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 نعزز ريادتنا برفع قدرات 
العاملين وخدمة 
العمالء.. 

�أكد �لدكتور كم�ل ج�د كريم �لمدير �لع�م ل�شركة �لت�أمين �لإ�شالمية �أن �شركته 
م��شية في نهجه� لقي�دة �شوق �لت�أمين �ل�شود�ني وت�أكيد ري�دته� لهذ� �لقط�ع، 
والأق�ساط  الإكتتاب  في  النمو  من  عالية  ن�سبة  تحقيق  في  العاملين  دور  مثمنًا 
للعام الما�سي م�سيفًا باأن ال�سركة �ست�سهد في هذا العام تطورًا نوعيًا في خدمة 
العمالء وبرامج الم�سئولية الإجتماعية اإلى جانب رفع قدرات العاملين والوكالء 

والمنتجين.

العام  المدير  م�ساعد  القادر  عبد  �سديق  الأ�ستاذ  قال 
هذا  اإن  الإ�سالمية  التاأمين  ب�سركة  والإنتاج  للفروع 
العام �سي�سهد طفرة نوعية في طرائق اإدارة المعامالت 
لالإيفاء  وذلك  ال�سركة  فروع  بكافة  والإجراءات 
في  ما�سية  ال�سركة  باأن  م�سيفًا  العمالء  بمتطلبات 
خطتها التو�سعية واإن�ساء الأبراج لفروعها بالوليات من 

اجل توفير بيئة مثالية للعاملين والعمالء.

المدير العام ل�سركة التاأمين اال�سالمية:
 الدكتور كمال جاد كريم..

 ماضون في تطوير 
المعامالت بالفروع..

م�ساعد المدير العام للفروع واالإنتاج
�سديق عبد القادر 

م�ساعد  الرحيم  عبد  ح�سن  الله  عبد  ال�ستاذ  عدد 
التاأمين  ب�سركة  والتفتي�ش  للمراجعة  العام  المدير 
المحا�سبة  بمعايير  ال�سركة  التزام  ال�سالميةمزايا 
ان�سطة  جميع  اخ�ساع  حيث  من  الدولّية  والمراجعة 
المراجعة  عمل  منظومة  في  دورات  لعدة  ال�سركة 

الداخلية حتى تتوافق مع معايير ال�سبط المالي.
تراجع  بال�سركة  والتفتي�ش  المراجعة  فرق  اإن  وقال 
الفروع بالمركز والوليات مراجعة قبلية وبعدية تاأكيدًا 

ل�سفافية العمل المالي بال�سركة.

نسعى لتأكيد 
شفافية العمل المالي 
للشركة

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

الموجز
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�سركة التاأمين االإ�سالمية ت�ستقبل 
المستر هيرف وموفد شركة تونس ري ووفد مصر للتأمين 

)waica( ووسطاء التأمين اليونانيين ووفد
ا�ستقبلت �سركة التاأمين الإ�سالمية ال�سيد/ محمد نديم موفد �سركة تون�ش 
ري �سمن زياراته التراتبية ل�سوق التاأمين ال�سودانية، وقد بحث الطرفان 
�سركة  ا�ستقبلت  مت�سل  �سياق  وفي  الثنائية.  العالقات  دعم  و�سبل  طبيعة 
خالل   Fenchurch Faris �شركة  ت�أمين  و�شط�ء  وفد  �لإ�شالمية  �لت�أمين 
زيارتهم لل�سودان بهدف طرح خدمات و�ساطة اإعادة التاأمين، وقد عبرت 
الأ�ستاذة محا�سن �سراج الدين نائب المدير للتاأمين العام ب�سركة التاأمين 
في  للتعاون  ا�ستعدادها  مبدية  الو�سطاء  بعر�ش  ترحيبها  عن  الإ�سالمية 

م�ستقبل المعامالت التاأمينية.
 Herve-g. Blumenthal كما ا�ستقبلت �سركة التاأمين الإ�سالمية الم�ستر
هيرف كلونثال خبير الكتتاب للتاأمين واإعادة التاأمين وم�ست�سار الحكومة 
 Cooper Gay Underwriting الفرن�سية للتجارة الخارجية وممثل موؤ�س�سة
بهدف التنوير بالأ�س�ش الفنية المتعلقة بالكتتاب، وقد اأجرى الخبير م�سحًا 
ل�سوق التاأمين ال�سودانية برعاية �سركة التاأمين الإ�سالمية التي تقود مبادرة 
م�سكالته  غور  ب�سبر  ال�سودانية  التاأمين  �سوق  وقيادة  التاأميني  الوعي  رفع 
وتذليلها والدفع بحلول. واأكد الأ�ستاذ اأبوبكر عبد الرحمن م�ساعد المدير 

العام لل�سئون الفنية التزام ال�سركة التام 
ويطور  يتما�سى  بما  الفنية  بالجوانب 
�سوق التاأمين ال�سودانية، ومن جانبه عبر 
الإيجابي  انطباعه  عن  هيرف  الم�ستر 
التاأمين  ب�سوق  واهتمامه  للزيارة 
ال�سودانية، مبديًا ا�ستعداده للتعاون التام 
ومثمنًا  الإ�سالمية،  التاأمين  �سركة  مع 

مبادرتها بدعوته واإكرام وفادته.
وفي �سياق مت�سل اأعلن وفد �سركة م�سر 
واإ�ستعدادها  المبا�سر  اإ�سنادها  للتاأمين 
باإعادة  يتعلق  فيما  الفني  الدعم  لتقديم 
التاأمين، جاء ذلك على ل�سان وفد م�سر 
اأحمد  نبيل  ال�سيد  زيارة  لدى  للتاأمين 
وم�ساعده  الطاقة   تاأمين  اإعادة  مدير 
ل�سركة  يو�سف  محمد  �سامح  ال�ستاذ 

�لت�أمين �لإ�شالمية.
الإ�سالمية  التاأمين  �سركة  ا�ستقبلت  كما 
لمنطقة  التاأمين  اإعادة  �سركة  وفد 
الزائر   )waica( اأفريقيا  وو�سط  غرب 
لل�سودان وقد �سم الوفد مدير مكتب غانا 
ومدير مكتب نيجيريا. وقال الأ�ستاذ باب 
اهلل ال�سديق مدير اإدارة اإعادة التاأمبن 
الزيارة  اإن  الإ�سالمية  التاأمين  ب�سركة 
وتبادل  الفني  التعاون  اأوجه  بحثت 

الخبرات ودعم العالقات الثنائية.

فالش باك
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اأولت ال�سركة اهتمامًا خا�سًا بالتعليم لأنه اأ�سا�ش نه�سة ال�سعوب 
ومعرفيًا  فنيًا  دعمًا  قدمت  فقد  ولذلك  ح�سارتها،  ومقيا�ش 
لطالب كلية التاأمين بجامعة ال�سودان تمثل في محا�سرة نظرية 
قدمها الأ�ستاذ عبد ال�سالم اآدم رئي�ش ق�سم الدرا�سات والبحوث 
ال�سركة  رئا�سة  فرع  لزيارة  الطالب  بمرافقة  واأعقبها  بال�سركة 

حيث تلقوا �سرحًا تطبيقيًا لتاأمين ال�سيارات.
ومن جهة اأخرى فاإن ال�سركة تبنت دعم ورعاية الأ�سبوع الثقافي 
وقدمت  النيلين،  بجامعة  التاأمين  – ق�سم  التجارة  كلية  لطالب 
لهم و�سائل اإي�ساحية ومطبقات، بجانب تقديم محا�سرة بقاعة 
�سوق  تطوير  في  الإ�سالمية  التاأمين  �سركة  دور  حول  الجامعة 
اآدم  ال�سالم  عبد  الأ�ستاذ  من  كل  لها  قدم  ال�سودانية  التاأمين 

رئي�ش ق�سم الدرا�سات والبحوث والن�سر بال�سركة والأ�ستاذ يا�سر 
اإبراهيم مدير فرع الجنينة. وقال الدكتور عبد اهلل محمد عبد 
على  وعقب  ح�سر  الذي  النيلين  بجامعة  التاأمين  اأ�ستاذ  اهلل 
المحا�سرة اإن �سركة التاأمين الإ�سالمية رائدة بما لها من خبرة 
�سروره  عن  وعبر  التاأمين،  �سوق  في  ممتازة  و�سمعة  تراكمية 

و�سعادة طالبه بدور ال�سركة تجاههم. 
الطالب  دعم  في  �سابقة  اأدوار  لل�سركة  اأن  بالذكر  الجدير 
الخرطوم  جامعة  في  الجتماعية  للم�سئولية  ن�ساطها  �سمن 
للعلوم  ال�سودان  بجامعة  الب�سرية  والتنمية  التكنولوجيا  وكلية 

والتكنولوجيا. 

اأدوار من الم�سئولية الجتم�عية في �سركة الت�أمين الإ�سالميةالتعليم..

فترة  اإبان  اهلل  خلف  ال�سمواأل  الأ�ستاذ  الإ�سالمية  التاأمين  �سركة  وفد  زار 
الأ�ستاذ  وبمعيته  بمكتبه  والتلفزيون  لالإذاعة  القومية  للهيئة  مديرًا  عمله 
ب�سرورة  ال�سمواأل  الأ�ستاذ  وطالب  المعروف،  الإعالمي  حنين  بابكر 
الإفادة من الو�سائط الإعالمية في ن�سر ثقافة الوعي التاأميني وتبني اأدوار 
م�ساعد  العر�ش  اأحمد  الأ�ستاذ  فيما ذهب  الإعالم،  �سناعة  في  ومبادرات 
المدير العام لتطوير الأعمال بال�سركة اإلى اأن �سناعة الإعالم لم تعد ترفًا 
ولكنها موجهات ومحركات ح�سارية ت�سهم اجتماعيًا واقت�ساديًا وثقافيًا في 

التغيير الح�ساري.
والإعالم  العامة  العالقات  يا�سر جدو مدير  الأ�ستاذ  التقى  ثانية  من جهة 
قناة  مكتب  مدير  الكبا�سي  الم�سلمي  الأ�ستاذ  الإ�سالمية  التاأمين  ب�سركة 
الم�سترك  التعاون  اأوجه  الأخير  بمكتب  اللقاء  وبحث  بالخرطوم،  الجزيرة 
بما يدفع جهود ال�سركة اإلى غاياتها ومراميها في تطوير الخدمات التاأمينية 
وزيادة الوعي التاأميني لدى الجمهور، كما عبر الكبا�سي عن �سروره باللقاء 

مبديًا اإعجابه بمجلة الوثيقة التي ت�سدرها ال�سركة.

�سراك�ت اإعالمية مع مدير الهيئة القومية لالإذاعة والتلفزيون
وتجسير العالقات مع قناة الجزيرة 

فالش باك
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قالت الدكتورة انت�سار �سغيرون اأ�ستاذ الآثار بجامعة الخرطوم 
اإن الثروات الأثرية ينبغي اأن ي�سملها التاأمين حفاظًا عليها من 
الثروات  تاأمين  م�ساألة  اأن  �سغيرون  واأكدت  وفقدانها،  ال�سياع 
الح�سارية لبد اأن ين�ش عليها في القوانين وتحميها الممار�سة 
الر�سيدة لأن الإرث الإن�ساني ملك لالأجيال القادمة وينبغي اأن 
ل نورثهم وطنًا بال موجودات تاريخية دالة على تاريخه. وفي 
�سياق مت�سل رحبت �سغيرون بزيارة الأ�ستاذ يا�سر جدو مدير 
تمثل  زيارته  اإن  وقالت:  بال�سركة  والإعالم  العامة  العالقات 

مبادرة لإحياء فكرة اإيجاد غطاء تاأميني لالآثار. 

اأحمد  الأ�ستاذ  بقيادة  الإ�سالمية  التاأمين  �سركة  وفد  التقى 
عبد  يرافقه  الأعمال  لتطوير  العام  المدير  م�ساعد  العر�ش 
يا�سر  والأ�ستاذ  المحلي  ال�سوق  فرع  مدير  الأمين  الرحمن 
جدو مدير العالقات العامة والإعالم بمدير بنك في�سل فرع 
ال�سوق المحلي. وقال العر�ش اإن الزيارة يراد بها تاأكيد اوا�سر 

ال�سوق  فرع  مدير  قال  فيما  والبنك،  ال�سركة  بين  التعاون 
وفرع  البنك  يجمع  ما  اإن  الإ�سالمية  التاأمين  ل�سركة  المحلي 
ثمن  جانبه  من  م�ستركة.  واأن�سطة  ممتدة  عالقات  ال�سركة 
اإياها  وا�سفًا  الزيارة  ح�سن  كمال  الأ�ستاذ.  البنك  فرع  مدير 

باللفتة البارعة.

خبيرة االآثار الدكتورة انت�سار �سغيرون: 
ثروات السودان عرضة للضياع بعدم التأمين 

وفـــد �سركة الت�أمين الإ�سالمية يلتقي مدير بنك في�سل فرع ال�سوق المحلي

زار الكابتن محمد عبد اهلل )مازدا( مدرب الفريق 
والتقى  الإ�سالمية  التاأمين  ال�سوداني �سركة  القومي 
العامة   العالقات  مدير  جدو  يو�سف  يا�سر  الأ�ستاذ 
والإعالم بال�سركة،وبحث اللقاء جهود ال�سركة تجاه 
الم�سئولية  باأدوار  مازدا  واأ�ساد  الريا�سي  القطاع 
رفع  مجال  في  واأن�سطتها  لل�سركة  الإجتماعية  
هذا  في  الجهود  من  لمزيد  داعيًا   التاأميني  الوعي 
الطبية  بالخدمات  ر�سائه  عن  عبر  ال�سدد،كما 

واأبدى اإ�ستعداده للم�ساركة في اأن�سطة ال�سركة.

الكابتن مازدا 
يزور �سركة 
التامين 
االإ�سالمية 
ويثمن جهودها 
للقطاع 
الريا�سي 

فالش باك
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بعيون الصحافة



مفهوم التكافل:
يرتكز العمل بنظام التاأمين التكافلي على اجتهادات العلماء واأبحاثهم الم�ستنبطة من 
الن�سو�ص القراآنية في عمومها، كقوله تعالى )َوَتَعاَوُنوا َعلَى اْلِبِرّ َوالَتّْقَوى َول َتَعاَوُنوا 
اأو  اإن التاأمين التكافلي  اْلِعَقاِب(. حيث  َ �َسِديُد  الَلّ اإَِنّ   َ الَلّ ُقوا  َواَتّ َواْلُعْدَواِن  اْلإِْثِم  َعلَى 
التبادلي والتاأمين الجتماعي يكاد الإجماع يكون منعقداً على اأنهما موافقان لمبادئ 
التكافل الجتماعي  لمبداأ  الأ�سل، وتحقيقاً  في  تبرعاً  لكونهما  الإ�سالمية،  ال�سريعة 
التجاري-  التاأمين  وهو  الثالث  النوع  اأما  الربح،  دون ق�سد  الم�سلمين  بين  والتعاون 

ومنه التاأمين على الأ�سخا�ص- والذي ا�ستد الخالف حول مدى �سرعيته.
الحياة ول يمكن  اأ�سبح �سرورة اجتماعية تحتمها ظروف  اأنواعه  التاأمين بكل  اإن 
وال�سركات  ال�سناعية  بالموؤ�س�سات  العاملين  من  هائل  كم  لوجود  عنه،  ال�ستغناء 
وتوفير  العاملين  �سالمة  على  المحافظة  واأ�سبحت  والخا�سة،  العامة  التجارية 
التكافلي والتعاوني لرفع ما ي�سيب الأفراد  التاأمين  التاأمين لهم عن طريق نظام 
من اأ�سرار الحوادث والكوارث، ولي�ش التاأمين �سريبة تح�سل بالقوة بقدر ما هو 
ا�ستراك وم�ساهمة تدفع بغر�ش توفير الحماية وجبر ال�سرر. حيث انتهى الق�ساة 
الم�سلمون في اأوائل القرن الثاني في الع�سر الإ�سالمي اإلى اأن التاأمين في الإ�سالم 
لعنا�سر  �ساماًل  يكون  واأن  والتعاون،  التبادل  مبادئ  على  قائمًا  يكون  اأن  يجب 

الم�سوؤولية الم�ستركة والم�سلحة الم�ستركة والت�سامن.
عمالء  من  ويطلب  للتاأمين،  محفظـة  باإن�ساء  التكافلي  التاأمين  ممار�سة  وتقوم 
ح�سب  المحفظة  لهذه  التاأمين  باأق�ساط  يتبرعوا  اأن  لهم(  ن  )المـوؤمَّ التاأميـن 
التي  واإن هذه المحفظة هي  ال�سركة،  اإعالنها من قبل  التي يتم  اللوائح والأنظمة 
اللوائح،  تلك  في  المعلنة  ال�سروط  ح�سب  له  الموؤمن  اإلى  التعوي�سات  بدفـع  تقـوم 
حيث تقوم ال�سركة باإدارة المحفظـة التاأمينية )�سنـدوق التكافل، اأو ح�ساب حملة 
الوثائق، هيئة الم�ستركين( من الناحية الفنية، ويتم اإن�ساء ح�ساب م�ستقل لأموال 
المحفظة وعوائدها، وم�ساريفها، والتعوي�سات المدفوعة منها، وفوائ�سها. ويكون 
الم�ساهمين( ف�ساًل كاماًل،  ال�سركة )ح�ساب  الح�ساب منف�ساًل عن ح�ساب  هذا 
الأجرة  الخدمات، وتحدد هذه  المحفظة مقابَل هذه  اأجرة من  ال�سركة  وتتقا�سى 
علم  ت�سمن  وبو�سيلة  مالي،  عام  كل  بداية  مع  �سلفًا  الأق�ساط  من  مئوية  كن�سبة 
الم�ستركين بها، حيث تقوم بع�ش ال�سركات بالن�ش �سراحة على هذه الن�سبة في 

وثائقها، وتقوم بع�ش ال�سركات بتحديد الأجرة بمبلغ مقطوع.

هذه  و�سرعية  تكافلية  من  الرغم  وعلى 
التحديات  بع�ش  هناك  اأن  اإل  الممار�سة 
في  متمثلًة  التكافلي  التامين  تواجه  التي 
البنك  قبل  من  الكاملة  الرقابة  عدم 
وجود  عدم  التاأمين،  ل�سركات  المركزي 
موقف  تتابع  �سنوية  اأو  �سهرية  تقارير 
ي�ساعد  ل  مما  الموؤ�س�سات  لهذه  ال�سيولة 
البنك المركزي في الإ�سراف على اإدارة 
راأ�ش  توظيف  طريقة  كذلك  ال�سيولة، 
المال في �سركات التاأمين التكافلي غير 
مع  الخارجية  الأموال  لروؤو�ش  جاذبة 
عدم وجود المقدرة الكافية في الكتتاب 
لبع�ش اأنواع التاأمين المعقدة، مما يجعل 
�سركات التاأمين المحلية واجهة ل�سركات 
اإعادة خارجية كبرى، كما اأن عدم وجود 
قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة ل ي�ساعد 
في  الدرا�سات  من  بالمزيد  القيام  على 
م�ساألة  اإلى  بالإ�سافة  هذا  المجال  هذا 
حيث  المجتمع،  في  التاأميني  الوعي 
ا�ستنزاف كبير من بع�ش  ظهرت حالت 
بتعوي�سات  المطالبة  في  الوثائق  حملة 
وعدم  التاأمين،  �سركات  من  فيها  مبالغ 
بت�سديد  الوثائق  حملة  بع�ش  اهتمام 
ي�ساف  موعدها،  في  التاأمين  اأق�ساط 
لدى  التاأمين  م�ستحقات  و�سع  اإليها 
الأولويات،  اأ�سفل  في  الحكومية  الجهات 
تطوير  اأو  اإن�ساء  يتم  لم  اأنه  نجد  كذلك 
فعالة  محلية  تاأمين  اإعادة  �سركات 
الوطنية  التاأمين  اإعادة  �سركة  با�ستثناء 
من   %50 حوالي  اإليها  اأ�سند  والتي 
الخارجية،  لل�سركات  الإعادة  اتفاقيات 
التاأمين  �سركات  اأن  نجد  الآن  وحتى 
بن�سبة  الحتفاظ  عن  تتنازل  المحلية 
اإلى  تحول  بل  الأق�ساط  جملة  من  كبيرة 
هذا  وبالتالي  التاأمين،  اإعادة  �سركات 
يقلل ب�سكل كبير من الن�سبة التي يتلقونها 

من اأق�ساط التاأمين.

صــــــناعة 
التــــأمين 
اإلسالمي 
د. مجدي الأمين نورين)التكافل(

مدير التخطيط الإ�ستراتيجي - بنك ال�سودان
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تجديد  اأو  التاأمينية  الحماية  طلب  اإلى   – للخ�سارة  لتعر�سهم  المتو�سط  من 
تتوفر  ل  ممن  اأو  يجهلون  ممن  غيرهم  خالف  بهم،  الخا�سة  التاأمين  وثائق 
لديهم الأ�سباب التي تدعوهم لطلب الحماية التاأمينية، على �سبيل المثال فاإن 
ال�سخ�ش الذي يعلم باإ�سابته بداء ع�سال اأو بمر�ش خطر يكون في الغالب اأكثر 
رغبة في �سراء وثيقة التاأمين من ال�سخ�ش الذي يتمتع ب�سحة جيدة، كما اأن 
لطلب  يميلون  ما  غالبًا  نجدهم  الكبيرة  العمرية  الفئات  ذوي  من  الأ�سخا�ش 

الحماية التاأمينية بدرجة اأكبر من ذوي الأعمار ال�سغيرة.

يعرف  والذي  العك�سي  النتقاء  يعتبر   
الختيار  اأو  ال�سلبي  بالنتقاء  اأي�سًا 
من   Anti selection الم�ساد 
تاأمينات  اكتتاب  في  المهمة  المفاهيم 
المفهوم  وهذا  والتكافل،  الحياة 
الذين  لالأفراد  ال�سديد  الميل   - يعني 
اأو يعلمون بوجود احتمال اأعلى  ي�سّكون 

االنتقاء العك�سي )اأو ال�سلبي( في 
تأمينات الحياة
محمد اأحمد غنيموالتكافل

مدير اإدارة التكافل
�سركة التاأمين االإ�ســـــــــالمية
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بعين العتبار فيما اإذا كان اأع�ساء تلك 
المجموعة يعملون ب�سكل منتظم وعلى 
اأ�سا�ش دوام كامل وما اإذا كانوا يعملون 
في مهنة اأو �سناعة ذات م�ستوى خطر 

منخف�ش.
اأي�سًا يطالب بع�ش الموؤمنين بم�ساركة 
من  المائة  في   100 اإلى   75 ن�سبة 
وثيقة  في  الدخول  في  المجموعة 
على  الن�سبة  هذه  وت�ساعد  التاأمين، 
وذلك  العك�سي  النتقاء  ح�سول  منع 
الأفراد  م�ساركة  احتمال  تقلي�ش  بعد 
ذوي حالت ال�سعف ال�سحي ال�سديدة 
والذين هم بحاجة ما�سة للتاأمين عبر 

وثيقة التاأمين الجماعي.
دون  للحيلولة  واحدة  طريقة  هنالك 
حالة  في  العك�سي  النتقاء  حدوث 
وهو  للمجموعات،  الجماعي  التاأمين 
اإلى  المجموعة  في  ع�سو  كل  ت�سنيف 
الم�ستركين،  فئات  من  معينة  فئة 
ب�سكل  التغطيات  ونوع  مبلغ  وتعيين 
النظام  هذا  ويمنع  فئة،  لكل  منا�سب 
 Low الرواتب الدنيا  الم�ستركين ذوي 
الح�سول  من   –paid employees
على مبالغ لغطاء تاأمين يكون اأعلى مما 
وبا�ستطاعة  المالي،  به و�سعهم  ي�سمح 
في  الموظفين  فئات  ت�سنيف  الموؤمن 
المعايير  من  للعديد  وفقًا  المجموعة 
المهنة  مثل  والمو�سوعية  المختلفة 

والمرتب وطول مدة الخدمة. 

