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�أن ميالد مجلة )�لوثيقة ( كان مت�سقاً  �أغبطنا 
بال�سبق مع �لروؤى �لقيمية و�لمعرفية و�لمهنية 
�لعرب  قالت  وكما  �لإ�سالمية  �لتاأمين  ل�سركة 

)�للهم غبطاً ل هبطاً(...
 كما وجدت �لوثيقة في ن�سختها �لأولى �إحتفاء�ً 
و�لم�ستغلين  و�لإعالميين  �لمهتمين  من 
بالإقت�ساد و�لتاأمين، حيث هاتف و�أبرق �لعديد 
من �لقر�ء ثناء�ً وتقويماً وطلباً للمجلة مما �سكل 
د�فعاً لإد�رة �ل�سركة وطاقم �لتحرير لمزيد من 
�لعطاء و�لدفع باإتجاه �لإ�ستمر�ر وتوجيه �سوق 
�لتاأمين في �ل�سود�ن نحو غاياته و�لنظر بعمق 

لق�ساياه وم�سكالته.

على  ثقة  منحونا  �للذين  لكل  بال�سكر  نب�سم 
�لأولى  �لتاأمين  مجلة  �لوثيقة  تكون  لأن  ثقة 
في �ل�سود�ن عن جد�رة وك�سب م�ستحق، و�سكرنا 
�لعدد  هذ�  مهرت  �لتي  �لجديدة  لالأقالم 
�لتي  �لنير�ت  بالكو�كب  ك�سباً  نعدها  بم�ساركات 

منحتنا �سرف �لإنتماء للوثيقة.

�لقر�ء �لأعز�ء...

�أنتم م�سدر �إلهامنا وتب�سر خطانا نحو م�ستقبل 
طيات  بين  تجدون  �لكلية...  وغاياتها  �لوثيقة 
�أن  ناأمل  وحد�ثة  جدة  مو�سوعات  �لعدد  هذ� 

تروقكم. 
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العديد   الإ�سالمية   الت�أمين  �سركة  عقدت 
من  الإجتم�ع�ت  مع وفود  �سرك�ت اإع�دة 
وغ�ن�  كينين�  من  بكل  الإفريقية  الت�أمين  
حيث  اإ�ستقبلت ال�سركة في  الفترة الم��سية  
اأبوبكر  وفد �سركة  كيني� ري وق�ل الأ�ست�ذ 
لل�سوؤن  الع�م  المدير  م�س�عد  عبدالرحمن 
مع  للتوا�سل  طيبة  فر�سة  هذه  اإن  الفنية 
عالقة  بهم  تربطن�  حيث  الكيني  الوفد 
وطيدة وقد ك�نت زي�رتهم لل�سركة مثمرًة و 
ت�سب في اإتج�ه توطيد  م�ستقبل العالق�ت 
الوفد  عبر  كم�  ال�سركتين   بين  المتقدمة 

ال�سودان  لزي�رة  �سروره  عن  الكيني 
بين  التع�أون  و  التوا�سل  من  لمزيد  داعين 

ال�سركتين.
ال�سركة   اإ�ست�س�فت  مت�سل   �سي�ق   في   
ب�ب  الأ�ست�ذ  وق�ل  ري  غ�ن�  �سركة  وفد 
الت�أمين  اإع�دة  اإدارة  مدير  ال�سديق  اهلل 
تن�ولت   الغ�ني  الوفد  زي�رة  اأن  ب�ل�سركة 
ال�سركتين   بعمل  المت�سلة  الفنية   الق�س�ي� 
وخل�ست اإلى تعزيز تب�دل الخبرات والدعم 

الفني.
كم� نظمت �سركة الت�أمين ال�سالمية غداء 

ب�لخرطوم  اللبن�نية  ال�س�حة  بمطعم  عمل 
ال�سيد  الت�أمين  و�سيط  زي�رة  �سرف  على 
 APG �سركة  ع�م  مدير  اديموند  م�رك 

البريط�نية.
م�س�عد  مب�رك  ح�فظ  ال�ست�ذ  وق�ل 
زي�رة  اإن  الم�لية  لل�سئون  الع�م  المدير 
تب�دل  �سمن  ت�أتي  لل�سودان  اديموند 
الزي�رات وا�ستثم�ر فر�ص الأعم�ل في �سوق 
الت�أمين ال�سودانية؛ ف�ساًل عن بحث تقييم 
التع�أون  واآف�ق  الم�ستركة  العالق�ت  اأطر 

الم�ستقبلي.

�لعام  �لمدير  كريم  جاد  كمال  �لدكتور  �سارك 
�لإ�سالمية   في فعاليات موؤتمر  �لتاأمين   ل�سركة 
بجمهورية  �لمنعقد  للتاأمين  �لعربي  �لإتحاد�لعام 
 42 بم�ساركة  �لما�سي  �سبتمبر  في  �لعربية  م�سر 
�سركات  وكبرى  و�أوربية  و�فريقية  عربية  دولة 
تطوير  بهدف  �لعالمية  �لتاأمين  و�إعادة  �لتاأمين 
مع  تز�مناآ  �لملتقى  ويجيئ  ؛  �لتاأمين   �سناعة 
عربية  هيئة  وهو  لالإتحاد   �لذهبي  �ليوبيل 
�لرئي�سة  �لموؤ�س�سة  تكون  �أن  على  تعمل  ودولية 
بالذكر  �لعربية ؛جدير  �لتاأمين  ل�سناعة  �لد�عمة 
نظر�ئه  مع  لقاء�ت  عقد  كريم  جاد  �لدكتور  �أن 
�لم�ساركين تناول خاللها �أفق �لعالقات �لم�ستركة  

و�سبل تطوير �سناعة �لتاأمين �لتكافلي.

عالق�ت �سركة الت�أمين الإ�سالمية مع �سرك�ت الإع�دة وو�سط�ء الت�أمين

دكتور كم�ل ج�د كريم

ي�س�رك في موؤتمر التح�د الع�م العربي للت�أمين
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اأبو  بمنطقة  اأمدرم�ن  ن�حية  الم�س�ة  عبور  ج�سر  اإن�س�ء  وجد 
�سعد الذي ت�سيده �سركة الت�أمين الإ�سالمية ترحيبً� من اأه�لي 
المنطقة الذين ع�نوا كثيرًا في ال�سنوات الم��سية من مخ�طر 
عبور الطريق وفقدوا في ذلك فلذات اأكب�دهم وذويهم، جدير 
ب�لذكر اإن الج�سر هو الأول من نوعه لعبور الم�س�ه في منطقة 
اأمدرم�ن وتبلغ تكلفتة ف�قت الملي�ر جنيه )ب�لقديم(، اإلى ذلك 
الت�أمين  ل�سركة  الع�م  المدير  كريم  ج�د  كم�ل  الدكتور  يت�بع 
�سير  دوري  ب�سكل  ح�سيب  �سالح  الدكتور  ون�ئبه  الإ�سالمية 
اأعم�ل الت�سييد ب�لج�سر، ووجه ج�د كريم ب�سرورة مراع�ة دقة 

الجوانب الهند�سية وو�س�ئل ال�سالمة للع�برين.
الع�م  المدير  م�س�عد  العر�ص  اأحمد  الأ�ست�ذ  اأكد  ج�نبه  من 
لتطوير الأعم�ل ب�سركة الت�أمين الإ�سالمية على اإلتزام ال�سركة 
ب�أدواره� الخدمية تج�ه المجتمع وق�ل اإن �سركته تنفذ الم�سروع 
على نفقته� �سمن ن�س�طه� للم�سئولية الإجتم�عية لحل م�سكلة 
الج�سر  اإفتت�ح  يتم  اأن  الم�أمول  ومن  المنطقة،  بتلك  الأه�لي 
والع�برين  المنطقة  ل�سك�ن  توعوية  حملة  ذلك  قريب�آ  وي�سبق 

ب�أهمية اإ�ستخدام الج�سر ل�سالمة الم�س�ة.

ج�سر  �سركة
 الت�أمين  الإ�سالمية..
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اإنتظمت �سركة الت�أمين  الإ�سالمية  في �سراكة ذكية 
مع  الإدارة الع�مة للمرور  حيث جمعت بينهم� كثير 
الراعي  تعتبر  ال�سركة  اأن  عن  ف�ساًل  الأن�سطة  من 
ع�مين  مدى  على  للتفويج  الح�سري  الإعالمي 
بـ  مو�سومً�  م    2014 الع�م  �سع�ر  وك�ن  م��سيين 
�سالمتك تهمن�، واأثن�ء  اإنطالقة  التفويج  بمنطقة  
الم��سي  عبر مديرع�م  يوم  27 رم�س�ن  الب�قير  
المدير   م�س�عد  العر�ص  اأحمد   لالأ�ست�ذ   ال�سرطة  
لإهتم�م   �سع�دته   عن  الأعم�ل   لتطوير   الع�م  

المرورية  ب�ل�سالمة   الإ�سالمية   الت�أمين   �سركة 
وثمن اللواء  ع�دل   اأبوبكر   مدير  الإدارة  الع�مة  
للمرور  الأدوار الإيج�بية  ل�سركة الت�أمين الإ�سالمية   
اإبراهيم    الدين   ن�سر  الأ�ست�ذ/   ق�ل  ج�نبه  ومن 
مدير  اإدارة  الت�سويق     ب�سركة الت�أمين  الإ�سالمية  
للتفويج    الإعالمي   البرن�مج   ترعى   �سركته   اإن 
كجزء  من اأدواره�  للم�سئولية  الإجتم�عية  واأهمية  

ال�سالمة  المرورية.

 )34( رقم  الإ�سالمية  الت�أمين  �سركة  م�ستركي  هيئة  اإجتم�ع  ترك 
الذي  الإجتم�ع  في  نوق�ص  حيث  الوث�ئق  حملة  لدى  اإيج�بيً�  اإنطب�عً� 
عقد في م�يو الم��سي بق�عة ال�سداقة تقرير اأداء ال�سركة، وتقرير 
المراجع الق�نوني للح�س�ب�ت، وتقرير هيئة الرق�بة ال�سرعية، وتوزيع 
الف�ئ�ص على حملة الوث�ئق حيث بلغ اأكثر من 24 ملي�ر جنيه ب�لقديم( 
واإج�زة هيئة الرق�بة على الت�أمين واإ�ستعرا�ص القوائم الم�لية –حيث 
تبودلت الكلم�ت من رئي�ص مجل�ص اإدارة ال�سركة ومديره� الع�م حيث 
في  ثقتهم  على  الوث�ئق  وحملة  للعمالء  ب�ل�سكر  كلمتيهم�  في  تقدم� 
المدير  كريم  ج�د  كم�ل  الدكتور  اأ�س�د  كم�  له�  واإنتم�ئهم  ال�سركة 
الع�م لل�سركة بجهود الع�ملين وعملهم بجد واإخال�ص لتحقيق غ�ي�ت 
م��سية  �سركته  واأن  �سيم�  لهم  وف�ءًا  العط�ء  ب�إجزال  واعدًا  ال�سركة 
في تو�سيع مظلته� الت�أمينية تي�سيرًا لخدمة عمالئه� ب�إ�س�فة العديد 
الم�لية  ورفع مالءته�  لالإنت�س�ر  والمك�تب �سمن خطته�  الفروع  من 

ب�إفتت�ح العديد من الأبراج لتعزيز مركزه� الم�لي كم� وجدت كلمة 
ممثل الم�ستركين قبوًل من اإدارة ال�سركة وع�مليه� مثمنين الأعم�ل 
في  اأدواره�  ف�ساًل عن  ال�سركة  التي حققته�  الب�هرة  التي  والنت�ئج 
مج�ل الم�سئولية الإجتم�عية وف�ءًا للمجتمع الذي لتنفك ال�سركة من 
الإلتزام تج�ه ق�س�ي�ه ودعمه�، داعين ال�سركة لبذل مزيد من الجهود 
خطوات  فيه  ال�سركة  حققت  الذي  الت�أميني  الوعي  ثق�فة  ن�سر  في 

متقدمة وجاءت مخرجات الإجتماع في النقاط التالية:
اإ�ستمرار ال�سركة في تو�سع اإ�ستثم�راته� العق�رية.  -

تو�سيع م�س�همة ال�سركة في اأن�سطة الم�سئولية الإجتم�عية.   -
التك�فلي  الت�أمين  مج�ل  في  ال�سركة  تجربة  بتوثيق  الإهتم�م   -

ب�إعتب�ره� اأول �سركة ت�أمين اإ�سالمية في الع�لم.
الإهتم�م ب�لع�ملين والمنتجين تدريبً� وت�أهياًل.  -

ما
ور�

ـــــ
ـــــ

نـــ
با

إجتماع هيئة المشتركين رقم )34( 

يج
فو

الت

�لعــــــــدد �لثاني   �سبتمبر 2014م مجــــــــــــــلة8



9 �لعــــــــدد �لثاني   �أكتوبر 2014م مجــــــــــــــلة

والتواأمة  الم�س�ركة  اإجتم�عية حملت دللت  اإقت�س�دية  في تظ�هرة 
األـ  الفي�سل  محمد  عمرو  الأمير  �سمو  ح�سور  في  ممثله  الخ�رجية 
�سعود الذي �سرف اإفتت�ح برج �سركة الت�أمين الإ�سالمية –ال�سن�ع�ت 
اأربعة طوابق مجهزة بكل  في يونيو المن�سرم والذي يت�ألف من من 

الخدم�ت وبتكلفة بلغت اأكثر من )11( ملي�ر جنيه ب�لقديم.
وي�أتي اإفتت�ح البرج �سمن منظومة ابراج ال�سركة في مختلف انح�ء 
ال�سودان في كل من )بورت�سودان، مدني، ك�سال، و�سن�ر( ويمثل برج 
ب�لخرطوم  الجديدة  ال�سن�عية  ب�لمنطقة  يقع  الذي  ال�سن�ع�ت 
الدكتور  مثله�  التي  الخرطوم  لولية  واإ�ستثم�رية  معم�رية  اإ�س�فة 
اإمتدح  حيث  حكومته  ووزراء  الولية  والي  الخ�سر  عبدالرحمن 
ال�سركة و�سرعية مع�مالته� بو�سفه� اأول �سركة ت�أمين اإ�سالمية في 
الع�لم م�سيرًا لتجربة حكومة وليته مع �سركة الت�أمين الإ�سالمية التي 
اأوفت ب�إلتزامه� تج�ههم الى ذلك تم تكريم �سمو الأمير عمرو محمد 
الخرطوم  ولية  والي  بح�سور  البرج  اإفتتح  الذي  �سعود  الـ  الفي�سل 
ومدير ع�م بنك في�سل الإ�سالمي ال�سوداني ورئي�ص مجل�ص الإدارة 

والمدير الع�م ل�سركة الت�أمين الإ�سالمية.
وفي منحى مت�سل و�سمن ن�س�طه� للم�سئولية الإجتم�عية تم ت�سليم 
م�ست�سفى الخرطوم عدد)2( �سي�رة اإ�سع�ف تمت �سي�نته� وت�أهيله� 

بوا�سطة �سركة الت�أمين الإ�سالمية.

وجد م�سروع )نفطر �سوا( الذي نظمته �سركة الت�أمين الإ�سالمية 
ترحيبً� وتف�عاًل جم�هيريً� وا�سعً� بخلفية م�س�ركة اأ�سدق�ء ال�سركة 
اأن�سطة  �سمن  الم�سروع  يجيئ  حيث  والم�س�هير  الإعالميين  من 
يمثل  �سوا(  )نفطر  اأن  بح�سب�ن  الإجتم�عية  للم�سئولية  ال�سركة 
تج�ه  ال�سركة  الأولى من  ب�لدرجة  واإن�س�ني  واأخالقي  ديني  اإلتزام 

الجمهور �سيم� في ج�نب تعظيم �سعيرة ال�سي�م.
وتقوم فكرة )نفطر �سوا( على اإ�سن�د ال�س�ئمين الع�برين بتقديم 
وجب�ت اإفط�ر خفيفة للم�رة وع�بري الطريق قبل الإفط�ر ويتمحور 
الطبي،  ال�سالح  قب�لة  اأمدرم�ن  الم�سروع في ثالثة مواقع )كبري 
م�ست�سفي اأمدرم�ن، ميدان كركر للموا�سالت( حيث ق�د المجموعة 
�س�لم  الق�در  عبد  والفن�ن  اهلل  خلف  ال�سمواأل  )الأ�ست�ذ  الأولى 
والعقيد م�لك �س�تي من  اإبراهومة  والك�بتن  والمذيعة �سه�م عمر 
�سرطة المرور، فيم� اإ�سترك في الإفط�ر الث�ني الأ�ست�ذ محمد عبد 
الق�در رئي�ص تحرير �سحيفة الراأي الع�م وال�سحفي ال�س�ب اأحمد 

دند�ص والمذيعة مي�سون عبد النبي، واإ�سترك في المجموعة الث�لثة 
الفن�ن الخلوق طالل حلف� والك�بتن محمد مو�سى المهند�ص(.

فيم� فيم� اأكد الأ�ست�ذ ح�فظ مب�رك م�س�عد المدير الع�م لل�سئون 
ب�أن  م�سيفً�  المجتمع  تج�ه  ب�أدواره�  ملتزمة  ال�سركة  اإن  الم�لية 
ال�سركة مدت ج�سور التوا�سل مع اأ�سدق�ئه� و�سرك�ئه� الإعالميين 
للم�س�ركة في حمالت توزيع الإفط�رات واأن�سطة ال�سركة الأخرى، 
مع�ني  وت�أكيد  ب�لآخرين  لل�سعور  نموذجً�  قدم  الم�سروع  اأن  ويذكر 
ب�أمدرم�ن  الأطف�ل  م�ست�سفي  في  �سيم�  والتراحم  والتوادد  الأخوة 
الأطف�ل  موا�س�ة  اإلى  الإفط�ر  م�س�ركة  المع�ني  تج�وزت  حيث 
المر�سى وذويهم كملمح اإن�س�ني موغل في �سمو الم�س�عر الإن�س�نية 
ومن�سوبي  والم�س�هير  الإعالمين  ونزول  الم�سروع  يخلو  لم  كم� 
ال�سركة اإلى الطرق�ت الع�مة من بع�ص قف�س�ت ومم�زح�ت عبر به� 

المواطنين عن �سرورهم.

 نفطر سوا 

إفتتاح برج الصناعات 

يجمع �ل�ســـــــــــموؤل خلف �هلل ومحمد عبد �لقادر و�إبر�هومة 
وعبد �لقادر �سالم و�آخرين.
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جهود  قي�دة  في  الإ�سالمية  الت�أمين  �سركة  لمب�درات  موا�سلة   
بخدمة  اإلتزامه�  منطلق  من  والجم�هيري  الموؤ�س�سي  التوا�سل 
واأكد  بر�س�ئهم،  يفي  بم�  الم�ستفيدين  وجمهور  ال�سركة  عمالء 
ب�سركة  الت�سويق  اإدارة  مدير  اإبراهيم  الدين  ن�سر  الأ�ست�ذ 
الت�أمين الإ�سالمية ت�س�فر جهود ال�سركة مع قط�ع�ت المجتمع 
م�  وذلك  الت�أميني  الوعي  لزي�دة  والفكر  الراأي  وق�دة  الف�علة 
القومية  الهيئة  مدير  اهلل  خلف  الأ�ست�ذ/ ال�سمواأل  اإليه  ذهب 
الت�أمين  ثق�فة  �سرورة ب�سط  ب�لت�أكيد على  والتلفزيون  لالإذاعة 
بين فئ�ت المجتمع، كم�  اأبدى اإ�ستعداده  للم�س�همة في دفع هذه 
الجهود  ح�ثً� ال�سركة  على  الإ�ستف�دة من ت�سخير ك�فة الو�س�ئط 

الإعالمية  �سيم� تلك  المعنية  ب�لخط�ب ال�سمعي  والب�سري.
الع�م  المدير  ج�دين  عو�ص  الأ�ست�ذ  اأكد  �سلة  ذي  �سي�ق  وفي 
لوك�لة �سون� لالأنب�ء اأن �سوق الت�أمين في ال�سودان يحت�ج لجهود 
كثيرة لالإرتق�ء به وتجويد �سن�عته، م�سيفً� ب�أن و�س�ئط الإعالم 
�سترمي ب�سهمه� حتى تحقق بجهد م�سترك مع �سرك�ت الت�أمين 

تم�م الف�ئدة والوعي الت�أميني.
الق�در  عبد  محمد  الأ�ست�ذ  ال�سركة  وفد  زار  ال�سي�ق  ذات  وفي 
رئ��سة  توليه  بمن��سبة  الع�م  الراأي  �سحيفة  تحرير  رئي�ص 
التحرير، ونقل له الوفد ته�ني المدير الع�م ب�أمني�ت التوفيق في 

م�سيرة العمل ال�سحفي.

أشرعة
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م�س�همته  اإن  الحلنقي  ا�سحق  الرقيق  ال�س�عر  الأ�ست�ذ  وق�ل 
الم�س�ء  اإذاعة  عبر  �ستكون  الت�أمين  ب�س�أن  والتوعوية  المعرفية 

وم�س�ركته في من�سورات �سركة الت�أمين الإ�سالمية.
ولي�ص بعيدًا عن تف�عل ال�سركة مع عمالئه� والموؤ�س�س�ت الوطنية 
والرائدة في البالد، فقد �س�رك وفد من �سركة الت�أمين الإ�سالمية 
في اإفط�ر رم�س�ن هذا الع�م 1435 هـ الذي دع� له ال�سيد محمد 
وا�سفً�  ال�سركة  اأدوار  ثمن  الذي  اإنرجي  بترو  �سركة  مدير  خ�ن 
�سركة  اأن  ب�لذكر  والجدير  تم�م(،  )�سركة  هندية  بلكنة  اإي�ه� 
الت�أمين الإ�سالمية ك�نت قد كرمت ال�سيد خ�ن في اإجتم�ع هيئة 
بق�عة  عقد  الذي   34 رقم  الإ�سالمية  الت�أمين  �سركة  م�ستركي 

ال�سداقة في م�يو الم��سي.
كم� �س�رك الأ�ست�ذ/ اأحمد العر�ص م�س�عد المدير الع�م لتطوير 
ت�أهيل  اإع�دة  بمن��سبة  الإ�سالمي  في�سل  بنك  في حفل  الأعم�ل 
بعد  ت�أهيله  اأعيد  الذي  �سعد،  اأبو   - الإ�سالمية  الج�معة  فرع 
تعر�سه للخراب اإب�ن اأحداث ال�سغب الأخيرة حيث تولت ال�سركة 

�سداد المط�لبة.
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قالوا عن الوثيقة

�ل�سيخ.علي جاوي�ش 
مر�قب عام �لخو�ن �لم�سلمين )�ل�سود�ن(
اأهنئ �سركة الت�أمين الإ�سالمية على �سبق الن�سر الت�أميني والوف�ء 
للراحلين اأبدًا.. )مولن� محمد يو�سف(.

�إدو�رد �أ�سعد �أيوب 
)رجل �أعمال(

اأ�سد على يد الدكتور كم�ل ج�د كريم ف�لمجلة ل�س�ن 
ح�ل بليغ ..

د.عبد �لفتاح ق�سم �ل�سيد 
عميد �سئون �لمكتبات

جامعة �فريقيا �لعالمية
المجلة تمثل ا�س�فة طيبة لمكتبة الج�معة.

عبد �لرحمن محمد علي - م�ساعد �لمدير �لعام )�سركة �لتاأمين �لإ�سالمية(.

الوثيقة من عمق تجذر عالئقن� بجمهور ال�سركة وعمالئه�..
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د.عادل محمد يو�سف - ع�سو مجل�ش 
�إد�رة �سركة �لتاأمين �لإ�سالمية 

الوثيقة �سهم ي�سيب ب�لتوكيد على تقديم 
م� يفيد الب�سرية في مج�ل الت�أمين.

د.�أزهري �لطيب �لفكي �أحمد – �لمدير �لعام ل�سوق �لخرطوم لالأور�ق �لمالية 
اأهنئكم ب�سدور العدد الأول من مجلة الوثيقة وقد ولدت عمالقة، وتمني�تي لكم ب�لتوفيق في ن�سر 
المعرفة والوعي الت�أميني ب�لبالد. 

�سهام عمر - مذيعة قناة �لنيل �لأزرق 
ثغر  عنه�  يفتر  براقة  اإبت�س�مة  مثل  الوثيقة: 

داع لتملك حي�له الإالتلبية والقبول..

عبد �لقادر �لعطا – مدقق لغوي 
ج�ءت الوثيقة منوعة المواد رائعة التبويب وبديعة 

الإخراج، وقد زاأوجت بين المهنية والتنوع في تن�غم 
مت�سق حيث جمعت ف�أوعت...



�لعــــــــدد �لثاني   �أكتوبر 2014م 13مجــــــــــــــلة

والكيك  المحم�ص  الخبز  برائحة  فواحة  وادعة  ه�دئة  المدينة  �سكون  في  تن�س�ب  الن�س�ئم 
الإنجليزي... طيوبً� وطيوفً� من الأمني�ت العذارى تتراق�ص بلذاذة وهن�ءة.

اأ�س�ح غط�ء ال�سوف الرقيق عنه بعد تعرق ونوبة كحة خلفت مرارة بحلقه واأف�سدت ذائقة 
في  المعتق  العراقي  ال�س�ي  ر�سف�ت  على  ب�لع�سل  الكيك  ورق�ئق  ب�لتمر  المح�سو  الخبز 
�سي�ح  على  مذعورًا  نه�ص  الفجر  وترقب  النوم  وروؤى  وم�بين خي�لت  المرتج�ة،  �سب�ح�ته 

ونب�ح...
توم��ص ف�رينو... تبً� لك اأيه� الخب�ز الأخرق فقد حرقت مدينتن� ب�إغف�ءتك الك�سولة ق�له� 
اإحترق مخبز توم��ص وتن�قلت الريح  اأن  )عمدة لندن متغيظً� متلمظً�(...هرع الجميع بعد 
الث�ني  �س�رلز  الملك  وق�سر  الأر�ستقراطي  و�ستمن�ستر  بحي  تلحق  اأن  لتو�سك  اللهب  ال�سنة 
وك�ن حريق لندن الكبير بمنت�سف ليل 2 �سبتمبر 1666 واإنتقل لو�سط المدينة مخلفً� رم�د 
فكرة  الإن�س�نية  الهمت  اإل من ح�جة  الجميع  واإفتقر  وفي�ت  و6  كني�سة  و 87  13000 منزل 
الت�أمين لمواجهة المخ�طر في القرن الرابع ع�سر في بالد حو�ص البحر البي�ص المتو�سط 
واإنتفعت الب�سرية من ذلك في الثورة ال�سن�عية والت�أمين على الم�سئولية في القرن الت��سع 

ع�سر.
وعلى اأي ف�إن بداي�ت الت�أمين في ال�سودان ظهرت مع )الحكم الثن�ئي الإنجليزي الم�سري( 
في �سورة توكيالت ت�بعة لبيوت�ت تج�رية اأجنبية، وتعتبر �سركة الت�أمين الإ�سالمية هي الأولى 
كبديل  العملية  ب�لتطبيق�ت  الإ�سالمي  التع�وني  الت�أمين  تجربة  تطبيق  الع�لم من حيث  في 
للت�أمين التج�ري، وذلك بعد اأن تم ت�سجيل بنك في�سل الإ�سالمي ال�سوداني ك�سركة م�س�همة 
ع�مة في الع�م 1977 وقد برزت �سرورة تغطية مخ�طر الإ�ستثم�ر والتج�رة واأن�سئت �سركة 
مع  مت�سقة  ال�سوداني  الإ�سالمي  في�سل  بنك  بوا�سطة   1979/1/22 في  الإ�سالمية  الت�أمين 

ال�سريعة الإ�سالمية منهجً� ومق�سدًا.
في  وقيا�سية  كبيرة  �سوقية  وح�سة  المكتتبة  الأق�ساط  في  م�سطردًا  نموًا  ال�سركة  �سهدت 
الإجراءات والمع�مالت والمط�لب�ت ويطلق اأهل ال�سودان على ال�سركة ن��ص )اأعقله� وتوكل( 
وهو م�سمى اإلفة ومحبة را�سخة... كم� ن�لت ال�سركة ع�سوية الإتح�دات العربية والإفريقية 
ل�سرك�ت  الع�لمي  والإتح�د  للت�أمين  الإفريقية  والمنظمة  للت�أمين  اآ�سيوي  الآفرو  والإتح�د 
الت�أمين، وتمت�ز منتج�ته� وخدم�ته� الت�أمينية ب�لتطور وتمددت جغرافيً� ب�لع��سمة والولي�ت 
الأبراج  الكبيرة ومنظومة من  الم�لية  الإقت�س�دية عن مالءته�  الموؤ�س�س�ت  ويفي�ص حديث 

حيث تدار الأعم�ل والمع�مالت بكف�ءة ب�سرية وتقنية الكترونية ع�سرية.
بتتبعن� لل�سيرة المهنية لل�سركة ينتهي بن� المط�ف اإلى ق�ئمة مديري ال�سركة بداية ب�ل�سيد 
محمد �س�دق �س�ودري وخلفه الدكتور عثم�ن عبد الوه�ب وال�سيد ربيع ح�سن اأحمد واإنته�ء 
حققت  فترته  وخالل  به�.  غنى  الذي  �سرحته�  بن  واأنه   ل�سيم�  كريم  ج�د  كم�ل  ب�لدكتور 
تجربته  ت�أ�سي�ص  على  عمل  حيث  والمع�مالت  الأعم�ل  في  ومهنية  م�سطردًا  نموًا  ال�سركة 
والمهنية  المعرفية  بخلفيته  منه  اأف�د  منهج  من  وا�سع  قو�ص  على  تنطوي  التي  الإدارة  في 
المتراكمة، كم� عمل على تو�سعة مظلة خدم�ت ال�سركة والإهتم�م ب�لعن�سر الب�سري والتقني 

تدريبً� وت�أهياًل واإ�ستيع�ب القدرات ال�س�بة ره�نً� على الم�ستقبل الم�أمول ب�إذن اهلل.

جالء �صيرة..

