كعب  اأفا�ض، كما  بل  و�ضفه احل�ضي 
اأورد يف عجز بيت من  اأن كعبًا  اإذ   ) وردت فى و�ضفه )
وبرغم  م�ضق�ل(  الهند  �ضي�ف  من  �ضيف  )حممد  معلقته 
الزمان  ذلك  فى  اأ�ضتهرت  قد  الهند  فاأن  الت�ضبيه  بالغة 
بال�ضناعة اجليدة لل�ضي�ف وكانت  اأم�ضي الأ�ضلحة وقتئذ اإل 

عن غناء..
         أهل السودان

اأ.التجانى حاج مو�صى
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( اإقرتح على كعب اأن يبدل كلمة )من �ضي�ف  اأن احلبيب)
الهند اإلى �ضيف من �ضي�ف اهلل م�ضل�ل(( والأكرث من الإجازة 
وخلعها  املحببة  اليمانية  ُبردته  كعبًا  اأهدى   ) النبي) اأن 
ال�ضعر  اإن�ضاد  اأجاز  الأنبياء  اأن خامت  ذلك  ومن  له،  واألب�ضها 
وزاد باإعطاء قائله مقاباًل ماديًا ه� الربدة اجلميلة و�ضيدنا 
على بن اأبي طالب كرم اهلل وجهه كان �ضاعرًا ومفكرًا عبقريًا 
اأن�ضد ال�ضعر وكذلك ال�ضحابي اجلليل ح�ضان بن ثايت الذي 
جادت قريحته مدافعًا عن دع�ة الإ�ضالم مبعاين تف�قت على 
الرماح وال�ضي�ف واأ�ضابت من كفروا بالر�ضالة يف مقتل حتى 
( كان يثني على ق�ضائده ويحر�ضه على امل�ضي  اأن النبي )
قدمًا يف نظم اأ�ضعاره كاأم�ضى �ضالح من ا�ضلحة الدع�ة،اأما 
( والتي  اأم امل�منيني عائ�ضة ر�ضي اهلل عنها زوج ر�ض�ل )
قال عنها خماطبًا �ضحابته ر�ض�ان اهلل عليهم جمعيًا )خذوا 
عن  ال�ضحابة  �ضاألها  احلمرياء(وقد  هذه  من  دينكم  ن�ضف 
حالله  قائلة:  فاأفتتهم  فيه،  ي�ضتفت�نها  الغناء  حرمة  مدى 
حالل وحرامه حرام... وكان اأمامها اإناء فقالت لهم: اإنظروا 
اإلى هذا الإناء الفارغ ترى اإذا مالأناه خمرًا اأحالُل مافيه اأم 
حرام؟ ردوا عليها حرام ووا�ضلت فت�اها قائلة: وذات الأناء 
ل� مالأناه لبنًا ترى ما يحت�يه حالل اأم حرام؟ قال�ا حالل، 
عنها  اهلل  ر�ضى  فت�اها  ول�ل  احلمرياء  اأفتتنا  فقد  ولعمري 
الغناء...  يحب�ن  ال�ض�دان   اأهل  اأن  وال�ضاهد  غناءًا  ماكتبنا 
وغناوؤهم حالل ورائع مرتع بقيم اخلري واحلب واجلمال منذ 
ب��ض�  ما  ال�اعي  حت�ضي:-   ل  اأمثلة  ودونكم  ال�ضنني  غابر 
من اأم�ض ال�ضحى ... ت�ري اأب زن�د �ضاق�ا، يا ُمْقَنع َوِلَيّات�، 
اأغنيات �ضارت الركبان بها عرب ال�ضنني ... ماه� الفافن��ض 
اياك  حملي  ت�ضيل  تكرب  علي  يا  ومتني  الب��ض،  الغليد  ماه� 

حن  اأحبابي..  يابلد  وياوطني  دخريي،  اب�ي  اخلالك  علي 
فى  النيل،وعازه  �ضباب  الكر  دابي  الباذخ  ال�ضرف  ونحن 
الر�ضن  ق�دي  �ضفاير  اأم  ..ويا  اجلبال  نحن  عازه  ه�اك 
بني  العناية  ترعاه�  الف�ؤاد  ويف  ال�طن،  فاليحيا  واأهتفي 
الغناء  مناذج  معددًا  م�ضيت  واإن  احلبيب..  ال�طن  �ضل�عي 
اجلميل لن اأح�ضيه حتي اأ�ضعار الدوبيت عند اأهلنا بالبطانه 
جندها حافلة بالقيم اجلمالية املطلقة فى الكرم و ال�ضهامة 
،وما  تيبانا  بى  ،ماتقي�ضا  بالعرو�ض  النا�ض   : اإقراأ  البط�لة  و 

يغرك لبا�ض حتت� العرو�ض عريانة.
الردئ �ضرعان  الغناء  ياأتي فيها  التي  والأزمنة  الظ�اهر  اأما 
فا�ضد  بذرته  فاأ�ضل  فنائه  بذور  يحمل  لنه  النا�ض  ماين�ضاه 
من لغ� الق�ل كفقاعة �ضاب�ن مل�نة ت�ضرتعي الأنظار وحينما 
الأيام  اإلى عل� معني �ضرعان ماتتال�ضي وتبقى ع�ضرة  ترتفع 
، وتبقي وطن  لنا وطن  اأرجاءه  ، وتبقى كل  ماب�ضح تن�ضاها 
�ضباح  ق�ل  وتبقي   ، وطني  جن�د  بالأرواح  نفديك  اجلدود 
اأ�ضل� ما  اخلري واأبدا ي�مك بالتحية وال�ضم�ض كل ما بت�ضرق 
اأتاخر �ضروقها واأمى اهلل ي�ضلمك ويديكى يل ط�ل العمر يف 
واأخالقهم  نبيل  اأ�ضلهم  ال�ض�دان  واأهل  ياأملك.  ي�م ما  الدنيا 
الإبداعي  الإرث  بذلك  التم�ضك  علينا  لكن  �ضامية  دينية 
الع�ملة  هجمة  من  به  لنناأى  والنغم  الكلم  بجميل  ونح�ضنه 
امل�ضع�رة التي تبثها القن�ات املاأج�رة لإف�ضاد اأجيالنا بالثقافة 
م�جهة  والدع�ة  اجلميل  الثقايف  اإرثنا  تطم�ض  التي  املادية 
م�ؤ�ض�ضات  قادة  من  وللر�ضميني  ولالأ�ضر  �ض�داين  فرد  لكل 
م�روثنا  من  الأخذ  على  جمعيًا  لنحر�ض  والإعالم  الثقافة 
الإبداعي التليد ومن�ضي يف اإنتاج اإبداعي معا�ضر ينادي بقيم 

اخلريواجلمال املطلق.
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العام  الطبي  التاأمين  الطبي:  التاأمين  من  ن�عين  بال�ض�دان 
وت�ضرف عليه الهيئة العامة للتاأمين ال�ضحي، ويتم تم�يله من 
خالل ا�ضتراكات يدفعها العامل�ن في القطاعين العام والخا�ض 
بما يعادل 10% من دخ�لهم، حيث يدفع المخدم 6% والم�ؤمن 
له 4%. يقدم هذا الن�ع من التاأمين خدمات الرعاية ال�ضحية 
على  الك�ضف  العم�مي،  الطبيب  م�ضت�ى  على  الك�ضف  الولية، 
العم�مية  الفح��ضات  كل  وال�ضت�ضاريين،  الخ�ضائي  م�ضت�ى 
ال�ض�تية  الم�جات  المقطعية،  وال�ض�ر  الت�ضخي�ضية،  وال�ضعة 
والعالج  الت�ضخي�ض  ال�ضريري،  التن�يم  المغنطي�ضى.  الرنين   ،
الجراحية، 75 %  العمليات  ال�ضرطانية، كل  الجراحي لالورام 
من قيمة الدوية. ويكفل الم�ضترك في التاأمين ال�ضحي والديه 

وزوجته واأبناءه ومن يع�ل.
تدني  اأحيانًا  ويعتريها  عامة،  خدمة  الخدمة  هذه  كانت  ولما   
فقد  الم�ضتركين،  من  الهائل  العدد  ب�ضبب  الج�دة  م�ضت�ى 
اأق�ضام  ال�ض�دان  في  العاملة  التاأمين  �ضركات  اأ�ض�ضت عدد من 
التاأمين الطبي بهدف تقديم خدمات ممتازة  لتقديم خدمات 
وخا�ضة مقابل ا�ضتراكات مرتفعة القيمة للطبقات ذوي الدخ�ل 
المرتفعة، فظهر الن�ع الثاني من التاأمين الطبي وه� التاأمين 

الطبي الخا�ض.
ب�ضركات  ال�ض�دان  في  الخا�ض  الطبي  التاأمين  خدمات  بداأت 

تاأمين كبرى وتبعتها �ضركات تاأمين اأخرى اأقل حجمًا بم�ضت�ى 
مع  ال�ضركات  هذه  تعاقدت  حيث  الج�دة،  عالية  خدمات 
تكفل  مع  ممتازة  خدمات  تقدم  وم�ضت��ضفات  م�ضت�ضفيات 
الجيدة  ال�ضمعة  الدواء.  قيمة  من  فقط   %10 بدفع  له  الم�ؤمن 
التي بداأت بها هذه الخدمة جذبت لها العديد من المتعاملين 
مما اأدى لتخفيف العبء على التاأمين ال�ضحي العام من ناحية 
م�ضت�ضفيات  من  الخدمة  مقدمي  خزائن  لنعا�ض  اأدى  كما 
بمختلف  الطبي  الحقل  في  وعاملين  واأطباء  وم�ضت��ضفات 
تخ�ض�ضاته من ناحية ثانية، ولأرباح معق�لة ل�ضركات التاأمين 

من ناحية ثالثة. وكان ينتظر ا�ضتمرار هذا النجاح العام.
غير اأنه تالحظ م�ؤخرًا، وبعد دخ�ل ال�ضركات ال��ضيطة، امتناع 
الخدمة  تقديم  عن  والم�ضت��ضفات  الم�ضت�ضفيات  من  عدد 
ويك�ن  م�ضتحقاتها،  لها  ت�ضدد  لم  التاأمين  �ضركات  اأن  بدع�ى 
ال�ضحية دائمًا ه� الم�ؤمن له )المري�ض( دون ذنب جناه. حيث 
اأنه دفع ا�ضتراكه مقدمًا ل�ضركة التاأمين مت�قعًا ت�فير الخدمة 
ال�ضراكة  لهذا  الذي حدث  فما  احتاجها.  ما  متى  له  الممتازة 

الذكية وهددها بالنهيار؟
ما اأعترى هذه ال�ضراكة ه� �ض�ء الإدارة من ناحية، والإحتيال 
�ضببان متداخالن  وهما  اأخرى،  ناحية  الطبي من  التاأمين  في 
التاأمين ومقدمي الخدمات  الم�ضئ�لية عنهما قطاعي  ويتحمل 

التأمين الطبي

د/ عادل عبد العزيز الفكي
adilalfaki@hotmail.com 

ممارسات خاطئة 
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على حد �ض�اء.
التجارب  في  ومعل�م  م�ضه�ر  الطبي  التاأمين  في  الإحتيال 
عامة على  التاأمين  في  الإحتيال  معدلت  اأن  اإذ  العالمية. 
الم�ضت�ى العالمي وفقًا للدرا�ضات، تتراوح ما بين 15 و17 في 
رقابة  باأنظمة  تتمتع  ل  التي  الدول  في  الحالت  وتزداد  المئة، 
تاأمينية فاعلة. والتاأمين ال�ضحي تقع فيه اأكبر ن�ضبة من عمليات 
الحتيال، يليه تاأمين المركبات ثم اأن�اع التاأمين الأخرى. وعلى 
في  الطبي  التامين  في  الحتيال  حجم  يقترب  المثال  �ضبيل 
ال�سعودية من مليارى ريال من اإجمالى اأق�ساط التاأمين الطبي 

بال�ضع�دية والذى يبلغ ح�الي 11 مليار ريال.
 ولالحتيال في مجال التاأمين الطبي عدة �ض�ر منها:

تاأتي  كاأن  التاأمين:  بطاقة  �ضاحب  �ضخ�ضية  اإنتحال  )اأ( 
اأخري في متابعة الحمل. ومن  �ضيدة حامل  لإ�ضتخدام بطاقة 
الم�اقف الطريفة اأن �ضيدة تابعت الحمل ببطاقة �ضيدة اأخري 
المعتاد  كماه�  ال�لدة  وعند  منقبة  كانت  لأنها  تكت�ضف  ولم 
الميالد  �ضهادة  ا�ضتخراج  لحين  الأم  با�ضم  الم�ل�د  كتابة  يتم 
�ض�ؤالها عن �ضبب بكائها قالت  ب�ضدة وعند  الأم تبكي  فاأخذت 
انتحلت  اأنها  واعترفت  جارتها  اإبن  ولي�ض  هي  ولدها  هذا  اأن 

�ضخ�ضية جارتها.
على  المري�ض  يح�ضل  بحيث  المر�ض،  ن�ع  في  الإحتيال  )ب( 
خدمة عالجية لحالة غير مغطاة، مثل تنظيف اأوتبي�ض الأ�ضنان 
من  باعتبارها  الحال  و�ضف  ويتم  الأ�ضنان،  تركيبات  حتي  اأو 
اإلى  وما  ع�ضب  اإزالة  اأو  �ضر�ض  خلع  مثل  المغطاة،  الحالت 

ذلك.
بعد  ثم  التاأمين،  قبل  مر�ضه  حقيقة  الم�ضتفيد  اإخفاء   )ج( 
ح�ض�له على ال�ثيقة يق�م بالتقدم بطلب العالج لهذا المر�ض، 
المزمنة  الأمرا�ض  مع  وبالأخ�ض  كثيًرا  منت�ضرة  الحالة  وهذه 
اإ�ضتئ�ضال  مثل  الكبري  والعمليات  وال�ضكري  ال�ضغط  مثل 
من  تعد  وهذه  مكلفة.  لأنها  الفقري  العم�د  وعمليات  المرارة 

اأ�ضهل حالت الحتيال التي يتم اكت�ضافها.
من�ضاأ  الم�ضتفيد  يخفي  اأن  الإحتيال  حالت  �ضمن  ومن  )د( 
اأولهما  ي�ميا  يتكرران  الحالة مثالين  ولهذه  المر�ض  اأو  الحالة 
حالت اإ�ضابة العمل التي من المفتر�ض اأن تعالج علي التاأمينات 
علي  العالج  ويطلب  ي�ضت�ضهل  له  الم�ؤمن  الجتماعية لكن 
المعالج  الطبيب  اإ�ضابته عن  �ضبب  وقد يخفي  الطبي  التاأمين 
وربما ُيخبر الطبيب وي�ضترك معه الطبيب في الإحتيال بذكر 
الإ�ضابة.  وقعت  واأين  وكيف  متي  عن  �ضحيحة  غير  معل�مات 
اأم حمل  الحمل هل ه� حمل طبيعي  من�ضاأ  الآخر عن  والمثال 
ناتج عن م�ضاعدات حمل مثل التخ�ضيب ال�ضطناعي اأوالتلقيح 
المجهري اأوغيره من ال��ضائل ومن المعل�م للمتخ�ض�ضين في 

التاأمين الطبي اأن ال�ثيقة لتغطي الحمل الناتج عن م�ضاعدات 
بمعاونة  طبيعي  الحمل  اأن  بذكر  له  الم�ؤمن  يحتال  ولذا  حمل 

الطبيب المعالج اأو بدون معاونته.
والمعايير  والإجراءات  ال��ضائل  من  الكثير  هناك  اأن   ل�ضك 
الحتيال،  للحد من  تطبيقها  التاأمين  �ضركات  التي يجب على 
كما اأن �ضركات التاأمين نف�ضها تتخذ اإجراءات لك�ضف الحتيال 
تختلف  ال��ضائل  وهذه  منها،  والحد  الحتيالية  والمطالبات 
م�ؤهلين  بخبراء  ال�ضتعانة  ومنها  التاأمين،  اأن�اع  باختالف 
ن�ض�ء  اإلى  اأدت  التي  القان�نية  اأو  الفنية  الأ�ضباب  عن  للك�ضف 
التاأمين  �ضركة  فاإن  ال�ضحي  التاأمين  وفي  المطالبة وحجمها، 
ملفات  لك�ضف  الم�ضت�ضفى  اإلى  يتبع  ل  طبيب  انتداب  ت�ضتطيع 
المر�ضى والتحقق من طبيعة المر�ض ون�ع العالج. وفي حالة 
التاأمين، ثم بعد ح�ض�له  اإخفاء الم�ضتفيد حقيقة مر�ضه قبل 
يتم  التي  الإحتيال  حالت  اأ�ضهل  من  تعد  وهذه  ال�ثيقة  على 
اإكت�ضافها، بمقارنة الت�ضريح الذي يقدمه المري�ض عن حالته 
ال�ضحية قبل التاأمين. وقبل هذه ال��ضائل الت�ضريعية والعملية 
ي�ضترك  اأن  الطبي يجب  التاأمين  لمكافحة الحتيال في مجال 
جميع اأطراف العالقة التاأمينية )�ضركة التاأمين ومقدم الخدمة 
وهي  للمجتمع  التاأميني  ال�عي  رفع  وال��ضيط(في  له  والم�ؤمن 

مهمة لي�ضت ي�ضيرة وتحتاج لتكاتف الجه�د.
في  الطبي  التاأمين  في  الإحتيال  اأن  �ضخ�ضيًا  لحظته  ومما 
الخ�ضائر  غالب  ت�ضكل  واحدة  �ض�رة  غالبه  في  ياأخذ  ال�ض�دان 
لخدمة  ليقافها  ي�ؤدي  وقد  التاأمين  �ضركات  منها  تعاني  التي 
في  تتلخ�ض  ال�ض�رة  هذه  الجميع،  فيخ�ضر  الطبي  التاأمين 
قيام بع�ض الأطباء اأو الخ�ضائيين بطلب فح�ض��ضات معملية 
الطالق  على  هذا  تتطلب  ل  لحالت  مختلفة  اأ�ضعة  و�ض�ر 
ومعتقدين  ولم�ؤ�ض�ضاتهم،  لهم  المادي  الربح  لتحقيق  هادفين 
اأن هذا الجراء ما دام ل يدفع تكلفته المري�ض بل تدفعه �ضركة 

التاأمين فه� رزق حالل لهم!
الأطباء  نقابات  مع  التاأمين  �ضركات  تتداعى  اأن  المطل�ب 
لإجتماعات م�ضتركة ليقاف التده�ر الذي بداأت معالمه. يجب 
تن�ير العاملين في الحقل الطبي اأن الفح��ضات غير ال�ضرورية 
هي اأوًل حرام يعاقب عليها اهلل �ضبحانه وتعالى، واأنها قد ت�ضر 
المري�ض، واأنها في النهاية قد ت�ؤثر على ج�دة تقديم خدمات 
الجميع  يخ�ضر  وبذلك  التاأمين  �ضركات  في  الطبي  التاأمين 

واأولهم العامل�ن في الحقل الطبي.
الإدارة  احكام  التاأمين  �ضركات  من  مطل�ب  ال�قت  نف�ض  وفي 
لمكافحة  متخ�ض�ضة  وحدات  وتاأ�ضي�ض  والمتابعة  والمراقبة 
الإحتيال في التاأمين من خبراء لهم المعرفة الكافية والدراية 

باأ�ضاليب ك�ضف و مكافحة الإحتيال.
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حققنا نتائج باهرة في اإلكتتاب والفائض للعام 2013

د. كمال جاد كريم:
الوثيقة تحاور المدير العام

اإلى  جل�صت  النور،  نحو  خطواتها  اأولى  تبتدر  وهي  الوثيقة 
التاأمين  ل�صركة  العام  المدير  كريم  جاد  كمال  الدكتور/ 
الروؤي والم�صروعات وم�صارات الأداء وما  الإ�صالمية ت�صتجلي 
اأنجز وما ي�صت�صرف من اآمال الغد. ب�صطت اأمامه محاور الأ�صئلة 

فكان الح�صاد هذه ال�صطور.. فاإلى م�صابط الحوار..