 هنالك عددًا من المبادئ التي ينبغي على مكتب تاأمينات الحياة في 
وذلك  مراعاتها  التكافل  �سركات  في  المكتتب  اأو  التجارية  ال�سركات 
اأو  التاأمين  وثائق  كان ذلك في  �سواء  العك�سي  النتقاء  تجنبًا لحدوث 
وجود  من  التحقق  المبادئ  هذه  ومن  الجماعية،  اأو  الفردية  التكافل 
الخطر المعنوي في طلب التاأمين، حيث اأن عدم اأمانة طالب التاأمين 
اأو الموؤمن له المتوقع اأو الموؤمن له الحالي عن طريق اإخفائه لحقائق 
جوهرية اأو اإدلئه بمعلومات غير �سحيحة في طلب ال�ستراك والتي قد 
توؤدي اإلى خ�سائر كبيرة لل�سركة الموؤمنة، من �ساأنها اأن توؤثر على قرار 

المكتتب بقبول اأو رف�ش طلب التاأمين. 
الحياة  على  التاأمين  وثائق  خا�سة  التاأمين  وثائق  معظم  وتت�سمن   
 Suicide النتحار  ا�ستثناء  �سرط  ي�سمى  �سرطًا  التجارية  ال�سركة  في 
exclusion والذي عادة ما ين�ش على عدم تحمل �سركة التاأمين لأي 
النتحار  ب�سبب  له  الموؤمن  وفاة  المطالبة في حال  اإزاء دفع  م�سئولية 
تاأريخ  اأو �سنتين من  اأول �سنة  خالل فترة معينة والتي غالبًا ما تكون 
انتهاء  بعد  النتحار  ب�سبب  الوفاة  واإذا حدثت  التاأمين،  وثيقة  اإ�سدار 
م�سئولة  تعتبر  التاأمين  �سركة  فاإن  عليها  المن�سو�ش  ال�ستنثناء  فترة 
حماية  على  النتحار  ا�ستثناء  �سرط  ويعمل  هذا  المطالبة.  دفع  عن 
الذين  الأفراد  به  يت�سبب  الذي  ال�سلبي  النتقاء  من  التاأمين  �سركة 
يودون النتحار عند ملئهم لطلب ال�ستراك. غير اأن الأمر يختلف لدى 
�سركات التاأمين الإ�سالمية اإذ ل تتعلق م�سئولية ال�سركة بدفع المطالبة 
للمطالبة،  الموؤيدة  الم�ستندات  توفر  يتم ذلك فور  واإنما  بفترة معينة 
حالة  في  اأما  النتحار،  بفعل  قام  الذي  ال�سخ�ش  ورثة  تعوي�ش  فيتم 
ال�سركة ل تقوم  فاإن  ينوي النتحار بعجز  الذي كان  ال�سخ�ش  اإ�سابة 

بتعوي�سه في هذه الحالة.
 ومن المبادئ اأي�سًا اأن جرت العادة باأن تقوم بع�ش الهيئات الرقابية 
تاأمين  منح  بعدم  الربوية  التجارية  ال�سركات  بع�ش  في  التاأمين  على 
الحياة الجماعي لأية مجموعة اأن�سئت لغر�ش وحيد هو الح�سول على 
دون  للحيلولة  المتطلب  هذا  و�سع  تم  وقد  فقط،  الجماعي  التاأمين 
بع�ش  ا�سترك  ما  اإذا  وقوعه  يحتمل  والذي  العك�سي  النتقاء  حدوث 
الأفراد من ذوي الأخطار العالية معًا للح�سول على التغطية التاأمينية. 
بعين  التكافل  اأو  الحياة  تاأمين  مكتتب  ياأخذه  الذي  الرئي�سي  العامل 
المجموعة.  نوع  يتمثل في  المجموعة  العتبار في تحديد �سبب وجود 
العمل،  رب  بمجموعات  يعرف  ما  من  تتاألف  المجموعات  فغالبية 
وتتكون كل مجموعة من تلك المجموعات من العاملين ذوي رب عمل 
في  اأع�ساء  المجموعات  من  اأخرى  اأنواع  تت�سمن  حين  في  واحد، 
اتحادات، جمعيات مهنية اأو نقابات.... اإلخ. وغالبًا ما ياأخذ الموؤمنون 
المجموعة  لكتتاب  الجماعي  الكتتاب  اإجراءات  ي�ستخدمون  الذين 

شركة التأمين 
مسئولة عن دفع 

المطالبة..
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مقدمة 
ال�سيدة. برئا�سة  الإ�سالمية  التاأمين  �سركة  من  وفد  زار 
محا�سن �سراج الدين نائب المدير للتاأمين يرافقها الأ�ستاذ 
اأحمد العر�ص م�ساعد المدير العام لتطوير الأعمال والأ�ستاذ. 
الفنية  لل�سئون  العام  المدير  م�ساعد  الرحمن  عبد  اأبوبكر 
والأ�ستاذ. عمر اأحمد المختار مدير فرع البرج م�سنع التيتل 
اأكبر م�سنع �سوداني للمنظفات وال�سابون في ال�سودان  وهو 
والثاني في اإفريقيا وين�سوي تحت مظلة ال�سركة التاأمينية 
ويقوم على اإدارة الم�سنع المهند�ص اأ�سرف علي ب�سير المدير 
اأ�سحاب  العام ومجموعة من الكوادر الب�سرية المتميزة من 

الخبرة والكفاءة العالية. 

م�سنع التيتل للمنظفات وال�سابون

من  النوع  هذا  على  الإ�سالمية  التاأمين  �سركة  درجت 
الأ�سيلة  المهنية  ممار�ساتها  من  كجزء  ات  الإجراء 
دقيقة  ب�سورة  ابعادها  وتحديد  الأخطار  لتقييم  وذلك 
اأثناء  م�سروع  اأي  درا�سة  اإكمال  في  الأهم  الأداة  ان  اإذ 
وبعد التنفيذ هو القيام باحت�ساب الخطر ودرا�سة �سبل 
لطرفي  وا�سحة  م�سلحة  ذلك  وفي  عليه  ال�سيطرة 
ال�سناعي  والقطاع  جهة  من  التاأمين  �سركة  العالقة: 
والتجاري على حد �سواء حتى يت�سنى لها توفير التغطيات 
تلك  وجاءت  الخطر  يتطلبها  التي  الإجراءات  واإتخاذ 

الزيارة لإلقاء ال�سوء على الجوانب الفنية اآنفة الذكر.
الإجراءات المطلوبة في الزيارات الفنية للتاأمين: 

1. التعرف على الخطر وتحديد م�سادره.
)نوع  الخطر  موقع  في  المور  طبيعة  وفهم  تحديد   .2
والتكنولوجيا،طبيعة  الطاقة  نوع  الم�ستخدمة،  المواد 

الن�ساط القائم، طريقة الت�سنيع(.
التي  الحداث  لت�سل�سل  وتحليل  ودرا�سة  ت�سور  3. عمل 

قد توؤدي في نهايتها الى تحقق /وقوع الخطر.
4. حجم وطبيعة ما هو موجود في مكان/موقع الخطر/

الحدث.
5. ما هو الخطاأ الذي يمكن ان يرتكب او يقع.

للخ�سارة  الموجودات  تعر�ش  احتمال  ن�سبة  تقدير   .6
نتيجة تحقق الخطر.

7. تقدير احتمالية تكرار تحقق وقوع الخطر.
8. كيف يمكن تجنب الوقوع في الخطاأ.

لتقليل  بها  القيام  الواجب  الحماية  و�سائل  هي  ما   .9
التمكن  او في حال عدم  الخطاأ  وقع  الخ�سارة في حال 

من تجنب وقوع الخطاأ.

الأول في ال�سودان والث�ني في اإفريقي�

زيــارة فنية

ر�سد. عبدال�سالم بو�س



طرق منهجية لتقدير 
الخطر وإجراءات 

السالمة في صناعة 
التأمين..
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يرجع تزايد الطلب ال�سعودي لال�ستثمار في ال�سودان بعد توفر الدعم ال�سيا�سي 
الحكومة  حر�ش  اأهمها  من  اأ�سباب  لعدة  البلدين  قيادة  توجيهات  خالل  من 
ال�سودانية على جذب ال�ستثمارات ال�سعودية، ووجود ا�ستثمارات �سعودية �سابقة 
والتقاليد  والعادات  والثقافات  للمملكة،  ال�سودان  وقرب  ال�سودان،  في  ناجحة 

�لم�شتركة.
ال�سودان زيادة تدفق ال�ستثمارات  الأعلى لال�ستثمار في  القومي  الجهاز  توقع 
لقرار  اإيجابي  كانعكا�ش  دولر،  مليار   13 من  اأكثر  اإلى  البالد  على  ال�سعودية 
الرئي�ش عمر الب�سير باإلغاء تاأ�سيرة الدخول للم�ستثمرين ال�سعوديين، واأكد تقرير 
اقت�سادي �سدر عن الموؤ�س�سة العربية ل�سمان ال�ستثمار وائتمان ال�سادرات، 

تقرير: اأ�سامة الطيب

االستثمارات السعودية
 في السودان..

يٌد �سلفت
بالخير العميم..
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الخام�سة  المرتبة  احتل  ال�سودان  اأن 
اإلى  الواردة  ال�ستثمارات  حيث  من 

الدول العربية خالل العام 2013م.
خادم  مبادرة  مكتب  مدير  نوه  فيما 
لال�ستثمار  ال�سريفين  الحرمين 
�سعد  الدكتور  الخارج  في  الزراعي 
جهود  اأن  اإلى  خليل  اهلل  عبد  بن 
الم�ستثمرين ال�سعوديين ت�سكل بجانب 
خارطة  من  جزءًا  ال�سودانية،  الجهود 
الواردات ال�سعودية، خا�سة في مجال 
مجال  في  والحيواني  الزراعي  الإنتاج 

اللحوم وغيرها.
العام  الأمين  �ساور  اأحمد  ال�سفير 
اأو�سح  لال�ستثمار  القومى  للجهاز 
جميع  �سمل  ال�سعودي  ال�ستثمار  اأن 
الزراعي  المجال  خا�سة  المجالت، 
تعد  حيث  والخدمي،  وال�سناعي 
ال�ستثمارات  اأكبر  �ساحبة  ال�سعودية 
منها  ال�سودان،  في  حاليًا  الزراعية 

ال�سودان بما لديه من موارد طبيعية خا�سة في مجال الزراعة، هو الآن الأكثر 
مليار  الـ40  فاقت  التي  الغذائي  العربي  العالم  فجوة  ل�سد  فقط  لي�ش  تاأهياًل 
بالت�سامن مع  العالمية، وذلك  الغذائية  الفجوة  ل�سد جزء كبير من  دولر، بل 

روؤو�ش الأموال العربية ال�سقيقة.
ال�سعودية  الزراعية  الوطنية  اللجنة  رئي�ش  الغدير  عيد  اأكد  جهته،  من 
قرار  لل�سودان،  ال�سعوديين  الم�ستثمرين  دخول  تاأ�سيرة  اإلغاء  اأن  )للوثيقة(، 
حكيم باعتبار اأن الم�ستثمر يمثل ع�سب القت�ساد، لبد من دعمه بما ي�ستحق 
من حيث الت�سهيالت، وفق قاعدة عامة »اإن البلد الذي ي�ستقبل ال�ستثمار هو 
الم�ستفيد الأول« ولفت الغدير اإلى اأن التوجه نحو ال�ستثمار الزراعي الخارجي، 
الخم�سة  المحا�سيل  لزراعة  ال�سريفين  الحرمين  خادم  لمبادرة  تحقيقًا  جاء 
الرئي�سة: القمح وال�سعير والذرة والبنجر وفول ال�سويا، م�سيرًا اإلى اأن التركيز 
ال�سعودية  ال�ستثمارات  فاإن  للغدير  ووفقًا  الأعالف.  اإلى  بالإ�سافة  عليها  يقع 
تتوزع في اأفريقيا بن�سب متفاوتة، تراوح 20 في المائة في ال�سودان وهي الأعلى، 
رغم وجود بع�ش المعوقات في بع�ش الوليات وهي في طريقها اإلى الحل على 

حد تعبيره.
الأمين العام لتحاد اأ�سحاب العمل ال�سوداني الأ�ستاذ بكري يو�سف تطرق اإلى 
في  الما�سي  القرن  �سبعينيات  في  اأ�س�ش  الذي  الإ�سالمي  في�سل  بنك  اإ�سهام 
تغطية ا�ستيراد البترول والقمح، لفتًا اإلى دوره الرائد في اإر�ساء تجربة �سناعة 
ال�سيرفة الإ�سالمية على م�ستوى العالم. واأ�سار اإلى نجاح بنك في�سل الإ�سالمي 
في اإن�ساء العديد من الموؤ�س�سات التي تقوم بتقديم خدمات اقت�سادية متنوعة 
ب�سرورة  مطالبًا  البركة،  بنك  تجربة  بجانب  الإ�سالمية،  التاأمين  �سركة  مثل 
�سيغة  على  فقط  العتماد  من  بدًل  الإ�سالمي  التمويل  �سيغ  في  النظر  اإعادة 

المرابحة.
الرغبة  برزت  باألمانيا  اقت�سادي  منتدى  في  موؤخرًا  م�ساركته  خالل  اإنه  وقال 
الأوربية في فتح منافذ للم�سارف الإ�سالمية، مبينًا طلب عدد من الم�ستثمرين 
والم�سئولين الأوربيين التجربة ال�سودانية في مجال ال�سيرفة الإ�سالمية، ولم 

نجد تجربة اأعرق واأنجح من تجربة بنك في�سل الإ�سالمي.
واأثنى على ن�ساط مجل�ش الأعمال الم�سترك ال�سوداني ال�سعودي التابع لتحاد 
اأ�سحاب العمل ال�سوداني والذي ي�سم رجال اأعمال من البلدين ودوره في الترويج 
في  والتن�سيق  المعار�ش  واإقامة  المعلومات  وتبادل  الم�ستثمرين  بين  لل�سراكة 
مجال العمل ال�ستثماري. وتظل العالقات ال�ستراتيجية الأزلية التي تربط بين 
ال�سعبين ال�سقيقين اأكبر �سامن ل�ستمرار التعاون القت�سادي بما يعود بالفائدة 

على البلدين ل�سيما تطور خدمات التاأمين الإ�سالمي وال�سيرفة الإ�سالمية.

وا�ستثمارات  كنانة،  �سكر  �سركة 
الزراعة  في  الراجحي  �سليمان 
�سالح  ا�ستثمارات  بجانب  وال�سناعة، 
كامل، وبجانب بنك في�سل الإ�سالمي 
و�سركاته، والبنك ال�سعودي ال�سوداني 

واآخرين.
الخبير القت�سادي دكتور بابكر محمد 
القت�سادية  اللجنة  رئي�ش  نائب  توم 
بالمجل�ش الوطني )البرلمان( قال اإن 

العالقات اال�ستراتيجية االأزلية التي تربط بين 
ال�سعبين ال�سقيقين اأكبر �سامن ال�ستمرار التعاون

�سرورة اإعادة النظر في 
�سيغ التمويل االإ�سالمي 
بداًل من االعتماد فقط على 
�سيغة المرابحة



)القاش وتوتيل(
معالم ت�سحو على فنجان قهوة 
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وك�سال مدينة يتجلى فيها طيب المكان 
بذرها  اأنبت  حيث  الإن�سان  وذكاء 
بل  رموزًا  والإنتماء  بالميالد  ال�سالح 
اقمارًا فى الحكم والإدارة الأدب والفن 
على  لي�سملهم  حيُز  ليت�سع  والريا�سة 
منهم  قليل  ذكر  على  ونجيئ  ب�ستطهم 
ح�سين،  اإبراهيم  دقنه،  )عثمان  كــ 
الحاج،  رو�سة  الحلنقي،كجراي، 
ها�سم  الفريق  خليل،  اأحمد  عزمي 
عثمان الح�سين اإلى جانب ال�سيخ ح�سن 

الترابي المولود بك�سال..(
اإلى ذلك فاإن لك�سال مكانة عزيزة فى 
تاريخ الدولة ال�سودانية خا�سة اإبان عهد 
المدينة  �سهدت  حيث  المهدية  الدولة 
معارك عديدة ومجاهدات ابنائها �سد 
الحكم التركي في �سنة 1883 م، حيث 
خ�سعت المدينة ل�سيطرة قوات المهدي 

بقيادة الأمير عثمان دقنة.
1623م  اإلى عام  ويرجع تاريخ المدينة 
ت�سمى  م�سيخة  ت�سودها  كانت  عندما 

التي  نافع،  بن  حامد  �سيخ  اآل  م�سيخة 
�سم  قبلي  تجمع  من  تتكون  كانت 
قبائل  من  حامد،  ال�سيخ  اآل  اأ�سراف 
الحلنقة  قبيلة  ا�ستوطنتها  كما  ال�سرق. 
الرعوية التي هاجرت من �سبه الجزيرة 
ومن  المندب  باب  م�سيق  عبر  العربية 
لت�ستقر  فال�سودان،  الحب�سة  لبالد  ثم 
بك�سال  القا�ش  نهر  �سفاف  علي 
وجبالها ال�سامخة والمعتقة بنكهة البن 

الك�سالوي الرائع .

المدائن ال�سودانية تقوم على تمايز يرجع 
اإلى تنوع مكوناتها وم�سادر ت�سكلها فمنها 
ومنها  وطبعه  الإن�سان  ب�سمات  ا�ستهر  ما 
ومنها  المكان  وجغرافيا  ب�سحر  اأت�سف 
من  وغيرها  واإرث  تاريخ  على  مايقوم 
يجاوز  ك�سال  اأن  اإل  الو�سف،  متالزمات 
اإلى  المكان  و�سحر  العام  ال�سمت  و�سفها 
�إرتباط �جد�ني عميق يجمع عليه �أبنا�ؤها 
وروادها وكل من بلغ به حبها في�ساً عميقاً 
اأن  يروي  الذي  الحلنقي  اإ�سحق  كال�ساعر 
�سهر  لتم�سية  القادمين  العر�سان  اأحد 
ع�سل في مدينة ك�سال قال له اإن ق�سائده 
كبير  اأثر  لها  كان  الخ�سراء  مدينته  في 
الكبير  ال�ساعر  بها ويقول   اأياماً  لق�سائه 
الأ�ستاذ. الحلنقي: اإن من ينظر اإلى ك�سال 
في  عين  تره  لم  ما  فيها  �سيرى  بعيوني 

حدائق بابل المعلقة..
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افتت�ح برج الت�أمني الإ�سالمية )ك�سال(
ووف�دة �س�حب� ال�سمو امللكي الأمري د. حممد الفي�سل اآل �سعود والأمري عمرو حممد الفي�سل اآل �سعود

م�ساعد مدير �سركة التاأمين االإ�سالمية : االأ�ستاذ. عبد الرحمن محمد علي

ال�سركة تمتلك قاعدة عمالء كبيرة ب�سرق ال�سودان.. 
التاأمين  ب�سركة  العام  المدير  م�ساعد  علي  محمد  الرحمن  عبد  الأ�ستاذ  اأكد 
زيادة  لمقابلة  طبيعيًا  اإمتدادًا  يمثل  بك�سال  ال�سركة  برج  اإفتتاح  اأن  الإ�سالمية 
جدوى  يبرر  مما  كبيرًا  اإقت�ساديًا  حراكًا  ي�سهد  الذي  ال�سرقي  بالقطاع  عمالئها 
اإن�ساء البرج، م�سيفًا باأن ال�سركة ت�سعى لتطوير طريقة تقديم الخدمة وبيئة العمل 

من خالل اإن�ساء ابراج لمقارها المختلفة بالوليات.

وزير المالية بوالية ك�سال : علي العو�س... 

زيارة �سمو االأمير لك�سال حدث اإ�ستثنائي يعزز اال�ستثمار بالوالية..
بوفادة  ترحب  وليته  اأن  ك�سال  بولية  المالية  وزير  العو�ش  علي  ال�ستاذ  اأعلن   
والأمير عمرو محمد  �سعود  اآل  الفي�سل  د. محمد  الأمير  الملكي  ال�سمو  �ساحبا 
واحتفائها  بالولية  الإجتماعية  القطاعات  موؤكدًا م�ساركة كل  �سعود  اآل  الفي�سل 
بال�سيوف، وقال اإن افتتاح برج �سركة التاأمين الإ�سالمية يعد م�ساهمة في دعم 
اقت�ساد الولية وابراز مكانتها التجارية ويوفر غطاءًا تاأمينيًا لمختلف الن�سطة 
واأ�ساف باأن وليته ت�سكر م�ساهمات �سركة التاأمين ال�سالمية في دعم القطاعات 
ووا�سفًا  دورها  مثمنًا  الإجتماعية  للم�سئولية  ن�ساطها  �سمن  بالولية  المختلفة 

اإياها بالرائدة والداعمة للولية.

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

البرج معلمًا ح�ساريًا ويدعم اأن�سطة اال�ستثمار بالوالية..
بولية  العمراني  التخطيط  وزير  القادر  عبد  ح�سن  المعز  عبد  ال�ستاذ  اعتبر 
النه�سة  يعد م�ساهمة في  بك�سال  ال�سالمية  التامين  �سركة  برج  افتتاح  اإن  ك�سال 
في  وليته  اتجاه  خلفية  على  المواطن  يتلقاها  التي  الخدمات  ويدعم  العمرانية 
تجاري  ن�ساط  ذات  حدودية  ولية  بو�سفها  ال�ستثمار  لتطوير  الما�سية  ال�سنوات 
وا�سع، وا�ساف باأن البرج يقع في و�سط المدينة ويعتبر من البراج المن�ساأة بطراز 

معماري حديث.

 توقيع�ت على دفـرت الفتت�ح
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�ســـــــيرة ذاتية
الن�ساأة و الميالد: 

 ُوَلَد فى قرية قل�سا - �سواحى مدينة ك�سال عام 1943م
المراحل الدرا�سية:

در�ش مراحل التعليم ال�سا�سى فى مدار�ش �سرق ال�سودان المختلفة..  -
تخرج من كلية الطب جامعة الخرطوم   -

اإلى بريطانيا للح�سول على درجة الدكتوراة - - تخ�س�ش  ابتعث   -
فى الطب الباطن واأمرا�ش الكلى.

ال�سيرة االأكاديمية:
- عمل محا�سرًا فى جامعة الخرطوم فى عام 1973م 

- عمل اأ�ستاذ للطب الباطن بالمملكة العربية ال�سعودية 
- رئي�ش تحرير المجلة العربية لطب وزرع الكلى 

ال�سيرة المهنية:
- عمل وزيرًا للدولة بوزارة ال�سحة التحادية

- عمل رئي�سًا لجامعة الرباط الوطنى بالخرطوم 
- رئي�ش برنامج ال�سودان للديلزة ال�سفاقية الجوالة 

- ي�سغل الن من�سب رئي�ش جامعة المغتربين. 
االإ�سهامات المعرفية:

الطبية  الدوريات  فى  المن�سورة  الطبية  البحوث  من  العديد  له   -
المحكمة.

تاريخ  كتاب  مثل:)تحقيق  الطب  مجال  خارج  الموؤلفات  بع�ش  له   -
ك�سال، رحلة اإلى كوكب النحو، وكتاب دليل الُمَتمثل ورو�سة المتاأمل 

وكتاب دليل ال�سرة الم�سلمة )تحت الطبع(.

الكابتن. مهند الطاهر ال�ساعرة. رو�سة الحاج االأ�ستاذ. اإ�سحاق الحلنقيال�ساعر. عبد الوهاب هالوي الفنان. اإبراهيم ح�سين

بروفي�سور ح�سن اأبو عائ�سة

رموز كسالوية
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محمد اأحمد ف�سل اهللمحمد اإدري�سمحمد اأحمد عابدين

ال�سيد. محمد �سعيد محمد ال�سيد. اإبراهيم طاهر اإبراهيم 

عبد ال�سمد كمال محمد

قدامى المنتجين بك�سال

كب�ر العمالء و�سرك�ء ال�سركة 
بك�سال

لوحة شرف



محطات في ال�سيرة الذاتية:
مواليد بورت�سودان 1968م   -

دبلوم اإدارة اأعمال -جامعة الق�سارف.  -
للعلوم  ال�سودان  جامعة   - اعمال  اإدارة  بكالريو�ش   -

والتكنولوجيا.
التاأهيل المهني:

م�سر   - التاأمينية  للدرا�سات  م�سر  معهد  كور�ش   -
1997م.

 - الموؤ�س�سات  في  القت�سادية  الجدوى  درا�سات  كو�ش   -
�ليمن 2006م.

دورات تديبية متنوعة في الت�سويق وتقليل الخ�سائر   -
دورات اإحترافية مختلفة في القيادة الإدارية.   -

محطات مهنية:
- التحق بال�سركة موظفًا بفرع الق�سارف 1991م. 

- مديرًا لفرع بورت�سودان 2004م.
- مديرًا لفرع ك�سال عام 2007 م - حتى تاريخه 

الن�شاط التفاعلي :
ريا�سيًا :

- لعب �سابق بالنادي الأولمبي بورت�سودان 
- رئي�ش نادي ال�سعلة بورت�سودان 
- ر�سح رئي�سًا لنادي التاكا ك�سال 

- لديه عالقات وا�سعة مع الأندية الريا�سية بك�سال 

اجتماعيًا :

اأمين اأمانة منظمة الف�سة الخيرية   -
ع�سو م�سارك في منظمات المجتمع المدني   -

بقبول  ويحظى  الإجتماعية  الفعاليات  في  م�سارك   -
اإجتماعي.

ثقافيًا:

- لديه م�ساهمات وعالقات بالقطاع الثقافي. 
- لديه م�ساركات واإنتماءات اأ�سيلة بالروابط الثقافية. 

- لديه اهتمامات �سعرية.