ي��سر يو�سف جدو
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قالئد ال�شـــــرف حقق �سوق الت�أمين ب�لبالد طفرة كبيرة ومعدلت نمو مقدرة ووفقً� لتقرير بنك ال�سودان ال�سنوي 
الث�لث والخم�سون فقد بلغ عدد �سرك�ت الت�أمين حوالي 15 �سركة منه� 14 �سركة تعمل الت�أمين 
و�سركة واحدة تعمل في مجال اإعادة التاأمين وقد حدثت زيادة مقدرة في اإجمالي الأق�ساط حيث 
قفزت من 896.6 مليون جنيه ع�م 2011م اإلى 1.3 ملي�ر جنيه ع�م 2012م بمعدل نمو %41 
وبلغ �سافي الأق�ساط 747.5 مليون جنيه ع�م 2012م مق�رنة بـ 565.3 مليون جنيه ع�م 2011م 

بمعدل نمو %32.2.
وبرغم الزيادة التي تحققت في اإجمالي و�سافي الإق�ساط اإل اأن الثقافة التاأمينية ل زالت �سعيفة 
الأ�سخ��ص  لحم�ية  تهدف  الت�أمين  �سرك�ت  اأن  المعلوم  فمن  المجتمع  �سرائح  من  العديد  لدى 
الخطر  تحقق  عن  الن��سئة  الم�دية  الخ�س�ئر  من  والخ��ص  الع�م  القط�عين  في  والموؤ�س�س�ت 
وال�سي�رات  البحري والطيران  والت�أمين  الممتلك�ت  الت�أمين  المحتمل الحدوث م�ستقبال وي�سمل 
والت�أمين الطبي ونالحظ معدلت الزي�دة في ت�أمين ال�سي�رات المملوكة لالأفراد ت�أمينً� �س�ماًل 
بدًل عن ت�أمين الطرف الث�لث الذي ك�ن يمثل ن�سبة كبيرة في ال�سنوات الم��سية ومع وعي واإدراك 
م�لكي ال�سي�رات بفوائد ومميزات الت�أمين ال�س�مل حدثت زي�دة مقدرة في الت�أمين ال�س�مل ولكن 
حتى الآن ل يعلم الجميع اأن هن�ك ق�سطً� اإ�س�فيً� للت�أمين �سد ال�سغب والإ�سطراب�ت والكل يتذكر 
الأحداث التي �سهدته� الخرطوم بعد اإعالن خبر وف�ة قرنق في ح�دث الط�ئرة وم� حدث من 
تنتبه  ممتلك�تهم  على  الموؤمنين  من  مقدرة  ن�سبة  جعلت  الح�دثة  وهذه  للمتلك�ت  كبير  اإتالف 
الممتلك�ت خ�رج  العديد من  ولكن هن�ك  الوثيقة  والإ�سطراب�ت �سمن  ال�سغب  تغطية  ل�سرورة 
مظلة الت�أمين �سد ال�سغب والإ�سطراب�ت كم� اأن المواطنين ل يعلمون العديد من اأنواع الت�أمين 
المت�حة ومنه� ت�أمين المن�زل ومحتوي�ته� من اآلت واأجهزة ومعدات واأث�ث لذلك ن�أمل اأن ت�سهم 
ك�فة �سرك�ت الت�أمين الع�ملة ب�لبالد في حملة توعوية اإعالنية مكثفة طوال الع�م لرفع الثق�فة 
الت�أمينية كهدف م�سترك لكل ال�سرك�ت ثم تطرح كل �سركة حمالته� الإعالمية المكثفة لتو�سيح 

المميزات التي تقدمه� ال�سركة للموؤمن له وهذا في اإط�ر التن�ف�ص ال�سريف. 
وم� يميز �سركة الت�أمين الإ�سالمية التي اأن�س�أه� بنك في�سل الإ�سالمي قبل اأكثر من ثالثة عقود 
ري�دته� في مج�ل التك�فل وقد تو�سعت ال�سركة في تغطي�ته� الت�أمينية ب�سورة كبيرة وقد و�سح 
ذلك من خالل الجتم�ع ال�سنوي الرابع والثالثون لحملة الوث�ئق الذي عقد نه�ية م�يو الم��سي 
وعر�ص من خالله تقرير الأداء للع�م 2013م والذي اأو�سح اأن ال�سركة قد حققت ف�ئ�سً� ت�أمينيً� 
بلغ 24.2 مليون جنيه مق�رنة بـ 15.8 مليون جنيه ع�م 2012م وقد بلغ حجم الزي�دة في الف�ئ�ص 
الت�أميني الذي يوزع جزءًا مقدرًا منه على حملة الوث�ئق 8.4 مليون جنيه بن�سبة 52.5% وح�سب 
�سهد  كم�  جنيه  مليون   7.3 الع�م  الت�أمين  وث�ئق  حملة  على  �سيوزع  الذي  المبلغ  ف�إن  التقرير 
الكتت�ب قفزة نوعية حيث بلغ 254.4 مليون جنيه مق�رنة بـ 181.5 مليون جنيه ع�م 2012م 
بن�سبة زي�دة 40% مم� يوؤكد اأن ال�سركة ت�ستحوذ على ن�سبة مقدرة من �سوق الت�أمين ب�لبالد وقد 
ب�لع��سمة  الأبراج  اإن�س�ء عدد من  الأ�سول من خالل  اإمتالك  تو�سعً� كبيرة في  ال�سركة  �سهدت 

والولي�ت.
والممتلك�ت  الأ�سول  من  قليلة  ن�سبة  اإل  يغطي  ل  ح�ليً�  الت�أمين  اأن  نوؤكد  اأن  ن�ستطيع  خت�مً�: 
لالأ�سخ��ص والموؤ�س�س�ت الع�مة والخ��سة وب�لت�لي ل زالت الم�س�حة التي تحت�ج لتغطية كبيرة 
ي�سمل  واأن  الزراعي  الت�أمين  تجربة  في  التو�سع  مع  والمحلي�ت  والولي�ت  المركز  م�ستوى  على 
الأ�سغر  للتمويل  الت�أمين  معدلت  زي�دة  يجب  كم�  والحيواني  النب�تي  ب�سقيه  الزراعي  القط�ع 

وب�لت�لي تكون �سرك�ت الت�أمين قد اأ�سهمت ا�سه�مً� مقدرًا في تو�سيع ق�عدة الإنت�ج ب�لبالد. د.محــــــمد �لناير

ن
مي

تأ
 ال

ق
سو

%4
و 1

نم
ل 

عد
 م

ق
حق

ي



قالئد ال�شـــــرف

ر�بطة �أبناء مــــــــــروي

يزيدنا فخرًا و�سرفاً م�ساهمتكم في اإحتفال رابطة 
اأبناء مروي اأبو دوم لتكريم ابنهم عبد الجبار 
اأحمد عبد الجبار اأول ال�سهادة ال�سودانية 

للعام 2013- 2014م 

 ورثة �لمرحوم عبد �لو�حد �صالح ح�صين - �لق�صارف

اإ�ستلمنا �سيك دية المرحوم الذي توفي بحادث حركة في زمن قيا�سي من فرع �سركة 
التاأمين اال�سالمية بالق�سارف، وجزاكم اهلل خيرًا ون�ساأل اهلل لدكتور كمال جاد كريم 

ولل�سركة دوام االإزدهار والتوفيق وال�سداد.

15

�ل�صيد هاني �إبر�هيم �بو �صالمة 
�لمدير �لعام ل�سركة نورماندي  للتنمية �لمحدودة

 عبر عن �سروره الإلتزام �سركة التاأمين االإ�سالمية و�سدادها لمبلغ ت�سعة مليون 
جنيه تعوي�ص عن خ�سارته باإحتراق م�سنع اعالف يخ�ص �سركته.

محمد �إدري�س كومي - عامل �صابق بال�صركة 

اأتقدم ب�سكري للدكتور كمال جاد كريم المدير العام ل�سركة التاأمين 
اال�سالمية الإكرامي بمنحة حج للعام 1435 م تكريماً لعملي ال�سابق و 

تقاعدي عن العمل بال�سركة.
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 �سلطنة البـــــراءة 
 والمملكة الزرقــ�ء..
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 �سلطنة البـــــراءة 
 والمملكة الزرقــ�ء..

اإفتت�ح برج �سركة الت�أمين الإ�ســــــالمية بمدينة �سن�ر 
الأمير عمرو محمد الفي�سل وف�سل تور الدبة.. اإكرام وف�دة 
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�لن�سيد �لأول 
 �ساأعود اليوم يا �سنَّار، حيث الحلم ينمو تحت ماء الليل اأ�سجارًا تعَرّى في خريفي و�ستائي

 ثم تهتّز بنار االأر�ص، ترَف�ص لهيباً اأخ�سر الرّي�ص لكي  تن�سج في ليل دمائي 
مِت نجوماً في �سمائي   ثمرًا اأحمر في �سيفي، مرايا ج�سٍد اأحالمه ت�سعد في  ال�سّ

فح،   �ساأعوُد اليوم، يا �سنّارُ، حيث الرمُز خيٌط،  من بريٍق اأ�سود، بين الذرى وال�سّ
 والغابِة وال�سحراء، والثمر النّا�سج والجذر القديْم.  لغتي اأنِت وينبوعي الذي يوؤوي نجومي، 

 وعرق الَذّهب المبرق في �سخرتَي الزرقاء،  والنّار التي فيها تجا�سرت على الحِبّ العظيْم 
فافتحوا، حَرّا�صَ �سنّارَ، افتحوا للعائد الليلة اأبواب المدينة  افتحوا للعائد الليلة اأبواَب المدينة

ف
لــــ

م
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�سدر  في  عبدالحي  محمد  نظم  هكذا 
�سفر معلقته ذائعة ال�سيت.. العودة الى 
�سن�ر على نحو يطلق فيه الن�ص اإ�س�رات 
الروح  منبت  بين  العالقة  جدلية  تغ�زل 
كثيرة  اخرى  ومن�زل  الراأ�ص  وم�سقط 
ي�ألفه� الن�س�ن،اإل اأن ت�أويل هذه العالقة 
يميل نحو جدران من�بع الروح، و�سن�ر.. 
مدينة  القديم  والجذر  الرواق  �س�حبة 

تمددت على بالط المملكة الزرقاء التي 
مجلدات  وتفي�ص  1504م  بع�م  توؤرخ 
ال�سن�نير  لبالد  وافرة  ب�سيرة  الت�ريخ 
تلك  �سيم�ء  اأف�سل  من  م�ك�ن  مبرزة 
والدين،  العلم  حيث  الرواق  المملكة 
الوف�دة  واإ�ستح�س�ن  للكرم  والوقف 
عن  ف�ساًل  الكريمة  ال�سيم  من  وغيره� 
للثق�فة  ع��سمة  �سن�ر  مدينة  اإختي�ر 

مدينة  وهي   ،2017 �سنة  الإ�سالمية 
ت�ريخية اإ�سالمية تقع في و�سط ال�سودان 
�سرقً�  الأزرق  النيل  �سفتي  على  الح�لي 
وغربً�، وتتميز ب�أنه� اأول مملكة اإ�سالمية 
اإفريقيا، وذلك عقب �سقوط  اأقيمت في 
اإ�ستمر  حيث  مب��سرة،  الأندل�ص  مملكة 
من  اأكثر  اآنذاك  ال�سن�رية  الدولة  حكم 
القوانين  كل  ع�مً�، طبقت خالله�   360
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قبلة  �سن�ر  وك�نت  الإ�سالمية،  الثق�فة  وانت�سرت  الإ�سالمية 
و�سم�ل  العربية،  الجزيرة  العربي،  المغرب  من  العلم�ء  لكل 
ال�سن�رية  للدولة  الأ�س��سية  المزاي�  بين  ومن  اإفريقي�،  وغرب 
اأنه� اأ�سهمت في تكوين ال�سخ�سية القومية ال�سودانية الح�لية 
بين  والتم�زج  التف�عل  خالل  من  الأفروعربية،  بمقوم�ته� 

الأ�سول الإفريقية والعربية.
وبمح�ذاة ذلك الت�ريخ الذاخر ب�لعراقة واإ�ست�سراف الم�ستقبل 
ت�سير مدينة �سن�ر على خطى معم�رية نحو الحداثة ومن اأبرز 
مع�لم المدينة برج �سركة الت�أمين الإ�سالمية الذى غدا �سهم� 
المب�ني  ترف  من  البرج  ولي�ص  المدينة  في  الإ�س�رة  لبو�سلة 
التج�ري  ومركزه�  �سن�ر  مك�نة  المع�ني  في  م�يمثل  بقدر 
والإقت�س�دي ووف�ءًا من ال�سركة لعمالئه� وتطويرًا لخدم�ته� 
اآل �سعود  فقد خّف كل من �سمو الأمير عمرو محمد الفي�سل 
محمد  والأ�ست�ذ/  الإ�سالمي  في�سل  بنك  اإدارة  مجل�ص  ع�سو 
الإ�سالمية  الت�أمين  �سركة  اإدارة  مجل�ص  رئي�ص  ن�ير  ح�سن 
والدكتور كم�ل ج�د كريم المدير الع�م واإدارته العلي� وحكومة 
واأعي�ن الولية يتقدمهم رجل الأعم�ل والخير والبر والإح�س�ن 
�سه�دة  على  للتوقيع  الدبة(  )تور  علي  محمد  ح�سن  ف�سل 
ميالد برج �سركة الت�أمين الإ�سالمية بمدينة زهـــــــرة ال�سم�ص، 
وجم�ل  �سموخ  مالمح  �سن�ر  �سوق  مدخل  عند  ب�إبه�ر  ت�أخذك 
هند�سة برج �سركة الت�أمين الإ�سالمية وبريق مدخله الزج�جي 
فيبدو  والمغيب  الإ�سراق  عند  ال�سم�سي  لونه  وظالل  الآخ�ذ 
مثل زهرة ال�سم�ص وت�سجد عند المدخل ب�حته الرحيبة ن�حية 
مك�سوة  واجه�ت  بثالث  اربعة طوابق  في  البرج  ويقع  ال�سرق، 

ب�لكالدن الف�خر كم� اأن البرج مزود بك�فة خدم�ت الكهرب�ء 
و  ال�سالمة  ادوات  عن  ف�ساًل  اإحتي�طي  مولد  بج�نب  والمي�ه 
من  الأول  هو  حديث  كهرب�ئي  وم�سعد  الإلكترونية  ال�سبك�ت 
نوعه في المدينة، ووفر البرج مواقع اإ�ستثم�رية متميزة تمثل 

مع�ر�ص وا�سواق تج�رية متميزة ب�لمدينة.

ق�ســــــر م�سيد:
يعتبر برج �سركة الت�أمين الإ�سالمية فرع �سن�ر من الإ�س�ف�ت 
�سل�سلة  في  ال�س�د�ص  البرج  وهو  للمدينة  الحديثة  المعم�رية 
ال�سن�ع�ت  الرئي�سي-  البرج  )الخرطوم  في  ال�سركة  اأبراج 
اإجم�لي  - مدني- بورت�سودان- �سن�ر( وقريبً� )ك�سال( وتبلغ 

تكلفتة الإجم�لية حوالي ع�سرة ملي�ر جنيه)ب�لقديم(

خدمات متكاملة للعمالء
خدم�ته�  تطوير  على  الإ�سالمية  الت�أمين  �سركة  درجت 
ومنتج�ته� ومن ذلك نهجه� في فرع ال�سركة ب�سن�ر حيث اإنتقت 
وخبرتهم  وقتهم  نذروا  وع�ملين  مديرًا  العمل  ط�قم  بعن�ية 
لخدمة عمالء ال�سركة، ويعتبر البرج بيئة عمل مث�لية ومح�ولة 

لحوز ر�س� العمالء من خالل الخدم�ت المقدمة.
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ف�سل ح�سن محمد علي )تور �لدبة(
- ولد 1936 – ولية �سن�ر 

ب�كرة  �سن  في  واإ�ستغل  عبداهلل  الح�ج  ثم  ب�لبر�سي  الأولي  تعليمه  در�ص   -
بتج�رة محدودة بمنطقة ود الحداد حيث ورثه� عن عمه ح�ج علي تور الدبة.

- نقل ن�س�طه التج�ري لمدينة �سن�ر ع�م 1961 

الن�صاط االقت�صادي:
- �سركة ف�سل تور الدبة للغالل.

- �سركة البر�سي لالإ�ستثم�ر الزراعي.
- �سركة البر�سي ل�سن�عة الزيوت.

- �سركة �سن�ر للنقل والإ�ستثم�ر.
- �سركة ف�ل للمواد البترولية.

الن�صاط ال�صيا�صي والخدمي:
ال�سالمي  البنك   – ال�سوداني  ال�سالمي  في�سل  بنك  لـــ  الموؤ�س�سين  من   -

ال�سوداني – بنك البركة ال�سوداني(
- ع�سو المجل�ص الريفي لولية �سن�ر 1967

- ع�سو مجل�ص ادارة �سركة الدم�زين للزراعة والإنت�ج الحيواني 1980.
- عين في مجل�ص ال�سعب الإقليمي للولية الو�سطى 1982

- ع�سو المكتب ال�سي��سي للحزب الإتح�دي الديمقراطي وممثل الدائرة 110 
�سن�ر(ب�لجمعية الت�أ�سي�سية 1986.

- رئي�ص الحزب الإتح�دي الديمقراطي ب�لولي�ت الو�سطى 
- ع�سو مجل�ص اإدارة ج�معة �سن�ر لعدة دورات.

- ع�سو مجل�ص اإدارة البنك الإ�سالمي ال�سوداني لعدة دورات 
- رئي�ص م�سروع كهرب�ء �سرق �سن�ر 

- رئي�ص مجل�ص ادارة �سركة �سن�ر للغزل والن�سيج 
- رئي�ص لجنة طريق �سن�ر – ود العب��ص البر�سي 

- رئي�ص اأول لجنة لم�ست�سفي ود العب��ص
- ع�سو مجل�ص اإدارة �سركة الخي�ري الزراعية 

- �س�رك �سمن وفد ال�سودان الم�س�رك في التوقيع على اتف�قية نيف��س� لل�سالم 
2005

عالقته ب�سركة �لتاأمين �لإ�سالمية :
- وكيل �سركة الت�أمين ال�سالمية ب�سن�ر قبل اإفتت�ح مكتب ال�سركة ب�سن�ر 

- اإحت�سن مكتب �سركة الت�أمين ال�سالمية بعد افتت�حه ب�سن�ر في مبنى �سركته 
- �س�هم في تطوير ونم�ء �سركة الت�أمين الإ�سالمية 

- يعتبر الأب الروحي ل�سركة الت�أمين الإ�سالمية ب�سن�ر 

عالقاته �لخارجية :
- �سمو الأمير محمد الفي�سل 

- ال�سيخ �س�لح الك�مل 
- م�ستثمرين عرب واأف�رقة واأوربيين 

تكريم م�ستحق:
- كرمه رئي�ص الجمهورية ال�سيد عمر ح�سن احمد الب�سير 2008

- ن�ل درجة الم�ج�ستير الفخرية من ج�معة �سن�ر 2004
- كرم من قبل جه�ت عديدة.

وثقتها  ومكرمات  �سجايا  كثير  مع  �إ�سمه  تالزم  رجل 
ذ�كرة  في  �لمطبوعة  �لإن�سانية  وم�سيرته  �سيرته 
�ل�سهادة  درجات  و�أدنى  �سنار،  مدينة  وتاريخ  حا�سر 
�ل�سير و�لأخبار عن ع�ساميته ووفائه  في حقه تو�تر 
لمرتع �سباه �سنار بما يقر �لفوؤ�د من عمل جليل تجود 
و�سريرة وفي�ش كرم  �سيرة  يد خ�سر�ء على ح�سن  به 
لزو�ره  حاجب  ل  حيث  مجل�سه  في  �لعين  لتخطئه 
مخل�سة  بوطنية  �أ�سهم  وقد  �لمكانة،  و�أهل  �لعو�م 
لبالده فلم تحدثه نف�سه بهجرة �إل بث �أ�سو�قه ل�سيد 
ي�سهم  �أن  و�آثر  محمد،  �لعالمين  خير  ح�سان  �لورى 
ب�سركاته في دعم �لإقت�ساد �لقومي ونه�سة ولية �سنار 
و�لدعوية،  �لخدمية  موؤ�س�ساتها  دعم  في  �أ�سهم  �لتي 
وكنيته تور �لدبة حيث ورثها عن جده لأبيه في كناية 

عن �ل�سهامة و�ل�ّسمو.
نوثق �أدناه لمحطات في �سيرة �لرجل ربما لتفيه قدر�ً 

على �سعة قو�سه ولكنه حقيق باأكثر منها:

رجل �لأعمال �ل�ّصناري
ف�صل ح�صن محمد علي

جود وكرم بال حدود

 )تور الدبة(



اأ�سهم  �سن�ر  بمدينة  والجتم�عية  الري��سية  األأ�سم�ء  اأهم  من 
الف�علين  الأع�س�ء  اأحد  ويعتبر  المدينة  تطوير  اأن�سطة  في  بحيوية 
في الحراك المجتمعي بمدينة �سن�ر، يمت�ز بروح الدع�بة والب�س�طة 
والكرم هفوًا لخدمة الآخرين حيث ت�سبقه اإبت�س�مته وترحيبه بعمالء 
اأهلته  الجميع  حب  من  ه�لة  ك�سته  حتى  ال�سالمية  الت�أمين  �سركة 
مدير  ك�أول  �سن�ر  بفرع  الإ�سالمية  الت�أمين  �سركة  قمة هرم  لتمثيل 
ل�سركة الت�أمين ال�سالمية – فرع �سن�ر – وم�زال يعطي بال من ول 

اأذى حتى الآن.

محطات في �ل�سيرة �لذ�تية و�لإنجاز�ت 
ولد بمدينة �سن�ر التق�طع 1964.  -

متزوج واأب لثالث بن�ت وولد.  -
عمل ب�سركة �سن�ر للغزل والن�سيج.  -

 –  1993 �سن�ر  بمدينة  الإ�سالمية  الت�أمين  ل�سركة  مدير  اأول   -
وحتى ت�ريخه.

اأ�سهم في ترفيع مكتب ال�سركة اإلى فرع في 2008.  -
�سهد عهده اإن�س�ء برج �سركة الت�أمين الإ�سالمية - �سن�ر ك�أحد   -

اأهم المع�لم ب�لمدينة ف�ساًل عن تطوير خدم�ت ال�سركة.
ع�سوية و�أن�سطة:

- لعب ثم مدرب ن�دي المريخ الري��سي لكرة القدم – �سن�ر.
- ع�سو مجل�ص اإدارة ن�دي المريخ – �سن�ر.

- �سكرتير رابطة الن��سئين – �سن�ر.
- مدير دائرة الكرة بن�دي المريخ الري��سي – �سن�ر. 

- ع�سو جمعية الهالل الحمر ال�سوداني – �سن�ر.
- ع�سو جمعية مر�سى الكلى – �سن�ر.

- رئي�ص اللجنة ال�سعبية للحي الأو�سط – �سن�ر.
 تكريم و�إ�سادة م�ستحق.

- كرم من قبل اللجنة ال�سعبية لمنطقة كريمة البحر – �سن�ر. 
- كرم من قبل رابطة �سن�ر التق�طع الثق�فية.

�لقطب �لمريخي/ عمر محمد �لح�صن �لطاهر 

)حاج علي(
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تعيين  اأمر  ليتج�وز  ال�سالمة  لق�س�ي�  تن�ولن�  اأن  نجد  لذلك  و 
اإرتداء  لمراقبة  اأو  لتوزيع  اللون  ف�قع  �سديريً�  يرتدى  م�سرف 
البن�ء  مواقع  بع�ص  في  والخوذات  الواقية  والأحذية  القف�زات 
والم�س�نع اأو و�سع عدد من طف�ي�ت الحريق في رده�ت المب�ني 
اأن  على  عالوة  الدورية  تراخي�سه�  لتجديد  ب�ل�سي�رات  اأو 
المو�سوع برمته في اأدبي�تن� وثق�فتن� عب�رة عن ثرثرة و�سطح�ت 
يتم�سدق به� بع�ص المتنطعين لت�سييع الموارد ولعلن� قد لحظن� 
ل  اليوم  موؤ�س�س�تن�  معظم  في  ال�سالمة  م�سئولي  وظيفة  اأن 
الموظفين  من  عليهم  المغ�سوب  فيه  ُيخّزن  مراآبً�  كونه�  تعدو 

والدرا�س�ت  التقييم�ت  في  ط�ق�تهم  لإ�ستنزاف  والمهند�سين 
الطويلة  بقوائمه�  النظرية  التبويب�ت  في  والغو�ص  والطواف�ت 
م�سوغ�ت  تحت  الق��سية  ب�ل�سربة  عليه�  الق�س�ء  يتم  ثم  ومن 
�ستى اأوله� قلة الإمك�ن�ت الم�لية وال�سوائق الإقت�س�دية واآخره� 
واله�مة  الطويلة  اليومية  ب�لإجتم�ع�ت  القرار  ا�سح�ب  ان�سغ�ل 
المتعلقة ب�لإنت�ج حيث ل يتوافر لديهم وقت لل�سب�حة في بحور 

الخي�لت الج�محة...
هذه  من  الكثير  تغيير  في  للم�س�همة  مب�درتن�  ت�أتى  لهذا  لكل 
وتطبيق  مفهوم  حول  ال�سلبية  والقن�ع�ت  المغلوطة  المف�هيم 

العواقب الخفـــية
للحوادث المهنية

بقلم مهند�س /  مرت�صى م�صطفي دعوب

خبير في هند�صة �ل�صالمة �لمهنية و�ل�صناعية

�لمهنية  �ل�سالمة  لثقافتنا ونظرتنا لمفهوم  �لتعر�ش  و ماآلتها لبد من  �لحو�دث  �لحديث عن  �لإ�ستر�سال في  قبل 
و�فر�ً من �لإمكانات �لمالية  و�لعامة، فقد درج مجتمُعنا على تقييم �ساأن �ل�سالمة كظاهرة ترف فكري تتطلب قدر�ً 
�أو  �لهائلة و�لإ�ستقر�ر �ل�سيا�سي و�لأمان وفيما عد� ذلك ينبغى �أن يتقوقع ذلك �لمفهوم في �سورة وجاهة �إجتماعية 

مظاهر جوفاء ُتح�سد لإجازة مو��سفة �سرعان ما تتال�سى بعد �لح�سول على �سهادتها وهو ما يحدث في بالدنا �لآن.
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ال�سالمة المهنية.
ُيعّرف الح�دث )accident- incident( ب�أنه واقعة غير مرغوبة 
وغير متوقعة وغير مخطط له� تخّلُف اأ�سرارًا متف�وتة الفداحة 
محور  محورين،  في  تتمثل  عنه�  الن�جمة  والأ�سرار  والمق�دير 
اإ�س�ب�ت خفيفة  �سورة  في  الأولى  وتظهر  م�دي،  ومحور  ب�سري 
هذا   )minor، major & fatal injuries(مميتة اأو  اأوج�سيمة 
بينم�   )severity( والفداحة  ال�سدة  حيث  من  اإليه�  نظرن�  اإذا 
التعر�ص  وزمن  الم�ستغرقة  الفترة  حيث  من  الإ�س�ب�ت  ت�سنف 
 acute -( ومزمنة  لحظية  اإ�س�ب�ت  اإلى  الخطر  لم�س�در 
الكهربائية  وال�سعقات  والإ�سطدام  فال�سقوط   )chronic
اإ�س�ب�ت لحظية بينم� تعتبر ح�لت تلّيف الرئتين لعم�ل م�س�نع 
اأو  اأمرا�ص الع�سالت والعظ�م لدى عم�ل التحميل  اأو  الأ�سمنت 
اأمرا�ص الأذن الو�سطى عند عم�ل المط�رات الحربية اإ�س�ب�ت 

مزمنة
.)Chronic occupational disease =prolonged exposure time

اأم� المحور الم�دي فتظهر نت�ئجه في �سورة خ�س�ئر مب��سرة و 
هي معروفة للجميع من اأعط�ل وتلف في عن��سر الإنت�ج والأ�سول 
وغير  ك�منة  للحوادث  الخفية  الخ�س�ئر  تقبع  بينم�  به  المتعلقة 
ظ�هرة للعي�ن مم� يحدو بن� اإلى الإ�س�رة اإليه� لتبي�ن خ�س�ئره� 
الب�هظة وت�سليط ال�سوء على تك�ليفه� والتي ربم� تفوق في بع�ص 
خطوط  من  المعطوبة  والأجزاء  الماكينات  تكاليف  الأحيان 
لتغطية  الموؤ�س�سة  �ست�سرفه�  التي  الأموال  ومث�له�  الإنت�ج 
ط�ئلة  مب�لغ  اأتع�به�  تتق��سى  والتي  التحقيق  لج�ن  من�سرف�ت 
عن كل �س�عة عمل وهن�ك تك�ليف عالج الم�س�بين عبر الت�أمين 
في  اإ�س�فية  كتك�ليف  ال�سركة  تتحمله�  التي  والأموال  ال�سحى 
ربم�  اأو  اأهلية  اأف�سل  طبية  مراكز  اإلى  الم�س�ب  تحويل  ح�لت 

ثمن  نن�سى  ل  كذلك  البالد،  خ�رج  العالج  تلقي  الأمر  يتطلب 
الوقت ال�س�ئع المفتر�ص تخ�سي�سه لالإنت�ج والذي �سيمر دون 
�سرفه�  يتوا�سل  التي  المرتب�ت  مق�بل  م�دي  ع�ئد  اأي  تحقيق 
�سد  تكلفة  تبرز  وهن�ك  اعتب�ر،  اأي  عن  النظر  بغ�ص  للع�ملين 
فراغ العم�ل الم�س�بين بعم�ل اآخرين وميزانية مرتب�ت اإ�س�فية 
وتعوي�س�تهم  الم�س�بين  العم�ل  مرتب�ت  �سرف  اإيق�ف  دون 
اأمواًل ب�هظة بح�س�ب  عن الأ�سرار الج�سم�نية والتي قد تكلف 
للتع�في  وق�بليته  الم�س�ب  الع�سو  لأهمية  وفقً�  العجز  ن�سبة 
 )reversible- irreversible somatic damage( عدمه�  من 
بتر  عن  العمل  مكتب  في  عليه�  متع�رف  مب�لغ  ت�سرف  حيث 
ال�سلل  اأو  ال�س�ق  اأو  القدم  اأو  الذراع  اأو  الكف  اأو  الواحد  الأ�سبع 
الجزئي و الك�مل، هن� يجب اأن نقف لنذكر اأهمية الت�أمين في 
لقدر   - حدوثه�  ح�لة  في  والإ�س�ب�ت  الكوارث  عواقب  تغطية 
تخلف  ب�هظة  من�سرف�ت  من  العمل  �س�حب  تقي  حيث   - اهلل 
لديه علاًل م�دية تعّوق م�سيرته الإ�ستثم�رية اأو ُتعطل �سعيه نحو 
تحقيق الأرب�ح الم�سمونة وال�سريعة حيث تبرز متالزمة ال�سالمة 
الكبيرة  الم�سروع�ت  نج�ح  مقوم�ت  من  مقوم  ك�أهم  والت�أمين 

