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الرؤيــــــة:

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

نقدم للعمالء واملجتمع خدمات ت�أمينية مبتكرة بكفاء ة
�إدارية ومقدرة مالية عالية من خالل �أنظمة متطورة.

العــــــــدد ( )1مايو 2014م

30

10

50

يه

ذا ال

عدد

40

ف

6

نائب رئي�س اجلمهورية ي�شيد بـ�شركة الت�أمني الإ�سالمية
�شركة التامني الإ�سالمية املحدودة  35عام ًا ..جتربة عطاء
مدخـل مفاهيمى لت�سويق اخلدمات الت�أمينية
نظرية الت�أمني  ..مقدمة منهجية
الت�أمني الطبي  ..ممار�سات خاطئة
الوثيقة حتاور املدير العام ل�شركة الت�أمني الإ�سالمية

6
14
21
24
28
30

�إ�صدارة دورية ت�صدر عن �شركة الت�أمني الإ�سالمية املحدودة

4

امل�شرف العام
�أ� /أحمد عبدالرحمن العر�ش

�سكرتري التحرير
عبدال�سالم �آدم بو�ش

رئي�س التحرير
يا�سر يو�سف جدو

ت�صميم
�شهاب �إبراهيم الكندي

كتاب م�شاركون
التجاين حاج مو�سى
ال�سم�ؤل خلف اهلل
مالك طه
هويدا حمزة

iic.journal@islamicinsur.com
magazine@islamicinsur.com

5

54

إســــتهالل

34
�أجر ال�شركة املديرة..
ال�سيا�سة واالقت�صاد  ..وجهان لعملة واحدة !!
44
�شركاء ال�سالمة� ،شركة الت�أمني  اال�سالمية و�شرطة املرور40 ..
�أدي�س �أبابا ..الدجى ي�شرب من �ضوء النجيمات القريبة 50
ال�سالمة املرورية كيف و ملاذا ؟؟
54

ولأن �شركة الت�أمين الإ�سالمية هي �أول �شركة
ت�أمين �إ�سالمية في العالم ،وهذا يعني رياد ًة
وتميزاً م�ستحقاً ل�سوق الت�أمين بال�سودان،
فقد بادرت ال�شركة ب�إ�ستثمار الف�ضاء
الإعالمي الذي لم يعد ترفاً و�إنماً علماً
ووا�صلة ح�ضاري ًة ومعرفية �أنتجت ال�شركة
من خاللها �شعار “العميل �أو ًال” كما يقول
بذلك مديرها العام د.كمال جاد كريم ،حيث
لم ت�سجل ال�شركة حاالت خروج لعمالئها من
منظومة الإ�شتراك بل �إزديادهم في �إ�ضطراد
لمرونتها في المعاملة التكافلية المت�سمة
ب�صبغة القيم والأخالق..
(
) �إ�سم دال حرفاً ومعني لأول مجلة
ت�صدرها ال�شركة و ُتعنى بق�ضايا الت�أمين
والإقت�صاد ولعمري فذلك ت�أكيد لريادة
ال�شركة و�سبقها في المبادرة ،وقد حر�صنا
على �إ�صدارها ب�شراكاتٍ �أ�صيلة مع قادة
المجتمع والر�أي والو�سائط الإعالمية
ن�أمل �أن ن�ضيف ( بالوثيقة ) �سهماً في كنانة
النجاح ور�صيداً لل�صحافة ال�سودانية وموثقاً
لعالئقنا مع المجتمع وعمالئنا.
هيئة التحرير

التدريب . . .

مالمح من الأداء

�إهتمت �شركة الت�أمين الإ�سالمية بتدريب من�سوبيها في مختلف
مجاالت التطبيق المهني وقد تبدى هذا الإهتمام في �أطر
وبرامج تدريبية �أقامتها ال�شركة ومن ذلك الدورة التدريبية
الأ�سا�سية التي �أقيمت في �شهر فبراير الما�ضي لمنت�سبي
ال�شركة الجدد ،وذلك تقليد �إداري ومهني درجت ال�شركة على
تنظيمه كلما دعت الحاجه اليه ،حيث تدرب هذا العام ()35
متدرباً من الرئا�سة والفروع و�إ�شتملت الدورة التدريبية على
كل مفردات الت�أمين (ت�أمين ال�سيارات ،ت�أمين الحريق وال�سرقة،
التمويل الأ�صغر،الت�أمين البحري ،وت�سويق خدمات الت�أمين،
�إدارة المخاطر).
�إلى ذلك فقد تقدمت �إدارة تطوير الأعمال بمبادرة حول
تطبيقات الجودة في �أعمال ال�شركة وقدمت لذلك قالباً نظرياً
�أتبعته بحلقتين معرفيتين قدم لهما الم�ست�شار�/صديق احمد
ا�سحق خبير الجودة والتميز الم�ؤ�س�سي حيث تناول بال�شرح
مفاهيم الجودة والتميز وعائلة الآيزو ب�إ�سقاطها على �شركة
الت�أمين الإ�سالمية ،ويذكر �أن الإدارة العليا لل�شركة ممثلة
في المدير العام ونوابه وم�ساعديه تفاعلت مع الحلقة حيث
قال الدكتور كمال جاد كريم �إن �شركته ت�سعى للمحافظة
على موقعها الرائد في �سوق الت�أمين بال�سودان باتباع قواعد
ومنهجيات الجودة �سعياً للتميز الم�ؤ�س�سي المن�شود ،و�أ�ضاف
�صديق عبدالقادر م�ساعد المدير العام لل�ش�ؤون الإدارية ب�أن
�إدارته ت�سعى نحو تي�سير المعامالت وحو�سبة الإجراءات
والملفات الإدارية المتعلقة بالموظفين ،من جانبها �أعلنت زينب
عبداهلل جاداهلل رئي�س ق�سم التدريب عن خطتها للتدريب هذا
العام م�ؤكدة على �إهتمامها بت�أهيل الموظفين كحق �أ�صيل �ضمن
منظومة �إلتزامات ال�شركة تجاه العاملين ،م�ضيفة ب�أن التدريب
يمثل �إ�ستثماراً لل�شركة في موردها الب�شري.

بانوراما

التوا�صل الخارجي  ...نافذة على العالم
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درجت �شركة الت�أمين الإ�سالمية على التوا�صل مع الم�ؤ�س�سات
العالمية ،حيث �شارك عدد من من�سوبيها خالل هذا العام
في م�ؤتمرات خارجية (م�صر – الإردن -تركيا) �إلى جانب
ا�ستراتيجية ال�شركة لتج�سير عالقاتها ودعم التوا�صل
الم�ؤ�س�سي الخارجي مع م�ؤ�س�سات دولية نظيرة حيث �شارك
المدير العام في �سمنار ت�سويق الت�أمين وديناميكية المبيعات
في الأ�سواق النا�شئة المنعقد بتركيا في ابريل الما�ضي ف�ض ً
ال
عن م�شاركات علمية �أخرى ،ي�ضاف الى ذلك �إ�ست�ضافة ال�شركة
لوفدي �شركتي (كينيا ري وغانا ري لإعادة الت�أمين) .

�شركة الت�أمني الإ�سالمية..

ا

نطالق ًا من مبد�أ تكافلية ال�شركة و�إ�ضطالع ًا ب�أدوارها
في خدمة المجتمع �أولت الإدارة العليا ل�شركة الت�أمين
الإ�سالمية �ش�أنها فى ذلك �ش�أن الم�ؤ�س�سات وال�شركات
العالمية الملتزمة ب�أدوار الم�س�ؤولية كمبد�أ اخالقي وخدمي
ومن ذلك قيام ال�شركة ب�إن�شاء ج�سر لعبور الم�شاة قبالة ج�سر
الإنقاذ من ناحية �أمدرمان بجانب تمويل م�شروعات حفر �أبار
مياه ودعم المرافق ال�صحية والتعليمية والدعوية بجانب �إهداء
ال�شركة �سيارات �إ�سعاف لم�ست�شفيات واليتي الجزيرة والبحر
الأحمر كما�ساهمت ال�شركة في توفير معدات طبية لم�ست�شفى
القلب ب�أركويت بجانب م�شت�شفيات �أخرى و�أهتمام ًا منها
بال�شرائح ال�ضعيفة �سيما المر�ضى والأرامل وذوي الإحتياجات
الخا�صة ف�إن ال�شركة تدرج في ميزانيتها ال�سنوية مبالغ مقدرة
لخدمة هذه ال�شرائح كخدمة �إ ن�سانية ملحة.
وفي �سياق مت�صل ف�إن ال�شركة ت�ضطلع ب�أدوار تجاه الدار�سين
والباحثين ف�ض ًال عن طالب كليات الت�أمين بالجامعات
ال�سودانية حيث تبنت ال�شركة جناح الت�أمين باال�سبوع الثقافي
لكلية العلوم الإدارية جامعة الخرطوم وعبر منظمو المعر�ض

عن �سرورهم لرعاية ال�شركة التى �أثمرت عن نيلهم المرتبة
الأولى �ضمن المعار�ض الم�شاركة بالكلية الى ذلك تفوق
بالمرتبة الأولى جناح الت�أمين بمعار�ض كلية التكنولوجيا
والتنمية الب�شرية بجامعة ال�سودان للعلوم والتكنولوجيا والذى
جاء برعاية ال�شركة بتقديم الو�سائل الإي�ضاحية والمطبقات
بجانب تقديم محا�ضرة حول واقع تطبيقات الت�أمين فى
ال�سوق ال�سودانية حيث تميز جناحهم بفكرة تج�سيد معامالت
الت�أمين على ن�سق �شركة ت�أمين (عميل-طلب خدمة�-إجراء
معاينة وم�ستندات� -إ�صدار -مطالبة...الخ) ويرى عبدال�سالم
ادم رئي�س ق�سم البحوث والدرا�سات �أن ال�شركة تنظر الى
هذا العمل لكونه جزء من ن�شاطها للم�س�ؤلية الإجتماعية و�أن
الطالب �شريك حيوى لل�شركة خا�صة طالب كليات الت�أمين
لذلك ف�أن ال�شركة لن ت�ألو جهد ًا فى تقديم الرعاية المطلوبة
من ناحية المعرفة والتدريب والإ�ستفادة من مكتبة ال�شركة
التى ت�ضم مجموعة قيمة من المراجع حيث يمكن �إختيار
المرجع مبا�شرة عبر الموقع الإلكتروني لل�شركة.
www.islamicinsur.com

بانوراما

أدوار فى المسؤولية
اإلجتماعية
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اإلفت

نائب رئي�س الجمهورية
يشيد بـشركة التأمين اإلسالمية
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وجدت �إ�شادة ح�سبو محمد
عبدالرحمن نائب رئي�س الجمهورية
التى مهر بها اوتوغراف جناح �شركة
الت�أمين الإ�سالمية لدى م�شاركتها
فى معر�ض نياال التجاري الإ�ستثماري
الثالث المنعقد بنياال في الفترة من
2014/3/22-16م .وجدت �صدىً

وا�سع ًا فى و�سائط الإعالم المختلفة
و�إحتفاء ًا من �شركة الت�أمين الإ�سالمية
من حيث تميزها فى الم�شاركة والغرو
في �أن ت�سويق فكرة و�أهمية الت�أمين من
ال�صعوبة بمكان حيث التعد فوائده �إال
عند النكبات وحاجة جبر ال�ضرر ،وهي
�إ�شكالية الزمت الممار�سة في �سوق

الت�أمين والتكاد تجد �إهتمام ًا بهذا
ال�سياق �إال في �إطار محدود بعيد ًا عن
الجوانب الخدمية ،وهو ما دعا نائب
رئي�س الجمهورية بتوجيه �شركة الت�أمين
الإ�سالمية بعبارة (المطلوب مزيد ًا من
الوعي الت�أميني) وذلك ماجاء بالن�ص
فى توقيعه المذكور �آنف ًا وجدير بالذكر

�أن المعر�ض تظاهرة �إقت�صادية �إجتماعية كبيرة
حيث �شاركت �أكثر من � 200شركة وم�ؤ�س�سة وطنية
و�إقليمية من بينها الجارة ت�شاد ووطني ًا (جياد -
زين  -دال) واليخفى على �أعين الزائرين الحراك
الذي �أحدثه جناح �شركة الت�أمين الإ�سالمية حيث
�إمتاز ب�أناقة الإخراج من حيث تقديم الخدمات
التامينية على �ضعف المعرفة بها حيث �إبتدعت
ال�شركة مج�سم الخدمات الت�أمينية وهو تج�سيد
لبرج ال�شركة و�أ�سفله نماذج تعبيرية للخدمات
الت�أمينية (�سيارات – طيران -حريق – �سرقة –
نفط – هند�سي  -زراعي – تكافلي – طبي...
الخ) وهو تعبير ب�صري مب�سط لفكرة الت�أمين
بجانب تج�سيد �شعار ال�شركة (�إعقلها وتوكل)
�إ�سقاط ًا على ناقة متحركة مك�سوة ب�شعار ال�شركة
وعليها حادي تزي�أ ب�شعار ال�شركة ف�ض ًال عن عقد
م�سابقات تثقيفية في قالب (ال�سهل الممتنع)
مما جعل الجناح قبلة للزائرين الم�ستف�سرين عن
الت�أمين والطالبين لإ�ست�صدار وثائق على الفور.
وقال الدكتور كمال جاد كريم المدير العام
لل�شركة ب�أن �شركته تبنت مبادرة التوعية بالثقافة
الت�أمينية ،على �سعة �صيغ الت�أمين التى ت�شمل كل
جوانب الحياة والتقت�صر على نوع معين من �أنواع
الت�أمين كال�سيارات مث ًال ،م�ضيف ًا ب�أن ال�شركة
عكفت على زيادة الح�صة الت�أمينية في الت�أمين
التكافلي لإرتباطه بت�أمين م�ستقبل الأفراد
والم�ؤ�س�سات ومن ذلك �صيغة تكافل ال�سائق
وت�أمين الرهن لدى البنوك والم�ؤ�س�سات ،وفي
�سياق ذي �صلة قدم وفد ال�شركة الم�شارك بمعر�ض
نياال م�صفوفة ت�أمينية للبنوك بنياال وذلك على
خلفية الظرف الأمني الإ�ستثنائي المعي�ش هناك
حيث طرحت �صيغ (ت�أمين النقدية – تكافل
ال�سائق  -الت�أمين الطبي) لمواجهة المخاطر
المالية والب�شرية التي تتعر�ض لها البنوك .وتعتبر
م�شاركة ال�شركة فى المعر�ض ذات �أبعاد �إيجابية
تجلت فى �إنعا�ش �سوق الت�أمين بنياال ف�ض ًال عن
�إ�شادة المواطنين بالجناح ومعلومات الت�أمين التى
تلقوها.
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�شركة الت�أمين الإ�سالمية المحدودة
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لوحة شرف

رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة
ال�سيد /د .عثمان الهادي �إبراهيم
ال�سيد /علي عبداهلل يعقوب

ال�سيد /محمد ح�سن ناير
رئي�س مجل�س الإدارة

ال�سيد /عبداهلل علي محمد
ال�سيد  /عبد الجليل النذير الكاروري
ال�سيد/عبا�س عبد اهلل عبا�س
ال�سيد/محمد �أحمد الجاك
ال�سيد/العبيد ف�ضل المولي
ال�سيد/د.عادل محمد يو�سف

ال�سيد �/صديق عبد القادر محي الدين
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�أمين مجل�س الإدارة

بروفيسور

الضـــــرير

بروفي�سور ال�صدّيق محمد الأمين ال�ضرير

(محطات في �سيرة ذاخرة)
 ُو ِلد ال�شيخ البروفي�سور ال�صديق ال�ضرير في مدينة �أم درمان بال�سودان �سنة 1337هـ1918/م. تخ َّرج في كلية الحقوق في جامعة القاهرة �سنة 1376هـ1957/ ح�صل على درجة الدكتوراه في ال�شريعة الإ�سالمية من الجامعة نف�سها �سنة 1386هـ1967/م. بد�أ الدكتور ال�ضرير العمل �إداريا �أخذ ُيد ِّر�س في كلية القانون بجامعة الخرطوم حتى �أ�صبح �أ�ستاذ ًا لل�شريعة الإ�سالمية حا�ضر في جامعات عربية و�أجنبية مختلفة . �أ�ستاذ ممتاز في كلية القانون بجامعة الخرطومع�ضوية ومقاعد �شرفية:
 ع�ضو مجمع اللغة العربية في الخرطوم ع�ضو مجامع الفقه الإ�سالمي في جدة ومكة المكرمة ،والمجل�س ال�شرعي لهيئة المحا�سبةوالمراقبة للم�ؤ�س�سات المالية الإ�سالمية في مملكة البحرين.
 رئي�س الهيئة العليا للرقابة ال�شرعية للجهاز الم�صرفي والم�ؤ�س�سات المالية و�أعمالالت�أمين في الخرطوم.
 رئي�س هيئة الرقابة ال�شرعية ل�شركة الت�أمين الإ�سالمية . ع�ضو �شرف في مجمع الفقه الإ�سالمي بالهند.جوائز م�ستحقة:
 نجمة الإنجاز في البحث العلمي من جمهورية ال�سودان. جائزة الدولة التقديرية من جمهورية ال�سودان. جائزة الملك في�صل العالمية فى الدرا�سات الإ�سالمية والمعامالت المالية 1410هـ. تم تكريمة فى اليوبيل الف�ضى ل�شركة الت�أمين الإ�سالمية �سبتمبر 2004م. تم تكريمة من عدة جهات عالمية ومحلية.�أهم م�ؤلفاته :
(حكم عقد الت�أمين في ال�شريعة الإ�سالمية� ،إجماع �أهل المدينة ،نظام الأحوال ال�شخ�صية المطبق في
المحاكم ال�شرعية بال�سودان ،العقد من حيث ال�صحة والبطالن في الفقه الإ�سالمي والقانون).
ويعتبر كتابه الغرر و�أثره في العقود في الفقه الإ�سالمي :درا�سة مقارنة هو الأ�شهر من بين م�ؤلفاته
حيث �إتبع فيه منهج ًا علمي ًا �أ�صي ًال وا�ستق�صاء ًا دقيق ًا لآراء الفقهاء ،كما �أنه درا�سة عميقة
لم�شكالت العالم ال ُمعا�صر حيث تو�صل فيه �إلى نتائج ُمثمرة تثبت عجز الحلول غير الإ�سالمية
عن تناول الم�شكالت االقت�صادية التي يواجهها الع�صر ،وقد �صدرت له بحوث �أخرى
عديدة حول المعامالت المالية في ال�شريعة الإ�سالمية.
�شارك في العديد من الم�ؤتمرات داخل ال�سودان وخارجه .

بروفايل

رائد ت�أ�صيل تجربتي البنوك الإ�سالمية والت�أمين الإ�سالمي في العالم..
م�ؤلف كتاب الغرر و�أثره في العقود في الفقه الإ�سالمي..
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محطات تواصل
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تقود �ش ـ ـ ـ ــركة الت�أمين الإ�س ـ ــالمية
مبادرات و�أن�شطة �إجتماعية من وحى
�أدوارها تجاه المجتمع وتجاه عمالئها
مماي�ستدعى ت�ضافر الجهود والعمل على
نح ٍو مت�سق لفهم هذه الأداور المنبثقة
من �إهتمام ال�شركة بق�ضية رفع وزيادة
الوعي الت�أميني ،ومنطلقات �إلتزامها
بالواجبات الخدمية تجاه المجتمع على
�أن �شركة الت�أمين الإ�سالمية لي�ست
م�ؤ�س�سة ربحية و�إنما هي م�ؤ�س�سة
خدمية ت�سهم في التنمية الإجتماعية
والإقت�صادية من حيث توفير الغطاء
الت�أمينى للأن�شطة الإقت�صادية المختلفة

التي تخدم المجتمع والدولة وقال
الأ�ستاذ �أحمد العر�ش م�ساعد المدير
العام لتطوير الأعمال ب�أن �شركته تقود
مبادرات وا�سعة للتوا�صل الم�ؤ�س�سي
والإجتماعي �سيما الجماهيري وحملة
الوثائق لجهة تدعيم جهود ال�شركة في
رفع الوعي الت�أميني .وفي �سياق ذي
�صلة �أعرب الأ�ستاذ يا�سر جدو مدير
العالقات بال�ش ـ ــركة عملهم �ضمن
منظومة عالقات عامة و�شراكات
م�ؤ�س�سية و�إجتماعية وا�سعة تخدم
م�صالح ال�شركة وتراعي ر�ضا عمالئها
وجمهورها من الم�ستفيدين.

ومن ذلك ،ما �إبتدرته ال�شركة من
مقابالت خ�صت بها مجموعة منتقاة
من قادة الر�أى والمجتمع ب�أ�سهاماتهم
الفكرية والثقافية والفنية حيث التقت
الأ�ستاذ ح�سين خوجلي �أيقونة الحق
والخير والجمال والإعالمي المطبوع
الذي ثمن �أدوار ال�شركة الرامية لتعزيز
�صلتها بعمالئها داعي ًا لمزيد من تطوير
قدرات العاملين �إرتقاء ًا بهم للعالمية
ف�ض ًال عن تبني ادوار مبا�شرة في زيادة
الوعي الت�أميني للجماهير واعد ًا ب�أن
ي�سهم عبر منابره الإعالمية فى مايخدم
جهود ال�شركة .

من جـ ـ ـ ـ ــهة �أخرى
�أكـ ـ ـ ـ ـ ــد الأ�س ـ ـ ــتاذ
ال�سـ ـ ـ ــم�ؤل خل ـ ـ ــف
اهلل وزيـ ـ ــر الثقافة
الأ�سـ ـ ــبق   والمدير
الحـ ـ ـ ــالي لم�ؤ�س�سة
�أروق ـ ـ ـ ــة للثـ ــقافة
والف ـ ـ ـ ـ ــنون �أكـ ـ ـ ــد
على �ضـ ـ ـ ـ ـ ــرورة
زيادة الوع ـ ـ ـ ــي الت�أميني   وب�س ــط
ثقافة الت�أمين بين فئات المجتمع
مثمن ًا �أدوار ال�شركة وجهودها الرامية
لتعزيز ماذهب �إليه كما �أبدى �إ�ستعداده
للم�ساهمة في دفع هذه الجهود حاث ًا
ال�شركة على الإ�ستفادة من ت�سخير
كافة الو�سائط الإعالمية �سيما تلك
المعنية بالخطاب ال�سمعي والب�صري
جدير بالذكر �أن هذه المقابلة تكت�سب
�أهميتها من كون الأ�ستاذ ال�سمو�أل رجل
منبري و�صاحب مبادرات الى جانب �أنه
مثقف وخطيب وداعية.
وفى �سياق ذي �صلة �أبدى الخبير االداري
الدكتور �أحمد نا�صر مدير الم�شروعات
ب�أكاديمية �سوداتل
للإت�ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاالت
ا�ستعداد االكاديمية
للتـ ـ ـ ـ ـ ــعاون مـ ـ ـ ــع
�شـ ـ ـ ـ ــركة الت�أمين
اال�سـ ـ ـ ـ ــالمية في
مجاالت التدربب
ورفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع قدرات
العاملين في ما
يت�صل ب�إ�ستخدام
التكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنولوجيا
والتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــقنيات
التطبـ ـ ــيقية وذلك
من خالل الخارطة التدريبية التي
تقدمها الأكاديمية .وفى منحى مت�صل
عبر البروف�سيور عبدالقادر محمد
�أحمد عبداهلل عميد كلية العلوم الإدارية
بجامعة الخرطوم عن �إهتمام كليته

تعاون مع الريا�ضيين ،كما ذكر الأ�ستاذ
التجاني حاج مو�سى المدير ال�سابق
للم�صنفات الأدبية وال�شاعر المعروف
داعي ًا المثقفين و�أ�صحاب الكلمة الى
ت�سخير �إنتاجهم الفني والثقافي والأدبى
فيما يخدم ق�ضية الوعى الت�أميني مبدي ًا
تعاونه الالمحدود مع ال�شركة.
وقال وليد زاكي الدين فنان ال�شباب
بالدرا�سات الت�أمينيه و�سعيها لتطويرها المعروف �أن بادرة ال�شركة بالتوا�صل
علي م�ستوى الدرجات العلمية جدير
بالذكر �أن �شركة الت�أمين الإ�سالمية
تتبنى عالقات تعاون مع الم�ؤ�س�سات
الأكاديمية بجانب رعايتها لأن�شطة
طالب كليات الت�أمين في �سياق �أن�شطتها
للم�س�ؤولية الإجتماعية ولي�س بعيد ًا عن
ذلك ماورد على ل�سان العقيد �شرطة /
الوليد محي الدين الذى �أ�شاد بتجربة
ال�شراكة الذكية بين �شرطة المرور
و�شركة الت�أمين الإ�سالمية ومن�ش�أ ذلك
�أن الت�أمين ي�شكل �أحد عوامل ال�سالمة
المرورية .الى ذلك �إهتمت ال�شركة
�أي�ض ًا بالقطاعين الفني والريا�ضي حيث
جاء على ل�سان ممثل القطاع الأخير محل �إعتبارهم وتقديرهم م�ؤكد ًا
جاهزيته لت�سخير مجموعته الفنية
للم�ساهمة في م�شروع ن�شر الثقافة
والوعي بالت�أمين.
يذكر �أن الإدارة العليا ل�شركة الت�أمين
الإ�سالمية ممثلة فى رئي�س مجل�س
الإدارة والمدير العام تولي جهود
التوا�صل الم�ؤ�س�سي والجماهيري
�أهمية خا�صة لجهة �أن ذلك يمثل بعد ًا
�إ�ستراتيجي ًا في العالقات و�أن ال�شركة
التعمل بمعزل عن عمالئها وجمهورها.

الكابتن �إبراهيم ح�سين العب المنتخب
القومي (�سابق ًا) حيث �أكد على �أهمية
م�شاركة القطاع الريا�ضي فى الأن�شطة
الت�أمينية بخلفية �أن ال�شركة تقود جهود
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�شركة الت�أمين الإ�سالمية المحدودة

Islamic Insurance Company Ltd

القوائم المالية للعام 2013م
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بقلم /يا�سر يو�سف جدو
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قناديل

موالنا
محمد
يوسف:
اإلنسان
واألثر

بد�أ الرذاذ يهمي على الخرطوم مثل و�شاح رقيق على جيد عرو�س مثقلة بالأمنيات
العذارى ،والن�سيم فواح في بواكير الخريف برائحة الع�شب والطين� ،إذ الخالئق الذت
لمخادعها حيث حل ال�سكون �إال من دعابات الن�سائم وفواح العطر الفتيق ومن على
ال�شرفة يترا�ص لأالء الم�صابيح بانتظام للرائي خفوت ًا وجالء ًا وفق ًا لحركة ال�سحائب
الحبلى بالمطر ّ
الهطال ،والطرقات خالية من المارة �سوى مومياوات وبع�ض كالب تلوذ
بالأبنية والأزقة �إحتماء ًا من المطر الذي فا�ض مدرار ًا على �سعته ،ولم تقني �سترتي من
البرد حيث كنت �أقاوم النعا�س ورغبة النوم العارمة فا�صطكت �أ�سناني من بين ابتهاالتي
و�شرودي المت�أمل في بع�ض حين للزرقة المحيطة بالقمر الذي بدا �شاحب ًا وتوارى بدثار
�سحابة داكنة فعم الظالم.
من عادتي الت�أمل الم�ستغرق والتوا�صل الوجداني مع �إيقاع المطر و�إرعاده و�إبراقه الخالب
حيث �أ�ؤدي طقو�سي �سجود ًا وابتها ًال وت�أم ًال وكثير �أدعية مجيدة لأحبتي ،وقد كان دعائي
فيا�ض ًا لوالدي م�شم ً
وال ب�ضراعتي ل�شفاء موالنا محمد يو�سف حيث كان في م�شفاه خارج
البالد.
ً
ل�ست �أدري كم م�ضى من الوقت و�أنا م�ستلق على الأريكة متكورا على ذاتي من البرد مثل
قط د�س ذيله بين الو�سائد حيث ال يبين منه �إال ر�أ�سه بعد �أن التحف بو�شاح ال�شانتيل
الملقي على ظهر الأريكة.
ً
�أفقت من النوم مذعور ًا على �صوت بكاء ونحيب يتردد �صداه بعيدا...
انتقل موالنا محمد يو�سف لبارئه (�أمي قالت)...
�أ�صابني الوجوم فجل�ست من هول ال�صدمة وطيوف من الذكريات تمر على ناظري في
غ�شاوة الأدمع والخاطر الك�سير...
ولمن ال يعرفون موالنا محمد يو�سف ف�إنه رجل �إلى جانب �إح�سانه وكرمه على �أهل الحاجات
وكونه رج ًال مبذو ًال للخيرات وا�سع الجناب في المكتب �أو المنزل و�أنه ما من �ضيف وفد
لل�سودان من ملة �أهل الإ�سالم وحماة بي�ضته �إال وكان منزل موالنا محمد يو�سف م�ضياف ًا
له حيث �إ�ست�ضاف الدكتور طارق الب�شري ومحمد �سليم العوا من م�صر وال�شيخ الددو
من موريتانيا و�آخرين تطول بهم القائمة ،ولي�س هذا ما تحمله ن�سائم الخريف المداعبة
لطيوفي لأن ما �سلفت به يداه قد نبت �أزهار ًا وع�شب ًا على مرقده ،ولكن نف�سي تحدثني على
ل�سان مجايليه بفكر وعلم قدم له الرجل ففي مجال االقت�صاد �أ�سهم مطلع الخم�سينيات
من القرن الما�ضي مع رفقائه الدكتور يو�سف ح�سن �سعيد والأ�ستاذ محمد الح�سين
الفكي في �إن�شاء م�شروع الجول الزراعي في الباوقة وقد غير الم�شروع حياة النا�س للرفاه
والوفرة وكذلك ف�إن الرجل �أ�سهم بقوة في �أول اجتماع ت�أ�سي�سي لبنك في�صل الإ�سالمي
ثم م�ست�شار�أ قانوني ًا له كما �أ�سهم في �إن�شاء �شركات البنك المتعددة ف�ض ًال عن كونه �أول
رئي�س مجل�س �إدارة ل�شركة الت�أمين الإ�سالمية� ،أما على ال�صعيد القانوني فهو من مكا�سب
المحاماة في ال�سودان حيث عمل قا�ضي ًا بالأبي�ض وبمكتب موالنا �أحمد متولي العتباني ثم
بمكتبه بالخرطوم ،و�إجما ًال فهو مرجعية للدولة ،وعلى �صعيد العمل العام والدعوي فهو من
البدريين الم�ؤ�س�سين مع �آخرين للحركة الإ�سالمية بكلية غردون الجامعية عام 1949م.
واليوم تمر الذكرى الرابعة لرحيل الرجل 2014/5/9م مثل نبات عباد ال�شم�س مع ال�شم�س
حيث ي�شرق معها وينت�صف رابعة النهار ويغم�ض حينما ت�ستحيل ال�سحب الزرقاء �إلى اللون
الأرجواني عند المغيب.
موالنا محمد يو�سف ُذكاء فواح وخاطر ممراح تنتقل روحه حرة في العالم الالنهائي مثل
نقطة نور.