حوار/ يا�صر جدو
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كيف تنظر لواقع  �صركة التاأمين  ال�صالمية؟

غير  مجال  في  الريادة  عبء  الإ�ضالمية  التاأمين  �ضركة  تحملت 
وبف�ضل  العالم  في  تجربة  كاأول  الإ�ضالمي  التكافل  وه�  مطروق 
الإمتحان  هذا  اإجتازت  فقد  الأول،  الرعيل  وجهد  وت�فيقه  اهلل 
علي  قائمًا  كان  اقت�ضادي  واقع  نح�  طريقها  و�ضقت  تام  بنجاح 
اأعين  ن�ضب  وكان  ا�ضتغاللي  اقت�ضادي  ونظام  وم�ضتقاته  الربا 
التكافلي  الإقت�ضادي  النظام  كفاءة  اإثبات  امرها  على  القائمين 
ال�ضالمي وجدواه ومنفعته لجمه�ر الم�ضلمين وتاأكيد اأن المنهج 
ال�ضرعى فى تحريم الربا واأكل ام�ال النا�ض بالباطل وا�ضتغاللهم 
داخلها-وماحدث  من  فنائها  ع�امل  تحمل  خربة  نظرية  هى 
اأخيرًا في العالم من اإنهيار للنظام الإقت�ضادي الراأ�ضمالي خير 
تنتهجه  الذي  الإ�ضالمي  الإقت�ضادي  النظام  على جدوى  برهان 

�ضركة التاأمين ال�ضالمية.
التاأمينية  والمنتجات  الخدمات  من  العديد  ال�صركة  تقدم 
ومدى  المنتجات  تلك  وتقديم  اإنتاج  وطرق  اآلية  عن  حدثنا 

ر�صا العمالء عنها ؟
المتطلعين  متطلبات  تقديم  على  ن�ضاأتها  منذ  ال�ضركة  عكفت 
 – المختلفة  الممتلكات  كتاأمين  التقليدية  التاأمينيه  للخدمات 
ورويدًا رويدًا وا�ضباعًا لحاجة جمه�ر الم�ضتاأمنين اأدخلت ال�ضركة 
تغطيات  المثال  �ضبيل  على  الم�ضتحدثة  التغطيات  من  العديد 

التاأمين الطبي والتاأمين الزراعي )النباتي، والحي�اني(، التم�يل 
تاأمين  واأخيرًا  والئتمان  ال�ضادر  ح�ضيلة  وتاأمين  الأ�ضـــغر 
متطلبات  لأي  لالإ�ضتجابة  تام  ا�ضتعداد  على  الطيران.ونحن 
يطلبها ال�ض�ق في جانب التاأمين وبح�ضب نتائج اإح�ضائياتنا فاإن 
وعالقتهم  التام  تفاعلهم  بدليل  خدماتنا  عن  ر�ض�ان  عمالءنا 
ال�طيدة بال�ضركه وم�ضاركتهم في الن�ضاطات التى نقيمها واأ�ضجل 

لهم فى هذا المقام ديباجة تحية وعرفان.
عملت ال�صركة منذ ن�صاأتها على بث ورفع ثقافة الوعى بالتاأمين 

التكافلى ماهى جهودكم فى ذلك؟
مقدرة  بمجه�دات  ال�ضركة  تق�م  التاأميني  ال�عي  جانب  في   
مجال  في  متخ�ض�ضة  ندوات  اأقامة  على  ال�ضركة  اأعتادت  وقد 
وتعمل  الإخت�ضا�ض  وذوي  المهتمين  لها  تدع�  �ضن�يًا  التاأمين 
المختلفة.وكذلك  الإعالمية  ال��ضائط  عبر  مخرجاتها  بث  على 
ثقافية  منا�ضط  ت�ضحبها  ال�ليات  في  اإعالمية  بتط�افات  تق�م 
بث  ذلك  كل  من  هادفة  الم�اطنيين  جمه�ر  لها  تدع�  وريا�ضية 
ثقافة التاأمين  التكافلي كما ن�ضارك الأجهزة الر�ضمية اإحتفالتها 
المختلفة وخا�ضة �ضركاءنا في ال�ضرطة عبر م�ضاهمتنا بالتثقيف 
التاأمينى والمرورى ورعاية اأ�ضابيع المرور وكذلك برنامج تف�يج 

الم�اطنيين في عيدى الفطر والأ�ضحي.
الذي  والمت�صارع  الم�صتمر  والتطور  النمو  يعزى  ماذا  الى 

تحققة ال�صركة في �صوق التاأمين ال�صودانى  ؟
نعزي تنامى �ضركتنا  الى خطة ا�ضتراتجية �ضممت بطريقة علمية 
واأ�ضتخدمت فيها كل ال��ضائل والأطر الم�ضروعة لتحقيق الأهداف 
اأوًل  وت�فيقه  اهلل  بف�ضل  تم   لها  تطبيقات  من  تم  وما  المرج�ة 
اأف�ضل  تقديم  في  والنفي�ض  الغالي  بذل�ا  الذين  العاملين  وبجهد 
مالديهم من جهد وعمل في �ضبيل ترقية اأعمال ال�ضركة والنه��ض 
ر�ضم  في  المعلى  القدح  ال�ضركة  اإدارة  لمجل�ض  كان  بها،كذلك 
اأن  اأن�ضى  ول  العمل  هذا  تق�د  التي  الرا�ضدة  ال�ضيا�ضات  وو�ضع 
اأن محور هذا الن�ساط والتطور كان عماده الجمهور الوفي  اقول 
الذي يتعامل مع ال�ضركة والذي ظل في زيادة م�ضطردة وفاءًا لما 

تقدمه ال�ضركة من خدمات فلهم منى التحية والتجلة.
تم  وكيف  ال�صركة   واجهت  التي  التحديات  ماهي 

تجاوزها؟
م�ضكلة  عليها  التغلب  وتم  ال�ضركة  واجهت  التي  التحديات  من 
بالتعامل  ت�ضمح  �ضرعية  بفت�ى  تجاوزها  تم  التاأمين حيث  اإعادة 
مع ال�سركات التجارية الغربية ب�سوابط و�سروط �سرعية وال�سعي 
اأن  بعد  واخيرًا  العالمية  التعاوني  التاأمين  �ضركات  مع  للتعامل 
اأن�ضئت �ضركات اإعادة تكافلية نتعامل الآن معها واأ�ضبحت اأغلب 
�ضمنها  من  اإ�ضالمية  اإعادة  �ضركات  مع  تتم  الإعادة  عمليات 
ال�ضعاب  من  واأي�ضًا   )NRE( ال�طنية  التاأمين  اإعادة  �ضركة 
التي واجهت ال�ضركة فى بداية عملها عدم وج�د الكادر الب�ضري 
الم�ؤمن بالفكرة  والمتدرب، وتدريجيًا بداأت ال�ضركة في تدريب 
الترقية  في  اأ�ضهم  مما  مدرو�ض  منهج  وفق  الب�ضرية  الك�ادر 
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يحمل�ن درجات  من�ض�بينا  العديد من  ولعل  والأكاديمية  المهنية 
الدكت�ارة والماج�ضتير والزمالت المهنية حيث اأ�ضبحت ال�ضركة 
مفرخًا للك�ادر الم�ؤهلة فى ال�ض�ق المحلي والقليمي ونر�ضد الآن 
في  ميزانياتنا ال�ضن�ية مبالغ مقدرة للتدريب مما مكننا بحمدهلل 

من النت�ضار في كل ال�ض�دان.
تمثل الم�صئولية الإجتماعية اأحد اأهم ركائز  بناء عالقة توا�صل 

و اإ�صتمراية مع المجتمع ماهي م�صاهمات ال�صركة فى ذلك  ؟
اأن  باعتبار  وذلك  ق�ض�ى  اأهمية  الجانب  هذا  ال�ضركة  اأولت 
خدمة  اأهدافها  اأهم  من  تكافلية  �ضركة  هي  اإبتداءًا  ال�ضركة 
في  بالم�ضاهمة  قامت  ولذلك  الن�احي   مختلف  في  المجتمع 
الدع�ة  والتعليمية ومراكز  ال�ضحية   المرافق  العديد من  اإن�ضاء 
اأهدت  كذلك  المختلفة،  الرعاية  ودور  والخالوى  كالم�ضاجد 

وال�ضعافات  ال�ضحية  المعينات  من  العديد 
ل�ليات مختلفة كالجزيرة والبحر الأحمر.

الم�ضاة  لعب�ر  ج�ضر  ال�ضركة  اأن�ضات  كذلك 
بمدينة الفتيحاب غرب ُكبري النقاذ بمدينة 
اأمدرمان والذي نح�ضب  اأنه ي�ضهم فى تقليل 
ال�ضركة  �ضاهمت  كذلك  الم�ضاة،  ح�ادث 
عديدة  طبية  ومعدات  اأجهزة  ت�فير  في 
باأرك�يت  القلب  كم�ضت�ضفى  م�ضت�ضفيات  فى 
ومناطق اأخرى، بجانب م�ضاهمة ال�ضركة في 

وذوي  والأرامل  المر�ضى  من   للعديد  والم�ضاعدة  الع�ن  يد  مد 
مبالغ  ال�ضن�ية  ميزانيتها  في  ال�ضركة  وتدرج  الخا�ضة  الحاجات 

مقدرة لخدمة هذه الج�انب الن�ضانية الملحة.
حدثنا  وا�صعة  واإقليمية  عالمية  عالقات  ب�صبكة  ال�صركة  تتمتع 
عن اأطر واأبعاد عالقات التعاون مع ال�صركات والموؤ�ص�صات العالمية 

والمزايا التي تح�صل عليها ال�صركة من ذلك؟
فهي  المجال  هذا  فى  وا�سع  ن�ساط  وتوفيقه  اهلل  بف�سل  لل�سركة 
ع�ض� فاعل في اتحاد �ضركات التاأمين والتكافل العالمية وكذلك 
الإتحاد  فى  وع�ض�  التعاونية،  التاأمين  ل�ضركات  العالمي  الإتحاد 
 GAIF للتاأمين  العربي  العام  والإتحاد   A I O للتاأمين  الإفريقي 
العربي  والمجمع   FAIR الــ  للتاأمين  ال�ضي�ي  الفريقي  والتحاد 
والتاأمين  التكافل  ل�ضركات  العالمي  والإتحاد  التاأمين،  لعادة 
من  فاعل  بدور  تق�م  ال�ضركة  التحادات  هذه  كل  في  الإ�ضالمي 
خالل ع�ض�يتها  التي تعزز بها دورها الرائد فى التاأمين التكافلي 

العالمي.
اإجتماع هيئة الم�صتركين ملتقى �صنوي لعر�ش الح�صابات الختامية 
 )34( رقم  الإجتماع  الوثائق:  حملة  علي  ال�صركة  واأن�صطة 

ماالجديد في هذا الجتماع؟
اإجتماع هيئة الم�ضتركين كما ه� معل�م اإجتماع �ضن�ي تلتقي فيه 

ال�سركة  ن�ساط  فيه  وثائقها وتطرح  ال�سركة بجمهور حملة  اإدارة 
وانجازات  الختامية   الح�ضابات   وتقدم  المن�ضرم   العام  خالل 
ال�ضركة  طيلة العام الذي م�ضى وت�ضتمع فيه لآراء واأفكار حملة 

ال�ثائق وروؤيتهم لعمل ال�ضركة.
ت�ضاحب   التي  والروؤى  الأفكار  من  الكثير  ت��ضيح  فيه  يتم  كما 
هذا الن�ساط، وفي هذا الجتماع رقم )34( �ضيجد الإخ�ة حملة 
ال�ثائق نتائج الأداء الممتاز لل�ضركة للعام المن�ضرم )2013م( 
فى  الباهرة  النتائج  حيث  من  ال�ضركة  حققتها  التي  والقفزة 
الأكتتاب والفائ�ض وبين يدي هذا الأجتماع �ض�ف يتعرف الأخ�ة 
حملة ال�ثائق على التط�ر الذي �ضهدته ال�ضركة من حيث تنامي 
الراأ�ضمالية   المن�ضاآت  من  العديد  وافتتاح  المالي  مركزها  ق�ة 
ال�ضناعات  برج  واأهمها  اهلل  باإذن  قريبًا  تفتتح  �ض�ف  والتى 
م�ضاهمة  اأن  يذكر  وك�ضال،  �ضنار  بمدينتى  وابراجها  بالخرط�م 
ال�ض�دان  مناطق  بكل  التنمية  في  ال�ضركة 
المزيد  لت�ضيد  ونتطلع  العين  تخطئها  ل 
باإذن اهلل تق�ية  الم�ضتقبل  الأبراج في  من 
اأق�ي  من  لت�ضبح  المالي  ال�ضركة  لمركز 
ال�ضركات التكافلية في ال�ض�دان باإذن اهلل.

بخلفية  ال�صركة  لم�صتقبل  تنظر  كيف 
بخبراتهم  وقادوا  اأ�صهموا   الذين  اأحد  اأنك 

نه�صتها وتطويرها ؟
قراءتنا  واقع  من  ال�ضركة  لم�ضتقبل  بالتفاوؤل  حافلة  نظرتنا 
لحا�ضرها ونعد باإذن اهلل بجهد  يب�ضر بنه�ضة وتط�ر كبير وذلك 
ح�ضنًا فى الظن باهلل �ضبحانه وتعالى وثقًة في العاملين بال�ضركة 
وتجردهم واأطمئناننا الرا�ضخ في دعم العاملين لجمه�ر العمالء 
الذين يتنام�ن عامًا بعد عام وهذا كله م�ؤ�ضرات خير وبركة باإذن 
ع�امل  فكل  يقينًا  ال�ضالمية  التاأمين  ل�ضركة  فالم�ضتقبل  اهلل، 
والهمة  العزيمة  ذو  ال�ضباب  وهذا  هلل  والحمد  مت�فرة  النجاح 
العالية والذي يزين جيدها ويتدفق عطاًء ووفاًء �ض�ف يك�ن ه� 

راأ�ض الرمح فى هذه الم�ضيرة القا�ضدة باإذن اهلل.
بماذا تختتم هذا الحوار؟

عاي�ضت  فقد  بعد  ومن  قبل  من  هلل  والحمد  واأق�ل  الح�ار  اأختم 
ال�ضركة منذ قيامها وهي طفل يحب�  واأنظر اليها الآن وقد بلغت 
البال  في  و  ومكتبًا  فرعًا  ال�ضتين  يقارب  ما  ومكاتبها  فروعها 
المزيد  تحدث  اأن  يمكن  التي  والأعمال  الم�ضروعات  من  العديد 
ور�ض�خ  فاعلية  تحقق  اأن  �ضاأنها  من  والتي  والنه�ضة  التط�ر  من 
تجربة التاأمين التكافلى لأول �ضركة نالت هذا ال�ضرف فى العالم.
وفى الختام اأ�ضكر اأ�ضرة مجلة ال�ثيقة على هذه ال�ضت�ضافة وعلى 
�ضعة  �ضدر هيئة  تحريرها واأ�ضال اهلل تعالى لكم الت�فيق وال�ضداد 
ولل�ضركة الرفعة والتط�ر واآخر دع�انا اأن الحمد هلل رب العالمين.

لدينا �سبكة عالقات عالمية واإقليمية متميزة..
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عبد الرحمن اإ�ضماعيل غانم
اأمين التخطيط وال�ضيا�ضات بالمجل�ض الق�مي للمعاقين

وا�ستثمار  الطاقات  تحريك  على  القت�سادي  الن�ساط  ينه�ض 
اآليات تحريك وا�ضتنها�ض  المجتمع. وكل  المتاحة في  الم�ارد 
اإنما ت�ستهدف ال�ستثمار الأمثل للموارد الب�سرية  هذا الن�ساط 
في قطاع من  المجتمع  يعانيه  واأّيما خم�ل  والمادية،  والعلمية 
قطاعاته اأو �ضريحة من �ضرائحه اإنما يح�ضب في خانة التعطيل 
لمجمل هذا الن�ساط اإن لم يت�سبب في ا�ستنزاف بع�ض طاقات 

المجتمع في �ضبيل معالجة الق�ض�ر و�ضد الثغرات.
      وحتى ل يك�ن الحديث نق�ضًا على الماء، ن�ضرب مثاًل ب�ضيطًا 
المجتمع  في  الخاملة  ال�ضرائح  لتحريك  القت�ضادية  للجدوى 
ن�ضبة  تعاني  مثاًل  الإعاقة  ذوي  الأ�ضخا�ض  ف�ضرائح  وتفعيلها، 
اأو  التعليم  قلة  لأ�ضباب عديدة منها  والفقر  البطالة  عاليه من 
من  اأفرادها  يمكن  الذي  المنا�ضب  التاأهيل  وغياب  انعدامه، 
العمل ال�ضريف، والميل نح� الك�ضب ال�ضهل باإمتهان الت�ض�ل اأو 

الأ�ضغال الهام�ضية.
وهذا ال�اقع اإذا قراأناه مع ن�ضبة هذه ال�ضريحة في المجتمعات 
بين )%10- %15(،  يتراوح  بما  المتحدة  الأمم  تقدرها  والتي 
من   )%5( يقارب  بما  ال�ض�داني  الق�مي  الإح�ضاء  ويقدرها 
على  ن�ضاطها  اأو  خم�لها  ي�ؤثر  معتبرة  ن�ضبة  فهي  ال�ضكان. 
التفعيل  واآليات  و�ضائل  ولكن ماهي  اإيجابًا،  اأو  �ضلبًا  القت�ضاد 

المطل�بة لتحريك هذه ال�ضرائح اقت�ضاديًا؟.
اأو...  اأو...  اأو الحد من الإعاقة  دعنا من الحديث عن ال�قاية 
رغم  الطبي  والعالج  ال�قاية  بج�انب  يتعلق  مما  ذلك  وغير 
مردود ذلك على ال�اقع القت�ضادي الفردي والجماعي، ولكن 
اأعداد  في  المتمثل  الحتمي  ال�اقع  مع  التعامل  على  هنا  نركز 
مقدرة من ذوي الإعاقة يمكن تح�يلها بتراتيب معينة اإلى خانة 

الم�ضاركة الإيجابية، ونعني بذلك:

• تراتيب تهيئة ظروف التعليم النظامي والإرتقاء الأكاديمي.
ي�ائم  الذي  الن�عي  المهني  للتدريب  ق�مية  خطط  تبني   •
التدريبية  الإعاقة والإمكانيات  الفردية ون�ع  القدرات  بين 
ال�قت  ن�ضرف  ل  حتى  العمل،  �ض�ق  ومطل�بات  المتاحة 

والجهد والمال في في برامج تدريبية غير مثمرة.
ت�فير فر�ض تم�يل مي�ضر لم�ضاريع الت�ضغيل الذاتي، بع�ضها   •
التنمية  م�ؤ�ض�ضات  عبر  واأخرى  الم�ضرفي  النظام  عبر 

الجتماعية وباإ�ضناد من م�ؤ�ض�ضات ال�ضمان الجتماعي.
متنا�ضب  تاأهيل  يت�فر  اأن  يلزم  �ضبق  ما  لكل  وا�ضتكماًل   •
اأو  تعليميًا  اأو  نف�ضيًا  اأو  كان  طبيًا  مطل�ب  ه�  ما  بح�ضب 
في  عظيمًا  فارقًا  تحدث  الثمن  بخ�ضة  معينة  فرّب  مهنّيًا، 
حياة �ضخ�ض ذي اإعاقة بتمكينه من تعليم دامج مع اأقرانه 
له فر�ضة عادلة في  تتهياأ  ثم  الإعاقة، ومن  من غير ذوي 

العي�ض الم�ضتقل والم�ضاركة المجتمعية الكاملة والفاعلة.  
      ذلك على م�ضت�ى اأفراد ال�ضريحة بينما هنالك مطل�بات 
هذه  لتنظيمات  م�جبة  جمعية  م�ضاركات  لتحقيق  اأخرى 
لتمكينهم  ومهاريًا  اإداريًا  القيادية  ك�ادرها  بتدريب  ال�ضرائح 
من قيادة مبادرات وطرح م�ضروعات ذات جدوى على م�ضت�ى 
م�ؤ�ض�ضات  مع  �ضراكات  بناء  على  والقدرة  والمجتمع  ال�ضريحة 
التم�يل، خا�ضة المنظمات الدولية، حتى ل ينغلق�ا في محاب�ض 

التم�يل المحلي المحدود.
هذه اإ�ضارات م�ضغ�طة لآليات وجدوى تاأهيل وتفعيل ال�ضرائح 
بالتطبيق  العام  القت�ضاد  حركة  في  الخاملة  الجتماعية 
والتف�ضيل  للب�ضط  مهياأ  والحديث  الإعاقة،  ذوي  �ضرائح  على 

ومطروح للراأي والنقا�ض راجيًا اإ�ضهام الجميع في ذلك. 

تمكين ذوي اإلعاقة..
حق إنساني وضرورة اقتصادية
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ا�ضتقر عقد التاأمين التقليدي قان�نًا على منهج المعاو�ضة المالية 
له )العميل( حيث  والم�ؤَمن  الم�ؤَمن )ال�ضركة(  بين طرفين هما 
خ�سائر  بنقل  العقد  �سروط  وح�سب  حدة  على  له  موؤَمن  كل  يقوم 

خطر معين: 
- معل�م ن�عه ومقداره محتمل وق�عه.

- معل�م ن�عه ومقداره م�ؤكد وق�عه مجه�ل وقته. 
الجهة  هذه  وتتحمل  التاأمين(،  �ضركة  )الم�ؤَمن/  ما  جهة  اإلى 
المادية  الخ�ضائر  زمنية محددة  فترة  العقد وخالل  بم�جب هذا 
التاأمين(  )مبلغ  العقد  في  ومحدد  معل�م  اأق�ضى  بحد  المحتملة 
العقد  �ضريان  فترة  خالل  له  للم�ؤَمن  الخطر  هذا  تحقق  ما  اإذا 
وذلك مقابل مبلغ معل�م ومحدد )الق�ضط( يدفعه الم�ؤَمن له اإلي 

الم�ؤَمن. 
على  يق�م  الإ�ضالمي  التعاوني  اأو  التكافلي  التاأمين  اأن  حين  في 
البع�ض،  البع�ض ولبع�ضهم  الم�ضتركين بع�ضهم  التبرع بين  منهج 
حيث ي�ضترك مجم�عة من الأ�ضخا�ض الطبيعيين و/اأو العتباريين 

المعر�ضين لخطر معين : 
معل�م ن�عه ومقداره محتمل وق�عه اأو معل�م ن�عه ومقداره م�ؤكد 

وق�عه مجه�ل وقته. 
في �ضندوق بهدف جبر ال�ضرر الذي قد يقع لأي منهم في حالة 
تحقق الخطر المحدد والم��ض�ف ب�ثيقة الإ�ضتراك وذلك بالتبرع 
متفق  ماه�  بح�ضب  ال�ضرر  له  وقع  لمن  اإ�ضتراكاتهم  من �ضندوق 

مكف�ل  الم�ضترك  “ويعتبر  الإ�ضتراك  وثيقة  في  ومحدد  عليه 
من  عنده  الخطر  يتحقق  قد  لمن  وكافل  له  الخطر  تحقق  عند 

الم�ضتركين الأخرين بال�ضندوق”. 
وعليه ن�ضتطيع اأن نق�ل اأن التاأمين كعلم يعتمد هدفين:

المجتمع  في  الأفراد  ي�اجهها  قد  التي  المحتملة  المخاطر  تقليل 
التي  المت�ضابهة  المخاطر  تجميع  فنية  علمية  اإدارية  مهمة  وهي 
وهذا  ت�ض�يقية  علمية  اإدارية  مهمة  وهي  منهم  كبير  عدد  ت�اجه 
يحتاج اإلى ك�ادر متخ�ض�ضة وم�ؤهلة لإعداد الإح�ضائيات وقيا�ض 
اإحتمال وق�عها وعليها يتم  ن�ضب التكرار ودرا�ضة نتائجها ون�ضبة 
الأخطار  قيم  لتخفي�ض  النقدية  الأفراد  م�ضاهمات  ن�ضبة  و�ضع 
المادية حال تحققها لأي منهم وه� جزء من مهام �ضركات التاأمين 
اأو المكاتب الإ�ضت�ضارية الم�ضاندة المتخ�ض�ضة في هذا المجال.    

ال�صوؤال هنا:
• هل عقد التكافل اأو التاأمين التعاوني عقد تبرع مح�ض اإبتداء؟

فيه؟. الرج�ع  يج�ز  فهل  اإبتداء  مح�ض  تبرع  عقد  كان  • فاإذا 
تبرع؟ عقد  ي�ضبح  ومتي  فماه�  كذلك  يكن  لم  • فاإن 

تن�ض عق�د التكافل فيما تن�ض على: 
اإلغاء  حالة  في  اإ�ضتراكه  من  جزء  ا�ضترداد  في  الم�ضترك  اأحقية 

وثيقته قبل انتهاء فترة الإ�ضتراك الأ�ضا�ضية.
اأن الم�ضترك ي�ضترد جزء من الإ�ضتراك في  وال�اقع العملي ي�ؤكد 

حالة اإلغاء ال�ثيقة. 

أجر الشركة
 المديرة..