والج�دة.
يتوا�سل �سرحن� للخ�س�ئر الخفية فتظهر لن� تكلفة تدريب العم�ل 
البدلء ل�سم�ن جودة الإنت�ج و�سرعة العمل ومالزمتهم الل�سيقة 
خالل الأي�م الأولى في العمل ريثم� يت�أقلموا على العمل ومخ�طره، 
اأي�سً� هن�ك الخ�س�ئر التي تحدثه� الربكة الإدارية التي تحدث 
عقب كل ح�دث من تقديرات خ�طئة وتخبط في تقدير التك�ليف 
وتحمل نفق�ت الإ�س�ف�ت الط�رئة وقلة الخي�رات و�سيق الزمن 
ال�سيئة  لل�سمعة  كنتيجة   - - حتمً�  ال�سركة  مبيع�ت  �ستت�ثر  كم� 
التي �ستلحق به� عقب وقوع ح�دث �سببه ال�سذاجة والته�ون في 
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تن�ول �س�أن ال�سالمة، ول يفوتن� ذكر تك�ليف اإ�سالح�ت الأ�سرار 
وعوازل  واأبواب  واأر�سي�ت  طالء  و  جدران  من  ب�لموقع  الع�مة 
وفوا�سل ودواليب واأرفف واأ�سقف واإع�دة ت�أهيل اأنظمة الإ�س�ءة 
والإمداد الم�ئي والمج�ري والأث�ث والحوا�سيب وكوا�سف الحريق 
واأنظمة الإنذار المبكر والإطف�ء التلق�ئي ولوح�ت التحكم الت�بعة 
له� وك�ميرات المراقبة حيث يمثل مجموعه� مب�لغً� م�لية ه�ئلة، 
اأي�سً� هن�ك تك�ليف تعوي�س�ت الأ�سرار داخل و خ�رج الموؤ�س�سة 
من اإتالف لمب�ني الغير اأو نفوق حيوان�ت اأو تلف زراعة ب�سبب 
التلوث وكمث�ل لذلك نذكر الخ�س�ئر التي تكبدته� �سركة يونيون 
ك�رب�يد الأمريكية الم�لكة لم�سنع بوب�ل للمبيدات الح�سرية في 
 300،000 على  فق�سى  ال�سي�نيد  غ�ز  منه  ت�سرب  والذى  الهند 
المعنية  ال�سركة  اأن  نالحظ  حيث  �س�ع�ت  ب�سع  خالل  �سخ�سً� 
قد تحملت الجزء الأكبر من تعوي�س�ت ال�سح�ي� 60،000 دولر 
ب�سروط  بالإلتزام  لإخاللها  وذلك  م�ساب   اأو  متوفي  كل  عن 
وترتيب�ت ال�سالمة المتفق عليه� فيي بولي�سة الت�أمين فتكبدت 
)Union Carpid( ب�سبب هذا الإهم�ل خ�س�ئرًا م�لية ب�هظة 
اأرهقته� لع�سرات ال�سنين واأ�س�ءت ل�سمعته� التج�رية اأيم� اإ�س�ءة 

في �سوق الكيم�وي�ت على م�ستوى التج�رة الدولية.
والمح�مين  والمح�كم  للق�س�ء  من�سرف�ت  الأمر  يتطلب  وربم� 
من  الم�ستقدمين  اأو  المحليين  بخبرائه�  الق�نونية  واللج�ن 
الق�ساط  زيادة  من  منا�ص  ل  الخ�سائر  هذه  كل  وبعد  الخارج 
اأو  الكبيرة  الحوادث  بعد  الت�أمين  �سركة  قبل  من  ال�سهرية 
ال�سغيرة و ذلك لإرتف�ع درجة المخ�طرة ب�لت�أمين على �سركة 

ذات �سوابق اأو معروفة ب�لإهم�ل وتكرار الحوادث.
�س�أن ال�سالمة كغيره من ال�سئون ينبغي اأن يدار وفقً� للمنظومة 
العلي�  لالإدارة  الملزمة  ب�ل�سي��س�ت  فيبداأ  الحديثة  الإدارية 
الأداء  وتدريب على  مواد  الآمن من  العمل  كل متطلب�ت  لتوفير 
  Active( والتف�علية  الأ�سيلة  الإجراءات  اأف�سل  وعلى  الآمن 
على  المح�فظة  بمتطلب�ت  يفي  بم�   )Reactive - Proactive
�سالمة الب�سر والموارد ومن تقييم�ت مثلى لكل اأنواع المخ�طر 
كذلك  منه�،  الوق�أية  وطرق  به  المتعلقة  اأو  لالإنت�ج  الم�س�حبة 
يت�سمن  الذي  التخطيط  الحديثة  الإدارية  المنظومة  تت�سمن 
الجاهزية  �سروط  وتهيئة  الح�سبان  في  الإحتمالت  كل  و�سع 
الطويل  المدى  على  المحتملة  التغييرات  ك�فة  لمواجهة  المثلى 
التنفيذ  مرحلة  وهي  للغ�أية  ه�مة  خطوة  ذلك  وتلي  والق�سير، 
هند�سية  حلول  من  الإمك�ن�ت  ك�فة  له�  فت�سخر  الت�سغيل  اأو 

الإعتب�ر  في  فتو�سع  العمل  اأثن�ء  المخ�طر  من  للتقليل  واإدارية 
الميك�نيكية  ومخ�طره�  المختلفة  المن��سط  لم�س�كل  حلوًل 
والفيزي�ئية والكيمي�ئية والبيولوجية والإيرغونومية التالوؤم بين 
الإن�س�ن وم� يحيط به من موجودات واآلت وم�س�ح�ت(، وت�أتى 
لتحقيق  المثلى  ب�لقيم  الح�لية  النت�ئج  لمق�رنة  القي��ص  مرحلة 
 )KPI الأداء  موؤ�سرات  فت�أتي  ال�سي��س�ت  في  المبينة  الأهداف 
العن��سر  وتركيزات  الو�سيكة  والحوادث  الحوادث  ك�إح�س�ءات 
والتذمر  الغي�ب  ومعدلت  الم�كين�ت  دوران  و�سرع�ت  ال�س�رة 
والإ�ستق�لت وال�سك�وى والأمرا�ص والأعط�ل وغيره� لتمثل في 
وفقً�  وف�عليته�  ال�سالمة  لنظم  حقيقيً�  تقييمً�  المط�ف  اآخر 
لنت�ئج الفحو�س�ت والإح�س�ءات، تعقب ذلك مرحلتي المراجعة 
جدوى  ومعرفة  الدقيقة  التف��سيل  ك�فة  لإختب�ر  والتدقيق 
مراحل  من  مرحلة  كل  في  ح�ليً�  المت�حة  ال�سالمة  ترتيب�ت 

الإنج�ز ومق�رنته� ب�لأهداف المو�سوعة.
تخلف  التي  الكوارث  معظم  اأن  اإلى  النظر  لفت  المهم  من 
ا�سرارًا ف�دحة قد يكون �سببه� ح�لة غير اآمنة اأو ت�سرف غير 
ت�سبب  اأو م�س�حبة  اأ�سيلة  اآمنة هي ظروف  الغير  والح�لة  اآمن 
الع�مل  تدريب  �سعف  مثل  الخ�س�ئر  ذات  والكوارث  الإ�س�ب�ت 
على فنون التطبيق الآمن والت�سرف الأمثل في ح�لت الطوارئ 
مثل �س�ئق الكالرك )الرافعة ال�سوكية( ففي ح�لة �سعف تدريبه 
يت�سبب في  اأو  اإ�سقاط مواد ذات قيمة من عل  يت�سبب في  ربما 
اإ�س�بة غيره، وربم� تكون مجرد عدم اإ�ستواء الأر�سية والتي ربم� 
واقي من  توفير  اأو عدم  �سقوطهم  اأو  الع�ملين  تعثر  في  تت�سبب 

..)Guard( العن��سر الدوارة مثل ال�سيور والترو�ص
اأم� الت�سرف غير الآمن فهو مخ�لفة لالإجراء الآمن المتع�رف 
بحجة  الأعم�ل  لإنج�ز  المقرر  ب�لت�سل�سل  الإخالل  مثل  عليه 
مثل  الإحترازية  ب�لإجراءات  الإلتزام  اأوعدم  الوقت  اإخت�س�ر 
ف�سل التي�ر الكهرب�ئي عند الإ�سالح�ت اأو اإ�سالح الم�كينة دون 

اإيق�فه� اأو بدون ت�أمين اإع�دة دورانه� عن طريق الخط�أ.
اأن  مف�ده�  ه�مة  حقيقة  اإلى  نخل�ص  التطواف  هذا  خت�م  في 
الأعم�ل التي ل ت�ست�سحب متالزمة الت�أمين وال�سالمة تج�زف 
ف�لحظ  مج�زفة  اأيم�  اأمواله�  بروؤو�ص  وربم�  واأرب�حه�  ب�سمعته� 
بهذه  المته�ون  حليف  يكون  لن  دومً�  عليه  نعتمد  الذي  الخ�رق 
المف�هيم في كل مرة ودونكم حوادثً� وقعت في بع�ص المرافق 
الأعوام  خالل  بالدن�  في  الكبرى  وال�سن�عية  الإ�ستثم�رية 

الأخيرة كبدت اأ�سح�به� خ�س�ئرًا تفوق كل خي�ل.
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الق�عدة الأ�س��سية لوجود اأي خدمة اأو �سلعة ومن بينه� خدم�ت الت�أمين واإع�دة الت�أمين هي وجود من 
يحت�ج اإليه�، بمعنى اآخر خدمًة لح�جي�ت الإن�س�ن )وجود زب�ئن(، كم� اأن على الدولة توفير الخدم�ت 
التي من �س�أنه� التطوير والنهو�ص ب�لأن�سطة التي يم�ر�سه� غ�لبية مواطنيه�، اإل اأن هذه الق�عدة م� 
ب�آلة الإعالن  اأ�سبحت الخدم�ت وال�سلع تفر�ص فر�سً�  اأن  التي يبنى عليه�، بعد  الثوابت  ع�دت من 
والدع�ية - في بع�ص الأحي�ن - اأو بق�نون كم� يحدث لت�أمين ال�سي�رات الإلزامي في ال�سودان )�سي��سة 
الأمر الواقع(، وب�لت�لي عندم� ت�سمع كلمة ت�أمين يتب�در الى الذهن مب��سرة ت�أمين ال�سي�رات، فيم� 
اأن هن�ك اأن�سطة اإقت�س�دية يم�ر�سه� اأكثر من )70%( من ال�سك�ن ل تجد هذه الو�سعية وهي ت�ستحق 

هذا... ال وهي الزراعة.
حجم  اأن  اإل  غيره�  على  ولي�ص  الزراعة  على  مبني  وم�ستقبله  زراعي  بلد  يعد  ال�سودان  اأن  وبم� 
الإكتت�ب في هذا القط�ع �سئيل، كم� اأنه وظف في من�طق محددة وم�س�ريع مخت�رة من غير تعميم 
على المزارعين ك�فة بح�سب�ن اأن هن�ك تج�هل ت�م للزراعة التقليدية والتي هي اأ�س��ص الزراعة في 

ال�سودان.
نعلقه  بل  بمفرده�  ذلك  فعل  ت�ستطيع  ل  لأنه�  الت�أمين  �سرك�ت  على  نعلقه  ل  الكبير  الق�سور  وهذا 
الزراعة  الت�أمين على  بـ )70%( من مب�لغ  ت�س�هم  اأن  المفتر�ص  والتي من  والحكوم�ت  الدولة  على 
اإ�ستقرار الو�سع،  اإلى م� دون )30%( ح�ل  ب�عتب�ره� الم�ستفيد الأول، ثم تح�ول خف�ص الم�س�همة 
هي  الزراعة  على  الت�أمين  مخ�طر  اأن  العلم  مع  ال�سي�رات  على  ك�لت�أمين  الزراعي  الت�أمين  واأ�سبح 
الأعلى، واأن المخ�طر التي تغطيه� هي كثيرة ومتنوعه من بينه� الغرق ب�سبب ال�سيول والفي�س�ن�ت 
والإجه��ص  والنفوق  والحرائق  والأمرا�ص  والآف�ت  توزيعه�  �سوء  اأو  الأمط�ر  اإنعدام  ب�سبب  والعط�ص 

للموا�سي وغيره� من المخ�طر.
في  للمحا�سيل  الم�سدرة  الكلية  الأق�ساط  من   )%50( ب�سداد  التزمت  الدولة  اأن  من  وب�لرغم 
القط�ع�ت ك�فة في الموا�سم من 2002م – 2007م بل واأن�س�أت �سندوق درء المخ�طر ودعم الت�أمين 
الزراعي في نه�ية 2003م، لت�سجيع ودعم �سرك�ت الت�أمين وتحقيق ا�ستقرار للمنتجين وغر�ص روح 
التك�فل بين المزارعين وتطوير القط�ع بنقل التق�ن�ت الحديثة، اإل اأن ذلك لم يحفز �سرك�ت الت�أمين 
للدخول في الت�أمين الزراعي بجدية وم� زالت هن�ك �سركة اأو �سركتين فقط هي التي تقدم خدم�ت 

الت�أمين الزراعي وب�لت�لي ل ت�ستطع تغطية هذا القط�ع الذي ينت�سر في كل ولي�ت البالد.
ومعلوم لدى الجميع ب�أن الت�أمين الزراعي مهم جدًا اإذا اأردن� اأن نوؤ�س�ص لنه�ستن� الزراعية واأن تكون 
لن� اإ�سه�م�تن�، وهو القط�ع الذي تهتم بت�أمينه الدول العظمى ك�لولي�ت المتحدة المريكية والي�ب�ن 

والهند واإيران وبدعم مب��سر من حكوم�ته� ول ت�س�وم فيه.
بج�نب  ال�سودان  في  الت�أمين  �سرك�ت  اإهتم�م�ت  ق�ئمة  على  الزراعي  الت�أمين  تطبيق  اأوان  اآن  فقد 
مطلوبية توفير ت�سهيالت من الموؤ�س�س�ت الم�لية ك�لم�س�رف ووك�لت التمويل الزراعي م�ستفيدين 

في ذلك من التجربة والمم�ر�س�ت ال�س�بقة.

الت�أمين الزراعي... 
الأر�ض وال�شقي�

د.  �أنور �سمبال
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وحر�سً�  قوية  رغبة  هن�ك  اأن  ويالحظ   
ال�سرك�ت  من  العديد  قبل  من  �سديدًا 
والموؤ�س�س�ت، لتكون له� م�س�ركة اجتم�عية 
مقدرة من خالل بع�ص الأن�سطة والبرامج 
تنق�سه�  ولكن  المجتمع،  به�  تخدم  التي 
الروؤية الوا�سحة لتج�سيد هذه الرغبة على 
التفكير  اإط�ر  من  واإخراجه�  الواقع  اأر�ص 
خطة  �سمن  وو�سعه�  العمل،  اإط�ر  اإلى 
محدد،  زمني  بجدول  مرتبطة  تنفيذية 

واأهداف �س�مية ي�سعر به� المواطن.
وقد تعددت الم�سطلح�ت المتعلقة بمفهوم 
مواطنة  ومنه�  الجتم�عية،  الم�سوؤولية 
التك�فل  الأخالقية،  وال�سرك�ت  ال�سرك�ت، 
الجتم�عي...الخ، وعند البحث في تعريف 
هن�ك  اأن  نجد  الجتم�عية  الم�سوؤولية 
العديد من التعريف�ت الخ��سة ب�لم�سوؤولية 
وجه�ت  ب�إختالف  تختلف  الجتم�عية 

الم�سوؤولية  هذه  �سكل  تحديد  في  النظر 
منه� تعريف هولمز الذى يرى اأنه� التزام 
الذي  المجتمع  تج�ه  الأعم�ل  من�س�أة  على 
في  الم�س�همة  وذلك عن طريق  فيه  تعمل 
الجتم�عية  الأن�سطة  من  كبيرة  مجموعة 
الخدم�ت  وتح�سين  الفقر  مح�ربة  مثل 
فر�ص  وخلق  التلوث  ومك�فحة  ال�سحية 
والموا�سالت  الإ�سك�ن  م�سكلة  وحل  عمل 

وغيره�.
اأم� البنك الدولي فيعرفه� على اأنه� اإلتزام 
ب�لم�س�همة  التج�رية  الن�س�ط�ت  اأ�سح�ب 
العمل  خالل  من  الم�ستدامة  التنمية  في 
مع موظفيهم وع�ئالتهم والمجتمع وبذلك 
الخيري  العمل  من  اأعمق  مفهوم  فهي 
الم�سوؤولية  تحمل  اأ�سك�ل  اأحد  يعتبر  الذي 
واإ�سب�ع  ل�سد  الموجه  العط�ء  على  ويعتمد 
اإحتي�ج�ت اآنية في حين تتمحور الم�سوؤولية 

المسؤولية المجتمعية 
في شركات التأمين

محمد خليفة �سديق

�لم�سوؤولية  �لتجارية م�سطلح جديد يطلق عليه  و�لموؤ�س�سات  �ل�سركات  بين  �ساع 
هذه  بع�ش  به  تقوم  عما  يختلف  حديث  م�سطلح  وهو  لل�سركات،  �لجتماعية 
)�لأعمال  م�سمى  تحـت  تقع  كانـت  �أن�سـطة  من  �ل�سابـق  في  و�لموؤ�س�سات  �ل�سركات 
�أثر  لها  �جتماعية  �أعماًل  لت�سبح  �لمنح  �أو  �لتبرعات  وذلك من خالل  �لخيرية(، 
لقطاع محدود من  �أو م�سكالت  م�سكلة  وت�سهم في معالجة  �لمجتمع،  في  و��سح 

�لمو�طنين، ولها �سفة �ل�ستمر�رية و�لديمومة.
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الجتم�عية حول العط�ء من اأجل تحقيق التنمية الم�ستدامة، اأي 
اأنه� خطط وبرامج طويلة الأمد بحيث تترك اأثرًا اإيج�بيً� وا�سحً� 
الآث�ر  العتب�ر  بعين  الأخذ  وتتطلب  والمجتمع،  الفرد  حي�ة  في 
اتخاذ  منذ  والبيئة  المجتمع  على  الموؤ�س�سة  لن�ساط  الخارجية 

القرار.
الجتم�عية  الم�سوؤولية  على  الآن  يطلق  البع�ص  اأ�سبح  وقد   
الب�حثين  بع�ص  يقترح  بينم�  المجتمعية،  الم�سوؤولية  م�سطلح 
اإلى  الجتم�عية  الم�سوؤولية  م�سطلح  تحويل  والمتخ�س�سين 
نوعً�  الأول  الم�سطلح  يت�سمن  حيث  الجتم�عية،  ال�ستج�بة 
لتحمل  ح�فز  اأو  دافع  وجود  الث�ني  يت�سمن  بينم�  الإلزام،  من 
الم�سوؤولية الإجتم�عية، وب�لرغم من تعدد هذه الم�سطلح�ت اإل 
اأنه� في النه�ية تن�سب على م�س�همة ال�سرك�ت والموؤ�س�س�ت في 

تحمل م�سئولي�ته� تج�ه اأ�سح�ب الم�س�لح المختلفين.
و�سرك�ت الت�أمين واإع�دة الت�أمين ب�ل�سودان كجزء من منظومة 
ت�سهم  اأن  له�  بد  ل  ك�ن  ال�سودان  في  الع�ملة  المهمة  ال�سرك�ت 
بجعل مقدر في الم�سوؤولية المجتمعية، وقد ك�ن ل�سركة الت�أمين 
جيد  هو  بم�  للقي�م  المج�ل  هذا  في  ال�سبق  ق�سب  ال�سالمية 
مع  يتفق  وبم�  الإ�سالمية،  ال�سريعة  مب�دئ  اإلى  ا�ستن�دًا  ومفيد 

وجهة النظر التي تقدم النفع الع�م في الُمجتمع.
الإقت�س�دية  الأعم�ل  من  ب�عتب�ره  الإ�سالمي  الت�أمين  فمج�ل 
والمجتمع  الوطن  تنمية  في  دورًا  يلعب  اأن  ُيمكنه  الم�سوؤولة 
الجتم�عية  العدالة  مب�دئ  اإلى  ا�ستن�دًا  وذلك  والقت�س�د 
مج�لت  ال�سالمية  الت�أمين  �سركة  تعدت  كم�  والم�س�واة، 
للم�سوؤولية  برامج  لت�سميم  التقليدية  المجتمعية  الم�سوؤولية 
الجتم�عية لل�سركة توفر فوائد طويلة الأمد للمواطنين والمجتمع 
المحلي، ومن اأبرزه� ج�سر الم�س�ة بمنطقة ابو �سعد ب�أم درم�ن، 
وهن� ت�سهم ال�سركة في الحف�ظ على اأرواح المواطنين وت�سهيل 
الوطنية  للع��سمة  لم�سة جم�لية  واإ�س�فة  المرور  اإن�سي�ب حركة 

اأم درم�ن.
اإن الم�سوؤولية الجتم�عية، اأ�سبحت اليوم تحظى ب�هتم�م رفيع 
م�ستوى  من  التح�سين  على  تعمل  لكونه�  الجميع  من  الم�ستوى 
اأو  �سركة  لأي  فيمكن  المجتمع،  برف�هية  والرتق�ء  المعي�سة 
من  المجتمع  في  نج�حه�  فر�ص  لتعزيز  ت�سعى  اأن  موؤ�س�سة 
المجتمعية،  الم�سوؤولية  خالل زي�دة الهتم�م بعر�ص دوره� في 

ت�سجيع  الجتم�عي، مع  الدور  لهذا  مب�لغ مقدرة  واأن تخ�س�ص 
المب�درات والم�س�ريع المبتكرة لجعل هذا الدور مقبوًل وممثاًل 
ببرامج  النهو�ص  اأجل  ومن  ال�ستمرارية،  بط�بع  تت�سم  بجهود 

الم�سوؤولية الجتم�عية، وتحقيق الأهداف المن�سودة منه�.
كل  داخل  تنظيمية  جهة  لتحديد  وا�سحة  الح�جة  اأن  لي  ويبدو 
المنظمة  والقوانين  والت�سريع�ت  التنظيم�ت  بو�سع  تعنى  �سركة 
لأعم�ل وتوجه�ت الم�سوؤولية المجتمعية، للتغلب على الزدواجية 
والبرامج  الجتم�عية،  الم�سوؤولية  برامج  بين  فيم�  والت�س�رب 
مم�  الطوعي،  ب�لعمل  اأو  الخيري،  ب�لعمل  المرتبطة  الأخرى 

�سيحقق الأهداف المن�سودة من ذلك النوع من البرامج.
الرع�ية  وزارة  مثل  ال�سلة  ذات  والجه�ت  للدولة  ينبغى  كم� 
الت�أمين  و�سرك�ت  الم�س�رف  واإتح�دات  الإجتم�عي  وال�سم�ن 
وغيره� العمل على ابتك�ر �سي��سة تحفيز لل�سرك�ت المتميزة في 
التن�ف�سية  اإذك�ء  بهدف  الجتم�عية،  الم�سوؤولية  عمل  مج�لت 
الم�سوؤولية  عمل  ومج�لت  نط�ق�ت  في  للتو�سع  ال�سرك�ت  بين 
برامج  لديه�  التي  والموؤ�س�س�ت  ال�سرك�ت  واإ�سدار  الجتم�عية، 
التي  البرامج  نوعية  تو�سح  دورية  لتق�رير  اجتم�عية،  م�سوؤولية 
في  بم�  تحققت،  التي  والإنج�زات  واأهدافه�  تنفيذه�  تبنت 
تحفيز  بهدف  وذلك  المتحققة،  والفوائد  المن�فع  اإي�س�ح  ذلك 
الم�سوؤولية  عمل  مج�لت  في  تج�رب  خو�ص  على  الآخرين 
الجتم�عية  الم�سوؤولية  ثق�فة  غر�ص  الأخير  وفي  الجتم�عية، 
لدى جميع اأفراد المجتمع بمختلف فئ�ته وم�ستوي�ته ولي�ص فقط 
لدى ال�سرك�ت ومنظم�ت الأعم�ل، بحيث يمكن من خالل ذلك 
في  دوره�  وتفعيل  الجتم�عية  الم�سوؤولية  اأعم�ل  حجم  تعظيم 

التج�ه ال�سحيح.
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م� وراء الأكمة

�سمو �لأمير عمرو محمد �لفي�سل �آل �سعود
ود. كمال جاد كريم مدير �سركة �لتاأمين �لإ�سالمية 

يتبادلن هم�ساً وجهر�ً حديث �لر�سا و�لإنجاز بمنا�سبة �إفتتاح برج 
�ل�سركة بال�سناعات - مايو 2014م



الأدب  تطوير  عن  لمح��سرة  الترابي  الدين  ع�س�م  الأ�ست�ذ  دع�ني 
النيل،  بكلية  والط�لب�ت  الطالب  من  لمجموعة  قّدمه�  ال�سعبي، 
من  الن�جحة  المح�ولت  اإحدى  ومو�سوعه�  المح��سرة  اأن  ويبدو 
اإدارة الج�معة لربط الطالب ب�لأر�ص، والأر�ص التي اق�سده� هن�، 
والعالق�ت  العي�ص  طرائق  ولكنه�  الن��ص،  عليه�  م�  فقط  هي  لي�ست 
الحيوان،  و�سلوك  الحي�ة  وا�سلوب  الطبيعة  ومظ�هر  الإجتم�عية 

وحركة الكواكب وغيره� من المج�لت حول الن�س�ن ال�سوداني.
ع�س�م ذاكرة حية لأدبن� ال�سعبي قديمه وجديده، وهو اإلى ذلك ع��ص 
حي�ة البدو والع�ريب اآكلهم و�س�ربهم وخ�لطهم ون�سج معهم عالق�ت 
عن  وا�سع�رهم  الأدبية  مروي�تهم  وحفظ  ومتوا�سلة  حية  اإجتم�عية 
يرويه  فيم�  فك�ن  والقراءة،  الكتب  طريق  عن  ولي�ص  التلقي  طريق 
عن �س�لفيهم وطريقة نطقه للكلم�ت اقرب الى ال�سواب اإن لم يكن 
ع�س�مً�  ف�إن  الموروث  هذا  تلقيه  الى  واإ�س�فة  بعينه،  ال�سواب  هو 
ذلك  في  وله  )الدوبيت(  طريقتهم  على  القري�ص  نظم  يجيد  ممن 
ق�ل  الع�س�مي  الم�سلك  هذا  ومج�راة..وعن  ومط�رح�ت  مج�دع�ت 

احدهم:
ت�سلم ي� ع�س�م ودالترابي الق�رح

ط�سيت ب�لخال �س�حبت ال�سنين الج�رح
لزمت التلوب م� ن��ص رقي�ص وم�س�رح
ي�ت من ق�م �سعر �سفن�ك ليهو مط�رح

م�سدار  ذكر  على  ي�أتي  ان  تلك  مح��سرته  في  لع�س�م  بد   ل  ك�ن 
ال�سيد ال�سهير للحردلو الذي يمثل مرتكزا مهم� لمن اراد ان يقف 

بثب�ت ور�سوخ على هذا العلم والفن:
ال�سم خوخت بردن لي�لي الحرة

والبّراق برق من مين� ج�ب القرة
�سوف عيني ال�سقير بي جن�حو كفت الفرة

تلق�ه� ام خدود الليلة مرقت بّره
والجغرافي�  اللغة  عوالم  في  ليطوف  لع�س�م  من��سبة  الم�سدار  ك�ن 
والت�ريخ وعلم الأحي�ء، حّدثن� عن الترخيم في مفردة ال�سم�ص ال�سم( 
والترخيم مم� درج عليه العرب في القديم والحديث، و�سرح مفردة 
ف�ج�أني  ع�س�م�  ولكّن  �سعفت،  تعني  انه�  اظن  كنت  التي  خوخت 
وا�س�ر  ف�كهة،  ولي�ست مجرد  األوان  هي  والبرتق�ل  الخوخ  ان  ب�لقول 
اللون الخوخي،  اأو  اأنه� اخذت لون الخوخ  اإلى ان كلمة خوخت تعني 
واإن  المغيب،  نحو  واإتج�هه�  ال�سم�ص  �سعف  اإلى  اإ�س�رة  اأي�سً�  وهي 

ك�ن المعنى م�سترك� بين م� كنت اعتقده وبين م� ق�له ع�س�م، اإل ان 
ع�س�مً� �سلك له طريق� وعرًا ل ي�سلكه اإل الخريت الم�هر.

في  ال�سعبي  الأدب  من  الحديثة  الن�س�ق  على  ع�س�م  اتي  وبعده� 
مختلف المج�لت فج�ء بمث�ل لالأ�ست�ذ عالء الدين اأحمد على ب�سير 
بك كمب�ل، وج�ء ب�أخري�ت لل�س�عر محمد �سريف العب��سى و ال�س�عر 
محمد ود ال�سلهمة الفنجرى(،وال�س�عر عبداهلل ود حمد ود �سورانى، 

و ال�س�عر الطيب ح�ج عبدالق�در. 
يقراأ  وع�س�م  القلوب  ووجفت  الموت  ورنة  ب�لرهبة  ال�س�لة  امتالأت 
مرثية ال�س�عر علي ابراهيم عكير الم�سهور بعكير الدامر وهو يرثي 

�سديقه محمد علي بك ب�سير كمب�ل، ا�سمعه يقول:
حلفــ�ية الملوك الليلة وينو حفيــــدك

ود البيه البريد ال�سيــف قدر م�بريدك
في كوم الرمــــ�د الليله غت�ســي اإيـــدك

ام�سحي جبهتك وبي فروة اأربطي جيدك
اأو ا�سمعه يقول

فحــل بــقر الجوامي�ص الموؤمــــنة ت�يتو
م�لنت من المــر�ص البع�ســي قن�يتـــــــو

وكت خبرو اإنطلق وا�سح�بو �سمعو نه�يتو
بي جنح�ت �سقور مخلوعة كب�سو �سرايتو

ويختم بح�سرة ت�سل ب�لم�ستمعين ذروة التداعي لجالل الم�سهد
بقين� وراك مثل ف�قــــد الأهل والخبــرة
وبقت القعـــدة مكروهة وقبيحة وعبـرة

جرح الفرقة م�تقول ي� اب �سوالف ببرة
ج�ري نزيف وموتـك فيه ط�عــــن اإبرة

 في موت واحد وفي موت الجملة والمجموعة
وموتك موت قبيلة عظيمة �س�وية �سمــــوعة
�سخــ�سك ديمـــة في عيني وج�رية دمــــوع�
وفي اأ�سنـــي ون�ستك و�سحكتك م�سمــــوعــة

اتيحت لي فر�سة للتعقيب ف��ستح�سنت م�سلك الكلية في ربط الطالب 
ب�لمحيط الجتم�عي والثق�في، واقترحت على ادارة الكلية ان تفعل 
م� فعله ع�س�م الترابي: ان تنظم للطالب زي�رات لل�سهول ال�سرقية 
المع�ني  كل  الدوبيت  �سعراء  األهمت  التي  فهي  لل�سودان  الغربية  اأو 

الجميلة.