�شركة الت�أمني الإ�سالمية املحدودة

عـــــام ًا

تجربة عطاء..

تاج الدين عبداهلل محمد*
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�إن الإ�سالم يمثل ر�سالة عالمية جاءت لهداية كافة ال�شعوب على اختالف �أجنا�سهم وثقافاتهم و�أعراقهم
ولغاتهم ودياناتهم,ومن مميزات هذه الر�سالة الخاتمة  -ر�سالة الإ�سالم� -أنها جاءت لتعالج جميع جوانب
الحياة (االقت�صادية وال�سيا�سية واالجتماعية )....وقد �أكدت التجارب �أن االقت�صاد اال�سالمى له القدرة
على الت�صدي للأزمات والم�شكالت االقت�صادية بكفاءة عالية.تعتبر �شركة الت�أمين الإ�سالمية االولى في
العالم التي طبقت تجربة الت�أمين التعاوني الإ�سالمي كبديل للت�أمين التجاري ومنها نقلت �صيغة الت�أمين
التعاوني الإ�سالمي من الإطار النظري �إلى الواقع العملي وقدمت بذلك نموذج ًافريد ًا فى االقت�صاد الإ�سالمي
وقطاع الت�أمين العالمي.
رئي�س ق�سم الإح�صاء والمعلومات � -شركة الت�أمين الإ�سالمية

بت�سجيل بنك في�صل اال�سالمي ك�شركة م�ساهمة عامة
في �18أغ�سط�س 1977م وممار�سته لمهامه وفق ال�شريعة
الإ�سالمية وحتى يتمكن البنك من تغطية المخاطر التى
يتعر�ض والتى يجب �أن يحتاط لها خا�صة في جانب الإ�ستثمار
والتجارة تقدم البنك الى هيئة الرقابة ال�شرعية بال�س�ؤال
التالى:
(هل يجوز للبنك الإ�سالمى حماية �أمواله وممتلكاته
و�إ�ستثماراته واموال وومتلكات المتعاملين معه والمودعين
لديه �أن يقوم بالت�أمين عليها �ضد المخاطر لدى �شركات
الت�أمين التجارية نظر ًا لعدم وجود �شركات ت�أمين تعاونية
في الوقت الحا�ضر؟)
و�أجابت الهيئة ب�أن الت�أمين التجارى غير جائز �شرع ًا ن�سبة
لوجود الغرر فى الت�أمين التجارى ،ور�أت الهيئة �أن
البنك يمكن �أن يقوم ب�إن�شاء �شركة ت�أمين
تعاونية ،وبهذه الفتوى ال�شرعية �أ�صبح

لزام ًا على البنك لإ�ضفاء الجانب ال�شرعى على معامالته
�أن يقوم بت�أ�سي�س �أول �شركة للت�أمين الإ�سالمي في ال�سودان
بل وفى العالم قاطبة ،وبالفعل تم �إن�شاء �شركة الت�أمين
الإ�سالمية والم�ؤ�س�سون لها هم:
 بنك في�صل اال�سالمي ال�سوداني. الأ�ستاذ  /محمد يو�سف محمد. الأ�ستاذ  /يو�سف عبد الرحمنوتم ت�سجيل ال�شركة فى 1979/1/22م ك�أول �شركة ت�أمين
�إ�سالمية في العالم وواجهت ال�شركة عدة تحديات منها
�صياغة عقد ت�أمين خالى من الغرر ،وم�شكلة الكوادر الفنية
الخبيرة والمدربة ،وكذلك كيفية التعامل مع �شركات �إعادة
ت�أمين ربوية ،وبتوفيق من اهلل تمكنت ال�شركة من تجاوز كل
العقبات التى واجهتهاعند ن�ش�أتها وذلك من خالل تنقيح
عقود الت�أمين بما يتوافق مع ال�شريعة
الإ�سالمية ،و�إ�ستقطاب كوادر فنية
مقتدرة.
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منذ ن�ش�أتها وحتى الآن ،ويمكن القول ب�أن تميز الوكالء
التجربة العملية:
تم ت�سجيل ال�شركة ح�سب قانون ال�شركات لعام 1925م وفق ًا والمنتجين و�إخال�صهم للعمل بال�شركة كان من الدعائم
لمتطلبات القانون وقد ن�ص النظام الأ�سا�سى لل�شركة على الأ�سا�سية لإ�ستمرارها ونجاحها.
�أهمية قيام هيئة للم�شتركين (حملة الوثائق) وح�سب فتوى م�شـــــــاركات ال�شركة فــــــي الإتحـــــادات الدولية
الهيئة هم المالك الحقيقيون لل�شركة ،و�أول ما اتجهت اليه والإقليمية:
ال�شركة في بداية م�سيرتها المباركة كاول تجربة عملية تو�سعت عالقات ال�شركة الخارجية �إذ نالت ع�ضوية
للت�أمين التعاونى الإ�سالمى �أن اوكلت لهيئة الرقابة الإتحادات العربية والأفريقية والإقليمية والعالمية
ال�شرعية مراجعة كل وثائق الت�أمين التجارى ال�سائد و�ساهمت بن�شرفكرة الت�أمين التعاوني ،كمانالت ع�ضوية
وقتها و�إزالة كل ما يتعار�ض و�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية الإتحاد الأفروا�سيوى للت�أمين ( ،)FAIRوالمنظمة
منها وبالفعل تمت مراجعة كل وثائق الت�أمين التى الأفريقية للت�أمين ( )AIOكما تح�صلت على ع�ضوية
تمار�سها ال�شركة وقد �أجازتها هيئة الرقابة ال�شرعية .الإتحاد العالمي ل�شركات الت�أمين التعاونية والتبادلية
( ، )ICMIFوتعتبر �شركة الت�أمين الإ�سالمية من �أوائل
الم�ؤ�س�سين لإتحاد �شركات الت�أمين والتكافل الإ�سالمي
تتكامل �أن�شطة ال�شركة عرب �شبكة
في العالم ()FOIITCوظلت ت�شارك فى العديد من
�إلكرتونية ت�ؤدي من خاللها خدماتها
الم�ؤتمرات والندوات.
بقيام ال�شركة وممار�ستها للت�أمين التعاونى الإ�سالمى المنتجات الت�أمينية التي تقدمها ال�شركة:
وجد قطاع كبير من الجمهور والذين كان لديهم حرج  -ت�أمين نقل الب�ضائع (بحري – جوي  -بري) .
�شرعى تجاه الت�أمين التجارى ،وجد هذا القطاع فر�صة  -ت�أمين الحريق وال�سرقة.
مواتية للإقدام والت�أمين على ممتلكاته في هذه ال�شركة  -ت�أمين ال�سيارات (�إجباري � -شامل).
الوليدة ،و�شهدت ال�شركة نمو ًا كبير ًا في معدالت  -ت�أمين هند�سي وي�شمل � :أخطار المقاولين � -أخطار
الأق�ساط المكتتبة ،وكان لل�شركة ن�صيب مقدر في �سوق التركيب � -إنفجار الغاليات  -الك�سر الآلي -المعدات
الت�أمين ال�سوداني من حيث حجم �أق�ساط الت�أمين فهى الإلكترونية.
الأولى بال منازع فى �شركات القطاع الخا�ص ،وفى  -ت�أمين الحوادث المتنوعة وي�شمل � :إ�صابات العمل-
جانب المطالبات (التعوي�ضات) التى تعتبر هى المر�آة �إ�صابات �شخ�صية-خيانة الأمانة-النقدية  -الم�سئولية.
الحقيقية التى تعك�س جدية �أي �شركة ت�أمين ،تعتبر  -ت�أمين الثروة الحيوانية.
�شركة الت�أمين الإ�سالمية ذات �سمعة ممتازة في دفعها  -ت�أمين �أج�سام ال�سفن والطائرات.
 ت�أمين الطاقة.للمطالبات.
عليه يمكن القول ب�أنه منذ �أن با�شرت ال�شركة بتقديم � -أدخلت ال�شركة خدمة ت�أمين التكافل (البديل
خدماتها الت�أمينية وجدت قب ً
وال كبير ًا ،فانتظمت في الإ�سالمى للت�أمين على الحياة) في العام 1986الذى
تنويع وتطوير خدماتها ،وانعك�س ذلك ب�صورة وا�ضحة ي�شمل وثائق:
في زيادة �أق�ساطها ،ومقدرتها المالية ،و�سمعتها  -التكافل الجماعي والفردي.
الممتازة في �سرعة دفع التعوي�ضات ،وموقعها الرائد في  -التكافل العائلي.
�سوق الت�أمين ال�سوداني.
 الوثيقة التكافلية.ل�شركة الت�أمين الإ�سالمية مجموعة متميزة ومتفردة  -وثيقة حماية الرهن.
من الوكالء والمنتجين �إرتبطوا �إرتباط ًا وثيق ًا بال�شركة  -وثيقة تكافل ال�سائق ال�شامل.

 الت�أمين الطبى وال�سفر.2007م تم ربط كافة فروع ال�شركة ب�شبكة �إلكترونية حديثة
 ت�أمين التمويل الأ�صغر.لتقديم خدمة ت�أمينية متكاملة في مدن ال�سودان المختلفة.
 ت�أمين الحرب.ولل�شركة موقع �إلكترونى ب�أحدث البرامج المتخ�ص�صة في
وهذا ي�ؤكد مواكبة ال�شركة فى تلبية �إحتياجات �سوق ت�صميم المواقع الإلكترونية ،فمن خالله يمكن التعرف
علي خدمات ومنتجات ال�شركة المتنوعة ،وال�شبكة الطبية،
الت�أمين بطرح منتجات جديدة.
والمكتبة الإلكترونية ،كما يتميز الموقع ب�إمكانية التقديم
الإنت�شار والتو�سع الجغرافي لل�شركة:
المبا�شر للت�أمين عبر ملء ا�ستمارة طلب الت�أمين ح�سب نوع
تعتبر �شركة الت�أمين الإ�سالمية من �أكثر ال�شركات الت�أمين المطلوب.
�إنت�شار ًا فقد تمددت ال�شركة في معظم مدن ال�سودان
حتي بلغ عدد فروعها 39فرع وعدد 52مكتب تقدم دور ال�شركة في الم�ساهمة الإجتماعية:
�أف�ضل الخدمات للعمالء في العا�صمة والواليات وذلك �إنطالق ًا من �إلتزام ال�شركة لم�سئوليتها نحو المجتمع
ت�سهي ًاللعمالئها حتى �أ�ضحت خدمة ال�شركة في متناول �ساهمت ال�شركة بالعديد من الأن�شطة نذكر منها:
 تنظيم العديد من الندوات المتخ�ص�صة ،وور�ش العملجميع فئات المجتمع من حيث الموقع وتنوع الخدمة.
في مجاالت الت�أمين المختلفة وذلك للم�ساهمة فى رفع
�أ�صول وممتلكات ال�شركة:
معدل الوعى الت�أمينى فى المجتمع.
تمتلك ال�شركة عدد مقدر من الأبراج مما عزز من
 �أن�ش�أت ال�شركة مكتبة مركزية تحتوى علي �أحدث الم�صادرمكانتها الأقت�صادية والمالية فى �سوق الت�أمين ال�سودانى،
والمراجع في مجال الت�أمين والمجال االقت�صادى
حيث �أن�ش�أت ال�شركة عدة بروج ومبانى مثل:
عموم ًا.
 برج الت�أمين الإ�سالمية – الخرطوم. تدريب الآئمة والدعاة والوكالء والمنتجين ،وذلك برج الت�أمين الإ�سالمية – ودمدنى.للم�ساهمة في رفع معدل الوعى الت�أميني.
 برج الت�أمين الإ�سالمية – بورت�سودان. تقديم عدد “ ”2عربة �إ�سعاف مجهزة ب�أحدث الأجهزة مبنى الت�أمين الإ�سالمية – كو�ستى.الطبية لواليتى الجزيرة والبحر الأحمر.
وهنالك عدد من االبراج �سيتم �إفتتاحها قريب ًا بم�شيئة اهلل  -دعم خالوى القر�آن الكريم.
تعالى وهي:
 دعم المت�ضررين من ال�سيول والفي�ضانات التى �إجتاحت برج الت�أمين الإ�سالمية –ال�صناعات -الخرطوم.�شرق النيل في العام 2013م.
 برج الت�أمين الإ�سالمية – �سنار. تقديم مبردات مياه لداخليات الطالب. برج الت�أمين الإ�سالمية – ك�سال. رعاية الحملة الإعالمية لتفويج عيدى الفطر والأ�ضحىللعام 2013م.
المــوارد الب�شرية:
ترتكز �شركة الت�أمين الإ�سالمية علي كادر �إداري وفني � -إن�شاء ج�سر لعبور الم�شاة بمدينة ام درمان غرب كلية
القادة والأركان.
عالي الم�ستوي يقوم علي ت�سيير العمل بمهنية رفيعة وقد
�ساهم في ذلك التدريب الم�ستمر و�صقل الخبرات لقناعة ختام ًا فان نجاح تجربة �شركة الت�أمين الإ�سالمية ب�إعتبارها
�إدارة ال�شركة ب�أن ر�أ�س المال الحقيقي في �شركات الت�أمين �أول �شركة ت�أمين �إ�سالمية في العالم �أدى الى قيام العديد
هوالمورد الب�شري.
من �شركات الت�أمين التعاوني “التكافلي” في العالم وقد
و�صلت في مجملها ما يفوق الـ� 200شركة �إنت�شرت في كل
التقنية االلكترونية لل�شركة:
تعتبر ال�شركة الأولى في �إدخال التقنية الإلكترونية وذلك �أنحاء العالم.
�إيمان ًا منها ب�أهمية مواكبة التقنية الإلكترونية،وفى العام
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إجتماع هيئة المشتركين ()34
عرض نتائج أعمال الشركة للعام 2013م

درجت �شركة الت�أمين الإ�سالمية على عقد �إجتماع �سنوي مو�سوم بــ(�إجتماع هيئة الم�شتركين) وهو تقليد �إداري والئحي و�إلتزام
م�ؤ�س�سي يق�ضي ب�ضرورة عر�ض نتائج �أعمال ال�شركة للعام المن�صرم وبيان المركز المالي والأن�شطة الإدارية والفنية على حملة
الوثائق كما �أن ال�شركة وعلى مدى ال�سنوات ال�سابقة ظلت تحر�ص على عقد هذا الإجتماع في موعده وبذات النهج ك�إلتزام مهني
و�أخالقي يحكم عالقة ال�شركة وحملة الوثائق.
بتفرد وتميز لكونه يعك�س نتائج �أعمال باهرة حققتها ال�شركة بف�ضل
�إن �إجتماع هيئة الم�شتركين رقم( )34لهذا العام يجيئ ٍ
�سيا�ساتها الرا�شدة وجهود عامليها حيث تبدى هذا التميز ب�إ�ضافة العديد من المكاتب والفروع �ضمن خطتها للإنت�شار وت�سهيل
خدمة العمالء ،ف�ض ًال عن �إفتتاحها عدد من الأبراج معززة بذلك مركزها المالي.
ي�ضاف الى ذلك جهود ال�شركة في مجال الم�سئولية الإجتماعية وتبنيها لمبادرة رفع الوعي الت�أميني وعملها لإنفاذ برامجها �ضمن
�شراكات �إ�ستراتيجية مع و�سائط الإعالم ورموز المجتمع والم�ؤ�س�سات النظيرة.
التأمين التعاوني:
ثقافــــة
ت�أمينية

نظام يقوم على التعاون بني جمموعات �أو �أفراد يتعهدون على وجه التقابل بتعوي�ض الأ�ضرار التي تلحق ب�أي منهم عند حتقق
املخاطر املت�شابهة ،وه�ؤالء امل�ساهمون يف حتمل املخاطر لهم من امل�صالح ما للم�ؤمّن لـه الذي �أ�صابه ال�ضرر.
الت�أمني التعاوين من عقود التربع التي يق�صد بها �أ�صالة التعاون علي تفتيت الأخطار ،واال�شرتاك يف حتمل امل�س�ؤولية عند
نزول احلوادث ،وذلك عن طريق �إ�سهام �أ�شخا�ص مببالغ نقدية تخ�ص�ص لتعوي�ض من ي�صيبه ال�ضرر ،فجماعة الت�أمني
التعاوين ال ي�ستهدفون جتارة وال ربحاً من �أموال غريهم ،و�إمنا ي�ستهدفون توزيع الأخطار بينهم والتعاون على حتمل ال�ضرر.

التأمين:

قضايا قانونية
20

�أ .الهادى الفا�ضل حممد  -قانونى

على الرغم من �أن فكرة الت�أمني ترتكز �أ�سا�س ًا على مبد�أ ح�سن النية �إال
�أنه كثري ًا ماتكون هناك ق�ضايا خالفية بني امل�ؤمن وامل�ست�أمن ذات منا�شئ
عدة خا�صة فيما يتعلق بالق�ضايا املت�صلة بت�أمني ال�سيارات مثل ق�ضايا
املرور التي كانت يف ال�سابق من �أقل الق�ضايا �إنت�شار ًا �أي مبعنى اذا قارناها
بالق�ضايا الأخرى قد تكون منعدمة متام ًا  ،ويعزى ذلك الى جمموعة
من العوامل منها :قلة ال�سيارات املتحركة داخل العا�صمة والواليات و�أن
النا�س كانوا يتعففون من �أخذ �أموال الدية �أو تلف العربة ولذلك اليلج�أون
للمحاكم ولكن مبرور الزمن و�إزدياد املتحركات و�شركات الت�أمني �إنتبه
النا�س الى �أن هذه ال�شركات �أن�شئت جلرب ال�ضرر الناجت عن احلوادث
ب�أنواعها املختلفة وكذلك فقد دفعت الظروف الإقت�صادية بالكثريين
بال�سعي لطلب التعوي�ضات وهو حق مكفول بالقانون.
ومن جانب �آخر وفيمايتعلق بالق�ضايا القانونية جند �أنه يف الفرتة من
العام 1995م والى يومنا هذا هناك �إزدياد طردي حلجم ال�سيارات
وال�شركات مما زاد من تطور اجلرمية و�أ�صبحت �شركات الت�أمني مرتع

يعرف  M.porterامليزة التناف�سية
بانها اكت�شاف املنظمة لطرق جديدة
اكرث فعالية من تلك امل�ستعملة من قبل
املناف�سني ،مبعنى اخر هى عملية احداث
ابداع مبفهومه الوا�سع .وتاتى اهمية
القدرة التناف�سية من كونها تعمل على
توفري البيئة التناف�سية املالئمة لتحقيق
كفاءة تخ�صي�ص املوارد وا�ستخدامها

التفوق وامليزة التناف�سية .فامل�ؤ�س�سات
االكرث جناحا فى العامل املتقدم تهتم
بالفرد وتطويره .فتجعل كل فرد رجل
اعمال فى ذاته ولي�س جمرد موظف ي�ؤدى
اعمال روتينية.فا�صبح للقيادة االدارية
دور حمورى فى عملية التطوير وتنمية
قدرات املوارد الب�شرية.
وبذلك انتهت نظرية القائد امل�سيطر الذى
يفر�ض �سلطته على االفراد الداء العمل
فا�صبح دورالقائد فى االدارة احلديثة هو
املوجه واملحفز وامل�ساند لتنمية وا�ستثمار
الطاقات الفكرية والقدرات االبداعية
لدى االفراد  ،وتغريت النظرة الى نفقات
تدريب وتطوير العن�صر الب�شرى من كونها
م�صروفات الى نفقات ا�ستثمارية تدر
عائدا كبريا على املنظمات.
وتا�سي�سا على ماتقدم فعلى املنظمات التى
تطلب الريادة فى جمال االعمال ينبغى
عليها زيادة االهتمام باملوارد الب�شرية
اذ انها متثل اغلى واثمن را�س مال فى
منظمة اليوم.

وت�شجيع االبداع واالبتكار والذى بدوره
ي�ؤدى الى حت�سني وزيادة االنتاجية
واالرتقاء مب�ستوى االداء.
وتعترب املوارد الب�شرية مبا مييزها من
املعارف واملهارات والقدرات ا�سا�س هذه
القدرة فان الكفاءات متثل اهم ا�صل
من ا�صول املنظمة خا�صة فى ظل تزايد
االهتمام باملناف�سة املعتمدة على الكفاءات
والقدرات الب�شرية.
فا�صبح ميثل را�س املال املعرفى امل�صدر
اال�سا�سى للرثوات �سواء كان ذلك بالن�سبة
للمنظمات او الدول.
فاالهتمام بعقل االن�سان وقدراته
الذهنية فى االبتكار وامل�شاركة فى حل
امل�شاكالت وحتمل امل�س�ؤلية جعلت املهتمني
با�سرتاتيجيات املوارد الب�شرية ي�ضعون
عملية تفعيل التدريب وتطوير املوارد
الب�شرية من �ضمن اولوياتهم وال�سعى
لتحويل املنظمات الى م�ؤ�س�سات متعلمة
من خالل االهتمام بالتدريب وتر�سيخ روح
التعلم الذاتى لدى االفراد واتاحة الفر�صة
لهم للم�شاركة فى امل�ؤمترات والندوات
العلمية واملهنية واجلمعيات والهيئات
العلمية ويعزز ذلك معارفهم وقدراتهم املراجع :
 .1على ال�سلمى � ،إدارة املوارد الب�شرية اال�سرتاتيجية 2001
فى ترقية وتطوير االداء.
 .2ريا�ض �شو�شة ،ر�سالة ماج�ستري 2008
ومن هنا تاتى اهمية املوارد الب�شرية  .3نبيل مر�سى خليل  ،امليزة التناف�سية فى جمال االعمال 1998
4. M.Porter 1993
كونها متثل الركيزة اال�سا�سية لتحقيق

خ�صب لذوي النفو�س ال�ضعيفة يف �صور قيام البع�ض بتدلي�س
�شركات الت�أمني ب�إ�ستخراج وثيقة الت�أمني بعد وقوع احلادث،
كذلك جند البع�ض يقوم بتغيري مكان وقوع احلادث خا�صة
يف عربات النقل اذ عادة مايكون الت�أمني مرتبط بالتغطية
داخل حدود الوالية وبالتالى يتم التحايل على �شركات الت�أمني
بنقل العربة من مكان وقوع احلادث ملكان �آخر وذلك للتمتع
بالتعوي�ض الذي تغطية الوثيقة يف احلدود اجلغرافية املعينة،
�إال �أن هذه املمار�سات قد �إنح�سرت ن�سبة لإ�ستخدام �شركات
الت�أمني طرق و�أدوات �أكرث فاعلية .
ومماي�ؤخذ على وثائق الت�أمني يف بع�ض الأحيان جند �أن هناك
بع�ض الوثائق متتد الى �آجال طويلة خا�صة يف حال ال�سيارات
املرهونة للبنوك حيث ت�ؤمن ال�سيارة ملدة الرهن وخالل هذه
املدة يتغري �سعر ال�سيارة ويرتفع ن�سبة للظروف الإقت�صادية ،
�إذ من الأجدى والأف�ضل �أن يتم �إجراء عملية �إعادة تقييم بعد

كل فرتة زمنية معينة .
املرجعية القانونية لق�ضايا الت�أمني :جند يف املادة  65من
قانون �شرطة املرور لعام 2010م .
 .1تنظر دعاوى جرائم وخمالفات املرور امام حماكم املرور
املخت�صة وتف�صل املحكمة يف النزاع كام ًال ب�شقيه اجلنائي
واملدين يف مواجهة جميع �أطرافه مبا يف ذلك �شركات
الت�أمني.
 .2تكون ملحاكم املرور �إخت�صا�ص مدين وجنائي .
 .3تتبع حماكم املرور الإجراءات الواردة يف قانون الإجراءات
اجلنائية واملدنية ح�سبما يكون احلال.
ومبا �أن �شركات الت�أمني م�سئولة م�سئولية مدنية يف دعاوى
املرور �أمام حمكمة املرور ف�إن على امل�شرع �أن يوفر ال�ضمانات
الكافية ل�شركات الت�أمني ب�إ�سرتداد املبلغ من املتهم يف نف�س
املحكمة حتى اليفلت املتهم من دفع املبلغ .
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اإلعالم
التأميني

منضدة
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د� .أنور �شمبال
�إعالمى وباحث اقت�صادى

تعد خدمات الت�أمين التي تقدمها �شركات الت�أمين خدمات م�ستحدثة ولم
تكن وليدة البيئة ال�سودانية �أو العربية ،وال الدول اال�سالمية ،وان كان
م�ضمون الخدمة موجود ًا بوجود الإن�سان على الأر�ض ،وتح�ض عليه كل
ال ّديانات ال�سماوية ،وقد ن�ش�أت في المجتمع الأوربي وبالتالي لم تكن ل�صيقة
بالحاجيات اال�سا�سية لمجتمعنا� ،أي لم تنبع كتطور طبيعي ،كما هو الحال في
الإعالم من �صحافة ،و�إذاعة ،وتلفاز عندما ت�أ�س�ست في ال�سودان كان هدفها
م�ساعدة الغازي االنجليزي على تثبيت الحكم في ال�سودان ،وم�ساعدته للترويج
لمنتجاتهم وت�سويقها ،ومن هنا ت�أتي �أهمية االعتناء ب(االعالم الت�أميني) �أو
(الت�أمين االعالمي) ،لجعل هذه الخدمة جماهيرية ،وتنتفي �صفة ال�صفوية
فيها.
فالحاجة المجتمعية تطوع االنظمة االدارية الم�ستحدثة لخدمة تلك الحاجيات،
وطبيعي �أن تركز االجهزة االعالمية جهودها في المجتمع التي هي فيه ،ومنها
ي�أتى ا�سهامها في �أن تكون خدمات الت�أمين المتنوعة جماهيرية ولي�ست �صفوية
كما هو واقع ومعا�ش ،وذلك بتوفير المعلومات التي تعين المواطن في اتخاذ
القرارات ،واالتجاهات التي ت�صب في �صالحه ولي�ست ل�صالح فئة محدودة� ،أو
فائدة الذين ير�سمون ال�سيا�سات من وراء المحيطات.
وهنا يجب التمييز بين الإعالم ،الذي ي�ستهدف توفير المعلومة ال�صحيحة
المحققة للجمهور من محيطه وتحليلها ،و�شرحها ،لت�سهيل مهمة ح�سم
خياراته ،وبين الدعاية ،وهي ت�سويق االفكار وفر�ض ر�ؤية معينة على الجمهور،
واقناعه بها ،وبين االعالن الذي يروج لل�سلع والخدمات ،و�أماكن وجودها،
وبينها تداخالت وتقاطعات ال يعرفها اال �أهل االخت�صا�ص ،والقريبين من �صناع
الأحداث ،وهي مفاهيم البد ان يعيها م�صمم الر�سالة االعالمية الذي ين�شد
�أحداث تغيير جذري في القاعدة ،وان كان ت�أثيرها بطيئ ًا اال انه فاع ًال ،خا�صة
وان كل �شركات الت�أمين في البالد ا�سالمية ،والتي تفتر�ض �أن كل المعامالت
فيها هي عبادة هلل تعالى.
فالذي ين�شر ،ويذاع في الف�ضائيات ،والراديو عن �شركات الت�أمين هو عبارة
عن اعالنات ،ولي�ست مواد اعالمية ،ت�ستهدف تثقيف المواطن ،واعانته التخاذ
قرارات تلقائية لت�أمين ممتلكاته ونف�سه ،ولهذا ال�سبب كان حال ال�شد والجذب
بين المواطن الذي يرى في �شركات الت�أمين انها مجرد �شركات تريد ان تربح
من غير �أن تعمل ،وترى ال�شركات في المواطن انه يتحايل عليها لك�سب تعوي�ض
غير م�ستحق ،فكل طرف متوج�س من الآخر ،فهذه المفاهيم البد لها تختفى
بت�أمين الت�أمين عبر تن�شيط وتفعيل االعالم ،ال الإعالن.
ال�سيارات،
فالمالحظ ان �أكبر قطاع م�ؤمن عليه في ال�سودان جماهيريا هو ّ
ن�سبة لربطه بمنح الترخي�ص ،ولم يكن عن قناعة مجتمعية ،بل مرغم لفعل
ذلك ،بالتالي ت�صبح عملية تن�شيط االعالم الت�أميني من االلحاح وال�ضرورة
بمكان ،حتى ت�صبح خدمات الت�أمين كما خدمات ال�صحة واالت�صاالت،
والتعليم ،خا�صة ان خدمات التامين مرتبطة بكل النواحى الحياتية.