�صراج الهادي قريب اهلل.....
الأمين العام لالإتحاد العالمي ل�صركات التكافل والتاأمين الإ�صالمي
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في  يتحقق  قد  الذي  الفائ�ض  ا�ضترداد  في  الم�ضتركين  اأحقية   
والقان�نية  والفنية  التعاقدية  التزاماته  �ضداد  بعد  ال�ضندوق 

التنظيمية التي تقرها الدولة.
وال�اقع العملي ي�ؤكد اأن الم�ضتركين يح�ضل�ن على جزء من فائ�ض 

عمليات ال�ضناديق وبن�ض القان�ن في بع�ض الدول. 
ما  وهل جائز  فيه  الرج�ع  يج�ز  فهل  تبرع مح�ض  كان عقد  فاإن 

ذكرناه �ضابقًا؟.
اأو  التكافل  عقد  اأن  الق�ل  ن�ضتطيع  العملي  ال�اقع  اإلى  بالنظر 
ه�عقد  واإنما  اإبتداء  مح�ض  تبرع  عقد  لي�ض  التعاوني  التاأمين 
عند  التبرع  بنية  م�ضم�ل  تعاوني  �ضندوق  في  وم�ضاركة  اإ�ضتراك 

تحقق الخطر لأي من الم�ضاركين.
لي�ض  ابتدء  ال�ضندوق  في  الم�ضترك�ن  مايدفعه  اأن  اآخرى  ب�ضيغة 
اأننا  بدليل  محدد،  لغر�ض  �ضندوق  في  اإ�ضتراك  ه�  واإنما  تبرعًا 
ال�ضندوق  فائ�ض  من  ون�ضبة  الإ�ضتراك  من  )ن�ضبة(  جزء  نرد 
للم�ضتركين في حالة الخروج من ال�ضندوق قبل نهاية فترة التعاقد 
)الإ�ضتراك( وعند انتهاء ال�ضنة المالية والغر�ض الذي اأن�ضئ من 

اأجله ال�ضندوق. 
الخطر  ووق�ع  تحقق  عند  فقط  وحقيقة  فعليًا  يتحقق  التبرع  واأن 
المبلغ  فيك�ن  الم�ضتركين  من  لأي  التكافل  وثيقة  في  المحدد 
من  فعليًا  به  المتبرع  المبلغ  ه�  لهم  الخطر  تحقق  لمن  الم�ضدد 

مجم�ع الم�ضتركين في ال�ضندوق كل ح�ضب ح�ضته ال�ضائعة فيه.
وعليه قد يمكننا تعريف عقد التكافل اأو التاأمين التعاوني الإ�ضالمي 

باأنه : 
تعاوني  �ضندوق  في  التبرع  بنية  م�ضم�ل  وم�ضاركة  اإ�ضتراك  عقد 
م�ضاعدة  منه  الغر�ض  متخ�ض�ضة  �ضركة  اإدارته  على  تق�م 
الم�ضتركين في جبر وتخفيف الأ�ضرار التي قد تلحق باأي منهم في 
حالة تحقق الخطر المحدد والم��ض�ف في وثيقة اأو عقد التكافل 

وذلك ح�سب ال�سروط المن�سو�ض عليها في هذا العقد.  
هذا ال�ضندوق وح�ضب اأهدفه المعلنة يحتاج اإلى �ضركة متخ�ض�ضة 
وكادر فني م�ؤهل لإدارته. ونتيجة لطبيعة عقد التكافل اأو التاأمين 
التكافل  بالن�ضبة ل�ضركات  التعاوني الإ�ضالمي فاإن مفه�م الإدارة 
يختلف عن مفه�مها بالن�ضبة لل�ضركات التقليدية، اأهمه اأن ال�ضركة 
الم�ضتركين  من  ت�كيل  على  وبناء  بالنيابة  الخطر  باإدارة  تق�م 
مقابل  العقد  و/اأو  التاأمين  طلب  في  مذك�ر  ال�ثائق(  )اأ�ضحاب 

اأجر.
اإذًا المهمة الأ�ضا�ضية لل�ضركة المديرة ل�ضناديق التاأمين التكافلي 
ال�ضندوق من  ب�ضببها  اأن�ضئ  التي  الأخطار  اإدارة  التعاوني هي  اأو 
وتح�ضيلها  الإ�ضتراكات  قيم  وتحديد  الأخطار  درجة  تقييم  حيث 
التي  الح�ادث  وتقييم  التاأمين  اأو  التكافل  اإعادة  اإتفاقيات  وعقد 
تقع ومن ثم تحديد التع�ي�ضات المنا�ضبة ودفعها ومن قبل اإيجاد 
حا�ض�ب  اأجهزة  من  المكتبية  المعدات  وت�فير  وتاأثيثه  المقر 

وغيرها وتعيين العاملين.....األخ
بغ�ض  لالإدارة  مادي  مقابل  اإلي  تحتاج  وم�ضاريف  اأعمال  وهي 

النظر عن النتائج المالية التي قد ت�ضفر عنها �ضناديق التكافل في 
نهاية ال�ضنة المالية المحددة.

ومن المعل�م اأن الم�ضروفات العم�مية بالن�ضبة ل�ضركات التاأمين 
تنق�ضم اإلى ن�عين هما:

م�صروفات ت�صويقية:
عن  تختلف  ل  الم�ضمار  هذا  في  الإ�ضالمي  التاأمين  ف�ضركات 
لعر�ض  بيع  مندوبين  اإلى  حاجتها  حيث  من  التقليدية  ال�ضركات 
اأو الأثنين  اأو عم�لت  و�ضرح منتجاتها للعمالء )وهي: اإما رواتب 

معًا(.
م�صروفات اإدارية:

وهي الم�ضروفات الخا�ضة بتكاليف اإدارة عمليات التاأمين مثل:
المكاتب،  واإيجار  الفنية،  والإ�ضت�ضارات  العاملين،  اأج�ر 
من  ذلك  ي�ضتتبع  ما  وكل  المكتبية..الخ،  والأدوات  والت�ضالت، 

م�ضروفات لإدارة عمليات التاأمين.
وحيث اأن العالقة بين �ضركة التاأمين الإ�ضالمية باإعتبارها مديرة 
كما  باأجر  اإدارة  عالقة  هي  ال�ثائق  حملة  وبين  التاأمين  لعمليات 
ول�ضيما  للطرفين  معل�ًما  الأجر  هذا  يك�ن  اأن  فيفتر�ض  اأ�ضلفنا 

الطرف الثاني.
هذا الأجر يمكن اأن يك�ن في �ضكل:

1. اإ�ضتعا�ضة الم�ضروفات الفعلية على األ تزيد عن ن�ضبة محددة 
من الإ�ضتراكات المكتتبة في ال�ضنة المعنية.

اأق�ساط ال�ستراك يعلن عنها لحملة الوثائق  2. ن�سبة معلومة من 
وتك�ن اإما:

ثابتة لكل ال�ضنين.
�ضنة  كل  نهاية  في  تحديدها  ويتم  اأخرى.  اإلى  �ضنة  من  متغيرة 
لالأرقام  الح�ضابي  المت��ضط  على  بناء  تليها  التي  لل�ضنة  مالية 
وفر�ض  احتمالت  اخذ  مع  ال�ضابقة،  ال�ضنين  لم�ضروفات  الفعلية 
المت�قعة  التقديرية  الأرقام  العتبار، وكذلك  لل�ضركة في  الت��ضع 

لإ�ضتراكات ال�ضنة الجديدة، على.
�ضناديق  لتحميل  بها  ومعم�ل  عليها  متعارف  �ضيغ  ثالث  وت�جد 

التكافل باأجر الإدارة.
- �ضيغة الم�ضاربة

حيث ي�ضتقطع الأجر من فائ�ض ال�ضناديق.
- �ضيغة ال�كالة.

يدفع لل�ضركة المديرة ن�ضبة تحدد �ضن�يًا من الإ�ضتراكات.
- �ضيغة الإيجارة.

ت�ضترد ال�ضركة المديرة م�ضروفاتها الفعلية من �ضناديق التكافل 
ب�ا�ضطة  محددة  الإ�ضتراكات  من  معينة  ن�ضبة  عن  لتزيد  بحيث 

هيئة الرقابة على التاأمين.
�ضركة  كل  وتختار  اهلل  باإذن  �ضحيحة  الثالثة  الطرق  من  وكل 
والجهة  ال�ضرعية  الرقابة  هيئات  قرارات  على  بناء  ينا�ضبها  ما 

المنظمة ل�ضركات التاأمين في الدولة.
حيث تخ�ضم الم�ضروفات الإدارية )الأجر( ب�ضكل مبا�ضر اأو غير 



اإما  للم�ضتركين  والعجز  الفائ�ض  )العمليات(  من ح�ضاب  مبا�ضر 
قبل التر�ضيد اأو بعده اإن كان م�جبُا كما في �ضيغة الم�ضاربة. 

ونظراأ لأهمية وخط�رة اأعمال التاأمين ب�ضفة عامة وتاأثيرها على 
في  ت�ضنف  فاإنها  مبا�ضر  وغير  مبا�ضر  ب�ضكل  ال�طني  الإقت�ضاد 
الرقابة  ق�انين  وت�جب  مالية  �ضركات  باأعتبارها  الدول  كثير من 
ذات  تك�ن  واأن  الم�ضاهمة  ال�ضركات  من  تك�ن  اأن  ن�ضاطها  على 
اأ�ضحاب  مالءة مالية معينة وذلك ل�ضمان الجدية وحفظ حق�ق 

ال�ثائق. 
ول ن�ضتطيع تجاهل الطبيعة الب�ضرية في اأن اأ�ضحاب ال�ضركات اأيا 
كان ن�عها من ناحية الت�ضنيف القان�ني اأو الن�عي اإنما ي�ؤ�ض�ض�نها 
�ضعيًا وراء الربح، وتتاأتى ارباحهم في ال�ضركات التقليدية من ناتج 
اأو  الإ�ضالمي  التعاوني  التاأمين  �ضركات  في  اأما  التاأمين  عمليات 
تعتبر �ضناديق  المال ل يغنم وليغرم وحيث  راأ�ض  التكافلي حيث 
تتبل�ر  هنا  الربح  منهجية  فاإن  فيها  للم�ضتركين  ملك  التاأمين 
اأجر  من  المت�قع  الدخل  بين  الم�ازنة  على  الأدارة  قدرة  في 
اأم�ال  ا�ضتثمار  عائد  في  الم�ضارب  ن�ضبة  ومن  ال�ضناديق  اإدارة 
وكيفية  ال�ضناديق  لأدارة  المت�قعة  الم�ضروفات  وبين  ال�ضناديق 

تحقيق هام�ض ربح منا�ضب لأ�ضحاب راأ�ضمال ال�ضركة المديرة. 
المادي  العائد  بها  المعمول  اأجرالإدارة  فهل توفر نظم 
ال�صركة  اأ�صحاب  من  المقدم  المال  لراأ�ش  المعقول 

المديرة؟
اأ�ضحاب  اأو  )الم�ضتركين  التكافل   �ضناديق  على:  تاأثيرها  وما 

ال�ثائق(.
ال�ضركة المديرة ) اأ�ضحاب راأ�ض المال(.

في �ضيغة الم�ضاربة حيث ي�ضتقطع الأجر من فائ�ض ال�ضناديق:
تنتظر ال�ضركة المديرة حتى نهاية ال�ضنة المالية ومعرفة اأر�ضدة 
م�ضروفاتها  اإ�ضتعا�ضة  باإمكانها  كان  مااإذا  لتقرر  ال�ضناديق 

الإدارية خالل ال�ضنة المعنية اأم ل.
في العادة ل تحقق �ضناديق التاأمين فائ�ضًا في ال�ضنة الأولى وربما 

الثانية.
تتحمل ال�ضركة المديرة كل الم�ضروفات الإدارية لل�ضن�ات الأولى 

على اأمل تحقيق فائ�ض في ال�ضن�ات الالحقة.
القر�ض  البديلة لإ�ضتثمار  الفر�ضة  المديرة تكلفة  ال�ضركة  تتحمل 
العجز  تحقق  حالة  في  لل�ضناديق  تمنحه  قد  الذي  الح�ضن 

بال�ضناديق في ال�ضن�ات الأولى.
اإذا ا�ضتمر تحقق العجز فقد ل ت�ضتطيع ال�ضركة تغطية م�ضروفاتها 
ول ا�ضترداد قر�ضها وقد يتاآكل راأ�ض المال القان�ني لل�ضركة نتيجة 
لذلك وفي هذه الحالة قد تطالبها ق�انين الرقابة والإ�ضراف ب�ضخ 

اأم�ال جديد ليت�افق راأ�ض المال مع متطلبات القان�ن.
اأم�ال جديدة  قادرون على �ضخ  المال  راأ�ض  اأ�ضحاب  يكن  لم  اإن 
لدعم راأ�ض المال القان�ني فقد ل ت�ضتطيع ال�ضركة الإ�ضتمرار في 

ال�ض�ق.
على  القادرة  المنا�ضبة  الكفاءات  ت�فير  ال�ضركة  ت�ضتطيع  ل  قد 

قد  مما  للم�ضتركين  المنا�ضبة  الخدمة  وتقديم  الأخطار  تقييم 
ي�ؤثرعلى اأ�ضم ال�ضركة ويلقى بظالل �ضالبة على ال�ضناديق.

تكلفتها  من  باأقل  عالية  اأخطار  قب�ل  في  ال�ضركة  اإدارة  تبداأ  قد 
في  وال�ضي�لة  المال  من  قدر  تك�ين  في  منها  رغبة  الحقيقة 
ال�ضناديق مما قد يمثل خط�رة على ال�ضناديق وي�ؤثر على تجديد 
اإتفاقيات اإعادة التكافل اأو التاأمين في ال�ضن�ات الالحقة وقد تك�ن 
نتيجة  ال�ثائق  اأ�ضحاب  بحق�ق  ال�فاء  على  النتيجة عجزال�ضركة 
لحجم المطالبات المقدمة كما وكيفًا ناهيك عن حق�ق اأ�ضحاب 

راأ�ض المال.
في  ال�ضفافية  بقاعدة  ال�ضركة  اإلتزام  عدم  اإلى  ذلك  ي�ؤدي  وقد 

ال�فاء بالمطالبات.
في حالة قدرة ال�ضركة على الإ�ضتمرار مع وج�د الكفاءات الإدارية 
والت�ض�يقية والفنية المطل�بة وتحقيق قدرًا من الفائ�ض في �ضن�ات 
لحقة ف�ض�ف ي�ضتنزف بالكامل في �ضن�ات تحققه الأولى لتع�ي�ض 
عجز  فيها  تحملت  التي  ال�ضابقة  ال�ضن�ات  عن  المديرة  ال�ضركة 
ال�ضناديق عن طريق القر�ض الح�ضن بالإ�ضافة اإلى الم�ضروفات 
عجز  جدد  م�ضترك�ن  يتحمل  وبالتالي  الم�ضت�فاة،  غير  الإدارية 

�ضن�ات �ضابقة لم يك�ن�ا فيها اأع�ضاء بال�ضناديق.
ن�ضبة ال�ضركة من الفائ�ض المحقق قد لتك�ن محددة ب�ضكل قطعي 
في بداية ال�ضنة المالية واإنما ت�ضبقها عبارة على اإل تزيد عن..... 
تقل  األ  على  بعبارة  م�ضب�قة  تك�ن  الم�زعة  الفائ�ض  ن�ضبة  اأن  اأو 

عن.... واأعتقد اأن هذا يخل بميزان ال�ضفافية في بن�د العقد.
من  متغيرة  اأو  ثابتة  ن�صبة  تحدد  حيث  الوكالة  �صيغة 

الإ�صتراكات كاأجر لأدارة ال�صناديق:
نهاية  في  ال�ضناديق  اإدارة  في  اأجرها  المديرة  ال�ضركة  تاأخذ 
اإعمال  ناتج  عن  النظر  بغ�ض  الإ�ضتراكات  من  كن�ضبة  �ضهر  كل 

ال�ضناديق.
حيث  اإلإدرة  وفن  علم  لممار�ضة  الفر�ضة  المدير  ال�ضركة  اإعطاء 
تق�م ال�ضركة بم�ازنة م�ضروفاتها الإدارية بناء على اأجر الإدارة 
الم�ضتهدف  الربح  ن�ضبة  وبالتالي  الم�ضتهدف  الإنتاج  المت�قع من 

لأ�ضحاب راأ�ض المال.
اأجر  مبلغ  زاد  كلما  الم�ضتهدف  الإنتاج  تحقق  ن�ضبة  زادت  كلما 

الإدارة المحقق من الأجر المت�قع. 
الإنتاج  زيادة  الحافزعلى  المديرة  لل�ضركة  ال�ضيغة  هذه  تقدم 
وعدد الم�ضتركين وتج�يد تقييم الأخطار وتحديد التكلفة الفعلية 
الإنتاج  لكم  مت�ازنًا  نتاجًا  الفائ�ض  تحقيق  يك�ن  حيث  للخطر 
ومهنية تقييم الأخطار وج�دة الخدمة المقدمة للم�ضتركين ولي�ض 

هاج�ضا لإ�ضتعا�ضة اأجر الإدارة.
اأكثر  اأن معيار الن�ضب في الأجر ب�ضكل عام قد يك�ن  بالرغم من 
عدًل لل�ضركة كمقابل للجهد المقدم للعملية الإنتاجية والإدارية اإل 
اأن هناك تباين في تاأثير ومردود الن�ضبة الثابتة اأو المتغيرة على 

ال�ضناديق اأواأ�ضحاب راأ�ض المال.
فقد ل تنا�ضب الن�ضبة الثابتة طم�حات ال�ضركة المديرة في المدى 
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الط�يل على الإنت�ضار اأو المناف�ضة في ال�ض�ق مع اأ�ضحاب الن�ضب 
المتغيرة �ض�اء من باب العرو�ض اأو الخدمات المقدمة.

في حين ان الن�ضبة المتغيرة قد تعطي حيزًا من المرونة لل�ضركة 
في و�ضع خطط طم�حة للت��ضع العددي والن�عي والخدمي مما قد 
ينعك�ض اإيجابا على زيادة حجم الإ�ضتراكات وتخفي�ض ن�ضبة الأجر 
لتعظيم ن�ضبة الفائ�ض القابل للت�زيع على الم�ضتركين وا�ضتخدامه 

كعن�ضر ت�ض�يقي لجذب م�ضتركين جدد.
الأجر  من  المديرة  لل�ضركة  المادي  الإ�ضتقرار  حالة  تنعك�ض 
الخدمات  مقابل  �ضهر  كل  نهاية  في  والم�ضتقطع  المحقق 
المقدمة للم�ضتركين على الثبات الن�ضبي لمعايير تقييم الأخطار 
من  الخطر  قب�ل  قرار  اتخاذ  على  القدرة  وبالتالي  الم�ضتخدمة 
على  الإكتتاب  عند  المنا�ضبة  الخطر  تكلفة  ن�ضبة  وتحديد  عدمه 
ت�ض�يقية  اأو  اإدارية  م�ؤثرات  اأي  دون  خال�ضة  وفنية  علمية  اأ�ض�ض 

اأخرى مما ينعك�ض اإيجابًا على ال�ضناديق.
وفي هذا ال�ضدد نرى اأن ل يك�ن ا�ضتقطاع اأجر الإدارة على اأ�ضا�ض 
اأن  اأي  النقدي  المحا�ضبة  اأ�ضا�ض  على  واإنما  الإ�ضتحقاق  محا�ضبة 
الإ�ضتراكات  من  ولي�ض  فعاًل  المح�ضلة  الإ�ضتراكات  من  ي�ضتقطع 
)عم�لت(  ح�افز  مع  به  التعامل  يتم  بما  اأ�ض�ة  فيها  المكتتب 
وال�ضعي  الجهد  بذل  على  لل�ضركة  تحفيزًا  وذلك  الإنتاج  مندوبي 
النقدية  ال�ضي�لة  ت�ؤثر على م�قف  ل  الإ�ضتراكات وحتي  لتح�ضيل 
اإ�ضتراكات  اإدارة من  اأجر  ال�ق�ع في خ�ضم  ولتتفادى  لل�ضناديق 

غيرمح�ضلة قد تنتهي اإلى دي�ن معدومة.
ال�ضركة  في  فاعلة  وتح�ضيل  متابعة  اإدارة  وج�د  فاأن  اأي�ضًا  وهنا 
اأي�ضًا  ولكن  فح�ضب  للتح�ضيل  لي�ض  بمكان  الأهمية  لمن  المديرة 
ب�ضداد  بال�فاء  م�ضتركيها  ليلتزم  التي  ال�ثائق  بالغاء  للت��ضية 
ُتلزم بها  ما عليهم وذلك من باب الحيطة وقبل وق�ع اأخطار قد 
ال�ضناديق من قبل ق�انين الرقابة وبالتالي ت�ؤثر على نتيجة اأعمال 

ال�ضندوق من حيث الفائ�ض اأو العجز.    
- �ضيغة الإيجارة.

الإ�ض�ضتراكات  من  معينة  ن�ضبة  التاأمين  على  الرقابة  هيئة  تحدد 
ال�ضابقة  لالأع�ام  الفعلية  الأرقام  مت��ضطات  على  بناء  المكتتبة 
كحد اأق�ضى للم�ضروفات الإدارية الفعلية التي ت�ضتعي�ضها ال�ضركة 

المديرة من اإ�ضتراكات ال�ضنة المعنية بالأجر.
ل ت�ضجع راأ�ض المال الخا�ض على الدخ�ل في اإ�ضتثمارات لإن�ضاء 
�ضركات اإدارة �ضناديق التكافل اأو التاأمين الإ�ضالمي لعدم اأو قلة 

العائد على ت�ضغيل راأ�ض المال.
لزيادة  مايبذل من مجه�د  الحافزعلى  المديرة  لل�ضركة  تقدم  ل 
وتحديد  الأخطار  تقييم  وتج�يد  الإنتاج  وزيادة  الم�ضتركين  عدد 
الفعلية للخطر حيث يك�ن المرود المبا�ضر ه� ا�ضتعا�ضة  التكلفة 
الم�ضروفات الفعلية اأما المردود الربحي فه� غير مبا�ضر ويقت�ضر 

على عائد الإ�ضتثمار.
قد ي�ؤدي هذا بال�ضركة اإلى تعظيم الم�ضروفات الإدارية الفعلية اإن 
كانت اأقل من الن�ضبة المحددة لها من الإ�ضتراكات وذلك لتت�افق 

مع الن�ضبة المحددة من الرقابة وبالتالي خلخلة مبداأ ال�ضفافية في 
المعامالت المحا�ضبية.

قد ت�ضتبقي ال�ضركة المديرة فائ�ض �ضناديق التكافل المحقق تحت 
م�ضمى اإحتياطيات وعدم ت�زيعه على الم�ضتركين اأو تاأخير الت�زيع 
اإ�ضتثماره  ع�ائد  في  الم�ضارب  ن�ضبة  من  الإ�ضتفادة  �ضبيل  على 
وبالتالى فتح فج�ة في فكر التكافل لدخ�ل الأه�اء تحت م�ضميات 

قد تخالف النية الظاهرة للفكر الإقت�ضادي الإ�ضالمي. 
كما اأن اأية قرارات قد ت�ضدر من ال�ضلطات الم�ضرفة اأو الرقابية 
على �ضركات التاأمين لزيادة راأ�ض المال على �ضبيل المثال لتعزيز 
الم�قف المالي لها ف�ض�ف تقابل من ال�ضركات المديرة بفت�ر اإن 

لم يكن اإعترا�ض حيث لعائد يرتجى لهم من ورائه.
اإن النظرة المت�ازنة بين تمكين فكر التكافل في المجتمع وعدالة 
اأجر ال�ضركات المديرة ليعزز من قيام �ضركات اإدارية قادرة على 
المقدمة  الخدمات  على  اإيجابيًا  ينعك�ض  مما  ال�ضريقة  المناف�ضة 

للم�ضتركين. 
- اإقرا�ض �ضناديق التكافل.

وفيما  الخام�ض  الإ�ضالمي  الفقهي  المجمع  مجل�ض  قرار  في  جاء 
بالتاأمين  للعمل  التف�ضيلية  الم�اد  ل��ضع  بالن�ضبة  اأ�ض�ض  من  يراه 
المخاطر  تجاوزت  اإذا  اأنه  الخام�ض(،  )الأ�ضا�ض  التعاوني 
الدولة  فتقوم  الأق�ساط  زيادة  ي�ستلزم  قد  بما  ال�سندوق  موارد 

والم�ضترك�ن بتحمل هذه الزيادة. 
القر�ض الح�ضن ور�ضيد ال�ضناديق النقدي. 

العجز في اأي من �ضناديق التكافل يعني اأن ال�ضندوق اأ�ضبح غير 
قادر علي ال�فاء بالتزاماته وبالغر�ض الذي اأن�ضئ من اأجله. 