بقلم: م�لك محمد طه

حلفاية الملوك
�لليلة وينو حفيدك؟
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لدى  ال�سحية  الظروف  مخ�طر  �سد  الت�أمين  اأنواع  اأحد     هو 
ودعمه  وعالجه،  وت�سخي�سه  فح�سه  تك�ليف  وي�سمل  الفرد، 
عن  انقط�عه  بدل  تغطية  يت�سمن  قد  كم�  والج�سدي،  النف�سي 
لإي�س�ل  الطرق  اأحد  وهو  الدائم،  عجزه  اأو  معينة  لفترة  العمل 
الت�أمين  فل�سفة  وتقوم  والمجموع�ت،  لالأفراد  ال�سحية  الرع�ية 
الطبي على مبداأ تجميع المخ�طر، وتعني جمع مخ�طر الإ�س�بة 
وتق�سمه�  معينة  مجموعة  اأو  المجتمع  ت�سيب  التي  ب�لمر�ص 
الالزمة  الأموال  جمع  عبر  وذلك  مت�س�وي،  ب�سكل  الأفراد  بين 
على  توزيعه�  ثم  مت�س�وي،  ب�سكل  مجتمعة  المخ�طر  هذه  لعالج 
الأعب�ء  تخفيــف  اإلى  يوؤدي  مم�  للعالج  ح�جتهم  ح�سب  الأفراد 
والتك�ليف المترتبة عند مع�لــجة الح�لت المر�سية التي يتعر�ص 
لجميع  ال�سحية  الرع�ية  و�سول  وي�سمن  عليهم  الموؤمـــن  له� 
محت�جيه� مق�بل مبلغ ي�سير من الم�ل وث�بت يدفعه جميع الأفراد 

الم�ستركين ب�لت�أمين.
وهو بذلك نظ�م اإجتم�عي يقوم على التع�ون والتك�فل بين الأفراد 
الت�أمين  اأحدهم بمفـــرده، و�سرك�ت  لتحمل م� يعجز عن تحمله 
لتوفر مالذ  معلوم  اأجر  لق�ء  الخطر  توزيع  ال�ستف�دة من  تنظم 

اأف�سل لت�أمين رع�ية �سحية �س�ملة.

بد�يات �لتاأمين �لطبي:
الع�لم  م�ستوى  على  اإلزامي  طبي  ت�أمين  وثيقة  اأول  �سدرت 
دفع  على  العم�ل  العمل  اأرب�ب  واأجبر  1883م  ع�م  األم�ني�  في 
عقب  اأورب�  في  الت�أمين  تطور  مراحل  اآخر  وج�ءت  التك�ليف، 

ذات  لمواطنيه�  البلدان  اأت�حت  عندم�  الث�نية  الع�لمية  الحرب 
ففي  الت�أمين  ي�سملهم  لمن  توفره�  �سبق  التي  الطبية  الخدم�ت 
بالأق�ساط  تمويله  يتم  الذي  الوطني  النظام  يوجد  بريطانيا 
يمول  الأمريكية  المتحدة  الولي�ت  وفي  وال�سرائب،  الإلزامية 
النظ�م الحر المتبع عن طريق الت�أمين الخ��ص ويت�سمن اإختي�ر 
من  ع�لية  نوعية  يوفر  كم�  حرًا  اختي�رًا  والطبيب  التغطية  نوع 
الرع�ية لمن ي�ستطيع تحمل تك�ليفه� فقط، وفي الإتح�د الأوربي 
فاإن النظام مت�سل بالعمل والذي يمول باأق�ساط تاأمينية اإلزامية 
يجمع فيه� بين النوعية الجيدة وحرية الإختي�ر وبين الإن�س�ف 
اأحد  الطبي  الت�أمين  اأن  يعني  ل  هذا  المعقولة،لكن  والتكلفة 
اأحد الرف�هي�ت  خ��سي�ت الدول الغنية ف�لت�أمين الطبي لم يعد 
بل هو �سرورة واأ�س��ص لي�ص ل�سحة الأفراد بل المجتمع كله، ففي 
اأ�سم�ئهم  بت�سجيل  �سنة  كل  بداية  في  الموظفون  يقوم  ت�يالند 
ويتم  الرئي�سي،  المقدم  دور  تلعب  التي  الم�ست�سفي�ت  اإحدى  في 
عليهم  الموؤمن  الأ�سخ��ص  من  اإ�ستراك�ت  خالل  من  التمويل 
وهذا  الحكومة  ومن  العمل  �س�حب  ومن  الراتب(  من   %1.5(
وثيقة  اأول  ف�ن  العربي  ب�لع�لم  يتعلق  فيم�  اأم�  اإجب�ري،  النظ�م 
1957م  ع�م  ظهرت  الطبي  العالج  لت�أمين  العربية  ب�للغة  كتبت 
في م�سر بين ال�سركة المتحدة للت�أمين وبنك الإ�سكندرية، كم� 
للت�أمين  م�سر  �سركة  بين  الع�م  نف�ص  في  اأخرى  وثيقة  �سدرت 

و�سركة ا�سو�ست�ندر للخدم�ت البترولية.
المري�ص  بين  الم�لي  الع�ئق  زالة  اإ  الي  الطبي  الت�أمين  ويهدف 
وح�سوله على الخدمة الطبية، لتح�سين م�ستوى الخدم�ت الطبية 
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التأمين الطبي... 
              صحتك أواًل

م�سعب محمد عثمان
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المقدمة من خالل توفير م�س�در م�لية ث�بتة وم�ستمرة للم�س�همة 
في التنمية المجتمعية.

عنا�سر �لتاأمين �لطبي:
المنتفع: وقد يكون الفرد ب�سخ�سه عندم� ي�سترك في الت�أمين اأو 
مع ع�ئلته، كم� قد يكون العقد �سمن �سركة اأو موؤ�س�سة اأكبر، اإذ 
ي�سترك ال�سخ�ص مثال �سمن مجموعة الموظفين الموجودين في 

ال�سركة التي يعمل فيه�.
موؤ�س�سة الت�أمين: تكون حكومية مثل وزارة ال�سحة اأو خ��سة مثل 

�سرك�ت الت�أمين، اأو وك�لة دولية.
والذي  واأ�س�سه،  للت�أمين  الم�لي  القتط�ع  مقدار  يو�سح  العقد: 
بن�سبة معينة من  اقتط�عً�  ي�سمل  قد  ث�بت�، كم�  �سهري�  يكون  قد 
تك�ليف الإجراء الطبي عند حدوثه، مثل اأن يدفع الفرد 10% من 

ك�سف الطبيب، اأو 5% من ر�سوم الم�ست�سفي.
طبيعية التغطية: وت�سمل الأمرا�ص الم�سمولة ب�لعالج والإجراءات 
عملي�ت  تغطية  ترف�ص  الت�أمين  �سرك�ت  بع�ص  فمثال  المغط�ة 
على  اأي�س�  وينطبق هذا  تجميليً�،  اإجراء  وتعده  الب�سر  ت�سحيح 

عالج�ت تقويم الأ�سن�ن.
الحكومية  الموؤ�س�س�ت  يكون  قد  والذي  الطبية:  الرع�ية  مقدم 
تكون  وقد  ال�سحة  وزارة  وم�ست�سفي�ت  كمراكز  للحكومة  الت�بعة 
ذلك  ويعتمد  الخ��سة  ك�لم�ست�سفي�ت  خ��سة  �سحية  موؤ�س�س�ت 
على العقد الموقع بين الطرفين فمثاًل قد ي�سترط عقد التاأمين 
الطبي اأن يكون العالج فقط في الم�ست�سفي�ت الحكومية ول يغطي 

الم�ست�سفي�ت الخ��ص اأو العك�ص.

فو�ئد �لتاأمين �لطبي لالأطر�ف ذ�ت �لعالقة:
اإن الت�أمين الطبي فيه الحل لكثير من المع�سالت الطبية كم� اأن 
عليه، مرورًا بجه�ت  ب�لموؤمن  اإبتداًء  الأطراف  لك�فة  ف�ئدة  فيه 
ويمكن  والت�أمينية(  الطبية  الخدم�ت  بمقدمي  وانته�ء  العمل 

تلخي�ص ف�ئدة كل طرف فيم� يلي:
غير  اأو  ط�لبً�  اأو  ع�ماًل  اأو  موظفً�  ك�ن  �سواء  عليه  الموؤمن  اأوًل: 

ذلك(: 
يهدد  الذي  المر�ص  اأ�سبح  الطبية  الخدم�ت  كلفة  زي�دة  ومع 
بقدر  مع�ن�ة ج�سدية  يحمله من  لم�  ي�سكل همً�  ل  من�  واحد  كل 
من  العظمى  الأغلبية  بحمله�  ينوء  م�لية  اأعب�ء  من  يرافقه  م� 
العالج  تكلفة  بينم�  تراجع  قد  الدخول  م�ستوى  لأن  المواطنين 
اأبتلي  لمن  المت�حة  ف�لخي�رات  الطبي  الت�أمين  وبدون  تزايدت، 

بمر�ص م� محدودة و�سعبة.
جه�ت  ك�نت  �سواء  العمل  لجه�ت  الطبي  الت�أمين  فوائد  ث�نيً�: 

حكومية اأو خ��سة اأو مختلطة(: 

لموظفيه�  الطبي  الت�أمين  توفير  من  العمل  جه�ت  ت�ستفيد 
والع�ملين فيه� برفع الإنت�جية من خالل المح�فظة على �سحتهم 
بحجة  العمل  عن  النقط�ع  عن  الن�جمة  الخ�س�ئر  من  والحد 
وتعزيز  والع�ملين  للموظفين  الوظيفي  الر�س�  وتحقيق  المر�ص 
ارتب�طهم بجه�ت عملهم و�سعورهم ب�لإنتم�ء له� كذلك الت�أمين 
الطبي ي�س�عد جه�ت العمل على اأن توؤدي التزامه� نحو الع�ملين 

ب�سكل ع�دل ومن�سف.
ث�لثً�: فوائد الت�أمين الطبي لمقدمي الخدم�ت الطبية �سواء ك�نت 

م�ست�سفي�ت اأو اأطب�ء اأو �سيدلي�ت اأو مراكز ت�سخ�سيه(.
ي�ستفيد مقدموا الخدم�ت من تطبيق الت�أمين الطبي بزي�دة عدد 
المر�سى، حيث يحدث تدفق كبير للمر�سى لأن الجميع ي�سبحون 
ق�درين على مراجعة مقدمي الخدم�ت الطبية ب�أ�سع�ر زهيدة اأو 

مج�نً� - اأحي�نُ� - وذلك تحت مظلة الت�أمين الطبي. 
كم� اأنه في ح�ل وجود نظ�م للت�أمين الطبي ف�إن مقدمي الخدم�ت 
الطبية يكونوا اأكثر اإطمئن�نً� لأن الجه�ت الموؤمنة ق�درة على دفع 
اأية تكاليف مهما اإرتفعت، طالما اأنها �سمن ال�سروط التعاقدية. 

و ي�ستفيد اأي�سً� مقدمو الخدم�ت الطبية من تطبيق نظ�م الت�أمين 
الطبية  الخدم�ت  تقديم  على  ق�درين  ي�سبحوا  اأنهم  في  الطبي 
اأن  دون  المعروفة  الفنية  المع�يير  و�سمن  اخت�س��سه  في  كل 
الو�سع  بتذبذب  ت�أثر  ودون  للمري�ص  الم�دي  الو�سع  ي�ستوقفهم 

القت�س�دي من مري�ص لآخر، واأحي�نً� عند المري�ص نف�سه. 
رابعً�: المك��سب الوطنية المتحققة من خالل الت�أمين الطبي: 

زي�دة اإنت�جية الموارد الب�سرية، وزي�دة معدل النمو القت�س�دي. 
في  لتن�ف�سهم  والخ��ص  الع�م  الطبي  القط�ع  وتطور  و تن�مي 
الأجنبي  النقد  اإ�ستنزاف  والحد من  الموؤمنين طبيً�.  ا�ستقط�ب 
مزيد  اإلي  يوؤدي  مم�  الخ�رج،  في  العالج  نفق�ت  عن  الن�تج 
ي�سجع  الطبي  الت�أمين  اأنظمة  وجود  القت�س�دي.  النمو  من 
الم�ستثمرين في مزيد من ال�ستثم�رات الطبية الكبرى وب�لت�لي 

المزيد من النمو والتنمية للوطن.

�لأهمية �لجتماعية للتاأمين �لطبي:
الطبية  الخدم�ت  على  الح�سول  في  الفرد  حق  على  الت�أكيد 
وتحقيق العدالة والم�س�واة، و�سوًل اإلى الهدف الأ�س��سي المتمثل 
بين �س�حب  الم�س�ركة  مبداأ  وتعميق  للجميع،  ال�سحة  توفير  في 
يمثل  الطبي  الت�أمين  اأن  اإجم�ًل  القول  ويمكن  والموظف  العمل 
اإقت�س�دية واإجتم�عية وا�سعة  مج�ًل وتجربة ذات اث�ر ومدلولت 
لذا تتطلب العمل على تطويره� وتو�سيع ق�عدة م�ستركيه� �سم�نً� 

لتوفير خدم�ت ت�أمينية طبية مالئمة.
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الوثيقة تحــــــــــ�ور..
ن�ئب المدير لل�شئون الم�لية والإدارية والإ�شتثم�ر  ب�شركة الت�أمين الإ�شالمية

 رأس مال الشركة
 25 مليون  جنيه..

وار
ح

الدكتور �سالح ح�سيب
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حققت �صركة التاأمين االإ�صالمية في الع�صر �صنوات االأخيرة نمواً في االأق�صاط المكتتبة والفائ�ض، 
بو�سفك خبير�ً مالياً �لى ماذ� تعزى ذلك؟ 

 بنه�ية ع�م 2013م و�سل اإكتت�ب ال�سركة مبلغ 254.4 مليون جنيه �سودانى وقد 
ك�ن في ع�م 2003م 17.7 مليون جنية �سوداني بن�سبة نمو بلغت 1.337% وبلغ 
الف�ئ�ص في نه�ية 2013م مبلغ 24.2  مليون جنيه �سوداني وقد ك�ن في الع�م 
�سمعة  بج�نب  الوا�سح  الكبير  النمو  وهذا  جنيه،  مليون   0.25 مبلغ  2003م 
ال�سركة القوية في �سوق الت�أمين ت�سنده� المنهجية والعلمية في الإدارة وجهد 
الع�ملين الذي يعك�ص اإنتم�ئهم الك�مل لل�سركة وثقة المتع�ملين معه� واإ�سه�م 
�سوق  في  به�  والإرتق�ء  تطويره�  على  وحر�سهم  والمنتجين  والوكالء  الو�سط�ء 
ت�ستد فيه المن�ف�سة ويت�أثر ب�لمتغيرات الإقت�س�دية المختلفة داخليً� وخ�رجيً�، بج�نب 
هيئة  اإجتم�ع  به�  يخرج  التي  والتو�سي�ت  الإدارة   مجل�ص  ي�سعه�  التي  والخطط  ال�سي��س�ت 

الم�ستركين.

تحقيقها  �ل�سركة  �أعلنت  �لما�سي  مايو  في  عقد  �لذي   )34( رقم  �لم�ستركين  هيئة  �إجتماع  في 
لفائ�ش يتجاوز 24مليار جنية)بالقديم( كيف تم تحقيق ذلك؟ 

الف�ئ�ص الذي تحقق في نه�ية ع�م 2013م  بلغ 24.2 مليون جنيه �سوداني بزي�دة قدره� 8.3 مليون 
جنيه �سوداني عن ع�م 2012 م اأي بن�سبة زي�دة بلغت 52.2% وقد تم تحقيقه بتوفيق من اهلل تع�لى 

ثم بتك�مل عن��سر الإدارة والع�ملين و�سرك�ء العمل.

ماهي �آليات توزيع �لفائ�ش بال�سركة وماهي �سبل تطويرها؟ 
الو�س�ئط  في  لإ�ستالمه  عن  الإعالن  يتم  ال�سركة  من  الموزع  للف�ئ�ص  الم�ستركين  هيئة  ب�ج�زة   
الإعالمية، خ��سة ال�سحف اليومية ويتكرر الإعالن خالل ال�سنة حتى موعد اإنعق�د الإجتم�ع الت�لي، 
ويتم اأي�سً� اإ�سدار من�سور للفروع بمع�لجة الف�ئ�ص وفقً� لمتطلب�ت هيئة الرق�بة على الت�أمين، وقد 
عملت ال�سركة على الإ�ستف�دة من برن�مجه� التقني المتطور الذي يربط الرئ��سة بفروعه� واإداراته� 
المختلفة ب�سبكة واحدة في ح�س�ب الف�ئ�ص و�سهولة اإ�ستخراجه لعمالئه� عبر الفروع التي يتع�ملون 

معه�.

ياأتي هذ� �لحو�ر مت�سقاً مع  توجهات �لمجلة في �إ�ستنطاق �لإد�رة �لعليا ب�سركة �لتاأمين �لإ�سالمية و�إ�ستجالء حقائق ومو�قف �ل�سركة 
من ق�ساأيا �سوق �لتاأمين �ل�سود�ني �سيما و�أن �لكثير من �لمتغير�ت �لإقت�سادية توؤثر مد�ً وجذر�ً على قطاع �لتاأمين ومن ذلك �ل�سيا�سات 
�لنقدية و�لمالية للدولة �سيما قر�ر بنك �ل�سود�ن �لقا�سي باإيقاف تمويل �ل�سيار�ت، ومعالجات �سركات �لتاأمين في هذ� �ل�سياق ف�ساًل عن 
�لق�ساأيا �لكلية و�لجوهرية �لمت�سلة بالتخطيط و�إد�رة �لتاأمين، توجهنا باأ�سئلتنا �لى �لدكتور �سالح ح�سيب نائب �لمدير لل�سئون �لمالية 

و�لإد�رية و�لإ�ستثمار  ب�سركة �لتاأمين �لإ�سالمية  فاإلى م�سابط �لحو�ر:

 الشفافية وسرعة المعامالت...
سر موثوقية عالقتنا بعمالئنا
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�إ�سد�ر  مامدى  �سهولة وقيا�سية �إجر�ء�ت  
�لعمالء  و�سد�د مطالبات  �لتاأمين   وثائق  

بال�سركة ؟ 
 لل�سركة �سي��سة تعمل به� في الإ�سدار ونظ�م 
دون  المط�لب�ت  �سداد  في  ومتميز  محكم 

ت�أخير.

و�لتقنيات  و�لنظم  �ل�سيا�سات  لنا  �سف 
و�لمحا�سبي  �لمالي  �لنظام  في  �لمتبعة 

بال�سركة ؟
متقدم  اإلكتروني   برن�مج  ال�سركة  تمتلك 
المختلفة  واإداراته�  بفروعه�  الرئ��سة  يربط 
ب�إ�ستمرار  تطويره�  يتم  ح��سوب  �سبكة  عبر 
وتتولى اإدارته� كوادر موؤهلة وخبيرة في هذا 
تتميز  التي  الم�لية  الكوادر  بج�نب  المج�ل، 
به� ال�سركة   بم� ي�س�عد على اإدارة ح�س�ب�ت 
محكم  اإداري  نظ�م  ووفق  ب�سهولة  ال�سركة 
تتولي تطبيقة رئ��سة ال�سركة، وقد ك�ن لهذا 
القرارات  اإتخ�ذ  في  الكبير   الأثر  البرن�مج 
ال�سركة  موقف  ومعرفة  ال�سليمة  الم�لية 

الم�لي  في اأي وقت.

�أ�سدر بنك �ل�سود�ن في �سهر مايو �لما�سي 
قر�ر�ً ق�سى باإيقاف تمويل �ل�سيار�ت، علماً 
مثل  �ل�سيار�ت  تاأمين  �إكتتاب   �إجمالى  باأن 

�إكتتاب �سركات �لتاأمين  �كثر من 40%  من 
تقرير  بح�سب  2012م   للعام  بال�سود�ن 
كيف  �ل�سود�ني،   �لتاأمين  �سركات  �إتحاد 
تنظر لآثار هذ� �لقر�ر على �سركة �لتاأمين 

�لإ�سالمية؟ 
على  يوؤثر  القرار  هذا  اأن  فيه  ل�سك  مم� 
الإكتت�ب في �سوق الت�أمين ال�سوداني وال�سركة 
متع�ملين  ولديه�  كبيرة  ح�سة  فيه  تمتلك 
ال�سركة  خطط  ولكن  المج�ل  هذا  في  كب�ر 
اأن  وت�ستطيع  ب�إنتظ�م  مت�بعته�  وتتم  مرنه  
الإكتت�ب  معدلت  برفع  الآث�ر   هذه  تتخطى 

في اأق�س�م الت�أمين  الأخرى  ب�ل�سركة.

مالءتها  رفع  �لى  موؤخر�ً  �ل�سركة  �إتجهت 
�لمالية وزيادة �أ�سولها من خالل �لإ�ستثمار 
فل�سفة  ماهي  �لأبر�ج،  �سيما  �لعقاري 
مال  ر�أ�ش  يبلغ  وكم  ؟  ذلك  في  �ل�سركة 

�ل�سركة �لآن؟
يبلغ  المدفوع  الح�لي  ال�سركة  م�ل  راأ�ص 
في  ال�سركة  اتجهت  وقد  جنيه،  مليون   25
ال�سنوات الع�سر الأخيرة لالإ�ستثم�ر العق�ري، 
الإدارة  مجل�ص  من  ت�سجيعً�  ذلك  ووجد  
الت�أمين،  على  الرق�بة  هيئة  ومن  الموقر  
هذا  في  الإ�ستثم�ر  على  الع�ئد  فج�نب 

بمركز  تتمتع  ال�سركة  يجعل  ف�إنه  المج�ل 
العن��سر  من  تعتبر  واإحتي�طي�ت  قوي  م�لي 
للمتع�ملين  و�سم�ن  الت�سويق،  في  الأ�س��سية 
وفق  تتع�مل  التي  الإعتب�رية  الجه�ت  خ��سة 
الم�لية  القوائم  وتحلل  تقراأ  علمية  منهجية 

لل�سرك�ت قبل الدخول معه� في اأي تع�مل.

هذه  �ل�سركة  تفتتح  �سلة  ذي  منحى  في 
�لأيام برجها بمدينة �سنار �سمن منظومة 
وماهي  �لنقدية  قيمتة  تبلغ  فكم  �بر�جها، 
�لتي  و�لإ�ستثمارية  �لمعمارية  �لقيمة 
يمثلها �لبرج لمدينة �سنار و�لخدمات �لتي 

يقدمها ؟
ع�سرة  حوالي  ال�سوقية  �سن�ر  برج  قيمة  تبلغ 
جم�ليً�  بعدًا  اأ�س�ف  وقد  جنيه،  مليون 
للمدينة من الن�حية المعم�رية، كم� اأن اأهمية 
لإن�س�ء  ال�سركة  دفعت  التج�رية  المدينة 
اإ�ستثم�رية  فر�ص   البرج   ويتيح  البرج،  هذا 

لل�سرك�ت الكبيرة  في المدينة 

�لمالية  �ل�سركة  لعالقات  ماهوتو�سيفكم 
�سيما  و�لعالمي  �لإقليمي  �لمحيط  في 

�سركات �إعادة �لتاأمين؟
عالقة ال�سركة ب�لمعيدين في داخل ال�سودان 
م�سلحة  تحكمه�  ممت�زة  عالقة  وخ�رجه 
وتتميز  ب�إ�ستمرار  وتتطور  وتنمو  الطرفين، 
ب�لإ�ستقرار رغم المتغيرات الإقت�س�دية التي 

قد توؤثر على مثل هذه العالق�ت.

بين  �لعالقة  وتبادلية  موثوقية  �سر  ماهو 
�ل�سركة وعمالئها؟  

ال�سف�فية و�سرعة التع�مل والإهتم�م ب�لزبون 
في اأعلى درجة. 

باأي فئة نقدية تختتم هذ� �لحو�ر؟
قهقه �س�حكً�  ثم  اأردف  ق�ئاًل  اأب�سم  بورقة 
نقدية  من  فئة الـ 500 يورو  على  هذا الحوار 

اللطيف.

وار
ح
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خ��سة  و�سوارع  طرق  عالم�ت  ب�عتم�د  يق�سي  بمقترح  بريط�نية  ت�أمين  �سركة  تقدمت 
�س�ئقي  بين  الم�س�كل  من  للحد   - ال�سركة  �سع�ر   لون  وهو   - اللون  وردي  بطالء  للن�س�ء 
ال�سي�رات من الجن�سين، علمً� ب�أن تكلفة م�سروع كهذا ُتقدر بـ 880 مليون جنيه ا�سترليني، اأي 

حوالي ملي�ر ون�سف الملي�ر دولر.
 يذكر اأن �سركة )Sheilas’ wheels( للت�أمين ت�أ�س�ست في ع�م 2005، وُتعنى اأول بتوفير 
الحق�ئب  عن  تعوي�س�  ال�سركة  هذه  ت�سمن  المث�ل  �سبيل  اللطيف،على  للجن�ص  الخدم�ت 
ن�س�ء  ت�سكنه�  التي  ال�سقق  على  الت�أمين  خدمة  وتقديم  ال�سي�رات،  من  الم�سروقة  الن�س�ئية 

فقط.
اأكد وزير ال�سحة في حكومة ويلز في بريط�ني� �سرورة مراع�ة الن��ص لخي�رات اأ�سلوب 
ال�سحي،  الت�أمين  والمرا�ص لال�ستف�دة من مزاي�  للبدانة  يتركهم عر�سة  حي�تهم حتى ل 
وق�ل وزير ال�سحة م�رك دراكفورد اإن الن��ص بح�جة لتفهم عواقب البدانة وقد اأيد الوزير 
اأحد ال�سي��س�ت التي يتبعه� مجل�ص ال�سحة في مق�طعة ويلز ب�سرورة جعل ال�سخ��ص البدن�ء 
يح�سرون من�هج �سحية قبل اأن يتم و�سعهم في قوائم النتظ�ر للعالج وك�نت �سبكة )بي بي 
�سي( البريط�نية قد اأجرت ا�ستطالع� في ويلز ك�سف عن اأن 82 % من ال�سخ��ص يعتقدون 

في �سرورة تو�سيع تلك ال�سي��سة.
مج�نية   وثيقة   Evil Dead فيلم  م�س�هدة  من  الخ�ئفين  منحت  بريط�نية   �سينم�  دار   
ويتلقى  ال�سهيرة،  الرعب  اأفالم  اأحد   دخوله،والفيلم  على  لت�سجعيهم  الحي�ة  على  للت�أمين 
م�س�هدو الفيلم وثيقة ت�أمين ذهبية �ست�س�عدهم على تغطية تكلفة اإق�مة جن�زتهم في ح�لة 

وف�تهم من الرعب فعليً�.
يذكر اأن الفيلم يدور حول مجموعة من الأ�سدق�ء يتوجهون اإلى ك�بينة ن�ئية في منت�سف 
مخيفة  م�س�هد  في  ا�سطي�دهم  في  وتبداأ  تط�ردهم  �سيط�نية  قوى  ب�أن  ليف�جئوا  الغ�ب�ت 

ومرعبة. 
ق�م ملي�ردير امريكي م�سهور ب�لتوقيع على عقد ت�أمين على حي�ته بقيمة 201 مليون دولر 
حيث اإقتحم بهذا المبلغ ال�سخم مو�سوعة غيني�ص لالرق�م القي��سية ك�س�حب اأغلى ت�أمين 
على الحي�ة في الت�ريخ، حيث حطم رقم الممثل ال�سينم�ئي ال�س�بق ديفيد جيفن عندم� ق�م 
ع�م 90 بتوقيع عقد ت�أمين على الحي�ة بقيمة مئة مليون دولر ، ولم يتم الك�سف عن هوية 
الملي�ردير حتى الآن الذي ا�ستخدم عدة �سرك�ت ت�أمين للتوقيع على العقد لأن �سركة واحدة 

ي�ستحيل عليه� ت�أمين هذا المبلغ ال�سخم من الم�ل.

بقلم :زينب عبد�هلل  جاد�هلل 

لط�ئف وغرائب ت�أمينية
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�سركات �لتاأمين تعتبر من �لموؤ�س�سات �لمالية �لتي تخت�ش باإد�رة حركة �لأمو�ل 
ويطلق عليها �أحياناً )�لو�سطاء �لماليين( وت�سمل �لبنوك و�سركات �لتاأمين، حيث 
تتخذ من �لمال مجاًل �أ�سا�سيا للتعامل فتقوم بتجميع �لأمو�ل من حملة �لوثائق 
و حملة �لأ�سهم بغر�ش تكافلى �إجتماعي مع �هد�ف �إقت�سادية �أخرى، ولأن �سركات 
�لتاأمين تطلع بدور مهم في �لمجتمع و �لحياه �لإقت�سادية فاإن �لدولة تتدخل 
من جانبها لتنظيم �أعمال �ل�سركات عبر �لقو�نين و�لو�ئح  �لمنظمة للعمل �لتي 
توؤدي بدورها �إلى �إد�رة ر��سدة لالأمو�ل، ويتم ذلك في �ل�سود�ن عبر هيئة �لرقابة 

على �لتاأمين.
التغطيات في  و  المتعددة  الوثائق  اأ�صكال  و  التاأمين  �صركات  ون�صاط  اإن طبيعة   
�لفرق  �لإختالف ربما يكمن في  �أن  ��سا�سها ل تختلف من بلد لآخر كثير�ً غير 
بين )�لتاأمين �لتعاوني �لتكافلى( و �لتاأمين �لتجاري و �أي�ساًً في �لأهمية �لن�سبية 
لمكونات مو�رد �أمو�ل هذه �ل�سركات و�سيا�ستها �لإ�ستثمارية �لتي تهدف �إلى نماء 

�لأمو�ل وتحقيق عائد من �لإ�ستثمار بدرجة مخاطرة �أقل.
�لغالب  في  فهي  �ل�سركات  هذه  �أمو�ل  م�سادر  �أو  مو�رد  �إلي  هنا  �لإ�سارة  وتجب 

تتكون من �لتى:

- �أمو�ل و حقوق �لم�ساهمين: 
وهي را�ص الم�ل المدفوع والإحتي�طي�ت الراأ�سم�لية التي كونته� من الرب�ح المحتجزة 
لتدعيم مركزه� الم�لي اأو مواجهة اأي ظرف ط�رئ غير متوقع، نجد اأن هيئة الرق�بة 
على الت�أمين اأو�ست ب�أن ل يقل راأ�ص م�ل اأي �سركة ت�أمين عن مبلغ 10مليون جنيه 
اأن  الرغم من  على  اأو�س�عه� على ذلك،  لتوفيق  ال�سرك�ت  ودعت  فترة محددة  في 
راأ�ص الم�ل المدفوع يمثل ن�سبة �سئيلة من جملة حجم راأ�ص م�ل ال�سركة ال اأنه يمثل 

ه�م�ص الأم�ن الأخير لحملة الوث�ئق للح�سول على م�ستحق�تهم الت�أمينية.