مدخـل مفاهيمي

لتسويق الخدمات
التأمينية

ن�صر الدين ح�سن �إبراهيم

�شهد العالم في ال�سنوات الأخيرة تغيرات
مت�سارعة وجذرية في مختلف القطاعات
الإقت�صادية وال�سيا�سية والإجتماعية
بجانب التطور الكبير في نظم وتقنية
المعلومات وقد �أدت هذه التطورات
المتالحقة �إلى ظهور ما يعرف بالعولمة
 Globalizationالتي �أحدثت تحدي ًا
جديد ًا في الهياكل الأ�سا�سية للقطاعات
الإقت�صادية المختلفة ومنها قطاع
الت�أمين الذي يعتبر من �أكثر القطاعات
الخدمية حيوي ًة لإرتباطه الوثيق بتوفير
التغطيات الت�أمينية لمعظم المخاطر التي
ترتبط بالأن�شطة الإقت�صادية المختلفة
كذلك �أدت �سيا�سة تحرير الخدمات
التي تبنتها �إتفاقيات التجارة الدولية
�إلى فتح �أ�سواق الت�أمين �أمام �شركات
الت�أمين العالمية التي تتمتع ب�إمكانيات
مدير �إدارة الت�سويق � -شركة الت�أمين الإ�سالمية

مالية وفنية كبيرة ال تتوفر لكثير من
�شركات الت�أمين المحلية .وبما �أن �صناعة
الت�أمين تحتل حيز ًا كبير ًا وهام ًا في قطاع
الخدمات ولها �إرتباط ًا قوي ًا بالن�شاطات
الإقت�صادية الأخرى وبالتالي ف�إن طريقة
توفير هذه الخدمات وت�سويقها محل
�إهتمام ورعاية �شركات الت�أمين التي
و�ضعت لها الخطط والبرامج الترويجية
و�أجرت الكثير من الدرا�سات والبحوث
الت�سويقية المختلفة �إذ �أن ت�سويق خدمات
الت�أمين يحتاج �إلى مجهودات ت�سويق
متكاملة ترتكز على متطلبات ورغبات
العمالء طالبي هذه الخدمة في الأ�سواق
المختلفة .كما يعتبر الإتجاه نحو زيادة
الإعتماد على التقنية الحديثة في ت�سويق
خدمات الت�أمين من �أهم �سمات الع�صر
الحديث حيث يتعاظم دور التجارة

الإلكترونية في مجال ت�سويق ال�سلع
والخدمات عبر �شبكة المعلومات ك�أحد
مظاهر العولمة ،وهي نتاج للتطورات
التقنية المت�سارعة والتي �سيكون لها الأثر
الكبير على قطاع الت�أمين لهذا ف�إن عدم
�إ�ستجابة �شركات الت�أمين وخا�ص ًة في
الدول النامية لمثل هذه التطورات يجعلها
في موقع تناف�سي �ضعيف �أمام ال�شركات
العالمية التي تعتمد على المفاهيم
التقنية الحديثة .حيث �أن الت�سويق
بالمفهوم الحديث ي�ضع العميل في قمة
�أولويات العمل وي�سعى �إلى معرفة رغبات
العميل وي�شركه في �إختيار نوعية الخدمة
التى تنا�سبه كذلك ف�إن �أهمية الت�أمين
والحاجة �إلى ت�سويق خدماته تنبع من
تغطيته للأخطار المتوقعة والتي ترتبط
بالأفراد والممتلكات وقطاع الأعمال
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وال�شركات في كل زمان ومكان ،وبالتالي ف�إن ت�سويق الخدمات
التي يرتبط بالم�ستقبل تحيط به تحديات الخطر مما يتطلب
و�ضع �إ�ستراتيجية لت�سويق خدمات الت�أمين مع مراعاة �سرعة
�سداد المطالبات بجانب �إلتزامها بال�سيا�سات وال�ضوابط التي
ت�صدرها هيئة الرقابة على �أعمال الت�أمين .كما �أن على �شركات
الت�أمين التي ت�سعى �إلى زيادة ح�صتها في �سوق الت�أمين ان
تهتم كثير ًا بالعن�صر الب�شرى الذي يقوم على خدمة عمالئها
والمحافظة عليهم وتقديم الن�صح والإر�شاد لتقليل المخاطر
وزيادة الوعي الت�أميني بين �أفراد المجتمع عبر برامج توعوية
و�إر�شادية تقوم على ن�شر مفهوم الت�أمين و�أهميته بين قطاعات
المجتمع المختلفة وذلك من خالل �أن�شطة ما يعرف بمراكز
خدمات العمالء التي �إنت�شرت كثير ًا في الم�ؤ�س�سات الخدمية
التي تهدف �إلى الإهتمام بالعميل والرد على �إ�ستف�ساراته
وتقديم الخدمة له ب�صورة مي�سرة و�سريعة تجعله �أكثر والء ًا لهذه
الم�ؤ�س�سة بل ويعمل للترويج لها ولخدماتها .وبالرغم من تعدد
�شركات الت�أمين و�إنت�شارها في ال�سودان �إال �أن ن�سبة م�ساهمة
قطاع الت�أمين في مجمل قطاع الخدمات ما زالت متوا�ضعة
مقارنة بحجم حركة الن�شاط الإقت�صادي الكلي بالبالد حيث
مازالت هنالك الكثير من الم�شروعات الإقت�صادية لم ت�ستفد
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من خدمات الت�أمين مما �أدى �إلى �ضياع كثير من الموارد وت�سبب
في �إنهيار كثير من ال�شركات والم�ؤ�س�سات الإقت�صادية ،الأمر
الذي ا�ضاف �إلى �إتحاد �شركات الت�أمين بال�سودان م�سئولية تبني
مبادرة و�إ�ستراتيجية تهدف �إلى زيادة الوعي التاميني بين �أفراد
المجتمع وم�ساعدة �شركات الت�أمين في التو�سع والإنت�شار لتقديم
خدمات الت�أمين .كذلك ال نن�سى الدور المتعاظم الذي يقوم به
الوكالء والمنتجون في مختلف �شركات الت�أمين والذين يمثلون
حلقة الو�صل بين هذه ال�شركات وطالبي الخدمة ويقع عليهم
عبء ت�سويق خدمة الت�أمين والترويج لها ون�شر الوعي الت�أميني
وهم جزء �أ�سا�سي وجوهري في القوى البيعية لقطاع خدمات
الت�أمين لذلك يجب الإهتمام بهم وت�أهيلهم في دورات تدريبية
متخ�ص�صة وتزويدهم بالمهارات التي ت�ساعدهم في تجويد
الأداء بالإ�ضافة للو�سطاء.
وخال�صة ماذهبنا �إليه من تطواف فى �آفاق �سوق الت�أمين فان
الت�أمين يحمل جانبين مهمين �أولهما ذو مردود �إقت�صادي يتعلق
بالتعوي�ض المادي عن ال�ضرر والآخر �إن�ساني يتمثل في توفير
الطم�أنينة والإ�ستقرار الإجتماعي والنف�سي للفرد الم�ؤمن له لأن
النا�س بمختلف �أعمالهم و�أن�شطتهم يحتاجون لخدمة الت�أمين
لتعر�ضهم للخطر بدرجات متفاوتة.

عبدال�سالم �آدم بو�ش

ببساطة

فلسفة
إداريــــة
جديـدة

ي�ستند الإختالف فى مداخل تطبيق الإدارة على جدلية هل �أن الإدارة علم
ام فن؛ وعلى �أن الإدارة بد�أت نبوءتها وبزوغ �شم�س نظرياتها منذ مايربو
على قرن من الزمان عبر عدد من المفكرين والممار�سين ومرت هذه الأفكار
والنظريات والتجارب بمختلف مراحل التدبر والنظر والإختبار والتطبيق كما
بع�ض �أخر� ،إلى �أن و�صلت قمتها ومنتهى مجدها في
جاء بع�ضها معتمداً على ٍ
نهايات القرن الع�شرين� ،إال �أن هذه النجاحات التي حققتها الإدارة قديماً بد�أت
تنح�سر ،فالم�ؤ�شرات االقت�صادية ت�شير الى تراجع ن�صيب ال�شركات الكبرى في
ال�سوق �أمام ال�شركات الأ�صغر فالكبرى دوماً م�صابة بمتالزمة كبر الحجم وبطء
الحركة وذلك ربما يعود الى �ضخامة الهياكل الإدارية وتعقيدات �سير العمل
فيها ( )Business Processesوهذا بب�ساطة يقود �إلى �س�ؤال يبدو جوهرياً
هل فقدت الإدارة قيمتها و�أ�صبحت عائقاً �أمام نمو الأعمال؟ وهل انتهت الإدارة
الهرمية؟ يقول بذلك بيتر دراكر فيل�سوف الإدارة للقرن الـ ــ 21في كتابه تحديات
الإدارة .
ومن غير المفكر فيه �أن االدارة �ستنتهى و�سوف يتم التخل�ص منها ولكن ماينبغى
التفكير فيه �أن الإدارة التي يتطلبها هذا الع�صر هي” فن تحقيق النتائج بب�ساطة
“ �أي �أن وظيفة الإدارة هي الإ�شراف ولي�س الفعل ،والتنظيم ولي�س الأداء،
والتخطيط ولي�س التنفيذ.
ويرى ريت�شارد كوخ �أن هنالك �أعداداً كبيرة من العاملين الذين يتولون العمليات
الداخلية في منظماتهم  ،تقل قيمتهم الحقيقية بالن�سبة لمنظماتهم ومالكيها
وللعمالء وتعتبر هام�شية �أو �سلبية  ،هذه النوعية من المديرين ت�شكل لب
الم�شكلة ويعتبر التخل�ص منهم ومن �أ�سلوب تفكيرهم دون الت�ضحية ب�أداء
الأعمال المطلوبة  ،يمثل الحل الوحيد �أمام المنظمات الكبرى ويعتبر �أن �أف�ضل
تقييم للمدير ودوره  ،هو الكيفية التي ي�ستثمر بها وقته ،ف�إذا كان يق�ضى معظمه
ال جوهرياً ومطلوباً
في �أن�شطة ت�ضيف قيمة للعمالء ،ف�إن ما يقوم به يعتبر عم ً
�أي�ضاً� ،أما دور الإدارة كو�سيط تقليدى بين العمالء والعاملين فلم يعد يمثل عمل
ذا قيمة .
ونخل�ص في ر�أينا الى �أن فل�سفة الب�ساطة تمثل مدخ ً
ال للتغيير الإدارى �أو هي
ثورة �إدارية ت�سعى نحو النظر في هياكل ال�شركات ونفوذ �سلطة المديرين الذين
يمثلون خرافة الإدارة الأن �إذ ان �أجورهم ومكاف�آتهم تتجاوز حدود المعقول
وتقود الم�ؤ�س�سة من دائرة الإهتمام بالعميل الى دائرة الإهتمام بالذات الإدارية ،
كما ترتكز فل�سفة الب�ساطة فى مبتدئها على قيمة الأعمال التي ي�ؤديها المديرين
وتلك قيمة ذات عالقة تنا�سبية م�ضطردة مع قيمة مايح�صل عليه العمالء .
ومن الم�أمول �أن يفتح هذا المدخل الطريق نحو نظرة او نظرية جديدة لإدارة
م�ؤ�س�سات الأعمال التي تتوثب خطاها نحو الإ�ستمرارية في م�ستقبل �أعمالها
وتطورها .
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نظرية التأمين

مقدمة منهجية
�ض َي ُم ُّرونَ َع َل ْي َها
ات َو َْ أ
ال�س َما َو ِ
ال ْر ِ
قال تعالى ( َو َك�أَ ِّي ْن ِم ْن �آَ َي ٍة ِفي َّ
َوهُ ْم َع ْن َها ُم ْع ِر ُ�ضونَ ) �سورة يو�سف ()105
يح
الر َ
( َو ِم ْن �آ َيا ِت ِه ال َْج َوا ِر ِفي ا ْل َب ْح ِر َكالأَ ْعال ِم • �إِن َي َ�ش�أْ ُي ْ�س ِك ِن ِّ
ات ِّل ُك ِّل َ�ص َّبا ٍر َ�ش ُكو ٍر• �أَ ْو
َف َيظْ َل ْلنَ َر َواكِدَ َع َلى َظ ْه ِر ِه �إِنَّ ِفي َذ ِل َك َ آ
ل َي ٍ
ير ) ال�شورى34-33-32
ُيو ِب ْقهُنَّ ِب َما َك َ�س ُبوا َو َي ْع ُف َعن َك ِث ٍ
كل ظاهرة موجودة على الطبيعة البد لها من تف�سير يبرر
وجودها وبقائها .والت�أمين ظاهرة يحكمها قانون �أتفق على
ت�سميته بقانون الأعداد الكبيرة �أو قانون المتو�سطات وهو
عطاء الربوبية غير المحظور ُ
(ك اًّل ُنمِدُّ هَ �ؤُ اَلءِ َوهَ �ؤُ اَلءِ ِم ْن َع َطاءِ
اء َر ِّب َك َم ْح ُظو ًرا ) ويمنح القوة ل�شركات الت�أمين
َر ِّب َك َو َما َكانَ َع َط ُ
حتى حازت بف�ضله على هذا الزخم الكبير في عالم االعمال.
وهذا النامو�س �سيظل يعمل بال �إنقطاع �أو تمييز لأنه قوة قاهرة
لو در�سناه وفهمناه و�أح�سنا فهمه نلنا فوائده و�إ ّال فلن ن�أمن
بوائقه .ولأجل ذلك تكت�سب درا�سة هذا القانون �أهمية كبيرة.
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قانون الأعداد الكبيرة له �إ�ستخدامات كثيرة ومتعددة في
مختلف المجاالت ولي�ست ح�صرية على الت�أمين -كما يعتقد
وعلى �سبيل المثال في الإقت�صاد الجزئي نجده يف�سر نظرية
ما ي�سمى عند دار�سى الإقت�صاد بظاهرة وفورات الحجم
�أو �إقت�صاديات الحجم ( )Economies of scaleوهي
ظاهرة تقول �أن الأرباح تزيد وتجنح �إلى الزيادة كلما زاد
حجم الإ�ستثمار  ،و�سيظل هذا القانون متوافر ًا وحا�ضر ًا وال
يتوقف �إ ّال عندما يتدخل قانون الغلة المتناق�صة (law of
 )diminishing returnsوهذا يعني �أن على متخذ القرار
�أن يكون واعي ًا بحدود �إ�ستثماره و�أن يعلم �أن المقدرة المالية
وحدها تقف عاجزة في هذه الحالة والبد من دخول العلم
لفهم الظاهرة ولو�ضع �إطار يحدد �إتجاهها وم�سارها.
مدير �إدارة �إعادة الت�أمين�-شركة الت�أمين الإ�سالمية

باب اهلل ال�صديق محمد

عرفنا �أن قانون وفورات الحجم يتوقف عن العمل في اللحظة
التي يبد�أ فيها قانون الغلة المتناق�صة والجهل بتلك النهاية
وهذه البداية ي�ؤدي في �أح�سن الأحوال �إلى تحقق الخ�سارة.
ويعتقد العاملون في مجال الت�أمين �أن قانون الأعداد الكبيرة
يعمل على خف�ض معدل الخ�سائر كلما زاد حجم المحفظة مما
ي�ؤدي �إلى حدوث فوائ�ض مالية وبالتالي ت�ستطيع ال�شركة ذات
المحفظة الكبيرة الوفاء ب�إلتزاماتها فح�سب ،ولكنه لي�س على
الدوام بهذا المنوال بل في بع�ض حاالته ومنعرجاته ي�ؤدي �إلى
خ�سائر ماحقة ومتالحقة�.إذ ًا فما هي المحاذير؟ ومتى يتعطل
هذا النامو�س عن رفد الت�أمين بفوائ�ضه وخيره؟ وال�شاهد �أن
قانون الأعداد الكبيرة ال يعمل �إ ّال في مناخ تتوفر فيه حالة
قوية من الـ( )Uncertaintyوتزيد فاعليته كلما زادت الـ

( )Uncertaintyوعندما تت�ساوى مع متو�سط �سعر الت�أمين
()average priceفي المحفظة يتوقف القانون عن خف�ض
معدل الخ�سائر وتبد�أ بعدها مرحلة زيادة الخ�سائر كلما زاد
حجم المحفظة وهي مرحلة جحيم الت�أمين �إن جاز لي التعبير.

لتو�ضيح ال�شكل �أعاله ف�أن النقطة ( )Bهي النقطة التي يتوقف
عندها قانون الأعداد الكبيرة عن خف�ض الخ�سائر تبع ًا لزيادة
حجم المحفظة وبعد هذه النقطة تزيد الخ�سائر كلما زاد حجم
المحفظة والبد من التدخل لتحريك خط الخ�سائر ليكون �أكثر
�إ�ستواء ًا (� )more flatterأو يكون متو�سط ال�سعر �أعلى من
متو�سط معدل الخ�سائر(.)Grand loss ratio
�إن معدل الخ�سائر(الدمار والهالك) على م�ستوى الكرة
الأر�ضية -كمحفظة �ضخمة جد ًا � -صغير للغاية ويتماهى �إلي
ال�صفر في �شكله العام وكلما قل حجم المحفظة زاد معدل
الخ�سائر ولذلك ف�إن �شركات الت�أمين بال �إ�ستثناء تواجه
م�شكلة حجم (� )volumeإفترا�ضية بقدر ما يواجه الإقت�صاد
م�شكلة ندرة(� )Scarcityإفترا�ضية بينما تبحث الإدارة دائم ًا
عن حكمة ( )Optimizationمفقودة .لكن �شركات الت�أمين
ت�ستطيع مقاومة هذا الواقع المفرو�ض عليها من الطبيعة ب�إدارة
الخطر على نحو يمنحها قـوة كامنة ( )Potentialبعملها على
�إيجـاد بيئـة تتوافر فيها حالـة قوية من الـ ()uncertainty
مما يحقق مناخ ًا مالئم ًا لمكانيزم الت�أمين للعمل بطالقة،
�سيما و�أن �شركات الت�أمين ت�ستثمر ب�شكل �أ�سا�سي في مجال

�إدارة الخطر ( )Risk managementوعليها �أن تحقق
�أرباحها وفوائ�ضها من هذا المجال و�إ ّال فهي غير ناجحة
في �إدارة عملها الأ�سا�سي( الخطر) وفي خلق المناخ الذي
يطلق عنان ميكانيزم الت�أمين ،و ال�ساحة ال تخلو من الأمثله
فبع�ض ال�شركات ت�سد عجوزاتها في عمليات الت�أمين من �أرباح
الإ�ستثمار وال ترى ب�أ�س ًا في ذلك وهو ب� ٌؤ�س �شديد لو نعلم ف�أرباح
الإ�ستثمار ال قبل لها بخ�سائر الت�أمين .
ما قادني �إلى كتابة هذه المقدمة مالحظتى في �ضوء الآلية �آنفة
الذكر لمو�ضوعات الت�أمين الطبي وبع�ض ماركات ال�سيارات
(زورا�،أ�سكودا.....الخ والإ�ستقراء في حالة �إعادة الت�أمين.
فالت�أمين الطبي وبع�ض ماركات ال�سيارات تتمثل م�شكلتهما
ب�أنهما يقعان �أو يقتربان من الوقوع ،بعد منطقة التقاطع �آنفة
الذكر وهي منطقة ال ت�ستطيع �أي �شركة مهما كان حجمها �أو
قدرتها الفنية �أن تحقق �أي فوائ�ض و�أرباح في نطاقها ما لم
تبذل جهود ًا ناجعة لتح�سين حالة الـ ( )Uncertaintyوهي
عملية خلق المناخ المالئم الذي ي�سمح لمكانيزم الت�أمين
بالعمل بطالقة و �إذا لم تنجح هذه الجهود فال طائل من وراء
الإ�ستمرار في مثل هذا العمل .هذا هو النامو�س الذي يتحكم
في عملية الت�أمين و�إذا لم ت�ؤيده البيانات والمعلومات ف�إن
الخط�أ يكون في البيانات والمعلومات ولي�س في النامو�س.
ومع التو�سع الكبير الذى �شهدته �شـ ـ ــركات الت�أمين
( )Capitalizedفي مجال التغطيات ،الإجراءات  ،ال�شروط،
الإ�ستثناءات وبع�ض التطبيقات النمطية في الإعادة وهي
جوانب مهمة ولكنها جعلت من البحث في نظرية الت�أمين
منطقة مظلمة وتركتها ل�شركات الإعادة الكبرى لتحتكر
المعرفة ( )Insurance know - howفي هذا المجال الهام
بحيث ال يمكن �إرتيادها �إ ّال لمن حازوا على �شهادات مهنية
باذخة ع�صية النوال على غالبية الفنيين في مجال الت�أمين.
خال�صة القول �أن ال�شركة في �إطار �سعيها لتجويد عملها البد
لها �أن تجد ح ًال لمراقبة وقيا�س حالة الـ ( )Uncertaintyفي
كل عنا�صر المحفظة  ،والـ ( )Uncertaintyمن خ�صائ�صها
�أنها ال ت�ستقر على حالة واحدة وتتغير تبع ًا لأ�سباب مختلفة
من فترة لأخرى والبد كذلك من الو�صول �إلى حد �أدنى لها
قبل الدخول في �أي منتج جديد�.إذ ًا البد لأي �شركة ت�أمين
ناجحة �أن تكون واعية بتحقيق �شيئين في �آن واحد (محفظة
كبيرة و( )Uncertaintyقوية) � ْأي محفظة كبيرة في ظل
(� )Uncertaintyضعيفة ال تعني �شيئ ًا البتة من وجهة نظر
ت�أمينية (فنيةكلية ) وبنف�س الطريقة( )Uncertaintyقوية
ومحفظة �صغيرة ال تعني �شيئ ًا كذلك والأمر يقت�ضي الو�صول
�إلى �صيغة توفيقية ( )Compromiseبين نزعة �إدارة الت�سويق
نحو زيادة المحفظة وجنوح الإدارة الفنية نحو �ضبط الإكتتاب.

27

عن غناء..
أهل السودان

�أ.التجانى حاج مو�سى
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كثري ًا ما يتناول البع�ض م�س�ألة الغناء و املو�سيقى بالنقد
ال�سالب ال �سيما من قبل رجال الدين وكثري ًا ما�أجد نف�سي
مدافع ًا وم�ؤكد ًا عدم حرمة الغناء واملو�سيقى والناقدون ذم ًا
ي�سوقون �أدلة و�أ�سانيد �ضعيفة الترقى الى وجوب التحرمي
فال�شاهد �أن خامت االنبياء واملر�سلني( ) قد �إ�ستمع �إلى
الإن�شاد والغناء فمن منا اليحفظ ( طلع البدر علينا من
ثنيات الوداع ..وجب ال�شكر علينا ما دعا هلل داع) تلك
الأن�شودة اخلالدة التي رددها كل �أهل املدينة املنورة يف
كرنفال مهيب لإ�ستقبال احلبيب امل�صطفى( �ص) و�سيدنا
�أبوبكر ال�صديق �صديقه و�أول من �آمن بر�سالته من �أهل
مكة فلو كان الغناء حرام ًا حلدث النبى( ) �أهل املدينة
مبا�شرة بعد �إنتهائهم من مرا�سم �إ�ستقباله  ،كما �أن الآت

املو�سيقي املعروفة وقت �إذ فى جزيرة العرب كانت الطبول
والدفوف ويف ظني �أن �أهل املدينة لو كانوا يجيدون ويعزفون
�آالت غري الدفوف لأتوا بها وعزفوها يف مهرجانهم املهيب
ذاك واحلبيب امل�صطفى ( ) �إ�ستمع �إلى ال�شاعر الكبري
�سعد بن زهري الذي �أن�شد ق�صيدته ال�شهرية (بانت �سعاد
فقلبي اليوم متبول �..إلخ) املعلقة ال�شهرية والتى �إ�شتملت
و�صف ح�سي ل�سعاد ومل ينتقده احلبيب ( ) فى
�أي�ض ًا على ٍ
و�صفه احل�سي بل �أفا�ض ،كما �أ�ست�أذن كعب �أن يعدل كلمة
وردت فى و�صفه ( ) �إذ �أن كعب ًا �أورد يف عجز بيت من
معلقته (حممد �سيف من �سيوف الهند م�صقول) وبرغم
بالغة الت�شبيه ف�أن الهند قد �أ�شتهرت فى ذلك الزمان
بال�صناعة اجليدة لل�سيوف وكانت �أم�ضي الأ�سلحة وقتئذ �إال

�أن احلبيب( ) �إقرتح على كعب �أن يبدل كلمة (من �سيوف
الهند �إلى �سيف من �سيوف اهلل م�سلول)) والأكرث من الإجازة
�أن النبي( ) �أهدى كعب ًا ُبردته اليمانية املحببة وخلعها
و�ألب�سها له ،ومن ذلك �أن خامت الأنبياء �أجاز �إن�شاد ال�شعر
وزاد ب�إعطاء قائله مقاب ًال مادي ًا هو الربدة اجلميلة و�سيدنا
على بن �أبي طالب كرم اهلل وجهه كان �شاعر ًا ومفكر ًا عبقري ًا
�أن�شد ال�شعر وكذلك ال�صحابي اجلليل ح�سان بن ثايت الذي
جادت قريحته مدافع ًا عن دعوة الإ�سالم مبعاين تفوقت على
الرماح وال�سيوف و�أ�صابت من كفروا بالر�سالة يف مقتل حتى
�أن النبي ( ) كان يثني على ق�صائده ويحر�ضه على امل�ضي
قدم ًا يف نظم �أ�شعاره ك�أم�ضى �سالح من ا�سلحة الدعوة�،أما
�أم املومنيني عائ�شة ر�ضي اهلل عنها زوج ر�سول ( ) والتي
قال عنها خماطب ًا �صحابته ر�ضوان اهلل عليهم جمعي ًا (خذوا
ن�صف دينكم من هذه احلمرياء)وقد �س�ألها ال�صحابة عن
مدى حرمة الغناء ي�ستفتونها فيه ،ف�أفتتهم قائلة :حالله
حالل وحرامه حرام ...وكان �أمامها �إناء فقالت لهم� :إنظروا
�إلى هذا الإناء الفارغ ترى �إذا ملأناه خمر ًا � ُ
أحالل مافيه �أم
حرام؟ ردوا عليها حرام ووا�صلت فتواها قائلة :وذات الأناء
لو ملأناه لبن ًا ترى ما يحتويه حالل �أم حرام؟ قالوا حالل،
ولعمري فقد �أفتتنا احلمرياء ولوال فتواها ر�ضى اهلل عنها
ماكتبنا غناء ًا وال�شاهد �أن �أهل ال�سودان يحبون الغناء...
وغنا�ؤهم حالل ورائع مرتع بقيم اخلري واحلب واجلمال منذ
غابر ال�سنني ودونكم �أمثلة ال حت�صي -:الواعي ما بو�صو
من �أم�س ال�ضحى  ...توري �أب زنود �ساقوا ،يا ُم ْق َنع َو ِل َّياتو،
�أغنيات �سارت الركبان بها عرب ال�سنني  ...ماهو الفافنو�س
ماهو الغليد البو�ص ،ومتني يا علي تكرب ت�شيل حملي اياك

علي اخلالك ابوي دخريي ،وياوطني يابلد �أحبابي ..حن
ونحن ال�شرف الباذخ دابي الكر �شباب النيل،وعازه فى
هواك عازه نحن اجلبال ..ويا �أم �ضفاير قودي الر�سن
و�أهتفي فاليحيا الوطن ،ويف الف�ؤاد ترعاهو العناية بني
�ضلوعي الوطن احلبيب ..و�إن م�ضيت معدد ًا مناذج الغناء
اجلميل لن �أح�صيه حتي �أ�شعار الدوبيت عند �أهلنا بالبطانه
جندها حافلة بالقيم اجلمالية املطلقة فى الكرم و ال�شهامة
و البطولة �إقر�أ  :النا�س بالعرو�ض ،ماتقي�سا بى تيبانا ،وما
يغرك لبا�س حتتو العرو�ض عريانة.
�أما الظواهر والأزمنة التي ي�أتي فيها الغناء الردئ �سرعان
ماين�ساه النا�س النه يحمل بذور فنائه ف�أ�صل بذرته فا�سد
من لغو القول كفقاعة �صابون ملونة ت�سرتعي الأنظار وحينما
ترتفع �إلى علو معني �سرعان ماتتال�شي وتبقى ع�شرة الأيام
ماب�صح تن�ساها  ،وتبقى كل �أرجاءه لنا وطن  ،وتبقي وطن
اجلدود نفديك بالأرواح جنود وطني  ،وتبقي قول �صباح
اخلري و�أبدا يومك بالتحية وال�شم�س كل ما بت�شرق �أ�صلو ما
�أتاخر �شروقها و�أمى اهلل ي�سلمك ويديكى يل طول العمر يف
الدنيا يوم ما ي�أملك .و�أهل ال�سودان �أ�صلهم نبيل و�أخالقهم
دينية �سامية لكن علينا التم�سك بذلك الإرث الإبداعي
ونح�صنه بجميل الكلم والنغم لنن�أى به من هجمة العوملة
امل�سعورة التي تبثها القنوات امل�أجورة لإف�ساد �أجيالنا بالثقافة
املادية التي تطم�س �إرثنا الثقايف اجلميل والدعوة موجهة
لكل فرد �سوداين وللأ�سر وللر�سميني من قادة م�ؤ�س�سات
الثقافة والإعالم لنحر�ص جمعي ًا على الأخذ من موروثنا
الإبداعي التليد ومن�ضي يف �إنتاج �إبداعي معا�صر ينادي بقيم
اخلريواجلمال املطلق.
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بال�سودان نوعين من الت�أمين الطبي :الت�أمين الطبي العام
وت�شرف عليه الهيئة العامة للت�أمين ال�صحي ،ويتم تمويله من
خالل ا�شتراكات يدفعها العاملون في القطاعين العام والخا�ص
بما يعادل  %10من دخولهم ،حيث يدفع المخدم  %6والم�ؤمن
له  .%4يقدم هذا النوع من الت�أمين خدمات الرعاية ال�صحية
االولية ،الك�شف على م�ستوى الطبيب العمومي ،الك�شف على
م�ستوى االخ�صائي واال�ست�شاريين ،كل الفحو�صات العمومية
واال�شعة الت�شخي�صية ،وال�صور المقطعية ،الموجات ال�صوتية
 ،الرنين المغنطي�سى .التنويم ال�سريري ،الت�شخي�ص والعالج
الجراحي لالورام ال�سرطانية ،كل العمليات الجراحية% 75 ،
من قيمة االدوية .ويكفل الم�شترك في الت�أمين ال�صحي والديه
وزوجته و�أبناءه ومن يعول.
ولما كانت هذه الخدمة خدمة عامة ،ويعتريها �أحيان ًا تدني
م�ستوى الجودة ب�سبب العدد الهائل من الم�شتركين ،فقد
�أ�س�ست عدد من �شركات الت�أمين العاملة في ال�سودان �أق�سام
لتقديم خدمات الت�أمين الطبي بهدف تقديم خدمات ممتازة
وخا�صة مقابل ا�شتراكات مرتفعة القيمة للطبقات ذوي الدخول
المرتفعة ،فظهر النوع الثاني من الت�أمين الطبي وهو الت�أمين
الطبي الخا�ص.
بد�أت خدمات الت�أمين الطبي الخا�ص في ال�سودان ب�شركات

ت�أمين كبرى وتبعتها �شركات ت�أمين �أخرى �أقل حجم ًا بم�ستوى
خدمات عالية الجودة ،حيث تعاقدت هذه ال�شركات مع
م�ست�شفيات وم�ستو�صفات تقدم خدمات ممتازة مع تكفل
الم�ؤمن له بدفع  %10فقط من قيمة الدواء .ال�سمعة الجيدة
التي بد�أت بها هذه الخدمة جذبت لها العديد من المتعاملين
مما �أدى لتخفيف العبء على الت�أمين ال�صحي العام من ناحية
كما �أدى النعا�ش خزائن مقدمي الخدمة من م�ست�شفيات
وم�ستو�صفات و�أطباء وعاملين في الحقل الطبي بمختلف
تخ�ص�صاته من ناحية ثانية ،ولأرباح معقولة ل�شركات الت�أمين
من ناحية ثالثة .وكان ينتظر ا�ستمرار هذا النجاح العام.
غير �أنه تالحظ م�ؤخر ًا ،وبعد دخول ال�شركات الو�سيطة ،امتناع
عدد من الم�ست�شفيات والم�ستو�صفات عن تقديم الخدمة
بدعوى �أن �شركات الت�أمين لم ت�سدد لها م�ستحقاتها ،ويكون
ال�ضحية دائم ًا هو الم�ؤمن له (المري�ض) دون ذنب جناه .حيث
�أنه دفع ا�شتراكه مقدم ًا ل�شركة الت�أمين متوقع ًا توفير الخدمة
الممتازة له متى ما احتاجها .فما الذي حدث لهذا ال�شراكة
الذكية وهددها باالنهيار؟
ما �أعترى هذه ال�شراكة هو �سوء الإدارة من ناحية ،والإحتيال
في الت�أمين الطبي من ناحية �أخرى ،وهما �سببان متداخالن
ويتحمل الم�سئولية عنهما قطاعي الت�أمين ومقدمي الخدمات