اأن  الم�ضتركين  على  نظريًا  المفتر�ض  من  فاإنه  الحالة  هذه  في 
اأ�ضحاب  اأنهم  طالما  المتحقق  النقدي  العجز  ب�ضداد  يق�م�ا 
ال�ضندوق وهم الم�ضتفيدون من اإ�ضتمراريته، اإل اأن ال�اقع العملي 
فعليًا  تق�م  التي  هي  المديرة  ال�ضركة  اأن  حيث  غيرذلك  يق�ل 
الح�ضن  القر�ض  �ضبيل  على  المال  من  مبلغًا  ال�ضندوق  باإقرا�ض 

بالرغم من:
 1.  اإحتمال عدم �ضداده في حال تراكم العجز.
 2. �ضياع الفر�ضة البديلة لإ�ضتثمار هذا المال.

 وذلك لعدة اأ�ضباب اأهمها: 
من ال�ضعب عمليًا تح�ضيل هذا العجز من الم�ضتركين. 

وا�ضتمرارية  دفع  في  المال(  راأ�ض  اأ�ضحاب   ( ال�ضركة  م�ضاهمة 
الفكر التكافلي والتعاوني. 

اإ�ضتمرارية  في  فيها  والعاملين  والعملية  الفعلية  ال�ضركة  م�ضلحة 
ال�ضندوق.

اإقفال  عادة يتم اكتمال الميزانية بعد �ضهر على الأقل من تاريخ 
ال�ضنة المالية والتي غالبًا ما تبدء في 1 يناير.... وتنتهي في 31 
دي�ضمبر من نف�ض ال�ضنة الميالدية، وهكذا الحال لغالبية ال�ضركات 
وتت�ضح  ن�ضاطها  طبيعة  عن  النظر  بغ�ض  الخا�ضة  والم�ؤ�ض�ضات 
اأرقام نتائج اأعمال ال�ضنة ربحًا كان اأوخ�ضارة وبالن�ضبة ل�ضناديق 
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التأمين اإلجباري أو اإللزامي :

 هو ذلك النوع من التاأمني الذي يفر�سه القانون ويلزم به كل من ميتلك مركبة تتحرك على الطرقات 

وهذا النوع من التاأمني يغطي م�سوؤولية املوؤمن له و�سائق املركبة جتاه الغري )الطرف الثالث( عما قد 

ت�سببه لهم املركبة املوؤمنة من اإ�سابات ج�سدية اأو وفاة اأو تلف ممتلكات .

ثقافــــة 
تاأمينية

التكافل فائ�ضًا اأو عجزًا.
اأول  من  الفترة  في  التاأمين  وثائق  معظم  تجديدات  تبدء  وكذلك 
ال�ضنة  من  فبراير  اآخر  اإلى  يناير  ثم  بدي�ضمبر  مرورًا  ن�فمبر 
التكافل  وثائق  تجديد  اإ�ضتراكات  تح�ضيل  يعني  وهذا  الجديدة، 
للعام الجديد مما يعني تدفقات مالية داخلة لل�ضناديق وبالتالي 

اأر�ضدة م�جبة بالح�ضابات البنكية.
ال�ضناديق  اأعمال  نتائج  ظه�ر  تاريخ  بين  التزامن  نالحظ  وهنا 
وتاريخ بدء تجديدات ال�ثائق والتدفقات النقدية الداخلة ونت�ضاءل 
ال�ضندوق  لإ�ضتمرارية  ه�  هل  الح�ضن.  القر�ض  من  الغر�ض  عن 
لتغطية  اأم  الم�ضتركين؟  تجاه  باإلتزاماته  ال�فاء  على  وم�ضاعدته 
نقدية  اأر�ضدة  وج�د  من  بالرغم  لل�ضندوق؟  الدفتري  العجز 

م�جبة تمكن ال�ضندوق من ال�فاء بالتزاماته تجاه الم�ضتركين.
نحن متفق�ن على اأن �ضناديق التكافل لي�ضت ملك اأ�ضحاب راأ�ض 
مهمتهم  المال  راأ�ض  اأ�ضحاب  واأن  الم�ضتركين  ملك  واأنها  المال 
في  مالية  م�ضلحة  لهم  واأن  ال�ضناديق  لهذه  الح�ضنة  الإدارة 
اأ�ضحاب راأ�ض المال فقط واأنما العاملين فيها  ا�ضتمراريتها لي�ض 
واأ�ضرهم حيث باتت تعتمد في معي�ضتها علي اإدارة هذه ال�ضناديق 
عن  ال�ضناديق  عجز  حالة  في  تتاأثر  �ض�ف  الم�ضلحة  هذه  واأن 
ال�ض�ال  يقفز  وهنا  الم�ضتركين  تجاه  المالية  بالتزاماتها  ال�فاء 

الثاني األقر�ض الح�ضن متى؟ وكيف؟.
اإن ما اقترحه وبناءا على ماتقدم ه�:

اأن يك�ن القر�ض الح�ضن فقط في حالة عجز ال�ضناديق نقديًا عن 
الدفتري  العجز  ولي�ض  لها  المقدمة  الم�ضتحقة  المطالبات  �ضداد 

لل�ضناديق.
ب�ضبب  ال�ضناديق  عن  مطالبات  من  �ضداده  يتم  ما  اأن  بمعنى 
الكافي بها ه� مايعتبر قر�ض ح�ضن  النقدي  الر�ضيد  عدم وج�د 
لل�ضناديق وه� ما �ضيخفف من حجم القر�ض الممن�ح من ال�ضركة 
تجاه  ال�ضناديق  اإلتزام  من  اأي�ضا  يقلل  و  لل�ضناديق  المديرة 

ال�ضركة المديرة.  
 العنا�ضر الرئي�ضة للم�ازنة التقديرية وتحقيق اأرباح لراأ�ض المال 

تت�افق مع منهجية فكر التكافل.
 - الإنتاج المت�قع.

- الأجر المت�قع.
مبالغ الإ�ضتراكات المت�قع تحقيقها لكل ن�ع من �ضناديق التاأمين 
مبالغة  دون  وطم�حة  واقعية  ت�ض�يقية  خطة  خالل  من  التكافلي 

والكمية  الن�عية  ال�ض�ق  اأبعاد  الح�ضبان  في  تاأخذ  الأرقام،  في 
والتناف�ضية وقدرات ال�ضركة المديرة من حيث الكادر البيعي كمًا 
التكافلي  التاأمين  الفكر  الإقناع وت��ضيل  وكيفًا وفهمًا وقدرة على 
والتعاوني بنجاح، مع عدم اإغفال مهنية وخبرات وقدرات الك�ادر 

الفنية بال�ضركة في تقديم خدمات مميزة بعد البيع للم�ضتركين. 
الدخل المت�قع بناءا الإنتاج المت�قع ون�ضب الأجر المقررة بالإ�ضافة 
عن  المت�فرة  البيانات  على  بناءا  المت�قعة  الإ�ضتثمار  ع�ائد  اإلى 
المتاحة  الأ�ضتثمار  واأوعية  و�ضناديق  الإ�ضتثمار  وع�ائد  اإمكانات 
في ال�ض�ق مع اأخذ الق�انين المنظمة لإ�ضتثمارات �ضناديق التكافل 

من الأجهزة الرقابية في الإعتبار.
ت�ازن الم�ضروفات الإدارية المت�قعة مع الدخل المت�قع

من  ال�ضرورية  وال�ظائف  الإدارات  اأهم  يبرز  مرن  وظيفي  هيكل 
ك�ادر فنية واإدارية وقادر على احت�اء الم�ضتجدات ال�ظيفية عند 

الحاجة اإليها.  
تقدير الم�ضروفات ال�ضرورية المنا�ضبة لإدارة العمل دون مبالغة 

اأو تقتير. 
الأرباح المت�قعة

اأن النجاح في تحقيق فائ�ض ب�ضناديق التاأمين التكافلي والتعاوني 
يعني: 

م�ضداقية للفكر ولل�ضركة.  -
م�ضترك�ن جدد ودخل اأكبر .  -

زيادة  بال�ضرورة  يعني  ل  والإيرادات  الدخل  ن�ضبة  زيادة   -
الم�ضاريف بنف�ض الن�ضبة. 

زيادة اأرباح ال�ضركة المديرة .  -
�ضناديق  من  الم�ضتقطع  ال�كالة  اأجر  ن�ضبة  تخفي�ض  اإمكانية   -

التكافل .
بل  الالحقة   ال�ضنة  في  اأكبر  فائ�ض  تحقيق  اإحتمال  زيادة   -
ببعد  القيام  الخ�ض��ض  وجه  على  التكافلي  للتاأمين  يمكن 
وذلك  للمجتمع  والإقت�ضادية  الفكرية  المنظ�مة  في  تنم�ي 
من  الإنتاجية  الإ�ضتثمارية  الم�ضاريع  اإن�ضاء  في  بالم�ضاهمة 
اأ�ضهم هذه  اأ�ضحاب  التكافلي حيث  التاأمين  ف�ائ�ض �ضناديق 
الم�ضاريع هم اأ�ضحاب الفائ�ض بالتالي العمل على فتح قن�ات 
متجددة،  طاقات  متجددة،  عمل  فر�ض  لالإنتاج،  جديدة 
اإ�ضتقرار �ضبابي، اإ�ضتقرار عاطفي، اإ�ضتقرار اإجتماعي، زيادة 

في الدخل الق�مي ونم� وازدهار لالإقت�ضاد ال�طني.
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وَنثرَته
ملَح العتاِب المر ثانية على ُجرحي

واأعطيَت الإ�شارَة بالغناْء
ياُجوَقة ال�شبِر التي

غنَْت مع البحارةِ ال�شاعوا
مع اُلمت�شرديَن

مع ِجراحاِت الن�شاْء
اأنا َهاُهنا

اأعراُف هذا الُحَب
ِتدفع بي اإلي الجهِة الي�شاْر

واأنا
ِقبلُت ًتو�ٌشًط الأقداِر في الُدنَيا

وماَعاتبُتَها
اإلأٌَك يا َقَدري

اأُريُدَك َجنًَة
َبنَمارٍق مبثوٍثة

دوِر دوِر �شوى ال�شُ َما في ال�شُ
َتَقاُباًل  روحي

علي �ُشُرٍر
وتجري َتَحَتنا الأنهاْر!!
ولقد َعِرفُتَك اإذ َعِرفُتَك

واحدًا
ما في الجميِع �شبيُه َوجِهَك

اِدقًا �شَ
دِقَك مافي الُقلوِب �شبيُه �شِ

�َشاِمخًا
�َشمَحًا

َوغَفارًا اإذا زَل الكالْم
اأغنيَتني �شرَح الُمتوِن

حَت بي و�شِ
هَيا

َتِبعُتَك
كنُت اأعِرُف 

اأَن َخطَوَك اأجمُل الأقداِر في الُدنيا

اأَنَك َمانِحي �ُشَوَر ال�َشالْم
ُت خلَفَك ورَك�شَ
والجراُح َتُنو�ُشني
والنا�ُس و الُدنيا

َتُخوُر ُقواَي
َتهتُف بي
ُتجَدُدني

فاأرك�ُس اأ�شِبُق ال�شنوات الياْم!!
اأُحٌب ُجراَحك الغاراْت بذاكرتي

َندياٍت
جميالٍت

و�شدُقَك �شَيد الآ�شيَن
حيَن َتطيُر من عينيَك اأ�شراُب الَحماِم 

الِبي�ِس
تاأُخُذني

ِبي فاأهتْف با�شِمَك المن�شوِج من َع�شَ
َوَذاِكرِتي

اأحالمي
وهل اإَلَك يا ُعْمري هَى الأحالْم!!

اأُحٌب ظالَل هذا الوجِه
َت�شبُح في ُكرَياني

رني ُتحا�شُ
َت�شٌد مِنَافَذ الروؤيا

وَتفَتُح للمَدى روحي
فاأرَقي

قدَر ما �شَمَحْت به عيناَك
نحو مدارٍج عَزْت على الراقيَن 

بالأعواْم
َنَعْم

اأهواَك مَد الأُْفِق
عَد الرماِل

حَد الاَلنهائياِت
َجري ياَمْن ي�شتري �شَ
وُيهديني الحياَة و�شاْم

بحَق ُكلِو منَا َنَزَفْت
بطوِل طرِيقنَا عطرًا واأن�َشاَما

بحِق جراِحنا فى القلِب مازالْت
ُتغنَي

كًلَما عاٌم  م�شي ُم�شتِخلَفًا َعاَما
َوِر التي َعَبرْت  بحِق َت�شبٌِث ال�شُ

ذواِكَراَنا
بحِق َتهلٌل الُطرِق التي �َشِهرْت ُت�شاِمُرَنا

بحَق ال�شعِر
والَكلماِت و النجوى

غيومًا فى َدَفاِتِرَنا
بحًق اأثيِرَنا ال�شرَي

�شَحاكًا
يُفَتُح �شدَره اأُُفقًا
رَنا لَيطوَينَا و َين�شُ

بحق جميِل َما�شينَا
ِرَنا بحًق ربيِع حا�شِ

ترَفْق اإذ ُتعاُتِبِني
َكمَالي

اأَنني اأقَتَرَفْت يداَي خطيئَة الُنق�شاْن
واَني جئُت ثَانَيًة

اأُدٌق عليَك َباَب الُحَب والُغفَراْن
َفَهْل َتِغْفْر؟؟

على ُكٍل
اأنا اأهواَك حَد الموِت

ادقًة �شَ
َوَواِثقًة

وما في ُجَبِتي
اإل الهوى
و ال�شدُق

والإيماْن ...

ما في الُجبِّة اإال الُحب

رو�صة الحاج
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هامًا  اأمرًا  المرورية  بال�ضالمة  التعريف  يمثل   
محدودية  باإعتبار  ال�ضيارات  تاأمين  لعملية 
اأحدى  وهى  الممار�ضة  فى  بالتاأمين  المعرفة 
المع�ضالت التى ت�اجه �ض�ق التاأمين باأعتبار اأن 
للتاأمين اأوجه اخرى عديدة لتنح�ضر فى تاأمين 
ال�ضيارات وعلى اأن هناك ع�امل اأخرى من قبيل 
الطريق و�ضيانة المركبة و�ضالمة مك�ناتها مما 

الآمنة  المرورية  البيئة  معادلة  ي�ضكل جانبًا من 
تمثلت  حل�ل  عن  البحث  اإ�ضتدعى  الذى  الأمر 
و�ضركة  المرور  �ضرطة  بين  الذكية  ال�ضراكة  في 

التاأمين الإ�ضالمية .
م�ضاعد  عبدالرحمن  اأب�بكر  ك�ضف  وقد  هذا 
التاأمين  ب�ضركة  الفنية  لل�ض�ؤون  العام  المدير 
بالبن�د  تعريفية  قيادتهم لجه�د  الإ�ضالمية عن 

شركة التأمين اإلسالمية
مة وشرطة المرور

ال
س

 ال
اء

ك
شر
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الفنية ل�ثيقة تاأمين ال�ضيارات لحظة طلب 
للم�ث�قية  العمالء �ضعيًا  الخدمة من قبل 
والم�ضداقية؛ باإعتبار اأن التاأمين ممار�ضة 
ممار�ضة  حدود  معرفة  تتطلب  ح�ضارية 
الم�ضتركة  الحق�ق  فى  الغير  وحق  الحق 
اأبان  مت�ضل  �ضياق  وفى  مثاًل،  كالطريق 
مدير  الح�ضن  محمد  عبدالقادر  الأ�ضتاذ 
تاأمينًا  تقدم  �ضركته  باأن  الإنتاج  اإدارة 
بمزايا اإيجابية عديدة ل�ضائقي المركبات 
فيما يعرف ب�ثيقة تكافل ال�ضائق ال�ضامل 
بالإجراءات  الإلتزام  ل�ضرورة  داعيًا 
لطلب  تقديمها  المطل�ب  والم�ضتندات 
م�ؤكدًا  ال�ضرر،  حددوث  عند  التع�ي�ض 

اإلتزامهم ب�ضرعة الإيفاء. 
اللقاء  عن  ال�ضراكة  تمخ�ض  ذلك  ومن 
اأقامته  كالذى  التفاعلي  الجماهيري 
ع�ضان  )تاأمينك  بعن�ان  ال�ضركة 
المرور  اأ�ضب�ع  �ضمن  �ضالمتك..( 
�ضعار  تحت  2014م  للعام  العربى 
بدوران  اآمنة(.  مرورية  بيئة  )معًا  نح� 
دعا  حيث  الخرط�م  ب��ضط  القندول 
الدين رئي�ض  ال�ليد محى  العقيد �ضرطة 
الخطاأ  ال�ضمالى  لمحاربة  مرور  ق�ضم 
الأرواح  �ضالمة  على  للحفاظ  المروري 
ال�ضير  بق�اعد  واللتزام  والممتلكات 
باأن  م�ؤكدًا  العام  الطريق  واإ�ضتخدام 
تحرير  في  دورها  لينح�ضر  ال�ضرطة 
ما  بقدر  المركبات  ورقابة  المخالفات 
عالقة  تاأ�ضي�ض  ه�  الطليعى  دورها  اأن 
الق�انين،  اإلتزام  اأ�ضا�ض  على  ثنائية 
داعيًا الم�اطنين للمبادرة في التبليغ عن 
المخالفات المرورية التي تقع بعيدًا عن 
اأعين الرقابة المرورية، كما عبر عن اأن 
ال�ضل�ك المروري واإحترام ل�ائح التاأمين 

يعد اأحد اأهم �ضمات الرقي والتح�ضر، 
وفي �ضياق ذى �ضلة �ضدد خبير ال�ضالمة 
اأهمية  على  دع�ب  مرت�ضى  المهند�ض 
الخط�ات  واإتخاذ  ال�قائية  القيادة 
الإ�ضتباقية  لل�ضالمة المرورية مع الإنتباه 
النف�ضي  لالألم  لالأثر  الخفية  للع�اقب 

عن  ته�ر  الناتج  ال�قت  وف�ات  والم�ت 
التاأمين  اأهمية  باأن  مبينًا  القيادة 
لتنح�ضر في اإكمال الإجراءات القان�نية 
حامل  �ضالمة  ي�ضمن  اأنه  لجهة  ولكن 

ال�ثيقة.

التفويج اأمـــــان...
ومن ال�ضراكات الإ�ضتراتيجية بين �ضرطة 
تبنى  الإ�ضالمية  التاأمين  و�ضركة  المرور 
ال�ضيارات  تف�يج  لحمالت  الأخيرة 
عيدى  اإبان  ال�ضريع  المرور  طرق  على 
الخرط�م  واإلى  من  والأ�ضحى  الفطر 
الم�اطنين  اأرواح  �ضالمة  ل�ضمان  وذلك 
للعام  التف�يج  ت�ضمن  حيث  والمركبات 
ن�ضرات  تثقيفية  محا�ضرات  2013م 
ت�ع�ية بالميناء البرى ل�ضائقى المركبات 
ال�ضفرية وقد رافقت وف�د من ال�ضركة مع 
الأمر  المركبات  اأف�اج  المرور  �ضرطة 
الم�اطنين  من  اإ�ضتح�ضانًا  وجد  الذى 
التاأمين  ل�ضركة  ب�ضكرهم  تقدم�ا  الذين 
حد  على  الم�ضافرين  �ضديقة  الإ�ضالمبة 

تعبيرهم. 
م�صتقبل واأفاق ال�صراكة:

الإ�ضالمية  التاأمين  �ضراكة  وتعتبر 
حيث  الأهدف  متعددة  �ضراكة  والمرور 
على  الإ�ضالمية  التاأمين  �ضركة  عمدت 

التاأمين  كليات  من  طالب  اإ�ضراك 
بالجامعات ال�ض�دانية فى هذه الأن�ضطة 
�ضارحين  ال�ضركة  ب�ضعار  تزياأوا  وقد 
و�ضـــــــرورة  التاأمين  اأهمية  للجمه�ر 
ل�ضـــــــائقي  المرور  بق�اعد  الإلتزام 
كذلك  ال�ضركة  اأعتمدت  كما  المركبات 
للجمه�ر  تثقيفية  ر�ضائل  اإي�ضال  على 
الك�ميديا  ق�الـــــــب  عبر  الم�ضتهدف 

والم�ضابقات.

و�صعبة  التاأمين ال�صــالمية  �صركة 
اأ�صحاب النقل الو�صيط:

مع  ت�ا�ضل  بناء  فى  ال�ضركة  �ضرعت 
من  الر�ضمية(  )غير  الأهلية  الجماعات 
النقل  اأ�ضحاب  �ضعبة  مع  ال�ضراكة  قبيل 
ال�ضركة  اأقامت  حيث  )مدنـى(  ال��ضيط 
بم�قف  مدنى  بمدينة  جماهيريًا  ي�مًا 
الأمجاد فى فبراير الما�ضى حيث تفاعل 
الم�ضتملة  البرنامج  فقرات  مع  الجمه�ر 
على فقرات ك�ميدية وعنائية وم�ضابقات 
ح�ل التاأمين وقال ن�ضر الدين اإبراهيم 
اأن ال�ضركة  اإدار الت�ض�يق بال�ضركة  مدير 
كل  مع  والتعاون  الت�ا�ضل  اأ�ضرعة  تمد 
مع  بال�ضراكة  مرحبًا  والجهات  الفئات 
النقل  اأ�ضحاب  و�ضعبة  المرور  �ضرطة 

ال��ضيط.
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التميز
 في
 خدمة
العمالء

عبداهلل عمر محمد لطفي

اإن اأي م�ؤ�ض�ضة ت�ضتمد نجاحها وق�تها من خلق عالقة وطيدة ورا�ضخة مع عمالئها تلبي 
اأنها  ال  بالتميز  واإرتباطها  العمالء  خدمة  اأهمية  رغم  وتطلعاتهم،  اإحتياجاتهم  فيها 
ت�اجه مجم�عه من العقبات  والم�ضاكل من قبل بع�ض الم�ؤ�ض�ضات في تبعيتها الهيكلية  
الإدارك بمكانة هذا  اأنها عباره عن عبء ا�ضافي وهذا يدل على قلة  اليها  لأنه يخيل 
اأ�ضبحت  حيث  الي�م  والعالمية  المحترفة  الم�ؤ�ض�ضات  به  تتميز  الذي  الحقيقي  الكيان 

�ضروره ملحة لبد من وج�دها داخل اأي نظام  م�ؤ�ض�ضي.
وتعرف خدمة العمالء بانها هي العملية التى يتم  من خاللها تلبية  واإحتياجات وت�قعات 

العمالء بتقديم خدمه ذات ج�دة عاليه ينتج عنها ر�ضاء العمالء .
اأهمية خدمة العمالء :

اأ�ضبحت  لنها  الأول  المقام  في  الم�ؤ�ض�ضة  م�ضت�ى  على  العمالء  خدمة  اأهمية  تاأتي 
ال�ضابق حيث  الحال في  الي�م بخالف  ما كان عليه  الحديثه  الم�ؤ�ض�ضات  تمثل واجهة 
الإنتاج  مثل  الأخرى  المهام  من  لمجم�عة  الأكبر  اهتمامها  ت�لي  الم�ؤ�ض�ضات  كانت 
والمبيعات وتقليل تكلفة العمليات ومداخيلها الماديه المختلفه ومن ال�ضروري في ع�ضر 
التكن�ل�جيا والإت�ضالت دعم ون�ضر ثقافة العنايه  بخدمة العمالء  مما �ضي�ؤثر اإيجابًا  

على تط�ير منهجيات الإ�ضغاء ومتابعة ر�ضاء وت�قعات العمالء  في الم�ؤ�ض�ضات .
وبناء على ما �ضبق ن�ضت�ضف اأن خدمة العمالء ت�ضكل ميزة تناف�ضيه بين م�ؤ�ض�ضه واأخرى 
لت�ضمل   تمتد  بل   ب�ضيطه  تمثل جزئيه  لأنها  العمــــــالء   مع   التفاعل  على   تقت�ضر  ول 
اإ�ضتف�ضارات و�ضكاوى العميل وتمكينه من المعل�مه لتك�ن الروؤيه وا�ضحة في  معرفة  ن�ع 
الخدمه المقدمه له ، وهذابب�ضاطه يجعل للم�ؤ�ض�ضه  مكانة مرم�قة  في مجال ن�ضاطها ، 
ومن ما ل يدع مجاًل  لل�ضك اأن هنالك مهارات مطل�به لبد من ت�افرها لمقدمي خدمة 

العمالء  تتمثل في  الإ�ضتماع الجيد  والت�ا�ضل مع العميل .
هنالك  ع�امل  تعزز من خدمة العمالء:

الم�ؤ�ض�ضة. نم�  زياده  في  ت�ضهم  متميزة  عمالء  خدمة  تقديم   •
جدد. عمالء  وجذب  الم�ؤ�ض�ضه  عمالء  قاعدة  ت��ضيع  على  العمل   •

العمالء. ر�ضـــــــــــا  معدلت  اق�ضـــــــى  تحقيق  على  العمل   •
. م�ضاكلهم  حل  على  والعمل  العمالء  لإ�ضتف�ضارات  ال�ضريعةوالف�رية  الإ�ضتجابة   •

في  المختلفة  الت�ضال  وو�ضـــــــائل  الحديثة  اللكترونية  النظمة  من  الإ�ضتفادة   •
الت�ا�ضل مع العمالء.