- �أمو�ل حقوق حملة �لوثائق:
اأق�ساط التاأمين المتح�سلة من التاأمينات العامة وتاأمينات التكافل )تاأمينات  وهي 
مخ�س�ص  مثل  الفنية  والحتي�طي�ت  المخ�س�س�ت  في  اأي�سً�  تتمثل  و  الحي�ة( 

تطبيقات االستثمار
في شركات التأمين

اأنور محمود الطيب �س�لم
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وثائق  اق�ساط  من  المحتجزة  المبالغ  وهي  ال�سارية  الخطار 
الن�تجة  الخط�ر  لتغطية  ق�دمة  �سنوات  عن  مقدمً�  ومدفوعة 
في الم�ستقبل عن ا�سدارات هذا الع�م( و مخ�س�ص المط�لب�ت 
تحت الت�سوية يتكون هذا المخ�س�ص من الأموال المحتجزة عن 
الحوادث التي وقعت خالل ال�سنه الح�لية و لكنه� لم ت�سوى اأو لم 

ت�سدد بعد و�سيتم �سداده� في ال�سنه الم�لية الت�لية.

- اأموال غير مرتبطة بالن�صاط التاأمينى:
الديون  مخ�س�ص  مثل  فنية  الغير  الأخرى  المخ�س�س�ت  وهي 
الت�أمين  ل�سرك�ت  الم�ستحقة  المب�لغ  و  الم�سكوك في تح�سيله� 
واإع�دة الت�أمين و اأر�سدة الح�س�ب�ت الدائنة و الدائنون الخرون.

- �ل�ستثمار:
قدر  ت�سغيل  و  تخ�سي�ص  الت�أمين  �سرك�ت  نظر  وجهة  هو من  و 
من الموارد المت�حة لل�سركة، بغر�ص تحقيق فوائد م�ستقبلية مع 

تقليل المخ�طر الإ�ستثم�رية اإلى اأدنى حد ممكن.
مب�لغ  تجمع  ب�ل�ستثم�ر،  الت�أمين  �سرك�ت  اإهتم�م  اأ�سب�ب  من   
اللتزام�ت  ت�أتي  بينم�  ال�سركة  لدى  محددة  اأوق�ت  في  كبيرة 
مم�  تق�سر  اأو  تطول  الزمن  من  فترة  مرور  بعد  والمط�لب�ت 
اأي�سً�  ي�سمح ب��ستثم�ر هذه الأموال في تلك الفترة من الزمن، 
اأن  ال�سركة  على  يفر�ص  الت�سخم(  العمالت  تدهور  اإ�ستمرار 
تتجنب اآث�ره ب�إ�ستثم�ر النقدية المتوفرة اأي ان تحمى الأموال من 
الت�كل ونق�س�ن القيمة وا�س�فة عوائد جديدة ت�س�هم في تدعيم 
لالإ�ستثم�رات  الع�لية  العوائد  اأن  كم�  لل�سركة،  الم�لى  الموقف 
بتحويل  الت�أمين  �سرك�ت  تغري  الخ�رج  اأو  الداخل  في  �سواء 
اأن �سيولة الإ�ستثم�رات  الأموال الف�ئ�سة لديه� لالإ�ستثم�ر، كم� 
�سواء ودائع اأو اأ�سهم اأو �سندات حكومية اأي ق�بليته� للتحويل اإلى 
نقدية في اأي وقت، تغري ال�سرك�ت في الإ�ستثم�ر ق�سير الأجل 
وهي لغر�ص المح�فظة على الأموال وتنميته� لمق�بلة اللتزام�ت 
عن��سر  توفير  هي  والغ�ية  غ�ية،  ولي�ص  و�سيلة  ال�ستثم�ر  واأن 

ال�سيولة ب�لقدر والوقت المن��سب لاللتزام.
الت�أمين  �سرك�ت  فيه�  تدخل  التي  الإ�ستثم�رات  ت�سنيف  يمكن 
الى نوعين هم� ق�سيرة الأجل وهي تلك الإ�ستثم�رات التي يمكن 
ال�سركة  وتمتلكه�  �س�ئلة،  نقدية  اإلي  و�سهولة  ب�سرعة  تحويله� 
ع�دة بق�سد المت�جرة فيه� خالل ع�م واحد من امثلته� الودائع 

و�سه�دات �سه�مة. ام� النوع الث�نى اإ�ستثم�رات طويلة الأجل وهي 
وجيزة  فترة  في  �س�ئلة  نقدية  اإلى  تحويله�  ي�سعب  اإ�ستثم�رات 
اكثر من  لمدة  به�  الإحتف�ظ  بق�سد  ال�سركة  تقتنيه�  م�  وع�دة 
ور�ص  و  اأبراج  من  العق�رية  الإ�ستثم�رات  ا�سك�له�  ومن  ع�م 

وخالفه.
بع�ص  مراع�ت  من  لبد  ن�جح  ب��ستثم�ر  ال�سركة  تقوم  كى 
 )Liquidity( ال�سيولة الإ�ستثم�ر وهي  والمب�دئ في  الخ�س�ئ�ص 
الإلتزام�ت،  طبيعة  ح�سب  الإ�ستثم�رات  توزيع  يتطلب  حيث 
يوثر  مم�  الك�في  القدر  عن  الإ�ستثم�رات  تزيد  ال  مراع�ت  اأي 
لتوؤدي  المن��سب  القدر  عن  لتقل  واأن  الإلتزام�ت  تغطية  على 
ال�سم�ن   مراعة  يجب  كم�  الإ�ستثم�ر،  من  الع�ئد  اإنخف��ص  اإلى 
الوث�ئق  حملة  تخ�ص  الم�ستثمرة  الأموال  اأن  بمعنى   )Security(
لذا ك�ن من الملزم لل�سركة ب�أن ت�ستثمر هذه الأموال في اأوعية 
م�سمونة �سواء ك�نت محددة بوا�سطة �سلطة هيئة الرق�بة على 
اأي�سً�ً  ال�سركة،  قبل  من  اإدارية  داخلية  بقرارات  اأو  الت�أمين 
وذلك  الأخيرة  المرحلة  في  ت�أتى  وهي   )Profitability( الربحية 
بعد تحقق قدر كبير من ال�سيولة وال�سم�ن وهي بال�سك �سرورية 
الوث�ئق  حملة  توزيع�ت  وتغطي  الم�لي  ال�سركة  موقف  لتدعيم 

والأ�سهم.

�سركات  في  �لإ�ستثمارية  �ل�سيا�سة  على  �لموؤثرة  �لعو�مل 
�لتاأمين تتمثل في �لآتى:

الهيكل الم�لي لل�سركة و يق�سد به الن�سبة بين حجم اأموال   -
الم�س�همين وحجم اأموال حملة الوث�ئق و في الغ�لب حملة 
اأموال  تركيبة  واأي�س�  الأكبر  الن�سيب  اأ�سح�ب  الوث�ئق هم 
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الت�أمين�ت الع�مة والتك�فل )ت�أمين�ت الحي�ة( كل على حده 
وذلك لإختالف طبيعة التزام كل واحد عن الآخر.

ال�سرك�ت  مع  خ��سة  المن�ف�سة  الموؤثرة  العوامل  من  اأي�سً�   -
الم�لية الأخري في بع�ص اأوجه الإ�ستثم�ر �سواء في الأوراق 
الم�لية اأو الإ�ستثم�رات العق�رية حيث يجب مراع�ة العوائد 
اأن القوانين  والمخ�طر بم� ل يوؤثر على طبيعة الأموال كم� 
و اللوائح المنظمة لإ�ستثم�رات �سرك�ت الت�أمين توؤثر عليه� 
اللوائح  و  القوانين  هذه  اخذ  يجب  حيث  المتبعة  ال�سي��سة 

والقرارت في العتب�ر و عدم مخ�لفته�.
ال�س�ئد  الإنكم��ص  اأو  الت�سخم  اأي�سً�ً  الموؤثرة  العوامل  من   -
في اإقت�س�دي�ت الدولة لنه� توؤثر على مدى الإلتزام ب�سداد 
على  يجب  لذا  والت�أمينية  الإ�ستثم�رية  ال�سركة  اإلتزام�ت 
اإختي�ر  الت�أمين  ل�سرك�ت  الإ�ستثم�رية  ال�سي��س�ت  وا�سعى 

المحفظة المثلى لال�ستثم�رات.
�سرك�ت  في  الإ�ستثم�رية  ال�سي��س�ت  اأن  يت�سح  ذلك  كل  من   
لتجنب  وذلك  ال�ستثم�رات  تنويع  تراعى  ان  يجب  الت�أمين 
درا�سة  يتم  ان  و  الم�ستقبل  في  تحدث  التي  والهزات  المخ�طر 
م�ستوى المخ�طر وذلك عبر ت�سكيلة ال�سهم المكونه للمحفظة 
بزي�دة الأ�سهم الم�ستقرة على ح�س�ب الأ�سهم المتن�مية وليعد 
اأن  يمكن  ولكن  المخ�طر،  في  للتحكم  الوحيد  المدخل  هو  هذا 
�سرك�ت  اأو  حكومية  �سندات  اأو  م�لية  اأوراق  المحفظة  ت�سمن 
اأعم�ل ذات  جودة  ع�لية مثل ال�سرك�ت ع�برة الق�رات و يترتب 
على ذلك تخفي�ص المخ�طر اإ�س�فة اإلى توفير متطلب�ت ال�سيولة 
الالزمة من حيث ارتف�ع جودة ال�سند اأو ال�سهم وبيعه عند الطلب 
ب�رب�ح اأو دون خ�س�ئر تذكر كم� ان الع�ئد المحدد لي�ص عر�سة 
حيث  ال�سريبة  العتب�رات  هن�لك  نجد  اأي�سً�ً  كبيرة،  لتقلب�ت 
توزيع�ت  لتجري  التي  ال�سرك�ت  ا�سهم  الت�أمين  �سرك�ت  تف�سل 
توزيع�ت لجزء �سغير وذلك عندم�  اأو تجري  لرب�حه� كل ع�م 
معدل  من  اأكبر  الإيرادية  الأرب�ح  على  ال�سريبة  معدل  يكون 
ا�سع�ر  التي تنجم عن ارتف�ع  الرا�سم�لية  ال�سريبة على الرب�ح 
يمثل  ل  الإ�ستثم�ر  توقيت  ان  نجد  �سحيح،  العك�ص  و  ال�سهم 
م�سكلة في ال�سي��سة الإ�ستثم�رية ل�سرك�ت الت�أمين ف�لق�عدة اأن 
وتبيعه�  النقود،  تتوفر  عندم�  الم�لية  الأوراق  ال�سركة  ت�ستري 

عندم� تحت�ج الى نقود، رغم ان �سوق الأوراق الم�لية ال�سوداني 
ال�سوقية  القيمة  لختالف  وذلك  كفوؤ  غير  ب�أنه  ت�سنيفة  يمكن 
لل�سهم عن القيمة الحقيقية مم� يعني اأن اأي مح�ولة للم�س�ربة 

في الأ�سع�ر لن ت�سفر اإل عن مزيد من الخ�س�ئر.
 وعلى �سرك�ت الت�أمين التح�سب لعدة مخ�طر قد توؤدي اإلى اأثر 
ويظهر  ال�سرك�ت  ب�إفال�ص  يهدد  مم�  ال�ستثم�رات  على  �س�لب 
ذلك عند ت�س�رب ال�سي��س�ت الت�أمينية وال�سي��س�ت الإ�ستثم�رية 
مبرمجة  تك�ليف  هي  بل  خطرًا  تمثل  ل  الع�دية  ف�لتعوي�س�ت 
هو  الأ�س��سي  المهدد  اإنم�  الّدقة  من  معقولة  بدرجة  ومتوقعة 
زي�دة هذه التعوي�س�ت عن الحد الطبيعى المح�سوب مثل حدوث 
كوارث وتكون ال�سركة اإ�ستثمرت في ا�ستثم�رات طويلة الجل مم� 
اأي�سً�  المن��سب،  الوقت  في  ب�لتزام�ته�  الإيف�ء  عدم  الى  يوؤدي 
الإ�ستثم�ر وخير  ل�سي��سة  اإنخف��ص الإكتت�ب يمثل خطر وتهديد 
مث�ل لذلك قرار وقف تمويل ال�سي�رات و العق�رات الذي اأ�سدره 
بنك ال�سودان المر الذي اثر مب��سرة على تقليل الإكتت�ب اأدي 
اأي�سً�  ال�سراء،  العمالء المحتملين عن خططهم في  اإلى تراجع 
المحفظة  لمكون�ت  ال�سوقية  القيمة  انخف��ص  مخ�طر  هن�لك 
الم�لية  الأوراق  بيع  الى  ال�سركة  ت�سطر  مم�  ال�ستثم�رية 
به�  ال�سراء  �سبق  التي  القيمة  اقل من  بقيمة  الج�رية  ب��سع�ره� 
اأي البيع ب�لخ�س�رة، كل هذه المخ�طر توؤدي الى خ�س�ئر تخ�سم 
الأموال من  الملكية مم� يعنى هروب رووؤ�ص  اإجم�لى حقوق  من 

هذا القط�ع الحيوي.
وفي خت�م هذا التطواف حول اإ�ستثم�ر �سرك�ت الت�أمين نجد اأنه 
وفق  الإ�ستثم�رات  تو�سعة  على  العمل  نحو  تتجه  اأن  الأف�سل  من 
خطط و�سي��س�ت وا�سحة تتكيف مع الو�سع القت�س�دي ال�س�ئد 
محققة اكبر منفعة ب�قل مخ�طر و اأي�سً� لتحريك عجلة الإقت�س�د 
و زي�دة العوائد مم� يوؤدي الى ال�ستقرار الم�لى ل�سرك�ت الت�أمين 
و زي�دة المالءة الم�لية له� و اأي�سً� الم�س�همة في تمويل الموازنة 
الع�مة للدولة من خالل �سراء ال�سندات والم�س�همة في حل بع�ص 
المق�ولت  �سرك�ت  في  الم�س�همة  عبر  الإجتم�عية  الم�سكالت 
والإ�سك�ن للم�س�همة في حل م�سكلة ال�ّسكن و تحريك الإقت�س�د 

مم� ي�س�هم في تقليل ن�سبة البط�لة ورفع معدل دخل الفرد.



التي  دارفور  اأهل  قب�ئل  بين  ك�تبه�  ع��سه�  وق�ئع  من  م�ستوح�ة  الكلم�ت  هذه 
المحلية،  الأعراف  واإحترام  الأ�س�لة  في  الموغل  الإجتم�عي  بنظ�مه�  عرفت 
وعلى اأنه تتعر�ص حي�ة الن��ص لكثير من التق�طع�ت في هذه الحي�ة كم� اأنه من 
الم�سلم به وقوع تلك المخ�طر والإ�سرار مم� يتطلب العمل على تف�ديه� اأو الحد 
من اآث�ره� للمح�فظة على وحدة وكينونة الن�سيج المجتمعي، وهن� ت�أتي الحكمة 
على  والمح�فظة  ال�سرر  جبر  في  الأهلي  العرف  ذلك  ومن  ال�سرر،  جبر  من 
الأموال والأرواح فيم� يعرف في دارفور ب�لركوبة لرد المظ�لم وح�سم النزاع�ت 
متمثلة في الدية واإتالف الزرع والأموال والب�س�ئع وغيره� من الأ�سي�ء النفي�سة.
وتتكوين الراكوبة من مجل�ص اأعي�ن القب�ئل وي�سمى بمجل�ص الدم�لج، والدملج هو 
ال�سخ�ص الم�سئول عن اإدارة وجمع اأموال الدية اأو الخ�س�ئر، والراكوبة اأعراف 
لح�سم  وعدلي  مجتمعي  كنظ�م  دارفور  قب�ئل  بين  ومواثيق  عهود  على  مبنية 
من�زع�ت دفع الدي�ت ون�سبة العجز وغيره�، و�سورته كم� لو اأن قبيلة م� لديه� 
راكوبة- اإتف�ق وعهد ب�لتعوي�ص ال�سلمي- مع قبيلة اخرى في ق�سية دية مثاًل(، 
ف�نه ل توجد غرام�ت اأو مط�لب�ت جزافية بين اأع�س�ء ه�تين القبيلتين اإذ اأن 
الراكوبة تنظم وت�سمي جبر ال�سرر والتعوي�ص الالزم، ف�إن ك�ن العرف ال�س�ئد 
اأعم�ره� في ح�لة الدية ف�إن مجل�ص الدم�لج  القبيلتين 6 بقرات بمختلف  بين 
لالأطراف  ملزم  العرف  وهذا  الآخر،  للطرف  نقدًا  وتدفع  البق�ر  اأ�سع�ر  يقيم 

وبعد دفع الم�ل يتم �سطب البالغ في المحكمة ويتم اإطالق �سراح المتهم.

مالمح من جل�سات مجل�ش �لدمالج:
يكون للدملج هيكل وظيفي مب�سط يتكون من عدد من العمد والعقداء وال�سيوخ 
في اأغلب قب�ئل دارفور حيث تكون ع�سويته من ع�سرة اأع�س�ء ويراأ�ص الجل�سة 
رئي�ص محايد ب�سرط اأن ل يكون لديه �سلة قوية باأحد طرفي المجل�ص، وقرارته 
حكيمة، وكل من هولء لدية ق�ئمة ب�أ�سم�ء اأع�س�ء القبلية ويتم توزيع م�ل الدية 
الدي�ت  بمب�لغ  مق�رنة  جدًا  ب�سيطة  قيمة  وتكون  القبيلة  اأفراد  على  ال�سرر  اأو 
والخ�س�ئر الكبيرة، كم� يقوم المجل�ص بدور الرج�ء والموا�س�ة لتهدئة وتطييب 

خ�طر الطرف المت�سرر ب�أمث�ل دارفورية محلية ذات ط�بع قيمي واإن�س�ني.
عالقة مجل�ص الدم�لج ب�سرك�ت الت�أمين: -

ومن خالل المم�ر�سة التطبيقية ف�إن مج�ل�ص الدم�لج لحظت اأن اأغلب النزاع�ت 
الترخي�ص  بمطلوب�ت  ملتزمين  غير  اأ�سخ��ص  فيه�  يت�سبب  ال�سير  حوادث  في 
والرخ�سة مم� تطلب الت�سديد، ومن ذلك قرارهم بعدم م�س�ندة اأي �س�ئق في 
ح�ل ت�سببه في ح�دث وهو يقود �سي�رة لي�ص لديه� وثيقة ت�أمين �س�رية، كم� اأن 
متابعتنا للن�ساط التاأميني بدارفور اأوحت ب�سرورة اإ�ستحداث وثائق تاأمينية لمثل 

هذه النظم الأهلية ورفع م�ستوى الثق�فة الت�أمينية للمجتمع المحلي. بقلم.اأحمد ح�سين 

الراكوبة.. 
مظلة �لتاأمين 
�لأهــــــــلي في
 د�رفـــــــــــــــور
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والأنظمة  الرقـ�بية  وال�سوابط  القوانين  تنفيـذ  ب�لإلتـزام   ويق�سد 
الق�نون  وحدد  ال�سليـمة  المهنية  والمم�ر�سة  ال�سلوك  ومعـ�يير 
جرائم  منه�  مك�فحته�  يجب  اأ�سلية  جريمه  ع�سرون  هن�لك  ب�أن 
الأموال  غ�سل  عمليــ�ت  وترتبط  الإرهـ�ب،  وتمويل  الأموال  غ�سل 
وتمويل الإره�ب ب�لعديد من المخـ�طر والآثـ�ر ال�سلبية اإقت�سـ�ديً� 

القطـ�ع  العمليـ�ت من خالل  تمت هذه  �سواء  و�سي��سيً�  واإجتم�عيً� 
الم�لي البنوك،ال�سرافـ�ت، اأ�سواق المـ�ل، �سركـ�ت الت�أميــن،مك�تب 
التحويل الم�لية... الخ اأو من خالل القطــ�ع الغير م�لي من خالل 
الأعمـ�ل والمهن الغير م�لية مثل تجـ�رة الذهب والمع�دن النفي�سة 

والأحج�ر الكريمة والمك�تب العق�رية والمح�مين.

بقلم. احمد ابراهيم محمد

غســـــل األموال
وتمويل اإلرهاب

من  �لإرهاب  ومكافحة  �لأمو�ل  غ�سل  يعتبر 
�لق�ساأيا �لمعقدة �لتي ترتبط بالجريمة �لمنظمة 
�إقت�ساديات  تهدد  �لتي  �لم�سروعة  غير  و�لأعمال 
�لعالم حيث بد�أت جر�ئم غ�سل �لأمو�ل تظهر في 
�لثمانينات  نهاأية  �لمالي  للقطاع  تهديد�ت  �سكل 
1989م  عام  تاأ�س�ست  �لتهديد�ت  تلك  ولمكافحة 
وهي   FATF وت�سمى  �لمالي  �لعمل  مجموعة 
منظمة حكومية دولية مكونة من قبل وزر�ء �لدول 
كند�،  �لمانيا،  �أمريكا،  )فرن�سا،  فيها  �لأع�ساء 
�إنجلتر�، �أيطاليا، �ليابان( ومهمتها و�سع �لمعاأيير 
�لقانونية وذلك  �لفعال للتد�بير  �لتنفيذ  ومتابعة 
لحماأية �لنظام �لمالي من تهديد�ت غ�سل �لأمو�ل 
�لمجموعة  هذه  و�سعت  ولقد  �لإرهاب  وتمويل 
�أربعون تو�سية عام 1990م كمبادره لمكافحة �سوء 
عام  مر�جعتها  وتمت  �لمالية  �لنظم  �إ�ستخد�م 
مجموعة  و�سعت  2001م  عام  �كتوبر  وفي  1996م 
�لعمل �لمالي مهامها للتعامل مع مو�سوع تمويل 
�أكثر  �أن  كما  2003م  عام  وتمت مر�جعتها  �لإرهاب 
من 180 دولة و�فقت عليها وكذلك تم �لتو�سع فيها 
وبموجبها  �لت�سلح  �إنت�سار  �سملت  2008م حيث  عام 
�لإقليمية  �لمالي  �لعمل  مجموعة  تكوين  تم 
�لنقد  �سندوق  ذلك  في  بما  �لمر�قبه  و�لمنظمات 
�لمتحدة  �لأمم  وهيئة  �لدولي  و�لبنك  �لدولي 
ويتبع �ل�سود�ن لمجموعة �لعمل �لمالي �لقليمية 
�فريقيا  و�سمال  �لأو�سط  �ل�سرق  دول  ت�سم  �لتي 
مجموعة  وجهت  لذلك   )MANIFATF(وت�سمى
و�لقو�نين  بالتو�سيات  بالإلتز�م  �لمالي  �لعمل 

و�للو�ئح �ل�سادرة من �لجهات �لرقابية لكل دولة.
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التي  المهمه  الوظــ�ئف  من  وتعتبر  الإلتزام  وظيفة  ن�ســـ�أت  لذلك 
وعلى  وم�سداقيته�  ال�سركة  �سمعة  على  المحـ�فظة  على  تعمل 
وتقيم  تحدد  وظيفه  وهي  معه�  والمتع�ملين  ال�سركه  م�س�لح 
مخـ�طر  حول  التقـ�رير  وتعد  وتراقب  والم�سورة  الن�سح  وتقدم 
ال�سلوك  اأومعـ�أيير  الرقـ�بية  وال�سوابط  ب�لأنظمه  الإلتزام  عدم 
والممـ�ر�سه المهنية ال�سلبيه، وتوؤدي اإدارة الإلتزام عمله� اإ�ستن�دًا 
2014م  ل�سنه  الإره�ب  وتمويل  الأموال  غ�سل  مك�فحة  ق�نون  على 
المتطلب�ت  تنفيذ  ل�سم�ن  وذلك  ب�ل�سودان  المـ�لي  القطــ�ع  في 
ب�أن�سطة  اإرتب�طه�  في  ي�ستبه  التي  العملي�ت  عن  ب�لإبالغ  الخ��سه 
غ�سل الأمـوال وتمويل الإره�ب الأمر الذي ي�سهم في �سم�ن الوفـ�ء 
الدولية  الأربعين  المع�يير  مع  تتوافق  التي  الق�نونيه  ب�لإلتزام�ت 
وحدة  دور  واإبراز  الدولي  المـ�لي  العمل  مجموعة  من  ال�سـ�درة 
التحريـ�ت المـ�ليه كمركز وطني لقواعد المعلوم�ت لتلقي وتحليل 
تق�رير العمليـ�ت الم�سبوهه في مج�ل غ�سل الأموال وتمويل الإره�ب 
وتوعية الع�ملين والمتع�ملين معه� حيث توؤدي تقــ�رير الإبـالغ عن 
العمليـ�ت الم�سبوهه دورًا مهم� وحيويً� في مكــ�فحة غ�سل الأمــوال 

وتمويـل الإرهـــ�ب.
اأموال  اإكت�س�ب  على  ينطوي  �سلوك  كل  ب�أنه  يعرف  الأمـوال  وغ�سل 
اأو  اإ�ستبداله�  اأو  اأو حفظه�  نقله�  اأو  فيه�  الت�سرف  اأو  اأو حيـ�زته� 
اأو  حركته�  في  اأو  قيمته�  في  التالعب  اأو  اإ�ستثم�ره�  اأو  اإيداعهـ� 
تحويله� اأويوؤدي اإلى اإخفـــ�ء اأو تمويه م�سدره� اأو الطبيعه الحقيقيه 
له� اأو مك�نه� اأو كيفية الت�سرف فيه� اأو ملكيته� اأو الحقوق المتعلقه 
بها وذلك متي كانت هذه الجريمة داخل ال�سودان اأو خارجه ب�سرط 
اأن يكون معــ�قبً� عليه� في كل من القـــ�نون ال�سوداني وق�نون الدوله 
جمع  ب�أنه  الإره�ب  تمويل  يعرف  الجريمة.كم�  فيه�  ارتكبت  التي 
اإ�ستخدامه كليً�  اأو غير مب��سر بنية  اأموال ب�سكل مب��سر  اأو تقديم 
في  عليه�  المن�سو�ص  الإره�بيه  الجرائم  احد  لإرتك�ب  جزئيً�  اأو 
ق�نون مك�فحة الإره�ب ال�سوداني �سواء ك�ن ذلك بوا�سطة منظمه 
بثالثه  الأموال  غ�سل  عملية  وتمر  �سخ�ص  اأي  بوا�سطة  اأو  اإره�بيه 

مراحل هي:

:)placement( 1/�لإيد�ع
يق�سد به الإيداع الفعلي لمبلغ نقدي اأو اأموال تم الح�سول عليه� 
وتتم  الم�ليه  وغير  الم�ليه  الموؤ�س�س�ت  اإلي  م�سروعه  بطريقة غير 
واإ�ستخدام  نقدًا،  م�ليه  اأدوات  و�سراء  نقديه  اإيداع�ت  خالل  من 
المــ�ليه،  الأوراق  و�سط�ء  طريق  وعن  الأجنبية  العمـالت  وتداول 
الثمينه  والمعـ�دن  والمجوهرات  الذهب  و�سراء  الت�أمين  وعملي�ت 

والعقـ�رات وال�سيــ�رات وخالفه. 

:)layering( 2/�لتغطيه �أو �لتمويه
يق�سد به اإجراء العـديد من العمليــ�ت المــ�ليه المعقده والمت�س�بهة 
وف�سله�  له�  الحقيقية  الم�ســـ�در  تمويه  بغر�ص  الأموال  تلك  على 
عن م�س�دره� غير الم�سروعة بهدف تحقيق الت�سليل وجعل عملية 
تنفيذ  م�سوؤول  على  �سعبة  غيرالم�سروعة  الن�سطه  اإيرادات  تتبع 

النظ�م.

3/ �لدمج)Integration(:  يتم في هذه المرحله اإيجـــ�د مظهر 
من  ذلك  ويتم  الأمــوال  غــ��سل  به  الم�ستبه  لثروة  م�سروعً�  يبدو 
خالل برامج متنوعه مثل م�ستري�ت اأ�سول اأو �سلع تج�ريه اأو اأوراق 
م�ليه اأو �سرك�ت اإ�سمية تعمل كواجهه له اأو �سرك�ت تتمتع بحم�ية 
ت�سمح  بطريقة  وغيره�  م�ليه  اأوراق  في  اإ�ستثم�رات  اأو  ق�نونيه 
ب�إع�دة الأموال وك�أنه� مك��سب م�سروعة لت�سبح جزءًا من الأموال 

النظ�ميه اأوالر�سمية في ال�سركة اأوالموؤ�س�سة. 

قطــــاع �لتاأمين:
وتمويل  الأموال  غ�سل  عملي�ت  في  الت�أمين  قط�ع  اإ�ستغالل  يمكن   
الإره�ب بم� ي�سمل الخدم�ت والمنتج�ت الجديدة اأو المبتكرة التي 
التي  العوامل  بع�ص  وتوجد  فيه�،  طرف  تكون  اأو  ال�سركة  تقدمه� 

يمكن اأن ت�ستر�سد به� ال�سركه لتحديد تلك المخ�طر.

�أ/ �لخدمــات و�لمنتجـــات وت�سمل:
ذات  اأنه�  على  تحديده�  يتم  التي  والمنتج�ت  الخدم�ت   -1
مخ�طر مرتفعه من قبل وحدة مك�فحة غ�سل الأمـوال وتمويل 
اأعم�ل  على  وال�سراف  الرق�بة  هيئة  مع  ب�لتن�سيق  الإره�ب 

الت�أمين.
كبير  قدر  عن  الإف�س�ح  ليت�ح  التي  والمنتج�ت  الخدم�ت   -2
التي  تلك  اأو  م�ستخدميه�  بهوية  المتعلقه  المعلوم�ت  من 
تت�سم ب�لط�بع الدولي ك�لخدم�ت المقدمه من خالل �سبكة 

النترنت.

ب/ �لعمــــالء:
على  ويتعين  وتع�مالتهم  ب�لعمــالء  المتعلقة  المخـ�طر  تت�سمن   
اإلى  الإ�ستن�د  المخــ�طر  لتلك  تحديده�  لدى  الت�أمين  �سركة 
هوية  على  التعرف  عليه� من خالل  الح�سول  تم  التي  المعلوم�ت 

العميل ون�س�طه.
وال�سي��س�ت  والرق�بية  والمحلية  الدولية  ب�لقوانين  ف�لإلتزام 
تدراأ  التي  الوق�ئية  الجراءات  نوع من  يعتبر  �سركة  لكل  الداخلية 

اأخط�ر الوقوع في عملي�ت جرائم غ�سل الأمـوال وتمويل الإره�ب.