مدير فرع ك�سال 

ل 
فاي

رو
ب

الأ�ســـــت�ذ
 جمــــع عبد اهلل اإبراهــــــيم

موظفوا �سركة التاأمين الإ�سالمية - فرع ك�سال
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زينته،  اكتملت  الفاخر  ال�سيوان 
تداعبها  وطفقت  ثرياته  فتدلت 
اللواء،  �سعادة  رقة.  في  الن�سمات 
وحوله  الجديد،  باللقب  المحتفي 
زمرة تنوعت رتبها، اأخذ يزرع الأر�ص 
جيئة وذهاباً، م�ستقباًل �سيوفه، وقد 
اأخذوا يتوافدون، فها هو ذا ي�ساحك 
يتملك  والفرح  ذاك،  ويمازح  هذا 
ق�سير،  وقت  �سوى  يم�ص  لم  قلبه.. 
بالمدعوين..  المكان  �ساق  حتى 
زاٍه  زيٍّ  في  المرور  �سرطة  رجال 
ب�سٍر  في  البت�سامات  يوزعون  واأنيق، 
ال�سيارات  ينظمون  وهم  وترحاب، 
توزع  قوية..  وعزيمة  عالية  بهمة 
ح�سب  ال�سيوان،  داخل  ال�سيوف 
اأو  ي�سمع  المرء  يكاد  فال  مقاماتهم، 
ت�سابق  وهي  البت�سامة  �سوى  يرى، 
التحية  تتبعها  ثم  �سعادتك،  كلمة 

الع�سكرية.
ت�سلل اإلى الأ�سماع من الأفق البعيد، 
تنهب  وهي  النجدة،  �سافرات  �سوت 
الفارهة،  ال�سيارات  متقدمة  الأر�ص، 
تتو�سطها �سيارة مدير عام ال�سرطة، 
وهي في طريقها اإلى مكان الحتفال، 
جلبة  المكان  اأو�سال  في  ف�سرت 
يتعالى  ال�سوت  اأخذ  وا�سطراب.. 
لذلك  تبعاً  فتزداد  رويداً،  رويداً 
بلغت  التي  ال�ستعدادات،  وتيرة 
المدير  �سيارة  توقفت  حينما  ذروتها 
فترجل  ال�سيوان،  مدخل  اأمام  العام 
فنزل  بابها،  له  وفتح  الحر�ص  منها 
والكبرياء،  الزهو  من  هالة  تحيطه 
وفي�ص  التحايا،  من  بوابل  فاأمطر 
به  المحتفى  وكان  البت�سامات،  من 
خرج  حيث  الم�ستقبلين،  مقدمة  في 
�سيفه  متقدماً  البروتوكول،  عن 
المكان المخ�س�ص له، فاأجل�سه  نحو 

وجل�ص بجانبه وطفق يوؤان�سه، لم يم�ص من الوقت اإل قلياًل، حتى قدم ذلكم 
واإحالته  ترقيته  تمت  حيث  المعا�ص،  في  اإل  بلقبه  يهناأ  لم  الذي  الفريق، 
الفريق  اأوقف  به..  المحتفى  فيه  ترقى  الذي  الك�سف  ذات  في  للمعا�ص، 
�سيارته اأمام المدخل، وان�سلَّ منها في هدوء، ثم ولج ال�سيوان دون اأن يعيره 
الحا�سرون الهتمام الذي يليق به، وكاأنه لم يكن بالأم�ص، ذلك الذي ياأمر 
وينهى، وتتوقف له الحركة، بل وتنقب�ص له الأنفا�ص.. نه�ص المحتفى به 
بعد اأن ا�ستاأذن المدير العام، وا�ستقبله ثم اأجل�سه و�سرد مجتراً ال�سريط منذ 
لحظة و�سول الفريق الأولى، واأرخى لخياله العنان، واأخذ يتاأمل م�ستقبله 
هو نف�سه وقد اأحيل للمعا�ص، فغرق في ذلك الم�سير الحتمي المر، ليفيق 
فجاأة على �سوت اأحد �سيوفه، والذي وقف اأمامه مهنئاً: األف مبروك وعقبال 

رتبة الفريق، فرد وهو في غمرة �سروده قائاًل:
 كفر الل �سيئاتك.

كفر اهلل سيئاتك

ـة
ـــــ

ســـ
ق�

 العبا�س علي يحيى العبا�س



اأول  بحفر  قاموا  الذين  والجيولوجيين  المهند�سين  طاقم  يكن  لم 
يعلمون  الأمريكية  المتحدة  بالوليات  بن�سلفانيا  بمنطقة  للنفط  بئر 
الأطنان  مليارات  بل  ماليين  يحب�ص  كان  الذي  القمقم  فتحوا  اأنهم 
اأعقبها تدفق ال�سائل الأكثر  من النفط والغاز.. تلك هي القطرة التي 
حتى  القادم...  وربما  المن�سرم  القرن  خالل  للب�سرية  واأهمية  تاأثيراً 
في  المق�سود  هو  البترول  اأن  يرى  التف�سير  في  المجتهدين  اأحد  اأن 
ْنُه  َفاإَِذا اأَنُتم مِّ ِر َناراً  َجِر اْلأَْخ�سَ َن ال�سَّ الآية الكريمة )الَِّذي َجَعَل َلُكم مِّ

ُتوِقُدوَن( ي�ص )80( والل اأعلم. 
 باحث في التاأمين

اآدم اأحمد عبد الل الجالي 

هل حان الوقـــــــت
لمحفظة متخ�س�سة؟ 
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اإن تاأمين النفط كخدمة مرتبطة بهذا المنتج ل يلج مجاله 
وال�ستثمار في اأخطاره ب�سورة معمقة اإل ال�سركات الرائدة 
مجمعات  اأو  اأ�سواق  لديه  بل  التاأمين  واإعادة  التاأمين  في 
)Pools( تعمل على اكتتاب �سعات تاأمينية كبيرة وتح�سد 
ماليين الدولرات �سنويًا من هذا العمل وذلك تبعًا للقاعدة 
ال�سائدة لدى اأ�سواق التاأمين وهي القدرة على اكتتاب مزيد 
المقدرة  يمتلك  ال�سوق  اأو  ال�سركة  كانت  كلما  الأخطار  من 
 Higher underwriting(اأكبر تعوي�سات  لدفع  الالزمة 

)capacities are able to retain more premiums
بعاملين؛  النفط  تاأمين  واإعادة  تاأمين  اأ�سواق  تاأثرت  وقد 
الأول: الخ�سائر الكارثية الناجمة عن كوارث الطبيعة وفعل 

�لإن�ش�ن )natural catastrophes & man made( حيث 
مليار   140 و   ،2012 عام  دولر  مليار   196 الخ�سائر  بلغت 
من   %33 حوالى  التاأمين  اأ�سواق  تكبدت   ،2013 عام  دولر 
.)2014/3 Swiss Re sigma هذا المبلغ )ن�سرة اإ�سوز ري

هو  النفط  تاأمين  �سوق  على  اأثر  والذي  الثاني  العامل 
وزيادة  والهند  ال�سين  لقت�ساديات  المت�سارعة  الطفرات 
الطلب على النفط لتحريك عجلة ال�سناعة مما انعك�ش على 
اأ�سعار النفط العالمية وزاد من كثافة ال�ستثمار في البحث 
عن م�سادر الطاقة وتواكب مع ذلك ارتفاع كبير في اأ�سعار 

خدمات ا�ستخراج النفط ومن بينها التاأمين. 
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اكتتاب النفط: 
وثيقة  فاإن  حاليًا  ال�سائد  ح�سب 
اأق�سام  ثالثة  من  تتكون  النفط  تاأمين 
كافة  �سد  الممتلكات  تاأمين  هي: 
وتاأمين  الآبار،  وتاأمين  الأخطار، 
الم�سئولية العامة. تطبق نف�ش ال�سروط 
وال�ستثناءات الموجودة في وثائق تاأمين 
كافة  )تاأمين  التقليدية  الممتلكات 
الم�سئولية  تاأمين  وكذلك  الأخطار( 
الناجمة  الم�سئولية  على  المدنية 
والإنتاج  ال�ستك�ساف  اأن�سطة  عن 
اآبار ال�ستك�ساف  تاأمين  اأن  اإل  والنقل. 
التطوير  واآبار   )Exploration Wells(
والآبار   )Development Wells(
المنتجة )Producing Wells( هو ما 

يميز وثيقة تاأمين النفط والغاز. 
تاأمين  اأو  الآبار  تاأمين  يغطي  	•
تغطيات  عدة  الآبار  في  التحكم 
في  التحكم  تكلفة  تاأمين  مثل: 
 Cost of Well(البئر اأثناء الحفر
اإعادة  تكاليف  وتغطية   )Control
 )Re-drilling Expense( الحفر
بنف�ش  تعوي�سية  بئر  حفر  وي�سمل 
خرجت  لبئر  والعمق  الموا�سفات 
وتاأمين  انهارت  اأو  ال�سيطرة  عن 
تكلفة اإعادة البئر لحالتها الطبيعية 
وكذلك   )Making well safe(
للعاملين  الإخالء  تكلفة  تاأمين 
الحفر  في  الم�ستخدمة  والمعدات 

 .))Evacuation Expenses
الذكر  اآنفة  للتغطيات  بالإ�سافه  	•
في  النفط  تاأمين  وثيقة  ت�سمل 
وهي  رابعة  تغطية  الت�سغيل  مرحلة 
تاأمين فقدان الأرباح اأو تعطل العمل 
 ..)Business Interruption(
اأنه ل توجد �سركة نفط في  اأعتقد 
ال�سودان حاليًا لديها تغطية فقدان 

الأرباح لتكاليفها العالية وا�ستقرار الت�سغيل. 
ي�سمل  فاإنه  وتوزيعها  نقلها  وو�سائل  البترولية  الم�ستقات  تخزين  تاأمين  اأما  	•

الوثائق المعروفة مثل تاأمين الممتلكات والتاأمين البحري والنقل... اإلخ. 
ومن�ساآت  وال�سدود  الكهرباء  توليد  محطات  مثل  الأخرى  الطاقة  قطاعات  	•
الهند�سى  والتاأمين  الممتلكات  تاأمين  وثائق  توؤمن  فاإنها  المتجددة  الطاقة 

والبحري.. اإلخ. 

تاأمين النفط في ال�سودان:
ع�سرات  عن  تزيد   2013 للعام  العالم  في  والغاز  النفط  اأق�ساط  اإح�سائيات   
التاأمين  �سوق  بينما  الأمريكية.  المتحدة  للوليات  ن�سفها  الدولرات  مليارات 
ال�سوداني كما القت�ساد ذو �سعة �سئيلة مقارنة حتى مع دول اأفريقية مثل نيجيريا 
التي تفوق اأق�ساط قطاع النفط فيها المائتي مليون دولر اي ربما ت�ساوي ع�سرين 
�سعف ما يكتتبه قطاع تاأمين الطاقة ال�سوداني فاإنه من الواجب و�سع ا�ستراتيجية 
لرعاية قطاع تاأمين الطاقة الذي نرى اأنه واعد وبقليل من التخطيط والهتمام 

يمكن اأن يحقق نموًا اإيجابيًا. 
ومن التجربة العملية نجد اأن معدل الخ�سارة لتاأمين النفط )loss ratio( يكاد 
يكون �سئياًل مقارنة مع منتجات تاأمينية مثل تاأمين ال�سيارات والتاأمين الطبي بل 
حتى تاأمين الممتلكات الأخرى. وعلى الرغم من الإيجابيات الموجودة في قطاع 
تاأمين النفط فاإنه يالحظ �ساآلة الحتفاظ لدى �سركات التاأمين ال�سودانية حيث 
مقارنة  الطاقة  تاأمين  لوثيقة  ال%5  ال�سوداني  ال�سوق  م�ساهمة  جملة  يتجاوز  ل 
�سببًا  الأفريقية مثاًل. ول ندري  التاأمين  اإعادة  ل�سركة   %20 اإلى  ن�سبة ت�سل  مع 
الذي حققته  الخ�سائر  النظيف من  لل�سجل  ال�سودانية  التاأمين  �سركات  لتجاهل 
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النفط  مجال  في  العاملة  ال�سركات 
ومقاولي �سركات الحفر ور�سف الطرق 

والنقل. 

لتاأمين  مجمع  اأو  م�ستركة  محفظة 
النفط والطاقة: 

�سوق  يفقد  اأن  الح�سافة  من  لي�ش 
ال19  يقارب  ما  ال�سوداني  التاأمين 
ل�سركات  تذهب  �سنويًا  دولر  مليون 
)لي�ش  خارجية  تاأمين  واإعادة  تاأمين 
للكاتب �سجل محدد واإنما تقدير فقط( 
باأن  البع�ش  يجادل  اأن  البديهي  ومن 
الذي  الم�سكل  هو  المبا�سر  ال�سبب 
من  ال�سوداني  القت�ساد  منه  يعاني 
وتدهور  الأجنبي،  النقد  لموارد  �سعف 
العملة الوطنية وبالتالي تحاول �سركات 
باأخطار  الحتفاظ  عن  الناأي  التاأمين 
عند  ال�سعبة  بالعملة  الدفع  تلزمها 
يدرك  ل  ما  ولكن  الخ�سارة،  حدوث 
جله ل يترك كله. اإذ يجب على �سركات 
وتاأ�سي�ش  الفريق  بروح  العمل  التاأمين 
ن�سبة  فيها  تزيد  م�ستركة  محفظة 
الحتفاظ وتتمكن من خاللها الح�سول 

المحفظة احتياطيًا يزيد من  و�سيئًا ف�سيئًا تكون هذه  اأف�سل  اإعاده  على �سروط 
مالئة ال�سركات وقدرتها على رفع م�ستوى الحتفاظ عامًا بعد عام. 

 )Insurance Pool( تاأميني  تجمع  اإن�ساء  اإمكانية  درا�سة  عن  هنا  نتحدث 
يت�سارك فيه المكتتبون الغنم )الأق�ساط( والغرم )المطالبات( ومن المعلوم اأن 
اآلية المجمعات التاأمينية تعود بالفائده على جميع ال�سركات حتى ال�سغيرة منها 
اإ�ستراتيجية  اأن  بخلفية  هذا  الكبرى،  ال�سركات  مناف�سة  على  الفر�سة  ليمنحها 
الت�سويق المتبعة حاليًا في �سوقنا انعزالية اإلى حد ما وتفتقر لمفهوم الم�ساركة 
ال�سركات كل على حدة  وغالبًا تذهب  التاأمين.  اإعادة  اإل من خالل  الخطر  في 
لمفاو�سة �سركات عمالقة تكتتب مليارات الدولرات في العام فمن الطبيعي اأن 
ل تعير �سغار العمالء كبير اهتمام مما ينعك�ش على �سروط تذهب ل�سالح المعيد 
على ح�ساب ال�سركة الم�سندة، بينما يكون الو�سع مختلفًا اإذا كانت المفاو�سات 

بين محفظة �سركات م�سندة مقابل معيد التاأمين. 
وخال�سة الأمر اأنه وما لم تتغير ا�ستراتيجية الت�سويق �سيظل الحال يراوح مكانه 
�سناديق  تبارح  ولن  الأق�ساط.  نزيف  من  مزيدًا  ال�سغيرة  المحافظ  وتتكبد 
التاأمين التعاوني مرحلة ال�سرورة كي ت�ستغني عن الحاجه لإعادة التاأمين لدى 

ال�سركات الم�سماة تجارية. 

 :)Political Violence( تغطيه اأخطار العنف ال�سيا�سي
اإن�ساء  اأو  الدعوة لبتكار  بعد  المقال  اإليها في هذا  الإ�سارة  نود  التي  المالحظة 
مجمع تاأميني للنفط والطاقة، نرى اأن �سوق التاأمين ال�سوداني مطالب بت�سهيل 
الحرب  اأخطار  تاأمين  وهو  يوم  بعد  يومًا  له  الحاجة  تزداد  الح�سول على منتج 
تبحث  اأن  نرى   .political violence cover ب  يعرف  ما  وهو  والإرهاب 
هذه  يوفر  اإقليمي  اأو  محلي  تاأميني  مجمع  اإن�ساء  على  تعمل  اأو  التاأمين  �سركات 
طبيعة  تنا�سب  واأ�سعار  معقولة   )policy limits( تعوي�ش  حدود  في  التغطية 

الأخطار التي تتعر�ش لها ال�سركات العاملة في التنقيب عن النفط والمعادن. 
ال�سوداني  ال�سوق  يحتاج  الطاقة  قطاع  اأن�سطة  على  التاأمين  محفظة  ولتطوير 
الم�ستثمرين  يلزم  الخت�سا�ش  جهات  من  قرار  ا�ست�سدار  اإمكانية  لمراجعة 
الأجانب بالتاأمين لدى ال�سركات ال�سودانية وبذلك يك�سب ال�سوق اأق�ساطًا معتبرة 
تاأمين  ل�سركات  تذهب  كانت  الأخرى  والممتلكات  والآليات  الحفارات  لتاأمين 

اأجنبية. 
الأفكار  تحريك  في  تفلح  ع�ساها  عري�سة  وعناوين  �سطور  مجرد  تقدم  ما 
الذي بقدر ما هو عريق  ال�سوداني  التاأمين  بالنفع على قطاع  لتعود  والمبادرات 
ون�سبة  والتجربة  المالءة  الطموح من حيث  دون  زال  ما  اأنه  اإل  وعربيًا  اإفريقيًا 

الم�ساهمة في الدخل القومي الإجمالي.
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التي  للتاأمين  الفل�سفية  الروؤى  اإن 
الناتج  الخطر  ن�سبة  توزيع  اإلى  ت�سير 
اإلى  النظر  ي�ستوجب  الحوادث  عن 
الحوادث  وقوع  ت�سبق  التي  المرحلة 
اأن  علينا  وجب  ولذلك  تكاملية،  بروؤية 
التي  النف�سية  الجوانب  تلك  على  نركز 
تلعب دورًا كبيرًا في كثير من الأحداث 
ب�سكل  اليومية  حياتنا  في  والحوادث 
بمختلف  التاأمين  محل  والحوادث  عام 
تنوعها )مركبات، حرائق... اإلخ( على 

وجه الخ�سو�ش.
الهائل  والتطور  الحياة  تعقيدات  اإن 

سيكولوجية
الحوادث

تعد الحوادث من الظواهر التي تالزم المجتمعات قديمًا 
عليه  يترتب  لما  وذلك  تجاوزه  ي�سعب  وواقعًا  وحديثًا 
من اآثار، ويعد الخطر من المفاهيم المهمة التي تعددت 
وتطورت معها مجاالت التاأمين، كما اأن هناك تباين كبير 
في ما يحدث نتيجة لتنوع الحوادث ال �سيما مع تعقيدات 
جديدة  حوادث  وبروز  والتكنلوجية  المادية  الحياة 
قيد  اأخرى  جوانب  وكذلك  عليها  للتاأمين  تحتاج  ن�سبيًا 

النظر.

 كلية االآداب- جامعة اإفريقيا العالمية 

د. ن�سر الدين اأحمد اإدري�س الدومه
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جعل  والعلمية  النف�سية  المجالت  في 
عليه  اأثر  مما  بالآلـة  محا�سرًا  الفرد 
فاإن  ولذلك  ومعرفيًا  واجتماعيًا  نف�سيًا 
والعامل  )القلق(  ع�سر  الع�سر  هذا 
العوامل  من  اأنه  يت�سح  ال�سيكولوجي 
الموؤثرة �سلبًا واإيجابًا في حياتنا واأ�سبح 
الجتماعي  تفاعلنًا  محددات  من 
والمهني، ولذلك تطور علم نف�ش العمل 
المجالت  وبقية  مجالته  كافة  في 
مدير  بين  فرق  فال  الأخري  المهنية 
اأجرة  �سائق  وبين  مكتب  في  وموظف 
يجول طوال الوقت في ال�سوارع اأو عامل 
م�سنع يراقب دوران اآلة الإنتاج، فالكل 
النف�سية  لل�سغوط  التعر�ش  تجاه  �سواء 
من  تتباين  التي  العمل(  )�سغوط 
ولكن  لأخرى  مهنة  ومن  لآخر  �سخ�ش 
التاأثير على �سلوك الفرد ح�سب مهنته 
من  وتحويله  الخطر  اإحداث  اإلى  يوؤدي 
واقع  اإلى  ومحتمل  متوقع  اأمٍر  مجرد 
يترتب عليه التزام مادي يمكن اأن يكون 
�سغيرًا ويمكن اأن يكون كبيرًا ويمكن اأن 
يهدد بقاء موؤ�س�سه التاأمين، فكثير من 
العالمية  التاأمين  تجارب  في  الحوادث 
ناتجه عن اأخطاء �سغيرة ن�سبيًا لعامل 
موؤ�س�سة  ح�سابات  في  لي�ش  نف�سي 

�لت�أمين.
الجتماعية  والعوامل  الظروف  اإن 
تعد  الحوادث  ت�سبق  التي  والنف�سية 
اأمورًا مهمة يجب النتباه لها وذلك من 
القدرة  تعطي  فاعلة  اآلية  و�سع  خالل 
ال�سروط  تلك  وتعديل  ال�سيطرة  على 
احتمالية  من  الم�ستطاع  بقدر  للتقليل 
ل�سيما  والحوادث  الأخطار  وقوع 

الم�سببات النف�سية منها.
هناك تعدد وتباين في منطلقات علماء 
الحوادث  اأ�سباب  تف�سير  نحو  النف�ش 
النف�سي  التحليل  نظرية  ذلك  ومن 
اأن  اإلى  ت�سير  )فرويد(  ل�ساحبها 

الحادث فعل مق�سود ل �سعوريًا فيمكن اأن يكون عدوانيًا موجهًا نحو الذات، كما 
اأن معظم الحوادث تعبر عن �سراعات »ع�سابية« وبالتالي فاإن العقل الباطن لحد 
ما يتحكم ويوجه �سلوك الفرد الذي يرتكب الحادث )اأيًا كان نوع ذلك الحادث(. 
ومن هذا المنطلق فاإن طبيعة �سخ�سية الفرد –هنا- تلعب دورًا اأ�سا�سيا ل�سيما 
ل�ساحبها  ال�سلوكية  النظرية  اأما  الباطن(؛  )العقل  منها  الال�سعوري  الجانب 
)واط�سون( فهي تنظر للحوادث من خالل نظرة بيئية حيث اأن هنالك تاأثيرات 
متعددة مثاًل في ال�سوارع )المركبات والمارة وقواعد المرور( كلها موؤثرات لها 
فعلها واأثرها على الوظيفة النف�سية لل�سائق في حالة قيادة ال�سيارة في الطريق 

)الإدراك الح�سي والذاكرة والتفكير( ولذلك فاإن تفاعل تلك العوامل قد يوؤدي 
اإلى الحادث.

هنالك تحدي يواجه �سركات التاأمين وهو كيفية التعامل مع العوامل ال�سيكولوجية 
الم�سببة لحتمالية وقوع الخطر والحوادث من خالل تقديم خدمة برامجية غير 
التاأمين  موؤ�س�سات  تقدمه  اأن  يمكن  بما  عالقة  ذات  ت�ساوؤلت  فهنالك  مبا�سرة، 
لعمالئها في كافة مجالت التاأمين ومن هذه الت�ساوؤلت هل هنالك ا�ستعداد من 
�سرطة  باإدارة  النف�سي  الفح�ش  وحدات  تطوير  في  للم�ساهمة  التاأمين  �سركات 
من  بالتاأكد  المعنية  هي  الوحدات  وهذه  عملها؟  في  كفاءة  اأكثر  لتكون  المرور 
ال�سالمة النف�سية لل�سائق، كذلك هل لدى �سركات التاأمين الروؤية الوا�سحة في 
لالرتقاء  عليها  الموؤمن  بالموؤ�س�سات  العاملين  ت�ستهدف  تثقيفية  برامج  تقديم 
بالكفاءة المهنية ال�سرورية لتالفي الأخطاء المهنية التى يترتب عليها التزامات 

مالية �سخمة؟.
اأ�سا�سي  مدخل  مبتكرة  حلول  وتقديم  الإبداع  على  القدرة  باأن  القول  ويمكن   
لتطوير مجالت التاأمين في بالدنا لتحقيق المقا�سد الكلية للتاأمين للو�سول اإلى 

المجتمع الذي تتحق فيه قيم التكافل بين اأفراده وموؤ�س�ساته المختلفه.
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قـــــراءة في

كتاب التاأمين التكافلي في �سوء مقا�سد ال�سريعة 
االألوكة  دار  عن  وال�سادر  حجي،  اأمين  لموؤلفه 
الكتب  من  2014م،  الجاري  العام  في  ال�سعودية، 
وعمق  بعلمية  در�ست  التي  والحديثة  المهمة 
مقا�سد  �سوء  في  التكافلي  التاأمين  مو�سوع 
ال�سريعة االإ�سالمية، وذلك من خالل بيان مفهوم 
التاأمين التقليدي، والتاأمين التكافلي وبيان حده 
وبيان  التجاري،  التقليدي  التاأمين  من  ال�سرعي 
مفهوم مقا�سد ال�سريعة وعالقة التاأمين التكافلي 

بها.

كتاب
ر�سد وتلخي�س: د. محمد خليفة ال�سديق
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وبّين الكتاب اأهمية التعامل مع التاأمين 
التكافلي، ودوره في التعاون التعاو�سي 
واأن  الربح،  ل  التبرع  اأ�سا�ش  على 
بمقا�سد  بتعلقه  من�سبط  ان�سباطه 

ال�سريعة تكييفًا وفقهًا.

التاأمين  مفهوم  الكتاب  اأو�سح 
اتفاق بين مجموعة من  باأنه  التكافلي 
الأ�سرار  دفع  تعوي�ش  على  الأ�سخا�ش 
له  حدث  اإذا  باأحدهم  تلحق  قد  التي 
منهم  كل  تبرع  نظير  معين،  خطر 
با�ستراك )ثابت اأو متغير( ل�سداد هذه 
التعوي�سات من ا�ستراكاتهم المر�سدة 
التي  الأ�سرار  تغطية  بها  يمكن  والتي 
في  المحددة  المدة  اأثناء  تحدث  قد 
زادت  فاإذا  منهم،  واحد  لأي  العقد 
في  زيد  ال�ستراكات  عن  الأ�سرار 
ال�ستراك، واإذا نق�ست كان لالأع�ساء 
للم�ستقبل  اأو جعلها  الزيادة،  ا�سترداد 

وفقًا للنظام الذي يتفقون عليه. 