ت�قعاتهم  تحقيق  م�ضــــــــت�ى  اإلى  العمالء  احتياجات  تلبية  م�ضت�ى  من  الإنتقال   •
وتطلعاتهم .

الخدمة. من  جيدة  م�ضت�يات  بتقديم  الإ�ضتمرارية  �ضمان   •
المناف�ضين. على  التف�ق   •

كـــــما  اأن  تحقيق هذه الع�امل ي�ضاعد على  معرفة اأف�ضل ال��ضائل  لأداء خدمة العمالء 
هي  اإذ  العمالء،  بين  الت�ا�ضليه  العالقات  وتق�يه  وتط�يرها  تح�ضينها  طرق  ومعرفة  
والرعاية  المزيد من الهتمام  العميل  التي يمنح من خاللها  التبادلية  العالقة  بمثاية 

وتبادل الثقه الفعالة والهادفة.
وفي خال�ضة تلم�ضنا  لأ�ض�ض  ومناهج  اإدارة عالقات العمالء  نجد اأن  العن�ضر الحا�ضم 
في التميز بين م�ؤ�ض�ضة واأخرى  وه� تقديم خدمات مميزة ومبتكرة  وذلك للحفاظ على  

العالقات الجيدة مع العمالء  لأنهم اأ�ضحاب الم�ؤ�ض�ضة الحقيقي�ن.

 رئي�س ق�سم خدمات العمالء -�سركة التاأمين االإ�سالمية
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الأفراد  م�ضت�ى معي�ضة  وتح�ضين  الفقر  بمحاربة  والحك�مات  الدول  اإهتمت  القدم  منذ 
بطرق مختلفة كعمل الجمعيات التعاونية و�ضناديق الت�ضليف وغيره . ولكن خالل الربع 
العالم مما  الفقراء حتى و�ضل 20% من �ضكان  اإزداد عدد  الع�ضرين  القرن  الأخير من 
الأم�ال  وت�جيه  الم�ضكلة  تفكر في عالج هذه  الدوليه  الماليه  والم�ؤ�ض�ضات  الدول  جعل 
تجاه هذه الفئات الفقيرة للم�ضاعده في خروجها من دائرة الفقر بت�فير وتم�يل م�ضاريع 
�ضغيره منتجه للفقراء الن�ضطاء المبادرون ولالأ�ضر وال�ضباب والمراأة واأن تك�ن بقرو�ض 
و�ضلفيات ب�ضمانات مي�ضرة وهام�ض ربح ب�ضيط حتى ت�ضاهم في رفع م�ضت�ى معي�ضتهم .

مما تقدم كانت فكرة التم�يل الأ�ضغر اأو ال�ضغير اأو متناهي ال�ضغر وهي تعريفات لحجم 
الم�ضروع اأو التم�يل المطل�ب للم�ضروع . ويختلف من دولة لأخرى المبلغ المحدد لتعريف 

الم�ضروع هل �ضغير اأم اأ�ضغر اأم متناهي ال�ضغر .
م�ضروع  لقيام  المال  من  مبلغ  الم�ؤ�ض�ضة  تقدم  اأن  في  الأ�ضغر  التم�يل  فكرة  وتتمثل 
التم�يل  اأن يك�ن  اأو زيادته ويمكن  الإنتاج  اأ�ضالآ بغر�ض  اأو تم�يل لم�ضـــروع قائم  معين 
والأ�ضر  والمراأة  وال�ضباب  والمبتكرون  الن�ضطاء  للفقراء  القدرات  بناء  دعم  تقديم  في 
المنتجة بق�ضد رفع م�ضت�ى معي�ضة الفرد والجماعة والمجتمع وبالتالي الم�ضاهمة في 

النم� الإقت�ضادي للدولة .
في  كانت  قبله  وما  2000م  العام  منذ  الأ�ضغر  التم�يل  درا�ضات  بداأت  ال�ض�دان  في 
�ضبعينات القرن الما�ضي  فكرة بنك الإدخار ولكن في العام 2007م اأ�ضدر بنك ال�ض�دان 
قرارات تحث البن�ك على تقديم الأم�ال لعمليات التم�يل الأ�ضغر وحدد ن�ضبة 12% من 
المحفظة التم�يلية لكل م�ضرف ت�جه للتم�يل الأ�ضغر. وتم عمل اإدارة بالبنك المركزي 

لإدارة عمليات التم�يل الأ�ضغر وتط�يرها لت�ؤدي الدور المن�ض�د .
   ون�ضبة للمخاطر الكبيرة المت�قعة من هذا الن�ع  من التم�يل الناتجة عن قلة الخبرة 
الأخطار  مثل  الم�ضروعات  لها  يتعر�ض  قد  التى  المخاطر  ومن  الفئة  لهذه  والدراية 
المتعلقة بال�ضخ�ض كالتعثر، اوالإ�ضابة، اوال�فاة او الأخطار المتعلقة بالأعيان كالتلف، 

اأو الحريق، ال�ضرقة وغيرها ومن هنا ظهرت الحاجة لعمليات تاأمين التم�يل الأ�ضغر
ومن هنا جاءت مبادرة �ضركة التاأمين ال�ضالمية بطرح و اإ�ضدار وثيقة تامين عمليات 
اأن تمثل �ضمانًا  تاأمينية وا�ضعة يمكن  التم�يل الأ�ضغر لعمالئها �ضاملة مزايا وتغطيات 
لم�ؤ�ض�ضات التم�يل وللمم�لين على حد �ض�اء من الخطار التى قد تتعر�ض لها الم�ضروعات 
التم�يل  تاأمين  وثيقة  وعلى  الأ�ضغر  التم�يل  القبال على عمليات  اإزداد  التغطية  وبهذه 
الأ�ضغر وتم تع�ي�ض حالت وفاة وا�ضابات ونف�ق ما�ضية ودواجن بالإ�ضافة الى ان�اع تلف 

اأخرى كالحريق وغيره . 
لك�نه  الأ�ضغر  التم�يل  تاأمين عمليات  ب�ثائق  ال�عي  ن�ضر  اأهمية  اإلى  مما تقدم نخل�ض 
يمثل ترياق لحماية الأم�ال من المخاطر واإعادتها للدورة الإقت�ضادية من خالل اإ�ضترداد 

اأم�ال الم�ضروعات فى حال تعر�ضها لالأخطار التي ت�ؤدي اإلى فقدانها اأو هالكها.

وثيقة 
تأمين 
التمويل 
األصغر

عبد القادر محمد ح�سن

 مدير اإدارة االإنتاج -�سركة التاأمين االإ�سالمية



عا�سم ا�سماعيل 
�سحفي واإقت�سادي

واالقتصاد  السياسة  بين  العالقة 
عالقة وثيقة، والكثير من الصراعات 
مصالح  وراءها  تخفي  السياسية 
هذه  وتزداد  كبرى،  اقتصادية 
العالقة تعقيدا حينما يكون الفاعل 
السياسي فاعال اقتصاديا في نفس 
تتم  الحالة  هذه  مثل  في  الوقت 
معا،  وللسياسة  لالقتصاد  اإلساءة 
وال  يتطور  أن  يمكن  االقتصاد  فال 
بسبب  تتطور  أن  يمكن  السياسة 
هيمنة المال على الشأن السياسي 
وقديما حذر ابن خلدون من )الجاه 
الكثير  أفتى  كما  للمال(  المفيد 
جواز  بعدم  القدامى  الفقهاء  من 

)الجمع بين اإلمارة والتجارة(. 

حني يكون الفاعل ال�سيا�سي فاعاًل اإقت�ساديًا

السياسة واالقتصاد .. 
وجهان لعملة واحدة !!
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ف�ضل  ليمكن  النامية  الدول  فى  الإقت�ضاديين  من  عدد  ويق�ل 
اهل  بين  تداخل  وج�د  باإعتبار  ال�ضيا�ضة(  عن  )الإقت�ضاد 
الم�ضالح  على  الحفاظ  “�ضراكة” تتطلب  وال�ضيا�ضة  الإقت�ضاد 
الإقت�ضادية بدرجة اولى مبينين ان هذا التحالف يعمل ب�ض�رة 
كبيرة على تخلف بع�ض المجتمعات فى الدولة واإحتكار ال�ضيا�ضة 

لدى فئة قليلة دون م�ضاركات اأخرى . 
وزير  طه  احمد  ح�ضن  الدكت�ر  الإقت�ضادى  للخبير  ولكن 
ال�ضيا�ضة هى  ان  يق�ل  اإذ  وا�ضحة  روؤية  الأ�ضبق  بالمالية  الدولة 
فاإذا  الإقت�ضادية  الم�ضالح  تراعى  ان  لها  لبد  ولكن  الأ�ضل 
له  ال�ضيا�ضة  مطاوعة  من  لبد  مثال  قراًرا  الإقت�ضادي�ن  قرر 
على  والإ�ضرار  والدليل  بالحجة  ال�ضيا�ضيين  اإقناع  باهمية  واقر 
مع  ولكن  ال�ضيا�ضي�ن.  عليها  ي�افق  حتى  الإقت�ضادية  القرارات 
كل هذا يعتقد ان الإقت�ضاد وال�ضيا�ضية وجهان لعملة واحدة، ل 

يمكن اأن ي�ضير اأحدهما دون الآخر. 
  وتط�ر البالد �ضيا�ضيًا وتخلفها اقت�ضاديًا لن يحقق  اإ�ضتقراًرا 
ما  وه�  الجريمة  اإنت�ضار  اإلي  الإقت�ضادي  التخلف  ي�ؤدي  وربما 
يمكن مالحظته وتلم�ضه من خالل النظر لدول تعاني من تف�ضي 
وتف�قها   ال�ضيا�ضة  ف�ضل  اإلي  النهاية  في  ي�ؤ�ضر  ما  وه�  البطالة 
تحريك  اأمام   المجال  يفتح  اأن  �ضاأنه  من  وهذا  القت�ضاد  على 
البالد  تط�رت  اذا  .ولكن  ال�ضيا�ضي�ن  يرى  كيفما  القت�ضاد 
فى  ق�ًيا  اقت�ضادًا  يخلق  الأمر  فاإن  �ضيا�ضيا  وتخلفت  اقت�ضاديا 
ظاهره وه�ضًا فى ج�فه مما يعنى ظه�ر طبقة غنية واخرى فقيرة 
الم�ضاءلة  وتغيب  الف�ضاد  فيها  تتف�ضى  بيئة  خالله  من  وتظهر 
لعدم مقدرة ال�ضيا�ضة على ت�ضريع ق�انيين منظمة . ولكن يق�ل 
“�ضيا�ضة  ت�ازن  اإيجاد  من  لبد  احمد  �ضيد  الزين  القت�ضادى 
تحمى وتحارب الف�ضاد” واقت�ضاد “ي�ضكل ط�ق حماية ل�ضيا�ضة 

البالد” ويخلق فر�ض عمل لجذب ال�ضتثمار. 
ولعه�د  اأنه  القت�ضادى  الخبير  الناير  محمد  الدكت�ر  ويق�ل 
على  وايجابًا  �ضلبًا  وت�ؤثر  الإقت�ضاد  ال�ضيا�ضة  تق�د  م�ضت 
ال�ض�دان،  فى  ظاهرة  �ضغ�طًا   وت�ضكل  الإقت�ضادية  الم�ؤ�ض�ضات 
ال�ضيا�ضة  الإقت�ضاد  يق�د  ان  علمية  ناحية  الأ�ضلم من  فان  ولذا 
ولكن العالقات الخا�ضة بالدولة فى داخلها ا�ضبحت الم�ضالح 
القت�سادية فيها هى التى تعلو وت�سكل �سغوط ل�سبط العالقات 
�ضد  حماية  لها  ي�ضكل  رو�ضيا”القت�ضاد  مثال  ال�ضيا�ضية 

المتغيرات العالمية “ فالقت�ضاد له القدح المعلى . وقال الناير 
ان خطاب الرئي�ض الأخير به تغيير في المفاهيم واأن القت�ضاد 
يتقدم على ال�ضيا�ضة وله الأول�ية معتبرًا اأن هذه مفاهيم جيدة 

ولكن تبقى الم�ضكلة فى التطبيق. 
وراى الناير ان تركيبة ال�ض�دان دائما ما تهتم بالجانب ال�ضيا�ضى 
ت�ؤثر على  ال�ضيا�ضية قد  اكثر من الإقت�ضادى واحيانًا القرارات 
التطبيق  فى  ال�ض�دان  م�ضكلة  ان  ويق�ل  الإقت�ضادية،  القرارات 
فالق�انيين م�ج�دة والد�ضت�ر ي�ضكل حماية فاإذا تعار�ض قان�ن 
ي�ض�د الأعلى فاذا ال�لئى تعار�ض مع المحلى ي�ض�د ال�لئى ولكن 
اي�ضا لي�جد من يتم�ضك بحق�قه اذا كان المر بخالف ذلك. 
فى  الم�ضكلة  ولكن  وجيدة  كثيرة  لدينا خطط  نحن  الناير  وزاد 
التنفيذ خا�ضة اذا و�ضعنا برنامجا لتنفيذ عدد من الم�ضروعات 
ففى حالة التنفيذ نجد م�سروعات لم تكن مدرجة ربما ل�سغوط 
ان  وطالما  الخطة  فى  تكن  لم  م�ضروعات  ادخال  او  �ضيا�ضية 
برنامج  والن نحن مقبلين على  تنفيذ  التخطيط جيد لبد من 

خما�ضى يتطلب تكامل فى التنفيذ.
 ويرى الدكت�ر التجانى الطيب وزير الدولة بالمالية الأ�ضبق ان 
“القت�ضاد  يرون  فال�ضيا�ضي�ن  الأ�ضا�ضى  المح�ر  هى  ال�ضيا�ضة 
واقع  من  تنبع  افكارهم  النا�ض  غالبية  اأن  باإعتبار  ال�ضيا�ضى” 
وظائفهم ولكن م�ضيرة الإقت�ضاد خالل الخم�ضين عاًما الما�ضية 
ال�ضيا�ضيين كان�ا من خارج القطاع القت�ضادى  نجد ان معظم 
كبيرة  دوًل  هنالك  وقال  ال�ضياء  تحرك  التى  هى  وال�ضيا�ضة 
انظمة  و�ضع  ا�ضتطاعت  لكنها  �ضعيفة  ال�ضيا�ضية  انظمتها 
لكنها  �ضم�لية  النظمة  اكثر  من  ال�ضين  مثال  ق�ية  اقت�ضادية 
فتحت الجانب الإقت�ضادى مما اأحدث طفرة برغم من اأن النظام 
اأ�ضا�ضى ولكن حتى  ال�ضيا�ضى ظل كما ه�. فال�ضيا�ضة هى عامل 
ال�ضيا�ضة فى الأنظمة غير الديمقراطية عليها اأن تفهم الأهمية 
القت�ضادية ودورها وحتى النظمة الجيدة اذا لم تتبع �ضيا�ضات 
اقت�ضادية �ضليمة تك�ن عر�ضة لالنهيار.ولذا نجد اإن فى الأنظمة 
على  الكرا�ضى  يتبادل�ا  والحك�مة”  “المعار�ضة  الديمقراطية 
ح�ضب الأداء الإقت�ضادى اوًل ثم ال�ضيا�ضى ثانيا فالإقت�ضاد مهم 
جًدا لبقاء النظام ال�ضيا�ضى ودون اإقت�ضاد �ضليم لت�جد �ضيا�ضة 
ت�ؤدى الى ن�ع من  ال�ضليمة  ال�ضيا�ضة  �ضليمة والعك�ض ه� �ضحيح 

الإ�ضتقرار الإقت�ضادى.

مبدأ منتهى حسن النية:
يق�سي هذا املبداأ باأن يكون التعامل بني املوؤمن واملوؤمن له ب�سدق و�سفافية واأن يظهر كل منهم  عند التعاقد 

كافة احلقائق املتعلقة بالتاأمني واال يخفي اأحد الطرفني �سيئاً جوهرياً عن الطرف االآخر، وقد ي�ستمر هذا 

االلتزام اأثناء �سريان العقد ويف حالة االإخالل به من قبل اأي طرف يحق للطرف  االآخر ف�سخ العقد.

ثقافــــة 
تاأمينية
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عزة عثمان *
كبير  ولحد  اإ�ضتمراريتها  و�ضمان  التاأمين  �ضركات  نجاح  يرتبط 
من  تقدمه  بما  المرتبطة  للمخاطر  ت�ليه  الذي  الإهتمام  بمدى 
منتجات وخدمات تاأمينية خ�ض��ضًا عندما يك�ن ن�ضاطها في �ض�ق 
اإحتمال  التاأمين هي  اأن مخاطر  التناف�ض على  يت�افر فيه قدر من 
تعر�ض �ضركات التاأمين اإلى خ�ضائر غير مت�قعة وغير مخطط لها 
وبالتالي  المالية،  ال�ضركة ومالءتها  �ضلًبا على م�قع  تنعك�ض  بحيث 
و�ضعها في م�قف حرج اأمام حملة ال�ثائق وحيال ما يطلب منها من 

التزامات ب�ضكل عام.
التاأمين  �ضركات  في  واإدارتها  المخاطر  م�ضاألة  على  التركيز  بداأ   
التاأمين دوليًا  اآثار على قطاع  العالمية من  المالية  اآثار الأزمة  بعد 
وعربيًا والتي كانت بدايتها انهيار اأكبر �ضركات التاأمين الأميركية 
والم�ؤ�ض�ضات  الم�ضارف  النهيارات في  �ضل�ضلة  ثم  )AIG( ومن 

وال�ضركات المالية العالمية.   
الإ�سارة  تجدر  ال�سركات  في  المخاطر  اإدارة  نجاح  �سروط  وحول   
اإمعان النظر فى �سبع نقاط جوهرية هي: فهم جوهر  اإلى �سرورة 
واإخ�ضاعها  لل�ضركة  الفعلية  المخاطر  ومعرفة  واأن�اعها  المخاطر 
للقيا�ض،  واإخ�ضاعه  وق�ع كل مخاطرة  واإحتمال  والتق�يم،  للتحليل 
وح�ضر عالقة كل مخاطره وما تتركه من اأثر مبا�ضر وغير مبا�ضر 
اأرباح ال�ضركة ومالءتها المالية، وو�ضع برنامج دقيق يت�ضمن  على 
المخاطر،  من  الحد  اإلى  تهدف  و�ضارمة  فعالة  رقابة  اإجراءات 
واإيالء  وتفعيلها،  الداخلي  التدقيق  ودوائر  مديريات  دور  وزيادة 

اأهمية كبيرة لم�ضاألة الح�كمة وعدم التفرد في اتخاذ القرار. 
اإن تبني نظام اأو برنامج لإدارة المخاطر في ال�ضركة لي�ض مهمًا بقدر 
ما يهم اللتزام بترجمة ذلك على اأر�ض الواقع وهذا م�سروط بمدى 
القناعة الذاتية والرقابة الداخلية اأوًل ودور الهيئات الرقابية ثانيًا، 
ومن المعروف ان �ضركات التاأمين تعمل على تجميع واإدارة المخاطر 
و  والقان�نية  المالية  المخاطر  ت�ضمل  وهي  كبيرة  اأو  كانت  �ضغيرة 
ي�ؤثر  ما  وكل  الم�ظفين  و�ضالمة  واأمن  بالمنتجات  تتعلق  ومخاطر 
وتحديد  تحليلها  يمكن  المخاطر  تحديد  فبعد  ال�ضركة،  عمل  على 
الت�ضنيفات  التخفيف منه وهذه  اأو  الخطر  اإلغاء  وبالتالي  اأ�ضبابها 
اإلى اأخرى ح�ضب ال�ضركة وطبيعة عملها  للخطر تختلف من �ضركة 
التعرف  تتم عملية  اأن  فبعد  بعدة طرائق  الخطر  التعامل مع  ويتم 

على المخاطر يتم ا�ضتخدام عدد من التقنيات للتعامل معها : 
المخاطر  مع  التعامل  يتم  ل  الطريقة  هذه  وفي  الخطر:  تجنب   
اإلى ن�ضاأة الخطر حيث يتم الهروب  ت�ؤدي  اأي قرارات قد  وت�ضتبعد 

من م�اجهة المخاطر.  الحتفاظ بالخطر:  يق�ضد به اأن الم�ؤ�ض�ضه 
هذه  وتعد  حدوثه،  عند  الخطر  ظاهرة  تحمل  عاتقها  على  يقع 

الطريقة من اأكثر طرق م�اجهة الخطر �ضي�عًا.
 ت�زيع الخطر: ويعني ت�زيع الخطر اأو الم�ضاركة فيه. 