�لعــــــــدد �لثاني   �أكتوبر 2014م

يعتبر مفهوم التنمية الم�ستدامة من المف�هيم التي برزت في القرن 
الم��سي ولقد ظهر هذا المفهوم في موؤتمر �ستوكهولم عن البيئة 
ومن  للبيئة،  المتحدة  الأمم  برن�مج  اأي�سً�  اأ�س�ص  والذي  الإن�س�نية 
بعده ج�ء موؤتمر ريو ب�لأرجنتين ع�م 1992 والذي ركز على فكرة 
التنمية والبيئة وحدد ت�سريح ريو الذي �سدر عن الموؤتمر حقوق 
والت�س�من  الم�ستدامة  التنمية  نحو  �سعيه�  في  الدول  واإلتزام�ت 
و�سع  مع  ظهر  قد  ال�سي�ق  هذا  في  الأكبر  الإنج�ز  ولكن  الدولي 
الأمم المتحدة لأهداف الألفية الجديدة الثم�نية للتنمية بن�ءًا على 
القرار رقم 2/55 والذي هدف اإلى مح�ربة الفقر والترويج للتنمية 

الم�ستدامة.
ولتحقيق التنمية الم�ستدامة ف�إن له� ثالثة اأبع�د اأ�س��سية ل تتحقق 

بدونه� وهي:
- البعد القت�س�دي: وهو يعتمد ب�لأ�س��ص على مح�ربة الفقر.

التعليم  وتح�سين  للمراأة،  الفع�لة  الم�س�ركة  الجتم�عي:  البعد   -
والحوكمة الجيدة.

غير  التنمية  ونم�ذج  البيئي  التدهور  منع  البيئي:  البعد   -
الم�ستدامة.

اأم� مفهوم الإقت�س�د الأخ�سر، فلقد عرف برن�مج الأمم المتحدة 
الوجود  تح�سن  مع  ين�س�أ  الذي  )ذلك  الأخ�سر  القت�س�د  للبيئة 
الإن�س�ني والعدالة الجتم�عية عن طريق تخفي�ص المخ�طر البيئية( 
�سغيرة من  ن�سبة  به  يوجد  الذي  )القت�س�د  الب�سيط  تعريفه  اأم� 
اإ�ستخدام الموارد بكف�ءة والإحتواء الجتم�عي  الكربون ويتم فيه 
واأن النمو في الدخل والتوظيف ي�أتي عن طريق ال�ستثم�رات الع�مة 
والخ��سة التي تقلل انبع�ث�ت الكربون والتلوث، التي تدعم كف�ءة 
ا�ستخدام الموارد والط�قة، وتمنع خ�س�رة التنوع البيولوجي، وهذا 
المنظمة  والت�سريع�ت  ال�سي��س�ت  اإ�سالح  خالل  من  اإل  ليتحقق 

لذلك(.
التنمية  مفهوم  محل  يحل  ل  الأخ�سر  الإقت�س�د  مفهوم  اإن 
التنمية  تحقيق  ب�أن  المتزايدة  للقن�عة  نتيجة  ولكنه  الم�ستدامة 
لفكرة  الترويج  طريق  عن  اإل  ت�أتى  لن  المطلوبة  الم�ستدامة 
القت�س�د الأخ�سر بعد عقود من تدمير البيئة عن طريق القت�س�د 

مسارات
اإلقتــصاد األخضــر

د.هيثم محمد فتحى
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البني وهذا الم�سطلح هو عك�ص القت�س�د الأخ�سر والمبني على 
الأهداف  تحقيق  بمقدورن�  يكون  ولن  للبيئة(  الملوثة  التنمية 
بدوره� على  تعتمد  التي  ال�ستدامة  لالألفية دون تحقيق  التنموية 
فكرة القت�س�د الأخ�سر، ويمكن ال�ستف�دة من القت�س�د الأخ�سر 

في الدول الن�مية عن طريق:
على  تركز  التي  الن�مية  الدول  في  الخ�سراء  الزراعة   -
الم�س�ح�ت ال�سغيرة التي يمكن اأن تحد من الفقر، وال�ستثم�ر 
وال�سيد  ك�لمحمي�ت  الفقراء  عليه�  يعتمد  التي  الطبيعة  في 

وغيره�.
ي�ستخدمه�  التي  الطبيعية  الأ�سول  في  الإ�ستثم�رت  زي�دة   -

الفقراء في حي�تهم اليومية.
الإعتم�د على الط�قة المتجددة لأنه� ت�س�عد في حل م�سكلة   -

فقر الط�قة.
غير  القت�س�دية  الأن�سطة  من  وغيره�  لل�سي�حة  الترويج   -
المحلي وحل  الإقت�س�د  تعتمد على دعم  لأنه�  للبيئة  الملوثة 
م�سكلة الفقر، والتحرك نحو القت�س�د الأخ�سر لديه القدرة 
نط�ق  على  الفقر  ومح�ربة  الم�ستدامة  التنمية  تحقيق  على 
النمو والتوظف،  واأن القت�س�د الأخ�سر يمكنه تحقيق  وا�سع 
ومم� ل �سك فيه اأن الأزمة الأقت�س�دية والم�لية الح�لية تدفع 
ب�لماليين من الن��ص الى ُجبة الفقر وخ�سو�سً� اأولئك الذين 
الغذاء  اأزم�ت  خالل  من  وذلك  الن�مي،  الع�لم  في  يعي�سون 
والم�ء والط�قة والنظ�م البيئي والمن�خ…الخ. هذه الأزم�ت 

مجتمعة اأ�سعفت الجهود لتحقيق اأهداف التنمية.
من  جم�عية  وقفة  تتطلب  الح�لية  والم�لية  القت�س�دية  الأزمة 

المتقدمة  القت�س�دي�ت  وعلى  لمواجهته�،  الدولي  المجتمع 
والرائدة موا�سلة وتقوية التن�سيق بين برامجه� التحفيزية لإنع��ص 
بمع�لجة  المتعلق  الجزء  بج�نب  هذا  الع�لمي،  القت�س�دي  النمو 
وال�سحة  الإجتم�عي  الأم�ن  ب�سبكة  يتعلق  فيم�  الملحة  الح�ج�ت 
من  اأ�س��ص  على  تبنى  اأن  يجب  البرامج  وهذه  والتعليم…الخ، 
الم�ستدامة،  والتنمية  النمو  في  الم�س�ركة  يخ�ص  فيم�  القوة 
وجود  �سم�ن  الدولي  المجتمع  على  يتوجب  اأنه  الى  ب�لإ�س�فة 
الإمك�ن�ت الم�دية للدول الن�مية حتى ت�ستطيع البدء في برامجه� 
اإلى  الو�سول  في  وم�س�عدته�  بل  فح�سب  هذا  ولي�ص  التحفيزية، 

الأ�سواق الع�لمية وذلك كي تتطور تج�رته� ب�سورة �سريعة.
والقت�س�د الأخ�سر هو نموذج جديد من نم�ذج التنمية القت�س�دية 
البيئية  ب�لقت�س�دي�ت  معرفة  على  اأ�س��سه  يقوم  والذي  ال�سريعة 
والتي تهدف الى مع�لجة العالقة المتب�دلة م� بين الإقت�س�دي�ت 
للن�س�ط�ت  العك�سي  والأثر  الطبيعي  البيئي  والنظ�م  الن�س�نية 
ين�ق�ص  الحراري وهو  والإحتب��ص  المن�خي  التغير  الإن�س�نية على 
نموذج م�يعرف ب�لقت�س�د الأ�سود والذي اأ�س��سه يقوم على الوقود 

الحجري مثل الفحم والبترول والغ�ز الطبيعي.
 اإذًا القت�س�د الأخ�سر يحتوي على الط�قة الخ�سراء والتي يقوم 
الحجري  الوقود  من  بدًل  المتجددة  الط�قة  اأ�س��ص  على  توليده� 
ط�قة  كم�س�در  وا�ستخدام�ته�  الط�قة  م�س�در  على  والمح�فظة 
خلق  في  الأخ�سر  الأقت�س�د  نموذج  اأهمية  ج�نب  اإلى  فع�لة، 
الإقت�س�دي  النمو  و�سم�ن  الخ�سراء  العمل  بفر�ص  يعرف  م� 
الحراري  والإحتب��ص  البيئي  التلوث  ومنع  والحقيقي  الم�ستدام 

واإ�ستنزاف الموارد والتراجع البيئي.
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بقلم.محمد اأحمد غنيم

التأمين التكافلي

اأدخلت �سركة الت�أمين الإ�سالمية خدمة )الت�أمين التك�فلي البديل الإ�سالمي للت�أمين على الحي�ة( لمنظومة خدم�ته� الت�أمينية في 
الع�م 1986م لت�س�ف اإلى تغطي�ت الت�أمين الأخرى التي تقدمه� ال�سركة، وقد بداأ نظ�م التك�فل بنوعين من العقود، عقود جم�عية 
)التك�فل الجم�عي( والذي يغطي الموؤ�س�س�ت وال�سرك�ت والمنظم�ت والجمعي�ت، وعقود فردية م�س�رب�ت التك�فل عن طريق الإدخ�ر 
والإ�ستثمار  ولقد حققت وثيقة التكافل عن طريق الإدخار وال�ستثمار في بدايتها نجاحًا كبيرًا تمثل في زيادة الأق�ساط المكتتبة اإذ 
اأقدم على الإ�ستراك فيه� كثير من فئ�ت المجتمع المختلفة لقن�عتهم ب�لفكرة ف�س�هموا في نج�حه� ب�عتب�ر اأنه� م�سروع رائد يقوم 
على مبداأ التع�ون والت�آزر بين الم�ستركين في ح�لة وف�ة اأحدهم اأو عجزه اأثن�ء فترة الإ�ستراك حيث يتم التك�فل فيم� بينهم لدفع 
ال�سرر عن الم�س�ب اأو اأ�سرته، اإل اأن الت�سخم الذي واجه الإقت�س�د ال�سوداني اأثر �سلبيً� على هذه الوثيقة والتي ك�ن من اأهدافه� 
م�  اإلى حد  تمكنت  فقد  الجم�عي  التك�فل  لوثيقة  ب�لن�سبة  اأم�  وال�ستثم�ر،  الدخ�ر  الي  اإ�س�فة  للم�سترك  التك�فلية  الحم�ية  توفير 
من مواجهة م�سكلة الت�سخم وذلك للزي�دة ال�سنوية التي تطراأ على المرتب�ت والتي يترتب عليه� الزي�دة في القيمة ال�سمية مبلغ 
)التعوي�ص( ومن ثم الزي�دة في ق�سط الإ�ستراك وم�زالت ال�سركة تقوم بت�سويق هذه الوثيقة وقد ا�ستف�دت من هذا الم�سروع كثير 

من الموؤ�س�س�ت والبنوك والهيئ�ت الحكومية والخ��سة والمنظم�ت والقط�ع�ت الري��سية.

 �لطــــــــــــريق لم�صتقبل �آمن
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الطبيعية،  الوف�ة  التك�فل  وثيقة  وتغطي 
الوف�ة بح�دث، العجز الكلي الدائم ب�سبب 
الدائم  الجزئي  والعجز  مر�ص  اأو  ح�دث 
الموؤقت  الكلي  والعجز  الح�دث  ب�سبب 
تغطية  اإلى  ب�لإ�س�فة  الح�دث  نتيجة 
اإ�س�فية  تغطية  وهي  الخطرة  الأمرا�ص 
الخطرة  الأمرا�ص  وتعرف  اختي�رية، 
وت�سعه  الإن�س�ن  ت�سيب  اأمرا�ص  ب�أنه� 
الدائم  الكلي  العجز  ت�سبه  ل  ح�لة  في 
 ،Cancer ال�سرط�ن  مثل  الموؤقت  ول 
عملي�ت   ،Stroke الدم�غية  ال�سكتة 
 Coronary Artery الت�جي  ال�سري�ن 
 Myocardial النوب�ت القلبية ،Surgery

 Renal الكلوي  والف�سل   Infarction

.Failure
على  ال�سالمية  الت�أمين  �سركة  عملت 
مثل  للتك�فل  جديدة  تغطي�ت  اإ�س�فة 
الع�ئلي  التك�فل  التك�فلية نظ�م  )الوثيقة 
وتهدف  الرهن(  لحم�ية  التك�فل  ونظ�م 
ال�سركة من طرح هذه الأنظمة اإلى الآتي 
التي  التك�فلية  الخدمة  مظلة  تو�سيع 
تقدمه� لتغطية اأكبر عدد من الم�س�ركين 
�سوقه�،  حجم  وزي�دة  الم�سروع�ت  في 
لمواجهة  الخدمة  تقديم  في  المرونة 
تقلب�ت ال�سوق، تحقيق مبداأ التك�فل بين 
والم�س�همة  المجتمع،  واأفراد  الأنظمة 

خالل  من  وذلك  القومي  الإقت�س�د  في 
عمل  فر�ص  وخلق  المدخرات  ا�ستثم�ر 
اإ�س�فية للخريجين خ��سة خريجي كلي�ت 

الت�أمين ب�لج�مع�ت المختلفة.
وفي الع�م 2012م اأ�س�فت ال�سركة وثيقة 
من  مهمة  �سريحة  لتغطي  ال�س�ئق  تك�فل 
ال�س�ئقين  �سريحة  وهي  المجتمع  �سرائح 
اإيم�نً� من ال�سركة ب�أهمية اإدراج �سريحة 
ال�س�ئقين تحت مظلة الت�أمين لمحدودية 
دخل هذه الفئة ولكونه� لتندرج في ق�ئمة 
من  وظيفية  بحم�ية  تتمتع  التي  الفئ�ت 
لطرح  الكلية  النظرة  اأن  كم�  المخدمين 
ومب�درة  اأدوار  اإنته�ج  هو  الوثيقة  هذه 
الإجتم�عية  الم�سئولية  اإط�ر  في  تقدمية 
عن  ف�ساًل  الإ�سالمية،  الت�أمين  ل�سركة 
ولو  الت�أمين  ب�أهمية  ال�سريحة  هذه  وعي 
ال�سلط�ت  اإلزام  خالل  من  وذلك  جزئيً� 
)الت�أمين  الث�لث  الطرف  بت�أمين 
اأو  والمركب�ت  لل�سي�رات  الإجب�ري( 
ب�سورة  يتم  الذي  ال�س�مل  الت�أمين 
في  الم�ستمرة  للزي�دة  ون�سبة  اإختي�رية، 
له�  الم�ستخدمين  وعدد  ال�سي�رات  عدد 
له�  يتعر�ص  التي  المخ�طر  كثرة  ف�إن 
توؤدي  قد  وحوادث  اأمرا�ص  من  ال�س�ئق 
اأ�سب�به�  من  �سببً�  تكون  اأو  الوف�ة  الى 
ب�لإ�س�فة اإلى اأن ت�أمين ال�سي�رات ال�س�مل 

وف�ته  ح�لة  في  وال�س�ئق  ال�سي�رة   يغطي 
الن�تجة عن ح�دث م�ستخدمً� فيه ال�سي�رة 
ح�لة  في  اأم�  ال�س�ئق،  بتغطية  الم�سمولة 
بح�دث  اأو  طبيعية  وف�ة  ال�س�ئق  وف�ة 
م�سمولة  غير  �سي�رة  فيه  م�ستخدمً� 
تعوي�ص  يتم  ل  ف�إنه  ال�س�ئق  بتغطية 
المنتج  يوفر هذا  الح�لة.  في هذه  ورثته 
ال�س�مل  الت�أمين  ح�لة  في  �س�ملة  تغطية 
ب�لإ�س�فة للوف�ة الطبيعية كم� تغطي هذه 
الوثيقة اأي�سً� الم�سترك في ح�لت الوف�ة 
الذي  الجزئي  اأو  الكلي  والعجز  بح�دث 
العالج  وم�سروف�ت  الح�دث  عن  ينتج 
ب�سبب الح�دث. وقد �س�حب هذه الوثيقة 
النج�ح ب��ستراك عدد كبير من ال�س�ئقين 
خي�رات  لوجود  القي�دة  رخ�ص  وحملة 
عديدة للقيم الإ�سمية )مب�لغ التعوي�ص( 
الم�سترك  يدفعه  الذي  الق�سط  اأن  كم� 
ن�سف  اأق�ساط  على  �سداده  ويتم  معقوًل 

�سنوية اأو ربع �سنوية.
التك�فلية  الوثيقة  اأي�سً�  اأ�س�فت  ثم 
تك�فل  وثيقة  مزاي�  نف�ص  تحوي  والتي 
الذين  للم�ستركين  مت�حة  وهي  ال�س�ئق 
في  وتتعدد  قي�دة  رخ�ص  لديهم  لي�ص 
مع  الإ�سمية  القيم  خي�رات  الوثيقة  هذه 

اختالف ي�سير في اأق�ساط الإ�ستراك. 
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ويعبر  لحزنه�،  ويحزن  لفرحه�  يفرح  اأمته،  �سمير  هو  ال�س�عر 
اآم�له�  ي�سور  فهو  وب�لت�لى  الوجدان،  تخ�طب  لغة  في  ذلك  عن 
من  المجتمع  في  يحدث  م�  ويترجم  وتطلع�ته�،  واأحالمه� 
تحولت.. واإذا ك�ن ال�سعر هو لغة الوجدان ف�إن ال�سعر الغن�ئي هو 
لغة �سميم الوجدان، لذلك نجد اأن الأغني�ت قد عبرت عن بع�ص 
الأفك�ر الم�ستوح�ة من التطور اأو التخلق الذى يحدث للمجتمع.. 
زفرات  من  بكثير  حظيت  قد  ال�سفر  و�س�ئل  اأن  المالحظ  ومن 
واإذا  الأغني�ت..  من  عدد  في  تجلت  والتي  ال�سودانيين،  ال�سعراء 
ك�نت و�س�ئل ال�سفر قد حظيت بحظ وفير من تلك الأغني�ت، من 
الأ�سد،من بين  ن�ل ن�سيب  القط�ر قد  ف�إن  الأ�سي�ء الأخرى،  بين 
نقل  كو�سيلة  القط�ر  اأهمية  من  وب�لرغم  ق�طبة..  ال�سفر  و�س�ئل 
ويقل ط�لب  الم�ست�سفي،  يحمل  فهو  الم�س�ف�ت،  في طى  �س�همت 
العلم، وينقل الموظف، ويجلب ال�س�ئح، اإل اأن كل ذلك لم يغفر له 
جرمه المتمثل في تفريق الأحبة، وم� يحدثة من لوعة وم� ي�سرمه 
والمحبين،  الع�س�ق  حفيظة  عليه  اأث�ر  الذى  ال�سئ  اأ�سواق..  من 
�سكل  في  اإختلفت  اإن  والتي  الدرر،  من  بكثير  قرائحهم  فج�دت 
التن�ول اإل اأنه� قد اإتفقت جميع� في التعبير عن األم الفراق ومرارة 
الأ�سواق وجوى الحنين،   عندم� ينتزع القط�ر حبيب� ويقذف به 
بعيدا عن حبيبه، مخلف� الألم واللوعة وال�سه�د.. وم� اأكثر الأغ�نى 

التي �س�رت على  ذلك المنوال.
ف�أغنية قط�ر ال�سوق تعتبر زفرة حرى، ج�د به� ال�س�عر المهند�ص 
�سندى،وقد  ح�سين  به�  وتغنى  البالبل،  به�  علي محجوب،و�سدت 
�سبقهم اإليه� فن�ن عطبرة ب�بكر ح�سين رابح، المعروف ب�لذك�ر، 
وب�لت�لى فهو له ق�سب ال�سبق في التغني به� وقد تب�روا في اإج�دته�، 

وربم� يعود ذلك الى اإنتم�ئهم  الحميم جميع� اإلى عطبرة:
قط�ر ال�سوق متين ترحل تودين�...

وقد ج�ءت هذه الأغنية �سديدة في ت�أثيره� على النف�ص، ملح�حة 
العجالت،  الميع�د،ويحرك  في  ليبدر  للقط�ر،  اإ�ستجدائه�  في 
يطفئ  وبذلك  حبيبه  الحبيب  يالقى  حتى  المحط�ت  وين�سى 
كل  لإرتباط  الأغنية،  هذه  تاأثير  �سدة  ترجع  وربما  ال�سوق،  جمر 

عن��سره� بعطبرة.
وتلى هذه الأغنية من حيث الذيوع والإنت�س�ر، اأغنية ع�تبة اأخرى، 
ت�سب حمم غ�سبه� ولومه� على القط�ر، وت�ستجديه ليعيد الحبيب 
حته،  حته  يتك�سر  اأن  خواتيمه�  في  له  تدعو  بل  اأخذه،  الذى 

وت�ستدرك اأن ي�سلم الحبيب، والأغنية يقول مطلعه�:
ورزيم �سدرك قلبى ط�ر من بف نف�سك ي� القط�ر 

اإنت �سلتو جيبو ي� القط�ر وينو الحبيب  

     ثم ت�أتى رائعة المبدع،الراحل  ح�سن خليفة العطبراوى، التي 
تن�سح ب�آلم الفراق وجوى الأ�سواق وتب�ريح الحنين، حيث يقول:

ي� ن��ص قط�رو حل   
ترك لى عمرى لالآلم والمذلة... قط�رو حل  

وتتوالى الأغ�نى الع�تبة على القط�ر، لتطل من بينه�، اإحدى اأغ�نى 
البن�ت التي تن�جى ق�ئلة:

م� وران� ق�م قطرو حبيبن� يوم �سفرو 
واللوعة  الدموع  من  مزيدا  مخلفة  القط�ر،  عجالت  وتتدافع 
ي�سدح  التي  بكلم�ته،  القر�سى  الكريم  عبد  لن�  فيجود  والإلتي�ع، 

به� الراحل  عثم�ن ال�سفيع مرددا:
فيهو مر حبيبى القط�ر المر 

ي� ال�سلت مريودى ب�لعلى م� مر 
حل في وادين� القط�ر يته�دى 

المن زمن ن��سين� يال نجرى ن�سوفو 
بينه�،  من  لن�  فتلوح  الإبداع،  مواكب  تتبعه�  القط�ر  ق�فلة  وتمر 
رائعة المبدع جم�ل عبد اللطيف، اأغنية عطبرة،التي لحنه� ط�رق 

جويلى، وتم�يلت مع اأنغ�مه� طربة فرقة عقد الجالد المبدعة:
لم� القط�ر �سفر وقف                بهرتنى �سورة عطبرة
دى محطة الوطن الكبير            ك�نت ت�سج متح�سرة

ونزلت م��سى على الر�سيف         اأغب�ص هدومى مغبرة
وفي محطته قبل الأخيرة يطل علين� القط�ر، فيلوح لن� المطرب 

اأحمد ال�س�دق وهو ي�سدح ق�ئال:
القط�ر دور حديدو                  منى �س�ل زولى البريدو

�سوقى ولع فينى ن�ر                م� كتب عنوان بريدو
قولوا لي كيفن اأعيدو            وقبل اأن تتوقف م�سيرة القط�ر، في 
محطته الأخيرة،يبدو لن� البلبل ال�سداح اأحمد �س�رف، وهو يردد 

ب�سوته ال�سجى:
الزول منو ال�سق�هو األمى الحو�ص الزول م� عنده ذوق 

�سفر قط�ر ني�ل الزول منوا  
الزول منوا لى حبيب �س�ل 

المحط�ت،  بين  متنقال  رحلته،  في  �س�درا  القط�ر  يظل  وهكذا 
عت�ب  ول  المحبين،  لعن�ت  تثنيه  والب�سري�ت،ل  الخير  ح�مال 
ال�سعراء، مت�س�مح� مع اأولئك الذين ل ينظرون اإليه، اإل من هذه 
الم�س�ف�ت،  يقرب  من  نف�سه،  هو  القط�ر  اأن  متن��سين  الزاوية، 

وب�لت�لي  يجمع الأحبة.

العب��ص على يحيي العب��ص
قطار الشوق
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اإللكترونية



51 �لعــــــــدد �لثاني   �أكتوبر 2014م مجــــــــــــــلة

في  اله�ئل  والتو�سع  الحديثة  التكنولوجي�  اإ�ستخدام  في  المتزايد  التطور  �سوء  في 
بكل  الخدمية  للموؤ�س�س�ت  الب�هر  والنمو  والإت�س�ل  المعلوم�ت  تكنولوجي�  تطبيق�ت 
اأنواعه� وبمختلف ن�س�ط�ته�، وتعدد اأم�كن عمله� والمتع�ملين معه� �سواء داخل الحدود 
الخدمية  الموؤ�س�س�ت  اإدارة  في  التكنولوجي�  اإ�ستخدام  �سروريً�  اأ�سبح  خ�رجه�.  اأو 
وذلك لف�عليتة وت�أثيره� على الموؤ�س�سة ككل والمتع�ملين معه�، وكذلك اأحد محددات 

التخطيط والمت�بعة الدورية وتطوير الأداء ب�سكل م�ستمر ورفع القدرة التن�ف�سية.
ومن ثم�ر المنجزات التقنية في الع�سر الحديث ظهور م� ي�سمى ب�لإدارة الإلكترونية 
حيث ج�ءت كنت�ج للتفكير العميق والجدي من قبل الموؤ�س�س�ت الخدمية ال�س�عية نحو 
التطور لالإ�ستف�دة من منجزات الثورة التقنية والتطور في مج�ل الإت�س�لت و اإبتك�ر 
تقني�ت اإت�س�ل متطورة. وذلك من خالل اإ�ستخدام الح��سوب و�سبك�ت الإنترنت في 
بف�علية في حل  ت�سهم  الكترونية  للزب�ئن بطريقة  الخدم�ت  وتقديم  الأعم�ل،  اإنج�ز 
العديد من الم�سكالت الإدارية �سواء في المحيط الداخلى للموؤ�س�سه اأو في محيطه� 
الأعم�ل  اإنج�ز  �سرعة  من  الإلكترونية  الإدارة  به  تتميز  م�  اإلى  ب�لإ�س�فة  الخ�رجي. 

وتوفير الوقت والجهد والتكلفة.
ج�ءت الإداره الإلكترونية كرد فعل واقعي لإ�ستخدام تطبيق�ت الح��سب الآلي في مج�ل 
و  المن�ف�سه  لمواجهة  ال�س�عية  الإقت�س�دية  الموؤ�س�سة  طرف  من  المقدمة  الخدم�ت 

الح�سول على ن�سبة كبيرة من الح�سة ال�سوقية.
الخدمية.  الموؤ�س�س�ت  اأداء  كف�ءة  لرفع  و�سيلة  هي  الإلكترونية  الإدارة  ف�إن  هن�  ومن 
اأداء بال ورق لأنه� ت�ستخدم تقني�ت مثل:الإر�سيف الإلكتروني والمفكرات  فهي تقنية 
الح��سوب  على  اأ�س��سً�  وتعتمد  مك�ن  بال  اإداره  وهي  ال�سوتية.  والر�س�ئل  الإلكترونية 

الذي اأ�سبح محموّل وعلى اله�تف الجوال.
وهي اإدارة بال زم�ن حيث تعمل24 �س�عة طوال اأي�م ال�سنة، وهي اإدارة بال تنظيم�ت 

ج�مدة. ف�لموؤ�س�س�ت الخدمية الذكية تعتمد على اإعم�ل و�سن�عة المعرفة 
مم� ل�سك فيه �سرورة مواكبة التكنولوجي� واإتب�ع منهج الإدارة الإلكترونية لمواجهة 
الو�سع في الح�سب�ن  الع�لمي،ولكن لبد من  الإنفت�ح  الن�تجة عن  المن�ف�سة  تحدي�ت 
والإنتق�ل دفعه واحده من  الإلكترونية  الدقيق لالإدارة  ال�سوي وغير  التطبيق غير  اأن 
النمط التقليدي لالإدارة اإلى الإدارة الإلكترونية دون اإعتم�د التدرج المرحلى والتفكير 
في �سين�ريوه�ت متعددة للتطبيق وذلك لأن عملية الإنتق�ل قد ت�سحبه� مخ�طر عدم 
القدرة على ال�سيطرة والتع�مل وفي ح�ل عدم التح�سب لذلك ف�إن الإنتق�ل من �س�أنه اأن 

يخلق بع�ص الم�سكالت المرتبطة ب�لفجوة بين النمطين الإداريين.
اإن اأف�سل �سين�ريو للو�سول اإلى تطبيق �سليم لالإدارة الإلكترونية في الموؤ�س�سة الخدمية 
خطة  بتق�سيم  يتم  اأن  يمكن  والجهد  والم�ل  للوقت  اأمثل  ب�إ�ستقالل  ن�مية  دولة  في 
�س�أنه�  من  والتي  المحيطة  المتغيرات  تراعي  مراحل  اإلى  النه�ئية  للمرحلة  الو�سول 
يت�أقلم  اإندم�ج الموؤ�س�سة وكل مكون�ت محيطه� في خطة موحده بحيث  اإلى  توؤدي  اأن 
معه� ويتطور بتطوره� على عك�ص م�يحدث عند تطبيقه� دفعة واحدة مم� قد يوؤدي اإلى 

رف�سه� اأو مق�ومته� اأو �سعوبة الو�سول اإلى تطبيقه�.

ع�دل محــــــــمد نور



كثيرون ي�سفون �لفر��سات �لحنينة باأنها حمقاء لأنها ترمي باأجنحتها �إلى �لنار تموت 
بين �أح�سانها ع�سقاً ولكنهم يجهلون �أن هذه �لفر��سات �ختارت �أن تموت �حتر�قاً خال�ساً 
�أجنحتها  على  يدو�سون  جانب  كل  من  بها  يحيطون  لل�سيادين  ملكاً  �أ�سبح  زمن  من 
�لرقيقة دون �أن تاأخذهم رحمة باألو�ن لها لم ي�سمع بها كل تاريخ �لألو�ن وكان قد�مى 
�ليونانيين يعتقدون �أن �لروح تفارق �لج�سد في �سكل فر��سة و�أنا �أتخيل �أن روح �إن�سان 
 هذ� �لع�سر تفارق في �سكل �آهة تبحث لها عن �تكاءة نورية على �لطرف �لآخر من �لنهر.
�أور�قها  �أكثر �لأ�سجار خ�سرة في �لعالم ولكن  �أن �سجرة �ل�سنديان هي  من �لمعروف 
�لخ�سر�ء تحمل بين طياتها �لماليين من �لديد�ن �ل�سغيرة ل ترى بالعين �لمجردة، 
حقيقتهم  في  وهم  لقدي�ش  وجه  �أمام  �أنك  فت�سعر  تر�هم  �لنا�ش  ببع�ش  ذلك  ذكرني 
خ�سرة  �ل�سنديان  �أ�سجار  مثل  تماماً  هم  هكذ�  للناظرين،  تقديره  م�ستتر  لقبح  وجه 
�ألف �سم�ش و�سم�ش. �إ�ساءتها  �أن ت�سئ من �لخارج وعتمة من �لد�خل تعجز عن   تكاد 

- �أطلقت موؤ�س�سة �سويدية حملة بلغت تكلفتها حو�لي 137000 �ألف دولر بهدف ن�سر 
�لمحبة و�ل�سالم بين �لمو�طنين تحت عنو�ن قل مرحباً( يبدو �أن هذه �لموؤ�س�سة قد 
زهرة  �إلى  �ل�سخر  حدة  تحويل  على  �لأقدر  هي  رقتها  برغم  �لبت�سامة  �أن  �كت�سفت 
�أن دخان  �أعتقد حينها  �لو�سيمة  �لطفلة  بي�ساء ترى ماذ� لو تعاملنا بهذه �لبت�سامة 

�لبنادق �لمعباة بالغدر لن يتردد في �أن يكون عطر�ً لعرو�ش في ليلتها �لأولى..