وين�ش في العقد لمن يريد الم�ساركة 
والموا�سات،  التعاون  منه  الهدف  اأن 
وقد  لأجله،  هو  فيه  الذي  والتعاو�ش 
وال�سنة،  الكتاب  م�سروعيته  على  دل 
ال�سارع:  ت�سرفات  في  نظائر  وله 
والزكاة  النتفاع،  ب�سرط  كالوقف 
الخطاأ  ودية  المال،  بيت  في  المودعة 
ال�سرعي  والحد  وغيرها،  العاقلة  على 
مبني  اأنه  التقليدي،  التاأمين  من  له 
على اأ�سا�ش التعاون، والغرر الذي فيه 
الف�سل  ربا  من  خاٍل  وهو  مغتفر،  به 
الم�ستاأمنين  اأموال  وفائ�ش  والن�سيئة، 
ا�ستثمار  حالة  والأرباح  عليهم،  يعود 
وفق  لهم  تعود  الخ�سارة  اأو  اأموالهم 
وبقدرها،  فيه  المدفوعة  الأق�ساط 

باأجر،  وكيلة  اأن�سطتها  على  والقيام  التكافل  لمحفظة  تاأمينها  حالة  وال�سركة 
لالأموال  احتكار  ول  معهم،  م�ساربة  الوثيقة  حاملي  لأموال  ا�ستثمارها  وحالة 
فيه، وحاملي وثيقة التاأمين هو الموؤمن والم�ستاأمن نف�سه، فحقيقة عمل ال�سركة 
اإدارة  في  الإ�سالمية  ال�سريعة  باأحكام  بالعمل  ملزمة  وال�سركة  بهم،  مرتبطة 
عملية التاأمين، وفي ا�ستثمار الأموال، والتعوي�ش في التاأمين على الأ�سياء يكون 

بقدر ال�سرر الناتج عن وقوع الأخطار الموؤمن منها، وفي حدود مبلغ التاأمين.

التاأمين  �سركة  على  ال�سرعية  الرقابة  هيئة  تلعبه  الذي  للدور  الكتاب  ولفت 
التكافلي، وعمل التاأمين التكافلي في �سوء مقا�سد ال�سريعة هو وفق �سابطين: 
مقا�سد  عن  الك�سف  م�سالك  بع�ش  �سوء  في  التكافلي  التاأمين  عمل  �سابط 
ال�سريعة،  بمقا�سد  عالقته  �سوء  في  التكافلي  التاأمين  و�سابط  ال�سريعة، 
وهو حفظ  الوجود:  المجتمع من جانب  لمال  في حفظها  تكمن  والعالقة هذه 
العدم:  جانب  ومن  وزيادته،  نمائه  لأجل  والعمل  المال  من  وتحقق  ح�سل  ما 
وهو العمل على مجانبة المال المح�سول من ال�سياع؛ وذلك باإيداعه في �سركة 
التاأمين التكافلي التعاوني، بدل اإيداعه في �سركات تجارية غير ملتزمة باأحكام 

�ل�شريعة �لإ�شالمية.

هو  ال�سرعية  ال�سرورات  بع�ش  هذه  به  يحفظ  مما  اأن  اإلى  الكتاب  اأ�سار  كما 
التاأمين التكافلي والذي راأى علماء الم�سلمين فيه بدياًل عن ال�سركات التاأمينية 
تعامالت  في  والجهالة  الغرر  من  تخلو  ل  والتي  التجارية  التقليدية  الأخرى 

حاملي وثائقها.

موافقة  التكافلي  التاأمين  بنود  هل  التالي:  المحوري  ال�سوؤال  الكتاب  وناق�ش 
حيث  التجاري؟،  التاأمين  عن  بدياًل  يكون  لأن  ي�سلح  وهل  ال�سريعة،  لمقا�سد 
ا�ستطاع اأن يبين مفهوم التاأمين والتاأمين التكافلي، ومفهوم مقا�سد ال�سريعة 
ال�سريعة  مقا�سد  �سوء  في  التكافلي  والتاأمين  حفظها،  وكيفية  وكلياتها 
التقليدي،  التجاري  التاأمين  من  التكافلي  للتاأمين  ال�سرعي  والحد  الإ�سالمية، 

والتاأمين التكافلي في �سوء مقا�سد ال�سريعة. 

الأول: مقا�سد  المبحث  تناول  الكتاب على مقدمة ومبحثين وخاتمة،  وا�ستمل 
مطالب:  ثالثة  على  وا�ستمل  التكافلي.  والتاأمين  التاأمين  ومفهوم  ال�سريعة 
التاأمين  مفهوم  الثاني:  المطلب  التقليدي،  التاأمين  مفهوم  الأول:  المطلب 

التكافلي. المطلب الثالث: مفهوم مقا�سد ال�سريعة. 

اأما المبحث الثاني فكان بعنوان: التاأمين التكافلي في �سوء مقا�سد ال�سريعة، 
وا�ستمل المبحث على مطلبين: المطلب الأول: الحد ال�سرعي للتاأمين التكافلي 
�سوء  في  التكافلي  التاأمين  الثاني:  المطلب  التقليدي.  التجاري  التاأمين  من 

مقا�سد ال�سريعة، بجانب خاتمة البحث، والنتائج والتو�سيات. 
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الخبير االإقت�سادي ورئي�س مجل�س اإدارة �سركة التاأمين االإ�سالمية

األستاذ/ محمد حسن ناير

من  عري�س  تاريخ  على  التكافلي  التاأمين  �سناعة  ت�ستند 
حيث  المعرفي  االإنتاج  من  وافر  ور�سيد  المهنية  الممار�سات 
العالم  في  عامًا  وثالثون  �ستة  من  نحوًا  التجربة  عمر  تجاوز 
بن�ساأة اأول �سركة تاأمين اإ�سالمي في العالم وهي �سركة التاأمين 
االإ�سالمية وعلى الرغم من نجاح التجربة اإال اأنه يقل الحديث 

عنها وعن التطور الذي �سهدته.
محمد  االأ�ستاذ  كنانة  في  تنقيب  الحوار  هذا  القارئ  عزيزي   

ح�سن ناير، والرجل يتكئ على �سيرة ذاتية ذاخرة من التجربة 
والعمل االإقت�سادي داخل وخارج ال�سودان حيث ي�سغل العديد 
اإلى  والموؤ�س�سات  ال�سركات  من  لعدد  القيادية  المنا�سب  من 
جانب اإ�ساهمه االإ�ست�ساري والمعرفي الناتج عن تراكم خبرتة.

ت�ست�سيفه )الوثيقة( بو�سفه خبيرًا اإقت�ساديًا ورئي�سًا لمجل�س 
اإدارة �سركة التاأمين االإ�سالمية، فاإلى م�سابط الحوار.......

)الوثيقة(تحاور
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ال�سالمة  ودعم  الريا�سي  القطاع  ودعم 
وتبني  الم�ساه  لعبور  ج�سر  باإن�ساء  المرورية 
الطرق  على  ال�سيارات  تفويج  حمالت 
اأن�سطة  مبالغ  جملة  بلغت  وقد  القومية 
2مليون  من  اأكثر  الإجتماعية  الم�سئولية 

جنيه للعام 2014م.
بالتطوير  خا�سة  جديدة  اإدارات  اأ�سفتم 
عن  را�سون  اأنتم  هل  العمالء،  وخدمة 
م�ستوى جودة الخدمة التي تقدمها ال�سركة 

خا�سة في مجال التعوي�سات؟

اإ�ستنادًا على روؤية ال�سركة وهي تقديم اأف�سل 
ال�سركة  تلبي  ولكي  تكافلية  تاأمينية  خدمة 
توقعات العمالء وتطلعاتهم تو�سعت ال�سركة 
حتى  والمكاتب  الفروع  من  عدد  افتتاح  في 
الكرام  العمالء  متناول  في  الخدمة  تكون 
 60 حوالي  والمكاتب  الفروع  عدد  بلغ  حيث 
جمهور  ور�ساء  ثقة  ولتاأكيد  ومكتبًا،  فرعًا 
خا�ش  ج�سم  ال�سركة  ان�ساأت  الم�ستاأمنين 
لخدمة العمالء ورعايتهم وفق اأحدث النظم 
المتبعة والمبتكرة في هذا المجال، بجانب 
الذي  الب�سري  بالعن�سر  الكبير  الهتمام 

يمثل راأ�ش المال الحقيقي لل�سركة.
التاأمين  في  الكبيرة  خبرتكم  بخلفية 
والم�سارف - كيف تنظرون لت�سويق خدمات 
الأكبر  لت�سل  البنوك  نوافذ  عبر  التاأمين 

عدد من الجمهور ؟

عبر  التاأمين  خدمات  ت�سويق  يعتبر  عالميًا 
الت�سويقية  القنوات  اأهم  من  البنوك  نوافذ 
المجال  هذا  في  �سرعنا  وقد  للتاأمين، 
التاأمينية  التغطيات  تقديم  خالل  من 
ال�سيارات  تاأمين  مجال  في  البنوك  لعمالء 

بو�سفك خبيرًا دوليًا في التاأمين ورئي�سًا لمجل�س اإدارة �سركة التاأمين االإ�سالمية 
اإنت�سار  لفر�س  تنظرون  كيف   - العالم  في  اإ�سالمية  تاأمين  �سركة  اأول  وهي   –

ونجاح التاأمين االإ�سالمي ؟ 

كما تعلمون فاإن عدد �سركات التكافل يفوق 200 �سركة منت�سرة في انحاء العالم 
مزيدًا  ونتوقع  التكافلي  التاأمين  تجربة  ونجاح  قبول  على  يدل  وذلك  المختلفة 
نوافذ  تن�سئ  العالمية  التاأمين  اإعادة  �سركات  كبرى  واأ�سبحت  الإنت�سار،  من 
و�سركات لخدمات التاأمين التكافلي، كما اأن التاأمين التكافلي تم ت�سمينه مناهج 
التدري�ش في جامعات كثيرة وهو خيار مف�سل للم�ستاأمنين، وب�سورة عامة بعد 
الأزمة الإقت�سادية العالمية فاإن الإقت�ساد الإ�سالمي اأ�سبح خيارًا عالميًا وبدياًل 

منا�سبًا للموؤ�س�سات المالية والإقت�سادية.
هنالك �سعف وعدم وعي تاأميني و�سط المواطنين، ماهي الخطط والبرامج التي 

تنتهجها �سركتكم للم�ساهمة في رفع الوعي التاأميني ؟

مع تاأكيدنا على �سعف الوعي التاأميني اإل اأنه بداأ يزداد وعي الجمهور باأهمية 
اأن  بال�سرورة  اأنه  المختلفة، وعلى  المخاطر  الممتلكات �سد  �سيما في  التاأمين 
يتعرف الجمهور على تغطيات التاأمين المختلفة التي تتنوع وتتعدد لتغطية اأو�سع 
الحياة  تطور  في  يتمثل  طبيعي  عامل  وهنالك  المختلفة،  الأخطار  �سد  نطاق 
ببرامج  يتعلق  فيما  اأما  التاأمين،  اإلى  الحاجة  ت�ساحبها  ما  التي غالبا  المدنية 
التوعية  اأن�سطة  خالل  من  مقدرة  م�ساهمة  فلديها  ال�سدد  هذا  في  ال�سركة 
التي تقوم بها مثل الم�ساركة في حمالت تفويج المرور واللقاءات الجماهيرية 
هذا  تتبني  ال�سركة  باأن  علمًا  العامة  والمحا�سرات  العمل  وور�ش  وال�سمنارات 

الإتجاه بح�سبانه خيارًا اإ�ستراتيجيًا.
ماهي   - االإجتماعية  الم�سئولية  مجال  في  متقدمة  مبادرات  قادت  ال�سركة 
المرجعيات التي تنطلقون منها في هذا المجال وهل لديكم خطط للتو�سع في 

هذا المجال ؟ 

وبالتالي  والتعاون  التكافل  اأ�س�ش  على  قامت  ال�سركة  اأن  اإبتداءًا  اأوؤكد  اأن  اأرجو 
فاإن الم�سئولية الإجتماعية اأحد الركائز الإ�ستراتيجية لعمل ال�سركة باإ�ستهداف 
القطاع  دعم  في  ال�سركة  �ساهمت  وقد  والبيئة،  وال�سحة  التعليم  قطاعات 
ال�سحي ب�سيارات الإ�سعاف والمعدات الطبية ف�ساًل عن دعم القطاع التعليمي 
بالمجتمع  ال�سعيفة  لل�سرائح  المبا�سر  الدعم  بجانب  والخالوى  الجامعات  في 

اإلقتصاد اإلسالمي أصبح 
خياراً عالميًا وبدياًل مناسبًا 

للمؤسسات المالية 
واإلقتصادية 

المسئولية اإلجتماعية أحد الركائز 
اإلستراتيجية وانفقت الشركة أكثر 

من 2مليون جنيه للعام 2014م 
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والممتلكات والعقارات والتمويل ال�سغر واإن كان قرار بنك ال�سودان الأخير قد ق�سى بوقف تمويل 
ال�سيارات والعقارات عبر البنوك مما اأثر على حجم التعامالت في هذا المجال، اإل اأننا نتطلع 

وربطه  اللكتروني  الت�سويق  �سيغ  وتطوير  البنوك  عبر  التاأمين  ت�سويق  في  للتو�سع  ونخطط 
بح�ساب العميل في الم�ستقبل القريب.

منتجات التاأمين على م�ستوى العالم تتقدم وتتجدد، هل لديكم اأي منتجات جديدة تودون 
طرحها في ال�سوق ؟

كما اأ�سلفت فاإن ال�سركة تطور منتجاتها باإ�ستمرار على �سبيل الوثيقة التكافلية ووثيقة ح�سيلة 
ال�سادر وال�سمان - وهذا على �سبيل المثال ل الح�سر - وتجري درا�سات لت�سميم منتجات 

وخدمات جديدة تلبي طموحات قطاعات المجتمع المختلفة.
العقاري وهي تنفتح  االإ�ستثمار  ال�سركات في مجال  اأكبر  اأ�سبحت من  �سركتكم 

ماهي   - لل�سركة  ومقار  اأبراج  بت�سييد  المختلفة  ال�سودان  واليات  على 
فل�سفتكم لذلك ؟

ال�سودان  مدن  مختلف  في  اأبراج   6 ال�سركة  واأبراج  مقار  عدد  بلغت 
اإطار توجه ال�سركة نحو تقوية مركزها المالي واأن  ويجيئ ذلك في 

تجعل لكل فرع مقر بغر�ش تهيئة بيئة العمل ودعم الإ�ستثمار، وكما 
تعلمون فاإن الإ�ستثمار العقاري يتميز باأنه اآمن وتقل فيه المخاطر، 

كما اأنه ي�ساهم في ترقية البيئة الح�سرية والعمرانية للمدن.
التاأمين  حقل  لرفد  عالمية  �سراكات  لعقد  تخططون  هل 

بالتجارب العالمية وتبادل لخبرات ؟

تتمتع ال�سركة بع�سوية العديد من الهيئات والإتحادات العالمية 
التعاوني  التاأمين  ل�سركات  العالمي  الإتحاد  مثل  والإقليمية 
والإتحاد الإفريقي للتاأمين والإتحاد العربي للتاأمين والإتحاد 
ل�سركات  العالمي  والإتحاد  للتاأمين  الآ�سيوي  الإفريقي 
والهيئات  الإتحادات  هذه  كل  الإ�سالمي،  والتكافل  التاأمين 
تمثل بعدًا خارجيًا لتبادل ونقل التجارب والمعرفة التاأمينية 
التاأمين  اإعادة  ب�سركات  الممتدة  ال�سركة  بجانب عالقات 
الإقليمية والعالمية في الخليج وافريقيا واآ�سيا و�سوق لندن 

باإعتباره اكبر �سوق لخدمات التاأمين واإعادة التاأمين.

عالقات الشركة ممتدة 
بشركات إعادة التأمين 
اإلقليمية والعالمية في 
الخليج وافريقيا وآسيا 
وسوق لندن



تمبول وهي بهائم م�سروقة ل �سك، فقال 
ود  لي  باع  )اأكان  نف�سه:  يحدث  الهمباتي 
»ود  اإلى  فجاء  و�سلمت(  غنمت  ف�سيل 
اأبيع  داير  ف�سيل  ود  »يا  قائاًل:  ف�سيل« 
البهائم دي بي راأ�ش مالها ع�سان م�ستعجل 
وجهه  ف�سيل  ود  فاأدار  وقت(.  وما عندي 
اإلى البهائم فوجدها في �سراع وا�سطراب 
دي  )البهائم  بذكاء:  له  فقال  وم�ساحنة 
يعني  كده؟!(  بع�سها  في  بتكازي  مالها 

لماذا هي في �سراع وم�ساحنة.
ود  يا  جيعانة  )البهايم  الهمباتي:  فرد 

ف�سيل(.
فقال ود ف�سيل: )البهائم دي م�سروقة كل 
ما  كدي  ع�سان  جيهة  من  ملفوحة  واحدة 
هن ما�سات مع بع�ش كوي�ش ودحين اأنا ما 

ب�سمنك(.
عبداهلل ود اأبتلة:

�سامن في �سوق الدامر، وهو �ساعر �سعبي 
ولأحمد  �سوراني  ود  ل�سعر  وراوية  مجيد 
)اأبتلة(  ويتمّيز  �سن،  اأبو  الكريم  عو�ش 
ال�سريرة  ونقاء  والهيبة  الثياب  باأناقة 
من  ويعتبر  ال�سديد،  والتدين  والتقوى 
والأن�ساب  وال�سراء  البيع  في  المراجع 

)رحمه اهلل(.

ومفاهيم  روؤى  الأيام  م�سبحة  على كّر  ال�سودانية  ال�سعبية  الثقافة  طوّرت 
اأن  قبل  وذلك  المرعية،  الجتماعية  والتقاليد  القيم  من  م�ستوحاة  تاأمينية 
تفد المفاهيم الحديثة للتاأمين والعالقات التجارية والقت�سادية المعقدة، 
هذه المفاهيم تمثلت في انتخاب المجتمع ل�سخ�سيات اعتبارية ترعى هذه 
الأهلية  الإدارة  ورجالت  والعمد  وال�سيوخ  القبائل  كنظار  وتعّززها  القيم 
كلما  اإليها  ُيحتكم  ومرجعيات  رموزًا  باعتبارها  ال�سوفية  الطرق  وم�سائخ 

اأ�سكل على المجتمع المحلي م�سكل.
ال�سامن من هو؟

المجتمعات  عرفت  تقديمنا  في  اإليها  اأ�سرنا  التي  القيم  هذه  �سيرورة  عبر 
تاأمينية حّية من لحم  الرعوية في ال�سودان �سخ�سية »ال�سامن« وهو وثيقة 
اأو  اأو ال�ستبدال  المبايعة  الرعاة �سواء في  المعامالت بين  ودم ُيجرى على 
المحدد  بالمبلغ  ال�سداد  المعاملة  الآجل �سروطه، وي�سمن لأطراف  ال�سراء 
في الوقت المعلوم. وتتم هذه المعامالت بح�سوره واإ�سرافه واأحيانًا بوجود 
اأهل  من  المحلي  محيطه  من  ال�سامن  يعرف  ممن  اأو  ال�سوق  في  �سهود 

الأطراف الم�ساركة في المعاملة المعنية )ب�سمانته(.
�سفاته و�سروطه:

»ال�سامن« �سخ�ش موثوق به يتمّيز بقوة ال�سخ�سية ونقاء ال�سيرة، وهو بعيد 
كل البعد عن الإغراء اأو البتزاز والمجاملة وكل ما يمكن اأن ياأتي به ال�سوق 
من م�ساكل تتعلق بالأمانة و�سدق المعامالت. يكون ال�سامن �سخ�سًا نا�سجًا 
متقدمًا في ال�سن خبيرًا باأن�ساب القبائل وبقطعانها وحجم ثرواتها ومزايا 
قطيعها من جهة ال�سفات الوراثية ومن جهة الو�سم الذي تميز به الما�سية، 
ويعرف كذلك م�سارب القبائل وم�سارات الرعي ومراحيله، وهو بال�سرورة 
على معرفة تامة بزعامات القبائل وال�سخ�سيات الموؤثرة، وعلى معرفة تامة 
بال�سالف )القانون العرفي( الذي يمثل بالن�سبة لتلك المجموعات الزراعية 

الرعوية المت�ساكنة ميثاقًا �سفهيًا غير مكتوب.
اأ�سهرهم واأذكاهم:

تتحدث عنهم  اأذكى من  تمبول )رحمه اهلل( من  �سوق  ف�سيل« �سامن  »ود 
البطانة، وهو �سامن )ثقة( �سديد الذكاء والفرا�سة. يروى اأن اأحد الهمباتة 
�سوق  في  )يجلبه(  العامية  في  يقال  كما  اأو  ليبيعه  الإبل  من  بقطيع  جاء 

بقلم م�سعب ال�ساوي

ال�ســــــــــامن
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 اأبو ذر �سليمان محمد - مدير فرع مدني:

لقد اأك�سبني عملي في مختلف ادارات ال�سركة خبرة اأفقية وراأ�سية وبخا�سة في مجال التاأمين التكافلي، وعهدي اأنني لن اأخيب 
رجاءًا ولن اأورث ندامة فكل ما اأقدمه من جهد في اأي موقع بال�سركة اإنما هو بع�ش وفاء لل�سركة وعمالئها.

فتح اهلل محمد واعي - مدير فرع �سرق النيل:

اأعتمد في اإدارة الفرع على فهم تطلعات العمالء وك�سب ر�ساءهم.

الر�سيد محمد الر�سيد - مدير فرع ال�سفا:

اأعمل بعقل جمعي في الدارة والعمل التاأميني وكل عمالئنا بالفرع اأ�سدقاء الموظفين واأ�ستمع لوجهات نظرهم واأقدر مبادراتهم.

ا�سعد ح�سن علي - مدير فرع الكالكلة:

للعاملين  بيئة عمل مثالية  توفير  ن�سق مرن وحازم مع �سرورة مراعاة  بالدارة على  واأوؤمن  المعرفة،  التاأميني متجدد  العمل   
و�لعمالء.

شركة التأمين االسالمية

 النجـــــاح وفل�ســـــفة القــــــيادة

وجها  هما  المالي  والنمو  القيا�سية  اأن  يجد  الما�سي  العقد  في  ال�سركة  لنمو  والمالحظ 
النجاح لل�سركة وذلك بف�سل �سيا�سات  تنويع الأن�سطة الوظيفية مما اأك�سب موظفيها خبرة 
اأنتجت اإعتماد بع�ش عنا�سر ال�سركة كخبراء تاأمين ي�ستعان بهم في التدريب وال�ست�سارات.
خالل  من  الثقة  بال�سركة  العاملين  اإك�ساب  الإداري  النمو  �سيا�سات  في  الأهم  اأن  وعلى 
قدراتهم  اإخ�ساع  ثم  ومن  الدارية  والمهارات  المهنية  المعرفة  وبناء  والتاأهيل  التدريب 

لالإختبار باإ�سناد تكليفات اإدارية اإليهم.
ويرى الأ�ستاذ محمد الفاتح الم�سري م�ساعد المدير العام لل�سئون الإدارية ب�سركة التاأمين 
القيادة  لكابينة  جديدة  دماء  و�سخ  والقيادات  القدرات  بناء  ال�سركة  توجه  ان  الإ�سالمية 
واأ�ساف باأن ال�سركة توؤمن بالكفاءة وت�سجع الآراء والأفكار المبدعة التي ت�سهم في تاأكيد 
الكفاءة  حيث  من  موظفيها  كل  على  تراهن  ال�سركة  باأن  الم�سري  ويوؤكد  ال�سركة  ريادة 

والقتدار.
 وفي ذات ال�سياق فاإن ال�سركة اأ�سندت اإدارة بع�ش الفروع لجيل جديد من قيادات ال�سف 

الثاني ... يعر�ش التقرير لأهم توجهاتهم وتطلعاتهم في الدارة : 

التطور والم�ستوى الذي و�سلت اليه �سركة التاأمين اال�سالمية في �سوق التاأمين ال�سوداني لم يكن وليد ال�سدفة، 
واإنما نتاج جهد وتفاعل م�سترك بين االدارة العليا والعاملين منذ تاأ�سي�سها عام 1979م.

محمد الفاتح الم�سري

ميني تقرير 
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ما يقوم به الموظف من عمل في حقيقة 
وترجمة  غاية  لتحقيق  و�سيلة  الأمر 
م�سمى  تحت  الموؤ�س�سة  في  للتخطيط 
ل�سلوك  تف�سير  وهو  )بالأداء(  يعرف  ما 
ي�سدر  ما  كل  يعني  فال�سلوك  الإنجاز، 
العمل  في  ينح�سر  ول  الموظف  من 
الأثر  هو  الإنجاز  اأما  فقط،  اإليه  الموؤكل 
ال�سلوك  ذلك  عن  الناتجة  والح�سيلة 
ولوائح  المواعيد  احترام  على  وين�سحب 

�لموؤ�ش�شة.
اأن ما ي�سدر من الموظف من فعل   كما 
بناء  به في  الآخرين  ثقة  وقول هو معيار 
فعندما  الأجل،  طويلة  عمل  عالقات 
يبرهن نزاهته ويراعي م�سلحة موؤ�س�سته 
واجبه  ويوؤدي  قرارته  جميع  اتخاذ  عند 
اأن  موظف  كل  ويرى  وجه  اأكمل  على 
الموؤ�س�سة  في  والتميز  النجاح  تحقيق 
وان�سهاره  اإدراكه  �سعة  على  ينبني 
التعامل  جهة  من  عمله  في  واندماجه 

مع العمالء والتعامل مع الزمالء. 
فما  اإليه  ت�سبو  ما  اإلى  ت�سل  وحتى 
قبل  الأعمال  باأداء  تبادر  اأن  اإل  عليك 
اأن هنالك عالقة بين  اإذ  اأن تطلب منك 
المختلفة  عمله  لجوانب  الموظف  اإدراك 
تفعله  ما  تعرف  كونك  فجيد  والمبادرة، 
الإدراك  عمومًا  به.  تقوم  اأن  تريد  وما 
نف�سه، فالذي  الموظف  يوؤثر على تحفيز 
اإح�سا�ش  ولديه  عقليته  تنمية  يحاول 
لقبول  ا�ستعداد  وعلى  وناجح  موؤهل  باأنه 
يختلف  جديدة،  واأعمال  مهام  وتجربة 
اإدراك  ولديه  الثقة  اإلى  يفتقد  الذي  عن 
عمل  على  قادر  غير  �سخ�ش  باأنه  ذاتي 
�سيء اآخر، اأو قبول مهام جديدة، وذلك 
وت�سيق  للعمل  الحافز  فقدان  اإلى  يدفعه 
عنده دائرة المبادرة. ولخلق اإدراك جيد 
فعلى ال�سخ�ش امتالك »حوا�ش ت�سويقية« 
بطريقة  وت�سرفاته  مظهره  وتح�سين 
تعك�ش مالمح �سخ�سيته باأن يكون مرحًا 
يمكن  بحيث  الم�سئولية  ويتحمل  وجديًا، 
العتماد عليه، ويحاول اأن يعطي انطباعًا 

باأنه �سخ�ش ناجح يعمل باحترافية وذو 
كفاءة واإنتاجية.