على حد �سواء.
الإحتيال في الت�أمين الطبي م�شهور ومعلوم في التجارب
العالمية� .إذ �أن معدالت الإحتيال في الت�أمين عامة على
الم�ستوى العالمي وفق ًا للدرا�سات ،تتراوح ما بين  15و 17في
المئة ،وتزداد الحاالت في الدول التي ال تتمتع ب�أنظمة رقابة
ت�أمينية فاعلة .والت�أمين ال�صحي تقع فيه �أكبر ن�سبة من عمليات
االحتيال ،يليه ت�أمين المركبات ثم �أنواع الت�أمين الأخرى .وعلى
�سبيل المثال يقترب حجم االحتيال في التامين الطبي في
ال�سعودية من مليارى ريال من �إجمالى �أق�ساط الت�أمين الطبي
بال�سعودية والذى يبلغ حوالي  11مليار ريال.
ولالحتيال في مجال الت�أمين الطبي عدة �صور منها:
(�أ) �إنتحال �شخ�صية �صاحب بطاقة الت�أمين :ك�أن ت�أتي
�سيدة حامل  لإ�ستخدام بطاقة �أخري في متابعة الحمل .ومن
المواقف الطريفة �أن �سيدة تابعت الحمل ببطاقة �سيدة �أخري
ولم تكت�شف لأنها كانت منقبة وعند الوالدة كماهو المعتاد
يتم كتابة المولود با�سم الأم لحين ا�ستخراج �شهادة الميالد
ف�أخذت الأم تبكي ب�شدة وعند �س�ؤالها عن �سبب بكائها قالت
�أن هذا ولدها هي ولي�س �إبن جارتها واعترفت �أنها انتحلت
�شخ�صية جارتها.
(ب) الإحتيال في نوع المر�ض ،بحيث يح�صل المري�ض على
خدمة عالجية لحالة غير مغطاة ،مثل تنظيف �أوتبي�ض الأ�سنان
�أو حتي تركيبات الأ�سنان ،ويتم و�صف الحال باعتبارها من
الحاالت المغطاة ،مثل خلع �ضر�س �أو �إزالة ع�صب وما �إلى
ذلك.
(ج) �إخفاء الم�ستفيد حقيقة مر�ضه قبل الت�أمين ،ثم بعد
ح�صوله على الوثيقة يقوم بالتقدم بطلب العالج لهذا المر�ض،
وهذه الحالة منت�شرة كثي ًرا وبالأخ�ص مع الأمرا�ض المزمنة
مثل ال�ضغط وال�سكري والعمليات الكبري مثل �إ�ستئ�صال
المرارة وعمليات العمود الفقري لأنها مكلفة .وهذه تعد من
�أ�سهل حاالت االحتيال التي يتم اكت�شافها.
(د) ومن �ضمن حاالت الإحتيال �أن يخفي الم�ستفيد من�ش�أ
الحالة �أو المر�ض ولهذه الحالة مثالين يتكرران يوميا �أولهما
حاالت �إ�صابة العمل التي من المفتر�ض �أن تعالج علي الت�أمينات
االجتماعية لكن الم�ؤمن له ي�ست�سهل ويطلب العالج علي
الت�أمين الطبي وقد يخفي �سبب �إ�صابته عن الطبيب المعالج
وربما ُيخبر الطبيب وي�شترك معه الطبيب في الإحتيال بذكر
معلومات غير �صحيحة عن متي وكيف و�أين وقعت الإ�صابة.
والمثال الآخر عن من�ش�أ الحمل هل هو حمل طبيعي �أم حمل
ناتج عن م�ساعدات حمل مثل التخ�صيب اال�صطناعي �أوالتلقيح
المجهري �أوغيره من الو�سائل ومن المعلوم للمتخ�ص�صين في

الت�أمين الطبي �أن الوثيقة التغطي الحمل الناتج عن م�ساعدات
حمل ولذا يحتال الم�ؤمن له بذكر �أن الحمل طبيعي بمعاونة
الطبيب المعالج �أو بدون معاونته.
 ال�شك �أن هناك الكثير من الو�سائل والإجراءات والمعايير
التي يجب على �شركات الت�أمين تطبيقها للحد من االحتيال،
كما �أن �شركات الت�أمين نف�سها تتخذ �إجراءات لك�شف االحتيال
والمطالبات االحتيالية والحد منها ،وهذه الو�سائل تختلف
باختالف �أنواع الت�أمين ،ومنها اال�ستعانة بخبراء م�ؤهلين
للك�شف عن الأ�سباب الفنية �أو القانونية التي �أدت �إلى ن�شوء
المطالبة وحجمها ،وفي الت�أمين ال�صحي ف�إن �شركة الت�أمين
ت�ستطيع انتداب طبيب ال يتبع �إلى الم�ست�شفى لك�شف ملفات
المر�ضى والتحقق من طبيعة المر�ض ونوع العالج .وفي حالة
�إخفاء الم�ستفيد حقيقة مر�ضه قبل الت�أمين ،ثم بعد ح�صوله
على الوثيقة وهذه تعد من �أ�سهل حاالت الإحتيال التي يتم
�إكت�شافها ،بمقارنة الت�صريح الذي يقدمه المري�ض عن حالته
ال�صحية قبل الت�أمين .وقبل هذه الو�سائل الت�شريعية والعملية
لمكافحة االحتيال في مجال الت�أمين الطبي يجب �أن ي�شترك
جميع �أطراف العالقة الت�أمينية (�شركة الت�أمين ومقدم الخدمة
والم�ؤمن له والو�سيط)في رفع الوعي الت�أميني للمجتمع وهي
مهمة لي�ست ي�سيرة وتحتاج لتكاتف الجهود.
ومما الحظته �شخ�صي ًا �أن الإحتيال في الت�أمين الطبي في
ال�سودان ي�أخذ في غالبه �صورة واحدة ت�شكل غالب الخ�سائر
التي تعاني منها �شركات الت�أمين وقد ي�ؤدي اليقافها لخدمة
الت�أمين الطبي فيخ�سر الجميع ،هذه ال�صورة تتلخ�ص في
قيام بع�ض الأطباء �أو االخ�صائيين بطلب فح�صو�صات معملية
و�صور �أ�شعة مختلفة لحاالت ال تتطلب هذا على االطالق
هادفين لتحقيق الربح المادي لهم ولم�ؤ�س�ساتهم ،ومعتقدين
�أن هذا االجراء ما دام ال يدفع تكلفته المري�ض بل تدفعه �شركة
الت�أمين فهو رزق حالل لهم!
المطلوب �أن تتداعى �شركات الت�أمين مع نقابات الأطباء
لإجتماعات م�شتركة اليقاف التدهور الذي بد�أت معالمه .يجب
تنوير العاملين في الحقل الطبي �أن الفحو�صات غير ال�ضرورية
هي �أو ًال حرام يعاقب عليها اهلل �سبحانه وتعالى ،و�أنها قد ت�ضر
المري�ض ،و�أنها في النهاية قد ت�ؤثر على جودة تقديم خدمات
الت�أمين الطبي في �شركات الت�أمين وبذلك يخ�سر الجميع
و�أولهم العاملون في الحقل الطبي.
وفي نف�س الوقت مطلوب من �شركات الت�أمين احكام الإدارة
والمراقبة والمتابعة وت�أ�سي�س وحدات متخ�ص�صة لمكافحة
الإحتيال في الت�أمين من خبراء لهم المعرفة الكافية والدراية
ب�أ�ساليب ك�شف و مكافحة الإحتيال.
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الوثيقة وهي تبتدر �أولى خطواتها نحو النور ،جل�ست �إلى
الدكتور /كمال جاد كريم المدير العام ل�شركة الت�أمين
الإ�سالمية ت�ستجلي الر�ؤي والم�شروعات وم�سارات الأداء وما
�أنجز وما ي�ست�شرف من �آمال الغد .ب�سطت �أمامه محاور الأ�سئلة
فكان الح�صاد هذه ال�سطور ..ف�إلى م�ضابط الحوار..
حوار /يا�سر جدو

الت�أمين الطبي والت�أمين الزراعي (النباتي ،والحيواني) ،التمويل
الأ�ص ــغر وت�أمين ح�صيلة ال�صادر واالئتمان و�أخير ًا ت�أمين
الطيران.ونحن على ا�ستعداد تام للإ�ستجابة لأي متطلبات
يطلبها ال�سوق في جانب الت�أمين وبح�سب نتائج �إح�صائياتنا ف�إن
عمالءنا ر�ضوان عن خدماتنا بدليل تفاعلهم التام وعالقتهم
الوطيدة بال�شركه وم�شاركتهم في الن�شاطات التى نقيمها و�أ�سجل
لهم فى هذا المقام ديباجة تحية وعرفان.

عملت ال�شركة منذ ن�ش�أتها على بث ورفع ثقافة الوعى بالت�أمين
التكافلى ماهى جهودكم فى ذلك؟

في جانب الوعي الت�أميني تقوم ال�شركة بمجهودات مقدرة
وقد �أعتادت ال�شركة على �أقامة ندوات متخ�ص�صة في مجال
الت�أمين �سنوي ًا تدعو لها المهتمين وذوي الإخت�صا�ص وتعمل
على بث مخرجاتها عبر الو�سائط الإعالمية المختلفة.وكذلك
تقوم بتطوافات �إعالمية في الواليات ت�صحبها منا�شط ثقافية
وريا�ضية تدعو لها جمهور المواطنيين هادفة من كل ذلك بث
ثقافة الت�أمين التكافلي كما ن�شارك الأجهزة الر�سمية �إحتفاالتها
المختلفة وخا�صة �شركاءنا في ال�شرطة عبر م�ساهمتنا بالتثقيف
الت�أمينى والمرورى ورعاية �أ�سابيع المرور وكذلك برنامج تفويج
المواطنيين في عيدى الفطر والأ�ضحي.
كيف تنظر لواقع �شركة الت�أمين اال�سالمية؟

تحملت �شركة الت�أمين الإ�سالمية عبء الريادة في مجال غير
مطروق وهو التكافل الإ�سالمي ك�أول تجربة في العالم وبف�ضل
اهلل وتوفيقه وجهد الرعيل الأول ،فقد �إجتازت هذا الإمتحان
بنجاح تام و�شقت طريقها نحو واقع اقت�صادي كان قائم ًا علي
الربا وم�شتقاته ونظام اقت�صادي ا�ستغاللي وكان ن�صب �أعين
القائمين على امرها �إثبات كفاءة النظام الإقت�صادي التكافلي
اال�سالمي وجدواه ومنفعته لجمهور الم�سلمين وت�أكيد �أن المنهج
ال�شرعى فى تحريم الربا و�أكل اموال النا�س بالباطل وا�ستغاللهم
هى نظرية خربة تحمل عوامل فنائها من داخلها-وماحدث
�أخير ًا في العالم من �إنهيار للنظام الإقت�صادي الر�أ�سمالي خير
برهان على جدوى النظام الإقت�صادي الإ�سالمي الذي تنتهجه
�شركة الت�أمين اال�سالمية.
تقدم ال�شركة العديد من الخدمات والمنتجات الت�أمينية
حدثنا عن �آلية وطرق �إنتاج وتقديم تلك المنتجات ومدى
ر�ضا العمالء عنها ؟

عكفت ال�شركة منذ ن�ش�أتها على تقديم متطلبات المتطلعين
للخدمات الت�أمينيه التقليدية كت�أمين الممتلكات المختلفة –
ورويد ًا رويد ًا وا�شباع ًا لحاجة جمهور الم�ست�أمنين �أدخلت ال�شركة
العديد من التغطيات الم�ستحدثة على �سبيل المثال تغطيات

الى ماذا يعزى النمو والتطور الم�ستمر والمت�سارع الذي
تحققة ال�شركة في �سوق الت�أمين ال�سودانى ؟

نعزي تنامى �شركتنا الى خطة ا�ستراتجية �صممت بطريقة علمية
و�أ�ستخدمت فيها كل الو�سائل والأطر الم�شروعة لتحقيق الأهداف
المرجوة وما تم من تطبيقات لها تم بف�ضل اهلل وتوفيقه �أو ًال
وبجهد العاملين الذين بذلوا الغالي والنفي�س في تقديم �أف�ضل
مالديهم من جهد وعمل في �سبيل ترقية �أعمال ال�شركة والنهو�ض
بها،كذلك كان لمجل�س �إدارة ال�شركة القدح المعلى في ر�سم
وو�ضع ال�سيا�سات الرا�شدة التي تقود هذا العمل وال �أن�سى �أن
اقول �أن محور هذا الن�شاط والتطور كان عماده الجمهور الوفي
الذي يتعامل مع ال�شركة والذي ظل في زيادة م�ضطردة وفاء ًا لما
تقدمه ال�شركة من خدمات فلهم منى التحية والتجلة.
ماهي التحديات التي واجهت ال�شركة وكيف تم
تجاوزها؟
من التحديات التي واجهت ال�شركة وتم التغلب عليها م�شكلة
�إعادة الت�أمين حيث تم تجاوزها بفتوى �شرعية ت�سمح بالتعامل
مع ال�شركات التجارية الغربية ب�ضوابط و�شروط �شرعية وال�سعي
للتعامل مع �شركات الت�أمين التعاوني العالمية واخير ًا بعد �أن
�أن�شئت �شركات �إعادة تكافلية نتعامل الآن معها و�أ�صبحت �أغلب
عمليات الإعادة تتم مع �شركات �إعادة �إ�سالمية من �ضمنها
�شركة �إعادة الت�أمين الوطنية ( )NREو�أي�ض ًا من ال�صعاب
التي واجهت ال�شركة فى بداية عملها عدم وجود الكادر الب�شري
الم�ؤمن بالفكرة والمتدرب ،وتدريجي ًا بد�أت ال�شركة في تدريب
الكوادر الب�شرية وفق منهج مدرو�س مما �أ�سهم في الترقية
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لدينا �شبكة عالقات عالمية و�إقليمية متميزة..
المهنية والأكاديمية ولعل العديد من من�سوبينا يحملون درجات
الدكتوارة والماج�ستير والزماالت المهنية حيث �أ�صبحت ال�شركة
مفرخ ًا للكوادر الم�ؤهلة فى ال�سوق المحلي واالقليمي ونر�صد الآن
في ميزانياتنا ال�سنوية مبالغ مقدرة للتدريب مما مكننا بحمدهلل
من االنت�شار في كل ال�سودان.
تمثل الم�سئولية الإجتماعية �أحد �أهم ركائز بناء عالقة توا�صل
و �إ�ستمراية مع المجتمع ماهي م�ساهمات ال�شركة فى ذلك ؟
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�إدارة ال�شركة بجمهور حملة وثائقها وتطرح فيه ن�شاط ال�شركة
خالل العام المن�صرم وتقدم الح�سابات الختامية وانجازات
ال�شركة طيلة العام الذي م�ضى وت�ستمع فيه لآراء و�أفكار حملة
الوثائق ور�ؤيتهم لعمل ال�شركة.
كما يتم فيه تو�ضيح الكثير من الأفكار والر�ؤى التي ت�صاحب
هذا الن�شاط ،وفي هذا االجتماع رقم (� )34سيجد الإخوة حملة
الوثائق نتائج الأداء الممتاز لل�شركة للعام المن�صرم (2013م)
والقفزة التي حققتها ال�شركة من حيث النتائج الباهرة فى
الأكتتاب والفائ�ض وبين يدي هذا الأجتماع �سوف يتعرف الأخوة
حملة الوثائق على التطور الذي �شهدته ال�شركة من حيث تنامي
قوة مركزها المالي وافتتاح العديد من المن�ش�آت الر�أ�سمالية
والتى �سوف تفتتح قريب ًا ب�إذن اهلل و�أهمها برج ال�صناعات
بالخرطوم وابراجها بمدينتى �سنار وك�سال ،يذكر �أن م�ساهمة
ال�شركة في التنمية بكل مناطق ال�سودان
ال تخطئها العين ونتطلع لت�شيد المزيد
من الأبراج في الم�ستقبل ب�إذن اهلل تقوية
لمركز ال�شركة المالي لت�صبح من �أقوي
ال�شركات التكافلية في ال�سودان ب�إذن اهلل.

�أولت ال�شركة هذا الجانب �أهمية ق�صوى وذلك باعتبار �أن
ال�شركة �إبتداء ًا هي �شركة تكافلية من �أهم �أهدافها خدمة
المجتمع في مختلف النواحي ولذلك قامت بالم�ساهمة في
�إن�شاء العديد من المرافق ال�صحية والتعليمية ومراكز الدعوة
كالم�ساجد والخالوى ودور الرعاية المختلفة ،كذلك �أهدت
العديد من المعينات ال�صحية واال�سعافات
لواليات مختلفة كالجزيرة والبحر الأحمر.
كذلك �أن�شات ال�شركة ج�سر لعبور الم�شاة
بمدينة الفتيحاب غرب ُكبري االنقاذ بمدينة
�أمدرمان والذي نح�سب �أنه ي�سهم فى تقليل
حوادث الم�شاة ،كذلك �ساهمت ال�شركة
في توفير �أجهزة ومعدات طبية عديدة
كيف تنظر لم�ستقبل ال�شركة بخلفية
فى م�ست�شفيات كم�ست�شفى القلب ب�أركويت
�أنك �أحد الذين �أ�سهموا وقادوا بخبراتهم
ومناطق �أخرى ،بجانب م�ساهمة ال�شركة في
نه�ضتها وتطويرها ؟
مد يد العون والم�ساعدة للعديد من المر�ضى والأرامل وذوي نظرتنا حافلة بالتفا�ؤل لم�ستقبل ال�شركة من واقع قراءتنا
الحاجات الخا�صة وتدرج ال�شركة في ميزانيتها ال�سنوية مبالغ لحا�ضرها ونعد ب�إذن اهلل بجهد يب�شر بنه�ضة وتطور كبير وذلك
مقدرة لخدمة هذه الجوانب االن�سانية الملحة.
ح�سن ًا فى الظن باهلل �سبحانه وتعالى وثق ًة في العاملين بال�شركة
تتمتع ال�شركة ب�شبكة عالقات عالمية و�إقليمية وا�سعة حدثنا وتجردهم و�أطمئناننا الرا�سخ في دعم العاملين لجمهور العمالء
عن �أطر و�أبعاد عالقات التعاون مع ال�شركات والم�ؤ�س�سات العالمية الذين يتنامون عام ًا بعد عام وهذا كله م�ؤ�شرات خير وبركة ب�إذن
اهلل ،فالم�ستقبل ل�شركة الت�أمين اال�سالمية يقين ًا فكل عوامل
والمزايا التي تح�صل عليها ال�شركة من ذلك؟
لل�شركة بف�ضل اهلل وتوفيقه ن�شاط وا�سع فى هذا المجال فهي النجاح متوفرة والحمد هلل وهذا ال�شباب ذو العزيمة والهمة
ع�ضو فاعل في اتحاد �شركات الت�أمين والتكافل العالمية وكذلك العالية والذي يزين جيدها ويتدفق عطا ًء ووفا ًء �سوف يكون هو
الإتحاد العالمي ل�شركات الت�أمين التعاونية ،وع�ضو فى الإتحاد ر�أ�س الرمح فى هذه الم�سيرة القا�صدة ب�إذن اهلل.
الإفريقي للت�أمين  A I Oوالإتحاد العام العربي للت�أمين  GAIFبماذا تختتم هذا الحوار؟
واالتحاد االفريقي اال�سيوي للت�أمين ال ـ  FAIRوالمجمع العربي �أختم الحوار و�أقول والحمد هلل من قبل ومن بعد فقد عاي�شت
العادة الت�أمين ،والإتحاد العالمي ل�شركات التكافل والت�أمين ال�شركة منذ قيامها وهي طفل يحبو و�أنظر اليها الآن وقد بلغت
الإ�سالمي في كل هذه االتحادات ال�شركة تقوم بدور فاعل من فروعها ومكاتبها ما يقارب ال�ستين فرع ًا ومكتب ًا و في البال
خالل ع�ضويتها التي تعزز بها دورها الرائد فى الت�أمين التكافلي العديد من الم�شروعات والأعمال التي يمكن �أن تحدث المزيد
من التطور والنه�ضة والتي من �ش�أنها �أن تحقق فاعلية ور�سوخ
العالمي.
�إجتماع هيئة الم�شتركين ملتقى �سنوي لعر�ض الح�سابات الختامية تجربة الت�أمين التكافلى لأول �شركة نالت هذا ال�شرف فى العالم.
و�أن�شطة ال�شركة علي حملة الوثائق :الإجتماع رقم ( )34وفى الختام �أ�شكر �أ�سرة مجلة الوثيقة على هذه اال�ست�ضافة وعلى
�سعة �صدر هيئة تحريرها و�أ�سال اهلل تعالى لكم التوفيق وال�سداد
ماالجديد في هذا االجتماع؟
�إجتماع هيئة الم�شتركين كما هو معلوم �إجتماع �سنوي تلتقي فيه ولل�شركة الرفعة والتطور و�آخر دعوانا �أن الحمد هلل رب العالمين.

تمكين ذوي اإلعاقة..

حق إنساني وضرورة اقتصادية

عبد الرحمن �إ�سماعيل غانم
�أمين التخطيط وال�سيا�سات بالمجل�س القومي للمعاقين
ينه�ض الن�شاط االقت�صادي على تحريك الطاقات وا�ستثمار
الموارد المتاحة في المجتمع .وكل �آليات تحريك وا�ستنها�ض
هذا الن�شاط �إنما ت�ستهدف اال�ستثمار الأمثل للموارد الب�شرية
والعلمية والمادية ،و�أ ّيما خمول يعانيه المجتمع في قطاع من
قطاعاته �أو �شريحة من �شرائحه �إنما يح�سب في خانة التعطيل
لمجمل هذا الن�شاط �إن لم يت�سبب في ا�ستنزاف بع�ض طاقات
المجتمع في �سبيل معالجة الق�صور و�سد الثغرات.
وحتى ال يكون الحديث نق�ش ًا على الماء ،ن�ضرب مثا ًال ب�سيط ًا
للجدوى االقت�صادية لتحريك ال�شرائح الخاملة في المجتمع
وتفعيلها ،ف�شرائح الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة مث ًال تعاني ن�سبة
عاليه من البطالة والفقر لأ�سباب عديدة منها قلة التعليم �أو
انعدامه ،وغياب الت�أهيل المنا�سب الذي يمكن �أفرادها من
العمل ال�شريف ،والميل نحو الك�سب ال�سهل ب�إمتهان الت�سول �أو
الأ�شغال الهام�شية.
وهذا الواقع �إذا قر�أناه مع ن�سبة هذه ال�شريحة في المجتمعات
والتي تقدرها الأمم المتحدة بما يتراوح بين (،)%15 -%10
ويقدرها الإح�صاء القومي ال�سوداني بما يقارب ( )%5من
ال�سكان .فهي ن�سبة معتبرة ي�ؤثر خمولها �أو ن�شاطها على
االقت�صاد �سلب ًا �أو �إيجاب ًا ،ولكن ماهي و�سائل و�آليات التفعيل
المطلوبة لتحريك هذه ال�شرائح اقت�صادي ًا؟.
دعنا من الحديث عن الوقاية �أو الحد من الإعاقة �أو� ...أو...
وغير ذلك مما يتعلق بجوانب الوقاية والعالج الطبي رغم
مردود ذلك على الواقع االقت�صادي الفردي والجماعي ،ولكن
نركز هنا على التعامل مع الواقع الحتمي المتمثل في �أعداد
مقدرة من ذوي الإعاقة يمكن تحويلها بتراتيب معينة �إلى خانة
الم�شاركة الإيجابية ،ونعني بذلك:

• تراتيب تهيئة ظروف التعليم النظامي والإرتقاء الأكاديمي.
• تبني خطط قومية للتدريب المهني النوعي الذي يوائم
بين القدرات الفردية ونوع الإعاقة والإمكانيات التدريبية
المتاحة ومطلوبات �سوق العمل ،حتى ال ن�صرف الوقت
والجهد والمال في في برامج تدريبية غير مثمرة.
• توفير فر�ص تمويل مي�سر لم�شاريع الت�شغيل الذاتي ،بع�ضها
عبر النظام الم�صرفي و�أخرى عبر م�ؤ�س�سات التنمية
االجتماعية وب�إ�سناد من م�ؤ�س�سات ال�ضمان االجتماعي.
• وا�ستكما ًال لكل ما �سبق يلزم �أن يتوفر ت�أهيل متنا�سب
بح�سب ما هو مطلوب طبي ًا كان �أو نف�سي ًا �أو تعليمي ًا �أو
فرب معينة بخ�سة الثمن تحدث فارق ًا عظيم ًا في
مهن ّي ًاّ ،
حياة �شخ�ص ذي �إعاقة بتمكينه من تعليم دامج مع �أقرانه
من غير ذوي الإعاقة ،ومن ثم تتهي�أ له فر�صة عادلة في
العي�ش الم�ستقل والم�شاركة المجتمعية الكاملة والفاعلة.
ذلك على م�ستوى �أفراد ال�شريحة بينما هنالك مطلوبات
�أخرى لتحقيق م�شاركات جمعية موجبة لتنظيمات هذه
ال�شرائح بتدريب كوادرها القيادية �إداري ًا ومهاري ًا لتمكينهم
من قيادة مبادرات وطرح م�شروعات ذات جدوى على م�ستوى
ال�شريحة والمجتمع والقدرة على بناء �شراكات مع م�ؤ�س�سات
التمويل ،خا�صة المنظمات الدولية ،حتى ال ينغلقوا في محاب�س
التمويل المحلي المحدود.
هذه �إ�شارات م�ضغوطة لآليات وجدوى ت�أهيل وتفعيل ال�شرائح
االجتماعية الخاملة في حركة االقت�صاد العام بالتطبيق
على �شرائح ذوي الإعاقة ،والحديث مهي�أ للب�سط والتف�صيل
ومطروح للر�أي والنقا�ش راجي ًا �إ�سهام الجميع في ذلك.
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أجر الشركة
المديرة..
�سراج الهادي قريب اهلل.....
الأمين العام للإتحاد العالمي ل�شركات التكافل والت�أمين الإ�سالمي
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ا�ستقر عقد الت�أمين التقليدي قانون ًا على منهج المعاو�ضة المالية
بين طرفين هما الم� َؤمن (ال�شركة) والم� َؤمن له (العميل) حيث
يقوم كل م� َؤمن له على حدة وح�سب �شروط العقد بنقل خ�سائر
خطر معين:
 معلوم نوعه ومقداره محتمل وقوعه. معلوم نوعه ومقداره م�ؤكد وقوعه مجهول وقته.�إلى جهة ما (الم� َؤمن� /شركة الت�أمين) ،وتتحمل هذه الجهة
بموجب هذا العقد وخالل فترة زمنية محددة الخ�سائر المادية
المحتملة بحد �أق�صى معلوم ومحدد في العقد (مبلغ الت�أمين)
�إذا ما تحقق هذا الخطر للم� َؤمن له خالل فترة �سريان العقد
وذلك مقابل مبلغ معلوم ومحدد (الق�سط) يدفعه الم� َؤمن له �إلي
الم� َؤمن.
في حين �أن الت�أمين التكافلي �أو التعاوني الإ�سالمي يقوم على
منهج التبرع بين الم�شتركين بع�ضهم البع�ض ولبع�ضهم البع�ض،
حيث ي�شترك مجموعة من الأ�شخا�ص الطبيعيين و�/أو االعتباريين
المعر�ضين لخطر معين :
معلوم نوعه ومقداره محتمل وقوعه �أو معلوم نوعه ومقداره م�ؤكد
وقوعه مجهول وقته.
في �صندوق بهدف جبر ال�ضرر الذي قد يقع لأي منهم في حالة
تحقق الخطر المحدد والمو�صوف بوثيقة الإ�شتراك وذلك بالتبرع
من �صندوق �إ�شتراكاتهم لمن وقع له ال�ضرر بح�سب ماهو متفق

عليه ومحدد في وثيقة الإ�شتراك “ويعتبر الم�شترك مكفول
عند تحقق الخطر له وكافل لمن قد يتحقق الخطر عنده من
الم�شتركين الأخرين بال�صندوق”.
وعليه ن�ستطيع �أن نقول �أن الت�أمين كعلم يعتمد هدفين:
تقليل المخاطر المحتملة التي قد يواجهها الأفراد في المجتمع
وهي مهمة �إدارية علمية فنية تجميع المخاطر المت�شابهة التي
تواجه عدد كبير منهم وهي مهمة �إدارية علمية ت�سويقية وهذا
يحتاج �إلى كوادر متخ�ص�صة وم�ؤهلة لإعداد الإح�صائيات وقيا�س
ن�سب التكرار ودرا�سة نتائجها ون�سبة �إحتمال وقوعها وعليها يتم
و�ضع ن�سبة م�ساهمات الأفراد النقدية لتخفي�ض قيم الأخطار
المادية حال تحققها لأي منهم وهو جزء من مهام �شركات الت�أمين
�أو المكاتب الإ�ست�شارية الم�ساندة المتخ�ص�صة في هذا المجال.
ال�س�ؤال هنا:
• هل عقد التكافل �أو الت�أمين التعاوني عقد تبرع مح�ض �إبتداء؟
• ف�إذا كان عقد تبرع مح�ض �إبتداء فهل يجوز الرجوع فيه؟.
• ف�إن لم يكن كذلك فماهو ومتي ي�صبح عقد تبرع؟
تن�ص عقود التكافل فيما تن�ص على:
�أحقية الم�شترك في ا�سترداد جزء من �إ�شتراكه في حالة �إلغاء
وثيقته قبل انتهاء فترة الإ�شتراك الأ�سا�سية.
والواقع العملي ي�ؤكد �أن الم�شترك ي�سترد جزء من الإ�شتراك في
حالة �إلغاء الوثيقة.