يملكها  كان  بندقية �سيد  �لر�حل محمد عثمان جرتلي  �ل�ساعر  �لدكتور  يلم�ش  لم   -
بعد �أن �أ�ساب بها غز�لة حبلى �أرد�ها قتيلة وذلك �أثناء رحلة �سيد قام بها على �أطر�ف 
مدينة ك�سال، وقال �إنه حين نظر �إلى �لغز�لة تحت�سر �عتر�ه �ألم في قلبه ظل يالزمه 
مدة �سهر كامل، و�أ�ساف �أن ما قامت به يده من ظلم �أدى �إلى قتلها قبل �أن تلد جنينها 

كاد �أن يقتله هو ثم �سرح بعيد�ً وهو يم�سح دمعة.

من  منزل  في  هبط  ما  �لخد�ري،  طائر  �أن  تعتقد  ك�سال  �أهل  من  مجموعة  تزل  لم 
منازلها �إل وتزوجت و�حدة من بناته ولو كانت عان�ساً وقد ظلت هذه �لأ�سطورة تتنقل 
بين �سكان هذه �لمدينة حتى �لآن �إلى درجة جعلت عدد�ً من كبارهم يوؤمنون �أن �سيد 
هذ� �لطائر يعد حر�ماً على �لمو�طنين، �أ�سف �إلى ذلك �أن هذ� �لطائر ل يحيا طوياًل 

�إذ� عا�ش في مدينة غير مدينة ك�سال.

بقلم.�إ�سحق �لحلنقي
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ورود الحلنقي
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اأحد  و�س�أل  فذهب  والتع�س�ء،  ال�سعداء  بني  الفرق  يعرف  اأن  اأراد  كبري  �سيخً�  اأن  روي 
احلكم�ء:)هال اأخربتني م� الفرق بني اجلنة واجلحيم؟(. ق�ده احلكيم اإلى ق�سر كبري، فم� 
اأن دلف� اإلى البهو، حتى �س�هدا اأن��سً� كثريين.. متتد اأم�مهم املوائد ع�مرة ب�أط�يب الطع�م، 
وك�نت اأج�س�دهم نحيلة وتبدو على �سيم�ئهم عالم�ت اجلوع  وكل منهم مي�سك مبلعقة �سخمة 
طوله� اأربعة اأمت�ر، لكنهم ل ي�ستطيعون اأن ي�أكلوا، فق�ل ال�سيخ للحكيم: )لقد عرفت هوؤلء... 

اإنهم التع�س�ء(. 
ثم ق�ده احلكيم اإلى ق�سر اآخر... ي�سبه الق�سر الأول مت�مً�.. وك�نت موائده ع�مرة اأي�سً�.. 
ويف  والن�ساط  والقوة  ال�سحة  عالمات  عليهم  تبدو  مبتهجني..  املوائد  اإلى  اجلال�سون  وكان 
يد كل منهم ملعقة �سخمة طوله� اأربعة اأمت�ر اأي�سً�. فم� اأن راآهم ال�سيخ حتى �سرخ ق�ئاًل: 
)وهوؤلء هم ال�سعداء..( ولكنني مل اأفهم حتى الآن الفرق بني هوؤلء واأولئك، فهم�ص احلكيم 
يف اأذنيه ق�ئاًل: )ال�سعداء ي�ستخدمون نف�ص املالعق.. ل لي�أكلوا به�، بل ليطعم بع�سهم بع�سً�( 
و كثريًا م�يغلب الظن ب�أن ال�سع�دة اأمر يرتبط ب�أمور لتف�سر اأو رمب� ب�حلظ دون التفكري يف 
اإيج�د ال�سلة بني ع�دات الإن�س�ن و�سع�دته ويدح�ص ذلك الظن، احلكمة الن�جزة اآنفة الذكر، 
حيث اأن ع�دات الإن�س�ن تعترب مقودًا لل�سلوك اليومي الذي يت�سم به، ومن هن� ف�إن الع�دات 
هي اأمناط من التفكري  وامل�ساعر والت�سرفات والنتائج اإلى ذلك فاإنها كما الكائنات احلية 
له� خ�س�ئ�سه� ودورة حي�ته� اخل��سة، ولديه� القدرة على البق�ء وال�ستمرار  وكثريًا م�تن�س�أ 
تق�طع�ت بني بني قيم الإن�س�ن وع�داته واأهداف العمل والآخرين، ودائمً� م�تغلب الع�دة على 
للنج�ح  اأ�س��سً�  ت�سكل  �سلبية وهي  لي�ص جميعه�  الع�دات  اأن  الرغم من  الإن�س�ن على  �سلوك 
ف�لأ�سرة  الفرد،  اإلى  الأ�سرة  اأو  املن�س�أ   الع�دة من  وتنتقل  واملهني  ال�سخ�سي  امل�ستويني  على 
التي لديه� خربات متقدمة يف احلي�ة تزود اأبن�ءه� به� فت�سبح اأ�س��سً� لنج�حهم. اأم� الذين 
من  واخلوف  الظن  م�يعرتيهم  غ�لبً�  اأف�سل  هو  م�  توقع  وغي�ب  والثقة  اخلربة  تنق�سهم 
امل�ستقبل واأولئك هم املت�س�ئمون اأو )ال�سح�ي�( كم�يطلق عليهم امل�ستغلني ب�لتنمية الب�سرية  
والهواج�ص  ب�لقلق  م�سكونون  فتجدهم  واأهله(  ب�ل�سفني  رفقً�  )ي�موج  عب�رة  دومً�  ويرددون 
اأحدهم زميله حل�سوله على ترقية  اأن يهنئ  �س�كلة ت�سرف�تهم بدًل من  من كل �سيئ ومن 
على  وكذلك  اجلديد،  املركز  متطلب�ت  على  ب�لت�أكيد  يب�در  ف�إنه  متقدمة،  وظيفية  درجة  اأو 
الت�سحي�ت التي يحت�جه� املن�سب اجلديد فهو ليفكر يف اأن يدعمه ويقف معه اأو ينقل اإليه 
خرباته ومع�رفه كي تعينه على حتقيق جن�ح�ته الق�دمة. ف�لتع�س�ء دومً� متم�سكون بفر�سية 
الأمل بو�سفة قدر حمتوم وهذا النمط من احلي�ة والتفكري جنده لدى فئة لي�ست ب�لقليلة من 
املوظفني ب�ملوؤ�س�س�ت مم�يت�سبب يف تعطيل ط�ق�ت وقدرات ال�سخ�ص يف العمل بج�نب اأنه يعيق 
وي�سيق اأفقه يف الإرتق�ء بذاته وب�لعمل، ولنن�سى اأن م�سبب�ت هذا النمط من ال�سلوك رمب� 
ترجع اإلى اخل�س�ئ�ص الفردية لالأ�سخ��ص، اأو اإلى بيئة العمل، اأو اإلى ثق�فة موغلة يف تعزيز 
اجلوانب ال�سلبية واإثارة عوامل الإحباط اأو رمبا اإلى ل�سيئ ولذا وبخلفية هذه الأ�سباب فمن 
احلكمة اإمع�ن النظر والتفكري يف كيفية التقليل من حدة عوامل وم�سبب�ت هذه ال�سلوكي�ت 
والت�سرف�ت يف بيئة العمل حتى يت�سنى للموؤ�س�سة خلق بيئة عمل اإيج�بية ت�ستطيع من خالله� 
اإ�ستغالل اإمك�ن�ت موظفيه� لدعم وحتفيز ال�سلوك والفعل الإيج�بي لتفعيل امل�س�ركة يف العمل 

بني خمتلف الأطراف يف املوؤ�س�سة.
عبد�ل�صالم �آدم بو�س

أنت
تساوي
عاداتك
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تحقيق: هويــــــــد� حمزة

مواطنون ومع�ر�ض وبنوك و�شرك�ت ت�أمني

 مت�شررون من القــــــــــــــــرار

موظفون:  اأجه�شوا حلم الـ )4ل�ش�تك(



الإقت�س�د  ج�سد  على  الدولة  اأجرته�  عديدة  جراحية  عملي�ت 
منع  قرار  بداية من  الدولر  اأم�م  للجنيه  الهيبة  لإع�دة  ال�سوداني 
ا�ستثن�ئية وب�سوابط م�سددة  اإل في ظروف  التحويالت الخ�رجية 
�سعر  مع  الر�سمي  ال�سعر  ليت�س�وى  ال�سرف  �سعر  بتحرير  مرورا 
الثالثي  الإقت�س�دي  ب�لبرن�مج  �سمى  لم�  اإ�س�فة  الموازي  ال�سوق 
يمد  �سيظل  عليه)اأبو�سلعة(  يطلق  اأوكم�  الدولر  اأن  يبدو  ولكن 
ل�سانه لكل محاولت �سحب الب�ساط من تحت قدميه ل�سالح الجنيه 
ممن  ل�س�لحه  المعركة  يزكون  من  هن�ك  ان  ط�لم�  ال�سوداني 
الرهق  اأ�س�به�  اأن الحكومة قد  الدولر(، ويبدو  بـ )م�في�  ي�سمون 
مح�ولت  في  اآخر  طريق�  ف�خت�رت  الجنيه،  انع��ص  مح�ولت  في 
طريق�  ف�نتهجت  الإنع��ص  غرفة  من  اقت�س�ده�  لإخراج  م�ستميتة 
اآخرا لذلك عمدت اإلى تقليل الم�ستهلك من النقد الأجنبي وتوجيه 

في  له�  ك�ن  وقد  زعمه�  ح�سب  الإنت�ج  لقط�ع�ت  المتوفر 
ذلك عدة مح�ولت.

ال�سي�رات لم ينج هو الأخر  الإ�ستثم�ر في  قط�ع 
منعت  حين  الإقت�س�دي  الحكومة  مب�سع  من 
بدع�وى  الم�ستعملة  ال�سي�رات  اإ�ستيراد 
الدولر  ا�ستهالك  تر�سيد  بحجة  مرة  عديدة 
على  ال�س�بق  الم�لية  وزير  من  بو�سف  وت�رة 

اأدى  مم�  الع�لم(  نف�ي�ت  )ب�أنه�  محمود 
الذين  ال�سي�رات  م�ستوردي  قط�ع  لت�سرر 

اإحتجزت ب�س�عتهم في الموانئ الداخلية 
والخ�رجية رغم اأنه� تم �سراءه� قبل �سدور 

القرار وبعد )م�س��سق�ت( اأ�سح�ب الق�سية 
والم�س�ندة  الم�سئولين  مك�تب  على 
الإعالم  اأجهزة  من  وجدوه�  التي 
وم�ستهلكي تلك الب�س�عة اأ�سدر 
ن�ئب الرئي�ص اآنذاك الأ�ست�ذ 
طه  محمد  عثم�ن  علي 
عن  ب�لإفراج  قرار 
التي  البــــــــــــ�س�عة 
قبل  اإ�ســـــــــتوردت 
قرار  �ســـــــــــــدور 

المنـــــــــــــــــــــع.

-عملية جر�حية جديدة
ورغم اأن القرار ال�س�بق لم يحقق للحكومة مبتغ�ه� بتخفي�ص �سعر 
الإعالم  اإجهزة  في  طرحت  ب�آث�ر  بلة  الطين  زاد  ربم�  بل  الدولر 
وقته� اإل اأن بنك ال�سودان ف�ج�أ الكل بمن�سور حمل الرقم )3( للع�م 
بحظر  الم�س�رف  لك�فة  معنون   )141( الم�دة  وبموجب   2014
المركزي  البنك  �سي��س�ت  اإط�ر  في  والعق�رات  العرب�ت  تمويل 
الرامية لح�سد وتوجيه الموارد لتمويل القط�ع�ت الإنت�جية بغر�ص 
تحقيق التوازن الإقت�س�دي و�سمل القرار تمويل العرب�ت والبك��سي 
 25 �سعة  والب�س�ت  ال�س�حن�ت،الح�فالت  ب��ستثن�ء  اأنواعه�  بك�فة 
راكبً� فم�فوق كم� حظر تمويل الأرا�سي والعق�رات م�ستثني� تمويل 
التمويلة  المح�فظ  عبر  الإقت�س�دي  وال�سكن  ال�سعبي  الإ�سك�ن 
المخ�س�سة لهذا الغر�ص كم� ا�ستثنى تطوير الأرا�سي الزراعية..

الخ القرار.
�سدور هذا القرار رفع ح�جب الده�سة لدى كثير من 
راأت  حكومية  موؤ�س�س�ت  مقدمته�  وفي  الجه�ت 
الأول  قراره�  من  ا�ستف�دت  نف�سه�  الدولة  اأن 
الغت  والذي  به�  للع�ملين  �سي�رات  بتمليك 
بموجبه عن ك�هله� عبء ترحيلهم بم� ي�سمله 
كثير  �سدم  بينم�  ووقود  مركب�ت  توفير  من 
بينهم  من  ال�سي�رات  تمويل  من  المنتفعين  من 
تحت  يعي�سون  الدهر  من  ردحً�  ق�سوا  موظفين 
اأدنى من حد الكف�ف في �سبيل جمع مقدم �سي�رة )4 
ل�س�تك ب�ص( ح�سب تعبيرهم تقيهم �سر بهدلة الموا�سالت( 
التي اعي� الحكومة حل ازمته� ف�إذا بهم وقد ا�سبحوا ق�ب قو�سين 
�سي�رة  اإمتالك  اأ�سبح  اإذ  المتوا�سع  حلمهم  تحقيق  من  اأدنى  اأو 
ذلك  ام�م  الطريق  يقطع  بقرار  يف�ج�أون  رف�هية  ولي�ص  �سرورة 

الحلم.
حيرة  في  واأ�سبحت  يده�  في  ا�سقط  فقد  الت�أمين  �سرك�ت  اأم� 
اأرب�ع موارده� وقد  ال�سي�رات حوالي 3  ت�أمين  اأمره� اذ يمثل  من 
اإ�ستط�عت من خالل هذا المورد الإيف�ء ب�لتزام�ته� تج�ه زب�ئنه� 
من  كثير  في  بل  كثرته�  على  الطريق  بحوادث  يخت�ص  فيم�  لي�ص 
الملم�ت التي كلفته� اأموال ط�ئلة مثلم� حدث لدى �سركة الت�أمين 
الإ�سالمية التي دفعت بنف�ص را�سية للمت�سررين من اأحداث ال�سغب 
وموؤ�س�س�ت  اأفرادًا  المحروق�ت  عن  الدعم  رفع  قرار  اعقبت  التي 

حيث بلغت التعوي�س�ت اأكثر من 12 ملي�ر.
- في �لكرين:

تج�ر  اأفع�ل  ردود  لر�سد  بحري(  )كرين  في  تجولت  )الوثيقة( 
ال�سخط  من  موجة  فوجدت  التمويل  وقف  قرار  من  ال�سي�رات 

والإ�ستي�ء �سبه� التج�ر في وجه الحكومة.
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محمد الجيلي بدا حزين� وح�ئرا مثله مثل زمالئه 
بموانئ  الآن موجودة  وهي  ا�ستروه�  �سي�رات  تج�ه 

يمكنهم  كوري�  �سي�رات  اأن  وق�ل  والم�رات  كوري� 
م�ذا  ولكن  ك�إ�سبيرات  واإدخ�له�  بتقطيعه�  يقوموا  اأن 

�سوؤاله وعندم�  ك�ن  الإم�رات ح�سبم�  �سي�رات  �سيفعلون في 
اأج�ب:  الأخرى  هي  ك��سبيرات  دخوله�  من  الم�نع  عن  �س�ألته 
الب�ستري ليهو ج�مبو منو؟ الج�مبو فيهو مكنة و�سندوق وال�سندوق 
م�بدخل الدول الأوربية لأنه� م� �سغ�لة بيهو لأنه� تعمل ب�لحف�ظة( 
واأكد محمد الجيلي في خت�م حديثه اأن قرار بنك ال�سودان �سيوؤثر 
يحمد  اأن  ين�ص  لم  ذلك  مع  ولكنه  واأرزاقهم  تج�رتهم  على  كثيرا 

اهلل.

 �أكبر �لمت�سررين:
ب�لت�أكيد ف�إن �سرك�ت الت�أمين هي المت�سرر الأكبر من اأيق�ف تمويل 
مواردها،  من  الأكبر  الجزء  التاأمين  اأق�ساط  تمثل  اإذ  ال�سيارات 
الأ�ست�ذه  الإ�سالمية  الت�أمين  ب�سركة  الع�م  للت�أمين  المدير  ن�ئب 
التف�سيل عن  ب�سئ من  الوثيقة(  لـ  الدين تحدثت  مح��سن �سراج 

هذا الأمر فق�لت: 
قرار بنك ال�سودان له اأثر على اأق�ساط التاأمين بالإنخفا�ص 

وبم� اإنن� في �سركة الت�أمين لن� ح�سة �سوقية كبيرة ف�أن 
على  يوؤثر  الواردة  ال�سي�رات  عدد  في  اإنخف��ص  اي 
الغطاء  بتوفير  ل�سركة  قامت  حيث  ل�سك  الأق�ساط 
في  الموؤثرة  الكبيرة  البنوك  من  لعدد  الت�أميني 
التاأميني  الغطاء  وفرت  بل   ، الإقت�سادي  الن�ساط 

�سي�رات  يمتلكون  ا�سبحو  الذين  الموظفين  ل�سغ�ر 
ف�لموظف   البنوك  تقدمه�  التي  الت�سهيالت  ب�سبب 

الإرتف�ع  ظل  في  )ب�لك��ص(  نقدًا  �سي�رة  �سراء  لي�ستطيع  
الكبير لأ�سع�ر ال�سي�رات.

لبد اأن البنك لديه م� اعتمد عليه من مبررات لإ�سدار هذا القرار 
على  يوؤثر  اأنه  الوا�سح  من  ولكن  دولة  �سي��سة  النه�ية  في  وهذه 
اأيرادات ال�سرائب والجم�رك وغيره� ونحن ك�سركة ت�أمين نتمنى 
بدائل  من  اإتخذن�  اأنن�  كم�  القرار  هذا  ال�سودان  بنك  يراجع  ان 

ال�سي��س�ت م� يحد من اآث�ره بل تج�وزن�ه تم�مً�.

 قر�ر مرحلي:
اإذن م�هي المردودات الإيج�بية وال�سلبية التي �ستتحقق بعد تنزيل 

قرار اإيق�ف التمويل على جميع اأطراف عملية التمويل ؟
ت�س�وؤلت  عن  اأج�ب  الن�ير  محمد  دكتور  الإقت�س�دي  الخبير 
على  الق�ئمين  تجعل  لالإقت�س�د  الكلية  النظرة  بقوله:  )الوثيقة( 
تمويل  وقف  لخي�ر  واللجوء  المت�حة،  البدائل  بين  يف��سلون  اأمره 

المب�لغ  توفير  منه  الأ�س��سي  الهدف  ال�سي�رات 
القط�ع  لتمويل  لل�سي�رات  توجه  ك�نت  التي 
والقط�ع  والحيواني  النب�تي  ب�سقيه  الزراعي 
زي�دة  في  كبير  اأثر  له  �سيكون  وب�لت�لي  ال�سن�عي 
وا�ستقرار  المنتج�ت  في  وفرة  وخلق  والإنت�جية  الإنت�ج 
حجم  وتقليل  ال�س�درات  حجم  وزي�دة  ب�لداخل  ال�سلع  اأ�سع�ر 
بتوجيه  البنوك  التزام  على مدى  يتوقف  ذلك  كل  ولكن  الواردات 
الحقيقي  للقط�ع  )لل�سي�رات(  مخ�س�سً�  ك�ن  الذي  التمويل 
دكتور  اأن  اإل  القرار  يحققه�  التي  المزاي�  تلك  ورغم  لالقت�س�د، 
الن�ير لم ينف اأن يت�سرر منه بع�سهم مثل وكالء �سرك�ت ال�سي�رات 
لتحمل  م�سطرين  اأنف�سهم  �سيجدون  الذين  المع�ر�ص  واأ�سح�ب 
م�سئولية التمويل بدًل عن البنوك وم�سطرين كذلك لتخفي�ص قيمة 
ا�ستيراد  حجم  من  يقلل  وهذا  مبيع�تهم  حجم  لزي�دة  ال�سي�رات 
لأن  الت�أمين  �سرك�ت  �ستت�أثر  وب�لت�لي  ب�لداخل  وبيعه�  ال�سي�رات 
التو�سع عبر التمويل البنكي يعني زيادة حجم اأق�ساط التاأمين من 

خالل عدد العرب�ت الموؤمن عليه� وهذا اأثر �س�لب ب�لطبع.
خزينة  منه  تت�سرر  ال�سي�رات  تمويل  اإيق�ف  قرار  اأن  �سحيح  هل 
الدولة من �سمن المت�سررين الخرين ؟ ويجيب الخبير 
الإقت�س�دي دكتور محمد الن�ير بـ )نعم( وي�سيف: 
موؤكد اأنه يوؤثر �سلبً� على الإيرادات الجمركية 
وال�سريبية من خالل خف�ص عدد ال�سي�رات 
ذلك  تعلم  والدولة  الخ�رج  من  الواردة 
النقد  على  الطلب  تر�سيد  تف�سل  ولكنه� 
الإيرادات  حجم  زي�دة  من  اأكثر  الأجنبي 
الجمركية واأن تح�سن موقف البالد من النقد 
الأجنبي في المرحلة الق�دمة �سيتم الغ�ء القرار 
لأنه قرار مرحلي لعبور الظروف الإقت�س�دية الح�لية 

التي تتطلب التوظيف الأمثل للنقد الأجنبي المت�ح.

 ��سئلة حائرة ؟
الأجنبي  النقد  �ستوجه  البنوك  اأن  ال�سودان  بنك  ي�سمن  هل  اذن 
الذي ك�ن مخ�س�سً� لتمويل ال�سي�رات؟ وم� ت�أثير ذلك على بنوك 

ان�س�أت وحدات تجزئة خ��سة بتمويل ال�سي�رات ؟
تمويل  م�سئولية  لتحمل  خ��سة  ل�سرك�ت  المج�ل  القرار  يف�سح  ال 
�سي�رات مع مزيد من الإ�ستغالل ال�سيئ للمواطن وللنقد الأجنبي 
على  والجمركي  ال�سريبي  الف�قد  حجم  هو  ؟وم�  �سواء  حد  على 
خزينة الدولة جراء القرار وهل يوازي م� يتوفر من نقد بعد منع 

التمويل البنكي؟
اأو تراجع  اإج�بة  اإلى حين  ال�سودان  ي�ستفتي فيه� بنك  اأ�سئلة  وهي 

عن القرار.

فقرة مح��سن �سراج :
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تأمين المساكن... 
سقف آمن 

بقــــــلم/ عبد�لرحمن عبد �لغني



 هذا ومن ج�نب اخر ف�ن الكوارث الطبيعية ال�سنوية التي تتعر�ص 
والحرائق  والفي�س�ن�ت  وال�سيول  الأمط�ر  مي�ه  جراء  البالد  له� 
والممتلك�ت  للم�س�كن  ودم�ر  اأ�سرار  من  وم�ت�سببه  وال�سرق�ت 
الأخرى الخ��سة والع�مة في ولي�ت ال�سودان المختلفة مع �سعف 
في  واإنعدامه�  بل  الأحداث  هذه  مثل  في  الحكومية  التعوي�س�ت 
اأكثر الأحي�ن اأ�سبحت المب�نى والعق�رات مالذًا اآمنً� لكثير من 
الم�ستثمرين من اأفراد و�سرك�ت حم�ية لروؤ�ص الأموال من الت�آكل 
الوطنية  العملة  قيمة  وتدهور  الت�سخم  في ظل  وال�سي�ع خ��سة 
اأرب�ح مغرية  بل تقدم  وبذلك ا�سبحت م�ستودع ح�فظ لالأموال 
جديد  �سوق  الم�س�كن  ت�أمين  ويعتبر  القط�ع،  هذا  في  للع�ملين 
ووا�سع خالي من التناف�ص ويمكن اأن يعود باأق�ساط معتبرة ت�ساهم 
تكون  اأن  ويمكن  الت�أمين  ل�سرك�ت  الع�مة  المحفظة  تنوع  في 
مدخل لت�سويق وبيع منتج�ت ت�أمينية اأخرى كثيرة وبذلك ت�سهم 

في زيادة اأق�ساط �سركات التاأمين.
�ستى  مذاهب  ذهبوا  الت�أمين  كت�ب  اأن  نجد  اأخرى  ن�حية  من 
عند تن�ولهم لمو�سوع تق�سيم الت�أمين، غير اأنهم اإتفقوا على اأن 
الت�أمين ينق�سم الى ثالثة اأق�س�م رئي�سة من حيث ال�سيئ مو�سوع 
اأو  الأق�س�م  وهذه    Subject Insured بـ  يعرف  م�  اأو  الت�أمين 

التغطي�ت اأوالبوال�ص هي: 
 Properties 1.  بوال�ص تغطي الممتلك�ت

Persons 2.  بوال�ص تغطي الأ�سخ��ص
Liabilities 3.  بوال�ص تغطي الم�سئولي�ت

الت�أمين  يمكن  التي  الممتلك�ت  �سمن  الخ��سة  الم�س�كن  تعتبر 
من  وغيره�  والمت�جر  والم�س�نع  ال�سي�رات  مثل  مثله�  عليه� 
الممتلك�ت التي جرت الع�دة على الت�أمين عليه� ولأهمية ت�أمين 

والتغطي�ت  والتو�سيح  ب�ل�سرح  الم�س�حة  له�  اأفردن�  الم�س�كن 
الت�أمينية.

 Fire & Allied به:  الملحقة  والأخط�ر  الحريق  تغطية  اأول: 
Perils Cover

لقد عرف كت�ب الت�أمين الحريق المغطى بموجب وثيقة الت�أمين 
هذ  يكون  واأن  وحرارة  لهب  ي�سحبه  وظ�هر  فعلي  اإ�ستع�ل  ب�أنه 
من  اأو  له  الموؤمن  من  تدخل  ودون  وعر�سيً�  مف�جئً�  الإ�ستع�ل 

يمثله ودون علمه. 
وثيقة  الخ��سة هي  الم�س�كن  لتغطية  المن��سبة  الوثيقة  اأن  نجد 
الحريق النموذجية القي��سية Standard Policy وهي ذات قيمة 
محددة لمبلغ الت�أمين وث�بتة خالل فترة الت�أمين ومع ذلك فهي 
وهي  له  الموؤمن  من  بطلب  النق�س�ن  اأو  ب�لزي�دة  للتعديل  ق�بلة 

تغطي الخ�س�ئر الت�لية: 
اأ /التغطية الأ�س��سية للوثيقة:

والأ�سرار  الخ�س�ئر  القي��سية  النموذجية  الحريق  وثيقة  تغطي 
الن�تجة عن الأحوال الثالثة المذكورة اأدن�ه:

1. الخ�س�ئر والأ�سرار الن�تجة عن اإ�ستع�ل الن�ر.
اأحدثت  �سواء  ال�س�عقة  عن  الن�تجة  والإ�سرار  الخ�س�ئر   .2

حريق اأو لم تحدثه. 
الطبخ  غ�ز  اأن�بيب  اإنفج�ر  عن  الن�تجة  والأ�سرار  الخ�س�ئر   .3

المنزلي.
ب. اأخط�ر يمكن تغطيته� �سمن وثيقة الحريق:

اإ�س�في  وبق�سط  الت�أمين  �سركة  وموافقة  له  الموؤمن  من  بطلب 
يمكن اإ�س�فة الأخط�ر الت�لية لوثيقة ت�أمين الحريق:

 :Perils of Nature 1. الأخط�ر الطبيعية
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تعتبر �لم�ساكن �لخا�سة �سيما في �لمدن باهظة �لثمن من حيث مكونات �لمبنى وملحقاته من �سبكات كهرباء ومياه �ل�سرب و�ل�سرف 
�ل�سحي و�سهاريج وم�سخات �لمياه بال�سافة لالأثاثات و�لأجهزة �لكهربائية و�لأمتعة �ل�سخ�سية وغيرها ما يجعلها م�ستودع لمبالغ 
�سخمة ي�سعب توفيرها مرة �أخري حال تعر�سها للهالك �لكلي �أو �لجزئي، ولذلك لبد من �لعمل على �لمحافظة عليها خا�سة و�أنها 
�لأمطار و�لزو�بع و�لأعا�سير و�لزلزل و�لبر�كين و�لطائر�ت ومايت�ساقط  �لحريق و�ل�سيول و�لفي�سانات ومياه  عر�سة لالأ�سر�ر مثل 
منها و�لأج�سام �لمت�ساقطة من �لجو و�إ�سطد�م �لمركبات و�لإنفجار و�لخطر �لكيدي و�ل�سرقة، وكانت وماتز�ل �لم�ساكن �لخا�سة بعيدة 
من مظلة �لتاأمين في �لغالب ب�سبب عدم معرفة �أ�سحابها بوجود منتج تاأميني خا�ش بها من ناحية كما �أن �لتاأمين لي�ش من �لأولويات 

�أ�سال في بالد يكابد �لنا�ش فيها من �أجل توفير لقمة �لعي�ش �لكريم و�لم�سروفات �ليومية �لتي لتقبل �لتاأجيل.
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الأمط�ر  مي�ه  والبراكين،  الزلزل  مثل  الطبيعية  الأخط�ر  هي 
وال�سيول والفي�س�ن�ت، الري�ح والزوابع والأع��سير. 