 تخفي�ض الخطر: يق�ضد بتخفي�ض الخطر اتخاذ جميع الإجراءات 
من  والحد  الخطر  م�ضببات  تحقق  فر�ض  تقليل  اأو  لمنع  الممكنة 
الأ�ضاليب  مختلف  با�ضتخدام  وذلك  تحققها  حالة  في  تاأثيرها 
العلمية والتكن�ل�جية وال��ضائل الفنية التي من �ضاأنها تقليل فر�ض 
حدوث ظاهرة الخطر وكذلك التقليل من حجم الخ�ضارة المت�قعة 
بمقت�ضى هذه  الخطر:   تح�يل  الظاهرة.  تلك  النا�ضئة عن حدوث 
الطريقة يمكن م�اجهة الخطر عن طريق تح�يله اأو نقله اإلى طرف 
�ضاحب  احتفاظ  مع  الطرف  لذلك  معين  مقابل  دفع  نظير  اآخره 

ال�ضيء م��ض�ع الخطر الأ�ضلي بملكية هذا ال�ضيء.
وتختلف اآلية عملية اإدارة الخطر باإختالف اأن�اع التاأمين ففي حالة 
اأ�ضباب  �ضهري عن  تحليل  باإجراء  نق�م  ان  يمكن  ال�ضيارات  تاأمين 
ومدى  الغيار  وقطع  ال�ضيارات  �ض�ق  ودرا�ضة  المختلفة  المطالبات 
الح�ضاءات  لجمع  بال�ضافة  منها  والمحتكر  وا�ضعارها  ت�فرها 
الالزمة من الجهات المختلفة )�ضرطة المرور – هيئة الرقابة على 
التاأمين( وفي حالة التاأمين البحري يجب جمع كل المعل�مات التي 
مالئمة  التغليف-  ن�ع  وال��ض�ل-  المغادرة  )جهة  ال�ضحنة  تخ�ض 
و�ضيلة النقل ( واي�ضًا ان�ضاء مكتب ل�ضركة التاأمين بالميناء لمراقبة 
البحري  التاأمين  ب�ثائق  الم�ؤمنة  للب�ضائع  والتفريغ  ال�ضحن  عملية 
نق�م  اأن  فيجب  الأخرى  البحري  غير  التامين  لأن�اع  بالن�ضبة  اما 
وتقليل  الأخطار  حدوث  لتفادي  الالزمة  بالإحتياطات  بالتعريف 
الخ�ضائر لكل ن�ع تاأمين على حدة واجراء تحليل �ضهري عن ا�ضباب 
الجهات  من  الالزمة  الح�ضاءات  جمع  و  المختلفة  المطالبات 

المختلفة )�ضرطة الدفاع المدني – هيئة الرقابة على التاأمين(
وختامًا وجب ان ن�ضير الى اأهمية اأن تط�ر �ضركات التاأمين التعاوني 
المخاطر  اإدارة  وممار�ضات  و�ضيا�ضات  اإ�ضتراتيجيات  على  قائم 
اإدارة  دور  وتفعيل  فيها  المرغ�ب  المخاطر  م�ضت�ى  وتحديد 
المخاطر بال�ضركات كما ان على هيئات الرقابة ال�ضير نح� تط�ير 
التاأمين  �ضركات  عمل  اإجراءات  في  النظر  وطرائق  عملها  اآليات 
�ضعيًا نح� م�اكبة التط�رات العالمية الخا�ضة باإدارة المخاطر في 
ظل الظروف المتغيرة الناتجة عن اأزمات تح�لت الإقت�ضاد وبقية 

الع�امل الم�ؤثرة.
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 نجاح شركات التأمين
49

  رئي�س ق�سم ادارة المخاطر  �سركة التاأمين اال�سالمية



50

ال�ضرقة هي ما يتم خل�ضًة في العادة، لكن �ضرقة المتحف العراقي 
و�ضح  في  تمت   2003 العام  في  للعراق  المريكي  الغزو  اأيام 
تمت  النهب  اأو  الحقيقية،  فال�ضرقة  العالم.   عي�ن  واأمام  النهار 
في الظالم وبعيدًا عن العي�ن، وكانت من ال�ضخامة بحيث اأنه ل 
قتل عدد  الم�ضروقة، حيث  القطع  بال�ضبط كم عدد  يعرف  اأحد 
الآثار.  تلك  واأهمية  العارفين بحجم  العراقيين  الآثار  من علماء 
اآثار  وي�ضم  العالم،  في  المتاحف  اأ�ضخم  اأحد  العراقي  المتحف 
للعالم  قدمت  التي  ال�ض�مرية  الح�ضارة  العالم،  ح�ضارات  اأقدم 
والحياة  الخلق  ح�ل  المده�ضة  والأ�ضاطير  والق�انين  الكتابة 

والإن�ضان التي يتردد �ضداها في معظم الح�ضارات. 
التراث  من  جزءًا  كانت  حيث  المتاحف  من  القطع  هذه  اختفت 
الإن�ضاني المفت�ح للعالم لت�ضاف اإلى مجم�عات �ضخ�ضية مخباأة 
المترفين  من  الآثار  و�ضارقي  ه�اة  اإليها  بالنظر  ويتلذذ  يتفاخر 
والمتباهين. الآثار والل�حات الفنية لكبار الر�ضامين والتذكارات 
ال�ضخ�ضية والعتيقة هي �ض�ق �ضخم وينم� با�ضتمرار، قدره مكتب 
التحقيقات الفيدرالي بح�الي �ضتة ماليين دولر في العام 2008. 
خالفًا لل�حات الفنية والتذكارات، اإذا تم العث�ر على اأي من الآثار 
الأم، ولذلك يحر�ض مقتن�ها  لبلدها  اإعادتها  الم�ضروقة فيمكن 
على اإبعادها عن اأي عين، والحتفاظ بها للمتعة ال�ضخ�ضية فقط. 
ه��ض  لأن  الأخيرة  ول  الأولى  العراقي  المتحف  حادثة  تكن  لم 
التكن�ل�جيا  انت�ضار  من  يزيد  والح�ضارة  التاريخ  بتملك  النا�ض 
العالم،  �ضيئا معتادا ومت�ضابها ح�ل  النا�ض  التي تجعل من حياة 

وحدها الأ�ضياء القديمة تمنح معنًى وميزًة.
في  ال�ض�دان  غزا  الذي  الم�ضري  الجي�ض  رافق  قرنين  نح�  قبل 
اإيطالي يدعى جي��ضيبي فرليني،  با�ضا، طبيب  عهد محمد علي 
ورفيق له يدعى �ضتيفاني في مهمة خا�ضة بهما. و�ضل الرجالن 
اإلى منطقة البجراوية التي ت�ضم اهرامات الملكات الالئي حكمَن 
الدولة المروية في عمرها الأخير. ا�ضتعمل الرجالن الديناميت 
والف�ضية.  الذهبية  كن�زها  ونهب  اهرامات  اربعة  لتفجير 
عن  المختلف  �ضكلها  لكن  اوروبا  في  الآثار  بيع  الرجالن  حاول 
يقبل  اأن  قبل  بالتزوير  اتهام  م��ضع  جعلهما  الم�ضرية  الآثار 

المتخ�ض�ض�ن ت�ضديق روايتهما. 
كما  ال�ض�دانية  الح�ضارة  على  العالم  اأعين  ال�ضرقة  هذه  فتحت 
فتحت اأعين المجرمين ل�ضرقة المزيد. جزء مما �ضرقه فرليني 

م�ج�د بمتحفي مي�نخ وبرلين باألمانيا، لكن ل اأحد يعرف كل ما 
الذي اأخذه فرليني من تلك الهرامات. والآن هنالك عدد كبير 
من الآثار ال�ض�دانية منت�ضرة ح�ل متاحف العالم قامت بالك�ضف 
اأثرية ونقلتها لمتاحف بلدانها مثل متاحف ب��ضطن  عنها بعثات 
وهمب�لدت  وبرلين  ومي�نخ  وهارفارد  والمتروب�ليتان  وبروكلين 
والل�فر والمتحف ال�طني في وار�ض� وب�زنان والمتحف البريطاني 

وليفرب�ل واوك�ضف�رد. 
الأثري  الميراث  ذات  الدول  من  وغيرها  والعراق  م�ضر  اهتمت 
و�ضاعدها  والم�ضروقة  المنه�بة  اآثارها  ل�ضترداد  بال�ضعي  الكبير 
في ذلك اتفاقية الي�ن�ضك� ب�ضاأن التدابير ال�اجب اتخاذها لحظر 
بطرق  الثقافية  الممتلكات  ملكية  ونقل  وت�ضدير  ا�ضتيراد  ومنع 
غير م�ضروعة للعام 1970 والتي حظرت )ا�ضتيراد وت�ضدير ونقل 
العام  في  واأن�ضاأت  م�ضروعة(،  غير  بطرق  الثقافية  الممتلكات 
1978 لجنة دولية حك�مية لتعزيز اإعادة الممتلكات الثقافية اإلى 
بالدها الأ�ضلية اأو ردها في حالة ال�ضتيالء غير الم�ضروع، يمكن 
اأن تلجاأ لها الدول الأع�ضاء في الي�ن�ضك� في حالة عدم ال�ضتفادة 

من الإتفاقيات الدولية الأخرى. 
اأهم هذه التفاقيات هي اتفاقية لهاي لحماية التراث في حال 
العام 1954. لكن تم تعزيزها  نزاع م�ضلح والتي تم ت�قيعها في 
ب�ضاأن  الخا�ض  القان�ن  لت�حيد  الدولي  المعهد  باتفاقية  اأي�ضًا 
الملكيات الثقافية الم�ضروقة والم�ضدرة بطرق غير م�ضروعة في 
الثقافي  التراث  لحماية  اتفاقيات  ت�قيع  تم  لحقًا   .1995 العام 
المغم�ر بالماء )2001( و حماية التراث غير المادي )2003(. 

في فبراير الما�ضي اأعلن المتحف العراقي عن اإعادة نح� خم�ضة 
اآلف قطعة من القطع الم�ضروقة البالغة خم�ضة ع�ضر األف قطعة. 
القائمة  في  الم�ضروقة  القطع  من  كبيرة  مجم�عة  اإدراج  وتم 
ي�ضدرها  للخطر  المعر�ضة  لالآثار  ط�ارئ  قائمة  وهي  الحمراء 
المجل�ض الدولي للمتاحف ت�زع على ال�ضرطة والمطارات للتعرف 

على القطع اإذا مرت عبر هذه المنافذ. 
ت�ضكل  الب�ضرية وح�ضاراتها  التي تحكي ق�ضة  العظيمة  الآثار  اإن 
الدول  هذه  اأن  ورغم  واأمريكا،    اأوروبا  في  المتاحف  اأ�ضا�ض 
ملك  تظل  اأن  يجب  لكنها  الآثار  هذه  عن  الك�ضف  في  �ضاهمت 
�ضرقة  عن  �ضنتحدث  القادمة  الحلقة  في  الأ�ضليين.   اأ�ضحابها 

الل�حات الفنية. 

ر ِبَثَمن ال ُيَقدَّ
ال�صموؤل ال�صفيع/كاتب �صيناريو

س
وا

أق
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شركة التأمين اإلسالمية ..

)سكة( الريادة

تقرير :هويدا حمزة

كثيراً ما �سمعت بع�س الزمالء يقول لبع�سهم : )نا�س التامين ديل كل �سنة بدفع 
ليهم اأ�سلو ما ح�سل دفعو لي حاجة ، حقو تجي تطق�سني  من ورا النخ�سرهم 
�سوية ( ! فاأنفجر �ساحكة واقول له:) واهلل اأنا قطعت قلبهم بالدفع، في ال�سنة 
بم�سي  ديل  االإ�سالمية  نا�س  لو من  )اأنا   : لي �ساحكا  ( فيقول  مرتين وتالتة 

المرور عديييل وبطالب ب�سحب رخ�ستك( !
اأول �سيارة رماها قدرها  كان ذلك بالطبع في بداياتي مع قيادة ال�سيارة ولعل 
في طريقي بوك�س دبل كاب )كرت كرتونة ( يتبع لجهاز االأمن ويقوده �سابط 
في منتهى التهذيب قاد �سيارتي واتجهنا لق�سم المرور الأن �سيارته )اتلجنت( 
التامين االإ�سالمية  اأ�سبح على �سركة  الم�سير والأني )المتهمة( فقد  ورف�ست 
ل�سركات   ) )جرجرة  من  �سمعنا  ما  عك�س  وعلى  ال�سيارتين  باإ�سالح  تتكفل  اأن 
ال�سركة  فرع  فاإن  الأخرى  منها  تاأمينه  بنقل  قام  بع�سهم  ان  لدرجة  التامين 
علي  وات�سل  بل  ب�سرعة  المطالبة  اإجراءاآت  واأكملت  الالزم  اأجرت  االإ�سالمية 
موظف ال�سركة وقال لي: ) يا اأ�ستاذة �سكلك مقر�سة ع�سان كدة ما جيتي �سلتي 

ال�سيك بتاعك (!!
الحياء الذي كنت اأ�سعر به واأنا في اتجاهي ل�سركة التامين االإ�سالمية عقب اأي 
حادث ربما لن اأ�سعر به مجددا بعد االأموال الطائلة التي وجدت ال�سركة نف�سها 
ملزمة ب�سدادها الأ�سحاب طلمبات الوقود التي ا�ستعلت فيها نيران )رفع الدعم 
االإقت�سادي  بالـ)البرنامج  الحكومة  �سمته  ما  �سمن  كان  الذي  الوقود(  عن 
الثالثي( الذي جعل ال�سارع ينفث غ�سبه في طلمبات الوقود رغم اأن اأ�سحابها 
االإقت�سادي  البرنامج  ذاك  في  ذنب   لهم  لي�س 
المغ�سوب عليه الذي ا�ستعلت �سرارته في ما �سمي 

باأحداث �سبتمبر 2013 .
�سركة ب�سائر لخدمات الطاقة  مثاًل تم تعوي�سها في 
13 محطة وقود 12 منها بوالية الخرطوم وواحدة 
)مليار  1330000جنيه  بمبلغ  الجزيرة  بوالية 
قيا�سية  فترة  في  جنيه  الف  وثالثون  وثالثمائة 
وقد  الطاقة  لخدمات  ب�سائر  �سركة  مدير  ح�سب 
اإ�ستلم المبلغ نائب المدير بح�سور المدير المالي 
التامين  ب�سركة  اأ�سادا  اللذين  لل�سركة   واالإداري 
االإ�سالمية ويجدر ذكر اأن جملة تعوي�سات االأحداث فاقت الع�سرة مليون جنيه .
كما اأن �سرعة االإجراءات لي�ست اأمراً غريباً على ال�سركة التي تعتبر اأول �سركة 
تامين اإ�سالمية في العالم  فقد دخلت في اإختبار م�سابه قبل ذلك اإبان اأحداث 
العنف  التي �ساحبت رحيل الدكتور/ جون قرنق حيث عو�ست ال�سركة �سيدلية 

محمد �سعيد لوحدها مبلغ 500 األف جنيه .
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نعا�س،  بقايا  تغالب  و�سنى  �سبه  وهي  ابابا  ادي�س  لنا  الحت 
وتتخل�س من رهق الليلة الما�سية، وتبتغي التاأهب الى يوم 
جديد يريد فيه اهلها ان ي�ستدركوا فيه ما فاتهم باالم�س، او 
ي�ستعدوا الى الغد..كنا زوار فجر نت�سارق النظر عبر نوافذ 
في  مكانا  موؤ�س�سها  لها  انتقى  التي  المدينة  لتلك  الطائرة 

القمة كما يختار الن�سر ع�سه في الذرى واالعالي.
ادي�س مدينة �سماء )ثالث اعلى عا�سمة في العالم( ودجاها 
ي�سرب من �سوء النجيمات )القريبة( تحتفظ الهلها بمناخ 
ال�سهور،  بع�س  في  البرودة  الى  ويميل  العام  طوال  معتدل 
مناخ المدينة حافظ على المزاج المعتدل والبارد ل�سكانها، 
الرفاق  وايدي  منفرجة،  واال�سارير  منب�سطة  فالوجوه 
كثيرا  تحتجب  التي  وال�ســـــم�س  وتحنان   ود  في  مت�سابكة 

خجلى من ان تعكر �سفو ذلك الجو والمناخ البديع.

 اأ.مالك طه
مدير تحرير �صحيفة الراأى العام

أديس أبابا..
الدجى يشرب من ضوء النجيمات القريبة
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بقايا اأ�ض�اء خافتة، وبقايا خيال علق بذاكرتي عن اأدي�ض اأبابا 
التي كانت تعني بالن�ضبة لي واأنا في �ضن�ات الطلب الولى انها 
واأنا في العتبات الولى من  الزهرة الجديدة، وكانت تعني لي 
ال�ضلم ال�ضحفي اإنها عا�ضمة القارة الإفريقية التي و�ضعت كل 
بي�ض م�ؤ�ض�ضاتها ال�ضيا�ضية في تلك العا�ضمة الجبلية الخ�ضراء، 
وقد  الفريقي،  التحاد  وحتى  الفريقية  ال�حدة  منظمة  منذ 
بعالقات  الفريقية  الثقة  هذه  الثي�بية  الدبل�ما�ضية  �ضايرت 
بقايا  اللهم ال من  القارة تقريبا،  ح�ضنة ومتميزة مع كل دول 
او  طبيعية  ل�لدة  حتميا  نتاجا  كان  اريتريا  دولة  مع  مخا�ض 

قي�ضرية- لفرق- ولكنها لي�ضت ف�ضال لم�ل�د �ضيامي.
ال�ض�دان  ان  الرواية-  �ضحت  ا�ضمع-اذا  وانا  ال�ضف  تملكني 
اهدى اثي�بيا اوائل الن�ضف الثاني من القرن الما�ضي طائرة 
او اثنين حتى تكون نواة للخطوط الجوية الثيوبية، الآن انقلب 
ال��ضع و�ضار ال�ض�دان بحاجة الى رد الدين..اثي�بيا الآن تمتلك 
العالم،  انحاء  كل  تج�ب  التي  الحديثة  الطائرات  ا�ضط�ل من 
ويكفي ان تنتظر في �ضالة المغادرة بالمطار لت�ضمع النداء عبر 
مكبرات ال�سوت يطلب من الم�سافرين عبر الخطوط الثيوبية 
جدة،  القاهرة،  نيروبي،  كيجالي،  ني�ي�رك،  الخرط�م:  الى: 
ا�سبحت  الثيوبية  الجوية  فالخطوط  الدنيا،  قارات  وكل  دبي، 
ولكن  عجب  هذا  في  ولي�ض  العالمية،  الطيران  �ضركات  من 
بحريا  منفذا  ل  والتي  المغلقة  الدولة  وهي  اثي�بيا  ان  العجب 
لها تملك ا�ضط�ل بحريا يعتبر من اكبر ال�ضاطيل البحرية في 

القارة الفريقية.
عربات الالدا الرو�ضية التي هجرها ال�ض�داني�ن منذ الثمانينات 
واوائل الت�ضعينات ما زالت لها �ضط�ة في اثي�بيا، اذ اعتمدتها 
القديمة  الم�ديالت  ورغم  نهار،  ليل  يعمل  كتاك�ضي  ال�ضلطات 
زالت  ما  الالدا  عربات  ان  ال  الزبائن  خدمة  في  تعمل  التي 
ال�ضنين  جحافل  وتهزم  والحجارة  ال�ضفلت  وتقاوم  متما�ضكة 

بمزيد من المتانة التي عرفت بها ال�ضناعة الرو�ضية.
من الماأل�ف في ادي�ض ابابا وفي المالهي والمطاعم ان تجد 
الثي�بيين يتناول�ن اللحم نيئا من الجزار مبا�ضرة والى مائدة 
في  المطاعم  من  جزء  الجزارة  بالنار،  يمر  ان  دون  الطعام 
غالب الماكن، ما على الجزار ال ان ي�زن كمية اللحم المطل�بة 
ثم تقدم الى الزبائن كاأ�ضهى طبق، احد الزمالء كان برفقتي 
ابدى ده�ضته لهذا المنظر، قلت له: لماذا تتعجب وبع�ض اهلنا 

ياأكل اإمعاء الخروف)المرارة( وهي نيئة، والمعاء اكثر اجزاء 
الج�ضم احت�اء للمر�ض.

من  مزيج  فهي  �ضيء  كل  مع  ت�ضالح�ا  ابابا  ادي�ض  في  النا�ض 
الم�ضيحية الرث�ذك�ضية والكاث�ليكية والبروت�ضتانتية وال�ضالم 
عليهم  ورهبان  الملحدين،  من  ومجم�عة  والبهائية  واليه�دية 
الخ�ض�ع والتبتل، وفتيات قادهن ح�ضنهن الى التهتك والتبذل، 
وارجل تدب م�ضرعة الى مكان العمل، واخرى متثاقلة ل تعرف 
اين تذهب فكل الطرق لديها �ض�اء، ومن امثلة الفرنجة)اذا لم 

تكن تعرف الى اين ت�ضير فكل الطرق �ض�اء(.
وال�ج�ه  وجمال،  �ضحرا  ادي�ض  على  ي�ضفي  الب�ضري  التن�ع 
ال�ضابة والج�ضاد ال�ضمهرية تطغى على ب�ؤ�ض هنا وهناك يحاول 
ان يعلن عن نف�ضه دون جدوى، ورغم هذه الف�ضيف�ضاء الب�ضرية 
ال ان حظ ادي�ض ابابا من ال�ضكان ل يماثل حظ اثي�بيا كلها، 
فبين ح�الي ت�ضعين ملي�ن ن�ضمة يت�زع�ن على الر�ض الثي�بية 
لم يختار ال ب�ضعة ماليين منهم ال�ضكنى في ادي�ض ابابا، اما 
ال�ليات  في  تت�طن  ان  ارت�ضت  فقد  منهم  العظمى  الغالبية 
والتخ�م وتبقى حيث المرعى الخ�ضيب والعي�ض ال�ضهل وتقاليد 

الع�ضيرة وم�ضارب القبيلة.
ان تك�ن اجنبيا فاأنت ل�ضت بغريب على ادي�ض ابابا، اما ان تك�ن 
�ض�دانيا فاإن ادي�ض تفتح ذراعيها لك بلهفة، والنا�ض ينظرون 
تداعب  مدمجة  واقرا�ض  وا�ضرطة  وتبجيل،  باحترام  اليك 
�ضمعك بم��ضيقى �ض�دانية واغنيات ت�ؤكد لك ت�ضبث الثي�بيين 
بالغناء ال�ض�داني، وقد يعرف الثي�بي�ن وقد ل يعرف�ن هرولة 

ال�ض�دانيين الى الغناء الثي�بي، وهذه من عجائب الثقافات.
رغم التماهي الكبير الذي يبديه الثي�بيين مع الآخر ال انهم 
�ضيء  اثي�بيا  في  الت�قيت  خ�ض��ضيتهم،،  بكامل  يحتفظ�ن 
عليه  الذي  التق�يم  عن  متخلف  الثي�بي  والتق�يم  مختلف، 
العالم، اثي�بيا بتق�يمها ما زالت في العام 2004تقريبا، ومن 
لبنته  مدر�ضية  �ضهادة  ل�ضتخراج  �ضعى  �ض�دانيا  ان  الطرائف 
ال�ض�دان،  الى  لنقلها  ت�طئة  اثي�بيا  في  البتدائية  بالمرحلة 
درا�ضتها،  �ضن�ات  للت�  اكملت  التي  ابنته  ان  المفاجاأة  وكانت 
ان  ال  منه  كان  فما  الثي�بي 2004-  التق�يم  تخرجت-ح�ضب 
التخرج ع�ضرة �ضن�ات  ال�ضهادة وطلب تقديم �ضنة  رف�ض هذه 

حتى يت�اءم والتق�يم الميالدي الذي عليه بقية البلدان.
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ادارة الخطر فى ال�صالم :
اتخاذه  عند  ال�ضخ�ض  تالزم  معن�ية  حالة  اأو  ظاهرة  الخطر 
القرارات اأثناء حياته الي�مية مما يترتب عليه حالة من ال�ضك اأو 

الخ�ف اأو عدم التاأكد من نتائج القرار.
وال�ضتعداد  المخاطر  لإدراك  نم�ذجا  يقدم  الكريم  القراآن   -
ت�قع  عندما  ال�ضالم  عليه  ي��ضف  ق�ضة  من  م�ضتمدا  لها، 
خطرا قادما »ال�ضن�ات العجاف« واقترح فكرة للتعامل معها 
)فما ح�ضدتم فذروه في �ضنبله(، هذا يعني اأن الإ�ضالم لي�ض 
�ضد مبادئ ممار�ضة اإدارة الخطر، طالما اأن هذه الممار�ضة 
لن تت�ضمن اأي عن�ضر من عنا�ضر الغرر اأو المي�ضر اأو الربا اأو 

الظلم، 
لإدارة  الرئي�ضية  المبادئ  من  مجم�عة  ا�ضتخدام  يمكن   -

الخطر الم�ج�ده في التامين التجاري، وهي: 
الأخطار،  في  والتحكم  الأخطار،  وت�ضنيف  الأخطار،  ت�ضخي�ض 
اإدارة  ونظام  الفعل،  لردود  والتخطيط  مهم،  لخطر  وال�ضتجابة 

الخطر، ونظام ت�كيد الخطر. 
يهدف تم�يل الأخطار اإلى �ضمان ت�افر م�ضادر مالية لتم�يل   - 
وق�ع  عند  الطبيعية  حالتها  اإلى  �ضركة  اأي  في  الأم�ر  ع�دة 

خ�ضارة، 
مجالت الن�ساط التي ي�ستهدفها تمويل الأخطار هي: تحديد    -
القيمة المعر�ضة للخطر، وتقدير اإجمالي تكلفة الخطر التي 
في  الم�ضاركة  برنامج  وتكلفة  الخ�ضائر،  تكلفة  من  تتك�ن 
الخطر بم�جب نظام التكافل، وتكاليف التحكم في الأخطار 
وتحديد  الإدارية،  والنفقات  الخطر  واإدارة  ومعالجتها، 

م�ضادر منا�ضبة للتم�يل م�ضبقا وقبل وق�ع اأية خ�ضائر، ويمكن 
اأن يك�ن اأحد الم�ضادر ه� الع�ائد من �ضندوق التكافل. 