�أحقية الم�شتركين في ا�سترداد الفائ�ض الذي قد يتحقق في
ال�صندوق بعد �سداد التزاماته التعاقدية والفنية والقانونية
التنظيمية التي تقرها الدولة.
والواقع العملي ي�ؤكد �أن الم�شتركين يح�صلون على جزء من فائ�ض
عمليات ال�صناديق وبن�ص القانون في بع�ض الدول.
ف�إن كان عقد تبرع مح�ض فهل يجوز الرجوع فيه وهل جائز ما
ذكرناه �سابق ًا؟.
بالنظر �إلى الواقع العملي ن�ستطيع القول �أن عقد التكافل �أو
الت�أمين التعاوني لي�س عقد تبرع مح�ض �إبتداء و�إنما هوعقد
�إ�شتراك وم�شاركة في �صندوق تعاوني م�شمول بنية التبرع عند
تحقق الخطر لأي من الم�شاركين.
ب�صيغة �آخرى �أن مايدفعه الم�شتركون في ال�صندوق ابتدء لي�س
تبرع ًا و�إنما هو �إ�شتراك في �صندوق لغر�ض محدد ،بدليل �أننا
نرد جزء (ن�سبة) من الإ�شتراك ون�سبة من فائ�ض ال�صندوق
للم�شتركين في حالة الخروج من ال�صندوق قبل نهاية فترة التعاقد
(الإ�شتراك) وعند انتهاء ال�سنة المالية والغر�ض الذي �أن�شئ من
�أجله ال�صندوق.
ً
و�أن التبرع يتحقق فعليا وحقيقة فقط عند تحقق ووقوع الخطر
المحدد في وثيقة التكافل لأي من الم�شتركين فيكون المبلغ
الم�سدد لمن تحقق الخطر لهم هو المبلغ المتبرع به فعلي ًا من
مجموع الم�شتركين في ال�صندوق كل ح�سب ح�صته ال�شائعة فيه.
وعليه قد يمكننا تعريف عقد التكافل �أو الت�أمين التعاوني الإ�سالمي
ب�أنه :
عقد �إ�شتراك وم�شاركة م�شمول بنية التبرع في �صندوق تعاوني
تقوم على �إدارته �شركة متخ�ص�صة الغر�ض منه م�ساعدة
الم�شتركين في جبر وتخفيف الأ�ضرار التي قد تلحق ب�أي منهم في
حالة تحقق الخطر المحدد والمو�صوف في وثيقة �أو عقد التكافل
وذلك ح�سب ال�شروط المن�صو�ص عليها في هذا العقد.
هذا ال�صندوق وح�سب �أهدفه المعلنة يحتاج �إلى �شركة متخ�ص�صة
وكادر فني م�ؤهل لإدارته .ونتيجة لطبيعة عقد التكافل �أو الت�أمين
التعاوني الإ�سالمي ف�إن مفهوم الإدارة بالن�سبة ل�شركات التكافل
يختلف عن مفهومها بالن�سبة لل�شركات التقليدية� ،أهمه �أن ال�شركة
تقوم ب�إدارة الخطر بالنيابة وبناء على توكيل من الم�شتركين
(�أ�صحاب الوثائق) مذكور في طلب الت�أمين و�/أو العقد مقابل
�أجر.
�إذ ًا المهمة الأ�سا�سية لل�شركة المديرة ل�صناديق الت�أمين التكافلي
�أو التعاوني هي �إدارة الأخطار التي �أن�شئ ب�سببها ال�صندوق من
حيث تقييم درجة الأخطار وتحديد قيم الإ�شتراكات وتح�صيلها
وعقد �إتفاقيات �إعادة التكافل �أو الت�أمين وتقييم الحوادث التي
تقع ومن ثم تحديد التعوي�ضات المنا�سبة ودفعها ومن قبل �إيجاد
المقر وت�أثيثه وتوفير المعدات المكتبية من �أجهزة حا�سوب
وغيرها وتعيين العاملين�.....ألخ
وهي �أعمال وم�صاريف تحتاج �إلي مقابل مادي للإدارة بغ�ض

النظر عن النتائج المالية التي قد ت�سفر عنها �صناديق التكافل في
نهاية ال�سنة المالية المحددة.
ومن المعلوم �أن الم�صروفات العمومية بالن�سبة ل�شركات الت�أمين
تنق�سم �إلى نوعين هما:
م�صروفات ت�سويقية:
ف�شركات الت�أمين الإ�سالمي في هذا الم�ضمار ال تختلف عن
ال�شركات التقليدية من حيث حاجتها �إلى مندوبين بيع لعر�ض
و�شرح منتجاﺗﻬا للعمالء (وهي� :إما رواتب �أو عموالت �أو الأثنين
مع ًا).
م�صروفات �إدارية:
وهي الم�صروفات الخا�صة بتكاليف �إدارة عمليات الت�أمين مثل:
�أجور العاملين ،والإ�ست�شارات الفنية ،و�إيجار المكاتب،
واالت�صاالت ،والأدوات المكتبية..الخ ،وكل ما ي�ستتبع ذلك من
م�صروفات لإدارة عمليات الت�أمين.
وحيث �أن العالقة بين �شركة الت�أمين الإ�سالمية ب�إعتبارها مديرة
لعمليات الت�أمين وبين حملة الوثائق هي عالقة �إدارة ب�أجر كما
معلوما للطرفين وال�سيما
�أ�سلفنا فيفتر�ض �أن يكون هذا الأجر
ً
الطرف الثاني.
هذا الأجر يمكن �أن يكون في �شكل:
� .١إ�ستعا�ضة الم�صروفات الفعلية على �أال تزيد عن ن�سبة محددة
من الإ�شتراكات المكتتبة في ال�سنة المعنية.
 .٢ن�سبة معلومة من �أق�ساط اال�شتراك يعلن عنها لحملة الوثائق
وتكون �إما:
ثابتة لكل ال�سنين.
متغيرة من �سنة �إلى �أخرى .ويتم تحديدها في ﻧﻬاية كل �سنة
مالية لل�سنة التي تليها بناء على المتو�سط الح�سابي للأرقام
الفعلية لم�صروفات ال�سنين ال�سابقة ،مع اخذ احتماالت وفر�ص
التو�سع لل�شركة في االعتبار ،وكذلك الأرقام التقديرية المتوقعة
لإ�شتراكات ال�سنة الجديدة ،على.
وتوجد ثالث �صيغ متعارف عليها ومعمول بها لتحميل �صناديق
التكافل ب�أجر الإدارة.
 �صيغة الم�ضاربةحيث ي�ستقطع الأجر من فائ�ض ال�صناديق.
 �صيغة الوكالة.ً
يدفع لل�شركة المديرة ن�سبة تحدد �سنويا من الإ�شتراكات.
 �صيغة الإيجارة.ت�سترد ال�شركة المديرة م�صروفاتها الفعلية من �صناديق التكافل
بحيث التزيد عن ن�سبة معينة من الإ�شتراكات محددة بوا�سطة
هيئة الرقابة على الت�أمين.
وكل من الطرق الثالثة �صحيحة ب�إذن اهلل وتختار كل �شركة
ما ينا�سبها بناء على قرارات هيئات الرقابة ال�شرعية والجهة
المنظمة ل�شركات الت�أمين في الدولة.
حيث تخ�صم الم�صروفات الإدارية (الأجر) ب�شكل مبا�شر �أو غير

37

38

مبا�شر من ح�ساب (العمليات) الفائ�ض والعجز للم�شتركين �إما
قبل التر�صيد �أو بعده �إن كان موجب ُا كما في �صيغة الم�ضاربة.
ونظر�أ لأهمية وخطورة �أعمال الت�أمين ب�صفة عامة وت�أثيرها على
الإقت�صاد الوطني ب�شكل مبا�شر وغير مبا�شر ف�إنها ت�صنف في
كثير من الدول ب�أعتبارها �شركات مالية وتوجب قوانين الرقابة
على ن�شاطها �أن تكون من ال�شركات الم�ساهمة و�أن تكون ذات
مالءة مالية معينة وذلك ل�ضمان الجدية وحفظ حقوق �أ�صحاب
الوثائق.
وال ن�ستطيع تجاهل الطبيعة الب�شرية في �أن �أ�صحاب ال�شركات �أيا
كان نوعها من ناحية الت�صنيف القانوني �أو النوعي �إنما ي�ؤ�س�سونها
�سعي ًا وراء الربح ،وتت�أتى ارباحهم في ال�شركات التقليدية من ناتج
عمليات الت�أمين �أما في �شركات الت�أمين التعاوني الإ�سالمي �أو
التكافلي حيث ر�أ�س المال ال يغنم واليغرم وحيث تعتبر �صناديق
الت�أمين ملك للم�شتركين فيها ف�إن منهجية الربح هنا تتبلور
في قدرة الأدارة على الموازنة بين الدخل المتوقع من �أجر
�إدارة ال�صناديق ومن ن�سبة الم�ضارب في عائد ا�ستثمار �أموال
ال�صناديق وبين الم�صروفات المتوقعة لأدارة ال�صناديق وكيفية
تحقيق هام�ش ربح منا�سب لأ�صحاب ر�أ�سمال ال�شركة المديرة.
فهل توفر نظم �أجرالإدارة المعمول بها العائد المادي
المعقول لر�أ�س المال المقدم من �أ�صحاب ال�شركة
المديرة؟
وما ت�أثيرها على� :صناديق التكافل (الم�شتركين �أو �أ�صحاب
الوثائق).
ال�شركة المديرة ( �أ�صحاب ر�أ�س المال).
في �صيغة الم�ضاربة حيث ي�ستقطع الأجر من فائ�ض ال�صناديق:
تنتظر ال�شركة المديرة حتى نهاية ال�سنة المالية ومعرفة �أر�صدة
ال�صناديق لتقرر ما�إذا كان ب�إمكانها �إ�ستعا�ضة م�صروفاتها
الإدارية خالل ال�سنة المعنية �أم ال.
ً
في العادة ال تحقق �صناديق الت�أمين فائ�ضا في ال�سنة الأولى وربما
الثانية.
تتحمل ال�شركة المديرة كل الم�صروفات الإدارية لل�سنوات الأولى
على �أمل تحقيق فائ�ض في ال�سنوات الالحقة.
تتحمل ال�شركة المديرة تكلفة الفر�صة البديلة لإ�ستثمار القر�ض
الح�سن الذي قد تمنحه لل�صناديق في حالة تحقق العجز
بال�صناديق في ال�سنوات الأولى.
�إذا ا�ستمر تحقق العجز فقد ال ت�ستطيع ال�شركة تغطية م�صروفاتها
وال ا�سترداد قر�ضها وقد يت�آكل ر�أ�س المال القانوني لل�شركة نتيجة
لذلك وفي هذه الحالة قد تطالبها قوانين الرقابة والإ�شراف ب�ضخ
�أموال جديد ليتوافق ر�أ�س المال مع متطلبات القانون.
�إن لم يكن �أ�صحاب ر�أ�س المال قادرون على �ضخ �أموال جديدة
لدعم ر�أ�س المال القانوني فقد ال ت�ستطيع ال�شركة الإ�ستمرار في
ال�سوق.
قد ال ت�ستطيع ال�شركة توفير الكفاءات المنا�سبة القادرة على

تقييم الأخطار وتقديم الخدمة المنا�سبة للم�شتركين مما قد
ي�ؤثرعلى �أ�سم ال�شركة ويلقى بظالل �سالبة على ال�صناديق.
قد تبد�أ �إدارة ال�شركة في قبول �أخطار عالية ب�أقل من تكلفتها
الحقيقة رغبة منها في تكوين قدر من المال وال�سيولة في
ال�صناديق مما قد يمثل خطورة على ال�صناديق وي�ؤثر على تجديد
�إتفاقيات �إعادة التكافل �أو الت�أمين في ال�سنوات الالحقة وقد تكون
النتيجة عجزال�شركة على الوفاء بحقوق �أ�صحاب الوثائق نتيجة
لحجم المطالبات المقدمة كما وكيف ًا ناهيك عن حقوق �أ�صحاب
ر�أ�س المال.
وقد ي�ؤدي ذلك �إلى عدم �إلتزام ال�شركة بقاعدة ال�شفافية في
الوفاء بالمطالبات.
في حالة قدرة ال�شركة على الإ�ستمرار مع وجود الكفاءات الإدارية
والت�سويقية والفنية المطلوبة وتحقيق قدر ًا من الفائ�ض في �سنوات
الحقة ف�سوف ي�ستنزف بالكامل في �سنوات تحققه الأولى لتعوي�ض
ال�شركة المديرة عن ال�سنوات ال�سابقة التي تحملت فيها عجز
ال�صناديق عن طريق القر�ض الح�سن بالإ�ضافة �إلى الم�صروفات
الإدارية غير الم�ستوفاة ،وبالتالي يتحمل م�شتركون جدد عجز
�سنوات �سابقة لم يكونوا فيها �أع�ضاء بال�صناديق.
ن�سبة ال�شركة من الفائ�ض المحقق قد التكون محددة ب�شكل قطعي
في بداية ال�سنة المالية و�إنما ت�سبقها عبارة على �إال تزيد عن.....
�أو �أن ن�سبة الفائ�ض الموزعة تكون م�سبوقة بعبارة على �أال تقل
عن ....و�أعتقد �أن هذا يخل بميزان ال�شفافية في بنود العقد.
�صيغة الوكالة حيث تحدد ن�سبة ثابتة �أو متغيرة من
الإ�شتراكات ك�أجر لأدارة ال�صناديق:
ت�أخذ ال�شركة المديرة �أجرها في �إدارة ال�صناديق في نهاية
كل �شهر كن�سبة من الإ�شتراكات بغ�ض النظر عن ناتج �إعمال
ال�صناديق.
�إعطاء ال�شركة المدير الفر�صة لممار�سة علم وفن �إلإدرة حيث
تقوم ال�شركة بموازنة م�صروفاتها الإدارية بناء على �أجر الإدارة
المتوقع من الإنتاج الم�ستهدف وبالتالي ن�سبة الربح الم�ستهدف
لأ�صحاب ر�أ�س المال.
كلما زادت ن�سبة تحقق الإنتاج الم�ستهدف كلما زاد مبلغ �أجر
الإدارة المحقق من الأجر المتوقع.
تقدم هذه ال�صيغة لل�شركة المديرة الحافزعلى زيادة الإنتاج
وعدد الم�شتركين وتجويد تقييم الأخطار وتحديد التكلفة الفعلية
للخطر حيث يكون تحقيق الفائ�ض نتاج ًا متوازن ًا لكم الإنتاج
ومهنية تقييم الأخطار وجودة الخدمة المقدمة للم�شتركين ولي�س
هاج�سا لإ�ستعا�ضة �أجر الإدارة.
بالرغم من �أن معيار الن�سب في الأجر ب�شكل عام قد يكون �أكثر
عد ًال لل�شركة كمقابل للجهد المقدم للعملية الإنتاجية والإدارية �إال
�أن هناك تباين في ت�أثير ومردود الن�سبة الثابتة �أو المتغيرة على
ال�صناديق �أو�أ�صحاب ر�أ�س المال.
فقد ال تنا�سب الن�سبة الثابتة طموحات ال�شركة المديرة في المدى

الطويل على الإنت�شار �أو المناف�سة في ال�سوق مع �أ�صحاب الن�سب
المتغيرة �سواء من باب العرو�ض �أو الخدمات المقدمة.
في حين ان الن�سبة المتغيرة قد تعطي حيز ًا من المرونة لل�شركة
في و�ضع خطط طموحة للتو�سع العددي والنوعي والخدمي مما قد
ينعك�س �إيجابا على زيادة حجم الإ�شتراكات وتخفي�ض ن�سبة الأجر
لتعظيم ن�سبة الفائ�ض القابل للتوزيع على الم�شتركين وا�ستخدامه
كعن�صر ت�سويقي لجذب م�شتركين جدد.
تنعك�س حالة الإ�ستقرار المادي لل�شركة المديرة من الأجر
المحقق والم�ستقطع في نهاية كل �شهر مقابل الخدمات
المقدمة للم�شتركين على الثبات الن�سبي لمعايير تقييم الأخطار
الم�ستخدمة وبالتالي القدرة على اتخاذ قرار قبول الخطر من
عدمه وتحديد ن�سبة تكلفة الخطر المنا�سبة عند الإكتتاب على
�أ�س�س علمية وفنية خال�صة دون �أي م�ؤثرات �إدارية �أو ت�سويقية
�أخرى مما ينعك�س �إيجاب ًا على ال�صناديق.
وفي هذا ال�صدد نرى �أن ال يكون ا�ستقطاع �أجر الإدارة على �أ�سا�س
محا�سبة الإ�ستحقاق و�إنما على �أ�سا�س المحا�سبة النقدي �أي �أن
ي�ستقطع من الإ�شتراكات المح�صلة فع ًال ولي�س من الإ�شتراكات
المكتتب فيها �أ�سوة بما يتم التعامل به مع حوافز (عموالت)
مندوبي الإنتاج وذلك تحفيز ًا لل�شركة على بذل الجهد وال�سعي
لتح�صيل الإ�شتراكات وحتي ال ت�ؤثر على موقف ال�سيولة النقدية
لل�صناديق ولتتفادى الوقوع في خ�صم �أجر �إدارة من �إ�شتراكات
غيرمح�صلة قد تنتهي �إلى ديون معدومة.
وهنا �أي�ض ًا ف�أن وجود �إدارة متابعة وتح�صيل فاعلة في ال�شركة
المديرة لمن الأهمية بمكان لي�س للتح�صيل فح�سب ولكن �أي�ض ًا
للتو�صية بالغاء الوثائق التي اليلتزم م�شتركيها بالوفاء ب�سداد
ما عليهم وذلك من باب الحيطة وقبل وقوع �أخطار قد تُلزم بها
ال�صناديق من قبل قوانين الرقابة وبالتالي ت�ؤثر على نتيجة �أعمال
ال�صندوق من حيث الفائ�ض �أو العجز.
 �صيغة الإيجارة.تحدد هيئة الرقابة على الت�أمين ن�سبة معينة من الإ�ش�شتراكات
المكتتبة بناء على متو�سطات الأرقام الفعلية للأعوام ال�سابقة
كحد �أق�صى للم�صروفات الإدارية الفعلية التي ت�ستعي�ضها ال�شركة
المديرة من �إ�شتراكات ال�سنة المعنية بالأجر.
ال ت�شجع ر�أ�س المال الخا�ص على الدخول في �إ�ستثمارات لإن�شاء
�شركات �إدارة �صناديق التكافل �أو الت�أمين الإ�سالمي لعدم �أو قلة
العائد على ت�شغيل ر�أ�س المال.
ال تقدم لل�شركة المديرة الحافزعلى مايبذل من مجهود لزيادة
عدد الم�شتركين وزيادة الإنتاج وتجويد تقييم الأخطار وتحديد
التكلفة الفعلية للخطر حيث يكون المرود المبا�شر هو ا�ستعا�ضة
الم�صروفات الفعلية �أما المردود الربحي فهو غير مبا�شر ويقت�صر
على عائد الإ�ستثمار.
قد ي�ؤدي هذا بال�شركة �إلى تعظيم الم�صروفات الإدارية الفعلية �إن
كانت �أقل من الن�سبة المحددة لها من الإ�شتراكات وذلك لتتوافق

مع الن�سبة المحددة من الرقابة وبالتالي خلخلة مبد�أ ال�شفافية في
المعامالت المحا�سبية.
قد ت�ستبقي ال�شركة المديرة فائ�ض �صناديق التكافل المحقق تحت
م�سمى �إحتياطيات وعدم توزيعه على الم�شتركين �أو ت�أخير التوزيع
على �سبيل الإ�ستفادة من ن�سبة الم�ضارب في عوائد �إ�ستثماره
وبالتالى فتح فجوة في فكر التكافل لدخول الأهواء تحت م�سميات
قد تخالف النية الظاهرة للفكر الإقت�صادي الإ�سالمي.
كما �أن �أية قرارات قد ت�صدر من ال�سلطات الم�شرفة �أو الرقابية
على �شركات الت�أمين لزيادة ر�أ�س المال على �سبيل المثال لتعزيز
الموقف المالي لها ف�سوف تقابل من ال�شركات المديرة بفتور �إن
لم يكن �إعترا�ض حيث العائد يرتجى لهم من ورائه.
�إن النظرة المتوازنة بين تمكين فكر التكافل في المجتمع وعدالة
�أجر ال�شركات المديرة ليعزز من قيام �شركات �إدارية قادرة على
المناف�سة ال�شريقة مما ينعك�س �إيجابي ًا على الخدمات المقدمة
للم�شتركين.
 �إقرا�ض �صناديق التكافل.جاء في قرار مجل�س المجمع الفقهي الإ�سالمي الخام�س وفيما
يراه من �أ�س�س بالن�سبة لو�ضع المواد التف�صيلية للعمل بالت�أمين
التعاوني (الأ�سا�س الخام�س)� ،أنه �إذا تجاوزت المخاطر
موارد ال�صندوق بما قد ي�ستلزم زيادة الأق�ساط فتقوم الدولة
والم�شتركون بتحمل هذه الزيادة.
القر�ض الح�سن ور�صيد ال�صناديق النقدي.
العجز في �أي من �صناديق التكافل يعني �أن ال�صندوق �أ�صبح غير
قادر علي الوفاء بالتزاماته وبالغر�ض الذي �أن�شئ من �أجله.
في هذه الحالة ف�إنه من المفتر�ض نظري ًا على الم�شتركين �أن
يقوموا ب�سداد العجز النقدي المتحقق طالما �أنهم �أ�صحاب
ال�صندوق وهم الم�ستفيدون من �إ�ستمراريته� ،إال �أن الواقع العملي
يقول غيرذلك حيث �أن ال�شركة المديرة هي التي تقوم فعلي ًا
ب�إقرا�ض ال�صندوق مبلغ ًا من المال على �سبيل القر�ض الح�سن
بالرغم من:
� .1إحتمال عدم �سداده في حال تراكم العجز.
� .2ضياع الفر�صة البديلة لإ�ستثمار هذا المال.
وذلك لعدة �أ�سباب �أهمها:
من ال�صعب عملي ًا تح�صيل هذا العجز من الم�شتركين.
م�ساهمة ال�شركة ( �أ�صحاب ر�أ�س المال) في دفع وا�ستمرارية
الفكر التكافلي والتعاوني.
م�صلحة ال�شركة الفعلية والعملية والعاملين فيها في �إ�ستمرارية
ال�صندوق.
عادة يتم اكتمال الميزانية بعد �شهر على الأقل من تاريخ �إقفال
ال�سنة المالية والتي غالب ًا ما تبدء في  1يناير ....وتنتهي في 31
دي�سمبر من نف�س ال�سنة الميالدية ،وهكذا الحال لغالبية ال�شركات
والم�ؤ�س�سات الخا�صة بغ�ض النظر عن طبيعة ن�شاطها وتت�ضح
�أرقام نتائج �أعمال ال�سنة ربح ًا كان �أوخ�سارة وبالن�سبة ل�صناديق
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التكافل فائ�ض ًا �أو عجز ًا.
وكذلك تبدء تجديدات معظم وثائق الت�أمين في الفترة من �أول
نوفمبر مرور ًا بدي�سمبر ثم يناير �إلى �آخر فبراير من ال�سنة
الجديدة ،وهذا يعني تح�صيل �إ�شتراكات تجديد وثائق التكافل
للعام الجديد مما يعني تدفقات مالية داخلة لل�صناديق وبالتالي
�أر�صدة موجبة بالح�سابات البنكية.
وهنا نالحظ التزامن بين تاريخ ظهور نتائج �أعمال ال�صناديق
وتاريخ بدء تجديدات الوثائق والتدفقات النقدية الداخلة ونت�ساءل
عن الغر�ض من القر�ض الح�سن .هل هو لإ�ستمرارية ال�صندوق
وم�ساعدته على الوفاء ب�إلتزاماته تجاه الم�شتركين؟ �أم لتغطية
العجز الدفتري لل�صندوق؟ بالرغم من وجود �أر�صدة نقدية
موجبة تمكن ال�صندوق من الوفاء بالتزاماته تجاه الم�شتركين.
نحن متفقون على �أن �صناديق التكافل لي�ست ملك �أ�صحاب ر�أ�س
المال و�أنها ملك الم�شتركين و�أن �أ�صحاب ر�أ�س المال مهمتهم
الإدارة الح�سنة لهذه ال�صناديق و�أن لهم م�صلحة مالية في
ا�ستمراريتها لي�س �أ�صحاب ر�أ�س المال فقط و�أنما العاملين فيها
و�أ�سرهم حيث باتت تعتمد في معي�شتها علي �إدارة هذه ال�صناديق
و�أن هذه الم�صلحة �سوف تت�أثر في حالة عجز ال�صناديق عن
الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الم�شتركين وهنا يقفز ال�سوال
الثاني �ألقر�ض الح�سن متى؟ وكيف؟.
�إن ما اقترحه وبناءا على ماتقدم هو:
ً
�أن يكون القر�ض الح�سن فقط في حالة عجز ال�صناديق نقديا عن
�سداد المطالبات الم�ستحقة المقدمة لها ولي�س العجز الدفتري
لل�صناديق.
بمعنى �أن ما يتم �سداده من مطالبات عن ال�صناديق ب�سبب
عدم وجود الر�صيد النقدي الكافي بها هو مايعتبر قر�ض ح�سن
لل�صناديق وهو ما �سيخفف من حجم القر�ض الممنوح من ال�شركة
المديرة لل�صناديق و يقلل �أي�ضا من �إلتزام ال�صناديق تجاه
ال�شركة المديرة.
العنا�صر الرئي�سة للموازنة التقديرية وتحقيق �أرباح لر�أ�س المال
تتوافق مع منهجية فكر التكافل.
 الإنتاج المتوقع. الأجر المتوقع.مبالغ الإ�شتراكات المتوقع تحقيقها لكل نوع من �صناديق الت�أمين
التكافلي من خالل خطة ت�سويقية واقعية وطموحة دون مبالغة
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في الأرقام ،ت�أخذ في الح�سبان �أبعاد ال�سوق النوعية والكمية
والتناف�سية وقدرات ال�شركة المديرة من حيث الكادر البيعي كم ًا
وكيف ًا وفهم ًا وقدرة على الإقناع وتو�صيل الفكر الت�أمين التكافلي
والتعاوني بنجاح ،مع عدم �إغفال مهنية وخبرات وقدرات الكوادر
الفنية بال�شركة في تقديم خدمات مميزة بعد البيع للم�شتركين.
الدخل المتوقع بناءا الإنتاج المتوقع ون�سب الأجر المقررة بالإ�ضافة
�إلى عوائد الإ�ستثمار المتوقعة بناءا على البيانات المتوفرة عن
�إمكانات وعوائد الإ�ستثمار و�صناديق و�أوعية الأ�ستثمار المتاحة
في ال�سوق مع �أخذ القوانين المنظمة لإ�ستثمارات �صناديق التكافل
من الأجهزة الرقابية في الإعتبار.
توازن الم�صروفات الإدارية المتوقعة مع الدخل المتوقع
هيكل وظيفي مرن يبرز �أهم الإدارات والوظائف ال�ضرورية من
كوادر فنية و�إدارية وقادر على احتواء الم�ستجدات الوظيفية عند
الحاجة �إليها.
تقدير الم�صروفات ال�ضرورية المنا�سبة لإدارة العمل دون مبالغة
�أو تقتير.
الأرباح المتوقعة
�أن النجاح في تحقيق فائ�ض ب�صناديق الت�أمين التكافلي والتعاوني
يعني:
 م�صداقية للفكر ولل�شركة. م�شتركون جدد ودخل �أكبر . زيادة ن�سبة الدخل والإيرادات ال يعني بال�ضرورة زيادةالم�صاريف بنف�س الن�سبة.
 زيادة �أرباح ال�شركة المديرة .	�إمكانية تخفي�ض ن�سبة �أجر الوكالة الم�ستقطع من �صناديقالتكافل .
 زيادة �إحتمال تحقيق فائ�ض �أكبر في ال�سنة الالحقة بليمكن للت�أمين التكافلي على وجه الخ�صو�ص القيام ببعد
تنموي في المنظومة الفكرية والإقت�صادية للمجتمع وذلك
بالم�ساهمة في �إن�شاء الم�شاريع الإ�ستثمارية الإنتاجية من
فوائ�ض �صناديق الت�أمين التكافلي حيث �أ�صحاب �أ�سهم هذه
الم�شاريع هم �أ�صحاب الفائ�ض بالتالي العمل على فتح قنوات
جديدة للإنتاج ،فر�ص عمل متجددة ،طاقات متجددة،
�إ�ستقرار �شبابي� ،إ�ستقرار عاطفي� ،إ�ستقرار �إجتماعي ،زيادة
في الدخل القومي ونمو وازدهار للإقت�صاد الوطني.

التأمين اإلجباري أو اإللزامي :
ثقافــــة
ت�أمينية

هو ذلك النوع من الت�أمني الذي يفر�ضه القانون ويلزم به كل من ميتلك مركبة تتحرك على الطرقات
وهذا النوع من الت�أمني يغطي م�س�ؤولية امل�ؤمن له و�سائق املركبة جتاه الغري (الطرف الثالث) عما قد
ت�سببه لهم املركبة امل�ؤمنة من �إ�صابات ج�سدية �أو وفاة �أو تلف ممتلكات .