يريد  ل  منا  من  وهي،  هو  واأنا،  اأنت 
عمله؟  في  متفردًا  ناجحًا  يكون  اأن 
حقيقة  في  ولكن  ذلك،  يريد  الكل 
عقبات  بو�سع  الهمم  نثبط  فاإننا  الأمر 
الذي  المجتمع  الأول  م�سدرين:  من 
تركيزهم  اأغلب  الذين  فاأولئك  حولنا، 
اأو  زيدًا  اإن  يقولون  ال�سلبيات،  على 
اأن  ي�ستطع  لم  منك،  اأف�سل  هو  عبيدًا 
والآن  كذا  در�ش  فالن  اأو  ذلك.  يفعل 
اأولئك  مثل  �سيء،  ي�ستفد  ولم  معنا  هو 
تموت  اأن  ويريدون  اإكلينيكيًا  ماتوا 
باأقوالهم  اأنف�سنا  اأوهمنا  فاإذا  منتحرًا، 
ذلك.  مع  يتعامل  الظاهر  عقلنا  فاإن 
كذلك وبالتكرار يتبرمج عقلنا الباطن 
قاله  ما  اأجمل  وما  طموحاتنا.  فتموت 
لنا  بنيامين فرانكلي: نظرات الآخرين 
هي التي تهدمنا، فلو كان كل من حولي 
احتجت  لما  اأنا  عدا  ما  العميان  من 
لثياب اأنيقة ول لم�سكن جميل ول لأثاث 
فاخر. الم�سدر الثاني: اأنت نف�سك، كم 
ول  �سيئًا  تفعل  اأن  تريد  اإنك  تقول  مرة 
تفعله، وتحدثك نف�سك اأنك ل ت�ستطيع، 
فتجد  �سيئًا  تفعل  اأن  تريد  ل  فعندما 

أداء
 الموظف 

ح�سب الر�سول المهدي 

علماء  ولكن  وعذر.  عذر  مائة  لنف�سك 
الع�سبية  اللغوية  والبرمجة  ال�سلوك 
نف�سك  وحدثت  فكرت  اإذا  يقولون 
اأفعل  اأن  اأ�ستطيع  اأنا  وكررت  �سرًا 
كتاب  �ساحب  قال  وكما  لفعلت،  ذلك 
الذي  الوحيد  المكان  اإن  الأفكار«  »قوة 
ت�سبح فيه اأحالمك م�ستحيلة هو داخل 

اأفكارك اأنت �سخ�سيًا. 
ُيفتقد  الذي  الموظف  تكون  ولكي 
كان  اإن  عليه  وُيعتمد  غائبًا،  كان  اإذا 
تفا�سيل  تعرف  اأن  فعليك  حا�سرًا، 
يجيد  من  اأح�سن  وتكون  وظيفتك 
العمالء  مع  والتفاو�ش  التعامل 
اأردنا  اأذا  فقط  يكون  هذا  والزمالء، 
اأن نكون في قمة الهرم. والكارثة تكون 
قبل  من  ال�سلبي  للتاأثير  �سمحنا  اإذا 
بالعي�ش في  واكتفينا  واأنف�سنا  الآخرين 

اأ�سفل مثلث اأبراهام ما�سلو. 
وختامًا فاأنت مطالب باأن تعرف ما هي 
والخيارات  تواجهك  التي  الم�سكالت 
الممكنة  والحلول  اأمامك  المفتوحة 
فعله  عليك  يجب  وما  تريده  الذي  وما 
يتطلب  ذلك  فكل  هدفك؟  لتحقق 
امتحان الذات والتحليل الدقيق لنقاط 
قوتك و�سعفك وموقعك وموقفك الآن.

كن جديرًا ب�أن 
يُعتمد عليك

فرع البرج - �سركة التاأمين االإ�سالمية
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افتتح في 15 اأكتوبر من العام الما�سي برج �سركة التاأمين الإ�سالمية بمدينة �سنار بح�سور المهند�ص اأحمد عبا�ص والي 
الولية واأع�ساء حكومته وت�سريف �سمو الأمير عمرو محمد الفي�سل اآل �سعود والأ�ستاذ محمد ح�سن ناير رئي�ص مجل�ص 
م�سرفة  كانت  الحتفالية  اأن  بالذكر  جدير  كريم.  جاد  كمال  الدكتور  العام  ومديرها  الإ�سالمية  التاأمين  �سركة  اإدارة 
وتجاوزت مفهومها الكرنفالي اإلى تقديم وتي�سير الخدمات لعمالء ال�سركة واإ�سافة ملمح معماري اإلى المدينة بجانب 
اأدوار ال�سركة في الم�سئولية الجتماعية متمثلًة في الكرنفال الريا�سي ودعم قطاع الريا�سة باأكثر من 100000 جنيه 
ووثائق تاأمين للريا�سيين واإقامة مخيم لعالج مر�سى العيون واإجراء اأكثر من 200 عملية بجانب دعم القطاع ال�سحي 
ب�سيارة اإ�سعاف لم�ست�سفى الكلى ومبلغ 100.000 جنيه لم�ست�سفى �سنار. اأما القطاع التعليمي فقد دعمت ال�سركة جامعة 
�سنار بمبردات مياه وحوا�سيب دعماً للعملية التعليمية اإ�سافة اإلى دعم حو�سبة الأعمال بمحلية �سنار بحوا�سيب بكامل 

ملحقاتها.

اإفتت�ح برج 
�سركة الت�أمين الإ�سالمية ب�سن�ر

مالمح مصورة
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مما ليدع مجاًل لل�سك اأن فكرة التاأمين 
اآثاره  تقليل  اأو  الخطر  مجابهة  وكيفية 
مرت بمراحل كثيرة من التطور والتحديث 
تبعًا لم�ستجدات طراأت اأو اأخطار جديدة 
اإذ  قبل،  من  موجودة  تكن  لم  ن�ساأت 
التاأمين  فكرة  اأن  الباحثين  بع�ش  يرى 
الميالد  قبل  العا�سر  القرن  منذ  ظهرت 
العامة،  بالخ�سارة  يتعلق  نظام  �سكل  في 
من  النا�سئ  ال�سرر  بتوزيع  ق�سى  حيث 
اإلقاء جزء من �سحنة ال�سفينة في البحر 
لتخفيف حمولتها على اأ�سحاب الب�سائع 

الم�سحونة فيها.
واعتباره  التاأمين  من  النوع  هذا  ظهور 
التاأمين  اأنواع  لظهور  مهدت  التي  النواة 
الأخرى مع مرور الزمن منذ الح�سارات 
القديمة ومرورًا ببداية ظهوره في الع�سر 
عام  في  وثيقة  باأول  وتد�سينه  الحديث 
1347 ميالدية لتاأمين اإر�سالية من جنوا 
ال�سفينة  بوا�سطة  مايوركا  جزيرة  اإلى 
طبيعيًا  نتاجًا  يمثل  كان  كالر-  �سانتا 
لطبيعة الحياة في ذلك الوقت، اإذ كانت 
ال�سفن هي الو�سيلة الأكثر �سيوعًا وفعالية 
جعل  مما  الخارجية  والتجارة  النقل  في 
الأخطار  تعر�سها لأي خطر من  اإمكانية 

كبيرة  خ�سائر  يمثل  رحالتها  خالل 
واأ�سرار قد ل يمكن تحملها اأو تعوي�سها. 
 1666 العام  في  ال�سهير  لندن  حريق 
ل�سرورة  النا�ش  لينبه  كافيًا  �سببًا  كان 
م�سابهة  اأخطار  مع  للتعامل  اآلية  وجود 
اأغلب  قامت  اإذ  الم�ستقبل،  في  محتملة 
�سد  للتاأمين  وثائق  باإ�سدار  ال�سركات 
التجاري  ال�سكل  اأخذت  الحريق  اأخطار 
لنظم  وخ�سعت  كبيرة  اأهمية  واكت�سبت 
وبالرغم  لآخر،  بلد  من  اختلفت  اإدارية 
قبل  ظهر  قد  الحريق  تاأمين  اأن  من 
�سكل  في  قليلة  بفترة  ال�سهير  الحريق 
اإعانة  تعطي  كانت  تعاونية،  نقابات 
اأمالكهم،  احتراق  حال  في  لأع�سائها 
اأن الحدث المذكور مّثل نقطة تحول  اإل 
وكان اأحد اأهم الأ�سباب التي طورت هذا 

النوع من التاأمين.
على هذا المنوال وبالتزامن مع النه�سة 
ع�سر  الثامن  القرن  اأواخر  ال�سناعية 
�سوق  في  موازي  تطور  حدث  الميالدي 
لمزيد  ما�سة  حاجة  وطراأت  التاأمين، 
بنا  الأمر  و�سل  حتى  التغطيات،  من 
عديدة  اأنواع  بوجود  الحالي  الو�سع  اإلى 
وقد  معين.  و�سع  يفر�سها  التاأمين  من 
فعاًل  التاأمين  اأنواع  النوع من  يكون هذا 
دون  والمجتمعات  الدول  بع�ش  في 
في  ظهر  المثال  �سبيل  فعلى  الأخرى، 
بتاأمين  ي�سمى  تاأمين  الأخيرة  الفترة 
من  النوع  هذا  الخادمات؛  هروب 
بع�ش  في  اإليه  الحاجة  ن�ساأت  التاأمين 
دول  بع�ش  في  خ�سو�سًا  المجتمعات 
اأي�سًا  الأردن  وفي  كال�سعودية  الخليج 
الخادمات  هروب  ظاهرة  لنت�سار  ن�سبة 
العام  في  اأنه  اإذ  البلدان،  هذه  في 
وعلى ح�سب  المثال  �سبيل  على  الما�سي 
فاإن  ال�سعودية  العمل  وزارة  من  ورد  ما 
31700 حالة هروب  المملكة قد �سجلت 
خ�سائر  �سبب  بدوره  الذي  للخادمات 
مبالغ  دفعوا  الذين  للمخدمين  كبيرة 
كبيرة حتى يح�سلوا على خادمة للمنزل 
اإ�سافة لما قد يخ�سرونه في البحث عن 

البديل.
مبادرة  حول  التاأمين  هذا  فكرة  وتدور 
بين  و�سيطًا  نف�سها  تعد  �سركة  قبل  من 
مكاتب ال�ستقدام وبين �سركات التاأمين، 
رياًل   750 مبلغ  المواطن  يدفع  بحيث 
مقابل ح�سوله على تاأمين �سد الهروب 
معها  تحملها  العمل  عن  المتناع  اأو 
وت�سمن  بلدها،  من  تاأتي  حين  الخادمة 
عدم  حالة  في  م�ستحقاتها  الوثيقة  هذه 
تاأتي  الخادمة  اأن  كما  عليها،  الح�سول 
من بلدها ولديها رقم ح�ساب با�سمها في 
لكي  وذلك  ال�سعودية،  الم�سارف  اأحد 
الح�ساب.  الكفيل رواتبها في ذلك  يودع 
من  المواطن  يتمكن  هروبها  حال  وفي 
من  ري�ل   8000 مبلغ  اأق�سى  ا�ستعادة 

�شركة �لت�أمين.
الأخرى  للتاأمينات  بالن�سبة  الحال  وكما 
في  زيادة  الحالت  بع�ش  ت�ستلزم  فقد 
حالت  في  خ�سو�سًا  التاأمين،  ق�سط 
ال�ستعانة بخادمات من جن�سيات معينة 
عن  والتوقف  الهروب  حالت  فيها  تكثر 

العمل وفقًا لالإح�سائيات.
التاأمين التي ظهرت  اأنواع  اأن بع�ش  كما 
واإنما  معين  خطر  ب�سبب  لي�ست  موؤخرًا 
عبرت عن هو�ش البع�ش وعدم واقعيتهم 
تاأمين  الأمر  هذا  يو�سح  ما  اأبرز  ولعل 
قبل  من  اختطافهم  خطر  �سد  البع�ش 
اعتبرنا  فاإذا  الف�سائية،  الكائنات 
خطر  الحياة  تاأمين  اأن  تاأمينية  وبنظرة 
موؤكد الوقوع غير معلوم زمن وقوعه فاإن 
م�ستحيل  خطر  عاليه  المذكور  التاأمين 
كوابي�ش  حدوث  ا�ستثناء  )مع  الحدوث 
بالكائنات  المهوو�سين  اأولئك  لأحد 

الف�سائية(.
نوع  اأي  اأن  مفادها:  حقيقة  اإلى  نخل�ش 
له  الحاجة  ظهرت  التاأمين  اأنواع  من 
طبيعي  كنتاج  طراأ  معين  خطر  ب�سبب 
كافة  في  العالم  ينتظم  الذي  للتطور 
اأن  والمتوقع  الطبيعي  ومن  المجالت، 
مع  بالتوازي  جديدة  تاأمين  اأنواع  تظهر 

ذلك.

ولد من رحم الخطر
التأمين

بقلم: محمد اأحمد الحاج جمعة

الفرع الرئي�سي - �سركة التاأمين االإ�سالمية
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الأوقــاف
الإ�سالمية

 تاريخها ودورها التكافلي في ال�سودان

1. اأ�ستاذ م�ساعد/ ق�سم التاريخ/ كلية الآداب/ جامعة اخلرطوم.

الوقف لغة هو الحب�ص، وقد ا�ستخدام الفقهاء كلمتي الوقف والحب�ص بنف�ص المعنى 
اأول الأمر  اأو مغربه، وبرغم ترادف الكلمتين في  �سواء في م�سرق العالم الإ�سالمي 
اإّل اأنهما اختلفتا في المدلول بمرور الزمن. ويعرف الوقف ا�سطالحاً باأنه »تحبي�ص 
هذا  على  كذلك  الفقهاء  اتفاق  عدم  من  الرغم  وعلى  المنفعة«.  وت�سبيل  الأ�سل 
التعريف اإّل اأنه يعد التعريف الأ�سهر لكونه الأقرب لبيان مفهوم الوقف، فقد ا�ستعمل 
فيه بع�ص األفاظ الحديث الوارد في �ساأن الوقف- اإن �سئت حب�ست اأ�سلها... الحديث-. 
المعا�سرون من رجال الفقه والقانون �سعوا لإيجاد تعريف جامع مانع للوقف، فذهب 
يمكن  التي  العين  رقبة  في  الت�سرف  “منع  باأنه  الوقف  لتعريف  زهرة  اأبي  الإمام 

النتفاع بها مع بقاء عينها وجعل المنفعة لجهة من جهات الخير ابتداء وانتهاء«. 

د. عمر عبد الل حميده 1
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لقد اأ�سبح جائزًا وقف كل �سيء يمكن النتفاع به مع بقاء اأ�سله، وكذلك وقف اأيِّ 
�سيٍء تعارف اأهل البلد على وقفه وزاد العلماء في التو�سعة على النا�ش وفي ات�ساع 
الإ�سالمية  بالدولة  مكان  اأيِّ  في  وقفه  على  يتعارف  ما  باأن  فاأفتوا  الوقف  نطاق 

يجوز وقفه في اأيِّ مكان اآخر بها على اأ�سا�ش اأن الدولة الإ�سالمية وحدة واحدة.

النقدية  كالودائع  حكمها  في  وما  النقود  وقف  حول  الخالف  ذلك  في  ويدخل 
من  وال�سحيح  ال�سافعية،  ومذهب  الحنفية،  فقهاء  غالب  راأى  فبينما  وغيرها، 
مذهب الحنابلة والزيدية عدم جواز وقف النقود، راأى اآخرون جواز وقف النقود، 
وهو مذهب المالكية، اأما الودائع النقدية فتاأخذ حكم النقود »فاإذا كان ح�سابًا 
جاريًا في�سرف منه ح�سب �سروط الواقف منه، اأما اإن كان ودائع ا�ستثمار فيكون 
في الغالب اأ�سل الوديعة هو الموقوف وريعه من ربح �سنوي هو الذي يتم توزيعه 
القومية  الأوقاف  ديوان  قانون  واأ�سار  الواقف«.  �سروط  الم�ستفيدين ح�سب  على 
الإ�سالمية ل�سنة 2008م في ال�سودان اإلى اأن اأموال الوقف ت�سمل النقد وال�سكوك 

والأ�سهم والكمبيالت.

وقف  اإلى  عليها  الموقوف  الجهة  �سفه  باعتبار  الوقف  الحديثون  الفقهاء  ق�سم 
اأهلي ذّري، وخيري ويراد بالوقف الذّري »وقف المرء على ن�سله اأو ذريته اأو اأقاربه 
اأو اأولده اأو بع�سهم”. اأما الخيري فهو “الوقف على جهة بر ومعروف كالم�ساجد 
وطلبة  الفقراء  اأو  والح�سون  والمكتبات  والم�ست�سفيات  والمالجئ  والمدار�ش 
العلم... و�سمي خيريًا لقت�سار نفعه على المجالت والأهداف الخيرية العامة«. 
النوعين  ي�سمل  وهو  الم�سترك،  الوقف  �سموه  ثالثًا  نوعًا  اآخرون  اأ�ساف  بينما 
ال�سابقين كاأن يخ�س�ش الواقف ن�سف المنفعة لل�سالح العام، والن�سف الآخر 

لالأهل والخوا�ش، وغالبًا ما يجمع الواقف بين اأعمال البر العامة والخا�سة.

الوقف  نوعين، هما:  اإلى  البع�ش  الوقف عند  ُق�ّسم  فقد  التوقيت،  اأما من حيث 
الموؤبد، والوقف الموؤقت. بينما ق�سمه اآخرون من ناحية ا�ستعمال المال الموقوف، 
اإلى: الوقف المبا�سر، وهو ما ي�ستعمل اأ�سل المال في تحقيق غر�سه نحو الم�سجد 
في  اأ�سله  ي�ستعمل  ما  وهو  ال�ستثماري،  والوقف  للتعليم...  والمدر�سة  لل�سالة 

يجوز وقف كل 
شيء يمكن االنتفاع 
به مع بقاء أصله..
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غر�ش  على  الإيراد  وينفق  اإيراد  اإنتاج 
الوقف(. 

اإن الغر�ش من التق�سيم في اآخر الأمر 
والإدارة  التنظيم  مقت�سيات  فر�سته 
هذه  لكل  �ساماًل  يظل  الوقف  ولكن 
لالأوقاف  الناظر  ولعل  التق�سيمات، 
الإ�سالمية عبر تاريخها يلحظ امتزاج 
الوقف الأهلي بالخيري وغيرهما ولي�ش 

ثمة تفريق بينهما. 

اأن  هو  هنا  بالمالحظة  والجدير 
الوقف يزاوج بين كونه عبادة وت�سرفًا 
كتب  في  عليه  المتعارف  فمن  قانونيًا. 
ي�سنف  ل  الوقف  اأن  الإ�سالمي  الفقه 
كال�سالة  العبادات  اأبواب  �سمن 
والزكاة وال�سيام والحج وغيرها، اإّنما 
يو�سع �سمن المعامالت المالية كالهبة 
وغيرها، فهو وفقًا لذلك يعتبر ت�سرفًا 

قانونيًا باإرادة منفردة.

يكون  قد  الوقف  اأن  من  الرغم  وعلى 
من  وجل  عز  اهلل  اإلى  للتقرب  و�سيلة 
ورعايتها،  العبادة  دور  اإن�ساء  خالل 
والمحتاجين...  الفقراء  وم�ساعدة 
الواقف  نية  اإلى  يرجع  ذلك  اأن  اإّل  اإلخ 
قانونًا  اأما  عليها.  اهلل  �سيوؤجره  الذي 
وت�سبيل  العين  حب�ش  هو  الوقف  فاإن 
من  ذلك  على  يترتب  وما  المنفعة، 
تعامالت مالية وغيرها، لجهة الوقف، 
من  المال  ويخرج  عليه.  الموقوف  اأو 
اأخرى  لجهات  المالية  الواقف  ذمة 
حقوقية  م�سئوليات  عليه  يترتب  مما 

وقانونية. 

الإ�سالمية  الأوقاف  ظلت  ال�سودان  في 
تمار�ش دورها تجاه الأفراد والمجتمع. 
حيث  الجوانب،  �ستى  في  اأ�سهمت  فقد 
الدينية  الموؤ�س�سات  اإن�ساء  في  �ساركت 

التعبدية كدور العبادة المختلفة من م�ساجد وزوايا و�سرفت على القائمين عليها 
كالأئمة، والموؤذنين، وخدمة الم�ساجد وغيرهم. كما اأنفقت على التعليم والثقافة 
وموؤ�س�ساتهما المختلفة، ف�سيدت الموؤ�س�سات التعليمية الأهلية كالخالوي، ودعمت 
الجامعات  مالية  في  �ساهمت  كما  الأهلي.  والتعليم  المدر�سي  النظامي  التعليم 
دورًا  كذلك  الإ�سالمية  الأوقاف  لعبت  وبغيرها.  بها  الوقفية  المكتبات  واإن�ساء 
البر  مجالت  في  ن�ساطها  عبر  وذلك  والخدمي  الجتماعي  المجال  في  كبيرًا 
اآبار  المياه من  ال�سحية، ومرافق  للخدمات  بتوفيرها  العام  والإنفاق  والإح�سان 

واأ�سبلة وحفائر.

الفقه  على  مرجعيتهم  في  ا�ستندوا  ال�سودان  في  الواقفين  اأن  من  الرغم  على 
من  ا�ستفادوا  اآخر  جانب  من  اأنهم  اإّل  الأوقاف،  هذه  على  وطبقوه  الإ�سالمي، 
مع  تعاملهم  في  �سلبًا  اأو  اإيجابًا  وطوعوه  وال�سعبي  التاريخي  ال�سوداني  الموروث 
من  وا�ستفادوا  الأرا�سي.  نزاعات  حل  في  مثاًل  الأوقاف  فا�ستخدموا  الأوقاف، 
قوانينها في اإبقاء الأرا�سي النيلية في اأحيان كثيرة والمحافظة عليها �سمن ملكية 
الدينية  الموا�سم  الأر�ش من قيمة اجتماعية. كما وقفوا على  تعنيه  لما  الأ�سرة 
اجتماعية  بموؤثرات  مدفوعًا  بع�سهم  �سعى  فقد  و�سلبًا  وال�سالحين.  لالأولياء 

محلية للوقف على الذكور دون الإناث اأوحرمان البع�ش عن ميراثه.

في  وجد  الغر�ش-  في  �سابهه  واإن  اإ�سالميًا  يكن  لم  واإن  وقفي-  ن�ش  اأقدم  اإن 
ال�سودان يعود للملك اأ�سبلتا Aspelta )حكم 593- 568 ق م( الذي يعد واحدًا 
الملكية  زوجته  على  اأوقف  والذي  لالأحداث  تدوينًا  الكو�سيين  الملوك  اأكثر  من 

وابنته بالتبني.