 :Social Perils 2. الأخط�ر الإجتم�عية
والإ�سطراب�ت  ال�سغب  الإن�س�ن مثل  ي�سببه�  التي  الأخط�ر  وهي 
القالقل   ،Strikes، Riots & Civil Commotion الأهلية 
 Malicious والأخط�ر الكيدية Labor Disturbance العم�لية

Damage

 :Perils of Chemical Type 3. الأخط�ر الكيمي�ئية
مواد  اأو  الكيمي�ئية  التف�عالت  من  تن�س�أ  التي  الأخط�ر  وهي 
 Spontaneous تتعر�ص للتلف من تلق�ء نف�سه� فيم� يعرف بـ

 Combustion

:Miscellaneous Perils 4. الأخط�ر المتنوعة
 Impact by المركب�ت  اإ�سطدام  مثل  اأخط�ر  مجموعة  وهي 
Vehicles، الط�ئرات وم� يت�س�قط منه� والأج�س�م المت�س�قطة 

 Airplane & Articles Dropped There from الجو  من 
المي�ه  �سه�ريج  في�س�ن   ،& Articles Dropped from Air

 Explosion الإنفج�ر ،Over Flowing of Water Tanks
 Bursting of Water المي�ه  �سبك�ت  اأن�بيب  واإنفج�ر 

 Pipes
:Burglary Cover  ث�ني�/ تغطية ال�سطو

وثيقة  بموجب  المغط�ة  ال�سرقة(  ال�سطو  الت�أمين  كت�ب  عرف 
ب�إ�ستخدام  منه�  والخروج  الآخرين  مب�ني  دخول  ب�أنه�  الت�أمين 
هذا  تحقق  �سواء  وذلك  ال�سرقة  اإرتك�ب  بنية  والعنف  القوة 

الق�سد اأم لم يتحقق، واأم� ال�سرقة التي تتم خل�سة وعلى غفلة 
لتدخل  اأوالقوة  العنف  اإ�ستخدام  ودون  الم�س�كن  اأ�سح�ب  من 
اأخري من  ن�سخ  ك�إ�ستخدام  الت�أمين  وثيقة  بموجب  التغطية  في 
المف�تيح اأو �سرق�ت خدم المن�زل اأو اأحد اأفراد الأ�سرة بمفرده 

اأو ب�لم�س�ركة مع اآخرين.
طلب الت�أمين:

عند الرغبة في الت�أمين على ط�لب الت�أمين تعبئة اإ�ستم�رة طلب 
الأ�سي�ء  يبين  تف�سيلي  ك�سف  ارف�ق  مع  وعن�ية  بدقة  الت�أمين 
مكون�ت  مثل  ال�سرورية  التف��سيل  ذكر  مع  ت�أمينه�  المراد 
و�سبك�ت  وال�سب�بيك  والأبواب  وال�سقف  )الحوائط  الم�سكن 
والملحق�ت  وخالفه(  والكهرب�ء  ال�سحي  وال�سرف  المي�ه 
الإ�س�فية مثل طلمب�ت المي�ه وال�سه�ريج، اأم� ب�لن�سبة لالأجهزة 
والقيمة  ال�سنع  و�سنة  الم�ركة  فت�سجل  الكهرب�ئية  والمعدات 

ال�سوقية لكل قطعة.
من ال�سروري ت�سجيل كل التف��سيل في طلب الت�أمين ومرفق�ت 
و�سركة  له  الموؤمن  بين  ين�س�أ  الذي  الخالف  اأن  ذلك  اإ�س�فية 
الموؤمن  لالأ�سي�ء  التف��سيل  ت�سجيل  لعدم  مرده  غ�لب�  الت�أمين 
قيمة  اأو  التعوي�ص  على  الخالف  في  �سبب�  يكون  مم�  عليه� 

التعوي�ص.
ومن هن� ف�إن ت�أمين الم�س�كن يوفر تغطي�ت ذات مزاي� متعددة 
لمالك الم�س�كن وذلك بتجنيبهم فقدان قيمته� ك�أ�سول ثمينة، 
ومن ذلك م� حدث من تلف وفقدان للم�س�كن والممتلك�ت جراء 

ال�سيول والأمط�ر ب�ل�سودان خريف ع�مي 2013 – 2014 م.
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ارتبط الت�أمين كمفهوم وت�سور بروؤى قيمية م�ستمدة 
من �سميم الموروث الوطني ال�سوداني وهو في حقيقة 
ل�سيم�  الت�سوف  وم�س�در  ين�بيع  من  م�ستلهم  اأمره 
)الطبق�ت(  لكت�ب  والمت�أمل  ال�سن�ري  ال�سودان  في 
لمحمد النور بن �سيف اهلل يجد هذه الروؤى متن�ثرة 
الثق�في  ال�سجل  في  ث�ٍو  وهن�ك ف�ساًل عن م�هو  هن� 
بع�ص  على  تقف  اأن  الكت�بة  هذه  وتح�ول  ال�سوداني 

�سواهده.

�أرمي �لغّلة وقول يا �هلل:
ال�سودانية تنه�ص على  الروح  الت�أمينية في  المف�هيم 
قيمة حيوية واأ�س��سية هي قيمة التوكل التي ج�ء عنه� 
في الأثر )اأعقله� وتوكل( ويروي عن اأحد ال�س�لحين 
نواحي بحر اأبي�ص اأن اإبنته بلغت �سن الزواج فتداعى 
الخط�ب لم�سيده كل يود اأن يحوز هذا ال�سرف فج�ء 
�س�حب التج�رة والم�ل مزهوًا ف�س�أله ال�سيخ: عندك 
�سنو ي�فقير؟! فرد الت�جر: )عندي القوم نفير والم�ل 
كن�ية  وال�سغيلة  العم�ل  اآلف  عنده  اأي  ب�لقن�طير( 
من  المقنطرة  ك�لقن�طير  والم�ل  اأعم�له  كثرة  عن 
الذهب والف�سة فلم يجب ال�سيخ طلبه لخطبة الفت�ة، 
الأطي�ن  وارث  العمدة  اإبن  ال�سلط�ن  �س�حب  فج�ء 
ف�س�أله ال�سيخ: عندك �سنو مهر لبتى ي�فقير ؟! فق�ل 
الحر�ص  ريق�ن،  الخيل  ب�ل�سلطة:)عندى  مزهوًا 
نلحظ  كم�  وهي  وال�سولج�ن(.  والنح��ص  ديدب�ن، 
اأدوات الحكم وال�سلطة، فج�ء )الخولي( اأي المزارع 
المخ�سو�سن ف�س�أله  المكدود  الب�سيطة وج�سمه  بثي�به 
ال�سيخ:عندك �سنو ي� الخولي �سداد مهر لي بتي..؟؟ 
فرد المزارع ان� )برمي الَغلة وبقول ي�اهلل( فه�ص له 

ال�سيخ واأجل�سه جواره وقراأ الف�تحه وقبل به �سهرًا.
وهي  معً�  والعمل  التوكل  قيمة  تبرز  الواقعة  وهذه   
يقوم  اإذ  الت�أمين  في  اأ�س��سيً�  مرتكزًا  تمثل  كذلك 
ب�أ�سب�ب الحيطة والحذر واتخ�ذ  الت�أمين على الأخذ 

اإجراءات ال�سالمة والت�أمين ومن ثم التوكل.

خلوني �لن�ساور �لعي�ش:
يروى عن �سيخ فرح ود تكتوك اأمثولة في �س�أن المخزون 
الإ�ستراتيجى وت�أمين الغذاء كجزء من الأمن القومى 
وتقول الحك�ية اأن التج�ر �سمعوا في �سنة المج�عة اأن 
يحدوه  بع�سهم  فج�ء  ب�لغالل  مليئة  فرح  �سيخ  �سونة 

الإ�ستراتيجى  فرح مخزونه  �سيخ  لي�ستري من  الطمع 
لهم  فق�ل  المج�عة  خطر  يع�ني  ويتركوه  العي�ص  من 

�سيخ فرح: )خلوني الن�س�ور العي�ص(!!!
فق�لوا: العي�ص بت�س�ور ي��سيخ فرح ؟! 

اأج�ب: بلحيل !!! 
)ه�ي..  ق�ئاًل:  المطمورة  في  العي�ص  ي�س�أل  فذهب 
وب�سبح  فيك..  وبتع�سى  فيك..  البتغدى  العي�ص 

م�ستهيك.. اأبيعك ول اأخليك؟!(.
فج�ء اليهم يحمل رد العي�ص ق�ئاًل: �س�ورت العي�ص 

اأه� ي��سيخ فرح العي�ص �سن ق�ل ؟! 
ق�ل لي:)ك�ن بعت نوم عينيك اأن� م�لي بيك( !!!

المع�ني  من  العديد  الموروث  ق�س�ص  تعلمن�  وهكذا 
�سبقت  ت�أمينية  قيم  منه�  نتعلم  التي  والدللت 

النظري�ت الحديثة.

�لمثل ومايجري مجر�ه
تروى الأق�سو�سة التراثية اأن زينب بت جبر الدار من 
ن�س�ء بربر قَدمت منظومة ت�أمينية متك�ملة م�ستوح�ة 

من الثق�فة الت�أمينية ال�سعبية ق�ئلة:
البـ�ب ب�سوكرو - اأي ُيحكم اإغالقه.

وال�س�ن بكوكرو - اأي يراعى ويربط حتى ليتفلت. 
الم�ل حرا�سة - اأي حفظ وت�أمين.

والعلم درا�سة - يتجدد العلم ب�لدر�ص فينمو.
الدهب خزانة - اأي يخزن ويحفظ حتى لي�سرق. 

وال�سر اأم�نة - يحفظ ال�سر فال يف�سى. 
برة - اأي ال�سويبة تحفظ فيه� الغالل في  العي�ص لل�سُ

�سنبله�. 
تو�سع  عندم�  العطر  يحفظ  اأي   - فرة  لل�سُ وال�َسموم 
ويحفظ  يتعتق  العطر  فتجعل  التم�س�ح  �سفرة  عليه 

ل�سنوات.
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د/ عادل عبد �لعزيز �لفكي

في بداي�ت هذا الع�م اإبتدر ال�سيد رئي�ص الجمهورية م�سيرة 
دع�  رئي�سية  ق�س�ي�  اأربعة  من  تتكون  البالد  في  لالإ�سالح 
قيود،  دون  الم�س�رات  ور�سم  للتح�ور  ال�سعب  مكون�ت  فيه� 
اأولى هذه الق�س�ي� م�س�ألة ال�سالم، وث�نيه� ب�سط الحري�ت، 
رئي�ص  وق�م  الهوية،  م�س�ألة  ورابعه�  الفقر،  ق�سية  وث�لثه� 
خالل  من  ال�سودانية  الأمة  بمخ�طبة  مجددًا  الجمهورية 
جل�سة مجل�ص الوزراء يوم الأحد 23 اأبريل 2014 معلنً� عن 
الحكومة  وبرن�مج  ال�ستراتيجي  القومي  الم�سروع  مالمح 

للمرحلة الق�دمة.

البن�ء  ا�سالح  ل�سرورة  الوثيقتين  ه�تين  في  الرئي�ص  اأ�س�ر 
الموؤ�س�سي والهيكلي لدارة اقت�س�د البالد، م�سيرًا ل�سرورة تقوية 
المه�م  بين  م�  التوازن  قي�م  اأ�س��ص  على  التح�دية  الم�لية  وزارة 
الم�لية والمه�م القت�س�دية للوزارة المذكورة، على اأن ت�سطلع هذه 
الوزارة بمه�م تطوير وتحديث التح�سيل ال�سريبي وتو�سيع مظلته، 
الخ��ص  القط�ع  ت�سجيع  القت�س�د،  في  الحكومي  الدور  تقلي�ص 
ال�سن�عي،  القط�ع  على  ال�سريبي  العبء  تخفيف  قدراته،  وبن�ء 
ر�سم  واع�دة  فع�لة،  بطريقة  الحكومي  التق�سف  �سي��س�ت  تنفيذ 

مطلوب�ت م�سروع�ت البرن�مج الثالثي بربطه� بموارد التنفيذ(.
مكثفة  اجتم�ع�ت  التح�دية  الم�لية  بوزارة  انتظمت  هذا  بعد 
القت�س�دي  الخم��سي لال�سالح  البرن�مج  ب�إعداد  المكلفة  للج�ن 
من  جدًا  وا�سعة  بم�س�ركة  الجتم�ع�ت  تمت  وقد  2015-2019م 
علم�ء القت�س�د وا�س�تذته من خ�رج القط�ع الحكومي وبم�س�ركة 
العمل  اأ�سح�ب  اتح�د  الأعم�ل ممثاًل في  وا�سعة كذلك من قط�ع 
بغرفه المختلفة، كذلك تمت اجتم�ع�ت م� بين الحزاب الم�سكلة 
للحكومة والأحزاب الأخرى فيم� عرف بلجنة 7+7 تن�ولت ال�س�أن 
القت�س�دي ومالمح ال�سالح ونتيجة لهذه الم�س�ركة الوا�سعة تم 
و�سع برن�مج وفق روؤى جديدة وجريئة م�ست�سحبة لكل التطورات 
الفترة  خالل  البالد  به�  مرت  التي  والقت�س�دية  ال�سي��سية 

الم��سية.

البرنامج الخماسي 

لإلصالح اإلقتصادي

ضمان حرية النشاط 
االقتصادي وتأكيد الدور 

الريادي للقطاع الخاص
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ج�ءت موجه�ت البرن�مج في وثيقة محكمة العداد، حوت �سردًا 
لل�سدم�ت القت�س�دية التي تعر�ص له� القت�س�د ال�سوداني خالل 
توقيع  الأولى عند  ال�سدمة  الفترة من 2005-2011 حيث ك�نت 
الحكومة  ن�سيب  تخفي�ص  من  عليه�  ترتب  وم�  نيف��س�  اتف�قية 
التح�دية من موارد البترول المنتج بجنوب ال�سودان بن�سبة %50 
الأزمة  ب�سبب   2009-2008 الفترة  في  الث�نية  ال�سدمة  وك�نت 
الى نحو  النفط  ا�سع�ر  الى انخف��ص  اأدت  الع�لمية والتي  الم�لية 
البنك  احتي�طي�ت  لت�آكل  اأدى  الذي  الأمر  للبرميل  دولرًا   40
المركزي من النقد الأجنبي وال�سدمة الث�لثة ك�نت في ع�م 2011 
من   %50 فقدان  من  عليه  ترتب  وم�  الجنوب  انف�س�ل  قرار  بعد 

اأيرادات الموازنة الع�مة للدولة و85% من ح�سيلة ال�س�درات.
الثالثي ل�ستع�دة  للبرن�مج  تقييمً� مو�سوعيً�  اأي�سً�  الوثيقة  حوت 
تمت  حيث   2014-2012 للفترة  والنمو  القت�س�دي  ال�ستقرار 
الجم�لي  القومي  الن�تج  في   %1.4 موجب  نمو  لتحقيق  ال�س�رة 
خالل الع�م 2012 ارتفع الى 4.4% في الع�م 2013 ويتوقع اأن يبلغ 
هذا الع�م 3.6% وتتوافق هذه الأرق�م مع اأرق�م الموؤ�س�س�ت الدولية 
نتيجة  المدفوع�ت  ميزان  في  الأداء  لتح�سن  ال�س�رة  تمت  كم� 
ل�س�درات الذهب والثروة الحيوانية وتر�سيد ال�ستيراد وتحريك 

�سعر ال�سرف، اأم� الخف�ق�ت فتمثلت في �سعف النت�ج ال�سلعي 
اأي  الوطنية،  العملة  �سعر �سرف  وتدهور  الت�سخم  ن�سب  وارتف�ع 
اإعداد  موجب�ت  اأهم  وهذه  يتحقق  لم  القت�س�دي  ال�ستقرار  اأن 

البرن�مج الخم��سي الجديد اله�دف لال�سالح القت�س�دي.
والنمو  ال�ستقرار  مج�ل  في  البرن�مج  مرتكزات  الوثيقة  تن�ولت 
اقت�س�دي  نمو  معدلت  تحقيق  ل�ستهداف  ب�ل�س�رة  القت�س�دي 
البرن�مج،  بنه�ية  �سنويً�   %10 الى   %7 بين  م�  وم�ستدامة  ع�لية 
�سعر  ا�ستقرار  وتحقيق  اأح�دي،  لرقم  الت�سخم  معدلت  وخف�ص 
�سي��س�ت  ب�إعتم�د  الأهداف  هذه  تحقيق  يتم  اأن  على  ال�سرف 
اإقت�ساد ال�سوق الحر، و�سمان حرية الن�ساط القت�سادي وتاأكيد 
عر�ص  نمو  معدلت  في  والتحكم  الخ��ص  للقط�ع  الري�دي  الدور 
العتم�د  �سي��س�ت  وتدعيم  القومي  الدخل  توزيع  وعدالة  النقود 
الجم�عي على الذات.،واأ�س�ر البرن�مج لتخ�ذ اجراءات و�سي��س�ت 
ح�زمة تتعلق بولية وزارة الم�لية على الم�ل الع�م ووحدة الموازنة 
الع�مة للدولة وزي�دة الجهد الم�لي ال�سريبي لي�سل م� بين %18-

20% من الن�تج المحلي الإجم�لي )هو ح�ليً� في حدود 8% فقط 
من الن�تج( وتر�سيد النف�ق الحكومي ورفع الدعم تدريجيً� عن 
الفئ�ت  ل�س�لح  ع�ئده  وتحويل  والكهرب�ء  والقمح  المحروق�ت 

الفقيرة بج�نب توفير التمويل غير الت�سخمي لبرامج التنمية.
اأهم الأهداف الكمية الم�ستهدفة من البرن�مج: الرتف�ع ب�إجم�لي 
الن�تج المحلي من 66.6 ملي�ر دولر هذا الع�م الى 113.5 ملي�ر 
 1797 من  ال�سمي  الفرد  ن�سيب  ليرتفع   2019 الع�م  في  دولر 

دولر الى 2657 دولر �سنويً� خالل نف�ص الفترة.
ال�سوداني،  القت�س�د  به�  يتمتع  التي  اله�ئلة  للموارد  ب�لنظر 
الغذائي  الأمن  مب�درة  مثل  اأم�مه  المت�حة  الكبيرة  والفر�ص 
اليه�  الم�س�ر  الكمية  المعدلت  تحقيق  على  القدرة  ف�إن  العربي، 
ال�سي��سي  ال�ستقرار  تحقيق  �سريطة  الطالق  على  �سعبة  لي�ست 
وا�ستع�دة  الوطني  الوف�ق  وتحقيق  الأهلية  الحرب  ب�إيق�ف 

العالق�ت الطبيعية مع الدول ال�سقيقة والمجتمع الدولي.
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ق�ليـــري

تلوين �لأ�ستاذ/ �أكرم قر�سي.. 
كلية �لفنون �لجميلة و�لتطبيقية



لحب  الب�عثة  القوة  وتعتبر  المتقدمة  للمجتمع�ت  الح�س�رية  ال�سم�ت  من  القراءة  تعد 
الإ�ستطالع والمعرفة،وهي الو�سيلة الأولى في التنمية والرتق�ء ول تنه�ص اأي اأمة من عثرات 
التخلف وظالم�ت الجهل اإذا لم تقراأ.. وقد اأ�سبح في ع�سرن� الح�لي العزوف عن القراءة 
من الظواهرالموؤثرة على حركة التنوير في المجتمع، على قلة فئة القراء المداومين، بقرينة 
فقر المكتب�ت من رواد المكتب�ت الع�مة، ومن دللت م� ا�سرن� اليه غي�ب المكتبة المنزلية 

اإل ح�لت فردية،وال�سوؤال الذي يطرح نف�سه كيف ن�ستطيع ان ن�سنع مجتمع� ق�رئ� ؟
توكيد اإلفة الكت�ب عند اهل الدار بتواتر ال�سلوك حيث ي�ألف الطفل الكت�ب ويرى اأم�مه من 
بقراءته�  ويغريهم  اأعم�رهم،  تن��سب  مجلة  اأو  كت�ب�  اأبن�ئه  الى  يحمل  الذي  ف�لب  يقراأ... 
وي�س�عدهم على تفهم م�يقراأون ويخ�س�ص لمن يقراأ ج�ئزة من �س�أن ذلك ان يجعل منهم 

قراء مجيدين وحينه� يجدون المتعة والف�ئدة. 
ومن واقع تجربتي ب�إدارة المكتب�ت وبحكم التخ�س�ص المعرفي اأدفع بن�س�ئحي الت�لية:

اأختر الكتب التي تثير اإهتم�مك فلكل من� �سغفه واإهتم�م�ته الخ��سة اإذا لي�ص هن�ك ق�عدة 
تود  الذي  المج�ل  تجريب  ت�ستطيع  من  وحدك  تف�سله�،انت  التي  الكتب  نوعية  لإختي�ر 

ال�ستزادة من القراءة فيه.
اأبداأ ب�لكتب الخفيفة ثم تدَرج: نجد ان هن�لك كتب متخ�س�سة ل يمكن البدء في قراءته� اإل 
بعد اإكت�س�ب مقدار معين من العلم ب�أ�س��سي�ته�،اأذًا اأختر الكتب المن��سبة لم�ستواك اأوًل ثم 

تدرج في الكتب الكثر تخ�س�سً�.
حدد اأهدافك من الع�دات المفيدة ان ت�سع لنف�سك هدفً� لقراءة عدد معين من الكتب خالل 
يديك  بين  الذي  الكت�ب  لالإنته�ء من  دافعيتك  �سيزيد من  الهدف  فوجود  ال�سنة  اأو  ال�سهر 

�سريعً�..
 اإ�ستعن ب�أدوات التذكير مثل اإ�ستخدام الأوراق الال�سقة للتذكير بهدفك وال�سقه� في مك�ن 
بنف�سك  اإنج�زك  روؤية  من  �ستتمكن  الوقت  مرور  ومع  دائم  ب�سكل  ب�سرك  دائرة  تحت  يقع 

وتفخر به.
 اإ�ستمتع ب�لقراءة وذلك من خالل تهيئة المك�ن المن��سب من حيث الإ�س�ءة والمقعد المريح 

واإختي�ر الوقت المالئم.
 تحديد مدة القراءة قبل البدء في القراءة حدد وقت لإكم�ل القراءة ول تجعل الوقت مفتوحً�. 
 نّوع في قراءاتك، لتقراأ الكتب التي تن��سب تخ�س�سك فقط ولكن نوع في مج�لت مختلفة 

حتى تكت�سب اأكبر قدر من المعرفة.
 الم�س�ركة مع ال�سدق�ءـ وهي من اأهم المحفزات للقراءة الجيدة ن�ق�ص الكت�ب الذي تقراأه 
في  �سفحتك  على  قراأت  عم�  وتحدث  قبل  من  بقراءته  يقوموا  لم  واأن  حتى  اأ�سدق�ئك  مع 

و�س�ئل التوا�سل الإجتم�عي م�س�ركة الخرين �ستفتح اأم�مك مج�ًل وا�سعً� لفهم م� تقراأ
 اأ�سترك في اأحد مواقع الكتب الإجتم�عية، توجد كثير من المواقع الإجتم�عية متخ�س�سة في 
القراءة مثل موقع )Good Reads( والموقع العربي )اأبجد( وتتميز ب�ل�سهولة في التع�مل معه�. 
فقط  يومً�  لربعين  يحت�ج  االإن�س�ن  ان  الب�سرية  التنمية  خبراء  يقول  ع�دة،  القراءة  اأجعل 
اإكت�س�ب  الق�دم هو  فلم لتجعل هدفك  اإكت�س�ب ع�دة جديدة،  اأو  �سيئة  للتخل�ص من ع�دة 

ع�دة القراءة؟
وفي ف�سل القراءة يقول ال�سيخ عبد العزيز بن ب�ز رحمه اهلل )حب القراءة من النعم المعجلة 

للموؤمن في الدني�(.

بقلم. �إبتـــــهال �لنــــــــور

عقاقير

الـروح
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لم� ك�ن الجالد ب�ل�سيف وال�سن�ن والجدال ب�لحجة 
والبره�ن قرينين مت�س�حبين ل ينف�سالن نجد اأن 

الرمي والن�س�ل ك�لإ�س�بة في الحجة والمق�ل.
والبي�ن  العلم  فرو�سية  فرو�سيت�ن  ف�لفرو�سية 

وفرو�سية الرمي والطع�ن
ول يعدل مداد العلم�ء اإل دم�ء ال�سهداء
وتعُلم الفرو�سية فر�ص كف�ية وقد يتعين

والخيل معقود في نوا�سيه� الخير اإلى يوم القي�مة
واهلل يزع ب�ل�سلط�ن م�لم يزع ب�لقراآن.

كت�به  في  ب�لق�سم  ي�سرفه�  وتع�لى  �سبح�نه  واهلل 
قدح�  ف�لموري�ت  �سبحً�  )والع�دي�ت  العزيز 
)واأعدوا  العدة  في  ويخ�سه�  �سبح�(  ف�لمغيرات 
لهم ما اأ�ستطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون 
به عدو اهلل وعدوكم واآخرين من دونهم ل تعلموهم 
الحرب  لعدوه في  بربطه�  اأمرالإلُه  يعلمهم(.  اهلل 

واإن اهلل خير موفق.
ويلحق بهذا البيت قول مكحول بن عبد اهلل:

تلوم على ربط الجي�د وحب�سه�
واأو�سى به� اهلل النبٌي محمدا

بقو�سه  رميه  اإَل  ب�طاًل  الرجل  به  يلهو  �سيئ  وكًل 
الحق  من  ف�إنه  اأهله،  ومالعبته  فر�سه  وت�أديبه 
و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  والر�سول  �سريف(  )حديث 
ذلك  في  له  فقيل  بردائه  فر�سه  وجه  يم�سح 
جبريل  اإن  ق�ل  اأو  الخيل،  في  عوتبت  فق�ل:اإني 

ع�تبني في الخيل..
اأو�سح  كم�  م�ستج�بً�  يكون  ع�س�ه  دع�ُء  وللخيل 
ذلك ر�سولن� الكريم عليه اأف�سل ال�سالة والت�سليم 
)م�من فر�ص عرَبي اإل يوؤذن له عند ال�سحر بكلم�ت 
يدعو بهن: اللهم خولتني من خولتني من بني اآدم 

وجعلتني له ف�جعلني من اأحب اأهله وم�له اإليه(.
ل  ب�ل�سدقة  يده  كب��سِط  الخيل  على  والمنفق   
القي�مة  يوم  اهلل  عند  واأرواثه�  واأبواله�  يقب�سه�، 
المن�سوِر  الِف�ر�ص  قول  هذا  الم�سك...  كذكى 
�سلى  الخلوق  المخلوِق  خيِر  الم�سدوِق  ال�س�دِق 

اهلل عليه و�سلم(
واأخرج الثع�لبي عن علي ر�سي اهلل عنه ق�ل: ق�ل 
اأن  اأراد اهلل  ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: لم� 
يخلق الخلق ق�ل لريح الجنوب اإني خ�لق منك خلقً� 

وجم�ًل  اأعدائي  على  ومذلة  لأولي�ئي  عزًا  ف�جعله 
قب�سة  منه�  فقب�ص  فق�لت:اأخلق  ط�عتي،  لأهل 
فخلق فر�سً� فق�ل له:خلقتك عربيً� وجعلت الخير 
ظهرك  على  مجموعة  والغن�ئم  بن��سيتك  معقودًا 
جن�ح  بال  تطير  وجعلتك  �س�حبك  عليك  وعطفت 
ظهرك  على  و�س�جعل  للهرب  واأنت  للطلب  ف�أنت 
رج�ًل ي�سبحوني ويحمدوني ويهللوني، ت�سبحن اإذا 
فق�ل  كبروا،  اإذا  وتكبرن  هللوا  اإذا  وتهللن  �سبحوا 
ت�سبيحة  م� من  و�سلم:  عليه  ر�سول اهلل �سلى اهلل 
فت�سمعه  �س�حبه�  يكبره�  تكبيرة  اأو  تحميدة  اأو 
�سنعة  المالئكة  �سمعت  ق�ل  ثم  بمثله�  تجيبه  اإل 
الفر�ص وع�ينوا خلقه�، فق�لت: ربي نحن مالئكتك 
ن�سبحك ونحمدك فم�ذا لن�؟ فخلق اهلل لهم خلقً� 

بلق� اأعن�قه�.
فلم� اأر�سل اهلل الفر�ص اإلى الأر�ص واأ�ستوت قدم�ه 
اأذل ب�سهيله�  دابة  بوركت من  عليه� �سهل فقيل: 
اآذانهم  به  واأمالأ  اأعن�قهم  به  واأذل  الم�سركين 
ق�ل  اآدم  على  اهلل  فلم� عر�ص  قلوبهم،  به  واأرعب 
له: اختر من خلقي م��سئت ف�خت�ر الفر�ص ق�ل له: 
عزك وعز ولدك وخ�لدًا م� خلدوا وب�قيً� م� بقوا، 
بركتى عليك وعليهم م� خلقت خلقً� اأحب اإلي منك 

ومنهم(.
ال�سعب  في  البيقهي  و  وم�سلم  �سيبة  ابن  واأخرج 
ر�سول  ق�ل   : ق�ل  عنه  اهلل  ر�سى  هريرة  اأبي  عن 
في  معقود  )الخيل  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل 
ثالثة  والخيل  القي�مة  يوم  الى  الخير  نوا�سيه� 
ال�ستر  ف�أم� خيل  �ستر،  وزر وخيل  اأجر وخيل  خيل 
ين�ص  ولم  تجماًل  و  وتكرمً�  تعففً�  اإتخذه�  فمن 
واأم� خيل  وي�سره  في ع�سره  بطونه� وظهوره�  حق 
تغيب  ل  ف�إنه�  اهلل  �سبيل  في  ارتبطه�  فمن  الأجر 
في بطونه� �سئيً� اإل ك�ن له اأجر حتى ذكر اأرواثه� 
واأبواله� ول تعدو في واد �سوطً� اأو �سوطين اإل ك�ن 
تبذخً�  ارتبطه�  فمن  الوزر  خيل  واأم�  ميزانه،  في 
اإل ك�ن  على الن��ص ف�إنه ل تغيب في بطونه� �سيئً� 
تعدو في  ول  واأبواله�  اأرواثه�  عليه حتى ذكر  وزرًا 

واد �سوطً� اأو �سوطين اإل ك�ن عليه وزر(.
فهي  الخيل  وركوب  الرم�ية  اأولدكم  علموا   ...

طريقهم اإلى المروءة والفر�سية وال�سج�عة.

�ل�سمو�أل خلف �هلل
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فروع الشركة
�سركة الت�أمين الإ�سالمية المحدودة

Islamic Insurance Company Ltd

رقم �لفاك�شرقم �لهاتف�لفــــــــــــــــــــرعرقم
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8374000483773387�ل�سوق �لعربي6
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لألمانمعًا نعبر..

www.islamicinsur.com

�سركة الت�أمين الإ�سالمية المحدودة