نظام م�صاركة الأخطار في التكافل:
يعتمد نجاح برامج التكافل على وج�د عدد كبير من الم�ضاركين، 
ولأجل ذلك ي�ضلك مدير التكافل باتجاه الم�ضاركة في الخطر من 
خالل اآلية اإعادة التكافل، فذلك يزيد عدد الم�ضاركين، وت�ضبح 
ح�ضاب  ويمكن  ت�قعا،  اأكثر  الأخطار  في  للتحكم  الكلية  التكلفة 
من  عالية  بدرجة  م�ضارك  كل  يدفعها  اأن  يتعين  التي  الم�ضاهمة 
عبر  الأخطار  في  الم�ضاركة  ه�  المتبع  الآخر  وال�ضل�ك  الدقة. 
برامج مختلفة لت�ضكيل قاعدة اأو�ضع من الأخطار الم�ضارك فيها.

 الخطار القابله للتامين في ال�صالم:
�سروط الخطار القابلة للتامين فى ال�سريعه ال�سالميه هي :

قاعدة )الأ�ضل في الأ�ضياء الإباحة( ان يك�ن م��ض�ع التامين   -
مباحا.

يك�ن  ان  اهلل(  حرمه  ما  والحرام  اهلل  اأحله  ما  )الحالل   -
م��ض�ع التامين حالل.

وج�د قيمة مالية لم��ض�ع التامين.  -
وج�د م�ضلحة يمكن التاأمين عليها وتك�ن حقيقيه وم�ضروعه.  -

ان يكون الن�ساط قانونى و�سرعى.   -
طبقًا لقاعدة “ما يف�ضي اإلى الحرام فه� حرام” كل ن�ساط   -

ي�ؤدي لحرام غير قابل للتامين.
ي�سترط في الخطر الموؤمن منه اأن يكون محتمل الوقوع ولي�ض   -

م�ضتحيل ال�ق�ع اوم�ؤكد ال�ق�ع.

الأخطار القابلة للتاأمني يف
 قانون التأمين والتكافل السوداني 

لسنة 2003م

عقيد �ضرطه د. محمد الحاج عبداهلل م��ضي 
جامعة الرباط الوطني – كلية القت�ضاد     
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اليك�ن الخطر عمديًا اأو انتحارًا ي�قعة الم�ضتاأمن طمعا في   -
الفقهيه  القاعدة  على  ا�ضتنادا  التامين  مبلغ  على  الح�ض�ل 
لقاتل  ولي�ض  بحرمانه  ع�قب  اوانه  قبل  �ضئيا  ا�ضتعجل  من 
ل�ضنة  ال�ض�دانى  والتكافل  التاأمين  قان�ن  ن�ض  وقد  ميراث 
الغير. عن  التكافل  التيه:  الم�اد  فى  ذلك  على   2003م 
المادة)26( يقع باطاًل التكافل عن الغير ما لم يكن لم�ضلحة 
هذا الغير وي�ضتثنى من ذلك الحالت التى تك�ن فيها لدافع 
عنه. المتكافل  حياة  فى  م�ؤكدة  م�ضلحة  التكافل   اإ�ضتراك 

اإنتحار الم�ضم�ل بالتغطية. 

مزية  بدفع  التزامه  من  الم�ؤمن  ذمة  تبراأ   )1( المادة)27( 
التكافل اإذا انتحر المغطى ومع ذلك يلتزم الم�ؤمن اأن يدفع لمن 

ت�ؤول اإليهم مزية التكافل اأى ا�ضتحقاق اآخر.
بقى  اإرادته،  المغطى  اأفقد  مر�ضًا  النتحار  �ضبب  كان  اإذا    -
اأن  اإثبات  الم�ضتفيد  وعلى  باأكمله  قائمًا  الم�ؤمن  التزام 

المغطى كان وقت انتحاره فاقدًا الإرادة.
ت�ضبب الم�ضترك اأو الم�ضتفيد فى وفاة المغطى.

�ضخ�ض  تغطية  على  التكافل  عقد  ا�ضتمل  اإذا   )1( المادة)28( 
ت�ضبب  ما  متى  التزاماته  من  الم�ؤمن  ذمة  تبراأ  الم�ضترك  غير 
على  بناًء  ال�فاة  وقعت  اأو  ال�ضخ�ض،  وفاة  فى  عمدًا  الم�ضترك 

تحري�ض منه اإذا ثبت اأن الم�ضترك م�ضتفيد من تلك التغطية.
التكافل ل�ضالح �ضخ�ض غير م�ضترك كما فى  اإذا كان عقد   -
التعليمى ونح�هما فال ي�ضتفيد هذا  اأو  العائلى  التكافل  عقد 
الم�ضترك،  وفاة  فى  عمدًا  ت�ضبب  اإذا  التكافل  من  ال�ضخ�ض 
اأو وقعت بناًء على تحري�ض منه، اأما اإذا كان ما وقع من هذا 
ال�ضخ�ض مجرد �ضروع فى اإحداث ال�فاة كان للم�ضترك الحق 
قد  الم�ضتفيد  كان  ول�  اآخر،  �ضخ�ضًا  بالم�ضتفيد  ي�ضتبدل  اأن 

قبل ما ا�سترط لم�سلحته من تغطية التكافل.

امثلة لالن�صطه والمنتجات غير القابلة للتامين:
- المنتجات والأن�ضطة التي تق�م على الكح�ليات والمخدرات.

- البغاء.
- الحرام: المنتجات المحرمة.

تحرم  والن�ضب  والمي�ضر  والربا  الغرر  تت�ضمن  �ضفقة  اأي   -

تحريمًا �ضديدًا.
المبادئ  في  مريبة  تعتبر  التى  وال�ضفقات  الن�ضطة   -

الإ�سالمية، يجب ترك اأي �سيء اأو ن�ساط مريب.
- متى تق�م �ضركة التاأمين التكافلي بال�ضتثناء؟

تبيح  “ال�ضرورات  اأن  الإ�ضالمية  ال�ضريعة  في  هامة  قاعدة 
�ضركة  تقبل  قد  الأ�ضياء  بع�ض  فاإن  وبالتالي،  المحظ�رات”. 
الرقابة  هيئة  م�افقة  بعد  اإ�ضتثناًء  بتغطيتها  الإ�ضالمي  التاأمين 

ال�ضرعية.
)قان�ن  فيها  التكافل  اأو  �ضدها  التاأمين  يج�ز  التي  الأخطار   -

التاأمين والتكافل ال�ض�دانى ل�ضنة 2003م(.
ال�ضرقة،  الحريق  الناجمة عن:  الإ�ضرار  التاأمين �ضد  يج�ز   -
مخاطر النقل عم�مًا، ح�ادث ال�ضيارات، الم�ض�ؤولية المدنية 
اقت�ضادية  بم�ضلحة  يحيق  خطر  كل  �ضد  التاأمين  يج�ز   -

م�ضروعة. 
يج�ز التكافل لجبر الأ�ضرار المادية التي تنتج عن ال�فاة اأو   -
العجز اأو فقدان الك�ضب اأو الإ�ضابة اأو المعر�ض اأو لمقابلة اأي 

نفقات يك�ن الم�ضترك ملزمًا بها.
ال�سروط الباطلة في وثيقتي التاأمين والتكافل )قانون التاأمين   -

والتكافل ال�ض�دانى ل�ضنة 2003م (.
كل ما يرد في اأو وثيقة التاأمين اأو التكافل من ال�سروط الآتية:

ب�سبب  والتكافل  التاأمين  الحق في  ب�سقوط  كل �سرط يق�سي  اأ. 
مخالفة الق�انين اإل اإذا اإنط�ت المخالفة على جريمة ارتكبت 

عمدًا.
كل �سرط يق�سي ب�سقوط حق الموؤمن له اأو الم�سترك ب�سبب  ب. 
فيه  التكافل  اأو  منه  الم�ؤمن  الحادث  عن  الإبالغ  في  تاأخره 
اأن  تبين  اإذا  الم�ضتندات  تقديم  في  اأو  المخت�ضة  الجهات 

التاأخير كان ب�ضبب عزر مقب�ل.
ج. كل �سرط مطبوع لم يبرز ب�سكل وا�سح اإذا كان متعلقًا بحالة 
التكافل  اأو  التاأمين  اإلى بطالن عقد  من الحالت التي ت�ؤدي 

اأو�سقوط حق الموؤمن اأو الم�سترك.
الحادث  وقوع  في  اأثر  لمخالفته  يكن  لم  اأنه  تبين  �سرط  كل  د.   

الم�ؤمن منه اأو التكافل فيه.

عقيد �ضرطه د. محمد الحاج عبداهلل م��ضي 
جامعة الرباط الوطني – كلية القت�ضاد     
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 كيف ولماذا؟؟
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خبير في هند�صة ال�صالمة المهنية وال�صناعية
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لم�صتخدمي  تحدث  التي  وكوارثها  المرور  حوادث  اإن 
كبيرًا  هاج�صًا  ت�صكل  ومتكررة  كبيرة  ب�صورة  الطرقات 
المركبات  ل�صائقي  الم�صكالت  من  العديد  في  يت�صبب 
والى  الإ�صرة  اإلى  اآثارها  تمتد  بل  الطرقات  وم�صتخدمي 
الإقت�صاد والإنتاجية و على الرغم من اأنه ل يمكن تجنبها 
اأو التخل�ش منها ب�صورة نهائية فقد اأ�صبح بالإمكان- في 
وهناك  الحوادث،  وخطورة  عدد  من  الحد   - الأيام  هذه 

الكثير من الأ�صباب التي توؤدي الي الحوادث..
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الأحد  غالباً  المرورية  الحوادث  تحدث 
�سببين :

الإجراء  مخالفة  ه�  و  اآمن  الغير  ال�ضل�ك 
ب�ضبب  عليه،اأو  والمتعارف  المتبع  الآمن 
الظرف  عن  عبارة  وهي  اآمنة  غير  حالة 
اإمكانيات حدوث ال�ضرر  الذي تتنامي فيه 
غير  �ضل�كيات  تراكم عدة  تك�ن  ما  وعادة 

اآمنة.
�ضيئ  المروري  الحادث  اأن  يعتقد  معظمنا 
�ضبه حتمي ال�ق�ع واأن الإمعان في ال�ضل�ك 
ال�قائي ت�ضييع لل�قت والجهد ولكننا نغفل 
الخفية  الع�اقب  هي  و  مهمة  حقيقة  عن 

)الغير ظاهرة( للحادث المروري :
في  فعالة  م�ضاعدة  التاأمين  ي�ضاعد    -
علي  المترتبة  المادية  ال�ضرار  تخفيف 
بامانة  لي  قل  لكن  و  المرورية  الح�ادث 
بدون  اأعمالي  �ضاق�ضي  ي�م من عمري  كم 
اإ�ضتعارة  اأو  الأجرة  ب�ضيارات  اأو  �ضيارتي 
حالة  في  �ضيئًا  عنها  اأعرف  ل  �ضيارة 
ال�ضيانة  ور�ضة  داخل  لأيام  �ضيارتى  وج�د 

والطالء؟؟

�ضركة  يجعل  الح�ادث  وق�ع  -     تكرار 
الق�ضط  قيمة  رفع  على  مرغمة  التاأمين 
ال�ضن�ي ن�ضبة لإرتفاع معدل الخطر ب�ق�ع 

الأ�ضرار من قبل الم�ؤمن له.

اإلحاق  للح�ادث  المتعدية  الآثار  من       -
اأ�ضرته  وتفقد  ب�ضخ�ض  الج�ضماني  ال�ضرر 
بذلك عائلها ال�حيد - ربما- اأو اأن يق�ضي 
بقية حياته على كر�ضي متحرك مما يترك 
اآثارًا نف�ضية عميقة الأثر على اأ�ضرته وربما 
ي�ضطر البناء ال�ضغار للعمل في �ضن مبكرة 
الفاقد  فج�ة  فتزداد  الدرا�ضة  يترك�ن 
ه�ؤلء  الظروف  ت�ضطر  وربما  الترب�ي 
ال�ضغار لالإنغما�ض في ممار�ضة المخالفات 
للغبن  فعل  كرد  والإجتماعية  الأخالقية 
الم�ضتفحل من جراء اإ�ضابة والدهم وعجز 

الأ�ضرة عن الإيفاء بمتطلباتها الأ�ضا�ضية. 
ال�ض�ء  ت�ضليط  العجالة  هذه  في  �ضنحاول 
على بع�ض الحالت و ال�ضل�كيات الغير اآمنة 
ل  فاأ�ضبحنا  التكرار  بكثرة  األفناها  التي  و 

نعيرها الإهتمام الالزم ومن �ض�رها :
ذات  الكبيرة  العا�ضمة  �ض�ارع  -    فى 
بين  تربط  التي  و  المتعددة  الخطوط 
اأن  نالحظ  العا�ضمة  من  مهمه  اأجزاء 
نقاط الإنعطاف ي�سارًا اأو الدوران لالإتجاه 
المعاك�ض على �ضكل u turn ت�جد بدون 
الفا�ضلة  الجزيرة  في  تدريجي  تخن�ضر 
يفيد  حيث  )التروت�ار(  الإتجاهين  بين 
هذا التخن�ضر في المحافظة على �ضال�ضة 
ال�ضير وخ�ض��ضًا لل�ضيارات التي ت�ضير في 
ت�ضير  اأنها  يفتر�ض  والتي  الي�ضار  اأق�ضى 
ال�ضيارات  �ضرعة  من  ن�ضبيًا  اأعلى  ب�ضرعة 
والأيمن  الأو�ضط  الخطين  على  الم�ج�دة 
تنتهج  التي  الدول  كل  في  معروف  ه�  كما 
قان�ن ال�ضير اليميني، و نالحظ )الربكة(

�ضيارة  تحدثها  التي  الكبيرة  المرورية 
في  تت�ضبب  حيث  ي�ضارًا  النعطاف  تريد 
الإبطاء المفاجئ لحركة ال�ضير لكل الخط 
التي  ال�ضيارات  كل  فتنعطف  ال�ضمالي 
تحذير  بدون  لتتفاداها  اليمين  اإلى  خلفها 
ميزته  ال�ضريع  الخط  يفقد  وهكذا  كاٍف، 
وي�سبح  الثالثة  الخطوط  اأبطاأ  وي�سبح 
وتنعك�ض  اليمنى  الناحية  من  التجاوز 
القاعدة المرورية تمامًا في طريق يفتر�ض 
�ضارع  اإلى  ال�ضريع،اأنظر  للمرور  اأنه طريق 
. ال�ض�رة  لك  و�ضتت�ضح  كمثال   ال�ضتين 

اأي�ضًا نالحظ قلة   - في �ض�ارعنا الكبيرة 
الرك�ضات  �ضائقي  على  المرورية  الرقابة 
عظيمة  مرورية  )ربكة(  ي�ضبب�ن  الذين 
وباإنعطافاتهم  مركباتهم  ببطء  ال�ضاأن 
يطلق�ن  والتي  المفاجئة  )الكروباتية( 
والإ�ضم  المجازفات(   ( اإ�ضم  تندرًا  عليها 
�ضحيح تمامًا! ف�ضائق�ا الرك�ضات معظمهم 
الذين  والمراهقين  والأجانب  الأطفال  من 
وال�عي  القان�نية  الأهلية  اإلى  يفتقرون 
المركبات  هذه  مثل  قيادة  ب�ض�ابط 
ُيفرغ  اأن  ي�ضاء  من  باإ�ضتطاعة  و  الخطرة، 
اأمام  فقط  دقائق  ع�ضر  الثمين  وقته  من 
محطة البالبل باأرك�يت اأو في اأية نقطة من 
�ضارع عبيد ختم كمثال و�ضيرى اأف�اجًا من 
الإتجاه  في  ال�ضفلت  على  ت�ضير  الرك�ضات 
 )!!! المعاك�ض  الإتجاه  في  المعاك�ض)نعم 
خطرًا  م�ضببة  لل�ضارع  اليمنى  الناحية  من 
و�ضل  وقد  الم�اطنين  �ضالمة  على  ماحقًا 
ال�ضك�ت  ليمكن  درجة  الإ�ضتخفاف  هذا 
من  كثيرًا  اأن  اإلى  التنبيه  نكرر  كما  عنها، 
اأمامية  اأ�ض�اء  بدون  لياًل  ت�ضير  الرك�ضات 
ال�ض�اء  عن  ناهيك  معتمة  �ض�داء  وهي 
تعمل  ل  التي  الفرامل  اأ�ض�اء  و  الخلفية 
اإبتداءًا، و نالحظ كثرة ا�ضتعمال ال�ض�اء 
والتي  ال�مي�ض  المتقطعة  الهال�جينية 
تجاهلها،  ليمكن  ب�ضرية  اأ�ضرارًا  ت�ضبب 
ي�ضيئ�نها  الرك�ضات  �ضائقي  بع�ض  كمااأن 
تزعج  هال�جينية  با�ض�اء  الداخل  من 
اأب�ضار الركاب اأيما اإزعاج وت�ؤثر �ضلبًا على 
اأب�ضارهم واع�ضابهم ول يف�تني اأن اأذكر 
اأن معظم هذه الرك�ضات ت�ضير بدون ل�حات 
ت�ضجيل مرورية وهي دائمًا غير م�ؤمنة مما 
يجعل �ضائقها ي�ضتميت في البكاء والت��ضل 
عقب اإرتكابه لحادث  وقد مرت عق�د دون 
بقرار  الم�ضئ�لين  اأحد  علينا  يتكرم  اأن 
الح�ضارىي. الإنفالت  لهذا  حدًا  به   ي�ضع 
الكبيرة  ال�ضفرية  والبا�ضات  الحافالت   -
بقاع  �ضتى  واإلى  من  الم�اطنين  تنقل  التي 
وجليل  اأهميتها  على  والأقاليم  العا�ضمة 
زجاجها  على  دائمًا  نالحظ  خدماتها 
المعتمة  بالأل�ان  التظليل  كثرة  الأمامى 
وال�ض�ر  والزخارف  الر�ض�م  وكثرة  تمامًا 
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المعلقة  الزينة  واأدوات  والتماثيل  والدمى 
كلها اأمام ال�ضائق في كرنفال مثير للده�ضة 
الزجاج  في  الروؤية  مدى  بقيا�ض  و   ،!!!
الحافالت  من  لعدد  الكبير  الأمامي 
ليتجاوز  اأنه  وجدنا  ال�ضفرية  والبا�ضات 
�ضنتمترًا  وع�ضرين  اأوالخم�ضة  الع�ضرين 
الزجاج  اأن  رغم  الحالت  اأف�ضل  في 
 170 الـ  يتجاوز  الراأ�ضي  ط�له  الأمامي 
ل   - الكلي  �ضبه  العمى-  وبهذا  �ضنتميترًا 
من  ال�ضيارة  اأبعاد  تقدير  ال�ضائق  ي�ضتطيع 
قيادته  وت�ضبح  وال�ضفلية  العل�ية  الجهتين 
خم�ضين  اأو  ثالثين  من  اأكثر  فيها  لمركبة 
ال�ضالمة. بمعايير  وا�ضحة  مجازفة   روحًا 

يتعمدون  ال�ضيارات  �ضائقي  من  الكثير   -
باأ�ض�اء  لل�ضيارة  المرورية  الل�حة  اإ�ضاءة 
هال�جينية مل�نة )مثل ا�ض�اء الإعالنات( 
ت�ضدر  بحيث  الل�حة  ح�ل  ي�ضع�نها 
الإزعاج  ي�ضبب  متقطعًا  مل�نًا  ق�يًا  �ض�ءًا 
تليها  التي  ال�ضيارة  لقائد  البليغ  الب�ضري 
لياًل كما نلفت النظر اإلى اأن بع�ض �ضائقي 
دوارة  اأ�ض�اء  ي�ضع�ن  والأمجاد  الرك�ضات 
اأ�ضقف  على  وحمراء  زرقاء  برتقالية، 
انها  تتخيل  تجعلك  بحيث  مركباتهم 
اإ�ضعاف او رافعة عمالقة  اأو  �ضيارة �ضرطة 
وك�ضر  الت�ضلية  باب  من  ذلك  يفعل�ن  وهم 
ب�ضرعات  ال�ضباب  وجذب  الروتين 
النا�ض. حياة  على  خطرة  ولكنها   غريبة 
- ال�ضالحات التي تتم في الطرق الكبيرة 
بل�كات  وج�د  عنها  ينجم  العا�ضمة  في 
اأثناء  العمال  ي�سعها  بالط  وقطع  وطوب 
باإهمال  يترك�نها  ثم  الترميم  عمليات 
ينح�ها  اأن  دون  العمل  من  الإنتهاء  بعد 
بها  ت�ضطدم  ل  حتى  الأقل  على  جانبًا 
ان  كما  الم�ضرعة،  ال�ضيارات  اإحدى 
التي  التحذيرية  العالمات  من  الكثير 
قبل  ت��ضع  ل  الإ�ضالحات  هذه  عن  تنبئ 
اأمره  ال�ضائق  ليتدارك  كافية  م�ضافات 
ي�ضتطيع  فال  اأمامه  بها  يفاجاأ  اأن  قبل 
. الكارثة  وتجنب  اأمره  تدبير   اإح�ضان 
- ال�ض�اد العظم من �ضائقي ال�ضيارات من 
تقدير  ي�ضيئ�ن  ال�ض�دان  في  الفئات  جميع 
الإنعطاف  اأو  التخطي  عند  الم�ضافات 

حيث  الليلية  القيادة  ظروف  وليراع�ن 
فت�ضكل  الروؤية  و�ض�ح  من  الغبار  يقلل 
الجهة  من  القادمة  ال�ضيارات  اأ�ض�اء 
المت�ضخ  الأمامي  الزجاج  مع  المعاك�ضة 
والخطوط  الألوان  من  هالة  التظليل  اأو 
والطياف ت�ؤدي اإلى حدوث خطاأ في تقدير 
الح�ادث  معظم  �ضبب  وه�  الم�ضافات 
الليلية، فاأحيانًا يعبر �ضائق)كارو( الطريق 
والأ�ض�اء  الكثيف  الغبار  في�ضاهم  ال�ضريع 
وج�د  وعدم  الروؤية  مدى  وقلة  المتناثرة 
)الكارو(  في  لل�ض�ء  عاك�ضة  اأ�ض�اء 
درجة  رفع  فى  ذلك  كل  ي�ضاهم  العابرة، 
وتراق  الإ�ضطدام  يحدث  و  المجازفة 
الدماء وهناك ح�ادث و�ضيكة ينج� النا�ض 
النجاة عن  تك�ن  باأعج�بة وغالبا ما  منها 
الحظ  وح�ضن   المح�ضة  ال�ضدفة  طريق 
الأحيان  معظم  نجازف  نحن  ولالأ�ضف 
على  كليًا  ونعتمد  لل�ضيارات  قيادتنا  في 
الحظ وعلى ح�ضن ت�ضرف الطرف الآخر 
المرورية. ك�ارثنا  ا�ضباب  اأكبر  من   وه� 

خال�ضة :
- بما اأن معظم �ضائقي ال�ضيارات ي�ضتبعدون 
من  ذكره  تقدم  ما  لهم  يحدث  اأن  تماما 
ع�اقب ويقلل�ن من خط�رة ت�ضرفاتهم غير 
اإلى  بحاجة  فاإننا   ،unsafe act الآمنة 
برنامج ت�ع�ي جديد كليًا ي�ضع في الإعتبار 
على  المده�ضة  ال�ض�داني  ال�ضائق  قدرة 
والتمرد  المرورية  ب�ضالمته  الإ�ضتخفاف 
بعبارت  عليها  الإلتفاف  اأو  ق�انينها  على 
وجعلتنا  والت�اكل  والت�ض�يف  الطبطبة 
هذا  ي�ضتفي�ض  اأن  وينبغى  الأمم  ذيل  في 
البرنامج في ح�ضر كل اأعرا�ض ونتائج هذا 
وت�ضخي�ضها  ال�ضالمة   ثقافة  في  التده�ر 
ونف�ضية،  في�ضي�ل�جية  و  تقنية  ن�احي  من 
المعنيين  بكل  ال�ضتعانة  ذلك  ويتطلب 
للتوعية  جديد  منهج  لإ�ستنباط  والخبراء 
المخالفات. على  والمعاقبة   والإ�ضالح 

الطرق  ت�ضاميم  عر�ض  من  لبد   -
لها  عليا  لجان  على  تنفيذها  وخطط 
ظل  في  ال�ضالمة  بعلم  ودراية  معرفة 
لتراقب  للمدن  الإ�ضتراتيجي  التخطيط 

نتالفى  حتى  الأخطاء  وت�ضتدرك  وت�جه 
بع�ض  تنفيذ  في  اأخطاء  من  حدث  ما 
الدماء  من  الكثير  نتيجتها  كان  الطرق 
 وال�ضالء خلفت اأرتاًل من الثكلى واليتام.