اأ�سارت  الذي  الم�سجد  ال�سودان هو  اإ�سالمي في  اأول وقف  اأن  الدليل على  يبقى 
اإليه اتفاقية البقط بين الم�سلمين ممثلين في عبد اهلل بن اأبي �سرح وملك النوبة 
في  الإ�سالمية  وال�سلطنات  الممالك  فترة  في  اأما  31هـ/651م.  عام  قليدروث 
�ل�شود�ن )1504م- 1821م( فغلب الطابع ال�سلطاني الإر�سادي على الأوقاف، 
والإر�ساد يعني “تخ�سي�ش الإمام غلة بع�ش اأرا�سي بيت المال لبع�ش م�سارفه، 
اأو  الم�ساجد  على  المال  بيت  من  والمزارع  القرى  بع�ش  غلة  يجعل  اأن  مثل 
والقراء  والموؤذنين،  كالأئمة،  المال  بيت  من  ن�سيبًا  ي�ستحق  لمن  اأو  المدار�ش، 
رجال  على  ووقفها  الأرا�سي  لإر�ساد  ال�سالطين  اتجه  اأن  فكان  ونحوهم”. 
موؤ�س�ساتهم  ما تحتاجه  توفير  ا�ستخدامها في  بغية  والفقهاء  والمت�سوفة  الدين 
الدينية التعبدية اأو التعليمية. وفي العهد التركي الم�سري )1821م- 1885م( 
ات�سمت الأوقاف بالروح الإ�سالمي ال�سرقي باعتبار اأن ال�سودان اأحد الدول التي 
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ميدان  بولوج  وال�سلطة  الإدارة  لرجال  ف�سمح  الإ�سالمية  الخالفة  دولة  تظلها 
الوقف والم�ساهمة فيه. وقد تاأثرت الأوقاف في هذه الحقبة بالتحديث الذي 
وطرق  مختلفة،  اإدارية  وموؤ�س�سات  جديدة،  تعليمية  نظم  من  البالد  �سهدته 
المهدية )1885-  الدولة  اأما  تجاري محموم.  ون�ساط  وعمارة حديثين،  بناء 
اأن طبيعة الزهد التي و�سمت  اإّل  1898م( على الرغم من طابعها الإ�سالمي 
موؤ�س�سها، وا�ستغراق الدولة في الحروب الداخلية والخارجية، و�سعف الن�ساط 
القت�سادي لطبيعتها الجهادية وقتذاك حّد من الن�ساط الوقفي فيها مقارنة 
الحكم  حقبة  بمجيء  الحربي.  الطابع  ذات  الأوقاف  برزت  واإن  �سبقها،  بما 
وناظرًا  م�سئوًل  الق�ساة  قا�سي  ُعّين  )1898-1956م(  الم�سري  الإنجليزي 
على جميع الأوقاف بال�سودان. وقد مّثلت مرحلة تولي قا�سي الق�ساة لالأوقاف 
الإداري  التاأ�سي�ش  مراحل  اأُولى  )1902-1970م(،  ال�سودان  في  ونظارتها 
ُنّظمت  ال�سرعي، حيث  الق�ساء  تحت مظلة  اإدخالها  عبر  لالأوقاف  والقانوني 
وو�سعت  اأ�سولها،  على  وُحوفظ  م�ستنداتها،  بطت  و�سُ الإ�سالمية،  الأوقاف 

قوانينها الموائمة لظروف المجتمع ال�سوداني وحاجاته. 

المختلفة  والت�سريعات  القوانين  اأن  ليوؤكد  ال�سودان  في  الأوقاف  تقنين  جاء 
الواقع من ظروف �سيا�سية واقت�سادية واجتماعية  ت�سكل انعكا�سًا لما هو في 
وثقافية، وهي اإلى جانب ذلك، نتاج ح�سيلة مراحل تاريخية متعاقبة وتجارب 
متعددة تراكمت في على مر الأزمان. فال غرو اأن جاءت القوانين والت�سريعات 
م�ستجيبة  فجاءت  الواقع،  ذلك  م�ست�سحبة  ال�سودان  في  بالأوقاف  الخا�سة 
ال�سودانيين  وجدان  في  مختزن  هو  ولما  وقتذاك،  القائم  المجتمع  لظروف 
من موروث ديني وفكري وثقافي، وما درجوا عليه من قيم وعادات وتقاليد، 
المتعار�سة  الم�سالح  بين  توازن  من  والت�سريعات  القوانين  تلك  تحققه  وبما 

في المجتمع.

لقد اأ�سهمت الأوقاف الإ�سالمية في التطور الح�ساري والجتماعي والقت�سادي 
والثقافي الذي �سهده ال�سودان عبر تاريخه، فوقف الم�ساجد مثاًل عّجل بن�سوء 
وتطور المدن ال�سودانية فحجازي بن معين ي�سفه كتاب الطبقات لمحمد النور 
بن �سيف اهلل باأنه “باني اأربجي وم�سجدها«، فربط بذلك بين اإن�ساء الم�سجد 
وبناء المدينة وعمارها، وهي خا�سية لزمت المدينة ال�سودانية في عهد دولة 

الفونج وفيما تالها من دول حكمت ال�سودان.

اأما في الجانب الجتماعي والثقافي فللوقف دوره، اإذ كان من المتعارف عليه 
الخلوة.  �سيرورة  على  للحفاظ  الم�ساهمات  من  العديد  الأهالي  ُيخ�س�ش  اأن 
فقد يوقفون اأحيانًا ن�سابًا معينًا من اإنتاج ال�سواقي لل�سيوخ، وكذلك ربما وقفوا 
الذي يخ�س�ش  القدر  »وهي  بالعرا�سة  يعرف  فيما  للخلوة  المزروعات  بع�ش 
ل�سيخ الخلوة من عر�ش الم�ساحات المزروعة، فقد تكون الم�ساحة المخ�س�سة 
ل�سيخ الخلوة ذراعين اأو اأكثر على امتداد الزراعة في المناطق التي توجد بها 
الخلوة... وفي المناطق التي يوجد بها النخيل تكون عرا�سة الخلوة مجموعة 

لل�سيخ  ويخ�س�ش  النخيل،  �سبط  من 
مقدار محدد من كل فرد«.

والهبات  الأوقاف  هذه  �ساهمت  كذلك   
وا�ستمرارها  الخالوي  على  الإبقاء  في 
من  اأخرى  خا�سية  على  بذلك  محافظة 
التوثيقية،  الخا�سية  وهي  خ�سائ�سها 
فالخالوي موؤ�س�سة تحمل �سمات التوثيق، 
من  كبير  بكم  طبيعتها  بحكم  احتفظت 
ب�سئون  الخا�سة  والوثائق  المخطوطات 
اليومية  وحياته  بها  المحيط  المجتمع 
الأر�ش  وملكية  والطالق  الزواج  كعقود 
الدينية  المجالت  �ستى  في  وغيرها 

والجتماعية وال�سيا�سية.

بين  العالقة  عن  قائمًا  الت�ساوؤل  ويبقى 
جانب  فاإلى  التكافلي،  والتاأمين  الوقف 
ال�سرورة الملحة بتوعية الواقفين ب�سرورة 
تاأمين اأعين الوقف المختلفة عقارًا كان اأم 
غيره، يبدو الت�سابه وا�سحًا بين المقا�سد 
العامة للوقف والتاأمين التكافلي، فالوقف 
قد يحمي المال وي�ستثمره وي�سمن �سرفه 
الواقف  اإرتاهم  ممن  الم�ستحقين  على 
اأو  اأم معوزين  كانوا  اأطفاًل  دون غيرهم، 
يكون  قد  اأخرى  اأحيان  وفي  بل  غيرهم، 
ولعل  به،  المترب�سين  �سد  للمال  تاأمينًا 
من  فطّور  الأمر  لهذا  التفت  قد  البع�ش 
بو�سفه  للع�سر  م�سايرة  للوقف  تعريفه 
بدواٍع  متمكن  مجتمع  »جهود  باأنه  للوقف 
ا�ستحداثه،  اأو  لتثبيت خير  وروؤى متفاوتة 
و�سمان  منه،  التح�سين  اأو  �سر  درء  اأو 
واإلزام  الإرادي  الزوال  بمنع  ال�ستمرار 
وذلك  الأدنى،  بحده  الم�ستقبلي  الت�سغيل 
لحفظ قرار وذاتية المجتمع اإذا مادت به 
القت�ساد  اأو  ال�سيا�سة  ومتغيرات  ظروف 
محققٍة،  وم�سروعيٍة  محميٍة،  بروا�ٍش 
واإ�سراٍف من�سبٍط«. وهو تعريف - برغم 

عموميته- يجعل الوقف اأ�سبه بالتاأمين.



التاأمين  اأهمية دور �سركات  اإلى  وي�سار 
 %85 اأن  اإذ  الحوادث،  من  الحد  في 
اأخطاء  ب�سبب  تقع  الحوادث  من 
ال�سائقين، التي تعتمد ب�سكل كبير على 
تعود  و%26  المرتكبة،  المخالفة  نوع 
اإلى قطع الإ�سارة،  اإلى ال�سرعة، و%21 
اإلى اأن اأكثر الفئات العمرية التي  لفتًا 
و17   16 بين  تقع  الحوادث  ترتكب 
عامًا، واأن 20% من ال�سائقين يعتقدون 
ارتكاب  في  ي�ساعدهم  التاأمين  باأن 

الحوادث.
قامت  للمرور  العامة  الإدارة  اأن  كما 

تأمين السيارات 

ال�سعودية 85% من الحوادث المرورية 
ب�سبب اأخطاء ال�سائقين

نين   و 60% غير موؤمِّ

ود
حد

ج ال
خار

ك�سفت �سركات التاأمين في المملكة العربية ال�سعودية، اأن %60 
نين، مو�سية برفع قيمة التاأمين  من قائدي المركبات غير موؤمِّ
على »المتكررة حوادثهم«، غير اأن م�سوؤولين من الإدارة العامة 
مجال  في  ق�سورها  ب�سبب  التاأمين  �سركات  انتقدوا  للمرور 

)التوعية المرورية(.
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من  للحد  و�سوابط  اإجراءات  بو�سع 
وزارة  واأن  للتاأمين،  الع�سوائية  ال�سوق 
للتاأمين،  الرئي�سة  المظلة  هي  المالية 
اإذ  المنظومة،  هذه  من  جزء  والمرور 
للتطبيق  التنفيذية  الجهة  دور  يتولى 
عملية  وهي  النظامية،  البيئة  وتفعيل 

الربط بين المرور وال�سركة.
في  تماطل  تاأمين  �سركة  »اأية  اأن  كما 
لل�سائق  المالية  الم�ستحقات  ت�سليم 
فاإن  اأ�سبوعين،  تتجاوز  مدة  الموؤمن 
لوزارة  بالرفع  تقوم  المرور  اإدارة 

المالية لوقف ن�ساط ال�سركة.

جهاز  طريق  عن  اإلكترونيًا،  الحوادث  مبا�سرة  في  الفعلي  »العمل  اأخيرًا  وتم 
اإلى  اإلكتروني  اإر�سال جميع معلومات الحادثة، وال�سائقين ب�سكل  اإذ يتم  خا�ش، 
مكاتب الحوادث، فيما �سيتم ربط هذه الحوادث بالتقديرات م�ستقباًل«، ويوؤمل 
اأن يتم ت�سهيل هذه الإجراءات م�ستقباًل، حتى يتمكن ال�سائق من اإنهاء اإجراءات 

الحادثة ب�سرعة.
وعلى �سعيد مت�سل، �سيتم تطبيق نظام النقاط على المخالفات المرورية قريبًا، 

اإذ ي�سمح ب�سحب رخ�سة القيادة لفترات مختلفة قد ت�سل اإلى �سحبها نهائيًا.

م�سر:االأولى عالميًا في حوادث المرور و 18 مليار 
جنيه خ�سائر الدولة �سنويا
 ً
الدولة  وُتكبد  تت�ساعف  �سوف  الطرق  حوادث  اإن  )الم�سريون(  �سحيفة  قالت 
خ�سائر تقدر بثمانية ع�سر مليار جنيه �سنويًا، منها مليار جنيه خ�سائر �سركات 
التاأمين عن التاأمين الإجباري والتكميلي. وعلى ذلك اأ�سبح اأمرًا حتميًا اإيجاد حل 

جذري لتلك الم�سكلة.
الأولى  واأ�سبحت  الدول  قائمة  اعتلت  م�سر  )اإن  القول:  اإلى  ال�سحيفة  وم�ست 
)معاق(  م�ساب  األف  و300  قتيل  األف   60 بمعدل  المرور  حوادث  في  عالميًا 
خالل ال�سنوات الع�سر الأخيرة بمعدل 6 اآلف حالة وفاة، و30 األف اإ�سابة �سنويًا 

وبخ�سائر اقت�سادية بلغت 15 مليار جنيه. 
العن�سر  فيت�سبب  للحوادث،  عديدة  اأ�سباب  هناك  اأن  اإلى  ال�سحيفة  واأ�سارت 
الطريق  وحالة   %3.75 الجوية  والعوامل   %22 والمركبة   %73 بن�سبة  الب�سري 

.%1.25
في  تنت�سر  التي  المغ�سو�سة  الغيار  قطع  دخول  من  الحد  ال�سروري  من  اأنه  كما 
وهنا  ال�سائقين  على  الدوري  الفح�ش  يتم  واأن  التهريب،  منافذ  عبر  الأ�سواق 
يمكن ا�ستخدام نظام النقط للمخالفات التي يرتكبها ال�سائقون لح�سرهم، لأن 
بع�سهم اعتاد على المخالفة بحيث يخ�س�ش �سنويًا لكل �سائق عدد نقاط مخالفة 

واإذا ما تجاوزها ت�سحب رخ�سته موؤقتًا ونهائيًا اإذا ما تكررت ب�سكل عمدي. 

قانون  م�سروع  التاأمين  على  للرقابة  الم�سرية  الهيئة  طرحت  اأخرى  جهة  من 
وقوع  فور  للمت�سرر  تعوي�ش  دفع  بمقت�ساه  �سيتم  والذي  ال�سعب   يناق�سه مجل�ش 
عدمه،  من  الحادث  في  المت�سبب  م�سئولية  اإثبات  عن  النظر  بغ�ش  الحادث 
التكميلي،  �سيارات  وثائق  ت�سعير  فى  النظر  باإعادة  التاأمين  م�سئولو  طالب  كما 

الإجباري لوقف نزيف التعوي�سات التي تحملتها �سركات التاأمين.
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الم�ستثمر االأردني هاني اإبراهيم �سالمة مدير �سركة نورماندي رجل يك�سوه وقار ودين ظاهر المالمح 
والخ�سال، وفد لل�سودان م�ستثمرًا، وقد هداه وعيه لتاأمين ا�ستثماراته ب�سركة التاأمين االإ�سالمية في 
اأقدار اهلل ما�سية بتبدل االأحوال  عالقة تبادلية قائمة على الحقوق والواجبات المرعية، ولكن 
الذي  االأعالف  م�سنع  على  وتق�سي  اأمواله  في  ت�ستعل  النار  يرى  اأن  هاني  بخلد  يدر  ولم  والنوازل، 
اأن�ساأه بالنيل االأبي�س، ثم �ساقت عليه االأر�س بما رحبت وهو يمد ب�سره تجاه األ�سنة اللهب والدخان 

يت�ساعد اإلى الف�ساء بنذر الكارثة!! ولكن ثمة اأمل طالما وجدت فر�س بدايات جديدة.

ي
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تقرير. وجدان طلحة
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ال�سودان،  اأجنبية وم�سجلة في  2008م بم�ساهمة  تاأ�س�ست عام  �سركة نورماندى 
بالنيل الأبي�ش  الموؤ�س�ش لم�سروع نور الإمارات للدواجن  المالك  اأنها تعتبر  كما 
م�سنع  ولديها  الالحم،  الدواجن  واإنتاج  لتربية  متكامل  م�سروع  وهو  بالقطينة، 

اأعالف متكامل لإنتاج علف الدواجن والما�سية.

حمد ال�ساكرين:
المحدودة  ال�سالمية  التاأمين  �سركة  وفاء  �سرعة  هو  �سالمة  يتوقعه  يكن  لم  ما 
من  رفيع  بتمثيل  الحادثة  اإثر  على  بزيارته  فقامت  عمالئها،  تجاه  بالتزامها 
بمبلغ  �سيك  وثناء  ده�سة  حين  على  و�سلموه  المعمورة  ب�ساحية  بمكتبه  قياداتها 
ت�سعة ماليين جنيه )ت�سعة مليارات جنيه بالقديم( كقيمة للتعوي�ش عن م�سنع 
الأعالف، عندها انفرجت اأ�ساريره وك�ستها ابت�سامة ترفقت به بعيدًا اإلى جمالت 
الأردن،  بموطنه  عمرة  ق�سر  و�سكنى  وعجلون  جر�ش  ولآلئ  رم  ووادي  البتراء 
وجعلته يلهج بعبارات ال�سكر والثناء وهو يقول: »اأحمد اهلل على ما حدث، واأ�سكر 

هاني �سالمة مدير م�سنع نورماندي:

)�سكرًا( ل�سركة التاأمين 
االإ�سالمية واأ�ستطيع 
تقديمها للم�ستثمرين 
االأجانب..

مدير �سركة التاأمين اال�سالمية:
اأطفاأنا حريق نــــــــــورماندي 
بتعوي�س بلغ 9 مليون جنيه 
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�سركة التاأمين االإ�سالمية... مالءة المال وكفاءة االأعمال:
اإن التزام �سركة التاأمين الإ�سالمية تجاه الم�ستثمر الأردني لم يكن الأول ولن 
لر�سالتها  تحقيقًا  تجاه عمالئها  ثابت  التزام  فلل�سركة  نوعه،  الأخير من  يكون 
مما  الإدارية،  وكفاءتها  المالية  قدرتها  بخلفية  مبتكره  تاأمينية  خدمة  بتقديم 

يوؤكد قدرتها على الوفاء بالتزاماتها واإن عظمت.
�سركة  باأن  موؤكدًا  المالية حافظ مبارك  لل�سئون  العام  المدير  ويم�سي م�ساعد 
يتاأخرون  ل  اإنهم  وي�سيف  العمالء،  تجاه  بواجبها  ملتزمة  الإ�سالمية  التاأمين 
عند حدوث الكارثة اإيمانًا منهم بدفع ما هو م�ستحق للعمالء، واعتبر مبارك اأن 
تعوي�ش الم�ستثمرين الأجانب مهم جدًا في خلق الثقة لدى الم�ستثمر وت�سجيعه 
على زيادة ا�ستثماراته، وتحفيز المزيد من روؤو�ش الأموال الأجنبية لال�ستثمار 

في �ل�شود�ن.
 واأ�سار مبارك اإلى اأن �سركة التاأمين الإ�سالمية �سددت ل�سركة نورماندى تعوي�سًا 
وقدره 9 ماليين و200000 جنيه �سوداني، م�سيفًا اأنه ب�سداد هذه المطالبة تكون 
 152 بلغت  2014م  نهاية دي�سمبر  ال�سركة حتى  التي �سددتها  المطالبات  جملة 
مطالبة  اأي  ب�سداد  يتاأثر  ول  ممتاز  لل�سركة  المالي  الموقف  واأن  جنيه،  مليون 

مهمها عظمت القيمة. 
وفي الزيارة اأكد م�ساعد المدير العام لتطوير الأعمال ب�سركة التاأمين ال�سالمية 

للتزامها  الإ�سالمية  التاأمين  �سركة 
بما وعدت، ولكن ما قمتم به اأعاد اإلّي 
بالتزامها  ال�سركة  وفاء  اأن  كما  الأمل، 
نجاح  في  ثقة  اأكثر  جعلني  نحوي 
ا�ستثماراتي بال�سودان وهو ما �سيجعلني 
للمجيء  الم�ستثمرين  بقية  اأ�سجع 
التاأمين  »�سركة  اأي�سًا:  واأ�ساف  اإليه«، 
الإ�سالمية نموذج جيد اأ�ستطيع تقديمه 
بكل  لهم  واأقول  الأجانب،  للم�ستثمرين 
يعني  ال�سركة  هذه  في  التاأمين  اإن  ثقة 

الأمان«.

حافظ مبارك: 
تعوي�س الم�ستثمرين 
ال�سودانيين واالأجانب وفاء 
للعمالء وتاأكيد لمهنية 
ال�سركة..

مدير م�سنع نورماندي يت�سلم �سيك التعوي�س
 من مدير فرع العمارات..
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والأمان  الثقة  بتوفير  متم�سكة  ال�سركة  اأن  العر�ش  اأحمد  الأ�ستاذ 
نورماندي  م�سنع  اإن  وقال  والأجانب،  ال�سودانيين  للم�ستثمرين 
الثروات  على  تحافظ  و�سركتنا  وال�ستثمار،  بالزراعة  مرتبط 
جزءًا  م�ساهمتنا  تكون  اأن  ونرجو  بالدنا،  في  بالتاأمين  القومية 
الغطاء  وتوفير  بالبالد  ال�ستثمارية  الأن�سطة  وتطوير  خطط  من 

التاأميني لفتح المزيد من ال�ستثمارات في القت�ساد القومي.

جهة محايدة لتقييم الخ�سائر:
باب  الإ�سالمية  التاأمين  ب�سركة  التاأمين  اإعادة  اإدارة  مدير  اأكد 
اهلل ال�سديق اأنه قبل �سداد المطالبات تقوم جهة محايدة بتقييم 
حدث  كما  كاماًل  التعوي�ش  بدفع  ال�سركة  تقوم  ثم  ومن  الخ�سائر 
الذي ح�سلت  التاأمين  اإعادة  اأن غطاء  وك�سف  نورماندي.  ل�سركة 

عليه ال�سركة كاٍف لمواجهة اأي اإلتزام.
المدير العام الدكتور كمال جاد كريم يخف لحظة الحادث 

النف�سي  الجانب  الإ�سالمية مراعاة  التاأمين  �سركة  اأخالقيات  من 
ال�سركة  ت�سنده  العمالء  لأحد  كارثة  تحدث  عندما  اإذ  للعميل، 
اإلى جانبه وتخفيف م�سابه، ومن ذلك  بالدعم النف�سي والوقوف 
�لت�أمين  ل�شركة  �لع�م  �لمدير  كريم  ج�د  كم�ل  �لدكتور  خف  فقد 
مدير  وطماأن  الحدث  موقع  لزيارة  بالنباأ  �سماعة  فور  الإ�سالمية 

الم�سنع.

 �سند اآخر من مدير فرع العمارات:
العمارات  فرع  مدير  توجه  متاأخر  وقت  في  الحريق  اندلع  عندما 
بال�سركة عبد الرحمن عبد الغني لمكان الحدث فوجد الم�ستثمر 
الحريق  باندلع  متاأثرًا  م�سطربًا  �سالمة  اإبراهيم  هاني  الأردني 
بالم�سنع، فاأزال عنه الروع والجزع وذكره باأن اهلل هو الذي ياأخذ 
ويعطي، واأن المدير العام وجه بالبدء في اإجراءات مطالبته فورًا.

االقت�ساد  ودعم  للعمالء  والتزاماتها  التاأمين  �سركة 
القومي: 

بمطالبات  ووفائها  اإجراءاتها  �سرعة  قيا�سية  جانب  اإلى  ال�سركة 
فهي  النقدية  واحتياطاتها  المالية  مالءتها  خلفية  على  العمالء 
ملتزمة بتقديم خدمات للمجتمع في �ستى المجالت ولها دور مقدر 
وال�سحية  والجتماعية  القت�سادية  للجوانب  الدعم  تقديم  في 
والتعليمية، ولم يقت�سر هذا الدور على ولية الخرطوم بل تعداه اإلى 
التاأمينية  ال�سركة بتطوير خدماتها  اأخرى، بجانب اهتمام  وليات 
والتاأكيد على �سرعة المعامالت وهو توجيه �سارم من المدير العام 
باأل تبقى المطالبة لأكثر من مدة الإجراء الروتيني وهو ما اأك�سب 

ال�سركة مكانتها.



لزيادة  ن�سبة  التاأمين  من  النوع  لهذا  الحاجة  ظهرت  وقد 
المناف�سة العالمية في التجاره وال�سناعة والتبادل ال�سلعي 
تقديم  والم�سدرين  المنتجين  من  تطلب  مما  الدول  بين 
احتمال  من  يزيد  مما  بالأجل  والبيع  الدفع  في  ت�سهيالت 
الوقوع في خطر تح�سيل عائد ال�سادر. كما اأن ال�سراعات 
القوانين  وانتهاك  العالم  دول  بين  والقت�سادية  ال�سيا�سية 
المهيمن  العالم  دول  تفر�سها  التي  والعقوبات  الدولية 
على الدول النامية قد األقت بظاللها على التجارة الدولية 

وان�سيابها.

مزايا وفوائد تاأمين ح�سيلة ال�سادر
في  ال�سودانية  لل�سادرات  التناف�سية  القدرة  زيادة   .1
الدعم  توفير  طريق  عن  وذلك  الخارجية  الأ�سواق 
الم�ستري  باإعطاء  وذلك  للم�سدر  التاأميني  وال�سند 

)المورد( ت�سهيالت في الدفع.
لقطاع  الممنوحة  التمويلية  الموارد  حجم  وزيادة  رفع   .2
ال�سادر  ح�سيلة  تاأمين  وثيقة  تعتبر  حيث  ال�سادر، 

�سمان من الدرجة الأولى ح�سب قرار بنك ال�سودان.
3. معقولية تكلفة اإ�سدار وثيقة التاأمين مقارنة مع عمولت 

فتح العتماد وتعزيزها.

تأمين
ح�سيلة ال�ســ�در

يعتبر تاأمين ح�سيلة ال�سادر من اأنواع التاأمين الحديثة نوعاً ما، 
حيث ظهر في مطلع القرن التا�سع ع�سر في غرب اأوربا وخا�سة 
وانت�سر  والثانية،  الأولى  العالمية  الحرب  بين  ما  الفترة  في 
بداية  الأمريكية، وفي  المتحدة  والوليات  اآ�سيا  �سرق  بعدها في 

ال�سبعينيات في العالم العربي.

بقلم. مدثر عمر ب�سير
مدير فرع المجاهدين - �سركة التاأمين االإ�سالمية
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ال�سمان  وتوفير  الطماأنينة  بث   .4
اأ�سواق  وارتياد  لكت�ساف  للم�سدر 
جديدة غير ماألوفة لديه مما يزيد 
وبالتالي  ال�سادرات  حجم  من 

زيادة الإنتاج والتو�سع فيه.
تقوم  التاأمين  وثائق  اإ�سدار  عند   .5
المعيد  طريق  عن  التاأمين  �سركة 
معلومات  وجمع  بال�ستف�سار 
المالية  المالءة  عن  وبيانات 
الزمن  بمرور  يوفر  مما  للم�ستري 
تمكن  �سخمة  بيانات  قاعدة 
والدولة  والم�سارف  الم�سدرين 
لتنمية  اإ�ستراتيجية  و�سع  من 

ال�سادرات الوطنية.