ما في ال ُجبّ ِة �إال ال ُحب
ونَثر َته
العتاب المر ثانية على ُجرحي
ملح
ِ
َ
أعطيت الإ�شار َة بالغنا ْء
و� َ
ياجو َقة ال�صب ِر التي
ُ
غنَ ْت مع البحارة ِال�ضاعوا
مت�شردين
مع ا ُل
َ
راحات الن�سا ْء
مع جِ
ِ
�أنا َه ُاهنا
� ُ
الح َب
أعراف هذا ُ
تِدفع بي �إلي الجه ِة الي�سا ْر
و�أنا
الد َنيا
ًو�س ًط الأقدارِ في ُ
ق ُ
ِبلت ت ٌ
وماعاتب ُت َها
َ
�إلأٌ َك يا َقدَ ري
ريد َك َجنَ ًة
�أُ ُ
مارق مبثوثٍة
َبنَ ٍ
ال�صدورِ
ال�صدورِ �سوى ُ
َما في ُ
َتقَا ُب ًال روحي
علي ُ�س ُررٍ
وتجري َت َح َتنا الأنها ْر!!
ولقد َع ِرف ُت َك �إذ َع ِرف ُت َك
واحد ًا
الجميع �شبي ُه َوجه َ
ِك
ما في
ِ
َ�صادِ ق ًا
ُلوب �شبي ُه ِ�صدق َ
ِك
مافي الق ِ
�شَ امِخ ًا
مح ًا
َ�س َ
َوغفَار ًا �إذا َ
زل الكال ْم
المتونِ
�أغني َتني َ
�شرح ُ
حت بي
ِ
و�ص َ
هيا
َ
َتبِع ُت َك
كنت �أع ِر ُف
ُ
�أنَ خَ ط َو َك � ُ
الدنيا
أجمل الأقدارِ في ُ

ال�سال ْم
�أن ََك َمانحِ ي ُ�س َو َر َ
َ
ورك َ�ض ُت خلف َ
َك

والجراح َت ُنو�شُ ني
ُ
الدنيا
والنا�س و ُ
ُ
واي
تَخُ و ُر ُق َ
هتف بي
َت ُ
تُجدَ ُدني
أرك�ض �أ�سب ُِق ال�سنوات االيا ْم!!
ف� ُ
الغارات بذاكرتي
راحك
ْ
حب ُج َ
�أُ ٌ
َديات
ن ٍ
جميالت
ٍ
آ�سين
�سيد ال َ
و�صد ُق َك َ
َ
مام
طير من
عينيك � ُ
الح ِ
أ�سراب َ
َ
حين َت ُ
ِي�ض
الب ِ
ت�أخُ ُذني
المن�سوج من َع َ�صبِي
أهتف با�سمِ َك
ف� ْ
ِ
َو َذاكِ رتِي
�أحالمي
هى الأحال ْم!!
وهل �إ َال َك يا ُع ْمري َ
حب َ
ظالل هذا الوج ِه
�أُ ٌ
�سبح في ُكر َياني
َت ُ
حا�صرني
ُت ُ
تَ�سدٌ م ِنا َ
َفذ الر�ؤيا
و َتف َت ُح للمدَ ى روحي
ف�أر َقي
قد َر ما �س َم َح ْت به َ
عيناك
الراقين
مدارج ع َز ْت على
نحو
ٍ
َ
بالأعوا ْم
َن َع ْم
ُ
� َ
أهواك مدَ الأ ْفقِ
عدَ الرمالِ
نهائيات
حدَ ال َال
ِ
يا َم ْن ي�شتري َ�ض َجري
و ُيهديني الحيا َة و�سا ْم

بحق ُكلوِ منَا َن َز َف ْت
َ
أن�سا َما
بطولِ طريِقنَا عطر ًا و� َ
مازالت
القلب
بحقِ جراحِ نا فى ِ
ْ
ُتغنَي
ك ًل َما عا ٌم م�ضي ُم�ستخِ ل َف ًا َعا َما
رت
ال�ص َورِ التي َع َب ْ
بحقِ َت�شبٌ ِث ُ
ذواكِ َرانَا
بحقِ َتهلٌل ُ
ِرت ُت�سام ُِرنَا
الط ِ
رق التي َ�سه ْ
بحق ال�شع ِر
َ
َ
لمات و النجوى
والك ِ
غيوم ًا فى َد َفا ِت ِرنَا
ال�سري
بحق �أثي ِرنَا
ً
َ
�ضحاك ًا
َ
ُ
ي ُف َت ُح �صد َره �أ ُفق ًا
َليطو َينَا و َين�شُ رنَا
جميل َما�ضينَا
بحق
ِ
حا�ض ِرنَا
ربيع ِ
ً
بحق ِ
تر َف ْق �إذ ُتعا ُت ِبنِي
َكماَلي
يداي خطيئ َة ال ُنق�صانْ
�أنَني �أق َت َر َف ْت َ
جئت ثا ََني ًة
وانَي ُ
�أ ُد ٌق َ
ُفرانْ
عليك َب َ
اب ُ
الح َب والغ َ
َف َهلْ َت ِغف ْْر؟؟
على ُك ٍل
�أنا � َ
الموت
ِ
أهواك حدَ
َ�صادق ًة
َو َواثِق ًة
وما في ُج َبتِي
�إال الهوى
ُ
ال�صدق
و
والإيمانْ ...

رو�ضة الحاج
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شركاء السالمة
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شركة التأمين اإلسالمية
وشرطة المرور

يمثل التعريف بال�سالمة المرورية �أمر ًا هام ًا
لعملية ت�أمين ال�سيارات ب�إعتبار محدودية
المعرفة بالت�أمين فى الممار�سة وهى �أحدى
المع�ضالت التى تواجه �سوق الت�أمين ب�أعتبار �أن
للت�أمين �أوجه اخرى عديدة التنح�صر فى ت�أمين
ال�سيارات وعلى �أن هناك عوامل �أخرى من قبيل
الطريق و�صيانة المركبة و�سالمة مكوناتها مما

ي�شكل جانب ًا من معادلة البيئة المرورية الآمنة
الأمر الذى �إ�ستدعى البحث عن حلول تمثلت
في ال�شراكة الذكية بين �شرطة المرور و�شركة
الت�أمين الإ�سالمية .
هذا وقد ك�شف �أبوبكر عبدالرحمن م�ساعد
المدير العام لل�ش�ؤون الفنية ب�شركة الت�أمين
الإ�سالمية عن قيادتهم لجهود تعريفية بالبنود

الفنية لوثيقة ت�أمين ال�سيارات لحظة طلب
الخدمة من قبل العمالء �سعي ًا للموثوقية
والم�صداقية؛ ب�إعتبار �أن الت�أمين ممار�سة
ح�ضارية تتطلب معرفة حدود ممار�سة
الحق وحق الغير فى الحقوق الم�شتركة
كالطريق مث ًال ،وفى �سياق مت�صل �أبان
الأ�ستاذ عبدالقادر محمد الح�سن مدير
�إدارة الإنتاج ب�أن �شركته تقدم ت�أمين ًا
بمزايا �إيجابية عديدة ل�سائقي المركبات
فيما يعرف بوثيقة تكافل ال�سائق ال�شامل
داعي ًا ل�ضرورة الإلتزام بالإجراءات
والم�ستندات المطلوب تقديمها لطلب
التعوي�ض عند حددوث ال�ضرر ،م�ؤكد ًا
�إلتزامهم ب�سرعة الإيفاء.
ومن ذلك تمخ�ض ال�شراكة عن اللقاء
الجماهيري التفاعلي كالذى �أقامته
ال�شركة بعنوان (ت�أمينك ع�شان
�سالمتك� )..ضمن �أ�سبوع المرور
العربى للعام 2014م تحت �شعار
(مع ًا  نحو بيئة مرورية �آمنة) .بدوران
القندول بو�سط الخرطوم حيث دعا
العقيد �شرطة الوليد محى الدين رئي�س
ق�سم مرور ال�شمالى  لمحاربة الخط�أ
المروري للحفاظ على �سالمة الأرواح
والممتلكات وااللتزام بقواعد ال�سير
و�إ�ستخدام الطريق العام م�ؤكد ًا ب�أن
ال�شرطة الينح�صر دورها في تحرير
المخالفات ورقابة المركبات بقدر ما
�أن دورها الطليعى هو ت�أ�سي�س عالقة
ثنائية على �أ�سا�س �إلتزام القوانين،
داعي ًا المواطنين للمبادرة في التبليغ عن
المخالفات المرورية التي تقع بعيد ًا عن
�أعين الرقابة المرورية ،كما عبر عن �أن
ال�سلوك المروري و�إحترام لوائح الت�أمين
يعد �أحد �أهم �سمات الرقي والتح�ضر،
وفي �سياق ذى �صلة �شدد خبير ال�سالمة
المهند�س مرت�ضى دعوب على �أهمية
القيادة الوقائية و�إتخاذ الخطوات
الإ�ستباقية  لل�سالمة المرورية مع الإنتباه
للعواقب الخفية للأثر النف�سي  للألم
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والموت وفوات الوقت الناتج عن  تهور
القيادة مبين ًا ب�أن �أهمية الت�أمين
التنح�صر في �إكمال الإجراءات القانونية
ولكن لجهة �أنه ي�ضمن �سالمة حامل
الوثيقة.
التفويج �أمـــــان...
ومن ال�شراكات الإ�ستراتيجية بين �شرطة
المرور و�شركة الت�أمين الإ�سالمية تبنى
الأخيرة لحمالت تفويج ال�سيارات
على طرق المرور ال�سريع �إبان عيدى
الفطر والأ�ضحى من و�إلى الخرطوم
وذلك ل�ضمان �سالمة �أرواح المواطنين
والمركبات حيث ت�ضمن التفويج للعام
2013م محا�ضرات تثقيفية ن�شرات
توعوية بالميناء البرى ل�سائقى المركبات
ال�سفرية وقد رافقت وفود من ال�شركة مع
�شرطة المرور �أفواج المركبات الأمر
الذى وجد �إ�ستح�سان ًا من المواطنين
الذين تقدموا ب�شكرهم ل�شركة الت�أمين
الإ�سالمبة �صديقة الم�سافرين على حد
تعبيرهم.

�إ�شراك طالب من كليات الت�أمين
بالجامعات ال�سودانية فى هذه الأن�شطة
وقد تزي�أوا ب�شعار ال�شركة �شارحين
للجمهور �أهمية الت�أمين و�ض ـ ـ ــرورة
الإلتزام بقواعد المرور ل�س ـ ـ ــائقي
المركبات كما �أعتمدت ال�شركة كذلك
على �إي�صال ر�سائل تثقيفية للجمهور
الم�ستهدف عبر قوال ـ ـ ــب الكوميديا
والم�سابقات.

�شركة الت�أمين اال�ســالمية و�شعبة
�أ�صحاب النقل الو�سيط:
�شرعت ال�شركة فى بناء توا�صل مع
الجماعات الأهلية (غير الر�سمية) من
قبيل ال�شراكة مع �شعبة �أ�صحاب النقل
الو�سيط (مدنـى) حيث �أقامت ال�شركة
يوم ًا جماهيري ًا بمدينة مدنى بموقف
الأمجاد فى فبراير الما�ضى حيث تفاعل
الجمهور مع فقرات البرنامج الم�شتملة
على فقرات كوميدية وعنائية وم�سابقات
حول الت�أمين وقال ن�صر الدين �إبراهيم
مدير �إدار الت�سويق بال�شركة �أن ال�شركة
تمد �أ�شرعة التوا�صل والتعاون مع كل
م�ستقبل و�أفاق ال�شراكة:
وتعتبر �شراكة الت�أمين الإ�سالمية الفئات والجهات مرحب ًا بال�شراكة مع
والمرور �شراكة متعددة الأهدف حيث �شرطة المرور و�شعبة �أ�صحاب النقل
عمدت �شركة الت�أمين الإ�سالمية على الو�سيط.

التميز
في
خدمة
العمالء

عبداهلل عمر محمد لطفي
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رئي�س ق�سم خدمات العمالء �-شركة الت�أمين الإ�سالمية

�إن �أي م�ؤ�س�سة ت�ستمد نجاحها وقوتها من خلق عالقة وطيدة ورا�سخة مع عمالئها تلبي
فيها �إحتياجاتهم وتطلعاتهم ،رغم �أهمية خدمة العمالء و�إرتباطها بالتميز اال �أنها
تواجه مجموعه من العقبات والم�شاكل من قبل بع�ض الم�ؤ�س�سات في تبعيتها الهيكلية
لأنه يخيل اليها �أنها عباره عن عبء ا�ضافي وهذا يدل على قلة الإدارك بمكانة هذا
الكيان الحقيقي الذي تتميز به الم�ؤ�س�سات المحترفة والعالمية اليوم حيث �أ�صبحت
�ضروره ملحة البد من وجودها داخل �أي نظام م�ؤ�س�سي.
وتعرف خدمة العمالء بانها هي العملية التى يتم من خاللها تلبية و�إحتياجات وتوقعات
العمالء بتقديم خدمه ذات جودة عاليه ينتج عنها ر�ضاء العمالء .
�أهمية خدمة العمالء :
ت�أتي �أهمية خدمة العمالء على م�ستوى الم�ؤ�س�سة في المقام الأول النها �أ�صبحت
تمثل واجهة الم�ؤ�س�سات الحديثه اليوم بخالف ما كان عليه الحال في ال�سابق حيث
كانت الم�ؤ�س�سات تولي اهتمامها الأكبر لمجموعة من المهام الأخرى مثل الإنتاج
والمبيعات وتقليل تكلفة العمليات ومداخيلها الماديه المختلفه ومن ال�ضروري في ع�صر
التكنولوجيا والإت�صاالت دعم ون�شر ثقافة العنايه بخدمة العمالء مما �سي�ؤثر �إيجاب ًا
على تطوير منهجيات الإ�صغاء ومتابعة ر�ضاء وتوقعات العمالء في الم�ؤ�س�سات .
وبناء على ما �سبق ن�ست�شف �أن خدمة العمالء ت�شكل ميزة تناف�سيه بين م�ؤ�س�سه و�أخرى
وال تقت�صر على التفاعل مع العمـ ـ ــالء لأنها تمثل جزئيه ب�سيطه بل تمتد لت�شمل
�إ�ستف�سارات و�شكاوى العميل وتمكينه من المعلومه لتكون الر�ؤيه وا�ضحة في معرفة نوع
الخدمه المقدمه له  ،وهذابب�ساطه يجعل للم�ؤ�س�سه مكانة مرموقة في مجال ن�شاطها ،
ومن ما ال يدع مجا ًال لل�شك �أن هنالك مهارات مطلوبه البد من توافرها لمقدمي خدمة
العمالء تتمثل في الإ�ستماع الجيد والتوا�صل مع العميل .
هنالك عوامل تعزز من خدمة العمالء:
• تقديم خدمة عمالء متميزة ت�سهم في زياده نمو الم�ؤ�س�سة.
• العمل على تو�سيع قاعدة عمالء الم�ؤ�س�سه وجذب عمالء جدد.
• العمل على تحقيق اق�ص ـ ـ ــى معدالت ر�ض ـ ـ ـ ـ ــا العمالء.
• الإ�ستجابة ال�سريعةوالفورية لإ�ستف�سارات العمالء والعمل على حل م�شاكلهم .
• الإ�ستفادة من االنظمة االلكترونية الحديثة وو�س ـ ـ ــائل االت�صال المختلفة في
التوا�صل مع العمالء.
• الإنتقال من م�ستوى تلبية احتياجات العمالء �إلى م�سـ ـ ـ ــتوى تحقيق توقعاتهم
وتطلعاتهم .
• �ضمان الإ�ستمرارية بتقديم م�ستويات جيدة من الخدمة.
• التفوق على المناف�سين.
ك ـ ــما �أن تحقيق هذه العوامل ي�ساعد على معرفة �أف�ضل الو�سائل لأداء خدمة العمالء
ومعرفة طرق تح�سينها وتطويرها وتقويه العالقات التوا�صليه بين العمالء� ،إذ هي
بمثاية العالقة التبادلية التي يمنح من خاللها العميل المزيد من االهتمام والرعاية
وتبادل الثقه الفعالة والهادفة.
وفي خال�صة تلم�سنا لأ�س�س ومناهج �إدارة عالقات العمالء نجد �أن العن�صر الحا�سم
في التميز بين م�ؤ�س�سة و�أخرى وهو تقديم خدمات مميزة ومبتكرة وذلك للحفاظ على
العالقات الجيدة مع العمالء لأنهم �أ�صحاب الم�ؤ�س�سة الحقيقيون.

وثيقة
تأمين
التمويل
األصغر
عبد القادر محمد ح�سن

مدير �إدارة الإنتاج �-شركة الت�أمين الإ�سالمية

منذ القدم �إهتمت الدول والحكومات بمحاربة الفقر وتح�سين م�ستوى معي�شة الأفراد
بطرق مختلفة كعمل الجمعيات التعاونية و�صناديق الت�سليف وغيره  .ولكن خالل الربع
الأخير من القرن الع�شرين �إزداد عدد الفقراء حتى و�صل  %20من �سكان العالم مما
جعل الدول والم�ؤ�س�سات الماليه الدوليه تفكر في عالج هذه الم�شكلة وتوجيه الأموال
تجاه هذه الفئات الفقيرة للم�ساعده في خروجها من دائرة الفقر بتوفير وتمويل م�شاريع
�صغيره منتجه للفقراء الن�شطاء المبادرون وللأ�سر وال�شباب والمر�أة و�أن تكون بقرو�ض
و�سلفيات ب�ضمانات مي�سرة وهام�ش ربح ب�سيط حتى ت�ساهم في رفع م�ستوى معي�شتهم .
مما تقدم كانت فكرة التمويل الأ�صغر �أو ال�صغير �أو متناهي ال�صغر وهي تعريفات لحجم
الم�شروع �أو التمويل المطلوب للم�شروع  .ويختلف من دولة لأخرى المبلغ المحدد لتعريف
الم�شروع هل �صغير �أم �أ�صغر �أم متناهي ال�صغر .
وتتمثل فكرة التمويل الأ�صغر في �أن تقدم الم�ؤ�س�سة مبلغ من المال لقيام م�شروع
معين �أو تمويل لم�ش ــروع قائم �أ�صلآ بغر�ض الإنتاج �أو زيادته ويمكن �أن يكون التمويل
في تقديم دعم بناء القدرات للفقراء الن�شطاء والمبتكرون وال�شباب والمر�أة والأ�سر
المنتجة بق�صد رفع م�ستوى معي�شة الفرد والجماعة والمجتمع وبالتالي الم�ساهمة في
النمو الإقت�صادي للدولة .
في ال�سودان بد�أت درا�سات التمويل الأ�صغر منذ العام 2000م وما قبله كانت في
�سبعينات القرن الما�ضي فكرة بنك الإدخار ولكن في العام 2007م �أ�صدر بنك ال�سودان
قرارات تحث البنوك على تقديم الأموال لعمليات التمويل الأ�صغر وحدد ن�سبة  %12من
المحفظة التمويلية لكل م�صرف توجه للتمويل الأ�صغر .وتم عمل �إدارة بالبنك المركزي
لإدارة عمليات التمويل الأ�صغر وتطويرها لت�ؤدي الدور المن�شود .
ون�سبة للمخاطر الكبيرة المتوقعة من هذا النوع من التمويل الناتجة عن قلة الخبرة
والدراية لهذه الفئة ومن المخاطر التى قد يتعر�ض لها الم�شروعات مثل الأخطار
المتعلقة بال�شخ�ص كالتعثر ،اوالإ�صابة ،اوالوفاة او الأخطار المتعلقة بالأعيان كالتلف،
�أو الحريق ،ال�سرقة وغيرها ومن هنا ظهرت الحاجة لعمليات ت�أمين التمويل الأ�صغر
ومن هنا جاءت مبادرة �شركة الت�أمين اال�سالمية بطرح و �إ�صدار وثيقة تامين عمليات
التمويل الأ�صغر لعمالئها �شاملة مزايا وتغطيات ت�أمينية وا�سعة يمكن �أن تمثل �ضمان ًا
لم�ؤ�س�سات التمويل وللممولين على حد �سواء من االخطار التى قد تتعر�ض لها الم�شروعات
وبهذه التغطية �إزداد االقبال على عمليات التمويل الأ�صغر وعلى وثيقة ت�أمين التمويل
الأ�صغر وتم تعوي�ض حاالت وفاة وا�صابات ونفوق ما�شية ودواجن بالإ�ضافة الى انواع تلف
�أخرى كالحريق وغيره .
مما تقدم نخل�ص �إلى �أهمية ن�شر الوعي بوثائق ت�أمين عمليات التمويل الأ�صغر لكونه
يمثل ترياق لحماية الأموال من المخاطر و�إعادتها للدورة الإقت�صادية من خالل �إ�سترداد
�أموال الم�شروعات فى حال تعر�ضها للأخطار التي ت�ؤدي �إلى فقدانها �أو هالكها.
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حني يكون الفاعل ال�سيا�سي فاع ًال �إقت�صادي ًا

السياسة واالقتصاد ..

وجهان لعملة واحدة !!

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

ويقول عدد من الإقت�صاديين فى الدول النامية اليمكن ف�صل
(الإقت�صاد عن ال�سيا�سة) ب�إعتبار وجود تداخل بين اهل
الإقت�صاد وال�سيا�سة “�شراكة” تتطلب الحفاظ على الم�صالح
الإقت�صادية بدرجة اولى مبينين ان هذا التحالف يعمل ب�صورة
كبيرة على تخلف بع�ض المجتمعات فى الدولة و�إحتكار ال�سيا�سة
لدى فئة قليلة دون م�شاركات �أخرى .
ولكن للخبير الإقت�صادى الدكتور ح�سن احمد طه وزير
الدولة بالمالية الأ�سبق ر�ؤية وا�ضحة �إذ يقول ان ال�سيا�سة هى
الأ�صل ولكن البد لها ان تراعى الم�صالح الإقت�صادية ف�إذا
قرر الإقت�صاديون قرا ًرا مثال البد من مطاوعة ال�سيا�سة له
واقر باهمية �إقناع ال�سيا�سيين بالحجة والدليل والإ�صرار على
القرارات الإقت�صادية حتى يوافق عليها ال�سيا�سيون .ولكن مع
كل هذا يعتقد ان الإقت�صاد وال�سيا�سية وجهان لعملة واحدة ،ال
يمكن �أن ي�سير �أحدهما دون الآخر.
وتطور البالد �سيا�سي ًا وتخلفها اقت�صادي ًا لن يحقق �إ�ستقرا ًرا
وربما ي�ؤدي التخلف الإقت�صادي �إلي �إنت�شار الجريمة وهو ما
يمكن مالحظته وتلم�سه من خالل النظر لدول تعاني من تف�شي
البطالة وهو ما ي�ؤ�شر في النهاية �إلي ف�شل ال�سيا�سة وتفوقها
على االقت�صاد وهذا من �ش�أنه �أن يفتح المجال �أمام تحريك
االقت�صاد كيفما يرى ال�سيا�سيون .ولكن اذا تطورت البالد
اقت�صاديا وتخلفت �سيا�سيا ف�إن الأمر يخلق اقت�صاد ًا قو ًيا فى
ظاهره وه�ش ًا فى جوفه مما يعنى ظهور طبقة غنية واخرى فقيرة
وتظهر من خالله بيئة تتف�شى فيها الف�ساد وتغيب الم�ساءلة
لعدم مقدرة ال�سيا�سة على ت�شريع قوانيين منظمة  .ولكن يقول
االقت�صادى الزين �سيد احمد البد من �إيجاد توازن “�سيا�سة
تحمى وتحارب الف�ساد” واقت�صاد “ي�شكل طوق حماية ل�سيا�سة
البالد” ويخلق فر�ص عمل لجذب اال�ستثمار.
ويقول الدكتور محمد الناير الخبير االقت�صادى �أنه ولعهود
م�ضت تقود ال�سيا�سة الإقت�صاد وت�ؤثر �سلب ًا وايجاب ًا على
الم�ؤ�س�سات الإقت�صادية وت�شكل �ضغوط ًا ظاهرة فى ال�سودان،
ولذا فان الأ�سلم من ناحية علمية ان يقود الإقت�صاد ال�سيا�سة
ولكن العالقات الخا�صة بالدولة فى داخلها ا�صبحت الم�صالح
االقت�صادية فيها هى التى تعلو وت�شكل �ضغوط ل�ضبط العالقات
ال�سيا�سية مثال رو�سيا”االقت�صاد ي�شكل لها حماية �ضد

المتغيرات العالمية “ فاالقت�صاد له القدح المعلى  .وقال الناير
ان خطاب الرئي�س الأخير به تغيير في المفاهيم و�أن االقت�صاد
يتقدم على ال�سيا�سة وله الأولوية معتبر ًا �أن هذه مفاهيم جيدة
ولكن تبقى الم�شكلة فى التطبيق.
وراى الناير ان تركيبة ال�سودان دائما ما تهتم بالجانب ال�سيا�سى
اكثر من الإقت�صادى واحيان ًا القرارات ال�سيا�سية قد ت�ؤثر على
القرارات الإقت�صادية ،ويقول ان م�شكلة ال�سودان فى التطبيق
فالقوانيين موجودة والد�ستور ي�شكل حماية ف�إذا تعار�ض قانون
ي�سود الأعلى فاذا الوالئى تعار�ض مع المحلى ي�سود الوالئى ولكن
اي�ضا اليوجد من يتم�سك بحقوقه اذا كان االمر بخالف ذلك.
وزاد الناير نحن لدينا خطط كثيرة وجيدة ولكن الم�شكلة فى
التنفيذ خا�صة اذا و�ضعنا برنامجا لتنفيذ عدد من الم�شروعات
ففى حالة التنفيذ نجد م�شروعات لم تكن مدرجة ربما ل�ضغوط
�سيا�سية او ادخال م�شروعات لم تكن فى الخطة وطالما ان
التخطيط جيد البد من تنفيذ واالن نحن مقبلين على برنامج
خما�سى يتطلب تكامل فى التنفيذ.
ويرى الدكتور التجانى الطيب وزير الدولة بالمالية الأ�سبق ان
ال�سيا�سة هى المحور الأ�سا�سى فال�سيا�سيون يرون “االقت�صاد
ال�سيا�سى” ب�إعتبار �أن غالبية النا�س افكارهم تنبع من واقع
عاما الما�ضية
وظائفهم ولكن م�سيرة الإقت�صاد خالل الخم�سين ً
نجد ان معظم ال�سيا�سيين كانوا من خارج القطاع االقت�صادى
وال�سيا�سة هى التى تحرك اال�شياء وقال هنالك اً
دول كبيرة
انظمتها ال�سيا�سية �ضعيفة لكنها ا�ستطاعت و�ضع انظمة
اقت�صادية قوية مثال ال�صين من اكثر االنظمة �شمولية لكنها
فتحت الجانب الإقت�صادى مما �أحدث طفرة برغم من �أن النظام
ال�سيا�سى ظل كما هو .فال�سيا�سة هى عامل �أ�سا�سى ولكن حتى
ال�سيا�سة فى الأنظمة غير الديمقراطية عليها �أن تفهم الأهمية
االقت�صادية ودورها وحتى االنظمة الجيدة اذا لم تتبع �سيا�سات
اقت�صادية �سليمة تكون عر�ضة لالنهيار.ولذا نجد �إن فى الأنظمة
الديمقراطية “المعار�ضة والحكومة” يتبادلوا الكرا�سى على
ح�سب الأداء الإقت�صادى او ًال ثم ال�سيا�سى ثانيا فالإقت�صاد مهم
جدً ا لبقاء النظام ال�سيا�سى ودون �إقت�صاد �سليم التوجد �سيا�سة
�سليمة والعك�س هو �صحيح ال�سيا�سة ال�سليمة ت�ؤدى الى نوع من
الإ�ستقرار الإقت�صادى.

مبدأ منتهى حسن النية:

يق�ضي هذا املبد�أ ب�أن يكون التعامل بني امل�ؤمن وامل�ؤمن له ب�صدق و�شفافية و�أن يظهر كل منهم عند التعاقد
كافة احلقائق املتعلقة بالت�أمني واال يخفي �أحد الطرفني �شيئاً جوهرياً عن الطرف الآخر ،وقد ي�ستمر هذا
االلتزام �أثناء �سريان العقد ويف حالة الإخالل به من قبل �أي طرف يحق للطرف الآخر ف�سخ العقد.