للثقافة  جديدة  خطة  و�ضع  من  لبد   -
والجامعات  المدار�ض  في  تدر�ض  المرورية 
في  ت��ضح  الطفال  ريا�ض  فى  و  بل 
وت�ضرح  تالفيها  طرق  و  الخطار  رفق 
على  ال�ضالمة  مراعاة  اأهمية  لباقة  في 
الكيا�ضة  تت�خى  لطيفة  جرعات  �ضكل 
فالأجيال  والتعقيد،  التمحل  وتتجنب 
التعلم  على  هائلة  قدرات  لها  النا�ضئة 
التلفزي�ن  تقنيات  عبر  خ�ض��ضًا  والتطبع 
ال�ضبابية  والمنتديات  والنترنت  والفن�ن 
التي  النقاط  اأهم  من  النقطة  هذه  لعل  و 
المتقدم. العالم  بلدان  كل  عليها   تعتمد 

رخ�ضة  على  اأحد  يح�ضل  ل  اأوروبا  في   -
المعارف  ببع�ض  م�ضلحًا  يكن  لم  ما  قيادة 
ال�ضيارة  عمل  ميكانيكية  مثل  ال�ضرورية 
وظروف  اأجزائها  على  الكامل  والتعرف 
والرمال  والجليد  المطار  في  القيادة 
واأن�اعها  الإطارات  عن  المعل�مات  وبع�ض 
الإيقاف  وتقنيات  الفرامل  عمل  وطريقة 
ل�ضرعة  وفقًا  الإيقاف  زمن  و  الفجائي 
بالطريق  الإطارات  واحتكاك  ال�ضيارة 
الم�ضكرات  تاأثير  عن  المعل�مات  وبع�ض 
وال�ضعافات  والبيئة  والتل�ث  والمخدرات 
وتدليك  الم�ضاب  حمل  طرق  مثل  الأولية 
والجبائر  ال�ضناعى  والتنف�ض  القلب 
الحرائق.... واإطفاء  الجروح  وت�ضميد 

خبرات  ا�ضت�ضحاب  نحاول  ل  فلماذا  الخ 
وتط�ر  الدرا�ضات  تط�رت  اأن  بعد  النا�ض 
منهج تعليم قيادة ال�ضيارات في العالم كله.

فاعلة  ثقافة  الح�ادث  �ضد  -    التاأمين 
في  منها  النا�ض  اأفاد  قد  و  وديناميكية 
اإحدى  هي  و  ومغاربها  الر�ض  م�ضارق 
والتي تهدف  ال�ضالمة  اأ�ضلع منظ�مة  اأهم 
والتمتع  البال  وراحة  والمال  ال�قت  لت�فير 

بما تبقى فينا من اإن�ضانية. 
في  النظر  لإعادة  الأوان  اآن  قد  -    لعله 
طرق تفكيرنا فالزمان يم�ضي والك�ن يتغير 

ونحن جزء منه .
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تمنيت ال ت�ضغلنا الق�ضايا الإقت�ضادية الي�مية فكلها رغم اأهميتها و�ضرورة متابعتها يجب 
اأن ت��ضع فى ال�ضياق الأكبر لها . غير ذلك نحن ندور فى دائرة مفرغة و هذا كثيرًا ما 
يحدث فى ح�ارات ونقا�ضات و م�ؤتمرات وور�ض لكنها لي�ضت ذات طابع تراكمي ول ن�ضتفيد 
منها . وهناك مناق�ضات دورية فى كل عام تدور ح�ل ق�ضايا ثابتة ومعل�مة للجميع . هذه 
الحك�مي  الدعم  ال�ض�دان من حين لآخر عن  اإقت�ضاديي  التي تطارد  الدورية  النقا�ضات 
التعدين  عن  اأخرى  و  ال�ض�داني  والجنيه  الدولر  عن  اأحيانا  و  الإ�ضتثمار  عن  واأخرى 
والبترول . لذا لبد اأن ن�ضع هذه الق�ضايا فى �ضلة واحدة واأن يك�ن ال�ض�ؤال الأهم لكل مهتم 

بالقت�ضاد ال�ض�داني ماهي التنمية الم�ضتهدفة ون�عها ؟ واى تنمية نريد؟
الم�ارد   اإهدار  وقف  يتم  واأن  قدمية   على  ال�ض�داني  الإقت�ضاد  يقف  اأن  هي  الق�ضية 
والطاقات فية . واأن ن�ضع حدود لدوافع الإنحراف والف�ضاد. واأن ن�ضع الق�اعد المنظمة 
لالإقت�ضاد. الق�ضية  هل نريد لقت�ضادنا ان ي�ضير ح�ضب ق�اعد منظمة محركة اأم نتركه 

نهبًا لالأه�اء والم�ضالح ال�ضخ�ضية.
مايطلب من الدولة ه� اأن تق�م بجمع ال�ضرائب ونريد للجنية ال�ض�داني اأن ي�ضتعيد عافيته 
ونريد للقطاع الخا�ض ان يمار�ض دوره ال�طني . ونريد للقطاع العام ان يق�م باداء مهامه 
الهمم  �ضحذ  يتم  اأن  ونريد  الإنحراف  و  الف�ضاد  اأب�اب  كل  ن�ضد  اأن  ونريد  الإ�ضتراتيجية 

وتهيئة الم�ارد المادية والب�ضرية قبل ان نلجاأ لالإقترا�ض الخارجي.
الإنتاجية .فهى معركة  و  الإنتاج  التنمية وزيادة  الحقيقية فى هذا هى معركة  فالمعركة 
اإل بتهيئة الم�ارد ودعم الإنتاج و الإعتماد على الذات و الم�ضاركة  ل ن�ضتطيع الف�ز بها 
ال�ضعبية فى التنمية. فالتنمية ال�ضعبية يجب األ ينظر اإاليها كتط�ر خط واحد يعني التقدم 
ففى ال�اقع لي�ض كل عملية تنمية تط�رًا لالأف�ضل ولكنها فقط مجه�دات فى مجال معين. 
اإل انها تعنى فقط الإذدهار اأو القدرة على م�اجة المتطلبات و الزمات اذًا خطط التنمية 

ر�ضيد من ع�امل النجاح والإخفاق تتفاعل كلها فى اإطار م�اجهة م�ضكالت التنمية.
لذا لبد من ال�ضتفادة من الثروة الب�ضرية ال�ض�دانية فى تم�يل برامج التنمية و لبد من 
فالثروة  النف�ض  فى  الثقة  وعدم  بالحباط  تح�س�سنا  لأنها  الأجنبى   التمويل  عن  الإبتعاد 
تراجع  تزال  ول  كانت  فال�ضين  را�ضخة.  لحقائق  الأحالم  تح�يل  على  قادرة  الب�ضرية 
لتعميق  ينق�ضنا  ما  هذا  و  وال�ضرورة  الحاجة  اإلية  دعت  كلما  لها  الإقت�ضادي  النم�ذج 
اإرادة التنمية على م�ضت�ي الفرد و الأ�ضرة والجماعة  والمجتمع وتنظيم المجتمع لتحقيق 
اأكبر نفع لأكبر عدد من الم�اطنين. فالتنمية التي نريدها تنمية تعمل على زيادة النتاج 

وتخفي�ض ن�ضبة البطالة لي�ض النم� فى الدخل المالى فقط.

د.هيثم محمد الأمين
باحث اإقت�صادى

الوضع االقتصادي..
رؤية تحليلة



60

ماهو الجمال؟
– يتجدد  قديم  �سوؤال  الجمال؟  ماهو 
فال نجد له اإجابة-،الن االجابة مبهمة 
وهي – الجمال هو الجمال- فال يعرف 
فى  الجمال  ؛الأن  بالجمال  اإال  الجمال 

لمجال  ت�سييق  وتعريفة  مجال،  كل 
عن  الت�ساوؤل  مثل  الوا�سع،  الجمالي 
)الحب( نح�س بالحب و المحبة ولكن 
– لنقول  الحب  هذا  كنهه  نعرف  ال 
نحو  جميل  ميل  اأو  الحب-  هو  الحب 

قا�سرة عن  المنطوقة  واللغة  الجمال، 
.بل  والتو�سيف  التحديد   و  التعريف 
اإن االإن�سان – ذلك الكائن الجمالي –
مبدع الجمال ال ي�ستطيع ا�ستيعاب كل 
ال  .فالعين  حوا�سه  خالل  من  الجمال 

د.م�صطفى عبده    
جامعة النيلين كلية الداب

جماليات
وخلق  مت�صق  جمالي  نظام  على  الكون  وخلق  الجمال  يحب  جميُل  اهلل  اإن 
الإن�صان كائنّا جماليّا ينحو نحو الكمال لجمال دينوي ممتد لجمال اأخروي، 
فالجنة مو�صوفة بالجمال .فالجمال فى كل �صئ واأ�صل في الإبداع الإلهي 

من ل �صئ  والخلق الربانى فى كل �صئ.
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الجدران  تخترق  ول  الأطياف  كل  تري 
ت�ضتطيع  ل  الأرجل  اأن  كما  والم�ضافات، 
واليدين  الإتجاهات،   لكل  ت�ضير  اأن 
ال�ضياء،  بكل  الإم�ضاك  ت�ضتطيع  ل 
والذنين ل ت�ضتطيع �ضماع كل الذبذبات،  
كل  يتذوق  اأن  ي�ضتطيع  ل  والل�ضــــان 
�ضم  ت�ضتطيع   ل  والأنف  المتذوقات، 
هذه  العقل   ومنافذ  الم�ضم�مات،  كل 
اأين  فمن  خادعة،  بل  الح�ا�ض،قا�ضرة 
نح�ض  فكيف  الم�ج�دات؟  حقائق  تاتي 

بالجمال ؟ وه� فينا ومن ح�لنا.
الإن�ضان ذلك الكائن الجمالي المكرم:

روحه  من  فيه  ونفخ  بيديه  اهلل  خلقه 
واأ�ضجد له المالئكة وعلمه الأ�ضماء كلها، 
اأدوات  الر�ض،واأعطاه  فى  واأ�ضتخلفه 
ال�ضتخالف والإبداع،واأعطاه من �ضفات 
وخلقت  الكائنات،  له  و�ضخر  الرب�بية، 
ال�ضياء من اأجله، واودعه عقال اإبداعيا، 
الأمانة،وكرمه  وتحمل  متطلعة،  ونف�ضًا 
ورزقه من الطيبات، وجعله كائنّا جماليّا 
وعقالنيّا  واأخالقيّا  وقيميّا  مبدعّا، 
وجعله  مختارّا  كائنّا  وجعله  ومنطقيّا 
و  بالإبداع  الأر�ض  ليعمر  مبدعّا  كائنّا 
الر�ض  فى  م�ضتخلفّا  ال�ضالح  العمل 

لحياة ممتدة لالأخرة.
ن�ضمات  ي�ضتن�ضق  اأن  الإن�ضان  وعلى 
ويح�ض  الجمال،  رحيق  ويتذوق  الجمال، 
لنغمات  وي�ضتمع  الجمال،  بمالم�ض 
الجمال، ويري اأ�ضكال الجمال، وي�ضتبطن 
الكامن  وي�ضتخرج  الجمال،  ب�اطن 
الآخر  الإن�ضان  لي�ضتخرج  الكائن،  من 
الظاهري  الجمال  ب�اطن  )المتلقى( 
بمقت�ضي  ويعمل  فينفعل  والباطني 
الجمال، ويتعامل مع الجمال بكل مك�ناته 
خالل  من  كل  ي�ضت�عب  حتي  وكياناته 

ح�ا�ضه واإح�ضا�ضاته الداخلية والخارجية 
بات�ضاقاته واختاللته، والإن�ضان اإما مبدع 
الم�ضاهد  ليرتفع  )م�ضاهد(،  متلقى  او 
اإيجابي،  متلقي  اإلى  �ضلبي  م�ضاهد  من 
لي�ضارك فى العملية الإبداعية من خالل 
الإن�ضان  لي�ضبح  المت�ضاعد،  الفن  ثال�ث 
متجاوزّا  الرفيعة  العليا  الم�ضت�يات  فى 

الخطايا و الرذايا والباليا والدنايا.
وفق  درجات  �ضبع  الى  الجمال  وي�ضنف 

درجات تتعالى فيما بينها وهى: 
 – الجالل  جمال   – جالل   – )جمال 
الكمال  – جالل  الكمال  – جمال  كمال 

الكمال( – كمال 
درجات:  �ضبعة  متدنيًا  القبح  ويتدرج  
 – نكير   – منكر   – دميم   – )قبيح 

م�ضين – �ضنيع – ب�ضع(.
 – )�ضمح   : �ضبعة  الجمال  وم�ضت�يات 
 – ق�ضيم   – جميل   – مليح   – ح�ضن 

و�ضيم – وجيه (.
والقبح درجة من درجات الجمال متدنية 
لما  القبح  ول�ل  الجمال  درجات  لإظهار 
لنري  قبح  من  فالبد  الجمال،  راأينا 
على  القبح  يطغى  األ  ولكن  الجمال، 
دركاته  فى  القبح  يتدنى  واأل  الجمال، 
القبح مطل�ب  الب�ضاعة،  اإلى  حتى ي�ضل 
فى دائرة �ضغيرة كدرجة جمالية متدنية.
فالبد من �ضر حتى  تتخطى ال�ضر وانت 

تكـــــ�ن  حتى  فعله  على  قادر 
مــــــــثال  ف�ضـــــيلة  لك 

علــــيه  )ي��ضـــــــــف 
ال�ضــــــــــالم، 

وزليــــــــــــــــــــــــخا( 
لالألم  وكـــــــذلك 
لأن  �ضـــــــرورة؛ 
�ضـــرخة  الألم 

اأو  مــــــــــر�ض  اأو  انتباه ان هناك م�ضيبة 
مداواته  ت�ضـــتطيع  حتى  �ضـــــر،  اأو  قــــبح 

ومداراته و مقاومته.
الجينية  الأمرا�ض  فى  نجد  ل  ولهذا 
وال�ضرطان،  اليدز  مر�ض  مثل  )األم( 
عن  وخروج  للخاليا  تمرد  فال�ضرطان 
النظام البني�ي للج�ضم و الهيكل الجمالي 
الخارجي، اأما الإيدز فه� للخاليا وخروج 
عن النظام الحي�ي للج�ضم و الجماليات 
ات�ضاق  عن  عبارة  ال�ضحة  واأن  الداخلية 
ات�ضاق  فى  الأخري  مك�ناته  مع  الج�ضم 
ه�  الجميل  فالج�ضم  جمالي،  وتناغم 
المرا�ض  من  الخالى  المت�ضق  الج�ضم 
الج�ضدية  )ال�ضحة  والختاللت 
والنف�ضية و العقلية و الروحية( فى اأت�ضاق 
مك�ناته الربعة و تناغم هذه الجزئيات 
للج�ضد  ان  كما  متجمل،  متناغم  كل  فى 
فللمك�نات  مطالب  و  غذاءات  الماأوى 
الأخري غذاءات و مطالب اأي�ضا ليتناغم 
الج�ضم كله فى تنا�ضق متناغم متجمل . 

فالجمال مبث�ث فى الك�ن كعقد من�ضب 
والقان�ن  الك�نى  النام��ض  مع  متناغم 
فى  اأ�ضل  فالجمال  المت�ضق  الطبيعى 
البناء الك�نى ينح� نح� الكمال من خالل 
فى  الإيقاعية  م��ضيقاه  وله  الجالل، 
اأوتار  مع  ال�ضجية  العل�ية  الأنغام  اإت�ضاق 
الحياة  ترنيمة  وهى  الإن�ضانية  النف�ض 

ولحن ال�ج�د. 
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قيل لإعرابي كان ذا جتربة بالن�ضاء،  �ضف 
النحيفة  فقال:)�ضرهن  الن�ضاء  �ضر  لنا 
امل�ضرة  املمرا�ض  اللحم  القليلة  اجل�ضم 
النفرة  البطرة  ال�ضلطة  الع�ضرة  املي�ض�مة 
حربة،   ل�ضان  كاأنها  ال�ثبة،  ال�ضريعة 
غري  من  وتبكي  عجب  غري  من  ت�ضحك 
اأنف  باحلرب،  زوجها  علي  تدع�  و  �ضبب 
فى ال�ضماء واإ�ضت فى املاء عرق�بها حديد 
و�ض�تها  وعيد،   كالمها  ال�ريد،   منتفخة 
�ضديد، وتدفن احل�ضنات وتف�ضي ال�ضيئات، 
تعني الزمان على بعلها ول تعني بعلها على 
الزمان،  لي�ض فى قلبها عليه راأفة ول عليها 
خرج  واإن  خرجت  دخل  اإن  خمافة  منة 
دخلت واإن �ضحك بكت واإن بكي �ضحكت، 
ملا  تاكل  الإرعاء،  قليلة  الدعاء  كثرية 
وت��ضع ّذما، �ضيقة الباع،  مهت�كة القناع،  
حدثت  اذا  مزب�ل،  وبيتها  مهزول  �ضبيها 
بادية  املجامع  فى  وتبكى  بال�ضبع  ت�ضري 
من حجابها، نباحة عند بابها، تبكى وهي 
ظاملة،  وت�ضهد وهى غائبة، قد ديل ل�ضانها 
بالزور و�ضال دمعها بالفج�ر،  اإبتالها اهلل 

بال�يل والثب�ر وعظائم الأم�ر.
نقي�ض  عنها  اأحدثكم  التى  حبيبتى  اأما 
هذه التى يحدثكم عنها العرابي.. جميلة 
من بعيد.. مليحة من قريب.. تتل�ن بتل�ن 
ال�ضم�ض.. فهى بال�ضحى بي�ضاء و بالع�ضي 

�ضفراء كما قال ذو الرمة:
بي�صاء �صفراء قد تنازعها

             لونان من ف�صة ومن ذهب
اأحبها كل من عرفها،  �ضريفة فى ق�مها.. 
يافعًا.. وكم  اأنا فقد ع�ضقتها مذ كنت  اما 
اخلطباء  الى  ا�ضتمع  واأنا  الغرية  اأخذتني 
و�ضفها  يف  يتبارون  وال�ضعراء  والأدباء 
وح�ضنها وحبها والغريب اأن اأبي اأحبها من 
قبلي.. واإخ�تي هام�ا بها ع�ضقا من بعدي 
فاأعجب! لأب ينازع اإبنه ه�ى حمب�بته.. بل 

اإخ�ة يتجاذب�ن غرام  واحدة كل يردد يف 
ه�اها:

نقل فوؤادك حيث �شئت من الهوى
              ما احلب اإل للحبيب الأول

كم منزل يف الأر�س ياألفه الفتى
                   وحنينه دوما لأول منزل

على  فطرت  اأحدثكم  عنها  التى  حبيبتي 
وترعرت  النخ�ة..  على  وجبلت  العزة.. 
عليها  عاب�ا  اأنهم  اإل  احل�ضمة..  ثياب  فى 
و�ضمة  يح�ضب�نه  والذي  الأخدان  كرثة 
العفيفات  وج�ه  فى  �ضنار  وب�ضمة  عار 
ول  م�ضافحات  غري  الكرميات)حم�ضنات 
اأخدان( ولكن ذلك قدرها ان ل  متخذات 
ترد حبيبا.. ولت�ضد طارقًا بليل او نهار.. 
فكل من ق�ضدها وجد فى قلبها م�طئا وفى 
وفى  مر�ضعا  �ضدرها  وفى  دفئا  ح�ضنها 
تنادى  بكرا  مازالت  وهى  حن�ا..  عينيها 
العا�ضقني ان هلم�ا ففى القلب مت�ضع وفى 
الف�ؤاد ف�ضحة وفى النف�ض ه�ي، فهى مل تبق 

لل�ضرت ثغرة ومل حتف مايف ف�ؤادها مرة.
من كان يزعم ان �شيكتم حبه

حتى ي�شك فيه فهو كذوب
احلب اأغلب للفوؤاد بقهره 

من اأن يرى لل�شرت فيه ن�شيب 
واإذا بدا �رس اللبيب فاأنه

مل يبد ال والفتى مغلوب
اإين لأبغ�س عا�شقًا مت�شرتًا 

مل تتهمه اأعني وقلوب
 ) ( امل�ضطفى  احلبيــــــــب  كان  واإن 
حبيبتي  ال�ل�د(فاإن  ال�دود  قال)تزوج�ا 
هنالك  لن  فح�ضب  ول�دا  ودودا  تكن  مل 
ب�ن �ضا�ضع بني اأن تلد وبني اإن تنجب فهي 
ون�ضاءًا..فط�بي  كرث  رجال  اجنبت  قد 
اأجزل  رحم  الر�ضا(  )بخت  حبيبتى  لك 

العطاء.. واأهدى النجباء.

حبيبة
ال تخشى
البواح

ال�سموؤل خلف اهلل
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