مجال التغطية
تغطي هذه الوثيقة نوعين من المخاطر 

�سيا�سية وتجارية:-
 وتتمثل الأخطار التجاريه في:

ويعني  )المورد(  الم�ستري  اإفال�ش   .1
باإفال�ش  ذلك �سدور حكم ق�سائي 
الم�ستري اأو اإ�سدار قرار بت�سفيته 

جبرًا.
بما  الوفاء  عدم  اأو  الم�ستري  عجز   .2

عليه من دين.
عن  امتناعه  اأو  الم�ستري  رف�ش   .3
ت�سلم الب�ساعة رغم وفاء الم�سدر 

بجميع اللتزامات.

المخاطر ال�سيا�سية وتتمثل في:
ترخي�ش  الم�ستري  دولة  اإلغاء   .1
اأو  تجديد  عدم  اأو  ال�ستيراد 
مو�سع  الب�ساعة  بدخول  ال�سماح 

�لت�أمين. 
2. منع دولة العبور مرور الب�ساعة عبر 
اإقليمها مما يترتب على ذلك نفقات 
ال�سحن على نحو  زيادة في نفقات 

يرهق الم�سدر اأو )الموؤمن له(.
دولة  اأو  الم�ستري  دولة  ا�ستيالء   .3

العبور على الب�ساعة الم�سحونة اأو حجزها اأو م�سادرتها.
با�ستحقاقات  الوفاء  من  مبا�سر  غير  اأو  مبا�سر  بطريق  الم�ستري  دولة  منع   .4
اأو  المبلغ  تحويل  على  الموافقة  في  التاأخر  اأو  رف�ش  ذلك  وي�سمل  الم�سدر 

فر�ش �سعر �سرف تمييزي.
الأ�سول  اأجنبية �سد  اأي جهة  اأو  الم�ستري  اأي عمل ع�سكري �سادر عن دولة   .5
المادية للم�ستري وكذلك ال�سطرابات الأهلية والثورات والنقالبات واأعمال 

العنف.....

اأنواع وثائق تاأمين ح�سيلة ال�سادر 
1. وثيقة العملية المحدودة: وتغطي عملية ت�سدير محدودة بناء على اأمر توريد 

اأو عقد �سراء لم�ستورد اأو بلد معين.
2. الوثيقة ال�ساملة: وتغطي جميع عمليات الم�سدر اإلى مختلف الدول والأ�سواق 

الخارجية.
من  التجارية  البنوك  الوثيقة  هذه  وتغطي  الم�ستندية:  العتمادات  وثيقة    .3
مخاطر عدم الدفع لخطابات اعتماد غير قابل للنقد بوا�سطة بنك الم�ستورد.

4. وثيقة الخدمات: وتغطي م�سدر الخدمة مثل اأعمال المقاولت وال�ست�سارات 
والملكية الفكرية �سد مخاطر عدم الدفع.

5.  وثيقة تاأمين المعار�ش الخارجية: وتغطي هذه الوثيقة ن�سبة من م�ساريف 
وتكلفة ال�ستراك في المعار�ش الدولية في حالة اإخفاق الم�سدر في التعاقد 

مع م�ستورد لت�سدير منتجاته.

االإجراءات العملية الإ�سدار وثيقة تاأمين ح�سيلة ال�سادر
1. الم�ستندات المطلوبة من الم�سدر:

�سجل الم�سدرين والموردين. 
تعبئة طلب ال�ستراك. 

تعبئة طلب التاأمين.
الم�ستري  التاأمين لال�ستف�سار عن  اإعادة  اإلى �سركة  التاأمين(  اإر�سال )طلب   .2

وتحديد �سقف الئتمان. 
3. ��شتالم رد �ل�شركة �لمعيدة. 

4. اإ�سدار وثيقة التاأمين. 

51العـــــدد الثالث  -   فبراير 2015م



باأفالمه  مور  مايكل  ال�سيت  ذائع  الأمريكي  المخرج  ا�ستهر 
للواقع  نقدها  ة  وِحدَّ ب�سراحتها  للجدل  والمثيرة  الجريئة 
تطرق  والأخالقي.فقد  والجتماعي  ال�سيا�سي  الأمريكي 
جائزة  على  الحائز  فيلمه  في  المجتمع  في  العنف  لم�سكلة 
نال  ثم  كولومباين،  فور  بولينغ   2003 العام  في  الأو�سكار 
ال�سعفة الذهبية من مهرجان كان في العام التالي عن فيلمه 
فهرنهايت 9/11 والذي يناق�ش فيه الهجوم على برج التجارة 
مور  مايكل  عاد  ثم  العالم.  غير  الذي  نيويورك  في  العالمي 
في التنقيب الحاد في واحد من اأهم �سئون الحياة للمواطن 
الأمريكي، الرعاية ال�سحية بطرفيها الأ�سا�سيين، ال�سركات 

التي تقدم خدمة الرعاية ال�سحية و�سركات الأدوية.
يقارن الفيلم بالتف�سيل بين نظام الرعاية ال�سحية المحدود 
والربحي المعمول به في الوليات المتحدة، والنظام ال�سامل 
والمملكة  فرن�سا  من  كل  في  به  المعمول  الربحي  وغير 
 50 اأن  الفيلم  ويقول  ال�سيوعية.  كوبا  وحتى  وكندا  المتحدة 
تاأمينًا �سحيًا فيما تتالعب  ينالون  اأمريكي ل  مليون مواطن 
في  ويتابع  التاأمين.  بنظام  تتمتع  التي  بالبقية  ال�سركات 
لقاءات مع اأطباء ومر�سى وموظفين ومتعاقدين �سابقين مع 
�سركات الرعاية الطبية تو�سيح الفو�سى والتالعب والج�سع.

في  بداأت  ال�سحية  الرعاية  م�سكلة  اأن  الفيلم  ويقول 
الخم�سينيات من القرن الما�سي، ب�سبب الدعاية ال�سلبية التي 
ت�سجيالت  في  �سيوعيًا  عمال  ال�سحية  الرعاية  تعتبر  كانت 
وزعتها الجمعية الطبية الأمريكية. اأما في ال�سبعينيات وقبل 
�سدور قانون تنظيم الرعاية ال�سحية في 1973 فقد اأو�سى 
جون الريت�سمان م�ست�سار الرئي�ش الأمريكي لل�سئون الداخلية 
اإلى رئي�سه ريت�سارد نيك�سون بتقديم رعاية اأقل لتحقيق اأرباح 

اأكثر.
الم�سافي  ويزور  وفرن�سا  وكندا  بريطانيا  اإلى  الفيلم  ينتقل 
اأنظمة  في  المر�سى  حقوق  على  ويتعرف  وال�سيدليات 
الرعاية الطبية هناك. لكن اأكثر الأجزاء جماًل وغرابًة كانت 
عندما اأخذ معه مجموعة من رجال ال�سرطة الم�سابين في 
اأن عجزوا  بعد  للعالج في كوبا  العالمي  التجارة  حادثة برج 

عن النتفاع من نظام بلدهم الأم. 
عر�ش الفيلم في دور ال�سينما في 22 يوليو 2007 وحقق 24.5 
مليون دولر فيما كلف 9 ماليين دولر. ونال الفيلم تر�سيحًا 

لالأو�سكار كاأف�سل فيلم وثائقي في العام التالي ل�سدوره.

سينما

سيكو..
 نظام طبي مريض 

ال�سمواأل ال�سفيع
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التعريف الب�سيط وال�سعبي لم�سطلح )التاأمين( في كل دول العالم يدور حول 
مرتكز اأ�سا�سي مفاده )ال�سند عندما ت�ستد الُعقد( اأي بمعنى اأن )التاأمين( 
هو نهج تكافلي عميق ومنظم يعين �ساحبه على تجاوز الكثير من الأزمات، 

يجنبه الكثير من الماآزق.
اآواخر الأربعينيات داخل ور�سة عن  اأنني ذات مرة قابلت �سيدة في  واأذكر 
النبي  عليك  )ه�سي  �ساحكة:  �سديد  بهم�ش  ف�ساألتني  )التاأمين(،  فوائد 
ال�سعادة الزوجية(، قابلت �سوؤالها ذاك ب�سحكة  تاأمين على  لينا  ما بنلقى 
مكتومة، قبل اأن اأجيبها ب�سرعة: )ه�سي ما في.. لكن �سدقيني بعد كم �سنة 

كدا ممكن يتلقي عادي(.!
و�سوؤال ذات المراأة، ربما يقودني لتفريخ �سوؤال اآخر وهو: هل �سارت الأ�سرة 
ال�سودانية بحاجة لـ)تاأمين( على �سعادتها..؟.. وهل باتت )ال�سعادة( بين 
ذلك  الأ�سر..؟...  ذات  داخل  التواجد  �سحيحة  م�سماها  حد  في  الزوجين 
قالوا  وقديمًا  اأنف�سهم،  )الوجعة(  اأهل  ال  عليه  يجيبني  لن  الذي  ال�سوؤال 

)البكاء بحرروهو اأهلو(.
اأحد  �ساأله  الذي  الزوج  المقال، وهي ق�سة ذلك  م�سار  تفيد  اأخرى  وق�سة 

)التأمين( على
السعادة الزوجية.!!

الزواج(،  بعد  )ال�سعادة  عن  )العزابة( 
)لما  تردد:  وبدون  ب�سرعة  فاأجابه 
برغم  اإجابة  وتلك  البيت(.!..  بره  تكون 
طرافتها لكنها موجعة جدًا، فعندما تت�سلل 
الأ�سرة،  اأ�سوار  خارج  لت�سبح  )ال�سعادة( 
يت�سح وب�سرعة اأن هنالك خلل ما ي�ستوجب 

العالج ولو بـ)الكي(.!
و)الكي( هنا يق�سد به المواجهة المبا�سرة 
ذلك  اأ�سباب  لمعرفة  الزوجين  بين  ما 
الفتور في العالقة وذلك التردي على الأقل 

في الم�ساعر بين اأي منهما.!
الزوجية(  )ال�سعادة  الزوج...  عزيزي 
تحتاج  ما  بقدر  لـ)تاأمين(  بحاجة  لي�ست 
زوجتك،  لإ�سعاد  الجتهاد  للقليل من  منك 
قل لها كلمة )حلوة( واأنت ت�ستعد للخروج، 
منا�سبة(،  )بدون  ولو  هدية  لها  ا�ستري 
اأن تتعامل معها ب�سيء من العاطفة،  حاول 
الحقيقية  م�ساعرك  اإظهار  في  تتردد  ول 
�سبقوك  من  درب  خلف  ت�سير  ول  لها، 
للزوجة  بالم�ساعر  البوح  اأن  يعتقدون  ممن 
لن  تحديدًا  فهوؤل  ال�سخ�سية(،  )ين�سف 

يجدي معهم )التاأمين( نف�سه.
تتعاملي  ل  الزوجة...رجاًء  عزيزتي  واأنت 
اأن  حاولي  اآلي(،  كـ)�سراف  زوجك  مع 
في  و�سندك  واأمانك  رجلك  اأنه  ت�ستوعبي 
به  ال�ستهتار  وقللي كذلك من  الدنيا،  هذا 
اأظن  ول  واجهة لك،  فهو  اأمام �سديقاتك، 
اأنك تحبين اأن تكوني واجهة )مخدو�سة(.. 
واأن  منه،  تقتربي  اأن  حاولي  واخيرًا.. 
تتج�سدين  واأن  م�ساكله..  عمق  في  تغو�سي 

له دومًا كـ)حل( عندما تنفد كنانة حلوله.
�سربكة اأخيرة:

فكالهما  التاأمين،  ت�سبه  الزوجية  ال�سعادة 
و�سفافية  متفتحة  وعقلية  لإدارة  يحتاج 
عن  تبحثوا  ل  اأعزائي  لذلك  و�سدق، 
ابحثوا  بل  الزوجية،  ل�سعادتكم  )تاأمين( 
لأنف�سكم  ال�سعادة  تلك  خلق  كيفية  عن 
عليها  تحافظون  يجعلكم  الذي  بالمقدار 

مدى الحياة.

اأحمد دند�س 

كة
رب

ش
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اأهداف البحث:
التعرف على تحديد المخ�س�سات الفنية ل�سركات التاأمين. اأ. 

التعرف على مدى تاأثير �سركات التاأمين بتقدير المخ�س�سات الفنية. ب. 
درا�سة مدى العالقة بين المخ�س�سات الفنية وفائ�ش العملية التاأمينية. ج. 

تحديد مدى مطابقة المعايير الم�ستخدمة فعليًا لتقييم الأداء مع المعايير  د. 
�لدولية.

التعرف على مدى التزام �سركات التاأمين العاملة في �سوق التاأمين ال�سوداني  هـ. 
بالمعايير الدولية. 

�سوق  في  المن�ساأة  قيمة  وتحديد  تف�سير  على  التاأميني  الأداء  قدرة  قيا�ش  و. 
�لت�أمين �ل�شود�ني.

اأهمية البحث:
ترجع اأهمية البحث اإلى الدور الكبير الذي يقوم به قطاع التاأمين في الحفاظ 

اأن  كما  القومي،  القت�ساد  نمو  على 
القت�ساد  على  اإيجابًا  ينعك�ش  نجاحه 
اإلى  القطاع  هذا  نجاح  ويوؤدي  القومي 
النمو الم�ستمر في الموارد القت�سادية 

للمجتمع ب�سقيها الب�سري والمادي.
 ويمكن ح�سر الأهمية في الآتي:

�سركات  اأداء  في  لجزئية مهمة  تناولها 
التاأمين وهي المخ�س�سات الفنية.

المخ�س�سات  ح�ساب  عملية  تعتبر 
التاأميني  العمل  �سميم  من  الفنية 
وذلك لأنها تعتبر من اأهم اأدوات اإدارة 

الأخطار في �سركات التاأمين.

رسائل 
جامعية

ر�سالة مقدمة لنيل درجة دكتوراه الفل�سفة في التاأمين- 2013م
ا�سم الطالب/ عبد اهلل محمد عبد اهلل 

اإ�سراف الدكتور/ محمد يو�سف علي 
اأدناه تلخي�س الأهم ما ورد في الدرا�سة: 

عنوان الدرا�سة:

تقويم اأداء �سركات التاأمين في �سوء موؤ�سرات معالجة المخ�س�سات الفنية
)درا�سة حالة �سوق التاأمين ال�سوداني(
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م�سكلة البحث:
تتكون م�سكلة الدرا�سة من محورين:

الطبيعة  في  يتمثل  الأول:  المحور 
تلك  عن  التاأمين  بعمليات  الخا�سة 
الخدمات  من  اآخر  نوع  باأي  الخا�سة 
اإلى  مرجعه  الختالف  وهذا 
الخ�سائ�ش المميزة للن�ساط التاأميني 
من  التحقق  ال�سرورة  من  يجعل  والتي 
الوفاء  على  التاأمين  �سركات  قدرة 
حتميًا  اأمرًا  الم�ستقبلية  بالتزاماتها 
�سمان  يتحقق  ل  حيث  عنه،  حياد  ل 
طبيعة  ب�سبب  تلقائيًا  القدرة  تلك 
الفنية  والخ�سائ�ش  اللتزامات  تلك 
واأن  التاأمينية،  للعملية  المت�سابكة 
ا�ستخدام عدد من المتغيرات المحددة 
ب�سورة  تعك�ش  والتي  المن�ساأة  لقيمة 
والتاأمينية  المالية  الموؤ�سرات  مبا�سرة 
في  ال�ستخدام  �سالحية  تحقق  التي 

مجال تحديد وتف�سير قيمة المن�ساة.
الدقة  عدم  في  يتمثل  الثاني:  المحور   
الفنية  المخ�س�سات  تقدير  في 
الح�سابات  تظهر  اأن  التاأمين  ل�سركات 
الفنية والمالية نتائج غير حقيقية لهذه 

ال�سركات، فيوؤدي تقدير هذه المخ�س�سات باأقل من الالزم اإلى ت�سخيم اأرباح 
ال�سركة. وعلى العك�ش من ذلك فاإن المبالغة قي تقدير المخ�س�سات باأكثر من 
الالزم يعني تخفي�ش اأرباح ال�سركة، وفي كلتا الحالتين لي�ش من م�سلحة �سركة 
التاأمين تقدير المخ�س�سات باأكبر اأو اأقل من الالزم، واأن عدم الدقة في تقدير 
المخ�س�سات الفنية “مخ�س�سات التعوي�سات تحت الت�سوية مخ�س�ش الأخطار 
�ل�ش�رية” والقيم الفعلية للتعوي�سات الم�سددة والأق�ساط تحت التح�سيل. وتوؤثر 
ال�سركة  ومالك  الوثائق  حملة  حقوق  على  �سلبًا  التقدير  عملية  في  الدقة  عدم 
ومتطلبات جهات الإ�سراف والرقابة، اأي اإن عدم الدقة في تقدير المخ�س�سات 

�سوف يخلق نوعًا من التعار�ش بين م�سالح حملة الوثائق ومالكي ال�سركة.

اأهم النتائج التي تو�سل لها البحث: 
عدم ا�ستقرار ال�سيا�سة الكتتابية لبع�ش �سركات التاأمين العاملة في �سوق التاأمين 

ال�سوداني يقود اإلى تذبذب حجم اإنتاجها.
معيدي  وقيود  ب�سروط  مقيدة  ال�سوداني  ال�سوق  في  العاملة  التاأمين  �سركات 

التاأمين لأن معدلت احتفاظها اأقل من حدود الموؤ�سر الدولي لالحتفاظ.
اأنها  يعني  مما  ال�سودانية  التاأمين  �سركات  في  الأق�ساط  تح�سيل  معدل  �سعف 

تعتمد ولحد كبير في مالءتها المالية على اأ�سل يمكن اأن ل يتحقق.
من  التاأمين  �سركات  يمكن  ال�سليمة  للمعايير  وفقًا  الفنية  المخ�س�سات  تكوين 

زيادة طاقتها ال�ستيعابية.
ح�سابها  عند  اإكتواريين  بخبراء  ال�سودانية  التاأمين  �سركات  ت�ستعين  ل 

للمخ�س�سات الفنية.

اأهم التو�سيات:
لواجهة  تكفي  الفنية حتى  المخ�س�سات  زيادة  ال�سودانية  التاأمين  �سركات  على 

اللترامات التي تتمثل في حجم الأق�ساط عن العمليات المحتفظ بها. 
ح�ساب  في  مخت�سين  اإكتواريين  بخبراء  ت�ستعين  اأن  التاأمين  �سركات  على 

المخ�س�سات الفنية. 
يجب على �سركات التاأمين ال�سودانية اأن تقوم بتقييم اأدائها وفقًا للمعايير الدولية 

حتى يتثنى لها التو�سع في مظلتها التاأمينية.
�سرورة زيادة الحتياطيات لمواجهة التو�سع في الكتتاب حتى ل تتعر�ش �سركات 
حجم  زيادة  عن  المترتبة  الأخطار  ب�سبب  المالي  للع�سر  ال�سودانية  التاأمين 

المحفظة.
يجب على �سركات التاأمين ال�سودانية التقليل من حجم الأق�ساط تحت التح�سيل 

حتى تن�ساب تدفقاتها النقدية الداخلية ب�سورة �سل�سة.



تحتاج كل موؤ�س�سة ربحية كانت اأو غير ربحية اليوم اإلى نقلة 
التقدم واال�ستدامة، وهما مطلبان  االأمام لتحقيق  كبيرة نحو 
كلمٍة  في  التقدم  ومعيقات  عوامل  يختزل  عالٍم  في  حيويان 

واحٍدة وهي المناف�سة.

ب�سير اأحمد المختار

التفـكير 
اإلبداعي

Innovative 
Thinking 

ولكي تناف�ش في هذا الع�سر المتغير لبد لك من و�سيلة فعالة ومنهج حيوي يكفل 
والمخاطر  بالفر�ش  والتنبوؤ  الم�ستقبل  قراءة  في  ال�سبق  واأحيانًا  المعا�سرة  لك 

الكامنة، وهذا المنهج هو التفكير الإبداعي اأو التفكير الخالق.
وتوظيفها  اأ�سرع في مبيعاتها  تنمو مرتين  الإبداعي  التفكير  تتبع  التي  الموؤ�س�سات 
لمواردها من تلك التي تف�سل في اإتباع هذا المنهج، وهذا التفكير الخالق في اأي 

موؤ�س�سة يحتاج اأن يدار بطريقة تكفل توجيهه وتوظيفه وتفعيله وا�ستثماره.
12% فقط من الموؤ�س�سات تدير التفكير الإبداعي، واأن ن�سف  الدرا�سات تقول اإن 
هذه الن�سبة هي التي ت�ستمر في هذه العملية عبر الزمن، واأن اإدارة التفكير الخالق 
البحوث  وتقوم  يدر�ش  اأكاديميًا  منهجًا  فاأ�سبحت  الغرب  في  تنامت  والإبداعي 
اأوروبا  في  الإبداع  اإدارة  ن�سيب  كان  2012م  العام  فى  فمثاًل  حوله.  والدرا�سات 
ما يقدر بــعدد 200 بحث وور�سة عمل، كاأكثر حقل حظي بالبحوث في عام واحد، 
اإذ لبد لها  البقاء والتقدم والريادة،  وهو ما ي�سكل تحدي لكل موؤ�س�سة تطمح في 

مدير اإدارة التخطيط االإ�ستراتيجي
�سركة التاأمين االإ�سالمية
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التفكير  لإدارة  طريقة  ا�ستنباط  من 
يرتبط  الذي  والخالق  الإبداعي 
وا�ستك�ساف  والدرا�سات  بالبحوث 
وتوظيف  بالمخاطر  والتنبوؤ  الفر�ش 
جديدة  تقنيات  وا�ستحداث  التقنيات 
و�سبق  بل  المناف�سة،  في  للديمومة 
ر�ساء  على  للح�سول  المناف�سين 
عمالء  من  الم�سلحة  اأ�سحاب 
وموؤ�س�سين وموردين وموظفين ومجتمع 

وبيئة.
على اأن التفكير الإبداعي ي�سمل القدرة 
لخلق  الأ�سياء  بين  العالقات  روؤية  على 
اأمثل  ب�سكل  وا�ستغاللها  اإيجابية  فر�ش 
اإلى  ويقود  الموؤ�س�سة  اأهداف  يخدم 
نجاحها  واإ�ستدامة  ونموها  تطورها 
القطاع  في  نظيراتها  على  وتفوقها 
الأمر  وليتعلق  المعنية،  ال�سناعة  اأو 
ولكن  فح�سب،  جديد  منتج  باإبتكار 
جديدة  و�سيلة  ا�ستحداث  على  القدرة 
اأ�ساًل  موجودة  خدمة  اأو  منتج  لتطوير 
الإدارة  علم  في  اإبداع  اأي�سًا  يعتبر 
تح�سينات  اأي  اإلى  لي�سل  ويتعدى ذلك 
نوعية في المنتج الموجود بحيث تزداد 

قيمته في )عين الم�ستهلك(. 

وهنا ين�ساأ فرق ما بين الإبداع Innovation و�لختر�ع Inventio، فالإبداع هو 
�سيء  ا�ستحداث  فهو  الختراع  اأما  ت�سويقه،  ويمكن  قيمة  ذي  �سيء جديد  اإنتاج 
جديد وقد يكون بال قيمة، واإن كانت له قيمة قد ل يجد فر�سته من القبول لدى 
الم�ستهلكين. والقيمة المق�سودة هنا لي�ست بال�سرورة قيمة مادية مح�سة، فمثاًل 
ب�سرية  اإبداعات  والتعليمية والأمن وال�سمان الجتماعي كلها  البرامج ال�سحية 
الب�سر  لماليين  الحياة  م�ستوى  في  توؤثر  ولكن  مبا�سر  مادي  طابع  ذات  لي�ست 

وت�سيف اإليهم قيمة ما. 
في الوقت الذي يمكن اأن تتحقق المزايا التناف�سية لأي موؤ�س�سة من خالل حجمها 
واأ�سولها وراأ�سمالها، اإل اأن قدرتها على �سناعة المعرفة واإدارة المعلومات وتطوير 
المهارات وتجميع الخبرات هو المحك الذي يجعل هذه الميزات التناف�سية قوية 
وم�ستمرة وباقية وتتح�سب اإلى الم�ستقبل وما يحتويه من فر�ش ومخاطر في عالم 
واإ�سدار  التكنولوجيا  وتبدل  المعلومات  تدفق  مع  كبيرة  ب�سرعة  تتغير  بيئة  ذي 
اأ�سل  هو  عالقاتها  وا�ستك�ساف  المتغيرات  هذه  كل  مع  والتكيف  الت�سريعات، 
التفكير الخالق، بل اأن بع�ش الخبراء في المجال يقطعون ال�سك باأن الموؤ�س�سات 
التي ل ت�ستثمر في برامج التفكير الإبداعي من اأجل ا�ستحداث منتجات جديدة 
)�سكة  في  م�ستقبلها  ت�سع  فاإنها  الموجودة  لتح�سين خدماتها  ما  فر�ش  اأو خلق 
الخطر(، ذلك اأن التفكير الخالق هو قرين النجاح وال�سامن الأقوى للديمومة 

.Ongoing Concern
ا�ستحداث  اأو  فعله  الآخرون  لي�ستطيع  ب�سيء  بالإتيان  اأحيانًا  الإبداع  ويكون   
طرق وعمليات اإنتاج جديدة اأقل تكلفة من ناحية المادة والزمن والجهد مقارنًة 
الآلي،  ال�سراف  ابتكر  بنك  اأول  هو   )city bank( اأن  معروف  بالمناف�سين. 
وبمرور الوقت قلدته البنوك الأخرى في هذا الم�سار، و�سار المنتج معيارًا لكل 
مبتكرة  جديدة  ميزة  عن  البحث  المهم  من  فاأ�سبح  ا�ستخدامه  و�ساع  البنوك 
لتحقيق ال�سبق، وهكذا ت�ستمر العملية الإبداعية في البحث عن معايير جديدة، 
وهكذا ت�ستمر المناف�سة في ال�سوق من اأجل اإر�ساء العميل وال�ستحواذ على اأكبر 

ن�سيب ممكن في ال�سوق. 
الخيارات  تحديد  ثم  ومن  المنظم  العلمي  بالبحث  تبداأ  الإبداعية  والعملية 
الممكنة كمخرجات لهذا البحث واختيار اأف�سلها وتوفير الموارد الالزمة لتطبيق 

هذا الخيار، واأخيرًا الح�سول على القيمة والمنفعة من هذا التطبيق.
كل  في  والأن�سطة  لالأعمال  الأول  المحرك  هو  الخالق  الإبداعي  التفكير  يظل 
اإلى توجيه لكي يحقق  الموؤ�س�سات التي تطمح للتقدم وتن�سد التو�سع وهو يحتاج 

وظائفه.
في هذا التوقيت من تطور الإن�سانية ل يكفي اأن تعمل بال اأخطاء وتظن انك قد 
الخطاء  ت�سفير  من مجرد  اأف�سل  هو  عما  تبحث  اأن  يجب  بل  ال�سوق،  ت�سيدت 
والعيوب، لأن ذلك يعني فقط انك اأجدت واتقنت ما هو موجود لديك ولكن يظل 
ال�سوؤال ما هو الجديد الذي تده�ش به العميل وال�سوق وكذا المناف�سين؟ ول تتم 

الإجابة على هذا الت�ساوؤل اإل عبر البتداع المفيد.