ثقافــــة
ت�أمينية

47

48

66

دور إدارة المخاطر في

نجاح شركات التأمين
يرتبط نجاح �شركات الت�أمين و�ضمان �إ�ستمراريتها ولحد كبير
بمدى الإهتمام الذي توليه للمخاطر المرتبطة بما تقدمه من
منتجات وخدمات ت�أمينية خ�صو�ص ًا عندما يكون ن�شاطها في �سوق
يتوافر فيه قدر من التناف�س على �أن مخاطر الت�أمين هي �إحتمال
تعر�ض �شركات الت�أمين �إلى خ�سائر غير متوقعة وغير مخطط لها
بحيث تنعك�س �سل ًبا على موقع ال�شركة ومالءتها المالية ،وبالتالي
و�ضعها في موقف حرج �أمام حملة الوثائق وحيال ما يطلب منها من
التزامات ب�شكل عام.
بد�أ التركيز على م�س�ألة المخاطر و�إدارتها في �شركات الت�أمين
بعد �آثار الأزمة المالية العالمية من �آثار على قطاع الت�أمين دولي ًا
وعربي ًا والتي كانت بدايتها انهيار �أكبر �شركات الت�أمين الأميركية
( )AIGومن ثم �سل�سلة االنهيارات في الم�صارف والم�ؤ�س�سات
وال�شركات المالية العالمية .
وحول �شروط نجاح �إدارة المخاطر في ال�شركات تجدر الإ�شارة
�إلى �ضرورة �إمعان النظر فى �سبع نقاط جوهرية هي :فهم جوهر
المخاطر و�أنواعها ومعرفة المخاطر الفعلية لل�شركة و�إخ�ضاعها
للتحليل والتقويم ،و�إحتمال وقوع كل مخاطرة و�إخ�ضاعه للقيا�س،
وح�صر عالقة كل مخاطره وما تتركه من �أثر مبا�شر وغير مبا�شر
على �أرباح ال�شركة ومالءتها المالية ،وو�ضع برنامج دقيق يت�ضمن
�إجراءات رقابة فعالة و�صارمة تهدف �إلى الحد من المخاطر،
وزيادة دور مديريات ودوائر التدقيق الداخلي وتفعيلها ،و�إيالء
�أهمية كبيرة لم�س�ألة الحوكمة وعدم التفرد في اتخاذ القرار.
�إن تبني نظام �أو برنامج لإدارة المخاطر في ال�شركة لي�س مهم ًا بقدر
ما يهم االلتزام بترجمة ذلك على �أر�ض الواقع وهذا م�شروط بمدى
القناعة الذاتية والرقابة الداخلية �أو ًال ودور الهيئات الرقابية ثاني ًا،
ومن المعروف ان �شركات الت�أمين تعمل على تجميع و�إدارة المخاطر
�صغيرة كانت �أو كبيرة وهي ت�شمل المخاطر المالية والقانونية و
ومخاطر تتعلق بالمنتجات و�أمن و�سالمة الموظفين وكل ما ي�ؤثر
على عمل ال�شركة ،فبعد تحديد المخاطر يمكن تحليلها وتحديد
�أ�سبابها وبالتالي �إلغاء الخطر �أو التخفيف منه وهذه الت�صنيفات
للخطر تختلف من �شركة �إلى �أخرى ح�سب ال�شركة وطبيعة عملها
ويتم التعامل مع الخطر بعدة طرائق فبعد �أن تتم عملية التعرف
على المخاطر يتم ا�ستخدام عدد من التقنيات للتعامل معها :
تجنب الخطر :وفي هذه الطريقة ال يتم التعامل مع المخاطر
وت�ستبعد �أي قرارات قد ت�ؤدي �إلى ن�ش�أة الخطر حيث يتم الهروب
رئي�س ق�سم ادارة المخاطر �شركة الت�أمين اال�سالمية

عزة عثمان *
من مواجهة المخاطر .االحتفاظ بالخطر  :يق�صد به �أن الم�ؤ�س�سه
يقع على عاتقها تحمل ظاهرة الخطر عند حدوثه ،وتعد هذه
الطريقة من �أكثر طرق مواجهة الخطر �شيوع ًا.
توزيع الخطر :ويعني توزيع الخطر �أو الم�شاركة فيه.
تخفي�ض الخطر :يق�صد بتخفي�ض الخطر اتخاذ جميع الإجراءات
الممكنة لمنع �أو تقليل فر�ص تحقق م�سببات الخطر والحد من
ت�أثيرها في حالة تحققها وذلك با�ستخدام مختلف الأ�ساليب
العلمية والتكنولوجية والو�سائل الفنية التي من �ش�أنها تقليل فر�ص
حدوث ظاهرة الخطر وكذلك التقليل من حجم الخ�سارة المتوقعة
النا�شئة عن حدوث تلك الظاهرة .تحويل الخطر :بمقت�ضى هذه
الطريقة يمكن مواجهة الخطر عن طريق تحويله �أو نقله �إلى طرف
�آخره نظير دفع مقابل معين لذلك الطرف مع احتفاظ �صاحب
ال�شيء مو�ضوع الخطر الأ�صلي بملكية هذا ال�شيء.
وتختلف �آلية عملية �إدارة الخطر ب�إختالف �أنواع الت�أمين ففي حالة
ت�أمين ال�سيارات يمكن ان نقوم ب�إجراء تحليل �شهري عن �أ�سباب
المطالبات المختلفة ودرا�سة �سوق ال�سيارات وقطع الغيار ومدى
توفرها وا�سعارها والمحتكر منها باال�ضافة لجمع االح�صاءات
الالزمة من الجهات المختلفة (�شرطة المرور – هيئة الرقابة على
الت�أمين) وفي حالة الت�أمين البحري يجب جمع كل المعلومات التي
تخ�ص ال�شحنة (جهة المغادرة والو�صول -نوع التغليف -مالئمة
و�سيلة النقل ) واي�ض ًا ان�شاء مكتب ل�شركة الت�أمين بالميناء لمراقبة
عملية ال�شحن والتفريغ للب�ضائع الم�ؤمنة بوثائق الت�أمين البحري
اما بالن�سبة لأنواع التامين غير البحري الأخرى فيجب �أن نقوم
بالتعريف بالإحتياطات الالزمة لتفادي حدوث الأخطار وتقليل
الخ�سائر لكل نوع ت�أمين على حدة واجراء تحليل �شهري عن ا�سباب
المطالبات المختلفة و جمع االح�صاءات الالزمة من الجهات
المختلفة (�شرطة الدفاع المدني – هيئة الرقابة على الت�أمين)
وختام ًا وجب ان ن�شير الى �أهمية �أن تطور �شركات الت�أمين التعاوني
قائم على �إ�ستراتيجيات و�سيا�سات وممار�سات �إدارة المخاطر
وتحديد م�ستوى المخاطر المرغوب فيها وتفعيل دور �إدارة
المخاطر بال�شركات كما ان على هيئات الرقابة ال�سير نحو تطوير
�آليات عملها وطرائق النظر في �إجراءات عمل �شركات الت�أمين
�سعي ًا نحو مواكبة التطورات العالمية الخا�صة ب�إدارة المخاطر في
ظل الظروف المتغيرة الناتجة عن �أزمات تحوالت الإقت�صاد وبقية
العوامل الم�ؤثرة.
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ال�سرقة هي ما يتم خل�س ًة في العادة ،لكن �سرقة المتحف العراقي
�أيام الغزو االمريكي للعراق في العام  ٢٠٠٣تمت في و�ضح
النهار و�أمام عيون العالم .فال�سرقة الحقيقية� ،أو النهب تمت
في الظالم وبعيد ًا عن العيون ،وكانت من ال�ضخامة بحيث �أنه ال
�أحد يعرف بال�ضبط كم عدد القطع الم�سروقة ،حيث قتل عدد
من علماء الآثار العراقيين العارفين بحجم و�أهمية تلك الآثار.
المتحف العراقي �أحد �أ�ضخم المتاحف في العالم ،وي�ضم �آثار
�أقدم ح�ضارات العالم ،الح�ضارة ال�سومرية التي قدمت للعالم
الكتابة والقوانين والأ�ساطير المده�شة حول الخلق والحياة
والإن�سان التي يتردد �صداها في معظم الح�ضارات.
اختفت هذه القطع من المتاحف حيث كانت جزء ًا من التراث
الإن�ساني المفتوح للعالم لت�ضاف �إلى مجموعات �شخ�صية مخب�أة
يتفاخر ويتلذذ بالنظر �إليها هواة و�سارقي الآثار من المترفين
والمتباهين .الآثار واللوحات الفنية لكبار الر�سامين والتذكارات
ال�شخ�صية والعتيقة هي �سوق �ضخم وينمو با�ستمرار ،قدره مكتب
التحقيقات الفيدرالي بحوالي �ستة ماليين دوالر في العام .٢٠٠٨
خالف ًا للوحات الفنية والتذكارات� ،إذا تم العثور على �أي من الآثار
الم�سروقة فيمكن �إعادتها لبلدها الأم ،ولذلك يحر�ص مقتنوها
على �إبعادها عن �أي عين ،واالحتفاظ بها للمتعة ال�شخ�صية فقط.
لم تكن حادثة المتحف العراقي الأولى وال الأخيرة لأن هو�س
النا�س بتملك التاريخ والح�ضارة يزيد من انت�شار التكنولوجيا
التي تجعل من حياة النا�س �شيئا معتادا ومت�شابها حول العالم،
معنى وميز ًة.
وحدها الأ�شياء القديمة تمنح ً
قبل نحو قرنين رافق الجي�ش الم�صري الذي غزا ال�سودان في
عهد محمد علي با�شا ،طبيب �إيطالي يدعى جيو�سيبي فرليني،
ورفيق له يدعى �ستيفاني في مهمة خا�صة بهما .و�صل الرجالن
�إلى منطقة البجراوية التي ت�ضم اهرامات الملكات الالئي حكمنَ
الدولة المروية في عمرها الأخير .ا�ستعمل الرجالن الديناميت
لتفجير اربعة اهرامات ونهب كنوزها الذهبية والف�ضية.
حاول الرجالن بيع الآثار في اوروبا لكن �شكلها المختلف عن
الآثار الم�صرية جعلهما مو�ضع اتهام بالتزوير قبل �أن يقبل
المتخ�ص�صون ت�صديق روايتهما.
فتحت هذه ال�سرقة �أعين العالم على الح�ضارة ال�سودانية كما
فتحت �أعين المجرمين ل�سرقة المزيد .جزء مما �سرقه فرليني

موجود بمتحفي ميونخ وبرلين ب�ألمانيا ،لكن ال �أحد يعرف كل ما
الذي �أخذه فرليني من تلك االهرامات .والآن هنالك عدد كبير
من الآثار ال�سودانية منت�شرة حول متاحف العالم قامت بالك�شف
عنها بعثات �أثرية ونقلتها لمتاحف بلدانها مثل متاحف بو�سطن
وبروكلين والمتروبوليتان وهارفارد وميونخ وبرلين وهمبولدت
واللوفر والمتحف الوطني في وار�سو وبوزنان والمتحف البريطاني
وليفربول واوك�سفورد.
اهتمت م�صر والعراق وغيرها من الدول ذات الميراث الأثري
الكبير بال�سعي ال�سترداد �آثارها المنهوبة والم�سروقة و�ساعدها
في ذلك اتفاقية اليون�سكو ب�ش�أن التدابير الواجب اتخاذها لحظر
ومنع ا�ستيراد وت�صدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق
غير م�شروعة للعام  ١٩٧٠والتي حظرت (ا�ستيراد وت�صدير ونقل
الممتلكات الثقافية بطرق غير م�شروعة) ،و�أن�ش�أت في العام
 ١٩٧٨لجنة دولية حكومية لتعزيز �إعادة الممتلكات الثقافية �إلى
بالدها الأ�صلية �أو ردها في حالة اال�ستيالء غير الم�شروع ،يمكن
�أن تلج�أ لها الدول الأع�ضاء في اليون�سكو في حالة عدم اال�ستفادة
من الإتفاقيات الدولية الأخرى.
�أهم هذه االتفاقيات هي اتفاقية الهاي لحماية التراث في حال
نزاع م�سلح والتي تم توقيعها في العام  .١٩٥٤لكن تم تعزيزها
�أي�ض ًا باتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخا�ص ب�ش�أن
الملكيات الثقافية الم�سروقة والم�صدرة بطرق غير م�شروعة في
العام  .١٩٩٥الحق ًا تم توقيع اتفاقيات لحماية التراث الثقافي
المغمور بالماء ( )٢٠٠١و حماية التراث غير المادي (.)٢٠٠٣
في فبراير الما�ضي �أعلن المتحف العراقي عن �إعادة نحو خم�سة
�آالف قطعة من القطع الم�سروقة البالغة خم�سة ع�شر �ألف قطعة.
وتم �إدراج مجموعة كبيرة من القطع الم�سروقة في القائمة
الحمراء وهي قائمة طوارئ للآثار المعر�ضة للخطر ي�صدرها
المجل�س الدولي للمتاحف توزع على ال�شرطة والمطارات للتعرف
على القطع �إذا مرت عبر هذه المنافذ.
�إن الآثار العظيمة التي تحكي ق�صة الب�شرية وح�ضاراتها ت�شكل
�أ�سا�س المتاحف في �أوروبا و�أمريكا ،ورغم �أن هذه الدول
�ساهمت في الك�شف عن هذه الآثار لكنها يجب �أن تظل ملك
�أ�صحابها الأ�صليين .في الحلقة القادمة �سنتحدث عن �سرقة
اللوحات الفنية.

شركة التأمين اإلسالمية ..

(سكة) الريادة

تقرير :هويدا حمزة

كثيراً ما �سمعت بع�ض الزمالء يقول لبع�ضهم ( :نا�س التامين ديل كل �سنة بدفع
ليهم �أ�صلو ما ح�صل دفعو لي حاجة  ،حقو تجي تطق�شني من ورا النخ�سرهم
�شوية ) ! ف�أنفجر �ضاحكة واقول له (:واهلل �أنا قطعت قلبهم بالدفع ،في ال�سنة
مرتين وتالتة ) فيقول لي �ضاحكا �( :أنا لو من نا�س الإ�سالمية ديل بم�شي
المرور عديييل وبطالب ب�سحب رخ�صتك) !
كان ذلك بالطبع في بداياتي مع قيادة ال�سيارة ولعل �أول �سيارة رماها قدرها
في طريقي بوك�س دبل كاب (كرت كرتونة ) يتبع لجهاز الأمن ويقوده �ضابط
في منتهى التهذيب قاد �سيارتي واتجهنا لق�سم المرور لأن �سيارته (اتلجنت)
ورف�ضت الم�سير ولأني (المتهمة) فقد �أ�صبح على �شركة التامين الإ�سالمية
�أن تتكفل ب�إ�صالح ال�سيارتين وعلى عك�س ما �سمعنا من (جرجرة ) ل�شركات
التامين لدرجة ان بع�ضهم قام بنقل ت�أمينه منها لأخرى ف�إن فرع ال�شركة
الإ�سالمية �أجرت الالزم و�أكملت �إجراء�آت المطالبة ب�سرعة بل وات�صل علي
موظف ال�شركة وقال لي ( :يا �أ�ستاذة �شكلك مقر�شة ع�شان كدة ما جيتي �شلتي
ال�شيك بتاعك )!!
الحياء الذي كنت �أ�شعر به و�أنا في اتجاهي ل�شركة التامين الإ�سالمية عقب �أي
حادث ربما لن �أ�شعر به مجددا بعد الأموال الطائلة التي وجدت ال�شركة نف�سها
ملزمة ب�سدادها لأ�صحاب طلمبات الوقود التي ا�شتعلت فيها نيران (رفع الدعم
عن الوقود) الذي كان �ضمن ما �سمته الحكومة بالـ(البرنامج الإقت�صادي
الثالثي) الذي جعل ال�شارع ينفث غ�ضبه في طلمبات الوقود رغم �أن �أ�صحابها
لي�س لهم ذنب في ذاك البرنامج الإقت�صادي
المغ�ضوب عليه الذي ا�شتعلت �شرارته في ما �سمي
ب�أحداث �سبتمبر . 2013
�شركة ب�شائر لخدمات الطاقة مث ً
ال تم تعوي�ضها في
 13محطة وقود  12منها بوالية الخرطوم وواحدة
بوالية الجزيرة بمبلغ 1330000جنيه (مليار
وثالثمائة وثالثون الف جنيه في فترة قيا�سية
ح�سب مدير �شركة ب�شائر لخدمات الطاقة وقد
�إ�ستلم المبلغ نائب المدير بح�ضور المدير المالي
والإداري لل�شركة اللذين �أ�شادا ب�شركة التامين
الإ�سالمية ويجدر ذكر �أن جملة تعوي�ضات الأحداث فاقت الع�شرة مليون جنيه .
كما �أن �سرعة الإجراءات لي�ست �أمراً غريباً على ال�شركة التي تعتبر �أول �شركة
تامين �إ�سالمية في العالم فقد دخلت في �إختبار م�شابه قبل ذلك �إبان �أحداث
العنف التي �صاحبت رحيل الدكتور /جون قرنق حيث عو�ضت ال�شركة �صيدلية
محمد �سعيد لوحدها مبلغ � 500ألف جنيه .
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أديس أبابا..

الدجى يشرب من ضوء النجيمات القريبة

�أ.مالك طه
مدير تحرير �صحيفة الر�أى العام
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الحت لنا ادي�س ابابا وهي �شبه و�سنى تغالب بقايا نعا�س،
وتتخل�ص من رهق الليلة الما�ضية ،وتبتغي الت�أهب 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
الطائرة لتلك المدينة التي انتقى لها م�ؤ�س�سها مكانا في
القمة كما يختار الن�سر ع�شه في الذرى واالعالي.
ادي�س مدينة �شماء (ثالث اعلى عا�صمة في العالم) ودجاها
ي�شرب من �ضوء النجيمات (القريبة) تحتفظ الهلها بمناخ
معتدل طوال العام ويميل الى البرودة في بع�ض ال�شهور،
مناخ المدينة حافظ على المزاج المعتدل والبارد ل�سكانها،
فالوجوه منب�سطة واال�سارير منفرجة ،وايدي الرفاق
مت�شابكة في ود وتحنان وال�ش ـ ــم�س التي تحتجب كثيرا
خجلى من ان تعكر �صفو ذلك الجو والمناخ البديع.

بقايا �أ�ضواء خافتة ،وبقايا خيال علق بذاكرتي عن �أدي�س �أبابا
التي كانت تعني بالن�سبة لي و�أنا في �سنوات الطلب االولى انها
الزهرة الجديدة ،وكانت تعني لي و�أنا في العتبات االولى من
ال�سلم ال�صحفي �إنها عا�صمة القارة الإفريقية التي و�ضعت كل
بي�ض م�ؤ�س�ساتها ال�سيا�سية في تلك العا�صمة الجبلية الخ�ضراء،
منذ منظمة الوحدة االفريقية وحتى االتحاد االفريقي ،وقد
�سايرت الدبلوما�سية االثيوبية هذه الثقة االفريقية بعالقات
ح�سنة ومتميزة مع كل دول القارة تقريبا ،اللهم اال من بقايا
مخا�ض مع دولة اريتريا كان نتاجا حتميا لوالدة طبيعية او
قي�صرية -الفرق -ولكنها لي�ست ف�صال لمولود �سيامي.
تملكني اال�سف وانا ا�سمع-اذا �صحت الرواية -ان ال�سودان
اهدى اثيوبيا اوائل الن�صف الثاني من القرن الما�ضي طائرة
او اثنين حتى تكون نواة للخطوط الجوية االثيوبية ،الآن انقلب
الو�ضع و�صار ال�سودان بحاجة الى رد الدين..اثيوبيا الآن تمتلك
ا�سطوال من الطائرات الحديثة التي تجوب كل انحاء العالم،
ويكفي ان تنتظر في �صالة المغادرة بالمطار لت�سمع النداء عبر
مكبرات ال�صوت يطلب من الم�سافرين عبر الخطوط االثيوبية
الى :الخرطوم :نيويورك ،كيجالي ،نيروبي ،القاهرة ،جدة،
دبي ،وكل قارات الدنيا ،فالخطوط الجوية االثيوبية ا�صبحت
من �شركات الطيران العالمية ،ولي�س في هذا عجب ولكن
العجب ان اثيوبيا وهي الدولة المغلقة والتي ال منفذا بحريا
لها تملك ا�سطوال بحريا يعتبر من اكبر اال�ساطيل البحرية في
القارة االفريقية.
عربات الالدا الرو�سية التي هجرها ال�سودانيون منذ الثمانينات
واوائل الت�سعينات ما زالت لها �سطوة في اثيوبيا ،اذ اعتمدتها
ال�سلطات كتاك�سي يعمل ليل نهار ،ورغم الموديالت القديمة
التي تعمل في خدمة الزبائن اال ان عربات الالدا ما زالت
متما�سكة وتقاوم اال�سفلت والحجارة وتهزم جحافل ال�سنين
بمزيد من المتانة التي عرفت بها ال�صناعة الرو�سية.
من الم�ألوف في ادي�س ابابا وفي المالهي والمطاعم ان تجد
االثيوبيين يتناولون اللحم نيئا من الجزار مبا�شرة والى مائدة
الطعام دون ان يمر بالنار ،الجزارة جزء من المطاعم في
غالب االماكن ،ما على الجزار اال ان يوزن كمية اللحم المطلوبة
ثم تقدم الى الزبائن ك�أ�شهى طبق ،احد الزمالء كان برفقتي
ابدى ده�شته لهذا المنظر ،قلت له :لماذا تتعجب وبع�ض اهلنا

ي�أكل �إمعاء الخروف(المرارة) وهي نيئة ،واالمعاء اكثر اجزاء
الج�سم احتواء للمر�ض.
النا�س في ادي�س ابابا ت�صالحوا مع كل �شيء فهي مزيج من
الم�سيحية االرثوذك�سية والكاثوليكية والبروت�ستانتية واال�سالم
واليهودية والبهائية ومجموعة من الملحدين ،ورهبان عليهم
الخ�شوع والتبتل ،وفتيات قادهن ح�سنهن الى التهتك والتبذل،
وارجل تدب م�سرعة الى مكان العمل ،واخرى متثاقلة ال تعرف
اين تذهب فكل الطرق لديها �سواء ،ومن امثلة الفرنجة(اذا لم
تكن تعرف الى اين ت�سير فكل الطرق �سواء).
التنوع الب�شري ي�ضفي على ادي�س �سحرا وجماال ،والوجوه
ال�شابة واالج�ساد ال�سمهرية تطغى على ب�ؤ�س هنا وهناك يحاول
ان يعلن عن نف�سه دون جدوى ،ورغم هذه الف�سيف�ساء الب�شرية
اال ان حظ ادي�س ابابا من ال�سكان ال يماثل حظ اثيوبيا كلها،
فبين حوالي ت�سعين مليون ن�سمة يتوزعون على االر�ض االثيوبية
لم يختار اال ب�ضعة ماليين منهم ال�سكنى في ادي�س ابابا ،اما
الغالبية العظمى منهم فقد ارت�ضت ان تتوطن في الواليات
والتخوم وتبقى حيث المرعى الخ�صيب والعي�ش ال�سهل وتقاليد
الع�شيرة وم�ضارب القبيلة.
ان تكون اجنبيا ف�أنت ل�ست بغريب على ادي�س ابابا ،اما ان تكون
�سودانيا ف�إن ادي�س تفتح ذراعيها لك بلهفة ،والنا�س ينظرون
اليك باحترام وتبجيل ،وا�شرطة واقرا�ص مدمجة تداعب
�سمعك بمو�سيقى �سودانية واغنيات ت�ؤكد لك ت�شبث االثيوبيين
بالغناء ال�سوداني ،وقد يعرف االثيوبيون وقد ال يعرفون هرولة
ال�سودانيين الى الغناء االثيوبي ،وهذه من عجائب الثقافات.
رغم التماهي الكبير الذي يبديه االثيوبيين مع الآخر اال انهم
يحتفظون بكامل خ�صو�صيتهم ،،التوقيت في اثيوبيا �شيء
مختلف ،والتقويم االثيوبي متخلف عن التقويم الذي عليه
العالم ،اثيوبيا بتقويمها ما زالت في العام 2004تقريبا ،ومن
الطرائف ان �سودانيا �سعى ال�ستخراج �شهادة مدر�سية البنته
بالمرحلة االبتدائية في اثيوبيا توطئة لنقلها الى ال�سودان،
وكانت المفاج�أة ان ابنته التي اكملت للتو �سنوات درا�ستها،
تخرجت-ح�سب التقويم االثيوبي  -2004فما كان منه اال ان
رف�ض هذه ال�شهادة وطلب تقديم �سنة التخرج ع�شرة �سنوات
حتى يتواءم والتقويم الميالدي الذي عليه بقية البلدان.
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الأخطار القابلة للت�أمني يف
قانون التأمين والتكافل السوداني
لسنة 2003م
عقيد �شرطه د .محمد الحاج عبداهلل مو�سي
جامعة الرباط الوطني – كلية االقت�صاد
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ادارة الخطر فى اال�سالم :
الخطر ظاهرة �أو حالة معنوية تالزم ال�شخ�ص عند اتخاذه
القرارات �أثناء حياته اليومية مما يترتب عليه حالة من ال�شك �أو
الخوف �أو عدم الت�أكد من نتائج القرار.
 القر�آن الكريم يقدم نموذجا لإدراك المخاطر واال�ستعدادلها ،م�ستمدا من ق�صة يو�سف عليه ال�سالم عندما توقع
خطرا قادما «ال�سنوات العجاف» واقترح فكرة للتعامل معها
(فما ح�صدتم فذروه في �سنبله) ،هذا يعني �أن الإ�سالم لي�س
�ضد مبادئ ممار�سة �إدارة الخطر ،طالما �أن هذه الممار�سة
لن تت�ضمن �أي عن�صر من عنا�صر الغرر �أو المي�سر �أو الربا �أو
الظلم،
 يمكن ا�ستخدام مجموعة من المبادئ الرئي�سية لإدارةالخطر الموجوده في التامين التجاري ،وهي:
ت�شخي�ص الأخطار ،وت�صنيف الأخطار ،والتحكم في الأخطار،
واال�ستجابة لخطر مهم ،والتخطيط لردود الفعل ،ونظام �إدارة
الخطر ،ونظام توكيد الخطر.
 يهدف تمويل الأخطار �إلى �ضمان توافر م�صادر مالية لتمويلعودة الأمور في �أي �شركة �إلى حالتها الطبيعية عند وقوع
خ�سارة،
 مجاالت الن�شاط التي ي�ستهدفها تمويل الأخطار هي :تحديدالقيمة المعر�ضة للخطر ،وتقدير �إجمالي تكلفة الخطر التي
تتكون من تكلفة الخ�سائر ،وتكلفة برنامج الم�شاركة في
الخطر بموجب نظام التكافل ،وتكاليف التحكم في الأخطار
ومعالجتها ،و�إدارة الخطر والنفقات الإدارية ،وتحديد

م�صادر منا�سبة للتمويل م�سبقا وقبل وقوع �أية خ�سائر ،ويمكن
�أن يكون �أحد الم�صادر هو العوائد من �صندوق التكافل.
نظام م�شاركة الأخطار في التكافل:
يعتمد نجاح برامج التكافل على وجود عدد كبير من الم�شاركين،
ولأجل ذلك ي�سلك مدير التكافل باتجاه الم�شاركة في الخطر من
خالل �آلية �إعادة التكافل ،فذلك يزيد عدد الم�شاركين ،وت�صبح
التكلفة الكلية للتحكم في الأخطار �أكثر توقعا ،ويمكن ح�ساب
الم�ساهمة التي يتعين �أن يدفعها كل م�شارك بدرجة عالية من
الدقة .وال�سلوك الآخر المتبع هو الم�شاركة في الأخطار عبر
برامج مختلفة لت�شكيل قاعدة �أو�سع من الأخطار الم�شارك فيها.
االخطار القابله للتامين في اال�سالم:
�شروط االخطار القابلة للتامين فى ال�شريعه اال�سالميه هي :
 قاعدة (الأ�صل في الأ�شياء الإباحة) ان يكون مو�ضوع التامينمباحا.
 (الحالل ما �أحله اهلل والحرام ما حرمه اهلل) ان يكونمو�ضوع التامين حالال.
 وجود قيمة مالية لمو�ضوع التامين. وجود م�صلحة يمكن الت�أمين عليها وتكون حقيقيه وم�شروعه. ان يكون الن�شاط قانونى و�شرعى. طبق ًا لقاعدة “ما يف�ضي �إلى الحرام فهو حرام” كل ن�شاطي�ؤدي لحرام غير قابل للتامين.
 ي�شترط في الخطر الم�ؤمن منه �أن يكون محتمل الوقوع ولي�سم�ستحيل الوقوع اوم�ؤكد الوقوع.

 االيكون الخطر عمدي ًا �أو انتحار ًا يوقعة الم�ست�أمن طمعا فيالح�صول على مبلغ التامين ا�ستنادا على القاعدة الفقهيه
من ا�ستعجل �شئيا قبل اوانه عوقب بحرمانه ولي�س لقاتل
ميراث وقد ن�ص قانون الت�أمين والتكافل ال�سودانى ل�سنة
2003م على ذلك فى المواد االتيه :التكافل عن الغير.
المادة( )26يقع باط ًال التكافل عن الغير ما لم يكن لم�صلحة
هذا الغير وي�ستثنى من ذلك الحاالت التى تكون فيها لدافع
�إ�شتراك التكافل م�صلحة م�ؤكدة فى حياة المتكافل عنه.
�إنتحار الم�شمول بالتغطية.
المادة( )1( )27تبر�أ ذمة الم�ؤمن من التزامه بدفع مزية
التكافل �إذا انتحر المغطى ومع ذلك يلتزم الم�ؤمن �أن يدفع لمن
ت�ؤول �إليهم مزية التكافل �أى ا�ستحقاق �آخر.
	�إذا كان �سبب االنتحار مر�ض ًا �أفقد المغطى �إرادته ،بقىالتزام الم�ؤمن قائم ًا ب�أكمله وعلى الم�ستفيد �إثبات �أن
المغطى كان وقت انتحاره فاقد ًا الإرادة.
ت�سبب الم�شترك �أو الم�ستفيد فى وفاة المغطى.
المادة(� )1( )28إذا ا�شتمل عقد التكافل على تغطية �شخ�ص
غير الم�شترك تبر�أ ذمة الم�ؤمن من التزاماته متى ما ت�سبب
الم�شترك عمد ًا فى وفاة ال�شخ�ص� ،أو وقعت الوفاة بنا ًء على
تحري�ض منه �إذا ثبت �أن الم�شترك م�ستفيد من تلك التغطية.
	�إذا كان عقد التكافل ل�صالح �شخ�ص غير م�شترك كما فىعقد التكافل العائلى �أو التعليمى ونحوهما فال ي�ستفيد هذا
ال�شخ�ص من التكافل �إذا ت�سبب عمد ًا فى وفاة الم�شترك،
�أو وقعت بنا ًء على تحري�ض منه� ،أما �إذا كان ما وقع من هذا
ال�شخ�ص مجرد �شروع فى �إحداث الوفاة كان للم�شترك الحق
�أن ي�ستبدل بالم�ستفيد �شخ�ص ًا �آخر ،ولو كان الم�ستفيد قد
قبل ما ا�شترط لم�صلحته من تغطية التكافل.

تحريم ًا �شديد ًا.
 االن�شطة وال�صفقات التى تعتبر مريبة في المبادئالإ�سالمية ،يجب ترك �أي �شيء �أو ن�شاط مريب.
 متى تقوم �شركة الت�أمين التكافلي باال�ستثناء؟قاعدة هامة في ال�شريعة الإ�سالمية �أن “ال�ضرورات تبيح
المحظورات” .وبالتالي ،ف�إن بع�ض الأ�شياء قد تقبل �شركة
الت�أمين الإ�سالمي بتغطيتها �إ�ستثنا ًء بعد موافقة هيئة الرقابة
ال�شرعية.
 الأخطار التي يجوز الت�أمين �ضدها �أو التكافل فيها (قانونالت�أمين والتكافل ال�سودانى ل�سنة 2003م).
 يجوز الت�أمين �ضد الإ�ضرار الناجمة عن :الحريق ال�سرقة،مخاطر النقل عموم ًا ،حوادث ال�سيارات ،الم�س�ؤولية المدنية
 يجوز الت�أمين �ضد كل خطر يحيق بم�صلحة اقت�صاديةم�شروعة.
 يجوز التكافل لجبر الأ�ضرار المادية التي تنتج عن الوفاة �أوالعجز �أو فقدان الك�سب �أو الإ�صابة �أو المعر�ض �أو لمقابلة �أي
نفقات يكون الم�شترك ملزم ًا بها.
 ال�شروط الباطلة في وثيقتي الت�أمين والتكافل (قانون الت�أمينوالتكافل ال�سودانى ل�سنة 2003م ).
كل ما يرد في �أو وثيقة الت�أمين �أو التكافل من ال�شروط الآتية:
�أ .كل �شرط يق�ضي ب�سقوط الحق في الت�أمين والتكافل ب�سبب
مخالفة القوانين �إال �إذا �إنطوت المخالفة على جريمة ارتكبت
عمد ًا.
ب .كل �شرط يق�ضي ب�سقوط حق الم�ؤمن له �أو الم�شترك ب�سبب
ت�أخره في الإبالغ عن الحادث الم�ؤمن منه �أو التكافل فيه
الجهات المخت�صة �أو في تقديم الم�ستندات �إذا تبين �أن
الت�أخير كان ب�سبب عزر مقبول.
ً
ج .كل �شرط مطبوع لم يبرز ب�شكل وا�ضح �إذا كان متعلقا بحالة
من الحاالت التي ت�ؤدي �إلى بطالن عقد الت�أمين �أو التكافل
�أو�سقوط حق الم�ؤمن �أو الم�شترك.
د .كل �شرط تبين �أنه لم يكن لمخالفته �أثر في وقوع الحادث
الم�ؤمن منه �أو التكافل فيه.