التفكير االإبداعي ي�سمل 
القدرة على روؤية العالقات بين 
االأ�سياء لخلق فر�س اإيجابية..
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�ساحب ال�سمو الملكي االأمير الدكتور. محمد الفي�سل اآل �سعود...

أعقلها وتوكل.. 
ل�س�ن ح�ل �سموه في اإفتت�ح برج ال�سركة - بورت�سودان 2012

الصورة تحكي



59العـــــدد الثالث  -   فبراير 2015م

بالحادث  ال�سركة  فيه  يخبر  خطابًا  التاأمين  �سركة  اإلى  اأر�سل  العمالء  اأحد   
�سير �سد  ارتكبت حادث  باأنني  اأخبركم  اأن  اإنني مجبر  فقال:  له  وقع  الذي 
اأ�سدقائي واأن زوجتي ل تعلم بهذا الحادث ول ينبغي لها اأن تعلم، واأنا اأثق 
بكم ك�سركة وفي تفهمكم اأنكم لن تخبروها فاأنتم بالتاأكيد لن ت�سيعوا �سرف 

رب الأ�سرة!!
لقد  يلي:  ما  التاأمين  ل�سركة  فكتب  زوجته  من  للنيل  الفر�ش  يتحين  كان    
ت�سلمت ت�سريح الحادث الخا�ش بزوجتي وقد بذلت في تعبئته عنايه فائقة 
ووقتًا كبيرًا، لأثبت لكم اأنها مذنبة في ارتكاب الحادث وم�سئولة عنه م�سئولية 

كاملة.

  اأحدهم حرر اإلى �سركة التاأمين خطابًا يبرر فيه كيفية ح�سول الحادث له 
فكتب: )راأيت الباب قادمًا نحوي ب�سرعة عالية ولم اأ�ستطع تجنبه فخبط في 

راأ�سي ونتجت الإ�سابة(.

  اأحدهم يبرر ل�سركة التاأمين �سبب ك�سره زجاج �سيارته فقال: اأغلقت �سيارتي 
واأردت الدخول فيها من اأجل فتحها من الداخل«

كتب ي�ساأل �سركة التاأمين: وثيقة التاأمين الخا�سة بي انتهت قبل �سنة واأريد   
ن عليها اأم ل؟! ». اأن اأعرف هل ما زالت مركبتي موؤمَّ

على  بالموافقه  ي�ست�سمحها  ولكنه  التاأمين  �سركة  مع  ال�سيئ  بحظه  يعترف   
اإلغاء الوثيقة فكتب قائاًل: »ب�سفتي اأ�سواأ عميل جديد ل�سركتكم )9 حوادث 
�سير في �سنه واحدة( فاإنني اأتمنى اأن تكون لديكم الرغبة في اإجابة طلبي 

هذا باإلغاء وثيقة التاأمين وذلك قبل انتهاء مدتها«.

»كنت  فكتب:  له  تعر�ش  الذي  الحادث  نوع  التاأمين  ل�سركة  ي�سرح  اأحدهم   
�سحية لحادث عمل حينما وقع لي الحادث واأنا في قيلولة تحت ظل �سجرة«.

�سركة  على  العميالت  اإحدى  طرحته  الذي  البرئ  الت�ساوؤل  اإليكم  وختامًا،    
التاأمين بعد ده�سها �سائق دراجة فكتبت محتجة: »اأنا منزعجة ب�سبب عدم 
دفعكم التعوي�ش لل�سحية بدًل عني بحجة اأنني لم اأرتد نظارة، واأن رخ�سة 
لي�ش  اأنه  لكم  اأوؤكد  واأنا  نظارة..  اأرتدي  اأنني  فيها مالحظة  مكتوب  قيادتي 

خطئي اأنني ده�ست �ساحب الدراجة فاأنا لم اأره مطلقًا.

طرائف تأمينية 

بقلم. هدى اإبراهيم الحوري

اإدارة المطالبات
�سركة التاأمين االإ�سالمية
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قال الأ�ستاذ الفا�سل عثمان اب�سر مدير اإدارة الإ�ستثمار ب�سركة التاأمين الإ�سالمية ان 
الإ�ستثمار  ال�سركة في  �سيا�سة  واأن  والمقار  الأرا�سي  تمتلك عددًا مقدرًا من  ال�سركة 

العقاري نابعة من كونه اآمنًا وم�ستودعًا للقيم المالية.
اأبرا ج في كل من  �ستة  يبلغ  ال�سركة حاليًا  ابراج  باأن عدد  الفا�سل  اأ�ساف  اإلى ذلك 
العام  باأن  م�سيفًا  -ك�سال(  -�سنار  –مدني  –بورت�سودان  –ال�سناعات  )الرئا�سة 

الحالي �سي�سهد ان�ساء ثالثة اأبراج اإ�سافية.

اأبراج �سركة التاأمين االإ�سالمية
بيئة عمل مث�لية لخدمة العمالء

الفا�سل عثمان اب�سر

60

ابراج الشركة ستصل لتسعة ابراج 
بنهاية العام 2015م..

مدير اإدارة االإ�ستثمار ب�سركة التاأمين االإ�سالمية:
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العنوان اأعاله من�سوب لعمل تجاري ولكنه 
وايد  ب�سابون  خا�ش  اإبداعي  اإعالن 
الإعالن  تاأثير  مفهوم  وير�سخ  المعروف، 
ال�سخر  ي�ستنطق  الذي  الجاذب  و�سحره 
الع�سي كما قال ال�ساعر الح�سين الح�سن 
الكثيرون  ي�سدق  ل  وقد  ثراه.  طيب اهلل 
ال�سا�سات  اأمام  نجل�ش  الذي  الإعالن  اأن 
لم�ساهدته  النقالة  اأجهزتنا  ن�ستخدم  اأو 
العلوم  من  علمًا  اأ�سبح  به  وال�ستمتاع 
درا�سات  وبح�سب  المهمة.  التطبيقية 
مفاهيم  مع  يت�سابك  فاإنه  عنه  كثيرة 
متنوعة في الحياة، وكل يجد فيه �سالته 
من زاويته التي ينظر بها اإليه..عمومًا قد 
نتحدث  اأن  اأردنا  اإذا  تفا�سيل  ت�ستغرقنا 
الإعالم  بفنون  مقارنته  و  اأنواعه  عن 
الأخرى والأدوات الم�ستخدمة في تحرير 
اأن  الموؤكد  حكم  في  ولكن  منها،  اأي 
هنالك نوعين من اأنواعه ي�سيطران على 
اأ�سكال العمل الإعالني ب�سفة عامة هما: 
اأدواته  تكون  ما  وغالبًا  المبا�سر  الإعالن 
الخبر والتقرير، وفيه ت�سرد الوقائع كما 
الموؤثرات  اأو  بال�سورة  م�سحوبة  هي 
المختلفة اأحيانًا. اأما الآخر فهو الإعالن 
بالن�سبة  الإبداع  ما  اأدراك  وما  الإبداعي 
المعلنون فيه  لالإعالن... حيث ي�ستخدم 
على  يقوم  الجذب  في  مغايرًا  اأ�سلوبًا 
مبا�سرة  غير  بطريقة  الفكرة  تو�سيل 

ولكنها ذات تاأثير اأطول وجاذبية عالية.
هذه هي اأبجديات الإعالن كعلم حديث، 
قد  تاأثيراته  اأن  نعترف  اأن  علينا  ولكن 
الميديا  وبف�سل  المر�سوم  حدود  تعدت 
وو�سائلها اأ�سبح مثل الهواء الذي نتنف�سه 
ر�سى  في  اإليه  ننجر  المنافذ  كل  عبر 
اأحيانًا  بل  ي�سلنا،  اأن  قبل  عنه  ونبحث 

نتح�س�سه قبل اأن يالم�ش اأج�سادنا....
بذاكرتك  تعود  اأن  القارئ  عزيزي  ولك 
مدى  لترى  بداخلها  يرت�سم  اإعالن  لأي 
من  اأول�سنا  الخم�ش،  حوا�سك  في  تاأثيره 
مثل  اأ�سبح  الذي  الكوكب  هذا  �سكان 
ونتعطر  ون�سرب  ناأكل  الواحد  البيت 

كالبرق  زائلة  متعة  وب�سريًا،  �سماعيًا 
حتى  اإليها  م�سدودون  ولكنا  الخلب، 
لبيوت  اأخرى  مرة  فانظر  واإل  الثمالة، 
حزم  من  المبنية  والع�س�ش  ال�سفيح 
�سك  بال  تظللها  والتي  القديمة،  الق�ش 
حتمًا  والعنت،  الفقر  مظاهر  من  كثير 
روؤو�سها  تعلو  ف�سائية  اأطباقًا  �ستجد 
لتدلل على اأن الإن�سان في هذا الكوكب 
لالأ�سف  اإرادي  ل  متلقي  كائن  اأ�سبح 
فكاك  ل  كهربائية  دائرة  اإ�سارة  رهن 
اإن لم يحاول بنف�سه فك �سفرتها  منها 

اأو يتخذ موقعه المنا�سب منها.
ن�ساأة  ق�سة  في  �سرورية  فذلكة  هذه 
الإعالن وتاأثيره. وما دعانا لال�ستطراد 
في  التاأمينية  الجهات  اهتمام  هو عدم 
لجذب  منا�سبة  كو�سيلة  به  ال�سودان 
عبرها  ولنقلهم  والمجتمعات،  النا�ش 
والعتماد  بالتاأمين  التعريف  لدائرة 

عليه.
في الدول المتقدمة ب�سفة عامة يعتبر 
له  ال�سرورات،  من  �سرورة  الإعالن 
�سيا�ساته  عن  تنف�سل  ل  التي  ثقافته 
من  واحدًا  يكون  يكاد  بل  الأولية، 
بالخدمات  التعريف  اأبجديات 
التاأمينية، بمعنى اأن يجد اأي �سخ�ش ما 

ما في
د. �سلوى ح�سن �سديق

التي  الجهة  عن  معلومات  من  يحتاجه 
المنا�سب.  التاأميني  النظام  له  تكفل 
وبب�ساطة هو الو�سيط في كل الخدمات 
التي تقدم للم�ستفيدين، وهي �سراكات 
نحن  اأما  ي�سر.  في  ومن�سابة  م�ستقرة 
فما زلنا نتعامل مع تلك الثقافة بتقديم 
الأرجل وتاأخيرها، ل ل�سبب غير الزهد 
وربما  التاأمين،  �سركات  قبل  من  فيه 
لتاأثيره  الجيد  التقدير  لعدم  اأي�سًا 
اأزمة  وهي  ال�سريع،  ومردوده  ال�ساحر 
عزيزي  مثلك  واأنا  وحدنا،  بنا  خا�سة 
ن على �سيء  القارئ اإذا ما اأردت اأن اأوؤمِّ
األف  واأفكر  الأ�سدقاء  ل�سوؤال  �ساأ�سطر 
اأ�سئلة ل  اأم ذاك؟  مرة هل هذا حالل 
ح�سر لها حتمًا �ستراودني عن التاأمين 
باأنواعها وعن  والمقتنيات  الحياة  على 

المردود وال�سمانات.
ل�سركات  للمراجعة  دعوة  اإذن  هي 
لتراجع  ت�سنيفاتها  بمختلف  التاأمين 
اأن ما تبذله  نف�سها وموقفها، وتثق في 
بال�سمال  �سياأتيها  باليمين  الإعالن  في 
وعلى �سماناتي و�سمانة الآخرين، واإل 
اأهل الت�سالت والم�ستهلكات  فا�ساألوا 

باأنواعها...... وما فّي وايد.

WIDE
مدير اأكاديمية ال�سودان لعلوم االإت�سال



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

قاليـــري
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هجرته  بعدما  �سباحًا  ا�ستيقظ 
الإغما�سة وق�ست م�سجعه ليلة الأم�ش 
يرجو  المنفطر  فوؤاده  فيها  تناثر  وقد 
الحياة  م�ساغل  من  �سعث  على  جمعًا 
وت�ساريف  الالمتناهية  ومطلوباتها 
يم�ش  لم  اإذ  الطولى،  ويدها  الأقدار 
يقلد  وهو  ابنه  حادث  على  اأ�سبوع 
ب�سواعد  ويحلم  �سينا  جون  الم�سارع 
و�سدر ناتئ وهو على نحول اأ�ساب منه 
كلف  �سقاوة  �سقطة  من  بك�سر  ال�ساعد 
وم�ستدانه....  المال  حا�سر  جبرها 
وقد  بلة  الطين  يزداد  الأول  واأم�ش 
بعدما  الجديدة  �سيارته  ته�سمت 
اأقل  �ساحنة  �سائق  بال�سرر  اأ�سابها 

و�سف لقيادته المتهورة اأنه مخبول !!!
نواظره  على  �سريعًا  الم�ساهد  تراءت 
بكدر  المو�سى  الحزن  بغ�ساوة  الدامعة 
لجزع  موثق  والمكان  فالزمان  الحياة، 
حادثة الليالي يوم �سب اللهب في الكوخ 
الخ�سبي في الحديقة الخلفية من منزله 
وكاد يق�سي على ح�ساد القمح وال�سعير 
وهو موؤونة عام كان �سينذر بمجاعة بال 
�سك... والنيران تمد األ�سنتها ال�ساخرة 
خريف  اأمطار  اإل  اأوارها  يخمد  ول 
بدورها  وهي  2014م  عام  ال�سودان 
فا�ست على نحو ا�ستحال ل�سيول جارفة 
و�سمال  ال�سريف  مرابيع  اأحياء  في 
وت�سدعت  اأمدرمان...  وغرب  بحري 
تبدو  لم  اإن  حال  اأح�سن  على  البنايات 
كقطعة جليد كبيرة في المحيط وتذوب 
رويدًا رويدًا حد التال�سي، فقال خطيب 
الجمعة: اأكثروا من الدعاء طلبًا لالأمن 
وعلق  الخوف،  وزوال  النف�ش  وطماأنينة 

اأحد ال�سا�سة: اأمطار خير وبركة!
واختلطت الم�ساهد ب�ساهد من ال�سيرة 
ففي  الرجل..  توازن  اأعاد  النبوية 
المدينة  في  النا�ش  فزع  م�ساء  ذات 

ولهفة  ا�ستغاثة  اأ�سوات  على  المنورة 
وقد  ال�سوت  م�سدر  اإلى  فهرعوا 
�سبقهم الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم 
يرويه  فيما  ومروءة  و�سجاعة  �سهامة 
تراعوا  )لن  اأن�ش  بن  ثابت  حديث 
ال�سمائل  اأحد  والأمان  تراعوا(.  لن 
المحمدية التي لذ بها اأهل ال�سودان 
المعروفون بمحبتهم الغامرة للر�سول 
الكريم، اإذ نجد في طرائق المت�سوفة 
اأدعية طلب ال�سفاعة )الأمان الأمان 
يا ر�سول اهلل الأمان( ومن ذلك رقية 
الأمان )من تكن بر�سول اهلل ن�سرته 
تجم(  اآجامها  في  الأ�سد  تلقه  اإن 
باهلل  العارف  مديح  ال�سياق  وفي 
ال�سيخ البرعي )م�سر الموؤمنة باأهل 
اأمنوا  الذين  ال�سالحون  وهم  اهلل( 
بالعلم  المكانة  عظيم  فاأوتيت  م�سر 

والعلماء.
�سعابها  تعدد  على  المدنية  والحياة 
تحتمل  ل  اأ�سبحت  وممار�ساتها 
الخ�سارة اأيًا كانت على كثرة المطالب 
نكاد  ول  المالية،  الموارد  و�سح 
�سخ�سًا  المتقدمة  الدول  في  نجد 
تاأمين،  بوثيقة  ممتلكاته  يحرز  ل 
بالحق  ننتفع  ل  زلنا  فما  عندنا  اأما 
لنا  اإل في حدود ما ي�سمن  التاأميني 
مثاًل  كال�سيارة  ال�سروريات  ت�سغيل 
حال  في  ال�سفر  لتاأمين  ا�سطرارًا  اأو 

كونه اإجباريًا لبع�ش دول اأوروبا.
ق�سورًا  اأبانت  الفعلية  الممار�سة  اإن 
تقوم  التي  التاأمينية  الثقافة  فهم  في 

بقلم: يا�ســــر جــــــدو 

واأن  والتعاون،  التكافل  مبداأ  على 
التبرع،  بنية  يدفع  التاأميني  الق�سط 
تبلغ  التاأمين  �سركات  فاإن  وبذلك 
النا�ش  اأ�سر  وما  ماأمنه،  المجتمع 
)ما  وقولهم  المطلقة  قدريتهم  اإل 
على  بالتوكل  ادعاًء  حاجة(  بتح�سل 
عليك  القارئ  عزيزي  واأقول  تواكل، 
للتاأمين  التاأمينية  وثائقك  باإ�سدار 
والمتجر  والمنزل  وال�سيارة  الطبي 
اأعقلها  ثم  وال�سرقة...  الحريق  �سد 

وتوكل - وتذكر..

 )ت�أمينك ع�س�ن �سالمتك(.
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الفـــــــــــاتح جبرا

كان  واإن  حتى  ممكن..  �سيء  كل  بالدي  في 
غائم  يوم  ع�سر  في  البتة...  متوقع  غير 
)�ش(  �سديقه  زيارة  هلل  العبد  قرر  جميل 
اأن  بعد  برة  بالد  من  م�ست�سفيًا  عاد  الذي 
بالنجاح،  كللت  القلب  في  عملية  اأجرى 
قمت  ببحري  الف�سيح  الإنقاذ  �سارع  في 
)ركنة  اليمين  اأق�سى  في  العربة  بركن 
�سديقي  منزل  اإلى  داخاًل  ودلفت  معلمين( 
الأ�سدقاء  من  نفر  معية  في  وجدته  الذي 
يت�سامرون، ولم تم�ش دقائق قليلة حتى دخل 
اإلى �سالون المنزل حيث كنا )طفل( �سغير 

ي�سيح:
العربية الحمراء �سدموها

على الرغم من اأن عربتي حمراء فاقع لونها 
�سبب  من  فما  الأمر  ا�ستبعدت  قد  اأنني  اإل 
تركتها  فقد  )ت�سدم(  عربتي  يجعل  واحد 
اأمان  في  تجل�ش  ال�سارع  يمين  اأق�سى  في 
م�سرعًا  فقمت  اأكلني(  قلبي  )لكن  اهلل، 
)عربيتي  العربة  اأن  لأجد  الأمر  ل�ستطالع 
يقف  يافع  �ساب  وهو  اأحدهم  واأن  ذاااتا(، 
)البوك�ش(  بينما  )يرجف(،  وهو  اأمامها 
الذي كان يقوده قد عانق عربتي عناقًا حارًا 
و )ك�ساها( م�سافة ل تقل عن ع�سرين مترًا.

ح�سل خير يا اإبني.. ب�ش باهلل وريني عملتها 
كيف؟

اأخبرني )ال�ساب( وهو ل يزال في حالة ذهول باأنه فقد )التوازن( وهو يرد على ر�سالة في 
)الوات�ساب(، يبدو اأن )ولدنا( كان ي�سير ب�سرعة �سديدة اإذ اإن �سكل العربة يوحي باأنها قد 

تعر�ست لأحد اأ�سلحة الدمار ال�سامل حيث اختفى الجزء الخلفي منها بقدرة قادر!
اأم�سكت بهاتفي وات�سلت على )اأخواننا( في )999( لأطلب منهم ح�سور �سرطة )المرور( 

وجاءني الرد في ر�سالة م�سجلة:
لالت�سال ب�سرطة النجدة ات�سل على الرقم 999 !!

فقلت في داخلي: باهلل.. يعني ما 999 ؟.. من الوا�سح اأن هنالك خلاًل ما في كبانية �سرطة 
النجدة، فطلبت من اأحد ال�سباب الحا�سرين )ي�سوف لينا بولي�ش( وقد كان، حيث جاء رجل 

مرور وذهبنا جميعًا اإلى ق�سم المرور لت�سجيل الحادث.
التالي  اليوم  في  الح�سور  مني  وقتًا طوياًل، حيث طلب  الق�سم  داخل  الإجراءاآت  تاأخذ  لم 
اأجل كتابة تقرير الأجزاء التالفة لتقديمه ل�سركة التاأمين، وبالفعل  لمقابلة المهند�ش من 
جاء المهند�ش في اليوم التالي وهو يحمل ورقه وقلمًا.. لف حول العربه وبداأ ي�سجل الأجزاء 

التالفة وقام بت�سليمي التقرير بعد اأن عر�سه على النيابة!
حملت التقرير وذهبت به اإلى )حبايبنا( �سركة التاأمين الإ�سالمية – فرع الجمهورية حيث 
العربة على  بعر�ش  اأقوم  اأن  �سديدين، طلبوا مني  وتهذيب  بترحاب  العمالء  ا�ستقبال  يتم 
)مهند�ش التاأمين(، قلنا: مالو نم�سي.. جاء )المهند�ش( وهو يحمل ورقه وقلمًا.. لف حول 
الأمامي،  ال�سدام  ال�سهرية،  التقرير!  بت�سليمي  وقام  التالفة  الأجزاء  ي�سجل  وبداأ  العربة 

ال�سدام الخلفي، الخطرات يمين و�سمال.. الم�ش عارف اإيه!
ولما كان على العبد هلل اأن يقوم باإح�سار )تالته( فواتير )بالإ�سبيرات( فقد ق�سى يومه 
التاأمين  ب�سركة  الم�سوؤولين  و�سلمها  عليها  تح�سل  حتى  ال�سناعية  بالمنطقة  )كووولو( 
الإ�سالمية فرع الجمهورية والذين يقومون باإنهاء المطالبات وت�سليم )ال�سيكات( في وقت 
قيا�سي... وقد كان! في اليوم التالي حمل العبد هلل )�سيكاتو( وذهب اإلى ور�سة )البربري( 
اأدوات فح�ش  بل  لكنه لم يكن يحمل )ورقة وقلمًا( فقط  المهند�ش  وكيل )العربة(، جاء 
التالفة... ثم قام  متكاملة.. قام برفع العربة عاليًا )بالهايدروليك( وبداأ ي�سجل الأجزاء 

با�ستخراج )الفاتورة( والتي بلغت ثالثة اأ�سعاف ما ت�سلمته من �سركة التاأمين؟
اأن الغ�سب قد زال تمامًا من ب�سا�سة  اإل  حملت الفاتورة غا�سبًا متجهًا لرئا�سة ال�سركة.. 

ال�ستقبال وحفاوته. 
قلت لهم:

اإمالء؟ كان مفرو�ش يدخل تحت  اأديهو  مهند�سكم ده يجي �سايل ليهو ورقه وقلم عايزني 
العربية وي�سوف الحاجات الباظت �سنو؟؟؟

التي  الور�ش  اأحد  في  )لت�سليحا(  العربة  با�ستالم  قاموا  )ريا�سية(،  بروح  تقبلوا حديثي 
يتعاملون معها وتم تو�سيلي اإلى منزلي بعربة )المدير( – البرادو- موؤكدين لي باأن العربة 

�سوف تجهز في اأقرب وقت... ودي �سركة التاأمين وللال بال�ش!!!
ك�سرة:

منها  بالكم  خلو  دي  العربية  حول  ويلف  وقلم  ورقه  �سايل  البجي  بتاعكم  المهند�ش  ق�سة 
ع�سان يوم ح يكتل ليهو بال�سورة دي زول!!

ك�سرة ثابتة )قديمة(
اأخبار ملف خط هيثرو العند النائب العام �سنو)وووو وووو وووو وووو وووو وووو وووو(+)وووو( 

+)وووو( +و.
 ك�سرة ثابتة )جديدة(:

وووو  �سنو)وووو  هيثرو  خط  ملف  بخ�سو�ش  الرئي�ش  ال�سيد  توجيهات  تنفيذ  اأخبار 
وووو(+)وووو(+)وووو(+و.

يا بالش
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