المراجع :
 -1محمود البعلي ،عبد الحميد .وائل ابراهيم الرا�شد  .نظ ـ ـ ـ ــام الت�أمين
التعاوني التكافلي الإ�سالمي(قواعده وفنياته مع المقارنه...بالت�أمين
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�إن حوادث المرور وكوارثها التي تحدث لم�ستخدمي
الطرقات ب�صورة كبيرة ومتكررة ت�شكل هاج�س ًا كبير ًا
يت�سبب في العديد من الم�شكالت ل�سائقي المركبات
وم�ستخدمي الطرقات بل تمتد �آثارها �إلى الإ�سرة والى
الإقت�صاد والإنتاجية و على الرغم من �أنه ال يمكن تجنبها
�أو التخل�ص منها ب�صورة نهائية فقد �أ�صبح بالإمكان -في
هذه الأيام  -الحد من عدد وخطورة الحوادث ،وهناك
الكثير من الأ�سباب التي ت�ؤدي الي الحوادث..
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بقلم مهند�س  /مرت�ضى م�صطفى دعوب
خبير في هند�سة ال�سالمة المهنية وال�صناعية

تحدث الحوادث المرورية غالباً لأحد
�سببين :
ال�سلوك الغير �آمن و هو مخالفة الإجراء
الآمن المتبع والمتعارف عليه�،أو ب�سبب
حالة غير �آمنة وهي عبارة عن الظرف
الذي تتنامي فيه �إمكانيات حدوث ال�ضرر
وعادة ما تكون تراكم عدة �سلوكيات غير
�آمنة.
معظمنا يعتقد �أن الحادث المروري �شيئ
�شبه حتمي الوقوع و�أن الإمعان في ال�سلوك
الوقائي ت�ضييع للوقت والجهد ولكننا نغفل
عن حقيقة مهمة و هي العواقب الخفية
(الغير ظاهرة) للحادث المروري :
 ي�ساعد الت�أمين م�ساعدة فعالة فيتخفيف اال�ضرار المادية المترتبة علي
الحوادث المرورية و لكن قل لي بامانة
كم يوم من عمري �ساق�ضي �أعمالي بدون
�سيارتي �أو ب�سيارات الأجرة �أو �إ�ستعارة
�سيارة ال �أعرف عنها �شيئ ًا في حالة
وجود �سيارتى لأيام داخل ور�شة ال�صيانة
والطالء؟؟

     تكرار وقوع الحوادث يجعل �شركةالت�أمين مرغمة على رفع قيمة الق�سط
ال�سنوي ن�سبة لإرتفاع معدل الخطر بوقوع
الأ�ضرار من قبل الم�ؤمن له.

     من الآثار المتعدية للحوادث �إلحاقال�ضرر الج�سماني ب�شخ�ص وتفقد �أ�سرته
بذلك عائلها الوحيد  -ربما� -أو �أن يق�ضي
بقية حياته على كر�سي متحرك مما يترك
�آثار ًا نف�سية عميقة الأثر على �أ�سرته وربما
ي�ضطر االبناء ال�صغار للعمل في �سن مبكرة
يتركون الدرا�سة فتزداد فجوة الفاقد
التربوي وربما ت�ضطر الظروف ه�ؤالء
ال�صغار للإنغما�س في ممار�سة المخالفات
الأخالقية والإجتماعية كرد فعل للغبن
الم�ستفحل من جراء �إ�صابة والدهم وعجز
الأ�سرة عن الإيفاء بمتطلباتها الأ�سا�سية.
�سنحاول في هذه العجالة ت�سليط ال�ضوء
على بع�ض الحاالت و ال�سلوكيات الغير �آمنة
و التي �ألفناها بكثرة التكرار ف�أ�صبحنا ال
نعيرها الإهتمام الالزم ومن �صورها :
    فى �شوارع العا�صمة الكبيرة ذاتالخطوط المتعددة و التي تربط بين
�أجزاء مهمه من العا�صمة نالحظ �أن
نقاط الإنعطاف ي�سار ًا �أو الدوران للإتجاه
المعاك�س على �شكل  u turnتوجد بدون
تخن�صر تدريجي في الجزيرة الفا�صلة
بين الإتجاهين (التروتوار) حيث يفيد
هذا التخن�صر في المحافظة على �سال�سة
ال�سير وخ�صو�ص ًا لل�سيارات التي ت�سير في
�أق�صى الي�سار والتي يفتر�ض �أنها ت�سير
ب�سرعة �أعلى ن�سبي ًا من �سرعة ال�سيارات
الموجودة على الخطين الأو�سط والأيمن
كما هو معروف في كل الدول التي تنتهج
قانون ال�سير اليميني ،و نالحظ (الربكة)
المرورية الكبيرة التي تحدثها �سيارة
تريد االنعطاف ي�سار ًا حيث تت�سبب في
الإبطاء المفاجئ لحركة ال�سير لكل الخط
ال�شمالي فتنعطف كل ال�سيارات التي
خلفها �إلى اليمين لتتفاداها بدون تحذير
كاف ،وهكذا يفقد الخط ال�سريع ميزته
ٍ
وي�صبح �أبط�أ الخطوط الثالثة وي�صبح
التجاوز من الناحية اليمنى وتنعك�س
القاعدة المرورية تمام ًا في طريق يفتر�ض
�أنه طريق للمرور ال�سريع�،أنظر �إلى �شارع
ال�ستين كمثال و�ستت�ضح لك ال�صورة .

 في �شوارعنا الكبيرة �أي�ض ًا نالحظ قلةالرقابة المرورية على �سائقي الرك�شات
الذين ي�سببون (ربكة) مرورية عظيمة
ال�ش�أن ببطء مركباتهم وب�إنعطافاتهم
(االكروباتية) المفاجئة والتي يطلقون
عليها تندر ًا �إ�سم ( المجازفات) والإ�سم
�صحيح تمام ًا! ف�سائقوا الرك�شات معظمهم
من الأطفال والأجانب والمراهقين الذين
يفتقرون �إلى الأهلية القانونية والوعي
ب�ضوابط قيادة مثل هذه المركبات
الخطرة ،و ب�إ�ستطاعة من ي�شاء �أن ُيفرغ
من وقته الثمين ع�شر دقائق فقط �أمام
محطة البالبل ب�أركويت �أو في �أية نقطة من
�شارع عبيد ختم كمثال و�سيرى �أفواج ًا من
الرك�شات ت�سير على اال�سفلت في الإتجاه
المعاك�س(نعم في الإتجاه المعاك�س !!!)
من الناحية اليمنى لل�شارع م�سببة خطر ًا
ماحق ًا على �سالمة المواطنين وقد و�صل
هذا الإ�ستخفاف درجة اليمكن ال�سكوت
عنها ،كما نكرر التنبيه �إلى �أن كثير ًا من
الرك�شات ت�سير لي ًال بدون �أ�ضواء �أمامية
وهي �سوداء معتمة ناهيك عن اال�ضواء
الخلفية و �أ�ضواء الفرامل التي ال تعمل
�إبتداء ًا ،و نالحظ كثرة ا�ستعمال اال�ضواء
الهالوجينية المتقطعة الومي�ض والتي
ت�سبب �أ�ضرار ًا ب�صرية اليمكن تجاهلها،
كما�أن بع�ض �سائقي الرك�شات ي�ضيئونها
من الداخل با�ضواء هالوجينية تزعج
�أب�صار الركاب �أيما �إزعاج وت�ؤثر �سلب ًا على
�أب�صارهم واع�صابهم وال يفوتني �أن �أذكر
�أن معظم هذه الرك�شات ت�سير بدون لوحات
ت�سجيل مرورية وهي دائم ًا غير م�ؤمنة مما
يجعل �سائقها ي�ستميت في البكاء والتو�سل
عقب �إرتكابه لحادث وقد مرت عقود دون
�أن يتكرم علينا �أحد الم�سئولين بقرار
ي�ضع به حد ًا لهذا الإنفالت الح�ضارىي.
 الحافالت والبا�صات ال�سفرية الكبيرةالتي تنقل المواطنين من و�إلى �شتى بقاع
العا�صمة والأقاليم على �أهميتها وجليل
خدماتها نالحظ دائم ًا على زجاجها
الأمامى كثرة التظليل بالألوان المعتمة
تمام ًا وكثرة الر�سوم والزخارف وال�صور
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والدمى والتماثيل و�أدوات الزينة المعلقة
كلها �أمام ال�سائق في كرنفال مثير للده�شة
!!! ،و بقيا�س مدى الر�ؤية في الزجاج
الأمامي الكبير لعدد من الحافالت
والبا�صات ال�سفرية وجدنا �أنه اليتجاوز
الع�شرين �أوالخم�سة وع�شرين �سنتمتر ًا
في �أف�ضل الحاالت رغم �أن الزجاج
الأمامي طوله الر�أ�سي يتجاوز الـ 170
�سنتميتر ًا وبهذا العمى� -شبه الكلي  -ال
ي�ستطيع ال�سائق تقدير �أبعاد ال�سيارة من
الجهتين العلوية وال�سفلية وت�صبح قيادته
لمركبة فيها �أكثر من ثالثين �أو خم�سين
روح ًا مجازفة وا�ضحة بمعايير ال�سالمة.
 الكثير من �سائقي ال�سيارات يتعمدون�إ�ضاءة اللوحة المرورية لل�سيارة ب�أ�ضواء
هالوجينية ملونة (مثل ا�ضواء الإعالنات)
ي�ضعونها حول اللوحة بحيث ت�صدر
�ضوء ًا قوي ًا ملون ًا متقطع ًا ي�سبب الإزعاج
الب�صري البليغ لقائد ال�سيارة التي تليها
لي ًال كما نلفت النظر �إلى �أن بع�ض �سائقي
الرك�شات والأمجاد ي�ضعون �أ�ضواء دوارة
برتقالية ،زرقاء وحمراء على �أ�سقف
مركباتهم بحيث تجعلك تتخيل انها
�سيارة �شرطة �أو �إ�سعاف او رافعة عمالقة
وهم يفعلون ذلك من باب الت�سلية وك�سر
الروتين وجذب ال�شباب ب�صرعات
غريبة ولكنها خطرة على حياة النا�س.
 اال�صالحات التي تتم في الطرق الكبيرةفي العا�صمة ينجم عنها وجود بلوكات
وطوب وقطع بالط ي�ضعها العمال �أثناء
عمليات الترميم ثم يتركونها ب�إهمال
بعد الإنتهاء من العمل دون �أن ينحوها
جانب ًا على الأقل حتى ال ت�صطدم بها
�إحدى ال�سيارات الم�سرعة ،كما ان
الكثير من العالمات التحذيرية التي
تنبئ عن هذه الإ�صالحات ال تو�ضع قبل
م�سافات كافية ليتدارك ال�سائق �أمره
قبل �أن يفاج�أ بها �أمامه فال ي�ستطيع
�إح�سان تدبير �أمره وتجنب الكارثة .
 ال�سواد االعظم من �سائقي ال�سيارات منجميع الفئات في ال�سودان ي�سيئون تقدير
الم�سافات عند التخطي �أو الإنعطاف

واليراعون ظروف القيادة الليلية حيث
يقلل الغبار من و�ضوح الر�ؤية فت�شكل
�أ�ضواء ال�سيارات القادمة من الجهة
المعاك�سة مع الزجاج الأمامي المت�سخ
�أو التظليل هالة من الألوان والخطوط
واالطياف ت�ؤدي �إلى حدوث خط�أ في تقدير
الم�سافات وهو �سبب معظم الحوادث
الليلية ،ف�أحيان ًا يعبر �سائق(كارو) الطريق
ال�سريع في�ساهم الغبار الكثيف والأ�ضواء
المتناثرة وقلة مدى الر�ؤية وعدم وجود
�أ�ضواء عاك�سة لل�ضوء في (الكارو)
العابرة ،ي�ساهم كل ذلك فى رفع درجة
المجازفة و يحدث الإ�صطدام وتراق
الدماء وهناك حوادث و�شيكة ينجو النا�س
منها ب�أعجوبة وغالبا ما تكون النجاة عن
طريق ال�صدفة المح�ضة وح�سن الحظ
وللأ�سف نحن نجازف معظم الأحيان
في قيادتنا لل�سيارات ونعتمد كلي ًا على
الحظ وعلى ح�سن ت�صرف الطرف الآخر
وهو من �أكبر ا�سباب كوارثنا المرورية.
خال�صة :
 بما �أن معظم �سائقي ال�سيارات ي�ستبعدونتماما �أن يحدث لهم ما تقدم ذكره من
عواقب ويقللون من خطورة ت�صرفاتهم غير
الآمنة  ،unsafe actف�إننا بحاجة �إلى
برنامج توعوي جديد كلي ًا ي�ضع في الإعتبار
قدرة ال�سائق ال�سوداني المده�شة على
الإ�ستخفاف ب�سالمته المرورية والتمرد
على قوانينها �أو الإلتفاف عليها بعبارت
الطبطبة والت�سويف والتواكل وجعلتنا
في ذيل الأمم وينبغى �أن ي�ستفي�ض هذا
البرنامج في ح�صر كل �أعرا�ض ونتائج هذا
التدهور في ثقافة ال�سالمة وت�شخي�صها
من نواحي تقنية و في�سيولوجية ونف�سية،
ويتطلب ذلك اال�ستعانة بكل المعنيين
والخبراء لإ�ستنباط منهج جديد للتوعية
والإ�صالح والمعاقبة على المخالفات.
 البد من عر�ض ت�صاميم الطرقوخطط تنفيذها على لجان عليا لها
معرفة ودراية بعلم ال�سالمة في ظل
التخطيط الإ�ستراتيجي للمدن لتراقب

وتوجه وت�ستدرك الأخطاء حتى نتالفى
ما حدث من �أخطاء في تنفيذ بع�ض
الطرق كان نتيجتها الكثير من الدماء
واال�شالء خلفت �أرتا ًال من الثكلى وااليتام.
 البد من و�ضع خطة جديدة للثقافةالمرورية تدر�س في المدار�س والجامعات
بل و فى ريا�ض االطفال تو�ضح في
رفق االخطار و طرق تالفيها وت�شرح
في لباقة �أهمية مراعاة ال�سالمة على
�شكل جرعات لطيفة تتوخى الكيا�سة
وتتجنب التمحل والتعقيد ،فالأجيال
النا�شئة لها قدرات هائلة على التعلم
والتطبع خ�صو�ص ًا عبر تقنيات التلفزيون
والفنون واالنترنت والمنتديات ال�شبابية
و لعل هذه النقطة من �أهم النقاط التي
تعتمد عليها كل بلدان العالم المتقدم.
 في �أوروبا ال يح�صل �أحد على رخ�صةقيادة ما لم يكن م�سلح ًا ببع�ض المعارف
ال�ضرورية مثل ميكانيكية عمل ال�سيارة
والتعرف الكامل على �أجزائها وظروف
القيادة في االمطار والجليد والرمال
وبع�ض المعلومات عن الإطارات و�أنواعها
وطريقة عمل الفرامل وتقنيات الإيقاف
الفجائي و زمن الإيقاف وفق ًا ل�سرعة
ال�سيارة واحتكاك الإطارات بالطريق
وبع�ض المعلومات عن ت�أثير الم�سكرات
والمخدرات والتلوث والبيئة واال�سعافات
الأولية مثل طرق حمل الم�صاب وتدليك
القلب والتنف�س ال�صناعى والجبائر
وت�ضميد الجروح و�إطفاء الحرائق....
الخ فلماذا ال نحاول ا�ست�صحاب خبرات
النا�س بعد �أن تطورت الدرا�سات وتطور
منهج تعليم قيادة ال�سيارات في العالم كله.
    الت�أمين �ضد الحوادث ثقافة فاعلةوديناميكية و قد �أفاد النا�س منها في
م�شارق االر�ض ومغاربها و هي �إحدى
�أهم �أ�ضلع منظومة ال�سالمة والتي تهدف
لتوفير الوقت والمال وراحة البال والتمتع
بما تبقى فينا من �إن�سانية.
    لعله قد �آن الأوان لإعادة النظر فيطرق تفكيرنا فالزمان يم�ضي والكون يتغير
ونحن جزء منه .

الوضع االقتصادي..
رؤية تحليلة

د.هيثم محمد الأمين
باحث �إقت�صادى

تمنيت اال ت�شغلنا الق�ضايا الإقت�صادية اليومية فكلها رغم �أهميتها و�ضرورة متابعتها يجب
�أن تو�ضع فى ال�سياق الأكبر لها  .غير ذلك نحن ندور فى دائرة مفرغة و هذا كثير ًا ما
يحدث فى حوارات ونقا�شات و م�ؤتمرات وور�ش لكنها لي�ست ذات طابع تراكمي وال ن�ستفيد
منها  .وهناك مناق�شات دورية فى كل عام تدور حول ق�ضايا ثابتة ومعلومة للجميع  .هذه
النقا�شات الدورية التي تطارد �إقت�صاديي ال�سودان من حين لآخر عن الدعم الحكومي
و�أخرى عن الإ�ستثمار و �أحيانا عن الدوالر والجنيه ال�سوداني و �أخرى عن التعدين
والبترول  .لذا البد �أن ن�ضع هذه الق�ضايا فى �سلة واحدة و�أن يكون ال�س�ؤال الأهم لكل مهتم
باالقت�صاد ال�سوداني ماهي التنمية الم�ستهدفة ونوعها ؟ واى تنمية نريد؟
الق�ضية هي �أن يقف الإقت�صاد ال�سوداني على قدمية و�أن يتم وقف �إهدار الموارد
والطاقات فية  .و�أن ن�ضع حدود لدوافع الإنحراف والف�ساد .و�أن ن�ضع القواعد المنظمة
للإقت�صاد .الق�ضية هل نريد القت�صادنا ان ي�سير ح�سب قواعد منظمة محركة �أم نتركه
نهب ًا للأهواء والم�صالح ال�شخ�صية.
مايطلب من الدولة هو �أن تقوم بجمع ال�ضرائب ونريد للجنية ال�سوداني �أن ي�ستعيد عافيته
ونريد للقطاع الخا�ص ان يمار�س دوره الوطني  .ونريد للقطاع العام ان يقوم باداء مهامه
الإ�ستراتيجية ونريد �أن ن�سد كل �أبواب الف�ساد و الإنحراف ونريد �أن يتم �شحذ الهمم
وتهيئة الموارد المادية والب�شرية قبل ان نلج�أ للإقترا�ض الخارجي.
فالمعركة الحقيقية فى هذا هى معركة التنمية وزيادة الإنتاج و الإنتاجية .فهى معركة
ال ن�ستطيع الفوز بها �إال بتهيئة الموارد ودعم الإنتاج و الإعتماد على الذات و الم�شاركة
ال�شعبية فى التنمية .فالتنمية ال�شعبية يجب �أال ينظر �إاليها كتطور خط واحد يعني التقدم
ففى الواقع لي�س كل عملية تنمية تطور ًا للأف�ضل ولكنها فقط مجهودات فى مجال معين.
�إال انها تعنى فقط الإذدهار �أو القدرة على مواجة المتطلبات و االزمات اذ ًا خطط التنمية
ر�صيد من عوامل النجاح والإخفاق تتفاعل كلها فى �إطار مواجهة م�شكالت التنمية.
لذا البد من اال�ستفادة من الثروة الب�شرية ال�سودانية فى تمويل برامج التنمية و البد من
الإبتعاد عن التمويل الأجنبى لأنها تح�س�سنا باالحباط وعدم الثقة فى النف�س فالثروة
الب�شرية قادرة على تحويل الأحالم لحقائق را�سخة .فال�صين كانت وال تزال تراجع
النموذج الإقت�صادي لها كلما دعت �إلية الحاجة وال�ضرورة و هذا ما ينق�صنا لتعميق
�إرادة التنمية على م�ستوي الفرد و الأ�سرة والجماعة والمجتمع وتنظيم المجتمع لتحقيق
�أكبر نفع لأكبر عدد من المواطنين .فالتنمية التي نريدها تنمية تعمل على زيادة االنتاج
وتخفي�ض ن�سبة البطالة لي�س النمو فى الدخل المالى فقط.
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جماليات

د.م�صطفى عبده
جامعة النيلين كلية االداب

ُ
جميل يحب الجمال وخلق الكون على نظام جمالي مت�سق وخلق
�إن اهلل
الإن�سان كائن ّا جمالي ّا ينحو نحو الكمال لجمال دينوي ممتد لجمال �أخروي،
فالجنة مو�صوفة بالجمال .فالجمال فى كل �شئ و�أ�صل في الإبداع الإلهي
من ال �شئ والخلق الربانى فى كل �شئ.
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ماهو الجمال؟
ماهو الجمال؟ �س�ؤال قديم يتجدد –
فال نجد له �إجابة،-الن االجابة مبهمة
وهي – الجمال هو الجمال -فال يعرف
الجمال �إال بالجمال ؛لأن الجمال فى

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

الجمال ،واللغة المنطوقة قا�صرة عن
التعريف و التحديد والتو�صيف .بل
�إن الإن�سان – ذلك الكائن الجمالي –
مبدع الجمال ال ي�ستطيع ا�ستيعاب كل
الجمال من خالل حوا�سه .فالعين ال

تري كل الأطياف وال تخترق الجدران
والم�سافات ،كما �أن الأرجل ال ت�ستطيع
�أن ت�سير لكل الإتجاهات ،واليدين
ال ت�ستطيع الإم�ساك بكل اال�شياء،
واالذنين ال ت�ستطيع �سماع كل الذبذبات،
والل�سـ ــان ال ي�ستطيع �أن يتذوق كل
المتذوقات ،والأنف ال ت�ستطيع �شم
كل الم�شمومات ،ومنافذ العقل هذه
الحوا�س،قا�صرة بل خادعة ،فمن �أين
تاتي حقائق الموجودات؟ فكيف نح�س
بالجمال ؟ وهو فينا ومن حولنا.
الإن�سان ذلك الكائن الجمالي المكرم:
خلقه اهلل بيديه ونفخ فيه من روحه
و�أ�سجد له المالئكة وعلمه الأ�سماء كلها،
و�أ�ستخلفه فى االر�ض،و�أعطاه �أدوات
اال�ستخالف والإبداع،و�أعطاه من �صفات
الربوبية ،و�سخر له الكائنات ،وخلقت
اال�شياء من �أجله ،واودعه عقال �إبداعيا،
ونف�س ًا متطلعة ،وتحمل الأمانة،وكرمه
ورزقه من الطيبات ،وجعله كائن ّا جمالي ّا
مبدع ّا ،وقيمي ّا و�أخالقي ّا وعقالني ّا
ومنطقي ّا وجعله كائن ّا مختار ّا وجعله
كائن ّا مبدع ّا ليعمر الأر�ض بالإبداع و
العمل ال�صالح م�ستخلف ّا فى االر�ض
لحياة ممتدة للأخرة.
وعلى الإن�سان �أن ي�ستن�شق ن�سمات
الجمال ،ويتذوق رحيق الجمال ،ويح�س
بمالم�س الجمال ،وي�ستمع لنغمات
الجمال ،ويري �أ�شكال الجمال ،وي�ستبطن
بواطن الجمال ،وي�ستخرج الكامن
من الكائن ،لي�ستخرج الإن�سان الآخر
(المتلقى) بواطن الجمال الظاهري
والباطني فينفعل ويعمل بمقت�ضي
الجمال ،ويتعامل مع الجمال بكل مكوناته
وكياناته حتي ي�ستوعب كل من خالل

حوا�سه و�إح�سا�ساته الداخلية والخارجية
بات�ساقاته واختالالته ،والإن�سان �إما مبدع
او متلقى (م�شاهد) ،ليرتفع الم�شاهد
من م�شاهد �سلبي �إلى متلقي �إيجابي،
لي�شارك فى العملية الإبداعية من خالل
ثالوث الفن المت�صاعد ،لي�سبح الإن�سان
فى الم�ستويات العليا الرفيعة متجاوز ّا
الخطايا و الرذايا والباليا والدنايا.
وي�صنف الجمال الى �سبع درجات وفق
درجات تتعالى فيما بينها وهى:
(جمال – جالل – جمال الجالل –
كمال – جمال الكمال – جالل الكمال
– كمال الكمال)
ويتدرج القبح متدني ًا �سبعة درجات:
(قبيح – دميم – منكر – نكير –
م�شين – �شنيع – ب�شع).
وم�ستويات الجمال �سبعة �( :سمح –
ح�سن – مليح – جميل – ق�سيم –
و�سيم – وجيه ).
والقبح درجة من درجات الجمال متدنية
لإظهار درجات الجمال ولوال القبح لما
ر�أينا الجمال ،فالبد من قبح لنري
الجمال ،ولكن �أال يطغى القبح على
الجمال ،و�أال يتدنى القبح فى دركاته
حتى ي�صل �إلى الب�شاعة ،القبح مطلوب
فى دائرة �صغيرة كدرجة جمالية متدنية.
فالبد من �شر حتى تتخطى ال�شر وانت
قادر على فعله حتى تك ـ ــون
لك ف�ض ـ ــيلة مـ ـ ـ ــثال
(يو�س ـ ـ ـ ــف علـ ــيه
ال�سـ ـ ـ ـ ــالم،
وزليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخا)
وك ـ ـ ــذلك للألم
�ض ـ ـ ــرورة؛ لأن
الألم �ص ــرخة

انتباه ان هناك م�صيبة �أو مـ ـ ـ ـ ــر�ض �أو
قـ ــبح �أو �ش ـ ــر ،حتى ت�س ــتطيع مداواته
ومداراته و مقاومته.
ولهذا ال نجد فى الأمرا�ض الجينية
(�ألم) مثل مر�ض االيدز وال�سرطان،
فال�سرطان تمرد للخاليا وخروج عن
النظام البنيوي للج�سم و الهيكل الجمالي
الخارجي� ،أما الإيدز فهو للخاليا وخروج
عن النظام الحيوي للج�سم و الجماليات
الداخلية و�أن ال�صحة عبارة عن ات�ساق
الج�سم مع مكوناته الأخري فى ات�ساق
وتناغم جمالي ،فالج�سم الجميل هو
الج�سم المت�سق الخالى من االمرا�ض
واالختالالت (ال�صحة الج�سدية
والنف�سية و العقلية و الروحية) فى �أت�ساق
مكوناته االربعة و تناغم هذه الجزئيات
فى كل متناغم متجمل ،كما ان للج�سد
الم�أوى غذاءات و مطالب فللمكونات
الأخري غذاءات و مطالب �أي�ضا ليتناغم
الج�سم كله فى تنا�سق متناغم متجمل .
فالجمال مبثوث فى الكون كعقد من�ضب
متناغم مع النامو�س الكونى والقانون
الطبيعى المت�سق فالجمال �أ�صل فى
البناء الكونى ينحو نحو الكمال من خالل
الجالل ،وله مو�سيقاه الإيقاعية فى
�إت�ساق الأنغام العلوية ال�شجية مع �أوتار
النف�س الإن�سانية وهى ترنيمة الحياة
ولحن الوجود.
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حبيبة
ال تخشى
البواح

ال�سم�ؤل خلف اهلل
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قيل لإعرابي كان ذا جتربة بالن�ساء� ،صف
لنا �شر الن�ساء فقال�(:شرهن النحيفة
اجل�سم القليلة اللحم املمرا�ض امل�صرة
املي�شومة الع�سرة ال�سلطة البطرة النفرة
ال�سريعة الوثبة ،ك�أنها ل�سان حربة،
ت�ضحك من غري عجب وتبكي من غري
�سبب و تدعو علي زوجها باحلرب� ،أنف
فى ال�سماء و�إ�ست فى املاء عرقوبها حديد
منتفخة الوريد ،كالمها وعيد ،و�صوتها
�شديد ،وتدفن احل�سنات وتف�شي ال�سيئات،
تعني الزمان على بعلها وال تعني بعلها على
الزمان ،لي�س فى قلبها عليه ر�أفة وال عليها
منة خمافة �إن دخل خرجت و�إن خرج
دخلت و�إن �ضحك بكت و�إن بكي �ضحكت،
كثرية الدعاء قليلة الإرعاء ،تاكل ملا
وتو�سع ّ ذما� ،ضيقة الباع ،مهتوكة القناع،
�صبيها مهزول وبيتها مزبول ،اذا حدثت
ت�شري باال�صبع وتبكى فى املجامع بادية
من حجابها ،نباحة عند بابها ،تبكى وهي
ظاملة ،وت�شهد وهى غائبة ،قد ديل ل�سانها
بالزور و�سال دمعها بالفجور� ،إبتالها اهلل
بالويل والثبور وعظائم الأمور.
�أما حبيبتى التى �أحدثكم عنها نقي�ض
هذه التى يحدثكم عنها االعرابي ..جميلة
من بعيد ..مليحة من قريب ..تتلون بتلون
ال�شم�س ..فهى بال�ضحى بي�ضاء و بالع�شي
�صفراء كما قال ذو الرمة:
بي�ضاء �صفراء قد تنازعها
لونان من ف�ضة ومن ذهب
�شريفة فى قومها� ..أحبها كل من عرفها،
اما �أنا فقد ع�شقتها مذ كنت يافع ًا ..وكم
�أخذتني الغرية و�أنا ا�ستمع الى اخلطباء
والأدباء وال�شعراء يتبارون يف و�صفها
وح�سنها وحبها والغريب �أن �أبي �أحبها من
قبلي ..و�إخوتي هاموا بها ع�شقا من بعدي
ف�أعجب! لأب ينازع �إبنه هوى حمبوبته ..بل

�إخوة يتجاذبون غرام واحدة كل يردد يف
هواها:

نقل ف�ؤادك حيث �شئت من الهوى
ما احلب �إال للحبيب الأول
كم منزل يف الأر�ض ي�ألفه الفتى
وحنينه دوما لأول منزل

حبيبتي التى عنها �أحدثكم فطرت على
العزة ..وجبلت على النخوة ..وترعرت
فى ثياب احل�شمة� ..إال �أنهم عابوا عليها
كرثة الأخدان والذي يح�سبونه و�صمة
عار وب�صمة �شنار فى وجوه العفيفات
الكرميات(حم�صنات غري م�سافحات وال
متخذات �أخدان) ولكن ذلك قدرها ان ال
ترد حبيبا ..والت�صد طارق ًا بليل او نهار..
فكل من ق�صدها وجد فى قلبها موطئا وفى
ح�ضنها دفئا وفى �صدرها مر�ضعا وفى
عينيها حنوا ..وهى مازالت بكرا تنادى
العا�شقني ان هلموا ففى القلب مت�سع وفى
الف�ؤاد ف�سحة وفى النف�س هوي ،فهى مل تبق
لل�سرت ثغرة ومل حتف مايف ف�ؤادها مرة.
من كان يزعم ان �سيكتم حبه
حتى ي�شك فيه فهو كذوب
احلب �أغلب للف�ؤاد بقهره
من �أن يرى لل�سرت فيه ن�صيب
و�إذا بدا �رس اللبيب ف�أنه
مل يبد اال والفتى مغلوب
�إين لأبغ�ض عا�شق ًا مت�سرت ًا
مل تتهمه �أعني وقلوب

و�إن كان احلبيـ ـ ـ ــب امل�صطفى ( )
قال(تزوجوا الودود الولود)ف�إن حبيبتي
مل تكن ودودا ولودا فح�سب الن هنالك
بون �شا�سع بني �أن تلد وبني �إن تنجب فهي
قد اجنبت رجاال كرث ون�ساء ًا..فطوبي
لك حبيبتى (بخت الر�ضا) رحم �أجزل
العطاء ..و�أهدى النجباء.
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